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إهداء
* إلى الذي روحي من روحو فعاجمتو المنية قبل أن تقر عينو بنجاحي ،فمو مني أصدق الدعاء برضا
وفاء لوالدي الحبيب (رحمو هللا تعالى) وأنزلو منزالً كريماً ورفع درجتو في عميين مع الميديين
الرحمنً ،
الميم آمين.
* إلى مداد البِشر والحنان نبض قمبي ،وروح جسدي أمي الغالية أطال المولى في عمرىا.
* إلى زوجتي الطيبة المصون " . . .أم إسبلم"
* إلى فمذة كبدي ،وفرحة عمري أبنائي وبناتي .
حبيبة وعائشة وقمر و براءة و إسبلم وريتاج وعبد الحي.
*إلى منيل الحنان ونبع الحب و الوفاء شقيقاتي العزيزات.
*إلى أعمامي األعزاء وعمتي الغالية.
*إلى أخوالي وخاالتي االكارم.
*إلى شيوخي وأساتذتي.
ِ
ويد عمي.
كل من لو
فضل ٌ
ٌ
*إلى ّ
*أُىدي ثمرة ىذا البحث .

ب

بعد حـمِد ِ
هللاِ َّ ِ ْ ،
المجِد .
أىل الثناء و ْ
َ َْ
قاؿ تعالى﴿ ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإنَّ ىما ىي ٍش يك ير لً ىن ٍف ًس ًو ﴾
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ً
ىذه ً
انطالقان مف ً
الكريمة
اآلية

ِ
ِ
ق لمشرفي األ ِ
بشكري العمي ِ
ِ
الحديث وعمو ِم ِو عمى
أستاذ
ستاذ الدكتور /عمي رشيد النجار
أتوجَّو
وطيب قمبِ ِو وسع ِة فُؤ ِاد ِه ،فجزاه هللا خير الجز ِ
قدم من ِ
ِ
ِ
إنجاح ىذا
أجل
توجيياتِ ِو وارشاداتِ ِو،
ِ
اء ،عمى ما َّ
ََ
ُ ُ َ
العمل ،والذي ما ب ِخل عمي بتوج ِ
ِ
يياتو.
َ َ
الر ِ
ِ
ِ
فع مستوى ىذه ِّ
سالة،
لج ْيِد ِىم في َر ِ
أشكر أستا َذ َّ
يمين ُع ْ
ضوي لجنة المناقشةُ ،
كما و ُ
ي الكر َ

وىما :فضيمةُ أ.د .محمد مصطفىى نجـ
َّ
وفضيمة د .رأفت منسي نصار

حفظوُ هللاُ

مناقشاً داخمياً.

حفظوُ هللاُ

مناقشاً خارجياً.

الدكتورِ :
ِ
عبد الخال ِ
ِ
األستاذ
ممثمةً برئيسيا
ق الف ار (حفظوُ
ِ
ِ
لكمية الشر ِ
الرسالة ِ
ِ
فضيمة أ .د .محمد
بعميدىا
يعة ممثمةً

يقة الغر ِ
وأُس ِجل ُش ْكري لجامعتي العر ِ
اء
َُّ
َ
فاتحة ِ
ِ
ىذه
أيضا في
هللاُ تعالى) ،و ُ
ي ً
أنقش شكر َ
مصطفى نجم (حفظو هللا تعالى) ،تمك الكميةُ التي أ ْف َخر باالنت ِ
تنسمت فييا
ماء إلييا ،ىذهِ الكمية الذي
ُ
َ
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحديث الشر ِ
ِ
العمم والشكر موصول إلى ِ
العطاء و ِ
ىيئتو
أعضاء
وعمومو و
يف
قسم
اء الحب و
ٌ
ُ
ىو َ
ِ
ِ
ِ
وتحممت
صبرت
بحسن طاعتِ ِو) التي
أطال هللاُ بقائيا
الشكر
ْ
ْ
موصول ً
ٌ
التدريسية ،و ُ
أيضا إلى والدتي ( َ

ِ
طالب ِ
ِ
عت ِم ْن ِ
ِ
العمم بحموِىا ومرىا،
الفاضمة التي
العمل ،ولزوجتي
إنجاح ىذا
أجل
ِ
حياةَ
ْ
ود ْ
تحممت َ
أسأل أن ْيرضى عنيما في الدار ِ
ين.
فالل ُ
َ

ِ
ٍ
ٍ
وتحفيز ،عمى ما
بكممة ُحب
وكل َم ْن شجعنِي ولو
بشكر عام
أختِ ُم
ِ
لجميع اإلخوِة واألخوا ِت ُ
وْ
العمل ،فجزاىم هللا عنا خير الجز ِ
سبيل ِ
ِ
بذلوه في ِ
اء.
إتمام ىذا
َ
ُُ ُ
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ممخص الرسالة
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وبعد:
السبلم عمى
رسول هللا -صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو وسممُ ،
ُ
الحمد لل والصبلةُ و ُ
ِ
ِ
ِ
ان ِ
البحث بعنو ِ
مسند
الحصين  -رضي هللا عنو -في
مرويات الصحابي
ان" :
فيذا
ُ
الجميل عمر َ
بن ُ
ِ
ِ
عمل وتعميق " من أ ِ
وبيان ٍ
ِ
ان ِ
التاسع
الحصين :الجزِء
بن
ِ
يج ودراسةٌ
ول مسند عمر َ
ُ
اإلمام البزِار تخر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِ
التاسعة إلى آ ِ
الثانية والثمانين ،لئلمام
الصفحة
التاسع
الحصين الجزِء
بن
الصفحة
ِ
خر مسند عمر َ

الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار(ت292ه).
ِ
ِ
وقد قمت في ىذا ال ِ
درجة ِ
ِ
ِ
بحث بدر ِ
النبوية دراسةً حديثيةً مع ِ
األحاديث،
ىذه
بيان
األحاديث
اسة
ُ
ِ
ِ
ترجمت فيو لئل ِ
ِ
ِ
مسند
كتابو
مام البزِار ،ثم
األول:
الفصل
قسمت بحثي إلى فصمين:
وقد
بينت أىميةَ
ُ
ُ
ُ
َ
ٍ
ِ
بن الح ِ
ان ِ
صين- -رضي هللا
ترجمة مختص ٍرة لمصحابي
مع
البحر
البزِار المسمى
الجميل عمر َ
َ
َ
الزخار َ
عنو-
ِ
ِ
أما الفصل الثاني :فيو عبارةٌ عن در ِ
التاسعة
الصفحة
التاسع
اسة األحاديث الواردة من الجزء
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ان ِ
الى آ ِ
الصفحة الثانية والثمانين  ،دراسةً حديثيةً تفصيميةً من
الحصين الجزِء التاسعِ
بن
خر مسند عمر َ
ِ
ِ
األلفاظ الغر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يبة
وبيان
الحاجة
عند
األحاديث ،و
درجة
يان
يج
ُ
ُ
التعميق َ
ُ
المتن ،ودراسةُ اإلسناد وب ُ
حيث تخر ُ
و ِ
البمدان.
ٍ
توصمت إلييا خبلل دراستي ،وكذا
النتائج التي
بخاتمة ،فييا أىم
اختتمت بحثي
وأخي اًر:
ِ
ُ
ُ
َ
توصياتي لمباحثين وطمبةُ ِ
العمم.
َ

د

Abstract
Praise be to Allah، and peace and prayers be upon his messenger Mohammed، his
family and companions.
This study is on The Narrations of Omran Bin Al Husain، (Profit Mohammad's
Companion) in The Predicate (Musnad) of Imam Al Bazzar named (A Study of The
Derivation of The Words of Profit Muhammad's Hadith، also named (Al Bahr Al Zakhar)،
weaknesses in them in addition to comments on them، from the first part of the book of
Omran Bin Al Husain Predicate part 9 page 9 to its end، part 9 page 82، for the famous
Imam Al Hafiz Abu Bakr son of Ahmad Son of Amr son of Abdul Khaliq Al Bazzar.
In 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 have written in detail on the biography of Imam Al Bazzar، then
stressed on the importance of his historical book entitled (Al Bahr Al Zakhar)، then a wrote
briefly on the life of profit Muhammad's companion Omran Bin Al Husain، may Allah be
pleased with him.
The second chapter is a detailed and profound study of the Hadiths of part 9 page 9
to its end، part 9 page 82 in The Predicate of Imam Al Bazzar in respect to 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.
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الحديث األول« :لَمقَام أَح ِد ُكم ِفي َّ ِ
َح ِد ِى ْم ....
الص ّ َ َ
ادة أ َ
َ
ُ ُ َ ْ
َُ
و
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ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
الحديث الثانيَّ :
هللا َعَمْيو َو َسم َم قُبِ َ
ض َو ُى َو َي ْك َرهُ
ول َّ َ
صمى ُ
أن َر ُس َ
صي ِة َِّ
ِ
الحديث الثالثَ :ال طَ ِ
اَّلل...
َ
اعةَ في َم ْع َ

النبِ َّي صمَّى هللا عمَي ِو وسمَّم َكان يم ِشي ح ِافيا ون ِ
َن َّ
الحديث الرابع :أ َّ
اع ًبل...
َ ً ََ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ
ِِ
النِ ِ ِ
ص َبل ِة اْلقَائِِم...
ص َبلةُ اْلقَاعد َعمَى ّ ْ
صف م ْن َ
الحديث الخامسَ :

ِ
اَّلل َّ
َّ
هللا َعَمْي ِو و َسمَّم ُك َّل ُمَن ِاف ٍ
ق َعمِ ِيم
ول َّ َ
صمى ُ
الحديث السادسَ :حذ َرَنا َر ُس ُ
َ َ
الحديث السابع :ص ِل قَ ِ
اع ًدا فَِإ ْن لَ ْم تَ ْستَ ِط ْع فَ َعمَى َجْن ٍب...
َّ

ت ِم ْن ُسرِر َى َذا َّ
الش ْي ِر َشْيًئا؟...
ص ْم َ
الحديث الثامنَ :ى ْل ُ
َ
ِ
اَّلل َّ
الحديث التاسع :أ َّ
هللا َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن اْل َك ِي فَا ْكتََوْيَنا
ول َّ َ
صمى ُ
َن َر ُس َ
ّ
الحديث العاشر :لَ ْع ُن اْل ُم ْؤ ِم ِن َكقَ ْتمِ ِو...
َخ ِ
الرجل ِأل ِ
ِ
يوَ :يا َك ِاف ُر فَيُ َو َك َق ْتمِ ِو...
ال َّ ُ ُ
الحديث الحادي عشر :إ َذا قَ َ

ِ
ٍ ِ
ب بِ ِو ِفي ْاْل ِخ َ ِرة...
الحديث الثاني عشرَ :م ْن َقتَ َل َن ْف َسوُ بِ َش ْيء في الدْنَيا ُع ّذ َ
َّ ِ
الن ِ
الحديث الثالث عشرَ :خْي ُر َّ
ونيُ ْم...
ين َيمُ َ
اس قَ ْرنِي ،ثَُّم الذ َ

ِ
اَّلل َّ
الحديث الرابع عشر :أ َّ
هللا َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َج َم َع َبْي َن َح َّج ٍة
ول َّ َ
صمى ُ
َن َر ُس َ
ت ِم ْن َسرِر َى َذا َّ
الش ْي ِر َشْيًئا...،
ص ْم َ
الحديث الخامس عشر :ان ُكْن َ
ت ُ
َ

ق َ ِ
ُمتِي َعمَى اْل َح ِّ
ين...
طائِفَةٌ ِم ْن أ َّ
ال َ
ظاى ِر َ
الحديث السادس عشرَ :ال تََز ُ
ِ ِ
اَّلل َّ
ِ
الحديث السابع عشرَ :ك ِ
هللا َعَمْي ِو َو َسَّم َم المَّيُ َّم
َ
ان م ْن ُد َعاء َر ُسول َّ َ
صمى ُ
ِ
يل َِّ
ف رج ٍل ِفي ص ٍّ
ف ِفي سبِ ِ
ادتِ ِو
ض ُل ِم ْن عَب َ
اَّلل أَ ْف َ
َ
َ
الحديث الثامن عشر :لَ َم ْوِق ُ َ ُ

ُمتِي مثَل اْلمطَ ِر َال ي ْدرى أ ََّولُو َخير أَم ِ
آخ ُرهُ...
ُ ٌْ ْ
َُ
الحديث التاسع عشرَ :مثَ ُل أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
ق ِستَّةً أ ٍ
الحديث العشرون :أ َّ
ال
َعتَ َ
ْ
َن َر ُج ًبل أ ْ
َعُبد لَوُ عْن َد اْل َم ْوت لَ ْم َي ُك ْن لَوُ َم ٌ
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الحديث
الحديث

ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
الواحد والعشرون :أ َّ
ان ِفي َسفَ ٍر
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم َك َ
ول َّ َ
َن َر ُس َ
الشي ُخ ص َبلةً ُكَّنا ُن ِ
ييا...
َ
الثاني والعشرون :أَ ْذ َك َرَنا َى َذا َّ ْ َ
صمّ َ
َن رسول َِّ
الش َغار...
صمَّى هللاُ َعَمْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن ِّ
اَّلل َ
الثالث والعشرون :أ َّ َ ُ َ
الرابع والعشرونَ :ال جمَب وَال جُنب وَال ِش َغار ِفي ِْ ِ
ب
اإل ْس َبلم َو َم ِن ْانتَيَ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ

َفمَْي َس
الحديث الخامس والعشرون :تمتعنا عمى عيد رسول هللا صمى هللا عميو وسمم فمم
اء َخْيٌر ُكموُ...
الحديث السادس والعشرون :اْل َحَي ُ
اء َخْيٌر ُكموُ...
الحديث السابع والعشرون :اْل َحَي ُ

ِ
اَّللُ ِفي الدْنَيا
ص َرهُ َّ
ص َر أ َ
َخاهُ َو ُى َو َي ْستَطيعُ َن ْ
ص َرهُ َن َ
الحديث الثامن والعشرونَ :م ْن َن َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
الْ « :انبِ ْذ َىا
الَ :ن َعتَوُ لي م َن اْل َواىَنة ،قَ َ
الحديث التاسع والعشرونَ :ما َىذه؟ قَ َ
ِ
ِ
يص
ب ْاأل ُْر ُج َو َ
انَ ،وَال أَْلَب ُس اْل َق ّس َّيَ ،وَال أَْلَب ُس اْلقَم َ
الحديث الثبلثونَ :ال أ َْرَك ُ
ز
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ال« :لَ َك الس ُد ُس»
الحديث الواحد والثبلثون :لَ َك الس ُد ُس» َفمَ َّما أ َْدَب َر َد َعاهُ َفقَ َ
النبِ َّي َّ
َن َّ
الحديث الثاني والثبلثون :أ َّ
هللا َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َر َج َم...
َ
صمى ُ

ِ
آن َفْمي ْسأ ِ
اَّللَ بِ ِو فَِإَّنوُ َسَيأْتِي قَ ْوُم ِم ْن
َل َّ
الحديث الثالث والثبلثونَ :م ْن قَ َأَر مْن ُك ُم اْلقُْر َ َ
الحديث الرابع والثبلثونَ :م ْن َعمِ َم أ َّ
اَّللَ َربوُ َوأَّنِي َنبِيوُ ُموِقًنا ِم ْن َقْمبِ ِوَ ،وأ َْو َمأَ بَِي ِد ِه
َن َّ
الحديث الخامس والثبلثون :لَيس عمَى أَح ٍد ن ْذر ِفي مع ِ
صَي ٍة...
َْ َ
َْ
َ ٌَ

َى ِل َّ
الَ« :ن َع ْم» قَالُوا:
الحديث السادس والثبلثون :أَُي ْع َر ُ
َى ُل اْل َجَّن ِة ِم ْن أ ْ
ف أْ
الن ِار؟ قَ َ
ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
استَ ْع َم َل
الحديث السابع والثبلثونَ :ب َع َ
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم َس ِرَّيةً َو ْ
ول َّ َ
ث َر ُس ُ

الحديث الثامن والثبلثونَ :م ْن َال َي ْر َح ُم َال ُي ْر َح ُم ...
ِ ِ
ِ
ف َد ٍار ِم ْن
ون أَْل َ
ص ِر َسْب ُع َ
صٌر م ْن ُدَّرٍة في َذل َك اْلقَ ْ
الحديث التاسع والثبلثون :قَ ْ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
َم َر بِ َبل ًال
الحديث االربعونْ :ارَكُبوا» فَ َرك َ
ب َوَركْبَنا َحتى ْارتَفَ َعت الش ْم ُس فََن َز َل فَأ َ
الحديث الواحد واالربعون :يدخل اْلجَّنةَ ِمن أ َّ ِ
ون أَْلفًا بِ َغْي ِر ِح َس ٍ
اب ُى ُم
ْ
ُمتي َسْب ُع َ
َْ ُ ُ َ
َن َّ
الحديث الثاني واالربعون :أ َّ
صمَّى هللاُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن اْل ُم ْثمَ ِة،
النبِ َّي َ
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الحديث
الحديث
الحديث
الحديث
الحديث

النبِ َّي َّ
هللا َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َن َيى َع ِن َّ
َن َّ
الثالث واالربعون :أ َّ
الن ْو ِح...
َ
صمى ُ
الرابع واالربعونَ :م ْسأَلَةُ اْل َغنِ ِي َشْي ٌن ِفي َو ْج ِي ِوَ ،و َم ْسأَلَةُ اْل َغنِ ِي َن ٌار إِ ْن
ّ
ّ
َّ
ِ
َسوا ِ
َك َل َّ
ق
الخامس واالربعون :لَ َق ْد أ َ
الد َّج ُ
ال الط َع َام َو َم َشى في ْاأل ْ َ
َخ ِ
َخ ِأل ِ
ظ ْي ِر اْل َغْي ِب َال ُي َرد..
اء ْاأل ِ
يو بِ َ
السادس واالربعون :و ُ
الد َع ُ
طي ََّر أ َْو تُطُّيِ َر لَوُ ،أ َْو تَ َكيَّ َن أ َْو تُ ُك ِيّ َن لَوُ،
السابع واالربعون :لَْي َس ِمَّنا َم ْن تَ َ
ِ
الَ :سْب َعةً ِستَّةٌ ِفي
الثامن واالربعونَ :يا ُح َ
صْي ٍن َك ْم تَ ْعُب ُد اْلَي ْوَم إلَيًا؟ قَ َ
امةُ أَىمِيا ِ
َّ
ت ِفي َّ
اء...
الن ِار فَِإ َذا َع َّ ْ َ ّ
التاسع واالربعون :اطمَ ْع ُ
الن َس ُ

النج ِ
صموا َعمَْيو...
َخ ُ
الحديث الخمسون :إِ َّن أ َ
اش َّي قَ ْد َم َ
ات فَ َ
اك ُم َّ َ
الن ِار بِ َشفَاع ِة مح َّم ٍد َّ
اس ِم َن َّ
هللا َعَمْي ِو
الحديث الواحد والخمسونَ :ي ْخ ُرُج َن ٌ
َ
َ َُ
صمى ُ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َر ُج ًبل ،أَتَى َّ
الحديث الثاني والخمسون :أ َّ
الس َبل ُم
الَّ :
َ
هللا َعَمْيو َو َسم َم َفقَ َ
صمى ُ
ِ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َّ
الحديث الثالث والخمسون :أ َّ
الس َبل ِح
هللا َعمَْيو َو َسم َم َن َيى َع ْن َبْي ِع ّ
َ
صمى ُ
َخ ِر ُجوا َع ْقمَوُ...
ت قَاتِ ًبل ُم ْؤ ِمًنا بِ َك ِاف ٍر لَقَتَْمتُوُ فَأ ْ
الحديث الرابع والخمسون  :لَ ْو ُكْن ُ
الد َّج ِ
الحديث الخامس والخمسونَ :م ْن َس ِم َع ِمْن ُك ْم بِ َّ
الر ُج َل
ال َفْمَيْنأَ َعْنوُ ،فَِإ َّن َّ

الحديث السادس والخمسونَ :كان رسول َِّ
ام َة
صمَّى هللاُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َم ُي َح ِّدثَُنا َع َّ
اَّلل َ
َ َُ ُ
الحديث السابع والخمسونَ :ال ُرْقَيةَ إِ َّال ِم ْن ِذي ُح َّم ٍة...

ٍ
ٍ
الحديث الثامن والخمسون :أ َّ
ألناس
اء قَطَ َع أُ ُذ َن ُغ َبلٍم
َن ُغ َبل ًما ،ألناس فُقَ َر َ
ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
الحديث التاسع والخمسونِ َّ َ :
ص َبلةَ
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم َ
ول َّ َ
صمى بَنا َر ُس ُ
ِ
ِ ِ
ض ُم
الحديث الستونَ :أر َاد أ ْ
يك َ -ك َما َي ْق َ
َن َي ْق َ
ض َم لَ ْح َم أَخيو  -أ َْو لَ ْح َم أَخ َ
ح
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َن َّ
الحديث الواحد والستون :أ َّ
صمَّى هللاُ َعمَْي ِو
النبِ َّي َ
الحديث الثاني والستون :ما َشبِع رسول َِّ
صمَّى
اَّلل َ
ََُ ُ
َ
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الحديث
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الحديث

الحديث
الحديث
الخاتمة

َّ
اسِم َرّبِ َك
َو َسم َم َك َ
ان ُيوتِ ُر بِ َسّبِ ِح ْ
اءا
هللاُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َم َوأ ْ
َىمُوُ َغ َد ً

ِ
ِ
ُح ٍد...
َح ُد ُك ْم أ ْ
َن َي ْع َم َل ُك َّل َي ْوٍم م ْث َل أ ُ
يع أ َ
َما َي ْستَط ُ
الثالث والستون :أ َ
ف َعمَى َي ِم ٍ
صْب ٍر َك ِاذًبا َفْمَيتََب َّوأْ...
الرابع والستونَ :م ْن َحمَ َ
ين َ
ب َعمَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا َفْمَيتََب َّوْأ َم ْق َع َدهُ ِم َن َّ
النار...
الخامس والستونَ :م ْن َك َذ َ
ِ
ظ َر َّ
ص َبل ٍة َما ْانتَ َ
الص َبلةَ
ال اْل َعْب ُد في َ
السادس والستونَ :ال َي َز ُ
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فيرس المصادر والمراجع
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فيرس اْليات

218
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219

فيرس الرواة

222
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ط

مقدمة
اْلحمد ِ
اكِم ِفي اْلبري ِ
َّة ،اْلح ِ
ضي ِ
لل اْلع ِاد ِل ِفي اْلقَ ِ
ِ
َّة ،الَِّذي َقضى عمى اْلخم ِ
النِ ْس َي ِ
ان َو َح َّرَم
ق
بالسيو َو ّ
َ ُ
َ
َ
َ
ولو ،اْلمبع ِ
ٍ
ِ
بده ورس ِ
ِ
ِ
وث إِلَى
يع اْلممَ ِل و
ان ِفي َج ِم ِ
الب ْيتَ َ
َْ ُ
األديانَ ،وصمى هللاُ عمى ُم َح َّمد َع َ َ ُ
ب وُ
َعمَ ْي ِي ُم اْل َكذ َ
آلو وأزو ِ
 ،وعمى ِ
ِ
وعمى َسائِ ِر اْلمي ِ
اس من قر ٍ
الن ِ
َّ
اجرين
أشرف
يش
اجو ْاألَ ْ
طيَ ِارَ ،
َ
َُ
)(1
بعد:
ص ِار  ،أما ُ
َو ْاأل َْن َ
نعم ِ
وسنة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فمن ِ
كتابو العز ِ
نبيو الكر ِيم
يز،
بحفظ
دينيا
األمة
هللا  عمى
اإلسبلمية أن َح ِف َ
ظ ليا َ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
الكتاب العز ُيزَّ ،
َحٍد من َخْم ِق ِو فقال :
أما
فإن هللا  تَولّى حفظَوُ بنفسو ولم َيك ْل َ
ذلك إلى أ َ
ُ
محمد ّ ، 
ول المد ِة ،و ِ
﴿ ًإ َّنا ىن ٍح يف ىن َّزٍل ىنا ال ًٌذ ٍكر كًا َّنا لى يو لىح ً
ِ
األيام،
امتداد
فظير
كف﴾)،(2
ُ
ذلك َم َع طُ ِ ُ ّ
افظي ى
ى
مصداق َ
ى ى
َ
ِ
انتشار ِ
الشيور ،وتَعاقُ ِب السنين ،و ِ
ِ
ساع ُرقعتِ ِو ،وأما السَّنةَُّ ،
فإن هللا َ وفَّق ليا
أىل
وتوالي
اإلسبلم ،واتِّ ِ
طمين،
الغالين ،و
يف
ناقدين،
عالمين ،وصيارفةً
ينفون عنيا تحر َ
فين ،وجيابذةً
الم ْب َ
َ
َ
َ
َ
ُحفَّاظًا عار َ
انتحال ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وتأويل الجاىمين ،وقَ ْد َش َّر َ ِ ِ
ص ِال ِو،
َ
ومة بِ َش َرف اإلسناد َو َم َّن َعمَ ْييَا بِسْمسمَة اإلسناد وات َ
الم ْرُح َ
ف َىذه األ َُمةَ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الم َب َارِك" :اإلسناد ِم َن
ال َع ْب ُد هللا ُ
صةٌ فَاضمةٌ ليَذه األ َُمة َولَ ْي َس ل َغ ْي ِرَىا م َن األ َُمم َ
فَيُو َخص ْي َ
بن ُ
السابقَة ،قَ َ
ِ
تصنيفيا ،وتَفَنَّنوا في تدوينِيا عمى
اء َما َشاء"( ،)3لذاَ تََن َّوع العمماء في
الد ْي ِنَ ،ولَوال
ُ
َ
اإلسناد لَقَ َ
ال َم ْن َش َ
)(4
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
عم ُر المكتبةَ اإلسبلميةَ،
تنطق بو
عديدة  ،ىذا ما
وضروب
أنحاء كثيرٍة
ُ
ُ
الم َ
صَّنفات التي تَ ُ
آالف ُ
اإلسبلم والمسممين خير الجز ِ
ِ
اىم هللاُ ِ 
اء.
عن
َ َ
فجز ُ
قال الشاعر:

َّى ىر
"أىال ىي يذ ُّـ الد ٍ
"فى ىم ٍف لى ٍـ تيىبمًٌ ٍغ يو

ً
اف ىع ً
اف ىك ًان ىيا"
اج ناز  ...ىكال ىي ٍعذ يؿ األق ىٍد ىار ىم ٍف ىك ى
ىم ٍف ىك ى
()5
ا ٍل ىم ىعالًي ىن ٍف يس يو  ...فى ىغ ٍي ير ىج ًد و
اؿ ا ٍل ىم ىعالً ىيا"
ير أ ٍ
ىف ىي ىن ى
ى

 أىمية البحث كسبب اختياره:أما عن أىمية ىذا البحث واألسباب التي دفعتني إلى اختياره فيي :

-1المكانة العممية لكتاب مسند اإلمام َّ
البزار؛ حيث إنو يحتوي عمى جممة كبيرة من تراجم

المحدثين والرواة.

( )1المغني في الضعفاء ،لمذىبي(ص.)3 :
( )2سورة ِ
الح ْجر :اْلية.9 :
( )3شرف أصحاب الحديث (.)41

( )4انظر :تيذيب الكمال ،لممزي (.)147-146 /1

()5الحث عمى طمب العمم واالجتياد في جمعو (ص )42 :ألبي ىبلل الحسن بن عبد هللا بن سيل بن سعيد بن يحيى
بن ميران العسكري (ت 395ىـ).
ي

-2إضافة إلى أن مسند َّ
البزار فيو جممة من األحاديث النبوية التي رويت باألسانيد ولم يسبقت

ترجمتو الحكم عمييا.

-3كذلك ألحقق رغبتي ومحبتي في تطبيق عمم التخريج ودراسة األسانيد تطبيقاً عممياً عممياً.
-4إضافة إلى أن ىذا المشروع سيفتح مجاالً لطمبة الدراسات العميا في تسطير أبحاثيم،
ولل المنة والحمد.

أىداؼ الدراسة:
أما األىداف التي أتطمع إلييا من خبلل دراستي فيي أن أخرج جزءاً من أحاديث ىذا الكتاب

وأدرس أسانيدىا وأحكم عمييا ،من اول مسند عمران بن الحصين من الجزء التاسع الصفحة التاسعة
إلى آخر مسند عمران بن الحصين الجزء التاسع الصفحة الثانية والثمانون ،وأن أساىم في إخراج ىذا

الكتاب موسوعة عممية حديثية ،وأن أشارك طمبة العمم والعمماء السابقين في خدمة السنة النبوية ،وأن
أقدم مادة عممية محققة حتى يسيل لمباحثين الرجوع إلييا واالستشياد بيا.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب وسؤال أىل االختصاص وأصحاب الخبرة لم أقف -حسب عممي -عمى

َّ
أن أحداً اشتغل في تخريج أحاديث ىذا المسند تخريجاً عممياً دقيقاً ،وكما ذكر محقق الكتاب في

مقدمة تحقيقو أنو صرف النظر عن تخريج األحاديث والحكم عمييا( ،)1وألن دراستي ستكون تخريج
األحاديث وبيان حكميا في الجزء المحدد فقط من ىذا الكتاب المسند.

المشكالت كالصعكبات:
أما عن الصعوبات التي واجيتني خبلل دراستي فيي:
وجود بعض صحيفات في أسماء الرواة مما جعمني أزيد في البحث والتنقيب عن االسم الصحيح ،كذلك

تعدد األسانيد وكثرة الرواة فييا وتكرار بعض االحاديث مما أخذ وقتاً كبي اًر في الدراسة ،إضافة إلى أن
اإلمام َّ
البزار من منيجو أن يذكر مرة اسم الراوي وأخرى يذكر كنيتو مما شكل لدي صعوبة في معرفة
الرواة ،كذلك وجود عدد من الرواة لم أقف ليم عمى تراجم مما جعمني أزيد البحث في المصادر.

حدكد الدراسة:
أما حدود دراستي فكانت من مسند:عمران بن الحصين من الجزء التاسع الصفحة التاسعة
أول حديث عمران إلى آخر مسند عمران بن الحصين الجزء التاسع الصفحة الثانية والثمانون.
منيج البحث:

( )1مقدمة تاريخ دمشق (.)43
ك

أكالن -منيجي في الرسالة :

خرجت الحديث من كتب السنة المعتبرة  ،فإذا تكرر عزوت إلى مكانو في الرسالة برقم

الحديث حسب التسمسل .

*إذا كانت المتابعة قاصرة ،بحيث اليمتقي صاحب الكتاب الذي شارك اإلمام َّ
البزار في تخريج

الحديث إال في الصحابي فقط  ،فأكتفي بذكر الراوي األول من سند ذلك الحديث .
ثانيان-المنيج في الترجمة لمركاة كالحكـ عمييـ:

قمت بالترجمة لمرواة بذكر االسم ،والكنية ،والنسب ،وتاريخ الوفاة ،وأما بالنسبة إلى الصحابي

فيو صحابي واحد ىو عمران بن الحصين أبو ُن َج ْيد ترجمتو ترجمة خاصة من كتب الصحابة
كاالستيعاب واإلصابة دون تفصيل ،كذلك استقصيت أقوال النقاد في الرواة مراعياً ترتيبيم عمى تاريخ

الوفاة ،إضافة إلى أنني قمت باستخبلص الحكم في الراوي ،وذلك بعد النظر في أقوال النقاد مستنداً

في الغالب إلى قول ابن حجر مشي اًر إلى ذلك بـ قمت.
ثالثان-المنيج في الحكـ عمى األحاديث:

بناء عمى قواعد تصحيح
بعد جمع أقوال النقاد في الراوي والنظر فييا َح َك ْم ُ
ت عمى الحديث ً
الحديث وتحسينو وتضعيفو ،فإن كان الحديث صحيحاً اكتفيت بقولي :إسنادىذا الحديث صحيح ،وان

كان حسناً قمت :إسناده حسن مع بيان السبب ،وان كان غير ذلك بينت ضمناً ما في الحديث من
عمل ،وفي بعض المواضع ،توقفت عن الحكم عمى األحاديث التي لم أقف لرواتيا عمى ترجمة أو جرح

أو تعديل ،إال أن يكون ىذا الراوي مقروناً بثقة ،أو أن يكون في ىذا اإلسنادعمة فتضعفو.
رابعان-المنيج في ترتيب األحاديث كترقيميا:

رتبت األحاديث عمى حسب ورودىا في كتاب المسند في حدود دراستي ،ثم قمت بترقيم

األحاديث؛ حتى يسيل العزو لؤلحاديث عند التكرار.

خامسان-المنيج في غريب األلفاظ كاألماكف كاألنساب:

فسرت األلفاظ الغريبة وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث أو كتب الشروح ،وكذا عرفت

باألماكن والبمدان من خبلل كتب البمدان ،إضافة إلى أنني عرفت باألنساب ،وذلك بالرجوع إلى كتاب

األنساب لمسمعاني ،فإن لم أجد فيو انتقمت إلى كتاب المباب البن األثير.
خطة البحث:

أما عن خطة البحث فتحتوي عمى :مقدمة ،وفصمين ،وخاتمة ،وفيارس .وىي عمى النحو اْلتي:

ل

أما المقدمة فقد بينت فييا مكانة السنة في التشريع اإلسبلمي ،ثم بينت أىمية الموضوع وسبب

اختياره ،ثم وضعت خطة البحث.

وأما الفصؿ األكؿ :ترجمة المام َّ
البزار ونسبة المسند إليو:
وفيو مبحثان:

المبحث األكؿ :ترجمة اإلمام َّ
البزار.

المطمب األكؿ :اسمو ،وكنيتو ،ونسبو.

المطمب الثاني :مولده ،ونشأتو ،ورحبلتو.

المطمب الثالث :مكانتو وثناء العمماء عميو.
المطمب الرابع :أبرز شيوخو وتبلميذه.

المطمب الخامس :أشير مصنفاتو.

المطمب السادس :مذىبو.
المطمب السابع :وفاتو.

المبحث الثاني :ترجمة الصحابي الجميؿ عمراف بف الحصيف -رضي هللا عنو.-

المطمب األكؿ :اسمو ونسبو.

المطمب الثاني :وصفو وشخصيتو.

المطمب الثالث :مكانتو وثناء العمماء عميو.

المطمب الرابع :مرضو وصبره عمى المرض.

المطمب الخامس :شجاعتو وغزوه.

المطمب السادس :خوفو من هللا وبعده عن المناصب وزىده.
المطمب السابع  :وفاتو .

أما الفصؿ الثاني :فتخريج أحاديث الواردة في مسند:عمران بن الحصين من الجزء التاسع الصفحة

التاسعة اول حديث عمران الى اخر مسند عمران بن الحصين الجزء التاسع الصفحة الثانية والثمانون
ثم اختتمت بحثي بخاتمة وضعت فييا أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا خبلل دراستي ،ثم

ذيمت البحث بفيرس المصادر والمراجع

وبعد؛ فإني لم أدخر جيداً في إخراج بحثي عمى أكمل وجو ،والكمال لل وحده والعصمة

ألنبيائو ،ومن طبيعة البشر الزلل والتقصير ،فما كان في ىذا البحث من صواب فيو منة من هللا
وحده ،ومن كان فيو من تقصير أوخطأ او نسيان او زلل فيو مني وحسبي بذلك أنو جيد المقل وهللا

المستعان وعميو الثواب والغفران ،وآخر دعوانا سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسبلم عمى

المرسمين والحمد لل رب العالمين ،وصمى هللا وسمم وبارك عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.

م

الفصل األول

َّ
ترمجة اإلما البزار

1

المبحث األكؿ
ترجمة مكجزة لعصره
يقصد بعصر اإلمام ىو نظرة سريعة عمى أىم معالم الحياة في الزمن الذي عاش فيو اإلمام من
ناحية سياسية واجتماعية واقتصادية .

المطمب األكؿ :مف الناحية السياسية .

عاش اإلمام في فترة مأ بين (213ه –292ه) ،ومما ال شك فيو أنو ترعرع في حاضرة

الخبلفة العباسية ،وفي ىذة الفترة كان حكم الخبلفة في يد ابناءالخميفة ىارون الرشيد وذريتو.

باَّلل في سنة
باَّلل في سنة ثمان وتسعين ومائة ثم خبلفة المعتصم َّ
بدأ من خبلفة المأمون َّ

باَّلل في سنة تسع وثمانين ومائتين.
ثماني عشرة ومائتين ...إلى خبلفة المكتفي َّ

()1

كلك نظرنا إلى ىذه الفترة لخرجنا ببعض الحقائؽ منيا:
 -1أ ن ىذه الفترة ىي فترة الممك الجبري العضوض وكان يسودىا االستبداد وغالبا ما كانت تورث
الخبلفة ارثاً.

 -2ويتضح لنا أن عامة أو أغمب الخبلفاء الذين حكموا في تمك الفترة كانوا صغار السن ،أي أقل من
سن الثبلثين واألربعين (.)2

مما أدم الى :

 -1أخذ البيعة لئلبن في حياة الخميفة قبل موتو ،وىذا مايعرف بالتوريث .
الغتيال مثل قتل المنتصر بالل أبيو المتوكل
القتل وا
ُ
ُ -2
()4
العزل و النفي
-3
ُ
ُ

()3

المطمب الثاني :الحالة االجتماعية كاالقتصادية :

إن الحالة االجتماعية واالقتصادية ىي نتاج الحالة السياسية ،ومن ىنا كانت حياة الخمفاء حياة

بذخ وترف ومجون واسراف،حتي كانوا يتباىون بكثرة أصناف الطعام والشـ ـ ـ ـراب ومجالسـ ـ ـة الجواري(،)5
( )1أخبار الدولة العباسية (ص.)413- 412 :

( )2انظر بتصرف تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والمموك ،وصمة تاريخ الطبري ( .)160-151 /9المحبر (ص:
.)45-42
( )3انظر بتصرف المحبر (ص.)44 :
( )4المصدر نفسو .

( )5نوادر الخمفاء = إعبلم الناس بما وقع لمبرامكة مع بني العباس (ص.)110 :
2

وكانوا يجالسون القانيات ويسمعون الغناء ،وقد برعوا في التفنن في السماع

()1

وال شك أن ىذا الترف واإلسراف في اإلنفاق كان عمى حساب الناس العامة ،فانتشر الفساد

والقتل والسبي من النساء واألوالد وبيعيم بأقل األثمان والسرقة بسبب الغبلء وساد عدم اإلستقرار
والفمتان في صفوف العامة

()2

المطمب الثالث :الحالة العممية

وال شك ان نشأة اإلمام َّ
البزار منذ صغره الذي كانت بالبصرة التي ىي مركز من أىم مراكز

العمم والمعرفة والتي تعتبر حاضرة العالم االسبلمي ،فكانت ببلد العراق حاضرة الخبلفة العباسية
وكان العمماء وطمبة العمم يتيافتون عمييا لياخذوا من عممائيا حيث كانوا ال يعتبرون العالم عالماً اإل

إذا ارتحل إلى العراق وفي ذاك الوقت نشطت الحركة العممية وظير كثير من العموم بجانب العموم

الشرعية والسيما العموم الحديثية ،فنشط التدوين والتنقية ومن ىذه العموم الفمسفة ،والعقيدة ،والفقو،

والتفسير ،وكثرت الترجمة مما َّ
مكن اإلمام َّ
البزار و َّ
اىمتو ليكون أحد أوعية العمم وال سيما في عمم
الحديث حيث برع في أكثر عموم الحديث وعورة أال وىو عمم العمل والجرح والتعديل ،وذلك ظاىر من

منيجو في مسنده الذي أ تحفنا بالحكم عمى الرجال وببيان عمل الحديث الظاىرة والخفية الواردة في

المسند ،حيث بين صحيح الحديث من سقيمو وتحمل في ذلك الصعاب في سبيل خدمة السنة النبوية
عمى صاحبيا أفضل الصبلة والسبلم وقد عاصر اإلمام َّ
البزار جمع من الحفاظ وكيف ال والبصرة من

أىم مدن الخبلفة االسبلمية ،ومن أىم معالم العمم والعمماء منيم الحسن البصري ،وشعبة ،ومحمد بن
عبد األعمى الصنعاني ،وسماعيل بن مسعود الجحدري ،ونصر بن عمي الجيضمي وغيرىم خمق

كثير.

المطمب الرابع :اسمو كنسبو ككنيتو

الع ٍت ًكي ( ،)3مف أىؿ البصرة
* الحافظ الكبير أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ ،ى
* المعركؼ  :ب َّ
البزار (. )5

()4

.

( )1انظر تاريخ الخمفاء ص  . 320- 301وانظر االنباء في تاريخ الخمفاء . 120—109
( )2تاريخ االسبلم  . 28-35/20تايخ الخمفاء .340-335

( )3العتكي :بفتح العين الميممة والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف ،ىذه النسبة إلى العتيك ،وىو بطن من
ّ
األزد ،وىو ع تيك بن النضر بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كيبلن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن
نوح .األنساب لمسمعاني (.)227 /9
( )4قال الخطيب :ىو من أىل البصرة الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)445 /1

( )5البزار :براء ميممة فى آخره :جماعة ،منيم الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبوبكر البصرى صاحب
المسند والسنن .مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)465 /3
3

* يكنى  :أبا بكر (.)1
المطمب الخامس :مكلده كسيرتو العممية كطمبو لمعمـ كرحالتو
مكلده:

"يترجح أن والدة اإلمام َّ
البزار كانت في حدود سنة 213ه تقريبا" ( ،)2وارتحل في الببلد طالبا

لمعمم و ناش ار لمحديث.
نسبة المسند اليو:

وأما مسند َّ
البزار ،فيمقب بالبحر الزخار :قال الحافظ أبو الفضل بن الحسين ،والحافظ أبو

الحسن ،وأبو ىريرة (رحميم هللا) إجازة قالوا :أنبأنا محمد بن إبراىيم بن محمد بن أبي بكر البياني،
اليونيني مشافية بدمشق ،عن
أخبرني العبلمة أبو الحسن عمي ,بن محمد ,بن أحمد ,بن عبد هللا ُ
العبلمة أبي الخطاب عمر بن الحسن ,بن عمي ,بن محمد ,بن فرج ,بن دحية الكمبي ،أنبأنا أبو محمد
عبد هللا ,بن محمد ,بن عمي ,بن عبيد هللا الحجري إذناً -إن لم يكن سماعاً -أنبأنا محمد بن الحسين
بن أحمد بن إحدى عشرة ،أنبأنا الحافظ أبو عمي الحسين بن محمد الصدفي ،أنبأنا عبد هللا بن محمد

بن إسماعيل ابن فورتش ،قال ابن دحية :وأجاز لنا عالياً بدرحين أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن أحمد
بن زرقولت ،أنبأنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا الخوالني ،أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد بن

عبد هللا بن أبي عيسى إجازة ،ابنا القاضي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج ،حدثنا

محمد بن أيوب بن حبيب بن الصموت ،حدثنا الحافظ أبو محمد أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار
( ،)3وقال ابن عطيةُ ":م ْسند أبي بكر أحمد بن َع ْمرو بن عبد اْل َخالِق َّ
َخبرنِي بِ ِو َعن
ي أْ
البزار اْل َب ْ
ص ِر ّ
أبي عمر المقرىء عن القَ ِ
اضي أبي عبد هللا ُم َح َّمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج َعن ُم َح َّمد بن يحيى
َ
()4
(رحمو هللا) سنة تسع و ِع ْشرون وأَرب ِ
الرقي اْل َم ْع ُروف بالصموت َعن َّ
عم َائة" .
البزار َوتُوِفّي
َ ُ َ َ َْ
َ َ
()1انظر طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا ()386 /3تاريخ بغداد وذيولو ط العممية ( )94 /5بيان الوىم
واإلييام في كتاب األحكام ( )639 /5سؤاالت حمزة لمدارقطني (ص )137 :ىدية العارفين ( )54 /1فيرس ابن عطية
(ص )131 :إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة ()282 /8العبر في خبر من غبر (. )422 /1

تاريخ بغداد ت بشار ()548 /5المعين في طبقات المحدثين (ص )105 :إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ

الطبراني (ص )145 :تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( )166 /2الوافي بالوفيات (.)175 /7
لسان الميزان ( )237 /1طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص )289 :األعبلم لمزركمي ( )189 /1فتح الباب في الكنى
واأللقاب (ص)150 :تراجم رجال الدارقطني في سننو (ص.)104 :
( )2رسالة دكتوراة بعنوان "الرواة الذين احتمل حديثيم عنداإلمام البزارفي مسنده"  /يوسف محي الدين االسطل(ص.)2:
( )3إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة (.)282 /8
( )4فيرس ابن عطية (ص.)131 :
4

المطمب السادس :نشأ تو كشيكخو كتالميذه
نشأة اإلماـ َّ
البزار

ولد اإلمام َّ
البزار في بداية القرن الثالث اليجري وىو القرن الذىبي في تدوين السنة النبوية عمى

اإلطبلق ،حيث قام العمماء في ذلك العصر لترسيخ قواعد وتقعيد عمم الحديث وتأسيسو عمى أُسس
متينة قوية لنقد السند والمتن معاً وغيرىا من عمم الرجال وعمم العمل وفقو الحديث وغيرىا من العموم

المرتبطة بيا وصنفوا بيا تصانيف بمغت انتشا اًر واسعاً ،حيث بمغت جميع أرجاء العالم اإلسبلمي

وعاصر اإلمام فيو كوكبة بل أقما اًر من المصنفين وأىل العمم الشرعي والمعرفة في شتى العموم ،ولقد
عايش اإلمام من أىل الحديث والتاريخ منيم عمى سبيل العد وليس عمى سبيل الحصر:

 -1أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى الحميدي (المتوفى219 :ىـ) .

 -2أبو ُعبيد القاسم بن سبلّم بن عبد هللا اليروي البغدادي (المتوفى224 :ىـ).
 -3أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى227 :ىـ).

 -4أبو عبد هللا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (المتوفى228 :ىـ).
الج ْو َىري البغدادي (المتوفى230 :ىـ).
الج ْعد بن عبيد َ
 -5عمي بن َ
 -6أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الياشمي المعروف بابن سعد (المتوفى230 :ىـ).
 -7أبو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري البصري (المتوفى240 :ىـ).

 -8أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن (المتوفى233 :ىـ).

-9عمي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :ىـ).
 -10أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراىيم بن عثمان (المتوفى235 :ىـ).
 -11أبو يعقوب إسحاق بن إبراىيم المعروف بـ ابن راىويو (المتوفى238 :ىـ).

 -12أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :ىـ).
 -13أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن حرب السممي المروزي (المتوفى246 :ىـ).

 -14أبو أحمد حميد بن مخمد بن قتيبة الخرساني المعروف بابن زنجويو (المتوفى251 :ىـ).
 -15أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبيرام الدارمي( ،المتوفى255 :ىـ).
 -16محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى256 :ىـ).
 -17مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسأبوري (المتوفى261 :ىـ).

-18أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجمى الكوفى (المتوفى261 :ىـ).
 -19أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (المتوفى264 :ىـ).

 -20أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكيي (المتوفى272 :ىـ).

 -21ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيو يزيد (المتوفى273 :ىـ).
ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :ىـ).
 -22أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ّ
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 -23محمد بن إدريس بن المنذر الحنظمي أبو حاتم الرازي(،ت 277ه)

 -24محمد بن عيسى بن َس ْورة  ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :ىـ)
 -25أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى279 :ىـ)

 -26أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني (المتوفى280 :ىـ)
 -27أبو محمد الحارث بن محمد التميمي المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى282 :ىـ)
 -28أبو بكر بن أبي عاصم وىو أحمد بن عمرو الشيباني (المتوفى287 :ىـ).

 -29أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :ىـ).
 -30أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى327 :ىـ).

المطمب السابع :مؤلفاتو.

أىـ مؤلفاتو:

 -1المسند = البحر الزخار.

 -2كتاب الصبلة عمي النبي صمى هللا عميو وسمم (.)1
َش ِرَبة َوتَ ْح ِريم اْل ُمسكر (.)2
 -3كتاب ْاأل ْ
 -4المسند الصغير .

"مسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار البصري الحافظ الشيير المتوفى :بالرممة سنة
اثنتين وتسعين ومائتين ولو مسندان الكبير المعمل وىو المسمى بالبحر الزاخر يبين فيو الصحيح من

غيره .قال العراقي :ولم يفعل ذلك إال قميبلً ،إال أنو يتكمم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره

عميو والصغير""( ،)3وقال أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأبي
الشيخ األصبياني (ت 369ىـ)"قدم عمينا مرتين ،المرة الثانية سنة ست وثمانين ومائتين ،وكان أحد

حفاظ الدنيا رأساً فيو ،حكي أنو لم يكن بعد عمي بن المديني أعمم بالحديث منو ،اجتمع عميو حفاظ
فولي ِ
الحسبة فيما ذكر ،ثم خرج ومات
أىل بغداد ،فتبركوا من يديو ،وكتبوا عنو ،وبقي بمكة أشي اًر َّ
بالرممة سنة اثنتين وتسعين.)4( "،

رحالتو:

إرتحل اإلمام َّ
البزار في ببلد المسممين طالباً لمعمم حيث انتيج نيج الصحابة والتابعين في
ِ
ِ
يث
َس َمعُ اْل َحِد َ
ول" :إِّني َأل ْ
طمب العمم حيث ارتحل قبمو معظم العمماء وطمبة العمم .وكان ابن اْل ُم َب َاركَ ،يقُ ُ

( )1تاريخ التراث العربي( .) 316/1من المسند( ص .)14
( )2فيرسة ابن خير اإلشبيمي (ص.)229 :

( )3الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المشرفة (ص.)68 :
( )4طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا (.)386 /3
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ِ
ِ
ث بِ ِو  ،ولَ ِكّنِي أَتَّ ِخ ُذهُ ُع َّدةً لِ َب ْع ِ
َص َحأبي  ،إِ ْن َع ِم َل بِ ِو
ُحِّد َ
َن أ ْ
َع َم َل بِو َ ،وَال أ ْ
فَأَ ْكتُُبوُ َو َما م ْن َْأريِي أ ْ
ضأ ْ
َن أ َ
َ
احدا  ،لَما ارتَحل َكتَبةُ اْلحِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يث  ،وتَ َكمَّفُوا َم َش َّ
اق
ان ُح ْك ُم اْل ُمتَّص ِل َواْل ُم ْرَس ِل َو ً
ول َعم َل بِاْل َحديث" َولَ ْو َك َ
َ ْ ََ َ َ
أَقُ ُ
َ
اء اْلعمَم ِ
ْاألَسفَ ِار إِلَى ما بعد ِمن ْاألَ ْقطَ ِار لِمِقَ ِ
اع ِم ْنيُ ْم ِفي َسائِ ِر ْاْلفَا ِ
ق َ ،و ِم ْن قَْب ُل قَ ْد َسمَ َك َغ ْي ُر
اء َو َّ
الس َم ِ
َ َ َُ َ
ْ
َُ
ِ
وِ
اَّلل ب ُن م ْسع ٍ
َّ
الص َح َاب ِة َىِذ ِه الطَّ ِريقَةَ ِفي ِّ
َعمَ َم
الر ْحمَ ِة لِ َّ
احٍد ِم َن َّ
مس َم ِ
َح ًدا أ ْ
ود :لَ ْو أ ْ
ال َع ْب ُد َّ ْ َ ُ
َعمَ ُم أ َ
اع َ ،حتى قَ َ
َ
ِ ِ ٍ
اب َِّ
يث و ِ
ِ
ِ
بِ ِكتَ ِ
اَّلل تَ َعالَى ِمنِّي تَْبمُ ُغوُ ِْ
احٍد
ص ِاري إِلَى م ْ
وب ا ْأل َْن َ
اإلبِ ُل َألَتَْيتُوُ َ ،وَر َح َل أبو أَي َ
ص َر في َس َبب َحد َ
اَّلل رحل إِلَى ِمصر أَيضا ِفي حِد ٍ
يث حتَّى س ِمعو ِمن عبِد َِّ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل ْب ِن أ َُن ْي ٍ
ال
َْ ْ ً
َ َ ُ ْ َْ
َ
َ
س َ ،وقَ َ
َ ،وَذل َك َجاب ُر ْب ُن َع ْبد َّ َ َ َ
ِ ِ
ِ
س ِعيد بن اْلمسيِ ِبِ :إن ُك ْن ُ ِ
احِد م ِسيرةَ المَّيالِي و ْاألَي ِ
َسير ِفي َ ِ
َّام َ ،وَر َح َل اْل َح َس ُن ِم َن
ْ
َ ُ ْ ُ ُ َّ
ت َأل ُ
طمَب اْل َحديث اْل َو َ َ َ َ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
يث رواه :إِن َكان َّ ِ
ِ
ص ِرة إِلَى اْل ُكوفَ ِة ِفي م ْسأَلَ ٍة  ،وقَال َّ
ب لََي ْرَك ُ ِ
يما
الش ْعبِي في َحد َ َ ُ ْ َ
الراك ُ
اْل َب ْ َ
ب إلَى اْل َمد َينة ف َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
َصح ِ
ال أبو اْل َعالِ َي ِةُ :كَّنا َن ْس َمعُ ِّ
ص َرِة
ُد َ
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َم َوَن ْح ُن بِاْل َب ْ
اب َرُسول َّ َ
الرَو َايةَ َع ْن أ ْ َ
ونوُ َ ،وقَ َ
اى ِيم  ،و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ول َوقَ ْد
فَ َما َن ْر َ
ب إِلَى اْل َمد َينة فََن ْس َم ُعيَا م ْن أَ ْف َو ْ َ ْ
است َ
يع ُ
ضى َحتَّى َن ْرَك َ
اب َما َوَرَد في َى َذا اْل َم ْع َنى َيطُ ُ
آخر بِ ْاألَسانِ ِيد الَّتِي أ ََّدتْو إِلَي َنا َ ،فمَو َكان اْلمرسل ي ْغنِي ع ِن اْلمتَّ ِ
ِ ِ ٍ
ص ِل إِ ْذ ُى َو بِ َمثَ َابتِ ِو لَ َما
ُ ْ
َ
ْ َ ُْ َ ُ ُ
َذ َك ْرَناهُ في كتَاب َ َ
َ ُ
ِ
ِ
الر َح ِل  ،وأ َْد َخمُوا اْل َم َش َّ
َع َممُوا اْل َم ِط َّي بِ ِّ
اعمَى َم ْن
ب ُكمَّوُ َ ،وَال أ ْ
اق َعمَى أ َْنفُس ِي ْم َ ،وتَ َش َّد ُدو َ
ب اْلقَ ْوُم َى َذا التَّ َع َ
تَع َ
َ
ِ ِ
النظَ ُر َي ُدل َعمَى أََّنيُ ْم إَِّن َما فَ َعمُوا َذلِ َك ِال ْفتِ َار ِ
ق اْل ُح ْكِم ِفي ِّ
ور ِم ْنيُ ْم َ ،و َّ
الرَو َاي ِة َب ْي َن
َسم ُعوا م ْنوُ التَّ َشد َد اْل َم ْأثُ َ
()1
اإلرس ِ
ِاالتِّ ِ
َعمَ ُم "
الَ ،و َّ
اَّللُ أ ْ
صال َو ِْ ْ َ
َ
فدار سائحاً في االرض مفتشاً عمى أكابر العمماء ليسمع منيم ويحدث عنيم ناش اًر ىذا الفن

الشريف وقد صرحت المصادر والمراجع أنو إرتحل في طمب العمم ونشره حيث حدث عن جمع كبير
من الشيوخ من مختمف البمدان وذلك اليكون إال باالرتحال في الببلدوحدث عنو الكثير من التبلميذ في

وحدث في آخر عمره بأصبيان ،والعراق ،والشام ( .)2وقدم بغداد وحدث
اسقاع االرض نش ار لعمومو ّ
بيا( )3قال أبو الشيخ األصبياني قدم عمينا مرتين ،المرة الثانية سنة ست وثمانين ومائتين ()4حدث
بالمسند بمصر حفظا ( ،)5وبقي بمكة أشي اًر فول َّي ِ
الحسبة (َّ ،)6
وحدث بمصر وبالحرم .وكان يرحل في
أواخر عمره ،ويبث عممو.

()7

* شيكخو:

( )1الكفاية في عمم الرواية لمخطيب البغدادي (ص.)403-402 :
( )2شذرات الذىب في أخبار من ذىب (292)387 /3ىجري.
( )3تاريخ بغداد وذيولو (.)95 /5
( )4طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا (.)386 /3
( )5تاريخ بغداد وذيولو (.)95 /5

( )6طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا (.)386 /3
( )7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)886 /6
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منيم :ىدبة بن خالد ،وعبد األعمى بن حماد ،وعبد هللا بن معاوية الجمحي ،ومحمد بن يحيى

بن فياض الزماني ،ومحمد بن معمر القيسي ،وبشر بن معاذ العقدي ،وعيسى بن ىارون القرشي،
وسعيد بن يحيى األموي ،وعبد هللا بن جعفر البرمكي ،وعمرو بن عمي الفبلس ،وزياد بن أيوب ،وأحمد

بن المقدام العجمي ،وابراىيم بن سعيد الجوىري ،وبندار ،وابن مثنى ،وعبد هللا بن الصباح ،وعبد هللا بن
()1

شبيب ،ومحمد بن مرداس األنصاري ،ومحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني،

وعمر بن موسى

الحادي ،واسماعيل بن سيف ،وعبد الرحمن بن الفضل بن موفق ،والحسن بن عمي بن راشد

الواسطي(.)2
* تالميذه :

منيم :أبو القاسم الطبراني ،وأبو الشيخ ،وأحمد بن الحسن بن أيوب التميمي ،وعبد هللا بن

جعفر بن أحمد بن فارس ،وأحمد بن جعفر بن سمم الفرساني ،وعبد هللا بن خالد بن رستم ال ارراني،

وأحمد بن إبراىيم بن يوسف الضرير ،ومحمد بن أحمد بن الحسن الثقفي ،وأحمد بن جعفر بن
معبدالسمسار ،وعبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكسائي ،وأبو بكر محمد بن الفضل بن الخصيب،

وأبو مسمم عبد الرحمن بن محمد بن سياه ،وأبو بكر عبد هللا بن محمد بن محمد بن عطاء القباب،

ومحمد بن أحمد بن يعقوب ،ومحمد بن عبد هللا بن ممشاذ القارئ ،ومحمد بن عبد هللا بن حيويو

النيسأبوري وخمق سواىم

()3

وأبو أحمد العسال وأبو بكر بن الميندس ومحمد بن أيوب بن الصموت

والحسن بن رشيق وابن سالم

()4

وأبو الحسن عمي بن محمد المصري ،ومحمد بن العباس بن نجيح،

وعبد الباقي بن قانع ،وأبو بكر بن سمم (.)5

( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)886 /6
( )2تاريخ بغداد وذيولو (.)95 /5
( )3سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)533 /10
( )4لسان الميزان (.)238 /1

( )5تاريخ بغداد وذيولو (.)95 /5
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* آراء العمماء فيو :

قال أبو الحسن بن القطان":كان أحفظ الناس لمحديث" ( ،)1وقال ابن يونس" :قدم مصر وحدث
()3

بيا ،وكان حافظاً لمحديث ،)2( ،وقال كحالة الدمشق ِي
ّ
وقال مسممة" :كان أحفظ الناس بالحديث"

اإلسنادوالمتن" (.)6

"محدث ،فقيو" (. )4

( ،)5وقال أبو أحمد الحاكم" :يخطئ في

وقال الخطيب البغدادي ":وكان ثقة حافظا ،صنف " المسند "،وتكمم عمى األحاديث وبين عمميا"

(.)7

وقال :أبو يوسف يعقوب بن المبارك" :ما رأيت أنبل من َّ
البزار وال أحفظ" (،)8وقال الذىبي

":الشيخ ،اإلمام ،الحافظ ،الكبير  ،صاحب المسند الكبير الذي تكمم عمى أسانيده"(،)9وقال ابن حجر
:صدوق مشيور

()10

وقال أبو الشيخ األصبياني" :وكان أحد حفاظ الدنيا رأسا فيو ،حكي أنو لم يكن

بعد عمي بن المديني أعمم بالحديث منو "( ,)11وقال السيوطي " :الحافظ العبلمة الشيير صاحب

المسند الكبير المعمل"

()12

وقال الدارقطني :يخطئ في االسناد والمتن حدث بمصر حفظاًينظر في

كتب الناس ويحدث من حفظو وام تكن معو كتبو فأخطأفي احاديث كثيرة ويتكممون فيو  ,و جرحو ابو
عبد الرحمن النسائي (.)13

قمت [ىك إماـ حافظ كبير كال يضره ىمف تكمـ فيو ًمف أقرانو]

المطمب الثامف :مذىبو

إن اإلمام َّ
البزار حالو حال الكثير من عمماء زمانو ولكن كان حريصاً كل الحرص عمى أن

يكون مذىبو مذىب أىل السنة والجماعة مذىب أىل الحديث .

( )1بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام (.)639 /5
()2ا لثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)444 /1
( )3عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ِي (المتوفى1408 :ىـ).
ّ
( )4معجم المؤلفين ()36 /2
( )5الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)445 /1
( )6العبر في خبر من غبر (.)422 /1
( )7تاريخ بغداد (.)548 /5
( )8تاريخ بغداد وذيولو (.)95 /5

( )9سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)532 /10
( )10نساٌ انًيضاٌ ()365/1
( )11طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا (.)386 /3
( )12طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)289 :
( )13تاسيخ تغذاد(.)345/3
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المطمب التاسع :كفاتو (رحمو هللا تعالى)

اخترمتو المنية تاركاً ارثاً كبي اًر عظيماً وكماً ىائبلً من العمم حيث جاءه األجل ليقضي نحبو

بعيداً عن مسقط أرسو وموطنو مات غريباً في الببلد تاركاً بمده مرتحبلً في ببلد المسممين من أجل
الرْممَة
نشر الحديث الشريف وعمومو "سكن الرممة َوتوفى بيَا سنة (292ه) وقال الذىبي َ ":وأ َْد َرَكوُ بِ َّ
مائتَْي ِن " (.)1
اتِ :في َس َن ِة اثَْنتَْي ِن َوتِ ْس ِع ْي َن َو َ
أَجمُو ،فَ َم َ

( )1سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)556 /13
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المبحث الثاني
ترجمة الصحابي الجميؿ عمراف بف الحصيف أبي ني ىج ٍيد

(-رضي هللا عنو -كعف الصحابة أجمعيف)

المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كاسالمو

ِعمران بن حصي ِن ب ِن عبيِد ب ِن َخمَ ٍ
فْ )1(،بن َع ْبد نيم ْبن سالم ْبن غاضرة(ْ )2بن سمول ،ابن
ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َْ ْ
()4
حبشية( )3بن سمول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ،أبو نج ٍيد اْلخز ِ
اعي (ت52ه)
َُ
ْ َْ ْ
ْ
ْ
َُ

إسالمو -رضي هللا عنو:-

ات ،و َكان ِمن ساد ِ
ٍ
الص َح َاب ِة (.)5
ات َّ
ام َخ ْي َب َر َو َش ِي َد َغ َزَو َ َ ْ َ َ
أْ
َسمَ َم ُى َو َوأبو ُى َرْي َرةَ َع َ
وقال الزركمي :أسمم عام خيبر (سنة  7ىـ ) (.)6

المطمب الثاني :كصفو كشخصيتو:
ِ ِ
ْس والمِّ ْح َي ِةَ ،ك َّ
ض َّأ ِ
اب َّ
الد ْع َوِة
ان أبي َ
َو َك َ
ف َن ْف َسوُ َع ِن اْلفتَْنةُ ،م َج َ
الر َ

()7

( )1الطبقات الكبرى ط العممية ( )6 /7تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()319 /22الثقات البن حبان (.)287 /3
المؤتمف والمختمف لمدارقطني ( )2254 /4تيذيب األسماء والمغات ( )36 /2سير أعبلم النببلء ط الرسالة (/2
 .)508األعبلم لمزركمي ( )70 /5الطبقات لخميفة بن خياط (ص )317 :أسد الغابة ط العممية (. )269 /4
المنتظم في تاريخ المموك واألمم ( )253 /5البداية والنياية ط ىجر ( )257 /11أخبار القضاة (. )292 /1

رجال صحيح مسمم ( )93 /2معرفة الصحابة ألبي نعيم ( )2108 /4تاريخ اإلسبلم ت بشار (. )524 /2
األعبلم لمزركمي ( )70 /5منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) (. )693 /2
التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( )315 /2مشاىير عمماء األمصار (ص. )66 :
معرفة الصحابة ألبي نعيم ( )2108 /4خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)295 :

( )2الغاضرى :بكسر الضاد المعجمة فى قبائل فى خزاعة غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو بن ربيعة وعمرو بن
ربيعة ،إليو تنسب خزاعة ،منيم من الصحابة عمران بن حصين بن عبيد بن خمف بن عبد نيم بن خزيمة بن غاضرة،

وفى أسد بن خزيمة غاضرة بن مالك بن ثعمبة بن دودان بن أسد بن خزيمة (مغاني األخيار في شرح أسامي رجال
معاني اْلثار (.))435 /3
( )3وأما حبشية أولو حاء ميممة مضمومة بعدىا باء ساكنة معجمة بواحدة وبعد الشين المعجمة المكسورة ياء مشددة

معجمة ب اثنتين من تحتيا ،فيو حبشية بن سمول بن كعب بن عمرو بن ربيعة -وىو لحي -ابن حارثة بن عمرو بن
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعمبة بن مازن بن األزد ،ينسب إليو جماعة من الصحابة ،منيم عمران بن حصين
بن عبيد بن خمف بن عبد نيم بن سالم بن غاضرة بن سمول بن حبشية.
( )4تقريب التيذيب (ص.)429 :
( )5البداية والنياية ط ىجر (.)257 /11
( )6األعبلم لمزركمي (.)70 /5

( )7معرفة الصحابة ألبي نعيم (.)2108 /4
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روي لو عن رسول هللا -صمّى هللا عميو وسمم  -مائة وثمانون حديثاً؛ اتفقا منيا عمى ثمانية ،وانفرد

ي بأربعة ومسمم بتسعة (.)1
البخار ّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم ،-ومعقل بن يسار.
صمَّى َّ
روى عن :النبي َ -
َرَوى َعنو :بشير ْبن كعب العدوي ،وحبيب ْبن أبي فضالة المالكي ،وحجير ْبن الربيع العدوي،
ي وحفص الميثي  ،والحكم بن االعرج  ،وربعي ابن حراش ،والزبير الحنظمي والد ُم َح َّمد
الب ْ
والحسن َ
ص ِر ّ

ْبن الزبير ،وز اررة ْبن أوفى ،وزىدم الجرمي ،والسميط السدوسي  ،وصفوان ْبن محرز ،وعامر الشعبي،
ي ،وعطاء
وع ْبد َّ
اَّلل ْبن بريدة َ ،
والعباس ْبن َع ْبد الرحمن مولى بني ىاشمَ ،
وع ْبد هللا ْبن رباح األ َْنص ِار ّ

وم َح َّمد
ْبن أبي ميمونة  ،والقاسم ْبن ميران  ،وقتادة  ،ولم يدركو ،وأبو الدىماء قرفة ْبن بييس العدوي ُ
اَّلل ْبن الشخير ،وابنو نجيد ْبن ِع ْمران ْبن حصين ،ونفيع أبو داود
ْبن سيرين  ،ومطرف ْبن َعبد َّ
األعمى ،وىبلل بن يساف  ،وىياج بن ِعمران البرجمي  ،ويزيد بن عبد َِّ
اَّلل ْبن الشخير  ،وأبو األسود
ْ َ
ْ
ْ ََ
ْ

الديمي ،وأبو حسان األعرج ،وأبو رجاء العطاردي  ،وأبو السوار العدوي  ،وأبو قتادة العدوي  ،وأبو
المياجر .

المطمب الثالث :مكانتو كثناء العمماء عميو

ان يرى الحفظة وكانت
وكان من فضبلء الصحابة وفقيائيمَ ،يقُول َع ْنوُ أىل البصرة :إنو َك َ
تكممو حتَّى اكتوى ( )2ب َعثَوُ ُعمر ْب ُن اْل َخطَّ ِ
ص َ ِرةَ ،ك َان ِت اْل َم َبلئِ َكةُ تُ َسمِّ ُم َعمَ ْي ِو ِم ْن َج َوانِ ِب
اب ُيفَِقّوُ أ ْ
َى َل اْل َب ْ
َ
َ
َُ
ِ
ِِ ِ ِ ِِ
ان َيْم َب ُس اْل َخ َّز ،تُوِفّي َس َنةَ ثَ َبل ٍث و َخ ْم ِس َ ِ
يل :اثَْنتَْي ِن
َب ْيتو في عمَّتوَ ،فمَ َّما ا ْكتَ َوى فَ ْق َدهُ ،ثَُّم َع َ
اد إِلَ ْيوَ ،ك َ
ينَ ،وق َ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ث َع ْنوُ ابن ُخمَ ْي ٍ
ي،
قَ ،و َع َّ
ينَ ،ح َّد َ
َو َخ ْمس َ
امةُ َحديثُوُ ع ْن َد ُمطَ ِّرف ْب ِن َع ْبد هللاَ ،وأبي َر َجاء اْل ُعطَ ِارد ِّ
()3
َّ
َواْل َح َس ِن ،وابن ِس ِ
ان ْب ِن ُم ْح ِرٍزَ ،و ُم َع ِاوَيةَ ْب ِن قَُّرةَ
ص ْف َو َ
ير َ
ينَ ،وأبي اْل ُميَم ِبَ ،و َ
يرين :أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول َِّ
قال ُم َح َّمد ْبن ِس ِ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم
صمَّى َّ
اَّلل َ
َُ
ِ
ِ
ص ْين البصرة ،ومات بيا سنة ثنتين وخمسين ِفي
ص ْينَ ،وأبو بكرة سكن ع ْم َران ْبن ُح َ
ع ْم َران ْبن ُح َ
خبلفة ُم َع ِاوَية(.)4

المطمب الرابع :مرضو كصبره عمى المرض

ِ
َن رسول َِّ
اَّللُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم " َنيَى َع ِن اْل َك ِي"،
صمَّى َّ
قال اْل َح َس ُنَ ،ع ْن ع ْم َر َ
اَّلل َ
ان ْب ِن ُح َ
ص ْي ٍن ،أ َّ َ ُ َ
ّ
قَ ِ
ان :فَا ْكتََوْي َنا ،فَ َما أَ ْفمَ ْح َناَ ،وال أ َْن َج ْح َنا .وكان ِفي مرضو تسمم َعمَْي ِو المبلئكة ،فاكتوى ففقد
ال ع ْم َر ُ
َ
( )1منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) (.)693 /2
( )2االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1208 /3
( )3معرفة الصحابة ألبي نعيم (.)2108 /4

( )4االستيعاب في معرفة األصحاب (.)1208 /3
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التسميم ،ثَُّم عادت إِلَ ْيو ،وكان بِ ِو استسقاء ،فطال بِ ِو سنين كثيرة ،وىو صابر َعمَ ْي ِو ،وشق بطنو وأخذ
ِ
ِ
ِ
ال :يا أبا نجيد ،وهللا إنو
م ْنوُ شحم ،وثقب لَوُ سرير فبقي َعمَ ْيو ثبلثين سنة ،ودخل َعمَ ْيو َرُجل ،فَقَ َ
اَّلل
إلي أحبو إِلَى َّ
ال :يابن أخي ،ال تجمس ،فوهللا إن أحب َذلِ َك َّ
ليمنعني من عيادتك ما أرى بك! فَقَ َ
َع َّز َو َج َّل (.)1

المطمب الخامس :شجاعتو كغزكه

غزى مع النبي -صمى هللا عميو وسمم -غزوات قال الزركمي  :كانت معو راية خزاعة يوم فتح

قوي البطش.
الن
مكة( )2ما لقي
ّ
بي -صمّى هللا عميو وسمّم -كتيبة ّإال كان ّأول من يضرب.وقالوا :وكان ّ
ّ
ولما غشيو المشركون ..نزل عن بغمتو ،فجعل يقول... :فتركت .ثم تركت الكي فعاد يعني كانت
ّ
ّ
()3
قال ابن سيرين:،
مصرحاً بو في غير «صحيح مسمم»
المبلئكة تسمم عميو ويراىم عياناً كما جاء
ّ
ِ
ِ
ِ
ال:
" َما قدم اْل َب ْ
صين "و قال قَتَادة" :بمغني أن ع ْمران بن ُح َ
فضل َعمَى ع ْمران بن ُح َ
صين ،قَ َ
ص َرةَ أحد ُي ُ
ِ
صين:
وددت أني رماد تذروني قمتَ :و َك َ
ال لي ع ْمران بن ُح َ
ان ممن اعتزل الفتنة ّ
قال قَتَادة :،قَ َ
وذمياَ .
ِ
ِ
ال :لَ ْو َد َخ َل َعمِي َرُج ٌل
َ
ال :الزم بيتك ،قمت :فإن ُدخ َل بيتي؟ فَقَ َ
الزم مسجدك .قمت :فإن ُدخل َعم ّي؟ قَ َ
ّ
)
4
(
ِ
صين في
ال" :أرسل
أن قَ ْد حل لي قتالو"
يريد نفسي ومالي ،لرأيت ْ
َ
إلي ع ْمران بن ُح َ
وعن مطرف قَ َ
ّ
مت ،فحدث بِ ِو إن
عشت ،فاكتم ع
يسمَّم َعمَي  -يعني المبلئكة  -فإن
مي ،وان ٌ
ُ
ال :إَِّنوُ َك َ
ان َ
مرضو ،فَقَ َ
َ ّ
ّ
شئت".

المطمب السادس :خكفو مف هللا كبعده عف المناصب كزىده

ِ
ِ َّ
ال :فبل تفعل ،فإن
قال مطرف "،قمت لع ْمرانَ :ما يمنعني من عيادتك إال َما أرى من حالك .قَ َ
ِ
ِ
صينَ .عن
أحبو إِلَى َّ
ال يزيد بن ىارون :أخبرنا إِ ْب َراىيم بن عطاء مولى ع ْمران بن ُح َ
أحبو إِلَ ّي ّ
ّ
اَّلل .قَ َ
ِ
اَّلل لقد قضيت َعمَي بجور ،وما ألوت .قال :وكيف
ال :و َّ
أبيو :أن ع ْمران قضى َعمَى َرُجل بقضية ،فَقَ َ
ّ
ِ
أبدا
الَ :ما قضيت عميك فيو في مالي ،وو َّ
اَّلل َال أجمس مجمسي َى َذا ً
ال :شيد َعم ّي بزور ،قَ َ
ذاك؟ قَ َ
وكان نقش خاتم عمران تمثال رجل ،متقمدا السيف" )5(.نزل البصرة؛ وكان قاضييا؛ استقضاه عبد هللا
بن عامر ّأياما ،ثم استعفاه فأعفاه (.)6

( )1أسد الغابة ط العممية (.)269 /4
( )2األعبلم لمزركمي (.)70 /5
( )3منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) (.)694 /2
( )4تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)525 /2
( )5المصدر السابق (.)525 /2

( )6منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول (ص) (.)693 /2
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المطمب السابع :كفاتو -رضي هللا عنو. -
ِ
ال :أيما
ال اْل َح َسن" :أن ع ْمران بن ُح َ
صين أوصى ألميات أوالده بوصايا َوقَ َ
َوقَ َ
صرخت َعمَي ،فبل وصية ليا" ( )1ومناقبو شييرة وىو ممن اعتزل الفتنة ( )2وذميا ( )3تُُوِفّي
ّ
َ
()5
()4
اثنتين وخمسين في خبلفة معاوية .

امرأة منين
ِ
ان َس َنة
ع ْمر ُ

رحمو هللا تعالى و-رضي هللا عنو -وعن الصحابة اجمعين الميم امين .

( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)524 /2
( )2فتنة عمي ومعاوية -رضي هللا عنيما .-
( )3التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (.)315 /2
( )4مشاىير عمماء االمصار (,)66/1معرفة الصحابة ()2108/4االستيعاب في معرفة االصحاب ()1208/3تاريخ
اإلسبلم ت بشار (.)524 /2
5

( ) االستيعاب في يعشفح االصحاب ()1025/5
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الفصل الثاوي
هى مىضىع الرسالة ولبها
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الحديث األكؿ:

اب ،قىاؿ :ىنا أبك ً
قىاؿ :ىنا يعمر ٍب يف ا ٍل ىخطَّ ً
اف،
كب ،ىع ٍف ًى ىش ًاـ ٍب ًف ىح َّس ى
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف أىيُّ ى
ى
ىي
صال وح ،قى ى
ى
ى
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ:
ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
اَّلل ى
ى ى ىي ي
()1
ً
ؼ ساع نة أىفٍضؿ ًم ٍف ًعباد ًة أ ً
«لىمقىاـ أىح ًد يكـ ًفي َّ ً
يف ىس ىن نة»
ىحد ًى ٍـ ًستٌ ى
ىى ى
الص ٌ ى ى
ي ي ى ٍ
ىي
المفظ انفرد بو َّ
البزار

أخرجو الدارمي في في كتاب الجياد 1549/3باب فضل مقام الرجل ح ،2441من طريق عبد هللابن صالح أبي صالح بو مختمف األلفاظ.

أخرجو َّالبزار في مسنده ( )22 /9من طريق الحسن البصري بو ح  3526مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك في كتاب الجياد  78/2ح  ،2383من طريق عبد هللا بن صالح أبيصالح بو مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير 168/18باب ح ،377من طريق عبد هللا بن صالح أبي صالحبو مختمف األلفاظ.

وكذلك أخرجو في  ،180/18باب ح  417من طريق الحسن البصري بو مختمف األلفاظ.

وكذلك أخرجو في المعجم األوسط  305/8باب من اسمو مطمب ح  8708من طريق عبد هللا بن

صالح بو مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في في كتاب السير  58باب فضل الجياد 270/9ح ،18503من طريق عبد هللا بن صالح أبي صالح بو مختمف األلفاظ.

وكذلك أخرجو في شعب اإليمان في كتاب الجياد  26باب الجياد  96/6ح  3926من طريق عبد
هللا بن صالح أبي صالح بو مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:
* عمر ب يف ا ٍل ىخطَّ ً ً
الس ًج ٍستى ًان ُّي ()2القي ىشيرم (،)3أبكحفص،نزيؿ األىكاز(( )4ت462ق)
ي ىي ٍ
اب ٌ

()5

( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده  9/9عن عمران بن الحصين ح3509بمفظو.،

( )2السجستاني  ،بكسر السين الميممة والجيم وسكون السين األخرى بعدىا تاء منقوطة بنقطتين من فوق ،ىذه النسبة
إلى سجستان وىي إحدى الببلد المعروفة بكابل .األنساب لمسمعاني (.)84 /7
( )3القُ َشيري بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتيا وفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة
إلى بنى قشير .األنساب لمسمعاني (.)423 /10
حبان(  ،)447 /8والكاشف(  ،)60 /2وتيذيب التيذيب( ،441 /7
( )4تيذيب الكمال ( )326 /21الثقات البن ّ
 ،)442وتقريب التيذيب( .)54 /2
( )5تقريب التيذيب( .)54 /2
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روى عن :أبي صالِح عبد َِّ
اَّلل ْبن صالح ،وعبد هللا ْبن ُم َح َّمد النفيمي ،وعبد العزيز ْبن َي ْح َيى (. )1
َ
َ
()2
ِ
روى عنو :أبو بكر أحمد َّ
البزار،وأبو داود ،وابراىيم ْبن فيد ْبن َحكيم الساجي .
()3
ِ
الحِديث( ،)4وقال ابن حجر :صدوق (.)5
قال الذىبي :حافظ  ،وقال ابن حبان ُم ْستَقيم َ
قمت :صدوق.
هللا بف صالًح بف محمد بف مسمًـ أبك ً
*عبد ً
الج ىي ًني (ت 444ق)(.)6
صالح ي
ىٍ
ى
ى
يىٍ
يٍ ٍ
روى عن :معاوية بن صالح الحضرمي  ،وموسى بن عمي بن رباح ،وحرممة بن عمران التجيبي.
روى عنو :عبد هللا الدارمي ،ومحمد بن يحيى الذىمي ،وعمي بن داود.

