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أ

إهداء
إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين.
إلى من ربياني صغيراً والدي العزيز (رحمه اهلل) تعالى حيث كان حريصاً على تربتي
تريبةً إسالميةً وتعليمي العلم الشرعي.
إلى والدتي العزيزة الغالية التي سهرت الليالي من أجلي.
إلى إخوتي األعزاء وأخواتي الكريمات.
إلى زوجتي العزيزة (سمر) وعائلتها الكريمة ..
ى.
إلى كل أحبابي وإخواني ومن لهم حق عل َّ
أُهدي هذا الجهد المتواضع


ب

شكر وتقدير
امتثاالً لقوله تعالى ﴿ َو َمن َيش ُكر فَِإَّن َما َيش ُك ُر ِلَنف ِس ِه﴾( ،)1واستجابةً لهدي النبي -صلي اهلل عليه
َّ ()2
وسلم -القائل " َمن َال َيش ُك ُر َّ
من على بتمام
اس َال َيش ُك ُر الل َه"  ،فإنني أحمد اهلل -سبحانه وتعالى -أن ً
الن َ
ال وآخ ًار.
هذا البحث المتواضع ،ويسره لي ،فالحمد كل الحمد له وحده أو ً

ثم إن من تمام شكر اهلل تعالى شكر الناس واالعتراف بفضلهم؛ ألن ذوي الفضل ال ينسى فضلهم ،وألن
الشكر والعرفان وجز ِ
ِ
الحب والمود ِة لسعادة األستاذ الدكتور/
يل
لهم على واجب شكرهم .فإني أتقدم بخالص
َ
ض َل ِ
عبد اهلل مصطفى مرتجى _حفظه اهلل ورعاه_ المشرف على هذه الرسالة؛ ِل َما تََف َّ
على َمن كر ِيم وقتِه
وغز ِ ِ ِ
نعم األستا ُذ لطالبِه موجهاً ،مشرفاً ،مربياً ،فجزاهُ اهلل َّ
خير
عنا وعن المسلمين َ
ير علمه النافع ،فلقد كان َ
ِ
ِ
ِ
وع َمَل ُه َوَوَقتَهُ َو ُجه َدهُ في ميز ِ
يوم القيامة .آمين
الجزاء ،وجعل اهلل عل َمهُ َ
ان حسناته َ
ال ِل ُعض َوي المناقشة األستاذ الدكتور/محمد مصطفى نجم المناقش الداخلي ،واألستاذ
وال ي از ُل
الشكر موصو ً
ُ
الدكتور/هشام محمود زقوت المناقش الخارجي ،حفظهما الرحمن ورعاهم.
وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث ليسهما بتوجيهاتهما النافعة ،ومالحظاتهما القيمة ،فجزاهما اهلل
عني خير الجزاء ،وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

والشك ك ك ك كككر موصك ك ك ك ككول أيضكك ك ك ك كًا لجك ك ك ك ككامعتي الا ك ك ك ك كراء جامعك ك ك ك ككة األزهك ك ك ك ككر-غ ك ك ك ك كزة -والك ك ك ك ككى عمك ك ك ك ككادة الد ارس ك ك ك ك ككا

كاملين عل ك ك ك ككى خدم ك ك ك ك ِكة طلب ك ك ك ك ِكة العل ك ك ك ك ِكم
العلي ك ك ك ككا ،إل ك ك ك ككى قس ك ك ك ككم الح ك ك ك ككديث الشك ك ك ك كريف بكلي ك ك ك ككة الشك ك ك ك كريعة إدارةً وع ك ك ك ك َ
فجزاهم اهلل خي ًار.

العرَف ك ك ك ككان إلكك ك ك ككى أم ك ك ك ككي الحبيب ك ك ك ككة صكك ك ك ك ِ
ككر و ِ
كاحبة القل ك ك ك ك ِ
كدم بالش ك ك ك ك ِ
كب الحنكك ك ك ككون وزوجتك ك ك ك ككي
وال َيفُ ك ك ك ككوتُنِي أن أتق ك ك ك ك َّ
ِ
كى طك ك ك ك كوال فت ك ك ك ك ِكرة ان ِش ك ك ك ك َكاالى بالد ارس ك ك ك ككة،
وصك ك ك ك كبِ ِرها عل ك ك ك ك َّ
الفاض ك ك ك ككلة الت ك ك ك ككي م ك ك ك ككا آلك ك ك ك ك جه ك ك ك ككدًا ف ك ك ك ككي خ ك ك ك ككد َمتي َ
وألهلي واألحبة.

وكمك ك ك ك ككا أتقك ك ك ك ككدم بجزيك ك ك ك ككل الشك ك ك ك كككر والعرفك ك ك ك ككان إلك ك ك ك ككى جميك ك ك ك ككع أحبك ك ك ك ككابي واخ ك ك ك ك كواني العك ك ك ك ككاملين فك ك ك ك ككي ميك ك ك ك ككدان
الدعوة إلى اهلل -جل وعال.-
والش ك ك ك كككر موص ك ك ك ككول لك ك ك ك ككل م ك ك ك ككن س ك ك ك ككاهم ف ك ك ك ككي إتم ك ك ك ك ِكام بحث ك ك ك ككي ه ك ك ك ككذا عل ك ك ك ككى أكم ك ك ك ك ِكل وج ك ك ك ككه ول ك ك ك ككو بِ ك ك ك ك َكدع ِوة

صك ك ك ككالحة نافعك ك ك ككة ،راجي ك ك ك كاً مك ك ك ككن اهلل -جك ك ك ككل وعك ك ك ككالَّ -
أن ُيع ِظك ك ك ككم لهك ك ك ك ُكم األجك ك ك ك َكر والمثوبك ك ك ككة إنك ك ك ككه علك ك ك ككى كك ك ك ككل
شك ك ك ك ككيء قك ك ك ك ككدير وبا جابك ك ك ك ككة جك ك ك ك ككدير ،وأسك ك ك ك ككيل اهلل العظك ك ك ك ككيم رب العك ك ك ك ككرش الك ك ك ك ك كريم أن يتقبك ك ك ك ككل منك ك ك ك ككي هك ك ك ك ككذا
العمك ك ك ك ككل ،وأن يجعلك ك ك ك ككه خالص ك ك ك ك كاً إلك ك ك ك ككى وجك ك ك ك ككه الك ك ك ك ك كريم ،وهك ك ك ك ككو ولك ك ك ك ككي ذلك ك ك ك ككك والقك ك ك ك ككادر عليك ك ك ك ككه ،والصك ك ك ك ككالة
والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.
( )1سورة لقمان (.)12

( )2الترمذي :سنن الترمذي ( ،)339/4ح( )25( ،)1954أبواب البر والصلة عن رسول اهلل --صلى اهلل عليه وسلم ،--باب ما جاء في الشكر
لمن أحسن إليك ،وقال هذا "حديث صحيح".


ت

ملخص الرسالة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فهككذا البحككث بعن كوان( :مرويككا

هشككام بككن سككليمان المخزومككي) ،وقككد قمك

فككي هككذا البحككث بجمككع مرويككا

هشكام بككن سككليمان المخزومككي مككن كتكب السككنة ،حيككث بلك عككدد مروياتكه ،مككائتين وتسككع عشكرة مككع المكككرر،

وبدون المكرر إحدى وستين ومائة.

اشتملت الرسالة على مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة:
أمككا المقدمككة فقككد اشككمل

علككى :أهميككة الموضككور وبواعككث اختيككاره ،وأهككداف البحككث ،والد ارسككا

السككابقة،

ومنهج البحث وطبيعة العمل فيه ،وخطة البحث.
 -وأمككا الفصككل األول :فقككد ترجم ك

فيككه لهشككام بككن سككليمان المخزومككي ترجمككة موسككعة ،مبينكاً :الحيككاة

التي عاش فيها ،واسمه ،ونسبه ،ووفاته ،وأقوال النقاد مع بيان سبب الجرح ،ودرجته الحديثية.

 وأما الفصل الثاني-موضور الرسالة-فقد تضمن دراسة حديثيكة تفصكيلية مكن حيكث د ارسكة ا سكناد،وترجمككة الككرواة ،وتخ كريج األحاديككث ،والحكككم علككى ا سككناد ،والتعليككا عليهككا عنككد الحاجككة مككع بيككان

األلفاظ الاريبة والبلدان.

 -وأما الخاتمة :فقد تضمن

أهم النتكائج التكي توصكل

إليهكا ،وككذا توصكياتي للبكاحثين وطلبكة العلكم،

وذك اًر لقائمة المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث.


ث

Thesis summary
Praise be to Allah and prayers, and peace be upon the Messenger of Allah
and his family and his companions.
This research is entitled: (The narratives of Hisham Bin Suleiman Al
Makhzoumi). In this research, I have collected the talk of Hisham Bin Sulaiman
Al Makhzoumi from the books of the Sunnah, where the number of his talk with
its refined are two hundred and nineteen, and without the refined is One
hundred and sixty-one.
This thesis contains an introduction, two chapters, and a conclusion:
- The introduction contains the importance of the subject and the reasons
for choosing it, the research objectives, the previous studies, the research
methodology and the nature of work in this thesis.
- The first chapter is about Hisham bin Suleiman Al Makhzoumi life,
showing: the life in which he lived, his name, his parentage, his death,
and the critics' statements with a statement of the cause of this criticism
with its degree
- The second chapter - the subject of the thesis - included a detailed study
in terms of the study of attribution, the interpretation of narrators, and the
checking of the ahaadeeth, and the ruling on attribution, and comment on
them when needed with the statement of foreign words and countries.
- The conclusion contains the most important findings, as well as
recommendations for researchers and students and a list of sources and
references used by the researcher.
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مقدمة

الحمد ِ
ِ
ونستافُره،
ونستعينه،
حم ُده
هلل الذي هدانا لهذا وما ُكنا
ُ
لنهتدي لوال أن هدانا اهللَ ،
َ
الحم ُد هللَ ،ن َ
ونستهديه ،ونعوُذ ِ
شرور ِ
ِ
أنفسنا ،ومن سيئا ِ أعمالِنا ،من َيه ِده اهلل فال مض َّ
ِ
ِّل لهُ ،ومن يُضلِل فال
باهلل ِمن
ُ
َ
ِ
وخلِ َق ألجلها
ال َش ِري َك لَهُ ،كلمة قام بها
ونشهَ ُد أَن ال إله إال اهللُ َوح َدهُ َ
األرض والسَّماوا ُ ُ ،
ي لهَُ ،
ُ
َهاد َ
جميعُ المخلوقا  ،وبها أَر َس َل اهلل تعالى ُر ُسَلهَ ،وأَن َز َل ُكتَُبه.
على وحيه ،وخيرتُه
الطيبين ،وصحابته

وشفيعنا وحبيبنا ُم َح َّمداً َعب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،وأمينُه
ام َنا وقُدوتَنا وأسوتَنا
ونشهَ ُد أَن سي َ
َ
َ
ِّدنا وِا َم َ
ِ
ِ
ِ
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ،اللهم صل عليه وعلى إخوانه النبيين وآله
من خلقه،
ُ
كثيرا.
الاَّر الميامين ،وسلَّم
ُ
تسليما ً
ً
اللهم إنا نسيلك علماً نافعاً ،وقلباً خاشعاً ،وعمالً متقبالً ،وجسداً على البالء صاب اًر ،اللهم علمنا ما
ينفعنا ،وانفَع َنا بما علمتََناِ ،
وزدنا علماً ،أنك أن
يقول اهلل -جل وعال﴿ :-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾(﴿ ،)1يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
العزيز الحكيم.

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً كَثِرياً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ( ﴿،)2يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْالً سَدِيداً ( )70يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (﴾ )71

()3

النبوية المطَهرة  -علَى ص ِ
ِ
المعلوم ِ
ِ
السالَ ُم
َوَبع ُد؛ فمن
الصالَةُ َو َّ
احبِهَا أَفض ُل َّ
َ
َ
لكل ذي َبص َيرة ،أَ َّن ُ
الس َنةَ َ َ َ ُ ََ
ِ ِ
ِ
هي المصدر الثَانِي ِمن م ِالس َنة َك َما
اهلل -سبحانه َوتَ َعالىَ -قد تَ َكَّف َل بِحفظ ُ
َ َ
صاد ِر التَش ِريع ا ِ سالَميَ ،وأَ َّن َ
َ ُ
)
4
(
ِ
ِ
ِ
ِّ
باهتمام
ون ﴾  ،فقد َحظ َي السنةُ النبويةُ
تَ َكَّف َل بِ ِحف ِظ القُرآن ،قَ َ
ال تَ َعاَلى﴿ إَِّنا َنح ُن َنَّزل َنا الذك َر َوِانَّا َلهُ لَ َحافظُ َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم -ودافعوا
َداء ،ورحلةًَ ،
َسَلف َنا الصالح ،حفظ ًاَ ،
فحافظوا َعَلى حديث َر ُسو ِل اهلل َ -
وعمالً ،وأ ً
هد ُهم في ضب ِط الحديث ،و ِ
ِ
وطلب الو ِ
ِ
صول إلى
العناية به،
َّض اهلل لهذا
األمة ِر َجاالً بذلوا ُج َ
َ
عنه ،وقد قَي َ
اضلة لِه ِذهِ
صيصة فَ ِ
ف ا ِ س َن ِادَ ،فهو َخ ِ
ف َه ِذ ِه األُمةَ المرحومة بِ َشر ِ
غو ِ
امض ِعَللِه ،واهللُ َ -ج َّل َو َعالَ -قد َشَّر َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ ُ َ
ِ
ِِ
ال أَبو علِ ٍّي الجيَّانِ ُّيَ :خ َّ َّ
ِ
ِ
اءَ ،لم
َ
السابِقَ َة ،قَ َ ُ َ
ص اللهُ تَ َعاَلى َهذه األ َُّمةَ بِثَ َالثَة أَش َي َ
األ َُمة َوَلي َس ل َاي ِرَها م َن األ َُمم َ
اب"( ،)5وبقي السنةُ صافيةً نقيةً حتَّى وقَع ِ ِ
اب ،وا ِ عر ِ
ُيع ِطها من قَبلَها" :ا ِ س َن ِاد ،واألَن َس ِ
الفت َنةُ َبي َن
َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
المبتَد َعة في
ظهر الك َذ ُ
الص َ
ب َعلَى َر ُسول اهلل َ -
صلى اللهُ َعلَيه َو َسل َم ،-من قَبل ُ
َّح َاب َة َ-رض َي اهللُ َعنهُم -ثم َ
ِ
ِ ِ
الزمان ،وظهر إِلَى َج ِ
الح ِديث ِمن َبع ِ
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 أوالً :أهمية الموضوع وبواعث اختياره:
تكمن أهمية الموضوع ،وبواعث اختياره في نقاط عدة ،ومنها:

 -1ا سهام في جمع مرويا هشام بن سليمان المخزومي في مصنف واحد محققة ومخرجة محكوم ًا عليها،
ساعياً بذلك لخدمة سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وخدمة طلبة العلم ،وطلبة الحديث خاصة.
 -2يخدم علم العلل ،وعلم التخريج ،وكذلك يخدم أدلة األحكام.
 -3التعما في دراسة فن التخريج وتركيبا

األسانيد والمتون.

 -4نظ ار ألهمية الموضور ،وما وجدته من تشجيع أساتذتي الكرام في قسم الحديث وعلومه ،وأخص بالذكر
الدكتور الفاضل/عبد اهلل مصطفى مرتجى ،والدكتور الفاضل /محمد مصطفى نجم ،والدكتور الفاضل /علي

رشيد النجار ،وما وافقه من رغبة عندي.

 ثانياً :أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق أهداف عدة ،منها:
 -1بيان المرتبة الحديثية لمرويا
بذلك السند.

لهشام بن سليمان المخزومي من خالل الدارسة التطبيقية لمروياته وأقصد

 -2التسهيل على الباحثين من خالل معرفة صحيح مروياته من ضعفيها.
 -3إثراء مكتبة ا سالمية بهذا النور من الفن.

 ثالثاً :الدراسات السابقة:
بعد البحث والتنقيب في العديد من قواعد المعلوما
بالجامعا

الخاصة بالدراسا

األكاديمية والمتعلقة

العربية وا سالمية وبعد البحث عبر شبكة ا نترن  ،وسؤال أهل العلم والتخصص وأصحاب

الخبرة ،لم يتبين لي حسب علمي وجود دراسا

علمية سابقة تتعلا بمرويا

كتب السنة ،والذي سيكون موضور دراستي ،غير أني وجد

هشام بن سليمان المخزومي في

بعض الكتب المحققة اشتمل

على بعض

األحاديث مخرجة التي رواها هشام بن سليمان المخزومي مثل كتاب فوائد أبي محمد الفاكهي وغيرها ،واهلل
تعالى الموفا.
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 رابعاً :منهج البحث وطبيعة العمل فيه:
اعتمد المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمية المتعلقة بالدراسة ،ثم المنهج التحليلي الجزئي
للسناد وذلك بالترجمة لكل ارو ومعرفة درجته وان كان بحالة إلى من يتابع أو ال ،ومن ثم سيستعين بالمنهج
التاريخي الوصفي لحياة هشام بن سليمان المخزومي ،وأما خطوا

العمل فكان

على النحو التالي:

أوالً -منهجي في جمع الروايات:
 -1جمع ك أحاديككث هشككام بككن سككليمان المخزومككي مككن المصككادر األصككلية وهككذه الكتككب هككي (:صككحيح
مسلم ،ا يمان للعدني ،أخبار مكة لألزرقي ،أخبار مكة للفاكهي ،سنن ابن ماجه ،العيال ،وا خوان،
والصم

البن أبي الدنيا ،الذرية الطاهرة النبوية للدوالبي ،مستخرج أبي عوانكة ،شكرح مشككل ا ثكار،

شرح معاني ا ثار  ،الضعفاء الكبير ،معجم ابن األعرابي ،من حديث خيثمة بكن سكليمان ،فوائكد أبكي
محمككد الفككاكهي ،المعج كم الكبيككر ،المعجككم األوسككط ،الككدعاء للطب ارنككي ،أخككالا النبككي وآدابككه ،طبقككا
المحككدثين بيصككبهان وال كواردين عليهككا ،الثالككث عشككر مككن فوائككد ابككن المقككرس ،سككنن الككدارقطني ،ناس ك
الحديث ومنسوخه البن شاهين ،الجزء الثالث من الفوائد المنتقاة الارائب العوالي عن الشيوخ الثقا
فوائد تمام الرازي ،المسكند المسكتخرج علكى صكحيح ا مكام مسكلم ،حليكة األوليكاء وطبقكا

،

األصكفياء،

أخبار أصبهان ألبي نعيم ،أمالي ابن بشران ،حجة الوادر البن حزم ،السنن الكبرى للبيهقكي ،معرفكة
السككنن وا ثككار للبيهقككي ،شككعب األيمككان للبيهقككي ،التمهيككد البككن عبككد البككر ،الفقيككه والمتفقككه للخطيككب
الباككدادي ،األن كوار فككي شككمائل النبككي المختككار ،أربعككون حككديثاً عككن أربعككين شككيخاً فككي أربعككين البككن
المقرب ،تاري دمشا البن عساكر ،االعتبار في الناس والمنسوخ من ا ثار للحازمي ،التحقيا في
مسككائل الخككالف البككن الجككوزي ،األحاديككث المختككارة ،مشككيخة ابككن البخككاري ،تهككذيب الكم كال ،إتحككاف
الخيكرة المهكرة بزوائككد المسكانيد العشكرة ،المطالككب العاليكة بزوائككد المسكانيد الثمانيكة) ،وقككد بلاك
وتسع عشرة ( )219حديثاً بالمكرر.

 -2رتب

 -3رقم
 -4وثق

هذا الروايا
الروايا

بتقديم الروايا

التي أخرجها ا مام مسلم ،ثم الروايا

كلها برقم مسلسل لحصرها.

مككائتين

حسب سنة وفاة المصنف.

في الهامش موضع وجود هذا الحديث في الكتاب المشار إلىه ،وذلك بذكر اسم الكتاب والباب

والجزء والصفحة ورقم الحديث -إن وجد.-

ثانياً -منهجي في خدمة متن الحديث:
 -1ضبط الحديث المراد درسته سنداً ومتناً.
 -2وضح ألفاظ الحديث الاريبة -إن وجد-بكتب الاريب الحديث كالنهاية في غريب الحديث واألثر
البن األثير ،وغريب الحديث للخطابي وغيره من كتب الاريب ،واستعن

ذ

كذلك بكتب الشروح كفتح

الباري البن حجر العسقالني ،وشرح مسلم للنووي وغيره من كتب الشروح ،واستعن

اللاة مثل لسان العرب البن منظور وغيره من كتب اللاة.

أيضاً بكتب

ثالثاً -منهجي في ترجمة الرواة:

 -1قم

بالترجمة للرواة بذكر االسم ،والكنية ،والنسب ،واللقب ،وتاري الوفاة إن وجد.

 -2الصحابة -رضوان اهلل عليهم -كلهم عدول ،فقد أكتفى الباحث بالترجمة لاير المشاهير منهم،
من كتب الصحابة كاالستيعاب ،وأسد الاابة ،وا صابة ،ترجمة مختصرة.

بقول ابن حجر في تقريب التهذيب إذا

 -3االختصار في الراوي المتفا عليه توثيق ًا أو تضعيفاً ،فاكتفي
كان من رجال الكتب الستة ،والذهبي في سير أعالم النبالء إذا لم يكن من رجال الكتب الستة ،وأما
له ترجمة مواسعة ،ووازن

إذا كان الراوي مختلفاً فيه فترجم
وذلك للوصول إلى خالصة الحكم في الراوي.

بين األقوال ورجح

 -4ذكر أقوال العلماء في كل راو ،وذلك بالرجور إلى المصادر األصلية-إن وجد
على تاري الوفاة.

 - 5قم

بدراسة مشكال

 - 6قم

ببيان الراوي المهمل في حاشية الصفحة.

والبدعة.

 -7ترجم

– مراعياً ترتيبهم

الراوي وعلله ،وان كان من الثقا  ،مثل ا رسال ،والتدليس ،واالختالط،

التكرر اكتفي الباحث بالترجمة األولي ،ثم
ا
للراوي في أول موضع ُذكر فيه ،وفي حال

يبن أنه سبق

 -8عرف

بما أراه مناسباً،

ترجمته -ويحيل على موضع الترجمة-مع ا شارة إلى خالصة القول فيه.

بعض المصطلحا

الواردة في البحث.

رابعاً -منهجي في األماكن والبلدان واألنساب:
 -1عرف األماكن والبلدان من خالل كتب البلدان كمعجم البلدان للياقو الحموي وغيره.

 -2عرف معظم األنساب التي مر بتراجم الرواة مستعيناً ،بالكتب المتخصصة كاألنساب للسمعاني،
واللباب البن األثير وغيره.

خامساً -منهجي في تخريج األحاديث:
 -1خرج األحاديث النبوية وا ثار من مصادرها األصلية ،مقتص اًر على الكتب الستة ،وغيرها من
المراجع األصلية قدر االستطاعة ،وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المتابعا
يوجد متابعة للراوي اكتفي

بذكر متابعة قاصرة لشيخه أو شي شيخه عند ا مام البخاري ومسلم،

وا شارة إلى المقارنة بين ألفاظ المتن.

 -2ارعي

التامة للراوي ،فإذا لم

في ترتيب أسماء المصنفين الذين أخرجوا المتابعا

الستة فرتبتهم حسب الصحة.

حسب تاري وفاتهم عدا أصحاب الكتب

 -3بالنسبة للعزو إلى مراجع ال تخريج فإني ذكر اسم الكتاب واسم الباب ورقم الجزء والصفحة ورقم
الحديث إن وجد.

 -4بالنسبة لألحاديث التي لم أقف لها على تخريج-التي انفراد بإيرادها صاحب المصنف-أكتفي بالقول
(لم أعثر على تخريج له).

ر

 -5سيكتفي الباحث بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه ،وسيقوم بالعزو لمكان تخريجه
فيما بعد.

 -6لم أتعرض لذكر الشواهد؛ ألنها ليس

في مجال بحثي ،حيث اكتفي

بطرا الحديث المتعددة.

سادساً -منهجي في الحكم على الحديث:
بناء على قواعد تصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه ،وذلك بحسب ما تبين لي
 -1حكم على السند ً
من خالل تراجم الرواة واتصال السند وعدمه والتيكد من وجود علل في الحديث أو ال ،واستعن

بيقوال العلماء في الحكم علي الحديث ،وأناقش بعضها أحياناً.
 -2إذا كان الحديث مخرج ًا في الصحيحين اكتفي بتصحيح البخاري ومسلم له.
 -3توقف

عن الحكم على األحاديث التي لم أقف لرواتها على ترجمة أو جرح أو تعديل ،إال أن يكون

هذا الراوي مقرون ًا بثقة ،أو أن يكون في هذا ا سناد علة فتضعفه.
سابعاً -منهجي في التوثيق:
 -1عزو ا يا القرآنية بذكر اسم السورة ورقم ا ية وذلك في حاشية الرسالة.
 -2عزو األحاديث النبوية إلى مصدرها األصلية.
 -3توثيا المعلوما

عن الكتاب الذي انقل منه (غير األحاديث) وذلك بذكر اسم الكتاب ،الجزء

والصفحة ،وأذكر اسم المحقا ودار النشر والطبعة وسنة النشر للكتاب في فهرس المصادر والمراجع
لالختصار في قائمة المصادر والمراجع.

ثامناً -ذيلت البحث بفهارس علمية.
 خامساً :خطة البحث:

تخريج ودراسة" من:
تتكون خطة البحث الموسوم بك( :مرويات هشام بن سليمان المخزومي) "جمعاً
ً
مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،وفهارس ،على النحو التالي:
 -المقدمة :واشتمل

على :أهمية الموضور وبواعث اختياره ،وأهداف البحث ،والدراسا

ومنهج البحث وطبيعة العمل فيه ،وخطة البحث.

 -الفصل األول(:عصر هشام وحياته وأقوال العلماء فيه) :ويشتمل على مبحثين:

السابقة،

 المبحث األول :العصر الذي عاش فيه هشام بن سليمان المخزومي :ويشتمل على ثالثة مطالب: oالمطلب األول :الحياة السياسية.

 oالمطلب الثاني :الحياة االجتماعية.

 oالمطلب الثالث :الحياة الثقافية والدينية.

 المبحث الثاني :حياته أقوال العلماء فيه :ويشتمل على أربعة مطالب: oالمطلب األول :اسمه ونسبه ووفاته.
 oالمطلب الثاني :شيوخه وتالميذه.

 oالمطلب الثالث :أقوال النقاد مع بيان سبب الجرح.

 oالمطلب الرابع :مناقشة أقوال العلماء وخالصة الرأي فيه.
ز

 الفصل الثاني( :مرويات هشام بن سليمان المخزومي في كتب السنة دراسة تطبيقية) :قمودراسة مرويا

بجمع

هشام بن سليمان المخزومي من كتب السنة ،وتخريجها ،والحكم على أسانيدها.

 -الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيا

 -المصادر والمراجع

التي توصل إليها الباحث.

 -الفهارس:

واشتمل

على ثالثة فهارس وهي على النحو ا تي:

 -1فهرس ا يا

القرآنية.

 -2فهرس األحاديث النبوية.
 -3فهرس األعالم.

وبعد؛ فإني لم أدخر جهدًا في إخراج بحثي على أكمل وجه ،والكمال هلل وحده والعصمة ألنبيائه،
ومن طبيعة البشر الزلل والتقصير ،فما كان في هذا البحث من صواب فهو منة من اهلل وحده ،وما كان فيه
من تقصير أو زلل فهو مني ،وحسبي بذلك أنه جهد المقل واهلل المستعان وعليه الثواب والافران ،وآخر دعوانا
أن الحمد هلل رب العالمين ،وسالم على المرسلين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.

وكتبه

محمد على عبداهلل الصبيحي


س

الرموز المستخدمة في الرسالة
م

اسم الكتاب

الرمز

1

خ

صحيح ا مام البخاري

2

م

صحيح ا مام مسلم

3

د

سنن أبي داود
سنن الترمذي

4
5

س

سنن النسائي

6

جه

سنن ابن ماجه

7

حم

مسند أحمد

8

مي

سنن الدارمي

9

خز

صحيح ابن خزيمة

10

حب

صحيح ابن حبان

11

طب

المعجم الكبير للطبراني

12

طس

المعجم األوسط للطبراني

13

ش

مصنف ابن أبي شيبة

14

ها

السنن الكبرى للبيهقي

15

قط

سنن الدارقطني

16

عب

مصنف عبد الرزاا الصنعاني

17

روياني

مسند الروياني

18

كم

المستدرك للحاكم

19

أبو يعلى

مسند أبي يعلى

20

أبو عوانة

مستخرج أبي عونة

21

أبو نعيم

المستخرج على صحيح مسلم ألبي نعيم

21

الشافعي

مسند الشافعي

23

دالئل النبوة

دالئل النبوة للبيهقي

24

شرح السنة

شرح السنة للباوي


ش

الفصل األول:

(عصر هشام بن سليمان املخزومي وحياته)

ويشتمل على مبحثين:

 المبحث األول :العصر الذي عاش فيه هشام :ويشمل على ثالثة مطالب:
 oالمطلب األول :الحياة السياسية.
 oالمطلب الثاني :الحياة االجتماعية.
 oالمطلب الثالث :الحياة الثقافية والدينية.
 المبحث الثاني :حياته :ويشتمل على أربعة مطالب:
 oالمطلب األول :اسمه ونسبه ووفاته.
 oالمطلب الثاني :شيوخه وتالميذه.
 oالمطلب الثالث :أقوال النقاد مع بيان سبب الجرح.
 oالمطلب الرابع :مناقشة أقوال العلماء وخالصة الرأي فيه.



المبحث األول :العصر الذي عاش فيه هشام بن سليمان المخزومي
 المطلب األول :الحالة السياسية.

عككاش هشككام بككن سككليمان المخزومككي مككن عمكره فككي عهككد بنككي أميككة وعهككد بنككي العبككاس وامتككاز كلتككا

الحقبتين من الناحية السياسية بما يلي:

 -1نظام الحكم :تميز المرحلة األمويكة بكين الحككم فيهكا تحكول إلكى مكن نظكام الخالفكة إلكى نظكام ملككي
يقوم على أساس التوريث ،وعلى هذا األساس سكار العباسكيون ،حتكى أصكبحوا يولكون عهكودهم اثنكين

بل ثالثة ،مما أدى لظهور العداوة والباضاء ،فقام النزار ،مما ساعد على ضكعف الدولكة وسكقوطها،

وممكا يككدلل علكى ذلككك ،قكول ابككن كثيكر" :لمككا مكا

المنصككور أخكذ

هاشم ،والقواد الذين هم مع المنصور في الحج حتى دفنه(.")1

 -2الوزارة :لمكا انتقلك

البيعككة للمهكدي علككى رؤوس بنككي

الخالفكة الكى بنكي أميكة اختكار الخلفكاء بعكض ذوي الكرأي ليسكتعينوا بك رائهم ،فككان

هكؤالء يقومككون بعمككل الككوزراء وان لككم يلقبكوا بلقككب الككوزير ،بينمككا اتخككذ
عهد بني العباس ،وأخذ

واستفحل الملكك ،وعظمك
والعقد ،تعين

كوزرة شكككالً وضككحاً فككي أول
الك ا

شكلها النهائي في آخره ،قال ابكن خلكدون :لمكا جكاء

دولكة بنكي العبكاس،

مراتبكه وارتفعك  ،عظكم شكين الكوزير ،وصكار إلىكه النيابكة فكي إنفكاذ الحكل

مرتبته في الدولة ،وعن

لها الوجوه ،وخض

لها الرقاب.)2( ...

 -3الددواوين :اسككتمر العمككل بنظكام الككدواوين فكي عهككد بكن أميككة ،وقككام بنكي العبككاس بتطكويره حتككى أواسككط
عهككدهم ثككم نككاب عنككه تحويككل األعمككال الككى األم كراء والككوزراء وغيككرهم ،قككال األتككابكي :وضككع الخليفككة

المهدي دواوين األزمة ،وولي عليها عمرو بن مربع ،ولم يكن لبني أمية ذلك (ومعني دواوين األزمة:

أن لكل ديوان زمام ،وهو رجل يضبطه ،وقد كان

الدواوين مختلطة(.)3

 -4اتخاذ الحاجب :واتخذه معاوية ،ومن جاء بعده من بني أمية ،وكذلك العباسيون ،وزادوا فيها الحاجب
الثاني(.)4

 -5البريددد :أدخككل نظككام بريككد فككي ا سككالم فككي عهككد معاويككة ،ثككم أدخككل عليككه عبككد الملككك بككن مككروان عككدة
تحسينا  ،واهتم العباسيون به ،واعتمدوا عليه اعتمادًا كبي ًار في إدارة شئون دولتهم ،قال ابن األثير:

" كان المنصور يقول :ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر ....ثم عكض علكى إصكبعه السكبابة
ثكالث مك ار  ،يقكول ككل مكرة :آه آه ،قيكل لكه :مككا يكا أميكر المكؤمنين قكال :صكاحب البريكد يكتكب خبككر

هؤالء علة الصحة(.")5

) (1ابن كثير :البداية والنهاية (.)129\10

) (2ابن خلدون :تاري ابن خلدون (.)296\1

) (3يوسف األتابكي :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (.)42\2

) (4حسن إبراهيم حسن :تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي (.)223-206\2( ، )383-343\1
) (5ابن األثير :الكامل في تاري (.)150\10
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 -6النظددام ااداري :كككان النظككام فككي عهككد بنككي أميككة نظام كاً أولي كاً ،فلككم يتبككع نظككام توزيككع األعمككال علككى

ا دا ار المختلفككة ،واختصككاص كككل إدارة بيعمككال معينككة ،كمككل فعككل العباسككيون مككن بعككد ،إذ جعلككوه

نظاماً مركزياً(.)1

 -7النظام القضائي :كان القضاة في عهد بني أمية من خيرة الناس ،ورغم كونهم مستقلين في أحكامهم،
وكان الخليفة يراقب أحكامهم ،ويعكزل مكن يشكذ عكن الطريكا السكوي ،لككن تايكر الحكال فكي عهكد بنكي

العبككاس ،فقككد أصككبح القاضككي مقيككداً بككالحكم بيحككد المككذاهب األربعككة ،وقككد عمككد بعضككهم علككى حمككل

القضاة على السير وفا رغباتهم ،لذلك امتنع كثير من الفقهاء عن تولي القضاء.

الضرائب في عهد األمويين ،عدا عهد عمكر بكن عبكد العزيكز ،وطكور األمويكون

 -8النظام المالي :زاد

نظاماً دقيقاً للشراف على جباية األموال ،أما العصر العباسي فقد أصبح

هناك ثالث طرا لجباية

الضكرائب ،لكككنهم حرصكوا علككى عككدم ا رهككاا فيهككا ،وخفضككها فككي بعككض األحيككان ،وصككفوة القككول أن
خكزائن العباسكيين كانك

تفكيض بكاألموال التكي تجنكي مككن الضكرائب ،حتكى بلاك

يقارب من ( )42مليون دينار.

فكي عهكد الرشكيد مككا

 -9الفرق في وقتها :كان الفرا السياسية األكثر ظهو اًر في زمن بني أمية هي :أهل السنة والجماعة،

والشيعة ،والمعتزلة والخوارج الذين ساهموا إلى حد كبير في سقوط الدولة األموية وعملوا على تكوين
كثير من الحركا

واألموال ،وزاد

السياسية والدينية التي شال

الدولة العباسية فيما بعد ،وكلفتها كثيكر مكن الكدمار

الفرا في عهد بني العباس خالف ما سبا ذكره ومنها :المرجئة ،والزنادقة (.)2

 المطلب الثاني :الحالة االجتماعية.

كان األمويون يعتمدون على العنصر العربي في إدارة شئون الدولة التي امتد

فتوحاتها مكن أسكوار

الصين شرقاً الى المحيط األطلسي غرباً ،على الرغم أن الدين قام على المساواة بينهم ،فال فرا بكين عجمكي

وعربي ،فقد تعصب األمويون للعرب ،ونظروا إلى الموالي نظر السيد للمسود مما آثار روح القومية في نفوس

الموالي ،فثاروا على الحكم األموي وانظموا إلى الخارجين على بني أمية ،وأخذوا الفرص زالة دولتهم ،وكان
لتفاقم الروح العصبية من أهكم العوامكل التكي سكاعد

الدولكة العباسكية ،فلمكا ظهكر الدولكة العباسكية بمسكاعدة

الفرس ،وتحول مركز هذا الدولة إلى بالد العراا ساد العنصر الفارسي ،واعتمكد العباسكيون علكى الفكرس دون
العرب ،ومن ثم قام

المنافسة بين العرب والفرس ،بل تعداه إلى العنصر العربكي ،فاشكتعل

نيكران العصكبية

بين عرب الشمال ،وعرب الجنوب ،حيث كانوا ينقسمون لقسمين :سنيين ،وشعيين ،وكان من طبقا

الشعب

أهل الذمة وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسكامح الكديني ،وككان الرقيكا يكونكون طبقكة كبيكرة مكن طبقكا

المجتمع ا سالمي في العصر العباسي األول خاصة ،أما بالنسبة لباقي جوانب الحالة االجتماعية ،فقد كان

الختالط العرب بالروم والفرس في كال الحقبتين أثر كبير في تايكر عكاداتهم وحيكاتهم االجتماعيكة ،مكن حيكث
مجالسهم وقصورهم ،وأطعمتهم ،ومالبسهم ،وأنوار تسليتهم(.)3

) (1حسن إبراهيم حسن :تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي (.)223-206\2( ، )383-343\1
) (2حسن إبراهيم حسن :تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي (.)363-323\2( ، )23-7\2

) (3حسن إبراهيم حسن :تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي (.)363-323\2( ، )441-423\1
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 المطلب الثالث :الناحية الثقافية والدينية.

انتشكر العلككوم المتصكلة بالككدين فكي عهككد بنككي أميكة ،بعكككس العباسكيين الككذي اشكتالوا بككالعلوم العقليككة

أيضاً :كالرياضيا

والفلسفة والطب وغيرها.

وكان الخلفاء األمويون أغلبهم علماء لديهم إلمام بعلوم الشريعة ،فكان معاوية كاتب وحي منذ أسلم،

ويزيكد بككن معاويككة مككن أهككل الفصككاحة والمعرفككة والشككعر وحسكن الكرأي فككي الملككك ،وعبككد الملككك فقهيك ًا ،ووصككف

الذهبي عمر بن عبد العزيز فقال :ا مام الحافظ المجتهد الزاهد العابكد السكيد أميكر المكؤمنين حقكاً( ،)1وبكذلك
نستطيع أن نقول :إ ن عصر بني أمية عصر ازدهار ثقافي وعلمي في كافة مجاال

العلم والمعرفة.

أما العصر العباسي فقد امتاز باالزدهار العلمي ،فهكو بحكا العصكر الكذهبي للحرككة العلميكة والنتكاج

الفكري ،ومما ساعد في ازدهارها رعاية الخلفاء لهكا ،فككان المكيمون يجلكس لمنكاظرة الفقكه ،وككان الواثكا محبك ًا
للنظر مكرماً ألهله مباضاً للتقليد ،وكان

المساجد ساحا

العلم الكبرى ،حيث يلتف الطالب حول أساتذتهم

يكتبون ما يلقونه أو يملونه ،وكان لكل فرر حلقاته الخاصة.
ونشط

في هكذا العصكر حرككة الترجمكة ،وككان لهكارون الرشكيد الكدور الكبيكر ،إذ أنشكي دار الحكمكة،

ووظف طائفة كبيرة من المترجمين وجلب الكتب إليها من بالد الروم ،ونشط
وما

قال الخكولي " :لمكا انتشكر ا سكالم ،واتسكع

الكثير منهم ،وقل الضبط ،دع

حركة التدوين(.)2

الكبالد ،وشكار االبتكدار ،وتفكرا الصكحابة فكي األمصكار،

الحاجة إلى لتدوين الحديث ،وتقيده بالكتابة ،فلما أمض

الخالفة إلى

ا مام العادل عمر بن عبد العزيز ،كتب علكى رأس المائكة إلكى أبكي بككر بكن محمكد عمكرو بكن حكزم ،عاملكه
وقاضيه على المدينة أن ينظر حديث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فيكتبه ،لخوفه دروس العلم ،وذهاب
العلمكاء ،وأوصكاه أن يكتكب لكه مكا عنكد عمكرة بنك

وكذلك كتب إلى عماله في جميع أمها

عبكد الكرحمن األنصكارية ،والقاسكم بكن محمكد بكن أبكي بكككر،

المدن ا سالمية بجمع الحديث ،وممن كتكب إلىكه :محمكد بكن مسكلم

بن شهاب الزهري أحد أئمة االعالم ،وع الم أهل الحجاز والشام ،ثم شار التكدوين فكي الطبقكة التكي تلكي طبقكة
الزهري  ،فكان أول من جمع بمكة ابن جريج ،وابن إسحاا ،أو مالك بالمدينة ،والربيكع بكن صكبيح ،أو سكعيد

بن أبي عروبة ،أو حماد بن سلمة بالبصرة ،وسفيان الثوري بالكوفة ،واألوزعي بالشام ،وهيثم بواسط ،ومعمر

بالري ،وابن المبارك بخرسان ،وكل هؤالء من أهل القرن الثاني ،وكان جمعهم
باليمن ،وجرير بن عبد الحميد َ
للحديث مختلط ًا بيقوال الصحابة ،وفتاوي التابعين(.")3

) (1حسن إبراهيم حسن :تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي (.)288-262\2( ، )425-403\1
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)114\5

) (3محمد عبد العزيز الخولي :تاري فنون الحديث النبوي (.)40-37
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المبحث الثاني :ترجمة هشام بن سليمان المخزومي
 المطلب األول :اسمه ونسبه ووفاته.

أوالً -اسمه ونسبه:
ِ
ِ
ِ
الع ِ
خزو ِم ُّي ال َم َّك ُّي(.)1
اص القَُر ُّ
الم ُ
ان بن عك ِرَمة بن َخالد َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
بن َ
شي َ
هو :ه َش ُ
شي :نسبة إلى قبيلة قريش(.)2
فالقَُر ُّ
خزو ِم ُّي :نسبة إلى قبيلتين ،إحداهما تنسب إلى مخزوم بن عمرو ،واألخرى إلى مخزوم قريش(.)3
الم ُ
وَ
وال َم َّك ُّي :نسبة إلى أش رف بقعة على وجه األرض منزل األنبياء ومهبط الوحي إلى مككة المكرمكة لوالدتكه فيهكا
وسكنها واستق ارره فيها(.)4
ثانياً -وفاته:

ذكره الذهبي فيمن ما

دون سنة المائتين (الوفاة 200- 191 :ه)(.)5

 المطلب الثاني :شيوخه وتالميذه.

أو ًال -شيوخه:

إبكراهيم بكن يزيكد الخكوري ،إسكماع يل بكن ارفكع ،وسككفيان الثكوري ،وعبكد اهلل بكن أبكي سكليمان مكولى بنككي
مخ ككزوم ،وعبككد اهلل ب ككن ش ككيبة اب ككن عثم ككان ،وعب ككد َّ
الل ككه ب ككن عكرم ككة ب ككن عب ككد ال ككرحمن ب ككن الح ككارث ب ككن هش ككام

المخزومي ،وعبد الملك بن جريج ،وعبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير ،وهشام بن عروة ،و
يزيد بن أبان الرقاشي ،ويونس بن يزيد األيلي.

ثانياً -تالميذه:

إبكراهيم بككن المنككذر الح ازمككي ،وأحمككد بككن الحككارث بككن أبككي مسكرة المكككي ،وأحمككد بككن محمككد بككن الوليككد

األزرقي ،وخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي ،وزيكد بكن المبكارك الصكنعاني ،وسكعيد بكن عبكد

الرحمن المخزومي ،وسويد بن سعيد ،وصالح بن مسمار المروزي ،وعبد اهلل بن الزبير الحميدي ،وعبد العزيز
بن يحيى الكناني المكي ،وعبد الواحد بن غياث ،وعلي بن نوح ،ومحمد بن عبد الرحمن التيمي ،ومحمكد بكن

يحيى بن أبي عمر العدني ،محمد بن الوليد األموي ،وأبو زكريا يحيى بن حسان الحساني ،ويحيى بن محمد
بن ثوبان ،ويعقوب بن حميد بن كاسب ،والوليد بن عطاء األغر.

) (1المزي :تهذيب الكمال (.)211/30
) (2السمعاني :األنساب (.)369 /10
) (3السمعاني :األنساب (.)136/12
) (4السمعاني :األنساب (.)136/12

) (5الذهبي :تاري ا سالم (.)1226 /4
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 المطالب الثالث :أقوال النقاد ،مع بيان سبب الجرح.

قال أبكو حكاتم :مضكطرب الحكديث ومحلكه الصكدا مكا أرى بحديثكه بيسك ًا( ،)1وقكال العقيلكي :هشكام بكن

سكليمان فكي حديثكه عكن غيكر ابكن جكريج وهكم( ،)2وقكال ابكن رجكب :قكال مسكلم فكي كتكاب التمييكز :عبكد الكرزاا
وهشام بن سليمان أكبر في ابن جريج من ابن عيينة ،وعبكد اهلل بكن فكروخ ،وقكال الجوزجكاني :يكروي عكن ابكن

جريج عن عطاء غير حديث لم نجده عند الناس ،أحاديثه معضلة ،ووثقه غيره وأثنى عليه ابن أبي مريم ثنا ًء
عظيماً( ،)3وقال الهيثمي :ضعفه جماعة من األئمة ،ووثقه البخاري( ،)4وقال الذهبي :صدوا فيه أدنى شيء

( ،)5وقال الذهبي في موضع آخكر :صكدوا( ،)6وقكال أيضك ًا :مشكاه أبكو حكاتم( ،)7وقكال أيضك ًا :قيكل فكي حديثكه
عن غير ابن جريج وهم ( ،)8وقال ابن حجكر :مقبكول( ،)9وحسكن حديثكه البوصكيري ومحقكا كتكاب العيكال(،)10

وقال محقا كتاب الضعفاء الكبير :هو ثقة أخرج له مسلم والبخاري في التعاليا ،ومشاه أبو حاتم (.)11
 المطالب الرابع :مناقشة أقوال العلماء ،وخالصة الرأي فيه.

مقتضي كالم العقيلي :أن حديثه عن ابن جريج صالح ،وقد ذكر العقيلي حديث لهشام انفرد بها عن

سفيان ،ويظهر للباحث بعد دراسة أحاديث الراوي أن هشام بن سليمان المخزومي أكثر من الوهم علي سفيان

الثوري ،وقد وقع الوهم أيضاً من شيخه إبراهيم بن يزيد الخوري ،واسماعيل بن رافع ،و يزيد بن أبان الرقاشي

 ،أما كالم أبي حاتم فحمول على المدح النسبي لايره ،وقد أخرج له ا مام مسكلم خمسكة أحاديكث لهشكام بكن

سليمان المخزومي كلها في المتابعا

والشواهد ،وجميعها عن ابن جريج.

قلت :يظهر من مجمور ككالم األئمكة أن هشكام بكن سكليمان المخزومكي صكدوا ،خاصكة فكي ابكن جكريج ،وأمكا
ُ
حديثه في غير ابن جريج فهو ضعيف.

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)62/9
) (2العقيلي :الضعفاء الكبير (.)338/4

) (3ابن رجب الحنبلي :شرح علل الترمذي (.)683/2
) (4الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)74/3
) (5الذهبي :تاري ا سالم (.)1226 /4
) (6الذهبي :الكاشف (.)336/2

) (7الذهبي :الماني في الضعفاء ( ، )710/2مشاه أبو حاتم :قال مصطفي بن إسماعيل :وكذلك قولهم" :مشاه فالن" فالظاهر أن
هذه األلفاظ مدح نسبي ،أي قواه بالنسبة إلى غيره الذين ضعفوه ،ومشاه بالنسبة لمن تركه" انظر

(مصطفي بن إسماعيل :شفاء العليل بيلفاظ وقواعد الجرح والتعديل ص.)520

) (8الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)419

) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)572

) (10انظر البوصيري :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ،)418/7وكتاب العيال لعبداهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي
تحقيا د .نجم عبد الرحمن خلف (ص.)181

) (11انظر العقيلي :الضعفاء الكبير ،تحقيا :عبد المعطي قلعجي (.)338/4
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الفصل الثاني:
(مرويات هشام بن سليمان املخزومي
ودراستها)
قمت بترتيب مرويات هشام بن سليمان المخزومي بتقديم الروايات التي أخرجها اامام مسلم ،ثم الروايدات
حسب سنة وفاة المصنف ،حيث اشملت على ثالثين كتاباً.
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حديث رقم1 :

َّ ِ
ِ
َّ
كيَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكدَ ،ع ِكن
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
ام بك ُن ُسكلَي َم َ
قال ا مام مسلم (رحمه اهلل)َ :حدثََنا اب ُن أَبي ُع َم َرَ ،حدثََنا ه َش ُ
ِ
ِ
َن َّ
ضي اهللُ َعنهَا ،-أ َّ
َن
اب ِن ُج َريجَ ،عن َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َر ،قَ َ
اجهُ أ ْ
َمَر أَْزَو َ
الَ :ح َّدثَتني َحف َ
النبِ َّي ( )أ َ
صةُ َ-ر َ
()3
ِ ()2
ِ ()1
ت
ت َأر
ام َح َّج ِة ا ْل َوَد ِ
صةَُ :ف ُقل ُ َ :ما َيم َن ُع َك أَن تَ ِح َّل َق َ
ْسدي َ ،وَقلَّ ْدد ُ
كال" :إِِّندي َل َّب ْدد ُ
اعَ ،قاَل َحف َ
َي ْحل ْل َن َع َ
َه ْد ِيي ،فَ َال أ ِ
َح ُّل َحتَّى أَْن َحَر َه ْد ِيي(.)5(" )4
دراسة رجال ااسناد:

ِ
بن َي ْح َيى ِ
دال
زم ْاب ِدن ُع َي ْي َند َة ،لَ ِك ْدن قَ َ
ص َّن َ
ص ُد ْو ٌ
سد َن َد"َ ،و َك َ
ُ م َح َّم ُد ُ
"الم ْ
قَ ،
الع َدن ُّيَ :
بن أَِبي ُع َمَر َ
ف ُ
دان الَ َ
ال ٍث َوأَْرَب ِع ْي َن .م ت س ق(.)6
س َن َة ثَ َ
أ َُبو َح ِاتٍمَ :كا َن ْت ِف ْي ِه َغف َل ٌةَ ،م َ
اتَ :
وثقه ابن معكين( ،)7والكدارقطني( ،)8والسكمعاني( ،)9وابكن األثيكر( ،)10وقكال أحمكد ا س َكف َرائِنِ ُّي :سكمع أحمكد بكن
ال صكالح ًا وككان بكه غفلكة
حنبل وسئل عمن نكتب فقال أمكا بمككة فكابن أبكى عمكر ،وقكال أبكو حكاتم :ككان رجك ً

و أريك عنككده حكديثاً موضككوعاً حكدث بككه عكن ابككن عيينككة ،وككان صككدوقاً( ،)11وقكال مسككلمة بكن القاسككم :ال بككيس
بك ككه( ، )12وذكك كره ابك ككن حبك ككان فك ككي الثقك ككا ( ،)13ووصك ككفه الفَ ِ
كي بقولك ككه :شك ككي ا سك ككالم( ،)14ووصك ككفه الك ككذهبي:
اسك ك ُّ
بالحافظ(.)15

قلت :ثقة.

