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من باب :ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام  /صفحة  ،56إلى باب :بيان أن اإليمان يكون بالشام عند وقوع
الفتن وكون المالحم العظام  /صفحة  101من الجزء األول.

Generating And Studying Of Damascus History Hadiths
from section of Mentioning the origin of derive the levant name, page
56. to the section of the statement that faith is in the levant when the
seditions and great epics occur, page 101 from the first part.
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محمود عماد عطية عيسى
إشراف األستاذ الدكتور /

صطََفى ُم ْرتَ َجى
َع ْبد اهلل ُم ْ
أستاذ احلديث الشريف وعلومه جبامعة األزهر – غزة

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث الشريف
وعلومه من كلية الشريعة بجامعة األزهر – غزة
1437هـ2016 /م


أ

إهداء
إىل العلماء الربانني والدعاة الصادقني ..
إىل جدي احلبيب احلاج /عطية عيسى أبي حكمت ..
إىل من ربياني صغرياً والدي العزيز  ..ووالدتي العزيزة ..
إىل أخي األكرب املهندس حممد وزوجه ..
إىل أخيت أم عطايا وزوجها وأبنائها ( عطايا.مريم.ماريا.جود) ..
إىل زوجيت العزيزة (آالء) وعائلتها الكرمية ..
إىل كل أحبابي وإخواني ومن هلم حق عليَّ ..

أهدي هذا اجلهد املتواضع
ب

شكر وتقدير
قال تعالى﴿ َو َمن َيش ُكر فَِإَّن َما َيش ُك ُر ِل َنف ِس ِه ﴾()1انطالقاً من هذه اآلية الكريمة ،فإنني أتقدم بخالص الشكر
والعرفان وجزيل الحب والمودة لسعادة األستاذ الدكتور /عبد اهلل مصطفى مرتجى _حفظه اهلل ورعاه_ المشرف
على هذه الرسالة؛ لما تفضل علي من كريم وقته وغزير علمه النافع ،فلقد كان نعم األستاذ لطالبه موجهاً ،مشرفاً،
مربياً ،وذلك على مدار دراستي لدرجتي البكالوريوس والماجستير ،فجزاه اهلل عنا وعن المسلمين خير الجزاء ،وجعل
اهلل علمه وعمله ووقته وجهده في ميزان حسناته يوم القيامة .آمين
وال يزال الشكر موصوالً لعضوي المناقشة األستاذ الدكتور/محمد مصطفى نجم المناقش الداخلي ،واألستاذ
الدكتور/نعيم أسعد الصفدي المناقش الخارجي.
والشكر موصول أيضاً لجامعتي الغراء جامعة األزهر ممثلة برئيسها ونائبيه.
وكما أتقدم بالشكر الجزيل لعمادة الدراسات العليا وكلية الشريعة.
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لوالدي الكريم الذي كان سبباً بعد اهلل عز وجل في تحفيزي كإكمال دراساتي
العليا ،والى أمي الحبيبة وزوجتي الفاضلة التي ما آلت جهداً في خدمتي وصبرها على طوال فترة انشغالي بالدراسة.
وكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع أحبابي واخواني العاملين في ميدان الدعوة إلى اهلل عز وجل وأخص
بالذكر منهم فضيلة الشيخ /أيمن خميس حماد ،قاضي محكمة رفح الشرعية على ما بذله لي من نصح وتوجيه
في بداية طريقي في الدعوة إلى اهلل عز وجل ،وكذا أخص بالذكر أخي الحبيب زميل الدعوة والدراسة الشيخ/
ضياء مصباح زقوت الذي كان نعم األخ ألخيه فجزاهم اهلل عني وعن المسلمين خير الجزاء.
والشكر موصول لكل من ساهم في إتمام بحثي هذا على أكمل وجه ولو بدعوة صالحة نافعة ،راجياً من اهلل جل
وعال أن يعظم لهم األجر والمثوبة إنه على كل شيء قدير وباكإجابة جدير.

()1

سورة لقمان (.)12

ت

ملخص الرسالة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فهذا البحث بعنوان( :تخريج أحاديث تاريخ دمشق ودراستها) من باب :ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام  /صفحة
 ،56إلى باب :بيان أن اكإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون المالحم العظام  /صفحة  101من الجزء
األول ،لإلمام الحافظ ابن عساكر  571ه ،وقد قمت في هذا البحث بدراسة األحاديث النبوية دراسة حديثية مع
بيان درجة هذه األحاديث ،وقد قسمت بحثي إلى فصلين :الفصل األول :ترجمت فيه البن عساكر ترجمة موسعة،
ثم بينت أهمية كتاب التاريخ مع تعريف يسير لهذا الكتاب الضخم.
وأما الفصل الثاني :وهو عبارة عن دراسة األحاديث الواردة من صفحة  ،56إلى صفحة  ،101دراسة حديثية
تفصيلية من حيث تخريج المتن ،ودراسة اكإسناد وبيان درجة األحاديث ،واأللفاظ الغريبة والبلدان.
وأخي اًر :اختتمت بحثي بخاتمة ،فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خالل دراستي ،وكذا توصيات للباحثين وطلبة
العلم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

ث

Abstract

Thanks for Allah, and peace and prayers be upon his messenger Mohammed, and
upon his family and friends.
This study is titled:" derivation and analyzing of Damascus speech of Prophet" from
chapter: the origin of the name( Al-Sham) p.56, to chapter: indicating that believing
in Al-Sham is when there are big battles p.101, from the first part, for the Imam AlHafez Ben Asaker 571h.
At this study, I studied the speech of prophet in the hadith way, and I mentioned the
degree of this speech, and I have divided my study into two chapters: the first chapter
I translated for Ibn- Asaker widely, then I indicated the importance of his historical
book, with a simple definition to this huge book.
The second chapter deals with a study of speech of prophet in pp.56-101, which was
a hadith and detailed study of the derivation of the words, and studying of the hadith
tellers and their origins, and indicating the degree of hadith, as well as indicating the
strange words, and introducing their countries.
Finally, I have concluded my study with the most important results that I have
reached, and with some recommendations to other researchers and students.
Thanks for Allah
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مقدمة
ان فَال تَ ِعي ِ
ون َكت ِفي ُقلُ ِ
ص ُدور أَهل ِ
وب أَهل الطُغ َي ِ
الحك َمةَ أََب َداً،
اكإسالَِم للهُ َدىَ ،
َ
الحم ُد هلل الذي َش َرَح ُ َ
ص َمداَ ،لَم يتخذ صاحبةً وال َولَداًَ ،وأَشهَ ُد أَن ُم َح َّمداً َعب ُدهُ
َوأَشهَ ُد أَن ال إله إال اهللُ َوح َدهُ الَ َش ِري َك لَهُ إِلَهاً أَ َحداً ،فَرَداً َ
ِ
صد َاًر َو َموِرَداًَ ،و َما أَطهَ َرهُ َمض َج َعاً َو َمولِ َداً،
َوَر ُسوله َما أَعظَ َمهُ َعب َداً َو َسي َداًَ ،و َما أَك َرَمهُ أَصالً َو َمحت َداًَ ،و َما أَبهَ َرهُ َ

ِ
صالَةً وسالماً َدائِمي ِن ِمن ا ِ
اس
ليوم إِلى أَن ُيب َع َ
صحبِ ِه ُغُيوث َ
ث الن ُ
الندىَ ،ولُيوث الع َدا َ
صلى اهلل َعلَيه َو َعلَى آله َو َ
َ
َغ َداً.
ِ ِ
ِ
ص ِاد ِر التَش ِريع
الس َنةَ َ
الن َب َ
در الثَاني من َم َ
َوَبع ُد؛ فَِإَّنهُ ال َيخفَى َعلَى طَالب ُه َدى أَ َّن ُ
المص ُ
المطَهَ َرة هي َ
وية ُ
ِ ِ
ِ ِ
ال تَ َعالَى ﴿ إَِّنا َنح ُن َن َّزل َنا
الس َنة َك َما تَ َك َّف َل بِ ِحف ِظ القُرآن قَ َ
اكإسالَميَ ،وأَ َّن اهللَ -سبحانه َوتَ َعالى -قَد تَ َك َّف َل بِحفظ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
(ِ ِ )1
ِ
ون
للس َن ِة أَن َج َع َل لَهَا ِر َجاالً َي ُذ ُ
ود َ
ون ﴾ فَالذك ُر في اآلية هو القَُر ُ
الذك َر َوِاَّنا لَهُ لَ َحافظُ َ
الس َنة  ،وا َّن من حفظ اهلل ُ
آن و ُ
ف هِذ ِه األُمةَ المرحومة بِ َشر ِ
ول اهلل ( )فَيمي ُزون الصحيح ِمن ِ
ال ِرس ِ
َعن أَقو ِ
ف
السقيِم ،واهللُ َ -ج َّل َو َعال -قَد َش َّر َ َ
َُ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اكإس َناد واتِ ِ ِ
اكإس َن ِاد وم َّن َعلَيها بِ ِسل ِسلَ ِة ِ
ِ
ال
السابِقَة ،قَ َ
صة فَاضلة لهَذه األ َُمة َولَي َس ل َغي ِرَها م َن األ َُمم َ
صاله ،فَهُو َخصي َ
َ
َ
ََ
()2
وريِ :
الدين ،ولَوال ِ
َعبد اهلل بن الم َباركِ :
ال ُسف َيان الثَ ِ
(اكإس َناُد
اء َما َشاء) َ ،وقَ َ
اد لَقَ َ
اكإس َن ُ
اد ِمن َ
(اكإس َن ُ
ال َمن َش َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ض ُر ِ
وري َحتَى
المؤ ِمن ،إِ َذا لَم َي ُكن َم َعهُ ِسالَح فَبِأَي َش ِيء ُيقَاتِل)( ،)3وا َّن
الس َنة َ
الن َبويِة ألَمر َ
االهتمام بِهَذه ُ
سالَ ُح ُ
َ

النبوية هم الصحابةُ -ر ِ
ول من اهتَ َّم ب ِ
ِ
ِ
ِ
ضي اهللُ َعنهُم -فَ َح ِفظُوها َو َكانوا
الس َنة َ َ
َي ُك َ
ُ
ُُ َ َ َ َ
المسل ُم َعلَى َبي َنة من أَم ِره ،وا َّن أَ َ َ
ون ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون أَع َم َارُهم
َير َ
ون الدقَةَ َواأل ََم َانةَ في ِرَو َايتهَا ،ثَُم تَبِ َعهُم من َبعد َذلك ِر َجال َكانوا َيفُن َ
وونهَا َعلَى أَك َم ِل َوجهَ ،و َكانوا َيتَح َر َ

وأَوقَاتَهم ِفي ِحف ِظ هِذ ِه الس َنةَ المطَهرة و َك ُانوا يصنفُون التَ ِ
ف المختَلِفَة ِفي َشتَى ُعلُ ِ
الن َبوية ِحفظَاً َو َشر َحاً
الس َنة َ
َ
ُ َ َ
وم ُ
َ
ُ
صاني َ ُ
ُ ُ َ َ
َ
بة ِ
طلَ ِ
ار و َغير َذلك ،فَ َك َانت هِذ ِه المص َنفَات تُع َنى ِع َنايةً َكبِيرةً ِمن العلَم ِ
ِ
ِ
العلِم َعلَى َمر
اء َو ِمن َ
َ
َ
ُ َ
َوتَعليقَاً َواخت َ
َ َ َُ
ص َاً َ
ِ
َن أَه َل ِ ِ
َحد أ َّ
ال" :الَ
الن َبي ( )فَقَ َ
ورة ،ال َذين َب َّش َر بِهُ ُم َ
َ
صورَ ،و َكما ال َيخفى َعلَى أ َ
المن ُ
الع ُ
ُ
صَ
الحديث ُه ُم الطَائفَةُ َ

()4
ِ
ال علِي بن ِ ِ
ِ
تََاز ُل طَائِفَة ِمن أ َّ ِ
الحِديث)(،)5
ورة ُه َنا ُهم أَه ُل َ
الحق " قَ َ َ
ين َعلَى َ
ُمتي ظَاه ِر َ
المن ُ
صُ
المديني( :الطَائفَةُ َ
َ
ِ
العلِم بِها َنفسه ووقتَه أَن يبح َ ِ
أجل ما يش ِغ ُل طَالِب ِ
ِ
يث رس ِ
ان ِال َزَماً َعلَى
َ َ ُ ََ ُ َ َ
َفل َذلك فَِإ َّن َّ َ ُ
ول اهلل (َ ،)ولَ َّما َك َ
ث في أَ َحاد َ َ ُ
ِ
ِ
لماءنا ِفي
المسلم أن يدافع عن سنة رسول اهلل ( (أَح َب ُ
بت أَن أَ ُخ َ
الم َب َارك َوأَن أُ َش ِار َك ُع َ
وض غ َم َار َه َذا العل َم ُ

البح ِث ِفي سن ِة رس ِ
ال األَول(:)6
ول اهلل (َ ،)و َك َما قَ َ
َ
ُ َُ

()1
()2
()3
()4

سورة الحجر (.)9
شرف أصحاب الحديث (.)41
المصدر السابق (.)42
خ ( ،)101/9ح ( )76( )7311كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ( ) 10باب قول النبي (ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وهم أهل العلم ،م

( ،)1523/3ح ( )33( )1920كتاب اكإمارة ( ) 53باب قول النبي (ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) عن ثوبان رضي اهلل عنه.

()5
()6

ت (.)504/4

ولم أقف لقائل هذه األبيات مع شهرتها.

ح

أِ
ف َرك ِب القَ ِ
ت ِمن ِع َوج
َسي ُر َخل َ
وم َذا َع َرج *** ُم َؤ ِمالً َجب َر َما الَقَي ُ
ِ
ِ
ِ
اك ِمن فَ َرج
الس َما ِفي َذ َ
فَِإن لَ ِحق ُ
ت بِ ِهم من َبعد َما َس َبقُوا *** فَ َكم ل َر ِب َ

ظه ِر األَر ِ
اك ِمن َح َرج.
ت بِ َ
ض ُمنقَ ِط َعاً *** فَ َما َعلَى أَع َرج ِفي َذ َ
َوِان َب ِقي ُ
ِ ِِ
ِ ِ
استِي و َ ِ ِ
ورة ُم َب َاركة َم َع أساتذتي ِفي
فَاختَر ُ
وض َ
ت َم ُ
بعد است َخ َارتي هلل َ -عز وجل -و َم ُش َ
وعاً علمياً ُم َناس َباً لد َر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الم َب َارك ِع َب َارة َعن
الحِدي ِث َو ُعلُو ِم ِه اختَر ُ
قسم َ
المش ُروع ُ
ت أَن أَد ُر َس كتَاب تَ ِاري َخ د َمشق لإلمام ابن َع َساكر َو َهذا َ
ِ
ِ ِ
ِسل ِسلة ِعل ِمية بِالتَعاون مع الطلبة ِفي ِق ِسم ِ
الضخم ِفي َع َمل ِعل ِمي
الحديث لَ َعلَنا ُنساه ُم في تَخ ِري ِج َه َذا الكتَاب َ
َ
َ
َ
ََ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
المسلِ ِمين،
ب لََنا التَوِفي َ
المولَى َ -ج َّل َو َعال -أَن َيكتُ َ
ق َو َ
الس َداد َوأَن ُيرش َد َنا ل َما فيه َخير لإلسالَم َو ُ
َحديث َسائلي َن َ
ِ
ِ
ِ
العالَ ِمين.
صحبِه أَج َمعين َو َ
الحم ُد هلل رب َ
وصلى اهللُ َو َس َلم َوَب َار َك َعلَى َنبِ َينا ُم َح َّمد َو َعلَى آله َو َ

خ

أهمية البحث وسبب اختياره:
أما عن أهمية هذا البحث واألسباب التي دفعتني إلى اختياره فهي المكانة العلمية لكتاب تاريخ دمشق؛
حيث إنه يحتوي على جملة كبيرة من تراجم المحدثين والرواة ،إضافة إلى أن تاريخ دمشق فيه جملة من األحاديث
النبوية التي رويت باألسانيد ولم يسبق الحكم عليها ،كذلك ألحقق رغبتي ومحبتي في تطبيق علم التخريج ودراسة
األسانيد تطبيقاً علمياً عملياً ،إضافة إلى أن هذا المشروع سيفتح مجاالً لطلبة الدراسات العليا في تسطير أبحاثهم،
ويكون هذا المشروع باسم جامعة األزهر.
أهداف الدراسة:
أما األهداف التي أتطلع لها من خالل دراستي فهي أن أخرج أحاديث هذا الكتاب وأدرس أسانيدها وأحكم
عليها ،من باب ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام إلى باب بيان أن اكإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون
المالحم العظام من الجزء األول ،وأن أساهم في إخراج هذا الكتاب كموسوعة علمية حديثية وأن أشارك علماءنا
السابقين في خدمة السنة النبوية ،وأن أقدم مادة علمية محققة حتى يسهل للباحثين الرجوع إليها واالستشهاد بها.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب وسؤال أهل االختصاص وأصحاب الخبرة لم أقف حسب علمي على َّ
أن أحداً اشتغل
في تخريج أحاديث هذا الكتاب تخريجاً علمياً دقيقاً ،وكما ذكر محقق الكتاب في مقدمة تحقيقه أنه صرف النظر
عن تخريج األحاديث والحكم عليها( ،)1غير أني وجدت بعض الدراسات حول كتاب تاريخ دمشق ،مثل :مختصر
تاريخ دمشق البن منظور ،وكذلك وجدت كتاباً قيماً جداً واسمه (موارد ابن عساكر) للدكتور (طالل بن سعود
الدع َجانِي) ،وفيه وضع المؤلف كل كتاب استقى منه ابن عساكر حديثاً أو أث اًر أو أي معلومة (المصادر والمراجع)،
ُ
ولكن هذه الدراسات خارجة عن موضوع دراستي؛ ألنها ستكون تخريج األحاديث وبيان حكمها في الجزء المحدد
من هذا الكتاب.
المشكالت والصعوبات:
أما عن الصعوبات التي واجهتني خالل دراستي فهي:
وجود تصحيفات في أسماء الرواة مما جعلني أن أزيد في البحث والتنقيب عن االسم الصحيح ،كذلك طول األسانيد
وكثرة الرواة فيها مما أخذ وقتاً كبي اًر في الدراسة ،إضافة إلى أن اكإمام ابن عساكر من منهجه أن يذكر مرة اسم
الراوي وأخرى يذكر كنيته مما شكل لدي صعوبة في معرفة الرواة ،كذلك وجود عدد من الرواة لم أقف لهم على
تراجم مما جعلني أزيد البحث في المصادر.
حدود الدراسة:

()1

مقدمة تاريخ دمشق (.)43

د

أما حدود دراستي فكانت من باب :ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام  /صفحة  ،56إلى باب :بيان أن
اكإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون المالحم العظام  /صفحة  101من الجزء األول.
منهج البحث:
أولا-المنهج في تخريج األحاديث:
إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما ،واذا لم يكن فيهما توسعت في تخريجه إلى سائر
كتب السنة ،واذا كان الحديث ضعيفاً ويحتاج إلى تقوية قمت بالبحث له عن متابعة أو شاهد ،خرجت الحديث
فإذا تكرر عزوت إلى مكانه في الرسالة برقم الحديث.
ثاني ا-المنهج في الترجمة للرواة والحكم عليهم:
قمت بالترجمة للرواة بذكر االسم ،والكنية ،والنسب ،وتاريخ الوفاة ،وأما بالنسبة إلى الصحابة فكلهم عدول
ولذا اكتفيت باكإشارة إلى مواضع ترجمتهم في كتب الصحابة كاالستيعاب واكإصابة دون تفصيل ،كذلك استقصيت
أقوال النقاد في الرواة مراعياً ترتيبهم على تاريخ الوفاة ،مع تقديم قول ابن عساكر إن وجد ،إضافة إلى أنني قمت
باستخالص الحكم في الراوي ،وذلك بعد النظر في أقوال النقاد مستنداً في الغالب إلى قول ابن حجر مشي اًر إلى
ذلك بـ قلت.
ثالثا-المنهج في الحكم على األحاديث:
بناء على قواعد تصحيح الحديث
بعد جمع أقوال النقاد في الراوي والنظر فيها َح َكم ُ
ت على الحديث ً
وتحسينه وتضعيفه ،فإن كان الحديث صحيحاً اكتفيت بقولي :إسناد هذا الحديث صحيح ،وان كان حسناً قلت
إسناده حسن مع بيان السبب ،وان كان غير ذلك بينت ما في الحديث من علل ،وفي بعض المواضع أشير إلى
حكم ابن عساكر في الحديث إن وجدت ذلك ،وتوقفت عن الحكم على األحاديث التي لم أقف لرواتها على ترجمة
أو جرح أو تعديل ،إال أن يكون هذا الراوي مقروناً بثقة ،أو أن يكون في هذا اكإسناد علة فتضعفه.
رابع ا-المنهج في ترتيب األحاديث وترقيمها:
رتبت األحاديث على حسب ورودها في كتاب ابن عساكر في حدود دراستي ،ثم قمت بترقيم األحاديث؛
حتى يسهل العزو لألحاديث عند التكرار.
خامس ا-المنهج في غريب األلفاظ واألماكن واألنساب:
فسرت األلفاظ الغريبة وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث أو كتب الشروح ،وكذا عرفت باألماكن
والبلدان من خالل كتب البلدان ،إضافة إلى أنني عرفت باألنساب ،وذلك بالرجوع إلى كتاب األنساب للسمعاني،
فإن لم أجد فيه انتقلت إلى كتاب اللباب البن األثير.
سادس ا-المنهج في التصحيفات:
عند وجود تصحيفات في كتاب ابن عساكر ،فمن باب األمانة العلمية والحفاظ على النص ،أثبت النص
كما ورد في الكتاب في متن الرسالة ،وجعلت التصحيح في الهامش مدعماً قولي بما يؤكد ذلك من مصادر موثوقة.
ذ

خطة البحث:
أما عن خطة البحث فتحتوي على مقدمة :وفصلين ،وخاتمة ،وفهارس .وهي على النحو اآلتي:
أما المقدمة فقد بينت فيها مكانة السنة في التشريع اكإسالمي ،ثم بينت أهمية الموضوع وسبب اختياره،
ثم وضعت خطة البحث.
وأما الفصل األول :فابن عساكر وكتابه التاريخ:
وفيه مبحثان:
المبحث األول :ترجمة ابن عساكر.
المطلب الول :اسمه ،وكنيته ،ونسبه.
المطلب الثاني :مولده ،ونشأته ،ورحالته.
المطلب الثالث :مكانته وثناء العلماء عليه.
المطلب الرابع :أبرز شيوخه وتالميذه.
المطلب الخامس :أشهر مصنفاته.
المطلب السادس :مذهبه وعقيدته.
المطلب السابع :وفاته.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب التاريخ.
المطلب األول :اسم الكتاب.
المطلب الثاني :موضوع الكتاب
المطلب الثالث :مصادر المؤلف في هذا الكتاب.
المطلب الرابع :منهج ابن عساكر في تاريخه.
المطلب الخامس :أهمية الكتاب.
المطلب السادس :ثناء العلماء على الكتاب.
المطلب السابع :عناية العلماء والباحثين بالكتاب.
أما الفصل الثاني :فتخريج أحاديث تاريخ دمشق ودراستها ،من باب :ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام  /صفحة
 ،56إلى باب :بيان أن اكإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون المالحم العظام  /صفحة  101من الجزء
األول.
ثم اختتمت بحثي بخاتمة وضعت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خالل دراستي،
ثم ذيلت البحث بفهرس المصادر والمراجع

ر

وبعد؛ فإني لم أدخر جهداً في إخراج بحثي على أكمل وجه ،والكمال هلل وحده والعصمة ألنبيائه ،ومن
طبيعة البشر الزلل والتقصير ،فما كان في هذا البحث من صواب فهو منة من اهلل وحده ،ومن كان فيه من تقصير
أو زلل فهو مني وحسبي بذلك أنه جهد المقل واهلل المستعان وعليه الثواب والغفران ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين ،وسالم على المرسلين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الفصل األول
ابنُ عَسَاكِرَ وَكِتَابُهُ التَارِيْخُ
المبحث األول :ترجمة ابن عساكر
المبحث الثاني :كتاب التاريخ والتعريف به

1

المبحث األول :ترجمة ابن عساكر
المطلب األول-اسمه ،وكنيته ،ونسبه:

اكر ِ
الدين ابن عس ِ
اسم ثِقَةَ ِ
الق ِ
َّ
ِ َّ
ِ
الد َمش ِقي الش ِاف ِعي( ،)1وال
الح َسين أَُبو َ
َعلي بن ال َح َسن بن هَبة الله بن َعبد الله بن ُ
ََ
يعرف أحد من نسبه سمي بعساكر ،ولعله أول من أطلق عليه هذا اللقب هو ابن الجوزي(.)2

المطلب الثاني-مولده ،ونشأته ،ورحالته:

ِ
الم َحرم لسنة تسع وتسعين وأربعمائة في مدينة دمشق ،ونشأ
ولد اكإمام ابن عساكر في ُ
العشر اآلخر لشهر اهلل ُ
الح َسن السلَ ِمي ،ولما دخل بغداد لزم بها التفقه
في بيت العلم والعلماء ،فلقد درس الفقه في حداثة سنه على شيخه أبي َ

وسماع الدروس بالمدرسة النظامية وق أر الخالف والنحو( ،)3وكان له أخ أكبر منه وهو اكإمام المحدث صائن الدين بن
الحسن بن هبة اهلل ،وكان عالماً فقيهاً مفتياً توفي سنة ثالث وستين وخمسمائة( ،)4وكذلك انتفع بصحبة جده أبي الفضل

فأخذ عنه النحو(.)5

وأما عن رحالت إمامنا فقد ارتحل إلى بلد العلماء العراق _أعادها اهلل إلى أمجاد المسلمين_  ،فأقام فيها خمس سنين ،ثم
ارتحل من العراق إلى الحج سنة إحدى وعشرين وخمسمائة فسمع بمكة والمدينة ومنى ،ثم ارتحل إلى بالد العجم سنة تسع
وعشرين وخمسمائة فمكث في رحلته أربع سنين ،فسمع بأصبهان ونيسابور وغيرها من البالد الكثيرة(.)6
المطلب الثالث-مكانته وثناء العلماء عليه:
قال أبو سعد السمعاني( :هو حافظ ثقة متقن دين خير حسن السمت جمع بين معرفة المتن واكإسناد وكان كثير
العلم غزير الفضل صحيح القراءة متثبتًا رحل وتعب وبالغ في الطلب وجمع ما لم يجمعه غيره وأربى على األقران)(.)7
وقال الفَُرِاوي( :قدم ابن عساكر فق أر علي ثالثة أيام فأكثر وأضجرني وآليت على نفسي أن أغلق بابي ،فلما أصبحنا قدم

ول رس ِ
مرحبا بك ،فقال :قال لي في النوم" :امض إلى الفَُرِاوي وقل له:
ول اهلل ( )إليك؛ قلت:
ً
علي شخص فقال :أنا َر ُس ُ َ ُ
قدم بلدكم رجل شامي أسمر اللون يطلب حديثي ،فال تمل منه)(.)8
وقال أبو المواهب(( :)9كنت أذاكر أبا القاسم الحافظ عن الحفاظ الذين لقيهم فقال :أما بغداد فأبو عامر العبدري ،وأما

أصبهان فأبو نصر اليونارتي ،لكن إسماعيل بن محمد الحافظ كان أشهر .فقلت :فعلى هذا ما كان رأى سيدنا مثل نفسه؛

()1

انظر إلى ترجمته الموسعة في :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)224/18معجم األدباء ( ،)1697/4التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)405تاريخ بغداد وذيوله

( ،)295/15وفيات األعيان ( ،)309/3الروضتين في أخبار الدولتين ( ،)420/2المعين في طبقات المحدثين ( ،)173تذكرة الحفاظ ( ،)82/4سير أعالم النبالء
( ،)247/15تاريخ اكإسالم ( ،)493/12العبر في خبر من غبر ( ،)60/3مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( ،)297/3البداية والنهاية ( ،)361/12النجوم الزاهرة في ملوك مصر

والقاهرة ( ،)77/6الوافي بالوفيات ( ،)216/20طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ،)215/7طبقات الشافعيين ( ،)693ذيل التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد (،)188/2
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ( ،)137طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)13/2طبقات الحفاظ ( ،)475الدارس في تاريخ المدارس ( ،)74/1شذرات الذهب

( ،)43/1األعالم للزركلي (.)273/4
()2
()3

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)224/18

طبقات الشافعية الكبرى (.)217/7

()4

سير أعالم النبالء (.)212/15

()5

شذرات الذهب (.)44/1

()6

طبقات الشافعية الكبرى (.)216/7

()7

تذكرة الحفاظ (.)84/4

()8

المصدر السابق (.)84/4

()9

هو الحسن بن العدل أبو البركات هبة اهلل بن محفوظ بن الحسن بن صصري أبو المواهب التغلبي( .سير أعالم النبالء .)403/15

2

َما بنِع َم ِة َرب َك فَ َحدث ﴾()2فقال :لو قال
قال :ال تقل هذا ،قال اهللَ ﴿:فال تَُزكوا أَنفُ َس ُكم ﴾()1قلت :فقد قال اهلل تعالىَ ﴿:وأ َّ
قائل :إن عيني لم تر مثلي لصدق ،ثم قال أبو المواهب :وأنا أقول :لم أر مثله وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم
طريقة واحدة مدة أربعين سنة)(.)3
اظبا على الجماعة والتالوة ،يختم كل جمعة ويختم في رمضان
وقال ولده المحدث القاسم بن علي( :كان أبي-رحمه اهلل-مو ً

كل يوم ويعتكف في المنارة الشرقية ،وكان كثير النوافل واألذكار ،ويحيي ليلة النصف والعيدين بالصالة والذكر ،وكان
يحاسب نفسه على كل لحظة تذهب)(.)4
وقال ابن نقطة الحنبلي( :وكان حافظ ًا ثقةً في الحديث وصنف كتب ًا منها تاريخ دمشق ،وكتاب األطراف ،وغرائب مالك،

وشرح الكتب الستة وغير ذلك)(.)5

وقال ابن النجار(( :)6أبو القاسم ختم به هذا الشأن ولم يخلف بعده في الحديث مثله وال أرى مثل نفسه في معرفة الحديث
ومعرفة رجاله)(.)7

وقال النوويُ ( :هو َحافظ َّ
الشام بل ُهو َحافظ الدنَيا ِ
اكإ َمام ُمطلقًا الثقَة الثبت)(.)8
َ
َ
()10
()9
وقال الذهبي( :حافظ زمانه  ،وقال مرة أخرى :الحافظ الكبير ،محدث الشام  ،وقال مرة أخرى :وكان فهما حافظا متقنا

ذكيا بصي ار بهذا الشأن ،ال يلحق شأؤه ،وال يشق غباره ،وال كان له نظير في زمانه)(.)11
المطلب الرابع-أبرز شيوخه وتالميذه:
قال الذهبي( :وعدد شيوخه الذي في "معجمه" ألف وثالث مائة شيخ بالسماع ،وستة وأربعون شيخا أنشدوه ،وعن
مائتين وتسعين شيخا باكإجازة ،الكل في "معجمه" ،وبضع وثمانون امرأة لهن "معجم" صغير سمعناه)(.)12
ولعلي أقتصر على بعض شيوخه الذين سمع منهم مع بيان تاريخ وفاته.
شيوخه من دمشق:

ِ
ِ ِ
-1مح َّمد بن الحسين بن مح َّمد أَبو َ ِ
المو ِازينِي
الح َسين أَبو ُ
الح َسن بن ُ
طاهر الحنائي  510هَ -2 ،علي بن َ
َُ
َُ
َُ
الح َسين ابن َ
الخ ِ
 514هِ -3 ،هبةُ اهلل بن أَحمد بن مح َّمد ابن األَكفَانِي  524ه-4 ،عبد ال َك ِريم بن حم َزة بن ِ
ضر أَبو ُم َح َّمد السلَ ِمي
َ
َ
َُ
َ
َ
الدمش ِقي  526ه-5 ،طَ ِ
ِ
اهر بن َسهل بن بِشر أَبِي الفَ َرج ِ
اكإسفَ اريِيِنِي  531ه.
َ
شيوخه من العراق:

()1

سورة النجم (.)32

()2

سورة الضحى (.)11

()3
()4

تذكرة الحفاظ (.)85/4

المصدر السابق (.)84/4

( )5التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)405
()6
الح َسن بن هبة اللَّه بن محاسن ،أ َُبو َعبد اللَّه ابن النجار البغدادي  643ه( .تاريخ اكإسالم .)478/14
هو ُم َحمَّد بن محمود بن َ
( )7تاريخ بغداد وذيوله (.)296/15
()8
()9

طبقات الشافعية الكبرى (.)219/7

المعين في طبقات المحدثين (.)173

()10

تذكرة الحفاظ (.)84/4

()11

سير أعالم النبالء (.)248/15

()12

المصدر السابق (.)248/15
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ِ
ِ
ِ
احد بن أَح َمد الديَن ِ
المذ ُكور أَبو األَعز
الح َسن َ
وري أَبو َ
الو َ
البغ َدادي  521ه-2 ،قَراتَكين بن األَس َعد بن َ
َ -1علي بن َعبد َ
ِ
ِ
ِ
البغ َد ِادي  524ه-3 ،أَحمد بن مح َّمد بن عبد ِ
احد
الو َ
الم َواهب َ
َ
َُ
َ
الملك أَبو َ
َ
َ
البغ َدادي  525ه-4 ،هَبة اهلل بن ُم َح َّمد بن َعبد َ
ِ
ِ
ِ
البغ َد ِادي  527ه.
البناء َ
الح َسين بن أَح َمد أَبو َغالب َ
البغ َدادي  525ه-5 ،أَح َمد بن ُ
أَبو القَاسم َ
شيوخه من نيسابور:

ِ
ِ ِ
ِ ِ
الني َس ُاب ِ
المظَفر
المظَفر َ
وري  532ه-2 ،فَاط َمة بنت َعلي بن ُمظَفر أَم ُ
َ -1عبد المنعم بن َعبد ال َك ِريم بن َه َوَزان القُ َشي ِري أَبو ُ

اهر بن طَ ِ
وري  532هَ -4 ،ز ِ
اعيل بن أَحمد بن عبد ِ
ورية  532هِ-3 ،إسم ِ
الني َس ُاب ِ
الني َس ُاب ِ
اهر بن ُم َح َّمد أَبو
الملك أَبو َسعد َ
َ
َ
َ
َ
َ
اسم َّ ِ
القَ ِ
الني َس ُاب ِ
الني َس ُاب ِ
وري  530ه.
وري  533هُ -5 ،م َح َّمد بن الفَضل بن أَح َمد أَبو َعبد اهلل الفَُرِاوي َ
الشحامي َ
شيوخه من المدينة:

ِ
الخالق بن عبد ِ
اله َرِوي  528ه.
َ -1عبد َ
الواسع بن َعبد الهَادي أَبو الفُتُوح َ
َ َ
* أبرز تالميذه:

الدمش ِقي  600ه-2 ،عبد الجبَّار بن عبد َ ِ
ِ
ِ
ِ
الح َرستَانِي  624ه-3 ،
الغني ابن َ
َ
َ
َ
-1القَاسم بن َعلي بن َ
الح َسن أَبو ُم َح َّمد َ
ِ
الحرَدانِي  641هُ -5 ،ع َمر بن َعبد
الم َك ِارم  633هُ -4 ،م َح َّمد بن ُرو ِمي بن ُم َح َّمد َ
َنصر اهلل بن َعبد َ
الرح َمن بن أَبي َ

الب َرِاذ ِعي  647ه.
الوهاب ابن َ
َ
المطلب الخامس-أشهر مصنفاته:

وأما عن تصانيفه فقد انشغل ابن عساكر بالتأليف والتصنيف ،فصنف جملة كبيرة من الكتب واألجزاء الحديثية
فبارك اهلل له في قلمه وعلمه ،وأود أن أعرض جملة من أشهر مصنفاته ،مراعياً في ذلك الترتيب الهجائي للكتب مع إهمال
األلف والالم الغير أصلية:
م

أمساء الكتب واألجزاء احلديثية

-1

أخبار لحفظ القرآن الكريم ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :خير اهلل الشريف ،الناشر :دار الفرائد للطباعة والنشر

-2

األربعون البلدانية :وهو عبارة عن أربعين حديثا ألربعين شيخاً من أربعين بلدة ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق:

-3

األربعون حديثاً من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أبو علي طه بو سريح،

-4

األربعون في الحث على الجهاد ،جزء حديثي ،مطبوع ،المحقق :بدون ،وقد طبع في دار الخلفاء للكتاب

-5

اكإشراف على معرفة األطراف ،مخطوط لم يطبع(.)1

والتوزيع – دمشق ،سوريا ،الطبعة :األولى .1996

عبدو الحاج محمد الحريري ،الطباعة في مكتبة القرآن ،القاهرة-مصر ،السنة 1413 :ه 1993-م

الناشر( :بدون) ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ 1993-م.

()1

اكإسالمي ،الكويت ،تاريخ الطبعة :بدون.

انظر :الرسالة المستطرفة (.)169

4

-6

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ،كتاب،
مطبوع ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عام النشر1415 :
هـ  1995 -م ،عدد األجزاء.80 :

-7

تبيين االمتنان باألمر باالختتان ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :مجدي فتحي السيد ،الناشر :دار الصحابة

-8

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اكإمام أبي الحسن األشعري ،كتاب ،مطبوع ،المحقق :بدون ،الناشر :دار

للتراث بطنطا ،الطبعة :األولى 1410هـ 1989 -م.

الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة ،1404 ،عدد األجزاء.1 :
-9

تعزية المسلم عن أخيه ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :مجدي فتحي السيد ،الناشر :مكتبة الصحابة  -جدة-

الشرقية ،الطبعة :األولى1411 ،هـ1991م.

 -10التوبة ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أبو عبد اهلل مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الناشر :دار ابن حزم،
الطبعة :األولى  1422هـ  2001 -م.

 -11حديث أهل حردان ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أبو عبد اهلل مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الناشر :دار
ابن حزم ،الطبعة :األولى  1422هـ  2001 -م.
 -12ذم المالهي (المجلس الثاني والخمسون من أمالي ابن عساكر) ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :العربي الدائز
الفرياطي ،الناشر :دار البشائر اكإسالمية ضمن سلسلة لقاء العشر األواخر ( ،)48الطبعة :الثانية 1426
هـ  2005 -م.
 -13فضل أم المؤمنين عائشة ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :الحسين بن محمد الحدادي ،الناشر :دار البشائر
اكإسالمية ،الطبعة :األولى  1426هـ  2005 -م.

 -14فضل شهر رجب ،جزء حديثي ،طبوع ،تحقيق :جمال عزون ،الناشر :مؤسسة الريان – بيروت ،الطبعة:
األولى 2000 ،م.
 -15فضل شهر رمضان ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أبو عبد اهلل مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الناشر:
دار ابن حزم ،الطبعة :األولى  1422هـ  2001 -م.
 -16فضل يوم عرفة ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أبو عبد اهلل مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الناشر :دار
ابن حزم ،الطبعة :األولى  1422هـ  2001 -م.
 -17فضيلة ذكر اهلل عز وجل ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :أحمد البزرة ،الناشر :دار المأمون للتراث ،الطبعة
األولى 1414 :هـ  1994 -م.
 -18كشف المغطا في فضل الموطا ،كتاب ،مطبوع ،تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر العمروي ،الناشر :دار
الفكر – بيروت ،سنة النشر :بدون ،عدد األجزاء.1 :

 -19مدح التواضع وذم الكبر ،جزء حديثي ،مطبوع ،تحقيق :محمد عبد الرحمن النابلسي ،الناشر :دار السنابل.
سوريه – دمشق ،الطبعة :األولى 1413هـ 1993 -م.
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 -20معجم الشيوخ ،كتاب ،مطبوع ،تحقيق :الدكتورة وفاء تقي الدين ،الناشر :دار البشائر – دمشق ،الطبعة:
األولى  1421هـ  2000 -م ،عدد األجزاء.3 :
 -21المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل ،كتاب ،مطبوع ،تحقيق :سكينة الشهابي ،الناشر :دار
الفكر_ سورية_ دمشق 1401 ،ه 1981 -م ،عدد األجزاء.1 :
المطلب السادس-مذهبه وعقيدته(:)1
أما عن مذهبه فقد كان ابن عساكر شافعي المذهب وكان من الطبقة الثالثة والعشرين من طبقات الشافعية(.)2
وأما عقيدته فقد كان أشعري
سماه تهذيب

()4

()3

العقيدة .قال ابن الجوزي( :وكان شديد التعصب ألبي الحسن األشعري ،حتى صنف كتاباً

المفتري على أبي الحسن األشعري)(.)5

المطلب السابع-وفاته:

قال صالح الدين الصفدي( :وأما َعن َوفَاتِ ِه فقد تُوفي ِفي ال َح ِادي عشر من شهر َر َجب سنة ِإح َدى َوسبعين
ِ
ِ
ِ
و َخم ِ
اهن َبين التَأَلِيف َو ِ
الرحلَة َو َ
سمائة ،وقد َع َ
ض ُ
طلَب العلمَ ،وَقد ُنق َل َعنهُ
عشرة أَيَّام ،قَ َ
اش اثَنتَي ِن َوسبعين سنة َوستَّة أشهر َو َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي َوفَاته أ َّ
جن َازته
َن ال َغي َ
ضر َ
بس في َهذه السنة فدر عن َد َما رفعت َ
َّماء َبكت َعلَيه بدمع وبلها ،وَقد َح َ
ث احتُ َ
جن َازته فَ َكأَن الس َ

بالميدان الملك َّ ِ
وسف األيوبي ،وقد دفن بجوار والده)(.)6
ص َالح الدين ُي ُ
الناصر َ
فَرحمه اهلل رحمة واسعة ،وأعلى منزلته في الجنان ،وجمعنا اهلل به والمحدثين بصحبة سيد المرسلين (.)

()1

الكالم عن عقيدة اكإمام ابن عساكر يطول بنا وليس هنا بابه ،ولكني أشير إلى كتاب (جمع الجيوش والدواسر على ابن عساكر البن المبرد الحنبلي  909ه) ،وقد حقق
هذا الكتاب في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير للطالب :محمد فوزي سعد بإشراف األستاذ الدكتور :علي بن محمد فقيهي في الجامعة اكإسالمية بالمدينة المنورة سنة

 1418ه.
()2

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (.)137

()3

األشاعرة هم أتباع أبي الحسن األشعري الذي ظهر مذهبه في القرن الرابع الهجري ،وكان مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة وكثير من التفاصيل (مجمل أصول

()4

لعله قصد كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب ألبي الحسن األشعري.

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)225/18

أهل السنة .)43/1

()6

الوافي بالوفيات (.)217/20
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المبحث الثاني :التعريف بكتاب التاريخ

()1

المطلب األول-اسم الكتاب:
تاريخ مدينة دمشق ،وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها.
المطلب الثاني -موضوع الكتاب:
قال الدكتور شكري فيصل( :لم يقتصر الحافظ ابن عساكر على التأريخ لمدينة دمشق في مرحلة ما أو في عصره
فقط ،بل شمل كتابه تاريخ مدينة دمشق منذ العصر الجاهلي؛ حيث يترجم لرجال من الجاهليين والمخضرمين عرفوا دمشق
وأعمالها أو حلوا بها أو اجتازوا بنواحيها من وارديها وأهلها ،ثم يؤرخ للسيرة النبوية بجوانبها ،وما كان فيها من أحداث وذلك
حين يبدأ كتابه بسيرة النبي ( ،)ويخصص جزءاً كبي اًر من مقدمة الكتاب ،ثم يترجم للخلفاء الراشدين -رضي اهلل عنهم-
 ،ولمن كان حولهم ومعهم تراجم طويلة مستوفاة ،فتأتي هذه التراجم وكأنها تاريخ للعصر كله بالكثير من دقائقه التي ال
نجد بعض مادتها عند غيره والتي ال تمتد في بالد الشام وحدها بل في أقطار اكإسالم كلها وهكذا إلى عصره ،وكذلك فهو
لم يخص مدينة دمشق أو نواحيها فقط ،بل تعداها في الكالم إلى غيرها؛ فكتب عن بالد الشام كلها .ومن الطبيعي أن
يكون تاريخ دمشق أغنى المصادر عن تاريخ األمويين ،ولكن تاريخ األمويين ليس تاريخهم هم فحسب ،وانما هو تاريخ
العرب والمسلمين في الفترة التي كانت فيها دمشق عاصمة الدولة العربية اكإسالمية)(.)2
ويقول أيض ًا( :إن المؤلف ال يقدم لنا تاريخ ًا دمشقي ًا وال تاريخاً شامياً فحسب وانما يقدم تاريخ ًا حضارياً لهذه البالد كلها التي
انتشر فيها اكإسالم وسادت فيها العربية وانساحت فيها مهاجرة العرب المسلمين بين أقصى الشرق فيما وراء النهر وبين
أطراف المحيط)(.)3
وقال مرة أخرى( :ولقد خص الحافظ الجزء األول بفضائل الشام وفتوح الشام عامة وبعض المجلدة بخطط دمشق وذكر
مساجدها وكنائسها وأبوابها ودورها وأنهارها وقنواتها ثم بدأ بالترجمة لكل من دخلها أو اجتاز بنواحيها من أنبيائها وهداتها

وخلفائها ووالتها وفقهائها وقضاتها وعلمائها ورواتها َوقَُّرائِهَا ونحاتها وشعرائها( ،)4وهذا ما ذكره ابن عساكر في مقدمة
تاريخه)(.)5

وال زال الكالم للدكتور شكري فيصل حيث قال( :ولم يكن تاريخه أول تاريخ لدمشق والشام ولم يكن تاريخ دمشق األول من
نوعه بين كتب تاريخ المدن ،فقبله ألف" تاريخ الرقة " للقشيري

()6

و" تاريخ أصبهان" ألبي نعيم و" تاريخ نيسابور" للحاكم

و" تاريخ بغداد" للخطيب وهو أهم ما أنتج قبله)(.)7

()1

هذا المبحث مستفاد من :موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها على الشبكة العنكبوتية (قسم السنة والسيرة النبوية ،مناهج المحدثين ،تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر
نشر يوم الجمعة  2010/8/6م الساعة  13:23اكإعداد العلمي للموقع ،وكتاب موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ،)73/1ومقدمة تاريخ دمشق لعمرو العمروي (.)28

()2

مقدمة تاريخ دمشق (.)31

()3

المصدر السابق (.)28

()4

المصدر السابق (.)28

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)5/1

( )6هو محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري ،أبو علي 334هـ( .سير أعالم النبالء .)524/11
()7

مقدمة تاريخ دمشق (.)28
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الدع َجانِي(( :)1وانتهى من تصنيفه في مرحلته األولى سنة  549هـ وبلغ خمسمئة وسبعين جزءًا ،ثم
وقال الدكتور طالل ُ

أخذ يزيد فيه ويضم إليه ما يستجد عنده حتى تمت نسخته الجديدة والمؤلفة من ثمانين مجلداً سنة  559هـ)(.)2

وقال ياقوت الحموي( :وجمع وصنف فمن ذلك :كتاب تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وأخبار من حلها أو وردها في خمسمئة
وسبعين جزءاً من تجزئة األصل والنسخة الجديدة ثمانمائة جزء)(.)3
وقال الذهبي( :وصنف وجمع فأحسن فمن ذلك تاريخه في ثمان مئة جزء)(.)4
المطلب الثالث -مصادر المؤلف في هذا الكتاب:
الدع َجاني( :عدد المؤلفات التي اعتمدها ابن عساكر في (تاريخه) :من شيوخ ابن عساكر
قال الدكتور طالل ُ
( )198مؤلف ًا ،ومن غير شيوخه ( )711مؤلفا ،في حين بلغ عدد الكتب التي اقتبس منها حوالي األلف كتاب)(.)5
المطلب الرابع -منهج ابن عساكر في تاريخه:
يمكن الكالم على منهج الحافظ ابن عساكر في تاريخه في النقاط اآلتية:
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة حافلة ،تحدث فيها عن كتابه وعمله ونهجه فيه فقال ابن عساكر( :أما بعد فإني كنت
بدأت قديما باالعتزام لسؤآل من قابلت سؤاله باالمتثال وااللتزام على جمع تاريخ لمدينة دمشق أم الشام حمى اهلل ربوعها
من الدثور واالنفصام وسلم جرعها من كيد قاصد يهم باالختصام فيه ذكر من حلها من األماثل واألعالم فبدأت به عازما
على االنجاز له واكإتمام ،فعاقت إنجازه واتمامه عوائق األيام من شدة الخاطر وكالل الناظر وتعاقب اآلالم ،فصدفت عن
العمل به برهة من األعوام حتى كثر علي في إهماله وتركته لوم اللوام وتحشيم من تحشيمه سبب لوجود االحتشام ،وظهر
ذكر شروعي فيه حتى خرج عن حد االكتتام وانتشر الحديث فيه بين الخواص والعوام ،وتطلع إلى مطالعته أولو النهى
وذوو األحكام ورقى خبر جمعي له إلى حضرة الملك القمقام الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام أبي القاسم محمود
بن زنكي بن آق سنقر ناصر اكإمام أدام اهلل ظل دولته على كافة األنام وأبقاه مسلما من األسواء منصور األعالم منتقما
من عداة المسلمين الكفرة الطغام معظما لحملة الدين بإظهار اكإكرام لهم واالحترام .وبلغني تشوقه إلى االستنجاز له
واالستتمام ليلم بمطالعة ما تيسر منه بعض اكإلمام فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام شاك ار لما ظهر منه من حسن
االهتمام مباد ار ما يحول دون المراد من حلول الحمام ،مع كون الكبر مظنة العجز ومطية األسقام ،وضعف البصر حائال
دون اكإتقان له واكإحكام ،واهلل سبحانه وتعالى المعين فيه بلطفه على بلوغ المرام)(.)6
قال الدكتور طالل الدعجاني( :حيث إن الحافظ ابن عساكر من علماء الحديث ،بل هو إمام أهل الحديث في زمانه ،لذلك
فقد سلك في تاريخه هذا منهج المحدثين؛ فهو يبدأ بذكر السند ثم يورد الخبر)(.)7
ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه :تراجم من دخل مدينة دمشق ونزل بها من الصحابة والتابعين ،والعلماء واألمراء،
واألفاضل وغيرهم؛ فبدأ في المجلدين األول والثاني بما ورد في فضائل دمشق والشام ،ثم في المجلدين الثالث والرابع السيرة
()1

وهو أستاذ مشارك بقسم التاريخ بجامعة أم القرى وهو من مواليد المملكة العربية السعودية  1384ه.

()2

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (.)78/1

()3

معجم األدباء (.)1698/4

()4

سير اعالم النبالء (.)249/15

()5

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (.)13/1

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)3/1

()7

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (.)84/1
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النبوية ،ثم بدأ في أعالم الرجال من المجلد ( )5حتى ( ،)65ثم الكنى من المجلد ( )66حتى المجلد ( ،)68ثم النساء من
المجلد ( )69حتى المجلد ( ،)70أما األجزاء الباقية فهي إستدراكات ألسماء الرواة.
رتب أسماء المترجمين على حروف المعجم ،مقدما تراجم من اسمه أحمد على غيره ،مع مراعاة الحروف في أسماء آبائهم
وأجدادهم ،وأردف ذلك بمن عرف بكنيته ولم يقف على حقيقة تسميته ثم بمن ذكر بنسبته ،وبمن لم يسم في روايته ،وأتبعهم
بذكر النسوة واكإماء والشواعر كما بين ذلك في مقدمة كتابه(.)1
قال الدكتور شكري فيصل( :يقدم ابن عساكر المادة األولية للترجمة مسندة في كل جزئية من جزئياتها حتى في االسم أو
الكنية أو يوم الوفاة ،وتتعدد صور الخبر بتعدد األسانيد التي انتهت إليه والروايات التي جاء عليها ،وقد تتكاثر األسانيد
على خبر واحد في صورة واحدة أو صور متقاربة ،ولهذا فإن كل ما عند ابن عساكر في تاريخه يدور في هذين القسمين
الكبيرين :األسانيد ،واألخبار)(.)2
وقال الدكتور طالل الدعجاني( :وأحياناً نجد ابن عساكر يجمع بين أسانيد شيوخه إذا اتفقوا في صفات معينة ،كاتفاقهم في
الكنية ،مثال ذلك "أخبرنا أبوا الحسن" ،أو االتفاق بالمهنة ،مثال ذلك "أخبرنا القاضيان" ،وغير ذلك)(.)3
المطلب الخامس-أهمية الكتاب:
قال عمرو العمروي( :أهمية هذا التاريخ تكمن في أنه ال يعد تاريخا لمدينة دمشق  -أحد أكبر معاقل الحضارة اكإنسانية
والعلوم اكإسالمية عبر مختلف العصور  -فحسب ،بل إنه موسوعة حديثية وهو من أوسع المصادر في سير الرجال فمنه
يمكن استخالص كتب وأسفار عدة في موضوعات وعلوم وفنون شتى؛ فالكتاب مرجع للعلماء الحتوائه على اآلالف من
األحاديث النبوية واآلثار ،والكتاب موسوعة في علم الرجال والجرح والتعديل فهو عندما يترجم للرجال ويذكر سيرهم ويذكر
مروياتهم ،فإنه يبين حالهم وعلى ما هم عليه من ضعف أو توثيق ويصحح أسماءهم إذا اقتضى الحال ،ويذكر سنة الوفاة
للرجال وهو بهذا يحدد طبقة االسم المترجم له وفي هذا من الفائدة ما يدركه العاملون في حقل الرجال)(.)4
وقال أيضا( :وهو عندما يسرد الخبر خصوصا في الفضائل يسرد جميع الروايات بأسانيدها المتعلقة بالخبر يذكر ذلك وهو
من أعلم الناس باألحاديث الضعيفة والموضوعة ،فكأنه بإيراده السند يخلي مسؤوليته ويدع العهدة في نقل األخبار على من
نقلها وكأنه يريد أن يقول أيضا :إن كتابه لجميع طبقات الناس وانه يريد أن يكون تاريخه مرآة تعكس حياة الناس ومعتقداتهم
ومذاهبهم ونحلهم وآراءهم السياسية واالجتماعية فله النقل والعرض والسرد وللعقل التدقيق والتمحيص .كما أن الكتاب
موسوعة في األدب شع ًار ونث اًر فضال عن كون الحافظ ابن عساكر نفسه شاع اًر أديب ًا)(.)5
وقال أيضا( :والحافظ ينقل من مصادر لم تصلنا فتاريخه وسيط بين عصرنا وعصر أسالفه وكثي اًر ما ينقل علماء القرنين
السادس والسابع عنه كابن األثير في تاريخه الكامل ،والمزي في تهذيبه تهذيب الكمال ،والذهبي في تاريخه تاريخ اكإسالم
وسير أعالم النبالء ،وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية)(.)6

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)5/1

()2

مقدمة تاريخ دمشق (.)33

()3

موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (.)86/1

()4

مقدمة تاريخ دمشق (.)8

()5

المصدر السابق (.)8

()6

مقدمة تاريخ دمشق (.)9
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وال زال الكالم لمحقق الكتاب( :وهو عندما يؤرخ لمدينة دمشق تخصيصاً ال يقتصر على الجانب التاريخي بل يتعداه إلى
جغرافية المدينة ألنه أدرك بحس العالم وحس المؤرخ أنه ال انفصام بين التاريخ والجغرافيا فالجغرافيا هي المسرح التي تحدث
عليه وقائع التاريخ وهي من أهم المؤثرات التي تؤثر في اكإنسان وبالتالي في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية ،كما
أن الموقع الجغرافي للمدينة الذي حباها اهلل به كان له أثر في دورها الحضاري عبر مختلف العصور)(.)1
ويقول مرة أخرى( :وكأن الحافظ ابن عساكر أراد أن يؤرخ للعالم العربي واكإسالمي على امتداد رقعته الجغرافية شرقاً وغرباً
من خالل تلك المشكاة المشعة دمشق الشام فكان بتاريخه الكبير الموسوعي الفذ شيخ المؤرخين ومؤرخ الحفاظ والمحدثين
ختاما من عصر الحفاظ ابن عساكر وهو عصر الجهاد وعصر النهضة العلمية ومن خالل موسوعته تاريخ دمشق ندرك
كيف استطاعت هذه األمة تخطي محنتها بالصمود وبالقوة الحيوية الكامنة فيها وطرد الصليبيين وتحرير القدس)(.)2
وقال عمرو العمروي( :ويمتاز تاريخ دمشق عن التواريخ التي سبقته أنه أوسعها مادة وأشملها توجها ،وقد يكون هذا الكتاب
أوسع تواريخ المدن وهو أيضا من أوسع المصادر في تراجم الرجال ،حتى ليجرد منه كتب على حدة في موضوعات مختلفة
كوالة دمشق مثال وقضاتها وشعرائها ،ومنه يستخرج أحسن تاريخ لبني أمية سكتت معظم التواريخ عنه ،وهو إلى ذلك حوى
عدة كتب مستقلة فكل طالب يظفر فيه بطلبته ويجد فيه ما ال يجده في كتاب غيره؛ ألن ابن عساكر يمتاز بالتحري والبسط
واالستقصاء وتتبع النوادر في سير المترجم لهم وأخبارهم)(.)3
تنبيه :يعد الكتاب من مظان األحاديث الضعيفة الواهية ،فليس مقصود الحافظ ابن عساكر االقتصار على الحديث الصحيح
أو الحسن ،وانما غرضه سوق كل ما ورد من طريق المترجم.
المطلب السادس-ثناء العلماء على الكتاب:
قال الذهبي( :وبلغنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن عساكر أنفذ من استعار له شيئاً من " تاريخ
دمشق " ،فلما طالعه ،انبهر لسعة حفظ ابن عساكر)(.)4

وقال ال َكتانِي( :وقد قالوا :إنه يقصر العمر عن أن يجمع اكإنسان فيه مثل هذا الكتاب)(.)5

المطلب السابع-عناية العلماء والباحثين بالكتاب:

اعتنى العلماء بهذا الكتاب قديماً وحديثاً ،قال حاجي خليفة :وله عدة (ذيول) و(مختصرات) منها(:)6
-1ذيل ،لولد المصنف القاسم بن علي 600هـ ،ولم يكمله ،وله أيضاً( :جزء فيه من منتخب القاسم بن علي بن عساكر
من تاريخ دمشق)(.)7
-2ذيل ،أبي حفص عمر بن محمد بن منصور الدمشقي ابن الحاجب 630،هـ ،قال المنذري :شرع في تصنيف تاريخ
لدمشق مذيال على الحافظ ابن عساكر(.)8
()1
()2

مقدمة تاريخ دمشق (.)9

المصدر السابق (.)10

()3

المصدر السابق (.)29

()4

سير أعالم النبالء (.)253/15

()5

الرسالة المستطرفة (.)132

()6

كشف الظنون (.)294/1

()7

وهو مخطوط (معجم المؤرخين الدمشقيين .)71

()8

التكملة لوفيات النقلة (.)346/3
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-3ذيل ،صدر الدين أبي علي الحسن بن محمد البكري القرشي التيمي الدمشقي  656هـ ،قال الذهبي :وشرع في تاريخ
ال على تاريخ ابن عساكر وعدمت المسودة(.)1
دمشق ذي ً
-4ذيل ،ألبي يعلى بن القالنسي  555ه(.)2
ومن المختصرات:
-1منتقى منه للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي  668هـ ،قال ابن رجب :كتب (تاريخ الشام البن عساكر)
()3
ِ
الم َجالِس)(.)4
الم َجالس وفُ َكاهة ُ
مرتين  ،وكتابه سماه( :فاكهة َ
-2مختصر ،للعالمة اللغوي أبي الفضل محمد بن مكرم األنصاري الرويفعي المعروف بابن منظور711هـ ،قال الذهبي:

اختصر تاريخ دمشق في نحو الربع( ،)5طبع في دار الفكر ،دمشق  1404ه بتحقق روحية النحاس ورياض عبد الحميد
مراد ومحمد مطيع في ( )29جزءا و( )16مجلدا.
-3منتقى ،للقاضي تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن شهبة الدمشقي الشافعي  851هـ(.)6
-4منتقى ،منه للحافظ ابن حجر العسقالني  852ه(.)7
-5مختصر ،لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي 855هـ ،قال ابن فهد :اختصر (تاريخ دمشق البن
عساكر) في ثالث مجلدات أو أكثر(.)8
-6مختصر ،للحافظ جالل الدين السيوطي سماه :تحفة المذاكرة في المنتقى من تاريخ ابن عساكر(.)9
-7مختصر ،للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني  1162هـ(.)10
-8مختصر ،ألبي الفتح الخطيب من رجال القرن الرابع عشر(.)11
-9مختصر ،للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي 1346هـ ،وقد طبع في دار المسيرة بيروت  1399في ()7
مجلدات ،وهو نحو نصف الكتاب.
-10جزء فيه منتخب من ثالثة أجزاء من تاريخ دمشق لكرم بن عبد الواحد الصفار(.)12
ومن الدراسات المعاصرة:
لـلدكتور طالل سعود الدعجاني دراسة حول تاريخ ابن عساكر طبعت في الجامعة اكإسالمية بالمدينة المنورة عمادة
البحث العلمي الطبعة األولى  1425هـ باسم( :موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق) في ثالث مجلدات ضخام.

()1

سير أعالم النبالء (.)467/16

()2

وقد طبع هذا الذيل في كتاب تاريخ دمشق البن القالنسي.

()3

ذيل طبقات الحنابلة (.)98/4

()4

وهو مخطوط (معجم المؤرخين الدمشقيين .)104

()5

معجم الشيوخ الكبير (.)288/2

()6

وهو مخطوط (معجم المؤرخين الدمشقيين .)240

()7

وهو مخطوط (الحافظ ابن حجر العسقالني أمير المؤمنين في الحديث .)470

()8

معجم الشيوخ البن فهد (.)295

()9

حسن المحاضرة (.)344/1

()10

وهو مخطوط (معجم المؤرخين الدمشقيين .)350

()11

وهو مخطوط (تاريخ األدب العربي .)72/6

()12

وهو مخطوط (موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)93/1
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المطلب الثامن-طبعات الكتاب:
تبنى مجمع اللغة العربية بدمشق مشروع طبع هذا السفر العظيم ،فطبع المجلد األول سنة  ،1951والقسم األول
من المجلد والثاني سنة  1954بتحقيق الدكتور (صالح الدين المنجد) ،وصدر المجلد العاشر سنة  1963بتحقيق الشيخ
(محمد أحمد دهمان) ،يبدأ بترجمة (بسر بن أبي أرطاة) وينتهي بترجمة (ثابت بن أقرم) ،وفي أواخر عام  1976طبع
مجلد بتحقيق الدكتور (شكري فيصل) فيه تراجم حرف العين المتلوة باأللف يبدأ بترجمة (عاصم بن بهدلة) ،وينتهي بترجمة
(عائذ بن محمد) ،ثم تاله سنة  1982م مجلد آخر بتحقيق الدكتور (شكري فيصل) واألستاذين (رياض مراد) و(روحية
النحاس) ،يبدأ بترجمة (عبادة بن أوفى) ،وينتهي بترجمة (عبد اهلل بن ثوب ،وكان صدر عام  1981م جزء ثالث بتحقيق
األستاذين (مطاع الطرابيشي) و(سكينة الشهابي) يبدأ بترجمة (عبد اهلل بن جابر) ،وينتهي بترجمة (عبداهلل بن زيد) ،وصدر
أيضا المجلد األخير المشتمل على تراجم النساء حققته الفاضلة (سكينة الشهابي) وذلك سنة  1982م ،كما قام المجمع
بنشر بعض أجزاء هذا التاريخ بطريقة التصوير للنسخة الخطية ،فصور جزءا يضم جملة من تراجم العبادلة تبدأ (بعد اهلل
بن عمران) وتنتهي (بعبد اهلل بن قيس) ،وذلك سنة  1978م .وأفرد بالطبع من هذا (التاريخ ) ترجمة علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه بتحقيق (محمد باقر المحمودي) [ الرافضي ] ،وأفردت بالطبع أيض ًا ترجمة (الزهري) ،بتحقيق (شكر اهلل بن
نعمة اهلل قوجاني) ،نشر مؤسسة الرسالة سنة  1982م.
طبع الكتاب كامالً بتحقيق :عمر بن غرامة العمروي ،ونشرته دار الفكر سنة 1415هـ(.)1

()1

وهذه هي النسخة المعتمدة في بحثي.

12

الفصل الثاني
تَخْرِيْجُ أَحَادِيْثِ تَارِيْخِ دِمَشْقَ وَدِرَاسَتُهَا

من باب :ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام  /صفحة  ،56إلى باب :بيان أن اإليمان يكون بالشام
عند وقوع الفتن وكون المالحم العظام  /صفحة  101من الجزء األول.
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الشام وحث المصطفى -عليه السالم -أمته على سكنى َّ
باب ذكر أصل اشتقاق تسمية َّ
الشام واخباره بتك ُّفل اهلل -
تبارك وتعالى -بمن سكنه من أهل اإلسالم.
حديث رقم1 :

ِ
ِ ِ
ِ
الع ِزيز بن أَح َمد بن ُم َحمد
قال ابن عساكر  :أخبرنا أبو ُم َحمد هَبةُ اهلل بن أَح َمد بن ُم َحمد بن هَبة اهلل األكفَاني نا َعبد َ
ِ ِ
ِ
َّ
الم َعلى نا ِه َّشام بن
ال َكتاني أنا أبو القَاسم تَ َمام بن ُم َحمد َ
الر ِازي أنا أَبو َعبد اهلل ُم َحمد بن إب َراهيم بن َمرُوان أنا أَح َمد بن ُ
ِ
سول
ال :قَ َ
الخوالني َعن ابن َح َوالة قَ َ
الع ِزيز َعن َمك ُحول َعن أَبِي إِد ِريس َ
ال َر ُ
َع َّمار نا َيحَيى بن َحم َزة َحدثني َسعيد بن َعبد َ
تِ :خر ِلي يا َر ُسو َل اهلل قال :عليك
ت َف ُقل ُ
اهلل ( )ستج َّندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قال :فَقُم ُ
بالشام فمن أبى فليحلق( )1بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل -تبارك وتعالى -قد تكفل لي بالشام وأهله(.)2
تخريج الحديث:
الحض َرِميَ ،عن َبقيةَ ،عن
-1د ( ،)4/3ح ( )9( ،)2483كتاب الجهاد )2( ،باب في سكنى الشامَ ،عن َحي َوة بن ُش َريح َ
َبحيرَ ،عن َخ ِالد ابن َمع َدانَ ،عن ابن أَبِي قَتِيلَة َعن ابن َح َوالَة -به.
-2حم ( ،)110/4ح (َ ،)17130عن َحي َوة بن ُش َريح َوَي ِزيد بن َعبد َرُبهَ ،عن َبقََيةَ ،عن َب ِحير بن َس َعدَ ،عن َخالَد بن
اشم وه ِ
مع َدان ،عن أَبِي َقتِيلَة ،عن ابن حوَالة _به .وكذلك ( ،)33/5ح ( )20625عن أَبِي س ِعيد مولى بنِي ه ِ
اشم بن
ََ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ

اسم ،عن محمد بن ر ِ
القَ ِ
اشدَ ،عن َمك ُحول_ به.
َ َُ
َ
-3حب ( ،)295/16ح ( )55( ،)7306كتاب مناقب الصحابة )10( ،باب اكإخبار عما يستحب للمرءَ ،عن َمك ُحول،
ِ
ِ
الع ِزيز-به.
الولِيد بن مزيِدَ ،عن أَبِيهَ ،عن َسعيد بن َعبد َ
َعن َ
العبَّاس بن َ

ِ
ِ
ِ
الرح َمن،
الرس َغنيَ ،عن ُعث َمان بن َعبد َ
الر ِازيَ ،عن ِإس َحاق بن ُزَريق َ
-4طس ( ،)153/4ح (َ )3851عن َعلي بن َسعيد َ
عن عبد الرحمن بن ثَابِت ،عن أَبِي عوام ،عن عبد اهلل بن مس ِ
احق ،عن ابن ُع َمر.
َ َ
َ
َ
َُ
َ َ َ َ
ِ
الح َّرانِي،
الرح َمن َ
الم َفضل َ
الحَّرانيَ ،عن ُعث َمان بن َعبد َ
-5بز ( ،)25/12ح (َ ،)5397عن ُم َح َّمد بن َعبد َ
الرح َمن بن ُ
عن عبد الرحمن بن ثَابِت ،عن أَبِي العوام ،عن عبد الملِك بن مس ِ
احقَ ،عن ابن ُع َمر.
ََ َ َ
َ
َُ
َ
َ َ َ َ
رجال سند الحديث:

()4

* هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل بن علي بن فارس األ نصاري أبو محمد الدمشقي ابن األكفاني(524)3ه.

وثقه ابن عساكر وقال :سمعت منه الكثير ،وكان ثقة ثبتاً متيقظاً معنياً بالحديث وجمعه ،غير أنه كان عس اًر في التحديث
( ،)5و ِ
السلَفي( )6وقال :هذا مكثر ثقة حافظ كتب ما لم يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشام ،وكان تاريخ الشام( ،)7وابن نقطة
()1

الصحيح فليلحق (تاريخ دمشق البن عساكر .)60/1

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)56/1

()3

نسبة إلى بيع األكفان( .األنساب .)336/1

()4التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)474تاريخ إربل ( ،)399/2سير أعالم النبالء ( ،)396/14النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)235/5الوافي بالوفيات
( ،)134/27طبقات الشافعيين ( ،)582شذرات الذهب (.)120/6
()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)360/73

()7

معجم السفر ()410

( )6أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر بن أبي أحمد األصبهاني السلفي وهذه النسبة الى ِسلفَة وهي لقب جده احمد ومعناها الغليظ الشفة انظر ترجمته
الموسعة( .تاريخ دمشق البن عساكر  ،)208/5تذكرة الحفاظ (.)1298/4
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الحنبلي( ،)1وابن المستوفي

()2

وقال :كان ثق ًة فهماً شديد العناية بالحديث والتاريخ ،كتب الكثير وكان من كبار العدول (،)3

وذكره الذهبي في طبقات المحدثين وقال :محدث دمشق(.)4
قلت :ثقة.

* عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي أبو محمد الدمشقي الكتَّاني()5الصوفي 466ه.

()6

وثقه ابن عساكر( ،)7والخطيب وزاد أمين( ،)8واألكفاني()9وقال :كان كثير التالوة صدوقا سليم المذهب( ،)10وابن نقطة
الحنبلي وزاد فاضال( ،)11والذهبي()12وقال :سمع الكثير وجمع فأوعى ونسخ ما ال يوصف كثرة( ،)13وقال ابن ماكوال :كتب
عني وكتبت عنه وهو مكثر متقن( ،)14وقال ابن الجوزي :كان من المكثرين في الحديث كتابة وسماعاً ،ومن المعنيين به
من صدق وأمانة ،وصحة استقامة ،وسالمة مذهب ،ودرس القرآن(.)15
قلت :ثقة.
* تمام بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد أبو القاسم الرازي

()16

الدمشقي 410ه(.)17

وثقه ال َكتَّاني وزاد مأمون حافظ لم أر أحفظ منه في حديث الشاميين( ،)18والذهبي()19وقال :محدث دمشق( ،)20وقال أبو

علي األَه َو ِازي( :)21كان عالما بالحديث ومعرفة الرجال ما رأيت مثله في معناه( ،)22وقال أبو بكر الحداد( :)23ما لقينا مثله

في الحفظ والخبرة(.)24
قلت :ثقة.

()1

إكمال اكإكمال (.)149/1

()2

وهو العالمة المحدث :شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد بن المبارك صاحب تاريخ اربل انظر( .سير أعالم النبالء .)310/13

()3

تاريخ إربل (.)400/2

()4

المعين في طبقات المحدثين (.)153

()5

الكتاني هي نسبة إلى الكتان وعمله( .األنساب للسمعاني .)44/11

()6

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)122/21سير أعالم النبالء ( ،)407/13طبقات الشافعيين ( ،)449شذرات الذهب (.)325/3

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)262/36

()8

تذكرة الحفاظ (.)241/3

()9

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)39

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)264/36

()11

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)363

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)134

()13

تذكرة الحفاظ (.)241/3

()14

اكإكمال في رفع االرتياب (.)145/7

()15
()16

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)159/16

الرازي بفتح الراء وسكون األلف هذه النسبة إلى الري وهي مدينة كبيرة مشهورة من بالد الديلم بين قومس والجبال( .األنساب للسمعاني .)33/6

()17تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)45/11سير أعالم النبالء ( ،)67/13الوافي بالوفيات ( ،)245/10النجوم الزاهرة (.)259/4
()18

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)145

()19

المعين في طبقات المحدثين (.)122

()20

تاريخ اكإسالم (.)232/9

()21

هو العالمة الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األهوازي  446ه انظر( .سير أعالم النبالء .)286/13

()22

تاريخ دمشق البن عساكر(.)45/11

()23

هو العالمة المحدث محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري الشافعي  345ه .انظر (سير أعالم النبالء .)50/12

()24

تاريخ دمشق البن عساكر (.)45/11
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* محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان القرشي أبو عبد اهلل الدمشقي  358ه(.)1
وثقه ال َكتَّاني وزاد مأمون جواد مفضل( ،)2وقال الذهبي :محدث دمشق في وقته(.)3

قلت :ثقة.

* أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي  280ه(.)4
قال ابن عساكر :قاضي دمشق( ،)5وقال النسائي :ال بأس به( ،)6وقال ابن حجر :صدوق(.)7
قلت :صدوق.
* ه َّ
شام بن ع َّمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمي ويقال :الظفري()8أبو الوليد الدمشقي 245ه(.)9

وثقه ابن عساكر( ،)10ويحيى بن معين وزاد َكيس َكيس( ،)11والذهبي وقال :مكثر له ما ينكر( ،)12والسخاوي وقال :أمين

عند أئمة الحديث( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال النسائي :ال بأس به( ،)15وقال العجلي( ،)16وأبو حاتم(،)17
والدارقطني( ،)18والذهبي( ،)19وابن حجر( :)20صدوق و ازد الدارقطني كبير المحل ،وقال أبو حاتم :هشام بن عمار لما كبر
تغير وكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن ،وكان قديما أصح ،كان يق أر من كتابه( ،)21وقال الخليلي :ثقة كبير ،وربما يقع في
حديثه غرائب عن شيوخ الشام  ،فالضعف يقع من شيوخه ال منه( ،)22وقال ابن حجر :كبر فصار يتلقن فحديثه القديم

()1

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)217/51سير أعالم النبالء ( ،)161/12الوافي بالوفيات (.)254/1

()2

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)90

()3

تاريخ اكإسالم (.)28128

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)611/2مشتبه أسامي المحدثين ( ،)39تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)19/6تهذيب الكمال ( ،)485/1تاريخ اكإسالم ( ،)694/6الوافي

()4

بالوفيات (.)120/8
()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)19/6

()6

مشيخة النسائي (.)81

()7

تقريب التهذيب (.)84

()8
()9

نسبة إلى ظَفَر ،وهو بطن من األنصار (االنساب للسمعاني .)133/9
طبقات ابن سعد ( ،)328/7التاريخ الكبير ( ،)199/8الكنى واألسماء ( ،)860/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)32/74تهذيب الكمال ( ،)242/30سير أعالم النبالء ط
الرسالة ( ،)420/11المختلطون ( ،)126الوافي بالوفيات (.)65/26

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)32/74

()11

سؤاالت ابن الجنيد ( ،)397الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)66/9

()12

المغني في الضعفاء (.)711/2

()13

إكمال تهذيب الكمال (.)151/12

()14

الثقات البن حبان (.)233/9

()15

مشيخة النسائي (.)63

()16

الثقات للعجلي (.)459

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)67/9

()18

تهذيب الكمال (.)248/30

()19

ميزان االعتدال (.)302/4

()20

تقريب التهذيب (.)573

()21

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)66/9

()22

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)445/1
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أصح( ،)1وقال احمد بن حنبل :طياش خفيف( ،)2وقال الذهبي :كان كبير الشأن رأسا في الكتاب والسنة وما أنكر عليه
أحمد له فيه مسانح ومحمل حسن(.)3
قلت :صدوق صار يتلقن في اخر عمره.
* يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي

()4

أبو عبد الرحمن الدمشقي  183ه(.)5

()7
()6
(د َحيم) وزاد عالم( ،)8والعجلي( ،)9والنسائي(،)10
وثقه يحيى بن معين  ،وعلي بن المديني  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ
وأبو داود( ،)11ويعقوب بن شيبة وزاد مشهور( ،)12والذهبي( ،)13وابن حجر وقال :رمي بالقدر( ،)14وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)15وقال أحمد بن حنبل :ليس به بأس( ،)16وقال أبو حاتم( ،)17والذهبي في موضع آخر( :)18كان صدوقاً ،وقال
ابن سعد :كان كثير الحديث صالحه( ،)19وقال يحيى بن معين :كان قاضي دمشق وكان يرمى بالقدر(.)20
قلت :ثقة رمي بالقدر.
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي()21أبو محمد ،ويقال :أبو عبد العزيز الدمشقي  167ه(.)22

()1

تقريب التهذيب (.)573

()2

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)103

()3

بحر الدم (.)164

()4

نسبة إلى حضرموت وهي من بالد اليمن في أقصاها (اللباب في تهذيب األنساب .)370/1

()5

التاريخ الكبير ( ،)268/8الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)397/4تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)244/1الكنى واالسماء ( ،)525/1تاريخ دمشق البن عساكر (،)125/64

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)129/64

()7

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)160

تهذيب الكمال ( ،)278/31سير أعالم النبالء ( ،)348/7لسان الميزان ( ،)430/7التكميل في الجرح والتعديل (.)185/2

()8
()9

تهذيب الكمال (.)281/31

معرفة الثقات للعجلي (.)350/2

()10
()11

تهذيب الكمال (.)282/31

المصدر السابق (.)282/31

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)129/64

()13

الكاشف (.)364/2

()14

تقريب التهذيب (.)589

()15

الثقات البن حبان (.)614/7

()16

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)36

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)137/9

()18

المغني في الضعفاء (.)733/2

()19

طبقات ابن سعد (.)325/7

()20
()21
()22

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)441/4

نسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التناصر فاقاموا هناك فسموا تنوخاً والتنوخ اكإقامة (اللباب في تهذيب االنساب .)225/1

التاريخ الكبير ( ،)497/3تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)387/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)193/21تهذيب الكمال ( ،)539/10سير أعالم النبالء ( ،)28/8لسان

الميزان (.)230/7
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وثقه ابن سعد( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3والنسائي وزاد ثبت( ،)4وأبي حاتم( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر وقال :إمام
سواه أحمد باألوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره( ،)7وقال أحمد بن حنبل :ليس بالشام رجل أصح حديث ًا
من سعيد( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الحاكم :سعيد بن عبد العزيز ألهل الشام كمالك بن أنس ألهل المدينة
في التقدم والفضل والفقه واألمانة(.)10
قلت :ثقة ثبت.
* مكحول َّ
الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه(.)11
وثقه العجلي( ،)12وأبي حاتم( ،)13وابن حجر وزاد فقيه( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال الزهري :العلماء أربعة
منهم مكحول بالشام( ،)16وقال ابن سعد :تابعي من الطبقة الثالثة لم يسمع من النبي ( ،)17()وقال محمد بن عبد اهلل بن
عمار الموصلي :مكحول إمام أهل الشام( ،)18وقال أبي حاتم :ما أعلم بالشام أفقه من مكحول( ،)19وقال ابن خراش :مكحول
شامي صدوق ،وكان يرى القدر(.)20
قلت :ثقة غير أنه كان يرسل عن النبي (.)
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو ،ويقال :عيذ اهلل بن إدريس بن عائذ بن عبد اهلل بن عتبة بن غيالن بن مكين ،أبو
إدريس الخولني( ،)21العوذي

()22

()1

طبقات ابن سعد (.)468/7

()2

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)134/2

()3
()4

 80ه(.)23

الثقات للعجلي (.)186

ميزان االعتدال (.)149/2

()5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)43/4
()6

المعين في طبقات المحدثين (.)60

()7

تقريب التهذيب (.)238

()8

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)53/3

()9

الثقات البن حبان ()369/6

()10

سؤاالت السجزي للحاكم (.)208

()11

طبقات ابن سعد ( ،)315/7التاريخ الكبير ( ،)21/8الكنى واالسماء ( ،)470/1المراسيل البن ابي حاتم ( ،)212تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)265/1تهذيب الكمال

()12

الثقات للعجلي ()439

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)404/8

( ،)464/28سير أعالم النبالء ( ،)472/5لسان الميزان (.)397/7

()14

تقريب التهذيب (.)482

()15

الثقات البن حبان (.)446/5

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)404/8

()17

طبقات ابن سعد (.)453/7

()18

تهذيب الكمال (.)472/28

()19

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)404/8

()20
()21

تهذيب الكمال (.)472/28

نسبة إلى خوالن بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ وبعض خوالن يقولون خوالن بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

وهكذا قال ابن الكلبي واسم خوالن أفكل وهي قبيلة نزلت الشام (اللباب في تهذيب االنساب .)472/1
()22
()23

نسبة إلى عوذ بن سود بن الحجر بن عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بطن من األزد (اللباب في تهذيب االنساب )363/2

تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،) 439/4العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ( ،)521/2التاريخ الكبير ( ،)83/7الكنى واألسماء ( ،)86/1المراسيل البن ابي حاتم

( ،)152التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم ( ،)51االستيعاب ( ،)800/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)137/26طبقات الفقهاء ( ،)74أسد الغابة ( ،)6/6تهذيب الكمال
( ،)88/14سير أعالم النبالء ( ،)156/5الوافي بالوفيات ( ،)340/16اكإصابة في تمييز الصحابة (.)230/4
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2والنسائي( ،)3وأبي حاتم( ، )4والذهبي وقال :قاضي دمشق( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات(،)6
وقال الزهري :كان من فقهاء اهل الشام( ،)7وقال مكحول الشامي :ما أدركت مثل أبي إدريس الخوالني( ،)8وقال سعيد بن
عبد العزيز :كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء( ،)9وقال ابن حبان :ال صحبة له( ،)10وقال ابن حجر :ولد في
حياة النبي ( )يوم حنين وسمع من كبار الصحابة(.)11
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة

()12

األزدي ،كنيته أبو حوالة ،ويقال :أبو محمد 58 .ه(.)13

صحابي ،نزل األردن من أرض الشام ،وقيل :إنه سكن دمشق( ،)14وقال الواقدي :هو من بني معيص بن عامر بن لؤي،
وكان يسكن األردن(.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه أحمد بن المعلى وهشام بن عمار صدوقان.
_________________________________
رواية الوليد بن مزيد وعقبة بن علقمة البيروتيين
حديث رقم2 :

قَال ابن عساكر  :أَخبرنا أَبو الفَتح أَحمد بن ع ِقيل بن محمد بن رِافع الفَ ِارِسي البزاز ِ
الد َمش ِقي بَِبغ َداد َوِد َمشق أنبأنا أَبِي أَبو
َ
َُ
َ
َ
َ
()17
اسم ِإسماعيل بن أَحمد بِبغ َداد أنبأنا أَبو محمد عبيد اهلل بن إِبر ِ
الفَضل ح()16وأخبرنا أَبو القَ ِ
َّ
النجار ح َوأخبرنا
اهيم بن كستة
ُ َ َُ
َ َ
َ
َ
اهيم بن ِ
اسم حسين بن محمد بن ِإبر ِ
اهر بن سهل بن بِشر أنا أَبو القَ ِ
ط ِ
ال :أنا أَبو َبكر ُم َحمد بن
أَبو ُم َحمد َ
الحَّنائي َقالوا قَ َ
َُ
َُ
َ
َ
()18
ِ
َّ ِ
العبَّاس
الرح َمن بن ُعَبيد اهلل بِن َيحَيى القَطان ق َراءة َعليه ونحن لنسمع نا أَبو َ
الح َسن َخيثَ َمة بن ُسلَي َمان بن َحي َدرةَ أنا َ
َعبد َ

()1

طبقات ابن سعد (.)312/7

()2

الثقات للعجلي (.)246

()3

تذكرة الحفاظ (.)45/1

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)37/7

()5

المعين في طبقات المحدثين (.)36

()6

الثقات البن حبان (.)277/5

()7

االستيعاب (.)801/2

()8

المصدر السابق (.)801/2

()9

تقريب التهذيب (.)289

()10

مشاهير علماء االمصار (.)180

()11

تقريب التهذيب (.)289

()12

نسبة إلى حوالة ،وهو اسم لوالد عبد اهلل بن حوالة األزدي الواسطي( .األنساب .)297/4

()13

أسد الغابة ( ،)221/3اكإصابة (.)59/4

()14

تهذيب الكمال (.)441/14

()15

طبقات ابن سعد (.)414/7

()16
()17

وهي أداة تحويل من إسناد إلى آخر راجع المنهاج في شرح مسلم ( ،)37/1ألفية العراقي (.)146

الصحيح كبيبة ،تاريخ دمشق البن عساكر (.)401/37

()18
اء أكان الشيخ حافظا لما يقرأه الرواي عليه أم لم يكن
القراءة هي :هي قراءة الطالب للمروي على الشيخ من كتاب ،من حفظه ،أو سماعه قارئاَ يق أر عليه من أحدهما ،سو ً
حافظاً ،بشرط أن يمسك بيده أصله أو يمسكه له ثقة .وهذه الطريقة تسمى عند أكثر المحدثين بالعرض( .تدريب الراوي .)307
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()1
ِ
ِ
الخ َوالني
الع ِزيز َحدثني َمك ُحول َعن أَبِي إِد ِريس َ
الولِيد بن مزيِد أَخَبرني أَ ِبي َو ُعقَبة بن َعلقَ َمة قَاال نا َسعيد بن َعبد َ
ابن َ
ال َر ُسول اهلل ( )إنكم ستج َّندون أجنادا جندا في الشام وجندا في العراق وجندا باليمن قال
ال :قَ َ
َعن َعبد اهلل بن َح َوالة قَ َ

رسول ِ
اهلل ِخر لِي قال :عليكم بالشام فمن أبى فليحلق
ت :يا
َ
ُقل ُ

بالشام وأهله .

ال َس ِعيد(َ )3وكان ابن َح َوالة َر ُجالً ِمن األَزد
قَ َ
ِ
ضي َعةَ َعِليه(.)5
بِه فَال َ

()4

()2

فإن اهلل تعالى قد تك َّفل لي
بيمنه وليستاق من غدره َّ

الَ :وما تَ َكَّف َل اهلل تَ َعالى
الح ِديث قَ َ
وكان َمس َكُنهُ األُرُدن َو َكان ِإ َذا َحد َ
ث بِهَذا َ

تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* أحمد بن عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع أبو الفتح الفارسي ابن أبي الحوافر  531ه(.)6
قال ابن عساكر :كتبت عنه شيئاً يسي اًر ببغداد وبدمشق وكان شيخاً خي اًر كثير التالوة للقرآن صحيح السماع حسن االعتقاد(.)7
قلت :صدوق.
* عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع أبو الفضل الفارسي البعلبكي

()8

 470ه(.)9

قال ابن كثير :فقيه كان يحفظ مختصر المزني(.)10
قلت :صدوق.
* إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندي

()11

 536ه(.)12

وثقه ابن عساكر( ،)13والخطيب وزاد فاضل( ،)14و ِ
السلَ ِفي( ،)15والذهبي( ،)16وقال السمعاني :قرأت عليه الكتب الكبار

واألجزاء(.)17
قلت :ثقة.

وقع في هذا اكإسناد ما يعرف باكإقران وهو إقران رواي براوي اخر من نفس الطبقة ألسباب متعددة منها ضعف أحد الرواة أو غير ذلك وقد قرن الوليد بن مزيد بعقبة بن

()1

علقمة.
()2
()3

الصحيح َفلَيلحق ،تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1

يعني سعيد بن عبد العزيز ،وقد سبق ترجمته حديث رقم (.)1

()4

نسبة الى ازد شنوءة وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبإ (األنساب .)180/1

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)57/1

()6

معجم ابن عساكر ( ،)61/1تاريخ اكإسالم ( ،)317/7الوافي بالوفيات (.)123/7

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)23/5

()8
()9

نسبة الى بعلبك مدينة من مدن الشام على اثنى عشر وفرسخا من دمشق مبنية من الحجارة (األنساب ( ،)266/2معجم البلدان .)453/1

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)34/41تاريخ اكإسالم (.)305/10

()10
()11

طبقات الشافعيين (.)453/1

بلد معروف مشهور ،قيل :إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر ،وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه (معجم البلدان )247/3

()12

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)60/21المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)20/18تاريخ اكإسالم ( ،)650/11الوافي بالوفيات ( ،)54/9طبقات الشافعية الكبرى (.)46/7

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)357/8

()14

تاريخ بغداد وذيوله (.)60/21

()15

سير أعالم النبالء (.)440/14

()16

المصدر السابق (.)440/14

()17

المصدر السابق (.)441/14
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* عبيد اهلل بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد َّ
النجار الدمشقي ،المعروف بابن كبيبة

()1

 462ه(.)2

قال ابن ماكوال :شيخ صالح سمعنا منه بدمشق(.)3
قلت :صدوق.
* طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن أبي الفرج األسفراييني()4الصائغ  531ه(.)5
ضعفه ابن عساكر وقال فيه :وكان شيخنا عس اًر مع جهله بالحديث وعدم ثقته( ،)6وقال :وكذلك رأيته قد حك سماع أخيه
من أبيه بكتاب الشهاب عن القضاعي وأثبت اسمه(.)7
قلت :ضعيف.
* الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو القاسم الح َّنائي

()8

 459ه(.)9

وثقه ابن عساكر( ،)10والذهبي( ،)11ومكي بن عبد السالم( ،)12والنسيب( ،)13وابن ماكوال(.)14
قلت :ثقة.
* محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل بن يحيى بن يونس الطائي

()15

الدمشقي الداراني()16القطان أبو بكر ابن

الخال ل( 414)17ه(.)18
وثقه ابن عساكر( ،)19والذهبي( ،)20والكتاني(.)21
قلت :ثقة.

()1

قرية جنب في سراتهم باليمن الكبيبة (معجم البلدان .)435/4

()2

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)401/37ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)232توضيح المشتبه ( ،)287/7تبصير المنتبه ( ،)1185/3تاريخ اكإسالم (.)165/10

()3

االكمال في رفع االرتياب (.)124/7

()4

نسبة إلى أسفرايين وهي بليدة بنواحي نيس ابور على منتصف الطريق من جرجان ،وقيل :إن نسا وأبيورد وأسفرايين عرائس ينشزن على المبتدعين ،وقيل لها المهرجان.

