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إهداء
إلى روح والدي العزيزين
ربياني صغي ار
اشتياقي لهما كبي ار
غفر اهلل لهما وأسكنهما فسيح جناته
إلى مشايخي وعلمائي
تعلمت منهم كثي ار
نفعهم اهلل بعلمهم ونفع بهم
إلى زوجتي مهجتي
أعتز بهما كثي ار
بارك اهلل لي فيهما ولهما في
إلى أوالدي األعزاء
ست زهرات وشبل
وانما الولد يغلب تغليبا
إلى طلبة علم الحديث
أهدي ثمرة هذا البحث.
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شكرِ ِوتقدير
هلل الحمد أوالا وآخ ار ،حمدا يليق بجلل وجهه وعظيم سلطانه ،على نعمائه كلها ،سيما التوفيق لطلب العلم الشرعي ،والذي
أسأله جل في عله أن يكون خالصا مخلصا لوجهه الكريم ،ثم الشكر موصول غير منقطع لوالدي -رحمهما اهلل -اللذين لم
يألوا جهدا في تنشئتي على حب الدين والعمل له ،باذلين في ذلك ما استطاعوا من جهد ومال ،ثم الشكر موصول لألساتذة
الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة؛ األستاذ الدكتور :علي رشيد النجار –مشرفا ،-والذي أتعبته كثي ار خلل مراحل العمل على
البحث ولم يتذمر ولم أجد منه إال التوجيه والرشاد مع صبر وحلم ،ثم األستاذ الدكتور :إسماعيل رضوان –مناقشا خارجيا-؛ إذ
قبل مناقشة هذا البحث المتواضع ،ثم األستاذ الدكتور :عبد اهلل مرتجى؛ والذي استفدت من علمه كثي ار وقد قبل مناقشة هذا
البحث ،ثم الشكر لمشايخي وعلمائي الذين لم يدخروا وقتهم ولم يبخلوا به فصرفوه لطلبتهم من طلبة العلم الشرعي بالليل والنهار
واستضافوني حتى في بيوتهم طالب ا للعلم تارة وللتوجيه والنصيحة تارات ،وهم في ذلك على ما أظن  -واهلل حسيبهم  -ال
يبتغون إال وجه اهلل ورفع مكانة العلم ودفع الناس لطلبه والحرص على تطبيقه ،وقد كان من ثمرة جهدهم  -الذي أسأل اهلل أن
يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة  -توجيهي شخصيا لطلب العلم الشرعي ،بعد أن قضيت مبتدأ حياتي العملية في دراسة
هندسة الحاسوب ثم الدارة ،ثم من اهلل علي بطلب العلم الشرعي على صورته األصيلة غير األكاديمية ثانيا ركبتي بين أيدي
مشايخ أجلء أخص بالذكر منهم :الشيخ العالم :سمير المبحوح ،أبا عبد اهلل  -حفظه اهلل ،والشيخ الدكتور المهندس :ماجد
السبع ،أبا الحارث  -حفظه اهلل ،الذين أسأل اهلل أن ينفعهما بعلمهما في الدنيا واآلخرة وأن ينفع بعلمهما الناس ،حيث وجهوني
للدراسة األكاديمية فابتدأت بدراسة بكالوريوس تربية إسلمية بجامعة القدس المفتوحة ،وفتح اهلل علي بأن التقيت باألستاذ
الدكتور :زياد الجرجاوي  -حفظه اهلل ،الذي أشرف علي في مشروع تخرجي وقد استفدت منه كثي ار ،ثم انتقلت لتمام الدراسات
العليا  -الماجستير -بجامعة األزهر؛ التي أعتز بها كثي ار ،ألنها كانت سببا في لقائي بمشايخ أجلء استفدت منهم علما وفي ار،
أخص بالذكر منهم شيخي ووالدي الشيخ األستاذ الدكتور :علي رشيد النجار ،الذي أبهرني بتواضعه وقبوله للحق أينما كان مع
سعة صدر ورجاحة رأي وعلم جم ،وكذلك الشيخ األستاذ الدكتور :محمد نجم عميد كلية الشريعة وبوتقة اللغة العربية وبيضة
علم الحديث بجامعة األزهر ،والشيخ األستاذ الدكتور :عبد اهلل مرتجى ،علمته حسن الخلق باذل وقته لطلبة العلم مع تواضع
وسعة علم ،ثم الشكر موصول لخواني من طلبة العلم الذين سبقوني في هذا العلم طلبا ومكانةا وزمانا ،وفتحوا لنا باب العمل
في هذا السفر العظيم ،أخص بالذكر منهم أخي وصديقي :الدكتور حسام سكيك –حفظه اهلل ،استفدت من صحبتي له كثي ار،
وطلبة العلم كافة كذلك؛ فقد استفدت من علمهم وسمتهم .ثم ال أنسى ذكرهن ولم أؤخره إال ألختم به؛ زوجتيي العزيزتين ،أوالهما
تحملتني كثي ار وعانت معي في مراحل خطيرة وطويلة ،فالشكر لها ال ينقطع ،لسبقها بصحبتي وسعة صدرها ورجاحة عقلها
وصبرها ،وأخراهما صبرت علي في بداية حياتها لشدة انشغالي عنها ،فالشكر لها موصول ،وان بدأت باألولى فلسبقها أو
ختمت باألخرى فلزينها ،فاألولى أخرى في حصنها ،واألخرى أولى في خدرها.

ث

ملخصِالرسالة
الحمد هلل ،والصلة والسلم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أما بعد فهذا بحث حديثي عنوانه( :تخريج أحاديث وآثار
كتاب تاريخ مدينة دمشق) ،عمدت فيه إلى جزء يسير من سفر (تاريخ مدينة دمشق) العظيم البن عساكر رحمه اهلل؛ وهو من
باب (ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل السلم) صفحة  183من المجلد األول وحتى نهاية باب (ذكر اليضاح والبيان
عما ورد في فضلها من القرآن) صفحة  218من المجلد األول ،فخرجت أحاديثه وآثاره ودرست رجال إسناده ،وبينت فيه درجة
كل راو جرحا وتعديلا حسب اجتهادي ،وخرجت بخلصة حكم على السناد والمتن .وقد تضمن البحث أيضا بيان غريب
األلفاظ واألنساب واألماكن والبلدان ،وقد قسمت هذا البحث إلى :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة.
أما المقدمة فبينت بها مكانة السنة ،وسبب اهتمامي بهذا المجال من البحث في السنة ،وأوضحت بها منهجي بالبحث تفصيلا،
وأما الفصل األول فقد ضمنته مبحثين؛ أولهما في ترجمة المام ابن عساكر ترجمةا مختصرة وبيان عقيدته رحمه اهلل وجهوده
ورحلته العلمية ومصنفاته ،وثاني هذه المباحث سطرته في التعريف بالمصنف قيد الدراسة (تاريخ مدينة دمشق)؛ وبيان مكانته
بين كتب السنة ودقة المام ابن عساكر في تصنيفه له وذكر الذويل والمختصرات عليه .أما الفصل الثاني وهو لب الدراسة
مختصر في
ا
أثر والحكم عليهم إسنادا ومتن ا .ثم الخاتمة والتي ضمنتها خلصة نتائج البحث وقوالا
ففيه تخريج عدد  94حديث ا و ا
دراسات مستقبلية مقترحة ،لعلها تفيد طلبة العلم من بعدي .واهلل أسأل أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم في سبيل الذب
عن سنة نبيه الكريم صلى اهلل عليه وسلم .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

ج

Abstract
Praise be to Allah, peace and blessings of Allah be upon the Messenger of Allah (PBUH); this
is a research titled: [Ahadeeth of the book of "The history of Damascus" from the beginning of
chapter (Evidence that the Sham be kningdom of Islam) to the end of chapter (Clarification and
statement of what was mentioned in the virtue of Damascus in the Koran): Refering to original
sources and study], in which I used a simple part of the great book "The History of Damascus",
written by imam “Ibn Asaker” (may Allah forgive him). This research includes chapters from the
chapter of " Evidence that the Sham be kningdom of Islam" on page 183 of the first volume
until the end of the chapter of: “Clarification and statement of what was mentioned in the virtue
of Damascus in the Koran " on page 218 of the first volume. I extracted the prophet’s texts
(Ahadeeth) and their traces and studied their narrators. In which I showed the degree of each
of those texts (Ahadeeth) and their chain of narrators based on my judgment. I came up with a
conclusion that judges the chain of narrators and the texts (hadeeth): “Matn” and “Isnaad”. This
research also includes the strange words, their origins, their places and countries. I divided this
research into: an introduction, two chapters, and a conclusion.
In the introduction I explained the high rank of the prophet Muhammad (PBUH) biography and
footsteps (Sunnah) and I mentioned the reasons why I’m interested and focused on the
Sunnah and then I explained my research methodology in detail. The first chapter in turn
includes two researches: the first is a brief of imam “Ibn Asaker” biography and his believes
and some of his great scientific journeys, efforts, and writes; the second research focuses on
the book of our study "History of the city of Damascus" and it clarified its position among the
books of the Sunnah and the accuracy of Imam “Ibn Asaker” in his classification and ordering
of the book, and other books that written according to it. The second chapter is the core of the
study in which the extraction of 94 texts from the prophet (Ahadeeth) and my judgment on their
chain of narrators and the texts themselves. Finally, the conclusion includes the summary of
the results of my research and a brief suggestion for proposed future studies; may these
suggestions be useful for the students who come after me. I ask Allah to make this research
purely for His sake in defending the Sunnah of the Prophet (PBUH). My last supplication is
Praising Allah the Lord of all worlds.
ح

مقدمة
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فل مضل له ،ومن
يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،أما بعد؛ فإن أصدق الحديث
كلم اهلل ،وخير الهدي هدي محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضللة ،وكل
ضللة في النار ،أما بعد()1؛ فإن من نعم اهلل على العبد ،أن يوفقه إلى طاعة يصرف فيها وقته وجهده ،ويستعمله فيها في
نصرة شرعة ،قرآنا وسنة ،وأن يرزقه فيها الخلص لوجهه الكريم حتى يلقاه بها ،وال يخفى على كل صاحب لب أن اهلل قد
تكفل بحفظ شرعه قرآنا وسنة ،فقال تعالى" :إِنِاِنِحِنِِنِ ِزلِنِاِالذِكِرِِِوإِنِاِلِهِلِحِاِفِظِ ِون" (الحجر ،)9:وانه لمن أقرب القربات هلل تعالى
وأفضل الطاعات أن يقوم العبد على حفظ شرع اهلل في أرضه ،حفظ نص وبيان ،وحفظ عمل وأركان ،وان حفظ السنة بتمييزها
عما اختلط بها من سقيم اآلثار على امتداد عمر هذه األمة لهو من حفظ الدين ،وهذا هو ديدن علماء الحديث ،على مر
العصور ،حيث قيضهم اهلل تبارك وتعالى وخلقهم لهذه المهمة الجليلة ،مهمة تمييز الصحيح المقبول من السقيم المردود ،وقد
من اهلل علي بنصيحة بعض مشايخي األعزاء بأن جعلت اهتمامي هو السير على درب هؤالء العلماء ،سير الذي قد تأخر به
المركب لكنه لم يخطئ المدرج ،فدرجت خلفهم سائلا اهلل أن ينفعني بعلمهم وأن يلحقني بركبهم ،فعمدت إلى سفر عظيم من
أسفار السنة وهو كتاب (تاريخ مدينة دمشق) البن عساكر رحمه اهلل ،وقد كان سبقني إليه بعض طلبة العلم وأرشدوني إليه،
فحذوت حذوهم وبنيت على ما بدأوه ،فكان أن قيدني اهلل إلى أبواب يسيرة من المجلد األول من هذا السفر من صفحة 183
باب (ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل السلم) وحتى صفحة  218نهاية باب (ذكر اليضاح والبيان عما ورد في فضلها
من القرآن)  -يقصد مدينة دمشق  ،-فخرجت أحاديثه وآثاره ،ودرست أسانيده ورجاله ،وبينت نسبهم وحالهم جرح ا وتعديلا،
فحكمت على السناد والمتن حكم ا أرجو أن يكون صحيح ا علمي ا دقيق ا .فكان هذا البحث الذي قد قسمته إلى مقدمة وفصلين
وخاتمة ،أما الفصل األول :فقد ضمنته ترجمتين في مبحثين ،الترجمة األولى هي البن عساكر صاحب هذه المصنف الضخم
وهي بالمبحث األول مسطورة ،والترجمة الثانية فهي لكتابه (تاريخ مدينة دمشق) وهي بالمبحث الثاني محفوظة ،أما عن الفصل
الثاني فهو فصل بغير مباحث وال مطالب سوى سرد لألحاديث واآلثار محل الدراسة ،مع دراسة كل أثر وحديث دراسةا حديثيةا
علمية ،فخرجت كل حديث وأثر ،ودرست رجال كل إسناد حيث أوردت آراء العلماء بكل راو وحكمت عليه جرح ا وتعديلا حسب
ما وفقني اهلل إليه ،ثم خرجت بخلصتين لكل أثر؛ خلصة الحكم على السناد؛ ثم خلصة الحكم على المتن .ثم الخاتمة التي
أودعتها حصيلة هذا البحث واجماليه من أحكام على الرجال واألحاديث واآلثار ،وشفعتها بمقترح لدراسات مستقبلية عسى أن
ينفع اهلل بها عبده الضعيف وغيره من طلبة علم الحديث .واهلل أسأل أن يتقبل هذا العمل مخلص ا لوجهه الكريم .فهو المستعان
وعليه التكلن .وال حول وال قوة إال باهلل.

()1

هذا نص لخطبة الحاجة كما أسماها العلماء؛ وذلك لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد ذكر الخطبة ثم قال "ثم تكلم بحاجتك" ،وقد وردت في أحاديث عند مسلم وأبي

داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم والطيالسي وأبي يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن

خ

أهميةِالبحثِ ِوسببِاختياره
أهميةِالبحث:
تكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه ،وحيث كان موضوع البحث سنة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ،تخريج ا ودراسة
إسناد ،وال يخفى على أحد ما تعرضت له السنة على مر العصور من محاوالت للتشويه وادراج الموضوع والضعيف في السنة
مما يخلط على المسلمين دينهم ،ويجعلهم في حيرة من أمرهم ،لذا فالتصدي لهذا العلم من األهمية بمكان لما له من دور
مباشر في حفظ السنة المحفوظة بحفظ اهلل .فكان لزاما على طلبة العلم االهتمام بالبحث في مصادر السنة األصلية وتحقيقها
وتنقيحها وعرض المقبول منها للناس في صورة يسيرة ،إذ هذا هو من أهم الواجبات الكفائية التي لو لم يقم بها أحد من األمة
أثمت األمة جمعاء ،وليس أولى من طلبة علم الحديث في القيام بمثل هذا العمل .ومن مصنفات السنة التي وجب على طلبة
العلم االهتمام بها؛ "تاريخ مدينة دمشق" البن عساكر ،وهو مصنف جليل فيه الكثير من األحاديث واآلثار المفيدة التي يجب
تحقيقها والوقوف على درجتها حتى يمكن االستفادة منها في التفسير والفقه وغيره .فوجب االهتمام من طلبة العلم بهذا السفر
العظيم أعظم اهتمام.
سببِاختيارِموضوعِالبحث:
ال يخفى على أحد ما لعلم التخريج من مكانة بين علوم الحديث ،إذ هو العلم الجامع لشتاتها ،والمؤلف لمتفرقها ،ففي معالجته
يحتاج الباحث لعلوم الحديث كافة ،وليس ينعكس ،وان كان قد قيل ذلك في علم العلل ،فالتخريج أولى بهذا من العلل ،إذ العلل
مبحث من مباحث التخريج ،وقد كان هذا مبدأ اهتمامي بهذا العلم الجليل ،ثم استخرت اهلل ،واستشرت ذوي االختصاص
فوجهوني نفس التوجيه ،ثم أن كان توفيق اهلل بأن وجدت الطريق مفتوحا قد مهده لنا من سبقنا من طلبة العلم بدراسة كتاب
(تاريخ مدينة دمشق) ،دراسةا حديثيةا ،فلم أجد بدا من صرف وقتي وجهدي في هذا التجاه سائلا المولى عز وجل أن ينفعني
به ويجعله مخلص ا لوجهه .وأن يجزي اهلل عنا كل خير من أعاننا في ذلك.

أهدافِالدراسة
يهدف هذا البحث إلى دراسة عدد من أحاديث كتاب (تاريخ مدينة دمشق) وآثاره البن عساكر – رحمه اهلل ،وهو سفر عظيم
أسانيده نازلة ،فابن عساكر –رحمه اهلل-؛ قد كان توفاه اهلل عام  571للهجرة ،مما يعني أن أسانيده فيها سلسلة طويلة من
الرجال ،وهذا ما عانيناه في دراسة أسانيد الكتاب ،وقد رسمت من وراء هذا الهدف األساس أهدافا فرعية مهمة منها:
أوالا :تطوير معرفتي بعلم التخريج بصورة عملية ،سيما وأن أسانيد الكتاب نازلة وتحتاج لمجهود كبير.
ثاني ا :التعرض لدراسة أحوال كثير من الرجال مما يصقل مهارة الحكم على الرجال لدى الباحث.
ثالثا :مخالطة أهل العلم في هذا المضمار والنهل من معينهم حسب الطاقة ،والتوفيق من اهلل.
رابع ا :التمرس على كتابة البحث ،ومكابدة الجهد البحثي العلمي ،وترسيخ القدم في هذا المجال.
د

خامسا :محاولة وضع القدم على خطى علماء الحديث ،والسير على طريقهم ،عل الباحث يلحق بركبهم ولو بعد حين.
سادسا :خدمة هذا السفر العظيم (تاريخ مدينة دمشق) وتقريبه للناس من خلل الحكم على أحاديثه وآثاره ،وان كان الجهد
المبذول في ذلك نذر يسير بالمقارنة بحجم الكتاب.
سابعا :استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث وعلومه من جامعتي الغراء (جامعة األزهر – بغزة).
ثامن ا :إهداء هذا البحث لروح والدي العزيزين رحمهما اهلل ،الذين أسأل اهلل أن أكون وذريتي من حسناتهما ،وأن يشفعنا فيهما،
ويجمعنا بهما في عليين.

الدراساتِالسابقة
لم يتعرض أحد لتخريج أحاديث هذا السفر العظيم (تاريخ مدينة دمشق) وآثاره ،بصورة كلية مسبق ا ،وانما الجهد السابق هو
جهد بدأه أسلفنا من طلبة علم الحديث بهذه الجامعة ،حيث بدأوا مشروع تخريج هذا السفر العظيم ،وقد سبقني في ذلك خمسة
باحثين هم:
أوالا :الباحث :حسام سكيك – حفظه اهلل ،-حيث بدأ من أول المجلد األول وحتى صفحة  56من نفس المجلد.
ثاني ا :الباحث :محمود عيسى – حفظه اهلل ،-حيث أكمل من صفحة  ،56وحتى صفحة  101من نفس المجلد.
ثالثاا :الباحث :خضر نصر – حفظه اهلل ،-حيث أكمل من صفحة  102وحتى صفحة  141من نفس المجلد.
رابع ا :الباحث :بهاء المصري – حفظه اهلل ،-حيث أكمل من صفحة  142وحتى صفحة  182من المجلد األول.
خامسا :الباحثة :نسرين مقداد – حفظها اهلل ،-حيث أكملت من صفحة  224وحتى صفحة  251من نفس المجلد.

المشكالتِوالصعاب
ال شك أن أي بحث يحتاج لبذل وقت وجهد ،ويحتاج إلى تجاوز صعاب ،وحل مشكلت ،وليس هذا البحث بمتفرد في ذلك
عن غيره من البحوث ،ولكني أسرد بعض هذه المشكلت والصعاب ،حتى يستفيد منها من يأتي بعدي بإذن اهلل ،وقد كان
أهمها:
كبير في تحديد الصفحات موضوع البحث ،نظ ار ألسباب منها :عدم إقبال طلبة العلم على تخريج هذا الكتاب
أوالا :بذلت جهدا ا
وتردد بعضهم بين استكمال بحثه للماجستير في تخريج هذا السفر أو ال ،وقد استلزم ذلك التنسيق مع كثير من الطلبة وتوزيع
صفحات المجلد األول والثاني عليهم ،ثم انسحب البعض لظروف خاصة بهم فاضطررنا لعادة توزيع الصفحات.
ثانيا  :سبق جهد توزيع صفحات التخريج ،مجهود مهم في ترقيم األحاديث ،حيث المطبوع من الكتاب غير مرقم األحاديث ،وقد
استلزم الترقيم قراءة األسانيد كافة وترقيمها مع اعتبار التحويلت إسنادا واحدا كما اتفق عليه ،ثم تبع ذلك توزيع األحاديث على
ثمانية من طلبة العلم ،انسحب منهم الحقا خمسة ،واستقر األمر على ثلثة من طلبة العلم – من زملئنا -نفع اهلل بهم جميعا.
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ثالثا :ال يخفى على أحد أن كتاب (تاريخ مدينة دمشق) كتاب متأخر بالنظر للمصنفات األصيلة في السنة ،وأسانيده نازلة ،مما
استلزم جهدا مضاعف ا من الباحث في الوقوف على تراجم الرواة سيما المتأخرين.
رابع ا :بعض الرواة المتأخرين لم أقف لهم على ترجمة ،وقد استلزم ذكرهم البحث في كتب كثيرة حتى أقع على بعض الروايات
لهم وذكر شيوخهم وتلميذهم في هذه الروايات.
خامس ا :تحقيق كتاب (تاريخ مدينة دمشق) احتوى أخطاء في أسماء بعض الرواة ،إما أن يكون ناتج عن التحقيق نفسه ،أو من
أصل المخطوط ،وقد استلزم ذلك مقارنة أسماء الرواة محل الشك مع أسمائهم المذكورة بنفس المصنف في مواضع أخرى
ومقارنة ذلك مع كتب التراجم ،وقد استطعنا بذلك حل الشكال في تراجم بعض الرواة.

حدودِالدراسة
اقتصر البحث في هذه الدراسة على دراسة األحاديث واآلثار في عدد من صفحات المجلد األول من كتاب (تاريخ مدينة
دمشق) البن عساكر – رحمه اهلل -وهي من باب (ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل السلم) صفحة  183من المجلد
األول ،وحتى نهاية باب (ذكر اليضاح والبيان عما جاء في فضلها – مدينة دمشق -من القرآن) صفحة  .223حيث اقتصرت
الدراسة على تخريج األحاديث واآلثار ودراسة حال رجالها والحكم عليهم ،ومن ثم الحكم على السناد والمتن حكم ا حديثي ا ،ولم
تستطرد الدراسة للبحث التحليلي في متون الكتاب.

منهجِالبحث
أما المنهج الذي التزمته في هذا البحث فهو المنهج االستقرائي ثم الوصفي ،وهو المنهج المناسب لمثل هذه األبحاث التي تعتمد أقوال
المتقدمين والوقوف عليها ،وترتيبها والحكم عليها ،أما عن منهج الباحث في حيثيات الرسالة وأجزائها فهو كما أبينه:

منهجِالباحثِفيِالتخريج:
أوالا :استقصي في التخريج كتب السنة التي استطعت الوقوف عليها كافة.
ثانيا :رتبت ذكر التخريج حسب أهمية الكتب المخرجة للحديث أو األثر مع تقديم تاريخ مدينة دمشق.
ثالث ا :اقتصرت في التخريج على المتابعات دون الشواهد؛ وذلك حتى ال تطول الرسالة عن المقرر لها أكاديميا.
منهجِالباحثِفيِتراجمِالرواة:
أوالا :اعتمدت تهذيب الكمال في كل من اسم الراوي وذكر شيوخه وتلميذه – إن كان من رواة التهذيب .-
ثاني ا :أثبت تاريخ ميلد ووفاة الراوي ما أمكن ذلك فإن لم أقف له على تاريخ وفاة اكتفيت بذكر طبقته عند ابن حجر إن كان
من رواة التقريب.
ثالثا :أرجع أقوال األئمة النقاد إلى مظانها من أصولهم فإن تعذر ذلك فألقدم مرجع ذكر ذلك القول.
رابع ا :الرواة المتفق على توثيقهم ال أتوسع في تراجمهم.
خامس ا :إذا كان الراوي من المدلسين اعتمدت تصنيف ابن حجر في مراتب أهل التقديس.
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سادسا :الصحابة ال أتوسع في تراجمهم وأذكرها باختصار شديد.
سابع ا :الرواة المتأخرون من أمثال مشايخ ابن عساكر أو مشايخ مشايخه ممن لم أجد فيهم صريح توثيق لكن بعض الكلم في
مدحهم قبلت روايتهم سيما إن كان تلمذتهم كثر والرواة عنهم ثقات أثبات ،وأحكم عليهم بقولي "مقبول الحديث" ،وأدرج حديثهم
في الصحيح.
ثامن ا :اعتمدت في ضبط األنساب على كتاب (األنساب للسمعاني) واختصرته في المراجع باسم (األنساب) ،فإن لم أجد أرجع
لغيره من كتب األنساب كالكمال البن ماكوال وغيره.
تاسعا :تراجم البلدان رجعت فيها إلى معجم البلدان لياقوت الحموي.
عاش ار :عند ذكر تلميذ الراوي إن ذكرت أيا من أصحاب الكتب الستة فقد رووا عنه في الكتب الستة المشهورة إال أن أبين غير
ذلك.
حادي عشر :عند أول ترجمة للراوي أعقب ذكر اسمه وتاريخ وفاته بذكر خلصة حكمي على الراوي بعد فاصلة ثم أعقب ذلك
بذكر رموز الكتب التي خرجت لهذا الراوي حسب الرموز التي اصطلح عليها ابن حجر في التقريب.
ثاني عشر :عند تكرار ذكر الراوي أذكر اسم الراوي مختص ار وأعقبه بتاريخ مولده ووفاته إن وجد ثم أذكر خلصة حكمي على
الراوي ثم نقطة فاصلة ثم أذكر بأي حديث كان أول ظهور لترجمة الراوي.
ثالث عشر :إذا كان الراوي ممن اختلفت فيهم أقوال العلماء اختلف ا شديدا اذكر ما ورد من أقوال العلماء كافة ممن استطعت
جمعه ثم أبين ترجيحي في الحكم على الراوي موضحا ومبينا أسباب هذا الحكم بالتفصيل ما أمكن.
رابع عشر :الرواة الذين لم أقف لهم على ترجمة؛ أذكر أسماءهم كما وردت بالسناد معقبا ذلك بقولي :لم أقف له على ترجمة.
خامس عشر :الرواة الذين وقفت على تراجمهم؛ لكن لم أقف على أقوال لعلماء الجرح والتعديل النقاد فيهم جرح ا وال تعديلا،
أذكر تراجمهم كما وقفت عليها ،وأكتفي بذلك وال أذكر خلصة حكم على الراوي.
سادس عشر :لم أتوسع في ترجمة الحافظ ابن عساكر وال في التعريف بكتاب (تاريخ مدينة دمشق) ،اختصا ار ألنه قد سبقني
لذلك غير واحد من طلبة العلم ممن سبقونا في تخريج بعض أحاديث هذا الكتاب العظيم النفع.
منهجِالباحثِفيِالحكمِعلىِالحديث:
أوالا :أشير للكلم المرفوع للنبي صلى اهلل عليه وسلم بالحديث ،أما ما دون ذلك من موقوف ومقطوع ودونه فأشير إليه باألثر.
ثاني ا :أذكر الحكم على الحديث أو األثر مجملا ،ثم أعقبه بتعليل الحكم بصورة تفصيلية.
ثالث ا :أحكم على الحديث أو األثر باعتبار المتابعات دون الشواهد وذلك القتصاري في التخريج على المتابعات حتى ال تطول
الرسالة عن عدد الصفحات المحدد لها أكاديميا.
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خطةِالبحث
اشتمل البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة ،أما المقدمة فقدمت فيها للبحث مبينا فيها أهميته ،وأسباب اختياري للموضوع،
وحدود الدراسة ،ومنهجي خلل البحث ،وسردا لبعض الدراسات السابقة لنفس الموضوع .أما الفصل األول فهو مقسم إلى
مبحثين :المبحث األول في ترجمة ابن عساكر رحمه اهلل وهو مقسم إلى مطلبين :أما المطلب األول :ففي ذكر اسمه ونسبه
وثناء العلماء عليه ،وأما المطلب الثاني :ففي بيان عقيدته رحمه اهلل ومجهوداته العلمية ومصنفاته .أما المبحث الثاني :فتكلمت
فيه على كتاب (تاريخ مدينة دمشق) ،وقسمته أيضا إلى مبحثين :المبحث األول :بينت فيه مكانة هذا السفر العظيم وعظيم
قدره ،وترتيبه ،ثم في المبحث الثاني :ذكرت بعض الذيول والمختصرات على تاريخ مدينة دمشق.
ثم ختمت البحث بخاتمة :وضحت فيها نتائج البحث في نقاط ،ثم شفعتها بتوجيهات لنفسي وللباحثين من ورائي إلى دراسات
مستقبلية حول نفس الموضوع أو ما يتعلق به ،عسى اهلل أن ينفعني بها وطلبة العلم .واهلل أسأل أن ينفعني بهذا البحث ويجعله
مخلص ا لوجهه ،وأن ينفع به غيري ،هو ولي ذلك والقادر عليه ،وهو حسبي ونعم الوكيل.
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الرموزِالمستخدمةِبالرسالة
الرمزِالمستخدم ِ

معنىِالرمز ِ
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البخاري في الصحيح

خت

البخاري في الصحيح معلقا

بخ

البخاري في األدب المفرد

عخ

البخاري في خلق أفعال العباد

ر

البخاري في جزء القراءة

ي

البخاري في جزء رفع اليدين

م

مسلم في الصحيح
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أبو داود في سننه

مد

أبو داود في المراسيل
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أبو داود في فضائل األنصار

خد

أبو داود في الناسخ
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أبو داود في القدر

ف

أبو داود في التفرد

ل

أبو داود في مسائله
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أبو داود في مسند مالك
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الترمذي في السنن

تم

الترمذي في الشمائل

س

النسائي في السنن

عس

النسائي في مسند علي له

كن

النسائي في مسند مالك له

ق

ابن ماجه في السنن

فق

ابن ماجه في التفسير له

ع

إذا اجتمعت األصول الستة
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الفصل األول
وفيه مبحثان:
 المبحث األول :سيرة المام ابن عساكر  -رحمه اهلل -وفيه مطلبان:
 المطلب األول :اسمه ونسبه ومكانته العلمية المطلب الثاني :عقيدته ومجهوداته العلمية وكتبه المبحث الثاني :تعريف بكتاب (تاريخ مدينة دمشق) البن عساكروفيه مطلبان:
 المطلب األول :التعريف بالكتاب -المطلب الثاني :ذكر الذيول على الكتاب والمختصرات

1

ِ

المبحثِالولِ:سيرةِابنِعساكر ِ
المطلبِالولِ:اسمهِ ِونسبهِ ِومكانتهِالعلمية

()1

هو :علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن الحسين ،أبو القاسم الدمشقي الشافعي ابن عساكر ،وعساكر لقب أو اسم
لبعض أجداده ،وال يدرى من هو .ولد في أو المحرم سنة تسع وتسعين وأربع مائة ،ووفاته في رجب سنة إحدى وسبعين وخمس
مائة ،ليلة الثنين ،حادي عشر الشهر.
ومن ثناء العلماء عليه:
قال الذهبي :المام الحافظ الكبير المجود ،محدث الشام...و كان فهما حافظا متقنا ذكيا بصي ار بهذا الشأن ال يلحق شأوه ،وال
يشق غباره ،وال كان له نظير في زمانه .وقال السمعاني :أبو القاسم كثير العلم ،غزير الفضل ،حافظ متقن ،دين خير ،حسن
السمت ،جمع بين معرفة المتون واألسانيد ،صحيح القراءة ،متثبت محتاط...جمع ما لم يجمعه غيره ،وأربى على أقرانه .وقال
ابنه القاسم :كان مواظب ا على صلة الجماعة وتلوة القرآن ،يختم كل جمعة ،ويختم في رمضان كل يوم ،ويعتكف في المنارة
الشرقية ،وكان كثير النوافل واألذكار.
المطلبِالثانيِ:عقيدتهِ ِومجهوداتهِالعلميةِ ِوكتبه ِ

أما عن عقيدته:
قال السبكي – رحمه اهلل :)2( -
هو الشيخ المام ناصر السنة وخادمها ،وقامع جند الشيطان بعساكر اجتهاده وهادمها ،إمام أهل الحديث في زمانه ،وختام
الجهابذة الحفاظ.
و قال أيضا – رحمه اهلل:)3( -
لم يزل مواظب ا على خدمة السنة والتعبد باختلف أنواعه ،صلةا وصيام ا واعتكاف ا وصدقةا ،ونشر علم وتشييع جنائز وصلت

رحم إلى حين قبض رحمه اهلل.
أما مجهوداته العلمية:

فقد ارتحل –رحمه اهلل -في طلب العلم رحلت كثيرة :فارتحل إلى العراق سنة عشرين؛ – أي وخمس مائة ،-وحج سنة إحدى
وعشرين ،وارتحل إلى خراسان على طريق أذربيجان سنة تسع وعشرين ،والى بغداد وأقام بها خمس سنين ،والى المدينة،
وأصبهان ،ونيسابور ،ومرو ،وهراة ،والكوفة ،وهمذان ،وتبريز ،والموصل(.)4

()1
()2

بتصرف من ترجمة ابن عساكر في سير أعلم النبلء للذهبي15/247 ،

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي7/215 ،

()3

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي7/223 ،

()4

بتصرف من ترجمة ابن عساكر في سير أعلم النبلء للذهبي15/247 ،

2

و قال السبكي – رحمه اهلل :)1( -
ارتحل إلى العراق ومكة والمدينة ،وارتحل إلى بلد العجم ،فسمع بأصبهان ،ونيسابور ،ومرو ،وتبريز ،وميهنة ،وبيهق،
وخسروجرد ،وبسطام ،ودامغان ،والري ،وزنجان ،وهمذان ،وأسداباذ ،وجي ،وهراة ،وبون ،وبغ ،وبوشنج ،وسرخس ،ونوقان،
وسمنان ،وأبهر ،ومرند ،وخوي ،وجرباذقان ،ومشكان ،وروذراور ،وحلوان ،وأرجيش .وسمع باألنبار ،والرافقة ،والرحبة ،وماردين،
وماكين ،وغيرها من البلد الكثيرة ،والمدن الشاسعة ،واألقاليم المتفرقة.
و عدد شيوخه في معجمه 1300 :شيخ بالسماع ،و 46شيخ ا أنشدوه ،و 290شيخ ا بالجازة ،وبضع وثمانون امرأة.
أما كتبه ومصنفاته:
فمن مصنفاته :تاريخ مدينة دمشق – وهو أشهرها وهو موضوع دراستنا ، -وعوالي مالك ،وغرائب مالك ،والمعجم ،ومناقب
الشبان ،وفضائل أصحاب الحديث ،وفضل الجمعة ،وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى األشعري ،والمسلسلت ،والسباعيات،
ومن وافقت كنيته كنية زوجته ،وفي إنشاء دار السنة ،وفي يوم المزيد ،والزهادة في الشهادة ،وطرق قبض العلم ،وحديث
األطيط ،وحديث الهبوط وصحته ،وعوالي األوزاعي وحاله ،والخماسيات ،والسداسيات ،والخضاب ،واعزاز الهجرة عند إعواز
النصرة ،والمقالة الفاضحة ،وفضل كتابة القرآن ،ومن ال يكون مؤتمن ا ال يكون مؤذن ا ،وفضل الكرم على أهل الحرم ،وفي حفر
الخندق ،وقول عثمان :ما تغنيت ،وأسماء صحابة المسند ،وأحاديث رأس مال شعبة ،وأخبار سعيد بن عبد العزيز ،ومسلسل
العيد ،وفضائل العشرة ،ومن نزل المزة ،والربوة والنيرب ،وفي كفر سوسية ،ورواية أهل صنعاء ،وبيت قوفا ،والبلط ،وقبر
سعد ،وجسرين ،وكفر بطنا ،وحرستا ،وأحاديث بعلبك ،وفضل عسقلن ،والقدس ،والمدينة ،ومكة ،وكتاب الجهاد ،ومسند أبي
حنيفة ومكحول ،والعزل ،واألربعون الطوال ،واألربعون البلدية ،واألربعون في الجهاد ،واألربعون األبدال ،وفضل عاشوراء،
والمصاب بالولد ،وعوالي شعبة ،وعوالي سفيان ،ومعجم القرى واألمصار(.)2

()1

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي7/216 ،

()2

بتصرف من ترجمة ابن عساكر في سير أعلم النبلء للذهبي15/247 ،

3

المبحثِالثانيِ:التعريفِبكتابِتاريخِمدينةِدمشقِالبنِعساكر ِ
المطلبِالولِ:التعريفِبالكتاب ِ
قال عمر عبد السلم تدمري – محقق تاريخ السلم للذهبي – في حاشية تاريخ السلم عند ذكر ترجمة الذهبي – رحمه اهلل
– للحافظ ابن عساكر ،وعند ذكر تصنيفه لكتابنا (تاريخ مدينة دمشق) قال(:)1
هو من أعظم كتب التراجم وأضخمها ،بل هو أوعى كتاب في تاريخ المدن على الطلق ،من ثمانين مجلدا ،على نسق
(تاريخ بغداد) للخطيب ولكنه أعم وأشمل .وقد اتخذ ابن عساكر من دمشق عنوانا للكتاب ألنها عاصمة بلد الشام وقاعدتها،
ولكنه أحاط بتراجم كل من أخرجته المدن والبلدان والقرى الشامية على اتساع رقعتها والتي كان تشتمل في عصره على :سوريا
ولبنان وفلسطين واألردن ،وكل من دخلها من علماء العالم السلمي ،وخصص المجلد األخير من الكتاب لتراجم النساء ،ورتب
التراجم على الحروف مع مراعات االسم الثاني والثالث ،وابتدأ بمن اسمه (أحمد) تيمنا باسم النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ولم
تقتصر تراجمه على األعلم في العصر السلمي ،بل عرض لعدة أعلم من السابقين لإلسلم بزمن طويل.
و قال صاحب الرسالة المستطرفة(:)2
تاريخ دمشق الشام :لحافظ األمة وخادمها ،ختام الجهابذة الحافظ ،وصاحب التصانيف الجليلة أبي القاسم ابن عساكر
الدمشقي في ثمانين مجلدا أو أكثر ،وفي "بغية الوعاة" في سبعة وخمسين مجلدا ،وفي أول (شرح القاموس) للشيخ مرتضى أنه
خمس وخمسون مجلدا ،أتى فيه بالعجائب ،وهو على نسق (تاريخ بغداد) ،ذكر فيه تراجم األعيان والرواة ومروياتهم ،وقد قالوا:
أنه يقصر العمر عن أن يجمع النسان فيه مثل هذا الكتاب ،وعليه أذيال وله مختصرات ،ومن مختصراته :مختصر لشهاب
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الدمشقي الشافعي المعروف بأبي شامة ،لشامة كبيرة كانت على حاجبه
األيسر ،المتوفى سنة خمس وستين وستمائة ،وهو نسختان :كبرى في خمسة عشر مجلدا ،وصغرى في خمسة مجلدات.
و قال حاجي خليفة(:)3
تواريخ دمشق؛ أعظمها تاريخ المام الحافظ أبي الحسن علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة إحدى
وسبعين وخمسمائة ،وهو في نحو ثمانين مجلدا ،ذكر تراجم األعيان ،والرواة ،ومروياتهم على نسق تاريخ بغداد للخطيب ،لكنه
أعظم منه حجم ا ،قال ابن خلكان :قال لي شيخنا الحافظ زكي الدين عبد العظيم وقد جرى ذكر هذا التاريخ وطال الحديث في
أمره :ما أظن هذا الرجل إال عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه ،وشرع في الجمع من ذلك الوقت ،واال فالعمر
يقصر عن أن يجمع النسان مثل هذا الكتاب.

()1

تاريخ السلم ،40/73 ،حاشية رقم ()2

()2

الرسالة المستطرفة7/52 ،

()3

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1/294 ،

4

المطلبِالثانيِ:ذكرِالذيولِعلىِالكتابِِوالمختصرات ِ
ليس أدل على قيمة هذا السفر العظيم من عدد المصنفات التي تلته فذيلت عليه ،واختصرته ،واعتنت به ،لذا نجد لتاريخ مدينة
دمشق ذيوالا ومختصرات عدة منها(:)1
-

ذيل لولد المصنف (القاسم) المتوفى  600هـ ،ولم يكمله.

-

ذيل أبي حفص عمر بن محمد بن منصور الدمشقي ابن الحاجب المتوفى سنة  630هـ.

-

وله أيضا :جزء فيه منتخب القاسم بن علي بن عساكر من تاريخ دمشق ،مخطوط في المكتبة الظاهرية.

-

ذيل صدر الدين أبي علي الحسن بن محمد البكري القرشي التيمي الدمشقي المتوفى سنة  656هـ

-

ذيل عليه الحافظ علم الدين قاسم بن محمد الب ارزلي إلى آخر سنة  738هـ.

-

ذيل ألبي يعلى بن القلنسي.

-

منتقى منه للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي المتوفى سنة  668هـ ،سماه (فاكهة المجالس وفكاهة
الجالس)؛ مخطوط في جامعة أكسفورد.

-

مختصر للعلمة اللغوي أبي الفضل محمد بن مكرم األنصاري الرويفعي المعروف بابن منظور المتوفى سنة 711
هـ.

-

مختصر للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة  748هـ في  10أسفار وقف عليه السخاوي بخطه ،ذكر ذلك في
(العلن بالتوبيخ).

-

منتقى للقاضي تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن شهبة الدمشقي الشافعي المتوفى سنة  851هـ ،مخطوط في الظاهرية
ورشدي أفندي وبرلين.

-

منتقى منه للحافظ ابن حجر العسقلني المتوفى سنة  852هـ ،مخطوط في دار الكتب المصرية.

-

مختصر لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة  855هـ.

-

مختصر للحافظ جلل الدين السيوطي سماه (تحفة المذاكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر) ،ذكره في (حسن
المحاضرة) له.

()1

-

مختصر للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة  1162هـ ،مخطوط في توبنجن.

-

مختصر ألبي الفتح الخطييب من رجال القرن الرابع عشر ،مخطوط في الظاهرية والتيمورية.

-

مختصر للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة  1346هـ.

-

جزء فيه منتخب من ثلثة أجزاء من تاريخ دمشق لكرم بن عبد الواحد الصفار ،مخطوط في الظاهرية.

الرسالة المستطرفة – 7/52 ،حاشية رقم ()1

5

الفصل الثاني
دراسة األحاديث
وهو لب البحث وموضوع الدراسة

6

الحديثِالول :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -باب :ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل السلم
أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل اآلبنوسي ،ثم حدثني أبو محمد هبة اهلل بن أحمد بن طاوس ،نا أبي أبو البركات،
قاال :أنا أبو محمد الجوهري ،أنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى العطشي ،نا محمد بن محمد يعني الباغندي ،نا وهبان بن
بقية الواسطي ،أنا محمد بن الحسن ،عن العوام بن حوشب ،عن سليمان بن أبي سليمان ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ،قال :قال
رسول اهلل " : الخلفة بالمدينة والملك

بالشام".

()1

 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)  1/183في موضعين من طريق هشيم عن العوام بن حوشب به بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك ( )3/80حديث رقم  4502من طريق هشيم عن العوام بن حوشب به بلفظه. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة ( )6/447من طريق هشيم عن العوام بن حوشب بلفظه. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( )4/16ترجمة رقم  1807من طريق هشيم عن العوام به جزء من الحديث بلفظه. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ) )/57من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن العوام به بلفظه موقوفا على أبي هريرة. وأخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ( )2/1175حديث رقم  2324من طريق هشيم عن العوام به بلفظه. وذكره ابن حجر في (الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس) ( )/1509حديث  1578من طريق هشيم عن العوام به بلفظهِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعِبِدِاهللِبنِعِليِِبنِعِبِدِاهللِبنِمِحمدِبنِعِليِِابنِالِبِنِ ِوسيِ(ِ،)2أبوِمحمدِ(ِ428هـِِ505ِ-هـ)ِ،ثقة ِروى عن :الجوهري ،والتنوخي ،وأبي طالب العشاري .روى عنه :ابن عساكر( ،)3ومحمد بن محمد السنجي ،وعبد اهلل
الحلواني( .)4قال السلفي( )5وابن ناصر( :)6ثقة ،وقال الذهبي :المام المحدث الصادق(ِ .)7
حمدِبنِأبِيِالبِِركِاتِالشِافِعيِِ(ِ462هـِِ536ِ-هـ)ِ،ثقة
ِ
اوسِ،أبِوِِمِ
ةِاهللِبنِأحِمدِبنِعِبِدِاهللِبنِعِليِِبنِطِ ِ
ِ
ِهِبِروى عن :والده أبي البركات ،وأبي القاسم بن أبي العلء ،والبانياسي .روى عنه :الحافظ ابن عساكر ،والسلفي ،وأبو القاسم ابن
الحرستاني .قال ابن عساكر( )8والذهبي( :)9ثقة ،وروى عنه السمعاني ومدحه والسلفي ووثقه(ِ .)10
اوسِبنِمِ ِوسِىِبنِالعِبِاسِ،أبِوِِالبِِركِاتِالمِقِرئِالبِغِدِاديِ ِِ(ِ413هـِِ492ِ-هـ)ِ،ثقة
ِِأحِمدِبنِعِبِدِاهللِبنِعِليِِبنِطِ ِروى عن :عبيد اهلل األزهري ،وأبي طالب بن بكير ،وابن غيلن .روى عنه :ابنه هبة اهلل بن أحمد ،والفقيه نصر المقدسي،
ونصر اهلل بن عبد القوي المصيصي .قال ابن عساكر

()11

()1

والذهبي( :)12ثقة.

تاريخ مدينة دمشق1/183 ،

()2

بمد األلف وفتح الباء الموحدة أو سكونها وضم النون وفي آخرها السين المهملة بعد الواو ،هذه النسبة إلى آبنوس وهو نوع من الخشب البحري يعمل منه أشياء،

()3

تاريخ مدينة دمشق1/183 ،

وانتسبت جماعة إلى تجارتها ونجارتها (األنساب)1/67 ،
()4

تاريخ السلم35/107 ،

()5

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد/148 ،

()6

سير أعلم النبلء19/278 ،

()7

سير أعلم النبلء19/277 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق73/358 ،

()9

سير أعلم النبلء20/98 ،

()10

سير أعلم النبلء20/98 ،

()11

تاريخ مدينة دمشق71/235 ،

()12

تاريخ السلم34/114 ،
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 الحِسِنِبنِعِليِِبنِمِحمدِ،أبِوِِمِحمدِالجوهريِالشيرازيِ(ِ،)1المقنعيِ(ِ363(ِ)2هـِِ454ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :أبي عمر بن حيوية ،وأبي بكر القطيعي ،والدارقطني .روى عنه :أبو غالب أحمد بن البنا ،وأبو نصر بن ماكوال الحافظ ،وأبو

الغنائم محمد بن علي النرسي .قال الخطيب البغدادي( )3والسمعاني( :)4ثقة ،وقال الذهبي :المام المحدث الصدوق(.)5
حمدِبنِأحِمدِبنِيِحِيِىِبنِعِبِدِاهللِبنِإِسِمِاعِيِلِ،أبِوِِعِليِِالبِِزازِالعِطِشيِ(ِ374(ِ)6هـ)ِ،ثقة
ِ
 مِروى عن :محمد بن محمد الباغندي ،وعلي بن حماد الخشاب ،وأبي بكر بن أبي داود السجستاني .روى عنه :الحسن بن علي
الجوهري ،وأبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد ،والحسن بن محمد الخلل .قال الخلل والعتيقي :ثقة وزاد :مأمون(.)7
الواسِطيِِالبِغِدِاديِِ(ِ213هـِِ312ِ-هـ)ِ،ثقةِيدلس ِ
 مِحمدِبنِمِحمدِبنِسِلِيِمِانِ،أبِوِِبِكِرِالباغِنديِ(ِ ِ)8روى عن :وهب بن بقية وهبان الواسطي ،وعلي بن المديني ،وشيبان بن فروخ .روى عنه :أبو بكر بن المقرئ ،والحاكم أبو
أحمد ،ودعلج بن أحمد السجزي(ِ.)9قال هبة اهلل بن الحسن الطبري :كان يسرد الحديث من حفظه(،)10و قال محمد بن أبي
خيثمة :ثقة كثير الحديث( ،)11وقال :وكان حافظا فهما عارفا( ،)12وقال أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس :كان مدلسا(،)13
وقال أبو بكر بن عبدان :كان يخلط ويدلس ،وقال الدارقطني :كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرق( ،)14وقال أبو
بكر السماعيلي :ال أتهمه في قصد التدليس ولكنه خبيث التدليس ومصحف أيضا ،وقال الخطيب :لم يثبت من أمر ابن
الباغندي ما يعاب به سوى التدليس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح(ِ .)15
حمدِوهِبِانِ(ِ155هـِِ239ِ-هـ)ِ،ثقةِ،مِدِس
ِ
ِِوهِبِبنِبِقيِةِبنِعِثِمِانِ،أبِوِِمِروى عن :عبد األعلى بن عبد األعلى ،وهشيم بن بشير ،وأبي خالد األحمر .روى عنه :أبو زرعة( ،)16ومسلم وأبو داود( .)17قال
الخطيب
()1

()18

والذهبي

()19

وابن حجر( :)20ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)21

بكسر الشين المعجمة والياء الساكنة آخر الحروف والراء المفتوحة بعدها األلف وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى شيراز وهي قصبة فارس ودار الملك بها (األنساب،

)8/218
()2

بضم الميم وفتح القاف والنون وتشديدها وفي آخرها العين المهملة...قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ :أبو محمد الجوهري يقال له المقنعي ،سمعتهم

()3

تاريخ بغداد8/397-398 ،

ببغداد يقولون :إنه أول من تقنع تحت العمامة كما يفعله العدول اليوم ببغداد (األنساب)12/402 ،
()4

األنساب12/402 ،

()5

سير أعلم النبلء18/68 ،

()6

بفتح العين والطاء المهملتين وفي آخرها الشين المعجمة ،هذه النسبة إلى سوق العطش ،وهو موضع ببغداد بالجانب الشرقي (األنساب)9/326 ،

()7

تاريخ بغداد2/257 ،

()8

بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى باغند ،وظني أنها قرية من قرى واسط (األنساب)2/45 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق55/166 ،

()10

تاريخ بغداد4/345 ،

()11

تاريخ بغداد4/347 ،

()12

سير أعلم النبلء14/384 ،

()13

تاريخ بغداد4/346 ،

()14

تاريخ بغداد4/347 ،

()15

تاريخ بغداد4/348 ،

()16

الجرح والتعديل9/28 ،

()17

تهذيب الكمال31/115 ،

()18

تاريخ بغداد15/634 ،

()19

الكاشف2/356 ،

()20

تقريب التهذيب ،/654 ،ترجمة7469 :

()21

الثقات البن حبان9/229 ،
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الواسِطيِِ(ِ287هـ)ِ،ثقةِ،خِلِتِق
ِمِحمدِبنِالحِسِنِبنِعِمِِرانِالمِِزنيِِ ِروى عن :العوام بن حوشب ،وسعيد بن أبي عروبة ،ومبارك بن فضالة .روى عنه :وهب بن بقية الواسطي ،وأحمد بن حنبل،
وعمار بن خالد التمار( .)1قال ابن معين( )2والذهبي( )3وابن حجر( :)4ثقة ،وقال أحمد :ليس به بأس ،وقال أبو حاتم :ال بأس
به( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان أحمد حسن الرأي فيه ،وليس هذا بمحمد بن الحسن بن أبي يزيد ،ذاك ضعيف(ِ .)6
ىِالواسِطيِِ(ِ248هـ)ِ،ثقةِ،ع
الربِعيِِ،أبِوِِعِيِسِ ِ
ِالعِِوامِبنِحِ ِوشِبِبنِيِ ِزيِدِالشِيِبِانيِِ ِروى عن :سليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس ،وابراهيم بن يزيد النخغي ،وعطاء بن السائب .روى عنه :محمد بن الحسن
الواسطي ،وشعبة بن الحجاج ،محمد بن عبيد الطنافسي( .)7قال ابن معين( )8وأبو زرعة( )9والعجلي

()10

وابن حجر( :)11ثقة وزاد:

ثبت فاضل ،وقال أحمد :ثقة ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح(،)12و قال الذهبي :وثقوه( ،)13وقال النسائي :ليس به بأس(ِ .)14
انِبنِأبِيِسِلِيِمِانِالقِِرشيِِالهِاشِميِِ،مولىِعِبِدِاهللِبنِعِبِاسِ(منِالثالثة)ِ،مجهولِ،ت ِ
ِ
ِسِلِيِمِروى عن :أبيه ،وأنس بن مالك ،وأبي هريرة (قيل) .روى عنه :العوام بن حوشب وفي روايته عنه اختلف( ،)15وقتادة

()16

قال ابن معين :ال أعرفه( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال الذهبي :ال يكاد يعرف( ،)19وقال في الكاشف :مجهول(،)20
وقال ابن حجر :مقبول(ِ .)21
ِأبِوِِسِلِيِمِانِ،مجهول ِروى عنه :ابنه سليمان بن أبي سليمان( .)22قال الذهبي :مجهول(ِ .)23
ِأبِوِِهِ ِريِِرةِ–ِِ57(ِ-هـ) ِصحابي جليل ،أكثر الصحابة رواية ،مسنده خمسة آالف وثلثمائة حديث وكسر ،اختلف في اسمه على أقوال كثيرة ،أشهرها
()1

تهذيب الكمال25/72 ،

()2

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/375 ،ترجمة4855 :

()3

الكاشف2/164 ،

()4

تقريب التهذيب ،/530 ،ترجمة5818 :

()5

الجرح والتعديل7/226 ،

()6

الثقات البن حبان7/411 ،

()7

تهذيب الكمال22/427-428 ،

()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/148 ،ترجمة508 :

()9

الجرح والتعديل22/7 ،

()10

تاريخ الثقات377/ ،

()11

تقريب التهذيب ،/479 ،ترجمة5211 :

()12

الجرح والتعديل22/7 ،

()13

الكاشف2/100 ،

()14

تهذيب الكمال22/429 ،

()15

تهذيب الكمال11/442 ،

()16

الثقات البن حبان4/315 ،

()17

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/203 ،ترجمة - 3961 :الجرح والتعديل4/122 ،

()18

الثقات البن حبان4/315 ،

()19

ميزان االعتدال2/211 ،

()20

 ،/459ترجمة2095 :

()21

تقريب التهذيب ،/249 ،ترجمة2567 :

()22

تهذيب الكمال11/442 ،

()23

مختصر تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم البن الملقن3/1186 ،
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عبد الرحمن بن صخر الدوسي(ِ .)1
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف؛ ألن سليمان بن أبي سليمان وأباه مجهوالن ،وهو حديث غريب مداره على
سليمان بن أبي سليمان عن أبيه وكلهما مجهول ،فالحديث ضعيف.
الحديثِالثاني :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرناه أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراوي ،أنا أبو بكر البيهقي ،أنا علي بن أحمد بن عبدان ،أنا أبو بكر بن محمويه
العسكري ،نا أحمد بن علي ،نا يحيى بن معين ،نا هشيم .وأخبرناه أبو عبد اهلل الفراوي ،أنا البيهقي ،أنا محمد بن عبد اهلل
الحافظ ،حدثني محمد بن صالح بن هانئ وكتبه لي بخطه ،أنا السري بن خزيمة ،نا عمرو بن عون ،نا هشيم ،عن العوام بن
حوشب ،عن سليمان بن أبي سليمان ،عن أبيه ،عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل " :الخلفة بالمدينة والملك

بالشام".

()2

 سبق تخريجه بالحديث األولِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِالفِضلِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِعبدِاهللِالصاعديِالفراويِ(ِ)3النيسابوري(ِ441هـِِ530ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :الحافظ أبي بكر البيهقي ،وأبي عثمان الصابوني ،وأبي القاسم القشيري .روى عنه :أبو القاسم ابن عساكر ،وأبو
علء العطار ،وأبو سعد بن الصفار .قال الذهبي :الشيخ المام( ،)4وقال أبو سعد السمعاني :إمام...ما رأيت في شيوخي
مثله( ،)5وقال مرة :الفقيه المحدث ،وقال عبد الرشيد بن علي الطبري بمرو :الفراوي ألف راوي(ِ .)6
ِأحمدِبنِالحسينِبنِعليِبنِموسىِاإلمامِأبوِبكرِالبيهقيِالخِسروجرديِ(ِ384(ِ)7هـِِ458ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :علي بن أحمد بن عبدان( ،)8أبي عبد اهلل الحافظ الحاكم ،وأبي عبد الرحمن السلمي .روى عنه :أبو عبد اهلل الفراوي،
وزاهر بن طاهر الشحامي ،وعبد الجبار بن محمد الحواري .قال الذهبي :كان واحد زمانه ،وفرد أقرانه ،وحافظ أوانه ،ومن كبار
أصحاب أبي عبد اهلل الحاكم( ،)9وقال مرة :الحافظ العلمة الثبت الفقيه( ،)10وقال ابن الجوزي :كان واحد زمانه في الحفظ
والتقان(ِ .)11
ِعليِبنِأحمدِبنِعبدانِبنِمحمدِبنِالفرجِبنِسعيدِ،أبوِالحسنِالهوازيِِ،وأصلهِشيرازيِ(ِ415هـ)ِ،ثقةروى عن :محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ،وأحمد بن عبيد الصفار البصري ،وأبي القاسم الطبراني .روى عنه :أبو بكر

()1
()2
()3

بتصرف ،الصابة في تمييز الصحابة7/348 ،

تاريخ مدينة دمشق1/183 ،

بضم الفاء وفتح الراء بعدهما األلف وفي آخرها الواو ،هذه النسبة إلى فراوة ،وهي بليدة على الثغر مما يلي خوارزم يقال لها "رباط فراوة" بناها أمير خراسان عبد اهلل

بن طاهر في خلفة المأمون (األنساب)10/166 ،
()4

سير أعلم النبلء19/615-617 ،

()5

طبقات الشافعية الكبرى6/167 ،

()6

سير أعلم النبلء19/618 ،

()7

بضم الخاء المعجمة وسكون السين المهملة وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى خسروجرد ،وهي قرية من

()8

سير أعلم النبلء18/164 ،

ناحية بيهق وكانت قصبتها ثم صارت القصبة سبزوار (األنساب)5/126 ،
()9

تاريخ السلم30/438-440 ،

()10

سير أعلم النبلء18/163 ،

()11

المنتظم16/97 ،

10

البيهقي ،وأبو عبد اهلل الثقفي ،وأبو القاسم القشيري .قال الخطيب( )1والذهبي :ثقة(ِ .)2
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمويهِأبوِبكرِالعسكريِ(ِ)3(350هـ)ِ،ثقةروى عن :أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد قاضي حمص ،وعمران بن موسى بن أيوب النصيبي ،وهارون بن أبي الهيذام
العسقلني .روى عنه :أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،وأحمد بن عبد العزيز الجوهري البصري ،والقاضي أبو محمد عبد
اهلل بن ابي زرعة الرازي الفقيه( .)4حسن حاله الصيداوي( ،)5وقال الجرجاني :ثقة( ،)6وقال ابن حجر :من الثقات(ِ .)7
ِأحمدِبنِعليِبنِسعيدِبنِإبراهيمِالقرشيِالمويِ،أبوِبكرِالمروزيِالقاضيِ(ِ292هـ)ِ،ثقةِ،سروى عن :ابن معين ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ،وأبي خيثمة زهير بن حرب .روى عنه :أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه
العسكري ،والنسائي ،وابراهيم بن محمد بن صالح الدمشقي( .)8قال النسائي( )9والذهبي

()10

وابن حجر( :)11ثقة وزاد :حافظ ،وقال

النسائي في موضع :ال بأس به(ِ .)12
ِيحيىِبنِمعينِبنِعونِبنِزيادِبنِبسِطامِ،أبوِزكرياِالمريِ،مرةِغطفان (ِ158هـِِ233ِ-هـ)ِ،ثقةِإمامِ،ع ِروى عن :هشيم ،وعبد اهلل بن المبارك ،يحيى بن سعيد القطان .روى عنه :أحمد بن حنبل ،وأبو خيثمة زهير بن حرب ،ومحمد
بن سعد الكاتب .وقال الخطيب :كان إمام ا رباني ا ،عالم ا ،حافظ ا ،ثبت ا ،متقن ا( ،)13وقال أبو حاتم :إمام( ،)14وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :علما يقتدى به في األخبار ،وامام ا يرجع إليه في اآلثار( ،)15وقال الذهبي :فضائله كثيرة( ،)16وقال ابن حجر :ثقة
حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل(ِ .)17
ِهشيمِبنِبشيرِبنِأبيِخازمِ،أبوِمعاويةِالسلميِالواسطيِ(ِ104هـِِ183ِ-هـ(ِ،))18ثقةِيدلسِ ِويرسلِ،عروى عن :العوام بن حوشب ،ومحمد بن مسلم بن شهاب ،ويحيى بن سعيد األنصاري .روى عنه :ابن معين ،ويعقوب بن
إبراهيم الدورقي ،وعلي بن عبد اهلل ابن المديني( .)19قال ابن معين :كان هشيم يدلسه  -يعني زهير السلولي وهو ضعيف  -عن

()1
()2

تاريخ بغداد13/232 ،

تاريخ السلم28/381 ،

()3

تاريخ السلم25/474 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق51/153 ،

()5

معجم الشيوخ البن جميع الصيداوي ،/70 ،حيث قال في المقدمة :ونخرج عن كل واحد منهم  -أي شيوخه  -حديثا أو حكاية مستحسنة (مقدمة المعجم)/56 ،

()6

تاريخ جرجان ،/538 ،ترجمة1151 :

()7

األحاديث العشرة العشارية االختيارية البن حجر ،/25 ،الحديث األول

()8
()9

تهذيب الكمال1/407-410 ،

تاريخ بغداد5/498 ،

()10
()11

تاريخ السلم22/57 ،
تقريب التهذيب/52 ،

()12

تهذيب الكمال1/410 ،

()13

تاريخ بغداد16/264 ،

()14

الجرح والتعديل9/192 ،

()15

الثقات ،البن حبان9/263 ،

()16

الكاشف2/376 ،

()17

تقريب التهذيب ،/668 ،ترجمة7651 :

()18

تاريخ بغداد16/130 ،

()19

تهذيب الكمال30/276 ،

11

يونس عن الحسن ثم قال يحيى :كان هشيم يأخذ الحديث من السحاب( ،)1ذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان مدلسا( ،)2وقال
العجلي :ثقة وكان يدلس ،وكان يعد من حفاظ الحديث( ،)3وقال ابن المبارك :من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم(،)4
وقال عبد الرحمن بن مهدي :كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري ،وقال يزيد بن هارون :ما رأيت أحفظ من هشيم إال
سفيان الثوري إن شاء اهلل( ،)5وقال أبو حاتم :ثقة ،وسئل أبو زرعة عن جرير وهشيم فقال :هشيم أحفظ ،وسئل عن هشيم ويزيد
بن هارون فقال :هشيم أحفظهما( ،)6وقال ابن سعد :كان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثي ار فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجة
وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشئ( ،)7وقال الذهبي :إمام ثقة مدلس( ،)8وقال ابن حجر :ثقة ثبت كثير التدليس والرسال
الخفي( ،)9وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين

()10

ممن يقبل حديثهم إذا صرحوا بالتحديث ،وقد عنعن في

هذا السنادِ .
ِالعوامِبنِحوشبِ،أبوِعيسىِالواسطيِ(ِ248هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)1ِسليمانِبنِأبيِسليمانِالقرشيِالهاشميِ .مجهول ،سبق بالحديث (ِ .)1ِأبوِسليمان .مجهول ،سبق بالحديث (ِ .)1ِأبوِهريرةِ–ِ .-صحابي جليل ،مكثر ،سبق بالحديث (ِ .)1ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِحمدويهِبنِنعيمِبنِالحكمِالضبيِ،يعرفِبابنِالبيعِ(ِ321هـِِ405ِ-هـ)روى عن :محمد بن صالح بن هانئ ،وأبي العباس األصم ،وأبي عبد اهلل ابن األخرم .روى عنه :أبو بكر أحمد بن الحسين
البيهقي ،والدارقطني ،ومحمد بن أبي الفوارس .قال الخطيب :كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ...كان ثقة( ،)11وقال
أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ :إمام أهل الحديث في عصره ،وسئل الدارقطني :أيهما أحفظ ابن منده أو ابن البيع؟
فقال :ابن البيع أتقن حفظا( ،)12وقال أبو إسماعيل عبد اهلل بن محمد األنصاري :ثقة في الحديث رافضي خبيث( ،)13وقال
الذهبي :المام الحافظ الناقد العلمة شيخ المحدثين(ِ .)14
رِ،الوراقِالنيسابوريِ(ِ340هـ)ِ،ثقة
ِ
ِمحمدِبنِصالحِبنِهانئِ،أبوِجعفروى عن :السري بن خزيمة وغيره .روى عنه :أبو عبد اهلل الحاكم( ،)15وأبو بكر بن إسحاق ،وأبو علي الحافظ( .)16قال الحاكم:
()1
()2

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/343 ،ترجمة291 :
الثقات البن حبان7/587 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/459 ،

()4

التاريخ الكبير ،للبخاري8/242 ،

()5

تاريخ بغداد16/137,138 ،

()6

الجرح والتعديل9/116 ،

()7

الطبقات الكبير البن سعد9/315 ،

()8
()9

الكاشف2/338 ،

تقريب التهذيب ،/642 ،ترجمة7312 :

()10
()11

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/47 ،ترجمة111 :

تاريخ بغداد3/509-510 ،

()12

تاريخ السلم28/129 ،

()13

تاريخ السلم28/131 ،

()14

سير أعلم النبلء17/163 ،

()15

األنساب1/127 ،

()16

طبقات الشافعية الكبرى3/174 ،

12

الثقة المأمون( ،)1وقال ابن كثير :كان يفهم ويحفظ ،وكان ثقة زاهدا(ِ .)2
ِالسريِبنِخزيمةِبنِمعاويةِالحافظِأبوِمحمدِالبيورديِ(ِ275(ِ)3هـ)ِ،ثقةروى عن :عبدان بن عثمان ،وأبي نعيم ،وأبي عبد الرحمن المقرئ .روى عنه :محمد بن صالح بن هانئ ،وابن خزيمة ،والحسن
بن يعقوب .قال الذهبي :الثقة( ،)4وقال مرة :المام الحافظ الحجة ،محدث نيسابور ،وقال الحاكم :هو شيخ فوق الثقة( ،)5وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :مستقيم الحديث(ِ .)6
ِعمروِبنِعونِبنِأوسِبنِجعدِالسلميِ،أبوِعثمانِالواسطيِالبزازِ(ِ225هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :حماد بن سلمة ،وشريك ،وهشيم .روى عنه :البخاري ،وأبو داود ،عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي

()7

قال يزيد بن هارون :كان عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خي ار .وقال أبو حاتم :ثقة حجة ،وقال أبو زرعة :قل من رأيت
أثبت من عمرو بن عون( ،)8وقال العجلي :صاحب سنة ،رجل صالح( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال ابن حجر :ثقة
ثبت(ِ .)11
الحكمِعلىِالحديث:الحديث بهذا السناد ضعيف؛ ألن فيه مجهولين سليمان بن أبي سليمان وأبوه ،وسائر رجاله ثقات.
الحديثِالثالث :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرناه أبو محمد عبد اهلل بن أحمد األكفاني ،أنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلب ،أنا أبو بكر محمد بن أحمد
بن عثمان بن أبي الحديد ،نا عبد اهلل بن أحمد بن زبر ،نا الهيثم بن سهل ،نا هشيم بن بشير ،عن العوام بن حوشب ،عن
سليمان بن أبي سليمان ،عن أبيه ،عن أبي هريرة أن رسول اهلل  قال" :الخلفة بالمدينة والملك بالشام".

()12

 سبق تخريجه بالحديث األولِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِأبوِمحمدِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمِحمدِبنِهبةِاهللِالدمشقيِِ،المعروفِبابنِال كفانيِ(ِ444(ِ)13هـِِ524ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي نصر بن طلب ،وأبي بكر الخطيب ،وأبي الحسن بن أبي الحديد .روى عنه :ابن عساكر ،وأبو بكر ابن
العربي ،وأبو طاهر السلفي .قال ابن عساكر :سمعت منه الكثير ،وكان ثقةا ثبتا متيقظا ،معنيا بالحديث وجمعه ،غير أنه كان

()1

األنساب1/127 ،

()2

البداية والنهاية البن كثير11/225 ،

()3

بفتح األلف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى أبيورد وهي بلدة من بلد

()4

تاريخ السلم20/352 ،

خراسان ،وقد ينسب إليها الباوردي (األنساب)1/107 ،
()5

سير أعلم النبلء13/245 ،

()6

الثقات البن حبان8/302 ،

()7

تهذيب الكمال22/177-178 ،

()8
()9

الجرح والتعديل6/252 ،

تاريخ الثقات للعجلي/368 ،

()10
()11

الثقات البن حبان8/485 ،

تقريب التهذيب ،/470 ،ترجمة5088 :

()12

تاريخ مدينة دمشق1/183 ،

()13

بفتح األلف وسكون الكاف وفتح الفاء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بيع األكفان (األنساب)1/336 ،
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عس ار في التحديث ،وقال السلفي :هو حافظ مكثر ثقة( ،)1وقال الذهبي :الشيخ المام المفنن المحدث األمين مفيد الشام(ِ .)2
ِالحسينِبنِمحمدِبنِأحمدِبنِالحسينِبنِأحمدِبنِطالبِ،أبوِنصرِالقرشيِالخطيبِ(ِ379هـِِ470ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر بن أبي الحديد ،وأبي مسعود صالح بن أحمد الميانجي ،وأبي الحسن العتيقي .روى عنه :أبو محمد بن
األكفاني ،وأبو القاسم بن السمرقندي ،وأبو الحسين بن قبيس .قال النسيب( )3وابن األكفاني( )4والذهبي( :)5ثقة وزاد ابن األكفاني:
مأمون والذهبي :الشيخ المامِ .
ِمحمدِبنِأحمدِبنِعثمانِبنِالوليدِبنِالحكمِ،أبوِبكرِبنِأبيِالحديدِالسلميِالدمشقيِ(ِ309هـِِ405ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الدحداح أحمد بن محمد ،ومحمد بن جعفر الخرائطي ،ومحمد بن يوسف الهروي .روى عنه :أبو علي األهوازي،
وأبو القاسم الحنائي ،وأبو الحسن بن السمسار( .)6قال ابن ماكوال :كان من األعيان حدثنا عنه جماعة من الدمشقيين( ،)7وقال
الكتاني :كان ثقة مأمون ا ،وقال الذهبي :كان مسند الشام في وقته(ِ .)8
ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِربيعةِبنِسليمانِبنِخالدِبنِابنِزبرِ،أبوِمحمدِالربعيِ(ِ255هـِِ329ِ-هـ)ِ،متروكروى عن :الهيثم بن سهل ،وأحمد بن عبيد بن ناصح ،ومحمد بن سليمان المنقري .روى عنه :أبو بكر بن أبي الحديد ،وأبو
هاشم المؤدب ،وأبو الحسن الدارقطني( .)9قال الخطيب :كان غير ثقة( ،)10وقال ابن ماكوال :ال يرتضونه ،وقال الذهبي :المام
العالم المحدث الفقيه...لكن ما أتقن( ،)11وقال مرة :حدث عن الهيثم بن سهل بخبر باطل( ،)12قال ابن حجر :والعهدة على الهيثم
في ذلك الحديث( ،)13وقال مسلمة بن قاسم:كان ضعيفا يزن بكذب وسمعت بعض أصحاب الحديث يقول :كذاب(ِ .)14
ِالهيثمِبنِسهلِالتستريِ(ِ260هـ)ِ،ضعيفروى عن :حماد بن زيد ،وأبي عوانة ،وعمران بن عيينة .روى عنه :القاضي أبو محمد بن زبر ،وجعفر بن حمدان والد
القطيعي ،وعلي بن حماد الخشاب( .)15قال الدارقطني :كان ضعيف ا( ،)16وقال الذهبي :محدث لين( ،)17وقال مسلمة بن قاسم:
جائز الحديث(.)18
ِهِشيمِبنِبشيرِ،أبوِمعاويةِالسلميِ(ِ104هـِِ183ِ-هـ) .ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)2()1

تاريخ مدينة دمشق73/359-360 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق14/297-298 ،

( )2سير أعلم النبلء19/576 ،
()4

تاريخ السلم ،31/319 ،سيبر أعلم النبلء18/376 ،

()5

سير أعلم النبلء18/375 ،

()6

سير أعلم النبلء17/184-185 ،

()7

الكمال البن ماكوال2/55 ،

()8

تاريخ السلم28/121 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق27/23-24 ،

()10

تاريخ بغداد11/29 ،

()11

سير أعلم النبلء15/315 ،

()12

ميزان االعتدال2/391 ،

()13

لسان الميزان4/426 ،

()14

لسان الميزان4/427 ،

()15

تاريخ بغداد16/92-93 ،

()16

علل الدارقطني2/40 ،

()17

سير أعلم النبلء12/158 ،

()18

لسان الميزان8/358 ،
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ِالعوامِبنِحوشبِ،أبوِعيسىِالواسطيِ(ِ248هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)1ِسليمانِبنِأبيِسليمانِالقرشيِالهاشميِ .مجهول ،سبق بالحديث (ِ .)1ِأبوِسليمان .مجهول ،سبق بالحديث (ِ .)1ِأبوِهريرةِ–ِ .-صحابي جليل ،مكثر ،سبق بالحديث (ِ .)1الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن فيه عبد اهلل ابن زبر وهو متروك ،سليمان بن أبي سليمان وأبوه
مجهوالن ،وسائر رجاله ثقات.
الحديثِالرابع :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراوي ،أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،نا أبو عبد اهلل الحافظ ،حدثني أبو بكر
محمد بن داود بن سليمان الزاهد ،أنا أبو علي محمد بن محمد بن األشعث الكوفي –بمصر -حدثني أبو الحسن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ،حدثني أبي إسماعيل ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن أبيه جعفر بن محمد،
عن أبيه ،عن جده علي بن الحسين ،عن أبيه الحسين بن علي ،عن أبيه علي بن أبي طالب :أن يهودي ا كان يقال له حريحرة

()1

كان له على رسول اهلل  دنانير .فتقاضى النبي  ،فقال له" :يا يهودي ما عندي ما أعطيك" قال :فإني ال أفارقك يا محمد
حتى تعطيني مالي ،فقال نبي اهلل " :إذا أحبس معك" فحبس معه ،فصلى رسول اهلل  الظهر والعصر والمغرب والعشاء
اآلخرة والغداة ،وكان أصحاب رسول اهلل  يتهددونه ويتوعدونه ،ففطن رسول اهلل  فقال" :ما الذي تصنعون به" قالوا :يا
رسول اهلل يهودي يحبسك؟ فقال رسول اهلل " :منعني ربي أن أظلم معاهدا وال غيره" ،فلما ترحل النهار قال اليهودي :أشهد أن
ال إله إال اهلل وأشهد أنك رسول اهلل ،وشطر مالي في سبيل اهلل ،أما واهلل ما فعلت الذي فعلت بك إال ألنظر إلى نعتك في
التوراة :محمد بن عبد اهلل مولده بمكة ومهاجره بطيبة( )2وملكه بالشام ،ليس بفظ وال غليظ وال سخاب( )3في األسواق ،وال متزين
بالفحش وال قوله الخنا( ،)4أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل ،وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك اهلل .وكان اليهودي كثير
المال(.)5
 أخرجه الحاكم في المستدرك ( )2/730كتاب (تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسلين) باب (ومن كتاب آيات رسول اهلل التي هي دالئل النبوة) حديث رقم  4301عن أبي بكر محمد بن داود الزاهد به متقارب األلفاظ.
 وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة ( )6/281عن أبي بكر محمد بن داود الزاهد به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِالفضلِبنِأحمدِ،أبوِعبدِاهللِالفراويِ (ِ441هـِِ530ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2ِ-أحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالبيهقيِ(ِ384هـِِ458ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2

()1

ترجم له ابن حجر في الصابة تحت اسم جريج السرائيلي 1/581 ،وقال :ووجدته في موضع آخر جريجرة ،وذكره البيهقي في الدالئل مبهما ،6/281 ،ونقله ابن

()2

بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة وهو اسم لمدينة رسول اهلل  يقال لها طيبة وطابة من الطيب وهي الرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتها فيما قيل (معجم البلدان،

منظور في مختصر تاريخ دمشق باسم جيريجرة ،1/79 ،وذكره الحاكم في المستدرك 2/730 ،باسم جريجرة
)4/53
()3

السخب :الصخب بلغة ربيعة (العين)4/203 ،

()4

الخنا من الكلم أفحشه (العين)4/310 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق1/184 ،
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ِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِعبدِاهللِالحاكمِابنِالبيعِ(ِ321هـِِ405ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2ِمحمدِبنِداودِبنِسليمانِبنِجعفرِ،أبوِبكرِالزاهدِالنيسابوريِ(ِ342هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عمرو الحرشي ،ومحمد بن إبراهيم البوسنجي ،ومحمد بن النضر الجارودي .روى عنه :أبو عبد اهلل
الحاكم( ،)1وأبو بكر بن أبي داود السجستاني ،وأبو العباس بن عقدة .قال الخطيب :كان ثقة فهما ،وقال الدارقطني :فاضل
ثقة( ،)2وقال الذهبي :أحد األئمة في الحديث( ،)3وقال مرة :كان صدوق ا مقبوالا واسع العلم حسن الحفظ( ،)4و قال مرة :كان
صدوق ا حسن المعرفة ،من أوعية العلم ،وقال الحاكم :كان من المقبولين( ،)5وقال الخليلي :معروف بالحفظ(ِ .)6
ِمحمدِبنِمحمدِبنِالشعثِ،أبوِالحسنِالكوفيِ،متهمِبالكذبقال ابن عدي :مقيم بمصر كتبت عنه بها حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريب من ألف حديث عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ،عن أبيه ،عن جده ،إلى أن ينتهي إلى علي والنبي  كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط
طري على كاغد( )7جديد فيها مقاطيع وعامة مسنده مناكير كلها أو عامتها ،فذكرنا روايته هذه األحاديث عن موسى هذا ألبي
عبد اهلل الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،وكان شيخا من أهل البيت
بمصر وهو أخ الناصر وكان أكبر منه فقال لنا :كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من
الرواية ال عن أبيه وال عن غيره( ،)8وقال الذهبي :وكان متهم ا(ِ .)9
ِموسىِبنِإسماعيلِبنِموسىِبنِجعفرِ،أبوِموسىروى عن :أبيه .روى عنه محمد بن محمد بن األشعث(ِ .)10
ِإسماعيلِبنِموسىِبنِجعفرِبنِمحمدِبنِعليِبنِالحسينِبنِعليِبنِأبيِطالبروى عن :أبيه .روى عنه :أبو علي محمد بن محمد بن األشعث(ِ .)11
ِموسىِبنِجعفرِبنِمحمدِبنِعليِبنِالحسينِبنِعليِِ،أبوِالحسنِالهاشميِ(ِ128هـِِ183ِ-هـ)ِ،صدوقِ،تِقروى عن :أبيه .روى عنه :بنوه علي وابراهيم واسماعيل وحسين ،وأخواه محمد وعلي ابنا جعفر( .)12قال أبو حاتم :ثقة صدوق
إمام من أئمة المسلمين ،وقال ابن أبي حاتم :صدوق إمام( ،)13وقال ابن العراقي :أرسل عن آبائه( ،)14وقال الذهبي :صالح ا
عالم ا عابدا متأله ا(،)15
()1

تاريخ السلم25/270 ،

()2

تاريخ بغداد3/171-172 ،

()3

تاريخ السلم25/269 ،

()4

تاريخ السلم25/270 ،

()5

سير أعلم النبلء15/421 ،

()6

سير أعلم النبلء15/422 ،

()7

الكاغد :القرطاس ،معرب (القاموس المحيط)1/315 ،

()8

الكامل في الضعفاء البن عدي7/565 ،

()9

المغني في الضعفاء2/629 ،

()10

معجم رجال الحديث للخوئي20/21 ،

()11

معجم رجال الحديث للخوئي4/102 ،

()12

تهذيب الكمال29/43 ،

()13

الجرح والتعديل8/139 ،

()14

تحفة التحصيل ألبي زرعة العراقي/319 ،

()15

تاريخ السلم12/417 ،
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وقال مرة :المام القدوة( ،)1وقال ابن حجر :صدوق عابد(ِ .)2
ِجعفرِبنِمحمدِبنِعليِبنِحسينِبنِعليِِ،أبوِعبدِاهللِالهاشميِالمدنيِ(ِ80هـِِ148ِ-هـ)ِ،ثقةِ،بخِمِ4روى عن :أبيه ،والقاسم ،وعطاء بن أبي رباح .روى عنه :ابنه موسى بن جعفر الكاظم ،ومالك ،والثوري ،وشعبة

()3

قال ابن معين :ثقة( ،)4وقال الشافعي :ثقة  ،وقال أبو حاتم :ثقة ال يسأل عن مثله ،وسئل أبو زرعة عن :جعفر بن محمد عن
أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعلء عن أبيه أيما أصح؟ قال :ال يقرن جعفر إلى هؤالء ،يريد جعفر أرفع من هؤالء في
كل معنى( ،)5وقال ابن حجر :صدوق فقيه إمام(ِ .)6
ِمحمدِبنِعليِبنِحسينِبنِعليِبنِأبيِطالبِأبوِجعفرِالهاشميِالمدنيِالقرشيِ(ِ56هـِِ114ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبيه ،وجابر بن عبد اهلل ،وأنس بن مالك .روى عنه :ابنه جعفر ،وعمرو بن دينار ،والزهري( .)7قال العجلي :تابعي
ثقة( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال ابن سعد :ثقة كثير العلم والحديث وليس يروي عنه من يحتج به(ِ .)10
ِعليِبنِالحسينِبنِعليِبنِأبيِطالبِأبوِالحسنِالهاشميِالمِدينيِِزينِالعابدينِ(ِ34هـِِ92ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :أبيه ،وعمه الحسن بن علي بن أبي طالب ،وسعيد بن المسيب .روى عنه :ابنه أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين ،يحيى بن سعيد األنصاري ،والزهري( .)11قال العجلي :تابعي ثقة وكان رجلا صالح ا( ،)12قال يحيى بن سعيد األنصاري:
أفضل هاشمي رأيته بالمدينة( ،)13وقال ابن سعد :ثقة مأمون ا كثير الحديث( ،)14وقال ابن حجر :ثقة ثبت (ِ .)15
ِالحسينِبنِعليِبنِأبيِطالبِبنِعبدِالمطلبِبنِهاشمِالهاشميِ،أبوِعبدِاهللِ(ِ61هـ)سبط رسول اهلل  وريحانته .روى عن :أبيه ،وأمه ،وخاله هند بن أبي هالة ،وعن عمر .روى عنه :أخوه الحسن ،وبنوه علي
زين العابدين ،وفاطمة ،وسكينة(ِ .)16
ِعليِبنِأبيِطالبِِابنِعبدِالمطلبِبنِهاشمِبنِعبدِمنافِالقرشيِالهاشميِ،أبوِالحسنِ(ِ40هـ)أول الناس إسلم ا في قول كثير من أهل العلم...و كان اللواء بيده في أكثر المشاهد .روى عن النبي  كثي ار
روى عنه :ولداه الحسن والحسين ،وابن مسعود ،وأبو موسى(ِ .)17

()1

سير أعلم النبلء6/270 ،

()2

تقريب التهذيب ،/616 ،ترجمة6955 :

()3

تهذيب الكمال5/74 ،

()4

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/84 ،

()5

الجرح والتعديل2/487 ،

()6

تقريب التهذيب ،/119 ،ترجمة950 :

()7

الجرح والتعديل8/26 ،

()8

تاريخ الثقات للعجلي/410 ،

()9

الثقات البن حبان5/348 ،

()10

الطبقات الكبير البن سعد7/318 ،

()11

تهذيب الكمال20/382 ،

()12

تاريخ الثقات للعجلي/344 ،

()13

الجرح والتعديل6/178 ،

()14

الطبقات الكبير البن سعد7/219 ،

()15

تقريب التهذيب ،/440 ،ترجمة4715 :

()16

الصابة في تمييز الصحابة2/67 ،

()17

الصابة في تمييز الصحابة4/464 ،

17

الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بهذا السناد ،ألن موسى بن إسماعيل بن موسى وأباه إسماعيل بن
موسى بن جعفر لم أقف لهما على جرح وال تعديل ،والحديث غريب لم يأت إال من هذا الطريق.
الحديثِالخامس :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ،ثنا عبد العزيز ]بن[( )1أحمد الكتاني ،وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل
بن الحسن الطيب ،أنا جدي أبو عبد اهلل ،قاال :أنا محمد بن عوف بن أحمد ،أنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين ،أنا
أبو بكر محمد بن خريم ،نا هشام بن عمار ،حدثنا شهاب بن خراش ،نا عبد الملك بن عمير عمن حدثه قال :قال رسول اهلل
" :خلفتي بالمدينة وملكي بالشام"(.)2
 أخرجه الحاكم في المستدرك ( )3/80حديث رقم  4502من طريق هشيم عن أبي هريرة مختلف األلفاظ. وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة ( )6/447من طريق هشيم عن أبي هريرة مختلف األلفاظ. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( )4/16ترجمة رقم  1807من طريق هشيم عن أبي هريرة مختلف األلفاظ.و أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ) )/57من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن أبي هريرة مختلف األلفاظ موقوفاِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ضي(ِ452( )3هـِِ533ِ-هـ)ِِ،ثقة
ِعليِبنِالمسِلِمِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِالحسنِبنِأبيِالفضلِالسلميِالشافعيِالفر ِروى عن :عبد العزيز بن أحمد الكتاني ،وأبي الحسن ابن أبي الحديد ،وأبي نصر الحسين بن محمد بن طلب .روى عنه :ابن
عساكر ،والسلفي ،ومكي بن علي( .)4قال ابن عساكر :كان ثقةا ثبت ا عالم ا بالمذهب( ،)5وقال الذهبي :الشيخ المام(ِ .)6
ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعليِِ،أبوِمحمدِالتميميِ(ِ)7الكتانيِ(ِ)8الصوفيِالحافظِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم بن صدقة ،وأبي محمد بن أبي نصر ،وعبد الوهاب بن عبد اهلل بن عمر المري .روى عنه :أبو بكر
الخطيب ،وأبو المفضل القاضي ،وأبو محمد ابن األكفاني( .)9قال ابن ماكوال :دمشقي مكثر متقن( ،)10وقال أبو محمد بن
األكفاني :الشيخ الحافظ الثقة األمين ،وقال أبو الحسن بن المسلم :من معادن الصدق ،وذكر أبو القاسم النسيب أنه ثقة
أمين( ،)11وقال الذهبي :المام الحافظ المفيد الصدوق ،محدث دمشق(ِ .)12
ِ-عبدِالرحمنِبنِعبدِاهللِبنِالحسنِبنِأحمدِ،أبوِالحسينِالسلميِابنِأبيِالحديد(ِ464هـِِ546ِ-هـ)ِ،صدوق

()1

غير مثبتة بالمطبوع ،وهي الصواب

()2

تاريخ مدينة دمشق1/184 ،

()3

بفتح الفاء والراء وفي آخرها الضاد المعجمة ،هذه النسبة إلى الفريضة والفرض والفرائض وهو علم المقدرات (األنساب)10/183 ،

()4

تاريخ السلم36/327-328 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق43/237 ،

()6

سير أعلم النبلء20/31 ،

()7

فتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين ،هذه النسبة إلى تميم (األنساب)3/76 ،

()8

بفتح الكاف وتشديد التاء المفتوحة وفي آخر النون ،هذه النسبة إلى الكتان  -وهو نوع من الثياب  -وعمله (األنساب)11/44 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق36/262-263 ،

()10

الكمال البن ماكوال7/187 ،

()11

تاريخ مدينة دمشق36/264 ،

()12

سير أعلم النبلء18/248 ،

18

روى عن :جده أبي عبد اهلل ،وأبي القاسم بن أبي العلء ،وأبي الفضل بن الفرات .روى عنه :أبو القاسم ابن عساكر( ،)1وابنه
القاسم ،وأبو اليمن الكندي .قال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح سليم الجانب سديد السيرة(ِ .)2
ِالحسنِبنِأحِمدِبنِعبدِالواحدِ،أبوِعبدِاهللِالسلميِالدمشقيِ،ابنِأبيِالحديدِالمعدل(ِ416هـِِ482ِ-هـ)روى عن :أبي الحسن ابن السمسار ،وأبي الحسن العتيقي ،والمسدد األملوكي .روى عنه :حفيده أبو الحسين الخطيب ،وهبة اهلل
ابن األكفاني ،وعلي بن أحمد الحرستاني .قال الذهبي :حكم بين الناس بدمشق حين عزل عنها القاضي الغزنوي إلى حين
وصول الشهرستاني من الحج(ِ .)3
ِمحمدِبنِعوفِبنِأحمدِبنِمحمدِابنِأبيِعوفِ،أبوِالحسنِالمزنيِ(ِ431هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي العباس بن السمسار ،والفضل بن جعفر المؤذن ،ويوسف الميانجي .روى عنه :عبد العزيز الكتاني ،وأبو عبد
اهلل ابن أبي الحديد ،وأبو الفتح نصر بن إبراهيم( .)4قال عبد العزيز الكتاني :كان ثقةا نبيلا مأمون ا ،وذكر أبو الحداد أنه صالح
ثقة( ،)5وقال الذهبي :المام المحدث الحجة(ِ .)6
ِمحمدِبنِموسىِبنِالحسينِ،أبوِالعباسِبنِالسمسارِالحافظِ(ِ363هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :محمد بن خريم ،عبد الملك بن شاذان ،وأحمد بن مروان المالكي .روى عنه :محمد بن عوف المزني ،وأخوه أبو
الحسن محمد ،وتمام الرازي .قال عبد العزيز الكتاني :كان ثقةا ثبت ا نبيلا حافظ ا ( ،)7وقال الذهبي :المام الحافظ الصدوق (ِ .)8
ِمحمدِبنِخريمِبنِمحمدِبنِعبدِالملكِبنِمروانِ،أبوِبكرِالعقيليِ(ِ226(ِ)9هـِِ316ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :هشام بن عمار ،وهشام بن خالد ،ودحيم .روى عنه :أبو العباس محمد بن موسى بن السمسار ،وأحمد بن عبد
الوهاب بن محمد ،وعبد الوهاب الكلبي( .)10قال الذهبي :المام المحدث الصدوق( ،)11وقال مرة :صدوق مشهور(ِ .)12
ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِالسلميِ ِ،ويقالِ:الظفريِ(ِ،)13أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ)ِ،صدوقِيتلقنِ،خِ4روى عن :شهاب بن خراش ،ويحيى بن حمزة ،والوليد بن مسلم .روى عنه :أبو بكر محمد بن خريم ،والبخاري ،وأبو داود(.)14
قال ابن معين :ثقة( ،)15وقال مرة :كيس كيس ،وقال أبو حاتم :صدوق لما كبر تغير وكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن ،وكان

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق35/4 ،

تاريخ السلم37/245 ،

()3

تاريخ السلم33/82 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق55/45-46 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق55/47 ،

()6()6
()7
()8
()9

سير أعلم النبلء17/550 ،

تاريخ مدينة دمشق ،56/73-74 ،وفي كتاب الكتاني (ذيل تاريخ مولد العلماء )/96 ،من غير ذكر "ثبت"
سير أعلم النبلء16/325 ،

بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،هذه النسبة إلى عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن

بكر (األنساب)9/341 ،
()10

تاريخ مدينة دمشق52/396-397 ،

()11

سير أعلم النبلء14/428 ،

()12

تاريخ السلم23/523 ،

()13

بفتح الظاء المعجمة والفاء وفي آخرها الراء المهملة ،هذه النسبة إلى ظفر ،وهو بطن من األنصار (األنساب)9/133 ،

()14

تهذيب الكمال30/245 ،

()15

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/397,453 ،ترجمة 519 :و734

19

قديما أصح ،كان يق أر من كتابه( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال العجلي( )3والذهبي( )4وابن حجر( :)5صدوق وزاد :كبر
فصار يتلقن فحديثه القديم أصح و ازد الذهبي :له ما ينكرِ .
ِشهابِبنِخراشِبنِحوشبِ،أبوِالصلتِالواسطيِ،ابنِأخيِالعوامِبنِحوشب (منِالسابعة)ِ،صدوقِيخطئِ،دروى عن :عبد الملك بن عمير ،وعمه العوام بن حوشب ،وقتادة .روى عنه :هشام بن عمار ،والهيثم بن خارجة ،وقتيبة بن
سعيد( .)6قال ابن معين :ليس به بأس( ،)7قال ابن المبارك :ثقة ،وقال أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة :ال بأس به( ،)8وقال العجلي:
كوفي ثقة صاحب سنة( ،)9وقال الذهبي :صدوق مشهور له ما يستنكر( ،)10وقال ابن عدي :في بعض أحاديثه ما ينكر عليه وال
أعرف للمتقدمين فيه كلم ا فأذكره( ،)11وقال ابن حجر :صدوق يخطئ(.)12
 عبدِالملكِبنِعميرِبنِسويدِالقرشيِ ِ،ويقالِاللخميِ(ِ،)13أبوِعمرو،المعروفِبالقبطيِ (ِ136هـ)ِ،ثقةِتغيرِحفظهِ،عروى عن :أسيد بن صفوان ،واألشعث بن قيس ،واياد بن لقيط .روى عنه :حماد بن سلمة ،وسفيان الثوري ،وشهر بن
حوشب( .)14قال أبو حاتم :ليس بحافظ هو صالح ،تغير حفظه قبل موته ،وقال أحمد بن حنبل :مضطرب الحديث جدا مع قلة
حديثه ،ما أرى له خمسمائة حديث ،وقد غلط في كثير منها ،وقال ابن معين :مخلط( ،)15وقال العجلي :ثقة( ،)16وذكره ابن حبان
في الثقات وقال :وكان مدلس ا( ،)17وقال الذهبي :الكوفي الثقة ولكنه طال عمره وساء حفظه( ،)18وقال العلئي :ذكر بعض
الحفاظ أن اختلطه احتمل ألنه لم يأت فيه بحديث منكر فهو من القسم األول( ،)19وقال سبط ابن العجمي :مشهور به  -أي
بالتدليس  -ذكره غير واحد( ،)20وقال ابن حجر :ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس( ،)21وذكره في المرتبة الثالثة من
المدلسين وقال :من الثقات مشهور بالتدليس وصفه الدارقطني وابن حبان وغيرهما( ،)22وقال في مقدمة الفتح :احتج به الجماعة
وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في االحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات وانما عيب عليه أنه
()1

الجرح والتعديل9/66 ،

()2

الثقات البن حبان9/233 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/459 ،

()4

ميزان االعتدال4/302 ،

()5

تقريب التهذيب ،/641 ،ترجمة7303 :

()6

تهذيب الكمال12/568-569 ،

()7

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/130 ،

()8

الجرح والتعديل4/362 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/223 ،

()10

ميزان االعتدال2/281 ،

()11

الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي5/54 ،

()12

تقريب التهذيب ،/274 ،ترجمة2825 :

()13

بفتح اللم المشددة وسكون الخاء المعجمة ،هذه النسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام (األنساب)11/210 ،

()14

تهذيب الكمال18/370 ،

()15

الجرح والتعديل ،5/360 ،ولم أقف على كلم ابن معين في المطبوع من تاريخه

()16

تاريخ الثقات للعجلي/311 ،

()17

الثقات البن حبان5/117 ،

()18
()19

ميزان االعتدال2/660 ،

المختلطين للعلئي( 1/76 ،القسم األول :من لم يوجب ذلك له ضعفا أصل ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة االختلط وقلته...و إما ألنه لم يرو شيئا حال

اختلطه فسلم حديثه من الوهم.
()20

المختلطين للعلئي)/3 ،

التبيين ألسماء المدلسين ،/7 ،ترجمة50 :

()21

تقريب التهذيب ،/396 ،ترجمة4200 :

()22

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/41 ،ترجمة84 :
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تغير حفظه لكبر سنه ألنه عاش مائة وثلث سنين ولم يذكره ابن عدي في الكامل وال ابن حبان( – )1أي في المجروحينِ .
ِراوِمجهولِ-لعلهِصحابي :-الصحابة عدول كلهم ِ --الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف؛ فيه عبد الملك بن عمير وهو مضطرب وشيخه لم يسم وقد روى عن غير
الصحابة فأشبه ،والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة الذي مر( ،)2وهو ضعيف.
الحديثِالسادس :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
قرأت بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل الرازي ،أنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصا ،نا أبو عامر موسى بن عامر ،نا
الوليد بن مسلم ،نا مروان بن جناح ،عن يونس بن ميسرة بن حلبس ،قال :قال رسول اهلل " :هذا األمر كائن بعدي بالمدينة،
ثم بالشام ]ثم[ بالجزيرة ،ثم بالعراق ،ثم بالمدينة ،ثم ببيت المقدس ،فإذا كان ببيت المقدس فثم عقر( )3دارها ولن يخرجها قوم
فتعود إليهم أبدا" .يعني بقوله الجزيرة أمر مروان بن محمد الحمار .وبقوله :بالمدينة بعد العراق يعني به المهدي يخرج في آخر
الزمان ،ثم ينتقل إلى بيت المقدس وبها يحاصره الدجال واهلل أعلم(.)4
 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( )1/119عن الوليد بن مسلم به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفرِبنِعبدِاهللِبنِالجنيدِ،الحافظِأبوِالحسينِالرازيِ(ِ:)5نزيلِدمشقِ(ِ347هـ)ِِ،ثقةروى عن :ابن جوصا ،ومحمد بن خريم ،ومحمد بن أيوب بن الضريس .روى عنه :ولده تمام ،وعقيل بن عبدان ،وأبو الحسن
بن جهضم .قال ابن عساكر :كان أحد المكثرين المصنفين الثقات( ،)6قال عبد العزيز الكتاني :كان ثقةا نبيل( ،)7وقال الذهبي:
الحافظ( ،)8وقال مرة :المام المحدث الحافظ المفيد(ِ .)9
ِأحمدِبنِعميرِبنِيوسفِبنِموسىِبنِجوصا(ِ،)10أبوِالحسنِالكالبيِالدمشقيِ(ِ230هـِِ320ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :موسى بن عامر المري ،ومحمد بن عوف الطائي ،ومعاوية بن عمرو الحمصي .روى عنه :أبو الحسين الرازي ،وأبو
العباس محمد وأبو بكر أحمد ابنا موسى بن السمسار( .)11قال الدارقطني :تفرد بأحاديث ولم يكن بالقوي( ،)12وقال الطبراني :كان
من ثقات المسلمين وأجلتهم(،)13
()1