الحج (ابن األثير :النهاية .)428/1

) (1حل المحرم :خرج من احرامه فجاز له ما يحرم عليه من محظو ار
) (2تَلبِيد َّ
ويق َمل إبقاء على الشعر وانما ُيلبد من يطول ُمكثه في
الش َع ِر :أن يجعل فيه شيء من صم عند ا حرام ،لئال َيش َع َ
ث َ
ا حرام (ابن األثير :النهاية .)224/4

) (3تقليد الهدى :وضع قالدة كعالمة في عنا الهدي من النعم ليعلم أَنه هدي (ابن األثير :النهاية .)99/4
عز َّ
الن َعم لتنحر تقرًبا إلى اهلل َّ -
) (4الهدي :وهو ما ُيه َدى إلى البي الحرام من َّ
وجل ،أو تكفير عن خطي ،فيطلا على جميع ا بل
وان لم تكن هدياً ،تسمية للشيء ببعضه (ابن األثير :النهاية .)254/5
) (5مسلم :صحيح ا مام مسلم ( )15( ،)902/2كتاب الحج )25( ،باب بيان أن القارن ال يتحلل إال في وق
ح (.)1229/179

تحلل الحاج المفرد،

) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)513وقد تعقبه الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،وقاال :بل ثقة (تحرير تقريب التهذيب .)333/3
) (7ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)542/2
) (8أبو بكر البرقاني :سؤال

البرقاني للدارقطني (ص.)45

) (9مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)200/10

) (10ابن األثير :اللباب في تهذيب األنساب (.)382/2
) (11ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)125/8
) (12ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)518/9
) (13ابن حبان :الثقا

(.)98 /9

) (14محمد بن أحمد الفاسي :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (.)323/2
) (15الذهبي :الكاشف (.)230/2
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ٍ
 ع ْبد ُدد الم ِج ْيد ِدد ْبد ُ ِ
دان ُمْر ِجئداً
صد ُدد ْو ٌ
ق ُي َخطديء َو َكد َ
َ
الع ِزْيد ِدز بد ِدن أَِبددي َرَّوادَ :
دن َع ْبددد َ
َ
()2
مائتَْي ِن .م. 4
س َن َة ِس ٍّ
ت َو َ
َم ْتُرْو ٌكَ ،م َ
ات َ

()1

دال:
أَ ْفد َدر َ
دان ،فَقَد َ
دن ِح َّبد َ
ط ْابد ُ

وثقه ابن معين( ،)3وأحمد ،وأبو داود ،والنسائي( ،)4والخليلي( ،)5وزاد أحمد :كان فيه غلكو فكي ا رجكاء ،وككان
يقككول :هكؤالء الشكككاك ،وقككال ابككن معككين :وابككن عليككة عككرض كتككب ابككن جكريج علككى عبككد المجيككد بككن أبككى رواد

فيصلحها له ،فقل  :ليحيى ما كن

أظن أن عبد المجيد هكذا ،قال :كان أعلم َّ
الناس بحديث ابن جريج ولكنه

لم يكن يبذل َنفسه للحديث( ،)6وسئل أحمد كيف هو فقال :كان مرجئاً ،قد كتب
أباه ،وكان مناف ًار البن عينية ،وكان أبو عبد اهلل يحدث عن المرجئ ،إِذا لم يكن داعية أَو مخاصم ًا( ،)7وقال
عنه ،وكانوا يقولكون :أفسكد

أيضاً :كان عالماً بابن جريج ،ولم يكن يبالى عمن حدث ،وله عنكد أهكل مككة قكدر ،فقيكل ألحمكد هكو موضكع
للرواية قال :ال أدري ،قال(أي أبو داود) :وسمع

بككه بككيس( ،)9وقككال ابككن عككدي :هككو ثبك

أحمد حدث عنه( ،)8وقال النسائي في موضع آخر :ليس

فككي ابككن جكريج خاصككة ،يعنككي أنككه فككي غيكره لككيس بككذاك ،وقككد ضككعفه

بعضهم مطلقاً( ،)10وروى له ابن عدي أحاديث ،ثم ق ال :كل هذه األحاديث غير محفوظة ،على أنه يثب

في

حديث ابن جريج ،وله عن ابن جريج أحاديث غير محفوظة ،وعامة ما أنكر عليه ا رجاء( ،)11وقال الذهبي

أيضاً :صدوا مرجئ كيبيه(.)12

هذا وقد تكلم فيه آخرون :فقكد ضكعفه ابكن سكعد وقكال :ككان كثيكر الحكديث وككان مرجئكاً( ،)13وقكال البخكاري:
سيل

محمد بن أبي عمر عن عبد المجيد بكن أبكى رواد فقكال :ضكعيف( ،)14وقكال البخكاري أيضك ًا :ككان يكرى

ا رجاء ،وكان الحميدي يتكلم فيه( ،)15وقال أيضاً :في حديثه بعض االختالف ،وال يعرف له خمسة أحاديث

) (1ا رجاء على معنيين :أحدهما :بمعنى التيخير والثاني :إعطكاء الرجكاء ،وأمكا إطكالا اسكم المرجئكة علكى الجماعكة بكالمعنى األول فصكحيح ،ألنهكم
كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد ،وأما بالمعنى الثاني فظاهر ،فإنهم كانوا يقولون :ال تضر مكع ا يمكان معصكية ،كمكا ال تنفكع مكع الكفكر طاعكة.

وقيككل ا رجككاء تككيخير حكككم صككاحب الكبي كرة إلككى يككوم القيامككة ،فككال يقضككى عليككه بحكككم مككا فككي الككدنيا؛ مككن كككون مككن أهككل الجنككة ،أو مككن أهككل النككار

(الشهرستاني :الملل والنحل .)139/1

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ، ) 361وقد تعقبه الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،وقاال :بل ثقة أخطي في أحاديث كما يخطكئ النكاس
وهو من أثب الناس في ابن جريج ،وانما ُنقم عليه ا رجاء ،فضعفه بعضهم بسبب ذلك ،وقد أطلا توثيقه :أحمد ،وغيره ،وقال ابكن عكدي :عامكة مكا
أُنكر عليه ا رجاء (تحرير تقريب التهذيب .)379/2

) (3انظر :ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري ( ،)60/3ورواية الدارمي (ص  ،)185وسؤال
) (4المزي :تهذيب الكمال (.)271/18

) (5أبو يعلى الخليلي :االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)233/1
) (6ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)86/3

) (7أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية المروزي (ص.)134
) (8أحمد بن حنبل :سؤاال

أبي داود للمام أحمد (ص .)236

) (9المزي :تهذيب الكمال (.)271/18

) (10ابن رجب :شرح علل الترمذي (.)807/2

) (11ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)47/7
) (12الذهبي :ميزان االعتدال (.)648/2
) (13ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)62/8

) (14العقيلي :الضعفاء الكبير (.)96/3

) (15البخاري :التاري الكبير (.)112/6
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ابن الجنيد (ص.)425

صحاح( ،)1وقال يعقوب بن سفيان :كان مبتكدعاً معانكداً داعيكة ،وكذبكه يحيكي بكن سكعيد القطكان( ،)2وقكال أبكو
حاتم :ليس بالقوي ،يكتب حديثه( ،)3وقال ابن حبان :منكر الحكديث جكدًا يقلكب األخبكار ويكروي المنكاكير عكن

المشكاهير فاسككتحا التككرك( ،)4وقككد رد ابككن حجككر :علككي تضككعيف ابكن حبككان لككه بقولككه :أفككرط ابككن حبككان فقككال:

متككروك( ،)5وقككال أبككو أحمككد الحككاكم :لككيس بككالمتين عنككدهم( ،)6وقككال الحككاكم :هككو ممككن سكككتوا عنككه( ،)7وقككال
الدارقطني :ال يحتج به ،يعتبر به وأبوه أيضا لين ،واالبن أثب

وقيكل أنكه مرجكئ( ،)8وقكد ذككره ابكن حجكر فكي

المرتبة الثالثة من المدلسين ،وال يحتج به إال إذا صرح بالسمار(.)9

خالصة القول فيه :الراجح أنه ثقة يدلس ،وقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود وغيرهم.
ي موالَ ُهم ،الم ِّك َّيِ :ثقَ ٌة فَ ِق ْي ٌه فَ ِ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
س َوُيرسل،
اض ٌلَ ،و َك َ
َ
ان ُي َدلِّ ُ
بن َع ْبد َ
ُم ِو ُّ َ ْ ُ َ
بن ُجَرْي ٍج األ َ
َ
()10
الس ْب ِع ْي َن ،وِقْي َل :ج َاز َ ِ
ثب ْت .ع .
س َن َة َخ ْم ِس ْي َن أ َْو َب ْع َد َهاَ ،وقَ ْد َج َاز َّ
َم َ
المائةَ ،ولَ ْم َي ُ
َ
َ
ات َ

ع ككده اب ككن حج ككر ف ككي المرتب ككة الثالث ككة م ككن م ارت ككب المدلس ككين ،وق ككال :وص ككفه النس ككائي وغيك كره بالت ككدليس ،وق ككال

الدارقطني :شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ،ال يدلس اال فيما سمعه مكن مجكروح ( ،)11وأمكا

بالنسبة إلى إرساله فقد ذكر ابن المديني :أنه لم يلا أحدًا
اف ٍع ،أَبدو عبدد اللَّ ِده الم ِدد ِ
َ ن ِ
ين ُّيَ ،مدولَى ْاب ِدن ُع َم َدر:
ُ َ
َ
مائ ٍة ،أ َْو َب ْع َد َذلِ َك .ع (.)13
َو َ
تخريج الحديث:

من الصحابة(.)12
ش َدرةَ
س ْدب َع َع ْ
دهَ ،م ْ
دت فَ ِق ْي ٌ
ده ْورَ ،م َ
ِثقَد ٌة ثَْب ٌ
شُ
سد َن َة َ
دات َ

-1أبو نعيم ،)328/3( ،ح( ،)2855كتاب الحج ،باب من يحرم من مكة أيكن يحكرم ،مكن طريكا محمكد بكن
بكر عن ابن جريج به ،بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث صحيح أخرجه ا مام مسلم.

) (1الذهبي :ميزان االعتدال (.)648/2

) (2يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)52/3
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)64/6
) (4ابن حبان :المجروحين (.)161/2

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)361
) (6ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)381/6
) (7الحاكم :سؤاال

السجزي للحاكم (ص.)183

) (8أبو بكر البرقاني :سؤاال
) (9ابن حجر :طبقا

البرقاني للدارقطني (ص.)47

المدلسين (ص.)41

) (10ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)363
) (11الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (ص .)147

) (12العالئي :جامع التحصيل (ص.)229

) (13ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)559
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حديث رقم2 :

ِ
ِ
كيَ ،عك ِكن ابك ِكن
ان ال َمخ ُزو ِمك ُّ
قككال ا مككام مسككلم (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا ابك ُكن أَبِككي ُع َمك َكرَ ،حك َّكدثََنا ه َشككام َيعنككي ابك َكن ُسكلَي َم َ
()2
()1
ِ
امَأر ٍَة إَِّال َو َم َع َها ُذو َم ْحَرٍم(.)4( ")3
ُج َريجِ ،بهَ َذا ا ِ س َناد َنح َوهُ َ ،ولَم َيذ ُكرَ" :ال َي ْخلُ َو َّن َر ُج ٌل ِب ْ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ ()6
()5
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ش ِدرْي َن
سد َن َة س ٍّ
دت َوع ْ
دتَ ،م َ
الج َمح ُّي َم ْوالَ ُه ُم :ثقَد ٌة ثَْب ٌ
َ ع ْمُرو ُ
الم ِّك ُّي ،أ َُبو ُم َح َّمد األَثَْرُم ُ ،
داتَ :
بن د ْي َنار َ
مائ ٍة .ع(.)7
َو َ
ِ
عبدَ ،م ْوَلى ْاب ِن َع َّب ٍ
مائ ٍة .ع(.)8
س َن َة أَْرَب ٍع َو َ
الم ِّك ُّيِ :ث َق ٌةَ ،م َ
َ نافذ أ َُبو َم َ
ات َ
اسَ ،
تخريج الحديث:

-1خ ،)72/4( ،ح( ،)56( ،)3061كتاب الجهاد والسير ،باب كتابة ا مام الناس ،من طريا سفيان ابن
عيينكة ،وجكه ،)968/2( ،ح( ،)25( ،)2900كتككاب المناسكك )7( ،بككاب المكرأة تحككج بايكر ولككي ،مكن طريككا

شعيب بن إسحاا كالهما عن ابن جريج به ،مختص اًر.

-2حكم ،)288/5( ،ح( ،)3231وح( ،) 3232مكن طريككا يحيكي بككن سكعيد القطكان ،وروح بككن عبكادة كالهمككا
عن ابن جريج به ،بنحوه(.)9

درجة إسناد الحديث:

الحديث صحيح أخرجه ا مام مسلم.

ِ
كال أَُبكو َبككرَ :ح َّكدثََنا
انَ ،ق َ
) (1نحوه :نحو قول ا مام مسلم (رحمه اهلل) في صحيحهَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَ ِبي َشيَب َةَ ،وُزَهي ُر ب ُن َحرب ،ك َال ُه َما َعكن ُسكفَي َ
ب َيقُو ُل"َ :ال َيخلُكو َّن ر ُجكل بِكام أرَة ِإالَّ
الَ :س ِمع ُ اب َن َعبَّاسَ ،يقُو ُلَ :س ِمع ُ َّ
ان ب ُن ُعَييَنةََ ،ح َّدثََنا َعم ُرو ب ُن ِد َينارَ ،عن أَبِي َمعَبد ،قَ َ
النبِ َّي (َ )يخطُ ُ
ُسفَي ُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
كول اهلل ،إِ َّن ام َأرَتكي َخ َرَجك َح َّ
اجكةًَ ،وِانِّكي اكتُتبك ُ فكي َغكزَوِة َكك َذا َو َكك َذا،
َو َم َعهَا ُذو َمح َرمَ ،وَال تُ َسكاف ِر ال َم أ
كالَ :يكا َر ُس َ
كام َرُجكل ،فَقَ َ
كرَةُ إِال َم َ
كع ذي َمح َكرم" ،فَقَ َ
ِ
كك" ص ككحيح ا م ككام مس ككلم )15( ،)978/2( ،كت ككاب الح ككج )74( ،ب ككاب س ككفر المك كرأة م ككع مح ككرم إل ككى الح ككج وغيك كره ،ح
كع ام َأرَتِ ك َ
قَ ك َ
كال" :انطَل ككا فَ ُح ك َّكج َم ك َ
(.)1341/242

) (2الخلوة :االختالء واالنفراد عن الناس (ابن األثير :النهاية .)74/2
احهَا من األقارب كاألب واالبن واألخ والعم ومن يجري مجراهم (ابن األثير :النهاية .)373/1
المح َرِم :من ال يحل له ِن َك ُ
)ُ (3ذو َ
) (4مسلم :صحيح ا مام مسلم ( )15( ،)978/2كتاب الحج )74( ،باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ،ح(.)1341/242
سنه متفتته (السمعاني :األنساب .)112 /1

) (5األَث َرم :هي نسبة لمن كان
الج َم ِحككى :نسككبة إلككى جمككح وهككم بطككن مككن ق كريش وهككو جمككح بككن عمككرو بككن هصككيص ابككن كعككب بككن لك َكؤي بككن غالككب بككن فهككر بككن مالككك ابككن
)ُ (6
النضر(السمعاني :األنساب .)326 /3
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)421
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)558
) (9جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل الضحاك بن مخلد وعبد اهلل بن وهب عند الطحاوي فكي "شكرح معكاني

ا ثار" ،ح( ،)3495-3493ومن قبل الحسين بن سعيد عند أبو نعيم في "المسند المستخرج" ،ح(.)3125
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حديث رقم3:

َّ ِ
ِ
َّ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي ِه َشكام
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام مسلم (رحمه اهلل)َ :حدثََنا اب ُن أَبي ُع َم َرَ ،حدثََنا ه َش ُ
ول ِ
القُرُد ِ
وس ُّيَ ،ع ِن اب ِن ِس ِ
دب( ،)1فَ َم ْدن
اهلل ( )قَ َ
الَ :س ِمع ُ أ ََبا ُه َري َرةََ ،يقُو ُل :إِ َّن َر ُس َ
ين ،قَ َ
الَ" :ال َتلَقَّ ُدوا ا ْل َج ْل َ
ير َ
()2
ِ
وق ،فَ ُه َو ِبا ْل ِخ َي ِ
ار"(.)3
س ِّي ُدهُ ُّ
َت َلقَّاهُ فَا ْ
الس َ
شتََرى م ْن ُه ،فَِإ َذا أَتَى َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()5
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َثبت َّ
الن ِ
س ٍ
اس في ْاب ِن س ْدي ِرْي َن،
ص ِر ُّ
ان األ َْزِد ُّ
بن َح َّ
ِ ه َ
ام ُ
ي  :ث َق ٌة ،م ْن أ َ
ي القُْرُد ْوس ُّي  ،أ َُبو َع ْبد اهلل َ
الب ْ
شُ
دان ي ِ
اء م َقا ٌل ألَ َّن ُ ِ
وِفي ِرواي ِت ِه ع ْن :الحس ِن وع َ ٍ
س ْدب ٍع ،أ َْو ثَ َم ٍ
دان َوأَْرَب ِع ْدي َن.
رسد ُل َع ْن ُه َمداَ ،م َ
ده قْي َدلَ :ك َ ُ
َ َ ََ
ََ َ
سد َن َة َ
دات َ
َ
ط َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

ع(.)6

وثقككه ابككن سككعد( ،)7وابككن معككين( ،)8والعجلككي( ،)9وابككن أبككي شككيبة( ،)10وذك كره ابككن حبككان فككي الثقككا ( ،)11وقككال
صالح( ،)12وقال أيضاً :عندي ال بيس به( ،)13وقال أبو حاتم :صدوقاً ،وككان يتثبك

فكي رفكع األحاديكث عكن

محمد بن سيرين ،وقال أيض ًا :يكتب حديثه( ،)14وقال ابن عدي :حديثه مستقيم ولم أر في أحاديثه منكك ًار إِ َذا
حككدث عنككه ثقككة ،وهككو صككدوا ال بككيس بككه ( ،)15وقككال شككعبة :دمككر عليككه ( ،)16وقككال أيض كاً :لككو حابي ك

لحابي

أحككداً

هشام بكن حسكان ،ككان خشكبياً ،ولكم يككن يحفكظ( ،)17وقكال أيضكاً :عليكك بحجكاج ومحمكد بكن إسكحاا،

فإنهمكا حافظكان ،وأككتم علكى عنكد البصكريين فكي خالكد وهشكام ،وقكال الكذهبي معقبك ًا :هكذا قكول مطكروح ،ولككيس

) (1الجلب :ما يجلب للبيع من كل شيء (ابن األثير :النهاية .)282/1
الركبان :هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشتري منه سلعته بكالوكس وأقكل مكن
ب أو ُّ
) (2تَلَقِّي ال َجل َ
ثمن المثل ،وذلك تارير محرم ولكن الشراء منعقد ،ثم إِذا كذب وظهر الابن ثب الخيار للبائع (ابن منظور :لسان العرب .)256/15
) (3مسلم :صحيح ا مام مسلم )21( ،)1157/3( ،كتاب البيور )5( ،باب تحريم تلقي الجلب ،ح (.)1519/17
ردوسي :نسبة إلى درب القراديس بالبصرة ،القراديس بطن من األزد نزلوا محلة بالبصرة فنسب
) (4القُ ُ
(السمعاني :األنساب .)368/10
البص ِرى :نسبة الى البصرة وهي بلدة في العراا (السمعاني :األنساب .)253/2
)َ (5
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)572
) (7ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)271/7

) (8ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)223
) (9العجلي :تاري الثقا

(.)328/2

) (10ابن شاهين :تاري أسماء الثقا
) (11ابن حبان :الثقا

(.)567/7

(ص.)250

) (12أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)411/1
) (13المزي :تهذيب الكمال (.)181/30

) (14ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)55/9

) (15ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)416/8
) (16ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)55/9
) (17المزي :تهذيب الكمال (.)181/30
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المحلة إليهم

شعبة بمعصوم من الخطي في اجتهاده ،وهذه زلة من عالم ،فإن خالد الحكذاء وهشكام بكن حسكان ثقتكان ثبتكان،

وا خران فالجمهور على أنه ال يحتج بهما( ،)1وقال الذهبي :ثقة ،ال يلتف

إلى قول شعبة فيه(.)2

قلت :ثقة ثب  ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين(.)3
 مح َّم ُد ُ ِ
ي( ،)4أ َُبو َب ْك ٍر ِ
صِ
ان َال َيَرى
ص ِر ُّ
ار ُّ
ت َعا ِب ٌد َك ِب ْيُر ال َق ْد ِرَ ،ك َ
يِ :ثقَ ٌة ثَْب ٌ
ابن أَِبي َع ْمَرةَ َ
َُ
الب ْ
بن س ْي ِرْي َن األَ ْن َ
()5
ٍ
مائة .ع .
ِّ
س َن َة َع ْ
ش ٍر َو َ
الم ْع َنىَ ،م َ
ات َ
الرَواي َة ِب َ
تخريج الحديث:

-1س ،)21/6( ،ح( ،) 30( ،)6048كتاب الحكج ،بكاب التلقكي ،مكن طريكا الحجكاج بكن محمكد المصيصكي
عن ابن جريج به ،بلفظه(.)6

درجة إسناد الحديث:

الحديث صحيح أخرجه ا مام مسلم.

حديث رقم4:

َّ ِ
ِ
َّ
ان َو ُهك َكو ابك ُكن ِعك ِرَم ك َة بك ِكن َخالِككد
كام بك ُكن ُس كَلي َم َ
قككال ا مككام مسككلم (رحمككه اهلل)َ :حككدثََنا ابك ُكن أَبككي ُع َمك َكرَ ،حككدثََنا ه َشك ُ
َن أ ََبا َبك ِر ب َن ُم َح َّم ِد ب ِن َعم ِرو ب ِن َحزم ،أَخ َب َرهُ ،أ َّ
ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ح َّدثَنِي اب ُن أَبِي ُح َسين ،أ َّ
َن ُع َم َر
يث أَبِكي بك ِكر ب ِكن عب ِكد ال َّكرحم ِن ،عكن ح ِكد ِ
يز ،ح َّدثَه ،عن ح ِد ِ
ِ
يث أَبِكي ُه َري َكرةََ ،ع ِكن َّ
كي (ِ ،)فدي
النبِ ِّ
َ َ
َ
َ
ب َن َعبد ال َع ِز ِ َ ُ َ َ
َ
()8
()7
ْه" :أ ََّن ُه لِ ِ ِ ِ
اع ُه"(.)9
َّ
الر ُج ِل الَّ ِذي ُي ْع ِد ُم  ،إِ َذا ُو ِج َد ِع ْن َدهُ ا ْل َمتَاعُ َ ،وَل ْم ُي َفِّرق ُ
صاح ِبه َّالذي َب َ
َ

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ ( )10
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ديَّ ،
بن َعامر ِ
ارث ِ
الح ِ
س ْي ٍن ِ
الن ْدوَفل ُّي  :ث َقد ٌة َعدال ٌم
َ ع ْب ُد اللَّه ْب ُن َع ْبد َّ
بن َن ْوَف ٍل ا ْل َم ِّك ُّ
بن َ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي ُح َ
ِبالم َن ِ
اس ِك .ع (.)11
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1الذهبي :ميزان االعتدال (.)295/4

) (2الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)418

المدلسين (ص .)47

) (3ابن حجر :طبقا
ص ِاري :نسبة الى األنصار ،وهم جماعة من أهل المدينة من الصحابة من أوالد األوس والخزرج ،قيل لهم األنصار لنصرتهم
) (4األَن َ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم( -السمعاني :األنساب .)368/1

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)483
) (6جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل موسى بن طارا عند أبو عوانة في "المستخرج" ،ح (.)4907

) (7يعدم :يفلس ويفتقر (ابن األثير :النهاية .)192/3

) (8المتار :كل ما ُينتفع به من عروض الدنيا ،قليلها وكثيرها (ابن األثير :النهاية .)293/4
) (9مسلم :صحيح ا مام مسلم ( )22( ،)1193/3كتاب المساقاة )5( ،باب من أدرك ما باعه المشتري وقد أفلس فله الرجور فيه ،ح

(.)1559/23
)َّ (10
النوَفلِي :نسبة إلى نوفل بن عبد مناف عم عبد المطلب جد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم(-السمعاني :األنساب .)205/ 13
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)311
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اضي ،اسم ُه و ُك ْنيتُه و ِ
ي( ،)1ا ْلم َد ِن ُّي القَ ِ
يَّ ،
الن َّج ِ
األنص ِ
اح ٌدَ ،وِقْي َل:
 أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزٍم
ار ُّ
ار ُّ
ُْ َ َ َ
َ
َ
مائ ٍةَ ،وِقْي َلَ :غ ْيُر َذلِ َك .ع(.)2
س َن َة ِع ْ
ش ِرْي َن َو َ
إَِّن ُه ُي ْك ِني أ ََبا ُم َح َّم ٍدِ :ثقَ ٌة َعا ِب ٌدَ ،م َ
ات َ
ُم ُه :أ ُُّم ع ِ
اص األُم ِو ُّ ِ
ِ
ُ ع َمَر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
دت
الم ْؤ ِم ِن ْي َن ،أ ُّ
اص ٍدم ِب ْن ُ
يز ْب ُن َمْرَو َ
َ
ي ،أَم ْيُر ُ
ان ْب ِن ا ْل َح َكم ْب ِن أَِبي ا ْل َع ِ َ
ان َكالو ِزْير ،وولِي ِ
ع ِ
الخطَّ ِ
بن ُع َمَر ِ
اصِم ِ
الخالَفَة َب ْع َدهُ ،فَ َّ
عد
بن َ
الم ِد ْي َن ِة لِ ْل َولِ ْي ِدَ ،و َك َ
َ
َ
سلَ ْي َم َ َ
ان َم َع ُ
ابَ ،ولِي إِ ْمَرةَ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
سد َنتَ ِ
دف.
َم َع ال ُخلَفَاء َّ
ص ٌ
س َن َة إِ ْح َدى َو َ
الراشد ْي َنَ :م َ
ان َوِن ْ
س َن ًةَ ،و ُم َّدةُ خالَفَتده َ
بع ْو َن َ
مائةَ ،ولَ ُه أَْر ُ
ات في َر َج ٍبَ ،
ع(.)3
ِ ِ
بن ِ
بن ِه َ ِ
ار ِث ِ
الح ِ
الر ْح َم ِن ِ
اس ُمهُ ُم َح َّمدَ ،وِقْي َل:
بن َع ْب ِد َّ
 أ َُبو َب ْك ٍر ُ
بن َ
الم َدن ُّي ،قْي َلْ :
الم ْخُزْو ِم ُّيَ ،
المغ ْيَرِة َ
شام ِ ُ
ِ
سد َن َة
اس ُم ُهَ ،و ُك ْن َيتُه أ َُبو َع ْب ِد َّ
اس ُدم ُه ُك ْن َيتُدهِ :ثقَد ٌة فَ ِق ْيد ٌه َعا ِب ٌددَ ،م َ
الدر ْح َم ِنَ ،وِقْي َدلْ :
المغ ْيَرِةَ ،وِقْي َل :أ َُبو َب ْك ٍر ْ
داتَ :
ُ
()4
س ِع ْي َنَ ،وِقْي َلَ :غ ْيُر َذلِ َك .ع .
أَْرَب ٍع َوِت ْ
تخريج الحديث:

 -1س ،)84/6( ،ح( ،)30( ،)6229كتاب ال حج ،باب الرجل يبتار البيع فيفلس ،ويوجد المتار بعينه ،من
طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به ،بنحوه(.)5

درجة إسناد الحديث:

الحديث صحيح أخرجه ا مام مسلم.

حديث رقم5:

ِ
ِ
كيَ ،عك ِكن ابك ِكن
ان ال َمخ ُزو ِمك َّ
قككال ا مككام مسككلم (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا ابك ُكن أَبِككي ُع َمك َكرَ ،حك َّكدثََنا ه َشككام َيعنككي ابك َكن ُسكَلي َم َ
ِ (.)7
النبِ ِّي ( )بِ ِمث ِل( )6ح ِد ِ
وسى ب ُن ُعق َب َةَ ،عن َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َرَ ،ع ِن َّ
يث ُع َبي ِد اهلل
َ
ُج َريج ،أَخ َب َرنِي ُم َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
دازيَ ،لدم ي ِ
ده إِم ِ
ِ ِ
اش ،األ ِ
ي ،م ْوَلى ِ
آل ُّ
بن أَِبي َع َّي ٍ
الم َغ ِ
بن ُع ْق َب َة ِ
َن
صد َّ أ َّ
سى ُ
ْ َ
َ
ُ م ْو َ
دام فدي َ
َسد ُّ َ
الزَب ْي ِر :ث َق ٌة َفق ْي ٌ َ ٌ
س َن َة إِ ْح َدى َوأَْرَب ِع ْي َن َوِقْي َلَ :غ ْيُر َذلِ َك .ع(.)8
ْاب ُن َم ِع ْين لَ َّي َن ُهَ ،م َ
ات َ
اف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ،ر ِ
َ ن ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ ََ َ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

النج ِ
)َّ (1
َّاري :نسبة إلى بني النجار وهي قبيلة من الخزرج (السمعاني :األنساب .)35/13
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)624
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)415
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)623

) (5جاء متابعة :لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل موسى بن طارا عند أبو عوانة في "المستخرج" ،ح (.)5230
ِ
وح َّكدثََنا اب ُكن
) (6مثل حديث عبيد اهلل :هكو قكول ا مكام مسكلم (رحمكه اهلل) فكي صكحيحهَ :ح َّكدثََنا أَبُكو َبك ِكر ب ُكن أَبِكي َشكيَبةََ ،ح َّكدثََنا َعب ُكد اهلل ب ُكن نُ َميكر ،ح َ
كول ِ
نُميككر ،حك َّكدثََنا أَبِككي ،حك َّكدثََنا عبيك ُكد ِ
اهللَ ،عككن َنك ِافعَ ،عك ِكن ابك ِكن ُع َمك َكر ،أ َّ
ب ال َخمك َكر ِفككي الك ُّكدنَيا لَككم َيشك َكربهَا ِفككي ا ِخك َكرِة ،إِ َّال أَن
اهلل ( )قَك َ
َن َر ُسك َ
"مككن َشك ِكر َ
َُ
َ
َ
كالَ :
َ
وب" ،صحيح ا مام مسلم ( )36( ،)1588/3كتاب األشربة )8( ،باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في االخرة
َيتُ َ

ح (.)2003/78

) (7مسلم :صحيح ا مام مسلم ( )36( ، )1588/3كتاب األشربة )8( ،باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في االخرة،
ح (.)2003/78

) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)552
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تخريج الحديث:

-1حم ،)439/8( ،ح( ،) 4823من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به ،بلفظه(.)1
درجة إسناد الحديث:

الحديث صحيح أخرجه ا مام مسلم.

حديث رقم6:

الرح َم ِن ب ِن
الَ :و ُح ِّدث ُ َعن َعب ِد َّ
قال ا مام أبو عبد اهلل العدني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
اد( )2ور ِ
كال" :مد ْدن َكد َ ِ
َن َّ
َعبك ِكد اللَّك ِكه بك ِكن َسككابِط ،أ َّ
احلَ د ٌة(َ ،)3فلَد ْدم َي ُحد َّ
النبِك َّ
ده َمد َدر ٌ
سد ُ
دجَ ،ولَد ْدم َي ْح ِب ْ
دان ع ْند َددهُ َز ٌ َ َ
كي (َ )قك َ َ
ود ًّيا ،أَو َنصر ِان ًّيا ،أَو م ْيتَ ًة ج ِ
ان جائر ،أَو حاج ٌة ظَ ِ
اهَرةٌَ ،ف ْل َي ُم ْت َي ُه ِ
اهلِ َّي ًة(.)5(" )4
َ
َ
س ْلطَ ٌ َ ٌ ْ
س ،أ َْو ُ
َحا ِب ٌ
ْ َ
ْ َْ
دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
دن ع ْب ِدد اللَّ ِده ْب ِدن ع ْبددِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سدا ِبطَ ،و ُه َدو َّ
َ ع ْب ُد َّ
َ
ويقدالْ :اب ُ َ
الصدح ْي ُ ،
سا ِبطُ ،
ويقالْ :اب ُن َع ْبد اللَّه ْب ِن َ
الر ْح َم ِن ْب ُن َ
الر ْح َم ِن ا ْل ُج َم ِحي ا ْل َم ِّكيِ :ثقَ ٌة َك ِث ْيٌر ِ
شَرةَ .م.)6( 4
َّ
س َن َة ثَ َم ِان َي َع ْ
رسالَ ،م َ
ات َ
اا َ
ّ
تخريج الحديث:

 -1مك ككي ،)1122/2( ،ح( ،)1826وش ،)305/3( ،ح( ،)8( ،)14450كتك ككاب الحك ككج ،بك ككاب فك ككي الرجك ككل
يم ككو ول ككم يح ككج وه ككو ُموس ككر ،وأخب ككار مك ككة للف ككاكهي ،)380/1( ،ح( ،)802والس ككنة ألب ككي بك ككر الخ ككالل،

( ،)46/5ح( ،)1577ح( ،) 1579من طريا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط به ،بنحوه ،ورواه

أحمد في كتاب ا يمان ،من طريا سفيان وابن علية عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط ،عن رسول اهلل -

صك ككلى اهلل عليك ككه وسك ككلم -مرس ك كالً ،وقك ككال الزيلعك ككي :وهك ككو الصك ككحيح( ،)7وذكك ككر ابك ككن الجك ككوزي هك ككذا المك ككتن فك ككي

"الموضككوعا " ،) 210/2( ،مككن ثككالث طككرا أحككدهما عككن ابككن سككابط عككن أبككي أمامككة ،وقككال :هككذا حككديث ال
يصح ،وقال العقيلي والدارقطني :ال يصح فيه شيء( ، )8وقال ابكن حجكر :ولكه طكرا أحكدها أخرجكه سكعيد بكن
منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرا عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن ابن سابط عن
أبي أمامة بلفظ "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة" والباقي مثله لفظ البيهقي ولفظ أحمد "من كان ذا يسار

فما

ولم يحج" الحديث وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ ،وقد خالفه سفيان الثوري فيرسله ،رواه أحمد فكي

كتاب ا يمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال رسول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسكلم "-مكن
) (1جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريج أيض كاً  :مككن قبككل الحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد الطرسوسككي فككي "مسككنده"،

ح( ،)89والروياني في "مسنده" ،ح( ،)1430وأبو عوانة في "المستخرج" ،ح( ،)7967والبيهقي في "شعب ا يمان" ،ح(.)5182

) (2الزاد :هو الطعام والشراب (ابن منظور :لسان العرب .)199/3
الر ِ
احلَة :البعير القوي على األسفار واألحمال ،وهي التِي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلا وحسن المنظر
)َّ (3
(ابن منظور :لسان العرب .)277/11

) (4ميتة جاهلية :أي كما يمو أهل الجاهلية ،من الضالل والفرقة (ابن األثير :النهاية .)370/4
) (5ابن أبي عمر العدني :ا يمان (ص ، )103تابع باب المجاهدة على ترك الحج ،ح (.)37
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)340انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)222
) (7الزيلعي :نصب الراية (.)412/4

) (8ابن حجر :التلخيص الحبير (.)486/2
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ما

ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مكرض حكابس أو سكلطان ظكالم أو حاجكة ظكاهرة" فكذكره مرسكالً ،وككذا ذككره

ابككن أبككي شككيبة عككن أبككي األحككوص عككن ليككث مرس كالً ،وأورده أبككو يعلككى مككن طريككا أخككرى عككن ش كريك مخالفككة

للسناد األول وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف ،الثكاني عكن علكي بكن أبكي طالكب مرفوعك ًا مكن ملكك
زادا وراحلة تبلاه إلى بي اهلل ولكم يحكج فكال عليكه أن يمكو يهوديكاً أو نصكرانياً وذلكك ألن اهلل قكال فكي كتابكه
{وهلل علككى النككاس حككج البيك

مككن اسككتطار إلى كه سككبيال[ لآل عمكران ،]97 :ورواه الترمككذي وقككال :غريككب وفككي

إسنا ده مقال والحارث يضعف وهالل بن عبد اهلل الكراوي لكه عكن أبكي إسكحاا مجهكول ،وسكئل إبكراهيم الحربكي
عنه فقال من هالل ،وقال ابن عدي :يعرف بهذا الحديث وليس الحديث بمحفوظ وقال العقيلي :ال يتابع عليه

وقد روي عن علي موقوفاً ولم يرو مرفوع ًا من طريا أحسن من هذا ،وقال المنكذري :طريكا أبكي أمامكة علكى
ما فيها أصلح من هذه الثالث عن أبي هريرة رفعه من ما ولم يحج حجة ا سالم في غير وجكع حكابس أو
حاجككة ظككاهرة أو سككلطان جككائر فليم ك

أي الميتككين شككاء إمككا يهوديككا أو نص كرانيا ،رواه ابككن عككدي مككن حككديث

عبدالرحمن القطائي عن أبي المهزم وهما متروكان عن أبي هريرة وله طريا صحيحة إال أنها موقوفة رواهكا

ال إلى هذه األمصار فينظروا
سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال :لقد همم أن أبعث رجا ً
كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ،لفكظ سكعيد ولفكظ البيهقكي أن
عمر قال" :ليم

ولم يحج ووجد لذلك سكعة وخليك

يهوديا أو ن صرانيا يقولها ثالث م ار رجل ما

سكبيله"،

ال ومحملكه علكى مكن
قال ابن حجر :واذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهكذا الحكديث أصك ً
اسككتحل التككرك وتبككين بككذلك خطككي مككن ادعككى أنككه موضككور واهلل أعلككم( ،)1وقككال الزركشككي :فككي تخ كريج أحاديككث

الرافع ي أخطي ابكن الجكوزي بكذكر هكذا الحكديث فكي الموضكوعا

إذ ال يلكزم مكن الجهكل بحكال الكراوي أن يككون

حديثككه موضككوع ًا ( ، )2وقككال الكنككاني :بعككد أن سككاا كككالم الحككافظ ابككن حجككر :فككإذا انضككم هككذا الموقوف(الككذي
ال ومحمله على من استحل الترك وتبين لذلك
أخرجه البيهقي) إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أص ً
خطي من ادعى أنه موضور ،قل  ( :أي الكنكاني) وعكن بعضكهم أنكه علكى سكبيل التالكيظ والتنفيكر والتحكريض

على المبادرة إلى قضاء الفرض ،وعن بعضهم أنه على سبيل التمثيكل ألن اليهكودي والنصكراني ال يحكج فمكن
ما

ولم يحج كان كاليهودي والنصراني ،ثم قال السيوطي :ومن شواهده ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسكيره

عن ابن عمر قال :من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافر ،ثم تال هذه ا ية:

{ومن كفر فإن اهلل غني عن العالمين[ ،وأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر قكال :مكن وجكد

ال سنة ثم سنة ثم ما ولم يحج لم يصل عليكه ألنكه ال يكدرى مكا يهوديك ًا أو نصكراني ًا ،قلك (:
إلى الحج سبي ً
أي الكناني) وتعقبه الحافظ ابن حجر أيض ًا فيما رأيته بخطه على حاشية الموضوعا البن درباس بين ابن

الجوزي نفسه قد أخرج هذه األحاديث بالتحقيا محتجاً بها فإن كان
واهلل تعالى أعلم(.)3
درجة إسناد الحديث:

موضوعة فكيف جاز لكه االحتجكاج بهكا

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولى :ا رسال ،والثانية :تدليس ابن جريج وقد عنعن.

) (1ابن حجر :التلخيص الحبير (.)486/2

) (2السيوطي :الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة (.)100/2

) (3الكناني :تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة (.)168/2
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حديث رقم7:

ال :أَخ َب َرنِي َعب ُد اللَّ ِه ب ُن نُ َعيم ،أ َّ
َن
قال ا مام أبو عبد اهلل العدني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
َن ُعمر ب َن ال َخطَّ ِ
ال" :لِ َي ُم ْت َي ُه ِ
َّ
صَر ِان ًّيا -
الرح َم ِن ب ِن َعرَزم األَش َع ِر َّ
اك ب َن َعب ِد َّ
اب ،قَ َ
الض َّح َ
ود ًّيا ْأو َن ْ
ي ،أخ َب َرهُ ،أ َّ َ َ
ِِ
مر ٍ
س ِبيلُ ُه"(.)1
ث َّ
ثََال َ
اتَ ،ر ُج ٌل َم َ
س َع ًة ،و ُخلِّ َي ْت َ
ات َوَل ْم َي ُح َّجَ ،و َج َد ل َذل َك َ
دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()3
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الحد ْيث .قد .
َ ع ْب ُد الله ْب ُن نُ َع ْيم ْب ِن َه َّمام ا ْلقَ ْين ُّي
الشام ِّيَ :عا ِب ٌد لَ ِّي ُن َ
سئل عنه ابن معين ،فقال :مظلم( ،)4وقال الذهبي :ليس بشيء( ،)5وذكره ابن حبان في الثقكا

( ،)6وقكال ابكن

حجر :نقل ابن خلفون أن ابن نمير وثقه ،وقال البناني :قول ابن معين مظلم يعني أنكه لكيس بمشكهور ،وقكال

أبو حاتم :في ترجمة سليمان بن شهاب أن عبد اهلل هذا مجهول(.)7

قلت :لين الحديث.

()8
س َن َة َخ ْم ٍ
الر ْح َم ِن ِ
س
َّ 
بن َعْرَز ٍب ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
بن َع ْب ِد َّ
الض َّح ُ
الر ْح َم ِن أ َْو أ َُبو ُزْر َعة الطَّ َبَر ِان ُّي ِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
اك ُ
ات َ
مائ ٍة .قد ت ق(.)9
َو َ
تخريج الحديث:
-1هككا ،)546/4( ،ح( ،) 12( ،)8661كت ككاب الحككج ،ب ككاب إمكككان الح ككج ،مككن طري ككا الحجككاج ب ككن محمككد
المصيصي قال ابكن جكريج أخبرنكي عبكد اهلل بكن نعكيم أن الضكحاك بكن عبكد الكرحمن األشكقري ،أخبكره أن عبكد
الرحمن بن غنم به ،بنحوه وفيه زيادة(.)10
-2المناسككك البككن أبككي عروبككة ،)8( ،ح( ،)4وش ،)305/3( ،ح( ،)8( ،)14456كتككاب الحككج ،بككاب فككي
الرجل يمو ولم يحج وهو موسر ،والسنة ألبو بكر بن الخالل ،)45/5( ،ح( ،)1573ورواه أحمد في كتاب
ا يمان ،كما قال الزيلعي في نصب الراية ،) 412/4( ،جميعهم من طريا عدي بن أبي عدي عن الضحاك
بن عبد الرحمن به ،ولفظه "من ما وهو موسر ولم يحج ،فليم إن شاء يهوديا ،وان شاء نصرانيا " ،وقال
ابن كثير :وقد روى أبو بكر ا سماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو األوزاعي :حدثني إسماعيل بكن عبيكد

) (1ابن أبي عمر العدني :ا يمان (ص ،)105تابع باب المجاهدة على ترك الحج ،ح (.)38
) (2ال َقينِ ُّي :نسبة إلى القين واسمه النعمان بن جسر بن شيع اهلل بن أسد ابن وبرة بن تالب بن حلوان بن عمران بن الحاف
(ابن األثير :اللباب في تهذيب األنساب .)71/3

) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)372

) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)185/5
) (5الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)231
) (6ابن حبان :الثقا

(.)9/7

) (7ابن حجر :تهذيب التهكذيب ( ، )56/6وتعقكب الكدكتور :بشكار عكواد ابكن حجكر وقكال :ومكا نقلكه ابكن حجكر عكن أبكي حكاتم فيكه نظكر فبعكد الرجكور
إلى ترجمة سليمان بن شهاب من الجكرح والتعكديل لكم نجكد ذكك اًر لعبكد اهلل هكذا ،بكل قكال :سكمع عبكد اهلل بكن معتمكر" وفكي الهكامش :ويُقكال :ماكنم .فكابن
ماكنم ذا قيكده الخطيكب وابكن مكاكوال بفكتح المكيم وسككون الاكبن المعجمكة وفكتح النككون بعكدها مكيم .وقكال ابكن حجكر فكي "االصكابة" :وقكال أبكو حكاتم وأبككو
أحمد العسكري وابن عبد البر في اسكم ابيكه :المعتمكر" .قلك  :وسكواء أككان ابكن معتمكر أم ابكن ماكنم فهكو غيكر عبكد اهلل هكذا ،ومكا نظكن ابكن حجكر إال

واهما في نقله ،واهلل أعلم (هامش :تهذيب الكمال .)225/16
) (8الطََّب َرانِ ُّي :نسبة إلى طبرية الشام ،وهي مدينة من األردن بناحية الاور (السمعاني :األنساب .)33/9
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)279
) (10ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ( ، )412-411/4كتاب الوصايا ،وعزاه للبيهقي.
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اهلل بن أبي المهاجر ،حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطكاب -رضكي اهلل عنكه -يقكول :مكن
أطاا الحج فلم يحج ،فسواء عليه يهودي ًا ما أو نصراني ًا ،وهذا إسناد صحيح إلى عمر -رضي اهلل عنه ، -
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري ،قال :قال عمر بكن الخطكاب -رضكي اهلل عنكه :-لقكد
همم أن أبعث رجاال إلى هذه األمصار فينظروا كل من كان له جكدة فلكم يحكج ،فيضكربوا علكيهم الجزيكة مكا
هككم بمسككلمين ،مككا هككم بمسككلمين ( ، )1وقككال السككيوطي :أخرجككه سككعيد بككن منصككور بسككند صككحيح ( ،)2وقككال ابككن

حجر :أن طريا البيهقي ،وسعيد بن منصور صحيحة إال أنها موقوفة (.)3
درجة إسناد الحديث:
الحككديث إسككناده منقطككع؛ ألن الضككحاك بككن عبككد الككرحمن بككن عككرزب مككا سككنة 105ه ،ولككم يككدرك عمككر بككن
الخطاب ،والحكديث موقكوف علكى عمكر بكن الخطكاب-رضكي اهلل عنكه ،)4(-وقكد أخرجكه الترمكذي،)167/3( ،
ح( ،)7( ،)812كتاب الحج ،باب ما جاء في التاليظ في ترك الحج عن علي بن أبي طالكب بنحكوه مرفوعكاً
إلى النبي -صلي اهلل عليه وسلم -وفيه "من ملك زاداً وراحلة تبلاه إلى بي اهلل ولم يحج فال عليه أن يمو
يهودياً ،أو نصرانياً" وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وفي إسناده مقال.
حديث رقم8:

ال :أَخ َب َرنِي َعم ُرو ب ُن ِد َينار ،أ َّ
َن
قال ا مام أبو عبد اهلل العدني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
دج ع َلد ْدي ِهم قُمددص( )5وعمد ِ
ِ
َن ُعمككر بك َكن ال َخطَّك ِ
دائ ُم(،)6
كابَ" ،أرَى َن ً
اسددا ِب َعَرفَ د َة ،فددي ا ْل َحد ِّ َ ْ ُ ٌ َ َ َ
َح َسك َكن بك َكن ُم َح َّمككد ،أخ َبك َكرهُ ،أ َّ َ َ
()7
الَ :ال أد ِري"(.)8
آهم قَ َ
فقل ُ ِ :م َّمن ُهم قَ َ
ب َعلَ ْي ِه ُم ا ْل ِجْزَي َة "ُ .
فَ َ
الَ :ال أد ِريُ ،قل ُ  :أي َن َر ُ
ضَر َ
دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم(.)2
َ ع ْمُرو ُ
ٍ
ِِ
ِ
بن َعلِ ِّي ِ
الح َن ِف َّي ِدةِ :ثقَد ٌة فَ ِق ْيدهٌ،
الم َد ِن ُّيَ ،وأ َُب ْوهُ ْاب ُ
بن ُم َح َّم ُد ُ
س ُن ُ
دن َ
َ 
بن أَِبي طَال ٍب َ
الح َ
الهاشم ُّي ،أ َُبو ُم َح َّمد َ
()10
)
9
(
ات س َن َة َ ٍ
ويقَا ُل :إَِّن ُه أَول م ْن تَ َكلَّم ِفي ِ ِ
س َن ٍة .ع .
َُ
مائة ،أ َْو قَْب َ
لها ِب َ
اا ْر َجاء َ ،م َ َ
ّ َ
َ
تخريج الحديث:
قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

) (1ابن كثير :تفسير القرآن العظيم (.)85/2
) (2السيوطي :الدر المنثور (.)275/2

) (3ابن حجر :التلخيص الحبير (.)485/2

) (4وهكو مكا يكروى عككن الصكحابة رضكي اهلل عكنهم مككن أقكوالهم أو أفعكالهم ونحوهكا ،فيوقككف علكيهم ،وال يتجكاوز بكه إلككى رسكول اهلل --صكلى اهلل عليككه
وسلم( -مقدمة ابن الصالح .)47

) (5قُ ُمص :هو القميص الذي يلبس (ابن منظور :لسان العرب .)82 /7

) (6العمامة :من لباس الرأس معروفة ،وربما كني بها عن البيضة أو المافر (ابن منظور :لسان العرب .)424 /12
) (7الجزية :هي المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة (ابن األثير :النهاية في غريب الحديث .)271/1
) (8العدني :ا يمان (ص ، )106تابع باب المجاهدة على ترك الحج ،ح (.)39

) (9المراد با رجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير االرجاء الذي يعيبه أهكل السكنة المتعلكا با يمكان ،بكل ككان يرجكئ أمكر عثمكان وعلكي رضكي

اهلل عنهما إلى اهلل ،وكل من دخل معهم في الفتنة فيفعل فيهم مكا يشكاء ،وال يقطكع علكى إحكدى الطكائفتين المقتتلتكين بكونكه مخطئكاً أو مصكيباً ،انظكر
الذهبي :تاري ا سالم ( ،)1081/2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)320/2
) (10ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)164
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن الحسن بن محمد بن علي لم يدرك عمر الخطاب -رضكي اهلل عنكه ،-قلدت :إن
أباه ابن الحنفية ولد في خالفة أبي بكر وقيل في خالفة عمر( ، )1فهو إسناد منقطع ،والحديث متنه يبدو عليه

االضطراب ،ففي أوله قال" :رأي ناساً بعرفه" وفي آخره يقول "أين رآهم" فيقول ال أدري.