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)450/24إكمال الكمال ( ،)6/4سير أعالم النبالء ( ،)403/14تاريخ اكإسالم ( )459/11لسان الميزان (.)206/3

(األنساب للسمعاني .)223/1
()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)451/24

()7

المصدر السابق (.)451/24

()8

نسبة إلى بيع الحناء وهو نبت يخضبون به األطراف (االنساب .)275/4

()9

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)226اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)60/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)304/14سير أعالم النبالء (.)346/13

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)304/14

()11

سير أعالم النبالء (.)346/13

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)304/14

()13

المصدر السابق (.)304/14

()14

اكإكمال في رفع االرتياب(.)60/3

()15

نسبة إلى طيئ (األنساب .)21/9

()16

نسبة إلى داريا ،وهي قرية كبيرة حسنة من قرى غوطة دمشق (األنساب .)271/5

()17

نسبة إلى عمل الخل أو بيعه (األنساب .)239/5

()18

سير أعالم النبالء (.)126/13

()19

تاريخ دمشق البن عساكر (.)91/54

()20

سير أعالم النبالء (.)126/13

()21

المصدر السابق (.)126/13
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* خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان بن داود بن خيثمة أبو الحسن القرشي األطرابلسي

()1

 343ه

()2

وثقة ابن عساكر( ،)3والخطيب( ،)4والكتاني وزاد مأمون( ،)5والذهبي(.)6
قلت :ثقة.
* العبَّاس بن الوليد بن مزيد أبو الفضل العذري البيروتي

()7

270ه(.)8

وثقه ابن عساكر( ،)9والعجلي( ،)10وأبو زرعة( ،)11وابن أبي حاتم( ،)12والذهبي( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال
أبي حاتم( ،)15وابن حجر( :)16صدوق ،وقال النسائي :ليس به بأس(.)17
قلت :صدوق.
* الوليد بن مزيد العذري البيروتي 203ه(.)18
()19
(د َحيم)( ،)20وأبو داود( ،)21والدارقطني وزاد ثبت( ،)22والحاكم وزاد مأمون(،)23
وثقه ابن عساكر  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ

والخليلي وزاد مكثر( ،)24وابن ماكوال( ،)25والذهبي( ،)26وابن حجر( ،)27وذكره ابن حبان في الثقات( ،)28وقال أبو مسهر:

( )1نسبة إلى أطرابلس ،وهذا االسم لبلدتين كبي رتين :إحداهما على ساحل الشام مما يلي دمشق ،واألخرى من بالد المغرب ،وقد يسقط األلف عن التي بالشام( .األنساب .)299/1
()2

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)671/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)68/17بغية الطلب في تاريخ حلب ( ،)3389/7سير أعالم النبالء ( ،)30/12الوافي بالوفيات

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)68/17

( ،)277/13لسان الميزان (.)411/2
()4

بغية الطلب في تاريخ حلب (.)3394/7

()5

ذيل ميزان االعتدال (.)92

()6

المعين في طبقات المحدثين (.)111

نسبة إلى بلدة من بالد الشام على الساحل يقال لها بيروت منها جماعة كثيرة من العلماء( .األنساب (.)390/2

()7
()8

تهذيب الكمال ( ،)255/14سير أعالم النبالء ( ،)135/8تاريخ اكإسالم ( ،)350/6الوافي بالوفيات ( ،)375/16تهذيب التهذيب (.)131/5

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)449/26

()10

الثقات للعجلي (.)249

()11

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)215/6

()12

المصدر السابق (.)125/6

()13

سير اعالم النبالء (.)135/8

()14

الثقات البن حبان (.)512/8

()15

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)215/6

()16

تقريب التهذيب (.)294

()17

مشيخة النسائي (.)65

()18

التاريخ الكبير ( ،)155/8تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)453/2 ،293/1تهذيب الكمال ( ،)81/31سير أعالم النبالء (.)135/8

()19

تاريخ دمشق البن عساكر (.)267/63

()20

تهذيب الكمال (.)84/31

()21

المصدر السابق (.)84/31

()22

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)318

()23

سؤاالت السجزي للحاكم (.)120

()24

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)469/2

()25

االكمال في رفع االرتياب (.)179/7

()26

الكاشف (.)355/2

()27

تقريب التهذيب (.)583

()28

الثقات البن حبان (.)224/9
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كان الوليد بن مزيد ثقة ،ولم يكن يحفظ وكتبه صحيحة( ،)1وقال ُد َحيم :صحيح الحديث( ،)2وقال النسائي :الوليد بن مزيد
أحب إلينا في األوزاعي من الوليد بن مسلم ،ال يخطئ وال يدلس(.)3
قلت :ثقة.
*عقبة بن علقمة بن خديج أبو عبد الرحمن ويقال أبو يوسف ويقال أبو سعيد المعافري

()4

البيروتي  204ه(.)5

وثقه ابن عساكر( ،)6وابن خراش( ،)7والنسائي( ،)8والحاكم وزاد مأمون( ،)9وقال أبو مسهر :عقبة من أصحاب األوزاعي من
أهل المغرب سكن الشام وكان خيا ار ثقة( ،)10وقال العقيلي :عقبة بن علقمة البيروني عن األوزاعي ،وال يتابع عليه(،)11
وقال أبو حاتم :هو أحب إلي من الوليد بن مزيد( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يعتبر حديثه من غير رواية ابنه
محمد بن عقبة عنه ألن محمدا كان يدخل عليه الحديث ويجيب فيه( ،)13وقال ابن عدي :روى عن األوزاعي ما لم يوافقه
عليه أحد من رواية ابنه محمد بن عقبة وغيره عنه( ،)14وقال يحيى بن معين :ال بأس بعقبه( ،)15وقال ابن قانع :صالح(،)16
وقال الذهبي( ،)17وابن حجر( :)18صدوق.
قلت :صدوق.
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول َّ
الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:

()1
()2
()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)271/63

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)18/9

تهذيب الكمال (.)84/31

()4

نسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن م رة بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ،قبيل ينسب إليه

()5

التاريخ الكبير ( ،)443/6تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)455/2المتفق والمفترق ( ،)1713/3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)181/2تهذيب الكمال (،)211/20

كثير عامتهم بمصر( .األنساب .)328/12
تاريخ اكإسالم (.)123/5
()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)503/40

()7

تهذيب الكمال (.)213/20

()8

تهذيب التهذيب (.)247/7

()9

سؤاالت السجزي للحاكم (.)207

()10

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)314/6

()11

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)354/3

()12

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)314/6

()13

الثقات البن حبان (.)500/8

()14

الكامل في ضعفاء الرجال (.)491/6

()15

ميزان االعتدال (.)87/3

()16

تهذيب التهذيب (.)247/7

()17

الكاشف (.)29/2

()18

تقريب التهذيب (.)395
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طاهر بن سهل وهو ضعيف ،وقد تابعه إسماعيل بن أحمد السمرقندي الثقة وأحمد بن
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه
اً
عقيل الصدوق فيرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم3 :

البيهَِقي أنا أبو عبد اهلل الحافظ
قال ابن عساكر :أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفَُراوي أنا أبو بكر أحمد بن الحسين َ
العباس محمد بن يعقوب ح وأخبرنا أبو الفرج علي( )1بن الفَضل بن الحضر( )2بن
وأبو َسعيد بن أبي عمرو قاال حدثنا أبو َ

ِ
ِ
ِ
العباس
الجهَني أنا أبو علي َنص ُر اهلل بن أَحمد بن ُعث َمان أنا القاضي أبو َبكر أحمد بن َ
أبي َيعلَى ُ
الح َسن الحيري أنا أبو َ
()3
البي ُروتِي أنا ُعقَبة بن َعلقَ َمة أنا َسعيد بن عبد العزيز حدثني َمك ُحول عن أبي إدريس عن الخوالني
الوِليد َ
أنا َ
العباس بن َ
رسول ِ
اهلل
ت :يا
َ
قال :قال رسول اهلل (ِ )إنكم ستجندون أجناد ا جند ا في الشام وجند ا في العراق وجند ا في اليمن قال ُقل ُ
فإن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله (.)5
ِخر لِي قال :عليك بالشام فمن أبى فليحلق()4بيمنه وليسق من غدره َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد أبو عبد اهلل بن أبي مسعود بن أبي الفضل الفراوي()6الصاعدي  530ه(.)7
وثقه ابن عساكر( ،)8وابن نقطة الحنبلي( ،)9والذهبي(.)10
قلت :ثقة.
* أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردى()11الخراساني أبو بكر البيهقي

()12

 458ه(.)13

وثقه ابن نقطة الحنبلي( ،)14والذهبي(.)15
قلت :ثقة مصنف كبير صاحب كتاب السنن ودالئل النبوة(.)16

()1
()2

الصحيح ُم َجلى بن الفضل ،تاريخ دمشق البن عساكر (.)49/57
الصحيح حصن ،تاريخ دمشق البن عساكر (.)49/57

()3

الصحيح الحوالي وهو عبد اهلل بن حوالة (تاريخ دمشق البن عساكر .)60/1

()4

الصحيح َفلَيلحق تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1
تاريخ دمشق البن عساكر (.)58/1

()5
()6

نسبة إلى فراوة ،وهي بليدة على الثغر مما يلي خوارزم يقال لها رباط فراوة (االنساب .)166/10

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)318/17الكامل في التاريخ ( ،)81/9التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)102سير اعالم النبالء ( ،)417/14طبقات الشافعية

()8

معجم ابن عساكر (.)1014/2

()9

إكمال اكإكمال (.)551/4

الكبرى (.)166/6

()10

المعين في طبقات المحدثين (.)155

()11

نسبة إلى خسروجرد ،وهي قرية من ناحية بيهق وكانت قصبتها ثم صارت القصبة سبزوار (االنساب  ،)126/5معجم البلدان (.)370/2

()12

ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ثالثمائة واحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين (معجم البلدان .)537/1

()13

تاريخ اكإسالم ( ،)95/10طبقات الشافعية الكبرى ( ،)8/4الوافي بالوفيات ( ،)219/6طبقات الحفاظ (.)432

()14

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)137

()15

سير اعالم النبالء (.)363/13

()16

تاريخ بيهق (.)344
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* محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري  405ه(.)1
وثقه ابن نقطة الحنبلي( ،)2والذهبي وقال :الحافظ الكبير إمام المحدثين( ،)3وقال الخليلي :عالم عارف ،واسع العلم ذو
تصانيف كثيرة ،لم أر أوفى منه(.)4
قلت :ثقة مصنف.
()5
* محمد بن موسى بن الفضل بن َّ
الصيرفي()6ابن أبي عمرو أبو سعيد النيسابوري  421ه(.)7
شاذان
َّ

وثقه أبو المظفر السمعاني
الكثير

()9

()8

وعبد الغافر الفارسي وقال :الرضا المشهور بالصدق واكإسناد العالي الصوفي حاالً سمع

والذهبي وزاد مأمون(.)10

قلت :ثقة.
* مجلى بن الفضل بن حصن بن أبي يعلى أبو الفرج الجهني()11الموصلي()12التاجر( 544)13ه(.)14
لم أقف له على جرح أو تعديل ،غير أن ابن عساكر قال عنه شيخ لقيته بنيسابور(.)15
* نصر اهلل بن أحمد بن عثمان أبو علي الخشنامي

()16

()17

النيسابوري

 498ه(.)18

وثقه أبو سعد السمعاني وقال :صالح ُم َعمر مكثر مسند( ،)19والذهبي(.)20
قلت :ثقة.
* أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو بكر الحرشي()21الحيري()22النيسابوري َّ
الشافعي 421ه
()1
()2

سير أعالم النبالء ( ،)571/12طبقات الشافعية الكبرى ( ،)155/4الوافي بالوفيات ( ،)259/3طبقات الحفاظ (.)410
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)75

()3

تذكرة الحفاظ (.)162/3

()4

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)851/3

()5

الشاذاني اسم لبعض أجداد المنتسب اليه( .االنساب .)4/8

()6

معروفة لمن يعامل الذهب (االنساب .)361/8

()7

الوافي بالوفيات ( ،)59/5تاريخ اكإسالم (.)369/9

()8
()9

()23

السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي (.)620/1

المنتخب من كتاب السياق (.)23/1

()10

سير أعالم النبالء (.)99/13

()11

نسبة إلي جهينة وهو علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة :وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة ،وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل (معجم

()12

نسبة للمدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بالد اكإسالم قليلة النظير كب اًر وعظماً وكثرة خلق وسعة رقعة فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب

البلدان  ،194/2األنساب .)439/3

العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان ،وكثي ار ما سمعت أن بالد الدنيا العظام ثالثة :نيسابور ألنها؛ باب الشرق ،ودمشق؛ ألنها باب الغرب ،والموصل؛ ألن

القاصد إلى الجهتين قل ما ال يمر بها (معجم البلدان .)223/5
()13
()14

اشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة واشتغلوا بالتجارة غير أن جمعا عرفوا منهم بهذا االسم( .األنساب .)2/3

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)49/57تاريخ اكإسالم (.)868/11

()15

تاريخ دمشق البن عساكر (.)49/57

()16

نسبة إلى اسم بعض أجداده وهو خشنام( .األنساب .)143/5

()17

نسبة إلى نيسابور ،وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان ،والمنتسب إليها جماعة ال يحصون (األنساب  ،234/13معجم البلدان .)331/5

()18

التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)467المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)512سير أعالم النبالء (.)182/14

()19

األنساب (.)143/5

()20

المعين في طبقات المحدثين (.)146

()21

نسبة إلى بنى الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس ،وأكثرهم نزلوا البصرة ،ومنها تفرقت إلى البالد (األنساب .)121/4

()22

نسبة إلى الحيرة وهي بالعراق عند الكوفة ،وبخراسان بنيسابور (األنساب .)325/4

()23

التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)133الوافي بالوفيات ( ،)189/6طبقات الشافعية الكبرى (.)6/4

25

وثقه أبو بكر السمعاني( ،)1والذهبي( ،)2وابن كثير وزاد إمام عالم بمذهب الشافعي( ،)3وقال ابن الصالح :أحد من انتهى
إليه علو اكإسناد في عصره(.)4
قلت :ثقة.
* محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العبَّاس السناني()5المعقلي()6النيسابوري األص َّم( 346)7ه

()8

وثقه ابن عساكر( ،)9والحاكم( ،)10والذهبي( ،)11وقال ابن الجوزي :محدث كبير(.)12

قلت :ثقة حافظ.
* العباس بن الوليد بن مزيد أبو الفضل العذري البيروتي 270ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* عقبة بن علقمة بن خديج أبو عبد الرحمن البيروتي  204ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني العوذي  80ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح ،وأما ُم َجلى بن الفضل فلم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
رواية أبي حيوة شريح بن يزيد الحضرمي
حديث رقم4:

قال ابن عساكر :أخبرنا أبو محمد هبة اهلل بن أحمد األكفَانِي أنا أبو محمد عبد العزيز ال َكتَّاني أنا تَمام بن محمد أنا أبو
العباس بن الد َرفس وأحمد بن ِه َشام بن عبد اهلل بن كثير القاري
بكر بن أبي ُد َج َانة نا َ
العابِد ومحمد بن َ
الح ِارث بن محمد َ
قالوا نا َيحَيى بن ُعث َمان نا أبو َحي َوة نا سعيد بن عبد العزيز عن َمكحول عن أبي إدريس عائذ اهلل عن عبد اهلل بن حوالة

()1

طبقات الفقهاء الشافعية (.)330/1

()2

سير أعالم النبالء (.)102/13

()3

طبقات الشافعيين (.)384

()4

طبقات الفقهاء الشافعية (.)329/1

()5

نسبة إلى سنان وهو جد المنتسب إليه( .األنساب .)253/7

()6

نسبة إلى معقل ،وهو اسم لبعض أجداد الراوي( .األنساب .)235/3 ،350/12

()7
()8

هذه صفة لمن كان ال يسمع من الصمم( .اللباب في تهذيب األنساب .)70/1

االرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)855/3االكمال في رفع االرتياب ( ،)537/4التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد( ،)123سير أعالم النبالء ( ،)54/12طبقات الشافعية
( ،)133طبقات الحفاظ (.)355

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)287/56

()10

تاريخ نيسابور (.)111

()11

المعين في طبقات المحدثين (.)111

()12

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)112/14
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رسول اهلل َخير لِي
ت يا
َ
قال :قال رسول اهلل ( )إنكم ستجندون أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن َ
قالُ :قل ُ
فإن اهلل تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله
قال :عليكم بالشام َّ

()1

.

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث
* هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األكفاني  524ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتَّاني الصوفي  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* تمام بن محمد ابن عبد اهلل أبو القاسم الرازي الدمشقي 410.ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* أحمد بن عبد اهلل بن أبي دجانة عبد اهلل بن عمرو النصري أبو بكر الدمشقي  356ه(.)2
وثقه ابن عساكر( ،)3والكتاني()4وزاد مأمون.
قلت :ثقة.
* الحارث بن محمد بن الحارث بن خسرو أبو الليث الصيَّاد الهروي العابد  310ه(.)5
لم أقف له على جرح أوتعديل.
()6
ساني
* محمد بن العباس بن الوليد بن محمد بن عمر بن الدُّرفس أبو عبد الرحمن الغ َّ

()7

()8

303ه

وثقه ابن عساكر( ،)9والذهبي(.)10
قلت :ثقة.
()11

* أحمد بن هشام بن عبد اهلل بن كثير القارئ أبو الحسن األسدي

 300ه(.)12

لم أقف له على جرح أوتعديل.
* يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو سليمان الحمصي  255ه(.)13

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)58/1

الوافي بالوفيات ( ،)79/7تاريخ اكإسالم (.)94/8

()2
()3
()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)233/71

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)87/1

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)471/11

()6

نسبة إلى الدرفس ،وهو اسم لجد عبد الرحمن ابن محمد بن العباس بن الوليد بن محمد بن عمر بن الدرفس الدمشقي الدرفسى( .األنساب .)337/5

()7

نسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وانما سميت غسان بماء نزلوه( .األنساب .)42/10

()8

تاريخ اكإسالم (.)70/7

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)308/53

()10

سير أعالم النبالء (.)151/11

()11

نسبة الى أسد وهو اسم عدة من القبائل (األنساب .)214/1

()12

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)70/6تاريخ اكإسالم (.)900/6

()13

الكنى واالسماء ( ،)377/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)120/9تهذيب الكمال ( ،)459/31تاريخ اكإسالم (.)229/6
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وثقه أحمد بن حنبل( ،)1والنسائي( ،)2ومسلمة بن القاسم وزاد مأمون( ،)3والذهبي وزاد عابد()4وقال :عالي اكإسناد( ،)5وقال
أحمد بن حنبل :نعم الشيخ هو( ،)6وقال النسائي مرة أخرى :ال بأس به( ،)7وقال أبو حاتم :كان رجالً صالحاً ثقة صدوقاً(،)8
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال ابن عساكر :الرجل الصالح( ،)10وقال الذهبي مرة أخرى( :)11صدوق ،وقال ابن عدي:
وليحيى بن عثمان أحاديث صالحة عن شيوخ الشام ولم أر أحدا يطعن فيه غير ابن أبي معشر ،وهو معروف بالصدق(،)12
وقال الحسين بن أبي معشر :يحيى بن عثمان هذا ال يسوى نواة في الحديث كان يتلقن كل شيء وكان يعرف بالصدق(.)13
قلت :ثقة.
* شريح بن يزيد الحضرمي

()14

أبو حيوة الحمصي  230ه(.)15

وثقه الذهبي( ،)16وابن حجر( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال أحمد بن حنبل( :)19ليس به بأس.
قلت :ثقة.
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح؛ ألن رواته ثقات ،وأما الحارث بن محمد وأحمد بن هشام فلم أقف لهما على جرح أو تعديل،
وقد قرنهما ابن عساكر بمحمد بن العباس وهو ثقة.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)326/64

()2

المعجم المشتمل البن عساكر (.)320

()3

تهذيب التهذيب (.)256/11

()4

الكاشف (.)371/2

()5

تذكرة الحفاظ (.)71/2

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)174/9

()7

مشيخة النسائي (.)69

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)174/9

()9

الثقات البن حبان (.)265/9

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)324/64

()11

ميزان االعتدال (.)396/4

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)120/9

()13

المصدر السابق (.)120/9

()14

نسبة إلى حضر موت وهي من بالد اليمن من أقصاها( .األنساب .)180/4

()15

التاريخ الكبير ( ،)230/4الكنى واألسماء ( ،)276/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)334/4تهذيب الكمال ( ،)455/12تاريخ اكإسالم (.)91/5

()16

الكاشف (.)484/1

()17

تقريب التهذيب (.)266

()18

الثقات البن حبان (.)313/8

()19

سؤاالت أبي داود لإلمام احمد (.)266/1
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حديث رقم5 :
()2
()1
طاهر بن ُم َحمد الس َّ
الح َسن بن ُم َحمد
قال ابن عساكر :وأخبرناه َعالياً أنبأنا أبو ًبكر بن َ
َّحامي َبني َس ُابور نا أحمد بن َ
ِ
الع ِزيز
الح َسن بن أ َ
أنا َ
َحمد بن ُم َحمد أنا أبو َبكر ُم َحمد بن َحم ُدون بن َخالد نا أبو ُعتَبة نا ُش َريح بن َي ِزيد نا َسعيد بن عبد َ
()3
الخوالني عن عبد اهلل بن َح َوالة األَزِدي قال :سمعت رسول اهلل ( )يقول :إنكم
عن َمكحول بن أبي إدريس عائذ اهلل َ
رسول ِ
اهلل ِاستَ ِخر لِي قال :عليكم بالشام فمن أبى
ت يا
َ
ستجندون أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن ُقل ُ

فليحلق

()4

بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله(.)5

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث
* وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد أبو بكر َّ
الشحَّامي

()6

النيسابوري  541ه(.)7

ذكره الذهبي في طبقات المحدثين وقال فيه :العدل(.)8
قلت :صدوق.
* أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أزهر األ زهري()9أبو حامد النيسابوري ُّ
الشروطي

()10

 463ه.

()11

وثقه تقي الدين الحنبلي()12وقال الذهبي :العدل المسند الصدوق(.)13
قلت :صدوق.
* الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد المخلدي

()1

اكإسناد العالي :هو االسناد الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى إسناد آخر .انظر تدريب الراوي (.)431

()2

الصحيح الشحامي (سير أعالم النبالء .)484/14

()3

الصحيح عن ابي إدريس.

()4

الصحيح َفلَيلحق (تاريخ دمشق البن عساكر .)60/1
تاريخ دمشق البن عساكر (.)58/1

()6

نسبة إلى بيع الشحم ومنها يقال الشحام (األنساب .)66/8

()5

()14

أبو محمد النيسابوري 389ه(.)15

()7

معجم ابن عساكر ( ،)1203/2تاريخ إربل ( ،)317/2المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)517التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)472المنتظم في تاريخ

()8

المعين في طبقات المحدثين (.)160

الملوك واألمم ( ،)53/18سير أعالم النبالء (.)484/14
()9

نسبة إلى األزهر وهو اسم لجد المنتسب إليه واشتهر بهذه النسبة جماعة( .األنساب .)189/1

()10

نسبة لمن يكتب الصكاك والسجالت؛ ألنها مشتملة على الشروط ،فقيل لمن يكتبها الشروطي (األنساب .)86/8

()11

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)135تاريخ اكإسالم ( ،)175/10شذرات الذهب (.)262/5

()12

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (.)110/1

()13

سير أعالم النبالء (.)410/13

()14

نسبة إلى مخلد ،وهو اسم لجد بعض المنتسب إليه( .االنساب .)139/12

()15

المؤتلف والمختلف البن القيسراني ( ،)127التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)230الوافي بالوفيات (.)303/11

29

ذكره الحاكم في طبقات الذين سمع منهم وقال :العدل( ،)1وذكره الذهبي في طبقات المحدثين ولم يذكر فيه جرحا أو
تعديالً( ،)2وقال مرة أخرى :العالم الصدوق( ،)3وقال مرة أخرى :شيخ العدالة(.)4
قلت :ثقة.
* محمد بن حمدون بن خالد أبو بكر النيسابوري  320ه(.)5
قال ابن عساكر :من الرحالين( ،)6وقال الحاكم :من أعيان المحدثين( ،)7وقال الخليلي :حافظ كبير( ،)8وقال الذهبي :الحافظ
الثبت المجود( ،)9وقال مرة أخرى :أحد الثقات الرحالين(.)10
قلت :ثقة حافظ.
* أحمد بن الفرج بن سليمان أبو عتبة الكندي الحمصي

()11

()12

المعروف بالحجازي

271ه(.)13

قال ابن أبي حاتم :كتبنا عنه ومحله عندنا محل الصدق( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال الخطيب :قال أبو أحمد
الحافظ النيسابوري :أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قدم العراق فكتبوا عنه ،وأهلها حسنو الرأي فيه .لكن أبو جعفر محمد
ابن عوف بن سفيان الطائي كان يتكلم فيه ،ورأيت أبا الحسن أحمد بن عمير يضعف أمره ،وقال محمد بن عوف :الحجازي
كذاب( ،)16وقال ابن عدي :وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه ،ليس ممن يحتج بحديثه ،أو يتدين به ،إال
أنه يكتب حديثه( ،)17وذكره الذهبي في طبقات المحدثين ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)18
قلت :صدوق.
* شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة الحمصي  230ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)4
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول َّ
الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
()1

تاريخ نيسابور (.)85

()2

المعين في طبقات المحدثين (.)118

()3

سير أعالم النبالء (.)471/12

()4

تاريخ اكإسالم (.)644/8

()5

تذكرة الحفاظ ( ،)20/3طبقات الحفاظ (.)338

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)365/52

()7

تاريخ نيسابور (.)70

()8

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)834/3

()9

سير اعالم النبالء (.)377/11

()10
()11
()12

تاريخ اكإسالم (.)374/7

نسبة إلى حمص وهي بلد بالشام مشهور ينسب إليها كثير من العلماء( .األنساب .)248/4
هي نسبة إلى الحجاز مكة وما يتعلق بها إلى المدينة يقال لها الحجاز( .األنساب .)66/4

()13

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)158/5الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)83/1سير اعالم النبالء ط الرسالة (.)584/12

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)67/2

()15

الثقات البن حبان (.)45/8

()16

تاريخ بغداد وذيوله (.)100/5

()17

الكامل في ضعفاء الرجال (.)313/1

()18

المعين في طبقات المحدثين (.)102
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درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه أحمد بن الفرج ووجيه بن طاهر وأحمد بن الحسن وهم صدوقين ،وأما أحمد بن الفرج
فقد تابعه يحيى بن عثمان الحمصي الثقة ،وأما وجيه بن طاهر فقد تابعه هبة هللا األكفاني الثقة ،وأما أحمد بن الحسن فقد
تابعه عبد العزيز الكتاني الثقة ،فيرتقي الحديث للصحيح لغيره.
_________________________________
رواية سعيد بن مسلمة
حديث رقم6 :

قال ابن عساكر :أخبرنا أبو محمد بن األكفَانِي نا عبد العزيز ال َكتَّاني أنبأنا تَ َمام بن ُم َحمد حدثني أبو َبكر أحمد بن عبد
ِ
(ِ )1
بن َمسلَ َمة
اهلل بن أبي ُد َجاَنة َ
الوزان نا َسعي ُد ُ
النص ِري نا أبو الحسن محمد بن علي بن الحارث الرق ِي نا أَُيوب بن محمد َ
الخ َوالني عن عبد اهلل بن َح َوالة قال :قال رسول اهلل ( )إنكم
نا َس ِعيد بن عبد العزيز التُُنو ِخي عن َمك ُحول عن أبي إدريس َ

رسول ِ
ال :عليكم بالشام فمن أبى
ت يا
اهلل ِخر لِي قَ َ
َ
ستجندون أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن فَ ُقل ُ

فليحلق

()2

بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله(.)3

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن هبة المعروف بابن األكفاني  524ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن الكتَّاني الصوفي  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* تمام بن محمد بن عبد اهلل بن أبو القاسم الرازي ،الدمشقي  410ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* أحمد بن عبد اهلل بن أبي دجانة أبو بكر الدمشقي  356ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)4
* محمد بن علي بن الحسن بن علي بن حرب أبو الحسن()4الرقي

()5

 314ه(.)6

وثقه الدارقطني( ،)7وقال ابن عساكر :قاضي طبرية(.)8
قلت :ثقة.
* أيوب بن محمد بن زياد بن فروخ أبو محمد()9الرقي الوَّزان

()1

الصحيح بن حرب (تاريخ دمشق البن عساكر .)260/54

()2

الصحيح َفلَيلحق (تاريخ دمشق البن عساكر .)60/1
تاريخ دمشق البن عساكر (.)59/1

()4

ويقال أبو الفضل (تاريخ دمشق البن عساكر .)260/54

()3

()5

هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة( .األنساب  ،156/6اللباب في تهذيب األنساب .)34/2

()6

تاريخ بغداد وذيوله( ،)285/3تاريخ اكإسالم (.)285/7

()7

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)80

()8
()9

()10

 249ه(.)11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)260/54

ويقال أبو سليمان (األنساب .)324/13

()10
()11

اشتهر بالوزان؛ ألنه كان يزن القطن( .األنساب .)324/13

سؤاالت الترمذي للبخاري ( ،)856/2تهذيب الكمال ( ،)489/3تاريخ اكإسالم (.)1091/5
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وثقه النسائي( ،)1وابن حجر( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال الذهبي :حجة( ،)4وقال يعقوب بن سفيان :شيخ ال
بأس به( ،)5وقال الخطيب :حديثه مشهور( ،)6ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرح ًا وال تعديالً(.)7
قلت :ثقة.
* سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي  191ه(.)8
قال ابن عدي :أرجو أنه ممن ال يترك حدثيه ويحتمل في رواياته فإنها مقاربة( ،)9وضعفه النسائي( ،)10والدارقطني وقال:
يعتبر به( ،)11وابن حجر( ،)12وقال يحيى بن معين :ليس بشيء( ،)13وقال البخاري :منكر الحديث( ،)14وقال أبو حاتم:
ليس بقوي ،هو ضعيف الحديث ،منكر الحديث( ،)15وقال ابن حبان :منكر الحديث جدًا فاحش الخطأ

()16

قلت :ضعيف.
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت سبق حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو ،أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه سعيد بن مسلمة وهو ضعيف ،وقد تابعه شريح الحمصي الثقة قيرتقي للحسن لغيره.
_________________________________
رواية أبو مروان

()17

الطاطري وأبو مسهر

حديث رقم7 :

قال ابن عساكر :أخبرنا أبو الفَتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد أنا ُشجاع بن ُشجاع ِ
الص ِقلي أنبأنا أبو عبد اهلل محمد
َ
َ
َ َ َ
ُ ُ
الس َمرقَن ِدي أنبأنا أبو محمد بن أبي عثمان وأحمد
ابن إسحاق بن َمن َدة أنبأنا إسماعيل بن محمد ح وأخبرنا أبو القَاسم بن َ
()1
()2

مشيخة النسائي (.)84

تقريب التهذيب (.)118

()3

الثقات البن حبان (.)127/8

()4

الكاشف (.)262/1

()5

المعرفة والتاريخ (.)377/3

()6

تهذيب الكمال (.)491/3

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)258/2

()8
()9

التاريخ الكبير ( ،)516/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)295/21الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)326/1تهذيب الكمال ( ،)63/11تاريخ اكإسالم (.)81/5

الكامل في ضعفاء الرجال (.)425/4

()10
()11

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)53

الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)138/3

()12

تقريب التهذيب (.)241

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)67/4

()14

الضعفاء الصغير (.)68

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)67/4

()16

المجروحون البن حبان (.)321/1

()17

الصحيح مروان تاريخ دمشق البن عساكر (.)313/57
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صاري أنبأنا ببغداد قال أنبأنا
صاري ح وأخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم َ
الق َ
ابن محمد بن إبراهيم القَ َ
الصرص ِري أنبأنا أبو عيسى أحمد بن إسحاق بن عبد اهلل األَنم ِ
اطي
أبي أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد اهلل َّ َ
َ
قاال أنبأنا العباس بن عبد اهلل أنبأنا مروان بن محمد وأبو ِمسهَر عبد األعلى بن مسهر قال أنبأنا سعيد عن مكحول عن
أبي إدريس الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة األزدي قال :سمعت رسول اهلل ( )يقول :إنكم ستجندون أجناد ا جند ا بالشام
رسول ِ
ال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق
ت يا
اهلل ِخر لِي قَ َ
َ
وجند ا بالعراق وجند ا باليمن فَ ُقل ُ

()1

بيمنه وليستق من غدره

فإ َّن اهلل تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله .

ث بهذا ِ
ضي َعةَ َعلَي ِه(.)2
قال َس ِعيد :وكان أبو إدريس إذا َح َّد َ
الحديث يقول ومن تَ َكَّف َل اهللُ به فَال َ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* يوسف بن عبد الواحد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي الحسن بن ماهان()3الباقال ني

()4

أبو الفتح

األصبهاني(540)5ه(.)6
قال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح ،سديد السيرة ،من أهل الخير(.)7
قلت :ثقة.
* شجاع بن علي بن شجاع بن محمد بن علي بن مسهر بن عبد العزيز بن سليل بن عبد العزيز بن زكريا بن مصقلة

()8

أبو منصور األصبهاني  467ه(.)9
قال ابن منده :كثير السماع واسع الرواية معروف بالطلب(.)10
قلت :ثقة.
* محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة

()11

أبو عبد اهلل األصبهاني  395ه(.)12

()1
()2

في األصل فليحلق والصحيح َفلَيلحق .تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1
تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1

()3

الماهاني وهي نسبة إلى ماهان وهو اسم لجد بعض المنتسبين اليه( .األنساب .)61/12

()4

هذه النسبة الى باقالء وبيعه (األنساب .)52/2

هي مدينة عظيمة مشهورة من أعالم المدن وأعيانها ،ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا حد االقتصاد إلى غاية اكإسراف ،وأصبهان :اسم لإلقليم بأسره( .معجم

()5

البلدان  ،206/1األنساب .)248/1
()6

المنتخب من شيوخ السمعاني ( ،)1860تاريخ اكإسالم (.)737/11

()7

التحبير في المعجم الكبير (.)390/2

()8

نسبة إلى الجد وهو مصقلة بن هبيرة( .األنساب .)295/12

()9

تاريخ اكإسالم (.)244/10

()10

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)297

()11

واسم منده إبراهيم بن الوليد بن سندة بن بطة بن استندار (تاريخ دمشق البن عساكر .)29/52

()12

تاريخ نيسابور ( ،)103طبقات الحنابلة ( ،)167/2التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)39
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قال ابن عساكر :أحد المكثرين والمحدثين الجوالين( ،)1وقال أبو نعيم االصبهاني :حافظ من أوالد المحدثين

()2

وقال :كان

جبالً من الجبال( ،)3وقال الباطرقاني( :)4حدثنا أبو عبد اهلل بن مندة إمام األئمة في الحديث( ،)5وقال ابن نقطة الحنبلي:
سمع الكثير وصنف الكتب( ،)6وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الجوال محدث اكإسالم ،ولم أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه،
وال أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة( ،)7وقال ابن حجر :الحافظ الجوال صاحب التصانيف كان من أئمة هذا الشأن وثقاتهم،
أبدع الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بينهما من الوحشة ونال منه واتهمه فلم يلتفت إليه لما بينهما من العظائم ،وأما البالء
الذي كان بين الرجلين هو االعتقاد( ،)8وذكره السخاوي في الثقات(.)9
قلت :ثقة حافظ.

الصفَّار()10الملحي( 341)11ه
* إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح أبو علي البغدادي َّ

()12

وثقه الخليلي( ،)13وابن حجر وقال :روى عنه الدارقطني وابن مندة والحاكم ووثقوه( ،)14وقال الدارقطني :كان متعصبا

للسنة( ،)15وقال الذهبيُ :مسنِد العراق(.)16
قلت :ثقة.

* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عمرو بن منتاب()17أبو محمد البصري الدَّقاق()18المقرئ 474ه(.)19
ال .ختم عليه جماعة(.)20
وثقه والذهبي وقال :مكث اًر من الحديث ،مهيب ًا ،جلي ً
قلت :ثقة.
* أحمد بن محمد بن إبراهيم القصاري
()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)29/52

()2

تاريخ اصبهان (.)278/2

()3

سير أعالم النبالء (.)501/12

()4

هو أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد األصبهاني  460هـ( .سير أعالم النبالء .)372/13

()5

سير أعالم النبالء (.)500/12

()6

اكمال اكإكمال (.)304/1

()7

()21

أبو طاهر الخوارزمي  474ه(.)22

سير أعالم النبالء (.)499/12

()8

لسان الميزان (.)70/5

()9

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)177/8

()10
()11
()12
()13

يقال لمن يبيع األواني الصفرية :الصفار (االنساب .)315/8

لملَح يعنى النوادر والطرف (االنساب .)420/12
هذه النسبة إلى ا ُ
المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)88/14الكامل في التاريخ ( ،)201/7االكمال في رفع االرتياب ( ،)246/7سير اعالم النبالء (.)46/12
االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)690/2

()14

لسان الميزان (.)432/1

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)300/6

()16

سير أعالم النبالء (.)46/12

()17

بطن من حصونه مسور (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .)1143/3

()18

نسبة إلى الدقيق وعمله ،وبيعه (االنساب .)361/5

()19

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)219/16سير أعالم النبالء (.)67/14

()20

تاريخ اكإسالم (.)362/10

()21

نسبة إلى القصار ،وهو الذي يقصر الثياب ،ولعل بعض أجداد المنتسب يشتغل هذا الشغل (األنساب .)434/10

()22

اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)36/7الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ( ،)338/2ذيل ميزان االعتدال ( ،)40/1لسان الميزان ( ،)303/1تاريخ اكإسالم (.)363/10
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لم أقف له على جرح أو تعديل.
* محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ،أبو عبد اهلل الخوارزمي

()1

القصاري  535ه(.)2

لم أقف له على جرح أو تعديل.
الصرصري
* إسماعيل بن الحسن بن عبد اهلل بن الهيثم بن هشام أبو القاسم َّ

()3

البرقَانِي( ،)5وقال مرة أخرى :صدوق(.)6
وثقه َ

 403ه(.)4

قلت :صدوق.

* أحمد بن إسحاق بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن أبو عيسى األ نماطي

()7

 334ه(.)8

وثقه الخطيب(.)9
قلت :ثقة.
()14

* عباس بن عبد اهلل بن أبي عيسى واسمه ازداذ بنداذ الواسطي()10الباكسائي( )11أبو محمد()12الترقفي( 267 )13ه
وثقه الدارقطني( ،)15والخطيب( ،)16وابن كامل( ،)17والذهبي( ،)18وابن حجر( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات(.)20
قلت :ثقة.
()21

* مروان بن محمد بن حسان األسدي الطاطري

()1
()2

أبو بكر()22الدمشقي  210ه(.)23

نسبة إلى بلدة خوارزم لها ذكر في الفتوح( .األنساب .)213/5
معجم ابن عساكر ( ،)862/2تاريخ اكإسالم (.)545/11

()3

هي قرية على فرسخين }مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثالثة أميال{ المعجم الوسيط ( )681/2من بغداد تعرف بصرصر الدير( األنساب )297/8

()4

تاريخ اكإسالم (.)55/9

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)94/15

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)309/6

()7

نسبة الى بيع األنماط وهي الفرش التي تبسط( .األنساب .)378/1

()8
()9

معجم الشيوخ ( ،)186تاريخ اصبهان ( ،)151/1تاريخ اكإسالم (.)675/7

تاريخ بغداد وذيوله (.)254/4

()10
()11

نسبة إلى وسط العراق( .األنساب .)258/13

نسبة الى باكسايا وهي من نواحي بغداد( .األنساب .)54/2

()12

ويقال :أَبو الفَضل (تهذيب الكمال .)216/14

()14

االكمال في رفع االرتياب ( ،)546/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)269/26تهذيب الكمال ( ،)216/14سير اعالم النبالء (.)12/13

()13

نسبة الى ترقف وظني أنها من اعمال واسط واهلل اعلم( .االنساب .)37/3

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)142/12

()16

المصدر السابق (.)142/12

()17

المصدر السابق (.)143/12

()18

الكاشف (.)535/1

()19

تقريب التهذيب (.)293

()20

الثقات البن حبان (.)513/8

()21

يقال بمصر ودمشق لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض الطاطري ،وهذه النسبة اليها( .االنساب .)6/9

()22

 ،ويقال :أبو حفص ،ويقال :أبو عبد الرحمن (تهذيب الكمال .)383/27

()23

التاريخ الكبير ( ،)373/7تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)313/57تهذيب الكمال ( ،)398/27سير اعالم النبالء (.)191/8
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وثقه أبو حاتم( ،)1والدارقطني( ،)2والذهبي وزاد إمام( ،)3وابن حجر( ،)4وقال أبو سليمان الداراني :ما رأيت شاميا خي ار من
مروان بن محمد( ،)5وقال أحمد بن حنبل :كان يذهب مذهب أهل العلم( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال يحيى بن
معين :ال بأس به وكان مرجئاً( ،)8وقال الذهبي :وقال ابن حزم ضعيف وال يلتفت إلى تضعيفه بال حجة(.)9
قلت :ثقة.
ساني
*عبد األعلى بن مسهر بن عبد األعلى بن مسهر الغ َّ

()10

()11

أبو مسهر الدمشقي  218ه

وثقه يحيى بن معين( ،)12والعجلي( ،)13وأبو حاتم( ،)14والحاكم وزاد إمام( ،)15وابن حجر( ،)16وقال أحمد بن حنبل :ما كان
أثبته وجعل ُيط ِريه( ،)17وقال أبو داود :كان من ثقات الناس( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال الذهبي :شيخ

الشام(.)20

قلت :ثقة.
* سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي 58 ،ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه محمد بن أحمد الخوارزمي لم أقف له على جرح أو تعديل ،أما والده أحمد
فقد قرن بأحمد الدقاق الثقة.

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)275/8

()2

سنن الدارقطني (.)97/3

()3

الكاشف (.)254/2

()4

تقريب التهذيب (.)526

()5

تهذيب الكمال (.)402/27

()6

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)275/8

()7

الثقات البن حبان (.)179/9

()8

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)205/4

()9

______________________________

المغني في الضعفاء (.)652/2

()10

نسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وانما سميت غسان بماء نزلوه (االنساب .)42/10

()11

طبقات ابن سعد ( ،)328/7التاريخ الكبير ( ،)73/6الكنى واالسماء ( ،)832/2تاريخ مولد العلماء ووفاتهم ( ،)484/2االرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)265/1تاريخ

()12

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)286/1

()13

الثقات للعجلي (.)285

دمشق البن عساكر ( ،)421/33تهذيب الكمال ( ،)369/16سير أعالم النبالء (.)352/8

()14

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)286/1

()15

سؤاالت السجزي للحاكم (.)157

()16

تقريب التهذيب (.)332

()17

سؤاالت ابي داود لإلمام أحمد (.)259

()18

تاريخ بغداد وذيوله (.)74/11

()19

الثقات البن حبان (.)408/4

()20

الكاشف (.)611/1
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رواية سعيد عن ربيعة
حديث رقم8 :

َّ ِ
ِ
قال ابن عساكر :أخبرنا أبو َ ِ
الرازي
القاسم بن َ
الس َمرقَندي حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ال َكتاني أنبأنا تَ َمام بن محمد َ

وابو محمد عبد الرحمن بن ُعث َمان بن القَاسم بن أبي َنصر وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن ُعَبيد اهلل وأبو محمد محمد
ِ
صور
الح َسيِن بن َ
الجندي وأبو القاسم عبد الرحمن بن ُ
بن أحمد بن ُ
الحسن ح واخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن َمن ُ
الغسانِي الفقيه بدمشق أنبأنا أبو العباس أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر قالوا أنبأنا أبو القَ ِ
اسم علي بن َيعقُوب ح وأخبرنا أبو
َ
َ
َ
الفتح ُيو ُسف بن عبد الواحد بن محمد أنبأنا ُش َجاع بن علي بن ُش َجاع أنبانا أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن َمندة أنبأنا
َ
()1
الع َقب قاال أنبأنا أبو ُزرَعة أنبأنا أبو مسهر أنبأنا َس ِعيد بن
محمد بن ُسلَي َمان بن َحذلَم وأبو القاسم علي بن َيعقُوب بن أبي َ
الخ َوالني عن عبد اهلل بن َح َوالة األَزِدي عن رسول اهلل ( )قال :ستجندون
عبد العزيز عن َربِي َعة بن َي ِزيد عن أبي إدريس َ

قال :عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه
الح َواليِ :خر لِي يا
رسول اهلل َ
َ
أجناد ا مجندة جند ا بالشام وجند ا بالعراق فَ َ
قال َ
فإن اهلل تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله(. )2
وليستق من غدره َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد الدمشقي الكتَّاني الصوفي  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* تمام بن محمد بن عبد اهلل أبو القاسم الرازي ،الدمشقي  410ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب ،التميمي أبو محمد الدمشقي  420ه(.)3

ال رضى( ،)4وقال أبو الوليد الدربندي( :)5أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان بدمشق ،وكان خي ار
وثقه ال َكتَّانِي وزاد مأمون ًا عد ً

من ألف مثله إسنادا واتقانا وزهدا مع تقدمه( ،)6وقال الذهبي :مسند دمشق(.)7
قلت :ثقة.

* محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اهلل ويعرف بابن الخال ل  414ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* محمد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبدان ،الغساني أبو محمد الدمشقي ،القاضي ابن الجندي

()1

الصحيح أحمد (سير أعالم النبالء .)89/12

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1

()3

سير أعالم النبالء (.)108/13

()4

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)163

()5

هو الحسن بن محمد بن علي البلخي  456هـ (سير أعالم النبالء .)298/18

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)103/35

()7

المعين في طبقات المحدثين (.)123

()8

نسبة إلى الجند يعنى العسكر( .األنساب .)352/3

()9اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)222/2تاريخ اكإسالم (.)288/9
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()8

 417ه(.)9

وثقه ال َكتَّانِي وزاد مأمون( ،)1وقال ابن عساكر :إمام جامع دمشق وخليفة القاضي فيها( ،)2وقال الذهبي :اكإمام المأمون،
محدث البلد(.)3

قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر بن أبي العقب أبو القاسم الهمداني

()4

 415ه(.)5

قال ال َكتَّانِي :ثقة مأمون(.)6

* علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن قبيس الغساني أبو الحسن الدمشقي  530ه(.)7
وثقه ابن عساكر وقال :كان متحر اًز متيقظا منقطعاً عن الناس مالزماً لبيته ،وكان مغالياً في السنة رحمه اهلل محبا ألصحاب

الحديث( ،)8و ِ
السَل ِفي وقال :لم يكن في وقته مثله بدمشق ،وهو مقدم في علوم شتى ،محدث ابن محدث( ،)9وذكره الذهبي
في طبقات المحدثين ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)10

قلت :ثقة.
* أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى اإلشبيلي(َّ )11
الشاهد أبو العباس بن الحاج  415ه(.)12
قال الذهبي :ثقة(.)13
* يوسف بن عبد الواحد بن محمد أبو الفتح األصبهاني  540ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* شجاع بن علي بن شجاع أبو منصور األصبهاني  467ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد اهلل األصبهاني  395ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر بن زامل الهمداني أبو القاسم الدمشقي ابن أبي العقب  353ه(.)14

()1
()2

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)155

تاريخ دمشق البن عساكر (.)160/51

()3

سير أعالم النبالء (.)127/13

()4

منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة( .االنساب .)419/13

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)308/34

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)151

()7

النجوم الزاهرة ( ،)259/5اكمال الكمال ( ،)597/4تاريخ اكإسالم (.)507/11

()8
()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)237/41
سير أعالم النبالء (.)435/14

()10
()11

المعين في طبقات المحدثين (.)155

نسبة الى بلدة من بالد األندلس من المغرب يقال لها اشبيلية وهي من أمهات البلدان باألندلس( .االنساب .)256/1

()12

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)231/5تاريخ اكإسالم (.)249/9

()13

سير اعالم النبالء (.)88/13

()14

الوافي بالوفيات (.)206/22
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وثقه ابن عساكر( ،)1وأبو الوليد الباجي وزاد مشهور( ،)2والكتاني وزاد مأموناً حافظاً مشهو اًر( ،)3وقال الذهبي :الشيخ اكإمام،
محدث دمشق( ،)4وقال مرة أخرى :أحد محدثي الشام الثقات( ،)5وقال ابن حجر :محدث ُمكثر مشهور ،دمشقي(.)6
قلت :ثقة.
* أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد اهلل بن حذلم()7أبو الحسن الدمشقي األ وزاعي  347ه(.)8
وثقه الكتاني وزاد مأموناً نبيالً ،قاضي دمشق( ،)9وقال الذهبي :اكإمام العالمة ،مفتي دمشق(.)10
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان بن عمرو النصري

()11

أبو زرعة الدمشقي  281ه(.)12

قال ابن عساكر :شيخ الشام في وقته( ،)13ووثقه الذهبي وزاد إمام( ،)14وابن حجر()15وزاد حافظ مصنف ،وقال أبو حاتم:
شيخ الشباب ،صدوق( ،)16وقال ابن أبي حاتم :وكان رفيق أبي وكتب عنه وكتبنا عنه وكان صدوقا ثقة( ،)17وذكره ابن
حبان في الثقات(.)18
قلت :ثقة حافظ.
* عبد األعلى بن مسهر بن عبد العلى أبو مسهر الدمشقي  218ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)6
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)286/43

()2

المصدر السابق (.)288/43

()3

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)85

()4

()19

 123ه(.)20

سير اعالم النبالء (.)148/12

()5

تاريخ اكإسالم (.)59/8

()6

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)1461/4

بنو حذلم بطن من أسد بن خزيمة من العدنانية ،وهم حذلم بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن تغلب بن دودان بن أسد والحذلم مأخوذ من الحذلمة وهي

()7

اكإسراع (نهاية األرب في معرفة أنساب العرب  ،230معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .)255/1
()8
()9

فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)242تاريخ اكإسالم ( ،)848/7الوافي بالوفيات (.)249/6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)77

()10

سير أعالم النبالء (.)89/12

()11

نسبة إلى بنى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة (االنساب .)110/13

()12

فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)337/1اكإرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)482/2تاريخ اربل ( ،)424/2تهذيب الكمال ( ،)301/17سير أعالم النبالء ط الرسالة

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)141/35

( ،)311/13الوافي بالوفيات ( ،)124/18لسان الميزان (.)464/7
()14

الكاشف (.)638/1

()15

تقريب التهذيب (.)347

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)267/5

()17

المصدر السابق (.)267/5

()18

الثقات البن حبان (.)384/8

()19

األنساب (.)444/10

()20

التاريخ الكبير ( ،)288/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)192/72تهذيب الكمال ( ،)148/9سير أعالم النبالء (.)534/5
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2والنسائي( ،)3وابن حجر( ،)4وقال ابن عمار الموصلي :هو من ثقات الناس( ،)5وقال يعقوب
ابن شيبة :معروف ثقة( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من خيار أهل الشام( ،)7وذكره ابن خلفون في الثقات(،)8
وقال الدارقطني :يعتبر به( ،)9وقال الذهبي :فقيه أهل دمشق( ،)10ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً وال تعديالً(.)11
قلت :ثقة.
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح.
حديث رقم9:

______________________________

ِ ِ ()12
ِ
الر ِحيم بن
الح َس ُن َ
الح َس ُن بن أَحمد بن َ
قال ابن عساكر :أخبرنا أبو َعلي َ
الحداد في كتَابِه ثُم َحدثَني أبو َمس ُعود عبد َ
ِ
ِ
أحمد
َعلي بن ُم َحمد االصَبهَاني عنه أنبأنا أبو ُن َعيم أحمد بن عبد اهلل بن إسحاق الحافظ أنبأنا أبو القَاسم ُسلَي َمان بن َ

ِ
ال َ ِ
الع ِزيز عن َربِي َعة بن َي ِزيد
طَب َراني أنبأنا أبو ُزرَعة و َ
أحمد بن محمد بن َيحَيى بن َحم َزة أنبأنا أبو مسهر نا َسعيد بن عبد َ
الخوالني عن عبد اهلل بن حوالة األَزِدي عن رسول ِ
اهلل ( )قال :إنكم ستجندون أجنادا جندا في الشام
ََ
عن أبي إدريس َ َ

رسول ِ
اهلل ِخر لِي قال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من
ت يا
َ
وجند ا في العراق وجند ا في اليمن قالُ :قل ُ
فإن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)13
غدره َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
()14

* عبد الرحيم بن أبي الوفاء علي بن حمد بن عيسى أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه

()1
()2

طبقات ابن سعد (.)322/7
الثقات للعجلي (.)159

()3

تهذيب الكمال (.)150/9

()4

تقريب التهذيب (.)208

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)192/72

()6

المصدر السابق (.)192/72

()7

الثقات البن حبان (.)232/4

()8
()9

إكمال تهذيب الكمال (.)364/4

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)30

()10
()11

الكاشف (.)394/1

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)474/5

()12

الكتابة هي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره (تدريب الراوي .)343

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)60/1

()14

معجم ابن عساكر ( ،)557/1تاريخ اكإسالم ( ،)353/12تذكرة الحفاظ وتبصرة االيقاظ ( ،)151/1شذرات الذهب (.)359/6
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قال أبو سعد السمعاني :شاب كيس متودد ،حسن السيرة ،له أنسه بالحديث( ،)1وقال الذهبي :اكإمام المحدث الحافظ
العدل(.)2
قلت :ثقة.
* الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن مهرة األصبهاني أبو علي الحداد

()3

 515ه(.)4

قال أبو سعد السمعاني :كان شيخاً ،عالماً ،ثقة ،صدوقاً( ،)5وقال الذهبي :الشيخ اكإمام المحدث المعمر ،مسند العصر(.)6
قلت :ثقة.
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني()7األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه

()8

وثقه الذهبي وقال :اكإمام الحافظ العالمة ،شيخ اكإسالم( ،)9وقال مرة أخرى :كان أحد األعالم ومن جمع اهلل له بين العلو
في الرواية والمعرفة التامة والدراية( ،)10وقال مرة أخرى :صدوق تُ ُكلم فيه بال حجة( ،)11وقال الخطيب :رأيت ألبي نعيم

أشياء يتساهل فيها منها أنه يقول في اكإجازة أخبرنا من غير أن يبين(.)12
قلت :ثقة ،وال يضره قول الخطيب فيه(.)13

* سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي

()14

الشامي أبو القاسم الطبراني

()15

 360ه(.)16

قال ابن عساكر :أحد الحفاظ المكثرين والرحالين( ،)17وقال ابن الجوزي :كان من الحفاظ واألشداء في دين اهلل تعالى وله
الحفظ القوي ،والتصانيف الحسان( ،)18وقال الذهبي :الحافظ اكإمام العالمة الحجة بقية الحفاظ ،ومسند الدنيا(.)19
قلت :ثقة حافظ.
* عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل أبو زرعة الدمشقي  281ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)8

()1

سير أعالم النبالء (.)257/15

()2

المصدر السابق (.)257/15

()3

نسبة الى بيع الحديد وشرائه وعمله (األنساب .)77/4

()4

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)236المنتخب من شيوخ السمعاني ( ،)578تاريخ اربل ( ،)83/2سير اعالم النبالء ( ،)256/14طبقات الحفاظ (.)459/1

()5

التحبير في المعجم الكبير (.)177

()6

سير أعالم النبالء (.)256/14

()7

نسبة إلى مهران ،وهو اسم لجد المنتسب إليه (األنساب .)490/12

()8

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)268/15التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)144تذكرة الحفاظ ( ،)195/3الوافي بالوفيات ( ،)244/19لسان الميزان (،)201/1

()9

سير أعالم النبالء (.)155/13

تذكرة الحفاظ وتبصرة االيقاظ ( ،)32طبقات الحفاظ ( ،)423شذرات الذهب (.)149/5
()10
()11

تاريخ اكإسالم (.)468/9

ميزان االعتدال (.)111/1

()12

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)77/1

()13

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم (.)49/1

()14
()15

نسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام (األنساب .)210/11

نسبة إلى طبرية الشام وهي مدينة باألردن ينسب إليها كثير من العلماء (األنساب .)33/9

( )16فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)27/1تاريخ أصبهان ( ،)393/1تاريخ بغداد وذيوله( ،)91/21التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)283سير أعالم النبالء (،)201/12
الوافي بالوفيات ( ،)213/15طبقات الحفاظ (.)372/1

()17

تاريخ دمشق البن عساكر (.)163/22

()18

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)206/14

()19

تذكرة الحفاظ (.)85/3
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* أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة بن واقد أبو عبد اهلل الحضرمي

()1

 289ه(.)2

قال الذهبي :له مناكير( ،)3وقال أبو أحمد الحاكم :فيه نظر(.)4
قلت :ضعيف.
* عبد األعلى بن مسهر بن عبد العلى أبو مسهر الدمشقي  218ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)6
* سعيد بن عبد العزيز بن أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح ،وفيما يتعلق بالراوي أبو عبد اهلل الحضرمي فهو ضعيف ،وقد قرنه ابن عساكر بأبي زرعة
الدمشقي وهو ثقة.
حديث رقم10 :

______________________________

ِ
الخ ِطيب أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن يحيى بن
العباس َ
قال ابن عساكر :أخبرنا عاليا أبو القَاسم علي بن إبراهيم بن َ
اسم اله ِ
الفض ُل بن جعفَر التَ ِمي ِمي المؤذن أنا عبد الرحمن بن القَ ِ
اش ِمي أنا أبو مسهر عبد األعلى بن
ُسل َوان أنا أبو القاسم َ
َ
َُ
َ
ِ
الخ َوالني عن عبد اهلل بن َح َوالة األَزِدي عن
الع ِزيز عن َربِي َعة بن َي ِزيد عن أبي إدريس َ
مسهر الغساني أنبأنا َسعيد بن عبد َ

رسول ِ
اهلل قَاَ َل:
الح َواليِ :خر لِي يا
َ
رسول اهلل ( )إنكم ستجندون أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن فَقَ َ
ال َ
إن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله .
عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره ف َّ
ت إلى ابن عامر
فكان أبو إدريس َ
الح ِديث التَفَ َ
الخ َوالني إذا َح َّدث بهَ َذا َ
تخريج الحديث:

()5

ِ
ضي َعةَ َعَلي ِه(.)6
فقال من تَ َكَّف َل اهللُ تَ َعالى بِه فَال َ

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن أبو القاسم الجني

()1
()2

نسبة إلى حضر موت وهي من بالد اليمن من أقصاها( .األنساب .)180/4

فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)489/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)466/5لسان الميزان (.)295/1

()3

ميزان االعتدال (.)151/1

()4

المصدر السابق (.)151/1

()5

عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقرئ( .انظر ترجمته تهذيب الكمال  ،143/15سير أعالم النبالء .) 292/5

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)61/1

()7

نسبة الى الجن ،ويقال له الشريف النسيب( .األنساب .)360/3

()8

()7

الدمشقي  508ه(.)8

معجم ابن عساكر ( ،)701/2إكمال اكإكمال ( ،)80/2تاريخ اكإسالم ( ،)115/11توضيح المشتبه ( ،)78/9شذرات الذهب (.)37/6
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وثقه ابن عساكر وقال :كان مكث اًر له أصول بخطوط الوراقين( ،)1وقال الذهبي :كان صد ًار معظماً ،وسيدًا محتشماً ،وثقة
ال ممدحاً(.)2
محدث ًا ،ونبي ً
قلت :ثقة.
* محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني أبو عبد اهلل الدمشقي ابن القماح

()3

()4

 447ه

وثقه أبو بكر الحداد( ،)5والنسيب( ،)6وقال الذهبي :الشيخ المسند(.)7
قلت :ثقة.
* الفضل بن جعفر بن محمد بن أبي عاصم أبو القاسم التميمي الدمشقي الطرائفي()8المؤذن  373ه(.)9
وثقه الكتاني وزاد نبيالً مأموناً( ،)10وقال الذهبي :الشيخ المسند الصدوق(.)11
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج بن عبد الواحد الهاشمي أبو بكر الدمشقي  297ه(.)12
قال الذهبي :الثقة المحدث العالم(.)13
قلت :ثقة.
* عبد األعلى بن مسهر بن عبد العلى أبو مسهر الدمشقي  218ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)8
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح.

_____________________________
()14

رواية الوليد بن مسلم التي ق أر

فيه بين مكحول وربيعة

حديث رقم11 :
()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)245/41
سير أعالم النبالء (.)286/14

()2
()3

نسبة إلى بيع القمح وشرائه ،وهو الحنطة ،ويقال للحنطة بديار مصر القمح( .األنساب .)478/10

()4

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)195تاريخ اكإسالم (.)700/9

()5
()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)400/54
المصدر السابق (.)400/54

سير أعالم النبالء (.)266/13

()7
()8
()9

نسبة إلى بيع الطرائف وشرائها وهي األشياء المليحة المتخذة من الخشب( .االنساب .)60/9

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)309/48تاريخ اكإسالم ( ،)393/8شذرات الذهب (.)395/4

()10
()11

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)108
سير أعالم النبالء (.)342/12

()12

المتفق والمفترق ( ،)1502/3تاريخ اكإسالم ( ،)975/6الوافي بالوفيات (.)130/18

()13

سير أعالم النبالء (.)502/10

()14

الصحيح قرن.
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قال ابن عساكر :أخبرنا أبو محمد بن األكفَانِي أنبأنا عبد العزيز ال َكتَّاني أنا تَمام بن محمد أنا محمد بن إبراهيم بن مروان
()2

أنبأنا أبو بكر أحمد بن المعالي( )1نا ُسليمان بن عبد الرحمن وعبد الرحيم
الح َوالي وهو من األَزد قال :قال رسول اهلل ( )ستجندون
وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس َ
الخ َوالني عن عبد اهلل بن َح َوالة َ
بن إبراهيم قاال نا الوليد نا سعيد عن َمك ُحول

رسول اهلل ِخر لِي قال :عليكم بالشام فمن أبى
ت يا
َ
أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن َفقَ َ
ت فَ ُقل ُ
ال :فَقُم ُ
فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله .

ِ
ضي َعة َعليه ،قال َربِي َعة وكان ابن َح َوالة ممن
فقال َربِي َعة فكان أبو إدريس إذا َح َّد َ
ث بهذا الحديث يقول من تَ َكف َل اهللُ به فَال َ
()4( )3
نزل األُرُدن .
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظه.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األكفاني  524ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتَّاني الصوفي  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* تمام بن محمد بن عبد اهلل أبو القاسم الرازي الدمشقي 410.ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل الدمشقي  358ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي  280ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* سليمان ابن بنت شرحبيل()5بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون بن عبد اهلل التميمي()6أبو أيوب الدمشقي 233
ه(.)7
وثقه العجلي( ،)8وقال يعقوب بن سفيان :كان صحيح الكتاب إال أنه كان ُي َح ِول ،فإن وقع فيه شيء فمن النقل( ،)9وسليمان

ثقة( ،)10وقال يحيى بن معين :ليس به بأس( ،)11وقال مرة أخرى :ليس بالمسكين بأس إذا حدث عن المعروفين( ،)12وقال

أبو حاتم :صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين( ،)13وقال النسائي :صدوق( ،)14وقال أبو
داود :ثقة يخطئ( ،)15وقال ابن حبان :مناكيره كثيرة ال اعتبار بها ،وانما يقع السير باألخبار واالعتبار باآلثار برواية العدول
()1

الصحيح المعلى( .تاريخ دمشق البن عساكر. )19/6

()2

الصحيح عبد الرحمن( .تاريخ دمشق البن عساكر . )163/34

()3

معجم البلدان (. )147/1

()4

اخرجه ابن عساكر (. )61/1

()5

الشرحبيلي وهي نسبة الى اسم رجل مشهور بها( .اللباب في تهذيب االنساب .)191/2
نسبة إلى تميم( .األنساب .)76/3

()6
()7

التاريخ الكبير ( ،)24/4الكنى واالسماء ( ،)71/1فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)67/1تهذيب الكمال ( ،)26/12تاريخ اكإسالم ( ،)833/5الوافي بالوفيات (.)243/15

()8

معرفة الثقات للعجلي (.)430/1

()9

المعرفة والتاريخ (.)406/2

()10

المصدر السابق (.)453/2

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)129/4

()12

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)132/2

()14

تهذيب الكمال (.)30/12

()13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)129/4
()15

فتح المغيث للسخاوي (.)117/2
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الثقات بدل الضعفاء والمجاهيل( ،)1وقال الحاكم أبو عبد اهلل :قلت للدارقطني :سليمان بن عبد الرحمن؟ قال :ثقة .قلت
أليس عنده مناكير؟ قال :حدث بها عن قوم ضعفى ،فأما هو فثقة( ،)2وقال الذهبي :هو في نفسه صدوق لكنه لهج برواية
الغرائب عن المجاهيل والضعفاء( ،)3وقال ابن حجر :صدوق يخطئ(.)4
قلت :هو صدوق بشرط ان ُيتَ َابع.

* عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي أبو سعيد الدمشقي المعروف بدحيم

()5

 245ه(.)6

وثقه العجلي( ،)7وأبو داود وقال :حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله( ،)8وأبو حاتم( ،)9والنسائي وزاد مأمون( ،)10وابن يونس
المصري وزاد ثبت( ،)11والدارقطني( ،)12وابن حجر وزاد حافظ متقن( ،)13وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويقول عاقل
ركين( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال الذهبي :الحافظ(.)16
قلت :ثقة حافظ.
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العبَّاس الدمشقي  195ه(.)17
وثقه ابن سعد وقال :كثير الحديث والعلم( ،)18والعجلي( ،)19ويعقوب بن شيبة( ،)20وابن حجر وقال :لكنه مدلس من الطبقة
الرابعة( ،)21وقال أحمد بن حنبل :ما رأيت من الشاميين أعقل من الوليد بن مسلم( ،)22وقال أبو حاتم :صالح الحديث(،)23
وذكره ابن حبان في الثقات()24وقال الذهبي :كان مدلساً فيتقى من حديثه ما قال فيه عن(.)25
()1

الثقات البن حبان (.)278/8

()2

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)217

()3

سير أعالم النبالء (.)166/9

()4

تقريب التهذيب (.)253

()5

هو تصغير دحمان ودحمان بلغتهم الخبيث (اللباب في تهذيب االنساب .)493/1

( )6التاريخ الكبير ( ،)256/5االرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)450/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)264/10تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)163/34تهذيب الكمال (،)495/16
سير اعالم النبالء ( ،)405/9الوافي بالوفيات (.)57/18

()7
()8
()9

الثقات للعجلي (.)287

تهذيب الكمال (.)495/16

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)212/5

()10
()11

مشيخة النسائي (.)70

تاريخ ابن يونس (.)118/2

()12

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)238

()13

تقريب التهذيب (.)335

()14

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)103/1

()15

الثقات البن حبان (.)381/8

()16

المعين في طبقات المحدثين (.)86

()17

التاريخ الكبير ( ،)152/8الكنى واالسماء ( ،)611/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)438/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)274/63تهذيب الكمال ( ،)86/31سير

()18

طبقات ابن سعد (.)326/7

اعالم النبالء ( ،)5/8لسان الميزان ( ،)427/7طبقات الحفاظ (.)132
()19

الثقات للعجلي (.)466

()20

تهذيب الكمال (.)94/31

()21

تقريب التهذيب ( ،)584طبقات المدلسين (.)51

()22

تهذيب الكمال (.)92/31

()23

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)17/9

()24

الثقات البن حبان (.)222/9

()25

الكاشف (.)355/2
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قلت :ثقة مدلس.
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح ،وأما سليمان الدمشقي فهو صدوق ،وقد قرنه ابن عساكر بعبد الرحمن بن إبراهيم وهو ثقة،
وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث ،فزال ما يخشى من تدليسه.
_________________________________
حديث رقم12 :

ِ
الر ِحيم بن َعلِي بن
الح َسن َ
الح َسن بن أحمد بن َ
قال ابن عساكر  :أَخبرنا أَبو َعلي َ
الح َّداد إجازة َوحدثني أَبو َمس ُعود َعبد َ
ِ
الرحمن بن أَبِي َبكر ُم َحمد بن أبي علي قراءة عليه أنبأنا أبو ُم َحمد َعبد اهلل بن ُم َحمد بن
َح َمد قال أنبأنا أبو القَاسم َعبد َ

ِ ِ
الوِليد بن
َجعفَر بن َحيان أبو ال َشيِخ أنا ابن أبي َعاصم وهو -أحمد بن عمرو -نا َعبد َ
الرح َمن بن إب َراهيم بن ُد َحيم َحدثنا َ
ِ
ِ
وربِي َعة بن َي ِزيد َعن أبي إِد ِريس َعن َعبد اهلل بن َح َوالة قال :قال رسول اهلل ()
ُمسلم نا َسعيد بن َعبد َ
الع ِزيز َعن َمك ُحول َ

رسول ِ
إن اهلل تعالى
ال :عليكم بالشام َّ
ت يا
اهلل ِخر لِي قَ َ
َ
إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن ُقل ُ
قد تك َّفل لي بالشام وأهله

()1

.

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
* عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو القاسم الهمداني الذكواني األصبهاني  443ه(.)2
قال يحيى بن مندة :تكلموا في سماعه؛ ألنه ألحق سماعه بسماع جماعة(.)3
قلت :ضعيف.
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد المعروف بأبي الشيخ  369ه(.)4

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)62/1

()2

سير أعالم النبالء ( ،)242/13لسان الميزان (.)434/3

()3

ميزان االعتدال (.)588/2

()4

مشتبه أسامي المحدثين ( ،)180تاريخ أصبهان ( ،)51/2تاريخ اكإسالم ( ،)305/8الوافي بالوفيات (.)262/17
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وثقه ابن نقطة الحنبلي وزاد مكثر( ،)1وابن مردويه وزاد مأمون( ،)2وابن حجر( ،)3وقال أبو بكر الخطيب :كان أبو الشيخ
حافظا ثبتا متقنا( ،)4وقال ابن ما كوال :كان يكتب معنا الحديث بصور ،وكان من أهل الخير( ،)5وقال الذهبي :االمام
الحافظ ،صاحب التصانيف(.)6
قلت :ثقة مصنف.
* أحمد بن عمرو بن الض َّحاك بن مخلد َّ
الشيباني()7أبو بكر ابن أبي عاصم  287ه(.)8
وثقه الخليلي( ،)9والنسوي وزاد نبيالً معم اًر( ،)10وابن حجر وزاد إمام حافظ مصنف( ،)11وقال ابن عساكر :محدث بن محدث

ابن محدث ،وكان مصنفاً في الحديث مكث اًر منه( ،)12وقال الذهبي :حافظ كبير إمام بارع ،متبع لآلثار كثير التصانيف(،)13
وقال ابن أبي حاتم :صدوق(.)14
قلت :ثقة مصنف.
* عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي (دحيم)  245ه .ثقة حافظ ،سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن الهمداني وهو ضعيف ،وقد تابعه تمام الرازي الثقة فيرتقي للحسن لغيره.
_________________________________
رواية وكيع الذي صحف في إسناده وأسقط منه أبا إدريس
حديث رقم13 :

()1
()2

إكمال الكمال (.)199/2

سير أعالم النبالء (.)306/12

()3

لسان الميزان (.)64/7

()4

سير أعالم النبالء (.)306/12

()5

اكإكمال في رفع االرتياب (.)69/3

()6

سير أعالم النبالء (.)305/12

()7

نسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل( .االنساب .)198/8

()8
()9

طبقات المحدثين بأصبهان ( ،)380/3تاريخ اكإسالم (.)684/6
اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)520/2

()10
()11

سير أعالم النبالء (.)460/10
لسان الميزان (.)18/7

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)104/5

()13

سير أعالم النبالء (.)460/10

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)67/2
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وطي الو ِ
قال ابن عساكر :أخبرنا أبو القاسم ِهبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد ال ُشر ِ
اس ِطي ببغداد أنا أبو َبكر أحمد بن علي بن
َ
ُ
َ
اكإسم ِ
الخ ِطيب أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ البرقاني نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ِ
اعيلِي ح وأخَبر َتناه
ثَابِت َ
َ
ِ
ِ
الح َسينِية بأصبهان قالت أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن
المجتََبى فَاط َمة بنت َناصر بن الحسن بن علي ُ
به عاليا بنت أم ُ

إبراهيم بن منصور بن إبراهيم السلَ ِمي أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن ع ِ
اصم قاال أنا أبو َيعلَى أحمد بن علي بن
َ
ُ
المثَنى بالموصل حدثنا ُزَهير نا َو ِكيع نا َس ِعيد بن عبد العزيز عن َربِيعة بن َي ِزيد عن رجل يقال له َحولِي قال :قال رسول
ُ

ال لِي ِخر لِي يا رسول اهلل قال :عليكم
ال :فَقَ َ
اهلل ( )إنكم ستجندون أجناد ا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن قَ َ
إن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)1
بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره ف َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الواسطي()2البغدادي أبو القاسم الشروطي

()3

 528ه(.)4

وثقه أبو سعد السمعاني وزاد صالح مكثر( ،)5وابن الجوزي( ،)6والذهبي(.)7
قلت :ثقة.
* أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر الخطيب

()8

البغدادي  463ه(.)9

وثقه ابن عساكر وقال :الحافظ أحد األئمة المشهورين والمصنفين المكثرين والحفاظ المبرزين ومن ختم به ديوان
المحدثين( ،)10والذهبي وقال :هو االمام األوحد العالمة المفتي الناقد محدث الوقت ،صاحب التصانيف(.)11
قلت :ثقة إمام.
* أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي

()1
()2

()12

البرقاني

()13

 425ه(.)14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)62/1

نسبة الى واسط العراق( .األنساب .)258/13

()3

نسبة إل ى الشروط وهي كتابة الوثائق بالديون والمبيعات وغير ذلك( .اللباب في تهذيب األنساب .)193/2

()4

معجم ابن عساكر ( ،)1217/2تاريخ اكإسالم (.)481/11

()5

سير أعالم النبالء (.)428/14

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)290/17

()7

سير أعالم النبالء (.)428/14

()8
()9

نسبة إلى الخطابة على المنابر( .األنساب .)166/5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)129/16إكمال االكمال ( ،)103/1التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)153تاريخ اكإسالم (.)175/10

()10
()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)31/5
سير أعالم النبالء (.)422/13

()12

نسبة إلى بلدة خوارزم ،لها ذكر في الفتوح على حدة( .األنساب .)213/5

()13

نسبة الى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم وخربت أكثرها وصارت مزرعة( .األنساب .)168/2

()14

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)195/5التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)167/1تاريخ اكإسالم (.)403/9
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وثقه الخطيب وقال :ورعاً متقناً متثبت ًا فهما لم ير في شيوخنا أثبت منه( ،)1وقال أبو القاسم األزهري :البرقاني إمام ،واذا
مات ذهب هذا الشأن -يعني الحديث ،)2(-وقال الكتاني :الحافظ الفقيه( ،)3وقال ابن الجوزي :ثقة إماماً ورعاً متقناً متثبت ًا
فهماً( ،)4وقال الذهبي :الثقة الحافظ الثبت(.)5
قلت :ثقة إمام.
* أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجانى()6أبو بكر اإلسماعيلي َّ
الشافعي  371ه(.)7
الجر َجاني وزاد :إمام( ،)8والذهبي وقال :الحافظ الحجة ،شيخ اكإسالم( ،)9وقال تاج الدين السبكي :إمام أهل
وثقه أبو القاسم ُ

جرجان(.)10

قلت :ثقة إمام.
* فاطمة بنت السيد ناصر بن الحسن بن الحسين بن طلحة العلوي أم المجتبى العلوية  533ه(.)11
لم أقف لها على جرح وتعديل غير أن الذهبي قال :شريفة معمرة(.)12
السلمي الكراني()13أبو القاسم األصبهاني  455ه(.)14
* إبراهيم بن منصور بن إبراهيم بن محمد ُّ
وثقه الذهبي( ،)15وقال يحيى بن مندة :كان رحمه اهلل صالحا عفيفا ثقيل السمع(.)16
قلت :ثقة.
* محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان()17أبو بكر األصبهاني ابن المقرئ  381ه(.)18

()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)137/5

()2

المصدر السابق (.)138/5

()3

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)171

()4

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)242/15

()5

سير أعالم النبالء (.)160/13

نسبة إلى بلدة جرجان وهي بلدة حسنة فتحها يزيد بن المهلب أيام سليمان بن عبد الملك( .األنساب.)237/3

()6
()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)281/14البداية والنهاية ( ،)338/11التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)128تاريخ اكإسالم (.)353/8

()8

تاريخ جرجان (.)108

()9

سير أعالم النبالء (.)315/12

()10

طبقات الشافعية الكبرى (.)7/3

()11

التحبير في المعجم الكبير (.)434/2

()12

تاريخ اكإسالم (.)600/11

()13

نسبة إلى كران ،وهي محلة كبيرة بأصبهان( .االنساب .)63/11

()14

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)189تاريخ اكإسالم (.)56/10

()15

سير أعالم النبالء (.)315/13

()16

المصدر السابق (.)315/13

()17

زاذان ،وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ،وهو أبو حفص عمر بن عبد اهلل بن زاذان بن عبد اهلل بن زاذان القاضي الزاذانى القزويني( .االنساب .)226/6

()18

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( ،)1358/4تاريخ اكإسالم (.)524/8
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وثقه ابن عساكر وقال :أحد المكثرين الرحالين والمحدثين المشهورين( ،)1وابن مردويه وزاد مأمون()2وابن نقطة الحنبلي وزاد
فاضل صاحب أصول كتب الحديث( ،)3وأبو نعيم وقال :محدث كبير ،صاحب مسانيد( ،)4والذهبي وقال :اكإمام الحافظ
الرحال(.)5
َّ
قلت :ثقة إمام.
* أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هال ل التميمي أبو يعلى الموصلي  307ه(.)6
وثقه الدارقطني وزاد مأمون موثوق به( ،)7والحاكم وزاد مأمون( ،)8والخليلي وقال :متفق عليه( ،)9والذهبي وقال :اكإمام
الحافظ ،محدث الموصل( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات(.)11
قلت :ثقة حافظ.
* زهير بن حرب بن شداد الحرشي

()12

أبو خيثمة النسائي  234ه(.)13
()16

()15
()14
وثقه يحيى بن معين  ،والنسائي وزاد مأمون  ،والخطيب وزاد :ثبتاً حافظاً متقناً

والذهبي وقال :الحافظ الحجة أحد

أعالم الحديث( ،)17وابن حجر وزاد ثبت( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال أبو حاتم :صدوق(.)20
قلت :ثقة ثبت.
* وكيع بن الجَّراح بن مليح الرؤاسي()21أبو سفيان الكوفي  197ه(.)22

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)220/51

()2

إكمال الكمال (.)70/3

()3

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)27

()4

سير أعالم النبالء (.)382/12

()5

تذكرة الحفاظ (.)121/3

()6

الكامل في التاريخ ( ،)667/6تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)636/2التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)150سير أعالم النبالء (.)107/11

()7

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)86

()8

سؤاالت السجزي للحاكم (.)87

()9

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)619/2

()10

سير أعالم النبالء (.)107/11

()11

الثقات البن حبان (.)55/8

()12

نسبة إلى بنى الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس ،وأكثرهم نزلوا البصرة ،ومنها تفرقت إلى البالد( .االنساب .)121/4

()13

تهذيب الكمال ( ،)402/9تاريخ اكإسالم (.)823/5

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)591/3

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)484/8

()16

المصدر السابق (.)484/8

()17

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)489/11

()18

تقريب التهذيب (.)217

()19

الثقات البن حبان (.)256/8

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)591/3

()21

منسوب إلى بنى رؤاس وهو الحارث بن كالب بن ربيعة بن عامر( .االنساب .)180/6

()22

طبقات ابن سعد ( ،)394/6سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)140/9
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()4
()3
()2
()1
وسئِ َل
وثقه يحيى بن معين  ،وأبو حاتم  ،والذهبي وقال :اكإمام الحافظ ،محدث العراق  ،وابن حجر وزاد حافظ ُ ،

علي بن المديني :من أوثق أصحاب الثوري؟ قال :يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدى ووكيع بن الجراح هؤالء الثقات(،)5
وقال أحمد بن حنبل :كان وكيع مطبوع الحفظ ،كان حافظاً حافظاً( ،)6وقال مرة أخرى :ما رأيت أحدا أوعى للعلم منه وال
أحفظ يعني وكيع بن الجراح( .)7وذكره ابن حبان في الثقات(.)8
قلت :ثقة حافظ.
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث منقطع؛ ألن وكيعاً أسقط منه أبا إدريس الخوالني كما قال ابن عساكر(.)9
_________________________________
رواية ابن المبارك الذي أرسله
حديث رقم14 :

()10
ِ
الح َسين محمد بن أحمد بن اآلبنوسي أنبأنا
البنا أنبأنا أبو ُ
الح َسن بن َ
قال ابن عساكر :أخبرنا َعالياً أبو َغالب أحمد بن َ
أبو إِسحاق إبراهيم بن محمد بن الفَتح ِ
وسى المصيصي الصفار نا أبو ُعثمان
َ
َ
الجلي أنبأنا أبو يوسف محمد بن ُسفَيان بن ُم َ

المَب َارك عن َس ِعيد بن عبد العزيز عن َربِي َعة بن َي ِزيد بن أبي َربِي َعة بن َي ِزيد
َس ِعيد بن رحمة بن ُنعيم االَصَبهَانِي َس ُ
معت ابن ُ
إدريس قال :قال رسو ُل ِ
عن أبي ِ
اهلل ( )إنكم ستجندون أجنادا مجندةا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن فقال ابن

رسول ِ
ال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستاق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي
الح َواليِ :خر لِي يا
اهلل قَ َ
َ
َ
بالشام وأهله.
وسى بن َي َسار()11عن َربِي َعة بن َي ِزيد عن النبي ( )نحوه(.)12
قال :قال ابن َرح َمة َس ُ
المَب َارك عن ُم َ
معت ابن ُ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)37/9

()2

المصدر السابق (.)38/9

()3

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)140/9

()4

تقريب التهذيب (.)581

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/9

()6

المصدر السابق (.)38/9

()7

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)152/1

()8

الثقات البن حبان (.)562/7

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)62/1

()10

الصحيح البناء( .سير أعالم النبالء .)410/14

()11

وهو موسى بن يسار األردني( .انظر تهذيب الكمال  ،169/29تاريخ اكإسالم .)308/6

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)63/1
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* أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد اهلل بن البناء أبو غالب البغدادي الحنبلي  527ه(.)1

وثقه ابن الجوزي( ،)2وابن نقطة الحنبلي( ،)3والذهبي وقالُ :مسنِد بغداد(.)4
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن محمد بن علي ابن اآلبنوسي

()5

أبو الحسين البغدادي  457ه(.)6

()7
تبت عنه وكان سماعه صحيحاً(.)8
وثقه الذهبي  ،وقال الخطيبَ :ك ُ

قلت :ثقة.

* إبراهيم بن محمد بن الفتح أبو إسحاق المصيصي()9ويعرف بالجلى

()10

 385ه(.)11

وثقه ابن الجوزي وزاد صدوقاً( ،)12والتنوخي( ،)13واألزهري( ،)14والعتيقي وقال :مأمون صالح يحفظ حديثه( ،)15وقال
البرقاني :ليس به بأس ،وقال مرة أخرى :صدوق(.)16
قلت :ثقة.

* محمد بن سفيان بن موسى المصيصي أبو يوسف الصفَّار  320ه(.)17

ذكره الذهبي في تاريخه دون أن يذكر فيه جرحاً وال تعديالً(.)18
* سعيد بن رحمة بن نعيم أبو عثمان المصيصي  260ه(.)19
قال ابن حبان :ال يجوز االحتجاج به لمخالفته األثبات في الروايات(.)20
قلت :ضعيف.

()1
()2

معجم ابن عساكر ( ،)21/1التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)135سير أعالم النبالء (.)410/14
المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)277/17

()3

إكمال االكمال (.)129/2

()4

سير أعالم النبالء (.)410/14

()5

نسبة الى آبنوس وهو نوع من الخشب البحري يعمل منه أشياء( .االنساب .)67/1

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)92/16تاريخ اكإسالم (.)93/10

()7

سير أعالم النبالء (.)322/13

()8

تاريخ بغداد وذيوله (.)373/1

()9
()10
()11

نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام يقال لها المصيصة ،وقد استولى اكإفرنج عليها وهي في أيديهم إلى الساعة( .األنساب .)297/12
نسبة إلى أبي إسحاق المصيصي (األنساب .)312/3

إكمال االكمال ( ،)141/2تاريخ اكإسالم ( ،)569/8تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)341/1

()12

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)374/14

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)169/6

()14

المصدر السابق (.)169/6

()16

المصدر السابق (.)169/6

()15تاريخ بغداد وذيوله (.)169/6
()17

المقتنى في سرد الكنى (.)164/2

()18

تاريخ اكإسالم (.)395/7

()19

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)317/1بغية الطلب في تاريخ حلب ( ،)4298/9المغني في الضعفاء ( ،)258/1تاريخ اكإسالم ( ،)90/6لسان الميزان (.)28/3

()20

المجروحون البن حبان (.)328/1
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()3

* عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي()1التميمي أبو عبد الرحمن المروزي( 181)2ه

وثقه يحيى بن معين( ،)4وعلي بن المديني( ،)5وأبو حاتم وزاد إمام( ،)6والذهبي وقال :عالم زمانه أمير األتقياء()7وابن حجر
وزاد ثبت( ،)8وقال أبو إسحاق الفزاري :ابن المبارك إمام المسلمين( ،)9وقال عبد الرحمن بن مهدي :األئمة أربعة ،سفيان
الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك( ،)10وقال أحمد بن حنبل :كان رجال صاحب حديث حافظاً( ،)11وقال
مرة أخرى :لم يكن في زمان ابن المبارك أحد أطلب للعلم منه( ،)12وقال أبو زرعة :عبد اهلل بن المبارك اجتمع فيه فقه
وسخاء وشجاعة وغزو وأشياء( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات(.)14
قلت :ثقة ثبت.
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ربيعة بن يزيد األيادي أبو شعيب الدمشقي القصير  123ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)6
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن عبد اهلل بن المبارك أرسل هذا الحديث ،ولم يذكر فيه الصحابي كما قال ابن عساكر(،)15
وفيه سعيد بن رحمة ضعيف ،وأما محمد المصيصي فلم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
رواية سويد()16عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز فجاء فيه بإسناد آخر
حديث رقم15 :

قال ابن عساكر :أنبأناه أبو محمد بن األكفَانِي نا عبد العزيز ال َكتَّاني أنبأنا علي وابراهيم ابنا محمد ِ
الحَّنائي أنبأنا عبد

صا أنبأنا محمد بن هاشم نا سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي
الوهاب الكالبي أنا أبو الحسن بن َجو َ
ال
حسن عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل ( )قال :إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن َفقَ َ

()1

نسبة إلى بنى حنظلة ،وهم جماعة من غطفان( .األنساب .)284/4

()2

نسبة إلى مرو الشاهجان  ،وانما قيل له الشاه جان يعنى الشاه جانى موضع الملوك ومستقرهم( .األنساب .)207/12

()3

طبقات ابن سعد ( ،)372/7سير أعالم النبالء (.)365/7

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)179/5

()5

المصدر السابق (.)179/5

()6

المصدر السابق (.)179/5

()7

سير أعالم النبالء (.)365/7

()8

تقريب التهذيب (.)320

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)179/5

()10

المصدر السابق (.)179/5

()11

بحر الدم (.)89

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)179/5

()13

المصدر السابق (.)179/5

()14

الثقات البن حبان (.)7/7

()15

تاريخ دمشق البن عساكر (.)63/1

()16

الصحيح ابن عبد العزيز (تاريخ دمشق البن عساكر .)345/72
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سول ِ
فإن
اهلل ِخر لِي قال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستاق من غدره َّ
الخ َوالني ِخر ِلي يا َر َ
له َر ُجل ُيقَال له َ
اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله .
ود ِ
وهم والمحفُوظ بهذا ِ
آلخر َو ُس َويد َسيئ
ع ِمن تَح ِت ِو َس َ
الكتَاب ِانتُِز َ
أيت َع ُم َ
ادتِي وهو في الباب ا َ
اكإسَناد ر ُ
كذا قال وهو َ
َ
ِ
الحفظ(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األكفاني  524ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتَّاني الصوفي  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين أبو الحسن الدمشقي الح َّنائي  428ه(.)2
قال الكتاني :الشيخ الصالح ،كتب الكثير وحدث بشيء يسير

()3

وقال الذهبي :اكإمام القدوة الحافظ(.)4

قلت :ثقة.
* إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحسين أبو إسحاق الدمشقي الح َّنائي  420ه(.)5
وثقه أبو بكر الحداد وزاد مأمون( ،)6وقال الكتاني :كتب الكثير بدمشق ومصر ومكة ،وحدث بشيء يسير(.)7
قلت :ثقة.
* عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكالبي()8أبو الحسين الدمشقي  396ه(.)9
وثقه ابن عساكر وزاد أمين( ،)10والكتاني وزاد نبيالً مأموناً( ،)11والذهبي وقال :المحدث الصادق(.)12
قلت :ثقة.
* أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصا

()13

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)63/1

()2

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)145/43سير أعالم النبالء (.)218/13

()3

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)176

()4

سير أعالم النبالء (.)218/12

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)115/7تاريخ اكإسالم (.)318/9

()6

أبو الحسن الدمشقي  320ه(.)14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)116/7

()7

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)164

()8

نسبة الي القبيلة المعروفة هي كالب بن عامر بن صعصعة( .االنساب .)184/11

()9

سير أعالم النبالء ()482/12

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)316/37

()11

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)124

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)119

()13

الجوصي نسبة إلى جوصا وهو اسم لجد أبي الحسن( .األنساب .)413/3

()14

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)648/2فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)241/1المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)306/13تاريخ اكإسالم ( ،)363/7طبقات الحفاظ

(.)334
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وثقه ابن عساكر وقال :الحافظ شيخ الشام في وقته ،رحل وصنف وذاكر( ،)1والدارقطني( ،)2والخليلي( ،)3والطبراني(،)4
والذهبي( ،)5وابن حجر( ،)6وقال في موضع آخر :صدوق له غرائب(.)7
قلت :ثقة.
* محمد بن هاشم بن سعيد القرشي َّ
الشامي أبو عبد اهلل البعلبكي  254ه(.)8
قال النسائي :ال بأس به( ،)9وقال مسلمة :بن قاسم صدوق مشهور( ،)10وقال الذهبي( ،)11وابن حجر( :)12صدوق وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :يغرب(.)13
قلت :صدوق.
* سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي أبو محمد الدمشقي  194ه(.)14
وثقه دحيم وقال :كانت له أحاديث يغلط فيها( ،)15وقال ابن سعد :كان يروي أحاديث منكرة( ،)16وقال يحيى بن معين :ليس
بشيء( ،)17وقال مرة أخرى :ضعيف( ،)18وقال مرة أخرى :ليس بثقة( ،)19وأنكر أحمد بن حنبل أحاديثه( ،)20وقال :متروك
الحديث( ،)21وقال البخاري :في حديثه نظر ال يحتمل( ،)22وقال أبو حاتم :في حديثه نظر لين الحديث( ،)23وقال يعقوب

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)109/5

()2

المؤتلف والمختلف للدارقطني (.)901/2

()3

اكإرشاد في معرفة الحديث (.)463/2

()4

سير أعالم النبالء (.)354/11

()5

المعين في طبقات المحدثين (.)109

()6

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)542/3

()7

لسان الميزان (.)239/1

()8

غنية الملتمس بإيضاح الملتبس ( ،)376تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)250/73تهذيب الكمال (.)562/26

()9

تهذيب الكمال (.)562/26

()10

تهذيب التهذيب (.)495/9

()11

الكاشف (.)227/2

()12

تقريب التهذيب (.)511

()13

الثقات البن حبان (.)128/9

()14

التاريخ الكبير ( ،)148/4الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)490/4تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ( ،)104/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)345/72الضعفاء والمتروكون

()15

تهذيب الكمال (.)260/12

()16

طبقات ابن سعد (.)326/7

البن الجوزي ( ،)33/2تهذيب الكمال ( ،)255/12تاريخ اكإسالم (.)1123/4

()17

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)458/4

()18

الكامل في ضعفاء الرجال (.)490/4

()19

سؤاالت ابن الجنيد (.)331

()20

التاريخ األوسط (.)260/2

()21

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)476/2

()22

الضعفاء الصغير للبخاري (.)55

()23

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)239/4
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ابن سفيان :ضعيف الحديث( ،)1وقال مرة أخرى :مستور ،وفي حديثه لين( ،)2وقال النسائي :ضعيف( ،)3وقال الذهبي:
ضعيف( ،)4وقال ابن حجر :ضعيف جدا(.)5
قلت :ضعيف جدا.
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* أبو الحسن
لم أقف له على ترجمة أو نسب.
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن  73ه(.)6
صحابي جليل
درجة الحديث:
إستاد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه سويد بن سعيد سيء الحفظ ،وأما أبو الحسن فلم أقف له على ترجمة.
_________________________________
رواية محمد بن راشد الخزاعي المكحولي
حديث رقم16 :

ِ
ِ
صين أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن
قال ابن عساكر :فأخبرناه أبو القاسم هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد بن ُ
الح َ
المذهب الواعظ أنبأنا أبو بكر بن َمالك أنبأنا عبد اهلل بن أحمد حدثني أبي حدثني أبو َسعيد َمولى بني هاشم وهاشم بن

القاسم قاال نا محمد بن ر ِ
اشد أنبأنا َمك ُحول عن عبد اهلل بن َح َوالة َّ
رسول اهلل ( )قال :سيكون جند بالشام وجند بالعراق
أن
َ
َ
ال رسو ُل ِ
ال رجل َف ِخر ِلي يا رس َ ِ
اهلل ( )عليك بالشام عليك بالشام ثالثا فمن أبى
وجند باليمن َفقَ َ َ ُ
ول اهلل إذا َكان َذلك فَ َق َ َ ُ
َُ
فإن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله.
فليلحق بيمنه وليستق من غدره َّ
النضر
قَال أبو َ

()7

تخريج الحديث:

َم َرتَيِن َفلَيل َحق بَِي َمنِ ِه انتهى(.)8

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:

()1
()2

المعرفة والتاريخ (.)451/2

المصدر السابق (.)453/2

()3

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)50

()4

المغني في الضعفاء (.)291

()5

تقريب التهذيب (.)260

()6

أسد الغابة ( ،)336/3االستيعاب ( ،)950/3اكإصابة (.)155/4

()7

هو الهاشم بن القاسم (تاريخ دمشق البن عساكر .)64/1

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)64/1
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* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين()1الشيباني()2الهمذاني()3أبو القاسم البغدادي 525
ه(.)4
وثقه أبو سعد السمعاني( ،)5وابن الجوزي( ،)6وابن نقطة الحنبلي وقاال :صحيح السماع( ،)7والذهبي( ،)8وقال ابن الدمياطي:
كان شيخا حسنا متيقظا صدوقا صحيح السماع(.)9
قلت :ثقة.
* الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب التميمي أبو علي البغدادي الواعظ()10ابن المذهب

()11

444

ه(.)12

قال الخطيب :كتبت عنه وكان سماعه صحيحا إال في أجزاء منه( ،)13وقال ِ
السلَِفي :كان متكلماً فيه( ،)14وقال مرة أخرى:

سئل شجاع الذهلي عن ابن المذهب فقال :كان شيخاً عس اًر في الرواية ،سمع :حديثاً كثي اًر ،ولم يكن ممن يعتمد عليه في
الرواية ،فإنه خلط في شيء من سماعه( ،)15وقال ابن حجر :شيخ ليس بمتقن(.)16
قلت :ضعيف.
* أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب()17البغدادي أبو بكر القطيعي()18الحنبلي( 368)19ه(.)20

()1
()2

نسبة إلي الحصن( .األنساب .)179/4

نسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل( .األنساب .)198/8

()3

هي مدينة بالجبال ،مشهورة على طريق الحاج والقوافل( .األنساب .)424/13

()4

معجم ابن عساكر ( ،)1222/2التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)475سير أعالم النبالء ( ،)376/14الوافي بالوفيات ( ،)187/27توضيح المشتبه (،)370/2

()5

األنساب (.)179/4

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)268/17

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)339/1

()7

تكملة اكإكمال (.)346/2

()8

المعين في طبقات المحدثين (.)154

()9

تاريخ بغداد وذيوله(.)191/21

()10

هذا اسم لمن يعظ ويذكر( .االنساب .)266/13

()11

نسبة إلى المذهب( .االنساب .)165/12

()12

إكمال اكإكمال ( ،)406/3التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)233المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)336/15تاريخ اكإسالم ( ،)652/9الوافي بالوفيات (،)75/12

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)402/7

()14

سير أعالم النبالء (.)263/13

طبقات المدلسين (.)29/1

()15

المصدر السابق (.)263/13

()16

لسان الميزان (.)237/2

()17

الشبيبي اسم لبعض اجداد المنتسب اليه (األنساب .)56/8

()18

نسبة إلى قطيعة الدقيق محلة في أعلى غربي بغداد( .األنساب .)464/10

()19

نسبة إلي مجموعة من العلماء الذين ينتسبون لمذهب اكإمام أحمد بن حنبل (األنساب .)279/4

()20

مشتبه أسامي المحدثين ( ،)64المتفق والمفترق ( ،)191/1المؤتلف والمختلف البن القيسراني ( ،)192/1المختلطين للعالئي ( ،)6تاريخ اكإسالم ( ،)282/8الوافي

بالوفيات (.)180/6
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وثقه الدارقطني( ،)1والحاكم وزاد مأمون( ،)2والخطيب( ،)3وابن ماكوال وزاد مكث اًر( ،)4وابن الجوزي( ،)5والذهبي( ،)6وقال مرة
أخرى :صدوق( ،)7وقال البرقانى كنت شديد التنقير عن حال ابن مالك حتى ثبت عندي أنه صدوق ال ُي َشك في سماعه(.)8
قلت :ثقة.

* عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هال ل أبو عبد الرحمن الشيباني المروزي()9البغدادي  290ه(.)10
وثقه النسائي( ،)11وابن أبي حاتم( ،)12والدارقطني وزاد ثبت( ،)13والخطيب وزاد ثبت( ،)14وابن الجوزي( ،)15وابن حجر(،)16
وقال الذهبي :الحافظ(.)17
قلت :ثقة حافظ.
()18

* أحمد بن محمد بن حنبل بن هال ل بن أسد الشيباني أبو عبد اهلل المروزي البغدادي  241ه

وثقه ابن عساكر( ،)19وابن سعد وزاد ثبت صدوق كثير الحديث( ،)20والعجلي وزاد ثبت( ،)21وأبو زرعة( ،)22وأبو حاتم وزاد
إمام وحجة( ،)23وذكره ابن حبان في الثقات وقال :حافظ متقن( ،)24وقال الخطيب :امام المحدثين( ،)25وقال الذهبي :شيخ
اكإسالم وسيد المسلمين في عصره( ،)26وقال ابن حجر :ثقة حافظ فقيه حجة(.)27
قلت :ثقة حافظ حجة.

()1

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)90

()2

ميزان االعتدال (.)87/1

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)294/4

()4

اكإكمال في رفع االرتياب (.)117/7

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)261/14

()6

المعين في طبقات المحدثين (.)114

()7

ميزان االعتدال (.)87/1

()8

المقصد االرشد (.)87/1

()9

نسبة إلى مرو الشاهجان ،وانما قيل له الشاه جان يعنى الشاه جانى موضع الملوك ومستقرهم( .األنساب .)207/12

()10

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)310تهذيب الكمال ( ،)285/14سير أعالم النبالء (.)516/16

()11

مشيخة النسائي (.)90

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)7/5

()13

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)214

()14

تاريخ بغداد وذيوله (.)383/9

()15

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)17/13

()16

تقريب التهذيب (.)295

()17

الكاشف (.)538/1

()18

التاريخ الكبير ( ،)5/2الكنى واألسماء ( ،)503/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)531/2اكإرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)597/2تهذيب الكمال ( ،)437/1سير

()19

تاريخ دمشق البن عساكر (.)252/5

()20

طبقات ابن سعد (.)253/7

أعالم النبالء ()177/11

()21

الثقات للعجلي (.)49

()22

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)68/2

()23

المصدر السابق (.)68/2

()24

الثقات البن حبان (.)18/8

()25

تاريخ بغداد وذيوله (.)178/5

()26

تذكرة الحفاظ (.)15/2

()27

تقريب التهذيب (.)84
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* عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم  197ه(.)1
وثقه يحيى بن معين( ،)2وأحمد بن حنبل( ،)3والدارقطني( ،)4والذهبي( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال أبو حاتم :كان
أحمد يرضاه ،ما كان به بأس( ،)7وقال ابن حجر :صدوق ربما أخطأ(.)8
قلت :ثقة.
* هاشم بن القاسم أبو النضر اللَّيثي

()9

البغدادي  207ه(.)10

وثقه ابن سعد( ،)11ويحيى بن معين( ،)12وعلي بن المديني( ،)13والعجلي( ،)14والحاكم وزاد حافظ ثبت( ،)15والذهبي(،)16
وابن حجر وزاد ثبت( ،)17وقال أحمد بن حنبل :من متثبتي بغداد

()18

وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال أبو حاتم:

صدوق(.)20
قلت :ثقة ثبت.
* محمد بن راشد الخزاعي()21أبو عبد اهلل

()1
()2

الكنى واألسماء ( ،)365/1تهذيب الكمال ( ،)217/17لسان الميزان (.)282/7
الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)254/5

()3

المصدر السابق (.)254/5

()4

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)256

()5

الكاشف (.)633/1

()6

الثقات البن حبان (.)374/8

()7

لجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)254/5

()8
()9

()22

الشامي الدمشقي المعروف بالمكحولي( 161)23ه(.)24

تقريب التهذيب (.)344

نسبة إلى ليث بن كنانة ،حليف بنى زهرة( .االنساب .)241/11

()10

سؤاالت ابن الجنيد ( ،)285التاريخ الكبير ( ،)235/8الكنى واألسماء ( ،)842/2تاريخ بغداد وذيوله( ،)64/14تهذيب الكمال ( ،)130/30سير أعالم النبالء (،)212/8

()11

طبقات ابن سعد (.)241/7

()12

تاريخ بن معين رواية الدارمي (.)225/1

لسان الميزان (.)416/7

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)105/9

()14

الثقات للعجلي (.)454

()15

سؤاالت السجزي للحاكم (.)127

()16

الكاشف (.)332/2

()17

تقريب التهذيب (.)570

()18

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)105/9

()19

الثقات البن حبان (.)243/9

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)106/9

()21

نسبة إلى خزاعة( .األنساب .)116/5

()22

ويقال أبو يحيى( .الكنى واألسماء .)906/2

()23

نسبة إلى مكحول وهو صاحب كتاب اللؤلؤيات في الزهد( .األنساب .)413/12

()24

التاريخ الكبير ( ،)81/1الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)65/4الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)420/7تاريخ بغداد وذيوله ( ،)337/2تاريخ دمشق البن عساكر (،)4/53

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)58/3تهذيب الكمال ( ،)186/25سير أعالم النبالء (.)40/7
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وثقه علي بن المديني( ،)1وأحمد بن حنبل( ،)2وابن شاهين( ،)3والدارقطني( ،)4وقال يحيى بن معين :ليس به بأس( ،)5وقال
شعبة( ،)6وأبو حاتم( ،)7وابن حجر( : )8صدوق ،وزاد ابن حجر يهم ورمي بالقدر ،وقال الدارقطني مرة أخرى :يعتبر به(،)9
وقال النسائي( ،)10والدارقطني مرة أخرى( :)11ليس بالقوي ،وقال ابن حبان :فكثر المناكير في روايته فاستحق ترك االحتجاج
به( ،)12وقال والدارقطني مرة أخرى :ضعيف(.)13
قلت :هو صدوق يهم.
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث منقطع؛ ألن محمد بن راشد الخزاعي أسقط أبا إدريس الخوالني من اكإسناد كما قال ابن عساكر(،)14
وفيه الحسن ابن المذهب ضعيف ،وفيه محمد بن راشد صدوق يهم.
_________________________________
رواية ُّ
الشعيثي
حديث رقم17 :

طاف المو ِ
الف ِقيه بَبغ َداد َوأنبأنا أبو َجعفَر
الفضل ُم َحمد بن ُم َحمد بن ُم َحمد بن ِع َ
صلِي الهَ َم َداني َ
قال ابن عساكر :حدثنيه أبو َ
َ

بالري( َ)15أخبرنا أبو الوِليد الحسن بن محمد بن علِي بن محمد ِ
لح ِافظ
صور بن أَبي َعلِي البزازي َّ
البلخي ا َ
َ
َُ
َ
َُ
َ
ُم َحمد بن أَبي َمن ُ
َ
ِ ()16
بالري أنبأنا أبو بكر محمد بن ِرز ِ ِ
ِ
ضالة أنبأنا
َّ
وسى بن فَ َ
َ َُ
بمنين _ أَنَبأنا أبو ُع َمر ُم َحمد بن ُم َ
المق ِرئ_ ق َر َ
اءةً َعلَيه َ
ق اهلل ُ
ِ
ِ
ِ
الولِيد بن ُمسلم نا ُم َحمد بن َعبد اهلل
أبو إِس َحاق إبراهيم بن َعبد اهلل بن عبد َ
الرحمن بن إبراهيم بن َعم ُرو القَُرشي نا أَبي نا َ
اس َففَعل فَقَال في َك ِ
ِ
ِ
بالن ِ
الم ِه ما
َم َرهُ ُم َعاوية وأبو َ
الدرَداء أن َيج َم َع َ
الش َعيثي عن َمك ُحول عن عبد اهلل بن َح َوالة األَزدي وأ َ
الخ ِطيب
أنبأنا أبو َ
()1
()2

()17

ول ِ
الخطبة ِ
اهلل ( )يقول :إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا
معت َر ُس َ
ولكني َس ُ
وال أُح ُس ُن ُ َ

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)161
العلل ومعرفة الرجال (.)504/2

()3

تاريخ أسماء الثقات (.)203

()4

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)59

()5

سؤاالت ابن الجنيد (.)306

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)253/7

()7

المصدر السابق (.)253/7

()8
()9

تقريب التهذيب (.)478

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)59

()10
()11

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)95
سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)59

()12

المجروحون البن حبان (.)253/2

()13

من تكلم فيه الدارقطني (.)122/3

()14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)64/1

()15

هي مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم المدن كثيرة الفواكه والخيرات( .معجم البلدان .)116/3

()16

قرية في جبل سنير من أعمال الشام ،وقيل من أعمال دمشق( .معجم البلدان .)218/5

()17

الصحيح وما أنا بخطيب؛ وذلك لمناسبته سياق النص.
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ول ِ
ِ
ال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستاق
اهلل إن أَد َرَكنِي َذلك قَ َ
ت ِخر لِي يا َر ُس َ
بالعراق وجند ا باليمن َيعني فَ ُقل ُ
فإن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)1
من غدره َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن محمد بن محمد بن عطاف الهمداني

()2

()3

الجزري

أبو الفضل الموصلي  534ه(.)4

وثقه أبو سعد السمعاني( ،)5وابن نقطة الحنبلي( ،)6وقال الذهبي :اكإمام المحدث الصادق(.)7
قلت :ثقة.
* محمد بن أبي منصور بن أبي علي أبو جعفر البزازي.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* الحسن بن محمد بن علي بن محمد أبو الوليد البلخي

()8

الدربندي

()9

 456ه(.)10

قال ابن عساكر :شيخ مشهور ومعروف من المشايخ الجوالين في طلب الحديث المكثرين منه طاف في اآلفاق دوخ البالد
واألطراف وحصل األسانيد والغرائب والحكايات( ،)11وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الجوال( ،)12وقال ابن النجار :رحل من
بخارى إلى إسكندرية وهو مكثر صدوق لكنه رديء الخط ،لم يكن له كبير معرفة بالحديث(.)13
قلت :ضعيف الحديث.
* محمد بن رزق اهلل بن عبيد اهلل بن أبي عمرو أبو بكر

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)64/1

()2

منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة( .األنساب .)419/13

()3

نسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر( .االنساب )269/3

()4

معجم ابن عساكر ( ،)1044/2تاريخ اكإسالم ( ،)617/11تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (.)399/1

()5

األنساب (.)271/3

()6

إكمال اكإكمال (.)227/2

()7

()14

المنيني

()15

 426ه(.)16

سير أعالم النبالء (.)455/14

()8

نسبة إلى بلدة من بالد خراسان يقال لها بلخ( .األنساب .)303/2

()9

هو باب األبواب( .معجم البلدان .)449/2

()10

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)198تاريخ اكإسالم (.)69/10

()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)384/13

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)132

()13

سير أعالم النبالء (.)431/13

()14

ويقال أبو الحسن( .تاريخ ابن عساكر.)19/53

()15

نسبة إلى منين ،وهي قرية من قرى جبل سنير ،وهذا الجبل من أعمال دمشق( .األنساب .)471/12

()16العبر في خبر من غبر ( ،)255/2الوافي بالوفيات ( ،)57/3توضيح المشتبه ( ،)35/8لسان الميزان (.)419/9
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()2
()1
الدرَب ِندي( ،)3وقال ال َكتَّانِي :توفي في جمادى األولى ،وكان يحفظ القرآن بأحرف
الحداد  ،و َ
وثقه ابن عساكر  ،وأبو بكر َ

حفظاً حسناً(.)4
قلت :ثقة.

()5

* محمد بن موسى بن فضالة بن إبراهيم بن فضالة بن كثير أبو عمر األموي القرشي  362ه
قال ال َكتَّانِي :تكلموا فيه

()6

وقال الذهبي :الشيخ المسند المحدث(.)7

قلت :مقبول.

* إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو أبو إسحاق القرشي
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عبد اهلل بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* محمد بن عبد اهلل بن المهاجر الشعيثي()8النصري العقيلي أبو عبد اهلل الدمشقي  153ه(.)9
وثقه يحيى بن معين( ،)10ودحيم( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال النسائي :ليس به بأس( ،)13وقال ابن حجر:
صدوق( ،)14وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث ليس بقوي ،يكتب حديثه وال يحتج به(.)15
قلت :صدوق.
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن البلخي ضعيف ،وأما محمد بن أبي منصور وابراهيم القرشي وعبد اهلل القرشي
فلم أقف لهم على ترجمة.
_________________________________
()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)20/53

()2

المصدر السابق (.)20/53

()3

سير أعالم النبالء (.)154/13

()4

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)172

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)78/56تاريخ اكإسالم ( ،)208/8لسان الميزان (.)400/5

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)94

()7

سير أعالم النبالء (.)227/12

()8

نسبة إلى شعيث وهو بطن من بلعنبر -يعنى بنى العنبر -بن عمرو بن تميم نزلوا البصرة( .األنساب . )114/8

()9

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)6/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)40/54تاريخ اكإسالم (.)202/4

()10

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)96

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)305/7

()12

الثقات البن حبان (.)407/7

()13

تهذيب الكمال (.)561/25

()14

تقريب التهذيب (.)490

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)305/7
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رواية عبد الرحمن بن يزيد
حديث رقم18 :

()1
ِ
أح َمد
الح َّداد ِإ َج َازةً َو َحدثَني أبو َمس ُعود عبد الرحمن بن َعلي بن َ
الح َسن بن أَح َمد َ
قال ابن عساكر :فأخبرناه أبو َعلي َ
اعظ الطَبرانِي نا أبو مسِلم ال َك ِشي( )3نا سلَيِمان بن الفرج( )4اله ِ
قال أنبأنا أبو نعيم الح ِافظ نا سلَيمان بن أَحمد الو ِ
اش ِمي نا
َ
َُ
َ
ََ
ُ َ
ُ
ُ َ
َ َ
()2

الرحمن بن َي ِزيد بن َجابِر عن َمك ُحول عن ابن َح َوالة قال :قال رسول اهلل ( )ستكون جنود مجندة
امة َعن عبد َ
أبو أ َ
ُس َ
ول ِ
فإن اهلل
ال :عليك بالشام عليك بالشام َّ
اهلل قَ َ
ال ابن َح َوالة :فَ َما تَأ ُم ُرنِي يا َر ُس َ
جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قَ َ

تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره(.)5

ِ
الرح َمن بن َي ِزيد بن خثيم
الرح َمن بن َي ِزيد هذا ليس هو ابن َجابر بل إنما هو َعبد َ
قال ابن عساكرَ :عبد َ
ُسامة(.)7
أبو أ َ

()6

ِ
كذا كان َينسَبهُ

تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري أبو مسلم الكجَّي

()8

 292ه(.)9

وثقه موسى بن هارون( ،)10والدارقطني وزاد صدوق( ،)11وعبد الغني بن سعيد وزاد نبيل( ،)12والخليلي( ،)13وأبو سعد
السمعاني( ،)14وابن الجوزي( ،)15وابن نقطة الحنبلي( ،)16وقال الذهبي :الشيخ اكإمام الحافظ(.)17
()1

الصحيح حذف عبد الرحمن( .معجم ابن عساكر .)60/1

()2

الصحيح حمد( .معجم ابن عساكر .)60/1

()3
()4

الصحيح ال َكجي( .سير أعالم النبالء .)456/10
الصحيح داود( .سير أعالم النبالء .)36/9

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)65/1

()6

الصحيح تميم( .تهذيب الكمال )482/17

()7

انظر :علل الدارقطني (.)40/1

()8

نسبة إلى الگچ ،وهو الجص( .األنساب .)50/11

()9

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)187المقتنى في سرد الكنى ( ،)76/2تاريخ اكإسالم ( ،)911/6الوافي بالوفيات ( ،)22/6توضيح المشتبه ( ،)335/7تبصير المنتبه

بتحرير المشتبه (.)1218/3
()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)121/6
المصدر السابق (.)121/6

()12

المصدر السابق (.)122/6

()13

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)529/2

()14

األنساب (.)50/11

()15

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)34/13

()16

إكمال اكإكمال (.)227/1

()17

سير أعالم النبالء (.)456/10
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قلت :ثقة حافظ.
()1

* سليمان بن داود بن علي بن البحر عبد اهلل بن العباس الشريف أبو أيوب الهاشمي  219ه

وثقه ابن سعد( ،)2وأحمد بن حنبل( ،)3والعجلي( ،)4ويعقوب بن شيبة وزاد صدوق( ،)5وأبو حاتم( ،)6والنسائي وزاد مأمون(،)7
والدارقطني( ،)8والخطيب( ،)9وابن حجر وزاد جليل( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال الذهبي :اكإمام ،البارع،
الحافظ ،من كبار األئمة(.)12
قلت :ثقة جليل.
* ح َّماد بن أسامة بن زيد القرشي ،أبو أسامة الكوفي  201ه(.)13

وثقه يحيى بن معين( ،)14وأحمد بن حنبل وقال :كان ثبتا ،ما كان أثبته ال يكاد يخطئ( ،)15والعجلي( ،)16والدارقطني(،)17
وابن حجر وزاد ثبت ،ربما دلس( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال الذهبي :الحافظ الثبت ،كان من أئمة العلم(.)20

قلت :ثقة ثبت.
* عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي  153ه(.)21

()1

التاريخ الكبير ( ،)10/4الكنى واالسماء ( ،)70/1فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)68/1تهذيب الكمال (.)410/11

()2

طبقات ابن سعد (.)247/7

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)33/9

()4

الثقات للعجلي (.)201

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)33/9

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)113/4

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)33/9

()8

المصدر السابق (.)33/9

()9

المصدر السابق (.)33/9

()10

تقريب التهذيب (.)251

()11

الثقات البن حبان (.)277/8

()12

سير أعالم النبالء (.)36/9

()13

طبقات ابن سعد ( ،)394/6الطبقات لخليفة بن خياط ( ،)291التاريخ الكبير ( ،)28/3الكنى واالسماء ( ،)104/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)448/2تهذيب الكمال

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)133/3

( ،)217/7سير أعالم النبالء ( ،)46/8طبقات المدلسين (.)30/1
()15

المصدر السابق (.)133/3

()16

الثقات للعجلي (.)130

()17

علل الدارقطني (.)40/1

()18

تقريب التهذيب (.)177

()19

الثقات البن حبان (.)222/6

()20

سير أعالم النبالء (.)46/8

()21

التاريخ الكبير ( ،)365/5الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)478/5تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)41/36تهذيب الكمال ( ،)482/17تاريخ اكإسالم (.)131/4
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ضعفه أحمد بن حنبل( ،)1والبخاري( ،)2وأبو زرعة( ،)3والترمذي( ،)4والنسائي( ،)5والعقيلي( ،)6والدارقطني( ،)7والذهبي(،)8
وابن حجر( ،)9وقال أبو حاتم :عنده مناكير( ،)10وقال ابن حبان :كان ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث األثبات من كثرة
الوهم والخطأ (.)11
قلت :ضعيف.
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن يزيد وهو ضعيف ،وفيه انقطاع ما بين مكحول وعبد اهلل بن حوالة
كما قال ابن عساكر(.)12
_________________________________
رواية الوليد بن عتبة
حديث رقم19 :

ِ
ِ
لع ِزيز بن أحمد ال َكتَّانِي
قال ابن عساكر :فأخبرناه أبو َ
المسلم بن ُم َحمد السلَمي الفقيه حدثنا أبو ُم َحمد عبد ا َ
الحسن َعلي بن ُ
النصر عبد الوهاب بن عبد اهلل بن الجبان أنا جمح بن القَ ِ
اسم أنا أبو َس ِعيد ()13أَح َمد بن ُم َحمد بن ُعَبيد بن فَيَّاض
أنا أبو َ
َ
َ
َُ
َ َ

سول ِ
ِ
ِ
نا ِ
الع ِزيز عن َمك ُحول عن عبد اهلل بن َح َوالة األَزِدي أ َّ
اهلل ()
َن َر َ
الولِيد بن ُمسلم نا َسعيد بن َعبد َ
الوليد بن ُعتَبة نا َ
َ
ِ
رسول
ت يا
َ
قال وهو َيس َمع :ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قَ َ
ال َعبد اهلل بن َح َوالة األَزدي :فَ ُقل ُ

ِ
ال :عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله.
اهلل ِخر لِي قَ َ
قال ابن عساكر :المحفوظ عن الوليد ما تقدم(.)14

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظه.
رجال سند الحديث:
()1
()2

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)102/3

الضعفاء الصغير للبخاري (.)85

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)301/5

()4

العلل الكبير للترمذي (.)392

()5

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)68

()6

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)350/2

()7

الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)161/2

()8
()9

الكاشف (.)648/1

تقريب التهذيب (.)353

()10
()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)300/5

المجروحون البن حبان (.)55/2

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)64/1

()13

الصحيح محمد بن أحمد( .سير أعالم النبالء .)141/11

()14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)66/1
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* علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح أبو الحسن السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي

()1

 533ه(.)2

وثقه ابن عساكر وزاد ثبت()3والذهبي()4وقال :الشيخ اكإمام ،مفتي الشام(.)5
قلت :ثقة ثبت.
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد أبو محمد الدمشقي الكتَّاني  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عمر بن أيوب المري()6األذرعي()7أبو النصر الدمشقي الشروطي ابن الجبان( 425)8ه(.)9
وثقه أبو بكر الحداد( ،)10وقال ابن عساكر :اكإمام الحافظ( ،)11وقال الكتاني :صنف كتبا كثيرة وكان يحفظ شيئا من علم
الحديث( ،)12وقال الذهبي :الحافظ اكإمام(.)13
قلت :ثقة حافظ.
* جمح بن القاسم بن عبد الوهاب أبو العباس الجمحي()14الدمشقي ابن أبي الحواجب  363ه(.)15
وثقه الكتاني()16وزاد نبيالً ،والذهبي(.)17
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض العثماني

()18

أبو سعيد الدمشقي  310ه(.)19

قال الدارقطني( :)20ليس به بأس ،وقال الذهبي :المحدث الزاهد(.)21
قلت :صدوق.
* الوليد بن عتبة األشجعي

()22

أبو العباس الدمشقي  240ه(.)23

()1

نسبة إلى الفريضة والفرض والفرائض وهو علم المقدرات( .األنساب .)183/10

()2

معجم ابن عساكر ( ،)763/2سير أعالم النبالء ( ،)442/14الوافي بالوفيات ( ،)122/22طبقات الشافعية الكبرى ( ،)235/7توضيح المشتبه ( ،)152/8نزهة االلباب

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)237/43

()4

المعين في طبقات المحدثين (.)157

في األلقاب (.)177/1

()5

سير أعالم النبالء (.)442/14

()6

نسبة إلى جماعة وبطون من قبائل شتى (األنساب .)213/12

()7

نسبة الى أذرعات وهي ناحية بالشام ولها ذكر في الشعر( .األنساب .)145/1

()8
()9

هذه اللفظة لمن يحفظ في الصحراء الغلة وغيرها ،أخذت من الجبانة وهي الصحراء( .األنساب .)184/3

تاريخ اكإسالم ( ،)411/9توضيح المشتبه (.)156/2

()10
()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)328/37
المصدر السابق (.)327/37

()12

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)171

()13

سير أعالم النبالء (.)163/13

()14

نسبة إلى بنى جمح( .االنساب .)326/3

()15

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)251/11تاريخ اكإسالم (.)213/8

()16

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)96

()17

سير أعالم النبالء (.)172/12

()18

نسبة إلى عثمان ابن عفان رضى اهلل عنه إما نسبا ،أو والء ،أو أتباعا وهواء كأهل الشام قديما( .االنساب .)234/9

()19

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)75/51تاريخ اكإسالم (.)159/7

()20

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)117

()21

سير أعالم النبالء (.)141/11

()22

نسبة الى قبيلة هي أشجع (االنساب .)263/1

( )23الجرح والتعديل البن ابي حاتم ( ،)12/9تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)527/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)213/63تهذيب الكمال ( ،)46/31تاريخ اكإسالم (.)960/5
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وثقه ابن حجر( ،)1وقال البخاري :معروف الحديث( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال الذهبي :صدوق(.)4
قلت :ثقة.
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* سعيد بن عبد العزيز أبو محمد الدمشقي  167ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث منقطع؛ ألن الوليد بن عتبة أسقط أبا إدريس الخوالني من اكإسناد ،وبالمتابعة يرتقي للحسن لغيره؛ الن
ورد موصالً في إسناد آخر.
_________________________________
رواية المغيرة بن زياد الموصلي
حديث رقم20 :

ِ
ِ ِ
الر ِحيم بن َعِلي بن أح َمد( )5االَصَبهَانِي أنبأنا
الحسن َ
قال ابن عساكر  :فأخبرناه أبو علي َ
الح َّداد في كتَابِه َو َحدثَني َعنهُ َعبد َ

اسم بن أَبِي بكر بن أَبِي علِي أنبأنا أبو ال َشيخ عبد ِ
اهلل بن محمد بن جعفَر نا ح ِ
أبو القَ ِ
امد بن ُش َعيب نا ُم َحمد بن َبكار
َ
َ
َُ
َ
َ
َ
صلِي عن مكحول ِ
احد أنبأنا الم ِغيرة بن ِزياد المو ِ
أنبأنا عنبسة بن عبد اهلل بن عبد الو ِ
ال:
الد َمش ِقي عن َواثِلَة بن األَسقَع قَ َ
َ ُ
َ
َََ
َ
ُ
َ َ

ال رسو ُل ِ
اهلل ( )يجند َّ
ت
الناس أجنادا فجندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق وجندا بالمشرق وجندا بالمغرب فَ ُقل ُ
قَ َ َ ُ
ول ِ
ول ِ
ال :عليكم بالشام فإ َّنها صفوة اهلل
اهلل قَ َ
الزَمان فَأَيهَا تَأ ُم ُرنِي يا َر ُس َ
اهلل إِني َر ُجل َح َد َ
يا َر ُس َ
ت َذلِ َك َ
ث السن فَِإن أَد َرك ُ
تعالى في أرضه يسوق إليها صفوته من خلقه فإن أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغدره وقد تك َّفل اهلل تعالى لي بالشام
وأهله

()6

.

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1عن أبي حوالة بلفظه.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الهمداني الذكواني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12

()1

تقريب التهذيب (.)583

()2

التاريخ الكبير (.)150/8

()3

الثقات البن حبان (.)226/9

()4

ميزان االعتدال (.)341/4

()5

الصحيح حمد( .معجم ابن عساكر .)557/1

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)66/1
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* حامد بن محمد بن شعيب بن زهير أبو العباس البلخي البغدادي المؤدب

()1

 309ه(.)2

وثقه الدارقطني( ،)3والجَّر ِ
احي وزاد صدوق( ،)4وقال الذهبي :اكإمام المحدث الثبت(.)5
َ

قلت :ثقة ثبت.

* محمد بن ب َّكار بن الرَّيان أبو عبد اهلل البغدادي الرصافي

()6

مولى بني هاشم  238ه(.)7

وثقه يحيى بن معين( ،)8والدارقطني( ،)9وابن حجر( ،)10وكان أحمد بن حنبل ال يرى بالكتاب عن هؤالء الشيوخ بأسا ،وكان
يرضاهم ،وقد حدثنا عن بعضهم :منهم محمد بن بكار( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال أبو حاتم :شيخ محله
الصدق( ،)13وقال يحيى بن معين مرة أخرى :شيخ ال بأس به( ،)14وقال صالح جزرة :صدوق( ،)15وقال الذهبي :المحدث
الحافظ الصدوق(.)16
قلت :ثقة.
* عنبسة بن عبد الواحد بن أمية بن عبد اهلل بن سعيد بن العاص أبو خالد الكوفي األعور( 190)17ه(.)18
وثقه يحيى بن معين( ،)19وأبو حاتم وزاد ال بأس به( ،)20والذهبي( ،)21وابن حجر( ،)22وذكره ابن حبان في الثقات( ،)23وقال
يحيى بن معين( ،)24وأحمد بن حنبل( ،)25وأبو زرعة( :)26ليس به بأس.
قلت :ثقة.

()1
()2

هذا اسم لمن يعلم الصبيان والناس األدب واللغة( .األنساب .)474/12

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)206/13تاريخ اكإسالم (.)143/7

()3

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)197

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)166/8

()5

سير أعالم النبالء (.)179/11

()6

نسبة إلى الرصافة وهي بلدة بالشام( .األنساب .)135/6

()7

طبقات ابن سعد ( ،)249/7التاريخ الكبير ( ،)44/1الكنى واالسماء ( ،)504/1تهذيب الكمال ( ،)525/24سير أعالم النبالء (.)149/9

()8
()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)98/2
تهذيب الكمال (.)528/24

()10
()11

تقريب التهذيب (.)470

تاريخ بغداد وذيوله .)98/2

()12

الثقات البن حبان (.)88/9

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)212/7

()14

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)218/1

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)98/2

()16

سير أعالم النبالء (.)149/9

()17

هذه اللفظة انما تقال للممتع بإحدى عينيه( .األنساب .)315/1

()18

طبقات ابن سعد ( ،)236/7التاريخ الكبير ( ،)38/7تاريخ بغداد وذيوله ( ،)278/12تهذيب الكمال ( ،)419/22تاريخ اكإسالم (.)937/4

()19

سؤاالت ابن الجنيد (.)365

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)401/6

()21

الكاشف (.)100/2

()22

تقريب التهذيب (.)433

()23

الثقات البن حبان (.)288/7

()24

من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان) (.)89

()25

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)401/6

()26

المصدر السابق (.)401/6

68

* المغيرة بن زياد البجلي

()1

أبو هشام ،ويقال( :)2أبو هاشم الموصلي  152ه(.)3

وثقه وكيع( ،)4ويحيى بن معين( ،)5ومحمد بن عمار( ،)6والعجلي( ،)7ويعقوب بن سفيان( ،)8وقال الذهبي :اكإمام العالم
محدث الجزيرة( ،)9وقال يحيى بن معين( ،)10والنسائي( :)11ليس به بأس ،وقال ابن عدي :عامة ما يرويه مستقيم إال أنه
يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس من الغلط ،وهو ال بأس به عندي( ،)12وقال ابن حجر :صدوق له
أوهام( ،)13وضعفه أحمد بن حنبل( ،)14وقال :له أحاديث منكرة( ،)15وسئل عنه مرة أخرى :لين أمره( ،)16وقال أبو زرعة:
في حديثه اضطراب( ،)17وقال النسائي مرة أخرى :ليس بالقوي( ،)18وقال ابن أبي حاتم :سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة
ابن زياد فقاال :شيخ ،قلت يحتج بحديثه؟ قاال :ال وقال أبى :هو صالح صدوق ليس بذلك بذاك القوى( ،)19وقال ابن حبان:
كان ممن ينفرد عن الثقات بما ال يشبه حديث األثبات فوجب مجانبة ما انفرد من الروايات وترك االحتجاج بما خالف
األثبات واالعتبار بما وافق الثقات في الروايات( ،)20والحاكم وقال :صاحب مناكير لم يختلفوا في تركه(.)21
قلت :ضعيف.
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر ،وقيل :واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب الليثي 85
ه(.)22
صحابي
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن الذكواني والمغيرة بن زياد وهما ضعيفان.
النسبة الى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي األسد بن الغوث( .األنساب .)91/2

()1
()2
()3

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)187

الكنى واألسماء ( ،)874/2المختلف فيهم ( ،)67تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)4/60الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)133/3تهذيب الكمال ( ،)359/28سير أعالم
النبالء (.)600/6

()4

الضعفاء الصغير للبخاري (.)127

()5

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)411/4

()6

تهذيب الكمال (.)361/28

()7

الثقات للعجلي (.)436/1

()8

المعرفة والتاريخ (.)452/2

()9

سير أعالم النبالء (.)600/6

()10

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)404/1

()11

تهذيب الكمال (.)362/28

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)73/8

()13

تقريب التهذيب (.)231

()14

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)404/1

()15

المصدر السابق (.)44/2

()16

المصدر السابق رواية المروذي (.)56

()17

تهذيب الكمال (.)362/28

()18

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)96

()19

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)222/8

()20

المجروحون البن حبان (.)7/3

()21

سؤاالت السجزي للحاكم (.)145

()22االستيعاب ( ،)1563/4أسد الغابة ( ،)399/5اكإصابة (.)462/6
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رواية أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط عن المغيرة البجلي عن عبد اهلل بن األسقع بدلا من واثلة
حديث رقم21 :

ِ
ِ
الح ِسين بن َّ
النقور أنبأنا ِعي َسى بن َعلِي الوزير أنبأنا َعبد اهلل بن
الس َمرقَندي أنا أبو ُ
قال ابن عساكر :أخبرناه أبو القَاسم بن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِغي َرة بن ِزَياد عن َمك ُحول عن َعبد
ُم َحمد البغوي نبأنا ُم َحمد بن َعلي َ
الجوَز َجاني نا َسعيد بن ُسلَي َمان نا أبو شهَاب أنبأنا ُ
ِ
قال َر ُسول اهلل ( )يجند الناس أجناد ا جند ا بالشام وجند ا باليمن وجند ا بالمشرق وجند ا بالمغرب
اهلل بن األَسقَع قَالَ :

ول ِ
ال :عليك بالشام فإنها صفوة اهلل في أرضه يسوق اهلل
ك َذلك فَأي َذلِك تَأ ُم ُرنِي فَقَ َ
اهلل لَ َعلِي أُد ِر ُ
ال َر ُجل يا َر ُس َ
فَقَال :فَقَ َ
إليها صفوته من عباده عليكم بالشام فإ َّن اهلل تعالى قد توكل لي بالشام وأهله ومن أباها فليلحق بيمنه _.يعني اليمن_
ال البغوي عبد اهلل بن األَسقَع يقَال أَنه أَخو واثِلَة وي َشك ِفي سم ِ
اع ِه من النبي (.)
قَ َ
َ َُ
ُ
ََ
لح ِافظ َعن َس ِعيد بن
قال ابن عساكر :وال َيصح قَولُهُ َعن عبد اهلل وهو َوهم من الجوزجاني فقد َرُواه ُعث َمان بن َج ِرير َز َاد ا َ
ُسلَي َمان َوَرُواه َخالد بن َي ِزيد القشيري عن أَبِي ِشهاب َفقَاال َعن َواثِلَة(.)1
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2

* أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن َّ
النقُّور أبو الحسين البغدادي البزاز

()2

 407ه(.)3

وثقه ابن خيرون( ،)5()4وقال الخطيب :كتبت عنه وكان صدوقاً( ،)6وقال الذهبي :الشيخ الجليل الصدوق(.)7
قلت :صدوق.
* عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجَّراح

()8

أبو القاسم البغدادي  391ه(.)9

وثقه الخطيب وقال :كان ثبتا صحيح السماع( ،)10وقال الذهبي :الشيخ الجليل العالم المسند(.)11

قلت :ثقة ثبت.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)67/1

()2

هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب( .األنساب .)199/2

()4

هو اكإمام أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون أبو الفضل البغدادي  488هـ (سير أعالم النبالء .)150/14

()3تاريخ اكإسالم ( ،)288/10الوافي بالوفيات (.)24/8
()5

سير أعالم النبالء (.)470/13

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)146/5

()7

سير أعالم النبالء (.)470/13

()8
()9

نسبة الى الجراحي وهي اسم لبعض أجداد المنتسب اليه( .األنساب .)229/3

الكامل في التاريخ ( ،)522/7البداية والنهاية ( ،)378/11تاريخ اكإسالم ( ،)705/8الوافي بالوفيات ( ،)50/11لسان الميزان (.)97/7

()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)179/11
سير أعالم النبالء (.)477/12
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* عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان()1بن سابور بن شاهنشاه

()2

أبو القاسم البغوي

()3

 317ه(.)4

وثقه الدارقطني وزاد جبل إمام من األئمة ثبت( ،)5والخليلي( ،)6والخطيب وزاد ثبت مكثر فهم عارف( ،)7وموسى بن هارون
وزاد صدوق( ،)8والذهبي وقال :لحافظ الكبير مسند العالم( ،)9وقال ابن عدي رأيت العلماء ببغداد مجتمعين على ضعفه،
ثم قال :والبغوي كان معه طرف من معرفة الحديث ومن معرفة التصانيف ،وهو من أهل بيت الحديث جده وعمه وطال
عمره واحتمله الناس واحتاجوا إليه وقبله الناس ولوال أني شرطت في الكتاب أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته واال كنت ال
أذكره( ،)10ورد عليه ابن الجوزي فقال وهذا تحامل من ابن عدي وما للطعن فيه وجه(.)11
قلت :ثقة إمام.
* محمد بن علي بن عبد اهلل بن مهران الجوزجاني()12أبو جعفر الوَّراق()13ويعرف بحمدان  272ه(.)14

وثقه العقيلي( ،)15والدارقطني( ،)16والخطيب وزاد فاضالً حافظاً عارفاً( ،)17والذهبي وقال :االمام الحافظ المجود(.)18

قلت :ثقة حافظ.
* سعيد بن سليمان الضبي()19أبو عثمان الواسطي

()1

()20

البَّزاز الملقب بسعدويه  225ه(.)21

المرزباني وهي نسبة لجد المنتسب إليه( .األنساب .)188/12

()2

ملك الملوك أو الملك األعظم وهي كلمة فارسية( .المعجم الوسيط .)501/1

()3

نسبة الى بلدة من بالد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغشور( .األنساب .)273/2

( )4تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)645/2فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)28/1إكمال اكإكمال ( ،)419/1المنتخب من كتاب السياق ( ،)298سير أعالم النبالء (،)270/11
الوافي بالوفيات ( ،)259/17لسان الميزان (.)95/7

()5
()6

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)208

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)610/2

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)110/10

()8

التقييد لمعرفة رواة السنن المسانيد (.)314

()9

تذكرة الحفاظ (.)217/2

()10

الكامل في ضعفاء الرجال (.)437/5

()11

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)139/2

()12

نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها الجوزجانان ،والنسبة إليها جوزجانى( .األنساب .)400/3

()13

هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها( .األنساب .)300/13

()14

تاريخ اكإسالم (.)615/6

()15

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)13/4

()16

تاريخ بغداد وذيوله (.)274/3

()17

المصدر السابق (.)274/3

()18

سير أعالم النبالء (.)49/13

()19

نسبة إلى ضبة وهم جماعة( .األنساب .)381/8

()20

نسبة الى واسط الرقة( .األنساب .)259/13

()21

التاريخ الكبير ( ،)481/3الكنى واألسماء ( ،)551/1تهذيب الكمال ( ،)483/10سير أعالم النبالء ( ،)495/8الوافي بالوفيات (.)141/15
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2وأبو حاتم وزاد مأمون( ،)3وابن حجر وزاد حافظ( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال
الخطيب :وكان سعدويه من أهل السنة ،وامتحن فأجاب في المحنة( ،)6وقال الذهبي :الحافظ الثبت اكإمام( ،)7وقال أحمد
ابن حنبل :صاحب تصحيف ما شئت(.)8
قلت :ثقة حافظ.
* عبد ربه بن نافع الكناني()9أبو شهاب الحناط()10الكوفي  172ه(.)11
وثقه ابن سعد( ،)12ويحيى بن معين( ،)13ويعقوب بن شيبة( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال أحمد( ،)16والعجلي(:)17
ال بأس به ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)18وقال الذهبي( ،)19وابن حجر :صدوق وزاد ابن حجر يهم( ،)20وقال يحيى
القطان :لم يكن أبو شهاب الحافظ ولم يرض أمره(.)21
قلت :صدوق يهم.
* المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام  152ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)20
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن السقع الليثي

()22

قال البغوي :هو أخو واثلة ،ويشك في سماعه من النبي (.)23()
درجة الحديث:

()1

طبقات ابن سعد (.)244/7

()2

الثقات للعجلي (.)185

()3

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)26/4

()4

تقريب التهذيب (.)237

()5

الثقات البن حبان (.)267/8

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)87/9

()7

سير أعالم النبالء (.)495/8

()8

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ()427/1

()9

نسبة إلى عدة من القبائل (االنساب .)151/11

()10

نسبة إلى بيع الحنطة (االنساب .)268/4

()11

التاريخ الكبير ( ،)81/6الكنى واالسماء ( ،)427/1تاريخ أسماء الثقات ( ،)161/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)78/2تهذيب الكمال ( ،)485/16سير اعالم

()12

طبقات ابن سعد (.)363/6

()13

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)42/6

النبالء (.)263/7

()14

تاريخ بغداد وذيوله (.)131/11

()15

الثقات البن حبان (.)154/7

()16

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)42/6

()17

الثقات للعجلي (.)287

()18

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)42/6

()19

الكاشف (.)619/1

()20

تقريب التهذيب (.)335

()21

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)42/6

()22

أسد الغابة ( ،)174/3اكإصابة (.)7/4

()23

تاريخ دمشق البن عساكر (.)67/1
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إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن الجوزجاني وهم فرواه عن عبد اهلل بن األسقع والصحيح هو واثلة( ،)1وألن فيه المغيرة بن
زياد وهو ضعيف.
_________________________________
رواية العالء بن كثير
حديث رقم22 :

ِ
المق ِرئ َو َج َماعةً ِإ َج َازة قَالوا أنبأنا أبو َبكر ُم َحمد بن َعبد اهلل
الح َسن بن أَحمد بن َ
قال ابن عساكر :أخبرناه أبو َعلي َ
الحسن ُ
ِ
ِ
ِ
الح َسن( )2بن ِإس َحاق التستري أنبأنا
ابن ُم َحمد بن إِب َراهيم بن َريذة التاجر أنبأنا أبو القَاسم ُسلَي َمان بن أحمد الطََب َراني نا َ
ِ
ِ
العالء بن َكثِير عن َمك ُحول قَاال َد َخلَنا
ُم َحمد بن الصباح الجرجرائي نا َعلي بن ثَابِت أنا َ
الح ِارث بن َي ِزيد ال َشيَباني عن َ
ول ِ
اهلل ( )فَقَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ث س ِمعتَهُ ِمن رس ِ
ت ُم َعاذاً أَو ُح َذيفَة َيستَ ِشي َر ِ
ان النبي ( )في
ال َسمع ُ
َُ
َعلى َواثلَة بن األَسقَع فَ ُقلَنا َحدثَنا بِ َحدي ً َ
المن ِزِل فأومأ إليهما بالشام ثُم ِاستَ َش َاراه فأومأ إليهما بالشام ثُم ِاستَ َش َاراه فأومأ إليهما بالشام قَاَل في الثَالِثَة :عليكم بالشام
َ
فإنها صفوة اهلل ثالثا تبارك اهلل وتعالى ليسكنها خيرته من عباده ومن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل

تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله(.)3
تخريج الحديث:
الح َسين بِن ِإس َحاق التُستَ ِري _ به_.
طب (َ )137( ،)58/22عن ُ
رجال سند الحديث:
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد أبو بكر األصبهاني التاني()4التاجر()5ابن ريذة  440ه(.)6
وثقه ابن َمن َدة وزاد أمين( ،)7وأبو سعد السمعاني( ،)8وقال الذهبي :الشيخ العالم ،مسند العصر(.)9

قلت :ثقة.

* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسين بن إسحاق ابن إبراهيم التستري

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)67/1

()2

الصحيح الحسين( .سير أعالم النبالء .)38/11

()3

()10

الدقيق

()11

 290ه(.)12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)67/1

()4

نسبة إلى التناية وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقار التانئ( .األنساب .)8/3

()5

اشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة واشتغلوا بالتجارة( .األنساب .)2/3

()6

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)73سير أعالم النبالء ( ،)235/13الوافي بالوفيات ( ،)261/3توضيح المشتبه (.)300/1

()7

إكمال اكإكمال (.)359/1

()8

األنساب (.)8/3

()9

سير أعالم النبالء (.)235/13

()10

نسبة الى تستر بلدة من كور األهواز من بالد خوزستان يقولها الناس شوشتر( .األنساب .)51/3

()11

نسبة الي الدقيق وبيعه وطحنه( .األنساب .)363/5

()12

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)39/14إكمال اكإكمال (.)599/2
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وثقه أبو بكر الخالل( ،)1وقال الذهبي :وكان من الحفاظ الرحالة( ،)2وقال مرة أخرى :محدث رحال ثقة(.)3
قلت :ثقة حافظ.
* محمد بن الصباح بن سفيان أبو جعفر الجرجرائي

()4

 240ه(.)5

وثقه يحيى بن معين( ،)6وأحمد بن حنبل( ،)7ويعقوب بن شيبة وقال :صاحب حديث( ،)8وأبو زرعة( ،)9ومحمد بن سليمان(،)10
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الحجة( ،)12وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)13وقال يحيى
بن معين :ليس به بأس( ،)14وقال ابن حجر :صدوق( ،)15وقال يحيى بن معين مرة أخرى :حدث بحديث منكر(.)16
قلت :صدوق.
* علي بن ثابت الجزري()17أبو أحمد ويقال أبو الحسن مولى العباس بن محمد الهاشمي( 181)18ه(.)19

()1
()2

طبقات الحنابلة (.)142/1

سير أعالم النبالء (.)38/11

()3

تاريخ اكإسالم (.)739/6

()4

نسبة الى جرجرايا وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط( .األنساب .)240/3

()5

الكنى واألسماء ( ،)178/1فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)187/1مشتبه أسامي المحدثين ( ،)227تهذيب الكمال ( ،)384/25سير أعالم النبالء ( ،)65/9الوافي

()6

تهذيب الكمال (.)391/25

بالوفيات (.)131/3
()7

المصدر السابق (.)390/25

()8

المصدر السابق (.)391/25

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)289/7

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)444/2

()11

الثقات البن حبان (.)103/9

()12

سير أعالم النبالء (.)65/9

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)289/7

()14

تاريخ بغداد وذيوله (.)444/2

()15

تقريب التهذيب (.)484

()16

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)385/4

()17

نسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر ،واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر( .األنساب .)269/3

()18

نسبة إلى هاشم بن عبد مناف( .األنساب .)379/13

()19

التاريخ الكبير ( ،)264/6الكنى واألسماء ( ،)219/1فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)226/1تهذيب الكمال ( ،)335/20تاريخ اكإسالم (.)926/4
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وثقه ابن سعد( ،)1ويحيى بن معين( ،)2وأحمد بن حنبل وزاد :صدوق( ،)3والعجلي( ،)4وأبو زرعة وزاد :ال بأس به( ،)5وأبو
داود( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال يحيى بن معين مرة أخرى :ليس به بأس( ،)8وقال أبو حاتم :يكتب حديثه(،)9
وقال ابن حجر :صدوق ربما أخطأ( ،)10وضعفه األزدي(.)11
قلت :صدوق.
* الحارث بن يزيد الشيباني الشامي
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* العالء بن كثير الليثي أبو سعد َّ
الشامي الدمشقي  141ه(.)12
ضعفه علي بن المديني( ،)13والبخاري وقال :منكر الحديث( ،)14وأبو زرعة وزاد :واهي الحديث( ،)15وأبو حاتم وزاد :منكر
الحديث( ،)16والنسائي( ،)17والذهبي( ،)18وقال ابن حبان :ال يحل االحتجاج بما روى وان وافق فيها الثقات( ،)19وقال ابن
عدي :منكر الحديث( ،)20وقال ابن حجر :متروك(.)21
قلت :متروك الحديث.
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* واثلة بن األسقع ابن كعب بن عامر  85ه صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)20
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه العالء بن كثير متروك الحديث ،وأما الحارث الشيباني فلم أقف له على ترجمة.
_________________________________
()1

طبقات ابن سعد (.)238/7

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)177/6

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)357/11

()4

الثقات للعجلي (.)344

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)177/6

()6

سؤاالت اآلجري البي داود (.)346

()7

الثقات البن حبان (.)456/8

()8

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)23/3

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)177/6

()10
()11

تقريب التهذيب (.)398

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)191/2

()12التاريخ الكبير ( ،)519/6الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)347/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)224/47الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)188/2تهذيب الكمال
( ،)353/22تاريخ اكإسالم (.)931/3

()13

الكامل في ضعفاء الرجال (.)375/6

()14

المصدر السابق (.)375/6

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)360/6

()16

المصدر السابق (.)360/6

()17

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)77

()18

المغني في ضعفاء الرجال (.)440/2

()19

المجروحون البن حبان (.)181/2

()20

الكامل في ضعفاء الرجال (.)377/6

()21

تقريب التهذيب (.)436
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رواية ب َّكار بن تميم
حديث رقم23 :

قال ابن عساكر :أخبرناه أبو الحسن علِي بن عبد(ِ )1
الز ُ ِ
اهلل بن َنصر بن َّ
المسلَ َمة
َ
َ
َ
َحمد بن َ
اغوني أنبأ أبو َجع َفر ُم َحمد بن أ َ
اعد نا محمد بن ِإسم ِ
اهر الم َخلص نا يحيى بن محمد بن أَحمد بن ص ِ
أنبأنا أبو طَ ِ
اعيل السلمي نا أَبو أَي ُوب ُسلَي َمان بن
َُ
َُ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ال َغ َدونا ِإلَي ِه نسأَلُه أَنا وعبد ِ
اهلل
الرح َمن نبأنا بِشر بن َعون القَُرِشي أَبو َعون نا َب َّكار بن تَ ِميم عن َمك ُحول عن َواثِلَة قَ َ
َ
َ
َ ُ
َعبد َ

ول ِ
ِ
اهلل ( )ال ِزي َ ِ ِ
بن ِح َزام بن سعد فَ ُقلَنا له َح ِدثَنا َح ِديثَاً َعن رس ِ
ب ال َشيخ فَاستَوفَ َز
ضرَناهُ فَأُغض َ
صان َكأَنا َح َ
ادةً فيه َوال ُنق َ
َُ
َ
ِ
لَنا َفجلَس فَقَ َ ِ
ال فَهَ َل تَ َخافُون أََن ُكم قَد ِمتم
َحد َيق َأُر ِفي َه ِذ ِه اَلليلَ ِة َشيئ ًا قَالُوا َن َعم قَ َ
َحد َيق َأَر القُرآن قَالوا ُكلَُنا قَا َل أَفي ُكم أ َ
ال أَفي ُكم أ َ
َ َ
اب الذي ال يأتِي ِه الب ِ
ال فَ ِ
الكتَ ِ
اط ُل ِمن َبي ِن َيدي ِه َوال ِمن َخل ِف ِه تَ َخافُو َن
أَو أَخرتُم أَو َن ِسيتُم أَو َسهوتُم ثَُّم قَالُوا َما َنأ َمن ِمن َذاك قَ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
أَن تَ ُكوُنوا َقد فَ َعلتُم و َح ِديث َقد َس ِمعَناهُ ُمذ حقب ِمن َّ
امهُ
الدهر تَسأَلُوَنا َعنهُ َعلَى مث ِل َذلك ِإ َذا َو َ
ضعَناهُ َعلَى َوجه َحالَلَهُ َو َح َر َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ول اهللَ (َ )يقُو ُل
ت َر ُس َ
الح ِديث فَقَ َ
ال َس ِمع ُ
بِ َمعَناهُ الذي ُعن َي بِه فَِإَّنا ال َنأ َم ُن أَن ُن َقد ُم أَو ُن َؤخ ُر في َما س َوى َذلك ثَُّم فَتَ َح لَهُ ُم َ
ِ ِِ
ِ
المن ِزِل فَأَو َمأَ إِلى ال َش ِام ثَُّم َسأَالَهُ فَأَو َمأَ إِلى ال َش ِام ثَُّم َسأَالَهُ فَأَو َمأَ إِلى
ل ُح َذيفَةَ بن َ
الي َمان َو ُم َعاذ بن َجَبل َو ُه َما َيستَشي َرانه فَ ِي َ
ال :عليكم بالشام فإنها صفوة بالد اهلل تبارك وتعالى ليسكنها خيرته من عباده فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق
ال َش ِام ثَُّم قَ َ
من غدره فإ َّن اهلل عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله(.)2
تخريج الحديث:

طب ( )58/22ح ( )137عن الوِل ِيد ب ِن ح َّماد َّ ِ
الرح َم ِن الد َمش ِقي_،به.
ان ب ُن َعب ِد َّ
َ
الرملي ،ثنا ُسلَي َم ُ
َ َ
رجال سند الحديث:
* علي بن عبيد اهلل بن نصر بن عبيد اهلل بن سهل أبو الحسن َّ
الزاغوني

()3

البغدادي  527ه(.)4

وثقه ابن ماكوال وقال :كان فقيهاً على مذهب أحمد فاضالً سمع الكثير()5وابن الجوزي

()6

وقال الذهبي :اكإمام العالمة،

صاحب التصانيف(.)7
قلت :ثقة مصنف.
* محمد بن أحمد بن محمد بن عمر المسلمي

()8

أبو جعفر البغدادي ابن المسلمة  465ه(.)9

وثقه ابن خيرون( ،)10وأبو سعد السمعاني( ،)11وابن الجوزي( ،)12والذهبي وقال :الجليل الصالح(.)13
()1

الصحيح عبيد( .سير أعالم النبالء .)412/14

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (. )68/1

()3

نسبة إلى قرية زاغونى من أعمال بغداد( .اللباب في تهذيب االنساب .)53/2

()4

إكمال اكإكمال ( ،)63/3سير أعالم النبالء ( ،)412/14الوافي بالوفيات ( ،)196/21ذيل طبقات الحنابلة ( ،)401توضيح المشتبه ( ،)255/4لسان الميزان (.)242/4

()5

االكمال في رفع االرتياب (.)369/3

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)278/17

()7

ا سير أعالم النبالء (.)412/14

()8

نس بة إلى المسلمة وجماعة ببغداد من أوالد وأقرباء رئيس الرؤساء على بن الحسن عرفوا بابن المسلمة( .األنساب .)258/12

()9

اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)94/4النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)94/5الوافي بالوفيات (.)60/2

()10

تاريخ اكإسالم (.)224/10

()11

األنساب (.)259/12

()12

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)151/16

()13

سير أعالم النبالء (.)378/13
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قلت :ثقة.
* محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي الذهبي()1أبو طاهر المخلص( 393)2ه(.)3
وثقه الخطيب( ،)4والعتيقي( ،)5وأبو سعد السمعاني وزاد مأمون( ،)6وابن الجوزي( ،)7وقال الذهبي :الشيخ المحدث الصدوق(.)8
قلت :ثقة.
* يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب أبو محمد الهاشمي  318ه(.)9
وثقه الدارقطني( ،)10والخليلي( ،)11والخطيب( ،)12وزاد الدارقطني ثبت ،وزاد الخليلي إمام ،وزاد الخطيب أحد حفاظ الحديث،
وقال الذهبي :اكإمام ،الحافظ ،المجود ،محدث العراق ،رحال ،جوال ،عالم بالعلل والرجال(.)13
قلت :ثقة ثبت.
* محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي

()14

 280ه(.)15

وثقه النسائي( ،)16والدارقطني( ،)17والذهبي( ،)18وابن حجر وزاد حافظ( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات( ،)20وقال الخطيب:
كان فهما متقنا بمذهب السنة( ،)21وقال أبو سعد السمعاني :فقيه عالم ثقة صدوق مكثر من الحديث مشهور بالطلب(،)22
وقال أبو حاتم :تكلموا فيه(.)23
قلت :ثقة حافظ.
* سليمان بن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي  233ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)11

()1

نسبة إلى الذهب وهو تخليصه من النار واخراج الغش منه ،وبعضهم كان يعمل خيوط الذهب التي يقال لها زررشته( .األنساب .)20/6
هذا االسم لمن يخلص الذهب من الغش ويفصل بينهما( .األنساب .)141/12

()2
()3

سير أعالم النبالء ( ،)433/12النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)208/4الوافي بالوفيات (.)190/3

()4

تاريخ بغداد وذيوله(.)124/3

()5

المصدر السابق (.)124/3

()6

األنساب (.)141/12 ، 20/6

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)41/15

()8
()9

سير أعالم النبالء (.)433/12

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)646/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)356/64المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)531سير أعالم النبالء (.)306/11

()10
()11

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)326

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)611/2

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)234/14

()13

سير أعالم النبالء (.)306/11

()14

نسبة الى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون( .األنساب .)41/3

()15

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)112/52تهذيب الكمال ( ،)489/24سير أعالم النبالء (.)242/13

()16

مشيخة النسائي (.)96

()17

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)138

()18

الكاشف (.)158/2

()19

تقريب التهذيب (.)468

()20

الثقات البن حبان (.)150/9

()21

تاريخ بغداد وذيوله (.)41/2

()22

األنساب (.)45/3

()23

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)191/7
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* بشر بن عون

()1

()2

القرشي الجوبري

أبو عون َّ
الشامي.

()3

قال أبو حاتم :مجهول( ،)4وقال ابن حبان :روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها
موضوعة ال يجوز االحتجاج به بحال(.)5
قلت :مجهول.
* ب َّكار بن تميم أبو عبد الرحمن

()6

قال أبو حاتم :مجهول(.)7
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* واثلة بن األسقع ابن كعب بن عامر  85ه صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)20
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه بشر بن عون وبكار بن تميم وهما مجهوالن كما قال أبو حاتم.
_________________________________
رواية بسر بن عبد()8اهلل
حديث رقم24 :

ِ ِ
ِ
الح َسين بن أَبي َنصر قال أنبأنا
الم َو ِازيني بِد َمشق أنا أبو ُ
الح َسن بن ُ
الح َسن َعلي بن َ
قال ابن عساكر :أخبرنا أبو َ
الح َسين َ
()9
ِ
ِ
ص َدقَة بن َخ ِالد نا َزيد بن
المَي َان ِجي حدثنا ُم َحمد بن َ
الح َسن بن قُتَيَبة اللخمي نا ه َشام بن َع َّمار نا َ
أبو ُي ُ
وسف بن القَاسم َ
ال رس ُ ِ
ِ
ت :يا
ول اهلل ( )إنها ستكون أجناد ا مجندة يمن وشام وعراق ُقل ُ
َواقد عن ُبسر بن ُعَبيد اهلل عن ابن َح َوالة قَال :قَ َ َ ُ
ال :عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق بغدره فإ َّن اهلل عز وجل قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)10
ول اهللَ ِخر لِي قَ َ
َر ُس َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* علي بن الحسن بن الحسين بن علي السلمي أبو الحسن الدمشقي ابن الموازيني  514ه(.)11

()1
()2

وقيل ابن عوف انظر( .تاريخ دمشق البن عساكر )245/10

نسبة إلى قرية من قرى دمشق يقال لها جوبر( .األنساب .)379/3

()3

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)143/1ميزان االعتدال ( ،)321/1لسان الميزان (.)28/2

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)362/2

()5

المجروحون البن حبان (.)190/1

()6

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)362/10الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)146/1ميزان االعتدال ( ،)340/1لسان الميزان (.)42/2

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)408/2

()8
()9

الصحيح عبيد اهلل( .تهذيب الكمال .)75/4

الصحيح يوسف( .سير أعالم النبالء .)358/12

()10
()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)69/1

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)320/41سير أعالم النبالء ( ،)327/14شذرات الذهب (.)75/6
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وثقه ابن عساكر( ،)1و ِ
السَل ِفي( ،)2والذهبي وقال :العالم المسند(.)3
قلت :ثقة.
* محمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم التميمي أبو الحسين الدمشقي  446ه(.)4
قال الذهبي :مسند دمشق ،المعدل(.)5
قلت :ثقة.
* يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار الميانجي()6أبو بكر َّ
الشافعي  375ه(.)7

وثقه ابن عساكر وزاد نبيل مأمون( ،)8وال َكتَّانِي وزاد نبيل( ،)9والذهبي وقال :اكإمام المحدث الكبير( ،)10وقال أبو الوليد

الباجي :محدث مشهور ال بأس به(.)11
قلت :ثقة.

* محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة اللَّخمي()12أبو العباس العسقالني

()13

 310ه(.)14

وثقه الدارقطني( ،)15والذهبي وقال :اكإمام المحدث الكبير(.)16
قلت :ثقة.
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* صدقة بن خالد القرشي األموي أبو الع َّباس الدمشقي  180ه(.)17

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)320/41

()2

سير أعالم النبالء (.)327/14

()3

المصدر السابق (.)327/14

()4

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)193/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)93/54تاريخ اكإسالم (.)686/9

()5

المعين في طبقات المحدثين (.)129

()6

منسوب إلى موضع بالشام( .األنساب .)513/12

()7

تذكرة الحفاظ ( ،)119/3الوافي بالوفيات ( ،)121/29طبقات الشافعيين ()339

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)254/74

()9

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)109

()10

سير أعالم النبالء (.)358/12

()11

المصدر السابق (.)358/12

()12

نسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام( .األنساب .)211/11

()13

نسبة الى عسقالن الشام( .األنساب .)94/9

()14

المتفق والمفترق ( ،)659/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)317/52إكمال اكإكمال ( ،)50/3تاريخ اكإسالم ( ،)165/7توضيح المشتبه (.)268/2

()15

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)78

()16

سير أعالم النبالء (.)180/11

()17

التاريخ الكبير ( ،)295/4الكنى واألسماء ( ،)611/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)9/24تهذيب الكمال ( ،)128/13تاريخ اكإسالم ( ،)655/4الوافي بالوفيات

(.)168/16
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وثقه يحيى بن معين( ،)1وأحمد بن حنبل وزاد مأمون( ،)2والعجلي( ،)3وأبي زرعة( ،)4وأبي حاتم( ،)5وابن حجر( ،)6وذكره ابن
حبان في الثقات(.)7
قلت :ثقة.
* زيد بن واقد القرشي أبو عمر ويقال :أبو عمرو َّ
الشامي الدمشقي  138ه(.)8
وثقه يحيى بن معين( ،)9وأحمد بن حنبل( ،)10والعجلي( ،)11والذهبي( ،)12وابن حجر( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات(،)14
قال أبو حاتم :ال بأس به محله الصدق(.)15
قلت :ثقة.
* بسر بن عبيد اهلل الحضرمي َّ
الشامي  110_101ه

()16

.

وثقه العجلي( ،)17والنسائي( ،)18وابن حجر وزاد حافظ( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات(.)20
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه هشام بن عمار وهو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
رواية صالح بن رستم
حديث رقم _ 25 :أ _

ِ
ِ
الرحمن بن َعلِي بن أَح َمد
الح َسن بن أَح َمد بن َ
قال ابن عساك :أَخَبرناه أَبو َعلي َ
الح َسن إِ َج َازةً َو َحدثَني أَبو َمس ُعود َعبد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َعلى وأَح َمد بن أََنس بن
أنبأنا أبو ُن َعيم أَحمد بن َعبد اهلل َ
الحافظ نا أَبو القَاسم ُسلَي َمان بن أَح َمد الطََب َراني نا أَح َمد بن ا ُ
()1
()2

سؤاالت ابن الجنيد (.)359

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)300/1

()3

الثقات للعجلي (.)227

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)431/4

()5

المصدر السابق (.)431/4

()6

تقريب التهذيب (.)275

()7

الثقات البن حبان (.)466/6

()8
()9

التاريخ الكبير ( ،)407/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)524/19سير أعالم النبالء (.)390/6

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)112/1

()10
()11

تهذيب الكمال (.)109/10
الثقات للعجلي (.)171

()12

الكاشف (.)419/1

()13

تقريب التهذيب (.)224

()14

الثقات البن حبان (.)313/6

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)574/3

()16

التاريخ الكبير ( ،)124/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)423/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)157/10تاريخ اكإسالم (.)17/3

()17

الثقات للعجلي (.)79

()18

تهذيب الكمال ()76/4

()19

تقريب التهذيب (.)122

()20

الثقات البن حبان (.)109/6
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ِ
ِ
ِ
ص ِالح بن ُرستُم
الرح َمن بن َي ِزيد بن َجابِر عن أَبِي ِه قَ َ
السالم َ
ال نبأنا أبو َعبد َ
َمالك أنبأنا ه َشام بن َع َّمار نا َعبد اهلل بن َعبد َ
ول ِ
اشم عن عبد ِ
ِ
اهلل ِخر لِي بَلداً أَ ُك ِ ِ
مولَى بنِي ه ِ
َنك تَبقَى َلم أَختَر
تأ َ
الَ :يا َر ُس َ
اهلل بن َح َوالة األَزدي أََّنهُ قَ َ
ون فيه َفلَو َعلم َ
َ َ
َ
َ َ
ُ
َ
لما َأرَى َّ
ال :هل تدري ما يقول اهلل تعالى في الشام إنه يقول
الن
ال :عليك بالشام ثَالَثاً َف َّ
اهتَهُ لَهَا قَ َ
َعلَى قُربِك قَ َ
بي (َ )ك َر َ
َ
يا شام يدي عليك يا شام أنت صفوتي من بالدي أدخل فيك خيرة عبادي أنت سوط نقمتي وسوط عذابي أنت األ نذر
وعليك المحشر و أريت ليلة أسري بي عمود ا أبيض كأ َّنه لؤلؤة تحمله المالئكة قلت ما تحملون قالوا عمود اإلسالم أمرنا
أن نضعه بالشام وبينا أنا نائم إذ أريت الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت أ َّن اهلل تعالى قد تخال من أهل األ رض
فأتبعته بصري فإذا هو بين يدي حتى وضع بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد توكل لي
بالشام وأهله(.)1
تخريج الحديث:
-1مسند الشاميين ( ،)345/1ح ( )601عن أحمد بن أنس بن مالك ،به.

البه َزانِي ،عن عبد الرحمن ب ُن ُم َح َّم ِد الخزرجي ،عن الحسن بن
-2فضائل الشام ( ،)12/1ح ( )21عن إبراهيم بن عثمان َ
الحارث ،عن القاسم بن الحسن ،عن خفيف بن عبد اهلل الغاوي ،عن هشام بن عمار به.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي  280ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* أحمد بن أنس بن مالك أبو الحسن الدمشقي  299ه(.)2
قال ابن عساكر :ثقة(.)3
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر األ زدي أبو إسماعيل الدمشقي َّ
الداراني  190ه(.)4
وثقه ابن حجر( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال يحيى بن معين( ،)7والنسائي( :)8ال بأس به ،وقال أبو حاتم :صالح
الحديث(.)9

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)69/1

()2

فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)237/1النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)179/3سير أعالم النبالء (.)537/10

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)40/71

()4

التاريخ الكبير ( ،)134/5الكنى واالسماء ( ،)57/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)330/29تهذيب الكمال ( ،)221/15تاريخ اكإسالم (.)876/4

()5

تقريب التهذيب (.)311

()6

الثقات البن حبان (.)335/8

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)98/5

()8

تهذيب الكمال (.)221/15

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)99/5
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قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة األ زدي الدمشقي الداراني  153ه(.)1
وثقه ابن سعد( ،)2ويحيى بن معين( ،)3وأحمد بن حنبل( ،)4والعجلي( ،)5والنسائي( ،)6والذهبي( ،)7وابن حجر( ،)8وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)9وقال أبو حاتم( ،)10وأحمد بن حنبل مرة أخرى( :)11صدوق ال بأس به.
قلت :ثقة.
* صالح بن رستم الهاشمي أبو عبد السالم الدمشقي(.)12
ذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال أبو حاتم( ،)14وابن حجر( :)15مجهول.
قلت :مجهول
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه صالح بن رستم وهو مجهول كما قال أبو حاتم.
_________________________________
كذا في هذه الرواية ورواه غيره عن هشام عن عبد اهلل بن عبد الرحمن عن أبي عبد السالم ولم يذكر عبد الرحمن.
حديث رقم _ 25 :ب _

قال ابن عساكر :أخبرناه أبو الفَتح نصر ِ
المصي ِ
اهلل بن محمد بن عبد القَ ِوي ِ
الف ِقيه بِِد َمشق أنبأنا أَبو الفَتح َنص ُر بن
صي َ
َ
َُ
َ ُ
اهيم المق ِد ِسي _ ِإج َازةً إِن لَم أَ ُكن س ِمعتُه ِمنه _ أنا أَبو الحسن علِي بن عبد ِ
إِبر ِ
اهلل بن َعلِي األَب ُروِقي أخبرني أَبِي َعبد اهلل
َ
ََ َ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
إِج َازةً أنا أبو حفص عمر بن ُزريق المق ِرئ نا أَبو ِ
الرح َمن بن
َ
َ
َ
صالح القَاسم بن اللَيث نا ه َشام بن َع َّمار نا َعبد اهلل بن َعبد َ
َ
ُ
َُ
ي ِزيد بن جابِر نا ِ
الم عن َعبد اهلل بن َح َوالة األَزدي فذكر معناه.
الس َ
َ
َ
صالح أبو َعبد َ
َ
رجال سند الحديث:

()1

التاريخ الكبير ( ،)365/5الكنى واألسماء ( ،)57/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)361/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)209/10تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)48/36تهذيب

()2

طبقات ابن سعد (.)323/7

الكمال ( ،)5/18سير اعالم النبالء (.)585/6
()3

سؤاالت ابن الجنيد (.)399

()4

سؤاالت ابي داود لإلمام أحمد (.)257

()5

الثقات للعجلي (.)300

()6

تهذيب الكمال (.)8/18

()7

الكاشف (.)648/1

()8

تقريب التهذيب (.)353

()9

الثقات البن حبان (.)81/7

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)300/5

()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)212/10

()12

التاريخ الكبير ( ،)279/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)329/23الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)48/2تهذيب الكمال ( ،)45/13تاريخ اكإسالم (.)249/3

()13

الثقات البن حبان (.)457/6

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403/4

()15

تقريب التهذيب (.)272
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()2

* نصر اهلل بن محمد بن عبد القوي المصيصي الالذقي()1أبو الفتح الدمشقي الشافعي  542ه
وثقه أبو سعد السمعاني( ،)3وقال الذهبي :الشيخ اكإمام المفتي(.)4
قلت :ثقة.

* نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي()5المقدسي أبو الفتح الشافعي  490ه(.)6
قال ابن عساكر :كان فقيهاً فاضالً وزاهداً عامالً( ،)7وقال الذهبي :الشيخ اكإمام المحدث القدوة(.)8
قلت :ثقة.
* علي بن عبد اهلل بن علي األبروقي أبو الحسن
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عبد اهلل بن علي األبروقي
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عمر بن زريق أبو حفص
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* القاسم بن الليث بن مسرور العتابي

()9

أبو صالح الرسعني

()10

 304ه(.)11

وثقه النسائي( ،)12وأبو سعيد بن يونس( ،)13والدارقطني وزاد مأمون( ،)14وابن حجر( ،)15وقال الذهبي :اكإمام المحدث الحجة
الرحال(.)16
قلت :ثقة.
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد الرحمن بن يزيد أبو عتبة األزدي الدمشقي  153ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25أ _.
* صالح بن رستم الهاشمي مولهم أبو عبد السالم الدمشقي .مجهول سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25أ _.

()1

نسبة إلى بلدة يقال لها :الالذقية على ساحل بحر الشام( .األنساب .)452/13

()2

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)10/62التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)468المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)61/18سير أعالم النبالء ( ،)490/14الوافي

()3

األنساب (.)452/13

بالوفيات (.)7/27
()4

سير أعالم النبالء (.)490/14

()5

نسبة إلى نابلس وهي بلدة من بالد فلسطين( .األنساب .)3/13

()6

تهذيب األسماء واللغات ( ،)125/2سير أعالم النبالء ( ،)165/14الوافي بالوفيات ( ،)33/27طبقات الشافعية الكبرى (.)351/5

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)16/62

()8

المعين في طبقات المحدثين (.)143

()9

نسبة إلى محلة يقال لها العتابيين بالجانب الغربي من بغداد( .األنساب .)215/9

()10

نسبة إلى بلدة من ديار بكر يقال لها رأس عين وماء دجلة منها يخرج( .األنساب .)122/6

()11

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)151/49تهذيب الكمال ( ،)420/23تاريخ اكإسالم (.)81/7

()12

مشيخة النسائي (.)95

()13

تاريخ ابن يونس (.)173/2

()14

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)250

()15

تقريب التهذيب (.)451

()16

سير أعالم النبالء (.)89/11
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* عبد اهلل بن حوالة األزدي ،أبو حوالة 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه صالح بن رستم وهو مجهول كما قال أبو حاتم ،وأما علي األبروقي وأبوه عبد اهلل،
وعمر بن زريق فلم أقف لهم على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
_________________________________
رواية يونس بن ميسرة
حديث رقم26 :

قال ابن عساكر :أخبرنا أبو عِلي الحسن بن أَحمد إِج َازةً وح َدثَنِي أبو()1عبد ِ
الح ِافظ َنبأََنا ُسَلي َمان
الرحيم إِ َج َازةً أنبأنا أبو ُن َعيم َ
َ َ ََ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ونس بن
وي ُ
ص َدقَة بن َخالد ثنا ُم َحمد بن َعبد اهلل الش َعيثي عن َمك ُحول ُ
الم َعلى نا ه َشام بن َع َّمار عن َ
ابن أَحمد نا أَح َمد بن َ
ت َر ُسول اهلل (َ )يقُول " إ َّن الناس سيجندون ثال ثة أجناد جند ا بالشام
َمي َس َرة بن حلبس عن َعبد اهلل بن َح َوالة قَ َ
ال َس ِمع ُ
ول ِ
ال :عليك بالشام مَّرتين أو ثال ث ا فإن أبيتم فالحقوا
اهلل إِن أَد َرَكنِي َذلِك قَ َ
ت ِخر لِي َيا َر ُس َ
وجند ا بالعراق وجند ا باليمن َقل ُ
بيمنكم وسقوا بغدركم فإ َّن اهلل تعالى قال( )2تك َّفل لي بالشام وأهله(.)3
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخمي الشامي أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي  280ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* صدقة بن خالد القرشي األموي أبو العبَّاس الدمشقي  180ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)24
* محمد بن عبد اهلل بن المهاجر أبو عبد اهلل الدمشقي  153ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)17
* مكحول الشامي أبو عبد اهلل الدمشقي  113ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
()5

* يونس بن ميسرة بن حلبس الجبال ني()4الحميري

()1

الصحيح عبد الرحيم( .معجم ابن عساكر .)557/1

()2

الصحيح قد تكفل( .تاريخ دمشق البن عساكر .)56/1

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)70/1

()4

أبو حلبس الدمشقي األعمى  132ه(.)6

نسبة إلى جبالن ،وهو بطن من حمير( .األنساب .)199/3

()5

نسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل( .األنساب .)264/4

()6

التاريخ الكبير ( ،)402/8العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ( ،)517/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)246/9المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)762/2فتح الباب

في الكنى واأللقاب ( ،)275/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)296/74سير أعالم النبالء (.)527/5
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2وأبي داود( ،)3والدارقطني( ،)4وابن حجر( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال أبو حاتم:
كان من خيار الناس ،وكان يقرئ في مسجد دمشق وكف بصره( ،)7وقال الذهبي :عالم دمشق(.)8
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه هشام بن عمار ومحمد الشعيثي وهما صدوقان ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
رواية إبراهيم بن أبي شيبان الدمشقي عن يونس فأدخل بينه وبين أبي حوالة أبا إدريس الخولني.
حديث رقم27 :

النرِسي ِفي ِكتَابِ ِه وحدثََناه أبو الفَضل محمد بن َن ِ
الغَنائِم ُم َحمد بن َعلِي بن َمي ُمون بن َّ
اصر
قال ابن عساكر :أَخَبرَناه أبو َ
َُ
ََ
ال نا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبَّار َّ
الغَنائِم بن َّ ِ
الطُي ِ
الوهاب بن ُم َحمد
َعنهُ قَ َ
وري وأبو َ
َ
َ
َُ
َُ َ
النرسي واللَفظُ لَه قَاال أنبأنا َعبد َ

ِ
الح َسن
الح َسين ُم َحمد بن َ
الح َسن بن َخي ُرون أنبأنا أبو ُ
بن ُمو َسى ح َوأَخَبرنا أبو الفَضل بن َناصر أنبأنا أبو الفَضل أَح َمد بن َ
ِ
لمق ِرئ َحدثنا ُم َحمد
بن أحمد بن محمد األَصَبهَاني قَاال أنا أَح َمد بن َعب َدان الش َير ِازي قَاال أنا أبو ُ
الح َسين ُم َحمد بن َسهل ا ُ
وري _ س ِمع إِبر ِ
ِ
ِ
الص ِ
اهيم َيعنِي ابن أَبي َشيَبان َس ِم َع ُيوُنس بن
بن إِس َماعيل ُ
المَب َارك _ هو ُ
َ َ َ
الب َخ ِاري قال َسم َع ُم َحمد بن ُ
النبِي ( )عليك بالشام(.)9
َحلَبس عن أَبي ِإد ِريس عن ابن َح َوالة قَ َ
ال َ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( )1مختص اًر.
رجال سند الحديث:
* محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السالمي

()1
()2

طبقات ابن سعد (.)323/7
الثقات للعجلي (.)488

()3

تهذيب الكمال (.)546/32

()4

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)72

()5

تقريب التهذيب (.)614

()6

الثقات البن حبان (.)555/5

()7

تهذيب الكمال (.)546/32

()8
()9

()10

أبو الفضل البغدادي  550ه(.)11

سير أعالم النبالء (.)527/5

تاريخ دمشق البن عساكر (. )71/1

()10
()11

نسبة الي مدينة السالم ببغداد( .األنساب .)324/7

معجم ابن عساكر ( ،)1064/2التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)114سير أعالم النبالء ( ،)79/15الوافي بالوفيات (.)71/5
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وثقه أبو سعد السمعاني( )1وزاد حافظ متقن متثبت( ،)2وابن الجوزي وقال :كان حافظاً ضابطاً متقناً ثقة ال َمغ َم َز فيه(،)3
وكما وثقه ابن نقطة الحنبلي( ،)4وابن النجار وزاد ثبت( ،)5وقال ِ
السَل ِفي :له جودة حفظ واتقان ،وحسن معرفة ،وهو ثبت

إمام( ،)6وقال الذهبي :اكإمام المحدث ،مفيد العراق( ،)7وقال ابن الدمياطي :كان إماماً حافظاً صحيح النقل والضبط(.)8
قلت :ثقة ثبت.
* محمد بن علي بن ميمون بن محمد النرسي()9أبو الغنائم الكوفي  510ه(.)10

صالحا( ،)11وابنه أبي الفضل وقال :كان مأموناً فهماً للحديث عارفاً بما
متقنا ثبتًا
وثقه ابن ما كوال وقال :كان ً
شيخا حافظًا ً
ً

يحدث( ،)12وكما وثقه ابن الجوزي( ،)13والذهبي وزاد مأمون( ،)14وابن الدمياطي(.)15
قلت :ثقة.

* المبارك بن عبد الجبَّار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبد اهلل أبو الحسين البغدادي الصيرفي

()16

ابن الطَّيوري

 500ه(.)17
ونارتِي وقال :ثبت ،كثير األصول يحب العلم وأهله وقد وصفوه بالمعرفة وسعة الرواية( ،)18وأبو سعد
الي َ
وثقه أبو نصر ُ
السمعاني( ،)19و ِ
السلَِفي وقال :هو محدث مفيد ورع كبير( ،)20وابن الجوزي( ،)21وقال الذهبي :الشيخ اكإمام ،المحدث العالم
المفيد ،بقية النقلة المكثرين( ،)22وابن الدمياطي(.)23
قلت :ثقة.

()1
()2

(األنساب .)324/7

تاريخ بغداد وذيوله (.)28/21

()3

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)103/18

()4

إكمال اكإكمال (.)374/3

()5

سير أعالم النبالء (.)81/15

()6

المصدر السابق (.)81/15

()7

المصدر السابق (.)79/15

()8
()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)27/21

نسبة إلى النرس ،وهو نهر من أنهار الكوفة ،عليه عدة من القرى( .األنساب .)74/13

()10
()11

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)95سير أعالم النبالء (.)239/14
اكإكمال في رفع اكإرتياب (.)287/7

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)397/54

()13

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)151/17

()14

الكاشف (.)204/2

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)21/21

()16

نسبة معروفة لمن يعامل الذهب( .األنساب .)361/8

()17

إكمال اكإكمال ( ،)604/3التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)438سير أعالم النبالء (.)208/14

()18

سير أعالم النبالء (.)209/14

()19

المصدر السابق (.)209/14

()20

المصدر السابق (.)209/14

()21

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)105/17

()22

سير أعالم النبالء (.)208/14

()23

تاريخ بغداد وذيوله (.)169/21
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* عبد الوهاب بن محمد بن موسى أبو أحمد الغندجاني

()1

 447ه(.)2

قال الخطيب :صدوق(.)3
* أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون أبو الفضل البغدادي المقرئ ابن الباقال ني  488ه(.)4

وثقه أبو سعد السمعاني وزاد عدل متقن( ،)5وابن الجوزي( ،)6و ِ
السلَِفي وقال :كان يحيى بن معين في وقته وعظم قدره(،)7

وقال الذهبي :اكإمام العالم الحافظ المسند الحجة(.)8
قلت :ثقة

* محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى ،أبو الحسين األهوازي  428ه(.)9
قال الخطيب :ال بأس به( ، )10وقال الذهبي :متهم بالكذب ال ينبغي الرواية عنه كان يضع األسانيد ،وسماه بعض العلماء
بجراب الكذب(.)11
قلت :متهم بالكذب.
* أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج أبو بكر الشيرازي

()12

 308ه(.)13

وثقه الذهبي وقال :اكإمام الحافظ المعمر(.)14
قلت :ثقة.
* محمد بن سهل بن كردي البصري المقمري الفسوي أبو الحسين البصري.
قال أبو الوليد الباجي :محمد بن سهل مجهول( ،)15وقال ابن حجر :كذا قال وقد عرفه غيره وهو موثق(.)16
قلت :هو مجهول لم أقف له على من وثقه.
* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزدزبه

()1

نسبة إلى غندجان ،وهي بلدة من كور األهواز من بالد الخوز( .األنساب .)80/10

()2

سير أعالم النبالء (.)274/13

()3

تاريخ بغداد وذيوله(.)35/11

()4

سير أعالم النبالء (.)151/14

()5

تذكرة الحفاظ (.)6/4

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)18/17

()7

()17

أبو عبد اهلل البخاري

()18

 256ه(.)19

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)134

()8

سير أعالم النبالء (.)150/14

()9

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)51/3الكشف الحثيث ( ،)222تاريخ اكإسالم ( ،)452/9لسان الميزان (.)124/5

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)215/2

()11

ميزان اكإعتدال (.)516/3

()12

نسبة إلى شيراز ،وهي قصبة فارس ودار الملك بها( .األنساب .)217/8

()13

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)149سير أعالم النبالء ( ،)439/12الوافي بالوفيات ( ،)111/7لسان الميزان (.)192/1

()14

سير أعالم النبالء (.)439/12

()15

لسان الميزان (.)194/5

()16

المصدر السابق (.)194/5

()17

وهي بمعنى الزراع( .اكإكمال في رفع اكإرتياب .)258/1

()18

نسبة الى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها بخارا( .األنساب .)107/2

()19

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)50/52التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)30تهذيب الكمال ( ،)430/24تاريخ اكإسالم (.)140/6
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قال أحمد بن حنبل :ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل( ،)1وقال الخطيب :االمام في علم الحديث صاحب
الصحيح( ،)2وقال الذهبي :كان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث مجتهدا( ،)3وقال ابن حجر :جبل الحفظ وامام
الدنيا في فقه الحديث( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات

()5

قلت :والحديث عن فضائل البخاري يطول ألنه مجمع على توثيقه وألنه أمير المؤمنين في الحديث.
* محمد بن المبارك بن يعلى القرشي أبو عبد اهلل الصوري

()6

القال نسي

()7

 215ه(.)8

وثقه العجلي( ،)9وابن أبي حاتم( ،)10والخليلي( ،)11وابن حجر( ،)12وقال يحيى بن معين :كان شيخ البلد يفتي دمشق بعد
أبي مسهر( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الحجة(.)15
قلت :ثقة.
* إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أبي شيبان أبو إسماعيل الدمشقي  180ه(.)16
قال أبو حاتم :ال بأس به( ،)17وذكره ابن حبان الثقات(.)18
قلت :صدوق.
* يونس بن ميسرة بن حلبس أبو حلبس الدمشقي األعمى  132ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)26
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث موضوع؛ ألن فيه محمد بن الحسن األصبهاني متهم بالكذب ،وفيه محمد بن سهل وهو مجهول.
_________________________________
رواية سليمان بن عتبة عن يونس عن أبي إدريس إل أ َّنه قال عن أبي الدرداء بدل أبي حوالة
حديث رقم28 :
()1

سير أعالم النبالء (.)94/10

()2

تاريخ بغداد وذيوله (.)5/2

()3

الكاشف (.)157/2

()4

تقريب التهذيب (.)468

()5

الثقات البن حبان (.)113/9

()6

صور بلدة كبيرة من بالد ساحل الشام( .األنساب .)342/8

()7

نسبة إلى القالنس -جمع القلنسوة -وعملها( .األنساب . )531/10

()8

التاريخ الكبير ( ،)240/1الكنى واألسماء ( ،)502/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)226/55تهذيب الكمال ( ،)352/26سير أعالم النبالء (.)440/8

()9

الثقات للعجلي (.)412

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)104/8

()11

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)268/1

()12

تقريب التهذيب (.)504

()13

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)187/1

()14

الثقات البن حبان (.)71/9

()15

سير أعالم النبالء (.)440/8

()16

التاريخ الكبير ( ،)292/1الكنى واألسماء ( ،)50/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)22/7تاريخ اكإسالم (.)576/4

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)106/2

()18

الثقات البن حبان (.)57/8
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()1
الف ِقيه أَنبأنا أبو الفَتح نصر بن َزيد بن عِلي بن ِإبر ِ
ِ
ِ
اهيم
المسلَ َمة َ
َ
ََ
َ
قال ابن عساكر :أَخَب َرنا أَبو َعلي َ
َ
الح َسن بن َعلي بن َ
ِ
ِ
َِ
السلَ ِمي أنا الفَِقيه أبو الفَتح
ضيل ح َوأخبرناه أبو َ
الرَّزاق بن فُ َ
الح َسن َعلي بن َزيد بن َعلي ُ
الفقيه وأبو ُم َحمد َعبد اهلل بن َعبد َ

ِ
الح َسن بن ُمنِير أنبأنا ُم َحمد بن ُخ َريم نا ِه َشام بن َع َّمار نا
الح َسن ُم َحمد بن َعوف أنبأنا َ
َنصر بن ِإب َراهيم قَاال أنا أبو َ
الدرَداء أ َّ
َن الن
ال :ستجندون أجناد ا
بي ( )قَ َ
ُسلَي َمان بن ُعتَبة نا ُيوُنس بن َمي َس َرة بن َحلَبس عن أَبي إِد ِريس عن أبي َ
َ َ
ال :عليكم بالشام قَالواِ :إَّنا
سول اهللَ قَ َ
مجندة جند ا بالشام وجند ا باليمن وجند ا بالعراق وجند ا بمصر قَالوا :فَ ِخر لَنا َيا َر َ

أَصحاَب م ِ
ال :فمن لم يطق الشام قَال :فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق بغدره فإ َّن اهلل تعالى
ق ال َشام قَ َ
اشية َو َع ُمود َوال ُن ِطي ُ
ُ َ
قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)2
تخريج الحديث:

ِ
الرح َمنَ ،و ِه َشام بن َع َّمار به.
الم َعلىَ ،عن ُسَلي َمان بن َعبد َ
داريا (َ )49عن َعلي بن َيعقُوبَ ،عن أَح َمد بن َي ِزيد بن ُ
رجال سند الحديث:
* علي بن المسلم بن محمد بن علي أبو الحسن الدمشقي  533ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)19
* عبد اهلل بن عبد الرَّزاق بن عبد اهلل بن الحسين بن فضيل أبو محمد بن أبي القاسم الكالعي

()3

 492ه(.)4

قال ابن عساكر :سمع منه خالي ،وكان يكره الرواية عنه؛ ألجل خدمته بعض الجند ،وحدثنا عنه أبو محمد بن صابر
ووثقه(.)5
قلت :صدوق.
الرواح ُّي
* علي بن زيد بن علي أبو الحسن السلمي َّ

()6

المؤدب  539ه(.)7

قال ابن عساكر :كان عفيفاً مستو اًر كتبت عنه(.)8
قلت :مقبول.

* نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح المقدسي  490ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25ب _.
* محمد بن عوف بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن المزني

()9

الدمشقي  431ه(.)10

وثقه أبو بكر الحداد وزاد صالح( ،)11وال َكتَّانِي وزاد نبيل مأمون( ،)12وقال الذهبي :اكإمام المحدث الحجة(.)13

قلت :ثقة.

الصحيح أبو الحسن علي بن المسلم( .معجم ابن عساكر .)763/2

()1
()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)71/1

()3

نسبة إلى قبيلة يقال لها كالع نزلت الشام ،وأكثرهم نزلت حمص( .األنساب .)186/11

()4

تاريخ اكإسالم (.)720/10

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)340/29

()6

نسبة الى عبد اهلل بن رواحة( .حاشية األنساب .)177/6

()7

معجم ابن عساكر ( ،)717/2معجم أصحاب القاضي ( ،)283تاريخ اكإسالم (.)711/11

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)503/41

()9

نسبة إلى مزينة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان( .األنساب .)226/12

()10

سير أعالم النبالء ( ،)209/13الوافي بالوفيات (.)206/4

()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)47/55

()12

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)179

()13

سير أعالم النبالء (.)209/13
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* الحسن بن منير بن محمد بن منير أبو علي التنوخي
قال ال َكتَّانِي :ثقة نبيل مأمون(.)3

()1

 365ه(.)2

قلت :ثقة

* محمد بن خريم بن محمد بن عبد الملك بن مروان أبو بكر العقيلي()4الدمشقي  316ه(.)5
قال الذهبي :اكإمام المحدث الصدوق ،مسند دمشق( ،)6وقال مرة أخرى :صدوق مشهور(.)7
قلت :ثقة.
* هشام بن عمار بن أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* سليمان بن عتبة بن ثور بن يزيد بن األخنس()8السلمي ويقال :الغساني ،أبو الربيع الدمشقي الداراني 185ه(.)9
()10
(د َحيم)( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال أبو حاتم :ليس به
وثقه أبو مسهر الغساني  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ

بأس( ،)13وقال الذهبي( ،)14وابن حجر :صدوق وزاد ابن حجر له غرائب( ،)15وقال يحيى بن معين :ال شيء(.)16
قلت :صدوق.
* يونس بن ميسرة بن حلبس أبو حلبس الدمشقي األعمى  132ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)26
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1

* عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن
الخزرج ،أبو الدرداء األ نصاري الخزرجي  32ه(.)17
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه سليمان بن عتبة وهشام بن عمار وعبد اهلل بن عبد الرزاق وكلهم صدوقون.

()1
()2

نسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين( .األنساب .)90/3

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)397/13تاريخ اكإسالم (.)239/8

()3

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)101

()4

نسبة إ لى عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر( .األنساب .)341/9

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)396/52تذكرة الحفاظ (.)238/2

()6

سير أعالم النبالء (.)262/11

()7

تاريخ اكإسالم (.)313/7

()8
()9

نسبة الى األخنس بن شريق وهو من ثقيف( .األنساب .)137/1

التاريخ الكبير ( ،)30/4الكنى واألسماء ( ،)319/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)418/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)22/2تاريخ اكإسالم (. )860/4

()10
()11

تهذيب الكمال (.)38/12

المصدر السابق (.)38/12

()12

الثقات البن حبان (.)387/6

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)134/4

()14

الكاشف (.)462/1

()15

تقريب التهذيب (.)253

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)134/4

()17

أسد الغابة ( ،)306/4االستيعاب ( ،)1227/3اكإصابة (.)621/4
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حديث رقم29 :

الح َّداد إِ َج َازةً َو َحدثَنِي أَبو َمس ُعود األَصَبهَانِي َعنه قَاال أَنا أَبو ُن َعيم الحافظ نا ُسلَيمان
قَال ابن َعساكرَ :وأَخَبرناه أبو َعلي َ
الدرَداء
الم َعلى نا ِه َشام بن َع َّمار نا ُسَلي َمان بن ُعتَبة َعن ُيوُنس بن َمي َس َرة َعن أَبِي إِد ِريس َعن أَبي َ
ابن أَح َمد أنا أَح َمد بن ُ

ول ِ
ال:
اهلل قَ َ
ال :فَ ِخر لَنا َيا َر ُس َ
ال :إ َّنكم ستجندون أجناد ا مجندةا جند ا بالشام ومصر والعراق واليمن قَ َ
النبِي ( )قَ َ
َعن َ
عليكم بالشام قَالواِ :إَّنا أَصحاب م ِ
ال :فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل
اشية َو َع ُمود وِاَّنا ال ُن ِطيق ال َشام قَ َ
َ ُ َ
تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)28بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي  280ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* سليمان بن عتبة بن ثور أبو الربيع الدمشقي الداراني  185ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)28
* يونس بن ميسرة أبو حلبس الدمشقي األعمى  132ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)26
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عويمر بن ثعلبة بن عامر أبو الدرداء األ نصاري الخزرجي  32ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)28
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه سليمان بن عتبة وهشام بن عمار وهما صدوقان ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
وأخبرناه أَبو علِي الح َّداد ِفي ِكتَابِ ِه وحدثَنِي أَبو مسعود عنه أَنبأنا أَبو ُنعيم حدثنا( )2األَصبهانِي أَنبأنا أَبو القَ ِ
اسم بِن َأبِي َبكر
َ
َ ُ َ ُ َ
ََ
َ
َ
َ َ
َ
ََ
ابِن أَبِي علِي نا أَبو ال َشيخ بِن أَبِي ع ِ
ونس بن َحلَبس َعن أَبِي
ت ُي ُ
اصم َو َحدثنا ِه َشام بن َع َّمار نا ُسلَي َمان بن ُعتَبة َس ِمع ُ
َ
َ

إِد ِريس َعن أَبِي ال َدرَداء أ َّ
ال ِمثلَهُ.
بي ( )قَ َ
َن َ
الن َ
رجال سند الحديث:

* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
()1
()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)72/1
الصحيح حذفها.
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* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن مح َّمد بن أحمد أبو القاسم الهمداني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر ابن أبي عاصم  287ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* سليمان بن عتبة بن ثور أبو الربيع الدمشقي  185ه .صدوق سبق ترجمته حديث رقم (.)28
* يونس بن ميسرة بن حلبس أبو حلبس الدمشقي  132ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)26
* عائد اهلل بن عبد اهلل بن عمرو أبو إدريس الخولني ،العوذي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عويمر بن ثعلبة بن عامر أبو الدرداء األ نصاري الخزرجي  32ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)28
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الهمذاني وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
رواية جبير بن نفير
حديث رقم30 :

ِ
طَب َرانِي
الح َّداد ِفي ِكتَابِ ِه َو َحدثَنِي أَبو َمس ُعود َعنهُ أَنَبأَنا أَبو ُن َعيم َحدثنا ُسَلي َمان بن أَح َمد ال َ
قال ابن عساكر :أخبرنا أَبو َعلي َ
أنبأنا أبو()1بكر بن سهل نا عبد ِ
اهلل بن أبي()2صالِح حدثني مع ِاوية عن أَبِي يحيى وهو سِليم بن ع ِ
امر أ َّ
َن ُجَبير بن ُنفَير
َ
َ َ
َُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ول ِ
َح َّدثَهُ َعن َعبد اهلل بن َح َوالة األَزِدي أ َّ
ال :إ َّنكم ستكونوا أجناد ا مجندة جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا
اهلل ( )قَ َ
َن َر ُس َ
باليمن فعليكم بالشام فإ َّنها صفوة اهلل في األ رض وفيها خيرته من عباده فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن

اهلل قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)3
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد الهاشمي الدمياطي

()1
()2

الصحيح بكر بن سهل( .سير أعالم النبالء .)457/10
الصحيح صالح( .سير أعالم النبالء .)449/8

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)72/1

()4

نسبة إلى دمياط ،وهي بلدة من بالد مصر مشهورة معروفة( .األنساب .)377/5

()5

()4

 289ه(.)5

تاريخ ابن يونس ( ،)70/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)616/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)379/10سير أعالم النبالء (.)457/10
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ضعفه النسائي( ،)1وقال الذهبي :حمل الناس عنه وهو مقارب الحال(.)2
قلت :ضعيف.
* عبد اهلل بن صالح بن محمد بن مسلم أبو صالح الجهني  222ه(.)3
قال أبو حاتم :سمعت أبا األسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث وقال :سمعت عبد الملك
ابن شعيب بن الليث ،يقول :أبو صالح ،ثقة مأمون( ،)4وقال أحمد بن حنبل :كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بأخرة وليس
هو بشيء( ،)5وقال علي بن المديني :ضربت على حديث عبد اهلل بن صالح وما أروي عنه شيئاً( ،)6وقال النسائي :ليس

بثقة( ،)7وقال ابن حجر :صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة(.)8
قلت :مقبول.

* معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر أبو عبد الرحمن الحضرمي الشامي  158ه(.)9
وثقه عبد الرحمن بن مهدي( ،)10وابن سعد( ،)11وأحمد بن حنبل( ،)12والعجلي( ،)13وأبو زرعة( ،)14وذكره ابن حبان في
الثقات( ، )15وقال أبو حاتم :صالح الحديث حسن الحديث يكتب حديثه وال يحتج به( ،)16وقال الذهبي( ،)17وابن حجر:
صدوق وزاد ابن حجر له أوهام( ،)18وقال يحيى بن سعيد القطان :ما كنا نأخذ عنه في ذلك الزمان وال حرفا( ،)19وقال
يحيى بن معين :ليس برضا(.)20
قلت :صدوق.

()1

المغني في الضعفاء (.)113/1

()2

ميزان االعتدال (.)345/1

()3

تاريخ ابن يونس ( ،)273/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)182/29تهذيب الكمال ( ،)98/15سير أعالم النبالء (.)449/8

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)86/5

()5

المصدر السابق (.)87/5

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)485/9

()7

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)63

()8

تقريب التهذيب (.)308

()9

التاريخ الكبير ( ،)335/7الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)183/4الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)143/8تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)369/1تاريخ دمشق البن عساكر

( ،)44/59تهذيب الكمال ( ،)186/28سير أعالم النبالء (.)573/6
()10
()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)383/8

طبقات ابن سعد (.)361/7

()12

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)167/1

()13

الثقات للعجلي (.)432

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)383/8

()15

الثقات البن حبان (.)470/7

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)387/8

()17

الكاشف (.)276/2

()18

تقريب التهذيب (.)538

()19

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)383/8

()20

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)91/4
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* سليم بن عامر الكالعي()1الخبائري()2أبو يحيى الحمصي  130ه(.)3
وثقه ابن سعد( ،)4والعجلي( ،)5ويعقوب بن سفيان وزاد مشهور( ،)6والنسائي( ،)7والذهبي( ،)8وابن حجر( ،)9وذكره ابن حبان
في الثقات(.)10
قلت :ثقة.
* جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي  80ه(.)11
وثقه ابن سعد( ،)12والعجلي( ،)13وأبو زرعة( ،)14وأبو حاتم( ،)15والنسائي( ،)16والذهبي( ،)17وابن حجر( ،)18وذكره ابن حبان
في الثقات(.)19
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه بكر بن سهل ضعيف ،وعبد اهلل الجهني مقبول.
_________________________________
حديث رقم31 :

ِ
ِ
ِ
ِ
الح َسين
الح َسين أنبأنا أبو ُ
الس َمرقَندي أَنا أَبو َبكر هَبةُ اهلل بن ُ
قال ابن عساكر :أَخَب َرنا أبو القَاسم إِس َماعيل بن أَح َمد بن ُع َمر َ

اهلل بن جعفَر بن ُدرستُويه نا يعقُوب بن سفيان نا عبد ِ
محمد بن الفَضل نا عبد ِ
اهلل بن ِ
صالِح عن
َ
َُ
َ
َ
َ
َُ
صالح َحدثني ُم َع ِاوَية بن َ
َ
ُ
َن جبير بن نفَير ح َدثَه عن عبد ِ
ال :إ َّنكم ستجندون أجناد ا جند ا بالشام
اهلل بن َح َوالة َعن َرسول اهلل ( )أََّنهُ قَ َ
ُ
َ ُ َ َ
أَبِي َيحَيى أ َّ ُ َ

()1
()2

نسبة إلى قبيلة يقال لها كالع نزلت الشام ،وأكثرهم نزلت حمص( .األنساب .)186/11

نسبة إلى الخبائر ،وهو بطن من الكالع( .األنساب .)36/5

التاريخ الكبير ( ،)125/4الكنى واألسماء ( ،)904/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)211/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)261/72تهذيب الكمال ( ،)344/11سير

()3

أعالم النبالء (.)494/5
()4

طبقات ابن سعد (.)322/7

()5

الثقات للعجلي (.)199

()6

المعرفة والتاريخ (.)425/2

()7

تهذيب الكمال (.)345/11

()8

الكاشف (.)456/1

()9

تقريب التهذيب (.)249/1

()10

الثقات البن حبان (.)328/4

()11

التاريخ الكبير ( ،)223/2الكنى واألسماء ( ،)514/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)47/72تهذيب الكمال ( ،)509/4سير أعالم النبالء (.)32/5

()12

طبقات ابن سعد (.)306/7

()13

الثقات للعجلي (.)95

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)513/2

()15

المصدر السابق (.)513/2

()16

تهذيب الكمال (.)511/4

()17

الكاشف (.)290/1

()18

تقريب التهذيب (.)138/1

()19

الثقات البن حبان (.)111/4
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وجند ا بالعراق وجند ا باليمن فعليكم بالشام فإ َّنها صفوة اهلل في أرضه وفيها خيرة اهلل تعالى من عباده فمن أبى فليلحق
بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد توكل لي بالشام وأهله(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* محمد بن هبة اهلل بن الحسن بن منصور أبو بكر الطبري ،الال لكائي

()2

 472ه(.)3

وثقه أبو سعد السمعاني وزاد مأموناً صدوقاً( ،)4وابن الجوزي وزاد كثير السماع( ،)5والذهبي وزاد مكثر( ،)6وقال ابن الصالح:

كثير السماع ،واسع الرواية ،صدوق ،مأمون(.)7
قلت :ثقة.

* محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل ،البغدادي أبو الحسين القطَّان األ زرق  415ه(.)8
وثقه الخطيب( ،)9وابن الجوزي( ،)10والذهبي وقال :مجمع على ثقته( ،)11وقال السمعاني :كان صدوقا مشهو ار في مشايخ

بغداد(.)12
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن جعفر بن درستويه()13بن المرزبان()14الفارسي أبو محمد َّ
النحوي

()15

 334ه(.)16

وثقه الشيرازي( ،)17وابن مندة( ،)18وضعفه الاللكائي وقال :بلغني عنه أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثاً ونعطيك
درهماً ففعل ،ولم يكن سمع منه ،قال الخطيب :سمعت هبه اهلل يقول ذلك وهذه الحكاية باطلة؛ ألن ابن دستوريه كان أرفع
قد ار من أن يكذب ،وقال البرقاني عنه :ضعفوه بروايته تاريخ يعقوب عنه ،وقالوا :إنما حدث به قديماً ،فمتي سمعه منه،
()1

تاريخ دمشق الين عساكر (.)73/1

()2

نسبة إلى بيع اللوالك ،وهي التي تلبس في األرجل( .األنساب .)459/13

()3

سير أعالم النبالء ( ،)6/14الوافي بالوفيات ( ،)101/5طبقات الشافعية الكبرى ( ،)207/4طبقات الشافعيين (.)471

()4

األنساب (.)460/13

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)207/16

()6

تاريخ اكإسالم (.)346/10

()7

طبقات الفقهاء الشافعية (.)283/1

()8

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)62تاريخ اكإسالم (.)262/9

()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)246/2

()10

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)169/15

()11

سير أعالم النبالء (.)89/13

()12

األنساب (.)452/10

()13

الدرستويى نسبة الى درستويه وهو اسم للمنتسب اليه( .األنساب .)336/5

()14

المرزباني نسبة الى المرزبان وهو اسم لجد المنتسب اليه( .األنساب .)188/12

()15

نسبة إلى معرفة النحو وعلم اكإعراب( .األنساب .)49/13

( )16تاريخ العلماء النحويين ( ،)46اكإكمال في رفع اكإرتياب ( ،)323/3نزهة االلباء في طبقة اكإدباء ( ،)213/1معجم االدباء ( ،)1511/4التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد
( ،)316إنباه الرواة على أنباء النحاة ( ،)113/2سير أعالم النبالء ( ،)100/12الوافي بالوفيات (.)57/17

()17
()18

تاريخ بغداد وذيوله (.)435/9
المصدر السابق (.)435/9
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قال الخطيب :وفي هذا نظر؛ ألن جعفر بن درستويه كان من كبار المحدثين ،سمع علي بن المديني ،وطبقته .فال يستنكر
أن يكون بكر بابنه في السماع ،مع أن أبا القاسم األزهري قد حدثني ،قال :رأيت أصل كتاب ابن درستويه بتاريخ يعقوب
ابن سفيان ،ووجدت سماعه فيه صحيحا(.)1
قلت :ثقة.
* يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف بن أبي معاوية الفسوي

()2

 277ه(.)3

وثقه الذهبي وزاد مصنف خير صالح( ،)4وابن حجر وزاد حافظ( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان ممن جمع
وصنف وأكثر مع الورع والنسك والصالبة في السنة( ،)6وقال النسائي :ال بأس به(.)7
قلت :ثقة مصنف.
* عبد اهلل بن صالح بن محمد بن مسلم أبو صالح الجهني  222ه .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم ()30
* معاوية بن صالح بن حدير أبو عبد الرحمن الشامي  158ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* سليم بن عامر الكالعي الخبائري أبو يحيى الحمصي  130ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن الحمصي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد اهلل بن صالح الجهني وهو مقبول ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم32 :

ِ
ِ
ِ
الرح َمن بِن ُم َحمد بِن أَح َمد
قال ابن عساكر :أَخَب َرنا أَبو َعلي َ
الح َّداد ِإ َج َازةً َو َحدثَني َعنهُ أَبو َمس ُعود األَصَبهَاني َعنه أنا َعبد َ
ال َذكوانِي أَنبأنا أبو ال َشيخ األَصبهانِي نبأنا ابن أَبِي ع ِ
اصم نبأنا ِه َشام بن َع َّمار نا َيحَيى بن َحم َزة نا َنصر بن َعلقَ َمة َعن
َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :أختار لك الشام يا أهل
ول اهلل خر لي قَ َ
ت َيا َر ُس َ
ُجَبير بن ُن َفير عن َعبد اهلل بن َح َوالة قَ َ
الُ :كنا عند النبي (َ )ف ُقل ُ

الشام فعليكم بالشام فإ َّن صفوة اهلل تعالى من أرضه الشام(.)8
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:

()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)435/9

()2

نسبة إلى فسا ،وهي بلدة من بالد فارس يقال لها :بسا( .األنساب .)222/10

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)208/9تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)161/74التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)492تهذيب الكمال ( ،)324/32سير أعالم

()4

الكاشف (.)394/2

النبالء (.)180/13
()5

تقريب التهذيب (.)608

()6

الثقات البن حبان (.)287/9

()7

مشيخة النسائي (.)103

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)73/1
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* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن أبي بكر أبو القاسم الهمداني األصبهاني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن عمرو بن الض َّحاك بن مخلد أبو بكر ابن أبي عاصم  287ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ،أبو عبد الرحمن الدمشقي  180ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي  140_131ه(.)1
(د َحيم)( ،)2والذهبي( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال ابن حجر :مقبول( ،)5وقال أبو
وثقه عبد الرحمن بن إبراهيم ُ

حاتم :نصر بن علقمة عن جبير بن نفير مرسل ،وقال مرة أخرى :نصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير(.)6
قلت :ثقة.
* جبير بن نفير بن مالك أبو عبد الرحمن الحمصي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة 58،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الذكواني وهو ضعيف ،وألن نصر بن علقمة لم يدرك جبي اًر،
وانما كان يرسل عنه كما قال أبو حاتم.
_________________________________
حديث رقم33 :

الفتح نصر ِ
ِِ
ِ ِ
اهلل بن ُم َحمد بن َعبد القَ ِوي الفَِقيه َح َّدثَنا َنصر بن
قال ابن عساكر :هذا ُمختَ َ
صر من َحديث أَخَبرناه بِتَ َمامه أَبو َ َ ُ
الفتح ابن محمد النح ِوي ح وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أَبِي الحسن بن ِإبر ِ
الز ِ
إِبر ِ
اهيم
اهد أنبأنا أَبو َ
اهيم بن َنصر َ
َ
َُ
ََ
َ
َ
َُ َ َ َ
َ
الدارانِي أنا أَبو الفَرج سهل بن بِشر بن أَحمد أنبأنا أَبو حفص عمر بن محمد ِ ِ
العباس أَح َمد بن
َُ
َ
الواسطي :قَاال أَنبأنا أَبو َ
َ َ
ََ
َُ
َ
َ
عمر بن عبد ِ
ِ ِ
المق ِدس نا ِه َشام بن َع َّمار نا َيحَيى بن َحم َزة َحدثنا
َ
الملك بن ُم َ
وسى أنا َعبد اهلل بن ُم َحمد بن َسالم بَبيت َ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
الع ِري َوِقلَة ال َشيء
َنصر بن َعلقَ َمة َعن ُجَبير بن ُنفَير عن َعبد اهلل بن َح َوالة قَ َ
ال ُكَّنا عند َرسول اهلل ( )فَ َش َكوا إِليه الفَقَ َر َو ُ

ال الو ِ
فَقَ َ َّ
اس ِطي :أل نا وكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته واهلل
بي ( )بل أبشروا فواهلل أل نا وكثرة أخوفني عليكم َوقَ َ َ
ال الن ُ
ل يزال هذا األمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير وحتى تكونوا أجنادا ثال ثة جندا بالشام وجندا
ول ِ
اهلل َو َمن َيستَ ِطي َع ال َشام
ت َيا َر ُس َ
بالعراق وجندا باليمن وحتى يعطى الرجل مائة دينار فيتسخطها قَ َ
ال ابن َح َوالةَ :ف ُقل ُ
()1

التاريخ الكبير ( ،)102/8الكنى واألسماء ( ،)632/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)469/8تاريخ اكإسالم ( ،)746/3جامع التحصيل (.)291

()2

تهذيب الكمال (.)354/29

()3

الكاشف (.)319/2

()4

الثقات البن حبان (.)538/7

()5

تقريب التهذيب (.)560

()6

المراسيل البن أبي حاتم (.)226/1
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ات القُرون؟ فَقَال رسو ُل ِ
وبِها الروم َذ ِ
اهلل ( )سيخلفنكم اهلل فيها حتى تظل العصابة فيهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم
َُ
ُ
َ َ َ

ال الو ِ
اس ِطي :المحلوق وما أمرهم فعلوا وأ َّن بها اليوم رجا ال أل نتم اليوم أحقر في أعينهم
قياما على الرجل األسود منكم َوقَ َ َ
ول ِ
ال :اخترت لك الشام فإ َّنها
اهلل ِإ َذا أَد َرَكنِي َذِلك قَ َ
ت فَاختَر ِلي َيا َر ُس َ
من القردان في أعجاز اإلبل قَ َ
ال ابن َح َوالةَ :ف ُقل ُ
صفوة اهلل تعالى من بالده يسكنها صفوته من عباده يا أهل اإلسالم فعليكم بالشام فإ َّن صفوة اهلل تعالى من األرض

الشام فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله .
ِ
النبِي ()
قَ َ
الرح َمن بن ُجَبير بن ُنفَير َيقُول فَ َع ِر َ
اب َ
ال :فَ َسمع ُ
ف أَص َح ُ
ت َعبد َ
ِ
َع ِ
َع ِ
اجم َحولَهُ ِقَي ًام
اجم َو َكان أَويدما قَصي َاًر فَ َك ُانوا َي ُمرُو َن َوتِل َك األ َ
قَد َولِ َي األ َ
الح ِديث(.)2
َ

الح ِديث ِفي ُجزء بن ُسهَيل(َ )1و َكان
َنع َ
ت َه َذا َ
ون ِمن َهذا
ال َيأ ُم ُرُهم بِ َشئ إِال فَ َعلُوهُ َفَيتَ َع َجُب َ

تخريج الحديث:

الح َسين
هق ( )302/9ح ( )58( )18609كتاب السير )130( ،باب إظهار دين النبي ( )على األديانَ ،عن ُم َح َّمد بن ُ

َّ
وسفَ ،عن َيحَيى بن َحم َزة _به.
القَطانَ ،عن َعبد اهلل بن َجعفر بن درستويهَ ،عن َيعقُوب بن ُسفَيانَ ،عن َعبد اهلل بن ُي ُ
رجال سند الحديث:
* نصر اهلل بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح الشافعي  542ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25ب_.
* نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح الشافعي  490ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25ب _.
* أبو الفتح ابن محمد النحوي
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عبد الرحمن بن أبي الحسن بن إبراهيم بن عبد اهلل الكناني()3الداراني أبو محمد الدمشقي  558ه(.)4
قال ابن عساكر :لم يكن الحديث من صنعته(.)5
قلت :ضعيف.
* سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد أبو الفرج اإلسفراييني الصوفي  491ه(.)6

وثقه ِ
السلَِفي( ،)7وقال الذهبي :الشيخ اكإمام المحدث المتقن الرحال( ،)8وقال أبو بكر الحافظ :كيس صدوق(.)9
قلت :ثقة.

* أبو حفص عمر بن محمد الواسطي.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.

()1

اكإصابة ()585/1

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)74/1

()3

نسبة إلى عدة من القبائل( .األنساب .)151/11

()4

سير أعالم النبالء (.)127/15

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)308/34

()6

سير أعالم النبالء (.)179/14

()7

معجم السفر (.)129

()8

سير أعالم النبالء (.)179/14

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)6/73
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* أبو العباس أحمد بن عمر بن عبد الملك بن موسى.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عبد اهلل بن سالم ويقال :ابن محمد بن سالم الزبيدي أبو محمد الكوفي القزاز

()1

 235ه(.)2

وثقه أبو داود( ،)3والذهبي( ،)4وابن حجر وزاد ربما خالف( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات(.)6
قلت :ثقة.
* هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ،أبو عبد الرحمن الدمشقي  180ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي  140_131ه .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)32
* جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن الحمصي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن الداراني ضعيف ،وأما أبو الفتح النحوي وعمر الواسطي وأحمد بن عمر
ابن عبد الملك فلم أقف لهم على ترجمة.
_________________________________
رواية عبد اهلل بن يوسف
حديث رقم34 :

()7
اهر بن طَ ِ
اسم َز ِ
قال ابن عساكر :أَخبرنا أبو القَ ِ
اهر بن م َحمد َّ
الح َسين بن
الش َحامي َبَني َس ُابور قاال أنبأنا أَبو َبكر أَح َمد بن ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
علِي البيه ِقي ا ِ
الح َسين ُم َحمد بن
الس َمرقَندي أَنبأنا أَبو َبكر بن الالَلَ َكائي قَاال أنبأنا أَبو ُ
َ
َ
لحافظ ح َوأخبرناه أبو القَاسم بن َ
َ َ

وسف نا َيحَيى بن َحم َزة َحدثني أَبو َعلقَ َمة
ُ
الح َسين بن الفَضل القَطان أنبأنا َعبد اهلل بن ُجعفَر أنبانا َيعقُوب نا َعبد اهلل بن ُي ُ
ول ا ِ
هلل ( )فَ َش َك َ ِ
ال َعبد اهلل بن َحوالة ُكَّنا ِعن َد رس ِ
الع ِري
ال :قَ َ
الح ِديث إلى ُجَبير بن ُنفَير قَ َ
َنصر بن َعلقَ َمة فَ َرد َ
ونا إِليه ُ
َُ
َ

ال رسو ُل ِ
اهلل (( )أبشروا فو اهلل أل نا من كثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته واهلل ل يزال هذا
َو َ
الفق َر َوِقلَةَ ال َشيء فَقَ َ َ ُ
األمر فيكم حتى يفتح اهلل تعالى أرض الشام وفارس وأرض الروم وأرض حمير حتى تكونوا ثال ثة أجناد جند ا بالشام
ول ِ
اهلل َو َمن َيستَ ِطع ال َشام
ت َيا َر ُس َ
وجند ا باليمن وجند ا بالعراق وحتى يعطى الرجل المائة فيتسخطها) قَال ابن َح َوالةُ :قل ُ
به الروم َذ ِ
ِ
ال( :واهلل ليفتح َّنها اهلل تعالى عليكم وليستخلفكم فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قمصهم
ات القُُرون قَ َ
َو ُ

الرويجل األسود منكم المحلوق وما أمرهم من شيء فعلوه وا َّن بها اليوم رجالا أنتم أحقر في
المحلقة أقفاهم قياما على ُّ
ول ِ
اهلل اختَر لِي إِن أَد َرَكنِي َذلِك َّ
ال( :إني أختار
الزَمان قَ َ
ت َيا َر ُس َ
أعينهم من القردان في أعجاز اإلبل) قَ َ
ال ابن َح َوالة :فَ ُقل ُ
()1

نسبة إلى بيع القز وعمله( .األنساب .)407/10

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)77/5تاريخ اكإسالم (.)848/5

()3

تهذيب الكمال (.)552/14

()4

الكاشف (.)556/1

()5

تقريب التهذيب (.)304

()6

الثقات البن حبان (.)350/8

()7

الصحيح قال أنبأنا.
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لك الشام فإنه صفوة اهلل تعالى من بالده واليه يجتبي صفوته من عباده يا أهل اليمن عليكم بالشام فإ َّن صفوة اهلل من

أرضه الشام أل فمن أبى فليستق من غدره اليمن فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله).

ول اهلل ( )نعت ِ ِ
ِ
اب رس ِ
السلَ ِمي
قَ َ
ت َعبد اهللَ بن ُجَبير َيقُول فَ َع َر َ
ال أَبو َعلقَ َمة فَ َسمع ُ
َ َ َ
الحديث في َجزء بن ُسهَيل ُ
ف أَص َح ُ َ ُ
ول ِ
احوا إلى مس ِجد َنظَروا إِليه وِالي ِهم ِقَياماً َحولَهُ فَع ِجُبوا ِلَنع ِت رِس ِ
َع ِ
اجم ِفي َذلك َّ
اهلل ِفيهم
الزَمان فَ َكان إِ َذا َر ُ
َوكان َعلَى األ َ
َ
َ
ُ
َ
َ

ال أَبو علقَمة :أَقسم رسو ُل ِ
اهلل (ِ )في ه َذا الح ِد ِ
الث َمَّرات الَ َنعلَ ُم أَنهُ أَق َس َم ِفي َح ِديث ِمثلِ ِه(.)1
يث ثَ َ
قَ َ
َ
َ
ََ َ ُ
َ َ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)33بلفظ متقارب وفيه قصة.
رجال سند الحديث:

* زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو القاسم النيسابوري َّ
الشحامي  533ه(.)2
وثقه أبو سعد السمعاني وزاد شيخ متيقظ مكثر( ،)3وابن نقطة الحنبلي( ،)4وقال الذهبي :لشيخ العالم ،المحدث المفيد المعمر،
مسند خراسان( ،)5وقال مرة أخرى :صدوق(.)6
قلت :ثقة.
* أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي  458ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3
* إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* محمد بن هبة اهلل أبو بكر الطبري الال لكائي  472ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31

* محمد بن الحسين البغدادي أبو الحسين الق َّ
طان األ زرق  415ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* عبد اهلل بن جعفر بن درستويه أبو محمد َّ
النحوي  334ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفسوي  277ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* عبد اهلل بن يوسف أبو محمد الكالعي الدمشقي التنيسي

()7

 218ه(.)8

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)75/1

()2

معجم ابن عساكر ( ،)352/1المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)245سير أعالم النبالء ( ،)431/14المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)337/17الوافي

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)87/21

()4

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)272

بالوفيات (.)113/14

()5

سير أعالم النبالء (.)431/14

()6

المغني في الضعفاء (.)236/1

()7

نسبة الي تنيس وهي بلدة من بالد ديار مصر في وسط البحر والماء بها محيط ،وهي من كور الخليج( .األنساب .)98/3

()8

التاريخ الكبير ( ،)233/5الكنى واألسماء ( ،)750/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)392/33سير أعالم النبالء (.)422/8
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وثقه البخاري وقال :كان من أثبت الشاميين( ،)1والعجلي( ،)2وأبي حاتم( ،)3والدارقطني( ،)4والخليلي( ،)5والذهبي وزاد حجة(،)6
وابن حجر وزاد متقن( ،)7وذكر ابن حبان في الثقات( ،)8وقال ابن عدي :صدوق ال بأس به( .)9قلت :ثقة.
* يحيى بن حمزة بن واقد أبو عبد الرحمن الدمشقي  180ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي  140_131ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)32
* جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن الحمصي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن نصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير وهو كان يرسل عنه كما قال أبو حاتم(.)10
_________________________________
رواية أبي قتيلة
حديث رقم35 :

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
المذ َهب أَنَبأنا أبو
صين أنا أَبو َعلي َ
الو َ
احد بن ُح َ
الح َسن بن َعلي بن ُ
قال ابن عساكر :فَأخَب َرناه أبو القَاسم هَبةُ اهلل بن َعبد َ
ِ
ِ
ِ
وي ِزيد بن َعبد َربه قَال أَنبأنا َب ِقية َحدثني َب ِحير بن
َبكر بن َمالك نا َعبد اهلل بن أَح َمد َحدثني أَبِي َحدثنا َحي َوية بن ُش َريح َ
ال :قَال رسو ُل ِ
اهلل ( )قال()11سيصير األمر إلى أن تكونوا
َسعد َعن َخ ِالد بن َمع َدان َعن أَبِي َقتِيلَة َعن ابن َح َوالة أََّنهُ قَ َ
َُ

ول ا ِ
ال :إذا أدركت ذلك ()12عليه
هلل قَ َ
ال ابن َح َوالةِ :خر لِي َيا َر ُس َ
جنود ا مجندةا جند بالشام وجند ا باليمن وجند ا بالعراق َفقَ َ
الصالة والسالم عليك بالشام فإ َّنه خيرة اهلل من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم وأسقوا من

غدركم فإ َّن اهلل تبارك وتعالى قد توكل لي بالشام وأهله(.)13
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن محمد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي أبو علي البغدادي الواعظ ،ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
()1

تهذيب الكمال (.)335/16

()2

الثقات للعجلي (.)284

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)205/5

()4

سنن الدارقطني (.)319/1

()5

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)262/1

()6

المعين في طبقات المحدثين (.)75

()7

تقريب التهذيب (.)330

()8

الثقات البن حبان (.)349/8

()9

الكامل في ضعفاء الرجال (.)342/5

()10

المراسيل البن أبي حاتم (.)226

()11

الصحيح حذفها للتكرار.

()12

الصحيح حذفها للتكرار.

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)76/1
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* أحمد بن جعفر أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد أبو عبد الرحمن الشيباني المروزي البغدادي  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* حيوة بن شريح بن يزيد أبو العباس الحضرمي الشامي الحمصي  224ه(.)1
وثقه يحيى بن معين( ،)2وأبو حاتم وزاد صدوق( ،)3والخطيب( ،)4وابن حجر( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الذهبي:
اكإمام ،المتقن ،المحدث ،الثبت(.)7
قلت :ثقة.
* يزيد بن عبد ربه الجرجسي()8أبو الفضل الزبيدي ،الحمصي المؤذن  224ه(.)9
وثقه يحيى بن معين( ،)10وأحمد بن حنبل وقال :ما كان أثبته ما كان فيهم مثله( ،)11والعجلي وزاد َكيس( ،)12وابن حجر(،)13
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال الذهبي :اكإمام ،الحافظ الثبت( ،)15وقال أبو حاتم :صدوق(.)16

قلت :ثقة.
* بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز أبو يحمد الحميري ،الكالعي الميتمي

()17

الحمصي  197ه(.)18

وثقه ابن سعد وقال :كان ضعيف الرواية عن غير الثقات( ،)19والعجلي وقال :ما روى عن المعروفين( ،)20والحاكم وزاد
مأمون( ،)21وقال ابن حبان :مأمون ولكنه مدلس( ،)22وقال ابن المبارك :إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية فبقية أحب

()1
()2

التاريخ الكبير ( ،)121/3الكنى واالسماء ( ،)613/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)496/2تهذيب الكمال ( ،)482/7سير أعالم النبالء (.)63/9

سؤاالت ابن الجنيد (.)327

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)307/3

()4

المتفق والمفترق (.)707/1

()5

تقريب التهذيب (.)185

()6

الثقات البن حبان (.)217/8

()7

سير أعالم النبالء (.)63/9

نسبة إلى أبى الفضل يزيد بن عبد ربه الحمصي الجرجسي كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس فنسب إليها( .األنساب .)242/3

()8
()9

طبقات ابن سعد ( ،)330/7التاريخ الكبير ( ،)349/8تهذيب الكمال ( ،)182/32سير أعالم النبالء (.)63/9

()10
()11

سؤاالت ابن الجنيد (.)327

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)267

()12

الثقات للعجلي (.)479

()13

تقريب التهذيب (.)603

()14

الثقات البن حبان (.)274/9

()15

سير أعالم النبالء (.)63/9

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)280/9

()17
()18

نسبة إلى ميتم بن سعد ،بطن في ذي الكالع( .األنساب .)518/12

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ( ،)478/2التاريخ الكبير ( ،)150/2الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)259/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)328/10سير أعالم النبالء

( ،)457/7طبقات المدلسين (.)49
()19

طبقات ابن سعد (.)326/7

()20

الثقات للعجلي (.)83

()21

سؤاالت السجزي للحاكم (.)93

()22

المجروحون البن حبان (.)200/1
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إلي( ،)1وقال يحيى بن معين :إذا حدث عن ثقة فليس به بأس( ،)2وقال أحمد بن حنبل :إذا حدث عن قوم غير معروفين
فال تقبلوه( ،)3وقال أبو زرعة :إذا حدث عن الثقات فهو ثقة( ،)4وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)5وقال النسائي:
إذا قال :حدثنا وأخبرنا فهو ثقة واذا قال :عن فالن فال يؤخذ عنه ألنه ال يدري عمن أخذه( ،)6وقال الخطيب :كان صدوقاً(،)7
وقال ابن الجوزي :كان مدلساً يروي عن قوم متروكين ومجهولين( ،)8وقال الذهبي :أحد األئمة الحفاظ يروي عمن دب
ودرج وله غرائب تستنكر أيضاً عن الثقات لكثرة حديثه( ،)9وقال ابن حجر :صدوق كثير التدليس عن الضعفاء(.)10
قلت :ثقة إذا حدث عن الثقات ،وهو من المرتبة الرابعة من مراتب التدليس(.)11
* بحير بن سعد السحولي

()12

أبو خالد الحمصي  160ه(.)13

()14
(د َحيم)( ،)15والنسائي( ،)16والعجلي( ،)17وابن حجر وزاد ثبت( ،)18وذكره
وثقه أحمد بن حنبل  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ

ابن حبان في الثقات( ،)19وقال الذهبي :حجة( ،)20وقال في مرة أخرى :صدوق مشهور(.)21
قلت :ثقة ثبت.
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الشافي الحمصي  103ه(.)22

وثقه ابن سعد( ،)23والعجلي( ،)24والنسائي( ،)25والذهبي( ،)26وابن حجر وزاد يرسل كثي ار( ،)27وذكره ابن حبان في الثقات(.)28
()1
()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)435/2

تاريخ ابن معين رواية ابي محرز (.)79

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)435/2

()4

المصدر السابق (.)435/2

()5

المصدر السابق (.)435/2

()6

تهذيب الكمال (.)198/4

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)126/7

()8
()9

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)146/1

المغني في الضعفاء (.)109/1

()10
()11

تقريب التهذيب (.)126

طبقات المدلسين (.)94

()12

نسبة إلى سحول وهي قرية فيما أظن باليمن واليها ينسب الثياب السحولية -يعنى البيض( .األنساب .)91/7

()13

التاريخ الكبير ( ،)137/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)135/1تاريخ اكإسالم (.)821/3

()14

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)260

()15

تهذيب الكمال (.)21/4

()16

المصدر السابق (.)21/4

()17

الثقات للعجلي (.)77

()18

تقريب التهذيب (.)120

()19

الثقات البن حبان (.)115/6

()20

الكاشف (.)264/1

()21

من تكلم فيه وهو موثوق (.)126

()22

التاريخ الكبير ( ،)176/3العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ( ،)339/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)351/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)189/16تهذيب الكمال

()23

طبقات ابن سعد (.)316/7

()24

الثقات للعجلي (.)142

( ،)167/8تذكرة الحفاظ ( ،)72/1طبقات المدلسين (.)31

()25

تاريخ اكإسالم (.)41/3

()26

المعين في طبقات المحدثين (.)37

()27

تقريب التهذيب (.)190

()28

الثقات البن حبان (.)196/4
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قلت :ثقة.
* مرثد بن وداعة العني الشرعبي أبو قتيلة الشامي الحمصي(.)1
قال البخاري( ،)2وابن حجر( :)3له صحبه ،وقال أبو حاتم :ليس له صحبة( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات ،وذكره في
التابعين( ،)5وقال ابن حجر مرة أخرى :مختلف في صحبته( ،)6وقال ابن حجر :من اختلف في صحبته فهو ثقة ال يسأل
عن حاله(.)7
قلت :ثقة مختلف في صحبته.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي بن المذهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي للحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم36 :

ِ
الحداد َو َحدثَنِي َعنه أَبو َمس ُعود األَصَبهَانِي أنبأنا أَبو ُن َعيم ال َح ِافظ نا ُسلَي َمان بن أَح َمد نا
قال ابن عساكرَ :وأنبأناه أَبو َعلي َ
أَحمد بن ُم َحمد بن َيحَيى بن َحم َزة حدثنا َحي َوة بن ُش َريح نا َب ِقية عن َب َحير بن َسعيد(َ )8عن َخالِد بن َمع َدان َعن أَبِي قَتِيلَة
ال رسو ُل ِ
عن عبد ِ
اهلل ( )ستصير األمور إلى أن تصيروا جنودا مجندة جندا بالشام وجندا
اهلل بن َح َوالة األَزِدي قَ َ
َ َ
ال :قَ َ َ ُ
ول ِ
ال :عليك بالشام فإ َّنه خيرة اهلل من أرضه يجتبي إليه خيرته
اهلل قَ َ
ال ابن َح َوالةِ :خر لِي َيا َر ُس َ
باليمن وجند ا بالعراق َفقَ َ
من عباده فإ َّن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)9
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن محمد بن يحيى بن أبو عبد اهلل الحضرمي  289ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
()1

الكنى واالسماء ( ،)699/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)299/8أسماء من يعرف بكنيته ( ،)55اكإستيعاب ( ،)1386/3أسد الغابة ( ،)134/5تهذيب الكمال

()2

التاريخ الكبير (.)415/7

( ،)359/27الكاشف ( ،)250/2اكإصابة (.)56/6
()3

تقريب التهذيب (.)524

()4

المراسيل البن أبي حاتم (.)202

()5

الثقات البن حبان (.)400/2

()6

تهذيب التهذيب (.)83/10

()7

التلخيص الحبير (.)127/1

()8

الصحيح سعد( .التاريخ الكبير .)137/2

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)76/1
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* حيوة بن شريح بن يزيد أبو العباس الحضرمي الحمصي  224ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد الحميري  197ه .ثقة إذا حدث عن ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي  160ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* مرثد بن وداعة العني أبو قتيلة الشامي الحمصي .ثقة ،مختلف في صحبته سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه أحمد بن محمد الحضرمي وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم37 :

اهيم المعروف بِابن َ َّ
قال ابن عساكر :وأَخبرناه أَبو عبد اهلل محمد بِن أَحمد بن إِبر ِ
ص ِادق ُمرِشد بِن َيحَيى بِن
َُ
َ
الخطاب َوأَبو َ
َ ُ
َ
َ
َ
)
1
(
اسم بن علِي ِإج َازةً وأَخبرناه أَبو محمد عبد الرحمن بِن أَبِي الحسن بن إِبر ِ
القَ ِ
الد َارِقي أَنا أَبو الفَ َرج َسهل بن بِشر بِن
اهيم َ
َ َ َ
َ
ََ
َ
َُ َ َ َ

()2
ط ِ
ط ِ
أَحمد ِ ِ ِ
اهر ُم َحمد بن أَح َمد
طبَّال أنبأنا أَبو ال َ
اهر ال َ
الح َسين بن ُم َحمد بن ال َ
الح َسن ُم َحمد بن ُ
اكإسفَ ِرائيني قَالوا أَخَب َرنا أَبو َ
َ
ِ
ِ
بن عبد اهلل بن َنصر الذهلِي نا موسى بن هارون نا أَبو َ ِ
الوِليد َعن َب ِحير بن َسعد َعن َخ ِالد بِن َمع َدان
َ
َ
ُ َ
َُ
طالب نا َبقية بن َ
ول ِ
اهلل ( )سيصير األمر إلى أن تكونوا أجناد ا مجندة جند ا بالشام وجند ا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َعن أَبِي قَتِيلَة َعن أَبِي َح َوالة أََّنهُ قَ َ

ال أَبو حوالةِ :خر لِي يا رس َ ِ
ال :فعليكم بالشام فإ َّنها خيرة اهلل تعالى من
ت َذلِك قَ َ
بالعراق وجند ا باليمن فَقَ َ
ول اهلل ِإن أَد َرك ُ
َ َُ
ََ
أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله.
وسى بِن َه ُارون أَنبأنا َه َّمام بِن َأبِي َب ِدر َعن َب ِقية بِِإسَن ِاد ِه َنح َوه(.)3
قَ َ
ال َو َحدثنا ُم َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:

* محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو عبد اهلل الرازي المعروف بابن الحطَّاب  525ه(.)4
وثقه ِ
يك في وقته في الدنيا من يدانيه في علو اكإسناد( ،)5والذهبي(.)6
السلَِفي وقال :لم ُ

قلت :ثقة.

* مرشد بن يحيى بن القاسم أبو صادق المديني المصري  517ه(.)7

()1

الصحيح الداراني( .سير أعالم النبالء .)127/15

()2

الصحيح الطَفَّاَل( .سير أعالم النبالء .)277/13

()4

معجم ابن عساكر ( ،)843/2النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)247/5تاريخ اكإسالم (.)463/11

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)77/1

()5

سير أعالم النبالء (.)399/14

()6

المصدر السابق (.)399/14

()7

ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)287تاريخ اكإسالم ( ،)282/11غاية النهاية في طبقات القراء (.)155/3
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وثقه ِ
السلَِفي( ،)1والذهبي(.)2
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن أبي الحسن الداراني أبو محمد الدمشقي  558ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)33
* سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد أبو الفرج اإلسفراييني  491ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)33
* محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن السري()3النيسابوري المصري أبو الحسن الطفَّال

()4

 448ه(.)5

وثقه ِ
السلَِفي وقال :كان بمصر من مشاهير الرواة ومن الثقات األثبات( ،)6والسمعاني وزاد صدوق مكثر( ،)7والذهبي(.)8

قلت :ثقة.
()10

* محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن نصر بن بجير أبو الطاهر الذهلي()9البغدادي المالكي  367ه
وثقه ابن عساكر( ،)11والخطيب( ،)12وابن الجوزي( ،)13والذهبي(.)14
قلت :ثقة.
* موسى بن هارون بن عبد اهلل بن مروان أبو عمران البغدادي التاجر البَّزاز  294ه(.)15

وثقه الدارقطني وزاد إمام( ،)16والخليلي وزاد حافظ بارع( ،)17والخطيب وزاد عالماً حافظاً( ،)18وابن ماكوال وقال :إمام في
علم الحديث( ، )19وابن الجوزي وقال :كان إمام أهل عصره وعالمة وقته في الحفظ والمعرفة بالرجال واالتقان وكان ثقة
صدوقا شديد الورع عظيم الهيبة( ،)20وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الكبير الحجة( ،)21وابن حجر وزاد حافظ كبير(.)22
قلت :ثقة حافظ كبير.

()1

سير أعالم النبالء (.)345/14

()2

المصدر السابق (.)345/14

()3

نسبة إلى سر ،وهي قرية من قرى الري( .األنساب .)136/7

()4

نسبة إلى بيع الطفل ،وهو الطين الذي يؤكل( .األنساب .)76/9

()5

وفيات المصريين ( ،)85المؤتلف والمختلف البن القيسراني ( ،)99إكمال االكمال ( ،)62/4تاريخ اكإسالم (.)714/9

()6

سير أعالم النبالء (.)277/13

()7

األنساب (.)76/9

()8

سير أعالم النبالء (.)277/13

()9

نسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة ،والى ذهل بن شيبان( .األنساب .)21/6

()10

المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)155/1ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( ،)267/5تاريخ اكإسالم ( ،)271/8رفع اكإصر عن قضاة مصر (.)325

()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)62/51

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)329/1

()13

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)257/14

()14

سير أعالم النبالء (.)258/12

()15

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)621/2سير أعالم النبالء (.)491/9

()16

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)157

()17

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)600/2

()18

تاريخ بغداد وذيوله (.)52/13

()19

اكإكمال في رفع اكإرتياب (.)27/3

()20

المنظم في تاريخ الملوك واألمم (.)58/13

()21

سير أعالم النبالء (.)491/9

()22

تقريب التهذيب ((.)554
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* عبد الجبَّار بن عاصم الرقي أبو طالب النسائي  233ه(.)1
وثقه يحيى بن معين( ،)2والدارقطني( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال يحيى بن معين مرة أخرى :ال بأس به(.)5
قلت :ثقة.
* بقية بن الوليد بن أبو يحمد الحميري  197ه .ثقة إذا حدث عن ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي  160ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* مرثد بن وداعة العني أبو قتيلة الحمصي .ثقة مختلف في صحبته ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن بقية بن الوليد عنعن ولم يصرح بالسماع ،وفيه عبد الرحمن الداراني ضعيف.
_________________________________
الرواية مختصرة
حديث رقم38 :

ِ
ِ
الح َسين بن َّ
النقور أنبأنا ِعي َسى بن َعِلي أنبأنا َعبد
الس َمرقَندي أنبأنا أَبو ُ
ص َاًر أَبو القَاسم بن َ
قال ابن عساكرَ :وأَخَبرناه ُمختَ َ
ِ
الش ِ
اهلل بن محمد الب َغ ِوي أنبأنا أَبو طَالِب عبد الجبار بِن ع ِ
اصم َّ
امي نا َب ِقية َعن َب ِحير بن َسعد َعن َخ ِالد بن َمع َدان َعن
َ
َ
َ
َ
َُ
ال :عليك بالشام فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)6
ول اهللَ ِخر لِي قَ َ
ت َيا َر ُس َ
أَبِي قَتِيلَة َعن ابن َح َوالة قَ َ
الُ :قل ُ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي البزاز  407ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)21
* عيسى بن علي بن عيسى بن داود أبو القاسم البغدادي  391ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)21
* عبد اهلل بن محمد بن عبد أبو القاسم البغوي  317ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)21
* عبد الجبَّار بن عاصم الرقي أبو طالب النسائي  233ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)37
* بقية بن الوليد أبو يحمد الحميري الحمصي  197ه .ثقة إذا حدث عن ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي  160ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
()1

طبقات ابن سعد ( ،)250/7التاريخ األوسط ( ،)362/2الكنى واألسماء ( ،)461/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)33/6تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)514/2تاريخ

()2

تاريخ بغداد وذيوله (.)113/11

دمشق البن عساكر ( ،)14/34تاريخ اكإسالم ( ،)860/5الوافي بالوفيات ( ،)29/18تهذيب التهذيب (.)102/6
()3

المصدر السابق (.)113/11

()4

الثقات البن حبان (.)418/8

()5

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)93

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)77/1
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* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* مرثد بن وداعة العني أبو قتيلة الحمصي .ثقة مختلف في صحبته ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن بقية بن الوليد عنعن ولم يصرح بالسماع.
_________________________________
رواية ثور بن يزيد عن جابر عن خالد بن معدان
حديث رقم39 :

ِ
ِ
الح ِافظ نا ُسلَي َمان بِن أَح َمد نا ُم َحمد بِن
الح َّداد كتَ َابةً َو َحدثني أَبو َمس ُعود أَنا أَبو ُن َعيم َ
قال ابن عساكر :أَخَب َرناه أَبو َعلي َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َدقَة َعن ثَور بِن َي ِزيد َعن َخ ِالد بِن
السم َسار نا ِإس َماعيل بِن إِب َراهيم التَّر ُج َماني نا داود بِن َ
الجَّراح َعن َ
َعلي بِن ُش َعيب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان
المق ِدس َعلَى ِمنَبر َيخطُب قَ َ
َمع َدان َحدثني أَبو قُتَيلَة قَ َ
الَ :ش ِهد ُ
الِ :إذ قَ َام إِلَيه َر ُجل فَ َك َ
ت ُم َع ِاوَية بن أَبي ُسفَيان في َبيت َ

الَ :بيَنا أَنا َعند رس ِ
ال :عليك
ال َر ُجلِ :خر لِي قَ َ
ال :إ َّن اهلل فاتح لكم وممكن لكم فَقَ َ
ول اهللَ (ِ )إذ قَ َ
َول َما استَفتَ َح بِ ِه قَ َ
أ َ
َُ
بالشام فإ َّنها خيرة اهلل من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده(.)2
تخريج الحديث:
مسند الشاميين ( )256/1ح (َ )442عن ُم َح َّمد بن ُش َعيب _به.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* محمد بن علي بن شعيب بن عدي بن ه َّمام ،أبو بكر السمسار  290ه(.)3
قال الدارقطني :ثقة(.)4

سام أبو إبراهيم الترجماني
* إسماعيل بن إبراهيم بن ب َّ

()1
()2
()3

الصحيح َرَّواد( .تاريخ دمشق البن عساكر .)208/18
تاريخ دمشق البن عساكر (.)77/1

فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)112/1تاريخ بغداد وذيوله (.)279/3

()4

تاريخ اكإسالم (.)817/6

()5

نسبة إلى الترجمان( .األنساب .)33/3

()6

()5

 236ه(.)6

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)365/8تهذيب الكمال ( ،)13/3تاريخ اكإسالم ( ،)793/5الوافي بالوفيات (.)47/9
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قال ابن سعد :كان صاحب سنة وفضل وخير( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال يحيى بن معين( ،)3وأحمد بن
حنبل( ،)4وأبو داود( ،)5والنسائي( ،)6وابن حجر( :)7ليس به بأس ،وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى :شيخ(.)8
قلت :صدوق.
* رواد بن الجَّراح أبو عصام العسقال ني  211ه(.)9

وثقه يحيى بن معين( ، )10وقال أحمد بن حنبل :صاحب سنة ،وقال مرة أخرى :صدوق ،وقال مرة أخرى :إن في حديثه

خطأ( ،)11وقال الدارقطني :متروك( ،)12وقال البخاري :كان قد اختلط ال يكاد أن يقوم حديثه( ،)13وقال أبو حاتم :مضطرب
الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق( ،)14وقال النسائي :ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد
اختلط( ،)15وقال ابن حبان :كان يخطئ ويخالف( ،)16وقال ابن حجر :صدوق اختلط بأخرة فترك(.)17
قلت :ضعيف.
* صدقة بن عبد اهلل أبو معاوية ويقال أبو محمد َّ
الشامي الدمشقي المعروف بالسمين

()1

طبقات ابن سعد (.)255/7

()2

الثقات البن حبان (.)93/8

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)157/2

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)262/6

()5

المصدر السابق (.)262/6

()6

()18

 166ه(.)19

المصدر السابق (.)262/6

()7

تقريب التهذيب (.)105

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)157/2

الكنى واألسماء ( ،)654/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)114/4الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( ،)153/2اكإرشاد في معرفة علماء الحديث ( ،)470/2تاريخ دمشق

()9

البن عساكر ( ،)208/18الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)286/1تهذيب الكمال ( ،)227/9المغني في الضعفاء (.)233/1
()10
()11

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)110

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)250

()12

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)30

()13

التاريخ الكبير (.)336/3

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)524/3

()15

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)40

()16

الثقات البن حبان (.)246/8

()17
()18

تقريب التهذيب (.)211

هذه الصفة لمن له السمن والخصب في الجسم واألطراف( .األنساب .)249/7

( )19التاريخ الكبير ( ،)296/4الضعفاء الصغير للبخاري ( ،)76الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)115/5تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)16/24الضعفاء والمتروكون البن الجوزي
( ،)54/2تهذيب الكمال ( ،)133/13المغني في الضعفاء (.)307/1
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(د َحيم)()1وأبو حاتم( :)2محله الصدق غير أنه كان يشوبه القدر ،وضعفه يحيى بن معين(،)3
قال عبد الرحمن بن إبراهيم ُ

وأحمد بن حنبل( ،)4والنسائي( ،)5وابن شاهين( ،)6والدارقطني( ،)7والذهبي( ،)8وابن حجر( ،)9وقال مسلم :منكر الحديث(،)10
وقال أبو زرعة :كان قدريا ليناً( .)11وقال ابن حبان :كان ممن يروي الموضوعات عن األثبات(.)12

قلت :ضعيف.
* ثور بن يزيد بن زياد الكالعي ويقال :الرحبي

()13

أبو خالد َّ
الشامي الحمصي  153ه(.)14

وثقه سفيان الثوري( ،)15وابن سعد( ،)16ويحيى بن معين( ،)17وأحمد بن حنبل وقال :إال أنه كان يرى القدر( ،)18وعبد الرحمن
(د َحيم)( ،)19والعجلي( ،)20والنسائي( ،)21وابن شاهين( ،)22والذهبي( ،)23وابن حجر وزاد ثبت( ،)24وذكره ابن
ابن إبراهيم ُ
حبان في الثقات( ،)25وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى :ليس به بأس( ،)26وقال أبو حاتم :صدوق حافظ(.)27
قلت :ثقة ثبت.
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* مرثد بن وداعة العني أبو قتيلة الحمصي .ثقة مختلف في صحبته ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
* معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  60ه(.)28
()1
()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)430/4
المصدر السابق (.)430/4

()3

سؤاالت ابن الجنيد (.)359

()4

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)300/1

()5

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)58/1

()6

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (.)111

()7

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)196/1

()8
()9

الكاشف (.)502/1

تقريب التهذيب (.)275

()10
()11

الكنى واألسماء (.)758/2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)430/4

()12

المجروحون البن حبان (.)374/1

()13

نسبة إلى الرحبة وهي بلدة من بالد الجزيرة في آخر حد هساب على أول حد الشام يقال لها رحبة( .األنساب .)89/6

()14

التاريخ الكبير ( ،)181/2الكنى واألسماء ( ،)280/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)309/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)183/11المغني في الضعفاء (،)124/1

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)469/2

طبقات المدلسين (.)60
()16

طبقات ابن سعد (.)324/7

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)469/2

()18

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)86/1

()19

تهذيب الكمال (.)422/4

()20

الثقات للعجلي (.)92

()21

تهذيب الكمال (.)427/4

()22

تاريخ أسماء الثقات (.)53

()23

الكاشف (.)285/1

()24

تقريب التهذيب (.)135

()25

الثقات البن حبان (.)129/6

()26

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)469/2

()27

المصدر السابق (.)469/2

()28

اكإستيعاب ( ،)1416/3أسد الغابة ( ،)201/5اكإصابة (.)120/6
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صحابي جليل
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه رواد بن الجراح وصدقة بن عبد اهلل وهما ضعيفان.
_________________________________
الرواية التي خالف فيها فضالة بن شريك
حديث رقم40 :

ِ
ِ ِ ِِ
ِ
الرح َمن
قال ابن عساكر :أَخَب َرنا أَبو َعلي َ
المق ِرئ في كتَابه َو َحدثني أَبو َمس ُعود األَصَبهَاني َعنهُ أَنبأنا َعبد َ
الح َسن بن أَح َمد ُ
بِن محمد أَحمد الذكواني نا عبد ِ
اهلل بِن محمد بِن جعفَر الوَّراق نا بِن أَبِي ع ِ
اصم أنبأنا َعم ُرو بِن ُعث َمان نا ُم َحمد بِن ِحمَير
َ
َ
َُ
َ
َ
ُ َ
َ

ِ
ِ
ال :قد تك َّفل اهلل تبارك تعالى بالشام
النبي ( )قَ َ
فضالة بن شريك َعن َخالد بِن َمع َدان َعن عرَباض بِن َس ِارَية َعن َ
نا َ
وأهله.
قال ابن عساكر :هذا مختصر(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم (.)1
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد األصبهاني أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن أبي بكر أبو القاسم الهمداني األصبهاني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن عمرو بن الض َّحاك بن مخلد أبو بكر ابن أبي عاصم  287ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار أبو حفص الحمصي  250ه(.)2
وثقه النسائي( ،)3وأبو داود( ،)4والذهبي( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال أبو زرعة :كان أحفظ من محمد بن المصفى
وأحبهما إلي( ،)7وقال أبو حاتم( ،)8والذهبي مرة أخرى( ،)9وابن حجر( :)10صدوق وزاد الذهبي حافظ .قلت :ثقة.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)78/1

()2

الكنى واألسماء ( ،)211/1فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)219/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)278/46تهذيب الكمال ( ،)144/22سير أعالم النبالء (.)27/10

()3

مشيخة النسائي (.)60

()4

تهذيب التهذيب (.)76/8

()5

تذكرة الحفاظ (.)71/2

()6

الثقات البن حبان (.)488/8

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)249/6

()8

المصدر السابق (.)249/6

()9

الكاشف (.)83/2

()10

تقريب التهذيب (.)424
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* محمد بن حمير بن أنيس القضاعي

()1

السليحي

()2

أبو عبد الحميد ،ويقال :أبو عبد اهلل الحمصي  200ه(.)3

وثقه يحيى بن معين( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال أحمد بن حنبل :ما علمت إال خي اًر( ،)6وقال النسائي( ،)7ويحيى
ابن معين مرة أخرى( ،)8والدارقطني( :)9ال بأس به ،وقال الدارقطني :وثقه بعض مشايخنا وجرحه بعضهم( ،)10وقال أبو
حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)11وقال يعقوب بن سفيان :ليس بالقوي( ،)12وقال الذهبي :ما هو بذاك الحجة حديثه يعد
في الحسان( ،)13وقال ابن حجر :صدوق(.)14
قلت :صدوق.
* فضالة بن شريك.
قال أبو حاتم :ال أعرفه

()15

* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
السلمي أبو نجيح  71ه(.)16
* العرباض بن سارية ُّ
صحابي جليل.
درجة الحديث:
ضالة بن شريك فقال فيه أبو حاتم :ال أعرفه،
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن الهمداني ضعيف ،وأما فُ َ
وقال أبو حاتم :قد دخل له حديث في حديث؛ حديث ابن حوالة في حديث سعيد بن عبد العزيز(.)17
_________________________________
حديث رقم41 :

ام ِه أَبو علِي الحسن بِن أَحمد الح َّداد وجماعة ِإج َازة قَالَوا أَخبرنا أَبو بكر محمد بِن عبد ِ
قال ابن عساكر :وأَخبرناه بِتَم ِ
اهلل
َ
َ َُ
َ َ َََ َ َ
َ
َ َ
ََ
َ
الحم ِ
اهيم بِن محمد بِن ِعرق ِ
طبرانِي نا إِبر ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِي نا
َُ
َ
ابِن ُم َحمد بِن ِإب َراهيم بِن ِري َذة التَّاجر نا أَبو القَاسم ُسلَي َمان بِن أَح َمد ال َ َ َ
عمرو بِن عثمان نا محمد بِن ِحمير نا َفضالة بِن شريك عن َخالِد بِن مع َدان عن ِ
العرَباض َعن َ ِ
وماً
َ
َ
َ
َ
َُ
َ ُ
النبي ( )أََّنهُ قَ َام َي َ
َ
ُ َ
()1
()2

نسبة إلى قضاعة( .األنساب .)446/10

نسبة إلى سليح وهو بطن من قضاعة( .األنساب .)191/7

()3

التاريخ الكبير ( ،)68/1الكنى واألسماء ( ،)648/1تاريخ ابن يونس ( ،)201/2ميزان االعتدال ( ،)532/3الوافي بالوفيات (.)24/3

()4

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)204/1

()5

الثقات البن حبان (.)441/7

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)240/7

()7

تهذيب الكمال (.)119/25

()8
()9

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)91
سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)58

()10
()11

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)272

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)240/7

()12

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)55/3

()13

سير أعالم النبالء (.)20/8

()14

تقريب التهذيب (.)475

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)78/7

()16

أسد الغابة ( ،)19/4اكإستيعاب ( ،)1238/3اكإصابة (.)398/4

()17

علل الحديث البن أبي حاتم (.)566/6
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اس فَقَال :أيَّها َّ
الن ِ
ِمن األَيَّام ِفي َّ
ال ابن
الناس توشكوا أن تكونوا أجناد ا مجندةا جند ا بالشام وجند ا بالعراق وجند ا باليمن فَقَ َ
ول ِ
اهلل إِن أَد َرَكنِي َذِلك َّ
ال :إني اخترت لك الشام فإ َّنه خيرة المسلمين وصفوته من بالده
الزَمان فَاختَر لِي فَقَ َ
َح َوالةَ :يا َر ُس َ
يجتبي إليها صفوته من خلقه فمن أتى( )1فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله.
الرواية عنهما ِفي ح ِديث و ِ
وهذان القَوالَ ِن ِ
احد(.)2
َ
ََ َ
صحي َحان فَ َقد َج َ
َ
اءت ِ َ َ َ ُ َ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* الحسن بن أحمد أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* محمد بن عبد اهلل أبو بكر األصبهاني ابن ريذة  440ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)22
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* إبراهيم بن محمد بن الحارث بن محمد بن عبد الرحمن بن عرق البحيصي الحمصي.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عمرو بن عثمان أبو حفص الحمصي  250ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)40
* محمد بن حمير بن أنيس أبو عبد الحميد الحمصي  200ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)40
* فضالة بن شريك .قال أبو حاتم :ال أعرفه ،سبق ذكره حديث رقم (.)40
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)35
السلمي أبو نجيح  71ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)40
العرباض بن سارية ُّ
درجة الحديث:
ضالة بن ُش َريك قال أبو حاتم :ال أعرفه ،وأما إبراهيم بن محمد بن الحارث فلم أقف
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه فُ َ
له على ترجمة ،وقال أبو حاتم :قد دخل له حديث في حديث؛ حديث ابن حوالة في حديث سعيد بن عبد العزيز(.)3
_________________________________
حديث رقم42 :

ِ
ِ ِ
ِ
الصفر
الس َمرقَندي في َما قَ َأرتُهُ َعلَيه َعن أَبِي طَاهر ُم َحمد بِن أ َ
َح َمد بِن أَبِي َ
قال ابن عساكرَ :وأَخ َبرناه أَبو القَاسم بِن َ
الغسَّانِي بِِقراءتِي علَي ِه أنبأنا أَبو يعلَى عبد ِ
اهلل بِن ُم َحمد بِن َحم َزة بِن أَبِي َك ِري َمة _
الح َسن بِن ُم َحمد بِن أَح َمد َ
َ
َ
َ
أَبو ُم َحمد َ
َ
()4

أَنبأنا

()5
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضالة بِن شريك
الم َعافَا بِن أَح َمد بن َعم ُرو بِن ُعث َمان الحمصي نا ُم َحمد بِن حمَير َحدثَني َف َ
بِ َ
صي َدا_ أَخَب َرني ُم َحمد بن ُ
()6
حدثني َخ ِالد بِن مع َدان عن ِ
ظهُم م ِ
الن ِ
النبِي ( )أََّنهُ قَ َام ِفي َّ
ظةً َبلِي َغة
وع َ
العرَباض بِن َس ِارَية السليمي َعن َ
َ
َ
وم ًا فَ َو َع َ َ
اس َي َ
َ

()1

الصحيح أبى فليلحق( .تاريخ دمشق البن عساكر .)77/1

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)78/1

()3

علل الحديث البن أبي حاتم (.)566/6

()4

الصحيح أبي الصقر( .سير أعالم النبالء .)77/14

()5

الصحيح عن عمرو.

()6

الصحيح السلمي.
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()1
ِ
ال :أيُّها َّ
الناس يوشك أن تكونوا أجناد ا مجندةا جند بالشام وجند بالعراق
العُيون فَقَ َ
َو َجلَت ِمنهَا ُ
القلُوب َوَذ َرفَت منهَا األعين ُ

ول ِ
وجندا باليمن فَقَام عبد ِ
ال :إني أختار لكم الشام فإ َّنه عقر
لك فَاختَر لِي قَ َ
اهلل :إِن أَد َرَكنِي َذ َ
ال َيا َر ُس َ
اهلل بِن َح َوالة َفقَ َ
َ
دار المسلمين وصفوة اهلل من بالده يجتبي إليَّها صفوته من خلقه وأ َّما أنتم فكلتكم()2بيمنكم واسقوا من غدركم فإ َّن اهلل

تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)3
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2

* محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن أبي الصقر أبو طاهر اللَّخمي()4األ نباري

()5

 476ه(.)6

وثقه ابن الجوزي وزاد ثبت فاضل صوام قوام( ،)7وقال الذهبي :اكإمام المحدث(.)8
قلت :ثقة.
الرحمن بن يحيى بن جميع أبو محمد الغساني
* الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد َّ

()9

 437ه(.)10

لم أقف له على جرح أو تعديل.
* عبد اهلل بن محمد بن حمزة بن عبد اهلل بن سليمان بن أبي كريمة أبو يعلى الصيداوي( 360_351)11ه(.)12
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* محمد بن المعافى بن أحمد بن محمد بن بشير بن أبي كريمة أبو عبد اهلل الصيداوي  291ه.
وثقه أبو سعد السمعاني( ،)13وابن المقرئ( ،)14والذهبي وزاد عالم( ،)15وذكره ابن حبان في الثقات(.)16
قلت :ثقة.
* عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي  250ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)40
* محمد بن حمير أبو عبد الحميد الحمصي  200ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)40
()1

الصحيح حذفها؛ ألنها زيادة.

()2

الصحيح فعليكم بيمنكم( .تاريخ دمشق البن عساكر .)78/1

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)79/1

()4

نسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام( .األنساب .)211/11

()5

نسبة الى بلدة قديمة على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ( .األنساب .)353/1

()6

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)147/51سير أعالم النبالء ( ،)77/14النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (.)118/5

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)232/16

()8

سير أعالم النبالء (.)77/14

()9

نسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وانما سميت غسان بماء نزلوه( .األنساب .)42/10

()10

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)352/13تاريخ اكإسالم ( ،)565/9النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (.)40/5

()11

نسبة إلى صيداء ،وهي بلدة على ساحل بحر الشام قريبة من صور( .األنساب .)356/8

()12

معجم الشيوخ البن الصيداوي ( ،)306تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)178/32تاريخ اكإسالم (.)166/8

()13

األنساب (.)356/8

()14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)12/56

()15

تاريخ اكإسالم (.)197/7

()16

الثقات البن حبان (.)155/9
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* فضالة بن شريك .قال أبو حاتم :ال أعرفه ،سبق ذكره حديث رقم (.)40
* خالد بن معدان بن أبي كرب الكالعي أبو عبد اهلل الحمصي  103ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)35
سلمي أبو نجيح  71ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)40
العرباض بن سارية ال ُّ
درجة الحديث:
ضالة بن ُش َريك قال أبو حاتم :ال أعرفه ،وأما الحسن بن محمد الغساني وعبد اهلل بن
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه فُ َ
محمد الصيداوي فلم أقف لهما على جرح أو تعديل ،وقال أبو حاتم :قد دخل له حديث في حديث ،حديث ابن حوالة في
حديث سعيد بن عبد العزيز(.)1
_________________________________
رواية سلمان بن سمير
حديث رقم43 :

اسم بن الحصين أنبأنا أَبو أبو()2علِي بن المذهب أنا أَبو بكر بن مالِك نا عبد ِ
قال ابن عساكر :أَخبرناه أَبو القَ ِ
اهلل بن أَح َمد
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ِ
صام بن َخ ِالد َو َعلِي بن َعيَّاش قَال :أَنبأنا َح ِريز َعن َسل َمان بن َس ِمير َعن ابن َح َوالة األَزِدي َو َكان ِمن
َح َدثني أَبِي نا ع َ

أَصحاب رس ِ ِ
ال :ستكون أجنادا مجندةا شام ويمن وعراق واهلل تعالى أعلم بأيَّها بدأ وعليكم
النبِي ( )قَ َ
ول اهلل (َ )عن َ
َ َُ
بالشام أل وعليكم بالشام أل وعليكم بالشام فمن كره فعليه يمنه()3وليستق من غدره فإ َّن اهلل قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)4
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عصام بن خالد الحضرمي أبو إسحاق الحمصي  214ه(.)5
قال النسائي :ليس به بأس()6وقال ابن حجر :صدوق

()7

وذكره ابن حبان في الثقات(.)8

قلت :صدوق.
()1
()2

علل الحديث البن أبي حاتم (.)566/6
هذه زيادة واألصل حذفها.

()3

الصحيح بيمنه( .تاريخ دمشق البن عساكر .)56/1

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)79/1

()5

التاريخ الكبير ( ،)71/7الكنى واألسماء ( ،)45/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)26/7تاريخ اكإسالم (.)396/5

()6

تهذيب الكمال (.)58/20

()7

تقريب التهذيب (.)390

()8

الثقات البن حبان (.)301/7
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* علي بن عيَّاش بن مسلم األ لهاني

()1

أبو الحسن الحمصي  210ه(.)2

وثقه يحيى بن معين وقال :ال بأس به( ،)3والعجلي( ،)4والنسائي( ،)5والدارقطني وزاد حجة( ،)6والخليلي( ،)7وابن حجر وزاد
ثبت( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقناً( ،)9وقال أحمد بن حنبل :علي بن عياش اثبت من عصام الحضرمي(،)10
وقال أبو حاتم :كنت أفيد الناس عن علي بن عياش وأنا مقيم بدمشق ،فيخرجون فيسمعون منه ويرجعون وأنا مقيم بدمشق
حتى ورد نعيه( ،)11وقال الذهبي :الحافظ الصدوق(.)12
قلت :ثقة ثبت.
* حريز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرحبي()13المشرقي()14أبو عثمان ،ويقال :أبو عون َّ
الشامي الحمصي
 163ه(.)15
وثقه يحيى بن معين( ،)16وأحمد بن حنبل وقال :ليس بالشام أثبت من حريز إال أن يكون بحير( ،)17وعبد الرحمن بن إبراهيم
(د َحيم)( ،)18والعجلي( ،)19وأبو حاتم وزاد متقن حسن الحديث( ،)20وابن عدي وزاد من األثبات( ،)21وابن شاهين(،)22
ُ

والخطيب وزاد ثبت( ،)23والذهبي وزاد ثبت لكنه ناصبي( ،)24وابن حجر :وزاد ثبت رمي بالنصب( ،)25وقال أحمد بن حنبل:

صحيح الحديث إال أنه يحمل على علي بن أبي طالب( ،)26وقال علي بن المديني :لم يزل من أدركناه من أصحابنا

()1

نسبة الى ألهان بن مالك أخي همدان بن مالك( .األنساب .)342/1

()2

طبقات ابن سعد ( ،)329/7التاريخ الكبير ( ،)290/6تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)334/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)115/43سير أعالم النبالء (.)410/8

()3

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)110

()4

الثقات للعجلي (.)349

()5

تهذيب الكمال (.)84/21

()6

المصدر السابق (.)84/21

()7

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)454/1

()8

تقريب التهذيب (.)404

()9

الثقات البن حبان (.)460/8

()10

تهذيب الكمال (.)84/21

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)199/6

()13

نسبة الى بنى رحبة( .األنساب .)93/6

()14

نسبة إلى مشرق ضد المغرب وظني أنه بطن من همدان نزل الكوفة( .األنساب .)275/12

()12سير أعالم النبالء (.)410/8

()15

التاريخ الكبير ( ،)103/3الكنى واألسماء ( ،)545/1المجروحين البن حبان ( ،)268/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)336/12تهذيب الكمال ( ،)568/5سير أعالم

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)289/3

النبالء (.)524/6
()17

المصدر السابق (.)289/3

()18

المصدر السابق (.)289/3

()19

الثقات للعجلي (.)112

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)289/3

()21

الكامل في ضعفاء الرجال (.)394/3

()22

تاريخ أسماء الثقات (.)73

()23

تاريخ بغداد وذيوله (.)260/8

()24

المغني في الضعفاء (.)154/1

()25

تقريب التهذيب (.)156

()26

الكامل في ضعفاء الرجال (.)391/3
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يوثقونه( ،)1وقال ابن الجوزي :ال يجوز الرواية عنه ألنه كان يلعن علي بن أبي طالب( .)2قلت :ثقة ثبت لكنه رمي بالنصب.
* سلمان بن سمير األ لهاني أبو الحسن الشامي ويقال :سليمان(.)3
وثقه العجلي( ،)4وقال أبو داود :شيوخ حريز كلهم ثقات( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال ابن حجر :مقبول(.)7
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن المذهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم _ 44 :أ _

عنهُ أَبو مسعود األَصبهانِي نا أَبو ُنعيم الح ِافظ نا أَبو القَ ِ
ِ
اسم ُسلَي َمان
الح َّداد ِإ َج َازةً َو َحدثني َ
َ
قال ابن عساكر :أَخبرناه أَبو َعلي َ
َ
َ ُ
ََ

الحم ِ
بِن أَحمد حدثنا أَحمد بِن محمد بِن يحيى بِن حم َزة نا علِي بِن عياش ِ
صي نا حريز بِن ُعث َمان نا َسل َمان بِن َس ِمير َعن
َ
َ
َ
َ َ
َُ
َ َ
َ
ال :تكون أجناد ا جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن واهلل أعلم بأيها بدأ فعليكم
النبي ( )قَ َ
َعبد اهلل بِن َح َوالة َعن َ
بالشام ثالث مَّرات فمن كره فعليه بيمنه وليستق من غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)8
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن محمد بن يحيى أبو عبد اهلل الحضرمي  289ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* علي بن عيَّاش بن مسلم األ لهاني أبو الحسن الحمصي  210ه .ثقة ثبت سبق ،ترجمته حديث رقم (.)43
* حريز بن عثمان أبو عثمان َّ
الشامي  163ه .ثقة ثبت رمي بالنصب ،سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* سلمان بن سمير األ لهاني أبو الحسن الشامي .مقبول سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة 58 ،ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
()1
()2

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)152

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)197/1

()3

التاريخ الكبير ( ،)138/4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)298/4المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)1250/3تهذيب مستمر األوهام ( ،)273تهذيب التهذيب (.)137/4

()4

الثقات للعجلي (.)198

()5

تهذيب الكمال (.)244/11

()6

الثقات البن حبان (.)386/6

()7

تقريب التهذيب (.)246

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)79/1
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درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه أحمد بن محمد الحضرمي وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم _ 44 :ب _

الص ِقلي أَنا أَبو عبد ِ
وأَخبرناه أَبو الفَتح يوسف بِن عبد الواحد بِن محمد أَنبأنا أَبو منصور ُشجاع ِ
اهلل إِس َحاق بِن َيحَيى بِن
َ
َ
َُ
َ َ َ
َ َ
َ ُ
ُ ُ
ِ
الصفَّار نا َعبد ال َك ِريم بِن الهَيثَم أَنا ابن ال َش َمار أَنبانا َح ِريز بِن ُعث َمان َعن
ُم َحمد بِن َمن َدة حدثنا ِإس َماعيل َيعني ابن ُم َحمد َ

سلمان بِن س ِمير يرُده إِلى عب ِد ِ
اهلل بن َح َوالة َنح َوهُ(.)1
َ
َُ ُ
َ
َ َ
رجال سند الحديث:

* يوسف بن عبد الواحد بن محمد أبو الفتح األصبهاني  540ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* شجاع بن علي بن شجاع أبو منصور األصبهاني  467ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد اهلل األصبهاني  395ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو علي البغدادي  341ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمران الدَّيرعاقولى

()2

البغدادي أبو يحيى القطَّان  278ه

()3

وثقه الخطيب( ،)4وابن الجوزي وزادا ثبت( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال أبو بكر الخالل :جليل كبير( ،)7وقال
الذهبي :الحافظ الحجة الصدوق(.)8
قلت :ثقة.
* الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي  222ه(.)9
وثقه محمد بن عمار الموصلي وقال :كان بسلمية ،وكان إذا جاءه أصحاب الحديث قال لهم :القطوا لي الزعفران ،وثمة
ينبت الزعفران ،وكانوا يلقطون الزعفران ثم يحدثهم( ،)10وأبو حاتم وقال :كان كاتب إسماعيل بن عياش  -كما يسمى أبو

()1
()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)80/1

هذه قرية كبيرة على عشرة فراسخ أو خمسة عشر فرسخا من بغداد يقال لها دير العاقول ،والنسبة إليها دير عاقولى وعاقولى أيضا( .األنساب.)442/5

()3

تاريخ اكإسالم ( ،)570/6الوافي بالوفيات ( ،)65/19المقصد األرشد (.)194/2

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)78/11

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)301/12

()6

الثقات البن حبان (.)423/8

()7

طبقات الحنابلة (.)216/1

()8
()9

سير أعالم النبالء (.)335/13

طبقات ابن سعد ( ،)328/7تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)446/4التاريخ الكبير ( ،)344/2الكنى واألسماء ( ،)924/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)490/2مشتبه
أسامي المحدثين ( ،)94تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)69/15سير أعالم النبالء ( ،)399/8الوافي بالوفيات (.)71/13

()10

تهذيب الكمال (.)153/7
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صالح كاتب الليث  -وهو نبيل صدوق( ،)1والذهبي( ،)2وابن حجر وزاد ثبت( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال
العجلي :ال بأس به( ،)5وقال أحمد بن حنبل :أما حديثه عن صفوان بن عمرو وحريز فصالح( .)6قلت :ثقة ثبت.
* حريز بن عثمان أبو عثمان َّ
الشامي  163ه .ثقة ثبت رمي بالنصب ،سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* سلمان بن سمير األ لهاني أبو الحسن الشامي .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح.
_________________________________
حديث رقم45 :

قال ابن عساكر :أَنبأنا أَبو عِلي الح َّداد وحدثني أَبو مسعود أَنبأنا أَبو القَ ِ
اسم عبد الرحيم( )7بِن ُم َحمد بِن أَح َمد بن َعبد
َ ََ
َ
َ ُ
الرحمن نبأنا أَبو محمد عبد ِ
اهلل بن محمد بِن جعفَر نبأنا ابن أَبِي ع ِ
اصم نا َعم ُرو بن ُعث َمان نا أَبِي َعن َح ِريز بِن ُعث َمان
َ
َ
َُ
َُ َ
َ
()8
النبِي ( )قَا َل :إ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله .
َعن َسل َمان بن َب ِشير َعن ابن َح َوالة َعن َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1مختص ًار.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن أبي بكر محمد أبو القاسم الهمداني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن عمرو بن الض َّحاك أبو بكر ابن أبي عاصم  287ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عمرو بن عثمان بن سعيد أبو حفص الحمصي  250ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)40
* عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي أبو عمرو الحمصي  209ه(.)9

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)129/3

()2

المعين في طبقات المحدثين (.)73

()3

تقريب التهذيب (.)176

()4

الثقات البن حبان (.)194/8

()5

الثقات للعجلي (.)127

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)129/3

()7

الصحيح عبد الرحمن سير أعالم النبالء (.)242/13

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)80/1

()9

الكنى واألسماء ( ،)569/1مشتبه أسامي المحدثين ( ،)203تهذيب الكمال ( ،)377/19تاريخ اكإسالم (.)393/5
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وثقه يحيى بن معين( ،)1وأحمد بن حنبل( ،)2ويعقوب بن اسحاق( ،)3والدارقطني( ،)4والحاكم( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر(،)7
وذكره ابن حبان في الثقات(.)8
قلت :ثقة.
* حريز بن عثمان أبو عثمان الحمصي  163ه .ثقة ثبت رمي بالنصب ،سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* سلمان بن سمير األ لهاني أبو الحسن الشامي .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)43
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الهمداني ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
رواية عبد اهلل الثماني والحارث بن الحارث وكثير بن مرة
حديث رقم46 :

ِ
العبَّاس أَنبأنا أَبو ُم َحمد بِن
قال ابن عساكر :أَخَب َرناه أَبو َ
صور الفَقَيه أَنبأ أَبِي أَبو َ
الح َسن َعلي بن أَح َمد بن ُم َحمد بِن َمن ُ
أَبِي نصر نا الحسن بِن حبِيب الحنابصري( )9نا عبد ِ
اهلل بن ُعَبيد بن َيحَيى بِن أَبِي َحرب أنبأنا أَبو َعلقَ َمة َنصر بِن ُخ َزي َمة
َ
َ
َ
ََ
ِ ِ ِ
الرح َمن بِن َعبد
بِن ُجَن َ
ادة أَخَب َرنِي أَبِي َعن َنصر بِن َعلقَ َمة َعن أَخيه َيعني َمحفُوظ بن َعلقَ َمة َعن ابن َعايِذ َوهو ابن َعبد َ

ال رسو ُل ِ
ِ
اهلل بِن عبد الثماني وجبير بِن ُنفَير والح ِارث بِن الح ِارث و َكثِير بِن مَّرةَ وَنفَر ِمن الفُقَ ِه ِ
اء أ َّ
اهلل
َن ابن َح َوالةَ قَ َ
َ
َ َ
َ َُ
َ
َ
ال :قَ َ َ ُ
ُ َ
َ
( )لتكوَّنن أجناد ا ثال ثة :جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن فعليكم بالشام فإ َّنها صفوة اهلل من بالده واليها يجتبي
صفوته من عباده فمن أبى فليستق بغدر اليمن فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)10
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* علي بن أحمد بن منصور أبو الحسن الدمشقي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
ساني  468ه(.)11
* أحمد بن منصور بن محمد بن قيس أبو العبَّاس الغ َّ

()1
()2

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)153

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)409/2

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)152/6

()4

تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان (.)160

()5

تهذيب التهذيب (.)118/7

()6

الكاشف (.)7/2

()7

تقريب التهذيب (.)383

()8
()9

الثقات البن حبان (.)449/8

الصحيح الحصائري( .تاريخ دمشق البن عساكر .)49/13

()10
()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)80/1

ترتيب المدارك في تقريب المسالك ( ،)57/8إكمال اكإكمال ( ،)597/4تاريخ اكإسالم (.)258/10
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وثقه ابن عساكر( ،)1واألَكفَانِي وقال :كان متحر از ضابطا مشتغال بالعلم ،مواظبا عليه إلى أن توفي رحمه اهلل( ،)2وقال
السلفي :في ترجمة ابنه علي محدث ابن محدث(.)3
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم أبو محمد الدمشقي  420ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
* الحسن بن حبيب بن عبد الملك الدمشقي الحصائري أبو علي الشافعي  338ه(.)4
وثقه ابن عساكر وزاد ثبت( ،)5وال َكتَّانِي وزاد نبيل حافظ(.)6
قلت :ثقة.