مقدمة فتح الباري1/422 ،

()2

حديث أبي هريرة "الخلفة بالمدينة والملك بالشام" ،مر معنا بأرقام  1و  2و 3

()3

العقر :قصر يكون معتمدا ألهل القرية يلجأون إليه...ويقال عقر الدار بالرفع والنصب (العين)1/150 ،

()4
()5

تاريخ مدينة دمشق1/185 ،

بفتح الراء والزاي المكسورة بعد األلف ،هذه النسبة إلى الري ،وهي بلدة كبير من بلد الديلم بين قومس والجبال ،وألحقوا الزاي في النسبة تخفيفا ،ألن النسبة على الياء

مما يشكل ويثقل على اللسان واأللف لفتحة الراء ،على أن األنساب مما ال مجال للقياس فيها والمعتبر فيها النقل المجرد (األنساب)6/33 ،
()6

تاريخ مدينة دمشق53/335-336 ،

()7

تاريخ مدينة دمشق53/337 ،

()8

تاريخ السلم25/388 ،

()9

سير أعلم النبلء16/17 ،

()10

"الجوصي" :بفتح الجيم بعدها الواو وفي آخرها الصاد المهملة ،هذه النسبة إلى جوصا وهو اسم لجد أبي الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جوصا

الدمشقي الجوصي (األنساب)3/413 ،
()11

تاريخ مدينة دمشق5/109-110 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق5/116 ،

()13

تاريخ مدينة دمشق5/112 ،
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وقال ابن عساكر :شيخ الشام في وقته رحل وصنف وذاكر( ،)1وكان أبو مسلم بن محمد البغدادي الزاهد يحسن الثناء عليه،
وكان أبو أحمد النيسابوري الحافظ حسن الرأي فيه( ،)2وقال أبو عبد اهلل الحاكم :إمام أهل الحديث ورئيس الشام( ،)3وقال
الذهبي :المام الحافظ األوحد محدث الشام(ِ .)4
ِموسىِبنِعامرِبنِعمارةِبنِخريمِالناعمِ،أبوِعامرِابنِأبيِالهيذامِالدمشقيِ(ِ255هـ)ِ،صدوقِ،د ِروى عن :الوليد بن مسلم ،ومحمد بن حمير ،وعراك بن خالد .روى عنه :ابن جوصا ،والنسائي في الكنى ،وأبو بكر عبد اهلل
ابن أبي داود( .)5ذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الذهبي :صدوق صحيح الكتب تكلم فيه بغير حجة ،وال ينكر له تفرده عن
الوليد ،فإنه أكثر عنه( ،)7وقال أبو داود :حديث ابن أبي الهيذام ،عن الوليد ،عن األوزاعي يشبه حديث هقل ،وكان أبو داود ال
يحدث عنه( ،)8وقال الذهبي :ثقة مكثر عن الوليد( ،)9وقال ابن حجر :صدوق له أوهام(ِ .)10
ِالوليدِبنِمسلمِالقرشيِ،أبوِالعباسِالدمشقيِمولىِبنيِأميةِ(ِ195هـ)ِ،ثقةِمدلسِ،عروى عن :األوزاعي ،وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،والثوري .روى عنه :موسى بن عامر ،وأحمد ،ويحيى ،واسحاق( .)11قال
العجلي :ثقة( ،)12قال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال يعقوب بن سفيان الفارسي :كان محمودا
عند أهل العلم متقن ا صحيح ا صحيح العلم( ،)15وقال ابن سعد :كان ثقةا كثير الحديث( ،)16وقال الذهبي :كان مدلس ا فيتقى من
حديثه ما قال فيه عن( ،)17وقال ابن حجر :ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية( ،)18وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين(ِ .)19
ِمروانِبنِجناحِالمويِالدمشقيِِ،أخوِروحِبنِجناحِ(منِالسادسة)ِ،صدوقِ،دِقروى عن :يونس بن ميسرة بن حلبس ،وأبيه ،وبسر بن عبد اهلل .روى عنه :الوليد بن مسلم ،ومحمد بن شعيب بن شابور(.)20
قال أبو حاتم :مروان بن جناح أحب إلي من أخيه روح بن جناح ،وهما شيخان يكتب حديثهما وال يحتج بهما( ،)21وذكره ابن

()1

تاريخ مدينة دمشق5/109 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق5/113 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق5/114 ،

()4

سير أعلم النبلء15/15 ،

()5

تهذيب الكمال29/87 ،

()6

الثقات البن حبان9/162 ،

()7

ميزان االعتدال4/209 ،

()8

الكامل في الضعفاء البن عدي8/69 ،

()9

الكاشف2/305 ،

()10

تقريب التهذيب/617 ،

()11

تهذيب الكمال31/86 ،

()12

تاريخ الثقات/466 ،

()13

الجرح والتعديل9/17 ،

()14

الثقات البن حبان9/222 ،

()15

تهذيب الكمال31/94 ،

()16

الطبقات الكبير البن سعد9/475 ،

()17

الكاشف2/355 ،

()18

تقريب التهذيب ،/653 ،ترجمة7456 :

()19

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/51 ،ترجمة127 :

()20

تهذيب الكمال27/386 ،

()21

الجرح والتعديل8/274 ،
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حبان في الثقات( ،)1وقال الدارقطني :ال بأس به ،وقال أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري ودحيم وأبو داود :ثقة(،)2
وقال الذهبي :ثقة( ،)3وقال ابن حجر :ال بأس به(ِ .)4
ِيونسِبنِميسرةِبنِحلبسِالجبال نيِ(ِ)5الحميريِِ،أبوِحلبسِ،الدمشقيِالعمىِ(ِ12هـِِ132ِ-هـ)ِ،ثقةِ،دِتِقروى عن :واثلة بن األسقع ،وأم الدرداء ،وابي إدريس الخوالني .روى عنه :مروان بن جناح ،واألوزاعي ،ومحمد بن مهاجر(.)6
قال العجلي( )7وابن سعد( )8والذهبي( )9وابن حجر( :)10ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)11
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف مرسل ،يونس بن ميسرة بن حلبس تابعي ليس له صحبة ،وابن عساكر لم
يدرك أبا الحسين محمد بن عبد اهلل الرازي.
الحديثِالسابعِ:قال ابن عساكر –رحمه اهللِ : -
أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيلي وأبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق بن زياد وأبو بكر أحمد بن يحيى
ابن الحسن األذربيجاني ،وأبو الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب السري الهرويون ،قالوا :أنا المام أبو الحسن عبد الرحمن
ابن محمد الداودي ،أنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن حمويه السرخسي ،أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس
السمرقندي ،أنا أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ،أنا مجاهد بن موسى ،نا معن هو ابن عيسى ،نا معاوية بن
صالح ،عن أبي فروة ،عن ابن عباس أنه سأل كعب األحبار كيف تجد نعت النبي  في التوراة؟ فقال كعب :نجده محمد بن
عبد اهلل يولد بمكة ويهاجر إلى طابة

()12

ويكون ملكه بالشام .وليس بفحاش وال صخاب في األسواق وال يكافئ بالسيئة السيئة،

ولكن يعفو ويغفر ،أمته الحمادون الذين يحمدون اهلل في كل سراء ،يكبرون اهلل على كل نجد( ،)13يوضئون أطرافهم ويأتزرون
في أوساطهم ،يصفون في صلتهم كما يصفون في قتالهم ،دويهم في مساجدهم كدوي النحل ،يسمع مناديهم في جو السماء(.)14
 أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة باب صفة النبي  في الكتب قبل مبعثه  ،1/158حديث رقم  8عن مجاهد به بلفظه. وكذلك أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة باب صفة النبي  في الكتب قبل مبعثه  ،1/158حديث رقم  5وحديث رقم 7من طريق ذكوان بن أبي صالح عن كعب مختلف األلفاظ.
 وأخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم  ،4/123حديث رقم  1295من طريق ذكوان بن أبي صالح عن كعبمختلف األلفاظ.
()1

الثقات البن حبان7/483 ،

()2

تهذيب الكمال27/387 ،

()3

الكاشف2/253 ،

()4

تقريب التهذيب ،/585 ،ترجمة6566 :

()5

بضم الجيم والباء السكانة المنقوطة بواحدة والم آلف في آخرها نون ،هذه النسبة إلى جبلن ،وهو بطن من حمير (األنساب)3/199 ،

()6

تهذيب الكمال32/544-545 ،

()7

تاريخ الثقات للعجلي/488 ،

()8

الطبقات الكبير البن سعد9/471 ،

()9

الكاشف2/404 ،

()10

تقريب التهذيب ،/687 ،ترجمة7916 :

()11

الثقات البن حبان5/555 ،

()12

اسم لمدينة رسول اهلل  ،يقال لها طيبة وطابة (معجم البلدان)4/53 ،

()13

النجد :ما خالف الغور...وكل شرف من األرض استوى ظهره فهو نجد ويجمع على أنجاد (العين)6/83 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق1/185 ،
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 وأخرجه إسماعيل األصبهاني في دالئل النبوة  ،1/150حديث رقم  163من طريق ذكوان بن ابي صالح عن كعب مختلفاأللفاظ.
 وكذلك أخرجه إسماعيل األصبهاني في دالئل النبوة  ،1/151حديث رقم  164من طريق ابن عباس عن كعب مختلفاأللفاظ.
 وأخرجه الذهبي في تاريخ السلم  ،2/94من طريق ابن عباس عن كعب مختلف األلفاظ. وأخرجه ابن سعد في الطبقات  ،1/309من طريق ابن عباس عن كعب جزء من الحديث متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن سعد كذلك في الطبقات  ،1/309من طريق أبي صالح عن كعب جزء من الحديث متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن سعد كذلك في الطبقات  ،1/310من طريق أبي عبد اهلل الجدلي عن كعب جزء من الحديث متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِإسماعيلِبنِالفضيلِبنِمحمدِبنِالفضيلِ،الفضيليِ(ِ،)1الِنصاريِ،الهرويِ(ِ،)2المزكى(ِ534(ِ)3هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي ،وأبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ،وسعيد بن أبي
سعيد العيار .روى عنه :ابن عساكر ،وابن السمعاني ،وأبو روح( .)4قال الذهبي :الشيخ الجليل مسند هراة( ،)5وقال السمعاني:
كان مشهو ار بالعدالة والتزكية(ِ .)6
ِأسعدِبنِعليِبنِالموفقِبنِزيادِالرئيسِ،أبوِالمحاسنِالزياديِ(ِ،)7الهرويِ،الحنبليِ(ِ459هـِِ544ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :جمال السلم أبي الحسن الداودي .روى عنه :ابن عساكر ،والسمعاني ،ومحمد بن عبد الرحمن الفامي
قال الذهبي( )8والسمعاني( :)9ثقة صالح عابد وزاد الذهبي :صدوقِ .
ِأحمدِبنِيحيىِبنِالحسنِ،أبوِبكرِبنِأبيِعمروِالذرنجانيِالمعدلِالهرويِروى عن :أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر البوشنجي الداودي .روى عنه :الحافظ ابن عساكر(ِ .)10
ِعبدِالولِبنِعيسِىِبنِشعيبِبنِإبراهيمِ،أبوِالوقتِالسجزيِ(ِ،)11الهرويِ،المالينيِ(ِ458(ِ)12هـِِ553ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :جمال السلم أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد الداودي ،وأبي عاصم الفضيل بن يحيى ،ومحمد بن أبي مسعود
الفارسي .روى عنه :ابن عساكر ،وابن السمعاني ،وأبو الفتح بن الجوزي .قال الذهبي :مسند الوقت( ،)13وقال مرة :الشيخ المام
()1

بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى الفضيل ،وهو اسم لجد المنتسب إليه ،واشتهر بهذه النسبة

()2

بفتح الهاء والراء المهملة ،هذه النسبة إلى بلدة هراة ،وهي إحدى بلد خراسان (األنساب)13/403 ،

إليه بيت كبير بهراة ،منهم أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل (األنساب)10/230 ،
()3

بضم الميم وفتح الزاي وفي آخرها الكاف المشددة ،هذا اسم لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويبلغ القاضي حالهم (األنساب)12/222 ،

()4

تاريخ السلم36/356 ،

()5

سير أعلم النبلء20/64 ،

()6

األنساب10/230 ،

()7

بكسر الزاي وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى اسم بعض أجداد المنتسب إليه (األنساب)6/359 ،

()8

تاريخ السلم37/184 ،

()9

سير أعلم النبلء20/212 ،

()10

معجم الشيوخ البن عساكر ،1/133 ،ترجمة144 :

()11

بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى سجستان (األنساب)7/80 ،

()12

بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها بعد اللم المكسورة وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى مالين ،وهي في موضعين ،أحدهما (كورة ذات) قرى مجتمعة على فرسخين

()13

تاريخ السلم38/113 ،

من هراة يقال لجميعها "مالين" وأهل هراة يقولون "ماالن" و"مالين" أيضا قرية من قرى باخرز (األنساب)12/54 ،
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الزاهد الخير الصوفي ،شيخ السلم ،مسند اآلفاق( ،)1وقال ابن السمعاني :شيخ صالح(ِ .)2
ِعبدِالرحمنِبنِمحمدِبنِالمظفرِبنِمحمدِبنِداودِ،أبوِالحسنِالداوديِ(ِ)3البوشنجيِ(ِ374(ِ)4هـِِ467ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد اهلل بن أحمد بن حمويه السرخسي ،وأبي محمد بن أبي شريح ،وأبي عبد اهلل الحاكم .روى عنه :أبو المحاسن
أسعد بن زياد الماليني ،وأبو الوقت عبد األول ،وأخوه أحمد( ،)5وقال الذهبي :المام العلمة( ،)6وقال ابن النجار :ثقة(ِ .)7
ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِحمويهِبنِيوسفِبنِأعينِ،أبوِمحمدِالسرخسيِ(ِ293(ِ)8هـِِ381ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ،والفربري ،وابراهيم بن خزيم الشاشي .روى عنه :أبو الحسن عبد الرحمن بن
محمد بن المظفر الداودي ،وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي ،ومحمد بن عبد الصمد الترابي المروزي .قال أبو ذر الهروي

()9

والحنبلي( :)10ثقة وزاد :المحدثِ .
ِعيسىِبنِعمرِبنِالعباسِبنِحمزةِبنِعمروِبنِأعينِأبوِعمرانِالسمرقنديِ(ِ320هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي محمد الدارمي .روى عنه :عبد اهلل بن أحمد بن حمويه السرخسي ،وأبو الحسين محمد بن عبد اهلل الكاغدي
قال الذهبي :شيخ مستور مقبول( ،)11وقال مرة :المحدث الصدوق شيخ مقبول(ِ .)12
ِعبدِاهللِبنِعبدِالرحمنِبنِالفضلِالدارميِ(ِ)13التميميِِ،أبوِمحمدِالسمرقنديِ(ِ181هـِِ255ِ-هـ)ِ،ثقةِ،مِدِتروى عن :أبي نعيم الفضل بن دكين ،ونعيم بن حماد ،ويزيد بن هارون .روى عنه :عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي،
وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،ومحمد بن إسماعيل البخاري .قال أبو حاتم :ثقة صدوق( ،)14وقال أحمد :إمام( ،)15وذكره ابن
حبان في الثقات وقال :كان من الحفاظ المتقنين( ،)16وقال الخطيب :ثقة صدوق ورع زاهد( ،)17وقال الذهبي :المام أحد
األعلم( ،)18وقال ابن حجر :ثقة فاضل متقن(ِ .)19

()1

سير أعلم النبلء20/303 ،

()2

تاريخ السلم38/116 ،

()3

بفتح الدال المهملة واأللف والواو المضمومة بين الدالين المهملتين ،هذه النسبة إلى مذهب داود والى اسم داود (األنساب)5/294 ،

()4

بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الجيم ،هذه النسبة إلى بوشنج ،وهي بلدة على سبعة فراسخ من هراة يقال لها بوشنك (األنساب،

()5

تاريخ السلم21/232-234 ،

)2/359
()6

سير أعلم النبلء18/222 ،

()7

سير أعلم النبلء18/225 ،

()8

هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلد خراسان يقال لها سرخس وسرخس ،وهو اسم رجل من الذعار في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمره وأتم بناءه ،وحكم مدينته

()9

تاريخ السلم3-33/27 ،

ذو القرنين (األنساب)7/118 ،
()10
()11

شذرات الذهب4/427 ،

تاريخ السلم23/636 ،

()12

سير أعلم النبلء14/487 ،

()13

بفتح الدال المهملة وكسر الراء ،هذه النسبة إلى بني دارم ،وهو دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم (األنساب)5/278 ،

()14

الجرح والتعديل5/99 ،

()15

تاريخ بغداد11/212 ،

()16

الثقات البن حبان8/364 ،

()17

تاريخ بغداد11/209 ،

()18

سير أعلم النبلء12/224 ،

()19

تقريب التهذيب ،/326 ،ترجمة3434 :
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ِمجاهدِبنِموسىِبنِفروخِالخوارزميِ(ِ،)1أبوِعليِ(ِ158هـِِ244ِ-هـ)ِ،ثقةِ،مِ4روى عن :معن بن عيسى القزاز ،والوليد بن مسلم ،وأبي بكر بن عياش .روى عنه :محمد بن يحيى الذهلي ،وأبو بكر بن أبي
الدنيا ،وأبو القاسم البغوي.قال النسائي( )2وابن معين( :)3ثقة وزاد :ال بأس به ،وقال أبو حاتم :محله الصدق( ،)4وقال صالح
جزرة :صدوق( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال ابن حجر :ثقة(ِ .)7
ِمعنِبنِعيسىِبنِيحيىِبنِدينارِبنِعبدِاهللِالشجعيِ(ِ)8موالهمِالمِدِنيِِالقزازِ(ِ،)9أبوِيحيىِ(ِ198هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :معاوية بن صالح ،ومالك ،وابن أبي ذئب .روى عنه :مجاهد بن موسى ،وقتيبة بن سعيد ،وعبد اهلل بن الزبير
الحميدي( .)10ذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان ثقةا كثير الحديث ثبت ا مأمون ا( ،)11وقال الذهبي :المام الحافظ الثبت(،)12
وقال مرة :أحد األعلم( ،)13وقال ابن حجر :ثقة ثبت(ِ .)14
ِمعاويةِبنِصالحِبنِحديرِبنِسعيدِالحضرميِ،أبوِعمروِ ِوقيلِأبوِعبدِالرحمنِالحمصيِ(ِ158هـ)ِ،ثقةِ،رِمِ4روى عن :عبد الرحمن بن جبير بن نفير ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ،والعلء بن الحارث .روى عنه :معن بن عيسى
القزاز ،والليث بن سعد ،ومحمد بن عمر الواقدي( .)15قال أحمد :كان ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،حسن الحديث،
يكتب حديثه وال يحتج به ،وقال أبو زرعة :ثقة محدث( ،)16وقال العجلي :ثقة( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال الذهبي:
صدوق إمام( ،)19وقال ابن حجر :صدوق له أوهام(ِ .)20
ِأبوِفروة ِقال حسين سليم أسد؛ محقق سنن الدارمي عند ذكر الحديث :إن ذكر ابن حبان عروة بن الحارث في ثقات التابعين جعل
الحافظ يشير إلى أنه أبو فروة الذي يروي عن ابن عباس ،ونحن نشك في ذلك ،فإن كان هو فالسناد صحيح ،واال فلعله من
ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)  ،9/425واهلل أعلم(.)21
()1

هذه النسبة إلى بلدة خوارزم ،لها ذكر في الفتوح على حدة ،فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي (األنساب)5/213 ،

()2

تاريخ بغداد15/357 ،

()3

معرفة الرجال ،1/92 ،ترجمة - 350 :تاريخ بغداد15/357 ،

()4

الجرح والتعديل8/321 ،

()5

تاريخ بغداد15/357 ،

()6

الثقات البن حبان9/189 ،

()7

تقريب التهذيب ،/580 ،ترجمة6483 :

()8

هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع (األنساب)1/263 ،

()9

بفتح القاف وتشديد الزاي األولى وفي آخرها زاي أخرى ،هذه النسبة إلى بيع القز وعمله (األنساب)10/407 ،

()10

تهذيب الكمال27/236 ،

()11

الثقات البن حبان9/181 ،

()12

سير أعلم النبلء9/304 ،

()13

تاريخ السلم13/406 ،

()14

تقريب التهذيب ،/605 ،ترجمة6820 :

()15

تهذيب الكمال28/186 ،

()16

الجرح والتعديل3/382 ،

()17

تاريخ الثقات للعجلي/432 ،

()18

الثقات البن حبان7/470 ،

()19

الكاشف2/276 ،

()20

تقريب التهذيب ،/600 ،ترجمة6762 :

()21

سنن الدارمي ،1/158 ،حديث رقم8 :
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قلت :من ترجم له أبو حاتم :يروي عن أمنا عائشة –رضوان اهلل عليها .-ويروي عنه :معاوية بن صالح( .)1فلعله راوينا ،ولم
أقف له على جرح وال تعديلِ .
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ(ِ،)2أبوِإسحاقِكعبِالحبار(ِ32هـ)ِ،ثقةِيأخذِمنِكتبِأهلِالكتابِ،خِمِدِتِسِفقروى عن :النبي  مرسل ،وعن صهيب الرومي ،وعمر بن الخطاب .روى عنه :عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد
اهلل بن الزبير( .)3ذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال الذهبي :متين الديانة من نبلء العلماء( ،)5وقال ابن حجر :ثقة(ِ .)6
ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلبِالقرشيِالهاشميِ،أبوِالعباسِ،ابنِعمِرسولِاهللِِ68(ِ)7( هـ)روى عن :النبي  ،ومعاذ بن جبل ،وكعب األحبار .روى عنه :أنس بن مالك ،وسعيد بن المسيب ،والضحاك بن مزاحم(.)8
وهو أحد المكثرين من الصحابة ،ومسنده ألف وست مئة وستون حديثا ،وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون ،وتفرد
البخاري له بمئة وعشرين حديث ا ،وتفرد مسلم بتسعة أحاديث( ،)9وهو أحد العبادلة من فقهاء الصحابة(ِ .)10
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن أبا فروة لم يتبين لي من هو.
الحديثِالثامن :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني ،أنا رشأ بن نظيف المقرئ ،أنا الحسن بن إسماعيل ،نا أحمد بن مروان ،نا أحمد بن
محمد الوراق ،نا معاوية بن عمرو ،نا أبو إسحاق ،عن العلء بن المسيب ،عن أبيه ،عن أبي صالح ،عن كعب قال :أجد في
التوراة :أحمد عبدي المختار ،ال فظ وال غليظ وال صخاب في األسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر .مولده
بكا

()11

وهجرته طابا ،وملكه بالشام .أمته الحمادون يحمدون اهلل على كل حال ويسبحونه في كل منزلة ،ويوضئون أطرافهم

ويأتزرون على أنصافهم ،وهم رعاة الشمس ،وصفهم في الصلة وصفهم في القتال سواء .رهبان بالليل أسد بالنهار لهم دوي
كدوي النحل .يصلون الصلة حيث ما أدركتهم(.)12
 سبق تخريجه بالحديث السابعِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعبِاسِبنِالحسينِبنِالعباسِ،الشريفِالنسيبِأبوِالقاسمِالحسينيِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :رشأ بن نظيف ،ومحمد بن علي المازني ،وسليمان بن أيوب الفقيه .روى عنه :أبو القسام ابن عساكر ،وهبة اهلل

()1

الجرح والتعديل9/425 ،

()2

بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر الراء المهملة ،هذه النسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل ،نزلت أقصى اليمن

()3

تهذيب الكمال24/189 ،

(األنساب)4/264 ،
()4

الثقات البن حبان5/333 ،

()5

سير أعلم النبلء3/490 ،

()6

تقريب التهذيب/516 ،

()7

الصابة في تمييز الصحابة4/121 ،

()8

تهذيب الكمال15/154 ،

()9

سير أعلم النبلء3/359 ،

()10

تقريب التهذيب/325 ،

()11

بكة :هي مكة بيت اهلل الحرام ،أبدلت الميم باء (معجم البلدان)1/475 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق1/186 ،
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األكفاني ،والخضر بن شبل الحارثي .قال الذهبي :كان صد ار نبيلا مرضيا ثقةا محدثا مهيبا سنيا( ،)1وقال ابن عساكر :كان
مكث ار ثقة( ،)2وقال الذهبي مرة :الشيخ المام المحدث وكان ثقةا محدث ا(.)3
ِرشأِِبنِنظيفِبنِماِشاءِاهللِ،أبوِالحسنِالمقرئِ(ِ370هـِِ444ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب ،وعبد الوهاب الكلبي ،وأبي بكر أحمد بن بشرام .روى عنه :أبو
القاسم النسيب ،ونجا بن أحمد العطار ،وأبو عمران موسى بن علي الصقلي .قال الكتاني( )4والنسيب( :)5ثقة ،وزاد الكتاني:
مأمون.
ِالحسنِبنِإسماعيلِبنِمحمدِالضرابِ(ِ)6المصريِ،أبوِمحمدِ(ِ313هـِِ392ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن مروان الدينوري ،وأحمد بن مسعود المقدسي ،وعثمان بن محمد الذهبي .روى عنه :رشأ بن نظيف
الدمشقي ،وأحمد بن علي بن هاشم المقرئ ،وابنه عبد العزيز( .)7قال الذهبي :المام المحدث( ،)8وقال مرة :الظاهر من حاله أنه
ثقة( ،)9وقال ابن ماكوال

()10

والسمعاني( :)11مكثر صاحب جموع.

ِأحمدِبنِمروانِ،أبوِبكرِالدينوريِ(ِ)12المالكيِ(ِ333هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عبد العزيز الدينوري ،وأبي بكر بن أبي الدنيا ،وأبي قلبة الرقاشي .روى عنه :الحسين بن إسماعيل
الضراب ،وابراهيم بن علي بن غالب التمار ،والقاضي أبو بكر األبهري( .)13قال الذهبي :اتهمه الدارقطني ومشاه غيره( ،)14وقال
مرة :الفقيه العلمة المحدث...كان بصي ار بمذهب مالك( ،)15وقال مرة :ضعفه أبو الحسن الدارقطني( ،)16وقال ابن فرحون :غلب
عليه الحديث حدث ببغداد وبمصر روى عنه الناس كثي ار( ،)17وقال ابن حجر :صرح الدارقطني في (غرائب مالك) بأنه يضع
الحديث( ،)18وقال مسلمة في (الصلة) :كان من أروى الناس عن ابن قتيبة مات بمصر سنة  333وكان على قضاء القلزم
أدركته ولم أكتب عنه وكان ثقةا كثير الحديث( ،)19وقال السيوطي :أخذ عن القاضي إسماعيل وابن معين وغلب عليه الحديث(،)20
()1

تاريخ السلم35/209 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق41/245 ،

()3

سير أعلم النبلء19/358 ،

()4

تاريخ السلم30/91 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق18/149 ،

()6

بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى ضرب الدنانير والدراهم (األنساب)8/387 ،

()7

تاريخ السلم27/265 ،

()8

سير أعلم النبلء16/541 ،

()9

سير أعلم النبلء16/542 ،

()10

الكمال البن ماكوال5/207 ،

()11

األنساب8/388 ،

()12

بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون والواو وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى الدينور ،وهي بلدة من بلد الجبل عند قرميسين (األنساب،

()13

تاريخ السلم25/199 ،

()14

ميزان االعتدال1/156 ،

)5/456

()15

سير أعلم النبلء15/427 ،

()16

سير أعلم النبلء15/428 ،

()17

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب البن فرحون1/152 ،

()18

لسان الميزان1/670 ،

()19

لسان الميزان ،1/671 ،قلت :كتاب الصلة لمسلمة كثي ار ما يشير إليه ابن حجر في اللسان ولم أقف عليه مطبوعا

()20

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي1/367 ،
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وروى له الضياء المقدسي في المختارة أحاديث وصحح أسانيدها( .)1قلت :ثقة ،قد تقبل النقاد كتابه المجالسة ومن المعاصرين
من درس أسانيده وصحح وحسن بعضها ،وقد روى له الضياء المقدسي في المختارة أحاديث وصحح إسنادها ،وكلم مسلمة بن
القاسم مقدم على كلم الدارقطني ألن مسلمة قد رآه وان لم يرو عنه ،وأما الدراقطني فيبعد أن يكون رآه ،وما انتقده عليه
الدراقطني في حديث فلعل العهدة على بعض شيوخه ،واهلل أعلم.
ِأحمدِبنِمحمدِبنِأيوبِ،أبوِجعفرِالوراق(ِ228(ِ)2هـ)ِ،صدوقروى عن :إبراهيم بن سعد ،وأبي بكر بن عياش .روى عنه :أبو داود ،وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب ،وحنبل بن
إسحاق بن حنبل .قال ابن معين :ال أعرفه( ،)3وقال ابن محرز :سمعت ابن معين وذكر أبا جعفر أحمد بن محمد بن أيوب
صاحب المغازي الذي كان يرويها عن إبراهيم بن سعد فقال :الهرمزان ثم حمل عليه ابن معين حمل شديدا ال أحفظ منه غير
أنه قد قال فيما قال :إنما أصلح كتابه من كتاب أبي طالب  -يعني المطلب بن فهم بن محرز  -فاكتبوها عنه فهو واهلل ثقة
فيها أوثق من الهرمزان( ،)4وقال مرة :لص كذاب ما سمع هذه الكتب قط  -يعني مغازي إبراهيم بن سعد  ،)5(-وقال مرة :غير
ثقة ،وقال مرة :كذاب( ،)6وقال إبراهيم الحربي :ثقة ،لو قيل له اكذب ما أحسن أن يكذب( ،)7وقال عنه أحمد بن حنبل :ما أعلم
أحدا يدفعه بحجة( ،)8وقال مرة :ال بأس به( ،)9وقال يعقوب بن شيبة :ليس من أصحاب الحديث وال يعرفه أحد بالطلب وانما
كان وراق ا( ،)10وقال ابن عدي :صالح الحديث ليس بمتروك( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال الذهبي :صدوق( ،)13وقال
ابن حجر :صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة(.)14
ِمعاويةِبنِعمروِبنِالمهلبِبنِعمروِال زديِ(ِ)15المعنىِ(ِ)16البغداديِ(ِ128هـِِ213ِ-هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :إبراهيم الفزاري ،وزائدة ،والمسعودي .روى عنه :أبو حاتم ،وأبو زرعة ،وابن معين( .)17قال أبو حاتم

()1
()2

()18

وأحمد( :)19ثقة

األحاديث المختارة للضياء المقدسي ،6/158 ،حديث – 2156 :ينظر أيضا حديث)7/248( 2694 :

بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها القاف ،هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها ،وقد يقال لمن يبيع الورق  -وهو الكاغد  -ببغداد الوراق أيضا

(األنساب)13/300 ،
()3

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/362 ،ترجمة369 :

()4

معرفة الرجال ،2/43 ،ترجمة69 :

()5

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/483 ،ترجمة863 :

()6

تاريخ بغداد6/63 ،

()7

تاريخ بغداد6/64 ،

()8

تاريخ بغداد6/64 ،

()9

الجرح والتعديل2/70 ،

()10

تهذيب الكمال1/432 ،

()11

الكامل في ضعفاء الرجال1/287 ،

()12

الثقات البن حبان9/167 ،

()13

ميزان االعتدال1/133 ،

()14

تقريب التهذيب/53 ،

()15
()16

هذه النسبة إلى أزد شنوءة بفتح األلف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة ،وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلن بن سبأ (األنساب)1/180 ،

بفتح الميم وسكون العين المهملة وفي آخرها نون ،هذه النسبة إلى معن ،وهو معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن زهران ،من األزد

(األنساب)12/357 ،
()17

تهذيب الكمال28/207 ،

()18

الجرح والتعديل8/386 ،

()19

تاريخ بغداد15/261 ،
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وزاد :صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)1وقال الذهبي :الحافظ الصادق( ،)2وقال ابن حجر :ثقة(.)3
ِإبراهيمِبنِمحمدِبنِالحارثِبنِأسماءِبنِخارجةِ،أبوِإسحاقِالفزاريِ(185(ِ)4هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :العلء بن المسيب ،وعطاء بن السائب ،وهشام بن عروة .روى عنه :معاوية بن عمرو األزدي ،وأبو أسامة حماد بن
أسامة ،وسفيان الثوري وهو من شيوخه .قال النسائي ،ثقة مأمون أحد األئمة( ،)5وقال ابن معين :ثقة ثقة( ،)6وقال سفيان بن
عيينة :كان إمام ا ،وقال أبو حاتم :ثقة مأمون إمام(،)7و قال العجلي :ثقة...و كان ثقةا رجلا صالح ا ،صاحب سنة( ،)8وقال ابن
حجر :ثقة حافظ له تصانيف(.)9
ِالعالءِبنِالمسيبِبنِرافعِالسديِ(ِ)10الكاهليِ(()11منِالسادسة)ِ،ثقةِ،خِمِدِسِق ِروى عن :أبيه المسيب ،وابراهيم النخعي ،وعطاء بن أبي رباح .روى عنه :أبو إسحاق الفزاري ،وسفيان الثوري ،وفضيل بن
عياض( .)12قال ابن معين

()13

ومحمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلي والعجلي

()14

وابن سعد

()15

والذهبي

()16

وابن حجر( :)17ثقة

وزاد ابن معين :مأمون وزاد الذهبي :مشهور وقال بعض العلماء كان يهم كثي ار وهذا قول ال يعبأ به وزاد ابن حجر :ربما وهم،
وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال األزدي :في بعض حديثه نظر(.)20
ِالمسيبِبنِرافعِالسديِالكاهليِ،أبوِالعالءِالكوفيِالعمىِ(ِ105هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :ذكوان أبي صالح السمان ،واألسود بن يزيد ،والبراء بن عازب .روى عنه :ابنه العلء بن المسيب ،والعوام بن
حوشب ،وسعيد بن مسروق الثوري( .)21قال ابن معين

()1
()2

()22

والعجلي

()23

وابن حجر( :)24ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)25وقال

الثقات البن حبان9/167 ،

سير أعلم النبلء10/214 ،

()3

تقريب التهذيب ،/600 ،ترجمة6768 :

()4

بفتح الفاء والزاي والراء في آخرها بعد األلف ،هذه النسبة إلى ف ازرة ،وهي قبيلة (األنساب)10/212 ،

()5

تهذيب الكمال2/167 ،

()6

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/62 ،ترجمة96 :

()7

الجرح والتعديل2/128-129 ،

()8
()9

تاريخ الثقات للعجلي/54 ،

تقريب التهذيب ،/63 ،ترجمة230 :

()10
()11

بفتح األلف والسين المهملة وبعدها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى أسد وهو اسم عدة من القبائل...منهم دودان بن أسد (األنساب)1/214 ،
هذه النسبة إلى بني كاهل (األنساب)11/32 ،

()12

تهذيب الكمال22/541-542 ،

()13

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/405 ،ترجمة556 :

()14

تاريخ الثقات للعجلي/343 ،

()15

الطبقات الكبير البن سعد8/467 ،

()16

ميزان االعتدال3/105 ،

()17

تقريب التهذيب ،/483 ،ترجمة5258 :

()18

الجرح والتعديل6/361 ،

()19

الثقات البن حبان7/263 ،

()20

المغني في الضعفاء ،2/441 ،ترجمة4191 :

()21

تهذيب الكمال27/586 ،

()22

الجرح والتعديل8/293 ،

()24

تقريب التهذيب ،/593 ،ترجمة6675 :

()25

الثقات البن حبان5/437 ،

()23تاريخ الثقات للعجلي/429 ،
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الذهبي :ثبت( ،)1وقال مرة :حجة صوام قوام(.)2
ِذكوانِأبوِصالحِالسمانِ(ِ)3الزياتِ(ِ)4المدنيِ،مولىِجويريةِبنتِالحمسِالغطفانيِ(ِ101هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :جابر بن عبد اهلل ،وسعد بن أبي وقاص ،ومعاوية بن أبي سفيان .روى عنه :المسيب بن رافع ،ويحيى بن سعيد
األنصاري ،وأبو إسحاق السبيعي( .)5قال ابن معين( )6والعجلي( )7وابن سعد( )8وابن حجر( :)9ثقة وزاد :ثبت ،وقال أحمد بن حنبل:
من أجلة الناس وأوثقهم ،وقال أيض ا :ثقة ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث يحتج بحديثه ،وقال أبو زرعة :ثقة مستقيم
الحديث( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال الذهبي :القدوة الحافظ الحجة( ،)12وقال مرة :من األئمة الثقات(ِ .)13
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن ،ألن أحمد بن محمد بن أيوب صدوق.
الحديثِالتاسعِ:قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو عبد اهلل الفراوي الفقيه وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن –بنيسابور -قاال :أنا أبو سعيد محمد بن
علي بن محمد الخشاب ،أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن محمد الجوزقي ،أنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد
الدغولي( ،)14نا محمد بن الحسين بن طرخان ،نا حجاج ،نا حماد ،عن عبد الملك بن عمير ،عن كعب قال :أجد في التوراة:
عبدي أحمد المختار ال فظ ،وال غليظ وال صخاب في األسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة ،لكن يعفو ويصفح .مولده مكة،
ومهاجره المدينة ،وملكه بالشام وأجده أحمد ،وأمته الحمادون يحمدون اهلل عز وجل على كل حال ،ويوضئون أطرافهم،
ويأتزرون على أنصافهم ،قلوبهم أناجيلهم ،يصلون الصلة لوقتها ولو كانوا على ظهر كناسة( ،)15رهبان بالليل ليوث بالنهار(.)16
 سبق تخريجه بالحديث السابع ِدراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِ-محمدِبنِالفضلِبنِأحمدِ،أبوِعبدِاهللِالفراويِ (ِ441هـِِ530ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2

()1

سير أعلم النبلء5/102 ،

()2

الكاشف2/265 ،

()3
()4

بفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بيع السمن (األنساب)7/208 ،

بفتح الزاي وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ،هذه النسبة إلى بيع الزيت وهو نوع من األدهان يكون أكثرها بالشام،

وكذلك إلى جلبه ونقله من بلد إلى بلد ،والمشهور بالنسبة إلى جلبه ونقله أبو صالح ذكوان الزيات (األنساب)6/355 ،
()5

تهذيب الكمال8/513 ،

()6

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/245 ،ترجمة956 :

()7

تاريخ الثقات للعجلي/150 ،

()8
()9

الطبقات الكبير البن سعد7/296 ،

تقريب التهذيب ،/190 ،ترجمة1841 :

()10
()11

الجرح والتعديل3/451 ،

الثقات البن حبان4/221 ،

()12

سير أعلم النبلء5/36 ،

()13

الكاشف1/386 ،

()14

في األصل ]الدعول[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()15

الكنس :كسح القمامة عن وجه األرض ،والكناسة :ملقاها (العين)5/312 :

()16

تاريخ مدينة دمشق1/186 ،

31

ِعبدِالمنعمِبنِأبيِالقاسمِعبدِالكريمِ،أبوِالمظفرِالقشيريِ(ِ)1النيسابوريِ(ِ445(ِ)2هـِِ532ِ-هـ)ِ،مقبولِالحديث ِروى عن :أبي عثمان سعيد بن محمد البحيري ،وأبي بكر البيهقي ،وأبي الحسين بن النقور .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر،
وأبو سعد السمعاني ،وعبد الوهاب األنماطي .قال السمعاني :مستور الحال( ،)3وقال الذهبي :الشيخ المام(ِ .)4
ِمحمدِبنِعليِبنِمحمدِبنِأحمدِ،أبوِسعيدِالخشابِ(ِ)5النيسابوريِ،الصفارِ(ِ381(ِ)6هـِِ456ِ-هـ)ِ،ثقةِفيهِلينروى عن :أبي طاهر بن خزيمة ،وأبي نعيم الزهري ،والحاكم .روى عنه :أبو عبد اهلل الفراوي ،وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد
الكريم ،وزاهر الشحامي .قال الذهبي :كان محدث ا مفيدا( ،)7وقال مرة :المام المحدث المفيد الثقة( ،)8وقال السمعاني :كان فيه
لين( ،)9وقال الصفدي :كان محدث ا مفيدا(ِ .)10

ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِزكرياِالحافظِ،أبوِبكرِالشيب ٍانيِ(ِ)11الجوزقيِ(ِ306(ِ)12هـِِ388ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي العباس الدغولي ،وأبي العباس السراج ،وأبي نعيم بن عدي الجرجاني .روى عنه :محمد بن علي الخشاب،

والحاكم ،وسعيد بن محمد البحيري( .)13قال الذهبي :المام الحافظ المجود البارع( ،)14وقال السمعاني :المام الزاهد الورع
العالم( ،)15وقال السبكي :أحد أئمة المسلمين علما ودينا(ِ .)16

ِمحمدِبنِعبدِالرحمنِبنِمحمدِ،أبوِالعباسِالدغوليِ(ِ)17السرخ ٍسيِالفقيهِالحافظِ(ِ365هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :الذهلي ،وعبد الرحمن بن بشر ،ومحمد بن إسماعيل األحمسي .روى عنه :أبو بكر الجوزقي ،وأبو علي الحافظ،

وأبو حاتم بن حبان( .)18قال الحاكم :كان أبو العباس أحد أئمة عصره بخراسان في اللغة ،والفقه ،والرواية ،وقال الذهبي :المام
العلمة الحافظ المجود( ،)19وقال مرة :إمام وقته بخراسان( ،)20وقال ابن خزيمة :ما رأيت أنا مثل أبي العباس(ِ .)21
()1
()2

بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى بني قشير (األنساب)10/424 ،

بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح السين المهملة وبعد األلف باء منقوطة بواحدة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى نيسابور ،وهي أحسن مدينة

وأجمعها للخيرات بخراسان (األنساب)13/234 ،
()3

تاريخ السلم36/284 ،

()4

سير أعلم النبلء19/623 ،

()5

بفتح الخاء والشين المعجمة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذا اسم لمن يبيع الخشب (األنساب)5/129 ،

()6

بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة ،يقال لمن يبيع األواني الصفرية :الصفار (األنساب)8/315 ،

()7

تاريخ السلم30/420 ،

()8

سير أعلم النبلء18/150 ،

()9

األنساب5/130 ،

()10

الوافي بالوفيات4/100 ،

()11

بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها والباء الموحدة بعدها وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى شيبان ،وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل

()12

بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الزاي وفي آخرها القاف ،هذه النسبة إلى جوزقين ،أحدهما جوزق نيسابور (األنساب)3/405 ،

()13

تاريخ السلم27/175 ،

(األنساب)8/198 ،

()14

سير أعلم النبلء16/493 ،

()15

األنساب3/405 ،

()16

طبقات الشافعية الكبرى3/184 ،

()17

بفتح الدال المهملة وضم الغين المعجمة وفي آخرها اللم بعد الواو ،هذه النسبة إلى دغول ،وهو اسم رجل  -هكذا سمعت بعض السرخسيين ،ويقال للخبز الذي ال

()18

تاريخ السلم24/178 ،

يكون رقيقا بسرخس شبه الجرادق الغلظ :دغول ،ولعل بعض أجداده كان يخبز ذلك واهلل أعلم (األنساب)5/359 ،
()19

سير أعلم النبلء14/557 ،

()20

تاريخ السلم24/178 ،

()21

سير أعلم النبلء14/559 ،
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ِ-محمدِبنِالحسينِبنِطرخانِالنيسابوريِ،أبوِعبدِاهللِالسعرانيِالصواف

()1

روى عن :موسى بن إسماعيل( ،)2وأبي عمرو مسلم بن إبراهيم األزدي ،وأبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي .روى عنه :أبو
محمد عبد اهلل بن علي بن الجارود( ،)3أبو حامد أحمد بن محمد بن الشرقي ،وأبو حاتم مكي بن عبدان

()4

.

ِ

ِحجاجِبنِالمنهالِال نماطيِ(ِ)5أبوِمحمدِالسلميِ(ِ)6موالهمِ،البصريِ(ِ217هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :حماد بن سلمة ،وسفيان بن عيينة ،وشعبة بن الحجاج .روى عنه :البخاري ،وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ،واسحاق
بن منصور الكوسج( .)7قال أحمد وأبو حاتم( )8والعجلي( )9وابن سعد

()10

وابن حجر( :)11ثقة وزاد أحمد :ما أرى به بأس ا ،وذكره ابن

حبان في الثقات(،)12و قال الذهبي :الحافظ المام القدوة العابد الحجة(ِ .)13
ِحمادِبنِسلمةِبنِدينارِالبصريِ،أبوِسلمةِبنِأِبيِصخرة(ِ167هـ)ِ،ثقةِتغيرِبأخرةِ،ختِمِ4روى عن :عبد الملك بن عمير ،وعطاء بن السائب ،وعمرو بن دينار المكي .روى عنه :حجاج من منهال ،وسفيان الثوري،
وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي( .)14قال ابن معين

()15

وأحمد

()16

والعجلي

()17

وابن حجر( :)18ثقة وزاد :أثبت الناس في ثابت تغير

حفظه بأخرة ،وقال عبد الرحمن بن مهدي :صحيح السماع( ،)19وقال أحمد مرة :صالح(ِ .)20
ِعبدِالملكِبنِعميرِبنِسويدِ،أبوِعمروِالكوفيِ ( 136هـ) .ثقة تغير حفظه ،سبق بالحديث (ِ .)5ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديثِ:أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن محمد بن الحسين بن طرخان لم أقف له على جرح وال

تعديلِ .

()1

تاريخ نيسابور ،/31 ،ترجمة525 :

()2

المنتقى البن الجارود ،/48 ،حديث153 :

()3

المنتقى البن الجارود ،/48 ،حديث153 :

()4

األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم5/271 ،

()5

بفتح األلف وسكون النون وفتح الميم وكسر الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى بيع األنماط وهي الفرش التي تبسط (األنساب)1/378 ،

()6

هذه النسبة بضم السين المهملة وفتح اللم إلى سليم وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن علن بن مضر

()7

تهذيب الكمال5/459 ،

()8

الجرح والتعديل3/167 ،

تفرقت في البلد ،وجماعة كثيرة منها نزلت حمص (األنساب)7/181 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/109 ،

()10

الطبقات الكبير البن سعد9/302 ،

()11

تقريب التهذيب ،/134 ،ترجمة1137 :

()12

الثقات البن حبان8/202 ،

()13

سير أعلم النبلء10/352 ،

()14

تهذيب الكمال7/253 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/49 ،

()16

تهذيب الكمال260 ،

()17

تاريخ الثقات للعجلي/131 ،

()18

تقريب التهذيب ،/163 ،ترجمة1499 :

()19

تهذيب الكمال7/264 ،

()20

الجرح والتعديل3/141 ،
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الحديثِالعاشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه أبو عوانة الوضاح عن عبد الملك
وأخبرناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل ،وأبو المحاسن أسعد بن علي ،وأبو بكر أحمد بن يحيى ،وأبو الوقت عبد األول بن
عيسى الهرويون قالوا :أخبرنا أبو الحسن الداودي ،أنا أبو محمد عبد اهلل بن حموية السرخسي ،أنا عيسى بن عمر السمرقندي،
أنا عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي ،أنا زيد بن عوف ،أنا أبو عوانة ،عن عبد الملك بن عمير ،عن ذكوان أبي صالح ،عن
كعب :في السطر األول :محمد رسول اهلل عبدي المختار ،ال فظ وال غليظ ،وال صخاب في األسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة،
ولكن يعفو ويغفر ،مولده بمكة ،وهجرته بطيبة ،وملكه بالشام .وفي السطر الثاني :محمد رسول اهلل ،أمته الحمادون ،يحمدون
اهلل في السراء والضراء ،يحمدون اهلل في كل منزلة ،ويكبرونه على كل شرف( .)1رعاة الشمس ،يصلون الصلة إذا جاء وقتها،
ولو كانوا على رأس كناسة ويأتزرون على أوساطهم ،ويوضؤون أطرافهم ،وأصواتهم بالليل في جو السماء ،كأصوات النحل(.)2
 سبق تخريجه بالحديث السابع ِدراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِإسماعيلِبنِالفضيلِالهرويِ(ِ534هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِأسعدِبنِعليِبنِالموفقِ،أبوِالمحاسنِالهرويِ(ِ459هـِِ544ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِأحمدِبنِيحيىِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالذربيجانيِ .لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِالولِبنِعيسىِ،أبوِالوقتِالهرويِ(ِ458هـِِ553ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِالرحمنِبنِمحمدِ،أبوِالحسنِالداوديِ(ِ374هـِِ467ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ )7ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِحمويهِ،أبوِمحمدِالسرخسيِ(ِ293هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعيسىِبنِعمرِبنِالعباسِبنِحمزةِبنِعمروِبنِأعينِأبوِعمرانِالسمرقنديِ(ِ320هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِاهللِبنِعبدِالرحمنِ،أبوِمحمدِالسمرقنديِ(ِ181هـِِ255ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِزيدِبنِعوفِلقبهِفهدِبنِعوفِ،أبوِربيعةِالقطعيِ،ضعيفروى عن :أبي عوانة ،وحماد بن سلمة ،وهشيم .روى عنه :عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي( ،)3وأبو حاتم( .)4قال عمرو بن
علي :متروك الحديث ،وقال أبو حاتم :ما رأيت بالبصرة أكيس وال أحلى من أبي ربيعة فهد بن عوف وكان ابن المديني يتكلم
فيه ،وقيل ألبي حاتم :ما تقول فيه قال :تعرف وتنكر وحرك يده( ،)5وقال أبو زرعة :تكلم الناس فيه ،وقيل له يكتب حديثه؟
قال :أصحاب الحديث ربما أراهم يكتبونه ،وقال ابن معين :ليس لي به علم ال أعرفه ولم أكتب عنه( )6وقال الدارقطني:
ضعيف( ،)7وقال الذهبي :تركوه(ِ .)8

()1

الشرف :ما أشرف من األرض والمشرف :المكان تشرف عليه وتعلوه ومشارف األرض أعاليها (العين)6/252 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق1/187 ،

()3

سنن الدارمي ،1/158 ،حديث رقم7 :

()4

الجرح والتعديل3/570 ،

()5

الجرح والتعديل3/570 ،

()6

الجرح والتعديل3/571 ،

()7

الضعفاء والمتروكين للدارقطني/216 ،

()8

ميزان االعتدال2/105 ،
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ِالوضاحِبنِعبدِاهللِاليشكريِ(ِ،)1أبوِعوانةِالواسطيِ،مولىِيزيدِبنِعطاءِبنِيزيدِاليشكريِ(ِ176هـ)ِ،ثقةِثبتِ،ع ِروى عن :عبد الملك بن عمير ،عاصم بن سليمان األحول ،وعطاء بن السائب .روى عنه :أحمد بن عبدة الضبي ،واسماعيل
بن علية ،وحجاج بن منهال( .)2قال ابن معين :ثقة( ،)3وقال أبو حاتم :كتبه صحيحة واذا حدث من حفظه غلط كثي ار وهو
صدوق ثقة ،وقال أبو زرعة :ثقة إذا حدث من كتابه( ،)4وقال يحيى بن سعيد القطان :كان مأمونا( ،)5وقال مرة :ما كان أشبه
حديث أبي عوانة بحديث شعبة وسفيان( ،)6وقال مرة :أبو عوانة من كتابه أحب إلي من شعبة من حفظه( ،)7وقال يعقوب
الفسوي :أبو عوانة كتابه صحيح...إال أنه بأخرة كان يق أر من كتب الناس فيق أر الخطأ فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت ،وقال
ابن المديني :كان أبو عوانة في قتادة ضعيف ا ألنه كان ذهب كتابه وكان يحفظ من سعيد وقد أغرب فيها أحاديث ،وقال ابن
معين :هو في قتادة ليس بذاك( ،)8وقال ابن خراش :صدوق ،وقال أبو هشام المخزومي :من لم يكتب عن أبي عوانة قبل سنة
سبعين ومائة فإنه لم يسمع منه( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال العجلي :ثقة عابد صالح أديب( ،)11وقال ابن حجر :ثقة
ثبت(ِ .)12
ِعبدِالملكِبنِعميرِبنِسويدِ،أبوِعمروِالكوفيِ ( 136هـ) .ثقة تغير حفظه ،سبق بالحديث (.)5ِذكوانِأبوِصالحِالسمانِالزياتِالمدنيِالغطفانيِ(ِ101هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8 كعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن زيد بن عوف وهو شيخ الدارمي الذي روى عنه في السنن ضعيف.
الحديثِالحاديِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -رواه أبو الربيع السمتي عن أبي عوانة فقال :عن عاصم بدالا من
عبد الملك .أخبرناه أبو محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدوية المزكي ،أنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي ،أنا جعفر
بن عبد اهلل بن يعقوب بن فن]اكي( ، [)13أنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني ،نا خالد بن يوسف بن خالد أبو الربيع السمتي،
نا أبو عوانة ،عن عاصم ،عن أبي صالح ،عن كعب قال :مكتوب في التوراة :محمد عبدي المختار ال فظ وال غليظ وال سخاب
في األسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ،ويغفر مولده بمكة ،ومهاجره بطيبة ،وملكه بالشام(.)14
 سبق تخريجه بالحديث السابع ِدراسةِرجالِاإلسنادِ :
()1

بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفي آخرها الراء ،تنسب إلى هذه القبيلة وهي يشكر (األنساب)13/509 ،

()2

تهذيب الكمال30/441 ،

()3

تاريخ الدارمي/185 ،

()4

الجرح والتعديل9/40 ،

()5

تاريخ بغداد15/639 ،

()6

تاريخ بغداد15/640 ،

()7

تاريخ بغداد15/641 ،

()8

تاريخ بغداد15/643 ،

()9

تاريخ بغداد15/644 ،

()10

الثقات البن حبان7/562 ،

()11

تاريخ الثقات للعجلي/464 ،

()12

تقريب التهذيب ،/650 ،ترجمة7407 :

()13

سقط في المطبوع وهو الفناكي كما أثبته من كتب التراجم

()14

تاريخ مدينة دمشق1/187 ،
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ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِمحمدِبنِسعدويهِ،أبوِسهلِالصبهانيِ(ِ)1المزكىِ(ِ530هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي ،وابراهيم بن منصور سبط بحرويه ،والحافظ محمد بن الفضل الحلوي
روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،والمبارك بن علي الطباخ ،وعبد الخالق بن الصابوني( .)2قال ابن الجوزي( )3وابن نقطة

()4

والذهبي( :)5ثقة وزاد ابن الجوزي :ثبتاِ .
ِعبدِالرحمنِبنِأحمدِبنِالحسنِبنِبندارِ،أبوِالفضلِالعجليِ(ِ)6الرازيِ(ِ)7المقرئِ(ِ371هـِِ454ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي القاسم جعفر بن فناكي ،وأبي عبد الرحمن السلمي ،وأبي عبد اهلل بن مندة .روى عنه :أبو سهل بن سعدويه،
وأبو علي الحداد ،ومحمد بن عبد الواحد الدقاق .قال عبد الغافر الفارسي ويحيى بن مندة :ثقة ،وقال الدقاق :كان إمام ا من
األئمة الثقات ،وقال الذهبي :المام القدوة( ،)8وقال مرة :كان من أفراد الدهر علما وورعا(ِ .)9
ِجعفرِبنِعبدِاهللِبنِيعقوبِالفناكي(ِ،)10أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ383هـ)ِ،صدوق ِروى عن :محمد بن هارون الروياني ،وعبد الرحمن بن أبي خلف حاتم .روى عنه :أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي
المقرئ ،وأبو القاسم هبة اهلل الللكائي( .)11قال الخليلي :موصوف بالعدالة ،وحسن الديانة(ِ .)12
ِمحمدِبنِهارونِالرويانيِ(ِ،)13أبوِبكرِ(ِ307هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي الربيع الزهراني ،واسحاق بن شاهين ،ومحمد بن حميد الرازي .روى عنه :جعفر بن عبد اهلل بن فناكي ،وأبو بكر
السماعيلي ،وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرميسيني( .)14قال الخليلي

()15

والذهبي( :)16ثقة وزاد :المام الحافظِ .

ِخالدِبنِيوسفِبنِخالدِبنِعمرِالسمتيِ(ِ،)17أبوِالربيعِالبصريِ(ِ249(ِ)18هـ)ِ،صدوقِيخطئ ِروى عن :أبي عوانة ،وفضيل بن سليمان ،وعبد اهلل بن رجاء المكي .روى عنه :محمد بن هارون الحضرمي ،عبدان

()1

بكسر األلف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء وفي آخرها النون بعد األلف ،هذه النسبة إلى أشهر بلدة بالجبال ،وانما قيل له بهذا االسم على

ما سمعت بعضهم أنها تسمى بالعجمية سباهان وسباه العسكر وهان الجمع وكان جموع عساكر األكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع مثل عسكر فارس
وكرمان وكور األهواز والجبال فعرب فقيل اصبهان (األنساب)1/284 ،
()2

تاريخ السلم36/185 ،

()3

المنتظم17/316 ،

()4

التقييد البن نقطة1/6 ،

()5

سير أعلم النبلء20/47 ،

()6

بكسر العين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى بني عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل (األنساب)9/239 ،

()7

بفتح الراء والزاي المكسورة بعد األلف ،هذه النسبة إلى الري وهي بلدة كبيرة من بلد الديلم بن قومس والجبال وألحقوا الزاي في النسبة تخفيفا ألن النسبة على الياء مما

()8

سير أعلم النبلء18/135-138 ،

()9

تاريخ السلم30/361-362 ،

يشكل ويثقل على اللسان واأللف لفتحة الراء على أن األنساب مما ال مجال للقياس فيه فيها والمعتبر فيها النقل المجرد (األنساب)6/33 ،

()10

ضبطتها وفق ضبطها في تاريخ السلم 27/61 ،وسير أعلم النبلء16/430 ،و لم أقف عليها في كتب األنساب

()11

تاريخ السلم27/61 ،

()12

الرشاد للخليلي2/691 ،

()13

بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى رويان وفي بلدة بنواحي طبرستان (األنساب)6/198 ،

()14

تاريخ السلم23/221 ،

()15

الرشاد للخليلي2/801 ،

()16

سير أعلم النبلء14/507 ،

()17

بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ،هذه النسبة إلى السمت والهيئة (األنساب)7/211 ،

()18

بفتح الباء الموحدة سكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى البصرة (األنساب)2/253 ،
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األهوازي ،ومحمد بن إسماعيل البهلني( .)1ذكره ابن عدي وحسن حاله( )2وكذا قال الذهبي وزاد :في بعض حديثه النكرة(،)3
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه( ،)4وقال الذهبي :ضعيف(ِ .)5
ِالوضاحِبنِعبدِاهللِ،أبوِعوانةِاليشكريِ(ِ176هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)10ِعاصمِبنِبهدلةِِ،وهوِابنِأبيِالنجودِالسديِ،موالهمِ،الكوفيِ،أبوِبكرِالمقرئِ(ِ127هـ)ِ،صدوقِ،ع ِروى عن :ذكوان أبي صالح السمان ،وحميد الطويل ،وخيثمة بن عبد الرحمن .روى عنه :أبو عوانة الوضاح بن عبد اهلل،
وعمرو بن قيس الملئي ،وأبو جعفر الرازي( .)6قال أحمد :ثقة رجل صالح خير ثقة ،وقال ابن معين :ليس به بأس ،وقال أبو
حاتم :صالح ،وقال مرة :محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذاك الحافظ ،وقال أبو زرعة :ثقة( ،)7وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)8وقال العجلي :وكان ثقة في الحديث( ،)9وقال الدارقطني :في حفظه شئ( ،)10وقال ابن سعد :وكان عاصم
ثقةا إال أنه كان كثير الخطأ في حديثه( ،)11وقال مغلطاي :خرج ابن حبان حديثه في صحيحه وكذلك أبو عوانة وابن خزيمة
وابن الجارود والطوسي والحاكم والدارمي ،وقال أحمد بن عمرو البزار :لم يكن بالحافظ وال نعلم أن أحدا ترك حديثه على ذلك
وهو مشهور ،وفي كتاب المنتجيلي... :كان صاحب سنة ثقةا في الحديث( ،)12وقال الذهبي :دون الثبت صدوق يهم( ،)13وقال
مرة :وثق( ،)14وقال ابن حجر :صدوق له أوهام(.)15
ِذكوانِأبوِصالحِالسمانِالزياتِالمدنيِالغطفانيِ(ِ101هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن أبا الربيع السمتي صدوق يخطئ.
الحديثِالثانيِعشرِ:قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه أبو الزناد عن أبي صالح
أخبرناه أبو غالب أحمد وأبو عبد اهلل يحيى ،ابنا الحسن بن البنا ،قاال :أنا أبو الحسين بن اآلبنوسي ،أنا أحمد بن عبيد بن
الفضل إجازةا قاال :وأخبرنا أبو تمام علي بن محمد الواسطي في كتابه ،أنا أبو بكر بن بيرى قراءةا ،أنا محمد بن الحسين بن

محمد الزعفراني ،نا ابن أبي خيثمة ،نا مصعب بن عبد اهلل ،حدثني الضحاك بن عثمان ،عن ابن أبي الزناد ،عن أبي الزناد،

()1

تاريخ السلم18/255 ،

()2

انظر غير مأمور الكامل في الضعفاء البن عدي3/481 ،

()3

تاريخ السلم18/255 ،

()4

الثقات البن حبان8/226 ،

()5

ميزان االعتدال1/648 ،

()6

تهذيب الكمال13/473 ،

()7

الجرح والتعديل6/340 ،

()8

الثقات البن حبان7/256 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/240 ،

()10

سؤاالت البرقاني للدارقطني ،/49 ،ترجمة338 :

()11

الطبقات الكبير البن سعد8/438 ،

()12

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي7/100 ،

()13

ميزان االعتدال2/357 ،

()14

الكاشف ،1/518 ،ترجمة2496 :

()15

تقريب التهذيب ،/294 ،ترجمة3054 :
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عن أبي صالح السمان ،أن كعبا قال :إنا نجد في كتاب اهلل محمدا سلطانه بالشام(.)1
 سبق تخريجه بالحديث السابعِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِأحمدِبنِأبيِعليِالحسنِبنِأحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِغالبِبنِالبناِالبغداديِالحنبليِ(ِ445هـِِ527ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي محمد الجوهري ،وأبي يعلى بن الفراء ،وأبي الغنائم بن المأمون .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو موسى
المديني ،وابن الجوزي .قال ابن الجوزي( )2والذهبي( :)3ثقة ،وقال مرة :شيخ صالح (ِ .)4
ِيحيىِبنِالحسنِبنِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِالبناِ،أبوِعبدِاهللِبنِأبيِعليِالبغداديِ(ِ453هـِِ531ِ-هـ)ِ،صدوق ِروى عن :أبي الحسين بن اآلبنوسي ،وأبي الحسين بن النقور ،وعبد الحميد بن المأمون .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر،
وابن الجوزي ،وابن طبرزد .قال ابن السمعاني :شيخ صالح ،وذكره الحافظ عبد اهلل بن عيسى بن أبي حبيب األندلسي وأثنى
عليه ،وكان عمر بن عبد اهلل البسطامي كثير الثناء عليه( ،)5وقال الذهبي :الشيخ المام الصادق العابد(ِ .)6
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِالحسينِابنِالبنوسيِ(ِ381(ِ)7هـِِ457ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أحمد بن عبيد الواسطي ،وأبي الحسن الدارقطني ،وأبي حفص بن شاهين .روى عنه :أبو غالب أحمد بن البناء،
والخطيب البغدادي .قال الخطيب :كان سماعه صحيح ا( ،)8وقال الذهبي :الشيخ الثقة(ِ .)9
ِأحمدِبنِعبيدِبنِالفضلِبنِسهلِبنِبيرىِ(ِ،)10أبوِبكرِالواسطيِ(ِ400هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :محمد بن الحسين الزعفراني ،وعلي بن عبد اهلل بن مبشر الواسطي ،ومحمد بن عثمان بن سمعان .روى عنه :عبد
الكريم بن محمد الشروطي ،وأبو يعلى حمزة بن الحسن ،ومحمد بن علي بن عيسى القارئ( .)11قال خميس بن علي الحوزي

()12

والسمعاني( :)13ثقة صدوق ،وقال الذهبي :المحدث المعمر الصدوق(.)14
ِعليِبنِمحمدِبنِالحسنِبنِيزدِادِِ،القاضيِأبوِتمامِالواسطيِ(ِ372هـِِ459ِ-هـِ)ِِ،ثقة ِروى عن :محمد بن المظفر ،ومحمد بن إسحاق القطيعي ،وأبي الفضل الزهري .روى عنه :أبو القاسم إسماعيل بن

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/188 ،
المنتظم17/278 ،

()3

سير أعلم النبلء19/604 ،

()4

تاريخ السلم36/151 ،

()5

تاريخ السلم 36/260 ،ولم أقف عليه في المطبوع من كتب السمعاني

()6

سير أعلم النبلء20/6 ،

()7

بمد األلف وفتح الباء الموحدة أو سكونها وضم النون وفي آخرها السين المهملة بعد الواو ،هذه النسبة إلى آبنوس وهو نوع من الخشب البحري يعمل منه أشياء

()8

تاريخ بغداد2/219 ،

()9

سير أعلم النبلء18/85 ،

(األنساب)1/67 ،

()10

بكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الراء المهملة ،هذه اللفظة لها صورة النسبة وهو اسم جد أبي بكر أحمد بن عبيد بن

()11

تاريخ السلم28/217 ،

الفضل بن سهل بن بيري الواسطي (األنساب)2/394 ،
()12

سؤاالت السلفي/56 ،

()13

األنساب2/395 ،

()14

سير أعلم النبلء17/197 ،
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السمرقندي( ،)1وأبو الكرم نصر اهلل بن محمد بن الجلخت األزدي( ،)2والخطيب البغدادي .قال الخطيب :كان صدوقا وكان ينتحل
االعتزال( ،)3وقال ابن ماكوال( )4وخميس الحوزي( :)5ثقة ،وقال الذهبي :مسند أهل واسط(ِ .)6
ِمحمدِبنِالحسينِبنِمحمدِبنِسعيدِ،أبوِعبدِاهللِالزعفرانيِ(ِ)7الواسطيِ(ِ337هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي بكر بن أبي خيثمة ،ومحمد بن زكريا الغلبي ،وزكريا بن يحيى الساجي .روى عنه :عياش بن الحسن بن
عياش ،والقاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي.قال الخطيب( )8وابن الجوزي( :)9ثقةِ .
ِأحمدِبنِأبيِخيثمةِزهيرِبنِحربِبنِشدادِ،أبوِبكرِ،نسائيِ(ِ)10الصلِ(ِ185هـِِ279ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :مصعب بن عبد اهلل الزبيري ،ومنصور بن سلمة الخزاعي ،ومحمد بن سابق .روى عنه :البغوي ،وابن صاعد،
ومحمد بن أحمد الحكيمي( .)11قال ابن أبي حاتم :كان صدوقا( ،)12وقال الدارقطني

()13

والخطيب( :)14ثقة وزاد :متقنا حافظا،

وذكره ابن حبان في الثقات(.)15
بنِالزبِيِرِبنِالعِِوامِ،أبِوِِعِبِدِاهللِالزبيريِ(ِ236هـ)ِ،ثقةِ،ق
ِ
ِمِصِعِبِبنِعِبِدِاهللِبنِمِصِعِبِبنِثِاِبِتِبنِعِبِدِاهللِروى عن :الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الحزامي ،وعبد العزيز بن أبي حازم ،ومالك بن أنس .روى عنه :أبو
بكر أحمد بن أبي خيثمة ،وابراهيم بن إسحاق الحربي ،ومحمد بن يحيى الذهلي( .)16قال ابن معين :ثقة ،وقال أحمد :مستثبت،
وقال الدارقطني :ثقة( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال ابن األثير :كان عالم ا فقيه ا إال أنه كان منحرف ا عن علي عليه
السلم( ،)19وسأل ابن أبي خيثمة

()20

مصعب عن القول في القرآن فقال :أما أنا فأقول :القرآن كلم اهلل وأسكت وقلبي يميل إلى

أنه غير مخلوق ولكن أسكت ألنه بلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول" :الكلم في الدين كله أكرهه" ولم يزل أهل بلدنا
يكرهون القدر ورأي جهم وما أشبهه وما أحب الكلم إال فيما تحته عمل فأما الكلم في اهلل عز وجل فل وأحب في هذه األشياء

()1

تاريخ السلم30/473 ،

()2

سير أعلم النبلء18/212 ،

()3

تاريخ بغداد13/588 ،

()4

الكمال البن ماكوال2/291 ،

()5

سؤاالت السلفي/53 ،

()6

تاريخ السلم30/473 ،

()7

بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة... ،الزعفرانية قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا...و قد تنسب إلى بيع الزعفران وهو الشئ

()8

تاريخ بغداد3/31 ،

الذي يصفر به الثياب وغيرها (أنظر :األنساب)6/298-299 ،
()9

المنتظم14/73 ،

()10

بفتح النون والسين المهملة بعدها الهمزة المفتوحة ،هذه النسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها :نسا ،والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة النسوي والنسائي (األنساب)13/84 ،

()11

سير أعلم النبلء11/492 ،

()12

الجرح والتعديل2/52 ،

()13

سؤاالت الحاكم للدارقطني(11( ،

()14

تاريخ بغداد5/265 ،

()15

الثقات البن حبان8/55 ،

()16

تهذيب الكمال28/36 ،

()17

تاريخ بغداد15/140 ،

()18

الثقات البن حبان9/175 ،

()19

الكامل في التاريخ6/110 ،

()20

حاول الرجوع إلى التاريخ الكبير البن أبي خيثمة
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السكوت عنها ألني رأيت أهل بلدنا ينبهون عن الكلم في الدين إال ما كان تحته عمل( ،)1وقال الذهبي :وكان صدوقا...تكلم
فيه لوقفه( )2في القرآن( ،)3وقال مرة :تفرد مصعب الزبيري بحديث" :التمسوا الرزق في خبايا األرض"

()4

( ،)5وقال مسلمة بن

قاسم وأبو بكر بن مردويه :ثقة( ،)6وقال ابن حجر :صدوق( .)7قلت :بل ثقة ،وثقه أحمد وابن معين والدارقطني وابن حبان
ومسلمة بن القاسم وابن مردويه وقد تكلموا فيه لوقفه في القرآن وقد رد ذلك عن نفسه في الكلم الذي نقلناه عن ابن أبي خيثمة،
فل أرى وجه ا لنزاله للصدوقِ .
ِالضحاكِبنِعثمانِبنِالضحاكِبنِعثمانِبنِعبدِاهللِالحزاميِ(ِ)8الصغيرِ(ِ201هـِحتىِِ210هـ)ِ،صدوقروى عن :جده ،ومالك بن أنس ،وموسى بن إبراهيم بن صديق بن موسى .روى عنه :مصعب بن عبد اهلل الزبيري( ،)9وابراهيم
بن المنذر الحزامي ،وقرة بن حبيب البصري( .)10قال الزبير بن بكار :كان علمة قريش بالمدينة( ،)11وحكاه المزي عن
الخطيب( ،)12وقال مصعب الزبيري :ثقة ،وقال الذهبي :صدوق( ،)13وقال ابن حجر :كان علمةا أخباري ا صدوق ا(.)14
ِعبدِالرحمنِبنِأبيِالزنادِعبدِاهللِبنِذكوانِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ100هـِِ174ِ-هـ)ِ،ثقةِتغيرِلماِقدمِبغدادِ،ختِمِِ 4روى عن :أبيه ،وسهيل بن أبي صالح ،وموسى بن عقبة .روى عنه :الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان الحزامي،
وعبد اهلل بن وهب ،ومحمد بن سليمان لوين .قال أحمد :مضطرب الحديث ،وقال ابن معين :ال يحتج بحديثه ،وقال مرة:
ضعيف( ،)15وقال مرة :لم يكن يثبت ضعيف الحديث ،وقال مرة :ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشئ( ،)16وقال أبو
حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)17وقال ابن المديني:حديثه بالمدينة حديث مقارب وما حدث به بالعراق فهو مضطرب،و قال
مرة :كان عند أصحابنا ضعيفا ،وقال النسائي :ضعيف( ،)18وقال العجلي :ثقة( ،)19وقال الترمذي :ثقة حافظ كان مالك بن أنس

()1

الوافي بالوفيات25/346 ،

()2

الواقفة :هم الذين يقولون بأن القرآن كلم اهلل ويقفون فل يقولون مخلوق وال غير مخلوق ،وقد روى عن أحمد بن حنبل وابن معين وأبي خيثمة ويعقوب الدورقي وغيرهم

()3

ميزان االعتدال4/120 ،

كثير قولهم :من وقف في القرآن أنه كافر ،أو قالوا :جهمي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي)2/471 ،
()4
()5

سير أعلم النبلء11/32 ،

قلت :التفرد من قبل شيخ مصعب بالرواية انظر حاشية السير وابحث عن كلم الدارقطني في الحديث وهو في األفراد عنده ،وهذا ال ينزله للصدوق ،والتوقف في

القرآن ال ينزل للصدوق إن ثبت عنه
()6
()7

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ،11/217 ،ونقله ابن حجر في :تهذيب التهذيب10/164 ،

تقريب التهذيب ،/594 ،ترجمة ،6693 :قلت :ال أجد وجها لقول ابن حجر صدوق إذ لم أقف على من جرحه وكذا قال محقق تحرير تقريب التهذيب (تحرير تقريب

التهذيب ،3/383 ،ترجمة)6693 :
()8
()9

بكسر الحاء المهملة والزاي والميم بعد األلف ،هذه النسبة إلى الجد األعلى (األنساب)4/146 ،
الطبقات الكبير البن سعد7/600 ،

()10
()11

تهذيب الكمال13/275 ،

جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار/87 ،

()12

تهذيب الكمال13/275 ،

()13

ميزان االعتدال2/325 ،

()14

تقريب التهذيب ،/286 ،ترجمة2973 :

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/152 ،

()16

معرفة الرجال ،1/73 ،ترجمة183 :

()17

الجرح والتعديل5/252 ،

()18

تاريخ بغداد11/496-498 ،

()19

تاريخ الثقات للعجلي/292 ،
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يوثقه ويأمر بالكتابة عنه( ،)1وقال ابن عدي :بعض ما يرويه ال يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه( ،)2وقال يعقوب بن شيبة :ثقة
صدوق وفي حديثه ضعف ،وقال الساجي :فيه ضعف وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد( ،)3وقال الذهبي :أحد العلماء
الكبار وأخير المحدثين لهشام بن عروة( ،)4وقال :مشاه جماعة وعدلوه وكان من الحفاظ المكثرين وال سيما عن أبيه وهشام بن
عروة...و هو إن شاء اهلل حسن الحال في الرواية( ،)5وقال ابن حجر :ال أعلم فيه خلفا بين المحدثين والمؤرخين( ،)6وقال مرة:
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد(ِ .)7
ِالمعروفِبأبيِالزنادِ(ِ130هـ)ِ،ثقةِ،ع ِ
ِ
ِ،أبوِعبدِالرحمنِالمدني
ِ
ِعبدِاهللِبنِذكوانِالقرشيروى عن :سعيد بن المسيب ،وسليمان بن يسار ،وعامر الشعبي .روى عنه :ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد ،والليث بن سعد،
ومالك بن أنس( .)8قال ابن الجنيد :سمعت يحيى وقيل له :ما كان مالك بن أنس نقم على أبي الزناد؟ قال :ال شئ إال أنه كان
يكون مع األمراء( ،)9وقال مرة :ثقة( ،)10وقال مرة :كان مالك بن أنس يقع في أبي الزناد يذكره بسوء وقال :من أبو الزناد؟ إنما
كان كويتبا قال يحيى :كان كاتبا لعبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة( ،)11وقال أحمد :كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير
المؤمنين في الحديث ،وقال مرة :ثقة ،وقال أبو حاتم :ثقة صالح الحديث ،وقال مرة :ثقة فقيه صاحب سنة وهو ممن تقوم به
الحجة( ،)12وقال العجلي :ثقة( ،)13وقال الذهبي :المام الثبت( ،)14وقال ابن حجر :ثقة فقيه(.)15
ِالزياتِالمدنيِالغطفانيِ(ِ101هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8
ِذكوانِأبوِصالحِالسمان ِِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن الضحاك صدوق ،أما عبد الرحمن بن أبي الزناد فثقة تغير لما قدم بغداد؛
لكن أحاديثه بالمدينة صحاح كما صرح بذلك ابن المديني عند الخطيب في التاريخ ،والضحاك قد أخذ عن عبد الرحمن
بالمدينة ،فقد قال الخطيب في ترجمة الضحاك :كان علمة قريش بالمدينة( ،)16فحديث ابن أبي الزناد الذي يرويه عنه الضحاك
من الصحيح ،أخذه عنه قبل تغيره.
الحديثِالثالثِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه األعمش عن أبي صالح
أخبرناه أبو الفضل محمد بن إسماعيل ،وأبو المحاسن أسعد بن علي ،وأبو بكر أحمد بن يحيى ،وأبو الوقت عبد األول بن
()1
()2

سنن الترمذي ،4/233 ،حديث رقم1755 :
الكامل في الضعفاء البن عدي5/453 ،

()3

تهذيب التهذيب6/172 ،

()4

ميزان االعتدال2/575 ،

()5

ميزان االعتدال2/576 ،

()6

تهذيب التهذيب6/172 ،

()7

تقريب التهذيب ،/362 ،ترجمة3861 :

()8
()9

تهذيب الكمال14/476 ،

معرفة الرجال ،1/72 ،ترجمة183 :

()10
()11

معرفة الرجال ،1/118 ،ترجمة573 :
معرفة الرجال ،1/157 ،ترجمة869 :

()12

الجرح والتعديل5/49 ،

()13

تاريخ الثقات للعجلي/254 ،

()14

ميزان االعتدال2/418 ،

()15

تقريب التهذيب ،/315 ،ترجمة3302 :

()16

تهذيب الكمال13/275 ،

41

عيسى الهرويون ،قالوا :أخبرنا أبو الحسن الداودي ،أنا عبد اهلل بن حموية السرخسي ،نا عيسى بن عمر السمرقندي ،نا عبد اهلل
ابن عبد الرحمن الدارمي ،نا الحسن بن الربيع ،نا أبو األحوص ،عن األعمش ،عن أبي صالح ،قال :قال كعب :نجد مكتوب ا:
محمد رسول اهلل ،ال فظ ،وال غليظ ،وال صخاب في األسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،أمته الحمادون
يكبرون اهلل على كل نجد ،يحمدونه في كل منزلة يتأزرون على أنصافهم ،ويتوضؤون على أطرافهم ،مناديهم ينادي في جو
السماء ،صفهم في القتال ،وصفهم في الصلة سواء ،لهم بالليل دوي كدوي النحل .مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام(.)1
 سبق تخريجه بالحديث السابع ِدراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِإسماعيلِبنِالفضيلِالهرويِِ(ِ534هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِأسعدِبنِعليِبنِالموفقِ،أبوِالمحاسنِالهرويِ(ِ459هـِِ544ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِأحمدِبنِيحيىِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالذربيجانيِ .لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِالولِبنِعيسىِ،أبوِالوقتِالهرويِ(ِ458هـِِ553ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِالرحمنِبنِمحمدِ،أبوِالحسنِالداوديِ(ِ374هـِِ467ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِحمويهِ،أبوِمحمدِالسرخسيِ(ِ293هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعيسىِبنِعمرِبنِالعباسِبنِحمزةِبنِعمروِبنِأعينِأبوِعمرانِالسمرقنديِ(ِ320هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِاهللِبنِعبدِالرحمنِ،أبوِمحمدِالسمرقنديِ(ِ181هـِِ255ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِالحسنِبنِالربيعِبنِسليمانِالبجليِ(ِ)3()2القسريِ(ِ،)4أبوِعليِالكوفيِالبورانيِالحصارِِ(ِ220هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :أبي األحوص سلم بن سليم الحنفي ،وعبد اهلل بن المبارك ،وأبي عوانة الوضاح بن عبد اهلل .روى عنه :عثمان بن
سعيد الدارمي ،وأبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،وعبد اهلل بن الحسين البزاز( .)5قال أبو حاتم( )6والعجلي( )7والخطيب

()8

وابن حجر( :)9ثقة ،وقال الذهبي :المام الحافظ الحجة(ِ .)10
ِسالمِبنِسليمِالحنفيِموالهمِ،أبوِالحوصِالكوفيِ(ِ179هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :سليمان األعمش ،وسماك بن حرب ،وعطاء بن السائب .روى عنه :الحسن بن الربيع البوراني ،وأبو داود سليمان بن
داود الطيالسي ،وعبد اهلل بن صالح العجلي(.)11

()1تاريخ مدينة دمشق1/188 ،

()2بفتح الباء المنقوطة بواحدة والجيم ،هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن نمار بن اراش بن عمرو بن الغوث بن أخي األسد بن الغوث ،وقيل ان بجيلة اسم امهم
(األنساب - )2/91 ،قلت :الراجح هي هذه النسبة ألن القسريين بطن من قيس الذين هم بطن من بجيلة

()3بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الجيم ،هذه النسبة إلى بجلة ،وهم رهط من سليم بن منصور يقال لهم بنو بجلة نسبوا إلى أمهم بجلة بنت هناءة (األنساب)2/94 ،
()4بفتح القاف وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء المهملة ،هذه النسبة إلى قسر ،وهم بطن من قيس ،وقيس بطن من بجيلة (األنساب)10/416 ،
()5تهذيب الكمال6/147 ،
()6الجرح والتعديل3/14 ،

()7تاريخ الثقات للعجلي/114 ،
()8تاريخ بغداد8/268 ،

()9تقريب التهذيب ،/144 ،ترجمة1241 :
()10سير أعلم النبلء10/399 ،
()11تهذيب الكمال12/282 ،
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قال ابن معين وأبو زرعة( )1والعجلي( )2وابن حجر( :)3ثقة وزاد ابن معين وابن حجر :متقن ،وقال أبو حاتم :صدوق( ،)4وقال ابن
سعد :كان كثير الحديث صالحا فيه( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)6
سليمانِبنِمهرانِالسديِالكاهليِ،موالهمِأبوِمحمدِالكوفيِالعمشِ(ِ61هـِِ148ِ-هـ)ِ،ثقةِيدلسِمنِالثانيةِ،ع
روى عن :ذكوان بن أبي صالح السمان ،وسعيد بن جبير ،وأبي وائل شقيق بن سلمة األسدي .روى عنه :أبو األحوص سلم
بن سليم ،وشريك بن عبد اهلل النخعي ،وشعبة بن الحجاج( .)7قال عثمان بن سعيد الدارمي :وسمعت يحيى وسئل عن الرجل
يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول :أنقص ذلك من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث
بذلك؟ فقال :ال يفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشئ فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى قال عثمان :وكان
األعمش ربما فعل ذلك( ،)8وقال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :ثقة يحتج بحديثه ،وقال أبو زرعة :إمام( ،)9وقال العجلي:
ثقة( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال الخطيب :كان من أق أر الناس للقرآن وأعرفهم للفرائض ،وأحفظهم للحديث( ،)12وقال
ابن حجر :ثقة حافظ  ...لكنه يدلس( ،)13وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(.)14
ِذكوانِأبوِصالحِالسِمانِالزياتِالمدنيِالغطفانيِ(ِ101هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِ-كعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (.)7

الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن عيسى بن عمر صدوقِ .
الحديثِالرابعِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه عبد اهلل بن دينار الحمصي عن كعب
أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ،وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي ،قاال :أنا عبد الدائم بن الحسن بن عبيد اهلل بن عبد
اهلل ،أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلبي ،نا محمد بن خريم ،نا هشام بن عمار ،نا إسماعيل بن عياش العنسي ،عن عبد اهلل
بن دينار وغيره ،عن كعب األحبار قال :مكتوب في التوراة ،محمد رسول اهلل مولده بمكة ،وهجرته بطابة ،وملكه بالشام ،ال فظ
وال غليظ وال سخاب باألسواق ،وال يجزئ بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،أمته الحامدون يكبرون اهلل على كل نجد،
ويحمدون اهلل في كل موطن ،يوضؤون أطرافهم ،ويتزرون على أنصافهم ،رهبان بالليل ،ليوث بالنهار ،يسمع مؤذنهم في جو
السماء ،وأصواتهم في مساجدهم كدوي النحل في غارها ،صفهم في الصلة كصفهم في القتال(.)15
()1الجرح والتعديل4/259 ،

()2تاريخ الثقات للعجلي/212 ،
()3تقريب التهذيب ،/262 ،ترجمة2703 :
()4الجرح والتعديل4/259 ،

()5الطبقات الكبير البن سعد8/500 ،
()6الثقات البن حبان6/417 ،
()7تهذيب الكمال12/76 ،
()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/243 ،ترجمة952 :

()9الجرح والتعديل4/146 ،

()10تاريخ الثقات للعجلي/204 ،
()11الثقات البن حبان4/301 ،
()12تاريخ بغداد10/5 ،
()13

تقريب التهذيب ،/253 ،ترجمة2615 :

()14

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/33 ،ترجمة55 :

()15

تاريخ مدينة دمشق1/188 ،
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 سبق تخريجه بالحديث السابعِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِبنِعمرِبنِأبيِالشعثِالحافظِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :عبد الدائم بن الحسن ،وأبي بكر الخطيب ،وأبي نصر بن طلب .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو سعد
السمعاني ،وعمر بن طبرزد( .)1قال ابن عساكر :ثقة( ،)2وقال ابن الجوزي :كان له يقظة ومعرفة بالحديث( ،)3وقال الذهبي:
الشيخ المام المحدث(ِ .)4
ِعبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِبنِالعباسِ،أبوِمحمدِالسلميِالحدادِ(ِ526هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :عبد الدائم بن الحسن ،وأبي بكر الخطيب ،وأبي الحسن بن أبي الحديد .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو
القاسم بن الحرستاني ،والسلفي( .)5قال ابن عساكر( )6والذهبي( :)7ثقة وزاد ابن عساكر :مستورِ .
ِعبدِالدائمِبنِالحسنِبنِعبيدِاهللِبنِعبِدِاهللِ،أبوِالحسينِالهال ليِ(ِ)8القطانِ(ِ381(ِ)9هـِِ460ِ-هـ)روى عن :عبد الوهاب الكلبي .روى عنه :عبد الكريم بن حمزة ،وأبو محمد بن األكفاني ،وأبو القاسم بن السمرقندي(ِ .)10
دِالوهابِبنِالحسنِبنِالوليدِالكالبيِ(ِ،)11أبوِالحسينِالدمشقيِالمعروفِبأخيِتبوكِ(ِ303هـِِ393ِ-هـ)ِِ،ثقة ِ
ِعب ِروى عن :محمد بن خريم ،وأبي الحسن بن جوصا ،ومحمد بن بكار السكسكي .روى عنه :تمام الرازي ،وعبد الوهاب الميداني،
ورشأ بن نظيف .قال عبد العزيز الكتاني :كان ثقة نبيل مأمونا( ،)12وقال علي بن محمد الحنائي :الشيخ الثقة األمين ،وقال أبو
الوليد الباجي :ثقة محسن ،وقال ابن عساكر :كان ثقة نبيل مأمونا( ،)13وقال الذهبي :كان مسند وقته بدمشق( ،)14وقال مرة:
المحدث الصادق المعمر(ِ .)15
ِمحمدِبنِخريمِبنِمحمدِ،أبوِبكرِالعقيليِ(ِ316هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)5ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِ،أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ) .صدوق يتلقن ،سبق بالحديث (ِ .)5ِإسماعيلِبنِعياشِالعنسيِ(ِ،)16أبوِعتبةِالحمصيِ(ِ106هـِِ181ِ-هـ)ِ،ثقةِفيِأهلِبلدهِمخلطِفيِغيرهمِ،يِِ 4روى عن :عبد اهلل بن دينار البهراني الحمصي ،وعبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي.
()1
()2

تاريخ السلم36/406 ،

تاريخ مدينة دمشق8/357 ،

()3

المنتظم18/20 ،

()4

سير أعلم النبلء20/28 ،

()5تاريخ السلم36/147 ،

()6تاريخ مدينة دمشق36/435 ،
()7العبر2/429 ،

()8بكسر الهاء ،هذه النسبة إلى بني هلل ،وهي قبيلة نزلت الكوفة (األنساب)13/440 ،

()9بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بيع القطن (األنساب)10/449 ،
()10تاريخ مدينة دمشق ،34/104 ،تاريخ السلم ،30/485 ،شذرات الذهب ،5/256 ،العبر2/311 ،

()11بكسر الكاف بعدها اللم ألف وفي آخرها الباء الموحدة ،هذه النسبة إلى عدة من قبائل العرب (األنساب)11/183 ،
()12تاريخ السلم27/333 ،

()13تاريخ مدينة دمشق37/314 ،
()14تاريخ السلم27/333 ،

()15سير أعلم النبلء16/557 ،
()16

بفتح العين المهملة وسكون النون وفي آخرها سين مهملة ،هذه النسبة إلى عنس ،وهو عنس بن مالك بن أدد بن زيد ،وهو من مذحج في اليمن (األنساب)9/395 ،
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روى عنه :هشام بن عمار السلمي ،وهناد بن السري ،ويزيد بن هارون( .)1قال ابن معين :ثقة إذا حدث عن ثقة( ،)2وقال مرة:
أرجو أال يكون به بأس( ،)3وقال مرة :ثقة( ،)4وقال ابن المديني :كان عبد الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش ثم تركه قبل
موته( ،)5وقال يزيد بن هارون :ما رأيت شامي ا وال عراقي ا أحفظ من إسماعيل بن عياش ،وقال ابن معين :ليس به بأس ،وقال
مرة :ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام ،وما روى عن غيرهم فخلط فيها ،وقال أبو حاتم :لين يكتب حديثه ال أعلم أحدا
كف عنه إال أبو إسحاق الفزاري ،وقال أبو زرعة :صدوق إال أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين ،وقال يعقوب الفسوي:
ثقة ،وقال البخاري :إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ،واذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر ،وقال النسائي وابن خراش:
ضعيف( ،)6وقال ابن حجر :صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم( ،)7وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب
المدلسين(ِ .)8
ِعبدِاهللِبنِدينارِالبهرانيِ(ِ،)9أبوِمحمدِالشاميِالحمصيِ(منِالخامسة)ِ،منكرِالحديثِ،قروى عن :عطاء بن رباح ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،ومكحول الشامي .روى عنه :إسماعيل بن عياش ،وأرطأة بن
المنذر ،وسليمان بن عطاء الحراني( .)10قال أبو حاتم :شيخ ليس بالقوي ،منكر الحديث( ،)11وقال الدارقطني :ال يعتبر به ،وقال
أبو علي النيسابوري :هو عندي ثقة ،وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي :صاحب إسماعيل بن عياش يتأنى في حديثه( ،)12وقال
أبو زرعة :شيخ ربما أنكر( ،)13وقال ابن حجر :ضعيف(ِ .)14
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد ،ألن عبد الدائم لم أقف له على جرح وال تعديل ،وقد جاء األثر
من طرق عن عبد اهلل بن ذكوان عن كعب عند الدارمي غيره من طرق حسنة( ،)15فاألثر حسن لغيره.
بابِ:ماِحفظِعنِالطبقةِالعلياِمنِأنِالشامِسرةِالدنيا ِ
الحديثِالخامسِعشرِ:قال ابن عساكر –رحمه اهللٌ : -
أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري الفقيه ،أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،أنا أبو بكر الحيري وأبو
زكريا بن إسحاق ،وأبو سعيد محمد بن موسى .وأخبرتنا فاطمة بنت الحسين بن الحسين العالمة ببغداد قالت :أنا أبو بكر

()1تاريخ بغداد7/186 ،
()2

معرفة الرجال ،1/80 ،ترجمة238 :

()3

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/69 ،ترجمة136 :

()4

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/411 ،ترجمة5032 :

()5

معرفة الرجال ،2/193 ،ترجمة641 :

()7

تقريب التهذيب ،/81 ،ترجمة473 :

()6الجرح والتعديل ،2/191 ،تاريخ بغداد7/186 ،
()8

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/37 ،ترجمة67 :

()9بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى بهراء وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام (األنساب،
)2/373

()10تهذيب الكمال14/474 ،
()11الجرح والتعديل5/47 ،
()12

أحوال الرجال للجوزجاني ،/298 ،ترجمة313 :

()14

تقريب التهذيب ،/315 ،ترجمة3301 :

()15

انظر غير مأمور تخريج الحديث السابع من هذه الرسالة

()13تاريخ مدينة دمشق28/37 ،
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الخطيب ،أنا أبو بكر الحيري ،قالوا :ثنا أبو العباس األصم ،أنا الربيع ،أنا الشافعي ،أنا من ال أتهم( ،)1عن إسحاق بن عبد اهلل
بن أبي فروة ،عن األسود ،عن ابن مسعود :أن النبي  قال" :المدينة بين عيني السماء ،عين بالشام ،وعين باليمن ،وهي أقل
األرض مط ار"(.)2
 أخرجه الشافعي في األم ( )1/254عمن ال يتهم عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة به بلفظه. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار كتاب االستسقاء ،باب كثرة مطر وقلته ( )5/195حديث رقم  7266به بلفظهِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالجبارِبنِمحمدِبنِأحمدِالخواريِ(ِ)3البيهقيِ(ِ،)4أبوِمحمدِ(ِ445هـِِ536ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي بكر البيهقي ،وأبي القاسم القشيري ،وأبي الحسن الواحدي .روى عنه :ابن عساكر ،وابن السمعاني ،ومنصور بن
عبد المنعم الفراوي( .)5قال ابن السمعاني :إمام فاضل عارف بالمذهب مفت مصيب( ،)6قال الذهبي :الشيخ المام المفتي
المعمر الثقة(ِ .)7
ِأحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالبيهقيِ(ِ384هـِِ458ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2ِأحمدِبنِالحسنِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِأحمدِبنِحفصِ،أبوِبكرِابنِأبيِعمروِالحيريِ(ِ325(ِ)8هـِِ421ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي العباس األصم ،وأبي أحمد بن عدي ،وأبي بكر بن أبي دارم الكوفي .روى عنه :أبو بكر البيهقي ،وأبو بكر
الخطيب ،وأبو القاسم القشيري .قال السمعاني :ثقة في الحديث ،وقال الذهبي :شيخ خراسان علم ا ورئاسةا وعلو إسناد( ،)9وقال
مرة:المام العالم المحدث( ،)10وقال السبكي :كان كبير خراسان ،رياسةا وسوددا وثروةا وعلما وعلو إسناد (ِ .)11
ِ-يحيىِبنِإبراهيمِبنِمحمدِبنِيحيىِ،أبوِزكرياِبنِالمزكيِأبيِإسحاقِ(ِ414هـ)ِِ،ثقة ِ

روى عن :أبي العباس األصم ،والحسن بن يعقوب البخاري ،وأحمد بن كامل القاضي .روى عنه :أبو بكر البيهقي ،وأبو صالح
المؤذن ،وهبة اهلل بن أبي الصهباء .قال الذهبي :كان ثقةا نبيلا زاهدا صالح ا ورع ا متقن ا( ،)12وقال مرة :الشيخ المام الصدوق
القدوة الصالح( ،)13وقال عبد الغافر الفارسي :شيخ مشهور مذكور جليل ثقة عدل مرضي من أركان أهل الحديث والتزكية...و
كان عديم النظير دين ا وزهدا وورع ا وصلح ا واتقان ا وصدق ا واحتياط ا في الرواية..و كان صحيح السماع(ِ .)14

()1

قال البيهقي عن الربيع في قول الشافعي (من ال أتهم) :واذا قال من ال أتهم فإبراهيم بن أبي يحيى (معرفة السنن واآلثار)5/200 ،

()3

بضم الخاء المنقوطة والراء بعد الواو واأللف ،هذه النسبة إلى خوار الري ،وهي مدينة على ثمانية عشر فرسخا من الري (األنساب)5/214 ،

( )2تاريخ مدينة دمشق1/190 ،
()4

بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها الهاء وفي آخرها القاف ،هذه النسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور ،على

()5

تاريخ السلم36/413 ،

عشرين فرسخا منها وكانت قصبتها خسروجرد فصارت سبزوار ويقال لها سابزوار (األنساب)2/412 ،
()6
()7

طبقات الشافعية الكبرى7/144 ،

سير أعلم النبلء20/71 ،

( )8بكسر الحاء المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى الحيرة وهي بالعراق عند الكوفة ،وبخراسان بنيسابور (األنساب)4/325 ،
()9

تاريخ السلم29/45 ،

()10

سير أعلم النبلء17/356 ،

( )11طبقات الشافعية الكبرى4/6 ،
()12

تاريخ السلم28/362 ،

()13

سير أعلم النبلء17/295 ،

()14

المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور/481-482 ،

46

ِمحمدِبنِموسىِبنِالفضلِبنِشاذانِ،أبوِسعيدِبنِأبيِعمروِالنيسابوريِ(ِ)1الصيرفيِ(ِ421(ِ)2هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي العباس األصم ،وأبي عبد اهلل محمد بن يعقوب الشيباني ،ويحيى بن منصور القاضي .روى عنه :أبو بكر
البيهقي ،والخطيب ،وطاهر بن محمد الشحامي .قال الذهبي :أحد الثقات والمشاهير بنيسابور( ،)3وقال مرة :الشيخ الثقة
المأمون( ،)4وقال مرة :ثقة(ِ .)5
ِفاطمةِبنتِالحسينِبنِالحسنِبنِفضلويةِالرازيِ،العالمةِالمعروفةِببنتِحمزةِ(ِ521هـ)ِ،صدوقة ِروت عن :أبي بكر الخطيب ،وابن المسلمة .روى عنها :أبو القاسم ابن عساكر ،وابن ناصر ،وأبو الفرج ابن الجوزي( .)6قال
ابن الجوزي :كانت واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات ،وقال الذهبي :واعظة مشهورة ببغداد(ِ .)7
ِأحمدِبنِعليِبنِثابتِ،أبوِبكرِالخطيبِالبغداديِالفقيهِالحافظِ(ِ392هـِِ463ِ-هـ)(ِ،)8ثقةِروى عن :أبي بكر الحيري ،وأبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ،وأبي القاسم عبد الرحمن السراج .روى عنه :فاطمة بنت
الحسين( ،)9وأبو القاسم النسيب ،وأبو محمد ابن األكفاني( .)10قال أبو نصر علي بن هبة اهلل بن علي بن جعفر الحافظ :كان
آخر األعيان ممن شاهدناه معرفةا واتقانا وحفظا وضبطا لحديث رسول اهلل  ،وتفننا في علله وأسانيده ،وخبرةا برواته وناقليه،

وعلم ا بصحيحه وغريبه ،وفرده ومنكره وسقيمه ومطروحه ،وقال المؤتمن بن أحمد بن علي الحافظ :ما أخرجت بغداد بعد
الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب ،وقال أبو علي الحافظ الحنبلي :لعل الخطيب لم ير مثل نفسه(ِ .)11
ِ-محمدِبنِيعقوبِبنِيوسفِبنِمعقلِبنِسنانِ،أبوِالعباسِالنيسابوريِالصمِ(ِ247(ِ)12هـِِ346ِ-هـ)ِِ،ثقة

روى عن :الربيع بن سليمان ،ومحمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم ،وبحر بن نصر .روى عنه :أبو بكر الحيري ،وأبو زكريا ابن
أبي إسحاق المزكي ،وأبو سعيد الصيرفي .قال ابن عساكر :محدث مشهور( ،)13وقال أبو بكر بن إسحاق :كان أبو العباس
محدث عصره بل مدافعة...و لم يختلف في صدقه وصحة سماعاته ،وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة :اسمعوا منه فإنه ثقة،
وقال أبو بكر الجعابي :ال يزال يبلغنا عن صدق هذا األصم واتقانه ،وقال أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي :الثقة
المأمون ،وقال ابن أبي حاتم :بلغنا أنه ثقة صدوق ،وقال أبو الوليد الباجي :ثقة مشهور ،وقال الذهبي :لم يختلف في صدقه
وصحة سماعاته( ،)14وقال مرة :المام المحدث مسند العصر رحلة الوقت(ِ .)15
()1

بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح السين المهملة وبعد األلف باء منقوطة بواحدة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى نيسابور وهي أحسن مدينة

()2

بفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها الفاء ،هذه نسبة معروفة لمن يعامل الذهب (األنساب)8/361 ،

()3

تاريخ السلم29/67-68 ،

وأجمعها للخيرات بخراسان (األنساب)13/234 ،

()4

سير أعلم النبلء17/350 ،

()5

العبر2/245 ،

()6

تاريخ السلم36/69 ،

()7

المنتظم17/247 ،

()8

تاريخ السلم31/85 ،

()9

تاريخ السلم36/69 ،

()10

تاريخ السلم31/89 ،

()11

تاريخ مدينة دمشق5/35 ،

()12

بفتح األلف الصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة ،هذه صفة من كان ال يسمع من الصمم (األنساب)1/290 ،

()13

تاريخ مدينة دمشق56/287 ،

()14

تاريخ السلم25/363 ،

()15

سير أعلم النبلء15/452 ،
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ِالربيعِبنِسليمانِبنِعبدِالجبارِالمراديِ(ِ،)1أبوِمحمدِالمصريِصاحبِالشافعي(ِ174هـِِ270ِ-هـ)ِ،ثقة4ِ،روى عن :الشافعي ،وعبد اهلل بن وهب ،وأسد بن موسى .روى عنه :أبو العباس محمد بن يعقوب األصم النيسابوري ،وأبو
زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي( .)2قال أبو حاتم وابنه :صدوق وزاد :ثقة ( ،)3وقال
السبكي( )4والخليلي( )5والخطيب( )6وابن حجر( :)7ثقة وزاد السكبي :ثبت وزاد الخليلي :متفق عليه ،وقال النسائي :ال بأس به (،)8
وذكره ابن حبان في الثقات(،)9و قال الذهبي :الحافظ المام محدث الديار المصرية ،ووثقه ابن يونس(ِ .)10
ِمحمدِبنِإدريسِالقرشيِالمطلبيِ،أبوِعبدِاهللِالشافعيِ(ِ،)11إمامِعصرهِ ِوفريدِدهره(ِِ204هـ)ِ،ثقةِإمامِ،ختِ4روى عن :إسماعيل بن علية البصري ،وأبي أسامة حماد بن أسامة ،وسفيان بن عيينة .روى عنه :الربيع بن سليمان المرادي
المؤذن ،وأبي بكر عبد اهلل بن الزبير الحميدي ،وأبي عبيد القاسم بن سلم .قال عبد الرحمن بن مهدي :ما أصلي صلة إال
وأنا أدعو للشافعي فيها ،وقال أحمد بن حنبل :ستة أدعو لهم سحرا ،أحدهم الشافعي ،وقال أبو عبيد :ما رأيت رجل أعقل من
الشافعي ،وقال قتيبة :الشافعي إمام ،وقال يونس بن عبد األعلى :لو جمعت أمة ما وسعهم عقل الشافعي ،وقال أبو ثور :ما
رأيت مثل الشافعي ،وقال أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال :حديث صحيح ورأي صحيح ،وقال ابن معين :ليس به
بأس ،وقال أبو زرعة :ما عند الشافعي حديث فيه غلط ،وقال أبو داود :ما أعلم للشافعي حديثا خطأ ،وقال أبو حاتم :صدوق،
وقال ابن عساكر :إمام عصره وفريد دهره ،وقال الذهبي :المام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة( ،)12وقال مرة :ثقة
ومناقبه كثيرة( ،)13وقال ابن حجر :هو المجدد ألمر الدين على رأس المئتين(ِ .)14
ِمنِالِيتهمهِالشافعي .الراجحِأنهِ:أبوِإسحاقِإبراهيمِبنِمحمدِبنِأبيِيحيىِالسلميِ(ِ184هـ)ِ،ثقةِمبتدعِ،ققال البهقي بسنده عن الربيع بن سليمان كان يقول :إذا قال الشافعي :أخبرنا الثقة يريد يحيى بن حسان واذا قال من ال أتهم
فإبراهيم بن أبي يحيى( .)15وقال الذهبي :قد كان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه ربما دلسه ويقول :أخبرني من ال أتهم
فتجد الشافعي ال يوثقه وانما هو عنده ليس بمتهم بالكذب وقد اعترف الشافعي بأنه كان قدريا ونهى ابن عيينة عن الكتابة
عنه(.)16
روى عن :إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طلحة ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،ومحمد بن المنكدر .روى عنه :محمد بن
()1

بضم الميم وفتح الراء ،نسبة إلى مراد القبيلة المعروفة (توضيح المشتبه البن ناصر الدين)8/94 ،

()2

تهذيب الكمال9/87 ،

()3

الجرح والتعديل3/464 ،

()5

الرشاد للخليلي1/428 ،

( )4طبقات الشافعية الكبرى2/132 ،
()6

تهذيب الكمال9/88 ،

()7

تقريب التهذيب ،/193 ،ترجمة1894 :

()8

تهذيب الكمال9/88 ،

()9

الثقات البن حبان8/240 ،

()10

تذكرة الحفاظ2/586 ،

()11

بفتح الشين المعجمة المشددة وكسر الفاء والعين المهملة ،هذه النسبة إلى الجد األعلى (األنساب)8/20 ،

()12

التاريخ الكبير للبخاري ،1/42 ،الجرح والتعديل ،7/201 ،تاريخ بغداد ،2/392 ،تاريخ مدينة دمشق ،51/267 ،تاريخ السلم ،14/304 ،الثقات البن حبان،

()13

الكاشف2/155 ،

 ،9/30سير أعلم النبلء10/5 ،
()14

تقريب التهذيب ،/523 ،ترجمة5717 :

()15

معرفة السنن واآلثار ،5/200 ،البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ،باب "المراد بالثقة عند مالك والشافعي"6/177 ،

()16

سير أعلم النبلء8/451 ،
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إدريس الشافعي ،وابراهيم بن طهمان ،والحسن بن عرفة العبدي( .)1قال البخاري :كان يرى القدر وكلم جهم تركه ابن المبارك
والناس ،وقال يحيى :كنا نتهمه بالكذب( ،)2وقال ابن معين :ال يكتب حديثه كان جهميا رافضيا( ،)3وقال مرة :ليس بثقة كان
قدريا رافضيا( ،)4وقال مرة :كان كذاب ا وكان رافضي ا( ،)5وقال مرة :ليس بشئ( ،)6وقال مالك :كذاب...ليس بذاك في دينه ،وقال
يحيى بن سعيد :كذاب( ،)7وقال أحمد :ترك الناس حديثه...كان قدريا معتزليا وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل( ،)8وقال
النسائي :متروك الحديث( ،)9وقال الجوزجاني :فيه ضروب من البدع فل يشتغل بحديثه فإنه غير مقنع وال حجة( ،)10وقال ابن
حبان :يرى القدر ويذهب إلى كلم جهم ويكذب مع ذلك في الحديث( ،)11وقال أيضا :روى عنه ابن جريج والشافعي...و أما
الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر فلما دخل مصر في آخر
عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى األخبار ولم يكن معه كتب فأكثر ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى
عنه وربما كنى عنه وال يسميه في كتبه( ،)12وقال الشافعي :ألن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقةا في
الحديث ،وسئل حمدان األصبهاني أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ فقال :نعم ،وقال أحمد بن محمد بن سعيد :نظرت في
حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثي ار وليس هو بمنكر الحديث( ،)13وقال ابن عدي :وقد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد
فيه حديثا منك ار إال عن شيوخ يحتملون وقد حدث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور ومندل وأبو أيوب ويحيى بن أيوب
المصري وغيرهم من الكبار( ،)14ثم قال :وقد نظرت أنا في أحاديثه وتبحرتها وفتشت الكل منها فليس فيها حديث منكر وانما
يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم عنه وكأنه أتي من قبل شيخه ال من قبله وهو في
جملة من يكتب حديثه وقد وثقه الشافعي وابن األصبهاني وغيرهما( ،)15وقال الذهبي :تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض
والقدر( ،)16وقال ابن حجر :متروك( ،)17وذكره في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين وقال :ضعفه الجمهور ووصفه أحمد
والدارقطني وغيرهما بالتدليس( .)18قلت :ثقة تركوه لبدعته ال التهامه في الحديث ورواية الشافعي عنه صحيحة وقد وثقه غير
واحدِ .
ِ
()1

تهذيب الكمال2/184-186 ،

()2

التاريخ الكبير للبخاري1/323 ،

()3

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/95 ،ترجمة385 :

()4

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/162 ،ترجمة697 :

()5

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/165 ،ترجمة721 :

()6

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/279 ،ترجمة26 :

()7

الكامل في الضعفاء البن عدي1/353 ،

()8

الكامل في الضعفاء البن عدي1/354 ،

()9

الكامل في الضعفاء البن عدي1/356 ،

()10

أحوال الرجال للجوزجاني ،/218 ،ترجمة212 :

()11

المجروحين البن حبان1/102 ،

()12

المجروحين البن حبان1/104 ،

()13

الكامل في الضعفاء البن عدي1/357 ،

()14

الكامل في الضعفاء البن عدي1/358 ،

()15

الكامل في الضعفاء البن عدي1/367 ،

()16

المغني في الضعفاء1/60 ،

()17

تقريب التهذيب ،/63 ،ترجمة241 :

()18

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/52 ،ترجمة129 :
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ِإسحاقِبنِعبدِاهللِبنِأبيِفروةِ،أبوِسليمانِالمدنيِ(ِ136هِأوِِ144هــ)ِ،متروكِ،دِتِقِ(س)روى عن :أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان ،وعبد اهلل بن رافع المدني ،وعبد الرحمن بن هرمز األعرج .روى عنه :إسماعيل بن
رافع المدني ،واسماعيل بن عياش الحمصي ،وعبد اهلل بن لهيعة( .)1قال ابن معين :ال شئ كذاب( ،)2وقال مرة:ضعيف( ،)3وقال
أحمد بن حنبل :ال تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة،وقال عمرو بن علي الصيرفي وأبو حاتم وأبو زرعة :متروك
الحديث وزاد أبو زرعة :ذاهب الحديث(،)4وقال البخاري :تركوه( ،)5وقال الذهبي :تركوه( ،)6وقال ابن حجر :متروك(ِ .)7
ِالسودِبنِيزيدِبنِقيسِالنخعيِ(ِ،)8أبوِعمروِ ِويقالِأبوِعبدِالرحمنِالكوفيِ(ِ75هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :عبد اهلل بن مسعود ،وعلي بن أبي طالب ،وبلل بن رباح .روى عنه :الضحاك بن مزاحم ،وأبو إسحاق السبيعي،
وعمارة بن عمير( .)9قال عبد الرحمن بن األسود وأحمد وابن معين :ثقة ( ،)10وقال ابن سعد :ثقة وله أحاديث صالحة( ،)11وقال
ابن حجر :ثقة مكثر فقيه(ِ .)12

دِالرحِمنِ(ِ32هـ)  -
ِ-عبدِاهللِبنِمسعودِبنِغافلِبنِحبيبِالهِذِليِِ،أبِوِِعِبِ ِ

-

روى عن :النبي  وأكثر ،وعمر ،وسعد بن معاذ .روى عنه :األسود ،وأبو موسى وأبو هريرة( .)13أسلم قديما وهاجر الهجرتين،
وشهد بد ار والمشاهد بعدها ،والزم النبي  ،وكان صاحب نعليه( .)14وشهد له النبي  بالجنة( .)15اتفقا له في الصحيحين على
حديث ،وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديث ا ،ومسلم بإخراج خمسة وثلثين حديث ا ،وله عند بقي بالمكرر
أربعة وستين
ا
ثماني مئة وأربعون حديث ا(ِ .)16
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف جدا؛ إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة متروك والشافعي ال يروي عن
كذاب( ،)17وان كان إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هو الذي يروي عنه الشافعي؛ وهو الراجح؛ فهو ثقة عنده وان كان نسبه

للقدر والجهمية غير واحدِ .