حديث رقم9:

ان
كال :أَخ َب َرنِككي اب ُكن ُج َكريج ،قَك َ
قكال ا مكام أبككو عبكد اهلل العككدني (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا ِه َشككام ،قَ َ
كال :أَخ َب َرنِكي ُسكلَي َم ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
"م ْن
َموًلى َل َناَ ،عن َعبد الله ب ِن ال ُم َسيِّب ب ِن أَبِي السَّائب ،أََّنهُ َسم َعهُ َيقُو ُلَ :سمع ُ ُع َم َر ب َن ال َخطابَ ،يقُو ُلَ :
َلم ي ُك ْن ح َّج َف ْليح َّج ا ْلعامَ ،فِإ ْن َلم يستَ ِط ْع َفعام َقا ِب ٌلَ ،فِإ ْن َلم ي ِ
ستَ ِط ْع ْأو َل ْم َي ْف َع ْل،
َُ
ْ َ َ
ام َقا ِب ٌلَ ،فِإ ْن َل ْم َي ْ
ْ َْ
ْ َْ
ستَط ْع َف َع ٌ
ٌَ
ََ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
صَران ًّيا" .
َكتَْب َنا في َيده َي ُهود ًّيا ْأو َن ْ

دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()3
س َل ْي َمان .
ُ 
قلت :لم أقف له على ترجمة.
بن عا ِب ِدْ ،اب ِدن ع ْب ِدد ِ
الس ِائ ِبِ :
ِ
بدن ُع َم َدر ِ
اهلل ِ
ق،
س َّيب ْاب ِن أَِبي َّ
ص ُدد ْو ٌ
َ
ص ْيف ِّي ِ َ
بدن َم ْخ ُدزْوِمَ :
َ
الم َ
َ عبد اهلل ْبن ُ
ض ٍع َو ِست ِّْي َن .م د(.)4
َوَو ِه َم َم ْن َذ َكَرهُ ِفي َّ
س َن َة ِب ْ
الص َحا َب ِةَ ،م َ
ات َ

تخريج الحديث:

-1أخبار مكة للفاكهي ،)382 /1( ،ح( ،)807باب ذكر التشديد عن التخلف الحج والواجب من غير علة،
مكن طريكا هشكام بكن سككليمان المخزومكي بكه ،وقكد أشككار إلىك ه البخكاري إشكارة عكابرة حيككث قكال :قكال ابكن بكككر:

حدثنا ابن جري ج ،أخبرنا سليمان ،مولى لنا ،عن عبد اهلل بن المسيب ،سمع عمر ،من لم يحج ،وعن ابن أبي
مليكة ،سمع عبد اهلل بن المسيب بن أبي السائب ،سمع عمر(.)5

درجة إسناد الحديث:

أتوقككف علككى الحكككم علككى هككذا ا سككناد؛ ألن سككليمان لككم أقككف لككه ترجمككة ،والحككديث موقككوف علككى عمككر بككن

الخطاب-رضي اهلل عنه.-

) (1ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)354/9

) (2العدني :ا يمان (ص ، )106تابع باب المجاهدة على ترك الحج ،ح (.)40
) (3البخاري :التاري الكبير (.)202/5

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)323

) (5انظر :البخاري :التاري الكبير (.)202/5( ، )43/4
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حديث رقم10:

َّ ِ ِ
ان
ق ككال ا م ككام أب ككو الولي ككد األزرق ككي (رحم ككه اهلل)َ :ح ك َّكدثَنِي ُم َح َّم ك ُكد ب ك ُكن َيح َي ككىَ ،ق ك َ
كام ب ك ُكن ُسك كلَي َم َ
كالَ :ح ككدثَني ه َش ك ُ
ِ َّ ِ
س ْب ًعا ِبا ْل َب ْي ِت
آد ُم َعلَ ْي ِه َّ
ان َمولَى َبنِي َمخ ُزوم ،أََّنهُ قَ َ
ال " :طَ َ
اف َ
ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،عن َعبد الله ب ِن أَبِي ُسلَي َم َ
الس َال ُم َ
()1
صلَّى تُ َجاهَ َب ِ
س ِر َيرِتيَ ،و َع َال ِن َي ِتي،
اب ا ْل َك ْع َب ِة َرْك َعتَْي ٍن ،ثَُّم أَتَى ا ْل ُم ْلتََزَم  ،فَ َق َ
ِح َ
ال :اللَّ ُه َّم إَِّن َك تَ ْع َل ُم َ
ين َنَز َل ،ثَُّم َ
اغ ِفر لِي ُذنُوِبي ،وتَعلَم حاج ِتي ،فَأ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ْؤلِي ،اللَّ ُه َّم إِِّني
َ ْ ُ َ َ
َعطني ُ
فَاقَْب ْل َم ْعذَرِتيَ ،وتَ ْعلَ ُم َما في َن ْفسيَ ،و َما ع ْندي فَ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ت
دت لِديَ ،و ِّ
َع َل َدم أ ََّن ُ
ض ْدي َ
ديب ِني إَِّال َمدا َكتَْب َ
ضدا ِب َمدا َق َ
الر َ
ص ِاد ًقا َحتَّى أ ْ
ده َل ْدن ُيص َ
أْ
يما ًنا ُي َباشُر َق ْل ِبيَ ،وَيقي ًنا َ
َسأَلُ َك إِ َ
ٍ
ِ
َح ٌدد ِم ْدن
َع َل َّي ،قَ َ
ت َل َ
ال :فَأ َْو َحى اللَّ ُه تَ َعا َلى إلى ِهَ :يا َ
اسدتَ َج ْب ُ
دكَ ،وَل ْدن َي ْدد ُع َوِني ِب َهدا أ َ
آد ُم قَ ْد َد َع ْدوتَني ِب َدد َع َوات فَ ْ

()2
دت ا ْلفَ ْقدر ِم ْدن َق ْل ِب ِده ،وجع ْل ُ ِ
داء َب ْدي َن
َولَ ِد ِك إَِّال َك َ
وم ُ
وم ُ
ض ْدي َعتَ ُه َ ،وَنَز ْع ُ
دهَ ،و َكفَ ْف ُ
ش ْف ُ
دت َعلَ ْي ِده َ
دت ا ْلغ َن َ
َ ََ
َ
دهَ ،و ُه ُم َ
ت ُغ ُم َ
الد ْنيا و ِهي ر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
داف
دال :فَ ُمد ْذ َ
يدد َها ،قَ َ
ط َ
دان َال ُي ِر ُ
اغ َم ٌةَ ،وِا ْن َك َ
َع ْي َن ْي ِهَ ،وتَ َجْر ُ
ت َل ُه م ْن َوَراء ت َج َارِة ُك ِّل تَاج ٍرَ ،وأَتَ ْت ُه ُّ َ َ َ َ
الس َالم َكا َن ْت س َّن ُة الطَّو ِ
ِ
اف"(.)3
َ
َ
ُ
آد ُم َعلَ ْيه َّ ُ

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
ق .بخ د(.)4
ُم ِو ُّ
ص ُد ْو ٌ
س َل ْي َم َ
ي َم ْو َال ُهم ،أ َُبو أ َُّي َ
وبَ ،وُي َقا ُلْ :
انَ :
اس ُم ُه ُ
َ ع ْبد اللَّه ْبن أَِبي ُ
س َل ْي َمان األ َ
وثقه ابن معين( ،)5وذككره ابكن حبكان فكي الثقكا ( ،)6وقكال أحمكد :حديثكه حكديث مقكارب( ،)7وقكال أبكو حكاتم(،)8
ترجمته ،حديث رقم (.)1

والذهبي( :)9شي .
قلت :صدوا.

تخريج الحديث:

 -1جككزء فيككه مككا انتقككى ابككن مردويككه علككى الطب ارنككي( ،ص ،)342ح( ،)163والككدعوا

الكبيككر،)352/1( ،

ح( ،)262وموضح أوهام ،)19/2( ،ومثير العزم الساكن ،)124/2( ،ح( ،)336وتاري دمشا،)428/7( ،

وسير أعالم النبالء ،) 172/22( ،من طريا سليمان بن قسيم عن سليمان بن بريكدة ،عكن أبيكه بريكدة رضكي

اهلل عنككه مرفوع ك ًا ،قلددت :فيككه سككليمان بككن قسككيم ضككعيف ضككعفه أبككو داود وأبككو زرعككة وأبككو حككاتم وغيككرهم (،)10

سماعا عن أبيه( ،)11وتاري دمشا ،)427/7(،من طريا عبيد بن
وسليمان بن بريدة قال البخاري :لم يذكر
ً
المنهال عن سليمان بن بريدة ،عن أبيه بريدة -رضي اهلل عنه -مرفوع ًا ،وقال ابن عساكر :كذا قال عبيد بن
) (1قال ابن عباس رضي اهلل عنه" :هذا الملتزم بين الركن والباب" (عبد الرزاا :المصنف  ، )75/5ح (.)9047
الرُج ِل :في غير هذا ما يكون منه معاشه ،كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك (ابن األثير :النهاية .)108/3
ضي َعة َّ
)َ (2
) (3األزرقي :أخبار مكة ( ،)43/1ذكر ما جاء في حج آدم عليه السالم ،ودعائه لذريته.
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)307

) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)357/5
) (6ابن حبان :الثقا

(.)33/5

) (7أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)222/1
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)75/5
) (9الذهبي :الكاشف (.)560/1

) (10ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)230/4
) (11البخاري :التاري الكبير (.)44/4

20

المنهال وانما هو عبيد اهلل بن المنهال وأسقط منكه سكليمان بكن قسكيم ،وأخبكار مككة لألزرقكي ،)117/1( ،مكن
طريا حفص بن سليمان ،علق مة بن مرثد ،سليمان بن بريدة ،عن أبيه بريدة -رضي اهلل عنه -مرفوع ًا ،قلت:

فيك ككه حفك ككص بك ككن سك ككليمان وهك ككو متك ككروك الحك ككديث مك ككع إمامتك ككه فك ككي الق ك كراءة ( ،)1وأورد السك ككيوطي فك ككي "الك ككدر

المنثككور"( ،)143/1مككن حككديث بريككدة -رضككي اهلل عنككه -وع كزاه إلككى األزرقككي فككي تككاري مكككة والطب ارنككي فككي
األوسط وال بيهقي في الدعوا

وابن عساكر وقال" بسند ال بيس به" ،قلدت :أخرجكه الطب ارنكي فكي األوسكط مكن

حديث عائشة -رضي اهلل عنها.-

-2طككس ،)117/6( ،ح( ،)5974وتككاري دمشككا ،)432/7( ،مككن طريككا النضككر بككن طككاهر عككن معككاذ بككن
محمككد عككن هشككام بككن عككروة عككن أبيككه عككن عائشككة -رضككي اهلل عنهككا -مرفوع كاً ،وق كال الطب ارنككي" لككم يككرو هككذا
الحديث عن هشام بن عروة إال معاذ بن محمد ،تفرد به النضر بن طاهر" وذكره الهيثمكي فكي مجمكع الزوائكد

( ،)183/10ح( ،) 17426وقال :رواه الطبراني فكي األوسكط ،وفيكه النضكر بكن طكاهر ،وهكو ضكعيف ،وأورد

السيوطي في "الدر المنثور"( ،)143/1من حديث عائشة -رضي اهلل عنها -وعزاه إلى الطبراني في األوسط
وابن عساكر وقال "بسند ضعيف".

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسكن؛ ألن هشكام بكن سكليمان المخزومكي صكدوا ،وهكذا حكديث مقطكور علكى عبكداهلل بكن أبكي
سليمان( ،)2وقد روي الحديث مرفوع ًا للنبي -صلي اهلل عليه وسلم -وطرقه كلها ضعيفة كما ورد في التخريج.

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)172

) (2هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم (مقدمة ابن الصالح )47
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حديث رقم11:

َّ ِ ِ
ان
ق ككال ا م ككام أب ككو الولي ككد األزرق ككي (رحم ككه اهلل)َ :ح ك َّكدثَنِي ُم َح َّم ك ُكد ب ك ُكن َيح َي ككىَ ،ق ك َ
كام ب ك ُكن ُسك كلَي َم َ
كالَ :ح ككدثَني ه َش ك ُ
المخ ُزو ِم ُّي ،ع ِن اب ِن جريج ،عن عب ِد اللَّ ِه ب ِكن عبي ِكد ب ِكن عميكر ،والولِي ِكد بكن عطَ ِ
َن ال َح ِ
كاء ب ِكن ُح َبكاب ،أ َّ
ث ب َكن
كار َ
َ
َُ
َ َ
َ
َُ
َُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
انَ :ما أَظُ ُّن أ ََبا
ان في خ َال َفتهَ ،ف َق َ
ال َلهُ َعب ُد ال َملك ب ُن َمرَو َ
يع َةَ ،وَف َد َعَلى َعبد ال َملك ب ِن َمرَو َ
َعبد الله ب ِن أَبِي َربِ َ
ِ
ِ ِ
(يعنِي اب َن ُّ
ال:
ث :أ ََنا َس ِمعتُهُ ِمنهَا .قَ َ
ال ال َح ِار ُ
ان َيزُع ُم أََّنهُ َس ِم َع ِمنهَا .قَ َ
ُخ َبيب َ
الزَبي ِر ) َسم َع م َن َعائ َشةَ َما َك َ
ال رسو ُل اللَّ ِه (":)إِ َّن َقوم ِدك استَ ْقصدروا(ِ )1فدي ِب َن ِ
داء ا ْل َب ْي ِدت َ ،وَل ْدوَال َح َداثَد ُة
َس ِمعتَهَا تَقُو ُل َما َذا َق َ
الَ :قاَل َ :ق َ َ ُ
ْ َُ
َْ
()2
ِ
ِ
اهدا
ده ،فَدِإ ْن َب َددا لِقَ ْو ِم ِدك أ ْ
ده فَأََر َ
َن َي ْب ُندوهُ فَ َهلُ َّدم ِأل ُِرَي ِدك َمدا تََرُكدوا ِم ْن ُ
يه َما تََرُكوهُ ِم ْن ُ
ت ِف َ
َع ْد ُ
َع ْهد قَ ْو ِمك ِبا ْل ُك ْفر أ َ

()3
يد ِفي الح ِد ِ
قَ ِر ِ
ش ْدرِق ًّياَ ،وَب ًابدا
دوع ْي ِن ِب ْ
داأل َْر ِ َ ،ب ًابدا َ
س ْب َع ِة أَذُْر ٍع " َوَز َاد ال َولِ ُ
يث"َ :و َج َع ْل ُ
ت لَ َها َب َاب ْي ِن َم ْو ُ
ض َ
َ
ً
يبا م ْن َ
)
4
(
ِ
ادوا،
ان قَ ْو ُم ِك َرفَ ُعوا َب َاب َها" َقاَل ُ :قل ُ َ :الَ .ق َ
َح ٌد إَِّال َم ْن أََر ُ
ين لِ َم َك َ
َغْرِب ًّياَ ،و َه ْل تَ ْد ِر َ
الَ "َ :عُّزًاز ل َئ َّال َي ْد ُخ َل َها أ َ
كال َعب ُكد ال َملِ ِكك:
َن َي ْد ُخلَ َها َّ
سدقُط" قَ َ
اد أ ْ
فَ َكانُوا إِ َذا َك ِرُهوا أ ْ
الر ُج ُلَ ،ي َد ُعوَن ُه َيْرتَ ِقيَ ،حتَّى إِ َذا َك َ
َن َي ْد ُخ َل َي ْدفَ ُعوَن ُه فَ َي ْ
()5
ال :إِِّني َوِدد ُ أَِّني تََركتُهُ َو َما تَ َح َّم َل"(.)6
اع ًة  ،ثَُّم َق َ
الَ :ن َعمَ .ق َ
أَن َ َس ِمعتَهَا تَقُو ُل َه َذا َق َ
صاهُ َس َ
الَ :ف َن َك َ بِ َع َ

دراسة رجال ااسناد:





بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()8
)
7
(
ِ
ع ْب ُد ِ
ش ِه َد َغ ِ
بن ُع َب ْي ِد ِ
شَرةَ .م. 4
بن ُع َم ْي ٍر اللَّ ْي ِث ُّي
س َن َة ثَالَ َ
ث َع ْ
استُ ْ
اهلل ُ
َ
الم ِّك ُّي :ثقَ ٌةْ ،
ازياً َ
َ
()9
ِ
بن َخ َّب ٍ
ابَ :م ْق ُب ْول .م .
بن َع َ
طاء ُ
الولِ ْي ُد ُ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

ذكره ابن حبان( ،)10والدارقطني( :)11في الثقا  ،وقال الذهبي :ال يكاد يعرف ،ما حدث عنه سوى ابن جريج،
وثقه ابن حبان ،وقرنه مسلم ب خر( ،)12وقال أيض ًا :وثا(.)13

قلت :مجهول.

ص ُروا :أي قصر عن تمام بنائها واقتصر على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها (النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم .)89/9
) (1استَق َ
) (2حديث عهد بالكفر :المراد به قرب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في ا سالمَ ،وأَنه لم يتمكن الدين في قلوبهم ،فلو
هدم الكعبة وغيرتها ربما نفروا من ذلك (ابن األثير :النهاية .)350/1
)ِّ (3
الذرارُ :هي وحدة قياس األرض وتقدر ما بين طرف المرفا إلى طرف ا ِ صبع الوسطى (ابن منظور :لسان العرب .)93 /8
)َ (4عُّز اًز :أي ُّ
تكب اًر وتَ َشدداً على الناس (ابن األثير :النهاية .)228/3
صاه :أي بحث بطرفها في األرض وهذه عادة من تفكر في أمر مهم (ابن منظور :لسان العرب .)100 /2
)َ (5فَن َك َ َس َ
اع ًة ِب َع َ
) (6األزرقي :أخبار مكة ( ، )170/1باب ما جاء في ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية.
)َّ (7
اللي ِثي :نسبة إلى ليث بن كنانة ،حليف بنى زهرة والى ليث بن بكر بن عبد مناة (السمعاني :األنساب .)241/11
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)312

) (9ابكن حجككر :تقريكب التهككذيب (ص ،)583وقكد تعقبككه الكدك تور :بشككار عكواد ،وشككعيب األرنكؤونط ،وقككاال :بكل مجهككول ،فقكد تفككرد ابكن جكريج بالروايككة

عنه ،وذكره ابن حبان وحده في الثقا  ،وقال الذهبي :ال يكاد يعرف ،وانماء روى له مسلم حديثاً واحداً مقروناً بعبد اهلل بن عبيد بن عمير
(تحرير تقريب التهذيب .)65/4
) (10ابن حبان :الثقا

(.)553/7

) (11الدارقطني :ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم (.)267/2
) (12الذهبي :ميزان االعتدال (.)343/3
) (13الذهبي :الكاشف (.)211/2
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دي ،أ ِ
بدن ِ
ِ ِ
 ا ْل َح ِ
داع:
وف ِبا ْلقُ َب ِ
ار ُ
َم ْي ُدر ال ُك ْو َف ِدة ،ا ْل َم ْع ُدر ُ
الم ِّك ُّ
الم ْخُزْو ِم ُّ
ث ْب ِن َع ْبد اللَّه ْب ِدن أَِبدي َرِب َ
ديَ ،
المغ ْي َدرِة َ
يعد َة ِ ُ
الس ْب ِع ْي َن .مد س(.)1
ات قُ َبْي َل َّ
ص ُد ْو ٌ
س َل ٌةَ ،م َ
قَ ،وَل ُه ِرَو َاي ٌة ُمْر َ
َ
تخريج الحديث:

-1م ،)971/2( ،ح( ،)15( ،)1333/403كتاب الحج ) 96( ،باب نقض الكعبة وبنيانها ،من طريا محمد

ابكن بكككر  ،بنحككوه ،ومككن طريككا الضككحاك بككن مخلككد بككن الضككحاك وعبككد الككرزاا الصككنعاني ،دون سككياا متنككه،
جميعهم عن ابن جريج به.

-2خ ،)37/1( ،ح( ،)3( ،)126كتكاب العلكم ،بككاب مكن تككرك االختيكار مخافككة أن يقصكر فهككم بعكض النككاس
فيقعوا في أشد منه ،وم ،)973/2( ،ح( ،)15( ،)1333/405كتاب الحج )70( ،باب جدر الكعبة وبابهكا،
كالهما من طريا األسود بن يزيد النخعي عن عائشة -رضي اهلل عنها -به ،مختص اًر(.)2

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ أل ن هشام بن سليمان المخزومي ،والحارث بن عبكد اهلل بكن أبكي ربيعكة صكدوقان ،وقكد
توبعا ،وجاء الوليد بن عطاء مقرون ًا بعبد اهلل بن عبيد بن عمير وهو ثقة ،وعليه فالسند يرتقكي إلكى الصكحيح
لايره ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية مسلم وغيرها ،مما أزال علة تدليسه (.)3

حديث رقم12:
ِ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،عكن
قال ا مام أبكو الوليكد األزرقكي (رحمكه اهلل) :قَكا َلُ :م َح َّم ُكد ب ُكن َيح َيكىَ ،عكن ه َشكام ب ِكن ُسكلَي َم َ
ِ
عب ِد اللَّ ِه ب ِن َشيبةَ ب ِن عثمكان قَكا َل :سكيَلتُهَ :هكل َك ِ
كان ِفيهَكاُ .قلك ُ َ :أرَيتَهُ َمكا
َ ُ
َ
َ
كان فكي ال َكع َبكة قَرَنكا َككبش قَكا َلَ " :ن َع ْدم"َ ،ك َ
َ
ُ َ َ
( )5 ( )4
آه َما"َ ،و َع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َع ُجوز قَالَ َ :أرَيتُهُ َما َوبِ ِه َما َما َرة " .
قَا َلَ :ح ِسب ُ أََّنهُ قَا َل :أَبِي أَخ َب َرنِي أََّنهُ َر ُ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ان.
َ ع ْبد اللَّه ْب ِن َ
ش ْي َب َة ْب ِن ُعثْ َم َ
ذكره ابن حبان في مشاهير علماء األمصار ،وقال :خادم الكعبة ،من عباد أهل مكة ،وزهاد التابعين(.)6

قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.
تخريج الحديث:
-1عب ،)86/5( ،ح( ،) 12( ،)9082كتاب المناسكك ،بكاب قرنكي الككبش ،مكن قبكل ابكن جكريج بكه ،بنحكوه،
وفيه زيادة.
) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)146
) (2جككاء

متابعككة الحككارث بككن عبككد اهلل بككن أبككي ربيعككة عككن عائشككة رضككي اهلل عنهككا أيض كاً :مككن قبككل عككروة بككن الزبيككر عنككد البخككاري ،ح(،)1585

ح( ،)1586ومس ككلم ،ح( ،) 1333/398وم ككن قب ككل عب ككد اهلل ب ككن محم ككد ب ككن أب ككي بك ككر رض ككي اهلل عنهم ككا عن ككد البخ ككاري ،ح( ،)1583ح(،)3368
ح( ،)4484ومسلم ،ح( ،)1333/399ح( ،)1333/400ومن قبل عبد اهلل بن الزبير عند مسلم ،ح(.)1333/401

) (3جككاء متابعككة لهشككام بككن س كليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريج أيض كًا :مككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد أبككو نعككيم فككي " المسككند المسككتخرج "،
ح( ،)3100ومحمد بن عمرو الواقدي عن ابن سعد في "الطبقا الكبرى".)117/1( ،
)َ (4ما َرة :طين أحمر يصب به (ابن منظور :لسان العرب .)181/5
) (5األزرقي :أخبار مكة ( ، )224/1باب في معاليا الكعبة وقرني الكبش ومن علا تلك المعاليا.
) (6ابن حبان :مشاهر علماء االمصار (ص.)136
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-2التاري الكبير ،)295/5( ،ح( ،) 405من طريا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن شيبة
بنحوه وفيه زيادة.
درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي السند إلى الصكحيح لايكره،
وأما ما جاء عن ابن جريج عن عجوز فهو ضعيف ،ألن فيه راوي ًا لم يسم.

حديث رقم13 :
قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل) :أَخبرنِي مح َّم ُد بن يحيى َق َ َّ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّي،
ُ َ َ
ََ ُ َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
الَ :حدثََنا ه َش ُ
ان ا ْل َك ْع َب َة قَْب َل ا ْل َح ِري ِ
ق ِم ْن
َع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َعب ِد ال َح ِم ِيد ب ِن ُج َبي ِر ب ِن َشي َب َة أََّنهُ َق َ
كالَ " :جَّرَد َ
ش ْي َب ُة ْب ُن ُعثْ َم َ
()1
ِِ ِ
ِث َي ٍ
كالِ :م ْدن ُك ٍّدل،
اهدا ،ثُ َّدم َخلَّ َق َهدا َو َ
كاب َق َ
ط َّي َب َهداُ .قلك ُ َ :و َمكا َك َانك تِل َ
ان أ ْ
س ْو َها إَِّي َ
اب َك َ
كك الثَِّي ُ
َه ُل ا ْل َجاهل َّية َك َ
()3
ِ ()2
ِ ِ
ش ْيب ُة ي ْق ِسم ِت ْل َك الثِّيابَ ،ف أرَى ع َلدى ام أ ٍ ِ
س َدوِة
كَرًا
ار َوأَْن َ
اعا َ ،و َخ ْيًار ِم ْن َذ ِل َكَ .و َك َ
َ َ َ َ
ط ً
درَة َحدائ ٍ ثَْوًبدا م ْدن ك ْ
َْ
ان َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اب"(.)4
ا ْل َك ْع َب ِةَ ،فَرَف َع ُه َ
س َوِة َحتَّى َه َل َك ْتَ .يعني الثَِّي َ
س َك َما َبق َي م َن ا ْلك ْ
ش ْي َب ُةَ ،فأ َْم َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()7
)
6
(
)
5
(
 ع ْب ُد ا ْلح ِم ِ
الم ِّك ُّيِ :ثقَ ٌة .ع .
ي ا ْل َح َج ِب ُّي
الع ْب َد ِر ُّ
يد ْب ُن ُج َب ْي ِر ْب ِن َ
ش ْي َب َة ْب ِن ُعثْ َم َ
َ
َ
ان ْب ِن أَِبي طَ ْل َح َة َ
َ
تخريج الحديث:

-1عب ،)973/2( ،ح( ، )12( ،)405كتاب المناسك ،باب قرني الكبش ،من قبل ابن جريج قكال :أخبرنكي
بعض الحجبة ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي السند إلى الصحيح.

الخلوا :طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنوار الطيب ،وتالب عليه الحمرة والصفرة (ابن منظور :لسان العرب .)91/10
)(1
ُ
) (2الكر :جنس من الثياب الاالظ (ابن األثير :النهاية .)162/4
) (3األنطار :جمع َنطع وهو بساط من األديم (المرتضى َّ
الزبيدي :تاج العروس .)261/22
) (4األزرقي :أخبار مكة ( ، )261/1باب ما جاء في تجريد الكعبة وأول من جردها.
العب ِدي :نسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ،وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار
)َ (5
(األنساب للسمعاني.)190/9
الحجبى :نسبة إلى حجابة البي
)َ (6
(السمعاني :األنساب .)70/4

المعظم وهم جماعة من بنى عبد الدار والىهم حجابة الكعبة ومفتاحها ،والنسبة إليها حجى

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)333

24

حديث رقم14:

يد ب ُن َسالِمَ ،و َعب ُد ال َّكرَّاز ِ
كاال:
ا ب ُكن َه َّمكام ،قَ َ
قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َج ِّديَ ،ح َّدثََنا َس ِع ُ
كال :س ِكمع ُ عب َكد اللَّ ِكه بكن عبي ِكد ب ِكن عميكر ،والولِي َكد بكن عطَ ِ
كال أ َُبكو ال َولِي ِكد:
كاء ب ِكن َخَّبكاب ،قَ َ
َ َ
َ َُ
َ
َح َّدثََنا اب ُكن ُج َكريج ،قَ َ َ
َُ
َ َ
َّ ِ
َّ ِ
كيَ ،ع ِكن ابك ِكن ُج َكريجَ ،عكن َعب ِكد اللَّك ِكه ب ِكن ُع َبي ِكد بك ِكن
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
وحكدثَني ُم َح َّم ُكد ب ُكن َيح َيككىَ ،حكدثََنا ه َش ُ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
طِ
اء ب ِن َخبَّاب ،أ َّ
ان
ُع َميرَ ،وال َولِ ِيد ب ِن َع َ
َن ال َح ِار َ
يعك َةَ ،وَف َكد َعَلكى َعبكد ال َملكك ب ِكن َمكرَو َ
ث ب َن َعبد الله ب ِن أَبِي َربِ َ
ِ
الزبي ِ ِ ِ
ال لَه عب ُد الملِ ِك :ما أَظُ ُّن أَبا ُخبيب ِ
ِ ِ ِِ
ان َيزُع ُم أََّنهُ َس ِم َع
(يعني اب َن ُّ َ
َ
َ َ
في خ َالفَته فَ َق َ ُ َ
ر) َسم َع م َن َعائ َشةَ َما َك َ
َ
َ
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (" :)إِ َّن قَ ْو َم ِدك
كالَ :قاَلك َ :ق َ
الَ :س ِمعتَهَا تَقُكو ُل َمكا َذا َق َ
ث :أ ََنا َس ِمعتُهُ ِمنهَاَ ،ق َ
ال ال َح ِار ُ
ِمنهَا َق َ
اهدا َق ِر ِ
ت ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْدب َع ِة
ده َفأََر َ
يه َمدا تََرُكدوا ِم ْن ُ
َع ْد ُ
ً
صُروا في ِب َناء ا ْل َب ْيتَ ،وَل ْوَال َح َداثَ ُة َع ْهد َق ْو ِمك ِبا ْل ُك ْف ِر أ َ
ْ
يبدا م ْدن َ
استَ ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ْدرق ًّيا َو َغْرِب ًّيدا،
دوع ْي ِن ِب ْ
داأل َْر ِ َ
أَذُْر ٍع " َوَز َاد ال َول ُ
يد ب ُن َعطَاء ب ِن َخبَّاب فكي ال َحكديث « َو َج َع ْل ُ
داب ْي ِن َم ْو ُ
ض َ
دت لَ َهدا َب َ
ِ
دان
ان قَ ْو ُم ِك َرفَ ُعوا َب َاب َها » َقاَل ُ :قل ُ َ :ال َق َ
َح ٌدد إَِّال َم ْدن أََر ُ
ادوا ،فَ َك َ
ين لِ َم َك َ
َو َه ْل تَ ْد ِر َ
كال" :تَ َع ُّدزًزا ،ل َدئ َّال َي ْدد ُخ َل َها أ َ
ال َعب ُد ال َملِ ِكك :أَنك َ َس ِكمعتَهَا
س َق َ
َّ
ط"َ ،ق َ
الر ُج ُل إِ َذا َك ِرُهوا أ ْ
َن َي ْد ُخ َل َها َي َد ُعوَن ُه َيْرتَ ِقي َحتَّى إِ َذا َك َ
اد َي ْد ُخلُ َها َد َف ُعوهُ َف َ
()1
،
ال :لَ َوِدد ُ أَِّني تََركتُهُ َو َما تَ َح َّم َل " .
اعةً ثَُّم قَ َ
الُ :قل ُ َ :ن َعم قَ َ
تَقُو ُل َه َذا قَ َ
صاهُ َس َ
ال :فَ َن َك َ بِ َع َ
دراسة رجال ااسناد:
ِ ()2
َحم ُد ْب ُن مح َّم ِد ْب ِن ا ْلولِ ِ
بن ُع ْق َب َة ِ
يد ِ
سد َن َة
بن األ َْزَرق ال َغ َّ
الولِ ْي ِدِ :ثقَد ٌةَ ،م َ
َُ
دات َ
سان ُّي  ،وأ َُبو ُم َح َّمد أ َْو أ َُبو َ
َ
 أَْ
ش ِرْي َن .خ(.)3
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َو ِع ْ
س ْب َع َع ْ
شَرةَ ،وِقْي َلَ :
َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ق َي ِه ْم َوَرَمى ِب ِ
ان فَق ْيهاً .د س .
ص ُد ْو ٌ
اا ْر َجاء َو َك َ
َّاح ،أ َُبو ُعثْ َم َ
سع ْي ُد ُ
سالم القَد ُ
الم ِّك ُّيَ :
بن َ
َ 
ان َ

وثقه ابن معين مرة( ،)5وقال النسائي :ليس به بيس( ،)6وقال ابن معين أيض ًا :صدوا( ،)7وقال أبو زرعة :هو
عنككدي إل ككى الصككدا م ككا ه ككو ( ،)8وق ككال أب ككو دواد :صككدوا ،يككذهب إل ككى ا رج ككاء ( ،)9وق ككال أب ككو ح ككاتم :محل ككه

الصدا( ، )10وقال ابن عدي :حسن الحديث مستقيمه ،ورأي

الشافعي كثير الرواية عنه ،كتب عنه بمكة عن
()11

ابكن جكريج ،والقاسكم بكن معكن ،وغيرهمكا ،وهكو عنكدي صكدوا ،ال بكيس بكه ،مقبكول الحكديث

وقكال الككذهبي:

صدوا( ،)12وضعفه الساجي( ،)13وقال ابن المديني :لكم يككن بكالقوي( ،)14وقكال ابكن معكين أيضكاً :لكيس بكذاك

) (1األزرقي :أخبار مكة ( ، )311/1ذكر الحجر.

الاسَّانى :نسبة إلى غسان وهي قبيلة كبيرة من األزد شربوا من ماء غسان وهو باليمن بين زبيد ورمع فسموا به (ابن األثير :اللباب .)43/10
)َ (2
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)84

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)236

) (5ابن معين :تاري ابن معين رواية الدرامي (ص.)117
) (6المزي :تهذيب الكمال (.)454/10

) (7ابن معين :تاري ابن معين رواية ابن محرز (.)90/1
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)31/4
) (9المزي :تهذيب الكمال (.)454/10

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)31/4

) (11ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)452/4
) (12الذهبي :الماني في الضعفاء (.)404/1

) (13يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)54/3
) (14ابن المديني :سؤاال

ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)115
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ِفي الحديث ( ،)1وقال العجلي :يرى ا رجاء وليس بحجكة فكي الحكديث( ،)2وقكال يعقكوب الفسكوي :ككان لكه رأى
سوء وكان داعية يرغب عن حديثه( ،)3وقال العقيلكي :ككان ممكن يالكو فكي ا رجكاء وفكي حديثكه وهكم( ،)4وقكال
ابن حبان :كان يرى ا رجاء وكان يهم في األخبار حتى يجئ بها مقلوبة حتكى خكرج بهكا عكن حكد االحتجكاج

به(.)5

قلت :صدوا يهم.

ِ
ي()6موالَ ُهم ،أَبو ب ْكر َّ ِ (ِ )7
ِ
بن َه َّم ِام ِ ِ
الرَّاز ِ
ش ِه ْيٌر َع ِم َي
َ ع ْب ُد َّ
ف َ
ص ِّن ُ
ق ُ
بن َناف ٍع الح ْم َي ِر ُّ َ ْ ْ ُ َ
الص ْن َعان ُّي  :ثقَ ٌة َحافظٌ ُم َ
ِفي ِ
س َوثَ َما ُن ْو َن .ع(.)8
س َن َة إِ ْح َدى َع ْ
ان َيتَ َ
ش َّيعَُ ،م َ
آخ ِر ُع ُم ِرِه َفتَ َغ َّيَر َو َك َ
شَرةََ ،وَل ُه َخ ْم ٌ
اتَ :

بالنسبة إلى تشيعه فلم يثب ( ،)9وأما تايره فقال ابن حجر :احتج بكه الشكيخان مكن حكديث مكن سكمع منكه قبكل
االختالط وضابط ذلك من سمع منه قبل المائتين فيما بعدها فكان قد تاير وفيها سمع منكه أحمكد بكن شكبويه
فيمككا حكككى األثككرم عككن أحمككد واسككحاا الككديري وطائفككة مككن شككيوخ أبككي عوانككة والطب ارنككي ممككن تككيخر إلككى قككرب
الثمانين ومائتين( ،)10وأما تدليسه فقد عده ابن حجر :من المرتبة الثانية من المدلسين فال يضر تدليسه(.)11
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
بن ُع َب ْيد ِ
بن ُع َم ْي ٍر الل ْيث ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
َ ع ْب ُد اهلل ُ
بن عطَ ِ
بن َخ َّب ٍ
اب :مجهول ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
اء ُ
الولِ ْي ُد ُ َ
َ 
ِ ِ
 ا ْل َح ِ
يع َة ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
ار ُ
ث ْب ِن َع ْبد اللَّه ْب ِن أَِبي َرِب َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)11بلفظه.
درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده حسن؛ ألن الحارث بن عبد اهلل بن أبي ربيعة صدوا ،وقد جاء سعيد بن سالم القداح مقرون ًا
بعبد الرزاا بن همام الصنعاني وهو ثقة ،وجاء الوليد بكن عطكاء مقررنك ًا أيضك ًا بعبكد اهلل بكن عبيكد بكن عميكر،
وعليه فالسند يرتقي إلى الصحيح لايره ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،مما أزال علة
تدليسه.

) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)452/4
) (2العجلي :تاري الثقا

(.)399/1

) (3ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)35/4
) (4العقيلي :الضعفاء الكبير (.)180/2
)(5
)(6
)(7
)(8

ابن حبان :المجروحين (.)320/1
ِ
الحمَي ِرى :نسبة إلى حمير وهي من أصول القبائل ،نزل أقصى اليمن (السمعاني :األنساب .)264/4
الصَّن َعانِي :نسبة إلى صنعاء ،وهي مدينة باليمن مشهورة ينسب إليها خلا كثير ال يحصون (السمعاني :األنساب .)330/8
ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)345

) (9قال الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،لم يثب

تشيعه ،وال وجدنا ذلك في كتابه العظكيم" المصكنف" ،ولكم نجكد لكه روايكة عنكد الشكيعة ،فلكو

كان شيعًا لرووا عنه ،واهلل أعلم (تحرير تقريب التهذيب .)360/2
) (10ابن حجر :هدي الساري (ص.)419
) (11ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص.)36
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حديث رقم15:
ِ
ان
ق ككال ا م ككام أب ككو الولي ككد األزرق ككي (رحم ككه اهلل)َ :ح ك َّكدثَنِي ُم َح َّم ك ُكد ب ك ُكن َيح َي ككىَ ،ق ك َ
كام ب ك ُكن ُسك كلَي َم َ
كال :أَخ َب َرَن ككا ه َش ك ُ
ِ
الر ْح َم ِن ْب ِدن أ ََبدى
يها َع ْب ِد َّ
ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُع َبي ِد ب ِن ُع َمير ،أََّنهُ َق َ
الَ " :د َخ َل َب ْي َن َع ِائ َ
ش َة َوَب ْي َن أَخ َ
ِ
ص َد ْت ُه
َن َيأ ِْت َي َها فَأ ََبى َف ِق َ
َب ْك ٍر َك َال ٌم فَ َح َل َ
َن َال ُي َكلِّ َم َها فَأََر َاد ْت ُه َع َلى أ ْ
ف أْ
س َ
اع ًة م َن اللَّْي ِل َيطُوفُ َها فََر َ
يل َلهَا :إِ َّن َل ُه َ
ِب َب ِ
َخ َذ ْت ِبثَْوِب ِه فَ َج َذ َب ْت ُه فَأ َْد َخ َل ْت ُه ا ْل ِح ْجَر ثَُّم َقاَل َلهُ :فُ َال ٌن َع ْب ِدي ُحٌّر َوفُ َال ٌن َوالَِّذي
اب ا ْل ِح ْج ِر َحتَّى إِ َذا َمَّر ِب َها أ َ
ف َل ُه"(.)1
أََنا ِفي َب ْي ِت ِه َو َج َع َل ْت تَ ْعتَِذُر إلي ِه َوتَ ْح ِل ُ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد ِ
بن ُع َب ْي ِد ِ
بن ُع َم ْي ٍر اللَّ ْي ِث ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
اهلل ُ
َ
تخريج الحديث:
-1عب ،)128/5( ،ح( ) 12( ،)9153كتاب المناسك ،باب الحجر وبعضه من الكعبة ،من قبل ابن جريج
عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير به ،بنحوه.
درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده ضعيف النقطاعه؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي أسقط ابن جريج من ا سناد.
حديث رقم16:
ِ
ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،عن
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثَني ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيىَ ،ح َّدثََنا ه َش ُ
أ ُِّم ُكلثُوم اب َن ِة أَ ِبي عقرب أ َّ ِ
ان َف َقالَ
اب ا ْل َك ْع َب ِة لَ ْي ًال فَأ ََبى َعلَ ْي َها َ
سأَلَ ْت أ ْ
ش ْي َب ُة ْاب ُن ُعثْ َم َ
َن ُي ْفتَ َ لَ َها َب ُ
َ
َن َعائ َشةََ ،
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِألُختِهَا أ ُِّم ُكلثُوم اب َنة أَ ِبي َبكر :ا ْنطَلقي ِب َنا َحتَّى َن ْد ُخ َل ا ْل َك ْع َب َة فَ َد َخلَت ا ْلح ْجَر" .

دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
()3
ف َحالِ َها .ق .
وم القَُر ِش َّي ُة :الَ ُي ْعَر َ
ُ ك ْلثٌُمَ ،وُيقَا ُل لَ َها أ ُِّم ُك ْلثُ َ
تخريج الحديث:
-1عب ،)129/5( ،ح( ) 12( ،)9154كتاب المناسك ،باب الحجر وبعضه من الكعبة من قبل ابن جكريج
قال :حدثني كثير بن أبي كثير ،عن أم كلثوم بن عمرو بن أبي عقرب به ،بنحوه.
درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده ضعيف؛ لجهالة حال أم كلثوم بن عمرو بن أبي عقرب ،وهشام أسقط ابن جريج وكثير بكن
أبي كثير من ا سناد.

) (1األزرقي :أخبار مكة ( ، )313/1ذكر الحجر.

) (2األزرقي :أخبار مكة ( ، )313/1باب ذكر الحجر.
) (3المزي :تهذيب الكمال (.)294/35

27

حديث رقم17:
َّ ِ
َّ ِ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل)َ :حدثَني ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيىَ ،حدثََنا ه َش ُ
ِ
عكن من ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ
آد َم َع َل ْيد ِده
كي اللَّككهُ َعنككهُ َقك َ
دع َ
دام َمد َ
َ َ ُ
كال" :أُْند ِدز َل الدُّدرْك ُن َوا ْل َم َقد ُ
صككور بككن َعبككد الك َّكرح َمنَ ،عككن ابكن َعبككاسَ ،رضك َ
()1
ِ
ِ
ِ
س ِب ِه َما" .
َّ
َص َب َ َأرَى ُّ
الس َال ُم َلْي َل َة َنَز َل َب ْي َن ُّ
ام فَ َعَرَف َه َما ،فَ َ
الرْك ِن َوا ْل َم َقامَ ،ف َل َّما أ ْ
ض َّم ُه َما إلىه َوأَن َ
الرْك َن َوا ْل َم َق َ

دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه؛ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِ
بدن طَ ْل َحد َة ِ
الدر ْح َم ِن ِ
ص ْدو ِر ِ
دن َح ْدزٍم فددي
الع ْبدد ِر َّ
بدن َع ْبدد َّ
دي :ثقَد ٌة ،أ ْ
الم ِّكد ُّ
َخطَدأَ ْاب ُ
يَ ،
بدن َ
دارث َ
َ م ْن ُ
الح َج ِبد ُّي َ
س ْب ٍع-أ َْو ثَ َم ٍ
انَ -وثَالَ ِث ْي َن .خ م د س ق(.)2
تَ ْ
ض ِع ْي ِفهَ ،م َ
س َن َة َ
ات َ
تخريج الحديث.