()7

قال أبو حاتم :أبو صالح ،ثقة مأمون ،وقال أحمد بن حنبل :كان أول أمره متماسكاً ثم فسد

بأخرة وليس ىو بشيء( ،)8وقال عمي بن المديني :ضربت عمى حديث عبد هللا بن صالح وما أروي

عنو شيئاً( ،)9وقال النسائي :ليس بثقة( ،)10وقال ابن حجر :صدوق كثير الغمط  ،ثبت في كتابو وكانت

فيو غفمة( ،)11وقال الذىبي :الحافظ

()12

.

قمت :ضعيف.

( ) 1بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتيا ،ىذه النسبة إلى الجد األعمى األنساب لمسمعاني
(.)160 /13
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)327 /21
( )3الكاشف (.)60 /2

( )4الثقات البن حبان (.)447 /8
( )5تقريب التيذيب( .)54 /2
( )6تاريخ ابن يونس ( ،)273/1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)182/29تيذيب الكمال ( ،)98/15سير أعبلم النببلء
(.)449/8

( )7تيذيب التيذيب (.)256 /5
( )8الجرح و التعديل(.)86،87/5
( )9تاريخ بغداد وذيولو (.)485/9
( )10الضعفاء والمتروكون لمنسائي (.)63
( )11تقريب التيذيب (.)308

( )12العبر في خبر من غبر (.)304 /1
17

*يحيى بف أىيكبً ،
الم ً
الع ٌباس ()1الغافقي ،المصرم،
صر ُّ
ٍ
ى
م ،أبك ى
روى عن :أبي حنيفة النعمان بن ثابت ،وىشام بن حسان ،وىشام بن سعد.
()2

(ت462ق)

()3

روى عنو :إسحاق بن الفرات ،وأشيب بن عبد العزيز ،وأبو صالح عبد هللا بن صالح المصري (.)4
()8

وثقو إبراىيم الحربي ( ،)5والدارقطني( ،)6والعجمي( ،)7وقال الذىبي

ثقة إمام ،محدث ،العالم ( ، )9وقال
()11

يعقوب بن سفيان ثقةحافظ ( ،)10وقال ابن حجر :صدوق ربما أخطأ
وقال ابن معين :لَ ْي َس بِ ِو َبأْس ( ، )12وقال مرة :صالح ،وقال مرة :ثقة )13(.وقال أحمد بن
حنبل :سيء الحفظ ( ،)14وقال النسائي :ليس بو بأس ،وقال مرة :ليس بالقوي( ،)15وقال مرة:لَ ْي َس

اك اْلقوي( ،)16وقال الترمذي :يحيى بن أيوب صدوق( ،)17وقال أبو حاتم :محل يحيى الصدق يكتب
بِ َذ َ
حديثو وال يحتج بو (.)18
قمت :صدوق .

( )1تيذيب التيذيب ()187 /11إكمال تيذيب الكمال ()287 /12التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (/8
 )260تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )235 /31الثقات لمعجمي ط الباز (ص)468 :ميزان االعتدال (.)362 /4
ديوان الضعفاء (ص )431 :من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير (ص )193 :سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)120 /7
لسان الميزان ( )430 /7الكاشف ( )362 /2رجال صحيح مسمم ( )331 /2تقريب التيذيب (ص.)588 :
( )2سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)120 /7

( )3الكامل في ضعفاء الرجال ( )54 /9الثقات البن حبان (.)600 /7
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)235 /31
( )5تيذيب التيذيب (.)187 /11
( )6عمل الدارقطني = العمل الواردة في األحاديث النبوية (.)95 /14
( )7الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)468 :
( )8ديوان الضعفاء (ص.)431 :

( )9سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)120 /7
( )10تيذيب التيذيب (.)187 /11
( )11تقريب التيذيب (ص.)588 :

( )12من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص.)57 :
( )13التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)167 /2
( )14العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (.)52 /3
( )15سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)120 /7
( )16الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)107 :

( )17العمل الكبير لمترمذي = ترتيب عمل الترمذي الكبير (ص.)118 :
( )18الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)127 /9
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م
* ًى ىشاـ بف ىح َّساف األ ٍىزًد ُّ
روى عن :أنس بن سيرين ،وأيوب بن موسى القرشي ،والحسن البصري.
()1

()2

دكسي،
القي ٍر ُّ

()3

م.
صر ُّ
الب ٍ
أبك عبد هللا ى

(ت 727ق)

()4

روى عنو :عبد القاىر بن شعيب  ،وعبد الممك بن جريج  ،وعبد الوىاب الثقفي (.)5

وثقو ابن معين ،وعثمان بن أبي شيبة ( ،)6ويحيى بن عتيق ( ،)7وقال ابن حجر ثقة من أثبت الناس

في ابن سيرين وفي روايتو عن الحسن وعطاء مقال ،ألنو قيل كان يرسل عنيما

(.)8

()10
()9
محدث البصرة.
وقال الذىبي :حافظ  ،وقال :أبو حاتم صدوق  ،وقال ابن العماد:الحافظّ ،
قمت :ثقة.

ً
م ( ت 771ق)(.)12
الح ىسف بف أبي ى
* ى
الب ٍ
الح ىسف ىي ىسار أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
ِ
ص ْي ٍنَ ،واْل ُم ِغ َيرِة ْب ِن ُش ْع َبةََ ،و َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن َس ُم َرةَ
َوَرَوى َع ْن :ع ْم َر َ
ان ْب ِن ُح َ
َّ
ِ
ان،
ام ْب ُن َح َّس َ
َرَوى َع ْنوُ :أَي ُ
وب ،وثابت ،ويونس ،وابن َع ْو ٍنَ ،و ُح َم ْي ٌد الط ِو ُ
يلَ ،وى َش ُ

()11

()13

( )1األزدي ،ىذه النسبة الى ازد شنوءة بفتح األلف وسكون الزاى وكسر الدال الميممة ،وىو أزد بن الغوث بن نبت بن
مالك .األنساب لمسمعاني (.)180 /1
ردوسي /بضم القاف وسكون الراء وضم الدال الميممتين والسين الميممة في آخرىا[-بعد الواو]  ،ىذه النسبة إلى
( )2القُ ُ
درب القراديس بالبصرة -و «باب الفراديس» بالفاء بدمشق .و «القراديس» بطن من األزد نزلوا محمة بالبصرة فنسبت
المحمة إلييم .األنساب لمسمعاني (.)368 /10

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )181 /30تقريب التيذيب (ص)572 :الكاشف ()336 /2تاريخ أسماء
الثقات (ص )250 :تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص)223 :رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة
أىل الثقة والسداد ( )771 /2تاريخ أسماء الثقات (ص )250 :الكامل في ضعفاء الرجال ( )416 /8التاريخ الكبير
لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )197 /8الطبقات الكبرى ط العممية (.)201 /7

( )4العبر في خبر من غبر (.)160 /1

( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (. )181 /30
( )6تاريخ أسماء الثقات (ص.)250 :
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)181 /30
( )8تقريب التيذيب (ص.)572 :
( )9الكاشف (.)336 /2
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)56 /9
( )11شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)214 /2
( )12التاريخ الكبير ( ،)289/2الكنى واألسماء ( ،)357/1تسمية فقياء األمصار ( ،)129الجرح والتعديل البن أبي

حاتم ( ،)40/3تيذيب الكمال ( ،)95/6سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)563/4
( )13تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)26 /3
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وثقو العجمي( ،)1وقال ابن سعد :وكان الحسن جامعاً عالماً ،رفيعاً ،فقيياً ،ثقةً ،مأموناً ،عابداً حجة،)2(،
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان يدلس( ،)3وقال الذىبي :كان كبير الشأن رفيع الذكر رأساً في
العمم والعمل( ،)4وقال ابن حجر :ثقة فقيو فاضل مشيور وكان يرسل كثي اًر ويدلس( ،)5وقال مرة أخرى:
كان مكث اًر من الحديث ويرسل كثي ار عن كل أحد

()6

ع ًْشَاٌَ تٍِْ
سًَعْ يٍِْ ِ
حسٍََ نَىْ َي ْ
قَالَ انًنزسي َركَشَ عَهِيُّ تٍُْ ا ْنًَذِينِيِّ ًَأَتٌُ حَاتِىٍ انشَّاصِيُّ ًَغَ ْيشُ ُىًَا أٌََّ انْ َ
حُصَيٍٍْ (.)7
قمت :ىو ثقة ،إمام ،فاضل مشيور  ،غير أنو يكثر التدليس وىو من الطبقة الثانية ممن يحتمل
تدليسو ولم يسمع من عمران .
إسناد ىذا الحديث :ضعيف،ألن فيو عبد هللا بن صالح أبو صالح ضعيف و الحسن البصري لم
يسمع من عمران واالسناد منقطع .

التعميؽ:

ِِ
اَّلل ي ِحب الَِّذين يقَاتِمُ ِ
صفًّا} ()8أي يصفون
َ
ون في َسبِيمو َ
َ ُ
لقد جاء في تفسير ىذه االية {إِ َّن ََّ ُ
وص } ( )9قد رص بعضو ببعض
أنفسيم عند القتال صفاً أوال يزولون عن أماكنيم { َكأََّنيُ ْم ُب ْن َي ٌ
ص ٌ
ان َم ْر ُ
[أي ألزق بعضو ببعض] وأحكم فميس فيو فرجة وال خمل .وقيل كالرصاص.

()10

كضح الحديث :أن ىذا ال تفاوت إما بحسب التفاوت في األمن والخوف من العدو ،فكمما كان الخوف
أكثر كان الثواب في المقام أكثر .أو بحسب تفاوت منفعة المسمم بمقامو ،فإن أصل ىذا الثواب إلعزاز

الدين وتحصيل المنفعة لممسممين بعممو.

()11

كقاؿ ابف أبي حاتـ في تفسيره :قال مطرف" :كان يبمغني عن أبي ذر حديث كنت أشتيي لقاءه،
فمقيتو فقمت :يا أبا ذر كان يبمغني عنك حديث فكنت أشتيي لقاءك .فقال :لل أبوك! فقد لقيت ،فيات:
( )1الثقات لمعجمي (.)113
( )2طبقات ابن سعد (.)114/7

( )3الثقات البن حبان (.)123/4
( )4الكاشف (.)324/1
( )5تقريب التيذيب (.)160
( )6طثقاخ انًذنسيٍ (.)02
()7عٌٌ انًعثٌد ًحاشيح اتٍ انقيى ()51 /0
([)8سٌسج انصف]4 :
([)9سٌسج انصف ]4

( )10تفسير البغوي  -طيبة (.)108 /8
( )11شرح السير الكبير (ص.)7 :
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فقمت :كان يبمغني عنك أنك تزعم أن رسول هللا -صمى هللا عميو وسمم -حدثكم أن هللا يحب ثبلثة

ويبغض ثبلثة؟ قال :أجل ،فبل إخالني أكذب عمي خميمي -صمى هللا عميو وسمم .-قمت :فمن ىؤالء

الثبلثة الذين يحبيم هللا؟ قال :رجل غ از في سبيل هللا ،خرج محتسباً مجاىداً فمقي العدو فقتل ،وأنتم
ِِ
اَّلل ي ِحب الَِّذين يقَاتِمُ ِ
ان
صفًّا َكأََّنيُ ْم ُب ْن َي ٌ
َ ُ َ
ون في َسبِيمو َ
تجدونو في كتاب هللا المنزل ،ثم قرأ{ :إِ َّن ََّ ُ
()1
وص} [الصف" ]4 :
ص ٌ
َم ْر ُ

الحديث الثاني:

ً
ً
و
اـ
ىح َّدثىىنا ىزٍي يد ٍب يف أ ٍ
اؿ :حدثناى ىع ٍب يد ا ٍلقىاى ًر ٍب يف يش ىع ٍيب ،قى ى
ىخ ىزىـ ،قى ى
اؿ :حدثناى ى ىش ي
ً
ىف رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اَّلل ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف -رضي هللا عنو« -أ َّ ى ي ى
ً و ()2
ي ٍكره ثىىال ثى ىة أ و ً
يميَّ ىة ،ىكىب ًني يح ىن ٍيفى ىة ،ىكثىقيؼ»
ٍ
ى ىي
ىح ىياء ىبني أ ى

اف ،ىع ًف
ٍب يف ىح َّس ى
ض ىك يى ىك
ىك ىسمَّ ىـ قيًب ى

أخرجو الترمذي في في كتاب الفضائل729/5باب في ثقيف وبني حنيفة ح 3943من طريق زيدابن اخزم بو مختمف األلفاظ .

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير169/18باب ىشام بن حسان ح 379من طريق زيد بن اخزم بو

مختمف األلفاظ .

وكذلك أخرجو في  229/18ح  572من طريق معاذ بن المثنى مختمف األلفاظ

وكذلك في  231/18ح  574من طريق الحسين بن محمد الخياط مختمف األلفاظ،

وكذلك أخرجو في 231/18ح 575عن عمران من طريق معاذ بن المثنى متقارب األلفاظ.

وكذلك في المعجم األوسط  236/2ح  1848من طريق أحمد بن زنجويو القطان مختمف األلفاظ

أخرجو أبو نعيم (ت230ه) في الحمية 293/6باب جعفر الضبعي حديث من طريق محمد بن
إسحاق بن أيوب مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*زيد بف أخزـ الطائي ال ىنب ً
ياني
ٍ

()3

أبك طالب البصرم الحافظ (457ق).

روى عن :أبي داود الطيالسي ،ويحيى القطان  ،وأبي بكر َّ
البزار .

( )1تفسير ابن أبي حاتم  -محققاً (.)3353 /10

( )2أخرجو اإلمام البزار في مسنده 10/9عن عمران بن الحصين ح3510بمفظو.

( )3النبياني /بفتح النون وسكون الباء وبعدىا ىاء نسبة إلى نبيان واسمو سودان بن عمرو بن الغوث بن طيء المباب
في تيذيب األنساب (.)296 /3
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()1
ي.
روى عنو :أبوحاتم  ،وابن خزيمة  ،و ُ
الب َخ ِار ّ

()2

وثقو أبو حاتم ( ،)3والنسائي( ،)4وابن العماد ( ،)5وابن حجر وزاد حافظ ( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات

وقال مستقيم الحديث ( ،)7وقال الذىبي :الحافظ المجود( ،)8اإلمام(.)9

قمت :ثقة حافظ.

()10
*عبد القاىر بف يشعيب بف الحبحاب ،أبك س ًعيدً ،
ً
الم ى ً
الب ً
م.
ى
ىٍ
م  ،ى
ى
ى
صر ٌ
عكل ٌي ،األىزد ٌ
روى عن :أبيو ،وىشام بن حسان ،وابن عون ،وقره بن خالد ،وشعبة

روى عنو :شيبان ابن فروخ ،ويزيد بن سنان البصري ،وزيد بن أخزم

قال الذىبي :وثق ( ، )12وذكره بن حبان في الثقات
()14

قال ابن حجر

قمت :صدوق.

و َّ
البزار"

()15

()11

()13

وصالح بن محمد الحافظ :ال بأس بو.

()16

( )1تيذيب التيذيب ( )393 /3والجرح والتعديل البن أبي حاتم ()557 /3وتقريب التيذيب (ص)221 :والثقات البن

حبان ()251 /8وسير أعبلم النببلء ( )578 /9التاريخ الكبير لمبخاري ( )129 /6فتح الباب في الكنى واأللقاب
( )374/تاريخ بغداد وذيولو ط العممية (.)447 /8
( )2رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)261 /1
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)557 /3
( )4مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (.)87/

( )5شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)257 /3
( )6تقريب التيذيب (ص.)221 :
( )7الثقات البن حبان (.)251 /8
( )8سير أعبلم النببلء (.)578 /9

( )9تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)93 /2
المعولى بفتح الميم وسكون العين الميممة وفتح الواو وفي آخرىا البلم ،ىذه النسبة إلى معولة ،وىو بطن من
(َ )10
األزد يقال لو «المعاول» أيضاً .األنساب لمسمعاني (.)359 /12
( )11تيذيب التيذيب ( )368 /6الثقات البن حبان ( )422 /8الكاشف ( )660 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (/4

 )917إكمال تيذيب الكمال ( )285 /8تقريب التيذيب (ص )360 :الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )361 /1المقتنى
في سرد الكنى ( )273 /1الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )361 /1تيذيب الكمال (.)234 /18

( )12الكاشف (.)660 /1
( )13الثقات البن حبان (.)422 /8
( )14تقريب التيذيب (ص.)360 :

( )15البحر الزخار لمبزار (.)10 /9
( )16إكمال تيذيب الكمال ()285 /8
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ردكسي ثقة ثبت سبقت ترجمتو( في الحديث األكؿ).
*ىشاـ بف حساف ٍ
األزدم القي ي
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ يرسؿ كيدلس كلـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو (في
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ

الحديث األكؿ).

إسناد ىذا الحديث ضعيف الن الحسن البصري لم يسمع من عمران واالسناد منقطع.

الحديث الثالث:

ً ً
اؿ:
يؿ ٍب يف أ ىىب ى
كسى ا ٍلقىطَّ ي
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يم ى
اف ،قى ى
اؿ :ىنا إ ٍس ىماع ي
اف ،قى ى
ً
ًسم و
اؿ
اؾ ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ :قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -قى ى
ى
ً ()1
طاع ىة ًفي مع ً
اَّلل»
ص ىي ًة َّ
ىك ىسمَّ ىـ« :ىال ى ى
ىٍ

ً
اف ،ىع ٍف
ص ٍب يف ع ٍم ىر ى
ىنا ىح ٍف ي
رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
اَّلل ى
ىي ي

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  426/4من طريق عبد الرحمن بن ميدي بمفظو.

وكذلك أخرجو في مسنده 427/4من طريق محمد بن جعفر بمفظو.

وكذلك أخرجو في مسنده  432/4من طريق عبد الوىاب بن عبد المجيد الثقفي بمفظو.
وكذلك أخرجو في مسنده  436/4من طريق يحيى بن سعيد بمفظو.

-أخرجو الحاكم في المستدرك في في كتاب معرفة الصحابة 500/3باب مناقب الحكم بن عمرو

ح 5870من طريق الحسن البصري بمفظو

أخرجو َّالبزار في مسنده 54/9ح  3581من طريق الحسن البصري بمفظو .

وكذلك أخرجو في مسنده 70/9ح 3599من طريق عمرو بن عمي بن بحر بمفظو .

وكذلك أخرجو في مسنده  81/9ح 3614من طريق عمرو بن عمي بن بحر بمفظو .
-أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  184/ 2ح 890من طريق شعبة بمفظو

وكذلك أخرجو في  187/2ح 896من طريق يزيد بن ابراىيم بمفظو.

-أخرجو ابن أبي شيبة في مسنده باب الحكم بن عمرو الغفاري  134/2ح 626من طريق شبابة بن

سوار متقارب األلفاظ

كذلك خرجو في كتاب السير 28في باب إمام السرية يامرىم بمعصية 544/6ح 32715من طريق
يزيد بن ىارون حديث بمفظو.

 -أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  92/2ح 1352من طريق أحمد بن محمد بن عبدهللا متقارب

األلفاظ .

وكذلك أخرجو في  321/4ح 4322من طريق اسماعيل بن ابان مختمف األلفاظ.
( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده 11/9عن الحسن بو ح3511حديث بمفظو .
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وكذلك أخرجو في المعجم الكبير  208/3ح 3150من طريق المقدام بن االسود مختمف األلفاظ.
وكذلك أخرجو في  211/3ح 3159من طريق الحسن البصري جزء من حديث بمفظو .
وكذلك أخرجو في  211/3ح 3160من طريق أحمد بن عبدهللا التستري بمفظو .

وكذلك أخرجو في  150/18ح 324وكذلك أخرجو في  165/18ح  367وكذلك أخرجو في

 170/18ح  381وكذلك أخرجو في  171/18ح  385كميم من طريق الحسن البصري بمفظو.
وكذلك أخرجو في  177/18ح 407من طريق الحسن البصري متقارب األلفاظ
رجاؿ اإلسناد:

ً
اف ( ،)1أبك جعفر الكاسطي،
اف ا ٍلقىطَّ ي
كسى ٍب ًف ع ٍم ىر ى
* يم ىح َّم يد ٍب يف يم ى
روى عن :أحمد بن سعيد الدارمي ،وبشربن مبشر العتكي الواسطي ،وأبي منصور الحارث بن منصور
()2

روى عنو :البخاري ،ومسمم ،وابن ماجو (،)3وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار

()4

قال ابن حجر  :صدوق ( ،)5و ذكره ابن حبان في الثقات (.)6

قمت :صدوق.
()8
ً ً
اؽ كابا ابراىيـ( )7األ ً
كفي (ت  476ق )
الك
،
م
ىزد
ي
اؽ ىكيي ٍك ىنى أ ىىبا ًإ ٍس ىح ى
اف ا ٍل ىكَّر ي
يؿ ٍب يف أ ىىب ى
*إ ٍس ىماع ي
ٌ
ٌ
()9
روى عن عبد الرحمن بن سميمان بن الغسيل ،واسرائيل ،ومسعر ،وعبد الحميد بن بيرام
روى َع ْنوُ :البخاري ،وابراىيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ،وأبو زرعة الرازي
َ

()10

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )525 /26تيذيب التيذيب ( )480 /9تقريب التيذيب (ص )509 :رجال
صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()680 /2رجال صحيح مسمم (.)212 /2
الثقات البن حبان ( )117 /9الكاشف (.)225 /2
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)525 /26
( )3الكاشف (.)225 /2

( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)525 /26
( )5تقريب التيذيب (ص.)509 :
( )6الثقات البن حبان (.)117 /9

( )7تيذيب التيذيب ()269 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()160 /2الطبقات الكبرى ط العممية ( )373 /6التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )347 /1أحوال الرجال (ص )136 :الثقات البن حبان ( )91 /8تقريب
التيذيب (ص )105 :من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص)90 :الكاشف ( )242 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (/5
 )276تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)5 /3
( )8الكاشف (.)242 /1

( )9تيذيب التيذيب (.)269 /1
( )10تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)276 /5
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وثقة ابن ِ
معين ،و أبو داود ( ،)1وأبو حاتم ( ،)2والدارقطني وزاد مأمون)3( .
قال أحمد بن حنبل :ثقة ( ،)4وقَال عثْمان بن أبي شيبة  :ثِقَة ِ
الحِديث (،)5
َ
صحيح َ
َ
َ َ ُ َ
والذىبي (،)6وابن حجروقال تكمم فيو لمتشيع ( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات (،)8وقال البخاري
:صدوق

()9

وقال النسائي :البأس بو

()10

قمت :ثقة.
* ىح ٍفص ٍب يف ًع ٍم ىراف بف أبي الكشاـ
قال الدارقطني  :ال بأس بو ( ،)14وقال الذىبي :ال نعرفو
()11

كقيؿ ابف أبي الرساـ

()12

كقيؿ االزرؽ

()13

()15وقال ابن حجر :مستور من التاسعة

وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال :قال الذىبي في تمخيصو بأن حفصاً ال نعرفو

()16

()17

قمت :صدوق.
()19
اؾ ب يف حر وب ( )18أبك ا ٍلم ًغيرًة ُّ
ً
م ا ٍل يككًف ُّي[ .ت 721 - 747 :ق]
الذ ىىمً ُّي ا ٍل ىب ٍك ًر ُّ
* س ىم ي ٍ ى ٍ
ي ى
وروى عن :أخيو إبراىيم بن حرب ،وابراىيم بن يزيد النخعي  ،وأنس بن مالك  ،والحسن البصري

(.)20

( )1من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص.)90 :
( )2انجشح ًانتعذيم التٍ أتي حاتى (.)162 /0
( )3سؤاالخ انسهًي نهذاسقطني (ص.)124 :
()4انجشح ًانتعذيم التٍ أتي حاتى ()161 /0
()5تاسيخ أسًاء انثقاخ (ص)05 :
( )6انكاشف (.)040 /1

( )7تقريب التيذيب (ص.)105 :
( )8الثقات البن حبان (.)91 /8
( )9التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)347 /1
التعديل والتجريح  ,لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ()364 /1

()10

( )11لسان الميزان ت أبي غدة (.)238 /3

( )12رجال الحاكم في المستدرك (.)338 /1
( )13عمل الدارقطني = العمل الواردة في األحاديث النبوية (.)104 /10
( )14المصدر السابق (.)104 /10
( )15لسان الميزان ت أبي غدة ( )238 /3رجال الحاكم في المستدرك (.)338 /1

()16تقريب التيذيب (ص)173 :

( )17لسان الميزان (.)330 /2

( )18تيذيب التيذيب ()232 /4تقريب التيذيب (ص)255 :الكاشف ( )465 /1تيذيب الكمال في أسماء الرجال
( )115 /12رجال صحيح مسمم (.)292 /1
( )19تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)428 /3

( )20تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)116 /12
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روى عنو :ابنو سعيد ،واسماعيل بن أبي خالد ،واألعمش ،وحماد بن سممة ،وشعبة ،والثوري (.)1

قال ابن حجر  :صدوق (،)2وقال أبو حاتم  :صدوق ثقة (.)3
قال النسائي :ليس بو بأس ،وفي حديثو شيء (،)4

وقال مرة :كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة ألنو كان يمقن فيمقن ( ,)5وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :يخطئ كثي ار ( .)6وقال العجمي :جائز الحديث ( ،)7وقال الذىبي:صدوق جميل ( ،)8وقال

مرة صدوق صالح.)9( ،
قمت :صدوق.

م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ألن الحسن لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع والمتن صحيح أصمو في
الصحيحين وغيرىما .
الحديث الرابع:

ً ً
كسى،
ىح َّدثىىنا ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍاأل يىرًٌز ُّ
اؿ :ىنا ىى يار ي
كف ٍب يف يم ى
اؿ :ىنا يم ى
يؿ ،قى ى
كسى ٍب يف إ ٍس ىماع ى
م ،قى ى
ً
ع ٍف حسي وف ا ٍلمعمًًٌـ ،ع ٍف عب ًد ًَّ
ىف َّ
الن ًب َّي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ
اَّلل ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ى ىٍ
ى ي ىٍ
اف ٍب ًف يح ى
يى
اعدا كي ٍنفى ًتؿ ع ٍف ي ًم ً
ً
اع نال كي ٍشر ً
افيا كىن ً
ً
صمَّى هللا عمىي ًو كسمَّـ ىك ى ً
ين ًو ىكىي ىس ً
كـ
ب قىائ نما ىكقى ن ى ى ي ى ى
ىى ى ي
ارًه ىكىي ي
اف ىي ٍمشي ىح ن ى
ى
ص ي
ي ىٍ ىى ى
()10
السفى ًر ىكيي ٍف ًط ير»
ًفي َّ
أخرجو ابن أبي الشيخ االصبياني(ت369ه) في في كتابو أخبلق النبوة باب  2ذكر نعمو -صمىهللا عميو وسمم-ص 354من طريق الحسن بن يحيى بمفظو (.)11

( )1تيذيب التيذيب (.)233 /4

( )2تقريب التيذيب (ص.)255 :
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)280 /4
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)119 /12

()5إكمال تيذيب الكمال ()109 /6

( )6الثقات البن حبان (.)339 /4

( )7الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)207 :
( )8من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير (ص.)95 :
( )9ميزان االعتدال (.)232 /2

( )10أخرجو اإلمام البزار في مسنده 11/9عن عمران ح  4بمفظو.
( )11أخبلق النبي ألبي الشيخ األصبياني (.)354 /2
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رجاؿ اإلسناد:

م ،أبك عمي (()1ت 451 - 427ق) (.)2
الح ىسف بف يحيى بف ىشاـ ُّ
صر ُّ
الرًٌز ُّ
* ى
الب ٍ
م ى
روى عن  :أبي سممة موسى بن إسماعيل ،وأبي حذيفة موسى بن مسعود النيدي ،والنضر بن حماد.

روى عنو :أبو داود ،وأحمد بن عبد هللا البزاز التستري ،وأبو بكر أحمد بن عمرو َّ
البزار(.)3
وثقو َّ
طنِي ،)4( :وقال الذىبي ثقةحافظ ( ،)5وقال ابن حجر  :صدوق صاحب حديث
الدارق
َُ ْ ّ
()8
()7
صاحب َحِديث  ،وقال الصريفيني :كان حافظاً
ابن حبان في الثقات وقالَ :ك َ
ان َ
قمت :ثقة.
()9
ً ً
ممة التَّيبكىذ ًكي (442()11( )10ق) (.)12
يؿ ا ٍل ًم ٍنقى ًر ُّ
* يم ى
م أبك ىس ى
كسى ٍب يف إ ٍس ىماع ى
روى عن :ىارون بن موسى النحوي ،وعبد العزيز بن مسمم ،وعبد الوارث بن سعيد

( ،)6وذكره

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،ويحيى بن معين ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم (.)13

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()1( )336 /6تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1121 /5تقريب التيذيب (ص:
 .)164الكاشف ()330 /1الثقات البن حبان ()180 /8تيذيب التيذيب (.)325 /2

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)210 /1
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1121 /5
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)336 /6

( )4موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)210 /1
( )5تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1121 /5
( )6تقريب التيذيب (ص.)164 :

( )7الثقات البن حبان (.)180 /8
( )8تيذيب التيذيب (.)325 /2
(ِ )9
المنقري بكسر الميم وجزم النون وفتح القافوالراء ،ىذه النسبة إلى بنى منقر بن عبيد بن مقاعس األنساب لمسمعاني
(.)459 /12

( )10التبوذكى بفتح التاء المعجمة بنقطتين من فوق وضم الباء المنقوطة بواحدة والذال المعجمة [المفتوحة -بعد الواو،
ّ
ىذه النسبة الى بيع السماد .األنساب لمسمعاني (.)18 /3
( )11تيذيب التيذيب ()333 /10تقريب التيذيب (ص)549 :الجرح والتعديل ( )136 /8الثقات البن حبان (/9
 )160الكاشف ()301 /2الثقات لمعجمي ( )303 /2الطبقات الكبرى (.)306 /7

( )12التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)280 /7
( )13تيذيب التيذيب (.)333 /10
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وثقو أبو حاتم( ، )1والعجمي ( ،)2وابن معين وزاد مأمون ( ، )3وابن حجر وزاد ثبت ( ،)4وابن سعد (،)5

والذىبي وزاد ثبت (.)6

قمت :ثقة ثبت.

م َّ
م (452()7ىػ) (.)8
صر ُّ
الن ٍح ًك ُّ
* ىىاركف بف يمكسى األ ٍىزًد ُّ
الب ٍ
م ى
روى عن :شعبة بن الحجاج  ،وطاوس بن كيسان ،وعبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي .
روى عنو :بشر بن محمد السكري ،وموسى بن إسماعيل ،ووكيع بن الجراح .

()9

()14

وثقو :أبو َد ُاوَد ( ،)10وأبو زرعة ( ،)11وابن حجر ( ،)12وابن شاىين ( ،)13وابن معين
()16
بأس بو( ،)17وقال أبوعبيدة الحداد:
ْمون( ،)15وذكره ابن حبان في الثقات
وقال النسائي :ال َ
َمأ ُ
وزاد

صدوق ،حافظ ( ،)18وقال الذىبي :صدوق عبلمة نبيل (، )19

( )1الجرح والتعديل (.)136 /8
( )2الثقات لمعجمي (.)303 /2

( )3الجرح والتعديل (. )136 /8
( )4تقريب التيذيب (ص.)549 :
( )5الطبقات الكبرى (.)306 /7
( )6الكاشف (.)301 /2

( )7تيذيب الكمال ()117 /30تقريب التيذيب (ص )569 :الجرح والتعديل ()94 /9الكاشف (. )332 /2
الثقات البن حبان ()7( )237 /9سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)316 :
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()95 /9تاريخ أسماء الثقات (ص)249 :تيذيب التيذيب (.)14 /11التكميل في الجرح
والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل ()439 /1اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء (.)234 /1
( )8التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)439 /1
( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)116 /30

( )10سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)316 :
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)95 /9
( )12تقريب التيذيب (ص.)569 :

( )13تاريخ أسماء الثقات (ص.)249 :
( )14تيذيب التيذيب (.)14 /11
( )15تاريخ أسماء الثقات (ص.)249 :
( )16الثقات البن حبان (.)237 /9
( )17التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)439 /1
( )18اإليماء إلى زوائد األمالي واألجزاء (.)234 /1
( )19الكاشف (.)332 /2
28

وقال شعبة :من خيار المسممين( )1وقال َّ
البزار :ىارون ليس بو بأس (.)2

قمت :ثقة.

ً ()3
ً
ً
م ( 725ق).
لم ٍكتب
* ي
الب ٍ
ى
الم ىعمـ ى
ماي
الح ىس ٍيف بف ىذ ٍك ىكاف ي
ص ًر ٌ
العكذ ٌ
روى عن :بديل بن ميسرة العقيمي  ،وسميمان األحول  ،وعبد هللا بن بريدة .
()4

روى عنو :إبراىيم بن طيمان  ،وأبو أسامة حماد بن أسامة  ،وروح بن عبادة (.)5

وثقو ابن معين( ،)6وأبو حاتم( ،)7والنسائي( ،)8وابن شاىين( ،)9والدارقطني( ،)10والعجمي(،)11

والحاكم وزاد مأمون( ،)12وابن حجر ( ،)13وقال أبو زرعة :ليس بو بأس( ،)14وقال يحيى القطان :فيو
اضطراب ،وقال العقيمي :ضعيف ،مضطرب الحديث(،)15وقال الذىبي ثقة(،)16وقال الذىبي مرة أخرى:
ثقة جميل ،ضعفو العقيمي ببل حجة(.)17

قمت :ثقة.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)156 /1
( )2مسند البزار = البحر الزخار (.)11 /9

( )3نسبة إلى تعميم الخط ومن يحسن ذلك ويعمم الصبيان الخط واألدب( .األنساب .)410/12
( )4تيذيب الكمال ()373/6سنن الدارقطني ( )92/1رجال صحيح مسمم ( )135 /1الثقات لمعجمي ط الباز (ص:
 )122اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( )170 /1الكاشف ( )332 /1تقريب التيذيب (ص.)166 :
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)372 /6
( )6تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)89 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)52/3
( )8تيذيب الكمال (.)373/6
( )9تاريخ أسماء الثقات (.)62
( )10سنن الدارقطني (.)92/1
( )11الثقات لمعجمي (.)122

( )12سؤاالت السجزي لمحاكم (.)210
( )13تقريب التيذيب (.)166
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)52/3
( )15الضعفاء الكبير لمعقيمي (.)250/1
( )16الكاشف (.)332/1

( )17المغني في الضعفاء (.)171/1
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*عبد هللا بف بري ىدة بف ا ٍلحصيب بف عبد هللا ٍاألىسمى ًمي ا ٍلبص ًرم قى ً
اضي مرك
يى ٍ
ٍ ٌ ى ٍ ٌ
روى عن :أنس بن مالك ،وأبيو بريدة بن الحصيب  ،وعمران بن حصين

()1

(ت 775ق)

()2

()3

روى عنو :األجمح بن عبد هللا الكندي ،و حجير بن عبد هللا ،وحسين المعمم
()7

وثقو ابن معين ،وأبوحاتم( ،)4وابن حجر ( ،)5والعجمي( ،)6والذىبي
()9
ِ
ص ُدوق.
ابن خراشَ :
قمت :ثقة.

()8
ال
وقال مرة :الحافظ ،اإلمام  ،قَ َ

إسناد ىذا الحديث :صحيح ألن رواتو ثقات.

التعميؽ
*بين الحديث مدى تواضع النبي -صمى هللا عميو وسمم -وأنو كان اليضره أن يمشي حافياً أو منتعبلً

وىذا من تمام تواضعو -صمى هللا عميو وسمم.-

*وضح الحديث ايضاً ان النبي -صمى هللا عميو وسمم -شرب قائماً وجالساً ،مع أن السنة بينت أن

األفضل أن يشرب جالساً ،لما جاء في أحاديث أخرى وأن فعمو كان لحاجة (.)10

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )329 /14تيذيب التيذيب ()157 /5الثقات البن حبان (.)16 /5
الثقات لمعجمي ط الباز (ص )250 :سير أعبلم النببلء ط الرسالة ()50 /5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)13 /5
الكاشف ()540 /1رجال صحيح مسمم ( )354 /1طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص )47 :ميزان االعتدال (.)396 /2
لسان الميزان ( )258 /7خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص )192 :األعبلم لمزركمي (.)74 /4
المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)305 /1
( )2تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (0)78 /1
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)329 /14
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)13 /5
( )5تقريب التيذيب (ص.)297 :

( )6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)250 :
( )7الكاشف (.)540 /1
( )8سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)50 /5
( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)257 /3

( )10فيض القدير ( *)315 /6قال المناوي :فيكره تنزييا لما فيو من اْلفات العديدة التي منيا عدم استق ارره في المعدة
حتى يقسمو الكبد عمى األعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منو أن يبرد ح اررة المعدة ويسرع النفوذ إلى األسافل بغير
تدريج وكل ذلك مضر وال ينافيو أنو فعمو ألنو فعمو ناد اًر أو لحاجة أو ليرى الناس أنو غير صائم وال يعترض بالعوائد

ألنيا بمنزلة الخارج عن القياس إذ ىي تيدم أصوالً وتبني أصوالً قال ابن العربي :ولممرء ثمانية أحوال قائم ماش=

=مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كميا يمكن الشرب فييا وأمناىا وأكثرىا استعماال القعود والقيام فنيى الشرع
= عنو لما فيو من االستعمال المؤذي لمبدن قال في المفيم :لم يصر أحد إلى أن النيي في الحديث لمتحريم وال التفات
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ِ
َّ ِ
*وجاء ايضاً ِفي ِ
الَ :أرَْيت َرُسول هللا فعل َك َما فعمت (.)1
َ
الحديث الثاني :أَن عمياً شرب قَائماً َوقَ َ
ِ
ِ
ِ
الش ْرب قَائماً؟
يف اْلجمع َبين َى َذا َوَبين نيي َرُسول هللا َعن ّ
ال قَائلَ :ك َ
إن قَ َ
ِ ()2
َحدىما :أَن يكون فعمو لعذرَ .والثَّانِيَ :لب َيان اْل َج َوازَ .واألولى أَال يشرب قَائماً
فَاْل َج َواب من َو ْجيَ ْين :أ َ

قال النووي ":قد أشكل أحاديث فعمو لو عمى بعضيم حتى قال أقواالً باطمة وال حاجة إلشاعة

الغمطات والصواب أن النيي محمول عمى التنزيو وفعمو لبيان الجواز ومن زعم نسخاً أو غيره فقد غمط

واألمر باالستقاءة محمول عمى الندب وقول عياض ال خبلف أن من شرب قائماً ليس عميو أن يتقيأ ال

يمتفت إليو إذ كونيم لم يوجبوىا عميو ال يمنع الندب "(.)3

وانفتالو -صمى هللا عميو وسمم -عمى أي حال كان دون تحديد .

وأكثر أىل العمم عمى أن األفضل االنصراف من الصبلة عمى اليمين وأنو كاالنصراف عن

الشمال سواء ،وكذلك روي عن عمي بن أبي طالب -رضي هللا عنو -أنو قال انصرف نحو حاجتك إن

شئت عن يمينك وان شئت عن شمالك وقال أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود لرجل رآه قد انصرف
عن شمالو :أصبت السنة (.)4

وجاء في الحديث أن النبي -صمى هللا عميو وسمم -كان يصوم ويفطر في السفر وذلك تيسي اًر
ِ ِ
ألمتو وال عيب في ذلك وورد من طريق أبي سعيد وجابروغيرىم ،أ َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو
َن أ ْ
اب َرُسول هللا َ
َص َح َ
ِِ ()5
ِ
ِ
َّ
الصائم»
الصائِ ُم َعمَى اْل ُم ْف ِط ِرَ ،وَال اْل ُم ْف ِط ُر َعمَى َّ
يب َّ
َو َسم َمَ « ،ك ُانوا ُي َساف ُر َ
ون ،فَ َبل َيع ُ
وعن عمقمة ،واألسود ،ويزيد بن معاوية النخعي :أنيم سافروا في رمضان فصام بعضيم،

وأفطر بعضيم فمم يعب بعضيم عمى بعض .وعن عطاء إن شئت فصم وان شئت فأفطر .وأما من
رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث «حمزة بن عمرو إذ سأل رسول هللا  -صمى هللا عميو وسمم  -عن

البن حزم وا نما حمل عمى الكراىة والجميور عمى عدم الكراىة فمن السمف الشيخان والمرتضى ثم مالك تمسك بشربو
من زمزم قائما وكأنيم رأوه متأخ ار عن النيي فإنو في حجة الوداع فيو ناسخ وحقق ذلك حكم الخمفاء الثبلثة بخبلفو
ويبعد أن يخفى عمييم النيي مع شدة مبلزمتيم لو وتشديدىم في الدين وىذا وان لم يصمح لمنسخ يصمح لترجيح أحد
الحديثين ومن قال بالكراىة جمع بأن فعمو بين الجواز ونييو يقتضي التنزيو ....انظر بتصرف .فيض القدير(/6

.)315

()1إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إسماعيل -وىو الطالقاني -فمن رجال
أبي داود ،وىو ثقة ،وغير النزال بن سبرة ،فمن رجال البخاري ،وىو ثقة أيضا.

وأخرجو ابن حبان()340/3ح ( )1057وأخرجو ابن خزيمة( )11/1ح( )16وح (. )202
( )2كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)200 /1
( )3انظر بتصرف شرح المنياج(  )198/13فيض القدير (.)334 /5
( )4االستذكار (.)343 /2

()5صحيح مسمم ()788 /2
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ذلك فقال لو  -عميو السبلم  :-ىي رخصة من هللا فمن أخذ بيا فحسن ومن أحب أن يصوم فبل

جناح عميو» (.)1

الحديث الخامس:

َّؿ ،قىاؿ :أىىنا ا ٍلحسي يف ا ٍلمعمًٌـ ،ع ٍف عب ًد ًَّ
ىح َّدثىىنا م ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ود ا ٍلممً ًؾ ،قىاؿ :ىنا ًب ٍشر ٍب يف ا ٍلمفىض ً
اَّلل
ي ى ٍ يى ي ى ىٍ
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو -ىك ىسمَّ ىـ:
ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
اَّلل  -ى
ى ى ىي ي
ؼ ًم ٍف ص ىال ًة ا ٍلقى ً
«ص ىالةي ا ٍلقى ً
الن ًائًـ عمىى ال ًٌنص ً
اع ًد ع ىمى ال ًٌن ً ً
ً ًً
اع ًد» (.)2
ص ىالةي َّ ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ص ىالة ا ٍلقىائـ ،ىك ى
صؼ م ٍف ى
ى
أخرجو البخاري في صحيحو في في كتاب أبواب تقصيرالصبلة  47/2باب الصبلة القاعد ح1115من طريق حسين المعمم مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في كتاب أبواب تقصير الصبلة  47/2باب صبلة القاعد بإيماء ح 1116من طريق
حسين المعمم مختمف األلفاظ.

-أخرجو أبو داود في سننو في في كتاب  2أبواب الصبلة  250/1ح 951باب في صبلة القاعد من

طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في في كتاب  2أبواب الصبلة  207/2باب ما جاء في صبلة القاعدعمى النصف ح 317من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

 أخرجو النسائي في سننو في كتاب قيام الميل وتطوع النيار 223/3باب فضل صبلة القاعدح 1660من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ

كذلك أخرجو في السنن الكبرى في في كتاب الصبلة 142/2باب فضل صبلة القاعد عمى النائم
ح 1366من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

-أخرجو ابن ماجو في سننو في في كتاب  5اقامة الصبلة والسنة فييا 388/1باب 141الصبلة

القاعد عمى النصف من صبلة النائم ح 1231من طريق حسين المعمم مختمف األلفاظ
-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  433/4كذلك أخرجو في مسنده 435/4

كذلك أخرجو في مسنده  442/4كذلك أخرجو في مسنده  443/4من طريق حسين المعمم مختمف

األلفاظ.

-أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الصبلة 258/6

القاعد ح 2513من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

( )1المحمى باْلثار (.)392 /4
( )2أخرجو البزار في مسنده  12/9عن عمران ح 3513بمفظو.
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باب ذكر تفضيل صبلة القائم عمى

-أخرجو البييقي في السنن الصغرى في في كتاب  2الصبلة  306/1باب الرفعة في صبلة التطوع

ح 858من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في السنن الكبرى في في كتاب  3الصبلة  437/2باب من أفاق أن يصمي منفردا

قائما ح 3680من طريق حسين المعمم مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في السنن الكبرى في في كتاب  3الصبلة  691/2باب فضل صبلة القائم ح 4265من
طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

-أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو في في كتاب  3الصموات باب صبلة القاعد عمى النصف 403/1

ح 4632من طريق حسين المعمم بمفظو.

أخرجو ابن الجارود(ت207ه) من المنتفي في في كتاب الصبلة باب ما جاء في صبلة القاعد 67/1ح 230من طريق حسين المعمم متقارب األلفاظ.

-أخرجو ابن خزيمة (ت311ه) في صحيحو في في كتاب الصبلة باب تقصير أجر الصبلة

المضطجع  241/2من طريق حسين المعمم جزء من الحديث بمفظو.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير باب عبد هللا بن بريده  235/18ح 589من طريق عبد هللا بن

بريدة متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في  236/18ح590من طريق حسين المعمم بمفظو
وكذلك أخرجو في  236/18ح 591من طريق حسين المعمم بمفظو

وكذلك أخرجو في  236/18ح  592من طريق حسين المعمم متقارب.
-أخرجو الدارقطني (ت385ه)في في كتاب  3الصبلة  296/2في باب فضل صبلة القائم عمى

صبلة القاعد ح 1561من طريق حسين المعمم بمفظو.

-أخرجو أبو نعيم في الحمية باب عبد الرحمن بن محمد ويحيى القطان  390 /8من طريق حسين

المعمم متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

ً
الممً ًؾ ابف أبي َّ
الش ىك ً
م 422()1(.ق) (.)2
ص ًر ُّ
* يم ىح َّم يد ي
الب ٍ
ار ًب ى
بف ىع ٍبد ى
روى عن :بشر بن المفضل ،وحسان بن إبراىيم الكرماني ،وحكيم بن خذام

(.)3

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )19 /26تقريب التيذيب (ص)494 :تاريخ بغداد وذيولو ط العممية ()146 /3
تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1234 /5إكمال تيذيب الكمال ( )259 /10سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)143 /9

( )2تقريب التيذيب (ص.)494 :

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)19 /26
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روىَ َع ْنوُ :مسمم ،والترمذي ،والنسائي ،وابن ماجو (.)1
قال ابن ابي شيبة :صدوق ال بأس بو (,)2وقال أبو عمي صالح بن محمد جزرة الحافظ :شيخ جميل
صدوق ()3وقال ابن حجر:صدوق ( ،)4وقال صالح

بن محمد األسدي الحافظ :شيخ جميل

صدوق(.)5وقال الذىبي :اإلمام الثقة المحدث الفقيو الشريف ( ،)6وقال النسائي  :ال بأس بو (,)7وذكره
ابن حبان في الثقات (.)8

قمت :صدوق.
ً
م(787ىػ) (.)9
المفىضَّؿ ٍبف الحؽ ،أبك ًإ ٍس ىماعيؿ ،ا ٍل ىب ٍ
* ًبشر ٍبف ي
ص ًر ٌ
روى عن :حميد الطويل ،وخالد بن ذكوان  ،وخالد بن ميران الحذاء ،وشعبة

روى عنو :أحمد بن حنبل ،ومحمد بن عبد هللا بن بزيع  ،ومحمد بن عبد الممك (.)10

وثقو :أبوحاتم ،وأبو زرعة ( ،)11و َّ
البزار( ، )12ومحمد بن سعد (.)13
وقال ابن حجر ثقة ثبت عابد( ،)14وقال العجمي ثقة فَِقيو اْلبدن ثَبت ِفي ِ
الحِديث
الحديث حسن َ
َ
()16
صاحب سنة( ،)15و قال أحمد :إليو المنتيى في التثبت بالبصرة وقال مرة :ثقة ،ثقة
َ
( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1234 /5
2

( ) تاسيخ اسًاء انثقاخ ()011/1

( )3تاريخ بغداد وذيولو ط العممية (.)146 /3
( )4تقريب التيذيب (ص.)494 :
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)21 /26
( )6سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)143 /9

( )7مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)51 :
8

( ) انثقاخ التٍ حثاٌ ()120/2

( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )148 /4تيذيب التيذيب ( )459 /1تقريب التيذيب (ص.)124 :

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ) 366 /2رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (/1

 )112رجال صحيح مسمم ( )85 /1التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ( )421 /1تاريخ
اإلسبلم ت بشار ()816 /4الكاشف ()270 /1الثقات لمعجمي ط الدار ()247 /1الثقات البن حبان ()97 /6التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )84 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم (.)54 /1

( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)148 /4
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)366 /2
( )12إكمال تيذيب الكمال (.)411 /2
( )13تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)148 /4
( )14تقريب التيذيب (ص.)124 :

( )15الثقات لمعجمي ط الدار (.)247 /1
( )16بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام أحمد بمدح أو ذم (ص.)29 :
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()1

قال الذىبي :اإلمام الثقة

()2

وقال مرة :اإلمام ،الحافظ

وقال الدارمي :بشر من أىل اإلتقان
()4
المجود( ،)3وسئل ابن ِ
معين :من أثبت ُشُيوخ اْل َب ِ
ال بشر بن اْلمفضل
صريين ،وقَ َ
قمت :إمام ثقة.
ا ٍل يم ىعمًٌ يـ:،ثقة سبقت ترجمتو ( في الحديث الرابع ).
ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى:،ثقة سبقت ترجمتو ( في الحديث الرابع ).

* ا ٍل يح ىس ٍي يف
* عب ًد ًَّ
اَّلل
ىٍ
إسناد ىذا الحديث حسن :ألن فيو محمد بن عبد الممك أبي الشوارب صدوق والمتن صحيح اصمو في

البخاري .
التعميؽ:

بين الحديث "أن أجر صبلة النفل من قعود مع القدرة عمى القيام نصف أجر صبلتو من قيام

وصبلة النائم أي المضطجع عمى النصف من صبلة القاعد ومحمو في القادر وفي غير نبينا صمى هللا
عميو وسمم إذ من خصائصو أن تطوعو غير قائم كيو قائماً ألنو مأمون الكسل"

()5

وجاء في الحديث "إ ن من حصل لو عذر من مرض ونحوه ال يستطيع معو القيام في الفرض

يجوز أن يصمي قاعداً ،فإن لم يستطع القعود صمى عمى جنبو يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده
أخفض من ركوعو .لقول هللا –عزوجل { :-فَا ْذ ُكروا َّ ِ
ودا َو َعمَى ُجُنوبِ ُك ْم} [النساء. ]103 :
اما َوقُ ُع ً
ُ
اَّللَ ق َي ً
()6
وقال قوم يصمي كيفما تيسر لو
الرجل ي ِ
ِ
ال :يتربع ثَُّم ليق أر وليركع َو ُى َو متربع فَِإ َذا أراد أن
ال ُس ْف َي ُ
ان الثوري ":في َّ ُ ُ َ
صمّي قاعداً قَ َ
قَ َ
()7
الص َبلة "
ال :كبلىما جائز يتربع أ َْو يجمس كما يجمس ِفي َّ
يسجد ثنى رجمو ثَُّم عاد وتربعَ .وقَ َ
قال أبو بكر(" :)8وأجمع أىل العمم عمى أن فرض من ال يطيق القيام أن يصمي جالساً ،أو
عمى قدر طاقتو إن عجز عن الجموس .واختمفوا فيمن لو أن يصمي جالساً ،فقالت طائفة :إذا لم
يستطع أن يقوم لدنياه فميصل قاعدا ،كان ميمون بن ميران يقول ذلك ،وقال أحمد بن حنبل :إذا كان

( )1مشاىير عمماء األمصار (ص.)254 :
( )2تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)225 /1
( )3سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)495 /7

( )4التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (.)421 /1
( )5فيض القدير (.)216 /4
( )6فقو السنة ( )277 /1المؤلف :سيد سابق (المتوفى1420 :ىـ).
( )7اختبلف الفقياء لممروزي (ص.)137 :

الم ْرَوِزي(ت294ىـ).
المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج َ

( )8أبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسأبوري.
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قيامو يزيد وىنا ويشتد عميو القيام ،وال يخرج في حاجة من حوائج الدنيا صمى جالساً ،وكذلك قال

إسحاق ،وقال مالك :أحسن ما سمعت في الذي يصيبو المرض فيشق عميو ويتعبو ويبمغ منو حتى
ِ
الد ِ
ين ِم ْن َح َرٍج}
يشتد القيام عميو أن يصمي جالسا ،وانما الدين يسر ،قال هللاَ { :و َما َج َع َل َعمَْي ُك ْم ِفي ّ
[الحج ]78 :اْلية .وكان الشافعي يقول :وكل حال أمرتو أن يصمي فييا يطيقو فإذا أطاقيا ببعض
المشقة المحتممة لم يكن لو أن يصمي إال كما فرض عميو ،إذا أطاق القيام ببعض المشقة قام فأتى

بأقل ما عميو من قراءة أم القرآن ،وأحب أن يزيد معيا شيئا ،وانما آمره بالقعود إذا كانت المشقة غير
()1

محتممة ،أو كان ال يقدر عمى القيام بحال "

اتفق الفقياء "عمى أنو يسقط القيام في الفرض والنافمة لمعاجز عنو ،لحديث عمران بن حصين
السابق« :صل قائماً ،فإن لم تستطع ،فقاعداً ،فإن لم تستطع فعمى جنب» فإن قدر عمى بعض القراءة
ولو آية قائماً ،لزمو بقدرىا".

()2

الحديث السادس:

ار ًث ،قىاؿ :ىنا ىنا حسي هف ا ٍلمعمًٌـ ،ع ٍف عب ًد ًَّ
ً ًً
اؿ :ىنا ىخالً يد ٍب يف ا ٍل ىح ً
اَّلل ٍب ًف
ي ى ٍ يى ي ى ىٍ
ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىممؾ ،قى ى
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ« :ح َّذرىنا رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
يب ىرٍي ىدةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
اَّلل  -ى
ى ى ى ىي ي
()3
يك َّؿ م ىن ً
ؽ ىعمً ًيـ الًمٌ ىس ً
اف و
اف»
ي
أخرجو ابن حبان في في كتاب العمم  281/1باب ما كان يتخوف -صمى هللا عميو وسمم -ح80من طريق خالد بن الحارث جزء من حديث بمفظو.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  237/18ح 593من طريق حسين المعمم جزء من حديث بمفظو.

-أخرجو البييقي في شعب اإليمان في في كتاب نشر العمم واال يمنعو  272/3باب فضل الطالب

العمم أن نبني ح 1639من طريق حسين المعمم جزء من حديث بمفظو.

( )1األوسط في السنن واإلجماع واالختبلف (.)373 /4
( )2الفقو اإلسبلمي وأدلتو (. )822 /2

( )3أخرجو اإلمام الب ازرفي مسنده 13/9عن عمران ح 3514بمفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

*م ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد ا ٍل ىممً ًؾ :صدكؽ سبقت ترجمتو (في الحديث الخامس)
ي
ً
ً
*خالد بف ا ٍل ىح ً
ص ىرة يك ٍن ىيتي يو أبك يعثٍ ىماف
ى
الي ىج ٍيمي مف أىؿ ا ٍل ىب ٍ
ارث بف أبي عبيد ي
()4
()3
روى عن :ىشام بن حسان ،والثوري ،وشعبة  ،وحميد ،وحسين المعمم
روى عنو :عبد هللا بن عبد الوىاب الحجبى وأحمد بن حنبل

()1
(ت  786ق)
ى

()2

()5

وثقو ابن سعد( ،)6وابن حبان( ، )7والترمذي و زاد مأمون( )8وابن حجر وزاد ثبت( ،)9وأبو حاتم وزاد
()11
ِ
َح ُد األَئِ َّم ِة( ،)12وقال أحمد بن حنبل :إليو
إمام( ، )10والنسائي وزاد ثبت
وقال الذىبي :اْل َحافظُ ،أ َ
المنتيى في التثبت بالبصرة ()13وقال ابن معين :من أثبت شيوخ البصرة (.)14

قمت :ثقة ثبت.
* ا ٍل يح ىس ٍي يف ا ٍل يم ىعمًٌ يـ:،ثقة سبقت ترجمتو ( في الحديث الرابع )
*عب ًد ًَّ
اَّلل ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى:،ثقة سبقت ترجمتو ( في الحديث الرابع )
ىٍ
إسناد ىذا الحديث حسن ؛ألن فيو محمد بن عبد الممك صدوق.

( )1تيذيب التيذيب ( )82 /3رجال صحيح مسمم ( )188 /1الثقات البن حبان ( )267 /6الجرح والتعديل البن أبي
حاتم ( )325 /3تاريخ أسماء الثقات (ص )76 :رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد

( )223 /1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )38 /8تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )841 /4سير أعبلم النببلء ط
الحديث ( )551 /7التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (. )550 /2
رجال صحيح مسمم (.)188 /1
( )2رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( )223 /1الثقات البن حبان (.)267 /6
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325 /3
( )4الكاشف (.)362 /1

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325 /3
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)38 /8
( )7الثقات البن حبان (.)267 /6
( )8تيذيب التيذيب (.)82 /3

( )9تقريب التيذيب (ص.)494 :
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325 /3
( )11تيذيب التيذيب (.)82 /3
( )12تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)841 /4

( )13سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)551 /7
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)325 /3
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الحديث السابع:

ً ً
اف ،ىع ٍف يح ىس ٍي وف ا ٍل يم ىعمًًٌـ ،ىع ًف ابف
يـ ٍب يف ى
ط ٍي ىم ى
قى ى
اؿ :ىنا إ ٍب ىراى ي
ت َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -
كر فى ىسأىٍل ي
ىك ى
الن ًب َّي  -ى
اف ًبي ىب ي
اس ه

اؿ :ىنا ىك ًكيعه،
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىد ياكىد ،قى ى
ً
اؿ:
يب ىرٍي ىدةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
فىقىاؿ« :ص ًؿ قى ً
اع ندا فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍستى ًط ٍع فى ىعمىى ىج ٍن وب» (.)1
ىٌ
ى

-أخرجو البخاري في في كتاب أبواب تقصير الصبلة  48/2باب إذا لم يطق قاعداً ح 1117من

طريق ابراىيم بن طيمان مختمف األلفاظ.

-أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة باب صبلة القاعد  220/1ح 952من طريق وكيع

مختمفا أللفاظ.

-أخرجو الترمذي في سننو في كتاب أبواب الصبلة  28/2باب ما جاء أن الصبلة قاعدا عمى النصف

ح 372من طريق وكيع مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب اقامة الصبلة والسنة فييا 386/1باب ما جاء في صبلة

المريض ح  1223من طريق وكيع مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 426/4من طريق وكيع مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في صبلة القاعد  67/1ح 231من طريق وكيعمختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن خزيمة في صحيحو في في كتاب الصبلة  89/2باب صفة صبلة المريض ح 979من

طريق ابراىيم بن طيمان مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في في كتاب الصبلة  242/2باب الصبلة المضطجع ح 1251من طريق ابراىيم بن

طيمان مختمف األلفاظ.

-أخرجو الدارقطني في سننو في في كتاب  3الصبلة باب صبلة المريض  218/2ح 1427من

طريق وكيع مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك في كتاب الوتر 46/1باب حديث عبد هللا بن فروخ ح 1186من طريقوكيع مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو نعيم في الطب النبوي باب  135باب البواسير  481/2من طريق وكيع مختمف األلفاظ.-أخرجو البييقي في السنن الكبرى في في كتاب الصبلة  432/2باب صبلة المريض ح 3659من

طريق ابراىيم بن طيمان مختمف األلفاظ.

-أخرجو البغوي في شرح السنة باب صبلة الميل قاعدا  109/4ح 983من طريق وكيع مختمف

األلفاظ.

( )1أخرجو اإلمام الب ازرفي مسنده = البحر الزخار ()14 /9بمفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

و
ً
اسطي (ت)422
* ىي ٍح ىيى ٍب يف ىد ياكىد ٍبف ىم ٍي يمكف الك ي
روى َعن :إِ ْس َحاق ْاأل َْزَرقَ ،وأبي ُم َع ِاوَية ،ووكيع
َّ
ي ،واْل َب ِ
ي (.)2
غو ّ
روى عنوُ :عبد هللا بن أحمد ،وابن جرير الط َب ِر ّ َ
َ
)
4
(
)
3
(
ِ
الحِديث
:م ْستَقيم َ
وثقو ابن حجر  ،واكرم بن الفالوجي االثري  ،وقال ابن حبان ُ
قمت :ثقة
()1

(.)5

()6
ً
الك ٍكًفي (ت 797ق)(.)7
الر ىؤاسي أبك يس ٍف ىياف ي
* ىكك ٍيع بف ى
الج َّراح بف يممى ٍيح ي
روى عن:سميمان األعمش ،وابن جريج ،واألوزاعي ،وسفيان الثوري ،وشعبة.

روى عنو :عبد هللا بن المبارك ،وأحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين ،وعمي ابن المديني
()9

وثقو ابن معين ،وأبوحاتم

()8

وابن حجر و ازد حافظ( ،)10وعمي بن المديني( ،)11وقال الذىبي:

اإلمام الحافظ( ،)12وقال أحمد بن حنبل :ما رأيت أحداً أوعى لمعمم منو وال أحفظ يعني وكيع بن
الجراح(.)13

( )1تيذيب التيذيب ()205 /11تقريب التيذيب (ص )590 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)295 /31
الثقات البن حبان ( )266 /9معجم شيوخ الطبري (ص)659 :تعجيل المنفعة (. )354 /2
التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)192 /2

( )2تعجيل المنفعة (.)354 /2
( )3تقريب التيذيب (ص.)590 :
( )4معجم شيوخ الطبري (ص.)659 :
( )5الثقات البن حبان (.)266 /9

( )6تقريب التيذيب (.)581الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/9تاريخ دمشق البن عساكر ()61 /63ميزان
االعتدال ( )335 /4طبقات المفسرين لمداوودي ()358 /2األعبلم لمزركمي ()117 /8التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي
محمود خميل ( )179 /8منسوب إلى بنى رؤاس وىو الحارث بن كبلب بن ربيعة بن عامر( .األنساب .)180/6
( )7تقريب التيذيب ( .)581الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/9تاريخ بغداد ت بشار (.)647 /15
طبقات ابن سعد ( ،)394/6طبقات الحنابمة ()392 /1سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)140/9

( )8تاريخ بغداد ت بشار (.)647 /15
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)37/9
( )10تقريب التيذيب (.)581
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)38/9

( )12سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)140/9
( )13العمل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا (.)152/1
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ع الحفظ"( ،)1وقال الخميمي :ثقة إمام متفق عميو مخرج في
ان َوكيعُ مطبو َ
ال أحمدَ :ك َ
َوقَ َ
الصحيحين عارف بالحديث حافظ ( ، )2وذكره ابن حبان في الثقات(.)3
قمت :ثقة حافظ.
الخر ً
ً
ً
م( 762ق)(.)4
اسان ٌي أبك ىسع ٍيد ى
* ًإ ٍب ىراى ٍيـ بف طى ٍي ىماف بف يش ٍع ىبة ى ى ى
الي ىر ًك ٌ
روى عن :حسين بن ذكوان المعمم ،وسفيان الثوري ،وسماك بن حرب ،وشعبة .

روى عنو :أبو حنيفة النعمان بن ثابت ،ووكيع بن الجراح ،ويحيى بن أبي بكير الكرماني (.)5

( )7

وثقو أحمد بن حنبل(،)6وقال مرة اخرى  :صحيح الحديث مقارب إال أنو كان يرى اإلرجاء

وقال ابن معين ثقة(،)8وقال مرة أخرى ليس بو باس( ،)9وقال ابن شاىين ثقة( ،)10وقال مرة أخرى:

صالح( ،)11وقال ابن حجر :ثقة يغرب وتكمم فيو لئلرجاء()12وقال مرة أخرى :ثقة صحيح الحديث إذا

روى عنو ثقة ولم يثبت غموه في اإلرجاء وال كان داعية إليو ( ،)13وقال الدارقطني :تكمم فيو بسبب

اإلرجاء( ،)14وقال الذىبي :ثقة متقن من رجال الصحيحين وكان مرجئاً فيذا رجل عالم كبير

القدر(،)15وقال الذىبي مرة اخرى  :صدوق(،)16

( )1سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)99 :
()2اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (.)570 /2
( )3الثقات البن حبان (.)562/7

( )4التاريخ الكبير ( ،)294/1الكنى واألسماء ( ،)358/1تاريخ بغداد وذيولو ( ،)103/6رجال صحيح البخاري =
اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()53 /1تيذيب الكمال ( ،)108/2سير أعبلم النببلء (.)64/7
تاريخ نيسأبور (ص )15 :رجال صحيح مسمم (.)40 /1
()5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)109 /2
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107/2
( )7سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (.)359
( )8تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)354/4
( )9تاريخ ابن معين رواية الدارمي (.)77
( )10تاريخ أسماء الثقات (.)32
( )11تاريخ أسماء الثقات (.)32
( )12تقريب التيذيب (.)90
( )13تيذيب التيذيب (.)131/1
( )14سؤاالت السممي لمدارقطني (.)92

( )15الرواة الثقات المتكمم فييم بما ال يوجب ردىم (.)35
( )16من تكمم فيو وىو موثوق (.)32
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وقال أبو حاتم :صدوق حسن الحديث(،)1وقال العجمي :ليس بو بأس( ،)2وقال السعدي :كان

فاضبلً يرمى باإلرجاء(،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وقد روى أحاديث مستقيمة تشبو أحاديث
األثبات وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضبلت(،)4وقال ابن الجوزي :رجل صالح(.)5

قمت :ثقة مرجئ تكمم فيو إلجل بدعتو ,ولم يكن داعية لبدعتو .
* ا ٍل يح ىس ٍي يف ا ٍل يم ىعمًٌ يـ:،ثقة سبقت ترجمتو (في الحديث الرابع)
*عب ًد ًَّ
اَّلل ٍب ًف يب ىرٍي ىدةى :،ثقة سبقت ترجمتو (في الحديث الرابع )
ىٍ
إسناد ىذا الحديث صحيح :ألن رواتو ثقات.

الحديث الثامف:

و
ح َّدثىىنا ا ٍلحسف بف مح َّم ود َّ ً
ط ًر و
ؼ،
اؿ :ىنا ىح َّم ه
اؿ :ىنا ىعفَّ ي
ى ى ي ٍي يى
ى
اد ،ىع ٍف ثىا ًبت ،ىع ٍف يم ى ٌ
اف ،قى ى
الز ٍعفى ىران ُّي ،قى ى
ً
ىف رسكؿ ًَّ
ً َّ
اَّلل ى َّ
اؿ لى يو أ ٍىك لً ىر يج وؿ:
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى ي ى
()7
ت ًم ٍف يس ىر ًر ( )6ىى ىذا َّ
ص ٍـ ىي ٍك ىم ٍي ًف "
اؿ :فىًإ ىذا أى ٍفطى ٍر ى
ص ٍم ى
ض ى
ت ىرىم ى
اف فى ي
« ىى ٍؿ ي
اؿ :ىال ،قى ى
الش ٍي ًر ىش ٍي نئا؟»  ،قى ى
-أخرجو البخاري في صحيحو في في كتاب الصوم  41/3باب صوم من آخر الشير ح 1983من

طريق مطرف بن عبد هللا بن الشخير مختمف األلفاظ.

أخرجو مسمم في صحيحو في في كتاب الصيام 818/2باب  36استحباب صيام ثبلث أيام ح195من طريق مطرف بن عبد هللا مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في في كتاب الصيام  820/2باب  37صوم سرر شعبان ح 199من طريق ىداب بن
خالد مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في في كتاب الصيام  820/2باب  37صوم سرر شعبان ح200من طريق مطرف بن
عبد هللا متقارب األلفاظ.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107/2
( )2الثقات لمعجمي (.)52

( )3أحوال الرجال (.)356
( )4الثقات البن حبان (.)27/6
( )5الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)36/1
( )6سرر قال أبو عبيد قال الكسائي وغيره :السرار آخر الشير ليمة يستسر اليبلل .قال أبو عبيد :وربما استسر ليمة
وربما استسر ليمتين إذا تم الشير غريب الحديث لمقاسم بن سبلم ()79 /2

( )7أخرجو اإلمام البزار في مسنده  15/9عن عمران ح 3516حديث بمفظو
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-أخرجو النسائي في السنن الكبرى في في كتاب الصيام باب صيام يومين من شوال 241/3

ح 2881من طريق حماد بن سممو متقارب األلفاظ.
كذلك أخرجو في السنن الكبرى في في كتاب

الصيام  242/3باب صيام يومين من شوال

ح2882من طريق مطرف بن عبد هللا متقارب األلفاظ.

-أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الصوم  1090 /2باب صوم من سرر شير شعبان ح1783

من طريق مطرف متقارب األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 428/4كذلك أخرجو في مسنده  432/4كذلك أخرجو في مسنده 432/4كذلك أخرجو في مسنده  439/4كميم من طريق مطرف مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  442/4من طريق مطرف بمفظو.
كذلك أخرجو في مسنده  443/4من طريق ي ِزيد بن عبِد َِّ
الش ِّخ ِ
ير متقارب األلفاظ.
اَّلل ْب ِن ِّ
َ ُ ْ ُ َْ
كذلك أخرجو في مسنده  443/4من طريق حماد بن سممة متقارب األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  443/4من طريق عفان متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  446/4من طريق مطرف حديث متقارب األلفاظ.

أخرجو َّالبزار في مسنده  20/9ح 3523من طريق مطرف مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الصوم 354/8باب ذكر بأن قولو -صمى هللا عميو وسمم-

َسمَ َم متقارب األلفاظ.
الصيام ح3588من طريق ثَابِ ُ
ت ُ
بن أ ْ
أخرجو أو عوانة في مستخرجو باب بيان النيي عن تقدم رمضان بصوم  170/2ح2707من طريقمطرف بن عبد هللا متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في باب بيان النيي عن صوم آخر النصف من شعبان  172/2ح 2714من طريق
حماد بن سممة متقارب األلفاظ.

-أخرجو البييقي في شرح معاني اْلثار باب الصوم بعد النصف من شعبان  83/2ح 3331من

طريق حماد بن سممة متقارب األلفاظ.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  114/18عن عمران ح 219من طريق مطرف بن عبد هللا

متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في  114/18ح 220من طريق مطرف متقارب األلفاظ
كذلك أخرجو في  115/18ح 222من طريق مطرف متقارب األلفاظ .
كذلك أخرجو في  127/18ح 260من طريق مطرف متقارب األلفاظ.

-أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب الخبر الذي ورد في صوم شعبان  354/4ح 7968من طريق

مطرف بمفظو.
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كذلك أخرجو في باب الخبر الذي ورد في صوم شعبان  354/4ح 7969من طريق حماد بن سممة

متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

اح أبك ىعمي َّ
الز ٍعفى ىرًاني ((")1ت 461 - 457ق) (.)2
الص َّب ً
* ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
ٌ
روى عن :سفيان بن عيينة ،وعفان بن مسمم ،وسعيد بن سميمان الواسطي.

روى عنو  :الستة سوى مسمم( ،)3وقاسم بن زكريا المطرز ،واسماعيل بن العباس الوراق (.)4
()5

وثقو النسائي

 ،وابن حجر ( ،)6والمزي ( ، )7والعقيمي ,والطرابمسي ( ، )8وابن أبي حاتم ( ،)9وقال

السبكي:أحد رواة القديم كان إماماً جميبلً فقيياً محدثاً فصيحاً بميغاً ثقةً ثبتاً ( ،)10وذكره ابن حبان في

الثقات

()11

 ،وقال أبو حاتم :صدوق (.)12

قمت :ثقة.

( )1تيذيب التيذيب ( )319 /2تقريب التيذيب (ص )163 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)313 /6
تاريخ بغداد ت بشار ()421 /8من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص )112 :تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)70 /6
طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي ( )114 /2طبقات المفسرين لمداوودي ( )147 /1معجم شيوخ الطبري (ص.)199 :
رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( )162 /1الوافي بالوفيات (.)147 /12
الكاشف ()329 /1موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو (.)262 /1

( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)70 /6
( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)70 /6
( )4تاريخ بغداد ت بشار (.)421 /8

( )5تاريخ بغداد( )409/1موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)208 /1
( )6تقريب التيذيب (ص.)163 :

( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)313 /6
( )8تيذيب التيذيب (.)319 /2
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)36 /3
( )10طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي (.)114 /2
( )11الثقات البن حبان (.)177 /8

( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)36 /3
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م ،األن ً
الب ً
م
اف ٍبف يمسمـ ،أبك يعثمافَّ ،
صار ُّ
صر ُّ
*عفَّ ي
ى
الصفٌار ،ى
روى عن :شعبة ،وسميمان بن المغيرة ،وحماد بن سممة ،وحماد بن زيد .
َّاح  ،وأبو زرعة .
روى عنو :أبو بكر بن أبي شيبةَ ،واْل َح َس ُن ْب ُن ُم َح َّمِد ْب ِن َّ
الصب ِ
()3
قال أبو حاتم :ىو ثقة إمام  ،وقال مرة ثقة ،متقن ،متين  ،وقال الذىبي :كان ثبتاً
()1

(ت441ق) (.)2

( ،)4وقال مرة:

اإلمام الحافظ ،محدث العراق( ،)5وقال ابن معين :عفان ثبت ()6وقال ابن حجر ،ثقة ثبت

()7

قال العبلئي :أحد األثبات من شيوخ البخاري متفق عمى االحتجاج بو.

قال أبو خيثمة زىير بن حرب :أنكرنا عفان قبل موتو بأيام والظاىر
()8

قمت :ثقة ثبت وىو من القسم األول من المختمطين وال يضره اختبلطو .
ً
م  767ق(.)9
ى
الب ٍ
*ح َّماد بف ىسمى ىمة بف د ٍي ىنار أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ
روى عن :ثابت البناني  ،وتمامة بن عبد هللا بن أنس بن مالك ،وجبر بن حبيب

(.)10

روى عنو :عفان بن مسمم  ،وعمرو بن خالد الحراني  ،وعمرو بن عاصم الكؤلبي (.)11

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )161 /20ميزان االعتدال ()81 /3التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود
خميل ( )72 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )30 /7تاريخ بغداد ت بشار ()201 /14الثقات البن حبان (/8

 )522من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص)170 :اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي ( )590 /2تاريخ
اإلسبلم ت بشار (.)400 /5
( )2الوافي بالوفيات (.)57 /20

()3الجرح والتعديل ( ,)30/7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)400 /5
( )4الكاشف (.)27 /2
( )5سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)359 /8
( )6تيذيب التيذيب (.)233 /7
( )7تقريب التيذيب (ص.)393 :

()8المختمطين لمعبلئي (ص)85 :

( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )253 /7تيذيب التيذيب ()11 /3التاريخ الكبير ( ،)22/3الكنى واألسماء
( ،)381/1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)140/3سير أعبلم النببلء (.)106/7
( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)254 /7
( )11المرجع السابق (.)258 /7
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وثقو أحمد بن حنبل ( ،)1والنسائي ( ،)2وابن معين وزاد ثبت ( ،)3وقال العجمي :ثقة صالح،

حسن الحديث( ،)4وقال ابن حجر :ثقة أثبت الناس في ثابت وتغير حفظو بأخرة (،)5

وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الذىبي :إمام ثقة لو أوىام وغرائب وغيره أثبت منو(.)7

قمت :ثقة ثبت.

*ثابت بف أسمـ البناني  ،أبك محمد البصرم (()8ت 747ق) (.)9

روى عن :مطرف بن عبد هللا بن الشخير ( ،)10وابن عمر وابن الزبير ،وأنس

روى عنو :شعبة ،وحماد بن سممة ،وحماد بن زيد (.)11
()13

وثقو النسائي (،)12وابن معين

 ،والعجمي ( ،)14وأحمد بن حنبل

()15

 ،وابن سعد وزاد

()18
()17
()16
ان رأساً في العمم ،والعمل
مأموناً وابن حجر  ،وقال أبو حاتم ثقة صدوق  ،قال الذىبي َ
:ك َ
يعا( ،)19وقال مرة اإلمام الحجة القدوة (. )1
ثقة َرِف ً

( )1المرجع السابق (.)260 /7
( )2تيذيب التيذيب (.)15 /3

( )3سؤاالت ابن الجنيد (.)316
( )4الثقات لمعجمي (.)131
( )5تقريب التيذيب (.)178
( )6الثقات البن حبان (.)216/6

( )7المغني في الضعفاء (.)189/1
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )342 /4تيذيب التيذيب ()2 /2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)449 /2
تقريب التيذيب (ص)132 :الكاشف ( )281 /1الثقات البن حبان ()89 /4تاريخ أسماء الثقات (ص )51 :رجال
صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()130 /1رجال صحيح مسمم (.)109 /1
تاريخ اإلسبلم ت بشار ()382 /3تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)94 /1

( )9الكاشف ( )281 /1تيذيب التيذيب (.)3 /2

( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)343 /4
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)449 /2
( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)347 /4
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)449 /2
()14ا لثقات لمعجمي ط الباز (ص.)89 :
( )15العمل وعرفة الرجال (, )95/3تاريخ أسماء الثقات (ص.)52 :
( )16تيذيب التيذيب (.)3 /2
( )17تقريب التيذيب (ص.)132 :

( )18الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)449 /2
( )19تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)382 /3
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قمت :ثقة.

ؼ ٍب يف ىع ٍب ًد
* يمطىًٌر ي
روى عن :أبي بن

ًَّ
الش ًٌخ ً
ير أبكعبد هللا البصرم(()2ت 95ق)
اَّلل ٍب ًف ًٌ
كعب ،وعثمان بن عفان ،وعمي بن أبي طالب ،وعمران بن حصين
()3

روى عنو :ثابت البناني ،والحسن البصري ،وحميد بن ىبلل

()4

قال المزي :ثقة لو فضل وورع وعقل وأدب( ،)5وقال أبو الفرج الجوزي(:)6ثقة(،)7
()8

وقال الذىبي

،وابن سعد اليافعي( ،)9وابن العمادالحنبمي( :)10الفقيو العابد المجاب الدعوة.
()11

قال العجمي ، :ثقة ( ،)12و قال ابن خمكان :كان فقيياً( ،)13و قال

قال ابن حجر :ثقة عابد فاضل
ض َبلء الثِّقَات الودعين اْل ُعقَ َبلء األدباء
السيوطي:من اْلفُ َ
ورواية ،وعقل وأدب (.)15

()14

 ،وقال ابن سعد :ثقة ،لو فضل وورع،

قمت :ثقة.