* عبد اهلل بن عبيد اهلل بن يحيى بن ابي حرب السلمي أبو العباس الدمشقي.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* نصر بن خزيمة بن علقمة بن محفوظ بن علقمة أبو علقمة الحضرمي (.)7( )250-241
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* خزيمة بن جنادة بن علقمة بن محفوظ بن علقمة أبو نصر الحضرمي.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي  140-131ه .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)32
* محفوظ بن علقمة الحضرمي أبو جنادة الحمصي 120-111ه(.)8
وثقه يحيى بن معين( ،)9وقال أبو زرعة :ال بأس به( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال ابن حجر :صدوق(.)12
قلت :صدوق.
* عبد الرحمن بن عائذ األ زدي الثمالي

()1
()2

()13

أبو عبد اهلل ويقال :أبو عائذ

()14

الشامي الحمصي  100ه(.)15

تاريخ دمشق البن عساكر (.)32/6

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)50

()3

سير أعالم النبالء (.)435/14

()4

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)670/2معجم الشيوخ البن جميع الصيداوي ( ،)244بغية الطلب بتاريخ حلب ( ،)2308/5سير أعالم النبالء ( ،)12/12الوافي بالوفيات

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)49/13

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)67

(.)317/11

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)473/8المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)2204/4اكإكمال في رفع اكإرتياب ( ،)154/2تاريخ اكإسالم (.)1264/5

()8

التاريخ الكبير ( ،)58/8الكنى واألسماء ( ،)193/1فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)201/1تهذيب الكمال ( ،)288/27الكاشف ( ،)245/2تهذيب التهذيب (.)59/10

()9

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)213

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)422/8

()11

الثقات البن حبان (.)520/7

()12

تقريب التهذيب (.)522

()13

نسبة الى ثمالة وهي من األزد( .األنساب .)146/3

()14

فتح الباب في الكنى وااللقاب (.)467/1

()15

التاريخ الكبير ( ،)324/5معجم الصحابة للبغوي ( ،)455/4الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)270/5تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)449/34أسد الغابة (، )460/3

الكاشف ( ،)632/1جامع التحصيل ( ،)223الوافي بالوفيات ( ،)92/18اكإصابة (.)180/5
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وثقه النسائي( ،)1والذهبي( ،)2وابن حجر وقال :وهم من ذكره في الصحابة( ،)3وقال أحمد بن حنبل :ال أدري من هو(،)4
وقال أبو حاتم :ليست له صحبه وهو من التابعين( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال أبو ُنعيم :إنه أدرك النبي (،)

ذكره البخاري في الصحابة ،مختلف فيه( ،)7وقال الذهبي :من كبار علماء التابعين وبعضهم يظن أن له صحبه وال يصح
ذلك( ،)8وضعفه األزدي(.)9
قلت :إنه ثقة مختلف في صحبته.
* عبد اهلل بن عائذ الثمالي(.)10
صحابي جليل(.)11
* جبير بن نفير بن مالك أبو عبد الرحمن الحضرمي  80ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
* الحارث بن الحارث أبو مالك األشعري(.)12
صحابي جليل.
* كثير بن مَّرة الحضرمي الرهاوي

()13

أبو شجرة ،ويقال :أبو القاسم الشامي الحمصي  80ه(.)14

وثقه ابن سعد( ،)15والعجلي( ،)16والذهبي( ،)17وابن حجر وقال :وهم من عده من الصحابة( ،)18وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)19وقال النسائي :ال بأس به( ،)20وقال ابن خراش :صدوق(.)21
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي ،أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1

()1
()2

تهذيب الكمال (.)201/17

المعين في طبقات المحدثين (.)39

()3

تقريب التهذيب (.)343

()4

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)323/1

()5

المراسيل البن أبي حاتم (.)125

()6

الثقات البن حبان (.)107/5

()7

معرفة الصحابة (.)1859/4

()8
()9

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)488/4
ميزان االعتدال (.)571/2

()10
()11

طبقات ابن سعد ( ،)291/7الثقات البن حبان ( ،)39/5معرفة الصحابة ( ،)1699/3االستيعاب ( ،)943/3أسد الغابة ( ،)290/3اكإصابة (.)121/4
الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)122/5

( )12التاريخ الكبير ( ،)260/2المنفردان والوحدان ( ،)66/1سؤاالت اآلجري ألبي داود ( ،)131الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)94/3معرفة الصحابة ( ،)800/2االستيعاب
( ،)284/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)187/67أسد الغابة ( ،)594/1تهذيب الكمال ( ،)217/5الكاشف ( ،)302/1الوافي بالوفيات ( ،)185/11اكإصابة (.)661/1
()13
()14

هي بلدة من بالد الجزيرة بينها وبين حران ستة فراسخ يقال لها الرها( .األنساب .)203/6

تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)9/3التاريخ الكبير ( ،)208/7الكنى واالسماء ( ،)433/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)157/7تاريخ ابن يونس ( ،)179/2تاريخ

دمشق البن عساكر ( ،)53/50أسد الغابة ( ،)436/4سير أعالم النبالء ( ،)12/5الوافي بالوفيات ( ،)243/24اكإصابة (.)475/5
()15

طبقات ابن سعد (.)311/7

()16

الثقات للعجلي (.)397

()17

الكاشف (.)147/2

()18

تقريب التهذيب (.)460

()19

الثقات البن حبان (.)332/5

()20

تهذيب الكمال (.)159/24

()21

المصدر السابق (.)159/24
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درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه عبد اهلل بن يحيى وخزيمة بن جنادة لم أقف لهما على ترجمة ،ونصر بن
خزيمة لم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
رواية عبد اهلل بن شقيق
حديث رقم47 :

الفضل ُم َحمد بن ُم َحمد بن
قَ َ
الوهاب بن َمن َده ِفي ِكتَابِ ِه َو َحدثَنِي َعنهُ أَبو َ
ال ابن َعساكر :أَخَب َرناه أَبو َزَك ِرَيا َيحَيى بن َعبد َ
وصلِي بِبغ َداد عنه أَنا أَبو بكر محمد بِن عبد ِ
اهلل بن أَحمد بن ِإبر ِ
طاف بن أَحمد الم ِ
اهيم بن ِإس َحاق بن ِزَياد
ُم َحمد بن ِع َ
َ
َ َُ
َ ُ
َ
َ
َ
َ َ
الضبِي المعروف بابن ِري َذة ِفي ُشهور ِستَة سبع وثالثين وأربعمائة أنبأنا أَبو القَ ِ
َّ
اسم ُسلَي َمان بن أَح َمد بن أَُيوب نا ِإد ِريس بن
ُ
َ ُ

ول ِ
جعفَر نا ي ِزيد بن هارون نا َكهمس بن الحسن عن عبد ِ
اهلل بن َش ِقيق َعن َعبِد اهلل بن َحوالة قَا َلُ :كنا مع رس ِ
اهلل ()
ََ َ َ
َ
َ
َََُ
َُ
َ
َ
)
2
(
)
1
(
ت َما تَأ ُم ُرنِي
ِفي َسفَر فَقَ َ
ال يا ابن َح َوالة :كيف أنت إذا أدركتك فتنة تفور في أقطار األرض كأ َّنها صياصي بقر؟ ُقل ُ
ول ِ
ال :عليك بالشام(.)3
اهلل قَ َ
َيا َر ُس َ
تخريج الحديث:

األحاديث المختارة ( )282/9ح ( )246عن سليمان بن احمد_ به.
رجال سند الحديث:
* يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة العبدي أبو زكريا األصبهاني  512ه(.)4
وثقه أبو منصور الديلمي وقال :كان حافظا فاضالً مكث اًر ،صدوقاً( ،)5وأبو سعد السمعاني وزاد جليل القدر( ،)6وقال الذهبي:
الشيخ اكإمام الحافظ المحدث(.)7
قلت :ثقة.
* محمد بن محمد بن محمد بن عطاف الهمداني  534ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)17
* محمد بن عبد اهلل بن أحمد أبو بكر األصبهاني  440ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)22
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* إدريس بن جعفر بن يزيد بن خالد بن أبان بن شيرويه( ،)8أبو محمد العطَّار

()1

أي يظهر حرها( .النهاية في غريب الحديث .)478/3

()2

أي قرونها( .النهاية في غريب الحديث )67/3

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)81/1

()4

()9

 287ه(.)10

المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ( ،)1842إكمال اكإكمال ( ،)306/1المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)534سير أعالم النبالء (.)306/14

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)195/21

()6

التحبير في المعجم الكبير (.)378/2

()8

يرويي نسبة الى شيرويه وهو اسم لبعض أجداد المنتسب اليه( .األنساب .)234/8
الش ُ
نسبة إلى بيع العطر والطيب( .األنساب .)322/9

()7سير أعالم النبالء (.)306/14
()9

()10

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)14/7طبقات الحنابلة ( ،)116الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)93/1ميزان االعتدال ( ،)169/1الوافي بالوفيات (.)213/8
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قال الدارقطني :متروك(.)1
قلت :متروك.
السلمي ،أبو خالد الواسطي  206ه(.)2
* يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت ُّ
وثقه يحيى بن معين( ،)3وعلي بن المديني( ،)4وأحمد بن حنبل وزاد حافظا متقنا للحديث( ،)5والعجلي وزاد ثبت( ،)6وأبو
حاتم وزاد إمام صدوق ال يسأل عن حاله( ،)7والذهبي وزاد حافظ( ،)8وابن حجر وزاد متقن( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات(.)10
قلت :ثقة ثبت.
* كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري  149ه(.)11
وثقه ابن سعد( ،)12ويحيى بن معين( ،)13وعلي بن المديني وزاد ثبت( ،)14وأحمد بن حنبل وزاد ثقة( ،)15وأبو داود(،)16
والذهبي( ،)17وابن حجر( ،)18وقال أبو حاتم :ال بأس بحديثه( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات(.)20
قلت :ثقة ثبت.
* عبد اهلل بن شقيق العقيل ُّي أبو عبد الرحمن البصري  108ه(.)21

()1

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)106

التاريخ الكبير ( ،)368/8الكنى واألسماء ( ،)283/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)457/2تاريخ بغداد وذيوله ( ،)338/14تهذيب الكمال ( ،)267/32تذكرة الحفاظ

()2

(.)231/1
()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)295/9

()4

المصدر السابق (.)295/9

()5

المصدر السابق (.)295/9

()6

الثقات للعجلي (.)481

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)295/9

()8

المعين في طبقات المحدثين (.)71

()9

تقريب التهذيب (.)606

()10

الثقات البن حبان (.)632/7

()11

الطبقات لخليفة بن خياط ( ،)379/1التاريخ الكبير ( ،)239/7الكنى واألسماء ( ،)214/1سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)316/6

()12

طبقات ابن سعد (.)200/7

()13

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)83/4

()14

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)70

()15

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)210/3

()16

تهذيب الكمال (.)233/24

()17

الكاشف (.)150/2

()18

تقريب التهذيب (.)462

()19

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)171/7

()20

الثقات البن حبان (.)358/7

()21

التاريخ الكبير ( ،)116/5تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)155/29تاريخ اكإسالم (.)79/3
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وثقه ابن سعد( ،)1ويحيى بن معين وقال :كان من خيار المسلمين ال ُيطعن في حديثه( ،)2وأحمد بن حنبل وقال كان َيح ِم ُل
َعلَى َعِلي( ،)3والعجلي( ،)4وأبو زرعة( ،)5وأبو حاتم( ،)6والذهبي( ،)7وابن حجر وقال فيه نصب( ،)8وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)9وقال الذهبي مرة أخرى :صدوق كان فيه نصب( ،)10وقال ابن عدي كان التميمي سيء الرأي فيه وما بأحاديثه
إن شاء اهلل تعالى بأس(.)11
قلت :ثقة رمي بنصب.
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جدا؛ ألن فيه إدريس بن جعفر العطار متروك.
_________________________________
رواية خالد بن الحارث عن كهمس عن ابن شقيق فأدخل بينه وبين أبي حوالة رجالا
حديث رقم48 :

ال ابن عس ِ
الغَنائِم ُم َحمد بن َعلِي بن َمي ُمون بن َّ
النرِسي ال ُكوِفي ِفي ِكتَاب َو َحدثنا أَبو الفَضل ُم َحمد بن
قَ َ
اكر :أَخَب َرنا أَبو َ
ََ
ِ
ِ
طُي ِ
لغَنائِم َّ
ظ لَهُ قَاالَ أَنبأنا أَبو
النرِسي َواللَف ُ
الجبَّار بن أَح َمد بن ال ُ
وري َوأَبو ا َ
المَب َارك بن َعبد َ
َعلي بن َناصر أَنبأ أبو ُ
الح َسين ُ

الفضل بن َن ِ
الغن َدجاني الو ِ
الح َسين
اصر أَنبأنا أَبو َ
اس ِطي وأخبرنا أَبو َ
الفضل أَح َمد بن ُ
الوهاب بن ُم َحمد بِن ُمو َسى َ َ
َ
أَح َمد َعبد َ
الغن َد َجاني قَاالَ أَنبأنا أَبو َبكر أَح َمد بن
الح َسن بن أَح َمد األَصَبهَانِي َوأَبو أَح َمد َ
الح َسين بن ُم َحمد بن َ
ابن َخي ُرون أَنبانا أَبو ُ
الشير ِازي الح ِافظ أَنبأنا أبو الحسن محمد بن سهل المق ِرئ نا أَبو عبد اهلل محمد بن إِسم ِ
عب َدان بن محمد بن الفَرج ِ
اعيل
َُ
َ َ َُ
َ
َُ
َ
َ
َ
َ
ََ ُ
ِ
الح ِارث َس ِم َع َكه َمس َعن ابن َش ِقيق َعن َر ُجل ُيقَال لَه زايدة أو مزيدة َعن أَبي
الَ :وقَ َ
الب َخ ِاري قَ َ
ال َع ِارمَ :حدثنا َخالد بن َ
ُ
ول ِ
ت مع رس ِ
ال :عليك بالشام(.)12
اهلل (ِ )في َسفَر فَ َذ َك َر ِفتَنةً تَثُور ِفي أَق َ
طار األ َِرض قَ َ
َح َوالة قَ َ
الُ :كن ُ َ َ َ ُ
تخريج الحديث:
حم ( )33/5ح ( )20623عن يزيد ،عن كهمس_ به.
رجال سند الحديث:
* محمد بن علي بن ميمون أبو الغنائم الكوفي  510ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن ناصر بن محمد أبو الفضل البغدادي  550ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
()1

طبقات ابن سعد (.)91/7

()2

تاريخ ابن أبي خيثمة (.)455/1

()3

تهذيب الكمال (.)91/15

()4

الثقات للعجلي (.)261

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)81/5

()6

المصدر السابق (.)81/5

()7

ميزان االعتدال (.)439/2

()8

تقريب التهذيب (.)307

()9

الثقات البن حبان (.)10/5

()10

من تكلم فيه وهو موثوق ((.)109

()11

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)127/2

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)81/1
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* المبارك بن عبد الجبَّار بن أحمد أبو الحسين البغدادي  500ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون أبو الفضل البغدادي  488ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* عبد الوهاب بن محمد بن موسى أبو أحمد الغندجاني  447ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن الحسن بن أحمد أبو الحسين األهوازي  428ه .متهم بالكذب ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* أحمد بن عبدان أبو بكر الشيرازي  308ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن سهل بن كردي البصري المقري .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري  256ه .أمير المؤمنين في الحديث سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن الفضل أبو َّ
النعمان السدوسي البصري المشهور بعارم  224ه(.)1
وثقه العجلي( ،)2وأبو حاتم وقال :إذا حدثك عارم فاختم عليه وقال :اختلط في آخر عمره( ،)3والدارقطني وقال :تغير بأخرة،
وما ظهر عنه بعد اختالطه حديث منكر( ،)4وقال الذهبي :ثقة حجة اختلط بأخرة لكن ما ضر ذلك حديثه فإنه ما حدث
حينئذ فيما علمت( ،)5وقال ابن حجر :ثقة ثبت تغير في آخر عمره(.)6
قلت :ثقة تغير في آخر حياته.
* خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان أبو عثمان الهجيمي

()7

البصري  186ه(.)8

وثقه ابن سعد( ،)9وأحمد بن حنبل وقال :إليه المنتهى في التثبت( ،)10والترمذي وزاد مأمون( ،)11وأبو حاتم وزاد إمام(،)12
والنسائي وزاد ثبت( ،)13والذهبي( ،)14وابن حجر وزاد ثبت( ،)15وذكره ابن حبان في الثقات(.)16
قلت :ثقة ثبت.
* كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري  149ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)47
* عبد اهلل بن شقيق العقيل ُّي أبو عبد الرحمن البصري  108ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)47

الطبقات لخليفة بن خياط ( ،)397الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)121/4التاريخ الكبير ( ،)208/1الكنى واألسماء ( ،)845/2المجروحين البن حبان ( ،)294/2الضعفاء

()1

والمتروكون البن الجوزي ( ،)91/3تهذيب الكمال ( ،)287/26سير أعالم النبالء (.)372/8
()2

الثقات للعجلي (.)239

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)58/8

()4

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)312

()5

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم (.)162

()6

تقريب التهذيب (.)502

()7

نسبة إلى محلة بالبصرة ،نزلها بنو هجيم فنسبت المحلة إليهم( .األنساب .)386/13

()8

تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)312/4الطبقات لخليفة بن خياط ( ،)388التاريخ الكبير ( ،)145/3الكنى واألسماء ( ،)548/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (،)420/1

()9

طبقات ابن سعد (.)214/7

سير أعالم النبالء ( ،)551/7الوافي بالوفيات (.)150/13
()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325/3

()11

تذكرة الحفاظ (.)225/1

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325/3

()13

تهذيب الكمال (.)38/8

()14

المعين في طبقات المحدثين (.)65

()15

تقريب التهذيب (.)187

()16

الثقات البن حبان (.)267/6
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()1

* زايدة أو مزيدة بن حوالة العنزي

قال أبو حاتم :روى عن عبد اهلل بن حوالة روى عنه عبد اهلل بن شقيق()2ويقال له صحبة(.)3
* عبد اهلل بن حوالة األزدي أبو حوالة  58ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)1
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه عبد الوهاب الغندجاني صدوق ،وأما أبو الحسين األصبهاني متهم بالكذب ولكن قرنه
ابن عساكر بعبد الوهاب الغندجاني وهو صدوق.
_________________________________
رواية عبد اهلل بن مساحق عن ابن عمر
حديث رقم49 :

ِ
ِ
الع ِزيز بن أَح َمد بن ُم َحمد التَ ِمي ِمي
قَ َ
الفتح َ
المسِلم بن ُم َحمد بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخبرنا أَبو َ
الفقَيِه نا َعبد َ
الح َسن َعلي بن َ
ق ِ
اهلل بن أَبِي عمرو بِمنِين وأبو محمد عبد الو ِ
أَنبأنا أَبو َبكر ُم َحمد بن ِرز ِ
احد بن أَح َمد بن شماس قَاال نا أَبو َعبد اهلل
َ َُ َ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
الرح َمن
ُ
الح َسين بن أَح َمد بن أَبِي ثَابِت أنبانا أَبو َعقيل أََنس بن َعبد َ
السالَم أنبأنا َعم ُرو بن ه َشام َحدثنا ُعث َمان بن َعبد َ
العوام َعن
الرح َمن بن ثَابِت بن ثَ َ
وبان َعن َ
َعن َعبد َ
ول ِ
ال:
اهلل ِخر لِي قَ َ
ال َر ُجل َيا َر ُس َ
تجندون أجنادا قَ َ

عبد اهلل بن مس ِ
ال سمعت ابن عمر يقول :قال رسول اهلل (: )
احق قَ َ
َ
َُ
عليك بالشام فإ َّنها صفوة اهلل في األرض وفيها خيرته من عباده فمن

رغب عن ذلك فليلحق بيمنه وليستق بغدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)4
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف عن ابن حوالة.
رجال سند الحديث:
* علي بن المسلم بن محمد بن علي أبو الحسن السلمي  533ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)19
* عبد العزيز بن أحمد بن محمد أبو محمد الكتَّاني  466ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* محمد بن رزق اهلل بن عبيد اهلل أبو بكر المنيني  426ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)17
* عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن سفيان بن محمد بن مقدام بن قادم يعرف بابن مشماش أبو محمد الهمداني 419
ه(.)5

قال ال َكتَّانِي :كان سماعه صحيحاً غير أنه لم يكن الحديث من صنعته(.)6

قلت :ضعيف.

* الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت أبو عبد اهلل الطرائفي العدل  357ه(.)7
()1

أسد الغابة ( ،)302/2اكإصابة (.)453/2

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)612/3

()3

االكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد (.)147

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)82/1

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)202/37تاريخ اكإسالم (.)309/9

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)161

()7

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)23/14تاريخ اكإسالم (.)113/8
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قال ال َكتَّانِي :ثقة مأمون(.)1

* أنس بن السلم بن الحسن بن السلم أبو عقيل الخول ني النطرطوسى( )291_281()2ه(.)3
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* عمرو بن ه َّ
شام بن بزين الجزري أبو أميَّة الحَّراني  245ه(.)4

وثقه النسائي( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات(.)8
قلت :ثقة.

* عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم أبو عبد الرحمن الحَّراني  202ه(.)9

وثقه يحيى بن معين( ،)10وابن شاهين وقال :إال أنه كان يروي عن الضعاف واألقوياء( ،)11والذهبي( ،)12وقال أبو حاتم:

صدوق وأنكر على البخاري ادخال اسمه في كتاب الضعفاء( ،)13وقال ابن حجر :صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء
والمجاهيل فضعف بسبب ذلك( ،)14وقال ابن عدي :ال بأس به( ،)15وقال أحمد بن حنبل :لم أسمع منه وما أخبره( ،)16وقال
العقيلي( ،)17والبخاري( :)18يروي عن قوم ضعاف ،وقال ابن حبان :ال يجوز عندي االحتجاج بروايته كلها( ،)19وقال الحاكم:
يروي عن قوم ضعفاء حديثه ليس بالقائم( ،)20وقال ابن نمير :كذاب( ،)21وقال األزدي :متروك(.)22
قلت :صدوق بشرط أن يروي عن الثقات.
* عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي
()1
()2

()23

أبو عبد اهلل الدمشقي الزاهد  165ه(.)24

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)89

نسبة الى انطرطوس وهي بلدة من بالد الشام( .األنساب .)374/1

()3

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)312/9تاريخ اكإسالم (.)722/6

()4

الكنى واالسماء ( ،)85/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)268/6المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)190/1اكإكمال في رفع اكإرتياب ( ،)267/1تهذيب الكمال

()5

مشيخة النسائي (.)60

()6

الكاشف (.)90/2

( ،)278/22تاريخ اكإسالم (.)1199/5

()7

تقريب التهذيب (.)428

()8

الثقات البن حبان (.)488/8

()9

الكنى واألسماء ( ،)519/1المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)2133/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)430/38سير أعالم النبالء (.)139/8

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)157/6

()11

تاريخ أسماء الثقات (.)138

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)76

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)157/6

()14

تقريب التهذيب (.)385

()15

الكامل في ضعفاء الرجال (.)297/6

()16

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)51/3

()17

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)207/3

()18

التاريخ الكبير (.)238/6

()19

المجروحون البن حبان (.)97/2

()20

تهذيب الكمال (.)430/19

()21

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)169/2

()22
()23

المصدر السابق (.)169/2

نسبة إلى عنس وهو عنس بن مالك بن أدد ابن زيد( .األنساب .)395/9

()24التاريخ الكبير ( ،)265/5الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)326/2المراسيل البن أبي حاتم ( ،)129ذكر من اختلف فيه نقاد الحديث ( ،)68تاريخ دمشق البن عساكر
( ،)246/34الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)91/2سير أعالم النبالء ( ،)18/7مجمع الزوائد ( ،)267/5الوافي بالوفيات (.)77/18
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(د َحيم)( ،)1وأبو حاتم( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال يحيى بن معين( ،)4وأبو زرعة(،)5
وثقه عبد الرحمن بن إبراهيم ُ

والعجلي( ،)6وأبو داود( :)7ليس به بأس  ،وزاد أبو داود :كان فيه سالمة وكان مجاب الدعوة

()8

 ،وأما علي بن المديني

فكان حسن الرأي فيه وقال ابن ثوبان رجل صدق ال بأس به( ،)9وقال أبو حاتم مرة أخرى :يشوبه شيء من القدر ،وتغير
عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث( ،)10وقال الذهبي :صدوق رمي بالقدر( ،)11وقال العقيلي :ال يتابع عبد الرحمن
إال من هو دونه أو مثله( ،)12وقال ابن حجر :صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة( ،)13وقال مرة أخرى :مختلف في
توثيقه( ،)14وقال أحمد بن حنبل :أحاديثه مناكير( ،)15وقال مرة أخرى :لم يكن بالقوي في الحديث( ،)16وقال مرة أخرى:
كان عابد أهل الشام( ،)17وقال يحيى بن معين مرة أخرى :ضعيف( ،)18وقال مرة أخرى :ضعيف يكتب حديثه على ضعفه
ال صالحاً( ،)19وقال النسائي :ليس بالقوي( ،)20وقال مرة أخرى :ضعيف( ،)21وقال مرة أخرى :ليس بثقه( ،)22وقال
وكان رج ً
ابن شاهين :ليس بشئ( ،)23وقال ابن خراش :في حديثه لين(.)24
قلت :هو صدوق تغير في آخر حياته.
* أبو العوام سادن بيت المقدس.

()25

ذكره ابن حبان في الثقات( ،)26وقال أحمد بن حنبل :ال أدري ما اسمه.

()27

قلت :مجهول.
()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)223/10

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)219/5

()3

الثقات البن حبان (.)92/7

()4

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)463/4

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)219/5

()6

الثقات للعجلي (.)289

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)221/10

()8

المصدر السابق (.)221/10

()9

المصدر السابق (.)223/10

()10

تهذيب الكمال (.)16/17

()11

المغني في الضعفاء (.)377/2

()12

ميزان اكإعتدال (.)552/2

()13

تقريب التهذيب (.)337

()14

فتح الباري البن حجر (.)98/6

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)219/5

()16

تهذيب الكمال (.)14/17

()17

المصدر السابق (.)14/17

()18

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)146

()19

الكامل في ضعفاء الرجال (.)460/5

()20

المصدر السابق (.)460/5

()21

تهذيب الكمال (.)16/17

()22

المصدر السابق (.)16/17

()23

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (.)127/1

()24

تاريخ بغداد وذيوله (.)223/10

()25

التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم ( ،)104التاريخ الكبير ( ،)60/9الكنى واألسماء ( ،)624/1االكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد (.)538

()26

الثقات البن حبان (.)564/5

()27

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)415/9
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* عبد اهلل بن مساحق بن عبد اهلل مخرمة ابن عبد العزى بن أبي قيس(.)1
ذكره ابن حبان في الثقات(.)2
قلت :مقبول.

* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أبا العوام وأنس بن السلم لم أقف لهما على جرح أو تعديل.
_________________________________
حديث رقم50 :

ِ
ِ
الح َّداد ِفي ِكتَابِ ِه َو َحدثني أَبو َمس ُعود َعبد ا َلر ِحيم بن َعلِي بن أَح َمد أَنبأنا
قَ َ
الح َسن بن أَح َمد َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو َعلي َ
ِ
ِ
ِ
َنبانا أَح َمد
الرح َمن نا أَبو ُم َحمد َعبد اهلل بن ُم َحمد بن َجعفَر بن َحيان أَبو ال َشيخ أ َ
أَبو القَاسم بن أَبِي َبكر بن أَبِي َعلي َعبد َ

ِ
ابن الحسن بن عبد ِ
الع َوام
الرح َمن بن ثَابِت بن ثَ َ
ُميَّة َ
َ
وبان َعن َ
ََ
الرح َمن َعن َعبد َ
الحَّراني نا ُعث َمان بن َعبد َ
الملك أنا أَبو أ َ
َ
()3
ال رسو ُل ِ
عن عبد ِ
اهلل بن مس ِ
اهلل ( :)إ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله .
احق قَ َ
الَ :س ِمع ُ
َ َ
ت ابن َع َم َر َيقُول :قَ َ َ ُ
َُ
قال ابن عساكر :هو الصواب نا أبو العوام كذا روي عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني.

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف عن ابن حوالة.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني  566ه .ثقة ،سبق حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن أبي بكر محمد أبو القاسم الهمداني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن الحسن بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك أبو العباس األصبهاني  304ه(.)4
قال أبو نعيم األصبهاني :مقبول القبول صاحب صولة وصرامة(.)5
قلت :صدوق.
* عمرو بن هشام بن بزين الجزري أبو أمية الحراني  245ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم أبو عبد الرحمن الحراني  202ه .صدوق سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي  165ه .صدوق تغير بأخرة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* أبو العوام سادن بيت المقدس .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق ذكره حديث رقم (.)49
()1
()2

التاريخ الكبير ( ،)197/5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)174/5تاريخ دمشق البن عساكر (.)42/33
الثقات البن حبان (.)46/7

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)82/1

()4

طبقات المحدثين بأصبهان ( ،)64/4تاريخ اكإسالم (.)74/7

()5

تاريخ أصبهان (.)152/1
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* عبد اهلل بن مساحق بن عبد اهلل مخرمة .مقبول سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه أبا العوام لم أقف له على جرح أو تعديل.
قال البزار :وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن ابن عمر إال من هذا الوجه بهذا اكإسناد(.)1
_________________________________
رواية محمد بن سليمان عن ابن ثوبان
حديث رقم51 :

ِ
ِ ِ ِ
ِ
الح ِافظ نا ُسَلي َمان
قَ َ
الح َّداد في كتَابِه َو َحدثني أَبو َمسعود األَصَبهَاني َعنهُ أنبأنا أَبو ُن َعيم َ
ال ابن عساكر :أَخبرناه أَبو َعلي َ
ِ
الع َوام أََّنهُ
الح َسين بن إِس َحاق التُستَ ِري نا َمخلَد بن َمالك نا ُم َحمد بن ُسلَيمان بن أَبِي َداود نا ثَ َ
ابِن أَح َمد حدثنا ُ
وبان نا أَبو َ
س ِمع عبد ِ
اهلل بن مس ِ
ول اهلل
ال َر ُجل َيا َر ُس َ
ت َر ُسول اهلل (َ )يقُول :تجندون أجناد ا قَ َ
ت ابن َع َم َر َيقَول َس ِمع ُ
احق َيقُول َس ِمع ُ
َ َ َ
َُ
ال :عليك بالشام فإ َّنها صفوة اهلل من بالده بها خيرته من عباده فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنه وليستق من
ِخر لِي قَ َ

غدره فإ َّن اهلل تعالى قد تك َّفل لي بالشام وأهله(.)2
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف عن ابن حواله.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسين بن إسحاق ابن إبراهيم التستري الدقيق  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)22
* مخلد بن مالك بن شيبان القرشي وقيل :السكسكي

()3

أبو محمد الحَّراني السلمسينى

()4

 242ه(.)5

قال أبو زرعة( ،)6وابن حجر( :)7ال بأس به ،وقال أبو حاتم :شيخ( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات(.)9
قلت :صدوق.

()1

مسند البزار (.)25/12

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)82/1

()3

نسبة إلى السكاسك وهو بطن من كندة ووادي السكاسك موضع باألردن نزلته السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر ابن الخطاب رضى اهلل عنه( .األنساب. )159/7

()4

على فرسخ من حران ،وهي من الجزيرة من ديار ربيعة( .األنساب .)178/7

()5

تهذيب الكمال ( ،)342/27تاريخ اكإسالم (.)1258/5

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)349/8

()7

تقريب التهذيب (.)524

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)349/8

()9

الثقات البن حبان (.)186/9
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* محمد بن سليمان بن أبي داود الحَّراني أبو عبد اهلل المعروف ببومة  213ه(.)1

وثقه أبو عوانة اكإسفرائيني( ،)2ومسلمة بن قاسم( ،)3والذهبي( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال النسائي :ال بأس

به( ،)6وقال ابن حجر :صدوق( ،)7وقال أبو حاتم :منكر الحديث( ،)8وقال الدارقطني :هو حراني ،قيل ثقة؟ قال ال( ،)9وقال
مرة أخرى :ضعيف(.)10
قلت :صدوق.
* عبد الرحمن بن ثابت أبو عبد اهلل الدمشقي  165ه.صدوق تغير بأخرة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* أبو العوام سادن بيت المقدس .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق ذكره حديث رقم (.)49
* عبد اهلل بن مساحق بن عبد اهلل مخرمة .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)49
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه أبا العوام لم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
رواية عبد اهلل بن زيد عن النبي ()
حديث رقم52 :

ال ابن عساكر :أَنبأَنا أَبو عِلي الحسن بن أَحمد وجماعةً قَالوا أَنبأنا محمد بن عبد اهلل بن أَحمد بن ِري َذة أَنا أَبو القَ ِ
اسم
قَ َ
َ
َُ
َ َََ َ
َ
َ
ََ
َ
طَب َرانِي أنا أَح َمد بن ُزَهير التُستَ ِري نا َح َّماد( )11بن اش َكاب نا ِإس َحاق بن إِد ِريس نا أََبان بن َي ِزيد نا َيحَيى بن أَبِي َكثِير
ال َ
ال :يكون ب َّ
الَبة َعن َعبد اهلل بن َي ِزيد أ َّ
الشام جند وبالعراق جند وباليمن ُجند َفقَ َام َر ُجل
َح َدثَنِي أَبو ِق َ
ول اهلل (َ )ق َ
َن َر ُس َ
الشام فإ َّن اهلل تعالى قد توكل لي ب َّ
ال :عليك ب َّ
الشام وأهله.
ول اهلل ِخر لِي َفقَ َ
الَ :يا َر ُس َ
فَقَ َ
قال ابن عساكرَ :ك َذا رواه الطَبرانِي ِفي مسَن ِد ِه عن عبد اهلل بن ي ِزيد َ ِ
ص َحَبة(.)12
َ
َ َ
الخث َعمي َوال َيثُبت لَه ُ
ََ
َ
ُ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف عن ابن حوالة.
رجال سند الحديث:
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
()1

التاريخ الكبير ( ،)98/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)120/53الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)68/3تاريخ اكإسالم (.)438/5

()2

تهذيب الكمال (.)305/25

()3

تهذيب التهذيب (.)200/9

()4

الكاشف (.)176/2

()5

الثقات البن حبان (.)69/9

()6

تهذيب الكمال (.)305/25

()7

تقريب التهذيب (.)481

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)267/7

()9

علل الدارقطني (.)255/13

()10

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)33

()11

الصحيح محمد( .سير أعالم النبالء .)56/10

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)83/1
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* محمد بن عبد اهلل أبو بكر األصبهاني ابن ريذة  440ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)22
* سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري  310ه(.)1
()2
المق ِرئ :تاج
قال أبو عبد اهلل بن مندة :ما رأيت في الدنيا أحفظ من أبي جعفر بن زهير التُستَ ِري  ،وقال أبو بكر بن ُ

المحدثين( ،)3وقال الذهبي :الحافظ الحجة( ،)4وقال مرة أخرى :جمع ،وصنف ،وعلل ،وصار يضرب به المثل في الحفظ(.)5
قلت :ثقة حافظ.
* محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعال ن أبو جعفر بن إشكاب البغدادي  261ه.
وثقه ابن أبي حاتم( ،)6ومسلمة بن قاسم وزاد ثبت جليل( ،)7وقال الخطيب :كان محمد حافظاً( ،)8وقال أبو بكر بن أبي
عاصم :ثبت( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الثقة( ،)11وقال أبو حاتم( ،)12وابن حجر(:)13
صدوق ،وقال ابن خراش :كان من أهل العلم واألمانة( ،)14وذكره النسائي في مشيخته ولم يذكر فيه جرح أو تعديل(.)15
قلت :ثقة.
* إسحاق بن إدريس الخول ني أبو يعقوب األسواري( 210 –201)16ه(.)17
قال يحيى بن معين :ليس بشيء يضع األحاديث( ،)18وقال مرة أخرى :كذاب( ،)19وقال علي بن المديني :ليس بشيء(،)20
وقال البخاري :تركه الناس( ،)21وقال أبو زرعة :واهي الحديث( ،)22وقال أبو داود :ليس بشيء( ،)23وقال أبو حاتم :ضعيف

()1
()2

تاريخ اكإسالم (.)152/7

سير أعالم النبالء (.)224/11

()3

المصدر السابق (.)224/11

()4

تذكرة الحفاظ (.)229/2

()5

سير أعالم النبالء (.)224/11

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)230/7

()7

تهذيب التهذيب (.)122/9

()8
()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)219/2
تهذيب الكمال (.)81/25

()10
()11

الثقات البن حبان (.)124/9

سير أعالم النبالء (.)56/10

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)230/7

()13

تقريب التهذيب (.)474

()14

تهذيب التهذيب (.)121/9

()15

مشيخة النسائي (.)96

()16

نسبة الى اسوارى وهي قرية من قرى أصبهان( .األنساب .)247/1

()17

الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)100/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)524/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)99/1تاريخ اكإسالم (.)27/5

()18

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)250/4

()19

المصدر السابق (.)335/4

()20

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)148

()21

التاريخ الكبير (.)382/1

()22

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)213/2

()23

سؤاالت أبي عبيد اآلحري ألبي داود (.)366
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الحديث( ،)1وقال النسائي :متروك الحديث( ،)2وقال ابن حبان :كان يسرق الحديث( ،)3وقال الدارقطني :منكر الحديث(.)4
قلت :متروك الحديث.
* أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري  160ه(.)5
وثقه يحيى بن معين( ،)6وعلي بن المديني( ،)7والعجلي( ،)8والنسائي( ،)9والذهبي وزاد ثبت( ،)10وابن حجر( ،)11وقال أحمد
بن حنبل :أبان بن يزيد العطار أثبت من عمران القطان( ،)12وقال أحمد بن حنبل( ،)13ويحيى بن معين()14مرة أخرى :ال
بأس به ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)15وقال ابن عدي :وهو حسن الحديث متماسك يكتب حديثه وله أحاديث
صالحة( ،)16وذكره ابن حبان في الثقات( ،)17وقال يحيى القطان :ال أروي عنه(.)18
قلت :ثقة.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي

()19

 129ه(.)20

وثقه أحمد بن حنبل وزاد مأمون( ،)21والعجلي وزاد :حسن الحديث( ،)22وابن حجر وزاد ثبت لكنه يدلس ويرسل( ،)23وقال
أيوب السختياني :ما بقي على وجه األرض مثل يحيى بن أبي كثير( ،)24وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى :بخ بخ نقي

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)213/2

()2

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)18

()3

المجروحين البن حبان (.)135/1

()4

الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)257

()5

طبقات ابن سعد ( ،)209/7التاريخ الكبير ( ،)454/1الكنى واألسماء ( ،)915/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)299/2سير أعالم النبالء (.)98/7

()6

سؤاالن ابن الجنيد (.)382

()7

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)71

()8

الثقات للعجلي (.)51

()9

تهذيب الكمال (.)25/2

()10

المغني في الضعفاء (.)8/1

()11

تقريب التهذيب (.)87

()12

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)318/2

()13

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)335

()14

تاريخ ابن معين (.)88/1

()15

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد (.)39

()16

الكامل في ضعفاء الرجال (.)73/2

()17

الثقات البن حبان (.)68/6

()18

الكامل في ضعفاء الرجال(.)71/2

()19
()20

نسبة إلى اليمامة ،وهي بلدة من بالد العوالي مشهورة( .األنساب .)522/13

طبقات ابن سعد ( ،)78/6التاريخ الكبير ( ،)301/8الكنى واألسماء ( ،)836/2الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)423/4المراسيل البن أبي حاتم ( ،)240تهذيب الكمال

( ،)504/31سير أعالم النبالء ( ،)204/6طبقات المدلسين (.)36
()21

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)324

()22

الثقات للعجلي (.)475

()23

تقريب التهذيب (.)596

()24

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)142/9
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الحديث جدًا ،ال نكاد نجد في حديثه شيئاً( ،)1وقال مرة أخرى :أثبت الناس( ،)2وقال أبو حاتم :إمام ال يحدث إال عن ثقة(،)3
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال الذهبي :كان من العلماء األثبات(.)5
قلت :ثقة ثبت مدلس من الطبقة الثانية.
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي

()6

البصري  104ه(.)7

وثقه محمد بن سيرين( ،)8وابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)9والعجلي( ،)10وابن خراش( ،)11وأبو حاتم( ،)12والذهبي( ،)13وابن
حجر وزاد فاضل كثير اكإرسال( ،)14وقال البخاري :رجل صالح( ،)15وذكره ابن حبان في الثقات(.)16
قلت :ثقة.
* عبد اهلل بن يزيد البصري (رضيع عائشة).

()17

وثقه العجلي( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات(.)19
قلت :مقبول.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه إسحاق بن إدريس الخوالني وهو متروك الحديث ،وعبد اهلل بن يزيد ال تثبت له
صحبة.
رواية أبي بكر بن عاصم عن ابن اشكاب مختص ار
حديث رقم53 :

ِ
الر ِحيم بن َعلِي بن أَح َمد َعنه أنبأنا أبو القَاسم َعبد
قَ َ
ال ابن عساكر :أَخ َبرنا أَبو َعلي َ
الحداد إِ َج َازة وحدثني أَبو َمس ُعود َعبد َ
الح ِافظ أنبأنا ابن أَبِي
الم َعدل أنبأنا أَبو ُم َحمد َعبد اهلل بن ُم َحمد بن َجعفَر َ
الرح َمن بن ُم َحمد بن أَح َمد بن َعبد َ
َ
الرح َمن ُ
()1
()2

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)324

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)494/2

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)142/9

()4

الثقات البن حبان (.)591/7

()5

الكاشف (.)374/2

()6

نسبة إلى جرم وهي قبيلة من اليمن( .األنساب .)251/3

()7

الكنى واألسماء ( ،)699/2المراسيل البن أبي حاتم ( ،)109تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)283/28تهذيب الكمال ( ،)542/14سير أعالم النبالء ط الرسالة (،)468/4

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)58/5

()9

طبقات ابن سعد (.)136/7

طبقات المدلسين (.)21

()10

الثقات للعجلي (.)257

()11

تهذيب التهذيب (.)226/5

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)58/5

()13

ميزان االعتدال (.)426/2

()14

تقريب التهذيب (.)304

()15

التاريخ الكبير (.)92/5

()16

الثقات البن حبان (.)2/5

()17

التاريخ الكبير ( ،)225/5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)198/5تهذيب الكمال ( ،)306/16ميزان االعتدال (.)526/2

()18

الثقات للعجلي (.)283

()19

الثقات البن حبان (.)16/5
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ع ِ
اصم أنبأنا ُم َحمد بن اش َكاب أنبأنا إِس َحاق بن إِد ِريس أنبأنا أََبان َح َدثنا َيحَيى بن أَبِي َك ِثير أَنبأنا أَبو ِقالََبة َعن َعبد اهلل
َ
ال :إ َّن اهلل تعالى قد توكل لي ب َّ
بن َي ِزيد أ َّ
الشام وأهله(.)1
النَبي ( )قَ َ
َن َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1مختص اًر
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* عبد الرحمن بن أبي بكر أبو القاسم الهمداني الذكواني  443ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد  369ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* أحمد بن عمرو بن الض َّحاك بن مخلد َّ
الشيباني أبو بكر  287ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)12
* محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن إشكاب البغدادي  261ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* إسحاق بن إدريس الخول ني أبو يعقوب  210 –201ه .متروك الحديث ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري  160ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن يزيد البصري (رضيع عائشة) .مقبول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه إسحاق بن إدريس الخوالني وهو متروك الحديث ،و عبد الرحمن بن أبي بكر
الذكواني ضعيف ،وعبد اهلل بن يزيد ال تثبت له صحبة.
_________________________________
رواية أبي قالبة عبد اهلل بن زيد الحرسي

()2

عن سالم بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه بلفظ آخر

حديث رقم54 :

ِ
ِ ِ
المذ ِهب أنبأنا أَبو َبكر بن َمالِك
قَ َ
ال ابن َعساكر :أخبرناه أَبو القَاسم هَبةُ اهلل بن ُم َحمد بن ُ
الح َ
صين أنبأنا أَبو َعلي بن ُ
نبأنا عبد اهلل بن أَحمد حدثني أَبِي أنبأنا الوِليد حدثنا األَوَز ِ
َن َيحَيى بن أَبِي َكثِير َحدثه أ َّ
اعي أ َّ
َن أََبا ِقالَبة َحدثهُ َعن َسالِم بن
َ َ
َ
َ
ت َرسول اهلل (َ )يقُول :تخرج نار من حضرموت( )3أو نحو من حضرموت فتسوق
َعبد اهلل َعن َعبد اهلل بن ُع َم َر َق َ
ال َس ِمع ُ

الناس قلنا يا رسول اهللَ :ما تَأ ُم ُرَنا قال :عليكم بالشام(.)4
تخريج الحديث:

()1

تاريخ دمشق البن عساكر(.)83/1

()2

الصحيح الجرمي( .تهذيب الكمال (.)542/14

()3

ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر ،وحولها رمال كثيرة تعرف باألحقاف( .معجم البلدان .)270/2

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)83/1
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-1ت ( ،)498/4ح ( )40( ،)2217كتاب الفتن )35( ،باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى تخرج نارَ ،عن أَح َم ِد ب ِن َمنِيع
البغ َد ِادي َعن َشيَبان عن يحيى بن أبي كثير_ به.
َعن ُح َسين بن ُم َح َّمد َ
َوز ِ
اعيَ ،عن َيحَيى _ به.
الولِيد بن ُمسلِمَ ،عن األ َ
-2حم ( ،)8/2ح (َ ،)4536عن َ
وسىَ ،و ُح َسين بن ُم َح َّمدَ ،عن َشيَبان َعن َيحَيى _به.
وكذلك ( ،)69/2ح ( ،)5376عن َح َسن ب ُن ُم َ
يدَ ،عن َيحَيى _به.
اقَ ،عن أََبان ب ُن َي ِز َ
وكذلك ( ،)99/2ح (َ ،)5738عن َيحَيى ب ُن ِإس َح َ

الم َعلمَ ،عن َيحَيى _به.
الو ِارثَ ،عن أَبِيهَ ،عن ُ
وكذلك ( ،)119/2ح (َ ،)6002عن َعبد َ
الح َسين ُ
الص َمد بن َعبد َ
-3بز ( ،)267/12ح (َ ،)6044عن ُم َحمد بن َمع َمرَ ،عن أَُبو عامرَ ،عن َعلِي ب ُن ال ُمَب َار ِكَ ،عن َيحَيى ب ِن أَبِي َكثِير_به.

الوِليد _ به.
-4أبو يعلى ( ،)405/9ح (َ ،)5551عن ُزَهيرَ ،عن َ
-5ش ( ،)471/7ح ( ،)37320عن أَبي ع ِ
امر ال َعقَِديَ ،عن َعلِي ب ِن ال ُمَب َار ِك _به.
ُ َ
-6حب ( ،)294/16ح ( )40( )7305كتاب مناقب الصحابة )4( ،باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمانَ ،عن َعب ُد
يد بن مسلِم عن األَوَز ِ
َّ ِ
ِ
اعي َعن َيحَيى _به.
َ
الله ب ِن َسلم َعن ُد َحيم َعن ال َول ُ ُ ُ
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي الواعظ 444،ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد بن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة مدلس سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األ وزاعي

()1

 157ه(.)2
()4

خير كثير الحديث والعلم والفقه حجة( ،)3ويحيى بن معين
فاضال ًا
مأمونا صدوقًا
وثقه ابن سعد وزاد
ً
ً
خيار الناس( ،)5ويعقوب بن شيبة وزاد ثبت( ،)6وابن حجر وزاد جليل( ،)7وقال سفيان بن عيينة :كان إماماً( ،)8وقال عبد
والعجلي وزاد من

الرحمن بن مهدي :األئمة في الحديث أربعة األوزاعي ومالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد( ،)9وقال البخاري :كان حافظاً(،)10

()1

نسبة الى األوزاع وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام( .األنساب .)387/1

()2

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ( ،)53/3الكنى واألسماء ( ،)566/1المراسيل البن أبي حاتم ( ،)130تهذيب الكمال ( ،)307/17سير أعالم النبالء (.)541/6

()3

طبقات ابن سعد (.)339/7

()4

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)45/1

()5

الثقات للعجلي (.)296

()6

تهذيب التهذيب (.)241/6

()7

تقريب التهذيب (.)347

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)266/5

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)267/5

()10

التاريخ الكبير (.)326/5
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وقال أبو حاتم :فقيه متبع( ،)1وقال النسائي :إمام أهل الشام وفقيههم( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال ابن عساكر:
إمام اهل الشام في الحديث والفقه( ،)4وقال الذهبي :كان رأساً في العلم والعبادة(.)5
قلت :ثقة ثبت.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطَّاب أبو عمر القرشي  106ه(.)6

وثقه ابن سعد وقال :كثير الحديث( ،)7والعجلي( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :الفقيه الحجة( ،)10وقال
ابن حجر :أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتاً(.)11
قلت :ثقة ثبت.
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي بن المذهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم55 :

ال ابن عساكر :وأَخبرنا أَبو عبد اهلل محمد بن الفَضل الفُ ارواي( )12وأَبو المظَفر عبد ِ
المن ِعم بن َعبد ال َك ِريم بن َه َوازن
قَ َ
َ
َُ
َ
ََ
َ
ُ
َ
زرودي( )13أَنبأنا أَبو َعم ُرو ُم َحمد بن أَح َمد بن َحم َدان (َ )14وأَخبرناه
الرح َمن َ
الجن ُ
القُ َشيري بَِني َس ُابور قَاال :أَنَبأنا ُم َحمد بن َعبد َ
ِ
ِ
ِ
أَبو عبد اهلل الحسين بن عبد ِ
صور ِسبط َبح َرَويه
الح َسين َ
الملك بن ُ
َ
َ
الخالَل األَديب بِأَصَبهَان أَنبأنا أَبو القَاسم ِإب َراهيم بن َمن ُ
َُ
َ

اصم قَاال :أَنبأنا أَبو يعلَى الم ِ
اهيم و()15علِي بن ع ِ
أَنبأَنا أَبو بكر محمد بن علِي بن إِبر ِ
وصلِي نا ُزَهير َحدثنا ا َلوِليد بن ُمسلِم
َ
َ
َ
َ
َ َُ
َ
َ
َ
أنا األَوز ِ
اعي َوقَال ابن َحم َدان َحدثني َيحَيى بن أَبِي َكثِير أ َّ
َن أَبا ِقالََبة َحدثَهُ َعن َس ِالم بن َعبد اهلل َعن َعبد اهلل بن ُع َم َر

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)267/5

()2

تهذيب التهذيب (.)241/6

()3

الثقات البن حبان (.)62/7

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)147/35

()5

الكاشف (.)638/1

()6

التاريخ الكبير ( ،)115/4الكنى واألسماء ( ،)532/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)184/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)48/20تهذيب الكمال ( ،)145/10تاريخ

()7

طبقات ابن سعد (.)154/5

()8

الثقات للعجلي (.)174

اكإسالم (.)49/3

()9

الثقات البن حبان (.)305/4

()10

تذكرة الحفاظ (.)68/1

()11

تقريب التهذيب (.)226

()12

الصحيح الفراوي بدون ألف بعد الواو( .سير أعالم النبالء .)417/14

()13

الصحيح الجنزروذي بالزاي بدالً من الذال( .سير أعالم النبالء .)331/13

()15

الصحيح أن حرف الواو هنا زيادة ،والصواب إبراهيم بن علي.

()14

الصحيح أن هنا _ ح _ تحويل إسناد.
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قَ َ ِ
ت النبي (َ ،)وقَال ابن َحم َدان َر ُسول اهلل (َ )يقُول :تخرج نار من نحو حضرموت أو من حضرموت تسوق
الَ :سمع ُ
َّ
ال :عليكم بالشام(.)1
ال ابن َحم َدان فَ ُقلَنا َيا َر ُسو ُل اهلل :فَ َما تَأ ُم ُرَنا َق َ
ت َوقَ َ
الناس فَ ُقل ُ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد اهلل الفراوي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3
* عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيري النيسابوري  532ه(.)2
قال أبو سعد السمعاني :شيخ ظريف ،مرضي السيرة مستور الحال ،سليم الجانب ،مشتغل بما يهمه(.)3
قلت :مجهول.
* محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو سعد النيسابوري الكنجروذى

()4

والجنجروذى

()5

 453ه(.)6

وثقه أبو سعد السمعاني وزاد صدوق( ،)7وقال عبد الغافر الفارسي :شيخ مشهور ،سمع الحديث الكثير وأدرك األسانيد
العالية(.)8
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان أبو عمرو الحيري  376ه(.)9
وثقه الخليلي( ،)10والذهبي(.)11
قلت :ثقة.
* الحسين بن عبد الملك بن الحسين بن محمد بن علي األصبهاني أبو عبد اهلل الخال ل  532ه(.)12
وثقه ابن نقطة الحنبلي( ،)13وقال الذهبي :الشيخ اكإمام الصدوق(.)14
قلت :ثقة.
* إبراهيم بن منصور بن إبراهيم أبو القاسم األصبهاني  455ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)13
* محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم أبو بكر األصبهاني  381ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)13
()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)84/1

( )2تاريخ بغداد وذيوله ( ،)91/16التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)377المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)330/17المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (،)400
طبقات الفقهاء الشافعية (.)573/2

()3

سير أعالم النبالء (.)422/14

()4

نسبة إلى كنجروذ ،وهي قرية على باب نيسابور في ربضها ،وتعرب فيقال :جنجروذ( .األنساب .)155/11

()5

نسبة إلى جنجروذ وهي قرية قريبة من نيسابور ،ويقال لها كنجروذ( .األنساب .)343/3

()6

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)44سير أعالم النبالء ( ،)331/13الوافي بالوفيات (.)191/3

()7

األنساب (.)155/11

()8
()9

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)78

تاريخ نيسابور ( ،)98التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)50سير أعالم النبالء ( ،)354/12الوافي بالوفيات (.)35/3

()10
()11

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)850/3

المعين في طبقات المحدثين (.)117

()12

إكمال اكإكمال ( ،)156/1تاريخ اكإسالم ( ،)568/11الوافي بالوفيات (.)260/12

()13

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)247

()14

سير أعالم النبالء (.)420/14
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* أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي  307ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)13
* زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي  234ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)13
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة لكنه مدلس سبق حديث رقم (.)10
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح ،وأما عبد المنعم بن عبد الكريم القُ َشي ِري فهو مجهول وقد قرنه ابن عساكر بأبي محمد بن
الفضل الفَُرِاوي وهو ثقة ،وقد صرح الوليد بن مسلم بالسماع فيازال ما يخشى من تدليسه.
_________________________________
حديث رقم56 :

ال ابن عساكر :أَخبرنا أَبو عبد اهلل محمد بن الفَضل الفُراوي وأَبو محمد ِهبةُ اهلل بن سهل بن عمر بن محمد ِ
السن ِدي
قَ َ
َُ
َ
َ َُ
َُ
َ
َ
ََ
َ
ََ
َُ
()2
ِ
اغن ِدي
زروذي أَنبأنا أَبو أَح َمد بن ُم َحمد أنبأنا أَبو ُم َحمد
الب َ
َ
الفَقيه بنيسابور قَاال :أَنا أَبو َسعد ُم َحمد بن َعبد ال َرح َمن َ
الجن ُ
َوز ِ
اعي َعن َيحَيى بن أَبِي َكثِير َعن أَبِي ِقالََبة َعن َسالِم بن َعبد اهلل بن ُع َم َر
أنبأنا ِه َّشام بن َع َّمار نا َيحَيى بن َحم َزة َعن األ َ
()1

ال :من حضرموت ُقلت َيا َر ُسول اهللَ فَ َما
الَ :س ِم ُعتهُ َيقُول :ستخرج نار من نحو حضرموت أَو قَ َ
النبِي ( )قَ َ
َعن أَبِي ِه َعن َ
ال :عليك بالشام(.)3
تَأ ُم ُرَنا قَ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد اهلل الفراوي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3
* هبة اهلل بن سهل بن عمر بن محمد بن الحسين البسطامي أبو محمد النيسابوري السيدى

()4

 533ه(.)5

قال أبو سعد السمعاني :كان من أهل العلم ببيت اكإمامة( ،)6وقال الذهبي :اكإمام ،مسند وقته(.)7
قلت :مقبول.
* محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو سعد النيسابوري  453ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)55
()1

الصحيح السيدي( .سير أعالم النبالء .)433/14

()2

الصحيح أبو بكر الباغندي( .سير أعالم النبالء .)235/11

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)84/1

()4

نسبة إلى السيد( .األنساب .)337/7

()5

التحبير في المعجم الكبير ( ،)356/2إكمال اكإكمال ( ،)354/3المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)523تاريخ اكإسالم (.)606/11

()6

األنساب (.)337/7

()7

سير أعالم النبالء (.)433/14
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* محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو أحمد الحاكم النيسابوري  378ه(.)1
قال الحاكم :الحافظ إمام عصره( ،)2وقال ابن الجوزي :إمام عصره في صنعة الحديث( ،)3وقال الذهبي :محدث خراسان
اكإمام الحافظ الجهبذ ،صاحب التصانيف(.)4
قلت :ثقة إمام.
* محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندى

()5

 312ه(.)6

وثقه أبو عبد اهلل بن أبي خيثمة وزاد كثير الحديث( ،)7وقال الخطيب :كان كثير الحديث ،وكان فهماً حافظاً عارفاً( ،)8وقال
مرة أخرى :لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس ،ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه( ،)9وقال أبو
سعد السمعاني :كان حافظاً عارفاً بالحديث( ،)10وقال ابن عساكر :الحافظ( ،)11وقال الذهبي :الحافظ األوحد ،محدث
العراق( ،)12وقال مرة أخرى :صدوق من بحور الحديث( ،)13وقال ابن عدي :وللباغندي أشياء أنكرت عليه من األحاديث
وكان مدلسا يدلس على ألوان وأرجو أنه ال يتعمد الكذب( ،)14وقال الدارقطني :هو مخلط ،مدلس ،يكتب الحديث عن بعض
من حضره من أصحابه ،ثم يسقط بينه وبين شيخه ثالثة ،وهو كثير الخطأ( ،)15وقال مرة أخرى :كثير التدليس كان يسرق
()18
()17
()16
الحديث  ،وقال إبراهيم األصبهاني :كذاب  ،وقال الذهبي مرة أخرى :الحافظ فيه لين  ،وقال ابن حجر :كان مدلساً

وفيه شيء(.)19
قلت :مقبول.
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ،أبو عبد الرحمن الدمشقي  180ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
()1

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)103سير أعالم النبالء ( ،)363/12الوافي بالوفيات (،)107/1

()2

تاريخ نيسابور (.)109

()3

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)335/14

()4

تذكرة الحفاظ (.)123/3

()5

نسبة الى باغند ،وظني انها قرية من قرى واسط( .األنساب .)45/2

()6

معجم شيوخ أبو بكر اكإسماعيلي ( ،)439فتح الباب في الكنى وااللقاب ( ،)113/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)97/3سير أعالم النبالء (.)235/11

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)431/3

()8

المصدر السابق (.)428/3

()9

المصدر السابق (.)431/3

()10

األنساب (.)45/2

()11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)166/55

()12

تذكرة الحفاظ (.)216/2

()13

ميزان االعتدال (.)27/4

()14

الكامل في ضعفاء الرجال (.)564/7

()15

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)284

()16

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)91

()17

الكامل في ضعفاء الرجال (.)564/7

()18

المغني في الضعفاء (.)629/2

()19

لسان الميزان (.)360/5
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* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه هبة اهلل بن سهل ومحمد بن محمد الباغندي وهما مقبوالن.
_________________________________
حديث رقم57 :

الفقَيه أنا أَحمد بن عبد ِ
ِ
الح ِديد أنا َج ِدي أنا
قَ َ
السلَ ِمي َ
الواحد بن أَبِي َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو َ
المسلم ُ
َ
الح َسن َعلي بن ُ
َ َ
اكإمام نا س ِعيد بن عبدوس نا محمد بن يوسف ِ
ِ ِ
الفرَيابِي أنبأنا األَوزاعي َحدثني َيحَيى بن أَبِي
َُ
أَبو َبكر أنا َ
ُ ُ
َ
الح َسن بن َعلي َ
َكثِير َحدثني أَبو ِقالََبة ِ
ال َر ُسول اهلل ( )تخرج في آخر
ال :قَ َ
الجرِمي َحدثني َس ِالم بن َعبد اهلل َعن َعبد اهلل بن ُع َم َر قَ َ
()1

ال :من نحو حضرموت تحشر َّ
ال :عليكم ب َّ
الشام(.)2
ول اهلل َما تَأ ُم ُرَنا قَ َ
ت َيا َر ُس ُ
الناس قَ َ
الزمان نار من حضرموت أَو قَ َ
ال ُقل ُ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* علي بن المسلم بن محمد بن علي أبو الحسن السلمي  533ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)19
السلمي الدمشقي  499ه.
* أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحديد أبو الحسن ُّ
()3
ال مأموناً(.)4
ال رضياً  ،والذهبي وزاد نبيالً متفقداً ألحوال الطلبة والغرباء عد ً
وثقه ابن األَكفَانِي وزاد عد ً
قلت :ثقة.

السلمي الدمشقي  405ه(.)5
* محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن أبي الحديد أبو بكر ُّ
وثقه الكتاني وزاد مأموناً( ،)6وابن األكفاني وزاد رضياً( ،)7وقال الذهبي :العدل األمين العالم ،مسند دمشق(.)8
قلت :ثقة.
* الحسن بن علي بن يحيى بن زياد بن حيَّان أبو علي البجلي َّ
الشعراني الطبراني اإلمام330- 321ه(.)9
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون الرملي _كاتب الفريابي_.

()1

الصحيح حذف أداة التحمل أنا لتكون أنا جدي أبو بكر أنا الحسن ...

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)85/1

()3

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)52

()4

سير أعالم النبالء (.)497/13

()5

اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)55/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)77/51تاريخ اكإسالم (.)88/9

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)134

()7

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)52

()8

سير أعالم النبالء (.)8/13

()9

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)326/13تاريخ اكإسالم (.)603/7
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وثقه مسلمة بن القاسم( ،)1وقال ابن أبي حاتم :صدوق( .)2قلت :صدوق.
* محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان أبو عبد اهلل الفريابي

()3

 212ه(.)4

()8

وثقه العجلي( ،)5والنسائي( ،)6والخليلي( ،)7وابن حجر وزاد فاضل

وقال أحمد بن حنبل :كان رجال صالحا( ،)9وقال أبو

حاتم :صدوق ثقة( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من خيار الناس( ،)11وقال ابن عدي :صدوق ال بأس
به( ،)12وقال الذهبي :الحافظ( ،)13وقال مرة أخرى :أحد األثبات(.)14
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه الحسن بن علي الطبراني لم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
حديث رقم58 :

اعيل بن أَبِي القَ ِ
ال ابن عساكر :أَخبرنا أَبو عبد اهلل الفُرِاوي وأَبو محمد إِسم ِ
ال :أَنبأنا أَبو َحفص
اسم بن أَبِي َبكر القَ ِارئ قَ َ
قَ َ
َُ
َ
َ
ََ
َ
َ
اكإسفرايني أَنبأنا بهلُول بن ِإسحاق األَنب ِاري نا سويد بن س ِعيد نا ر ِ
ُعم َر بن أَحمد أنا أَبو َسهل بِشر بن أَحمد ِ
اشد( )15بن أَبِي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ
)
17
(
)
16
(
سعد ِ
النبِي
َعن أَبِي ِقالَبة َعن َسالِم بن َعب َد َوية
المص ِري َعن األَوزاعي َعن يحيى بن أبي بِشر
َعن ابن َع َم َر َعن َ
َ

( )1الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)499/4
()2
()3
()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)53/4

نسبة إلى فارياب ،هي بليدة بنواحي بلخ (األنساب  .)205/10وبلخ مدينة مشهورة بخراسان (معجم البلدان .)479/1

طبقات اين سعد ( ،)340/7التاريخ الكبير ( ،)264/1الكنى واألسماء ( ،)500/1المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)1844/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)322/56سير
أعالم النبالء (.)289/2

()5

الثقات للعجلي (.)416

()6

تهذيب الكمال (.)57/27

()7

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)472/2

()8
()9

تقريب التهذيب (.)515

تهذيب الكمال (.)56/27

()10
()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)120/8

الثقات البن حبان (.)57/9

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)469/7

()13

تذكرة الحفاظ (.)275/1

()14

ميزان االعتدال (.)71/4

()15

الصحيح رشدين (تقريب التهذيب .)209

()16

الصحيح كثير ،وقد تقدم ترجمته حديث رقم (.)52

()17

الصحيح عبد اهلل ،وقد تقدم ترجمته حديث رقم (.)54
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ال :ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت أو نحو حضرموت تحشر َّ
ال:
ول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا قَ َ
الناس فَ ُقلَناَ :يا َر ُس َ
( )قَ َ
عليكم بالشام(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد اهلل الفراوي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3
* إسماعيل بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر صالح أبو محمد النيسابوري القارئ  531ه(.)2
قال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح عفيف( ،)3وقال مرة أخرى :صوفي نظيف مواظب على الجمعة والجماعات( ،)4وقال
الذهبي :الشيخ الصدوق المعمر المسند(.)5
قلت :صدوق.
* عمر بن أحمد بن عمر بن مح َّمد بن مسرور الفامي

()6

أبو حفص الماوردي  448ه(.)7

قال الذهبي :كان أسند من بقي بنيسابور مع زهد وخير وتصوف(.)8

قلت :ثقة.
* بشر بن أحمد بن بشر بن محمود أبو سهل اإلسفراييني  370ه(.)9
وثقه عبد الغافر الفارسي( ،)10والذهبي وقال :اكإمام المحدث ،مسند وقته(.)11
قلت :ثقة.
سان أبو محمد األ نباري  298ه.
* بهلول بن إسحاق بن بهلول بن ح َّ
وثقه الدارقطني( ،)12والخطيب وقال :كثير الحديث ،ضابط لما يرويه( ،)13وكذلك وثقه الذهبي وقال كثير الحديث( ،)14وقال
مرة أخرى :الشيخ المسند ،الصدوق(.)15
قلت :ثقة.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)85/1

()2

إكمال اكإكمال ( ،)533/4تاريخ اكإسالم (.)544/11

()3

التحبير في المعجم الكبير (.)94/1

()4

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)208

()5

سير أعالم النبالء (.)435/14

()6

ا لنسبة إلى الحرفة ،وهو لمن يبيع األشياء من الفواكه اليابسة( .األنساب .)142/10

()7

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)402سير أعالم النبالء (.)285/13

()8

تاريخ اكإسالم (.)713/9

()9

تاريخ نيسابور ( ،)84التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)218تذكرة الحفاظ (.)113/3

()10

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (.)178

()11

سير أعالم النبالء (.)274/12

()12

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)180

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)113/7

()14

تاريخ اكإسالم (.)921/6

()15

سير أعالم النبالء (.)520/10
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* سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي

()1

أبو محمد الحدثانى

()2

األ نباري  240ه(.)3

وثقه العجلي( ،)4والدارقطني وقال :ولكنه كبر ،فربما ق أر القوم عليه بعد أن كبر ،قُ ِرئَ عليه حديث فيه بعض النكارة،
فيجيزه( ،)5وكما وثقه الخليلي( ،)6وقال أحمد بن حنبل :ليس به بأس( ،)7وقال يعقوب بن شيبة :صدوق مضطرب الحفظ
وال سيما بعدما عمي( ،)8وقال أبو حاتم :صدوق وكان يدلس كثي اًر( ،)9وقال صالح بن محمد صدوق إال أنه كان عمي فكان
يلقن أحاديث ليس من حديثه( ،)10وقال الخطيب :وكان قد كف بصره في آخر عمره ،فربما لقن ما ليس من حديثه ،ومن
سمع منه وهو بصير ،فحديثه عنه حسن( ،)11وقال ابن حجر :صدوق في نفسه إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من
حديثه( ،)12وقال يحيى بن معين( ،)13وعلي بن المديني( : )14ليس بشئ ،وزاد ابن معين :إال أن يحدث من حفظه ،وقال
النسائي :ليس بثقة( ،)15وقال ابن حبان :يأتي عن الثقات في المعضالت( ،)16وقال ابن عدي :ولسويد مما أنكرت عليه
غير ما ذكرت ،وهو إلى الضعف أقرب( ،)17وقال الذهبي :محدث نبيل له مناكير(.)18
قلت :صدوق يخطئ كثي اًر.
* رشدين بن سعد بن مفلح بن هال ل المهري أبو الح َّجاج المصري  118ه(.)19

()1
()2

نسبة إلى بلدة هراة ،وهي إحدى بالد خراسان( .األنساب .)403/13

نسبة إسرائيل بن عباد التجيبي الحدثانى صاحب أخبار المالحم( .األنساب .)88/4

طبقات ابن سعد ( ،)268/7التاريخ األوسط ( ،)373/2سؤاالت حمزة للدارقطني ( ،)216تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)335/72الضعفاء والمتروكون البن الجوزي

()3

( ،)32/2تاريخ اكإسالم ( ،)836/5طبقات المدلسين (.)50
()4

الثقات للعجلي (.)211

()5

تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان (.)121

()6

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)247/1

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)229/9

()8

تهذيب الكمال (.)251/12

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)240/4

()10

تهذيب التهذيب (.)273/4

()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)228/9

()12

تقريب التهذيب (.)260

()13

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)66

()14

تاريخ بغداد وذيوله (.)228/9

()15

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)50

()16

المجروحون البن حبان (.)352/1

()17

الكامل في ضعفاء الرجال (.)498/4

()18

المغني في الضعفاء (.)290/1

()19

التاريخ الكبير ( ،)337/3الكنى واألسماء ( ،)262/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)68/4تهذيب الكمال ( ،)191/9ميزان االعتدال (.)49/2
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ضعفه ابن سعد( ،)1وأحمد بن حنبل( ،)2وعمرو بن علي( ،)3وأبو زرعة( ،)4والدارقطني( ،)5وابن حجر( ،)6وقال يحيى بن
معين :ليس بشيء( ،)7وقال أبي ُن َمير( ،)8ويحيى بن معين

()9

مرة أخرى :ال يكتب حديثه ،وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى:

كذا وكذا( ،)10وقال قتيبة بن سعيد :كان ال يبالي ،ما دفع إليه فيقرؤه( ،)11وقال الجوزجاني :عنده معاضيل ومناكير كثيرة(،)12
وقال أبو حاتم :منكر الحديث ،وفيه غفلة ،ويحدث بالمناكير عن الثقات ،ضعيف الحديث( ،)13وقال النسائي :متروك
الحديث( ،)14وقال ابن يونس المصري :وكان رجال صالحا ،ال يشك في صالحه وفضله ،فأدركته غفلة الصالحين ،فخلط
()17
()16
()15
في الحديث  ،وذكره ابن حبان في المجروحين  ،وقال الدارقطني مرة أخرى :ليس بالقوي  ،وقال الذهبي :كان محدثاً

سيء الحفظ(.)18
قلت :ضعيف.

* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم59 :

()1

طبقات ابن سعد (.)358/7

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)513/3

()3
()4

المصدر السابق (.)513/3
المصدر السابق (.)513/3

()5()5
()6

الضعفاء والمتروكون للدارقطني (.)153/2

تقريب التهذيب (.)209

()7

سؤاالت ابن الجنيد (.)384

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)513/3

()9

المصدر السابق (.)315/3

()10

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)479/2

()11

الضعفاء الصغير للبخاري (.)63

()12

أحوال الرجال (.)267

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)513/3

()14

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)41

()15

تاريخ ابن يونس (.)178/1

()16

المجروحون البن حبان (.)303/1

()17

سنن الدارقطني (.)31/1

()18

الكاشف (.)397/1
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()1
ِ
الح َسين أَح َمد بن َعبد اهلل بن ُم َحمد بن َحسُنون
قَ َ
البَنا أنبأنا أَبو ُ
الح َسن بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرنا أَبو َغالب أَح َمد بن َ
ِإج َازةً لَم ي ُكن سماعاً أَنبأنا أَبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الولِيد ِ
الكالَبِي بِِد َمشق أنبأنا َعبد اهلل بن َعتَّاب بن الزفتي
ُ َ َ ََ
ََ َ
َ
ََ
َ
نا محمود بن َخالِد نا َعبد اهلل بن َكثِير َعن األَوزاعي َح َدثني َيحَيى بن أَبِي َكثِير أَنبأنا أَبو ِقالََبة ِ
الجرِمي أنبأنا َسالِم بن َعبد
َ ُ
ال رسو ُل ِ
اهلل ( )ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت أو من نحو
اهلل بن ُع َم َر نا َعبد اهلل بن ُع َمر قَ َ
ال :قَ َ َ ُ

حضرموت تسوق َّ
ال :عليكم بالشام(.)2
ول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا قَ َ
الناس فَ ُقلَناَ :يا َر ُس ُ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* أحمد بن الحسن بن أحمد أبو غالب البغدادي الحنبلي  527ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون بن َّ
النرسي أبو الحسين البغدادي  456ه(.)3
قال الخطيب :ثقة صدوق( ،)4وقال أبو الفضل بن خيرون :ثقة ثقة ثقة(.)5
قلت :ثقة.
* عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد أبو الحسين الدمشقي  396ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)15
* عبد اهلل بن عتَّاب بن أحمد بن كثير البصري أبو العبَّاس الدمشقي المعروف بابن الزفتي

()6

 320ه(.)7

وثقه الذهبي وقال المحدث المتقن( ،)8وقال أبو أحمد الحاكم :رأيناه ثبتاً(.)9
قلت :ثقة ثبت.
السلمي أبو علي الدمشقي  249ه(.)10
* محمود بن خالد بن يزيد ُّ
وثقه أبو حاتم وزاد رضا( ،)11وأحمد بن أبي الحواري( ،)12والنسائي وزاد مأمون( ،)13وابن حجر( ،)14وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)15وقال الذهبي :ثبت(.)16
قلت :ثقة.
()1

الصحيح البناء( .سير أعالم النبالء .)410/14

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)85/1

()3

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)219/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)143/51سير أعالم النبالء (.)322/13

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)373/1

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)84/16

()6

نسبة إلى الزفت ،وهو شيء أسود مثل القير( .األنساب .)309/6

()7

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)648/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)366/29تاريخ اكإسالم (.)370/7

()8

سير أعالم النبالء (.)380/11

()9

المصدر السابق (.)380/11

()10

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)106/57تهذيب الكمال ( ،)295/27تاريخ اكإسالم (.)1256/5

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)292/8

()12

المصدر السابق (.)292/8

()13

مشيخة النسائي (.)69

()14

تقريب التهذيب (.)522

()15

الثقات البن حبان (.)202/9

()16

الكاشف (.)245/2
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* عبد اهلل بن كثير بن ميمون األ نصاري  196ه(.)1
قال أبو زرعة :ال بأس به( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يغرب( ،)3وقال ابن حجر :صدوق(.)4
قلت :صدوق.
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ أل ن فيه عبد اهلل بن كثير وهو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
حديث رقم60 :

الشامي َ ِ
الح َسن َعلِي بن المسِلم َّ
الح َسن بن
قَ َ
الرح َمن بن َعبد اهلل بن َ
الفقيه َوأَبو ُ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرنا أَبو َ
الح َسين َعبد َ
ُ
ِ
أَحمد بن أَبِي ِ
الح َسين بن
الح َسن بن أَح َمد أنبأنا أَبو َعبد اهلل ُم َحمد بن الفَ َّحام نبأنا أَبو َعلي ُ
الحديد قَاالَ :أَنبأنا أَبو َعبد اهلل َ
َ
َ

ضي إِمالء نا محمد بن صالِح البهرانِي وهو أَحمد بن تَمام بن صالِح نبأنا المسيب بن و ِ
اهيم بن َخالِد بن جابِر الفَرائِ ِ
إِبر ِ
اضح
ً َُ
َ
َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ

ول اهلل ()
الح ِارث بن َع ِطية َعن األَوزاعي َعن َيحَيى بن أَبي َكثِير َعن أَبي ِق َ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
الَبة َعن َسالِم َعن ابن ُع َم َر قَ َ
نا َ
تخرج نار من حضرموت أو من نهر حضرموت تسوق َّ
ال :عليكم
ان َك َذلِك قَ َ
الناس ُقلَناَ :يا َر ُس ُ
ول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا ِإ َذا َك َ
بالشام(.)5
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* علي بن المسلم بن محمد أبو الحسن السلمي الدمشقي  533ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)19
السلمي  546ه(.)6
* عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن بن أحمد أبو الحسين ُّ
قال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح ،سليم الجانب ،سديد السيرة(.)7
قلت :صدوق.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)127/32تهذيب الكمال ( ،)471/15تاريخ اكإسالم (.)1140/4

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)144/5

()3

الثقات البن حبان (.)346/8

()4

تقريب التهذيب (.)318

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)86/1

()6

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)4/35إكمال اكإكمال ( ،)28/2تاريخ اكإسالم (.)890/11

()7

المنتخب من شيوخ السمعاني (.)981
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السلمي  482ه(.)1
* الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد أبو عبد اهلل ُّ
قال ابن عساكر :الخطيب المعدل حكم بين الناس بدمشق(.)2
قلت :صدوق.
* محمد بن موسى بن محمد بن أبي مالك أبو عبد اهلل الفحَّام.

()3

لم أقف له على جرح أو تعديل.
* الحسين بن إبراهيم بن جابر بن أبي الزمزام أبو علي الدمشقي  368ه(.)4
وثقه الكتاني( ،)5وقال الذهبي :اكإمام المحدث العدل(.)6
قلت :ثقة.
* محمد بن تمام بن صالح أبو بكر البهراني الحمصي  313ه(.)7
قال الذهبي :ال أظن به بأساً( ،)8وقال ابن منده :حدث عن المصيصي بمناكير(.)9
قلت :مقبول.
السلمي  246ه(.)10
* المسيَّب بن واضح بن سرحان أبو محمد ُّ
قال أبو حاتم :صدوق كان يخطئ كثي ًار فإذا قيل له لم يقبل( ،)11وكان النسائي حسن الرأي فيه( ،)12وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :كان يخطئ( ،)13وقال ابن عدي :ال بأس به( ،)14وضعفه الدارقطني( ،)15وقال أبو داود :يضع الحديث(،)16
وقال العقيلي :متروك( ،)17وقال الجوزقاني :كان كثير الخطأ والوهم( ،)18وقال ابن الجوزي :كثير الوهم( .)19قلت :متروك
الحديث.
* الحارث بن عطية أبو عبد اهلل البصري  199ه(.)20

()1
()2

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)63تاريخ اكإسالم (.)506/10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)17/13

()3

المصدر السابق (.)80/56

()4

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)37/14تاريخ اكإسالم (.)288/8

()5

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)104

()6

سير أعالم النبالء (.)322/12

()7

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)167/52تاريخ اكإسالم (.)272/7

()8
()9

سير أعالم النبالء (.)286/11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)169/52

()10
()11

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)200/58سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)403/11
الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)294/8

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)133/8

()13

الثقات البن حبان (.)204/9

()14

الكامل في ضعفاء الرجال (.)162/8

()15

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)277

()16

لسان الميزان (.)41/6

()17

المصدر السابق (.)41/6

()18

المصدر السابق (.)41/6

()19

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)121/3

()20

التاريخ الكبير ( ،)146/1الجرح والتعديل البن ابي حاتم ( ،)85/3تهذيب الكمال ( ،)261/5تاريخ اكإسالم (.)45/5
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وثقه يحيى بن معين( ،)1والدارقطني( ،)2والذهبي( ،)3وقال ابن سعد :كان عالماً( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما
أخطأ( ،)5وقال ابن حجر :صدوق يهم( ،)6وقال أحمد بن حنبل :جلست إليه فلم أكتب عنه( ،)7وضعفه الساجي(.)8
قلت :صدوق.
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه المسيب بن واضح وهو متروك الحديث ،وأما محمد بن موسى الفحام فلم أقف له
على جرح أو تعديل.
_________________________________
رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير
حديث رقم61 :

ِ
َّ ِ
ِ ِ
لمذ ِهب أَنبأنا أَبو َبكر بن َم ِالك
قَ َ
الو َ
احد الشيَباني أنا أَبو َعلي ا ُ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرناه أَبو القَاسم هَبةُ اهلل بن ُم َحمد بن َعبد َ
ِ
ِ
نا عبد اهلل بن أَحمد حدثني أَبِي أنبأنا عبد ِ
المَب َارك َعن َيحَيى بن أَبِي َكثِير َح َدثَنِي أَبو
َ
َ َ
َ
الملك بن َعم ُرو نا َعلي َيعني ابن ُ
َ
ول اهلل ( )ستخرج نار قبل يوم القيامة من نحو
ال لَنا َر ُس ُ
ال :قَ َ
ِقالََبة َحدثني َس ِالم بن َعبد اهلل َح َدثني َعبد اهلل بن ُع َم َر قَ َ
حضرموت أو من حضرموت تحشر َّ
ال :عليكم بالشام(.)9
الناس قَالَوا :فَ َما تَأ ُم ُرَنا َيا َر ُسول اهلل قَ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16

()1

سؤاالت ابن الجنيد (.)386

()2

تهذيب التهذيب (.)151/2

()3

الكاشف (.)303/1

()4

طبقات ابن سعد (.)340/7

()5

الثقات البن حبان (.)182/8

()6

تقريب التهذيب (.)147

()7

تهذيب التهذيب (.)152/2

()8

المصدر السابق (.)152/2

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)86/1
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* عبد اهلل بن أحمد ابن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي

()1

أبو عامر البصري  204ه(.)2

وثقه ابن سعد( ،)3ويحيى بن معين( ،)4والعجلي( ،)5والنسائي وزاد مأمون

()6

وابن شاهين وزاد عاقل( ،)7والذهبي وزاد

الحافظ( ،)8وابن حجر( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال سليمان بن داود القزاز :سألت أحمد بن حنبل .قلت :أريد
البصرة عمن أكتب؟ قال :اكتب عن أبي عامر العقدي( ،)11وقال أبو حاتم :صدوق(.)12
قلت :ثقة.
* علي بن المبارك الهنائي

()13

البصري  160 – 151ه(.)14

وثقه يحيى بن معين( ،)15وعلي بن المديني( ،)16وأحمد بن حنبل( ،)17والعجلي( ،)18ويعقوب بن شيبة( ،)19وأبو داود(،)20
وابن شاهين( ،)21وأبو الوليد الباجي( ،)22وابن حجر( ،)23وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان متقناً ضابطاً( ،)24وقال

()1

نسبة إلى بطن من بجيلة (.األنساب .)334/9

()2

التاريخ الكبير ( ،)425/5الكنى واألسماء ( ،)584/1سؤاالت السجزي للحاكم ( ،)170/1سير أعالم النبالء (.)166/8

()3

طبقات ابن سعد (.)219/7

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)360/5

()5

الثقات للعجلي (.)310

()6

تهذيب الكمال (.)368/18

()7

تاريخ أسماء الثقات (.)158

()8

تذكرة الحفاظ (.)254/1

()9

تقريب التهذيب (.)364

()10

الثقات البن حبان (.)388/8

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)395/5

()12

المصدر السابق (.)360/5

()13

نسبة إلى هناءة ابن مالك بن فهم( .األنساب .)429/13

()14

التاريخ الكبير ( ،)295/6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)203/6تاريخ اكإسالم (.)156/4

()15

من كالم يحيى بن معين في الرجال (.)57

()16

تاريخ أسماء الثقات (.)141

()17

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)529/1

()18

الثقات للعجلي (.)349

()19

تهذيب الكمال (.)112/21

()20

سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (.)307

()21

تاريخ أسماء الثقات (.)141

()22

التعديل والتجريح (.)960/3

()23

تقريب التهذيب (.)404

()24

الثقات البن حبان (.)213/7
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الذهبي :الثبت( ،)1وقال يحيى بن معين( ،)2وأحمد بن حنبل( ،)3والعجلي( ،)4والنسائي( ،)5وابن شاهين

()6

مرة أخرى :ليس

به بأس ،وقال ابن عدي :وهو ثبت في يحيى بن أبي كثير ومقدم في يحيى ،وهو عندي ال بأس به(.)7
قلت :ثقة.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي بن المذهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
حديث رقم62 :

ِ
ِ
السمرقَن ِدي أنبانا َّ
ص ِاري أنبأنا أَبو
الح َسن ِهَبةُ اهلل بن َعبد َّ
قَ َ
الش ِريف أَبو َ
الرَزاق األَن َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرناه أَبو القَاسم بن َ َ
ِ
البختَ ِري نا ُم َحمد بن أَح َمد بن َي ِزيد
الح َسين َعلي بن ُم َحمد بن َعبد اهلل بن بِش َران أنبأنا أَبو َجع َفر ُم َحمد بن َعم ُرو بن َ
ُ
ِ ِِ
َّ ِ
المَب َارك َعن َيحَيى بن أَبِي َكثِير َعن أَبِي ِقالََبة َعن َسالِم بن َعبد اهلل بن ُع َم َر
الريَّاحي أنبأنا أَبو َعامر العقدي أنبأنا َعبد ُ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )يوشك أن تخرج قبل يوم القيامة نار من قبل حضرموت أو من حضرموت
ال :قَ َ
حدثني َعبد اهلل بن ُع َمر قَ َ

تحشر َّ
ال :عليكم ب َّ
الشام(.)8
ول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرنا قَ َ
الناس فَقَالواَ :يا َر ُس َ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:

* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
الرزاق بن محمد بن عبد اهلل بن الليث أبو الحسن األ نصاري األشهلي()9البغدادي 491ه(.)10
* هبة اهلل بن عبد َّ

()1

ميزان االعتدال (.)152/3

()2

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)79

()3

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)52/1

()4

الثقات للعجلي (.)349

()5

تهذيب الكمال (.)114/21

()6

تاريخ أسماء الثقات (.)141

()7

الكامل في ضعفاء الرجال (.)310/6

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)86/1

()9

نسبة الى بنى عبد األشهل من األنصار( .األنساب .)278/1

()10

سير أعالم النبالء (.)19/4
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قال ابن الجوزي :كان صحيح السماع( ،)1وقال الذهبي :رئيس جليل خير( ،)2وقال مرة أخرى :من ذوي الهيئات النبالء،
وأرباب الديانات ،صحيح السماع(.)3
قلت :صدوق.
* علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشران بن محمد بن بشر األموي أبو الحسين البغدادي  415ه(.)4
()5
قال الخطيب :كتبنا عنه ،وكان صدوقًا ثقة ثبتاً حسن األخالق ،تام المروءة ،ظاهر الديانة  ،وقال الذهبي :كان عدالً

وقو اًر(.)6

قلت :ثقة.
* محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك أبو جعفر البغدادي الرَّزاز

()7

 339ه(.)8

وثقه الحاكم وزاد مأمون( ،)9والخطيب( ،)10وأبو سعد السمعاني وزادا ثبت( ،)11والذهبي(.)12
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن أبي العوام بن يزيد بن دينار أبو بكر الرياحي

()13

التميمي  276ه(.)14

قال الدارقطني :صدوق(.)15
* عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي أبو عامر البصري  204ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)61
* علي بن المبارك الهنائي البصري  160 – 151ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)61
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه محمد بن أحمد الرياحي وهو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
()1

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)46/17

()2

العبر في خبر من غبر (.)365/2

()3

تاريخ اكإسالم (.)714/10

()4

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)167/15تاريخ اكإسالم (.)258/9

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)89/12

()6

سير أعالم النبالء (.)79/13

()7

نسبة إلى الرز وهو األرز ،وهو اسن8م لمن يبيع الرز( .األنساب .)106/6

()8

إكمال اكإكمال ( ،)23/3تاريخ اكإسالم ( ،)730/7الوافي بالوفيات (.)204/4

()9

سير أعالم النبالء (.)14/12

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)348/3

()11

األنساب (.)109/6

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)111

()13

نسبة إلى أشياء منها إلى القبيلة وهي رياح بطن من تميم بن مر( .األنساب .)207/6

()14

فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)113/1المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)277/12تذكرة الحفاظ ( ،)152/2الوافي بالوفيات (.)24/2

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)389/1
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رواية الحسين عن يحيى بن أبي كثير
حديث رقم63 :

ِ
ِ
المذ ِهب أَنبأنا أَبو َبكر بن َمالِك أَنبأنا َعبد اهلل بن أَح َمد
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرناه أَبو القَاسم بن ُ
الح َ
صين أَنبأنا أَبو َعلي ُ
ِ
ال لِي َيحَيى َحدثَنِي أَبو ِقالََبة َحدثني َسالِم بن َعبد
ال :قَ َ
الم َعلِم قَ َ
الص َمد أَنبأنا أَبِي أَنبأنا ُ
حدثني أَبِي نا َعبد َ
الح َسين َيعني ُ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر
ال :قَ َ
اهلل بن ُع َم َر َح َدثَني َعبد اهلل بن ُع َمر قَ َ

َّ
ال :عليكم بالشام(.)1
ول اهلل قَ َ
الناس قَالوا :فَ َما تَأ ُم ُرَنا َيا َر ُس َ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم (.)54
رجال سند الحديث:

* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد ابن محمد بن أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو سهل التميمي البصري التنوري

()2

 206ه(.)3

وثقه ابن سعد( ،)4والعجلي( ،)5والحاكم وزاد مأمون( ،)6وابن قانع وزاد يخطئ( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال
الذهبي :الحافظ الحجة( ،)9وقال أبو حاتم :صدوق حسن الحديث( ،)10وقال ابن حجر :صدوق ،ثبت في شعبة(.)11
قلت :صدوق.
* عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة العنبري مولهم البصري التنوري  180ه(.)12

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)87/1

()2

نسبة إلى التنور وعملها وبيعها( .األنساب .)97/3

()3

التاريخ الكبير ( ،)105/6الكنى واألسماء ( ،)400/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)461/2تهذيب الكمال ( ،)99/18سير أعالم النبالء (.)194/8

()4

طبقات ابن سعد (.)219/7

()5

الثقات للعجلي (.)303

()6

تهذيب التهذيب (.)328/6

()7

المصدر السابق (.)328/6

()8

الثقات البن حبان (.)414/8

()9

الكاشف (.)653/1

()10

التعديل والتجريح (.)920/2

()11

تقريب التهذيب (.)356

()12

التاريخ الكبير ( ،)118/6الكنى واألسماء ( ،)590/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)407/1سير أعالم النبالء (.)310/7
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وثقه ابن سعد وزاد حجة( ،)1وعلي بن المديني( ،)2والعجلي( ،)3وأبو زرعة( ،)4وأبو حاتم( ،)5والنسائي وزاد ثبت( ،)6وابن
حجر وزاد ثبت ،رمي بالقدر ولم يثبت عنه( ،)7وقال شعبة :تعرف اكإتقان في قفاه( ،)8وسئل يحيى بن معين من أثبت شيوخ
البصريين؟ قال عبد الوارث بن سعيد( ،)9وقال أحمد بن حنبل :كان عبد الوارث أصح الناس حديثاً عن حسين المعلم وكان
صالحاً في الحديث( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان قدرياً متقناً في الحديث( ،)11وقال أبو حاتم مرة أخرى(:)12
صدوق ،وقال الذهبي :ثبت صالح لكنه قدري( ،)13وقال مرة أخرى :إليه المنتهى في التثبت ،لكنه قدري متعصب(.)14
قلت :ثقة ثبت.
* الحسين بن ذكوان المعلم العوذي المكتب

()15

البصري  145ه.

وثقه يحيى بن معين( ،)16والعجلي( ،)17وأبو حاتم( ،)18والنسائي( ،)19وابن شاهين( ،)20والدارقطني( ،)21والحاكم وزاد
مأمون( ،)22والذهبي( ،)23وابن حجر وزاد ربما وهم( ،)24وسئل على بن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال

ِ ِ ِ
الم َعِلم( ،)25وقال أبو زرعة :ليس به بأس( ،)26وقال يحيى القطان:
هشام الدست َوائي ،قلت ثم من؟ قال ثم األوزاعي وحسين ُ

()1
()2

طبقات ابن سعد (.)212/7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)76/6

()3

الثقات للعجلي (.)314

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)76/6

()5

المصدر السابق (.)76/6

()6

تهذيب الكمال (.)483/18

()7

تقريب التهذيب (.)367

()8
()9

التاريخ الكبير (.)118/6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)76/6

()10
()11

المصدر السابق (.)75/6

الثقات البن حبان (.)140/7

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)76/6

()13

الكاشف (.)673/1

()14

ميزان االعتدال (.)677/2

()15

نسبة إلى تعليم الخط ومن يحسن ذلك ويعلم الصبيان الخط واألدب( .األنساب .)410/12

()16

الجرح والتعديل البن ابي حاتم (.)52/3

()17

الثقات للعجلي (.)122

()18

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)52/3

()19

تهذيب الكمال (.)373/6

()20

تاريخ أسماء الثقات (.)62

()21

سنن الدارقطني (.)92/1

()22

سؤاالت السجزي للحاكم (.)210

()23

الكاشف (.)332/1

()24

تقريب التهذيب (.)166

()25

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)52/3

()26

المصدر السابق (.)52/3
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فيه اضطراب( ،)1وقال العقيلي :ضعيف ،مضطرب الحديث( ،)2وقال الذهبي مرة أخرى :ثقة جليل ،ضعفه العقيلي بال
حجة( ،)3وقد رد الذهبي على قول العقيلي بقوله :الرجل ثقة ،وقد احتج به صاحبا (الصحيحين)(.)4
قلت :ثقة.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:

المذ ِهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي بن ُ
_________________________________
رواية الحجَّاج عن يحيى بن أبي كثير
حديث رقم64 :

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الرح َمن بن
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرناه أَبو القَاسم بن َزاهر بن طَاهر بن ُم َحمد الش َحامي أَنبأنا أَبو َنصر َعبد اهلل بن َعبد َ
علِي بن محمد بن موسى أَنبأنا أَبو العبَّاس محمد بن أَحمد بن محمد السَّلِي ِطي أَنبأنا أَبو ح ِ
امد أَح َمد بن ُم َحمد بن أَح َمد
َ
َُ
َُ
َُ
َ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
َّ
الح َّجاج
وعبد اهلل بن ُم َحمد الفََّار َوقَطَن يعني ابن إِب َراهيم قَالوا :أَنبأنا َحفص َحدثَنا إِب َراهيم َعن َ
الشرِقي أَنبانا أَح َمد بن َحفص َ
ادة َعن أَبِي ِقالَبة َعن َس ِالم بن
ادة َوقَ َ
قَ َ
ال َ
الح َّجاج َعن َيحَيى بن أَبِي َكثِير َوَلم َيذكر قَتَ َ
الَ :حفَص َعن قَتَ َ
الفَّار َوقَطنَ :عن َ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )تخرج نار من حضرموت تحشر َّ
ال:
ول اهلل قَ َ
الناس فَقَالوا :أَي َن تَأ ُم ُرَنا َيا َر ُس َ
ال :قَ َ
َعبد اهلل َعن أَبِيه أََّنهُ قَ َ

عليكم بالشام.