()1

تهذيب الكمال2/446 ،

()2

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/321 ،ترجمة195 :

()3

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/486 ،ترجمة874 :

()4

الجرح والتعديل2/227 ،

()5

التاريخ الكبير للبخاري1/396 ،

()6

الكاشف ،1/237 ،ترجمة308 :

()7

تقريب التهذيب ،/73 ،ترجمة368 :

()8

بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة ،هذه النسبة إلى النخع ،وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ومنها انتشر ذكرهم (األنساب)13/62 ،

()9

تهذيب الكمال3/233 ،

()10

الجرح والتعديل2/291 ،

()12

تقريب التهذيب ،/84 ،ترجمة509 :

( )11الطبقات الكبير البن سعد8/191 ،
()13

سير أعلم النبلء1/462 ،

()14

الصابة في تمييز الصحابة4/198-200 ،

()15

االستيعاب في معرفة األصحاب3/988 ،

()16
()17

سير أعلم النبلء1/462 ،

قال الذهبي :قد كان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه ربما دلسه ويقول :أخبرني من ال أتهم فتجد الشافعي ال يوثقه وانما هو عنده ليس بمتهم بالكذب وقد

اعترف الشافعي بأنه كان قدريا ونهى ابن عيينة عن الكتابة عنه (سير أعلم النبلء)8/451 ،

50

الحديثِالسادسِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرنا أبو محمد الفقيه ،أنا أبو بكر البيهقي ،أنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ،قالوا :ثنا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي،
أنبأ من ال أتهم قال :أخبرني يزيد و]أو( [)1نوفل بن عبد اهلل الهاشمي أن النبي  قال" :أسكنت أقل األرض مط ار وهي بين
عيني السماء  -يعني المدينة  -عين الشام وعين اليمن"(.)2
 أخرجه الشافعي في مسنده كتاب العيدين ( )/82به متقارب األلفاظ. أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار ( )5/196كتاب االستسقاء باب كثرة المطر وقلته حديث رقم  7267به بلفظهِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالجبارِبنِمحمدِبنِأحمدِالخواريِالبيهقيِ،أبوِمحمدِ(ِ445هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِأحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالبيهقيِ(ِ384هـِِ458ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)2ِأحمدِبنِالحسِنِ،أبوِبكرِابنِأبيِعم ِر ٍِوِالحيريِ(ِ325هـِِ421ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِيحيىِبنِإبراهيمِبنِمحمدِ،أبوِزكرياِبنِالمزكيِأبيِإسحاقِ(ِ414هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِمحمدِبنِموسىِبنِالفضلِبنِشاذانِ،أبوِسعيدِالصيرفيِ(ِ421هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِمحمدِبنِيعقوبِبنِيوسِفِ،أبوِالعباسِالصِمِِ(ِ247هـِِ346ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِالربيعِبنِسليمانِالمراديِ،أبوِمحمدِالمصريِ(ِ174هـِِ270ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِمحمدِبنِإدريسِالشافعيِ،إمامِعصرهِ ِوفريدِدهرهِ(ِِ204هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)15ِإبراهيمِبنِمحمدِبنِأبيِيحيىِ،أبوِإسحاقِالسلميِ(ِ184هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِنوفلِبنِعبدِالملكِبنِالمغيرةِبنِنوفلِالقرشيِالهاشميِ،أخوِيزيدِبنِعبدِالملكِالنوفليِ(منِالسادسة)ِ،مجهولِ،ق ِروى عن :النبي  مرسلا ،وأبيه عبد الملك بن المغيرة بن نوفل .روى عنه :إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلمي ،والربيع
بن حبيب األحول( .)3قال ابن معين :ليس بشئ( ،)4وقال أبو حاتم :مجهول ،وقال ابن أبي حاتم :اتفاق أحمد ويحيى على توثيقه
 يعني الربيع بن حبيب  -يدل على أن إنكار حديثه عن نوفل ليس منه وأنه من نوفل بن عبد الملك( ،)5وقال الحافظ ابنالقطان الفاسي :ال تعرف حاله( ،)6وقال ابن حجر :مستور من السادسة وله رواية مرسلة(ِ .)7
ِيزيدِبنِعبدِالملكِبنِالمغيرةِبنِنوفلِبنِالقرشيِالهاشميِالنوفليِ،أبوِالمغيرةِالمدنيِ(ِ167هـ)ِ،ضعيفِ،ق ِروى عن :أبيه عبد الملك بن المغيرة النوفلي ،وسعيد المقبري ،ومحمد بن المنكدر .روى عنه :معن بن عيسى القزاز ،وعمر بن
أبي بكر النوفلي العدوي ،وابنه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي(ِ.)8قال ابن سعد :كان جلدا صارم ا ثقةا له أحاديث( ،)9وقال
أحمد :عند يزيد بن عبد الملك مناكير ،وقال ابن معين وأبو حاتم :ضعيف الحديث وزاد أبو حاتم :منكر الحديث جدا ،وقال أبو
()1

جاءت في تاريخ دمشق (و) واستدركتها من معرفة السنن واآلثار للبيهقي

()2

تاريخ مدينة دمشق1/190 ،

()3

تهذيب الكمال30/67 ،

()4

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/353 ،ترجمة326 :

()5

الجرح والتعديل3/457 ،

()6

بيان الوهم واليهام في كتاب األحكام البن القطان ،3/261 ،حديث 1006

()7

تقريب التهذيب ،/634 ،ترجمة7215 :

()8

تهذيب الكمال32/197-198 ،

()9

الطبقات الكبير البن سعد7/547 ،
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زرعة :منكر الحديث( ،)1وقال البخاري :ذاهب الحديث( ،)2وقال النسائي :متروك الحديث( ،)3وقال ابن حبان :كان ممن ساء
حفظه حتى كان يروي المقلوبات ويأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير فلما كثر ذلك في أخباره بطل االحتجاج بآثاره وان اعتبر
معتبر بما وافق الثقات من حديثه من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأس ا( ،)4وقال الذهبي :ضعف( ،)5وقال ابن حجر:
ضعيف(ِ .)6
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف مرسل؛ ألن نوفل بن عبد الملك مستور يروي عن النبي  مرسلا ،ويزيد بن
عبد الملك ضعيف ،وهو حديث غريب ،فالحديث ضعيف.
الحديثِالسابعِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم هبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الشروطي ببغداد ،أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،أنا هناد بن إبراهيم
النسفي ،أنا محمد بن أحمد بن سليمان البخاري ،نا أحمد بن محمد بن محفوظ الكرميني ،نا جعفر بن نذير بن يوسف أبو
محمد األديب الكرميني ،نا أحمد بن الضوء بن المنذر ،نا م ازحم بن سعيد ،نا جناب بن إبراهيم ،عن أبي لهيعة ،عن أبي قبيل
عن عبد اهلل بن عمرو قال :صورت الدنيا على خمسة أجزاء ،على أجزاء الطير :الرأس ،والصدر ،والجناحين ،والذنب .رأس
الدنيا الصين ،والجناح األيمن الهند ،والجناح األيسر الخزر( ،)7وخلف الهند أمة يقال لها :واق واق ،وخلف واق واق منسك،
وخلف منسك ناسك ،وخلف ناسك يأجوج ومأجوج من األمة ما ال يعلمه إال اهلل .وجانب اآلخر من الخزر ليس خلفه إال البحر،
ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر ،وذنب الدنيا من ذات الحمام إلى المغرب ،وشر شئ في الطير الذنب(.)8
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِعبدِاهللِبنِأحمدِ،الواسطيِ،ثمِالبغداديِ،الشروطيِ(ِ443هـِِ528ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر الخطيب ،وأبي الغنائم بن المأمون ،وأبي الحسين بن المهتدي .روى عنه :ابن عساكر ،وأبو موسى المديني ،وعمر بن

طبرزد .قال الذهبي :المام الثقة المحدث ،وقال السمعاني :شيخ ثقة صالح مكثر( ،)9وقال ابن الجوزي :كان ثقةا صالحا(ِ .)10
ِأحمدِبنِعليِبنِثابتِ،الخطيبِالبغداديِ(ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِهنادِبنِإبراهيمِبنِمحمدِبنِنصرِ،أبوِالمظفرِالنِسفيِ(ِ384(ِ)11هـِِ465ِ-هـ)ِ،و ٍاهِ
روى عن :الحافظ أبي عبد اهلل الغنجار البخاري ،وأبي الحسين بن بشران ،وأبي عمر الهاشمي .روى عنه :الخطيب البغدادي( ،)12وأبو بكر

()1

الجرح والتعديل9/279 ،

()2

العلل الكبير للترمذي1/392 ،

()3

الضعفاء والمتروكين للنسائي ،/254 ،ترجمة676 :

()4

المجروحين البن حبان2/453 ،

()5

الكاشف ،2/387 ،ترجمة6338 :

()6

تقريب التهذيب ،/676 ،ترجمة7751 :

()7

بالتحريك وآخره راء...وهي بلد الترك خلف باب األبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذي القرنين (معجم البلدان)2/367 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق1/190 ،

()9

سير أعلم النبلء20/5 ،

()10

المنتظم17/290 ،

()11

بفتح النون والسين المهملة وكسر الفاء ،هذه النسبة إلى نسف وهي من بلد ما وراء النهر يقال لها نخشب (األنساب)13/92 ،

()12

تاريخ بغداد16/149 ،
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األنصاري ،وأبو البدر الكرخي .قال السمعاني :لعله ما روى في مجموعاته حديث ا صحيح ا إال ما شاء اهلل ،وقال ابن خيرون :فيه بعض
الشئ( ،)1وأشار الخطيب في تاريخه إلى تضعيفه( ،)2وقال ابن الجوزي :كانوا يتهمونه ألن الغالب على أحاديثه المناكير( ،)3وقال الذهبي:

راو للموضوعات والبليا وقد تكلم فيه(ِ .)4
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِسليمانِبنِكاملِ،أبوِعبدِاهللِالبخاريِغنجار(ِ412(ِ)5هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي عبيد أحمد بن عروة الكرميني ،وخلف بن محمد الخيام ،وسهل بن عثمان السلمي .روى عنه :أبو المظفر هناد بن إبراهيم
النسفي .قال الذهبي :كان من بقايا الحفاظ بتلك الديار  ...ولم تبلغنا أخباره كما ينبغي( ،)6وقال مرة :المام المفيد الحافظ...و ما بلغتني
أخباره كما ينبغي ،وما هو ببارع المعرفة( ،)7وقال ابن ناصر الدين :كان حافظ ا ثقةا مصنف ا( ،)8وقال السمعاني :كان مكث ار من الحديث...و

كانت له معرفة بالحديث(ِ .)9
ِأحمدِبنِمحمدِبنِمحفوظِ،الكرمينيِ،أبوِأحمد (وفاتهِقربِ380ِ:هـ)ِ،ضعيفروى عن :جعفر الكرميني ،وعمر بن محمد بن بجير( .)10روى عنه :أبو سعد الدريسي الحافظ .قال أبو سعد الدريسي الحافظ :كان شيخ ا

فاضلا...لم تكن الرواية من صنعته كان شيخا فاضلا إال أني لم أرض بعض أصوله ولم يكن في نفسه وديانته بأس(ِ .)11
ِجعفرِبنِنذيرِبنِيوسفِأبوِمحمدِالديبِالكرميني ِروى عن :أحمد بن الضوء بن المنذر( .)12روى عنه :أحمد بن محمد بن محفوظ(ِ .)13
ِأحمدِبنِالضوءِبنِالمنذرِبنِيزيدِبنِعبدِالملكِبنِشيبانِ،أبوِبكرِالبكريِالكرمينيِ(ِ265(ِ)14هـ)ِ،صدوقروى عن :إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ،وعبد اهلل بن مسلمة بن قعنب ،والحكم بن المبارك .روى عنه :عمر بن محمد بن بجير ،وأبو
الخير أحمد بن محمد بن الخليل .قال علي بن المحمود الكرميني :رأيت في المنام كأن صحيفة تطير بين السماء واألرض فوقعت في يدي
فنظرت فإذا فيها مكتوب "بسم اهلل الرحمن الرحيم هذا كتاب من اهلل العزيز العليم براءة ألحمد بن الضوء من عذاب أليم"( ،)15وقال الذهبي:

وكان خي ار صالح ا(ِ .)16
ِ

()1

تاريخ السلم31/189-190 ،

()2

تاريخ بغداد16/149 ،

()3

المنتظم16/153 ،

()4

ميزان االعتدال4/310 ،

()5

بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرها الراء (األنساب)10/77 ،

()6

تاريخ السلم28/300 ،

()7

سير أعلم النبلء17/304 ،

()8

تاريخ السلم ،28/300 ،العبر ،2/221 ،سير أعلم النبلء ،17/304 ،شذرات الذهب5/66 ،

()9

األنساب10/78 ،

()10

تاريخ السلم671/26 ،

()11

األنساب1/171 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق1/190 ،

()13

األنساب1/170 ،

()14

بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها والنون في آخرها ،هذه النسبة إلى كرمينية ،وهي إحدى بلد ما وراء النهر على ثمانية عشر

()15

األنساب88/11 ،

()16

تاريخ السلم ،تحقيق :بشار معروف6/266 ،

فرسخا من بخا ار (األنساب)11/88 ،
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ِمزاحمِبنِسعيدِأبوِالحسنِالمروزيِ ِروى عن :عبد اهلل بن المبارك( ،)1وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم( ،)2وجناب بن إبراهيم( ،)3وعكرمة بن طارق السرخسي( .)4روى عنه :أبو

بكر جعفر بن محمد الفريابي(ِ .)5
ِجنابِبنِإبراهيمروى عن :ابن لهيعة .روى عنه :مزاحم بن سعيد(ِ .)6
ِعبدِاهللِبنِلهيعةِالعدوليِ(،)7أبِوِِعِبدِالرحمن(ِ97هـِِ174-هـ)،صدوقِاختلطِروايةِالقدمينِعنهِصالحةِ،مِدِتِقروى عن :أبي قبيل المعافري ،وحميد بن هانئ الخوالني ،وسالم أبي النضر .روى عنه :أبو صالح عبد اهلل بن صالح ،وعبد اهلل بن
المبارك ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي( .)8قال أحمد :من سمع من ابن لهيعة قديما فسماعه أصح قدم علينا ابن المبارك سنة تسع
وسبعين فقال :من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة فهو صحيح( ،)9وفي سؤاالت أبي داود :صالح( ،)10وقال ابن وهب :الصادق
البار( ،)11وقال ابن عدي :حديثه أحاديث حسان وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عنه الثقات :الثوري وشعبة
ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد( ،)12ثم قال :حديثه حسن كأنه يستبان عمن روى عنه وهو ممن يكتب حديثه( .)13وقال ابن
معين :كتبت حديث ابن لهيعة( ،)14وقال مرة :قال لي أهل مصر ما احترق البن لهيعة كتاب قط وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى
مات( ،)15وقال مرة :قال أبو األسود النضر بن عبد الجبار المصري وكان ثقةا :ما اختلط ابن لهيعة قط حتى مات( ،)16وقال ابن مهدي :ما
أعتد بشئ سمعته من حديث ابن لهيعة إال سماع ابن المبارك ونحوه( ،)17وقال يحيى بن عثمان بن صالح :سألت أبي :متى احترقت دار
ابن لهيعة؟ قال :في سنة سبعين ومائة قلت :واحترقت كتبه كما يزعم العامة؟ فقال :معاذ اهلل ما كتبت كتاب عمارة بن غزية إال من أصل
كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره غير أن بعض ما كان يق أر منه احترق وبقيت أصول كتبه بحالها ...وال أعلم أحدا أخبر بسبب علة ابن
لهيعة مني أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصلة يوم الجمعة نريد إلى ابن لهيعة فوافيناه أمامنا راكبا على حمار يريد إلى
منزله فأفلج وسقط عن حماره فبدر ابن عتيق إليه فأجلسه وصرنا به إلى منزله فكان ذلك أول سبب علته( ،)18وقال ابن حجر :صدوق،
خلط بعد احتراق كتبه( ،)19وذكره في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين( ،)20وقال ابن حبان :كان شيخ ا صالح ا ولكنه كان يدلس عن
()1

أخبار القضاة لوكيع2/269 ،

()2

أخبار القضاة لوكيع3/289 ،

()3

الكمال البن ماكوال2/134 ،

()4

تاريخ بغداد14/193 ،

()5

تاريخ بغداد8/102 ،

()6

الكمال البن ماكوال2/134 ،

()7

بضم األلف وسكون العين وضم الدال والواو المهملتين وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى أعدول وهو بطن من الحضارمة (األنساب)1/304 ،

()8

تهذيب الكمال15/487 ،

()9

المجروحين البن حبان – 1/504 ،ارجع إلى سؤاالت أبي داود ألحمد

()10

سؤاالت أبي داود ألحمد/170 ،

()11

الكامل في الضعفاء البن عدي5/239 ،

()12

الكامل في الضعفاء البن عدي5/251 ،

()13

الكامل في الضعفاء البن عدي5/253 ،

()14

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/384 ،ترجمة453 :

()15

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/393 ،ترجمة499 :

()16

معرفة الرجال ،1/101 ،ترجمة438 :

()17

الضعفاء الكبير للعقيلي2/293 ،

()18

الضعفاء الكبير للعقيلي2/294 ،

()19

تقريب التهذيب ،/337 ،ترجمة3563 :

()20

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/54 ،ترجمة140 :
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الضعفاء قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين وكان أصحابنا يقولون :سماع من سمع منه قبل
احتراق كتبه مثل العبادلة عبد اهلل بن وهب وعبد اهلل بن المبارك وعبد اهلل بن يزيد المقري ،وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح
ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشئ وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه ،وقال الليث عند موت
ابن لهيعة :ما خلف مثله( ،)1وقال ابن سعد :كان ضعيف ا وعنده حديث كثير ومن سمع منه في أول أمره أحسن حاالا في روايته ممن سمع
منه بآخره وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط ولم يزل أول أمره وآخره واحدا ولكن كان يق أر عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه فقيل
له في ذلك فقال :وما ذنبي؟ إنما يجيئون بكتاب يقرؤونه ويقومون ولو سألوني ألخبرتهم أنه ليس من حديثي( ،)2وقال عمرو بن علي:
احترقت كتبه فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد اهلل بن يزيد المقري أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت كتبه وهو ضعيف
الحديث( .)3وقال ابن الجنيد عن ابن معين :كان ابن أبي مريم يسئ الرأي في ابن لهيعة فلما كتبوها عنه وسألوه عنها سكت عن ابن لهيعة
قلت ليحيى :فسماع األقدمين واآلخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال :نعم سواء واحد( ،)4وقال مرة :ال يحتج بحديثه( ،)5وقال مرة :ليس هو
بذاك ،وقال مرة :ضعيف الحديث ،ومرة :في حديثه كله ليس بشئ( ،)6وقال أبو حاتم :كان يحيى بن سعيد ال يرى ابن لهيعة شيئ ا ،وضعفه
أحمد بن حنبل ،وقال أبو حاتم وأبو زرعة :ضعيف وقاال :آخره وأوله سواء( ،)7وقال النسائي :ضعيف( ،)8وقال أبو حاتم( :)9قد سبرت أخبار
ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما ال أصل له من رواية المتقدمين كثي ار
فرجعت إلى االعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات فألزق تلك الموضوعات به( ،)10وقال أبو حاتم:
وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيه مناكير كثيرة وذلك أنه كان ال يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان ذلك من حديثه أو من غير
حديثه فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من األخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين ووجب ترك
االحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه( ،)11وقال الجوزجاني :ال يوقف على حديثه وال ينبغي أن
يحتج به وال يغتر بروايته(.)12

ِحييِبنِهانئِبنِناضرِبنِيمنعِ،أبوِقبيلِالمعافريِ(ِ128(ِ)13هـ)ِ،ثقةِ،عخِقدِتِسِ(فق)روى عن :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وعقبة بن عامر الجهني ،وعبد الرحمن بن غنم األشعري .روى عنه :عبد اهلل بن لهيعة ،وعبد اهلل
بن المسيب ،والليث بن سعد( .)14قال ابن معين  :ثقة( ،)15وقال أحمد بن حنبل :ثقة  ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث ،وقال أبو زرعة:
ثقة( ،)16وقال العجلي :ثقة(،)17

()1

المجروحين البن حبان1/504 ،

()2

الطبقات الكبير البن سعد9/524 ،

()3

الجرح والتعديل5/147 ،

()4

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/393 ،ترجمة501-502 :

()5

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/481 ،ترجمة5388 :

()6

معرفة الرجال ،1/67 ،ترجمة134 :

()7

الجرح والتعديل5/147 ،

()8

الضعفاء والمتروكين ،/153 ،ترجمة363 :

()9

لعله ابن حبان وليس يظهر من السياق ،ونقله الذهبي في الميزان على أنه من كلم أبي حاتم ابن حبان

()10

المجروحين البن حبان1/505 ،

()11

المجروحين البن حبان1/506 ،

()12

أحوال الرجال للجوزجاني ،/266 ،ترجمة274 :

()13

بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء والراء ،هذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة (األنساب)12/328 ،

()14

تهذيب الكمال7/490 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/238 ،ترجمة923 :

()16

الجرح والتعديل3/275 ،

()17

تاريخ الثقات للعجلي/139 ،
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وذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان يخطئ( ،)2وقال مرة :من جلة أهل مصر
وصالحيهم...و كان يهم في األحايين( ،)3وثقه أحمد بن صالح المصري وذكره الساجي في الضعفاء له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه(،)4
وقال ابن حجر :صدوق يهم( .)5قلت :بل ثقة ،لم أجد وجه لنزاله للصدوق ومن ثم إطلق الوهم وان اعتمدنا قول ابن حبان فقد قال :يهم

في األحايين ،وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والفسوي وحسن حاله أبو حاتمِ .
ِ-عبدِاهللِبنِعمروِبنِالعاصِالقرشيِالسهميِ،أبوِمحمدِوِهوِالشهرِ ِ،وقيلِ:أبوِعبدِالرحمنِ(ِ65هـ)

()6

روى عن :النبي  كثي ار ،وعن عمر ،وأبي الدرداء .روى عنه :ابن عمر ،وأبو أمامة ،والسائب بن يزيد .قال الطبري :قيل :كان طواال

أحمر ،عظيم الساقين ،أبيض الرأس واللحية ،وعمي في آخر .وقال ابن سعد :أسلم قبل أبيه – رضي اهلل عنهماِ .)7(-
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن جعفر بن نذير ومزاحم بن سعيد وجناب بن إبراهيم لم أقف

لهم على جرح وال تعديلِ .
الحديثِالثامنِعشر :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
ق أرت على أبي غالب أحمد بن الحسن بن البنا على أبي محمد الجوهري .وأخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن علي بن اآلبنوسي
إجازةا ،وحدثني أبو المعمر المبارك بن أحمد األنصاري ،أنا أبو محمد الجوهري ،أنا أبو عمر بن حيوية ،أنا أحمد بن جعفر بن

محمد ،نا العباس بن محمد ،ثنا إبراهيم بن أبي العباس السامري ،نا أبو أويس ،عن عم أبيه أبي سهيل ،عن أبيه مالك بن أبي
عامر ،وأبو النضر( )8سالم مولى عمر بن عبيد اهلل بن معمر التميمي أيض ا ،عن مالك بن أبي عامر أنه سمع كعب األحبار

فالرس الشام ،والجناحان المشرق والمغرب ،والذنب
يقول :نجد صفة األرض في كتاب اهلل  -يعني التوراة  -على صفة النسر :أ
الرس هلك الناس وأيم الذي نفس
الرس ،فإذا نزع أ
الرس من الجسد ما لم ينزع أ
الرس ونزع أ
اليمن ،وال ي ازل الناس بخير ما تفلى أ
كعب بيده ليأتين على الناس زمان ال تبقى جزيرة من ج ازئر العرب أو قال مصر من أمصار العرب ،إال وفيهم مقنب( )9خيل
من الشام يقاتلونهم عن السلم لوالهم لكفروا(.)10
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِأحمدِبنِالحسنِبنِأحمدِ،أبوِغالبِابنِالبناِ(ِ445هـِِ527ِ-هـ) .ثقةِ،سبقِبالحديثِ(ِ .)12ِالحسنِبنِعليِ،أبوِمحمدِالجوهريِ(ِ363هـِِ454ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)1ِ-عبدِاهللِبنِعليِبنِعبدِاهللِ،ابنِالبنوسيِ(ِ428هـِِ505ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)1

()1
()2

المعرفة والتاريخ للفسوي2/507 ،
الثقات البن حبان4/178 ،

()3

مشاهير علماء األمصار ،/194 ،ترجمة933 :

()4

تهذيب التهذيب3/73 ،

()5

تقريب التهذيب ،/171 ،ترجمة1606 :

()6

االستيعاب في معرفة األصحاب/957 ،

()7

الصابة في تمييز الصحابة4/166 ،

()8
()9

في األصل ]أبو النصر[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم
المقنب :زهاء ثلثمائة من الخيل (العين)5/178 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق1/191 ،

56

ِالمباركِبنِأحمدِبنِعبدِالعزيزِبنِالمعمرِبنِالحسنِ،أبوِالمعمرِال نصاريِ،ال زجيِ(ِ475(ِ)1هـِِ549ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي عبد اهلل النعالي ،ونصر بن البطر .روى عنه :ابن عساكر ،والسمعاني ،وأبو الفرج بن الجوزي( .)2قال الذهبي:
المام الحافظ المفيد( ،)3وقال ابن نقطة :ثقة صالح(.)4
ِمحمدِبنِالعباسِبنِمحمدِبنِزكرياِبنِيحيىِ،أبوِعمرِبنِحيويةِالخزازِ(ِ295(ِ)5هـِِ382ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر محمد بن محمد الباغندي ،ومحمد بن خلف بن المرزبان ،وعبد اهلل بن إسحاق المدائني .روى عنه :أبو
محمد الجوهري ،وأبو بكر البرقاني ،وأبو الفتح بن أبي الفوارس( .)6قال الخطيب واألزهري والعتيقي والبرقاني :ثقة وزاد :ثبت
حجة (ِ.)7
ِأحمدِبنِجعفرِبنِمحمدِبنِعبيدِاهللِبنِالمنادي(ِ،)8أبوِالحسينِالبغداديِالحافظِ(ِ257هـِِ336ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عباس الدوري ،ومحمد بن عبد الملك الدقيقي ،ومحمد بن إسحاق الصغاني .روى عنه :أبو عمر بن حيوية ،وأحمد
بن نصر الشذائي المقرئ ،ومحمد بن فارس الغوري .قال الداني :ثقة مأمون( ،)9وقال الذهبي :المام المقرئ الحافظ( ،)10وقال
ثبتا،صدوقا ،ورعا حجةا(ِ.)11
الخطيب :كان ثقةا أمينا ا
ِِ-عباسِبنِمحمدِبنِحاتمِبنِواقدِالدوريِ،أبوِالفضلِالبغداديِِ،خوارزميِ(ِ)12الصلِ(ِ185هـِِ271ِ-هـ)ِ،ثقة4ِ،
روى عن :أحمد بن حنبل ،وسليمان بن داود الطيالسي ،وأبي نعيم الفضل بن دكين .روى عنه :أبو الحسين ابن المنادي،
والحسين بن إسماعيل المحاملي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل( .)13قال أبو حاتم وابنه :صدوق ( ،)14وقال النسائي :ثقة( ،)15وذكره
ابن حبان في الثقات( ،)16وقال الذهبي :ثقة حافظ( ،)17وقال ابن حجر :ثقة حافظ(.)18
ِ

()1
()2

بفتح األلف والزاي وفي آخره ا الجيم ،هذه النسبة إلى باب األزج وهي محلة كبيرة ببغداد ،قيل كان بها أربعة آالف طاحونة (األنساب)1/180 ،

تاريخ السلم37/380 ،

()3

سير أعلم النبلء20/260 ،

()4

التقييد البن نقطة2/241 ،

()5

بفتح الخاء وتشديد الزاي األولى ،اشتهر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهل العراقين من أئمة الدين وعلماء المسلمين...كان يبيع الخز ويأكل منه طلبا للحلل

()6

تاريخ السلم27/54 ،

(األنساب)5/111 ،
()7

تاريخ بغداد4/205-206 ،

()8

بضم الميم وفتح النون وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى من ينادي على األشياء التي تباع أو األشياء المفقودة التي يطلبها أربابها (األنساب)12/435 ،

()9

تاريخ السلم25/134 ،

()10

سير أعلم النبلء15/361 ،

()11

تاريخ بغداد5/110 ،

()12

هذه النسبة إلى بلدة خوارزم ،لها ذكر في الفتوح على حدة ،فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي (األنساب)5/213 ،

()13

تهذيب الكمال14/245 ،

()14

الجرح والتعديل6/216 ،

()15

تاريخ بغداد14/32 ،

()16

الثقات البن حبان8/513 ،

()17

الكاشف1/536 ،

()18

تقريب التهذيب ،/305 ،ترجمة3189 :
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ِإبراهيمِبنِأبيِالعباسِالسامريِ(ِ،)2(ِ)1أبوِإسحاقِالكوفيِ(منِالعاشرةِِ241هـ)ِ،ثقةِتغيرِبأخرةِفلمِيحدثِ،سروى عن :أبي أويس ،واسماعيل بن عياش ،وشريك بن عبد اهلل النخعي .روى عنه :العباس بن محمد الدوري ،وأحمد بن علي
البربهاري ،وأحمد بن محمد بن حنبل( .)3قال أبو حاتم :شيخ( ،)4وقال أحمد بن حنبل :صالح الحديث ،وقال مرة :ال بأس به ثقة،
وقال معاوية بن صالح الدمشقي :ثقة ،وقال الدارقطني :ثقة( ،)5وقال ابن سعد :اختلط في آخر عمره فحجبه أهله في منزله حتى
مات( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال الذهبي :فما ضره االختلط وعامة من يموت يختلط قبل موته وانما الضعف للشيخ
أن يروي شيئ ا زمن اختلطه( ،)8وقال ابن حجر :ثقة تغير بأخرة فلم يحدث(.)9
ِعبدِاهللِبنِعبدِاهللِبنِأويسِبنِمالكِبنِأبيِعامرِالصبحيِ(ِ،)10أبوِأويسِالمدنيِ(ِ167هـ)ِ،صدوقِيهمِ،مِ4روى عن :ثور بن يزيد الديلي ،وجعفر بن محمد الصادق ،وأبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان .روى عنه :إبراهيم بن أبي العباس
السامري ،واسماعيل بن أبان الوراق ،واسماعيل بن أبي أويس(.)11قال البخاري :ما روى عن أصل كتابه فهو أصح( ،)12وقال ابن
معين :ليس بثقة( ،)13وقال مرة :ضعيف الحديث( ،)14وقال مرة :ليس بشئ ،وقال مرة :ثقة( ،)15وقال مرة :صدوق ليس بحجة(،)16
وقال مرة :في حديثه ضعف( ،)17وقال مرة :ليس به بأس ،وقال ابن المديني :كان عند أصحابنا ضعيفا( ،)18وقال أبو حاتم:
يكتب حديثه وال يحتج به ،وليس بالقوي ،وقال أبو زرعة :صالح صدوق كأنه لين( ،)19وقال أحمد :ليس به بأس أو قال ثقة،
وقال مرة :صالح ،وقال أبو حفص عمرو بن علي :فيه ضعف وهو عندهم من أهل الصدق ،وقال يعقوب بن شيبة :صدوق
صالح الحديث والى الضعف ما هو ،وقال أبو داود :صالح الحديث ،وقال النسائي :مدني ليس بالقوي( ،)20وقال ابن عدي :في
أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه ومنها ما ال يوافقه عليه أحد وهو ممن يكتب حديثه(،)21
()1

بفتح السين المشددة والميم والراء المشددة أيضا ،هذه النسبة إلى بلدة على دجلة فوق بغداد بثلثين فرسخا يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء ،وبها

السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه ،وقد ينسبون إليها بالسرمري أيضا ،وقيل إنها مدينة بناها سام فقيل بالفارسية سام ار أي هي لسام،
وقيل بل هو موضع وضع عليه الخراج فقالوا بالفارسية :سآ امره ،أي هي موضع الحساب (األنساب)7/28 ،
()2

وأما السامري بكسر الميم وتخفيف الراء فهو إبراهيم بن أبي العباس السامري (الكمال البن ماكوال)4/549 ،

()3

تهذيب الكمال2/116 ،

()4

الجرح والتعديل2/121 ،

()5

تاريخ بغداد7/29-30 ،

()6

الطبقات الكبير البن سعد9/348 ،

()7

الثقات البن حبان8/68 ،

()8
()9

ميزان االعتدال1/39 ،

تقريب التهذيب ،/60 ،ترجمة191 :

()10

بفتح األلف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بنقطة في آخرها حاء مهملة ،هذه النسبة إلى أصبح واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن سداد بن

()11

تهذيب الكمال15/166 ،

()12

التاريخ الكبير للبخاري5/127 ،

زرعة وهو من يعرب قحطان ،وأصبح صارت قبيلة (األنساب)1/281 ،

()13

الجرح والتعديل5/92 ،

()14

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/312 ،ترجمة:

()15

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/158 ،ترجمة679 :

()16

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/225 ،ترجمة1048 :

()17

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/231 ،ترجمة1085 :

()18

تاريخ بغداد11/174-175 ،

()19

الجرح والتعديل5/92 ،

()20

تاريخ بغداد11/175-176 ،

()21

الكامل في الضعفاء البن عدي5/303 ،
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وقال ابن حجر :صدوق يهم(.)1
ِنافعِبنِمالكِبنِأبيِعامرِالصبحيِ،أبوِسهيلِالمدنيِ(ِ130هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :أبيه مالك بن أبي عامر ،وابن عمر ،وأنس بن مالك .روى عنه :مالك بن أنس ،وسليمان بن بلل ،وعبد اهلل بن
جعفر المديني( .)2قال أحمد :هو من الثقات( ،)3وقال أبو حاتم( )4والنسائي( :)5ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال ابن
خراش :كان صدوق ا( ،)7وقال ابن حجر :ثقة(.)8
ِسالمِبنِأبيِأميةِالقرشيِ،التيميِ،أبوِالنضرِ،المدنيِ،مولىِعمرِبنِعبيدِاهللِبنِمعمرِالتيميِ(ِ130هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :أبي أنس مالك بن أبي عامر األصبحي ،وابنه أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ،ونافع مولى ابن عمر .روى
عنه :ابنه إبراهيم المعروف ببردان بن أبي النضر ،وسفيان الثوري ،وسفيان بن عيينة( .)9قال ابن معين
والعجلي

()12

وابن سعد

()13

والذهبي

()14

()10

وأحمد وأبو حاتم

()11

وابن حجر( :)15ثقة ،وزاد أبو حاتم :رجل صالح حسن الحديث وزاد ابن حجر :ثبت وكان

يرسل ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)16وقال ابن عبد البر :أحد الثقات األثبات(.)17
ِمالكِبنِأبيِعامرِالصبحيِ،أبوِأنسِ(ِ74هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :كعب األحبار ،وعثمان بن عفان ،وعمر بن الخطاب .روى عنه :ابنه أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ،وسالم
أبو النضر ،وسليمان بن يسار( .)18قال النسائي

()19

والعجلي

()20

والذهبي

()21

وابن حجر( :)22ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)23

ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديثِ:األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن أبا أويس صدوق يهم ،وقد انفرد به ابن عساكر ،فاألثر ضعيف.

()1

تقريب التهذيب ،/325 ،ترجمة3412 :

()2

تهذيب الكمال29/290 ،

()3

الجرح والتعديل8/453 ،

()4

الجرح والتعديل8/453 ،

()5

تهذيب الكمال29/291 ،

()6

الثقات البن حبان5/471 ،

()7

تهذيب الكمال29/291 ،

()8

تقريب التهذيب ،/625 ،ترجمة7081 :

()9

تهذيب الكمال10/127 ،

()10

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/272 ،ترجمة - 5 :تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/122 ،ترجمة - 378 :معرفة الرجال1/99 ،

()11

الجرح والتعديل4/179 ،

()12

تاريخ الثقات للعجلي/175 ،

()13

الطبقات الكبير البن سعد7/506 ،

()14

الكاشف1/421 ،

()15

تقريب التهذيب ،/215 ،ترجمة2169 :

()16

الثقات البن حبان6/407 ،

()17

التمهيد البن عبد البر21/145 ،

()18

تهذيب الكمال27/148 ،

()19

تهذيب الكمال27/149 ،

()20

تاريخ الثقات للعجلي/418 ،

()21

تاريخ السلم5/521 ،

()22

تقريب التهذيب ،/576 ،ترجمة6443 :

()23

الثقات البن حبان5/383 ،
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الحديثِالتاسعِعشرِ:قال ابن عساكر –رحمه اهللِ : -
الرزي،
ق أرت بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر فيما نقله من خط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل ا
أخبرني أبو علي بكر بن عبد اهلل بن حبيب األهوازي ،نا إبراهيم بن ناصح ،ثنا نعيم بن حماد ،نا عبد القدوس بن الحجاج
وعمرو بن الحارث قاال :نا عبد اهلل بن سالم الحمصي ،عن علي بن أبي طلحة ،عن كعب قال :إن اهلل خلق الدنيا بمنزلة
الرس حمص ،وفيها المنقار .فإذا نقف( )1المنقار
الرس الشام ،وجعل رأس أ
الطائر فجعل الجناحين المشرق والمغرب ،وجعل أ
الرس ضربتان ضربة من الجناح الشرقي
يتأفف الناس ،وجعل الجؤجؤ دمشق وفيها القلب .فإذا تحرك القلب تحرك الجسد .و أ
وهي على دمشق .وضربة من الجناح الغربي وهي على حمص وهي أثقلهما ،ثم يقبل أ
الرس على الجناحين فينتفهما ريشةا
ريشةا(.)2
 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( )1/137عن عبد القدوس وعمرو بن الحارث به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالرحمنِبنِأحمدِبنِعليِبنِصابرِبنِعمرِ،أبوِمحمدِالسلميِالدمشقيِ،ابنِسيدهِ(ِ461هـِِ511ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي القاسم بن أبي العلء ،وأبي عبد اهلل بن أبي الحديد ،وأبي الفتح المقدسي الزاهد .روى عنه :ابن عساكر،
والسلفي ،وابنه أبو المعالي عبد اهلل بن صابر .قال السلفي( )3وابن عساكر( :)4ثقة ،وقال الذهبي :المام المحدث(ِ .)5
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأبوِعليِبكرِبنِعبدِاهللِبنِحبيبِالهوازي ِروى عن :إبراهيم بن ناصح( ،)6والمسعر بن محمد بن وهب( ،)7وعلي بن حرب الموصلي( ،)8والزبير بن بكار( .)9روى عنه:
محمد بن الحسين بن معاوية الرازي(ِ .)10
ِإبراهيمِبنِناصحِبنِالمعلىِبنِحمادِالصبهانيِ،أبوِبشرِ(ِ)11(260هـ)ِ،متروك ِروى عن :النضر بن شميل( ،)12وابن عيينة( .)13روى عنه :أحمد بن جعفر ،ومحمد بن أحمد بن أبي يحيى ،ويوسف بن
يحيى( .)14قال أبو نعيم الحافظ :صاحب مناكير متروك الحديث( ،)15وقال أبو الشيخ األصبهاني :كان ضعيفا يحدث بالبواطيل

()1

النقف :كسر الهامة عن الدماغ ونحو ذلك (العين)5/177 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق1/192 ،

()3

تاريخ السلم ،35/317 ،سير أعلم النبلء19/423 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق34/158 ،

()5

سير أعلم النبلء19/423 ،

()6

تاريخ مدينة دمشق1/192 ،

()7

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم4/224 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق12/318 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق40/11 ،

()10

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم4/224 ،

()11

تاريخ السلم19/70 ،

()12

طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني2/205 ،

()13

أخبار أصبهان ،2/453 ،وعنه الذهبي في :المغني في الضعفاء للذهبي ،1/65 ،ترجمة191 :

()14

لسان الميزان1/371 ،

()15

أخبار أصبهان ،2/453 ،وعنه الذهبي في :المغني في الضعفاء للذهبي ،1/65 ،ترجمة191 :
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متروك الحديث( ،)1وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين(ِ ِ.)2
ِنعيمِبنِحمادِبنِمعاويةِالخزاعيِ،أبوِعبدِاهللِالمروزيِالعورِ(ِ228هـ)ِ،ثقةِأنكرتِعليهِأحاديثِ،خِمقِدِتِق ِروى عن :عبد المؤمن بن خالد ،وسفيان بن عيينة ،وعبد اهلل بن المبارك .روى عنه :إبراهيم بن طهمان ،وأبي زرعة عبد
الرحمن بن عمرو الدمشقي ،وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي(ِ.)3قال أبو حاتم :محله الصدق( ،)4وقال ابن معين :ثقة( ،)5وقال
مرة :قد لزمه  -يعني روح بن عبادة -وكتب عنه كتاب ا كثي ار( ،)6وقال النسائي :ضعيف( ،)7وقال أحمد بن حنبل :لقد كان من
الثقات( ،)8وقال الدارقطني :قال أحمد بن حنبل رحمه اهلل :أول من رأينا يتتبع المسند نعيم بن حماد( ،)9وقال العجلي :ثقة(،)10
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال ابن سعد :طلب الحديث طلب ا كثي ار بالعراق والحجاز( ،)12وقال الذهبي :المام العلمة
الحافظ( ،)13ثم قال :نعيم من كبار أوعية العلم لكنه ال تركن النفس إلى رواياته( ،)14وقال مرة :حافظ وثقه أحمد وجماعة واحتج
به البخاري وهو من أئمة السنة ولكنه يأتي بعجائب( ،)15وقال أبو عروبة :كان نعيم بن حماد مظلم األمر( ،)16وذكر ابن عدي
بعض حديثه وعلق عليه ثم قال :أثنى عليه قوم وضعفه قوم وكان ممن يتصلب في السنة ومات في محنة القرآن في الحبس
وعامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيم( ،)17وقال ابن حجر :صدوق يخطئ كثي ار اً(ِ .)18
ِعبدِالقدوسِبنِالحجاجِالخوال نيِ(ِ،)19أبوِالمغيرةِالشاميِالحمصيِ(ِ130هـِِ212ِ-هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :عبد اهلل بن سالم األشعري ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ،ويزيد بن عطاء اليشكري .روى عنه :البخاري ،وأحمد
بن حنبل ،واسحاق بن منصور الكوسج( .)20قال العجلي

()21

()1

طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني2/205 ،

()2

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي1/57 ،

()3

تهذيب الكمال29/466 ،

()4

الجرح والتعديل8/464 ،

()5

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/398 ،ترجمة528 :

()6

معرفة الرجال ،1/156 ،ترجمة859 :

()7

والذهبي

()22

وابن حجر( :)23ثقة ،وقال أبو حاتم :صدوق( ،)24وقال

الضعفاء والمتروكين ،/234 ،ترجمة617 :

()8

الكامل في ضعفاء الرجال8/252 ،

()9

سؤاالت السلمي للدارقطني ،/316 ،ترجمة396 :

()10

تاريخ الثقات للعجلي/451 ،

()11

الثقات البن حبان9/219 ،

()12

الطبقات الكبير البن سعد9/527 ،

()13

سير أعلم النبلء10/595 ،

()14

سير أعلم النبلء10/600 ،

()15

من تكلم فيه وهو موثق ،/516-517 ،ترجمة355 :

()16

الكامل في ضعفاء الرجال8/251 ،

()17

الكامل في ضعفاء الرجال8/256 ،

()18

تقريب التهذيب ،/631 ،ترجمة7166 :

()19

بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى خوالن ،وعبس وخوالن قبيلتان نزل أكثرهما الشام (األنساب)5/234 ،

()20

تهذيب الكمال18/237 ،

()21

تاريخ الثقات للعجلي/307 ،

()22

الكاشف ،1/660 ،ترجمة3422 :

()24

الجرح والتعديل6/56 ،

()23تقريب التهذيب ،/390 ،ترجمة4145 :
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النسائي :ليس به بأس( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)2
ِعمروِبنِالحارثِبنِالضحاكِالزبيديِ(ِ)4(ِ)3الحمصيِ(منِالسابعة)ِ،مقبولِ،بخِد ِروى عن :عبد اهلل بن سالم األشعري .روى عنه :إسحاق بن إبراهيم بن العلء الزبيدي المعروف بزبريق ،وموالته علوة

()5

ذكره ابن حبان في الثقات وقال :مستقيم الحديث( ،)6وقال الذهبي :غير معروف العدالة( ،)7وقال مرة :وثق( ،)8وقال ابن حجر:
مقبول(ِ .)9
ِعبدِاهللِبنِسالمِالشعريِ(ِ)10الوحاظيِ(ِ)11اليحصبيِ(ِ،)12أبوِيوسفِالحمصيِ(ِ179هـ)ِ،ثقةِرميِبالنصبِ،خِدِس ِروى عن :علي بن أبي طلحة مولى بني هاشم ،والعلء بن عتبة اليحصبي ،ومحمد بن الوليد الزبيدي .روى عنه :عمرو بن
الحارث الحمصي ،وعبد القدوس بن الحجاج الخوالني ،وعبد اهلل بن يوسف التنيسي .قال النسائي :ليس به بأس( ،)13وقال يحيى
بن حسان التنيسي :ما رأيت بالشام أنبل منه( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال الذهبي :صدوق فيه نصب( ،)16وقال ابن
حجر :ثقة رمي بالنصب(ِ .)17
ِعليِبنِأبيِطلحةِسالمِ،بنِالمخارقِالهاشميِ،أبوِالحسنِ(ِ143هـ)ِ،صدوقِقدِيخطئِ،مِدِسِق ِروى عن :كعب بن مالك مرسل ،ومجاهد بن جبر المكي ،والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .روى عنه :عبد اهلل بن سالم
األشعري ،وعطاء الخراساني ،ومعاوية بن صالح الحضرمي .قال النسائي :ليس به بأس ،وقال أحمد بن حنبل :له أشياء
منكرات ،وقال أبو داود :هو إن شاء اهلل في الحديث مستقيم ،ولكن له رأي سوء كان يرى السيف( ،)18وقد ذكره ابن حبان في
الثقات وقال :هو الذي يروي عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره( ،)19وقال ابن حجر :صدوق قد يخطئ(ِ .)20
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7()1
()2

تهذيب الكمال18/239 ،

الثقات البن حبان8/419 ،

()3

بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الياء والدال غير المنقوطة ،بلدة من بلد اليمن من مشاهير البلد (األنساب)6/262 ،

()4

بضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها دال مهملة ،هذه النسبة إلى زبيد وهي قبيلة قديمة (األنساب)6/263 ،

()5

تهذيب الكمال21/568 ،

()6

الثقات البن حبان8/480 ،

()7

ميزان االعتدال3/251 ،

()8
()9

الكاشف ،2/73 ،ترجمة4136 :

تقريب التهذيب ،/461 ،ترجمة5001 :

()10

بفتح األلف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وكسر الراء ،هذه النسبة إلى أشعر وهي قبيلة مشهورة من اليمن (األنساب)1/266 ،

()11

بضم الواو – قيل بكسرها – وضبطه أبو السعادات بالضم عن شيخنا أبي الفضل بن ناصر ،وكذا قال أبو علي الغساني بالضم – وفتح الحاء المهملة وفي آخرها

()12

بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة – وقيل بضم الصاد وهو أشهر – وكسر الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى

()13

تهذيب الكمال14/550-551 ،

()14

ميزان االعتدال2/426 ،

الظاء المعجمة ،هذه النسبة إلى وحاظة وهو بطن من حمير (األنساب)13/286 ،
يحصب ،وهي قبيلة من حمير أكثرهم نزلوا حمص (األنساب)13/483 ،

()15

الثقات البن حبان7/36 ،

()16

الكاشف ،1/555 ،ترجمة2736 :

()17

تقريب التهذيب ،/319 ،ترجمة3335 :

()18

تهذيب الكمال20/491 ،

()19

الثقات البن حبان7/211 ،

()20

تقريب التهذيب ،/442 ،ترجمة4757 :
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الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن أبا علي بكر األهوازي لم أقف له على جرح وال تعديل،
ولكن األثر جاء من طريق نعيم بن حماد وهو عنده في كتابه الفتن ،وهو ضعيف منقطع ،ألن علي بن أبي طلحة صدوق قد
يخطئ وهو لم يدرك كعب األحبار ،فعلي لم ير ابن عباس كما ورد في ترجمته ،وابن عباس كان قد مات بعد كعب بست
وثلثين سنة ،فاألثر ضعيف منقطع.
الحديثِالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو علي الحداد ،وحدثني أبو مسعود األصبهاني عنه ،نا أبو القاسم بن أبي بكر بن علي الذكواني ،نا أبو الشيخ عبد اهلل
بن محمد بن جعفر بن حيان ،نا إبراهيم بن محمد بن الحسن ،نا أبو بكر بن زنجوية ،نا إسماعيل بن عبد الكريم ،حدثني عبد
الصمد يعني ابن معقل ،عن وهب بن منبه قال :الشام أرس األرض(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسنِبنِأحمدِبنِالحسنِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِعليِالًصبهانيِالحداديِالمقرئِ(ِ419هـِِ515ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي نعيم الحافظ ،وأبي الحسين بن فاذشاه ،وأبي القاسم عبد اهلل بن محمد العطار .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر
إجازة ،وأبو سعد السمعاني ،والسلفي .قال السمعاني :كان ثقة صدوقا ،وقال الذهبي :مسند إصبهان في القراءات والحديث(،)2
وقال مرة :شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميع ا( ،)3وقال ابن الجوزي :انتهى إليه القراء والحديث بأصبهان(ِ .)4
ِعبدِالرحيمِبنِأبيِالوفاءِعليِبنِأبيِطالبِ،أبوِمسعودِالصبهانيِ،الحاجيِ(ِ،)5الحافظِالمعدلِ(ِ566هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي علي الحداد ،وأبي القاسم بن الحصين ،وأبي العز بن كادش .روى عنه :ابن عساكر ،والسمعاني ،وعبد القادر
الرهاوي .قال السمعاني :له أنسه بالحديث ،وهو أحد الشهود المعدلين( ،)6وقال الذهبي :المام المحدث الحافظ(ِ .)7
ِعبدِالرحمنِبنِأبيِبكرِمحمدِبنِأبيِعليِ،أبوِالقاسمِالهمدانيِ(ِ)8الذكوانيِ(ِ)9الصبهانيِالمعدلِ(ِ443هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي الشيخ بن حيان ،وأبي بكر عبد اهلل بن محمد القباب ،وعن أبي القاسم الطبراني إجازة .روى عنه :أبو علي
الحداد ،وأبو سعد المطرز ،واسماعيل بن الفضل السراج .قال يحيى بن مندة :تكلموا فيه ،ألحق في بعض سماعه ،وسماعه
كثير بخط أبيه( ،)10وقال الذهبي :الشيخ المام المعمر بقية المسندين(ِ .)11
ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِجعفرِبنِحبانِ،أبوِمحمدِالصبهانيِالحافظِ،أبوِالشيخِ(ِ274هـِِ369ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :إبراهيم بن معدان ،وجده ألمه محمود بن الفرج الزاهد ،ومحمد بن أسد المديني .روى عنه :أبو سعد الماليني ،وأبو
()1

تاريخ مدينة دمشق1/192 ،

()2

تاريخ السلم35/379-380 ،

()3
()4

سير أعلم النبلء19/303 ،

المنتظم19/199 ،

( )5األعاجم يطلقون على من حج (حاجي) بتشديد الجيم ومنهم من يخففها ومنهم من يقول (حجي) باسقاط األلف مع تشديد الجيم (حاشية األنساب)4/8 ،
()6

تاريخ السلم39/250-251 ،

()7

سير أعلم النبلء20/575 ،

()8

بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة ،هي منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة (األنساب)13/419 ،

()9

بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وفتح الواو بعدها األلف وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى ذكوان وهو اسم لبعض أجداد المنتسب (األنساب)6/7 ،

()10

تاريخ السلم30/79 ،

()11

سير أعلم النبلء17/608 ،
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بكر بن مردويه ،وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي .قال بهروزمرد أبو نعيم :وكان ثقةا( ،)1وقال الذهبي :المام الحافظ
الصادق محدث أصبهان( ،)2وقال أبو بكر بن مردويه :ثقة مأمون ،وقال الخطيب :كان أبو الشيخ حافظ ا ثبت ا متقن ا ،وقال أبو
القاسم السوذرجاني :ثقة مأمون(ِ .)3
ِإبراهيمِبنِمحمدِبنِالحسنِالصبهانيِاإلمامِ،أبوِإسحاقِابنِمتويه(ِ302(ِ)4هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن منيع ،ومحمد بن إسماعيل بن علية ،وهناد بن السري .روى عنه :أبو الشيخ بن حيان ،وأبو القاسم
الطبراني ،وأبو أحمد العسال .قال أبو الشيخ :كان من معادن الصدق( ،)5وقال الذهبي :كان حافظ ا ثقةا( ،)6وقال مرة :المام
المأمون القدوة...و كان حافظا حجة من معادن الصدق(ِ .)7
ِمحمدِبنِعبدِالملكِبنِزنجويهِالبغداديِ،أبوِبكرِالغزالِ(ِ258(ِ)8هـ)ِ،ثقةِ 4ِ،روى عن :أحمد بن حنبل ،وحجاج بن منهال ،وعبد الرزاق بن همام .روى عنه :أرباب السنن األربعة ،وعبد الرحمن بن أبي
حاتم ،والبغوي( .)9قال النسائي

()10

وابن حجر( :)11ثقة ،وقال ابن أبي حاتم :صدوق( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال

الذهبي :الحافظ المام(ِ .)14
ِإسماعيلِبنِعبدِالكريمِبنِمعقلِبنِمنبهِبنِكاملِاليمانيِ،أبوِهشامِالصنعانيِ(ِ210هـ)ِ،صدوقِ،دِفقروى عن :عمه عبد الصمد بن معقل ،وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري .روى عنه :أحمد بن محمد بن حنبل ،واسحاق بن
راهويه ،وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي( .)15النسائي :ليس به بأس ،وقال ابن معين :ثقة رجل صدق( ،)16وقال مرة :لم يكن
به بأس( ، ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال ابن حجر :صدوق(ِ .)19
ِعبدِالصمدِبنِمعقلِبنِمنبهِبنِكاملِاليمانيِ،ابنِأخيِوهبِبنِمنبهِِوهمامِبنِمنبهِ(ِ183هـ)ِ،ثقةِ،فقروى عن :عمه وهب بن منبه ،وطاوس بن كيسان ،وعكرمة مولى ابن عباس .روى عنه :ابن أخيه إسماعيل بن عبد الكريم،

()1
()2

تاريخ السلم26/418 ،

سير أعلم النبلء16/276 ،

()3

سير أعلم النبلء16/278 ،

()4

بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها بعد الميم (الكمال البن ماكوال)7/206 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق7/134-136 ،

()6

تاريخ السلم23/85 ،

()7

سير أعلم النبلء14/142 ،

()8
()9

بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي ،هذا اسم لمن يبيع الغزل (األنساب)10/31 ،

تاريخ السلم19/301 ،

()10
()11

تاريخ بغداد3/599 ،

تقريب التهذيب ،/550 ،ترجمة6097 :

()12

الجرح والتعديل8/5 ،

()13

الثقات البن حبان9/130 ،

()14

سير أعلم النبلء12/346 ،

()15

تهذيب الكمال3/138 ،

()16

تهذيب الكمال3/140 ،

()17()17

سؤاالت ابن الجنيد البن معين/447 ،

()18

الثقات البن حبان8/96 ،

()19

تقريب التهذيب ،/81 ،ترجمة464 :
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وعبد الرزاق بن همام ،وأخوه عبد الوهاب بن همام .قال أحمد( )1وابن معين( )2والعجلي( )3وأحمد بن صالح( :)4ثقة ،وو ذكره ابن
حبان في الثقات( ،)5وقال الذهبي :وثقوه( ،)6وقال ابن حجر :صدوق(ِ .)7
ِوهبِبنِمنبِهِبنِكاملِالصنعانيِالذماريِ(ِ،)8أبوِعبدِاهللِالبناويِ(ِ34()9هـِِ110ِ-هـ)ِ،ثقةِ،خِمِدِتِسِفقروى عن :أنس بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن عباس .روى عنه :ابن أخيه عبد الصمد بن معقل بن منبه ،وابناه
عبد اهلل بن وهب بن منبه ،وعبد الرحمن بن وهب بن منبه( .)10قال أبو زرعة

()11

والنسائي

()12

والعجلي

()13

وابن حجر( :)14ثقة،

وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)15
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا القاسم الذكواني واسماعيل بن عبد الكريم صدوقان ،واألثر انفرد به ابن
عساكر ،فهو أثر حسن.
الحديثِالواحدِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو القاسم بن إبراهيم الحسيني ،نا عبد العزيز بن أحمد التميمي .وأخبرنا أبو الفضائل نصر بن محمود

()16

بن علي

الصايغ ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد بن شجاع ،قاال :أنا عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم ،نا أبو علي
الرس الشام ،وان
الحسن بن حبيب ،نا يزيد بن عبد الصمد ،نا أبو الجماهر( ،)17نا سعيد هو ابن بشير ،عن قتادة قال :إن أ
الرس(.)18
مصر الذنب ،وان الع ارق الجناح  -زاد عبد العزيز :وكان يقال ويل للجناحين من أ
 انفرد به ابن عساكر.دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)5()1

تهذيب الكمال18/104 ،

()2

الجرح والتعديل6/50 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/303 ،

()4

تهذيب التهذيب6/328 ،

()5

الثقات البن حبان7/134 ،

()6

ميزان االعتدال ،2/621 ،ترجمة5076 :

()7

تقريب التهذيب ،/385 ،ترجمة ،4082 :وال أدري لماذا أنزله ابن حجر لمرتبة الصدوق مع توثيق جمهور النقاد له

()8

بكسر الذال المشددة المعجمة وفتح الميم بعدها األلف وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى قرية باليمن على ستة عشر فرسخا من صنعاء (األنساب)6/10 ،

()9

يقال في التعريف :فلن من األبناء ،والنسبة إليه أبناوي ،وكل من ولد باليمن من أبناء فارس وليس بعربي يسمونهم األبناء (األنساب)1/100 ،

()10

تهذيب الكمال31/140 ،

()11

تهذيب التهذيب6/328 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق63/371 ،

()13

تاريخ الثقات للعجلي/467 ،

()14

تقريب التهذيب ،/655 ،ترجمة7485 :

()15

الثقات البن حبان5/487 ،

()16

في األصل ]ناصر بن محمد[ والتصويب من ترجمته بتاريخ دمشق

()17

في األصل ]أبو حاتم[ ،وصححتها من سند الحديث الثالث والستين (تاريخ مدينة دمشق )1/208 ،حيث يروي أبو الجماهر عن سعيد بن بشير وكون أبي حاتم

(محمد بن إدريس) الرازي  277هـ وان كان روى عن يزيد بن عبد الصمد لكن ال يروي عن سعيد بن بشير  168هـ فرجحت كون اللفظة أبو الجماهر  224هـ وليس أبو

حاتم  277هـ كما باألصل وقد ترجمت لكليهما ،وأبو الجماهر يروي عن سعيد بن بشير كما في ترجمة سعيد في تاريخ دمشق ()21/22
()18

تاريخ مدينة دمشق1/192 ،
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ِنصرِبنِمحمودِبنِعليِ،أبوِالفضائلِالقرشيِ،الدمشقيِ،الصائغِ(ِ549(ِ)1هـ)ِ،صدوق ِروى عن :علي بن زهير ،والفقيه نصر المقدسي .روى عنه :الحافظ ابن عساكر ،وابنه القاسم( .)2قال ابن عساكر :كتبت عنه
وكان حافظا للقرآن كثير التلوة له خي ار(.)3
ِعليِبنِأحمدِبنِعليِبنِزهيرِ،أبوِالحسنِالتميميِالمالكيِ(ِ415(ِ)4هـِِ488ِ-هـ)ِ،ضعيف ِروى عن :علي بن الخضر ،وعلي ابن السمسار ،ومحمد بن عبد اهلل بن بندار .روى عنه :ناصر بن محمود القرشي ،وجمال
السلم السلمي ،ونصر بن أحمد بن مقاتل .قال أبو محمد بن جابر وأبو القاسم بن صابر :لم يكن المالكي ثقة( ،)5وقال
الذهبي( )6وابن حجر( :)7ليس يوثق به.
ِعليِبنِمحمدِبنِصافيِبنِشجاعِ،أبوِالحسنِالدمشقيِ،عرفِبابنِأبيِالهولِالربعيِ(ِ444(ِ)8هـ)ِ،كذابروى عن :عبد الوهاب الكلبي ،وعبد اهلل بن بكر الطبراني ،وأبي بكر بن أبي الحديد .روى عنه :الكتاني ،وعلي بن أحمد بن
زهير ،ومحمد بن الحسين الحنائي .قال الذهبي :قيل إنه اتهم في سماعه كتاب "هواتف الجان"( ،)9وقال ابن منظور :كان
كذابا اً( ،)10وقال ابن عساكر :كذاب(.)11
ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِبنِالقاسمِبنِمِعروفِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِالعدلِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي علي بن حبيب الحصائري ،وخيثمة بن سليمان ،وجعفر بن عدبس .روى عنه :عبد العزيز الكتاني ،وأبو
الحسن ،وأبو القاسم ،ابنا الحنائي( .)12قال الفراوي :كان خي ار من ألف مثله إسنادا واتقان ا ،وقال ابن أبي الحديد والكتاني :الثقة
العدل الرضا ،وقال رشأ بن نظيف :ما رأيت مثل أبي محمد بن أبي نصر كان قرة عين( ،)13وقال الذهبي :الشيخ المام المعدل
الرئيس مسند الشام(.)14
ِالحسنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِبنِحبيبِ،أبوِعليِالفقيهِالشافعيِ،المعروفِبالحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :يزيد بن محمد بن عبد الصمد ،وحميد بن هشام الداراني ،وأبي زرعة الدمشقي .روى عنه :أبو محمد بن أبي نصر،
وأبو بكر بن المقرئ ،وأبو الحسين الرازي .قال ابن عساكر :أحد الثقات األثبات ،وقال عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر

()15

()1
()2

(الصايغ) ،بفتح الصاد وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الغين المعجمة ،هذه النسبة إلى عمل الصياغة وصوغ الذهب (األنساب)8/266 ،

تاريخ السلم37/384 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق61/389 ،

()4

بفتح الميم وكسر اللم وفي آخرها الكاف ،هذه النسبة إلى رجلين وقرية... ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس...إمام دار الهجرة...و بني مالك بن حبيب...و قرية على

()5

تاريخ السلم33/258 ،

()6

ميزان االعتدال3/112 ،

الفرات يقال لها "المالكية" (أنظر األنساب)12/46-48 ،

()7

لسان الميزان5/482 ،

()8

بفتح الراء والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها العين المهملة ،هذه النسبة إلى ربيعة بن نزار (األنساب)6/76 ،

()9

تاريخ السلم30/101 ،

()10

مختصر تاريخ دمشق18/158 ،

()11

تاريخ مدينة دمشق43/177 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق35/101 ،

()13

تاريخ مدينة دمشق35/103 ،

()14

سير أعلم النبلء17/366 ،

()15

تاريخ مدينة دمشق13/49 ،
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والكتاني( :)1ثقة نبيل حافظ لمذهب الشافعي ،وقال الذهبي :المام مفتي دمشق ومقرئها ومسندها(.)2
ِيزيدِبنِمحمدِبنِعبدِالصمدِبنِعبدِاهللِالقرشيِ،أبوِالقاسمِالدمشقيِ،مولىِبنيِهاشمِ(ِ277هـ)ِ،ثقةِ،دِسروى عن :أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني ،وعبد اهلل بن الزبير الحميدي ،وهشام بن عمار .روى عنه :أبو علي الحسن بن
حبيب بن عبد الملك الحصائري ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ،وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وهو من
أقرانه( .)3قال النسائي والدارقطني وأبو سعيد بن يونس( )4وابن أبي حاتم( )5والذهبي( :)6ثقة ،وزاد :حافظ وزاد ابن أبي حاتم:
صدوق ،وقال ابن حجر :صدوق(.)7
ِمحمدِبنِإدريسِبنِالمنذرِبنِداودِبنِمهرانِالحنظليِ(ِ،)8أبوِحاتمِالرازيِالحافظِ(ِ277هـ)ِ،ثقةِإمامِ،دِسِفق ِروى عن :أحمد بن حنبل ،وعبد اهلل بن صالح العجلي ،ونعيم بن حماد الخزاعي .روى عنه :ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم
الرازي ،وأبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،ويونس بن عبد األعلى( .)9قال الخطيب :كان أحد األئمة الحفاظ األثبات،
وقال أحمد بن سلمة :ما رأيت بعد إسحاق  -يعني ابن راهويه  -ومحمد بن يحيى ،أحفظ للحديث وال أعلم بمعانيه من أبي
حاتم محمد بن إدريس ،وقال يونس بن عبد األعلى :أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان ،وقال النسائي ثقة ،وقال أبو نعيم
الحافظ :إمام في الحفظ ،وقال هبة اهلل بن الحسن الطبري :متقن ثبت( ،)10وقال ابن حجر :أحد الحفاظ(.)11
ِمحمدِبنِعثمانِالتنوخيِ(،)12أبوِالجماهرِالدمشقيِالكفرسوسيِ(ِ،)13أبوِعبدِالرحمنِ(ِ140هـِِ224ِ-هـ)ِ،ثقةِ،دِقروى عن :إسماعيل بن عياش ،وأبي زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،وعثمان بن سعيد الدارمي .روى عنه :أبو داود،
وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ،وأحمد بن أبي الحواري .قال أبو مسهر والدارمي

()14

وأبو حاتم

()15

وابن حجر( :)16ثقة وزاد

الدارمي :أوثق من أدركنا بدمشق ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)17
ِسعيدِبنِبشيرِال زديِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِ ِ،ويقالِ:أبوِسِلمةِالشاميِ(ِ168هـ)ِ،ضعيفِ 4ِ،روى عن :قتادة ،وسليمان األعمش ،ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري .روى عنه :أبو الجماهر محمد بن عثمان( ،)18وسفيان
()1
()2

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي3/256 ،

سير أعلم النبلء15/383 ،

()3

تهذيب الكمال32/234 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق65/370 ،

()5

الجرح والتعديل9/289 ،

()6

الكاشف ،2/389 ،ترجمة6352 :

()7

تقريب التهذيب ،/677 ،ترجمة7770 :

()8
()9

بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة ،هذه النسبة إلى بني حنظلة ،وهم جماعة من غطفان (األنساب)4/284 ،
تهذيب الكمال24/381 ،

()10
()11
()12

تاريخ بغداد2/414 ،

تقريب التهذيب ،/523 ،ترجمة5718 :

بفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء المعجمة ،هذه النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على

التوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخا ،والتنوخ القامة (األنساب)3/90 ،
()13

"كفرسوسية" :بالضم وتكرير السين المهملة :موضع جاء في كلم الجاحظ بالشام ،وهي من قرى دمشق (معجم البلدان)4/469 ،

()14

تهذيب الكمال26/97 ،

()15

الجرح والتعديل8/25 ،

()16

تقريب التهذيب ،/552 ،ترجمة6135 :

()17

الثقات البن حبان9/77 ،

()18

تاريخ مدينة دمشق21/22 ،
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بن عيينة ،وعبد الرحمن بن مهدي( .)1قال ابن معين :ضعيف( ،)2وقال مرة :ليس حديثه بكل ذاك...عنده أحاديث غرائب عن
قتادة( ،)3وقال مرة :ليس بشئ( ،)4وقال عثمان الدارمي سمعت دحيما يوثق سعيد بن بشير( ،)5قال شعبة :صدوق اللسان ،وقال
سفيان بن عيينة :كان حافظا ،وكان عبد الرحمن يحدث عن سعيد بن بشير ثم تركه ،وكان أحمد بن حنبل يضعف أمره ،وقال
ابن نمير :منكر الحديث ،ليس بشئ ،ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتادة المنكرات ،وسئل دحيم :ما كان قول من أدركت في
سعيد بن بشير؟ فقال :يوثقونه وكان حافظا ،وقال أبو حاتم وأبو زرعة :محله الصدق عندنا ،وقال ابن أبي حاتم :سمعت أبي
ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال :يحول منه( ،)6وقال ابن معين :ضعيف ،وقال الدارمي :سمعت دحيم ا يوثق
سعيد بن بشير( ،)7وقال أبو مسهر :لم يكن في بلدنا أحفظ منه ،وهو منكر الحديث ،وقال أبو زرعة النصري :قلت ألبي
الجماهر :كان سعيد بن بشير قدريا؟ قال :معاذ اهلل( ،)8وقال البخاري :يتكلمون في حفظه( ،)9وقال النسائي :ضعيف( ،)10وقال
ابن عدي :ال أرى بما يروى عن سعيد بن بشير بأسا ولعله يهم في الشئ بعد الشئ ويغلط والغالب على حديثه االستقامة
والغالب عليه الصدق( ،)11وقال ابن حجر :ضعيف(.)12
ِقتادةِبنِدعامِةِبنِقتادةِبنِعزيزِبنِعمروِ،أبوِالخطابِالبصريِِالسدوسيِِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :أنس بن مالك ،وسعيد بن المسيب ،وعكرمة مولى ابن عباس .روى عنه :سعيد بن بشير الدمشقي ،وسليمان
األعمش ،والليث بن سعد( .)13وثقه ابن المسيب
والعجلي

()17

وابن سعد

()18

()14

ومطر الوراق ومحمد بن سيرين وابن عيينة وأحمد وابن معين

وقال :كان يقول بشئ من القدر ،وابن حجر

()19

()15

وشعبة

()16

وزاد :ثبت ،وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب

المدلسين( ،)20وذكره ابن حبان في الثقات( ،)21وقال الشعبي :رأيته كحاطب ليل(ِ .)22
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن سعيد بن بشير ضعيف ،أما علي بن محمد بن صافي فكذاب متهم ،إال

()1
()2

تهذيب الكمال10/348 ،

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/50 ،ترجمة44 :

()3

معرفة الرجال ،1/112 ،ترجمة539 :

()4

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/94 ،ترجمة3319 :

()5

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/50 ،ترجمة45:

()6

الجرح والتعديل4/6 ،

()7

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/50 ،

()8
()9

ميزان االعتدال2/128 ،

التاريخ الكبير للبخاري3/460 ،

()10
()11

الكامل في الضعفاء البن عدي4/413 ،
الكامل في الضعفاء البن عدي4/422 ،

()12

تقريب التهذيب ،/223 ،ترجمة2276 :

()13

تهذيب الكمال23/498 ،

()14

الطبقات الكبير البن سعد9/229 ،

()15

الجرح والتعديل7/134-135 ،

()16

معرفة الرجال ،2/210 ،ترجمة700 :

()17

تاريخ الثقات للعجلي/389 ،

()18

الطبقات الكبير البن سعد9/228 ،

()19

تقريب التهذيب ،/504 ،ترجمة5518 :

()20

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/43 ،ترجمة92 :

()21

الثقات البن حبان5/321 ،

()22

تهذيب الكمال23/510 ،
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أن ابن عساكر أورد إسنادا آخر رجاله ثقات ،لكن مدار السنادين على سعيد بن بشير يرويه عن قتادة ،واألثر قد انفرد به ابن
عساكر ،فهو أثر ضعيف.
الحديثِالثانيِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني  -ق ارءةا  -أنبأ رشأ بن نظيف المقرئ ،أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد ،نا أحمد

بن مروان المالكي ،نا الحارث بن أبي أسامة( ،)1ثنا شاذان ،نا حماد( )2بن سلمة ،عن إياس بن معاوية ،قال :مثلت الدنيا على
الرس ،واليمن الذنب(.)3
طائر :فمصر والبصرة الجناحان ،والجزيرة الجؤجؤ ،والشام أ
 أخرجه وكيع في أخبار القضاة في باب ما حفظنا من أخبار إياس بن معاوية وكلمه وفطنته وذكائه ( )1/355من طريقأبي قلبة عن أبيه عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية بلفظه.
 وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشراف في منازل األشراف) ( )1/201حديث رقم  213من طريق شاذان به بلفظه. وأخرجه أبو بكر الدينوري في (المجالسة وجواهر العلم) ( )2/192حديث رقم  318عن الحارث به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنِسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِرشأِبنِنظيفِبنِماِشاءِاهللِ،أبوِالحسنِالمقرئِ(ِ370هـِِ444ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِالحسنِبنِإسماعيلِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِالضرابِ(ِ313هـِِ392ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِأحمدِبنِمروانِ،أبوِبكرِالدينوريِ(ِ333هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِالحارثِبنِمحمدِبنِأبيِأسامةِداهرِ،أبوِمحمدِالتيميِالبغداديِالخطيبِ(ِ186هـِِ282ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أسود بن عامر شاذان ،ويزيد بن هارون ،وروح بن عبادة .روى عنه :أبو بكر بن أبي الدنيا ،ومحمد بن جرير
الطبري ،وأحمد بن معروف الخشاب .قال إبراهيم الحربي وأحمد بن كامل( )4والذهبي( )5وابن الجوزي( :)6ثقة وزادا :صدوق ،وقال
الدارقطني :اختلف فيه أصحابنا وهو عندي صدوق(.)7
ِالسودِبنِعامرِشاذانِ،أبوِعبدِالرحمنِالشاميِ(ِ208هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :إسرائيل بن يونس ،وحماد بن سلمة ،وسفيان الثوري .روى عنه :الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي وهو آخر
من حدث عنه ،وعباس بن عبد العظيم العنبري ،وعباس بن محمد الدوري( .)8قال أحمد( )9وابن المديني

()1

في األصل ]أمامة[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()2

في األصل ]محمد[ والصواب ما أثبته ،انظر تخريج الحديث

()3

تاريخ مدينة دمشق1/192 ،

()4

تاريخ بغداد9/114,115 ،

()5

تاريخ السلم21/147 ،

()6

المنتظم12/350 ،

()7

سؤاالت الحاكم للدارقطني 91 ،و530

()8

تهذيب الكمال3/226 ،

()9

تهذيب الكمال3/226 ،

()10

الجرح والتعديل2/294 ،

()11

تقريب التهذيب ،/83 ،ترجمة503 :
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()10

وابن حجر( :)11ثقة،

وقال أبو حاتم( )1وابن سعد :صالح وزاد أبو حاتم :صدوق ،وقال ابن معين :ال بأس به(ِ .)2
ِحمادِبنِسلمةِبنِدينارِ،أبوِسلمةِالبصريِ(ِ167هـ) .ثقة اختلط بأخرة ،سبق بالحديث (.)9ِإياسِبنِمعاويةِبنِقرةِبنِإياسِبنِهاللِالمِِزنيِِ،أبوِواثلةِالبصريِ(ِ122هـ)ِ،ثقةِ،ختِمق ِروى عن :أنس بن مالك ،وسعيد بن جبير ،وسعيد بن المسيب .روى عنه :محمد بن عبد اهلل الشعيثي ،ومحمد بن عجلن،
ومغيرة بن مقسم الضبي( .)3قال ابن معين( )4وابن سعد( )5وابن حجر( :)6ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)7
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح؛ إال أن حمادا اختلط بأخرة ،واألثر رواه شاذان الشامي و محمد بن عبد اهلل
البصري؛ والد أبي قلبة ،فتبين أنه في غير مجلس ،فاألثر قد ضبطه حماد ،وهو صحيح.
الحديثِالثالثِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي ،أنبأ علن المصري ،ثنا عمرو بن سواد ،نا ابن وهب ،أخبرني ابن لهيعة ،أن أبا قبيل حدثه
ق أرت بخط أبي الحسين ا
لرس الشام والجناحان( )8المشرق
الرس ،وويل لل أرس من الجناحين يرددها ثلثا .فا أ
قال :قال كعب :ويل للجناحين من أ
والمغرب(.)9
 انفرد به ابن عساكرِ ِ.دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِعليِبنِأحمدِبنِسليمانِبنِربيعةِبنِالصيقلِعال نِالمصريِ(ِ217هـِِ317ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عمرو بن سواد ،ومحمد بن رمح ،وسلمة بن شبيب .روى عنه :ابن يونس ،وأبو بكر بن المقرئ ،ومحمد بن أحمد
الخميمي .قال الذهبي :المام المحدث العدل(،)10وقال مرة :أحد كبراء عدول البلد،وقال ابن يونس :ثقة كثير الحديث(ِ .)11
ِعمروِبنِسوادِبنِالسودِبنِعمروِالقرشيِالعامريِ(ِ)12السرحيِ(ِ،)13أبوِمحمدِالمصريِ(ِ245هـ)ِ،ثقةِ،مِدِسِقروى عن :عبد اهلل بن وهب ،ومحمد بن إدريس الشافعي ،ومؤمل بن عبد الرحمن الثقفي .روى عنه :أبو حاتم محمد بن إدريس
الرازي ،ومحمد بن نصر الخواص ،وموسى بن الحسن الكوفي(.)14
()1

الجرح والتعديل2/294 ،

()2

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/131 ،ترجمة415 :

()3

تهذيب الكمال3/407 ،

()4

الجرح والتعديل2/282 ،

()5

الطبقات الكبير البن سعد9/233 ،

()6

تقريب التهذيب ،/89 ،ترجمة592 :

()7
()8
()9

الثقات البن حبان6/64 ،

في األصل ]والجناحين[ والتصويب لغةا
تاريخ مدينة دمشق1/193 ،

()10

سير أعلم النبلء14/496 ،

()11

تاريخ السلم23/544 ،

()12

بفتح العين المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى ثلثة رجال...عامر بن لؤي...عامر بن صعصعة...عامر بن عدي بن تجيب (األنساب)9/151-152 ،

()13

بفتح السين وسكون الراء وكسر الحاء المهملت ،هذه النسبة إلى سرح وهو جد عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح العامري ،وهو أخو عثمان  من الرضاعة (األنساب،

()14

تهذيب الكمال22/57 ،

)7/117
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قال النسائي( )1وأبو سعد بن يونس والحاكم في "فضائل الشافعي"( )2والخطيب( )3ومسلمة في "الصلة"( )4وابن حجر( :)5ثقة ،وزاد
ابن يونس :صدوق وزاد الحاكم :مأمون متفق على إتقانه ،وقال أبو حاتم :صدوق( ،)6وقال النسائي مرة :ال بأس به( ،)7وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :وكان راوي ا البن وهب( ،)8وقال الدوري :من أجلة أصحاب ابن وهب(ِ .)9
ِعبدِاهللِبنِوهبِبنِمسلمِالقرشيِ،الفهريِ(ِ،)10أبوِمحمدِالمصريِالفقيهِ(ِ125هـِِ197ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عبد اهلل بن لهيعة ،وعبد الرحمن بن أبي الزناد ،وعبد الرحمن بن مهدي .روى عنه :عمرو بن سواد بن األسود
العامري السرخسي ،وقتيبة بن سعيد ،والليث بن سعد( .)11قال ابن معين :ثقة( ،)12وقال أحمد:صحيح الحديث...ما أصح حديثه
وأثبته ،وقال أبو زرعة :ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث صدوق( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان ممن جمع
وصنف( ،)14وقال ابن حجر :ثقة حافظ عابد( ،)15وذكره في المرتبة األولى من مراتب المدلسين(ِ .)16
ِعبدِاهللِبنِلهيعةِ،أبوِعبدِالرحمنِ(ِ97هـِ174-هـ) .صدوق اختلط رواية األقدمين عنه صالحة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِحييِبنِهانئِبنِناضرِبنِيمنعِ،أبوِقبيلِالمعافريِ(ِ128هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن ،ألن عبد اهلل بن لهيعة صدوق اختلط ،لكن عبد اهلل بن وهب قد سمع منه قديما
قبل االختلط ،كما نص على ذلك ابن حبان في المجروحين ،وقد ذكرناه في ترجمة ابن لهيعة بالحديث السابع عشر ،وقد انفرد
باألثر ابن عساكر ،فاألثر حسن.
الحديثِالرابعِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي وأبو منصور عبد الرحمن بن محمد
بن عبد الواحد بن زريق قالوا :قال] :أنا[

()17

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ :ذكر علماء األوائل أن أقاليم األرض

سبعة ،وأن الهند رسمتها فجعلت صفة األقاليم كأنها حلقة مستديرة تكتنفها ست دوائر على هذه الصفة :فالدائرة الوسطى هي
إقليم بابل ،والدوائر الست المحدقة بالدائرة الوسطى كل دائرة منها إقليم من األقاليم الستة .والقليم األول منها الهند ،والقليم
()1

المعجم المشتمل ،/204 ،ترجمة683 :

()2

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي10/185 ،

()3

تهذيب الكمال22/59 ،

()4

تهذيب التهذيب8/46 ،

()5

تقريب التهذيب ،/465 ،ترجمة5046 :

()6

الجرح والتعديل6/237 ،

()7

المعجم المشتمل ،/204 ،ترجمة683 :

()8

الثقات البن حبان8/487 ،

()9

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي10/185 ،

()10

بكسر الفاء وسكون الهاء بعدهما الراء ،هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة (األنساب)10/268 ،

()11

تهذيب الكمال16/277 ،

()12

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/412 ،ترجمة5037 :

()13

الجرح والتعديل5/190 ،

()14

الثقات البن حبان8/346 ،

()15

تقريب التهذيب ،/348 ،ترجمة3694 :

()16

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/22 ،ترجمة17 :

()17

السياق يستلزم حذفها
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الربع إقليم بابل وهو الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر
الثاني إقليم الحجاز ،والقليم الثالث إقليم مصر ،والقليم ا
الدوائر ،وهو أوسط األقاليم وأعمرها وفيه جزيرة العرب ،وفيه العراق الذي هو سرة الدنيا .وحد هذا القليم مما يلي أرض
الحجاز ،وأرض نجد ،الثعلبية من طريق مكة وحده مما يلي الشام ،و ارء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلثة عشر فرس اخا.