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث(.)3

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده منقطككع؛ ألن منصككور بككن عبككد الككرحمن الحجبككي مككا
والحديث موقوف على ابن عباس-رضي اهلل عنه.-

سككنة 137ه ولككم يككدرك ابككن عبككاس،

حديث رقم18:

ِ ِ
ان
ق ككال ا م ككام أب ككو الولي ككد األزرق ككي (رحم ككه اهلل)َ :ح ك َّكدثَنِي ُم َح َّم ك ُكد ب ك ُكن َيح َي ككى ،قَ ك َ
كام ب ك ُكن ُسك كلَي َم َ
كالَ :ح ك َّكدثَني ه َش ك ُ
ِ َّ ِ
س ْب ًعا ِبا ْل َب ْي ِت
آد ُم َع َل ْي ِه َّ
الَ " :
ان َموَلى َبنِي َمخ ُزوم ،أََّنهُ َق َ
ط َ
اف َ
ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،عن َعبد الله ب ِن أَبِي ُسَلي َم َ
الس َال ُم َ
صلَّى تُ َجاهَ َب ِ
س ِدر َيرِتيَ ،و َع َال ِن َي ِتدي،
اب ا ْل َك ْع َب ِة َرْك َعتَْي ٍن ،ثَُّم أَتَى ا ْل ُم ْلتَ َدزَم ،فَقَ َ
دال :اللَّ ُه َّدم إَِّن َ
ِح َ
دك تَ ْعلَ ُدم َ
ين َنَز َل ،ثَُّم َ
اغ ِفر لِي ُذنُوِبي ،وتَعلَم حاج ِتي ،فَأ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ْؤلِي ،اللَّ ُه َّم إِِّني
َ ْ ُ َ َ
َعطني ُ
فَاقَْب ْل َم ْعذَرِتيَ ،وتَ ْعلَ ُم َما في َن ْفسيَ ،و َما ع ْندي فَ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ت
دت لِديَ ،و ِّ
َع َل َدم أ ََّن ُ
ض ْدي َ
ديب ِني إَِّال َمدا َكتَْب َ
ضدا ِب َمدا قَ َ
الر َ
ص ِادقًا َحتَّى أ ْ
ده َل ْدن ُيص َ
أْ
يما ًنا ُي َباشُر َق ْل ِبيَ ،وَيقي ًنا َ
َسأَلُ َك إِ َ
ٍ
ِ
َح ٌدد ِم ْدن
َعلَ َّي ،قَ َ
ت لَ َ
ال :فَأ َْو َحى اللَّ ُه تَ َعالَى إلى ِهَ :يا َ
اسدتَ َج ْب ُ
دكَ ،ولَ ْدن َي ْدد ُع َوِني ِب َهدا أ َ
آد ُم قَ ْد َد َع ْدوتَني ِب َدد َع َوات فَ ْ
ت
َوَل ِد ِك إَِّال َك َ
وم ُهَ ،و َك َف ْف ُ
ش ْف ُ
وم ُهَ ،و ُه ُم َ
ت ُغ ُم َ
ت لَ ُه ِم ْن ور ِ
اء ِت َجارِة ُك ِّل تَ ِ
اج ٍرَ ،وأَتَ ْت ُه
َوتَ َجْر ُ
َ
ََ
الس َالم َكا َن ْت س َّن ُة الطَّو ِ
اف"(.)4
َ
ُ
َّ ُ
دراسة رجال ااسناد:

ت ا ْل َف ْقر ِم ْن َق ْل ِب ِه ،وجع ْل ُ ِ
اء َب ْي َن َع ْي َن ْي ِه،
ض ْي َعتَ ُهَ ،وَنَز ْع ُ
َع َل ْي ِه َ
ت ا ْلغ َن َ
َ ََ
َ
الد ْنيا و ِهي ر ِ
آد ُم َعلَ ْي ِه
يد َها ،قَ َ
ال :فَ ُم ْذ طَ َ
اف َ
ان َال ُي ِر ُ
اغ َم ٌةَ ،وِا ْن َك َ
ُّ َ َ َ َ

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
س َل ْي َمان القَُر ِش ّي :صدوا ،سبق
َ ع ْبد اللَّه ْبن أَِبي ُ

ترجمته ،حديث رقم (.)1
ترجمته ،حديث رقم (.)10

) (1األزرقي :أخبار مكة ( ، )325/1باب ما جاء في فضل الركن األسود.
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)547

) (3ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ،( 325/1والفاسي في شفاء الارام ( )255/1وعزاه إلى األزرقي.
) (4األزرقي :أخبار مكة ( ،)348 /1باب ما جاء في الملتزم والقيام في ظهر الكعبة.
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تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)10بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)10
حديث رقم19:

قككال ا مككام أبككو الوليككد األزرقككي (رحمككه اهلل) :حك َّكدثَِني مح َّمك ُكد بككن يحيككىَ ،قك َ َّ ِ
انَ ،عككن
ُ َ َ
َُ
َ
كام بك ُكن ُس كَلي َم َ
كالَ :حككدثََنا ه َشك ُ
عب ِد اللَّ ِه ب ِن ِعك ِرم َة ،عن أَبِ ِ
سِ
يهَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َعم ِرو ب ِن ال َع ِ
دج ِد ا ْل َح َدرِام الَّ ِدذي
كاص ،أََّنكهُ َق َ
َ َ
َ
داس ا ْل َم ْ
َس ُ
كال" :أ َ
)
2
(
)
1
(
َجي ٍ
اه ِ
وَ ِ ِ
كع ال َمس ِكج َد َعلَكى
كالَ :وال َمه ِكد ُّ
داد " ،قَ َ
ي َو َ
س ْدي ِل أ ْ َ
يم م َن ا ْل َحْزَوَرِة إِلَى ا ْل َم ْ
س َعى إِلَى َم ْخ َدر ِِ َ
َ
ضَ
ض َع ُه إ ْبَر ُ
()3
ال َمس َعى" .
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل َح ِ
ش ٍام ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي ،أ َُبو ُم َح َّمد القَُر ِش ُّي (.)4
َ ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ِع ْك ِرَم َة ْب ِن َع ْب ِد َّ
ار ِث ْب ِن ِه َ
قال ابن سعد :قليل الحديث( ، )5وذكره ابكن حبكان فكي الثقكا وقكال :مكن أهكل المدينكة ،يكروي عكن أبكي المايكرة
عن ابن عمر ،وروى عنه فليح بن سليمان(.)6

قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.
َّ ِ
ار ِث ْب ِن ِه َ ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل َح ِ
سد َن َة
ِ ع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع ْب ِد َّ
الم َدد ِن ُّيِ :ث َقد ٌة ُم ِق ٌّدلَ ،م َ
دات َ
شام ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي ،أ َُبو َع ْبد اللده َ
مائ ٍة .خ م س ق(.)7
ثَالَ ٍث َو َ
تخريج الحديث:

-1أخبار مكة للفاكهي ،)86/2( ،ح( ،) 1178ذكر حد المسجد الحرام وأساسه كيف كان ،من طريكا هشكام
بن سليمان المخزومي به(.)8

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث موقوف على عبد اهلل بن عمرو بن
العاص-رضي اهلل عنه.-

) (1الحزورة :في اللا ة هي الرابية الصايرة ،وكان

سوا مكة وقد دخل

في المسجد الحرام (الياقو

الحموي :معجم البلدان .)255/2

) (2أَجَياد :هو موضع من بطحاء مكة (أبو عبيد البكري :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .)115/1
) (3األزرقي :أخبار مكة ( ، )62/2باب ذكر حد المسجد الح ارم وفضله وفضل الصالة فيه.
) (4البخاري :التاري الكبير (.)162/5
) (5ابن سعد :الطبقا
) (6ابن حبان :الثقا

الكبرى (.)422/5

(.)28/7

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)396

) (8ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ،( 522/1والفاسي في شفاء الارام ( )305/1وعزاه إلى األزرقي.
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حديث رقم20:

ِ
ِ ِ
كيَ ،عكن
ان ال َمخ ُزو ِم ِّ
قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثَني ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيىَ ،عن ه َشكام ب ِكن ُسكلَي َم َ
عبك ِكد الملِك ِكك بك ِكن يحيككى بك ِكن عَّبك ِ
كاد بك ِكن َعبك ِكد اللَّك ِكه بك ِكن ُّ
كالَ :عك َكد قُك َكريش َعلَككى
وسككى بك ِكن ُعق َبكةَ ،أََّنككهُ قَك َ
َ
َ َ
َ
الزَبيك ِكرَ ،عككن ُم َ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّالم إَِلى ر ُس ِ
النبِ ِّي (َ ،)ف َج َ ِ
ص ِ
اب ال َح َرِم َف َن َزَعتهَاَ ،فاشتَ َّد َذل َك َعَلى َّ
الَ :يا
ول الله (َ ،)ف َق َ
أَن َ
َ
اء جب ِري ُل َعَليه الس َ ُ
كرَى َر ُجكل ِمكن
كال :فَ َأ
ونهَا قَ َ
الَ " :ن َع ْم" قَ َ
اب ال َح َرِم قَ َ
َما إَِّنهُم َس ُي ِع ُ
يد َ
ص َ
ُم َح َّم ُد ،اشتَ َّد َعلَي َك أَن َن َزَع قَُريش أَن َ
ال :أ َ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
َعَّزُك ُم اللكهُ
ان أ َ
َهذه ال َقبِيَلة من قَُريش َو ِمن َهذه ال َقبِيَلةَ ،حتَّى َأرَى َذل َك ع َّدة من َق َبائ ِل قَُريش َقائ ًال َيقُو ُلَ :ح َرم َك َ
ِِ
ِ ِ
ِ
كاء
َع ُ
اد َ
ون بِ ك َذل َك فككي َم َجالس ك ِهمَ ،في َ
كابهُ ،ا َن تَخطَفُ ُكك ُكم ال َعك َكر ُ
صك َ
ب َفيَصك َكب ُحوا َيتَ َحك َّكدثُ َ
وهككاَ ،ف َجك َ
بِككه َو َمك َكن َع ُكمَ ،ف َنك َكزعتُم أَن َ
ِ
َّالم إِلَى ر ُس ِ
ِ
كالَ :مكا
دابوها َيدا ِج ْب ِريد ُل" قَ َ
وهكا قَ َ
ول اللَّ ِه ( ،)فَقَ َ
َع ُ
اد َ
َص ُ
الَ :يا ُم َح َّم ُد ،قَد أ َ
كال" :أَفَأ َ
َ
جب ِري ُل َعلَيه الس َ ُ
ض ُعوا ِمنهَا َنص ًبا إِ َّال بِ َي ِد َمَلك (.)1
َو َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
بن ُّ
الزَب ْي ِر ِ
اهلل ِ
بن َي ْح َيى ِ
الملِك ِ
ي(.)2
َس ِد ُّ
بن َع َّباد ِ َ
الع َّوام القَُرش ُّي األ َ
بن َ
َ ع ْبد َ
ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)3قال الزبير بن بكار :كان من أهل الفضكل والمكروءة ،وقكال الخطيكب :ككان يعكد
في سادا

قريش ،وذوي الفضل منهم(.)4

قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.

بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق
سى ُ
ُ م ْو َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)5

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث(.)5

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل.
حديث رقم21:

قال ا مام أبو الوليد األزرقي (رحمه اهلل) :ح َّدثََنا مح َّم ُد بن يحيكىَ ،ق َ َّ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن
ُ َ َ
َُ
َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
كالَ :حكدثََنا ه َش ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َه َدل اللَّ ِده،
ضدى ُي ْلقَ ْدو َن ،فَ ُيقَدا ُل لَ ُه ْدمَ :يدا أ ْ
ان أ ْ
ان َيقُو ُلَ " :ك َ
يما َم َ
ُج َريجَ ،عن َعبد الله ب ِن ُع َبيد ،أََّنهُ َك َ
َه ُل َم َّك َة ف َ
َه ِل اللَّ ِه"(.)6
َو َه َذا ِم ْن أ ْ

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

الح ِرم كيف ُحرم.
) (1األزرقي :أخبار مكة ( ،(128/2ذكر َ
) (2الخطيب البادادي :تاري باداد (.(407/10
) (3ابن حبان :الثقا

(.(95/7

) (4الخطيب البادادي :تاري باداد (.(407/10

) (5ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ، 299/1وعزاه إلى األزرقي.
َّ
) (6األزرقي :أخبار مكة ( ،)152/2باب ما ذكر من أهل مكة أنهم أهل الله عز وجل.
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َ ع ْب ُد
َ ع ْب ُد

الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
بن َع ْبد َ
َ
ِ
بن ُع َب ْي ِد ِ
بن ُع َم ْي ٍر اللَّ ْي ِث ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
اهلل ُ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

-1أخبار مكة للفاكهي ،)68/3( ،ح( ،) 1809ذكر أن أهل مكة كان يقال لهم :يا أهل اهلل ،من طريا هشام
بن سليمان المخزومي به ،قال :سمع
()1

مليكة ،بنحوه

.

عبد اهلل بن عبيد بن عمير ،أو ابن أبي مليككة ،والصكحيح :ابكن أبكي

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث مقطور على عبد اهلل بن عبيكد اهلل

الليثي.

حديث رقم 22:

َّ ِ
ان
صككالِ ُح بك ُكن ِمسك َكمارَ ،قك َ
كام بك ُكن ُس كَلي َم َ
قككال ا مككام أبككو عبككد اهلل الفككاكهي (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا َ
كالَ :حككدثََنا ه َشك ُ
ِ
المخ ُزو ِم ُّيَ ،ق َ َّ ِ
كاوسَ ،عكن َر ُجكل َقكد أَد َر َك َّ
كال:
النبِ َّ
كي (َ )ق َ
َ
الَ :حدثَني اب ُن ُج َريجَ ،عن َيح َيى ب ِكن َهكانئَ ،عكن طَ ُ
ِ
الرْك ِن ا ْليم ِان ِّي واألَسوِد " :اللَّه َّم رَّب َنا ِ
َس ِمع ُ َّ
آت َنا ِفي ُّ
سد َن ًة
النبِ َّي (َ )يقُو ُل َب ْي َن ُّ
سد َن ًة َوِفدي ارخ َدرِة َح َ
الدد ْن َيا َح َ
َ َْ
ُ َ
ََ
اب َّ
الن ِ
ار"(.)2
َوِق َنا َع َذ َ

دراسة رجال ااسناد:
ِ ِ ()4
()3
 صددالِ بد َ ِ
الع َّبد ِ
سد َدم ٍ
دات قَْبد َدل
شددم ْي َهن ُّي
ار ُّ
داس ال ُك ْ
:صد ُدد ْو ٌ
الس د َل ِم ُّي  ،أ َُبددو ال َف ْ
قَ ،مد َ
َ َ
دن م ْ
َ
ضد ِدلَ ،وُي َقددا ُل :أ َُبددو َ
()5
الخ ْم ِس ْي َن .م ت .
َ
وثقه الذهبي( ،)6وذكره ابن حبان في الثقا  ،وقال يروي المراسيل( ،)7وقال أبو حاتم :صدوا(.)8
قلت :ثقة.

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1تابع هشام بن سليمان المخزومي مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج ،وعبد اهلل بن أبي مليكة عند األزرقي في أخبار مكة (.)151/2
) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ، )145\1ذكر ما يقال بين الركنين :األسود واليماني ح (.)170
السلَ ِمى :نسبة إلى قبيلة من العرب مشهورة يقال لها سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس عيالن بن مضر
)ُ (3
(السمعاني :األنساب .)181/ 7
) (4ال ُك ِ
شميهنى :نسبة إلى قرية كشمهين وهي من قرى مرو القديمة ،وقد خرب (السمعاني :األنساب .)115/11

) (5ابن حجر :تقريكب التهكذيب (ص ،)274وقكد تعقبكه الكدكتور :بشكار عكواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،وقكاال :بكل ثقكة ،روى عنكه جمكع مكن الثقكا  ،مكنهم
مسلم في الصحيح ،وأبو حاتم الرازي من رسم شيوخه الثقا  ،وذكره ابن حبان في "الثقا " ،ووثقه الذهبي ،وال نعلم فيه جرحًا
(تحرير التقريب التهذيب .)113/ 2

) (6الذهبي :الكاشف (.)489/1
) (7ابن حبان :الثقا

(.)465/6

) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)415/4
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ِ ()1
سدلَ ٌة .د ت
َ ي ْح َيى ْب ُن َه ِان ِئ ْب ِن ُعْرَوةَ ا ْل ُم َدراد ُّ
ي  ،أ َُبدو َد ُاوَد ال ُك ْدوِف ُّيِ :ثقَد ٌةَ ،و ِرَو َايتُ ُ
ده َع ِدن ا ْب ِدن َم ْ
س ُدع ْوٍد ُمْر َ
س(.)2
دان ُّي( ،)3أَبددو ع ْبد ِدد الد َّدر ْحم ِن ِ
دان اليمد ِ
داو ِ
ي َمد ْدوالَ ُه ُم ،الفَ ِ
اسد ُدم ُه َذ ْكد َدوان،
الح ْم َيد ِدر ُّ
ار ِسد ُّ
ُ َ
ديُ ،يقَددا ُلْ :
س ْبد ِدن َك ْي َ
 طَد ُ
َ
سد َ َ
س لقبِ :ثقَ ٌة فَ ِق ْيهٌ فَ ِ
مائ ٍةَ ،وِقْي َلَ :ب ْع َد َذلِ َك .ع(.)4
س َن َة ِس ٍّ
ت َو َ
اض ٌلَ ،م َ
وطَ ُاو ِ ٌ
ات َ

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث ،ولم أجده عند غير الفاكهي الذي انفرد به.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن ابن جريج قكد عكنعن ولكم يصكرح بالسكمار ،وبحكث عكن الرجكل الكذي أدرك النبكي

ولم أقف عليه.

حديث رقم23:

ِ
كال:
انَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُكن أَ ِبكي ُع َم َكرَ ،ق َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ِ
ِ
ا " أ َّ ِ
ضدطَ ِجعٌ ِب َبد ِ
السددالم َو َم َل ًكددا أَتََيدا َّ
داب
َق َ
الن ِبد َّ
دي (َ )و ُهد َدو ُم ْ
ُص ِّكد ُ
كال اب ُكن ُجك َكريجَ :ح َّكدثَني َمككن أ َ
َن ج ْب ِريد َدل َع َل ْيدده َّ ُ
الس َدرى( ،)5فَ ُع ِدر َِ ِب ِده (ِ )م ْدن َب ْي ِدت ا ْل َم ْق ِدد ِ
ا ْل َك ْع َب ِة الَّ ِذي َيلِي َناَ ،ولَ َها ِحي َن ِئ ٍذ َب َاب ِ
س إِلَدى
ت ِم َن ُّ
ان َما َعلِ ْم َ
ان ،فَ َك َ
السم ِ
اء"(.)6
َّ َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مقطور؛ فلم يعرف من الذي أخذ عنه ابن جريج.

) (1ال ُم َرِادي :نسبة إلى مراد -واسمه يحابر بن مالك بن أدد بكن زيكد بكن يشكجب بكن عريكب بكن زيكد بكن كهكالن ابكن سكبإ وهكو بطكن مكن مكذحج وهكي

قبيلة من اليمن (ابن األثير :اللباب .)188/ 3
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)597

) (3اليماني :نسبة إلى اليمن (السمعاني :األنساب .)526/13
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)281

ُّرى :هو السير بالليل (ابن األثير :النهاية .)364 /2
) (5الس َ
) (6الفاكهي :أخبار مكة ( ، )181\1ذكر الصالة في وجه الكعبة ،ح (.)278
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حديث رقم24:

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َرَ ،ق َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
كي
ُج َريج ،قَ َ
ال :أَخ َب َرني َعب ُد ال َكريم ب ُن َمالكَ ،عن َعمرو بكن ُش َكعيبَ ،عكن أَبيكهَ ،عكن َعبكد اللكه بكن َعمكرو َرض َ
ظ َّ
ال :استََن َد َّ
ص ِدرَ ،وال
النبِ ُّي( )إَِلى ال َبي ِ َف َو َع َ
اس َوَذ َّك َرُهم ،ثَُّم َق َ
اللَّهُ َعنهُ َماَ ،ق َ
صلِّ َي َّن أ َ
َح ٌدد َب ْع َدد ا ْل َع ْ
ال" :ال ُي َ
الن َ
تُ ِ
امَأرَةٌ إِال َم َع ِذي َم ْحَرٍمَ ،م ِس َيرةَ ثَال ثَ َة أ ََّي ٍامَ ،وال تُ ْق َدِم( )1ا ْل َمْأرَةُ َعلَى َع َّم ِت َها َوال َعلَى َخالَ ِت َها"(.)2
َ
ساف ِر ْ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()4
)
3
(
ِ
ي  ،أَبو ِ ٍ
 ع ْب ُد ال َك ِرْيِم ُ ِ ٍ
ش ِرْي َن .ع .
الجَز ِر ُّ
س ْب ٍع َو ِع ْ
ُم َّي َةِ :ثقَة ُم ْت ِقنَ ،م َ
بن َمالك َ
َ
س َن َة َ
ات َ
ُ َ
سع ْيد َم ْولَى َبني أ َ
بن ع ْب ِد ِ
ٍ
الع ِ
بن َع ْم ِرو ِ
اهلل ِ
ش َع ْي ِب ِ
مائ ٍة.
س َن َة ثَ َم ِاني َع ْ
بن ُ
شَرةَ َو َ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
َ ع ْمُرو ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
ات َ
اصَ :
بن َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

ر .)5(4

وثقكه ابكن معكين( ،)6وابككن المكديني( ،)7والكدارمي( ،)8والعجلكي( ،)9والنسككائي ،وقكال يحيكى القطكان :إذا روى عنككه
الثقا فهو ثقة يحتج به( ، )10وقال إسحاا بن راهويه :إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ثقة ،فهو كييوب عن نافع ،عن ابن عمر( ،)11وقال أحمد :مكا أعلكم أحكداً تكرك حكديث عمكرو بكن شكعيب عكن

أبيه عن جده ،قل  :ألحمد يحتج بحديث عمرو بن شعيب ما كان عن غير أبيه قال :ما أدري ،وقال أيض ًا:

أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بكه ،واذا شكاءوا ترككوه( ،)12وعلكا ا مكام الكذهبي علكى هكذه الراويكة بقولكه:
هذا محول على أنهم يترددون في االحتجاج به ،ال أنهم يفعلون لك على التشهي( ،)13وقال أحمد أيضاً :سئل

عن عمرو بن شعيب فقال أنا أكتب حديثه وربما احتججنكا بكه وربمكا وجكس فكي القلكب منكه ومالكك يكروى عكن

رجكل عنككه( ،)14وقككال البخكاري :أريك

أحمككد ،وابكن المككديني ،واسككحاا بكن راهويككه ،وأبككا عبيكد ،وعامككة أصككحابنا

تقدمها :هو أن تقبل نكاحها عليها (حاشية السندي علي مسند أحمد .)423/4
) (1وال تتقدمُ :
) (2الفاكهي :أخبار مكة ، )263\1( ،ذكر من لم ير الصالة بعد العصر وبعد الصبح بمكة ،ح (.)518
الجك َكزِرى :نسككبة إلككى الجزي كرة وهككي إلككى عككدة بككالد مككن ديككار بكككر واسككم خككاص لبلككدة واحككدة يقككال لهككا جزي كرة ابككن عمككر ،وعككدة بككالد منهككا الموصككل
)َ (3
وسنجار وحران والرقة ورأس العين وآمد وميافارقين ،وهي بالد بين الدجلة والف ار  ،وانما قيل لها الجزيرة لهذا (السمعاني :األنساب .)269/3

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)361

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،) 423وقد تعقب الدكتور :بشكار عكواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،ابكن حجكر ،وقكاال :بكل ثقكة وثقكه ابكن المكديني ،وابكن
معين ،وأبو زرعة الرازي ،واسحاا بن راهويه  ،والعجلي ،والنسائي ،والدارمي ،ويعقوب بن سفيان ،وقال :ثب

) (6ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)192/3
) (7ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)53/8
) (8المزي :تهذيب الكمال).)65/22
) (9العجلي :تاري الثقا

(.)177/2

) (10المزي :تهذيب الكمال (.)65/22

) (11ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)202/6
) (12أحمد بن حنبل :سؤاال

أبي داود لألمام أحمد (ص.)321-320

) (13الذهبي :سير أعالم النبالء (.)168/5

) (14ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)239/6
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(تحرير تقريب التهذيب .)95/3

يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحداً من المسلمين ،فمن الناس بعدهم ( ،)1وقال
يعقككوب بككن شككيبة :مككا أري ك

أحككدًا مككن أصككحابنا ممككن ينظككر فككي الحككديث وينتقككي الرجككال يقككول فككي عمككرو بككن

شعيب شيئاً وحديثكه عنكدهم صكحيح وهكو ثقكة ثبك
رووها عنه وما روى عنه الثقا

واألحاديكث التكي أنككروا مكن حديثكه إنمكا هكي لقكوم ضكعفاء

فصحيح( ، )2وقكال أبكو حكاتم :سكيل

يحيكى بكن معكين عنكه فقكال :مكا شكينه

وغضككب وقككال مككا أقككول فيككه روى عنككه االئمككة ،وقككال أيضك ًا :لككيس بقككوي يكتككب حديثككه ومككا وروى عنككه الثقككا
فيذاكر به( ،)3وقال ابن معين أيضاً :إِذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتكاب هكو عمكرو بكن
شعيب بن محمد بن عبكد اهلل بكن عمكرو بكن العكاص ،وهكو يقكول أبكي عكن جكدي عكن َّ
النبِكي -صكلى اهلل عليكه

وسلم -فمن هنا جكاء ضكعفه أو نحكو هكذا مكن الككالم قالكه يحيكي فكإذا حكدث عمكرو بكن شكعيب عكن سكعيد بكن
المسككيب أو عككن سككليمان بككن يسككار أو عككن عككروة فهككو ثقككة عككن ه كؤالء أو قريككب مككن هككذا الكككالم ( ،)4وقككال

الساجي :قال ابن معين هو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه عن جده ال حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف

من قبيل أنه مرسل وجد شعيب كتب عبد اهلل بن عمرو فكان يرويها عن جده إرساالً وهي صكحاح عكن عبكد
ال :فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه
اهلل بن عمرو غير أنه لم يسمعها ،وعلا ابن حجر قائ ً
لم يسمعها وصح سماعه لبعضها فااية الباقي أن يكون وجادة صحيحه وهو أحد وجوه التحمل واهلل أعلكم(،)5

وقال أبو زرعة :روى عنه الثقا  ،وانما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جكده وقكال :إنمكا سكمع أحاديكث

يسيرة وأ خذ صحيفة كان

عنده فرواها ،ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير ابيه عن جده من المنكر،

وعامة هذه المناكير تروي عنه ،إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء( ،)6ثقة في نفسه انما

تكلم فيه بسبب كتاب عنده( ،)7وقال الدارقطني :إذا قال عن أبيكه عكن جكده ،يكوهم أن يككون جكده األعلكى ،أو

جده األدنى ،ما لم يبين ،فإذا بين فهو صحيح ،ولم يترك حديث أحد من األئمة( ،)8وقال الذهبي :صدوا في
نفسه ال يظهر تضعيفه بحال وحديثه قوي لكن لم يخرجا له في الصحيحين فيجادا( ،)9وقال يحيي بن القطان:

حديثه عندنا واهي( ،)10وقال ابن المديني :ما روى عنه أيوب وابن جريج ،فكذلك كلكه صكحيح ،ومكا روى عكن
أبيه عن جده ،فذلك كتاب وجده ،فهو ضعيف( ،)11قال ا جرى :قيل ألبي داود :عمرو بكن شكعيب عكن أبيكه
عن جده حجة عندك قال :ال ،وال نصف حجة( ، )12وقال ابن عدي :ثقة في نفسه إال أنه إذا روى عن أبيكه

) (1المزي :تهذيب الكمال ( ، )65/22وتعقب االمام الكذهبي رحمكه اهلل علكى هكذه القكول قكائالً :أسكتبعد صكدور هكذا األلفكاظ مكن البخكاري ،أخكاف أن
يكون أبو عيسى وهم ،أفتره يقول :فمن الناي بعدهم ،ثم ال يحتج به أصالً وال متابعةً (الذهبي :سير أعالم النبالء .)167/5
) (2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)53/8
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)239/6

) (4ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)462/4
) (5ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)53/8

) (6وتعقب الذهبي كالم أبو زرعة وقال :بينه ييتي الثقا
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)239/6
) (8الدارقطني :سؤاال

عنه أيضاً بما ينكر (الذهبي :سير أعالم النبالء .)169/5

السلمي للدارقطني (ص.)216

) (9الذهبي :من تكلم فيه وهو موثا (ص.)145
) (10العقيلي :الضعفاء الكبير (.)273/3
) (11ابن المديني :سؤاال

ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)104

) (12المزي :تهذيب الكمال (.)65/22
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عن جده يكون مرسالً ألن جده محمد ال صحبة له روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إال أن
أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح مكا خرجكوا وقكالوا :هكي صكحيفة( ،)1وعلكا

ابن حجر قائالً" :فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له فكي صكحيحه والبخكاري فكي جكزء القكراءة خلكف ا مكام علكى
سككبيل االحتجككاج وكككذلك النسككائي وكتابككه عنككد ابككن عككدي معككدود فككي الصككحاح ولكككن ابككن عككدي عنككي غيككر

الصحيحين فيما أظن فلكيس فيهمكا لعمكرو شكيء( ، )2وقكال ابكن حبكان :إذا روى عمكرو عكن طكاوس وسكعيد بكن

المسيب وغيرهما من الثقا

فهو ثقة يجوز االحتجاج به واذا روى عن أبيه عن جده فإن شكعيباً لكم يلكا عبكد

()3
ال :والصواب أن
ال  ،ورد ابن حجر قائ ً
اهلل فيكون منقطع ًا وان أراد بجده محمدًا فهو ال صحبة له فيكون مرس ً

يحول عمرو إلى كتاب الثقا فيما المناكير في روايته فتترك ثم قال :خالصة في هذا الخالف :ضعفه ناس

مطلقك ًا ووثقكه الجمهككور وضكعف بعضككهم روايتكه عككن أ بيكه عكن جككده حسكب ومككن ضكعفه مطلقككا فمحمكول علككى
روايته عن أبيه عن جده فيما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ :عكن ،فكإذا قكال حكدثني أبكي،
فال ريب في صحتها كما يقتضيه كالم أبي زرعة المتقدم وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد األعلى

عبد اهلل بن عمرو ال محمد بن عبد اهلل ،وقد صرح شعيب بسماعه من عبد اهلل في أماكن وصح سماعه منه
كما تقدم ،وذكر أحاديث ثم قال :هذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بين الجد هو عبد اهلل بكن عمكرو ،لككن
هككل سككمع منككه جمي ككع مككا روى عنككه ،أم سككمع بعض ككها والبككاقي صككحيفة الثككاني أظه ككر عنككدي وهككو الج ككامع

الختال ف األقوال فيه ،وأما اشتراط بعضكهم أن يككون الكراوي عنكه ثقكة فهكذا الشكرط معتبكر فكي جميكع الكرواة ال
يختص به عمرو(.)4

قلددت :هككو ثقككة تكلككم فككي روايتككه عككن أبيككه عككن جككده ،وحولككه خككالف كبيككر بككين العلمككاء ،وال كراجح أن روايتككه
صحيحة ،فقد ثب

سماعه من أبيه شكعيب ،وشكعيب ثبك

سكماعه مكن جكده عبكد اهلل بكن عمكرو بكن العكاص-

رضى اهلل عنه ، -وهذا ما جزم به المزي فقال :حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ،عن جده صحيح متصل إذا
صح ا سناد إلى ه ،وأن من ادعى فيه خالف ذلك ،فدعواه مردودة حتى ييتي عليها بدليل صحيح يعارض ما
ذكرناه واللَّه أعلم( ،)5وقال الحازمي :عمرو بكن شكعيب ثقكة باتفكاا أئمكة الحكديث ،واذا روى عكن غيكر أبيكه لكم
يختلف أحد في االحتجاج به ،وأما روايته عن أبيه عن جده فاألكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال وال

انقطار( ،)6وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين ،فال يضر تدليسه(.)7
ت سماعه ِم ْن جد ِ
بن ع ْب ِد ِ
الع ِ
بن َع ْم ٍرو ِ
اهلل ِ
ِّه( .)8ر4
ُ 
ص ُد ْو ٌ
َ
ق ،ثََب َ َ َ ُ
ب بن ُم َح َّمد ُ َ
ش َع ْي ُ
اصَ :
بن َ
) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)202/6
) (2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)53/8
) (3ابن حبان :المجروحين (.)72/2

) (4ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)53/8
) (5المزي :تهذيب الكمال (.)536/12

) (6مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)188/10
) (7ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص .)35

) (8انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)196
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)267
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(.)9

تخريج الحديث:

-1حكم ،)319/11( ،ح( ،)6712مككن طريككا عبككد الككرزاا بككن همككام الصككنعاني عككن ابككن جكريج بككه ،مختلككف
األلفاظ ،وفيه زيادة.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي ،وشعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

صدوقان ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه رواية وغيرها ،مما أزال علكة تدليسكه ،وحككم ا مكام الكذهبي
علي أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بينها أعلى مراتب الحسن(.)1

حديث رقم25:

ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر َق َ
ام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
اف بِ ِكه ،أ َُي َو َّ
َن َي ْبتَ ِغد َي
ضكيُ قَ َ
ُج َريج قَ َ
"مدا َعلَ ْي ِده إَِّال َعلَدى َم ْدن َع ِق َدل إَِّال أ ْ
الُ :قل ُ لِ َعطَاء :ال ُا َال ُم لَم َيبلُ ُيطَ ُ
كالَ :
ضوِئ ِه"(.)2
أْ
َهلُ ُه ا ْل َبَرَك َة ِفي ُو ُ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ده َف ِ
ده َك ِث ْي ُدر
اس ُدم أَِبدي َرَب ٍ
بدن أَِبدي َرَب ٍ
َ ع َ
الم ِّك ُّ
َسد َل َم ،القَُر ِش ُّ
اضد ٌلَ ،ل ِك َّن ُ
ديِ :ث َقد ٌة َف ِق ْي ٌ
اء ُ
داح :أ ْ
داحَ ،و ْ
ط ُ
دي َم ْدو َال ُهمَ ،
()3
ِ
َخَرة َولَ ْم ُيكثِّْر َذلِ َك ِم ْن ُه .ع(.)4
ش ُه ْو ِرَ ،وِقْي َل :إَِّن ُه تَ َغ َّيَر ِبأ َ
الم ْ
س َن َة أَْرَب َع َع ْ
رسال َ ،م َ
ات َ
اا َ
شَرةََ ،علَى َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

بالنسبة إلى اختالطه :ف قال ابن المديني :كان عطاء اختلط بيخرة قد تركه ابن جريج ،وقيس بن سعد( ،)5وقال

الذهبي معقبك ًا علكى ذلكك :لكم يقصكد ابكن المكديني بقولكه" :ترككه" التكرك العرفكي ،ولكنكه قصكد أنكه كبكر وضكعف
حواسه ،وكان قد كتفيا منه ،وتفقها ،وأكث ار عنه ،فبطال ،فهذا مراده بقوله :تركه( ،)6وقال أيضاً :لم يعن الترك

االصطالحي ،بل عنى أنهما بطال الكتابكة عنكه ،واال فعطكاء ثبك

رضكى( ،)7ولكذلك قكال ابكن حجكر :قيكل أنكه

تاير بيخرة – بصياة التمريض( ،)8قلت :الراجح عدم ثبو اختالطه.

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث مقطور على عطاء بن أبي رباح.
) (1الذهبي :الموقظة في مصطلح الحديث ( ،)32/1وجاء

المصيصي عند ابن عساكر في" تاري دمشا".)342/64( ،

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبكل الحجكاج بكن محمكد

) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ،)302\1ذكر الطواف بالصبيان إذا ولدوا ،واذا اختتنوا ،واذا ختموا ،ح (.)625
) (3انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)237
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)391

) (5يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)239/3
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)87/5
) (7الذهبي :ميزان االعتدال (.)70/3

) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)391
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حديث رقم26:

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
ِ
الَ ":ال تَُر َّ
ور قَطُّ ،أَُر ُّ
دن ِم ْدن أَثَ ِدرِه،
ش َّ
س ِج ِدي ُمُر ًا
الُ :قل ُ لِ َعطَاء :أَأ
س ِج ِدي قَ َ
ُج َريج قَ َ
َر َْي َ
ت ا ْل َك ْل َ
ش َم ْ
ب َي ُمُّر في َم ْ
ِ
ش وأَقْب َل َ (ِ ِ ِ )1
ص َال ِة ا ْل َم ْغ ِر ِبَ ،وَذلِ َك
س ِج َد َم َّك َة ثَُّم َما ُيَر ُّ َ َ
إَِّن َها تَ ْد ُخ ُل َم ْ
ظ ْب ٌي م ْن ظ َباء ا ْل َحَرِمَ ،و ُم َح َّم ُد ْب ُن َد ُاوَد في َ
ٍ ()2
ِ
ب إلى ِه ِب َي ِدد ِه َحتَّدى
س َن ِة َن ِّي
ش َّ
اف ِبا ْل َب ْي ِت طَ ْوفًا أ َْو طَ ْوفَ ْي ِن ،ثَُّم َد َنا ِم َن ا ْل َح َج ِر فَ َ
ين َو ِم َائتَْي ِن ،فَطَ َ
ف َوثََال ِث َ
في َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
دزال ُن
اء َ ،وُرَّب َمدا َد َخلَ ِدت ا ْل ِغ َْ
َو َ
ْس ُه َعلَ ْيه ،فَ َع َل َذل َك َمَّرتَْي ِن أ َْو ثََال ثًا َوُرَّب َما َد َخلَت ا ْل ِج َما ُل تَ ْحمد ُل ا ْل َح ْ
ص َدب َ
ض َع َأر َ
ارَ ،وتَ ْد ُخ ُل ا ْلم ْ ِ
ِباللَّْي ِل َو َّ
الن َه ِ
الس َن ِة"(.)4
الس َن ِة إَِلى َّ
ام ِم َن َّ
َ
سج َد ا ْل َحَر َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
َس َل َم القَُرش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث مقطور على عطاء بن أبي رباح.

حديث رقم27:

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِن قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
ِ
ُّ ِ ِ
ِ َّ ِ
جريج َق َ ِ
ِ
ضكي اهللُ َعنهُ َمكا ُيخبِ ُكر :أ َّ
َن ُع َم َكر ب َكن
َُ
الَ :سمع ُ َعب َد اهلل ب َن أَبي ُملَي َك َةُ ،يخب ُر أَنهُ َسكم َع اب َكن الزَبيكر َر َ
)
7
(
)
6
(
)
5
(
ِ
ضي اهلل عنه َل َّما َكان بِالمخم ِ ِ
ال َخطَّ ِ ِ
َّ
كي اهللُ َعنكهُ،
ا
ان اسكتََب َ
اب َر َ ُ َ ُ
ص من ُعس َف َ
الن ُ
َ َ َ
كاس َف َس َكب َقهُم ُع َم ُكر َرض َ
()8
الزبي ِر ر ِ
الَ :س َبقتُ َك
ال :ثَُّم َنهََز فَ َس َبقَنِي ،فَقَ َ
ض َي اهللُ َعنهُ َما :فَ َنهَز ُ فَ َس َبقتُهُ ،فَ ُقل ُ َ :س َبقتُ َك َوال َكع َب ِة قَ َ
قَ َ
ال اب ُن ُّ َ َ
ال :سبقتُ َك و ِ
و ِ
ِ
ِ
ِ
كاخ
اهللَ ،ق َ
اهللَ ،ق َ
ال :ثُ َّكم أ ََن َ
ال :ثَُّم َنهَز ُ َف َس َبقتُهَُ ،ف ُقل ُ َ :س َبقتُ َك َوال َكع َبة ،ثَُّم َنهََز َف َس َب َقني الثَّان َي َةَ ،ف َق َ َ َ
َ
َ
()9
ف َلعا َقبتُ َك ،احلِف بِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اهلل َفيثَم َواب ُرر " .
ال " :أ َأ
َف َق َ
َرَي َ َحل َف َك بِال َكع َبةَ ،واهلل َلو أَعَل ُم أََّن َك َفكر َ فيهَا َقب َل أَن تَحل َ َ

دراسة رجال ااسناد:
ِ
ِ ِ
الر ْح َم ِن ِ
س ِع ْي ِد ِ
س ٍع َوأَْرَب ِع ْي َن .ت س(.)10
بن َح َّ
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخُزْو ِم ِّيِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
س َن َة ت ْ
ات َ
َ 
سان ،أ َُبو ُع َب ْيد اهلل َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َّ
ي :هو الازال (ابن منظور :لسان العرب .)23 /15
) (1الظب ُ
)َّ (2
النيِّف :كل ما زاد على العقد (ابن منظور :لسان العرب .)342 /9
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

الحصى (ابن منظور :لسان العرب .)318 /1
الحصباء :هي َ
َ
الفاكهي :أخبار مكة ( ، )324\1ذكر طواف الحية وغيرها من الدواب بالكعبة ودخولهن المسجد الحرام ،ح (.)663
ِ
ص :طريا في جبل عير إلى مكة (الياقو الحموي :معجم البلدان .)73 /5
المخم ُ
َ
ُعس َفان :هي قرية جامعة بين مكة والمدينة (ابن األثير :النهاية .)237 /3
السَّبا :القُدمةُ في الجري وفي كل شيء (ابن منظور :لسان العرب .)151 /10
ُّ
النه َزةُ :الفرصة تجده من صاحبك (ابن منظور :لسان العرب .)241 /5

) (9الفاكهي :أخبار مكة ( ، )353\1ذكر الحلف بالكعبة وحدها حتى يقول :ورب الكعبة ومن فعل ذلك ،ح (.)723
) (10ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)238
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اهلل ِ ِ ِ
بن عب ْي ِد ِ
ِ
الم ِدد ْي ِن ِّي ،أ َْدَر َك
اس ُدم أَِبدي ُملَ ْي َكد َة ُزَه ْي ِدر التَّْي ِم ُّ
َ ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ
بن َع ْبد اهلل ْب ِن أَِبدي ُملَ ْي َكد َةُ ،يقَدا ُلْ :
دي َ
شَرةَ .ع(.)1
ال ِث ْي َن ِم َن َّ
ثَ َ
س ْب َع َع ْ
الص َح َاب ِةِ :ث َق ٌة َف ِق ْي ٌهَ ،م َ
س َن َة َ
ات َ
تخريج الحديث:

-1عككب ،)467/8( ،ح( )21( ،)15927كتككاب ا يمككان والنككذور ،بككاب :ا يمككان ،وال يحلككف إال باللَّككه مككن

طريقككه مككن قبككل ابككن ج كريج ،متقككارب األلفككاظ ،وهككا ،)52/10( ،ح( )63( ،)19831كتككاب ا يمككان ،بككاب

كراهية الحلف باير اهلل -عز وجل -من طريا الوليد بن مسلم مختص اًر كالهما عن ابن جريج به.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي السند إلى الصحيح لايره،
والحديث موقوف على ابن الزبير-رضي اهلل عنه.-
حديث رقم28:

َح ُد ُه َما
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِنَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن أَ ِبي ُع َم َرَ ،ي ِز ُ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
يد أ َ
ال :أَخبرنِي عب ُكد ِ
الض َّكح ِ
ِ
ِ ِِ
الن ِع ِ
اهلل ب ُكن َّ
كيمَ ،عك ِن َّ
اك ب ِكن
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج َق َ
َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
َعلَى َ
ََ
صاحبه َق َاال :ثنا ه َش ُ
َّ ِ ِ
ِ
دت َي ُه ِ
َّ
ص َدر ِان ًّيا
الرح َم ِن األَش َع ِر ِّ
َعب ِد َّ
كي اهللُ َعنكهُ َيقُكو ُل" :لِ َي ُم ْ
ود ًّيدا أ َْو َن ْ
ي ،أَخ َب َرهُ أَنكهَُ ،سكم َع ُع َم َكر ب َكن ال َخطكاب َرض َ
()2
ت َغَزو ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ
ات،
َح ُّ
َر ُج ٌل َم َ
ورةٌ أ َ
س ِبيلُ ُهَ ،لح َّج ٌة أ ُ
ب إلى م ْن س ِّ َ
َح ُّج َها َوأََنا َ
س َع ًة َو ُخلِّ َي ْت َ
ات َوَل ْم َي ُح َّجَ ،و َج َد ل َذل َك َ
صُر َ
أَو س ْب ٍع" ،عب ُد ِ
اهلل ب ُن َّ
َح َّ
ب إلى ِمكن ِسك ِّ ِح َّجكا ،
الن ِع ِيم َي ُش ُّك ِفي ِس ٍّ أَو َسبع"َ ،ولَ َازَوة أَغ ُز َ
َح ُّج أ َ
وها َبع َد َما أ ُ
َ
ْ َ
كال ابككن جككريج :وأَخبرنِككي س كَليمان ،مككوًلى َل َنككا ،عككن عبك ِكد ِ
ِ
ُّ ِ ِ
اهلل بك ِكن
َ َ
ُ َ ُ َ
َ ََ
أَو َسككبع" َعبك ُكد اهلل َي ُشككك فككي س ك ٍّ  ،أَو َسككبعَ .قك َ ُ ُ َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
"م ْن َل ْم َي ُك ْن َح َّج،
ال ُم َسيَّب ب ِن أَبِي السَّائب ،أََّنهُ َسم َعهُ َيقُو ُلَ :سمع ُ ُع َم َر ب َن ال َخطاب َرض َي اهللُ َعنهُ َيقُو ُلَ :
َف ْليح َّج ا ْلعام ،فَِإ ْن لَم يستَ ِط ْع فَعاما قَا ِب ًال ،فَِإ ْن لَم ي ِ
ستَ ِط ْع أ َْو لَ ْم َي ْف َع ْدل َكتَْب َندا ِفدي
َُ
اما قَا ِب ًال ،فَِإ ْن لَ ْم َي ْ
ْ َْ
ْ َْ
ستَط ْع فَ َع ً
َ ً
ََ
ِ ()3
َي ِد ِه َي ُه ِ
صَران ًّيا" .
ود ًّيا أ َْو َن ْ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ُن َع ْيِم ْب ِن َه َّم ِام ا ْلقَ ْي ِن ُّي :لين الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)7
ش ِ
الر ْح َم ِن ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)7
َّ 
عر ُّ
بن َع ْب ِد َّ
بن َعْرَز ٍب األَ ْ
الض َّح ُ
اك ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)9

ان :لم أقف له على ترجمة ،سبق
س َل ْي َم ُ
ُ 
ِ
الس ِائ ِب :صدوا ،سبق
س َّيب ْاب ِن أَِبي َّ
الم َ
َ عبد اهلل ْبن ُ

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)312

ترجمته ،حديث رقم (.)9

ورة :هو الذي لم يحج قط (ابن األثير :النهاية .)22/3
َّر َ
) (2ص ُ
) (3الفاكهي :أخبار مكة ( ، )382\1ذكر التشديد في التخلف عن الحج والواجب من غير علة  ،ح (.)807
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تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)7وحديث رقم ( ،)9بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم ( ،)7وحديث رقم (.)9
حديث رقم29:

ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّي،
صالِ ُح ب ُن ِمس َمارَ ،ق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َ
ال :ثنا ه َش ُ
يد ،عن أَيُّوب ب ِن موسى ،عن َن ِافع ،عن عب ِد اللِّ ِه ب ِن عمر ر ِ
ِ ِ
ال
الَ :ق َ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َماَ ،ق َ
َق َ
َ َ
َ
َ
يم ب ُن َي ِز َ َ
ُ َ
ُ ََ َ
ال :ثنا إب َراه ُ
()2
ُّ
َر ُسو ُل اللَّ ِه ( " :)تَا ِب ُعوا (َ )1ب ْي َن ا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْمَرِة ،فَوَ الَّ ِدذي َن ْف ِسدي ِب َي ِدد ِه إَِّن ُه َمدا لَ َي ْن ِف َي ِ
وب َع ِدن
دان ا ْلفَ ْق َدر َوالدذنُ َ
ِ ()3
ث( ،)4ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
يد"(.)5
ير َخ َب َ
َ
ا ْل َع ْبد َك َما َي ْنفي ا ْلك ُ
دراسة رجال ااسناد:
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
الس َل ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
)
6
(
ِ
ي  ،أَبو إِ ِ
 إِ ْبر ِ
سد َن َة إِ ْح َددى
بن َي ِزْي َد ال ُخ ْو ِز ُّ
الح ِدد ْي ِثَ ،م َ
اه ْي ُم ُ
ُم َّيد َةَ :متْ ُدرْو ُك َ
ُ ْ
دات َ
الم ِّك ُّيَ ،م ْولَى َبني أ َ
س َماعْي َل َ
َ
()7
َو َخ ْم ِس ْي َن .ت ق .
الع ِ
س ِدع ْي ِد ِ
سد َن َة اثْ َنتَ ْدي ِن
ُم ِدو ُّ
الم ِّك ُّ
ي ِثقَد ٌةَ ،م َ
بن َع ْم ُدرو ُ
سى ُ
ب ُ
 أ َُّي ْو ُ
دات َ
داص ،أ َُبدو ُم ْو َ
بدن َ
بدن َ
بن ُم ْو َ
دي األ َ
سدى َ
َوثَالَ ِث ْي َن .ع(.)8
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ،ر ِ
َ ن ِ
ض َي اللَّ ُه َع ْن ُه :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:

-1الكامككل ،) 371/1( ،مككن طريككا هشككام بككن سككليمان المخزومككي بككه ،وقككال ابككن عككدي :وهككذه األحاديككث عككن

أيوب بن موسي ،عن نافع ،عكن ابكن عمكر ،يرويهكا عنكه إبكراهيم بكن يزيكد ،وليسك هكي بمحفوظكة ،وقكال ابكن
عدي :وح َّدثََنا عبد الملِ ِك ب ِن محمد ،ح َّدثَنا أَحم ُد بن الفَرِج ،قَال :ح َّدثَنا سلَمةُ بكن عبكد الملِ ِكك القُ ِ
كيَ ،ح َّكدثَنا
وص ُّ
َ َ ُ َ
َ
َ
َُ
َ
ََ
َ
َ ُ َ
َ
كال :سك ِكمع ُ ابككن عمككر يقُككو ُلَ :قككال رسككول ِ
اهلل -صككلَّى اللَّككه عَليككهِ
ِ ِ
ُ َ
َ َُ َ
َ
َُ
يم بك ُكن َي ِزيك َكدَ ،عككن َعبك َكدةَ بك ِكن أَبِككي لَُب َابك َةَ ،قك َ َ
إبك َكراه ُ
ُّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
َّ
وب َع ِكن ال َعب ِكدَ ،ك َمكا تَن ِفكي
َو َسل َم :-تَابِ ُعوا َبي َن ال َح ِّج َوال ُعم َرِة ،فَ َو الذي َنفسي بِ َيده ،إِ َّن تَتَ ُابع ِه َما َينفي الفَق َر َوالذ ُن َ
ث ال َح ِد ِيد ،وقال ابن عدي :وقد تقدم هذا الحديث من رواية هشام بن سليمان ،عن إبراهيم بكن يزيكد،
ا َّلن ُار َخ َب َ
عن أيوب بن موسى ،عن نافع ،عن ابن عمر ،وسلمة القوصي ،رواه عن إبراهيم ،عن عبكدة بكن أبكي لبابكة،
المواالةُ فترة بعد فترة (ابن منظور :لسان العرب .)412/15
) (1المتابعةُ :
) (2ينفي :أي يدفع (ابن منظور :لسان العرب .)336/15

ور ،ويستخدمها الحداد وغيره للنف في النار ذكائها
) (3الكير :هو زا أو جلد غليظ ذو حافا  ،وأما المبني من الطين فهو ال ُك ُ
(ابن منظور :لسان العرب .)175/5
) (4الخبث :هو ما تلقيه النار من وس الفضة والنحاس وغيرهما إذا أُذيبا (ابن األثير :النهاية .)5/2
) (5الفاكهي :أخبار مكة  ، )405\1( ،ذكر المتابعة بين الحج والعمرة وفضل ذلك ح (.)869
الخوزي :نسبة إلى شعب الخوز وهي محلة بمكة (السمعاني :األنساب .)229/5
)ُ (6
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)95
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)119
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عن ابن عمكر ،وهكذا أشكبه بكالحا مكن روايكة مكن قكال :عكن نكافع ،عكن ابكن عمكر ،قلدت :أمكا قولكه ليسك

بمحفوظة :وهو أن ابن عدي يعبر عنها بالمخالفة والنكرة وعدم الحفظ .