ال أَبو ح ِ
ادة ِفي َهذا ِ
اكإسَناد(.)5
امد :لَم يِ ُقل الفََّار َوقَ َ
ال ال َشام ،قَ َ
ال أَحمدَ :مرة قَ َ
قَ َ
طن قَتَ َ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم النيسابوري َّ
الشحامي  533ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)34
* عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو نصر المزكي

()1

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)250/1

()2

المصدر السابق (.)250/1

()3

المغني في الضعفاء (.)171/1

()4
()5
()6
()7

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)346/6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)87/1

اسم لمن يزكى الشهود ويبحث عن حالهم ويبلغ القاضي حالهم( .األنساب .)222/12

تاريخ اكإسالم (.)262/10
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()6

النيسابوري  468ه(.)7

وثقه أبو سعد السمعاني وزاد مكث اًر صالحاً ،وقال عبد الغافر الفارسي :مشهور من بيت العدالة والتزكية( ،)1وقال الذهبي:
الشيخ العالم ،الصالح ،المسند(.)2
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة بن قطن بن سليط أبو العباس السليطي

()3

 381ه(.)4

قال أبو سعد السمعاني :كان شيخاً صالحاً سديداً حسن السيرة(.)5
قلت :صدوق.
* أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري ابن الشرقي  325ه(.)6
وثقه الدارقطني وزاد مأمون ،إمام( ،)7والخطيب وزاد ثبت متقن حافظ( ،)8والذهبي وزاد حافظ( ،)9وقال الحاكم :هو واحد
عصره حفظاً واتقاناً ومعرفة( ،)10وقال الخليلي :إمام في وقته بال مدافعة( ،)11وقال ابن الجوزي :كان واحد عصره في علم
الحديث( ،)12وقال الذهبي مرة أخرى :اكإمام الحافظ الحجة(.)13
قلت :ثقة إمام.
* أحمد بن حفص بن عبد اهلل بن راشد أبو علي النيسابوري  258ه(.)14
وثقه مسلمة بن القاسم( ،)15والنسائي( ،)16وقال النسائي مرة أخرى :ال بأس به صدوق( ،)17وقال ابن أبي حاتم :كتب إلى
أبي وأبي زرعة بجزء من حديثه( ،)18وقال الذهبي :اكإمام الثقة ،قاضي نيسابور( ،)19وقال مرة أخرى :ثقة مشهور كبير
القدر( ،)20وقال ابن حجر :صدوق(.)21
قلت :صدوق.
* عبد اهلل بن محمد بن حسين أبو القاسم الفَّراء.
()1

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (.)342/1

()2

سير أعالم النبالء (.)461/13

()3

نسبة إلى سليط وهو اسم لجد المنتسب ،إليه( .األنساب .)193/7

()4

تاريخ نيسابور ( ،)100تاريخ اكإسالم (.)526/8

()5

األنساب (.)194/7

()6

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)164تاريخ اكإسالم ( ،)504/7الوافي بالوفيات (.)81/16

()7

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)92

()8

تاريخ بغداد وذيوله (.)192/5

()9

سير أعالم النبالء (.)366/11

()10

تاريخ نيسابور (.)62

()11

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)837/3

()12

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)367/13

()13

تذكرة الحفاظ (.)29/3

()14

تاريخ نيسابور ( ،)18/1تهذيب الكمال (.)294/1

()15

تهذيب التهذيب (.)25/1

()16

إكمال تهذيب الكمال (.)37/1

()17

مشيخة النسائي (.)57

()18

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)48/2

()19

سير أعالم النبالء (.)75/10

()20

تاريخ اكإسالم (.)24/6

()21

تقريب التهذيب (.)78

157

لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم أبو سعيد النيسابوري  261ه(.)1
قال محمد بن يحيى النيسابوري( ،)2والذهبي( ،)3وابن حجر :صدوق وزاد ابن حجر يخطئ( ،)4وقال أبو حاتم :شيخ(،)5
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يخطئ أحياناً يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه( ،)6وقال النسائي :فيه نظر( ،)7وقال
الذهبي مرة أخرى :فيه مقال(.)8
قلت :صدوق يخطئ.
السلمي أبو عمرو النيسابوري  209ه(.)9
* حفص بن عبد اهلل بن راشد ُّ
قال النسائي :ليس به بأس( ،)10وقال أبو حاتم :هو أحسن حاالً من حفص بن عبد الرحمن( ،)11وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)12وقال الذهبي( ،)13وابن حجر( :)14صدوق.
قلت :صدوق.
* إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد الهروي  163ه(.)15
وثقه يحيى بن معين( ،)16وأحمد بن حنبل( ،)17وابن شاهين( ،)18والدارقطني وقال :تكلم فيه بسبب اكإرجاء( ،)19والذهبي
وقال :متقن من رجال الصحيحين وكان مرجئاً فهذا رجل عالم كبير القدر( ،)20وابن حجر وقال :يغرب وتكلم فيه لإلرجاء(،)21
وقال ابن حجر مرة أخرى :ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة( ،)22وقال يحيى بن معين مرة أخرى( ،)23والعجلي(:)24

()1

تاريخ نيسابور ( ،)29تاريخ بغداد وذيوله ( ،)473/12تهذيب الكمال ( ،)610/23ميزان االعتدال (.)390/3

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)138/7

()3

المغني في الضعفاء (.)525/2

()4

تقريب التهذيب (.)455

()5

المصدر السابق (.)138/7

()6

الثقات البن حبان (.)22/9

()7

مشيخة النسائي (.)95

()8

الكاشف (.)137/2

()9

التاريخ الكبير ( ،)361/2الكنى واالسماء ( ،)573/1تاريخ نيسابور ( ،)21سير أعالم النبالء (.)175/8

()10

تهذيب الكمال (.)20/7

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)175/3

()12

الثقات البن حبان (.)199/8

()13

الكاشف (.)341/1

()14

تقريب التهذيب (.)172

()15

التاريخ الكبير ( ،)294/1الكنى واألسماء ( ،)358/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)103/6تهذيب الكمال ( ،)108/2سير أعالم النبالء (.)64/7

()16

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)354/4

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107/2

()18

تاريخ أسماء الثقات (.)32

()19

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)92

()20

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم (.)35

()21

تقريب التهذيب (.)90

()22

تهذيب التهذيب (.)131/1

()23

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)77

()24

الثقات للعجلي (.)52
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()1
ال يرمى
ليس به بأس ،قال أحمد بن حنبل :صحيح الحديث مقارب إال أنه كان يرى اكإرجاء  ،وقال الجوزجاني :كان فاض ً

باكإرجاء( ،)2وقال أبو حاتم :صدوق حسن الحديث( ،)3وقال العقيلي :كان يغلو في اكإرجاء( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات
وقال :وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث األثبات وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضالت( ،)5وقال ابن شاهين مرة
أخرى :صالح( ،)6وقال ابن الجوزي :رجل صالح( ،)7وقال الذهبي مرة أخرى :صدوق( ،)8وقال محمد بن عمار الموصلي(،)9
وابن شاهين مرة أخرى( :)10ضعيف مضطرب في الحديث.
قلت :صدوق.
* حجَّاج بن حجَّاج الباهلي البصري األحول  131ه(.)11
وثقه يحيى بن معين( ،)12وأبو داود( ،)13وأبو حاتم وزاد صدوق( ،)14والذهبي( ،)15وابن حجر( ،)16وقال ابن خزيمة :هو أحد
حفاظ أصحاب قتادة( ،)17وقال الذهبي :الحافظ( ،)18وقال أحمد بن حنبل :ليس به بأس(.)19
قلت :ثقة.

لسدوس ُّي
* قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطَّاب ا َّ
 117ه(.)20

()1

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)359

()2

أحوال الرجال (.)356

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107/2

()4

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)56/1

()5

الثقات البن حبان (.)27/6

()6

تاريخ أسماء الثقات (.)32

()7

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)36/1

()8

من تكلم فيه وهو موثوق (.)32

()9

ميزان االعتدال (.)38/1

()10

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (.)49

()11

التاريخ الكبير ( ،)371/2مشتبه أسامي المحدثين ( ،)97تاريخ اكإسالم (.)842/3

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)158/3

()13

سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (.)338

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)158/3

()15

ميزان االعتدال (.)461/1

()16

تقريب التهذيب (.)152

()17

تهذيب الكمال (.)432/5

()18

سير أعالم النبالء (.)294/6

()19

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)158/3

()20

العلل البن المديني ( ،)37التاريخ الكبير ( ،)185/7الكنى واألسماء ( ،)286/1تهذيب الكمال ( ،)498/23سير أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)269/5طبقات المدلسين

(.)43
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وثقه ابن سعد وزاد مأموناً حجة في الحديث( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وابن حجر وزاد ثبت( ،)4وقال ابن سيرين:
هو أحفظ الناس( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من حفاظ أهل زمانه( ،)6وقال الذهبي :الحافظ العالمة(،)7
وقال مرة أخرى :حافظ ثقة ثبت ،لكنه مدلس :ورمى بالقدر(.)8
قلت :ثقة ثبت مشهور ،ولكنه مدلس.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ وأما قطن بن إبراهيم فهو صدوق وقد قرنه ابن عساكر بأحمد بن حفص ،وأما عبد اهلل بن محمد
الفراء فلم أقف له على ترجمة وقد قرنه ابن عساكر بأحمد بن حفص.
_________________________________
رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير
حديث رقم65 :

ِ
ِ
ِ ِ
المذ ِهب أنا أَبو َبكر
قَ َ
صين أَنبأنا أَبو َعلي َ
ال ابن َع َساكر :أَخبرناه أَبو القَاسم هَبةُ اهلل بن ُم َحمد بن ُ
الح َ
الح َسن بن َعلي بن ُ
ابن َجعفَر بن َحم َدان أنا َعبد اهلل بن أَح َمد بن َحنَبل حدثنا أَبِي نا َيحَيى بن ِإس َحاق نا أََبان بن َي ِزيد َعن َيحَيى بن أَبِي َكثِير
ال :تخرج نار من قبل حضرموت تحشر َّ
الُ :قلَنا فَ َما تَأ ُم ُرَنا
َعن أَبِي ِق َ
الناس قَ َ
الَبة َعن َس ِالم َعن أَبِيه َعن َرسول اهلل ( )قَ َ
ال :عليكم بالشام(.)9
ول اهلل قَ َ
َيا َر ُس َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16

()1

طبقات ابن سعد (.)171/7

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)135/7

()3

الثقات للعجلي (.)389

()4

تقريب التهذيب (.)453

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)135/7

()6

الثقات البن حبان (.)322/5

()7

تذكرة الحفاظ (.)92/1

()8

ميزان االعتدال (.)385/3

()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)87/1
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* عبد اهلل بن أحمد ابن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* يحيى بن إسحاق البجلي أبو زكريا السيلحيني

()1

البجلي  210ه(.)2

وثقه ابن سعد وقال :كان حافظاً لحديثه( ،)3وأحمد بن حنبل وقال :شيخ صالح( ،)4والسمعاني( ،)5والذهبي

()6

وزادا حافظ،

وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال يحيى بن معين( ،)8وابن حجر( :)9صدوق.

قلت :ثقة.

* أبان بن يزيد العطَّار أبو يزيد البصري  160ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52

* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي ابن المذهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي إلى الحسن لغيره.
_________________________________
رواية شيبان عن يحيى بن أبي كثير
حديث رقم66 :

ِ
ال ابن عساكر :أَخبرنا أَبو َ ِ
المذ ِهب أَنبأنا أَبو َبكر بن َمالِك أنبأنا َعبد اهلل بن أَح َمد
قَ َ
القاسم بن ُ
الح َ
ََ
ََ
صين أَنبأنا أَبو َعلي بن ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الح َسين الهَي َسانِي نا
الحافظ نا أَبو ُع َم َر ُم َحمد بن أَح َمد بن ُ
في كتَابِه َو َحدثني أَبو َمس ُعود األَصَبهَاني َعنهُ أنبأنا أَبو ُن َعيم َ

()11
ِ ()10
ِ
صين أَنبأنا أَبو َبكر بن َعلِي
َعبد اهلل بن ُم َحمد بن َ
النع َمان أنبأنا َسعيد بن َحفص نا َشيَبان َوأَخَب َرنا أَبو القَاسم بن ُ
الح َ
ِ
ِ
الح َسين بن ُم َحمد قاَال :ثنا َشيَبان
وسى َو ُ
المذهب أنبأنا أَبو َبكر بن َمالك نا َعبد اهلل بن أَح َمد َحدثني أَبِي نا َ
الح َسن بن ُم َ
ابن ُ

ال َر ُسو ُل اهلل ( )ستخرج نار من
ال :قَ َ
َعن َيحَيى َعن أَبِي ِقالََبة َعن َسالِم بن َعبد اهلل بن ُع َم َر َعن َعبد اهلل بن ُع َم َر قَ َ

()1

نسبة إلى سيلحين وهي قرية معروفة من سواد بغداد قديمة( .األنساب .)350/7

( )2التاريخ الكبير ( ،)259/8الكنى واألسماء ( ،)335/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)126/9تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)470/2تاريخ دمشق البن عساكر (،)55/64
تهذيب الكمال ( ،)195/31سير أعالم النبالء (.)188/8

()3

طبقات ابن سعد (.)244/7

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)163/14

()5

األنساب (.)351/7

()6

الكاشف (.)361/2

()7

الثقات البن حبان (.)260/9

()8
()9

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)125

تقريب التهذيب (.)587

()10
()11

الصحيح سعد( .تهذيب الكمال .)260/10

الصحيح وجود _ ح _ تحويل اكإسناد.
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حضرموت َزاد أَحمد أو من نحو حضرموت قبل القيامة تحشر َّ
ال :عليكم
الُ :قلَنا َيا َر ُسو ُل اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا قَ َ
الناس قَ َ
َ
بالشام(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظه.
رجال سند الحديث:
* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* أحمد بن عبد اهلل بن أحمد األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* محمد بن أحمد بن الحسن بن حمزة أبو عمر الهيساني( 358)2ه.
ذكره الذهبي في تاريخه دون أن يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)3
* عبد اهلل بن محمد بن النعمان بن عبد السالم أبو بكر األصبهاني  281ه(.)4
قال أبو الشيخ األصبهاني :ثقة كثير الحديث ،مأمون ،كان يمتنع من الحديث( ،)5وقال أبو نعيم األصبهاني :ثقة مأمون(،)6
وقال الذهبي :ثقة صالح( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات(.)8
قلت :ثقة.
* سعد بن حفص الطلحي

()9

أبو محمد الكوفي المعروف بالضخم  215ه(.)10

وثقه الدارقطني( ،)11وابن حجر( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات(.)13
قلت :ثقة.
* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد ابن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)88/1

()2

نسبة إلى هيسان ،وهي قرية من قرى أصبهان( .األنساب .)450/13

()3

تاريخ اكإسالم (.)127/8

()4

المقتنى في سرد الكنى (.)121/1

()5

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (0)289/3

()6

تاريخ أصبهان (.)17/2

()7

تاريخ اكإسالم (.)768/6

()8

الثقات البن حبان (.)369/8

()9

نسبة إلى طلحة بن عبيد اهلل رضى اهلل عنه( .األنساب .)79/9

()10

التاريخ الكبير ( ،)55/4الكنى واألسماء ( ،)745/2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)82/4تهذيب الكمال ( ،)260/10تاريخ اكإسالم (.)318/5

()11

تهذيب التهذيب (.)469/3

()12

تقريب التهذيب (.)231

()13

الثقات البن حبان (.)284/8
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* الحسن بن موسى األشيب

()1

أابو اعلي البغدادي  209ه(.)2

وثقه ابن سعد وزاد صدوق في الحديث( ،)3ويحيى بن معين( ،)4وعلي بن المديني( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر( ،)7وقال أحمد
ابن حنبل :من متثبتي بغداد( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال يحيى بن معين مرة أخرى :لم يكن به بأس( ،)10وقال
أبو حاتم( ،)11وصالح بن محمد( ،)12وابن خراش( :)13صدوق.
قلت :ثقة.
* الحسين بن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد المؤدب المروزي  213ه(.)14
وثقه ابن سعد( ،)15والعجلي( ،)16وابن قانع( ،)17ومحمد بن مسعود( ،)18والذهبي( ،)19وابن حجر( ،)20وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)21وقال معاوية بن صالح األشعري :قال لي أحمد بن حنبل :اكتبوا عن أبي أحمد حسين بن محمد ،وجاء أحمد
معي إليه يسأله أن يحدثني( ،)22وقال النسائي :ليس به بأس( ،)23وقال ابن نمير :صدوق( ،)24وقال أبو حاتم :مجهول(،)25
وقال ابن حجر :ذكر ابن أبي حاتم حسين بن محمد بن بهرام وحكى عن أبيه أنه مجهول فكأنه ظن أنه غير المروذي(.)26
قلت :ثقة.
* شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري المؤدب  164ه(.)27

()1

هذا لقب ألبى علي الحسن بن موسى األشيب( .األنساب .)280/1

()2

التاريخ الكبير ( ،)286/2الكنى واألسماء ( ،)557/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)468/2تهذيب الكمال ( ،)328/6سير أعالم النبالء (.)220/8

()3

طبقات ابن سعد (.)243/7

()4

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)98

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/3

()6

الكاشف (.)330/1

()7

تقريب التهذيب (.)164

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/3

()9

الثقات البن حبان (.)170/8

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)440/7

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم .)38/3

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)441/7

()13

المصدر السابق (.)441/7

()14

تهذيب الكمال ( ،)472/6تاريخ اكإسالم (.)300/5

()15

طبقات ابن سعد (.)243/7

()16

الثقات للعجلي (.)121

()17

تهذيب التهذيب (.)367/2

()18

المصدر السابق (.)367/2

()19

سير أعالم النبالء (.)345/8

()20

تقريب التهذيب (.)168

()21

الثقات البن حبان (.)185/8

()22

سير أعالم النبالء (.)345/8

()23

تاريخ بغداد وذيوله (.)89/8

()24

تهذيب التهذيب (.)367/2

()25

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)64/3

()26

تهذيب التهذيب (.)367/2

()27

التاريخ الكبير ( ،)254/4الكنى واألسماء ( ،)758/2سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)406/7

163

وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3والترمذي( ،)4والنسائي( ،)5والذهبي وزاد حجة( ،)6وابن
حجر( ،)7وقال يحيى بن معين :شيبان بن عبد الرحمن أحب إلي من معمر في قتادة( ،)8وقال أحمد بن حنبل :شيبان ثبت
في كل المشايخ( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال أبو حاتم :حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج
به( ،)11وقال الساجي( ،)12وابن خراش( ،)13وعثمان بن أبي شيبة( :)14صدوق.
قلت :ثقة.
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث صحيح ،وأما الحسن ابن المذهب فهو ضعيف وقد تابعه أحمد بن عبد اهلل األصبهاني عند ابن عساكر

وهو ثقة ،وأما محمد الهَي َسانِي لم أقف له على جرح أو تعديل وقد تابعه أحمد بن جعفر القَ ِطي ِعي عند ابن عساكر وهو
ثقة.
_________________________________
حديث رقم67 :

ِ ()15
ال ابن عساكر :أَخبرناه أَبو البرَكات عمر بن إِبر ِ
الجَبينِي بِ َمسجد أَبِي إِس َحاق
الزَبيدي
قَ َ
اهيم بن ُم َحمد بن ُم َحمد بن أَح َمد ُ
ُ
ََ
َ
ََ
َُ

اسم َزيد بن جعفَر العلَ ِوي( )17وأَخبرنا أَبو الحسن علِي بن إِبر ِ
اهيم بن محمد أَنا أَبو القَ ِ
بِال ُكوفَة أَنا أَبِي أَنا( )16أَبو علِي ِإبر ِ
اهيم
ََ َ
َ َ
َ
َُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الب َجِلي
الب َرَكات ُع َمر بن إِب َراهيم بن ِإس َحاق بِال ُكوفَة َوأَبو الفَضل َكتَايِب بن ُم َحمد بن أَح َمد بن ُم َحمد بن ِإب َراهيم َ
ابن أَبِي َ

المع ُروف بِابن أَبِي ِد َف َشالة
َ

()18

ِ
ِ
الح َسين بن ُم َحمد بن َسل َمان
ظم بالكوفة قَا َ
بالمس ِجد األَع َ
ال :أَنبأنا أَبو القَاسم ُ
الم َعدل ال ُكوفي َ
ُ

()1

طبقات ابن سعد (.)355/6

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356/4

()3

الثقات للعجلي (.)224

()4

تهذيب التهذيب (.)374/4

()5

تهذيب الكمال (.)595/12

()6

المغني في الضعفاء (.)301/1

()7

تقريب التهذيب (.)269

()8

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)217/4

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356/4

()10

الثقات البن حبان (.)449/6

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356/4

()12

تهذيب التهذيب (.)374/4

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)274/9

()14

تهذيب التهذيب (.)374/4

()15
()16
()17
()18

الصحيح الزيدي( .سير أعالم النبالء .)13/15

الصحيح حذف هذه األداة حتى ال يتوهم أنه جاء براو آخر فيكون اكإسناد هكذا أَنا أَبِي أَبو علِي إِبر ِ
اهيم بن ُم َحمد.
َ
َ
الصحيح أن تكون _ ح _ أداة تحويل اكإسناد.

الصحيح ابن َدق َشلَلَه( .معجم ابن عساكر .)834/2
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ِ
الح َسن ُم َحمد بن َيعلَى قَاالَ :أَنبأنا أَبو َجعفَر ُم َحمد بن َعِلي بن ُد َحيم نا أَح َمد بن
أنا ال َش ِريف أَبو القَاسم بن َجع َفر َوأَبو َ
()2
()1
ال:
وسى أَنبأنا َشيَبان بن أَبِي َيحَيى َعن أَبِي ِقالََبة َعن َس ِالم َعن ابن ُع َم َر قَ َ
َح ِازم بن أَبِي َعزَرة أنبأنا ُعَبيد اهلل بن ُم َ
ال ر ُسو ُل اهلل ( )ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت ،نار قبل يوم القيامة تحشر َّ
الناس قَالواُ :قلَنا َيا
قَ َ َ
ال :عليكم بالشام(.)3
ول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا قَ َ
َر ُس َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي أبو البركات الزيدي

()4

الكوفي  539ه(.)5

قال أبو سعد السمعاني :كان كثير الفضل وافر العقل(.)6
قلت :صدوق.
* إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي أبو علي الزيدي الكوفي  466ه(.)7
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* زيد بن جعفر بن محمد بن علي بن محمد أبو القاسم العلوي الكوفي  448ه.
قال الخطيب :كان صدوقاً(.)8
* علي بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة أبو الحسن العلوي الحسيني الكوفي.

()9

قال أبو سعد السمعاني :ساكن متودد ،فاضل ،من أهل العلم وأوالد العلماء(.)10
قلت :صدوق.
* كتائب بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الفضل البجلي المعرف بابن دقشللة الكوفي.

()11

لم أقف له على جرح أو تعديل.
* الحسين بن محمد بن الحسين أبو القاسم الدهقان

()12

الصريفينى
المقرئ َّ

()13

 490ه.

ذكره الذهبي في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)14
()1
()2

الصحيح غرزة( .تاريخ اكإسالم .)479/6
الصحيح عن أبي يحيى بن أبي كثير.

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)88/1

()4

نسبة إلى زيد بن ع لى بن الحسين بن على بن أبى طالب رضي اهلل عنهم والجماعة من الزيدية ينتسبون إليه إما نسبا أو مذهبا( .األنساب .)365/6

()5

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)8/20تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)543/43سير اعالم النبالء ( ،)14/15الوافي بالوفيات (.)254/22

()6

األنساب (.)366/6

()7

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)213/7الوافي بالوفيات (.)78/6

()8
()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)452/8

المنتخب من شيوخ السمعاني ()1245

()10
()11

التحبير في المعجم الكبير (.)576

معجم ابن عساكر (.)834/2

()12

هذه اللفظة لمن كان مقدم ناحية من القرى ،ومن يكون صاحب الضيعة والكروم( .األنساب .)424/5

()13

نسبة إلى صريفين بغداد( .األنساب .)301/8

()14

تاريخ اكإسالم (.)648/10
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* محمد بن يعلى بن حمزة أبو الحسن الكسائي(.)1
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* محمد بن علي بن دحيم َّ
الشيباني أبو جعفر الكوفي  351ه(.)2
قال الذهبي :الشيخ الثقة المسند الفاضل ،محدث الكوفة ،كان أحد الثقات(.)3
قلت :ثقة.

* أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة أبو عمرو الغفَّاري الكوفي  276ه(.)4

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان متقناً( ،)5وقال الذهبي :الحافظ المجود( ،)6وقال مرة أخرى :الحافظ الصدوق(.)7
قلت :ثقة.
* عبيد اهلل بن موسى بن أبي المختار باذام أبو محمد العبسي الكوفي  219ه(.)8
وثقه ابن سعد وزاد صدوقاً( ،)9ويحيى بن معين( ،)10وابن شاهين( ،)11والذهبي( ،)12وابن حجر( ،)13وقال يحيى بن معين
مرة أخرى :رجل صدق ،ليس به بأس( ،)14وقال العجلي( ،)15والساجي( :)16صدوق ،وقال أبو حاتم :صدوق حسن
الحديث( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال الذهبي مرة أخرى :الحافظ الثبت( ،)19وقال مرة أخرى :شيخ البخاري ثقة
لكنه شيعي جلد كره بعضهم األخذ عنه( ،)20وسئل أحمد بن حنبل عن أحاديثه فقال :قد كان يحدث بأحاديث رديئة وقد
كنت ال أخرج عنه شيئا ثم إني خرجت( ،)21وقال مرة أخرى :كل بلية تأتي عن عبيد اهلل بن موسى(.)22
قلت :ثقة.

()1
()2

نسبة لجماعة من المشاهير لبيع الكساء أو نسجه أو االشتمال به ولبسه( .األنساب .)99/11
النجوم الزاهر في ملوك مصر والقاهرة ( ،)334/3تاريخ اكإسالم (.)49/8

()3

سير أعالم النبالء (.)147/12

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)48/2تاريخ اكإسالم ( ،)479/6الوافي بالوفيات (.)185/6

()5

الثقات البن حبان (.)44/8

()6

تذكرة الحفاظ (.)129/2

()7

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)239/13

()8

التاريخ الكبير ( ،)401/5الكنى واألسماء ( ،)746/2الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)127/3تهذيب الكمال ( ،)164/19سير أعالم النبالء ( ،)217/2الوافي بالوفيات

()9

طبقات ابن سعد (.)368/6

(.)273/1
()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)334/5

()11

تاريخ أسماء الثقات (.)164

()12

الكاشف (.)687/1

()13

تقريب التهذيب (.)375

()14

سؤاالت ابن الجنيد (.)442

()15

الثقات للعجلي (.)319

()16

تهذيب التهذيب (.)53/7

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)335/5

()18

الثقات البن حبان (.)152/7

()19

تذكرة الحفاظ (.)259/1

()20

من تكلم فيه وهو موثوق (.)131

()21

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)95

()22

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)150
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* شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري المؤدب  164ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)66
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه إبراهيم بن محمد الزبيدي ،وكتائب البجلي ،والحسين بن محمد الدهقان
لم أقف لهم على جرح أو تعديل ،وفيه محمد بن يعلى الكسائي لم أقف له على ترجمة.
_________________________________
رواية عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عامر بن عاصم العمري عن سالم بن عبد اهلل
حديث رقم68 :

ِ
اسم َ ِ
ال ابن عساكر :أَخبرنا القَ ِ
الح َسن بن َعبد
قَ َ
الح َسين بن َعبد اهلل بن َعب َدان األَزِدي بِد َمشق أنبأنا أَبو َعبد اهلل َ
الخضر ُ
ََ
()1
ِ
الواحد بن أَبِي ِ
ِ
الملِك
الحديد أَنبانا أَبو َ
َ
َ َ
الح َسن َعلي بن ُم َ
وسى بن السم َسار أنبأنا ُم َحمد بن إب َراهيم بن َمرَوان أنبأنا َعبد َ
()2
ِ
صين نا َعبد اهلل بن َع َمر َعن َسالِم بن َعبد اهلل بن
أَح َمد بن إِب َراهيم التَّستُِري نا ُم َحمد بن أَبِي السري نا فُ َ
ضالَة بن ُح َ
ول اهلل ( )ستخرج نار من حضرموت فتسوق َّ
الناس إلى المحشر تقيل إن قالوا وتسير إذا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ُع َم َر َعن أَبِيه قَ َ
ال :عليكم بالشام(.)3
ول اهلل إِن أَد َرك َذِلك ِمَنا؟ قَ َ
ساروا قَالواَ :يا َرسول اهلل فَ َما تَأ ُم ُرَنا يا َر ُس َ

تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* الخضر بن الحسين بن عبد اهلل بن الحسين بن عبيد اهلل بن عبدان األ زدي أبو القاسم الدمشقي  543ه(.)4
قال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح صدوق ،حسن السيرة( ،)5وقال ابن عساكر :كتبت عنه ،وكان شيخا سليم الصدر(.)6
قلت :صدوق.
السلمي  482ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)60
* الحسن بن أحمد بن عبد الواحد أبو عبد اهلل ُّ
* علي بن موسى بن الحسين ابن السمسار أبو الحسن الدمشقي  433ه(.)7

()1

الصحيح أبو عبد الملك( .تهذيب الكمال .)252/1

()2

الصحيح البسري( .تهذيب الكمال .)252/1

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)89/1

()4

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)434/16تذكرة الحفاظ (،)63/4

()5

التحبير في المعجم الكبير (.)264

()6

تاريخ اكإسالم (.)825/11

()7

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)257/43ميزان االعتدال (.)158/3
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وثقه أبو بكر الحداد( ،)1وقال الذهبي :مسند أهل الشام في زمانه( ،)2وقال أبو الوليد الباجي :شيخ فيه تشيع وتشيعه يتجاوز
به حد التشيع ويفضي به إلى الرفض المحض( ،)3وقال الكتاني :كان فيه تساهل في الحديث يذهب إلى التشيع(.)4
قلت :صدوق متشيع.
* محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل الدمشقي  358ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
()5

* أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن بكار أبو عبد الملك البسري

الدمشقي  289ه(.)6

وثقه ابن عساكر( ،)7وقال النسائي :ال بأس به( ،)8وقال مسلمة بن القاسم :دمشقي صالح( ،)9وقال ابن حجر :صدوق(.)10
قلت :صدوق.
* محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبد اهلل بن أبي السري القرشي  238ه(.)11
وثقه يحيى بن معين( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من الحفاظ( ،)13وقال الذهبي :حافظ رحال( ،)14وقال مرة
أخرى :صدوق( ،)15وقال ابن حجر :صدوق عارف له أوهام( ،)16وقال أبو حاتم :لين الحديث( ،)17وقال مسلمة بن القاسم
كان كثير الوهم وكان ال بأس به( ،)18وقال ابن عدي :كثير الغلط( ،)19وقال ابن وضاح :كثير الحفظ كثير الوهم(.)20
قلت :صدوق.
* فضالة بن الحصين العطار أبو معاوية البصري.

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)256/43

()2

سير أعالم النبالء (.)185/13

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)256/43

()4

()21

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)181

()5

نسبة الى بسر بن أرطاة( .األنساب .)226/2

()6

إكمال اكإكمال ( ،)405/1تهذيب الكمال ( ،)252/1تاريخ اكإسالم (.)667/6

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)18/71

()8

المصدر السابق (.)18/71

()9

إكمال تهذيب الكمال (.)15/1

()10
()11

تقريب التهذيب (.)77

التاريخ الكبير ( ،)239/1الكنى واالسماء ( ،)499/1تاريخ ابن يونس ( ،)223/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)231/55الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (،)95/3

تاريخ اكإسالم (.)929/5
()12

سؤاالت ابن الجنيد (.)397

()13

الثقات البن حبان (.)88/9

()14

ميزان االعتدال (.)23/4

()15

المغني في الضعفاء (.)628/2

()16

تقريب التهذيب (.)504

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)105/8

()18

تهذيب التهذيب (.)425/9

()19

الكامل في ضعفاء الرجال (.)288/7

()20

إكمال تهذيب الكمال (.)328/10

()21

الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)130/7ميزان االعتدال (.)348/3
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ذكره ابن حبان في الثقات( ،)1وقال البخاري( ،)2وأبو حاتم( :)3مضطرب الحديث ،وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال :ال
أعرفه( ،)4وقال ابن حبان في المجروحين :يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم( ،)5وقال الساجي :ضعيف عنده مناكير(،)6
وقال أبو نعيم :ال شيء( ،)7وقال ابن حجر :متهم بالوضع(.)8
قلت :ضعيف.

*عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العدوي أبو عبد الرحمن العمري  171ه(.)9
قال يحيى بن معين :صويلح( ،)10وقال أحمد بن حنبل :صالح ال بأس به( ،)11وقال العجلي :ال بأس به( ،)12وقال يعقوب

ابن شيبة :ثقة صدوق ،في حديثه اضطراب( ،)13وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)14وقال ابن عدي :صدوق ال
بأس به( ،)15وقال الخليلي :ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه( ،)16وقال الذهبي :صدوق( ،)17وكان يحيى القطان
يضعفه( ،)18وكان يحيى بن معين ال يحدث عنه( ،)19وقال علي بن المديني( ،)20وابن حجر( :)21ضعيف ،وقال أحمد بن
حنبل مرة أخرى :كذا وكذا( ،)22وقال مرة أخرى :لين الحديث( ،)23وقال النسائي :ليس بالقوي( ،)24وقال ابن حبان :كان
ممن غلب عليه الصالح والعبادة حتى غفل عن ضبط األخبار وجودة الحفظ لآلثار فرفع المناكير في روايته فلما فحش

()1

الثقات البن حبان (.)319/7

()2

التاريخ الكبير (.)125/7

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)2/5

()4

بحر الدم (.)127

()5

المجروحين البن حبان (.)205/2

()6

لسان الميزان (.)435/4

()7

الضعفاء ألبي نعيم (.)129

()8

لسان الميزان (.)435/4

()9

طبقات ابن سعد ( ،)436/5التاريخ الكبير ( ،)145/5الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)133/2تهذيب الكمال ( ،)327/15سير أعالم النبالء (.)37/7

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)110/5

()11

المصدر السابق (.)109/5

()12

الثقات للعجلي (.)269

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)22/10

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)109/5

()15

الكامل في ضعفاء الرجال (.)237/5

()16

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)193/1

()17

المغني في الضعفاء (.)348/1

()18

الضعفاء الصغير للبخاري (.)79

()19

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)280/2

()20

تاريخ بغداد وذيوله (.)21/10

()21

تقريب التهذيب (.)314

()22

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)507/2

()23

المصدر السابق رواية المروذي (.)67

()24

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)61
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خطؤه استحق الترك( ،)1وقال صالح بن محمد البغدادي :لين ،مختلط الحديث( ،)2وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالقوي(،)3
وقال الدارقطني :فأما عاصم فضعيف قريب من عبد اهلل( .)4قلت :ضعيف.
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه فضالة بن الحصين ،وعبد اهلل بن عمر بن حفص وهما ضعيفان.
_________________________________
حديث رقم69 :

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح َسن
قَ َ
الولِيد َ
ال ابن َع َساكر :أنبأنا أَبو ُ
المظَفر َعبد المنعم بن األُستَاذ أَبي القَاسم َعبد ال َك ِريم بن َه َوازن القُ َشي ِري َعن أَبي َ
ِ
بالدربن ِدي أَنا أَبو إِسحاق ِإبر ِ
بن محمد بن علِي ِ
البص َرة
اهيم بن َ
طل َحة بن ِإب َراهيم بن ُم َحمد بن َغسان بِ َ
َ
المع ُروف َ َ
َ
َ
َُ
َ
البلخي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الوهاب األَب َز ِاري نا أَبو َبكر أَح َمد بن
أنبأنا أَبو َبكر أَح َمد بن َعبد اهلل بن القَاسم بن س َوار نا أَبو إس َحاق إب َراهيم بن َعبد َ
ال أَبو َعبد اهلل أَح َمد بن ُم َحمد بن َحنَبلَ :روى َسالِم َعن ابن َع َمر أ َّ
ال:
ُم َحمد بن َهانِي ال َ
النبِ َي ( )قَ َ
ال :قَ َ
طائِي األَث َرم َق َ
َن َ
تخرج نار(.)5
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)54مختص اًر.
رجال سند الحديث:
* عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيري  532ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)55
* الحسن بن محمد بن علي أبو الوليد البلخي الدربندي  456ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)17
* إبراهيم بن طلحة بن غسان أبو إسحاق البصري المطَّوعي

()6

 439ه(.)7

قال السمعاني :كان حافظاً مكث اًر من الحديث(.)8
قلت :صدوق.
* أحمد بن عبد اهلل بن القاسم بن سوار أبو بكر.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* إبراهيم بن عبد الوهاب األبزاري أبو إسحاق.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
()1
()2

المجروحون البن حبان (.)7/2

تاريخ بغداد وذيوله (.)22/10

()3

إكمال تهذيب الكمال (.)75/8

()4

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)75

()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)89/1

()6

نسبة إلى المطوعة ،وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ،ورابطوا في الثغور( .األنساب .)317/12

()7

تاريخ اكإسالم (.)598/9

()8

األنساب (.)46/10
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* أحمد بن محمد بن هاني الطائي أبو بكر األ ثرم

()1

البغدادي اإلسكافي

()2

 273ه(.)3

قال يحيى بن معين :كان أحد أبوي األثرم جنياً( ،)4وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال :نهيت أن يكتب عنه ،ولم أقل أنه ال
يكتب عنه الحديث إنما أكره هذه المسائل( ،)5قال عباس العنبري :ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور واالثرم( ،)6وقال
إبراهيم بن أورمة :األثرم أحفظ من أبي زرعة وأتقن( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من خيار عباد اهلل من
أصحاب أحمد بن حنبل روى عنه المسائل( ،)8وقال الخطيب :وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل ،تدل
على علمه ومعرفته( ،)9وقال الذهبي :الحافظ الكبير( ،)10وقال ابن حجر :ثقة حافظ له تصانيف( .)11وقال النسائي :ال
بأس به(.)12
قلت :ثقة.
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على إسناد الحديث؛ ألن فيه أحمد بن عبد اهلل بن سوار وابراهيم بن عبد الوهاب األبزاري لم أقف لهما
على ترجمة.
_________________________________
رواية نافع عن ابن عمر عن كعب
حديث رقم70 :

()13
ِ
ِ
ال :أَنبأنا
البقال قَ َ
قَ َ
الس َمرقَن ِدي أَنبأنا أَبو َ
الفضل ُع َمر بن َعبد اهلل بن ُع َمر بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنِي أَبو القَاسم بن َ
ِ
ِ
اسم عبد الواحد بن أَحمد( )14بن عثمان بن ِإبر ِ
اضي أَبو القَ ِ
القَ ِ
الح َسن بن ُم َح َّمد بن ِإس َحاق
اهيم قَ َ
ال :أَنبأنا القَاضي أَبو َعلي َ
َ َ َ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الث َيعنِي ِمما
الَ :وأما الثَ ُ
الم ِدينِي قَ َ
األَن َ
ص ِاري أنبأنا أَبو إس َحاق إس َماعيل بن إس َحاق القَاضي قَال :أَنبأنا َعلي بن َعبد اهلل َ

لف
َخ َ

()15

َوز ِ
ِ
ِ
اعي َحدثني َيحَيى بن أَبِي َكثِير
الوِليد بن ُمسلِم َعن َمرَوان َعن األ َ
َسالماً فيه َنافع َمولى ابن ُع َمر فَ َحدثني به َ

()1

نسبة لمن كانت سنة مفتتة( .األنساب .)112/1

()2

نسبة الى إسكاف وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان وهي من سواد العراق( .األنساب .)234/1

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)72/2تهذيب الكمال ( ،)476/1سير أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)623/12نزهة األلباب في األلقاب (.)58/1

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)317/5

()5

تهذيب التهذيب ()78/1

()6

المصدر السابق (.)78/1

()7

المصدر السابق (.)78/1

()8

الثقات البن حبان (.)36/8

()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)316/5

()10

تذكرة الحفاظ (.)114/2

()11

تقريب التهذيب (.)84

()12

مشيخة النسائي (.)57

()13

الصحيح عبيد اهلل( .تاريخ اكإسالم .)334/10

()14

الصحيح محمد( .تاريخ بغداد وذيوله .)15/11

()15

الصحيح خالف سالم فيه نافع لمناسبته للسياق.
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ِ
النبِي (ِ )في ِقصة َّ
النار أََّنها تَخ ُرُج ِمن َحض َرَموت َفتَح ُش ُر
َحدثني أَبو ِق َ
الَبة َعن َسالم بن َعبد اهلل َعن ابن َع َم َر َعن َ
َّ
الناس.
ِ
امر عبد ِ
ال حدثنا أَبو ع ِ
ِ
لمَب َارك َعن َيحَيى بن أَبِي
قَ َ
الَ :ولَس ُ
َ
َ
ت أَحفَظ َلفظَهُ َبل َح َدثنا َعلي قَ َ َ
الملك بن َعم ُرو َعن َعلي بن ا ُ
َ
ال لنا َرسول اهلل ( )تَخ ُرُج َنار .أَخبرنا
ال :قَ َ
الَ :حدثني َس ِالم بن َعبد اهلل َح َدثني ابن ُع َمر قَ َ
َكثِير َحدثني أَبو ِقالََبة قَ َ

َوز ِ
اعي ِفي ِقصة َّ
النار(.)1
األ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم (.)54
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* عمر بن عبيد اهلل بن عمر أبو الفضل ابن البقال البغدادي األ زجي المقرئ  471ه(.)2
قال ابن الجوزي :ثقة( ،)3وقال ابن النجار :كان عبداً صالحاً كثير التالوة للقرآن يختم كل يوم ختمه(.)4
قلت :ثقة.
* عبد الواحد بن مح َّمد بن عثمان أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي  410ه(.)5

قال الخطيب :كتبنا عنه وكان ثقة( ،)6وقال ابن الجوزي :ثقة( ،)7وقال ابن الصالح :جمع بين الفقه وأصوله(.)8

قلت :ثقة.
* الحسن بن مح َّمد بن موسى بن إسحاق بن موسى أبو علي األ نصاري  342ه(.)9
قال الخطيب( ،)10وابن الجوزي( :)11ثقة.

* إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ح َّماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق األ زدي  282ه(.)12

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)90/1

()2

تاريخ اكإسالم (.)334/10

()3

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)204/16

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)76/20

()5

تاريخ اكإسالم ( ،)153/9طبقات الشافعيين (.)352

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)15/11

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)137/15

()8

طبقات الفقهاء الشافعية (.)579/2

()9

تاريخ اكإسالم (.)780/7

()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)432/7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)90/14

( )12المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)346/12تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)375/8ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( ،)278/4التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (،)201
سير اعالم النبالء ط الرسالة ( ،)339/13الوافي بالوفيات (.)56/9
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قال ابن أبي حاتم :ثقة صدوق( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال الدارقطني :إمام ،جليل ،ثقة ،وهو تاج القضاة(،)3
وقال الخليلي :قاضي القضاة ببغداد الثقة الكبير في وقته متفق عليه( ،)4وقال الخطيب :كان فاضالً عالماً ،متقناً فقيهاً(،)5
وقال الذهبي :اكإمام الحافظ ،شيخ اكإسالم(.)6
قلت :ثقة حافظ.
* علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن بن المديني البصري  234ه(.)7
قال يحيى بن معين :من أهل الصدق( ،)8وقال البخاري :ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن المديني( ،)9وقال
أبو زرعه :ال نرتاب في صدقه( ،)10وقال أبو حاتمَ :علَماً في الناس في معرفة الحديث والعلل( ،)11وقال ابن حجر نقالً عن
النسائي :ثقة مأمون( ،)12وقال العقيلي :حديثه مستقيم( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من أعلم أهل زمانه

بعلل حديث رسول اهلل ( ،)14()وقال الخطيب :أحد أئمة الحديث في عصره ،والمقدم علي حفاظ وقته( ،)15وقال الذهبي:
الشيخ اكإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث( ،)16وقال ابن حجر :ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله(.)17
قلت :ثقة إمام في الجرح والتعديل.
* الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس الدمشقي  195ه .ثقة مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)10
* مروان بن جناح األموي الدمشقي  150_141ه(.)18

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)158/2

()2

الثقات البن حبان (.)105/8

()3

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)114

()4

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)607/2

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)282/6

()6

تذكرة الحفاظ (.)149/2

()7

طبقات ابن سعد ( ،)224/7التاريخ الكبير ( ،)248/6الكنى واألسماء ( ،)228/1الثقات للعجلي ( ،)349تهذيب الكمال ( ،)5/21تاريخ اكإسالم (.)887/5

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)194/6

()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)461/11

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)194/6

()11

المصدر السابق (.)194/6

()12

تهذيب التهذيب (.)356/7

()13

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)235/2

()14

الثقات البن حبان (.)470/8

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)455/11

()16

سير أعالم النبالء (.)104/9

()17

تقريب التهذيب (.)403

()18

التاريخ الكبير ( ،)371/7الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)113/3تهذيب الكمال ( ،)386/27تاريخ اكإسالم (.)978/3
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(د َحيم)( ،)1وأبو داود( ،)2وأبو علي النيسابوري( ،)3والذهبي( ،)4وقال أبو حاتم :شيخ يكتب
وثقه عبد الرحمن بن إبراهيم ُ
حديثه وال يحتج به( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الوليد بن مسلم :هو أثبت من أبي بكر بن أبي مريم( ،)7وقال

الدارقطني( ،)8وابن حجر( :)9ال بأس به.
قلت :صدوق.
* عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي  157ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي أبو عامر البصري  204ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)61
* علي بن المبارك الهنائي البصري  160 – 151ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)61
* يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي  129ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* عبد اهلل بن زيد بن عمرو أبو قالبة الجرمي البصري  104ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)52
* سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي  106ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)54
* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه مروان بن جناح األموي وهو صدوق ،وبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.
_________________________________
الرواية التي خالف فيها نافع سالم ا
طَن ِاف ِسي نبأنا ُعَبيد اهلل َعن َن ِافع َعن ابن عمر َعن
يث َن ِافع َحدثناه َعلِي نبأنا ُم َحمد بن ُعَبيد ال َ
قال ابن عساكرَ :وأَما َح ِد ُ
ف َما َرَوى َس ِالم.
الَ :خرج َنارِ .من َلفظ َسالِم إِ َ
َكعب قَ َ
صي َرهُ َعن َكعب ِخالَ َ
ال أَنهُ َ
رجال اإلسناد الذي خالف فيه:
* علي بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح أبو الحسن بن المديني البصري  234ه .ثقة إمام في الجرح والتعديل.
* مح َّمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي

()1
()2

تهذيب الكمال (.)387/27

المصدر السابق (.)387/27

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)223/57

()4

الكاشف (.)253/2

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)274/8

()6

الثقات البن حبان (.)483/7

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)222/57

()8
()9

()10

أبو عبد اهلل الكوفي األحدب  204ه(.)11

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)68

تقريب التهذيب (.)525

()10
()11

نسبة الى الطنفسة( .األنساب  ،)84/9والطنفسة هي واحدة الطنافس للبسط والثياب ،والحصير من سعف عرضه ذراع( .القاموس المحيط .)555

التاريخ الكبير ( ،)173/1الكنى واألسماء ( ،)496/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)453/2تهذيب الكمال ( ،)54/26سير أعالم النبالء (.)146/8
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وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3والنسائي( ،)4والدارقطني( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر
وزاد يحفظ( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال علي بن المديني :كان َكي َساً( ،)9وقال أحمد بن حنبل( ،)10وأبو حاتم(:)11

صدوق ،وزاد أبو حاتم ليس به بأس ،وقال الذهبي مرة أخرى :صدوق مشهور( ،)12وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى :كان

يخطئ وال يرجع عن خطئه ،وكان يظهر السنة(.)13
قلت :ثقة.

* عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب القرشي العدوي أبو عثمان المدني  143ه(.)14
وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث حجة( ،)15ويحيى بن معين( ،)16والعجلي وزاد ثبت( ،)17وأبي زرعة( ،)18وأبي حاتم(،)19
والخليلي و ازد حافظ متقن( ،)20وابن حجر وزاد ثبت( ،)21وسئل أحمد بن حنبل عن مالك وعبيد اهلل وأيوب أيهم أثبت في

نافع؟ فقال :عبيد اهلل أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية( ،)22وقال النسائي :ثقة ثبت( ،)23وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
وكان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضالً وعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً واتقاناً( ،)24وقال الذهبي :الفقيه الثبت(.)25
قلت :ثقة ثبت.

* نافع مولى عبد اهلل بن عمر بن الخطَّاب القرشي العدوي أبو عبد اهلل المدني  116ه(.)26

()1
()2

طبقات ابن سعد (.)367/6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)11/8

()3

الثقات للعجلي (.)410

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)173/3

()5

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)280

()6

تذكرة الحفاظ (.)243/1

()7

تقريب التهذيب (.)495

()8
()9

الثقات البن حبان (.)441/7

تاريخ بغداد وذيوله (.)172/3

()10
()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)11/8

المصدر السابق (.)11/8

()12

المغني في الضعفاء (.)612/2

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)10/8

()14

التاريخ الكبير ( ،)395/5تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)341/1سير أعالم النبالء (.)395/6

()15

طبقات ابن سعد (.)435/5

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)327/5

()17

الثقات للعجلي (.)318

()18

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)327/5

()19

المصدر السابق (.)327/5

()20

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)293/1

()21

تقريب التهذيب (.)373

()22

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)326/5

()23

تهذيب الكمال (.)128/19

()24

الثقات البن حبان (.)149/7

()25

الكاشف (.)685/1

()26

التاريخ الكبير ( ،)84/8الكنى واألسماء ( ،)473/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)273/1تاريخ اكإسالم (.)328/3
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وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وابن حجر وزاد ثبت فقيه مشهور( ،)4وقال البخاري:
أصح األسانيد :مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر( ،)5وقال الخليلي :إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية( ،)6وقال المزي
نقالً عن ابن خراش والنسائي :ثقة وزاد ابن خراش نبيل( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال :من المتقنين( ،)9وقال
الذهبي :من أئمة التابعين وأعالمهم(.)10
قلت :ثقة ثبت.

* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
* كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب األحبار  33ه(.)11
قال البخاري :إن كان من أصدق هؤالء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال

أبو نعيم األصبهاني :أدرك عهد النبي) )ولم يره ،كان إسالمه في خالفة عمر -رضي اهلل عنه ،)14(-وقال الذهبي :من
أوعية العلم( ،)15وقال ابن حجر :ثقة مخضرم(.)16
قلت :ثقة مخضرم(.)17
درجة الحديث:

()18
ِ
َجل من نافع وأنبل(،)19
صي َرهُ ل َكعب  ،وقال النسائي :سالم أ َ
هذا اكإسناد بهذا الوجه ضعيف؛ ألن نافعاً قد خالف َسالماً فَ َ
وقال الطحاوي :وسالم أثبت من نافع وأحفظ( ،)20وقال ابن حجر :سالم ثقة وهو أجل من نافع(.)21

_________________________________
رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
()1

طبقات ابن سعد (.)343/5

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)451/8

()3

الثقات للعجلي (.)447

()4

تقريب التهذيب (.)559

()5

تهذيب الكمال (.)303/29

()6

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)205/1

()7

تهذيب الكمال (.)304/29

()8

الثقات البن حبان (.)467/5

()9

مشاهير علماء األمصار (.)129

()10
()11

الكاشف (.)315/2

طبقات ابن سعد ( ،)309/7تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)9/3التاريخ الكبير ( ،)223/7الكنى واألسماء ( ،)33/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)161/7تاريخ

دمشق البن عساكر ( ،)151/50أسد الغابة ( ،)460/4تهذيب الكمال ( ،)189/24سير أعالم النبالء ( ،)472/4اكإصابة (.)481/5
()12

صحيح البخاري (.)110/9

()13

الثقات البن حبان (.)333/5

()14

معرفة الصحابة (.)2386/5

()15

تذكرة الحفاظ (.)42/1

()16

تقريب التهذيب (.)461

()17

هم الذين أدركوا الجاهلية ،وحياة رسول اهلل ( )وأسلموا ،وال صحبة لهم( .مقدمة ابن الصالح .)303

()18

التمهيد (.)282/13

()19

السنن الكبرى (.)31/3

()20

شرح معاني اآلثار (.)378/1

()21

فتح الباري (.)51/5
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حديث رقم71 :

()1
ِ
الح َسين ُم َحمد بن أَح َمد بن ُم َحمد اآلَبنوسي أَنَبأَنا
قَ َ
البَنا أَنبأنا أَبو ُ
الح َسن بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا أَبو َغالب أَح َمد بن َ
الدارقُطنِي الح ِافظ أنبأنا محمد بن علِي بن ِإسم ِ
ِ
اعيل األَيلِي نا ُم َحمد بن ِسنان الشيرازي
َ
َُ
َ
أَبو َ
الح َسن َعلي بن ُع َمر بن أَح َمد َ َ
َ

ِ
ول اهلل ِخر
ت َيا َر ُس َ
المعتَ ِمر بن ُسلَي َمان َعن أَبِيه َعن َبهز بن َح ِكيم َعن أَبِي ِه َعن َج ِد ِه قَ َ
الُ :قل ُ
الم َسيب بن َواضح نا ُ
أنبأنا ُ
ال :عليك بالشام.
لِي قَ َ
ِ
الم َسيب َعن ُمعتَ ِمر َعن أَبِيه َعن َبهز َعن ُسلَي َمان بن طَر َخان التَي ِمي.
قَ َ
ال َ
الدارقطني :تَفَرَد به ُ
ال ابن عساكر :هذا ِمن ِرواية األَ َكابِر عن األَص ِ
اغر( )2لَِقي أَنس بن َمالَك(.)3
قَ َ
َ
َ
ََ
َ
ََ

تخريج الحديث:

ِ ِ
وسىَ ،وعن َعب َدان بن أَح َم َد ،عن طَالُوت بن َعبَّاد،
َسد بن ُم َ
طب ( ،)420/19ح ( ،)1015عن المق َدام بن َد ُاود ،عن أ َ
عن َح َّماد بن َسلَ َمةَ عن بهز _ به.
رجال سند الحديث:

* أحمد بن الحسن بن أحمد أبو غالب البغدادي  527ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسين البغدادي  457ه .ثقة سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن ُّ
النعمان أبو الحسن الدارقطني

()4

البغدادي  385ه(.)5

قال ابن عساكر :أوحد وقته في الحفظ( ،)6وقال الخطيب :كان فريد عصره ،وقريع دهره ،ونسيج وحده ،وامام وقته .انتهى
إليه علم األثر والمعرفة بعلل الحديث ،وأسماء الرجال وأحوال الرواة ،مع الصدق واألمانة ،والفقه والعدالة( ،)7وقال السمعاني:
كان أحد الحفاظ المتقنين المكثرين( ،)8وقال ابن الجوزي :كان فريد عصره ،وامام وقته ،انتهى إليه علم األثر والمعرفة
بأسماء الرجال( ،)9وقال الذهبي :شيخ اكإسالم ،حافظ الزمان(.)10
قلت :ثقة حافظ حجة.
* محمد بن علي بن إسماعيل بن الفضل أبو عبد اهلل األيلي

()11

 329ه(.)12

قال الخطيب :ثقة(.)13

()1

الصحيح البناء( .سير أعالم النبالء )410/14

()2

وهو رواية كبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما( .الباعث الحثيث الى اختصار علوم الحديث .)195

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)90/1

()4

نسبة إلى دار القطن ،وهي كانت محلة ببغداد كبيرة( .األنساب .)273/5

()5

إكمال اكإكمال ( ،)99/1سير أعالم النبالء ( ،)414/12الوافي بالوفيات (.)2312/21

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)93/43

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)34/12

()8

األنساب (.)273/5

()9

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)379/14

()10

تذكرة الحفاظ (.)132/3

()11

هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر( .األنساب .)409/1

()12

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)248/54تاريخ اكإسالم (.)582/7

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)291/3

177

()1

* محمد بن سنان بن سرج بن إبراهيم أبو جعفر التنوخي الشيرزي

 293ه(.)2

قال الذهبي :صاحب مناكير يتأتى فيه( .)3قلت :ضعيف.
* المسيب بن واضح بن سرحان أبو محمد السلمي  246ه .متروك الحديث ،سبق ترجمته حديث رقم (.)60
* معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري  187ه(.)4
وثقه ابن سعد( ،)5ويحيى بن معين( ،)6والعجلي( ،)7وأبو حاتم وزاد صدوق( ،)8والذهبي وزاد الحافظ( ،)9وابن حجر( ،)10وقال
يحيى بن معين :أعلم الناس بحديث أبيه لم يكن أحد من الناس يقوم في سليمان مقامة( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(،)12
وقال الذهبي :كان رأسا في العلم والعبادة( ،)13وقال ابن خراش :صدوق يخطئ من حفظه ،واذا حدث من كتابه فهو ثقة(،)14
وقال يحيى القطان :إذا حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه فأنه سيء الحفظ( .)15قلت :ثقة.
* سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري  143ه(.)16
وثقه ابن سعد وقال :كثير الحديث( ،)17ويحيى بن معين( ،)18وأحمد بن حنبل( ،)19والعجلي وقال :كان من خيار البصرة(،)20
والنسائي( ،)21وابن حجر( ،)22وقال يحيى القطان :كان التيمي عندنا من أهل الحديث( ،)23وقال أحمد بن حنبل :ما كان
أحفظ معتمر بن سليمان قل ما كنا نسأله عن شيء إال عنده فيه شيء( ،)24وقال ابن خراش :صدوق يخطئ من حفظه
واذا حدث من كتابه فهو ثقة( ،)25وسئل أبو حاتم :سليمان التيمي أحب إليك في أبي عثمان أو عاصم قال :سليمان أحب

()1

نسبة إلى شيرز وهي قرية كبيرة بنواحي سرخس( .األنساب .)227/8

()2

المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)1214/3تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)150/53تاريخ اكإسالم (.)1029/6

()3

المغني في الضعفاء (.)590/2

()4

التاريخ والكبير ( ،)49/8تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)416/1تهذيب الكمال ( ،)250/28سير أعالم النبالء (.)429/7

()5

طبقات ابن سعد (.)213/7

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403/8

()7

الثقات للعجلي (.)433

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403/8

()9

تذكرة الحفاظ (.)195/1

()10

تقريب التهذيب (.)539

()11

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)166

()12

الثقات البن حبان (.)521/7

()13

الكاشف (.)279/2

()14

ميزان االعتدال (.)142/4

()15

تهذيب التهذيب (.)228/10

()16

التاريخ الكبير ( ،)20/4الكنى واألسماء ( ،)807/2تهذيب الكمال ( ،)8/12سير أعالم النبالء ( ،)323/6طبقات المدلسين (.)33

()17

طبقات ابن سعد (.)188/7

()18

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)125/4

()19

المصدر السابق (.)125/4

()20

الثقات للعجلي (.)203

()21

تهذيب الكمال (.)8/12

()22

تقريب التهذيب (.)252

()23

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)125/4

()24

تهذيب التهذيب (.)228/10

()25

المصدر السابق (.)228/10
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()2

()1
إلي  ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقةً واتقاناً وحفظاً

وقال مرة أخرى :كان

متيقظاً( ،)3وقال الذهبي :الحافظ ،شيخ اكإسالم( ،)4وقال مرة أخرى :أحد األثبات(.)5

قلت :ثقة.
* بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري

()6

أبو عبد الملك البصري  143ه(.)7

وثقه يحيى بن معين( ،)8وعلي بن المديني( ،)9والنسائي( ،)10وابن شاهين( ،)11والحاكم( ،)12وقال أبو زرعة :صالح ولكنه
ليس بالمشهور( ،)13وقال أبو حاتم :شيخ ،يكتب حديثه وال يحتج به،

()14

وقال ابن عدي :أرجو ال بأس به ،وأرجو أنه إذا

حدث عنه ثقة فال بأس بحديثه( ،)15وقال الترمذي وقد تكلم شعبة في بهز وهو ثقة عند أهل الحديث( ،)16وقال الدارقطني:
ال بأس به( ،)17وقال الذهبي :صدوق فيه لين( ،)18وقال مرة أخرى :ما تركه عالم قط ،إنما توقفوا في االحتجاج به(،)19
وقال ابن حجر :صدوق( ،)20وقال ابن حبان :كان يخطئ كثي اًر(.)21
قلت :ثقة.
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه(.)22
وثقه العجلي( ،)23وذكره ابن حبان في الثقات( ،)24وقال النسائي :ليس به بأس( ،)25وقال ابن حجر :صدوق(.)26
قلت :صدوق.

()1
()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)125/4

الثقات البن حبان (.)300/4

()3

مشاهير علماء األمصار (.)253

()4

تذكرة الحفاظ (.)113/1

()5

ميزان االعتدال (.)212/2

()6

نسبة إلى بنى قشير( .األنساب .)424/10

()7

التاريخ الكبير ( ،)142/2تهذيب الكمال ( ،)258/4سير أعالم النبالء (.)360/6

()8
()9

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)82
العلل البن المديني (.)89

()10
()11

تهذيب الكمال (.)262/4

تاريخ أسماء الثقات (.)71

()12

سؤاالت السجزي للحاكم (.)147

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)431/2

()14

المصدر السابق (.)431/2

()15

الكامل في ضعفاء الرجال (.)254/2

()16

تهذيب التهذيب (.)499/1

()17

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)131

()18

المغني في الضعفاء (.)116/1

()19

ميزان االعتدال (.)354/1

()20

تقريب التهذيب (.)128

()21

المجروحين البن حبان (.)194/1

()22

التاريخ الكبير ( ،)12/3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)207/3تاريخ اكإسالم (.)39/3

()23

الثقات للعجلي (.)130

()24

الثقات البن حبان (.)161/4

()25

تهذيب الكمال (.)203/7

()26

تقريب التهذيب (.)177
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* معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري  70-61ه(.)1
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيه المسيب بن واضح وهو متروك الحديث ،وفيه محمد بن سنان وهو ضعيف.
_____________________________
حديث رقم72 :

ِ
ِ
الج ِري ِري بقراءتي
قَ َ
البغ َدادي َ
البَنا َ
الح َسين بن أَح َمد بن َعبد اهلل بن َ
الح َسن بن ُ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا أَبو َغالب أَح َمد بن َ
ِ
ِ
الح َسن َعِلي
الم َعدل قَ َ
َعلِيه قَ َ
الج َ
ال :أَخَب َرنا أَبو َ
الح َسن بن َعلي بن ُم َحمد بن َعبد اهلل َ
ال :أَنبأنا أَبو ُم َحمد َ
الم َقنعي ُ
وه ِري ُ

()2
المذ ُكور التُرِكي األَز ِجي
الح َسن بن أَح َمد َوأ َ
َخبرنا أَبو األ َ
ابن ُم َحمد بن أَح َمد بن لولو أنبأنا َ
َعز قراتكين بن األَس َعد بن َ
ِ
ِ
الع ِزيز بن َجعفَر بن أَح َمد الخرقي أَنبأنا
وه ِري أ َ
الج َ
الح َسن بن َعلي َ
بِقَراءتي عليه بِبغداد أَنا أَبو ُم َحمد َ
َخبرنا أَبو القَاسم َعبد َ

أَبو َبكر م َحمد بن أَحمد بن مالِك َّ
ال :أَنبأنا ُح َميد بن َزن َج َويه نا ُروح بن أَسلَم نا َح َّماد بن َسلَ َمة َعن َبهز بن
الشطَوي قَ َ
َ
َ
ُ
الح ِكيم َعن أَبِيه َعن َج ِد ِه أ َّ
ال ألَبِي َذر يا أبا ذر _ ولم يقل ابن البنا يا أبا ذر _ َوقَال إذا أريت البناء
ول اهلل ( )قَ َ
َن َر ُس َ
َ
بلغ سلعا( )3فعليك بالشام.

ال َبينِي َوَبين َذلِك قَال :ل ،ولكن
اك أَفَأَض ِرب بِ َسي ِفي َمن َح َ
ال فَِإن ِحي َل َبين َذ َ
ال قراتكين :قَ َ
قال ابن عساكرِ :فإن ِحي َل قَ َ
اسمع وأطع ولو لعبد حبشي _ َزاد ابن البنا _ مجدع(.)5()4
تخريج الحديث:

-1سنة ( )50( ،)107/1عن مح َّمد ،عن و ِكيع ،عن ي ِز َ ِ ِ
يمَ ،ع ِن اب ِن ِس ِ
ينَ ،عن أَبِي َذر رضي اهلل عنه.
َ َ
َ َُ
ير َ
يد ب ِن إب َراه َ
َ َ
اسِم إِسم ِ
-2فضائل الشام ( ،)37ح ( ،)8عن مح َّمد بن أَحم َد الخوارزمي ،عن أَبِيه ،عن أَبِي القَ ِ
اعيل بن ال َح َس ِن
َ
َ
َ َُ
َ
َ
الصرصري ،عن أبي عب ِد اللَّ ِه الحسين بن إسماعيل المع ِ
املِيَ ،عن ُح َميد بن َزن َج َويه _به.
َ
َ
َُ
َُ
رجال سند الحديث:

* أحمد بن الحسن بن أحمد أبو غالب البغدادي  527ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الشيرازي

()6

البغدادي أبو محمد الجوهري

()7

المق َّنعي

()1

طبقات ابن سعد ( ،)25/7معجم الصحابة ( ،)70/3االستيعاب ( ،)1415/3أسد الغابة ( ،)200/5اكإصابة (.)118/6

()2

الصحيح وجود حاء تحويل.

()3
()4
()5
()6

جبل في ديار هذيل في المدينة المنورة( .معجم البلدان .)237/3
الجدع القطع أَي مقطُوع األَطراف وأكثر ما يستَعمل ِفي األنف واألُذن وهما طرفان من أَطراف ِ
اكإن َسان( .تفسير غريب الصحيحين .)75
َ
َ
َ
َ
َ َ
تاريخ دمشق البن عساكر (.)91/1
نسبة إلى شيراز ،وهي قصبة فارس ودار الملك بها( .األنساب .)218/8

()7

نسبة إلى بيع الجوهر ،اختص به جماعة( .األنساب .)422/3

()8

نسبة للمنتسب إليه( .األنساب .)402/12

()9

()8

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)76/16تاريخ اكإسالم (.)17/10

180

 454ه(.)9

وثقه الخطيب وزاد أمين ،كثير السماع( ،)1والسمعاني وزاد صالح مكثر( ،)2وابن نقطة الحنبلي وزاد أمين( ،)3وقال الذهبي:
اكإمام المحدث الصدوق(.)4
قلت :ثقة.
* علي بن مح َّمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن عياض بن ميمون أبو الحسن الثقفي الوَّراق  377ه(.)5

وثقه األزهري( ،)6والخطيب وقال :أكثر كتبه بخطه وكان ال يفهم الحديث ،وانما كان يحمل أمره على الصدق( ،)7وقال

البرقاني :صدوق غير أنه رديء الكتاب( ،)8وقال ابن أبي الفوارس :ثقة ،وكان فيه قليل تشيع ،وكان قليل الفهم في الحديث
كثير الخطأ( ،)9وقال الذهبي :اكإمام المحدث المسند(.)10
قلت :صدوق يخطئ.
* الحسن بن أحمد بن مح َّمد بن إسحاق أبو علي العطاردي(.)11
ذكره الخطيب في تاريخه ،ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)12

* قراتكين بن األسعد بن المذكور أبو األعز األشرف التركي

()13

 524ه(.)14

قال ابن نقطة الحنبلي :كان سماعه صحيحاً( ،)15وقال الذهبي :المسند( ،)16وسئل عنه ابن عساكر ،فقال :ما كان يعرف
شيئاً(.)17
قلت :ثقة.
* عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد الحميد أبو القاسم الخرقي

()18

 375ه(.)19

وثقه الخطيب وزاد أمين( ،)20وابن أبي الفوارس وزاد حسن الحديث( ،)21وابن الجوزي وزاد أمين(.)22
()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)404/7

()2

األنساب (.)422/3

()3

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)236/1

()4

سير أعالم النبالء (.)313/13

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)327/14تاريخ اكإسالم (.)440/8

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)89/12

()7

المصدر السابق (.)89/12

()8

المصدر السابق (.)88/12

()9

لسان الميزان (.)256/4

()10

سير أعالم النبالء (.)335/12

()11

نسبة إلى عطارد ،وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه( .األنساب .)324/9

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)278/7

()13

نسبة الى الترك وهم طائفة من قبل المشرق من الكفار أسلم جماعة منهم( .األنساب .)39/3

()14

المعين في طبقات المحدثين (،)153

()15

إكمال اكإكمال (.)146/1

()16

تذكرة الحفاظ (.)48/4

()17

تاريخ اكإسالم (.)405/11

()18

نسبة إلى خرق ،وهي قرية على ثالثة فراسخ من مرو ،بها سوق قائمة وجامع كبير حسن( .األنساب .)97/5

()19

تاريخ اكإسالم (.)414/8

()20

تاريخ بغداد وذيوله (.)462/10

()21

المصدر السابق (.)462/10

()22

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)314/14
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قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن هال ل أبو بكر َّ
الشطوي

()1

 308ه(.)2

وثقه الدارقطني( ،)3وقال مرة أخرى :ال بأس به(.)4
قلت :ثقة.
* حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهلل األ زدي أبو أحمد بن زنجويه النسائي  251ه(.)5
وثقه النسائي( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال الذهبي :الحافظ البارع( ،)8وقال مرة أخرى :كان ثقة ثبتاً إماماً كبير
القدر( ،)9وقال ابن حجر :ثقة ثبت( ،)10وقال أبو حاتم :صدوق(.)11
قلت :ثقة ثبت.
* روح بن أسلم الباهلي أبو حاتم البصري  200ه(.)12
سئل يحيى بن معين عن روح بن أسلم فلم يقل إال خي اًر وقال شيخ مسكين( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال يحيى
ابن معين مرة أخرى :ليس بذاك ،لم يكن من أهل الكذب( ،)15وقال علي بن المديني :ذهب حديثه يعني ضاع( ،)16وقال
البخاري :يتكلمون فيه( ،)17وقال النسائي( ،)18وابن حجر( :)19ضعيف ،وقال عفان بن مسلم :كذاب( ،)20وقال أبو حاتم:
لين الحديث ،يتكلم فيه(.)21
قلت :ضعيف.
* ح َّماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه(.)22
()1

نسبة إلى جنس من الثياب التي يقال لها الشطوية وبيعها وهي المنسوبة إلى شطا من أرض مصر( .األنساب .)100/8

()2

تاريخ اكإسالم (.)159/7

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)389/1

()4

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)105

()5

الكنى واألسماء ( ،)79/1تاريخ ابن يونس ( ،)65/2تاريخ بغداد وذيوله ( ،)156/8تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)279/15تهذيب الكمال ( ،)392/7سير أعالم النبالء

()6

مشيخة النسائي (.)70

()7

الثقات البن حبان (.)197/8

(.)438/9

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)101/2

تاريخ اكإسالم (.)76/6

()10
()11
()12

تقريب التهذيب (.)182

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)223/3

طبقات ابن سعد ( ،)220/7التاريخ الكبير ( ،)310/3الكنى واألسماء ( ،)250/1الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)56/2الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)57/4تاريخ أسماء

الثقات ( ،)87الضعفاء والمتروكون للدارقطني ( ،)153/2تهذيب الكمال ( ،)231/9ميزان االعتدال (.)57/2
()13

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)237/4

()14

الثقات البن حبان (.)243/8

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)499/3

()16

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)147

()17

الضعفاء الصغير للبخاري (.)62

()18

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)40

()19

تقريب التهذيب (.)211

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)499/3

()21

المصدر السابق (.)499/3

()22

التاريخ الكبير ( ،)22/3الكنى واألسماء ( ،)381/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)140/3تهذيب الكمال ( ،)253/7سير أعالم النبالء (.)106/7

182

وثقه يحيى بن معين وزاد ثبت( ،)1والعجلي وزاد صالح ،حسن الحديث( ،)2وابن حجر وزاد أثبت الناس في ثابت وتغير
حفظه بأخرة( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال الذهبي :إمام ثقة له أوهام وغرائب وغيره أثبت منه(.)5
قلت :ثقة.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71

* جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفَّار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة
ابن مدركة بن إلياس بن مضر أبو ذر الغفاري  32ه(.)6
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه روح بن أسلم وهو ضعيف ،وقد تابعه

()7

المعتمر بن سليمان وهو ثقة ،وأما علي بن

محمد فهو صدوق يخطئ وقد تابعه عبد العزيز بن جعفر وهو ثقة( ،)8وأما الحسن بن أحمد فلم أقف له على جرح أو

تعديل وقد تابعه محمد بن أحمد َّ
طوي وهو ثقة( ،)9فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره.
الش َ
_____________________________
حديث رقم73 :

اعيل بن أَبِي ِ
ال ابن عساكر :أَخبرنا أَبو سعد ِإسم ِ
الملِك الكرماني بَِبغداد أنبأنا أَبو الفَضل ُم َحمد بن
قَ َ
َ
َ
َ
ََ
صالح أَح َمد بن َعبد َ
َ
ِ
ِ
الح َسن بن
أَح َمد بن أَبِي َجعفَر الطبسي أنبأنا القَاضي أَبو َبكر أَح َمد بن ُم َحمد بن ِإب َراهيم الصدقي بِ َمرو أنبأنا أَبو ُم َحمد َ
ام ِري نبأنا أَبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه بن إِبر ِ
محمد بن ح ِكيم( )10الع ِ
اهيم بن غزوان الفزاري أَنبأنا َس ِعيد _ يعني
َُ
َ
َُ
َ
َ
َ ُ
_ ابن هبِيرة الع ِ
ال :عليكم ب َّ
امري نبأنا َحماد بن َسلَ َمة أَنبأنا بِهز بن َح ِكيم َعن أَبِيه َعن َجده أ َّ
الشام(.)11
ول اهلل ( )قَ َ
َن َر ُس َ
َ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)71بلفظه.
رجال سند الحديث:

()1
()2

سؤاالت ابن الجنيد (.)316
الثقات للعجلي (.)131

()3

تقريب التهذيب (.)178

()4

الثقات البن حبان (.)216/6

()5

المغني في الضعفاء (.)189/1

()6

االستيعاب ( ،)252/1أسد الغابة ( ،)562/1اكإصابة (.)105/7

()7

تاريخ مشق البن عساكر (.)90/1

()8
()9

المصدر السابق (.)91/1
المصدر السابق (.)91/1

()10
()11

الصحيح حليم( .تاريخ اكإسالم .)113/8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)91/1
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* إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك بن علي أبو سعد النيسابوري الكرماني

()1

 532ه(.)2

قال ابن عساكر :كان إماماً في األصول والفقه حسن النظر مقدماً في التذكير سمع الحديث الكثير( ،)3وقال أبو سعد
السمعاني :إمام مبرز ،فاضل ،كريم( ،)4وقال ابن الجوزي :كان صحيح السماع( ،)5وقال الذهبي :تفقه على إمام الحرمين،
وبرع في الفقه(.)6
قلت :ثقة.
* محمد بن أحمد بن أبي جعفر أبو الفضل الطبسي

()7

 482ه(.)8

وثقه عبد الغافر الفارسي وقال :كتب الكثير من حفظه ،وجمع التصانيف المفيدة( ،)9وقال الذهبي :اكإمام ،المحدث
الكبير(.)10
قلت :ثقة.
الصدقي
* أحمد بن مح َّمد بن إبراهيم بن إسحاق أبو بكر َّ

()11

المزكي المروزي.

()12

ذكره الخطيب في تاريخه ،ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)13
* الحسن بن مح َّمد بن حليم أبو مح َّمد المروزي  357ه.

ذكره الذهبي في تاريخه ،ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً(.)14
* مح َّمد بن عمرو أبو الموجه الفزاري

()15

المروزي  282ه(.)16

()19
()18
()17
قال الخليلي :الحافظ  ،وقال الذهبي :الثقة الحافظ  ،وقال البخاري :فيه نظر  ،ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً

وال تعديالً(.)20
قلت :صدوق.
()1

نسبة إلى بلدان شتى مثل خبيص وجيرفت والسيرجان وبردسير ،يقال لجميعها :كرمان( .األنساب .)85/11

()2

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)209المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)158سير أعالم النبالء ( ،)424/14الوافي بالوفيات ( ،)55/9طبقات الشافعية

الكبرى (.)44/7

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اكإمام أبي الحسن األشعري (.)325

()3
()4
()5

التحبير في المعجم الكبير (.)81

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)330/17

()6

العبر في خبر من غبر (.)442/2

()7

نسبة إلى طبس ،وهي بلدة في برية إذا خرجت منها إلى أي صوب منها سلكت وقصدت ال بد من ركوب البرية( .األنساب .)45/9

()8
()9

اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)267/5تاريخ اكإسالم (.)516/10

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (.)59/1

()10
()11

سير أعالم النبالء (.)82/14

نسبة إلى سكة بمرو يقال لها سكة صدقة( .األنساب .)290/8

()12

اكإكمال في رفع االرتياب (.)209/5

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)152/5

()14

تاريخ اكإسالم (.)113/8

()15

نسبة إلى ف ازرة ،وهي قبيلة كان منها جماعة من العلماء واألئمة( .األنساب .)212/10

()16

تاريخ اكإسالم ( ،)818/6طبقات الحفاظ (.)274/1

()17

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)914/3

()18

تذكرة الحفاظ (.)143/2

()19

المصدر السابق (.)143/2

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)35/8
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* سعيد بن هبيرة بن عديس بن أنس بن مالك أبو مالك الكعبي  210_201ه(.)1
قال أبو حاتم :ليس بالقوي ،روى أحاديث أنكرها أهل العلم( ،)2وقال ابن حبان :كان كثي اًر ما يحدث بالموضوعات عن
الثقات كأنه كان يضعها أو توضع له فيجيب فيها ،ال يحل االحتجاج به بحال( ،)3وقال الخليلي :له غرائب( ،)4وقال ابن
الجوزي نقالً عن ابن عدي :كان يحدث بالموضوعات(.)5
قلت :متهم بالوضع.
* حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف جداً ،ألن فيه سعيد بن هبيرة متهم بالوضع ،وفيه أحمد بن محمد الصدقي والحسن بن محمد
المروزي لم أقف لهما على جرح أو تعديل.
_____________________________
حديث رقم _ 74 :أ _

اكإسم ِ
اعيل بن أَحمد بن عمر السمرقَن ِدي أنبأنا أَبو القَ ِ
اسم ِإسم ِ
الق ِ
اسم ِإسماعيل بن مسعدة ِ
اعيِلي
قَ َ
ال ابن َعساكر :أَخَب َرنا أَبو َ
َ
َ
ََ
َُ
َ
َ

أنبأنا حم َزةَ بن يوسف أنبأنا أَبو أَحمد بن ع ِدي نبأنا أَبو جعفَر بن( )6محمد بن إِبر ِ
اهيم بن َعبد اهلل الديبلي بِ َم َكةَ نا َعبد
َُ
َ
َ
َ
ُ ُ
َ
َ
ال :فنحا بيده
ت َيا َرسول اهلل تَأ ُم ُرنِي قَ َ
الح ِميد بن صبيح نا َح َّماد بن َزيد َعن بِهز بن َح ِكيم َعن أَبِيه َعن َجده قَ َ
الُ :قل ُ
َ
()7
َّ
الشام .
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم (.)71
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أبي بكر اإلسماعيلي أبو القاسم الجرجاني  477ه(.)8

()1

الكنى واألسماء ( ،)756/2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)327/1ميزان االعتدال (.)162/2

()2

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)71/4

()3

المجروحون البن حبان (.)327/1

()4

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)921/3

()5

الموضوعات البن الجوزي (.)120/1

()6

الصحيح حذف بن فيصبح أبو جعفر محمد بن إبراهيم( .تاريخ اكإسالم .)464/7

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)92/1

()8

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)204المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ( ،)146تاريخ اكإسالم ( ،)404/10الوافي بالوفيات ( ،)133/9طبقات الشافعية

الكبرى (.)294/4

185

وثقه ابن الدمياطي وقال :إماماً عالماً( ،)1وقال ابن الجوزي :كان ديناً فاضالً متواضعاً ،وافر العقل ،تام المروءة ،صدوقاً(،)2
وقال الذهبي :كان صد اًر ،معظماً ،إماماً ،واعظ ًا ،بليغاً(.)3
قلت :ثقة.
* حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن مح َّمد أبو القاسم القرشي السهمي

()4

 428ه(.)5

قال أبو سعد السمعاني :كان أحد الحفاظ المكثرين( ،)6وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الثبت(.)7

قلت :ثقة إمام.

* عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن مح َّمد بن مبارك بن القطَّان أبو أحمد الجرجاني

()8

 365ه(.)9

قال ابن عساكر :أحد أئمة أصحاب الحديث والمكثرين له والجامعين له والرحالين فيه( ،)10وقال مرة أخرى :ثقة على لحن

فيه( ،)11وقال الخليلي :عديم النظر في الحفظ( ،)12وقال أبو الوليد الباجي :حافظ ال بأس به( ،)13وقال ابن نقطة الحنبلي:
كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله( ،)14وقال الذهبي :ثقة( ،)15وقال مرة أخرى :الحافظ الكبير(.)16
قلت :ثقة حافظ كبير ،صاحب التصانيف.
* مح َّمد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن الفضل أبو جعفر الدَّيبلى

()17

المكي  322ه(.)18

ذكره السخاوي في الثقات( ،)19وقال مسلمة :ثقة رجل صالح ،مؤد لروايته ،وكانت الرحلة إليه في زمانه( ،)20وقال الذهبي:

المحدث الصدوق(.)21
قلت :ثقة.

()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)64/21

()2

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)234/16

()3

سير أعالم النبالء (.)69/14

()4

نسبة إلى سهم( .األنساب .)312/7

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)244/15التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)256سير أعالم النبالء ( ،)163/13الوافي بالوفيات (.)107/13

()6

األنساب (.)315/7

()7

تذكرة الحفاظ (.)193/3

()8

نسبة إلى ب لدة جرجان وهي بلدة حسنة فتحها يزيد بن المهلب أيام سليمان بن عبد الملك( .األنساب .)237/3

()9

تاريخ جرجان ( ،)266/1إكمال اكإكمال ( ،)133/4سير أعالم النبالء ( ،)224/12طبقات الشافعيين (.)283

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)5/31

()11

المصدر السابق (.)6/31

()12

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)794/2

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)9/31

()14

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)319

()15

المعين في طبقات المحدثين (.)114

()16
()17

تذكرة الحفاظ (.)102/3

نسبة الى ديبل ،وهي بلدة من بالد ساحل البحر من بالد الهند قريبة من السند ويج تمع المياه العذبة من مولتان ولوهور والسند وكشمير بديبل ومن ثم تنصب إلى البحر

الكبير( .األنساب .)439/5
()18

تاريخ اكإسالم (.)464/7

()19

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)192/1

()20

المصدر السابق (.)103/8

()21

سير أعالم النبالء (.)351/11

186

()1

* عبد الحميد بن صبيح العنبري

البصري 250-241ه.

قال الذهبي :ال بأس به(.)2
قلت :صدوق.
* ح َّماد بن زيد بن درهم األ زدي الجهضمي

()3

أبو إسماعيل البصري  179ه(.)4

وثقه ابن سعد و ازد ثبت حجة كثير الحديث( ،)5والعجلي وزاد ثبت( ،)6والدارقطني( ،)7والخليلي وقال :متفق عليه( ،)8وابن

حجر وزاد ثبت فقيه( ،)9وقال يحيى بن معين :حماد بن زيد أحفظ( ،)10وسئل وكيع حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن
سلمة؟ فقال :حماد بن زيد( ،)11وقال عبد الرحمن بن مهدي :لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة ،وال بالحديث الذي يدخل في السنة
من حماد بن زيد( ،)12وقال أحمد بن حنبل :حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين واكإسالم ،وهو أحب إلينا من
حماد بن سلمة( ،)13وقال أبو زرعة :حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال
الذهبي :اكإمام الحافظ(.)16
قلت :ثقة ثبت.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه عبد الحميد بن صبيح وحكيم بن معاوية وهما صدوقان.
_____________________________

حديث رقم 74 :ب

()1

نسبة إلى بنى العنبر( .األنساب .)382/9

()2

تاريخ اكإسالم (.)1165/5

()3

نسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة( .األنساب .)436/3

()4

التاريخ الكبير ( ،)25/3الكنى واألسماء ( ،)54/1تهذيب الكمال ( ،)239/7سير أعالم النبالء ( ،)113/7الوافي بالوفيات (.)90/13

()5

طبقات ابن سعد (.)210/7

()6

الثقات للعجلي (.)130

()7

سنن الدارقطني (.)270/1

()8

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)498/2

()9

تقريب التهذيب (.)178

()10

سؤاالت ابن الجنيد (.)316

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)137/3

()12

المصدر السابق (.)137/3

()13

المصدر السابق (.)137/3

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)137/3

()15

الثقات البن حبان (.)217/6

()16

تذكرة الحفاظ (.)167/1
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ال ابن عساكر :أَخبرنا عالياً أَبو سهل محمد بن ِإبر ِ
الر ِازي
قَ َ
اهيم بن َسع َد ِوية ببغداد أَنبأنا أَبو َ
َ َُ
َ َ
ََ
الفضل َعبد ا َلرح َمن بن أَح َمد َ
َ
ِ
ِ
الح ِميد
الح َسن أَح َمد بن إِب َراهيم بن أَح َمد بن خ َراش أَنبأنا أَبو َجعفَر ُم َح َّمد بن ِإب َراهيم بن َعبد اهلل الديبلي أنبأنا َعبد َ
أنبأنا أَبو َ

نا َح َّماد فَ َذكر بإسناده مثله سواء.
رجال سند الحديث:

* مح َّمد بن إبراهيم بن مح َّمد بن سعدويه أبو سهل األصبهاني  530ه(.)1

وثقه أبو سعد السمعاني وقال :صدوق ،حسن السيرة كثير السماع( ،)2وابن الجوزي وزاد ثبت حسن السيرة( ،)3وقال ابن

نقطة الحنبلي :كان ثقة صحيح السماع( ،)4وقال الذهبي :ثقة صالح خير صدوق مكثر(.)5
قلت :ثقة.
* عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي أبو الفضل الرازي المكي المقرئ  454ه(.)6
وثقه ابن منده( ،)7وقال أبو سعد السمعاني :كان مقرئاً فاضالً كثير التصانيف حسن السيرة( ،)8وقال ابن نقطة الحنبلي:
وكان شيخاً مهيباً منظو اًر فصيح اللسان حسن الطريقة( ،)9وقال الذهبي :اكإمام القدوة ،شيخ اكإسالم( ،)10وقال مرة أخرى:
كان من األئمة الثقات( ،)11وقال السيوطي :كان فاضالً كثير التصانيف(.)12
قلت :ثقة.
* أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس ،أبو الحسن العبقسي

()13

المكي العطار  405ه.

وثقه أبو ذر الهروي( ،)14والسجزي( ،)15والعتيقي وزاد صدوق( ،)16وقال الذهبيُ :مسنِد الحجاز(.)17
قلت :ثقة.

* مح َّمد بن إبراهيم بن عبد اهلل أبو جعفر الدَّيبلى المكي  322ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74أ_.
* عبد الحميد بن صبيح العنبري البصري 250-241ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74أ_.
* ح َّماد بن زيد بن درهم األ زدي أبو إسماعيل البصري  179ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74أ_.
()1
()2

تاريخ اكإسالم (.)509/11

التحبير في المعجم الكبير (.)55/2

()3

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)316/17

()4

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)29

()5

سير أعالم النبالء (.)451/14

()6

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)116/34تاريخ اكإسالم ( ،)48/10الوافي بالوفيات (.)60/18

()7

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)334

()8
()9

سير أعالم النبالء (.)350/13

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)334

()10
()11

المصدر السابق (.)348/13

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (.)233

()12

بغية الوعاة (.)75/2

()13

نسبة إلى عبد القيس( .األنساب .)207/9

()14

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)182/17

()15

المصدر السابق (.)182/17

()16

المصدر السابق (.)182/17

()17

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)181/17
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* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حس ن؛ ألن فيه محمد بن إبراهيم الديبلي وعبد الحميد العنبري وحكيم بن معاوية كلهم صدوقين.
_____________________________
حديث رقم75 :

صي ِ
ال ابن عساكر :أَخبرنا أَبو الفَتح نصر اهلل بن محمد بن عبد الب ِاقي القَ ِوي ِ
الف ِقيه أنبأنا أَبو ال َفتح َنصر بن
الم َّ
قَ َ
صي َ
َ
َ َ
َُ
َ
ََ
اهد أنبأنا عمر بن ح َّماد بن أَحمد بن محمد َ ِ
الز ِ
إِبر ِ
الرح َمن الملطي
اهيم بن َ
الخطيب أنبأنا أَبو ُ
َُ
َ
الح َسين ُم َحمد بن أَح َمد بن َعبد َ
ُ ََ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الح ِارث نا ُم َع ِاوَية َعن أَبِي إِس َحاق
أنبأنا أَبو َبكر ُم َحمد بن ِإس َحاق بن فُُروخ في َمن ِزلِه بربض الرافقة نا ِإس َماعيل بن أَبِي َ
ال :هاهنا ونحا بيده نحو َّ
الشام(.)1
ت َيا َرسول اهلل تَأ ُم ُرنا فَقَ َ
َعن َبهز بن َح ِكيم َعن أَبِيه َعن َجده قَ َ
الُ :قل ُ
تخريج الحديث:

ون عن
ت ( ،)485/4ح ( )35( ،)2192كتاب الفتن )27( ،باب ما جاء في الشام ،عن أَح َمد بن َمنِيع عن َي ِز ُ
يد ب ُن َه ُار َ
بهز _به.
رجال سند الحديث:
* نصر اهلل بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح الدمشقي  542ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25ب_.
* نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح الشافعي  490ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم ( _ )25ب_.
*عمر بن ح َّماد بن أحمد بن محمد الخطيب.

لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.

* مح َّمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي

المقرئ  377ه(.)3

()2

قال إسماعيل بن رجاء :كان كثير العلم وكثير التصنيف( ،)4وقال أبو عمرو الداني :مشهور بالثقة واكإتقان( .)5قلت :ثقة.