إسناد ىذا الحديث صحيح ألن رواتو ثقات.
( )1تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)94 /1

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )67 /28تيذيب التيذيب ( )173 /10تقريب التيذيب (ص.)534 :
العبر في خبر من غبر ( )84 /1الثقات لمعجمي ط الباز (ص)431 :تمقيح فيوم أىل األثر (ص.)459 :
شذرات الذىب في أخبار من ذىب ( )386 /1الكاشف ( )269 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ()468 /1فتح الباب
في الكنى واأللقاب (ص)462 :رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()718 /2تسمية

من أخرجيم البخاري ومسمم (ص )234 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )312 /8تاريخ اإلسبلم ت بشار (/2

)1172أسد الغابة ط العممية ()433 /6مشاىير عمماء األمصار (ص )143 :الثقات البن حبان ( )429 /5الطبقات
لخميفة بن خياط (ص)337 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)396 /7
( )3الكاشف (.)269 /2
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)67 /28
( )5المرحع السابق (.)69 /28

( )6جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفى597 :ىـ).
( )7المنتظم في تاريخ المموك واألمم (.)281 /6
( )8العبر في خبر من غبر (.)84 /1

( )9مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( )157 /1ألبي محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد اليافعي (المتوفى768 :ىـ).
( )10شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)386 /1
( )11تقريب التيذيب (ص.)534 :
( )12الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)431 :
( )13وفيات األعيان (.)211 /5

( )14طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)31 :
( )15مختصر تاريخ دمشق (.)345 /24
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الحديث التاسع:

ً
اد ،ع ٍف ثىا ًب وت ،ع ٍف مطى ًر و
ص ٍي وف،
ؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ :ىنا ىعفَّ ي
اف ،قىا ىؿ :ىنا ىح َّم ه ى
اف ٍب ًف يح ى
ى ي ٌ
ىح َّدثىىنا ا ٍل ىح ىس يف ،قى ى
ىف رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىن ىيى ىع ًف ا ٍل ىك ًٌي فىا ٍكتىىكٍي ىنا ىفمى ٍـ ين ٍفًم يح ىكلى ٍـ
اَّلل  -ى
رضي هللا عنو« -أ َّ ى ي ىىن ٍن ىج ٍح» (.)1
-أخرجو أبو داود في سننو في في كتاب  27الطب 5/4باب في الكي ح  3865من طريق حماد

مختمف األلفاظ.

-أخرجو الترمذي في سننو في في كتاب  26أبواب الطب 389/4باب الكراىة في التداوي في الكي

ح 2049من طريق محمد بن بشار مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجة في سننو في في كتاب  31الطب  1155/2باب  23الكي ح 3490من طريقعمرو بن رافع مختمفا أللفاظ

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 427/4من طريق محمد بن جعفر مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  430/4من طريق ىشيم بن بشر ختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  446/4كذلك أخرجو في مسنده  446/4من طريق عفان مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في مستدرك في في كتاب اماحديث ميسرة بن حبيب  238/4ح 7491من طريقمحمد بن يعقوب مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في كتاب الرقى والتمائم  462/4ح 8284من طريق حماد بن سممة مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الطب  445/13باب ذكر الزجر ان يكوى المرء ح6081من طريق عمران بن موسى بن مشاجع مختمف األلفاظ .

أخرجو النسائي في سنن الكبرى في في كتاب  42الطب 96/7باب الكي ح7558من طريق يعقوببن ماىان مختمف األلفاظ.

-أخرجو أبو نعيم في معرفة الصحابة باب عمران بن حصين  2109/4ح 5300جزء من حيث

مختمف األلفاظ

-أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب ما جاء في استحباب ترك االكتواء  574/9ح19547من

طريق حماد بن سممة مختمف األلفاظ.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير في  121/18ح 244من طرق مطرف مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في  122/18ح 245من طريق مطرف متقارب األلفاظ

كذلك أخرجو في  122/18ح 247من طريق عفان متقارب األلفاظ

كذلك أخرجو في  127/18ح 261من طريق مطرف متقارب األلفاظ.
( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده 16/9عن عمران ح  3517حديث بمفظو.
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كذلك أخرجو في  141/18ح 297من طريق عبد هللا بن أحمد بن حنبل متقارب األلفاظ.
كذلك أخرجو في  149/18ح 322من طريق أحمد بن عمرو القطراني متقارب األلفاظ

كذلك أخرجو في  150/18ح 323من طريق محمد بن محمد الجذوعي القاضي متقارب األلفاظ
كذلك أخرجو في  152/18ح 331من طريق عبد هللا بن أحمد بن حنبل متقارب البللفاظ .
كذلك أخرجو في  172/18ح 492من طريق بشر بن موسى متقارب األلفاظ.

كذلك أخرجو في  202/18ح 494من طريق أبو مسمم الكشي جزء من متقارب األلفاظ

كذلك أخرجو في  207/18ح 511من طريق عمى بن عبد العزيز وأبو مسمم الكشي مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في المعجم األوسط  309/6ح6493من طريق مطرف متقارب األلفاظ.

-أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  169/2ح 869من طريق حماد بن سممة متقارب األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:
*

*
*
*

الحسف بف محمد بف الصباح أبك ىعمي َّ
الز ٍعفى ىرًاني :ثقة.سبقت ترجمتو في الحديث الثامف
ٌ
الصفٌار ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.
اف ٍبف يمسمـ ،أبك يعثمافَّ ،
ىعفَّ ي
ً
م ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .
الب ٍ
ىح َّماد بف ىسمى ىمة بف د ٍي ىنار أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ
ثابت ثابت بف أسمـ البناني ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .

* مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .
إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألن رواتو ثقات.
الحديث العاشر:

اد ٍب يف ىسمى ىم ىة ،ىع ٍف
ىح َّدثىىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
اؿ :ىنا ىح َّم ي
اؿ :ىنا ًإ ٍس ىح ي
اؽ ٍب يف ًإ ٍد ًر ى
يس ،قى ى
الس ىك ًف ،قى ى
ً
كؿ
كب ،ىع ٍف أبي ًق ىال ىب ىة ،ىع ٍف أبي ا ٍل يم ىيمَّ ًب ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
أ ُّىي ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
ً ً ()1
ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :-لى ٍع يف ا ٍل يم ٍؤ ًم ًف ىكقى ٍتمو»
اَّلل  -ى
 -أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  193/18ح463من طريق حماد بن سممة جزء من حديث

بمفظو.

أخرجو ابن حجر المطالب العالية في في كتاب األدب  81 /11باب النيي عن الفحش ح2751من طريق حماد بن سممة جزء حديث بمفظو.

أخرجو ابن جمع الصيداوي(ت402ه) في معجم الشيوخ في كتاب المحمدون  61/1بابمحمد بن أحمد بن أبي ميند المصيص من طريق حماد بن سممة بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده عن عمران 16/9ح 3518بمفظو.
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الس ىك ًف ،بف حبيب أبك عبيد هللا ،كيقاؿ :أبك عبيد ،البصرم َّ
البزار ،سكف
* ىي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
()3
بغداد( )1كقيؿ أبك عبد هللا (( )2ت 461 -457ق)
روى عن :إسحاق بن إدريس ،وبدل بن المحبر ،وبشر بن ثابت َّ
البزار .

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار

()4

وثقو الذىبي ( ،)5والنسائي ( ،)6وقال مرة ال باس بو ( ، )7وذكره ابن حبان في الثقات

()8

وقال ابن حجر:صدوق ( ،)9وقال مغمطاي صدوق( ،)10وقال أبو عمي صالح بن محمد األسدي

الحافظ :ال بأس بو

()11

قمت :صدوق .

الخ ىكألن ٌي أبك ىي ٍعقيكب
*ًإ ٍس ىحاؽ بف ًإ ٍد ًرٍيس ى

()12

ىس ىك ً
م( 471 –417)13ق(.)14
األ ٍ
ار ٌ

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )519 /31تقريب التيذيب (ص )596 :إكمال تيذيب الكمال (.)360 /12
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()186 /9مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )103 :الثقات البن حبان ()269 /9
من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص )227 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )230 /6الكاشف (.)374 /2

تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص )258 :بغية الطمب فى تاريخ حمب (.)5783 /12

ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم (.)409 /1
تاريخ بغداد ت بشار (.)300 /16
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)186 /9
( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)230 /6

( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)519 /31
( )5الكاشف ( )374 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)230 /6
( )6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)103 :
( )7تاريخ اإلسبلم ت بشار ()230 /6مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)223 /3
( )8الثقات البن حبان (.)269 /9
( )9تقريب التيذيب (ص.)596 :
( )10إكمال تيذيب الكمال (.)360 /12
( )11تاريخ بغداد ت بشار (.)300 /16

( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )213 /2تاريخ ابن معين رواية الدوري ( )335/4ذيل ميزان االعتدال (ص:
 )50رجال الحاكم في المستدرك ( )222 /1لسان الميزان ()352 /1الضعفاء الكبير لمعقيمي ( ،)100/1الكامل في
ضعفاء الرجال ( ،)524/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)99/1ديوان الضعفاء (ص)27 :تاريخ اإلسبلم
( )27/5لسان الميزان ()352 /1المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)42 /1
( )13نسبة الى اسوارى وىي قرية من قرى أصبيان( .األنساب .)247/1

( )14الضعفاء الكبير لمعقيمي ( ،)100/1الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)524/1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي
( ،)99/1تاريخ اإلسبلم (.)27/5
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روى عن :ىمام وأبان

()1

 ،وىشام ،وسويد أبي حاتم ،وأبي معاوية

روى عنو :عمر بن شيبة ،وابن مثنى

()3

()2

 ،و يزيد بن سنان البصري

()4

قال ابن معين :ليس بشيء يضع األحاديث( ،)5وقال مرة أخرى :كذاب( ،)6وقال ىمام :كذاب

()7

وقال عمي بن المديني :ليس بشيء( ،)8وقال البخاري :تركو الناس( ،)9وقال مرة سكتوا َعنوُ (،)10

وقال أبو زرعة :واىي الحديث( ،)11وقال مرة ضعيف الحديث ( ،)12وقال أبوداود :ليس بشيء(،)13

وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث( ،)14وقال النسائي :متروك الحديث( ،)15وقال ابن حبان :كان يسرق

الحديث( ،)16وقال الدارقطني :منكر الحديث(.)17

قمت :متروك .

م ثقة ثبت (سبقت ترجمتو في الحديث الثامف)
الب ٍ
* ىح َّماد بف ىسمى ىمة أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ
الس ٍخ ًت ىياني :ككيساف كنيتو ،أبك تميمة أبك بكر البصرل (()18ت727ق)
كيساف َّ
* أ ُّىيكب بف ى

روى عن :الحسن البصرى ،وأبى قبلبة عبد هللا بن زيد ،وعبد الرحمن بن ىرمز األعرج.

( )1لسان الميزان ( )352 /1رجال الحاكم في المستدرك (.)222 /1
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)27 /5
( )3لسان الميزان ( )352 /1رجال الحاكم في المستدرك (.)222 /1
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)213 /2
( )5تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)250/4
( )6تاريخ ابن معين رواية الدوري (.)335/4
( )7ديوان الضعفاء (ص.)27 :
( )8سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (.)148
( )9التاريخ الكبير (.)382/1

( )10التاريخ األوسط (.)318 /2
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)213/2
( )12الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي (.)543 /2
( )13سؤاالت أبي عبيد اْلحري ألبي داود (.)366
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)213/2
( )15الضعفاء والمتروكون لمنسائي (.)18
( )16المجروحين البن حبان (.)135/1
( )17الضعفاء والمتروكون لمدارقطني (.)257
( )18تيذيب التيذيب ()398 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )255 /2تقريب التيذيب (ص.)117 :
مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)86 /1

( )19سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)196 /6
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(.)19

روى عنو :إبراىيم بن طيمان ،وحماد بن زيد ،وحماد بن سممة (.)1

وثقو ابن معين ،)2(:وابن خيثمة ،)3(:وقال أبو حاتم :أيوب السختياني ثقة ال يسأل عن مثمو (.)4

جامعا كثير الحديث ،حجة ،عدالً (.)5
وقال ابن سعد :كان ثقة ثبتًا فى الحديث،
ً
وقال عمي بن المديني :ثبت ،وقال النسائي :ثقة ثبت( ،)6و قال ابن حجر :ثقة ثبت حجة
وقال الذىبي :اإلمام ،الحافظ سيد العمماء (.)8

(.)7

قمت :ثقة ثبت.
صريِ (104( )9ه)
هلل بْن زَ ٌْ ِد ْبنِ عَمْرًِ اً ابْن عَامِر الجَ ْرمًٍ أبٌ قالبةَ الجَ ْرمًِ البَ ْ
* عَبْدُ ا ِ
روى عن :أنس بن مالك األنصاري،وأنس بن مالك الكعبي ،وثابت بن الضحاك .

(.)10

روى عنو :أشعث بن عبد الرحمن الجرمي  ،وأيوب السختياني ،وثابت البناني.)11( ،

وثقو ابن سيرين ،وأبو حاتم ( ،)12والعجمي( ،)13وابن خراش ( ،)14وابن سعد ( ،)15والذىبي (،)16

( )1مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)86 /1
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)256 /2
( )3تيذيب التيذيب (.)398 /1

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)256 /2
( )5مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)86 /1
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)463 /3
( )7تقريب التيذيب (ص.)117 :

( )8سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)196 /6
( )9تقريب التيذيب (ص )304 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )542 /14تيذيب التيذيب (.)226 /5
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )58 /5الثقات لمعجمي ط الباز (ص)257 :التاريخ األوسط (. )260 /1
ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم (. )190 /1

الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )699 /2أسماء المدلسين (ص )69 :ميزان االعتدال (.)426 /2

طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص )21 :تاريخ دمشق البن عساكر (/28
 )299سير السمف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبياني (ص)870 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )193 /3تذكرة
الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ()72 /1أسماء المدلسين (ص.)69 :

( )10الثقات البن حبان (.)2 /5

( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)542 /14
( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)58 /5
( )13الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)257 :
( )14تيذيب التيذيب (.)226 /5

( )15تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)193 /3
( )16ميزان االعتدال (.)426 /2
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وسميمان بن حرب ( ،)1وابن حجر وزاد فاضل ( ،)2وقال المزي :أحد األئمة األعبلم ( ،)3وقال

ابن العماد الحنبمي إمام (.)4
قمت :ثقة.

*أبك ا ٍل يم ىيمَّ ًب معاكية بف عمركالجرمي البصرم كيقاؿ عبد الرحمف بف عمرك ،كيقاؿ النضر بف
عمرك ،كيقاؿ عمرك بف معاكية (.)5

روى عن :عمر ،وعثمان ،وابى بن كعب ،وعمران بن حصين

روى عنو :الحسن البصري ،ومحمد بن سيرين ،وأبوقبلبة ،وعوف األعرأبي (.)6
وثقو النووي ( ،)7والدارقطني ( ،)8وابن حجر ( ،)9والفالوجي ( ،)10والذىبي (،)11

والعجمي ( ، )12وقال ابن سعد ثقة قميل الحديث

(.)13

قمت :ثقة.

الخ َوألني متروك الحديث والمتن صحيح
إسناد ىذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيو إِ ْس َحاق بن إِ ْد ِرْيس
َ ّ
من طرق أخرى.

( )1تاريخ دمشق البن عساكر (.)299 /28
( )2تقريب التيذيب (ص.)304 :

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)542 /14
( )4شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)431 /11
( )5تيذيب التيذيب ()250 /12تقريب التيذيب (ص)676 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )379 /8رجال صحيح
مسمم ( )416 /1الكاشف ()465 /2الثقات البن حبان ( )414 /5الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )804 /2تسمية من
أخرجيم البخاري ومسمم (ص )166 :رجال صحيح مسمم ()416 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1209 /2المعجم

الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ( )758 /2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()329 /34التاريخ الكبير لمبخاري

بحواشي محمود خميل ( )325 /5جامع التحصيل (ص )247 :اإلصابة في تمييز الصحابة ()330 /7الطبقات
لخميفة بن خياط (ص )345 :المتفق والمفترق ()1968 /3األسامي والكنى (ص.)88 :
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)379 /8
( )7تيذيب األسماء والمغات (.)269 /2

( )8ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم (. )152 /2
( )9تقريب التيذيب (ص.)676 :
( )10المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)758 /2
( )11الكاشف (.)465 /2

( )12الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)512 :
( )13الطبقات الكبرى ط العممية ()90 /7تيذيب التيذيب (.)250 /12
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الحديث الحادم عشر:

ح َّدثىىنا ي ٍحيى ب يف مح َّم ود ،كمح َّم يد ب يف عب ًد ًَّ
اَّلل ٍب ًف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ىع ًق و
اؿ :ىنا
يؿ ،قى ىاال :ىنا ًإ ٍس ىح ي
ى ى ٍ يى
ى
ى ي ى ٍ ىٍ
اؽ ،قى ى
ً
ص ٍي وف- ،رضي هللا
ىح َّم ي
كب ،ىع ٍف أبي ًق ىال ىب ىة ،ىع ٍف أبي ا ٍل يم ىيمَّ ًب ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اد ٍب يف ىسمى ىم ىة ،ىع ٍف أ ُّىي ى
اف ٍب ًف يح ى
ً ً ()1
يو :يا ىك ً
اَّلل -صمَّى هللا عمىي ًو كسمَّـً " :-إ ىذا قىاؿ َّ ً ً ً
عنو -قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
اف ير فى يي ىك ىكقى ٍتمو"
الر يج يؿ ألىخ ى
ى
ى
ى ى ىي ي
ي ىٍ ىى ى
-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير ( )193 /18ح 463من طريق حماد بن سممة جزء من حديث

بمفظو.

أخرجو ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ()851 /11باب النيي عن الفحش ح2715من طريق حماد بن سممة جزء من حديث مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

الس ىك ًف حبيب القرشي البزاز( )2صدكؽ( سبقت ترجمتو في الحديث التاسع ).
*ي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
ى
()3
ً
* مح َّم يد ب يف عب ًد ًَّ
م[ت 451 - 427 :ق] .
ص ًر ُّ
ي ى ٍ ىٍ
اَّلل ٍب ًف يع ىب ٍيد ٍب ًف عقيؿ أبكمسعكد الياللي ا ٍل ىب ٍ

روى عن :إبراىيم بن سميمان الدباس ،واسماعيل بن أبان الوراق ،وبشر بن ثابت َّ
البزار .

روى عنو :أبو داود ،والنسائي ،وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار.)4( ،

وثقو مسممة :ثقة ()5وقال النسائي :ال بأس بو ( ،)6وقال ابن حجر :صدوق (،)7

وقال ابن حبان ُي ِّ
غرب (.)8
قمت :صدوق.

الخ ىكألن ٌي :ضعيؼ جدا ( سبقت ترجمتو في الحديث التاسع ).
*ًإ ٍس ىحاؽ بف ًإ ٍد ًرٍيس ى
ً
م ثقة ثبت (سبقت ترجمتو في الحديث الثامف).
ى
الب ٍ
*ح َّماد بف ىسمى ىمة بف د ٍي ىنار أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ

*أيكب بف كيساف السختيانى :أبك بكر البصرل ثقة ثبت(سبقت ترجمتو في الحديث ا لعاشر).

( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده= البحر الزخار ()17 /9ح  3519عن عمران بمفظو.
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()519 /31الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)186 /9
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )506 /25تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1232 /5تيذيب التيذيب (.)264 /9
مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص. )51 :

( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)506 /25
5

( ) تيزية انتيزية ()064/2

( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )506 /25تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1232 /5تيذيب التيذيب ()264 /9
مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص. )51 :

( )7تقريب التيذيب (ص.)489 :

( )8الثقات البن حبان (.)119 /9
53

*عبد هللا بف زيد أبك قالبة الجرمي البصرم ثقة(سبقت ترجمتو في الحديث العاشر)

.

*أبكا ٍل يم ىيمَّ ًب معاكية بف عمركالجرمي البصرم ثقة(سبقت ترجمتو في الحديث العاشر).
الخ َوألني  :متروك الحديث ومتن صحيح
اس َحاق بن إِ ْد ِرْيس
إسناد ىذا الحديث ضعيف جدا؛ ألن فيو ْ
َ ّ
من طرق أخرى.

الحديث الثاني عشر:

و
ح َّدثىىنا ي ٍحيى ب يف مح َّم ود ،كمح َّم يد ب يف عب ًد ًَّ
اؿ :ىنا
اَّلل ٍب ًف يع ىب ٍيد ،قى ىاال :ىنا ًإ ٍس ىح ي
ى ى ٍ يى
ى
ى ي ى ٍ ىٍ
اؽ ٍب يف ًإ ٍد ًر ى
يس ،قى ى
ً
اؿ:
ىح َّم ه
كب ،ىع ٍف أبي ًق ىال ىب ىة ،ىع ٍف أبي ا ٍل يم ىيمَّ ًب ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اد ،ىع ٍف أىُّي ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
()1
ً
قىاؿ رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :-ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف ىس يو ًب ىش ٍي وء ًفي ُّ
ب ًب ًو ًفي ٍاآل ًخ ىرًة»
الد ٍن ىيا يع ٌذ ى
اَّلل  -ى
ى ىي ي
المفظ انفرد بو َّ
البزار .

الشكاىد:

أكالن -أبك ىريرة -رضي هللا عنو.-

-أخرجو البخاري في صحيحو في في كتاب الطب  139/7باب شرب السم ح 5778عن أبي ىريرة

مختمف األلفاظ

-أخرجو مسمم في صحيحو في في كتاب اإليمان  103/1باب غمظ تحريم قتل النفس عن أبي ىريرة

ح 175حديث بمفظو.

-أخرجو النسائي في سننو في في كتاب الجنائز 66/4باب ترك الصبلة عن من ترك نفسو عن أبي

ىريرة ح 1965مختمف األلفاظ.

-أخرجو الدارمي في سننو في في كتاب الديات 1526/3باب التشديد عمى قتل نفسو ح 2407عن

أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 255/2عن أبي ىريرة جزء من مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده 479/2عن أبي ىريرة بمفظو.

أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الجنائز  325/13باب ذكر تعذيب هللا جل وعبل في النارعن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو َّالبزار في مسنده  104/16عن أبي ىريرة ح 9176مختمف األلفاظ.
ثانيان -ثابت بف الضحاؾ -رضي هللا عنو.-

أخرجو البخاري في صحيحو في في كتاب الجنائز  96/2باب ما جاء في قتل النفس ح 1363عنثابت الضحاك حديث مختمف األلفاظ

( )1أخرجو اإلمام البزار مسنده= البحر الزخار ( )18 /9عن عمران ح 3520بمفظو.
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-أخرجو مسمم في صحيحو في في كتاب اإليمان  103/1باب  47غمظ تحريم قتل اإلنسان ح175

مختمف األلفاظ عن ثابت.

-أخرجو أبو داود في سننو في كتاب اإليمان  224/3باب في الحمف والبراءة عن ثابت ح3257جزء

من مختمف األلفاظ.

-اخرحو الترمذي في في كتاب أبواب اإليمان باب من رمى أخاه بكفره 22 /5ح 2636عن ثابت

مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في سننو في في كتاب اإليمان والنذور  19/7باب النذر فيما ال يحل ح 3813عنثابت جزء من حديث متقارب األلفاظ.

أخرجو الدارمي في سننو في في كتاب الديات  1526/3باب التشديد عمى قتل نفسو ح 2406عنثابت متقارب األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب اإليمان 208/1باب ذكر الزجر عمى أن يحمف عن ثابت
ح 4366جزء مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  34/4عن ثابت بمفظو.

أخرجو البييقي في األدب باب التغميظ في المعن  137/1عن ثابت ح 333جزء من مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

الس ىك ًف حبيب القرشي البزاز صدكؽ( سبقت ترجمتو في الحديث التاسع ).
*ي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
ى
ً
ً
اَّلل أبكمسعكد الياللي:صدكؽ (سبقت ترجمتو في الحديث الحادم عشر).
* يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد َّ

الخ ىكألن ٌي :متركؾ الحديث( سبقت ترجمتو في الحديث التاسع ).
*ًإ ٍس ىحاؽ بف ًإ ٍد ًرٍيس ى
ً
م ثقة ثبت (سبقت ترجمتو في الحديث الثامف).
ى
الب ٍ
*ح َّماد بف ىسمى ىمة بف د ٍي ىنار أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ

*أيكب بف كيساف السختيانى :أبك بكر البصرل ثقة ثبت(سبقت ترجمتو في الحديث ا لعاشر).

*عبد هللا بف زيد ابف عمرك عامر أبك قالبة الجرمي البصرم ثقة (سبقت ترجمتو في الحديث

العاشر).

*أبك ا ٍل يم ىيمَّ ًب معاكية بف عمركالجرمي البصرم ثقة(سبقت ترجمتو في الحديث العاشر).
الخ َوألني متروك الحديث والمتن صحيح
إسناد ىذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيو إِ ْس َحاق بن إِ ْد ِرْيس
َ ّ
من طرق أخرى.
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الحديث الثالث عشر:

ً
ًو
ص ٍي وف- ،رضي
اؿ :ىنا أبك ىع ىكا ىن ىة ،ىع ٍف قىتى ى
ادةى ،ىع ٍف يزىرىارةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ىح َّدثىىنا أبك ىكامؿ ،قى ى
ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّـ ،-قىاؿ " :ىخ ٍير َّ
ىف َّ
الن ً
ىعمى يـ
هللا عنو -أ َّ
يف ىيميكىن يي ٍـ .ىك َّ
اس قى ٍرًني ،ثي َّـ الَّذ ى
اَّللي أ ٍ
الن ًب َّي  -ى
ي
ى
ى
ً
ً
الس ىم يف» (.)1
ىذ ىك ىر الثَّالً ى
كف ىكىال يي ٍستى ٍش ىي يد ى
اؿ « :ىكىي ٍن يش يؤ قى ٍكهـ ىي ٍش ىي يد ى
كف ىي ٍف يشك في ًي يـ ٌ
ث أ ٍىـ ،قى ى
-أخرجو البخاري في صحيحو في في كتاب

ح 2651من طريق آدم عن شعبو مختمف األلفاظ

الشيادة  171/3باب ال يشيد عمى شيادة جور

كذلك أخرجو في صحيحو في كتاب الفضائل  2/5باب فضائل الصحابة ح 2651من طريق إسحاق
مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في صحيحو في كتاب الفضائل  2/5باب فضائل الصحابة ح 2652من طريق محمد
بن كثير مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في كتاب الرقاق  91/8باب ما يجوز من زىرة الدنيا ح  6428من طريق محمد بن
بشار مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في كتاب النذور 141/8باب اثم عن ال يفي بالنذر ح  6690من طريق مسدد مختمف

األلفاظ.

-أخرجو مسمم في في كتاب الفضائل  1965/4باب فضل الصحابة ح  214من طريق أبي بكر بن

أبي شيبة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في في كتاب الفضائل  1965/4باب فضل الصحابة ح  215من طريق أبي بكر بن

أبي شيبة مختمف األلفاظ.

-أخرجو أبو داود في سننو في في كتاب الفضائل  214/4ح 4657من طريق مسدد مختمف

األلفاظ.

أخرجو الترمذي في في كتاب الفضائل  500/4باب ما جاء في القران الثالث ح  2221من طريقواصل بن عبد االعمي مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في كتاب الفضائل  500/4باب ما جاء في القرن الثالث ح 2222من طريق أبي عوان

مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في كتاب الشيادة  548/4باب في الشيادة ح  2302من طريق واصل بن عبد األعمى

مختمف األلفاظ .

أخرجو النسائي في سننو في في كتاب النذور  17/7باب الوفاء بالنذر ح  3809عن طريق محمد
بن األعمى مختمف األلفاظ.
( )1أخرجو البزار مسنده= البحر الزخار ( )18 /9عن عمران ح 3521بمفظو.
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-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 427/4من طريق وكيع مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في مسنده  427/4من طريق قتادة مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في مسنده  427/4من طريق محمد بن جعفر مختمف األلفاظ .
كذلك أخرجو في مسنده  428/4من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  437/4من طريق أبي عوانة مختمف األلفاظ.

-أخرجو الحاكم في المستدرك  535/3ح  988من طريق محمد بن يعقوب الحافظ مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو باب االخبار بظيور السمن في ىذه االمة  123/15ح  6729من طريقأحمد بن عمي بن المثني مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في سننو باب ذكر بأن خير الناس  212/16عن طريق الحسن بن سفيان مختمف

األلفاظ .

-أخرجو أبو داوود الطيالسي في مسنده  186/2باب عمران  9/22من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن الجعد في مسنده  196/1باب شعبو عن أبي حمزةح  12832من طريق عمى بن جرىممختمف األلفاظ

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو  404/6ح  32410من طريق وكيع جزء من حديث بمفظو-أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  351/5ح  5265من طريق قتادة مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في المعجم الكبير  212/18ح  526من طريق قتاد مختمف األلفاظ.

-أخرجو البييقي في السنن الكبرى  128/10باب الوفاء بانذر ح  20088من طريق محمد بن

الحسين مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:
*أبك ىك ً
ام وؿ :فضيؿ بف حسيف بف طمحة البصرم أبك كامؿ الجحدرم(ت427ق)

()1

روى عن :أبي عوانة الوضاح بن عبد هللا ،ويحيى بن سعيد القطان ،و حماد بن زيد ،وحماد بن سممة.
روى عنو :البخاري تعميقاً ،ومسمم ،وأبو داود ،وأبو بكر َّ
البزار (.)2

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )269 /23تيذيب التيذيب ()291 /8تقريب التيذيب (ص. )447 :
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )72 /7تاريخ اإلسبلم ت بشار ()901 /5الكاشف (. )124 /2
الثقات البن حبان ( )10 /9رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)880 /2
سير أعبلم النببلء ط الحديث ( )586 /17الكنى واألسماء لئلمام مسمم (.)704 /2

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)269 /23
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وثقو ابن حجر( ،)1وعمي بن المديني( ،)2والذىبي وزاد مشيور (،)3وقال مرة الحافظ ( ،)4وذكره ابن

حبان في الثقات ( ،)5وقال أحمد بن حنبل :بصير بالحديث متقن يشبو الناس ولو عقل سديد (.)6
قمت :ثقة.

(()7ت 781 - 777ق) (.)8

*

روى عن :قتادة بن دعامة  ،ومحمد بن إسحاق بن يسار  ،ومحمد بن المنكدر.

روى عنو  :أبو داود الطيالسي  ،وأبو الربيع الزىراني  ،وأبو كامل الجحدري (.)9
وثقو َّ
طنِي( ، )10وأحمد بن حنبل،ويحيى بن سعيد القطان ( ،)11وأبو زرعة (، )12
الدارق
َُ ْ ّ
وقال الذىبي :الحافظ ( ، )13وقال ابن حجر ثقة ثبت ،و قال أبو حاتم :صدوق ثقة (، )14
وذكره ابن حبان في الثقات

()15

قمت :ثقة.

الس يد ً
كس ُّي ( 777ق)(.)16
الخطَّاب َّ
ادة بف ىع ًزٍيز بف ىع ٍم يرك بف ىرًب ٍي ىعة أبك ى
امة بف قىتى ى
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
روى عن :أنس بن مالك  ،وعمران بن حصين ،و بديل بن ميسرة العقيمي .
( )1تقريب التيذيب (ص.)447 :
( )2تيذيب التيذيب (.)291 /8
( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)901 /5

( )4سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)586 /17
( )5الثقات البن حبان (.)10 /9
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)72 /7
( )7تقريب التيذيب (ص )580 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ()773 /4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)442 /30
الكاشف ( )349 /2الثقات البن حبان ()562 /7موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)697 /2

( )8تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)773 /4

( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)445 /30
( )10موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)697 /2
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)448 /30
( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)41 /9
( )13تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)773 /4
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)41 /9
( )15الثقات البن حبان (.)562 /7
( )16تيذيب الكمال ( )498/23تقريب التيذيب (.)453الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)135/7الثقات البن حبان
(322/5العمل البن المديني ( ،)37التاريخ الكبير ( ،)185/7الكنى واألسماء ( ،)286/1سير أعبلم النببلء ط الرسالة
( ،)269/5طبقات المدلسين ( )43الكاشف (.)134 /2
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روى عنو:حماد بن سممة  ،وحميد الطويل ،وحسين بن ذكوان المعمم (.)1

وثقو ابن معين( ،)2والعجمي( ،)3وابن حجر وزاد ثبت( ،)4وابن سعد وزاد مأمون حجة في

الحديث( ،)5وقال ابن سيرين :ىو أحفظ الناس( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من حفاظ
أىل زمانو( ،)7وقال الذىبي :الحافظ العبلمة( ،)8وقال مرة أخرى :حافظ ثقة ثبت ،لكنو مدلس :ورمى
بالقدر(.)9

قمت :ثقة ثبت لكنو مدلس ولم يصرح بالسماع.
* زرارة بف أكفى العامرم الحرشي أبك حاجب البصرم القاضي ([)10ت92ق]

()11

روى عن :أبي ىريرة ،وابن عباس ،وعمران بن حصين.

وروى عنو :قتادة ،وداود بن أبي ىند  ،وبيز بن حكيم(.)12

وثقو ابن معين ،)13( :وابن سعد ( ،)14والنسائي( ،)15وابن حجر وزاد عابد ( ،)16والعجمي وزاد ،رجل

صالح ( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات(.)18

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)499 /23
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)135/7
( )3الثقات لمعجمي (.)389
( )4تقريب التيذيب (.)453

( )5طبقات ابن سعد (.)171/7
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)135/7
( )7الثقات البن حبان (.)322/5
( )8تذكرة الحفاظ (.)92/1
( )9ميزان االعتدال (.)385/3

( )10تيذيب التيذيب ( )322 /3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )340 /9تقريب التيذيب (ص )215 :الوافي
بالوفيات ( )128 /14سير أعبلم النببلء ط الرسالة ()516 /4الثقات البن حبان ( )266 /4جامع التحصيل (ص:
 )176سير أعبلم النببلء ط الرسالة ( )516 /4الكاشف (.)402 /1
( )11تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1096 /2الثقات البن حبان (.)266 /4

( )12تيذيب التيذيب ( )322 /3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (. )340 /9
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)603 /3
( )14الطبقات الكبرى ط العممية (.)110 /7
( )15سير أعبلم النببلء ط الرسالة ( )516 /4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)341 /9
( )16تقريب التيذيب (ص )215 :اإلصابة في تمييز الصحابة (.)462 /2
( )17الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)165 :
( )18الثقات البن حبان (.)266 /4
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قمت :ثقة .

إسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ألن فيو قتادة بن دعامة ثقة ثبت مدلس ولم يصرح بالسماع والمتن اصمو
في البخاري .

التعميؽ :

*بياف النبي عميو الصالة كالسالـ افضمية الصحابة كمكانتيـ كزمانيـ
َِّ
ون
*كا ٍل يم ىراد ًبقى ٍرًن ًو  -صمى هللا عميو كسمـ ِ -في َى َذا اْل َحِديث ُى ْم َّ
ين َيمُ َ
ونيُ ْم التَّابِ ُع َ
الص َح َابةَ ،واْل ُم َراد بِالذ َ
ى
()1
ِ
ِ
َّ
ونيُ ْم تَابِ ُعو التَّابِعين
ين َيمُ َ
والذ َ
*كضح الحديث جرـ كعظـ شيادة الزكرى  :قىاؿ ًفي ٍ ً ً
كؿ
االخت ىي ىارات :ىك ىخ ىبر « ىي ٍش ىي يد ىكال ىي ٍستى ٍش ًي يد» ىم ٍح يم ه
ى
ِ
كر كًا ىذا أىدَّل ى ً ِ
ادة قَْبل الطَّمَ ِب قَام باْلو ِ
اد ًة ُّ
َم َانة أ ََّدا َىا
ىعمىى ىش ىي ى
ان أَ ْف َ
اج ِب َو َك َ
الز ً ى
ض ُل َك َم ْن ع ْن َدهُ أ َ
اآلدم ُّي شيَ َ َ
َ َ
()2
اج ِة َواْل َم ْسأَلَةُ.
قَْب َل اْل َح َ
*كقكلو كيفشكا فييـ السمف كيحبكف السمانة يريد كثرة المحم وأنو الغالب عمييم وقولو يحبون السمانة

كذا ألكثر الرواة  ،ومعناه كثرة حرصيم عمى الدنيا والتمتع من طيباتيا والسرف في عرضيا (.)3

الحديث الرابع عشر:

ط ًر ً
ً
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ىن و
ؼ ٍب ًف
اؿ :ىنا يش ٍع ىب ية ،ىع ٍف قىتى ى
ادةى ،ىع ٍف يم ى ٌ
اؿ :ىنا ىبق َّي ية ،قى ى
اف ،قى ى
ً
ً
ىف رسكؿ ًَّ
عب ًد ًَّ
اَّلل ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ -ىج ىمعى
ىٍ
اَّلل -ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو " -أ َّ ى ي ى
ً ً
و
َّ
ت ىفمى َّما
اف يي ىسمًٌ يـ ىعمى َّي ىحتَّى ا ٍكتىىكٍي ي
اؿ :ىك ى
ىب ٍي ىف ىحجَّة ىك يع ٍم ىروة ىكلى ٍـ يي ىح ًٌرٍم يو ىكلى ٍـ ىي ٍن ًز ٍؿ ًبو كتى ه
اب يي ىح ًٌريم يو ،ىكأىن يو ،قى ى
الس ىال يـ ىعمى َّي "(.)4
ب َّ
ا ٍكتىىكٍي ي
ت ىذ ىى ى
-أخرجو البخاري في في كتاب الحج  144/2باب التمتع ح  1571من طريق قتادة مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في في كتاب التفسير  27/6باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ح 4518من طريق مسدد
مختمف األلفاظ.

-أخرجو مسمم في صحيحو في في كتاب الحج  899/2باب جواز التمتع ح  167عن طريق مطرف

بن عبد هللا مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في في كتاب الحج  900/2باب جواز التمتع عن عمران ح  172عن طريق حامد بن
عمران البكراوي مختمف األلفاظ.

( )1بستان األحبار مختصر نيل األوطار (.)627 /2
( )2المصدر السابق (.)628 /2

( )3مشارق األنوار عمى صحاح اْلثار (.)220 /2
( )4أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()19 /9عن عمران بمفظو.
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-أخرجو النسائي في سننو في في كتاب مناسك الحج  149/5ح  2726من طريق مطرف مختمف

األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في في كتاب مناسك الحج 155/5ح  2727من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن ماجو في سننو  991/2باب التمتع بالعمرة ح  2978عن طريق مطرف بن عبد هللا

مختمف األلفاظ.

-أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الحج  1143/2باب في القران ح  1854من طريق قتادة

مختمف األلفاظ

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 427/4من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  428/4من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  436/4من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.
-أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الحج  244/9ح  3937من طريق مطرف مختمف

األلفاظ.

أخرجو َّالبزار في مسنده  29/9ح  3536من طريق محمد بن عبد هللا المخرمي مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  61/9ح  3587من طريق عمرو بن عمي بن بحر مختمف األلفاظ.
-أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  166/2ح  866من طريق أبي داود مختمف األلفاظ

-أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو  16/3باب من رخص في عمرة في أشير الحج ح  13042من

طريق ابن عبد هللا مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مصنفو  289/3باب فيمن قرن بين الحج العمرة ح  14294من طريق مختمف

األلفاظ.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  117/18ح  232من طريق شعبة مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في  118/18ح  236من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في  123/18ح  248من طريق مطرف مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  135/18ح  283من طريق معاذ بن المثنى مختمف األلفاظ.

-أخرجو اإلمام البييقي في السنن الكبرى  21/5باب من القرن ح  8850من طريق مطرف مختمف

األلفاظ.
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رجاؿ اإلسناد.

()1

*محمد بف عمرك بف حناف الكمبي  ،أبك عبد هللا الحمصي،

(ت 457ق )

()2

روى عن :بقية بن الوليد  ،وضمرة بن ربيعة الرممي ،ويحيى بن عبد هللا الرقي.

روى عنو :النسائي  ،وابراىيم بن محمد الكندي ،و أحمد بن عمير بن جوصاء الدمشقي،
()5
ِ
الشامّيِين
وقال الخطيب البغدادي :ثقة ( ،)4وقال أبو أحمد العسكري من ثقات
()7
وقال ابن حجر صدوق ( ،)6وذكره ابن حبان وقال :ربما أغرب

()3

قمت :ثقة.
* ب ًقية ًب ٍف الكلًيد ًب ٍف ً
ً
الم ٍيتى ًم ٌي
ى ٍ
ى ٍ
ى
صائد ًب ٍف ىك ٍعب أبك ىي ٍح يمد الح ٍم ىي ًرم ،ى
روى عن :بحير بن سعد ،ومحمد بن زياد ،ومحمد بن الوليد الزبيدي ،وشعبة .
()8

(ت  797ق)(.)9

روى عنو :ابن المبارك ،وأبو صالح كاتب الميث ،وابراىيم بن موسى ،وىشام (.)10

وثقو ابن سعد وقال :كان ضعيف الرواية عن غير الثقات( ،)11والعجمي وقال :ثقة ما روى عن

المعروفين( ،)12وقال الحاكم ثقة مأمون( ،)13وقال ابن حبان :ثقة مأمون ولكنو مدلس(،)14

( )1تقريب التيذيب (ص )499 :تيذيب التيذيب ()372 /9تاريخ بغداد ت بشار (. )216 /4
تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )206 /26فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص )514 :الكاشف (.)206 /2
الوافي بالوفيات ( )202 /4تبصير المنتبو بتحرير المشتبو ( )291 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)186 /6

سير أعبلم النببلء ط الحديث ( )78 /18تصحيفات المحدثين ()478 /2خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)354 :
( )2الكاشف ( )206 /2الوافي بالوفيات (.)202 /4
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)206 /26
( )4تاريخ بغداد ت بشار (.)216 /4
( )5تصحيفات المحدثين (.)478 /2
( )6تقريب التيذيب (ص.)499 :
( )7الثقات البن حبان (.)124 /9
( )8نسبة إلى ميتم بن سعد ،بطن في ذي الكبلع( .األنساب .)518/12

( )9العمل ومعرفة الرجال رواية عبد هللا ( ،)478/2التاريخ الكبير ( ،)150/2الكامل في ضعفاء الرجال (،)259/2
تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)328/10سير أعبلم النببلء ( ،)457/7طبقات المدلسين (.)49
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)434 /2
( )11طبقات ابن سعد (.)326/7
( )12الثقات لمعجمي (.)83

( )13سؤاالت السجزي لمحاكم (.)93
( )14المجروحون البن حبان (.)200/1
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وقال ابن معين :إذا حدث عن ثقة فميس بو بأس( ،)1وقال أحمد بن حنبل :إذا حدث عن قوم غير
()2

معروفين فبل تقبموه ،وقال أبو زرعة :إذا حدث عن الثقات فيو ثقة

 ،وقال أبو حاتم :يكتب حديثو وال

يحتج بو( ،)3وقال النسائي :إذا قال :حدثنا وأخبرنا فيو ثقة واذا قال :عن فبلن فبل يؤخذ عنو؛ ألنو ال

يدري عمن أخذه( ،)4وقال الخطيب :كان صدوقاً( ،)5وقال ابن الجوزي :كان مدلساً يروي عن قوم

متروكين ومجيولين( ،)6وقال الذىبي :أحد األئمة الحفاظ ( ،)7وقال ابن حجر :صدوق كثير التدليس
عن الضعفاء(.)8

قمت :صدوق لم يصرح بالسماع من المرتبة الرابعة من مراتب التدليس(.)9
*شعبة بف الحجاج بف الكرد ،الك ً
اس ًط ٌي ،العتكي أبك ًبسطاـ
ي
ٍ
ىٌ ٍ ى
()12
()11
ص ِّرف
روى َعن :قَتَ َ
ادةَ ،وأبي إِ ْس َحاق واْل َح َسن ،وطَمحة ْبن ُم َ
()14
حماد بن س (َّ )13
ويحيى القَطّان
َرَوى َعنوَّ :
ممة  ،والثوريَ ،
َ َ
مأمونا ثبتًا صاحب حديث حجة ( ,)15وقال عبد الرحمن ابن ميدي :شعبة بن
قال ابن سعد ثقة
ً
()10

الحجاج إمام في الحديث ( ,)16وقال ابن حجر ثقة حافظ متقن ( ،)17وقال أبو حاتم  :ثقة ( ،)18وقال
( )1تاريخ ابن معين رواية أبي محرز (.)79
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)435/2
( )3الجرح والتعديل (.)435/2
( )4تيذيب الكمال (.)198/4

( )5تاريخ بغداد وذيولو (.)126/7
( )6الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)146/1
( )7المغني في الضعفاء (.)109/1
( )8تقريب التيذيب (.)126

( )9طبقات المدلسين(.)49/1
( )10الطبقات الكبرى ط العممية ( )207 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )244 /4الثقات لمعجمي
ط الباز (ص)220 :مشاىير عمماء األمصار (ص )280 :تاريخ بغداد ت بشار (.)353 /10
( )11الثقات البن حبان ()446 /6

( )12التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ()244 /4
( )13الثقات البن حبان ()446 /6
( )14التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ()244 /4
( )15الطبقات الكبرى ط العممية ()207 /7
( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()11 /1
( )17تقريب التيذيب (ص)266 :

( )18الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)163 /1
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العجمي  :ثقة ،تقي ( ,)1وقال سعيد بن عامر :ثقة المأمون ( ،)2وقال المبارك ابن المستوفى :شعبة

الحجة الحافظ وشيخ اإلسبلم»( ،)3وقال النووي :شعبة بن الحجاج اإلمام المشيور ( ،)4وقال ابن
()5
ولُ :شعبة أميرالمؤمنين ِفي الحديث( ،)6وقال
معين :شعبة إمام المتقين  ،و َك َ
ان ُسفيان الثوري َيقُ ُ
االجري :شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ،)7( ،وقال الذىبي الحافظ أمير المؤمنين في

()8
ادات أىل َزَمانو حفظاً
ان من َس َ
الحديث ثبت حجة ويخطئ في االسماء قميبل  ،وقال ابن حبانَ َك َ
()9
واتقاناً وورعاً وفضبلً

قمت :ثقة ثبت حافظ (أمير المؤمنين في الحديث).

الس يد ً
كس ُّي ( 777ق) ثقة ثبت لكنو مدلس سبقت ترجمتو
الخطَّاب َّ
ادة أبك ى
امة بف قىتى ى
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
في الحديث الثالث عشر.
*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير أبكعبد هللا البصرم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.

إسناد ىذا الحديث حسن :ألن فيو بقية بن الوليد صدوق وقتادة مدلس ولكن قتادة توبع في

رواية اإلمام مسمم من حميد بن ىبلل والمتن صحيح أصمو عند اإلمامين البخاري و مسمم.

الحديث الخامس عشر:

ً
ً
اف التٍَّي ًم ًٌي ،ىع ٍف أبي ا ٍل ىع ىال ًء ،ىع ٍف
م ،ىع ٍف يسمى ٍي ىم ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
اؿ :ىنا ابف أبي ىعد وٌ
ً
ىف رسكؿ ًَّ
ط ًر و
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
اؿ لى يو:
ؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
يم ى ٌ
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى ي ى
الش ٍي ًر ىش ٍي نئا ،ىكًاَّال فىًإ ىذا أى ٍفطىر َّ
ت ًم ٍف ىس ىر ًر ىى ىذا َّ
ص ٍـ ىي ٍك ىم ٍي ًف» ىي ٍع ًني ًإ ىذا أى ٍفطى ىر
ص ٍم ى
«ًإ ٍف يك ٍن ى
اس فى ي
الن ي
ت ي
ى
َّ
اف(.)10
ض ى
اس ًم ٍف ىش ٍي ًر ىرىم ى
الن ي
سبق تخريجو في الحديث الثامن .

( )1الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)220 :
( )2تاريخ بغداد ت بشار (.)353 /10
( )3تاريخ اربل (.)138 /2

( )4تيذيب األسماء والمغات (.)244 /1
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)493 /12
( )6التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )244 /4تقريب التيذيب (ص.)266 :
( )7سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)68 :
()8ا لكاشف (.)485 /1

( )9الثقات البن حبان (.)446 /6
( )10أخرجو اإلمام البزار في مسنده= البحر الزخار ()20 /9عن عمران بمفظو.
64

َّ
بف ىك ًنيز(،)1أبك ىح ٍف ً
بف ىب ٍح ًر ً
بف عمي ً
س
*عمرك ي
ى
ص الفىال ي
روى عن :ابن ميدي وغندر وعبد هللا بن إدريس ،وابن أبي عدي (.)4
بن َشيريار ،وعفَّان بن م ٍ
سمم ،وأبو َرْو ٍ
ق اليََّزانِي (.)5
روى عنوُ :محمد ُ
الحسين ِ ْ
بن ُ
َ ُ ُ ُ
النسائِي:ثقة حافظ صاحب ح ٍ
ديث(،)6وقال مسممة بن قاسم ثقة حافظ ( ،)7وقال ابن
وقال َّ َ
َ َ َ
وزي :ثقة إمام ،حافظ ،صدوق( ،)8وقال ابن حجر ثقة ،حافظ ( ،)9وقال َّ
الج ِ
الذىبي :ثقةإمام ،ثَبت،
َ
)
11
(
)
10
(
ظ ِمن ىؤ ِ
الء
ص ِرة أحف َ
َ
بالب ْ
قال أبو ُزْرعةَ :ولم ُي َر َ
َحافظ ، ،وقال بدر الدين العيني :ثقة ،حافظ  ،و َ
ِ
بن الفَبلَّ ِ
كر ِمنيم َعمرو ِ
س( ،)12وذكره ابن ِحبَّان في الثقات( ،)13وقال الدارقطني :إمام متقن
الثبلثة ،وَذ َ
()2

م(429ىػػػػػػػػ )
الب ٍ
ى
ص ًر ي

()3

وقال أبو حاتم :كان صدوقاً( ،)16وقال مرة أوثق من َعمي بن
( ,)14وقال ابن معين :صدوق(،)15
َ
ّ
اْل َمِدينِي(.)17
ّ
قمت :ثقة حافظ.
*محمد بف أبى عدم البصرم يكنى أبا عمرك(ت792ق)

()18

روى عن :سميمان التيمي ،وحميد الطويل ،وابن عون ،وداود بن أبي ىند

()19

(َ )1كنِيز :التمر الذي ُيكتنز لمشتاء في قواصر وأوعية .لسان العرب (.)402/5
( )2الفبلَّس :بفتح الفاء ،وتشديد البلم ألف ،نسبة لمن يبيع الفموس ،وكان صيرفياً .األنساب لمسمعاني( .)270/10
( )3الثقات البن ِحبَّان( .)487/8
( )4تيذيب التيذيب (.)80 /8

( )5المنتظم في تاريخ المموك واألمم( ).32/12
( )6سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)470 /11
( )7تيذيب التيذيب (.)82 /8
( )8المنتظم في تاريخ المموك واألمم( .)32/12
( )9تقريب التيذيب (ص)424 :
( )10تذكرة الحفاظ( .)56/2
( )11مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار ()401 /2
( )12المنتظم في تاريخ المموك واألمم( .)32/12
( )13الثقات البن ِحبَّان (.)487/8
14

( ) انًؤتهف ًانًختهف ()1532/4

( )15إكمال تيذيب الكمال (, )232 /10تاريخ بغداد()122/14
( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)249/6
( )17طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص)215 :

( )18الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)186 /7الطبقات الكبرى ط العممية (، )214 /7الثقات البن حبان ()440 /7
( )19تيذيب التيذيب ()12 /9
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روى عنو :وعمرو بن عمي ،ومحمد بن بشار ،ومحمد بن المثنى

()1

وثقو ابن سعد ( ،)2وابن معين ( ،)3وأبو حاتم( ،)4واكرم الفالوجي( ،)5وابن حجر( ،)6والنسائي
()9

والعجمي ( ،)8وقال الذىبي الحافظ  ،الثقة

قمت :ثقة.

* سميماف بف طرخاف التيمي

()11

وقال مرة ثقة جميل

كيكنى أبا المعتمر "بصرم"،

( )7

()10

()12

(ت722ق) (.)13

روي عن :قتادة بن دعامة ،ومعبد بن ىبلل ،ويزيد بن عبد هللا بن الشخير (.)14

روى عنو :محمد بن أبي عدي  ،وسفيان الثوري ،وسفيان بن عيينة (.)15

وثقو ابن حبان ( ،)16وأحمد بن حنبل  ،وابن معين ،والنسائي ( ،)17والعجمي ( ،)18وقال ابن
ان ُسمَ ْي َمان التَّْي ِمي
:ك
حجر:ثقة ،عابد( ،)19وقال ابن سعد :ثقة كثير الحديث( ،)20وقـ ـ ـال اب ـ ـن معين
َ
َ
ّ
ُي َدلس(،)21وقال العبلئي :أحد الحفاظ ( )22وقال الذىبي:أحد األئمة األعبلم ،وكان عابد أىل البصرة
( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()186 /7
( )2الطبقات الكبرى ط العممية (.)214 /7
( )3تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)64 :
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)186 /7

( )5المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (. )487 /2
( )6تقريب التيذيب (ص.)465 :
( )7تيذيب التيذيب (.)13 /9
( )8الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)410 :

( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1197 /4تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)236 /1
( )10ميزان االعتدال (.)647 /3
( )11أخوالو بنو تميم ،نزل فييم فنسب إلييم الطبقات لخميفة بن خياط (ص.)376 :
( )12الطبقات الكبرى ط العممية ( )188 /7تقريب التيذيب (ص )252 :الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)203 :
إكمال تيذيب الكمال ( )70 /6الطبقات لخميفة بن خياط (ص )376 :الثقات البن حبان (.)300 /4

( )13الثقات البن حبان ( )300 /4تقريب التيذيب (ص.)252 :
( )14تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)6 /12
( )15المصدر السابق (.)7 /12

( )16الثقات البن حبان (.)300 /4
( )17تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)8 /12
( )18الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)203 :
( )19تقريب التيذيب (ص.)252 :
( )20الطبقات الكبرى ط العممية (.)188 /7

( )21تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)141 /4
22

( ) جايع انتحصيم (ص)032
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وأحد العمماء بيا ( ،)1وقال مغمطاي :أحد الفضبلء االثبات ( ،)2وصفو النسائي وغيره بالتدليس من

المرتبة الثانية ()3وقال ابن حبان مرة  :كان من عباد أىل البصرة وصالحييم ثقة واتقاناً وحفظاً ممن

كان يذب عن السنن ويقوى من إنتحميا (.)4
قمت :ثقة .

*يزيد بف عبد هللا بف الشخير العامرم  ،أبك العالء البصرم،

()5

(ت777ق) (.)6

روى عن :البراء بن عازب ،وأبيو عبد هللا بن الشخير،وأخيو مطرف .

روى عنو :سميمان التيمي  ،والضحاك بن يسار ،وقتادة بن دعامة (.)7
()10

وثقو النسائي،)8( :وابن حجر( ،)9والعجمي

وقال الذىبي ثقة  ،فاضبلً كبير القدر

()12

وقال ابن سعد :ثقة لو أحاديث صالحة (، )11
()13

وذكره ابن حبان في الثقات

قمت :ثقة .

*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير أبكعبد هللا البصرم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.

إسناد ىذا الحديث صحيح ألن رواتو ثقات.

الحديث السادس عشر:

ط ًر و
ً
ؼ ،ىع ٍف
اؿ :ىنا ىع ٍب يد َّ
اـ ،ىع ٍف قىتى ى
ادةى ،ىع ٍف يم ى ٌ
الر ٍح ىم ًف ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
اؿ :ىنا ىى َّم ه
ً
ً َّ
الن ًب َّي  -ى َّ
ىف َّ
اؿ طى ًائفى هة ًم ٍف
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ« :ىال تىىز ي
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى
()14
ً
ؽ ظى ً
اى ٍـ»
أ َّ
يم ًتي ىعمىى ا ٍل ىح ًٌ
كف ًم ٍف ىن ىاك ي
يف ييقىاتمي ى
اى ًر ى
( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)879 /3
( )2إكمال تيذيب الكمال (.)70 /6

( )3طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)33 :
()4مشاىير عمماء األمصار (ص)151 :

( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )175 /32تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )180 /3سير أعبلم النببلء ط الرسالة ()494 /4
الكاشف ()386 /2الطبقات الكبرى ط العممية (.)113 /7

( )6تقريب التيذيب (ص.)602 :
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()175 /32

( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )175 /32مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)238 /3
( )9تقريب التيذيب (ص.)602 :
( )10الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)479 :
( )11الطبقات الكبرى ط العممية (.)113 /7
( )12تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )180 /3سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)494 /4
( )13الثقات البن حبان (.)532 /5

( )14أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ( )21 /9بمفظو.
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-أخرجو أبو داود في سننو في في كتاب الجياد  4/3باب دوام الجياد ح  2484من طريق قتادة

مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 429/4من طريق قتادة مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  434/4ح  19895من طريق مطرف بن الشخير مختمف األلفاظ

-أخرجو اإلمام الحاكم في مستدركو  81/2في كتاب الجياد ح  2392من طريق قتادة مختمف

األلفاظ

كذلك أخرجو في مستدركو  497/4باب حديث عمران ح  8391من طريق قتادة مختمف األلفاظ
-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  11/18باب مطرف ح  211من طريق مطرف بن الشخير

مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو  116/18ح  228من طريق قتادة مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو  124/18ح  245عن طريق مطرف بن الشخير مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

َّ
بف ىك ًنيز ،أبك ىح ٍف ً
بف ىب ٍح ًر ً
بف عمي ً
س ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
*عمرك ي
ى
ص الفىال ي
( )1
ً
اف ً
بف ىح َّس ً
م ً
الر ٍح ىم ًف األزدم مكالىـ أبك سعيد البصرم
بف ىع ٍب ًد َّ
* ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ي
بف ىم ٍيد ًٌ
(ت798ق) (.)2
روى عن  :مالك ،وشعبة ،والسفيانين ،وىمام بن يحيى .
روى عنو :ابن المبارك ،ويحيى بن معين ،والفبلس

()3

( )1تيذيب التيذيب (، )279 /6التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )354 /5الكاشف (.)645 /1
تقريب التيذيب (ص ،)351 :الثقات البن حبان ( ،)373 /8تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)241 /1

رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( ،)454 /1طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص:

)144الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذىب (،)463 /1إكمال تيذيب الكمال ( )235 /8المقصد االرشد
()104 /2بحر الدم فيمن تكمم فيو اإلمام أحمد بمدح أو ذم (ص)97 :طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص )144 :الجرح
والتعديل البن أبي حاتم ()254 /1سير أعبلم النببلء ط الرسالة ()192 /9تاريخ اإلسبلم ت بشار ()1156 /4رجال
صحيح مسمم ( )420 /1األعبلم لمزركمي (.)339 /3

( )2التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (. )354 /5
( )3تيذيب التيذيب (.)279 /6
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وقال أبوحاتم إمام ثقة (،)1وقال ابن حجر  :الحافظ اإلمام العمم ( ،)2وقال مرة ثقة ثبت حافظ

عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعمم منو ( ،)3وقال أحمد بن حنبل :ابن ميدي ثقة،
خيار ،من معادن الصدق ،صالح ،مسمم ( ،)4وقال برىان الدين المالكي ثقة ثبت حافظ

قمت :ثقة ثبت

* ىىماـ بف يحيى بف ًدينار ،أىبك عبد ً
هللا ،الع ً
الب ً
م.
صر ُّ
كذ ُّ
ى
ٍ
م ، ،ى
ٌ ٍ ى
ى
روى عن :عبد الممك بن جريج  ،وعطاء ابن أبي رباح ،وقتادة بن دعامة
()6

روى عنو ابن ميدي ،وحبان وعفان ،وحجاج بن منيال (.)9

()5

(ت762ق) (.)7
(.)8

قال ابن سعد :وكان ثقة ربما غمط في الحديث ( ،)10وقال ابن حجر ثقة ربما وىم ( ،)11وقال

الذىبي اإلمام الحجة الحافظ ()12وقال مرة أحد عمماء البصرة وثقاتيا ( ،)13وقال ابن معين :ثقة
()14

صالح

()16

قال العجمي :ثقة ( )15قال ابن حنبل ثبت

وقال مرة ىمام ثبت في كل المشايخ

()17

وقال

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)254 /1
( )2تيذيب التيذيب (.)279 /6
( )3تقريب التيذيب (ص.)351 :
( )4الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذىب ()463 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1156 /4
( )5بيجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل (.)181 /1

( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )302 /30تقريب التيذيب (ص،)574 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/9
 ،)108الثقات البن حبان (،)586 /7تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (،)150 /1تيذيب التيذيب (/11
،)68لسان الميزان ( )420 /7سير أعبلم النببلء ط الحديث (،)7 /7ميزان االعتدال ()310 /4الثقات لمعجمي ط الباز
(ص)461 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ()534 /4الكاشف (.)339 /2

( )7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)237 /8
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)302 /30
( )9تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)150 /1
( )10الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)282 /7
( )11تقريب التيذيب (ص.)574 :

( )12تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)150 /1
13

( ) ييضاٌ االعتذال ()522/4

( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)108 /9
( )15الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)461 :

( )16تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()305 /30الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)108 /9
()17الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()108 /9
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أبو حاتم :ثقة صدوق في حفظو شئ ،)1( ،وقال أبو زرعة :ال بأس بو

()2

()3

حفظو

كان القطان ال يرصى

قمت :ثقة.

امة ثقة ثبت مدلس سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.
إسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ ألن فيو قتادة بن دعامة ثقة ثبت ولكنو مدلس ولم يصرح بالسماع

ولكن يزيد بن عبد هللا بن الشخير ثقة تابع قتادة كما سبق في التخريج لذلك بالمتابعة يرتقي لمحسن

لغيره .

التعميؽ:

* قال الخطأبي (":)4فيو بيان أن الجياد ال ينقطع أبدا واذا كان معقوال؛ ألن األئمة كميم ال يتفق أن

يكونوا عدالً فقد دل ىذا عمى أن جياد الكفار مع أئمة الجور واجب كيو مع أىل العدل ،وان جورىم ال
يسقط طاعتيم في الجياد وفيما أشبو ذلك من المعروف .وقولو ناواىم يريد ناىضيم لمقتال وأصمو من

ناء ينوء إذا نيض والمناوأة ميموزة مفاعمة منو "(.)5
* فَِإذا اتّفقت اْلجماعة عمى حكم عمم أَن تِْمك اْلجماعة المعصومة الظَّ ِ
ق ِفييَا َومن نابذىا
اى َرة بِاْل َح ِّ
َ ََ َ
ََ َ
()6
ات ميتَة ج ِ
ِ
اىمِيَّة " .
اعة َم َ
ان َك َما قيل في خبر آخر"من فَارق اْل َج َم َ
وفارقيا َك َ
َ
* وقا ل النووي :ويحتمل أن ىذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منيم شجعان مقاتمون ومنيم فقياء
ومنيم محدثون ومنيم زىاد وآمرون بالمعروف وناىون عن المنكر ومنيم أىل أنواع أخرى من الخير

وال يمزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار األرض .

* وفي ىذا الحديث معجزة ظاىرة فإن ىذا الوصف ما زال بحمد هللا تعالى من زمن النبي صمى هللا
عميو وسمم إلى اْلن وال يزال حتى يأتي أمر هللا المذكور في الحديث.

* وفيو دليل لكون اإلجماع حجة ،وىو أصح ما استدل بو لو من الحديث (.)7

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)109 /9
( )2ميزان االعتدال (.)310 /4
3

( ) انٌافي تانٌفياخ()005/02

( )4أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطأبي (المتوفى388 :ىـ).
( )5معالم السنن (.)236 /2

ِ
يث ِ
يح َعمَى َش ْر ِط ُم ْسمٍِمَ ،ولَ ْم ُي ْخ ِر َجاهُ المستدرك عمى
صح ٌ
( )6مشكل الحديث وبيانو (ص )324 :قال الحاكم َ :ى َذا َحد ٌ َ
الصحيحين لمحاكم ()497 /4
( )7شرح النووي عمى مسمم (.)67 /13
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الحديث السابع عشر:

ً
ًو
ً و
اؿ :ىح َّدثىًني ىع ٍك يف ٍب يف أبي
اؿ :ىح َّدثىني أبي قى ى
اؿ :ىنا يم ىعا يذ ٍب يف ى ىشاـ ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىمالؾ ،قى ى
ً
و
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ « :ىك ى ً
َّاد ا ٍلعقىيمً ُّي ،ع ٍف م ى و
اء ر يس ً
كؿ
ط ًٌرؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
ىشد ي ٍ
اف م ٍف يد ىع ى
ى
ى ي
ًَّ
ت ىك ىما
ىخ ى
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -المَّ يي َّـ ا ٍغ ًف ٍر لًي ىما أ ٍ
ت ىك ىما ىج ًي ٍم ي
ىعمى ٍن ي
ىس ىرٍر ي
طأ ي
ت ىك ىما أ ٍ
ٍت ىك ىما أ ٍ
اَّلل  -ى
()1
ت»
تى ىع َّم ٍد ي
 أخرجو النسائي في السنن الكبرى في في كتاب عمل اليوم والميمة  365/9باب ما يؤمر المشركأن يقول ح  10766من طريق زكريا بن يحيى مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 438 /4من طريق معاذ بن مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  445/4من طريق حسين ابن محمد بن بيرام مختمف األلفاظ.

أخرجو اإلمام إلى الحاكم في مستدركو في كتاب الدعاء  691/1ح  1880من طريق محمد بنعمي الشيباني مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الرقائق 181/3باب ما يجب عمى المرء من الدعاء ح 899من طريق النضر بن النضر بن محمد ابن مبارك مختمف األلفاظ

-أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو  45/6ح  29352من طريق محمد بن بشر مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في كتاب الدعاء  412/1ح  1394من طريق أبو مسمم الكشي مختمف األلفاظ.كذلك أخرجو في  120/18ح  242من طريق معاذ بن ىشام حديث متقارب األلفاظ.
-أخرجو الشياب القضائي في مسنده  336/2ح  1479من طريق معاذ بن ىشام.

رجاؿ اإلسناد:

*عمرك" بف مالؾ الراسبي الغبرم أبك عثماف البصرم (.)2

روى عن :مروان بن معاوية الفزاري ،وابن عيينة .

ر وى عنو :الترمذي ،وأبو بكر َّ
البزار ،وابراىيم بن يوسف اليسنجاني (.)3
قال ابن عدي :كان يسرق الحديث ( ،)4وقال الذىبي :ضعيف (،)5

( )1اخرحو اإلمام الب ازرفي مسند ه = البحر الزخار ( )22 /9بمفظو.
( )2تقريب التيذيب (ص.)426 :
الكاشف ()87 /2تيذيب التيذيب ( )95 /8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )259 /6
لسان الميزان ت أبي غدة ( )225 /6خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)293 :
( )3تيذيب التيذيب (.)95 /8

( )4المغني في الضعفاء (.)488 /2
( )5الكاشف (.)87 /2
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وقال ابن أبي حاتم قال لي عمي بن نصر :كان كذاباً مع ضعفو ولم يكن بصدوق (،)1

وقال ابن حجر :ضعيف

()2

قمت :ضعيف .
الدستكائي (( )3ت411ق) (.)4
*معاذ بف ًى ىشاـ بف أبي عبد هللا أبك عبد هللا
ى
ى
روى عن :أشعث بن عبد الممك ،وشعبة بن الحجاج ،وأبيو ىشام الدستوائي .

روى عنو :أحمد بن حنبل،واسحاق بن راىوييو وعفان بن مسمم ،وابن المديني (.)5

()6
ص ُدوق لَ ْي َس بِحجَّة
قال ابن معين ثقة وقال مرة َ
وقال ابن حبان :كان من المتقنين ( ،)9وقال ابن قانع :ثقة مأمون ,وذكره ابن شاىين في
()7

وقال مرة ليس بذاك القوي

()8

كتاب الثقات (،)10وقال الذىبي :صدوق صاحب حديث ( ،)11وقال مرة :اإلمام المحدث الثقة (،)12
وقال ابن المديني :أرجو أنو صدوق ( ،)13وقال ابن عدي  :ربما يغمط وأرجو أنو صدوق ( ،)14وقال

ابن حجر صدوق ربما وىم

(.)15

قمت :صدوق .

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )259 /6لسان الميزان ت أبي غدة (.)225 /6
( )2تقريب التيذيب (ص.)426 :

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()140 /28التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (/2
 )713الثقات البن حبان ()176 /9رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)702 /2
التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )366 /7الكامل في ضعفاء الرجال ( )182 /8تاريخ ابن معين -
رواية الدوري (.)263 /4
( )4تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)237 /1
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)140 /28

( )6التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (.)713 /2
()7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (,)263 /4الكامل في ضعفاء الرجال (. )182 /8
( )8التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (.)713 /2
( )9الثقات البن حبان (.)176 /9

( )10سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)106 /8
( )11تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)237 /1
( )12سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)106 /8
( )13الكامل في ضعفاء الرجال (. )182 /8
( )14المغني في الضعفاء (.)665 /2
( )15تقريب التيذيب (ص.)536 :
72

* ًىشاـ بف سنبر ،كىك ابف أبي عبد ً
هللا ،أبك ىبكر الدَّستىك ًائ ُّي (ت752ق) (.)1
ى
ٍ ى ى
روى عن :أيوب السختياني  ،وبديل بن ميسرة  ،وحماد بن أبي سميمان .

روى عنو :شعبة بن الحجاج ،وعبد هللا بن المبارك ،وابنو عبد هللا بن ىشام (.)2

وقال ابن سعد :كان ثقة ثبتاً في الحديث ،حجة إال أنو يرى القدر ( ،)3وقال ابن معين:ثقة (،)4

وقال ابن حجر:ثقة ثبت ( ،)5وقال العجمي( ،)6ووكيع بن الجراح ( ،)7و ابن المديني ( ،)8وابن شاىين

ان ثبتاً ( ،)9وقال الذىبي :حافظ حجة لكنو رمي بالقدر
ََ:ك َ
قمت :ثقة ثبت.
*

()10

 ،كيقاؿ العبدم ،أبك معمر البصرم

وقال مرة :من كبار الحفاظ

()11

()12

روى عن :أنس ،ومطرف بن عبد هللا بن الشخير وعبد هللا بن أبي بكرة

روى عنو :عنبس بن ميمون ،ونوح بن قيس الطاحي ،وىشام الدستوائي ،وخمف بن خميفة (.)13

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )217 /30الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )59 /9الطبقات الكبرى ط دار
صادر ()279 /7سير أعبلم النببلء ط الحديث ( )272 /17التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (،)198 /8
الوافي بالوفيات ( )64 /26تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ()124 /1الثقات البن حبان (، )569 /7

ميزان االعتدال (.)300 /4

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)217 /30
( )3الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)279 /7
( )4تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)244 /4
( )5تقريب التيذيب (ص.)573 :

( )6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)458 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)60 /9
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)220 /30
( )9تاريخ أسماء الثقات (ص.)250 :

()10المغني في الضعفاء (. )711 /2
( )11تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)244 /4
( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)452 /22تيذيب التيذيب ( ،)171 /8تقريب التيذيب (ص،)434 :
المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ( )438 /1خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص )298 :تاريخ اإلسبلم
ت بشار ( )478 /3الثقات البن حبان ( ،)281 /7سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل
(ص،)293 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)16 /7لسان الميزان (.)330 /7

( )13تيذيب التيذيب (.)171 /8
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وثقو ابن معين ( ،)1وقال أبو داود :ثقة ( ،)2وضعفو مرة (،)3وقال ابن حجر مقبول (.)4
قمت :مقبول .

*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير البصرم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.

إسناد ىذا الحديث ضعيف :ألن فيو عمرو بن مالك ال ارسبي ضعيف وبالمتابعة كما سبق في التخريج يرتقي
الى الحسن لغيره.

الحديث الثامف عشر:

ً ً
ً
ًو
ً
اؿ:
يؿ ٍب يف ىس ٍم ىم ى
اف ا ٍل ىم ٌك ُّي ،قى ى
اؿ :ىنا إ ٍس ىماع ي
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف يسمى ٍيـ ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىمالؾ ،قى ى
ً
اف ب ًف ا ٍلحصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ ،قىاؿ رسكؿ ًَّ
اَّلل  -ى َّ
ت ا ٍل ىح ىس ىف ،يي ىح ًٌد ي
ىس ًم ٍع ي
ي ىٍ
ث ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ
صمى هللاي
ى ى ىي ي
()5
ً ً
اَّلل أىفٍضؿ ًم ٍف ًعب ً
يؿ ًَّ
ً
ؼ ًفي ىس ًب ً
يف ىس ىن نة»
ص وٌ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« -لى ىم ٍكًق ي
ىى
ادت ًو ًفي ىب ٍيت ًو ًستٌ ى
ؼ ىر يج وؿ في ى
ىي
سبق تخريجو في الحديث األول.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف مالؾ الراسبي الغبرم أبك عثماف البصرم ضعيؼ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر.

*يحيى بف سميـ،الطائفي،الحذاء ، ،أبك محمد ،كيقاؿ :أبك زكريا (()6ت795ق) (.)7
روى عن موسى بن عقبة ،وعبيد هللا بن عمر ،وابن جريج.

روى عنو الحميدى ،وىارون بن معروف ،وأبو خيثمة ،وأبو بكر بن أبي شيبة (.)8

( )1خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص )298 :تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)478 /3
( )2سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)293 :
( )3المصدر السابق (ص.)323 :
( )4تقريب التيذيب (ص.)434 :
( )5أخرجو اإلمام البزار في مسنده مسند البزار = البحر الزخار ( )22 /9عن عمران بمفظو .
( )6تيذيب التيذيب ()226 /11تقريب التيذيب (ص.)591 :

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )156 /9المتفق والمفترق ( )2043 /3الكاشف (.)367 /2
التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )279 /8الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص )108 :لسان الميزان (/7
 )432الثقات لمعجمي ط الباز (ص،)473 :الطبقات الكبرى ط دار صادر ( ،)500 /5الثقات البن حبان (/7
،)615تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)226 :

( )7الكاشف ( )367 /2تقريب التيذيب (ص.)591 :
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)156 /9
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وثقو ابن معين( ،)1وأحمد بن حنبل( ،)2وابن الجوزي( ،)3والذىبي ( ،)4والعجمي ( ،)5وذكره ابن

()7
()6
ِ
ي ( ، )8وقال أبو حاتم :
حبان في الثقات قال ابن سعد ثقة كثير الحديث  ،وقال النسائي لَْي َس باْلقَ ِو ّ
()9
ص ُدوق َال َبأْس بِ ِو
ال ابن عدي َ
شيخ محمو الصدق و لم يكن بالحافظ يكتب حديثو وال يحتج بو  ،وقَ َ
()12
(،)10وقال ابن حجر :صدوق سيء الحفظ (،)11وقال الدارقطني :سيء الحفظ

قمت :صدوق .

*إسماعيؿ بف عبيد هللا بف سمماف المكي

()13

روى عن :أبيو ،و الضحاك ،ويعقوب بن زيد

روى:عنو يحيى بن سميم ،ويعقوب بن محمد الزىري

قال ابن حجر  :ال يعرف

()15

()14

 ،وقال الذىبي ال يعرف

()16

وقال مرة مجيول

()17

قمت :مجيول .

ً
م ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
األكؿ .

( )1تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)226 :
( )2الكامل في ضعفاء الرجال (.)62 /9

( )3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)196 /3
( )4الكاشف (.)367 /2
( )5الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)473 :
( )6الثقات البن حبان (.)615 /7
( )7الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)500 /5

( )8الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)108 :
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)156 /9
( )10مختصر الكامل في الضعفاء (ص.)818 :
( )11تقريب التيذيب (ص.)591 :

( )12تيذيب التيذيب (.)226 /11
( )13لسان الميزان ( )419 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (، )183 /2المغني في الضعفاء ( ،)84 /1ديوان
الضعفاء (ص ،)35 :ميزان االعتدال (.)238 /1
( )14لسان الميزان ( ،)419 /1المغني في الضعفاء ( ،)84 /1ديوان الضعفاء (ص.)35 :
( )15لسان الميزان (.)419 /1

( )16المغني في الضعفاء (.)84 /1
( )17ديوان الضعفاء (ص.)35 :
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إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو عمرو بن مالك الراسبي ضعيف ،واسماعيل بن سممان المكي
مجيول والحسن البصري لم يسمع من عمران واالسناد منقطع .

الحديث التاسع عشر:

ً ً
و
اد ب يف ر ً
اش ًد ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف
يؿ ٍب يف ىن ٍ
اؿ :ىنا ىع َّب ي ٍ ى
ص ور ،قى ى
اؿ :ىنا إ ٍس ىماع ي
ىح َّدثىىنا يع ىب ٍي يد ٍب يف يم ىح َّمد ،قى ى
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
يم ًتي
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :-ىمثى يؿ أ َّ
ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
اَّلل  -ى
ى ىي ي
ى
()1
مثىؿ ا ٍلمطى ًر ىال ي ٍدرل أ َّىكلي يو ىخير أىـ ً
آخ يرهي»
ٍه ٍ
يى
ى ي ى
أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  78/4من طريق سيف بن عمرو أبو تمام ح 3660مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عبيد بف محمد بف بحر العبدل البصرم

روى عن جعفر ابن سميمان ،وأبي عوانة

()2

()3

روى عنو أبو حاتم (.)4

قال أبو حاتم ثقة( ،)5وقال ابن ححر:شيخ ( ،)6وقال الدارقطني :ضعيف؛ وقال مرة :بصري ليس
بشيء (.)7

قمت :ضعيف.

*إسماعيؿ بف نصر

()8

(ت  471 - 417ق) (.)9

روى عن :أبي بكر اليذلي ( ،)10وزياد بن أبي مسمم أبي عمر العابد .

( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()23 /9عن عمران ح 3527بمفظ.
( )2الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ()55 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)3 /6
لسان الميزان ت أبي غدة (.)360 /5

( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )3 /6الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)55 /7
لسان الميزان ت أبي غدة (.)360 /5
( )4الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)55 /7

الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )3 /6لسان الميزان ت أبي غدة (.)360 /5

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )3 /6لسان الميزان ت أبي غدة (.)360 /5
( )6لسان الميزان ت أبي غدة (.)360 /5
( )7المصدر السابق (.)360 /5
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )202 /2الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)412 /2
( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)33 /5
( )10المصدر السابق (.)33 /5
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روى عنو :حاتم بن أحمد بن الححاح المروزي ،وحماد بن زيد (.)1

قال أبوحاتم :لم أكتب عنو وال أرى بحديثو بأسا (.)2
قمت :صدوق.

*عباد بف راشد

()3

البصرم التميمي (()4ت  160 - 151ه) (.)5

روى عن :الحسن البصري( ،)6وثابت البناني ،وخالو داود بن أبي ىند ،وقتادة (.)7

روى عنو :ابن ميدي( ،)8وىشيم وأبو نعيم ( ،)9وأبو عامرعبد الممك بن عمرو( ،)10واسماعيل

بن نصر(,)11

قال العجمي :ثقة ( ،)12وقال َّ
البزار :ثقة( ،)13وقال أحمد بن حنبل ثِقَة ثِقَة ( ،)14وقال مرة شيخ
()16
()15
ِ
ص ُدوق ( ،)17وقال
ي  ،وقال برىان الدين الحمبيَ :
ثقة صدوق صالح  ،وقال النسائي لَْي َس باْلقَ ِو ّ

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)202 /2
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )202 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (. )33 /5
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)412 /2

( )3تاريخ أسماء الثقات (ص ،)171 :الثقات لمعجمي ط الباز (ص،)246 :الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين
(ص ،)89 :الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص ،)74 :المجروحين البن حبان ( ،)163 /2الكامل في ضعفاء الرجال
( )549 /5سير أعبلم النببلء ط الحديث (،)589 /6التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح
()926 /2ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم (.)255 /1

( )4تيذيب التيذيب ( )92 /5تقريب التيذيب (ص)290 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال (، )116 /14
إكمال تيذيب الكمال ()166 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )79 /6الكاشف ( ،)529 /1اليداية واإلرشاد في
معرفة أىل الثقة والسداد ( ،)863 /2تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص ،)191 :المتفق والمفترق (.)1556 /3
( )5تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)92 /4
( )6الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين (ص.)89 :
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)116 /14

( )8الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين (ص)89 :
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()79 /6
( )10رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()863 /2
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()116 /14
( )12الثقات لمعجمي ط الباز (ص)246 :
( )13إكمال تيذيب الكمال ()166 /7
( )14تاريخ أسماء الثقات (ص)171 :
( )15الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()79 /6

( )16الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص)74 :
( )17الكشف الحثيث (ص)146 :
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ابن حجر صدوق لو أوىام ( ،)1وقال البخاري ييم الشيء ( ،)2وقال ابن معين صالح ،وقال أبو حاتم
صالح الحديث ،وأنكر عمى البخاري ادخال اسمو في في كتاب الضعفاء وقال يحول من ىناك (،)3
وقال ابن حبان يأْتِي بِاْلم َن ِ
اك ِ
ير ( ،)4وقال الذىبي بصري ،صدوق ،إمام (،)5
َ
َ
()6
وقال البرقي :ليس بالقوي ،وقال الساحي :صدوق ،وقال ابن المديني :ال تعرف حالو .