هكي

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف جداً؛ ألن إبراهيم بن يزيد القرشي المعروف بالخوري متروك الحديث(.)1
حديث رقم30:

قككال ا مككام أبككو عبككد اهلل الفككاكهي (رحمككه اهلل) :وسك ِكمع ُ يعقُككوب بككن حميك ِكد بك ِكن َك ِ
ثَ ،عككن ِه َشك ِكام بك ِكن
اسككب ُي َحك ِّكد ُ
َ
ََ
َ َ َُ
ِ ()3
()2
ِ
َّ
ِ
سلَيمان ،عن إِسم ِ
يل ب ِن َرِافعَ ،عن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِك َرضي اللهُ َعنهَُ ،ع ِن َّ
النبِ ِّي ( )بِ َنحو من َذل َك .
اع َ
ُ َ َ َ
َ
َ

دراسة رجال ااسناد:
ِ
بن حم ْي ِد ِ ِ
س َن َة أَْرَب ِع ْي َن أ َْو إِ ْح َدى َوأَْرَب ِع ْي َن .عخ ق(.)4
ص ُد ْو ٌ
قُ ،رَّب َما َو ِه َمَ ،م َ
َ ي ْعقُ ْو ُ
ات َ
الم َدن ُّيَ :
بن َكاس ٍب َ
ب ُ َُ
وثقه مصعب ُّ
ي ،ومسلمة بن قاسم( ،)5وقال البخاري :لم نر إال خي ًار ،هكو فكي األصكل صكدوا( ،)6وقكال
الزَبي ِر ُّ
أبكو زرعككة :كككان صككدوقاً فكي الحككديث( ، )7وذككره ابككن حبكان فككي الثقككا  ،وقككال :ككان ممككن يحفككظ ،وممككن جمككع
وصنف ،واعتمد على حفظه ،فربما أخطي في الشيء بعد الشيء ،وليس خطي ا نسان في شيء يهم فيه ما لم

يفحككش ذلككك من ككه بمخرج ككه ع ككن الثق ككا

إذا تقككدم

عدالت ككه ( ،)8وتن ككاقض أقك كوال اب ككن مع ككين في ككه فق ككال :ل ككيس

) (1له شاهد من حديث ابن مسعود عند الترمذي ح( ،)810وقال "حديث حسن صحيح".
ِ
َّ
كال :ثنكا َخكال ُد ب ُكن
) (2نحوه :نحو قول ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل) في أخبار مكة َ :ح َّدثَنِي أَُبو َيحَيى َعب ُكد اهلل ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن أَبِكي َم َس َّكرةَ قَ َ
كالُ :كنك ُ جالِسككا ِعنك َكد َنبِك ِّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
كاء َر ُجك َكال ِن:
كي اهللُ َعنهُ َمككا قَك َ
َيحَيككى قَك َ
كي اهلل ( )إِذ َجك َ
َ ً
كال :ثنككا َعبك ُكد ال َوهككاب بك ُكن ُم َجاهككدَ ،عككن أَبيككهَ ،عككن َعبككد اهلل بككن ُع َمك َكر َرضك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ :يكا
صكار ُّ
صكار ُّ
صار ُّ
صار ٌّ
ي بال َمسكيَلَة ،فَقَ َ
َخا ثَقيكف َس َكبقَ َ
ي ،فَقَ َ
ال َر ُسو ُل اهلل (َ :)يا أ َ
أَ
كال األَن َ
ك األَن َ
يَ ،وا َخ ُر ثَقَف ٌّي ،فَابتَ َد َار ال َمسيَلَةَ ،فََب َد َرهُ األَن َ
َح ُدهُ َما أَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
كك
ك
ن
إ
ف
):

(
كال
ق
.
اهلل
كول
س
ر
كا
ي
كى
ل
إ
كب
ج
َع
أ
اك
ذ
:
كال
ق
كه
ن
ع
ي
ن
ل
ي
َ
ك
س
ت
ك
ئ
ج
كا
ك
م
ب
كك
ت
ي
ب
َن
أ
كئ
ش
ن
ا
و
،
كك
ت
اج
ح
كن
ع
كل
س
):

(
كال
ق
ف
،
كه
ي
د
ُب
أ
ِّي
ن
إ
ك
ف
،
اهلل
كول
س
َ َ َ َ َ َِ
َ َ
َ َ
َ َُ َ
ََ َ
َ
َر ُ َ
َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُ
َ ََُ َ
ك ،و َعكن ِقَي ِ
ص َكالتِ َ ِ َّ ِ
كك ،و َعكن ُس ُ ِ
ِ
كك بِكال َح ِّ
كك َللَّ ِكذي
ا ،إِ َّن َذلِ َ
كال :أَي َوالَّ ِكذي َب َعثَ َ
ك ِم َكن ال َجَن َاب ِكة َق َ
ككَ ،و َعكن ُغسكلِ َ
ام َ
ِجئ َ تَسيَ ُل َعكن َ
كجود َ َ
ك بالليكلَ ،و َعكن ُرُكوع َ َ
ال :أَ َف أرَيك َ يكا رس َ ِ
َّ ِ ِ َّ ِ
ك بِاللَّي ِلَ ،ف َ ِّ
كال (َ :)فيَنك إِ ًذا أَنك َ ،
ال ( :)أ َّ
صكلَّي ُ َو َسكطَهُ َق َ
ص َالتُ َ
ِجئ ُ أَسيَ ُل َعنهَُ ،ق َ
كول اهلل إِن َ
َ َُ
َما َ
صل أ ََّو َل الليل َوآخ َر الليل َق َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ك فَانتَصب قَائ ًما َحتَّى َيرِج َع ُككل َعظكمِ لَكى َم َكانكه ،فَكِإ َذا
فَي َّ
ك ،ثَُّم ارفَع َأر َس َ
َصا ِبع َ
ك َعلَى ُركَبتَي َ
كَ ،وِا َذا أ ََرد َ أَن تَرَك َع فَاج َعل َك َّفي َ
وع َ
َما ُرُك ُ
كَ ،واف ُرج َبي َن أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صككم مك َكن األََّيككام البك ِ
كك مك َكن أَر ِ
َمككا الاُس ك ُل مك َكن
كس َعشك َكرةََ ،وأ َّ
ض َوَال تَنقُككرَ ،وأ َّ
كيضَ ،يككوَم ثَك َكال َ
ام َ
َسك َكجد َ فَ كيَمكن َجبهَتَك َ
كع َعشك َكرةَ َو َخمك َ
ك ،فَ ُ
ث َعشك َكرةَ َوأَرَبك َ
َمككا صك َكي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صكار َسكل َعكن
صكار ِّ
ك للص َ
ي فَقَ َ
ك ،ثَُّم أَفض َعلَى َسكائر َج َسكد َ
َّالة ،ثَُّم أَفض َعلَى َأرس َ
وء َ
كالَ :يكا أ َ
ال َجَن َاب ِة ،فَتََوضَّي ُو ُ
َخكا األَن َ
ك ،ثُ َّكم أَقَب َكل (َ )علَكى األَن َ
ض َ
ول َّ
كك ِجئك َ تَسكيَلُِني َعكن ُخر ِ
كك تُِري ُكد
كك ِمكن َبي ِت َ
وج َ
كال (َ :)فِإَّن َ
الل ِهَ ،ق َ
ب إلى َيا َر ُس َ
الَ :ف َذ َ
ك ِب َّال ِذي ِجئ َ تَسيَلُِني َعنهَُ ،ق َ
كَ ،وِان ِشئ َ أَنَبيتُ َ
اج ِت َ
اك أَع َج ُ
َح َ
ُ
ك بِعرَفا  ،تَقُو ُل :ما َذا لِي ِف ِ
الَبي َ ال َحرام ما َذا َل َ ِ ِ
كك ال َجم َ ِ
كرةَ ،وتَقُكو ُلَ :مكا َذا لِكي
ك بِالَبي ِ َ ،وتَقُو ُلَ :ما َذا لِي ِفي ِكه َو َعكن َرميِ َ
يه َو َعن طَ َو ِاف َ
َ
ك فيه َو َعن ُوقُوِف َ َ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
ك
ي
ب
ال
م
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ُّ
ُ
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َ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ َ
يه َو َعن َحل ِق َ َ َ َُ
َُ َ َ
ُ
َ
ُُ ُ
َ
َ
ََ
َ
َ َ
ك وتَعكالَى َين ِكز ُل إِلَكى السَّكم ِ
َّ
ُها ر ِ
ال َحرام فَِإ َّن لَ َ ِّ ِ
اء
ك بِهَكا َح َس َكنةَ ،وتُم َحكى َعن َ
ب لَ َ
احلَتُ َ
ك أَن ُيكتَ َ
كار َ َ َ
َ
كك َسكيَِّئة ،فَكِإ َذا َوقَفك َ بِ َع َرفَكا فَكِإ َّن الل َكه تََب َ
ك بِ ُكل َموطَئة تَطَي َ َ
ََ
ِ
ِ
الء ِعَب ِادي َجاءونِي ُشعثًا ُغب ا ِ
الدنَيا ،فََيقُو ُل لِمالئِ َكتِ ِهَ " :هؤ ِ
ُّ
كف لَكو َأرَونِكي،
ون َعك َذابِيَ ،وهُكم ال َي َرونِكي ،فَ َكي َ
كون َرح َمتكيَ ،وَي َخكافُ َ
كر مكن ُك ِّكل فَ ٍّكج َعميكاَ ،ير ُج َ
ُ
ُ
ً
َ
الدنَيا "َ ،غسَلها َّ
وبا ،أَو َقط ِر السَّم ِ
اء ،أَو َع َد ِد أَي ِ
َّام ُّ
ِّككَ ،فكِإ َذا
كَ ،وأ َّ
كك ِعن َكد َرب َ
كك َمكدخور َل َ
ي ال ِج َم ِار َفكِإ َّن َذِل َ
اللهُ َعن َ
ان َعَلي َ
ك ِمث ُل َرم ِل َع ِالج ُذ ُن ً
َفَلو َك َ
َ َ
َ
َما َرم ُ
ككِ نهَكا
كك َوَلكي َس َعَلي َ
كك َسكيَِّئةَ ،فكِإ َذا طُفك َ بِالَبيك ِ َخ َرجك َ ِمكن ُذُنوبِ َ
كك َح َس َكنةَ ،وُيم َحكى َعن َ
ب َل َ
كك بِ ُك ِّكل َشكع َرة تَسكقُطُ ِمكن َأر ِس َ
كان َل َ
َحَلقك َ َأر َس َ
كك أَن ُيكتَك َ
كك َك َ
َشيء ،أخبار مكة للفاكهي ( ،)423\1ذكر تلبية الحاج إذا لبي وما يجبيه وانهم وفد اهلل تعالى واجابة دعوته ،وخلف النفقكة فكي الحكج والثكواب عليكه
وتفسير ذلك ،ح (.)918
) (3الفاكهي :أخبار مكة ( ،)425\1ذكر تلبية الحاج إذا لبكي ومكا يجبيكه وانهكم وفكد اهلل تعكالى واجابكة دعوتكه ،وخلكف النفقكة فكي الحكج والثكواب عليكه
وتفسير ذلك ،ح (.)919

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)607

) (5ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)348/11
) (6الباجي :التعديل والتجريح (.)1248/3
) (7أبو زرعة الرازي :الضعفاء (.)159/1
) (8ابن حبان :الثقا

(.)285/9
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بشيء( ،)1وقال مرة  :ثقة كذاب ،خبيث ،عدو هلل محدود ،قيل له :فمن كان محدودا ال يقبل حديثه فقال :ال،
ال يقبل حديث من حد( ،)2وقال مرة :ثقة( ، )3وقال البخاري :شذ مضر بن محمد األسدي فروى عن يحيى بن
معين :ثقة ( ،)4وقال النسائي :ليس بشيء( ،)5وضعفه أبو حاتم( ،)6وابن الجوزي( ،)7وقال ابن عدي :ال بيس
به وبرواياته ،هو كثيكر الحكديث كثيكر الا ارئكب ،واذا نظكر إلكى مسكنده علمك  ،أنكه جمكار للحكديث صكاحب

حككديث ( ، )8وقككال أبككو داود :رأينككا فككي مسككنده أحاديككث أنكرناهككا ،فطالبنككاه باألصككول ،فككدافعنا ثككم أخرجهككا بعككد،
م ارسكيل فيسكندها وزاد فيهكا( ،)9وقكال الحكاكم :لكم يكتكلم

فوجدنا األحاديث في األصول مايرة بخط طري ،كان

فيه أحد بحجة( ،)10وقال الذهبي  :الظاهر أنه فيه لين وله ما ينكر(.)11

قلت :صدوا ربما وهم.
()12
الح ِ
ض ِع ْيف ِ
ِ
ِ
 إِ ِ
صِ
اتِ :فدي
الم َد ِن ُّي ،ا ْل َق ُّ
ار ُّ
فظَ ،مد َ
اص ُ ،ي ْك َنى أ ََبا َر ِافعَ :
ْ
س َماعي ُل ْب ُن َرافع ْب ُن ُع َوْيمر األَ ْن َ
ي َ
( )13
ِ
الس ْبع ْي َن .بخ ت ق .
ُح ُد ْوِد َّ
تخريج الحديث

-1أخبكار مككة لألزرقككي ،)5/2( ،واألحاديكث الطكوال للطب ارنكي ،)320( ،ودالئككل النبكوة للبيهقككي،)294/6( ،

وكشف األستار ،)9/2( ،ح( ،)1083كتاب الحج ،باب فضل الحج ،والمطالب العالية ،)263/2( ،ح(،)80
كتاب الطهارة ،باب فضل إسباغ الوضوء ،وفضل الوضوء ،و ( ،)836/3ح( ،)448كتاب الصالة ،باب في

االستفتاح وغيره ،و ( ،)262/6ح( ،) 1131كتاب الحج ،باب فضل الحج ،جميعهم من طريكا عطكاف ابكن
خالد المخزومي عن إسماعيل بن رافع به ،بنحكوه ،وقكال الهيثمكي :رواه البكزار ،وفيكه إسكماعيل بكن ارفكع ،وهكو

ضعيف (.)14

-2طككس ،)263/3( ،ح( ،)3095م ككن طري ككا حميككد الطوي ككل ع ككن أنككس ب ككن مالككك -رض ككي اهلل عن ككه -ب ككه،
مختص ك اًر ،وقككال الطب ارنككي :لككم يككروه عككن حميككد ،عككن أنككسَّ ،إال عبككاد بككن كثيككر تفككرد بككه عبككد الككرحمن ،وقككال
الهيثمي :فيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه (.)15

) (1ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)173/3

) (2ابن معين :تاري ابن معين رواية ابن محرز (.)52/1
) (3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)467/8
) (4الذهبي :ميزان االعتدال (.)450/4

) (5النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)106
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)206/9
) (7الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)215/2

) (8ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)467/8
) (9العقيلي :الضعفاء الكبير (.)447/4

) (10ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)348/11

) (11الذهبي :من تكلم فيه وهو موثا (ص.)201

) (12ال َقاص :نسبة إلى القصص والمواعظ (السمعاني :األنساب .)299/ 10
) (13ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)107
) (14الهيثمي :مجمع الزوائد (.)275/3
) (15الهيثمي :مجمع الزوائد (.)302/1
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-3كشف األستار ،)138/1( ،ح( ،)263كتاب الطهارة ،باب إسباغ الوضوء ،مكن طريكا عاصكم بكن بهدلكة
أنس بن مالك رضي اهلل عنه به ،مختص اًر ،وقال البزار :ال نعلم رواه عن عاصم َّإال أبو بكر ،وقال الهيثمي:
رواه البزار ،وعاصم بن بهدلة لم يسمع من أنس ،وبقية رجاله ثقا (.)1

-4المطالب العالية ،)270/2( ،ح( ،) 83كتاب الطهكارة ،بكاب فضكل إسكباغ الوضكوء ،وفضكل الوضكوء ،مكن
طريا عبد العزيز بن صهيب البناني أنس بكن مالكك -رضكي اهلل عنكه -بكه ،مختصك اًر ،قلدت :فيكه مبكارك بكن

سحيم متروك الحديث(.)2

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف؛ ألن إسككماعيل بككن ارفككع ضككعيف ،وأمككا الطككرا األخككرى التككي أخرجهككا الطب ارنككي فككي

األوسط ،وابن حجر في المطالب العالية ،فإنها ال تقويه ألنها واهية ،وأما طريكا البكزار فكإن فيهكا انقطاعك ًا -
كما قال الهيثمي-كما أن لفظها مختصر جدًا بالنسبة للفظ حديث الباب ،وبناء على ذلك ال يخرج عن درجة

الضعف.

حديث رقم31:

ِ
انَ ،و َعب ُكد
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
َّاد ب ِن جع َفر ،عن عب ِد ِ
ال :أَخبرنِي مح َّم ُد بن عب ِ
ِ
ِ
اهلل ب ِن السَّائِ ِب ب ِن
يعا َع ِن اب ِن ُج َريج َق َ
َ َ
َ
ُ َ
ََ ُ َ
ال َم ِجيد ب ُن أَبِي َرَّواد َجم ً
َّ ِ ِ
ال ":إِِّني َألَقُوم ِب َّ
الن ِ
ده ُم ْعتَ ِم ًدرا،
أَبِي السَّائِ ِب قَ َ
اس ِفي َ
دي اهللُ َع ْن ُ
دان إِ ْذ َد َخ َدل ُع َم ُدر ْب ُ
ض َ
ش ْده ِر َرَم َ
ُ
دن ا ْل َخطداب َرض َ
َؤُّم َّ
ف ال َم َق ِام(.)3
ت تَ ْك ِب َيرهََ ،وأََنا أ ُ
ص َال ِتي" َيعنِي َخل َ
س ِم ْع ُ
صلَّى ِب َ
اس ،فَ َد َخ َل فَ َ
الن َ
فَ َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ب ِن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()4
بن َع َّب ِاد ِ
الم ِّك ُّيِ :ث َق ٌة .ع .
اع َة ُ
بن َج ْع َف ٍر ُ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ِرفَ َ
الم ْخُزْو ِم ُّيَ ،
ُم َّي َة َ
بن أ َ
الس ِائ ِب ْب ِن أَِبي َّ ِ
 ع ْب ُد ِ
بدن َيقظَد َة ِ
بن َم ْخُزْوِم ِ
بن ُع َمَر ِ
بن َعا ِب ِد ِ
ص ْي ِف ِّي ِ
بدن ُم َّدرةَ ،أ َُبدو َع ْب ِدد
بن َّ
اهلل ُ
َ
السائ ِب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السددائ ِب فددي إِ َمدد َارِة ْاب ِ
ددن
دن َّ
الد َّدر ْح َم ِنَ ،وأ َُبددو َّ
الم ِّك ُّ
الم ْخُزْو ِمد ُّ
السددائ ِب القَُرش ُّ
ددات ْابد ُ
ددحا ِب ٌّي َجلْيدد ٌلَ ،م َ
ص َ
دديَ :
ديَ ،
ددي َ
ُّ
الزَب ْي ِر.)5(.

تخريج الحديث:

-1ش ،)166/2( ،ح( )3( ،)7720كت ك ككاب الص ك ككلوا  ،م ك ككن ك ك ككان يص ك ككلي خل ك ككف ا م ك ككام ف ك ككي رمض ك ككان،

نهارا ،من طريا
و( ،)421/3ح( )8( ،)15583كتاب الحج ،باب من رخص أن يدخل مكة ً
ليال ومن قالً :
يحيي بن سعيد القطان عن ابن جريج به ،بنحوه.
) (1الهيثمي :مجمع الزوائد (.)237/1

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)518

) (3الفاكهي :أخبار مكة ( ،)465 \1ذكر الصالة خلف المقام ،وأين تستحب الصالة فيه ،والدعاء خلف المقام ،ح (.)1024
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)486

) (5ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)915 /3ابن األثير :أسد الاابة ( ،)254 /3ابن حجر :ا صابة (.)89 /4
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ وقد قرن هشام بن سكليمان المخزومكي بعبكد المجيكد ،والحكديث موقكوف علكى عبكداهلل

بن السائب-رضي اهلل عنه.-
حديث رقم32:

ال :ثنا ِه َشامَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكدَ ،ع ِكن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َأبِي ُع َم َر ،قَ َ
اب ِن جريج ،بِِإس َن ِاد ِه(ِ )1مث َل الح ِد ِ
يث(.)2
َ
َُ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دن َع ْبددد اهلل بد ِدن ُع َب ْيددد اهلل بد ِدن َع َّبد ِ
المد َددن ُّي:
الهاشددم ُّي
سد ْدي ُن بد ُ
ُ 
المطَّلد ِدب ،أ َُبددو َع ْبددد اهلل َ
الح َ
َ
داس بد ِدن َع ْبددد ُ
ِ
س َنة .ت ق(.)4
ض ِع ْي ٌ
فَ ،م َ
َ
س َن َة أَْرَبع ْي َن ،أ َْو َب ْع َد َها ِب َ
ات َ
ان ،أ ِ
ِ ِ
ِ
داس ِ ِ
بدن ع ْبد ِدد ِ
بدن َع َّب ِ
اهلل ِ
َم ْي ُدر َم َّكد َة َو َغ ْيَرَهددا:
بدن َع ِل ِّ
سد َل ْي َم َ
َ د ُاوُد ُ
دي ِ َ
المطَّل ِدب َ
الهاشدم ُّي ،أ َُبدو ُ
بدن َع ْبددد ُ
س َن َة ثَالَ ٍث َوثَالَ ِث ْي َن َو ُه َو ْاب ُن اثْ َنتَْي ِن َو َخ ْم ِس ْي َن .بخ ت(.)5
َم ْق ُب ْولَ ،م َ
ات َ
ذكره ابن حبان في الثقا ( ، )6وقال ابن معين :أرجو أنه ليس يكذب إنمكا يحكدث بحكديث واحكد( ،)7وقكال ابكن
ترجمته ،حديث رقم (.)1

عكدي :ال بكيس برواياتكه عكن أبيكه عكن جككده فكإن عامكة مكا يرويكه عكن أبيككه عكن جكده( ،)8وقكال البكزار :لكم يكككن

اهلل ب ِكن عبي ِكد ِ
ال ابن جريج ،وأَخبرنِي حسين بن عب ِد ِ
اهلل ب ِكن
َُ
َ ََ ُ َ ُ ُ َ
) (1بإسناد مثله :هو قول قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل) في أخبار مكة :وقَ َ ُ ُ َ
ِ ِ
َح ُكد ُهما َعَلككى ص ِ
كون بِهَك َذا َّ
َّ
كاحبِ ِه أ َّ
النبِي ِكذ أَم ُه َكو أَه َكو ُن َعَلكي ُكم ِمك َكن
ا
ت
ب
ت
ة
كن
ك
الس
كال:
ُّ
كادى اب َكن َعبَّكاس َف َق َ
َعبَّكاسَ ،وَد ُاوُد ب ُكن َعلِ ِّ
َن َرُج ًكال َن َ
َ َ َُ َ
َ
كي ب ِكن َعبكد اهللَ ،ي ِزي ُكد أ َ َ
ِ
ال :إِ َّن َه َذا َّ
اء َّ
يك
ث ،أ ََو َال َنس ِكق َ
كث َو ُم ِكر َ
النبِيك َذ َش َكراب َقكد ُم ِا َ
ونا "َ ،ف َق َ
َّاسا َف َق َ
اللََّب ِن َوال َع َس ِل َ ،ق َ
ال " :اسقُ َ
النبِ ُّي (َ )عب ً
ال اب ُن َعبَّاس َرض َي اهللُ َعنهُ َماَ :ج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كي ( )وم َعككهُ أَصك َكح ُابهُ مك َكن المهك ِ
كال :فَككيُتي َّ
ون منككهُ َّ
كال َّ
ين
النبِك ُّ
النبِك ُّ
كاس " ،قَك َ
لََبًنككا أَو َع َسك ًكال فَ َقك َ
كي -صككلى اهلل عليككه وسككلم " :-اسككقُ َ
كاج ِر َ
ونا م َّمككا تَسككقُ َ
النك َ
َُ
ََ
َ
ب َّ
كار بِ ِع َسكاس ِفيهَكا َّ
صِ
كال اب ُكن َعَّبككاس
النبِ ُّ
كال :أَح َسكنتُمَ ،ه َكك َذا اص َكن ُعوا ،قَ َ
كع ،فَقَ َ
النبِيك ُذَ ،فلَ َّمكا َش ِكر َ
َواألَن َ
كي -صكلى اهلل عليكه وسكلمَ -ع َّج َكل قَب َكل أَن ُيكرَوى فَ َرفَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِ
ِ
ِ
َح ُّ
يل ش َعابُهَا َعلَيَنكا لََبًنكا َو َع َس ًكال ،أخبكار مككة للفكاكهي ( ،)56\2ذككر شكرب النبكي -
ب إلى من أَن تَس َ
اء َر ُسول اهلل (َ )ذل َ
ك أَ
ض َي اهللُ َعنهُ َما :فَر َ
ض ُ
َ
صلي اهلل عليه وسلم -وأصحابه -رضي اهلل عنهم -من ماء زمزم والتابعين بعدهم ،وتفسير ذلك كله ،ح (.)1143
) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ،)58\2ذكر شرب النبي -صلي اهلل عليه وسلم –وأصحابه -رضي اهلل عنهم -مكن مكاء زمكزم والتكابعين بعكدهم ،وتفسكير
ذلك كله ،ح (.)1144
) (3اله ِ
اش ِمي :نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد َّ
النبِي -صلي اهلل عليه وسلم ، -وقيل للنبي --صلى اهلل عليه وسلم --نسبة إلى هاشم
َ
(السمعاني :األنساب .)379 /13
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)167

) (5ابكن حجككر :تقريككب التهكذيب (ص ، ) 199وقككد تعقككب الكدكتور :بشككار عكواد ،وشكعيب األرنككؤوط ،ابككن حجكر ،وقككاال :بككل ضكعيف ،ارتكككب الفظككائع
والتقتيل الكثير بعد زوال دولة بني أمية ،وهو رجل سياسة ومكر ال رجل حديث (تحرير تقريب التهذيب .)381/1

) (6ابن حبان :الثقا

(.)28/6

) (7ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)108
) (8ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)553/3
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بكالقوي فكي الحككديث ،علكى أنككه ال يتكوهم عليكه إالَّ الصككدا ،وانمكا ُيكتككب مكن حديثكه مككا لكم يككروه غيكره( ،)1وقككال
الذهبي :ليس حديثه بحجة(.)2
قلت :ضعيف.

تخريج الحديث:

-1حم ،)103/5( ،ح( ،)2944و( ،)224/5ح( ،)3114كالهما من طريا روح بن عبادة ومحمد بن بكر
بن عثمان عن ابن جريج به ،متقارب األلفاظ (.)3

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف النقطاعه؛ ألن الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل ما
علككي بككن عبككد اهلل بككن عبككاس مككا

سنة 141ه ،ومتابعه داود بن

سككنة 133ه ،وكالهمككا لككم يككدرك ابككن عبككاس ،وقككال ا مككام الع ارقككي :رواه

ال نحوه(.)4
األزرقي في تاري مكة من حديث ابن عباس بسند ضعيف ومن رواية طاوس مرس ً
حديث رقم33:

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ف َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر َق َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
ال :أَخبرنِكي عبي ُكد ِ
ِ
ِ
اهلل ب ُكن أَبِكي َي ِزي َكدَ ،عكن ُح َسكي ِن ب ِكن َعلِ ِّ ِ ِ
كال":
كي اهللُ َعنهُ َمكا -قَ َ
ُج َريج قَ َ
َُ
ََ
كي بكن أَبكي طَالكبَ -رض َ
أر َْيتُ ُه ِفي حو ِ َزمَزم الَّ ِذي يس َقى ِف ِ
الص َدالةَ،
يه ا ْل َح ُّ
دام ا ْل ُم َدؤِّذ ُن َّ
داَِ ،وا ْل َح ْدو ُ َي ْو َم ِئ ٍدذ َب ْدي َن ُّ
ُْ
َْ
َ
الدرْك ِن َوَزْم َدزَم ،فَأَقَ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
س ْي ُن
امت َّ
امت َّ
ين قَ َ
َفلَ َّما قَ َ
الص َالةَُ ،وَذل َك ح َ
س ْي ٌن ح َ
ين قَد َم ا ْل ُح َ
ام ُح َ
ال ا ْل ُم َؤذ ُن :قَ ْد قَ َ
ال ا ْل ُم َؤذ ُن :قَ ْد قَ َ
الص َالةُ ،قَ َ
اوي َة -ر ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِل ا ْل ِف ْت َن ِة"(.)5
ض َي اهللُ َع ْن ُه ْمَ ،-وأ ْ
ام َل ُه ْم ِم ْن أ ْ
ْب ُن َعل ٍّي َب ْع َد َو َفاة ُم َع ِ َ َ
َه ُل َم َّك َة َال إ َم َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
 عب ْي ُد ِ
سد َن ًة.
ش ِدرْي َن َولَدهُ ِس ٌّ
سد َن َة ِس ٍّ
دت َو ِع ْ
الح ِدد ْي ِثَ ،م َ
اهلل ُ
الم ِّك ُّي :ثقَ ًة َكث ْي َدر َ
َُ
دت َوثَ َمدانُ ْو َن َ
دات َ
بن أَِبي َي ِزْي َد َ
ع(.)6
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث موقوف على حسين بن على بكن

أبي طالب-رضي اهلل عنه.-
) (1البزار :البحر الزخار (.)394/11

) (2الذهبي :الماني في الضعفاء (.)219/1
) (3الازالي :إحياء علوم الدين(.)225/2

) (4تابع هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :مسلم بن خالد الزنجي عن األزرقي في "أخبار مكة".)56/2( ،

) (5الفاكهي :أخبار مكة ( ،) 72 \2ذكر ما كان عليه الحوض زمزم في عهد ابكن عبكاس ،وذككر مجلكس ابكن عبكاس رضكي اهلل عنهمكا مكن السكاقية،

ح (.)1172

) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)375
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حديث رقم34:

ِ
كان،
ب ُكن ُم َح َّمكد ب ِكن ثَوَب َ
ِ
كي اهللُ َعنهُ َمكا أََّنككهُ
َرض َ

قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُّ
ال :ثنا َيح َيى
الزَبي ُر ب ُن أَ ِبي َبكر َق َ
اهلل ب ِكن ِعك ِرمكةَ ،عكن عب ِكد ِ
عكن ِه َش ِكام ب ِكن سكلَيمان ،عكن عبك ِكد ِ
اهلل ب ِكن َعمك ِكرو ب ِكن ال َع ِ
كاص
َ َ َ
ُ َ َ َ َ
َ
ِ
ال ":أَساس ا ْلمس ِج ِد الَّ ِذي و َ ِ ِ
كال:
يم َع َل ْي ِه َّ
داد" َق َ
َق َ
َج َي َ
س ْدي ِل أ ْ
الس َال ُم ا ْل َحْزَوَرةُ م َن ا ْل َم ْ
َ ُ َ ْ
س َدعى إَِلدى َم ْخ َدر ِِ َ
َ
ض َع ُه إ ْبَراه ُ
ِ
ِ
اب ال َمس ِج ِد َعلَى ال َمس َعى(.)1
ين ال َمه ِد ُّ
ض َع أَب َو َ
ي َو َ
َوأَم ُير ال ُمؤ ِمن َ
دراسة رجال ااسناد:


ْاب ِن


بن ع ْب ِد ِ
بن مصع ِب ِ ِ
بكار ُ ِ ِ
ُّ
اهلل ِ
بن
الزَب ْيُر ُ
بن ثَا ِبت ِ َ
بن َع ْبد اهلل ِ ُ ْ َ
بن َّ ُ
ِ
ات
طأَ ا ُّ
َخ َ
الم ِد ْي َن ِةِ :ث َق ٌة أ ْ
لس َل ْي َم ِان ُّي ِفي تَ ْ
ض ِعيفُهَ ،م َ
أَِبي َب ْك ٍر قَاضي َ
بن ُم َح َّم ِد ِ
بن ثَْوَبان.
َي ْح َيى ُ

قلت :لم أقف له على ترجمة.
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق
َ ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ِع ْك ِرَم َة ْب ِن َع ْب ِد َّ
تخريج الحديث:

ي الم َدد ِن ُّي ،أَبدو ع ْب ِدد ِ
الزب ْي ِدر األ ِ
اهلل
ُ َ
ُّ َ
َ
َسدد ُّ َ
ت َو َخ ْم ِس ْي َن .ق(.)2
س َن َة ِس ٍّ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)19

قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،) 19بلفظه من طريا هشام بن سليمان المخزومي عن عبد اهلل بن عكرمة
عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي أسككقط عكرمككة بككن عبككد الككرحمن المخزومككي مككن
ا سناد ،ويحيي بن ثوبان لم أقف له على ترجمة ،والحديث موقوف على عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

حديث رقم35:

ال :ثنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َعطَاء
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا اب ُن َأبِي ُع َم َر قَ َ
()3
َن يرقُ َد ِف ِ
ِِ
يه"(.)4
َح َّ
َنح َوهُ َ ،وَز َاد فيهَ " :ما أ َ
ب إلى أ ْ َ ْ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1أخبار مكة للفاكهي ( ،)86 \2ذكر حد المسجد الحرام وأساسه كيف كان ،ح (.)1178
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)214

اس ِ
) (3نحوه :نحو هو قول ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل) في أخبار مكةَ :ح َّدثََنا م َح َّم ُد بن وِزيكر الو ِ
كال :ثنكا َيحَيكى ب ُكن َس ِكعيدَ ،ع ِكن اب ِكن
كط ُّي َق َ
ُ
َ
ُ َ
الَ " :بل أ ِ
الُ :قل ُ لِ َعطَاء :أَتَك َرهُ َّ
ُحبُّهُ " أخبار مكة للفاكهي ( ،)114 \2ذكر النوم فكي المسكجد الحكرام ،ومكن رخكص فيكه
النوَم ِفي ال َمس ِج ِد قَ َ
ُج َريج قَ َ
ومن كرهه ،ح (.)1248
) (4الفاكهي :أخبار مكة ( ،)114 \2ذكر النوم في المسجد الحرام ،ومن رخص فيه ومن كرهه ،ح (.)1249
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تخريج الحديث:

-1عب ،)421/1( ،ح( ) 3( ،)1650كتاب الصكالة ،بكاب الوضكوء فكي المسكجد مكن قبكل ابكن جكريج ،وش،

( ،)427/1ح( ) 63( ،)4917كتاب ا يمان ،بكاب النكوم فكي المسكجد مكن طريكا عيسكى بكن يكونس ،وأخبكار
مكة لألزرقي ،) 68 \2( ،من طريا مسلم بن خالد الزنجي جميعهم عن ابن جريج به ،بنحوه ،من غير زيادة.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وق كد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،
والحديث موقوف على عطاء بن أبي رباح.
حديث رقم36:

ال:
ال :ثنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر َق َ
(ِ )1
ان فَ َي ُبو ُل ،ثَُّم َييتِي ال َمس ِج َد َحتَّى َيد ُخ َل َزم َزَم فَ َيتََو َّ
ْس ِب َذلِ َك،
ضيُ قَ َ
قَ َ
ال إِن َسان ل َعطَاءَ ،يخ ُرُج ا ِ ن َس ُ
الَ " :ال َبأ َ
اء َغ ْيَر ُمتََوض ٍ
ِّئ َف ْل َيتََو َّ
كال اب ُكن ُج َكريجَ ،ق َ
س ْده ٌل "َ .ق َ
َوِا ْن تَ َخلَّى َف ْل َي ْد ُخ ْل إِ ْن َ
ضأْ ِفدي َزْم َدزَما الدد ُ
كال َلكهُ
س ْدم ٌ َ
ِّين َ
ش َ
ال َر ُجل :لَي َس بِ ِه َبيسُ ،قل ُ  :أَ َفتَتََو َّ
كالَ " :ن َع ْدم "،
ضيُ أَنك َ َق َ
ون ِفي ال َمس ِج ِد َف َق َ
َّؤ َ
اسا َيتََوض ُ
إِن َسان :إِِّني أ ََرى أ َُن ً
ِ
سِ
وءا َح َس ًنا تَتَ َم َّ
كال اب ُكن ُج َكريج:
دج ِد َم َّكد َة " .قَ َ
ا قَ َ
ض َوتَستَن ِش ُ
ُسد ِبُُ ُو ُ
ض َم ُ
ُقل ُ ُ :و ُ
ضدوِئي فدي َم ْ
كالَ " :ن َع ْمَ ،وأ ْ
ض ً
كاوس أََّنكهُ َأرَى أ ََبكاهُ َيتََو َّ
كال اب ُكن ُج َكريجَ :وَأرَيك ُ أَ َبكا َبك ِكر ب َكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن
َوأَخ َب َرنِي اب ُن َ
ضكيُ ِفكي ال َمس ِكج ِد ال َح َكرِامَ .ق َ
طُ
َعم ِرو ب ِن َحزم َيتََو َّ
ال اب ُن ُج َريجَ :وأَخ َب َرنِي أ َُبكو َخالِكد ،أ َّ
ون ال َعب ِكد َّ
ضيُ ِفي َمس ِج ِد َم َّكةَ .قَ َ
ي أَخ َب َكرهُ ،أََّنكهُ
كار َ
َن أ ََبكا َه ُ
ِ
ضي اهللُ َعنهُ َما َيتََو َّ
ضيُ ِفي ال َمس ِج ِد(.)2
َأرَى اب َن ُع َم َر َر َ
دراسة رجال ااسناد:






بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
ان اليم ِان ُّي ،أَبو مح َّمدِ :ث َق ٌةَ عا ِب ٌد فَ ِ
ط ُاو ِ
ال ِث ْي َن .ع(.)3
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَ َ
َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َ
اض ٌلَ ،م َ
َ
ُ َُ
ات َ
س ْب ِن َك ْي َ
س َ َ
األنص ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزٍم
ار ُّ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

 أ َُبو َخالِ ٍد.
قلت :لم أقف له على ترجمة.

س َن َة أَْرَب ٍع
ون ا ْل َع ْب ِد ُّ
يَ ،م ْ
ش ُه ْوٌر ِب ُك ْن َي ِت ِهَ :متُْرْو ُك َو ِم ْن ُهم ِم ْن َك َّذ َبهِ ،ش ْي ِع ٌّيَ ،م َ
ُ ع َم َارةُ ْب ُن ُج َوْي ٍن ،أ َُبو َه ُار َ
ات َ
ال ِث ْي َن .عخ ت ق(.)4
َوثَ َ

) (1لم أقف عليه .

) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ، )125 \2ذكر الوضوء في المسجد الحرام ،ح (.)1280
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)308
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)408
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تخريج الحديث:
ااسناد األول:

-1عككب ،)418/1( ،ح( ) 3( ،)1637كتككاب الصككالة ،بككاب الوضككوء فككي المسككجد مككن قبككل ابككن ج كريج بككه،
بمثله.

ااسناد الثاني:

-1عب ،)419/1( ،ح( ) 3( ،)1644كتاب الصالة ،باب الوضوء في المسجد من قبل معمر بن راشد عن
ابن طاوس به ،بمثله.

ااسناد الثالث:

-1عب ،)418/1( ،ح( ) 3( ،)1638كتاب الصالة ،باب الوضوء في المسجد من طريقه عن سفيان الثوري
من قبل ابن جريج به ،بمثله و ازد في آخره "وكان طاوس يتوضي في المسجد الحرام".

ااسناد الرابع:

-1عككب ،)419/1( ،ح( ) 3( ،)1639كتككاب الصككالة ،بككاب الوضككوء فككي المسككجد مككن قبككل ابككن جكريج قككال:
أخبر أن ابن عمر كان "يتوضي في المسجد".

-2عب ،)419/1( ،ح( )3( ،)1641كتاب الصالة ،باب الوضوء في المسجد من طريا سفيان الثوري عن
أبو هارون العبدي به ،بمثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ وأما جاء به ابن جريج عن أبي خالد فيه عمارة بن جوين متروك الحديث ،وأبي خالد

لم أقف له على ترجمة.
حديث رقم37:

ال:
ال :ثنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر َق َ
َن َال
َح ُّ
اث َّ
ُقل ُ لِ َع َ
الر ُج ِل ِفي َمس ِج ِد َم َّك َة ،أَو ِفي َمس ِج ِد ِه ِفي ال َبي ِ َ ،عم ًدا َغي َر َرِاقدَ ،ق َ
طاء ،إِح َد ُ
ب إلى أ ْ
ال" :أ َ
َي ْف َع َل َقا َل ُه َغ ْيَر َمَّرٍة"(.)1

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
َسلَ َم القَُرش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1عب ،)423/1( ،ح( ) 3( ،)1657كتاب الصالة ،باب الحدث في المسجد من قبل ابن جريج به ،بلفظه،
ال"َ :ال".
ولم يذكر قولهَ ":قاَلهُ َغي َر َمَّرة" بل ذكرَ " :ف َف َع َل َفهَل ِمن َر ٍّش َق َ
درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،

والحديث موقوف على عطاء بن أبي رباح.

) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ، )130 \2ذكر إرسال الريح في المسجد الحرام ،ح (.)1292
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حديث رقم38:

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
َعلَدم ب ْي َنهمدا ِم ْدن ِخ َدال ٍ
الُ :قل ُ لِعطَاءَ :هل تَعلَم تَي ِذين من مضكى ي َخكالِ ُ ِ
ف
ُج َريج قَ َ
َ َ َ َ ُ
َ
ف تَيذ َين َنكا اليكوَم قكال" :مدا أ ْ ُ َ ُ َ
ُ
طكاء :أَعجك ِ ِّ ِ
ِ
كون ِفككي األ ََّو ِل :اهللُ أَ ْك َبد ُدر ،اهللُ أَ ْك َبد ُدر،
كال إِن َسككان لِ َع َ
كال اب ُكن ُجك َكريجَ ،ف َقك َ
يمددا َب َل َغ ِنددي" َقك َ
َ ُ
كب ل ُمك َكؤذني ُكم َيقُولُ َ
ف َ
َن مح َّم ًددا رسدو ُل ِ
َن مح َّم ًدا رسو ُل ِ
اهلل،
اهلل ،أَ ْ
َن َال إِلَ َه إَِّال اهللُ ،أَ ْ
َن َال إِلَ َه إَِّال اهللُ ،أَ ْ
أَ ْ
ش َه ُد أ ْ
ش َه ُد أ ْ
ش َه ُد أ َّ ُ َ
َ ُ
ش َه ُد أ َّ ُ َ َ ُ
َن أ ََبددا
َعلَ ُدم إَِّال أ َّ
َن أَقُ َ
فَ َق َ
سدنُوا ِم ْدن َغ ْي ِدر أ ْ
ده ِزَي َ
سد َّن ٌةَ ،ولَ ِك َّن ُ
دول إَِّن ُ
دع أ َِّندي َال أ ْ
كال لِكي َعطَكاء" :قَ ْدد أ ْ
دادةُ َخ ْي ٍدرَ ،م َ
ده ُ
َح َ
ِ
م ْح ُذورةَ ر ِ
دان َال ُي َخدالِفُ ُه ْم ِفدي
ان ُي َؤِّذ ُن لِ َذلِ َك"ُ .قلك ُ َ :ال تَ ْع َل ُم أ َّ
دي اهللُ َع ْن ُ
ده َك َ
ض َي اهللُ َع ْن ُه َك َ
َن أ ََبا َم ْح ُذ َ
َ َ َ
ورةَ َرض َ
ِ
ِ
ال اب ُن ُج َريجَ :وأَخ َب َرنِي َعم ُرو ب ُن ِد َينار أََّنهُ َس ِم َع َبنِي
ق
".
ي
ر
َد
أ
ال
"
:
ال
ق
ة
ام
ق
اا
:
ل
ق
".
ال
"
:
ال
ْاأل ََّو ِل؟ َق َ َ
َ َ
ُ ُ ْ َ َُ َ َ َ ْ
ِ
ِّ
َسعد القُرطَ ِفي إِ َم َارِة اب ِن ُّ
َن َال إِلَ َه إَِّال
َن َال إِلَ َه إَِّال اهللُ ،أَ ْ
ون األ ََّو َل" :أَ ْ
ش َه ُد أ ْ
ش َه ُد أ ْ
الزَبي ِر َرض َي اهللُ َعنهُ َما ُي َؤذ ُن َ
َن مح َّم ًدا رسو ُل ِ
َن مح َّم ًدا رسو ُل ِ
دي
دي َع َلدى َّ
دي َع َلدى َّ
اهلل ،أَ ْ
اهللُ ،أَ ْ
الص َدال ِةَ ،ح َّ
الص َدال ِةَ ،ح َّ
اهللَ ،ح َّ
ش َه ُد أ َّ ُ َ َ ُ
ش َه ُد أ َّ ُ َ َ ُ
ِ
ون ِفي ِْ
ام ِة"(.)1
امةُ قَ َ
ال"َ :ال أ َْد ِري َك ْي َ
ف َكانُوا َيقُولُ َ
ااقَ َ
َعلَى ا ْلفَ َال ِحَ ،ح َّي َعلَى ا ْلفَ َال ِح" ُقل ُ ل َعمروَ :و َما ا ِ قَ َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
بن ِد ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
تخريج الحديث:
قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا.

حديث رقم39:

ِ
انَ ،و َعب ُكد
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِن َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
َّاد ب ِن جعفَر ،عن عب ِد ِ
ال :أَخبرنِي مح َّم ُد بن عب ِ
اهلل ب ِن السَّائِ ِب ب ِن أَبِي
ال َم ِج ِيد ب ُن أَبِي َرَّوادَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج قَ َ
َ َ
َ
ُ َ
ََ ُ َ
داب ر ِ
دن ا ْل َخطَّد ِ
كال " :إِِّنددي َألَقُددوم ِب َّ
الند ِ
ده ُم ْعتَ ِمد ًدرا،
ضد
َّ
السككائِ ِب َقك َ
داس ِفددي َ
دي اهللُ َع ْند ُ
دان إِ ْذ َد َخد َدل ُع َمد ُدر ْبد ُ
ضد َ
شد ْده ِر َرَم َ
ُ
َ َ
َؤُّم َّ
ت تَ ْك ِب َيرهَ َع َلى َب ِ
ص َال ِتي "(.)2
س ِج ِد َوأََنا أ ُ
س ِم ْع ُ
اب ا ْل َم ْ
صلَّى ِب َ
اسَ ،ف َد َخ َل َف َ
الن َ
َف َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ،)144 \2ذكر توليكة النبكي -صكلي اهلل عليكه وسكلم -أبكا محكذروة رضكي اهلل عنكه األذان عنكد الكعبكة وتعليمكه إيكاه وصكفة
أذانه كيف كان وتفسير ذلك ،ح (.)1326

) (2الفككاكهي :أخبككار مكككة ( ،)152 \2ذكككر الصككالة فككي المسككجد الح كرام فككي شككهر رمضككان ،واقامككة النككاس خلككف المقككام ،والترغيككب فككي ذلككك وطلبككه
وشرفه ،وصفة قيام أهل مكة في شهر رمضان ،وتفسير ذلك ،ح (.)1340
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ِ
بن َع َّب ِاد ِ
الم ْخُزْو ِم ُّي :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َج ْعفَ ٍر القَُرش ُّي َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)31

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)31بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)31
حديث رقم40:

الرح َم ِن ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن أَ ِبي ُع َم َر،
يد ب ُن َعب ِد َّ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ال :أَخبرنِي حسن بن مسلِم ،عن مج ِ
ِ
اهد ،أَن َّ
ال َيوَم
النبِ َّي ( )قَ َ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
َ َُ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ََ َ َ ُ ُ ُ
قَاال :ثنا ه َش ُ
ق َّ ِ
ام ِب َحَرِام اللَّ ِه عز وجل إَِلى َي ْوِم
ال َفت ِح " :إِ َّن اللَّ َه تََب َار َك َوتَ َعا َلى َحَّرَم َم َّك َة َي ْوَم َخ َل َ
الس َم َوات َواأل َْر َ  ،فَ ِه َي َحَر ٌ
ِ
ِ ِ
ا ْل ِقيام ِة ،لَم تَ ِح َّل ألَح ٍد قَْبلِي ،وال تَ ِح ُّل أل ٍ ِ
ٍ ِ
ام ِب َح َدرِام اللَّ ِده
س َ
َ
َ
َحد َب ْعديَ ،ولَ ْم تَح َّل لي إِال َ
َ
ََ ْ
دي َح َدر ٌ
اع ًة م ْدن َن َهدار ،فَه َ
()4
)
3
(
)
2
(
)
1
(
ِ
طتُ َهدا إِال
ام ِة ،ال ُي َنفَُّر
الها َ ،وال تَ ِح ُّل لُ َق َ
ض ُد َ
ش ْو ُك َهاَ ،وال ُي ْخ َت َلى َخ َ
ص ْي ُد َهاَ ،وال ُي ْع َ
َ
تَ َعا َلى إَِلى َي ْوِم ا ْلق َي َ
()5
ِ
ضي اللَّه عنه :إِال ا ِ ذ ِخر( )6يا رس َ َّ ِ
ِ
َِّ
ِ
لِ ُم ْن ِش ٍد َ " ،ف َق َ
ول اللهَ ،فِإَّنهُ ال ُب َّد منهُ ،إَِّنهُ
َّاس ب ُن َعبد ال ُمطل ِب َر َ ُ َ ُ
َ َ َُ
ال :ال َعب ُ
()7
ااذ ِ
كال أ َُبكو ُّ
كال " :إِال ِ
ال :فَ َس َك َ َّ
ده َحدال ٌل " .قَ َ
النبِ ُّي ( )ثَُّم قَ َ
لِلقَي ِن َوال ُب ُيو ِ قَ َ
ْخَر لِ ْلقَ ْي ِن فَِإ َّن ُ
الزَبي ِكرَ :س ِكمع ُ
كاف ِ
كال اب ُكن ُج َكريجَ :وأَخ َب َرنِكي َعب ُكد ال َك ِكر ِيم بِ ُخط َب ِكة
آم ُنهَكا " َق َ
كع َوَز َاد ِفي ِكهَ " :وال ُي َخ ُ
ُع َبي َد ب َن ُع َمير ُيخبِ ُر بِهَ َذا أَج َم َ
النبِ ِّي صلي اهلل عليه وسلم َه ِذ ِه عن مج ِ
َّ
الَ :س ِمع ُ ِعك ِرَمةَ َمولَى اب ِن َعبَّاس َيذ ُك ُر َهك َذا َع ِكن ابك ِن َعَّبكاس
اهد َق َ
َ َُ
رِ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما (.)8
َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()9
ِ
ِ
ِ
ِ
المائة ِب َقلْيل .خ م د س ق .
ات قَد ْيماً َب ْع َد َ
بن َي َّن َ
الم ِّك ُّي :ث َق ٌةَ ،م َ
سلَِّم ُ
س ُن ُ
َ 
بن ُم َ
الح َ
اق َ

ويدفع عن الرعي (ابن األثير :النهاية .)92/5
) (1ينفرُ :يزجرُ ،
) (2العضد :القطع (ابن منظور :لسان العرب  )294/3والجمع العضاه :وهي كل شجر عظيم له شوك (ابن األثير :النهاية .)255/3
) (3الخال مقصور :النبا

الرطب الرقيا ما دام رطباً ،واختالؤه :قطعه ،وأخل

(ابن األثير :النهاية .)75/2

األرض كثر خالها ،فإذا يبس فهو حشيش

) (4االلتقاط :أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب وال تعرف صاحبه (ابن األثير :النهاية .)264/4
) (5المنشد :أي لمعرف (ابن منظور :لسان العرب  ،)422/3وانشاد الضالة :نشد
(ابن األثير :النهاية .)53/5

الضالة فينا ناشد ،إذا طلبتهكا ،وأنشكدتها فينكا منشكد ،إذا عرفتهكا

) (6ا ذخر :حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيو فوا الخشب ،وتستخدم في تطييب الموتى (ابن األثير :النهاية .)33/1
) (7القين :هو الحداد والصائ (ابن األثير :النهاية .)135/4

) (8الفاكهي :أخبار مكة ( ، ) 248\2ذكر تحريم الحرم وحدوده ،وتعظيمه ،وفضله ،وما جاء في ذلك ،وتفسيره ،ح (.)1445
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)164
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ِ
ي َم ْوالَ ُه ُم ،أ َُبو ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
س َن َة
َس ِد ُّ
ص ُد ْو ٌ
ق إِالَّ أ ََّن ُه ُي َدلِّسَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ات َ
الم ِّك ُّيَ :
س القَُرش ُّي األ َ
بن تَ ْدُر َ
الزَب ْي ِر َ
ش ِرْي َن .ع(.)1
ِس ٍّ
ت َو ِع ْ

وثقككه ابككن سككعد( ،)2وابككن معككين( ،)3وابككن المككديني( ،)4والعجلككي( ،)5والنسككائي( ،)6وابككن عبككد البككر( ،)7وزاد ابككن
المديني :ثب  ،وقال أحمد :ليس به بيس( ،)8وقال أيضاً :هو حجة أحكتج بكه( ،)9وقكال يعقكوب بكن شكيبة :ثقكة

صدوا والى الضعف ما هو( ،)10وقال ابن عدي :كفى به صدق ًا أن حدث عنه مالك فإن مالكك ًا ال يكروي إال