* مح َّمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن فروخ بن عبد اهلل أبو بكر المزني  320ه(.)6
قال الدارقطني :ثقة(.)7

* إسماعيل بن أسد بن شاهين أبو إسحاق البغدادي  258ه(.)8

()1
()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)92/1

نسبة إلى الملطية ،وهي من ثغور الروم مما يلي أذربيجان( .األنساب .)421/12

()3

تاريخ اكإسالم ( ،)444/8طبقات الشافعية الكبرى ( ،)77/3غاية النهاية في طبقات القراء (.)67/2

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)73/51

()5

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار (.)192

()6

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)269/1المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)370/13تاريخ اكإسالم (.)610/7

()7

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)80

()8

تهذيب الكمال ( ،)42/3تاريخ اكإسالم (.)261/7
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وثقه ابن أبي حاتم وزاد صدوق( ،)1والدارقطني وزاد صدوق ورع فاضل( ،)2والبزار وزاد مأمون( ،)3والذهبي وزاد جليل(،)4
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال أبو حاتم( ،)6وابن حجر( :)7صدوق.
قلت :ثقة
* معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب األ زدي المعني

()8

أبو عمرو البغدادي  214ه(.)9

وثقه أحمد بن حنبل وزاد صدوق( ،)10وأبو حاتم( ،)11وابن حجر( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال الذهبي :الحافظ
الصدوق(.)14
قلت :ثقة.
* إبراهيم بن مح َّمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزاري الكوفي  185ه(.)15

وثقه ابن سعد وزاد فاضل( ،)16ويحيى بن معين وزاد ثقة( ،)17وأحمد بن حنبل وزاد ثبت( ،)18والعجلي وقال :كان كثير

الحديث( ،)19وأبو حاتم وزاد مأمون إمام( ،)20والحاكم( ،)21وابن حجر وزاد حافظ له تصانيف( ،)22وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)23وقال ابن عساكر :أحد أئمة المسلمين وأعالم الدين( ،)24وقال ابن عساكر نقالً عن النسائي :ثقة مأمون أحد
األئمة( ،)25وقال الذهبي :اكإمام الحجة ،شيخ اكإسالم( ،)26وقال مرة أخرى :كان من أئمة الحديث( .)27قلت :ثقة إمام.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)161/2

()2

تاريخ بغداد وذيوله (.)276/6

()3

إكمال تهذيب الكمال (.)153/2

()4

الكاشف (.)243/1

()5

الثقات البن حبان (.)105/8

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)161/2

()7

تقريب التهذيب (.)106

()8

نسبة إلى معن ،وهو معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن زهران من األزد( .األنساب .)357/12

()9

طبقات ابن سعد ( ،)245/7التاريخ الكبير ( ،)334/7الكنى واألسماء ( ،)575/1تهذيب الكمال ( ،)207/28تاريخ اكإسالم (.)459/5

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)199/13

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)386/8

()12

تقريب التهذيب (.)538

()13

الثقات البن حبان (.)167/9

()14

سير أعالم النبالء (.)344/8

()15

التاريخ الكبير ( ،)321/1الكنى واألسماء ( ،)40/1تهذيب الكمال ( ،)167/2تاريخ اكإسالم ( ،)798/4الوافي بالوفيات (.)96/6

()16

طبقات ابن سعد (.)339/7

()17

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)61

()18

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)44/1

()19

الثقات للعجلي (.)54

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)129/2

()21

سؤاالت السجزي للحاكم (.)162

()22

تقريب التهذيب (.)92

()23

الثقات البن حبان (.)23/6

()24

تاريخ دمشق البن عساكر (.)119/7

()25

المصدر السابق (.)122/7

()26

تذكرة الحفاظ (.)200/1

()27

سير أعالم النبالء (.)472/7
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* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
أتوقف عن الحكم على هذا اكإسناد؛ ألن فيه عمر بن حماد ،لم أقف له على ترجمة.
_____________________________

حديث رقم76 :

ِ
ِ
المذ ِهب أنا أَح َمد بن َجعفَر القُ ِطي ِعي نا َعبد اهلل بن أَح َمد
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرنا أَبو القَاسم بن ُ
الح َ
صين أنبأنا أَبو َعلي ُ
ال :بيده نحو َّ
الشام
لت َيا َرسول اهلل أَي َن تَأ ُم ُرنِي ِخر لِي فَقَ َ
حدثني أَبِي نا َيحَيى َعن َبهز َحدثني أَبِي َعن َج ِدي قَ َ
الُ :ق ُ
وقال :إنكم محشورون رجالا وركبان ا وتجرون على وجوهكم(.)1
تخريج الحديث:

-1ت ( ،)305/5ح ( )49( ،)3143كتاب تفسير القرآن )18( ،باب ومن سورة بني إسرائيلَ ،عن أَح َمد بن َمنِيعَ ،عن
ونَ ،عن َبه ُز _ به.
َي ِزيد بن َه ُار َ
-2حم ( ،)3/5ح (َ ،)20284عن
وكذلك ( ،)5/5ح (َ ،)20309عن

َي ِزيدَ ،عن َبهز _به.
َيحَيىَ ،عن َبهز _به.

-3ش ( ،)88/7ح ( )33( ،)34407كتاب الزهدَ )7( ،ما ُذ ِك َر َعن َنبِيَنا (ِ )في الزه ِدَ ،عن أَبِي َخالِد األَح َمرَ ،عن َبهز
_به.
-4روياني ( ،)110/2ح ( ،)916عن َعم ُرو ب ُن َعلَ ٍّيَ ،عن َيحَيى ب ُن َس ِعيدَ ،عن َبه ُز _به.
ِ
وسىَ ،عن َع ِدي بن الفَض ِلَ ،عن َبه ِز _به.
َس ُد ب ُن ُم َ
-5طب ( ،)408/19ح (َ ،)974عن المق َدام بن َد ُاوَدَ ،عن أ َ
اكإي ِادي ،عن ي ِزيد بن قَيس ،عن إِسم ِ
اعيل بن َعيَّاشَ ،عن أَبِي
َ
َ َ
وكذلك أخرجه ( ،)409/19ح (َ ،)975عن أَح َمد بن َزَك ِريَّا ِ َ
َ

َبك ِر الهُ َذلِيَ ،عن َبه ِز _به.
انَ ،عن أَح َمد بن َس ِعيد ال َج َّما ُلَ ،عن َي ِزيد
-6المستدرك ( ،)608/4ح ( )49( ،)8686كتاب األهوالَ ،عن أَح َم ُد ب ُن َسل َم َ
بن هارون ،وعلِي بن ع ِ
اصمَ ،عن َبه ُز _به.
َ
َُ َ ََ
رجال سند الحديث:

* هبة اهلل بن محمد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي أبو علي البغدادي الواعظ ،ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد أبو عبد الرحمن الشيباني المروزي  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* يحيى بن سعيد بن فروخ القطَّان التميمي أبو سعيد البصري  198ه(.)2

()1
()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)92/1

التاريخ الكبير ( ،)276/8الكنى واألسماء ( ،)364/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)140/14تهذيب الكمال ( ،)340/31تاريخ اكإسالم (.)1244/4
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وثقه ابن سعد وزاد مأمون رفيع حجة( ،)1ويحيى بن معين( ،)2والعجلي وقال :نقي الحديث( ،)3وأبو زرعة وزاد من الحفاظ(،)4
وأبو حاتم وزاد حافظ( ،)5وابن حجر وزاد متقن حافظ إمام قدوة( ،)6وقال علي بن المديني :لم أر أحداً أثبت من يحيى
القطان( ،)7وقال أحمد بن حنبل :حدثني يحيى القطان وما رأيت عيناي مثله( ،)8وقال مرة أخرى :إليه المنتهى في التثبت
()10
()9
بالبصرة  ،وقال النسائي :ثقة ثبت مرضي  ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً

وعقالً وفهماً وفضالً وديناً وعلماً( ،)11وقال الذهبي :سيد الحفاظ( ،)12وقال مرة أخرى :أمير المؤمنين في الحديث(.)13
قلت :ثقة إمام حافظ.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:

المذ ِهب وهو ضعيف ،وبالمتابعة يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره.
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن علي بن ُ
_____________________________
حديث رقم77 :

ِ
المزَرِفي َوأَبو
قَ َ
الح َسن بن السبط وأَبو َبكر ُم َحمد بن ُ
المظَفر بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا أَبو َعلي َ
الح َسين بن َ
الح َسن بن ُ
ِ
لح َسين بن َعلِي بن قَُريش الفرار قَالَوا:
الب ِارع َوأَبو َغالب ُم َحمد بن أَح َمد بن ا ُ
الوهاب َ
َعبد اهلل ُ
الح َسين بن ُم َحمد بن َعبد َ
()14
ِ
أَنبأنا أَبو َ ِ
الس ُعود أَح َمد بن
المأ ُمون َوأَخَب َرنا أَبو َبكر ُم َحمد بن ُ
المرَزِقي َوأَبو ُ
الغَنائم َعبد َ
الح َسين بن َ
الص َمد بن َعلي بن َ

ِ
ِ
ِ
ِ
الحربِي
الح َسن َعلي بن ُع َمر بن ُم َحمد َ
المهتَدي قَاال :أَنا أَبو َ
َعلي بن ُم َحمد بن المجلي قَاالَ :ح َدثنا ُم َحمد بن َعلي بن ُ
اضي قَال ابن المأمون قَ ِ
الفضل محمد بن عِلي بن الحسن بن حرب القَ ِ
اضي ِ
المهتَِديَ :سَنة َخمس
أنبأنا أَبو َ
َ
َ
َُ
ََ
الرقَة َوقَال ابن ُ
َ ُ

ول اهلل أَي َن
ت َيا َر ُس َ
الوَّراق نا َمرُوان بن ُم َع ِاوَية نا َبهز بن َح ِكيم َعن أَبِيه َعن َجده قَا َلُ :قل ُ
َوثَالثمائة أنبأنا أَيوب بن ُم َحمد َ
ال :فنحا بيده نحو َّ
المهتَِدي :تحشرون رجالا وركبان ا وتجرون
الشام وقال :إنكم محشورون َوقَ َ
تَأ ُم ُرنِي ِخر لِي قَ َ
ال ابن ُ

على وجوهكم(.)15
()1

طبقات ابن سعد (.)215/7

()2

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)111

()3

الثقات للعجلي (.)472/1

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)151/9

()5

المصدر السابق (.)151/9

()6

تقريب التهذيب (.)591

()7

تهذيب الكمال (.)336/31

()8

المصدر السابق (.)336/31

()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)150/9

()10

تهذيب الكمال (.)340/31

()11

الثقات البن حبان (.)611/7

()12

تذكرة الحفاظ (.)218/1

()13

سير أعالم النبالء (.)579/7

()14

الصحيح المزرفي( .سير أعالم النبالء .)426/14

()15

تاريخ دمشق البن عساكر (.)93/1
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تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* الحسن بن المظفر بن الحسن بن المظفر بن أحمد بن يزيد أبو علي البغدادي ابن السبط  523ه(.)1
قال ابن عساكر :ثقة(.)2
* مح َّمد بن الحسين بن علي البغدادي أبو بكر المزرفي

()3

 527ه(.)4

وثقه أبو سعد السمعاني( ،)5وابن الجوزي( ،)6والذهبي( ،)7وزاد السمعاني صالح عالم ،سمع الكثير بنفسه ،وزاد ابن الجوزي
ثبت عالم حسن العقيدة ،وزاد الذهبي متقن.

قلت :ثقة متقن.
* الحسين بن مح َّمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسن أبو عبد اهلل البغدادي البارع

()8

 524ه(.)9

قال ابن عساكر :ما كان به بأس( ،)10وقال أبو الفضل بن شافع :فيه تساهل وضعف( ،)11وذكره الذهبي في طبقات

المحدثين ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً(.)12
قلت :صدوق.
* محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن قريش أبو غالب الفرار.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* عبد الصمد بن علي بن مح َّمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون بن الرشيد أبو الغنائم البغدادي 465ه(.)13

وثقه أبو سعد السمعاني( ،)14وابن الجوزي( ،)15والذهبي( ،)16وزاد السمعاني صدوق نبيل ،وقال الخطيب :كان صدوقاً(.)17

قلت :ثقة.
السعود ابن المجلي البغدادي البزاز  525ه(.)18
* أحمد بن علي بن مح َّمد أبو ُّ
()1

إكمال اكإكمال ( ،)127/3تاريخ اكإسالم (.)385/11

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)394/13

()3

نسبة إلى المزرفة ،وهي قرية كبيرة بغربي بغداد( .األنساب .)220/12

()4

تاريخ اكإسالم (.)465/11

()5

األنساب (.)220/12

()6

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)281/17

()7

سير أعالم النبالء (.)426/14

()8

هذا لقب لمن برع في نوع من العلم( .األنساب .)26/2

()9

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)259/17تاريخ اكإسالم ( ،)399/11الوافي بالوفيات ( ،)22/13غاية النهاية في طبقات القراء (.)251/1

()10

سير أعالم النبالء (.)375/14

()11

المصدر السابق (.)375/14

()12

المعين في طبقات المحدثين (.)153

()13

تاريخ اكإسالم ( ،)216/10الوافي بالوفيات (.)272/18

()14

سير أعالم النبالء (.)392/13

()15

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)149/16

()16

سير أعالم النبالء (.)392/13

()17

تاريخ بغداد وذيوله (.)47/11

()18

معجم ابن عساكر (.)68/1
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شيئا من الحديث( .)1قلت :ضعيف.
صبور على القراءة ،ولم يكن يعرف ً
قال الذهبي :شيخ ،صالحَ ،
* مح َّمد بن علي بن مح َّمد بن عبيد اهلل بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل أبو الحسين البغدادي  465ه(.)2

وثقه الخطيب( ،)3وأبو سعد السمعاني( ،)4وابن الجوزي( ،)5وابن نقطة الحنبلي( ،)6وأبو النرسي( ،)7وزاد الخطيب صدوق
نبيل فاضل ،وزاد السمعاني حجة نبيل مكثر ،وقال الذهبي :اكإمام الحجة(.)8

قلت :ثقة حجة.
* علي بن عمر بن مح َّمد بن القزويني أبو الحسن البغدادي الحربي الزاهد  386ه(.)9

وثقه عبد اهلل القيرواني وزاد ثبت فوق الثبت ما رأيت أعقل منه( ،)10وأبو الفضل بن خيرون وزاد ثقة زاهد نبيل( ،)11وقال

الذهبي :اكإمام القدوة(.)12
قلت :ثقة.
* مح َّمد بن علي بن الحسن بن حرب أبو الفضل القاضي  314ه(.)13
قال الدارقطني :ثقة(.)14

* أيوب بن محمد بن زياد بن فروخ أبو محمد الرقي الوَّزان  249ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)6
* مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن أبو عبد اهلل الكوفي  193ه(.)15

()1

تاريخ اكإسالم (.)436/11

()2

المصدر السابق (.)226/10

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)324/3

()4

سير أعالم النبالء (.)404/13

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)152/16

()6

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)94

()7

سير أعالم النبالء (.)404/13

()8

المصدر السابق (.)403/13

()9

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)42/12تاريخ اكإسالم ( ،)637/9الوافي بالوفيات ( ،)233/21طبقات الشافعية الكبرى (.)260/5

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)108/43

()11

المصدر السابق (.)108/43

()12

سير أعالم النبالء (.)243/13

()13

تاريخ بغداد وذيوله ( ،)285/3تاريخ دمشق البن عساكر (.)260/54

()14

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)80

()15

التاريخ الكبير ( ،)372/7الكنى واألسماء ( ،)493/1الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)203/4تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)347/57تهذيب الكمال ( ،)403/27سير أعالم

النبالء ( ،)503/7طبقات المدلسين (.)45
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وثقه ابن سعد،

()1

ويحيى بن معين( ،)2وأحمد بن حنبل( ،)3والعجلي( ،)4ويعقوب بن شيبة( ،)5والنسائي( ،)6وابن شاهين(،)7

والذهبي( ،)8وابن حجر وزاد حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ( ،)9وقال علي بن المديني :كان يوثق وكان يروي عن قوم
ليسوا ثقات ويكنى عن أسمائهم( ،)10وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى :ثبت حافظ( ،)11وقال أبو حاتم :صدوق ال يدفع عن
صدق ،وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال أبو داود :كان يقلب األسماء(،)14
وقال الذهبي مرة أخرى :ثقة حجة لكنه يكتب عمن دب ودرج فينظر في شيوخه(.)15
قلت :ثقة.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ وأما أحمد البغدادي ضعيف وقد روى له ابن عساكر مقروناً ،وأما محمد بن أحمد الفرار فلم أقف
له على ترجمة وقد روى له ابن عساكر مقروناً.
_____________________________
حديث رقم78 :

اسم بن السمرقَن ِدي أنبأنا أَبو الحسين بن النقور وأبو القَ ِ
الق ِ
اسم بن التستري
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخ َبرنا أَبو َ
َُ
ََ
َ
الحسن بن سعيد بن أَحمد بن عمرو بن المأمون الج َزِري الفَِقيه بالرحبة أَنا أَبو القَاسم التستري قَاال :أَنبأنا أَبو طَ ِ
اهر
َ
َ
ََ
َ ُ
َ ُ
َ
الم َخلِص أنبأنا أَبو القَ ِ
اسم بن منيع نا ُس َويد بن َس ِعيد نا َمرَوان َعن بِهز بن َح ِكيم بن ُم َع ِاوَية بن َحي َدة َعن أَبِيه َعن َجده
ُ
()16

أَخبرنا أَبو َعلِي

ال :فََن َحا بَِي ِد ِه َنحو َّ
ال :إنكم محشورون رجا ال وركبانا وتجرون على وجوهكم.
الشام ثُم قَ َ
ول اهلل ِخر لِي قَ َ
ت َيا َر ُس َ
قَ َ
الُ :قل ُ
ُ
في حديث(.)17
تخريج الحديث:

()1
()2

طبقات ابن سعد (.)238/7

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)82/2

()3

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)479/2

()4

الثقات للعجلي (.)424

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)151/13

()6

المصدر السابق (.)154/13

()7

تاريخ أسماء الثقات (.)233

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)216/1
تقريب التهذيب (.)526

()10
()11

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)120
الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)273/8

()12

المصدر السابق (.)273/8

()13

الثقات البن حبان (.)483/7

()14

سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (.)191

()15

المغني في الضعفاء (.)652/2

()16

الصحيح البسري( .تاريخ بغداد وذيوله .)333/11

()17

تاريخ دمشق البن عساكر (.)93/1
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سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل أبو الحسين البغدادي  407ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)21
* علي بن أحمد بن مح َّمد بن علي بن البسري أبو القاسم البغدادي البندار

()1

 474ه(.)2

()4
()3
عالماَّ ،
حدث بالكثير ،وانتشرت عنه
شيخا
وثقه أبو سعد السمعاني  ،وابن الجوزي ،وقال السمعاني :كان ً
ً
فهماً ،
صالحاً ،
الرواية ،وقال إسماعيل الحافظ :شيخ ثقة .وأثنى عليه( ،)5وقال الخطيب :كتبت عنه وكان صدوقاً( ،)6وقال الذهبي :الشيخ

الجليل الصدوق(.)7

قلت :ثقة.
* الحسن بن سعيد بن أحمد القرشي األموي الجزري

()8

أبو علي الشافعي  544ه(.)9

ذكره ابن كثير في طبقات الشافعيين( ،)10وقال الذهبي :كان من بقايا المسندين(.)11
قلت :مقبول.
* محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبي أبو طاهر المخلص  393ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)23
* عبد اهلل بن محمد بن عبد أبو القاسم البغوي  317ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)21
* سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الحدثانى  240ه .صدوق يخطئ كثي ًار ،سبق ترجمته حديث رقم (.)58
* مروان بن معاوية بن الحارث أبو عبد اهلل الكوفي  193ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)77
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه الحسن بن سعيد وهو مقبول ،وفيه سويد بن سعيد وهو صدوق يخطئ كثي اًر.
_____________________________
حديث رقم79 :

نسبة الى من يكون مكث ار من شيء يشترى منه من هو أسفل منه أو أخف حاال وأقل ماال منه ثم يبيع ما يشترى منه من غيره( .األنساب .)336/2

()1
()2

تاريخ اكإسالم (.)370/10

()3

سير أعالم النبالء (.)488/13

()4

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)221/16

()5

سير أعالم النبالء (.)488/13

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)333/11

()7

سير أعالم النبالء (.)488/13

()8
()9

نسبة إلى الجزيرة وهي إلى عدة بالد من ديار بكر ،واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر( .األنساب .)269/3

معجم ابن عساكر ( ،)244/1سير أعالم النبالء (.)36/15

()10
()11

طبقات الشافعيين (.)594

تاريخ اكإسالم (.)852/11
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الغسانِي َ ِ
ِ
احد بن أَبِي
قَ َ
صور َ
الو َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو َ
الح َسن َعلي بن أَح َمد بن َمن ُ
الفقيه بدمشق أَنبأنا أَح َمد بن َعبد َ
()1
ِ
ِ
ِ
طَب َرانِي أَنا أَبو َعبد اهلل ُم َحمد بن إِس َحاق
الح َسن بن َعلِي بن َب ِحير ال َشع َرانِي ال َ
الحديد أَنا َجدي أَبو َبكر أنبأنا أَبو َعلي َ
َ
ِ ِ
ِ
السه ِمي قَاال :نا َبهز بن َح ِكيم بن ُم َع ِاوَية
ابن َي ِزيد َ
المعروف بالصيني نا ُروح َو َعبد اهلل بن َحبِيب أَبو َوهب َ
البغ َدادي َ
ول اهلل ِخر لِي فأومى بيده نحو َّ
الشام.
ت َيا َر ُس َ
القُ َشي ِري َعن أَبِيه َعن َجده قَ َ
الُ :قل ُ
قال ابن عساكر :هذا هو عبد اهلل بن بكر بن حبيب نسبه إلى جده(.)2
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)71بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* علي بن أحمد بن منصور أبو الحسن الدمشقي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)8
السلمي الدمشقي  499ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)57
* أحمد بن عبد الواحد بن محمد أبو الحسن ُّ
السلمي الدمشقي  405ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)57
* محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد أبو بكر ُّ
* الحسن بن علي بن يحيى أبو علي البجلي الطبراني  330_321ه .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق ترجمته
حديث رقم (.)57
* محمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد اهلل البغدادي المعروف بالصيني  236ه(.)3
قال ابن أبي حاتم :كتبت عنه بمكة وسألت عنه أبا عون ،فقال هو كذاب فتركت حديثه(.)4
قلت :متهم بالكذب.
* روح بن عبادة بن العالء بن حسان بن عمرو بن مرثد القيسي أبو محمد البصري  205ه(.)5
وثقه ابن سعد( ،)6ويحيى بن معين وزاد صدوق( ،)7والعجلي( ،)8والخليلي( ،)9والخطيب( ،)10والذهبي وزاد شهير( ،)11وابن
حجر وزاد فاضل له تصانيف( ،)12وقال يحيى بن معين مرة أخرى :ال بأس به صدوق( ،)13وقال أحمد بن حنبل :حديثه

()1
()2
()3

الصحيح يحيى( .تاريخ دمشق البن عساكر .)326/13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)94/1

فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)494/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)253/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)35/52المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)244/11ميزان االعتدال
(.)477/3

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)196/7

()5

التاريخ الكبير ( ،)309/3الكنى واألسماء ( ،)741/2الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)59/2تهذيب الكمال ( ،)238/9سير أعالم النبالء (.)124/8

()6

طبقات ابن سعد (.)217/7

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)498/3

()8

الثقات للعجلي (.)162

()9

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)240/1

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)400/8

()11

المغني في الضعفاء (.)233/1

()12

تقريب التهذيب (.)211

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)403/8
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صالح( ،)1وقال أبو حاتم :صالح محله الصدق( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال ابن شاهين :صدوق صالح(،)4
وقال النسائي :ليس بالقوي(.)5
قلت :ثقة.

السهمي الباهلي أبو وهب البصري  208ه(.)6
* عبد اللَّه بن بكر بن حبيب َّ
وثقه ابن سعد وزاد صدوقاً( ،)7ويحيى بن معين( ،)8والعجلي( ،)9والدارقطني وزاد مأمون( ،)10والذهبي( ،)11وابن حجر

()12

وزادا حافظ ،وقال يحيى بن معين مرة أخرى( ،)13وأبو حاتم( :)14صالح ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال ابن حجر
نقالً عن ابن قانع :ثقة(.)16
قلت :ثقة.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث موضوع؛ ألن فيه محمد بن إسحاق البغدادي متهم بالكذب ،وأما الحسن بن علي الطبراني فلم أقف له
على جرح أو تعديل.
_____________________________
حديث رقم80 :

لغَنائِم ُم َحمد بن َعِلي
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا أَبو ُم َحمد ِهَبةُ اهلل بن أَح َمد بن َعبد اهلل بن َعلِي بن طَاوس بدمشق أَنا أَبو ا َ
الح َسن ُم َحمد بن أَح َمد بن رزقويه أَنبأنا أَبو َعم ُرو ُعث َمان بن أَح َمد ا َلدقاق نا َيحَيى بن
الح َسن بن أَبِي ُعث َمان نا أَبو َ
ابن َ

()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)498/3

()2

المصدر السابق (.)498/3

()3

الثقات البن حبان (.)243/8

()4

تاريخ أسماء الثقات (.)87

()5

تاريخ بغداد وذيوله (.)401/8

()6

التاريخ الكبير ( ،)52/5الكنى واألسماء ( ،)863/2تاريخ أسماء الثقات ( ،)132تاريخ بغداد وذيوله ( ،)427/9تهذيب الكمال ( ،)340/14سير أعالم النبالء (.)155/8

()7

طبقات ابن سعد (.)216/7

()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)154

()9

الثقات للعجلي (.)251

()10

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)229

()11

الكاشف (.)541/1

()12

تقريب التهذيب (.)297

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)16/5

()14

المصدر السابق (.)16/5

()15

الثقات البن حبان (.)61/7

()16

تهذيب التهذيب (.)163/5
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ول اهلل بِأَبِي وأ ِ
ُمي َما تَأ ُم ُرنِي ِخر ِلي
أَبِي َ
ت َيا َر ُس َ
ط ِالب نا َعبد اهلل بن َبكر َحدثنا َبهز بن َح ِكيم َعن أَبِيه َعن َج ِده قَ َ
الُ :قل ُ
َ
ال :ها هنا ونحا بيده نحو َّ
الشام إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم(.)1
قَ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ مختلف.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن أحمد بن عبد اهلل بن علي بن طاوس البغدادي أبو محمد الدمشقي  536ه(.)2
وثقه ابن عساكر وزاد محقق ،يفهم الحديث( ،)3وأبو سعد السمعاني وزاد صدوق مكثر( ،)4وابن الجوزي وزاد صدوق(،)5
والذهبي(.)6
قلت :ثقة.
* مح َّمد بن علي بن الحسن بن مح َّمد بن عمرو بن مح َّمد بن منتاب أبو الغنائم البغدادي الدقاق  483ه(.)7
قال ابن الجوزي :ثقة( ،)8وقال الذهبي :الشيخ الجليل الصالح( ،)9وقال الذهبي مرة أخرى :متميز صدوق(.)10

قلت :صدوق.
* مح َّمد بن أحمد بن مح َّمد بن أحمد بن رزق بن عبد اهلل بن يزيد أبو الحسن البغدادي البزاز  412ه(.)11

وثقه الخطيب( ،)12والبرقاني( ،)13وابن الجوزي( ،)14وزاد الخطيب صدوق ،كثير السماع والكتابة ،وقال الذهبي :اكإمام

المحدث المتقن(.)15
قلت :ثقة.
* عثمان بن أحمد بن عبد اهلل بن يزيد أبو عمرو البغدادي الدقاق ابن الس َّماك  344ه(.)16

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)94/1

()2

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)476تاريخ اكإسالم ( ،)665/11طبقات الشافعية الكبرى (.)324/7

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)358/73

()4

األنساب (.)458/3

()5

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)24/18

()6

سير أعالم النبالء (.)478/14

()7

تاريخ اكإسالم (.)228/10

()8

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)291/16

()9

سير أعالم النبالء (.)83/14

()10

العبر في خبر من غبر (.)347/2

()11

تاريخ اكإسالم ( ،)206/9طبقات الشافعيين (.)377

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)368/1

()13

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)149/15

()14

المصدر السابق (.)149/15

()15

سير أعالم النبالء (.)50/13

()16

تاريخ اكإسالم (.)801/7
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وثقه ابن شاهين وزاد مأمون( ،)1والدارقطني( ،)2والخطيب وزاد ثبت( ،)3وابن الحسن القطان وزاد صدوق صالح( ،)4وقال
الذهبي :اكإمام المحدث الصادق( ،)5وقال مرة أخرى :صدوق في نفسه(.)6
قلت :ثقة.
* يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد اهلل بن الزبرقان أبو بكر البغدادي  275ه(.)7
قال أبو حاتم :محله الصدق( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الدارقطني :ال بأس به( ،)10وقال الذهبي :مشهور(،)11
وقال ابن حجر نقالً عن مسلمة بن القاسم :ليس به بأس ،تكلم الناس فيه( ،)12وقال موسى بن هارون :أشهد أنه يكذب(،)13
وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالمتين(.)14
قلت :صدوق.
السهمي الباهلي أبو وهب البصري  208ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)79
* عبد اللَّه بن بكر بن حبيب َّ
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه محمد بن علي البغدادي ويحيى بن أبي طالب وحكيم بن معاوية وهم صدوقون.
____________________________

حديث رقم81 :

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
الم َعالِي تَغلِب
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو ُم َح َّمد هَبةُ اهلل بن أَح َمد بن ُم َح َّمد بن هَبةُ اهلل بن َعلي األَكفَاني بد َمشق َوأَبو َ
ابن جعفَر بن أَحمد بن الحسين السََّّراج بِبغداد قَاالَ :أَنبأنا أَبو الحسن عبد َ ِ
الوهاب
الح َسن القَطَّان قَ َ
الدائم بن َ
ََ َ
َ
َ
َُ
َ
ال :أَنبأنا َعبد َ
العبَّاس أَح َمد بن َعتاب بن الزفتِي نا َبكار بن قُتَيَبة نا َعبد اهلل بن َبكر نا َبهز بن َح ِكيم َعن
ابن َ
الوِليد أَنبأنا أَبو َ
الح َسن بن َ
()15

()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)301/11

()2

المؤتلف والمختلف للدارقطني (.)1245/3

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)301/11

()4

المصدر السابق (.)302/11

()5

سير أعالم النبالء (.)49/12

()6

ميزان االعتدال (.)31/3

()7

تاريخ اكإسالم (.)638/6

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)134/9

()9

الثقات البن حبان (.)270/9

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)224/14

()11

ميزان االعتدال (.)386/4

()12

لسان الميزان (.)263/6

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)224/14

()14

المصدر السابق (.)224/14

()15

الصحيح ثعلبة( .تاريخ دمشق البن عساكر .)153/11
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ال :فَأَومأَ بَِي ِد ِه َنحو َّ
ال :ثم تحشرون رجالا وركبانا
الشام َوقَ َ
ول اهلل ِخر لِي أَي َن تَأ ُم ُرنِي قَ َ
ت َيا َر َس َ
أَبِيِه َعن َجد ِه قَ َ
الُ :قل ُ
َ
َ
وتجرون على وجوهكم(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األكفاني  524ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* ثعلبة بن جعفر بن أحمد بن الحسين أبو المعالي بن أبي مح َّمد السراج  524ه(.)2
قال ابن عساكر :لم يكن الحديث من شأنه( .)3قلت :ضعيف.

* عبد الدَّائم بن الحسن بن عبيد اللَّه أبو الحسن الهال لي الحوراني

()4

الدمشقي  460ه(.)5

لم أقف له على جرح أو تعديل.
* عبد الوهاب بن الحسن الكالبي أبو الحسين الدمشقي  396ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)15
* أحمد بن عتَّاب أبو العبَّاس الزفتي.

()6

لم أقف له على جرح أو تعديل.

اوي
قفي البكر ُّ
* ب َّكار بن قتيبة بن عبيد اهلل القاضي أبو بكرة الثَّ ُّ

()7

ي  270ه(.)8
البصر ُّ

()9
ذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال أبو المحاسن تغري بردي :أحد األئمة األعالم ،كان عالماً فقيهاً محدثاً صالحاً ورعاً

عفيفاً ثقة( ،)10وقال ابن حجر :كان له اتساع في الفقه والحديث(.)11
قلت :ثقة.

السهمي الباهلي أبو وهب البصري  208ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)79
* عبد اللَّه بن بكر بن حبيب َّ
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:

()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)94/1

()2

إكمال اكإكمال ( ،)461/1الوافي بالوفيات (.)12/11

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)153/11

()4

نسبة إلى حوران وهي ناحية كبيرة واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق( .األنساب .)303/4

()5

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)228/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)104/34تاريخ اكإسالم (.)119/10

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)290/71

()7

نسبة الى ابى بكرة الثقفي ،وهو من الصحابة الذين نزلوا البصرة رضى اهلل عنهم( .األنساب .)294/2

()8

تاريخ ابن يونس ( ،)46/2فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)154/1اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)349/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)368/10سير أعالم النبالء ط

()9

الثقات البن حبان (.)152/8

الرسالة (.)599/12
()10
()11

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (.)47/3

رفع اكإصر عن قضاة مصر (.)99/1
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إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه ثعلبة بن جعفر وهو ضعيف ،وأما عبد الدائم بن الحسن وأحمد بن عتاب فلم أقف
لهما على جرح أو تعديل.
حديث رقم82 :

_____________________________

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الرح َمن بن أَح َمد
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو َسهل ُم َحمد بن إب َراهيم بن َسع َدوية األَصَبهَاني ببغداد أَنبأنا أَبو الفَضل َعبد َ
ِ
السه ِمي نا
ابن َ
الر ِازي أنبأنا أَبو القَاسم َجعفَر بن َعبد اهلل أَنبأنا أَبو َبكر بن َه ُارون الروياني أَنا ُم َح َّمد بن ِإس َحاق نا َ
الح َسن َ

ال :ها هنا ونحا بيده نحو َّ
الشام
ت َيا َنبِي اهلل أَي َن تَأ ُم ُرنِي ِخر لِي قَ َ
َبهز بن َح ِكيم بن ُم َع ِاوَية القُشي ِري َعن َج ِده قَ َ
الُ :قل ُ
إ َّنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم(.)1
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* مح َّمد بن إبراهيم بن مح َّمد أبو سهل األصبهاني  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74ب_.
* عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي  454ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74ب_.
* جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن الفناكي أبو القاسم الرازي  383ه(.)2
قال الخليلي :موصوف بالعدالة وحسن الديانة( ،)3وأخرج له الذهبي حديثاً وقال :صحيح اكإسناد(.)4
قلت :ثقة.
* مح َّمد بن هارون أبو بكر الروياني

()5

 307ه(.)6

قال الخليلي :ثقة( ،)7وقال الذهبي :الثقة اكإمام الحافظ(.)8

قلت :ثقة حافظ.
الصاغاني
* مح َّمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر َّ

()1

()9

 270ه(.)10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)94/1

()2

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)226سير أعالم النبالء ( ،)402/12الوافي بالوفيات (.)86/11

()3

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)691/2

()4

تاريخ اكإسالم (.)543/8

()5

نسبة إلى رويان وهي بلدة بنواحي طبرستان( .األنساب .)198/6

()6

تذكرة الحافظ (.)226/2

()7

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)801/2

()8

سير أعالم النبالء (.)310/11

()9

نسبة إلى صاغان وهي قرية بمرو يقال لها چاغان عند نسفان( .األنساب .)252/8

()10

تهذيب الكمال (.)396/24
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وثقه النسائي( ،)1وابن خراش وزاد مأمون( ،)2والدارقطني وزاد فوق الثقة( ،)3وابن حجر وزاد ثبت( ،)4وقال ابن أبي حاتم:
ثبت صدوق من الحفاظ( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الخطيب :أحد األثبات المتقنين( ،)7وقال ابن عساكر:
الحافظ من ثقات الرحالين وأعيان الجوالين( ،)8وقال الذهبي :اكإمام الحافظ الحجة( ،)9وقال مسلمة بن القاسم وأبي حاتم
ال ارزي :ثقة وزاد مسلمة مأمون( ،)10وقال النسائي :ال بأس به( .)11قلت :ثقة ثبت.

السهمي الباهلي أبو وهب البصري  208ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)79
* عبد اللَّه بن بكر بن حبيب َّ
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه حكيم بن معاوية صدوق.
_____________________________

حديث رقم83 :

ِ
ِ
الفضل
الس َمرقَن ِدي أنبأنا أَبو َبكر ُم َح َّمد بن ِهَبةُ اهلل ال َ
قَ َ
الح َسين بن َ
طَب ِري أنا أَبو ُ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو القَاسم بن َ
اسم( )12نا يعقُوب بن سفيان نا أَبو ع ِ
القَطَّان أَنا عبد اهلل بن جعفَر بن درستوية أَنبأنا أَبو القَ ِ
اصم َعن َبهز بن َح ِكيم َعن
َ
ََ
َ
َ
َ
ال :فَأَومأَ بَِي ِد ِه َنحو َّ
الشام إ َّنكم تحشرون رجالا وركبان ا(.)13
ول اهلل ِخر لِي قَ َ
ت َيا َر ُس َ
أَبِيِه َعن َجد ِه قَ َ
الُ :قل ُ
َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
*إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* محمد بن هبة اهلل أبو بكر الطبري الال لكائي  472ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31

* محمد بن الحسين البغدادي أبو الحسين الق َّ
طان األ زرق  415ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* عبد اهلل بن جعفر بن درستويه أبو محمد َّ
النحوي  334ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)256/1

()2

المصدر السابق (.)256/1

()3

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)306

()4

تقريب التهذيب (.)467

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)196/7

()6

الثقات البن حبان (.)136/9

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)255/1

()8

تاريخ دمشق البن عساكر (.)20/52

()9

سير أعالم النبالء ط الرسالة (.)592/12

()10

تهذيب التهذيب (.)36/9

()11

مشيخة النسائي (.)71

()12

هذا االسم زيادة وال محل له ،وقد بحثت عنه فلم أجده وتبين لي أن يعقوب بن سفيان شيخ لعبد اهلل بن درستويه فال يضر ذلك.

()13

تاريخ دمشق البن عساكر (.)95/1
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* يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفسوي  277ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني أبو عاصم النبيل البصري  212ه(.)1
وثقه ابن سعد( ،)2ويحيى بن معين( ،)3والعجلي( ،)4وابن حجر ،وزاد ابن حجر ثبت( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال
الخليلي :إمام متفق عليه( ،)7وقال الذهبي :الحافظ شيخ اكإسالم( ،)8وقال ابن قانع :ثقة مأمون( ،)9وقال أبو حاتم:
صدوق(.)10
قلت :ثقة ثبت.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه حكيم بن معاوية وهو صدوق.
_____________________________

حديث رقم84 :

ِ
الح َسين بن القَطَّان بَِبغداد أنبأنا َعبد اهلل بن
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو َعبد اهلل الفَُرِاوي أَنبأنا أَبو َبكر المسعفي أنبأنا أَبو ُ
جعفَر نا يعقُوب بن س ِعيد نا الم ِكي بن ِإبر ِ
ول اهلل أَي َن تَأ ُم ُرنِي ِخر
ت َيا َر ُس َ
الَ :بهز أَنبأنا َعن أَبِي ِه َعن َج ِد ِه قَ َ
اهيم قَ َ
الُ :قل ُ
َ
َ
َ
َ
َ

ال :ها هنا ونحا بيده نحو َّ
الشام إ َّنكم تحشرون رجالا وركبان ا تجرون على وجوهكم(.)11
لِي قَ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)76بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
* محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد اهلل الفراوي  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3
* أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي  458ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)3

* محمد بن الحسين البغدادي أبو الحسين الق َّ
طان األ زرق  415ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* عبد اهلل بن جعفر بن درستويه أبو محمد َّ
النحوي  334ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
التاريخ الكبير ( ،)336/4الكنى واألسماء ( ،)608/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)473/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)358/24تهذيب الكمال ( ،)281/13سير

()1

أعالم النبالء ( ،)172/8الوافي بالوفيات (.)207/16
()2

طبقات ابن سعد (.)216/7

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)463/4

()4

الثقات للعجلي (.)231

()5

تقريب التهذيب (.)280

()6

الثقات البن حبان (.)483/6

()7

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)519/2

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)268/1

تهذيب التهذيب (.)452/4

()10
()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)463/4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)95/1
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* يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفسوي  277ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن البلخي

()1

 214ه(.)2

وثقه ابن سعد( ،)3والعجلي( ،)4والدارقطني( ،)5والخليلي( ،)6والخطيب( ،)7وابن حجر( ،)8وزاد ابن سعد ثبت ،وزاد الدارقطني
مأمون وزاد الخطيب وابن حجر ثبت ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال ابن عساكر :أحد الرحالين في طلب الحديث(،)10
وقال الذهبي :الحافظ( ،)11وقال مسلمة بن القاسم :ثقة( ،)12وقال يحيى بن معين :صالح( ،)13وقال أبو حاتم :محله
الصدق( ،)14وقال النسائي :ال بأس به(.)15
قلت :ثقة ثبت.
* بهز بن حكيم بن معاوية أبو عبد الملك البصري  143ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه حكيم بن معاوية وهو صدوق.
_____________________________
رواية أبو قزعة عن حكيم بن معاوية

حديث رقم85 :

ِ
ِ
المق ِرئ أَنا َجعفَر بن َعبد اهلل بن
قَ َ
الرح َمن بن أَح َمد بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخبرناه أَبو َسهل ُم َح َّمد بن ِإب َراهيم أَنا َعبد َ
الح َسن ُ
الر ِازي أنا أَبو َبكرك ُم َح َّمد بن َه ُارون الروياني نا ابن إِس َحاق َيعنِي أَبا َبكر بن الصغاني نا أَبو َنصر التَّمار َعبد
َيعقُوب َ
الملِك نا ح َّماد بن سلَمة نا أَبو قَ َزعة الب ِ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )تحشرون ها هنا
ال :قَ َ
اهلِي َعن َح ِكيم بن ُم َع ِاوَية َعن أَبِي ِه قَ َ
َ َ
َ
َ َ
َ

()1

نسبة الى بلدة من بالد خرسان يقال لها بلخ( .األنساب .)304/2

()2

التاريخ الكبير ( ،)71/8الكنى واألسماء ( ،)404/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)479/2تهذيب الكمال ( ،)476/28سير أعالم النبالء (.)214/8

()3

طبقات ابن سعد (.)263/7

()4

الثقات للعجلي (.)439

()5

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)274

()6

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)274/1

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)119/13

()8

تقريب التهذيب (.)545

()9

الثقات البن حبان (.)526/7

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)238/60

()11

تذكرة الحفاظ (.)268/1

()12

تهذيب التهذيب (.)295/10

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)53/8

()14

المصدر السابق (.)53/8

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)118/13
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وأومى بيده نحو َّ
الشام مشاةا وركبان ا على وجوهكم تعرضون على اهلل تعالى على أفواهكم الفدام

()1

وأول ما تعرب عن

أحدكم فخذه(.)2

تخريج الحديث:
-1ش ( ،)274/7ح ( )34( ،)36037كتاب األوائل )1( ،باب أول من فعل ومن فعله ،عن َمسلَ َمةَ ،عن أَح َمد بن
ِ ِ
وسىَ ،عن َح َّماد بن َسلَ َمةَ _به.
يمَ ،عن َّ
الربِيع ب ُن ُسلَي َم َ
َسد بن ُم َ
انَ ،عن أ َ
إب َراه َ
ونَ ،ع ِن ال ُج َري ِري،
-2طب ( ،)424/19ح ( ،)1031عن ُعَبيد بن َغَّنامَ ،عن أَُبي َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةََ ،عن َي ِزيد بن َه ُار َ
َعن َح ِكيم _به.
-3المستدرك ( ،)478/2ح ( )23( ،)3646كتاب التفسير )32( ،تفسير سورة السجدةَ ،عن ُم َح َّمد بن أَح َم َد ب ِن َبالَ َوي ِه،
بَ ،عن َح َّماد بن َسلَ َمةَ _به .وكذلك ( ،)609/4ح ()49( ،)8687
وسى األَشَي ُ
وسىَ ،عن ال َح َسن بن ُم َ
َعن بِشر ب ُن ُم َ
وسىَ ،عن َح َّماد بن َسلَ َمةَ _به.
كتاب األهوالَ ،عن ُم َح َّمد بن َيعقُ َ
وبَ ،عن ا َّلربِيع بن ُسلَي َم َ
َسد بن ُم َ
انَ ،عن أ َ
رجال سند الحديث:

* مح َّمد بن إبراهيم بن مح َّمد أبو سهل األصبهاني  530ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74ب_.
* عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي  454ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (_ )74ب_.
* جعفر بن عبد اهلل بن يعقوب بن الفناكي أبو القاسم الرازي  383ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)82
* مح َّمد بن هارون أبو بكر الروياني  307ه .ثقة حافظ ،سبق ترجمته حديث رقم (.)82
الصاغاني  270ه .ثقة ثبت ،سبق ترجمته حديث رقم (.)82
* مح َّمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر َّ
* عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسوي أبو نصر التَّمار الدقيقي

()3

 228ه(.)4

وثقه ابن سعد( ،)5وأبو داود( ،)6وأبو حاتم( ،)7والنسائي( ،)8والذهبي( ،)9وابن حجر( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال
أبو زرعة :كان أحمد بن حنبل ال يرى الكتابة عن أبي نصر التمار وال يحيى بن معين وال أحد ممن امتحن فأجاب(.)12
قلت :ثقة.
* حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72
()1

ما يشد على فم اكإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه :أي أنهم يمنعون الكالم بأفواهم حتى تتكلم جوارحهم ،فشبه ذلك بالفدام( .النهاية في غريب الحديث واألثر

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)95/1

()3

نسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه( .األنساب .)363/5

(.)421/3

()4

التاريخ الكبير ( ،)423/5الكنى واألسماء ( ،)838/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)503/2تهذيب الكمال ( ،)354/18سير أعالم النبالء ( ،)548/8الوافي بالوفيات

()5

طبقات ابن سعد (.)245/7

(.)121/19
()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)420/10

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)358/5

()8

تاريخ بغداد وذيوله (.)420/10

()9

الكاشف (.)666/1

()10

تقريب التهذيب (.)363

()11

الثقات البن حبان (.)390/8

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)419/10
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* سويد بن حجير بن بيان الباهلي أبو قزعة البصري  120_111ه(.)1
وثقه علي بن المديني( ،)2وأحمد بن حنبل وزاد ثبت( ،)3والعجلي( ،)4والنسائي( ،)5وأبو داود( ،)6وابن حجر( ،)7وذكره ابن
حبان( ،)8وابن خلفون

()9

في الثقات ،وقال أبو حاتم :صالح( ،)10وقال البزار :ليس به بأس(.)11

قلت :ثقة.
* حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري  110-101ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه جعفر بن عبد اهلل الرازي وحكيم بن معاوية وهو صدوقان.
_____________________________
رواية عروة بن رويم اللخمي عن معاوية بن حيدة جد بهز

حديث رقم86 :

ِ
اسم َ ِ
اكر :أَخبرناه أَبو القَ ِ
ال ابن عس ِ
المَب َارك الفَراء أنبأنا
قَ َ
ََ
ََ
الخضر بن ُح َسين بن َعب َدان أنبأنا ُم َحمد بن َعلي بن أَح َمد بن ُ
ِ
الجهم نا ِهشام بن َع َّمار نا
الح َسن الكالَبِي أَنا أَبو َ
الوهاب بن َ
َعبد اهلل بن ُ
الح َسين بن ُعَبيد اهلل بن َعب َدان أَنبأنا َعبد َ
ِ ()12
الَ :والَِّذي
َع
النبِي (َ )فقَ َ
اصم نا ُعث َمان بن ِعمالَق َعن ُعرَوة بن ُرَويم َعن ُم َع ِاوَية بن َحي َدة القُ َّشي ِري أَنهُ قَِد َم َعلَى َ
ِ َّ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ت إِلَي َك َحتَّى َحلَف ُ ِ ِ
ُصدقُ َكَ ،وِاني
َب َعثَ َك بِال َحق َنبِيًّا َما َخلَص ُ
آم ُن بِ َك َوال أ َ
ت لقَومي َع َد َد َهاَ ،يعني أََنام َل َكفيه ،الله ال أُتب ُع َك َوال َ

ِ
ال:
ال " :تسلم وجهك للَّه تعالى وتخلي له نفسك " ،قَ َ
الم؟ قَ َ
ال " :باإلسالم " ،قَ َ
أَسأَلُ َك بِاللَّ ِه بِ َم َب َعثَ َك َرب َك؟ قَ َ
الَ :و َما اكإس ُ
فَما َحق أَزو ِ
ال " :أطعم إذا طعمت ،واكس إذا اكتسيت ،ول تضرب الوجه ،ول تقبح( ،)13ول تهجر إل في
اجَنا َعلَيَنا؟ قَ َ
َ
َ

()1

التاريخ الكبير ( ،)147/4تهذيب الكمال ( ،)244/12تاريخ اكإسالم (.)246/3

()2

العلل البن المديني (.)89

()3

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)475/3

()4

الثقات للعجلي (.)96

()5

تهذيب الكمال (.)246/12

()6

سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (.)256

()7

تقريب التهذيب (.)260

()8

الثقات البن حبان (.)412/6

()9

إكمال تهذيب الكمال (.)163/6

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)236/4

()11

مسند البزار (.)82/18

()12

هذا االسم زيادة وال محل له وقد بحثت عنه فلم أجده وعثمان بن عمالق هو من شيوخ هشام بن عمار وال يضر ذلك.

()13

ساء وقبُح ،نفر منه الذوق السوي( .معجم اللغة العربية المعاصرة .)1764/3
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السب( )1وكيف﴿ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاا غليظاا( ﴾)2ثَُّم أَ َشار ِقَب َل َّ
ال :ها هنا تحشرون،
الش ِام ،فَقَ َ
َ
ها هنا تحشرون ركبا انا ومشاةا ،وعلى وجوهكم وأفواهكم الفدام( ،)3وأ َّول شيء يعرب

()4

عن أحدكم فخذه(.)5

تخريج الحديث:

ِ
ِ
ِ
ويحَيى ب َن أَبِي ُب َكيرَ ،عن أََبي قَ َزَعةََ ،عن
-1حم ( ،)446/4ح (َ ،)20255عن َعبد اهلل بن ال َح ِارثَ ،عن شبل بن َعبَّادَ ،
اد بن سلَمةَ ،عن أَبي قَ َزعةَ الب ِ
اهلِيَ ،عن َح ِك ِيم ب ِن
َح ِكيمَ ،عن أَبِي ِه .وكذلك ( ،)3/5ح (َ ،)20271عن َعفَّانَ ،عن َح َّم ُ
َ َ
َ َ َ ُ
مع ِاويةَ ،عن أَبِ ِ
يه.
َُ َ َ
ِ
وسىَ ،عن َع ِدي ب ُن ال َفض ِلَ ،عن َبه ِز ب ِن َح ِكيم،
َسد بن ُم َ
-2طب ( ،)415/19ح ( ،)999عن المق َدام بن َد ُاوَدَ ،عن أ َ
عن أَ ِب ِ
يهَ ،عن َجد ِه.
َ
رجال سند الحديث:

* الخضر بن الحسين بن عبد اهلل أبو القاسم الدمشقي  543ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)68
* مح َّمد بن علي بن أحمد بن مبارك الدمشقي أبو عبد اهلل البزاز  485ه(.)6
قال محمد بن صابر البخاري :ثقة(.)7

* عبد اللَّه بن الحسين بن عبيد اللَّه بن أحمد بن عبدان األ زدي الدمشقي الصفار المقرئ  443ه(.)8
قال الكتاني :ثقة مأمون(.)9
* عبد الوهاب بن الحسن الكالبي أبو الحسين الدمشقي  396ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)15
* أحمد بن الحسين بن أحمد بن طالب بن كثير الدمشقي أبو الجهم المشغرائي

()10

 319ه(.)11

قال ابن عساكر :ثقة( ،)12وقال الذهبي :الشيخ العالم الخطيب الصدوق(.)13
قلت :ثقة.
* هشام بن عمار بن نصير أبو الوليد الدمشقي  245ه .صدوق سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* عثمان بن حصن بن عَّال ق أبو عبد الرحمن الدمشقي  190_181ه(.)14

()1

الصحيح في البيت (مسند أحمد .)446/4

()2

سورة النساء (.)20

()3

ما يشد على فم اكإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه :أي أنهم يم نعون الكالم بأفواهم حتى تتكلم جوارحهم ،فشبه ذلك بالفدام( .النهاية في غريب الحديث

()4

أي يعرب ويشهد عليه (النهاية في غريب الحديث .)175/1

.)421/3
()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)96/1

()6

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)65تاريخ اكإسالم (.)550/10

()7

تاريخ دمشق البن عساكر (.)239/54

()8
()9

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)405/27تاريخ اكإسالم (.)646/9
ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)190

()10
()11

نسبة إلى مشغرى ،وهي قرية من قرى دمشق( .األنساب .)279/12

تاريخ اكإسالم ( ،)351/7الوافي بالوفيات (.)207/6

()12

تاريخ دمشق البن عساكر (.)69/71

()13

سير أعالم النبالء (.)313/11

()14

التاريخ الكبير ( ،)238/6تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)324/38تهذيب الكمال ( ،)351/19تاريخ اكإسالم (.)922/4
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وثقه أبو مسهر( ،)1وابن حجر( ،)2وقال أبو داود :ثقة( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مستقيم الحديث( ،)4وقال أبو
زرعة :ال بأس به(.)5
قلت :ثقة.

* عروة بن رويم اللَّخمي أبو القاسم الشامي األردني  135ه(.)6
()7
(د َحيم)( ،)8وقال ابن سعد :كثير الحديث( ،)9وقال أبو حاتم :تابعي عامة
وثقه يحيى بن معين  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ

أحاديثه مراسيل( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال النسائي :ثقة( ،)12وقال الدارقطني :ال بأس به( ،)13وقال ابن

حجر :صدوق يرسل كثي اًر(.)14
قلت :ثقة.
* معاوية بن حيدة بن معاوية  70-61ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)71
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه الخضر بن الحسين الدمشقي وهشام بن عمار وهما صدوقان.
_____________________________

حديث رقم87 :

ِ
ِ
ِ
ِ
الفضل
قَ َ
الح َسين بن َ
الس َمرقَندي أنبأنا أَبو َبكر ُم َح َّمد بن هَبةُ اهلل الطََب ِري أنبأنا أَبو ُ
ال ابن َع َساكر :أَخَب َرنا أَبو القَاسم بن َ
َدم بن أَبِي إِياس أَنبأنا أَبو ُع َمر الصنعاني َعن أَبِي ُسلَي َمان َعن
القَطَّان أَنبأنا َعبد اهلل بن َجع َفر نا َيعقُوب بن ُسفَيان نا آ َ
مح َّمد بن إِسحاق الم ِدينِي عن ابن أَبِي ُنجيح عن مج ِ
ال
الغزو فَقَ َ
ال َر ُجل َيا َر ُس َ
ال :قَ َ
اهد َعن ابن َعبَّاس قَ َ
ول اهلل إِني أ ُِري ُد َ
َ َ َُ
َ
َ
َُ
َ

()15
الشام وأهله ،ث َّم الزم من َّ
لَهُ َر ُسو ُل اهلل ()عليك ب َّ
الرحا
الشام عسقالن  ،فإ َّنه إذا دارت َّ
عسقالن في راحة وعافية(.)17

()16

في أ َّمتي ،كان أهل

تخريج الحديث:
()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)289/1

()2

تقريب التهذيب (.)381

()3

تهذيب الكمال (.)352/19

()4

الثقات البن حبان (.)449/8

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)157/6

()6

التاريخ الكبير ( ،)33/7تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)228/40سير أعالم النبالء (.)283/6

()7

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)174/1

()8

تهذيب الكمال (.)9/20

()9

طبقات ابن سعد (.)320/7

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)396/6

()11

الثقات البن حبان (.)196/5

()12

تهذيب الكمال (.)9/20

()13

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)57

()14

تقريب التهذيب (.)389

()15
()16

مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام( .معجم البلدان .)122/4

وأصل الرحا :التي يطحن بها .والمعنى أن اكإسالم يمتد قيام أمره على سنن األستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى تقضي هذه المدة التي هي بضع وثالثون( .النهاية

في غريب الحديث .)211/2
()17

تاريخ دمشق البن عساكر (.)96/1
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طس ( ،)382/6ح ( ،)6679عن ُم َح َّمد بن ال َح َس ِنَ ،عن ُم َح َّمد بن أَبِي الس ِ
صن َعانِيَ ،عن
َّريَ ،عن َحفص ب ُن َمي َس َرةَ ال َّ
ان _به.
َيحَيى ب ُن ُسَلي َم َ
رجال سند الحديث:
*إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2
* محمد بن هبة اهلل أبو بكر الطبري الال لكائي  472ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31

* محمد بن الحسين البغدادي أبو الحسين الق َّ
طان األ زرق  415ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* عبد اهلل بن جعفر بن درستويه أبو محمد َّ
النحوي  334ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفسوي  277ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)31
* آدم بن أبي إياس وهو عبد الرحمن بن مح َّمد بن شعيب الخراساني أبو الحسن العسقال ني  220ه(.)1

وثقه يحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وأبو داود( ،)4وأبو حاتم وزاد صدوق( ،)5وقال مرة أخرى :ثقة مأمون( ،)6والدارقطني(،)7

وابن حجر( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الخطيب :كان مشهو اًر بالسنة شديد التمسك بها والحض على

اعتقادها( ،)10وقال الذهبي :اكإمام المحدث( ،)11وقال المزي نقالً عن النسائي :ال بأس به(.)12
قلت :ثقة.
* حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني

()13

 181ه(.)14

()1

طبقات ابن سعد ( ،)340/7التاريخ الكبير ( ،)39/2الكنى واألسماء ( ،)225/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)488/2تاريخ أسماء الثقات ( ،)41سير أعالم النبالء

()2

تاريخ بغداد وذيوله (.)31/7

(.)408/8
()3

الثقات للعجلي (.)58

()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)31/7

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)268/2

()6

المصدر السابق (.)268/2

()7

سنن الدارقطني (.)109/3

()8

تقريب التهذيب (.)86

()9

الثقات البن حبان (.)134/8

()10

تاريخ بغداد وذيوله (.)30/7

()11

تذكرة الحفاظ (.)299/1

()12

تهذيب الكمال (.)304/2

()13

نسبة إلى صنعاء الشام( .األنساب .)331/8

()14

التاريخ الكبير ( ،)369/2الكنى واألسماء ( ،)538/1تاريخ ابن يونس ( ،)63/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)410/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)440/14تهذيب

الكمال ( ،)73/7سير أعالم النبالء (.)266/7
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وثقه يحيى بن معين( ،)1ويعقوب بن سفيان وزاد ال بأس به( ،)2والذهبي وزاد حجة( ،)3وابن حجر وزاد ربما وهم( ،)4وقال
يحيى بن معين مرة أخرى( ،)5وأحمد بن حنبل( ،)6وأبو زرعة( :)7ال بأس به ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)8وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)9وقال مرة أخرى :ربما وهم( ،)10وقال ابن الجوزي نقالً عن أبي الفتح األزدي :يتكلمون فيه( ،)11وقال
الذهبي رداً على قول األزدي :بل احتج به أصحاب الصحاح ،فال يلتفت إلى قول األزدي( ،)12وقال ابن حجر :وشذ األزدي
فقال روى عن العالء بن عبد الرحمن مناكير ،وقال الساجي في حديثه ضعف ،قلت :له في البخاري حديث(.)13
قلت :ثقة.
* يحيى بن سليمان المدين ُّي أبو سليمان.

()14

قال أبو حاتم :شيخ مجهول( ،)15وقال العقيلي :عن هشام بن عروة ال يتابع عليه(.)16

قلت :مجهول.

* مح َّمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر القرشي المطَّلبي  150ه(.)17

وثقه يحيى بن معين( ،)18والعجلي( ،)19وقال شعبة :أمير المحدثين( ،)20وقال الخليلي :كبير عالم( ،)21وقال شعبة مرة

أخرى :صدوق( ،)22وقال يحيى بن معين مرة أخرى :صدوق ليس بحجة( ،)23وقال علي بن المديني :صالح وسط( ،)24وقال
أبو زرعة :صدوق( ،)25وقال أحمد بن حنبل :هو كثير التدليس جداً فكان أحسن حديثه عندي ما قال أخبرني وسمعت(،)26
()1

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)412/4

()2

المعرفة والتاريخ (.)376/3

()3

المغني في الضعفاء (.)182/1

()4

تقريب التهذيب (.)174

()5

سؤاالت ابن الجنيد (.)348

()6

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)479/2

()7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)187/3

()8

المصدر السابق (.)187/3

()9

الثقات البن حبان (.)200/6

()10

مشاهير علماء األمصار (.)293

()11

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)225/1

()12

ميزان االعتدال (.)569/1

()13

هدي الساري (.)398

()14

ميزان االعتدال (.)383/4

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)154/9

()16

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)407/4

()17

طبقات ابن سعد ( ،)450/5التاريخ الكبير ( ،)40/1الكنى واألسماء ( ،)120/1تاريخ ابن يونس ( ،)192/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)352/1المؤتلف والمختلف

()18

تاريخ بغداد وذيوله (.)246/1

()19

الثقات للعجلي (.)400

للدارقطني ( ،)412/1تاريخ بغداد وذيوله ( ،)230/1تهذيب الكمال ( ،)405/24سير أعالم النبالء ( ،)492/6طبقات المدلسين (.)51

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)192/7

()21

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث (.)288/1

()22

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)192/7

()23

المصدر السابق (.)192/7

()24

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)89

()25

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)192/7

()26

ا المصدر السابق (.)193/7
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وقال أبو حاتم :يكتب حديثه( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال ابن عدي :وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في
أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ،وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخلف عنه في
الرواية عنه الثقات واألئمة ،وهو ال بأس به( ،)3وقال الدارقطني :اختلف األئمة فيه( ،)4وقال مرة أخرى :ال يحتج به وانما
يعتبر به( ،)5وقال الخطيب :وقد أمسك عن االحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء ألسباب منها :أنه كان
يتشيع ،وينسب إلى القدر ،ويدلس في حديثه .فأما الصدق فليس بمدفوع عنه( ،)6وقال الذهبي :صدوقا من بحور العلم وله
غرائب( ،)7وقال ابن حجر :صدوق يدلس( ،)8وقال هشام بن عروة :كذاب( ،)9وقال يحيى بن معين مرة أخرى :لم يزل
الناس يتقون حديثه ،وقال :ليس بذاك هو ضعيف( ،)10وقال أبو حاتم مرة أخرى :ليس عندي في الحديث بالقوى ضعيف
الحديث( ،)11وقال النسائي :ليس بالقوي(.)12
قلت :صدوق مدلس من الرابعة.
* عبد اهلل بن أبي نجيح واسمه يسار الثقفي أبو يسار المكي  131ه(.)13
وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)14ويحيى بن معين( ،)15وعلي بن المديني( ،)16وأحمد بن حنبل( ،)17والعجلي( ،)18وأبو
زرعة( ،)19والنسائي( ،)20والذهبي( ،)21وابن حجر وقال :ربما دلس( ،)22وذكره ابن حبان في الثقات( ،)23وقال أبو حاتم:
صالح الحديث(.)24
قلت :ثقة.
()1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)192/7

()2

الثقات البن حبان (.)380/7

()3

الكامل في ضعفاء الرجال (.)270/7

()4

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)282

()5

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)58

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)239/1

()7

الكاشف (.)156/2

()8

تقريب التهذيب (.)467

()9

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)23/4

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)194/7

()11

المصدر السابق (.)194/7

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)257/7

()13

التاريخ الكبير ( ،)233/5الكنى واألسماء ( ،)933/2الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)317/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)312/1تهذيب الكمال ( ،)215/16سير أعالم

()14

طبقات ابن سعد (.)32/6

النبالء ( ،)274/6طبقات المدلسين (.)39
()15

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)73/3

()16

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)97

()17

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (.)200/1

()18

الثقات للعجلي (.)281

()19

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)203/5

()20

تهذيب الكمال (.)217/16

()21

الكاشف (.)603/1

()22

تقريب التهذيب (.)326

()23

الثقات البن حبان (.)5/7

()24

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)203/5
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* مجاهد بن جبر أبو الحجَّاج القرشي المخزومي  102ه(.)1
وثقه ابن سعد وزاد كثير الحديث( ،)2ويحيى بن معين( ،)3والعجلي( ،)4وأبو زرعة( ،)5وابن حجر وزاد إمام في التفسير
والعلم( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال الذهبي :اكإمام الحافظ(.)8
قلت :ثقة إمام.
* عبد اهلل بن عبَّاس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العبَّاس المدني  68ه(.)9
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيى بن سليمان وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم ،وقد أورده السيوطي في كتاب
الموضوعات( ،)10ومحمد بن إسحاق عنعن ولم يصرح بالتحديث.
_____________________________
حديث رقم88 :

ِ
ِ
ال ابن عس ِ
وه ِري َوأَخَب َرَنا أَبو
قَ َ
اكر :قَ َأر ُ
لج َ
الح َسن بن َعلي ا َ
البَنا َعن أَبِي ُم َحمد َ
الح َسن بن َ
ت َعلَى أَبِي َغالب أَح َمد بن َ
ََ
ِ
وه ِري
ُم َح َّمد َعبد اهلل بن َعلِي ا َ
الج َ
ص ِاري َعنهُ أَنبأنا َ
الع ِزيز األَن َ
المَب َارك بن أَح َمد بن َعبد َ
الم َعمر ُ
آلبنوسي إ َج َازةً َو َحدثني أَبو ُ
ِ
ِ
المق ِرئ
أَنبأنا أَبو ُع َمر بن َحي َوية أَنبأنا أَبو َ
المطَ َرز ُ
المَنادي نا القَاسم بن َزَك ِرَيا بن َيحَيى أَبو َبكر ُ
الح َسن أَح َمد بن َجعفَر بن ُ

نا سويد بن س ِعيد نا حفص بن ميسرة عن أَبِي سلَيمان عن مح َّمد بن ِإسحاق عن بن أَبِي ُنجيح عن مج ِ
اهد َعن ابن َعبَّاس
َ َ َُ
َ َ
ُ َ َ َُ
َ ََ َ
َ
َ
َُ
الشام ،فإ َّن اللَّه تعالى قد تك َّفل لي ب َّ
ال لَهُ " :عليك ب َّ
أ َّ
الشام وأهله ،ث َّم
يد أَن أَغ ُزَو ،فَقَ َ
النبِي ()فَقَ َ
ال :إِني أ ُِر ُ
َن َر ُجالً أَتَى َ

الزم من َّ
الرحا في أ َّمتي كان أهلها في راحة وعافية(.)11
الشام عسقالن ،فإ َّنه إذا دارت َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)87بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:

* أحمد بن الحسن بن أحمد أبو غالب البغدادي  527ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري المقنعى  454ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72

()1

التاريخ الكبير ( ،)411/7الكنى واألسماء ( ،)262/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)247/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)17/57تهذيب الكمال ( ،)228/27سير أعالم
النبالء ط الرسالة (.)449/4

()2

طبقات ابن سعد (.)20/6

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)319/8

()4

الثقات للعجلي (.)420

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)319/8

()6

تقريب التهذيب (.)520

()7

الثقات البن حبان (.)419/5

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)71/1

االستيعاب ( ،)933/3أسد الغابة ( ،)291/3اكإصابة (.)121/4

()10
()11

الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة (.)422/1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)96/1
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* عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن اآلبنوسي أبو مح َّمد البغدادي  505ه(.)1

وثقه ِ
السلَِفي وقال :كان من أهل المعرفة بالحديث وقوانينه( ،)2وقال الذهبي :اكإمام المحدث الصدوق(.)3

قلت :ثقة.
* المبارك بن أحمد بن عبد العزيز أبو المع َّمر األ نصاري األ زجي

()4

 549ه(.)5

وثقه ابن نقطة الحنبلي( ،)6وقال ابن الجوزي :كان له فهم وعلم بالحديث( ،)7وقال الذهبي :اكإمام الحافظ(.)8

قلت :ثقة.
* مح َّمد بن العبَّاس بن مح َّمد بن زكريا بن يحيى أبو عمر البغدادي الخزاز ابن حيويه  381ه(.)9

وثقه الخطيب( ،)10واألزهري( ،)11والعتيقي( ،)12والبرقاني وزاد ثبت حجة( ،)13وابن ماكوال وزاد مأمون( ،)14والذهبي وقال:

اكإمام المحدث(.)15
قلت :ثقة مأمون.
* أحمد بن جعفر بن مح َّمد بن عبيد اهلل بن أبي داود بن المنادي أبو الحسين البغدادي  336ه(.)16

وثقه أبو عمرو الداني وزاد مأمون( ،)17والخطيب وزاد ثبت صدوق ورع حجة( ،)18وابن الجوزي وزاد ثبت( ،)19وقال الذهبي:

اكإمام المحدث الحافظ(.)20
قلت :ثقة ثبت.
* القاسم بن زكريا بن يحيى أبو بكر البغدادي المطرز

()1

تاريخ اكإسالم ( ،)58/11الوافي بالوفيات (.)179/17

()2

تاريخ بغداد وذيوله (.)108/21

()3

سر أعالم النبالء (.)241/14

()4

نسبة الى باب األزج وهي محلة كبيرة ببغداد( .األنساب .)180/1

()5

تاريخ اكإسالم (.)976/11

()6

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (.)440

()7

()21

 305ه(.)22

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)100/18

()8

سير أعالم النبالء (.)76/15

()9

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ( ،)364/14تاريخ اكإسالم ( ،)537/8الوافي بالوفيات ( ،)163/3لسان الميزان (.)215/5

()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)338/3
المصدر السابق (.)338/3

()12تاريخ بغداد وذيوله (.)338/3
()13

المصدر السابق (.)338/3

()14

اكإكمال في رفع االرتياب (.)362/2

()15

سير أعالم النبالء (.)388/12

()16

طبقات الحنابلة ( ،)3/2سير أعالم النبالء ( ،)540/11معرفة القراء الكبار على الطبقات واألمصار ( ،)161المقصد األرشد (.)85

()17

بغية الوعاة (.)300/1

()18

تاريخ بغداد وذيوله (.)289/4

()19

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)65/14

()20

تذكرة الحفاظ (.)46/3

()21

هذه الكلمة لمن يطرز الثياب( .األنساب .)307/12

()22

تهذيب الكمال ( ،)352/23سير أعالم النبالء ( ،)92/11الوافي بالوفيات (.)91/24
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وثقه الخطيب وزاد ثبت( ،)1والذهبي وزاد الحافظ( ،)2وابن حجر وزاد حافظ( ،)3وقال الدارقطني :مصنف مقرئ نبيل( ،)4وقال
مسلمة بن القاسم :مشهور فاضل.
قلت :ثقة حافظ.
* سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الحدثانى  240ه .صدوق يخطئ كثي ًار ،سبق ترجمته حديث رقم (.)58
* حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني  181ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* يحيى بن سليمان المدين ُّي .مجهول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87

* مح َّمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر القرشي  150ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* عبد اهلل بن أبي نجيح واسمه يسار أبو يسار المكي  131ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* مجاهد بن جبر أبو الحجَّاج القرشي المخزومي  102ه .ثقة إمام ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* عبد اهلل بن عبَّاس بن عبد المطلب أبو العبَّاس المدني  68ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيى بن سليمان وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم.
_____________________________

حديث رقم89 :

ِ
ِ
ِ
ال ابن عس ِ
الح َسن
قَ َ
اكر :قَ َأر ُ
الصقر أَنبأنا أَبو ُم َح َّمد َ
الس َمرقَندي َعن ُم َح َّمد بن أَح َمد بن ُم َحمد بن أَبِي َ
ت َعلَى أَبِي القَاسم بن َ
ََ

ِ
الح َسن هو ابن قُتَيَبة نا أَبو
بن ُم َح َّمد بن أَح َمد بن َجميع أنبأنا أَبو َيعلَى َعبد اهلل بن ُم َح َّمد بن َحم َزة أَخَب َرنِي ُم َح َّمد بن َ
ِ
ِ
الم َدنِي َحدثني ُم َحمد
ُم َح َّمد بن أَبِي الس ِري نا أَبو ُع َمر َحفص بن َمي َس َرة َ
الصَن َعاني َحدثني أَبو ُسلَي َمان َيحَيى بن ُسلَي َمان َ
()5
ول
الَ :يا َر ُس َ
النبِي ()فَقَ َ
ابن ِإس َحاق َعن َعبد اهلل بن أَبِي َن ِجيح َعن ُم َجالِد َعن َعبد اهلل بن َعبَّاس قَ َ
اء َر ُجل ِإلى َ
الَ :ج َ

يد أَن أَغ ُزو ِفي سبِ ِ
الشام وأهله ،الزم من َّ
الشام ،فإ َّن اللَّه تعالى قد تك َّفل لي ب َّ
ال " :عليك ب َّ
الشام
يل اللَّ ِه ،قَ َ
اللَّ ِه ،إِني أ ُِر ُ
َ
َ
الرحا في أ َّمتي كانت فيهم راحة وعافية(.)6
عسقالن ،فإ َّنها إذا دارت َّ
تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)87بلفظ متقارب.
رجال سند الحديث:
*إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم السمرقندي  536ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)2

* محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر اللَّخمي األ نباري  476ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)42
* الحسن بن محمد أبو محمد الغساني  437ه .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق حديث رقم (.)42
* عبد اهلل بن محمد أبو يعلى الصيداوي  360ه .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق حديث رقم (.)42

()1

تاريخ بغداد وذيوله (.)437/12

()2

تذكرة الحفاظ (.)205/2

()3
()4

تقريب التهذيب (.)450

تاريخ بغداد وذيوله (.)437/12

()5الصحيح مجاهد( .تاريخ دمشق البن عساكر .)97/1
()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)97/1
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* مح َّمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة أبو العبَّاس اللخمي  310ه .ثقة حافظ ،سبق ترجمته حديث رقم (.)24
* محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل القرشي  238ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)68
* حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني  181ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* يحيى بن سليمان المدين ُّي .مجهول ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87

* مح َّمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر القرشي  150ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* عبد اهلل بن أبي نجيح واسمه يسار أبو يسار  131ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* مجاهد بن جبر أبو الحجَّاج القرشي المخزومي  102ه .ثقة إمام ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
* عبد اهلل بن عبَّاس بن عبد المطلب أبو العبَّاس المدني  68ه .صحابي ،سبق ترجمته حديث رقم (.)87
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه يحيى بن سليمان وهو شيخ مجهول كما قال أبو حاتم ،وأما الحسن بن محمد الغساني
وعبد اهلل بن محمد الصيداوي فلم أقف لهما على جرح أو تعديل.
_____________________________
حديث رقم90 :

ِ
اكر :أَخبرنا أَبو َ ِ ِ
ال ابن عس ِ
المذ ِهب أَنبأنا أَبو َبكر بن َمالِك َحدثني
قَ َ
القاسم هَبةُ اهلل بن ُم َح َّمد بن ُ
َ
الح َ
ََ
صين أنبأنا أَبو َعلي بن ُ

()1
ال َعبد
الج َريري َيعني َس ِعيد بن إَِياس َعن أَبِي َب َشا قَ َ
الص َمد نا َح َّماد َعن ُ
َعبد اهلل بن أَح َمد َحدثني أَبِي نا َعبد اهلل نا َعبد َ
ِ
َّاعةُ
ال :قَ َ
امة قَ َ
وم الس َ
ُم َ
اهلل :بن المشا يقال :لَقيطَ .يقُولُون :ابن المشاَ ،وأَبو المشاَ .و ُهو لَقيط بن المشاَ ،عن أَبي أ َ
ال :ال تَقُ ُ
الش ِام ،وَيتَ َح َّو َل ِشرار أَه ِل َّ
ق إِلَى َّ
الش ِام إِلَى ال ِع َار ِ
َحتَّى َيتَ َح َّو َل ِخَي ُار أَه ِل ال ِع َار ِ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )عليكم ب َّ
الشام(.)2
ق َوقَ َ
َُ
َ

تخريج الحديث:

الو ِارث _به.
-1حم ( ،)249/5ح (َ )22497عن َعبد َ
الص َمد بن َعبد َ
-2ش ( ،)531/7ح (َ )37750عن َي ِزيد بن َه ُارون َعن َح َّماد _به.
الو ِارث _به.
-3فتن ( ،)631/2ح ( )1762عن َعبد َ
الص َمد بن َعبد َ
ال َح َّجاج َعن َح َّماد _به.
-4تخ ( )447/8قَ َ
رجال سند الحديث:

* هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد أبو القاسم البغدادي  525ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن علي بن محمد أبو علي البغدادي ابن المذهب  444ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي الحنبلي  368ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد اهلل بن أحمد ابن محمد أبو عبد الرحمن الشيباني  290ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهلل المروزي  241ه .ثقة إمام حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* عبد الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التميمي  206ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)63

()1
()2

هذا االسم زيادة واألصل حذفه ألن عبد الصمد بن عبد الوارث هو شيخ لإلمام أحمد فال واسطة بينهما( .تهذيب الكمال .)101/18

تاريخ دمشق البن عساكر (.)97/1
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* حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72
()1

* سعيد بن إياس الجريري

أبو مسعود البصري  144ه(.)2

وثقه ابن سعد وقال :إال أنه اختلط في آخر عمره( ،)3ويحيى بن معين( ،)4والعجلي وقال :اختلط بأخرة( ،)5والدارقطني(،)6
والذهبي وقال :تغير قليالً( ،)7وقال مرة أخرى :الحافظ الحجة( ،)8وابن حجر وقال :اختلط قبل موته ،وقال أحمد بن حنبل:
سألت ابن علية عن الجريري كان اختلط قال :ال كبر الشيخ فرق( ،)9وقال أبو حاتم :تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه
قديما فهو صالح وهو حسن الحديث( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وهو مختلط ولم يكن اختالطاً فاحشاً فلذلك

أدخلناه في الثقات( ،)11وقال ابن عدي :مستقيم الحديث وحديثه حجة من سمع منه قبل االختالط( ،)12وقال يحيى القطان
لسعيد بن يونس :ال تروي عنه( ،)13وقال النسائي :من سمع منه بعد االختالط فليس بشيء( ،)14وذكره العقيلي في
الضعفاء(.)15
قلت  :ثقة اختلط في آخر عمره ،وال يضر اختالطه في هذا اكإسناد؛ ألن الذي روى عنه هو حماد بن سلمة ،وقد ذكر
العجلي أن حماد سماعه صحيح منه( ،)16وقد نبه على ذلك الحافظ العراقي(.)17
* لقيط بن المشا ،ويقال :المشا ،ويقال :المشى ،ويقال :لقيط بن المثنى أبو المشا.

()18

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :يخطئ ويخالف( ،)19وقال أحمد بن حنبل :ابن المشاء ال نعلم أحداً روى عنه إال
الجريري( ،)20وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديالً( ،)21وقال ابن حجر :غير مشهور(.)22
قلت :ضعيف.
()1

نسبة إلى جرير بن عباد أخى الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل( .األنساب .)266/3

()2

التاريخ الكبير ( ،)456/3الكنى واالسماء ( ،)778/2تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)336/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)314/1تهذيب الكمال (،)338/10

()3

طبقات ابن سعد (.)193/7

()4

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)3/4

سير أعالم النبالء ( ،)295/6المختلطين (.)16

()5

الثقات للعجلي (.)181

()6

سنن الدارقطني (.)499/1

()7

المغني في الضعفاء (.)256

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)116/1

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)3/4

()10
()11

المصدر السابق (.)3/4

الثقات البن حبان (.)351/6

()12

الكامل في ضعفاء الرجال (.)445/4

()13

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)3/4

()14

الضعفاء والمتروكون للنسائي (.)53

()15

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)99/2

()16

الثقات للعجلي (.)181

()17
()18

التقييد واكإيضاح (.)447

التاريخ الكبير ( ،)446/8المؤتلف والمختلف للدارقطني ( ،)2108/4االكمال في رفع االرتياب ( ،)237/7المقتنى في سرد الكنى ( ،)78/2توضيح المشتبه (،)162/8

لسان الميزان ( ،)492/4اتحاف المهرة (.)257/6
()19

الثقات البن حبان (.)344/5

()20

المؤتلف والمختلف للدارقطني (.)2109/4

()21

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)327/9( ،)177/7

()22

تعجيل المنفعة (.)541/2
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* صدي بن عجال ن بن وهب أبو أمامة الباهلي  86ه(.)1
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه لقيط بن المشا ذكره ابن حبان في الثقات وقال :يخطئ ويخالف ،وفيه الحسن بن
علي البغدادي وهو ضعيف ،وأما سعيد بن إياس فهو مختلط وال يضره اختالطه لصحة سماع حماد منه.
_________________________________
حديث رقم91 :

اكر :قَ أرت علَى أَبِي مح َّمد عبد ال َك ِريم بن حم َزة بن ِ
ال ابن عس ِ
الخضر السلَ ِمي َعن أَبِي َبكر أَح َمد بن َعِلي بن ثَابِت
قَ َ
َ
َُ َ
َ ُ َ
ََ
الح ِافظ أَنبأنا الحسن بن أَبِي بكر أَنبأنا أَبو مح َّمد أَنبأنا أَحمد بن مح َّمد بن عبد اهلل القَطَّان نا إِسم ِ
اعيل بن ِإس َحاق نا َح َّجاج
َ
َُ
َُ
َ
َ
ََ
َ
َ
ِ
ال :عليكم ب َّ
الج َري ِري َعن ابن المشا َعن أَبِي ُه َري َرة أ َّ
الشام(.)2
ول اهلل ( )قَ َ
َن َر ُس َ
ابن هالَل نا َح َّماد بن َسلَ َمة َعن ُ
تخريج الحديث:

سبق تخرجه حديث رقم ( ،)90بلفظه عن أبي أمامة.
رجال سند الحديث:
السلمي الدمشقي  526ه(.)3
* عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بن العبَّاس أبو مح َّمد ُّ

قال ابن عساكر :كان سهالً في الرواية ،وكان ثقة مستو اًر( ،)4وقال الذهبي :الشيخ الثقة المسند(.)5

قلت :ثقة.
* أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي  463ه .ثقة إمام ،سبق ترجمته حديث رقم (.)16
* الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن مح َّمد بن شاذان أبو علي البغدادي البزاز  426ه(.)6

قال أبو الحسن بن ِرزقَ َويه :ثقة( ،)7وقال أبو القاسم األزهري :من أوثق من ب أر اهلل في الحديث وسماعي منه أحب إلي من
السماع من غيره ( ،)8وقال الخطيب :كان ثقة يفهم الكالم على مذهب األشعري( ،)9وقال ابن الجوزي :كان ثقة صدوقاً(،)10
وقال الخطيب مرة أخرى :كان صدوقاً صحيح الكتاب( ،)11وقال الذهبي :اكإمام الفاضل الصدوقُ ،مسنِد العراق(.)12
قلت :ثقة صدوق.

()1

االستيعاب ( ،)736/2أسد الغابة ( ،)15/3اكإصابة (.)329/3

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)97/1

()3

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ،)366تاريخ اكإسالم (.)450/11

()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)436/36

()5

سير أعالم النبالء (.)408/14

()6

تبيين كذب المفتري ( ،)245تاريخ اكإسالم ( ،)406/9الوافي بالوفيات (.)303/11

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)289/7

()8

المصدر السابق (.)289/7

()9

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)173

()10

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)250/15

()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)289/7

()12

سير أعالم النبالء (.)134/13
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الصواف
* ميمون بن إسحاق بن الحسن بن علي بن سليمان بن منصور أبو مح َّمد البغدادي َّ

()1

 351ه(.)2

قال الخطيب :صدوق( ،)3وقال الذهبي :الشيخ الصدوق(.)4

قلت :صدوق.

* أحمد بن مح َّمد بن عبد اهلل بن زياد بن عبَّاد القطَّان أبو سهل البغدادي  350ه(.)5

وثقه الدارقطني( ،)6وابن الجوزي( ،)7والذهبي( ،)8وقال أبو بكر البرقاني( ،)9والخطيب( :)10صدوق ،وقال الذهبي مرة أخرى:

شيخ(.)11
قلت :ثقة.
* إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ح َّماد أبو إسحاق األزدي  282ه .ثقة حافظ ،سبق ترجمته حديث رقم (.)70
* حجَّاج بن المنهال األ نماطي

()12

السلمي  217ه(.)13
أبو مح َّمد ُّ

وثقه ابن سعد( ،)14وأحمد بن حنبل( )15العجلي( ،)16وأبو حاتم ( ،)17والذهبي(،)18وابن حجر( ،)19وزاد ابن سعد كثير الحديث،
وزاد أبو حاتم وابن حجر فاضل وذكره ابن حبان في الثقات( ،)20وقال النسائي :ثقة( ،)21وقال ابن قانع :ثقة مأمون(،)22
وقال الفَالس :ما رأيت مثله فضال ودينا( ،)23وقال الذهبي مرة أخرى :الحافظ الحجة( ،)24وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى:
ما أرى به بأساً(.)25

قلت :ثقة.
()1

نسبة إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف( .األنساب .)337/8

()2

مشيخة ابن شاذان ( ،)26تاريخ اكإسالم (.)39/8

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)212/13

()4

سير أعالم النبالء (.)111/12

()5

تاريخ اكإسالم ( ،)886/7الوافي بالوفيات (،)24/8

()6

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)90

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)133/14

()8

سير أعالم النبالء (.)93/12

()9

تاريخ بغداد وذيوله (.)250/5

()10

المصدر السابق (.)249/5

()11

المعين في طبقات المحدثين (.)112

()12

نسبة الى بيع األنماط وهي الفرش التي تبسط( .األنساب .)378/1

()13

التاريخ الكبير ( ،)380/2سير أعالم النبالء (.)419/8

()14

طبقات ابن سعد (.)220/7

()15

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)167/3

()16

الثقات للعجلي (.)109

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)167/3

()18

الكاشف (.)313/1

()19

تقريب التهذيب (.)153

()20

الثقات البن حبان (.)202/8

()21

تهذيب الكمال (.)459/5

()22

تهذيب التهذيب (.)207/2

()23

المصدر السابق (.)207/2

()24

تذكرة الحفاظ (.)295/1

()25

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)320/2
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* حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72
* سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري  144ه .ثقة اختلط في اخر حياته ،سبق ترجمته حديث رقم ()90
* أبو المشا لقيط بن المشا ،ويقال :لقيط بن المثنى .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)90
* عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة  57ه(.)1
صحابي.
درجة الحديث:
صَّي َرهُ
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه لقيط بن المشا ذكره ابن حبان في الثقات وقال :يخطئ ويخالف ،وقد َو ِهم فَ َ
ألبي هريرة وقد رواه عن أبي أمامة كما في التخريج.
_________________________________
حديث رقم92 :

اكر :أَخبرنا أَبو الفَتح يوسف بن عبد ِ
ال ابن عس ِ
صور بن ُش َجاع بن
قَ َ
وسف بن َم َ
اهان أنبأنا أَبو َمن ُ
الواحد بن ُم َح َّمد بن ُي ُ
ُ ُ
ََ
ََ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ِازي ُم َح َّمد
َعلي بن ُش َجاع أنبأ أَبو َعبد اهلل ُم َح َّمد بن إس َحاق بن ُم َح َّمد بن َمن َدة نا أَح َمد بن ُم َح َّمد بن إب َراهيم نا أَبو َحاتم َ

ِ
اشم ِ ِ
الدمش ِقي نا سهل بن ه ِ
ِ
ِ
ُسيد
َ
الواسطي نا بِسطَام بن ُمسلم َعن َ
الح َسن َعن أَبِي أ َ
َ
ابن إد ِريس نا ُع َمر بن َحفص بن َشليلة َ
َ
السلع فاغز ب َّ
الشام ،فإن لم تستطع فاسمع وأطع.
النبِي ( )إذا أريت البناء قد بلغ َّ
ال :قَ َ
ص ِاري قَ َ
ال َ
األَن َ
()2
اعي :و ِ
َك َذا ِفي سم ِ
اغزَ ،يعنِي :أ َِقم بِ َّ
ال :فَال َحق
الش ِامَ .وَرَواهُ أَُبو ال َجهِم َعم ُرو ب ُن َح ِازم َ ،عن َعم ِرو ب ِن َحفص ،أَو قَ َ
ََ
َ
بِ َّ
الش ِام(.)3

تخريج الحديث:
سبق تخريجه حديث رقم ( ،)72بلفظ متقارب عن أبي ذر.
رجال سند الحديث:
* يوسف بن عبد الواحد بن محمد أبو الفتح األصبهاني  540ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* شجاع بن علي بن شجاع أبو منصور األصبهاني  467ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد اهلل األصبهاني  395ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)7
* أحمد بن مح َّمد بن إبراهيم بن حكيم المديني أبو عمرو األصبهاني ابن ممك  333ه(.)4

()5
قال أبو نعيم األصبهاني :كان أديباً فاضالً ،حسن المعرفة بالحديث  ،وقال أبو سعد السمعاني :كان ثقة مأموناً حافظاً

حسن المعرفة( ،)6وقال الذهبي :محدث أصبهان( ،)7وقال مرة أخرى :محدث رحال صدوق(.)8
()1
()2

االستيعاب ( ،)1768/4أسد الغابة ( ،)457/3اكإصابة (.)267/4

انظر ترجمته (تاريخ دمشق البن عساكر  ،)469/45تاريخ اكإسالم ( .)990/6ولم أقف له على جرح أو تعديل.

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)98/1

()4

معجم أسامي شيوخ أبو بكر اكإسماعيلي ( ،)380/1مشتبه أسامي المحدثين ( ،)40تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)212/5تاريخ اكإسالم (.)668/7

()5

تاريخ أصبهان (.)157/1

()6

األنساب (.)210/4

()7

تذكرة الحفاظ (.)44/3

()8

سير أعالم النبالء (.)508/11
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قلت :صدوق.
* مح َّمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الرازي الحنظلي

()1

الغطفاني

()2

 277ه(.)3

()5
()4
ان من أهل األمانة والمعرفة( ،)6وقال أبو نعيم
وثقه النسائي  ،وذكره ابن حبان في الثقات  ،وقال ابن خراشَ :ك َ
األصبهاني :إمام في الحفظ والفهم( ،)7وقال الخطيب :كان أحد األئمة الحفاظ األثبات ،مشهو اًر بالعلم ،مذكو اًر بالفضل(،)8

ان إماماً عالماً بالحديث ،حافظاً له ،متقناً متثبتاً( ،)9وقال ابن عساكر :أحد األئمة األعالم( ،)10وقال
وقال الاللكائيَ :ك َ
ان أحد األئمة الحفاظ األثبات المشهورين بالعلم المذكورين بالفضل( ،)11وقال الذهبي :الحافظ الكبير( ،)12وقال
المزيَ :ك َ
مسلمة بن القاسم :ثقة( ،)13وقال ابن حجر :أحد الحفاظ(.)14

قلت :ثقة إمام حافظ ،أحد أئمة الجرح والتعديل.
* عمر()15بن حفص بن شليلة أبو هشام الثقفي الدمشقي البزار.

()16

قال أبو حاتم :صدوق( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات وقال ُيغ ِرب(.)18
قلت :صدوق.
* سهل بن هاشم بن بال ل الحبشي أبو إبراهيم الواسطي  200_191ه(.)19

()1
()2
()3

نسبة إلى بنى حنظلة ،وهم جماعة من غطفان( .األنساب .)285/4

نسبة إلى غطفان ،وهي قبيلة من قيس عيالن وهو غطفان بن سعد بن قيس عيالن( .األنساب .)59/10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)204/7تاريخ ابن يونس ( ،)191/2المؤتلف والمختلف البن القيسراني ( ،)57طبقات الحنابلة ( ،)284/1سير اعالم النبالء ط الرسالة

( ،)247/13الوافي بالوفيات (.)128/2
()4

تاريخ بغداد وذيوله (.)74/2

()5

الثقات البن حبان (.)137/9

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)75/2

()7

تاريخ أصبهان (.)276/2

()8

تاريخ بغداد وذيوله (.)70/2

()9

المصدر السابق (.)75/2

()10

تاريخ دمشق البن عساكر (.)3/52

()11

تهذيب الكمال (.)381/24

()12

تذكرة الحفاظ (.)112/2

()13

تهذيب التهذيب (.)34/9

()14

تقريب التهذيب (.)467

()15

ويقال عمرو( .تاريخ دمشق البن عساكر .)488/45

()16

لسان الميزان ت أبي غدة (.)199/6

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)103/6

()18

الثقات البن حبان (.)486/8

()19

تاريخ ابن معين رواية الدوري ( ،)390/4فتح الباب في الكنى واأللقاب ( ،)37تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)28/73تاريخ اكإسالم (.)1123/4
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(د َحيم)( ،)1وقال أبو داود :فوق الثقة ولكنه يخطئ في أحاديث( ،)2وذكره ابن خلفون في
وثقه عبد الرحمن بن إبراهيم ُ

الثقات( ،)3وقال ابن حجر :ثقة يخطئ( ،)4وقال أبو حاتم( ،)5والنسائي( ،)6والذهبي( ،)7وابن حجر مرة أخرى( :)8ال بأس به،
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما أغرب( ،)9وقال األزدي :منكر الحديث(.)10
قلت :صدوق.
* بسطام بن مسلم بن نمير العوذي البصري.