وحده مما يلي أرض خ ارسان و ارء نهر بلخ وحده مما يلي الهند خلف الديبل بستة ف ارسخ ،وبغداد في وسط هذا القليم .والقليم
الخامس بلد الروم والشام .والقليم السادس بلد الترك .والقليم السابع بلد الصين(.)1
 ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (.)1/319 وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم ( )8/70عن عبد الرحمن بن محمد القزاز عن الخطيب متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ( )1/447عن أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي عن أبي منصور بنزريق عن الخطيب متقارب األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِعليِبنِأحمدِبنِمنصورِ،أبوِالحسنِبنِأبيِالعباسِالغسانيِ(ِ)3(ِِ)2المعروفِبابنِقبيسِ(ِ442هـِِ530ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر الخطيب ،وأبي محمد الكتاني ،وأبيه .روى عنه :أبو القاسم ابن عساكر ،والسلفي ،أبو القاسم بن
الحرستاني( .)4قال ابن عساكر :سمعت منه الكثير وكان ثقةا متحر از متيقظ ا منقطع ا عن الناس( ،)5وقال السلفي :وكان زاهدا
عابدا ثقةا ،لم يكن في وقته مثله في دمشق( ،)6وقال الذهبي :الشيخ المام(ِ .)7
بنِزريقِالشيبانيِ،القزازِِ،الحريميِ(ِ453(ِ)8هـِِ535ِ-هـ)ِِ،ثقة
ِعبدِالرحمنِبنِمحمدِبنِعبدِالواحدِ،أبوِمنصورِا ِروى عن :الخطيب ،وأبي الحسين بن المهتدي باهلل ،وأبي جعفر بن المسلمة .روى عنه :ابن عساكر ،وأبو موسى المديني،
وابن الجوزي .قال ابن السمعاني :كان صحيح السماع( ،)9وقال الذهبي :الشيخ الجليل الثقة(ِ .)10
ِأحمدِبنِعليِبنِثابتِ،الخطيبِالبغداديِ(ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح موقوف على الخطيب البغدادي رحمه اهلل.
الحديثِالخامسِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -باب :ما جاء من األخبار واآلثار أن الشام يبقى عام اار بعد
خ ارب األمصار .ق أرت بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل البجلي الحافظ ،أخبرني أبو دفافة

()11

أسلم بن محمد بن سلمة ،نا

محمد بن هارون بن بكار بن بلل ،نا أبي ،عن أبيه محمد بن بكار ،نا سعيد بن بشير ،عن قتادة ،عن عوف بن مالك --
()1

تاريخ مدينة دمشق1/193 ،

()2

بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وانما سميت "غسان" بماء نزلوه (األنساب)10/42 ،

()3

"الغساني" :بضم الغين المعجمة وفتح السين المشددة المهملة بعدها األلف وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى غسان وهو بطن من حضرموت (األنساب)10/48 ،

()4

سير أعلم النبلء19/18 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق41/237 ،

()6

سير أعلم النبلء20/19 ،

()7

سير أعلم النبلء20/18 ،

()8

بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى حريم وهو بطن من الصدف (األنساب)4/143 ،

()9

تاريخ السلم36/378 ،

()10

سير أعلم النبلء20/69 ،

()11

في األصل ]دفاقة[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم
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أن رسول اهلل  قال" :تخرب األرض قبل الشام بأربعين سنة"(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأسلمِبنِمحمدِبنِسالمةِبنِعبدِاهللِبنِعبدِالرحمنِ،أبوِدفافةِالكنانيِالعمانيِ(ِ324()3(ِِِ)2هـ)روى عن :محمد بن هارون بن بكار ،وأبي عطاء السائب بن أحمد بن حفص العماني المخزومي ،وعبد اهلل بن محمد بن
جعفر القزويني القاضي .روى عنه :أبو الحسين الرازي ،وأبو بكر أحمد بن صافي التنيسي(ِ .)4
ِمحمدِبنِهارونِبنِمحمدِبنِبكارِبنِبال لِالعامليِ(ِ)5الدمشقيِ(ِ289هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبيه ،وعبد اهلل بن يزيد بن راشد المقرئ ،وصفوان بن صالح .روى عنه :أبو عبد اهلل بن مروان ،وأحمد بن حميد بن
أبي العجائز ،وأبو علي بن هارون( .)6ذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقد أكثر عنه الطبراني(ِ .)8
ِهارونِبنِمحمدِبنِبكارِبنِباللِالعامليِالدمشقيِ(ِ248هـ)ِ،صدوقِ،دِسروى عن :أبيه محمد بن بكار ،وعمه جامع بن بكار بن بلل ،وأبي مسهر عبد األعلى بن مسهر .روى عنه :أبو الحسين
أحمد بن عمير بن جوصا ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلني( .)9قال أبو حاتم:
صدوق( ،)10وقال النسائي :ال بأس به( ،)11وقال الذهبي :ثقة( ،)12وقال ابن حجر :صدوق(.)13
ِمحمدِبنِبكارِبنِبال لِالعامليِ،أبوِعبدِاهللِالدمشقيِ(ِ142هـِِ216ِ-هـ)ِ،صدوقِ،دِتِس ِروى عن :سعيد بن بشير ،وسعيد بن عبد العزيز ،والليث بن سعد .روى عنه :ابنه هارون بن محمد بن بكار بن بلل ،وابنه
الحسن بن محمد بن بكار بن بلل ،ويزيد بن محمد بن عبد الصمد( .)14قال أبو حاتم

()15

والذهبي

()16

وابن حجر( :)17صدوق،

وذكره ابن حبان في الثقات(.)18
()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/194 ،

بفتح العين المهملة والميم المشددة وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى عمان وهو موضع بالشام...وعمان هي مدينة البلقاء سميت بعمان بن لوط (األنساب)9/367 ،

()3

وينسب إلى عمان أسلم بن محمد بن سلمة بن عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو دفافة الكناني العماني (معجم البلدان)4/152 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق8/351 ،

()5

بفتح العين المهملة والميم المكسورة بينهما األلف وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى عاملة ،وهو من العماليق (األنساب)9/164 ،

()6

تاريخ السلم21/293 ،

()7

الثقات البن حبان9/151 ،

()8

المعجم الكبير واألوسط والصغير له ،وكذلك في الدعاء له ،وفي مسند الشاميين في مواضع كثيرة ،فلينظر .قال الهيثمي عند تخريج أثر عائشة "غيروا الشيب"؛ قال:

()9

تهذيب الكمال30/103 ،

رواه الطبراني في األوسط عن شيخ له اسمه أحمد ولم أعرفه والظاهر أنه ثقة ألنه أكثر عنه (مجمع الزوائد)5/288 ،
()10

الجرح والتعديل9/97 ،

()11

المعجم المشتمل البن عساكر/309 ،

()12

الكاشف للذهبي2/331 ،

()13

تقريب التهذيب ،/636 ،ترجمة7238 :

()14

تهذيب الكمال24/523 ،

()15

الجرح والتعديل7/212 ،

()16

الكاشف2/159 ،

()17

تقريب التهذيب ،/526 ،ترجمة5757 :

()18

الثقات البن حبان9/60 ،
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ِسعيدِبنِبشيرِال زديِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِالشاميِ(ِ168هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِعوفِبنِمالكِبنِأبيِعوفِالشجعيِ(ِ،)1يكنىِأباِعبدِالرحمنِ ِ،ويقالِ:أبوِحمادِ ِ،وقيلِأبوِعمروِ(ِ73هـ)ِ ِروى عن :النبي  .روى عنه :أبو أيوب األنصاري ،وأبو هريرة ،والمقدام بن معديكرب .أول مشاهده خيبر ،وكانت معه راية
أشجع يوم الفتح ،وسكن الشام(ِ .)2
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على الحديث بهذا السناد؛ ألن أسلم بن محمد أبو دفافة العماني لم أقف له على جرح
وال تعديل ،وقد انفرد بإخراجه ابن عساكر.
الحديثِالسادسِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الفضائل نصر( )3بن محمود بن علي القرشي الصايغ ،أنا علي بن أحمد بن زهير ،أنا علي بن محمد بن شجاع ،أنا
أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ،نا الحسن بن حبيب ،نا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ،نا عبد اهلل بن صالح ،عن معاوية
بن صالح ،عن عبد الرحمن بن جبير ،عن أبيه :أن كعب األحبار قال :تخرب الدنيا  -أو قال :األرض  -قبل الشام بأربعين
عام ا(.)4
 انفرد بن ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِنصرِبنِمحمودِبنِعليِ،أبوِالفضائلِالقرشيِ،الدِمشقيِ،الصائغِ(ِ549هـ)ِ.صدوق ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِأحمدِبنِعليِبنِزهيرِ،أبوِالحسنِالتميميِ(ِ415هـِِ488ِ-هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِمحمدِبنِصافيِبنِشجاعِ،أبوِالحسنِابنِأبيِالهولِالربعيِ(ِ444هـ)ِ.كذاب ،سبق بالحديث (.)21ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِالعدلِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِالحسِنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالفقيهِالشافعيِ،الحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِعبدِالرحمنِبنِعمروِبنِعبدِاهللِبنِصفوانِبنِعمروِالنِصريِ(ِ،)5أبوِزرعةِالدمشقيِالحافظِ(ِ281هـ)ِ،ثقةِ،د ِروى عن :أبي صالح عبد اهلل بن صالح ،وأبي نعيم الفضل بن دكين ،ونعيم بن حماد المروزي .روى عنه :الحسن بن حبيب
ابن عبد الملك الحصائري ،وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ،وأبو بكر عبد اهلل بن أبي داود( .)6قال ابن أبي
حاتم( )7والذهبي( )8وابن حجر( :)9ثقة وزاد :حافظ مصنف وزاد الذهبي :إمام وزاد ابن أبي حاتم :صدوق ،وقال أبو حاتم:

()1

هذه النسبة إلى قبيلة هي أشجع (األنساب)1/263 ،

()2

أسد الغابة في معرفة الصحابة/972 ،

()3

في األصل ]ناصر[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()4

تاريخ مدينة دمشق1/194 ،

()5

بفتح النون وسكون الصاد المهملة وفي آخرها راء مهملة ،هذه النسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة (األنساب)13/110 ،

()6

تهذيب الكمال17/301 ،

()7

الجرح والتعديل5/267 ،

()8

الكاشف للذهبي1/638 ،

()9

تقريب التهذيب ،/372 ،ترجمة3965 :
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صدوق( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من علماء أهل بلده بالحديث والجمع له(.)2
ِعبدِاهللِبنِصالحِالجهنيِ(ِ،)3أبوِصالحِالمصريِكاتبِالليث(ِ137هـِِ222ِ-هـ)ِ،صدوقِكثيرِالغلطِ،ختِدِتِق ِروى عن :معاوية بن صالح الحضرمي ،والليث بن سعد ،وهشيم بن بشير .روى عنه :أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو
الدمشقي ،وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي( .)4قال عبد الملك بن شعيب ابن الليث:
ثقة مأمون ،قال أحمد :كان أول أمره متماسك ا ثم افسد بأخرة ،وقال أبو حاتم :لم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب وقال مرة:
مصري صدوق أمين ما علمته ،كان رجلا صالح ا ،وقال أبو زرعة :لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب ،وكان حسن الحديث(،)5
وقال أحمد :ليس هو بشئ ،وقال ابن عدي :وعنده عن معاوية بن صالح نسخ كثيرة...و هو عندي مستقيم الحديث إال أنه يقع
في حديثه في أسانيده ومتونه غلط وال يتعمد الكذب( ،)6وقال ابن حجر :صدوق كثير الغلط ،ثبت في كتابه ،وكانت فيه غفلة(ِ .)7
ِمعاويةِبنِصالحِبنِحديرِبنِسعيدِ،الحضِرميِ،أبوِعمروِالحمصيِ(ِ158هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7ِعبدِالرحمنِبنِجبيرِبنِنفيرِالحضرميِ(ِ،)8أبوِحميدِ ِ،ويقالِ:أبوِحميرِالحمصيِ(ِ118هـ)ِ،ثقةِ،بخِمِ4روى عن :أبيه جبير بن نفير ،وخالد بن معدان ،وكثير بن مرة .روى عنه :معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي ،وعمه
معدان بن حدير الحضرمي ،ويزيد بن حمير الرحبي( .)9قال أبو زرعة

()10

وابن سعد

()11

وابن حجر( :)12ثقة ،وزاد ابن سعد :بعض

الناس يستنكر حديثه ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)14
ِجبيرِبنِنفيرِ،أبوِعبدِالرحمنِالحضرميِ(ِ80هـ)ِ،ثقةِ،بخِمِ4أسلم في حياة النبي  وهو باليمن ،ولم يره ،وقدم المدينة فأدرك ابا بكر ،ثم انتقل إلى الشام فسكن حمص .روى عن :أبي
بكر ،وعمر ،وأبي ذر( .)15روى عنه :ابنه عبد الرحمن ،وأبو الزاهرية .قال أبو زرعة وأبو حاتم

()16

وابن حجر( :)17ثقة وزاد:

جليل ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :أدرك الجاهلية وال صحبة له(ِ .)18
ِ-كعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِكعبِالحبارِ(ِ32هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)7

()1

الجرح والتعديل5/267 ،

()2

الثقات البن حبان8/384 ،

()3

بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها ،هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة (األنساب)3/439 ،

()4

تهذيب الكمال15/98 ،

()5

الجرح والتعديل5/87 ،

()6

الكامل في الضعفاء البن عدي5/342 ،

()7

تقريب التهذيب ،/322 ،ترجمة3388 :

()8

بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء ،هذه النسبة إلى حضرموت وهي من بلد اليمن من أقصاها (األنساب)4/180 ،

()9

تهذيب الكمال17/26 ،

()10

الجرح والتعديل5/221 ،

()11

الطبقات الكبير البن سعد9/458 ،

()12

تقريب التهذيب ،/359 ،ترجمة3827 :

()13

الجرح والتعديل5/221 ،

()14

الثقات البن حبان5/79 ،

()15

أسد الغابة في معرفة الصحابة/176 ،

()16

الجرح والتعديل2/513 ،

()17

تقريب التهذيب/114 ،

()18

الثقات البن حبان4/111 ،
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الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن علي بن محمد بن شجاع كذاب ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فاألثر
موضوع.
الحديثِالسابعِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأناه أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسني ،نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ،أنا أبو محمد بن أبي نصر ،نا الحسن بن حبيب،
نا أبو زرعة ،نا عبد اهلل بن صالح ،عن عبد الرحمن بن حصين ،عن أبيه فذكر مثله .هذا وهم والصواب السناد األول(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)5ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِبنِالقاسمِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِالحسنِبنِحبيِبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالشافعيِ،الحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِعبدِالرحمنِبنِعمروِالنصريِ(ِ،)2أبوِزرعةِالدمشقيِِ(ِ281هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)26ِعبدِاهللِبنِصالحِ،أبوِصالحِالمصريِكاتبِالليثِ(ِ137هـِِ222ِ-هـ) .صدوق كثير الغلط ،سبق بالحديث (ِ .)26ِعبدِالرحمنِبنِحصينِبنِأوسِ،صدوق ِروى عن :أبيه ،وابن عمر  -رضي اهلل عنهما .-روى عنه :عمرو بن وهب بن عثمان( .)3ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه
تضعيف ا( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)5
ِحصينِبنِأوسِ،صدوق ِروى عن :أبي عمرو عثمان بن عفان القرشي( ،)6وابن عمر .روى عنه :ابنه عبد الرحمن( ،)7وعمر بن أبي معتب( .)8ذكره ابن
أبي حاتم ولم يذكر فيه تضعيف ا( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)10
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن عبد اهلل بن صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط ،وقد نبه ابن عساكر
إلى أن هذا السناد وهم والصواب السناد الذي سبق وهو ضعيف جدا بل موضوع.

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/194 ،

بفتح النون وسكون الصاد المهملة وفي آخرها راء مهملة ،هذه النسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة (األنساب)13/110 ،

()3

التاريخ الكبير للبخاري ،5/276 ،ترجمة895 :

()4

الجرح والتعديل ،5/227 ،ترجمة1070 :

()5

الثقات البن حبان5/86 ،

()6

الثقات البن حبان4/158 ،

()7

التاريخ الكبير للبخاري ،3/6 ،ترجمة17 :

()8
()9

الثقات البن حبان4/158 ،

الجرح والتعديل ،3/189 ،ترجمة821 :

()10

الثقات البن حبان4/158 ،
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الحديثِالثامنِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي ،أخبرني الوليد بن محمد بن العباس ،نا أبي ،نا هشام بن عمار ،نا إسماعيل
ق أرت بخط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل ا
بن عياش ،نا أبو األزهر عقيل بن مدرك ،عن الوليد بن عامر اليزني ،عن يزيد بن ]خمير[( ،)1عن كعب قال :إني ألجد في
كتاب اهلل المنزل أن خ ارب األرض قبل الشام بأربعين عاما(.)2
 أخرجه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ودمشق ( )/38حديث رقم  66من طريق من طريق عطية بن قيس الكلبي عنكعب مختلف األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِالوليدِبنِمحمدِبنِالعباسِبنِالوليدِبنِمحمدِبنِعمرِبنِالدرفس(ِ،)3أبوِالعباسِالغسانيِ(ِ326هـ)ِ،صدوقروى عن :أبيه أبي عبد الرحمن ،ومحمد بن العباس ،وأبي أمية الطرسوسي .روى عنه :أبو الحسين الرازي ،وأبو سليمان بن
زبر ،وأبو هاشم المؤدب .قال أبو الحسين الوراق :كانوا أهل بيت علم ،أبوهم أبو عبد الرحمن محمد بن العباس كان محدثا
جليلا( ،)4وقال الذهبي :هو من بيت علم(ِ .)5
ِمحمدِبنِالعباسِبنِالوليدِبنِمحمدِبنِعمرِبنِالدِرفسِ،أبوِعبدِالرحمنِالغسانيِ(ِ303هـ)ِِ،ثقةروى عن :هشام بن عمار ،وأحمد بن أبي الحواري ،ومؤمل بن إهاب .روى عنه :أبو زرعة وأبو بكر ابنا أبي دجانة ،وأبو
هاشم المؤدب .قال ابن عساكر :الشيخ الصالح ،وقال أبو عمر بن فضالة :الثقة ،وقال أبو الحسين الرازي :كان محدثا
جليلا( ،)6وقال الذهبي :المام الصالح الصادق(ِ .)7
ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِ،أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ) .صدوق يتلقن ،سبق بالحديث (ِ .)5ِإِسماعيلِبنِعياشِالحمصي(106هـ181-هـ) .ثقة فيما يروي عن أهل بلده مخلط في غيرها ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعقيلِبنِمدركِالسلميِ ِ،ويقالِالخوال نيِ،أبوِالزهرِالشاميِ(منِالسابعة)ِ،مقبولِ،دروى عن :الوليد بن عامر اليزني ،وأبي الزاهرية حدير بن كريب ،وأبي عبد اهلل الصنابحي .روى عنه :إسماعيل بن عياش،
وبقية بن الوليد ،وصفوان بن عمرو( .)8ذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :وثق( ،)10وقال ابن حجر :مقبول(ِ .)11
ِ

()1

باألصل ]حمير[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()2

تاريخ مدينة دمشق1/194 ،

()3

"الدرفسي" :بضم الدال المهملة والراء المفتوحة والفاء الساكنة وفي آخرها السين المهملة ،هذه النسبة إلى الدرفس ،وهو اسم لجد عبد الرحمن بن محمد بن العباس بن

()4

تاريخ مدينة دمشق63/265 ،

()5

تاريخ السلم24/198 ،

الوليد بن محمد بن عمر بن الدرفس الدمشقي الدرفسي ،من أهل دمشق (األنساب)5/337 ،

()6

تاريخ مدينة دمشق53/308 ،

()7

سير أعلم النبلء14/245 ،

()8

تهذيب الكمال20/239 ،

()9

الثقات البن حبان7/294 ،

()10

الكاشف ،2/31 ،ترجمة3858 :

()11

تقريب التهذيب ،/436 ،ترجمة4663 :
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ِالوليدِبنِعامرِاليزنيِ(ِ،)1ثقةروى عن :يزيد بن خمير ،وتبيع( .)2روى عنه:إسماعيل بن عياش( ،)3عتبة بن تميم ،وابنه مهدي( .)4ذكره ابن حبان في
الثقات(ِ .)5
ِيزيدِبنِخميرِاليزنيِالشاميِالحمصيِ(منِالخامسة)ِ،صدوقِ،دروى عن :كعب األحبار ،وعوف بن مالك األشجعي ،وأبي الدرداء .روى عنه :الوليد بن عامر اليزني ،وخالد بن معدان ،وراشد
بن سعد( .)6ذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال الذهبي :ثقة( ،)8وقال ابن حجر :صدوق(ِ .)9
ِ-كعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7

الحكمِعلىِالحديث:األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن عقيل بن مدرك مقبول وهشام بن عمار صدوق يتلقن،ولم أجد لهما متابعاِ .
الحديثِالتاسعِِوالعشرون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي :وأنا أحمد بن عمير ،نا أبو عامر ،نا الوليد بن مسلم ،عن ابن جابر قال :سمعت أبا عبد رب قال :سمعت تبيعا
قا ل ا
أكثر من ثلثين مرةا يقول ح .قال :وأخبرني محمد بن أحمد بن غزوان ،نا يزيد بن عبد الصمد ،نا أبو الجماهر محمد ابن

عثمان ،نا إسماعيل بن عياش ،عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ،قال :سمعت ابن عبد رب يقول :سمعت تبيع ا أكثر من

ثلثين مرةا يقول :تخرب األرض ويعمر الشام حتى يكون من العمران كالرمانة وال يبقى فيها خربة في سهل وال جبل إال عمرت.
وليغرسن فيها من الشجر ما لم يغرس في زمان نوح ،وتبنى فيها القصور اللئحة في السماء .فإذا أريت ذلك فقد نزل بك

األمر .قال ابن عبد رب :فإن كنت صدقت بالحديث حين سمعته ولم أصدق األمر حين أريته ،فما أنا بمؤمن .واللفظ لحديث
إسماعيل وهو أتمهما حديث ا(.)10
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأحمدِبنِعميرِابنِجوصاِ،أبوِالحسنِالكالبيِ(ِ230هـِِ320ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)6ِموسىِبنِعامرِبنِعمارةِبنِخريمِالناعمِ،أبوِعامرِابنِأبيِالهيذامِالدِمشقيِ(ِ255هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)6ِالوليدِبنِمسلمِالقرشيِ،أبوِالعباسِالدمشقيِ(ِ195هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِ

()1
()2

بفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والزاي المفتوحة بعدها نون ،فهذه النسبة إلى يزن ،وهو بطن من حمير ،أظنه من الكلع (األنساب)13/497 ،

الجرح والتعديل9/11 ،

()3

الجرح والتعديل9/11 ،

()4

التاريخ الكبير للبخاري8/149 ،

()5

الثقات البن حبان 7/552 ،و9/223

()6

تهذيب الكمال32/119 ،

()7

الثقات البن حبان5/535 ،

()8
()9

الكاشف للذهبي2/381 ،

تقريب التهذيب ،/673 ،ترجمة7709 :

()10

تاريخ مدينة دمشق1/195 ،
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ِعبدِالرحمنِبنِيزيدِبنِجابرِال زديِ،أبوِعتبةِالسلميِالدِمشقيِالدارانيِ(ِ153(ِ)1هـ) ،ثقة ،عروى عن :أبي عبد رب الزاهد ،وأبي سلم األسود ،ونافع مولى ابن عمر .روى عنه :الوليد بن مسلم ،ويونس بن بكير
الشيباني ،وصدقة بن خالد( .)2قال ابن معين( )3والعجلي( )4والذهبي( )5وابن حجر( :)6ثقة ،وقال أبو حاتم :صدوق ال بأس به(،)7
وقال أحمد :ليس به بأس ،وقال أبو داود :من ثقات الناس ،وقال أبو حفص عمرو بن علي :ضعيف الحديث ،حدث عن
مكحول أحاديث مناكير ،وهو عندهم من أهل الصدق( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)9
أبوِعبدِربِالدِمشقيِالزاهدِ،قيلِ:اسمهِعبدِالجبارِبنِعبيدِاهللِ ِ،وقيلِ:فلسطينِ(ِ112هـ)ِ،صدوقِ،ق
ٍِّ
روى عن :تبيع الحميري ابن امرأة كعب األحبار ،وأويس القرني ،ومعاوية بن أبي سفيان .روى عنه :عبد الرحمن بن يزيد بن
جابر ،وثابت بن ثوبان ،وعبد اهلل بن بجير( .)10ذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وسكت عنه البخاري في التاريخ( ،)12وقال الذهبي:
صدوق( ،)13وقال ابن حجر :مقبول(ِ .)14
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِغزوانِ،أبوِالحسينِ(ِ320هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن المعلى ،ومحمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلل .روى عنه :أبو الحسين الرازي ،وأبو بكر أحمد بن
عبد اهلل بن الفرج بن البرامي .قال أبو الحسين الرازي :ثقة في الحديث(.)15
ِيزيدِبنِمحمدِبنِعبدِالصمدِ،أبوِالقاسمِالدِمشقيِ(ِ277هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِمحمدِبنِعثمانِالتنوخيِ،أبوِالجماهرِالدِمشقيِ(ِ140هـِِ224ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21ِإسماعيلِبنِعِياشِالحمصيِ(ِ106هـِِ181ِ-هـ) .ثقة فيما يروي عن أهل بلده مخلط في غيرها ،سبق بالحديث (ِ .)14ِتبيعِبنِعامرِالحميريِ،أبوِعبيدةِالشاميِالحمصيِ،ابنِامرأةِكعبِالحبارِ(ِ101هـ)ِ،صدوقِ،سأدرك النبي  ،وأسلم في زمن أبي بكر الصديق .روى عن :كعب األحبار ،وأبي الدرداء .روى عنه :حبان أبو النضر الشامي،
وربيعة بن سيف المعافري ،وزرعة بن معشر اليحصبي( .)16قال الذهبي :ما علمت به بأس ا وحديثه عزيز( ،)17وقال ابن حجر:

()1

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

()2

تهذيب الكمال18/5 ،

()3

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/456 ،ترجمة5271 :

()4

تاريخ الثقات للعجلي/300 ،

()5

الكاشف1/648 ،

()6

تقريب التهذيب ،/380 ،ترجمة4041 :س

()7

الجرح والتعديل5/300 ،

()8

تاريخ بغداد11/471 ،

()9

الثقات البن حبان7/81 ،

()10

تهذيب الكمال34/36 ،

()11

الثقات البن حبان5/130 ،

()12

التاريخ الكبير للبخاري6/107 ،

()13

الكاشف2/440 ،

()14

تقريب التهذيب ،/712 ،ترجمة8219 :

()15

تاريخ مدينة دمشق51/109 ،

()16

تهذيب الكمال4/312 ،

()17

سير أعلم النبلء4/414 ،
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صدوق عالم بالكتب القديمة مخضرم(ِ .)1
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا عبد رب صدوق ،وقد انفرد به ابن عساكر ،فاألثر حسن.
الحديثِالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي :وأخبرنا علن بن أحمد بن سليمان المصري ،نا هارون بن سعيد األيلي ،نا بشر بن بكر ،نا أبو بكر بن أبي مريم،
قا ل ا
عن بحير بن سعد قال :يقيم الشام بعد خ ارب األرض أربعين عام ا .وهذا هو المحفوظ وقد روي عن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص ضد هذه األقوال(.)2
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِعليِبنِأحمدِبنِسليمانِبنِربيعةِبنِالصيقلِعال نِالمصريِ(ِ217هـِِ317ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)23ِهارونِبنِسعيدِبنِالهيثمِبنِمحمدِالسعديِ(ِ،)3أبوِجعفرِاليليِ(ِ170(ِ)4هـِِ253ِ-هـ)ِ،ثقةِ،مِدِسِقروى عن :بشر بن بكر التنيسي ،وأشهب بن عبد العزيز ،وخالد بن نزار .روى عنه :علي بن أحمد بن سليمان علن الصيقل،
وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،والوليد بن حماد الرملي( .)5قال النسائي( )6وأبو سعيد بن يونس( )7والذهبي( )8وابن حجر(:)9
ثقة ،وقال أبو حاتم :شيخ( ،)10وقال النسائي مرة :ال بأس به( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)12
ِبشرِبنِبكرِالتِنيسيِ(ِ،)13أبوِعبدِاهللِالبجليِ(ِ124هـِِ205ِ-هـ)ِ،ثقةِ،خِدِسِقروى عن :أبي بكر عبد اهلل بن أبي مريم ،وعبدة بنت خالد بن معدان ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي .روى عنه :بحر بن
نصر بن سابق الخوالني ،وأحمد بن سعيد الهمداني ،والحارث بن أسد الهمداني( .)14قال أبو زرعة

()15

()1

تقريب التهذيب ،/105 ،ترجمة794 :

()2

تاريخ مدينة دمشق1/195 ،

()3

بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهملت ،هذه النسبة إلى عدة قبائل (األنساب)7/139 ،

()4

بفتح األلف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها اللم ،هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر (األنساب)1/409 ،

()5

تهذيب الكمال30/90 ،

()6

المعجم المشتمل/308 ،

()7

والدارقطني

()16

والذهبي

()17

تهذيب الكمال30/92 ،

()8

الكاشف2/329 ،

()9

تقريب التهذيب ،/635 ،ترجمة7230 :

()10

الجرح والتعديل9/91 ،

()11

المعجم المشتمل/308 ،

()12

الثقات البن حبان9/240 ،

()13

تنيس بكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوق وكسر النون المشددة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها والسين غير المعجمة ،بلدة من بلد ديار مصر في وسط البحر

()14

تهذيب الكمال4/95-96 ،

والماء بها محيط ،وهي من كور الخليج ،وسميت بتنيس بن حام بن نوح ،وهي من كور الريف (األنساب)3/98 ،
()15

الجرح والتعديل2/352 ،

()16

سؤاالت السلمي للدارقطني ،/131 ،ترجمة73 :

()17

الكاشف1/267 ،
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وابن حجر( :)1ثقة وزاد :يغرب ،وقال أبو حاتم :ما به بأس(ِ .)2
ِأبوِبكرِبنِعبدِاهللِبنِأبيِمريمِالغسانيِالشاميِ(ِ156هـ)ِ،ضعيفِ،دِتِقروى عن :أبيه ،وحكيم بن عمير ،وراشد بن سعد .روى عنه :عبد اهلل بن المبارك ،وعيسى بن يونس ،واسماعيل بن عياش(.)3
قال أحمد :ضعيف كان عيسى ال يرضاه ،وسئل ابن معين عنه فضعفه ،وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث طرقته لصوص
فأخذوا متاعه فاختلط ،وقال أبو زرعة :ضعيف منكر الحديث( ،)4وقال ابن معين :ليس حديثه بشئ( ،)5وقال النسائي :ضعيف،
وقال ابن عدي :الغالب على حديثه الغرائب ،وقل من يوافقه عليه من الثقات وأحاديثه صالحة ،وهو ممن ال يحتج بحديثه ولكن
يكتب حديثه( ،)6وقال الجوزجاني :ليس بالقوي في الحديث وهو متماسك( ،)7وقال الذهبي :ال يبلغ حديثه رتبة الحسن( ،)8وقال
مرة :ضعفوه( ،)9وقال ابن حجر :ضعيف ،وكان قد سرق بيته فاختلط(ِ .)10
ِبحيرِبنِسعدِالسحوليِ(ِ،)11أبوِخالدِالحمصيِ(وفاتهِماِبينِِ141هـِوِ150هـ(ِ،))12ثقةِ،بخِ4روى عن :خالد بن معدان ،ومكحول الشامي .روى عنه :إسماعيل بن رافع المدني ،واسماعيل بن عياش ،وبقية بن الوليد(.)13
بحير ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث( ،)14وقال العجلي :ثقة( ،)15وذكره ابن
ا
قال أحمد :ليس بالشام أثبت من حريز إال أن يكون
حبان في الثقات( ،)16وقال ابن سعد :وكان ثقةا( ،)17وقال الذهبي :حجة( ،)18وقال مرة :أحد األثبات( ،)19وقال ابن حجر :ثقة
ثبت(ِ ِ.)20
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن أبا بكر ابن أبي مريم ضعيف ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فاألثر

ضعيفِ .

()1

تقريب التهذيب ،/96 ،ترجمة677 :

()2

الجرح والتعديل2/352 ،

()3

تهذيب التهذيب12/29 ،

()4

الجرح والتعديل2/405 ،

()5

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/437 ،ترجمة5173 :

()6

الكامل في الضعفاء البن عدي2/207-213 ،

()7

أحوال الرجال للجوزجاني ،/294 ،ترجمة308 :

()8

سير أعلم النبلء7/65 ،

()9

الكاشف2/411 ،

()10
()11

تقريب التهذيب ،/693 ،ترجمة7974 :

بفتح السين وضم الحاء المهملتين بعدهما الواو وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى سحول وهي قرية فيما أظن باليمن ،واليها ينسب الثياب السحولية (األنساب،

)7/91
()12

تاريخ السلم9/75 ،

()13

تهذيب الكمال4/21 ،

()14

الجرح والتعديل2/412 ،

()15

تاريخ الثقات للعجلي/77 ،

()16

الثقات البن حبان6/115 ،

()17

الطبقات الكبير البن سعد9/467 ،

()18

الكاشف1/264 ،

()19

تاريخ السلم9/75 ،

()20

تقريب التهذيب ،/94 ،ترجمة640 :
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الحديثِالواحدِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرناه أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن األنماطي  -ببغداد  -أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن
خيرون ،أنا عبد الملك بن محمد بن بش ارن ،أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ،أنا أبو جعفر محمد بن
عثمان بن أبي شيبة ،نا أبي ،نا معاوية بن هشام ،نا سفيان ،عن حصين ،عن أبي ظبيان ،عن عبد اهلل بن عمرو قال :أول
األرض خ ارب ا الشام(.)1
 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )15/186حديث رقم  38780عن معاوية بن هشام به بلفظه. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( )14/107حديث  37046عن محمد األسدي عن سفيان به مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالوهابِبنِالمباركِبنِأحمدِبنِالحسنِبنِبندارِالحافظِ،أبوِالبركاتِال نماطيِ(ِ462(ِ)2هـِِ538ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي محمد الصريفيني  ،وأبي الحسين بن النقور ،وأبي القاسم األنماطي .روى عنه :ابن عساكر ،وأبو موسى
المديني ،وأبو سعد السمعاني .قال ابن السمعاني وابن ناصر والسلفي( )3والذهبي( )4وابن الجوزي( :)5ثقة وزاد :ثبتِ .
ِأحمدِبنِالحسنِبنِأحمدِبنِخيرونِ،أبوِالفضلِالبغداديِالباقال نيِ(ِ)6الحافظِ(ِ404هـِِ488ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد الملك بن بشران ،وأبي بكر البرقاني ،وأبي علي بن شاذان .روى عنه :عبد الوهاب األنماطي ،وأبو عامر
العبدري ،وأبو القاسم بن السمرقندي .قال السمعاني :ثقة عدل ،وقال السلفي :كان ابن معين وقته( ،)7وقال ابن الجوزي :كان من
الثقات( ،)8وقال الذهبي :الحافظ المسند الحجة(ِ .)9
ِعبدِالملكِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِبشرانِبنِمهرانِ،أبوِالقاسمِالبغداديِالواعظِ(ِ339هـِِ430ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي علي بن الصواف( ،)10وأبي بكر النجاد ،وحمزة الدهقان .روى عنه :أبو الفضل بن خيرون ،وأبو القاسم بن أبي
العلء المصيصي ،ومحمد بن سليمان بن لوين( .)11قال الخطيب

()12

وابن الجوزي( :)13صدوق ثبت ،وقال الذهبي :المحدث

الصادق(ِ .)14
ِمحمدِبنِأحمدِبنِالحسنِبنِإسحاقِ،أبوِعليِبنِالصوافِ(ِ270ِ(ِ)15هـِِ359ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،واسحاق الحربي .روى عنه :أبو الحسين وعبد الملك
()1

تاريخ مدينة دمشق1/195 ،

()2

بفتح األلف وسكون النون وفتح الميم وكسر الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى بيع األنماط وهي الفرش التي تبسط (األنساب)1/378 ،

()3

تاريخ السلم36/466 ،

()4

سير أعلم النبلء20/134 ،

()5

المنتظم18/33 ،

()6

بفتح الباء الموحدة وكسر القاف بعد األلف واللم وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى باقل وبيعه (األنساب)2/52 ،

()7

تاريخ السلم33/231 ،

()8

المنتظم17/18 ،

()9

سير أعلم النبلء19/105 ،

()10

سير أعلم النبلء17/451 ،

()11

تاريخ السلم29/290 ،

()12

تاريخ بغداد12/188 ،

()13

المنتظم15/271 ،

()14

سير أعلم النبلء17/450 ،

()15

بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف (األنساب)8/337 ،

82

ابنا بشران ،وأبو بكر البرقاني( .)1قال ابن أبي الفوارس :ثقة مأمون( ،)2وقال الذهبي :المحدث الثقة الحجة(ِ .)3
ِمحمدِبنِعثمانِبنِأبيِشيبةِالحافظِ،أبوِجعفرِالعبسيِ(ِ)4الكوفيِ(ِِ297هـِ)ِ،متروكروى عن :أبيه ،وعميه أبي بكر ،والقاسم .روى عنه :أبو علي بن الصواف ،وأبو القاسم الطبراني ،وابن صاعد .قال الذهبي:
كان محدثا فهما واسع الرواية صاحب غرائب( ،)5وقال الخطيب :كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم ،وقال أبو علي
صالح بن محمد :ثقة ،وقال عبد اهلل بن أسامة الكلبي وابراهيم بن إسحاق الصواف وداود بن يحيى وعبد الرحمن بن يوسف بن
خراش ومحمد بن عبد اهلل الحضرمي وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي ومحمد بن أحمد
العدوي وجعفر بن هذيل :كذاب ،وقال البرقاني :لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه(ِ .)6
ِعثمانِبنِمحمدِبنِإبراهيمِالعبسيِِ،أبوِالحسنِبنِأبيِشيبةِالكوفيِ(ِ239هـ)ِ،ثقةِ،خِمِدِسِقروى عن :معاوية بن هشام ،وهشيم بن بشير ،والوليد بن عقبة الشيباني .روى عنه :ابنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،وأبو
زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي( .)7قال ابن معين( )8والعجلي( )9وابن حجر( :)10ثقة وزاد:
له أوهام ،وقال أبو حاتم :صدوق( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)12
ِمعاويةِبنِهشامِالقصارِ(ِ،)13أبوِالحسنِالكوفيِ(ِ204هـ)ِ،صدوقِلهِأوهامِ،بخِمِ4روى عن :سفيان الثوري ،وشريك بن عبد اهلل النخعي ،ومالك بن أنس .روى عنه :عثمان بن محمد بن أبي شيبة ،وأحمد بن
حنبل ،واسحاق بن راهويه( .)14قال ابن معين :صالح ليس بذاك( ،)15وقال أبو حاتم :صدوق( ،)16وذكره ابن حبان في الثقات(،)17
وقال العجلي :ثقة( ،)18وقال ابن عدي :ولمعاوية بن هشام غير ما ذكرت حديث صالح عن الثوري وقد أغرب عن الثوري
بأشياء وأرجو أنه ال بأس به( ،)19وقال الذهبي :ثقة( ،)20وقال ابن حجر :صدوق له أوهام(ِ .)21

()1
()2

تاريخ السلم26/195 ،

تاريخ بغداد - 2/116 ،التحرز مما في تاريخ بغداد

()3

سير أعلم النبلء16/184 ،

()4

بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر السين المهملة ،هذه النسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلن بن مضر بن نزار

()5

تاريخ السلم22/281 ،

()6

تاريخ بغداد4/68 ،

بن معد بن عدنان وهي القبيلة المشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة (األنساب)9/200 ،

()7

تهذيب الكمال19/478 ،

()8

تاريخ بغداد13/162 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/329 ،

()10

تقريب التهذيب ،/421 ،ترجمة4513 :

()11

الجرح والتعديل6/167 ،

()12

الثقات البن حبان8/454 ،

()13

بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى قصارة الثياب وغيرها (األنساب)10/432 ،

()14

تهذيب الكمال28/218 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/61 ،ترجمة94 :

()16

الجرح والتعديل8/385 ،

()17

الثقات البن حبان9/166 ،

()18

تاريخ الثقات للعجلي/433 ،

()19

الكامل في الضعفاء البن عدي8/150 ،

()20

الكاشف2/277 ،

()21

تقريب التهذيب ،/600 ،ترجمة6771 :
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ِسفيانِبنِسعيدِبنِمسروقِالثوريِ(ِ،)1أبوِعبدِاهللِالكوفيِ(ِ159هـ)ِ(ِ،)2ثقةِإمامِ،عروى عن :حصين بن عبد الرحمن السلمي ،وحميد الطويل ،وسليمان األعمش( .)3روى عنه :معاوية بن هشام ،ووكيع بن
الجراح ،والوليد بن مسلم( .)4وثقه ابن معين( )5وابن عيينة ووكيع وعيسى بن يونس ويونس بن عبيد وشعبة والقطان( )6والعجلي
وابن سعد( )8والخطيب( )9والذهبي

()10

وابن حجر

()11

()7

وزاد :ربما دلس ،وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(ِ .)12

ِحصينِبنِعبدِالرحمنِالسلميِ،أبوِالهذيلِالكوفيِ(ِ136هـ)ِ،ثقةِتغيرِبأخرةِ،عروى عن :حصين بن جندب أبي ظبيان الجنبي ،وذكوان أبي صالح السمان ،وسعيد بن جبير .روى عنه :سفيان الثوري،
وسليمان األعمش ،وشريك بن عبد اهلل النخعي( .)13قال أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة

()14

والعجلي

()15

والذهبي

()16

وابن

حجر( :)17ثقة وزاد :تغير حفظه في اآلخر ،وزاد أبو حاتم :في آخر عمره ساء حفظه صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات(،)18
وقال ابن عدي :أرجو أنه ال بأس به( ،)19وقال ابن حجر في موضع :فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل
تغيره(ِ .)20
ِحصينِبنِجندبِبنِعمروِبنِالحارثِبنِوحشيِبنِمالكِ،أبوِظبيانِالجنبيِ(ِ)21الكوفيِ(ِ90هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مسعود .روى عنه :حصين بن عبد الرحمن ،وسلمة بن كهيل،
وسليمان األعمش( .)22قال ابن معين وأبو زرعة

()23

والعجلي

()24

وابن حجر( :)25ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)26

ِعبدِاهللِبنِعمروِبنِالعاصِ،أبوِمحمدِ(ِ65هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)17()1

بفتح الثاء المنقوطة بثلث وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى بطن من همدان وبطن من تميم (األنساب)3/152 ،

()2

تهذيب الكمال11/154 ،

()3

تهذيب الكمال11/161 ،

()4

تهذيب الكمال11/162 ،

()5

الجرح والتعديل4/222 ،

()6

تاريخ بغداد10/219-238 ،

()7

تاريخ الثقات للعجلي/190 ،

()8

الطبقات الكبير البن سعد8/492 ،

()9

تاريخ بغداد10/219-238 ،

()10

الكاشف1/449 ،

()11

تقريب التهذيب ،/239 ،ترجمة2445 :

()12

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/32 ،ترجمة51 :

()13

تهذيب الكمال6/519-521 ،

()14

الجرح والتعديل3/193 ،

()15

تاريخ الثقات للعجلي/122 ،

()16

الكاشف1/338 ،

()17

تقريب التهذيب1369 ،/153 ،

()18

الثقات البن حبان6/210 ،

()19

الكامل في ضعفاء الرجال3/303 ،

()20

هدي الساري/398 ،

()21

بفتح الجيم وسكون النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى جنب  -قبيلة من اليمن (األنساب)3/341 ،

()22

تهذيب الكمال6/515 ،

()23

الجرح والتعديل3/190 ،

()24

تاريخ الثقات للعجلي/122 ،

()25

تقريب التهذيب ،/153 ،ترجمة1366 :

()26

الثقات البن حبان4/156 ،
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الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا ألن محمد بن عثمان بن أبي شيبة متروك ،والحديث جاء عند أبي شيبة
في المصنف من طريق معاوية بن هشام ومحمد بن عبد اهلل األسدي كلهما عن سفيان ،أما معاوية فصدوق له أوهام ،وأما
محمد بن عبد اهلل األسدي فثقة ثبت ،وسائر رجاله ثقات ،فاألثر صحيح موقوف على عبد اهلل بن عمرو بن العاص وقد ذكر
غير واحد أنه وقعت له زاملتين من كتب أهل الكتاب في موقعة اليرموك فأشبه أن يكون من روايات أهل الكتاب ،واهلل أعلم.
الحديثِالثانيِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
ق أرنا على أبي عبد اهلل يحيى بن الحسن بن البنا ،عن أبي تمام علي بن محمد الواسطي ،عن أبي عمر بن حيوية ،أنا أبو
الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي ،نا ابن أبي خيثمة ،نا أبو سلمة يعني المنقري ،نا عيسى بن المختار ،عن عبد اهلل
الدانا قال :سمعت بشر بن غنم يقول :لتهدمن مدينة دمشق حج ار حج ار .لعله أ ارد بذلك ما وجد من هدم عبد اهلل بن علي بن
عبد اهلل بن عباس سورها حين افتتحها(.)1
 انفرد بن ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِيحيىِبنِالحسنِبنِأحمدِ،أبوِعبدِاهللِابنِالبناِ(ِ453هـِِ531ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)12ِعليِبنِمحمدِبنِالحسنِبنِيزدِادِِ،القاضيِأبوِتمامِالواسطيِ(ِ372هـِِ459ِ-هـِ)ِِ،ثقة ،سبق بالحديث (.)12ِمحمدِبنِالعباسِبنِمحمدِ،أبوِعمرِبنِحيويةِالخزازِ(ِ295هـِِ382ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)18ِمحمدِبنِالقاسمِبنِجعفرِ،أبوِالطيبِالكوكبيِ(ِ317(ِ)2هـ)ِِ،ثقةروى عن :عمر بن شبة ،وقعنب بن المحرر ،وابراهيم بن عبد اهلل بن الجنيد .روى عنه :أبو عمر بن حيويه ،والدارقطني،
والمخلص .قال الذهبي :ثقة(ِ .)3
ِأحمدِبنِأبيِخيثمةِزهيرِبنِحربِ،أبوِبكرِ(ِ185هـِِ279ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)12ِموسىِبنِإسماعيلِالمِنقريِ(ِ،)4موالهمِ،أبوِسلمةِالتبوذكيِ(ِ)5البصريِ(ِ223هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عيسى بن المنهال ،ومبارك بن فضالة ،ومعتمر بن سليمان .روى عنه :أبو بكر أحمد بن خيثمة ،وأحمد بن منصور
الرمادي ،وأبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي( .)6قال ابن معين والطيالسي وأبو حاتم( )7والعجلي( )8والذهبي( )9وابن
حجر( :)10ثقة وزادا :ثبت وال التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من المتقنين(ِ .)11
( )1تاريخ مدينة دمشق1/195 ،
()2

بفتح الكافين بينهما الواو الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة ،هذه النسبة إلى كوكب (األنساب)11/174 ،

()3

تاريخ السلم23/551 ،

()4
()5

بكسر الميم وجزم النون وفتح القاف والراء ،هذه النسبة إلى بني منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم (األنساب)12/459 ،
بفتح التاء المعجمة بنقطتين من فوق وضم الباء المنقوطة بواحدة والذال المعجمة المفتوحة بعد الواو ،هذه النسبة إلى بيع السماد...وسمعت أبا الفضل محمد بن

ناصر السلمي الحافظ ببغداد إن شاء اهلل تعالى يقول :التبوذكي عندنا الذي يبيع ما في بطون الدجاج والطيور من الكبد والقلب والقانصة (األنساب)3/18 ،
()6

تهذيب الكمال29/21 ،

()7

الجرح والتعديل8/136 ،

()8

تاريخ الثقات للعجلي/443 ،

()9

الكاشف2/301 ،

()10

تقريب التهذيب ،/615 ،ترجمة6943 :

()11

الثقات البن حبان9/160 ،
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ِعيسىِبنِالمختارِبنِعبدِاهللِبنِعبدِالرحمنِبنِأبيِليلىِال نصاريِالكوفيِِ(منِالتاسعة)ِ،ثقةِ،دِسِقروى عن :جده عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،وطلحة بن مصرف ،والمنهال بن عمرو .وى عنه :ابن عمه
بكر بن عبد الرحمن ( .)1قال ابن معين :ال أعرفه( ،)2وقال مرة :صالح ،وقال الدارقطني :ثقة( ،)3وقال الذهبي :مقل( ،)4وقال ابن
حجر :ثقة(ِ .)5
ِعبدِاهللِبنِفيروزِالداناجِالبصريِِ،وهوِبالفارسيةِ:داناهِِ،وهوِالعالمِ(منِالخامسة)ِ،ثقةِ،خِمِدِسِقروى عن :أنس بن مالك ،وسليمان بن يسار ،ومعبد الجهني .روى عنه :إسماعيل بن علية ،وحماد بن سلمة ،وعبد العزيز بن
المختار( .)6قال أبو زرعة( )7وابن حجر( :)8ثقة ،وقال النسائي :ليس به بأس( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)10
ِبشرِبنِغنم .لم أقف له على ترجمةِ .الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن إلى بشر بن غنم؛ ألن أبا عبد اهلل ابن البنا صدوق ،غير أن بشر لم أقف له
على ترجمة ،و األثر موقوف عليه.
الحديثِالثالثِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الحسن بن البغدادي ،قالت :أنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن
محمود ،أنا أبو بكر بن المقرئ ،نا أبو بكر أحمد بن مسعود الزنبري( ،)11نا محمد بن عبد اهلل بن عبد الحكم ،أنا الشافعي محمد
ابن إدريس ،أخبرني عمي محمد بن عباس ،عن حسن بن القاسم األزرقي ،قال :وقف رسول اهلل  على ثنية تبوك فقال" :ما
هاهنا يمن وأشار إلى جهة المدينة ،وما هاهنا شام وأشار بيده إلى جهة الشام"(.)12
 أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب المناقب ( )2/198حديث رقم  704من طريق محمد بن العباس عن علي بن العباسعن الحسن بن القاسم األزرقي مختلف األلفاظ.
 وأخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار في المقدمة ( )1/158باب (من توقى رواية أهل العراق ومن قبلها من أهل الصدقمنهم ورجح رواية أهل الحجاز) حديث رقم  228من طريق محمد بن العباس به مختلف األلفاظ.
 وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم ( )1/386من طريق محمد بن العباس به مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِفاطمةِبنتِمحمدِبنِأبيِسعدِأحمدِبنِالحسنِالبغداديِ،أمِالبهاءِالصبِهانيةِالواعظةِ(ِ440هـِِ539ِ-هـ)ِ،صدوقة()1

تهذيب الكمال23/27-28 ،

()2

معرفة الرجال ،1/76 ،ترجمة211 :

()3

تهذيب التهذيب8/229 ،

()4

الكاشف3/323 ،

()5

تقريب التهذيب ،/487 ،ترجمة5322 :

()6

تهذيب الكمال15/437 ،

()7

الجرح والتعديل5/136 ،

()8

تقريب التهذيب ،/335 ،ترجمة3535 :

()9

تهذيب الكمال15/437 ،

()10

الثقات البن حبان5/39 ،

()11

في األصل ]الزبيري[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم واألنساب

()12

تاريخ مدينة دمشق1/196 ،
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روت عن :أحمد بن محمود الثقفي ،وسعيد بن أبي سعيد العيار ،وابراهيم بن منصور سبط بحرويه .روى عنها :ابن عساكر،
وابن السمعاني ،وأبو موسى المديني .قال الذهبي( )1والسمعاني( :)2شيخة معمرة مسندة ،وقال مرة :صالحة مستورة معمرة مسندة
مكثرة من الحديث(ِ .)3
ِأحمدِبنِمحمودِبنِأحمدِبنِمحمودِالثقفيِ،الصبهانيِالمؤدبِ(ِ360(ِ)4هـِِ455ِِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر بن المقرئ ،وأبي الشيخ ،وأحمد بن علي الخلقاني .روى عنه :يحيى بن منده ،وسعيد بن أبي رجاء ،ومحمد
بن محمد القطان .قال الذهبي :الشيخ العالم الثقة المحدث( ،)5وقال أبو زكريا ابن مندة :شيخ صالح ثقة(ِ .)6
ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِعليِبنِعاصمِبنِزاذانِ،أبوِبكرِبنِالمقرئِالحافظِ(ِ381هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي يعلى بالموصل ،وابراهيم بن متويه ،وأحمد بن الحسن الصوفي .روى عنه :إبراهيم بن منصور الكراني سبط
بحرويه ،وأبو إسحاق بن حمزة ،وأبو الشيخ .قال الذهبي :الحافظ مسند أصبهان ،وقال ابن مردويه :هو ثقة مأمون ،وقال أبو
نعيم :ثقة( ،)7وقال أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي :ثقة مأمون(ِ .)8
ِأحمدِبنِمسعودِبنِعمروِبنِإدريسِ،أبوِبكرِالزنبريِ(ِ)9المصريِ(ِ333هـ)ِ،صدوقروى عن :محمد بن عبد اهلل بن الحكم ،والربيع بن سليمان المرادي( ،)10وبحر بن نصر الخوالني .روى عنه :ابن المقرئ ،وابن
يونس ،وعمر بن شاهين .قال الذهبي :المحدث( ،)11ولم يذكر ابن ماكوال في مادة (الزنبري) غيره(ِ .)12
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِعبدِالحكمِبنِأعينِبنِليثِ،أبوِعبدِاهللِالمصريِالفقيهِ(ِ182هـِِ268ِ-هـ)ِ،ثقةِ،سروى عن :الشافعي ،وأبي ضمرة الليثي ،وأبي عبد الرحمن المقرئ .روى عنه :عبد الرحمن بن أبي حاتم ،وعلي بن أحمد
علن ،واسماعيل بن داود بن وردان( .)13و قال ابن أبي حاتم

()14

والنسائي

()15

وابن حجر( :)16ثقة وزاد النسائي :مأمون ومرة:

صدوق ال بأس به ،وقال الذهبي :المام شيخ السلم(ِ .)17
ِمحمدِبنِإدريسِالشافعيِ،إمامِعصرهِ ِوفريدِدهرهِ(ِِ204هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)15ِ-محمدِبنِالعباسِبنِعثمانِبنِشافعِ،الشافعيِالمكيِ(منِالعاشرة)ِ،صدوقِ،ق

()1

تاريخ السلم36/517-518 ،

()2

سير أعلم النبلء20/148 ،

()3

التحبير في المعجم الكبير2/432 ،

()4

بضم الميم وفتح الواو وكسر الدال المهملة المشددة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذا اسم لمن يعلم الصبيان والناس األدب واللغة (األنساب)12/473 ،

()5

سير أعلم النبلء18/123 ،

()6

تاريخ السلم30/374 ،

()7

تاريخ السلم27/38 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق51/223 ،

()9

بفتح الزاي وسكون النون وفتح الباء المنقوطة من تحتها بنقطة وفي آخرها الراء المهملة ،هذه النسبة إلى الجد (األنساب)6/323 ،

()10

الكمال البن ماكوال4/242 ،

()11

سير أعلم النبلء15/333 ،

()12

الكمال البن ماكوال4/242 ،

()13

سير أعلم النبلء12/497 ،

()14

الجرح والتعديل7/300 ،

()15

المعجم المشتمل/249 ،

()16

تقريب التهذيب ،/544 ،ترجمة6028 :

()17

سير أعلم النبلء12/497 ،
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روى عن :أبيه .روى عنه :ابنه إبراهيم بن محمد الشافعي ،وأبوه(.)1ذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال ابن حجر :صدوق(ِ .)3
ِحسنِبنِالقاسمِبنِعقبةِبنِالزرقِالزرقيِ،غيرِمشهور ِروى عن :علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن( ،)4وعمر .روى عنه :ابنه عبد الرحمن ،ومحمد بن علي بن العباس الشافعي .قال
ابن حجر :غير مشهور(ِ .)5
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف مرسل؛ ألن الحسن بن القاسم األزرقي لم تثبت صحبته ،وهو غير مشهور.
الحديثِالرابعِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي ،أخبرني أبو محمد عبد اهلل بن زياد المعروف بابن أبي سفيان الموصلي ،نا
قرأت بخط أبي الحسن محمد بن عبد اهلل ا
هارون بن زيد( )6بن أبي الزرقاء ،نا أبي ،نا سالم بن عبد األعلى ،نا أبو األعيس القرشي وكان قد أدرك أصحاب النبي 
قال :سئل عن البركة التي بورك في الشام أين مبلغ حده؟ قال :أول حدوده عريش مصر( ،)7والحد اآلخر طرف الثنية ،والحد
اآلخر الف ارت ،والحد اآلخر جبل فيه قبر هود النبي .)8( 
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأبوِمحمدِعبدِاهللِبنِزيادِبنِخالدِبنِأبيِزيادِبنِأبانِبنِالمغيرةِالموصلي((ِ)9ابنِأبيِسفيانِالموصلي)ِ،مجهول ِروى عن :بسطام بن الفضل السدوسي( ،)10وحاجب بن سليمان المنبجي( .)11روى عنه :الطبراني( ،)12وصدقة بن علي ابن
المؤمل الموصلي( ،)13ومقدم بن محمد بن يحيى الموصلي( ،)14وأبو بكر السماعيلي( .)15قال صاحب كتاب (إرشاد القاصي
والداني) وهو معاصر ،قال :مجهول الحال(ِ .)16
ِهارونِبنِزيدِبنِأبيِالزرقاءِِ،واسمهِيزيدِالتغلبيِ،أبوِموسىِالموصليِ(ِ250هـ)ِ،صدوقِ،دِسروى عن :أبيه زيد بن أبي الزرقاء ،وأبان بن سفيان ،ورواد بن الجراح .روى عنه :أبو حاتم محمد بن إدريس ال ارزي ،ويحيى بن
()1

تهذيب الكمال25/448 ،

()2

الثقات البن حبان9/54 ،

()3

تقريب التهذيب ،/542 ،ترجمة5998 :

()4

تهذيب الكمال20/311 ،

()5

تعجيل المنفعة1/447 ،

اختلفت مخطوطات تاريخ دمشق على (يزيد أو زيد) والصواب زيد كما ورد بكتب التراجم وكما رجح ذلك محقق تاريخ دمشق

()6
()7

بفتح أوله وكسر ثانيه ثم شين معجمة بعد الياء المثناة من تحت وهو ما يستظل به...وهي مدينة كانت أول أعمال مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في

وسط الرمل (معجم البلدان)4/113 ،
()8
()9

تاريخ مدينة دمشق1/196 ،

معجم ابن المقرئ ،1/296 ،حديث956 :

()10
()11

تالي تلخيص المتشابه ألبي بكر الخطيب البغدادي ،1/99 ،ترجمة34 :
الكمال البن ماكوال7/322 ،

()12

المعجم الصغير للطبراني ،1/388 ،حديث650 :

()13

تاريخ مدينة دمشق24/29 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق35/245 ،

()15

معجم أسامي شيوخ أبي بكر السماعيلي2/684 ،

()16

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ،ألبي الطيب نايف بن صلح المنصوري1/374 ،
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عبد الباقي األذني ،وعبد اهلل بن محمد بن سلم المقدسي( .)1قال الذهبي( )2ومسلمة بن قاسم( :)3ثقة ،وقال أبو حاتم( )4وابن
حجر( :)5صدوق ،وقال النسائي :ال بأس به( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)7
ِزيدِبنِأبيِالزرقاءِِ،واسمهِيزيدِالتغلبيِالموصليِ،أبوِمحمدِ(ِ194هـ)ِ،ثقةِ،دِسروى عن :سالم بن عبد األعلى ،وسفيان الثوري ،وعبد الرحمن بن عمرو األوزاعي .روى عنه :ابنه هارون بن زيد بن أبي
الزرقاء ،وبشر الحافي ،وهشام بن خالد الدمشقي( .)8قال ابن معين( )9وأبو حاتم

()10

وابن حجر( :)11ثقة ،وقال الذهبي :صدوق(،)12

وقال ابن معين :ليس به بأس( ،)13وقال أحمد :صالح ليس به بأس( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب(ِ .)15
ِسالمِبنِعبدِالعلىِ،أبوِالفيضِالكوفيِ،متروك ِروى عن :عطاء ،ونافع .روى عنه :عبد اهلل بن إدريس ،ومحمد بن يعلى زنبور .قال ابن معين :ليس حديثه بشئ( ،)16وقال أبو
حاتم :متروك الحديث( ،)17وقال البخاري :تركوه( ،)18وقال النسائي :متروك الحديث( ،)19وقال ابن حبان :كان يضع الحديث ال
تحل كتابة حديثه وال الرواية عنه(ِ .)20
ِعبدِالرحمنِبنِسلمانِ،أبوِالعيسِالخوالنيِ،الشاميِ،الحمصيِ ِ،ويقالِ:الدمشقيِ(منِالخامسة(ِ،))21صدوقروى عن :رجل من أصحاب النبي  ،)22( خالد بن يزيد بن معاوية ،وعمر بن عبد العزيز .روى عنه :الحارث بن عبيدة ،عبد
الرحمن بن آدم األزدي ،ومعاوية بن صالح الحضرمي( .)23ذكره ابن حبان في الثقات( ،)24وقال الذهبي :صدوق(ِ .)25

()1
()2

تهذيب الكمال30/84-85 ،
الكاشف3/6006 ،

()3

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ،12/107 ،ونقله ابن حجر في :تهذيب التهذيب11/6 ،

()4

الجرح والتعديل9/90 ،

()5

تقريب التهذيب ،/635 ،ترجمة7226 :

()6

المعجم المشتمل ،ترجمة 1101

()7

الثقات البن حبان9/240 ،

()8
()9

تهذيب الكمال10/70-72 ،

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/460 ،ترجمة5288 :

()10
()11

الجرح والتعديل3/575 ،

تقريب التهذيب ،/212 ،ترجمة2138 :

()12

الكاشف ،1/417 ،ترجمة1738 :

()13

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/462 ،ترجمة763 :

()14

الجرح والتعديل3/575 ،

()15

الثقات البن حبان8/251 ،

()16

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/566 ،ترجمة2778 :

()17

الجرح والتعديل4/186 ،

()18

التاريخ الكبير للبخاري4/117 ،

()19

الكامل في الضعفاء البن عدي4/371 ،

()20

المجروحين البن حبان1/435 ،

()21

تقريب التهذيب ،/363 ،ترجمة3883 :

()22

الثقات البن حبان5/86 ،

()23

تهذيب الكمال17/150-151 ،

()24

الثقات البن حبان5/86 ،

()25

الكاشف ،1/630 ،ترجمة3211 :
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الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف جدا مرسل؛ ألن سالم بن عبد األعلى متروك ،و أبا األعيس لم يدرك النبي
 ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فالحديث ضعيف جدا.
الحديثِالخامسِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم ازهر بن طاهر بن محمد الشحامي ،أنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي البحاثي( ،)1أنا أبو الحسن محمد
بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني ،أنا أبو حاتم محمد بن حبان بن محمد بن حبان بن أحمد البستي قال :أول الشام
بالس( )2وآخره عريش مصر(.)3
 قاله ابن حبان في صحيحه ( )16/295حديث رقم  7305بلفظهِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِزاهرِبنِطاهرِبنِمحمدِبنِمحمدِ،أبوِالقاسمِالنيسابوريِ،الشحاميِ،الشروطيِ(ِ446(ِ)4هـِِ533ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :علي بن محمد البحاثي ،ومحمد بن أحمد الزوزني ،وأبي بكر البيهقي .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو سعد
السمعاني ،وأبو موسى المديني .قال الذهبي :كان شيخا متيقظا له فهم ومعرفة ،وقال ابن السمعاني :كان مكث ار متيقظ ا ،قال
الذهبي :قال (أي أبو القاسم زاهر) :لي عذر وأنا أجمع بين الصلوات كلها.اه ،قال الذهبي :ولعله تاب في آخر عمره واهلل يغفر
له ،وقال الذهبي :وال ينبغي أن يروى عن تارك الصلة شئ البتة( ،)5وقال مرة :الشيخ العالم المحدث المفيد المعمر( ،)6وقال ابن
الجوزي :كان مكث ار متيقظ ا صحيح السماع ،وحكى أبو سعد السمعاني أنه كان يخل بالصلة(ِ .)7
ِعليِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِالحسنِالزوزنيِ(ِ)8البحاثيِ(ِ)9الديبِ(تقريباِِ452هـ)ِ،صدوقروى عن :محمد بن أحمد بن هارون الزوزني .روى عنه :زاهر بن طاهر ،وهبة اهلل بن سهل السيدي ،وتميم بن أبي سعيد
قال الذهبي :شيخ فاضل عالم(ِ .)10
ِأبوِالحسنِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِهارونِالزوزنيِروى عن ابن حبان(ِ .)11
ِمحمدِبنِحبانِبنِمحمدِبنِحبانِبنِمعاذِبنِمعبدِ،أبوِحاتمِالتميميِالبستيِ(ِ270(ِ)12هـِِ354ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر بن خزيمة ،وأبي يعلى الموصلي ،ومحمد بن الحسن بن قتيبة .روى عنه :أبو الحسن محمد بن أحمد بن
()1

في األصل ]البجاني[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم واألنساب

()2

بلدة بالشام بين حلب والرقة (معجم البلدان)1/328 ،

()3
()4

تاريخ مدينة دمشق1/196 ،

بضم الشين المعجمة والراء وبعدهما الواو وفي آخرهما الطاء المهملة ،هذه النسبة لمن يكتب الصكاك والسجلت ألنها مشتملة على الشروط فقيل لم يكتبها :الشروطي

(األنساب)8/86 ،
()5

تاريخ السلم36/316-319 ،

()6

سير أعلم النبلء20/9 ،

()7

المنتظم17/337 ،

()8
()9

بسكون الواو بين الزايين المعجمتين وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى زوزن وفي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور (األنساب)6/342 ،

بفتح الباء الموحدة والحاء المهملة المشددة وفي آخرها الثاء المثلثة ،هذه النسبة إلى البحاث وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه (األنساب)2/97 ،

()10
()11
()12

تاريخ السلم30/505 ،

المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم/51 ،

هذه النسبة إلى بست بضم الباء المعجمة الموحدة وسكون السين المهملة والتاء المنقوطة بنقطتين في آخرها ،وهي بلدة من بلد كابل بين هراة وغزنة ،وهي بلدة

حسنة كثيرة الخضر واألنهار والبساتين (األنساب)2/224 ،
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محمد الزوزني ،والحاكم أبو عبد اهلل الحافظ ،وأبو علي منصور بن عبد اهلل بن خالد الهروي( .)1قال ابن عساكر :أحد األئمة
الرحالين والمصنفين المحسنين( ،)2وقال أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الدريسي الحافظ :كان من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار،
وقال أبو عبد اهلل الحافظ :كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ،وقال أبو بكر الخطيب :كان ثقةا ثبت ا فاضلا
فهما( ،)3وقال الذهبي :المام العلمة الحافظ المجود(ِ .)4
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن أبا الحسن الزوزني لم أقف له على جرح وال تعديل ،واألثر
ثابت في صحيح ابن حبان من قوله هو رحمه اهلل.
الحديثِالسادسِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -باب :تمصير األمصار في قديم األعصار
أخبرتنا الشريفة أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت :قرئ على أبي القاسم سبط بحرويه ،أنا أبو بكر بن المقرئ ،أنا أبو يعلى
الموصلي ،نا عبد اهلل بن معاوية األموي ،نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ،عن أبي نضرة قال :أتينا عثمان بن أبي العاص
يوم جمعة لنعرض على مصحفه مصحفا فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا وطيبنا ثم رحنا إلى الجمعة فجلست إلى
رجل يحدث ،ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه فقال :سمعت رسول اهلل  يقول" :يكون للمسلمين ثلثة أمصار:
مصر بملتقى البحرين( ،)5ومصر بالجزيرة( ،)6ومصر بالشام .فيفزع الناس ثلث فزعات ،فيخرج الدجال" .وذكر الحديث
كذا قال األموي وانما هو الجمحي بصري ثقة(.)7
 أخرجه أحمد في المسند ( )4/216حديث رقم  17931من طريق حماد بن سلمة به مختلف األلفاظ. وأخرجه الحاكم في المستدرك ( )4/524حديث رقم  8473من طريق أيوب السختياني وعلي بن زيد بن جدعان به مختلفاأللفاظ.
 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )15/136( ،حديث رقم  38633من طريق حماد بن سلمة به متقارب األلفاظ. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )9/60حديث رقم  8392من طريق حماد بن سلمة به مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِفاطمةِبنتِالسيدِناصرِبنِالحسينِ،أمِالمجتبىِالعلويِةِالصبهانيةِ(ِ533هـ)ِ،صدوقةروت عن :إبراهيم سبط بحرويه ،وعبد الرزاق بن شمة ،وسعيد بن أبي سعيد العيار .روى عنها :ابن عساكر ،والسمعاني
قال الذهبي :شريفة معمرة( ،)8وقال السمعاني :امرأة علوية معمرة...كتبت عنها بأصبهان( ،)9وقال عمر كحالة :محدثة ذات دين
وصلح وسند ورواية في الحديث(ِ .)10
()1

تاريخ مدينة دمشق52/249-250 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق52/249 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق52/251 ،

()4

سير أعلم النبلء16/92 ،

()5

لعلها البصرة وبالقرب منها يلتقي دجلة والفرات فأشبه

()6

جزيرة آقور بالقاف وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر سميت الجزيرة ألنها بين دجلة والفرات وهما يقبلن من بلد الروم

()7

تاريخ مدينة دمشق1/197 ،

وينحطان متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة ثم يصبان في البحر (معجم البلدان)2/134 ،
()8
()9

تاريخ السلم36/330 ،

التحبير في المعجم الكبير2/434 ،

()10

أعلم النساء في عالمي العرب والسلم4/101 ،
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ِإبراهيمِبنِمنصورِبنِإبراهيمِ،أبوِالقاسمِالسلميِالكرانيِ(ِ)1الصبهانيِسبطِبحرويهِ(ِ362هـِِ455ِ-هـ)ِِ،صدوقروى عن :أبي بكر بن المقرئ .روى عنه :فاطمة العلوية أم المجتبى( ،)2والحسين بن عبد الملك الخلل ،وسعيد بن أبي
الرجاء( .)3قال ابن منده( :)4صالح عفيفِ .
ِأبوِبكرِابنِالمقرئ(ِ285هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)33ِِ-أحمدِبنِعليِبنِالمثنىِبنِيحيىِالتميميِ،أبوِيعلىِالموصليِالحافظِ(ِ210هـِِ307ِ-هـ)(ِ،)5ثقة
روى عن :عبد اهلل بن معاوية الجمحي ،وأحمد بن إبراهيم الموصلي ،وأحمد بن منيع .روى عنه :أبو بكر محمد بن إبراهيم
المقرئ ،والحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في (الكنى) فقال :حدثنا أحمد بن المثنى ،نسبه إلى جده ،وأبو الفتح األزدي

()6

قال يزيد بن محمد األزدي :من أهل الصدق واألمانة والدين والحلم ،وقال الحاكم :هو ثقة مأمون( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات
وقال :من المتقنين(ِ .)8
ِعبدِاهللِبنِمعاويةِبنِموسىِبنِأبيِغليظِالقرشيِالجمحيِ(ِ،)9أبوِجعفرِالبصريِ(ِ243هـ)ِ،ثقةِ،دِتِقروى عن :حماد بن سلمة ،وحماد بن زيد ،وعبد اهلل بن المبارك .روى عنه :أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ،وعبد
اهلل بن محمد بن أبي الدنيا ،ومحمد بن يحيى بن مندة األصبهاني .قال الذهبي :المام المحدث الصدوق مسند البصرة(،)10
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما أخطأ ( ،)11وقال ابن عساكر

()12

وابن حجر( :)13ثقةِ .

ِحمادِبنِسلمةِبنِدينارِ،أبوِسلمةِالبصريِ(ِ167هـ) .ثقة اختلط بأخرة ،سبق بالحديث (ِ .)9ِعليِبنِزيدِبنِجدعانِ،أبوِالحسنِالبصريِالمكفوفِ(ِ131هـ)ِ،ضعيفِ،بخِمِ4روى عن :أنس بن مالك األنصاري ،والحسن البصري ،وسعيد بن المسيب .روى عنه :حماد بن سلمة ،وسفيان الثوري ،وسفيان
بن عيينة( .)14قال ابن معين :ليس بذاك القوي( ،)15وقال أحمد :ليس هو بالقوي روى عنه الناس ،وقال حماد بن زيد :كان علي
بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا فلكأنه ليس ذلك ،وكان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عن علي بن زيد ،وقال ابن
معين :ليس بحجة ،وقال أبو حاتم :ليس بقوي يكتب حديثه وال يحتج به...و كان ضري ار وكان يتشيع ،وقال أبو زرعة :ليس
بقوي(،)16
()1
()2

بفتح الكاف والراء مع التشديد وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى كران ،وهي محلة كبيرة بأصبهان (األنساب)11/63 ،
سير أعلم النبلء18/73 ،

()3

تاريخ السلم30/375 ،

()4

التقييد البن نقطة1/223 ،

()5

تاريخ السلم23/200 ،

()6

سير أعلم النبلء14/174 ،

()7

تاريخ السلم23/201 ،

()8
()9

الثقات البن حبان8/55 ،

بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الهاء المهملة ،هذه النسبة إلى جمح وهم بطن من قريش (األنساب)3/326 ،

()10
()11

سير أعلم النبلء11/435 ،

تاريخ الثقات البن حبان8/359 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق1/197 ،

()13

تقريب التهذيب ،/343 ،ترجمة3630 :

()14

تهذيب الكمال20/434 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي/141 ،

()16

الجرح والتعديل6/186 ،
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وقال ابن سعد :كان كثير الحديث وفيه ضعف وال يحتج به( ،)1وكان شعبة يقول :حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط ،وقال يزيد
بن زريع :لقد رأيت علي بن زيد ولم أحمل عنه فإنه كان رافضي ا ،وقال معاوية بن يحيى :ضعيف ،وقال أحمد :ليس بشئ،
وقال ابن عدي :لم أر أحدا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه ،وكان يغالي في التشيع في جملة أهل البصرة ،ومع
ضعفه يكتب حديثه( ،)2وقال الذهبي :أحد الحفاظ وليس بالثبت( ،)3وقال ابن حجر :ضعيف(ِ .)4
ِالمنذرِبنِمالكِبنِقطعةِ،أبوِنضرةِالعبديِ(ِ)5ثمِالعوقيِ(ِ)6البصريِ(ِ108هـ)ِ،ثقةِ،ختِمِ4روى عن :أنس بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،وسمرة بن جندب .روى عنه :علي بن زيد بن جدعان ،وعاصم األحول ،وسعيد
بن أبي عروبة( .)7قال ابن معين( )8وأبو زرعة( )9والعجلي

()10

وابن سعد

()11

والذهبي

()12

وابن حجر( :)13ثقة وزاد الذهبي :يخطئ،

وقال ابن عدي :ألبي نضرة حديث صالح عن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبد اهلل وغيرهما واذا حدث عن ثقة فهو
مستقيم الحديث ولم أر له شيئ ا من األحاديث المنكرة ألني لم أجد له إذا روى عنه ثقة حديث ا منك ار(.)14
 عثمانِبنِأبيِالعاصِبنِبشرِبنِعبدِدهمانِبنِعبدِاهللِبنِهمامِالثقفيِ،أبوِعبدِاهللِ(ِ51هـ)روى عن :النبي  .روى عنه :سعيد بن المسيب ،وموسى بن طلحة ،ونافع بن جبير بن مطعم( .)15وفد على النبي  في وفد
ثقيف فأسلم ،واستعمله رسول اهلل  على الطائف( .)16كان سبب إمساك ثقيف عن الردة حين ارتدت العرب ،ألنه قال لهم حين
هموا بالردة :يا معشر ثقيف ،كنتم آخر الناس إسلم ا ،فل تكونوا أول الناس ردةا(ِ .)17
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف؛ ألن علي بن زيد بن جدعان ضعيف ،وقد تابعه أيوب السختياني عند

الحاكم في المستدرك عن أبي نضرةِ .
الحديثِالسابعِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الحاسب عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري ،أنا أبو عمر بن حيوية  -إجازةا  -أنا

أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن الخليل الجلب( ،)18أنا الحارث بن أبي أسامة ،أنا محمد بن سعد كاتب الواقدي ،أنا

()1

الطبقات الكبير البن سعد9/251 ،

()2

الكامل في الضعفاء البن عدي6/334 ،

()3

الكاشف في معرفة الرجال2/40 ،

()4

تقريب التهذيب ،/441 ،ترجمة4734 :

()5

بفتح العين وسكون الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار (األنساب)9/190 ،

()6

بفتح العين المهملة والواو وفي آخرها القاف ،هذه النسبة إلى عوقة وهو موضع بالبصرة (األنساب)9/407 ،

()7

تهذيب الكمال28/508 ،

()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/237 ،ترجمة922 :

()9

الجرح والتعديل8/241 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/439 ،

()11

الطبقات الكبير البن سعد9/207 ،

()12

الكاشف في معرفة الرجال2/295 ،

()13

تقريب التهذيب ،/611 ،ترجمة6890 :

()14

الكامل في الضعفاء البن عدي8/93 ،

()15

الصابة في تمييز الصحابة374/4 ،

()16

أسد الغابة في معرفة الصحابة ،823 ،ترجمة3582 :

()17

االستيعاب في معرفة األصحاب3/1036 ،

()18

في األصل ]الحلب[ والصواب ما أثبته من كتب األنساب
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محمد بن عمر الواقدي ،نا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة ،عن عبادة بن الوليد بن عبادة ،عن جابر قال :سمعت عمر بن
الخطاب سنة عشرين يقول" :األمصار سبعة :فالمدينة مصر ،والشام مصر ،ومصر ،والجزيرة ،والبحرين ،والبصرة ،والكوفة"(.)1
 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( )1/198من طريق الحسن عن عمر مختلف األلفاظ. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( )1/198من طريق محمد بن سيرين عن عمر مختلف األلفاظ. أخرجه ابن المنذر في (األوسط في السنن والجماع واالختلف) في كتاب صفة الصلة باب جماع أبواب من تجب عليهالجمعة ومن يسقط عنه ( )5/342حديث رقم  1703من طريق الحسن عن عمر بن الخطاب مختلف األلفاظ.
 وأخرجه الطحاوي في (أحكام القرآن) في كتاب الصلة باب تأويل قول اهلل تعالى ي اِأيُّهاِالذينِآمنواِإذاِنوديِِللصَلةِ]الجمعة )1/145( [9:حديث رقم  211من طريق الحسن عن عمر بن الخطاب مختلف األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسناد:
ِمحمدِبنِعبدِالباقيِبنِمحمدِال نصاريِ،أبوِبكرِبنِأبيِطاهرِالبغداديِ،الحنبليِ،البزازِ(ِ535(ِ)2هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي محمد الجوهري ،وعلي بن عمر البرمكي ،والحسن بن علي المقرئ .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو سعد
السمعاني ،وأبو موسى المديني .قال الذهبي :مسند العراق بل مسند اآلفاق( ،)3وقال ابن الجوزي :كان فهم ا ثبت ا حجةا متقن ا(ِ .)4
ِالحسنِبنِعليِ،أبوِمحمدِالجوهريِ(ِ363هـِِ454ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)1ِأبوِعمرِبنِحيويةِالخزازِ(ِ295هـِِ382ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)18ِسليمانِبنِإسحاقِبنِإبراهيمِبنِالخليلِ،أبوِأيوبِالجالب(ِ334(ِ)5هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبيد اهلل بن سعيد بن عفير المصري ،وابراهيم بن إسحاق الحربي .روى عنه :أبو عمر بن حيوية ،وأبو القاسم ابن
الثلج .قال الخطيب( )6والسمعاني( )7وابن الجوزي( :)8ثقة.
ِالحارثِبنِمحمدِبنِأبيِأسامةِ،أبوِمحمدِالتيميِ(ِ186هـِِ282ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)22ِمحمدِبنِسعدِبنِمنيعِالقرشيِ،أبوِعبدِاهللِالبصريِِ،نزيلِبغدادِِ،وهوِكاتبِالواقديِ(ِ230هـ)ِ،صدوقِ،د ِروى عن :محمد بن عمر الواقدي ،ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك ،ومعن بن عيسى القزاز .روى عنه :الحارث بن محمد
بن أبي أسامة ،وأحمد بن عبيد ،وأبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي الدنيا( .)9قال أبو حاتم

()10

والخطيب

()11

حجر( :)13صدوق،
()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/197 ،

بفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المعجمتين بينهما ألف ،هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب (األنساب)2/199 ،

()3

تاريخ السلم36/390-391 ،

()4

المنتظم18/14 ،

()5

بفتح الجيم وتشديد اللم ألف وفي آخرها الباء الموحدة ،هذا االسم لمن يجلب الرقيق والدواب من موضع إلى موضع (األنساب)3/445 ،

()6

تاريخ بغداد10/90 ،

()7

األنساب3/445 ،

()8
()9

المنتظم14/48 ،

تهذيب الكمال25/255-256 ،

()10
()11

الجرح والتعديل،7/262 ،

تاريخ بغداد3/267 ،

()12

الكاشف2/174 ،

()13

تقريب التهذيب ،/535 ،ترجمة5903 :
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والذهبي

()12

وابن

وقال ابن الجوزي :من الثقات(.)1
ِمحمدِبنِعمرِبنِواقدِالواقديِ(ِ)2السلميِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ207هـ)ِ،متروكِ،ق ِروى عن :أبي حزرة يعقوب بن مجاهد ،ومحمد بن عجلن ،ومعاوية بن صالح الحضرمي .روى عنه :كاتبه محمد بن سعد،
وأحمد بن منصور الرمادي ،والحارث بن محمد بن أبي أسامة( .)3قال البخاري :سكتوا عنه تركه أحمد وابن نمير( ،)4قال ابن
معين :ليس بثقة وقال مرة :ضعيف وفي موضع :ليس بشئ ،وقال أحمد كذاب ،وقال النسائي :متروك الحديث( ،)5وقال ابن
عدي :بين الضعف( ،)6وقال الدراوردي :أمير المؤمنين في الحديث( ،)7وقال مصعب الزبيري والمسيبي وأبو يحيى األزهري :ثقة
مأمون( ،)8وقال يزيد بن هارون وأبو عبيد القاسم بن سلم :ثقة ،وقال ابن المديني :ليس بموضع للرواية وال يروى عنه ،وقال
أحمد :يركب األسانيد( ،)9وقال أبو زرعة :ترك الناس حديثه( ،)10وقال مرة :يقارب في الضعيف في الحديث وهو واه( ،)11وقال
أحمد :ليس أنكر عليه شيئ ا ،إال جمعه األسانيد ومجيئه بمتن واحد على سياقة واحدة عن جماعة ربما اختلفوا ،وقال مرة :يقلب
األحاديث ،وقال ابن راهويه :كان عندي ممن يضع( ،)12وقال ابن حجر :متروك مع سعة علمه(.)13
ِيعقوبِبنِمجاهدِالقرشيِ،أبوِحزِرةِالمدنيِِ،يقالِ:كنيتهِأبوِيوسفِِوأبوِحزرةِلقبِ(ِ150هـ)ِ،صدوقِ،بخِمِد ِروى عن :عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ،وعبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل ،ومحمد بن كعب القرظي .روى عنه:
محمد بن عمر الواقدي ،وصفوان بن عيسى ،وعبد الجبار بن عمر األيلي( .)14قال أبو زرعة :ال بأس به( ،)15وقال النسائي:
ثقة( ،)16وذكره ابن حبان في الثقات( ،)17وقال ابن حجر :صدوق(.)18
ِعبادةِبنِالوليدِبنِعبادةِبنِالصامتِال نصاريِ،أبوِالصامتِالمدنيِ(منِالرابعة)ِ،ثقةِ،خِمِدِسِق ِروى عن :جابر بن عبد اهلل ،وجده عبادة بن الصامت ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص .روى عنه :أبو حزرة يعقوب بن مجاهد،
ويحيى بن سعيد األنصاري ،ومحمد بن عجلن(.)19

()1
()2

المنتظم11/162 ،

بفتح الواو وكسر القاف وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إلى واقد وهو اسم لجد المنتسب إليه (األنساب)13/271 ،

()3

تهذيب الكمال26/180-182 ،

()4

التاريخ الكبير للبخاري1/178 ،

()5

الكامل في الضعفاء7/481 ،

()6

الكامل في الضعفاء7/484 ،

()7

تاريخ بغداد4/14 ،

()8
()9

تاريخ بغداد4/17 ،
تاريخ بغداد4/20 ،

()10
()11

سؤاالت البرذعي ،1/225 ،ترجمة رقم396 :
انظر سؤاالت البرذعي ،1/99 ،ترجمة59 :

()12

تاريخ بغداد4/25 ،

()13

تقريب التهذيب ،/555 ،ترجمة6175 :

()14

تهذيب الكمال32/361-362 ،

()15

الجرح والتعديل9/215 ،

()16

تهذيب الكمال32/362 ،

()17

الثقات البن حبان7/640 ،

()18

تقريب التهذيب ،/681 ،ترجمة7831 :

()19

تهذيب الكمال14/198-199 ،
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قال أبو زرعة( )1والنسائي( )2وابن حجر( :)3ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)4
ِجابرِبنِعبدِاهللِبنِعمروِبنِحرامِبنِكعبِبنِغنمِبنِكعبِبنِسلمةِال نصاريِالسلميِ،أبوِعبدِاهللِ(ِ78هـ)ِ ِأحد المكثرين عن النبي  ،روى عنه جماعة من الصحابة ،وله وألبيه صحبة( .)5روى عن :النبي  ،وعمر بن الخطاب،
وخالد بن الوليد .روى عنه :عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ،والحسن البصري ،وسعيد بن المسيب(.)6
ِعمرِبنِالخطابِبنِنفيلِبنِعبدِالعزىِالقرشيِالعدويِ(ِ،)7أبوِحفصِأميرِالمؤمنينِ(ِ24هـ)ِ ِقال عبد اهلل بن مسعود :ما عبدنا اهلل جهرة حتى أسلم عمر( .)8روى عن :النبي  ،وأبي بكر الصديق ،وأبي بن كعب
روى عنه :جابر بن عبد اهلل ،وجابر بن سمرة ،والبراء بن عازب(ِ .)9
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن محمد بن عمر الواقدي متروك ،واألثر عند ابن عساكر وابن المنذر
والطحاوي من طريق الحسن وابن سيرين عن عمر وكلهما لم يدرك عمر ،فاألثر منقطع ضعيف.
الحديثِالثامنِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي ،أنا عمر بن عبيد اهلل بن عمر ،أنا أبو الحسين بن بشران ،أنا عثمان بن أحمد
ابن عبد اهلل ،نا حنبل بن إسحاق ،نا معلى بن أسد ،نا يزيد بن زريع ،نا يونس ،عن الحسن قال" :مصر عمر األمصار:
المدينة ،والبحرين ،والبصرة ،والكوفة ،والجزيرة ،والشام ،ومصر"(.)10
 سبق تخريجه بالحديث السابع والثلثينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعمرِبنِعبدِاهللِبنِعمرِ،أبوِالفضلِبنِالبقالِ(ِ)11البغداديِال زجيِالمقرئِ(ِ395هـِِ471ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الحسين بن بشران( ،)12أبي أحمد بن أبي مسلم الفرضي .روى عنه :أبو القاسم بن السمرقندي ،وأبو بكر
األنصاري ،وأحمد بن عمر الغازي( .)13قال ابن الجوزي :كان ثقةا روى عنه أشياخنا(ِ .)14
ِعليِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِبِشرانِبنِمحمدِبنِبشرِ،أبوِالحسينِالمويِ(ِ)15المعدلِ(ِ328هـِِ415ِ-هـ)ِِ،ثقة()1

الجرح والتعديل6/96 ،

()2

تهذيب الكمال14/199 ،

()3

تقريب التهذيب ،/304 ،ترجمة3161 :

()4

الثقات البن حبان5/144 ،

()5

الصابة في تمييز الصحابة1/546 ،

()6

تهذيب الكمال4/444-445 ،

()7

بفتح العين والدال المهملتين ،هذه النسبة إلى خمسة رجال ،منهم عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (األنساب)9/251 ،

()8

أنظر الصابة في تمييز الصحابة4/484 ،

()9

تهذيب الكمال21/317 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق1/198 ،

()11

بفتح الباء المنقوطة بواحدة وتشديد القاف وفي آخرها اللم ،هذه الحرفة لمن يبيع األشياء المتفرقة من الفواكه اليابسة وغيرها (األنساب)2/280 ،

()12

المنتظم16/204 ،

()13

تاريخ السلم32/58 ،

()14

المنتظم16/204 ،

()15

بضم األلف وفتح الميم وكسر الواو ،هذه النسبة إلى أمية (األنساب)1/348 ،
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روى عن :أبي عمرو السماك ،وحمزة بن محمد الدهقان ،وأبي بكر النجاد .روى عنه :الخطيب ،والبيهقي ،والحسن بن أحمد
البناء .قال الخطيب( )1وابن الجوزي( :)2صدوق ثقة ثبت ،وقال الذهبي :الشيخ العالم المعدل المسند( ،)3وقال مرة :روى شيئ ا كثي ار
على سداد وصدق وصحة رواية كان عدالا(ِ .)4
ِعثمانِبنِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِيزيدِ،أبوِعمروِالدقاقِ(ِ)5المعروفِبابنِالسِماك(ِ344(ِ)6هـ)ِِ،ثقةروى عن :حنبل بن إسحاق ،وأبي قلبة الرقاشي ،وأبي األحوص القاضي .روى عنه :أبو الحسين بن بشران ،وأبو علي بن
شاذان ،وابن الفضل القطان .قال الخطيب :كان ثقةا ثبت ا ،وقال الدارقطني :من الثقات ،وقال ابن الفضل القطان :كان ثقةا
صدوق ا صالح ا( ،)7وقال الذهبي :الشيخ المام المحدث المكثر الصادق( ،)8وقال ابن حجر :صدوق في نفسه(ِ .)9
ِحنبلِبنِإسحاقِبنِحنبلِبنِهال لِبنِأسدِ،أبوِعليِالشيبانيِ(ِ273هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي نعيم الفضل بن دكين ،وعلي بن المديني ،وعبد اهلل بن الزبير الحميدي .روى عنه :أبو عمرو بن السماك ،وأبو
بكر الخلل الحنبلي ،ومحمد بن عمرو الرزاز .قال الخطيب

()10

والدارقطني( :)11ثقة ثبت ،وقال مرة :صدوق ،وقال الذهبي:

المام الحافظ المحدث الصدوق المصنف(ِ .)12
ِمعلىِبنِأسدِالعميِ(ِ،)13أبوِالهيثمِالبصريِ،أخوِبهزِبنِأسدِ(ِ218هـ)ِ،ثقةِ،خِمِقدِتِسِقروى عن :يزيد بن زريع ،وأبي عوانة ،وعبد العزيز بن المختار .روى عنه :أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ،وعثمان بن
سعيد الدارمي ،ومحمد بن داود المصيصي( .)14قال أبو حاتم

()15

والعجلي

()16

وابن حجر( :)17ثقة ،وقال الذهبي :الحافظ

الحجة...كان من األئمة األثبات( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)19
ِيزيدِبنِزريعِالعيشيِ(ِ،)20أبوِمعاويةِالبصريِ(ِ132هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :يونس بن عبيد ،ومعمر بن راشد ،وهشام بن عروة .روى عنه :معلى بن أسد العمي ،وعبد األعلى بن حماد النرسي،

()1

تاريخ بغداد13/580-581 ،

()2

المنتظم15/167 ،

()3

سير أعلم النبلء17/311 ،

()4

سير أعلم النبلء17/312 ،

()5

بفتح الدال المهملة واأللف بين القافين األولى مشددة ،هذه النسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه (األنساب)5/361 ،

()6

بفتح السين المهملة وتشديد الميم ،هذه النسبة إلى بيع السمك (األنساب)7/203 ،

()7

تاريخ بغداد13/190-192 ،

()8

سير أعلم النبلء15/444 ،

()9

لسان الميزان5/374 ،

()10

تاريخ بغداد9/217 ،

()11

سؤاالت السلمي للدارقطني ،/214 ،ترجمة224 :

()12

سير أعلم النبلء13/51 ،

()13

بفتح العين المهملة وتشديد الميم ،هذه النسبة إلى العم ،وهو بطن من تميم (األنساب)9/378 ،

()14

تهذيب الكمال28/282-283 ،

()15

الجرح والتعديل8/335 ،

()16

تاريخ الثقات للعجلي/435 ،

()17

تقريب التهذيب ،/602 ،ترجمة6802 :

()18

سير أعلم النبلء10/626 ،

()19

الثقات البن حبان9/182 ،

()20

بفتح العين المهملة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وفي آخرها الشين المعجمة ،هذه النسبة إلى عائشة (األنساب)9/426 ،
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وعلي بن المديني( .)1قال أحمد :إليه المنتهى في التثبت ،وقال مرة :ما أتقنه وأحفظه يا لك من صحة حديث صدوق متقن،
وقال ابن معين وأبو حاتم( )2وابن سعد( )3وابن حجر( :)4ثقة وزاد :ثبت ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من أورع أهل
زمانه ،وقال أبو عوانة :صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة فهو يزداد في كل يوم خي ار(ِ .)5
ِيونسِبنِعبيدِبنِدينارِالعبديِ،أبوِعبدِاهللِ ِ،ويقالِ:أبوِعبيدِالبصريِ،مولىِعبدِالقيسِ(ِ139هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :الحسن البصري ،وثابت البناني ،وعطاء بن أبي رباح .روى عنه :يزيد بن زريع ،وشعبة بن الحجاج ،وحماد بن
زيد( .)6قال أحمد وابن معين وأبو حاتم( )7وابن سعد( )8وابن حجر( :)9ثقة وزاد :ثبت ،وذكره في المرتبة الثانية من مراتب
المدلسين(ِ .)10
ِالحسنِبنِأبيِالحسنِِ،واسمهِيسارِ،البصريِ،أبوِسعيدِ،مولىِزيدِبنِثابتِ(ِ110هـ)ِ،ثقةِيرسلِ ِويدلسِ،عروى عن :أبي بن كعب ،واألحنف بن قيس ،وجابر بن عبد اهلل األنصاري .روى عنه :يونس بن عبيد ،وسماك بن حرب،
وعطاء بن السائب( .)11قال ابن سعد :قالوا :كان الحسن جامع ا عالم ا عالي ا رفيع ا فقيه ا ثقةا مأمون ا...فحسن حجة وما أرسل من
الحديث فليس بحجة( ،)12قال الذهبي :الحسن مع جللته فهو مدلس ومراسيله ليست بذاك( ،)13وقال مرة :كان كبير الشأن رفيع
الذكر رأس ا في العلم والعمل( ،)14قال ابن حجر :ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثي ار ويدلس( ،)15وذكره في المرتبة الثانية
من مراتب المدلسين(ِ .)16
الحكمِعلىِالحديثِ:األثر بهذا السناد منقطع ضعيف؛ ألن الحسن لم يدرك عمر وروايته عنه مرسلة ،لكن سائر رجاله ثقات،
وقد ورد عند ابن عساكر من طريق محمد بن سيرين عن عمر ،وابن سيرين لم يدرك عمر أيضا ،فاألثر منقطع ضعيفِ .
الحديثِالتاسعِِوالثالثون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي أنا أبو محمد بن الحسن بن علي الجوهري ،أنا أبو عمر بن حيوية ،أنا أحمد بن
معروف بن بشر الخشاب ،أنا أبو محمد الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم ،نا محمد بن سعد ،أنا محمد بن عبد اهلل
األنصاري ،حدثني األشعث ،عن الحسن" :أن عمر بن الخطاب مصر األمصار :المدينة ،والبصرة ،والكوفة ،والبحرين،

()1
()2

تهذيب الكمال32/124-127 ،
الجرح والتعديل9/264 ،

()3

الطبقات الكبير البن سعد9/290 ،

()4

تقريب التهذيب ،/673 ،ترجمة7713 :

()5

الثقات البن حبان7/632 ،

()6

تهذيب الكمال32/517-519 ،

()7

الجرح والتعديل9/242 ،

()8
()9

الطبقات الكبير البن سعد9/259 ،

تقريب التهذيب ،/687 ،ترجمة7909 :

()10
()11

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/36 ،ترجمة64 :

تهذيب الكمال6/95-102 ،

()12

الطبقات الكبير البن سعد9/158 ،

()13

سير أعلم النبلء4/572 ،

()14

الكاشف ،1/324 ،ترجمة1022 :

()15

تقريب التهذيب ،/140 ،ترجمة1227 :

()16

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/29 ،ترجمة40 :
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ومصر ،والشام ،والجزيرة"(.)1
 سبق تخريجه بالحديث السابع والثلثينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِمحمدِبنِعبدِالباقيِبنِمحمدِ،أبوِبكرِبنِأبيِطاهرِالبغداديِ(ِ535هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)37ِالحسنِبنِعليِ،أبوِمحمدِالجوهريِ(ِ363هـِِ454ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)1ِمحمدِبنِالعباسِبنِمحمدِ،أبوِعمرِبنِحيويةِ(ِ295هـِِ382ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)18ِأحمدِبنِمعروفِبنِبشرِبنِموسىِ،أبوِالحسنِالخشابِ(ِ322هـ)ِ،ثقةروى عن :الحسين بن فهم ،والحارث بن أبي أسامة ،وأبي البختري عبد اهلل بن محمد بن شاكر .روى عنه :أبو عمر بن حيويه،
وأحمد بن محمد بن عمران بن الجندي .قال الخطيب( )2والذهبي :ثقة(.)3
ِالحسينِبنِمحمدِبنِعبدِالرحمنِبنِفهمِبنِمحرزِ،أبوِعليِالبغداديِالحافظِ(ِ211هـِِ289ِ-هـ)ِ،صدوق ِروى عن :محمد بن سعد ،وابن معين ،وأبي خيثمة .روى عنه :أحمد بن معروف الخشاب ،وأحمد بن كامل ،واسماعيل
الخطبي .قال الدارقطني :ليس بالقوي( ،)4وقال أحمد بن كامل القاضي :كثير الحفظ للحديث مسنده ومقطوعه( ،)5وقال الذهبي:
الحافظ العلمة النسابة األخباري(.)6
ِمحمدِبنِسعدِبنِمنيعِالقرشيِ،أبوِعبدِاهللِالبصريِ(ِ230هـ)ِ.صدوق ،سبق بالحديث (.)37ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِالمثنىِبنِعبدِاهللِبنِأنسِبنِمالكِالِنصاري،أبوِعبدِاهللِالبصري(ِ118هـِ215ِ-هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :أبي هانئ أشعث بن عبد الملك الحمراني ،وثابت بن عمارة الحنفي ،واسماعيل بن مسلم المكي .روى عنه :محمد بن
سعد كاتب الواقدي ،وابن معين ،ويعقوب بن شيبة السدوسي( .)7قال ابن معين( )8وأبو حاتم( )9وابن حجر( :)10ثقة وزاد أبو حاتم:
صدوق ،وقال النسائي :ليس به بأس( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(.)12
ِأشعثِبنِعبدِالملكِالحمرانيِ(ِ،)13أبوِهانئِالبصريِ(ِ142هـ)ِ،ثقةِ،ختِِ 4روى عن :الحسن البصري ،وخالد الحذاء ،وبكر بن عبد اهلل المزني .روى عنه :محمد بن عبد اهلل األنصاري ،ومعتمر بن
سليمان ،ويحي بن سعيد القطان(.)14

()1

تاريخ مدينة دمشق1/198 ،

()2

تاريخ بغداد6/377 ،

()3

تاريخ السلم24/102 ،

()4

سؤاالت الحاكم للدارقطني ،/112 ،ترجمة - 85 :تاريخ السلم21/164 ،

()5

تاريخ بغداد8/658 ،

()6

سير أعلم النبلء13/427 ،

()7

تهذيب الكمال25/539-542 ،

()8

تاريخ بغداد3/409 ،

()9

الجرح والتعديل7/305 ،

()10

تقريب التهذيب ،/545 ،ترجمة6046 :

()11

تاريخ بغداد3/409 ،

()12

الثقات البن حبان7/443 ،

()13

بضم الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الراء ،هذه النسبة لقوم ينتمون إلى حمران بن أعين (األنساب)4/244 ،

()14

تهذيب الكمال3/277-278 ،
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قال ابن معين( )1والقطان( )2والدارقطني( )3وابن حجر( :)4ثقة ،وقال أبو حاتم :ال بأس به ،وقال أبو زرعة :صالح( ،)5وقال
الذهبي :وثقوه( ،)6وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(ِ .)7
ِالحسنِبنِأبيِالحسنِ،أبوِسعيدِالبصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد منقطع ضعيف؛ ألن الحسن لم يدرك عمر وروايته عنه مرسلة ،وقد ورد عند ابن
عساكر من طريق محمد بن سيرين عن عمر ،وابن سيرين لم يدرك عمر أيض ا ،فاألثر منقطع ضعيف.
الحديثِالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا أبو عبد اهلل أحمد بن أحمد بن سليمان المقرئ الواسطي ،نا أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن
بن منصور بن محمد الطبري ،نا عبيد اهلل بن أحمد هو الصيدالني ،نا أحمد بن علي بن العلء ،نا أحمد بن المقدام ،نا
المعتمر ،عن هشام ،عن محمد بن سيرين ،عن عمر قال" :األمصار ،مكة ،والمدينة ،والبصرة ،والكوفة ،ومصر ،والشام،
والجزيرة ،والبحرين"(.)8
 سبق تخريجه بالحديث السابع والثلثينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِأحمدِبنِأحمدِبنِسليمانِ،أبوِعبدِاهللِالواسطيِ(ِ470(ِ)9هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي أحمد بن أبي مسلم الفرضي ،وأبي عمر بن مهدي ،وعلي بن محمد بن عبد اهلل بن بشران .روى عنه :إسماعيل
بن السمرقندي ،وأبو الحسن بن عبد السلم( .)10قال ابن الجوزي :كان سماعه صحيحا(ِ .)11
هبةِاهللِبنِالحسنِبنِمنصورِالحافظِ،أبوِالقاسمِالرازيِالطبريِ(ِ)12الصلِ،المعروفِبالال لكائيِ(ِ418(ِ)13هـ)ِ،صدوقروى عن :جعفر بن فناكي ،وعلي بن محمد القصار ،والعلء بن محمد .روى عنه :أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي( ،)14وأبو
بكر الخطيب وقال الخطيب :كان يفهم ويحفظ( .)15قال الذهبي :المام الحافظ المجود(ِ .)16

()1
()2

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/80 ،ترجمة3231 :
الجرح والتعديل2/275 ،

()3

تهذيب الكمال3/285 ،

()4

تقريب التهذيب ،/85 ،ترجمة531 :

()5

الجرح والتعديل2/275 ،

()6

الكاشف1/253 ،

()7

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/28 ،ترجمة37 :

()8
()9

تاريخ مدينة دمشق1/198 ،

بكسر السين والطاء المهملتين ،هذه النسبة إلى خمسة مواضع ،أولها واسط العراق ،ويقال لها :واسط القصب (األنساب)13/258 ،

()10
()11

تاريخ السلم31/308 ،
المنتظم16/192 ،

()12

بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطة بعدها راء مهملة ،هذه النسبة إلى طبرستان (األنساب)9/39 ،

()13

بفتح اللم ألف واللم والكاف بعدها األلف وفي آخرها الياء أخر الحروف ،هذه النسبة إلى بيع اللوالك وهي التي تلبس في األرجل (األنساب)13/459 ،

()14

تاريخ السلم28/456 ،

()15

تاريخ بغداد16/108 ،

()16

سير أعلم النبلء17/419 ،
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ِعبيدِاهللِبنِأحمدِبنِعليِبنِالحسينِ،أبوِالقاسمِالمقرئِابنِالصيدال نيِ(ِ307(ِ)1هـِِ398ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر النيسابوري ،وابن صاعد ،ويزداد بن عبد الرحمن الكاتب .روى عنه :هبة اهلل بن الحسن الللكائي،
والعتيقي ،والخلل .قال الخطيب :من الثقات وقال العتيقي( )2والسمعاني( :)3كان ثقةا مأمون اِ .
ِأحمدِبنِعليِبنِالعالءِبنِموسىِ،أبوِعبدِاهللِالمعروفِبالجوزجانيِ(ِ235(ِ)4هـِِ328ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي األشعث أحمد بن المقدام ،والفضل بن أبي حسان ،والقاسم بن محمد المروزي .روى عنه :الدارقطني ،وابن
شاهين ،وعمر الكتاني .قال عبد الواحد بن علي الفامي :شيخ صالح ،وقال الدارقطني :كان ثقةا وأي ثقة ،وقال يوسف بن عمر
()5
بكاء ثقةا(ِ .)6
القواس :الشيخ الصالح الثقة المأمون  ،وقال الذهبي :كان شيخ ا صالح ا ا

ِأحمدِبنِالمقدامِبنِسليمانِبنِالشعثِبنِأسلمِالعجليِ،أبوِالشعثِالبصريِ(ِ253هـ)ِ،صدوقِ،خِتِسِقروى عن :معتمر بن سليمان ،وبشر بن المفضل ،وحماد بن زيد .روى عنه :أبو عبد اهلل أحمد بن علي بن العلء الجوزجاني،
وابن ماجه والنسائي( .)7قال أبو حاتم :صالح الحديث محله الصدق( ،)8وقال أبو علي صالح بن محمد :ثقة ،وقال محمد بن
إسحاق بن خزيمة :كان كيسا صاحب حديث ،وقال النسائي :ليس به بأس( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال ابن حجر:
صدوق صاحب حديث(ِ .)11
ِمعتمرِبنِسليمانِبنِطرخانِالتيميِ،أبوِمحمدِالبصريِ(ِ106هـِِ187ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :هشام بن حسان ،ويونس بن عبيد ،ومنصور بن المعتمر .روى عنه :أبو األشعث أحمد بن المقدام العجلي ،ومحمد
بن سلم البيكندي ،ونصر بن علي الجهضمي( .)12قال ابن معين وأبو حاتم

()13

والعجلي

()14

وابن سعد

()15

وابن حجر( :)16ثقة وزاد

أبو حاتم :صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)17
ِهشامِبنِحسانِال زديِالقردوسيِ(ِ،)18أبوِعبدِاهللِالبصريِ(ِ148هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :محمد بن سيرين ،وأنس بن سيرين ،وحفصة بنت سيرين .روى عنه :معتمر بن سليمان ،ومعمر بن راشد ،والنضر
()1
()2

بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفتح الدال المهملة بعدها اللم ألف والنون ،هذه النسبة لمن يبيع األدوية والعقاقير (األنساب)8/359 ،

تاريخ بغداد12/111 ،

()3

األنساب8/360 ،

()4

هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها الجوزجان ،والنسبة إليها جوزجاني (األنساب)3/400 ،

()5

تاريخ بغداد5/507 ،

()6

تاريخ السلم24/220 ،

()7

تهذيب الكمال1/488 ،

()8
()9

الجرح والتعديل2/78 ،

تاريخ بغداد6/384 ،

()10
()11

الثقات البن حبان8/32 ،

تقريب التهذيب ،/54 ،ترجمة110 :

()12

تهذيب الكمال28/250-253 ،

()13

الجرح والتعديل8/403 ،

()14

تاريخ الثقات للعجلي/433 ،

()15

الطبقات الكبير البن سعد9/291 ،

()16

تقريب التهذيب ،/601 ،ترجمة6785 :

()17
()18

الثقات البن حبان7/521 ،

بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملتين والسين المهملة في آخرها بعد الواو ،هذه النسبة إلى درب القراديس بالبصرة ،وباب الفراديس بالفاء بدمشق ،والقراديس

بطن من األزد نزلوا محلة بالبصرة فنسبت المحلة إليهم (األنساب)10/368 ،
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بن شميل( .)1قال سعيد بن أبي عروبة :ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام ،وقال ابن معين :ال بأس
به ،وقال مرة :ثقة ،وقال ابن المديني :ثبت ،وقال أحمد :صالح ،وقال أبو حاتم :صدوق( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
كان من العباد الخشن والبكائين بالليل( ،)3وقال العجلي :ثقة( ،)4وقال الذهبي :الثقة( ،)5وقال ابن حجر :ثقة من أثبت الناس في
ابن سيرين( ،)6وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين(ِ .)7
ِمحمدِبنِسيرينِالنصاريِ،أبوِبكرِبنِأبيِعمرةِالبصريِ(ِ110هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :عثمان بن أبي العاص الثقفي ،وأنس بن مالك ،وحذيفة بن اليمان .روى عنه :هشام بن حسان ،ويونس بن عبيد،
وعاصم األحول( .)8قال أحمد :من الثقات ،وقال ابن معين وأبو زرعة( )9والعجلي

()10

وابن سعد

()11

والذهبي

()12

وابن حجر( :)13ثقة

وزاد :ثبت عابد كبير القدر كان ال يرى الرواية بالمعني  ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مولده لسنتين بقيتا من خلفة
عثمان...من أورع أهل البصرة وكان فقيه ا فاضلا حافظ ا متقن ا(.)14
ِعمرِبنِالخطابِ،أبوِحفصِأميرِالمؤمنينِ(ِ24هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)37الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد منقطع ضعيف؛ ألن هشام بن حسان مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع ،ومحمد بن
سيرين لم يدرك عمر ،وقد ورد من طرق أخرى عن الحسن عن عمر ،والحسن كذلك لم يدرك عمر ،فاألثر منقطع ضعيف.
الحديثِالواحدِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المزرفي ،أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة ،أنا أبو
عمرو عثمان بن محمد بن القاسم األدمي ،نا أبو بكر بن أبي داود ،قال :سمعت أبا حاتم السجستاني قال :لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع الق آرن كتب سبعة مصاحف :فبعث واحدا إلى مكة ،وآخر إلى الشام ،وآخر إلى اليمن ،وآخر إلى
البحرين ،وآخر إلى البصرة ،وآخر إلى الكوفة ،وحبس بالمدينة واحدا(.)15

 أخرجه ابن أبي داود في كتاب (المصاحف) ()1/116باب ما كتب عثمان األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
()1

تهذيب الكمال30/181-183 ،

()2

الجرح والتعديل9/55-56 ،

()3

الثقات البن حبان7/567 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/457 ،

()5

الكاشف ،1/204 ،ترجمة89 :

()6

تقريب التهذيب ،/639 ،ترجمة7289 :

()7

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/47 ،ترجمة110 :

()8

تهذيب الكمال25/344-348 ،

()9

الجرح والتعديل7/281 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/405 ،

()11

الطبقات الكبير البن سعد9/192 ،

()12

الكاشف ،2/178 ،ترجمة4898 :

()13

تقريب التهذيب ،/538 ،ترجمة5947 :

()14

الثقات البن حبان5/349 ،

()15

تاريخ مدينة دمشق1/198 ،
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من المصاحف حديث  94به متقارب

ِمحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالبغداديِالمزرفيِ(ِ)1الفرضيِالحاجيِ(ِ439هـِِ527ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي جعفر بن المسلمة ،وأبي الحسين بن المهتدي باهلل ،وعبد الصمد بن المأمون .روى عنه :ابن عساكر ،وأبو الفرج
بن الجوزي ،وأبو موسى المديني( .)2قال ابن الجوزي :كان ثقةا ثبت ا عالم ا حسن العقيدة( ،)3وقال الذهبي :المام المسند( ،)4وقال
مرة :كان ثقةا متقنا(ِ .)5
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعمرِ،أبوِجعفرِالمعدلِالمعروفِبابنِالمسلمةِ(ِ375هـِِ465ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عثمان بن محمد األدمي ،وأبي طاهر المخلص ،وأبي الفضل الزهري( .)6روى عنه :أبو بكر األنصاري ،ومحمد بن
أبي نصر الحميدي ،وأبي النرسي .قال الذهبي :كان أبو جعفر نبيلا ثقةا كثير السماع ،وقال أبو الفضل بن خيرون

()7

والخطيب( :)8ثقة ،وقال الذهبي مرة :المام العابد الصدوق(ِ .)9
ِ-عثمانِبنِمحمدِبنِالقاسمِبنِيحيىِبنِزكرياِ،أبوِعمروِالدميِ

()10

(390

()11

هـ)ِِ،ثقة

روى عن :ابن أبي داود ،ومحمد بن محمد الباغندي ،وأبي القاسم البغوي .روى عنه :أبو بكر بن بشران ،ومحمد بن أبي نصر
النرسي ،والحسين بن محمد بن طاهر الدقاق .قال الخطيب

()12

والسمعاني( :)13ثقةِ .