قمت :ضعيف .
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ .
إسناد ىذا الحديث ضعيف  :ألن فيو عبيد بن محمد وعباد بن راشد كبلىما ضعيف والحسن البصري
لم يسمع من عمران واالسناد منقطع.

الحديث العشركف:

ً
س ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف،
ص ير ٍب يف ىعمً وٌي ،قى ىاال :نا ىي ًز ي
اؿ :ىنا ييكين ي
ىح َّدثىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،ىكىن ى
يد ٍب يف يزىرٍي وع ،قى ى
ً
ً
ىف رج نال أىعتىؽ ًستَّ نة أ و
ً
اؿ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ ى ي ٍ ى
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ٍ
اف ٍب ًف يح ى
ىع يبد لى يو ع ٍن ىد ا ٍل ىم ٍكت لى ٍـ ىي يك ٍف لى يو ىم ه
ىج ىز و
ىعتىقى ييـ ًع ٍن ىد م ٍكًت ًو فىىبمى ىغ ىذلً ىؾ َّ
ؽ اثٍ ىن ٍي ًف،
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -فى ىج َّأز ي
ىعتى ى
اء أ ٍ
ىى ٍـ ثىىال ثى ىة أ ٍ
الن ًب َّي  -ى
ىغ ٍي ىريى ٍـ فىأ ٍ ٍ
ى
ىكأ ىىر َّ
ؽ أ ٍىرىب ىع نة» (.)7
أخرجو مسمم في صحيحو في في كتاب العتق  1288 /3باب  12من اعتق شركائو في عبده ح 56
من طريق عمي بن حجر السعدي مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في في كتاب العتق 28/4باب فيمن اعتق عبيداً لو ح  3958من طريق
سميمان بن حرب مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في في كتاب العتق  28/4باب فيمن اعتق ح  3961من طريق مسدد مختمف
األلفاظ.

( )1تقريب التيذيب (ص)290 :
( )2الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين (ص)89 :
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()79 /6
( )4المجروحين البن حبان ()163 /2
( )5سير أعبلم النببلء ط الحديث ()589 /6
( )6إكمال تيذيب الكمال ()166 /7

( )7أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ( )24 /9بمفظو.
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أخرجو الترمذي في سننو في كتاب االحكام 637/3باب من جاء فيمن يعتق مما عميو ح  1364من
طريق قتيبو مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في سننو في كتاب الجنائز 64/4باب الصبلة عمى من يحيف ح  1958من طريق
الحسن مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في السنن الكبرى في كتاب العتق 36/5باب العتق في المرض ح  4957من طريق
يزيد بن زريع مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجو في سننو في كتاب األقضية  786/2باب القضاء بالقرعة ح  2345من طريق
نصر بن عمي الجيضي مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 430/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  440/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  245/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب العتق  159/10باب العتق في المرضى ح  4320من طريق
يزيد بن زريع مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في كتاب السير  407/10باب ما يستحب لئلمام ح 4542من طريق
محمد بن عبد هللا بن جنين مختمف األلفاظ.

أخرجو الطيالسي في مسنده  180/2ح  884من طريق أبي داود مختمف األلفاظ.

أخرجو عبد الرزاق في مصنفو  159/9باب الرجل يعتق ح  16749من طريق معمر مختمف
األلفاظ.

كذلك أخرجو في مصنفو  163/9باب الرجل يعتق ح  16763من طريق الحسن البصري مختمف

األلفاظ.

أخرجو ابن الجعد في مسنده  462/1ح  3177من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم األوسط باب من اسمو أحمد  235/1ح 769من طريق الحسن مختمف
األلفاظ.

كذلك أخرجو في األوسط باب من اسمو أحمد  293/1ح 964من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  153/18باب يونس بن عبيد ح  334من طريق يزيد بن زريع
مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في المعجم الكبير  165/18باب عنبة بن أبي رائقة ح 365من طريق الحسن مختمف

األلفاظ.

كذلك أخرجو في المعجم الكبير  236/18ح 561من طريق عبد هللا بن أحمد بن حنبل مختمف

األلفاظ.
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أخرجو البييقي في السنن الصغرى  207/4باب اعتق شركاءه ح  3426من طريق الحسين بن محمد
الرزباري مختمف األلفاظ.

أخرجو اإلمام البييقي في السنن الكبرى  435/6باب من قال بنسخ الوصية ح 12550من طريق
الحسن البصري مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في السنن الكبرى  481/10باب عتق العبيد ح 2139من طريق أبو زكريا بن أبي
إسحاق المزكي مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في السنن الكبرى  485/10باب إثبات استعمال القرعو ح  21406من طريق أبو
الحسين بن بشران مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

َّ
بف عمي أبك ىح ٍف ً
س ثقة حافظ سبقت ترحمتو في الحديث الخامس عشر.
*عمرك ي
ى
ص الفىال ي
()2
()1
* نصر بف عمي بف نصر بف عمى الجيضمى بصرل أبك عمرك (ت451ق) .
روى عن :يزيد بن زريع ،وبشر بن المفضل ،وخالد بن الحارث ،ومعتمر ،ويحيى بن أبي زائدة

روى عنو :أبو حاتم وأبو زرعة ( ،)3ومحمد بن يحيى الذ ْىمي ،ومحمد بن إسماعيل البخاري (.)4
قال أحمد ابن حنبل  :ما بو بأس ،و قال أبو حاتم :ثقة ،)5(.وذكره ابن حبان في الثقات
وقال ابن خراش ،ثقة

()7

(، )6

 ،وقال الذىبي حافظ ( ،)8وقال مرة العبلمة ،الثقة ( ،)9وقال النسائي :ثقة

( ،)10وقال ابن حجر:ثقة ثبت (.)11

قمت :ثقة ثبت .

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)357 /29الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()471 /8و تاريخ بغداد ت بشار
(،)389 /15الثقات البن حبان ( ،)217 /9المؤتمف والمختمف لمدارقطني (، )2201 /4التعديل والتجريح  ،لمن خرج
لو البخاري في الجامع الصحيح ( ،)774 /2تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق (،)274 /2

رجال صحيح مسمم (.)286 /2

( )2تاريخ بغداد ت بشار (.)389 /15
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)471 /8
( )4تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق (.)274 /2
( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)471 /8
( )6الثقات البن حبان (.)217 /9
( )7تاريخ بغداد ت بشار (.)389 /15
( )8الكاشف (.)319 /2
( )9سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)133 /12
( )10تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1265 /5
( )11تقريب التيذيب (ص.)561 :
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*يزيد بف زريع العيشي  ،أبك معاكية البصرم (()1ت782ق) (.)2
روى عن :ىشام بن حسان ،وىشام بن أبي عبد هللا الدستوائي ،ويونس بن عبيد.

روى عنو :أحمد بن عبدة الضبي  ،وأبو األشعث أحمد بن المقدام العجمي (.)3
قال أحمد بن حنبل :إليو المنتيى في التثبت بالبصرة

شاء هللا ورضيو

()4

()5

وقال مرة ال أعرفو وما بو بأس إن

،وقال بشر الحافي :كان متقناً حافظاً ،وقال الفبلس :ىو من أثبت الناس ( ،)6وقال ابن حجر:

ثقة ثبت ( ،)7وقال ابن سعد :ثقة ،حجة ،كثير الحديث ( ،)8وقال ابن معين :ثقة ( ،)9وقال العجمي:

ثقة( ،)10وقال أبو حاتم  :إمام ثقة (.)11

قمت :ثقة ثبت.

*يكنس بف عبيد بف دينار مكلى عبد القيس مف أىؿ البصرة

روى عن :الحسن ،وابن سيرين ( ،)14وابراىيم التيمي (.)15

()12

(ت729ق) (.)13

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )124 /32تقريب التيذيب (ص ،)601 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/9
، )263الثقات البن حبان (،)632 /7الطبقات الكبرى ط دار صادر (، )289 /7الثقات لمعجمي ط الباز (ص)478 :
( )2الثقات البن حبان (.)632 /7
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)124 /32

( )4المصدر السابق (،)127 /32التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل ()330 /2
5

( ) انعهم ًيعشفح انشجال (.)036/5

( )6التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل ()330 /2
( )7تقريب التيذيب (ص.)601 :

( )8الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)289 /7
( )9تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)64 :
( )10الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)478 :
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)263 /9

( )12تيذيب األسماء والمغات ( ،)168 /2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)520 /32تقريب التيذيب (ص:
،)613
تيذيب التيذيب (،)442 /11األعبلم لمزركمي (،)262 /8رجال صحيح مسمم (،)367 /2الثقات البن حبان (/7
 )647تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )760 /3سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)288 /6
( )13رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)817 /2
( )14الثقات البن حبان (.)647 /7

( )15تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)760 /3
81

روى عنو :الثوري ،وشعبة ( ،)1وىشيم (.)2

قال ابن حبان :كان من سادات أىل زمانو عمماً وفضبلً وحفظاً واتقاناً وسنة وبغصاًألىل البدع (،)3
وقال النووي :كان من سادات أىل زمانو عمماً وحفظاً واتقاناً وسنةً وبغضاً ألىل البدع

()4

وثقو أحمد بن حنبل ،وابن معين ،وأبو حاتم ،)5( :والنسائي ،)6( :وقا ل عمي بن المديني :يونس بن
عبيد أثبت في الحسن من ابن عون ()7وابن سعد ( ،)8وقال الذىبي :ثقة ثبتاً ،حافظاً ،ورعاً ،رأساً في

العمم والعمل ( ،)9وقال مرة :اإلمام ،القدوة ،الحجة ( ،)10وقال ابن حجر  :ثقة ثبت فاضل ورع

()11

قمت :ثقة ثبت .

م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ .

إسناد ىذا الحديث ضعيف ألن الحسن البصري لم يسمع من عمران واالسناد منقطع و المتن صحيح .

الحديث الكاحد كالعشركف:

ً
اف ٍب ًف
س ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىنا ييكين ي
كسمَّـ -ىك ى ً
امكا ىفمى ٍـ
اف في ىسفى ور فى ىع َّر يسكا فى ىن ي
ىى ى

َّ
اؿ:
اؿ :ىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ىعمىى ،قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىنى ،قى ى
ىف رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
اَّلل  -ى
يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ ى ي ى
طمى ىع ًت َّ
صمُّكا»(.)12
ىي ٍستى ٍي ًقظيكا ىحتَّى ى
ىم ىريى ٍـ فى ى
الش ٍم ي
س ىفمى َّما ٍارتىفى ىع ٍت أ ى

-أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الطيارة  76/1باب الصعيد الطيب ح  344من طريق

مسدد مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في صحيحو في كتاب عبلمات النبوة  191/4باب عبلمات النبوة ح  3571من طريق

أبو الوليد مختمف األلفاظ.

( )1الثقات البن حبان (.)647 /7

( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)760 /3
( )3الثقات البن حبان (.)647 /7
( )4رجال صحيح مسمم (.)367 /2
( )5تيذيب األسماء والمغات (.)168 /2

( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)520 /32
( )7المصدر السابق
( )8الطبقات الكبرى ط العممية (.)192 /7
( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار ()760 /3
( )10سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)288 /6
( )11تقريب التيذيب (ص.)613 :

( )12أخرجو البزار في مسنده البحر الزخار ( )26 /9بمفظو.
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-أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الصبلة  474/1باب  55قضاء الصبلة ح  22من طريق

أحمد بن سعيد الدارمي مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة  121/1ح  443من طريق يونس مختمف األلفاظ.-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 431 /4من طريق عبد األعمى مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  442/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  445 /4من طريق يونس مختمف األلفاظ.

-أخرجو الحاكم في مستدركو  408/1باب حديث عبد الرحمن بن ميدي ح  1016من طريق يونس

مختمف األلفاظ.

َّ
البزار في مسنده  44/9ح  3564من طريق محمد بن المثنى وعمرو بن عمي مختمف
-أخرجو

األلفاظ .

كذلك أخرجو في مسنده  57/9ح  3584من طريق عمرو بن عمي عمى مختمف األلفاظ

-أخرجو البييقي في السنن الكبرى  335/1باب غسل الحنب ح  1046من طريق محمد بن عبد هللا

الحافظ مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في السنن الكبرى  336/1باب غسل الجنب ح  1047من طريق أبي بكر الخوارزمي

مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن حبان في سننو في في كتاب الطيارة  124/4ح 1302من طريق الفضل بن الحباب

مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في كتاب الصبلة  319/4ح  1491من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في كتاب الصبلة 375/ح  2650من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن خزيمة في صحيحو  136/1ح  271من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في صحيحو  94/2ح  987من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في صحيحو  97/2ح  994من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

-أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  144/6ح  5964من طريق الحسن مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في  152 /18ح  332من طريق يونس مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في  257/18ح  344من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
-أخرجو الدارقطني في سننو  224/2ح  1437من طريق يونس مختمف األلفاظ.
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رجاؿ اإلسناد:

* محمد بف المثنى بف عبيد بف قيس أبك مكسى الزمف العنزم

()1

(454ق) (.)2

روى عن :يزيد بن زريع ،ومحمد بن أبي عدي ،وعبد األعمى بن عبد األعمى(.)3

روى عنو :الحماعة ،ويحيى بن محمد بن صاعد ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ال ارزيان (.)4

قال مسممة بن قاسم :ثقة مشيور من الحفاظ( ،)5وقال ابن معين :ثقة( ،)6وقال الدارقطني ثقة( ،)7وقال

ابن حجر ثقة ثبت( ،)8وقال محمد بن يحيى الذىمي :حجة( ،)9وقال محمد بن يحيى النيسأبوري
()10

حجة

وقال الذىبي اإلمام ،الحافظ ،الثبت( ،)11وقال أبو بكر الخطيب :كان صدوقاً ،ورعاً ،فاضبلً،

عاقبلً وقال مرة كان ثقة ثبتاً( ،)12وقال ابن حبان صاحب كتاب( ،)13وقال أبو صالح :صالح الحديث

صدوق( ،)14وقال النسائي :ال بأس بو (.)15
قمت :ثقة ثبت .

*عبد األعمى بف عبد األعمى القرشي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
*يكنس بف عبيد بف دينار :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشريف.

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )359 /26تقريب التيذيب (ص)505 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/8
)95
تيذي.ب التيذيب ( ،)427 /9الثقات البن حبان (، )111 /9تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)193 /6
إكمال تيذيب الكمال (.)330 /10

( )2سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)496 /9
( )3المصدر السابق (.)496 /9
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)362 /26
( )5إكمال تيذيب الكمال (.)330 /10

( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)95 /8
( )7تيذيب التيذيب (.)427 /9
( )8تقريب التيذيب (ص.)505 :
( )9سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)496 /9

( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)363 /26
( )11سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)496 /9
( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )364 /26سير أعبلم النببلء ط الحديث (، )496 /9
طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)226 :
( )13الثقات البن حبان (.)111 /9

( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)95 /8
( )15تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)363 /26
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ً
م ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
األكؿ .
إسناد ىذا الحديث ضعيف ألن الحسن البصري لم يسمع من عمران واالسناد منقطع والمتن صحيح في
الصحيحين.

الحديث الثاني كالعشركف:

اؿ :لى َّما قىًد ىـ ىعمً ُّي
ا ٍل ىح ىس ًف ،قى ى
رفىع ككضع ،فىقى ً
اف:
اؿ ع ٍم ىر ي
ى ى ىى ى ى
ى

ً
ً
س ،ىع ًف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ٍاأل ٍ
اؿ :ىنا ا ٍل يم ٍعتىم ير ،ىع ٍف ييكين ى
ىعمىى ،قى ى
ً
صمَّى ًب ًي ٍـ ىكا ىف يي ىك ًٌب ير يكمَّ ىما
ٍب يف أبي طىال وب -رضي هللا عنو -ا ٍل ىب ٍ
ص ىرةى ىك ى
كؿ ًَّ
الشي يخ ص ىالةن يك َّنا ين ً
ييا م ىع ر يس ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ.)1( »-
«أىذ ى
اَّلل  -ى
ى
ٍك ىرىنا ىى ىذا َّ ٍ ى
صمٌ ى ى ى

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الصبلة  156/1باب إتمام التكبير ح  784من طريق إسحاق
الواسطي مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو الطاىر  23/1من طريق معتمرين ح  38بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

*محمد بف عبد االعمى الصنعانى البصرم ( ()2ت425ق) (.)3

روى عن :المعتمر بن سميمان ،وخالد بن الحارث ،ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى .
روى عنو :أبوحاتم ،وأبو زرعة( ،)4ومحمد بن إسحاق بن خزيمة (.)5

وثقو أبوحاتم ،وأبوزرعة( ،)6وابن حجر(،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال النسائي ال بأس بو

()9

قمت :ثقة.

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()26 /9بمفظو.
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )582 /25تيذيب التيذيب ( )289 /9رجال صحيح مسمم ( ،)193 /2الثقات
البن حبان ( )104 /9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )16 /8مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)55 :
( )3التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )174 /1الثقات البن حبان (.)104 /9
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)16 /8
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)582 /25
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)16 /8
( )7تقريب التيذيب (.)182/2

( )8الثقات البن حبان (.)104 /9
( )9مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)55 :
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ً
م(  787ق)(.)1
* يم ٍعتى ًمر بف يسمى ٍي ىماف بف ى
الب ٍ
ط ٍر ىخاف التى ٍيم ٌي أبك يم ىح ٍمد ى
ص ًر ٌ
روى عن :إبراىيم بن يزيد الخوزي ،واألخضر بن عجؤلن  ،ويونس بن عبيد.

روى عنو :أحمد بن حنبل  ،وأحمد بن عبدة الضبي  ،واسحاق بن راىويو

()2

وثقو ابن سعد( ،)3وابن معين( ،)4والعجمي( ،)5وأبو حاتم وزاد صدوق( ،)6والذىبي وزاد

الحافظ( ،)7وابن حجر( ،)8وقال يحيى بن معين :أعمم الناس بحديث أبيو لم يكن أحد من الناس يقوم

في سميمان مقامة( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال الذىبي :كان رأساً في العمم والعبادة(،)11

وقال ابن خراش :صدوق يخطئ من حفظو ،واذا حدث من كتابو فيو ثقة( ،)12وقال يحيى القطان :إذا
حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه فأنو سيء الحفظ(.)13

قمت :ثقة.

*يكنس بف عبيد بف دينار :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشريف.
ً
م ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ .
ى
الب ٍ
*الح ىسف أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
إسناد ىذا الحديث ضعيف ألن الحسن البصري لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع والمتن صحيح
كما سبق في التخريج .

التعميؽ :

ِ ِ
ٍ
ِ َّ ِ
اَّلل َّ
ِ
َعمَى َم ْن
ان أ ْ
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم م ْن َغ ْي ِر َو ْجو َو ِع ْم َر ُ
ي َى َذا اْل َك َبل ُم َع ْن َرُسول َّ َ
قال البزار َ ":وقَ ْد ُرو َ
()14
ٍ
ِ ِ
يح"
ص ِح ٍ
َرَوى َذل َك م ْن َو ْجو َ

( )1التاريخ والكبير ( ،)49/8تاريخ مولد العمماء ووفياتيم ( ،)416/1تيذيب الكمال ( ،)250/28سير أعبلم النببلء
(.)429/7
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)250 /28
( )3طبقات ابن سعد (.)213/7

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403/8
( )5الثقات لمعجمي (.)433
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403/8
( )7تذكرة الحفاظ (.)195/1
( )8تقريب التيذيب (.)539
( )9تاريخ ابن معين رواية ابن محرز (.)166
( )10الثقات البن حبان (.)521/7
( )11الكاشف (.)279/2

( )12ميزان االعتدال (.)142/4
( )13تيزية انتيزية (.)005/12
( )14يسنذ انثضاس = انثحش انضخاس (.)02 /2
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الحديث الثالث كالعشركف:

ادةى ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف،
كس ي
يد ،ىع ٍف قىتى ى
اؿ :ىنا ىس ًع ي
اؿ :ىنا ىع ٍم يرك ٍب يف يح ٍم ىر ى
ؼ ٍب يف يم ى
ىح َّدثىىنا يي ي
اف ،قى ى
كسى ،قى ى
ً
ىف رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىن ىيى ىع ًف
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اَّلل  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ ى ي ى
الش ىغ ً
ار»(.)1
ًٌ
-أخرجو الترمذي في سننو في كتاب النكاح  423/3باب ما جاء في النص عن الشغار من طريق

الحسن مختمف األلفاظ.

-أخرجو النسائي في سننو في كتاب النكاح  111/6باب الشغار ح  3335من طريق الحسن مختمف

األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في كتاب النكاح  227/6باب الشغار ح  3590من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في سننو في كتاب النكاح  228/6باب الجنب ح  3591من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 86/33من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  169 /33من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  177 /33من طريق إبراىيم ابن خالد مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  194/33من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب النكاح  61/8باب الزجر عن أن يجمب ح  3267من طريق

الحسن مختمف األلفاظ.

-أخرجو ابن أبي شيبية في مصنفو باب ما قالوا في الشغار  33/4ح  17506من طريق الحسن

مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  176/2ح  877من طريق الحسن مختمف األلفاظ.-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  147/18ح  315من طريق يوسف بن موسى مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في  148/18ح  316من طريق قتادة مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  165/18ح  366من طريق الحسن بمفظو.

كذلك أخرجو في  170/18ح  384من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

( )1أخشجو انثضاس في يسنذه = انثحش انضخاس ( )02 /2تهفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

*يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف أبك يعقكب الككفي (()1ت454ق) (.)2

روى عن :جرير بن عبد الحميد ،وسممة بن الفضل ،وابن عيينة ،ووكيع

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،والترمذي ،والنسائي ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم (.)3

قال مسممة كان ثقة ( ،)4وقال الذىبي اإلمام ،المحدث ،الثقة ( ،)5وقال النسائي :ال بأس بو(،)6

وقال ابن حجر صدوق(،)7وقال الداودي صدوق( ،)8وقال ابن معين :صدوق( ،)9وقال أبو حاتم:

صدوق (.)10

قمت :صدوق .

*عمرك بف حمراف البصرم (()11ت 411 - 797 :ق) (.)12

روى عن :سعيد بن أبي عروبة ،وىشام بن حسان ،وحماد بن سممة .

روى عنو ىشام بن عبيد هللا الرازي وعيسى بن ابى فاطمة ويوسف بن موسى القطان

()13

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)465 /32تقريب التيذيب (ص ،)612 :تيذيب التيذيب(،)425 /11

سيرأعبلم النببلء ط الرسالة ( ،)221 /12تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق ()313 /2

،طبقات الحنابمة ( )421 /1الثقات البن حبان ( )282 /9اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (،)816 /2
المتفق والمفترق ()2092 /3تاريخ بغداد ت بشار ()445 /16الكاشف( ،)401 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (/6
 ،)235المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ( ،)668 /2التاريخ األوسط ( ،)397 /2مشيخة النسائي =

تسمية الشيوخ (ص،)104 :التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)463 /2
( )2طبقات المفسرين لمداوودي (.)383 /2
( )3تيذيب التيذيب (.)425 /11
( )4تيذيب التيذيب (.)425 /11
( )5سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)221 /12

( )6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)104 :
( )7تقريب التيذيب (ص.)612 :
( )8طبقات المفسرين لمداوودي (.)383 /2
( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()467 /32

( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)167 /8تاريخ اإلسبلم ت بشار (،)235 /6التكميل في الجرح والتعديل
ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)463 /2
( )11تاريخ اإلسبلم ت بشار ()1175 /4تراجم رجال الدارقطني في سننو (ص،)322 :التذييل عمي كتب الجرح
والتعديل ( ،)219 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )227 /6موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث
وعممو (.)93 /3

( )12تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1175 /4
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)227 /6
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قال الذىبي شيخ ( ،)1وقال أبو حاتم الرازي :صالح الحديث ،وقال أبو زرعة الرازي :أحاديثو ليس فييا

شيء ،وقال َّ
البزار :لم يكن بو بأس

()2

 ،وقال أحمد بن حنبل  :صالح الحديث (.)3

قمت :صدوق .

كبة .،قمت ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
* سعيد ابف أبي ىع ير ى
ادة ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
امة بف قىتى ى
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
اسناد ىذا الحديث ضعيف؛ الن فيو قتادة بن دعامة ثقة ثبت وكنو مدلس ولم يصرح بالسماع والحسن
البصري لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع والمتن صحيح من طرق أخرى.

الحديث الرابع كالعشركف:

ً ً
ً
ً
اؿ :ىنا يح ىم ٍي هد ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف
اؿ :ىنا ًب ٍش ير ٍب يف ا ٍل يمفىضَّؿ ،قى ى
يؿ ٍب يف ىم ٍس يعكد ،قى ى
ىح َّدثىىنا إ ٍس ىماع ي
ً
ً َّ
الن ًب َّي ى َّ
ىف َّ
ب ىكىال
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ع ٍم ىر ى
ب ىكىال يج ين ى
اؿ« :ىال ىجمى ى
اف ٍب ًف يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،قى ى
()4
ًش ىغار ًفي ًٍ ً
س ًم َّنا»
اإل ٍس ىالـ ىك ىم ًف ا ٍنتى ىي ى
ب ىفمى ٍي ى
ى
أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الجياد  30/3باب الجمب عمى الخيل ح 2581من طريق بشربن المغفل جزء من حديث بمفظو.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب النكاح  423/3باب النيي عن الشغار ح  1123من طريق بشربمفظو.

-أخرجو النسائي في سننو في كتاب النكاح  111/6باب الشغار ح  3335من طريق بشر بمفظو.

كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب الخيل  227/6باب الجمب ح  3590بمفظو.

كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب الخيل  228/6باب الجنب ح  3591من طريق الحسن
بمفظو.

-أخرجو ابن ماجو في سننو في كتاب الفتن 1299/2باب النيي عن النيبة ح  3937من طريق

جزء من حديث بمفظو.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 431/4من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 439/4من طريق حميد جزء من الحديث بمفظو.
( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1175 /4

( )2التذييل عمي كتب الجرح والتعديل ( )219 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)227 /6
( )3موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو (.)93 /3
( )4أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )28 /9بمفظو .
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كذلك أخرجو في مسنده 440/4من طريق حميد حديث بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 441/4من طريق إبراىيم بن خالد جزء من حديث بمفظو.
كذلك أخرجو في مسنده 442/4من طريق حميد بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 443/4من طريق حميد جزء من حديث بمفظو.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الزكاة  61/8باب الزجر عن أن يجمب المصدق ماشيةح 3267من طريق حميد بمفظو .

كذلك أخرجو في كتاب الغصب  574/11باب الزجر عن انتياب المرء ح  5170من طريق حميد
جزء من حديث بمفظو.

-أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  176/2ح  877من طريق حميد بمفظو.

أخرجو ابن أبي شيبية في مصنفو  33/4ح  17506من طريق حميد جزء من حديث بمفظو.كذلك أخرجو في مصنفو  426/6ح  32622من طريق حميد جزء من حديث بمفظو.

-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  147/18ح  315من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.

كذلك أخرجو  148/18ح  316من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.
كذلك أخرجو  170/18ح  382من طريق حميد حديث بمفظو.

كذلك أخرجو  172/18ح  390من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.
كذلك أخرجو  175/18ح  401من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.

أخرجو الدارقطني في سننو  548/5ح  4831من طريق الحسن جزء من مختمف األلفاظ.-أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب ال جمب  37 /10من طريق الحسن جزء من حديث بمفظو.

شكاىد:

أكالن :عبد هللا بف عمر-رضي هللا عنو-

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 91/2عن ابن عمر جزء من حديث بمفظو .

ثانيان :عبد هللا بف عمرك-رضي هللا عنو-

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 180/2عن عبد هللا بن عمرو جزء من حديث بمفظو.

ثالثان :ابف عباس -رضي هللا عنو-

-أخرجو الطبراني في الكبير  147/11عن ابن عباس ح  11318جزء من حديث بمفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

*إسماعيؿ" بف مسعكد الجحدرم أبك مسعكد البصرم (()1ت428ق) (.)2

روى عن :بشر بن المفضل ،وخالد بن الحارث ،ومعتمر بن سميمان ،ويزيد بن زريع.

روى عنو :النسائي ،وزكريا السجزي ،والبجيري ،وأبو حاتم ،وأبي أبي عاصم ،وأبو جعفر الطبري

()3

قال ابن حجر :ثقة (،)4وقال النسائي :ثقة ( ،)5وقال الذىبي :ثقة( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات (،)7
وقال أبوحاتم :صدوق (.)8

قمت :ثقة.

المفىضَّؿ إماـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الخامس.
* ًبشر ٍبف ي
* حميد الطكيؿ،ابف أبي حميد كىك حميد بف تيركيو ،كيقاؿ ابف؟ يرل ،كيقاؿ ابف تير كيقاؿ ابف
ميراف ،كيقاؿ إبف عبد الرحمف ،كيقاؿ ابف داكر ،أبك عبيدة البصرم
روى عن :انس بن مالك  ،وثابت البناني  ،والحسن والبصري (.)11

()9

(ت724ق) (.)10

روى عنو :شعبة ،ومالك ،والسفيانان ،والحمادان ،وابن عمية ،ويحيى القطان (.)12

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()196 /3تقريب التيذيب (ص)110 :تيذيب التيذيب ( ،)331 /1تاريخ
اإلسبلم ت بشار (،)1089 /5خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)36 :
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)196 /3
( )3تيذيب التيذيب (.)331 /1

( )4تقريب التيذيب (ص.)110 :
( )5تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1089 /5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)196 /3
( )6الكاشف (.)249 /1
( )7الثقات البن حبان (.)102 /8

( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)200 /2
( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()355 /7تيذيب األسماء والمغات ( )170 /1الوافي بالوفيات (.)120 /13
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )219 /3تقريب التيذيب (ص)181 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ()849 /3
الطبقات الكبرى ط العممية ()187 /7الكامل في ضعفاء الرجال (.)65 /3
( )10ميزان االعتدال (.)610 /1

( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)355 /7
( )12تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)849 /3
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قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم :ثقة ال بأس بو( )1قال العجمي :ثقة (،)2وقال عبد الرحمن بن يوسف
بن خراش :ثقة صدوق وقال مرة :في حديثو شيء(،)3وقال الذىبي :كان أحد الثقات ( ،)4وقال مرة

وكان صاحب حديث ،ومعرفة ،وصدق( ،)5وقال ثقة جميل يدلس ( ،)6وقال ابن سعد :ثقة كثير الحديث
إال أنو ربما دلس عن انس بن مالك( ،)7وقال ابن حجر:ثقة مدلس( ،)8صاحب أنس مشيور كثير
التدليس عنو حتى قيل ان معظم حديثو عنو بواسطة ثابت وقتادة ووصفو بالتدليس النسائي وغيره وقد

وقع تصريحو عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره (.)9

قمت :ثقة مدلس .
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث :ضعيف؛ ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح
من طرق أخرى .

التعميؽ :

بين الحديث ان النبي -صمى هللا عميو وسمم -نيى عن االمور التي توقع الفراق واالختبلف
ومنيا الجمب

()10

والجنب (.)11

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)219 /3
( )2الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)136 :
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )359 /7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)849 /3
( )4تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)849 /3
( )5سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)164 /6
( )6ميزان االعتدال (.)610 /1

( )7الطبقات الكبرى ط العممية (.)187 /7
( )8تقريب التيذيب (ص.)181 :
( )9طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)38 :

( )10جمب الجمب :بمعنى الجمبة وىي التصويت الفائق في غريب الحديث (.)224 /1
( )11والجنب :مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة .والمعنى فييما في السباق أن يتبع فرسو رجبل يجمب عميو ويزجره
وأن يجنب إلى فرسو فرسا عريا فإذا شارف الغاية انتقل إليو ألنو أودع فسبقت ترجمتو عميو الفائق في غريب الحديث
(«* )224 /1ال جمب وال جنب» الجمب يكون في شيئين :أحدىما في الزكاة ،وىو أن يقدم المصدق عمى أىل الزكاة
فينزل موضعا ،ثم يرسل من يجمب إليو األموال من أماكنيا ليأخذ صدقتيا ،فنيي عن ذلك ،وأمر أن تؤخذ صدقاتيم
عمى مياىيم وأماكنيم .الثاني أن يكون في السباق :وىو أن يتبع الرجل فرسو فيزجره ويجمب عميو ويصيح حثا لو عمى

الجري ،فنيي عن ذلك النياية في غريب الحديث واألثر (.)281 /1
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()1

"ونيى عن الشغار وىو أن يزوج الرجل ابنتو عمى أن يزوجو اْلخر ابنتو وال صداق بينيما"
()2

َوقال

ونكاح الشغار ال يصح ،وىو أن يزوجو وليتو عمى أن يزوجو اْلخر وليتو وال صداق بينيما
مالك بن أنس في تَ ْف ِسير َذلِك :أما الجمب فَِإن يختمق اْلفرس ِفي السباق فيحرك وراءه َّ
الشيء يستحث
ََ
َ
ْ
فََيسبقت ترجمتو َواْلجنب ،أَن يجنب َم َع اْلفرس الَِّذي يسابق بِ ِو فرس آخر فَُي ْرسل َحتَّى إِذا دنا تحول
رِ
اكبو عمى اْلفرس المجنوب فَأخذ السبقت ترجمتو (.)3
َ
كذلك حث النبي -صمى هللا عميو وسمم -عمى ترك االمور المستقبحة والخارمة لممروءة منيا الدناءة
ِ ()5( )4
والخفة والخسة فقَال رسول َِّ
ِ َّ
ب َفمَ ْي َس منَّا »
صمَّى َّ
اَّلل َ -
اَّللُ َعمَْيو َو َسم َمَ « :-م ْن ْانتَيَ َ
َ َُ ُ

الحديث الخامس كالعشركف:

ً
ح َّدثىىنا مح َّم يد ب يف عب ًد ًَّ
اد ٍب يف ىسمى ىم ىة ،ىع ٍف
اؿ :ىنا ىح َّم ي
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف إً ٍس ىح ى
ى
ي ى ٍ ىٍ
اؽ ،قى ى
اَّلل ا ٍل يم ىخ ًٌرم ُّي ،قى ى
ً
و
كؿ ًَّ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ« :تىمتَّ ٍع ىنا ىعمىى ىع ٍي ًد ر يس ً
اَّلل
يح ىم ٍيد ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ى
ى
ى
()6
صمَّى هللا عمىي ًو كسمَّـ ىفمىـ ي ٍن ًزؿ ًفي ىنا ىنييا كلىـ ي ٍن ىو ع ٍنيا رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ»
اَّلل ى
ى
ي ىٍ ىى ى ٍ ى ٍ
ٍن ى ٍ ى ى ى ى ي ي
سبقت ترجمتو تخريجو في الحديث الرابع عشر

رجاؿ اإلسناد:

()1

* محمد بف عبد هللا بف المبارؾ أبك جعفر المخرمي(()7ت452ق)

( )1عمدة الفقو (ص.)95 :
( )2العدة شرح العمدة (ص.)417 :
( )3المخصص ()221 /1
( )4سنن الترمذي ت شاكر ( )154 /4صحيح االسناد.
(« )5من انتيب فميس منا» رواه أحمد وصححو الترمذي) ولمبخاري "نيى عن المثمة والنيبي" وألحمد "عن النيبة
والخمسة" وعن عمران بن حصين نحو ذلك ،فثبت من طريق جماعة من الصحابة -رضي هللا عنو-م النيي عن النيبة،
ومن جممة ذلك انتياب النثار ،ولم يرد ما يصمح لتخصيصو ،قال الحافظ وال ضعيف فضبل عن صحيح فيكره ،والنثار،
شيء يطرحونو في أيام التزويج من دراىم أو غيرىا ،ويكره التقاطو ،وأخذه ممن أخذه .قال أحمد ىذه نيبةتقتضي
جدا اىـ لمنيي عنو ،ولما فيو من الدناءة والسخف)5( .
التحريم وقيل ليس بمكروه ،قال الشيخ والرخصة المحضة تبعد ً
اإلحكام شرح أصول األحكام البن قاسم (.)65-64 /4
( )6أخرجو البزار في مسنده مسند البزار = البحر الزخار ( )29 /9بمفظو.
( )7تيذيب التيذيب ()273 /9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()535 /25الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()305 /7
تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص )222 :الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ، )181 /1تاريخ بغداد ت بشار (/3
 )427تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( ،)79 /2مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص،)50 :
الثقات البن حبان ( )121 /9لسان الميزان ( ،)518 /7تقريب التيذيب (ص.)490 :

( )1الوافي بالوفيات (.)249 /3
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روي عن :يحيى بن سعيد القطان ،وعبد الرحمن بن ميدي ،ووكيع

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،والنسائي،

()1

()2

قال الخطيب البغدادي كان من أحفظ الناس لؤلثر ،وأعمميم بالحديث ( ،)3وثقو الدارقطني:

وزاد حافظ ( ،)4وأبو حاتم ( ،)5والنسائي وزاد مأمون ( ،)6وصبلح الدين خميل بن أيبك ،)7( :وابن حجر

وزاد حافظ ( ،)8وقال الذىبي :الحافظ الحجة( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)10وقال أبو

كان حافظاً متقناً ( ،)11وقال الذىبي اإلمام ،العبلمة الحافظ الثبت ( ،)12وقال بن عدي :كان حافظاً،
وقال مسممة بن قاسم :كان أحد الثقات جميل القدر (.)13

قمت :ثقة حافظ.

*يحيى بف إسحاؽ السيمحيني أبك زكريا البجمي

()14

(ت471ق) (.)15

روى عن :حماد بن سممة ،وعبد هللا بن لييعة ،وفميح بن سميمان.

روى عنو :أحمدبن حنبل ،وأبو بكر ،وعثمان ابنا أبي شيبة)16( ،ومحمد بن عبد هللا المخرمي (.)17

( )1تاريخ بغداد ت بشار (.)427 /3

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)535 /25
( )3تاريخ بغداد ت بشار (.)427 /3
( )4تاريخ بغداد ت بشار (.)427 /3
( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)305 /7

( )6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)50 :
( )7الوافي بالوفيات (.)249 /3
( )8تقريب التيذيب (ص.)490 :
( )9تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)79 /2
( )10الثقات البن حبان (.)121 /9

( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)535 /25
( )12سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)5 /10
( )13تيذيب التيذيب (.)273 /9
( )14تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)195 /31إكمال تيذيب الكمال ( ،)278 /12تيذيب التيذيب (/11

تقريب التيذيب (ص ،)587 :طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص،)163 :الثقات البن حبان ( ، )260 /9الجرح والتعديل

البن أبي حاتم ( )126 /9الطبقات الكبرى ط العممية (،)244 /7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص)125 :
،تاريخ بغداد ت بشار ( )234 /16تاريخ اإلسبلم ت بشار (، )217 /5تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (/1
)276سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)188 /8
( )15الطبقات الكبرى ط العممية (.)244 /7
( )16تاريخ بغداد ت بشار (.)234 /16

( )17تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)196 /31
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وثقو السمعاني ،)1( :وابن سعد ( ، )2والذىبي وزاد حافظ ( ،)3وقال مرة الحافظ اإلمام الثبت (،)4

وقال أحمدبن حنبل  :شيخ صالح ثقة ،وقال الخطيب البغدادي صدوق ( ،)5وقال المزي صدوق (،)6
()7
ص ُدوق اْل ِم ْس ِكين (.)8
ال ابن معين َ
وقال ابن حجر:صدوق  ،وقَ َ
قمت :صدوق .

* ىح َّماد بف ىسمى ىمة أبك ىسمى ىمة ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .
* حميد الطكيؿ ،ثقة مدلس سبقت ترجمتو في الحديث السابع كالعشريف .
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.

إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح
من طرق أخرى .

الحديث السادس كالعشركف:

ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد
ً
اف
ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
()9
اء ىخ ٍيهر يكمُّ يو»
«ا ٍل ىح ىي ي

ٍب يف
ٍب ًف

ً و
اؿ:
اؿ :ىنا ىح َّب ي
اف ٍب يف ى ىال ؿ ،قى ى
ىم ٍع ىم ًر ،قى ى
كؿ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو-أ َّ
يح ى
ىف ىر يس ى

اد ٍب يف ىسمى ىم ىة ،ىع ٍف يح ىم ٍي ود ،ىع ًف
ىنا ىح َّم ي
ً
ًَّ
َّ
اَّلل  -ى َّ
اؿ:
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب االدب  29/8باب الحياء ح  6117من طريق آدم بن أبي
إياس مختمف األلفاظ.

-أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب اإليمان 64/1باب شعب اإليمان ح  60من طريق محمد بن

المثنى مختمف األلفاظ.

-أخرجو أبو داود في سننو في كتاب االدب 252/4باب الحياء ح  4796من طريق سميمان بن

حرب بمفظو.
( )1إكمال تيذيب الكمال (.)278 /12
( )2الطبقات الكبرى ط العممية (.)244 /7
( )3الكاشف (.)361 /2

( )4سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)188 /8
( )5تاريخ بغداد ت بشار (.)234 /16
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)197 /31
( )7تقريب التيذيب (ص.)587 :

( )8تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)125 :
( )9أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )29 /9بمفظو .
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-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 426/4من طريق يحيى بن سعيد بمفظو.

كذلك أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 427 /4من طريق محمد بن جعفر مختل فاأللفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده 436/4من طريق يحيى بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 442/4من طريق يزيد بن ىارون بمفظو.
كذلك أخرجو في مسنده 440 /4من طريق عفان بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 442/4من طريق يزيد بن ىارون بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 442/4من طريق روح بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده 445/4من طريق إسحاق بن عيسى بمفظو.
كذلك أخرجو في مسنده 446/4من طريق وىب بن حرير بمفظو.

-أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  186/2ح  893من طريق أبي داود مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مسنده  187/2ح  894من طريق أبي داود بمفظو.

-أخرجو ابن أبي شيبية في مصنفو باب في الحياء  213/5ح  5343من طريق أبو بكر بن أبي

شيبة بمفظو.

أخرجو َّالبزار في مسنده  49/9من طريق الحسن ح  3571بمفظو.

كذلك أخرجو في مسنده  64/9ح  3591وكذلك أخرجو في مسنده  65/9ح  3592من طريق
عمرو بن عمي بمفظو.

-أخرجو الطبراني في المعجم الصغير  151/1ح 231من طريق إبراىيم بن عبد هللا بن سعد بمفظو.

كذلك أخرجو في  119 /18ح  238من طريق أحمد بن محمد األصبياني مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  171/18ح  387من طريق محمد بن معمر البحراني بمفظو.
كذلك أخرجو في  202/18ح  493من طريق معاذ بن المثنى بمفظو.

كذلك أخرجو في  205/18ح  501من طريق ادريس بن جعفر بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

* محمد بف معمر بف ربعي القيسي البحراني البصرم كنيتو أبك عبد هللا(()1ت451ق) (.)2

روى عن :أمية بن خالد ،وجعفر بن عون ،وحبان بن ىبلل.
( )1تقريب التيذيب (ص)508 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )105 /8الثقات البن حبان ( ، )122 /9رجال
صحيح مسمم ( ،)214 /2رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( ،)683 /2تيذيب
الكمال في أسماء الرجال ( )485 /26تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( ،)109 /2اإلكمال في رفع االرتياب
عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب ( )422 /1الكاشف ( ،)223 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (/6

 )195مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص، )54 :المؤتمف والمختمف لمدارقطني (.)285 /1
( )2طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)223 :
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روى عنو :الجماعة ،وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار(.)1
قال سعد الممك

()2

بن ماكوال ثقة ( ،)3وقال أبو بكر َّ
البزار :من خيار عباد هللا  ،وقال أبو بكر

الخطيب :ثقة ( ،)4وقال الذىبي :الحافظ الثقة ( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)6وقال النسائي :ال
بأس بو ( ،)7وقال ابن حجر :صدوق( ،)8وقال أبو حاتم :صدوق

قمت :صدوق .

*حباف بف ىالؿ الباىمي أبك حبيب (( )10ت 476ق)

()11

(.)9

.

روى عن :حسان بن إبراىيم الكرماني ،وحماد بن سممة ،وداود بن أبي الفرات ،وسعيد بن زيد.

روى عنو :أبو موسى محمد بن المثنى ،ومحمد بن معمر البحراني ،ويحيى بن محمدبن السكن (.)12

وثقو ابن معين( ،)13والترمذي ،والنسائي ،)14(:والعجمي( ،)15وقال ابن سعد ثقة ثبت حجة(،)16

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)486 /26
( )2سعد الممك ،أبو نصر عمي بن ىبة هللا بن جعفر بن ماكوال (المتوفى475 :ىـ).
( )3اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب (.)422 /1
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)487 /26

( )5تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)109 /2
( )6الثقات البن حبان (.)122 /9
( )7مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)54 :
( )8تقريب التيذيب (ص.)508 :

( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)105 /8
( )10تيذيب التيذيب ()170 /2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )329 /5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/3
 ،)297تقريب التيذيب (ص،)149 :الثقات البن حبان ( ،)214 /8تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)290 /5الكاشف (/1
 ،)306تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( ،)267 /1سير أعبلم النببلء ط الحديث (، )358 /8الوافي بالوفيات

( )217 /11طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)165 :
( )11الكاشف (.)306 /1
( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)329 /5

( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )297 /3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)290 /5
( )14تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)329 /5
( )15الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)105 :

( )16الطبقات الكبرى ط العممية (.)219 /7
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وقال ابن حنبل :إليو المنتيى بالبصرة في التثبيت( ،)1وقال الذىبي :اإلمام ،الحافظ ،الحجة(،)2

وقال َّ
البزار :ثقة مأمون ،وقال الخطيب :كان ثقة ثبتاً

()3

 ،وقال ابن حجر :ثقة ثبت

(.)4

قمت ثقة ثبت .

م ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .
ى
الب ٍ
*ح َّماد بف ىسمى ىمة أبك ىسمى ىمة ى
ص ًر ٌ
* حميد الطكيؿ ،ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الرابع كالعشريف.
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح
من طرق اخرى واصمو في البخاري.

التعميؽ:
*لقد بين الحديث أن الدين االسبلمي مبني عمى حسن الخمق وكيف ال وقد زكى هللا -سبحانو
وتعالى -خمق نبيو حيث قال (واَِّن َك لَ َعمى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم)(. )5
َ
*وفيو الحث عمى التخمق بالحياء والدعوة الى التخمق باالخبلق الحسنة ومدح فضيمة الحياء الذي
()6

يعتبر من أىم أجزاء اإليمان

* خص الحياء بالذكر ىنا من بين شعب اإليمان ،ألن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب ألن الحياء
يبعث عمى الخوف من فضيحة الدنيا واالخرة فيأتمر وينزجر وليذا قال -صمى هللا عميو وسمم -الحياء

خير كمو (.)7

س أ َّ ِ ِ ِ
إن النَّ ْف ِ
ول ِ
ت َع ْب َد اْل َع ِز ِ
اء اْل َع ْزُم ِم َن
الَ " :س ِم ْع ُ
يز ْب َن ُع َم ْي ٍر َيقُ ُ
* قال أبو ُخ َزْي َمةَ قَ َ
َم َارةٌ بالسوء ،فَإ َذا َج َ
َِّ
ت ِىي الَّتِي تَ ْدعوك إِلَى اْلحي ِ
اء. )8( ".
اَّلل كان
ُ َ
ََ
ََْ َ

( )1الوافي بالوفيات ( )217 /11تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)290 /5
( )2سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)358 /8
( )3تيذيب التيذيب (.)170 /2
( )4تقريب التيذيب (ص.)149 :
( )5سورة القمم اية (.)4
( )6قطوف من السنة النبوية .75-56-55/
درسات في الحديث النبوي ص .61
(  )7ا

( )8تفسير ابن أبي حاتم  -محققا (.)2158 /7
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الحديث السابع كالعشركف:

ًً
ً
كر ٍب ًف ىاز ىذ ً
ص ً
اف ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف
اؿ :ىنا يى ىش ٍي هـ ،ىع ٍف ىم ٍن ي
ىك ىح َّدثىىنا ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعم وٌي ا ٍل ىكاسط ُّي ،قى ى
()1
ً
ً َّ
الن ًب َّي ى َّ
ىف َّ
اء ىخ ٍيهر يكمُّ يو»
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ع ٍم ىر ى
اؿ« :ا ٍل ىح ىي ي
اف ٍب ًف يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،قى ى
سبقت تخريجو في الحديث السادس و العشرين
رجاؿ االسناد:

*ا ٍلحسف بف عمي بف رشيد الك ً
اس ًط ٌي
ى
ى ٌ
روى َعنِ :
يزيد بن َى ُارون.

()2

روى َعنوُ :اْلحسن بن ُس ْف َيانَ ،و َغيره (.)3
قال ابن المديني ثقة ،وقال ابن قانع :كان صالحاً ( ،)4وقال مسممة ابن قاسم :مجيول
ِ
الحِديث جدا ( ،)6وقال ابن حجر :صدوق (.)7
حبان ُ :م ْستَقيم َ
قمت :صدوق .

( ،)5وقال ابن

ً
ً
ممي ا ٍلمعمـ كنيتو أبك يم ىع ً
اكىية (ت782ق) (.)8
*ىشيـ ٍبف بشر ٍبف ا ٍلقىاسـ ٌ
الس ٌ
صور بن َاز َذان ( ، )9والزىري  ،واالعمش ،وحميد الطويل ،وعمى بن زيد.
روى عنَ :م ْن ُ
روى عنو :شعبة ،وابن المبارك ،وجرير بن عبد الحميد ،وأبو نعيم ،وأحمد بن حنبل

()10

قال أبو حاتم :ثقة ( ،)11وقال ابن حجر:ثقة ثبت (.)12

قمت :ثقة ثبت .

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )29 /9بمفظو.
( )2تقريب التيذيب (ص ،)162 :لسان الميزان ت أبي غدة (،)76 /3التراجم الساقطة من كتاب إكمال تيذيب الكمال
لمغمطاي (ص.)92 :

( )3الثقات البن حبان (.)174 /8
( )4التراجم الساقطة من كتاب إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي (ص.)92 :
( )5لسان الميزان ت أبي غدة (.)76 /3
( )6الثقات البن حبان (.)174 /8
( )7تقريب التيذيب (ص.)162 :
( )8تقريب التيذيب (ص)574 :الثقات البن حبان ( )587 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )115 /9
( )9رجال صحيح مسمم (.)327 /2
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )115 /9
( )11المصدر السابق (. )115 /9
( )12تقريب التيذيب (ص.)574 :
99

*منصكر بف زاذاف ،الكاسطي كيقاؿ كنية زاذاف أبك المغيرة

()1

(ت727ق)

()2

.

روى عن :الحسن ،وابن سيرين ،وقتادة.

روى عنو :شعبة ،والضحاك بن حمزة ،ومستمم بن سعيد ،وىشيم ( .)3وثقو ابن معين ،و أبو

حاتم ( ،)4وابن حنبل ( ، )5والنسائي ( ،)6وابن سعد :وزاد ثبت(،)7والدارقطني :وزاد حافظ ( ،)8وابن حجر

:وزاد ثبت ( ،)9وقال الذىبي :ثقة كبير الشأن ( )10؛ وقال مرة :ثقة حجة صالح متعبد كبير الشأن

()11

قمت :ثقة ثبت.

م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.

إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح
من طرق أخرى .

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )524 /28الطبقات الكبرى ط العممية (، )226 /7إكمال تيذيب الكمال (/11
 )366تيذيب التيذيب ( )306 /10تقريب التيذيب (ص،)546 :التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء
والمجاىيل (،)193 /1التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )346 /7الثقات لمعجمي ط الدار (،)298 /2
المنتخب من ذيل المذيل (ص )134 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ، )172 /8العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية

ابنو عبد هللا ( )486 /2تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( )107 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار ()739 /3مغاني
األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار ()81 /3طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص)65 :عمل الدارقطني = العمل
الواردة في األحاديث النبوية ( )237 /2الثقات البن حبان ()474 /7رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في
معرفة أىل الثقة والسداد ()709 /2تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص)230 :رجال صحيح مسمم (،)256 /2
التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ( )720 /2الكاشف (.)296 /2

( )2التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)346 /7
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)172 /8
( )4المصدر السابق (.)172 /8

( )5العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا ( )486 /2سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)320 :
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (. )524 /28
( )7الطبقات الكبرى ط العممية (.)226 /7
( )8عمل الدارقطني = العمل الواردة في األحاديث النبوية (.)237 /2
( )9تيذيب التيذيب ( )306 /10تقريب التيذيب (ص.)546 :
( )10الكاشف (.)296 /2

( )11تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)107 /1
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الحديث الثامف كالعشركف:

اَّلل َّ ً
ح َّدثىىنا أحمد ب يف عب ًد ًَّ
اؿ :ىنا
اؿ :ىنا ىي ًز ي
ى
ٍ ىٍ
يد ٍب يف يزىرٍي وع ،قى ى
اؿ :ىنا أحمد ٍب يف ىع ٍب ىدةى ،قى ى
الس يدكس ُّي ،قى ى
ً
ً
ص ىر أ ى
س ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ص ىرهي
ىخاهي ىك يى ىك ىي ٍستىطيعي ىن ٍ
ص ىرهي ىن ى
اؿ « :ىم ٍف ىن ى
اف ٍب ًف يح ى
ييكين ي
ص ٍي وف ،ىرفى ىع يو ،قى ى
اَّللي ًفي ُّ
الد ٍن ىيا ىك ٍاآل ًخ ىرًة» (.)1
َّ
أخرجو َّ
البزار في مسنده  31/9ح  3542من طريق يزيد بن زريع بمفظ .

أخرجو َّ
البزار في مسنده  77/9ح  3607من طريق يونس بن عبيد بمفظو.

أخرجو الخرائطي في مكارم األخبلق  192/1ح  888من طريق يزيد بن زريع مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  154/18ح  337من طريق يونس بن عبيد مختمف األلفاظ.
أخرجو الشياب القضائي في مسنده  289/1ح  475من طريق بمفظو.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان في باب  53التعاون عمى البر  103/10ح  7232من طريق يزيد
بمفظو.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان باب  53التعاون عمى البر  104/10ح  7234من طريق يونس بن
عبيد بمفظو.

رجاؿ اإلسناد:

* أحمد بف عبد هللا بف عمي بف سكيد بف منجكؼ أبكبكرالمنجكفي السدكسي

()2

(ت454ق) (.)3

روى عن :روح بن عبادة  ،وسعيد بن عامر الضبعي ،وأبي داود الطيالسي .

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،والنسائي (.)4

وثقو الذىبي ( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات

()6

 ،وقال ابن حجر صدوق (، )7

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()31 /9بمفظو.
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)365 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (، )58 /2
تيذيب التيذيب ()48 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)27 /6التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع
الصحيح ( ،)330 /1إكمال تيذيب الكمال (، )68 /1الثقات البن حبان ()30 /8فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص:

،)125رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)38 /1
( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )27 /6تيذيب التيذيب (.)48 /1
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)366 /1
( )5تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)27 /6
( )6الثقات البن حبان (.)30 /8
( )7تقريب التيذيب (ص.)81 :
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وقال النسائي صالح ( ،)1وقال مسممة بن قاسم :بصري صالح

(.)2

قمت :صدوق .
*أحمد بف عبدة بف مكسى الضبي ،أبك عبد هللا البصرم

()3

(ت425ق) (.)4

روى عن :أبي عوانة  ،ويحيى بن سعيد القطان  ،ويزيد بن زريع (.)5
روى عنو :مسمم ،والبغوي ،وابن خزيمة ،وخمق (.)6

()11

وثقو مسممة بن قاسم( ،)7وابن حجر( ،)8وأبو حاتم( ،)9وقال الذىبي :ثقة نبيل()10؛ وقال مرة حجة

وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)12وقال النسائي  :ال بأس بو (.)13
قمت :ثقة.

*يزيد بف زريع العيشي ،أبك معاكية البصرم ثقة ثبت.سبقت ترجمتو في الحديث العشريف.

*يكنس بف عبيد بف دينار مكلى عبد القيس مف أىؿ البصرة ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث

العشريف.

م أبك ىس ًع ٍيد ثقةإماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.

إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع.

( )1مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)80 :
( )2إكمال تيذيب الكمال (.)68 /1

( )3تيذيب التيذيب ( )59 /1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )397 /1التاريخ األوسط ( ،)383 /2الجرح
والتعديل البن أبي حاتم ()62 /2مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )56 :الثقات البن حبان ( ،)23 /8تاريخ
اإلسبلم ت بشار (.)1008 /5
( )4التاريخ األوسط ()383 /2

( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)398 /1
( )6الكاشف (.)199 /1

( )7إكمال تيذيب الكمال (.)80 /1
( )8لسان الميزان ( )510 /7تقريب التيذيب (ص.)82 :
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)62 /2
( )10تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1008 /5
( )11الكاشف (.)199 /1

( )12الثقات البن حبان (.)23 /8
( )13مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)56 :
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الحديث التاسع كالعشركف:

ًو
الر ٍح ىم ًف الطُّفى ً
س ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف،
اؿ :ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍب ًد َّ
اك ُّ
اؿ :ىنا ييكين ي
م ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىمالؾ ،قى ى
ً
ىف َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍي ًو ىر يج هؿ ىكًفي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
الن ًب َّي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ً ً
ً ً
ًً
ً
ًً
ىف تيىك ىك ىؿ
ٍىا ىع ٍن ىؾ أىتي ًح ُّ
ب أٍ
اؿ« :ا ٍن ًبذ ى
ىيده ىح ٍمقى هة م ٍف ي
اؿ :ىن ىعتى يو لي م ىف ا ٍل ىكاى ىنة ،قى ى
اؿ :ىما ىىذه؟ قى ى
ص ٍف ور ،فىقى ى
()1
ًإلى ٍي ىيا»
أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب الطب  1167/2باب تعميق التمائم من طريق الحسن مختمف
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 445/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
أخرجو الحاكم في مستدركو في كتاب الطب  240/4باب حديث ميسرة ح  7502من طريق الحسن
مختمف األلفاظ .

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الرقي  449/13ح  6085وكذلك أخرجو في كتاب الرقي
 453/13ح  6088من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو في تعميق التمائم  35/5ح  2346من طريق يونس مختمف األلفاظ.
أخرجو َّ
البزار في مسنده  32/9ح  3547من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو الروياني في مسنده  100/1ح  72من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن الخبلل في في كتاب السنن  64/5ح  1623عن طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  159/18وكذلك أخرجو في المعجم الكبير  172/18من طريق
الحسن ح  391مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب التمائم  589/9ح  19609من طريق الحسن مختمف األلفاظ.
شكاىد:

أكالن :أبك إمامة -رضي هللا عنو-

أخرجو الطبراني في الكبير  167/8عن أبي إمامو ح  7700مختمف األلفاظ.
ثانيان :ثكباف -رضي هللا عنو-

أخرجو الدوالبي األسماء والكني باب من كينتو أبوسامة  593/2عن ثوبان ح  1065مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  99/2عن ثوبان ح  1435مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك" بف مالؾ الراسبي ضعيؼ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر.

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )31 /9بمفظو.
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*محمد بف عبد الرحمف الطفاكم البصرم أبك عبد الرحمف (()1ت787ق) (.)2
روى عن :ىشام بن عروة ،وسميمان بن األعمش ،وأيوب السجستياني.

روى عنو :أحمد بن حنبل ،وأبو خيثمة زىير بن حرب ، ،وعمي بن المديني (.)3

قال ابن معين :صالح ،وقال أبو حاتم :ليس بو بأس صدوق صالح اال انو ييم احيانا (،)4

وذكره ابن حبان في الثقات ( ،)5وقال عمي ابن المديني :ثقة( ،)6و قال أحمد بن حنبل :كان يدلس (،)7

و قال ابن حجر  :صدوق ييم ( ،)8و قال أبو زرعة :ينكر إال أن أحمد حدثنا عنو ( ،)9وقال الدراقطني
قد احتج بو البخاري

()10

قمت :صدوق ييم.

*يكنس بف عبيد بف دينار ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشريف.
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.

إسناد ىذا الحديث :ضعيف ؛ ألن فيو عمرو بن مالك الراسبي ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي كبلىما
ضعيف و ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح من طرق أخرى.

الحديث الثالثكف:

ً
يد،
اؿ :ىنا ىس ًع ه
اؿ :ىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ىعمىى ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
ىف رسكؿ ًَّ
صمَّى
ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اَّلل  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى ي ى

ادةى ،ىع ًف
ىع ٍف ىمطى ور ،أ ٍىك قىتى ى
ً َّ
اؿ« :ىال
هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)652 /25تقريب التيذيب (ص ،)493 :الثقات البن حبان (،)442 /7

تاريخ بغداد ت بشار ( ،)533 /3الكاشف ( ،)194 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)962 /4خبلصة تذىيب تيذيب
الكمال (ص.)349 :

( )2الكاشف ( )194 /2الوافي بالوفيات (.)186 /3
( )3تاريخ بغداد ت بشار (.)533 /3

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)324 /7
( )5الثقات البن حبان (.)442 /7
( )6تاريخ بغداد ت بشار (.)533 /3
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)653 /25
( )8تقريب التيذيب (ص.)493 :

( )9الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي (.)389 /2
( )10سؤاالت الحاكم لمدارقطني (ص.)269 :
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ً
ً
ً
الر ىج ً
يب ًٌ
ؼ ًبا ٍل ىح ًر ً
يح ىال
يص ا ٍل يم ىكفَّ ى
ب ٍاأل ٍير يج ىك ى
اؿ ًر ه
ير أىىال ،ىكًا َّف ط ى
أ ٍىرىك ي
س ا ٍلقىم ى
س ا ٍلقى ٌس َّي ،ىكىال أىٍل ىب ي
اف ،ىكىال أىٍل ىب ي
ً ً
ً
يح لى يو» (.)1
يب ال ٌن ىساء لى ٍك هف ىال ًر ى
لى ٍك ىف لى يو ،أىىال ىكًا َّف ط ى
أخرجو أبو داود في سننو في كتاب المباس  48/4باب من كرىو ح  4048من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب االداب  107/5باب ما جاء في طيب الرجال ح  2788من
طريق سعيد مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  443 /4من طريق قتادة مختمف األلفاظ.
أخرجو الحاكم في مستدركو في كتاب المباس 211/4ح  7400من طريق سعيد بن أبي عروبو
مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  146/18ح  312من طريق سعيد بن أبي عروبو مختمف
األلفاظ.

أخرجو الروياني في مسنده  101/1ح  76من طريق قتادة مختمف األلفاظ.
أخرجو الروياني في مسنده  103/1ح  80من طريق عبد األعمى مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني األثار باب التطيب  128/2ح  3582من طريق عبد
األعمى مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب الرخصة في العمم  384/3ح  6089من طريق ابن أبي عروبة
مختمف األلفاظ
رجاؿ اإلسناد:

َّ
بف عمي ،أبك ىح ٍف ً
س ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
*عمرك ي
ى
ص الفىال ي
*عبد األعمى بف عبد األعمى القرشي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
كبة .،قمت ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
*سعيد ابف أبي ىع ير ى
()3
*مطر بف طيماف الكراؽ أبك رجاء الخراساني(( )2ت749-745ق)

روى عن :الحسن ،وابى رجاء ،وابى نضرة ووقتادة .

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )33 /9بمفظو
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )51 /28تيذيب التيذيب ()167 /10لسان الميزان ( ،)389 /7تقريب
التيذيب (ص )534 :جامع التحصيل (ص)281 :إكمال تيذيب الكمال ( ،)222 /11الجرح والتعديل البن أبي حاتم
( )288 /8الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )317 /1الثقات لمعجمي ط الباز (ص )430 :الثقات البن حبان (/5
 )435الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص )97 :الكامل في ضعفاء الرجال (.)133 /8

( )3تقريب التيذيب (ص.)534 :
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روى عنو :شعبة ،وابن ابى عروبة ،وىشام الدستوائى ،وحماد بن سممة(.)1

قال الذىبي ثقة ( ،)2وقال ابن سعد :كان فيو ضعف في الحديث ( ، )3وقال النسائي :لَ ْي َس
ِ
ي ( ،)4وقال َّ
البزار :ليس بو بأس ( ،)5و قال العجمي :صدوق ،وقال مرة :ال بأس بو (،)6و قال ابن
باْلقَ ِو ّ
معين :مطر الوراق صالح  ،وقال أبو حاتم :ىو صالح الحديث ( ،)7و قال أبو داود :ليس ىو عندي
بحجة ،وقال الساجي :صدوق ييم ،وقال ابن القطان :مطر صالح الحديث ،يشبو في سوء حفظو بابن

أبي ليمى( ،)8وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ( ،)9وقال أبو زرعة عن مطر :صالح كأنو لين

()10
ِ
ي ( ،)11وقال أحمد بن حنبل :مطر
ال ابن المدينيَ :ك َ
ان َ
أمره"  ،وقَ َ
صالحاً وسطاً َولم يكن باْلقَ ِو ّ
الوراق في عطاء ضعيف الحديث (.)12

قمت :صدوق كثير الخطأ.

امة ثقة ثبت مدلس سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
ً
ص ًرم ثقة ثبت فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
لح ىسف أبك ىسع ٍيد ى

األكؿ.

إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن الحسن البصري ,لم يسمع من عمران ,واالسناد منقطع,والمتن صحيح
لو شواىد اخرى .

الحديث الكاحد كالثالثكف:

اـ ،ىع ٍف
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمً وٌي ،ىك يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ،قى ىاال :ىنا ىعفَّ ي
اف ،ىكأبك ىد ياكىد ،قى ىاال :ىنا ىى َّم ه
ً
ىف ر يج نال ،أىتىى َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
قىتى ى
ادةى ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
الن ًب َّي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)287 /8
()2ا لمغني في الضعفاء (.)662 /2

()3ا لطبقات الكبرى ط العممية (.)189 /7
( )4الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)97 :
( )5إكمال تيذيب الكمال (.)222 /11

( )6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)430 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)288 /8
( )8إكمال تيذيب الكمال (.)222 /11
( )9تقريب التيذيب (ص.)534 :
( )10الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي (.)829 /3
( )11سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)48 :

( )12العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (.)491 /1
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ات فىما لًي ًم ٍف ًم ً ً
ىك ىسمَّـ -فىقى ً
اؿ« :لى ىؾ
اؿ« :لى ىؾ ُّ
الس يد ي
ى
س» ىفمى َّما أ ٍىد ىب ىر ىد ىعاهي فىقى ى
يراثو ،قى ى
اؿ :إ َّف ابف ابني ىم ى ى
ى
ى
()1
س ٍاآل ىخ ىر طي ٍع ىم هة» .
اؿً« :إ َّف ُّ
ُّ
الس يد ى
الس يد ي
س» ىفمى َّما أ ٍىد ىب ىر ىد ىعاهي فىقى ى
أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الفرائض  122/3ح  2896عن طريق ىمام بمفظو.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الفرائض  419/4باب ما جاء في ميراث الجد ح  2099من
طريق ىمام مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 428/4وكذلك أخرجو في مسنده 436/4من طريق ىمام مختمف
األلفاظ.

أخرجو النسائي في السنن الكبرى باب ذكر الجدان  110/6ح  6303من طريق أبي داود وعفان
بمفظو.

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو باب ما جاء في الجد  259/6ح  1213من طريق ىمام بمفظو.
أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  172/2ح  873من طريق أبي داود مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن الجارود في المنتقي باب ما جاء في المواريث  242/1ح  961من طريق ىمام بمفظو.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  141/18ح  295من طريق ىمام بمفظو.

أخرجو الدارقطني في سننو في كتاب الفرائض  148/5ح  4110من طريق عفان بمفظو
أخرجو البييقي في السنن الكبرى باب ميراث الجد  400/6ح  12408من طريق أبي داود بمفظو.
أخرجو الروياني في مسنده  101/1ح  77من طريق أبي داود وىمام بمفظو.

أخرجو الطحاوي في شرح شكل اْلثار  382/11ح  4506من طريق ىمام مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر
*محمد بف المثنى بف عبيد ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الكاحد كالعشريف

*عفاف بف مسمـ الصفار ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثامف
()3
*سمى ٍي ىماف بف ىد ياكد بف الجاركد أبك ىد ياكد الطَّ ىي ًال ًس ٌي (( )2ت412ق)
ي

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()35 /9بمفظو.
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )403 /11تقريب التيذيب (ص )250 :تيذيب التيذيب ( ،)182 /4تاريخ
بغداد ت بشار ()32 /10طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص)153 :الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)218 /7الجرح والتعديل
البن أبي حاتم ( )112 /4الثقات البن حبان ( )275 /8تاريخ أصبيان = أخبار أصبيان ( ،)390 /1طبقات
المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص )33 :طبقات الحفاظ لمذىبي (.)257 /1

( )3تاريخ بغداد ت بشار (.)33 /10
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روى عن :ىمام بن يحيى  ،وورقاء بن عمر اليشكري ،وأبي عوانة الوضاح اليشكري.
روى عنو :محمد بن المثنى  ،ومحمد بن موسى الحرشي  ،ومحمد بن النعمان (.)1

قال ابن حجر  :الحافظ المشيور بكنيتو من الثقات المكثرين من المرتبة الثانية لممدلسين

()2

وقال ابن سعد :كان كثير الحديث ثقة وربما غمط ( ،)3وقال الخطيب البغدادي :حافظ مكثر،

ثقة ثبت( )4وقال النسائي :ثقة من أصدق الناس ليجة ،وقال عمرو بن عمي :ثقة ( ،)5وقال ابن حجر
()7
()6
ِ
ان كثير اْل ِح ْفظ ( ، )8وقال
ثقة حافظ  ،وقال السيوطي الحافظ أحد األعبلم  ،وقال العجمي ثقَة َو َك َ
أحمدبن حنبل ":ثقة صدوق"( ،)9وقال ابن ميدي :،أصدق الناس ،وقال أبو المنذر النعمان بن عبد
السبلم :ىو ثقة مأمون( ،)10وقال ابن معين صدوق( ،)11وقال أبو حاتم  :محدث صدوق كان كثير

الخطأ(.)12

قمت :ثقة .

*ىماـ بف يحيى العكذم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث السادس عشر.

*قتادة بف دعامة الدكسي ثقة ثبت مدلس سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
ً
م ثقة إماـ فاضؿ سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
ى
الب ٍ
*الح ىسف بف ىي ىسار أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ الن فيو قتادة بن دعامة مدلس ولم يصرح بالسماع والحسن البصري لم
يسمع من عمران واالسناد منقطع .

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)403 /11

( )2طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)33 :
( )3الطبقات الكبرى ط العممية (.)218 /7
( )4تاريخ بغداد ت بشار (.)32 /10
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)407 /11
( )6تقريب التيذيب (ص.)250 :

( )7طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)153 :
( )8الثقات لمعجمي ط الدار (.)427 /1
( )9طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا (.)49 /2
( )10تاريخ أصبيان = أخبار أصبيان (.)390 /1
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)112 /4
( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)113 /4
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الحديث الثاني كالثالثكف:

ً
اف ٍب ًف
اـ ،ىع ٍف قىتى ى
ادةى ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ :ىنا ىح َّب ي
اف ،قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍع ىم ًر ،قى ى
اؿ :ىنا ىى َّم ه
()1
ىف َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىر ىج ىـ»
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ
الن ًب َّي  -ى
يح ى
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  437/4من طريق ىمام بمفظو.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  446/4من طريق عفان بمفظو.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  140/18من طريق ىمام ح  294بمفظو
رجاؿ اإلسناد:

*محمد بف معمر البحراني صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث السادس كالعشركف.

*حباف بف ىالؿ الباىمي ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث السادس كالعشركف.

*ىماـ بف يحيى العكذم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث السادس عشر .

*قتادة بف دعامة الدكسي ثقة ثبت مدلس سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
ً
م ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في
ى
الب ٍ
*الح ىسف بف ىي ىسار أبك ىسع ٍيد ى
ص ًر ٌ
الحديث األكؿ.
إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ الن فيو قتادة بن دعامة مدلس ولم يصرح بالسماع والحسن البصري لم
يسمع من عمران واالسناد منقطع والمتن صحيح من طرق أخرى.

الحديث الثالث كالثالثكف:

و
ًو
كر ،ىع ٍف ىخ ٍيثى ىم ىة ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف،
اؿ :ىنا ىع ًب ى
اؿ :ىنا ىم ٍن ي
ص ه
يدةي ٍب يف يح ىم ٍيد ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىمالؾ ،قى ى
ً
ص ىرًة فى ىم ىرٍرىنا ًبًإ ٍن ىس و
ؼ،
كس ى
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ :يك َّنا ىم ىع يو ًبا ٍل ىب ٍ
كرةى يي ي
اف ٍب ًف يح ى
اف ىي ٍق ىأري يس ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
ارئ ًم ٍف ًقراء ًت ًو سأىؿ فىقى ً
افً :إ َّنا ًًَّ
َّلل ىكًا َّنا ًإلى ٍي ًو
اؿ ع ٍم ىر ي
اس ىم يعكا ا ٍلقي ٍر ى
آف ىفمى َّما فى ىرغى ا ٍلقى ً ي
اؿ لى ىناٍ :
اؿ :فى ىجمى ى
ى ى ى ى ى
س ىكقى ى
قى ى
ً ًً
ً
ت رسكؿ ًَّ
ً
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
رً
كؿ « :ىم ٍف قى ىأرى
اؿ لى ىنا ع ٍم ىر ي
اج يع ى
ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىيقي ي
اف :ا ٍنطىمقيكا فىإ ٌني ىسم ٍع ي ى ي ى
كف ثي َّـ ،قى ى
ً ()2
ً
ً
كف َّ
اس ًبو»
آف ىف ٍم ىي ٍسأ ًىؿ َّ
اَّللى ًب ًو فىًإ َّن يو ىس ىيأٍتي قى ٍكيـ ًم ٍف ىب ٍعد يك ٍـ ىي ٍسأىلي ى
ًم ٍن يك يـ ا ٍلقي ٍر ى
الن ى
أخرجو الترمذي في سننو في كتاب فضائل القران  179/5باب من طريق خيثمة ح  2917مختمف
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 432/4من طريق خيثمة مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 436/4من طريق منصور مختمف األلفاظ.
( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()35 /9بمفظو.
( )2أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()36 /9بمفظو.
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أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 439/4من طريق خيثمة مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 445/4من طريق خيثمة مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو باب من كرىو أن يتأكل بالقرآن  124/6من طريق خيثمة ح
 30002مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  166/18من طريق منصور ح  370مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير من طريق منصور ح  5371مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  167/18من طريق حثمو ابن أبي حثمو ح  374مختمف األلفاظ.
أخرجو البييقي في شعب اإليمان في كتاب تعظيم اإليمان 197/4من طريق خيثمة ح  2386مختمف
األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان في كتاب تعظيم اإليمان  197/4من طريق خيثمة ح 2387
مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف مالؾ الراسبي ضعيؼ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر.

ً
َّ
م
ي
*ع ىب ٍي ىدة بف حميد بف ي
ص ىي ٍيب ا ٍل يككفي ا ٍلحذاء الن ٍح ًك ٌ
روى عن :حميد الطويل ،واألعمش ،ويزيد بن أبي زياد.

()1

(ت791ق) (.)2

روى عنو :الثوري ،وأحمد بن حنبل ،وابنا أبي شيبة (.)3

وثقو الدارقطني( ،)4وابن نمير( ،)5وقال ابن أبي شيبة  :ثقة صدوق ( ،)6وقال ابن سعد :كان

ثقة صالح الحديث( ،)7وقال الذىبي حجة ،ثبت ،عالم ،صاحب حديث ( ، )8وقال مرة العبلمة ،اإلمام،

( )1تيذيب التيذيب ( ،)81 /7إكمال تيذيب الكمال ( ،)109 /9تقريب التيذيب (ص،)379 :الوافي بالوفيات (/19
، )287الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)92 /6الكاشف (،)694 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)921 /4تذكرة
الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ()226 /1سير أعبلم النببلء ط الحديث ( )449 /7ميزان االعتدال ( )25 /3طبقات
الحفاظ لمسيوطي (ص)135 :األعبلم لمزركمي (.)199 /4

( )2إكمال تيذيب الكمال (.)109 /9
( )3تيذيب التيذيب (.)81 /7

( )4موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)439 /2
( )5ميزان االعتدال (.)25 /3
( )6إكمال تيذيب الكمال (.)110 /9

( )7الطبقات الكبرى ط العممية (.)237 /7
( )8تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)921 /4
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()1
ال ابن حنبل :لَ ْي َس بِ ِو َبأْس( ،)2وقال العجمي :ال بأس بو ( ،)3وقال مرة صالح الحديث
الحافظ قَ َ
(.)5
(،)4قال ابن حجر صدوق نحوي ربما أخطأ

قمت :صدوق ربما أخطأ.
()7
اَّلل بف ربيعة الس ً
ً
مم ٌي كنيتو أبك عتاب (()6ت  724ىػ)
صكر ٍبف ا ٍل يم ٍعتىمر ٍبف ىع ٍبد َّ ٍ
ى ٌ
*م ٍن ي
ى
روى عن :خيثمة بن عبد الرحمن وذر بن عبد هللا المرىبي وسعد بن عبيدة وسعيد بن جبير
روى :عنو أبو حنيفة واألعمش وأيوب واسرائيل وحماد بن زيد وشعبة (.)9

(.)8

قال أبو زرعة :سمعت إبراىيم بن موسى يقول :أثبت أىل الكوفة ( ،)10وقال العجمي ( ،)11وابن

حجر ( ،)12والبخاري :ثقة ،ثبت ( ،)13وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً كثير الحديث رفيعاً عالياً (،)14
وقال أبو حاتم :ثقة (.)15

وقال أحمد بن عبد هللا ،:ثبت فى الحديث ،ثقة ،كان أثبت أىل الكوفة ( ، )16وقال إبراىيم بن

موسى الفراء :أثبت أىل الكوفة ( ،)17وقال ابن معين :أثبت الناس( ،)18وقال يحيى بن سعيد القطان:
( )1سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)449 /7

( )2سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)367 :
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)324 :
( )4العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (.)413 /2
( )5تقريب التيذيب (ص.)379 :

( )6إكمال تيذيب الكمال ( )373 /11تيذيب التيذيب ( )312 /10تقريب التيذيب (ص،)547 :الثقات البن حبان
( ،) 473 /7تيذيب األسماء والمغات ( )114 /2سير أعبلم النببلء ط الحديث (،)131 /6طبقات الحفاظ لمسيوطي
(ص )66 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)177 /8الطبقات الكبرى ط العممية ( )328 /6الثقات لمعجمي ط الباز
(ص.)441 :
( )7أبو زرعة الرازي وجيوده في السنة النبوية (.)942 /3
( )8تيذيب التيذيب (.)313 /10

( )9طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)66 :
( )10الضعفاء ألبي زرعة الرازي  -أبو زرعة الرازي وجيوده في السنة النبوية (.)942 /3
( )11الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)441 :
( )12تقريب التيذيب (ص.)547 :

( )13سؤاالت الترمذي لمبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي (.)868 /2
( )14الطبقات الكبرى ط العممية (.)328 /6
( )15الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)179 /8
( )16تيذيب األسماء والمغات (.)114 /2

( )17سير أعبلم النببلء ط الحديث ()131 /6
( )18التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاىيل (.)203 /1
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كان منصور من أثبت الناس( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات (.)2
قمت :ثقة ثبت.