()11

وثقه يحيى بن معين( ،)12وعلي بن المديني( ،)13وأحمد بن حنبل( ،)14والعجلي( ،)15وأبو زرعة( ،)16وأبو داود(،)17
والذهبي( ،)18وابن حجر( ،)19وقال أحمد بن حنبل مرة أخرى( ،)20وأبو حاتم( :)21ليس به بأس صالح الحديث ،وقال النسائي:
ليس به بأس( ،)22وذكره ابن حبان في الثقات(.)23
قلت :ثقة.
* الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري  110ه(.)24
وثقه العجلي( ،)25وقال ابن سعد :وكان الحسن جامعاً عالماً ،رفيعاً ،فقيهاً ،ثقةً ،مأموناً ،عابداً ،ناسكاً ،كثير العلم ،فصيحاً،

جميالً ،وسيماً ،وكان ما أسند من حديثه وروى عن من سمع منه ،فحسن حجة ،وما أرسل من الحديث فليس بحجة(،)26

()1

تهذيب الكمال (.)210/12

()2

المصدر السابق (.)211/12

()3

إكمال تهذيب الكمال (.)144/6

()4

لسان الميزان (.)239/7

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)205/4

()6

تهذيب الكمال (.)211/12

()7

الكاشف (.)471/1

()8

تقريب التهذيب (.)258

()9

الثقات البن حبان (.)290/8

()10

ميزان االعتدال (.)241/2

()11

التاريخ الكبير (.)125/2

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)414/2

()13

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)73

()14

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)331

()15

الثقات للعجلي (.)80

()16

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)414/2

()17

سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود (.)337

()18

الكاشف (.)267/1

()19

تقريب التهذيب (.)122

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)414/2

()21

المصدر السابق (.)414/2

()22

تهذيب الكمال (.)80/4

()23

الثقات البن حبان (.)111/6

()24

التاريخ الكبير ( ،)289/2الكنى واألسماء ( ،)357/1تسمية فقهاء األمصار ( ،)129الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)40/3تهذيب الكمال ( ،)95/6سير أعالم النبالء

()25

الثقات للعجلي (.)113

ط الرسالة (.)563/4
()26

طبقات ابن سعد (.)114/7
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وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان يدلس( ،)1وقال الذهبي :كان كبير الشأن رفيع الذكر رأساً في العلم والعمل( ،)2وقال
ابن حجر :ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثي اًر ويدلس( ،)3وقال مرة أخرى :كان مكث اًر من الحديث ويرسل كثي ار عن
كل أحد(.)4
قلت :ثقة إمام علم ،غير أنه يكثر التدليس واكإرسال ،وهو من المرتبة الثانية.
* مالك بن ربيعة بن البدن بن عمرو أبو أسيد األ نصاري  60ه(.)5
صحابي جليل.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث حسن؛ ألن فيه أحمد األصبهاني وعمر بن حفص وسهل بن هاشم صدوقون ،وأما الحسن البصري فهو
ممن يحتمل تدليسهم.
_________________________________
حديث رقم93 :

ِ
الح ِافظ َحدثنا ُسلَي َمان بن أَح َمد نا َعب َدان بن
المطَ ِرز قَ َ
قَ َ
ال :نا أَبو ُن َعيم َ
ال ابن َع َساكر :أَنبأنا أَبو َجعفَر ُم َح َّمد بن ُم َح َّمد ُ
الخ َوالَنِي
الض ِرير نا َح َّماد بن َسلَ َمة َعن أَبِي َشيَبان ِعي َسى َعن أَبِي طَلَ َحة َ
الوَّراق أَنبأنا أَبو ُع َمر َ
أَح َمد نا َجعفَر بن ُم َح َّمد َ
الشام ،فإ َّن اللَّه تعالى قد تك َّفل لي ب َّ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )تكونوا جنود أربعة فعليكم ب َّ
الشام وأهله(.)6
ال :قَ َ
َواس ُمهُ درع قَ َ
تخريج الحديث:

سبق تخريجه حديث رقم ( ،)1بلفظ مختلف عن أبي حوالة.
رجال سند الحديث:
()7

* مح َّمد بن مح َّمد بن أحمد بن سنده أبو سعد األصبهاني المطرز

 503ه(.)8

قال أبو سعد السمعاني :ثقة صالح( ،)9وقال ابن نقطة الحنبلي :ثقة مكثر( ،)10وقال الذهبي :الشيخ العالم الثقة الجليل(.)11

قلت :ثقة.
* أحمد بن عبد اهلل األصبهاني أبو نعيم الحافظ  430ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9

()1
()2

الثقات البن حبان (.)123/4

الكاشف (.)324/1

()3

تقريب التهذيب (.)160

()4

طبقات المدلسين (.)29

()5

االستيعاب ( ،)1351/3أسد الغابة ( ،)21/5اكإصابة (.)535/5

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)98/1

()7

هذه الكلمة لمن يطرز الثياب( .األنساب .)306/12

()8
()9

تاريخ اكإسالم ( ،)46/11توضيح المشتبه (.)239/5
سير أعالم النبالء (.)229/14

()10
()11

إكمال اكإكمال (.)277/3

سير أعالم النبالء (.)229/14
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* عبد اهلل

()1

بن أحمد بن موسى بن زياد أبو مح َّمد األهوازي الجواليقي

()2

 306ه.

قال الخطيب :أحد الحفاظ األثبات( ،)3وقال أحمد بن كامل الشجري :كان في الحديث إمام ًا( ،)4وقال أبو سعد السمعاني:
كان أحد أئمة الحديث وممن رحل في جمعه وتعب في طلبه ،وكان من الحفاظ األثبات( ،)5وقال ابن عساكر :أحد الحفاظ
الموجودين المكثرين( ،)6وقال ابن الجوزي :أحد الحفاظ األثبات( ،)7وقال الذهبي :اكإمام صاحب التصانيف( ،)8وقال مرة
أخرى :حافظ صدوق(.)9
قلت :ثقة حافظ.
* جعفر بن مح َّمد الواسطي الوَّراق

()10

 265ه(.)11

قال الخطيب( ،)12وابن الجوزي( :)13ثقة ،وقال ابن حجر :صدوق(.)14

قلت :ثقة.
* حفص بن عمر أبو عمر الضرير البصري  220ه(.)15
وثقه مسلمة بن القاسم( ،)16وقال أبو حاتم :صدوق صالح الحديث ،عامة حديثه يحفظها( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات(،)18
وقال الساجي :من أهل الصدق وكان يحفظ الحديث( ،)19وقال الذهبي :الحافظ العالمة( ،)20وقال مرة أخرى :صدوق حافظ
()22
()21
ضى(.)23
وسئل عنه يحيى بن معين فقال :ال ُير َ
من كبار العلماء المتفننين  ،وقال ابن حجر :صدوق عالم ُ .
قلت :صدوق.

* حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  167ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)72

()1
()2

ويعرف بعبدان( .تاريخ اكإسالم .)104/7

نس بة إلى الجواليق وهي جمع جوالق ،ولعل بعض أجداد المنتسب إليها كان يبيعها أو يعملها( .األنساب .)368/3

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)385/9

()4

المصدر السابق (.)386/9

()5

األنساب (.)368/3

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)51/27

()7

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)184/13

()8
()9

تذكرة الحفاظ (.)187/2

سير أعالم النبالء (.)105/11

()10
()11

هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها ،وقد يقال لمن يبيع الورق( .األنساب .)300/13

تهذيب الكمال ( ،)105/5تاريخ اكإسالم (.)307/6

()12

تاريخ بغداد وذيوله (.)189/7

()13

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)199/12

()14

تقريب التهذيب (.)141

()15

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)1241/3تاريخ بغداد وذيوله ( ،)197/8تهذيب الكمال ( ،)45/7تاريخ اكإسالم (.)301/5

()16

التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال (.)247

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)183/3

()18

الثقات البن حبان (.)199/8

()19

التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال (.)247

()20

تذكرة الحفاظ (.)297/1

()21

ميزان االعتدال (.)565/1

()22

تقريب التهذيب (.)173

()23

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)272/1
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* عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي

()1

الفلسطيني( 150_141)2ه(.)3

قال يحيى بن معين :ثقة( ،)4وقال العجلي :ال بأس به( ،)5وقال ابن خراش :صدوق( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال
يحيى بن معين مرة أخرى( ،)8وعلي بن المديني( ،)9وأحمد بن حنبل( ،)10والنسائي( ،)11وابن شاهين( ،)12والذهبي(:)13
ضعيف ،وقال أبو حاتم :ليس بقوي في الحديث( ،)14وقال أبو زرعة( ،)15ويعقوب بن سفيان( ،)16وابن حجر( :)17لين
الحديث ،وقال ابن خراش مرة أخرى :في حديثه نكرة(.)18
قلت :ضعيف.
* درع بن عبد اهلل ،ويقال :سفيان بن عبد اهلل ،ويقال :ذرع ،أبو طلحة الخولني الشامي.

()19

ذكره ابن حبان في الثقات( ،)20وقال الطبراني( ،)21وأبو الفتح األزدي( :)22مختلف في صحبته ،وقال الذهبي :فيه جهالة(،)23
وقال ابن حجر :مقبول(.)24

ِ
ِ
وقال ابن عساكر :أَنبأنا أَبو َ ِ
الح َسن
المع ُروف بِأَبِي أَخَب َرنا أَبو الفَضل بن َناصر أَنا أَبو َ
الغَنائم ُم َح َّمد بن َعلي بن َمي ُمون َ
الغَنائِم قَاالَ :أَنبأنا أَبو أَحمد عبد الوهاب بن مح َّمد وأَخبرنا أَبو الفَضل بن َن ِ
اصر أنبأنا أَبو
الجبَّار َوأَبو َ
َ َ ََ
المَب َارك بن َعبد َ
ابن ُ
َُ َ
الغن َد َجانِي قَاالَ:
الح َسين بن أَح َمد األَصَب َهانِي َوأَبو أَح َمد ُ
الح َسين ُم َح َّمد بن ُ
الح َسن بن َخي ُرون أَنبأنا أَبو ُ
الفَضل أَح َمد بن َ

()1

نسبة إلى القساملة بفتح القاف وكسر الميم ،وهي قبيلة من األزد نزلت البصرة فنسبت الخطة والمحلة إليهم( .األنساب .)420/10

نسبة إلى فلسطين ،وهي ناحية كبيرة وراء األردن ،مشتملة على عدة من البالد المعروفة نحو :بيت المقدس ،ونابلس ،وغزة ،ورملة وغيرها( .األنساب .)239/10

()2

التاريخ الكبير ( ،)396/6الكنى واألسماء ( ،)402/1الضعفاء الكبير للعقيلي ( ،)383/3الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)446/6تاريخ دمشق البن عساكر (،)300/47

()3

تاريخ اكإسالم (.)948/3
()4

تاريخ دمشق البن عساكر (.)306/47

()5

الثقات للعجلي (.)379

()6

تاريخ دمشق البن عساكر (.)307/47

()7

الثقات البن حبان (.)235/7

()8

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)335/3

()9

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)155

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()277/6

()11

تهذيب الكمال (.)608/22

()12

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (.)145

()13

المغني في الضعفاء (.)498/2

()14

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)277/6

()15

تاريخ دمشق البن عساكر (.)309/47

()16

المعرفة والتاريخ (.)450/2

()17

تقريب التهذيب (.)438

()18

تاريخ دمشق البن عساكر (.)307/47

()19

التاريخ الكبير ( ،)258/3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)444/3تاريخ ابن يونس ( ،)162/1اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)380/3تهذيب الكمال ( ،)78/4اكإصابة

()20

الثقات البن حبان (.)293/6

( ،)194/7أسد الغابة ( ،)209/2جامع التحصيل (.)312
()21

المعجم الكبير (.)233/4

()22

ذكر اسم كل صحابي ممن ال أخ له (.)114

()23

الكاشف (.)437/2

()24

تقريب التهذيب (.)652
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الب َخ ِاري َواللَفظ لهَ أَي
الح َسن ُم َح َّمد بن َسهل نبأنا أَبو َعبد اهلل ُ
أَنا أَبو َبكر أَح َمد بن َعبدان بن ُم َح َّمد بن الفَ َرج أَنبأنا أَبو َ
الدال المهملَة َدرع َ ِ
صحَبة(.)1
الغَنائِم قَ َ
الِ :في َحرف َ
ِألَبِي َ
الصواب والَ َيثُبت لَهُ ُ
الخ َوالَني َوهو أَشَبه بِ َ
ُ َ
* محمد بن علي بن ميمون أبو الغنائم الكوفي  510ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27

* المبارك بن عبد الجبار بن أحمد أبو الحسين البغدادي  500ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* عبد الوهاب بن محمد أبو أحمد الغندجاني  447ه .صدوق ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي  550ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن الحسن بن أحمد أبو الحسين األهوازي  428ه .متهم بالكذب ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* أحمد بن عبدان بن محمد أبو الفرج الشيرازي  308ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
* محمد بن سهل بن كردي أبو الحسين البصري .مجهول ،سبق ذكره حديث رقم (.)27
* محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري  256ه .أمير المؤمنين في الحديث ،سبق ترجمته حديث رقم (.)27
قلت :مقبول ،وال تثبت له صحبة.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث مرسل؛ ألن درع الخوالني قد رواه عن النبي ( )ولم يثبت له صحبه ،وفيه عيسى بن سنان وهو

ضعيف.

_________________________________
حديث رقم94 :

ِِ
ِ
ِ
ال ابن عس ِ
الص ِ
الرذاذ
قَ َ
اكر :أَنبأنا أَبو َ
وري َوَنقلته من َخطه أَنبأنا أَبو ُ
الف َرج َغيث بن َعلي بن َعبد السالَم ُ
ََ
الح َسين بن َ
ِ
ِ
الح َسين بن ُم َح َّمد بن أَح َمد ِ
الح َسين بن
الح َّداد َحدثنا ُ
الرقي نا أَح َمد بن ِإب َراهيم بن أَح َمد بن َ
_بِتنيس_ أَنبأنا أَبو َعبد اهلل ُ
الطَيب ِ
ال َر ُسو ُل اهلل ( )إ َّن اللَّه تعالى قد تك َّفل لي ب َّ
الشام وأهله،
ال :قَ َ
وسى َعن إَِياس بن ُم َع ِاوَية قَ َ
َ
البلخي ثنا َعون بن ُم َ
وا َّن إبليس أتى العراق فباض فيها وفَّرخ ،والى مصر فبسط عبقرَّي اة واتَّكأ ،وقال :جبل َّ
الشام ،جبل األ نبياء(.)2
تخريج الحديث:
يعةََ ،وَيحَيى ب ُن
الربِ ِ
-1طس ( ،)286/6ح (َ )6431عن ُم َح َّمد بن َّ
يعَ ،عن َحرَملَة بن َيحَيىَ ،عن اب ُن َوهبَ ،عن ابن لَ ِه َ
ِ
وب ب ِن ُعتَبةَ ب ِن الم ِغ َ ِ
يرة ب ِن األَخَن ِ
سَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َر.
وبَ ،عن ُعقَيلَ ،ع ِن اب ِن ش َهابَ ،و َعنهُ َيعقُ َ
أَي َ
ُ
يعةََ ،وَيحَيى ب ُن
-2طب ( ،)340/12ح ( )13290عن أَح َمد بن َيحَيىَ ،عن َحرَملَة بن َيحَيىَ ،عن ابن َوهبَ ،عن ابن لَ ِه َ
أَيوب ،عن عقَيل ،ع ِن اب ِن ِشهاب ،عن يعقُوب ب ِن عب ِد ِ
اهلل ب ِن الم ِغ َ ِ
يرة ب ِن األَخَن ِ
سَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َر.
َ
َ َ َ
َ
َ َ ُ
َ
ُ
رجال سند الحديث:

السالم أبو الفرج األرمنازي
* غيث بن علي بن عبد َّ
()1
()2

()3

الصوري
ُّ

تاريخ دمشق البن عساكر (.)99/1
المصدر السابق (.)99/1

()3

أرمناز قرية من قرى بلدة صور من بالد ساحل الشام( .األنساب .)172/1

()4

صور بلدة كبيرة من بالد ساحل الشام( .األنساب .)342/8

()5

()4

إكمال اكإكمال ( ،)393/4تاريخ اكإسالم (.)124/11
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 509ه(.)5

قال ابن عساكر :ثقة ثبت( ،)1وقال محمد بن صابر البخاري :ثقة ،حسن الضبط( ،)2وقال الذهبي :ثقة ،حسن الخط(.)3
قلت :ثقة ثبت.
* أبو الحسين بن الرذاذ.
لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.
* الحسين بن مح َّمد بن أحمد أبو عبد اهلل الرقي.

لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.

* أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن مح َّمد بن عطية بن الحدَّاد األسدي الزبيري

()4

أبو بكر البغدادي  354ه(.)5

قال الخطيب( ،)6وابن ماكوال( ،)7وأبو سعد السمعاني( :)8ثقة ،وقال الذهبي :المحدث الحجة(.)9

قلت :ثقة.
* الحسن بن الطيب بن حمزة أبو علي ُّ
الشجاعي

()10

البلخي  307ه(.)11

قال الذهبي :المحدث الرحال( ،)12وقال مسلمة بن القاسم :ثقة( ،)13وقال ابن عدي :كان يحدث عن قوم من أهل البصرة
ماتوا في سنة نيف وثالثين إلى أربعين وعن أهل الكوفة كذلك( ،)14قال الدارقطني :ال يساوي شيئاً ألنه حدث بما لم
يسمع( ،)15وقال الخليلي :ضعيف( ،)16وقال الخطيب :عند البغداديين ذاهب الحديث( ،)17وقال أبو الحسن بن سفيان
الكوفي :حدثني غير واحد عن الحضرمي أنه قال :هو كذاب ،واهلل أعلم بما اختلفوا فيه ،وقال مرة أخرى :وقد كان
الحضرمي فيما بلغني يكثر الكالم فيه ويكذبه ،ورأيت كثي ار من مشايخنا المتقدمين يوثقونه( ،)18وقال أبو بكر اكإسماعيلي:
سمعنا منه قديما ،وكان إذ ذاك مستو اًر وكتبه صحاحاً ،وانما أفسد أمره بأخرة( ،)19وسئل البرقاني عنه فقال :كان اكإسماعيلي
حسن الرأي فيه ،وقال مرة أخرى :ذاهب الحديث ،وقال مرة أخرى :ضعيف ضعيف( ،)20وقال ُمطَين :كذاب(.)21
()1

تاريخ دمشق البن عساكر (.)124/48

()2

المصدر السابق (.)125/48

()3

سير أعالم النبالء (.)303/14

()4

نسبة معروفة إلى الزبير بن العوام ابن عمة النبي )( .)األنساب .)265/6

()5

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)9/71تاريخ اكإسالم ( ،)65/8الوافي بالوفيات (.)135/6

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)236/4

()7

اكإكمال في رفع االرتياب (.)180/7

()8

األنساب (.)378/2

()9

سير أعالم النبالء (.)175/12

()10

نسبة إلى شجاع وهو اسم لجد المنتسب إليه( .األنساب .)61/8

()11

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)204/1المغني في الضعفاء (.)161

()12

سير أعالم النبالء (.)160/11

()13

لسان الميزان (.)216/2

()14

الكامل في ضعفاء الرجال (.)207/3

()15

سؤاالت حمزة للدارقطني (.)196

()16

االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)936/3

()17

تاريخ بغداد وذيوله (.)346/7

()18

المصدر السابق (.)346/7

()19

تاريخ بغداد وذيوله (.)345/7

()20

المصدر السابق (.)346/7

()21

سير أعالم النبالء (.)160/11
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قلت :متروك الحديث.
ي  180_171ه(.)1
* عون بن موسى اللَّيث ُّي أبو روح البصر ُّ

وثقه يحيى بن معين( ،)2والعجلي( ،)3وعبيد اهلل القواريري( ،)4وابن شاهين( ،)5وقال أبو حاتم :ال بأس به( ،)6وذكره ابن حبان

في الثقات( ،)7وقال الذهبي :مستور(.)8
قلت :ثقة.
* إياس بن معاوية بن قَّرة بن إياس بن هال ل المزني أبو واثلة البصري  112ه(.)9

وثقه ابن سعد( ،)10ويحيى بن معين( ،)11والعجلي وقال :كان على قضاء البصرة وكان فقيهًا عفيفًا( ،)12والذهبي وزاد
نبيالً( ،)13وابن حجر( ،)14وقال يحيى بن معين مرة أخرى :كان قاضياً( ،)15وقال أحمد بن حنبل :كثير اللحن( ،)16وقال
المزي نقالً عن النسائي :ثقة( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال الذهبي :نقالً عن النسائي :تكلموا فيه( ،)19ورد ابن
حجر على الذهبي فقال :وما أدري من أين نقل ذلك ،وقال النسائي :ثقة في غير موضع(.)20
قلت :ثقة.
درجة الحديث:
إسناد هذا الحديث ضعيف؛ وذلك لثالث علل ،أوالً ،أن إياس بن معاوية أرسله عن النبي ( ،)ثاني ًا ،فيه انقطاع بين عون

ابن موسى واياس بن معاوية كما قال ابن عساكر( ،)21ثالثا فيه الحسن بن الطيب البلخي متروك الحديث ،وأما أبو الحسين
ابن الرذاذ والحسين بن محمد ِ
الرقي فلم أقف لهما على ترجمة.
_________________________________
()1

التاريخ الكبير ( ،)17/7الكنى واالسماء (.)312/1

()2

تاريخ ابن معين وراية الدارمي (.)147

()3

الثقات للعجلي (.)378

()4

لجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)386/6

()5

تاريخ أسماء الثقات (.)180

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)386/6

()7

الثقات البن حبان (.)280/7

()8

تاريخ اكإسالم (.)704/4

()9

التاريخ الكبير ( ،)442/1الكنى واألسماء ( ،)871/2أخبار القضاة ( ،)312/1تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)228/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)5/10سير أعالم

النبالء ( ،)471/5الوافي بالوفيات (.)261/9
()10

طبقات ابن سعد (.)175/7

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)282/2

()12

معرفة الثقات للعجلي ((.)240/1

()13

ميزان االعتدال (.)283/1

()14

تقريب التهذيب (.)117

()15

تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)185/4

()16

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل ()347/1

()17

تهذيب الكمال (.)410/3

()18

الثقات البن حبان (.)35/4

()19

المغني في الضعفاء (.)95

()20

تهذيب التهذيب (.)391/1

()21

تاريخ دمشق البن عساكر (.)99/1
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حديث رقم95 :

ِ ِ ِِ
ِ
ال:
الم َعدل َعنهُ قَ َ
قَ َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا َ
الح َّداد في كتَابه ثُم َحدثني أَبو َمس ُعود ُ
أَحمد عن واثِلَة بن الحسن ِ
العرِقي نا َكثِير بن ُعَبيد نا أَبو َحي َوة ُش َريح بن َي ِزيد َعن
ََ
َ
َ

()1
الح ِافظ ُسلَي َمان بن
أَنبأنا أَبو َنصر
َ
المن ِذر َحدثني أَبو َّ
الضحاك
أَر َ
طأَة بن ُ

ِ
ال :إِلَى َّ ِ ِ
ول اللَّ ِه ( )ساروا بِأَم ِر رس ِ
اب رس ِ
ول اللَّ ِه ()
ت ابن ُع َم َر َف َسأَلتُهُ أَي َن َن َز َل؟ قَ َ
قَ َ
ال :أَتَي ُ
َُ
الناصَية األُولَى من أَص َح ِ َ ُ
َُ
ِ
َحتَّى َن َزلُوا َّ
اصةً ،فَانظُر َما َك ُانوا َعلَي ِه َوأتِ ِه(.)2
ص َخ َّ
الش َام ،ثَُّم أُن ِزلُوا حم َ
تخريج الحديث:

مسند الشاميين ( ،)407ح ( )706عن َواثِلَة بن ال َح َسن ال ُع ُرِقي _به.
رجال سند الحديث:

* عبد الرحيم بن أبي الوفاء أبو مسعود األصبهاني الحاجي  566ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الحداد  515ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  360ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
()4( )3

* واثلة بن الحسن أبو الفياض األ نصاري العرقي .
لم أقف له على جرح أو تعديل.
* كثير بن عبيد بن نمير المذحجي

()5

أبو الحسن الحمصي الح َّذاء

()6

المقرئ  247ه(.)7

وثقه أبو حاتم( ،)8والخطيب( ،)9ومسلمة بن القاسم( ،)10وابن حجر( ،)11وقال النسائي :ال بأس به( ،)12وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :كان من خيار الناس(.)13وقال ابن أبي داود كان يقال :أنه أم بحمص ستين سنة فما سها في صالته قط(.)14
قلت :ثقة.
* شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة الحمصي  230ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)4
* أرطاة بن المنذر بن األسود بن ثابت األ لهاني السكوني

()1

()15

أبو عدي الشامي الحمصي  163ه(.)16

الصحيح أبو القاسم( .سير أعالم النبالء .)201/12

()2

تاريخ دمشق البن عساكر (.)99/1

()3

نسبة إلى عرقة ،وهي بليدة تقارب طرابلس الشام ،وهي بين رفنية وطرابلس( .األنساب .)277/9

()4

االكمال في رفع االرتياب ( ،)297/7تاريخ دمشق البن عساكر (.)367/62

()5

نسبة إلى مذحج ،وهي قبيلة من اليمن( .األنساب .)161/12

()6

نسبة إلى حذو النعل وعملها( .األنساب .)95/4

()7

الكنى واألسماء ( ،)227/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)40/50تهذيب الكمال ( ،)140/24تاريخ اكإسالم ( ،)1208/5الوافي بالوفيات (.)246/24

()8

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)155/7

()9

المتفق والمفترق (.)1798/3

()10

تهذيب التهذيب (.)424/8

()11

تقريب التهذيب (.)460

()12

مشيخة النسائي (.)73

()13

الثقات البن حبان (.)27/9

()14

تهذيب التهذيب (.)423/2

()15

نسبة إلى السكون ،وهو بطن من كندة( .األنساب .)165/7

()16

التاريخ الكبير ( ،)57/2الكنى واألسماء ( ،)641/1تهذيب الكمال ( ،)311/2تاريخ اكإسالم ( ،)304/4الوافي بالوفيات (.)225/8
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()2
()1
(د َحيم)( ،)3والذهبي وزاد إمام( ،)4وابن حجر( ،)5وقال
وثقه يحيى بن معين  ،وأحمد بن حنبل  ،وعبد الرحمن بن إبراهيم ُ

أبو حاتم :ال بأس به،

()6

وذكره ابن حبان في الثقات(.)7

قلت :ثقة.
* يوسف األ لهاني أبو الض َّحاك الحمصي.

()8

قال العجلي :ثقة( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً(.)11
قلت :صدوق.

* عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن  73ه .صحابي سبق ترجمته حديث رقم (.)15
درجة الحديث:

أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحديث؛ وذلك ألن فيه َواثِلَة بن ال َح َسن ال ُع ُرِقي لم أقف له على جرح أو تعديل.
_________________________________
حديث رقم96 :

ِ
ِ
الح َسين ُم َح َّمد بن أَح َمد
قَ َ
البَنا قَاالَ :أَنبأنا أَبو ُ
الح َسن بن َ
ال ابن َع َساكر :أَخَبرنا أَبو َغالب أَح َمد َوأَبو َعبد اهلل َيحَيى ابنا َ
()13
اآلَبُن ِ
الح َسين بن ُم َح َّمد
وسي أنبأنا أَح َمد بن ُعَبيد بن الفَضل بن تيري( )12إِ َج َازةً نا أَبو َعبد اهلل أَح َمد
بن ُم َح َّمد بن ُ
الزعفَرانِي أَنبأنا ابن أَبِي َخيثَمة نا هارون بن معروف نا ضمرة عن إِبر ِ
ت
اهيم بن أَدهم َعن َع َ
طاء ال ُخ َراساني قَ َ
ال :لَ َّما َه َمم ُ
َ
َ َ
َ ُ
َُ
َ َ
ِ ِ
العلم أَين ير ِ
ت من بِها ِمن أَهل ِ
بِ َ ِ
ون لِيَ :عَلي َك بِالش ِامَ ،علَي َك
ون لي أَن أَن ِزل بِعَيالي؟ َو ُكلهُم َيقُولُ َ
َ ََ َ
الن َقلَة من ُخ َر َ
اسان َش َاور ُ َ َ
()14
ت ال ُكوفَةَ
ت َمن بِهَا :أَين َي َرون لِي أَن أَن ِزل بِ ِعَيالِي؟ ُكلُهُم َيقَولَ :علَي َك بِال َشام ،ثَُّم أَتَي ُ
البص َرةَ فَ َش َاور ُ
بِالش ِام  ،ثَُّم أَتَي ُ
ت َ
ِ
ِ
اورت َمن بِها
ت َم َكةَ فَ َش ُ
ون لِي أَن أَن ِزل بِ ِعَيالِي؟ فَ ُكلهُم َيقُو ُل لِيَ :علَي َك بِال َشام ،ثَُّم أَتَي ُ
فَ َش َاو ُ
رت َمن بِهَا من أَهل العلم أَين َي َر َ
َلت من بِها ِمن أَهل ِ
ت ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
العِلم:
المديَن َة فَ َسأ ُ َ َ
من أَهل العلم أَين َي َرون لي أَن أَن ِزل بعَيالي؟ فَ ُكلهم َيقُول ليَ :علَي َك بال َشام ،ثَُّم أَتَي ُ َ
أَين َي َرون لِي أَن أَن ِزل بِ ِعَيالِي؟ فَ ُكلُهم َيقُولَ :علَي َك بِال َشام(.)15
تخريج الحديث:
لم أقف له على تخريج.

()1

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)69

()2

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)262

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)9/8

()4

الكاشف (.)230/1

()5

تقريب التهذيب (.)97

()6

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)327/2

()7

الثقات البن حبان (.)85/6

()8

التاريخ الكبير ( ،)376/8الكنى واألسماء ( ،)452/1المقتنى في سرد الكنى (.)323/1

()9

الثقات للعجلي (.)502

()10

الثقات البن حبان (.)552/5

()11

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)235/9

()12

الصحيح بن بيري( .سير أعالم النبالء .)15/13

()13

الصحيح محمد بن الحسين( .تاريخ اكإسالم .)709/7

()14

تاريخ دمشق البن عساكر (.)99/1

()15

هذه الزيادة عن مختصر تاريخ دمشق (.)55/1
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رجال سند الحديث:
* أحمد بن الحسن بن أحمد أبو غالب البغدادي الحنبلي  527ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* يحيى بن الحسن بن أحمد بن الب َّناء أبو عبد اهلل البغدادي الحنبلي  531ه(.)1
قال أبو سعد السمعاني :سمعت الحافظ عبد اهلل بن عيسى األندلسي يثني على يحيى بن البناء ،ويمدحه ويطريه ،ويصفه
بالعلم والتمييز والفضل ،وقال أيضاً :وكذا كل من سمعه كان يثني عليه ،ويمدحه( ،)2وقال الذهبي :الشيخ اكإمام ،الصادق
العابد(.)3
قلت :صدوق.
* محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسين البغدادي  457ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)14
* أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيري أبو بكر الواسطي  396ه(.)4
قال خميس الحوزي( ،)5وأبو سعد السمعاني( :)6كان ثقة صدوقا ،وقال الذهبي :المحدث المعمر الصدوق(.)7
قلت :ثقة.
* مح َّمد بن الحسين بن مح َّمد بن سعيد أبو عبد اهلل الزعفراني

()8

الواسطي  337ه(.)9

قال الخطيب( ،)10وابن الجوزي( :)11ثقة.

قلت :ثقة.
* أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب أبو بكر النسائي البغدادي  279ه(.)12
وثقه الدارقطني

()13

وزاد مأمون( ،)14والخطيب وقال :كان عالماً متقناً حافظاً بصي اًر بأيام الناس( ،)15وقال الذهبي :الحافظ

الحجة اكإمام( ،)16وقال ابن أبي حاتم :كان صدوقاً(.)17
قلت :ثقة إمام.

()1
()2

تاريخ اكإسالم (.)559/11

سير أعالم النبالء (.)429/14

()3

المصدر السابق (.)429/14

()4

اكإكمال في رفع االرتياب ( ،)521/1تاريخ اكإسالم ( ،)760/8توضيح المشتبه (.)681/1

()5

سؤاالت السلفي لخميس الحوزي (.)56

()6

األنساب (.)395/2

()7

سير أعالم النبالء (.)15/13

()8
()9

نسبة إلى بيع الزعفران وهو الشيء الذي يصفر به الثياب وغيرها( .األنساب .)300/6

تاريخ اكإسالم (.)709/7

()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)236/2

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (.)73/14

()12

سير أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)492/11الوافي بالوفيات ( ،)232/6غاية النهاية في طبقات القراء ( ،)54/1لسان الميزان (.)174/1

()13

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)88

()14

سؤاالت الحاكم للدارقطني (.)88

()15

تاريخ بغداد وذيوله (.)384/4

()16

تذكرة الحفاظ (.)130/2

()17

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)52/2
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* هارون بن معروف أبو علي المروزي البغدادي الخزاز

()1

الضرير  231ه(.)2

وثقه يحيى بن معين( ،)3والعجلي( ،)4وأبو حاتم( ،)5ومحمد بن صالح (جزرة)( ،)6والذهبي وزاد َخير( ،)7وابن حجر( ،)8وذكره

ابن حبان في الثقات( ،)9وقال أبو زرعة وابن قانع :ثقة وزاد ابن قانع ثبت(.)10
قلت :ثقة.
* ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد اهلل الرملي

()11

 202ه(.)12

وثقه ابن سعد وزاد مأمون خبير لم يكن هناك أفضل منه( ،)13ويحيى بن معين( ،)14وأحمد بن حنبل وزاد ثقة(،)15
والعجلي( ،)16وقال أحمد بن حنبل :من الثقات المأمونين رجل صالح صالح الحديث لم يكن بالشام رجل يشبهه( ،)17وقال
مرة أخرى :ثقة ،ليس به بأس( ،)18وقال النسائي :ثقة( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات( ،)20وقال الذهبي :الحافظ( ،)21وقال
أبو حاتم :صالح( ،)22وقال الساجي :صدوق يهم عنده مناكير( ،)23وقال ابن حجر :صدوق يهم قليالً(.)24
قلت :ثقة.
* إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي أبو إسحاق البلخي  162ه(.)25

()1

اشتهر بهذه الصنعة وا لحرفة جماعة من أهل العراقين من أئمة الدين وعلماء المسلمين( .األنساب .)111/5

()2

طبقات ابن سعد ( ،)253/7التاريخ الكبير ( ،)226/8تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ( ،)511/2تهذيب الكمال ( ،)107/30سير أعالم النبالء (.)160/9

()3

تاريخ بغداد وذيوله (.)15/14

()4

الثقات للعجلي (.)454

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)96/9

()6

تاريخ بغداد وذيوله (.)15/14

()7

الكاشف (.)331/2

()8

تقريب التهذيب (.)569

()9

الثقات البن حبان (.)239/9

()10

تهذيب التهذيب (.)12/11

()11

نسبة إلى بلدة من بالد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة( .األنساب .)169/6

()12

التاريخ الكبير ( ،)337/4الكنى واألسماء ( ،)490/1تاريخ ابن يونس ( ،)105/2تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)404/24سير أعالم النبالء (.)79/8

()13

طبقات ابن سعد (.)327/7

()14

تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)135

()15

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (.)249

()16

الثقات للعجلي (.)473

()17

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اهلل (.)366/2

()18

المصدر السابق (.)549/2

()19

تهذيب الكمال (.)319/13

()20

الثقات البن حبان (.)324/8

()21

تذكرة الحفاظ (.)258/1

()22

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)467/4

()23

تهذيب التهذيب (.)461/4

()24

تقريب التهذيب (.)280

()25

التاريخ الكبير ( ،)273/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)87/2تاريخ ابن يونس ( ،)6/2تهذيب الكمال ( ،)27/2تاريخ اكإسالم ( ،)228/4الوافي بالوفيات (.)209/5
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وثقه علي بن المديني( ،)1والعجلي( ،)2والنسائي وزاد مأمون( ،)3وقال الدارقطني :إذا حدث عنه ثقة ،فهو صالح الحديث(،)4
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال الذهبي :اكإمام القدوة العارف( ،)6وقال ابن حجر :صدوق(.)7
قلت :ثقة.
* عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب البلخي  135ه(.)8

وثقه ابن سعد( ،)9ويحيى بن معين( ،)10والعجلي( ،)11وقال أبو حاتم :ثقة صدوق ال بأس بهُ ،سئِ َل ُيحتَ ُج بحديثه؟ قال
نعم( ،)12وقال الدارقطني :ثقة في نفسه ،إال أنه لم يلق ابن عباس( ،)13وقال النسائي :ال بأس به( ،)14وقال ابن عدي :أرجو
أنه ال بأس به( ،)15وقال الذهبي :صدوق ضعيف وأكثرهم وثقه( ،)16وقال ابن حجر :صدوق يهم كثي ار ويرسل ويدلس(،)17
وقال ابن حبان :كان من خيار عباد اهلل غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم يخطئ وال يعلم فحمل عنه فلما كثر ذلك في
روايته بطل االحتجاج به( ،)18وذكراه البخاري( ،)19والعقيلي

()20

في الضعفاء.

قلت :صدوق.
درجة الحديث:
إسناده حسن؛ ألن فيه يحيى بن الحسن البغدادي وعطاء بن أبي مسلم وهما صدوقان ،وهذا حديث مقطوع على عطاء(.)21
_________________________________

حديث رقم97 :

ِ
ِ
ِ
ال ابن عس ِ
الح َسين
قَ َ
اكر :قَ َأر ُ
صابِر في َما َذ َك َر أَنهُ َو َجد بِ َخط أَبِي ُ
الرح َمن بن أَح َمد بن َعلي بن َ
ََ
ت بِ َخط أَبِي ُم َح َّمد َعبد َ
الحض َرِمي ا ِلد َمش ِقي نا َج ِدي أَح َمد أَنبأنا
العبَّاس ُم َح َّمد بن َجعفَر بن َيحَيى بن َحم َزة َ
الر ِازي أَخَب َرنِي أَبو َ
ُم َح َّمد بن َعبد اهلل َ
()1

سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)121

()2

الثقات للعجلي (.)200

()3

تاريخ دمشق البن عساكر (.)281/6

()4

سؤاالت السلمي للدارقطني (.)92

()5

الثقات البن حبان (.)24/6

()6

سير أعالم النبالء (.)70/7

()7

تقريب التهذيب (.)87

التاريخ الكبير ( ،)474/6الكنى واألسماء ( ،)67/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)416/40سير أعالم النبالء ط الرسالة ( ،)140/6الوافي بالوفيات ( ،)80/20طبقات

()8

المدلسين (.)64
()9

طبقات ابن سعد (.)261/7

()10

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)335/6

()11

الثقات للعجلي (.)334

()12

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)335/6

()13

تهذيب الكمال (.)110/20

()14

المصدر السابق (.)110/20

()15

الكامل في ضعفاء الرجال (.)72/7

()16

من تكلم فيه وهو موثوق (.)135

()17

تقريب التهذيب (.)392

()18

المجروحين البن حبان (.)130/2

()19

الضعفاء الصغير للبخاري (.)107

()20

الضعفاء الكبير للعقيلي (.)405/3

()21

هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم (مقدمة ابن الصالح .)47
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ال َحدثَنِي ُسفَيان الثَ ِ
لت
الج َم ِحي قَ َ
أَبِي َعن أَبِيه َيحَيى قَ َ
الُ :ق ُ
الرح َمن بن َسابِط ُ
وري َعن طُع َمة بن َعم ُرو َ
الجعفَ ِري َعن َعبد َ
قو ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ضى لَ َك َما
الح َجاز فَ ِخر لِي فَقَ َ
ال :أَر َ
ل َعبد اهلل بن َعم ُرو بن َ
العاص :إ َّن لي َرح َماً َوقَ َرَابة َوِا َّن َمن ِزلي قَد َنَبا بي بالع َار َ
ِ
الجَبلَ ،ن َقل اهلل تَ َعالى
ضى ِلَنف ِسي َولِ َولَِدي َعَلي َك بِِد َمش َ
ق ثَُّم َعَلي َك بِ َمديَنة األَسَباط َبانَياس فَِإَّنهَا ُمَب َاركة األَرض :السهل َو َ
أَر َ
ير لَهَا(.)1
َعنهَا أَن ُملُهَا َحتَّى ُبدلُوا تَط ِه ًا
تخريج الحديث:
لم أقف له على تخريج.
رجال سند الحديث:
السلمي أبو مح َّمد الدمشقي ابن سيده  511ه(.)2
الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر ُّ
* عبد َّ

()3
ِ
ئ حسداً( ،)4وقال أبو بكر ابن
قال ابن عساكر :كان ثقة متحر اًز  ،وقال السلفي :ثقة سيئ الخلق بخيالً باكإفادة جسداً ُمل َ
العربي :ثقة( ،)5وقال الذهبي :اكإمام المحدث ،مفيد دمشق(.)6

قلت :ثقة.
* مح َّمد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد أبو الحسين الرازي  347ه(.)7
قال ابن عساكر :كان أحد المكثرين المصنفين الثقات( ،)8وقال ال َكتَّانِي :كان ثقة نبيالً مصنفاً( ،)9وقال الذهبي :اكإمام

الحافظ ،محدث الشام(.)10
قلت :ثقة حافظ.

مشقي  327ه(.)11
* مح َّمد بن جعفر بن أحمد بن مح َّمد بن يحيى بن حمزة أبو العبَّاس البتلهي الد
ُّ
لم أقف له على جرح أو تعديل.

* أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة بن واقد أبو عبد اهلل الحضرمي  289ه .ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)9
* مح َّمد بن يحيى بن حمزة بن واقد الدمشقي البتلهي 231ه(.)12
ذكره ابن حبان في الثقات وقال :ثقة في نفسه ُيتَقَى حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد
فإنهما كانا يدخالن عليه كل شيء( ،)13وقال ابن حجر :كان قد اختلط(.)14

()1
()2
()3
()4
()5

تاريخ دمشق البن عساكر (.)100/1

تاريخ اكإسالم (.)175/11

تاريخ دمشق البن عساكر (.)158/34
معجم ِ
السفر (.)181

معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (.)231

()6

سير أعالم النبالء (.)320/14

()7

سير أعالم النبالء ( ،)136/12النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ،)321/3طبقات الشافعيين (.)263

()8
()9

تاريخ دمشق البن عساكر (.)336/53
ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)81

()10
()11

تذكرة الحفاظ (.)76/3

تاريخ دمشق الن عساكر ( ،)208/52تاريخ اكإسالم (.)539/7

()12

تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)267/73تاريخ اكإسالم ( ،)934/5الوافي بالوفيات (.)121/5

()13

الثقات البن حبان (.)74/9

()14

لسان الميزان (.)423/5
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قلت :صدوق.
* يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي  180ه .ثقة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
* سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهلل الكوفي  161ه(.)1
وثقه ابن سعد وزاد مأمون ثبت كثير الحديث حجة( ،)2ويحيى بن معين( ،)3والعجلي وزاد ثبت في الحديث( ،)4وقال يحيى
القطان :ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان الثوري( ،)5وقال عبد الرحمن بن مهدي :أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان
بالكوفة( ،)6وقال شعبة( ،)7ويحيى بن معين مرة أخرى :أمير المؤمنين في الحديث( ،)8وقال أبو زرعة :أثبت أصحاب أبي
إسحاق الثوري( ،)9وقال عبد اهلل بن المبارك :ال أعلم على األرض أعلم من سفيان الثوري( ،)10وقال األوزاعي :لو قيل لي
()11
اختر لهذه األمة ما اخترت إال سفيان الثوري  ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً

وحفظاً واتقاناً( ،)12وقال الخطيب :كان إماماً من أئمة المسلمين ،وعلماً من أعالم الدين( ،)13وقال الذهبي :شيخ اكإسالم
وسيد الحفاظ( ،)14وقال مرة أخرى :الحجة الثبت ،متفق عليه ،مع أنه كان يدلس عن الضعفاء( ،)15وقال ابن حجر :ثقة

حافظ فقيه عابد إمام حجة ،وربما دلس(.)16
قلت :ثقة إمام من أئمة المسلمين.
* طعمة بن عمرو الجعفري العامري الكوفي  169ه(.)17
وثقه يحيى بن معين( ،)18وقال يحيى بن معين مرة أخرى :ليس به بأس( ،)19وقال أبو حاتم :صالح الحديث ال بأس به(،)20
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)21وقال ابن حجر :صدوق عابد( ،)22وقال الدارقطني :ليس بحجة يعتبر بحديثه(.)23

()1
()2

التاريخ الكبير ( ،)92/4الكنى واألسماء ( ،)482/1تهذيب الكمال ( ،)154/11سير أعالم النبالء ( ،)620/6الوافي بالوفيات ( ،)174/15طبقات المدلسين (.)32

طبقات ابن سعد (.)350/6

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)225/4

()4

الثقات للعجلي (.)190

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)223/4

()6

المصدر السابق (.)224/4

()7

تاريخ بغداد وذيوله (.)165/9

()8
()9

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)225/4

المصدر السابق (.)225/4

()10
()11

تاريخ بغداد وذيوله (.)158/9
المصدر السابق (.)162/9

()12

الثقات البن حبان (.)402/6

()13

تاريخ بغداد وذيوله (.)145/9

()14

تذكرة الحفاظ (.)151/1

()15

ميزان االعتدال (.)169/2

()16

تقريب التهذيب (.)244

()17

التاريخ الكبير ( ،)361/4تهذيب الكمال ( ،)383/13تاريخ اكإسالم ( ،)416/4الوافي بالوفيات (.)254/16

()18

تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)101/1

()19

المصدر السابق (.)87/1

()20

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)497/4

()21

الثقات البن حبان (.)492/6

()22

تقريب التهذيب (.)282

()23

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)38
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قلت :صدوق.
الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جمح القرشي
الرحمن بن عبد اهلل بن عبد َّ
* عبد َّ

الجمحي المكي  118ه(.)1

وثقه ابن سعد ( ،)2ويحيى بن معين( ،)3والعجلي( ،)4وأبو زرعة( ،)5ويعقوب بن سفيان(،)6والنسائي( ،)7والدارقطني(،)8
والذهبي( ،)9وابن حجر ،وزاد ابن سعد كثير الحديث ،وقال ابن حجر :كثير اكإرسال(،)10وذكره ابن حبان في الثقات(.)11
قلت :ثقة ،كثير اكإرسال.
* عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد أبو مح َّمد  63ه(.)12

صحابي جليل.
درجة الحديث:

إسناده ضعيف؛ ألن فيه أَحمد بن مح َّمد الحضرِمي ضعيف ،وأما مح َّمد بن جعفَر ِ
الد َمش ِقي فلم أقف له على جرح أو
َ
َُ
َُ
َ َ
َ
()13
العاص.
تعديل ،والحديث موقوف على َعبد اهلل بن َعم ُرو بن َ

()1

التاريخ الكبير ( ،)294/5تاريخ دمشق البن عساكر ( )376/34تاريخ اكإسالم ( ،)272/3جامع التحصيل ( ،)222اكإصابة (.)175/5

()2

طبقات ابن سعد (.)24/6

()3

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)240/5

()4

الثقات للعجلي (.)292

()5

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)240/5

()6

المعرفة والتاريخ (.)465/2

()7

تهذيب الكمال (.)125/17

()8

سؤاالت البرقاني للدارقطني (.)43

()9

الكاشف (.)628/1

()10

تقريب التهذيب (.)340

()11

الثقات البن حبان (.)92/5

()12

االستيعاب ( ،)956/3أسد الغابة ( ،)345/3اكإصابة (.)165/4

()13

هو ما يروى عن الصحابة رضي اهلل عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها ،فيوقف عليهم ،وال يتجاوز به إلى رسول اهلل (( .)مقدمة ابن الصالح .)46
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الخاتمة
الحمد هلل وحده الذي أعانني على إتمام بحثي ،والصالة والسالم على معلم البشرية الهادي إلى سواء ،السبيل وبعد،
فهذا جهدي في هذا البحث  ،وهنا أود أن أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها خالل دراستي ،ثم أردفها ببعض التوصيات:
النتائج:
* إن اكإمام ابن عساكر هو أحد األئمة الحفاظ الذين خدموا السنة النبوية ،فصنفوا فيها التصانيف المباركة.
* إن اكإمام ابن عساكر إمام في الجرح والتعديل ،وهو َج َّماع ألقوال النقاد من قبله يوردها بأسانيدها إبراء للعهدة.
* أغلب من صنف في التراجم بعد عصر ابن عساكر فإنما نهل من تاريخ ابن عساكر ،وهذا ملحوظ في تهذيب الكمال
للمزي ،وسير أعالم النبالء للذهبي وغيرهما ،تجدهم ينقلون عن ابن عساكر ما ذكره.
* تاريخ دمشق من أوسع الكتب التي فيها تراجم للرواة.
* قدم ابن عساكر تاريخه بجملة كبيرة من األحاديث التي تكلمت عن دمشق وفضائلها وغير ذلك.
* من الصعوبات التي واجهتني في بحثي طول عدد األسانيد حيث بلغ أقصر إسناد عند ابن عساكر فيه ( )9رواة ،بينما
أطول إسناد ( )12راوياً ،وغالب األسانيد مدارها على ( )11راوياً ،إضافة إلى أن عدد الرواة الذين لم أقف لهم على
ترجمة فيما بين يدي من المصادر قد بلغ ( )21راوي ًا ،وكذلك بلغ عدد الرواة المعرفين الذين لم أقف لهم على جرح أو
تعديل ( )24راوي ًا.
* بلغ عدد األحاديث التي درستها ( )97حديثاً ،إضافة إلى إسنادين دون متن.
* بلغ عدد األحاديث الصحيحة بنوعيها ( )7أحاديث.
* بلغ عدد األحاديث الحسنة بنوعيها ( )18حديثاً.
* بلغ عدد األحاديث الضعيفة ( )60حديثاً )5( ،أحاديث منقطعة )3( ،أحاديث مرسلة )9( ،أحاديث ضعيفة جداً.
* بلغ عدد األحاديث التي توقفت عن الحكم عليها بسبب أنني لم أقف لبعض رواتها على تراجم أو جرح أو تعديل ()14
حديثاً.
* بلغ عدد الرواة الذين ترجمت لهم ( )452رواياً.
التوصيات:
* أوصي نفسي أوالً ثم طلبة العلم أن يولى كتاب تاريخ دمشق اهتماماً؛ ألنه مصدر عظيم من مصادر السنة النبوية.
* أوصي طلبة العلم أن يسطروا في منهج اكإمام ابن عساكر في مصنفاته الحديثية.
*أوصي طلبة العلم أن يتحروا الدقة في أمانة النقل من أقوال النقاد ،واالستقراء التام في تراجمهم للرواة؛ حتى يتسنى لهم
الحكم على األحاديث حكماً سليماً دقيقاً.
* أوصي كلية الشريعة (قسم الحديث الشريف) أن تستمر في هذا المشروع العظيم الذي يخدم السنة النبوية ،ويكون عمالً
مشتركاً بين طلبة الدراسات العليا؛ حتى يخرج هذا الكتاب في أبهى صورة.
ختاما  :أسأل اهلل العظيم أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتي وحسنات من أعانني فيه ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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فهرس المصادر والمراجع
رتبت المصادر على حسب الحروف الهجائية مع إهمال األلف والالم غير أصلية.
قائمة املصادر واملراجع

م
*

القرآن الكريم

-1

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،تحقيق :مركز
خدمة السنة والسيرة ،بإشراف د زهير بن ناصر الناصر ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) -ومركز خدمة
السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) ،السعودية-الرياض ،الطبعة :األولى 1415 ،هـ  1994-م ،عدد األج ازء.19 :

-2

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،محمد بن عبد الواحد

المقدسي 643هـ ،المحقق :عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة،

 1420هـ  2000-م ،عدد األجزاء.13 :

-3

بد ،التميمي 354هـ ،ترتيب :األمير عالء
اكإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع َ

الدين علي بن بلبان الفارسي  739هـ ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ -

 1988م ،عدد األجزاء.18 :

-4

البستوي ،دار النشر:
أحوال الرجال ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني 259هـ ،المحقق :عبد العليم عبد العظيم َ
حديث اكادمي  -فيصل آباد ،باكستان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة ،بدون ،عدد األجزاء.1 :
ِ
البغ َد ِادي 306هـ ،المحقق :عبد العزيز مصطفى المراغي ،المكتبة
ص َدقَةَ الضَّبي َ
أخبار القضاةُ ،م َح َّم ُد ب ُن َخلَف ب ِن َحي َ
َّان ب ِن َ
التجارية الكبرى القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1366 ،ه1947،م ،عدد األجزاء.3 :

-6

اختصار علوم الحديث ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 774هـ ،المحقق :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية،

-7

اكإرشاد في معرفة علماء الحديث ،خليل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني 446هـ ،المحقق :محمد سعيد عمر

-8

االستيعاب في معرفة األصحاب ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 463هـ ،المحقق :علي

-9

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،ابن األثير

-5

بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

إدريس ،مكتبة الرشد ،السعودية– الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،ه1988،م ،عدد األجزاء.3 :

محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  1992-م ،عدد األجزاء.4 :

 630هـ ،المحقق :علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1415هـ -

 1994م ،عدد األجزاء.7 :

-10

أسماء من يعرف بكنيته ،محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن بريدة الموصلي األزدي 374هـ ،المحقق :أبو عبد الرحمن

-11

اكإصابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود

-12

األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي 1396هـ ،دار العلم للماليين ،بيروت-لبنان،

-13

إكمال اكإكمال ،محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،أبو بكر ،ابن نقطة الحنبلي  629هـ ،المحقق :عبد القيوم عبد ريب

اقبال ،الدار السلفية – الهند ،الطبعة :األولى1989 – 1410 ،م ،عدد األجزاء.1 :

وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1415هـ1994 ،م ،عدد األجزاء.8 :

الطبعة :الخامسة عشر  1423ه 2002 ،م ،عدد األجزاء.8 :

النبي ،جامعة أم القرى -مكة المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى 1410 ،ه2002 ،م ،عدد األجزاء.5 :
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-14

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي 762هـ ،المحقق :أبو عبد
الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1422 ،

هـ  2001-م ،عدد األجزاء.12 :

-15

اكإكمال في ذكر من له رواية في مسند اكإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال ،محمد بن علي بن الحسن بن
حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي 765هـ ،حققه ووثقه :عبد المعطي أمين قلعجي ،منشورات جامعة الدراسات اكإسالمية ،كراتشي

– باكستان ،رقم الطبعة :بدون :تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

-16

اكإكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال 475هـ،

-17

إنباه الرواة على أنباه النحاة ،علي بن يوسف القفطي 646هـ ،المحقق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي –القاهرة-

-18

األنساب ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 562هـ ،المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،

-19

بحر الدم فيمن تكلم فيه اكإمام أحمد بمدح أو ذم ،يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي ،ابن ابن ِ
المب َرد

المحقق :بدون ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1411هـ1990-م ،عدد األجزاء.7 :
مصر ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ1982-م ،عدد األجزاء.4 :

مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد-باكستان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  ،1962-عدد األجزاء.13 :

الحنبلي 909هـ ،تحقيق وتعليق :روحية عبد الرحمن السويفي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ -

 1992م ،عدد األجزاء.1 :

-20

البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 774هـ ،المحقق :علي شيري ،دار إحياء التراث العربي،

-21

بغية الطلب في تاريخ حلب ،عمر بن أحمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي ،ابن العديم 660هـ ،المحقق :د .سهيل زكار ،دار

-22

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هـ ،المحقق :محمد أبو الفضل

-23

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي 233هـ،

بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى  ،1408هـ  1988-م ،عدد األجزاء.14 :

الفكر ،دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.12 :

إبراهيم ،الناشر :المكتبة العصرية – لبنان ،صيدا ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :

المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي واحياء التراث اكإسالمي -مكة المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى،

 ،1979 – 1399عدد األجزاء.4 :

-24

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن 233هـ ،المحقق :أحمد

-25

تاريخ ابن يونس المصري ،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي 347هـ ،المحقق :بدون ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان،

-26

تاريخ إربل ،المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي ِ
اكإربلي ،ابن المستوفي 637هـ ،المحقق :سامي بن سيد خماس

-27

تاريخ أسماء الثقات ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي ابن شاهين 385هـ ،المحقق :صبحي

-28

تاريخ أصبهان ،أخبار أصبهان ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 430هـ ،المحقق :سيد

-29

تاريخ األدب العربي ،كارل بروكلمان ،نقله الى العربية :عبد الحليم النجار ،دار المعارف ،القاهرة-مصر ،الطبعة الخامسة1379 ،

-30

تاريخ اكإسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :الدكتور بشار عواد
معروف ،دار الغرب اكإسالمي ،بيروت-لبنان الطبعة :األولى 1424،ه 2003 ،م ،عدد األجزاء.15 :

محمد نور سيف ،دار المأمون للتراث دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء1 :
الطبعة :األولى 1421 ،هـ2000 ،م ،عدد األجزاء.2 :

الصقار ،دار الرشيد للنشر ،بغداد-العراق ،رقم الطبعة :بدون 1400 ،ه1980 ،م ،عدد األجزاء.2 :
السامرائي ،الدار السلفية – الكويت ،الطبعة :األولى ،1984 – 1404 ،عدد األجزاء.1 :

كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ1990-م ،عدد األجزاء.2 :

ه1977 ،م عدد األجزاء.5 :
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-31

التاريخ األوسط ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 256هـ ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،مكتبة دار

-32

تاريخ الثقات ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى 261هـ ،المحقق :بدون ،دار الباز ،الرياض-السعودية ،الطبعة األولى

-33

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري 442هـ ،تحقيق :عبد الفتاح

-34

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثالث ،أحمد بن أبي خيثمة 279هـ ،المحقق :صالح بن فتحي هالل،

-35

التاريخ الكبير ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 256هـ ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن،

-36

تاريخ بغداد وذيوله ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 463هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت-لبنان،

-37

تاريخ بيهق ،تعريب ،علي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي ،الشهير بابن فندمه 565هـ ،دار اقرأ ،دمشق-سوريا ،الطبعة:

-38

تاريخ جرجان ،حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني 427هـ ،المحقق :تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان ،عالم

-39

تاريخ داريا ،عبد الجبار بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحيم بن داود الخوالني الداراني المعروف بابن مهنا 370هـ ،بعناية :سعيد

-40

تاريخ دمشق البن القالنسي ،حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي ،المعروف بابن القالنسي 555هـ ،المحقق :سهيل زكار،

-41

تاريخ دمشق ،علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر 571هـ ،المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة

-42

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد الربعي 379هـ ،المحقق :عبد اهلل أحمد

-43

التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم ،محمد بن أحمد بن محمد ،المقدمي 301ه ،المحقق :محمد بن إبراهيم اللحيدان ،دار الكتاب

-44

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ،زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 806هـ،

التراث ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1977 – 1397 ،م ،عدد األجزاء.2 :

1405هـ1984-م ،عدد األجزاء.1 :

محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واكإعالن ،القاهرة-مصر ،الطبعة :الثانية 1412هـ1992 ،م ،عدد األجزاء.1 :
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ 2006 ،م ،عدد األجزاء.4 :
طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.8 :

دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ 1996 ،م ،عدد األجزاء.24 :
األولى 1425 ،هـ 2004 ،م ،عدد األجزاء.1 :

الكتب – بيروت-لبنان ،الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 ،م ،عدد األجزاء.1 :

األفغاني ،الناشر :مطبعة البرقي بدمشق ،عام النشر 1369 :هـ 1950 ،م ،عدد األجزاء.1 :

دار حسان للطباعة والنشر ،دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى  1403هـ 1983 ،م ،عدد األجزاء.1 :
والنشر والتوزيع ،دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون 1415 ،هـ 1995 ،م ،عدد األجزاء.80 :

سليمان الحمد ،دار العاصمة – الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1410 ،ه 1990 ،م ،عدد األجزاء.2 :
والسنة ،البلد :بدون ،الطبعة :األولى 1415 ،هـ 1994 ،م ،عدد األجزاء.1 :

تحقيق ودراسة :العربي الدائز الفرياطي ،مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ،الرياض-السعودية ،الطبعة :الثانية1428 ،
هـ2008،م ،عدد األجزاء1 :

-45

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،تحقيق :محمد علي النجار ،مراجعة:

-46

التحبير في المعجم الكبير ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي 562هـ ،المحقق :منيرة ناجي سالم ،رئاسة

-47

تذكرة الحفاظ ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1419 ،هـ،
1998م ،عدد األجزاء.4 :

-48

ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 544هـ ،المحقق :جزء  :1ابن تاويت الطنجي،

علي محمد البجاوي ،المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.4 :
ديوان األوقاف – بغداد-العراق ،الطبعة :األولى1395 ،هـ1975 ،م ،عدد األجزاء2. :

 1965م ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر الصحراوي 1970- 1966 ،م ،جزء  :5محمد بن شريفة ،جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد
أعراب 1983-1981م ،الناشر :مطبعة فضالة -المحمدية ،المغرب ،الطبعة :األولى ،عدد األجزاء8 :
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-49

تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهلل  ومن بعدهم ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي303هـ ،المحقق:

-50

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد) ،أحمد بن شعيب بن علي

محمود إبراهيم زايد ،الناشر :دار الوعي – حلب-سوريا ،الطبعة :األولى1369 ،ه ،عدد األجزاء.1 :

الخراساني ،النسائي 303هـ ،المحقق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد ،مكة المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى

1423هـ 2002 ،م ،عدد األجزاء.1 :

-51

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :د .إكرام اهلل

-52

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي

إمداد الحق ،دار البشائر ـ بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى  1416،ه1996 ،م ،عدد األجزاء.2 :

األندلسي 474هـ ،المحقق :د .أبو لبابة حسين ،دار اللواء للنشر والتوزيع ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1406 ،ه1986 ،م،

عدد األجزاء.3 :

-53

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :د.

-54

تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي

عاصم بن عبد اهلل القريوتي ،مكتبة المنار ،عمان-االردن ،الطبعة :األولى ،1983 ،1403 ،عدد األجزاء.1 :

الدارقطني 385هـ ،تحقيق :خليل بن محمد العربي ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،دار الكتاب اكإسالمي ،القاهرة-مصر،
الطبعة :األولى 1414 ،هـ 1994 ،م ،عدد األجزاء.1 :

-55

الح ِميدي 488هـ ،المحقق :الدكتورة:
تفسير غريب ما في الصحيحين ،محمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي َ

-56

تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار الرشيد –

-57

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،ابن نقطة الحنبلي البغدادي 629هـ ،المحقق:

-58

التقييد واكإيضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الع ارقي 806هـ،

-59

التكملة لوفيات النقلة ،المنذري زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي656هـ ،المحقق :الدكتور بشار عواد معروف،

-60

زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ،مكتبة السنة ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1995 ،1415 ،م،عدد األجزاء.1 :

دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى ،1986 – 1406 ،عدد األجزاء.1 :

كمال يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األولى 1408ه 1988-م ،عدد األجزاء.1 :

المحقق:عبد الرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،الطبعة :األولى1389 ،هـ1969/م،عدد األجزاء.1 :

الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،الطبعة :الثانية  1401هـ 1981 ،م ،عدد األجزاء.4 :
التَّكميل في الجرح والتَّع ِديل ومع ِرفة الثقَات والضعفاء والمج ِ
اهيل ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي 774هـ،
َ
َ
َ
دراسة وتحقيق :د .شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اكإسالمية وتحقيق التراث والترجمة،
صنعاء-اليمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م ،عدد األجزاء.4 :

-61

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :بدون،

-62

تلخيص تاريخ نيسابور ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري

الناشر :دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1419هـ1989 .م ،عدد األجزاء.4 :

المعروف بابن البيع 405هـ ،تلخيص :أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري ،الناشر :كتابخانة ابن
سينا – طهران ،عدد األجزاء.1 :

-63

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  463هـ،

تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون اكإسالمية – المغرب ،عام النشر:

 1387هـ ،عدد األجزاء.24 :

-64

تهذيب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهند ،الطبعة:
الطبعة األولى1326 ،هـ ،عدد األجزاء.12 :
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-65

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج المزي 742هـ ،المحقق :د .بشار عواد معروف،

-66

تهذيب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي األفهام ،علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال 475هـ ،المحقق :سيد كسروي حسن،

-67

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ،محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي

مؤسسة الرسالة – بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1400 ،ه1980 ،م ،عدد األجزاء.35 :

دار الكتب العلمية – بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1410 ،ه1990 ،م ،عدد األجزاء.1 :

الشافعي 842هـ ،المحقق :محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1413 ،ه1993 ،م ،عدد

األجزاء.10 :

-68

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة بخط الحافظ السَّخاوي  902هـ ،قاسم بن قُطلُوَب َغا السوُدونِي الحنفي 879هـ ،دراسة وتحقيق:
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اكإسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء ،اليمن ،الطبعة:

-69

البستي 354هـ ،طبع بإعانة :و ازرة
الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
المعارف للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد خان ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

-70

جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي 761هـ ،المحقق :حمدي عبد المجيد السلفي،

-71

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل

األولى 1432 ،هـ 2011 ،م ،عدد األجزاء.8 :

الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،ه ،1973 ،عدد األجزاء.9 :

عالم الكتب ،بيروت-لبنان ،الطبعة :الثانية1407 ،ه ،1986 ،عدد األجزاء1 :

البخاري الجعفي  265ه ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم

محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2001 ،م ،عدد األجزاء.9 :

-72

الجرح والتعديل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هـ ،المحقق :بدون،
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى1271 ،

ه 1952 ،م ،عدد األجزاء.9 :
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جمع الجيوش والدواسر على ابن عساكر ،يوسف بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي  909ه ،تحقيق :محمد فوزي حسن

سعد ،إشراف أ .د :علي بن محمد بن ناصر فقيهي ،رسالة ماجستير ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،الجامعة اكإسالمية

بالمدينة المنورة 1418 ،ه 1998-م.

-74

الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ،موقع الكترونيhttp://sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/modern- ،

-75

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي الحنفي 775هـ ،المحقق :بدون ،الناشر :مير

-76

الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث ،عبد الستار الشيخ ،دار القلم دمشق-سوريا ،الطبعة األولى 1412ه 1992،م ،عدد

-77

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هـ ،المحقق :محمد أبو الفضل

. methods/770-2010-08-06-13-25-33

محمد كتب خانه – كراتشي ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :
األجزاء.1 :

إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاهرة-مصر ،الطبعة  :األولى  1387هـ  1967 -م ،عدد
األجزاء .2 :

-78

الدارس في تاريخ المدارس ،عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 927هـ ،المحقق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية

-79

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري 799هـ ،المحقق:

بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1410هـ1990،م ،عدد األجزاء.2 :

بدون الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت-لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :
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-80

ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اهلل  أم اًر أونهياً ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن ال أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث

من جميع األمصار ،محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن بريدة الموصلي األزدي 374هـ ،المحقق :ضياء الحسن محمد
السلفي ،مراجعة :نظام يعقوبي ،دار ابن حزم ،بيروت-لبنان الطبعة :األولى ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

-81

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :محمد شكور بن محمود الحاجي

-82

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي ابن شاهين

أمرير المياديني ،مكتبة المنار – الزرقاء األردن ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986-م ،عدد األجزاء1:

385هـ ،المحقق :حماد بن محمد األنصاري ،مكتبة أضواء السلف الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1999،م ،عدد
األجزاء.1 :

-83

ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،محمد بن أحمد بن علي ،المكي الحسني الفاسي 832هـ ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،دار

-84

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي ،الكتاني 466هـ ،المحقق :د .عبد اهلل أحمد

-85

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل ابن األكفاني 524هـ ،المحقق :د .عبد اهلل بن أحمد

-86

السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي 795هـ ،المحقق :د
ذيل طبقات الحنابلة ،عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،مكتبة العبيكان ،الرياض-السعودية ،الطبعة األولى 1425 ،هـ 2005 ،م ،عدد األجزاء.5 :

-87

ذيل ميزان االعتدال ،زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 806هـ ،المحقق :علي

الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى1410 ،ه1990،م ،عدد األجزاء.2 :

سليمان الحمد ،الناشر :دار العاصمة الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989،م ،عدد األجزاء.1 :
بن سلمان الحمد ،الناشر :دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،م1989،م ،عدد األجزاء.1 :

محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1416 ،هـ1995،م ،عدد األجزاء:

.1

-88

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني اكإدريسي الشهير بـ الكتاني

1345هـ ،المحقق :محمد المنتصر بن محمد الزمزمي ،الناشر :دار البشائر اكإسالمية ،دمشق-سوريا ،الطبعة السادسة 1421هـ-
2000م ،عدد األجزاء.1 :

-89

رفع اكإصر عن قضاة مصر ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،تحقيق :الدكتور علي محمد عمر،

-90

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ،عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة

-91

مكتبة الخانجي ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى  1418هـ 1998 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 665هـ ،المحقق :إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1418هـ  1997م عدد األجزاء.5:
الخ َّالل البغدادي الحنبلي 311هـ ،المحقق :د .عطية الزهراني ،الناشر :دار الراية
السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد َ
الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1410 ،هـ 1989 -م ،عدد األجزاء.7 :

-92

سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير الس ِجستاني 275هـ ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر:

-93

سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي 279هـ ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ ،)2 ،1

المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت-لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.4 :

ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  ،)3وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ  ،)5 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ 1975،م ،عدد األجزاء.5 :

-94

سنن الدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 385هـ ،حققه وضبط

نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان،
الطبعة :األولى 1424 ،هـ 2004 ،م ،عدد األجزاء.5 :

-95

الخس َرو ِجردي الخراساني البيهقي 458هـ ،المحقق :محمد عبد القادر عطا،
السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 ،م ،عدد األجزاء.10 :
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-96

السنن الكبرى ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي 303هـ ،المحقق :حسن عبد المنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة – بيروت-

-97

سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي

لبنان ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ 2001،م ،عدد األجزاء.10 :

233هـ ،المحقق :أحمد محمد نور سيف ،مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1988 ،م ،عدد األجزاء:
.1

-98

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 241هـ،

المحقق :د .زياد محمد منصور ،مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة السعودية ،الطبعة :األولى1414 ،ه1993،م ،عدد األجزاء:

.1

-99

سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه ،أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ،أبو بكر المعروف بالبرقاني 425هـ ،المحقق:

عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،الناشر :كتب خانه جميلي-الهور ،باكستان ،الطبعة :األولى1404 ،هـ1984 ،م ،عدد األجزاء:

.1

 -100سؤاالت الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي ،يوسف بن محمد الدخيل النجدي ثم المدني 1431هـ،الناشر :عمادة
البحث العلمي بالجامعة اكإسالمية ،المدينة المنورة السعودية ،الطبعة :األولى 1424هـ ،2003،عدد األجزاء.2 :
ِِ
الحوزي عن جماعة من أهل واسط ،خميس بن علي بن أحمد ،أبو الكرم الواسطي الحوزي 510هـ،
 -101سؤاالت الحافظ السلفي لخميس َ
المحقق :مطاع الطرابيشي ،دار الفكر دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى1403 ،هـ1983 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -102سؤاالت السلمي للدارقطني ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري412 ،هـ ،تحقيق :فريق من الباحثين

بإشراف وعناية د /سعد بن عبد اهلل الحميد ود /خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،دار النشر :بدون ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ،

2006م ،عدد األجزاء.1 :

 -103سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي ،حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني 427هـ ،المحقق :موفق بن عبد اهلل بن
عبد القادر ،مكتبة المعارف–الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -104سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني234 ،هـ ،المحقق :موفق عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة المعارف الرياض-
السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984،م ،عدد األجزاء.1 :

 -105سؤاالت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم
النيسابوري) ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 405هـ ،المحقق :موفق بن
عبد اهلل بن عبد القادر ،دار الغرب اكإسالمي بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1408 ،هـ1988 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -106سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ المحقق :محمد أيمن الشبراوي ،دار الحديث-القاهرة-
مصر ،رقم الطبعة :بدون1427 ،هـ2006،م ،عدد األجزاء.18 :
 -107سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م ،عدد األجزاء.25 :

العكري الحنبلي1089 ،هـ ،حققه :محمود األرناؤوط،
 -108شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،سوريا ،الطبعة :األولى 1406 ،هـ 1986،م ،عدد األجزاء.11 :

 -109شرح معاني اآلثار ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 321هـ ،حققه وقدم له :محمد زهري النجار ،محمد
سيد جاد الحق عالم الكتب ،القاهرة-مصر الطبعة :األولى 1414هـ 1994 ،م ،عدد األجزاء.5 :

 -110شرف أصحاب الحديث  ،أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  463ه ،المحقق :محمد سعيد خطي أوغلو ،دار إحياء السنة
النبوية ،أنقرة-تركيا ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

 -111الضعفاء والمتروكون ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي 303هـ ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي حلب-سوريا،
الطبعة :األولى1396 ،هـ ،عدد األجزاء.1 :

 -112الضعفاء والمتروكون ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هـ ،المحقق :عبد اهلل القاضي ،دار الكتب العلمية بيروت-
لبنان ،الطبعة :األولى1986 ،1406 ،م ،عدد األجزاء.3 :
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 -113الضعفاء والمتروكون ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 385هـ ،المحقق :د.
عبد الرحيم محمد القشقري ،مجلة الجامعة اكإسالمية بالمدينة المنورة ،تاريخ النشر :بدون ،عدد األجزاء.3 :

 -114الضعفاء ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 256هـ ،المحقق :أحمد بن إب ارهيم بن أبي العينين ،مكتبة ابن عباس،
الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1426هـ2005،مـ ،عدد األجزاء.1 :

 -115طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هـ ،المحقق :بدون ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة:
األولى1403 ،ه1983،م ،عدد األجزاء.1 :

 -116طبقات الحنابلة ،أبو الحسين ابن أبي يعلى ،محمد بن محمد 526هـ ،المحقق :محمد حامد الفقي ،دار المعرفة بيروت-لبنان ،رقم
الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :

 -117طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 771هـ ،المحقق :محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد
الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة-مصر ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ1992،م ،عدد األجزاء.10 :

 -118طبقات الشافعية ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي ابن قاضي شهبة 851هـ ،المحقق :الحافظ عبد العليم خان،
عالم الكتب بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1407 ،هـ1987 ،م عدد األجزاء.4 :

 -119طبقات الشافعيين ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 774هـ ،تحقيق :أحمد عمر هاشم ،محمد زينهم محمد عزب،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون1413 ،هـ1993 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -120طبقات الفقهاء ،إبراهيم بن علي الشيرازي 476هـ ،هذبهُ :محمد بن مكرم ابن منظور711هـ ،المحقق :إحسان عباس ،الرائد العربي،
بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1390 ،ه1970 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -121الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البغدادي ابن سعد 230هـ ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ 1990 ،م ،عدد األجزاء.8 :

 -122طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ،عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأبِي الشيخ األصبهاني
369هـ ،المحقق :عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان ،الطبعة :الثانية1412 ،ه1992 ،م ،عدد
األجزاء.4 :

 -123طبقات خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري 240هـ ،رواية :أبي عمران موسى بن زكريا بن
يحيى التستري (ت ق  3هـ) ،محمد بن أحمد بن محمد األزدي (ت ق  3هـ) ،المحقق :د سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون 1414،/هـ 1993 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -124العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ،ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  804هـ ،المحقق :أيمن نصر
األزهري ،سيد مهني ،دار الكتب العلمية ،بيروت–لبنان ،الطبعة :األولي 1417 ،هـ 1997 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -125علل الترمذي الكبير ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي 279هـ ،رتبه على كتب الجامع :أبو طالب
القاضي ،المحقق :صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري و محمود خليل الصعيدي ،عالم الكتب  ،مكتبة النهضة العربية –
بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -126العلل الواردة في األحاديث النبوية ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 385هـ،

تحقيق وتخريج :محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،دار طيبة الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى  1405ه 1985 ،م ،عدد األجزاء:
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 -127العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 241هـ ،المحقق :وصي اهلل بن محمد عباس ،الناشر:
دار الخاني الرياض-السعودية ،الطبعة :الثانية 1422 ،ه 2001م ،عدد األجزاء.3 :

 -128العلل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هـ ،تحقيق :فريق من الباحثين
بإشراف وعناية سعد بن عبد اهلل الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي ،مطابع الحميضي ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى،

 1427هـ 2006 ،م ،عدد األجزاء.7 :

 -129غاية النهاية في طبقات القراء ،ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف 833هـ ،المحقق :بدون ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة-مصر،
الطبعة :عني بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجستراسر ،عدد األجزاء.3 :
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 -130غنية الملتمس ايضاح الملتبس ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 463هـ ،المحقق :يحيى بن عبد اهلل
البكري الشهري ،مكتبة الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1422 ،ه2001 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -131فتح الباب في الكنى واأللقاب ،محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمن َده العبدي 395هـ ،المحقق :أبو قتيبة نظر محمد
الفاريابي ،مكتبة الكوثر الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1996 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -132فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  853ه ،المحقق :بدون ،دار المعرفة
بيروت-لبنان ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين
الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،عدد األجزاء.13 :

 -133فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 902هـ،
المحقق :علي حسين علي ،مكتبة السنة القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1424 ،هـ2003 ،م ،عدد األجزاء.4:

 -134الفتن ،نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي 228هـ ،المحقق :سمير أمين الزهيري ،مكتبة التوحيد القاهرة-مصر،
الطبعة :األولى1412 ،ه1992،م ،عدد األجزاء.2 :

 -135فضائل الشام ودمشق ،علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي 444هـ ،المحقق :صالح الدين المنجد ،مطبوعات المجمع
العلمي العربي بدمشق-سوريا ،الطبعة :األولى 1950م ،عدد األجزاء.1 :

 -136الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :محمد عوامة
أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبلة للثقافة اكإسالمية جدة-السعودية ،الطبعة :األولى  1413هـ1992 ،م ،عدد األجزاء.2 :
 -137الكامل في التاريخ ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،ابن األثير 630ه ،تحقيق:
عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت-لبنان ،الطبعة األولى1417 ،هـ1997 ،م ،عدد األجزاء.10 :

 -138الكامل في ضعفاء الرجال ،أبو أحمد بن عدي الجرجاني 365هـ ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد
الفتاح أبو سنة ،الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،ه1997،م ،عدد األجزاء.9 :

 -139الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 235هـ،
المحقق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989،ه ،عدد األجزاء.7 :

 -140الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي 841هـ ،المحقق:
صبحي السامرائي ،عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1407 ،ه1987 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -141كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج
خليفة 1067هـ ،الناشر :مكتبة المثنى بغداد-العراق ،رقم الطبعة :بدون1941 ،م ،عدد األجزاء.6 :

 -142الكنى واألسماء ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 261هـ ،المحقق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،عمادة البحث العلمي
بالجامعة اكإسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،هـ1984 ،م ،عدد األجزاء.2 :

 -143الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هـ ،المحقق :صالح بن محمد
بن عويضة ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ1996 ،م ،عدد األجزاء.2 :

 -144اللباب في تهذيب األنساب ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن األثير 630هـ ،المحقق :بدون،
الناشر :دار صادر – بيروت-لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.3 :

 -145لسان الميزان ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  852هـ ،المحقق :دائرة المعرف النظامية الهند ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات بيروت-لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هـ1971،م ،عدد األجزاء.7 :

 -146لسان الميزان ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اكإسالمية،
دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى1422،ه2002 ،م ،عدد األجزاء.10 :

 -147المتفق والمفترق ،أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 463هـ ،دراسة وتحقيق :الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي ،دار
القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى1417 ،هـ1997،م ،عدد األجزاء3 :

البستي 354هـ ،المحقق:
 -148المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي ،أبو حاتمُ ،
محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي حلب-سوريا ،الطبعة :األولى1396 ،هـ1976 ،م ،عدد األجزاء.3 :
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 -149مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 807هـ ،المحقق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة-
مصر ،رقم الطبعة :بدون 1414 ،هـ 1994 ،م ،عدد األجزاء.10 :

 -150مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،محمد بن مكرم بن على ابن منظور االنصاري الرويفعى اكإفريقى 711هـ ،المحقق :روحية
النحاس ،رياض عبد الحميد مراد ،محمد مطيع ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق – سوريا ،الطبعة :األولى 1402 ،هـ،

1984م ،عدد األجزاء.29 :

 -151المختلطين ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي 761هـ ،المحقق :رفعت فوزي عبد المطلب
وعلي عبد الباسط مزيد ،مكتبة الخانجي القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1417 ،ه ،1996 ،عدد األجزاء.1 :

 -152المختلف فيهم ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ ابن شاهين 385هـ ،المحقق :عبد الرحيم بن محمد
بن أحمد القشقري ،مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1420 ،هـ1999 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -153مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي
768هـ ،وضع حواشيه :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ1997 ،م ،عدد األجزاء:
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 -154المراسيل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هـ ،المحقق :شكر اهلل نعمة
اهلل قوجاني ،مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1397 ،ه1977،م ،عدد األجزاء.1 :

 -155المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم النيسابوري 405هـ ،تحقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1411 ،ه1990،م ،عدد األجزاء.4 :

 -156مسند أبي يعلى ،أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي 307هـ ،المحقق :حسين سليم أسد،
دار المأمون للتراث دمشق-سوريا ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984 ،م ،عدد األجزاء.13 :
 -157مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل الشيباني  241ه ،المحقق :السيد أبو المعاطي النوري ،عالم الكتب بيروت-لبنان ،الطبعة:
األولى1419 ،ه1998 ،م ،عدد األجزاء.6 :

 -158مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار  292ه ،المحقق :محفوظ الرحمن زين اهلل( ،حقق

األجزاء من  1إلى  ،)9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  ،)17وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء  ،)18الناشر:

مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م) ،عدد األجزاء.18 :

 -159مسند الروياني ،محمد بن هارون الروياني 307هـ ،المحقق :أيمن علي أبو يماني ،مؤسسة قرطبة القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى،
1416ه1996،م ،عدد األجزاء.2 :

 -160مسند الشاميين ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني 360هـ ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي،
مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1405 ،ه1984 ،م ،عدد األجزاء.4 :

البستي 354هـ ،حققه ووثقه وعلق عليه:
 -161مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ُ
مرزوق على إبراهيم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة-مصر ،الطبعة :األولى  1411هـ 1991،م ،عدد األجزاء:
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البَّزاز 425هـ ،المحقق :عصام موسى
 -162مشيخة ابن شاذان الصغرى ،الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن ابن محمد بن شاذان َ
هادي ،مكتبة الغرباء األثرية المدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1998 ،هـ ،عدد األجزاء.1 :
 -163معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي ،ابن األبار ،محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي 658هـ ،مكتبة الثقافة
الدينية القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ 2000 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -164معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي 626هـ ،المحقق :إحسان عباس ،دار الغرب
اكإسالمي ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1414 ،ه 1993 ،م ،عدد األجزاء.7 :

 -165المعجم األوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني 360هـ ،المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.10 :
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 -166معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي 626هـ ،دار صادر ،بيروت-لبنان ،الطبعة :الثانية1415،ه 1995 ،م ،عدد
األجزاء.7 :

 -167معجم السفر ،أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسلَفَه األصبهاني 576هـ ،المحقق :عبد اهلل عمر البارودي ،المكتبة
التجارية مكة المكرمة-السعودية ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :
 -168معجم الشيوخ ،عمر بن فهد الهاشمي المكي  885ه ،تحقيق :محمد الزاهي ،المطابع األهلية لالوفست ،الممكلة العربية السعودية-
الرياض ،السنة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

 -169معجم الشيوخ ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن ُج َميع الغساني الصيداوي 402هـ ،المحقق :عمر عبد السالم تدمري،
مؤسسة الرسالة ودار اكإيمان بيروت-لبنان ،طرابلس ،الطبعة :األولى1405 ،ه1985،م ،عدد األجزاء.1 :
المرُزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي 317هـ ،المحقق :محمد األمين بن
 -170معجم الصحابة ،عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن َ
محمد الجكني ،مكتبة دار البيان الكويت ،الطبعة :األولى 1421 ،ه 2000 ،م ،عدد األجزاء.5 :
 -171المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني 360هـ ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي،
مكتبة ابن تيمية القاهرة-مصر ،الطبعة :الثانية ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.25:

 -172معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر 1424هـ ،بمساعدة فريق عمل ،عالم الكتب ،بيروت-لبنان ،الطبعة:
األولى 1429 ،هـ 2008 ،م ،عدد األجزاء.4 :

 -173معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والطبوعة ،صالح الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد بيروت-لبنان ،الطبعة األولى
 1389ه 1978 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -174المعجم الوسيط ،المؤلف :مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار
الدعوة ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :

 -175المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اكإسماعيلي ،أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس اكإسماعيلي الجرجاني 371هـ،
المحقق :زياد محمد منصور ،مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى1410 ،م1990،م عدد األجزاء.3 :

 -176المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ،عبيداهلل بن عبد اهلل بن أحمد بن يوسف الهروي 405هـ ،المحقق :نظر محمد الفاريابي ،مكتبة
الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1411 ،ه1991،م ،عدد األجزاء.1 :

 -177معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 1408هـ ،مؤسسة الرسالة،
بيروت-لبنان ،الطبعة :السابعة 1414 ،هـ 1994 ،م ،عدد األجزاء.5 :

 -178معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفى

261هـ ،المحقق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار المدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى 1405 ،ه1985 ،م،
عدد األجزاء.2:

 -179معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وغيرهم /رواية

أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي 233هـ،

المحقق :الجزء األول :محمد كامل القصار ،مجمع اللغة العربية – دمشق ،الطبعة :األولى1405 ،هـ1985 ،م ،عدد األجزاء.2 :
 -180معرفة الصحابة البن منده ،محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمن َده العبدي 395هـ ،حققه وقدم له وعلق عليه :عامر حسن
صبري ،مطبوعات جامعة اكإمارات العربية المتحدة ،الطبعة :األولى 1426 ،ه 2005 ،م،عدد األجزاء.1 :
ويعرف بمقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن ،ابن الصالح 643هـ ،المحقق :نور الدين
 -181معرفة أنواع علوم الحديثُ ،
عتر،دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصر – بيروت ،رقم الطبعة:بدون1406 ،هـ 1986 -م ،عدد األجزاء.1 :

 -182المعين في طبقات المحدثين ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :د .همام عبد الرحيم سعيد ،الناشر:
دار الفرقان عمان-األردن ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984،م ،عدد األجزاء.1 :
 -183المغني في الضعفاء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،المحقق :الدكتور نور الدين عتر ،الناشر :بدون ،رقم
الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :
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 -184المقصد األرشد في ذكر أصحاب اكإمام أحمد ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح 884هـ ،المحقق :عبد الرحمن بن

سليمان العثيمين ،مكتبة الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1410 ،هـ1990 ،م ،عدد األجزاء.3 :
 -185من تَكلَّم فيه َّ
الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي
َ
سليمان بن حمزة المقدسي ابن زريق 803هـ ،المحقق :حسين بن عكاشة ،الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اكإسالمية بدولة قطر،
الطبعة :األولى 1428 ،هـ 2007 ،م ،عدد األجزاء.6 :

 -186من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري

بالوالء ،البغدادي 233هـ ،المحقق :أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون للتراث دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة:
بدون ،عدد األجزاء.1 :

 -187من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 241هـ ،المحقق :صبحي البدري
السامرائي ،مكتبة المعارف الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989،م ،عدد األجزاء.1 :

 -188المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،إبراهيم بن محمد الصريفيني 641هـ ،المحقق :خالد حيدر ،دار الفكر للطباعة والنشر
التوزيع دمشق-سوريا ،رقم الطبعة :بدون1414،هـ1994 ،م ،عدد األجزاء .1

 -189المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 562هـ ،دراسة وتحقيق :موفق بن عبد
اهلل بن عبد القادر ،دار عالم الكتب ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ1996 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -190المنتظم في تاريخ األمم والملوك ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هـ ،المحقق :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ 1992 ،م ،عدد األجزاء19 :

 -191المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي 676هـ ،دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان،
الطبعة :الثانية 1982 ،1392 ،ه ،عدد األجزاء.18 :

 -192موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق ،طالل بن سعود الدعجاني ،الرياض-السعودية ،الجامعة اكإسالمية بالمدينة المنورة ،الناشر:
مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة األولى  1425ه 2004 ،م ،عدد األجزاء.3 :

 -193المؤتلف والمختلف البن القيسراني ،محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ،ابن القيسراني 507هـ ،المحقق :كمال
يوسف الحوت ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1411 ،ه1991،م ،عدد األجزاء1 :

 -194الموضوعات ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هـ ،ضبط وتقديم وتحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية
بالمدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى 1386،هـ 1966،م ،عدد األجزاء.3 :

 -195ميزان االعتدال في نقد الرجال ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هـ ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار المعرفة
للطباعة والنشر ،بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ 1963 ،م ،عدد األجزاء.4 :

 -196النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري الحنفي874،هـ ،الناشر :و ازرة الثقافة واكإرشاد
القومي ،دار الكتب ،القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون ،تاريخ الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.16 :

 -197نزهة األلباب في األلقاب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هـ ،المحقق :عبد العزيز محمد بن صالح
السديري ،الناشر :مكتبة الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1409 ،هـ1989،م ،عدد األجزاء.2 :

 -198نهاية األرب في معرفة أنساب العرب ،أحمد بن علي القلقشندي 821هـ ،المحقق :إبراهيم اكإبياري ،دار الكتاب اللبنانين ،بيروت-
لبنان ،الطبعة :الثانية 1400 ،هـ 1980 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -199الوافي بالوفيات ،خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي 764هـ ،المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث بيروت-
لبنان ،رقم الطبعة :بدون1420 ،هـ2000 ،م ،عدد األجزاء.29 :

 -200وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 681هـ ،المحقق :إحسان عباس ،دار صادر،
بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى  1414ه 1994 ،م ،عدد األجزاء.7 :

 -201وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة  ،375إبراهيم بن سعيد النعماني المصري 482 ،هـ ،المحقق :محمود بن محمد
الحداد ،دار العاصمة ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1408 ،ه 1988 ،م ،عدد األجزاء.1 :
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