ِعبدِاهللِبنِسليمانِبنِالشعثِ،أبوِبكرِبنِأبيِداودِال زديِالسجستانيِ(ِ230هـِِ316ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :سلمة بن شبيب ،ومحمد بن يحيى الذهلي ،واسحاق بن منصور الكوسج .روى عنه :الدارقطني ،وأبو عمر بن
حيوية ،وأبو بكر بن شاذان .قال أبو داود :ابني عبد اهلل هذا كذاب ،وكان ابن صاعد يقول :كفانا ما قال أبوه فيه ،وقال إبراهيم
األصبهاني :أبو بكر بن أبي داود كذاب( ،)14وقال ابن عدي :معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه أبي داود ودخل مصر
والشام والعراق وخراسان وهو مقبول عند أصحاب الحديث وأما كلم أبيه فيه فل أدري إيش تبين له منه( ،)15وقال الخطيب:
كان فهم ا عالم ا حافظ ا( ،)16وقال الحسن بن محمد الخلل :كان أبو بكر بن أبي داود أحفظ من أبيه( ،)17وقال الدارقطني :ثقة
إال أنه كثير الخطأ في الكلم على الحديث( ،)18وقال الخليلي :الحافظ المام ببغداد في وقته عالم متفق عليه إمام ابن إمام(،)19
()1
()2

بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى المزرفة ،وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة فراسخ منها (األنساب)12/220 ،

تاريخ السلم36/159 ،

()3

المنتظم17/281 ،

()4

تذكرة الحفاظ4/1288 ،

()5

سير أعلم النبلء19/632 ،

()6

تاريخ بغداد2/221-222 ،

()7

تاريخ السلم31/181 ،

()8
()9

تاريخ بغداد2/221 ،

سير أعلم النبلء18/215 ،

()10
()11

بفتح األلف والدال المهملة وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى من يبيع األدم وفيهم كثرة (األنساب)1/141 ،

تاريخ السلم27/216 ،

()12

تاريخ بغداد13/203 ،

()13

األنساب1/144 ،

()14

الكامل في الضعفاء البن عدي5/436 ،

()15

الكامل في الضعفاء البن عدي5/437 ،

()16

تاريخ بغداد11/136 ،

()17

تاريخ بغداد11/138 ،

()18

سؤاالت السلمي للدارقطني ،/223 ،ترجمة242 :

()19

الرشاد للخليلي2/610 ،
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وقال الذهبي :المام العلمة الحافظ ( ،)1وقال مرة :الحافظ الثقة صاحب التصانيف(...)2ثم قال :ما ذكرته إال ألنزهه(ِ .)3
ِسهلِبنِمحمدِبنِعثمانِ،أبوِحاتمِالسجستانيِثمِالبصريِ(ِ255هـ)ِ،صدوقروى عن :عباد بن صهيب ،ووهب بن جرير ،وأبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي .روى عنه :أبو بكر بن أبي داود ،أبو
داود ،والنسائي( .)4قال الذهبي( )5وابن حجر( :)6صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :مستقيم الحديث( ،)7وقال الذهبي مرة:
المام العلمة صاحب التصانيف(ِ .)8
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد منقطع ضعيف؛ أبو حاتم بينه وبين عثمان مفاوز وهو صدوق ،وسائر رجاله ثقات.
الحديثِالثانيِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
قال :ونا أبو بكر ،نا زياد بن أيوب ،نا جرير ،عن مغيرة  ،عن إبراهيم ،قال :قال رجل من أهل الشام :مصحفنا ومصحف أهل

البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة ،قال :قلت :لم؟ ،قال :إن عثمان 

لما كتب المصاحف بلغه ق ارءة أهل الكوفة على

حرف عبد اهلل ،فبعث به إليهم قبل أن يعرض وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به(.)9
 أخرجه ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) ( )1/118باب ما كتب عثمان  من المصاحف حديث  96به بلفظه وأتمِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِاهللِبنِسليمانِبنِالشعث ،أبوِبكرِبنِأبيِداود(ِ230هـِِ316ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)41ِزيادِبنِأيوبِبنِزيادِالبغداديِ،أبوِهاشمِالمعروفِبدلويهِ(ِ166هـِِ252ِ-هـ)ِ،ثقةِ،خِدِتِسروى عن :إبراهيم بن أبي العباس ،وعبد اهلل بن إدريس ،ومحمد بن يوسف الفريابي .روى عنه :أبو بكر عبد اهلل بن أبي داود،
وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ،والبخاري( .)10قال أبو إسحاق األصبهاني :ليس على بسيط األرض أحد أوثق من زياد بن
أيوب ،وقال أحمد :شعبة الصغير ،وقال النسائي :ليس به بأس( ،)11وقال أبو حاتم :صدوق ،وقال أبو بكر األسدي :ثقة(،)12
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال الذهبي :يلقب شعبة الصغير( ،)14وقال ابن حجر :ثقة حافظ(ِ .)15
ِجريرِبنِعبدِالحميدِبنِقرطِالضبيِ(ِ،)16أبوِعبدِاهللِالرازيِ(ِ107هـِِ188ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :مغيرة بن مقسم الضبي ،ومنصور بن المعتمر ،وهشام بن عروة .روى عنه :أبو هاشم زياد بن أيوب الطوسي،
()1
()2

سير األعلم13/221 ،

ميزان االعتدال2/433 ،

()3

ميزان االعتدال2/436 ،

()4

تهذيب الكمال12/201-203 ،

()5

الكاشف ،1/470 ،ترجمة2176 :

()6

تقريب التهذيب ،/259 ،ترجمة2666 :

()7

الثقات البن حبان8/293 ،

()8
()9

سير أعلم النبلء12/268-269 ،

تاريخ مدينة دمشق1/198 ،

()10
()11

تهذيب الكمال9/434-434 ،

تاريخ بغداد9/505-506 ،

()12

الجرح والتعديل3/525 ،

()13

الثقات البن حبان8/249 ،

()14

الكاشف ،1/408 ،ترجمة1670 :

()15

تقريب التهذيب ،/206 ،ترجمة2056 :

()16

بفتح الضاد المعجمة والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى ضبة ،وهم جماعة (األنساب)8/381 ،
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وسعيد بن منصور ،وعبد اهلل بن المبارك( .)1قال النسائي( )2وابن سعد( )3والعجلي( )4وابن حجر( :)5ثقة وزاد :صحيح الكتاب قيل:
كان في آخر عمره يهم من حفظه ،وقال ابن عمار :حجة وقال ابن خراش :صدوق( ،)6وقال أبو القاسم الللكائي :مجمع على
ثقته(ِ .)7
ِالمغيرةِبنِمقسمِالضبيِ،موالهمِ،أبوِهشامِالكوفيِالفقيهِالعمىِ(ِ132هـ)ِ،ثقةِيرسلِ ِويدلسِ،عروى عن :إبراهيم النخعي ،وحماد بن أبي سليمان ،وسماك بن حرب .روى عنه :جرير بن عبد الحميد ،وسفيان الثوري ،وأبو
عوانة الوضاح بن عبد اهلل( .)8قال أبو بكر بن عياش :مغيرة من أفقههم ،وجعل أحمد يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده
وقال :وكان مغيرة صاحب سنة ذكيا حافظا ،وقال أبو حاتم :ثقة( ،)9وقال العجلي :ثقة...إال أنه كان يرسل الحديث عن
إبراهيم( ،)10وقال أبو داود :مغيرة ال يدلس سمع مغيرة من إبراهيم مائة وثمانين حديثا اً( ،)11وقال النسائي :ثقة( ،)12وقال ابن
حجر :ثقة متقن إال أنه كان يدلس وال سيما عن إبراهيم( ،)13وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين(ِ .)14
ِإبراهيمِبنِيزيدِبنِقيسِبنِالسودِالنخعيِ(ِ،)15أبوِعمرانِالكوفيِ(ِ96هـ)ِ،ثقةِيرسلِ،عروى عن :خاله األسود بن يزيد ،وخاله عبد الرحمن بن يزيد ،وأبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود .روى عنه :مغيرة بن مقسم
الضبي ،ومنصور بن المعتمر ،وسماك بن حرب( .)16قال العجلي :ثقة...لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي  وقد أدرك
منهم جماعة ورأى عائشة  -رضي اهلل عنها  -رؤيا( ،)17وقال الذهبي :وكان عجبا في الورع والخير متوقيا للشهرة رأسا في
العلم( ،)18وقال ابن حجر :ثقة إال أنه كان يرسل كثي ار( ،)19وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(.)20
ِرجلِمنِأهلِالشامِ.مبهم لم يسمِ .الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد منقطع ضعيف؛ ألن المغيرة بن مقسم يرسل عن إبراهيم وقد عنعن ،وشيخ إبراهيم لم
يسم ،فاألثر ضعيف منقطع.
()1

تهذيب الكمال4/540-542 ،

()2

تهذيب الكمال4/550 ،

()3

الطبقات الكبير البن سعد9/384 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/96 ،

()5

تقريب التهذيب ،/116 ،ترجمة916 :

()6

تاريخ بغداد8/191-194 ،

()7

تهذيب الكمال4/550 ،

()8

تهذيب الكمال28/397-398 ،

()9

الجرح والتعديل8/229 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/437 ،

()11

سؤاالت اآلجري ألبي داود ،/172 ،ترجمة166 :

()12

تهذيب الكمال28/401 ،

()13

تقريب التهذيب ،/607 ،ترجمة6851 :

()14

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/46 ،ترجمة107 :

()15

بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة ،هذه النسبة إلى النخع ،وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ،ومنها انتشر ذكرهم ،وهو جسر بن عمرو بن علة بن

()16

تهذيب الكمال2/233-236 ،

()17

تاريخ الثقات للعجلي/56-57 ،

جلد بن مالك بن أدد ،سمي النخع ألنه ذهب عن قومه (األنساب)13/62 ،

()18

الكاشف ،1/227 ،ترجمة221 :

()19

تقريب التهذيب ،/65 ،ترجمة270 :

()20

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/28 ،ترجمة35 :
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الحديثِالثالثِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي ،أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،أنا أبو بكر أحمد بن محمد
البرقاني ،أنا محمد بن عبد اهلل بن خميروية الهروي ،نا الحسين بن إدريس الهروي ،أنا محمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلي،
نا المعافا بن عم ارن ،عن الربيع ،عن الحسن أنه قال :ال جمعة إال في األمصار فقلت له :يا أبا سعيد ما األمصار؟ قال:
المدينة ،والبصرة ،والكوفة ،والبحرين ،والجزيرة ،والشام ،ومصر(.)1
 ذكره المنذري في (األوسط) من غير إسناد ( )4/27حديث رقم  1748جزء من الحديث مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِ،أبوِمحمدِالسلميِ(ِ526هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِأحمدِبنِعليِبنِثابتِ،الخطيبِالبغداديِ(ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِأحمدِبنِمحمدِبنِغالبِ،أبوِبكرِالخوارزميِالمعروفِبالبرقانيِ(ِ330(ِ)2هـِِ425ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الفضل بن خميرويه ،وأبي بكر السماعيلي ،وأبي علي ابن الصواف .روى عنه :الخطيب البغدادي( ،)3وأبو بكر
البيهقي وأبو إسحاق الشيرازي الفقيه( .)4قال الخطيب :كان ثقةا ورع ا متقن ا متثبت ا فهم ا لم نر في شيوخنا أثبت منه ،وقال أبو
القاسم األزهري :البرقاني إمام إذا مات ذهب هذا الشأن يعني الحديث ،وقال أبو محمد الخلل :نسيج وحده( ،)5وقال السمعاني:
له كانت معرفة تامة بالحديث( ،)6وقال الذهبي :المام العلمة الحافظ الثبت(ِ .)7
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِخميرويهِبنِسيارِ،أبوِالفضلِالعدلِالهرويِ(ِ372هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن نجدة ،وعلي بن محمد الجكاني ،وأحمد بن محمود بن مقاتل .روى عنه :أبو بكر البرقاني ،وأبو الفضل
عمر بن أبي سعد ،والحسين بن علي الباشاني .قال السمعاني :شيخ ثقة( ،)8وقال الذهبي :الشيخ المام المحدث العدل(ِ .)9
ِالحسينِبنِإدريسِبنِالمباركِبنِالهيثمِبنِزيادِ،أبوِعليِال نصاريِالهرويِ(ِ301هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عبد اهلل بن عمار ،وأحمد بن أبي الحواري ،وهشام بن عمار .روى عنه :أبو الفضل محمد بن عبد اهلل بن
محمد بن خميرويه ،وأبو حاتم بن حبان البستي ،وأحمد بن محمد بن حسنويه .قال الدارقطني :كان من الثقات ،وقال أبو نصر
علي بن هبة اهلل :من الحافظ المكثرين ،وقال أبو الوليد الباجي :محدث مشهور ال بأس به( ،)10وقال الذهبي :المام المحدث
الثقة الرحال(ِ .)11

()1

تاريخ مدينة دمشق1/199 ،

()2

بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف ،هذه النسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم وخربت أكثرها وصارت مزرعة (األنساب)2/168 ،

()3

تاريخ بغداد6/26-27 ،

()4

تاريخ السلم29/144 ،

()5

تاريخ بغداد6/26-30 ،

()6

األنساب2/168 ،

()7

سير أعلم النبلء17/464 ،

()8

تاريخ السلم26/527-528 ،

()9

سير أعلم النبلء16/311 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق14/41-44 ،

()11

سير أعلم النبلء14/113 ،
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ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِعمارِبنِسوادةِال زديِالغامديِ(ِ،)1أبوِجعفرِالبغداديِالمخرميِ(ِ162()2هـِِ242-هـ)ِ،ثقةِ،سروى عن :المعافى بن عمران الموصلي ،وهشام بن عمار ،ويحيى بن سعيد القطان .روى عنه :الحسين بن إدريس األنصاري
الهروي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،ويعقوب بن سفيان الفارسي( .)3قال أبو حاتم :ال بأس به( ،)4وقال الخطيب :حسن الحفظ،
وقال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس األزدي :كان فهما بالحديث وبعلله ،وقال محمد بن غالب وعبد اهلل بن أحمد ويعقوب
بن سفيان والنسائي :ثقة( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال ابن حجر :ثقة حافظ(ِ .)7
ِالمعافىِبنِعمرانِال زديِالفهميِ،أبوِمسعودِالموصليِ(ِ184هـ)ِ،ثقةِ،خِدِسروى عن :الربيع بن صبيح ،وسفيان الثوري ،وشريك بن عبد اهلل النخعي .روى عنه :محمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلي،
والهيثم بن خارجة ،ووكيع بن الجراح( .)8قال وكيع وابن معين( )9وابن خراش

()10

والعجلي

()11

وابن سعد

()12

وابن حجر( :)13ثقة،

وقال أحمد وأبو زرعة :صالح(ِ .)14
ِالربيعِبنِصبيحِالسعديِ،أبوِبكرِِ،البصريِمولىِبنيِسعدِبنِزيدِمناةِ(ِ160هـ)ِ،ضعيفِ،ختِتِق ِروى عن :الحسن بن أبي الحسن البصري ،وثابت البناني ،وقتادة .روى عنه :إبراهيم بن سعد ،وآدم بن أبي إياس ،وداود بن
المحبر( .)15قال عفان :حديث الربيع بن صبيح كلها مقلوبة ،وقال أحمد :ال بأس به رجل صالح ،وقال ابن معين :ضعيف
الحديث ،وقال عمرو بن علي :ليس بالقوي ،وقال أبو حاتم :رجل صالح ،وقال أبو زرعة :شيخ صالح صدوق( ،)16وقال
الجوزجاني :المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح يضعف حديثهما ليسا من أهل التثبت( ،)17وقال ابن سعد :كان ضعيف ا في
الحديث( ،)18وقال النسائي :ضعيف( ،)19وقال ابن حبان :الحديث لم يكن من صناعته فكان يهم فيما يروي كثي ار حتى وقع في
حديثه المناكير من حيث ال يشعر فل يعجبني االحتجاج به إذا انفرد وفيما يوافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك
بأس ا( ،)20وقال ابن عدي :للربيع أحاديث صالحة مستقيمة ولم أر حديث ا منك ار جدا وأرجو أنه ال بأس به وبرواياته( ،)21وقال
()1

بفتح الغين المعجمة وكسر الميم والدال المهملة في آخرها ،هذه النسبة إلى غامد ،وهي بطن من األزد (األنساب)10/11 ،

()2

بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة ،هذه النسبة إلى المخرم ،وهي محلة ببغداد مشهورة (األنساب)12/131 ،

()3

تهذيب الكمال25/509-511 ،

()4

الجرح والتعديل7/302 ،

()5

تاريخ بغداد3/418-421 ،

()6

الثقات البن حبان9/113 ،

()7

تقريب التهذيب ،/545 ،ترجمة6036 :

()8

تهذيب الكمال28/147-150 ،

()9

الجرح والتعديل8/400 ،

()10

تاريخ بغداد15/306 ،

()11

تاريخ الثقات للعجلي/432 ،

()12

الطبقات الكبير البن سعد9/493 ،

()13

تقريب التهذيب ،/598 ،ترجمة6746 :

()14

الجرح والتعديل8/400 ،

()15

تهذيب الكمال9/89 ،

()16

الجرح والتعديل3/465 ،

()17

أحوال الرجال للجوزجاني ،/210 ،ترجمة203 :

()18

الطبقات الكبير البن سعد9/277 ،

()19

الكامل في الضعفاء البن عدي4/38 ،

()20

المجروحين البن حبان1/365 ،

()21

الكامل في الضعفاء البن عدي4/41 ،
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اء عابدا( ،)1وقال ابن حجر :صدوق سئ الحفظ وكان عابدا مجاهدا(ِ .)2
الذهبي :وكان صدوقا غز ا

ِ-الحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ) .ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38

الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف ،ألن الربيع بن صبيح ضعيف ،وقد انفرد به ابن عساكر ،فاألثر ضعيف.
الحديثِالرابعِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي الفقيه ،أنا أبو العباس ،أنا أبو محمد بن أبي نصر ،أنا خيثمة ،نا أبو
يعقوب إسحاق بن سيار النصيبي قال :سألت أبا عاصم يعني الضحاك بن مخلد النبيل عن األمصار التي مصرها عمر فقال:
المدينة ،والبحرين ،والبصرة ،والكوفة ،والشام ،والجزيرة ،ومصر(.)3
 انفرد به ابن عساكر.دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِأحمدِبنِمنصورِ،ابنِقبيسِ(ِ442هـِِ530ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)24ِأحمدِبنِمنصورِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِمحمدِ،أبوِالعباسِالغسانيِالفقيهِالمالكيِِ،ابنِقبيسِ(ِ468هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي محمد بن أبي نصر ،وعبد الوهاب الميداني ،وأبي الحسن علي بن حمدان البلخي .روى عنه :ابنه أبو الحسن،
وأبو محمد بن األكفاني ،وأبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الدهستاني .قال األكفاني :كان ثقة متحر از ضابطا (.)4
ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِخيثمةِبنِسليمانِبنِحيدرةِ،أبوِالحسنِالقرشيِالطرابلسيِ(ِ250(ِ)5هـِِ343ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :إسحاق الدبري ،ويحيى بن أبي طالب ،وأبي قلبة الرقاشي .روى عنه :عبد الرحمن بن أبي نصر ،وأبو نصر بن
هارون ،وابن جميع( .)6قال ابن عساكر :أحد الثقات( ،)7وقال الخطيب :ثقة ثقة( ،)8وقال الذهبي :المام الثقة(.)9
ِإسحاقِبنِسيارِبنِمحمدِبنِمسلمِ،أبوِيعقوبِالنصيبيِ(ِ273(ِ)10هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي عاصم ،وأبي مسهر ،ومعلى بن أسد .روى عنه :خيثمة بن سليمان ،وجعفر بن محمد الفريابي ،ويحيى بن
محمد بن صاعد( .)11قال أبو حاتم :كان صدوقا ثقةا( ،)12وقال الذهبي :المام الحافظ الثبت( ،)13وقال مرة :من كبار العلماء،
()1

الكاشف ،1/392 ،ترجمة1535 :

()2

تقريب التهذيب ،/193 ،ترجمة1895 :

()3

تاريخ مدينة دمشق1/199 ،

()4
()5

تاريخ مدينة دمشق6/31-32 ،

بفتح األلف وسكون الطاء وفتح الراء وضم الباء المنقوطة بواحدة واللم وفي آخرها السين المهملة ،هذه النسبة إلى أطرابلس ،وهذا االسم لبلدتين كبيرتين :إحداهما

على ساحل الشام مما يلي دمشق ،واألخرى من بلد المغرب (األنساب)1/299 ،
()6

تاريخ السلم25/275-278 ،

()7

تاريخ مدينة دمشق17/68 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق17/72 ،

()9

سير أعلم النبلء15/412 ،

()10

بفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف ،وفي آخرها الباء الموحدة ،هذه النسبة إلى نصيبين ،وهي بلدة عند آمد وميافارقين من ناحية ديار بكر

(األنساب)13/115 ،
()11

تاريخ مدينة دمشق8/221-222 ،

()12

الجرح والتعديل2/223 ،

()13

سير أعلم النبلء13/194 ،
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وقال أبو بكر محمد بن حمدويه بن خالد :إمام األئمة(.)1
ِالضحاكِبنِمِخلدِبنِالضحاكِبنِمسلمِالشيبانيِ،أبوِعاصمِالنبيلِالبصريِ(ِ121هـِِ211ِ-هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :أبي حنيفة النعمان بن ثابت ،ومالك بن أنس ،وعبد الملك بن جريج .روى عنه :إسحاق بن سيار النصيبي ،واسحاق
بن راهويه ،واسحاق بن منصور الكوسج( .)2قال ابن معين( )3والخليلي( )4والعجلي( )5وابن سعد( )6وابن حجر( :)7ثقة وزاد :ثبت،
وقال أبو حاتم :صدوق ،وقال الخليلي مرة :متفق عليه يروي له البخاري ويفتخر به(ِ .)8
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح ،وهو موقوف على أبي عاصم النبيل وهو إمام متفق عليه.
الحديثِالخامسِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -باب :ذكر اليضاح والبيان عما ورد في فضلها –دمشق-
من القرآن .أخبرنا أبو القاسم هبة اهلل بن عبد اهلل بن أحمد الواسطي ،أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ،حدثني عبد العزيز
بن أحمد الدمشقي ح .ثم أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي ،نا عبد العزيز ،أنا تمام أنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل
بن المفرج القرشي المعروف بابن الب ارمي ،وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن يحيى بن صالح بن حية الب ازر ،قاال :نا أبو
نصر إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري ،نا سليمان بن عبد الرحمن ،نا مسلمة بن علي ،نا أبو سعيد األسدي ،عن سليم
ين] المؤمنون [50 :قال" :هل
بن عامر ،عن أبي أمامة ،عن النبي  أنه تل هذه اآلية :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
تدرون أين هي؟" قالوا :اهلل ورسوله أعلم قال" :هي بالشام بأرض يقال لها الغوطة( ،)9مدينة يقال لها دمشق ،هي خير مدائن
الشام"(.)10
 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( )50/261من طريق مسلمة عن سليم بن عامر به جزء من الحديث متقارباأللفاظ.
 أخرجه تمام الرازي في الفوائد ( )2/11عن ابن البرامي وأبي بكر البزاز به بلفظه. وأخرجه الربعي في فضائل الشام ( )/17باب "ذكر ما ورد في دمشق" حديث  28من طريق تمام به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِعبدِاهللِ،الواسطيِ،البغداديِ،الشروطيِ(ِ443هـِِ528ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِأحمدِبنِعليِبنِثابت ،أبوِبكر الخطيبِ البغداديِ (ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِ-عبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِ،أبوِمحمدِالسلميِ(ِ526هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14

()1
()2

تاريخ السلم20/301 ،

تهذيب الكمال13/281-284 ،

()3

تاريخ ابن معين برواية الدارمي ،/136 ،ترجمة رقم 444:

()4

الرشاد للخليلي1/165 ،

()5

تاريخ الثقات للعجلي/231 ،

()6

الطبقات الكبير البن سعد9/296 ،

()7

تقريب التهذيب ،/286 ،ترجمة2977 :

()8
()9

الرشاد للخليلي1/240 ،

بالضم ثم السكون وطاء مهملة وهو من الغائط وهو المطمئن من األرض وجمعه غيطان وأغواط...والغوطة :هي الكورة التي منها دمشق (معجم البلدان)4/219 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق1/203 ،
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ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفرِبنِعبدِاهللِبنِالجنيدِ،أبوِالقاسمِالبجليِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم ،وأبيه أبي الحسين ،والحسن بن حبيب .روى عنه :عبد العزيز الكتاني ،وعبد
الوهاب الكلبي ،وأبو الحسين الميداني( .)1قال عبد العزيز الكتاني :كان ثقةا مأمون ا حافظ ا لم أر أحفظ منه في حديث الشاميين،
وقال أبو بكر الحداد :ما لقينا مثله في الحفظ والخبرة ،وقال أبو علي األهوازي :كان عالما بالحديث ومعرفة الرجال ما رأيت
مثله في معناه( ،)2وقال الذهبي :المام الحافظ المفيد الصادق محدث الشام( ،)3وقال مرة :الحافظ المحدث(ِ .)4
ِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِالفرجِبنِعبدِاهللِأبوِبكرِالقرشيِ،المعروفِبابنِالبرامي(ِ346( )5هـ)ِ،مقبولِالحديثروى عن :أبي قصي إسماعيل العذري ،وأحمد بن علي بن سعيد القاضي ،وأبي بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم المعافري
الرملي .روى عنه :تمام الرازي ،وعبد الوهاب الكلبي ،وأبو بكر بن أبي الحديد( .)6قال ابن عساكر :روى عنه جماعة...كان
كهلا يكتب الحديث(ِ .)7
ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِسهلِبنِحيةِبنِيحيىِبنِصالحِ،أبوِبكرِالبزازروى عن :أبي نصر إسماعيل بن محمد العذري ،وأحمد بن بشر بن حبيب الصوري ،وعلي بن غالب السكسكي .روى عنه:
تمام بن محمد ،وعبد الرحمن بن عمر بن نصر ،وعبد اهلل بن بكر الطبراني(ِ .)8
ِإسماعيلِبنِمحمدِبنِقيراطِ،أبوِعليِالعذريِ(ِ)9الدمشقيِ(ِ297هـ)ِ،صدوقروى عن :سليمان ابن بنت شرحبيل ،وهشام بن عمار ،وابراهيم بن المنذر الحزامي .روى عنه :أبو عوانة ،وخيثمة،
والطبراني

()10

()11

وله ترجمة في تاريخ مدينة دمشق( .)12قال الذهبي :الشيخ العالم المحدث...كان صاحب رحلة ومعرفة(ِ .)13

ِسليمانِبنِعبدِالرحمنِبنِعيسىِبنِميمونِالتميميِ،أبوِأيوبِالدمشقيِ(ِ153هـِِ233ِ-هـ)ِ،صدوقِيخطئِ،خِ4روى عن :مسلمة بن علي الخشني ،والوليد بن مسلم ،ويحيى بن حمزة الحضرمي .روى عنه :أبو قصي إسماعيل بن محمد بن
إسحاق العذري ،وجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ،وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي( .)14قال ابن معين :ليس به
بأس( ،)15وقال أبو حاتم :صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين( ،)16وقال النسائي :صدوق(،)17
()1

تاريخ مدينة دمشق11/43-44 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق11/45 ،

()3

سير أعلم النبلء17/289 ،

()4

تاريخ السلم28/340 ،

()5

بكسر الباء المعجمة بواحدة وفتح الراء الخفيفة وبعد األلف ميم (حاشية األنساب)2/128 ،

()6

تاريخ السلم25/238 ،

()7

تاريخ مدينة دمشق71/237 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق51/209-210 ،

()9

بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى عذرة ،وهو ابن زيد اللت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن

عمران بن الحاف بن قضاعة ،وهي قبيلة معروفة (األنساب)9/261 ،
()10

ذكره الطبراني في (المعجم الصغير) فقال :حدثنا إسماعيل بن محمد أبو قصي العذري الدمشقي (المعجم الصغير  1/167حديث(236 :

()11

تاريخ السلم22/110-111 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق71/313 ،

()13

سير أعلم النبلء14/186 ،

()14

تهذيب الكمال12/26-28 ،

()15

سؤاالت ابن الجنيد البن معين/423 ،

()16

الجرح والتعديل4/129 ،

()17

تهذيب الكمال12/30 ،
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وقال الدارقطني :ثقة( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات والمشاهير فأما روايته عن
الضعفاء والمجاهيل ففيها مناكير كثيرة ال اعتبار بها( ،)2وقال الذهبي :ثقة لكنه مكثر عن الضعفاء( ،)3وقال ابن حجر :صدوق
يخطئ(ِ .)4
ِمسلمةِبنِعليِبنِخلفِالخشنيِ(ِ،)5أبوِسعيدِالدمشقيِالبالطيِ(ِ(ِ)6قبلِِ190هـ)ِ،متروكِ،قروى عن :أبي سعيد األسدي ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،ومحمد بن عجلن .روى عنه :سليمان بن عبد الرحمن ،وأبو صالح
عبد اهلل بن صالح المصري ،وهشام بن عمار( .)7قال دحيم وابن معين :ليس بشئ ،و قال أبو حاتم :ضعيف الحديث ال يشتغل
به ،وسئل :هو متروك الحديث؟ قال :هو في حد الترك منكر الحديث ،وقال أبو زرعة :منكر الحديث( ،)8وقال البخاري :منكر
الحديث( ،)9وقال ابن حبان :كان ممن يقلب األسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهما فلما فحش ذلك منه بطل
االحتجاج به( ،)10وقال الذهبي :تركوه( ،)11وقال ابن حجر :متروك(ِ .)12
ِأبوِسعيدِالسدي .لم أقف له على ترجمةِ .ِسليمِبنِعامرِالكالعيِالخبائريِ(ِ،)13أبوِيحيىِالحمصيِ(ِ130هـ)ِ،ثقةِ،بخِمِ4روى عن :أبي أمامة صدي بن عجلن الباهلي ،وعبد اهلل بن بسر المازني ،وعبد اهلل بن الزبير .روى عنه :ثابت بن عجلن،
وثور بن يزيد ،وعفير بن معدان .قال النسائي ويعقوب بن سفيان

()14

والعجلي

()15

وابن سعد

()16

والذهبي

()17

وابن حجر( :)18ثقة

وزاد :غلط من قال أنه أدرك النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وقال أبو حاتم :ال بأس به ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)19
ِ-صديِِبنِعجال نِبنِوهبِ،أبِوِِأمامةِالباهليِ(ِ81(ِ)20هـ)

()21

روى عن :النبي  ،وعمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان .روى عنه :سليم بن عامر الخبائري ،وأبو إدريس الخوالني ،وأبو
()1

سؤاالت الحاكم للدارقطني /217 ،رقم339 :

()2

الثقات البن حبان8/278 ،

()3

الكاشف ،1/462 ،ترجمة2111 :

()4

تقريب التهذيب ،/251 ،ترجمة2588 :

()5

بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى قبيلة وقرية ،أما القبيلة فهي بطن من قضاعة...و أما القرية...هو موضع بأفريقية (األنساب،

()6

بكسر الباء الموحدة وبعدها اللم ألف وفي آخرها الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى البلط وهي قرية من غوطة دمشق (األنساب)2/380 ،

()7

تهذيب الكمال27/567-569 ،

)5/139

()8
()9

الجرح والتعديل8/268 ،

التاريخ الكبير للبخاري7/389 ،

()10
()11

المجروحين البن حبان2/372 ،

الكاشف ،2/263 ،ترجمة5442 :

()12

تقريب التهذيب ،/592 ،ترجمة6662 :

()13

بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،هذه النسبة إلى الخبائر ،وهو بطن من الكلع ،وهو خبائر بن سواد بن

()14

تهذيب الكمال11/344-345 ،

()15

تاريخ الثقات للعجلي/199 ،

عمرو بن الكلع بن شرحبيل (األنساب)5/36 ،

()16

الطبقات الكبير البن سعد9/468 ،

()17

الكاشف ،1/456 ،ترجمة2064 :

()18

تقريب التهذيب ،/246 ،ترجمة2527 :

()19

الثقات البن حبان4/328 ،

()20

بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللم ،هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصر (األنساب)2/70 ،

()21

االستيعاب في معرفة األصحاب1/736 ،
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سلم األسود( .)1قال سفيان بن عيينة :كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول اهلل  ،وقال أبو عمر:
كان أبو أمامة الباهلي ممن روى عن النبي  فأكثر(ِ .)2
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن مسلمة بن علي متروك أو منكر الحديث ،غير أن أبا سعيد األسدي
لم أقف له على ترجمة ،والحديث أورده ابن عساكر من طريق أخرى عن مسلمة بن علي عن سليم بن عامر من غير واسطة
أبي سعيد األسدي فلعله تصحيف أو أنه من وهم مسلمة بن علي.
الحديثِالسادسِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء األصبهاني  -بها  -أنا منصور بن الحصين ،وأبو طاهر أحمد بن محمد ،قاال :أنا أبو
بكر بن المقرئ ،نا أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد اهلل العنبري ،نا محمد بن عيسى ،نا الحارث بن منصور ،عن إس ارئيل،
ين] المؤمنون [50 :قال :هي
عن عبد األعلى ،عن عكرمة ،عن ابن عباس في قوله :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
دمشق .عبد األعلى هو ابن عامر الثعلبي الكوفي(.)3
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )2/411من طريق مكحول عن ابن عباس مختلف األلفاظ. وذكره ابن كثير في تفسيره قال :قال ابن أبي حاتم :حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمةعن ابن عباس مختلف األلفاظ.
 وأخرجه ابن المقرئ في معجمه ( )2/21حديث رقم  519عن أحمد به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِسعيدِبنِأبيِالرجاءِمحمدِبنِأبيِمنصورِبكرِ،أبوِالفرجِالصبهانيِالصيرفيِ(ِ440هـِِ532ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :منصور بن الحسين التاني ،وأبي المظفر بن شبيب ،وسعيد العيار .روى عنه :ابن عساكر ،والسلفي ،والسمعاني.
قال الذهبي :الشيخ الصالح العالم الثقة ،وقال إسماعيل بن محمد التيمي :ال بأس به كثير السماع ،وقال السمعاني :شيخ
صالح مكثر صحيح السماع(ِ .)4
ِمنصورِبنِالحسينِبنِعليِبنِالقاسمِبنِمحمدِبنِروادِ،أبوِالفِتحِالتانيِ(ِ)5الصبهانيِ(ِ450هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر بن المقرئ .روى عنه :أبو سعيد بن أبي الرجاء .قال ابن منده :صاحب أصول كتب الحديث وكان من
أروى الناس عن ابن المقرئ( ،)6وقال الذهبي :الشيخ المحدث المأمون(ِ .)7
ِعمرِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِطاهرِبنِرادةِاإلصبهانيِالخرقيِ(ِ)8الدال ل(ِ453(ِ)9هـ)ِ،صدوق ِروى عن :أبي بكر بن المقرئ ،وأبي عبد اهلل بن مندة ،وأبي عمر السلمي .روى عنه :سعيد بن أبي الرجاء ،والحسين بن عبد
()1

تهذيب الكمال13/158-160 ،

()2
()3
()4

تاريخ مدينة دمشق1/203 ،

سير أعلم النبلء ،19/622-623 ،تاريخ السلم36/281-282 ،

()5

بالتاء المشددة المعجمة من فوقها بنقطتين والنون بعد األلف ،هذه النسبة إلى التناية وهي الدهقنة ويقال لصاحب الضياع والعقار التانئ (األنساب)3/8 ،

()6

تاريخ السلم30/260 ،

()7

سير أعلم النبلء18/152 ،

()8

بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آخرها القاف ،هذه النسبة إلى بيع الثياب والخرق (األنساب)5/98 ،

()9

بفتح الدال المهملة وتشديد اللم ألف ،هذه الحرفة لمن يتوسط بين الناس في البياعات وينادي على السلعة من كل جنس (األنساب)5/430 ،
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الملك الخلل .قال ابن ماكوال :وكان أمينا( ،)1وقال الذهبي :كان أميا ال يكتب(ِ .)2
ِأبوِبكرِابنِالمقرئ(ِ285هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)33ِ-أحمدِبنِعمرِبنِأحمدِبنِعبيدِاهللِالعنبريِ(.)3

لم أقف له على جرح وال تعديل ،وهو من شيوخ ابن المقرئ الذين روى عنهم في معجمهِ .
ِمحمدِبنِعيسىِبنِالسكنِ،أبوِبكرِالواسطيِ،يعرفِبابنِأبيِقماشِ(ِ287هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي منصور الحارث بن منصور ،ومسلم بن إبراهيم ،وعمرو بن عون .روى عنه :أبو عمرو ابن السماك ،وأحمد بن
فضل بن خزيمة ،والقاضي المحاملي .قال الخطيب :وكان ثقةا

()4

(ِ .)5

ِالحارثِبنِمنصورِ،أبوِمنصورِ ِ،ويقالِ:أبوِسفيانِالواسطيِالزاهدِ(منِالتاسعة)ِ،صدوقِيهمِ،دروى عن :إسرائيل بن يونس ،وسفيان الثوري ،والمغيرة بن مطرف الواسطي .روى عنه :محمد بن عيسى بن السكن المعروف
بابن أبي قماش ،والحسن بن صالح البزاز ،وأبو عثمان عمرو بن سالم الحذاء( .)6قال أبو حاتم :نزل عليه الثوري وهو
صدوق( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال ابن عدي :في حديثه اضطراب( ،)9وقال الذهبي :ثقة( ،)10وقال ابن حجر:
صدوق يهم(ِ .)11
ِإسرائيلِبنِيونسِبنِأبيِإسحاقِالهمدانيِالسبيعيِ(ِ،)12أبوِيوسفِالكوفيِ(ِ100هـِِ160ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عبد األعلى بن عامر الثعلبي ،وعبد الملك بن عمير ،وهشام بن عروة .روى عنه :إسحاق بن منصور السلولي،
وأسد بن موسى ،والمعافى بن عمران( .)13قال ابن معين :صدوق( ،)14وقال مرة :ثقة( ،)15وقال عبد الرحمن بن مهدي :كان
إسرائيل في الحديث لص ا -يعني أنه يتلقف العلم تلقف ا ، -وقال أحمد :شيخ ثقة وجعل يعجب من حفظه ،وقال أبو حاتم :ثقة
متقن( ،)16وقال علي بن المديني :ضعيف( ،)17وقال يحيى – هو ابن سعيد القطان  : -كان إسرائيل ال يحفظ ثم حفظ بعد(،)18

()1
()2

الكمال البن ماكوال3/280 ،

تاريخ السلم30/348 ،

()3

بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء المنقوطة بواحدة والراء ،هذه النسبة إلى بني العنبر وتخفف فيقال لهم "بلعنبر" (األنساب)9/382 ،

()4

تاريخ بغداد3/699 ،

()5

تاريخ السلم21/282 ،

()6

تهذيب الكمال5/286-287 ،

()7

الجرح والتعديل3/91 ،

()8
()9

الثقات البن حبان8/182 ،

الكامل في الضعفاء البن عدي2/468 ،

()10
()11
()12

الكاشف ،1/305 ،ترجمة875 :

تقريب التهذيب ،/127 ،ترجمة1050 :

بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها العين المهملة ،هذه النسبة إلى سبيع وهو بطن من همدان...وبالكوفة

محلة معروفة يقال لها السبيع لنزول هذه القبيلة بها (األنساب)7/68 ،
()13

تهذيب الكمال2/515-518 ،

()14

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/59 ،ترجمة85 :

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/72 ،ترجمة150 :

()16

الجرح والتعديل2/330-331 ،

()17

علل ابن المديني/86 ،

()18

الكامل في الضعفاء البن عدي ،2/129 ،قلت :ولعل تأخر حفظه هو الذي دعا ابن المديني إلى تضعيفه!
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وقال العجلي :ثقة وقال مرة :جائز الحديث( ،)1وقال يعقوب بن شيبة :صالح الحديث وفي حديثه لين وقال في موضع آخر :ثقة
صدوق وليس بالقوي في الحديث وال بالساقط( ،)2وقال ابن سعد :كان ثقةا حدث عنه الناس حديثا كثي ار ومنهم من يضعفه(،)3
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال ابن عدي :كثير الحديث مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق وغيره وقد حدث عنه األئمة
ولم يتخلف أحد من الرواية عنه...و أحاديثه عامتها مستقيمة وهو من أهل الصدق والحفظ...و هو ممن يكتب حديثه ويحتج
به( ،)5وقال ابن حجر :ثقة تكلم فيه بل حجة(ِ .)6
ِعبدِالعلىِبنِعامرِالثعلبيِ(ِ)7الكوفيِ(ِ129هـ)ِ،صدوقِيهم4ِ،روى عن :سعيد بن جبير ،وعامر الشعبي ،وأبي عبد الرحمن السلمي .روى عنه :إسرائيل بن يونس ،وعبد الملك بن جريج،
وشعبة بن الحجاج( .)8قال أحمد :ضعيف الحديث ،وقال ابن معين :ليس بذاك القوي ،وقال أبو حاتم :ليس بقوي ،وقال أبو
زرعة :ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه( ،)9وقال النسائي :ليس بذاك القوي( ،)10وقال الجوزجاني :يضعف حديثه(،)11
وقال ابن سعد :وكان ضعيف ا في الحديث( ،)12وقال ابن حبان :كان ممن يخطئ ويقلب فكثر ذلك في قلة روايته فل يعجبني
االحتجاج به إذا انفرد على أن الثوري كان شديد الحمل عليه( ،)13وقال ابن عدي :حدث عنه الثقات ويحدث عن سعيد بن جبير
وابن الحنفية وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء ال يتابع عليها( ،)14وقال الذهبي :لين ضعفه أحمد( ،)15وقال ابن حجر :صدوق
يهم(ِ .)16
ِعكرمةِ،القرشيِالهاشميِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ،مولىِعبدِاهللِبنِعباسِ(ِ107هـ)ِ،ثقةِ،عأصله من البربر من أهل المغرب .روى عن :مواله عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،ومعاوية بن أبي
سفيان .روى عنه :عامر الشعبي ،وعبد الملك بن جريج ،ومحمد بن سيرين( .)17قال شهر بن حوشب :حبر هذه األمة( ،)18وقال
أبو الشعثاء :أعلم الناس ،وقال ابن معين :ثقة( ،)19وقال أحمد بن زهير :أثبت الناس فيما يروي( ،)20وكان مالك يكره عكرمة(،)21
()1

تاريخ الثقات للعجلي/63 ،

()2

تاريخ بغداد7/481 ،

()3

الطبقات الكبير البن سعد8/495 ،

()4

الثقات البن حبان6/79 ،

()5

الكامل في الضعفاء البن عدي2/135-136 ،

()6

تقريب التهذيب ،/76 ،ترجمة401 :

()7

بفتح الثاء المنقوطة بثلث وسكون العين المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى القبائل والصنعة (األنساب)3/133 ،

()8

تهذيب الكمال16/352-353 ،

()9

الجرح والتعديل6/26 ،

()10

الضعفاء والمتروكين للنسائي/165 ،

()11

أحوال الرجال للجوزجاني ،/57 ،ترجمة29 :

()12

الطبقات الكبير البن سعد8/453 ،

()13

المجروحين البن حبان2/140 ،

()14

الكامل في الضعفاء6/547 ،

()15

الكاشف ،1/611 ،ترجمة3077 :

()16

تقريب التهذيب ،/351 ،ترجمة3731 :

()17

تهذيب الكمال20/264-268 ،

()18

تهذيب الكمال20/270 ،

()19

الكامل في الضعفاء البن عدي6/472 ،

()20

الكامل في الضعفاء البن عدي6/473 ،

()21

الكامل في الضعفاء البن عدي6/475 ،
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وقال ابن عدي :لم أخرج من حديثه هاهنا شيئا ،ألن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث إال أن يروي عنه ضعيف فيكون
قد أتي من قبل ضعيف ال من قبله ولم يمتنع األئمة من الرواية عنه وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في
صحاحهم وهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديث ا من حديثه وهو ال بأس به( ،)1وقال أيوب :لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب
عنه ،وقال أبو حاتم :ثقة يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات( ،)2وقال العجلي :ثقة وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية(،)3
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وما أعلم أحدا ذمه بشئ إال بدعابة كانت فيه( ،)4وقال الذهبي :ثبت لكنه إباضي يرى السيف
روى له مسلم مقرون ا وتحايده مالك( ،)5وقال ابن حجر :ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه
بدعة(ِ .)6
ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلب ،أبوِالعباس (ِ68هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن أحمد بن عمر العنبري لم أقف له على جرح وال تعديل.
الحديثِالسابعِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -فأما رواية وكيع
فأخبرنا بها أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم الكردي ،أنا أبو القاسم علي بن محمد المصيصي الفقيه ،أنا أبو محمد عبد الرحمن
بن عثمان ،أنا أبو علي محمد بن هارون بن شعيب األنصاري ،نا جعفر يعني ابن محمد الفريابي ،نا أبو بكر بن أبي شيبة ،نا
وكيع بن الجراح ح .وأنبأنا أبو علي الحداد ،وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد األصبهاني عنه ،أنا أبو بكر عبد
الرحمن بن أبي علي الذكواني ،أنا أبو الشيخ ،نا عبد الرحمن بن الحسن ،نا هارون بن إسحاق ،نا وكيع ،عن إس ارئيل ،عن
ين] المؤمنون [50 :قال :هي أنهار
سماك ،عن عكرمة ،عن ابن عباس في قوله :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
دمشق(.)7
 سبق تخريجه بالحديث السادس واألربعينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِجعفرِ،أبوِعبدِاهللِالكرديِ(ِ)8النشابيِالمقرئِ(ِ535هـ)ِ،ضعيفروى عن :أبي القاسم بن أبي العلء ،وسهل بن بشر ،وأبي الحسين الحنائي .روى عنه :ابن عساكر ،وابنه القاسم

()9

قال ابن عساكر :كان خي ار مستو ار( ،)10وقال الذهبي :كان يلقن(ِ .)11

()1

الكامل في الضعفاء البن عدي6/477 ،

()2

الجرح والتعديل7/8-9 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/339 ،

()4

الثقات البن حبان5/230 ،

()5

الكاشف ،2/33 ،ترجمة3867 :

()6

تقريب التهذيب ،/437 ،ترجمة4673 :

()7
()8

تاريخ مدينة دمشق1/204 ،

بضم الكاف وسكون الراء والدال المهملتين ،هذه النسبة إلى طائفة بالعراق ينزلون في الصحاري ،وقد سكن بعضهم القرى يقال لهم األكراد خصوصا في جبال حلوان

(األنساب)11/79 ،
()9

تاريخ السلم36/390 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق51/187-188 ،

()11

تاريخ السلم36/390 ،
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ِعليِِبنِمحمدِبنِعليِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِالمصيصيِ(ِ)1الدمشقيِالفرضيِ(ِ400هـِِ487ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي محمد بن أبي نصر ،وعبد الوهاب بن جعفر الميداني ،وأبي نصر بن هارون .روى عنه :أبو عبد اهلل الكردي(،)2
وأبو بكر الخطيب ،وهبة اهلل بن األكفاني( .)3قال ابن عساكر :كان فقيه ا مرضي ا...و كان مسندا في الحديث( ،)4وقال الذهبي:
المام الفقيه المفتي مسند دمشق( ،)5وقال السبكي :فقيه فرضي(.)6
ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِمحمدِبنِهارونِبنِشعيبِبنِعبدِاهللِ،أبوِعليِال نصاريِالدمشقيِ(ِ)7(266هـِِ353ِ-هـ)ِ،منكرِالحديث ِروى عن :الفريابي ،وبكر بن سهل ،وأحمد بن خليد الحلبي .روى عنه :عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي ،وأبو بكر بن
المقرئ ،وتمام( .)8قال عبد العزيز الكتاني :كان يتهم( ،)9وقال الذهبي :المام المحدث الرحال(.)10
ِجعفرِبنِمحمدِبنِالحسنِبنِالمستفاضِ،أبوِبكرِالفريابيِ(ِ)11القاضيِ(ِ207هـِِ301ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي بكر بن أبي شيبة ،وعثمان بن أبي شيبة ،وعلي بن المديني .روى عنه :أبو علي بن هارون ،وأبو بكر اآلجري،
وأبو القاسم الطبراني( .)12قال الخطيب :كان ثقة أمينا ،وقال أحمد بن كامل القاضي :مكث ار في الحديث مأمونا موثوقا به،)13( ،
وقال الذهبي :المام الحافظ الثبت( ،)14وقال مرة :أحد أوعية العلم والفهم...و كان ثقةا حجةا(ِ .)15
ِعبدِاهللِبنِمِحمدِبنِإبراهيمِبنِعثمانِالعبسيِِ،أبوِبكرِبنِأبيِشيبةِ(ِ159هـِِ234ِ-هـ)ِ،ثقةِ،خِمِدِسِقروى عن :وكيع بن الجراح ،ويحيى بن سعيد القطان ،ومعن بن عيسى .روى عنه :جعفر بن محمد الفريابي ،وعبد اهلل بن
أحمد بن حنبل ،وعباس بن محمد الدوري( .)16قال أبو حاتم

()17

وابن خراش

()18

والعجلي

()19

وابن حجر( :)20ثقة وزاد :حافظ صاحب

تصانيف ،وقال أحمد وابن معين :صدوق ،وقال الخطيب :كان متقن ا حافظ ا مكث ار ،وقال أبو زرعة :ما رأيت أحفظ من أبي بكر

()1

بكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الصادين المهملتين األولى مشددة ،هذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل الشام يقال لها "المصيصة" (األنساب،

()2

تاريخ مدينة دمشق51/188 ،

)12/297
()3

تاريخ السلم33/215-216 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق43/200 ،

()5

سير أعلم النبلء19/12 ،

()6

طبقات الشافعية للسبكي5/290 ،

()7

لسان الميزان7/558 ،

()8

تاريخ السلم26/96-97 ،

()9

ميزان االعتدال4/57 ،

()10

سير أعلم النبلء15/528 ،

()11

بكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة ،هذه النسبة إلى فارياب هي بليدة بنواحي بلخ (األنساب)10/205 ،

()12

سير أعلم النبلء14/96-97 ،

()13

تاريخ بغداد8/103-104 ،

()14

سير أعلم النبلء14/96 ،

()15

تاريخ السلم23/60 ،

()16

تهذيب الكمال16/34-38 ،

()17

الجرح والتعديل5/160 ،

()18

تاريخ بغداد11/260-266 ،

()19

تاريخ الثقات للعجلي/276 ،

()20

تقريب التهذيب ،/339 ،ترجمة3575 :
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بن أبي شيبة(ِ .)1
ِوكيعِبنِالج ارحِبنِمليحِبنِعديِ،أبوِسفيانِالرؤاسيِ(ِ)2الكوفيِ(ِ129هـِِ197ِ-هـ)(ِ،)3ثقةِ،عروى عن :إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ،وحماد بن سلمة ،وسفيان الثوري .روى عنه :هارون بن عباد األزدي ،وابن معين،
ومسدد بن مسرهد( .)4وثقه ابن معين وأحمد وابن راهويه( )5وابن المديني وأبو حاتم( )6والعجلي( )7وابن سعد( )8والذهبي( )9وابن
حجر( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان حافظ ا متقن ا(ِ .)11
ِالحسنِبنِأحمدِبنِالحسن ،أبوِعليِالًصبهانيِالحداديِ(ِ419هـِِ515ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحيمِبنِأبيِالوفاءِعليِبنِأبيِطالب ،أبوِمسعودِالصبهانيِ(ِ566هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحمنِبنِأبيِبكر ،أبوِالقاسم الذكوانيِالصبهانيِ (ِ443هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِجعفرِبنِحبان ،أبوِالشيخ الصبهانيِ (ِ274هـِِ369ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحمنِبنِالحسنِبنِموسىِ،أبوِمحمدِالضراب(ِ)12الصبهانيِالحافظِ(ِ309هـ)ِ،ثقةروى عن :عصام بن الحكم ،ويحيى بن ورد ،والحسين بن منصور الواسطي .روى عنه :أبو الشيخ ،والعسال
قال الذهبي :ثقة كبير( ،)13وقال أبو نعيم :من كبار المحدثين وثقاتهم(ِ .)14
ِهارونِبنِإسحاقِبنِمحمدِبنِمالكِبنِزبيدِالهمدانيِ،أبوِالقاسمِالكوفيِ(ِ258هـ)ِ،صدوقِ،رِتِسِقروى عن :وكيع بن الجراح ،واسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ،وأبي معاوية الضرير .روى عنه :عبد الرحمن بن الحسن بن
موسى الضراب األصبهاني ،والترمذي ،والنسائي( .)15قال النسائي

()16

والذهبي( :)17ثقة ،وقال أبو حاتم

()18

وابن حجر( :)19صدوق،

ذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)20
ِإسرائيلِبنِيونسِبنِأبيِإسحاقِالسبيعيِ(ِ100هـِِ160ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)46()1
()2

تاريخ بغداد11/260-266 ،

بضم الراء وتخفيف الواو وفي آخرها السين المهملة فهو منسوب إلى بني رؤاس وهو الحارث بن كلب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

(األنساب)6/180 ،
()3

تاريخ بغداد15/647 ،

()4

تهذيب الكمال30/462-470 ،

()5

تاريخ بغداد15/657-658 ،

()6

الجرح والتعديل9/37-39 ،

()7

تاريخ الثقات للعجلي/464 ،

()8

الطبقات الكبير البن سعد8/517 ،

()9

الكاشف2/350 ،

()10

تقريب التهذيب ،/650 ،ترجمة7414 :

()11

الثقات البن حبان7/562 ،

()12

بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى ضرب الدنانير والدراهم (األنساب)8/387 ،

()13

تاريخ السلم23/213 ،

()14

أخبار أصبهان7/48 ،

()15

تهذيب الكمال30/75-76 ،

()16

المعجم المشتمل/307 ،

()17

الكاشف ،2/329 ،ترجمة5902 :

()18

الجرح والتعديل9/88 ،

()19

تقريب التهذيب ،/635 ،ترجمة7221 :

()20

الثقات البن حبان9/241 ،
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ِسماكِبنِحربِبنِأوسِالذهليِِ،أبوالمغيرةِالكوفيِ(123هـ)ِ،صدوقِتغيرِبأخرةِروايتهِعنِعكرمةِمضطربةِ،ختِمِ4روى عن :عكرمة مولى ابن عباس ،ومعاوية بن قرة المزني ،والنعمان بن بشير .روى عنه :إسرائيل بن يونس ،وحماد بن
سلمة ،وسفيان الثوري( .)1قال سفيان الثوري :ما يسقط لسماك بن حرب حديث ،وقال ابن معين :ثقة وكان شعبة يضعفه ،وقال
ابن عمار :يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه ،وقال ابن خراش :في حديثه لين( ،)2وقال أحمد :مضطرب الحديث ،وقال
أبو حاتم :صدوق ثقة( ،)3وقال العجلي :جائز الحديث...إال أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس وربما قال:
قال النبي  وانما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس وكان سفيان يضعفه بعض الضعف( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
يخطئ كثي ار( ،)5وقال الذهبي :ثقة ساء حفظه( ،)6وقال ابن حجر :صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة
فكان ربما تلقن(ِ .)7
ِعكرمةِمولىِعبدِاهللِبنِعباسِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ107هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)46ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلب ،أبوِالعباس (ِ68هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف ألن سماك صدوق تغير بأخرة ،وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
الحديثِالثامنِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية يحيى بن آدم ،فأنبأنا بها أبو محمد هبة اهلل بن أحمد األكفاني ،أنا أبو الحسن بن أبي الحديد] ،أنا[( )8أبو محمد بن
أبي نصر ،أنا أبو علي الحسن بن حبيب ،نا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ،نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،نا يحيى بن
ين] المؤمنون[50 :
آدم ،نا إس ارئيل ،عن سماك ،عن عكرمة ،عن ابن عباس في قوله :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
قال :دمشق .تابعهما محمد بن كثير الكوفي عن إس ارئيل(.)9
 سبق تخريجه بالحديث السادس واألربعينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِابنِال كفانيِ(ِ444هـِِ524ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِأحمدِبنِعبدِالواحدِبنِمحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِالدمشقيِ(ِ386هـِِ469ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبيه ،وجده ،وابن أبي نصر( .)10روى عنه :هبة اهلل بن األكفاني ،وعبد الكريم بن حمزة ،واسماعيل بن السمرقندي.
قال الذهبي

()11

()1

وابن األكفاني( :)12ثقة وزاد الذهبي :مأمون ا ومرة :جليلا.

تهذيب الكمال12/115-117 ،

()2

تاريخ بغداد10/297-299 ،

()3

الجرح والتعديل4/279-280 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/207 ،

()5

الثقات البن حبان4/339 ،

()6

الكاشف ،1/465 ،ترجمة2141 :

()7

تقريب التهذيب ،/256 ،ترجمة2624 :

()8

ليست باألصل وأثبتها على نسق رواية أبي الحسن ابن أبي الحديد بالحديث الخمسين ليستقيم سياق السناد

()9

تاريخ مدينة دمشق1/204 ،

()10

تاريخ السلم31/280 ،

()11

سير أعلم النبلء18/418-419 ،

()12

تاريخ السلم31/281 ،
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ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِالحسنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِجعفرِبنِمحمدِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالفريابيِ(ِ207هـِِ301ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)47ِإسحاقِبنِإبراهيمِبنِمخلدِالحنظليِ(ِ،)1أبوِيعقوبِالمروزيِابنِراهويهِ(ِ161هـِِ238ِ-هـ)ِ،ثقةِثبتِ،خِمِدِتِسروى عن :يحيى بن آدم ،ومعتمر بن سليمان ،ووكيع بن الجراح .روى عنه :جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ،وأحمد بن
سعيد الدارمي ،وابن معين( .)2قال الخطيب :كان أحد أئمة المسلمين وعلما من أعلم الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ
والصدق والورع والزهد( ،)3وقال نعيم بن حماد :إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه( ،)4وقال أحمد
وقد سئل عنه :من مثل إسحاق؟ مثل إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ،وقال النسائي :أحد األئمة،
وقال أيو يعقوب :ثقة مأمون ،وقال سعيد بن ذؤيب :ما أعلم على وجه األرض مثل إسحاق( ،)5وقال أبو زرعة :ما رؤي أحفظ
من إسحاق ،وقال أبو حاتم :والعجب من إتقانه وسلمته من الغلط مع ما رزق من الحفظ( ،)6وقال مرة :إمام من أئمة
المسلمين ،وقال قتيبة بن سعيد :إمام( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان إسحاق من سادات زمانه فقها وعلما وحفظا
ونظ ار ممن صنف الكتب وفرع السنن وذب عنها وقمع من خالفها( ،)8وقال ابن حجر :ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل
ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير( ،)9وقال أبو داود :تغير قبل أن يموت بخمسة أشهر وسمعت منه في تلك األيام ورميت
به(.)10
ِيحيىِبنِآدمِبنِسليمانِالقرشيِالمويِ،أبوِزكرياِالكوفيِ(ِ130هـِِ203ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :إسرائيل بن يونس ،وسفيان الثوري ،وسفيان بن عيينة .روى عنه :إسحاق بن راهويه ،وأحمد بن حنبل ،والحسن بن
علي الخلل( .)11قال أبو حاتم وابن معين

()12

والعجلي

()13

وابن سعد

()14

وابن حجر( :)15ثقة وزاد :حافظ فاضل ،وذكره ابن حبان

في الثقات وقال :كان متقن ا يتفقه(ِ .)16
ِإسرائيلِبنِيونسِبنِأبيِإسحاقِالسبيعيِ(ِ100هـِِ160ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)46ِسماكِبنِحربِ،أبوِالمغيرةِالكوفيِ(ِ123هـ) .صدوق تغير بأخرة روايته عن عكرمة مضطربة ،سبق بالحديث (ِ .)47()1
()2

بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة هذه النسبة إلى بني حنظلة ،وهم جماعة من غطفان (األنساب)4/284 ،
تهذيب الكمال2/373-377 ،

()3

تاريخ بغداد7/362 ،

()4

تاريخ بغداد7/367 ،

()5

تاريخ بغداد7/368-369 ،

()6

تاريخ بغداد7/372 ،

()7

الجرح والتعديل2/210 ،

()8
()9

الثقات البن حبان8/116 ،

تقريب التهذيب ،/71 ،ترجمة332 :

()10
()11

تاريخ بغداد7/374 ،

تهذيب الكمال31/188-190 ،

()12

الجرح والتعديل9/129 ،

()13

تاريخ الثقات للعجلي/468 ،

()14

الطبقات الكبير البن سعد8/526 ،

()15

تقريب التهذيب ،/656 ،ترجمة7496 :

()16

الثقات البن حبان9/252 ،
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ِعكرمةِمولىِعبدِاهللِبنِعباسِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ107هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)46ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلب ،أبوِالعباس (ِ68هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن سماك صدوق تغير بأخرة ،وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
الحديثِالتاسعِِوالربعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون ،أنا أبو علي الحسن بن الحسين بن دوما ،أنا أبو
بكر أحمد بن جعفر بن سالم ،نا أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم األبار ،نا عبد األعلى بن حماد ،نا عبد الوهاب بن عبد
ين] المؤمنون:
المجيد ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب ،عن عبد اهلل بن سلم وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 [50قال :هي دمشق .كذا قال عبد اهلل بن سلم(.)1
 أخرجه أبو إسحاق النيسابوري في (الكشف والبيان) ( )7/49من طريق عبد المجيد عن يحيى بن سعيد به مختلف األلفاظ. وأخرجه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) ( )2/86حديث رقم  506من طريق يحيى بن سعيد به مختلف األلفاظ. وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ( )2/66حديث رقم  1685عن عبد الوهاب بن عبد المجيد به متقارب األلفاظ.وقد سأل عنه أباه فقال  -أبو حاتم :-لم يتابع عبد الوهاب على رواية هذا الحديث ،رواه ليث بن أبي سليمان والثوري وحماد
بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك والدراوردي وسليمان بن بلل كلهم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله عز
ين] المؤمنون [50 :ليس أحد منهم يقول عن عبد اهلل بن سلم .قلت ألبي :أيهما
وجل وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
أصح .قال  :أولئك أحفظ واهلل أعلم أيهما أصح ويحتمل أن يكون سمى لعبد الوهاب عبد اهلل بن سلم ولم يسم لهم(ِ .)2
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِأحمدِبنِالحسنِبنِأحمدِبنِخيرونِ،أبوِالفضلِالباقال نيِ(ِ404هـِِ488ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)31ِالحسنِبنِالحسينِبنِالعباسِبنِالفضلِبنِالمغيرةِ،أبوِعليِابنِدوماِالنعاليِ(ِ346(ِ)3هـِِ431ِ-هـ)ِ،ضعيفروى عن :أحمد بن جعفر بن سلم الختلي ،وسعد بن محمد الصيرفي ،ومخلد بن جعفر الدقاق .روى عنه :الخطيب .قال
الخطيب :كتبنا عنه وكان كثير السماع إال أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه( ،)4وقال الذهبي:
ضعيف(ِ .)5
ِأحمدِبنِجعفرِبنِمحمدِبنِسلمِبنِراشدِ،أبوِبكرِالختليِ(ِ278(ِ)6هـِِ365ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن علي األبار ،وأبي مسلم الكجي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل .روى عنه :الدارقطني ،وأبو الحسن بن
رزقويه ،ومحمد بن أبي الفوارس .قال الخطيب :كان صالح ا دين ا مكث ار ثقةا ثبت ا ،وقال محمد بن أبي الفوارس :وكان ثقةا( ،)7وقال

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/204 ،

علل الحديث البن أبي حاتم66/2 ،

()3

بكسر النون وفتح العين المهملة وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى عمل النعال وبيعها (األنساب)13/140 ،

()4

تاريخ بغداد8/255-256 ،

()5

تاريخ السلم29/341 ،

()6

بضم الخاء والتاء المشددة ،قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة (األنساب)5/44 ،

()7

تاريخ بغداد5/113-114 ،
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الذهبي :الحجة(ِ .)1
ِأحمدِبنِعليِبنِمسلمِ،أبوِالعباسِالنخشبيِالمعروفِبالبار(ِ290(ِ)2هـ)ِِ،ثقةروى عن :مسدد ،والعباس بن الوليد النرسي ،ومحمود بن غيلن .روى عنه :أحمد بن جعفر بن سلم ،ودعلج بن أحمد ،ويحيى
بن محمد بن صاعد .قال الخطيب :كان ثقة حافظا متقنا حسن المذهب ،وقال الدارقطني :ثقة( ،)3وقال الذهبي :الحافظ المتقن
المام الرباني(ِ .)4
ِعبدِالعلىِبنِحمادِبنِنصرِالباهليِ،موالهمِ،أبوِيحيىِالبصريِ،المعروفِبالنرسيِ(ِ237(ِ)5هـ)ِ،ثقةِ،خِمِدِسروى عن :عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،ومالك بن أنس ،ومعتمر بن سليمان .روى عنه :أحمد بن منصور الرمادي،
وزكريا بن يحيى السجزي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل( .)6قال ابن معين :النرسيان ثقتان( ،)7وقال مرة :ال بأس بهما( ،)8وقال
صالح جزرة :صدوق ،وقال النسائي :ليس به بأس ،وقال ابن خراش :صدوق( ،)9وقال أبو حاتم :ثقة( ،)10وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)11وقال الذهبي :المحدث الثبت( ،)12وقال ابن حجر :ال بأس به(ِ .)13
ِعبدِالوهابِبنِعبدِالمجيدِبنِالصلتِالثقفيِ،أبوِمحمدِالبصري(ِ108هـِِ194ِ-هـ)ِ،ثقةِتغيرِبأخرةِفحجبِ،عروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،وأيوب السختياني ،ومالك بن دينار .روى عنه :محمد بن إدريس الشافعي ،وابن معين،
ومحمد بن سلم البيكندي( .)14قال ابن معين :ثقة( ،)15وقال مرة :اختلط بأخرة( ،)16وقال علي بن المديني :ليس في الدنيا كتاب
عن يحيى أصح من كتاب عبد الوهاب( ،)17وقال أبو داود :جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغي ار فحجب الناس عنهم(،)18
وقال ابن سعد :كان ثقةا وفيه ضعف( ،)19وقال العجلي :ثقة( ،)20وذكره ابن حبان في الثقات( ،)21وقال ابن حجر :ثقة تغير قبل
موته بثلث سنين(ِ .)22

()1
()2

سير أعلم النبلء16/82 ،

بفتح األلف وتشديد الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى عمل البر وهي جمع البرة التي يخاط بها الثياب (األنساب)1/86 ،

()3

تاريخ بغداد5/501-502 ،

()4

سير أعلم النبلء13/443 ،

()5

بفتح النون وسكون الراء وكسر السين المهملة ،هذه النسبة إلى النرس ،وهو نهر من أنهار الكوفة عليه عدة من القرى (األنساب)13/74 ،

()6

تهذيب الكمال16/348-350 ،

()7

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/358 ،ترجمة352 :

()8
()9

سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،/432 ،ترجمة657 :

تاريخ بغداد12/357 ،

()10
()11

الجرح والتعديل6/29 ،

الثقات البن حبان8/409 ،

()12

الكاشف ،1/610 ،ترجمة3076 :

()13

تقريب التهذيب ،/351 ،ترجمة3730 :

()14

تهذيب الكمال18/503-505 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/54 ،ترجمة62 :

()16

الجرح والتعديل6/71 ،

()17

المعرفة والتاريخ1/650 ،

()18

الضعفاء الكبير للعقيلي3/75 ،

()19

الطبقات الكبير البن سعد9/290 ،

()20

تاريخ الثقات للعجلي/314 ،

()21

الثقات البن حبان7/132 ،

()22

تقريب التهذيب ،/401 ،ترجمة4261 :
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ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِبنِعمروِبنِسهلِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :سعيد بن المسيب ،وسليمان بن يسار ،وعكرمة مولى ابن عباس .روى عنه :عبد الوهاب الثقفي ،وعبد الملك بن
جريج ،ومالك بن أنس( .)1وثقه هشام بن عروة والثوري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة( )2والعجلي( )3وابن سعد

()4

والذهبي( )5وابن حجر( ،)6وذكره في المرتبة األولى من مراتب المدلسين( ،،)7وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)8
ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِبنِأبيِوهبِبنِعمروِالقرشيِ،المخزوميِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص .روى عنه :يحيى بن سعيد
األنصاري ،وسالم بن عبد اهلل بن عمر ،وقتادة بن دعامة( .)9وثقه قتادة وسليمان بن موسى وأحمد وأبو زرعة

()10

والذهبي

()12

وابن حجر

()13

والعجلي

()11

وقال :اتفقوا على أن مرسلته أصح المراسيل ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات

التابعين فقه ا ودين ا وورع ا وعلم ا وعبادةا وفضلا(ِ .)14

ِ-عبدِاهللِبنِسالمِبنِالحارثِاإلسرائيليِ(ِ،)15أبوِيوسفِال نصاريِِ،وهوِأحدِالحبارِ(ِ43هـ)

()16

روى عن :النبي  .روى عنه :أبو سعيد المقبري ،وابنه يوسف بن عبد اهلل بن سلم ،وعطاء بن يسار(ِ .)17
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن ابن دوما النعالي ضعيف ،والحديث عند ابن أبي حاتم في العلل عن عبد
الوهاب بن عبد المجيد ،وعبد الوهاب ثقة تغير بأخرة لكن حجبه أهله فلم يحدث ،وأبو حاتم ذكر أنه لم يتابع عبد الوهاب على
رفعه إلى عبد اهلل بن سلم أحد ،ولكن لم يضعف رواية عبد المجيد ،فلعلها زيادة ثقة مقبولة ،فاألثر صحيح بإذن اهلل.
الحديثِالخمسونِ:قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه غيره عن عبد الوهاب الثقفي ،ولم يذكر فيه عبد اهلل بن سلم.
أنبأناه أبو محمد بن األكفاني ،أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ،أنا أبو محمد بن أبي نصر ،أنا أبو علي الحسن بن حبيب ،نا أبو
بكر جعفر بن محمد ،نا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ،قاال :نا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال :سمعت يحيى بن سعيد
قال :سمعت سعيد بن المسيب :فذكر مثله لم يذكر عبد اهلل بن سلم(.)18

()1

تهذيب الكمال31/346-350 ،

()2

الجرح والتعديل9/148-149 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/472 ،

()4

الطبقات الكبير البن سعد7/518 ،

()5

الكاشف ،2/366 ،ترجمة6176 :

()6

تقريب التهذيب ،/661 ،ترجمة7559 :

()7

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/27 ،ترجمة32 :

()8

الثقات البن حبان5/521 ،

()9

تهذيب الكمال11/66-70 ،

()10

الجرح والتعديل4/60-61 ،

()11

تاريخ الثقات للعجلي/188 ،

()12

الكاشف ،1/444 ،ترجمة1960 :

()13

تقريب التهذيب ،/235 ،ترجمة2396 :

()14

الثقات البن حبان4/274 ،

()15

بكسر األلف وسكون السين المهملة وفتح الراء بعدها األلف ثم اليائين آخر الحروف وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى إسرائيل وهو اسم (األنساب)1/219 ،

()16

االستيعاب في معرفة األصحاب3/921 ،

()17

تهذيب الكمال15/74-75 ،

()18

تاريخ مدينة دمشق1/205 ،
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 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/205-206من طرق مالك وسفيان وشعبة ومعمر وابن نمير وابن لهيعةويزيد بن هارون عن يحيى به متقارب األلفاظ.
 وأخرجه سفيان الثوري ( )1/216في تفسيره عن يحيى بن سعيد به متقارب األلفاظ. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( )3/23من طريق معمر عن يحيى به متقارب األلفاظ. وأخرجه الطبري في تفسيره ( )30/1من طريق شعبة عن يحيى به متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( )12/190حديث رقم  33130عن يزيد عن يحيى به متقارب األلفاظ. وأخرجه السمعاني في فضائل الشام ( )1/14حديث رقم  34من طريق ابن نمير عن يحيى به متقارب األلفاظ. وأخرجه السمعاني كذلك في فضائل الشام ( )1/15حديث رقم  35من طريق ابن لهيعة عن يحيى به متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن عدي في الكامل ( )5/253من طريق ابن لهيعة عن يحيى به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِابنِال كفانيِ(ِ444هـِِ524ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِأحمدِابنِأبيِالحِديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)48ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِالحسنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِجعفرِبنِمحمدِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالفريابيِ(ِ207هـِِ301ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)47ِمحمدِبنِالمثنىِبنِعبيدِبنِقيسِبنِدينارِالعنزيِ(ِ،)1أبوِموسىِالبصريِالحافظِالزمنِ(ِ167هـِِ252ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،ومعتمر بن سليمان ،ووكيع بن الجراح .روى عنه :جعفر بن محمد الفريابي،
وأبو بكر عبد اهلل بن أبي داود ،وأبو حاتم الرازي( .)2قال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :صالح الحديث صدوق( ،)3وقال
الخطيب :وكان ثقةا ثبتا احتج سائر األئمة بحديثه ،وقال محمد بن علي النيسابوري :حجة ،وقال صالح جزرة :صدوق اللهجة،
وقال النسائي :ال بأس به ،وقال ابن خراش :كان من األثبات( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان صاحب كتاب ال يحدث
إال من كتابه( ،)5وقال الذهبي :ثقة ورع( ،)6وقال ابن حجر :ثقة ثبت(ِ .)7
ِمحمدِبنِبشارِبنِعثمانِبنِداودِبنِكيسانِالعبديِ،أبوِبكرِالبصريِبندارِ(ِ167هـِِ252ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،ومعتمر بن سليمان ،ويحيى بن سعيد القطان .روى عنه :جعفر بن أحمد
الشاماتي ،وزكريا بن يحيى الساجي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل( .)8قال العجلي :ثقة كثير الحديث( ،)9وقال عبد اهلل بن محمد

()1

بفتح العين المهملة والنون وكسر الزاي ،هذه النسبة إلى عنزة ،وهو حي من ربيعة ،وهو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (األنساب)9/391 ،

()2

تهذيب الكمال26/359-362 ،

()3

الجرح والتعديل8/95 ،

()4

تاريخ بغداد4/458-461 ،

()5

الثقات البن حبان9/111 ،

()6

الكاشف ،2/214 ،ترجمة5134 :

()7

تقريب التهذيب ،/562 ،ترجمة6264 :

()8

تهذيب الكمال24/511-513 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/401 ،
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بن سيار الفرهياني( :)1ثقة ،وقال ابن خزيمة :المام ،وقال النسائي :صالح ومرة :ليس به بأس( ،)2وقال أبو حاتم :صدوق(،)3
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان ممن يحفظ حديثه ويقرؤه من حفظه( ،)4وقال الذهبي :وثقه غير واحد( ،)5وقال ابن حجر:
ثقة(ِ .)6
ِعبدِالوهابِبنِعبدِالمجيدِالثقفيِ،أبوِمحمد(ِ108هـِِ194ِ-هـ) .ثقة تغير بأخرة فحجب ،سبق بالحديث (ِ .)49ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح ،عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة تغير قبل موته بثلث سنين فحجب ولم

يحدث ،وقد تابعه شعبة وابن نمير وابن لهيعة ويزيد عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري وغيرهم ،فاألثر صحيحِ .
الحديثِالواحدِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وكذا رواه عن يحيى بن سعيد مالك بن أنس ،وسفيان بن سعيد الثوري ،وسفيان بن عيينة ،وشعبة بن الحجاج ،ومعمر بن
ارشد ،وعبد اهلل بن نمير الهمداني الكوفي ،وعبد اهلل بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري ،ويزيد بن هارون الواسطي لم
يذكروا فيه عبد اهلل بن سلم .فأما رواية مالك والثوري :فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا محمد بن أحمد بن محمد بن
أبي الصقر ،أنا شعيب بن عبد اهلل بن أحمد بن المنهال  -بمصر  -أنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة
الرزي ،نا روح بن الفرج أبو الزنباع ،نا أبو الحسن أحمد بن زيد الق ازز الرملي ،نا أيوب بن سويد ،عن سفيان ومالك ،عن
ا
ين] المؤمنون[50 :
يحيى بن سعيد األنصاري ،عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
قال :دمشق(.)7
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِإسماعيلِ،أبوِطاهرِبنِأبيِالصقرِاللخميِال نباريِالخطيبِ(ِ396هـِِ476ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي ،ومحمد بن الحسين الصنعاني ،وعبد الوهاب المري .روى عنه :إسماعيل بن
أحمد السمرقندي ،وأبو بكر الخطيب ،والحافظ ابن ناصر( .)8قال الذهبي :المام المحدث الخطيب( ،)9وقال ابن الجوزي :كان
ثقةا ثبت ا فاضلا صوام ا قوام ا(ِ .)10

()1
()2

فرهاذان :أظنها من قرى نسا بخراسان ،ينسب إليها عبد اهلل بن محمد بن سيار أبو محمد الفرهاذاني ويقال :الفرهياني النسائي (معجم البلدان)4/258 ،

تاريخ بغداد2/462-463 ،

()3

الجرح والتعديل7/214 ،

()4

الثقات البن حبان9/111 ،

()5

الكاشف ،2/159 ،ترجمة4740 :

()6

تقريب التهذيب ،/525 ،ترجمة5754 :

()7

تاريخ مدينة دمشق1/205 ،

()8
()9

تاريخ السلم32/175-176 ،
سير أعلم النبلء18/578 ،

()10

المنتظم16/232 ،
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ِشعيبِبنِعبدِاهللِبنِالمنهالِ،أبوِعبدِاهللِالمصريِ(ِ434هـ)ِ،صدوقروى عن :أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي .روى عنه :أحمد بن إبراهيم بن الحطاب الرازي ،وأبو الحسن الخلعي
قال الذهبي :مسند مصر( ،)1وقال أبو إسحاق الحبال :يتكلم في مذهبه ،قال الذهبي :كأنه يريد الرفض ألنه مل( )2مصر وقال:
كان أسند من بقي بديار مصر(ِ .)3
ِأحمدِبنِالحسنِبنِإسحاقِبنِعتبةِ،أبوِالعباسِالرازيِثمِالمصريِ(ِ268هـِِ357ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي الزنباع روح بن الفرج ،ومقدام بن داود ،ويحيى بن عثمان بن صالح .روى عنه :شعيب بن عبد اهلل بن المنهال،
وعبد الغني المصري ،ومحمد بن الفضل بن نظيف الفراء .قال الذهبي :وكان صدوق ا( ،)4وقال مرة :المحدث الصادق(ِ .)5
ِروحِبنِالفرجِالقطانِ،أبوِالزنباعِالمصريِ(ِ204هـِِ282ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :إبراهيم بن مخلد الطالقاني ،وسعيد بن كثير بن عفير ،وعمرو بن خالد الحراني .روى عنه :أحمد بن الحسن بن
عقبة الرازي( ،)6وأبو جعفر أحمد بن سلمة الطحاوي ،وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني( .)7قال الكندي :كان من أوثق
الناس ،وقال الخطيب :ثقة( ،)8ووثقه الدارقطني في سننه( ،)9وقال الطحاوي :كان من أوثق الناس ،وقال الذهبي :محدث مكثر
مقبول( ،)10وقال ابن حجر :ثقة(ِ .)11
ِأبوِالحسنِأحمدِبنِزيدِالقزازِالرمليِ(ِ،)12ثقة ِروى عن :أيوب بن سويد .روى عنه :محمود بن إبراهيم بن سميع .قال أبو حاتم :ثقة(ِ .)13
ِأيوبِبنِسويدِالرمليِ،أبوِمسعودِالحميريِالسيبانيِ(ِ193(ِ)14هـ)ِ،صدوقِيخطئِ،دِتِقروى عن :سفيان الثوري ،والسري بن يحيى ،ويونس بن يزيد األيلي .روى عنه :أحمد بن زيد الرملي ،ومحمد بن إدريس
الشافعي ،ويونس بن عبد األعلى الصدفي( .)15قال ابن معين :كان يقلب حديث ابن المبارك والذي حدث به عن مشايخه الذين
أدركهم فيقلبه على نفسه ،وقال أبو حاتم :لين الحديث( ،)16وقال ابن معين مرة :ليس بشئ( ،)17وقال البخاري :يتكلمون فيه(،)18
()1
()2

سير أعلم النبلء17/513 ،

أي شيخها

()3

تاريخ السلم29/403 ،

()4

تاريخ السلم26/155 ،

()5

سير أعلم النبلء16/113 ،

()6

تاريخ السلم21/177 ،

()7

تهذيب الكمال9/250 ،

()8
()9

تهذيب التهذيب3/297 ،
سنن الدارقطني5/476 ،

()10
()11

تاريخ السلم21/177 ،

تقريب التهذيب ،/199 ،ترجمة1967 :

()12

بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى بلدة من بلد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة (األنساب)6/169 ،

()13

الجرح والتعديل2/51 ،

()14

بفتح السين المهملة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وبعدها باء منقوطة بواحدة وفي آخرها نون بعد األلف ،هذه النسبة إلى سيبان وهو بطن من حمير

()15

تهذيب الكمال3/474-475 ،

(األنساب)7/332 ،
()16

الجرح والتعديل2/250 ،

()17

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/69 ،ترجمة135 :

()18

التاريخ الكبير1/417 ،
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وقال النسائي :ليس بثقة( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان ردئ الحفظ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه
ألن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة( ،)2وقال ابن عدي :يقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه
ويقع فيه ما ال يوافقونه عليه ويكتب حديثه في جملة الضعفاء( ،)3وقال ابن حجر :صدوق يخطئ(ِ .)4
ِسفيانِالثوريِ،أبوِعبدِاهللِالكوفيِ(ِ97هـِِ160ِ-هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)31ِمالكِبنِأنسِبنِمالكِبنِأبيِعامرِالصبحيِالحميريِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ93هـِِ179ِ-هـ)(ِ،)5ثقةِإمامِ،عروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،ويزيد بن رومان ،ويزيد بن عبد اهلل بن الهاد( .)6روى عنه :إسماعيل بن علية ،واسماعيل
بن أبي أويس ،وأشهب بن عبد العزيز( .)7وثقه ابن عيينة ويحيى بن سعيد وأحمد وابن معين وأبو حاتم والشافعي( )8والبخاري
وابن سعد

()10

()9

وابن حجر( ،)11وذكره في المرتبة األولى من مراتب المدلسين( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان مالك

رحمه اهلل أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث ولم يكن يروي إال ما صح وال يحدث
إال عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك(ِ .)13
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن أيوب بن سويد صدوق يخطئ ،واألثر ورد من طرق يصحح بعضها
بعضا كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالثانيِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية ابن عيينة :فأخبرنا بها أبو علي الحسن بن المظفر بن السبط ،أنا أبي أبو سعد المظفر بن الحسن بن المظفر ،أنا
أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس ،نا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد اهلل الديبلي ،نا أبو عبيد اهلل سعيد بن
ين
عبد الرحمن ،نا سفيان ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
]المؤمنون [50:قال :يقال إنها دمشق(.)14
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
()1

الضفعاء والمتروكين للنسائي ،/47 ،ترجمة30 :

()2

الثقات البن حبان8/125 ،

()3

الكامل في الضعفاء البن عدي2/28 ،

()4

تقريب التهذيب ،/92 ،ترجمة615 :

()5

تهذيب الكمال27/91 ،

()6

تهذيب الكمال27/105 ،

()7

تهذيب الكمال27/107 ،

()8

الجرح والتعديل8/204-206 ،

()9

التاريخ الكبير للبخاري7/310 ،

()10

الطبقات الكبير البن سعد7/575 ،

()11

تقريب التهذيب ،/575 ،ترجمة6425 :

()12

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/23 ،ترجمة22 :

()13

الثقات البن حبان7/459 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق1/205 ،
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ِالحسنِبنِالمظفرِبنِالحسنِبنِالمظفرِبنِيزيدِ،أبوِعليِبنِأبيِسعدِالسبطِ(ِ447هـِِ523ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبيه ،وأبي محمد الجوهري ،وأبي الحسين بن المهتدي باهلل .روى عنه :أبو القاسم ابن عساكر ،وابنه هبة اهلل ،ويحيى
بن يوسف( .)1قال ابن عساكر :ثقة(ِ .)2
ِالمظفرِبنِالحسنِبنِالمظفرِ،أبوِسعدِ،سبطِأبيِبكرِبنِال لِالهمذانيِ(ِ381هـِِ461ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي ،وجده أحمد بن علي بن الل ،وأبي أحمد بن جامع الدهان .روى عنه :الخطيب
و قال :ثقة(ِ .)3
سي( )4المكيِالعطارِ(ِ312هـِِ405ِ-هـ)ِِ،ثقة
ِأحمدِبنِإبراهيمِبنِأحمدِبنِعليِبنِفراسِ،أبوِالحسنِالعبق ِروى عن :أبي جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي ،وأبي سعيد بن األعرابي ،وبكير بن محمد الحداد .روى عنه :مظفر بن الحسن
سبط ابن الل ،وأبو طالب العشاري ،وأبو عمران الفارسي .قال أبو ذر في معجمه :ثقة ثبت ،ووثقه السجزي ،وقال العتيقي :ثقة
صدوق ،وقال ابن بشكوال :من المسندين الثقات ،وقال الذهبي :القاضي العدل...مسند الحجاز(ِ .)5
لي( )6ثمِالمكيِ(ِ322هـ)ِ،صدوق
ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِعبدِاهللِبنِالفضلِ،أبوِجعفرِالديب ِروى عن :سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ،والحسين بن الحسن المروزي ،ومحمد بن زنبور .روى عنه :أحمد بن إبراهيم بن
فراس العبسقي ،وأبو بكر بن المقرئ ،وأبو أحمد الحاكم .قال الذهبي :المحدث الصدوق( ،)7وقال مرة :صدوق مقبول(ِ .)8
ِسعيدِبنِعبدِالرحمنِبنِحسانِالقرشيِ،أبوِعبيدِاهللِالمخزوميِالمكيِ(ِ249هـ)ِ،ثقةِ،تِسروى عن :سفيان بن عيينة ،وابراهيم بن عيينة ،وعبد اهلل بن الوليد العدني .روى عنه :محمد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن الفضل
الدنبلي المكي ،والترمذي ،والنسائي( .)9قال النسائي