*خيثمة بف أبي خيثمة  ،كاسمو عبد الرحمف فيما يقاؿ ،أبك نصر البصرم (.)3

روى عن :أنس بن مالك ،والحسن البصري.

روى عنو :وجابر بن يزيد الجعفي ،وسميمان األعمش  ،ومنصور بن المعتمر (.)4

()6
()5
ِ
:منكر
ال ابن معين :لَ ْي َس ب َش ْيء  ،وقال ابن حبان ُ
قال ابن حجر :لين الحديث  ،وقَ َ
()8
()7
ِ
َّف ابن المديني حديثو واستنكره( ،)9وقال
ال أحمد ابن حنبلَ :ما أعمم إِ َّال خي اًر ،وضع َ
اْل َحديث  ،وقَ َ
أبو الحسن الكوفي :ضعيف الحديث يكتب حديثو (.)10

قمت :ضعيف.

م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ الن فيو خيثمة ابن أبي خيثمة ضعيف ,والحسن البصري لم يسمع من
عمران واالسناد منقطع .

الحديث الرابع كالثالثكف:

ً
اؿ :ىنا يع ىم ير ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف يع ىم ىر ٍب ًف
كب ٍب يف يسمى ٍي ىم ى
اؿ :ىنا أ ُّىي ي
اف ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
ً
ؼ ب ًف عب ًد ًَّ
ً
ير ،ع ٍف عب ًد ًَّ
ً
اَّلل ٍب ًف أبي ا ٍل ىقمي ً
اف ٍب ًف
اَّلل ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىم ٍع ىد ى
كص ،ىع ٍف يمطى ًٌر ٍ ى ٍ
اف ا ٍلقىص ً ى ى ٍ
كؿ ًَّ
حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :أىىال أيح ًٌدثي يكـ ح ًديثنا لىـ أ ً ً
ىح ندا م ٍن يذ ىس ًم ٍعتي يو ًم ٍف ر يس ً
صمَّى
ٍ ى
ى ٍ ى
ي ىٍ
اَّلل ى
ى
يح ٌد ٍث ًبو أ ى ي
ى
ت رسكؿ ًَّ
ً ً
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
ىف ىيتَّ ًكؿ َّ
كؿ « :ىم ٍف
هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىم ىخافى ىة أ ٍ
الن ي
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -ىيقي ي
اس ىعمى ٍيو ىسم ٍع ي ى ي ى
ى
( )1سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)132 /6
( )2الثقات البن حبان (.)473 /7

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )369 /8تقريب التيذيب (ص،)197 :الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (/1
 ،)257المجروحين البن حبان (،)287 /1التذييل عمي كتب الجرح والتعديل (،)93 /1المعجم الصغير لرواة اإلمام
ابن جرير الطبري (،)156 /1إكمال تيذيب الكمال ()239 /4

( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (. )369 /8
( )5تقريب التيذيب (ص.)197 :

( )6الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)257 /1
( )7المجروحين البن حبان (.)287 /1
( )8سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)289 :
( )9التذييل عمي كتب الجرح والتعديل (.)93 /1
( )10إكمال تيذيب الكمال (. )239 /4
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.

اَّللي ىعمىى َّ
ىعمً ىـ أ َّ
النا ًر أ ٍىك ىح َّرىـ َّ
اَّلل ىرُّب يو ىكأىًٌني ىن ًب ُّي يو يمكًقنا ًم ٍف ىق ٍم ًب ًو ،ىكأ ٍىك ىمأى ًب ىي ًد ًه ًإلىى ًج ٍم ًد ًه ىح َّرىم يو َّ
اَّللي
ىف َّ ى
ًج ٍم ىدهي ىعمىى َّ
الن ً
ار»(.)1
-أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  124/18من طريق أيوب بن سميمان ح  253مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن خزيمة في كتاب التوحيد  821/2عن عمران ح  72من طريق أيوب بن سميمان مختمفاأللفاظ.

أخرجو ابن األعرأبي في المعجم  406/1من طريق أيوب بن سميمان ح  785مختمف األلفاظ.-أخرجو أبو نعيم في الحميو من طريق أيوب بن سميمان  182/6مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي أبك حفص الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.

م
*أ ُّىيكب بف يسمى ٍي ىماف أبك يسمى ٍي ىماف ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
روى عن :أبي عوانة ،وأبي ىبلل الراسبي.

()2

(ت 230 - 221ه) (.)3

روى عنو :أحمد بن منصور الرمادي،وعمرو بن عمي ،وعمي بن نصرالجيضمي (.)4
قال أحمد بن منصور الرمادي :كان من الثقات ( ،)5وذكره ابن ِحبَّان في "الثقات"

ابن عساكر :كان من الثقات (.)7

( ،)6وقال

قمت :ثقة.

* عمر بف محمد بف عمر بف معداف األزدم البصرم(.)8

روى عن :عمران القصير.

روى عنو :أيوب بن سميمان ،ومعدان بن عبد الجبار (.)9

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )37 /9بمفظو.
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )249 /2التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (،)415 /1
الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ،)374 /1التذييل عمى كتب الجرح والتعديل ( ،)41 /1الثقات البن حبان (،)126 /8
تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)398 /39الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)478 /2

( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)539 /5

( )4التذييل عمى كتب الجرح والتعديل (.)41 /1
( )5المصدر السابق (.)41 /1
( )6الثقات البن حبان (.)126 /8
( )7تاريخ دمشق البن عساكر (.)398 /39

( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )132 /6التذييل عمى كتب الجرح والتعديل (.)217 /1
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)132 /6
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قال َّ
ي ،ال بأس بو ( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات (.)2
البزار" :بصر ّ
قمت :صدوق .
*عمراف بف مسمـ أبك بكر القصير البصرم ((،)3ت 761 - 757ق)

()4

روى عن :أبي رجاء العطاردي ،وعطاء ،والحسن ،وابن سيرين .

روى عنو :الثوري ،وميدى بن ميمون ،ويحيى القطان ،وبشر بن المفضل (.)5

وثقو أحمد( ،)6وأبو نعيم ( ،)7وابن الجوزي( ،)8والذىبي( ،)9وابن معين( ،)10وأبو حاتم( ،)11وابو

داود ()12وقال يحيى بن سعيد :كان مستقيم الحديث ( ،)13و قال ابن شاىين :ليس بشيء

()14

(،)15

وقال ابن سعد لو أحاديث (,)16وقال الذىبي مرة :ثقة ولكنو قدري (, )17وقال ابن عدي :حسن الحديث

وانما ذكرتو ألجل أنو يروي أشياء ال يروييا غيره ويتفرد عنو قوم بتمك األحاديث ،وىو ممن يكتب
()1
()18
ِ
ي :كان مستقيم الحديث ()2قال ابن حبان:
حديثو
ابن حجر :صدوق ربما وىم ,قال ا ْب ِن َم ْيد ٍّ
()4
كان ييم في الشئ( )3أخرج لو البخاري ومسمم
( )1التذييل عمى كتب الجرح والتعديل (.)217 /1
( )2الثقات البن حبان (.)443 /8

( )3تيذيب التيذيب ()137 /8تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( )255 /4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/6
 ،)304الكاشف ()95 /2فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص )131 :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص،)195 :
رجال صحيح مسمم ( )94 /2معرفة الصحابة ألبي نعيم ( )2781 /5المتفق والمفترق ( ،)1710 /3تجريد األسماء
والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق ( ،)150 /2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)222 /2

( )4تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)169 /4

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)304 /6
()6العمل ومعرفة الرجال (.)297/2
( )7معرفة الصحابة ألبي نعيم (.)2781 /5

( )8الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)222 /2
( )9الكاشف (.)95 /2
( )10تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)104 /4
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)304 /6
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( ) سؤاالخ اتٌ داًد نإلياو احًذ (.)551/11

( )13المصدر السابق (.)304 /6
( )14تاريخ أسماء الضعفاء والكذأبين (ص.)149 :
( )15المغني في الضعفاء (.)480 /2
( )16الطبقات الكبرى ط العممية (.)199 /7
( )17انًغني في الضعفاء

(.)452/0

( )18الكامل في ضعفاء الرجال (.)170 /6
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قمت :صدوق ربما وىم .
*عبد هللا بف أبي القمكص

()5

روي عن :مطرف بن عبد َِّ
اَّلل ْبن الشخير
َْ
ْ َْ
عمران اْلقصير
روى َع ْنوُ َ :

ذكره ابن حبان في الثقات

()6

قمت:ثقة و لم أجد فيو جرحاً ولكن ذكره ابن حبان في الثقات فيذا تعديبلً لو .

* مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير أبكعبد هللا البصرم ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.

إسناد ىذا الحديث حسن؛ ألن فيو عمربن محمد بن عمر بن معدان صدوق .

الحديث الخامس كالثالثكف:

ً
اؿ :ىنا ىخالً هد ،ىع ٍف أبي ًق ىال ىب ىة ،ىع ٍف أبي ا ٍل يم ىيمَّ ًب،
اؿ :ىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ىعمىى ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ في ًق ىد ٍت ،ىكأ َّ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ام ىأرىةن
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىف ىناقى نة ل َّمن ًب ًٌي ى
اف ٍب ًف يح ى
ىف ٍ
الن ًب ُّي -صمَّى هللا عمىي ًو كسمَّـ« :-لىيس عمىى أىح ود ىنذٍر ًفي مع ً
ىف تى ٍن ىحرىىا فىقىاؿ َّ
ص ىي وة» أ ٍىك ىن ىيى
ىن ىذ ىر ٍت أ ٍ
ٍى ى
ىٍ
ى
ى ه
ى
ى
ي ىٍ ىى ى
ٍر ًفي ا ٍلمع ً
ىع ًف َّ
النذ ً
ص ىي ًة(.)7
ىٍ
أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب النذر 1262/3باب الوفاء بالنذر في معصية من طريق أبي
قبلبة ح  8مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب األيمان والنذور  239/3باب النذر فيما ال يممك من طريق أبي
قبلبة ح  3316مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في سننو في كتاب األيمان والنذور 19/7باب النذرفيما ال يممك من طريق أبي قبلبة
ح  3812مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب األيمان والنذور 27/7باب كفارة النذر من طريق ىناد بن

السري ح  3840مختمف األلفاظ.
( )1تقريب التيذيب (ص.)430 :

( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)305 /6
( )3مشاىير عمماء األمصار (ص.)243 :
( )4رجال صحيح مسمم ( )94 /2تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص.)195 :
( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()142 /5الثقات البن حبان (،)48 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود
خميل (، )176 /5الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (.)94 /6

( )6الثقات البن حبان (.)48 /7

( )7أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()38 /9بمفظو.
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كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب األيمان والنذور 30/7باب كفارة النذر من طريق أبي قبلبة
ح  3851مختمف األلفاظ

أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب الكفارات 686/1باب النذر في معصية من طريق أبي قبلبة ح
 2124مختمف األلفاظ.

أخرجو الدارمي في سننو في كتاب النذور واأليمان  1508/3باب ال نذر في معصية من طريق أبي
قبلبة ح  2382مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو الدارمي في سننو في كتاب السير 1627/3باب إذا أحرز العدو من مال من طريق أبي

قبلبة ح  2547مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 435/4من طريق ىشيم مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 432/4من طريق أبي قبلبة مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 433/4من طريق أبي قبلبة مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 433/4من طريق عبد الوىاب مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 430/4من طريق أبي قبلبو مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 440/4من طريق إسماعيل بن أبان مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 442/4من طريق عفان مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 441/4من طريق إسماعيل ابن إبراىيم مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 444/4من طريق عبد هللا بن الوليد مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب النذور  236/10باب ذكر الزجر عن أن يفي المرء من طريق
أبي قبلبة ح  4391مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب النذور  237/10باب ذكر األخبار عن نفي جواز من

طريق أبي يعمى ح  4392مختمف األلفاظ.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  41/9من طريق القاسم بن وىب ح  3559مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو َّ
البزار في مسنده  42/9من طريق أحمد بن عبده ح  3561مختمف األلفاظ.

أخرجو داود الطيالسي في مسنده  177/2عن طريق أبي داود ح  878مختمف األلفاظ.

أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في مصنفو في كتاب األيمان والنذور باب ال نذر في معصية 433/8
من طريق أبي قبلبة ح  15814مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  164/18من طريق محمد بن عبد هللا الحضرمي ح  363مختمف
األلفاظ.

كذلك أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  164/18من طريق عمي بن عبد العزيز ح  364مختمف

األلفاظ.
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أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  190/18من طريق أبي قبلبة ح  453مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  201/18من طريق عبد الرحمن بن سمم ح  490مختمف األلفاظ.
أخرجو الدارقطني في سننو كتاب الرضاع  323/5من طريق أبي بكر بن إسحاق ح  7842مختمف
األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب السير  184/9باب ما أحرزه المشركون من طريق أبي
قبلبة ح  18243مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب السير  185/9باب ما أحرزه المشركون من طريق

أبي قبلبة ح  18245مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب اإليمان 118/10باب من نذر نذ اًر في معصية من طريق
أبي قبلبة ح  2057مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب اإليمان 121/10باب من جعل فيو كفارة يمين من طريق
أبي نصر ح  20072مختمف األلفاظ.

أخرجو الروياني في مسنده ح  115/1من طريق عبد األعمى ح  99مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر أبك حفص الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.

*عبد األعمى بف عبد األعمى ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
*خالد بف ميراف الحذاء ،أبك المنازؿ البصرم

()1

(ت724ق) (.)2

وروى عن :الحسن البصري وعبد هللا بن رباح األنصاري وأبي قبلبة عبد هللا بن زيد الجرمي.

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )177 /8المغني في الضعفاء ( )206 /1الكاشف ( ،)369 /1تقريب التيذيب
(ص )191 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (،)173 /3الكنى واألسماء لئلمام مسمم ()810 /2الثقات

البن حبان (، )253 /6رجال صحيح مسمم ( ،)183 /1رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة
والسداد (، )228 /1سؤاالت السجزي لمحاكم (ص،)249 :تاريخ خميفة بن خياط (ص ،)420 :مشاىيرعمماءاألمصار
(ص،)241 :شذرات الذىب في أخبار من ذىب (،)167 /11تذكرة الحفاظ لمذىبي (= ،)112 /1المنتظم في تاريخ
المموك واألمم (، )32 /8الطبقات الكبرى ط العممية (،)192 /7طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب
الموصوفين بالتدليس (ص، )20 :التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ()552 /2اإلكمال في
رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب (.)407 /2

( )2رجال صحيح مسمم (.)183 /1
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روى عنو :ىشعبة بن الحجاج  ،وعبد هللا بن المبارك  ،وعبد األعمى بن عبد األعمى
وثقو ابن سعد( ،)2وابن معين ،والنسائي( ،)3وأبو عبد هللا التميمي،

()4

()1

وابن حجر( ، )5وقال مرة

أحد االثبات المشيورين( ،)6وقال الذىبي :ثقة جبل والعجب من أبي حاتم يقول ال أحتج بحديثو ()7وقال
مرة الحافظ الثبت

()8

 ،وقال مرة ثقة إمام

العماد الحنبمي :الحافظ

()9

()11

 ،وقال ابن حبان :كان من المتقنين ( ،)10وقال ابن

قمت :ثقة.

* أبك قالبة الجرمي عبد هللا بف زيد ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العاشر.

* أبك الميمب معاكية بف عمرك الجرمي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العاشر.
إسناد ىذا الحديث صحيح ؛ألن رواتو ثقات.

الحديث السادس كالثالثكف:

ً
يد ًٌ
الر ٍش ًؾ ،ىع ٍف
اؿ :ىنا يش ٍع ىب ية ،ىع ٍف ىي ًز ى
اؿ :ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿً :ق ً
و
ؼ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ :-أ يىي ٍع ىر ي
يمطى ًٌرؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
يؿ ل َّمن ًب ًٌي  -ى
ى ى
ً
ىى ًؿ َّ
الن ً
ؽ
ىى يؿ ا ٍل ىج َّن ًة ًم ٍف أ ٍ
أٍ
اؿ ىي ٍع ىم يؿ يك ٌّؿ لً ىما يخمً ى
اؿٍ « :
اع ىمميكا أ ٍىك قى ى
يـ ا ٍل ىع ىم يؿ؟ قى ى
ار؟ قى ى
اؿ « :ىن ىع ٍـ» قىاليكا :فىف ى
لى يو» (.)12

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب القدر 122/8باب جف القمم عمى عمم هللا من طريق شعبة ح
 6596مختمف األلفاظ.

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب التوحيد  159/9باب قول هللا تعالى "ولقد يسرنا القرآن" من
طريق يزيد ِّ
الر ْش ِك ح  7551مختمف األلفاظ.
( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)178 /8
( )2الطبقات الكبرى ط العممية (.)192 /7

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)180 /8
( )4اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب (.)407 /2
( )5تقريب التيذيب (ص.)191 :

( )6طبقات المدلسين = تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص.)20 :
( )7المغني في الضعفاء (.)206 /1
( )8تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)112 /1
( )9الكاشف (.)369 /1
( )10مشاىير عمماء األمصار (ص. )241 :

( )11شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)167 /11
( )12أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ()39 /9بمفظو
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أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القدر  2014/4باب كيفية خمق اْلدمين من طريق يزيد ِّ
الر ْش ِك ح
 9مختمف األلفاظ.
أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القدر  2041/4باب كيفية خمق األدمي من طريق إسحاق بن
إبراىيم ح  10مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب السنة  228/4باب في القدر من طريق يزيد الرشك ح 4709
مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير  338/10باب قولو تعالى "وأما من بخل واستغنى"
من طريق يزيد ِّ
الر ْش ِك ح  16161حديث متقارب األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 127/4من طريق محمد بن جعفر مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 127/4من طريق يزيد الرشك مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب البر واالحسان باب الذكر ما يجب عمى المرء من التشمير 43/2
من طريق يزيد ح  333مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب التاريخ  60/14ذكر كتبو هللا عز وجل أوالًد آدم من طريق عمي
ابن الحسين ح  1682مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  129/18من طريق يزيد ح  266متقارب األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  30/18من طريق يزيد ح  269متقارب األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  131/18من طريق شعبة ح  272مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  223/18من طريق ادريس بن جعفر ح  557مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان كتاب القدر خيره وشره  359/1من طريق أبي الطاىر الفقيو ح
 183مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في األسماء والصفات باب جامع أبواب ذكر األسماء  210/1من طريق يزيد ح 144
مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في القضاء والقدر باب ذكر البيان أن ليس أحد من بني آدم  133/1من طريق يزيد
ح  52مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  167/2من طريق شعبة ح  867مختمف األلفاظ.
أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  179/2من طريق أبو داود ح  881مختمف األلفاظ.
شكاىد:

أكالن -عمي -رضي هللا عنو-

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب التفسير  171/6باب فسنيسره لمعسرى عن عمي بن أبي طالب
ح  4949مختمف األلفاظ.
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أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القدر  2040/4باب كيفية خمق األدمي عن عمي ح  7مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجو في سننو في كتاب افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعمم  30/1باب
القدر عن عمي ح  78مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو كتاب أبواب القدر 445/4باب ما جاء في الشقاء والسعادة عن عمي ح
 2/36مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 83/1عن عمي بن أبي طالب مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 185/1عن عمي بن أبي طالب مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر أبك حفص الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.

ً
ص ىرة
*م ىح َّمد بف ىج ٍعفىر غ ٍندر كنيتو أبك عبد هللا ا ٍل ييذل ٌي مف أىؿ ا ٍل ىب ٍ
ي
روى عن :شعبة ،وابن أبي عروبة ،وعبد هللا بن سعيد بن ابى ىند ،وابن جريج.
()1

(ت792ق) (.)2

روى عنو :مسدد ،وأحمد بن حنبل ،ومحمد بن المثنى  ،و ابنا أبي شيبة ،وعمرو بن عمي (.)3

وثقو ابن سعد( ،)4وابن معين( ،)5والعجمي( ،)6وابن حجر( ،)7وأبو حاتم وقال :كان صدوقاً وكان

مؤدياًوفى حديث شعبة ثقة( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذىبي :الحجة الثبت ،أحد الحفاظ
(.)10

األعبلم

قمت :ثقة.
( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )5 /25الكنى واألسماء لئلمام مسمم (،)492 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم
( ،)221 /7سير أعبلم النببلء ط الحديث ( ،)533 /7تيذيب التيذيب ( )96 /9تقريب التيذيب (ص)472 :التاريخ
األوسط ()273 /2الطبقات الكبرى ط العممية (،)216 /7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص)64 :الثقات لمعجمي
ط الباز (ص )402 :الثقات البن حبان ( )50 /9رجال صحيح مسمم ()169 /2رجال صحيح البخاري = اليداية
واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( )641 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1188 /4األعبلم لمزركمي (.)69 /6
( )2التاريخ األوسط ( )273 /2الثقات البن حبان ( )50 /9األعبلم لمزركمي (.)69 /6
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)221 /7
( )4الطبقات الكبرى ط العممية (.)216 /7

( )5تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)64 :
( )6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)402 :
( )7تقريب التيذيب (ص.)472 :
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)221 /7
( )9الثقات البن حبان (.)50 /9

( )10تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1188 /4
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*شعبة بف الحجاج بف الكرد ثقة ثبت حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الرابع عشر.

*يزيد بف أبي يزيد ،الرشؾ ،أبك األزىر

()1

(ت721ق) (.)2

روى عن :خالد األبح ،وعبد هللا بن أنس ،ومطرف بن عبد هللا بن الشخير .

روى عنو :شعبة ،ومعمر ،وعبد الوارث بن سعيد ،وحماد بن زيد ،وجعفر بن سميمان (.)3

وثقو أبو حاتم و أبو زرعة ( )4وابن سعد ( ،)5والذىبي ( ،)6وابن معين ( ،)7والترمذي ( ،)8وابن
حجر ( ،)9و قال ابن شاىين  :لَ ْي َس بِ ِو َبأْس (.)10
قمت :ثقة .
*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف .
إسناد ىذا الحديث صحيح ؛ألن رواتو ثقات.

الحديث السابع كالثالثكف:

الر ٍش يؾ ،ع ٍف مطى ًر و
ً ًً
يد ًٌ
ؼ،
اؿ :ىنا ىي ًز ي
اؿ :ىنا ىج ٍعفىير ٍب يف يسمى ٍي ىم ى
ى ي ٌ
اف ،قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىممؾ ،قى ى
ً
ث رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىس ًريَّ نة
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اَّلل  -ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ « :ىب ىع ى ى ي ي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
استى ٍع ىم ىؿ ىعمً َّي ٍب ىف أبي طىالً وب» (.)11
ىك ٍ
أخرجو الترمذي في سننو كتاب المناقب 632/5باب مناقب عمى من طريق جعفربن سميمان ح 3712
مختمف األلفاظ.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)298 /9الطبقات الكبرى ط العممية (،)182 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي
محمود خميل ( )370 /8تيذيب التيذيب (،)372 /11المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (،)657 /2
تقريب التيذيب (ص،)606 :من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص،)70 :فتح الباب في الكنى واأللقاب
(ص،)91 :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص،)263 :الثقات البن حبان (،)631 /7مشاىير عمماء األمصار

(ص)241 :تاريخ أسماء الثقات (ص، )254 :رجال صحيح مسمم (.)359 /2
( )2الطبقات لخميفة بن خياط (ص.)370 :
( )3تيذيب التيذيب (.)372 /11
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)298 /9
( )5الطبقات الكبرى ط العممية (.)182 /7
( )6المغني في الضعفاء (.)755 /2
( )7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)214 :
( )8تيذيب التيذيب (.)372 /11
( )9تقريب التيذيب (ص.)606 :

( )10تاريخ أسماء الثقات (ص.)254 :
( )11أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )40 /9بمفظو.
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أخرجو النسائي في السنن الكبرى كتاب الخصائص  440/7باب ذكر قول النبي عمي مني وأنا منو
من طريق جعفر ح  8420مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 438/4من طريق جعفر بن سميمان مختمف األلفاظ.
أخرجو الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة 119/3
طريق جعفر ح  4579مختمف األلفاظ.

باب مناقب أمير المؤمنين عمى من

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب إخباره -صمى هللا عميو وسمم -عن مناقب الصحابة 373/15،
باب بيان بأنو عمى ولى كل مؤمن من طريق جعفر ح  6929مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  168/2من طريق جعفر بن سميمان ح  868مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو  372/6من طريق جعفر ح  32/21مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  1289/18من طريق جعفر ح  265مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو يعمى الموصمي في مسنده مسند عمى  293/1من طريق جعفر ح  355مختمف األلفاظ.
أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في األمالي في آثار الصحابة باب مناقب عمى  79/1من طريق جعفر
ح  109مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس .
()2

(ت178ه) (.)3

يعي()1أبك سميماف
ُّب ُّ
بف يس ى
*جعفىير ي
ميماف الض ى
روى عن :ثابت البناني ،والجعد أبي عثمان ،وأبي عمران الجوني ،ويزيد الرشك .

روى عنو :قطن بن نسي،ر ويحيى بن يحيى ،وقتيبة ،ومحمد بن عبيد بن حساب(.)4

ضبيعة بن قيس بن ثعمبة ،نزلوا البصرة ،وبيا محمة تنسب
الضَبيعي :بضم الضاد ،وفتح الباء ،نسبة إلى بني ُ
(ُ )1
إلييم .األنساب لمسمعاني .376/8
( )2الوافي بالوفيات (،)83 /11تيذيب التيذيب (،)97 /2الطبقات الكبرى ط دار صادر ( )288 /7تقريب التيذيب
(ص،)140 :تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( ،)130 /4الكاشف (،)294 /1الطبقات لخميفة بن خياط (ص)386 :
رجال صحيح مسمم ( ،)123 /1المغني في الضعفاء (،)132 /1الثقات لمعجمي ط الباز (ص )97 :التاريخ الكبير
لمبخاري بحواشي محمود خميل (، )192 /2إكمال تيذيب الكمال ()221 /3تاريخ اإلسبلم ت بشار ()594 /4
الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)171 /1

( )3الطبقات لخميفة بن خياط (ص.)386 :
( )4رجال صحيح مسمم (.)123 /1
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قال ابن سعد :كان ثقة ،وبو ضعف ( ، )1وقال ابن معين :ثِقَة
( ،)3وقال الذىبي :ثقة فيو شئ مع كثرة عمومو ( ، )4وقال مرة صدوق صالح ثقة مشيور
()2

وقال مرة ثقة يتشيع وليس بو بأس

(،)5وقال أبو

الحسن الكوفي :ثقة ،وقال يزيد بن ىارون :ثقة ،وقال ابن المديني :ىو ثقة (،)6قال العجمي  :ثقة،
()9
وكان يتشيع ( ،)7وقال ابن شاىين :ثِقَة (،)8وقال ابن حجر :صدوق زاىد لكنو كان يتشيع

قمت :ثقة .

*يزيد بف أبي يزيد ،أبك األزىر ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الخامس كالثالثيف.
*مطرؼ بف عبد هللا بف الشخير ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف.

إسناد ىذا الحديث حسن ،ألن فيو محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب صدوق ،وقتيبة بن
سعيد ثقة تابعو كما عند الترمذي والنسائي وغيره وبالمتابعة يرتقي لمصحيح لغيره.

الحديث الثامف كالثالثكف :

صالً ًح ٍب ًف ا ٍل ىع َّك ًاـ ،قىاؿ :ىنا ا ٍل ىح ىن ًف ُّي ،قىاؿ ىنا أبك ىب ٍك ور َّ
الن ٍي ىشمً ُّي ،ىع ٍف يم ىح َّم ًد ٍب ًف
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ى
ى
ى
ً
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-ىع ًف َّ
ُّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ،-
الزىب ٍي ًر ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
الن ًب ًٌي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ « :ىم ٍف ىال ىي ٍر ىح يـ ىال يي ٍر ىح يـ» (.)10
قى ى
انفرد بيذا المفظ عن عمران َّ
البزار.

شكاىد:

أكالن -عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنو-
أخرجو َّ
البزار في مسنده  38/12عن ابن عمر ح  5400بمفظو.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  403/12عن ابن عمر ح  14388بمفظو.

( )1الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)288 /7
( )2تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)130 /4
3

( ) يٍ كالو اتي ركشيا سًايح اتٍ طيًاٌ (ص.)65

( )4الكاشف (.)294 /1
( )5المغني في الضعفاء (.)132 /1
( )6إكمال تيذيب الكمال (,)220 /3سؤالت ابن أبي شيبة إلبن المديني (ص.)53
( )7الثقات لمعجمي ط الباز (ص)97 :
( )8تاريخ أسماء الثقات (ص. )55 :
( )9تقريب التيذيب (ص.)140 :

( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )42 /9بمفظو.
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ثانيان-أبك ىريرة -رضي هللا عنو:-

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب االدب  7/8باب رحمة الولد وتقبيمو عن أبي ىريرة 5997
بمفظو.

كذلك أخرجو البخاري في األدب المفرد باب قبمو الصبيان  46/1عن أبي ىريرة ح  91بمفظو.

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الفضائل  1808/4باب رحمة -صمى هللا عميو وسمم -عن أبي
ىريرة ح  65متقارب األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب البر والصمة  318/4باب ما جاء في رحمة الولد عن أبي ىريرة
ح  1911متقارب األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  228/2عن أبي ىريرة بمفظو.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  269/2عن أبي ىريرة بمفظو.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  268 /14عن أبي ىريرة ح  7855بمفظو.
أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب البر واالحسان  202/2باب ذكر األمر أن يرحم أطفال
المسممين عن أبي ىريرة ح  457بمفظو.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح  162/7باب ما جاء في قبمو الرمل لولده عن
أبي ىريرة ح  13576حديث بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

*محمد بف صالح بف أبي العكاـ أبك جعفر الصائغ

()1

روى عن :إبراىيم بن سعيد الجوىري ،وأحمد بن منيع البغوي ،وخبلد بن أسمم.

روى عنو :عمر بن محمد بن حميد بن بيتة (.)2

قمت :لم يذكر العمماء فيو جرحاً وال تعديبلً .

*عبيد هللا بف عبد المجيد الحنفي يكنى أبا عمي البصرم

()3

(ت412ق) (.)4

روى عن :قرة بن خالد وسمم بن زرير ورباح بن أبي معروف واسماعيل بن مسمم وسميم بن حيان (.)5

( )1تاريخ بغداد ت بشار ( )336 /3تاريخ بغداد وذيولو ط العممية (.)437 /2
( )2المصدر السابق ( )336 /3المصدر السابق (.)437 /2
( )3تقريب التيذيب (ص)373 :الثقات لمعجمي ط الباز (ص )318 :الكنى واألسماء لئلمام مسمم (،)557 /1الجرح
والتعديل البن أبي حاتم ( ،)324 /5تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص،)171 :رجال صحيح مسمم ()16 /2
لسان الميزان ()297 /7خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)252 :

( )4تقريب التيذيب (ص )373 :خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)252 :
( )5رجال صحيح مسمم (.)16 /2
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روى عنو :نصر بن عمي الجيضمي وابنو عمي بن نصر وأبو خيثمة زىير بن حرب (.)1
قال العجمي :ثقة ( ،)2وقَال ابن معين :لَ ْي َس بِ ِو َبأْس ( ،)3وقال أبو حاتم  :صالح ليس بو بأس
وقال ابن حجر صدوق (.)5

( ، )4

قمت :صدوق .

*أبك بكر النيشمي كىكعبد هللا بف قطاؼ كقيؿ بف معاكية كقيؿ غير ذلؾ

()6

(ت766ق) (.)7

روى عن :حبيب بن أبي ثابت ،وسميمان األعمش ،ومحمد بن الزبير الحنظمي .

روى عنو :إسماعيل بن أبان الوراق ،وبيز بن أسد وأبو داود الطيالسي (.)8
()10

وثقو ابن حنبل( ،)9وابن معين
()13

صدوق

()15

صدوق

 ،وابن ميدي( ،)11والذىبي

()12

وقال مرة :وىو حسن الحديث

وقال مرة فالرجل حجة قد وثقو إماماً الفن ،واحتج بو مسمم ( ،)14وقال ابن حجر:

 ،وقال أبو حاتم :شيخ صالح يكتب حديثو (.)16

قمت :ثقة.
( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)324 /5
( )2الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)318 :
( )3تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)178 :
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)324 /5
( )5تقريب التيذيب (ص.)373 :

( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)156 /33الجرح والتعديل البن أبي حاتم (، )344 /9الكاشف (،)414 /2
الطبقات لخميفة بن خياط (ص )287 :الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)355 /6ديوان الضعفاء (ص ،)453 :سير
أعبلم النببلء ط الحديث ( )32 /7المغني في الضعفاء ()773 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)556 /4سؤاالت أبي
عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص )208 :رجال صحيح مسمم ( ،)384 /2تقريب التيذيب

(ص )625 :ميزان االعتدال ( )496 /4خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)445 :
( )7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)556 /4
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)157 /33
( )9سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)314 :

( )10تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( ،)334 /3سؤاالت ابن الجنيد (ص.)358 :
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )158 /33تيذيب التيذيب (.)45 /12
()12الكاشف (.)414 /2
( )13ميزان االعتدال (0)496 /4
( )14تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)556 /4
( )15تقريب التيذيب (ص.)625 :

( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)344 /9
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*مح َّمد بف الزبير ا ٍلح ٍن ىً
م (()1ت 751 - 727ق) (.)2
ى
يى
ظمي ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
روى عن :الحسن وعمر بن عبد العزيز ،وأبيو .

()3

روى عنو :يحيى بن ابى كثير ،وسفيان الثوري ،وعبد الوارث ،وأبو بكر النيشمي
()4
ض ِعيف َب ِ
صري ( ،)5وقال أبو حاتم  :ليس بالقوى في
قال البخاري :منكر الحديث  ،وقال النسائي َ :
حديثو إنكار ( ، )6وقال ابن حبان :منكر الحِديث جداً ( ،)7وقَال َّ ِ
ض ِعيف ( ،)8وقال ابن معين:
الن َسائ ّي َ
َ
َ َ
ُ
()10
ال شئ ( ،)9وقال ابن حجر  :متروك
قال الذىبي :ضعفوه (.)11

قمت :متروك .
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث ،اتوقف عن الحكم عمى ىذا الحديث ألنني لم اقف عمى ترجمة وافية لمحمد بن
صالح بن أبي العوام أبو جعفر الصائغ ولم يذكر العمماء فيو جرحاً وال تعديبلً .

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )211 /25الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )259 /7الكاشف (،)171 /2
تقريب التيذيب (ص)478 :ميزان االعتدال ()547 /3الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين (ص، )120 :
الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص )95 :المجروحين البن حبان ( )259 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (،)959 /3

الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( )59 /3خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص. )336 :
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)959 /3
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)259 /7
( )4الضعفاء الصغير لمبخاري ت أبي العينين (ص.)120 :
( )5الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)95 :

( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)259 /7
( )7المجروحين البن حبان (.)259 /2
( )8الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)59 /3
( )9ميزان االعتدال (.)547 /3

( )10تقريب التيذيب (ص.)478 :
( )11الكاشف ( )171 /2المغني في الضعفاء (.)580 /2
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الحديث التاسع كالثالثكف:

ً
ً ً
و
ً
و
اؿ :ىنا ًج ٍس ير ٍب يف
اؿ :ىنا أبك ىى َّماـ يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىح َّبب ،قى ى
يـ ٍب يف ا ٍل يم ٍستىم ًٌر ا ٍل يع يركق ُّي ،قى ى
ىح َّدثىىنا إ ٍب ىراى ي
ىخي ا ٍلحس ًف ،ع ًف ا ٍلحس ًف ،قىاؿ :لى ًق ً
فىرقىود ،ع ٍف ي ٍحيى ب ًف س ًعي ود ابف أ ً
ص ٍي وف ىكأ ىىبا يى ىرٍي ىرةى -
ي
يت ع ٍم ىر ى
ى
اف ٍب ىف يح ى
ىى
ىى
ى ى ى ٍ ى
ٍ
ى
()1
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
رضي هللا عنو -ىما فى ىسأىٍلتي يي ىما ىع ٍف تى ٍفس ً
قى ىاال :ىع ىمى
ط ٍي ىب نة في ىج َّنات ىع ٍد وف}
{ك ىم ىساك ىف ى
ير ىىذه ٍاآل ىية ى
ً ً
ً
ت سأىٍل ىنا ع ٍنيا رسكؿ ًَّ
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
ا ٍل ىخ ًب ً
ص ًر
صهر م ٍف يد َّروة في ىذل ىؾ ا ٍلقى ٍ
اؿ« :قى ٍ
ير ىسقى ٍط ى ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -فىقى ى
ى ى ىي ى
و
ير ىعمىى يك ًٌؿ ىس ًر و
ؼ ىد و
اشا ًم ٍف
كف ىس ًر نا
كف ًف ىر ن
كف أىٍل ى
ار ًم ٍف يزيم ُّرىد وة ىخ ٍ
ير ىس ٍب يع ى
اء ًفي يك ًٌؿ ىب ٍيت ًم ٍن ىيا ىس ٍب يع ى
ىس ٍب يع ى
ض ىر ى
ً
ً
ً
يك ًٌؿ لى ٍك وف ىعمىى يك ًٌؿ ًف ىر و
كر ا ٍل ًع ً
ام ىأرىةه ًم ىف ا ٍل يح ً
كف لى ٍكنا
كف ىمائ ىدةن ىعمىى يك ًٌؿ ىمائ ىد وة ىس ٍب يع ى
يف ًفي يك ًٌؿ ىب ٍيت ىس ٍب يع ى
اش ٍ
و
طى ًم ىف ا ٍلقي َّكًة ما يأ ًٍتي عمىى ىذلً ىؾ يكًمٌ ًو ًفي ىغ ىد و
كف كصيفنا أىك ك ً
ً
اة ىكا ًح ىد وة» (.)2
صيفى نة يي ٍع ى
ى
ى ى
في يك ًٌؿ ىب ٍيت ىس ٍب يع ى ى ى ٍ ٍ ى
أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  120/5عن عمران من طريق جسر بن فرقد ح  4849مختمف
األلفاظ.

كذلك أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  160/18من طريق الحسن ح  353مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن المبارك في كتاب الزىد والرقائق باب فضل ذكر هللا  550/1من طريق جسر ح 1577
مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*إبراىيـ بف المستمر اليذلي الناحي العركقي ،أبك إسحاؽ البصرم (.)3

روى عن :أبيو المستم،ر وحيان بن ىبلل ،وأبي داود الطيالسي ،وأبي عاصم النبيل وغيرىم.
روى عنو :األربعة ،وابن خزيمة ،وأبو حاتم ،وابن ناجية ،والبجيري وغيرىم (.)4
()7

قال النسائي :صويمح ( ، )5وقال مرة :صدوق( ،)6وقال الذىبي :صدوق

وقال ابن حجر :صدوق يغرب

(.)9

وقال مرة كان أحد الثقات(،)8

( )1سورة التوبة:األية (.)72
( )2أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )43 /9بمفظو.
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)201 /2تيذيب التيذيب ( ،)164 /1تقريب التيذيب (ص ،)94 :الكاشف
( ،)225 /1مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )61 :الثقات البن حبان (.)81 /8
( )4تيذيب التيذيب (.)164 /1
( )5مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)61 :
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)201 /2خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)22 :
( )7الكاشف (.)225 /1

( )8تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1082 /5
( )9تقريب التيذيب (ص.)94 :
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قمت :صدوق .
*محمد بف محبب بف إسحاؽ القرشي أبك ىماـ الدالؿ البصرم (()1ت747ق) (.)2
()3

روى عن :إبراىيم بن طيمان  ،واسرائيل بن يونس  ،وسفيان الثوري
روى عنو :أبو داود ،و َّ ِ
اجة (.)4
َ ُ
الن َسائ ّي ،وابن َم َ
َُ َ
()7
()6
()5
وثقو ابن حجر  ،وأبو داود  ،والعجمي  ،ومسممة بن قاسم  ،والحاكم ،والبغوي ،وزاد:ثبت
وقال الذىبي  :ثقة ( ،)9وقال مرة :اإلمام الثقة ،المحدث ( ،)10وقال الحاكم :شيخ ثقة،
وقال أبو حاتم :صالح الحديث صدوق ثقة

()8

()11

()12

قمت :ثقة.

م (.)13
* ىج ٍسر ٍبف فى ٍرقىد القصاب أبك ىج ٍعفىر ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
روى عن :الحسن ،وسميط بن عبد هللا ،وأبي سعيد الرقاشي ،وبكر بن عبد هللا المزني .

روى عنو :وكيع ،وعبد الرحمن بن ميدي ،وسعيد بن عام،ر واسحاق بن سميمان (.)14

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)365 /26الوافي بالوفيات (، )273 /4تقريب التيذيب (ص )505 :الكاشف
(،)214 /2التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (، )247 /1الثقات البن حبان ( ،)81 /9الكنى واألسماء
لئلمام مسمم ( ،)888 /2تاريخ مولد العمماء ووفياتيم ( ،)490 /2لسان الميزان ( ،)374 /7الجرح والتعديل البن أبي

حاتم ( )96 /8الثقات لمعجمي ط الدار (. )434 /2

( )2تاريخ مولد العمماء ووفياتيم ( )490 /2الوافي بالوفيات (.)273 /4
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)365 /26
( )4الوافي بالوفيات (.)273 /4
( )5تقريب التيذيب (ص.)505 :

( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)365 /26
( )7الثقات لمعجمي ط الدار (.)434 /2
( )8تيذيب التيذيب (.)428 /9
( )9الكاشف (.)214 /2

( )10سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)476 /8
( )11إكمال تيذيب الكمال ( )330 /10سؤاالت السجزي لمحاكم (ص.)144 :
( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)96 /8
( )13التاريخ األوسط ( )190 /2التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)246 /2سؤاالت أبي عبيد اْلجري
أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص )241 :الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص )28 :الجرح والتعديل البن

أبي حاتم (،)538 /2الكامل في ضعفاء الرجال (. )423 /2
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)538 /2
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()1
ِ
ي
قال سعيد بن عامر :الثقة األمين ،كان رجبلً صالحاً  ،وقال البخاري  :لَ ْي َس باْلقَ ِو ّ
()4
()3
ض ِعيف ( ،)5وقال ابن عدي  :ضعيف
ال أبو داود" :ضعيف  ،وقال النسائي َ :
وليس بذاك  ،قَ َ
( ،)6وقال الدارقطني :ضعيف الحديث ( ،)7وقال ابن معين :ال شئ ( ،)8و قال ابن حبان:ييم إِذا روى
()2

 ،وقال مرة

()9
ويخطيء إِ َذا حدث َحتَّى خرج َعن حد اْل َع َدالَة  ،و قال أبو حاتم  :ليس بالقوي كان رجبلً
صالحاً( ،)10وقال الذىبي :ضعفوه ( ،)11وقال الساجي :صدوق ضعيف الحديث (.)12

قمت :ضعيف .

* يحيى بف سعيد بف أبى الحسف ابف أخى الحسف البصرم (.)13

وعمو اْلحسن (.)14
يروي َع ْن :أبيوَ ،
ممة
روى َع ْنوُ :عبد الواحد بن صفوانَ ،
وح َّماد ْبن َس َ
ذكره ابن حبان في الثقات (.)16

(.)15

قمت  :ثقة

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)539 /2
( )2التاريخ األوسط (.)190 /2
( )3التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)246 /2

( )4سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)241 :
()5ا لضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)28 :
( )6الكامل في ضعفاء الرجال (. )423 /2
( )7المؤتمف والمختمف لمدارقطني (.)452 /1
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)539 /2
( )9المجروحين البن حبان (.)217 /1

( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)539 /2
( )11المغني في الضعفاء (.)130 /1
( )12لسان الميزان (. )105 /2

( )13الثقات البن حبان ( ،)603 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)276 /8الجرح والتعديل البن
أبي حاتم ( ، )149 /9مشتبو أسامي المحدثين (ص، )253 :المتفق والمفترق (.)2082 /3
( )14الثقات البن حبان ( ،)603 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)276 /8الجرح والتعديل البن
أبي حاتم ( ،)149 /9مشتبو أسامي المحدثين (ص، )253 :المتفق والمفترق (.)2082 /3
( )15الثقات البن حبان ( ،)603 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)276 /8الجرح والتعديل البن
أبي حاتم ( ،)149 /9مشتبو أسامي المحدثين (ص ،)253 :المتفق والمفترق (.)2082 /3

( )16الثقات البن حبان (.)603 /7
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م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث :ضعيف ألن فيو جسر بن فرقد ضعيف ,والحسن لم يسمع من عمران واإلسناد
منقطع .

الحديث االربعكف:

ىعمىى ،ىع ٍف ًى ىش واـ ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف،
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ا ٍل يمثىَّنى ،ىك ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمً وٌي ،قى ىاال :ىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ً
كؿ ًَّ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :ىسرٍي ىنا م ىع ر يس ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـً -في
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اَّلل  -ى
اف ٍب ًف يح ى
ى ى ى ى
ً
ىغ ىز و
الش ٍم ً
ظ ىنا ًإَّال يح ُّر َّ
اؿ
اف ًم ىف َّ
الس ىح ًر ىع َّر ٍس ىنا فى ىما أ ٍىيقى ى
س فى ىج ىع ىؿ َّ
اة ىفمى َّما ىك ى
الر يج يؿ ىي ٍنتىًب يو ىدى نشا فى ًز نعا فىقى ى
ً
ً
رسكؿ ًَّ
ب ىك ىرًك ٍب ىنا ىحتَّى ٍارتىفى ىع ًت َّ
ىم ىر ًب ىالنال ىكأ َّىذ ىف
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـٍ « :ارىك يبكا» فىىرك ى
الش ٍم ي
اَّلل ى
س فى ىن ىز ىؿ فىأ ى
ىي ي
ً
اة ثي َّـ أىقىاـ فىصمَّى ًب ىنا فى يق ٍم ىنا :يا رسكؿ ًَّ
الرٍكعتىي ًف قىبؿ ا ٍل ىغ ىد ً
فى ى َّ
ييا لً ىكق ًٍت ىيا ًم ىف ا ٍل ىغ ًد؟
اَّلل ،أىىال ىن ٍقض ى
ى ى
ى ىي ى
صم ٍي ىنا َّ ى ٍ ٍ ى
اَّللي ىع ًف ًٌ
الرىبا ىكىي ٍق ىبمي يو ًم ٍن يك ٍـ»(.)1
اك يـ َّ
اؿ :ىال « ىي ٍن ىي ي
فىقى ى
أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب التيمم  76/1باب العقيد الطيب من طريق مسدد ح 344
مختمف األلفاظ.

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب المساجد ومواضع الصبلة  470/1باب قضاء صبلة فائتة من
طريق أحمد بن سعيد ح  312مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة  121/1باب من نام عن الصبلة أو نسييا من طريق
الحسن ح  443مختمف األلفاظ.

أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الطيارة 575/1باب التيمم من طريق محمد بن العبلء ح 7070
مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 141/4من طريق ىشام مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 145/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في مستدركو في كتاب الطيارة  408/1من طريق الحسن ح  1016مختمف األلفاظ.
أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  188/2من طريق أبو داود ح  897مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الطيارة  119/4باب ذكر البيان بأن التيمم من طريق أحمد بن
عمي ح  1301مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الصبلة  319/4باب ذكر خبر سابع من طريق ىشام ح
 1461مختمف األلفاظ.

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )44 /9بمفظو
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كذلك أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الصبلة 375/6باب ذكر الخبر الدال من طريق عبد

األعمى ح  2650مختمف األلفاظ.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  26/9من طريق الحسن ح  3531مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو َّ
البزار في مسنده  57/9من طريق عمرو بن عمي ح  3584مختل فاأللفاظ.

أخرجو ابن خزيمة في صحيحو في كتاب الصبلة  94/2باب النائم عن الصبلة من طريق يحيى بن
سعيد ح  987مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو ابن خزيمة في صحيحو في كتاب الصبلة  97/2باب ذكر الدليل عمى أن من طريق
ىشام ح  994مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  157/18من طريق الحسن ح  344مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  168/18من طريق ىشام ح  387مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  35/18من طريق الحسن ح  399مختمف األلفاظ.

أخرجو الدارقطني في سننو في كتاب الصبلة  229/2من طريق ىشام ح  1441مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو الدارقطني في سننو في كتاب الصبلة  231/2من طريق الحسن ح  1445مختمف

األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب الصبلة  594/1باب األذان واإلقامة من طريق الحسن ح
 1898مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو البييقي في السنن الكبرى 2في كتاب الصبلة  307/باب ال تفريط عمى من نام من
طريق ىشام ح  3174مختمف األلفاظ.

أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في مصنفو في كتاب الصبلة  589/1من طريق الحسن ح 2241
مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*محمد بف المثنى بف عبيد ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثاني كالعشريف .

*عمرك بف عمي الكنزم أبك حفص الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.

*عبد االعمى بف عبد االعمى ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العشريف.

*ىشاـ بف حساف القردكسي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
ى
الب ٍ
*الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
اسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ألن الحسن لم يسمع من عمران ,االسناد منقطع ,والمتن صحيح في
البخاري وغيره .
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الحديث الكاحد كاألربعكف:

ً
كح َّدثىىنا عب ىدةي ب يف عب ًد ًَّ
اف ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ًع ٍم ىار ىف
اؿ :ىنا ىي ًز ي
اـ ٍب يف ىح َّس ى
ىى
ىٍ ٍ ىٍ
يد ،قى ى
اَّلل ،قى ى
اؿ :ىنا ى ىش ي
ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :-ىي ٍد يخ يؿ ا ٍل ىج َّن ىة ًم ٍف
ٍ ي ىٍ
اَّلل  -ى
ى ىي ي
ى
ً
أ َّ ً
كف أىٍلفنا ًب ىغ ٍي ًر ًح ىس و
كف ىك ىعمىى ىرًٌب ًي ٍـ
كف ىكىال ىيتىطى َّي ير ى
ككف ىكىال ىي ٍستىٍرقي ى
يف ىال ىي ٍكتى ى
اب يى يـ الَّذ ى
يمتي ىس ٍب يع ى
كف»(.)1
ىيتىىك َّكمي ى

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب اإليمان  198/1باب الدليل عمى دخول طوائف من المسممين
من طريق يحيى بن خمف ح  371مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب اإليمان  198/1باب الدليل عمى دخول طوائف من طريق
زىير بن حرب ح  372مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 436/4من طريق يزيد مختمف األلفاظ .
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 441/4من طريق يزيد مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 443/4من طريق عبد هللا مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في صحيحو في كتاب الرقائق  454/13باب ذكر الخبر الدال عمى صحة عن
طريق الحسين بن محمد ح  6089مختمف األلفاظ.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  270/4من طريق عباس النرس ح  1441مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  182/18من طريق محمود بن محمد الباسطي ح  425مختمف
األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  182/18من طريق أحمد بن الجيم ح  426مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير 241/18من طريق أحمد بن إسحاق ح 605مختمف األلفاظ.
شكاىد:

أكالن :ابف عباس -رضي هللا عنو-

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الطب  126/7باب من اكتوى أو كوى غيره عن ابن عباس ح
 5705مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب احاديث األنبياء 134/7باب من لم يرق عن ابن عباس

ح  5752مختمف األلفاظ.

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الرقائق  100/8باب ومن يتوكل عمى هللا فيو حسبو عن ابن
عباس ح  6472مختمف األلفاظ.

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )45 /9بمفظو.
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أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب اإليمان  199/1باب الدليل عمى دخول طوائف عن ابن عباس ح
 374مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب صفة القيامة  631/4عن ابن عباس ح  2446مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 271/1كذلك أخرجو في مسنده 321/1عن ابن عباس مختمف
األلفاظ.

أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو باب في كراىية الكي والرقي  53/5عن ابن عباس ح 23621
مختمف األلفاظ.

ثانيان :أبك ىريرة -رضي هللا عنو-

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الرقائق  505/2باب ذكر الخبر الدال عمى إيجاب الجنة عن
أبي ىريرة ح  726مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عبدة بف عبد هللا بف عبدة الخزاعي الصفار ،أبك سيؿ البصرم(()1ت458ق) (.)2

روى عن :يزيد بن ىارون ،وأبي داود الحفري ،وأبي داود الطيالسي .

روى عنو :الجماعة سوى مسمم ،وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق َّ
البزار( )3وثقو الدارقطني (،)4
وابن حجر ( ،)5والنسائي ( ،)6وقال أبو حاتم :صدوق ( ،)7وقال ابن حبان ُم ْستَِقيم ال َحِديث(.)8
قمت :ثقة.
* يزيد بف ىاركف بف زاذم أبك خالدالسممي (.)9

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (، )537 /18تقريب التيذيب (ص ،)369 :الكاشف ( ،)677 /1من روى عنيم
البخاري في الصحيح (ص)166 :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص ،)199 :تاريخ اإلسبلم ت بشار ()119 /6
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)90 /6التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ()930 /2

خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)249 :
( )2الكاشف ( )677 /1الوافي بالوفيات (.)227 /19
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)538 /18
( )4إكمال تيذيب الكمال (.)390 /8
( )5تقريب التيذيب (ص.)369 :
( )6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)91 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)90 /6
( )8الثقات البن حبان (.)437 /8

( )9تقريب التيذيب (ص)606 :تاريخ واسط (ص )142 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )295 /9
ديوان اإلسبلم ()391 /4تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( )231 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)228 /5
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روى عن :سميمان التيمى ،وحميد الطويل ،ويحيى بن سعيد األنصاري

(.)1

(.)2

روى عنو :أحمد ،وابن المديني ،وأبو خيثمة ،وأبو بكر بن أبي شيبة،
وثقو ابن معين ،و ابن المدينى

()3

 ،وقال ابن حجر  :ثقة متقن عابد (،)4

()5
وقال أبو حاتم :ثقة إمام صدوق في الحديث ال يسأل عن مثمو ،وقال ابن حنبل :كان يزيد حافظاً

متقناً،وقال العجمي :يزيد بن ىارون ثقة ،ثبت ،)6( ،وقال الذىبي :الحافظ القدوة شيخ اإلسبلم

()7

قال شمس الدين الغزي ( :)8اإلمام الحبر الحافظ العالم (.)9

قمت  :ثقة متقن .

* ىشاـ بف حساف القردكسي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
م أبك ىس ًع ٍيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث
* ى
الب ٍ
الح ىسف ى
ص ًر ٌ
األكؿ.
إسناد ىذا الحديث ضعيف ألن الحسن لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع والمتن صحيح عندالبخاري
و مسمم وغيرىما .

الحديث الثاني كاالربعكف:
ىع ًف

ىع ًف

ىخ ىزـ ،قىاؿ :ىنا عتَّاب ب يف حر وب ،ع ٍف أبي ع ً
ير ٍب ًف ًش ٍن ًظ و
ام ور ا ٍل ىخ َّزياز ،ىع ٍف ىك ًث ً
ير،
ى
ى
ى ي ٍ ىٍ
ىح َّدثىىنا ىزٍي يد ٍب يف أ ٍ ى ى
ً
ىف َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىن ىيى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ
ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
الن ًب َّي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
الرجؿ م ً
ٍس يو» (.)10
ا ٍل يم ٍثمى ًة ،ىكأ َّ
ىف ًم ىف ا ٍل يم ٍثمى ًة أ ٍ
اش نيا أ ٍىك ىي ٍحمً ى
ؽ ىأر ى
ىف ىي يح َّج َّ ي ي ى

أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الصبلة  1031/2باب الحث عمى الصدقة من طريق الحسن ح
 1697مختمف األلفاظ.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)295 /9
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)228 /5
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)295 /9
( )4تقريب التيذيب (ص.)606 :

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)295 /9
( )6تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)228 /5
( )7تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)231 /1
( )8شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى1167 :ىـ).
( )9ديوان اإلسبلم (.)391 /4

( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )46 /9بمفظو.
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أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 428/4كذلك أخرجو في مسنده 428/4من طريق الحسن مختمف
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 429/4من طريق صالح بن رستم مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 429/2من طريق رستم مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 440/4وكذلك أخرجو في مسنده 444/4من طريق الحسن مختمف
األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك كتاب النذور  338/4من طريق صالح بن رستم ح 7843مختمف
األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الحدود  324/10ذكر خير قد يوىم من طريق الحسن ح 3473
مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الحظر واالباحة  434 /12باب ذكر الزجر عن المثمة من طريق
الحسن ح  5616مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  174/2من طريق صالح بن رستم ح  875مختمف األلفاظ.
أخرجو َّ
البزار في مسنده  75/9من طريق يحيى بن حبيب ح  3605مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  151/18من طريق عبيد بن غنام ح  327مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  157/18من طريق الحسن ح 343مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  158/18من طريق صالح بن رستم ح  345مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  159/18من طريق الحسن ح  349مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  159/18من طريق الحسن ح  352مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب السير  118/9باب قتل المشركين من طريق الحسن ح
 18047مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب النذور 138/10باب فيما ركب من طريق صالح ابن
رستم ح  20125مختمف األلفاظ.
شكاىد:

أكالن :انس بف مالؾ -رضي هللا عنو-

أخرجو النسائي في سننو في كتاب تحريم الدم  101/7باب النيي عن المثمو عن أنس
ح  4047مختمف األلفاظ.

ثانيان  :سمرة بف جندب -رضي هللا عنو-

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 12/5عن سمرة بن جندب مختمف األلفاظ.
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أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 20/5عن سمرة مختمف األلفاظ.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  442/10عن سمرة بن جندب ح  4598مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  227/7عن سمرة بن جندب ح  6944مختمف األلفاظ.
ثالثان  :عبد هللا بف زيد -رضي هللا عنو-

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الذبائح والصيد  24/7باب ما يكره من المثمة
عن عبد هللا بن زيد ح  5516مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

*زيد بف أخزـ الطائي ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الثاني .

* عتاب بف ىح ٍرب بف يج ىبير ا ٍل يمزًن ٌي أبك بشر (.)1
روى عن:صالح بن رستم أبي عامر الخزاز.

روى عنو :إبراىيم بن محمد بن عرعرة ،وعمرو بن عمي (.)2

قال عمرو بن عمي :ضعيف جدا ( ،)3وقال الذىبي  :واه (،)4وقال الحاكم :ليس بالقوي (.)5

قمت  :ضعيف.

*صالح بف رستـ أبك عامر الخزاز

()6

(ت754ق)

()7

روى عن :الحسن ،وابن أبي مميكة ،وحميد بن ىبلل.

روى عنو :يحيى القطان ،وىشيم ،وسعيد بن عامر ،وابنو عامر بن صالح (.)8

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )12 /7الكامل في ضعفاء الرجال (،)64 /7المجروحون البن حبان (،)189 /2
التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )55 /7الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )145 /1فتح الباب في الكنى

واأللقاب (ص)161 :المغني في الضعفاء (،)422 /2المقتنى في سرد الكنى ()111 /1ديوان الضعفاء (ص،)269 :
ميزان االعتدال ( ،)27 /3الضعفاء الكبير لمعقيمي ( )330 /3الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)166 /2
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)12 /7
( )3التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )55 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )12 /7
المغني في الضعفاء (.)422 /2

( )4المقتنى في سرد الكنى (.)111 /1
( )5لسان الميزان ( )128 /4التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (.)238 /2
( )6تقريب التيذيب (ص )272 :الضعفاء الكبير لمعقيمي ( )203 /2الطبقات لخميفة بن خياط (ص ،)380 :التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )280 /4الثقات البن حبان ( ،)457 /6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)225 :

( )7تقريب التيذيب (ص )272 :الطبقات لخميفة بن خياط (ص.)380 :

( )8التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )280 /4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403 /4
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قال أحمد بن حنبل  :صالح الحديث ( ، )1وقال أبوحاتم :شيخ يكتب حديثو وال يحتج بو (،)2

وقال ابن معين« :ليس بشيء» ( ،)3و قال ابن حجر :صدوق كثير الخطأ ( ،)4وقال العجمي :جائز

الحديث

()5

 ،وقال أبو داود ثقة (.)6

قمت :صدوق كثير الخطأ.

*كثير بف شنظير المازني أبك قرة ،بصرم (()7ت 721 - 727ق) (.)8

روى عن :الحسن ،وعطاء.

روى عنو :حماد بن زيد ،وعبد الوارث )9( ،وصالح بن رستم أبو عامر الخزاز (.)10
ال ابن معين ثِقَة ( ،)12وقال مرة لَ ْي َس بِ َشيء ( ،)13وقال
قال ابن سعد :كان ثقة إن شاء هللا ( ، )11وق
َ
َ
ْ
()16
ابن حجر :صدوق يخطىء ( ، )14وقال الذىبي :صدوق ( ، )15وقال َّ
 ،و قال
البزار ليس بو بأس
( )1العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (.)546 /1
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403 /4
( )3سؤاالت ابن الجنيد (ص.)420 :
( )4تقريب التيذيب (ص.)272 :

( )5الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)225 :
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)403 /4
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()123 /24الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)180 /7تاريخ ابن معين -
روايةالدارمي (ص ،)196 :تيذيب التيذيب ( ،)419 /8تقريب التيذيب (ص،)459 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي

محمود خميل (، )215 /7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (، )153 /7المجروحون البن حبان ( ،)223 /2الكامل في
ضعفاء الرجال ( ،)208 /7رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( ،)628 /2التعديل
والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ()611 /2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)23 /3تاريخ
اإلسبلم ت بشار ( )723 /3من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير (ص )156 :الوافي بالوفيات (،)244 /24الكنى

واألسماء لئلمام مسمم ()694 /2العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (. )416 /1
( )8تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)723 /3

( )9التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)215 /7رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل
الثقة والسداد (.)628 /2

( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (..)123 /24
( )11الطبقات الكبرى ط العممية ()180 /7
( )12تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)196 :
( )13تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)212 /4
( )14تقريب التيذيب (ص.)459 :

( )15من تكمم فيو وىو موثق ت أمرير (ص.)156 :
( )16تيذيب التيذيب (.)419 /8
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أحمد بن حنبل :صالح ثم قال قد روى عنو الناس واحتمموه ( ،)1وقال أبو زرعة  :لين ( ،)2وقال أبو
()4
الفضل ابن القيسراني ضعيف ( ،)3وقال النسائي ِ :
ان كثير اْل َخطَأ (،)5
َ
ضعيف ،قال ابن حبان َ :ك َ
()7
وقال ابن شاىين :ليس بشيء ( ،)6وقال ابن عدي  :أرجو أن تكون أحاديثو مستقيمة ،وقال ابن حزم
ضعيف جدا (.)8

قمت :ضعيف .

*الحسف البصرم أبك سعيد ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث

األكؿ.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو عتاب بن حرب وكثير بن شنظير أبو قرة ضعيفان والحسن لم
يسمع من عمران و المتن صحيح من طرق أخرى.

الحديث الثالث كاألربعكف:

و
ً
اؿ :ىنا ا ٍل ىح ىك يـ ٍب يف ىع ٍب ًد
ىح َّدثىىنا يح ىس ٍي يف ٍب يف ىعمً ًٌي ٍب ًف ىج ٍعفى ور ٍاأل ٍ
اؿ :ىنا ىعم ُّي ٍب يف ثىا ًبت ،قى ى
ىح ىم ير ،قى ى
ً
ًً
ىف َّ
كر ٍب يف ىاز ىذ ً
الن ًب َّي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ
اف ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ :ىنا ىم ٍن ي
ص ي
ا ٍل ىممؾ ،قى ى
()9
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّـ -ىن ىيى ىع ًف َّ
الن ٍك ًح»
ىى
المفظ عن عمران انفرد بو َّ
البزار في مسنده

الشكاىد:

اكالن –عمي -رضي هللا عنو -

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو 61/3عن عمي -رضي هللا عنو -ح 12104بمفظو.
أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو 61/3عن عمي -رضي هللا عنو -ح 12105بمفظو.

( )1العمل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنو عبد هللا (.)416 /1
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)153 /7
( )3ذخيرة الحفاظ (.)907 /2

( )4الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)89 :
( )5المجروحين البن حبان (.)223 /2
( )6تاريخ أسماء الضعفاء والكذأبين (ص.)161 :
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)124 /24
( )8تيذيب التيذيب (.)419 /8

( )9أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )48 /9بمفظو.
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ثانيا  -معاكية -رضي هللا عنو –
أخرجو ابن ماجة في سننو كتاب الجنائز 503/1باب النيي عن النياحة عن معاوية –رضي هللا عنو

– ح 1580بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

*الحسيف بف عمي بف جعفر األحمر بف زياد الككفي

()1

(ت 451 - 427ق) (.)2

روى عن :جده جعفر األحمر ،ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ،وداود بن الربيع.

روى عنو :أبو داود ،وأحمد بن محمد بن الييثم الدوري الدقاق ،وأحمد بن عمرو َّ
البزار(.)3
وقال ابن حجر مقبول ( ،)4وقال مسممة األندلسي صالح

ال أعرفو (.)7

قمت :مقبول.

*عمي بف ثابت يكنى أبا الحسف

()8

()5

 ،وقال النسائي :صالح ( ،)6وقال أبوحاتم:

(ت779ق)(.)9

روى عن :منصور بن أبي االسود ،واسباط بن نصر ،ويعقوب القمى ،والحكم بن عبد الممك.
روى عنو :أحمد بن يحيى الصوفي ،وأبو شيبة إبراىيم بن أبى بكربن أبي شيبة (.)10

( )1تقريب التيذيب (ص )167 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ، )394 /6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ
(ص)86 :لسان الميزان ( )198 /7تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)1125 /5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)56 /3

التراجم الساقطة من كتاب إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي (ص ، )154 :ميزان االعتدال ( ،)544 /1خبلصة تذىيب
تيذيب الكمال (ص.)83 :
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1125 /5
( )3المصدر السابق (.)1125 /5
( )4تقريب التيذيب (ص.)167 :

( )5التراجم الساقطة من كتاب إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي (ص.)154 :
( )6مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)86 :
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)56 /3

( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()340 /20تيذيب التيذيب ( )289 /7تقريب التيذيب (ص ،)398 :الطبقات
الكبرى ط العممية ( )238 /7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص،)175 :الثقات البن حبان ( ،)457 /8التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (،)264 /6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )177 /6الثقات لمعجمي ط الدار
( )152 /2الكاشف (،)36 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )402 /5خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص،)272 :
الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي  )911 /3( -ميزان االعتدال (.)116 /3

( )9تقريب التيذيب (ص )398 :تيذيب التيذيب ( )289 /7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)340 /20
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)177 /6
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ال ابن معين :ثِقَة ( ،)1وقال العجمي :ثِقَة ( ،)2وقال ابن سعد :ثقة صدوق ( ،)3وقال الذىبي :وثق
قَ َ
وقال مرة شيخ محدث صدوق ( )5وقال ابن حجر :صدوق( ،)6وقال أبو زرعة" :ثقة ال بأس بو" (.)7

( )4

قمت :صدوق .
* الحكـ بف عبد ا ٍلممؾ ا ٍل ً
قرشي (()8ت  771 - 767ق) (.)9

روى عن :قتادة بن دعامة ،وأبي صادق ،وزيد بن نافع.

روى عنو :مالك بن إسماعيل النيدي ،والحسن بن بشر البجمي ،وسريح بن النعمان(.)10
قال العجمي :ثِقَة (،)11وقال ابن معين :لَ ْي َس بِ َشيء (، )12وقال مرة:ضعيف الحديث»(،)13
ْ
()15
()14
ِ
ِ
 ،وقال أبو حاتم  :مضطرب
ي
وقَ َ
ال أبو داود" :منكر اْل َحديث  ،وقال النسائي :لَ ْي َس باْلقَ ِو ّ
الحديث جدا وليس بقوي في الحديث( ،)16وقال النسائي :ليس بالقوي (،)17

( )1تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص )175 :من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص.)99 :
( )2الثقات لمعجمي ط الدار (.)152 /2

( )3الطبقات الكبرى ط العممية (.)238 /7
( )4الكاشف (.)36 /2
( )5ميزان االعتدال (.)116 /3

( )6تقريب التيذيب (ص.)398 :
( )7الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي (.)911 /3
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )111 /7تقريب التيذيب (ص )175 :تيذيب التيذيب ( ،)431 /2لسان
الميزان ( )202 /7سؤاالت ابن الجنيد (ص)385 :تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( ،)278 /3الثقات لمعجمي ط
الدار ( ،)312 /1التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (، )340 /2الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص)30 :

الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)123 /3سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص:
 )252الكامل في ضعفاء الرجال ( )498 /2المجروحين البن حبان ( )248 /1تاريخ بغداد ت بشار (.)116 /9
( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)340 /4
( )10تاريخ بغداد ت بشار (.)116 /9

( )11الثقات لمعجمي ط الدار (.)312 /1
( )12تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)278 /3
( )13سؤاالت ابن الجنيد (ص.)385 :
( )14سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)252 :
( )15الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)30 :

( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)123 /3
( )17الكامل في ضعفاء الرجال (.)498 /2
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وقال ابن حجر :ضعيف( ، )1وقال الذىبي :ضعف

(.)2

قمت :ضعيف .

*منصكر بف زاذاف ،الكاسطي قمت :ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث السابع كالعشريف.

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو الحسين بن عمي بن جعفر األحمر الكوفي والحكم بن عبد اْلممك
اْل ِ
قرشي كبلىما ضعيفان والحسن البصري لم يسمع من عمران اإلسناد منقطع والمتن صحيح من طرق

أخرى.

الحديث الرابع كاألربعكف:

ً
ً ً
و
اؿ :ىنا أبك يم ىع ً
اف
يؿ ٍب يف يم ٍسمًوـ ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ :ىنا إ ٍس ىماع ي
اكىي ىة ،قى ى
ىح َّدثىىنا أبك يك ىرٍيب ،قى ى
ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « :-ىم ٍسأىلى ية ا ٍل ىغ ًن ًٌي ىش ٍي هف
ٍ ي ىٍ
اَّلل  -ى
ى ى ىي ي
()3
يال فى ىقمًيؿ ،كاً ٍف أىعطىى ىك ًث ا ً
ً
ير»
ىعطىى ىقمً ن
ٍ
ًفي ىك ٍج ًي ًو ،ىك ىم ٍسأىلى ية ا ٍل ىغن ًٌي ىن هار ًإ ٍف أ ٍ
ه ى
ير فى ىكث ه
ن

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 426/4من طريق الحسن مختمف األلفاظ
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 436/4من طريق الحسن مختمف

أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  156/7من طريق الحسن ح  7145جزء من حديث بمفظو
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  162/18وكذلك أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  164/18من
طريق الحسن ح  362مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  165/18من طريق إسماعيل ابن مسمم ح  400بمفظو

أخرجو ابن زنجويو في كتاب األموال  1116/3من طريق الحسن ح  2068مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

مد ًاني الككفي "(ت428ىػ) (.)4
* يم ىح َّمد بف ا ٍل ىع ىالء بف كريب أبك كريب ا ٍل ىي ى

( )1تقريب التيذيب (ص.)175 :
( )2الكاشف (.)344 /1

( )3أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )49 /9بمفظو.
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )245 /26تيذيب التيذيب ( ،)385 /9تقريب التيذيب (ص ،)500 :الضعفاء
ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي ،)135 /1( -التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (/1
 )205الثقات البن حبان (،)105 /9رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()672 /2
لسان الميزان (،)499 /7رجال صحيح مسمم ( )197 /2التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح

( )672 /2التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ( ،)672 /2تاريخ دمشق البن عساكر (/55
 )52سير أعبلم النببلء ط الرسالة (،)394 /11
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روى عن :أبي معاوية ،ووكيع ،وابن نمير ،وأبي أسامة ،وابن إدريس ،وأبي خالد (.)1

روى عنو :الجماعة ،وابراىيم بن معقل النسفي ،و أحمد بن إسحاق بن بيمول التنوخي (.)2

وثقو النسائي( ،)3ومسممة بن قاسم( ،)4وشمس الدين بن الجزري( ،)5وابن حجر :وزاد حافظ(،)6

والذىبي :وزاد الحافظ ،اإلمام ،شيخ المحدثين ( ،)7وقال أبو زرعة :حافظ( ،)8وقال شمس الدين أبو

المعالي الغزي ( :)9اإلمام الحبر الحافظ (.)10
قمت :ثقة حافظ.

*محمد بف خازـ يكنى أبا معاكية الضرير(ت795ق) (.)11
َعمش ،وِى َشام بن ُعروة ،ويحيى بن َس ِعيد ،وأبي إِ ْسحاق َّ
وش ْع َبة .
الش ْيبانِ ّي ُ ،
َ
روى عن :األ ْ َ
َ
َْ
المِديني ،واسحاق بن راىويو (.)12
وعمِي بن
روى عنوَ :ي ْحيى بن َم ِعين ،وأحمد بن َح ْنبل،
َ ّ
َ ّ

( )1رجال صحيح مسمم (.)197 /2
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)245 /26

( )3تاريخ دمشق البن عساكر ( )57 /55تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1238 /5
( )4إكمال تيذيب الكمال ( )305 /10تيذيب التيذيب (.)386 /9
( )5غاية النياية في طبقات القراء (. )197 /2
( )6تقريب التيذيب (ص.)500 :
( )7سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)394 /11

( )8الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي .)135 /1( -
( )9شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى1167 :ىـ).
( )10ديوان اإلسبلم (.)61 /4
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)124 /25تيذيب التيذيب ( )137 /9لسان الميزان ( ،)483 /7الطبقات
الكبرى ط العممية ( )364 /6تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز ( )96 /1الكاشف ( ،)167 /2الجرح والتعديل البن

أبي حاتم ()248 /7الطبقات لخميفة بن خياط (ص )290 :رجال صحيح مسمم ( ، )175 /2التاريخ الكبير لمبخاري
بحواشي محمود خميل ()74 /1الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ،)759 /2الثقات البن حبان ( )442 /7مشاىير عمماء
األمصار (ص )272 :سير أعبلم النببلء ط الرسالة ( ،)73 /9ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو
عن الثقات عند البخاري ومسمم (،)322 /1

تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ( )215 /1طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص. )129 :
( )12المؤتمف والمختمف لمدارقطني (.)654 /2
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()4

وثقة ابن سعد ( ،)1وابن معين ( ،)2والعجمي ( ، )3والدارقطني
()6
ان مرجئاً( ،)7وقال الذىبي:الحافظ الثبت
كان َح ِاف ً
ظا متقنا َولكنو َك َ
من أثبت الناس  ،وقال ابن حبان ََ :
محدث الكوفة ( ،)8وقال ابن حجر :ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش وقد ييم في حديث غيره(.)9

قمت :ثقة

 ،والنسائي ( ،)5وقال أبو حاتم

.

*إسماعيؿ بف مسمـ المكي كيكنى أبا إسحاؽ (.)10

روى عن :الحسن ،وابن سيرين ،وقتادة ،والحكم ،والزىري (.)11

روى عنو :سفيان الثوري ،واألعمش،وسفيان بن عيينة،وأبو معاوية محمد بن خازم (.)12
()13
ِ
الحِديث ( ،)14وقال أبو َد ُاود :ضعيف(،)15
ال ابن معين :لَ ْي َس بِ َش ْيء  ،وقال مرة َ
:ضعيف َ
قَ َ
وقال أحمدبن حنبل :منكر الحديث( ،)16وقال أبوحاتم :ىو ضعيف الحديث ليس بمتروك ،يكتب

حديثو( ،)17وقال أبو زرعة ضعيف الحديث( ،)18وقال ابن حبان :ضعيف( ،)1وقال الدارقطني:
( )1الطبقات الكبرى ط العممية (.)364 /6
( )2تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز (.)96 /1
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)403 :

( )4المؤتمف والمختمف لمدارقطني (.)654 /2
( )5تيذيب التيذيب (.)139 /9
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)248 /7
( )7الثقات البن حبان (.)442 /7

( )8تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)215 /1
( )9تقريب التيذيب (ص.)475 :
( )10تقريب التيذيب (ص)110 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()198 /3الطبقات الكبرى ط العممية (،)203 /7
الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()198 /2تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص،)66 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي

محمود خميل ()372 /1الضعفاء الصغير لمبخاري (ص،)25 :سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في
الجرح والتعديل (ص )120 :أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة (ص )375 :المجروحين البن حبان (،)120 /1
الكواكب النيرات (ص.)499 :
( )11الضعفاء والمتروكون لمدارقطني (.)255 /1

( )12تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق ( )78 /1تيذيب الكمال (.)199 /3
( )13تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)66 :
( )14أخبار المكيين من تاريخ ابن بي خيثمة (ص.)375 :
( )15سؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص.)120 :
( )16الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)198 /2
( )17المصدر السابق (.)199 /2
( )18المصدر السابق (.)199 /2
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()3

متروك( ،)2وقال الذىبي :ساقط الحديث متروك

بشىء( ،)5وقال ابن حجر :ضعيف الحديث (.)6

وقال النسائي :متروك ( ،)4ووقال ابن المدينى:ليس

قمت :ضعيف .

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.

إسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ألن فيو إسماعيل بن مسمم المكي ضعيف والحسن لم يسمع من عمران
واإلسناد منقطع والمتن صحيح من طرق أخرى.

الحديث الخامس كاالربعكف:

يس،
م ،ىكىي ٍح ىيى ٍب يف يم ىح َّم ًد ٍب ًف َّ
ىح َّدثىىنا ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍاأل ٍىزًد ُّ
الس ىك ًف ،قى ىاال :ىنا ًإ ٍس ىح ي
اؽ ٍب يف ًإ ٍد ًر ى
ً
و
ىف
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
اؿ :ىنا ابف يع ىي ٍي ىن ىة ،ىع ٍف ىعمً ًٌي ٍب ًف ىزٍيد ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
قى ى
()7
ً
رسكؿ ًَّ
َّ
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
ىس ىكا ً
ؽ»
اـ ىك ىم ىشى في ٍاأل ٍ
اؿ« :لىقى ٍد أ ىىك ىؿ الدَّج ي
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى
ىي ى
َّاؿ الط ىع ى

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 444/4من طريق ابن عينية مختمف األلفاظ.

أخرجو اْلجري في كتاب الشريعة  1308/3من طريق سفيان بن عيينة ح  878مختمف.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  155/18من طريق ابن عينية ح  339مختمف األلفاظ.
أخرجو الحميدي في مسنده  81/2عن طريق سفيان ابن عينية ح  854مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*الحسف بف يحيى بف ىشاـ الرزم  ،أبك عمي البصرم (()8ت 451 - 427ق) (.)9

روى عن :أحمد بن المنذر القزاز ،واسحاق بن إدريس ،وأمية بن بسطام.

روى عنو :أبو داود،وأحمد بن عبد هللا البزاز التستري ،وأبو بكر َّ
البزار (.)10
( )1المجروحون البن حبان (.)120 /1

( )2تجريد األسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق (.)78 /1
( )3المغني في الضعفاء (.)87 /1
( )4ميزان االعتدال (.)248 /1
( )5مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)67 /1
( )6تقريب التيذيب (ص.)110 :

( )7أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )50 /9بمفظو.
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )337 /6تيذيب التيذيب ( )325 /2تقريب التيذيب (ص ،)164 :تاريخ
اإلسبلم ت بشار ( ،)1121 /5التراجم الساقطة من كتاب إكمال تيذيب الكمال لمغمطاي (ص ،)126 :خبلصة
تذىيب تيذيب الكمال (ص.)81 :

( )9تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1121 /5
( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)337 /6
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وثقو الذىبي :وزاد حافظ (، )1و َّ
طنِي ( ،)2وقال ابن حجر:صدوق
الدارق
َُ ْ ّ
قمت :صدوق.

()3

*يحيى بف محمد بف السكف صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث العاشر.