عن ثقة وال أعلم أحداً من الثقا

تخلف عن أبي الزبير إال قد كتب عنه وهو في نفسه ثقة إال أن يروي عنه

بعكض الضككعفاء فيكككون ذلككك مكن جهككة الضككعيف وال يكككون مكن قبلككه ،وأبككو الزبيككر يكروي أحاديككث صككالحة ولككم

يتخلف عنه أحد وهو صدوا وثقة ال بيس به( ، )11وذكره ابن حبان( ،)12وابن شاهين( ،)13في ثقاتهمكا ،وقكال

ابن معين أيضاً :أبو الزبير أحب الكى مكن أبكى سكفيان ،يعنكى طلحكة بكن نكافع المككي صكاحب جكابر بكن عبكد

اهلل( ،)14وقال الساجي :صدوا حجة في األحكام ،وقد روى عنه أهل النقل ،وقبلوه ،واحتجوا به( ،)15وقال أبو
حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به وهو أحب إلى من أبي سفيان طلحة بن نافع( ،)16وقال أبكو زرعكة :ال يحكتج

به( ،)17وقيل ألبي زرعة يحتج بحديثه

قال :إنما يحتج بحديث الثقا ( ،)18وقال الذهبي :حافظ ثقة(.)19

وتكلكم فيكه الشككافعي ،وأيكوب السككختياني ،وابكن عينيككة ،وشكعبة ،أمددا الشدافعي :فقككال أبكو الزبيككر يحتكاج إلككى

دعامة( ،)20وأمدا أيدوب :فقكال أحمكد :وككان أيكوب – يعنكي السكختياني– يقكول :حكدثنا أبكو الزبيكر قيكل لكه كينكه
يضعفه قال :نعم( ،)21ولكن الترمذي خالف أحمد فقال :إنما يعنى به ا تقان والحفظ( ،)22وقد خالف العلماء

الترمذي في تفسيره لعبارة أيوب السختياني ،فروى العقيلي بسنده عن البخاري عن ابن المديني ،قال  :حدثنا
) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)506
) (2ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)30/6

) (3ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص ،197ص.)203
) (4ابن المديني :سؤاال

) (5العجلي :تاري الثقا

ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)87
(.)253/2

) (6المزي :تهذيب الكمال (.)402/26

) (7ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)143/12
) (8أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)480/2
) (9ابن رجب الحنبلي :شرح علل الترمذي (.)571/2
) (10المزي :تهذيب الكمال (.)402/26

) (11ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)286/7
) (12ابن حبان :الثقا

(.)352/5

) (13ابن شاهين :تاري أسماء الثقا

(ص.)198

) (14ابن معين :تاري ابن معين رواية ابن محرز (.)166/1
) (15ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)417/7

) (16ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)75/8
) (17الذهبي :تاري ا سالم (.)250/8

) (18ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)75/8
) (19الذهبي :الكاشف (.)216/2

) (20ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)75/8

) (21أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)542/1
) (22الترمذي :سنن الترمذي (.)253/6
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سفيان حدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير ،وهو أبو الزبير ،فامزه( ،)1فعقَّب عليه ابن رجب ،بقوله وهذا خالف ما

فسر به الترمذي أنه عنى حفظه واتقانكه( ،)2وأما ابن عينية ،فقكال نعكيم بكن حمكاد :سكمع

ابكن عيينكة يقكول:

حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير أي كينه يضعفه( ،)3وقال أيضاً :كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا

لم نجد عمرو بن دينكار ذهبنكا إلىكه( ،)4وأمدا شدعبة :فقكد تكرك حكديث عنكه ألسكباب عكدة ،فقيكل لشكعبة :مالكك

ترك

حديث أبي الزبير قال :رأيته يزن يسترجح في الميزان ،وكذلك قيل لشعبة لم تركك

أبكا الزبيكر ،قكال:

رأيته يسئ الصالة فترك الرواية عنه ،وكذلك تركه ألن رجالً أغضبه فافترى عليه ،وهو حاضر ،وبينه كان
يلبس مالبس الشرطة ،قيل لشعبة :لو رأي

أبا الزبيكر ل أريك

شكرطي ًا بيكده خشكبة ،فقيكل لكه :مكا تقكي منكك أبكو

الزبير ،وقدم ندم معتمر بن سليمان وسويد بن عبد العزيز لسمار كالم شعبة في أبي الزبير ،قال معكتم ،وقكد

سكيله رجكل لكم لكم تحمكل عكن أبكي الزبيكر فقكال :حكذرني شكعبة ،فقكال لكي :ال تحمكل عنكه ،فكإني رأيتكه يسكيء
صالته ،لي

أني لم أكن رأي

شكعبة( ،)5وككذا سكويد قكال ،خكدعني شكعبة فقكال لكي ال تحمكل عنكه فكإني رأيتكه

يسيء صالته وليتني ما كن رأي

شعبة( ،)6وقد عقب بعض العلماء على ما روي عن شعبة في شين أبي

الزبير ونقدوه ،فقال ابن حبان :ولم ينصف من قدح فيه ألن من إسترجح في الوزن لنفسكه لكم يسكتحا التكرك

مكن أجلكه( ، )7وقككال الككذهبي :وقككد عيككب أبككو الزبيككر بككيمور ال توجككب ضككعفه المطلككا ،منهككا التككدليس( ،)8وقككال

أيض ًا :تكلم فيه شعبة لكونه إسترجح في وزنه ،قل  :لعله ما أبصر وقيل :تركه ألنه رآه يسئ صالته وقيل:

ألنه رآه خاصم فجر ،وقيل :كان بذي الشرطة( ،)9وقال ابن رجب :ولم يذكر-يعني شعبة -عليه كذباً وال سوء

حفظ(.)10

أما سماعه من جابر :فقكال يحيكى بكن معكين :اسكتحلف شكيبه أبكا الزبيكر بكين الكركن والمقكام إنكك سكمع

األحاديث من جابر فقال اهلل إني سمعتها من جابر يقول ثالثاً ( ،)11وقال الليث بن سعد :قدم
أبا الزبير ،فدفع إلى كتابين ،فانقلب بهما ،ثم قل

فقكال :منكه مكا سكمع

ومنكه مكا حككدث

عنكه ،فقلك

مككة فجئك

في نفسي :لو عاودته فسيلته هل سمع هذا كله من جابر

لكه :أعلكم لكي علكى مككا سكمع  ،فكيعلم لكي علكى هكذا الككذي

عندي ( ،)12وقد علا الذهبي فقال :ولهذه الرواية احتج ابن حزم بما روى عن الليث مطلقًا(.)13

) (1العقيلي :الضعفاء الكبير (.)130/4

) (2ابن رجب الحنبلي :شرح علل الترمذي (.)16/2
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)75/8

) (4مالطاي :إكمال تهذيب التهذيب (.)336/10
) (5العقيلي :الضعفاء الكبير (.)130/4

) (6ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)286/7
) (7ابن حبان :الثقا

هكذه

(.)352/5

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)381/5

) (9الذهبي :الماني في الضعفاء (.)632/2

) (10ابن رجب :شرح علل الترمذي (.)571/2
) (11ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)443/9
) (12العقيلي :الضعفاء الكبير (.)130/4

) (13الذهبي :الماني في الضعفاء (.)632/2
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قلت :ثقة إال أنه يدلس ،وأن من طعن فيه لم يذكر سبباً متفقاً عليه أنه يؤثر على ثقة الراوي ،وقد أجمل ابن

عدي القول فيه ،أما عن تدليسه ،فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين ممن ال تقبل حديثه إال إذا
صرح بالسمار (.)1

ِ
ِ
بن قَتَ َ َّ ِ
الم ِّك ُّيُ ،ولِ َد َعلِى َع ْه ِد َّ
بن ُع َم ْي ِر ِ
سلَّ َم -قَالَهُ
ُ ع َب ْي ُد ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْيه َو َ
الن ِب ِّي َ -
ادةَ الل ْيث ُّي ،أ َُبو َعاصم َ
ُم ْسلِم َو ِع َّده َغ ْي ِرِه ِفي ِك َب ِ
ات قَْب َل ْاب ِن ُع َمَر .ع(.)2
ان قَ َّ
اص أ ْ
َه ِل َم َّك َةُ :م ْج َمعٌ َع َلى ِث َق ِت ِهَ ،م َ
ار التَّا ِب ِع ْي َنَ ،و َك َ
 ع ْب ُد ال َك ِرْيِم ُ ِ ٍ
ي :ثقة متقن ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)24
الجَز ِر ُّ
بن َمالك َ
َ
ير وِفي ِ
ِ
 مج ِ
ِ ِ
ام ِفي التَّ ْف ِس ِ
ات
الح َّج ِ
الع ْلمَ ،م َ
اه ُد ُ
بن َج ْب ٍر ،أ َُبو َ
َُ
الم ْخُزْو ِم ِّي َم ْو َال ُه ُمَ ،
اِ القَُرش ُّي َ
الم ِّك َّي :ث َق ٌة إ َم ٌ
س َن ًة .ع(.)3
مائ ٍة َولَ ُه ثَالَ ٌ
س َن َة إِ ْح َدى أ َْو اثْ َنتَْي ِن أ َْو ثَالَ ِث أ َْو أَْرَبع َو َ
ث َوثَ َما ُن ْو َن َ
َ

ِ
داسِ :ثقَد ٌة ثَْب ٌ ِ
ِ ع ْك ِرم ُة أَبو ع ْب ِد ِ
اهلل َم ْولَى ْاب ِن َع َّب ٍ
دت تَ ْك ِذي ِبده َع ِدن ْاب ِدن ُع َم َدرَ ،والَ
ثب ْ
دت َعدال َم ِبالتَّ ْفس ْدي ِر ،لَ ْدم َي ُ
َ ُ َ
()4
مائ ٍةَ ،وِقْي َلَ :ب ْع َد َذلِ َك .ع .
س َن َة أَْرَب ٍع َو َ
دع ٌةَ ،م َ
تَثْ ُب ْت َع ْن ُه ِب َ
ات َ
تخريج الحديث:
ااسناد األول:

-1خ ،)153/5( ،ح( ،)64( ،)4313كتاب الماازي ،باب ،من طريكا الضكحاك بكن مخلكد عكن ابكن جكريج
به ،مختلف األلفاظ ،وفيه زيادة ،وقال ابن حجر :قوله عن مجاهد أن رسول اهلل صلي عليه وسلم هذا مرسل،
وقد وصله في الحج والجهاد وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طكاوس عكن ابكن عبكاس ،وأورده بكن

أبي شيبة ،)404/7( ،ح ( ،)36909من طريا يزيد بكن أبكي زيكاد عكن مجاهكد عكن ابكن عبكاس والكذي قبلكه

أولي(.)5

ااسناد الثاني:

-1عب ،ح ( ،)139 /5ح( ،) 12( ،)9190كتاب المناسك ،باب الحرم وعضد عضاهه من قبل ابن جريج
به ،بمثله.

ااسناد الثالث:

-1عب ،ح ( ،)139 /5ح ( ،)12( ،)9191كتاب المناسك ،باب الحرم وعضد عضاهه عن ابن جريج به،
بمثله.

-2خ ،)153/5( ،ح( ،) 64( ،)4313كتكاب الماكازي ،بكاب ،مكن طريكا الضككحاك بكن مخلكد عكن وعكن ابككن

جريج ،أخبرني عبد الكريم ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،بمثل هذا أو نحو هذا ،رواه أبو هريرة عن النبي -

صلى اهلل عليه وسلم.-

) (1ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص.)45

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)377
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)520
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)397

) (5ابن حجر :فتح الباري ( ،)26/8وقد تابع هشام بن سليمان المخزومي عبد الرزاا الصنعاني في "مصنفه" ،ح (.)9189
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درجة إسناد الحديث:

إسناد الحديث مرسل.
حديث رقم41:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
َن أ ْ ِ
اب ر ِ
ِ
َّ ِ
ين
ض َي اهللُ َعنهُ قَ َ
ُمَّيةَ قَ َ
اب ِن ُج َريج قَ َ
ال"َ :أل ْ
س ْب ِع َ
ئ َ
ُخط َ
ال :إِ َّن ُع َم َر ب َن ال َخط َ
ال :أَخ َب َرنِي إِس َماعي ُل ب ُن أ َ
()1
يئ ًة و ِ
ِ
َن أ ْ ِ
َخ ِط َ ٍ
اح َدةً ِب َم َّك َة"(.)2
َح ُّ
ب إلى ِم ْن أ ْ
يئة ِبُرْك َب َة أ َ
ئ َخط َ َ
ُخط َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اعي ُل ْب ُن أُم َّي َة ْب ِن عم ِرو ْب ِن س ِع ِ
 إِسم ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
سد َن َة أَْرَب ٍدع َوأَْرَب ِع ْدي َنَ ،وِقْي َدل:
ُم ِو ُّ
دتَ ،م َ
يِ :ث َق ٌة ثَْب ٌ
دات َ
َ
َْ
اص األ َ
َ
َْ
()3
قب َل َها .ع .

تخريج الحديث:

-1عب ،)27/5( ،ح( ) 12( ،)8871كتاب المناسك ،باب الخطيئة في الحرم والبي

المعمور ،من قبل ابن

ج كريج ،وأخبككار مكككة لألزرقككي ،)137/2( ،مككن طريككا مسككلم بككن خالككد الزنجككي كالهمككا عككن ابككن ج كريج بككه،

بلفظه(.)4

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن إسماعيل بن أميكة بكن العكاص مكا

والحديث موقوف على عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنه.-

سكنة 144ه ولكم يكدرك عمكر بكن الخطكاب،

حديث رقم42:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
َحي ٍ
اب ر ِ
َّ
ِ
َّ ِ
اء
ض َي اهللُ َعنهُ قَُري ًشا ال َح َرَم ،قَ َ
ال :قَ َ
اب ِن ُج َريج قَ َ
الَ ":ك َ
ان ِب َها ثََال ثَ ُة أ ْ َ
ال ُم َجاهدَ :حذ َر ُع َم ُر ب ُن ال َخط َ
ُخ ِطئ َخ ِط َّي ًة و ِ
ِ
َن أ ْ ِ
اح َدةً ِب َم َّك َة"(.)5
َح ُّ
ئ اثْ َنتَ ْي َع ْ
ب إلى ِم ْن أ ْ
ِم َن ا ْل َعَر ِب َف َه َل ُكواَ ،أل ْ
شَرةَ َخط َّي ًة ِبُرْك َب َة أ َ
َ
َن أ ْ َ
ُخط َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 مج ِ
الم ِّك ُّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
اه ُد ُ
َُ
بن َج ْب ٍر َ

) (1ركبة :ذكر الياقو الحموي فيها أقواالً ،مدارها على أنها أرض بعد مكة على يومين منها (الياقو الحموي :معجم البلدان .)36/3
) (2الفاكهي :أخبار مكة  ، ) 256\2( ،ذكر تحريم الحرم وحدوده ،وتعظيمه ،وفضله ،وما جاء في ذلك ،وتفسيره ،ح (.)1465
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)106

) (4ذكره السيوطي "الدر المنثور" ، )303/1( ،وعزاه لألزرقكي والجنكدي ،وذككره المبكاركفوري فكي "كنكز العمكال" ، )97/14( ،ح ( ، )38037وعكزاه

لألزرقي ،وذكره الياقو الحموي في "معجم البلدان" ،)63/3( ،ونسبه ألبي سعيد المفضل بن محمد بن تميم الجندي في كتاب فضائل مكة.
) (5الفاكهي :أخبار مكة ( ، )256\2ذكر تحريم الحرم وحدوده ،وتعظيمه ،وفضله ،وما جاء في ذلك ،وتفسيره ،ح (.)1467
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تخريج الحديث:

-1عب ،)28/5( ،ح( ) 12( ،)8872كتاب المناسك ،باب الخطيئة في الحرم والبي

المعمور ،من قبل ابن

جريج ،أخبار مكة لألزرقي ،)137/2( ،من طريا مسلم بن خالد الزنجي كالهما عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

إسناده منقطع ،أل ن مجاهد بن جبر لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه.)1(-
حديث رقم43:

يد ب ُكن َعب ِكد ال َّكرح َم ِنَ ،و ُم َح َّم ُكد ب ُكن أَ ِبكي ُع َم َكرَ ،قكاال :ثنكا
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َس ِكع ُ
َّ ِ
ِ
كان ب ِكن ُخثَكيمَ ،عكن ُم َح َّمك ِكد ب ِكن األَس َكوِد بك ِكن
انَ ،عك ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
كال :أَخ َب َرنِككي َعب ُكد اللكه ب ُكن ُعث َمك َ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
ه َش ُ
()2
َخَلف ،أََّنه أَخبره " :أ َّ ِ ِ
َش َار َلهُ ِجب ِريك ُل
يم َعَلي ِه َّ
اب ِلل َح َرِم ،أ َ
ص َ
صَ
ُ ََ ُ
ب  ،األَن َ
َّالم ُه َو أ ََّو ُل َمن َن َ
الصالةُ َوالس ُ
َن إب َراه َ
)
4
(
)
3
(
ِ
علَي ِه السَّالم إِلَى مو ِ
َن َّ
ضا  ،أ َّ
َس ٍدد َج َّدد
النبِ َّ
اض ِعهَا " ،قَ َ
ديم ْب َ
ال َ :وأَخ َب َرنِي أَي ً
َ
دن أ َ
كي ( " )أ َ
َم َدر َي ْدوَم ا ْلفَدتْ ِ تَم َ
ُ
ََ
()5
َّد َها .
َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل ُمطَّلِ ِب ْب ِن تَ ِم ٍيمَ ،ف َجد َ

دراسة رجال ااسناد:
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
الر ْح َم ِن َ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()6
ِ
ِ
ِ
ٍ
ان ِ
َ ع ْبد اهلل ِ
ال ث ْي َن .خت م . 4
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَ َ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
الم ِّك ُّي ،أ َُبو ُعثْ َم َ
بن ُعثْ َم َ
اتَ :
انَ :
بن ُخثَْيم َ
وثقه ابن سعد( ،)7وابن معين( ،)8والعجلي( ،)9والنسائي( ،)10والذهبي( ،)11وقكال أبكو حكاتم :مكا بكه بكيس صكالح
الحديث( ، )12وقال ابن عدي :هو عزيز الحديث وأحاديثه أحاديث حسكن ممكا يجكب أن يكتكب( ،)13وذككره ابكن

) (1انظر المزي :تهذيب الكمال ( ، )228/27العالئي :جامع التحصيل (ص.)273
)َّ (2
ب :إقامة الشيء ورفعه (ابن األثير :النهاية .)61/5
النص ُ
) (3القائل :هو عبد اهلل بن عثمان بن خثيم.

محمد بن األسود.
) (4المخبر :هو َّ
) (5الفككاكهي :أخبككار مكككة ( ،) 275\2ذكككر أنصككاب الحككرم كيككف نصككبها إب كراهيم عليككه السككالم ،والنبككي -صككلي اهلل عليككه وسككلم -مككن بعككد إب كراهيم
وتحديدها وما يؤمر به من تعهدها واصالحها والقيام عليها ح (.)1516

) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)313
) (7ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)487/5

) (8ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)266/5
) (9العجلي :تاري الثقا

(.)46/2

) (10المزي :تهذيب الكمال (.)279/15

) (11الذهبي :ديوان الضعفاء (ص .)222

) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)111/5

) (13ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)266/5
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حبككان ف ككي الثق ككا  ،وق ككال :ك ككان يخط ككئ( ،)1وض ككعفه ال ككدارقطني( ،)2وق ككال اب ككن مع ككين أيضك كاً :أحاديث ككه ليسك ك

بالقوية( ،)3وقال أبو حاتم أيض ًا :ال يحتج به( ،)4وقال النسائي أيض ًا :لين الحديث(.)5

قلت :صدوا.

ُ م َحمد ْبن األَسود ْبن َخلَف ْبن َعبد َي ُغوث ،القَُر ِش ُّي (.)6
ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)7وترجم له البخكاري فكي التكاري الكبيكر ( ،)8وابكن أبكي حكاتم فكي الجكرح والتعكديل

( ،)9ولم يذك ار فيه جرح وال تعديل.
قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.

تخريج الحديث:

-1عككب ،)25/5( ،ح( ،) 8864بككاب فضككل الحككرم ،وأول مككن نصككب أنصككاب الح كرم ،مككن قبككل ابككن ج كريج،
وأخبار مكة لألزرقي ،) 128/2( ،ذكر الحرم كيف حرم من طريا سعيد بن سالم ،بنحوه ،كالهما ابن جريج

به(.)10

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل ،وقال الهيثمي :رواه الطبراني( ،)11والبزار( ،)12وفيه محمد بن األسود ،وفيه جهالة(.)13

حديث رقم44:

ال :ثنا ِه َشامَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكدَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِن قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
دان
ال َع َ
الَ :ق َ
اب ِن ُج َريج َق َ
طاءَ " :و ْج ُه إِ ْه َال ِل أ ْ
َه ِل َم َّكد َة أ ْ
ده َد َّابتُ ُ
دين تََو َّج ُ
ده َن ْح َدو ِم ًندىَ ،وِا ْن َك َ
َح ُدد ُه ْم ِح َ
َن ُي ِه َّدل أ َ
م ِ
ين ُي َو ِّج ُه َن ْح َو ِم ًنى "(.)14
اش ًيا فَ ِح َ
َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
) (1ابن حبان :الثقا

) (2الدارقطني :ا لزاما

(.)34/5

والتتبع (.)352/1

) (3ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)266/5
) (4الذهبي :ميزان االعتدال (.)459/2
) (5الذهبي :ميزان االعتدال (.)459/2
) (6البخاري :التاري الكبير (.)29/1
) (7ابن حبان :الثقا

(.)359/5

) (8البخاري :التاري الكبير (.)29/1

) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)206/7

) (10ذكره السيوطي "الدر المنثور"( ، )297/1وعزاه إلى األزرقي ،انظر ابن حجر :ا صابة في تمييز الصحابة (.)487 /1
) (11الطبراني :المعجم الكبير( ،)280/1ح(.)816
) (12البزار :كشف األستار ( ،)42/2ح(.)1160

) (13الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ، )297/4ح( ،)5771وذكر ابن حجر في "تعجيل المنفعة""( ، )313/1وعزاه إلى البزار.
) (14الفاكهي :أخبار مكة ( ، )334\2ذكر ما يؤمر به أهل مكة من تجريد في الحج ح (.)1611

55

َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)25

قلت :لم أعثر له على تخريج.

درجة إسناد الحديث:

إسناده صحيح؛ وهو مقطور على عطاء بن أبي رباح.
حديث رقم45 :

ال :ثنا ِه َشامَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيد،
يد ب ُن َعب ِد َّ
الَ :ق َ
الرح َم ِن َق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ال :ح َّكدثَنِي موسكى بكن عقبكةَ ،وعبي ُكد اللَّ ِكه بكن عمكر ،عكن َن ِ
كافع ،أ َّ
َن اب َكن ُع َم َكر أ ََر َاد ال َح َّكج َزَم َكن
ُ ََُ َ
ُ ُ َ َ َُ
َع ِن اب ِن ُج َريج قَ َ َ
ُ َ
كع اب ِكن ُّ
الزَبيك ِكر َف ِقي َكل َلككهُ :إِ َّن َّ
دان َل ُكد ْدم ِفددي
وكَ ،ف َقك َ
ص ُّكد َ
َخك ُ
كالَ ":وقَد ْدد َكد َ
كاس َكككائِن َبيك َكنهُمَ ،وأ ََنكا أ َ
ال َح َّج َ
كاف أَن َي ُ
الن َ
كاج َمك َ
رس ِ ِ
سو ُل اللَّ ِه (.)1(")
س َن ٌة ،إِ ًذا َن ْ
ول اللَّه ( )أُ ْ
ص َن َع َر ُ
ص َنعُ َك َما َ
س َوةٌ َح َ
َ ُ

دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
()2
دن ع ِ
ِ
اص ِدم ْب ِدن ُع َم َدر ْب ِدن ا ْل َخطَّ ِ
دان ِ :ث َقد ٌة
ي
داب ا ْل ُع َمد ِر ُّ
الم َدد ِن ّي ،أ َُبدو ُعثْ َم َ
ص ْب ُ َ
ُ ع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُع َمَر ْب ِن َح ْف ُ
َ
اف ٍع ،و قَدَّم ُه ْاب ِن م ِع ْي ٍن ِفي القَ ِ
بن صالِ علَى مالِ ٍك ِفي َن ِ
ش َة َعلَى ُّ
ي َع ْن
الزْه ِر ُّ
اسِم َع ْن َع ِائ َ
ثَْب ٌ
َّم ُه أ ْ
َح َم َد ِ َ
َ
َ َ
َ َ
ت ،قَد َ
ض ٍع َوأَْرَب ِع ْي َن .ع(.)3
س َن َة ِب ْ
ُعْرَوةَ َع ْن َهاَ ،م َ
ات َ
َ نا ِف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ر ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:

-1خ ،)170\2( ،ح ( ،) 25( ،)1708كتكاب الحككج ،بككاب مككن اشككتري هديككه مككن طريككا وقلككدها ،مككن طريككا

أنس بن عياض عن موسي بن عقبة به ،مطوالً.

-2خ ،)157\2( ،ح ( ،)25( ،)1640كتاب الحج ،باب طواف القارن ،وم ،)904\2( ،ح (،)15( ،)182
كتاب الحج ،) 26( ،باب بيان جواز التحلل با حصار وجواز القرآن ،كالهما من طريا الليث بن موسي عن

عبيد اهلل بن عمر به ،مطوالً.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ وقد صرح ابن جريج بالتحديث ابن جريج في هذه الرواية ،مما أزال علة تدليسه.

) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ،)369\2ذكر قتال ابن الزبير بمكة وخروجه ومبتدأه ،ودخول الحصين بن ُنمير مكة  ،ح (.)1672
) (2ال ُع َم ِري :نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه (السمعاني :األنساب .)372/9
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)373
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حديث رقم46 :

ِ
ان،
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َرَ ،ق َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
الُ " :ك ِسفَ ِت َّ
دن
ُج َريج ،قَ َ
ان ْب ُن ِه َ
ش ٍام َه ُ
ص ِر َه ُ
اه َنا َي ْع ِني ِب َم َّكد َة َو َم َعدهُ ْاب ُ
سلَ ْي َم ُ
س َب ْع َد ا ْل َع ْ
اه َناَ ،و ُ
الش ْم ُ
ون ِب َغ ْي ِر ص ٍ
الة "(.)1
اموا َي ْد ُع َ
َ
فَ َق ُ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

َع ِن اب ِن
ِ
ده ٍ
اب،
شَ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :لم أعثر له على تخريج.

درجة الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا.
حديث رقم47 :

ِ
كال:
انَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُكن أَبِكي ُع َم َكرَ ،ق َ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ان ال ِا َن ِ
ِ
ِ
اءةُ َعلَى أَل َح ِ
الَ :س ِكمع ُ ُع َبي َكد ب َكن ُع َميكر َيقُكو ُل" :
الَ :و َما َبيس قَ َ
اء قَ َ
قَ َ
ال اب ُن ُج َريجُ :قل ُ ل َعطَاء :الق َر َ
ِ
َن
الص َالةُ َو َّ
ان َد ُاوُد َ -ع َل ْي ِه َّ
يدد أ ْ
ص ْدوتَ ُهُ ،ي ِر ُ
الس َال ُمَ -يأْ ُخ ُذ ا ْل ِم ْعَزفَ َة ،ثَُّم َي ْ
َك َ
ض ِر ُ
ب ِب َها ،ثَُّم َي ْقَأرُ َع َل ْي َها تَ ُدرُّد َع َل ْيده َ
َي ْب ِك َي ِب َذلِ َكَ ،وُي ْب ِك َي"(.)2
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
بن ُع َم ْي ِر ِ
ادةَ اللَّ ْي ِث ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
بن َقتَ َ
ُ ع َب ْي ُد ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

-1ابن قتيبة في عيون األخبار ،)443/1( ،وابن عبد ربه في العقد الفريد ،)10/7( ،من طريا أبي عاصم
عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح ،وهكو
مقطور على عطاء بن أبي رباح.

) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ، )10\3ذكر سنة صالة الكسوف بمكة واالستسقاء ح (.)1707

) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ، ) 24\3ذكر قكول أهكل مككة فكي السكمار والانكاء فكي األعكراس والختكان وفكي القكراءة باأللحكان ،وفعلهكم ذلكك فكي الجاهليكة
وا سالم ،ح (.)1728
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حديث رقم48:

ِ
انَ ،عكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
كار ِ
كال :أَخ َب َرنِكي َعب ُكد ال َك ِكر ِيم ب ُكن أَبِكي ال ُم َخ ِ
كال :إِ َّن ال َولِي َكد ب َكن َمالِكك أَخ َب َكرهُ ،أ َّ
َن ُم َح َّم َكد ب َكن قَكيس
ا ،قَ َ
اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
موَلى سه ِل ب ِن ح َنيف ِمن بنِي س ِ
َن َّ
َن َسهال أَخ َب َرهُ ،أ َّ
اع َدةَ أَخ َب َرهُ ،أ َّ
َه ِدل
النبِ َّي (َ )ق َ
سوِلي إَِلى أ ْ
ال َلهُ " :أَْن َ
ُ
ت َر ُ
َ َ
َ
َ
ٍ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َن ال تَ ْح ِلفُدوا ِب َغ ْي ِدر
أ
:
الث
ث
د
ب
م
ك
ر
ْم
أ
د
ي
و
دالم
الس
م
ك
دي
ل
ع
ُ
أ
در
ق
ي
وسدلم
عليده
اهلل
صلي
ه
الل
ول
س
ر
ن
َّ
إ
:
م
ه
ل
ل
ق
ة
ك
م
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ
َ ُ َ
ْ
َ َ ُ ْ َ ُْ
()2( )1
ِ
ِ
ستَْن ُجوا ِب َع ْظٍمَ ،وال ِب َب ْع ٍر " .
ستَ ْد ِبُر َ
وهاَ ،وال تَ ْ
ستَ ْق ِبلُوا ا ْلقْبلَ َةَ ،وال تَ ْ
اللَّهَ ،وِا َذا تَ َخلَّ ْيتُ ْم فَال تَ ْ

دراسة رجال ااسناد:
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)27
بن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ال َم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
الم َخ ِ
َ ع ْب ِد ال َك ِرْيِم ِ
ش ِدرْي َن.
س َن َة ِس ٍّ
ص ِر ُّ
دت َو ِع ْ
ض ِع ْي ٌ
فَ ،م َ
يَ ،ن ِزْي ُل َم َّك َةَ :
ُم َّي َة ا ْل ُم َعلِّ ُم َ
الب ْ
ات َ
ارقِ ،أ َُبو أ َ
بن أَِبي ُ
خت م ل ت س ق(.)3
يد ْب َن َم ِال ٍك ْب َن عباد بن ُحنيف األ ِ
ي (.)4
َنصار ُّ
 ا ْل َوِل َ
ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)5وترجم له البخاري في التاري الكبير ( ،)6وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(،)7

ولم يذك ار فيه جرح وال تعديل.

قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.

ي ،الم ِد ِ
س ،مولَى سهل ْب ِن ح َنيف ،األ ِ
َوس ُّي( ،)8األ ِ
ين ُّي(.)9
ُ
َ
َنصار ُّ َ
ُ م َحمد ْب ُن قَ ْي ِ َ
ذك كره ابككن حبككان فككي الثقككا ( ،)10وقككال ابككن المككديني :ال يعككرف( ،)11وذك كره ابككن أبككي حككاتم فككي كتككاب الجككرح
()12

والتعديل :ولم يذكر فيه جرح وال تعديل

قلت :ليس بمشهور.

وقال ابن حجر :ليس بمشهور(.)13

تخريج الحديث:

-1حككم ،)360/25( ،ح( ،)15984مككن طريككا روح بككن عبككادة ،وعبككد الككرزاا بككن همككام الصككنعاني عككن ابككن
جريج به ،بنحوه (.)14

) (1البعر :رجيع ا بل والشاء (ابن منظور :لسان العرب .)71/4

) (2الفاكهي :أخبار مكة  )64/3( ،ذكر أن أهل مكة كان يقال لهم يا أهل اهلل  ،ح (.)1802
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)361
) (4البخاري :التاري الكبير (.)152/8
) (5ابن حبان :الثقا

(.)552/7

) (6التاري الكبير (.)152/8

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)62/8
) (8األ ِ
َوسي :نسبة الى األوس وهي قبيلة من األنصار (السمعاني :األنساب .)389/1
) (9البخاري :التاري الكبير (.)211/1
) (10ابن حبان :الثقا

(.)373/5

) (11ابن حجر :لسان الميزان (.)455/7

) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)62/8
) (13ابن حجر :تعجيل المنفعة (.)204/2
) (14جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل الضحاك بن مخلد عند الدارمي في "سننه" ،ح( ،)691ح(.)699
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولي :ضعف عبد الكريم ابن أبي المخارا ،والثانية :محمد

بن قيس ليس بمشهور ،وأورده الهيثمي في "المجمع" ( ،)205/1ح( ،)177/4( ،)1008ح( ،)6895وقال:
رواه أحمد ،وفيه عبد الكريم بن أبي المخارا ،وهو ضعيف ،وذكره البوصيري في ا تحاف،)4( ،)275/1( ،

كتاب الطهارة ،) 4( ،باب ما يستر به من أعين الجن ،وقال :هكذا ا سكناد ضكعيف ،لضكعف عبكد الككريم بكن

أبي المخارا(.)1
حديث رقم49:

ِ
كام ب ُكن
يد ب ُكن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ال َمخ ُزو ِم ُّ
كيَ ،ق َ
قال ا مام أبكو عبكد اهلل الفكاكهي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َس ِكع ُ
كال :ثنكا ه َش ُ
ال :س ِمع ُ عب َد ِ
اهلل بكن عبي ِكد ب ِكن عميكر ،أ َِو ابكن أَبِكي مَلي َكك َة ،و َّ ِ
يح :اب ُكن أَبِكي
الصكح ُ
َ َُ
َ
َ
ُسَلي َم َ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ َ
ُ
َُ
َ
َه َل ِ
ِ
اهلل" ،أَو َنح ُو َذلِ َك(.)2
ضى ُي ْلقَ ْو َن ،فَ ُيقَا ُل لَ ُه ْمَ :يا أ ْ
ان أ ْ
ُملَي َكةَ َيقُو ُلَ " :ك َ
يما َم َ
َه ُل َم َّك َة ف َ
دراسة رجال ااسناد:
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
بن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ال َم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
بن ُع َب ْيد ِ
بن ُع َم ْي ٍر الل ْيث ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)11
َ ع ْب ُد اهلل ُ
بن عب ْي ِد ِ
ِ
اهلل ْب ِن أَِبي ُملَ ْي َك َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
َ ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)21بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،

والحديث مقطور.

) (1قولكه" :ال تحلفكوا بايكر اهلل" لكه شكاهد مكن حكديث عمكر بكن الخطكاب ،عنكد البخكاري ،ح( ،)6647ومسكلم ،ح( ،)1646/1وقولكه" :إذا تخليكتم فكال
تستقبلوا القبلة وال تستدبروها" له شاهد من حديث أبي أيوب األنصاري عند البخاري ،ح( ،)394ومسلم ،ح( ،)264 / 59وقولكه" :وال تسكتنجوا بعظكم
وال ببعرة" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ،ح(.)155

) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ،)68/3ذكر أن أهل مكة كان يقال لهم يا أهل اهلل  ،ح (.)1809

59

حديث رقم50:

ِ
انَ ،و َعب ُكد
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
ق ِ
َح ٌدد ِم ْدن َخ ْلد ِ
اهلل تَ َعدا َلى إَِّال
كال َع َ
كالَ :ق َ
ال َم ِج ِيد ب ُكن أَبِكي َرَّوادَ ،عكن اب ِكن ُج َكريجَ ،ق َ
س أَ
كاء ب ُكن أَبِكي َرَبكاحَ " :ل ْدي َ
ط ُ
ِ
ِ
َو َعلَ ْي ِه َح َّج ٌة َو ُع ْمرةٌ َو ِ
اج َبتَ ِ
َهد ُل
س ِب ً
يالَ ،ك َما قَ َ
ال اهللُ تََب َار َك َوتَ َعدالَىَ ،و َحتَّدى أ ْ
انَ ،ال ُب َّد م ْن ُه َماَ ،م ِن ْ
استَطَاعَ إلىه َ
َ
ِ ()1
ِ
ِ
َّ
َّ
كال اب ُكن
َهد ُل ا ْل َب ْيدت"  .قَ َ
َه َل َمك َة قَ َ
ِب َو ِادي َنا قَ َ
َجدل أَن ُه ْدم أ ْ
ال :إَِّال أ ْ
س َعلَ ْدي ِه ْم ُع ْم َدرةٌ ،م ْدن أ ْ
الَ :علَ ْدي ِه ْم َح َّجد ٌةَ ،ولَ ْدي َ
َهلُ ُ ِ
سِ
كال " :ا ْل ُم ْت َعد ُة لِ َّلن ِ
دج ِد
ُج َريجَ :وَبلَ َانِي َعن طَ ُاوس َق َ
َه ِدل َم َّكد َة ِ َذلِ َ
دك لِ َم ْدن لَ ْدم َي ُك ْدن أ ْ
داس إَِّال ِأل ْ
ده َحاض ِدري ا ْل َم ْ
()2
ِ
َّ
كي اهللُ َعنهُ َمكا:-
كالَ :ق َ
ال اب ُن ُج َريجَ :و ُح ِّدث ُ َعن ِعك ِرَمك َة َق َ
ا ْل َحَرِام} [البقرةَ . "]196 :ق َ
كال اب ُكن َعبكاس َ-رض َ
"ا ْل ُم ْت َع ُة لِ َّلن ِ
َه ِل َم َّك َة"(.)4( ،)3
اس إَِّال ِأل ْ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
َسلَ َم القَُرش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
طاوس ِ
ان الي َم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
َ 
س َ
بن َك ْي َ
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْوَلى َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40

تخريج الحديث:

قلت :لم أقف له على تخريج.

درجة الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ وأما ما جاء عن ابن جريج عن طاوس بكن كيسكان ،وعكرمكة مكولى ابكن عبكاس فهكو
منقطع.

) (1ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ،)504/1وعزاه إلى عبد الرزاا وعبد بن حميد.
) (2ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ،)523/1وعزاه إلى البن أبي شيبة.

) (3ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ،)523/1وعزاه إلى عبد الرزاا وعبد بن حميد.

) (4الفاكهي :أخبار مكة ( ، )72\3ذكر ما خص به أهل مكة دون الناس كلهم ،ح (.)1819
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حديث رقم51:

ِ
كام ب ُكن
يد ب ُكن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ال َمخ ُزو ِم ُّ
كي ،قَ َ
قال ا مام أبكو عبكد اهلل الفكاكهي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َس ِكع ُ
كال :ثنكا ه َش ُ
()1
ال اهللُ تََب َار َك
الُ :قل ُ لِ َعطَاءَ :من لَهُ ال ُمت َعةُ
ال :قَ َ
قَ َ
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيد ب ُن أَبِي َرَّوادَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
ُسلَي َم َ
َمكا القُكرى الح ِ
َهلُ ُ ِ
سِ
اض َكرةُ ال َمس ِكج َد
دج ِد ا ْل َح َدرِام} لالبقكرةَ ]196 :ق َ
َوتَ َعاَلى ِ َذلِ َك لِ َم ْدن َل ْدم َي ُك ْدن أ ْ
َ
ده َحاض ِدري ا ْل َم ْ
كال :أ َّ َ
()2
كانَ ،و َمك ُّكر الظَّهك َكر ِ
ال َحك َكرَام الَّتِككي َال َيتَ َمتَّككعُ أَهلُهَككاَ ،فال َمط َب َن كةُ بِ َم َّك ك َة ال ُم ِطلَّ كةُ َعَليهَككا َنخَلتَك ِ
ان (،)3
ان َ ،و َع َرَف كةُ َو َ
ضككج َن ُ
()4
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
السك َكف ُر،
كاءوا ،فَ َّ
كال :فَي َّ
َو َّ
الر ِجيككعُ  ،قَك َ
َمككا األُخك َكرى التككي لَي َس ك بِ َحاضك َكرِة ال َمسك ِكجد ال َحك َكرام التككي َيتَ َمتَّككعُ أَهلُهَككا إِن َشك ُ
السفَر ما تُ ْقصر ِف ِ
ِ
َّفر ما تُقصر ِف ِ
الص َدالةُ "
يه َّ
يده َّ
الص َالةُ َق َ
الَ :ك َ
َُ
ان اب ُن َعبَّاس َرض َي اهللُ َعنهُ َما َيقُكو ُلَ ُ َّ " :
َُ
َوالس َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ان(.)6(")5
صُر َّ
قَ َ
سفَ َ
الص َالةُ إِلَى الطَّائف َو ُع ْ
الَ :و َك َ
ان اب ُن َعبَّاس َرض َي اهللُ َعنهُ َما َيقُو ُل " :تُ ْق َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:

-1عككب ،)524/2( ،ح( )3( ،)4296كتككاب الصككالة ،بككاب فككي كككم يق صككر الصككالة ،مككن قبككل ابككن ج كريج،
وأخبار مكة لألزرقي ،) 156/2( ،ذكر حد من هو حاضر المسجد الحرام من طريا مسلم بن خالد الزنجكي،
كالهما عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي السند إلكى الصكحيح ،وهكذا
حديث مقطور على عطاء بن أبي رباح.

) (1المتعة :اسم جامع لمن اعتمر فكي أشكهر الحكج وجمكع بينهكا وبكين الحكج فكي سكفر واحكد ،سكواء حكل مكن إح ارمكه بكالعمرة ثكم أحكرم بكالحج أو أحكرم
بككالحج قبككل طوافككه بالبي ك

وصككار قارنككا أو بعككد طوافككه بالبي ك

وبككين الصككفا والمككروة قبككل التحلككل مككن إح ارمككه لكونككه سككاا الهككدى أو مطلقككا ،وقككد ي كراد

بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج (انظر :ابن األثير :النهاية ( ،)292 /4ابن منظور :لسان العرب .)329/2

) (2الظهكران :يقصككد بككه مككر الظهكران .أكبككر أوديككة مكككة المكرمككة ،أعككاله النخلتككان :نخلككة الشككامية المعروفككة الي كوم بكوادي المضككيا أو وادي الليمككون،
ال ويعكرف بكوادي فاطمكة وبكه قكرى عديكدة
ونخلة اليمانية .المعروفة اليوم باليمانية ،وكالهما لهذيل .ويمر وادي مر الظهران شمال مكة على " "24ككي ً
وعيككون كثي كرة توقَّككف بعضككها قبككل سككنين وتسككميه الباديككة :وادي الش كريف .وقككد يسككمى وادي الجمككوم (عككاتا الككبالدي :معككالم مكككة التاريخيككة واألثريككة

ص.)29

ضجَنان :هو موضع يمر به طريا من مكة إلى المدينة يبعد عن مكة  54كم (انظر :عاتا البالدي :معالم مكة التاريخية واألثرية ص.)159
)َ (3
كارةُ بالسكبعة
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و
ل
ك
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م
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ما
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يقع
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باسم
وم
الي
يعرف
ماء
جيع:
الر
)(4
َ َُ ََ
نفر الذين بعثهم رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم( -عاتا البالدي :معالم مكة التاريخية واألثرية ص.)111
) (5عسككفان :بلككدة تاريخيككة عككامرة ،تقككع شككمال مكككة علككى ثمككانين كككيالً ،علككى المحجككة إلككى المدينككة المنككورة ،يلتقككي فيهككا واديككان :وادي فيككدة ،ووادي

الصاو ،فيها آبار عذبة قديمة مجصصة (عاتا البالدي :معالم مكة التاريخية واألثرية ص.)111

) (6الفاكهي :أخبار مكة ( ،)101\3ذكر حد من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ،ح (.)1859
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حديث رقم52:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ِ
ِ
ِ
اب ِن جريج ،قَ َ ِ
ان،
الَ :سمع ُ َعب َد اهلل ب َن أَبِي ُملَي َكةََ ،يقُو ُل :تََبَّرَز ُع َم ُر َ-رض َي اهللُ َعنهُ -في أَج َياد فَ َو َج َد َسك َر َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجل ْدهُ "َ .وأ ََّو ُل َمن َب َنى ِب َم َّك َة
َف َ
ود َوَق َ
يم ال ُح ُد َ
ط َر َ
َص َب ْح َ
ت فَ ْ
ال " :إِ َذا أ ْ
ا بِه ُع َبي ُد اهلل ب ُن أَبِي ُمَلي َك َةَ ،و َك َ
ان َج َعَلهُ ُيق ُ
امك كةُ بيك ككوتِ ِهم عر ًش ككا ِم ككن َخص ِ
ونهَا
اص ك َ
كانوا ُي َسك ك ُّكم َ
كيف َو َس ككعف َو َج ِري ككدَ ،و َك ك ُ
كان َع َّ ُ ُ
َد ًاراُ :ح َمي ك ُكد بك ك ُن ُزَهي ككر َوِاَّن َم ككا َك ك َ
َ
ُُ
ال ُع ُر َش(.)2(")1
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
 ع ْب ُد ِ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
الملك ب ُن َع ْبد َ
َ
بن عب ْي ِد ِ
ِ
اهلل ْب ِن أَِبي ُملَ ْي َك َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
َ ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ
تخريج الحديث:
قلت :لم أعثر له على تخريج (.)3

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن عبد اهلل بن أبي ملكية ما
موقوف على عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنه.-

سنة 117ه لكم يكدرك عمكر بكن الخطكاب ،والحكديث

حديث رقم 53:

ِ
كام ب ُكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ال َمخ ُزو ِم ُّ
كيَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كالَ :ح َّكدثََنا ه َش ُ
َن َّ
كال :أَخ َب َرنِكي َعطَكاء " ،أ َّ
دان َال
النبِ َّ
انَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكدَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
سد َك َن ا ْل َم ِدي َند َة َكد َ
ُسكلَي َم َ
كي (َ )ب ْع َدد َما َ
()4
ال:
ضَ
اف ِبا ْل َب ْي ِت ا ْن َ
ان ( )إِ َذا َ
ب ِب َها ْاأل َْب ِن َي َة " َق َ
وت َم َّك َة "َ ،ق َ
ط َ
َع َلى َم َّك َة َفا ْ
ط َل َ
َي ْد ُخ ُل ُب ُي َ
ق إَِلى أ ْ
طَر َ
الَ " :و َك َ
َعلَى م َّك َة قَْب َل التَّع ِر ِ
يفَ ،ولَْيلَ َة َّ
َعلَى ا ْل َو ِادي "(.)5
َوَق َ
الن ْف ِر َنَز َل أ ْ
ال َعطَاءَ :وِفي َح َّج ِت ِه فَ َع َل َذلِ َك أ َْي ً
ْ
ضاَ ،وَنَز َل أ ْ َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
اء ُ
بن أَِبي َرَبا ٍح أ ْ
َ عطَ ُ

الع ُرش :هي بيو مكة (ابن األثير :النهاية .)207/3
)ُ (1
) (2الفاكهي :أخبار مكة ( ، )233\3ذكر أول األشياء التي بمكة في قديم الدهي إلى يومنا هذا ،وأول من أحدثها وفعلها من الناس ،ح (.)2029
) (3ذكره ابن حجر في ا صابة ( )432/4ونسبه للفاكهي.
) (4األَبنَِية :هي البيو التي تسكنها العرب في الصحراء ،فمنها الطراف ،والخباء ،والبناء ،والقبة ،والمضرب (ابن األثير :النهاية .)157/1
) (5الفاكهي :أخبار مكة ( ،)247/3ذكر كراهية بيو مكة واجارتها وبيع رباعها ،وما جاء في ذلك و تفسير ،ح (.)2057
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تخريج الحديث:

 -1أخبار مكة لألزرقي ،)161/2( ،باب ما ذكر منزل النبي صلي اهلل عليه وسلم بعد الهجرة ،وتركه دخول
بيو مكة بعد الهجرة ،من طريا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج به ،بمثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل.
حديث رقم 54:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ان عطَاء ي ْنهى ع ِن ا ْل ِكر ِ
اء(ِ )1في ا ْل َحَرِم"(.)2
اب ِن ُج َريج ،قَ َ
الَ " :ك َ َ ٌ َ َ َ
َ

دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
تخريج الحديث:

-1عب ،)146/5( ،ح( )12( ،)9210كتاب المناسك ،باب الكراء في الحرم ،وهل تبوب دور مكة والكراء
بمنى من قبل ابن جريج ،وأخبار مكة لألزرقي ،) 163/2( ،باب من كره كراء بيو مكة ،ومكا جكاء فكي بيكع

رباعها ومنع تبويب دورها ،واخراج الرقيا والدواب منها ،مكن طريكا سكعيد بكن سكالم ،كالهمكا عكن ابكن جكريج
به ،بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،
والحديث مقطور على ابن جريج.
حديث رقم 55:

ِ
كال:
يد ب ُن َعب ِد َّ
ان ،قَ َ
الرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
ال :ثنكا ه َش ُ
ِ ()3
ِ
يز ر ِ
ضي اهللُ َع ْن ُه إَِلى َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ال اب ُن ُج َريج " :وق أرْت ِكتابا ِمن عمر ب ِن عب ِد الع ِز ِ
َق َ
ْمُرهُ
يز ْب ِن َع ْبدد اهلل َيدأ ُ
َ ََ ُ َ ً ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ش ْي ًئا"(.)4
ي ِب َم َّك َة َ
أََّال ُي ْك ِر َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

) (1الكراء :أَجر المستي َجر (ابن منظور :لسان العرب .)128/15
) (2أخبار مكة للفاكهي ( ،)248/3ذكر كراهية بيو مكة واجارتها وبيع رباعها ،وما جاء في ذلك و تفسير ،ح (.)2059
) (3هو عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد :أمير مكة في عهد عمر بن عبد العزيز (المزي :تهذيب الكمال .)150/18
) (4أخبار مكة للفاكهي ( ، )249/3ذكر كراهية بيو مكة واجارتها وبيع رباعها ،وما جاء في ذلك و تفسير ،ح (.)2062
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تخريج الحديث:

-1عب ،)147/5( ،ح( ) 12( ،)9212كتاب المناسك ،باب الكراء في الحرم ،وهل تبوب دور مكة والكراء
بمنى من قبل ابن جريج ،بلفظه ،وأخبار مكة لألزرقي ،) 163/2( ،باب من كره ككراء بيكو مككة ،ومكا جكاء

في بيع رباعها ومنع تبويب دورها ،واخراج الرقيا والكدواب منهكا ،مكن طريكا سكعيد بكن سكالم ،بنحكوه ،كالهمكا
عن ابن جريج به.