()10

والذهبي

()11

وابن حجر( :)12ثقة ،وقال النسائي في موضع :ال بأس به(،)13

وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)14
ِسفيانِبنِعيينةِبنِأبيِعمرانِِ،واسمهِ:ميمونِالهال ليِ،أبوِمحمدِالكوفيِ(ِ107هـِِ198ِ-هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،وهشام بن عروة ،ومنصور بن المعتمر .روى عنه :سعيد بن عبد الرحمن المخزومي،
وسعيد بن منصور ،وأبو أسامة حماد بن أسامة( .)15قال سفيان الثوري :أحد األحدين ،وقال عبد الرحمن بن مهدي :أعلم الناس
()1
()2

تاريخ السلم36/81-82 ،

تاريخ مدينة دمشق13/394 ،

()3

تاريخ بغداد15/164-165 ،

()4

هذه النسبة إلى عبد القيس ،وقد ذكرنا أنه ينسب إلى العبدي أيضا والعبقسي أشهر (األنساب)9/207 ،

()5
()6

سير أعلم النبلء17/181-183 ،

بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وضم الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى ديبل ،وهي بلدة من بلد ساحل البحر من بلد الهند قريبة

من السند (األنساب)5/439 ،
()7

سير أعلم النبلء15/9-10 ،

()8

تاريخ السلم24/113 ،

()9

تهذيب الكمال10/526 ،

()10

المعجم المشتمل /128 ،ترجمة367 :

()11

الكاشف ،1/440 ،ترجمة1917 :

()12

تقريب التهذيب ،/229 ،ترجمة2348 :

()13

المعجم المشتمل /128 ،ترجمة367 :

()14

الثقات البن حبان8/270 ،

()15

تهذيب الكمال11/177-184 ،
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بحديث الحجاز ،وقال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم :إمام ثقة( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من الحفاظ المتقنين
وأهل الورع والدين( ،)2وقال العجلي :ثقة ثبت في الحديث( ،)3وقال ابن سعد :وكان ثقةا ثبت ا كثير الحديث حجة( ،)4وقال الذهبي:
ثقة ثبت حافظ إمام( ،)5وقال محمد بن عبد اهلل بن عمار  :سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول :أشهد أن سفيان بن عيينة
اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه ال شئ( ،)6وقال الذهبي معقبا على هذا القول :سمع منه فيها محمد
بن عاصم صاحب ذلك الجزء العالي ويغلب على ظني أن سائر شيوخ األئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع فأما سنة ثمان
وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها ألنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر وأنا أستبعد هذا الكلم من القطان وأعده غلطا
من ابن عمار فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز فمتى تمكن
يحيى من أن يسمع اختلط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى
متعنت جدا في الرجال وسفيان فثقة مطلق ا واهلل أعلم( ،)7وقال ابن حجر :ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة
وكان ربما دلس لكن عن الثقات( ،)8وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(ِ .)9
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن محمد بن إبراهيم الديبلي صدوق ،واألثر ورد من طرق يصحح بعضها
بعضا كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالثالثِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية شعبة :وأنبأنا بها أبو محمد بن األكفاني ،أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ،أنا أبو محمد بن أبي نصر ،أنا الحسن بن
حبيب ،نا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ،نا عبيد اهلل بن معاذ ،نا خالد بن الحارث ،نا شعبة ،أخبرني يحيى بن سعيد ،قال:
ين] المؤمنون [50 :قال :هي دمشق(.)10
سمعت سعيد بن المسيب يقول في هذه اآلية وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِابنِال كفانيِ(ِ444هـِِ524ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِأحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)48ِ-عبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21

()1
()2

الجرح والتعديل4/226-227 ،
الثقات البن حبان6/403 ،

()3

تاريخ الثقات للعجلي/194 ،

()4

الطبقات الكبير البن سعد8/60 ،

()5

الكاشف ،1/449 ،ترجمة2002 :

()6

تهذيب الكمال11/196 ،

()7

ميزان االعتدال2/171 ،

()8
()9

تقريب التهذيب ،/240 ،ترجمة2451 :

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/32 ،ترجمة52 :

()10

تاريخ مدينة دمشق1/205 ،
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ِالحسنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِجعفرِبنِمحمدِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالفريابيِ(ِ207هـِِ301ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)47ِعبيدِاهللِبنِمعاذِبنِمعاذِبنِنصرِبنِحسانِالعنبريِ،أبوِعمروِالبصريِ(ِ237هـ)ِ،ثقةِ،خِمِدِسروى عن :خالد بن الحارث ،وبشر بن المفضل ،ومعتمر بن سليمان .روى عنه :جعفر بن محمد الفريابي ،وزكريا بن يحيى
الساجي ،وعثمان بن سعيد الدارمي( .)1قال أبو حاتم( )2وابن حجر( :)3ثقة وزاد :حافظ ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)4
ِخالدِبنِالحارثِبنِعبيدِبنِسليمانِبنِعبيدِبنِسفيانِ،أبوِعثمانِالبصريِ(ِ119هـِِ186ِ-هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :شعبة بن الحجاج ،وسفيان الثوري ،وهشام بن عروة .روى عنه :عبيد اهلل بن معاذ العنبري ،وعلي بن المديني،
وشعبة بن الحجاج( .)5قال أحمد :إليه المنتهى في التثبت ،وقال ابن معين( )6وابن سعد( )7وابن حجر( :)8ثقة وزاد :ثبت ،وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :كان من عقلء الناس ودهاتهم(.)9
ِشعبةِبنِالحجاجِبنِالوردِالعتكيِ(ِ)10ال زديِ،أبوِبسطامِالواسطيِ(ِ83هـِِ160ِ-هـ)ِ،ثقةِإمامِ،ع ِروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،وسماك بن حرب ،وسليمان األعمش .روى عنه :خالد بن الحارث ،وأبو أسامة حماد بن
أسامة ،وسفيان الثوري( .)11وثقه الثوري وأحمد وأبو حاتم
والذهبي

()18

()12

وابن معين

()13

وابن عيينة

()14

والقطان

()15

والعجلي

()16

وابن سعد

وابن حجر( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من سادات أهل زمانه حفظ ا واتقان ا وورع ا وفضلا( ،)20وقال

الذهبي :يخطئ في األسماء قليلا(ِ .)21
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح ،وقد ورد بأسانيد مختلفة عند ابن عساكر وغيره يصحح بعضها بعضا.
()1

تهذيب الكمال19/158-159 ،

()2

الجرح والتعديل5/335 ،

()3

تقريب التهذيب ،/409 ،ترجمة4341 :

()4

الثقات البن حبان8/406 ،

()5

تهذيب الكمال8/35-37 ،

()6

الجرح والتعديل3/325 ،

()7

الطبقات الكبير البن سعد9/293 ،

()8

تقريب التهذيب ،/173 ،ترجمة1619 :

()9

الثقات البن حبان6/267 ،

()10

بفتح العين المهملة والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف ،هذه النسبة إلى العتيك ،وهو بطن من األزد (األنساب)9/227 ،

()11

تهذيب الكمال12/479-487 ،

()12

الجرح والتعديل4/369-370 ،

()13

تاريخ ابن معين رواية الدوري4/162 ،

()14

تاريخ بغداد10/358 ،

()15

تاريخ بغداد10/363-364 ،

()16

تاريخ الثقات للعجلي/220 ،

()17

الطبقات الكبير البن سعد9/280 ،

()18

الكاشف ،1/485 ،ترجمة2278 :

()19

()17

تقريب التهذيب ،/270 ،ترجمة2790 :

()20

الثقات البن حبان6/446 ،

()21

الكاشف ،1/485 ،ترجمة2278 :
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الحديثِالرابعِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية معمر :فأخبرنا بها أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسني ،وأبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني  -إجازةا
 -قاال :أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد ،أنا جدي أبو بكر ،أنا محمد بن يوسف بن بشر ،أنا محمد بن

حماد ،أنا عبد الر ازق ،عن معمر ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب ،قال :هي دمشق ذات ق ارر ،ومعين :الغوطة(.)1
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنِسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِعليِبنِالحسنِبنِالحسينِبنِعليِبنِعبدِاهللِ،أبوِالحسنِالسلميِالموازينيِ(ِ428هـِِ514ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :أبي الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد ،رشأ بن نظيف ،وأبي القاسم بن الفرات( .)2روى عنه :أبو القاسم ابن
عساكر ،والسلفي ،ومحمد بن حمزة( .)3قال ابن عساكر :كان مستو ار ثقة( ،)4وقال الذهبي :الثقة (ِ .)5
ِأحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)48ِمحمدِبنِأحمدِبنِعثمانِ،أبوِبكرِبنِأبيِالحديدِ(ِ309هـِِ405ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِمحمدِبنِيوسفِبنِبشرِبنِالنضرِبنِمرداسِ،أبوِعبدِاهللِالهرويِِ ِويعرفِبغندر(ِ230هـِِ330ِ-هـ)(ِ،ِ)6ثقةروى عن :محمد بن حماد الطهراني ،والربيع بن سليمان المرادي ،ومحمد بن عوف الطائي .روى عنه :أبو بكر محمد بن أحمد
بن عثمان بن أبي الحديد ،والطبراني ،وأبو بكر األبهري( .)7قال الخطيب و :كان أحد الحفاظ الثقات...و كان ثقة اً( ،)8وقال أبو
الحسين الرازي :كان شيخ ا حافظ ا للحديث( ،)9وقال الذهبي :الحافظ الصادق( ،)10وقال مرة :الحافظ الثقة الرحال(ِ .)11
ِمحمدِبنِحمادِالطهرانيِ(ِ،)12أبوِعبدِاهللِالرازيِ(ِ271هـ)ِ،ثقةِ،قروى عن :عبد الرزاق بن همام ،وأبي عاصم الضحاك بن مخلد ،وعفان بن مسلم .روى عنه :أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن
بشر بن النضر بن مرداس الهروي ،وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الغزي ،وأبو علي إسماعيل بن الحسن
العسقلني(.)13

()1

تاريخ مدينة دمشق1/206 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق41/320 ،

()3

سير أعلم النبلء19/437-438 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق41/320 ،

()5

سير أعلم النبلء19/437 ،

()6

تاريخ بغداد4/641 ،

()7

سير أعلم النبلء15/252-253 ،

()8

تاريخ بغداد4/641 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق56/308 ،

()10

سير أعلم النبلء15/252 ،

()11

تذكرة الحفاظ3/837 ،

()12

بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى طهران ،وهي قرية كبيرة على باب أصبهان ،وطهران أيضا قرية بالري (األنساب،

()13

تهذيب الكمال25/89-90 ،

)9/103
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قال ابن أبي حاتم( )1وابن خراش والدارقطني( )2وابن حجر( :)3ثقة وزاد :لم يصب من ضعفه ،وذكره في المرتبة الثانية من مراتب
المدلسين( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال األبناسي :اقتصر – يعني ابن الصلح – على من سمع منه بعد تغيره على
إسحاق مع أنه سمع منه بعد عماه جماعة...و منهم محمد بن حماد الطهراني(ِ .)6
ِعبدِالرزاقِبنِهمامِبنِنافعِالحميريِ،موالهمِ،اليمانيِ،أبوِبكرِالصنعانيِ(ِ126(ِ)7هـِِ211ِ-هـ)ِ،ثقةِتغيرِبأخرةِ،عروى عن :معمر بن راشد ،ومعتمر بن سليمان ،وسفيان الثوري .روى عنه :محمد بن حماد الطهراني ،وأحمد بن محمد بن
حنبل ،واسحاق بن إبراهيم بن راهويه( .)8قال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)9وقال العجلي :ثقة...وكان يتشيع( ،)10وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه(،)11
وقال ابن حجر :ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع( ،)12وذكره في المرتبة الثانية من مراتب
المدلسين( ،)13وقال في مقدمة الفتح :احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل االختلط وضابط ذلك من سمع
منه قبل المائتين فأما بعدها فكان قد تغير( ،)14وقال األبناسي :اقتصر – يعني ابن الصلح – على من سمع منه بعد تغيره
على إسحاق مع أنه سمع منه بعد عماه جماعة...و منهم محمد بن حماد الطهراني(ِ .)15
ِمعمرِبنِراشدِال زديِالحدانيِ(ِ،)16أبوِعروةِبنِأبيِعمروِالبصريِ(ِ96هـِِ153ِ-هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :أيوب السختياني ،ويحيى بن أبي كثير ،ويحيى بن المختار الصنعاني .روى عنه :عبد الرزاق بن همام ،وعبد اهلل بن
المبارك ،ويحيى بن أبي كثير( .)17قال ابن جريج :لم يبق من أهل زمانه أعلم منه ،وقال أبو حاتم :ما حدث بالبصرة ففيه
أغاليط وهو صالح الحديث( ،)18وقال العجلي :رجل صالح( ،)19وقال يعقوب بن شيبة :ثقة ،وقال النسائي :الثقة المأمون(،)20

()1

الجرح والتعديل7/240 ،

()2

تاريخ بغداد3/79 ،

()3

تقريب التهذيب ،/530 ،ترجمة5829 :

()4

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/36 ،ترجمة62 :

()5

الثقات البن حبان9/129 ،

()6

الكواكب النيرات1/274 ،

()7

بفتح الصاد المهملة وسكون النون وفتح العين المهملة والنون بعد األلف ،هذه النسبة إلى صنعاء ،والمنتسب إليها بالخيار بين إثبات النون بعد األلف واسقاطها ،ويقال

()8

تهذيب الكمال18/52-55 ،

فيه صنعائي أيضا (األنساب)8/330 ،
()9

الجرح والتعديل6/39 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/302 ،

()11

الثقات البن حبان8/412 ،

()12

تقريب التهذيب ،/382 ،ترجمة4064 :

()13

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/34 ،ترجمة58 :

()14

فتح الباري (المقدمة :هدي الساري)1/419 ،

()15

الكواكب النيرات1/274 ،

()16

بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وفي آخرها نون بعد األلف ،هذه النسبة إلى حدان وهم من األزد وعامتهم بصريون (األنساب)4/83 ،

()17

تهذيب الكمال28/303-306 ،

()18

الجرح والتعديل8/256-257 ،

()19

تاريخ الثقات للعجلي/435 ،

()20

تهذيب الكمال28/309-310 ،
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وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان فقيها متقنا حافظا ورعا( ،)1وقال الذهبي :المام الحافظ شيخ السلم( ،)2وقال ابن
حجر :ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئ ا وكذا فيما حدث بالبصرة(ِ .)3
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن عبد الرزاق ثقة تغير بأخرة وقد أخذ عنه محمد بن حماد الطهراني بعد
االختلط كما أفاد بذلك األبناسي ونقله ابن الكيال في الكواكب النيرات وقد أوردنا ذلك في ترجمة عبد الرزاق ،وقولة :هي
دمشق ذات قرار ،صحيحة لغيرها ،كما بينا في دراسة الحديث الخمسين.
الحديثِالخامسِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية ابن نمير :فأخبرنا بها أبو عبد اهلل الحسن بن عبد الملك الخلل األديب  -بأصبهان  -أنا أبو طاهر بن محمد ،أنا
أبو بكر بن المقرئ ،نا أحمد بن الحسين بن طلب ،نا أحمد بن أبي الحواري ،نا ابن نمير ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن
ين] المؤمنون [50 :قال :هي دمشق(.)4
المسيب وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسينِبنِعبدِالملكِبنِالحسينِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِعبدِاهللِالصبهانيِالخال ل(ِ443(ِ)5هـِِ532ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :أبي طاهر عمر الحرفي ،وسعيد بن أبي سعيد العيار ،وأبي الفضل أحمد الباطرقاني .روى عنه :أبو القاسم ابن
عساكر ،وأبو سعد السمعاني ،وأبو موسى المديني( .)6قال ابن السمعاني :كثير المحفوظ ،وقال الذهبي :كان ثقةا صدوق ا(،)7
وقال مرة :الشيخ المام الصدوق(ِ .)8
ِعمرِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِطاهرِاإلصبهانيِ(ِ453هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)46ِأبوِبكرِابنِالمقرئ(ِ285هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)33ِالحسينِبنِمحمدِبنِأحمدِابنِطالبِ،أبوِنصرِ(ِ379هـِِ470ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِميمونِالغطفانيِ(ِ)9التغلبيِ(ِ،)10أبوِالحسنِابنِأبيِالحواريِ(ِ164(ِ)11هـِِ246ِ-هـ)ِ،ثقةِ،دِقروى عن :عبد اهلل بن نمير الهمداني ،وسفيان بن عيينة ،ووكيع بن الجراح .روى عنه :أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طلب
()1

الثقات البن حبان7/484 ،

()2

سير أعلم النبلء7/5 ،

()3

تقريب التهذيب ،/603 ،ترجمة6809 :

()4

تاريخ مدينة دمشق1/206 ،

()5

بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللم ألف ،هذه النسبة إلى عمل الخل أو بيعه (األنساب)5/239 ،

()6

تاريخ السلم36/278 ،

()7

تاريخ السلم36/279 ،

()8

سير أعلم النبلء19/620 ،

()9

بفتح الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وفتح الفاء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى غطفان ،وهي قبيلة من قيس عيلن وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلن –

نزلت الكوفة (األنساب)10/59 ،
()10

بفتح التاء المنقوطة باثنتين وسكون الغين المعجمة وكسر اللم والباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة (األنساب)3/57 ،

()11

هذا إنما يشبه النسبة وهو اسم (األنساب)4/295 ،
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المشغراني ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم( .)1قال عبد الرحمن بن أبي حاتم :سمعت أبي يحسن الثناء عليه ويطنب فيه( ،)2وذكره ابن
حبان في الثقات وكناه أبا العباس( ،)3وقال الذهبي :المام الحافظ( ،)4وقال ابن حجر :ثقة زاهد(ِ .)5
ِعبدِاهللِبنِنميرِالهمدانيِالخارفيِ(ِ،)6أبوِهشامِالكوفيِ(ِ115هـِِ199ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،وهشام بن عروة ،وسليمان األعمش .روى عنه :أحمد بن أبي الحواري ،وأحمد بن حنبل،
واسحاق بن منصور الكوسج( .)7قال ابن معين( )8والعجلي( )9وابن سعد

()10

وابن حجر( :)11ثقة ،وقال الذهبي :حجة( ،)12وقال أبو

حاتم :مستقيم األمر( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)14
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا طاهر األصبهاني صدوق ،واألثر ورد من طرق يصحح بعضها بعض ا
كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالسادسِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية ابن لهيعة :فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعود بن إسماعيل الجرجاني ،أنا أبو
القاسم حمزة بن يوسف بن إب ارهيم السهمي ،أنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني ،نا عبد الملك بن محمد ،نا أبو
األحوص

()15

ثنا ابن بكير ،حدثني الليث ،حدثني ابن لهيعة ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ربوة ذات

ق ارر ومعين قال :هي دمشق(.)16
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِ-إسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14

()1

تهذيب الكمال1/369-372 ،

()2

الجرح والتعديل2/47 ،

()3

الثقات البن حبان8/24 ،

()4

سير أعلم النبلء12/85 ،

()5

تقريب التهذيب ،/51 ،ترجمة61 :

()6

بفتخ الخاء المعجمة والراء بعد األلف في آخرها فاء ،هذه النسبة إلى خارف وهو بطن من همدان نزل الكوفة (األنساب)5/9 ،

()7

تهذيب الكمال16/225-227 ،

()8

الجرح والتعديل5/186 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/282 ،

()10

الطبقات الكبير البن سعد8/516 ،

()11

تقريب التهذيب ،/346 ،ترجمة3668 :

()12

الكاشف ،1/604 ،ترجمة3024 :

()13

الجرح والتعديل5/186 ،

()14

الثقات البن حبان7/60 ،

()15

في رواية ابن عدي في الكامل (ثنا ابن بكير) فهما راويان على الصحيح ،أبو األحوص راو وهو محمد بن الهيثم كما في مواضع في الكامل ،وابن بكير راو آخر،

()16

تاريخ مدينة دمشق1/206 ،

وهو الصواب الذي أثبتناه ،وفي أصل تاريخ دمشق (أبو األحوص بن بكير) وهذا خطأ
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ِإسماعيلِبنِمسعدةِبنِإسماعيلِ،أبوِالقاسمِاإلسماعيليِ(ِ)1الجرجانيِ(ِ407(ِ)2هـِِ477ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :حمزة السهمي ،وأبيه ،وعمه المفضل .روى عنه :إسماعيل بن السمرقندي ،وزاهر ووجيه ابنا الشحامي .قال الذهبي

()3

وابن الجوزي( :)4صدوق ،وقال ابن األثير :كان إمام ا فقيه ا شافعي ا محدث ا(ِ .)5
ِحمزةِبنِيوسفِبنِإبراهيمِ،أبوِالقاسمِابنِأبيِيعقوبِالقرشيِالسهميِ(ِ)6الجرجانيِ(ِ427هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد اهلل بن عدي ،وأبي بكر بن المقرئ ،وأبي الحسن الدارقطني .روى عنه :إسماعيل بن مسعدة السماعيلي ،وأبو
بكر البيهقي ،وابراهيم بن عثمان الجرجاني .قال الذهبي :الحافظ المحدث ابن المحدث...صنف التصانيف وتكلم في الجرح
والتعديل( ،)7وقال مرة :المام الحافظ المحدث المتقن المصنف( ،)8وقال السمعاني :أحد الحفاظ المكثرين(ِ .)9
ِعبدِاهللِبنِعديِبنِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِمباركِابنِالقطانِ،أبوِأحمدِالجرجانيِ(ِ277هـِِ365ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :بهلول بن إسحاق التنوخي ،ومحمد بن يحيى المروزي ،وأبي عبد الرحمن النسائي .روى عنه :حمزة بن يوسف
السهمي ،وأبو العباس بن عقدة ،وأبو سعد الماليني( .)10قال ابن عساكر :كان مصنف ا حافظ ا ثقةا على لحن فيه( ،)11وقال حمزة
بن يوسف :حافظا متقنا لم يكن في زمانه مثله( ،)12وقال أبو يعلى الخليلي :عديم النظير حفظا وجللةا( ،)13وقال أبو الوليد
الباجي :حافظ ال بأس به( ،)14وقال الذهبي :كان ال يعرف العربية مع عجمة فيه وأما في العلل والرجال فحافظ ال يجارى(ِ .)15
ِعبدِالملكِبنِمحمدِبنِعديِ،أبوِنعيمِالفقيهِالجرجانيِالمعروفِباإلستراباذيِ(ِ242(ِ)16هـِِ320ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عوف الحمصي ،ومحمد بن عبد اهلل بن الحكم ،والربيع بن سليمان .روى عنه :أبو أحمد بن عدي(،)17
والحافظ أبو علي النيسابوري( ،)18ومحمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني .قال الخطيب :أحد أئمة المسلمين ومن الحفاظ لشرائع

()1

بكسر األلف وسكون السين المهملة وفتح الميم وكسر العين المهملة بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها ،هذه النسبة إلى جماعة اسمهم إسماعيل (األنساب،

()2

بضم الجيم وسكون الراء المهملة والجيم والنون بعد األلف ،هذه النسبة إلى بلدة جرجان وهي بلدة حسنة فتحها يزيد بن المهلب أيام سليمان بن عبد الملك (األنساب،

)1/239
)3/237
()3

تاريخ السلم32/187-188 ،

()4

المنتظم16/234 ،

()5

الكامل في التاريخ8/438 ،

()6

بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى سهم ،وهو سهمان :سهم جمح وهما أخوان ابنا عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي منهم عمرو

()7

تاريخ السلم29/190-191 ،

بن العاص بن وائل بن سهم وولده ومواليده ،والثاني سهم (األنساب)7/312 ،
()8
()9

سير أعلم النبلء17/469 ،

األنساب7/314 ،

()10
()11

سير أعلم النبلء16/154-155 ،

تاريخ مدينة دمشق31/6 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق31/7 ،

()13

الرشاد للخليلي2/794 ،

()14

سير أعلم النبلء – 16/255 ،ولم أقف له في المطبوع من "التجريح والتعديل" للباجي

()15

تاريخ السلم26/341 ،

()16

بكسر األلف وسكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفتح الراء والباء الموحدة بين األلفين وفي آخرها الذال المعجمة ،هذه النسبة إلى استراباذ

()17

تاريخ جرجان/277 ،

()18

سير أعلم النبلء14/542 ،

وقد يلحقون فيه ألفا أخرى بين التاء والراء فيقولون استاراباذ إال أن األشهر هذا وهي بلدة من بلد مازندران بين سارية وجرجان (األنساب)1/199 ،
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الدين مع صدق وتورع وضبط وتيقظ( ،)1وقال أبو علي الحافظ (هو النيسابوري) :أحد األئمة...كان يحفظ الموقوفات والمراسيل
كما نحفظ نحن المسانيد( ،)2وقال حمزة السهمي :كان مقدما في الفقه والحديث( ،)3وقال الذهبي :الفقيه الحافظ الرحال( ،)4وقال
مرة :المام الحافظ الكبير الثقة( ،)5وقال الحاكم :كان من أئمة المسلمين ،وقال أبو سعد الدريسي :ما أعلم نشأ بأستراباذ مثله
في حفظه وعلمه( ،)6وقال السمعاني :أحد أئمة المسلمين( ،)7وقال ابن الجوزي :كان مقدما في الحديث والفقه(ِ .)8
ِمحمدِبنِالهيثمِبنِحمادِالثقفيِ،أبوِعبدِاهللِالبغداديِالقنطريِ(ِ)9أبوِالحوصِقاضيِعكب ار(ِ279(ِ)10هـ)ِ،ثقةِ،ق ِروى عن :يحيى بن بكير ،وسعيد بن عفير ،ويوسف بن عدي .روى عنه :موسى بن هارون الحافظ ،ومحمد بن عبد اهلل
الحضرمي مطين ،والقاضي المحاملي( .)11قال ابن خراش :من األثبات المتقنين ،وقال الدارقطني :من الثقات الحفاظ( ،)12وذكره
ابن حبان في الثقات وقال :مستقيم الحديث( ،)13وقال مسلمة بن قاسم :ثقة ،وقال أبو محمد ابن األخضر :كان فاضلا حافظا
ثقة( ،)14وقال الذهبي :كان يحفظ( ،)15وقال ابن حجر :ثقة حافظ(ِ .)16
ِيحيىِبنِعبدِاهللِبنِبكيرِالقرشيِالمخزوميِ،أبوِزكرياِالمصريِ(ِ154هـِِ231ِ-هـ)ِ،ثقةِفيِالليثِ،خِمِقروى عن :الليث بن سعد ،وعبد اهلل بن لهيعة ،ومالك بن أنس .روى عنه :أبو األحوص محمد بن الهيثم قاضي عكبرا،
والبخاري ،وأبو عبيد القاسم بن سلم( .)17قال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)18وقال النسائي :ضعيف( ،)19وقال في
موضع :ليس بثقة( ،)20وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به كان يفهم هذا الشأن( ،)21وذكره ابن حبان في الثقات( ،)22وقال
الخليلي :ثقة( ،)23وقال الباجي :تكلم بعض أهل الحديث في سماعه للموطأ وانه إنما سمعه بقراءة حبيب وهو ثبت في الليث(،)24
()1

تاريخ بغداد12/182-183 ،

()2

تاريخ بغداد12/184 ،

()3

تاريخ جرجان ،/276 ،ترجمة466 :

()4

تاريخ السلم24/130 ،

()5

سير أعلم النبلء14/541 ،

()6

تاريخ السلم24/131 ،

()7

األنساب1/200 ،

()8

المنتظم13/354 ،

()9

بفتح القاف وسكون النون وفتح الطاء المهملة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى القنطرة والى رأس القنطرة ،وهي القناطر على المواضع للعبور ،والى عدة مواضع

ببلد مختلفة (األنساب)10/498 ،
()10

بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة وقد يمد ويقصر والظاهر أنه ليس بعربي...و هو اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأوانا ،بينها وبين بغداد عشرة

()11

تاريخ بغداد4/573 ،

()12

تاريخ بغداد4/577 ،

فراسخ (معجم البلدان)4/142 ،

()13

الثقات البن حبان9/151 ،

()14

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ،10/379 ،وتوثيق مسلمة نقله ابن حجر في :تهذيب التهذيب9/499 ،

()15

الكاشف ،2/227 ،ترجمة5194 :

()16

تقريب التهذيب ،/571 ،ترجمة6367 :

()17

تهذيب الكمال31/401-403 ،

()18

الجرح والتعديل9/165 ،

()19

الضعفاء والمتروكون/248 ،

()20

تهذيب الكمال31/403 ،

()21

الجرح والتعديل9/165 ،

()22

الثقات البن حبان9/262 ،

()23

الرشاد للخليلي ،1/262 ،ترجمة100 :

()24

التعديل والتجريح للباجي ،3/1213 ،ترجمة1466 :
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وقال الذهبي :كان صدوقا واسع العلم مفتيا( ،)1وقال مرة :ثقة( ،)2وقال ابن عدي :كان جار الليث بن سعد وهو أثبت الناس فيه
وعنده عن الليث ما ليس عند أحد ،وقال مسلمة بن قاسم :تكلم فيه ألن سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب( ،)3وقال ابن
حجر :ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك(ِ .)4
ِليثِبنِسعدِبنِعبدِالرحمنِالفهميِ(ِ،)5أبوِالحارثِالمصريِ(ِ94هـِِ174ِ-هـ)(ِ،)6ثقةِ،عروى عن :سعيد بن أبي سعيد المقبري ،وأبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان ،وعبد اهلل بن يحيى األنصاري( .)7روى عنه :يحيى بن
بكير( ،)8وعبد اهلل بن لهيعة وهو من أقرانه ،وعبد اهلل بن المبارك( .)9وثقه يحيى بن بكير
صالح وعمرو بن علي والنسائي

()12

والعجلي

()13

وابن سعد

()14

والذهبي

()15

()10

وأحمد

()11

وابن معين وأحمد بن

وابن حجر( ،)16وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان

سخاء(ِ .)17
رحمة اهلل عليه من سادات أهل زمانه فقها وعلما وورعا وفضلا و ا

ِعبدِاهللِبنِلهيعةِ،أبوِعبدِالرحمنِ(ِ97هـِ174-هـ) .صدوق اختلط رواية األقدمين عنه صالحة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِ-سعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49

الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن ابن لهيعة صدوق اختلط ،لكن الليث ممن أخذوا عنه والزموه قديما ،واألثر
ورد من طرق يصحح بعضها بعضا كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالسابعِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرناه أعلى من هذا خالي أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي القرشي قاضي دمشق  -بها  -أنا أبو الحسن محمد بن عبد
اهلل بن علي بن محمد بن أبي داود الفارسي بمصر ،أنا أبو عبد اهلل شعيب بن عبد اهلل بن أحمد بن المنهال بن حبيب ،أنا أبو
الرزي ،نا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان ،نا ابن بكير ،حدثني الليث بن سعد ،عن ابن
العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق ا
ين
لهيعة ،عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب في قول اهلل عز وجل :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ

()1

الكاشف ،2/369 ،ترجمة6193 :

()2

ذكر من تكلم فيه وهو موثق ،/197 ،ترجمة374 :

()3

تهذيب التهذيب11/238 ،

()4

تقريب التهذيب ،/663 ،ترجمة7580 :

()5

بفتح الفاء وسكون الهاء وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى فهم ،وهو بطن من قيس غيلن (األنساب)10/269 ،

()6

تهذيب الكمال24/255 ،

()7

تهذيب الكمال24/257 ،

()8

تاريخ بغداد14/524 ،

()9

تهذيب الكمال24/259 ،

()10

تاريخ بغداد14/528 ،

()11

تاريخ بغداد14/535 ،

()12

تاريخ بغداد14/537 ،

()13

تاريخ الثقات للعجلي/399 ،

()14

الطبقات الكبير البن سعد9/524 ،

()15

الكاشف ،2/151 ،ترجمة4691 :

()16

تقريب التهذيب ،/519 ،ترجمة5684 :

()17

الثقات البن حبان7/361 ،
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]المؤمنون [50:قال :هي دمشق(.)1
 سبق تخريجه بالحديث الخمسينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِيحيىِبنِعليِبنِعبدِالعزيزِ،أبوِالمعاليِالمقدسيِ(ِ)2الدمشقيِالشافعيِ(ِ467هـِِ537ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :محمد بن عبد اهلل بن داود الفارسي ،وأبي القاسم المصيصي ،وأبي الفتح المقدسي .روى عنه :الحافظ ابن عساكر،
وابنه القاسم ،وأبو سعد السمعاني( .)3قال السمعاني :كان محمودا حسن السيرة( ،)4وقال ابن تغري بردي :قاضي قضاة دمشق
وعالمها( ،)5وقال أبو الفلح :قاضي دمشق وابن قاضيها القاضي الزكي(ِ .)6
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِأبيِداودِ،أبوِالحسنِالفارسيِثمِالمصريِالوراقِالكتبيِ(ِ500(ِ)7هـ)ِ،شيخروى عن :أبي عبد اهلل بن نظيف .روى عنه :أبو علي بن سكرة ،وأبو بكر بن الفزاري ،والشريف الخطيب أبو الفتوح .قال
الذهبي :شيخ فاضل(ِ .)8
ِشعيبِبنِعبدِاهللِبنِالمنهالِ،أبوِعبدِاهللِالمصريِ(ِ434هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)51ِأحمدِبنِالحسنِبنِإسحاقِ،أبوِالعباسِالرازيِ(ِ268هـِِ357ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)51ِروحِبنِالفرجِالقطانِ،أبوِالزنباعِالمصريِ(ِ204هـِِ282ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)51ِيحيىِبنِعبدِاهللِبنِبِكير،أبوِزكرياِالمصريِ(ِ154هـِِ231ِ-هـ) .ثقة في الليث صدوق في غيره ،سبق بالحديث (ِ .)56ِليثِبنِسعدِبنِعبدِالرحمنِ،أبوِالحارثِالمصريِ(ِ94هـِِ174ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)56ِعبدِاهللِبنِلهيعةِ،أبوِعبدِالرحمنِ(ِ97هـِ174-هـ) .صدوق اختلط رواية األقدمين عنه صالحة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن ابن لهيعة صدوق اختلط ،لكن الليث ممن أخذوا عنه والزموه قديما ،واألثر
ورد من طرق يصحح بعضها بعض ا كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالثامنِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأما رواية يزيد :فأخبرنا بها أبو القاسم بن السمرقندي قال :ق أرت على أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي ،أخبركم أبو
الفتح أحمد بن علي بن محمد الحلبي النحاس  -بحلب  -نا أبو القاسم الحسن بن علي بن عبيد اهلل بن محمد بن أبي أسامة
األسامي ،نا يعقوب بن أحمد بن ثوابة ،نا أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الحناجر ،نا يزيد بن هارون ،أنا يحيى بن

()1

تاريخ مدينة دمشق1/206 ،

()2

بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين ،هذه النسبة إلى بيت المقدس (األنساب)12/389 ،

()3

تاريخ السلم36/454 ،

()4

التحبير في المعجم الكبير2/250 ،

()5

النجوم الزاهرة،5/272 ،

()6

شذرات الذهب6/190 ،

()7

بضم الكاف بعدها تاء معجمة بنقطتين من فوقها ساكنة وباء موحدة بعدها مكسورة ،نسبة إلى بيع الكتب وشاريها (تكملة الكمال البن الصابوني)1/107 ،

()8

تاريخ السلم34/350 ،
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ين] المؤمنون [50:قال :هي دمشق(.)1
سعيد ،عن سعيد بن المسيب في قول اهلل تعالى :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 سبق تخريجه بالحديث الخمسين.دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعبدِالمحسنِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِمنصورِالبغداديِالشيحيِ(ِ،)2ابنِشهدانكهِ(ِ421هـِِ487ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الفتح عبد الكريم بن محمد بن المستملي ،وأبي محمد الجوهري ،وأبي بكر الخطيب .روى عنه :أبو القاسم بن
السمرقندي ،وأبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ ،وأبو بكر الخطيب .قال أبو عامر :من أنبل من رأيت وأوثقه( ،)3وقال
الذهبي :المام المحدث الجوال الصدوق ،وقال إسماعيل بن محمد الحافظ :شيخ جليل فاضل ثقة ،وقال أبو علي بن سكرة:
كان فاضلا نبيل كيس ا ثقة ،وقال البرداني :كان أمين ا سري ا متموالا ( ،)4وقال ابن الجوزي :كان ثقةا خي ار دين ا ( ،)5وقال شجاع
الذهلي :كان صدوق ا ،وقال أبو الفضل محمد بن عطاف :وكان مالكي ا ثقةا أمين ا (ِ .)6
ِأبوِالفتحِأحمدِبنِعليِبنِمحمدِالحلبيِالنحاسِ(ِ449هـ)ِ،صدوق ِروى عن :عيسى بن علي بن عيسى ،وأبي طاهر المخلص،و أبي حفص الكتاني .روى عنه :الخطيب .وقال :صدوق (ِ .)8()7
ِأبوِالقاسمِالحسنِبنِعليِبنِعبيدِاهللِبنِمحمدِبنِأبيِأسامةِالساميِالحلبيِروى عن :محمد بن جعفر الفريابي( .)9روى عنه :الحسن بن علي بن محمد أبو علي الوخشي(ِ .)10
ِيعقوبِبنِأحمدِبنِثوابةِالحمصيِروى عن :محمد بن عوف( ،)11وسعيد بن عثمان التنوخي( ،)12وربيعة بن الحارث بن عبيد( .)13روى عنه :أبو حفص ابن
شاهين( ،)14وأبو عبيد اهلل عمر الواعظ( ،)15والحسين بن عبد اهلل ابن أبي كامل(ِ .)16
ِأحمدِبنِمحمدِبنِيزيدِبنِمسلمِبنِأبيِالخناجرِ،أبوِعليِال نصاريِالطِاِربلسيِ(ِ274(ِ)17هـ)ِ،صدوقروى عن :يحيى بن أبي بكير الكرماني ،وموسى بن داود ،ومحمد بن المبارك الصوري .روى عنه :خيثمة بن سليمان ،والحسن
()1

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،

()2

بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها حاء مهملة مكسورة ،هذه النسبة إلى شيحة وهي قرية من قرى حلب (األنساب)8/210 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق36/485-486 ،

()4

سير أعلم النبلء19/152 ،

()5

المنتظم17/34 ،

()6

تاريخ السلم33/302-303 ،

()7

تاريخ بغداد5/532 ،

()8

تاريخ السلم30/220 ،

()9

توضيح المشتبه البن ناصر الدين الدمشقي3/288 ،

()10

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ،/102 ،ترجمة68 :

()11

الترغيب في فضائل األعمال البن شاهين ،1/29,41 ،حديث 69 :وحديث102 :

()12

ترتيب األمالي الخميسية للشجري ،2/210 ،حديث2161 :

()13

تاريخ مدينة دمشق18/60 ،

()14

الترغيب في فضائل األعمال البن شاهين ،1/29,41 ،حديث 69 :وحديث102 :

()15

تاريخ بغداد15/314 ،

()16
()17

تاريخ مدينة دمشق14/89 ،

بفتح األلف وسكون الطاء وفتح الراء وضم الباء المنقوطة بواحدة واللم وفي آخرها السين المهملة ،هذه النسبة إلى أطرابلس ،وهذا االسم لبلدتين كبيرتين :إحداهما

على ساحل الشام مما يلي دمشق ،واألخرى من بلد المغرب (األنساب)1/299 ،
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بن حبيب ،وأبو الحسن بن جوصا( .)1قال ابن أبي حاتم :كتبنا عنه وهو صدوق( ،)2وقال الذهبي :المام المحدث مسند
طرابلس(ِ .)3
ِيزيدِبنِهارونِبنِزاذيِبنِثابتِالسلميِ،أبوِخالدِالواسطيِ(ِ118هـِِ206ِ-هـ)(ِ،)4ثقةِ،عروى عن :يحيى بن سعيد األنصاري ،وهشام الدستوائي ،وهشيم بن بشير .روى عنه :يزيد بن هارون( ،)5وأحمد بن حنبل ،وأحمد
بن إبراهيم الدورقي( .)6قال أحمد :كان حافظ ا متقن ا للحديث صحيح الحديث ،وقال ابن معين :ثقة ،وقال ابن المديني :من
الثقات ،وقال أبو حاتم :ثقة إمام صدوق في الحديث ال يسأل عن مثله( ،)7وقال العجلي :ثقة ثبت في الحديث( ،)8وذكره ابن
حبان في الثقات وقال :كان من خيار عباد اهلل ممن يحفظ حديثه( ،)9وقال ابن حجر :ثقة متقن عابد( ،)10وذكره في المرتبة
األولى من مراتب المدلسين(ِ .)11
ِيحيىِبنِسعيدِبنِقيسِال نصاريِ،أبوِسعيدِالمدنيِ(ِ143هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)49ِسعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر هذا السناد؛ ألن كل من أبي القاسم األسامي ويعقوب بن أحمد لم أقف له
على جرح وال تعديل ،واألثر ورد من طرق يصحح بعضها بعضا كما أوردنا في تخريج الحديث الخمسين.
الحديثِالتاسعِِوالخمسون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرنا أبو الفضائل نصر

()12

بن محمود القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد الربعي ،أنا تمام ،أنا خالد بن

محمد الحضرمي ،نا أبي ،عن أبيه ،عن ابن حمزة ،نا عبد اهلل بن لهيعة ،عن سليمان بن موسى ،عن نافع ،عن يزيد بن
شجرة ،قال :دمشق هي الربوة المباركة(.)13
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِنصرِبنِمحمودِبنِعليِ،أبوِالفضائلِالقرشيِ،الدمشقيِ،الصائغِ(ِ549هـ)ِ.صدوق ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِأحمدِبنِعليِبنِزهيرِ،أبوِالحسنِالتميميِالمالكي(ِ415هـِِ488ِ-هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21لِالربعيِ(ِ444هـ)ِ.كذاب ،سبق بالحديث (ِ .)21
ِعليِبنِمحمدِبنِصافيِبنِشجاعِ،أبوِالحسنِابنِأبيِالهو ِِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)45()1
()2

تاريخ مدينة دمشق5/468 ،
الجرح والتعديل2/73 ،

()3

سير أعلم النبلء - 13/240 ،تاريخ السلم20/272 ،

()4

تهذيب الكمال32/261 ،

()5

سير أعلم النبلء13/240 ،

()6

تهذيب الكمال32/263-264 ،

()7

الجرح والتعديل9/295 ،

()8
()9

تاريخ الثقات للعجلي/481 ،
الثقات البن حبان7/632 ،

()10
()11

تقريب التهذيب ،/678 ،ترجمة7789 :

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/27 ،ترجمة33 :

()12

في األصل ]ناصر[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()13

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،
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ِ-خالدِبنِمحمدِبنِخالدِبنِيحيىِبنِمحمدِبنِيحيىِبنِحمزةِ،أبوِالقاسمِالحضرميِ(350

()1

هـ)

روى عن :جده ألمه أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة .روى عنه :تمام بن محمد ،وأبو محمد بن أبي نصر،
وعبد الرحمن بن عمر بن نصر(ِ .)2
ِمحمدِبنِخالدِبنِيحيىِبنِمحمدِبنِيحيىِبنِحمزةِ،أبوِعليِالحضرميِالبتلهيِ(ِ324هـ)روى عن :جده ألمه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ،ونوح بن عمرو بن حوى .روى عنه :أبو بكر بن المقرئ ،وأبو الحسين
الرازي ،وأبو هاشم المؤدب(ِ .)3
ِخالدِبنِيحيىِبنِمحمدِبنِيحيىِبنِحمزةروى عنه :أحمد بن عبد اهلل بن سليمان(ِ .)4
ِأحمدِبنِمحمدِبنِيحيىِبنِحمزةِبنِواقدِ،أبوِعبدِاهللِالحضرميِ(ِ289هـ)ِ،ضعيفروى عن :أبيه محمد بن يحيى ،وأبي مسهر ،وأبي الجماهر .روى عنه :ابن ابنته خالد بن محمد بن خالد بن يحيى بن محمد
بن يحيى بن حمزة ،وخيثمة بن سليمان ،وأحمد بن حذلم .قال أبو الجهم :كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن(،)5
وقال الذهبي :وكان ضعيفا (ِ .)6
ِعبدِاهللِبنِلهيعةِ،أبوِعبدِالرحمنِ(ِ97هـِ174-هـ) .صدوق اختلط رواية األقدمين عنه صالحة ،سبق بالحديث (ِ .)17ِسليمانِبنِموسىِالقرشيِالمويِ،أبوِأيوبِالدمشقيِالشدقِ(ِ115هـ)ِ،صدوقِ،مقِ4روى عن :نافع مولى ابن عمر ،وجابر بن عبد اهلل ،وعطاء بن أبي رباح .روى عنه :عبد اهلل بن لهيعة ،وأسامة بن زيد الليثي،
وعبد الملك بن جريج( .)7قال ابن معين :ثقة( ،)8وقال دحيم :أوثق أصحاب مكحول ،وقال أبو حاتم :محله الصدق وفي حديثه
بعض االضطراب وال أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه وال أثبت منه( ،)9وقال النسائي :أحد الفقهاء ليس بالقوي في
الحديث( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان فقيه ا ورع ا ( ،)11وقال ابن سعد :كان ثقةا ( ،)12وقال عطاء بن رباح :سيد
شباب أهل الشام( ،)13وقال ابن عدي :فقيه راو حدث عنه الثقات من الناس وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد
بها ال يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق( ،)14وقال الذهبي :صدوق وثق( ،)15وقال ابن حجر :صدوق فقيه في حديثه بعض

()1

تاريخ السلم25/468 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق16/185 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق - 52/387-388 ،وتاريخ السلم24/315 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق16/284 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق5/466-467 ،

()6

تاريخ السلم21/83 ،

()7

تهذيب الكمال12/92-93 ،

()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/46 ،ترجمة 26 :و360

()9

الجرح والتعديل4/141-142 ،

()10

الضعفاء والمتروكين للنسائي ،/122 ،ترجمة267 :

()11

الثقات البن حبان6/380 ،

()12

الطبقات الكبير البن سعد9/460 ،

()13

الكامل في الضعفاء البن عدي4/253 ،

()14

الكامل في الضعفاء البن عدي4/261 ،

()15

من تكلم فيه وهو موثق ،/247 ،ترجمة149 :
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لين وخولط قبل موته بقليل(ِ .)1
ِنافعِ،مولىِعبدِاهللِبنِعمرِبنِالخطابِالقرشيِالعدويِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ117هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :مواله عبد اهلل بن عمر ،وعائشة ،وأم سلمة .روى عنه :سليمان بن موسى الدمشقي ،وسليمان األعمش ،وصالح بن
كيسان( .)2وثقه البخاري وابن عيينة وابن معين( )3والعجلي( )4وابن سعد( )5والذهبي( )6وابن حجر( )7وزاد :ثبت فقيه مشهور ،وذكره
ابن حبان في الثقات(ِ .)8
ِيزيدِبنِشجرةِبنِأبيِشجرةِالرهاويِ(ِ55هـ)روى عن :النبي  ،وأبي عبيدة بن الجراح .روى عنه :الزهري ،ومجاهد بن جبر( .)9قال البخاري :له صحبة قاله يزيد بن أبي
زياد عن مجاهد( ،)10وقال ابن أبي حاتم :يقال له صحبة( ،)11وقال ابن معين :له صحبة( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
يقال إن له صحبة( ،)13وقال ابن عبد البر :له حديث واحد في فضل الجهاد مضطرب السناد( ،)14وقال ابن عساكر :وكان
متأله ا متوقي ا ( ،)15وقال ابن حجر :يقال له صحبة(ِ .)16
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن علي ابن صافي كذاب ،غير أن كل من خالد بن محمد الحضرمي وأبيه
وجده لم أقف لهم على جرح وال تعديل ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فاألثر موضوع.
الحديثِالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
ق أرت بخط شيخنا أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن صابر مما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين محمد بن عبد اهلل
الرزي ،حدثني أبو الحسن أحمد بن عيسى بن حمدون نا مساور بن شهاب قال :قال محمد بن خالد بن أمة
ا

()17

الهاشمي :ثم إن

اهلل تبارك وتعالى أمر عيسى بن مريم عليهما السلم وأمه أن يسكنا دمشق ،وهي إرم ذات العماد .حدثني بذلك أبو يوسف
الصنعاني ،حدثني سعيد بن ارشد ،حدثني تبيع عن

كعب(.)18

 -انفرد به ابن عساكرِ .

()1

تقريب التهذيب ،/255 ،ترجمة2616 :

()2

تهذيب الكمال29/298-300 ،

()3

الجرح والتعديل8/452 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/447 ،

()5

الطبقات الكبير البن سعد7/424 ،

()6

الكاشف ،2/315 ،ترجمة5791 :

()7

تقريب التهذيب ،/625 ،ترجمة7086 :

()8

الثقات البن حبان5/467 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق65/220 ،

()10

تاريخ مدينة دمشق65/224 ،

()11

الجرح والتعديل9/270 ،

()12

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ترجمة16 :

()13

الثقات البن حبان3/445 ،

()14

االستيعاب في معرفة األصحاب4/1577 ،

()15

تاريخ مدينة دمشق65/220 ،

()16

الصابة في تمييز الصحابة6/520 ،

()17

في األصل ]أمية[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()18

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،
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دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالرحمنِبنِأحمدِبنِعليِبنِصابرِ،أبوِمحمدِالسلميِ(ِ461هـِِ511ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)19ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأبوِالحسنِأحمدِبنِعيسىِبنِحمدونروى عن :مساور بن شهاب( ،)1وأبي أمية( .)2روى عنه :أبو الحسين محمد بن عبد اهلل الرازي( ،)3ومحمد بن الحسن بن
صقلب(ِ .)4
ِمساورِبنِشهابِبنِمسرورِبنِسعدِبنِأبيِالغاديةِ،يسارِبنِسبعِ،أبوِالحسنِالمزنيِروى عن :أبيه شهاب .روى عنه :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن يحيى بن صالح بن حية ،وأبو الميمون ابن راشد،
وأبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن حسنون(ِ .)5
ِمحمدِبنِخالدِبنِأمةِ،أبوِجعفرِالهاشميِ،قالِأبوِحاتمِ:كانِيكذبروى عن :مالك بن أنس ،والوليد بن مسلم ،والفضل بن فضالة التنوخي .روى عنه :مساور بن شهاب العتابي ،واسحاق بن
إبراهيم ،وأحمد بن سيار المروزي( .)6قال أبو حاتم :كان يكذب(ِ .)7
ِيزيدِبنِيوسفِ،أبوِيوسفِالصنعانيِ،متروك .من صنعاء دمشقروى عن :األوزاعي ،ويحيى بن سعيد ،ويزيد بن يزيد بن جابر .روى عنه :الوليد بن مسلم ،ومنصور بن أبي مزاحم ،وبقية بن
الوليد( .)8قال ابن معين :ليس بثقة ،وقال أبو حاتم :ليس بالقوي( ،)9وقال النسائي :متروك الحديث( ،)10وقال ابن عدي :مع
ضعفه يكتب حديثه( ،)11وقال الدارقطني :متروك ،وقال مرة :اختلفوا فيه فابن معين يغمز عليه وليس يستحق عندي الترك ،وقال
أبو داود :ضعيف ،وقال صالح بن محمد األسدي الحافظ :تركوا حديثه(ِ .)12
ِسعيدِبنِراشد .لم أقف له علي ترجمةِ .ِتبيعِبنِعامرِالحميريِ،أبوِعبيدةِالشاميِ(ِ101هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)29ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ محمد بن خالد قال فيه أبو حاتم :كان يكذب ،ولم أقف على ترجمة سعيد بن
راشد ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فهو أثر موضوع.

()1

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،

()2

تفسير الثعلبي9/133 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،

()4

تفسير الثعلبي9/133 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق57/387 ،

()6

تاريخ مدينة دمشق52/379 ،

()7

الجرح والتعديل7/244 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق74/131 ،

()9

الجرح والتعديل9/296 ،

()10

الكامل في الضعفاء البن عدي9/151 ،

()11

الكامل في الضعفاء البن عدي9/152 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق74/132-133 ،
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الحديثِالواحدِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
قال محمد بن خالد ،وحدثنا علي بن ثابت والفضيل بن فضالة التنوخي ،عن سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة عن الحسن في
ين] المؤمنون [50:قال :هي أرض ذات أشجار وأنهار ،يعني أرض دمشق .قال
قوله وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
محمد بن خالد ،وحدثني الوليد بن مسلم عن بعض مشيخته أن بني إس ارئيل همت بعيسى فأمره اهلل عز وجل أن ينطلق إلى
ين] المؤمنون [50:قال :نعم(.)1
دمشق هو وأمه ،فقلت للوليد :فذلك قول اهلل عز وجل وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )70/76من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة به مختلفاأللفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالرحمنِبنِأحمدِبنِعليِبنِصابرِ،أبوِمحمدِالسلميِ(ِ461هـِِ511ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)19ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِأبوِالحسنِأحمدِبنِعيسىِبنِحمدون .لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (.)60ِمساورِبنِشهابِبنِمسرورِابنِأبيِالغاديةِ،أبوِالحسنِالمزنيِِ.لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)60ِمحمدِبنِخالدِبنِأمةِ،أبوِجعفرِالهاشميِِ.قال أبو حاتم :كان يكذب ،سبق بالحديث (ِ .)60ِعليِبنِثابت .لم أقف له علي ترجمةِ .ِالفضيلِبنِفضالةِالتنوخيِ .لم أقف له علي ترجمة.ِسعيدِبنِأبيِعروبةِِ،واسمهِمهرانِالعدويِ،أبوِالنضرِالبصريِ(ِ150هـ)ِ،ثقةِاختلطِبأخرةِ،ع ِروى عن :قتادة بن دعامة ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،وأبي نضر العبدي .روى عنه :يحيى بن سعيد القطان ،ويزيد بن
هارون ،ومعاذ بن معاذ العنبري( .)2قال أبو عوانة :ما كان عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة ،وقال أبو
داود :كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة ،وقال ابن معين :أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي
وشعبة ،وقال مرة :ثقة ،وقال أبو حاتم :سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة وكان أعلم الناس بحديث قتادة ،وقال أبو زرعة:
ثقة مأمون( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومائة وبقي خمس سنين في اختلطه
وأحب إلي أن ال يحتج به إال بما روى عنه القدماء قبل اختلطه مثل ابن المبارك ويزيد بن زريع وذويهما ويعتبر برواية
المتأخرين عنه دون االحتجاج بها( ،)4وقال العجلي :ثقة وكان اختلط بآخرة( ،)5وقال ابن سعد :وكان ثقة كثير الحديث ثم اختلط
بعد في آخر عمره( ،)6وقال ابن حجر :ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة( ،)7وذكره في
المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(.)8
()1

تاريخ مدينة دمشق1/207 ،

()2

تهذيب الكمال11/5-8 ،

()3

الجرح والتعديل4/65-66 ،

()4

الثقات البن حبان6/360 ،

()5

تاريخ الثقات للعجلي/187 ،

()6

الطبقات الكبير البن سعد9/273 ،

()7

تقريب التهذيب ،/230 ،ترجمة2365 :

()8

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/31 ،ترجمة50 :
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ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21ِالحِسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38ِالوليدِبنِمسلمِالقرشيِ،أبوِالعباسِالدمشقيِ(ِ195هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِبعضِمشيختهِ.مبهم لم أقف عليهِ .الحكمِعلىِالحديث ِ:األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن محمد بن خالد قال أبو حاتم فيه :كان يكذب ،غير أني لم أقف على
ترجمة كل من علي بن ثابت وفضيل بن فضالة التنوخي ،وكذلك سعيد بن راشد لم يتبين لي أي سعيد هو.
الحديثِالثانيِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
كتب إلى أبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن خسروا البلخي وأبو حفص عمر بن ظفر بن أحمد المغازلي ،قاال :أنا علي بن
الحسين بن أيوب ،أنا أبو علي بن شاذان ،أنا أبو علي بن الصواف ،أنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ،نا
أبو أحمد الحسين بن محمد المروذي ،نا شيبان بن عبد الرحمن التميمي ،عن قتادة بن دعامة السدوسي ،قال :قال الحسن في
ين] المؤمنون [50:ذات عيشة تقوتهم وتحملهم وماء جار .قال هي الربوة هي دمشق(.)1
قوله :ذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/208من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِالحسينِبنِمحمدِبنِخسروِ،أبوِعبدِاهللِالبلخيِثمِالبغداديِالسمسارِ(ِ526هـ)ِ،ضعيف ِروى عن :أبي الحسين األنباري ،وأبي عبد اهلل الحميدي ،وعبد الواحد بن فهد العلف .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو
الفرج بن الجوزي .قال السمعاني :سألت أبا القاسم الحافظ فقال :ما كان يعرف شيئا وسألت ابن ناصر عنه فقال :كان يذهب
إلى االعتزال وكان حاطب ليل يسمع من كل أحد ،وقال الذهبي :مفيد أهل بغداد ومحدث وقته(.)2
ِعمرِبنِظفرِبنِأحمدِ،أبوِحفصِالمغازليِ(ِ)3البغداديِالمقرئِ(ِ461هـِِ542ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم بن البسري ،ومالك البانياسي ،وابن البطر .روى عنه :ابن عساكر ،وابن السمعاني ،وأبو الفرج بن
الجوزي .قال السمعاني :شيخ صالح( ،)4وقال ابن الجوزي :ثقة(ِ .)5
ِعليِبنِالحسينِبنِعليِبنِأيوبِ،أبوِالحسنِالبغداديِالمراتبيِالبزازِ(ِ410هـِِ492ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي علي بن شاذان ،وأبي القاسم الحرفي ،وعبد الغفار المؤدب .روى عنه :إسماعيل بن محمد التيمي ،وعبد الوهاب
األنماطي ،ومحمد بن ناصر( .)6قال السمعاني :كان من خيار البغداديين ومميزيهم ومن بيت الصون والعفاف والنزاهة والثقة
والديانة ،وقال شجاع الذهلي :صحيح السماع ثقة،وقال ابن العربي :ثقة عدل(،)7وقال الذهبي:الثقة المأمون(ِ .)8

()1

تاريخ مدينة دمشق1/208 ،

()2

تاريخ السلم36/144 ،

()3

بفتح الميم والغين المعجمة وكسر الزاي بعد األلف وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى المغازل وعملها (األنساب)12/364 ،

()4

تاريخ السلم37/115 ،

()5

المنتظم18/60 ،

()6

سير أعلم النبلء19/145 ،

()7

تاريخ السلم34/130 ،

()8

سير أعلم النبلء19/145 ،
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ِالحسنِبنِأحمدِبنِإبراهيمِبنِالحسنِ،أبوِعليِبنِأبيِبكرِالبغداديِالبزازِ(ِ339هـِِ425ِ-هـ)(ِ،ِ)1ثقةروى عن :أبي علي بن الصواف ،وأبي سليمان الحراني ،وأبي بكر النقاش .روى عنه :الخطيب ،والبيهقي ،وأبو إسحاق
الشيرازي( .)2قال أبو الحسن بن رزقويه :ثقة ،وقال األزهري :من أوثق من ب أر اهلل في الحديث ،وقال الخطيب :كتبنا عنه وكان
صدوقا صحيح الكتاب( ،)3وقال الذهبي :المام الفاضل الصدوق(ِ .)4
ِمحمدِبنِأحمدِبنِالحسنِبنِإسحاقِ،أبوِعليِبنِالصوافِ(ِِ270هـِِ359ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)31ِإسحاقِبنِالحسنِبنِميمونِبنِسعدِ،أبوِيعقوبِالحربيِ(ِ284(ِ)5هـ)ِِ،ثقةروى عن :الحسين بن محمد المروذي ،والقعنبي ،وأبي نعيم الفضل بن دكين .روى عنه :أبو علي ابن الصواف ،ويحيى بن
صاعد ،وأحمد بن سلمان النجاد .قال إبراهيم الحربي وعبد اهلل بن أحمد والدارقطني :ثقة ،وزاد إبراهيم :لو أن الكذب حلل ما
كذب إسحاق( ،)6وقال الذهبي :المام الحافظ الصدوق( ،)7وقال مرة :ثقة حجة(.)8
ِالحسينِبنِمحمدِبنِبهرامِالتميميِ،أبوِأحمدِ ِويقالِ:أبوِعليِ،المؤدبِالمروزيِ(ِ213هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :شيبان بن عبد الرحمن النحوي ،واسرائيل بن يونس ،وشريك بن عبد اهلل النخعي .روى عنه :إسحاق بن الحسن
الحربي ،وأحمد بن حنبل ،وأحمد بن منيع البغوي( .)9قال العجلي

()10

وابن سعد

()11

وابن حجر( :)12ثقة ،وقال النسائي :ليس به

بأس( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال الذهبي :وكان يحفظ(.)15
ِشيبانِبنِعبدِالرحمنِالتميميِموالهمِ،النحويِ،أبوِمعاويةِالبصريِالمؤدبِ(ِ164هـ)ِ،ثقةِ،ع ِروى عن :قتادة بن دعامة ،وسماك بن حرب ،ويحيى بن أبي كثير .روى عنه :الحسين بن محمد المروذي ،وآدم بن أبي
إياس ،وأسد بن موسى( .)16قال أحمد :ثبت في كل المشايخ ،وقال ابن معين :ثقة كان صاحب كتاب رجل صالح ،وقال أبو
حاتم :حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه وال يحتج به( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال العجلي :ثقة( ،)19وقال

()1

تاريخ السلم29/150 ،

()2

سير أعلم النبلء17/416-417 ،

()3

تاريخ بغداد8/223-224 ،

()4

سير أعلم النبلء17/415 ،

()5

بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين وفي آخرها الباء المعجمة بواحدة ،هذه النسبة إلى محلة والى رجل ،فأما النسبة إلى المحلة فهي الحربية ،محلة معروفة بغربي بغداد

()6

تاريخ بغداد7/413-414 ،

()7

سير أعلم النبلء13/410 ،

(األنساب)4/111 ،

()8
()9

ميزان االعتدال1/190 ،

تهذيب الكمال6/471-472 ،

()10
()11

تاريخ الثقات للعجلي/121 ،

الطبقات الكبير البن سعد9/340 ،

()12

تقريب التهذيب ،/151 ،ترجمة1345 :

()13

تاريخ بغداد8/652 ،

()14

الثقات البن حبان8/185 ،

()15

الكاشف ،1/335 ،ترجمة1107 :

()16

تهذيب الكمال12/592-593 ،

()17

الجرح والتعديل4/356 ،

()18

الثقات البن حبان6/449 ،

()19

تاريخ الثقات/224 ،
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ابن سعد :كان ثقةا كثير الحديث( ،)1وقال الذهبي :حجة( ،)2وقال ابن حجر :ثقة صاحب كتاب(.)3
ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21ِالحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد صحيح؛ وقد انفرد به ابن عساكر.
الحديثِالثالثِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الفضائل نصر( )4بن محمود بن علي القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد بن شجاع ،أنا أبو القاسم
عبد الرحمن بن عمر ،نا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ارشد البجلي ،نا يزيد بن محمد بن عبد الصمد ،نا أبو
الجماهر محمد بن عثمان التنوخي ،نا سعيد بن بشير ،نا قتادة أن الحسن قال في قوله عز وجل :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِ
ين] المؤمنون [50:قال :هي الغوطة(.)5
قرا ٍرِومع ٍِ
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِنصرِبنِمحمودِبنِعليِ،أبوِالفضائلِالقرشيِ،الدمشقيِ،الصائغِ(ِ549هـ)ِ.صدوق ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِأحمدِبنِعليِبنِزهيرِ،أبوِالحسنِالتميميِالمالكيِ(ِ415(ِ)6هـِِ488ِ-هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِمحمدِبنِصافيِبنِشجاعِ،أبوِالحسنِابنِأبيِالهولِالربعيِ(ِ444هـ)ِ.كذاب ،سبق بالحديث (.)21ِعبدِالرحمنِبنِعمرِبنِنصرِبنِمحمدِ،أبوِالقاسمِالشيبانيِالسامريِالبزازِالمؤدبِ(ِ410هـ)ِ،متهمروى عن :أبي الميمون بن راشد ،وأبي عمر بن فضالة ،وأبي بكر بن أبي دجانة .روى عنه :علي بن محمد بن صافي بن
شجاع الربعي ،وأبو علي األهوازي ،وعبد العزيز الكتاني .قال الكتاني :كان يتهم باالعتزال واتهم في ابن أبي ثابت

()7

(.)8

ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهللِبنِعمرِبنِراشدِ،أبوِالميمونِالبجليِ(ِ252هـِِ347ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :يزيد بن محمد بن عبد الصمد ،وأبي زرعة الدمشقي ،وبكار بن قتيبة .روى عنه :عبد الرحمن بن عمر بن نصر،
وأبو هاشم المؤدب ،وأبو الحسين الرازي .قال أبو الحسين الرازي :شيخ ا جليلا من معدلي دمشق ،وقال أبو الحسين عبد الوهاب
بن جعفر الميداني :نبيل مأمون ،وقال عبد العزيز :ثقة مأمون( ،)9وقال الذهبي :الشيخ المام األديب الثقة المأمون(.)10
ِيزيدِبنِمحمدِبنِعبدِالصمدِ،أبوِالقاسمِالدمشقيِ(ِ277هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِمحمدِبنِعثمانِالتنوخيِ،أبوِالجماهرِالدمشقيِ(ِ140هـِِ224ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21()1

الطبقات الكبير البن سعد8/498 ،

()2

الكاشف ،1/491 ،ترجمة2316 :

()3

تقريب التهذيب ،/274 ،ترجمة2833 :

()4

في األصل ]ناصر[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()5

تاريخ مدينة دمشق1/208 ،

()6

بفتح الميم وكسر اللم وفي آخرها الكاف ،هذه النسبة إلى رجلين وقرية... ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس...إمام دار الهجرة...وبني مالك بن حبيب...وقرية على الفرات

()7

تاريخ مدينة دمشق35/138-139 ،

يقال لها "المالكية" (أنظر األنساب)12/46-48 ،
()8
()9

تاريخ السلم28/203 ،

تاريخ مدينة دمشق35/57-59 ،

()10

سير أعلم النبلء15/533 ،
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ِسعيدِبنِبشيرِال زديِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِالشاميِ(ِ168هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21ِالحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن علي بن محمد بن صافي بن شجاع كذاب ،واألثر انفرد به ابن عساكر،
فاألثر موضوع.
الحديثِالرابعِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
قال :ونا أبو الميمون بن ارشد ،نا عبيد بن محمد ،نا أبو الجماهر ،نا سعيد بن بشير ،عن قتادة :أن الحسن البصري قال في
ين] المؤمنون [50:قال :ذات ثمار وكثرة ماء ،قال هي دمشق(.)1
قوله عز وجل :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 سبق تخريجه بالحديث الثاني والستينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهللِبنِعمرِ،أبوِالميمونِالبجليِ(ِ252هـِِ347ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)63ِعبيدِبنِمحمدِبنِيحيىِبنِحمزةِبنِواقدِالحضرميِالبتلهيِ(ِ280(ِ)2هـ)ِ ِروى عن :أبي الجماهر ،وأبيه ،وسليمان بن عبد الرحمن .روى عنه :أبو الميمون بن راشد ،وأبو إسحاق بن سنان ،وأبو الحسن
بن جوصا(.)3
ِمحمدِبنِعثمانِالتنوخيِ،أبوِالجماهرِالدمشقيِ(ِ140هـِِ224ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِسعيدِبنِبشيرِال زديِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِالشاميِ(ِ168هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21ِالحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع كسابقه؛ ألن فيه علي ابن شجاع وهو كذاب ،غير أن عبيد بن محمد لم أقف
له على جرح وال تعديل ،واألثر انفرد به ابن عساكر.
الحديثِالخامسِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني ،نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ح .وأنبأنا أبو محمد هبة اهلل بن أحمد
األكفاني ،أنا أبو الحسن بن عبد الواحد بن أبي الحديد ،قاال :أنا أبو محمد بن أبي نصر ،نا أبو علي الحسن بن حبيب ،نا أبو
بكر جعفر بن محمد الفريابي ،نا عثمان بن أبي شيبة ،نا ابن فضيل ،عن عبد الملك بن أبي سليمان ،عن عمرو ،عن الحسن
ين] المؤمنون [50:قال :إنها دمشق(.)4
في قوله تبارك وتعالى :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 سبق تخريجه بالحديث الثاني والستينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/208 ،

بفتح الباء والتاء فوقها نقطتين وتسكين اللم ثم بالهاء ،نسبة إلى بيت لهيا من أعمال دمشق بالغوطة (اللباب في تهذيب األنساب)1/119 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق38/213 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق1/208 ،
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ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِابنِال كفانيِ(ِ444هـِِ524ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِأحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)48ِعبدِالرحمنِبنِعثمانِ،أبوِمحمدِبنِأبيِنصرِالتميميِ(ِ327هـِِ420ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِالحسنِبنِحبيبِبنِعبدِالملكِ،أبوِعليِالحصائريِ(ِ242هـِِ338ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِجعفرِبنِمحمدِبنِالحسنِ،أبوِبكرِالفريابيِ(ِ207هـِِ301ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)47ِعثمانِبنِمحمدِبنِإبراهيمِ،أبوِالحسنِبنِأبيِشيبةِالكوفيِ(ِ239هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)31ِمحمدِبنِفضيلِبنِغزوانِبنِجريرِالضبيِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِالكوفيِ(ِ195هـ)ِ،صدوقِ،عروى عن :عبد الملك بن أبي سليمان ،وسليمان األعمش ،وحمزة بن حبيب الزيات .روى عنه :عثمان بن محمد بن أبي شيبة،
وعمرو بن علي الفلس ،وقتيبة بن سعيد( .)1قال أحمد :كان يتشيع وكان حسن الحديث ،وقال ابن معين :ثقة ،وقال أبو حاتم:
شيخ ،وقال أبو زرعة :صدوق( ،)2وقال محمد بن سعد :كان ثقة صدوقا كثير الحديث متشيعا وبعضهم ال يحتج به( ،)3وقال
العجلي :ثقة كان يتشيع( ،)4وقال الذهبي :ثقة شيعي( ،)5وقال ابن حجر :صدوق عارف رمي بالتشيع(.)6
ِعبدِالملكِبنِأبيِسليمانِميسرةِالعرزميِ(ِ،)7أبوِمحمدِالكوفيِ(ِ145هـ)ِ،ثقةِ،ختِمِ4روى عن :أنس بن سيرين ،وأنس بن مالك ،وسعيد بن جبير .روى عنه :محمد بن فضيل ،ويحيى بن سعيد القطان ،ويزيد بن
هارون( .)8قال سفيان :حفاظ الناس  -وذكر منهم  -عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي ،وكان شعبة يعجب من حفظ عبد
الملك ،وقال أحمد :ثقة يخطئ ،وقال ابن معين :ثقة صدوق( ،)9وقال سفيان :ثقة متقن فقيه ،وقال سفيان الثوري :الميزان ،وقال
أحمد :ثقة ،وقال ابن عمار :ثقة حجة( ،)10وقال أبو زرعة :ال بأس به( ،)11وقال العجلي :ثقة ثبت في الحديث( ،)12وذكره ابن
حبان في الثقات وقال :ربما أخطأ...من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم وليس
من النصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن
جريج والثوري وشعبة ألنهم أهل حفظ واتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى ال يهموا في الروايات بل
االحتياط واألولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب
()1
()2

تهذيب الكمال26/293-296 ،
الجرح والتعديل8/58 ،

()3

الطبقات الكبير البن سعد8/511 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/411 ،

()5

الكاشف ،2/211 ،ترجمة5115 :

()6

تقريب التهذيب ،/560 ،ترجمة6227 :

()7

بفتح العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ،هذه النسبة إلى عرزم ،وظني أنه بطن من ف ازرة ،وجبانة عرزم بالكوفة معروفة ،ولعل هذه القبيلة نزلت بها فنسب

()8

تهذيب الكمال18/322-324 ،

()9

تاريخ بغداد12/134-135 ،

الموضع إليهم (األنساب)9/271 ،

()10

تاريخ بغداد12/137 ،

()11

الجرح والتعديل5/368 ،

()12

تاريخ الثقات للعجلي/309 ،
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على صوابه فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ( ،)1وقال ابن حجر :صدوق له أوهام(.)2
ِعمروِبنِعبيدِبنِبابِ ِ،ويقالِ:ابنِكيسانِالتميميِ،أبوِعثمانِالبصريِ(ِ80هـِِ143ِ-هـ)ِ،متروكِ،قدِفق ِروى عن :الحسن البصري ،وعبيد اهلل بن أنس بن مالك ،أبي قلبة الجرمي .روى عنه :يحيى بن سعيد القطان ،ويزيد بن
زريع ،ومعاذ بن معاذ( .)3قال يونس :كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث ،وقال حميد وابن عون :يكذب على الحسن ،وقال
نعيم بن حماد :قلت البن المبارك ألي شئ تركوا عمرو بن عبيد؟ قال :إن عم اار كان يدعو  -يعني إلى القدر  ، -وقال أحمد:
ليس بأهل أن يحدث عنه ،وقال ابن معين :ليس بشئ ،وقال محمد بن إبراهيم بن شعيب :متروك الحديث صاحب بدعة ،وقال

أبو حاتم :متروك الحديث( ،)4وقال ابن سعد :معتزلي صاحب رأي ليس بشئ في الحديث( ،)5وقال ابن حجر :المعتزلي المشهور
كان داعيا إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا(ِ .)6
ِالحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن عمرو بن عبيد متروك ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فاألثر ضعيف
جدا.
الحديثِالسادسِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن المزرفي ،نا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي ،أنا عيسى بن علي
ح .وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد الصريفيني ،أنا عبيد اهلل بن محمد بن حبابة ،قاال :أنا أبو
القاسم عبد اهلل بن محمد ،نا خلف  -ازد عيسى :بن هشام ،ومنصور  -ازد عيسى :بن أبي م ازحم ،قاال ،نا شريك ،عن سالم  -هو
 ابن عجلن األفطس ،عن سعيد  -وهو  -ابن جبير ربوٍةِذاتِقرا ٍِر] المؤمنون [50:قال :الربوة النشز من األرض ،والق ارر:المستوى(.)7
 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( )2/160حديث رقم  2760من طريق سهل بن عثمان عن شريك به مختلف األلفاظ. وأخرجه علي بن الجعد في مسنده ( )1/249حديث رقم  2181من طريق خلف ومنصور عن شريك به متقارب األلفاظ. وأخرجه الطبري في تفسيره ( )30/3من طريق محمد بن الصلت عن شريك به جزء من الحديث مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالمزرفيِ(ِ439هـِِ527ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)41ِمحمدِبنِعليِبنِمحمدِبنِعبيدِاهللِ،أبوِالحسينِالهاشميِابنِالغريقِ(ِ370هـِِ465ِ-هـ) (ِ،)8ثقةروى عن :عيسى بن الوزير ،والدارقطني ،وعمر بن شاهين .روى عنه :أبو بكر المزرفي( ،)9والخطيب ،وأبو بكر محمد بن عبد
()1

الثقات البن حبان7/97 ،

()2

تقريب التهذيب ،/394 ،ترجمة4184 :

()3

تهذيب الكمال22/123-124 ،

()4

الجرح والتعديل6/246-247 ،

()5

الطبقات الكبير البن سعد9/272 ،

()6

تقريب التهذيب ،/469 ،ترجمة5071 :

()7

تاريخ مدينة دمشق1/209 ،

()8

تاريخ بغداد4/183 ،

()9

تاريخ السلم36/159 ،
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الباقي الفرضي( .)1قال الخطيب :كتبت عنه وكان فاضلا نبيلا ثقةا صدوقا( ،)2وقال ابن السمعاني :كان ثقةا حجةا نبيلا مكث ار،
وقال أبي النرسي :كان ثقةا ،وقال أبو الفضل بن خيرون :ضابط متحر أكثر سماعاته بخطه( ،)3وقال الذهبي :المام العالم
الخطيب المحدث الحجة مسند العراق(ِ .)4
ِعيسىِابنِالوزيرِعليِبنِعيسىِبنِداودِبنِالجراحِ،أبوِالقاسمِ(ِ302هـِِ391ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم عبد اهلل بن محمد البغوي ،وأبي بكر بن أبي داود السجستاني ،واسماعيل بن العباس الوراق .روى عنه:
أبو القاسم التنوخي ،وأبو محمد الجوهري ،وأحمد بن محمد بن النقور .قال الخطيب :كان ثبت السماع صحيح الكتاب ،وقال
محمد بن أبي الفوارس :كان يرمى بشئ من مذهب الفلسفة( ،)5وقال ابن الجوزي :كان ثبت السماع صحيح الكتاب( ،)6وقال
الذهبي :الشيخ الجليل العالم المسند(ِ .)7
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِعمرِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالصِ ِريفينيِ(ِ384هـِِ469ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم بن حبابة ،وأبي حفص الكتاني ،وأبي طاهر المخلص .روى عنه :أبو القاسم بن السمرقندي ،وعبد
الوهاب األنماطي ،وعلي بن علي بن سكينة( .)8قال الخطيب :صدوق( ،)9وقال أبو سعد السمعاني :شيخ صالح ،وقال أبو
الفضل بن خيرون

()10

وابن الجوزي

()11

والذهبي( :)12ثقةِ .

ِعبيدِاهللِبنِمحمدِبنِإسحاقِبنِسليمانِبنِمخلدِ،أبوِالقاسمِالبزازِالمتوثيِِ،ابنِحبابةِ(ِ300هـِِ389ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد اهلل بن محمد البغوي ،وأبي بكر بن أبي داود .روى عنه :أبو محمد عبد اهلل بن هزارمرد الصريفيني( ،)13وعبد
العزيز األزجي ،والخلل .قال الخطيب والعتيقي

()14

والذهبي( :)15ثقة وزاد العتيقي :مأمونِ .

ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِعبدِالعزيزِبنِالمرزبانِبنِسابورِبنِشاهنشاهِ،أبوِالقاسمِالبغويِ(ِ213هـِِ317ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :خلف بن هشام البزار ،وعلي بن الجعد ،وأبي نصر التمار .روى عنه :أبو القاسم بن حبابة( ،)16وعبد الباقي بن قانع،
وأبو بكر بن مالك القطيعي .قال الخطيب :كان ثقةا ثبتا مكث ار فهما عارفا( ،)17وقال موسى بن هارون :لو جاز أن يقال لنسان

()1

سير أعلم النبلء18/241-242 ،

()2

تاريخ بغداد4/183 ،

()3

تاريخ السلم31/187 ،

()4

سير أعلم النبلء18/241 ،

()5

تاريخ بغداد12/515-516 ،

()6

المنتظم15/30 ،

()7

سير أعلم النبلء16/549 ،

()8

تاريخ السلم31/292-293 ،

()9

تاريخ بغداد11/380 ،

()10

تاريخ السلم31/293-294 ،

()11

المنتظم16/187 ،

()12

سير أعلم النبلء18/330 ،

()13

تاريخ السلم27/185 ،

()14

تاريخ بغداد12/108-109 ،

()15

سير أعلم النبلء16/548 ،

()16

تاريخ السلم23/538 ،

()17

تاريخ بغداد11/325-326 ،
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إنه فوق الثقة لقيل ألبي القاسم ابن منيع( ،)1وقال أبو بكر محمد بن علي النقاش :كان ثقةا( ،)2وقال الدارقطني :ثقة جبل إمام
من األئمة ثبت أقل المشايخ خطأ( ،)3وقال الذهبي :الحافظ المام الحجة المعمر مسند العصر(ِ .)4
ِخلفِبنِهشامِبنِثعلبِ،أبوِمحمدِالمقرئِ(ِ229هـ)ِ،ثقةِ،مِدروى عن :شريك بن عبد اهلل النخعي ،وهشيم بن بشير ،وأبي عوانة .روى عنه :عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز البغوي،
ومسلم ،وأبو داود( .)5قال ابن معين :الصدوق الثقة ،وقال النسائي :ثقة( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان خي ار فاضلا
عالم ا بالقراءات كتب عنه أحمد بن حنبل وكان من الحفاظ المتقنين( ،)7وقال الذهبي :من نبلء األئمة( ،)8وقال ابن حجر :ثقة
له اختيار في القراءات(ِ .)9
ِمنصورِبنِأبيِمزاحمِِ،واسمهِبشيرِالتركيِ،أبوِنصرِالبغداديِالكاتبِ(ِ235هـ)ِ،ثقةِ،مِدِسروى عن :شريك بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن المبارك ،وعبد الرحمن بن أبي الزناد .روى عنه :أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن
عبد العزيز البغوي ،وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي( .)10قال الدارقطني
وابن سعد

()13

وابن حجر( :)14ثقة ،وقال ابن معين

()15

()11

والحسين بن فهم

()12

وأبو حاتم( :)16صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)17

ِشريكِبنِعبدِاهللِبنِأبيِشريكِالنخعيِ،أبوِعبدِاهللِالكوفيِ(ِ95هـِِ178ِ-هـ)(ِ،)18صدوقِيخطئِكثي ِارًِ،ختِمِ4روى عن :سالم األفطس ،وسليمان األعمش ،وشعبة بن الحجاج( .)19روى عنه :منصور بن أبي مزاحم ،وهشيم بن بشير ،ووكيع
بن الجراح( .)20قال يحيى بن سعيد :ما زال مخلطا ،وقال وكيع :لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك ،وقال ابن معين:
ثقة ،وقال أبو حاتم :صدوق...و قد كان له أغاليط ،وقال أبو زرعة :كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا( ،)21وقال
العجلي :ثقة وكان حسن الحديث( ،)22وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه

()1
()2

تاريخ بغداد11/330 ،
تاريخ بغداد11/331 ،

()3

تاريخ بغداد11/332 ،

()4

سير أعلم النبلء14/440 ،

()5

تهذيب الكمال8/299-301 ،

()6

تاريخ بغداد9/276 ،

()7

الثقات البن حبان8/228 ،

()8
()9

الكاشف ،1/374 ،ترجمة1404 :

تقريب التهذيب ،/182 ،ترجمة1737 :

()10
()11

تهذيب الكمال28/542-543 ،
تهذيب الكمال28/545 ،

()12

تاريخ بغداد15/93 ،

()13

الطبقات الكبير البن سعد9/350 ،

()14

تقريب التهذيب ،/612 ،ترجمة6907 :

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ترجمة817 :

()16

الجرح والتعديل8/170 ،

()17

الثقات البن حبان9/173 ،

()18

تهذيب الكمال12/462 ،

()19

تهذيب الكمال12/464 ،

()20

تهذيب الكمال12/467 ،

()21

الجرح والتعديل4/366-367 ،

()22

تاريخ الثقات للعجلي/217 ،
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فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون واسحاق األزرق وسماع المتأخرين عنه
بالكوفة فيه أوهام كثيرة( ،)1وقال الجوزجاني :سئ الحفظ مضطرب الحديث مائل( ،)2وقال ابن المبارك :ليس حديثه بشئ ،وقال
ابن عدي :من جلة الناس قاضي الكوفة ولم يكن بالكوفة أحضر جواب ا منه( ،)3وقال أيض ا :الغالب على حديثه الصحة
واالستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي من سوء حفظه ال أنه يتعمد في الحديث شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى
شئ من الضعف( ،)4وقال ابن حجر :صدوق يخطئ كثي ار تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عدالا فاضلا عابدا شديدا
على أهل البدع( ،)5وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين(ِ .)6
ِسالمِبنِعجال نِالفِطسِالقرشيِالمويِ،أبوِمحمدِالجزريِالحِرانيِ(ِ132هـ)ِ،ثقةِرميِباإلرجاءِ،خِدِسِقروى عن :سعيد بن جبير ،ونافع مولى ابن عمر ،وأبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود .روى عنه :شريك بن عبد اهلل ،واسرائيل
بن يونس ،والليث( .)7قال أحمد :ثقة ،وقال ابن معين :صالح ،وقال أبو حاتم :صدوق وكان مرجئ ا نقي الحديث( ،)8وقال
النسائي :ليس به بأس( ،)9وقال العجلي :ثقة( ،)10وقال محمد بن سعد :وكان ثقة كثير الحديث( ،)11وذكره ابن حبان في
المجروحين وقال :كان ممن يرى الرجاء يقلب األخبار وينفرد بالمعضلت عن الثقات اتهم بأمر سوء فقتل صب ار( ،)12وقال ابن
حجر :ثقة رمي بالرجاء(ِ .)13
ِسعيدِبنِجبيرِبنِهشامِالسديِالوالبيِ،موالهمِ،أبوِمحمدِ ِويقالِ:أبوِعبدِاهللِالكوفيِ(ِ95هـ)ِ،ثقةِثبتِ،عروى عن :أنس بن مالك ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب .روى عنه :سالم األفطس ،وسليمان األحول،
وسليمان األعمش( .)14قال ابن معين

()15

وأبو زرعة

()16

والعجلي

()17

وأبو القاسم الطبري

()18

وابن حجر( :)19ثقة وزاد :ثبت فقيه،

وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان فقيه ا عابدا ورع ا فاضل اً(ِ .)20
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن شريك صدوق يخطئ كثي ار ،واألثر ورد عند ابن أبي حاتم في التفسير
وعلي بن الجعد في مسنده والطبري في تفسيره من طرق مدارها على شريك ،فاألثر ضعيف.
()1

الثقات البن حبان6/444 ،

()2

أحوال الرجال للجوزجاني ،/150 ،ترجمة134 :

()3

الكامل في الضعفاء البن عدي5/33 ،

()4

الكامل في الضعفاء البن عدي5/35 ،

()5

تقريب التهذيب ،/269 ،ترجمة2787 :

()6

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/33 ،ترجمة56 :

()7

تهذيب الكمال10/164-165 ،

()8

الجرح والتعديل4/186 ،

()9

تهذيب الكمال10/167 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/173 ،

()11

الطبقات الكبير البن سعد9/486 ،

()12

المجروحين البن حبان1/434 ،

()13

تقريب التهذيب ،/216 ،ترجمة2183 :

()14

تهذيب الكمال10/358-359 ،

()15

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ترجمة 357 :و358

()16

الجرح والتعديل4/10 ،

()17

تاريخ الثقات للعجلي/181 ،

()18

تهذيب الكمال10/376 ،

()19

تقريب التهذيب ،/223 ،ترجمة2278 :

()20

الثقات البن حبان4/275 ،
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الحديثِالسابعِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن محمد المزرفي ،أنا أبو الحسين بن المهتدي ،أنا عيسى ،أنا عبد اهلل ،نا خلف
ومنصور ،قاال :نا شريك ،عن سالم ،عن سعيد قال :المعين :الطاهر ويعني :خلف بن هشام ومنصور بن أبي م ازحم.
وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق فل يمتنع أن يكون هو الحق(.)1
 سبق تخريجه بالحديث السادس والستينِ ِ.دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِالحسينِبنِعليِ،أبوِبكرِالمزرفيِ(ِ439هـِِ527ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)41ِمحمدِابنِالمهتديِباهللِ،أبوِالحسينِالهاشميِ(ِ370هـِِ465ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِعيسىِابنِالوزيرِعليِبنِعيسىِبنِداودِبنِالجراحِ،أبوِالقاسمِ(ِ302هـِِ391ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِعبدِاهللِبنِمحمدِ،أبوِالقاسمِالبغويِ(ِ213هـِِ317ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِخلفِبنِهشامِبنِثعلبِ،أبوِمحمدِالمقرئِ(ِ229هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِمنصورِبنِأبيِمزاحمِ،أبوِنصرِالبغداديِالكاتبِ(ِ235هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِشريكِبنِعبدِاهللِالنخعيِ،أبوِعبدِاهللِالكوفيِ(ِ95هـِِ178ِ-هـ) .صدوق يخطئ كثيرا ،سبق بالحديث (ِ .)66ِسالمِبنِعجال نِالفطسِ،أبوِمحمدِالجزريِالحرانيِ(ِ132هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِسعيدِبنِجبيرِبنِهشامِ،أبوِمحمدِالكوفيِ(ِ95هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن شريك صدوق يخطئ كثي ار.
الحديثِالثامنِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -وقيل :إن الربوة :الرملة.
أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسن بن أحمد بن أبي الحديد ،أنا جدي أبو عبد اهلل ،أنا أبو الحسن بن
عوف ،نا أبو هاشم المؤدب ،نا محمد بن الحسن بن قتيبة ،حدثني أبو عبد اهلل محمد بن المتوكل بن السري العسقلني ،نا رواد
بن الج ارح ،نا عباد بن عباد ،عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني ،عن أبي وعلة عن كريب السحولي ،عن مرة البهزي ،سمعت
رسول اهلل  يقول" :الرملة( :)2الربوة"(.)3
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/209من طريق أبي يحيى زكريا بن نافع األرسوفي ومحمد بن عبد العزيزالرملي عن عباد بن عباد به مختلف األلفاظ.
 وأخرجه الطبري في تفسيره ( )30/1من طريق عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه به مختلف األلفاظ. وأخرجه الطبراني في األوسط ( )7/8حديث رقم  6695عن محمد بن الحسن به بلفظه. وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير ( )20/317حديث رقم  754من طريق زكريا بن نافع عن عباد به مختلف األلفاظ. وأخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ ( )2/112عن زكريا بن نافع ومحمد بن عبد العزيز الرملي عن عباد بن عبادبه مختلف األلفاظِ .
()1

تاريخ مدينة دمشق1/209 ،

()2

الرملة :واحدة الرمل :مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت اآلن ،وكانت رباطا للمسلمين (معجم البلدان)3/69 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق1/209 ،
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دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهلل،أبوِالحسينِابنِأبيِالحديد(ِ464هـِِ546ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)5ِالحسنِبنِأحمدِ،أبوِعِبدِاهللِابنِأبيِالحديد(ِ416هـِ482-هـ) .لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)5ِمحمدِبنِعوفِابنِأبيِعوفِأبوِالحسنِالمزنيِ(ِ431هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِعبدِالجبارِبنِعبدِالصمدِبنِإسماعيلِبنِعليِِ،أبوِهاشمِالسلميِالمؤدبِ(ِ286هـِِ364ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن الحسن بن قتيبة ،والقاسم بن عيسى العصار ،وعبد اهلل بن محمد البغوي .روى عنه :أبو الحسن بن عوف،
وأبو القاسم تمام بن محمد ،وعبد الوهاب الميداني( .)1قال الكتاني( )2والذهبي( :)3ثقة وزاد الكتاني :مأمونِ .
ِمحمدِبنِالحسنِبنِقتيبةِبنِزيادةِبنِالطفيلِ،أبوِالعباسِاللخميِالعسقال نيِ(ِ310هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد والحسن ابني أبي السري ،وأحمد بن البختري ،ومحمد بن عوف .روى عنه :أبو هاشم المؤدب ،وابن المقرئ،
وأبو علي النيسابوري الحافظ( .)4قال الدارقطني( )5والذهبي( :)6ثقة وزاد المام المحدث الكبيرِ .
ِمحمدِبنِالمتوكلِبنِعبدِالرحمنِالقرشيِالهاشميِ،أبوِعبدِاهللِبنِأبيِالسريِالعسقال نيِ(ِ238هـ)ِ،صدوقِ،دروى عن :رواد بن الجراح العسقلني ،وسفيان بن عيينة ،وعبد الرزاق بن همام .روى عنه :محمد بن الحسن بن قتيبة
العسقلني ،وجعفر بن محمد الفريابي ،وأبو داود( .)7قال ابن معين :ثقة( ،)8وقال أبو حاتم :لين الحديث( ،)9وذكره ابن حبان في
الثقات وقال :من الحفاظ( ،)10وقال الذهبي :حافظ وثقه ولينه أبو حاتم( ،)11وقال ابن حجر :صدوق عارف له أوهام كثيرة(ِ .)12
ِروادِبنِالجراحِالشاميِ،أبوِعصامِالعسقال نيِ(منِالتاسعة)ِ،صدوقِاختلطِبأخرةِ،قروى عن :عباد بن كثير ،وسفيان الثوري ،وخليد بن دعلج .روى عنه :محمد بن خلف العسقلني ،وهارون بن يزيد بن أبي
الزرقاء ،وابن معين( .)13قال أحمد :ال بأس به صاحب سنة إال أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير( ،)14وقال ابن معين :ليس
به بأس( ،)15وقال مرة :ثقة( ،)16وقال أبو حاتم :هو مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق(،)17

()1

تاريخ مدينة دمشق34/27-28 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق34/30 ،

()3

العبر2/118 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق52/317-318 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق52/320 ،

()6

سير أعلم النبلء14/292-293 ،

()7

تهذيب الكمال26/355-357 ،

()8

سؤاالت ابن الجنيد ،/397 ،ترجمة518 :

()9

الجرح والتعديل8/105 ،

()10

الثقات البن حبان9/88 ،

()11

الكاشف ،2/214 ،ترجمة5133 :

()12

تقريب التهذيب ،/562 ،ترجمة6263 :

()13

تهذيب الكمال9/227-229 ،

()14

العلل ومعرفة الرجال ،2/31 ،ترجمة1457 :

()15

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ترجمة5102 :

()16

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،ترجمة331 :

()17

الجرح والتعديل3/524 ،
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وقال النسائي :ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط( ،)1وقال الدارقطني :متروك( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات
وقال :كان يخطئ ويخالف( ،)3وقال ابن عدي:له أحاديث صالحة وافرادات وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري وعامة ما
يروي وعامة ما يروى عنه من مشايخه ال يتابعه الناس عليه وكان شيخ ا صالح ا وفي حديث الصالحين بعض النفقة( ،)4وقال
الذهبي :له مناكير ضعف( ،)5وقال ابن حجر :صدوق اختلط بأخرة فترك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد(ِ .)6
ِعبادِبنِعبادِالرمليِالرسوفيِ،أبوِعتبةِالخواصِ(منِالتاسعة)ِ،صدوقِيهمِ،دروى عن :يحيى بن أبي عمرو السيباني ،وهشام بن حسان ،ويونس بن عبيد .روى عنه :رواد بن الجراح العسقلني ،وزكريا بن
نافع األرسوفي ،ومحمد بن عبد العزيز الرملي( .)7قال ابن معين :ثقة( ،)8وقال أبو حاتم :من العباد( ،)9وقال العجلي :ثقة(،)10
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :من العباد الخشن( ،)11وذكره ابن حبان في المجروحين وقال :كان ممن غلب عليه التقشف
والعبادة حتى غفل عن الحفظ والتقان وكان يأتي بالشئ على حسب الوهم حتى كثر المناكير في روايته على قلتها فاستحق
الترك( ،)12وقال الذهبي :وثقوه( ،)13وقال ابن حجر :صدوق يهم أفحش ابن حبان فقال :يستحق الترك(ِ .)14
ِيحيىِبنِأبيِعمروِالسيبانيِ(ِ،)15أبوِزرعةِالشاميِالحمصيِ(ِ148هـ)ِ،ثقةِ،بخِدِ(ت)ِسِقروى عن :روح بن زنباع الجذامي ،وأبي سلم األسود ،وأبيه أبي عمرو السيباني .روى عنه :أبو عتبة عباد بن عباد بن
الخواص ،واسماعيل بن عياش ،وضمرة بن ربيعة( .)16قال أحمد :شيخ ثقة ثقة( ،)17وقال يعقوب :ثقة ،وقال عبد الرحمن بن
يوسف بن سعيد :صدوق ،وقال أبو علي الحافظ النيسابوري :أحد الثقات يجمع حديثه( ،)18وقال العجلي :ثقة( ،)19وقال ابن
خراش :صدوق( ،)20وذكره ابن حبان في الثقات( ،)21وقال الذهبي :ثقة( ،)22وقال ابن حجر :ثقة(ِ .)23
()1

الضعفاء والمتروكين للنسائي ،/104 ،ترجمة203 :

()2

سؤاالت البرقاني ،/30 ،ترجمة149 :

()3

الثقات البن حبان8/246 ،

()4

الكامل في الضعفاء البن عدي4/120 ،

()5

الكاشف ،1/398 ،ترجمة1590 :

()6

تقريب التهذيب ،/198 ،ترجمة1958 :

()7

تهذيب الكمال14/134 ،

()8

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/145 ،ترجمة495 :

()9

الجرح والتعديل6/83 ،

()10

تاريخ الثقات للعجلي/247 ،

()11

الثقات البن حبان8/435 ،

()12

المجروحين البن حبان2/161 ،

()13

الكاشف ،1/530 ،ترجمة2567 :

()14

تقريب التهذيب ،/301 ،ترجمة3134 :

()15

بفتح السين المهملة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وبعدها باء منقوطة بواحدة وفي آخرها نون بعد األلف ،هذه النسبة إلى سيبان وهو بطن من حمير

()16

تهذيب الكمال31/480-481 ،

()17

الجرح والتعديل9/177 ،

(األنساب)7/332 ،

()18

تاريخ مدينة دمشق64/166 ،

()19

تاريخ الثقات/474 ،

()20

تهذيب الكمال31/482 ،

()21

الثقات البن حبان7/609 ،

()22

الكاشف ،2/372 ،ترجمة6222 :

()23

تقريب التهذيب ،/665 ،ترجمة7616 :
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ِأبِوِوعلةِ،ثقةروى عن :كريب .ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرح ا وال تعديلا( ،)1وقال العجلي :شامي ثقة(ِ .)2
ِكريبِبنِإبراهيمِالسحوليِ(ِ،)3ثقة ِروى عن :مرة بن كعب البهزي .روى عنه :أبو وعلة .ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وال تعديلا( ،)4وقال العجلي :ثقة
من كبار التابعين(ِ .)5
ِكعبِبنِمرةِالبهزيِ(ِ)6السلميِ(ِ59هـ)له صحبة( .)7روى عن :النبي  .روى عنه :كريب السحولي ،وأبو صالح الخوالني ،وأبو األشعث الصنعاني( .)8سكن البصرة
ثم األردن...روى أحاديث(ِ .)9
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على الحديث بهذا السناد؛ ألن أبا عبد اهلل بن أبي الحديد لم أقف له على جرح وال
تعديل ،والحديث عند الطبراني في األوسط والكبير والطبري في التفسير ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ من طرق مدارها
على عباد بن عباد وهو صدوق يهم وسائر رجاله ثقات.
الحديثِالتاسعِِوالستون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ،أنا محمد بن هبة اهلل الطبري ،أنا أبو الحسين بن الفضل ،أنا عبد اهلل بن جعفر ،نا يعقوب بن
سفيان ،نا أبو يحيى زكريا بن نافع األرسوفي ومحمد بن عبد العزيز الرملي ،قاال :نا عباد بن عباد أبو عتبة ،عن أبي زرعة،
عن أبي وعلة  -شيخ من عك -قال :قدم علينا كريب من مصر يريد معاوية فزرناه فقال :ما أدري عدد ما حدثني مرة البهزي
في خلء وجماعة :أنه سمع رسول اهلل  يقول" :ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم ]كالناء بين
األكلة[

()10

حتى يأتي أمر اهلل وهم كذلك" قال :قلنا يا رسول اهلل من هم؟ وأين هم؟ قال" :بأكناف بيت المقدس" .قال :وحدثني أن

الرملة :هي الربوة ،وذلك أنها تسيل مغربةا ومشرقةا(.)11
 وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/210من طريق الطبراني به متقارب األلفاظ. وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) ( )20/317حديث  754عن حصين بن وهب عن زكريا بن نافع به متقارب األلفاظ. وأخرجه يعقوب الفسوي في (المعرفة والتاريخ) ( )2/112به متقارب األلفاظ. وأخرجه البخاري في (الكنى) ( )1/78معلقا عن أبي وعلة العجلي به مختلف األلفاظِ .()1

الجرح والتعديل9/452 ،

()2

تاريخ الثقات/514 ،

()3

بفتح السين وضم الحاء المهملتين بعدهما الواو وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى سحول وهي قرية فيما أظن باليمن واليها ينسب الثياب السحولية – يعني البيض

()4

الجرح والتعديل9/452 ،

()5

تاريخ الثقات للعجلي/397 ،

(األنساب)7/91 ،

()6

بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبعدها زاي ،نسبة إلى بهز بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة (اللباب في تهذيب األنساب)1/192 ،

()7

االستيعاب في معرفة األصحاب3/1326 ،

()8

تهذيب الكمال24/196-197 ،

()9

الصابة في تمييز الصحابة5/458 ،

()10

في األصل ] كاألناس اآلكلة[ والتصويب من رواية المعجم الكبير للطبراني

()11

تاريخ مدينة دمشق1/209 ،

156

دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأحمدِ،أبوِالقاسمِابنِالسمرقنديِ(ِ454هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِمحمدِبنِهبةِاهللِبنِالحسنِبنِمنصورِ،أبوِبكرِبنِأبيِالقاسمِالطبريِ(ِ)1الال لكائيِ(ِ409هـِِ472ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الحسين بن الفضل القطان ،وأبي الحسين بن بشران ،وهلل الحفار .روى عنه :إسماعيل بن السمرقندي ،وأبو
محمد سبط الخياط ،وعبد الوهاب األنماطي .قال الذهبي( )2وابن الجوزي( )3والسمعاني( :)4ثقة وزاد :مأمونِ .
ِمحمدِبنِالحسينِبنِمحمدِبنِالفضلِبنِيعقوبِ،أبوِالحسينِال زرقِالقطانِالمتوثيِ(ِ335هـِِ415ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد اهلل بن جعفر بن درستويه ،وأبي عمرو بن السماك ،وأحمد بن سلمان النجاد .روى عنه :هبة اهلل بن الحسن
الطبري ،والخطيب البغدادي ،ومحمد بن أبي الفوارس .قال الخطيب( )5وابن الجوزي( )6والذهبي( :)7ثقةِ .
ِعبدِاهللِبنِجعفرِبنِدرستويهِبنِالمرزبانِ،أبوِمحمدِالفارسيِالنحويِ(ِ258هـِِ347ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :يعقوب بن سفيان الفسوي ،وعباس بن محمد الدوري ،ويحيى بن أبي طالب .روى عنه :أبو الحسين بن الفضل ،وأبو
علي بن شاذان ،وأبو الحسن ابن رزقويه( .)8ضعفه هبة اهلل بن الحسن الطبري والبرقاني ورد ذلك الخطيب وأنكره ،وقال أبو
سعد الحسين بن عثمان الشيرازي :ثقة ثقة ،ووثقه ابن مندة( ،)9وقال الذهبي :ثقة(ِ .)10
ِيعقوبِبنِسفيانِبنِجوانِالفارسيِ،أبوِيوسفِبنِأبيِمعاويةِالفسويِ(ِ)11الحافظِ(ِ277هـ)ِ،ثقةِ،تِسروى عن :زكريا بن نافع األرسوفي ،والربيع بن روح ،وعبد اهلل بن الزبير الحميدي .روى عنه :أبو محمد عبد اهلل بن جعفر بن
درستويه ،والترمذي ،والنسائي( .)12قال أبو عبد اهلل الحاكم :إمام أهل الحديث بفارس( ،)13قال النسائي :ال بأس به( ،)14وذكره ابن
حبان في الثقات وقال :كان ممن جمع وصنف وأكثر مع الورع والنسك والصلبة في السنة( ،)15وقال الذهبي :ثقة مصنف خير
صالح( ،)16وقال مرة:المام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس( ،)17وقال ابن حجر :ثقة حافظ(ِ .)18
ِزكرياِبنِنافعِالرسوفيِ(ِ،)19أبوِيحيى(ِ،)1صدوق()1
()2

بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطة بعدها راء مهملة ،هذه النسبة إلى طبرستان ،وهي آمل وواليتها (األنساب)9/39 ،

تاريخ السلم32/78 ،

()3

المنتظم16/208 ،

()4

األنساب13/460 ،

()5

تاريخ بغداد3/44-45 ،

()6

المنتظم15/169 ،

()7

سير أعلم النبلء17/331 ،

()8
()9

تاريخ بغداد11/85-86 ،

انظر تاريخ بغداد11/86 ،

()10
()11

سير أعلم النبلء15/531 ،

بفتح الفاء والسين ،هذه النسبة إلى فسا ،وهي بلدة من بلد فارس يقال لها :بسا (األنساب)10/222 ،

()12

تهذيب الكمال31/324-330 ،

()13

تاريخ مدينة دمشق74/162 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق74/164 ،

()15

الثقات البن حبان9/287 ،

()16

الكاشف ،2/394 ،ترجمة6388 :

()17

سير أعلم النبلء13/180 ،

()18

تقريب التهذيب ،/680 ،ترجمة7817 :

()19

هذه النسبة إلى أرسوف بضم األلف وسكون الراء المهملة وضم السين المهملة في آخرها فاء ،وهي مدينة على ساحل بحر الشام (األنساب)1/166 ،
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روى عن :عباد بن عباد الخواص ،والسري بن يحيى ،ومالك بن أنس .روى عنه :يعقوب الفسوي ،وعلي بن الحسن السنجاني،
ومعاذ بن محمد خشنام النسائي( .)2ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر تضعيف ا( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات وقال :يغرب(ِ .)4
ِمحمدِبنِعبدِالعزيزِبنِمحمدِالعمريِ،أبوِعبدِاهللِالرمليِ(ِ)5ابنِالواسطيِ(منِالعاشرة)ِ،صدوقِيهمِ،خِتمِسروى عن :عباد بن عباد الرملي ،وأسد بن موسى ،ومحمد بن إدريس الشافعي .روى عنه :يعقوب بن سفيان الفارسي،
والبخاري ،ومحمد بن يحيى الذهلي( .)6قال أبو حاتم :كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود هو إلى الضعف ما هو ،وقال
أبو زرعة :ليس بالقوي( ،)7وقال يعقوب بن سفيان :كان حافظا اً( ،)8وقال العجلي :ثقة( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات وقال :ربما
خالف( ،)10وقال ابن حجر :صدوق يهم(ِ .)11
ِعبادِبنِعبادِالرمليِالرسوفيِ،أبوِعتبةِالخواص .صدوق يهم ،سبق بالحديث (ِ .)68ِيحيىِبنِأبيِعمروِالسيبانيِ،أبوِزرعةِالشاميِالحمصيِ(ِ148هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِأبوِوعلة .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِكريبِبنِإبراهيم .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِكعبِبنِمرةِالبهزيِالسلميِ(ِ59هـ) .له صحبة ،سبق بالحديث (ِ .)68الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف؛ ألن عباد بن عباد صدوق يهم.
الحديثِالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن المغربي وجماعة ،قالوا :أنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ريذة ،أنا أبو القاسم
سليمان بن أحمد الطب ارني ،نا حصين بن وهب األرسوفي ،نا زكريا بن نافع األرسوفي ،نا عباد بن عباد الرملي ،عن أبي زرعة
السيباني ،عن ]أبي وعلة( ، [)12عن كريب السحولي ،حدثني مرة البهزي أنه سمع رسول اهلل  يقول" :ال تزال طائفة من أمتي
على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم ]كالناء بين األكلة[

()13

حتى يأتي أمر اهلل وهم كذلك" قلنا :يا رسول اهلل :وأين هم؟

قال" :بأكناف بيت المقدس" .قال :وحدثني أن الرملة :هي الربوة .وذلك أنها مغربة ومشرقة .كذلك قال أبو زرعة الوعلني،
والصواب ما تقدم(.)14
()1

لسان الميزان3/512 ،

()2

تاريخ السلم16/168 ،

()3

الجرح والتعديل3/594 ،

()4
()5

الثقات البن حبان8/252 ،

بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى بلدة من بلد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة...أبو عبد اهلل محمد بن عبد العزيز الرملي (األنساب،

)6/169
()6

تهذيب الكمال26/11-12 ،

()7

الجرح والتعديل8/8 ،

()8

المعرفة والتاريخ2/200 ،

()9

تاريخ الثقات للعجلي/409 ،

()10

الثقات البن حبان9/81 ،

()11

تقريب التهذيب ،/550 ،ترجمة6093 :

()12

في األصل ]أبي زرعة الوعلني[ والتصويب من إسناد الحديث الذي سبق

()13

في األصل ] كاألناس اآلكلة[ والتصويب من رواية المعجم الكبير للطبراني

()14

تاريخ مدينة دمشق1/210 ،
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 سبق تخريج بالحديث التاسع والستينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسنِبنِأحمدِبنِالحسن ،أبوِعليِالًصبهانيِالحداديِ(ِ419هـِِ515ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِإبراهيمِ،أبوِبكرِالصبهانيِالتانيِالناصرِ،ابنِريذةِ(ِ346هـِِ440ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :الطبراني (معجمه الكبير) و(معجمه الصغير) و(الفتن) لنعيم بن حماد .روى عنه :أبو علي الحداد ،وهادي بن
الحسن العلوي ،ومحمد بن إبراهيم بن شذرة .قال ابن مندة :الثقة األمين( ،)1وقال الذهبي :الشيخ العالم  ...مسند العصر(ِ .)2
ِسليمانِبنِأحمدِبنِأيوبِبنِمطيرِاللخميِ،أبوِالقاسمِالشاميِالطبرانيِ(ِ260(ِ)3هـِِ360ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أحمد بن عبد الوهاب الحوطي ،وأبي زرعة الدمشقي ،وعمرو بن ثور .روى عنه :أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن ريذة
التاجر ،وأبو خليفة الجمحي ،وابن مندة( .)4قال أبو يعلى الفراء :كان أحد األئمة والحفاظ في علم الحديث( ،)5وقال ابن الجوزي:
من الحفاظ واألشداء في دين اهلل تعالى وله الحفظ القوي والتصانيف الحسان( ،)6وقال الذهبي :المام الحافظ الثقة الرحال
الجوال محدث السلم( ،)7وقال مرة :الحافظ المشهور مسند الدنيا(ِ .)8
ِحصينِبنِوهبِالرسوفيِ،مجهولروى عن :زكريا بن نافع األرسوفي( ،)9وأيوب بن أبي حجر األيلي( .)10روى عنه :الطبراني( .)11قال صاحب (إرشاد القاصي
والداني) وهو معاصر :مجهول الحال(ِ .)12
ِزكرياِبنِنافعِالرسوفيِ،أبوِيحيى .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)69ِعبادِبنِعبادِالرمليِالرسوفيِ،أبوِعتبةِالخواص .صدوق يهم ،سبق بالحديث (ِ .)68ِيحيىِبنِأبيِعمروِالسيبانيِ،أبوِزرعةِالشاميِالحمصيِ(ِ148هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِأبوِوعلة .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِكريبِبنِإبراهيم .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِكعبِبنِمرةِالبهزيِالسلميِ(ِ59هـ) .له صحبة ،سبق بالحديث (ِ .)68الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف ،ألن حصين بن وهب األرسوفي مجهول ،والحديث عند الطبراني في الكبير
بإسناد حسن سبقت دراسته بالحديث السابق ،فالحديث حسن لغيره.