*إسحاؽ بف إدريس الخكال ني متركؾ الحديث سبقت ترجمتو في الحديث العاشر.
*س ٍف ىياف بف يع ىي ٍي ىنة يكنى أبك محمد بف أبي ًع ٍمراف (()4ت796ىػ) (.)5
ي
روى عن :أبان بن تغمب ،وابراىيم بن محمد بن المنتشر ،وابراىيم بن مسمم اليجري

(.)6

روى عنو :األعمش ،وابن جريج ،وشعبة؛ وابن المبارك ،وابن ميدي ، ،وابن المديني (.)7

قال ابن سعد :ثقة ثبت كثير الحديث حجة ( ،)8وقال أبو حاتم :إمام ثقة( ،)9وقال :ابن معين

ثقة ( ،)10وقال ابن حبان:من اْلحفاظ المتقنين( ،)11وقال الخميمي :إمام متفق عميو ببل مدافعة (،)12

وقال ابن خمكان :كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاىداً ورعاً مجمعاً عمى صحة حديثو وروايتو ( ،)13وقال

العجمي :كان ثبتاً في الحديث( )14قال الذىبي  :اإلمام الكبير ،حافظ العصر ،شيخ اإلسبلم( ،)15وقال

( )1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1121 /5
( )2موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعممو (.)210 /1
( )3تقريب التيذيب (ص.)164 :
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )337 /6تيذيب التيذيب ()122 /4الكواكب النيرات (ص ،)221 :طبقات
المفسرين لمداوودي ()196 /1المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ( ،)204 /1تقريب التيذيب (ص:

)245تاريخ اإلسبلم ت بشار ()1110 /4الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)41 /6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (/4
)227تاريخ بغداد ت بشار ()244 /10الثقات البن حبان ( ،)403 /6اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (/1
 )354وفيات األعيان ( )391 /2سير أعبلم النببلء ط الرسالة ()454 /8إكمال تيذيب الكمال ()417 /5غاية النياية
في طبقات القراء ()308 /1الوافي بالوفيات ( ،)175 /15طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)119 :

( )5الطبقات الكبرى  -متمم التابعين  -محققا (ص.)35 :
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)178 /11
( )7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1110 /4
( )8الطبقات الكبرى ط العممية (.)41 /6

( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)227 /4
( )10تاريخ بغداد ت بشار (.)244 /10
( )11الثقات البن حبان (.)403 /6
( )12اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (.)354 /1
( )13وفيات األعيان (. )391 /2

( )14تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1111 /4
( )15سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)454 /8
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ابن القطان :ىو إمام أىل الحديث ( ،)1وقال السيوطي:أحد أئمة اإلسبلم( ،)2وقال ابن حجر :ثقة حافظ
فقيو إمام حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات( ، )3وقال القطان :مات في
صفر سنة ثمان وتسعين بعيد قدوم الحجاج بقميل ،فمن الذي أخبره باختبلط سفيان؟ ومتى لحق يقول

ىذا القول؟ فسفيان حجة مطمقا باإلجماع من أرباب الصحاح (.)4
قمت :ثقة إمام حجة حافظ .

* عمي بف زيد بف عبد هللا بف أبي مميكة أبك الحسف القرشي

روى عن :أنس ،وأبي عثمان .

()5

(ت727-749ق)

روى عنو :الثوري ،وابن عيينة (،)7وحماد بن سممة مقروناً بثابت (.)8
اك اْلقوي (، )9وقال مرة :ليس بحجة
ال ابن معين :لَ ْي َس بِ َذ َ
قَ َ

()6

( ،)10وقال أبو حاتم :ليس بقوي

يكتب حديثو وال يحتج بو ( ،)11وقال ابن سعد:فيو ضعف ،وال يحتج بو ( ، )12وقال ابن حنبل :ليس

ىو بالقوى( ،)13وقال ابن حجر ضعيف(،)14

( )1إكمال تيذيب الكمال (.)418 /5
( )2طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)119 :
( )3تقريب التيذيب (ص.)245 :

( )4تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1115 /4
( )5الطبقات الكبرى ط دار صادر ( .)252 /7تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)141 :
=الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )186 /6المجروحين البن حبان ( ،)103 /2الكامل في ضعفاء الرجال ()333 /6
رجال صحيح مسمم ( )56 /2الثقات لمعجمي ط الباز (ص ،)346 :ميزان االعتدال ( ،)128 /3تاريخ دمشق البن

عساكر ( )485 /41مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار ( )350 /2الضعفاء والمتروكون البن
الجوزي ( )193 /2تيذيب األسماء والمغات ( )344 /1لسان الميزان (.)311 /7
( )6تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)106 /1
( )7المجروحين البن حبان (.)103 /2
( )8رجال صحيح مسمم (.)56 /2

( )9تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)141 :
( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)187 /6
( )11المصدر السابق (.)187 /6
( )12الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)252 /7
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)186 /6
( )14تقريب التيذيب (ص.)401 :
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وقال ابن حبان:ال يحتج بو( ،)1وقال العجمي:يكتب حديثو ،وليس بالقوي ،وكان يتشيع ،وقال

مرة :ال بأس بو( ،)2وقال أبو زرعة :ليس بقوى ( ،)3وقال النسائى :ضعيف( ،)4وقال النووي :ضعيف
عند المحدثين( ،)5وقال البخاري :ال يحتج بو ،وقال الفسوي :اختمط في كبره  ،وقال ابن خزيمة :ال

أحتج بو لسوء حفظو ( ،)6وقال يعقوب بن شيبة :ثقة ،صالح الحديث ،والى المين ما ىو ،وقال إبراىيم
بن يعقوب الجوزجاني :واىي الحديث( ،)7وقال الدارقطني :ال يزال عندي فيو لين

()8

وقال ابن الجنيد :قمت البن معين عمي بن زيد اختمط قال :ما اختمط قط (.)9
قمت :ضعيف .

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
إسناد ىذا الحديث ضعيف جداً ألن فيو اسحاق بن إدريس الخوالني متروك ،وعمي بن زيد البصري
ضعيف والحسن البصري لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع.

الحديث السادس كاألربعكف:
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد
ص ٍي وف- ،رضي
ٍب ًف يح ى
ظ ٍي ًر ا ٍل ىغ ٍي ًب ىال يي ىرُّد»
ًب ى

ً
ىخ ىبرًني ىخالً يد ٍب يف ىج ًم ً
ٍب يف ىم ٍريزك و
اف
يؿ ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ ىش ٍي ىب ي
اؿ :أ ٍ ى
اف :قى ى
ؽ ،قى ى
ىخ ً
ىخ ًأل ً
ً
هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
يو
اء ٍاأل ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ « :-يد ىع ي
اَّلل  -ى
ى ىي ي
ى
(.)10

المفظ انفرد بو َّ
البزار في مسنده.
شكاىد:

أكالن -ابف عباس -رضي هللا عنو-

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  119/11عن أبي عباس ح 11232مختمف األلفاظ.

( )1المجروحين البن حبان (.)103 /2
( )2الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)346 :
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)187 /6

( )4مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)351 /2
( )5تيذيب األسماء والمغات (.)344 /1
( )6ميزان االعتدال (.)128 /3
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)438 /20
( )8سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)206 /5
( )9تيذيب التيذيب (.)322 /7

( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )52 /9بمفظو.
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ثانيان -عبد هللا بف عمرك -رضي هللا عنو-

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب البر والصمة  352/4باب ما جاء الدعوة األخ ألخيو بظير الغيب

عن عبد هللا بن عمرو ح  1980مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

* محمد بف محمد بف مرزكؽ بف بكير أبك عبد هللا الباىمي البصرم ( 428ىػ) (.)1

روى عن :بشر بن عمر الزىراني  ،وبكر بن بكار،وحاتم بن ميمون الكؤلبي.

روى عنو :مسمم ،والترمذي ،وابن ماجة ،وأحمد بن الحسين بن مابيرام األيذجي (.)2

قال ابن عدي ثقة( ،)3وقال الخطيب البغدادي :ثقة ( ،)4وقال الذىبي :صدوق ( ،)5وقال مرة ثقة

()6

()8
()7
بما أَخطَأ
وقال أبو حاتم :ىو صدوق  ،وقال ابن حجر:صدوق لو أوىام  ،وقال ابن حبانُ :ر َ
قمت :صدوق.

*شيباف بف عبد الرحمف التميمي أبك معاكية البصرم

()10

المؤدب

()11

()9

(ت  762ق) (.)12

روى عن :األجمح بن عبد هللا الكندي ،واسماعيل بن أبي خالد ،والحسن البصري (.)13

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )377 /26تقريب التيذيب (ص ،)505 :المعارف (المقدمة ،)61 /الجرح
والتعديل البن أبي حاتم ()90 /8تيذيب التيذيب ()435 /9الثقات البن حبان (، )126 /9المغني في الضعفاء (/2
 )629الكاشف ()215 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)1244 /5الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة
البرذعي  )136 /1( -لسان الميزان (، )374 /7الوافي بالوفيات ()11 /5خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص:

 )358رجال صحيح مسمم (،)210 /2المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)528 /2
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)377 /26
( )3تيذيب التيذيب (.)435 /9
( )4تاريخ بغداد ت بشار (.)327 /4

( )5المغني في الضعفاء (. )629 /2
( )6تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1244 /5
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)90 /8
( )8تقريب التيذيب (ص.)505 :

( )9الثقات البن حبان (.)126 /9
( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )592 /12تيذيب التيذيب ( )374 /4تقريب التيذيب (ص ،)269 :الكاشف
( )491 /1الثقات لمعجمي ط الباز (ص )224 :رجال صحيح مسمم (، )304 /1تاريخ بغداد ت بشار ()374 /10
سير أعبلم النببلء ط الرسالة ( )406 /7الطبقات الكبرى ط العممية (.)355 /6
( )11كان يؤدب سميمان بن داود الياشمي واخوتو ببغداد.
( )12الكاشف ( )491 /1الثقات البن حبان (.)449 /6
( )13تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)592 /12
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روى عنو :عبيد هللا بن موسى وأبو أحمد الزبيري ،وزائدة ،ويونس المؤدب (.)1

وقال ابن معين ( ،)2وابن سعد( ،)3وابن حجر ( ،)4والعجمي( ،)5والترمذي( ،)6والنسائي( )7وقال أحمدبن

حنبل :قال شيبان ثبت في كل المشايخ ( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذىبي:حجة (،)10
وقال مرة اإلمام ،الحافظ ،الثقة ( ،)11وقال ابن خراش :صدوق ( ،)12وقال أبو حاتم :حسن الحديث
صالح الحديث يكتب حديثو وال يحتج بو

()13

قمت :ثقة .

*خالد بف جميؿ البصرم مجيكؿ لـ أقؼ لو عمى ترجمة .

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.

إسنادىذا الحديث :أتوقف عن الحكم عمى اسناده لعدم ذكرالعمماء لمراوي خالد بن جميل ال جرحاً وال
تعديبلً.

الحديث السابع كاالربعكف:

ً
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىم ٍريزك ً
اف
اؿ :ىنا أبك ىح ٍم ىزةى ا ٍل ىعطَّ يار ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اؿ :ىنا ىش ٍي ىب ي
اف ،قى ى
ؽ ،قى ى
ً
ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
س ًم َّنا ىم ٍف تىطىيَّ ىر أ ٍىك
ٍ ي ىٍ
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ ":-لى ٍي ى
اَّلل  -ى
ى ى ىي ي
ً
ً
اؿ :ىم ٍف ىعقى ىد يع ٍق ىدةن -
تيطي ٌي ىر لى يو ،أ ٍىك تى ىك َّي ىف أ ٍىك تي يك ًٌي ىف لى يو ،أ ٍىك ىس ىح ىر أ ٍىك يسح ىر لى يو ،ىك ىم ٍف ىعقى ىد يع ٍق ىدةن  -أ ٍىك قى ى
و
ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ " (.)14
كؿ فىقى ٍد ىكفى ىر ًب ىما أيٍن ًز ىؿ ىعمىى يم ىح َّمد ى
ىك ىم ٍف أىتىى ىكاىنا فى ى
ص َّدقى يو ًب ىما ىيقي ي

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  162/18من طريق أبي حمزة العطار ح 355مختمف.

( )1رجال صحيح مسمم (.)304 /1
( )2تاريخ بغداد ت بشار (.)374 /10
( )3الطبقات الكبرى ط العممية (.)355 /6
( )4تقريب التيذيب (ص.)269 :

( )5الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)224 :
( )6تيذيب التيذيب (.)374 /4
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)594 /12
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356 /4
( )9الثقات البن حبان (.)449 /6
( )10الكاشف (.)491 /1
( )11سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)406 /7
( )12معاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)495 /1
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356 /4

( )14أخرجو البزار في مسنده البحر الزخار ( )52 /9بمفظو.
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شكاىد:

أكالن-عمي -رضي هللا عنو:-

أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو  42/5عن عمي ح 23525مختمف.
ثانيان  -أبك ىريرة -رضي هللا عنو-

أخرجو الترمذي في سننو باب ما جاء في كراىة اتيان الحائض  242/1عن أبي ىريرة ح 134مختمف

األلفاظ.

أخرجو النسائي في سننو باب الحكم في السحرة  112/7عن أبي ىريرة ح 4079مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجة في سنتو باب النيى عن اتيان الحائض  209/1عن أبي ىريرة ح 639مختمف
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 229/2عن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  127/2عن أبي ىريرة ح 1469مختمف األلفاظ.

أخرجو َّ
البزار في مسنده  294/16عن أبي ىريرة ح 9502مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في السنن الكبرى باب ذكرى اختبلف الفاظ الناقمين  201/8عن أبي ىريرة ح8968

مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك كتاب اإليمان  49/1عن أبي ىريرة ح 15مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

* محمد بف محمد بف مرزكؽ صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث السادس كاالربعيف .

* شيباف بف عبد الرحمف التميمي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث السادس كاالربعيف.
*إسحاؽ بف الربيع البصرم األبمي ،أبك حمزة العطار (.)1

روى عن :الحسن البصري  ،وحماد بن أبي سميمان ،والعبلء بن المسيب ،ومحمد بن سيرين.

روى عنو :أبو عمر حفص بن عمر الحوضي ،وأبو قتيبة سمم ابن قتيبة ،وشيبان بن فروخ(.)2

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )423 /2الكاشف ( )235 /1تيذيب التيذيب ( ،)232 /1الكنى واألسماء
لئلمام مسمم (،)246 /1لسان الميزان (،)460 /7ميزان االعتدال ( ،)191 /1إكمال تيذيب الكمال ( ،)90 /2التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)386 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)220 /2الكامل في ضعفاء

الرجال (،)547 /1فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص ،)262 :الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)101 /1
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)423 /2
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()1

ضعفو الفبلس

صدوق (.)4

وابن عدي( ،)2وقال أبو حاتم  :يكتب حديثو كان حسن الحديث( ،)3وقال ابن حجر:

قمت :صدوق.

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ إلن الحسن لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع والمتن صحيح.

الحديث الثامف كاألربعكف:

كب ،ىكا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىع ىرفى ىة ،قى ىاال :ىنا أبك يم ىع ً
يب
السند األكؿ لمحديث :ىح َّدثىىنا ًزىي ي
اؿ :ىنا ىش ًب ي
اد ٍب يف أ ُّىي ى
اكىي ىة ،قى ى
ً
ص ٍي وف.
ٍب يف ىش ٍي ىب ىة ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ًو
ً و
ً و
يد عب يد ًَّ
اؿ :ىنا ىد ياكيد ٍب يف أبي ًى ٍن ود ،ىع ًف
السند الثاني :ىك ىح َّدثىىنا أبك ىسع ى ٍ
اؿ :ىنا أبك ىخالد ،قى ى
اَّلل ٍب يف ىسعيد ،قى ى
ً
يب ب ًف ىشيب ىة ،قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
ً
ا ٍل ىع َّب ً
اَّلل -
اس ٍب ًف ىع ٍب ًد َّ
الر ٍح ىم ًف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ص ٍي وف ،ىكالمَّ ٍفظي ،ل ىش ًب ً ٍ
ٍى
اف ٍب ًف يح ى
ى ى ىي ي
ض كك ً
ً ً
ً
ً
ً
اح هد ًفي
اؿ :ىس ٍب ىع نة ستَّ هة في ٍاأل ٍىر ً ى ى
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ -ألبي " :ىيا يح ى
ى
ص ٍي وف ىك ٍـ تى ٍع يب يد ا ٍل ىي ٍكىـ إلى نيا؟ قى ى
اء ،قىاؿ " :فىأ ُّىييـ تىع ُّد لًر ٍغب ًت ىؾ كرٍىب ًت ىؾ؟ قىاؿ :الًَّذم ًفي َّ ً
السم ً
ىما ًإ َّن ىؾ لى ٍك
يٍ ي ى ى ى ى ى
اؿ « :ىيا يح ى
ص ٍي يف أ ى
الس ىماء ،فىقى ى
ى
ى
َّ ى
ً
ً
ً
َّ
الن ًب َّي  -ى َّ
ص ٍي هف أىتىى َّ
اؿ :ىيا
ىسمى ٍم ى
ت ىعمَّ ٍمتي ىؾ ىكم ىمتى ٍي ًف تى ٍنفى ىعان ىؾ» ىفمى َّما أ ٍ
أٍ
ىسمى ىـ يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -فىقى ى
اَّلل عًمٌم ًني الًَّذم كع ٍدتىًني ،قىاؿ « :يق ًؿ المَّي َّـ أىٍل ًيم ًني ر ٍش ًدم كأ ً
ً
ىعذ ًٍني ًم ٍف ىش ًٌر ىن ٍف ًسي» (.)5
ىى
ي
ى
كؿ َّ ى ٍ
ٍ ي
ى
ىر يس ى
أخرجو الترمذي كتاب الدعوات باب أحمد بن المنيع  519/5ح  3483من طريق أبو معاوية مختمف
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 445/4من طريق عمران مختمف األلفاظ .
أخرجو الروياني في مسنده  105/1من طريق أبو معاوية ح  85مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  280/2من طريق محمد بن خازم أبو معاوية ح  1985مختمف
األلفاظ .

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  18/174من طريق أبو معاوية ح  396مختمف األلفاظ.

( )1ميزان االعتدال (.)191 /1
( )2الكامل في ضعفاء الرجال (.)547 /1
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)220 /2
( )4تقريب التيذيب (ص.)101 :

( )5أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )53 /9بمفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

*زياد بف أيكب أىك ىىاشـ الطكسي ا ٍلح ً
افظ دلكيو(ت754ق) (.)1
ى
ٌ
ًى
روى عن :ىشيم بن بشير ،وأبي بكر بن عياش ،وعباد بن العوام ،وزياد البكائي.

روى عنو :أحمد بن حنبل ،والبخاري ،وأبو حاتم الرازي (.)2
وثقو أبو زرعة( ، )3والنسائي( ،)4وابن حجر وزاد حافظ

()5

والدارقطني وزاد مأمون( ،)6ومسممة وزاد مأمون ( ،)7وقال الذىبي :الحافظ الحجة( ،)8وقال مرة :اإلمام،
()9

المتقن الحافظ الكبير ،شعبة الصغير

 ،وقال أبو حاتم  :صدوق

()10

قمت :ثقة حافظ .
*ا ٍلحسف بف ىع ىرفىة بف ً
يزيد ا ٍل ىع ٍبدم كنيتو أبك عمى مف أىؿ ىب ٍغ ىداد(ت752ق) (.)11
روى عن :إبراىيم بن محمد بن أبي يحيى األسممي المدني ،واسماعيل بن عمية (.)12

روى عنو :الترمذي ،وابن ماجة ،وابراىيم بن عبد الصمد الياشمي (.)13

( )1إكمال تيذيب الكمال (، )96 /5تقريب التيذيب (ص )218 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)525 /3الثقات
البن حبان ( ،)249 /8مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص ،)73 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل
()345 /3التاريخ األوسط (،)395 /2من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص )129 :تذكرة الحفاظ = طبقات
الحفاظ لمذىبي (، )70 /2التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ( )585 /2تاريخ بغداد ت

بشار (،)504 /9الوافي بالوفيات ( )11 /15سؤاالت الحاكم لمدارقطني (ص )210 :تيذيب التيذيب (،)355 /3
سير أعبلم النببلء ط الحديث ( )494 /9الكاشف (.)408 /1
( )2تاريخ بغداد ت بشار (.)504 /9
( )3التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (.)585 /2
( )4مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)73 :
( )5تقريب التيذيب (ص.)218 :

( )6سؤاالت الحاكم لمدارقطني (ص )210 :تيذيب التيذيب (0)355 /3
( )7إكمال تيذيب الكمال (.)96 /5
( )8تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)70 /2
( )9سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)494 /9

( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)525 /3
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )202 /6الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)31 /3تاريخ بغداد ت بشار (/8
 ،)398سير أعبلم النببلء ط الحديث (،)427 /9تيذيب التيذيب ( )293 /2األعبلم لمزركمي ( ،)199 /2تقريب
التيذيب (ص،)162 :الثقات البن حبان (، )179 /8الكاشف ()327 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)66 /6

( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)202 /6
( )13المصدر السابق (.)203 /6
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قال الذىبي :اإلمام المحدث الثقة ،مسند وقتو( ،)1وثقو ابن معين( ،)2ومسممة بن قاسم( ،)3وقال ابن
حجر :صدوق( ، )4وقال النسائي  :ال بأس بو ( ، )5وقال أبو حاتم  :صدوق (.)6

قمت :صدوق.
*محمد بف خازـ يكنى أبا معاكية الضرير ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الرابع كاالربعيف.

*شبيب بف شيبة بف األىتـ

()7

()8

التميمي أبك معمر

()9

الخطيب

(ت 170 - 161ه) (.)10

روى عن :عطاء ،والحسن ،ومعاوية بن قرة ،وعمى بن زيد ،وىشام بن عروة

روى عنو :عيسى بن يونس ،وأبو معاوية الضري ،ومسمم بن إبراىيم (.)11

قال ابن معين :ليس بثقة،وقال أبو حاتم :ليس بقوى( ،)12وقال ابن حبان :كان ييم في األخبار

ويخطيء إذا روى غير األشعار ال يحتج بما انفرد بو من األخبار وال يشتغل بما لم يتابع عميو من

اْلثار( ،)13وقال ابن معين :ليس بثقة( ،)14وقال أبو زرعة :ليس بالقوي( ،)15وقال النسائي:
ضعيف(،)16

( )1سير أعبلم النببلء ط الحديث ()427 /9
( )2تيذيب التيذيب (.)293 /2

( )3المصدر السابق (.)294 /2
( )4تقريب التيذيب (ص.)162 :
( )5تاريخ بغداد ت بشار (.)398 /8

( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)31 /3
( )7إنما قيل لو :األىتم ألنو ضرب بقوس عمى فيو فيتمت أسنانو تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)362 /12
( )8تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()362 /12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (. )358 /4
=تقريب التيذيب (ص )263 :األعبلم لمزركمي (،)156 /3تيذيب التيذيب (،)307 /4الكامل في ضعفاء الرجال (/5
 )49تاريخ بغداد ت بشار ( ،)377 /10الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( )38 /2المغني في الضعفاء ()295 /1

المؤتمف والمختمف البن القيسراني (ص، )60 :ميزان االعتدال (.)263 /2
ِ
ِ
وسف أخبرَنا عبد هللا
مس َ
ي أخبرَنا إِ ْس َماعيل بن ْ
شيبة ا ْل َخطيب ا ْلَب ْ
عدة بجرجان أخبرَنا َح ْم َزة بن ُي ُ
( )9لقب شبيب بن َ
ص ِر ّ
ِ
ان ينادم خمفاء بني أُميَّة ()9المؤتمف والمختمف البن
شيبة إَِّن َما قيل لَوُ ا ْل َخطيب لفصاحتو َو َك َ
ال شبيب بن َ
بن عدي قَ َ
القيسراني = األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط (ص.)60 :

( )10تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)405 /4

( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)358 /4
( )12المصدر السابق (.)358 /4
( )13المجروحين البن حبان (.)363 /1
( )14الكامل في ضعفاء الرجال (.)49 /5
( )15تاريخ بغداد ت بشار (.)377 /10
( )16المصدر السابق (.)377 /10
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()1
الدارقُ ْ ِ
ِ
ض ِعيف( ،)2وقال زكريا بن يحيى الساجي:
طن ّي َ
ال َّ َ
ال أبو َد ُاود :لَ ْي َس ب َش ْيء َ ،وقَ َ
وقَ َ
صدوق ييم( )3وقال الذىبي :ضعفوه في الحديث( ،)4وقال صالح جزرة:صالح الحديث( ،)5وقال

العجمي :ال بأس بو ( ،)6وقال البرقاني :ضعيف( ،)7وقال ابن حجر :صدوق ييم

()8

قمت :ضعيف.

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ كلكف لـ يسمع مف عمراف سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
ىذا اإلسناد :ضعيف؛ ألن فيو شبيب بن شيبة أبو معمر الخطيب ضعيف والحسن لم يسمع من
عمران.
السند الثاني:

()9

*عبد هللا بف سعيد بف حصيف الكندم ،أبك سعيد األشج الككفي

(ت257ق) (.)10

روى عن :أبي أحمد الزبير ،وأبي بكر بن عياش ،وأبي خالد األحمر وأبي معاوية الضرير
روى عنو :الجماعة  ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،وأبو زرعة (.)11

( )1الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)38 /2
( )2المصدر السابق (.)38 /2
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)363 /12
( )4المغني في الضعفاء ( )295 /1ديوان الضعفاء (ص.)185 :
( )5ميزان االعتدال (.)263 /2

( )6إكمال تيذيب الكمال (. )212 /6
( )7تيذيب التيذيب (.)308 /4
( )8تقريب التيذيب (ص.)263 :

( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()27 /15الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ،)368 /1الثقات البن حبان (/8
 ،)365تقريب التيذيب (ص )305 :تيذيب التيذيب (، )236 /5اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (/2
 ،)576الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)377 /6ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين (ص ،)42 :نزىة
األلباب في األلقاب (، )75 /1من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص )148 :سير أعبلم النببلء ط الحديث (/9
 )531إكمال تيذيب الكمال ( )381 /7مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)82 /2

( )10الكاشف (.)558 /1

( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)29 /15
154

()3
()2
()1
حجة( ،)4وقال الداوودي:
وثقو ابن حجر  ،والخميمي  ،وقال ابن العماد الحنبمي  :ثقة ّ

الحافظ شيخ اإلسبلم محدث الكوفة

()5

وقال برىان الدين المالكي( :)6الحافظ ،أحد األئمة

()7

وقال أبو

حاتم :ثقة ،صدوق( ،)8وقال في رواية أخرى :األشج إمام أىل زمانو ،)9( .وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)10وقال الذىبي :الحافظ اإلمام الثبت شيخ الوقت ( ،)11وقال أبو زرعة :ثقة صدوق (،)12وقال
()14

النسائي :صدوق، )13( .وقال ابن معين :ليس بو بأس

قمت :ثقة.

ىح ىمر (()15ت789ق) (.)16
*سمى ٍي ىماف بف ىح َّياف ا ٍل ىج ٍعفى ًرم أبك ىخالًد ٍاأل ٍ
ي
روى عن :حسين المعمم  ،وحميد الطويل  ،وداود بن قيس الفراء  ،وداود بن أبي ىند

روى عنو :أحمد بن حاتم الطويل،و عبد هللا بن سعيد األشج،وعبد هللا بن عمر بن أبان

()17

( )1تقريب التيذيب (ص.)305 :
( )2اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي (.)576 /2
العكري الحنبمي ،أبو الفبلح (المتوفى1089 :ىـ).
( )3عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
( )4شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)257 /3
( )5طبقات المفسرين لمداوودي (.)235 /1

( )6إبراىيم بن إبراىيم بن حسن المقاني ،أبو اإلمداد ،برىان الدين المالكي (المتوفى1041 :ىـ).
( )7بيجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل (. )353 /1
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)73 /5
( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)30 /15
( )10الثقات البن حبان (.)365 /8

( )11سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)531 /9
( )12إكمال تيذيب الكمال (.)381 /7
( )13تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)30 /15
( )14تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()30 /15

( )15تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()394 /11الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)107 /4الثقات البن حبان (/6
 ،)395مشاىير عمماء األمصار (ص ،)270 :فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص ،)289 :الطبقات الكبرى ط العممية
( ،)363 /6تاريخ جرجان (ص )217 :تاريخ أسماء الثقات (ص،)100 :تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (/1
 )200الثقات لمعجمي ط الباز (ص، )201 :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص.)124 :

( )16الطبقات لخميفة بن خياط (ص.)293 :

( )17تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)395 /11
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وثقو العجمي( ،)1وابن المديني( ،)2ووكيع ( ،)3و َّ
البزار ( ،)4وابن معين ( ،)5وقال محمد بن يزيد

الرفاعي :الثقة المأمون( ،)6وقال ابن حبان :ثبت ( ،)7وقال ابن سعد :ثقة ( ،)8وقال الذىبي :ثقة

مشيور( ،)9وقال مرة :اإلمام ،الحافظ ( ،)10وقال ابن معين :ىو ثقة ،وليس بثبت( ، )11وقال:ليس بو
()12
وق لَيس بِحج ٍ
َّة( ،)13وقال أبو حاتم :صدوق( ،)14وقال ابن شاىين :لَ ْي َس بِ ِو
بأس
وقال َ
:ص ُد ٌ ْ َ ُ
(.)16
َبأْس( ، )15وقال ابن حجر:صدوق يخطىء

قمت :ثقة.

*د ياكد ٍبف أبي ًىند ، ،أبك بكر أك أبك محمد البصرم
ى
الشعبِي
روى َعن :ابن اْلمسيبَ ،واْلحسن ،و ِعك ِرمة ،و
َ ْ َ َ ْ ّ
شع َبة بن اْلحجَّاج (.)19
روى َعنوُ :أ ْ
َش َعث الحمرانيَ ،و ْ

()17

(ت721ق) (.)18

( )1الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)201 :
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107 /4
( )3تاريخ بغداد ت بشار (.)28 /10
( )4إكمال تيذيب الكمال (0.)50 /6

( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)396 /11
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107 /4
( )7مشاىير عمماء األمصار (ص.)270 :
( )8الطبقات الكبرى ط العممية (.)363 /6
( )9المغني في الضعفاء (.)278 /1
( )10سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)485 /7
( )11المصدر السابق (.)485 /7
( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107 /4
( )13تاريخ جرجان (ص.)217 :

()14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)107 /4
( )15تاريخ أسماء الثقات (ص. )100 :
( )16تقريب التيذيب (ص.)250 :

( )17تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)462 /8الطبقات الكبرى ط العممية (،)190 /7تقريب التيذيب (ص:
 ،)200التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)231 /3تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص،)107 :
الثقات لمعجمي ط الباز (ص )148 :التاريخ األوسط ( ،)49 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ،)731 /2الكاشف (/1
 )382ميزان االعتدال (،)11 /2إكمال تيذيب الكمال (،)269 /4الثقات البن حبان ( )278 /6تاريخ أسماء الثقات
(ص )81 :تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص، )110 :تاريخ دمشق البن عساكر (. )118 /17

( )18الوافي بالوفيات (،)313 /13طبقات المفسرين لمداوودي (، )174 /1طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص.)70 :
( )19الثقات البن حبان (.)278 /6
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وثقو ابن سعد ،)1(:وابن ِ
معين ،)2( :والعجمي ،)3( :وابن حجر:وزاد كان ييم بأخرة ( ،)4وأبوحاتم (،)5

والنسائي( ، )6وعبد الرحمن بن خراش ،)7( :وقال ابن حنبل :ثقة ثقة وقال مرة أخرى :ومثل داود يسأل
َّ
عنو؟ ( ،)8وقال ابن حبان":من المتقنين ِفي ِّ
ان ييم إِذا حدث من حفظو( ،)9وقال
الرَو َايات إِال إَِّنو َك َ
يعقوب بن أبي شيبة :ثبت(،)10وقال سفيان الثوري :ىومن حفاظ البصريين ،.وقال يعقوب بن شيبة:
ثقة ثبت

()11

()12

 ،وقال الذىبي:اإلمام الثبت

(،)14وقال الداودي :ثقة متقن (.)15

وقال مرة  :حجة ( ،)13وقال عثمان بن سعيد :ثبت

قمت :ثقة .
*العباس بف عبد الرحمف مكلى بني ىاشـ (.)16
روى عن :العباس بن عبد المطمب  ،وابن عباس ،و أبي ىريرة  ،وعمران بن حصين
روى عنو :داود بن أبي ىند (.)17

( )1الطبقات الكبرى ط العممية (.)190 /7
( )2تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي (ص.)107 :
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)148 :
( )4تقريب التيذيب (ص.)200 :

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)411 /3
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)465 /8
( )7إكمال تيذيب الكمال (.)271 /4
( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)411 /3
( )9الثقات البن حبان (.)278 /6

( )10تاريخ دمشق البن عساكر (.)118 /17
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()466 /8
( )12تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي ()110 /1
( )13ميزان االعتدال ()11 /2

( )14إكمال تيذيب الكمال (.)269 /4
()15طبقات المفسرين لمداودي (.)174 /1
( )16الطبقات لخميفة بن خياط (ص )363 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)222 /14الجرح والتعديل البن أبي
حاتم ( )211 /6تقريب التيذيب (ص ،)293 :إكمال تيذيب الكمال (،)201 /7تيذيب التيذيب ( ،)121 /5مغاني
األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار ( )52 /2المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري (.)270 /1

( )17تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)222 /14
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قال ابن حجر :مستور( ،)1وخرج الحاكم حديثو في المستدرك عن كندير بن سعيد وصحح سنده (.)2
قمت :ضعيف.

ىذا اإلسناد :ضعيف ألن العباس بن عبد الرحمن ضعيف .

الحديث التاسع كاألربعكف:

ً
اؿ:
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
اؿ:
ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
ام ية أ ٍ ً ً
اء»(.)3
ىع َّ
ىىم ىيا ال ٌن ىس ي

ً
ً و
ؼ ،ع ٍف أبي رج و
اف
اء ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىى
اؿ :ىنا ىع ٍك ه ى
ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىسعيد ،قى ى
قىاؿ رسكؿ ًَّ
ت ًفي َّ
الن ً
ار فىًإ ىذا
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :-اطَّمى ٍع ي
اَّلل  -ى
ى ىي ي

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب بدء الخمق 117/4باب ما جاء في صنفو الجنة من طريق أبي
رجاء معاوية ح  3241مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في كتاب النكاح  31/7باب كفران العشير من طريق عرفة ح  5198مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في كتاب الرقاق  96/8باب فضل الفقر من طريق أبي رجاء ح 6449مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في كتاب الرقاق  113/8باب صفة الجنة والنار من طريق عوف ح 6546مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب صفة جينم  716/4باب ما جاء أن أكثر أىل النار النساء من
طريق عوف بن أبي جميمة ح  2603مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب مناقب الصحابة  493/16باب ذكر البيان بأن الفقراء أكثر أىل
الجنة من طريق عوف ح 7455مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبرى  111/18من طريق أبي مسمم الكشي ح  210مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في المعجم الكبير  115/18من طريق محمد بن صالح ح 244مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في المعجم الكبير  131/18من طريق أبي رجاء ح  5لو مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في المعجم الكبير  134/18من طريق عوف ح  278مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو نعيم في الحمية  308/2من طريق عوف مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان باب الزىد وقصر األمل  23/13من طرق عوف ح  9898مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان باب الزىد وقصر األول  26/13من طريق أبي رجاء ح 9910
مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  171/2من طريق أبي رجاء ح  872مختمف األلفاظ .

( )1تقريب التيذيب (ص.)293 :

( )2إكمال تيذيب الكمال (.)201 /7
( )3أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )55 /9بمفظو.
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رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
* ىي ٍح ىيى ٍبف سعيد ٍبف فركخ ا ٍلقىطَّاف مكلى بني تى ًميـ كنيتو أبك سعيد ٍاألىحكؿ(()1ت798ق) (.)2
ومسعرا ،وشعبة ،وخبلئق غيرىم.
ومالكا،
روى عن :الثورى ،وابن عيينة،
ً
ً
روى عنو :ابن ميدى ،وعفان ،وأحمد بن حنبل ،ويحيى بن معين ،وعمى بن المدينى (.)3

()4

ادات أىل َزَمانو حفظاً وورعاً وعقبلً وفيماً وفضبلً وديناً وعمماً
قال ابن حبان :كان من َس َ
قال محمد بن بشار بندار إمام أىل زمانو ( )5قال أحمد بن حنبل أثبت الناس

( ،)6وقال

العجمي :ثقة ،)7(،وقال أبو زرعة :ىو من الثقات الحفاظ ()8قال ابن منجويو :من سادات أىل زمانو

وعمما ()9وقال ابن سعد :كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة ،وقال أبو
ودينا،
حفظًا ،وورًعا ،وفقيًا ،وفضبلًً ،
ً
حاتم :ثقة حافظ ( ،)10وقال النسائي :ثقة ثبت مرضي( )11قال الذىبي :أحد األئمة الكبار( ،)12وقال

الذىبي :اإلمام العمم سيد الحفاظ( ،)13وقال مرة اإلمام الكبير ،أمير المؤمنين في الحديث( ،)14وقال ابن
حجر :ثقة متقن حافظ إمام قدوة(.)15

قمت :ثقة متقن حافظ .

( )1تيذيب األسماء والمغات ()154 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )364 /1الكاشف (،)366 /2الثقات البن حبان
( )611 /7مشاىير عمماء األمصار (ص )255 :رجال صحيح مسمم ( ،)338 /2تاريخ بغداد ت بشار ()203 /16
إكمال تيذيب الكمال (، )313 /12تيذيب التيذيب ( ،)216 /11المنتظم في تاريخ المموك واألمم ( ،)72 /10شذرات

الذىب في أخبار من ذىب (.)468 /2
( )2الثقات البن حبان ( )611 /7رجال صحيح مسمم (.)339 /2
( )3تيذيب األسماء والمغات (.)154 /2
( )4الثقات البن حبان (.)611 /7

( )5تاريخ بغداد ت بشار ( )203 /16تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)340 /31
( )6تاريخ بغداد ت بشار (.)203 /16
( )7تاريخ بغداد ت بشار ( )203 /16تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)340 /31
( )8تيذيب األسماء والمغات (.)155 /2
( )9تيذيب األسماء والمغات (.)155 /2
( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)340 /31
( )11المصدر السابق (.)340 /31
( )12تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)1245 /4
( )13تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)218 /1
( )14سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)579 /7
( )15تقريب التيذيب (ص.)591 :
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ن بَ ْندًٌََْو أبً جمٍلةاألعرابً ًٌكنى أبا سيل (ت141ه)(.)1
* عٌَْفُ ْب ُ
روى عن :ابى رجاء العطاردي ،وابى عثمان النيدي ،وابى العالية ،والحسن ،ومحمد بن سيرين
روى عنو :يحيى بن سعيد القطان ،ومعتمر بن سميمان ،وروح بن عبادة ،ويزيد بن ىارون (.)2

قال ابن سعد :كان ثقة كثير الحديث( ،)3وقال ابن حنبل :ثقة صالح الحديث( ،)4وقال ابن

حجر :ثقة ( ،)5وقال ابن معين ثقة ( ،)6وقال النسائي :ثقة ،ثبت ( ،)7وقال الذىبي :اإلمام ،الحافظ،
ثقة ،مكثر( ،)8وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث (.)9

قمت :ثقة.

()10

* أبكرجاء العطاردم عمراف بف تيـ كيقاؿ :عمراف بف عبد هللا كيقاؿ عمراف بف ممحاف

(ت777ق)

()11

عم َران بن اْلحصين -رضي هللا عنيم .-
َّاس،و ْ
روى َعن :عمر اْلخطاب ،وابن َعب َ
ِ (.)12
وع ْوف ،وقرة بن َخالد
روى َعنوُ :أَيوبَ ،

( )1الطبقات الكبرى ط العممية ( )191 /7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)438 /22تقريب التيذيب (ص:
 ،)433تيذيب التيذيب (،)167 /8التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)58 /7تسمية من أخرجيم
البخاري ومسمم (ص )195 :تيذيب األسماء والمغات ( ،)40 /2رجال صحيح مسمم ( )99 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار

(.)947 /3

( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)15 /7
( )3الطبقات الكبرى ط العممية (.)191 /7
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)15 /7
( )5تقريب التيذيب (ص.)433 :

( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)15 /7
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)440 /22
( )8تاريخ اإلسبلم ت بشار ()947 /3سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)383 /6
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)15 /7

( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )303 /6تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)356 /22تقريب التيذيب (ص:
 ،)430تيذيب التيذيب ()140 /8المعارف ( ،)427 /1الطبقات الكبرى ط العممية ( )99 /7الطبقات لخميفة بن
خياط (ص)336 :األسامي والكنى (ص )77 :التاريخ األوسط (، )247 /1الثقات البن حبان ( ،)217 /5الثقات
لمعجمي ط الباز (ص)498 :فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص ،)312 :سير أعبلم النببلء ط الحديث (،)144 /5
تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)53 /1

( )11الثقات البن حبان (.)217 /5

( )12فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص.)312 :
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خضْشَوٌُ ،يعًََّشٌ
وثقو ابن سعد( ،)1وابن معين( ،)2والعجمي ،)3(:وأبو زرعة (ً،)4اتٍ حجش ًصاد يُ َ

()7
()6
()5
ً،اتٍ عثذ انثش ً ،قال الذىبي :اإلمام الكبير ،شيخ اإلسبلم  ،وقال مرة كان ثقة نبيبلً عالماً

عامبلً وقال مرة كان ثقة كثير العمم (.)8

قمت :ثقة .

إسناد الحديث صحيح؛ ألن رواتو ثقات.

الحديث الخمسكف:

ً ًً
ً
س ،ىع ٍف يم ىح َّم ًد ٍب ًف
اؿ :ىنا ييكين ي
اؿ :ىنا ًب ٍش ير ٍب يف ا ٍل يمفىضَّؿ ،قى ى
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍبد ا ٍل ىممؾ ،قى ى
ً
ىف َّ
ًس ً
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
يف ،ىع ٍف أبي ا ٍل يم ىيمَّ ًب ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ير ى
الن ًب َّي  -ى
اف ٍب ًف يح ى
النج ً
َّ
صمُّكا ىعمى ٍي ًو» (.)9
اؿً« :إ َّف أ ى
ىخ ي
اش َّي قى ٍد ىم ى
اك يـ َّ ى
ات فى ى
ىك ىسم ىـ -قى ى

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الجنائز  657/2باب في التكبير عمى الجنازة ح  67من طريق
ابي الميمب مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الجنائز  348/3ح  1039من طريق جعفر بن المفضل مختمف
الفاظو .

أخرجو النسائي في سننو في كتاب الجنائز  57/4األمر بالصبلة عمى الميت ح 1946من طريق أبي
الميمب مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في سننو في كتاب الجنائز  70/4باب الصفوف عمى الجنازة ح  1975من طريق
جعفر بن المفضل مختمف األلفاظ .

أخرجو ابن ماجو في سننو في كتاب الجنائز  491/1باب ما جاء في الصبلة عمى النجاشي ح
 1535من طريق الى الميمب مختمف األلفاظ .

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 431/4من طريق أبي الميمب مختمف األلفاظ .
( )1الطبقات الكبرى ط العممية (.)100 /7
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()357 /22الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)304 /6
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)498 :

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)304 /6
( )5تقريب التيذيب (ص.)430 :
( )6االستيعاب في معرفة األصحاب (. )1210 /3
( )7سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)144 /5

( )8تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)53 /1
( )9أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )56 /9بمفظو.
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كذلك أخرجو في مسنده  443/4من طريق أبي الميمب مختمف األلفاظ .
كذلك أخرجو في مسنده  139/6من طريق يونس مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في مسنده  439/4من طريق بشر مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في مسنده  441/4من طريق يونس بن عبيد مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الجنائز  369/7باب ذكر البيان بأن المصطفى -صمى هللا عميو
وسمم -نعى الى الناس النجاشي من طريق أبي الميمب ح  3102مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  183/2من طريق أبي الميمب ح  889مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو في كتاب الجنائز  42/3ح  11950من طريق يونس بن عبيد
مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في مصنفو  279/7في كتاب الرد عمى أبي حنيفة باب مسألة الصبلة عمى القبر ح
 36073مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  187/18من طريق يونس ح  443مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  193/18من طريق أبي الميمب ح  460مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  193/18من طريق أبي قبلبة ح 461مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في المعجم األوسط  122/6من طريق أبي قبلبة ح  5986مختمف األلفاظ
كذلك أخرجو في  245/8من طريق بشر ح  8560مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز  82/4باب الصبلة عمى الميت الغائب ح 7029
من طريق أبي الميمب مختمف األلفاظ
رجاؿ اإلسناد:

* محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس .

* بشر بف المفضؿ إماـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الخامس .

* يكنس بف عبيد بف دينار ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
يريف أبك ىب و
ص ًرم (ت771ىػػػ ) (.)1
* يم ي
بف ًس ى
حمد ي
الب ٍ
كر ى

( )1الطبقات الكبرى ط العممية ( )143 /7تقريب التيذيب (ص ،)483 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل
( )90 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)280 /7رجال صحيح مسمم ( ،)178 /2المنتظم في تاريخ المموك واألمم
 ،138 /7تاريخ اإلسبلم  ،239/7تاريخ بغداد )1( .415/2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )114 /1الثقات البن ِحَّبان
.349/5الثقات لمعجمي ط الباز (ص .)405 :تذكرة الحفاظ .62/1سير أعبلم النببلء  .606/4الكاشف (.)178 /2
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روى عن :أبي ىريرة ،وعمران بن حصين ،وابن عمر ،وأنس بن مالك ،وعدى بن حاتم

روى عنو :الشعبى ،وقتادة ،وايوب السختياني ،ويونس بن عبيد ،وابن عون (.)1
()3
ِ ِ ()2
ٍ
ونَ ،عاليَ ،رِفيع،
ْم َ
وثقو الع ْجمي  ،وابن حنبل ،وابن معين ،وأبو زرعة وابن َسعد :وزاد َمأ ُ
فَِقيو ،إمام( ،)4وابن حجر :وزاد ثبت عابد كبير القدر( )5وابن ِحبَّان :وزاد فَِقيو ،فَ ِ
اضلَ ،ح ِافظ،
ِ ()7
وكان فَِقيياً ،إماماًَ ،غ ِزير ِ
متِْقن،)6(،وقال َّ
العمِِمَ ،عبلَّمةً في التَّ ْع ِ
بير(،)8
الذىبي:،وزاد إمام َّربَّان ٌي َ ،
َ
وز َادَ َ َ :
ُ
()9
وقال مرة ثقة حجة كبير العمم ورع .
قمت :ثقة ثبت.
*أبك الميمب معاكية بف عمرك الجرمي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العاشر .
إسناد الحديث حسن؛ ألن فيو محمد بن عبد الممك بن أبي الشوارب صدوق ،وبالمتابعة كما سبق في
التخريج يرتقي الى الصحيح لغيره .

الحديث الكاحد كالخمسكف:

ً
اف
اؿ :ىنا ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىذ ٍك ىك ى
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
اس ًم ىف َّ
الن ً
اع ًة
ع ٍم ىر ى
ار ًب ىشفى ى
اؿ « :ىي ٍخ ير يج ىن ه
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
()10
َّ
كف»
اؿ لى يي يـ ا ٍل ىج ىي َّن ًم ُّي ى
ىك ىسم ىـ -ييقى ي

 ،ع ٍف أبي رج و
اء ،ىع ٍف
ىى
ى
و
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو
يم ىح َّمد  -ى

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الرقاق "116/8باب صفة الجنة والنار" .من طريق يحيى
ح 6564مختمف األلفاظ .

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب السنة  236/4باب في الشفاعة من طريق يحيى ح 4740
مختمف األلفاظ.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)280 /7
( )2الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)405 :
( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)281 /7
( )4الطبقات الكبرى ط العممية (.)143 /7
( )5تقريب التيذيب (ص.)483 :
( )6الثقات البن ِحبَّان( .)349/5
( )7تذكرة الحفاظ .62/1
( )8سير أعبلم النببلء .606/4
( )9الكاشف ()178 /2

( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )60 /9بمفظو.
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أخرجو الترمذي في سننو في كتاب صفة جينم  715/4من طريق يحيى بن سعيد ح 2600مختمف
األلفاظ.

أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب الزىد  1443/2من فريق يحيى ح 4315مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 424/4من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  136/18من طريق أبي رجاء ح 284مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  137/18من طريق يحيى بن سعيد ح 287مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
* ىي ٍح ىيى ٍبف سعيد ٍبف فركخ ا ٍلقىطَّاف أبك سعيد إماـ ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الثامف
كاالربعيف
* الحسف بف ذككاف المعمـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الرابع .

* أبك رجاء العطاردم عمراف بف تيـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف كاالربعيف.
اإلسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألن رواتو ثقات.

الحديث الثاني كالخمسكف:

ؼ ،ع ٍف أبي رج و
اف ،ع ٍف عك و
اؿ :ىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ىك ًث و
اء،
ىى
ى
اؿ :ىنا ىج ٍعفىير ٍب يف يسمى ٍي ىم ى ى ى ٍ
ير ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍمهرك ،قى ى
ً
ً َّ
الن ًب َّي  -ى َّ
ىف ر يج نال ،أىتىى َّ
الس ىال يـ
اؿَّ :
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -فىقى ى
و
ً
َّ
الن ًب ُّي  -ى َّ
ىعمى ٍي يكـ فىرَّد َّ
الس ىال يـ ىعمى ٍي يك ٍـ
اؿَّ :
اؿ ":ىع ٍش ير ىح ىس ىنات ىك ىج ى
ٍ ى
اء آ ىخ ير فىقى ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى
ً
الس ىالـ عمىي يكـ كر ٍحم ية ًَّ
ً
كر ٍحم ية ًَّ
اَّلل ىكىب ىرىكاتي يو،
اء ى
اؿ :ع ٍش ير ى
كف ىح ىس ىن نة ثي َّـ ىج ى
اؿ َّ :ي ى ٍ ٍ ى ى ى
آخ ير فىقى ى
اَّلل فى ىرَّد ىعمى ٍيو ىكقى ى
ىى ى
()1
فىقىاؿ َّ
كف ىح ىس ىن نة "
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ثىىال ثي ى
الن ًب ُّي  -ى
ى

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب األدب  350/4باب كيف السبلم من طريق محمد بن كثير
ح 5195متقارب األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب االستئذان واْلداب  52/5باب ما ذكر في فضل السبلم من طريق
محمد بن كثير ح 2689متقارب األلفاظ.

أخرجو الدارمي في سننو في كتاب االستئذان  1726/3من طريق محمد بن كثير ح 2682متقارب
األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  439/4من طريق محمد بن كثير متقارب األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  134/18من طريق محمد بن كثير ح 280متقارب األلفاظ.
( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )62 /9بمفظو.
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أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  108/6من طريق محمد بن كثير ح 5948متقارب األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان في كتاب مقارب أىل الدين ومواد تيم وافشاء السبلم بينيم 242/11
من طريق بن سميمان ح 8480متقارب األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
()1

*م ىح َّمد بف كثير ا ٍل ىع ٍبدم أبك عبد هللا البصرم (ت442ق)
ي
روى عن :إبراىيم بن نافع المكي  ،واسماعيل بن عياش ،وجعفر بن سميمان الضبعي

روى عنو :البخاري ،وأبو داود ،وأبو مسمم إبراىيم بن عبد هللا الكجي ،وعمي بن المديني(.)2

()4
()3
كان تقياً
وثقو ابن حنبل ، :وابن حجر :وقال لم يصب من ضعفو  ،وقال ابن حبان ََ :
فَاضبلً( )5وقال ابن معين :ال تكتبوا عنو ،وقال :لم يكن بالثقة( ،)6وقال ابن معين مرة« :لم يكن
()8

يستاىل أن يكتب عنو»( ،)7وقال مسممة بن القاسم ال بأس بو

قال أبو حاتم :صدوق

(.)9

قمت :ثقة.

*جعفر بف سميماف الضبعي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث السادس كالثالثيف.

ؼ ٍب يف بندكية أبي جميمة األعرأبي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف كاالربعيف.
*ع ٍك ي
ى
*أبك رجاء العطاردم عمراف بف تيـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف كاالربعيف .
إسناد ىذا الحديث صحيح؛ ألن رواتو ثقات.

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()335 /26الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)222 /7تقريب التيذيب (ص:
 ،)504تيذيب التيذيب ()417 /9الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)70 /8الثقات البن حبان ( ،)77 /9من روى
عنيم البخاري في الصحيح (ص )179 :الكاشف (،)213 /2ميزان االعتدال ( )18 /4الوافي بالوفيات ()264 /4
العبر في خبر من غبر (.)305 /1
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)335 /26

( )3إكمال تيذيب الكمال ( )322 /10تيذيب التيذيب (.)418 /9
( )4تقريب التيذيب (ص.)504 :
( )5الثقات البن حبان (.)78 /9
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)336 /26
( )7سؤاالت ابن الجنيد (ص.)357 :

( )8إكمال تيذيب الكمال (.)322 /10
( )9الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)70 /8
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الحديث الثالث كالخمسكف:

اؿ :ىنا يم ٍسمً هـ ،ىنا ىب ٍح ير ٍب يف ىك ًن و
يز ،ىع ٍف
ىح َّدثىىنا ىع ٍمهرك ،قى ى
ً
الن ًب َّي  -ى َّ
ىف َّ
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو« -أ َّ
ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
صمى هللاي
ا ٍل ًفتٍ ىن ًة» (.)1

اَّلل المَّ ًق ً
عب ًد ًَّ
يط ًٌي،
ىٍ
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ -ىن ىيى

ىع ٍف
ىع ٍف

أبي رج و
اء ،ىع ٍف
ىى
ً
الس ىال ًح ًفي
ىب ٍي ًع ٌ

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  136/18من طريق بحر بن كنيز ح  286بمفظو.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب أبواب الخراج باب كراىية بيع العصير مم يعصر الخمر
 535/5في طريق أبي رجاء ح 10870بمفظو.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب أبواب الخراج باب كراىية بيع العصير ممن يعصر الخمر
 535/5من طريق بحر بن كنيز ح 10781بمفظو.

أخرجو ابن حجر في المطالب العالية في كتاب الفتن  612/17باب النيى عن بيع السبلح في الفتنة
من طريق بحر بن كنيز ح  4357بمفظو.

أخرجو العقيمي في الضعفاء الكبير  139/4من طريق بحر بن كنيز بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
ً ً
ً
م القصاب (ت444ق) (.)2
ي
*مسمـ بف إ ٍب ىراىيـ الفراىيدم أبك ىع ٍمرك ٍاأل ٍىزد ٌ
()3
َرَوى َعن :أبان ْبن يزيد العطار ،وبحر ْبن كنيز السقاء ،وبشر ْبن مطر .

وع ْمرو ْبن منصور َّ
الن َسائي (.)4
لصيرِف
وع ْمرو ْبن عمي ا َّ
يَ ،
َرَوى َعنو :البخاري ،وأبو داودَ ،
َْ ّ

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )63 /9بمفظو.

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )487 /27تقريب التيذيب (ص)529 :الثقات البن حبان ( ، )157 /9سير
أعبلم النببلء ط الحديث ( )552 /17الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)180 /8من روى عنيم البخاري (ص)208 :
تالي تمخيص المتشابو ( )139 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (،)701 /5التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في
الجامع الصحيح ( )718 /2تيذيب التيذيب (،)122 /10الطبقات الكبرى ط دار صادر ( )304 /7تذكرة الحفاظ =
طبقات الحفاظ لمذىبي (،)288 /1إكمال تيذيب الكمال ()166 /11نكث اليميان في نكت العميان (ص.)275 :
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)487 /27
( )4المصدر السابق (.)489 /27
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وثقو ابن معين :وزاد مأمون( ،)1والمزي ( ،)2والعجمي ، )3(:وابن حجر :وزاد مأمون( ،)4وابن

ان من المتقنين( ،)7قال الذىبي :اإلمام الحافظ
سعد ،)5( :وأبو حاتم :وزاد صدوق( ،)6وقال ابن
َ
حبان:ك َ
الثقة مسند البصرة (.)8

قمت :ثقة.

ًِ ًَ ٌُكْنَى أَبَا الْ َفضْلِ (ت110ه)(.)11
* َبحْرُ ْبنُ كُنٍَْسٍ ()9السَّقَّاءُ( )10الْبَاىِل ُّ
روى عن :الحسن البصري ،وعبد العزيز بن أبي بكرة ،وعثمان بن ساج  ،وعمرو بن دينار.

روى عنو :سفيان الثوري ، ،وسفيان بن عيينة ،ومسمم بن إبراىيم(.)12
()13
الحِديث( )14وقال يزيد بن زريع :كان ال
:متُْروك َ
وقال البخاري :لَ ْي َس عندىم بقوي  ،وقال النسائي َ
شئ ،قال أبو حاتم :ضعيف( ،)15وقال ابن حبان :كان ممن فحش خطؤه وكثر وىمو حتى استحق

الترك ،وقال ابن معين :ال يكتب حديثو ( )16قال السعدي :ساقط

()17

( )1الكاشف ()257 /2التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح (.)718 /2
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)489 /27
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)428 :
( )4تقريب التيذيب (ص.)529 :
( )5الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)304 /7
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)180 /8
( )7الثقات البن حبان (.)157 /9
( )8سير أعبلم النببلء ط الحديث (.)396 /8
( )9بحر بفتح أولو وسكون الميممة ابن كنيز بنون وزاي تقريب التيذيب (ص.)120 :
( )10واَِّنما قيل لَو السقاء ِألََّنو َكان يسِقي الماء ِفي عرفَات وِفي ا ْلمو ِ
اضع المنقطعة لل تَ َعالَى .
ُ
ُ َ ْ
ََ
َ
َ َ
ََ
َ
الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)135 /1
( )11الجرح والتعديل البن أبي حاتم ()418 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ()674 /2الطبقات الكبرى ط العممية (/7
 )209الكامل في ضعفاء الرجال ( )228 /2المجروحين البن حبان ( )192 /1الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص:
 )24تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )14 /4تاريخ اإلسبلم ت بشار ()31 /4ديوان الضعفاء (ص.)44 :

( )12تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)13 /4

( )13التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)128 /2
( )14الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)24 :
( )15الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)418 /2
( )16المجروحون البن حبان ( )192 /1الكامل في ضعفاء الرجال (. )228 /2
الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)418 /2

( )17الكامل في ضعفاء الرجال (.)229 /2
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()1
ال ابن اْل ُج َن ْيدَ :متُْروك( ،)2وقال الذىبي :تركوه( ،)3وقال ابن
قال الدارقطني :متروك َ ،وقَ َ
حجر :ضعيف (.)4

قمت :متروك .

*عبد هللا المقيطي.

لم اجد لو ترجمة إال أن َّ
البزار قال في المسند ليس بالمعروف (.)5
*أبك رجاء العطاردم عمراف بف تيـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثامف كاالربعيف .
أتوقف عن الحكم عمى الحديث ألني لم اقف عمى ترجمة لعبد هللا المقيطي .

التعميؽ:

قال أبو الحسن برىان الدين (")6ال ينبغي أن يباع السبلح من أىل الحرب وال يجيز إلييم ألن

النبي -عميو الصبلة والسبلم -نيى عن بيع السبلح من أىل الحرب وحممو إلييم وألن فيو تقويتيم عمى
قتال المسممين فيمنع من ذلك وكذا الكراع ؛لما بينا ،وكذا الحديد؛ ألنو أصل السبلح

"()7

ال الكمال ابن اليمام ":قولو :وال ينبغي أن يباع السبلح من أىل الحرب "إذاحضروا مستأمنين
قَ َ
"وال يجيز إلييم" مع التجار إلى دار الحرب «ألنو  -عميو الصبلة والسبلم  -نيى عن بيع السبلح من
أىل الحرب وحممو إلييم» وألن فيو أي في نقل السبلح وتجييزه إلييم (تقويتيم عمى قتال المسممين وكذا

الكراع) أي الخيل"،

()8

قال الحسن البصري ":ال يحل لمسمم أن يحمل إلى عدو المسممين سبلحاً يقوييم بو عمى

المسممين وال كراعاً وال ما يستعان بو عمى السبلح والكراع" (.)9

الحديث الرابع كالخمسكف:

ً
ً
ح َّدثىىنا عمرك ب يف عمً وي ،قىاؿ :ىنا أبك قيتىيب ىة ،قىاؿ :ىنا يعقيكب ب يف عب ًد ًَّ
اف ٍب ًف
اَّلل ٍب ًف ين ىج ٍيد ٍب ًف ع ٍم ىر ى
ى
ىٍ ي ٍ ىٍ
ٍى
ى
ى ٍي ٍ ى ٌ ى
ً
ص ٍي وف.،
ص ٍي وف ،ىع ٍف أبي ًو ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
يح ى

( )1الضعفاء والمتروكون لمدارقطني (.)260 /1
( )2الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)135 /1
( )3المغني في الضعفاء (.)100 /1
( )4تقريب التيذيب (ص.)120 :
( )5البحر الزخار (/9

..)63

( )6عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن برىان الدين (المتوفى593 :ىـ).
( )7اليداية في شرح بداية المبتدي (.)382 /2

( )8فتح القدير لمكمال ابن اليمام (.)461-460 /5
( )9الخراج ألبي يوسف (ص.)207 :
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و
م ،قىاؿ :ىنا أبك ىداكىد ،قىاؿ :ىنا يعقيكب ب يف عب ًد ًَّ
ىك ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف يم ىع ً
اكىي ىة ًٌ
اؿ
الزىي ًاد ُّ
ىٍ ي ٍ ىٍ
ي
اَّلل ٍب ًف ين ىج ٍيد ،قى ى
ى
ى
ً
ً
اؿ :قيًت ىؿ ىر يج هؿ ًم ٍف يى ىذ ٍي وؿ ىر يج نال ًم ٍف
ىح َّدثىني أبي ،ىع ٍف أبي ًو ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
ً
ً
ً
يخ ىزاع ىة ًفي ا ٍلج ً
اف ا ٍل يي ىذلً ُّي يمتىىك ً
اع ىة
ارنيا ىفمى َّما ىك ى
اىمً َّي ًة ىك ىك ى
اف ىي ٍكيـ ا ٍلفىتٍ ًح ظى ىي ىر ا ٍل يي ىذل ُّي ىفمىق ىي يو ىر يج هؿ م ٍف يخ ىز ى
ى
ى
اء فىقىاؿ رسكؿ ًَّ
اء فىقىاليكا :بع ىد ال ًٌن ىد ً
اء أىك بع ىد ال ًٌن ىد ً
ً ً
فى ىذ ىب ىح يو ىك ىما تيذ ىٍب يح َّ
اَّلل -
ىٍ
اؿ :اقٍتي ٍم يو قى ٍب ىؿ ال ٌن ىد ٍ ى ٍ
ى ىي ي
الشاةي فىقى ى
ت قى ًات نال م ٍؤ ًمنا ًب ىك ً
اف أ َّىك ىؿ
ىخ ًر يجكا ىع ٍقمىوي فىأ ٍ
اف ور لىقىتى ٍمتي يو فىأ ٍ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ« :-لى ٍك يك ٍن ي
ىخ ىر ٍج ىنا ىع ٍقمى يو ىك ىك ى
ى
ي
ً ()1
ىع ٍق وؿ ًفي ًٍ
اإل ٍس ىالـ»
 -أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  110/18من طريق أبي داود الطيالسي ح  208مختمف األلفاظ.

 -كذلك أخرجو في  110/18من طريق مسمم بن قتيبو ح  209مختمف األلفاظ.

 أخرجو الدارقطني في سننو في كتاب الحدود والديات  160/4من طريق محمد بن عمي بن جعفرح  3264مختمف األلفاظ.

 أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب الجراح  54/8من طريق أبو بكر بن الحسن ح 15914مختمف األلفاظ

 أخرجو األزرقي في أخبار مكة  123/2من طريق الوافدي مختمف األلفاظ. أخرجو محمد بن جرير الطبري في تيذيب اْلثار  33/1ح  23من طريق أبي داود الطيالسيمختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد األكؿ :

بف ىب ٍح ًر ً
بف عمي ً
بف ىك ًنيز الفالس ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
*عمرك ي
ى
()4
()3
()2
* سمـ بف قيتىيبة ،أبك قيتىيبةً َّ ،
(ت411ق) .
م ، ،نزيؿ البصرة
ى ٍ
الشعير ٌ
روى عنَ :ش ِريك بن عبد َِّ
اَّلل النخعي ،وشعبة ْبن الحجاج  ،وطعمة ْبن َع ْمرو الجعفري
ْ َ
ََ َ
()6
()5
وع ْمرو ْبن َعمِ ٍي الفبلس  ،محمد بن المثنى .
َرَوى َعنو :بسطام بن الفضل السدوسيَ ،
ّ
( )1مسند البزار = البحر الزخار ( )65 /9بمفظو .

( )2الشعيري بِفَتْح الشين َوكسر الْعين ا ْل ُم ْيممَة َو ُس ُكون ا ْلَباء ا ْل ُم ْع َج َمة من تحتيَا بِاثَْنتَْي ِن .إكمال اإلكمال البن نقطة (/3
.)522
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)232 /11تقريب التيذيب (ص ،)246 :الثقات البن حبان (،)297 /8
التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)159 /4اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (،)334 /1
تسمية من أخرجيم البخاري ومسمم (ص)135 :سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)308 /9
( )4الثقات البن حبان (.)297 /8

( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)233 /11
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)266 /4
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ت  ،وثَّقَو :أبو داود .واح َّ ِ
الب َخ ِاري ( ،)1كقال أبو زرعة :ثقة(،)2
الم َحِّد ُ
ث ،الثَّْب ُ َ ُ
َ َُ َ ْ
تج بِوُ :
قال الذىبي :اإلمامُ ،
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3كقال يحيى بن معين :ليس بو بأس ( ،)4وقال أبو حاتم  :ليس بو
بأس ،كثير الوىم ،يكتب حديثو ( ،)5كقال ابن حجر :صدوق (.)6

قمت :صدوق .

ً
ً
*يعقيكب ب يف عب ًد ًَّ
ص ٍي وف.
اَّلل ٍب ًف ين ىج ٍيد ٍب ًف ع ٍم ىر ى
ىٍ ي ٍ ىٍ
اف ٍب ًف يح ى
لم اجد لو ترجمة.
هللا بف ينجيد بف ًعمراف بف حصيف ،ال يخز ً
*عبد ً
اع ٌي (.)7
ى
ٍ ى ٍ
ٍ ي ى
يروي َعن :أبيو .

اَّلل ْبن نجيد (.)8
وسف ْبن َع ْبد َّ
روى َعنوُ ُ:ي ُ
قال الذىبي :ال يعرف ( ، )9وذكره ابن حبان في الثقات

( ،)10وقال ابن حجر  :مقبول (،)11

قمت :مقبول

الحكـ عمى اإلسناد األكؿ:
اتوقف عن الحكم عمى ىذا اإلسناد ألني لم أجد ترجمة ليعقوب بن عبد هللا بن نجيد.

رجاؿ اإلسناد الثاني :

ً
الر ٍحم ًف الزيادم البص ًرم  ،يمىقَّب ع ً
يدة (.)12
صى
ى ٍ ٌ ي ي ى
*م ىح َّمد بف معاكية بف ىع ٍبد َّ ى
ي
ون،
َرَوى َعن :إبراىيم بن عبد الرحمن ْبن ميدي  ،وأبي قرة إسماعيل بن َى ُار َ
( )1سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)308 /9
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)266 /4
( )3الثقات البن حبان (.)297 /8
4

( ) تاسيخ اتٍ يعيٍ سًايح انذًسي (.)121/4

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)266 /4
( )6تقريب التيذيب (ص.)246 :
( )7تيذيب التيذيب ()55 /6التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )215 /5لسان الميزان (،)272 /7
تقريب التيذيب (ص)326 :الثقات البن حبان ( )54 /7تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)219 /16ميزان
االعتدال (.)514 /2

( )8الثقات البن حبان (.)54 /7
( )9ميزان االعتدال (.)514 /2
( )10الثقات البن حبان (.)54 /7
( )11تقريب التيذيب (ص.)326 :

( )12عصيدة بفتح العين وكسر الصاد الميممة .اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى
واألنساب (.)218 /6
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َرَوى َعنوَّ :
الن َسائي ،وبكر بن ُم َح َّمد بن عبد الوىاب القزاز ،وزكريا ْبن يحيى الساجي،
قال مسممة بن قاسم :ثقة صدوق( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال النسائي :أرجو أن يكون
()1

صدوقاً كتبت عنو شيئاً يسي اًر ( ،)4وقال ابن حجر :صدوق(.)5
قمت :صدوق .

* أبك داكد الطيالسي سميماف بف داكد بف الجاركد ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثال ثيف
ً
ً
* يعقيكب ب يف عب ًد ًَّ
ص ٍي وف في السند األكؿ لـ اجد لو ترجمة.
اَّلل ٍب ًف ين ىج ٍيد ٍب ًف ع ٍم ىر ى
ىٍ ي ٍ ىٍ
اف ٍب ًف يح ى
ً
ً
ً
صيف ،ال يخزاع ٌي مقبكؿ سبقت ترجمتو في السند األكؿ .
* ىعبد هللا ٍبف ين ىجيد ٍبف عمراف ٍبف يح ى
* ينجيد بف ًعمراف ب ًف حصيف ،ال يخز ً
اع ُّي ،األ ً
الب ً
م (.)6
صر ُّ
ىزد ُّ
ى ٍي
م ،ى
ٍ ي ى
روى عن :أبيو ِع ْمران بن حصين.
روى عنو :ابناه :عبد َِّ
اَّلل بن نجيد ،ومحمد بن نجيد (.)7
َ
ََ َ
()8

قال ابن حجر :مقبول

قمت :مقبول.

وذكره ابن حبان في الثقات (.)9

الحكـ عمى اإلسناد الثاني:

أتوقف عن الحكم عمى ىذا اإلسناد:ألني لم أجد ترجمة ليعقوب بن عبد هللا بن نجيد.

الحديث الخامس كالخمسكف:

ً و
ً
ً
اؿ :ىنا يح ىم ٍي يد ٍب يف
اـ ٍب يف ىح َّس ى
اف ،قى ى
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىسعيد ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
اؿ :ىنا ى ىش ي
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
ًى ىال وؿ ،ع ٍف أبي الد ٍ و
اَّلل  -ى َّ
ى
َّى ىماء ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
صمى هللاي
ى ى ىي ي
ً ً
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّـ«:-م ٍف ىس ًم ىع ًم ٍن يكـ ًبالدَّج ً
ب أ َّىن يو يم ٍؤ ًم هف أ ٍىك يم ٍسمً هـ
َّاؿ ىف ٍم ىي ٍنأى ىع ٍن يو ،فىًإ َّف َّ
الر يج ىؿ ىيأٍتيو ىك يى ىك ىي ٍح ىس ي
ٍ
ى
ى
()10
ً
ً
فى ىيتٍ ىب يع يو ًب ىما ىي ىرل ىم ىع يو م ىف ُّ
الش يب ىيات»
( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)475 /26تيذيب التيذيب (،)463 /9تقريب التيذيب (ص ،)507 :إكمال

تيذيب الكمال ( )361 /10الثقات البن حبان ( )112 /9مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)99 :
( )2إكمال تيذيب الكمال (.)361 /10
( )3الثقات البن حبان (.)112 /9
( )4مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)99 :
( )5تقريب التيذيب (ص.)507 :

( )6تقريب التيذيب (ص،)559 :التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)133 /8الثقات البن حبان (/5
 ،)485تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)331 /29
( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)332 /29
( )8تقريب التيذيب (ص.)559 :

( )9الثقات البن حبان (.)485 /5
( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )63 /9بمفظو.
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أخرجو أبو داود في سننو في كتاب المبلحم  116/4باب خروج الدجال من طريق حميد ح 4319
مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 431/4من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 441/4عن طريق ىشام بن حسان مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والمبلحم  576/4باب اما حديث أبي عوانو ح 8615

من طريق حيي بن سعيد مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في كتاب الفتن والمبلحم  576/4باب اما حديث أبي عوانو ح  8616من طريق ىاشم

بن حسان مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو في كتاب الفتن  488/7باب ما ذكر في فتو الدجال فريق حميد بن
ىبلل ح  37459مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  220/18من طريق حميد ح  550مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو في  221/18من طريق حميد ح 551مختمف األلفاظ
كذلك أخرجو في 221/18من طريق حميد ح  552مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في  227/18من طريق عبدان بن أحمد ح  514مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
* ىي ٍح ىيى ٍبف سعيد ٍبف فركخ ا ٍلقىطَّاف أبك سعيد إماـ ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الثامف
كاالربعيف.

*ىشاـ بف حساف األ زدم القردكسي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.
* يحم ٍي يد ٍب يف ًى و
م .كيكنى أبا نصر(( )1ت  120 - 111ه) (.)2
الؿ ا ٍل ىع ىد ًك ُّ
ى
روى عن:عبد هللا بن مغفل ،وأنس ،وأبي قتادة العدوي ،وأبي الدىماء.
روى عنو :قتادة ،وأيوب ،وابن عون ،وخالد الحذاء ،وشعبة (.)3

( )1الطبقات الكبرى ط العممية ( )173 /7تقريب التيذيب (ص ،)182 :الثقات لمعجمي ط الدار ( ،)325 /1التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)346 /2سؤاالت ابن الجنيد (ص ،)338 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم
( )230 /3الثقات البن حبان ( )147 /4سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)332 :
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)228 /3

( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)230 /3
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وثقو ابن سعد ،)1(:والعجمي ،)2(:وأبو حاتم ،)3(:ويعقوب الفسوي ،)4(:وابن حجر :وزاد عالم(،)5
وابن معين :وزاد ،ال يسأل عن مثل ىؤالء( ،)6وقال ابن حنبلِ :
الحِديث (.)7
َ
صحيح َ
قمت :ثقة .
ً
م(.)8
الع ىد ًك ُّ
*قرفىة ٍبف يب ىييس ،أبك الدَّىماء ،ى
قرفة بكسر أولو وسكون الراء بعدىا فاء ابن بييس بموحدة وميممة مصغر العدوي أبو الدىماء
بفتح الميممة وسكون الياء

()9

روى عن :عمران بن حصين ،وىشام بن عامر.
روى عنو :حميد بن ىبلل(.)10

وثقو ابن سعد ( ،)11والعجمي  ، )12( :وابن معين ( ،)13وابن شاىين ( ،)14وابن حجر (، )15

وذكره ابن حبان في الثقات (.)16
قمت :ثقة.

إسناد ىذا الحديث صحيح ألف ركاتو ثقات.
( )1الطبقات الكبرى ط العممية (.)173 /7
( )2الثقات لمعجمي ط الدار (.)325 /1
()3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)230 /3
( )4المعرفة والتاريخ (.)128 /2

( )5تقريب التيذيب (ص.)182 :
( )6سؤاالت ابن الجنيد (ص.)338 :
( )7سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد (ص.)332 :
( )8تيذيب التيذيب ()369 /8الطبقات الكبرى ط العممية ( )93 /7الثقات لمعجمي ط الباز (ص ، )497 :طبقات
األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث (ص )65 :الثقات البن حبان ( ، )328 /5الكنى واألسماء

لئلمام مسمم ( )305 /1المنفردات والوحدان (ص، )199 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )147 /7تاريخ أسماء
الثقات (ص. )192 :
( )9تقريب التيذيب (ص.)454 :

( )10الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)147 /7
( )11الطبقات الكبرى ط العممية (.)93 /7
( )12الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)497 :
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)147 /7
( )14تاريخ أسماء الثقات (ص. )192 :
( )15تقريب التيذيب (ص.)454 :

( )16الثقات البن حبان (.)328 /5
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التعميؽ:
وضح الحديث أن النبي -صمى هللا عميو وسمم -حذرمن الدجال وفتنتو وحذرمن التعرض لو
()1

ميما بمغ الرجل من اإليمان قال عمر بن العتيبي

":وال بأس عمى الذين ال يطيقون مقاومتو أن يفروا

من طريقو ،وىذا ما يفعمو كثير من الناس في ذلك الزمان فإن اضطر المؤمن إلى مواجيتو ،فعميو أن

يقوم باألمر ،ويصدع بالحق ،ويحسن الحجاج" (.)2

*قال ابن كثير":ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة ،شرفيما هللا تعالى " (.)3

الحديث السادس كالخمسكف:

ً
ادةى ،ىع ٍف أبي
اؿ :ىنا ىع ٍب يد َّ
اؿ :ىنا أبك ًى ىال وؿ ،ىع ٍف قىتى ى
م ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍمهرك ،قى ى
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىم ٍيد وٌ
ً
اف رسكؿ ًَّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ-
اف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىح َّس ى
اَّلل  -ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ « :ىك ى ى ي ي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
ً ً ً
يح ًٌدثيىنا ع َّ ً ً
ًً ً
ص ىال وة» (.)4
ى
يى
كـ ًإَّال لعظىـ ى
ام ىة لى ٍيمو ىع ٍف ىبني إ ٍس ىرائ ى
يؿ ىال ىيقي ي
الرسبي متقارب األلفاظ.
 أخرجو أحمد في مسنده  437/4من طريق أبي ىبلل ا -أخرجو أحمد في مسنده  444/4من طريق قتادة بمفظو.

 أخرجو الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير  411/2باب تفسير سورة طو ح  3432منطريق أبي ىبلل بمفظو.

 أخرجو الروياني في مسنده  130/1عن طريق أبي ىبلل ح  132متقارب األلفاظ. أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  207/11من طريق أبي ىبلل ح  510متقارب األلفاظ .أخرجو الطحاوي في شرح مشكل األثار  127/1من طريق أبي ىبلل ح  137بمفظو.

 أخرجو الخطيب البغداد في الجامع ألخبلق الراوي باب كراىية راوية :حديث بنى اسرائيل 115/2من طريق أبي ىبلل بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

بف ىب ٍح ًر ً
بف عمي ً
بف ىك ًنيز الفالس ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
*عمرك ي
ى
ً
م أبك سعيد البصرم ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث السادس عشر.
* ىع ٍب يد َّ
الر ٍح ىم ًف ي
بف ىم ٍيد ًٌ

( )1عمر بن سميمان بن عبد هللا األشقر العتيبي.
( )2انظر القيامة الصغرى (ص )246 :بتصرف.
( )3البداية والنياية ط ىجر (.)202 /19

( )4مسند البزار = البحر الزخار (.)67 /9
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* محمد بف سمىيـ ،أبك ًىالى ؿ ،الر ً
اس ًب ُّي( ،ت767ق)(.)1
يى ٍ ي
ٌ
روى عن :الحسن ،وابن سيرين ،وبكر بن عبد هللا المزني ،وعبد هللا بن بريدة ،وقتادة.

روى عنو :ابن المبارك ،وعبد الرحمن بن ميدي ،ووكيع ،وأبو داود الطيالسي(.)2
وثقو َّ
طنِ ِي َوأبو داود :وزاد ولم يكن لو كتاب ،)3( ،وقال ابن حنبل :مضطرب الحديث(،)4
الدارق
َُ ْ ّ
وقال العيني :صدوق ،فيو لين ( ،)5وقال ا بن معين  :صويمح ،وقال مرة :ليس بصاحب كتاب ليس بو
بأس ،)6(،وقال أبو حاتم :محمو الصدق لم يكن بذاك المتين ،وقال أبو زرعة :لين( ،)7وقال النسائي :

()9
()8
ِ
ال
ي  ،وقال ابن حبان :كان شيخاً صدوقاً إال أنو كان يخطىء كثي اًر من غير تعمد َ ،وقَ َ
لَ ْي َس باْلقَ ِو ّ
َّ ِ
ِ
ِ
:ص ُدوق ( ، )10وقال الذىبي :صدوق( ،)11وقال ابن حجر :
ال يحيى بن معين َ
الن َسائ ّي :لَ ْي َس بقَويَ ،وقَ َ
(.)12
صدوق فيو لين

قمت :صدوق فيو لين.