()1

تاريخ السلم29/491 ،

()2

سير أعلم النبلء17/595 ،

()3

بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة والراء وفي آخرها النون ،هذه النسبة إلى طبرية ،وهي مدينة من األردن بناحية الغور (األنساب)9/33 ،

()4

سير أعلم النبلء16/119-122 ،

()5

طبقات الحنابلة3/93 ،

()6

المنتظم14/206 ،

()7

سير أعلم النبلء16/119 ،

()8

تاريخ السلم26/102 ،

()9

المعجم الكبير للطبراني ،20/317 ،حديث754 :

()10

المعجم الصغير للطبراني ،1/259 ،حديث423 :

()11

المعجم الكبير للطبراني ،20/317 ،حديث754 :

()12

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ،1/292 ،ترجمة419 :
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الحديثِالواحدِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه ،نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني ح .وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد
اهلل بن الحسن بن أبي الحديد ،أنا جدي أبو عبد اهلل قاال :أنا محمد بن عوف بن أحمد النوبي (المري) ،أنا أبو العباس محمد
بن موسى بن الحسين الحافظ ،أنا محمد بن خريم ،نا هشام بن عمار ،نا المغيرة بن المغيرة قال :نا  -وقال ابن أبي الحديد
حدثني -يحيى بن عمرو :قال مرض رجل من عك يقال له األقرع على عهد رسول اهلل  فأتاه يعوده :قال ال أحسبني إال
مقبوض ا .قال" :كل إنك لن"  -وقال ابن أبي الحديد :ال " -تموت وال تدفن إال بالربوة" .فمات ودفن بالرملة .فكانت عك إذا
مات الرجل منهم باألردن له صدق حمل فدفن بالرملة ،لمكان األقرع .هذا حديث منقطع وقد روي مسندا بإسناد غريب
غريب(.)1
 أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) ( )3/275من طريق لفاف عن األقرع ومن طريق قادم بن ميسور عن رجل من عكعن األقرع مختلف األلفاظ(.)2
 وأخرجه ابن قانع في (معجم الصحابة) ( )1/68من طريق لفاف بن كدر عن األقرع مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعليِبنِالمسلمِ،أبوِالحسنِالسلمي(ِ452هـِِ533ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهلل،أبوِالحسينِابنِأبيِالحديد(ِ464هـِِ546ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)5ِالحسنِبنِأحمدِ،أبوِعبدِاهللِابنِأبيِالحديد(ِ416هـِ482-هـ) .لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)5ِمحمدِبنِعوفِابنِأبيِعوفِأبوِالحسنِالمزنيِ(ِ431هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِمحمدِبنِموسىِبنِالحسينِ،أبوِالعباسِبنِالسمسارِ(ِ363هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِمحمدِبنِخريمِبنِمحمدِ،أبِوِبكرِالعقيليِ(ِ316هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)5ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِ،أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ) .صدوق يتلقن ،سبق بالحديث (ِ .)5ِالمغيرةِبنِالمغيرةِ،أبوِهارونِالربعيِالرمليِ،صدوقروى عن :يحيى بن أبي عمرو الشيباني ،وعثمان بن العطار ،وعبد العزيز بن يزيد األيلي .روى عنه :هشام بن عمار ،وتمام
بن المنهال الرملي ،والوليد بن مسلم( .)3قال أبو حاتم :ال بأس به( ،)4وقال أبو زرعة :من أهل الزهد والفضل(ِ .)5
ِيحيىِبنِأبيِعمرو(ِ)6السيبانيِ،أبوِزرعةِالشاميِالحمصيِ(ِ148هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)68ِالقرعِبنِشفيِالعكيِ((ِ)7توفيِفيِخالفةِعمر)()1

تاريخ مدينة دمشق1/210 ،

()2

أخرجه ابن السكن وابن منده (أنظر ترجمة األقرع بالصابة) قال ابن السكن :ال نعرف من رجال هذا السناد أحدا

()3

تاريخ مدينة دمشق60/85-86 ،

()4

الجرح والتعديل8/230 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق60/87 ،

()6

ورد في النص (يحيى بن عمرو) والتصويب من ترجمة األقرع بالصابة ( )1/254حيث ورد الحديث بسنده وذكر يحيى بن أبي عمرو السيباني كما سبق في الحديث

()7

بفتح العين المهملة وتشديد الكاف المكسورة ،هذه النسبة إلى عك ،وهي قبيلة يقال لها عك بن عدنان (األنساب)9/350 ،

الثامن والستين
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روى عنه :لفاف بن كرز .قال الرشاطي :كذا وقع عنده لفاف بن كرز براء وزاي والصواب ابن كدن بدال مفتوحة بعدها نون(ِ .)1
الحكمِعلىِالحديث :الحديث بهذا السناد ضعيف منقطع؛ ألن هشام بن عمار صدوق يتلقن ،ويحيى بن عمرو لم يرو عن
الصحابة فهناك انقطاع بينه وبين األقرعِ .
الحديثِالثانيِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن محمد األصبهاني  -بها  -أنا أبو منصور شجاع بن علي بن شجاع الصقلي ،أنا
أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن مندة ،نا محمد بن إسحاق بن نافع الخ ازعي  -بمكة  -نا مخلد بن خالد البردعي ،نا موسى
بن سهل الرملي .قال :وأنا ابن مندة قال :وأنا جمح بن أبان المؤذن  -بدمشق  -نا عبد اهلل بن إسحاق الرملي ،نا يحيى بن
السكن الرملي ،قاال :نا محمد بن فهر بن جميل بن أبي كريم بن لفاف بن كدن ،نا أمية ولفاف ابنا مفضل بن أبي كريم ،عن
المفضل بن أبي كريم ،عن أبيه ،عن جده لفاف ،عن األقرع بن شفي العكي ،قال :دخل علي النبي  في مرض فقلت :ال
أحسب إال أني ميت من مرضي قال النبي " :كل لتبقين ولتهاجرن إلى أرض الشام وتموت وتدفن بالربوة من أرض
فلسطين" .قال ابن مندة :رواه إسماعيل بن رشيد المؤملي ،عن ضمرة بن ربيعة ،عن قادم بن ميسور القرشي ،عن رجال من
عك ،عن األقرع العكي ،قال :مرضت فذكر الحديث نحوه .جمح هو ابن القاسم بن عبد الوهاب بن أبان نسبه إلى جد أبيه(.)2
 سبق تخريجه بالحديث الواحد والسبعينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِيوسفِبنِعبدِالواحدِبنِمحمدِبنِماهانِ،أبوِالفتحِالصبهانيِالكاتبِ(ِ455هـِِ540ِ-هـ)ِ،مستورروى عن :أبي منصور شجاع بن علي بن شجاع المصقلي ،وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان ،وأبي منصور
بن شكرويه( .)3روى عنه :الحافظ ابن عساكر ،وأبو موسى المديني( .)4قال ابن السمعاني :شيخ صالح(.)5
لي( )6الصبهانيِالصوفيِ(ِ467هـ)ِ،مستور
 شِجِاعِبنِعِليِِبنِشِجِاعِ،أبِوِِمِنِصِ ِورِالمصق ِروى عن :أبي عبد اهلل بن مندة ،وأبي جعفر األبهري ،وأحمد بن يوسف الخشاب .روى عنه :أبو عبد اهلل الحسين بن عبد
الملك ،وأبو طاهر محمد بن أبي القاسم المعروف بهاجر ،ومحمود بن محمد بن ماشاذة .قال يحيى بن مندة :كثير السماع
معروف بالطلب( ،)7ونقله السمعاني وزاد :واسع الرواية(.)8
مدِبنِأبِيِيِعِقِ ِوبِإِسِحِاقِبنِمِحِمدِبنِيِحِيِىِبنِمِنِدِةِ،أبِوِِعِبِدِاهللِالعِبِديِِالِصِبِهِانيِِ(ِ395هـ)ِ،ثقة
ِ
 مِحِروى عن :أبيه ،وعم أبيه عبد الرحمن بن يحيى ،ومحمد بن الحسين القطان .روى عنه :شجاع بن علي المصقلي ،والحاكم أبو
عبد اهلل ،وتمام الرازي .قال الذهبي :الحافظ الكبير ،وقال الباطرقاني :إمام األئمة ،وقال أبو علي النيسابوري :من بيت الحديث

()1

الصابة في تمييز الصحابة ،1/254 ،االستيعاب ،1/103 ،أسد الغابة/61 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق1/211 ،

()3

التحبير في المعجم الكبير2/389 ،

()4

تاريخ السلم36/552 ،

()5

التحبير في المعجم الكبير2/389 ،

()6

بفتح الميم سكون الصاد المهملة وفتح القاف ،هذه النسبة إلى الجد وهو مصقلة بن هبيرة (األنساب)12/295 ،

()7

تاريخ السلم31/255 ،

()8

تاريخ السلم31/255 ،
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والحفظ( ،)1وقال أبو نعيم :حافظ من أوالد المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسان واختلط في آخر عمره( ،)2وقال ابن عساكر:
أحد المكثرين والمحدثين الجوالين( ،)3وقال الذهبي :الحافظ الجوال صاحب التصانيف كان من أئمة هذا الشأن وثقاتهم أقذع
الحافظ أبو نعيم في جرحه لما بينهما من الوحشة ونال منه واتهمه فلم يلتفت إليه لما بينهما من العظائم نسأل اهلل العفو فلقد
نال ابن مندة من أبي نعيم وأسرف أيضا(.)4
 مِحِمِدِبنِإِسِحِاقِبنِنِاِفِعِالخِِزاعيِروى عن :أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي( ،)5والخضر بن داود( .)6روى عنه :أبو نعيم األصبهاني ،وابن مندة.
 مخلدِبنِخالدِالبردعي .لم أقف له على ترجمة.انِالرمِليِِ(ِ261هـ)ِ،ثقةِ،دِس
 مِ ِوسِىِبنِسِهِلِبنِقِاِدِمِ،أبِوِِعِمِِر ِروى عن :أحمد بن صالح المصري ،وسعيد بن أبي مريم ،وسعيد بن منصور .روى عنه :أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي،
وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،ومحمد بن جرير الطبري( .)7قال أبو حاتم :صدوق ،وقال ابن أبي حاتم :كتبت عنه وهو
صدوق ثقة( ،)8وقال ابن حجر :ذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :ثقة( ،)10وقال ابن حجر :ثقة(.)11
 جمحِبنِالقاسمِبنِعبدِالوهابِ،أبوِالعباسِالجمحيِالدمشقيِابنِأبيِالحواجبِ(ِ278هـِ363-هـ)ِ،ثقةروى عن :عبد الرحمن بن الرواس ،واسماعيل العذري ،وأحمد بن بشر الصوري .روى عنه :ابن مندة ،وتمام الرازي ،وعبد
الوهاب الميداني .قال الكتاني :كان ثقة نبيل انتقى عليه ابن مندة ،وقال الذهبي :المحدث الثقة( ،)12وقال مرة :كان ثقةا نبيلا(.)13
اقِالرمِليِ .لم أقف له على ترجمة.
ِ
 عِبِدِاهللِبنِِإٍسِحِنِالرمِليِِ،ضعيف
 يِحِيِىِبنِالسِكِ ِروى عن :أيوب بن محمد العجلي( ،)14ومحمد بن خالد الجندي( ،)15وحماد بن سلمة( .)16روى عنه :عبد الرحمن بن إسحاق
الصامدي السلمي( ،)17وأيوب بن محمد بن زياد( .)18ضعفه صالح جزرة وتكلم فيه أبو حاتم(.)19
()1
()2

تاريخ السلم27/320-322 ،

أخبار أصبهان ألبي نعيم2/278 ،

()3

أخبار أصبهان ألبي نعيم2/278 ،

()4

ميزان االعتدال3/479 ،

()5

معرفة الصحابة ألبي نعيم1/347 ،

()6

الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس البن حجر ،/775 ،حديث رقم811 :

()7

تهذيب الكمال29/75-76 ،

()8
()9

الجرح والتعديل ،8/146 ،ترجمة660 :

تهذيب التهذيب ،10/347 ،ولم أقف على كلم ابن حبان في المطبوع من الثقات

()10
()11

الكاشف ،2/304 ،ترجمة5702 :

تقريب التهذيب ،/617 ،ترجمة6972 :

()12

سير أعلم النبلء16/77 ،

()13

تاريخ السلم26/306 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق45/254 ،

()15

تاريخ مدينة دمشق47/518 ،

()16

تاريخ مدينة دمشق52/48 ،

()17

تاريخ مدينة دمشق34/189 ،

()18

تهذيب الكمال3/490 ،

()19

ذيل ميزان االعتدال لزين الدين العراقي ،/12 ،ترجمة6 :
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لِبنِأبِيِِكِ ِريِمِبنِلِفِافِبنِكِدِن
ِ
 مِحِمدِبنِفِهِرِبنِجِمِيِروى عن :أمية ،ولفاف ابنا المفضل بن أبي كريم بن لفاف بن كدن( .)1روى عنه :الحسن بن موسى الرملي( ،)2وموسى بن
سهل الرملي(.)3
لِبنِأبِيِكِ ِريِمِبنِلفافِبنِكِدِنِبنِعِبِيِدِالعِتِكيِِالِِزديِ
ِ
 ِأمِيِةِبنِلفافِبنِالمِفِضِقال العلئي في الوشي :ال يعرف أوالد كدن في شئ من الكتب(.)4
ِلفافِبنِالمفضلِبنِأِبِيِكِ ِريِمِبنِلِفِافِبنِكِدِنروى عن :أبيه .روى عنه :محمد بن فهد بن جميل بن أبي كريم(.)5
ِالمفضلِبنِأبيِكِ ِريمِبنِلفافروى عن :أبيه .روى عنه :ابناه أمية ولفاف(.)6
 أبوِكريم( )7بنِلِفِافِبنِكِدِنروى عن :أبيه .روى عنه :ولده المفضل(.)8
ِلفافِبنِكدن(ِ .)9ِالقرعِبنِشفيِالعكيِ .صحابي ،سبق بالحديث (.)71ِإسماعيلِبنِرشيدِالمؤمليِ.لم أقف له على ترجمةِ .ِضمرةِبنِربيعةِالفلسطينيِ،أبوِعبدِاهللِالرمليِ(ِ202هـ) ،ثقةروى عن :قادم بن ميسور( ،)10واسماعيل بن عياش ،وسفيان الثوري .روى عنه :إسماعيل بن عياش ،وهشام بن عمار
الدمشقي ،وهارون بن زيد بن أبي الزرقاء( .)11قال ابن معين :ثقة( ،)12وقال أحمد :من الثقات المأمونين رجل صالح صالح
الحديث لم يكن بالشام رجل يشبهه ،وقال أبو حاتم :صالح( ،)13وقال ابن سعد :كان ثقةا مأمون ا خبي ار(ِ .)14
ِ

()1

المعجم الكبير للطبراني19/197 ،

()2

المعجم الكبير للطبراني19/197 ،

()4

لسان الميزان2/220 ،

()5

لسان الميزان6/429 ،

( )3معرفة الصحابة ألبي نعيم ،1/339 ،حديث1057 :

()6

لسان الميزان8/139 ،

()7

بالتصغير (لسان الميزان)7/98 ،

()8

لسان الميزان ،7/98 ،ترجمة1046 :

()9

لسان الميزان6/429 ،

()10

الكمال البن ماكوال7/251 ،

()11

تهذيب الكمال13/316-319 ،

()12

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/135 ،ترجمة441 :

()13

الجرح والتعديل4/467 ،

()14

الطبقات الكبير البن سعد9/475 ،
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ِقادمِبنِميسورِالقرشيِروى عن :عمر بن عبد العزيز( .)1روى عنه :عبد اهلل بن أبي فراس( ،)2ضمرة بن ربيعة(.)3
 رجالِمنِعكِ.مبهمونِلمِيسمواِ .الحكمِعلىِالحديثِ:أتوقف عن الحكم على الحديث بهذا السناد ،ألن فيه غيرما راو لم أقف له على ترجمة ،وغيرما راو لم

أقف له على جرح وال تعديل ،والسناد غريب غريب كما قال ابن عساكر رحمه اهللِ .
الحديثِالثالثِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني الفقيه ،أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد ،أنا
جدي أبو بكر ،أنا محمد بن يوسف ،نا محمد بن حماد ،أنا عبد الرزاق ،أنا بشر بن ارفع الحارثي ،حدثني أبو عبد اهلل بن عم
ين] المؤمنون [50:قال :هي
أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول في قول اهلل تبارك وتعالى :وآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
الرملة من أرض فلسطين ،وقيل :إنها بيت المقدس(.)4
 أخرجه الطبري في تفسيره ( )30/1من طريق صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع به جزء من الحديث مختلف األلفاظ. وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره ( )30/1من طريق عبد الرزاق به جزء من الحديث متقارب األلفاظ. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( )4/443حديث رقم  1916عن بشر به جزء من الحديث متقارب األلفاظ. وأخرجه أبو أحمد الحاكم في األسامي والكنى ( )5/326من طريق محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق به جزء منالحديث متقارب األلفاظ.
 وذكر الشوكاني في فتح القدير أن الحديث قد أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنىوابن عساكر وابن مردويه( ،)5ولم أقف عليه في المطبوع من كتب عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويهِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعليِبنِأحمدِ،أبوِالحسنِالغسانيِابنِقبيسِ(ِ442هـِِ530ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)24ِأحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)48ِمحمدِبنِأحمدِبنِعثمانِ،أبوِبكرِبنِأبيِالحديدِ(ِ309هـِِ405ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِمحمدِبنِيوسفِبنِبشرِ،أبوِعبدِاهللِالهرويِغندر(ِ230هـِِ330ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِمحمدِبنِحمادِالطهرانيِ،أبوِعبدِاهللِالرازيِ(ِ271هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِعبدِالرزاقِبنِهمامِبنِنافعِ،أبوِبكرِالصنعانيِ(ِ126هـِِ211ِ-هـ) .ثقة تغير بأخرة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِبشرِبنِرافعِالحارثيِ،أبوِالسباطِالنجرانيِ(منِالسابعة)ِ،ضعيفِ،بخِدِتِقروى عن :أبي عبد اهلل الدوسي ،ومحمد بن عجلن ،ويحيى بن أبي كثير .روى عنه :عبد الرزاق بن همام ،وأخوه عبد الوهاب

()1

الكمال البن ماكوال7/251 ،

()2

الجرح والتعديل – 5/138 ،وقال في ابن أبي فراس :مجهول

()3

الكمال البن ماكوال7/251 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق1/212 ،

()5

أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن عساكر وابن مردويه (فتح القدير)5/162،
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بن همام ،ويحيى بن أبي كثير( .)1قال ابن معين :ليس به بأس( ،)2وقال مرة :ثقة يحدث بمناكير( ،)3وقال مرة :ليس بشئ(،)4
وقال مرة :شيخ كوفي يحدث بمناكير ،وقال أحمد :ليس بشئ ضعيف الحديث ،وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث منكر الحديث
ال ترى له حديث ا قائم ا( ،)5وذكره ابن حبان في المجروحين وقال :يأتي بالطامات فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير وأشياء
موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه كان المعتمد لها( ،)6وقال ابن حجر :ضعيف الحديث(ِ .)7
ِأبوِعبدِاهللِالدوسيِ،ابنِعمِأبيِهريرةِ(منِالثالثة)ِ،مقبولِ،بخِدِسروى عن :أبي هريرة .روى عنه :بشر بن رافع( .)8ذكره ابن أبي حاتم تحت اسم عبد الرحمن بن الهضهاض ولم يضعفه(،)9
وذكره ابن حبان في الثقات تحت اسم عبد الرحمن بن الصامت( ،)10وقال الذهبي :مجهول( ،)11وقال ابن حجر :مقبول(ِ .)12

ِ-أبوِهريرةِ–ِ

. -صحابي جليل مكثر ،سبق بالحديث (ِ .)1

الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن بشر بن رافع ضعيف ،وأبو عبد اهلل الدوسي مقبول ،وكذلك ألن محمد بن
حماد الطهراني أخذ عن عبد الرزاق بعد االختلط كما أفاد بذلك األبناسي ونقل ابن الكيال في الكواكب النيرات وقد أوردنا ذلك
في ترجمة عبد الرزاق وقد ذكرناه عند الحكم على الحديث الرابع والخمسين ،واألثر عند الطبراني وعبد الرزاق وغيرهما من
طرق مدارها على بشر بن رافع عن أبي عبد اهلل الدوسي وحديثهما ضعيف كما مر.
الحديثِالرابعِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك الخلل األديب ،أنا أبو طاهر بن محمد ،أنا أبو بكر بن المقرئ ،أنا أبو عروبة
الحراني ،نا محمد بن سعيد األنصاري ،نا مسكين بن بكير ،حدثني جرير بن حازم ،قال :سمعت قتادة في هذه اآلية وآوين اهم ِاِ
ين] المؤمنون [50:قال :بيت المقدس وقيل :إنها السكندرية(.)13
إلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
 أخرجه الطبري في تفسيره ( )30/2من طريق معمر عن قتادة جزء من الحديث متقارب األلفاظ. وأخرجه الطبري في تفسيره ( )30/3من طريق ابن ثور وعبد الرزاق عن معمر به جزء من الحديث مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسينِبنِعبدِالملكِ،أبوِعبدِاهللِالصبهانيِ(ِ443هـِِ532ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)55ِ-عمرِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِطاهرِاإلصبهانيِ(ِ453هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)46

()1
()2

تهذيب الكمال4/118-119 ،

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ترجمة555 :

()3

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،ترجمة777 :

()4

سؤاالت ابن الجنيد البن معين/282 ،

()5

الجرح والتعديل2/357 ،

()6

المجروحين البن حبان1/214 ،

()7

تقريب التهذيب ،/97 ،ترجمة685 :

()8
()9

تهذيب الكمال34/27 ،

الجرح والتعديل5/297 ،

()10
()11

الثقات البن حبان5/97 ،

الكاشف ،1/631 ،ترجمة3223 :

()12

تقريب التهذيب ،/365 ،ترجمة3899 :

()13

تاريخ مدينة دمشق1/212 ،
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ِأبوِبكرِابنِالمقرئ(ِ285هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)33ِالحسينِبنِمحمدِبنِأبيِمعشرِمودودِ،أبوِعروبةِالسلميِالجزريِ(ِ)1الحرانيِ(ِ210(ِ)2هـِِ318ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن سعيد بن حماد األنصاري ،والمسيب بن واضح ،ومحمد بن بشار .روى عنه :أبو بكر بن المقرئ ،وأبو
حاتم بن حبان ،وأبو أحمد الحاكم( .)3قال أبو أحمد الحاكم :كان من أثبت من أدركناه من مشايخنا وأحسنهم حفظا يرجع إلى
حسن المعرفة بالحديث( ،)4وقال ابن عدي :كان عارف ا بالحديث والرجال وكان مع ذلك مفتي أهل حران شفاني حين سألته عن
قوم من رواتهم( ،)5وقال الذهبي :المام الحافظ المعمر الصادق( ،)6وقال مرة :الحافظ أحد أئمة هذا الشأن ...ثقة نبيل(ِ .)7
ِمحمدِبنِسعيدِبنِحمادِبنِسعدِال نصاريِ،أبوِإسحاقِالحرانيِالبزازِ(ِ244هـ)ِ،شيخِ،سروى عن :مسكين بن بكير ،وعتاب بن بشير ،ومخلد بن يزيد .روى عنه :أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني ،والنسائي،
وأبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي( .)8قال النسائي :ال أدري ما هو( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال ابن
حجر :شيخ(ِ .)11
ِمسكينِبنِبكيرِالحرانيِ،أبوِعبدِالرحمنِالحذاءِ(ِ198هـ)ِ،صدوقِيخطئِ،خِمِدِسروى عن :مالك بن أنس ،وسفيان الثوري ،وشعبة بن الحجاج .روى عنه :محمد بن سعيد األنصاري الحراني ،وأحمد بن حنبل،
وأحمد بن أبي شعيب الحراني( .)12قال ابن معين وأبو حاتم :ال بأس به ،وزاد أبو حاتم :كان صحيح الحديث يحفظ الحديث(،)13
وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال الذهبي :صدوق يغرب( ،)15وقال ابن حجر :صدوق يخطئ وكان صاحب حديث(ِ .)16
ِجريرِبنِحازمِبنِزيدِال زديِِالعتكيِ(ِ)17أبوِالنضرِالبصريِ(ِ88هـِِ170ِ-هـ)ِ،ثقةِ ِوفيِحديثهِعنِقتادةِضعفِ،عروى عن :قتادة بن دعامة ،ويحيى بن سعيد األنصاري ،ويونس بن يزيد األيلي .روى عنه :حجاج بن منهال ،وسفيان بن
عيينة ،وسليمان األعمش(.)18

()1

بفتح الجيم والزاي كسر الراء ،هذه النسبة إلى الجزيرة ،وهي إلى عدة بلد من ديار بكر ،واسم خاص لبلدة واحدة يقال لها جزيرة ابن عمر ،وعدة بلد منها الموصل

()2

حران بلدة من الجزيرة كان بها جماعة من الفضلء والعلماء في كل فن وهي من ديار ربيعة (األنساب)4/ 107 ،

()3

سير أعلم النبلء14/510-511 ،

وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميافارقين ،وهي بلد بين الدجلة والفرات ،وانما قيل لها الجزيرة لهذا (األنساب)3/269 ،

()4

األسامي والكنى5/381 ،

()5

الكامل في الضعفاء البن عدي1/237 ،

()6

سير أعلم النبلء14/510 ،

()7

تاريخ السلم23/560 ،

()8

تهذيب الكمال25/269-270 ،

()9

المعجم المشتمل ،/241 ،ترجمة828 :

()10

الثقات البن حبان9/102 ،

()11

تقريب التهذيب ،/536 ،ترجمة5909 :

()12

تهذيب الكمال27/483-484 ،

()13

الجرح والتعديل8/329 ،

()14

الثقات البن حبان9/194 ،

()15

الكاشف ،2/257 ،ترجمة5404 :

()16

تقريب التهذيب ،/589 ،ترجمة6615 :

()17

بفتح العين المهملة والتاء المنقوطة بنقطتين من فوق وكسر الكاف ،هذه النسبة إلى العتيك ،وهو بطن من األزد (األنساب)9/227 ،

()18

تهذيب الكمال4/524-526 ،
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وثقه شعبة( )1وابن معين( )2والقطان( )3والعجلي( )4والذهبي( )5وابن حجر( :)6ثقة وزاد :في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا
حدث من حفظه وزاد الذهبي :لما اختلط حجبه ولده ،وقال ابن مهدي :اختلط وكان له أوالد أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه
حجبوه فلم يسمع أحد منه في اختلطه شيئا ،وقال أبو حاتم :صدوق صالح...تغير قبل موته بسنة( ،)7وقال ابن عدي :له
أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح فيه إال روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة ال يرويها غيره
وجرير عندي من ثقات الناس حدث عنه األئمة من الناس :أيوب السختياني وابن عون وحماد بن زيد والثوري والليث بن سعد
ويحيى بن أيوب المصري وابن لهيعة وغيرهم(،)8و ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلسين(.)9
ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن محمد بن سعيد بن حماد ضعيف ومسكين بن بكير صدوق يخطئ
وجرير بن حازم ثقة لكنه يغرب عن قتادة.
الحديثِالخامسِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبد الملك ،أنا أبو طاهر بن محمود ،أنا أبو بكر بن المقرئ ،أنا أبو بشر الدوالبي ،نا يونس ،نا
ابن وهب ،عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،قال :هي السكندرية يعني وآوين اهماِإلىِربوٍِة] المؤمنون [50:وقيل:
إنها مصر(.)10
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسينِبنِعبدِالملكِ،أبوِعبدِاهللِالصبهانيِ(ِ443هـِِ532ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)55ِعمرِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِطاهرِالِصبهانيِ(ِ453هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)46ِأبوِبكرِابنِالمقرئ(ِ285هـِِ381ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)33ِمحمدِبنِأحمدِبنِحمادِبنِسعيدِبنِمسلمِ،أبوِبشرِال نصاريِالدوالبيِ(ِ)11الرازيِِ(ِ224هـِِ310ِ-هـ)ِ،صدوقروى عن :يونس بن عبد األعلى الصدفي( ،)12محمد بن بشار ،ومحمد بن المثنى .روى عنه :أبو بكر بن المقرئ ،وأبو الحسن
بن حيويه ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم .قال الدارقطني :يتكلمون فيه وما يتبين من أمره إال خير ،وقال ابن يونس :كان أبو بشر

()1
()2

الثقات البن حبان6/145 ،

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/144 ،ترجمة3609 :

()3

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/347 ،ترجمة4715 :

()4

تاريخ الثقات للعجلي/96 ،

()5

الكاشف1/291 ،

()6

تقريب التهذيب ،/115 ،ترجمة911 :

()7

الجرح والتعديل2/505 ،

()8
()9

الكامل في الضعفاء البن عدي2/355 ،

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/20 ،ترجمة7 :

()10

تاريخ مدينة دمشق1/212 ،

()11

بضم الدال المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ،هذه النسبة إلى الدوالب ،والصحيح في هذه النسبة فتح الدال ولكن الناس يضمونها...وهذه النسبة إلى عمله،

()12

األنساب5/414 ،

أو إلى من كان له الدوالب (األنساب)5/412 ،
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من أهل الصنعة وكان يضعف( ،)1وقال ابن الجوزي :كانت له معرفة بالحديث وكان حسن التصنيف( ،)2وقال السمعاني :كان
من أهل صنعة الحديث يحسن التصنيف( ،)3وقال ابن حجر :الحافظ(ِ .)4
ِيونسِبنِعبدِالعلىِبنِميسرةِبنِحفصِبنِحيانِالصدفيِ(ِ،)5أبوِموسىِالمصريِ(ِ264هـ)ِ،ثقةِ،مِسِقروى عن :عبد اهلل بن وهب ،وسعيد بن منصور ،وسفيان بن عيينة .روى عنه :أبو بشر الدوالبي( ،)6ومسلم ،والنسائي

()7

قال النسائي( )8والذهبي( )9وابن حجر( :)10ثقة ،وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(،)12
وقال ابن أبي حاتم :سمعت أبي يوثق يونس بن عبد األعلى ويرفع من شأنه(ِ .)13
ِعبدِاهللِبنِوهبِبنِمسلمِالقرشيِ،أبوِمحمدِالمصريِ(ِ125هـِِ197ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)23ِعبدِالرحمنِبنِزيدِبنِأسلمِالقرشيِالعدويِالمدنيِ(ِ182هـ)ِ،ضعيفِ،تِقروى عن :أبيه زيد بن أسلم ،وصفوان بن سليم ،ومحمد بن المنكدر .روى عنه :عبد اهلل بن وهب ،وسفيان بن عيينة ،وبشر بن
الحارث الحافي( .)14قال أحمد :ضعيف ،وقال ابن معين :ليس حديثه بشئ ضعيف ،وقال أبو حاتم :ليس بقوي الحديث كان في
نفسه صالحا وفي الحديث واهيا ضعفه علي بن المديني جدا ،وقال أبو زرعة :ضعيف الحديث( ،)15وقال النسائي :ضعيف(،)16
وقال ابن عدي :له أحاديث حسان...و هو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه( ،)17وقال الذهبي:
ضعفوه( ،)18وقال ابن حجر :ضعيف(ِ .)19
ِزيدِبنِأسلمِالقرشيِالعدويِ،أبوِأسامةِ ِويقالِ:أبوِعبدِاهللِالمدنيِمولىِعمرِبنِالخطابِ(ِ143هـ)ِ،ثقةِيرسلِ،عروى عن :أنس بن مالك ،وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،وسلمة بن األكوع .روى عنه :ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،وابنه
أسامة ،وابنه عبد اهلل(.)20

()1

سير أعلم النبلء14/309-310 ،

()2

المنتظم13/213 ،

()3

األنساب5/414 ،

()4

لسان الميزان6/506 ،

()5

بفتح الصاد والدال المهملتين وفي آخرها الفاء ،هذه النسبة إلى الصدف بكسر الدال ،وهي قبيلة من حمير نزلت مصر (األنساب)8/286 ،

()6

األنساب5/414 ،

()7

تهذيب الكمال32/513-514 ،

()8

تهذيب الكمال32/515 ،

()9

الكاشف ،2/403 ،ترجمة6471 :

()10

تقريب التهذيب ،/686 ،ترجمة7907 :

()11

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/36 ،ترجمة65 :

()12

الثقات البن حبان9/290 ،

()13

الجرح والتعديل9/243 ،

()14

تهذيب الكمال17/114-115 ،

()15

الجرح والتعديل5/233-234 ،

()16

الضعفاء والمتروكين ،ترجمة360 :

()17

الكامل في الضعفاء البن عدي5/448 ،

()18

الكاشف ،1/628 ،ترجمة3196 :

()19

تقريب التهذيب ،/362 ،ترجمة3865 :

()20

تهذيب الكمال10/12-14 ،

168

قال ابن معين( )1وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة( )2وابن خراش( )3وابن سعد( )4وابن حجر( :)5ثقة وزاد :يرسل ،وذكره في المرتبة
األولى من مراتب المدلسين( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)7
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ،واألثر انفرد به ابن عساكر ،فاألثر
ضعيف.
الحديثِالسادسِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد ،وحدثني أبو مسعود األصبهاني عنه ،أنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المعدل ،نا أبو
الشيخ عبد اهلل بن محمد األصبهاني ،نا محمد بن يحيى نا هارون بن إسحاق ،نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ،نا عبد
الصمد بن معقل ،حدثني عمي وهب بن منبه في قوله :وآوين اهماِإلىِربوٍِة] المؤمنون [50:قال :هي مصر ،وقيل :إنها
الكوفة(.)8
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِالحسنِبنِأحمدِبنِالحسن ،أبوِعليِالًصبهانيِالحداديِ(ِ419هـِِ515ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحيمِبنِأبيِالوفاءِعليِبنِأبيِطالب ،أبوِمسعودِالصبهانيِ(ِ566هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحمنِبنِأبيِبكر ،أبوِالقاسم الذكوانيِالصبهانيِ (ِ443هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِجعفرِبنِحبان ،أبوِالشيخ الصبهانيِ (ِ274هـِِ369ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِمحمدِبنِيحيىِبنِسليمانِبنِزيدِبنِزيادِ،أبوِبكرِالمروزيِ(ِ298هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :عاصم بن علي ،وخلف بن هشام البزار ،وعثمان بن أبي شيبة .روى عنه :أحمد بن سلمان النجاد ،وحبيب بن
الحسن القزاز،و مخلد بن جعفر الدقاق( .)9قال الدارقطني :صدوق( ،)10وقال الخطيب :ثقة(،)11وقال الجزري :محدث مشهور(ِ .)12
ِهارونِبنِإسحاقِبنِمحمدِ،أبوِالقاسمِالكوفيِ(ِ258هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)47ِإسماعيلِبنِعبدِالكريمِبنِمعقلِبنِمنبهِ،أبوِهشامِالصنعانيِ(ِ210هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالصمدِبنِمعقلِبنِمنبهِبنِكاملِاليمانيِ(ِ183هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِوهبِبنِمنبهِبنِكاملِ،أبوِعبدِاهللِالبناويِ(ِ34هـِِ110ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20()1

تاريخ مدينة دمشق19/278 ،

()2

الجرح والتعديل3/555 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق19/281 ،

()4

الطبقات الكبير البن سعد7/507 ،

()5

تقريب التهذيب ،/210 ،ترجمة2117 :

()6

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/20 ،ترجمة11 :

()7

الثقات البن حبان4/246 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق1/212 ،

()9

تاريخ بغداد4/668 ،

()10

سؤاالت الحاكم للدارقطني ،/141 ،ترجمة183 :

()11

تاريخ بغداد4/668 ،

()12

طبقات القراء للجزري2/242 ،
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الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا القاسم الذكواني صدوق ،وكذلك محمد بن يحيى صدوق ،واألثر انفرد به
ابن عساكر ،فاألثر حسن.
الحديثِالسابعِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون ،أنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن الحسن العلوي ،نا محمد بن زيد بن أحمد
التميمي ،نا إسحاق بن محمد المقرئ ،نا عبيد بن كثير ،نا عباد بن يعقوب ،أنا موسى بن عثمان ،عن جابر ،عن أبي جعفر
في قوله :وآوين اهمِاِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍِر] المؤمنون [50:قال :هي الكوفة .والمعين :الف ارت .تابعه عبد الرحمن بن صالح
األزدي ،وابراهيم بن محمد بن ميمون الكوفيان ،عن موسى بن عثمان الحضرمي ،وقد روي مسندا عن جعفر الصادق بن أبي
جعفر الباقر(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعليِبنِميمونِبنِمحمدِ،أبوِالغنائمِالنرسيِالكوفيِالمقرئِ ِويعرفِبأبيِ(ِ424(ِ)2هـِِ510ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن علي بن عبد الرحيم العلوي ،وأبي القاسم التنوخي ،وأبي الفتح بن شيطا .روى عنه :ابن عساكر( ،)3وأبو
عبد اهلل الحميدي ،وجعفر بن يحيى الحكاك( .)4قال أبو الفضل بن ناصر :كان أبي شيخا ثقةا مأمونا فهما للحديث( ،)5وقال
الذهبي :ثقة مفيد سمع الكثير بالكوفة وببغداد( ،)6وقال مرة :الشيخ المام الحافظ المفيد المسند محدث الكوفة( ،)7ووصفه عبد
الوهاب األنماطي بالحفظ والتقان وقال :كانت له معرفة ثاقبة( ،)8وكان أبو عامر العبدري يثني عليه ويقول :ختم هذا الشأن
بأبي رحمه اهلل( ،)9وقال ابن الجوزي :وكان ذا فهم ثقةا ختم به علم الحديث ببلده(ِ .)10
ِمحمدِبنِعليِبنِالحسنِبنِعبدِالرحمنِالعلويِالكوفيِ،أبوِعبدِاهللِ(ِ367هـِِ445ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن زيد بن مروان ،وأبي طاهر المخلص ،وأبي حفص الكتاني .روى عنه :أبي النرسي ،وعلي بن قطر
الهمذاني ،وعبد المنعم بن يحيى الهقل الكوفي( .)11أرخه أبي

()12

ووثقه( ،)13وقال الذهبي :المام المحدث الثقة (ِ .)14

ِمحمدِبنِزيدِبنِأحمدِالتميميِ .لم أقف له على ترجمةِ .ِإسحاقِبنِمحمدِبنِعليِبنِخالدِالمقرئِالمصريِالتمار()1

تاريخ مدينة دمشق1/212 ،

()2

وذلك لجودة قراءته بالقرآن – رحمه اهلل – (تاريخ السلم)35/257 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق54/395 ،

()4

تاريخ السلم35/256-257 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق54/397 ،

()6

تاريخ السلم35/256 ،

()7

سير أعلم النبلء19/274 ،

()8

تاريخ السلم35/257 ،

()9

تاريخ السلم35/258 ،

()10

المنتظم17/151 ،

()11

تاريخ السلم30/118-119 ،

()12

قلت :هو النرسي وهو تلميذه في هذا السناد ،قال الذهبي :وخرج لنفسه معجما (سير أعلم النبلء ،)19/275 ،ولم أقف عليه في المطبوع

()13

تاريخ السلم30/118 ،

()14

سير أعلم النبلء17/636 ،
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روى عن :أحمد بن حازم الغفاري .روى عنه :ابن نوح(ِ .)1
ِعبيدِبنِكثيرِبنِمحمدِبنِعبدِالواحدِبنِعبدِاهللِ،أبوِسعيدِالعامريِالكالبيِالوحيديِ(ِ249هـ)ِ،كانِيضعِالحديثروى عن :علي بن الحسين ،وأبي جعفر -عليهما السلم -كذا بالمطبوع .قال النجاشي :طعن أصحابنا عليه وذكروا أنه يضع
الحديث ،وقال ابن الغضائري :كان يضع الحديث مجاهرة وال يحتشم الكذب الصراح وأمره مشهور(ِ .)2
ِعبادِبنِيعقوبِالسديِالرواجنيِ(ِ،)3أبوِسعيدِالكوفيِِالشيعيِ(ِ250هـ)ِ،صدوقِ،خِتِقروى عن :موسى بن عمير القرشي ،واسماعيل بن عياش ،ويحيى بن يعلى األسلمي .روى عنه :أبو بكر عبد اهلل بن أبي داود،
والبخاري ،والترمذي( .)4قال أبو حاتم :شيخ( ،)5وقال أبو بكر بن خزيمة :الثقة في روايته المتهم في دينه( ،)6وذكره ابن حبان في
المجروحين وقال :وكان رافضيا داعيةا إلى الرفض ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك( ،)7وقال ابن
حجر :صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال :يستحق الترك(ِ .)8
ِموسىِبنِعثمانِالحضرميِالمؤدبِالكوفي(ِ،)9متروك ِروى عن :أبي إسحاق الهمداني ،والحكم بن عتيبة( ،)10واألعمش( .)11روى عنه :عباد بن يعقوب ،وعبد الرحمن بن صالح
األزدي( ،)12وأبو نعيم ضرار بن صرد( .)13قال ابن معين :ليس بشئ( ،)14وقال أبو حاتم :متروك الحديث( ،)15وقال أبو زرعة:
منكر الحديث جدا( ،)16وقال البخاري :ذاهب الحديث( ،)17وقال أبو إسحاق :حديثه ليس بمحفوظ( ،)18وقال ابن عدي :هو من
الغالين في جملة أهل الكوفة والراوي عنه عبد الرحمن بن صالح وهو صدوق في رواياته إال أنه غال في جملة الكوفيين(،)19

()1

معجم رجال الحديث للخوئي3/234 ،

()2

معجم رجال الحديث للخوئي12/65 ،

()3

بفتح الراء والواو وكسر الجيم وفي آخرها النون ،سألت أستاذي أبا القاسم بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان عن هذه النسبة فقال :هذا نسب أبي سعيد عباد بن

يعقوب شيخ البخاري ،أصل هذه النسبة الدواجن بالدال المهملة وهي جمع داجن ،وهي الشاة التي تسمن في الدار فجعلها الناس الرواجن بالراء ،ونسب عباد إلى ذلك

هكذا ،قال :ولم يسند الحكاية إلى أحد ،وظني أن الرواجن بطن من بطون القبائل واهلل أعلم (األنساب)6/175 ،
()4
()5

تهذيب الكمال14/175-177 ،
الجرح والتعديل6/88 ،

()6

تهذيب الكمال14/177 ،

()7

المجروحين البن حبان2/163 ،

()8
()9

تقريب التهذيب ،/303 ،ترجمة3153 :
الكامل في الضعفاء البن عدي8/67 ،

()10
()11

الجرح والتعديل8/152 ،
مسند البزار16/156 ،

()12

الكامل في الضعفاء البن عدي8/67 ،

()13

غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب ،/387 ،ترجمة561 :

()14

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/281 ،ترجمة1350 :

()15

الجرح والتعديل8/153 ،

()16

سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ،/159 ،ترجمة225 :

()17

العلل الكبير للترمذي ،1/168 ،حديث295 :

()18

الكامل في الضعفاء البن عدي8/67 ،

()19

الكامل في الضعفاء البن عدي8/68 ،
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وقال الهيثمي :متروك( ،)1وقال مرة :ضعيف( ،)2وقال ابن القطان الفاسي :متروك( ،)3وقال الذهبي :متروك( ،)4وقال مرة :أحد
التلفى( ،)5وقال مرة :غال في التشيع(ِ .)6
ِجابر .لم يتبين لي أي الجوابر هوِ .ِمحمدِبنِعليِبنِحسينِبنِعليِ،أبوِجعفرِالباقرِ(ِ56هـِِ114ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)4الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن عبيد بن كثير كان يضع الحديث ،غير أن محمد بن زيد التميمي لم أقف
له على ترجمة ،واسحاق بن محمد التمار لم أقف له على جرح وال تعديل ،وكذلك جابر لم يتبين لي أي جابر هو ،واألثر انفرد
به ابن عساكر ،فهو موضوع.
الحديثِالثامنِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون ،أنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن الحسن الحسني  -قراءةا عليه  -أنا محمد بن
عبد اهلل الجعفي ،نا الحسين بن محمد بن الفرزدق الف ازري ،نا جعفر بن عبد اهلل المحمدي ،قال :سمعت محمد بن أبي عمير

يذكر عن محمد بن مسلم قال :سألت الصادق عن قول اهلل عز وجل :وجعلن اِابنِمريمِوأمهِآيةًِوآوين اهماِإلىِربوٍةِذاتِقرا ٍرِ
ين] المؤمنون [50:قال :الربوة :النجف ،والق ارر :المسجد ،والمعين :الف ارت .ثم قال :إن نفقةا بالكوفة الدرهم الواحد يعدل
ومع ٍِ
بمائة درهم في غيرها ،والركعة بمئة ركعة .ومن أحب أن يتوضأ من ماء الجنة ،ويشرب من ماء الجنة ،يغتسل بماء الجنة،
فعليه بماء الف ارت ،فإن فيه شعبتين من الجنة ،وينزل من الجنة كل ليلة مثقاالن من مسك في الف ارت .وكان أمير المؤمنين
علي يأتي النجف ويقول :وادي السلم ،ومجمع أرواح المؤمنين ،نعم المضجع للمؤمن هذا المكان .وكان يقول :اللهم اجعل
قبري بها .قال أبو الغنائم :في النجف ماء طيب تنزله العرب ،يقال له السلم(.)7
 أخرجه ابن العديم في (تاريخ حلب) ( )1/370باب (ذكر ما جاء في فضل الفرات من األحاديث واآلثار) من طريق أبيالغنائم محمد بن علي بن ميمون به متقارب األلفاظ.
 وأخرجه ابن العديم في (تاريخ حلب) ( )1/371باب (ذكر ما جاء في فضل الفرات من األحاديث واآلثار) من طريق موسىابن قيس الحضرمي عن جعفر الصادق جزء من الحديث مختلف األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِعليِبنِميمونِ،أبوِالغنائمِأبيِالنرسيِ(ِ424هـِِ510ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)77ِأبوِعبدِاهللِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِالحسنِالحسني .لم أقف له على ترجمةِ .ِأبوِعبدِاهللِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِالحسينِ،الجعفيِالقاضيِالكوفيِ،ابنِالهروانيِ(ِ305(ِ)8هـِِ402ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الحسن علي بن محمد بن هارون الحميري ،ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي .روى عنه :أبو عبد اهلل محمد
()1

مجمع الزوائد7/295 ،

()2

مجمع الزوائد5/15 ،

()3

بيان الوهم واليهام في كتاب األحكام3/582 ،

()4

رسالة طرق حديث من كنت مواله فعلي مواله للذهبي/71 ،

()5

رسالة طرق حديث من كنت مواله فعلي مواله للذهبي/90 ،

()6

ميزان االعتدال ،4/214 ،ترجمة8896 :

()7

تاريخ مدينة دمشق1/213 ،

()8

بفتح الهاء والراء والواو وفي آخرها النون (األنساب)13/402 ،
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ابن الحسن بن داود ،وأبو القاسم األزهري ،وأبو القاسم التنوخي .قال ابن السمعاني :كان إماما فاضلا جليل القدر مفتيا  -على
مذهب أبي حنيفة رحمه اهلل  -ثقةا صدوق ا وكان من عاصره من الكوفيين يقول :لم يكن بالكوفة من زمن عبد اهلل بن مسعود



إلى وقته أفقه منه(ِ .)1

ِالحسينِبنِمحمدِبنِالفرزدقِالفزاريِالقطعيِ(ِ،)2صدوقروى عن :بكر بن سهل الدمياطي ،والحسن بن علي بن بزيع ،ومحمد بن عبيد بن عتبة .روى عنه :القاضي أبو عبد اهلل
محمد بن عبد اهلل الهرواني الجعفي ،ومحمد بن جعفر بن محمد التميمي .قال ابن ماكوال( )3والسمعاني( :)4معروف وزاد:
مشهور ،وقال الدارقطني :ال بأس به(ِ .)5
ِجعفرِبنِعبدِاهللِالمحمديِروى عن :عمرو بن حماد بن طلحة ،وعلي بن حسين بن عيسى .روى عنه :الطبري في تاريخه في مواضع( ،)6والحسين بن
محمد بن الفرزدق( ،)7وأحمد بن محمد بن سعيد(ِ .)8
ِمحمدِبنِأبيِعميرِزيادِبنِعيسىِ،أبوِأحمدِال زديِ(ِ217هـ)ِ،صدوقِشيعيروى عن :أبي الحسن موسى  -عليه السلم  ، -والرضا  -عليه السلم  . -روى عنه :إبراهيم بن داحة ،وعبد اهلل بن عامر،
وعبيد اهلل بن أحمد بن نهيك .قال النجاشي :جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين...أصحابنا يسكنون إلى مراسيله وقد
صنف كتب ا كثيرةا ،وقال الجاحظ :كان وجه ا من وجوه الرافضة(ِ .)9

ِ-محمدِبنِمسلمِبنِرباحِ،أبوِجعفرِالوقص(ِ)10الطحانِ(ِ150هـ)ِ،ثقةِشيعي

روى عن :أبي جعفر ،وأبي عبد اهلل  -عليهما السلم  . -روى عنه :العلء بن رزين .قال النجاشي :وجه أصحابنا بالكوفة
فقيه ورع...كان من أوثق الناس(ِ .)11
ِجعفرِبنِمحمدِبنِعليِبنِ،أبوِعبدِاهللِالصادقِ(ِ80هـِِ148ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)4الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن محمد بن عبد اهلل الحسني لم أقف له على ترجمة ،إال أن
األثر في رواته شيعة ،وهو مما يدعم بدعتهم في تعظيم الكوفة ،فهو بكل حال أثر غير مقبول.
الحديثِالتاسعِِوالسبعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري الفقيه ،نا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ،أنا أبو سعد
()1
()2

األنساب13/402 ،

بكسر القاف وفتح الطاء وكسر العين المهملتين ،هذه النسبة ألبي عبد اهلل الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي ،قال ابن ماكوال :كان يبيع قطع الثياب ال الثياب

الصحاح فقيل له القطعي (األنساب)10/457 ،
()3

الكمال البن ماكوال7/149 ،

()4

األنساب10/457 ،

()5

سؤاالت السهمي للدارقطني ،203 ،ترجمة264 :

()6

تاريخ الطبري4/333,367,381,412,427 ،

()7

تاريخ مدينة دمشق1/213 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق42/146 ،

()9

رجال النجاشي ،/326 ،ترجمة887 :

()10

الوقص :قصر في العنق ،كأنه رد في جوف الصدر ،فهو أوقص واألنثى وقصاء (العين)5/187 ،

()11

رجال النجاشي ،/324 ،ترجمة882 :
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عبد الرحمن بن محمد السعدي ،أنا محمد بن عبيد اهلل بن محمد بن الفتح بن الشخير ،نا محمد بن بيان بن مسلم ،نا الحسن
بن عرفة ،نا عبد الرحمن بن مهدي ،عن مالك ،عن الزهري ،عن أنس قال :لما نزلت سورة التين على رسول اهلل  فرح بها
فرح ا شدي ادا حتى تبين لنا شدة فرحه .فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال :والتينِ] التين [1:بلد الشام ،والزيتونِ

]التين [1:بلد فلسطين ،وطورِسينينِ] التين [2:الذي كلم اهلل موسى عليه ،وهذاِالب لدِاْلمينِ] التين [3:مكة .لقدِخلقن ِاِ
اْلنسانِفيِأحسنِتقويٍِم] التين [4:محمد  .ثمِرددن اهِأسف لِساف لينِ] التين [5:عبدة األوثان اللت والعزى .إَّلِالذينِِ
آمنواِوعملواِالصالحاتِف لهمِأج ٌرِغيرِممنون] التين [6:أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي .فماِيِكذبكِبعدِبالدينِ*ِأليسِاللهِ
بأحكمِالحاكمينِ] التين [8-7:إذ بعثك فيهم نبيا وجمعك على التقوى يا محمد(.)1

 أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) ( )2/452من طريق ابن الشخير به متقارب األلفاظ. وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) ( )1/249من طريق ابن الشخير به متقارب األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالجبارِبنِمحمدِبنِأحمدِالخواريِ،أبوِمحمدِ(ِ445هـِِ536ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِعليِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعليِ،أبوِالحسنِالواحديِالنيسابوريِ(ِ468هـ)ِِ،ثقةروى عن :عبد الرحمن بن حمدان النصروي ،وأحمد بن إبراهيم النجار ،وابن محمش .روى عنه :عبد الجبار بن محمد
الخواري ،وأحمد بن عمر األرغياني( .)2قال الذهبي :المام العلمة األستاذ( ،)3وقال مرة :أحد من برع في العلم( ،)4وقال السبكي:
المام الكبير...واحد عصره في التفسير( ،)5وقال السمعاني :كان حقيقا بكل احترام واعظام(ِ .)6
ِأبوِسعدِعبدِالرحمنِبنِمحمدِالسعديِ ِروى عن :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن الفتح بن الشخير( ،)7وهانئ بن يحيى( .)8روى عنه :أبو الحسن علي بن أحمد بن
محمد بن علي الواحدي( ،)9وأبو بكر محمد بن هارون بن مالك الدينوري(ِ .)10
ِمحمدِبنِعبيدِاهللِبنِمحمدِبنِالفتحِبنِالشخيرِ،أبوِبكرِالصيرفيِ(ِ292هـِِ378ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن محمد الباغندي ،والحسن بن عنبر الوشاء ،وعبد اهلل بن إسحاق المدائني .روى عنه :عبيد اهلل األزهري،
وأبو محمد الجوهري( .)11قال الخطيب

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/213 ،

تاريخ السلم31/257-258 ،

()3

سير أعلم النبلء18/339 ،

()4

العبر2/324 ،

()5

()12

والذهبي( :)13صدوق ،وروى عنه أبو الفتح بن أبي الفوارس في الصحيح ،وقال أحمد

طبقات الشافعية للسبكي5/240 ،

()6

تاريخ السلم31/260 ،

()7

التفسير الوسيط للواحدي ،4/526 ،حديث1393 :

()8
()9

أدب الملء واالستملء لعبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي/64 ،
التفسير الوسيط للواحدي ،4/526 ،حديث1393 :

()10
()11

أدب الملء واالستملء لعبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي/64 ،

تاريخ السلم26/636 ،

()12

تاريخ بغداد3/576-577 ،

()13

تاريخ السلم26/636 ،
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ابن محمد العتيقي( )1وابن الجوزي( :)2ثقة أمينِ .
ِمحمدِبنِبيانِبنِمسلمِ،أبوِالعباسِالثقفيِالمعروفِبابنِالبختريِ(ِ،)3متروك ِروى عن :الحسن بن عرفة .روى عنه :محمد بن عبيد اهلل بن الشخير الصيرفي .قال ابن الشخير :وكان ثقة أملى علينا من
أصله( ،)4وقال الخطيب :توثيق ابن الشخير له ليس بشئ ولعله كان يتظاهر بالصلح فأحسن ابن الشخير به الظن وأثنى عليه
لذلك( ،)5وقال الذهبي :متهم بوضع الحديث...روى بقلة حياء من اهلل تعالى( ،)6وقال ابن الجوزي عن حديثنا هذا :هذا وضعه
محمد بن بيان على ابن عرفة(ِ .)7
ِالحسنِبنِعرفةِبنِيزيدِالعبديِ،أبوِعليِالبغداديِالمؤدبِ(ِ150هـِِ257ِ-هـ)ِ،صدوقِ،تِسِقروى عن :عبد الرحمن بن مهدي ،واسماعيل بن عياش ،وحفص بن غياث .روى عنه :محمد بن محمد بن سليمان الباغندي،
والترمذي ،وابن ماجة( .)8قال ابن معين :ليس به بأس( ،)9وقال مرة :ثقة( ،)10وقال النسائي :ال بأس به( ،)11وقال أبو حاتم وابنه

()12

وابن حجر( :)13صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)14
ِ
ِعبدِالرحمنِبنِمهديِبنِحسانِالعنبريِ،أبوِسعيدِالبصريِاللؤلؤيِ(ِ135(ِ)15هـِِ198ِ-هـ)(ِ،)16ثقةِإمامِ،عروى عن :مالك بن أنس ،وعبد اهلل بن المبارك ،ومعاوية بن صالح الحضرمي .روى عنه :الحسن بن عرفة ،وأحمد بن محمد
بن حنبل ،واسحاق بن منصور الكوسج( .)17قال أحمد :حافظ وكان يتوقى كثي ار كان يحب أن يحدث باللفظ( ،)18وقال مرة :إمام
ثقة ،وقال ابن عمار :ثبت( ،)19وقال علي بن المديني :أعلم الناس( ،)20وقال الخطيب :كان من الربانيين في العلم وأحد
المذكورين بالحفظ وممن برع في علم األثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ( ،)21وقال السمعاني :كان من الحفاظ المتقنين وأهل

()1

تاريخ بغداد3/576-577 ،

()2

المنتظم14/334 ،

()3

االسم ورد كامل في الحديث الذي يلي هذا الحديث

()4

تاريخ بغداد2/452 ،

()5

تاريخ بغداد2/453 ،

()6

ميزان االعتدال3/493 ،

()7

ميزان االعتدال3/494 ،

()8

تهذيب الكمال6/201-204 ،

()9

تاريخ بغداد8/400 ،

()10

تاريخ بغداد8/401 ،

()11

تاريخ بغداد8/402 ،

()12

الجرح والتعديل3/32 ،

()13

تقريب التهذيب ،/145 ،ترجمة1255 :

()14

الثقات البن حبان8/179 ،

()15

نسب بهذه النسبة جماعة كانوا يبيعون اللؤلؤ (األنساب)11/230 ،

()16

تهذيب الكمال17/430 ،

()17

تهذيب الكمال17/432-433 ،

()18

تاريخ بغداد11/515 ،

()19

تاريخ بغداد11/517 ،

()20

تاريخ بغداد11/518 ،

()21

تاريخ بغداد11/513 ،
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الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وما كان يروي إال عن الثقات( ،)1وقال ابن حجر :ثقة ثبت حافظ عارف
بالرجال والحديث(ِ .)2
ِمالكِبنِأنسِالصبحيِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ93هـِِ179ِ-هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)51ِمحمدِبنِمسلمِبنِعبيدِاهللِبنِعبدِاهللِبنِشهابِ،أبوِبكرِالمدنيِ(ِ50هـِِ123ِ-هـ)(ِ،)3ثقةِإمامِ،عروى عن :أنس بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،وأويس بن أبي أويس( .)4روى عنه :مالك بن أنس ،والليث بن سعد ،وقتادة بن
دعامة( .)5وثقه مالك والقطان( )6وابن منجويه( )7والعجلي( )8وابن سعد( )9والذهبي

()10

وابن حجر

()11

وقال :متفق على جللته واتقانه،

وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين(ِ .)12
ِأنسِبنِمالكِبنِالنضرِبنِضمضمِبنِزيدِبنِحرامِبنِجندبِبنِعامرِِ،أبوِحمزةِال نصاريِالخزرجيِ(ِ93هـ)خادم رسول اهلل  وأحد المكثرين من الرواية عنه .قال علي بن المديني :كان آخر الصحابة موتا بالبصرة( .)13مسنده ألفان
ومئتان وستة وثمانون اتفق له البخاري ومسلم على مئة وثمانين حديث ا وانفرد البخاري بثمانين حديث ا ومسلم بتسعين(ِ .)14
ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلب ،أبوِالعباس (ِ68هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن أبا سعد السعدي لم أقف له على جرح وال تعديل ،واألثر
عند الخطيب في (تاريخ بغداد) من طريق البختري بسند ضعيف جدا؛ ألن ابن البختري واه ،وكذلك أورده ابن الجوزي في
(الموضوعات) ،فاألثر ضعيف جدا.
الحديثِالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرناه أبو القاسم علي بن إب ارهيم بن العباس الخطيب ،وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الفقيه قاال :نا ح .وأخبرناه أبو
منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون ،أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ ،أخبرني أبو القاسم األزهري،
نا محمد بن عبيد اهلل بن الشخير ،نا أبو العباس محمد بن بيان بن مسلم الثقفي المعروف بابن البختري في مجلس ابن أبي
لء علينا من أصله  -نا الحسن بن عرفة ،نا عبد الرحمن بن مهدي،
داود سنة ست عشرة .قال ابن الشخير :وكان ثقةا  -إم ا

عن مالك بن أنس ،عن الزهري ،عن أنس قال :لما نزلت سورة التين على رسول اهلل  فرح لها فرحا شديدا حتى بان لنا شدة

فرحه .فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها فقال :أما قول اهلل تعالى :والتينِ]ِالتين [1:فبلد الشام والزيتونِ]ِالتين[1:
()1

األنساب11/230 ،

()2

تقريب التهذيب ،/379 ،ترجمة4018 :

()3

تهذيب الكمال26/419 ،

()4

تهذيب الكمال26/421 ،

()5

تهذيب الكمال26/429 ،

()6

الجرح والتعديل8/72-73 ،

()7

رجال صحيح مسلم (أنظر تهذيب الكمال)

()8

تاريخ الثقات للعجلي/412 ،

()9

الطبقات الكبير البن سعد7/439 ،

()10

الكاشف ،2/219 ،ترجمة5152 :

()11

تقريب التهذيب ،/564 ،ترجمة6296 :

()12

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/45 ،ترجمة102 :

()13

الصابة في تمييز الصحابة1/275-276 ،

()14

سير أعلم النبلء3/395 ،
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فبلد فلسطين ،وطورِسينينِ] التين [2:فطور سيناء الذي كلم اهلل عليه موسى ،وهذاِالب لدِاْلمينِ] التين [3:مكة ،لقدِِ
خلقن اِاْلنسانِفيِأحسنِتقويٍِم] التين [4:محمد  ثمِرددن اهِأسف لِساف لينِ] التين [5:عبادة اللت والعزى إَّلِالذينِآمنواِ
ون] التين [6:عثمان بن عفان فماِيكذبكِبعدِبالدينِ
وعملواِالصالحاتِ] التين [6:أبو بكر وعمر ،ف لهمِأج ٌرِغيرِممن ٍِ

]التين [7:علي بن أبي طالب ،أليسِاللهِبأحكمِالحاكمينِ] التين [8:أن بعثك فيهم نبيا ،وجمعك على التقوى يا محمد .قال
أبو بكر الخطيب :هذا الحديث بهذا السناد باطل ال أصل له يصح ،فيما نعلم ،والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة

مشهورون غير محمد بن بيان .نرى العلة من جهته .وتوثيق ابن الشخير له ليس بشئ ،ألن من أورد هذا الحديث بهذا السناد
قد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في حاله ،ويبحثوا عن أمره ،ولعله كان يتظاهر بالصلح فأحسن ابن الشخير به الظن،
وأثنى عليه كذلك .وقد قال يحيى بن سعيد القطان :ما رأيت الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث(.)1
 سبق تخريجه بالحديث التاسع والسبعينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)8ِعليِبنِأحمدِبنِمنصورِ،أبوِالحسنِالغساني(ِ442هـِِ530ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)24ِمحمدِبنِعبدِالملكِبنِالحسنِبنِخيرونِبنِإبراهيمِ،أبوِمنصورِالبغداديِالدباس(ِ454(ِ)2هـِِ539ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر الخطيب ،وأبي الغنائم بن المأمون ،والصريفيني .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر ،وأبو موسى المديني،
وابن السمعاني( .)3قال ابن الجوزي( )4والسمعاني( )5والذهبي( :)6ثقةِ .
ِأحمدِبنِعليِبنِثابت ،أبوِبكر الخطيبِ البغداديِ (ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِعبيدِاهللِبنِأحمدِبنِعثمانِ،أبوِالقاسمِال زهريِالصيرفيِالبغداديِ(ِ355هـِِ435ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي بكر القطيعي ،وأبي سعيد الحرفي ،وابن المظفر .روى عنه :الخطيب( .)7قال الخطيب :كان أحد المكثرين من
الحديث كتابةا وسماعا ومن المعتنين به والجامعين له مع صدق وأمانة وصحة واستقامة وسلمة مذهب وحسن معتقد ودوام
درس للقرآن( ،)8وقال الذهبي :المحدث الحجة المقرئ...كان من بحور الرواية(ِ .)9
ِمحمدِبنِعبيدِاهللِابنِالشخيرِ،أبوِبكرِالصيرفيِ(ِ292هـِِ378ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)79ِأبوِالعباسِمحمدِبنِبيانِبنِمسلمِالثقفيِالمعروفِبابنِالبختريِ.متروك ،سبق بالحديث (ِ .)79ِالحسنِبنِعرفةِبنِيزيدِالعبديِ،أبوِعليِالبغدادي(ِ150هـِِ257ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)79ِعبدِالرحمنِبنِمهديِ،أبوِسعيدِالبصريِ(ِ135هـِِ198ِ-هـ) .ثقة ثبت ،سبق بالحديث (ِ .)79ِمالكِبنِأنسِالصبحيِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ93هـِِ179ِ-هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)51()1

تاريخ مدينة دمشق1/214 ،

()2

بفتح الدال المهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها السين المهملة ،هذه الحرفة لمن يعمل الدبس أو يبيعه (األنساب)5/299 ،

()3

تاريخ السلم36/520-521 ،

()4

المنتظم18/42 ،

()5

سير أعلم النبلء20/95 ،

()6

تاريخ السلم36/520 ،

()7

تاريخ السلم29/418 ،

()8

تاريخ بغداد12/121 ،

()9

سير أعلم النبلء17/578 ،
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ِمحمدِبنِمسلمِابنِشهابِ،أبوِبكرِالمدنيِ(ِ50هـِِ123ِ-هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)79ِأنسِبنِمالكِبنِالنضرِ،أبوِحمزةِال نصاريِالخزرجيِ(ِ93هـ) .صحابي جليل مكثر ،سبق بالحديث (.)79ِعبدِاهللِبنِعباسِبنِعبدِالمطلب ،أبوِالعباس (ِ68هـ) .صحابي جليل ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن أبا العباس البختري متروك ،واألثر أورده ابن الجوزي في
(الموضوعات).
الحديثِالواحدِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
ق أرنا على أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البغدادي  -بها  -عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي
الصقر األنباري ،أنا أبو القاسم هبة اهلل بن إب ارهيم بن عمر الصواف ،أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج ،نا أبو
بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي ،نا محمد بن بشار ،نا روح بن عبادة ،نا عوف ،عن يزيد أبي عبد اهلل ،عن كعب في
قوله :والتينِِوالزيتونِ]ِالتين [1:قال :التين :مسجد دمشق ،والزيتون ،بيت المقدس ،وطورِسينينِ]ِالتين [2:جبل موسى.
رواه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الكنى عن محمد بن بشار(.)1
 أخرجه الطبري في تفسيره ( )39/189عن محمد بن بشار به متقارب األلفاظ. أخرجه الطبري في تفسيره ( )39/191من طريق يزيد أبي عبد اهلل عن كعب جزء من الحديث مختلف األلفاظ. وذكر ابن عساكر أن أبا عبد الرحمن النسائي أخرجه في الكنى عن محمد بن بشار ،وكتاب الكنى للنسائي مفقودِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِمحمدِبنِناصرِبنِمحمدِبنِعليِبنِعمرِالحافظِ،أبوِالفضلِالسالميِ(ِ)2البغداديِ(ِ467هـِِ550ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي المظفر ،وأبي القاسم بن البسري ،وابن البطر( .)3روى عنه :ابن عساكر ،وابن
السمعاني ،وأبو طاهر السلفي( .)4قال السمعاني( )5وابن الجوزي( )6وابن النجار( )7والذهبي( :)8ثقة وزاد :ثبت إمامِ .
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِطاهرِال نباريِ(ِ396هـِِ476ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)51ِ
ِ

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/215 ،

بفتح السين المهملة واللم ألف المخففة وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى رجل وموضع ،أما الرجل فهو منسوب إلى بني سلمان وهو بطن من قضاعة...وأما

المنسوب إلى موضع فهو مدينة السلم بغداد (األنساب)7/323 ،
()3

تاريخ السلم37/405-406 ،

()4

تاريخ السلم37/409 ،

()5

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد/39 ،

()6

المنتظم18/103 ،

()7

تاريخ السلم37/408 ،

()8

تاريخ السلم37/410 ،
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ِهبةِاهللِبنِإبراهيمِبنِعمرِالمصريِالصوافِ،أبوِالقاسم ِروى عن :عبيد اهلل بن محمد بن خلف بن سهل( ،)1علي بن الحسين األنطاكي ،وغيرهم .روى عنه :أبو طاهر بن أبي
الصقر( ،)2وأبو إسحاق الحبال ،وأبو العباس الرازي( ،)3وغيرهم(ِ .)4
ي(ِ237( )5هـِِ327ِ-هـ)ِِ،ثقة
ِأحمدِبنِمحمدِبنِإسماعيلِ،أبوِبكرِالمقرئِالدميِالمعروفِبالحمز ِروى عن :الحسن بن عرفة ،والسري بن عاصم ،وفضل بن سهل األعرج .روى عنه :الدارقطني ،وابن شاهين .ذكره يوسف
القواس في جملة شيوخه الثقات ،وقال الدارقطني :الشيخ الصالح ،وقال طلحة بن محمد بن جعفر :كان رجلا صالح ا( ،)6وقال
الذهبي :كان صالح ا ثقةا عالم ا(ِ .)7
ِمحمدِبنِأحمدِبنِحمادِ،أبوِبشرِالدوالبيِ(ِ224هـِِ310ِ-هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)75ِمحمدِبنِبشارِ،أبوِبكرِالبصريِبندارِ(ِ167هـِِ252ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)50ِروحِبنِعبادةِبنِالعالءِبنِحسانِبنِعمروِبنِمرثدِالقيسيِ،أبوِمحمدِالبصريِ(ِ205هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :عوف األعرابي ،وشعبة بن الحجاج ،وسفيان الثوري .روى عنه :محمد بن بشار بندار ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي،
ومطر بن الفضل( .)8قال ابن معين( )9والعجلي

()10

والخطيب

وابن حجر( :)12ثقة ،وابن معين مرة :ليس به بأس صدوق...ما

()11

تكلم يحيى القطان فيه بشئ هو صدوق( ،)13وقال مرة :صالح( ،)14وقال أحمد :لم يكن به بأس لم يكن متهم ا بشئ من هذا –
يعني الكذب ،)15( -وقال العجلي :ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)16وقال الذهبي :صنف الكتب..من العلماء(ِ .)17
ِعوفِبنِأبيِجميلةِالعبديِالهجريِ(ِ،)18أبوِسهلِالبصريِالمعروفِبالعرابيِ(ِ59هـِِ146ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :يزيد الفارسي ،ومحمد بن سيرين ،والحسن البصري .روى عنه :روح بن عبادة ،وشريك بن عبد اهلل ،وشعبة بن
الحجاج(.)19

()1
()2

تاريخ بغداد،

مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر ،/93 ،حديث27 :

()3

تاريخ السلم29/442 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق ،في مواضع كثيرة

()5

ألنه أق أر الناس ده ار بحرف حمزة في جامع المدينة (تاريخ السلم)24/201 ،

()6

تاريخ بغداد6/56 ،

()7

تاريخ السلم24/202 ،

()8
()9

تهذيب الكمال9/238-241 ،

تاريخ بغداد9/391 ،

()10
()11

تاريخ الثقات للعجلي/162 ،

تاريخ بغداد9/385 ،

()12

تقريب التهذيب ،/198 ،ترجمة1962 :

()13

تاريخ بغداد9/388 ،

()14

تاريخ بغداد9/391 ،

()15

تاريخ بغداد9/390 ،

()16

الثقات البن حبان8/243 ،

()17

الكاشف ،1/398 ،ترجمة1593 :

()18

بفتح الهاء والجيم وكسر الراء في آخرها ،هذه النسبة إلى هجر ،وهي بلدة من بلد اليمن من أقصاها ،وقلل هجر معروفة (األنساب)13/38 ،

()19

تهذيب الكمال22/437-439 ،
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قال أحمد وابن معين( )1وابن سعد( )2وابن حجر( :)3ثقة وزاد :رمي بالقدر والتشيع ،وقال أبو حاتم :صدوق صالح الحديث(،)4
وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)5
ِيزيدِالفارسيِالبصري(ِ142هـ)ِ،ثقةِ،لروى عن :عبد اهلل بن عباس .روى عنه :عوف األعرابي ،وعون بن ربيعة الثقفي ،وعبد اهلل بن فيروز الداناج( .)6قال أحمد
وعلي بن المديني :يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي( ،)7وفرق بينهما أبو حاتم وقال في الفارسي :ال بأس به ،وقال ابن شهاب:
من الثقات ،وقال ابن معين وأبو زرعة :ثقة( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات وأكد أنه يزيد بن هرمز( ،)9وفرق بينهما ابن حجر

()10

وقال في الفارسي :مقبول(ِ .)11
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (ِ .)7الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على هذا األثر بهذا السناد؛ ألن هبة اهلل الصواف لم أقف له على جرح وال تعديل،
واألثر عند الطبري في تفسيره بسند رجاله ثقات.
الحديثِالثانيِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد اهلل بن علي الكرماني ،أنا القاضي المام أبو سعد عبد الكريم بن أحمد
الفقيه الو ازن الطبري  -بنيسابور  -أنا الشيخ المام أبو بكر عبد اهلل بن أحمد القفال المروزي ،أنا أبو نعيم محمد بن عبد
الرحمن الغفاري ،أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عيسى ،نا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي ،نا صدقة بن خالد  ،نا
الشعيثي عن عبد الرحمن بن أبي عمار ،عن كعب ،قال والتينِ]ِالتين [1:دمشق والزيتونِ]ِالتين [1:بيت المقدس
وطورِسينينِ] التين [2:حيث كلم اهلل موسى .وهذاِالب لدِاْلمينِ] التين [3:مكة .رواه بشر بن حجر ومحمد بن أبي بكر
المقدمي ،عن عمر بن علي المقدمي عن الشعيثي بإسناده نحوه .ورواه غيره عن هشام ،عن صدقة واسماعيل بن عياش عن
الشعيثي(.)12
 سبق تخريجه في الحديث الواحد والثمانينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِإسماعيلِبنِأبيِصالحِأحمدِبنِعبدِالملكِبنِعليِالمؤذنِ،أبوِسعدِالنيسابوريِ(ِ452هـِِ532ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي المظفر السمعاني ،وأبي المعالي الجويني ،وأبي القاسم عبد الكريم القشيري .روى عنه :أبو القاسم بن عساكر،
()1

الجرح والتعديل7/15 ،

()2

الطبقات الكبير البن سعد9/257 ،

()3

تقريب التهذيب ،/480 ،ترجمة5115 :

()4

الجرح والتعديل7/15 ،

()5

الثقات البن حبان7/296 ،

()6

تهذيب الكمال32/287 ،

()7

الجرح والتعديل9/293 ،

()8

الجرح والتعديل9/294 ،

()9

الثقات البن حبان5/531 ،

()10

تقريب التهذيب ،/678 ،ترجمة7790 :

()11

تقريب التهذيب ،/679 ،ترجمة7795 :

()12

تاريخ مدينة دمشق1/215 ،
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وأبو موسى المديني( ،)1وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .قال أبو سعد السمعاني :إمام مبرز فاضل كريم( ،)2وقال الذهبي:
المام الفقيه األوحد( ،)3وقال السبكي :فقيه كبير إمام من األئمة(ِ .)4
ِعبدِالكريمِبنِأحمدِبنِطاهرِبنِأحمدِ،أبوِسعدِالتيميِالوزانِ(ِ469هـ)ِ،مقبولِالحديثروى عن :أبي بكر القفال ،والقاضي الحيري ،وأبي الحسن الطرازي .روى عنه :زاهر بن طاهر( .)5قال الذهبي :كان من كبار
عصره فضلا وحشمةا وجاه ا(ِ .)6
ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِعبدِاهللِاإلمامِ،أبوِبكرِالمروزيِالقفالِ(ِ417هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي نعيم عبد الرحمن بن محمد الغفاري( ،)7وأبي زيد الفاشاني ،والخليل بن أحمد القاضي( .)8ذكره أبو بكر السمعاني
في أماليه فقال :وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا( ،)9وقال السبكي :المام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا( ،)10وقال
الذهبي :المام العلمة الكبير شيخ الشافعية(ِ .)11
ِ-أبوِنعيمِمحمدِبنِعبدِالرحمنِالغفاريِ

()12

(ِ360هـ)ِ،صدوق

روى عن :أبي محمد عبدان بن محمد بن عيسى ،وأبي عبد اهلل محمد بن إبراهيم البوشنجي ،وأبي عمرو أحمد بن نصر
الخفاف النيسابوري .روى عنه :أبو بكر عبد اهلل بن أحمد القفال المروزي( ،)13والحاكم( ،)14وأبو العباس أحمد بن سعيد المعداني
قال السمعاني :شيخ عالم عابد دين(ِ .)15
ِعبدانِبنِمحمدِبنِعيسىِ،أبوِمحمدِالمروزيِ(ِ220هـِِ293ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :قتيبة بن سعيد ،واسحاق بن راهويه ،ومحمد بن بشار .روى عنه :أبو نعيم عبد الرحمن بن محمد الغفاري( ،)16وأبو
العباس الداغولي ،وعبد الباقي بن قانع .قال الخطيب

()17

والذهبي( :)18ثقة حافظِ .

ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِ،أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ) .صدوق يتلقن ،سبق بالحديث (ِ .)5ِصدقةِبنِخالدِالقرشيِالمويِ،أبوِالعباسِالدمشقيِ(ِ118هـِِ180ِ-هـ)ِ،ثقةِ،خِدِسِقروى عن :محمد بن عبد اهلل الشعيثي ،وعثمان األسود ،وعمرو بن شراحيل .روى عنه :هشام بن عمار ،وسعيد بن منصور،
()1

سير أعلم النبلء19/627 ،

()2

التحبير في المعجم الكبير1/81-83 ،

()3

سير أعلم النبلء19/626 ،

()4

طبقات الشافعية الكبرى7/44 ،

()5

انظر غير مأمور حاشية رقم ( )1بتاريخ السلم – 31/349 ،وينظر المنتخب من السياق ( 335و 336رقم (1105

()6

تاريخ السلم31/349 ،

()7

طبقات الشافعية الكبرى5/56 ،

()8

تاريخ السلم28/422-423 ،

()9

طبقات الشافعية الكبرى5/53 ،

()10

طبقات الشافعية الكبرى5/53 ،

()11

سير أعلم النبلء17/405 ،

()12

بكسر الغين المعجمة وفتح الفاء وفي آخرها الراء المهملة ،هذه النسبة إلى غفار ،و

()13

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي5/56 ،

()14

مستدرك الحاكم ،3/302 ،حديث5152 :

()15

األنساب10/67 ،

()16

تاريخ السلم22/174 ،

()17

تاريخ بغداد12/447 ،

()18

تاريخ السلم22/174 ،
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وعبد اهلل بن يوسف التنيسي( .)1قال أحمد :ثقة ثقة ليس به بأس ،وقال ابن نمير وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة( )2وابن سعد

()3

والعجلي( )4وابن حجر( :)5ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)6
ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِالمهاجرِالشعيثيِ(ِ)7النصريِ(ِ ِ،)8ويقالِ:العقيليِالدمشقيِ(ِ154هـ)ِ،صدوق4ِ،روى عن :العباس بن عبد الرحمن المدني ،وأبيه عبد اهلل بن المهاجر الشعيثي ،ومكحول الشامي .روى عنه :صدقة بن خالد،
وعبد اهلل بن نمير ،وعبد اهلل بن يزيد المقرئ( .)9قال الدحيمي :ثقة ،وقال أبو حاتم :ضعيف الحديث ليس بقوي يكتب حديثه وال
يحتج به( ،)10وقال ابن الغلبي( :)11ثقة( ،)12وقال النسائي :ليس به بأس( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال ابن حجر:
صدوق(ِ .)15
ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهللِبنِأبيِعمارِالقرشيِالمكيِ(منِالثالثة)ِ،ثقةِ،مِ4روى عن :جابر بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن الزبير ،وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب .روى عنه :عبد اهلل بن عبيد بن عمير ،وعبد
الملك بن عبد العزيز بن جريج ،ويوسف بن ماهك( .)16قال أبو حاتم :صالح الحديث ،وقال أبو زرعة

()17

وابن سعد

()18

وابن

حجر( :)19ثقة ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)20
ِكعبِبنِماتعِالحميريِ،أبوِإسحاقِالمعروفِبكعبِالحبارِ(ِ32هـ) .ثقة يأخذ من كتب أهل الكتاب ،سبق بالحديث (.)7الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن هشام بن عمار صدوق يتلقن ،واألثر عند الطبري في تفسيره من طريق
رجاله ثقات.
الحديثِالثالثِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو محمد هبة اهلل بن أحمد بن طاوس ،أنا أبو الفتح عبد الر ازق بن عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذي ،أنا أبو عبد
()1
()2

تهذيب الكمال13/128-129 ،
الجرح والتعديل4/430-431 ،

()3

الطبقات الكبير البن سعد9/473 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/227 ،

()5

تقريب التهذيب ،/281 ،ترجمة2911 :

()6

الثقات البن حبان6/466 ،

()7

بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الثاء المنقوطة بثلث ،هذه النسبة إلى شعيث وهو بطن من بلعنبر –

()8

بفتح النون وسكون الصاد المهملة وفي آخرها راء مهملة ،هذه النسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة أخي جشم بن معاوية

يعني بني العنبر – بن عمرو بن تميم نزلوا البصرة (األنساب)8/114 ،
(األنساب)13/110 ،
()9

تهذيب الكمال25/559-560 ،

()10

الجرح والتعديل7/305 ،

()11

المفضل بن غسان الغلبي روى عن أحمد وابن مهدي وابن معين روى عنه ابنه األحوص ويعقوب بن شيبة وكان ثقة (أنظر تاريخ بغداد)15/156 ،

()12

تاريخ بغداد3/379 ،

()13

تهذيب الكمال25/561 ،

()14

الثقات البن حبان7/407 ،

()15

تقريب التهذيب ،/546 ،ترجمة6050 :

()16

تهذيب الكمال17/229-230 ،

()17

الجرح والتعديل5/249 ،

()18

الطبقات الكبير البن سعد8/45 ،

()19

تقريب التهذيب ،/369 ،ترجمة3921 :

()20

الثقات البن حبان 5/94 ،و 5/113و7/66
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اهلل محمد بن إب ارهيم ،أنا محمد بن يعقوب األصم ،نا بحر بن نصر ،نا بشر بن بكر ،حدثتني أم عبد اهلل عن أبيها وهو خالد
ين] المؤمنون [50:قال :هي دمشق وقوله والتينِوالزيتونِ] التين[1:
ابن معدان في قول اهلل تعالى :ربوٍةِذاتِقرا ٍرِومع ٍِ
وقوله :لمِيخلقِمث لهاِفيِالبَلدِ] الفجر [8:قال :يعني دمشق(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِعليِبنِطاوسِ،أبوِمحمدِبنِأبيِالبركاتِالشافعيِ(ِ461هـِِ536ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم بن أبي العلء ،وسليمان الحافظ ،والبانياسي .روى عنه :الحافظ ابن عساكر ،والسلفي ،وأبو القاسم ابن
الحرستاني .قال ابن عساكر( )2والذهبي( :)3ثقة وزاد ابن عساكر :صدوقِ .
اذي( )4الصبهانيِ(ِ484هـ)ِ،مقبولِالحديث
ِعبدِالرزاقِبنِعبدِالكريمِبنِعبدِالواحدِ،أبوِالفتحِالحسناب ِروى عن :أبي عبد اهلل الجرجاني ،وأبي الحسين بن بشران المعدل .روى عنه :هبة اهلل بن طاوس الدمشقي ،واسماعيل
الحافظ( .)5قال السمعاني :من بيت التصوف والحديث سمع الكثير( ،)6وكذا قال ياقوت الحموي في معجم البلدان(ِ .)7
ِمحمدِبنِإبراهيمِبنِجعفرِ،أبوِعبدِاهللِاليزديِالجرجانيِ(ِ319هـِِ408ِ-هـ)ِ،ثقةروى عن :محمد بن يعقوب األصم ،والحسن بن يعقوب البخاري ،ومحمد بن الحسين القطان .روى عنه :عبد الرزاق بن عبد
الكريم الحسناباذي ،والقاسم بن الفضل الثقفي ،ومحمود بن جعفر الكوسج .قال الذهبي :صدوق مقبول( ،)8وقال مرة:الثقة(ِ .)9
ِمحمدِبنِيعقوبِبنِيوسفِ،أبوِالعباسِالصِمِِ(ِ247هـِِ346ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِبحرِبنِنصرِبنِسابقِالخوال نيِ،أبوِعبدِاهللِالمصريِ(ِ181هـِِ267ِ-هـ)ِ،ثقةِ،كن ِروى عن :بشر بن بكر التنيسي ،وأشهب بن عبد العزيز ،وأيوب بن سويد الرملي( .)10روى عنه :أبو العباس محمد بن يعقوب
األصم ،وموسى بن هارون الحافظ ،ويحيى بن محمد بن صاعد( .)11قال ابن أبي حاتم

()12

والحاكم في (فضائل الشافعي)

()13

وابن خزيمة ومسلمة في (الصلة)

وابن حجر( :)14ثقة وزاد الحاكم :مأمون ،ووثقه يونس بن عبد األعلى ،وقال أبو سعيد بن

يونس :كان من أهل الفضل(ِ .)15
()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/216 ،

تاريخ مدينة دمشق73/358 ،

()3

سير أعلم النبلء20/98 ،

()4

بفتح الحاء المهملة وسكون السين وبعدهما النون المفتوحة والباء المنقوطة بواحدة بين األلفين وفي آخرها الذال المعجمة ،هذه النسبة إلى حسناباذ وهي قرية من قرى

()5

تاريخ السلم33/128 ،

()6

األنساب4/158 ،

أصبهان إن شاء اهلل (األنساب)4/157 ،

()7

معجم البلدان2/260 ،

()8

تاريخ السلم28/178-179 ،

()9

سير أعلم النبلء17/286 ،

()10

تهذيب الكمال4/16 ،

()11

تهذيب الكمال4/18 ،

()12

الجرح والتعديل2/419 ،

()13

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ،2/353 ،وأما توثيق ابن خزيمة ومسلمة نقله ابن حجر في :تهذيب التهذيب1/421 ،

()14

تقريب التهذيب ،/94 ،ترجمة639 :

()15

تهذيب الكمال4/18 ،
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ِبشرِبنِبكرِالتنيسيِ،أبوِعبدِاهللِالبجليِ(ِ124هـِِ205ِ-هـ) .ثقة يغرب ،سبق بالحديث (ِ .)30ِعبدةِبنتِخالدِبنِصفوانِ،ثقةروت عن :أبيها .روى عنها :بقية ،وأهل الشام .ذكرها ابن حبان في الثقات(ِ .)1
ِخالدِبنِمعدانِبنِأبيِكربِالكالعيِ،أبوِعبدِاهللِالشاميِالحمصيِ(ِ104هـ)ِ،ثقةِيرسلِ،عروى عن :عبادة بن الصامت ،ومعاوية بن أبي سفيان ،والمقدام بن معدي كرب .روى عنه :ابنته أم عبد اهلل عبدة بنت خالد بن
معدان ،وثابت بن ثوبان ،وثور بن يزيد( .)2قال ابن خراش( )3والعجلي( )4وابن سعد( )5ويعقوب بن شيبة( )6وابن حجر( :)7ثقة وزاد:
يرسل كثي ار ،وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين( ،)8وقال الذهبي :ثبت( ،)9وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان من
خيار عباد اهلل(.)10
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا الفتح الحسناباذي مقبول الحديث على اصطلحنا ،وبشر بن بكر ثقة
يغرب ،واألثر انفرد به ابن عساكر.
الحديثِالرابعِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد السمرقندي ،نا أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن صصرى التغلبي  -بدمشق  -أنا
تمام بن محمد ،أنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم ،نا زكريا بن يحيى ،نا شيبان بن فروخ ،نا أبو حمزة العطار إسحاق
ابن الربيع عن الحسن في قوله :والتينِِوالزيتونِ] التين [1:قال :جبال ومساجد بالشام(.)11
 أخرجه الطبري في تفسيره ( )39/189من طريق عوف عن الحسن مختلف األلفاظِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِعمرِبنِأبيِالشعثِأبوِمحمدِبنِأبيِبكرِ،السمرقنديِ(ِ444هـِِ516ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي الحسن بن صصري ،وأبي بكر الخطيب ،وعبد العزيز الكتاني .روى عنه :ابن عساكر( ،)12والسلفي ،وبنته
كمال( .)13قال ابن عساكر

()14

والسلفي وابن النجار( :)15ثقة ،وقال الذهبي :الشيخ المام المحدث المتقن(ِ .)16

ِعليِبنِالحسينِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِالحسينِ،أبوِالحسنِالتغلبيِالمعروفِبابنِصصرىِ(ِ467هـ)ِِ،ثقة()1
()2

الثقات البن حبان7/307 ،

تهذيب الكمال8/167-169 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق16/197 ،

()4

تاريخ الثقات للعجلي/142 ،

()5

الطبقات الكبير البن سعد9/458 ،

()6

تاريخ مدينة دمشق16/202 ،

()7

تقريب التهذيب ،/177 ،ترجمة1678 :

()8
()9

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/31 ،ترجمة46 :

الكاشف ،1/369 ،ترجمة1354 :

()10
()11

الثقات البن حبان4/196 ،

تاريخ مدينة دمشق1/216 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق27/41 ،

()13

سير أعلم النبلء19/466 ،

()14

تاريخ مدينة دمشق27/41 ،

()15

سير أعلم النبلء19/466-467 ،

()16

سير أعلم النبلء19/465 ،
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روى عن :تمام بن محمد ،وأبي عثمان الصابوني ،ورشأ بن نظيف .روى عنه :أبو بكر الخطيب ،وأبو القاسم النسيب ،وأبو
محمد بن األكفاني( .)1قال ابن عساكر( )2والذهبي( :)3ثقةِ .
ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)45ِأحمدِبنِسليمانِبنِأيوبِبنِداودِبنِعبدِاهللِبنِحذلمِ،أبوِالحسنِالسديِالقاضيِ(ِ257هـِِ347ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبيه ،وبكار بن قتيبة ،ويزيد بن عبد الصمد .روى عنه :تمام الرازي ،وأبو عبد اهلل بن منده ،والحسين بن معاذ
الداراني( .)4قال ابن عساكر( )5والكتاني( :)6ثقة مأمون ،وقال الذهبي :المام العلمة(ِ .)7
ِزكرياِبنِيحيىِبنِإِياسِبنِسلمةِالسجزيِ(ِ،)8أبوِعبدِالرحمنِخياطِالسنةِ(ِ195هـِِ289ِ-هـ)(ِ،)9ثقةِ،سروى عن :شيبان بن فروخ األبلي ،والجراح بن مخلد ،وبحر بن نصر الخوالني( .)10روى عنه :النسائي ،وأبو إسحاق إبراهيم بن
محمد بن سنان ،ومحمد بن عبد اهلل الفرغاني( .)11قال عبد الغني بن سعيد والنسائي

()12

والذهبي

()13

وابن حجر( :)14ثقةِ .

ِشيبانِبنِفروخِبنِأبيِشيبةِالحبطيِ(ِ،)15موالهمِ،أبوِمحمدِالبليِ(ِ140(ِ)16هـِِ235ِ-هـ)ِ،صدوقِ،مِدِسروى عن :أبي حمزة إسحاق بن الربيع ،وأبان بن يزيد العطار ،وسلم بن مسكين .روى عنه :زكريا بن يحيى السجزي ،وعبد
اهلل بن أحمد بن حنبل ،وعثمان بن سعيد الدارمي( .)17قال أبو زرعة :صدوق ،وقال أبو حاتم :كان يرى القدر واضطر الناس
إليه بأخرة( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات( ،)19وقال ابن قانع :صالح ،وقال مسلمة بن قاسم في كتاب (الصلة) :ثقة ،وقال
الساجي :قدري إال أنه كان صادق ا( ،)20وقال ابن حجر :صدوق يهم ورمي بالقدر(ِ .)21
ِإسحاقِبنِالربيعِالبصريِالبليِ،أبوِحمزةِالعطارِ(منِالسابعة)ِ،صدوقِ،قروى عن :الحسن البصري ،وحماد بن أبي سليمان ،ومحمد بن سيرين .روى عنه :شيبان بن فروخ ،وطالوت بن عباد

()1

تاريخ مدينة دمشق41/349 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق41/351 ،

()3

تاريخ السلم31/240 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق71/150 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق71/152 ،

()6

تاريخ السلم25/372 ،

()7

سير أعلم النبلء15/514 ،

()8

بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الزاي ،هذه النسبة إلى سجستان (األنساب)7/80 ،

()9

تهذيب الكمال9/374 ،

()10

تهذيب الكمال9/375 ،

()11

تهذيب الكمال9/377 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق19/72 ،

()13

الكاشف ،1/405 ،ترجمة1648 :

()14

تقريب التهذيب ،/204 ،ترجمة2028 :

()15

بفتح الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الطاء المهملة ،هذه النسبة إلى الحبطات ،وهو بطن من تميم (األنساب)4/50 ،

()16

هذه النسبة إلى األبلة بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة وهي أقدم من البصرة (األنساب)1/98 ،

()17

تهذيب الكمال12/598-600 ،

()18

الجرح والتعديل4/357 ،

()19

الثقات البن حبان8/315 ،

()20

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ،6/309 ،وتوثيق مسلمة والساجي نقله ابن حجر في :تهذيب التهذيب4/375 ،

()21

تقريب التهذيب ،/274 ،ترجمة2834 :
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الصيرفي ،وعبد الملك بن قريب األصمعي( .)1قال عمرو بن علي :ضعيف الحديث حدث بحديث منكر عن الحسن عن عتي
عن أبي ،وروى أحاديث عن الحسن في التفسير حسان ا ،وقال أبو حاتم :يكتب حديثه كان حسن الحديث( ،)2قال عمرو بن
علي :كان شديد القول في القدر( ،)3وقال ابن عدي :مع ضعفه يكتب حديثه( ،)4وقال ابن حجر :صدوق تكلم فيه للقدر(ِ .)5
ِالحسنِبنِأبيِالحسن ،البصريِ (ِ110هـ)ِ.ثقة يرسل ويدلس ،سبق بالحديث (ِ .)38الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن شيبان بن فروخ صدوق ،وقد وصفه ابن حجر بالوهم ،ولكن هذا األثر تابعه
عليه غيره فهو ليس من وهمه إن كان يهم كما قال ابن حجر ،واهلل أعلمِ .
الحديثِالخامسِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو القاسم علي بن إب ارهيم النسيب ،وأبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إب ارهيم الحنائي ،قاال :أنا أبو الحسن أحمد
بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد ،أنا جدي أبو بكر ،أنا محمد بن يوسف بن بشر ،أنا محمد بن حماد ،أنا عبد الر ازق،
عن معمر ،عن قتادة في قوله تبارك وتعالى :والتينِ] التين [1:قال :الجبل الذي عليه دمشق والزيتونِ] التين [1:الذي
عليه بيت المقدس وطورِسينينِ] التين [2:جبل بالشام مبارك حسن .قال معمر :وقال الكلبي :هو التين والزيتون الذي
تأكلون .وأما طور سينين فهو الجبل ذو الشجر .وهكذا رواه شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة(.)6
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/216من طريق سعيد بن بشير عن قتادة جزء من الحديث متقارباأللفاظ.
 وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/217من طريق خليد بن دعلج عن قتادة جزء من الحديث متقارباأللفاظ.
 أخرجه الطبري في تفسيره ( )39/188من طريق معمر وسعيد عن قتادة جزء من الحديث مختلف األلفاظ. وأخرجه كذلك الطبري في تفسيره ( )39/191من طريق سعيد عن قتادة جزء من الحديث مختلف األلفاظ. وأخرجه الربعي في (فضائل الشام ودمشق) ( )1/26باب (ذكر ما ورد في دمشق) حديث رقم  50من طريق تمام خليد بندعلج عن قتادة جزء من الحديث مختلف األلفاظِ .
دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنِسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِمحمدِبنِالحسينِبنِمحمدِبنِإبراهيمِ،الدمشقيِأبوِطاهرِالحنائيِ(ِ433(ِ)7هـِِ510ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :محمد بن عبد الواحد الدارمي ،وابن سحنام ،واألهوازي .روى عنه :ابن عساكر ،والسلفي ،والفضل بن البانياسي .قال
الذهبي :من أهل بيت حديث وعدالة وسنة وكان ثقةا صدوق ا( ،)8وقال مرة :الشيخ الجليل الثقة...من أهل بيت حديث وعدالة
()1

تهذيب الكمال2/423 ،

()2

الجرح والتعديل2/220 ،

()3

الكامل في الضعفاء البن عدي1/547 ،

()4

الكامل في الضعفاء البن عدي1/548 ،

()5

تقريب التهذيب ،/72 ،ترجمة352 :

()6

تاريخ مدينة دمشق1/216 ،

()7

بكسر الحاء المهملة وفتح النون المشددة وفي آخرها الياء آخر الحروف ،هذه النسبة إلى بيع الحناء وهو نبت يخضبون به األطراف (األنساب)4/275 ،

()8

تاريخ السلم35/255 ،
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وسنة وصدق(ِ .)1
ِأحمدِابنِأبيِالحديدِ،أبوِالحسنِالسلميِ (ِ386هـِِ469ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)48ِمحمدِبنِأحمدِبنِعثمانِ،أبوِبكرِبنِأبيِالحديدِ(ِ309هـِِ405ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِمحمدِبنِيوسفِبنِبشرِ،أبوِعبدِاهللِالهرويِغندر(ِ230هـِِ330ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِمحمدِبنِحمادِالطهرانيِ،أبوِعبدِاهللِالرازيِ(ِ271هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِعبدِالرزاقِبنِهمامِبنِنافعِ،أبوِبكرِالصنعانيِِ(ِ126هـِِ211ِ-هـ) .ثقة تغير بأخرة ،سبق بالحديث (ِ .)54ِمعمرِبنِراشدِال زديِالحدانيِ،أبوِعروةِالبصريِ(ِ96هـِِ153ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (.)54ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21الحكمِعلىِالحديث :األثر ضعيف بهذا السناد؛ ألن عبد الرزاق ثقة تغير بأخرة وقد أخذ عنه محمد بن حماد الطهراني بعد
االختلط كما أفاد بذلك األبناسي ونقل ابن الكيال في الكواكب النيرات وقد أوردنا ذلك في ترجمة عبد الرزاق.
الحديثِالسادسِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي ،أنا أبو بكر أحمد بن عبد
ق أرت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني ،أنا تمام ا
اهلل بن الفرج بن الب ارمي ،نا إب ارهيم بن عبد الرحمن بن مروان ،نا أبو هبيرة محمد بن الوليد ،نا أبو الجماهر ،نا سعيد بن
بشير ،عن قتادة في قوله :والتينِ والزيتونِ]ِ التين [1:قال :التين :دمشق ،والزيتون :بيت المقدس .وطورِسينينِ
]التين [2:حيث كلم اهلل موسى عليه السلم .وهذاِالب لدِاْلمينِ] التين [3:مكة(.)2
 سبق تخريجه بالحديث الخامس والثمانينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِ،أبوِمحمدِالسلميِ(ِ526هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)45ِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِالفرجِ،أبوِبكرِالمعروفِبابنِالبرامي (ِ346هـ) .مقبول الحديث ،سبق بالحديث (ِ .)45ِإبراهيمِبنِعبدِالرحمنِبنِعبدِالملكِبنِمروانِ،أبوِإسحاقِالقرشيِالحافظِ(ِ318هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي هبيرة محمد بن الوليد ،والربيع بن سليمان ،والهيثم بن مروان .روى عنه :أبو بكر المقرئ ،وأبو هاشم المؤدب،
وأبو الحسن علي بن محمد بن شيبان( .)3قال الذهبي :المام الحافظ الثقة الرحال( ،)4وقال مرة :الحافظ المام(.)5
ِمحمدِبنِالوليدِبنِهبيرةِالهاشميِ،أبوِهبيرةِالدمشقيِالقال نسيِ(ِ286(ِ)6هـ)ِ،صدوق ِروى عن :سليمان بن عبد الرحمن ،وعبد اهلل بن يزيد بن راشد ،ويحيى بن صالح الوحاظي .روى عنه :أبو داود ،وأبو حاتم
()1

سير أعلم النبلء19/436 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق1/216 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق7/25-26 ،

()4

سير أعلم النبلء15/62 ،

()5

تذكرة الحفاظ3/805 ،

()6

بفتح القاف واللم ألف بعدهما النون المكسورة وفي آخرها سين مهملة ،هذه النسبة إلى القلنس  -جمع قلنسوة -وعملها (األنساب)10/531 ،
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الرازي ،وأبو زرعة الدمشقي( .)1قال ابن أبي حاتم( )2وابن حجر( :)3صدوق ،وقال الذهبي :ثقة(.)4
ِمحمدِبنِعثمانِالتنوخيِ،أبوِالجماهرِالدمشقيِ(ِ140هـِِ224ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21ِسعيدِبنِبشيرِال زديِ،موالهمِ،أبوِعبدِالرحمنِالشاميِ(ِ168هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)21الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن سعيد بن بشير ضعيف ،وقد تابعه معمر عند ابن عساكر والطبري،
وكذلك تابعه خليد بن دعلج عند ابن عساكر والربعي في (فضائل الشام) بسند رجاله ثقات ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالسابعِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
الرزي ،أخبرني
أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد بن شجاع ،أنا تمام ا
أبي ،حدثني الفضل بن مهاجر ،نا الوليد بن حماد الرملي ،عن هشام بن عمار قال :نا الوليد بن مسلم قال :سألت خليد بن
دعلج ،فحدثني عن قتادة ،قال :والتينِ]ِالتين [1:جبل عليه دمشق والزيتونِ]ِالتين [1:جبل عليه بيت المقدس(.)5
 سبق تخريجه بالحديث الخامس والثمانينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِنصرِبنِمحمودِبنِعليِ،أبوِالفضائلِالقرشيِ،الدمشقيِ،الصائغِ(ِ549هـ)ِ.صدوق ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِأحمدِبنِعليِبنِزهيرِ،أبوِالحسنِالتميميِ(ِ415هـِِ488ِ-هـ)ِ.ضعيف ،سبق بالحديث (.)21ِعليِبنِمحمدِبنِصافيِ،أبوِالحسنِابنِأبيِالهولِالربعيِ(ِ444هـ)ِ.كذاب ،سبق بالحديث (ِ .)21ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)45ِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِجعفر،أبوِالحسينِالرازيِ(ِ347هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِالفضلِبنِمهاجرِ،أبوِالعباسِالمقدسي ِروى عن :الوليد بن حماد الرملي( ،)6ومسعود بن محمد بن مسعود( ،)7والحسين بن السميدع( .)8روى عنه :أبو الحسين الرازي(،)9
وأبو محمد الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد( ،)10وأبو العباس أحمد بن خلف بن محمد السبحي المقدسي(ِ .)11
ِالوليدِبنِحمادِبنِجابرِ،أبوِالعباسِالرمليِالزياتِ(ِ300هـِأوِقريب)ِ،صدوقروى عن :هشام بن عمار ،وسليمان بن عبد الرحمن ،ومحمد بن أبي السري .روى عنه :الفضل بن مهاجر أبو العباس

()1

تهذيب الكمال26/597-598 ،

()2

الجرح والتعديل8/113 ،

()3

تقريب التهذيب ،/571 ،ترجمة6376 :

()4

الكاشف ،2/228 ،ترجمة5203 :

()5

تاريخ مدينة دمشق1/217 ،

()6

تاريخ مدينة دمشق63/121 ،

()7

تاريخ أصبهان1/324 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق14/67 ،

()9

فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن الربعي ،/26 ،حديث رقم50 :

()10

تاريخ أصبهان1/324 ،

()11

الكمال البن ماكوال4/480 ،
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المقدسي ،وسليمان الطبراني ،وأبو بشر الدوالبي( .)1قال الذهبي :الحافظ...و كان ربانيا...و ال أعلم فيه مغم از(ِ .)2
ِهشامِبنِعمارِبنِنصيرِ،أبوِالوليدِالدمشقيِ(ِ153هـِِ245ِ-هـ) .صدوق يتلقن ،سبق بالحديث (ِ .)5ِالوليدِبنِمسلمِالقرشيِ،أبوِالعباسِالدمشقيِ(ِ195هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)6ِخليدِبنِدعِلجِالسدوسيِ،أبوِحلبسِالبصريِ(ِ166هـ)ِ،ضعيفروى عن :قتادة ،وثابت البناني ،والحسن البصري .روى عنه :الوليد بن مسلم ،وأبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي ،وبقية
بن الوليد( .)3قال أحمد وابن معين :ضعيف الحديث ،وقال أبو حاتم :صالح ليس بالمتين في الحديث حدث عن قتادة أحاديث
بعضها منكرة( ،)4وقال النسائي :ليس بثقة( ،)5وقال ابن معين :ضعيف( ،)6وقال مرة :ليس بشئ( ،)7وقال ابن حجر :ضعيف(.)8
ِقتادةِبنِدعامةِبنِقتادةِالسدوسيِ،أبوِالخطابِالبصريِ(ِ60هـِِ117ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)21الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد موضوع؛ ألن علي بن محمد بن صافي كذاب ،واألثر عند الطبري في تفسيره من طرق
يصحح بعضها بعض ا ،فاألثر صحيح لغيره.
الحديثِالثامنِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو محمد بن األكفاني وأبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ،قاال :نا أبو الحسن علي بن الحسن العاقولي ،نا مشرف بن
المرجى بن إب ارهيم المقدسي( ،)9أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغساني ،نا أبي ،نا أبو بكر بن أبي شيبة المعافري ،نا
أبو بدر عباد بن الوليد ،نا حبان ،نا أبو محصن بن نمير ،عن سعيد بن جبير ،عن الحكم قال :والتينِ]ِالتين [1:دمشق
والزيتونِ]ِالتين [1:فلسطين وهذاِالب لدِاْلمينِ] التين [3:مكة(.)10
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِهبةِاهللِبنِأحمدِبنِمحمدِ،أبوِمحمدِابنِال كفانيِ(ِ444هـِِ524ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)3ِعليِبنِالمسلمِ،أبوِالحسنِالسلمي(ِ452هـِِ533ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِعليِبنِالحسنِبنِطاوسِبنِسكرِ،أبوِالحسنِالعاقوليِ(ِ)11المقرئِالمعروفِبتاجِالقراءِ(ِ484هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي القاسم التنوخي ،وأبي علي بن المذهب ،وأبي الحسين بن الترجمان الرملي .روى عنه :أبو الفتح الفقيه ،وأبو

()1

تاريخ مدينة دمشق63/121 ،

()2

سير أعلم النبلء14/78-79 ،

()3

تهذيب الكمال8/307-308 ،

()4

الجرح والتعديل3/384 ،

()5

الضعفاء والمتروكون ،/97 ،ترجمة183 :

()6

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/104 ،ترجمة300 :

()7

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،4/432 ،ترجمة5150 :

()8

تقريب التهذيب ،/182 ،ترجمة1740 :

()9

باألصل (الشرف بن رجاء بن إبراهيم المقدسي) والصواب ما أثبته من كتب التراجم

()10
()11

تاريخ مدينة دمشق1/217 ،

بفتح العين المهملة وضم القاف وفي آخرها اللم ،هذه النسبة إلى دير العاقول ،وهي بليدة على خمسة عشر فرسخا من بغداد ،وقد ينسب إليها "الديرعاقولي" أيضا

(األنساب)9/149 ،
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إسحاق الخشوعي ،وأبو القاسم بن السوسي( .)1قال ابن عساكر :ثقة( ،)2وقال غيث بن علي :ال بأس به(ِ .)3
ِمشرفِبنِمرجىِبنِإبراهيمِ،أبوِالمعاليِالمقدسيِالفقيهِ( )4(450هـ)روى عن :سكن بن محمد بن جميع ،وأبي الحسن بن السمسار ،وابن عوف .روى عنه :أبو الحسن علي بن الحسن بن إبراهيم
العاقولي ،وسهل بن بشر ،وأبو طاهر إسماعيل بن نصر بن أبي نصر الطوسي( .)5ذكره الزركلي وقال :لم أجد له ترجمة(ِ .)6
ِالحسنِبنِمحمدِبنِأحمدِبنِعبدِالرحمنِبنِيحيىِبنِجميعِ،أبوِمحمدِبنِأبيِالحسينِالسكنِ(ِ437هـ)ِ،صدوقروى عن :أبيه( ،)7وجده أحمد ،ومحمد بن سعيد الحمصي .روى عنه :أبو المعالي مشرف بن مرجى بن إبراهيم المقدسي ،وأبو
جعفر أحمد بن محمد بن مثوبة المروذي ،وابراهيم بن شكر الخامي( .)8قال ابن أبي الصقر األنباري :الشيخ الدين(ِ .)9
ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِأحمدِبنِعبدِالرحمنِ،أبوِالحسينِالغسانيِالصيداويِ(ِ305هـِِ402ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :الحسن بن حبيب الحصائري ،وأبي سعيد بن األعرابي ،ودعلج بن أحمد السجستاني .روى عنه :ولده السكن بن
جميع( ،)10وتمام بن محمد ،وأبو نصر بن طلب( .)11قال أبو الفضل السعدي والخطيب

()12

والصوري( :)13ثقة وزاد :مأمون ،وقال

الذهبي :الشيخ العالم الصالح (ِ .)14
ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِإبراهيمِبنِعِثمانِ،أبوِبكرِبنِأبيِشيبةِ(ِ159هـِِ234ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)47ِعبادِبنِالوليدِبنِخالدِالغبريِ،أبوِبدرِالمؤدبِ(ِ262هـ)ِ،صدوقِ،قروى عن :حبان بن هلل ،وأحمد بن محمد بن حنبل ،وبدل بن المحبر( .)15روى عنه :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي
الدنيا ،وزكريا بن يحيى السجزي ،ويحيى بن محمد بن صاعد( .)16قال أبو حاتم :شيخ ،وقال ابن أبي حاتم :صدوق( ،)17وذكره
ابن حبان في الثقات( ،)18وقال الذهبي :وثق( ،)19وقال ابن حجر :صدوق(ِ .)20
ِحبانِبنِهال لِالباهليِ ِ،ويقالِ:الكنانيِ،أبوِحبيبِالبصريِ(ِ216هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :أبان بن يزيد العطار ،وجرير بن حازم ،حبان ين يسار الكلبي .روى عنه :أبو بدر عباد بن الوليد الغبري ،وأحمد
()1

تاريخ مدينة دمشق41/323 ،

()2

تاريخ السلم - 33/131 ،ولم أقف عليها في تاريخ دمشق

()3

تاريخ مدينة دمشق41/324 ،

()4

األعلم للزركلي7/227 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق58/205 ،

()6

األعلم للزركلي7/227 ،

()7

سير أعلم النبلء17/157 ،

()8

تاريخ مدينة دمشق13/352-353 ،

()9

تاريخ مدينة دمشق13/354 ،

()10

سير أعلم النبلء17/155 ،

()11

تاريخ مدينة دمشق51/125-126 ،

()12

تاريخ مدينة دمشق51/127 ،

()13

سير أعلم النبلء17/155 ،

()14

سير أعلم النبلء17/152 ،

()15

تهذيب الكمال14/172 ،

()16

تهذيب الكمال14/174 ،

()17

الجرح والتعديل6/88 ،

()18

الثقات البن حبان8/436 ،

()19

الكاشف ،1/532 ،ترجمة2579 :

()20

تقريب التهذيب ،/303 ،ترجمة3151 :
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بن الحسن بن خراش ،وعلي بن المديني( .)1قال أحمد :إليه المنتهى في البصرة بالتثبت( ،)2وقال ابن معين( )3والعجلي( )4وابن
سعد( )5وابن حجر( :)6ثقة وزاد وابن سعد :ثبت ،وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)7
ِحصينِبنِنميرِالواسطيِ،أبوِمحصنِالضريرِ(منِالثامنة)ِ،ثقةِ،خِدِتِسروى عن :سفيان الثوري ،وشعبة بن الحجاج ،وحسين بن قيس الرحبي .روى عنه :أمية بن خالد ،وبهز بن أسد ،والحسن بن
قزعة( .)8قال أبو زرعة( )9والعجلي

()10

والذهبي( :)11ثقة ،وقال ابن معين :صالح ،وقال أبو حاتم :صالح ليس به بأس( ،)12وقال

ابن حجر :ال بأس به رمي بالنصب( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)14
ِسعيدِبنِجبيرِبنِهشامِ،أبوِمحمدِالكوفيِ(ِ95هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)66ِالحكم .لم يتبين لي أي حكم هوِ .الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على هذا األثر بهذا السناد؛ ألن مشرف بن المرجى لم أقف له على جرح وال تعديل،
والحكم لم أقف عليه أي حكم هو؟ ،إال أن الحكم بن عبد اهلل (تهذيب الكمال )103/7 :يروي عنه سعيد بن عبيد اهلل بن جبير
وليس سعيد بن جبير فأشبه أن يكون هو.
الحديثِالتاسعِِوالثمانون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو الحسن علي بن بركات بن إب ارهيم الخشوعي ،نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ ،أنا أبو الحسن محمد بن
أحمد بن محمد بن رزقوية ،أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ،وأبو بكر أحمد بن سندي بن الحسن الحداد ،قاال :نا الحسن
بن علي القطان ،نا إسماعيل بن عيسى العطار ،أنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر ،قال :قال محمد بن إسحاق ،عن من يخبره أن
سعيد بن المسيب كان يقول في قول اهلل عز وجل :إرمِذاتِالعمادِ*ِالتيِلمِيخلقِمث لهاِفيِالبَلدِ] الفجر [8-7:يعني
دمشق(.)15
 أخرجه الثعلبي في تفسيره ( )10/195من طريق إسحاق بن بشير به متقارب األلفاظ. وذكره البغوي في تفسيره معلق ا بغير إسناد (ِ .)5/249دراسةِرجالِاإلسنادِ :
()1

تهذيب الكمال5/328-329 ،

()2

الجرح والتعديل3/297 ،

()3

تهذيب الكمال5/328-329 ،

()4

تاريخ الثقات/105 ،

()5

الطبقات الكبير البن سعد9/300 ،

()6

تقريب التهذيب ،/128 ،ترجمة1069 :

()7

الثقات البن حبان8/214 ،

()8

تهذيب الكمال6/546-547 ،

()9

الجرح والتعديل3/198 ،

()10

تاريخ الثقات/123 ،

()11

الكاشف ،1/339 ،ترجمة1134 :

()12

الجرح والتعديل3/198 ،

()13

تقريب التهذيب ،/155 ،ترجمة1389 :

()14

الثقات البن حبان8/208 ،

()15

تاريخ مدينة دمشق1/217 ،
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ِعليِبنِبركاتِبنِإبراهيمِبنِعليِبنِمحمدِبنِأحمدِ،أبوِالحسنِبنِالخشوعيِ(ِ510(ِ)1هـ)ِ،ضعيفروى عن :أبي بكر الخطيب ،وأبي الحسن بن أبي الحديد ،وأبي الحسن بن صصرى .روى عنه :الحافظ ابن عساكر ،وأخوه
طاهر بن بركات ،وأبو محمد بن صابر .قال ابن عساكر :كان حماالا في فنادق الطعام ولم يكن الحديث من شأنه وحكى لي
ابنه أنه كان يدخل الحمام بغير مئزر(ِ .)2
ِأحمدِبنِعليِبنِثابت ،أبوِبكر الخطيبِ البغداديِ (ِ392هـِِ463ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)15ِمحمدِبنِأحمدِمحمدِبنِأحمدِبنِرزقِبنِعبدِاهللِ،أبوِالحسنِالبزارِابنِرزقويهِ(ِ325هـِِ412ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :عثمان بن السماك( ،)3ومحمد بن عمرو الرزاز ،وأبي الحسن المصري .روى عنه :الخطيب .قال الخطيب( )4وأبو بكر
البرقاني( :)5ثقة ،وقال الذهبي :المام المحدث المتقن (ِ .)6
ِعثمانِبنِأحمدِ،أبوِعمروِالدقاقِالمعروفِبابنِالسماكِ(ِ344هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)38ِأحمدِبنِسنديِبنِالحسنِبنِبحرِ،أبوِبكرِالحدادِ(ِ359هـ)ِِ،ثقةروى عن :الحسن بن علويه القطان ،ومحمد بن العباس المؤدب ،وموسى بن هارون الحافظ .روى عنه :ابن رزقويه ،وأبو علي
بن شاذان ،وأبو نعيم األصبهاني .قال الخطيب وأبو نعيم الحافظ ومحمد بن أبي الفوارس :ثقة ووثقه أبو بكر البرقاني(ِ .)7
ِالحسنِبنِعليِبنِمحمدِبنِسليمانِ،أبوِمحمدِالقطانِ ِويعرفِبابنِعلويهِ(ِ205هـِِ298ِ-هـ)ِِ،ثقةروى عن :إسماعيل بن عيسى العطار ،وعاصم بن علي ،وعباد بن موسى الختلي .روى عنه :أحمد بن سندي الحداد ،وأبو
عمرو ابن السماك ،وأبو علي ابن الصواف .قال الدارقطني والخطيب( )8والذهبي( :)9ثقةِ .
ِإسماعيلِبنِعيسىِالعطارِ(ِ232هـ)ِِ،ثقةروى عن :أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري ،والمسيب بن شريك ،وخلف بن خليفة .روى عنه :الحسن بن علويه القطان،
ومحمد بن السري بن مهران ،واسماعيل بن الفضل البلخي .قال الخطيب :وكان ثقة( ،)10وقال الذهبي :صدوق( ،)11وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)12وضعفه األزدي(ِ .)13
ِإسحاقِبنِبشرِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِبنِسالمِ،أبوِحذيفةِالبخاريِ(ِ206هـ)ِ،متروكروى عن :محمد بن إسحاق بن يسار ،وعبد الملك بن جريج ،وسعيد بن أبي عروبة .روى عنه :إسماعيل بن عيسى العطار(.)14

()1

سئل أبو إسحاق إبراهيم لم سموا الخشوعيين ،فقال :كان جدنا األعلى يؤم الناس فتوفي في المحراب فسمي الخشوعي (التكملة لوفيات النقلة للمنذري)1/420 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق41/280 ،

()3

سير أعلم النبلء17/258 ،

()4

تاريخ بغداد2/211-212 ،

()5

تاريخ بغداد2/213 ،

()6

سير أعلم النبلء17/258 ،

()7

تاريخ بغداد5/304-305 ،

()8

تاريخ بغداد8/367-368 ،

()9

سير أعلم النبلء13/559 ،

()10

تاريخ بغداد7/241-242 ،

()11

تاريخ السلم16/96 ،

()12

الثقات البن حبان8/99 ،

()13

ميزان االعتدال1/245 ،

()14

تاريخ بغداد7/336-337 ،
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قال أحمد بن سيار بن أيوب :كانت فيه غفلة مع أنه كان يزن بحفظ ،وقال إسحاق بن منصور :علمنا ضعفه وأنه ال يعلم ما
يقول( ،)1وقال علي بن المديني :كذاب ،وقال أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي :متروك الحديث ساقط رمي بالكذب ،وقال
الدارقطني :متروك الحديث( ،)2وقال محمد بن عمر الدارابجردي :ثقة ،وقال الذهبي :تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة فلم
يلتفت إليه أحد ألن أبا حذيفة بين األمر ال يحفى حاله على العميان( ،)3وقال الذهبي :تركوه(ِ .)4
ِمحمدِبنِإسحاقِبنِيسارِبنِخيارِ،أبوِبكرِالقرشيِالمطلبيِ(ِ151هـ)(ِ،)5صدوقِيدلسِ،ختِمِ4روى عن :سالم أبي النضر ،وسعيد بن أبي سعيد المقبري ،وشعبة بن الحجاج( .)6روى عنه :حفص بن غياث ،وسفيان بن
عيينة ،وسفيان الثوري( .)7قال ابن عيينة :لم أر أحدا يتهم ابن إسحاق ،وقال شعبة :أمير المحدثين بحفظه( ،)8وقال مرة :صدوق
في الحديث( ،)9وقال علي بن المديني :حديثه عندي صحيح( ،)10وقال ابن معين :قال عاصم بن عمر بن قتادة :ال يزال في
الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق ،وقال أبو معاوية :من أحفظ الناس( ،)11و قال ابن معين مرة :ثبت في الحديث ،وقال
مرة :صدوق وقال مرة :ثقة ولكنه ليس بحجة ( ،)12وقال ابن معين أيضا :صدوق ولكنه ليس بحجة ،وقال أبو حاتم :يكتب
حديثه ،وقال أبو زرعة :صدوق( ،)13وقال العجلي :ثقة( ،)14وقال الخطيب :رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب...و كان عالما
بالسير والمغازي وأيام الناس( ،)15وقال الزهري :ال يزال بالناس علم ما بقي هذا – أي ابن إسحاق

.)16(-

وقال ابن معين :ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري( ،)17وقال أحمد :حسن الحديث( ،)18وقال أبو إسحاق الجوزجاني:
يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع( ،)19وقال محمد بن عبد اهلل بن نمير :كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان
أبعد الناس منه( ،)20وقال ابن نمير أيضا :إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وانما أتي من أنه
يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة ،وكان ابن إدريس معجب ا بابن إسحاق كثير الذكر له ينسبه إلى العلم والمعرفة

()1

تاريخ بغداد7/337 ،

()2

تاريخ بغداد7/338 ،

()3

ميزان االعتدال1/185 ،

()4

ميزان االعتدال1/184 ،

()5

تهذيب الكمال14/405 ،

()6

تهذيب الكمال24/407 ،

()7

تهذيب الكمال24/410 ،

()8

التاريخ الكبير للبخاري ،1/40 ،ترجمة61 :

()9

الجرح والتعديل7/192 ،

()10

تاريخ بغداد7/27 ،

()11

تاريخ بغداد7/15 ،

()12

تاريخ بغداد7/31-32 ،

()13

الجرح والتعديل7/192 ،

()14

تاريخ الثقات للعجلي/400 ،

()15

تاريخ بغداد2/7 ،

()16

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،3/212 ،ترجمة979 :

()17

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/44 ،ترجمة15 :

()18

العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره ،1/49 ،ترجمة51 :

()19

أحوال الرجال للجوزجاني ،/232 ،ترجمة230 :

()20

تاريخ بغداد7/23 ،

()21

تاريخ بغداد7/25 ،
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والحفظ(،)21

وقال النسائي :ليس بالقوي( ،)1وقال ابن سعد :كان كثير الحديث وقد كتبت عنه العلماء ومنهم من يستضعفه( ،)2وقال الخطيب:
وقد أ مسك عن االحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء ألسباب منها :أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في
حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه ،وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري :رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم
على األخذ منه منهم :سفيان وشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابراهيم بن سعد وروى عنه من
األكابر :يزيد بن أبي حبيب وقد اختبره أهل الحديث ف أروا صدق ا وخي ار مع مدحة ابن شهاب له وقد ذاكرت دحيم ا قول مالك -
يعني فيه -فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو ألنه اتهمه بالقدر( ،)3وقال الذهبي :كان صدوق ا من بحور العلم وله غرائب في
سعة ما روى تستنكر واختلف في االحتجاج به وحديثه حسن وقد صححه جماعة( ،)4وقال ابن حجر :صدوق يدلس ورمي
بالتشيع والقدر( ،)5وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب
وكان يحيى القطان ال يرضى ابن إسحاق وال يروي

المدلسين(.)6

عنه(،)7

وقال ابن معين :ضعيف وقال مرة :ليس بذاك وقال مرة :ليس به

بأس وقال مرة :ليس بذاك ضعيف وقال مرة :سقيم ليس بالقوي( ،)8وقال أحمد :كان رجل يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس
فيضعها في كتبه( ،)9وقال مرة :هو كثير التدليس جدا فكان أحسن حديثه عندي ما قال أخبرني وسمعت( ،)10وقال أبو حاتم مرة:
ضعيف الحديث( ،)11وقيل لهشام بن عروة إن ابن إسحاق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة  -يعني بنت المنذر زوجة هشام -
فقال :كذب الخبيث( ،)12وقال مالك :دجال من الدجاجلة ،وقال هشام بن عروة مرة:

كذاب(.)13

ِ

ِمبهم .لم يسم. سعيدِبنِالمسيبِبنِحزنِ،أبوِمحمدِالمدنيِ(ِ94هـ) .ثقة جليل ،سبق بالحديث (ِ .)49الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف جدا؛ ألن أبا حذيفة البخاري متروك ،وقد أخرجه الثعلبي في تفسيره من نفس
طريق أبي حذيفة هذا ،فاألثر ضعيف جدا.
الحديثِالتسعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن عمر السمرقندي وأبو ت ارب حيدرة بن أحمد األنصاري ،قاال :أنا أبو الحسن علي بن
الرزي ،أنا أبو الميمون بن ارشد ،نا موسى بن محمد بن أبي
الحسين بن أحمد بن صصرى ،أنا أبو القاسم تمام بن محمد ا
عوف ،نا عبد الرحيم بن مطرف( ،)14نا عيسى بن يونس ،عن ابن أبي ذيب ،عن المقبري :إرمِذاتِالعمادِ] الفجر [7:قال:
()1

تاريخ بغداد7/31-32 ،

()2

الطبقات الكبير البن سعد7/552 ،

()3

تاريخ بغداد7/21 ،

()4

الكاشف ،2/156 ،ترجمة4718 :

()5

تقريب التهذيب ،/523 ،ترجمة5725 :

()6

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،/51 ،ترجمة125 :

()7

الجرح والتعديل7/193 ،

()8

تاريخ بغداد7/31-32 ،

()9

تاريخ بغداد7/28 ،

()10

الجرح والتعديل7/194 ،

()11

الجرح والتعديل7/194 ،

()12

تاريخ بغداد7/18 ،

()13

الجرح والتعديل7/193 ،

()14

في األصل ]مطرب[ والصواب ما أثبته من كتب التراجم
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دمشق .ورواه المسيب بن واضح عن عيسى بن يونس(.)1
 أخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/218من طريق المسيب بن واضح عن عيسى بن يونس به متقارباأللفاظ.
 وأخرجه ابن عساكر كذلك في (تاريخ مدينة دمشق) ( )1/218من طريق أبي علي الحنفي عن ابن أبي ذئب به متقارباأللفاظ.
 وأخرجه الطبري في تفسيره ( )39/90عن محمد بن عبد اهلل الهللي عن عبيد اهلل بن عبد المجيد عن ابن أبي ذئب بهبلفظهِ .
دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِاهللِبنِأحمدِبنِعمرِ،أبوِمحمدِالسمرقنديِ(ِ444هـِِ516ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)84ِحيدرةِبنِأحمدِبنِالحسينِبنِترابِال نصاريِالمقرئِ،المعروفِبالخروفِ(ِ506هـ)ِ،صدوقروى عن :أبي الحسن علي بن الحسين بن صصري ،وأبي بكر الخطيب ،وأبي محمد عبد العزيز الكتاني .روى عنه :الحافظ
أبو القاسم ابن عساكر .قال ابن عساكر :كان مكث ار من السماع

()2

(ِ .)3

ِعليِبنِالحسينِبنِأحمدِ،أبوِالحسنِالتغلبيِابنِصصرىِ(ِ467هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)84ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)45ِعبدِالرحمنِبنِعبدِاهللِبنِعمرِ،أبوِالميمونِالبجليِ(ِ252هـِِ347ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)63ِموسىِبنِمحمدِبنِأبيِعوفِ،أبوِعمرانِالمزنيِالصفارِ(ِ278هـ)روى عن :عبد الرحيم بن مطرف ،وهشام بن عمار ،ويحيى بن عبد اهلل بن بكير .روى عنه :أبو الميمون بن راشد ،وأحمد بن
سليمان بن حذلم ،وأبو عوانة السفراييني(ِ .)4
ِعبدِالرحيمِبنِمطرفِبنِأنيسِبنِقدامةِبنِعبدِالرحمنِالرؤاسيِ،أبوِسفيانِالكوفيِالسروجيِ(ِ232هـ)ِ،ثقةِ،دِسروى عن :عيسى بن يونس ،ووكيع بن الجراح ،وعمرو بن محمد العنقزي .روى عنه :موسى بن أبي عوف الدمشقي ،وأبو
داود ،وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة( .)5قال أبو حاتم والذهبي( )6وابن حجر( :)7ثقة( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)9
ِعيسىِبنِيونسِبنِأبيِإسحاقِالسبيعيِ،أبوِعمروِ ِويقالِ:أبوِمحمدِالكوفيِ(ِ187هـ)(ِ،)10ثقةِ،عروى عن :محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،ومالك بن أنس ،ومجالد بن سعيد( .)11روى عنه :عبد الرحيم بن مطرف

()1

تاريخ مدينة دمشق1/217 ،

()2

تاريخ مدينة دمشق15/378 ،

()3

تاريخ السلم35/140 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق ،61/205 ،تاريخ السلم20/479 ،

()5

تهذيب الكمال18/41-42 ،

()6

الكاشف ،1/650 ،ترجمة3358 :

()7

تقريب التهذيب ،/382 ،ترجمة4058 :

()8

الجرح والتعديل5/341 ،

()9

الثقات البن حبان8/413 ،

()10

تهذيب الكمال23/62 ،

()11

تهذيب الكمال23/64 ،
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الرؤاسي السروجي ،وعلي بن المديني ،ومحمد بن سليمان لوين( .)1قال ابن المديني وأبو حاتم( )2وابن معين( )3والعجلي( )4وابن
خراش( )5وابن سعد( )6وابن حجر( :)7ثقة وزاد مأمون ،قال أحمد وقد سئل عنه :مثل عيسى بن يونس يسأل عنه! ،وقال أبو
زرعة :حافظ( ،)8وقال ابن عمار :حجة( ،)9وقال الذهبي :أحد األعلم في الحفظ والعبادة( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات وقال:
وكان متقنا(ِ .)11
ِمحمدِبنِعبدِالرحمنِبنِالمغيرةِبنِالحارثِبنِأبيِذئبِ،أبوِالحارثِالمدنيِ(ِ80هـِِ159ِ-هـ)ِ،ثقةِ،عروى عن :سعيد بن أبي سعيد المقبري ،وأبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان ،وعبد العزيز بن عياش( .)12روى عنه :عيسى بن
المغيرة ،وعبد اهلل بن نمير ،وعبد اهلل بن وهب( .)13قال أحمد

()14

وابن معين

()15

وابن المديني

()16

وابن سعد

()17

والذهبي

()18

وابن

حجر( :)19ثقة وزاد ابن سعد :كان يرمى بالقدر ،وذكره ابن حبان في الثقات وقال :من أقول أهل زمانه بالحق(ِ .)20
ِسعيدِبنِأبيِسعيدِِ،واسمهِكيسانِالمقبريِ،أبوِسعدِالمدنيِ(ِ123هـ)ِ،ثقةِتغيرِ،عروى عن :أنس بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،وسعد بن أبي وقاص( .)21روى عنه :محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ،ومحمد
بن عجلن ،ويحيى بن سعيد األنصاري( .)22قال أبو زرعة

()23

وابن المديني وابن خراش

()24

والعجلي

()25

وابن سعد

()26

والذهبي

()27

وابن حجر( :)28ثقة وزاد ابن حجر :تغير قبل موته بأربع سنين وزاد الذهبي :وقع في الهرم ولم يختلط...ما أحسب أن أحدا أخذ

()1
()2

تهذيب الكمال23/66 ،

الجرح والتعديل6/292 ،

()3

تاريخ ابن معين رواية الدارمي ،/53 ،ترجمة59 :

()4

تاريخ الثقات للعجلي/380 ،

()5

تاريخ بغداد12/477 ،

()6

الطبقات الكبير البن سعد9/494 ،

()7

تقريب التهذيب ،/488 ،ترجمة5341 :

()8
()9

الجرح والتعديل6/292 ،

تاريخ بغداد12/476 ،

()10
()11

الكاشف ،2/114 ،ترجمة4409 :
الثقات البن حبان7/238 ،

()12

تهذيب الكمال25/630-631 ،

()13

تهذيب الكمال25/633 ،

()14

تاريخ بغداد3/518 ،

()15

تاريخ بغداد3/525 ،

()16

تاريخ بغداد3/526 ،

()17

طبقا ابن سعد7/563 ،

()18

الكاشف2/194 ،

()19

تقريب التهذيب ،/548 ،ترجمة6082 :

()20

الثقات البن حبان7/390 ،

()21

تهذيب الكمال10/466-467 ،

()22

تهذيب الكمال10/469 ،

()23

الجرح والتعديل4/57 ،

()24

تاريخ مدينة دمشق21/285 ،

()25

تاريخ الثقات/184 ،

()26

الطبقات الكبير البن سعد424/7 ،

()27

ميزان االعتدال2/140 ،

()28

تقريب التهذيب ،/226 ،ترجمة2321 :
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عنه في االختلط ،وقال أحمد :ليس به بأس وقال أبو حاتم :صدوق( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان قد اختلط قبل
أن يموت بأربع سنين(ِ .)2
الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على هذا األثر بهذا السناد؛ ألن موسى بن محمد بن أبي عوف لم أقف له على جرح
وال تعديل ،واألثر عند الطبري في تفسيره بسند حسن.
الحديثِالواحدِِوالتسعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل : -ورواه المسيب بن واضح عن عيسى بن يونس
الرزي ،أنا أبو بكر أحمد بن
ق أرته على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي ،عن عبد العزيز بن أحمد التميمي ،أنا تمام ا
عبد اهلل بن الفرج بن الب ارمي ،نا محمد بن تمام ،نا المسيب بن واضح ،نا عيسى بن يونس ،عن ابن أبي ذيب ،عن المقبري
في قوله :إرمِذاتِالعمادِ] الفجر [7:قال :هي دمشق(.)3
 سبق تخريجه بالحديث التسعينِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
عبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِ،أبوِمحمدِالسِلميِ(ِ526هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14
ِعبدِالعزيزِبنِأحمدِ،أبوِمحمدِالكتانيِ(ِ389هـِِ466ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)5ِتمامِبنِمحمدِبنِعبدِاهللِ،أبوِالقاسمِالرازيِ(ِ330هـِِ414ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)45ِأحمدِبنِعبدِاهللِبنِالفرجِ،أبوِبكرِالمعروفِبابنِالبرامي (ِ346هـ) .مقبول الحديث ،سبق بالحديث (.)45 محمدِبنِتمامِبنِصالحِ،أبوِبكرِالبهرانيِالحمصيِثمِالسِلمانيِ(ِ313هـ)ِ،صدوقروى عن :المسيب بن واضح ،ومحمد بن قدامة ،عبد اهلل بن خبيق األنطاكي .روى عنه :أحمد بن عبد اهلل بن البرامي ،وأبو
بكر بن المقرئ ،وأبو هاشم المؤدب( .)4قال ابن مندة :حدث عن محمد بن آدم المصيصي بمناكير( ،)5وقال الذهبي :المحدث
العالم...ال أظن به بأس ا(ِ .)6
ِالمسيبِبنِواضحِبنِسرحانِ،أبوِمحمدِالسلميِالتلمنسيِ(ِ246(ِ)7هـ)ِ،ضعيفروى عن :عبد اهلل بن المبارك ،ومعتمر بن سليمان ،واسماعيل بن عياش .روى عنه :محمد بن تمام البهراني ،وأبو زرعة ،وأبو
حاتم( .)8قال أبو حاتم :صدوق كان يخطئ كثي ار فإذا قيل له لم يقبل( ،)9وقال أبو عروبة :ال يحدث إال بشئ يعرفه ويقف عليه،
وكان النسائي حسن الرأي فيه(،)10

()1

الجرح والتعديل4/57 ،

()2

الثقات البن حبان4/285 ،

()3

تاريخ مدينة دمشق1/218 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق52/167-168 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق52/169 ،

()6
()7

سير أعلم النبلء14/468 ،

تل منس :بفتح الميم وتشديد النون وفتحها وسين مهملة ،حصن قرب معرة النعمان بالشام...وقال الحافظ أبو القاسم :تل منس قرية من قرى حمص ينسب إليها

المسيب بن واضح (معجم البلدان)2/44 ،
()8
()9

سير أعلم النبلء11/403 ،

الجرح والتعديل8/294 ،

()10

الكامل في الضعفاء البن عدي8/123 ،

197

وقال ابن عدي :ال بأس به( ،)1وقال الدارقطني :ضعيف( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات وقال :وكان يخطئ(ِ .)3
ِعيسىِبنِيونسِبنِأبيِإسحاقِالسبيعيِ،أبوِعمروِالكوفيِ(ِ187هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)90ِمحمدِابنِأبيِذئبِ،أبوِالحارثِالمدنيِ(ِ80هـِِ159ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)90ِسِعيدِبنِأبيِسعيدِالمقبريِ،أبوِسعدِالمدنيِ(ِ123هـ) .ثقة تغير قبل موته بأربع سنين ،سبق بالحديث (ِ .)90الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف ،ألن المسيب بن واضح ضعيف ،واألثر عند الطبري في تفسيره بسند حسن.
الحديثِالثانيِِوالتسعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أنبأنا أبو القاسم علي بن إب ارهيم الحسيني ،وأبو الوحش سبيع بن المسلم بن علي بن قي ارط المقرئ ،عن رشأ بن نظيف المقرئ،
أنا أبو الفتح إب ارهيم بن علي بن إب ارهيم البغدادي ،نا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ،نا محمد بن يونس ،نا أبو علي
الحنفي ،نا ابن أبي ذيب ،عن سعيد المقبري في قوله تعالى :إرمِذاتِالعمادِ] الفجر [7:قال :هي دمشق(.)4
 سبق تخريجه بالحديث التسعينِ .دراسةِرجالِاإلسناد:
ِعليِبنِإبراهيمِبنِالعباس،أبوِالقاسمِِالشريفِالنِسيبِ(ِ424هـِِ508ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِسبيعِبنِالمسِلِمِبنِعليِبنِهارونِ،ابنِقيراطِ،أبوِالوحشِالدمشقيِالمقرئِالضريرِ(ِ419هـِِ508ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :رشأ بن نظيف ،وعبد العزيز الكتاني ،وأبي القاسم الحنائي .روى عنه :ابن عساكر .قال ابن عساكر :ثقة(.)5
ِرشأِبنِنظيفِبنِماِشاءِاهللِ،أبوِالحسنِالمقرئِ(ِ370هـِِ444ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (.)8ِإبراهيمِبنِعليِبنِإبراهيمِبنِالحسينِبنِسيبختِ،أبوِالفتحِالبغداديِالكاتبِ(ِ394هـ)ِ،ضعيفروى عن :أبي القاسم البغوي ،وأبي بكر بن أبي داود .روى عنه :رشأ بن نظيف ،وعبد الملك بن عمر الرزاز( .)6قال الخطيب:
كان ضعيف ا سئ الحال في الرواية( ،)7وقال مرة :ساقط الرواية(.)8
ِمحمدِبنِالقاسمِبنِمحمدِبنِبشارِبنِالحسنِبنِبيانِ،أبوِبكرِبنِال نباريِ(ِ271هـِِ328ِ-هـ)ِِ،ثقة ِروى عن :محمد بن يونس الكديمي ،ومحمد بن أحمد بن النضر ،واسماعيل بن إسحاق القاضي .روى عنه :أبو عمر بن
حيويه ،وأبو الحسين بن البواب ،وأبو الحسن الدارقطني .قال الخطيب :وكان صدوقا فاضلا دينا خي ار من أهل السنة( ،)9وقال
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق :كان يملي كتبه المصنفة كل ذلك من حفظه( ،)10وقال محمد بن جعفر التميمي النحوي :ما
رأينا أحفظ منه وال أغزر بح ار من علمه(،)11
()1

الكامل في الضعفاء البن عدي8/126 ،

()2

سير أعلم النبلء11/404 ،

()3

الثقات البن حبان9/204 ،

()4

تاريخ مدينة دمشق1/218 ،

()5

تاريخ مدينة دمشق20/139 ،

()6

تاريخ السلم27/300 ،

()7

تاريخ بغداد7/54 ،

()8

تاريخ السلم27/300 ،

()9

تاريخ بغداد4/299-300 ،

()10

تاريخ بغداد4/300 ،

()11

تاريخ بغداد4/301 ،
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وقال أبو العباس بن يونس :كان آية من آيات اهلل في الحفظ( ،)1وقال ابن الجوزي :كان صدوقا فاضلا دينا من أهل السنة(.)2
ِمحمدِبنِيونسِبنِموسىِبنِسليمانِالقرشيِِالكديميِ(ِ،)3أبوِالعباسِالبصريِ(ِ183هـِِ286ِ-هـ)(ِ،)4ضعيفِ،د ِروى عن :عمير بن عبد المجيد الحنفي ،وأبي نعيم الفضل بن دكين ،وعبيد اهلل بن معاذ العنبري .روى عنه :أبو بكر محمد بن
القاسم بن بشار ابن األنباري ،ومحمد بن مخلد بن حفص الدوري ،وأبو بكر محمد بن يحيى الصولي النديم( .)5قال أحمد :حسن
الحديث حسن المعرفة( ،)6واتهمه أبو داود ،وقال موسى بن هارون :كذاب يضع الحديث( ،)7وقال القاسم بن مطرز :كان يكذب
على رسول اهلل  ،وقال الدارقطني :كان الكديمي يتهم بوضع الحديث( ،)8وذكره ابن حبان في المجروحين وقال :كان يضع
على الثقات الحديث وضع ا ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث( ،)9وقال الخطيب :كان حافظ ا كثير الحديث( ،)10وقال
الطيالسي :ثقة( ،)11وقال ابن حجر :ضعيف ولم يثبت أن أبا داود روى عنه(.)12
ِعبيدِاهللِبنِعبدِالمجيدِ،أبوِعليِالحنفيِالبصريِ(ِ209هـ)ِ،صدوقِ،ع ِروى عن :محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ،ومالك بن أنس ،وهشام الدستوائي .روى عنه :محمد بن يونس الكديمي ،ومحمد
بن يحيى الذهلي ،ومحمد بن بشار بندار( .)13قال العجلي

()14

وابن سعد

()15

والذهبي( :)16ثقة ،وقال ابن معين وأبو حاتم( :)17ليس

به بأس وزاد :صالح ،وقال ابن حجر :صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه( ،)18وذكره ابن حبان في الثقات(ِ .)19
ِمحمدِابنِأبيِذئبِ،أبوِِالحارثِالمدنيِ(ِ80هـِِ159ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)90ِسِعيدِبنِأبيِسعيدِالمقبريِ،أبوِسعدِالمدنيِ(ِ123هـ) .ثقة تغير قبل موته بأربع سنين ،سبق بالحديث (ِ .)90الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد ضعيف؛ ألن أبا الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم ضعيف ،وكذلك محمد بن يونس
الكديمي ضعيف ،واألثر عند الطبري في تفسيره بسند حسن.
الحديثِالثالثِِوالتسعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
ق أرت علي أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي ،عن عبد الدائم بن الحسن بن عبيد اهلل ،عن عبد الوهاب الكلبي ،نا إب ارهيم
()1
()2

تاريخ بغداد4/302 ،
المنتظم13/397 ،

()3

بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الميم ،هذه النسبة إلى كديم ،وهو اسم للجد األعلى (األنساب)11/55 ،

()4

تهذيب الكمال27/66 ،

()5

تهذيب الكمال27/68-69 ،

()6

تاريخ بغداد4/693 ،

()7

تاريخ بغداد4/696 ،

()8
()9

تاريخ بغداد4/697 ،

المجروحين البن حبان2/332 ،

()10
()11

تاريخ بغداد4/688 ،
تاريخ بغداد4/701 ،

()12

تقريب التهذيب ،/574 ،ترجمة6419 :

()13

تهذيب الكمال19/104 ،

()14

تاريخ الثقات للعجلي/318 ،

()15

الطبقات الكبير البن سعد9/301 ،

()16

الكاشف ،1/683 ،ترجمة3569 :

()17

الجرح والتعديل5/324 ،

()18

تقريب التهذيب ،/406 ،ترجمة4317 :

()19

الثقات البن حبان8/404 ،
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بن مروان ،نا يونس بن عبد األعلى الصدفي ،أخبرني أشهب بن عبد العزيز ،عن مالك  -يعني  -ابن أنس قال :ويقال :إن
إرمِذاتِالعمادِ] الفجر [7:دمشق(.)1
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِعبدِالكريمِبنِحمزةِبنِالخضرِ،أبوِمحمدِالسِلميِ(ِ526هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعبدِالدائمِبنِالحسنِ،أبوِالحسينِالهال ليِ(ِ381هـِِ460ِ-هـ) .لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق بالحديث (ِ .)14ِعبدِالوهابِبنِالحسنِالكالبيِ،أبوِالحسينِ(ِ303هـِِ393ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)14ِإبراهيمِبنِعبدِالرحمنِبنِمروانِ،أبوِإسحاقِالقرشيِ(ِ318هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)86ِيونسِبنِعبدِالعلىِالصدفيِ،أبوِموسىِالمصريِ(ِ170هـِِ264ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)75ِأشهبِبنِعبدِالعزيزِبنِداودِبنِإبراهيمِالقيسيِِالعامريِ،أبوِعمروِالفقيهِالمصريِ(ِ140هـِِ204ِ-هـ)ِ،ثقةِ،دِسروى عن :مالك بن أنس ،والليث بن سعد ،وسفيان بن عيينة .روى عنه :يونس بن عبد األعلى الصدفي ،وهارون بن سعيد
األيلي ،والحارث بن مسكين( .)2قال الشافعي :ما رأيت أفقه من أشهب لوال طيش فيه ،وقال ابن عبد البر :كان ثقةا فيما روى
عن مالك( ،)3ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه( ،)4وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان فقيه ا على مذهب مالك متبعا له ذاب ا
عنه( ،)5وقال ابن حجر :ثقة فقيه(ِ .)6
ِمالكِبنِأنسِالصبحيِ،أبوِعبدِاهللِالمدنيِ(ِ93هـِِ179ِ-هـ) .ثقة إمام ،سبق بالحديث (ِ .)51الحكمِعلىِالحديث :أتوقف عن الحكم على األثر بهذا السناد؛ ألن عبد الدائم لم أقف له على جرح وال تعديل ،واألثر انفرد به
ابن عساكر.
الحديثِالرابعِِوالتسعون :قال ابن عساكر –رحمه اهلل: -
أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد في كتابه ،وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن حمد المعدل عنه ،أنا أبو القاسم
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني ،نا أبو الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر األصبهاني ،نا أحمد بن
يِ
الحسن بن عبد الملك ،نا محمد بن المثنى ،قال :سمعت بشر بن الحارث يقول :إرمِذاتِالعمادِ*ِالتيِلمِيخلقِمث لهاِف ِ
البَلدِ] الفجر [8-7:هي دمشق(.)7
 انفرد به ابن عساكرِ .دراسةِرجالِاإلسنادِ :
ِ-الحسنِبنِأحمدِبنِالحسن ،أبوِعليِالًصبهانيِالحداديِ(ِ419هـِِ515ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20

()1
()2

تاريخ مدينة دمشق1/218 ،

تهذيب الكمال3/296-297 ،

()3

ترتيب المدارك وتقريب المسالك1/161 ،

()4

الجرح والتعديل2/342 ،

()5

الثقات البن حبان8/136 ،

()6

تقريب التهذيب ،/86 ،ترجمة533 :

()7

تاريخ مدينة دمشق1/218 ،
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ِعبدِالرحيمِبنِأبيِالوفاءِعليِبنِأبيِطالب ،أبوِمسعودِالصبهانيِ(ِ566هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِالرحمنِبنِأبيِبكر ،أبوِالقاسم الذكوانيِالصبهانيِ (ِ443هـ) .صدوق ،سبق بالحديث (ِ .)20ِعبدِاهللِبنِمحمدِبنِجعفرِبنِحبان ،أبوِالشيخ الصبهانيِ (ِ274هـِِ369ِ-هـ) .ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)20ِأحمدِبنِالحسنِبنِعبدِالملكِبنِموسىِبنِعبدِالملكِ،أبوِالعباسِالمعدلِ(ِ304هـ)ِ،صدوقروى عن :محمد بن المثنى( ،)1وعلي بن جميل ،ومحمد بن عبد اهلل بن سابور .روى عنه :أبو الشيخ األصبهاني( ،)2وعبد اهلل
بن محمد بن عمر .قال أبو نعيم :مقبول القول صاحب صولة وصرامة(ِ .)3
ِمحمدِبنِالمثنىِبنِعبيدِ،أبوِموسىِالبصريِ(ِ167هـِِ252ِ-هـ)ِ.ثقة ،سبق بالحديث (ِ .)50ِبشرِبنِالحارثِبنِعبدِالرحمنِبنِعطاءِالمروزيِ،أبوِنصرِالزاهدِالحافيِ(ِ152هـِِ227ِ-هـ)ِ،ثقةِ،لِعسروى عن :مالك بن أنس ،وفضيل بن عياض ،وعبد اهلل بن المبارك( .)4روى عنه :محمد بن المثنى السمسار ،وعبد اهلل بن
أحمد بن حنبل ،ومحمد بن يوسف الجوهري( .)5قال ابن أبي حاتم :ثقة مرضي( ،)6قال إبراهيم الحربي :ما رأيت بعيني قط
أفضل من بشر بن الحارث( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال الذهبي :المام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ
السلم( ،)9وقال ابن حجر :ثقة قدوة(ِ ِ.)10
الحكمِعلىِالحديث :األثر بهذا السناد حسن؛ ألن أبا القاسم الذكواني وأبا العباس المعدل صدوقان ،واألثر انفرد به ابن
عساكر ،فاألثر حسن.

()1
()2

حلية األولياء وطبقات األصفياء5/5 ،

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ألبي الشيخ األصبهاني ،4/64 ،ترجمة548 :

()3

تاريخ أصبهان ،1/152 ،ترجمة118 :

()4

تهذيب الكمال4/99-100 ،

()5

تهذيب الكمال4/101 ،

()6

الجرح والتعديل2/356 ،

()7

تاريخ بغداد7/553 ،

()8
()9

الثقات البن حبان8/143 ،

سير أعلم النبلء10/469 ،

()10

تقريب التهذيب ،/97 ،ترجمة680 :
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الخِاتِمِة
الحمد هلل أوال وآخ ار ،هو ولي النعمة والموفق إلى سواء السبيل ،وهو المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصا مخلصا لوجهه
الكريم ،والصلة والسلم على من ختم اهلل به النبيين والمرسلين ،وجعله حجةا على الخلق أجمعين ،وبعد فهذه كلمات أختم بها
هذه الدراسة لبعض أحاديث تاريخ مدينة دمشق وآثاره ،حيث استعنت باهلل أوالا وآخ ار ،فابتدأت من باب (ما جاء من أن الشام
يكون ملك أهل السلم) من الصفحة  183من المجلد األول من كتاب (تاريخ مدينة دمشق) ،وانتهيت إلى صفحة  223من
نفس المجلد باب (ذكر اليضاح والبيان عما ورد في فضلها  -أي دمشق  -من القرآن) ،وقد درست خلل ذلك عدد أربعة
وتسعين حديث ا وأث ار ،منها ثمانية عشر حديث ا مرفوع ا ،وثلثة عشر حديث ا موقوف ا على صحابي ،وثلثة وستين أث ار مقطوع ا من
قول تابعي أو من دونه .وقد حكمت على هذه األحاديث تصحيح ا وتضعيف ا :فأما المرفوع منها؛ وعدده ثمانية عشر حديث ا فقد
حكمت على اثنين منها بالحسن ،وعلى تسعة منها بالضعف ،وعلى ثلثة بالضعف الشديد (ضعيف جدا) ،وتوقفت في أربعة
منها فلم أحكم عليها لتوقفي في الحكم على بعض الرواة .وأما الموقوف منها وعدده ثلثة عشر أث ار؛ فقد حكمت على سبعة
منها بالضعف ،وعلى ثلثة بالضعف الشديد (ضعيف جدا) ،وتوقفت في ثلثة أخر لم أحكم عليها .وأخي ار المقطوع على تابعي
أو من دونه؛ وعددها ثلثة وستون أث ار؛ فقد حكمت على ستة منها بالصحة ،وعلى ستة عشر بالحسن ،وعلى تسعة عشر
بالضعف ،وعلى ثلثة بالضعف الشديد (ضعيف جدا) ،وعلى أربعة آثار بالوضع ،وتوقفت في خمسة عشر أث ار فلم أحكم
عليها .وما توقفت فيه فلم أحكم عليه من أثر أو حديث فهو إما؛ لعدم وقوفي على ترجمة أحد الرواة ،أو لعدم وقوفي على كلم
فيه جرح أو تعديل للراوي.
وخلل دراستي هذه فقد تعرضت لواحد وخمسين وخمسمائة راو ،منهم ثلث نساء ،حكمت على رواية أربعمائة منهم بالقبول،
ما بين صحيح وحسن ،ورددت رواية سبعين آخرين ،منهم أربعة متهمون بالكذب ،وكذابان ،وباقي السبعين روايتهم ضعيفة
تنجبر ،وقد توقفت في الحكم على سبعة وثلثين راو ،منهم ثمانية لم أقف لهم على ترجمة البتة ،وتسعة وعشرون راوي ا لم أقف
لهم على جرح وال تعديل ،ثم الصحابة الذين ترجمت لهم فستة عشر صحابي ا؛ ثلثة منهم في صحبتهم كلم وهم :يزيد بن
شجرة ،وكعب بن مرة البهزي ،واألقرع بن شفي العكي ،وأما الثلثة عشر فصحابة أجلء هم :عمر بن الخطاب ،وعلي بن أبي
طالب ،وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،والحسين بن علي بن أبي
طالب ،وعبد اهلل بن عباس ،وعوف بن مالك ،وعثمان بن أبي العاص ،وجابر بن عبد اهلل ،وصدي بن عجلن ،وعبد اهلل بن
سلم ،وأنس بن مالك  -رضي اهلل عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقد رجعت أثناء دراستي لهؤالء الرجال إلى عدد كبير من المراجع فاق العشرين ومائة مرجع ا ،اقتبست منها أكثر من تسعمائة
وألفي اقتباس .وبالجملة ،فتاريخ ابن عساكر؛ كتاب جليل القدر ،عظيم المنفعة ،سيما لطلبة علم الحديث ،وان كان المرفوع من
كثير من اآلثار الموقوفة والمقطوعة ،والتي ينبغي لطالب العلم الشرعي،
أحاديثه قليل ،فالنافع من آثاره كثير ،والناظر فيه يرى ا
أن ينظر فيها ليستفيد منها الفقه الكثير ،في قضايا متنوعة ،سيما التفسير .إال أن أكثر ما استفدت من مطالعة هذا السفر
العظيم بوصفي طالب ا لعلم الحديث؛ فالدقة في السناد والتحويل من إسناد آلخر ،ومطالعة كثير من الكتب للوقوف على تراجم
بعض الرواة ،سيما المتأخرين منهم وما في ذلك من فوائد جمة ،لهذا وغيره فإني أوصي طلبة العلم بمطالعة هذا السفر العظيم
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واالهتمام به دراسةا وتخريجا ،عسى اهلل أن ينفعهم به وينفع به من بعدهم ،هذا واهلل المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصا
متقبلا ،هو ولي ذلك والقادر عليه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على محمد.
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قائمةِالمصادرِِوالمراجع
مسلسل
1
2

اسم المرجع
األمير الحافظ ابن ماكوال ( 475هـ) .الكمال في رفع الرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى
واألسماء واألنساب .تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي .دار الكتاب السلمي.

الزبير بن بكار بن عبد اهلل القرشي ( 256هـ) .جمهرة نسب قريش وأخبارها .تحقيق :محمود محمد شاكر .مطبعة
المدني .طبعة  1381هـ.

القاضي محيي الدين محمد بن أحمد العبشمي ( 610هـ) .ترتيب األمالي الخميسية للشجري (يحيى بن الحسين

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

الشجري  499هـ) .تحقيق :محمد حسن إسماعيل .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1422هـ -

 2001م.

أبو البركات زين الدين ابن الكيال ( 929هـ) .الكواكب النيرات .تحقيق :عبد القيوم عبد رب النبي .دار المأمون -
بيروت .الطبعة األولى  1981م.

أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي ( 742هـ) .تهذيب الكمال في أسماء الرجال .تحقيق :د .بشار عواد
معروف .مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية  1403هـ  1983 -م.

أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي ( 261هـ) .تاريخ الثقات .تحقيق :د .عبد المعطي قلعجي .دار

الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1405هـ  1984 -م.

أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري ابن األثير ( 630هـ) .أسد الغابة في معرفة الصحابة .دار ابن حزم.

الطبعة األولى  1433هـ  2012 -م.

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ( 468هـ) .الوسيط في تفسير القرآن المجيد .تحقيق :عادل عبد الموجود
وآخرين .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1415هـ  1994 -م.

أبو الحسن علي بن عبد اهلل المديني ( 234هـ) .العلل .تحقيق :محمد مصطفى األعظمي .المكتب السلمي -

بيروت .الطبعة الثانية  1980م.

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( 385هـ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :د .عبد الرحيم محمد القشقري .مجلة
الجامعة السلمية بالمدينة المنورة.

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( 385هـ) .سنن الدارقطني .تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرين .مؤسسة
الرسالة .الطبعة األولى  1424هـ  2004 -م.

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( 385هـ) .سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني .تحقيق :د .موفق بن عبد

اهلل بن عبد القادر .مكتبة المعارف  -الرياض .الطبعة األولى  1404هـ  1984 -م.

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( 385هـ) .سؤاالت السلمي للدارقطني .تحقيق :فريق من الباحثين بعناية :د.
سعد بن عبد اهلل الحميد و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي .الطبعة األولى  1427ه.

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( 385هـ) .سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي .تحقيق :موفق بن عبد اهلل بن

عبد القادر .مكتبة المعارف  -الرياض .الطبعة األولى  1404هـ  1984 -م.

أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان ( 628هـ) .بيان الوهم واليهام في كتاب األحكام .تحقيق :د .الحسين آيت

سعيد .دار طيبة  -الرياض .الطبعة األولى  1418هـ  1997 -م.

أبو الحسن علي بن محمد الربعي (ابن أبي الهول) ( 444هـ) .فضائل الشام ودمشق .تحقيق :صلح الدين
المنجد .المجمع العلمي العربي بدمشق .الطبعة األولى  1950م.

أبو الحسن علي بن محمد ،عز الدين ابن األثير الجزري ( 630هـ) .الكامل في التاريخ .تحقيق :أبي الفداء عبد اهلل

القاضي .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1407هـ  1987 -م.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ( 807هـ) .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .تحقيق :حسام

الدين القدسي .مكتبة القدسي  -القاهرة .طبعة  1414هـ  1994 -م.

أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء ( 526هـ) .طبقات الحنابلة .تحقيق :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
طبعة  1419هـ  1999 -م.

أبو الحسين محمد بن أحمد ابن جميع الصيداوي ( 402هـ) .معجم الشيوخ .تحقيق :عمر عبد السلم تدمري.
مؤسسة الرسالة .الطبعة األولى  1405هـ.

أبو الخير شمس الدين ابن الجزري ( 833هـ) .غاية النهاية في طبقات القراء .دار الكتب العلمية  -بيروت.
الطبعة األولى  2006م.

أبو الطيب نايف بن صلح بن علي المنصوري .إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني .دار الكيان -

الرياض.

أبو العباس أحمد بن علي النجاشي ( 450هـ) .أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي) .تحقيق :موسى شبيري

الزنجاني .مؤسسة النشر السلمي  -قم .الطبعة السادسة  1418هـ.

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 774هـ) .البداية والنهاية .تحقيق :على شيري .دار إحياء التراث

العربي .الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.

أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي ( 597هـ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :عبد اهلل القاضي .دار الكتب العلمية
 -بيروت .الطبعة األولى  1406هـ.

أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي ( 597هـ) .المنتظم في تاريخ الملوك واألمم .تحقيق :محمد عطا ومصطفى

عطا .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة الثانية  1415هـ  1995 -م.

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ( 544هـ) .ترتيب المدارك وتقريب المسالك .تحقيق :ابن تاويت

الطنجي وآخرين .مطبعة فضالة المحمدية  -المغرب .الطبعة األولى.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .تحقيق :د.

إكرام اهلل إمداد الحق .دار البشائر  -بيروت .الطبعة األولى  1996م.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.
تحقيق :د .عاصم بن عبد اهلل القريوتي .مكتبة المنار  -عمان .الطبعة األولى  1403هـ  1983 -م.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .تقريب التهذيب .اعتناء :حسان عبد المنان .بيت األفكار
الدولية .طبعة  2005م.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .تهذيب التهذيب .مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية

بالهند .الطبعة األولى  1325هـ.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .فتح الباري شرح صحيح البخاري .تحقيق :محمد فؤاد

عبد الباقي .دار المعرفة  -بيروت .طبعة  1379هـ.

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .لسان الميزان .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .مكتبة
المطبوعات السلمية .الطبعة األولى  1423هـ  2002 -م.

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( 806هـ) .ذيل ميزان االعتدال .تحقيق :علي معوض وعادل

عبد الموجود .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1416هـ  1995 -م.

أبو الفضل عباس بن محمد الدوري .تاريخ ابن معين (رواية الدوري) .تحقيق :د .أحمد محمد نور سيف .مركز

البحث العلمي واحياء التراث  -مكة المكرمة .الطبعة األولى  1399هـ  1979 -م.

أبو الفلح شهاب الدين عبد الحي ابن العماد الحنبلي ( 1089هـ) .شذرات الذهب في أخبار من ذهب .تحقيق:

عبد القادر األرناؤوط .دار ابن كثير .الطبعة األولى  1406هـ  1986 -م.
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37
38
39
40
41
42
43
44

أبو القاسم الموسوي الخوئي .معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة .مؤسسة المام الخوئي  -النجف.
أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ( 427هـ) .تاريخ جرجان .تحقيق :محمد عبد المعيد خان .عالم الكتب -

بيروت .الطبعة الرابعة 1407 :هـ  1987 -م.

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( 360هـ) .المعجم األوسط .تحقيق :طارق بن عوض اهلل وعبد المحسن
الحسيني .دار الحرمين  -القاهرة.

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( 360هـ) .المعجم الصغير .تحقيق :محمد شكور .دار عمار  -بيروت.
الطبعة األولى  1405هـ  1985 -م.

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( 360هـ) .المعجم الكبير .تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي .مكتبة ابن

تيمية  -القاهرة .الطبعة الثانية.

أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ( 571هـ) .المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل .تحقيق:

سكينة الشهابي .دار الفكر  -دمشق .طبعة  1401هـ  1981 -م.

أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ( 571هـ) .تاريخ مدينة دمشق وذكر فضل و تسمية من حلها من األماثل
أو اجتاز بنواحيها من وارديها و أهلها .تحقيق :محب الدين العمروي .دار الفكر .طبعة  1415هـ  1995 -م.

أبو الكرم خميس بن علي الحوزي ( 510هـ) .سؤاالت الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط.

تحقيق :مطاع الطرابيشي .دار الفكر  -دمشق .الطبعة األولى  1403هـ  1983 -م.

أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي األتابكي ( 874هـ) .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

تحقيق :د .جمال الدين الشيال و أ .فهيم محمد شلتوت .الهيئة المصرية العامة للكتاب .طبعة  1392هـ 1972 -

م.

أبو الوفا برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي ( 841هـ) .التبيين ألسماء المدلسين .تحقيق :يحيى شفيق حسن.

دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1406هـ  1986 -م.

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ( 474هـ) .التعديل والتجريح لم خرج له البخاري في الجامع الصحيح .تحقيق:

د .أبو لبابة حسين .دار اللواء للنشر والتوزيع  -الرياض .الطبعة األولى  1406هـ  1986 -م.

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل الختلي ( 260هـ) .سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين .تحقيق :د .أحمد محمد نور
سيف .مكتبة الدار بالمدينة المنورة .الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.

أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني ( 259هـ) .أحوال الرجال .تحقيق :عبد العليم عبد

العظيم البستوي .دار حديث أكاديمي  -فصيل آباد.

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( 427هـ) .الكشف والبيان عن تفسير القرآن .تحقيق :نظير

الساعدي .دار إحياء التراث العربي  -بيروت .الطبعة األولى  1422هـ  2002 -م.

أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن محمد الصريفيني ( 641هـ) .المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور .تحقيق:

خالد حيدر .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .طبعة  1414هـ.

أبو أحمد الحاكم ( 378هـ) .األسامي والكنى .تحقيق :يوسف بن محمد الدخيل .دار الغرباء األثرية بالمدينة.
الطبعة األولى  1994م.

أبو أحمد عبد اهلل بن عدي الجرجاني ( 365هـ) .الكامل في ضعفاء الرجال .تحقيق :عادل عبد الموجود وعلي

معوض .دار الكتب العلمية  -بيروت.

أبو بكر أحمد بن إبراهيم السماعيلي الجرجاني ( 371هـ) .المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر السماعيلي .تحقيق:

زياد محمد منصور .مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة .الطبعة األولى  1410هـ.

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( 463هـ) .تاريخ مدينة السلم وأخبار محدثيها و ذكر قطانها
من غير أهلها و وارديها .تحقيق :د .بشار عواد معروف .دار الغرب السلمي .الطبعة األولى  1422هـ -
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( 463هـ) .تالي تلخيص المتشابه .تحقيق :مشهور بن حسن آل

سلمان .دار الصميعي  -الرياض .الطبعة األولى  1417هـ.

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( 463هـ) .غنية الملتمس إيضاح الملتبس .تحقيق :د .يحيى بن

عبد اهلل البكري .مكتبة الرشد  -الرياض .الطبعة األولى  1422هـ  2001 -م.

أبو بكر أحمد بن عمرو البزار ( 292هـ) .مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .تحقيق :محفوظ الرحمن زين

اهلل وعادل بن سعد .مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة .الطبعة األولى  2009م.

أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني ( 425هـ) .سؤاالت البرقاني للدارقطني .تحقيق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري.

كتب خانه جميلي  -الهور .الطبعة األولى  1404هـ.

أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرئ ( 381هـ) .المعجم .تحقيق :عادل بن سعد .مكتبة الرشد  -الرياض .الطبعة

األولى  1419هـ  1998 -م.

أبو بكر محمد بن خلف بن حيان  -وكيع  306( -ه) .أخبار القضاة .تحقيق :عبد العزيز مصطفى المراغي.
المكتبة التجارية الكبرى .الطبعة األولى  1366هـ  1947 -م.

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 310هـ) .تاريخ الرسل والملوك .دار التراث  -بيروت .الطبعة الثانية 1387

هـ.

أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي ( 322هـ) .الضعفاء الكبير .تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي .دار المكتبة

العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1404هـ  1984 -م.

أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( 354هـ) .الثقات .تحقيق :د .محمد عبد المعيد خان .دائرة المعارف العثمانية
بحيدر آباد .الطبعة األولى  1393هـ  1973 -م.

أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( 354هـ) .المجروحين من المحدثين .تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي .دار

الصميعي للنشر والتوزيع .الطبعة األولى  1420هـ  2000 -م.

أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( 354هـ) .مشاهير علماء األمصار وأعلم فقهاء األقطار .تحقيق :مرزوق علي
إبراهيم .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  -المنصورة .الطبعة األولى  1411هـ  1991 -م.

أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين ( 385هـ) .الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك .تحقيق :محمد حسن
إسماعيل .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1424هـ  2004 -هـ.

أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ( 275هـ) .سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني في الجرح
68
69
70
71

72
73

والتعديل .تحقيق :محمد علي قاسم العمري .عمادة البحث العلمي بالجامعة السلمية بالمدينة .الطبعة األولى

 1403هـ  1983 -م.

أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي ( 264هـ) .سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي .تحقيق :محمد بن علي
األزهري .الفاروق الحديث للطباعة والنشر  -القاهرة .الطبعة األولى  2009م.

أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي ( 826هـ) .تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .تحقيق :عبد
اهلل نوارة .مكتبة الرشد  -الرياض.

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( 562هـ) .األنساب .دائرة المعارف العثمانية  -حيدر
آباد .الطبعة األولى  1397هـ  1977 -م.

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( 562هـ) .التحبير في المعجم الكبير .تحقيق :منيرة

ناجي سالم .رئاسة ديوان األوقاف  -بغداد .الطبعة األولى  1395هـ  1975 -م.

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( 562هـ) .أدب الملء واالستملء .تحقيق :ماكس
فايسفايلر .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1401هـ  1981 -م.
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74
75
76
77

أبو سعيد صلح الدين خليل بن كيكلدي العلئي ( 761هـ) .المختلطين .تحقيق :د .رفعت فوزي عبد المطلب

وعلي عبد الباسط مزيد .مكتبة الخانجي  -القاهرة .الطبعة األولى  1417هـ  1996 -م.

أبو طاهر محمد بن أحمد األنباري ( 476هـ) .مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر .تحقيق :الشريف حاتم بن

عارف .مكتبة الرشد  -الرياض .الطبعة األولى  1418هـ  1997 -م.

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 170هـ) .العين .تحقيق :د .مهدي المخزومي و د .إبراهيم السامرائي.

دار ومكتبة الهلل.

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( 303هـ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :محمود إبراهيم زايد .دار الوعي
 -حلب .الطبعة األولى  1396هـ.

أبو عبد اهلل الحاكم ابن البيع ( 405هـ) .المستدرك على الصحيحين .دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع.

78

الطبعة األولى  1417هـ  1997 -م.

79

أبو عبد اهلل الحاكم ابن البيع ( 405هـ) .تاريخ نيسابور .كتابخانة ابن سينا  -طهران.

80
81
82
83

أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني ( 241هـ) .العلل ومعرفة الرجال .تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس .دار
الخاني الرياض .الطبعة الثانية  1422هـ  2001 -م.

أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني ( 241هـ) .من كلم أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال .تحقيق:
صبحي البدري السامرائي .مكتبة المعارف  -الرياض .الطبعة األولى  1409هـ.

أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي ( 794هـ) .البحر المحيط في أصول الفقه .دار

الكتبي .الطبعة األولى  1414هـ  1994 -م.

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .العبر في خبر من غبر .تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني

زغلول .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1405هـ  1985 -م.

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .تحقيق :محمد

84

عوامة .دار القبلة للثقافة السلمية  -جدة .الطبعة األولى  1413هـ  1992 -م.

85

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .المغني في الضعفاء .تحقيق :د .نور الدين عتر.
أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .تاريخ السلم ووفيات المشاهير واألعلم .تحقيق :د .عمر عبد السلم

86

تدمري .دار الكتاب العربي .الطبعة الثانية  1410هـ  1990 -م.

87

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .تذكرة الحفاظ .دار الكتب العلمية  -بيروت .طبعة  1374هـ.

88
89
90
91
92

93

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .رسالة طرق حديث من كنت مواله فعلي مواله .تحقيق :عبد العزيز
الطباطبائي.

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .سير أعلم النبلء .تحقيق :شعيب األرناؤوط .مؤسسة الرسالة .الطبعة

الثالثة  1405هـ  1985 -م.

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .من تكلم في وهو موثق أو صالح الحديث .تحقيق :عبد اهلل بن ضيف
اهلل الرحيلي .مكتبة الملك فهد الوطنية .الطبعة األولى  1426هـ  2005 -م.

أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي ( 748هـ) .ميزان االعتدال في نقد الرجال .تحقيق :علي محمد البجاوي .دار

المعرفة  -بيروت.

أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي ( 626هـ) .معجم البلدان .دار صادر  -بيروت.
الطبعة الثانية  1995م.

أبو عبد اهلل ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( 643هـ) .األحاديث المختارة .تحقيق :د .عبد الملك بن

عبد اهلل الدهيش .دار خضر للطباعة والنشر .الطبعة الثالثة  1420هـ  2000 -م.
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أبو عبد اهلل محب اهلل محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار ( 643هـ) .المستفاد من ذيل تاريخ بغداد .تحقيق:
د .قيصر أبو فرح .دار المعارف العثمانية بحيدر آباد .الطبعة األولى  1399هـ  1979 -م.

أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم ابن الوزير ( 840هـ) .العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .تحقيق:

شعيب األرناؤوط .مؤسسة الرسالة  -بيروت .الطبعة الثالثة  1415هـ  1994 -م.

أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ( 256هـ) .التاريخ الكبير .بعناية :محمد عبد المعيد

خان .دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد.

أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفيض الكتاني ( 1345هـ) .الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة.
تحقيق :محمد المنتصر بن محمد الزمزمي .دار البشائر السلمية .الطبعة السادسة  1421هـ  2000 -م.

أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع ( 230هـ) .الطبقات الكبير .تحقيق :د .علي محمد عمر .مكتبة الخانجي -

القاهرة .الطبعة األولى  1421هـ  2001 -م.

أبو عمر يوسف ابن عبد البر ( 463هـ) .التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .تحقيق :مصطفى العلوي
ومحمد البكري .و ازرة عموم األوقاف والشؤون السلمية  -المغرب .طبعة  1387هـ.

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي ( 458هـ) .الستيعاب في معرفة
األصحاب .تحقيق :علي محمد البجاوي .دار الجيل ،بيروت .الطبعة األولى  1412هـ  1992 -م.

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( 279هـ) .الجامع الكبير (سنن الترمذي) .تحقيق :د .بشار عواد معروف.
دار الغرب السلمي .الطبعة األولى  1996م.

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( 279هـ) .العلل الكبير .تحقيق :صبحي السامرائي وآخرون .عالم الكتب -

بيروت .الطبعة األولى  1409هـ.

أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ( 327هـ) .الجرح والتعديل .دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

الطبعة األولى  1371هـ  1952 -م.

أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ( 327هـ) .العلل .تحقيق :فريق من الباحثين .مطابع الحميضي.

الطبعة األولى  1427هـ  2006 -م.

أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ( 255هـ) .مسند الدارمي (سنن الدارمي) .تحقيق:
حسين سليم أسد الداراني .دار المغني للنشر والتوزيع .الطبعة األولى  1421هـ  2000 -م.

أبو محمد عبد اهلل بن علي ابن الجارود ( 307هـ) .المنتقى من السنن المسندة .تحقيق :عبد اهلل عمر البارودي.
مؤسسة الكتاب الثقافية  -بيروت .الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.

أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ األصبهاني ( 369هـ) .طبقات المحدثين بأصبهان
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والواردين عليها .تحقيق :عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي .مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية  1412هـ -

 1992م.

أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ( 771هـ) .طبقات الشافعية الكبرى .تحقيق:

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو .دار إحياء الكتب العربية.

أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني ( 430هـ) .أخبار أصبهان .تحقيق :سيد كسروي حسن .دار الكتب العلمية
 -بيروت .الطبعة األولى  1410هـ  1990 -م.

أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني ( 430هـ) .حلية األولياء وطبقات األصفياء .دار السعادة .طبعة  1394هـ
 1974 -م.

أبو يعلى الخليل بن عبد اهلل بن أحمد بن الخليل الخليلي القزويني ( 446هـ) .الرشاد في معرفة علماء الحديث.

111

تحقيق :محمد سعيد بن عمر إدريس .مكتبة الرشد ،الرياض .الطبعة األولى  1409هـ  1989 -م.

112

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ( 277هـ) .المعرفة والتاريخ .تحقيق :أكرم ضياء العمري .مؤسسة الرسالة -
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بيروت .الطبعة الثانية  1401هـ  1981 -م.
113
114
115
116
117

أحمد بن علي ابن حجر العسقلني ( 852هـ) .الصابة في تمييز الصحابة .تحقيق :عادل عبد الموجود  -علي

معوض .دار الكتب العلمية .الطبعة األولى  1415هـ  1995 -م.

أحمد بن علي ابن حجر العسقلني ( 852هـ) .األحاديث العشرة العشارية االختيارية .عناية :فراس محمد .دار

البشائر السلمية  -بيروت.

برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ( 799هـ) .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.
تحقيق :د .محمد األحمدي .دار التراث للطبع والنشر  -القاهرة.

جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 911هـ) .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم .دار إحياء الكتب العربية .الطبعة األولى  1387هـ  1967 -م.

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي ( 1396هـ) .األعلم .دار العلم للمليين .الطبعة

الخامسة عشر  2002م.

سراج الدين عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن ( 804هـ) .مختصر إستدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد

118
119
120
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اهلل الحاكم .تحقيق :عبد اهلل بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل حميد .دار العاصمة -

الرياض .الطبعة األولى  1411هـ.

شمس الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن ناصر الدين الدمشقي ( 842هـ) .توضيح المشتبه في ضبط أسماء

الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم .تحقيق :محمد نعيم العرقسوسي .مؤسسة الرسالة .طبعة  1406هـ  1986 -م.
صلح الدين خليل بن ايبك الصفدي ( 764هـ) .الوافي بالوفيات .تحقيق :أحمد األرناؤوط وزكي مصطفى .دار

إحياء التراث العربي  -بيروت .الطبعة األولى  1420هـ  2000 -م.

عثمان بن سعيد الدارمي ( 280هـ) .تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة
وتعديلهم .تحقيق :د .أحمد محمد نور سيف .دار المأمون للتراث  -دمشق.

علء الدين ابن قليج مغلطاي ( 762هـ) .إكمال تهذيب الكمال .تحقيق :عادل محمد وأسامة إبراهيم .الفاروق

122

الحديثة للنشر و التوزيع.

123

عمر رضا كحالة .أعلم النساء في عالمي العرب والسلم .مؤسسة الرسالة.
محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبلي ( 629هـ) .التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .تحقيق :كمال يوسف

124

الحوت .دار الكتب العلمية  -بيروت .الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.

125

محمد بن علي الشوكاني ( 1250هـ) .قتح القدير .دار ابن كثير  -دمشق .الطبعة األولى  1414ه.

126
127
128
129

130
131

محمد بن مكرم ابن منظور ( 711هـ) .مختصر تاريخ دمشق البن عساكر .تحقيق :روحية النحاس وآخرين .دار
الفكر .الطبعة األولى  1404هـ  1984 -م.

مصطفى بن عبد اهلل الحاجي خليفة ( 1067هـ) .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .مكتبة المثنى  -بغداد.
طبعة  1941م.

الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( 360هـ) .المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .دار الفكر  -بيروت .تحقيق:
د .محمد عجاج الخطيب .الطبعة الثالثة  1404هـ.

عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ( 562هـ) .فضائل الشام .دار الثقافة العربية .تحقيق :عمرو علي

عمر .الطبعة األولى  1412هـ 1992 -م.

عبد الباقي بن قانع ( 351هـ) .معجم الصحابة .مكتبة الغرباء األثرية  -المدينة .تحقيق :صلح بن سالم
المصراتي .الطبعة األولى  1418هـ.

علي بن الجعد ( 230هـ) .مسند ابن الجعد .مؤسسة نادر  -بيروت .تحقيق :عامر أحمد حيدر .الطبعة األولى

 1410هـ  1990 -م.
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132
133
134
135
136
137
138
139
140

جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ( 597هـ) .الموضوعات .المكتبة السلفية  -المدينة .تحقيق:

عبد الرحمن محمد عثمان .الطبعة األولى  1386هـ  1388 -هـ.

الحسين بن مسعود البغوي ( 510هـ) .معالم التنزيل في تفسير القرآن .دار إحياء التراث العربي  -بيروت .تحقيق:
عبد الرزاق مهدي .الطبعة األولى  1420هـ.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ( 161هـ) .تفسير الثوري .دار الكتب العلمية .الطبعة األولى  1403هـ -

 1983م.

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ( 427هـ) .الكشف والبيان عن تفسير القرآن .دار إحياء التراث العربي -

بيروت .تحقيق :المام أبي محمد بن عاشور .الطبعة األولى  1422هـ  2002 -م.

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 210هـ) .تفسير عبد الرزاق .دار الكتب العلمية .تحقيق :د .محمود محمد عبده.
الطبعة األولى  1419هـ.

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ( 327هـ) .العلل البن أبي حاتم .مطابع الحميضي .تحقيق :د .سعد بن

عبد اهلل الحميد وآخرين .الطبعة األولى  1427هـ  2006 -م.

محمد بن إبراهيم بن علي أبو بكر ابن المقرئ ( 381هـ) .المعجم البن المقرئ .مكتبة الرشد  -الرياض .تحقيق:

عادل بن سعد .الطبعة األولى  1419هـ  1998 -م.

أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي ( 321هـ) .أحكام القرآن الكريم .مركز البحوث السلمية  -إستانبول .تحقيق:
د .سعد الدين أونال .الطبعة األولى  1416هـ  1418 -هـ.

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( 319هـ) .األوسط في السنن والجماع والختلف .دار طيبة  -الرياض.

تحقيق :أحمد بن محمد بن حنيف .الطبعة األولى  1405هـ  1985 -م.

محمد بن حبان أبو حاتم البستي ( 354هـ) .الحسان في تقريب صحيح ابن حبان .مؤسسة الرسالة  -بيروت.
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تحقيق :شعيب األرنؤوط .الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.

142

عبد اهلل بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة ( 235هـ) .المصنف .الدار السلفية الهندية .تحقيق :محمد عوامة.

143
144
145

تمام بن محمد بن عبد اهلل أبو القاسم الرازي ( 414هـ) .الفوائد .مكتبة الرشد  -الرياض .تحقيق :حمدي عبد
المجيد السلفي .الطبعة األولى  1412هـ.

عبد اهلل بن سليمان بن األشعث أبو بكر ابن أبي داود ( 316هـ) .المصاحف .دار الفاروق الحديثة  -القاهرة.

تحقيق :محمد عبده .الطبعة األولى  1423هـ  2002 -م.

أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب ( 463هـ) .تلخيص المتشابه في الرسم .دار طلس  -دمشق .تحقيق:

سكينة الشهابي .الطبعة األولى  1985هـ.

علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي ( 444هـ) .فضائل الشام ودمشق .المجمع العلمي العربي  -دمشق.

146

تحقيق :صلح الدين المنجد .الطبعة األولى  1950م.

147

عمر بن أحمد بن هبة اهلل ابن العديم ( 660هـ) .بغية الطلب في تاريخ حلب .دار الفكر .تحقيق :د .سهيل زكار.

148
149

150
151

عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن ابي الدنيا ( 281هـ) .الشراف في منازل األشراف .مكتبة الرشد -
الرياض .تحقيق :د .نجم عبد الرحمن خلف .الطبعة األولى  1411هـ  1990 -م.

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ( 458هـ) .معرفة السنن واآلثار .دار قتيبة  -دمشق .تحقيق :عبد

المعطي أمين قلعجي .الطبعة األولى  1412هـ  1991 -م.

أحمد بن مروان أبو بكر الدينوري ( 333هـ) .المجالسة وجواهر العلم .دار ابن حزم  -بيروت .تحقيق :أبو عبيدة

مشهور بن حسن آل سلمان .طبعة  1419هـ.

أحمد بن علي بن حجر العسقلني ( 852هـ) .الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة.

مخطوط.
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152
153
154
155

يوسف بن عبد اهلل بن محمد أبو عمر ابن عبد البر ( 463هـ) .جامع بيان العلم وفضله .دار ابن الجوزي .تحقيق:

أبي األشبال الزهيري .الطبعة األولى  1414هـ  1994 -م.

نعيم بن حماد المروزي ( 228هـ) .الفتن .مكتبة التوحيد  -القاهرة .تحقيق :سمير أمين الزهيري .الطبعة األولى
 1412هـ.

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ( 458هـ) .دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .دار الكتب

العلمية .الطبعة األولى  1405هـ.

أحمد بن عبد اهلل بن أحمد أبو نعيم األصبهاني ( 430هـ) .دالئل النبوة .دار النفائس  -بيروت .تحقيق :د .محمد

رواس قلعجي .الطبعة الثانية  1406هـ  1986 -م.
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