الس يد ً
كس ُّي ثقة ثبت مدلس سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
ادة َّ
امة بف قىتى ى
* قىتى ى
ادة بف ىد ىع ى
()14
كيقاؿ :األحرد أيضان (( )13ت721ق)
* يمسمـ ،بف عبد هللا  ،البصرم أبك ىح ٌساف األعرج ي
َرَوى َعنِ :ع ْمران ابن حصين ،وأبي ُى َرْيرة ،وعائشة .
( )1تيذيب التيذيب (،)195 /9التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)105 /1الضعفاء والمتروكون
لمنسائي (ص )90 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)273 /7المجروحون البن حبان (،)283 /2الضعفاء
والمتروكون البن الجوزي (، )68 /3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )295 /25ديوان الضعفاء (ص،)355 :

تقريب التيذيب (ص )481 :مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)544 /3
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)273 /7
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)295 /25
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)273 /7
( )5مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اْلثار (.)544 /3
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)274 /7
( )7المصدر السابق (.)274 /7
( )8الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)90 :
( )9المجروحون البن حبان (.)283 /2

( )10الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)68 /3
( )11ديوان الضعفاء (ص.)355 :
( )12تقريب التيذيب (ص.)481 :
( )13الطبقات الكبرى ط العممية ( )166 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )258 /7والثقات لمعجمي
ط الباز (ص،)495 :تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )242 /33تيذيب التيذيب ( ،)72 /12الجرح والتعديل البن
أبي حاتم ( . )201 /8الثقات البن حبان ()393 /5خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص.)447 :

( )14تيذيب التيذيب (.)72 /12
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َرَوى َعنو :عاصم األحول ،وقتادة ْبن دعامة (.)1
وثقو ابن سعد ( ،)2والعجمي( ، )3وابن معين ،)4( :والذىبي

(،)5وذكره ابن ِحبَّان ِفي كتاب "الثقات"

()6

وقال أحمد بن حنبل يقول :مستقيم الحديث أو مقارب الحديث ،وقال أبو زرعة ال بأس بو ( ،)7قال ابن

حجر :صدوق (.)8
قمت :صدوق .

إسناد ىذا الحديث ضعيف :ألن فيو قتادة بن دعامة ثقة ثبت ولكنو مدلس ولم يصرح بالسماع ُم َحمد
بن سمَيم ،أبا ِىبلَل ،الر ِ
اسبِ َّي ،صدوق فيو لين .
ْ ُ
ّ

الحديث السابع كالخمسكف:

ً
ً
ح َّدثىىنا عمرك ب يف عمً وي ،قىاؿ :أ ىنا عب يد ًَّ
ص ٍي وف ،ىع ًف
ى
ىٍ
اؿ :ىنا ىمال يؾ ٍب يف م ٍغ ىك وؿ ،ىع ٍف يح ى
اَّلل ٍب يف ىد ياكىد ،قى ى
ى ٍي ٍ ى ٌ ى
ً
ىف رسكؿ ًَّ
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
َّ
اؿ« :ىال
الش ٍع ًب ًٌي ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى ي ى
يرق ىٍي ىة ًإَّال ًم ٍف ًذم يح َّم وة (.)10( » )9
 أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الطب  126/7باب من إكتوى أو كوى ح  5705منطريق عمران بن مسيرة مختمف األلفاظ .

 أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الطب  10/4باب في تعميق التمائم من طريق عبد هللا بنداود ح  3884مختمف األلفاظ.

 أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الطب  394/4باب ما جاء في الرخصة من طريق حصين ح 2057مختمف األلفاظ .

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)242 /33
( )2الطبقات الكبرى ط العممية (. )166 /7
( )3الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)495 :

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)201 /8
( )5الكاشف (.)418 /2
( )6الثقات البن حبان (.)393 /5

( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)201 /8
( )8تقريب التيذيب (ص.)632 :
( )9الحمة :س م ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك ألنيا مجرى السم وليس في ىذا نفي جواز
الرقية في غيرىما من األمراض واألوجاع ألنو قد ثبت عن النبي صمى هللا عميو وسمم أنو رقى بعض أصحابو من وجع
كان بو وقال لمشفاء عممي حفصة رقية النممة ،وانما معناه أنو ال رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم معالم .السنن
(.)226 /4

( )10أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار (. )68 /9
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 أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده  436/4من طريق مالك ابن مغول مختمف األلفاظ. -كذلك أخرجو في مسنده  438/4من طريق مالك بن مغول مختمف األلفاظ.

 -كذلك أخرجو في مسنده  446/4عن طريق مالك بن مغول مختمف األلفاظ.

 أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  235/18من طريق حصين ح  587مختمف األلفاظ. -كذلك أخرجو في  235/18من طريق مالك بن مغول ح  858مختمف األلفاظ.

 -كذلك أخرجو في المعجم األوسط  121/2من طريق حصين ح  1449مختمف األلفاظ.

 أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب جماع أبواب كسب الحجام  585/9باب إباحة الرقىمن طريق مالك بن مغول ح  19589مختمف األلفاظ.

 أخرجو الحميدي في مسنده  83/2من طريق حصين ح  858مختمف األلفاظ.رجاؿ اإلسناد:

بف ىب ٍح ًر ً
بف عمي ً
بف ىك ًنيز الفالس ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر.
*عمرك ي
ى
*عب يد ًَّ
حمف ،ا ٍل ىي ٍم ىد ًان ُّي ال يخ ىري ًب ٌي( .ت472ق) (.)1
اَّلل ٍب يف ىد ياكىد بف عامر بف الربيع أبك ىعبد َّ
ىٍ
الر ى
()2
ونس ،واسماعيل ْبن أبي َخالِد ،وبدر ْبن ُعثْ َمان .
َرَوى َعن :إسرائيل ْبن ُي ُ

روى عنو :سفيان بن عيينة ،والحسن بن صالح بن حي ،وعمرو بن عمي الفبلس(.)3
وثقو ابن سعد :وزاد َن ِ
اسك ( ،)4وأبوزرعة ،والنسائي ،وابن قانع ( ،)5وابن َم ِعين :وزاد صدوق
مأمون( )6والدارقطني وزاد زاىد ( ،)7وابن حجر وزادعابد( ،)8قال الذىبي :الحافظ اإلمام القدوة (،)9

قمت :ثقة.

( )1تيذيب التيذيب ( )200 /5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (،)459 /14الطبقات الكبرى ط دار صادر (/7
 )295تقريب التيذيب (ص،)301 :الطبقات لخميفة بن خياط (ص ،)390 :تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي

( )247 /1التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (،)82 /5تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)19 /28التاريخ
األوسط ( )324 /2سير أعبلم النببلء ط الحديث (، )90 /8طبقات الحفاظ لمسيوطي (ص )146 :اليداية واإلرشاد
في معرفة أىل الثقة والسداد (.)694 /2
( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال (. )459 /14
( )3تاريخ دمشق البن عساكر (.)19 /28

( )4الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)295 /7
( )5تيذيب التيذيب (.)200 /5
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)461 /14
( )7تيذيب التيذيب (.)200 /5

( )8تقريب التيذيب (ص.)301 :
( )9تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لمذىبي (.)247 /1
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*مالً يؾ ب يف ًم ٍغك ًؿ ب ًف ع ً
اصًـ ٍب ًف ىمالً ًؾ ٍب ًف ىغ ًزَّي ىة
ى ٍ ى
ى ٍ
روى عن :الشعبي ،وابن بريدة ،ونافعا ،وطمحة ْبن مصرف،
()1

(ت759ق)

()2

روى ع ْنو :أبو نعيم ،والفريابي ،وخبلد بن يحيى ،و عبد هللا بن ميدي ،ومسمم بن إِبر ِ
اىيم (.)3
َ َ ُ
ْ
ْ
ْ َْ
()5
)
4
(
وثقو ابن حنبل :وزاد ثبت وابن سعد :وزاد مأْمونا َكثِير اْلحِد ِ
يث فَ ِ
اض ًبل َخّيًِار
َ ُ ً َ َ

وابن حجر :وزاد ثبت
ِ
ث،
الم َحِّد ُ
اإلمام ،الثّقَةُُ ،
قمت :ثقة ثبت .

()6

حجة( ،)7وقال عمي بن المديني :ثبت( ،)8وقال الذىبي:
وابن العماد :وزاد ّ

( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات

(.)10

()11

(ت726ق)

()12

كفي.
صيف ٍبف ىعبد َّ
مي ،أبك اليذيؿ ،ي
* يح ى
الر ى
الك ٌ
حمف ،السمى ٌ
()13
روى عن ِ :عمارة ْبن رويبة ،و َّ
الشعبي،
َُ َ
ّ
روى عنو :الثوري ،وشعبة :وزائدة :وأبو عوانة :وىشيم :وعباد بن العوام :وجرير

(.)14

( )1الطبقات الكبرى ط دار صادر (، )365 /6الثقات البن حبان ( ،)462 /7تاريخ اإلسبلم ت بشار ()190 /4
سير أعبلم النببلء ط الرسالة ( ،)174 /7المعرفة والتاريخ ( ،)689 /2تقريب التيذيب (ص ، )518 :شذرات الذىب
في أخبار من ذىب (.)267 /2
( )2الثقات البن حبان (.)462 /7

( )3تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)190 /4
( )4المعرفة والتاريخ ()191 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)190 /4
( )5الطبقات الكبرى ط دار صادر (.)365 /6
( )6تقريب التيذيب (ص.)518 :
( )7شذرات الذىب في أخبار من ذىب (.)267 /2
( )8المعرفة والتاريخ (.)689 /2

( )9سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)174 /7
( )10الثقات البن حبان (.)462 /7
( )11تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( ،)519 /6تيذيب التيذيب ( ،)381 /2الثقات لمعجمي ط الباز (ص،)122 :

التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)7 /3الكنى واألسماء لئلمام مسمم (، )885 /2الثقات البن حبان (/6

 )210الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)193 /3تاريخ أسماء الثقات (ص، )65 :رجال صحيح البخاري = اليداية
واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ( ،)205 /1سير أعبلم النببلء ط الحديث ()143 /6الكاشف ( )338 /1تاريخ
اإلسبلم ت بشار (.)633 /3
( )12الثقات البن حبان (.)210 /6

( )13التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (.)7 /3
( )14الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)193 /3
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قال العجمي  :ثقة ،ثبت ( ،)1وقال أحمد بن حنبل :الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث (.)2

وقال يحيى بن معين ثقة ،)3( .وقال أبو حاتم  :ثقة في الحديث ،وفي آخر عمره ساء حفظو ،صدوق،
()4
ِ
الحِديث ( ،)5وقال
ْمون من كبار أ ْ
َص َحاب َ
وقال أبو زرعة :ثقة  ،وقال ابن شاىين  :الثّقَة اْل َمأ ُ
()8
الذىبي :ثقة حجة ( ،)6وقال مرة ثِقَة َح ِافظ( ،)7وقال ابن حجر ثقة تغير حفظو في اْلخر
قمت :ثقة
ً
ً
يؿ ٍب ًف ىع ٍب ود أبك ىعمرك َّ
الش ٍع ًب ُّي (ت712ق) (.)9
ى
*عام ير ٍب يف ىش ىراح ى
وعمر بن اْل َخطَّابِ ،
وع ْمرو ْبن أمية .
وع ْمران ْبن حصينَ ،
روى عن :عمي ْبن أبي طالب ْ َ ُ ،
روى عنو :حصين ْبن عبد الرحمن السممي  ،والحكم ْبن عتيبة ،وخالد ْبن سممة المخزومي (.)10
َوثقو ابن َم ِعين ( ، )11وابن حجر :وزاد مشيور فقيو فاضل ( ،)12وأبو زرعة (،)13وقال الذىبي :اإلمام،
َّ
ص ِر ،)14( ،و ذكره ابن حبان في الثقات (. )15
الع ْ
َعبل َمةُ َ

قمت :ثقة فاضل.

( )1الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)122 :
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)193 /3
( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()521 /6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)193 /3
()4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)193 /3
( )5تاريخ أسماء الثقات (ص.)65 :
( )6الكاشف (.)338 /1
( )7تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)633 /3
( )8تقريب التيذيب (ص.)170 :
( )9تيذيب الكمال في أسماء الرجال ()28 /14الطبقات الكبرى ط العممية ( )259 /6تقريب التيذيب (ص،)287 :
الطبقات لخميفة بن خياط (ص ،)266 :تيذيب التيذيب (،)65 /5التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (/6

 )450الثقات لمعجمي ط الباز (ص)243 :الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( )563 /1الثقات البن حبان (،)185 /5
رجال صحيح البخاري = اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد ()556 /2رجال صحيح مسمم ( ،)84 /2تاريخ
دمشق البن عساكر ( )335 /25تاريخ ابن يونس المصرى ( )108 /2تاريخ اإلسبلم ت بشار ( ،)70 /3سير أعبلم
النببلء ط الرسالة (.)295 /4

( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)30 /14
( )11المصدر السابق (.)35 /14
( )12تقريب التيذيب (ص.)287 :
( )13الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)324 /6
( )14سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)295 /4
( )15الثقات البن حبان (.)185 /5
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إسناد الحديث صحيح ؛ألن رواتو ثقات .

التعميؽ :

جاء في الحديث :جواز الرقى من الحمة والتداوي بيا حفاظاً عمى حياة المرء المسمم ،

* ال سيما إذا كاف مف القرآف أك السنة ،أو ما يشبييما من التضرعات إلى هللا  -تعالى .-
وكل حديث فيو نيي عن الرقي والتمائم والتولة  ،فمحمول عمى ما فيو شرك ،أو انيماك في

التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنو.وفي " المسوى " :اختمفت األحاديث في االسترقاء ،ووجو

الجمع :أن تحمل عمى األحوال المتغايرة ،فالمنيي من الرقى ما كان فيو شرك ،أو كان يذكر فيو مردة
الشياطين ،أو ما كان منيا بغير لسان العرب ،وال يدرى ما ىو؟ ولعمو يدخل فيو سحر أو كفر.
وأما ما كان بالقرآن ،وبذكر هللا  -تعالى  -فإنو مستحب.

()1

*كمف الرقى كالتعاكيذ كالتمائـ ما ليس بمشركع كرقى الجاىمية التي فييا شرك وكفروتعميق التمائم ،
ِ
ِ ِ
اَّلل َّ
الَ :د َخْم ُ
وورد في الحديث َع ْن ع ْم َر َ
ت َعمَى َرُسول َّ َ
ان ْب ِن ُح َ
صمى هللاُ
ص ْي ٍن- ،رضي هللا عنو ،-قَ َ
ً ً
ي حْمقَةٌ ِمن ص ْف ٍر فَقَال :ما تىص ىنع ىى ًذ ًه ًفي ي ىد ىؾ ،يق ٍم ي ً
ِ َّ
ب
اؿ« :أىتي ًح ُّ
َ ى ٍ ي
ى
ْ ُ
َعمَ ْيو َو َسم َمَ ،وِفي َي َد َّ َ
ت :م ىف ا ٍل ىكاى ىنة قى ى
()2
ٍىا ىع ٍن ىؾ»
ىف تي ى
كك ىؿ ًإلى ٍي ىيا ا ٍن ًبذ ى
أٍ
* قاؿ القرافي":الرقية لما يطمب بو النفع ،أما ما يطمب بو الضررفبل يسمى رقية بل ىو سحر" (.)3

الحديث الثامف كالخمسكف:

ً
ً ً
ض ىرةى ،ىع ٍف
ادةى ،ىع ٍف أبي ىن ٍ
اؿ :ىنا أبي ،ىع ٍف قىتى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،أ ىنا يم ىعا يذ ٍب يف ى ىشاـ ،قى ى
و ً
ً
و
اء فىأىتىى
اء قىطىعى أي يذ ىف يغ ىالوـ
ىف يغ ىال نما،
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو " -أ َّ
ع ٍم ىر ى
ألناس أى ٍغن ىي ى
ألناس فيقى ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
()4
ً
ىىمي يو َّ
اء فى ىخمَّى ىس ًبيمى يو "
أٍ
اس فيقى ىر ي
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ -فىقىاليكاً :إ َّنا أيىن ه
الن ًب َّي  -ى
 أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الديات  196/4باب في جناية العبد ح  4590عن عمران منطريق معاذ بن ىشام مختمف األلفاظ .

 أخرجو النسائي في سننو في كتاب القصامة باب سقوط القوض  25/8ح  4751من طريق معاذابن ىشام مختمف األلفاظ.

 أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 438/4من طريق معاذ بن ىشام مختمف األلفاظ. أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الديات  1533/3من طريق معاذ ابن ىشام ح  2413بابالقصاص بين العبيد مختمف األلفاظ.

( )1الدرر البيية والروضة الندية والتعميقات الرضية (.)158 /3
( )2مسند البزار = البحر الزخار (.)32 /9

( )3لسان العرب ،والفروق لمقرافي  ،147 / 4الفرق (.)242
( )4أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()71 /9بمفظو.
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 -أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  208/18من طريق معاذ بن ىشام ح  512مختمف األلفاظ.

 أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  142/8من طريق معاذ بن ىشام ح  8213مختمف األلفاظ. أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب الديات  183/8باب جناية الغبلم ح  16366منطريق معاذ بن ىشام مختمف األلفاظ.

 أخرجو ابن أبي عاصم في كتاب الديات باب حكم الحائض المائل من  63/1من طريق معاذ بنىشام مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

* ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمً وٌي بف بحر الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
* يم ىعا يذ ٍب يف ًى ىش ًاـ الدستكائي صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر .
* ىشاـ بف سنبرأبك بكر الدستكائي ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر .

* قتادة بف دعامة أبك الخطاب الدكسي ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.
ً
بدم (( )1ت718ق) (.)2
الع ُّ
ضرة ،ى
* يمنذر ٍبف مالؾ ٍبف ق ى
طعة ،أبك ىن ى
روى عن :ابن عمر ،وابن عباس ،وابى ىريرة (ِ ،)3
وع ْمران ْبن حصين (.)4

روى عنو :قتادة ،وسميمان التيمي ،والجريري ،وداود بن أبي ىند ،وأبو مسممة (.)5

وثقو ابن سعد :وزاد ،كثير الحديث ،وليس كل أحد يحتج بو( ،)6وأبو زرعة ،)7(:وابن معين( ،)8والعجمي(،)9
()12
()11
()10
و َّ
ث ،الثَِّقةُ (.)13
الم َحِّد ُ
الن َسائي  ،وابن حجر  ،وقال الذىبي :ثقة يخطئ  ،وقال مرة :اإلمامُ ،

( )1التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )355 /7المنفردات والوحدان (ص ،)104 :تيذيب الكمال في
أسماء الرجال ( ،)509 /28الثقات لمعجمي ط الباز (ص ،)439 :الكاشف ( ،)295 /2سير أعبلم النببلء ط الرسالة
( ،)529 /4ميزان االعتدال ( )181 /4تقريب التيذيب (ص.)546 :
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)198 /3

( )3الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)241 /8
( )4تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)509 /28
( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)241 /8
( )6تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)510 /28
( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)241 /8

( )8الكامل في ضعفاء الرجال ( )93 /8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)241 /8
( )9الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)439 :
( )10تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)510 /28
( )11تقريب التيذيب (ص.)546 :
( )12الكاشف (.)295 /2

( )13سير أعبلم النببلء ط الرسالة (.)529 /4
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قمت  :ثقة.

إسناد الحديث ضعيف؛ ألن فيو قتادة بن دعامة ثقة ثبت ولكنو مدلس ولم يصرح بالسماع والمتن
صحيح من طرق أخرى.

الحديث التاسع كالخمسكف :

ً و
ً
ادةى ،ىع ٍف يزىرىارةى ،ىع ٍف
اؿ :ىنا يش ٍع ىب ية ،ىع ٍف قىتى ى
اؿ :ىنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىسعيد ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ " :صمَّى ًب ىنا رسكؿ ًَّ
ص ىالةى
ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
صمَّى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسمَّ ىـ -ى
اَّلل  -ى
ى
ىي ي
ى
ً
ىعمىى ،ىفمى َّما فىرغى رسكؿ ًَّ
ً
ُّ
َّ
اَّلل ى َّ
اؿ« :أ ُّىي يك ٍـ
اسًـ ىرًٌب ىؾ ٍاأل ٍ
ييا ًب ىس َّب ًح ٍ
الظ ٍي ًر فىقى ىأرى ف ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،قى ى
ى ىي ي
ً
ض ا ٍلقىكًـ»  :أىىنا يا رسكؿ ًَّ
ييا  -أ ٍىك أ ُّىي يك يـ ا ٍلقى ً
ض يك ٍـ
ٍت أ َّ
اؿ " :قى ٍد ىع ىرف ي
اؿ ىب ٍع ي
ىف ىب ٍع ى
ٍ
ىخالى ىجن ى
اَّلل ،فىقى ى
ى ىي ى
ارئي  -فىقى ى
()1
ً
ييا"
ىخالى ىجن ى
 أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الصبلة  298/1باب نيى المأموم عن جير في القراءة ح 47من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

 أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الصبلة  299/1باب نيي المأموم عن جيره في القراءة ح 48من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

 أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة  219/1باب من رأى القراءة ح  228من طريقشعبة مختمف األلفاظ.

 أخرجو النسائي في سننو في كتاب االفتتاح 140/2باب ترك القراءة خمف اإلمام ح  917منطريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ .

 أخرجو النسائي في سننو في كتاب االفتتاح  140/2باب لترك القراءة خمف اإلمام ح  918منطريق قتادة مختمف األلفاظ .

 كذلك أخرجو في سننو في كتاب قيام الميل  247/3باب ذكر االختبلف ح  1744من طريقيحيى بن سعيد مختمف األلفاظ.

 أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الصبلة  154/5باب صفة الصبلة ح  1845من طريققتادة مختمف األلفاظ.

 أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الصبلة  155/5باب صفة الصبلة ح  1846من طريققتادة مختمف األلفاظ.

 أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب الصبلة  155/5باب ذكر الخبر المضحفن ح  1847منطريق شعبة مختمف األلفاظ.
( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()71 /9بمفظو.
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 أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 49/33من طريق يحيى بن سعيد مختمف األلفاظ. -كذلك أخرجو في مسنده 106/ 33من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

 كذلك أخرجو في مسنده  120/33من طريق ز ارره بن األوفي حديث مختمف. -كذلك أخرجو في مسنده  177/33من طريق شعبة مختمف األلفاظ

 أخرجو البخاري في القراءة خمف اإلمام  25/1باب وجوب القراءة لئلمام والمأموم ح  56منطريق شعبة حديث متقارب األلفاظ.

 أخرجو البخاري في كتاب القراءة خمف اإلمام  26/1باب ىل يق أر بأكثر من فاتحة الكتاب ح 61من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

 -أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  185/2من طريق شعبة ح  891مختمف األلفاظ.

 أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في مصنفو في كتاب الصبلة  136/2من طريق معمر بو ح 2798باب القراءة خمف اإلمام مختمف األلفاظ

 كذلك أخرجو في مصنفو في كتاب الصبلة  136/2باب القراءة خمف اإلمام ح  2799من طريققتادة مختمف األلفاظ.

 -أخرجو الحميدي في مسنده  82/25من طريق قتادة ح  857مختمف األلفاظ.

 أخرجو ابن الجعد في مسنده  150/1من طريق شعبة ح  953مختمف األلفاظ. أخرجو ابن أبي شيبو في مصنفو في كتاب الصموات  313/1باب القراءة في الظير ح 3582من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

وكذلك أخرجو في كتاب الصموات  330/1باب من كره القراءة خمف اإليمان ح  3777من طريق

قتادة مختمف األلفاظ.

 كذلك أخرجو في كتاب الصموات من كان إذا أقراء  248/2من طريق أبي أسامة بو ح 8647مختمف األلفاظ .

 أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  110/18من طريق قتادة ح  519بمفظو كذلك أخرجو في المعجم الكبير  211/18من طريق شعبة ح  520مختمف األلفاظ. -كذلك أخرجو في المعجم الكبير  11/18من طريق قتادة ح  252مختمف األلفاظ.

 كذلك أخرجو في المعجم الكبير  212/18من طريق قتادة ح  525مختمف األلفاظ.رجاؿ اإلسناد:

* ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمً وٌي بف بحر الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
* يحيى بف سعيد الحذاء صدكؽ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر.
* شعبة بف الحجاج بف الكرد ثقة ثبت حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الرابع عشر.
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* قتادة بف دعامة أبك الخطاب الدكسي ثقة ثبت كلكنو مدلس مف المرتبة الثالثة كلـ يصرح

بالسماع سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.

* زرارة بف اكفى العامرم الحرشي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو قتادة بن دعامة أبو الخطاب الدوسي ثقة ثبت ولكنو مدلس من
المرتبة الثالثة ولم يصرح بالسماع لذلك الحديث ضعيف والمتن أصمو صحيح كما سبق في التخريج .

الحديث الستكف:
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ص ٍي وف- ،
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أخرجو اإلمام البخاري في صحيحو في كتاب الديات  8/9باب إذا عض رجل فوقع ثناياه ح 6892
من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القسامة  1300 /3باب الصائل عمى نفس اإلنسان ح  18من

طريق شعبة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القسامو  1300/3باب الصائل عمى نفس اإلنسان ح 19

من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب القسامة  1300/3باب الصائل عمى نفس اإلنسان ح 21

من طريق أحمد بن عثمان النوفمي مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الديات  27/4من طريق شعبة ح  1416مختمف األلفاظ.
أخرجو النسائي في سننو في كتاب القسامة  28/8ح  4758من طريق أحمد بن عثمان مختمف

األلفاظ.

كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب القسامة  28/8ح  4759من طريق عمرو بن عمي مختمف

األلفاظ.

كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب القسامو  59/8ح  4760من طريق شعبة مختمف األلفاظ.
كذلك أخرجو النسائي في سننو في كتاب الديات  29/8باب القودة من العضة ح  4762من طريق

قتادة مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجو في سننو في كتاب الديات باب من عض رجبلً  8807/2ح  2657من طريق قتادة
مختمف األلفاظ

( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()73 /9بمفظو
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أخرجو الدارمي في سننو في كتاب الديات  1537/3باب فيمن عض يد رجل ح  2421من طريق

شعبة مختمف األلفاظ

أخرجو ابن حبان في سننو في كتاب القصاص  345/13باب ذكر أبطال القصاص ح  5998من
طريق شعبة مختمف األلفاظ.

كذلك أخرجو في سننو في كتاب القصاص  346/13باب ذكر الجند المفحض ح  5999من طريق

شعبة مختمف األلفاظ

أخرجو أحمد في مسنده  427/4من طريق شعبة مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد في مسنده  428/4من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد في مسنده  430/4من طريق عبد الرزاق متقارب األلفاظ.
أخرجو أحمد في مسنده  435/4من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  214/18من طريق شعبةح  530مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب جماعي أبواب العموم كتاب األشربة والحد باب ما يسقط

القصاص من العنق  584/8ح  17643من طريق شعبة مختمف األلفاظ.

أخرجو عبد الرزاق الصنعاني في مصنفو في كتاب العقول  355/9باب الرجل يعض فينزع يده ح

 17548من طريق قتادة مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

* ىع ٍم يرك ٍب يف ىعمً وٌي بف بحر الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر
* يزيد بف زريع العيشي ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشركف
* شعبة بف الحجاج بف الكرد ثقة ثبت حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الرابع عشر

* قتادة بف دعامة أبك الخطاب الدكسي ثقة ثبت مدلس مف الثالثة سبقت ترجمتو في الحديث

الثالث عشر

* زرارة بف اكفى العامرم الحرشي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر

إسناد ىذا الحديث ضعيف ؛ألن فيو قتادة بن دعامة الدوسي ثقة ثبت ولكنو مدلس من المرتبة الثالثة
ولم يصرح بالسماع لذلك الحديث ضعيف والمتن صحيح كما سبق في التخريج.

الحديث الكاحد كالستكف:

ً
و
ص ٍي وف- ،
ىح َّدثىىنا ًب ٍش ير ٍب يف ىخالًد ،ىنا ىش ىب ىاب ية ،ىع ٍف يش ٍع ىب ىة ،ىع ٍف قىتى ى
ادةى ،ىع ٍف يزىرىارةى ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ىف َّ
ىعمىى ىكيق ٍؿ ىيا أ ُّىي ىيا
رضي هللا عنو« -أ َّ
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ  -ىك ى
اسًـ ىرًٌب ىؾ ٍاأل ٍ
اف ييكًت ير ًب ىس ًٌب ًح ٍ
الن ًب َّي  -ى
ا ٍل ىك ً
ىح هد» (.)1
كف ىكقي ٍؿ يى ىك َّ
اف ير ي
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( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()75 /9بمفظو.
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أخرجو النسائي في سننو في كتاب قيام الميل  247/3ح  1743من طريق بشر بن خالد جزء من
حديث بمفظو.

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو في كتاب صبلة التطوع  293/2باب في الوتر وما يق أر فيو ح
 6874من طريق شبابة جزء من حديث بمفظو.

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو في كتاب الرد عمى أبي حنيف  319/7باب مسألة في من يق أر في

الوتر ح  36470من طريق شبابة جزء من حديث بمفظو.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  215/18من طريق شبابو بن سوار ح  537جزء من حديث

بمفظو.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  215/18من طريق قتادة ح  538بمفظو.
أخرجو ابن حجر في المطالب العاليو في كتاب النوافل  522/4من طريق قتادة ح  635مختمف
األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

* بشر بف خالد العسكرم ،أبك يم ىح َّمد الفرائضي()1( ،ت 461 - 457 :ق) (.)2
َرَوى َعن :حسين ْبن عمي الجعفي ،وأبي أسامة َح َّماد ْبن أسامة ،وشبابة ْبن سوار .

ي ،ومسمم ،وأبو داود ،و َّ
الن َسائي (.)3
َرَوى َعنو :اْلُب َخ ِار ّ
()5
()4
ْمونا
وثقو النسائي  ،والذىبي :وزاد مأمونا  ،وصبلح الدين خميل بن ايبك :وزاد َمأ ُ
(.)9
()8
()7
ِ
الحِديث يغرب
:م ْستَقيم َ
وقال ابن حجر :ثقة يغرب  ،وقال أبو حاتم :شيخ  ،وقال ابن حبان ُ

(،)6

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( )356 /2مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص )68 :تيذيب الكمال في أسماء
الرجال ( )117 /4الثقات البن حبان ( )145 /8رجال صحيح مسمم ( )87 /1إكمال تيذيب الكمال (،)397 /2

تيذيب التيذيب ()448 /1تقريب التيذيب (ص )123 :الوافي بالوفيات (،)92 /10رجال صحيح البخاري = اليداية
واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد (.)109 /1
( )2تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)56 /6

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)117 /4
( )4مشيخة النسائي = تسمية الشيوخ (ص.)68 :
( )5تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)56 /6
( )6الوافي بالوفيات (.)92 /10
( )7تقريب التيذيب (ص.)123 :

( )8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)356 /2
( )9الثقات البن حبان (.)145 /8
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قمت :ثقة.
* شبابة بف سكار الفزارم أبك عمرك ()1كقيؿ اسمو مركاف (()2ت 416-412ق) (.)3
روى عن :شعبة ،ويونس بن أبي إسحاق ،والمغيرة بن مسمم .

روى عنو :أبو بكر ،وعثمان ابنا أبي شيبة ،وأبو خيثمة ( ،)4وبشر ْبن خالد العسكري (.)5
وثقو العجمي( ،)6وابن المديني ،)7(:وابن سعد وزاد صالح األمر في الحديث

( ،)8وابن

معين ،)9(:وابن المستوفي ،)10( :وابن حجر :وزاد حافظ( ،)11وقال أبو حاتم :صدوق يكتب حديثو وال
يحتج بو ( )12قال :زكريا الساجي ،قال :صدوق (.)13

قمت :ثقة .

* شعبة بف الحجاج بف الكرد ثقة ثبت حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الرابع عشر.

* قتادة بف دعامة الدكسي ثقة ثبت مدلس مف الثالثةسبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.

* زرارة بف أكفى العامرم الحرشي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث الثالث عشر.

إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو قتادة بن دعامة الدوسي مدلس و لم يصرح بالسماع والمتن
صحيح من من طرق أخرى .

( )1الطبقات الكبرى ط العممية ( )232 /7التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (، )270 /4الثقات لمعجمي ط
الباز (ص ،)214 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)392 /4رجال صحيح مسمم ( ،)311 /1تاريخ اربل (/2
 )228تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)344 /12
( )2تيذيب التيذيب ( ،)300 /4لسان الميزان (.)241 /7
( )3تقريب التيذيب (ص.)263 :

( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)392 /4
( )5تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)344 /12
( )6الثقات لمعجمي ط الباز (ص.)214 :

( )7الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)392 /4
( )8الطبقات الكبرى ط العممية (.)232 /7
( )9تاريخ بغداد ت بشار (.)401 /10
( )10تاريخ اربل (.)228 /2
( )11تقريب التيذيب (ص.)263 :

( )12الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)392 /4
( )13تاريخ بغداد ت بشار (.)401 /10
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الحديث الثاني كالستكف:

يد ٍب يف ىى يار ً
كف ،أىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىمالً وؾ ،نا ىي ًز ي
ً
كؿ
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ « ىما ىش ًب ىع ىر يس ي
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو ،-قى ى
اءا ىك ىع ىشاءان ًم ٍف يخ ٍب ًز ىش ًع و
ير ىحتَّى لى ًق ىي ىربَّ يو» (.)1
ىغ ىد ن

عبي ود ،ع ٍف أبي رج و
اء ا ٍلعطى ً ً
م،
ىى
ي ىٍ ى
ي
ارد ًٌ
ًَّ
ىىمي يو
صمَّى هللاي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىكأ ٍ
اَّلل ى

أخرجو أحمد في مسنده  181/33من طريق عمرو بن عبيد مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  139/18من طريق عمرو بن عبيد ح  291متقارب األلفاظ.

شكاىد:

أكالن -عائشة -رضي هللا عنو-ا

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الزىد والرقائق  2281/4عن عائشة ح  21مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده  20/3عن عائشة ح  1492مختمف األلفاظ .
أخرجو أحمد في مسنده  42/6عن عائشة مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم األوسط  212/5عن عائشة ح  5113مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح  47/7باب ما أمره هللا بو عن عائشة ح 13309

مختمف األلفاظ.

أخرجو البييقي في شعب اإليمان في كتاب المطاعم والمشارب  440/7باب في ذم كثرة األكل عن
عائشة ح  5249مختمف األلفاظ.

ثانيا -أبك ىريرة -رضي هللا عنو-

أخرجو الترمذي في كتاب الزىد  579/4باب ما جاء في معيشة النبي ح  2358عن أبي ىريرة

مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف مالؾ الراسبي ضعيؼ سبقت ترجمتو في الحديث السابع عشر .

*يزيد بف ىاركف بف زاذاف أبك خالد السممي ثقة متقف سبقت ترجمتو في الحديث االربعيف.
ً
*ع ٍمرك ٍب يف يع ىب ٍي ًد ٍب ًف ىب و
اف(،ت722ق)(.)2
اب ىم ٍكلنى لً ىبني تى ًم ويـ ،ىكيي ٍك ىنى أ ىىبا يعثٍ ىم ى
ى ي
( )1أخرجو اإلمام البزار في مسنده = البحر الزخار ()76 /9بمفظو.
( )2الطبقات الكبرى ط العممية ( ،)201 /7تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ( ،)275 /4التاريخ األوسط ()70 /2

التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( ،)352 /6الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص ،)79 :تقريب التيذيب

(ص)424 :الضعفاء ألبي نعيم (ص )118 :تيذيب التيذيب ( ،)70 /8الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)247 /6
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ي  ،وأبي العالية الرياحي ،وأبي قبلبة الجرمي.
الب ْ
َرَوى َعن :الحسن َ
ص ِر ّ
َرَوى َعنو :بكر ْبن حمران الرفاء ،وحماد ْبن زيد ،وحماد ابن سممة ،وسفيان ْبن ُع َي ْي َنة(.)1
ِ ِ ()4
وعمي بن اْل َمِدينِي لَْي َس بِ َشي ٍء ِفي اْل َحديث،
قال ابن سعد ،)2(:وابن معين(،)3
َ
ْ
ّ
ّ
()7
()6
وقال النسائي ،)5(:وقال أبو حاتم :متروك الحديث  ،وقال يونس ْبن ُع َبيد :يكذب في الحديث .
قمت :متروك الحديث .

* أبك رجاء العطاردم عمراف بف تميـ ثقة سبقت ترجمتو في الحديث التاسع كاالربعيف .
إسناد ىذا الحديث ضعيف جداً؛ ألن فيو َعمرو ْب ُن ُعب ْيِد ْب ِن ب ٍ
اب متروك الحديث والمتن صحيح كما
َ
َ
ُْ
سبق في التخريج واصمو في مسمم .

الحديث الثالث كالستكف:

ً
اؿ :ىنا ىح ىرًم ُّي ٍب يف ىح ٍف و
اف ،ىع ًف ا ٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف
اؿ :ىنا يع ىب ٍي يد ٍب يف ًم ٍي ىر ى
ص ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك ٍب يف ىعم وٌي ،قى ى
ً
ً
اف ب ًف حصي وف- ،رضي هللا عنو ،-قىاؿ :قىاؿ رسكؿ ًَّ
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
ىما ىي ٍستىطيعي
ع ٍم ىر ى ٍ ي ى ٍ
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ« :-أ ى
ى ى ىي ي
ىف يعمؿ يك َّؿ يكوـ ًمثٍؿ أ و
ً
ً
اؾ ىيا
يع يو» قىاليكا :ىك ىما ىذ ى
ى ي
أى
ىٍ
اؿ « :يكمُّ يك ٍـ ىي ٍستىط ي
اؿ :ىك ىم ٍف ىي ٍستىط ي
يع يو؟ قى ى
يحد؟» قى ى
ىح يد يك ٍـ أ ٍ ى ٍ ى ى
ظـ ًم ٍف أيح ود ،كا ٍلحم يد ًًَّ
ىع ى ً
اف ًَّ
رسكؿ ًَّ
ظ يـ
يح ود ،ىكىال ًإلى ىو ًإَّال َّ
ىع ى
اؿ « :يس ٍب ىح ى
َّلل أ ٍ
اَّللي أ ٍ
اَّلل ا ٍل ىع ًظ ًيـ أ ٍ
ظ يـ م ٍف أ ي
ي ى ىٍ
اَّلل؟ قى ى
ىي ى
ىع ى ي
و ()8
ً
يحد» .
م ٍف أ ي

أخرجو النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والميمة  308/9باب أفضل الذكر وأفضل
الدعاء ح  10604من طريق حرمي بن حفص مختمف األلفاظ.

أخرجو الراوياني في مسنده  104/1من طريق حرمي بن حفص ح  840حيث مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  174/18من طريق حرمي ح  398مختمف األلفاظ .

كذلك أخرجو في كتاب الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد  482/1من طريق حرمي ح 1691
مختمف األلفاظ.

( )1تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)123 /22
( )2الطبقات الكبرى ط العممية (.)201 /7

( )3تاريخ ابن معين  -رواية الدوري (.)275 /4
( )4الضعفاء ألبي نعيم (ص.)118 :
( )5الضعفاء والمتروكون لمنسائي (ص.)79 :
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)247 /6

( )7تيذيب الكمال في أسماء الرجال (.)125 /22
( )8أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )78 /9بمفظو.
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أخرجو البييقي في شعب اإليمان في كتاب محب هللا عز وجل  22/2باب فضل في ادامو ذكر هللا ح
 601مختمف األلفاظ.

رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .
ً ()1
ً
م (ت442ق)(.)2
ى
*ح ىرًمي ٍبف ىحفص ،بف عمر ،ا ٍل ىعتكي ا ٍلقى ٍس ىممي أبك عمي ا ٍل ىب ٍ
ص ًر ٌ
وع َبيد ْبن ميران الوزان.
َرَوى َعن :أبان ْبن يزيد العطار ،وعبد الواحد ْبن زياد ُ ،
ِ
صور َّ
الن َسائي (.)3
وع ْمرو ْبن َعم ٍّي الفبلس َ ،
َرَوى َعنو :البخاريَ ،
وع ْمرو ْبن َم ْن ُ
()7
وثقو ابن حجر( ،)4و الذىبي ( ، )5وابن قانع (، )6وذكره ابن حبان في الثقات
قمت :ثقة.

ً
الكٌارؽ كقيؿ الكزاف(.)8
ي
ىشعث ،ى
*ع ىبيد ٍبف ميراف ،أبك األ ى
روى عن :الحسن البصري ،وثابت البناني.

روى عنو :حرمي بن حفص القسممي وأبو سممة التبوذكي(.)9

( )1قال المزي ،وعتيك وقسممة ال يجتمعان إال في األزد ،وذلك أنعتيكا ىو :ابن األزد ،وقسممة واسمو :معاوية بن
عمرو بن مالك بن فيم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد هللا بن زىران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا بن
مالك بن نضر بن األزد فأنى يجتمعان الميم إال لو قال :العتكي ،ويقال :القسممي ،أو بالعكس( .إكمال تيذيب الكمال

(.))36 /4

( )2تيذيب الكمال في أسماء الرجال ( )553 /5تيذيب التيذيب ( .)232 /2تقريب التيذيب (ص ،)156 :التاريخ
الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل (، )122 /3خبلصة تذىيب تيذيب الكمال (ص ،)75 :الطبقات الكبرى ط دار
صادر (،)303 /7التاريخ األوسط ( ،)348 /2الكنى واألسماء لئلمام مسمم ( ،)559 /1الجرح والتعديل البن أبي
حاتم ( )308 /3من روى عنيم البخاري في الصحيح (ص ، )118 :الثقات البن حبان ()216 /8التعديل والتجريح ،

لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح ( ،)538 /2الكاشف ( )317 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )552 /5إكمال

تيذيب الكمال ()36 /4

،

( )3تيذيب الكمال في أسماء الرجال (، )553 /5الوافي بالوفيات (.)264 /11
( )4تقريب التيذيب (ص.)156 :

( )5الكاشف ( ،)317 /1تاريخ اإلسبلم ت بشار (.)552 /5
( )6إكمال تيذيب الكمال (.)36 /4
( )7الثقات البن حبان (.)216 /8
( )8تقريب التيذيب (ص،)378 :الجرح والتعديل البن أبي حاتم (،)2 /6التاريخ الكبير لمبخاري ( ، )4 /6الكنى
واألسماء لئلمام مسمم ( )100 /1الثقات البن حبان ( )158 /7فتح الباب في الكنى واأللقاب (ص ، )86 :إكمال

تيذيب الكمال ( )102 /9تيذيب التيذيب ()74 /7لسان الميزان (.)299 /7
( )9تيذيب التيذيب (.)74 /7
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قال ابن حجر :مقبول ( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات.

()2

قمت :ضعيف .

*الحسف البصرم ثقة إماـ فاضؿ سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ.

الحكم عمى اإلسناد :إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو عبيد بن ميران أبا االشعث الوراق ضعيف
والحسن البصري لم يسمع من عمران واإلسناد منقطع .

الحديث الرابع كالستكف:

ً
اـ ،ىع ٍف يم ىح َّم ًد
اؿ :ىنا ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
ىعمىى ،قى ى
ىح َّدثىىنا ىع ٍم يرك :،قى ى
اؿ :ىنا ى ىش ه
ىف رسكؿ ًَّ
ً َّ
اَّلل  -ى َّ
اؿ:
يح ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -قى ى
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ ى ي ى
ىك ًاذ نبا ىف ٍم ىيتىىب َّكأٍ م ٍق ىع ىدهي ًم ىف َّ
الن ً
ار» (.)3
ى

ً
ٍب ًف ًس ً
اف ٍب ًف
يف ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ير ى
ؼ ىعمىى ىي ًم و
ص ٍب ور
« ىم ٍف ىحمى ى
يف ى

-أخرجو أبو داود في سننو في كتاب األيمان والنذور  220/3باب التغميظ في األيمان الفاجرة من

طريق ىشام ح  3242مختمف األلفاظ.

-أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 436/4من طريق ىشام مختمف األلفاظ

كذلك أخرجو في مسنده  441/4من طريق ىشام مختمف األلفاظ.

أخرجو الحاكم في المستدرك في كتاب األيمان والنذور  327/4من طريق ىشام بن حسان في 7802مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو في كتاب البيوع واالقضية  463/4باب الرجل يحمف عمى اليمنالفاجر ح  55150من طريق ىشام بن حسان مختمف األلفاظ.

 -أخرجو الروياني في مسنده  134/1من طريق ىشام ح  139مختمف األلفاظ.

 أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  148/88من طريق معاذ بن المثنى ح  319مختمف األلفاظ.أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  156/18من طريق أحمد بن أبي يحيى الحضرمي بو ح 341

مختمف األلفاظ.

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  187/11من طريق محمد بن سيرين ح  445مختمف األلفاظ.
أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  188/11من طريق ىشام بن حسان ح  446مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:

*عمرك بف عمي بف بحر الكنزم الفالس ثقة حافظ سبقت ترجمتو في الحديث الخامس عشر .

( )1تقريب التيذيب (ص.)378 :

( )2الثقات البن حبان (.)158 /7
( )3أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )79 /9بمفظو.
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ىعمىى ثقة سبقت ترجمتو في الحديث العشريف .
ىعمىى بف ىع ٍب يد ٍاأل ٍ
*ع ٍب يد ٍاأل ٍ
ى
*ىشاـ بف حساف االزدم القردكسي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ .
يريف أبك ىب و
ص ًرم ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث التاسع كاالربعيف.
* يم ي
بف ًس ى
حمد ي
الب ٍ
كر ى
إسناد ىذا الحديث صحيح ؛ألن رواتو ثقات .

الحديث الخامس كالستكف:

ً
ًو
ً
اـ ىي ٍع ًني ابف
ىح َّدثىىنا ىمطى ير ٍب يف يم ىح َّم ود ُّ
الس َّك ًر ُّ
اؿ :ىنا ىع ٍب يد ا ٍل يم ٍؤم ًف ٍب يف ىسالـ ،قى ى
م ،قى ى
اؿ :ىنا ى ىش ه
ً
و
ً
َّ
الن ًب َّي  -ى َّ
أف َّ
اؿ « :ىم ٍف
اف- ،رضي هللا عنوَّ -
اف ،ىع ٍف يم ىح َّمد ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىح َّس ى
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ -قى ى
ب ىعمى َّي متى ىع ًٌم ندا ىف ٍم ىيتىىب َّكأٍ م ٍق ىع ىدهي ًم ىف َّ
الن ً
ار» (.)1
ىك ىذ ى
ى
ي

أخرجو الروياني في مسنده  138/1من طريق مطر بن محمد بو ح  146بمفظو

أخرجو الطبراني في المعجم الكبير  186/18من طرق مطر بن محمد بو ح  442بمفظو.
أخرجو العقيمي في الضعفاء الكبير  93/3من طريق مطر بن محمدبو بمفظو.

أخرجو أبو نعيم االصبياني في تاريخ اصبيان  276/2من طريق مطر بن محمد بو بمفظو.
رجاؿ اإلسناد:

ً
السكرم أبك النضر (.)2
*مطر بف يم ىح َّمد بف الضَّحَّاؾ
()4
يروي َعنِ :
يزيد بن َى ُارون ( ، )3و عبد المؤمن بن سالم
روى عنو :ا بن خزيمة ،وأبو الحسين الغازي

قال ابن حبان  :يخطىء َوُي َخالف (،)7
قمت :يخطئ ويخالف .

()5

* عبد المؤمف بف سالـ ،بف ميمكف المسمعي

 ،وأحمد بن محمد بن نصر الضبعي (.)6

()8

.

( )1أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )80 /9بمفظو.
( )2الثقات البن حبان ( ،)189 /9اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب
( )266 /7لسان الميزان ( ،)49 /6المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ( ،)561 /2معجم شيوخ الطبري
(ص.)620 :

( )3الثقات البن حبان (.)189 /9
( )4اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب (.)266 /7
( )5المصدر السابق (.)266 /7
( )6معجم شيوخ الطبري (ص.)621 :
( )7الثقات البن حبان (.)189 /9

( )8الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي  -أبو زرعة الرازي وجيوده في السنة النبوية (/3
 )816ميزان االعتدال ( )670 /2لسان الميزان (.)75 /4
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روى عن :ىشام بن حسان (.)1

روى عنو :مطر بن محمد بن الضحاك (.)2
قال العقيمي :ال يتابع عمى حديثو (.)3

قمت :ضعيف .

*ىشاـ بف حساف االزدم القردكسي ثقة سبقت ترجمتو في الحديث األكؿ .
يريف أبك ىب و
ص ًرم ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث التاسع كاالربعيف.
* يم ي
بف ًس ى
حمد ي
الب ٍ
كر ى
إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو عبد المؤمن بن سالم ،بن ميمون ضعيف و مطر بن ُم َح َّمد بن
ِ
َّ
السكري أبو النضر يخطئ ويخالف والمتن صحيح من طرق أخرى.
الضحَّاك

الحديث السادس كالستكف:

ً
و
اس ،قىاؿ :ىنا عب يد ًَّ
ىح َّدثىىنا يم ىح َّم يد ٍب يف ًم ٍرىد ً
س ،ىع ٍف يم ىح َّم ود،
ىٍ
اؿ :ىنا ييكين ي
اَّلل ٍب يف ع ى
يسى أبك ىخمىؼ ،قى ى
ى
ً
ً َّ
الن ًب َّي  -ى َّ
ىف َّ
اؿ ا ٍل ىع ٍب يد
ص ٍي وف- ،رضي هللا عنو -أ َّ
ىع ٍف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ« :ىال ىي ىز ي
صمى هللاي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ،-قى ى
()4
ً
الص ىالةى»
ص ىال وة ىما ا ٍنتىظى ىر َّ
في ى
انفرد بيذا المفظ َّ
البزار.

الشكاىد :

أكالن -أبك ىريرة –رضي هللا عنو-

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الضوء  46/1باب من لم يرى الوضوء عن أبي ىريرة ح 176

مختمف األلفاظ.

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب األذان  131/1باب فضل صبلة الجماعة عن أبي ىريرة ح

 647مختمف األلفاظ.

أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب الصبلة  96/1باب الحدث في المسجد عن أبي ىريره ح 445

مختمف األلفاظ.

أخرجو البخاري في صحيحيو في كتاب الصبلة  132/1باب من جمسة في المسجد عن أبي ىريرة ح

 695حديث مختف األلفاظ.

أخرجو البخاري في كتاب بدء الخمق  114/4باب اذا قال احدكم امين ح  3229عن أبي ىريرة
مختمف األلفاظ.
( )1الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبتو عمى أسئمة البرذعي  -أبو زرعة وجيوده في السنة (.)816 /3
( )2لسان الميزان (.)75 /4

( )3الضعفاء الكبير لمعقيمي (.)93 /3
( )4أخرجو البزار في مسنده = البحر الزخار ( )81 /9بمفظو
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أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب المساجد  495/1عن أبي ىريرة باب فضل صبلة الجماعة ح

 274مختمف األلفاظ.

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب الصبلة  460/1باب فضل صبلة الجماعة ح  275عن أبي

ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سنو في كتاب الصبلة  127/1باب فضل العقود في السجود ح  469عن أبي
ىريره مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة  127/1باب فضل العقود في المسجد ح  470عن أبي
ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو أبو داود في سننو في كتاب الصبلة  127/1باب فضل العقود في المسجد ح  471عن أبي
ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو الترمذي في سننو في كتاب الصبلة  150/2بيا ما جاء في العقد في المسجد ح  330عن

أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو النسائي في سننو في كتاب المساجد  55/2باب في الجموس في المسجد ح  733عن أبي

ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب المساجد  254/1ح 774عن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.
أخرجو ابن ماجة في سننو في كتاب المساجد  262/1بتب لزوم المساجد وانتصار الصبلة ح 799
عن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 528/1عن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.
أخرجو أحمد بن حنبل في مسنده 415/2عن أبي ىريرة مختمف األلفاظ.

أخرجو الدرامي في سننو في كتاب الصبلة  883/2باب فضل من جمسة في المسجد ح  1447عن

أبي ىريرة مختمف األلفاظ.
رجاؿ اإلسناد:
()1
* محمد بف ًمرداس ،أبك عبد ً
هللا ،األن ً
م (ت429ق)
صار ُّ
ى
يى ٍ
روى عن خارجة بن مصعب وعبد هللا بن عيسى الخزار وعبد الوىاب الثقفي

روى عنو البخاري في جزء القراءة خمف اإلمام وابن أبي عاصم وأبو بكر َّ
البزار

()2

( )1التاريخ الكبير لمبخاري بحواشي محمود خميل ( )248 /1الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)97 /8تقريب التيذيب
(ص )505 :الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( )98 /3تيذيب التيذيب ( ،)434 /9المغني في الضعفاء (/2

 )631تاريخ اإلسبلم ت بشار ( )1244 /5لسان الميزان (.)374 /7
( )2تيذيب التيذيب (.)434 /9
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()3
()2
()1
ِ
الحِديث
قال أبو حاتم و الذىبي :مجيول قال ابن حجر مقبول قال ابن حبان ُم ْستَقيم َ
قمت :مقبول.

*عبد هللا بف عيسى أبك خمؼ صاحب الحرير كىك الخزاز

()4

()5

روى عن :داود بن أبي ىند ،ويحيى البكاء ،ويونس بن عبيد ،وسعيد ابن أبي عروبة .
روى عنو :أبو عبد هللا محمد بن موسى الحرشي ،وعمر بن شبة(.)6

()8
()7
طرب
ضَ
قال أبو زرعة :منكر الحديث  ،وقال الساجي :عنده مناكير َ ،وقال ابن الجوزيُ :م ْ
ِ
ِ
يحتَج بِ ِو( ،)9وقال ابن حجر:ضعيف( ،)10وقال الذىبي :ضعفوه( ،)11وقال النسائي:
الحديث َولَ ْي َس م َّمن ْ
َ
()13
()12
 ،وقال مغمطاي :مضطرب الحديث .
ليس بثقة

قمت :ضعيف .

* يكنس بف عبيد بف دينار ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث العشركف.
يريف أبك ىب و
ص ًرم ثقة ثبت سبقت ترجمتو في الحديث التاسع كاالربعيف.
* يم ي
بف ًس ى
حمد ي
الب ٍ
كر ى
إسناد ىذا الحديث ضعيف؛ ألن فيو ُم َحمد ْبن ِمرداس مقبول ،وعبد هللا بن عيسى أبا خمف ضعيف
والمتن صحيح كما سبق في التخريج.

( )1الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)97 /8
( )2لسان الميزان (.)374 /7
( )3تقريب التيذيب (ص.)505 :
( )4الثقات البن حبان (.)107 /9

( )5الجرح والتعديل البن أبي حاتم ( ،)127 /5الضعفاء والمتروكون البن الجوزي ( ،)134 /2الكاشف ()583 /1
،تقريب التيذيب (ص)317 :المغني في الضعفاء ( )350 /1ميزان االعتدال ( ،)470 /2إكمال تيذيب الكمال (/8
.)111
( )6الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)127 /5
( )7المصدر السابق (.)127 /5

( )8إكمال تيذيب الكمال (.)111 /8
( )9الضعفاء والمتروكون البن الجوزي (.)134 /2
( )10تقريب التيذيب (ص.)317 :
( )11الكاشف (.)583 /1

( )12ميزان االعتدال (.)470 /2
( )13إكمال تيذيب الكمال (.)111 /8
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خاتمة
ِ
الحمد لل ،الذي يسر لي سبل الرشاد وأعانني عمى إتمام بحثي  ،و َّ
بكل ما
أمدني من عنده ّ
يعينني عمى إكمالو ،فمو الحمد في األولى واْلخرة،
والصبلة والسبلم عمى خير األنام محمد أبي القاسم سيدي رسول هللا -صمى هللا عميو وسمم،-

أما بعد:

فإن ىذه الدراسة البحثية المستفيضة الموسومة بـ ــ(تخريج مرويات الصحابي الجميل عمران بن
ّ
الحصين في مسند اإلمام َّ
البزار ودراستيا) من (الجزء التاسع الصفحة التاسعة الي نياية المرويات

الجزء التاسع الصفحة الثانية والثمانين) من كتاب مسند َّ
البزار = البحر الزخار لئلمام أحمد بن عمرو

بن عبد الخالق َّ
البزار المتوفى في الرممة 291ىجري .
ِ
ِ
الباحث قام
أن
َ
ْ
تيب األحاديث الواردة في الكتاب عمى ترتيب مؤلفياّ ،إال ّ
تناولت الدراسةُ تر َ
ِ
ٍ
ب
عمميةً ،من تخر ٍ
حديثيةً
بدراستيا دراسةً
ّ
ّ
يج لؤلحاديث ،ودراسة ألحوال الرواة جرحاً ،وتعديبلًَ ،ح َس َ
صحة أو ضع ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ،و ِم ْن َرٍّد أو
درجة الحديث من
التعديل ،ثم ِذ ْك ِر
عمماء الجرِح و
المتبعة عند
األصول
َْ
ِ
ِ ِِ
ِ
المستحدثة التي
أنساب الروِاة وألقابِيم
وب ْي َن ىذا وذاك قام الباحث بشرح
قبول َوْف َ
ق أصول عْمم الحديثَ ،
النِ ِ
بيان ِ
مع ِ
ِ
سبة.
أت عمييم،
طر ْ
سبب ىذه ّ
وبيان معناىا ،ما أمكنو ذلك َ
كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ِ
ِ
كتاب مسند َّ
ليس َم َّ
الصحيحة.
األحاديث
البزار ،كتاب
 -1إن
ظنةَ
عظيم ،ولكنوُ َ
َ
ٌ
البزار ِ ،
كتاب مسند َّ
الضعيف.
الحسن ،و
الصحيح ،و
فيو
 -2إن
ُ
ُ
ُ
َ
 -3اشتمال مسند َّ
البزار عمى:،المرفوع ،والموقوف ،والمقطوع ،وغيره من اْلثار.
ِ
األداء في رو ِ
أللفاظ التَّحم ِل (تم ِقّي الحديث) ،و ِ
ِ
ِ
ِ
الحديث.
اية
المؤلف،
استخدام
 -4دقةُ

 -5إن الباحث لم يقف عمى ترجمة لبعض الرواة؛ لتأخرىم أو لعدم وجود تراجم ليم في الكتب المعتبرة.
 -6انفراد اإلمام َّ
الم َحِّدثين .
البزار في كثير من األحاديث ،التي لم يسبقو إليو ٌ
أحد من ُ
 -7وبمغ عدد مرويات الصحابي عمران بن الحصين في مسند اإلمام البزار  90حديث بالمكرر وقد
قمت بدراسة ستة وستين حديث بعد حذف المكرر وضيق وسع الرسالة.
 عدد األحاديث الصحيحة بمغ  12حديث.

 عدد األحاديث الصحيح لغيره بمغ  2حديث.
 عدد األحاديث الحسنة بمغ  4حديث.

 عدد األحاديث الحسن لغيره بمغ  2حديث.
 عدد األحاديث الضعيف بمغ  42حديث.

 عدد األحاديث الذي توقفت عن الحكم عميو بمغ  4حديث.
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أما التكصيات فػػػ:
ٌ
 -1أوصي إخواني من طمبة العمم بتقوى ِ
القول و ِ
ِ
طاعتو ،واإلخبلص في ِ
ِ
النية
ولزوم
هللا -عز وجل،-
والعمل.

ِ
يف -االقبال عمى در ِ
الحديث الشر ِ
ِ
اسة أحاديث مسند اإلمام
قسم
 -2أوصي َ
طمبةَ العمم الشرعيَ -
َّ
البزار؛ لما فيو من فوائد حديثية .
ِ
الحديث الشر ِ
يف ،أن ُي ِعينوا
الفضبلء المسؤولين في كمية الشريعة وفي قسم
الطمبةَ
 -3أوصي اإلخوةَ
َ
َ
ِ
ِ
لخدمة ىذا المسند لما فيو من خير كثير لطمبة العمم والمتعممين.
الوسائل؛
بشتى
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وتتضمن:

الفهارس العامة

فيرس المصادر كالمراجع.
فيرس اآليات.
فيرس األحاديث.
فيرس الركاة.
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فيرس المصادر كالمراجع
القرآف الكريـ
الجامع (منشور كممحق بمصنف عبد الرزاق) :معمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالىم ،أبو

.1

عروة البصري ،نزيل اليمن (المتوفى153 :ىـ) المحقق :حبيب الرحمن األعظمي الناشر:
المجمس العممي بباكستان ،وتوزيع المكتب اإلسبلمي ببيروت الطبعة :الثانية 1403 ،ىـ عدد

األج ازء( 2 :األجزاء  11 ،10من المصنف)

.2

الزىد والرقائق البن المبارك (يميو « َما َرَواهُ ُن َعْي ُم ْب ُن َح َّم ٍاد ِفي ُن ْس َختِ ِو َزائِ ًدا َعمَى َما َرَواهُ اْل َم ْرَوِزي
َع ِن ابن اْلمبار ِك ِفي ِكتَ ِ
اب الزْى ِد» )  :أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظمي،
َُ َ

المروزي (المتوفى181 :ىـ) المحقق :حبيب الرحمن األعظمي الناشر :دار الكتب
التركي ثم ْ
العممية – بيروت عدد األجزاء1 :
الخراج :أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (المتوفى :

.3

182ىـ) الناشر :المكتبة األزىرية لمتراث تحقيق  :طو عبد الرءوف سعد  ،سعد حسن محمد

الطبعة  :طبعة جديدة مضبوطة  -محققة ومفيرسة  ،أصح الطبعات وأكثرىا شموال عدد
األجزاء 1 :

.4

مسند أبي داود الطيالسي :أبو داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى:
204ىـ) المحقق :الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيالناشر :دار ىجر – مصر الطبعة:

األولى 1419 ،ىـ  1999 -م عدد األجزاء4 :

المسند :الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب

.5

بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي (المتوفى204 :ىـ) الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت –
لبنان صححت ىذه النسخة :عمى النسخة المطبوعة في مطبعة بوالق األميرية والنسخة

المطبوعة في ببلد اليند عام النشر 1400 :ىـ
مسند اإلمام الشافعي  :الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع
بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي القرشي المكي (المتوفى204 :ىـ)

.6

رتبو عمى األبواب الفقيية :محمد عابد السندي عرف لمكتاب وترجم لممؤلف :محمد زاىد بن

الحسن الكوثري تولى نشره وتصحيحو ومراجعة أصولو عمى نسختين مخطوطتين :السيد يوسف
عمي الزواوي الحسني ،السيد عزت العطار الحسيني الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان
عام النشر 1370 :ىـ  1951 -م عدد األجزاء2 :

.7

المصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى211 :ىـ)
المحقق :حبيب الرحمن األعظمي الناشر :المجمس العممي -اليند الطبعة :الثانية 1403 ،عدد

األجزاء11 :
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.8

مسند الحميدي  :أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي الحميدي

المكي (المتوفى219 :ىـ) حقق نصوصو وخرج أحاديثو :حسن سميم أسد َّ
الد َاراني الناشر :دار
ّ
السقا ،دمشق – سوريا الطبعة :األولى 1996 ،م عدد األجزاء2 :

كتاب الفتن  :أبو عبد هللا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (المتوفى:

.9

228ىـ) المحقق :سمير أمين الزىيري الناشر :مكتبة التوحيد – القاىرة الطبعة :األولى1412 ،

.10

الج ْو َىري البغدادي (المتوفى230 :ىـ)
الج ْعد بن عبيد َ
مسند ابن الجعد  :عمي بن َ
تحقيق :عامر أحمد حيدر الناشر :مؤسسة نادر – بيروت الطبعة :األولى1990 - 1410 ،

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

عدد األجزاء2 :

الطبقات الكبرى :أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي
المعروف بابن سعد (المتوفى230 :ىـ)،تحقيق :زياد محمد منصور ،مكتبة العموم والحكم –
المدينة المنورة ،الطبعة :الثانية،1408 ،عدد األجزاء.1 :

الطبقات الكبرى :أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي
المعروف بابن سعد (المتوفى230 :ىـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب
العممية – بيروت ،الطبعة :األولى 1410 ،ىـ  1990 -م ،عدد األجزاء.8 :

من كبلم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طيمان) :أبو زكريا يحيى بن معين بن
عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (المتوفى233:ىـ) ،تحقيق :د.

أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون لمتراث – دمشق ،عدد األجزاء.1 :

سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين :أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن
بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (المتوفى233 :ىـ) ،تحقيق :أحمد محمد نور

سيف ،مكتبة الدار -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى1408 ،ىـ1988 ،م ،عدد األجزاء.1 :

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) :أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام
بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (المتوفى233 :ىـ) ،د .أحمد محمد نور سيف ،دار
المأمون لمتراث – دمشق ،عدد األجزاء.1 :
العمل :عمي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى:

 234ىـ) ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسبلمي – بيروت ،الطبعة :الثانية،
 ،1980عدد األجزاء.1 :
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعمي بن المديني :عمي بن عبد هللا بن جعفر السعدي

بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :ىـ) ،تحقيق :موفق عبد هللا عبد القادر،
مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى ،1404 ،عدد األجزاء.1 :
مسند ابن أبي شيبة :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراىيم بن عثمان بن خواستي
العبسي (المتوفى235 :ىـ)المحقق :عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي الناشر:

دار الوطن – الرياض الطبعة :األولى1997 ،م عدد األجزاء2 :
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.19

.20

.21

الكتاب المصنف في األحاديث واْلثار  :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد هللا بن محمد بن إبراىيم بن
عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى235 :ىـ)المحقق :كمال يوسف الحوت الناشر :مكتبة

الرشد – الرياض الطبعة :األولى 1409 ،عدد األجزاء7 :

 :مسند إسحاق بن راىويو  :أبو يعقوب إسحاق بن إبراىيم بن مخمد بن إبراىيم الحنظمي المروزي
المعروف بـ ابن راىويو (المتوفى238 :ىـ) المحقق :د .عبد الغفور بن عبد الحق البموشي

الناشر :مكتبة اإليمان  -المدينة المنورة الطبعة :األولى 1991 – 1412 ،عدد األجزاء5 :

تاريخ خميفة بن خياط  :أبو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري البصري
(المتوفى240 :ىـ) المحقق :د .أكرم ضياء العمري الناشر :دار القمم  ،مؤسسة الرسالة -
دمشق  ،بيروت الطبعة :الثانية 1397 ،عدد األجزاء1 :
طبقات خميفة بن خياط ،أبو عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري البصري

.22

(المتوفى240 :ىـ) ،رواية :أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري (ت ق  3ىـ) ،
محمد بن أحمد بن محمد األزدي (ت ق  3ىـ) ،المحقق :د سييل زكار ،الناشر :دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،سنة النشر 1414 :ىـ =  1993م ،عدد األجزاء.1 :

.23
.24

.25

مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني
الناشر  :مؤسسة قرطبة  -القاىرةعدد األجزاء 6 :األحاديث مذيمة بأحكام شعيب األرنؤوط عمييا
سؤاالت أبي داود لئلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم :أبو عبد هللا أحمد بن محمد
بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :ىـ) ،تحقيق :د .زياد محمد منصور ،مكتبة

العموم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى1414 ،م ،عدد األجزاء.1 :
العمل ومعرفة الرجال :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني

(المتوفى241 :ىـ) ،تحقيق :وصي هللا بن محمد عباس ،دار الخاني  ،الرياض ،الطبعة الثانية
 1422ىـ  201 -م ،عدد األجزاء.3 :
األموال البن زنجويو :أبو أحمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد هللا الخرساني المعروف بابن

.26

زنجويو (المتوفى 251 :ىـ) تحقيق الدكتور :شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  -بجامعة الممك
سعود الناشر :مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسبلمية ،السعوديةالطبعة :األولى،
 1406ىـ  1986 -م عدد األجزاء1 :

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) :أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن

.27

َبيرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (المتوفى255 :ىـ)تحقيق :حسين سميم أسد
الداراني الناشر :دار المغني لمنشر والتوزيع ،المممكة العربية السعوديةالطبعة :األولى 1412 ،ىـ
 2000 -معدد األجزاء4 :

.28

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صمى هللا عميو وسمم وسننو وأيامو =
صحيح البخاري المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي المحقق :محمد زىير
بن ناصر الناصر
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الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
الطبعة :األولى1422 ،ىـ عدد األجزاء9 :

.29

.30

.31

.32

.33
.34
.35

األدب المفرد :محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى:
256ىـ) المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار البشائر اإلسبلمية  -بيروتالطبعة :الثالثة،
 1989 – 1409عدد األجزاء1 :
التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى:
256ىـ) ،دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن ،محمد عبد المعيد خان،
عدد األجزاء.8 :
كتاب الضعفاء :محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى:
256ىـ) المحقق :أبو عبد هللا أحمد بن إبراىيم بن أبي العينين الناشر :مكتبة ابن عباس

الطبعة :األولى 1426ىـ2005/مـ عدد األجزاء1 :

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صمى هللا عميو وسمم :مسمم بن
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسأبوري (المتوفى261 :ىـ) المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد األجزاء5 :

الكنى واألسماء ،مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسأبوري (المتوفى261 :ىـ) ،تحقيق:
عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنورة،

المممكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،ىـ1984/م ،عدد األجزاء.2 :

تاريخ الثقات :أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجمى الكوفى (المتوفى261 :ىـ) ،دار
الباز ،الطبعة :الطبعة األولى 1405ىـ1984-م ،عدد األجزاء.1 :
الضعفاء :ألبي زرعة الرازي( ،المتوفي264 :ىـ)،ط .العممية :لسعدي بن ميدي الياشمي،
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعودية ،الطبعة:
1402ىـ1982/م ،عدد األجزاء.3 :
سنن ابن ماجو :ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيو يزيد (المتوفى:

.36

273ىـ) تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البأبي

.37

سنن أبي داود :أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى 275 :ىـ) المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر :المكتبة
ّ
العصرية ،صيدا – بيروت ،عدد األجزاء4 :

.38

الحمبي عدد األجزاء2 :

سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى
(المتوفى279 :ىـ) تحقيق وتعميق :أحمد محمد شاكر (جـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ )3
وابراىيم عطوة عوض المدرس في األزىر الشريف (جـ  )5 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة
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مصطفى البأبي الحمبي – مصر الطبعة :الثانية 1395 ،ىـ  1975 -معدد األجزاء 5 :أجزاء

.39

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثاني  :أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة

(المتوفى279 :ىـ) المحقق :صبلح بن فتحي ىبلل الناشر :الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر –
القاىرة الطبعة :األولى 1427 ،ىـ  2006 -م عدد المجمدات( 2 :في ترقيم مسمسل واحد)
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث أبو محمد الحارث بن محمد بن داىر التميمي البغدادي

.40

الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (المتوفى282 :ىـ)

المنتقي :أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان بن أبي بكر الييثمي (المتوفى:
 807ىـ) .المحقق :د .حسين أحمد صالح الباكري الناشر :مركز خدمة السنة والسيرة النبوية -
المدينة المنورة الطبعة :األولى 1992 – 1413 ،عدد األجزاء2 :

.41
.42

.43

غريب الحديث :إبراىيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ( ،)285تحقيق :د .سميمان إبراىيم محمد
العايد ،جامعة أم القرى  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى1405 ،م ،عدد األجزاء.3 :
اْلحاد والمثاني :أبو بكر بن أبي عاصم وىو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد الشيباني
(المتوفى287 :ىـ) المحقق :د .باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر :دار الراية – الرياض الطبعة:

األولى 1991 – 1411 ،عدد األجزاء6 :

الجياد البن أبي عاصم :أبو بكر بن أبي عاصم وىو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخمد
الشيباني (المتوفى 287 :ىـ) المحقق :مساعد بن سميمان الراشد الجميد الناشر :مكتبة العموم
والحكم  -المدينة المنورة الطبعة :األولى 1409 ،عدد األجزاء2 :

مسند َّ
البزار المنشور باسم البحر الزخار :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خبلد بن

.44

عبيد هللا العتكي المعروف ب َّ
البزار (المتوفى292 :ىـ) المحقق :محفوظ الرحمن زين هللا( ،حقق

األجزاء من  1إلى  )9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  )17وصبري عبد الخالق
الشافعي (حقق الجزء  )18الناشر :مكتبة العموم والحكم  -المدينة المنورة الطبعة :األولى،
(بدأت 1988م ،وانتيت 2009م) عدد األجزاء18 :

.45

الم ْرَوِزي (المتوفى294 :ىـ)
 /10اختبلف الفقياء  :أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج َ
ط ِ
اىر َح ِكْيم ،األستاذ المساعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية
المحقق :الد ْكتُْور ُم َح َّمد َ

الناشر :أضواء السمف -الرياض الطبعة :الطبعة األولى الكاممة1420 ،ىـ =2000م عدد

األجزاء1:

.46
.47

الم ْرَوِزي (المتوفى294 :ىـ) المحقق :سالم أحمد
السنة :أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج َ
السمفي الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت الطبعة :األولى1408 ،عدد األجزاء1 :
السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :ىـ)

حققو وخرج أحاديثو :حسن عبد المنعم شمبي أشرف عميو :شعيب األرناؤوط قدم لو :عبد هللا بن

عبد المحسن التركي
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الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة :األولى 1421 ،ىـ  2001 -م عدد األجزاء 10( :و
 2فيارس)

.48

المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائي  :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي
الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :ىـ)تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :مكتب المطبوعات

اإلسبلمية – حمب الطبعة :الثانية 1986 – 1406 ،عدد األجزاء 8( 9 :ومجمد لمفيارس)

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من

.49

الفوائد) :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :ىـ)،
تحقيق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى
1423ىـ ،عدد األجزاء.1 :

.50

.51

الضعفاء والمتروكون ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (المتوفى:

303ىـ) ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد ،دار الوعي – حمب ،الطبعة :األولى1396 ،ىـ ،عدد
األجزاء.1 :

ِ
ِ
ص َدقَةَ َّ
الممَقَّب
أخبار القضاة المؤلف :أبو َب ْك ٍر ُم َح َّم ُد ْب ُن َخمَف ْب ِن َحي َ
َّان ْب ِن َ
الضّبِ ّي َ
يُ ،
الب ْغ َداد ّ
بِ ِ
وخرج أحاديثو :عبد العزيز مصطفى
ـ"وكيع" (المتوفى306 :ىـ) المحقق :صححو وعمق عميو ّ
َ
المراغي الناشر :المكتبة التجارية الكبرى ،بشارع محمد عمي بمصر لصاحبيا :مصطفى محمد

الطبعة :األولى1366 ،ىـ=1947م (صورتيا عالم الكتب ،بيروت ،ومكتبة المدائن  -الرياض)
عدد األجزاء3 :

.52

.53
.54
.55

.56

مسند أبي يعمى :أبو يعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىبلل التميمي،
الموصمي (المتوفى307 :ىـ) المحقق :حسين سميم أسد الناشر :دار المأمون لمتراث – دمشق
الطبعة :األولى 1984 – 1404 ،عدد األجزاء13 :
المنتقى من السنن المسندة :أبو محمد عبد هللا بن عمي بن الجارود النيسأبوري المجاور بمكة
(المتوفى307 :ىـ) المحقق :عبد هللا عمر الباروديالناشر :مؤسسة الكتاب الثقافية – بيروت
الطبعة :األولى 1988 – 1408 ،عدد األجزاء1 :
مسند الروياني  :أبو بكر محمد بن ىارون الروياني (المتوفى307 :ىـ) المحقق :أيمن عمي أبو

يماني الناشر :مؤسسة قرطبة – القاىرة الطبعة :األولى 1416 ،عدد األجزاء2 :

تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والمموك ،وصمة تاريخ الطبري :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير

بن غالب اْلممي ،أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :ىـ) ،دار التراث – بيروت ،الطبعة :الثانية
 1387 -ه ،عدد األجزاء.11 :

الكنى واألسماء  :أبو بِ ْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسمم األنصاري الدوألبي

الرازي (المتوفى310 :ىـ) المحقق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريأبيالناشر :دار ابن حزم  -بيروت/
لبنان الطبعة :األولى 1421 ،ىـ 2000 -م عدد األجزاء3 :
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.57

.58

الخ َّبلل البغدادي الحنبمي (المتوفى311 :ىـ)
السنة :أبو بكر أحمد بن محمد بن ىارون بن يزيد َ
المحقق :د .عطية الزىراني الناشر :دار الراية – الرياض الطبعة :األولى1410 ،ىـ 1989 -م
عدد األجزاء7 :

صحيح ابن خزيمة المؤلف :أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر
السممي النيسأبوري (المتوفى311 :ىـ) المحقق :د .محمد مصطفى األعظمي الناشر :المكتب

اإلسبلمي – بيروت عدد األجزاء4 :

حديث السراج :أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراىيم بن ميران الخراساني النيسأبوري

.59

بالسَّراج (المتوفى313 :ىـ) تخريج :زاىر بن طاىر الشحامي  533ىـ المحقق :أبو
المعروف َّ
عبد هللا حسين بن عكاشة بن رمضان الناشر :الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر الطبعة :األولى

 1425ىـ  2004 -م عدد األجزاء4 :

.60

مستخرج أبي عوانة  :أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم النيسأبوري اإلسفراييني (المتوفى:
316ىـ) تحقيق :أيمن بن عارف الدمشقي الناشر :دار المعرفة – بيروت الطبعة :األولى،
1419ىـ1998 -م .عدد األجزاء5 :
شرح معاني اْلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبد الممك بن سممة األزدي

.61

الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى321 :ىـ) حققو وقدم لو( :محمد زىري النجار -
محمد سيد جاد الحق) من عمماء األزىر الشريف راجعو ورقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :د يوسف

عبد الرحمن المرعشمي  -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية الناشر :عالم الكتب
الطبعة :األولى  1414 -ىـ 1994 ،م عدد األجزاء 4( 5 :وجزء لمفيارس)

.62

.63

.64
.65

الجرح والتعديل ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظمي،
الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :ىـ) ،طبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد
الدكن – اليند ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى 1271 ،ىـ  1952م.
تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر
التميمي ،الحنظمي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327 :ىـ) المحقق :أسعد محمد الطيب

الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -المممكة العربية السعودية الطبعة :الثالثة  1419 -ىـ
مساوئ األخبلق ومذموميا :أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سيل بن شاكر الخرائطي

السامري (المتوفى327 :ىـ) حققو وخرج نصوصو وعمق عميو :مصطفى بن أبو النصر الشمبي
الناشر :مكتبة السوادي لمتوزيع ،جدة الطبعة :األولى 1413 ،ىـ  1993 -م عدد األجزاء1 :

تاريخ ابن يونس المصري :عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ،أبو سعيد (المتوفى:
347ىـ) ،دار الكتب العممية ،بيروت ،الطبعة األولى 1421 ،ىـ ،عدد األجزاء.2 :
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.66

بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،
الثقات:محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (المتوفى 354 :ىـ) ،و ازرة المعارف لمحكومة العالية اليندية ،تحقيق :الدكتور محمد عبد
ُ
المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

اليند ،الطبعة :األولى 1393 ،ى =  ،1973عدد األجزاء.9 :
بد،
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

.67

البستي (المتوفى354 :ىـ) ترتيب :األمير عبلء الدين عمي بن
التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
بمبان الفارسي (المتوفى 739 :ىـ) حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو :شعيب األرنؤوط الناشر:
مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة :األولى 1408 ،ىـ  1988 -م عدد األجزاء 17( 18 :جزء
ومجمد فيارس)

.68

.69

.70

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

البستي (المتوفى354 :ىـ) ،تحقيق :محمود إبراىيم زايد ،دار
َم ْع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
الوعي – حمب ،الطبعة :األولى1396 ،ىـ ،عدد األجزاء.3 :
المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري :أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري( ،المتوفي:
 ،)360تقديم :عمي حسن عبد الحميد األثري ،الدار األثرية ،األردن  -دار ابن عفان ،القاىرة،
عدد األجزاء( 2 :في ترقيم مسمسل واحد).
اْلجِّري البغدادي (المتوفى360 :ىـ) المحقق:
الشريعة :أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا ُ
الدكتور عبد هللا بن عمر بن سميمان الدميجي الناشر :دار الوطن  -الرياض  /السعودية

الطبعة :الثانية 1420 ،ىـ  1999 -م عدد األجزاء5 :

المعجم الكبير :سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني

.71

(المتوفى360 :ىـ) المحقق :حمدي بن عبد المجيد السمفي دار النشر :مكتبة ابن تيمية –
القاىرة الطبعة :الثانية عدد األجزاء 25:ويشمل القطعة التي نشرىا الحقا المحقق الشيخ حمدي
السمفي من المجمد ( 13دار الصميعي  -الرياض  /الطبعة األولى 1415 ،ىـ  1994 -م)

.72

.73

.74

الدعاء لمطبراني :سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني

(المتوفى360 :ىـ) المحقق :مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العممية – بيروت
الطبعة :األولى1413 ،عدد األجزاء1 :
المعجم األوسط  :سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني

(المتوفى360 :ىـ) المحقق :طارق بن عوض هللا بن محمد  ،عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني
الناشر :دار الحرمين – القاىرة عدد األجزاء10 :

مكارم األخبلق لمطبراني (مطبوع مع مكارم األخبلق البن أبي الدنيا) :سميمان بن أحمد بن
أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :ىـ) كتب ىوامشو :أحمد

شمس الدين

216

الناشر :دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1409 ،ىـ  1989 -م عدد
األجزاء1 :

.75

.76

.77

.78

الروض الداني (المعجم الصغير)  :سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي ،أبو
القاسم الطبراني (المتوفى360 :ىـ) المحقق :محمد شكور محمود الحاج أمرير الناشر :المكتب
اإلسبلمي  ،دار عمار  -بيروت  ،عمان الطبعة :األولى 1985 – 1405 ،عدد األجزاء2 :
الكامل في ضعفاء الرجال :أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى365 :ىـ) ،تحقيق :عادل

أحمد عبد الموجود-عمي محمد معوض ،شارك في تحقيقو :عبد الفتاح أبو سنة ،الناشر :الكتب
العممية  -بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،ىـ1997م.
أخبلق النبي وآدابو المؤلف :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري

المعروف بأبي الشيخ األصبياني (المتوفى369 :ىـ) المحقق :صالح بن محمد الونيان الناشر:
دار المسمم لمنشر والتوزيع الطبعة :األولى1998 ،
العظمة  :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأبي الشيخ
األصبياني (المتوفى 369 :ىـ) المحقق :رضاء هللا بن محمد إدريس المباركفوري الناشر :دار
العاصمة – الرياض الطبعة :األولى 1408 ،عدد األجزاء5 :
طبقات المحدثين بأصبيان والواردين عمييا المؤلف :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن

.79

حيان األنصاري المعروف بأبي الشيخ األصبياني (المتوفى369 :ىـ) المحقق :عبد الغفور عبد

الحق حسين البموشي الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة :الثانية 1992 – 1412 ،عدد
األجزاء4 :

.80

األسامي والكنى :أبو أحمد الحاكم ،المتوفى 378 :ىـ ،تحقيق :يوسق بن محمد الدخيل ،دار
الغرباء األثرية بالمدينة ،الطبعة األولى 1994 ،م ،عدد األجزاء.4 :
سنن الدارقطني  :أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار

.81

البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :ىـ) حققو وضبط نصو وعمق عميو :شعيب االرنؤوط ،حسن
عبد المنعم شمبي ،عبد المطيف حرز هللا ،أحمد برىوم الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان

الطبعة :األولى 1424 ،ىـ  2004 -م عدد األجزاء5 :
موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني( :المتوفي )385 :في رجال الحديث وعممو :مجموعة من

.82

المؤلفين (الدكتور محمد ميدي المسممي  -أشرف منصور عبد الرحمن  -عصام عبد اليادي

محمود  -أحمد عبد الرزاق عيد  -أيمن إبراىيم الزاممي  -محمود محمد خميل) ،الطبعة:
األولى 2001 ،م ،الناشر :عالم الكتب لمنشر والتوزيع  -بيروت ،لبنان.

.83

الضعفاء الضعفاء والمتروكون :أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :ىـ)،

تحقيق :د .عبد الرحيم محمد

القشقري ،أ.م بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية ،الناشر :مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة
217

المنورة ،الطبعة :جزء ( : )1العدد  ،59رجب  -شعبان  -رمضان  1403ىـ ،جزء ( : )2العدد
 ،60شوال  -ذو القعدة  -ذو الحجة  1403ىـ ،جزء ( : )3العدد  ،64 - 63رجب  -ذو

الحجة  1404ىـ ،عدد األجزاءُ :نشر عمى  3أعداد في مجمة الجامعة اإلسبلمية.

.84

سؤاالت الحاكم النيسأبوري لمدارقطني :أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :ىـ) ،تحقيق :د .موفق بن عبد هللا بن

عبد القادر ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى،1984 – 1404 ،عدد األجزاء.1 :

ذكر أسماء التابعين ومن بعدىم ممن صحت روايتو عن الثقات عند البخاري ومسمم :أبو الحسن

.85

عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
(المتوفى385 :ىـ) المحقق :بوران ال ضناوي  /كمال يوسف الحوتالناشر :مؤسسة الكتب الثقافية
 -بيروت – لبنان الطبعة :األولى1406 ،ىـ 1985 -م عدد األجزاء2 :

.86

الع ْكَبري
اإلبانة الكبرى البن بطة  :أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان ُ
المعروف بابن َبطَّة العكبري (المتوفى387 :ىـ) المحقق :رضا معطي ،وعثمان األثيوبي،
ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،وحمد التويجري الناشر :دار الراية لمنشر والتوزيع،
الرياض عدد األجزاء9 :

.87

معالم السنن ،وىو شرح سنن أبي داود  :أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب
البستي المعروف بالخطأبي (المتوفى388 :ىـ) الناشر :المطبعة العممية – حمب الطبعة :األولى
 1351ىـ  1932 -م

.88

المخمصيات وأجزاء أخرى ألبي طاىر المخمص  :محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد
المخمِّص (المتوفى393 :ىـ)المحقق :نبيل سعد الدين جرار
الرحمن بن زكريا البغدادي َ

.89

فتح الباب في الكنى واأللقاب :أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْن َده العبدي
(المتوفى395 :ىـ) ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريأبي ،مكتبة الكوثر  -السعودية –

.90

.91

الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسبلمية لدولة قطر الطبعة :األولى 1429 ،ىـ  2008 -م

الرياض ،الطبعة :األولى1417 ،ىـ 1996 -م ،عدد األجزاء.1 :
اإليمان البن منده :أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْن َده العبدي (المتوفى:
395ىـ) المحقق :د .عمي بن محمد بن ناصر الفقيو الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة:

الثانية 1406 ،عدد األجزاء2 :

اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد  :أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن ،أبو نصر
البخاري الكبلباذي (المتوفى398 :ىـ) المحقق :عبد هللا الميثي الناشر :دار المعرفة  -بيروت

الطبعة :األولى 1407 ،عدد األجزاء :جزءان في ترقيم واحد مسمسل
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المستدرك عمى الصحيحين  :أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويو بن

.92

ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسأبوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :ىـ) تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا

الناشر :دار الكتب العممية – بيروت الطبعة :األولى 1990 – 1411 ،عدد األجزاء4 :

.93

.94

المعجم في مشتبو أسامي المحدثين المؤلف :أبو الفضل عبيدهللا بن عبد هللا بن أحمد بن يوسف

اليروي (المتوفى405 :ىـ) المحقق :نظر محمد الفاريأبي الناشر :مكتبة الرشد  -الرياضالطبعة:
األولى 1411 ،عدد األجزاء1 :
مشكل الحديث وبيانو  :محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبياني ،أبو بكر (المتوفى:

406ىـ) المحقق :موسى محمد عمي الناشر :عالم الكتب – بيروت الطبعة :الثانية1985 ،م
عدد األجزاء1 :

سؤاالت السممي لمدارقطني ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم

.95

النيسأبوري ،أبو عبد الرحمن السممي (المتوفى412 :ىـ) ،تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف
وعناية د /سعد بن عبد هللا الحميد و د /خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،الطبعة :األولى،
 1427ىـ ،عدد األجزاء.1 :

.96

.97

.98

.99

.100

سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو :أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ،أبو بكر
المعروف بالبرقاني (المتوفى425 :ىـ) ،تحقيق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،كتب خانو
جميمي  -الىور ،باكستان ،الطبعة :األولى1404 ،ىـ ،عدد األجزاء.1 :
ويو
رجال صحيح مسمم ،المؤلف :أحمد بن عمي بن محمد بن إبراىيم ،أبو بكر ابن َمْن ُج َ

(المتوفى 428 :ىـ) ،المحقق :عبد هللا الميثي ،الناشر :دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى،
 ،1407عدد األجزاء.2 :
الطب النبوي  :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني
(المتوفى430 :ىـ) المحقق :مصطفى خضر دونمز التركي الناشر :دار ابن حزم الطبعة:

األولى 2006 ،م عدد األجزاء2 :
حمية األولياء وطبقات األصفياء  :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن
ميران األصبياني (المتوفى430 :ىـ) الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر1394 ،ىـ -

1974م عدد األجزاء10 :

تاريخ أصبيان = أخبار أصبيان :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن
ميران األصبياني (المتوفى430 :ىـ) ،سيد كسروي حسن ،دار الكتب العممية – بيروت،

الطبعة :األولى 1410 ،ىـ1990-م ،عدد األجزاء.2 :

219

معرفة الصحابة ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران

.101

األصبياني (المتوفى 430 :ىـ) ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي ،الناشر :دار الوطن لمنشر،

الرياض ،الطبعة :األولى  1419ىـ  1998 -م ،عدد األجزاء :عدد األجزاء 6( 7 :أجزاء
ومجمد فيارس).

.102

.103

.104

.105

مسند الشياب :أبو عبد هللا محمد بن سبلمة بن جعفر بن عمي بن حكمون القضاعي المصري

(المتوفى454 :ىـ) المحقق :حمدي بن عبد المجيد السمفيالناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت
الطبعة :الثانية 1986 – 1407 ،عدد األجزاء2 :
اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،أبو يعمى الخميمي ،خميل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراىيم بن

الخميل القزويني (المتوفى446 :ىـ) المحقق :د .محمد سعيد عمر إدريس ،الناشر :مكتبة الرشد
– الرياض ،الطبعة :األولى ،1409 ،عدد األجزاء.3 :
المحمى باْلثار :أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري
(المتوفى456 :ىـ) الناشر :دار الفكر – بيروت الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ عدد األجزاء:
12

حجة الوداع :أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري (المتوفى:
456ىـ) المحقق :أبو صييب الكرمي الناشر :بيت األفكار الدولية لمنشر والتوزيع  -الرياض

الطبعة :األولى 1998 ،عدد األجزاء1 :

المخصص :أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى458 :ىـ) المحقق :خميل

.106

إبراىم جفال الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :األولى1417 ،ىـ 1996م

.107

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي
السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
(المتوفى458 :ىـ) المحقق:محمد عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العممية،بيروت – لبنات

.108

عدد األجزاء5 :

الطبعة :الثالثة 1424 ،ىـ  2003 -م

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي
شعب اإليمان :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
(المتوفى 458 :ىـ) حققو وراجع نصوصو وخرج أحاديثو :الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامد
أشرف عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو :مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السمفية ببومباي – ليند

الناشر :مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند الطبعة:
األولى 1423 ،ىـ  2003 -معدد األجزاء ،13( 14 :ومجمد لمفيارس)

.109

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر
السنن الصغير لمبييقي :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
البييقي (المتوفى458 :ىـ)المحقق :عبد المعطي أمين قمعجي دار النشر :جامعة الدراسات
اإلسبلمية ،كراتشي ـ باكستان الطبعة :األولى1410 ،ىـ 1989 -م عدد األجزاء4 :
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.110

.111

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي
اْلداب لمبييقي :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
(المتوفى458 :ىـ) اعتنى بو وعمق عميو :أبو عبد هللا السعيد المندوه الناشر :مؤسسة الكتب
الثقافية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1408 ،ىـ  1988 -م عدد األجزاء1 :

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو
األسماء والصفات لمبييقي  :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
بكر البييقي (المتوفى458 :ىـ) حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو :عبد هللا بن محمد الحاشدي

قدم لو :فضيمة الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي الناشر :مكتبة السوادي ،جدة  -المممكة العربية

السعودية الطبعة :األولى 1413 ،ىـ  1993 -م عدد األجزاء2 :

.112

.113

.114

.115

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي
الدعوات الكبير :أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
(المتوفى458 :ىـ) المحقق :بدر بن عبد هللا البدر الناشر :غراس لمنشر والتوزيع  -الكويت
الطبعة :األولى لمنسخة الكاممة 2009 ،م عدد األجزاء2 :
موضح أوىام الجمع والتفريق ،أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب
البغدادي (المتوفى463 :ىـ)تحقيق :د .عبد المعطي أمين قمعجي ،الناشر :دار المعرفة –

بيروت ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد األجزاء.2 :

تاريخ بغداد وذيولو :أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي
(المتوفى 463 :ىـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيروت ،الطبعة:

األولى 1417 ،ىـ ،عدد األجزاء.24 :

تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي (المتوفى:
463ىـ) ،تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسبلمي – بيروت ،الطبعة:

األولى1422 ،ىـ  2002 -م ،عدد األجزاء.16 :

السابق والبلحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد :أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت

.116

بن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :ىـ) ،تحقيق :محمد بن مطر الزىراني ،دار
الصميعي ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية1421،ىـ2000/م،

عدد األجزاء.1 :

.117

.118

األسماء المبيمة في األنباء المحكمة:أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي
الخطيب البغدادي (المتوفى463 :ىـ) ،تحقيق :د .عز الدين عمي السيد ،مكتبة الخانجي -

القاىرة  /مصر ،الطبعة الثالثة 1417 ،ىـ 1997 -م ،عدد األجزاء.1 :

المتفق والمفترق :أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت الخطيب البغدادي (المتوفى463 :ىـ) ،تحقيق
الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي ،دار القادري لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،الطبعة:

األولى 1417 ،ىـ  1997 -م ،عدد األجزاء.3 :
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.119

.120

االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى463 :ىـ) تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد عمي معوض الناشر :دار الكتب العممية –

بيروت الطبعة :األولى 2000 – 1421 ،عدد األجزاء9 :

الكفاية في عمم الرواية المؤلف :أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب
البغدادي (المتوفى463 :ىـ) المحقق :أبو عبدهللا السورقي  ،إبراىيم حمدي المدني الناشر:

المكتبة العممية  -المدينة المنورة عدد األجزاء1 :

التعديل والتجريح  ،لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح :أبو الوليد سميمان بن خمف بن

.121

سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتوفى474 :ىـ)
تحقيق :د .أبو لبابة حسين ،دار المواء لمنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة األولى– 1406 ،
 ،1986عدد األجزاء.3 :

.122
.123
.124

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتمف والمختمف في األسماء والكنى واألنساب :سعد الممك ،أبو
نصر عمي بن ىبة هللا بن جعفر بن ماكوال (المتوفى475 :ىـ) ،دار الكتب العممية -بيروت-

لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1411ىـ1990-م ،عدد األجزاء.7 :

شرح السير الكبير :محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي (المتوفى483 :ىـ)

الناشر :الشركة الشرقية لئلعبلنات الطبعة :بدون طبعةتاريخ النشر1971 :معدد األجزاء5 :

ذخيرة الحفاظ (من الكامل البن عدي) :أبو الفضل محمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي
الشيباني ،المعروف بابن القيسراني (المتوفى507 :ىـ) ،تحقيق :د .عبد الرحمن الفريوائي ،دار

السمف – الرياض ،الطبعة األولى 1416 ،ىـ 1996-م ،عدد األجزاء.5 :

المؤتمف والمختمف البن القيسراني = األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط :أبو الفضل

.125

محمد بن طاىر بن عمي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف بابن القيسراني (المتوفى:
507ىـ) المحقق :كمال يوسف الحوت الناشر :دار الكتب العممية – بيروت الطبعة :األولى،
 1411عدد األجزاء1 :

.126
.127
.128

شرح السنة  :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي

(المتوفى516 :ىـ) تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زىير الشاويش الناشر :المكتب اإلسبلمي -
دمشق ،بيروت الطبعة :الثانية1403 ،ىـ 1983 -م عدد األجزاء15 :
طبقات الحنابمة :أبو الحسين ابن أبي يعمى ،محمد بن محمد (المتوفى526 :ىـ) ،تحقيق :محمد

حامد الفقي ،دار المعرفة – بيروت ،عدد األجزاء.2 :

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي :محيي السنة  ،أبو محمد الحسين بن مسعود
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى 510 :ىـ)المحقق  :عبد الرزاق الميديالناشر  :دار

إحياء التراث العربي –بيروت الطبعة  :األولى  1420 ،ىـ عدد األجزاء 5:
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.129
.130
.131

.132

.133

.134

.135

الفائق في غريب الحديث واألثر :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا
(المتوفى538 :ىـ) المحقق :عمي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراىيم الناشر :دار المعرفة
– لبنان الطبعة :الثانية عدد األجزاء4 :

مشارق األنوار عمى صحاح اْلثار  :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي

السبتي ،أبو الفضل (المتوفى544 :ىـ) دار النشر :المكتبة العتيقة ودار التراث عدد األجزاء2 :

األنساب :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى:
562ىـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره ،مجمس دائرة المعارف العثمانية،

حيدر آباد ،الطبعة :األولى 1382 ،ىـ  1962 -م ،عدد األجزاء.1 :
التحبير في المعجم الكبير :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو

سعد (المتوفى562 :ىـ) ،تحقيق :منيرة ناجي سالم ،رئاسة ديوان األوقاف – بغداد ،الطبعة:
األولى1395 ،ىـ1975 -م ،عدد األجزاء.2 :
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني

المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :ىـ) ،دراسة وتحقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر،
الناشر :دار عالم الكتب ،الرياض ،الطبعة :األولى 1417 ،ىـ 1996 -م ،عدد األجزاء.1 :
معجم الشيوخ  :ثقة الدين ،أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا المعروف بابن عساكر
(المتوفى571 :ىـ) المحقق :الدكتورة وفاء تقي الدين الناشر :دار البشائر – دمشق الطبعة:

األولى  1421ىـ  2000 -م عدد األجزاء3 :

تاريخ دمشق :أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا المعروف بابن عساكر (المتوفى571 :ىـ)،
تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عام النشر 1415 :ىـ

 1995 -م ،عدد األجزاء 74( 80 :و  6مجمدات فيارس).

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي هللا عنو -وأقوالو عمى أبواب العمم

.136

المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ىـ)
المحقق :عبد المعطي قمعجي دار النشر :دار الوفاء  -المنصورة

الطبعة :األولى1411 ،ىـ 1991 -م عدد األجزاء2 :

.137

.138

فيرسة ابن خير اإلشبيمي  :أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خميفة الممتوني األموي اإلشبيمي

(المتوفى575 :ىـ) المحقق :محمد فؤاد منصور الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت /لبنان
الطبعة :الطبعة األولى1419 ،ىـ1998/م عدد األجزاء1 :
ِ
السمَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراىيم ِسمَفَو
الطيوريات :صدر الدين ،أبو طاىر ّ
األصبياني (المتوفى576 :ىـ) من أصول :أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي

الطيوري (المتوفى500 :ىـ) دراسة وتحقيق :دسمان يحيى معالي ،عباس صخر الحسن
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الناشر :مكتبة أضواء السمف ،الرياض الطبعة :األولى 1425 ،ىـ  2004 -م عدد األجزاء4 :

.139

.140

.141

.142

.143

ِ
السَمفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراىيم
معجم السفر :صدر الدين ،أبو طاىر ّ
ِسمَفَو األصبياني (المتوفى576 :ىـ) ،تحقيق :عبد هللا عمر البارودي ،المكتبة التجارية  -مكة
المكرمة ،عدد األجزاء.1 :

اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ،أبو
الحسن برىان الدين (المتوفى593 :ىـ) المحقق :طبلل يوسف الناشر :دار احياء التراث العربي
 -بيروت – لبنان عدد األجزاء4 :

المنتظم في تاريخ األمم والمموك :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي
(المتوفى 597 :ىـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب

العممية -بيروت ،الطبعة األولى 1412 ،ىـ  1992 -م ،عدد األجزاء.19 :

الضعفاء والمتروكون :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفى:
597ىـ) ،تحقيق :عبد هللا القاضي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيروت ،الطبعة :األولى،
 ،1406عدد األجزاء.2×3 :
كشف المشكل من حديث الصحيحين :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد

الجوزي (المتوفى 597 :ىـ) المحقق :عمي حسين البواب الناشر :دار الوطن – الرياض عدد
األجزاء4 :
جامع األصول في أحاديث الرسول :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن

محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى 606 :ىـ) ،تحقيق  :عبد القادر

.144

األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشير عيون ،مكتبة الحمواني  -مطبعة المبلح  -مكتبة دار البيان،

الطبعة األولى ،الجزء [ 1389 : ]2، 1ىـ  1969 ،م ،الجزء [ 1390 : ]4 ، 3ىـ 1970 ،

م ،الجزء [ 1390 : ]5ىـ  1971 ،م ،الجزء [ 1391 : ]7 ، 6ىـ  1971 ،م ،الجزء [- 8
 1392 : ]11ىـ  1972 ،م ،الجزء [( ]12التتمة)  :ط دار الفكر
النياية في غريب الحديث واألثر  :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن

.145

محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى606 :ىـ) الناشر :المكتبة العممية -

بيروت1399 ،ىـ 1979 -م تحقيق :طاىر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي عدد
األجزاء5 :

.146

عمدة الفقو :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابن قدامة المقدسي (المتوفى620 :ىـ) المحقق :أحمد محمد عزوز
الناشر :المكتبة العصرية الطبعة1425 :ىـ 2004 -م عدد األجزاء1 :
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.147

.148
.149
.150

.151

.152

.153

.154

.155

معجم البمدان :شياب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (المتوفى:
626ىـ)،دار صادر ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1995 ،م ،عدد األجزاء.7 :
إكمال اإلكمال :محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معين الدين ،ابن نقطة
الحنبمي البغدادي (المتوفى 629 :ىـ) ،تحقيق :د .عبد القيوم عبد ريب النبي ،جامعة أم القرى -
مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1410 ،م ،عدد األجزاء.5 :
المباب في تيذيب األنساب :أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (المتوفى630 :ىـ) ،دار صادر – بيروت.

الكامل في التاريخ :أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير (المتوفى630 :ىـ) ،تحقيق :عمر عبد السبلم تدمري،
دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،ىـ 1997 /م ،عدد األجزاء.10 :
ِ ِ
الدي ِن ،أبو إِسح َ ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
بن األ َْزَى ِر
اق إِْب َراىْي ُم ُ
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسأبور ،تَقي ّ ْ
َْ
العرِاقيِ ِ َّ ،
ٍ ِ
بن أحمد ِ
ِ
الحْنَبمِي (المتوفى641 :ىـ) المحقق :خالد حيدر،
الص ِرْيفْينيَ ،
بن ُم َح َّمد َ
الناشر :دار الفكر لمطباعة والنشر التوزيع ،سنة النشر 1414ىـ ،عدد األجزاء.1 :
بغية الطمب في تاريخ حمب :المؤلف :عمر بن أحمد بن ىبة هللا بن أبي جرادة العقيمي ،كمال

الدين ابن العديم (المتوفى 660 :ىـ) ،تحقيق :د .سييل زكار ،الناشر :دار الفكر ،عدد األجزاء:
[ ،12ترقيم الكتاب موافق لممطبوع وىو ضمن خدمة التراجم].
المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج المؤلف :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

(المتوفى676 :ىـ) الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة :الثانية1392 ،عدد
األجزاء( 18 :في  9مجمدات)
وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي
بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي (المتوفى681 :ىـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر
– بيروت ،عدد االجزاء.7 :

لسان العرب :محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :ىـ) ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -ىـ ،عدد

األجزاء.15 :

شرح عمدة الفقو (من أول كتاب الصبلة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصبلة) :تقي الدين

.156

أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية
الحراني الحنبمي الدمشقي (المتوفى728 :ىـ) المحقق :خالد بن عمي بن محمد المشيقح الناشر:
دار العاصمة ،الرياض ،المممكة العربية السعودية الطبعة :األولى1418 ،ىـ1997/م عدد
األجزاء1 :
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تيذيب الكمال في أسماء الرجال :المؤلف :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج،

.157

جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزي (المتوفى742 :ىـ) ،تحقيق :د .بشار
عواد معروف ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى ،1980 – 1400عدد

األجزاء.35 :

.158

.159

تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن

قَ ْايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) ،تحقيق :عمر عبد السبلم التدمري ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،الطبعة :الثانية 1413 ،ىـ  1993 -م ،عدد األجزاء.52 :
العبر في خبر من غبر :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي
(المتوفى748 :ىـ) ،أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ،دار الكتب العممية – بيروت،
عدد األجزاء.4 :
الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن

.160

عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ)المحقق :محمد عوامة أحمد محمد نمر
الخطيبالناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  -مؤسسة عموم القرآن ،جدةالطبعة :األولى1413 ،
ىـ  1992 -م

.161
.162
.163

تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
عواد معروف ،دار الغرب اإلسبلمي،
بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) ،الدكتور بشار ّ

الطبعة :األولى 2003 ،م ،عدد األجزاء.15 :

تاريخ اإلسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان

بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) ،المكتبة التوفيقية ،عدد األجزاء.37 :

المغني في الضعفاء :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي
(المتوفى748 :ىـ) ،تحقيق :الدكتور نور الدين عتر.
المقتنى في سرد الكنى :المؤلف :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز

.164

الذىبي (المتوفى 748 :ىـ) ،تحقيق :محمد صالح عبد العزيز المراد ،المجمس العممي بالجامعة
اإلسبلمية ،المدينة المنورة ،المممكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1408 ،ىـ،

عدد األجزاء.2 :

.165

تذكرة الحفاظ ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى:
748ىـ)،دار الكتب العممية بيروت-لبنان ،الطبعة :األولى1419 ،ىـ1998 -م،
عدد األجزاء.4 :
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.166

.167

.168

.169
.170
.171

.172
.173

سير أعبلم النببلء :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي
(المتوفى  748 :ىـ) ،تحقيق  :مجموعة من تحقيقين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  1405 ،ىـ  1985 /م ،عدد األجزاء  23( 25 :ومجمدان فيارس).

ميزان االعتدال في نقد الرجال :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز

الذىبي (المتوفى 748 :ىـ) ،تحقيق :عمي محمد البجاوي ،دار المعرفة لمطباعة والنشر ،بيروت
– لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،ىـ  1963 -م ،عدد األجزاء.4 :

المعين في طبقات المحدثين :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز

الذىبي (المتوفى 748 :ىـ) ،تحقيق :د .ىمام عبد الرحيم سعيد ،دار الفرقان  -عمان – األردن،
الطبعة األولى ،1404 ،عدد األجزاء.1 :
تمخيص كتاب الموضوعات البن الجوزي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان

بن قَ ْايماز الذىبي (المتوفى748 :ىـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراىيم بن محمد ،مكتبة الرشد
– الرياض ،الطبعة األولى 1419 ،ىـ 1998 -م ،عدد األجزاء.1 :
الوافي بالوفيات :صبلح الدين خميل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (المتوفى764 :ىـ) ،تحقيق:
أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث – بيروت 2000م ،عدد األجزاء.29 :
طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :ىـ)،
تحقيق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد الحمو،ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع،

الطبعة :الثانية1413 ،ىـ ،عدد األجزاء.10 :

طبقات الشافعيين :أبو الفداء إسما عيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:
774ىـ) ،تحقيق :د أحمد عمر ىاشم ،د محمد زينيم محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية1413
ىـ  1993 -م ،عدد األجزاء.1 :

البداية والنياية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:
774ىـ)،تحقيق :عمي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األولى 1408ىـ  1988 -م.
البداية والنياية المؤلف :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي

.174

.175

(المتوفى774 :ىـ) تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر :دار ىجر لمطباعة والنشر
والتوزيع واإلعبلن الطبعة :األولى 1418 ،ىـ  1997 -م سنة النشر1424 :ىـ 2003 /م عدد

األجزاء 20( 21:ومجمد فيارس)
التَّ ْكميل في الجرح والتَّع ِديل ومع ِرفة الثِّقَات والضعفاء والمج ِ
اىيل  :أبو الفداء إسماعيل بن عمر
َْ
ْ
َْ
َ
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :ىـ) دراسة وتحقيق :د .شادي بن محمد بن
سالم آل نعمان الناشر :مركز النعمان لمبحوث والدراسات اإلسبلمية وتحقيق التراث والترجمة،

اليمن الطبعة :األولى 1432 ،ىـ  2011 -م عدد األجزاء4 :
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.176
.177
.178

الشذا الفياح من عموم ابن الصبلح رحمو هللا تعالى :إبراىيم بن موسى بن أيوب ،برىان الدين
أبو إسحاق االبناسي ،ثم القاىري ،الشافعي (المتوفى802 :ىـ) ،تحقيق :صبلح فتحي ىمل،
مكتبة الرشد ،الطبعة :الطبعة األولى 1418ىـ 1998م ،عدد األجزاء.2 :

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي

(المتوفى807 :ىـ) المحقق :محمد عبد الرزاق حمزة الناشر :دار الكتب العممية عدد األجزاء1 :

غاية النياية في طبقات القراء :المؤلف :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد

بن يوسف (المتوفى833 :ىـ) ،مكتبة ابن تيمية ،عني بنشره ألول مرة عام 1351ىـ ج .برجس
تراسر ،عدد األج ازء.3 :
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث :برىان الدين الحمبي أبو الوفا إبراىيم بن محمد بن

.179

خميل الطرابمسي الشافعي سبط ابن العجمي (المتوفى841 :ىـ)المحقق :صبحي السامرائي
الناشر :عالم الكتب  ،مكتبة النيضة العربية – بيروت

الطبعة :األولى 1987 – 1407 ،عدد األج ازء1 :

.180

تبصير المنتبو بتحرير المشتبو:أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقبلني (المتوفى 852 :ىـ) ،تحقيق :محمد عمي النجار ،مراجعة :عمي محمد البجاوي،
المكتبة العممية ،بيروت – لبنان ،عدد األجزاء( 4 :في ترقيم مسمسل واحد).
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر

.181

العسقبلني (المتوفى852 :ىـ) المحقق )17( :رسالة عممية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود
تنسيق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريالناشر :دار العاصمة ،دار الغيث – السعودية

الطبعة :األولى1419 ،ىـ عدد األجزاء19 :

.182

.183

.184

تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد
بن حجر العسقبلني (المتوفى 852 :ىـ) ،تحقيق :د .عاصم بن عبد هللا القريوتي :مكتبة المنار
– عمان ،الطبعة األولى1983 – 1403 ،م ،عدد األجزاء.1 :
اإلصابة في تمييز الصحابة :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني
(المتوفى852 :ىـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض ،دار الكتب العممية
– بيروت ،الطبعة األولى  1415 -ىـ ،عدد األجزاء.8 :

تقريب التيذيب :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني (المتوفى:
852ىـ) ،تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا ،الطبعة األولى ،1986 – 1406عدد
األجزاء.1 :
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.185
.186
.187
.188
.189
.190

لسان الميزان :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني (المتوفى:
852ىـ) ،تحقيق :دائرة المعرف النظامية – اليند ،مؤسسة األعممي لممطبوعات بيروت – لبنان،

الطبعة :الثانية1390 ،ىـ 1971/م ،عدد األجزاء.7 :

تيذيب التيذيب :أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني (المتوفى:
852ىـ) ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،اليند ،الطبعة األولى1326 ،ىـ ،عدد األجزاء.12 :
فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اليمام (المتوفى:
861ىـ) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ عدد األجزاء10 :

النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاىري الحنفي ،أبو
المحاسن ،جمال الدين (المتوفى874 :ىـ) ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي ،دار الكتب ،مصر،

عدد األجزاء.16 :

ذيل [طبقات الحفاظ لمذىبي] :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين السيوطي (المتوفى:
911ىـ) المحقق :الشيخ زكريا عميرات الناشر :دار الكتب العممية عدد األجزاء1 :
الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين السيوطي
(المتوفى911 :ىـ) ،تحقيق :أبو عبد الرحمن صبلح بن محمد بن عويضة ،دار الكتب العممية
– بيروت ،الطبعة :األولى 1417 ،ىـ 1996 -م ،عدد األجزاء.2 :
خبلصة تذىيب تيذيب الكمال في أسماء الرجال (وعميو إتحاف الخاصة بتصحيح الخبلصة

.191

لمعبلمة الحافظ البارع عمي بن صبلح الدين الكوكباني الصنعاني) المؤلف :أحمد بن عبد هللا
بن أبي الخير بن عبد العميم الخزرجي األنصاري الساعدي اليمني ،صفي الدين (المتوفى :بعد
923ىـ) المحقق :عبد الفتاح أبو غدة الناشر :مكتب المطبوعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حمب

 /بيروت الطبعة :الخامسة 1416 ،ىـ عدد األجزاء1 :

.192

.193

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات  :بركات بن أحمد بن محمد الخطيب ،أبو البركات،

زين الدين ابن الكيال (المتوفى929 :ىـ) المحقق :عبد القيوم عبد رب النبي الناشر :دار
المأمون ـ بيروت الطبعة :األولى ـ 1981م عدد األجزاء2 :
طبقات المفسرين لمداوودي :محمد بن عمي بن أحمد ،شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى:

945ىـ) الناشر :دار الكتب العممية – بيروت راجع النسخة وضبط أعبلميا :لجنة من العمماء
بإشراف الناشر عدد األجزاء2 :

فيض القدير شرح الجامع الصغير :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن

.194

عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري (المتوفى1031 :ىـ) الناشر :المكتبة التجارية

الكبرى – مصر الطبعة :األولى 1356 ،عدد األجزاء 6 :مع الكتاب :تعميقات يسيرة لماجد
الحموي
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :المؤلف :مصطفى بن عبد هللا كاتب جمبي

.195

القسطنطيني المشيور باسم حاجي خميفة أو الحاج خميفة (المتوفى1067 :ىـ) ،الناشر :مكتبة

المثنى  -بغداد (وصورتيا عدة دور لبنانية ،بنفس ترقيم صفحاتيا ،مثل :دار إحياء التراث
العربي ،ودار العموم الحديثة ،ودار الكتب العممية) ،تاريخ النشر1941 :م ،عدد األجزاء6 :

(2 ،1كشف الظنون ،و 4 ،3إيضاح المكنون ،و  6 ،5ىداية العارفين).

.196

.197
.198

.199

العكري الحنبمي،
شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
أبو الفبلح (المتوفى 1089 :ىـ) ،محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤوط ،دار
ابن كثير ،دمشق – بيروت ،الطبعة :األولى 1406 ،ىـ  1986 -م،عدد األجزاء.11 :
نوادر الخمفاء المشيور بـ «إعبلم الناس بما وقع لمبرامكة مع بني العباس» المؤلف :محمد،
المعروف بدياب اإلتميدي (المتوفى12 00:ىـ) المحقق :محمد أحمد عبد العزيز سالم الناشر:
دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1425 ،ىـ  2004 -م عدد األجزاء1 :
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
تاج العروس من جواىر القاموسّ :
بمرتضىَّ ،
الزبيدي (المتوفى1205 :ىـ) ،تحقيق :مجموعة من تحقيقين ،دار اليداية.
النديَّة» )  :أبو الطيب محمد صديق
الروضة الندية (ومعيا:
الرضية عمى « َّ
التعميقات َّ
الروضة ّ
ُ
خان بن حسن بن عمي ابن لطف هللا الحسيني البخاري ِ
القَّنوجي (المتوفى1307 :ىـ) التعميقات
ِ
محمد َن ِ
نصو ،وحقَّقوَ ،وقَام عمى نشره:
بقمم :العبلمة
األلباني ضبط َّ
المحدث الشيخ َّ
اصر ّ
ّ
الدين َ
القيِم لمنشر والتوزيع،
عمي بن َ
ي الناشرَ :د ُار ابن ّ
حسن بن عمي بن َعبد الحميد َ
الحمبي األثر ّ
الرياض  -المممكة العربية السعوديةَ ،دار ابن عفَّان لمنشر والتوزيع ،القاىرة  -جميورية مصر
العربية الطبعة :األولى 1423 ،ىـ  2003 -م عدد األجزاء1 :
الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المشرفة  :أبو عبد هللا محمد بن أبي الفيض جعفر

.200

بن إدريس الحسني اإلدريسي الشيير بـ الكتاني (المتوفى1345 :ىـ) المحقق :محمد المنتصر
بن محمد الزمزمي الناشر :دار البشائر اإلسبلمية الطبعة :السادسة 1421ىـ2000-م عدد

األجزاء1 :

.201
.202
.203

أخبار الدولة العباسية وفيو أخبار العباس وولده  :مؤلف أخبار الدولة العباسية  -مجيول
(المتوفى :ق  3ىـ) تحقيق :عبد العزيز الدوري ،عبد الجبار المطمبي الناشر :دار الطميعة،

بيروت عدد األجزاء1 :

نير الذىب في تاريخ حمب ،كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحمبي ،الشيير
بالغزي (المتوفى1351 :ىـ) ،الناشر :دار القمم ،حمب ،الطبعة :الثانية 1419 ،ىـ.
بستان األحبار مختصر نيل األوطار  :فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك
الحريممي النجدي (المتوفى1376 :ىـ) الناشر :دار إشبيميا لمنشر والتوزيع ،الرياض الطبعة:

األولى 1419 ،ىـ  1998 -م عدد األجزاء2 :
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.204
.205

اإلحكام شرح أصول األحكام  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبمي
النجدي (المتوفى1392 :ىـ) الطبعة :الثانية 1406 ،ىـ عدد األجزاء4 :
األعبلم  :خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشقي (المتوفى:
1396ىـ) الناشر :دار العمم لممبليين الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م
ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم الباباني

.206

البغدادي (المتوفى1399 :ىـ) الناشر :طبع بعناية وكالة المعارف الجميمة في مطبعتيا البيية

استانبول  1951أعادت طبعو باألوفست :دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان عدد
األجزاء2 :
منتيى السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صمى هللا عميو وآلو وسمم

.207

المؤلف :عبد هللا بن سعيد بن محمد عبادي الّمحجي الحضرمي الشحاري ،ثم المراوعي ،ثم
ّ
المكي (المتوفى1410 :ىـ) الناشر :دار المنياج – جدة الطبعة :الثالثة 1426 ،ىـ  2005 /م
عدد األجزاء4 :

.208
.209

.210

فقو السنة :سيد سابق (المتوفى1420 :ىـ) الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان
الطبعة :الثالثة 1397 ،ىـ  1977 -م
التذييل عمي كتب الجرح والتعديل  :طارق بن محمد آل بن ناجي (المتوفى1432 :ىـ)
الناشر :مكتبة المثنى اإلسبلمية  -حولي شارع المثنى الطبعة :الثانية 1425 ،ىـ  2004 -م
عدد األجزاء1 :
موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعممو :جمع وترتيب :السيد أبو المعاطي

النوري  -أحمد عبد الرزاق عيد  -محمود محمد خميل ،عالم الكتب ،الطبعة األولى1417 ،
ىـ 1997/م،عدد األجزاء.4 :

.211

َّ
ِ
َّ
َّ
أىم َّ
النظريَّات الفقييَّة وتحقيق
الف ْقوُ اإلسبلمي وأدلتُوُ (الشامل لؤلدلّة الشرعيَّة واْلراء المذىبيَّة و ّ
األحاديث َّ
النبويَّة وتخريجيا)  :أ .دَ .و ْىَبة بن مصطفى الز َحْيِمي ،أستاذ ورئيس قسم الفقو
ّ
اإلسبلمي وأصولو بجامعة دمشق  -كمّيَّة َّ
الشريعة الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق
ّ
ِ
َّ
بالنسبة لما سبقت ترجمتييا (وىي الطبعة الثانية عشرة لما
الرابعة المنقَّحة
الطبعةَّ :
المعدلة ّ
تقدميا من طبعات مصورة) عدد األجزاء10 :

.212

قطوف من السنة النبوية د .عمي رشيد النجار الطبعة األولى عدد األجزاء1 :

.213
.214

دراسات في الحديث النبوي د.اسماعيل سعيد رضوان أ .د.أحمد يوسف أبو حمبية الطبعة
الثانية عدد األجزاء1 :
القيامة الصغرى المؤلف :عمر بن سميمان بن عبد هللا األشقر العتيبي الناشر :دار النفائس

لمنشر والتوزيع ،األردن ،مكتبة الفبلح ،الكويت الطبعة :الرابعة 1411 ،ىـ  1991 -م عدد
األجزاء1 :
221

فيرس االيات
ـ

االية

السكرة

1

اَّلل الَِّذين آمنوا ِمن ُكم والَِّذين أُوتُوا اْل ِعْمم درج ٍ
ات ...
َي ْرفَ ِع َُّ َ َ ُ ْ ْ َ َ
َ ََ َ
ِ
يدَّن ُك ْم...
َوِا ْذ تَأ ََّذ َن َرب ُك ْم لَئ ْن َش َك ْرتُ ْم َأل َِز َ
َو َم ْن َي ْش ُك ْر فَِإَّن َما َي ْش ُك ُر لَِن ْف ِس ِو...
ِ
ِ
ون. ..
ِإَّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ال ّذ ْك َر َواَِّنا لَوُ لَ َحافظُ َ
واَِّن َك لَ َعمى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم...
َ

2
3
4
5

222

رقـ

اآلية

الصفحة

المجادلة

()11

أ

إبراىيم

()7

ب

لقمان
ِ
الح ْجر
القمم

()12

ج

()9

ي

()4
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فيرس األحاديث
رقـ

الحديث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

طرؼ الحديث
ف ساعةً أَ ْفضل ِمن ِعب ِ
«لَمقَام أَحِد ُكم ِفي َّ ِ
َحِد ِى ْم ....
َُ ْ ََ
الص ّ َ َ
ادة أ َ
ُ ُ َ ْ
ِ
اَّلل صمَّى هللا عمَي ِو وسمَّم قُبِض وىو ي ْكره ثَ َبلثَةَ أَحي ٍ
أ َّ
اء.
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َُ
ول َّ َ
َْ
َن َرُس َ
صي ِة َِّ
ِ
َال طَ ِ
اَّلل...
َ
اعةَ في َم ْع َ
النبِ َّي صمَّى هللا عمَي ِو وسمَّم َكان يم ِشي ح ِافيا ون ِ
َن َّ
أ َّ
اع ًبل...
َ ً ََ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ
ِِ
النِ ِ ِ
ص َبل ِة اْلقَائِِم...
ص َبلةُ اْلقَاعد َعمَى ّ ْ
صف م ْن َ
َ
ح َّذرنا رسول َِّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو و َسمَّم ُك َّل ُم َن ِاف ٍ
ق َعمِ ِيم المِّ َس ِ
ان...
اَّلل َ
َ ََ َ ُ ُ
َ َ
ص ِل قَ ِ
اع ًدا فَِإ ْن لَ ْم تَ ْستَ ِط ْع فَ َعمَى َج ْن ٍب...
َّ
ت ِم ْن ُسرِر َى َذا َّ
الش ْي ِر َش ْيًئا؟...
ص ْم َ
َى ْل ُ
َ
َن رسول َِّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن اْل َك ِي فَا ْكتََوْي َنا ...
اَّلل َ
أ َّ َ ُ َ
ّ
لَ ْع ُن اْل ُم ْؤ ِم ِن َكقَ ْتِم ِو...
َخ ِ
الرجل ِأل ِ
ِ
يوَ :يا َك ِاف ُر فَيُ َو َكقَ ْتمِ ِو...
ال َّ ُ ُ
إ َذا قَ َ
ِ
ٍ ِ
ب بِ ِو ِفي ْاْل ِخ َ ِرة...
َم ْن قَتَ َل َن ْف َسوُ بِ َش ْيء في الد ْن َيا ُع ّذ َ
َِّ
الن ِ
َخ ْي ُر َّ
ونيُ ْم...
ين َيمُ َ
اس قَ ْرنِي ،ثَُّم الذ َ
ِ
اَّلل صمَّى هللا عمَي ِو وسمَّم جمع بين حج ٍ
أ َّ
َّة َو ُع ْم َ ٍرة ...
ول َّ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ
َن َرُس َ
ت ِم ْن َسرِر َى َذا َّ
الش ْي ِر َش ْيًئا...،
ص ْم َ
إِ ْن ُك ْن َ
ت ُ
َ
ُمتِي عمَى اْلح ِّ ِ
ِ ِ
ين...
ال طَائفَةٌ م ْن أ َّ َ
ق ظَاى ِر َ
َ
َال تََز ُ
ول َِّ
ِ
َك ِ
اء رس ِ
اغ ِف ْر لِي ...
صمَّى هللاُ َعمَْي ِو َو َسمَّ َم المَّيُ َّم ْ
َ
اَّلل َ
ان م ْن ُد َع َ ُ
ِ ِ
يل َِّ
لَموِق ُ ٍ ِ
ف ِفي سبِ ِ
ادتِ ِو ِفي َب ْيتِ ِو...
ص ٍّ
ض ُل م ْن ع َب َ
اَّلل أَ ْف َ
َ
ف َرُجل في َ
َْ
ُمتِي مثَل اْلمطَ ِر َال ي ْدرى أ ََّولُو َخير أَم ِ
آخ ُرهُ...
ُ ٌْ ْ
َُ
َمثَ ُل أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
َن رج ًبل أَعتَق ِستَّةً أ ٍ
ال َغ ْي َرُى ْم ...
أ َّ َ ُ ْ َ
ْ
َعُبد لَوُ ع ْن َد اْل َم ْوت لَ ْم َي ُك ْن لَوُ َم ٌ
ِ
اَّلل صمَّى هللا عمَي ِو وسمَّم َك ِ
أ َّ
اموا...
ُ َْ ََ َ َ
ول َّ َ
ان في َسفَ ٍر فَ َع َّرُسوا فََن ُ
َن َرُس َ
أَ ْذ َكرَنا َى َذا َّ
صمِّييَا...
ص َبلةً ُكنَّا ُن َ
الش ْي ُخ َ
َ
َن رسول َِّ
الش َغار...
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن ِّ
اَّلل َ
أ َّ َ ُ َ
َال جمَب وَال جُنب وَال ِش َغار ِفي ِْ ِ
ب َفمَ ْي َس ِمَّنا...
اإل ْس َبلم َو َم ِن ْانتَيَ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ
تمتعنا عمى عيد رسول هللا صمى هللا عميو وسمم فمم ينزل ...
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اْل َح َي ُ
اء
اْل َح َي ُ

َخ ْيٌر
َخ ْيٌر

95

ُكموُ...
ُكموُ...

ِ
اَّللُ ِفي الد ْن َيا َو ْاْل ِخ َ ِرة...
ص َرهُ َّ
ص َر أ َ
َخاهُ َو ُى َو َي ْستَطيعُ َن ْ
ص َرهُ َن َ
َم ْن َن َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َن...
الْ « :انبِ ْذ َىا َع ْن َك أَتُحب أ ْ
الَ :ن َعتَوُ لي م َن اْل َواى َنة ،قَ َ
َما َىذه؟ قَ َ
ِ
ِ
يص ...
ب ْاأل ُْرُج َو َ
انَ ،وَال أَْل َب ُس اْلقَ ّس َّيَ ،وَال أَْل َب ُس اْلقَم َ
َال أ َْرَك ُ

ال« :لَ َك الس ُد ُس» َفمَ َّما أ َْد َب َر ...
لَ َك الس ُد ُس» َفمَ َّما أ َْد َب َر َد َعاهُ فَقَ َ
َن َّ
أ َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َر َج َم...
النبِ َّي َ
ِ
آن َفْمي ْسأ ِ
اَّللَ بِ ِو فَِإَّنوُ َس َيأْتِي قَ ْوُم ِم ْن َب ْعِد ُك ْم ...
َل َّ
َم ْن قَ َأَر م ْن ُك ُم اْلقُ ْر َ َ
َم ْن َعمِ َم أ َّ
اَّللَ َربوُ َوأَّنِي َنبِيوُ ُموِقًنا ِم ْن َقْمبِ ِوَ ،وأَ ْو َمأَ بَِيِد ِه إِلَى ...
َن َّ
لَيس عمَى أَحٍد َن ْذر ِفي مع ِ
ص َي ٍة...
َْ َ
َْ
َ ٌ
ِ
َى ِل َّ
يم اْل َع َم ُل؟ ..
أَُي ْع َر ُ
َى ُل اْل َجَّن ِة ِم ْن أ ْ
ف أْ
الن ِار؟ قَ َ
الَ « :ن َع ْم» قَالُوا :فَف َ
ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
ي ...
َب َع َ
استَ ْع َم َل َعمِ َّ
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم َس ِرَّيةً َو ْ
ول َّ َ
ث َرُس ُ
َم ْن َال َي ْر َح ُم َال ُي ْر َح ُم ...
ِ ِ
ِ
اء..
ون أَْل َ
ف َد ٍار ِم ْن ُزُمرَد ٍة َخ ْ
ص ِر َس ْب ُع َ
صٌر م ْن ُد َّرٍة في َذل َك اْلقَ ْ
قَ ْ
ض َر َ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
َم َر بِ َبل ًال َوأ ََّذ َن ..
ْارَكُبوا» فَ َرك َ
ب َوَرك ْب َنا َحتى ْارتَفَ َعت الش ْم ُس فََن َز َل فَأ َ
َِّ
يدخل اْلجَّنةَ ِمن أ َّ ِ
ون أَْلفًا بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
ين َال ...
ْ
اب ُى ُم الذ َ
ُمتي َس ْب ُع َ
َْ ُ ُ َ
َن َّ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن اْل ُم ْثمَ ِةَ ،وأ َّ
أ َّ
َن ِم َن اْل ُم ْثمَ ِة ...
النبِ َّي َ
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َنيَى َع ِن َّ
َن َّ
أ َّ
الن ْو ِح...
النبِ َّي َ
ِ
ِ
يبل ..
َعطَى َقمِ ً
َم ْسأَلَةُ اْل َغن ِّي َش ْي ٌن ِفي َو ْج ِي ِوَ ،و َم ْسأَلَةُ اْل َغن ِّي َن ٌار إِ ْن أ ْ
َّ
ِ
َسوا ِ
َك َل َّ
ق ...
لَقَ ْد أ َ
الدج ُ
َّال الط َع َ
ام َو َم َشى في ْاأل ْ َ
َخ ِ
َخ ِأل ِ
يو بِظَ ْي ِر اْل َغ ْي ِب َال ُي َرد..
اء ْاأل ِ
ُد َع ُ
لَ ْي َس ِمَّنا َم ْن تَطَي ََّر أ َْو تُطُّيِ َر لَوُ ،أ َْو تَ َكيَّ َن أ َْو تُ ُك ِيّ َن لَوُ ،أ َْو َس َح َر...
ِ
الَ :س ْب َعةً ِستَّةٌ ِفي ْاأل َْر ِ
ض ...
َيا ُح َ
ص ْي ٍن َك ْم تَ ْعُب ُد اْل َي ْوَم إلَيًا؟ قَ َ
امةُ أَىمِيا ِ
َّ
ت ِفي َّ
اء...
الن ِار فَِإ َذا َع َّ ْ َ ّ
اطمَ ْع ُ
الن َس ُ
اكم النَّج ِ
صموا َعمَْيو...
إِ َّن أ َ
اش َّي قَ ْد َم َ
ات فَ َ
َخ ُ ُ َ
ِ َّ
الن ِار بِ َشفَاع ِة مح َّمٍد َّ
اس ِم َن َّ
ال لَيُ ُم
َي ْخ ُرُج َن ٌ
َ
َ َُ
صمى هللاُ َعمَْيو َو َسم َم ُيقَ ُ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َرُج ًبل ،أَتَى َّ
أ َّ
الس َبل ُم َعمَ ْي ُك ْم ...
الَّ :
َ
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َم فَقَ َ
ِ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َّ
أ َّ
الس َبل ِح ِفي اْل ِفتَْن ِة...
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َم َنيَى َع ْن َب ْي ِع ّ
َ
َخ ِرُجوا َع ْقمَوُ...
ت قَاتِ ًبل ُم ْؤ ِمًنا بِ َك ِاف ٍر لَقَتَْمتُوُ فَأ ْ
لَ ْو ُك ْن ُ
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الرجل يأْتِ ِ
م ْن س ِمع ِم ْن ُكم بِ َّ ِ
يو...
الدجَّال َفْم َي ْنأَ َع ْنوُ ،فَِإ َّن َّ ُ َ َ
َ َ َ ْ
َكان رسول َِّ
امةَ لَْيِم ِو َع ْن َبنِي ..
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم ُي َحِّدثَُنا َع َّ
اَّلل َ
َ َُ ُ
ِ
َال ُرْق َيةَ إِ َّال ِم ْن ذي ُح َّم ٍة...
ألناس أ ْ ِ
ٍ
ٍ
أ َّ
اء...
ط َع أُ ُذ َن ُغ َبلٍم
اء قَ َ
َغن َي َ
َن ُغ َبل ًما ،ألناس فُقَ َر َ
ِ
ِ َّ
اَّلل َّ
" َ َّ ِ
ص َبلةَ الظ ْي ِر فَقَ َأَر ِفييَا
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َم َ
ول َّ َ
صمى ب َنا َرُس ُ
ِ
ِ ِ
ض ُم اْلفَ ْح ُل...
أ ََر َاد أ ْ
يك َ -ك َما َي ْق َ
َن َي ْق َ
ض َم لَ ْح َم أَخيو  -أ َْو لَ ْح َم أَخ َ
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َّ
أ َّ
َعمَى..
اسِم َرّبِ َك ْاأل ْ
صمى هللاُ َعمَ ْيو َو َسم َم َك َ
ان ُيوتُِر بِ َسّبِ ِح ْ
َ
ما َشبِع رسول َِّ
اءا َو َع َشاءاً...
صمَّى هللاُ َعمَ ْي ِو َو َسمَّ َم َوأ ْ
اَّلل َ
ََُ ُ
َ
َىمُوُ َغ َد ً
ِ
ِ
ُحٍد...
َح ُد ُك ْم أ ْ
َن َي ْع َم َل ُك َّل َي ْوٍم م ْث َل أ ُ
َما َي ْستَطيعُ أ َ
أَ
ف َعمَى َي ِم ٍ
ص ْب ٍر َك ِاذًبا َفْم َيتََب َّوأْ...
َم ْن َحمَ َ
ين َ
ب َعمَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا َفْم َيتََب َّوْأ َم ْق َع َدهُ ِم َن َّ
النار...
َم ْن َك َذ َ
ِ
ص َبل ٍة َما ْانتَظَ َر َّ
الص َبلةَ
ال اْل َع ْب ُد في َ
َال َي َز ُ
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فيرس الركاة
رقـ

ـ

اسـ الراكم كتاريخ الكفاة

الرتبة

.1

إبراىيم بن المستمر اليذلي الناحي العروقي ،أبو إسحاق البصري
اىيم بن طَيمان بن ُشعبة الخر ِ
ِ
ِ
ِ
ي( 163ه)
َْ َ َ َ
إِْب َر ْ
َْ
اسان ّي أبو َسعْيد اليَ َرو ّ
أحمد بن عبد هللا بن عمي بن سويد بن منجوف أبوبكر المنجوفي

صدوق

39

ثقة

7

صدوق

28

ثقة

28

ضعيف جدا

10

صدوق

47

صدوق

22

ثقة

2
19

.2
.3
.4
.5
.6

السدوسي (ت252ه)
أحمد بن عبدة بن موسى الضبي ،أبو عبد هللا البصري (ت245ه)

ي( 210 –201ه).
ِإ ْس َحاق بن إِ ْد ِرْيس الخو
ألني أبو َي ْعقُوب األ ْ
َس َو ِار ّ
ََ ّ
إسحاق بن الربيع البصري األبمي ،أبو حمزة العطار

الحديث

.7

إسحاق بن شاىين بن الحارث أبو بشر الواسطي
ِ ِ
اق األ ِ
الكوفي
َزدي،
اق َوُي ْكَنى أََبا إِ ْس َح َ
ان اْل َوَّر ُ
يل ْب ُن أََب َ
إ ْس َماع ُ
ّ ُ ّ
(ت 216ه)

.9

اسماعيل بن عبيد هللا بن سممان المكي

مجيول

.10

إسماعيل بن مسمم المكي ويكنى أبا إسحاق

ضعيف

44

.11

إسماعيل بن نصر (ت  210 - 201ه)

صدوق

19

.12

إسماعيل" بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري (ت248ه)

ثقة

24

ثقة

34

ثقة ثبت

10

ضعيف جدا

53

إمام ثقة

5

ثقة

58

.8

.13
.14
.15
.16
.17

.18

ي (ت 230 - 221ه)
أَيوب بن ُسَمْي َمان أبو ُسمَْي َمان اْلَب ْ
ص ِر ّ
الس ْختَِياني :وكيسان كنيتو ،أبو تميمة أبو بكر
كيسان َّ
أَيوب بن َ
البصرى (ت131ه)
بحر بن

بِشر ْبن

بشر بن

كنيز (السقاء الباىمي .ويكنى أبا الفضل (ت160ه)
ِ
الم َف َّ
ي(187ىـ)
ضل ْبن الحق ،أبو إِ ْس َماعيل ،اْلَب ْ
ُ
ص ِر ّ
خالد العسكري ،أبو ُم َح َّمد الفرائضي،

(ت 260 - 251 :ه)

الحمي ِري ،الميت ِمي الحم ِ
ب ِقية بِ ْن الولِيد بِ ْن صائِد أبو يحمد ِ
صي(ت
َ
َْ
َْ
َْ
َُْ
ََْ ّ َ ْ ّ
 197ه).

ضعيف
مدلس من
المرتبة

14

الرابعة

.19
.20

ثابت بن أسمم البناني  ،أبو محمد البصري (ت 127ه)

ي
جسر بن فرقد القصاب أبو َج ْعفَر اْلَب ْ
ص ِر ّ
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ثقة

8

ضعيف

39

.21

ميمان الضَبيعي أبو سميمان (ت178ه)
بن ُس َ
جعفَ ُر ُ
حبان بن ىبلل الباىمي أبو حبيب (ت 216ه)
ِ
ِ
ي
َح َرِمي ْبن َحفص ،بن عمر ،اْل َعتكي اْل َق ْس َممي أبو عمي اْلَب ْ
ص ِر ّ
(ت223ه)
ِ
ي ( ت 110ه)
الب ْ
الح َسن َي َسار أبو َسعْيد َ
الح َسن بن أبي َ
َ
ص ِر ّ

.25

اْلحسن بن َع َرفَة بن ِ
يزيد اْل َعْبدي كنيتو أبو عمى (ت153ه)
اْلحسن بن عمي بن رشيد الو ِ
اس ِطي
َ
ّ
َ ّ
َّاح أبو َعمي َّ
الزْعفَ َرانِي
اْل َح َس ُن ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َّ
الصب ِ
ّ
(ت 260 - 251ه)

.22
.23

.24

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

الحسن بن يحيى بن ىشام الرزي  ،أبو عمي البصري

(ت 250 - 241ه)

صري ،أبو عمي (ت- 241
الب ْ
الح َسن بن يحيى بن ىشام الرِّزي َ
َ
 250ه)
ِ
الح َسْين بن َذ ْكوان الم َعِمم َ ِ
ي ( 145ه).
الب ْ
الم ْكتب َ
ُ
ي ُ
ُ
ص ِر ّ
العوذ ّ
َ
الحسين بن عمي بن جعفر األحمر بن زياد الكوفي

(ت 250 - 241ه)
الكوفي( .ت136ه)
حمن ،السمَمي ،أبو اليذيل،
صين ْبن َعبد َّ
ُح َ
الر َ
ُ ّ
ّ
َح ْفص ْب ُن ِع ْم َران بن أبي الوشام وقيل ابن أبي الرسام وقيل االزرق
الحكم بن عبد اْلممك اْل ِ
قرشي (ت  170 - 161ه)

ِ
ي (ت  167ه)
الب ْ
َح َّماد بن َسمَ َمة بن دْيَنار أبو َسمَ َمة َ
ص ِر ّ
حميد الطويل،ابن أبي حميد وىو حميد بن تيرويو ،أبو عبيدة

البصري (ت142ه)
حمي ُد ب ُن ِى ٍ
بلل اْل َع َد ِوي.ويكنى أبا نصر (ت  120 - 111ه)
ُ َْ ْ
ِ
ِ
ص َرة ُكْنَيتُوُ أبو
َخالد بن اْل َح ِارث بن أبي عبيد اليُ َجْيمي من أىل اْلَب ْ
(ت  186ه)
ُعثْ َمان َ
خالد بن جميل البصري

ثقة

37

ثقة ثبت

26

ثقة

63

ثقة إمام
فاضل

مشيور
صدوق

48

صدوق

27

ثقة

8

صدوق

45

صدوق

4

ثقة

4

مقبول

43

ثقة

57

صدوق

2

ضعيف

43

ثقة ثبت

8

ثقة مدلس

24

ثقة

54

ثقة ثبت

6

لم اقف لو
عمى ترجمة

خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الييثم وقيل أبو محمد
الطحان (ت182ه)
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1

ثقة ثبت

46
22

.41

خالد بن ميران الحذاء ،أبو المنازل البصري (ت142ه)

.42

خيثمة بن أبي خيثمة  ،،أبو نصر البصري
َد ُاود ْبن أبي ِىند ، ،أبو بكر أو أبو محمد البصري (ت140ه)

.43
.44
.45
.46

ز اررة بن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري (ت93ه)
ِزَياد بن ّأيوب أَو َىاشم الطوسي اْل َح ِافظ دلويو(ت152ه)
النْبيانِي أبو طالب البصري الحافظ(257ه)
زيد بن أخزم الطائي َ

.47

وبة َم ْي َران( .ت156ه).
وبة ،واسم أبي َع ُر َ
سعيد ابن أبي َع ُر َ
ِ
ِ
ي (ت144ه)
َسعيد ْب ُن إَياس أبو َم ْس ُعود اْل ُج َرْي ِر ّ
ُس ْفَيان بن ُعَيْيَنة يكنى أبو محمد (ت196ىـ)

.50

َّ ِ
ي (ت200ه)
َسمم ْبن قُتَيبة ،أبو قُتَيبة ،الشعير ّ
ِ
َح َمر (ت189ه)
ُسمَْي َمان بن َحيَّان اْل َج ْعفَ ِري أبو َخالد ْاأل ْ
سمَيمان بن داود بن الجارود أبو داود َّ
الطَيالِ ِسي (ت204ه)
ُ َْ
َُ
َُ
ّ
سميمان بن طرخان التيمي ويكنى أبا المعتمر "بصري" (ت143ه)
ِ
اك ْب ُن َح ْر ٍب أبو اْلم ِغ َ ِ
يرة الذ َىِمي اْلَب ْك ِري اْل ُكوِفي.
س َم ُ
ُ
(ت  130 - 121ه)

.55

شبابة بن سوار الفزاري أبو عمروت 206-204ه)

.48
.49

.51
.52
.53
.54

.56
.57
.58

شبيب بن شيبة بن األىتم التميمي أبو معمر الخطيب
(ت 170 - 161ه)

ُشعبة بن الحجاج بن الورد ،الو ِ
اس ِطي ،العتكي أبو بِسطام
ْ
َّ ْ َ
ّ
شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري المؤدب

(ت  164ه)

.59
.61

صالح بن رستم أبو عامر الخزاز (ت152ه)
ِ
ِ
احيل ْب ِن َعْب ٍد أبو َعمرو َّ
الش ْعبِي (ت104ه)
َعام ُر ْب ُن َش َر َ
عباد بن راشد البصري التميمي (ت  160 - 151ه)

.62

العباس بن عبد الرحمن مولى بني ىاشم

.63

عبد األعمى بن عبد األعمى القرشي (ت  189ه)
ِ
ان ِ
بن َح َّس ِ
ي ِ
الر ْح َم ِن األزدي أبو سعيد
بن َعْب ِد َّ
َعْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ُ
بن َم ْيد ِّ
البصري (ت198ه)
عبد القاىر بن ُشعيب بن الحبحاب ،أبو س ِعيدِ ،
ِ
الم ِ
ي
َ
َ
َ
َ
عول ّي ،األَزد ّ
َ

.60

.64
.65
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ثقة

35

ضعيف

33

ثقة

48

ثقة

13

ثقة حافظ

48

ثقة حافظ

2

ثقة حافظ

20

ثقة

22

ثقة إمام
حجة حافظ

45

صدوق

55

ثقة

48

ثقة

31

ثقة

15

صدوق

2

ثقة

58

ضعيف

48

ثقة ثبت
حافظ

14

ثقة

46

ضعيف

42

ثقة فاضل

57

ضعيف

19

ضعيف

48

ثقة

20

ثقة ثبت

15

صدوق

2

.66
.67

الب ِ
ي
َ
صر ّ
عبد هللا المقيطي

لم اجد لو
ترجمة
ثقة

34

ثقة

4

ثقة

57

ثقة

10

ثقة

48

ضعيف

1

ضعيف

66

ثقة

38

مقبول

55

ضعبف

65

ثقة

41

.78

عبيد هللا بن عبد المجيد الحنفي يكنى أبا عمي البصري(ت203ه)

صدوق

38

.79

عبيد بن محمد بن بحر العبدى البصري
ِ
الوّراق وقيل الوزان
ُعَبيد ْبن ميران ،أبو األ َ
َشعثَ ،
صيَْيب اْل ُكوِفي اْلحذاء َّ
ي (ت190ه)
ُعَبْي َدة بن حميد بن ُ
الن ْح ِو ّ
عتاب بن َح ْرب بن ُجَبير اْل ُمزنِي أبو بشر
ّ
ِ
الب ِ
األنصاري
صري،
ار،
ف
ان ْبن ُمسمم ،أبو ُعثمانَّ ،
الص ّ
َعفَّ ُ
َ
(ت220ه)

ضعيف

19

ضعيف

63

صدوق

33

ضعيف

42

ثقة ثبت

8

.84

عمي بن ثابت يكنى أبا الحسن (ت119ه)

صدوق

43

ضعيف

45

صدوق

1

صدوق

34

.68
.69
.70
.71
.72
.73

عبد هللا بن أبي القموص

53

عبد هللا بن بريدة بن اْلحصيب بن عبد هللا ْاألَسمَ ِمي اْلبص ِري قَ ِ
اضي
َُ ْ َ
ْ ّ َ ْ ّ
مرو (ت 115ه)
عبد َِّ
حمن ،اْليَ ْم َدانِي
اَّلل ْب ُن َد ُاوَد بن عامر بن الربيع أبو َعبد َّ
َْ ُ
الر َ
الخ َريبِي( .ت213ه)
ُ ّ
عبد هللا بن زيد أبو قبلبة الجرمي البصري (104ه)
عبد هللا بن سعيد بن حصين الكندي ،أبو سعيد األشج الكوفي
(ت257ه)
عبد ِ
هللا بن صالِح بن محمد بن مسِمم أبو ِ
الجيَنِي
َ
َ
َْ
َُْ
صالح ُ
ُْ ْ
(ت 222ه)
عبد هللا بن عيسى أبو خمف صاحب الحرير وىو الخزاز

.74

عبد

.75

َعبد

.76
.77

.80
.81
.82
.83

.85
.86
.87

عبد

هللا بن قطاف أبو بكر النيشمي (ت166ه)
هللا بن نجيد بن ِعمران بن حصين ،الخز ِ
ِ
اعي
ْ ُ َ
ْ َُ ْ
ُ ّ
المؤمن بن سالم ،بن ميمون المسمعي

عبدة بن عبد هللا بن عبدة الخزاعي الصفار ،أبو سيل البصري

(ت258ه)

عمي بن زيد بن عبد هللا بن أبي مميكة أبو الحسن القرشي
(ت131-129ه)
عمر بن اْل َخطَّ ِ ِ
الس ِج ْستَانِي القشيري،أبوحفص (ت264ه)
ُ َُ ْ ُ
اب ّ
عمر بن محمد بن عمر بن معدان األزدي البصري

229

.88

عمران بن تيم ويقال:عمران بن عبد هللا ويقال عمران بن ممحان أبو

ثقة

49

.89

عمران بن مسمم أبو بكر القصير البصري (،ت 160 - 151ه)

ثقة

34

.90

عمرو بن حمران البصري (ت 200 - 191 :ه)
ص َ َّ
بن َكنِيزأبو َح ْف ِ
بن َب ْح ِر ِ
بن عمي ِ
ي(249ى ـ ـ ـ ـ )
َعمرو ُ
الب ْ
الفبل ُس َ
ص ِر ُ
عمرو" بن مالك الراسبي الغبري أبو عثمان البصري
وب ُن ُعبْي ِد ْب ِن ب ٍ
ان(،ت144ه)
اب أََبا ُعثْ َم َ
َ
َع ْم ُر ْ َ

صدوق

23

ثقة حافظ

15

ضعيف

17

.94

ف ْب ُن بندوية أبي جميمةاألعرأبي ويكنى أبا سيل (ت146ه)
َع ْو ُ
عون بن أبي شداد العقيمي ،ويقال العبدي ،أبو معمر البصري

.96

فضيل بن حسين بن طمحة البصري أبو كامل الجحدري(ت237ه)
الس ُد ِ
وسي ( 117ه)
الخطَّاب َّ
ادة أبو َ
امة بن قَتَ َ
قَتَ َ
ادة بن َد َع َ

.98

ِقرفَة ْبن ُبيَيس ،أبو َّ
الع َد ِوي
الدىماءَ ،
كثير بن شنظير المازني أبو قرة ،بصري (ت 140 - 131ه)
مالِك بن ِم ْغو ِل ب ِن ع ِ
اصِم ْب ِن َمالِ ِك ْب ِن َغ ِزَّيةَ (ت159ه)
َ ُ ُْ َ ْ َ
محمد بن ابى عدى البصري يكنى ابا عمرو(ت194ه)
ِ
ي (ت 150 - 141ه)
ُم َح َّمد بن الزبير اْل َحْنظَمي اْلَب ْ
ص ِر ّ
مدانِي الكوفي "(ت248ىـ)
ُم َح َّمد بن اْل َع َبلء بن كريب أبو كريب اْليَ َ

.91
.92
.93

.95

.97

.99
.100
.101
.102
.103
.104

رجاء العطاردي (ت117ه)

محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس أبو موسى الزمن العنزي

(252ه)

ُ .105م َح َّم ُد
ُ .106م َح َّمد

ْب ُن
بن

 .107محمد بن
ُ .108م َحمد ْبن
بن
ُ .109م ُ
حمد ُ

محمد بن

أَيوب ْب ِن حبِ ٍ
الرِقّي الصموت أبو اْل َح َسن( .ت 341ىـ)
يب َّ
َ
َ
غندر أبو عبد هللا اْليُذلِي (ت193ه)
َج ْعفَر ْ
ّ
خازم يكنى أبا معاوية الضرير (ت195ه)
سَميم ،أبو ِىبلَل ،الر ِ
اسبِي( ،ت167ه)
ُ
ّ
ِ
ين أبو َب ٍ
ص ِري (ت110ىـ ـ )
سير َ
الب ْ
كر َ
صالح بن أبي العوام أبو جعفر الصائغ

متروك
الحديث
ثقة

49

مقبول

17

ثقة

13

ثقة ثبت لكنو
مدلس من

13

ثقة

54

ضعيف

42

ثقة ثبت

57

ثقة

15

ضعيف جدا

38

ثقة حافظ

44

ثقة ثبت

21

ضعيف

1

ثقة

36

ثقة

44

ضعيف

56

ثقة ثبت

50

الثالثة

لم يذكر
العمماء لو

.110

جرحا وال
تعديبل
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62

38

ثقة

22

 .111محمد بن عبد االعمى الصنعانى البصري ( ت245ه)

ضعيف

29

ثقة حافظ

25

صدوق

11

صدوق

5

صدوق

14

ثقة

52

ثقة

39

صدوق

46

مقبول

66

صدوق

55

صدوق

26

صدوق

2

ثقة

53

ويقال :األحرد
ُ .125مسمم ،بن عبد هللا  ،البصري أبو َح ّسان األعرج ُ
(ت130ه)

صدوق

56

 .126مطر بن طيمان الوراق أبو رجاء الخراساني (ت129-125ه)

ضعيف

30

.112

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري أبو عبد الرحمن

(ت187ه)

 .113محمد بن عبد هللا بن المبارك أبو جعفر المخرمي (ت254ه)
ِ
مح َّمد بن عب ِد َِّ
ص ِري
اَّلل ْب ِن ُعَبْيد ْب ِن عقيل أبومسعود اليبللي اْلَب ْ
ْ َ ُ ْ ُ َ ُ .114
(ت 250 - 241 :ه)
 .115مح َّمد بن عب ِد ِ ِ
َّ ِ
ص ِري 244( .ه)
الب ْ
الممك ابن أبي الش َوا ِرب َ
ُ َ ُ ُ َْ َ
محمد بن عمرو بن حنان الكمبي  ،أبو عبد هللا الحمصي،
.116
(ت 257ه )
ُ .117م َح َّمد بن كثير اْل َعْبدي أبو عبد هللا البصري (ت223ه)
محمد بن محبب بن إسحاق القرشي أبو ىمام الدالل البصري
.118
(ت121ه)
.119

محمد بن محمد ب ن مرزوق بن بكير أبو عبد هللا الباىمي البصري
( 248ىـ)

 .120محمد بن ِمرداس ،أبو عبد ِ
ِ
األنصاري (ت249ه)
هللا،
َ
َُ ْ
ِ
الر ْح َم ِن الزيادي  ،يمقب عصيدة
ُ .121م َح َّمد بن معاوية بن َعْبد َّ
 .122محمد بن معمر بن ربعي القيسي البحراني أبو عبد هللا (ت250ه)
ِ
َّ
ان  ،أبو جعفر الواسطي،
ان اْلقَط ُ
وسى ْب ِن ع ْم َر َ
ُ .123م َح َّم ُد ْب ُن ُم َ
ِ ِ
ِ
ي القصاب (ت222ه)
ُ .124مسمم بن إْب َراىيم الفراىيدي أبو َع ْمرو ْاأل َْزد ّ

ِ
مطر بن ُم َح َّمد بن َّ
السكري أبو النضر
الض َّحاك
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133

ف بن عب ِد َِّ
الش ِّخ ِ
ير أبوعبد هللا البصري (ت 95ه)
اَّلل ْب ِن ِّ
ُمطَِّر ُ ْ ُ َ ْ
ِ
دستوائي (ت200ه)
َ
معاذ بن ى َشام بن أبي عبد هللا أبو عبد هللا ال َ
معاوية بن عمروالجرمي أبو اْل ُميَمَّ ِب البصري
ِ
ي( 187ه).
ُم ْعتَ ِمر بن ُسمَْي َمان بن َ
الب ْ
ط ْر َخان التَْيم ّي أبو ُم َح ْمد َ
ص ِر ّ
ِ
العبدي (ت108ه)
ضرةَ ،
ُمنذر ْبن مالك ْبن ق َ
طعة ،أبو َن َ
اَّلل بن ربيعة الس ِ
ِ
ممي أبو عتاب
صور ْبن اْل ُم ْعتَمر ْبن َعْبد َّ ْ
َمْن ُ
َ ّ ّ

(ت  132ىـ)
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ثقة يخطئ
ويخالف

65

ثقة

8

صدوق

17

ثقة

10

ثقة

22

ثقة

58

ثقة ثبت

33

.134

منصور بن زاذان ،الواسطي ويقال كنية زاذان أبو المغيرة
(ت131ه)

ِ ِ
ِ
ممة التَُّبوَذ ِكي (223ه)
ُ .135م َ
يل اْلمْنقَ ِري أبو َس َ
وسى ْب ُن إ ْس َماع َ
ِ
ِ
ِ
الب ِ
صري
صينُ ،
ُ .136ن َجيد ْب ُن عمران ْب ِن ُح َ
الخزاعي ،األَزديَ ،
 .137نصر بن عمي بن نصر بن عمى الجيضمى أبو عمرو (ت250ه)
َ .138ىارون بن ُموسى األ َْزِدي َّ
صري (253ىـ)
الب ْ
الن ْح ِوي َ
ِ
ِ
صري.
الب ْ
 .139ى َشام بن َح َّسان األ َْزدي القُْردوسي ،أبو عبد هللا َ
(ت 147ه)
.140

ىشام بن سنبر ،وىو ابن أبي عبد هللا ،أبو بكر الدستوائي

(ت154ه)

اسم الس ِ
ىشيم بن بشر بن اْلقَ ِ
ممي اْلمعمم كنيتو أبو ُم َع ِاوَية
ْ
ْ
ّ ّ
.141
(ت183ه)
.142

ىمام بن يحيى أبو عبد هللا ويقال أبو بكر العوذي البصري

(ت163ه)

الوضاح بن عبد هللا اليشكري أبو عوانة الواسطي البزاز

.143
(ت 180 - 171ه)
ِ
الك ْوِفي (ت 197ه).
الرَؤاسي أبو ُس ْفَيان ُ
َ .144وكْيع بن َ
الجَّراح بن ُممَْيح ُ
 .145يحيى بن إسحاق السيمحيني أبو زكريا البجمي (ت210ه)
يحيى بن أَيوبِ ،
الم ِ
العّباس الغافقي ،المصري،
صري ،أبو َ
ْ
َ .146
(ت263ه)
.147

يحيى بن خمف الباىمي ،أبو سممة البصري المعروف بالجوباري
(ت242ه)

َ .148ي ْحَيى ْب ُن َد ُاوَد ْب ِن َمْي ُم ٍ
ون الواسطي (ت)244
ُ
 .149يحيى بن سعيد بن ابى الحسن ابن اخى الحسن البصري
يحيى بن سعيد بن فروخ اْلقَ َّ
طان أبو سعيد ْاألَحول (ت198ه)
ْ
ْ َ ْ َ .150
 .151يحيى بن سميم،الطائفي،الحذاء ، ،أبو زكريا (ت195ه)
الس َك ِن ،بن حبيب أبو عبيد هللاَّ ،
البزار،
َي ْحَيى ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َّ
.152
(ت 260 -251ه)
 .153يزيد بن أبي يزيد ،الرشك ،أبو األزىر (ت130ه)
 .154يزيد بن زريع العيشي  ،أبو معاوية البصري (ت183ه)
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.155

يزيد بن عبد هللا بن الشخير العامري ،أبو العبلء البصري،
(ت111ه)

 .156يزيد بن ىارون بن زاذي أبو خالدالسممي
ِ
ِ
يعقُوب بن عب ِد َِّ
صْي ٍن
اَّلل ْب ِن ُن َجْيد ْب ِن ع ْم َر َ
ان ْب ِن ُح َ
ْ َ ُ ْ ُ ْ َ .157
 .158يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي (ت252ه)
.159

يونس بن عبيد بن دينار مولى عبد القيس من أىل البصرة
(ت139ه)
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