درجة الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،
والحديث مقطور على ابن جريج.
حديث رقم 56:

كال :ثنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
()1
ال " :إِ َّن عمر ْب َن ا ْل َخطَّا ِب ر ِ
اب ُد ِ
كال
َعن َع َ
الَ :وَق َ
ور َم َّك َة " َق َ
طاءَ ،ق َ
ان َي ْن َهى أ ْ
ض َي اهللُ َع ْن ُه َك َ
ب أ َْب َو ُ
َن تَُب َّو َ
َ
ُ ََ
ِ
ِ
اب ُّ
الد ِ
ور الَّتِي ِه َي َم َنائِ ُ "(.)2
ض أَه ِل العلِم َيعنيِ :ر َح َ
َبع ُ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
َس َل َم القَُرش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:

-1عب ،)146/5( ،ح( )12( ،)9210كتاب المناسك ،باب الكراء في الحرم ،وهل تبوب دور مكة والكراء
بمنى من قبل ابن جريج ،بنحوه وفيه زيادة ،وأخبار مكة لألزرقي ،)163/2( ،باب من كره كراء بيو مكة،

وما جاء في بيع رباعها ومنع تبويب دورها ،واخراج الرقيا والدواب منها ،من طريا سعيد بن سكالم ،بلفظكه،
كالهما عن ابن جريج به(.)3

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن عطاء بن أبي رباح ما
موقوف على عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنه.-

سنة 114ه ،ولم يدرك عمر بن الخطاب( ،)4والحديث

) (1يبوب :صار له بواباً .وتبوب بواباً :اتخذه (ابن منظور :لسان العرب .)223/1

) (2أخبار مكة للفاكهي ( ، )251/3ذكر كراهية بيو مكة واجارتها وبيع رباعها ،وما جاء في ذلك و تفسير ،ح (.)2068
) (3انظر الزيلعي :نصب الراية ( ،)266/4ابن حجر :فتح الباري(.)450/3
) (.4انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)237
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حديث رقم57:
ِ
ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفكاكهي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َس ِكع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن ،قَكا َل :ثنكا ه َش ُ
اختَصم آ ُل س ِع ِ
ِ
ِ
يد ْب ِن ا ْل َع ِ
ضدى
اص َوَبنُو أَِبي ُعتْ َب َة ِفي َرْبد ٍع َب ْيد َن ُه ْم فَقَ َ
َ
ُج َريج ،قَا َل :أَخ َب َرني َعم ُرو ب ُن د َينار ،قَا َلَ َ ْ " :
دت ِفدي ا ْلج ِ
ِ
شه َ ِ
ِ
َب ْي َن ُه ْم ُم َع ِ
اهلِ َّي ِدة" .قَكا َل
ادتُ ُه ِت ْل َ
اعد َة " قَكا َلَ " :و َ
دك َكا َن ْ
ده َ
َ
ادة ا ْل ُمطَّل ِب ْب ِن أَِبدي َوَد َ
شَ
اوَي ُة َرض َي اهللُ َع ْن ُه ِب َ َ
ِ
َِّ ِ
كع
ابك ُكن ُجك َكريجَ " :وأَخ َب َرنِككي َعبك ُكد اهلل بك ُكن أَبِككي ُملَي َك كةََ ،خ َبك َكر َعمككرو َه ك َذا إَِّيك َ
كاي َعك ِكن ال ُمطلككبَ ،و ُم َع ِاوَي كةَ َغيك َكر أََّنككهُ َز َاد َمك َ
ان ِع ْلمهما َذلِ َك ِفي ا ْلج ِ
ِ
اا ِ
َِّ ِ
َج َاز ُم َع ِ
ش ِه َدا ِب ِه ِفي
اهلِ َّي ِة فَ َ
اوَي ُة َ
ش َه َ
َ
ُمَّيةَ قَا َل :فَأ َ
ادتَ ُه َما في ِْ ْ
س َالم َو َك َ ُ ُ َ
ال ُمطلبَ :يعلَى ب َن أ َ
ِْ
س َالِم" (.)1
اا ْ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخ ُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد المِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
بن د ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْم ُرو ُ
بن عب ْي ِد ِ
ِ
اهلل ْب ِن أَِبي ُملَ ْي َك َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
َ ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ
يد ْب ِن ِ
ضب ْيرةَ ْب ِن س ِع ِ
ِ
ِ
ص ْدي ِ
اس ُم ُه ا ْل َح ِ
ص ْب ِدن
ار ُ
ب ْب ُن أَِبي َوَد َ
 ا ْل ُمطَّل ُ
اعةََ ،و ْ
س ْدهم ْب ِدن َع ْم ِدرو ْب ِدن ُه َ
س ْعد ْب ِن َ
َ
َ
ث ْب ُن ُ َ َ
اهلل َّ ِ
َكع ِب ،أَبو ع ْب ِد ِ
ص َحا ِب ٌّي َجلِ ْي ٌل (.)2
ُ َ
ْ
الس ْهم ِّيَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
دي
ُم َّي َة ْبن أَبي ُع َب ْي َدةَ ْبن َه َّمام ْبن ا ْل َحارث ْبن َب ْكر ْبن َزْيد ْبن َمال َك ْبن َزْيد َم َنداةَ ْبدن تَمديم التم ْيم ُّ
َ ي ْعلَى ْب ُن أ َ
ِ ()3
ص َحا ِب ٌّي َجل ْي ٌل .
الم ِّك ُّيَ :
َ
تخريج الحديث:
قلت :لم أعثر له على تخريج.
درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث مقطور.

حديث رقم 58:
ِ
ِ
انَ ،عكن اب ِكن
قال ا مام أبو عبد اهلل الفكاكهي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َس ِكع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن ،قَكا َل :ثنكا ه َش ُ
ف ي ُك ُ ِ
ِ
ِ
ده َوقَد ِد
ْس َو َّ
الرْبدعُ ُي َبداعُ فَ ُي ْؤ َكد ُل ثَ َم ُن ُ
ان َعم ُرو ب ُن د َينار َال َي َرى بِه َبي ًساَ ،وَيقُو ُلَ " :ك ْي َ َ
ُج َريج ،قَا َلَ :و َك َ
دون ِبده َبدأ ٌ
َعدر ِ
الس ْج ِن ِبأَربع ِدة َ ٍ
اب ر ِ
َّ
يهدا أ َْرَب َع ِم َائ ِدة ِد ْرَه ٍدم " قَكا َل اب ُكن ُج َكريج:
ض َي اهللُ َع ْن ُه َد َار ِّ
ْابتَ َ
آالفَ ،وأ ْ َ َ
بف َ
ََْ
اع ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخط ِ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
اءهُ" .
سأَْلتُ ُه َع ْن َم ْ
س َك ٍن لي فَقَا َل ليُ " :ك ٌّل ك َر َ
اوس قَا َل :اهللُ َي ْعلَ ُم أ َِّني َ
َوأَخ َب َرني اب ُن ُح َجير َعن طَ ُ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
بن د ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
()5
ام .خ م س .
ِ ه َ
ق َولَ ُه أ َ
ص ُد ْو ٌ
ام ْب ُن ُح َج ْي ٍر ا ْل َم ِّك ُّيَ :
َوه ٌ
شُ
)(1
)(2
)(3
)(4

الفاكهي :أخبار مكة ( ،)255/3ذكر من رخص في كراء بيو مكة وبيع رباعها وشرائها والحكم فيها وتفسير ذلك ،ح (.)2078
ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1402 /3ابن األثير :أسد الاابة ( ،)183/5ابن حجر :ا صابة (.)104 /6
ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1587/4ابن األثير :أسد الاابة ( ،)486/5ابن حجر :ا صابة (.)538 /6
الفاكهي :أخبار مكة ( ، )257/3ذكر من رخص في كراء بيو مكة وبيع رباعها وشرائها والحكم فيها وتفسير ذلك ،ح (.)2083

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص  ،) 572وقد تعقبه الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،وقاال :ضعيف يعتبر بكه فكي المتابعكا والشكواهد ،ضكعفه
أحمد بن حنبل ،وابن معين ،ويحيكي بكن سكعيد القطكان ،والعقيلكي ،وذككر أبكو دواد أنكه ضكرب الحكد بمككة" كينكه شكرب الخمكر" ،ووثقكه العجلكي ،وابكن سكعد ،و
الذهبي ،وقال أبو حاتم :يكتب حديثه (تحرير تقريب التهذيب .)38/4
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وثقكه ابككن سكعد( ،)1والعجلككي( ،)2وقكال ابككن معكين مكرة :صكالح( ،)3وقككال أبكو حككاتم :يكتكب حديثككه( ،)4وذككره ابككن
حبان في الثقا ( ،)5وقال الساجي :صدوا ( ،)6وضكعفه ابكن معكين( ،)7وأحمكد( ،)8وابكن حكزم( ،)9وسكئل يحيكى
بن سعيد القطان عن حديث هشام بن حجير فيبى أن يحدث به ولم يرضه( ،)10وقال أيضاً :خليا أن أدعه،

قل

ليحيى :أضرب على حديثه قال :إن شئ

ضرب عليه( ،)11وسئل أحمد بن حنبل عنه ،فقال :ليس هو

بالقوي ،قل  :هو ضعيف ،قال :ليس هو بذاك( ،)12وقال الذهبي :ثقة(.)13

قلت :ضعيف يعتبر به.
طاوس ِ
ان الي َم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق
َ 
س َ
بن َك ْي َ

تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)22

-1عب ،)147/5( ،ح( ) 12( ،)9213كتاب المناسك ،باب الكراء في الحرم ،وهل تبوب دور مكة والكراء
بمنى من قبل ابن جريج ،بنحوه ،وأخبار مكة لألزرقي ،)165/2( ،باب من لم ير بكرائها وبيع رباعها بيساً،
من طريا سعيد بن سالم ،كالهما عن ابن جريج به ،بمثله بتقديم الخبر الثاني.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح ،وأمكا
ما جاء عن ابن جريج عن هشام بن حجير فهو ضعيف لضعف هشام بن حجير ،والحديث مقطور.
حديث رقم60:

كال ابك ُكن
كالَ :ق َ
كال :ثنكا ِه َشككامَ ،ق َ
يد ب ُكن َعب ِكد الك َّكرح َم ِنَ ،ق َ
قكال ا مكام أبكو عبككد اهلل الفكاكهي (رحمكه اهلل)َ :حك َّكدثََنا َس ِكع ُ
ال :ابن طَاوس ،عن أَبِي ِه طَاوس ،ع ِن اب ِن عبَّاس -ر ِ
ض َي اهللُ َعنهُ َما -بِ َنح ِوِه(.)15( ")14
َ
َ
َ
َ
ُ
ُج َريج قَ َ ُ ُ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
) (1ابن سعد :الطبقا

) (2العجلي :تاري الثقا

الكبرى (.)32/6
(.)327/2

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)53/9
) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)53/9
) (5ابن حبان :الثقا

(.)567/7

) (6ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)33/11

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)53/9

) (8أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)401/1
) (9ابن حزم :حجة الودار (ص .)437

) (10ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)413/8
) (11العقيلي :الضعفاء الكبير (.)337/4

) (12أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)385/1

) (13الذهبي :الكاشف (.)335/2
َّ
ِ
ِ
كاوسَ ،عكن أَبِي ِكهَ ،ع ِكن اب ِكن
ط
كن
اب
كن
ع
،
ان
ي
كف
س
كا
ن
ث
:
كال
ق
كى،
ي
ح
ي
كن
ب
كد
م
ح
م
ا
ن
ث
كد
ح
:
كة
ك
م
كار
ب
أخ
كي
ف
كاكهي
ف
ال
اهلل
كد
ب
ع
) (14نحكوه  :هكو قكول ا مكام أبكو
َّ
َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ
ُ َ ُ َ
َُ
ِ
َعبَّاس-ر ِ
ِ ِ َّ
كام َعلَي ِكه "
ض َي اهللُ َعنهُ َماَ -ق َ
َص َ
اب َح ًّدا ثَُّم َد َخ َل ال َح َرَمَ ،فِإَّنهُ َال ُيؤَوى َوَال ُيَب َايعَُ ،وَال ُي َجالَ ُ
الَ " :من أ َ
َ
سَ ،وُيذ َك ُر فيكه َحتكى َيخ ُكرَج م َكن ال َح َكرِم َف ُي َق َ
ِ
ِ
َّ
اس في َه َذا ،أخبار مكة ( ،)361 /3ذكر القاتكل يكدخل الحكرم أنكه يكيمن فيكه ،وكيكف ُيصكنع بكه
الن
ا
م
ه
ن
ع
اهلل
ي
ض
ر
َّاس
ب
ع
ن
اب
ف
ل
ا
خ
:
ان
َ
قَ َ
ال ُسفَي ُ َ َ ُ َ
َ
َ َ ُ َ َُ
فيقام عليه الحد ،ح (.)2203
حتى يخرج منهُ ،
) (15الفاكهي :أخبار مكة ( ، )361 /3ذكر القاتل يدخل الحرم أنه ييمن فيه ،وكيف يُصنع به حتي يخرج منه ،فيُقام عليه الحد ،ح (.)2204
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ط ُاو ِ
ان الي َم ِان ُّي :ثقة فاضل ،سبق
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َ
س َ
س ْب ِن َك ْي َ
 طَ ُاو ِ
ان الي َم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
س َ
س ْب ِن َك ْي َ

ترجمته ،حديث رقم (.)36

تخريج الحديث:

عب ،)151/5( ،ح( ) 12( ،)9226كتاب المناسك ،باب ما يبل ا لحاد {ومن دخله كان آمنا[ لآل عمران:

 ،]97وها ،)360/9( ،ح( ) 59( ،)18787كتاب الجزية ،باب الحربي إذا لجي إلى الحرم وكذلك من وجب
عليه حد ،من طريا معمر ،عن ابن طاوس به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،والحديث موقكوف علكى ابكن عبكاس -رضكي

اهلل عنه.-

حديث رقم61:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
دان ِ
ده "
الُ :قل ُ لِ َع َ
آم ًندا} لآل عمكرانَ ]97 :ق َ
اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
كالَ " :يكي َم ُن ِفي ِكه ُك ُّكل َشكيء َد َخ َل ُ
ِو َم ْن َد َخ َل ُه َك َ
طكاء َ
ون َق َت َل ِفي ا ْلحرِم َفي ْق َت ُل " وتَ َالِ :وَال تُ َقا ِتلُ ُ ِ
ِ
س ِج ِد ا ْل َحَرِام َحتَّى
َق َ
ب َدٍم إَِّال أ ْ
َن َي ُك َ
الَ " :وِا ْن َك َ
ََ ُ
صاح َ
وه ْم ع ْن َد ا ْل َم ْ
َ
ان َ
َ
ان قَتَ َل ِفي َغ ْي ِرِه ،ثَُّم َد َخلَهُ أ ِ
يقَ ِاتلُو ُكم ِف ِ
ان ب ُكن
َم َن َحتَّى َي ْخ ُدر َِ ِم ْندهُ " فَقَ َ
يه} لالبقكرة " ]191 :فَِإ ْن َك َ
ُ
كال لَكهُ ُسكلَي َم ُ
ْ
()1
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
كاوس،
ده " .قَ َ
ا فَ َد َخلَهُ قَ َ
كال " :فَ ُخذْهُ فَإن َ
دك َال تَأْ ُخد ُذهُ لتَ ْقتُلَ ُ
وسى  :فَ َعبدي أَب َ
ُم َ
كال اب ُكن ُج َكريجَ :وأَخ َب َرنكي اب ُكن طَ ُ
يه عن قَو ِل ِ
ال " :يأْم ُن ِف ِ
اهلل تَبار َك وتَعالَى ِوم ْن َد َخلَ ُه َك َ ِ
ِ
يه َم ْن فَ َّدر إلىد ِه،
َعن أَبِ َ
ََ َ َ
ان آم ًنا} لآل عمران ]97 :قَ َ َ َ
ََ
دان ِف ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
يده،
َح َد َ
دس َمدا َك َ
ص َن َع ،إِ َذا َك َ
َوِا ْن أ ْ
س ْ
ان ُه َو َيفُّر إلىه أَم َن َولَ ْدم ُي ْم َ
ص َن َع َما َ
ث ُك َّل َح َدث ،قَ َت َل ،أ َْو َزَنا ،أ َْو َ
ِ
َوَل ِك ْن ُي ْم َنعُ َّ
ْس أَ ْن ُي ْخ ِر ُجوهُ إِ ْن
سوهُ ،قَ َ
َن ُي َبا ِي ُعوهَُ ،وأ ْ
َن ُي ْؤوهَُ ،وأ ْ
اس أ ْ
ال :فَِإ ْن َكا ُنوا ُه ْم أ َْد َخلُوهُ فَ َال َبأ َ
َن ُي َجال ُ
الن ُ
ث ِفي ا ْلحرِم أ ِ
ال ِعك ِرَمةُ ب ُن َخالِد:
َح َد َ
ال اب ُن ُج َريجَ :ق َ
ُخ َذ ِفي ا ْل َحَرِم "َ .ق َ
َ
اءواَ ،وِا ِن ا ْن َف َل َ
ت ِم ْن ُه ْم َف َد َخ َل ُهَ ،وِا ْن أ ْ
ش ُ
ََ
ت قَ ِات َل ا ْل َخطَّ ِ ِ ِ
اب ر ِ
َّ ِ
ال اب ُن
ستُهُ َحتَّى َي ْخُر َِ ِم ْنهُ " ،قَ َ
قَ َ
ض َي اهللُ َعنهُ " :لَ ْو َو َج ْد ُ
سْ
اب فيه َما َم َ
ال ُع َم ُر ب ُن ال َخط َ
كال أ َُبككو ُّ
كال ُع َمك ُكر بك ُكن
الزَبيك ِكر :قَك َ
كال ابك ُكن ُجك َكريجَ :وقَك َ
كك َعككن ِعك ِرَمكةَ .قَك َ
ث َذلِك َ
ُجك َكريجَ :و َسك ِكمع ُ ابك َكن أَبِككي ُح َسككين ُي َحك ِّكد ُ
ت ِف ِ
اب ر ِ
َّ ِ
يه قَ ِات َل ا ْل َخطَّ ِ
اب َما َب َد ْهتُ ُه (.)3(" )2
ض َي اهللُ َعنهُ " :لَ ْو َو َج ْد ُ
ال َخط َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
َ ع ْب ُد َّ
الل ِه ْب ُن طَ ُاو ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فاضل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)36
س َ
س ْب ِن َك ْي َ
ان َ
 طَ ُاو ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
س َ
س ْب ِن َك ْي َ
ان َ
ص ْب ِن ِه َ ِ
ِ ع ْك ِرَم ُة ْب ُن َخ ِال ِد ْب ِن ا ْل َعا ِ
الم ْخُزْو ِم ُّيِ :ث َق ٌة .خ م د ت س(.)4
شام َ
س ْي ٍن َّ
الن ْوَفلِ ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي ُح َ
) (1سليمان بن موسى األشدا.

) (2بدهته :أي ما مفاجية وباتة (ابن األثير :النهاية .)108/1

فيقام عليه الحد ،ح (.)2214
) (3الفاكهي :أخبار مكة ( ، )365 \3ذكر القاتل يدخل الحرم أنه ييمن فيه ،وكيف ُيصنع به حتي يخرج منهُ ،
) (4المزي :تهذيب الكمال (.)251/20
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بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)40

ااسناد األول:

-1عكب ،)151 /5( ،ح( ) 12( ،)9225كتكاب المناسكك ،بككاب مكا يبلك ا لحكاد {ومككن دخلكه ككان آمنككا[ لآل
عمران ،]97 :من قبل ابن جكريج ،وأخبكار مككة لألزرقكي ،)138 /2( ،مكا جكاء فكي القاتكل يكدخل الحكرم ،مكن
طريا مسلم بن خالد الزنجي ،كالهما عن ابن جريج به ،بنحوه.

ااسناد الثاني:

-1أخبككار مكككة لألزرقككي ،)139 /2( ،مككا جككاء فككي القاتككل يككدخل الحككرم ،مككن طريككا مسككلم بككن خالككد عككن ابككن
جريج به ،بلفظه.

ااسناد الثالث:

-1عكب ،)153 /5( ،ح( ) 12( ،)9228كتكاب المناسكك ،بككاب مكا يبلك ا لحكاد {ومككن دخلكه ككان آمنككا[ لآل
عمران ،]97 :من قبل ابن جريج  ،أخبكار مككة لألزرقكي ،)139 /2( ،مكا جكاء فكي القاتكل يكدخل الحكرم ،مكن
طريا مسلم بن خالد كالهما عن ابن جريج به ،بلفظه.

ااسناد الرابع:

-1عكب ،)153 /5( ،ح( ) 12( ،)9229كتكاب المناسكك ،بككاب مكا يبلك ا لحكاد {ومككن دخلكه ككان آمنككا[ لآل
عمكران ،]97 :مكن قبكل ابكن جكريج ،أخبكار مككة لألزرقكي ،)139 /2( ،مكا جكاء فكي القاتكل يكدخل الحكرم ،مكن
طريا مسلم بن خالد كالهما عن ابن جريج عن أبو الزبير عن ابن عمر به ،بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح ،وأمكا
ما جاء عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد وأبو الزبير فهو منقطع.
حديث رقم 62:

ال :ثنا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
يد ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ِ ()3
()2
ِ
دامة
شُر(َ )1و َّ
يس َو ِّ
الَ :ق َ
َق َ
دن ا ْل َب َ
الس َدو ُ
عِ ،في ا ْل َحَرِم ا ْل ُع َ
ْس أ ْ
َن ُي ْنَز َ
اك ِم َ
الض َغا ِب ُ
ال َعم ُرو ب ُن د َينارَ " :وَال َبأ َ
ش َ
()4
ِ
ِفي ا ْل َحَرِم َوَوَر ِ
َما
َصلِ ِه أَْبلَُُ ،لَ ُي ْنَز َع َّن َك َما تُْنَزعُ َّ
ق َّ
يسَ ،وأ َّ
الس َنا تَْو ِريقًاَ ،ولَ َع ْم ِري َأل ْ
َن َك َ
ان ُي ْنَزعُ م ْن أ ْ
الض َغا ِب ُ
ِّج َارةُ فَ َال "(.)5
الت َ

دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
) (1العُ َش ُر :شجر له صم وفيه ُحراا مثل القطن ُيقتدح به (ابن منظور :لسان العرب .)574/4
)َّ (2
ون ُيسلا بالخل والزي
الضاابيسَ :نب َينب ُ في أصول الثُّمام يشبه ال ِه َلي َ
ال يطول (ابن األثير :النهاية .)232 /1

ُّ
مام :نبك
ويؤكل (ابن األثير :النهاية  ، )89 /3والث ُ

امة :شجر طيب الريح ُيستاك به (ابن األثير :النهاية .)131 /1
)َ (3
الب َش َ
) (4السََّنا :نب يتداوى به (ابن منظور :لسان العرب .)405/14
) (5الفاكهي :أخبار مكة ( ، )367/3ذكر ما يجوز قطعه وأكله من شجر الحرم  ،ح (.)2218
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ضكعيف قصكير

بن ِد ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق
َ ع ْمُرو ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)2

-1عب ،)143/5( ،ح( ) 12( ،)9201كتاب المناسك ،باب ما ينزر من الحرم من قبل ابن جريج ،وأخبار
مكة لألزرقي ،) 165/2( ،باب األكل من ثمر شجر الحرم وما ينزر منه ،من طريا سعيد بن سالم ،كالهما
عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،

والحديث مقطور على عمرو بن دينار.
حديث رقم 63:

كال :ثنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
()1
ِ ِ
كالَ :ل ِكئن َك ِكرهَ َمكا
كع ِعك ِرَمكةُ ب ُكن َخالِكد َع َ
كالَ :ك ِرهَ َع َ
كاء َف َق َ
َق َ
اء َو َع ْمٌرو َما َن َب َ
ت َع َلى َمائي فدي ا ْل َح َدرِم " َف َر َ
ط ً
ط ٌ
اج َ
()4
()3
ِ ِ
َنب ك َ علَككى مككائِي ِفككي الحككرِم ،لَيحك ِّكرم َّن علَك َّ ِ ِ (ِ )2
كال
ضك ُكر قَك َ
كب فَِإَّنككهُ تَن ُب ك ُ فيككه ال ُا َري َب كةُ َوال ُخ َ
يمككا أَح َسك ُ
ََ َُ َ َ
كي قطنككي ف َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ل َبع ِ
صد ًنا
يدري أ َْو ل َ
ت أَْن َبتَّ ُه " َو َك ِرهَ َعطَاء أ ْ
ت َع َلى َمائ َك َوِا ْن َل ْم تَ ُك ْن أَْن َ
َعطَاءَ " :ح َّل َل َك َما َن َب َ
َن أُقَِّر َ
شداتي ُغ ْ
()5
ِ
ِ
ون َعَلي ِه
ش َج ِر ا ْل َحَرِمَ .ق َ
ِم ْن َ
ال اب ُن ُج َريجَ :و َسيََلهُ اب ُن أَبِي ُح َسين  :أَب ُسطُ بِ َساطي َعَلى َنب في ال َح َرِم َوَين ِزلُ َ
ال" َن َع ْم "(.)6
قَ َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:

-1عككب ،)144/5( ،ح( ،)9202ح( ) 12( )9203كتككاب المناسككك ،بككاب مككا ينككزر مككن الحككرم مككن قبككل ابككن
جريج به ،بنحوه ،وأخبار مكة لألزرقي ،) 144/2( ،باب األكل من ثمر شجر الحرم وما ينزر منه ،من طريا

سعيد بن سالم كالهما عن ابن جريج به ،بنحوه ،مقتص اًر على الخبر األول.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي صككدوا ،وقككد تُوبككع فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح،

والحديث مقطور على عطاء بن أبي رباح.
) (1عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي.

) (2قطني :واحدها القطاني ،كالعدس والحمص ،واللوبياء ونحوها (ابن األثير :النهاية .)85/4

) (3الاربيكة :واحكدها غربككة ،وهكي شكجرة ضككخمة شكاكة خضكراء ،وهككي التكي يتخكذ منهككا الكحيكل ،وهكو القطكران ،حجازيكة .قكال األزهككري :واألبهكل هككو
الارب ألن القطران يستخرج منه .ابن سيده :والارب ،ب سكون الراء :شجرة ضخمة شاكة خضراء حجازية ،وهكي التكي يعمكل منهكا الكحيكل الكذي تهنكي

به ا بل (ابن منظور :لسان العرب .)644/1

) (4الخضر :هو الزرر األخضر (ابن منظور :لسان العرب .)243/4
) (5عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي.

) (6الفاكهي :أخبار مكة ( ، )369/3ذكر ما يجوز قطعه وأكله من شجر الحرم  ،ح (.)2223
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حديث رقم64:

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ِ ()1
ال ابن جريج :وأَخبرنِي م َز ِ
ِ
ِ
احم ،أ َّ
َن َعب َد
ال :قَ َ
اب ِن ُج َريج ،قَ َ
َ ََ ُ
ال َعطَاء " :في الد َّْو َحة تُ ْق َت ُل في ا ْل َحَرِم َبقََرةٌ " .قَ َ ُ ُ َ
()2
ِ
اهلل بن ع ِ
ال
الس ُم ِر َو َّ
طعُ الد َّْو َح َة ِم ْن َح ِائ ِط ِه ِب ِش ْع ِب ِه ِم َن َّ
ان َي ْق َ
الس َلِم َ ،وَي ْغَرُم َع ْن ُك ِّل َد ْو َح ٍة َب َقَرةً "َ .ق َ
امر " َك َ
َ َ
ِ
ابن جريج :س ِمع ُ إِسم ِ
ش َجَرةً ِم ْن
ضِّرس " ،أ َّ
َن َر ُج ًال ِم َن ا ْل َح ِّ
اع َ
اِ قَطَ َع َ
ُمَّيةَ َيقُو ُل :أَخ َب َرنِي َخال ُد ب ُن ُم َ
َ
يل ب َن أ َ
َ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِبه إلَى ُع َمَر ْب ِن َع ْبد ا ْل َع ِز ِ
دت قَ ْدد
يز َرض َي اهللُ َع ْن ُه فَأ ْ
َخ َبْرتُ ُه َخ َبَرهُ ،فَقَ َ
َم ْن ِز ٍل لَ َنا ،قَ َ
قَ ،كا َن ْ
ص َد َ
ال :فَا ْنطَلَ ْق ُ
الَ :
ظ ع َل ْي ِه عمر ر ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه َو َما َأر َْيتُ ُه إَِّال َد َّي َن ُه"(.)3
ض َّي َق ْت َع َل ْي َنا َم ْن ِزَل َنا َو ُم َن َ
َ
اخ َنا ،فَتَ َغ َّي َ َ
ُ َُ َ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
َس َل َم القَُرش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
احٍم الم ِّك ُّي ،موَلى عمر ِ ِ
احم ْب ُن أَِبي مَز ِ
ِ
ط ْل َح َةَ :م ْق ُب ْول .د ت س(.)4
الع ِزْي ِزَ ،وُي َقا ُلَ :م ْوَلى َ
َْ
بن َع ْبد َ
ُ ََ
َ
ُ
ُ مَز ُ
ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)5وقال الذهبي :ثقة(.)6

قلت :صدوا.
بن ع ِ
ِ
ي ،أ َُبو ُم َح َّم ٍد ا ْل َم َد ِن ُّيُ :ولِ َد َع َلى َع ْه ِد َّ
بن َرِب ْي َع َة ِ
ام ِر ِ
صلَّى اللَّ ُه َع َل ْي ِه
الع ْن ِز ُّ
َ ع ْب ُد اهلل ُ َ
الن ِب ِّي َ -
بن َك ْع ِب َ
شهورةٌ ،ووثَّقَ ُه ِ
ِ
ض ٍع َوثَ َم ِان ْي َن .ع(.)7
س َن َة ِب ْ
الع ْجلِ ُّيَ ،م َ
ات َ
ص ْح َب ٌة َم ْ ُ ْ َ َ َ
سلَّمَ -وألَِب ْيهُ :
َو َ

وثقه ابن سعد( ،)8والعجلي( ،)9وأبو زرعة وقال أدرك النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،)10(-وذكره ابن حبان فكي
الثقا

وقال :أتاهم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وهو غالم ،وعامة روايته عن أصكحاب رسكول اهلل -صكلى

اهلل عليه وسلم.)11(-

قلت :ثقة.
 إِ ِ
س ِعي ِد ْب ِن ا ْل َع ِ
اص :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)41
ْ
ُم َّي َة ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
س َماعي ُل ْب ُن أ َ
()12
ِ
ِّ
ٍ
المك ُّي .
َ خال ُد ْب ُن ُم َ
ضِّرس َ

) (1الدوحة :الشجرة العظيمة (ابن األثير :النهاية .)138/2
السَل ُم :شجر من العضاه وورقها القرظ الذي يدب به األديم ،وبه سمي الرجل سلمة ،ويجمع على سلما
)َّ (2
) (3الفاكهي :أخبار مكة ( ، )371/3ذكر من كره قطع الحرم ومن رخص فيه ،ح (.)2228
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ، ) 527وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،ابكن حجكر ،وقكاال :بكل صكدوا حسكن الحكديث ،فقكد
روى عنه جمع ،وذكره ابن حبان في "الثقا " ووثقه الذهبي في "الكاشف" (تحرير التقريب التهذيب .)365/3
) (5ابن حبان :الثقا (.)511/7
) (6الذهبي :الكاشف (.)254/2
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)309
) (8ابن سعد :الطبقا الكبرى (.)9/5
) (9العجلي :تاري الثقا (.)39 /2
(ابن األثير :النهاية .)395 /2

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)122/5
) (11ابن حبان :الثقا (.)219 /3
) (12البخاري :التاري الكبير (.)174/3
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ذك كره ابككن حبككان فككي الثقككا  ،وقككال :يككروي عككن أشككياخ مككن األنصككار ،روى عنككه إسككماعيل بككن أميككة( ،)1وتككرجم لككه

البخاري في "التاري الكبير"( ،)2وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"( ،)3ولم يذك ار فيه جرح وال تعديل.

قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.
تخريج الحديث:

ااسناد األول:

-1عككب ،)142/5( ،ح( )12( ،)9194كتككاب المناسككك ،بككاب الدوحككة :وهككي الشككجرة العظيمككة ،مككن قبككل عككن ابككن
جريج به ،بمثله.
ااسناد الثاني:

-1عب ،)142/5( ،ح( ) 12( ،)9195كتاب المناسك ،باب الدوحة :وهي الشجرة العظيمة ،من قبل ابكن جكريج،
وأخبككار مكككة لألزرقككي ،) 143/2( ،مككا ذكككر فككي قطككع شككجر الحككرم مككن طريككا سككعيد بككن سككالم ،كالهمككا عككن ابككن

جريج  ،قال :حدثني مزاحم ،عن أشياخ له أن عبد اهلل بن عامر ،بنحوه.
ااسناد الثالث:

-1عب ،)142/5( ،ح( ) 12( ،)9197كتاب المناسك ،باب الدوحة :وهي الشجرة العظيمة ،من قبل ابكن جكريج،
وأخبككار مكككة لألزرقككي ،) 143/2( ،مككا ذكككر فككي قطككع شككجر الحككرم مككن طريككا سككعيد بككن سككالم كالهمككا ،عككن ابككن

جريج ،به ،مثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بكن سكليمان المخزومكي صكدوا ،وقكد تُوبكع فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح ،والحكديث
مقطور.
حديث رقم65 :

ِ
كام
يد ب ُكن َعبك ِد ال َّكرح َم ِن ،قَ َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِكي ُع َم َكرَ ،و َس ِكع ُ
كاال :ثنكا ه َش ُ
الرحم ِن ،عن مح َّم ِكد ب ِكن عَّب ِ
ِ
كاد ب ِكن َجعفَكر ،قَكا َل اب ُكن أَبِكي
َ
ور ب ُن َعبد َّ َ َ ُ َ
ب ُن ُسلَي َم َ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَا َل :أَخ َب َرنِي َمن ُ
صُ
)
4
(
َن رسكو َل ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ض َدر ِم ْدن ِع ْرِق ِده "،
اهلل ( )قَكا َلَ " :ال تَ ْقطَ ُعدوا ْاأل ْ
َخ َ
كي اهللُ َعنهُ َمكا أ َّ َ ُ
ُع َم َر في َحديثهَ :عن ابن َعبكاس َرض َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
سكو ُل (:)
َو َم َّرةً َز َاد أ َُبو َعبد اهلل في َحديثهَ ،عن ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَا َلَ :وأُخبِر ُ َع ِن ال َح َس ِكن أََّنكهُ قَكا َل :قَكا َل َر ُ
الشجر فَِإ َّن ُه ِعصم ٌة( )5لِ ْلمو ِ
اشي ِفي ا ْل َج ْد ِب(.")7( )6
ََ
" َال تَ ْقطَ ُعوا َّ َ َ
َْ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
الر ْح َم ِن َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1ابن حبان :الثقا

(.)167/6

) (2البخاري :التاري الكبير (.)174/3

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)352/3

) (4يعني األراك والسدر ،أخبار مكة لألزرقي (.)143/2
) (5العصمة :أي المنعة (ابن األثير :النهاية .)249/3
) (6الجذب :أي القحط (ابن األثير :النهاية .)243/1

) (7الفاكهي :أخبار مكة ( ، )372/3ذكر من كره قطع الحرم ومن رخص فيه ،ح (.)2231
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ص ْو ِر ِ
الح َج ِب ُّي :ثقة ،سبق
بن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن َ
َ م ْن ُ
بن َع َّب ِاد ِ
بن َج ْع َف ٍر القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)31
ُ م َح َّم ُد ُ
ي موالَ ُهمِ :ثقَ ٌة فَ ِق ْي ٌه فَ ِ
ِ
صِ
دان
ص ِر ُّ
اض ٌل َم ْ
ش ُه ْوٌرَ ،و َك َ
س ُن ُ
س ِن َ
بن أَِبي َ
َ 
ار ُّ َ ْ
يَ ،و ْ
الب ْ
س ٌار ،األَ ْن َ
اس ُم أَِب ْيهَ :ي َ
الح َ
الح َ
ِ ()1
ش ٍر و َ ٍ
ِّس ِع ْي َن .ع(.)2
سَ ،م َ
مائةَ ،وقَ ْد قَ َار َ
ب الت ْ
س َن َة َع ْ َ
ات َ
َوُيرسل َكث ْيراً ُي َدلِّ ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)17

عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين التي اغتفر األئمة تدليسها(.)3

تخريج الحديث:
ااسناد األولي:

-1عب ،)145/5( ،ح( ،) 12( ،)9207كتاب المناسك ،باب ما يكره من حجكارة الحكرم قطكع الاصكن ،مكن

قبل ابن جريج به مرسالً ،مختلف األلفاظ.
ااسناد الثاني:

-1عب ،)145/5( ،ح( ،)12( ،)9209كتاب المناسك ،باب ما يكره من حجكارة الحكرم قطكع الاصكن ،مكن
قبل ابن جريج به ،بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسكناده حسكن؛ ألن هشكام بكن سكليمان المخزومكي صككدوا ،وأمكا مكا جكاء عكن ابكن جكريج عكن الحسككن
البصري ،في إسناده علتان ،األولى :إرساله ،والثانية :االنقطار بين ابن جريج والحسن البصري.
حديث رقم66 :

ِ
انَ ،ع ِكن
يد ب ُن َعب ِكد ال َّكرح َم ِنَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ِ
ال :أَخبرنِكي إِسكم ِ
ب ب َكن ُع َميكر القَ ِ
كال :إِ َّن َّ
ي،
كار َّ
النبِ َّ
اعي ُل ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن َسكعد ،قَ َ
اب ِن ُج َريج ،قَ َ
َم َكر السَّكائ َ
كي ( )أ َ
َ
ََ
ال َغير أَبِي عب ِد َّ
ات سع ٌد -لِسع ِد ْب ِن أَِبي وقَّ ٍ ِ
َّ
الل ِه ِفكي
َف َق َ
َ
َْ
ال " :إِ ْن َم َ َ ْ
َ
اص َرض َي الل ُه َع ْن ُه -فَال تَ ْق ُبْرهُ ِب َم َّك َة " َوَق َ ُ
()4
ض َّ
ال :وأَر َاد ب ُنو عب ِد اللَّ ِه ب ِن عمكر-ر ِ
ق
،
َش َار بِ َي ِد ِه َنح َو ِذي طُ َوى
َ
َ
َه َذا الحديث َوأ َ
ُ
َ
َ
كي اللكهُ َعنهُ َمكا -أَن ُيخ ِر ُجكوهُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
()5
ض َر َّ
اس(.")6
ِمن َم َّك َة َف َم َن َعهُم َعب ُد اللَّ ِه ب ُن َخ ِالد َوَق َ
الَ :قد َح َ
الن ُ
دراسة رجال ااسناد:
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)14
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
الر ْح َم ِن َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

) (1انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)162
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)160
) (3ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص.)29

) (4ذي طوي :واد بمكة (الياقو الحموي :معجم البلدان .)45/4

) (5كان ابن عمر نازال على عبد اهلل بن خالد بن أسيد فكي داره ،وككان صكديقا لكه ،فلمكا حضكرته الوفكاة أوصكاه أن ال يصكلي عليكه الحجكاج ،فصكلى
عليه عبد اهلل بن خالد بن أسيد ليالً ،ودفنه في مقبرة قومه ،عند ثنية أذاخر بحائط خرمان يقال له :الخرمانيكة ،وهكو أودان بكيعلى الموضكع المعكروف
بالمعابدة انظر :األزرقي أخبار مكة ( ،)210/2الفاسي :شفاء الارام (.)376/1

) (6الفاكهي :أخبار مكة ( ، )64/4ذكر مقبرة المهاجرين بمكة وهي التي الحصاص و ما جاء فيها ،ح (.)2385
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()1
 إِسدم ِ
داص ُّ
س ْدع ِد بد ِدن أَِبدي َوقَّ ٍ
بدن ُم َح َّم ِدد ِ
سد َن َة أ َْرَبد ٍع
الزْه ِدر ُّ
ي ا ْل َم َدد ِن ُّي ،أ َُبدو ُم َح َّمد ٍددِ :ثقَد ٌة ُح َّجد ٌة َ ،م َ
اع ْي ُل ُ
دات َ
بدن َ
َْ
()2
َوثَالَ ِث ْي َن .خ م د ت .

تخريج الحديث:

-1عب ،)578/3( ،ح( ،)7( ،)6732كتاب الجنائز ،باب السالم على قبر النبي -صكلى اهلل عليكه وسكلم ،-مكن
طريا ابن جريج عن ِإسماعيل بن محمد بن سعد الزهري ،عن عبد الرحمن بن هرمز به ،بنحوه.
-2الطبقا

الكبرى ،)108/3( ،وعب ،)577/3( ،ح( ،)7( ،)6729كتاب الجنائز ،باب السالم على قبر النبكي

صككلى اهلل عليككه وسككلم ،-وهككا ،)32/9( ،ح( ،) 58( ،)17786كتككاب السككير ،بككاب مككن ككره أن يمككو بككاألرضالتي هاجر منها ،من طريا سفيان بن عيينة عن ِإسماعيل بن محمد بن سعد الزهري ،عن عبد الرحمن بن هرمز
به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف؛ ألن فككي إسككناده علتككان :األولددى :االنقطككار ألن هشككام بككن سككليمان المخزومككي أسككقط عبككد

الرحمن بن هرمز من ا سناد ،والثانية :ا رسال.
حديث رقم67 :

ِ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َكريج
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َر قَا َل :ثنا ه َشا ُم ب ُن ُسلَي َم َ
شعيب ،عن عب ِد ِ
ول ِ
اهلل ب ِن عم ِرو ب ِن الع ِ ِ
س ِ
اهلل
َ
َ َ
اص َرض َي اهللُ َعنهُ َما قَا َلَ :ب ْي َنا َن ْح ُن َم َع َر ُ
َ
قَا َل :أَخ َب َرنِي َعم ُرو ب ُن ُ َ
()3
َن يصدلِّي فَأَقَددام وقُم َنددا إِ ْذ َخددرِ ِحمددار ِمد ْدن ِشددع ِب أَِبددي ُد ٍّ ِ
(ِ )بد َدب ْع ِ أ ْ ِ
ِ ِ
وسددى
ْ
ب شد ْدع ِب أَِبددي ُم َ
ََ َ ٌ
َ َ ْ
َهددل ا ْلد َدوادي ُيريد ُدد أ ْ ُ َ َ
ِ
س َك َّ
وب ْب َن َزْم َع َة أَ َخا َب ِني َزْم َع َة َحتَّى َردَّهُ"(.)4
الن ِب ُّي (َ )فلَ ْم ُي َك ِّب ْر" َوأ ْ
َج َرى إلىه َي ْعقُ َ
فَأ َْم َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َم َر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
ش َع ْي ِب :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)24
بن ُ
َ ع ْم ُرو ُ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

-1حم ،)204/2( ،ح( ،)6898من طريا عبد الرزاا بن همام الصنعاني عن ابن جريج به ،متقارب األلفاظ.
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسكناده منقطكعا ألن عمكرو بكن شكعيب لكم يسكمع مكن جكده عبكد اهلل بكن عمكرو بكن العكاص ولكم يدرككه ،وقكد

حكم ا مام ابن حجر بانقطاعكه( ،)5وقكال الهيثمكي :رواه أحمكد ،ورجالكه موثقكون( ،)6قلدت :وقكد قصكر الهيثمكي فكي
ذكر انقطار إسناده ،وذكره البوصيري في ا تحاف( )108/2موصوالً من رواية ا مام أحمد.

)ُّ (1
الزه ِري :نسبة إلى زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي من قريش (السمعاني :األنساب .)360/6

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)109
)ِ (3شع ِب أَبِي ُد ٍّ
ب :هو شعب من شعاب الحجون بمكة .وهناك خط النبي -صلى اهلل عليه وسلم -على عبد اهلل بن مسكعود ليلكة الجكن (أبكو عبيكد

البكري :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع  ،)540/2وقال الفاكهي :وهو الشعب الذي فيه الجزارون .وأبو ُدب :رجل من بنكي سكواءة بكن
عامر بن صعصعة ،وفي فم الشعب سقيفة ألبي موسى األشعري رضي اهلل عنه (أخبار مكة .)108/4
) (4الفاكهي :أخبار مكة ( ، )140/4ذكر معالة مكة اليماني ،وما يعرف من المواضع ،والسقايا  ،والجبال ،وما أحاط بالحرم ،ح (.)2471
) (5انظر ،ابن حجر :أطراف المسند ( ، )77/4وا صابة في تميز الصحابة ( ، )537/6واتحاف المهرة (.)601/9
) (6الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)60/2
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حديث رقم68:

ِ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُّ
ان َع ِن
الزَبي ُر ب ُن أَبِي َبكر َق َ
ال :ثنا َيح َيى ب ُن ُم َح َّمد ب ِن ثَوَب َ
ِ ِ
النبِ ِّي ( )إِلَى ِم ًنى ِفي ال َجَب ِل َعلَى َي َس ِ
يا َّ
كار َك
انَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن َعب ِد َّ
الرح َم ِن قَ َ
الَ :ك َان طَ ِر ُ
ه َشام ب ِن ُسلَي َم َ
وأَن َ َذ ِ
الن ِ
اهب إَِلى ِم ًنىَ .ف َح َب َس اب ُن َعل َق َم َة َو ُه َو َيو َمئِذ َوالى َم َّك َة أُع ِط َيكا ِ َّ
كك ال َجَبك َل َحتَّكى
ب بِهَكا َذلِ َ
ض َكر َ
كاس َف َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كا َّ
ك َّ
كك
النب ِّ
كك ال َجَبكل إلَكى َيوم َنكا َهك َذا ثُ َّكم ُدث َكر تل َ
كي ( )قَائ َمكة فكي َذل َ
يا التي َيسلُ ُ
اس اليكوَم .فَطَ ِري ُ
فَت َح الط ِر َ
الن ُ
الناس ِمنها حتَّى َكان َزمن المتَو ِّك ِل عَلى ِ
ب
يا َوان َق َ
اهلل َف َب َع َ
ث إِس َح َ
الطَّ ِر ُ
ض َر َ
اا ب َن َسَل َم َة َف َع َّم َرَها َو َج َّد َد َها َو َ
َ
ط َع َّ ُ َ َ
َ َُ ُ َ
ِ
ِ
صك ِ
كا الَّتِككي ُي َقككا ُل ِإ َّن
ضك ِكف َيرةَ َع َق َبك ِكة ِم ًنككى َو ُجككد َرَانهَا َوأَص كلَ َح َهك ِكذ ِه الطَّ ِريك َ
كاب َو َعمك َكل َ
صك َكبهَا َشك ِبيهَةَ األَن َ
فككي ال َجَبك ِكل َوَن َ
ول ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
اهلل (َ )سلَ َكها ِمن ِم ًنى إِلَى ِّ
ب ال َبي َع ِة
َر ُس َ
َّاس ب ُن َعبد ال ُمطل ِب َرض َي اهللُ َعنهُ َ ،و ُه َو شع ُ
الشع ِب َو َم َعهُ ال َعب ُ
َ
يه رسو ُل ِ
اهلل ( )عَلى أَبِي أُمام َة أَسع َد ب ِن ُزرارةَ وأَبِي الهيثَِم وأَصحابِ ِهم ر ِ
لِألَنص ِار الَّ ِذي أ َ ِ ِ
ض َي اهللُ َعنهُ ُم
َ َ َ
َ
َ
َخ َذ ف َ ُ
َ
َ
َ َ
ََ َ
َن الجمرةَ َزائِلَة عن مو ِ
ِ
ِ
ال َبي َعةَ َعلَى ا ِ س َالِم َو ُّ
ض ِعهَا
النص َرِة لَهُ َ ،وقَد َك َان َه ِذ ِه الطَّ ِر ُ
َ َ
يا قَد ُدث َر َو َعفَ َزَم ًانا أل َّ َ َ
ار أَع َاله عَليها ومس ِج ًدا متَّ ِ
اا إَِلى مو ِ
ص ًال بِ َذلِ َك ال ُجد ِر
ض ِعهَا الَّ ِذي َك َان َعَلي ِه َوَب َنى ِمن َوَرائِهَا ِج َد ًا
َف َرَّد َها إِس َح ُ
ُ
ُ َ َ ََ
َ
لِ َئ َّال ي ِ
َن الس َّ
ص َو َّ
النكوَرِة ِأل َّ
اهكا بِكال َج ِّ
يد َّ
ُّكنةَ
كي ِمكن أَع َال َهكا َ ،و َج َع َكل َعلَكى َذلِ َ
ص ُل إليها َمن ُي ِر ُ
كك ُكلِّ ِكه أَع َال ًمكا َب َن َ
َ
الرم َ
ِ
ِ
ِ
لِمن أَر َاد رميها أَن ي ِق َ ِ
ي َوَيج َع َل َم َّكةَ َعن َي َس ِارِه َو ِم ًنى َعن َي ِمينِ ِه َوَيرِمكي َك َمكا فَ َع َكل
َ
ف من تَحتهَا َوَيستَبط َن ال َواد َ
َ َ َ ََ
ِ ِ ()1
رسو ُل ِ
ِ
ِ
اهلل (َ )و ُع َم ُر َرض َي اهللُ َعنهُ من َبعده .
َُ
دراسة رجال ااسناد:

بن ع ْب ِد ِ
بن َّ
اهللُ ُّ
ُّ 
ي :ثقة ،سبق
الزَب ْيُر ُ
بك ُار ُ َ
الزَب ْي ِر ّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
بن ثَْوَبان :لم أقف له على ترجمة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)34
َ ي ْح َيى ُ
ُ م َح َّم ِد ِ
الر ْح َم ِن ،قال أبو حاتم :ال أدري من هو (.)2
بن َع ْب ِد َّ
قلت :كما قال أبو حاتم.
ترجمته ،حديث رقم (.)34

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر له على تخريج(.)3

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناد ضعيف؛ ألن فيه محمد بن عبد الرحمن ،قال عنه أبو حاتم :ال أدري من هو ،وأما يحيكى بكن
محمد بن ثوبان فلم أقف له على ترجمة.

) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ،)278/4ذكر طريا النبي -صلي اهلل عليه وسلم -إلى منى ،ح (.)2622
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)326/7
) (3انظر األزرقي :أخبار مكة (.)303/1
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حديث رقم 69:

ِ
ال
الَ :ق َ
انَ ،ق َ
قال ا مام أبو عبد اهلل الفاكهي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي ُع َم َرَ ،ق َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
كال مج ِ
كي (َ )يككوم َع َرفَكةَ و ُهككو و ِاقككف بِ َع َرفَكةَ ،فَ َرفَ َ ِ َّ ِ
اهككدَ :د َعككا َّ
كاض إِبطَيك ِكه،
النبِ ُّ
كي َب َيك ُ
اب ُكن ُجك َكريج ،قَك َ ُ َ
َ
َ َ َ
كع َي َديككه َحتككى ُرئك َ
ق ِ
ث مَّر ٍ
ال ِ ":ع ْل ُم ا ْل َعالِِم ِم ْن ُه ْم
آخَرُه ْم َن َواال " َق َ
َوَق َ
اه ِد قَُرْي ً
ْت أ ََّوَل ُه ْم َوَباال ،فَأ َِذ ْ
ال " :اللَّ ُه َّم ْ
ات اللَّ ُه َّم إَِّن َك أَ َذق َ
شا ثَال َ َ
ق األ َْر ِ " (.)1
سعُ طَ َب َ
َي َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 مج ِ
بن َج ْب ٍر :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
اه ُد ُ
َُ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل.
حديث رقم 70:

ِ
كام بك ُكن
يد بك ُكن َعبك ِكد الك َّكرح َم ِن ال َمخ ُزو ِمك ُّ
كيَ ،قك َ
قككال ا مككام أبككو عبككد اهلل الفككاكهي (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا َسك ِكع ُ
كال :ثنككا ه َشك ُ
احم بن أَبِي م َز ِ
ِ
احمَ ،عن َعب ِكد ال َع ِزي ِكز ب ِكن
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيد ب ُن أَبِي َرَّوادَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
ال :أَخ َب َرنِي ُم َز ُ ُ
ُسلَي َم َ
ُ
()2
ِ
كال " :إِ َّن َّ
دين
النبِ َّ
َعب ِكد اللَّ ِكهَ ،عكن ُم َح ِّكرش ال َكعبِ ِّ
كي اللَّكهُ َعنكهَُ ،-ق َ
دن ا ْل ِج ْعَار َن ِدة ِح َ
كي (َ )خ َدر َِ َل ْديال ِم َ
كي َ-رض َ
ِ ِِ
ِ
َص َب َ ِبا ْل ِج ْعَار َن ِة َك َب ِائ ٍت(َ ،)3حتَّى إِ َذا َازلَ ِت
سى ُم ْعتَ ِمًرا ،فَ َد َخ َل َم َّك َة فَقَ َ
ضى ُع ْمَرتَ ُه ثَُّم َخَر َِ م ْن تَ ْحت لَْيلَته ،فَأ ْ
أ َْم َ
ق ا ْلم ِدي َن ِدة ِبس ِدر ٍ
ف( )4حتَّدى ج ِ
دن ا ْل ِجع ار َن ِدة إِلَدى ب ْط ِدن س ِدر ٍ
َّ
دام ِع الطَّ ِريد ِ
كال ُم َحك ِّكرش
ف " ،قَ َ
س َخ َدر َِ ِم َ
َ
َ
َ
َ
َ
الش ْدم ُ
ق طَ ِريد ِ َ
َْ
ِ
الن ِ
ضي اللَّهُ َعنهَُ :فلِ َذلِ َك َخ ِف َي ُعم َرتُهُ (َ )عَلى َكثِير ِم َن َّ
اس" (.)5
َر َ

دراسة رجال ااسناد:
زومي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخ ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ 
الر ْح َم ِن َ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ٍِ
الم ِّك ُّي :صدوا ،سبق ترجمته حديث رقم (.)64
ُ مَزاح ُم ْب ُن أَِبي ُمَزاحم َ
) (1الفاكهي :أخبار مكة ( ، )24/5ذكر الدعاء يوم عرفة وفضله وتسميته ،ح (.)2757

) (2الجعرانة :هي ماء بين الطائف ومكة ،وهي إلى مكة أدنى ،وبهكا قسكم رسكول اهلل --صكلى اهلل عليكه وسكلم --غنكائم حنكين ،ومنهكا أحكرم بعمرتكه

في وجهته تلك (أبو عبيد البكري :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .)142/2

فيها ولم يجرج عنها ولم يذهب منها إلى مكة (المباركفوري :تحفة األحوذي .)4/4

) (3كبائ  :كينه با
)َ (4س ِرف :هو موضع على ستة أميال من مككة ،وقيكل :سكبعة وتسكعة واثنكي عشكر ،تكزوج بكه رسكول اهلل- -صكلى اهلل عليكه وسكلم --ميمونكة بنك

الحارث وهناك بنى بها وهناك توفي

(أبو عبيد البكري :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .)212/3

) (5الفاكهي :أخبار مكة ( ، )62/5ذكر مسجد الجعرانة وما جاء فيه ،ح (.)2840
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يز ْب ِن ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َخالِ ِد ْب ِن أ ِ
َ ع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ش ِامَ ،وَو ِه َم
ُم ِو ُّ
ات ِفي ِخالَ َف ِة ِه َ
يِ :ثقَ ٌةَ ،ولِي إِ ْمَرةَ َم َّك َةَ ،و َم َ
َ
َ
ُس ْيد األ َ
الص َح َاب ِة .د ت س(.)1
كرهُ ِفي َّ
َم ْن َذ َ
ص َحا ِب ٌّي َجلِْي ٌل (.)2
ش ا ْل َك ْع ِب ُّي قَ َ
ض ُه ْم َيقُو ُلُ :م َخِّر ٌ
ُ م َحِّر ٌ
الَ :وَب ْع ُ
شَ :
تخريج الحديث:

 ،)264/3( ، -1ح( ،) 7( ،)935كتككاب الحككج ،بككاب مككا جككاء فككي العمكرة مككن الجع ارنككة ،وس،)241/4( ،

ح( ،) 8( ،)4222كتاب المناسك ،باب كم يقيم في العمكرة ،وحكم ،)272/24( ،ح ( ،)15513جمكيعهم مكن
طريا يحيى بن سعيد القطان جميعهم عن ابن جريج به ،بنحوه ،وقال الترمذي حديث حسن غريب(.)3

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن فيككه مكزاحم بككن أبككي مكزاحم صككدوا ،وقككد قككرن هشككام بككن سككليمان المخزومككي بعبككد
المجيد ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذا الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم71:

َّ ِ
ِ
َّ
كيَ ،عكن اب ِكن ُج َكريج،
ان القَُرِش ُّ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
قال ا مام ابن ماجه (رحمه اهلل)َ :حدثََنا ُس َوي ُد ب ُكن َسكعيدَ ،حكدثََنا ه َش ُ
الر ِ
ِ
الَّ " :
احلَد ُة "
اد َو َّ
ول اللَّ ِه ( )قَ َ
ضا َعن اب ِن َعطَاءَ ،عن ِعك ِرَمةََ ،عن اب ِن َعبَّاس ،أَن َر ُس َ
قَ َ
الدز ُ
الَ :وأَخ َب َرنِيه أَي ً
ط َ ِ
ِ
س ِبيال)(.)4
استَ َ
َي ْعني قَ ْوَل ُهَ (:م ِن ْ
اع إلىه َ

دراسة رجال ااسناد:
()6
()5
بن ِ ِ
س ْه ِل ِ
ق ِفي َن ْف ِس ِه إِالَّ أ ََّن ُه َع ِم َي
ي
بن َ
ص ُد ْو ٌ
َ
الهَر ِو ّ
ش ْهَرَيار َ
الح َدثَ ُّي  ،أ َُبو ُم َح َّمد َ :
سع ْيد ب ِن َ
س َوْي ُد ُ َ
ُ 
س َن ٍة .م ق(.)7
س َن َة أَْرَب ِع ْي َن َولَ ُه َ
س ِم ْن َح ِد ْي ِث ِه ،فَأ َ
َفحش ِف ْي ِه ْاب ُن َم ِع ْين القَ ْو َلَ ،م َ
مائة َ
ات َ
ص َار َيتلقَّ ُن َما لَ ْي َ
فَ َ
وثقه أحمد( ،)8والعجلي( ،)9ومسلمة بن القاسكم( ،)10والخليلكي( ،)11والكدارقطني( ،)12وقكال ابكن بكيكر :سكيل
الحسن الدارقطني عنه ،فحمل أمره على األمانة( ،)13وقال أحمد بن حنبل :أرجو أن يكون صدوق ًا،

أبكا

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)357

) (2ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1465/4ابن األثير :أسد الاابة ( ،)68/5ابن حجر :ا صابة (،)583 /5
) (3جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل روح بن عبادة عنكد أحمكد فكي " مسكنده" ،ح( ،)15514ح(،)15519

و من قبل يحيكى بكن زكريكا عنكد الكدارمي فكي "سكننه" ،ح ( ،) 1903ومكن قبكل عبكد المجيكد بكن أبكي رواد عنكد األزرقكي فكي "أخبكار مككة"،)207 /2( ،

ومن قبل عبد اهلل بن إدريس عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" ،ح ( ،)13718ح ( ،)15584وأبي عاصم في "ا حاد والمثاني" ،ح (.)2313

) (4ابن ماجه :سنن ابن ماجه ( )25( ، )967/2كتاب الحج )6( ،ما يوجب الحج ،ح (.)2897
) (5الهََرِوي :نسبة إلى بلدة هراة  ،وهي إحدى مدن خراسان (السمعاني :األنساب .)403/13
الح َدثَي :نسبة إلى بلدة الحديثة ،وهي بلدة على الف ار
)َ (6
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)260

(السمعاني :األنساب .)88/4

) (8المزي :تهذيب الكمال (.)247/12
) (9العجلي :تاري الثقا

(.)442/1

) (10ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)561/3

) (11الخليلي :االرشاد في معرفة علماء الحديث (.)247/1
) (12الدارقطني :تعليقا

) (13الدارقطني :سؤاال

الدارقطني على المجروحين البن حبان (ص.)120

أبي عبد اهلل ابن بكير وغيره ألبي الحسن الدارقطني (ص.)31
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وقال أيضاً :ال بيس به( ، )1وقال يعقوب بن شيبة :صدوا مضطرب الحفظ والسيما بعدما عمي( ،)2وقال أبو
حاتم :صدوا يكثر التدليس يكثر ذلك يعني التدليس( ، )3وقال أبو زرعة :أما كتبه فصحاح وأما إذا حدث من
حفظككه فككال ،وكككان يسككئ القككول فككي سككويد بككن سككعيد ،وقككال :أريك

منككه شككيئا لككم يعجبنككي ،وقككال صككالح جككزرة:

صدوا إال أنه كان أعمى فكان يلقن أحاديث ليس من حديثه( ،)4وقال الخطيب( ،)5وأبو أحمد الحاكم( :)6ربما
لقن ما ليس من حديثه ،ومن قال سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن ،وقال الذهبي :كان من أوعية العلم

ثم شاخ وأضر ونقص حفظه فيتى في حديثه أحاديث منكرة فترى مسلما يتجنب تلك المناكير ويخكرج لكه مكن

أصوله المعتبرة( ،)7وقال الذهبي أيض ًا :كان صاحب حديث وحفظ ،لكنه عمر وعمى ،فربما لقن مما ليس من
حديثه ،وهو صادا في نفسه ،صحيح الكتاب (.)8

هدذا وقدد تكلدم فيده آخددرون :فقكد ضكعفه ُنعكيم بكن حمكاد واتهمككه بسكرقة الحكديث( ،)9وسكئل ابكن المكديني عنككه:
فحرك رأسه وقال ليس بشيء( ،)10وقال أحمد في موضع آخر :متروك الحديث( ،)11وقال البخاري :فيه نظر،
()12

كان عمي فلقن ما ليس من حديثه

 ،وكان أبو داود ال يكروي عنكه( ،)13وقكال النسكائي :لكيس بثقكة( ،)14وال

مككيمون( ، )15وقككال ابككن حبككان :يككيتي عككن الثقككا

بالمعضككال  ،يجككب مجانبككة رواياتككه هككذا إلككى مككا يخطككئ فككي

ا ثار ويقلب األخبار( ،)16وقال ابن عدي :ولسويد أحاديث كثيرة عن شيوخه روى عن مالك الموطي ويقال إنه

َيضككا ولسككويد ممككا أنكككر عليككه غيككر مككا ذكككر  ،هككو إلككى الضككعف
سككمعه خلككف حككائط فضككعف فككي مالككك أ ً
أقرب( ، )17وقال ابن معين :لو كان لي خيل ورجال لخرج إلى سويد بن سعيد حتى أحاربه( ،)18وقال أيضاً:
ليس بشيء إال أن يحدث من حفظه( ،)19وقال أيض ًا :هو حكالل الكدم ،وقكال مكرةُ :ذككر عنكده فقكال :ال صكلى

) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)24/4
الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
المزي :تهذيب الكمال (.)247/12
الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)32/2
الذهبي :ميزان االعتدال (.)248/2

) (9ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)496/4
) (10الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
) (11ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)32/2
) (12البخاري :التاري األوسط (.)373/2
) (13أبو داود :سؤاال أبى عبيد ا جرى ألبي داود في الجرح والتعديل (ص.)43
) (14النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)50
) (15المزي :تهذيب الكمال (.)247/12
) (16ابن حبان :المجروحين (.)352/1
) (17ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)496/4
) (18الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9
) (19ابن معين :تاري ابن معين رواية ابن محرز (.)66/1
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اهلل عليه ،وقال أيضاً :ولم يكن عنده بشيء( ،)1وقال أيضاً :كذاب ساقط( ،)2وقال الذهبي :هذا الرجل ممن لم
يتورر ابن معين في تضعيفه( ،)3وقال ابن حجر :أفحش فيه ابن معين القول(.)4

قلت :صدوا كثير التدليس ،يخطئ كثي ًار ،تاير فصار يلقن أحاديث ما ليس من حديثه ،وقد ذكره ابن حجر
في المرتبة الرابعة من المدلسين الذين ال يحتج بشيء من حديثهم اال بما صرحوا فيه بالسمار لكثرة تدليسهم،

وأما سمار ا مام مسلم منه كان قبل في صحته(.)5
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()7
()6
بن َوَراز ِح َج ِ
ط ُه ِبالَّ ِذي َقْب َل ُه  .د ق .
از ٌّ
فَ ،و ُه ْم ِم ْن َخ َل َ
ُ ع َمَر ْب ِن َع َ
ض ِع ْي ٌ
طاء ُ
يَ :
اس ر ِ
ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
 ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْولَى ْاب ِن َع َّب ٍ َ
تخريج الحديث:

-1قط ،)219/3( ،ح( ،)2427وها ،)541/4( ،ح( )12( ،)8642كتاب الحج ،باب الرجل يطيا المشي
وال يجد زادا وال راحلة فال يبين أن يوجب عليه الحج ،كالهمكا مكن طريكا هشكام بكن سكليمان وعبكد المجيكد بكن

رواد ،عن ابن جريج به ،موقوف ًا.

-2قط ،)219/3( ،ح( ) 12( ،)2425كتاب الحج ،من طريا سماك بن حرب عن عكرمة به ،بنحوه ،قلت:
وفيه حصين بن مخارا ،قال الدارقطني :يضع الحديث( ،)8ومرة :متروك(.)9

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن عمرو بن عطاء بن وراز ضعيف ،وقال البوصيري في " الزوائد " (" :)184/3
()10

إ سناد حسن " وذكر تضعيف ابن عطاء ،لكنه زاد فقال " :وقال أبو زرعة :ثقة لين

" ،قلدت :كيكف يصكح

تصحيح الحديث عمرو بن عطاء بن وراز مع تضعيف أولئك إياه ،وقلة حديثه ،والحديث ضعفه ابن القطان

الفاسككي  ،ثككم قككال :إن الككدارقطني ذك كره مككن روايككة رجككال مككن الصككحابة سككماهم ،وكلهككا ال يحككتج بككه( ،)11وقككال
الطبري :فيما األخبار التي روي

عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في ذلك بينه" :الزاد والراحلة" ،فإنها

أخبككار :فككي أسككانيدها نظككر ،ال يجككوز االحتجككاج بمثلهككا فككي الككدين( ،)12وقككال عبككد الحككا األشككبيلي :وقككد خككرج

الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعبد اهلل بن مسعود وأنس
) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)277/9

) (2ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)32/2
) (3الذهبي :تاري ا سالم (.)836/5

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)260
) (5ابن حجر :طبقا
) (6ابن حبان :الثقا

المدلسين (ص.)77

( ، )180/7جمع ابن حبان بينه وبين عمر بن عطاء بن أبي الخوار ،قال ابن حجر :الصواب التفرقة

(ابن حجر :تهذيب التهذيب .)484/7

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)416
) (8الذهبي :ميزان االعتدال (.)544/1

) (9الدارقطني :الضعفاء والمتروكون (.)149/2

) (10نقل المزي عن أبو زرعة أنه قال :في كتاب ابن أبي حاتم :ثقة لين ،تهذيب الكمال ( ،)463/21قلك  :أمكا فكي كتكاب ابكن أبكي حكاتم عكن أبكي
زرعة :مكي لين ،ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)126/6

) (11ابن القطان الفاسي :بيان الوهم وا يهام في كتاب األحكام (.)448/3
) (12الطبري :جامع البيان في تيويل القرآن "تفسير الطبري" (.)617/5
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()1
المنذر
وعائشة وغيرهم .وليس فيها إسناد يحتج به  ،وقال ابن حجر :طرقها كلها ضعيفة ،وقال أبو بكر بن ُ

الحديث في ذلك مسنداً(.)2

َال َي ُثب
حديث رقم72:

قال ا مام ابن أبي الدنيا (رحمه اهلل) :ح َّدثََنا مح َّم ُد بن أَبِي عمكر الم ِّك ُّ َّ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن
َُ
َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ُ
ََُ َ
كيَ ،حكدثََنا ه َش ُ
()3
ال َر ُسو ُل (ُ " :)ي َع ُّ
ق َع ِن
ُج َريجَ ،عن َيح َيى ب ِن َس ِعيدَ ،عن َعم َرةَ بِن ِ َعب ِد َّ
الرح َم ِنَ ،عن َعائِ َش َةَ ،قاَل َ :ق َ
ِ
ان م َك ِ
ا ْل ُغد ِ
دان (َ ،)4و َعد ِدن ا ْل َج ِ
اف َئتَد ِ
شدداةٌ "َ ،وقَالَ ك َ :عد َّ
سد ْدي ِن
ارَيد ِدة َ
دالم َ
سد ِدن َوا ْل ُح َ
سددو ُل اللَّدده (َ )عد ِدن ا ْل َح َ
دق َر ُ
شدداتَ ِ ُ
()6
ط ( )5ع ْدن رء ِ
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه
شاتَْي ِنَ ،ذ َب َح ُه َما َي ْدوَم َّ
َن ُي َمدا َ
وسد ِه َما األَ َذى َ ،قاَلك َ :ف َق َ
َ
َم َدر أ ْ
س َّدم ُ
َ ُُ
السدا ِب ِع َو َ
اه َماَ ،وأ َ
كانوا ِفكي الج ِ
اهلَِّي ِكة
اس ِم ِهَ ،وقُولُوا :بِسِم اللَّ ِه اللَّهُ َّكم ِمن َ
كك َواليك َكَ ،ه ِكذ ِه َع ِق َ
يقكةُ فُكالن "َ ،قاَلك َ :و َك ُ
َ
(":)اذ َ
ْب ُحوا َع َلى ْ
()7
ِِ
ِ
َن َي ْج َعلُوا
يق ِة فَِإ َذا َحلَّقُوا َّ
ون قُط َنةً بِ َدم َيوَم ال َع ِق َ
َم َرُهم َر ُسو ُل اللَّ ِه ( )أ ْ
ض ُع َ
الصبِ َّي َو َ
َيخض ُب َ
وها َعلَى َأرسه ،فَي َ
ان الدَِّم َخلُوقًا(.)9( ")8
َم َك َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
بن قَ ْي ِ
صِ
س ِ
سع ْيد ِ
سد َن َة أَْرَب ٍدع
ار ُّ
دتَ ،م َ
سدع ْيد ال َقاضدي :ث َقد ٌة ثَْب ٌ
َ ي ْح َيى ُ
دات َ
الم َدن ّي ،أ َُبو َ
بن َع ْم ٍرو األَ ْن َ
بن َ
ي َ
َوأَْرَب ِع ْي َن ،أ َْو َب ْع َد َها .ع(.)10
ص ِ
س ْع ٍد ِ
الر ْح َم ِن ِ
المائ ِدةَ ،وُيقَدا ُلَ :ب ْع َدد َها.
ت َع ْب ِد َّ
دت قَْب َدل َ
دارَّي ُة ال َم َد ِن َّيد ُةِ :ثقَد ٌةَ ،ماتَ ْ
َ ع ْمَرةُ ِب ْن ُ
بدن ُزَرَارةَ األَ ْن َ
بن َ
ع(.)11

تخريج الحديث:

هذا الحديث رواه ابن جريج واختلف عنه فيخرجه:

-1الذرية الطاهرة ،)85( ،ح( ،) 148من طريا هشام بن سليمان المخزومي به ،قكال حكدثنا ابكن جكريج قكال
حدث

عن يحيي به ،مختص ًار.

-2أبككو يعل ككي ،)17/8( ،ح( ،)4521مختل ككف األلفككاظ ،والمطال ككب العالي ككة ( ،)501/10ح( ،)2309كت ككاب
األضككحية ،بككاب العقيقككة ومككا يصككنع بككالمولود ،بنحككوه ،كالهمككا مككن طريككا عبككد المجيككد بككن أبككي رواد ،وهككا،

) (1عبد الحا األشبيلي :األحكام الوسطى (.)258/2

) (2ابككن حجككر :التلخككيص الحبيككر ( ، ) 484/2وقككد جمككع هككذه الطككرا وتكلككم عليهككا الشككي األلبككاني فككي كتابككه" :إرواء الاليككل" ( )160/4بمككا يكفككي
وانتهى إلى ضعف الحديث فيفاد وأجاد جزاه اهلل خي اًر.
العاَّ :
الش ُّ
القطع .وقيل للذبيحة عقيقةَّ ،
ألنها ُي َشا َحلقُها (ابن األثير :النهاية .)276/3
اوَ
الع ِق َ
يقة :الذبيحة التي تُذبح عن المولود ،وأصل َ
)َ (3
) (4مكافئتان :أي متساويتان في السن ،وقيل :مستويتان أو متقاربتان (ابن األثير :النهاية .)181/4
) (5ا ماطة :التنحية وا زالة (ابن منظور :لسان العرب .)409 /7
ِ
ِ
ِ
) (6األذى :هو الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حين يولد ،ويحلا عنه يوم َسابعه (ابن األثير :النهاية .)34/1
) (7الخ ِ
ضب :صب الشعر أو جلده بالحناء أو غير ذلك (ابن منظور :لسان العرب .)356 /1

) (8الخلوا :طيب معروف مركب يتخذ من الزغفران وغيره من أنوار الطيب وتالب عليه الحمرة والصفرة (ابن األثير :النهاية .)71/2
) (9ابن أبي الدينا :العيال ( ، )181/1باب العقيقة على المولود وما يصنع به عن والدته ،ح (.)43
) (10ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)591
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)750
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( ،)509/9ح( ،) 19289كتك ك ككاب الضك ك ككحايا ،بك ك ككاب ال يمك ك ككس الصك ك ككبي بشك ك ككيء مك ك ككن دمه ك ك ككا ،و (،)510/9

ح( ،)19294باب ما جاء في وق
رواد وموسى بن طارا به.

العقيقة وحلا الرأس والتسمية ،مختص اًر ،من طريا عبد المجيد بن أبكي

-3مشكككل ا ثككار ،)74/3( ،ح( ،)1051وحككب ،)127/12( ،ح( ،) 5311كتككاب األطعمككة ،بككاب العقيقككة،

والكام ك ككل ،)460/7( ،وك ك ككم ،)237/4( ،ح( ،) 7588وفوائك ككد اب ك ككن أخ ك ككي ميم ك ككي الك ككدقاا ،ح( ،)475وه ك ككا،
( ،)504/9ح( ،) 19272كتاب الضحايا ،باب العقيقة سنة ،جميعهم من طريا محمد بن عمرو اليافعي به
مختص ًار ،وقال ابن عكدي :وهكذا ال أعلكم يرويكه ،عكن ابكن جكريج بهكذا ا سكناد غيكر محمكد بكن عمكرو اليكافعي
هذا ،وعبد المجيد بن أبي رواد ،وقال الحاكم :هذا حديث صحيح ا سناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.

-5حب ،)124/12( ،ح( ،) 5308كتاب األطعمة ،باب العقيقة ،من طريا الحجكاج بكن محمكد المصيصكي
جميعهم عن ابن جريج عن يحيي بن سعيد األنصاري به ،وقد صرح ابن جريج بالسمار في هذا الرواية لكن

كامال من هذه الطريا وانما أخرج قول عائشة في آخره "كانوا في الجاهلية ." ...
ابن حبان لم يخرج الحديث ً
-6عب ،)330 /4( ،ح( ) 85( ،)7963كتاب العقيقة ،باب العقيقة ،وقال :عن ابن جريج قال حدث

حديثا

رفع إلى عائشة أنها قالك  ... :فكذكره بنحكوه ،وأورده ا مكام الكدارقطني فكي العلكل وذككر االخكتالف فيكه وقكال

الصواب :أن ابن جريج لم يسمع الحديث من يحيى بن سعيد األنصاري(.)1

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده منقطككع؛ ألن ابككن جكريج لككم يسككمع الحككديث مككن يحيككي بككن سككعيد األنصككاري ،كمككا قككال ا مككام

الدارقطني ،وان كان قد صرح بالتحديث كما جاء في روايكة ابكن حبكان األولكى ح( )5308لككن ابكن حبكان لكم
ال من هذه الطريا وانما أخرج قول عائشة في آخره "كانوا في الجاهلية  ،" ...وأمكا الروايكة
يخرج الحديث كام ً
الثانية البن حبان ح( )5311فال تزال فيها عنعنة ابن جريج.
حديث رقم73:

قال ا مام ابن أبي الدنيا (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َعب ِد ال َملِ ِك ب ِن ُح َميد ال َم ِّك ُّيَ ،ح َّدثََنا َعلِ ُّي ب ُن نُوحَ ،ح َّدثََنا
اب ر ِ
ِ
ال ُعمر ب ُن ال َخطَّ ِ
ضي اللَّهُ َعنهَُ " :علَ ْي َك ِبِإ ْخ َو ِ
الص ْد ِ
ش ِفي
ان ِّ
ق فَ ِع ْ
انَ ،عن ِعك ِرَمةَ ،قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :قَ َ َ ُ
ه َش ُ
َ َ
ِ ()2
الر َخ ِ
اء َو ُع َّدةٌ ِفي ا ْل َب َال ِء" (.)3
أَ ْك َن
اف ِه ْم فَِإ َّن ُه ْم َزْي ٌن ِفي َّ
دراسة رجال ااسناد:
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َم ِل ِك ْب ِن ُح َم ْي ٍد ا ْل َم ِّك ُّي.
قلت :لم أقف له على ترجمة.
وح.
َ علِ ُّي ْب ُن ُن ٍ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْولَى َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40

) (1الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)151/15

) (2الكنف :الجانب والناحية (ابن منظور :لسان العرب .)308 /9

) (3ابن أبي الدينا :ا خوان (ص ، )35باب الرغبة في ا خوان والحث عليهم ،ح (.)43
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تخريج الحديث:

-1روضة العقالء( ،ص ،)89من طريا يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب به ،مطوالً.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف النقطاعككه؛ ألن عكرمككة مككولى ابككن عبككاس مككا

سككنة 150ه ،ولككم يككدرك عمككر بككن

الخطاب رضي اهلل عنه ،وعلي بن نوح ،ومحمد بن عبد الملك بن حميد لم أقف لهما على ترجمة.
حديث رقم74:

يَ ،ح َّكدثََنا أ َُبكو ُع َم َكر َّ
الض ِكر ُير
قال ا مام ابن أبي الدنيا (رحمه اهلل)َ :ح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد ب ُن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُح َميد ال ُج ِّكد ُّ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
َّ
"م ْن
الَ :ق َ
انَ ،عن ِعك ِرَم َة َق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
َحف ُ
ال ُع َم ُر ب ُن ال َخطابَ :
ص ب ُن ُع َم َرَ ،حدثََنا َعل ُّي ب ُن ُنوحَ ،حدثََنا ه َش ُ
ِ
َكتَم ِسَّرهُ َكا َن ِت ا ْل ِخيرةُ ِفي ي َد ْي ِه ،وم ْن عَّر َ َن ْف ِ
اء ِب ِه الظَّ َّن"(.)1
ََ َ
َ
َس َ
وم َّن َم ْن أ َ
َ
س ُه للتُّ ْه َمة ،فَ َال َيلُ َ
ََ
َ

دراسة رجال ااسناد:
ِّي.
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُح َم ْي ٍد ا ْل ُجد ُّ
قلت :لم أقف له على ترجمة.

ص ْب ُن ُع َمَر أ َُبو ُع َمَر الض ِ
ش ِرْي َن .د(.)2
س َن َة ِع ْ
ص ُد ْو ٌ
ق َعالِ ُمَ ،م َ
ير َ
ص ِر ّ
الب ْ
اتَ :
يَ :
َ ح ْف ُ
َّر ُ
وح ،لم أقف له على ترجمة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)73
َ علِ ُّي ْب ُن ُن ٍ
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْوَلى َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
تخريج الحديث:

-1روضة العقالء( ،ص ،)89من طريا يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب به ،مطوالً.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف النقطاعككه؛ ألن عكرمككة مككولى ابككن عبككاس مككا

سككنة 150ه ،ولككم يككدرك عمككر بككن

الخطاب رضي اهلل عنه ،وعلي بن نوح ،ومحمد بن عبد الملك بن حميد لم أقف لهما على ترجمة.
حديث رقم75:

قال ا مام أبو بشر الدوالبي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َّ
كاال:
النض ُر ب ُكن َسكَل َم َةَ ،ح َّكدثََنا ال ُح َمي ِكد ُّ
يَ ،وال َولِي ُكد ب ُكن َع َ
طكاءَ ،ق َ
َّ ِ
الرح َم ِنَ ،عن
الُ :ح ِّدث ُ َعن َيح َيى ب ِن َس ِعيدَ ،عن َعم َرةَ بِن ِ َعب ِد َّ
انَ ،ح َّدثََنا اب ُن ُج َريج ،قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
َحدثََنا ه َش ُ
ِ
َعائِ َشكةََ ،قالَك َ " :ع َّ
السددا ِب ِع
شدداتَْي ِن َوَذ َبد َ َع ْن ُه َمددا َيد ْدوَم َّ
شداتَْي ِن َ
سد ْدي ِنَ ،
سد ِدنَ ،وا ْل ُح َ
سددو ُل اللَّدده (َ )عد ِدن ا ْل َح َ
دق َر ُ
ط ع ْنهمدا ْاألَ َذى ع ْدن رء ِ
اس ِدم ِه
وسد ِه َماَ .قاَلك َعائِ َشكةَُ :ف َق َ
َمَر أ ْ
س َّم ُ
كال َر ُسكو ُل (":)اذ َ
ْب ُحدوا َع َلدى ْ
َ ُُ
َو َ
َن ُي َما َ َ ُ َ
اه َما َوأ َ
سِم اللَّ ِه اللَّ ُه َّم لَ َك َوالي َك َه ِذ ِه َع ِقيقَ ُة فُ َال ٍن" (.)3
فَقُولُواِ :ب ْ

دراسة رجال ااسناد:

ٍ
َّ 
ان 270- 261( ،ه) (.)4
المْرَوز ُّ
اس ِان ُّيُ ،ي َلقَّب َ
الن ْ
شا َذ َ
الم ِّك ُّي ،أ َُبو ُم َح َّمد ال ُخَر َ
ضُر ْب ُن َ
ي َ
س َل َم َة َ

) (1ابن أبي الدينا :الصم

(ص ، )311باب جامع لما تقدم من األبواب ،ح (.)747

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)173
َّ
) (3الدوالبي :الذرية الطاهرة (ص ، )85باب مولد الحسين بن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه ،-ح (.)148
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)441/6
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ضعفه الكدارقطني( ، )1وقكال أبكو حكاتم :ككان يفتعكل الحكديث ولكم يككن بصكدوا( ،)2وذككره أبكو زرعكة الكرازي فكي
الضككعفاء والكككذابين والمتككروكين ،وقككال :مجنككون ،كككم مككن كككذاب يكككون مجنون ك ًا( ،)3وقككال ابككن خ كراش :يضككع

الحديث( ،)4وقال العقيلي :كذاب يضع الحديث( ، )5وقال ابن حبان :كان ممن يسرا الحديث ،ال تحل الرواية
عنه( ،)6وقال الدارقطني أيضاً :كان بالمدينة ،وكان يتهم بوضع الحديث( ،)7وقال أيضاً :متروك( ،)8وقال ابن
عدي :وشاذان هذا كما ذكره بن أبي َمع َشر أنه كان حافظ ًا لحديث المدينة وشيوخهم الذين يجمع حديثهم مثل
عبيد اللَّه بن عمر وموسى بن عقبكة ويحيكى بكن سكعيد وربيعكة وغيكرهم ،وككان يكذاكر بحكديث المدينكة  ،وككان

عارف ًا بحديثهم وثناه الدوالبي عنه من جمعه يحيى بن ِ
سعيد عن عمرة عن عائشة أحاديث صالحة قريب ًا مكن

خمسين حديثاً ،وهو ينسب إلى الضعف(.)9

قلت :ضعيف متروك الحديث.
ي( ،)10أَبو ب ْك ٍرِ :ث َق ٌة ح ِ
ِ
الزب ْي ِر ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َص َح ِ
افظٌ فَ ِق ْي ٌه ،أ ِّ
اب ْاب ِن
الح َم ْي ِد ُّ
اهلل ُ
َ
ُ َ
الم ِّك ُّي ُ
بن ُّ َ
َ
َجل أ ْ
بن ع ْي َ
سى القَُرش ُّي َ
()11
ِ
دها .خ م د ت س فق .
س َع َع ْ
شَرةََ ،وِقْي َلَ :ب ْع َ
ُع َي ْي َن َةَ ،ما َ
س َن َة ت ْ
ت ِب َم َّك َةَ ،
يد ْب ُن ع َ ِ
الم ِّك ُّي.
 ا ْل َولِ ُ
َ
طاء ْب ِن األَ َغِّر َ
ووثقكه شكاذان ،والنضككر بكن سككلمة( ،)12وقكال َعبكد اللَّككه بكن شككبيب :ككان ثقكة ميمونكاً ( ،)13وذككره ابككن عكدي فككي
الضعفاء( ،)14وقال الذهبي معقباً :ذك ره ابن عدي وما كان ينباي له أن يورده فإنه وثا ثم ساا له حديثا فب أر
ابن َع ِدي منه ساحته ،وقال فيه :البلية من شاذان(.)15
قلت :ثقة.
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِ ِ
صِ
ي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)72
ار ُّ
سع ْيد األَ ْن َ
َ ي ْح َيى ُ َ
صِ
ارَّي ُة :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)72
ت َع ْب ِد َّ
َ ع ْمَرةُ ِب ْن ُ
الر ْح َم ِن األَ ْن َ

) (1الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)331/12
) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)480/8

) (3سعدي الهاشمي :أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (.)271/8
) (4ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)271/8
) (5ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)273/8
) (6ابن حبان :المجروحين (.)51/3

) (7ابن حجر :لسان الميزان (.)273/8

) (8ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)273/8

) (9ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)271/8
الح َمي ِدي :نسبة إلى حميد وهو بطن من أسد بن عبد العزى بن قصي (السمعاني :األنساب .)260/4
)ُ (10
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)303
) (12الذهبي :ميزان االعتدال (.)342/4

) (13ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)361/8
) (14ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)361/8
) (15الذهبي :ميزان االعتدال (.)342/4
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تخريج الحديث:

ال.
قلت :سبا تخرجه ،حديث رقم ( ،)72مطو ً

درجة إسناد الحديث:

قلددت :سككبا الحكككم عليكه ،حككديث رقككم ( ،)72وأمككا بالنسككبة الكى النضكر بككن سككلمة المككروزي فهككذا حككديث انتقككاه
ا مام الدوالبي من أحاديثه عن يحيى بن ِ
سعيد عن عمرة عن عائشة.
حديث رقم76 :

َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ان ،ح
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :حدثََنا اب ُن أَبي َم َسَّرةََ ،حدثََنا أَبيَ ،حكدثََنا ه َش ُ
ِ
وسىِ ،ك َال ُه َما َع ِن اب ِن ُج َريج
صبيَ ،ح َّدثََنا التَِّباعي َو ُه َو َمع ُروف ،قاله أَبو عوانةَ ،عن ُم َ
َو َح َّدثَني أ َُبو َبك ِر اليح ُ
ِ
َن َّ
ث َعك ِكن ابك َكن ُع َمك َكر أ َّ
داء ِم د ْن ُك ُم ا ْل ُج ُم َعدد َة
النبِك ِّ
كي (َ )قك َ
كال َسك ِكمع ُ َن ِاف ًعككاُ ،ي َحك ِّكد ُ
َقك َ
"مد ْدن َجد َ
كال َو ُهك َكو َعَلككى المن َبك ِكرَ :
َف ْل َي ْغتَ ِس ْل"(.)1

دراسة رجال ااسناد:
ِ
بدن َزَك ِرَّيدا ْب ِدن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َدد ِ
س ْدب ِع ْي َن
الم ِّك ُّ
ديَ ،م َ
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
سد َنة ت ْ
س ٍدع َو َ
دات َ
دارث ْب ِدن أَِبدي َم َ
س َّدرة ،أ َُبدو َي ْح َيدى َ
()2
مائتَْي ِن .
َو َ
وثقه مسلمة بكن القاسكم( ،)3وابكن بشكران( ،)4و ازد مسكلمة بكن القاسكم :مشكهور ،وذككره ابكن حبكان فكي الثقكا (،)5
وقال ابكن أبكي حكاتم :كتبك

عنكه بمككة ومحلكه الصكدا( ،)6ووصكفه الكذهبي :بالحكافظ ( ،)7وقكال أيضك ًا :ا مكام

المحدث المسند( ، )8وقال الفاكهي :أول من أفتى الناس من أهل مكة ،وهو ابن أربع وعشرين سنة أو نحوها:
أبو يحيى بن أبي مسرة ،وهو فقيه أهل مكة إلى يومنا( ،)9وقال الحنبلي :محدث مكة(.)10

قلت :ثقة.

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
الم ِّك ُّي(.)11
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
سَّرة َ
ذكره الفاكهي في أخبار مكة ،وعده من فقهاء مكة(.)12
قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.

) (1أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ، )166\7كتاب االستسقاء ،باب ذكر الخبر الذي يوجب الاسل على من ييتي الجمعة ،والدليل على أنكه لكيس
بواجب على من لم يي  ،ح (.)2681

) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)632/12
) (3السخاوي :الثقا

ممن لم يقع في الكتب التسعة (.)468/5

) (5ابن حبان :الثقا

(.)369/8

) (4ابن بشران :األمالي (.)309/1

) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)6/5

) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)358/15
) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)632/12
) (9الفاكهي :أخبار مكة (.)213/3

) (10الذهبي :شذ ار الذهب (.)327/3
) (11الفاسي :العقد الثمين (.)41 /3

) (12الفاكهي :أخبار مكة (.)348 /2
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ِ ()2
()1
ِ
ِ
ِ
الح َكِم ِ
بن َبَرَك َة ِ
سد َن َة
سَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َ
بن إِ ْبَراه ْي ٌم الي ْحص ِب ُّي  ،أ َُبو َب ْك ٍدر الق َّن ْ
دات َ
س ِدرين ُّي َ ،ولقبده ِب ْدرَداع ُ
ٍ ()3
مائة .
س ْب ٍع َو ِع ْ
ش ِرْي َن َوثَالَ ِث َ
َ
()7
()6
( )5
( )4
ضعفه الدارقطني  ،ووصفه األزدي  ،وابن ماكوال  ،والسمعاني بالحافظ ،وقال أبو أحمد الحاكم :رأيتكه

حسككن اللفككظ ( ، )8وقككال يككاقو الحمككوي :وينسككب إلككى قنس كرين جماعككة أثبككتهم فككي الحككديث الحككافظ محمككد بككن

()10
()9
أيضا :كان من علماء هذا الشين(.)11
بركة  ،وقال الذهبي :ا مام الحافظ الناقد  ،وقال ً
قلت :ثقة.

 عبد اهلل بن محمد الت َِّباعي(.)12

اويككا ألبككي قُككرة ،روى عنككه
ذككره ابككن حبككان فككي الثقككا وقكال :مككن أهككل الككيمن ،يككروي عنككه ابككن عيينككة ،وكككان ر ً
الي مانيون ،وكان مستقيم الحديث ،كنيته أبو محمد(.)13
قلت :انفرد ابن حبان في توثيقه.

ِ ()14
ِ ِ
ماني أ َُبو قَُّرةَ َّ
بن طَ ِ
ار ٍ
ب .س(.)15
الزِب ْيد ُّ
ق الي ُّ
سى ُ
ي القَاضي :ثقَ ٌة ُي ْغ ِر ُ
ُ م ْو َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:

-1هككا ،)267 /3( ،ح( ،)4( ،)5659كتككاب الجمعككة ،بككاب السككنة لمككن أراد الجمعككة أن ياتسككل مككن طريككا
يحيي بن الحجاج المنقري عن ابن جريج به ،بمثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن فيه هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تابعه موسي بكن طكارا الثقكة ،وأمكا
أحمد بن زكريا بن مسرة فقد تابعكه عبكد اهلل بكن محمكد التبكاعي الثقكة ،فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح لايكره ،وقكد

صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

) (1اليحصبي  :نسبة إلى يحصب ،وهي قبيلة من حمير وهو يحصب بن مالك بن زيد بن سهل وأكثرهم نزلوا الشام ومصر

(السمعاني :األنساب .)483/13
)ِ (2
القَّنسرينى :نسبة إلى بلدة عند حلب وكان الجند ينزلها في ابتداء ا سالم ولم يكن لحلب معها ذكر (السمعاني :األنساب .)495/10
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)81 /15
) (4حمزة السهمي :سؤاال

حمزة للدارقطني (ص.)119

) (5األزدي :المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم (ص.)111
) (6ابن ماكوال :ا كمال في رفع االرتياب (.)233/7
) (7السمعاني :األنساب (.)498/10
) (8الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)32/3

) (9يقو الحموي :معجم البلدان (.)404/4

) (10الذهبي :سير أعالم النبالء (.)140/16
) (11الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)32/3

) (12التِّنعككي :نسككبة إلككى بنككي تنككع وهككم بطككن مككن همككدان أكثككرهم نزل كوا الكوفككة وقيككل :هككي نسككبة إلككى قريككة ب كإلىمن يقككال لهككا :تنعككة ،فيهككا بئككر برهككو
(السمعاني :األنساب .)86/3

(.)356/8

) (13ابن حبان :الثقا
)َّ (14
ي :نسبة ِإلى زبيد وهي مدينة اليمن (السمعاني :األنساب .)262/ 6
الزبِي ِد ُّ
) (15ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)551
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حديث رقم77 :

ِ
ِ
كام
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا اب ُن َش َب َاب َ
انَ ،نا ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبي ُع َم َكرَ ،نكا ه َش ُ
ال :ح َّدثَنِي موسى بن عقبةَ ،وعبي ُد اللَّ ِه بكن عمكر ،عكن َن ِ
كافع ،أ َّ
َن اب َكن ُع َم َكر أ ََر َاد
ُ ََُ َ
ُ َ ُ ُ َ َ َُ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج قَ َ َ
ب ُن ُسلَي َم َ
الناس َك ِ
اج َم َع اب ِن ُّ
دان
صك ُّدو َكَ ،ف َق َ
الزَبي ِر َف ِق َ
َخ ُ
كال"َ :وقَ ْدد َك َ
كائن َبي َكنهُمَ ،وأ ََنكا أ َ
ال َح َّج َزَم َن ال َح َّج َ
كاف أَن َي ُ
يل َلهُ :إِ َّن َّ َ
لَ ُكددم ِفددي رسد ِ ِ
دت
سددو ُل اللَّد ِده ( ،)أُ ْ
ش د ِه ُد ُك ْم أ َِّنددي قَد ْدد أ َْو َج ْبد ُ
س د َن ٌة ،إِ ًذا َن ْ
دول اللَّدده ( )أ ْ
ص د َن َع َر ُ
صد َنعُ َك َمددا َ
ُسد َدوةٌ َح َ
َ ُ
ْ
()1
ُع ْمَرةً" .

دراسة رجال ااسناد:
ِ
بن َد ُاوَد ِ
سى ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ش َب َابان(.)2
بن َع ْبد َّ
ف ْاب ُن َ
العطَّ ُار َي ْع ِر ُ
َح َم ُد ُ
 أْ
الم ِّك ُّي َ
بن ُم ْو َ
الر ْح َم ِن أ َُبو َعل ٍّي َ
ذكره ابن أبي حاتم وقال :كتب عنه أبي بمكة في المذاكرة ،ولم يورد فيه جرح وال تعديل( ،)3وترجم له الفاسي
في "العقد الثمين" ترجمة مختصرة ولم يذكر فيه جرح وال تعديل(.)4
قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

ترجمته ،حديث رقم(.)1

بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
 عب ْي ُد اللَّ ِه ْب ُن عمر ْب ِن ح ْفص ْب ُن ع ِ
اصِم ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
اب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)45
َ
َُ
َ ُ
ُ ََ
ِ
َ ن ِ
اف ٍعَ ،م ْوَلى ْاب ِن ُع َمَر َرض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)45مثله.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث ،ألن فيه أحمد بن محمد بن موسكى بكن داود بكن عبكد الكرحمن لكم

أقف له على جرح وال تعديل ،وقد تابعه سعيد بن الرحمن المخزومكي الثقكة ،فيرتقكي السكند إلكى الحسكن لايكره،

وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

) (1أبكو عوانككة :مسككتخرج أبكو عوانككة ( ،)14/10كتككاب الحكج ،بككاب ذكككر الخبكر المبككين أن القككارن إذا قكدم مكككة طككاف بالبيك
واحدا ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته وينحر ويحلا يوم النحر ويكفيه طوافه األول ،ح (.)3844

) (2ابن عساكر :تاري دمشا (.)345/5

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)73/2
) (4الفاسي :العقد الثمين (.)174/3
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وبالصككفا والمككروة طوافككا

حديث رقم78 :

ِ
الد ِق ِيق ُّيَّ ،
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َّ
كاس ب ُكن
حدثنا ُعث َم ُ
ان ب ُن الهَيثَم ،ح َو َح َّكدثََنا ال َعَّب ُ
الشك ِ
ِ
الربِيككع ،حك َّكدثنا َّ
كاف ِع ُّي،
ُم َح َّمككد ،حك َّكدثنا َروح ،ح َو َحك َّكدثََنا ابك ُكن أَبِككي َم َسك َّكرةَ حك َّكدثنا أبِككي  ،حك َّكدثنا ه َشكام ،ح َو َحك َّكدثََنا َّ ُ
ال :أَخبرنِي عمر بن عب ِكد اللَّ ِكه ب ِكن عكروةَ أََّنكه س ِكمع عكروةَ وال َق ِ
َّ
اس َكم
يد ب ُن َسالِم ُكلُّهُمَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج َق َ
حدثنا َس ِع ُ
ُ َُ ُ َ
ََ
ُ َ ُ َ َ ُ َ َ
()1
اع لِ ْل ِح ِّدل َو ِْ
ُيخبِ َر ِ
اا ْح َدرِام(َ ")2ز َاد
ي ِبد َذ ِر َيرٍة ِ ،فدي َح َّج ِدة ا ْل َدوَد ِ
ول اللَّ ِه (ِ )ب َي َد َّ
س َ
انَ ،عن َعائِ َشةَ قَالَك " :طَ َّي ْب ُ
ت َر ُ
روحِ :
ين َرَمى َج ْمَرةَ ا ْل َع َق َب ِةَ ،وَي ْوم َّ
وف ِبا ْل َب ْي ِت"(.)3
َن َيطُ َ
الن ْح ِر َقْب َل أ ْ
َحَرَم َو ِح َ
"ح َ
ين أ ْ
َْ ٌ
َ

دراسة رجال ااسناد:
()4
ت َو ِست ِّْي َن .د ق(.)5
س َن َة ِس ٍّ
ان ،أ َُبو َج ْع َف ٍر الد ُّ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َملِ ِك ْب ِن َمْرَو َ
ات َ
َّقيقي َ :
الحض َرِم ُّي( ،)6والدارقطني( ،)7ومسلمة بن قاسم ( ،8والخليلي( ،)9والسمعاني( ،)10وذكره
وثقه محمد بن عبد اهلل َ

ابن حبان في الثقا ( ،)11وقال الذهبي :ا مام  ،المحدث ،الحجة ( ،)12وقال أبو حاتم :صدوا( ،)13وقال أبو
داود :لم يكن بمحكم العقل(.)14

قلت :ثقة.

ي ،أَبدو عمدرو العص ِدر ُّ (ِ )15
ِ
بن جه ِدم ِ ِ
س ِ
دار
سدى ْبدن َح َّ
ان ُ
ُ عثْ َم ُ
اله ْيثَِم ِ َ ْ
بن َ
ي  :ث َقد ٌة تَ َغ َّيدر فَ َ
َ َ
دان َ
بدن ع ْي َ
الع ْبدد ُّ ُ َ ْ
صَ
ش ِرْي َن .خ س(.)16
ات ِفي َر َج ٍب س َن َة ِع ْ
َيتلقَّ ُنَ ،م َ

) (1الككذريرة :هككو نككور مككن الطيككب مجمككور مككن أخككالط (ابككن األثيككر :النهايككة  ، )157/2وقككال ابككن حجككرَ :ذري كرة :هككي نككور مككن الطيككب َّ
مركككب ،قككال
الداودي :تُجمع مفرداته ثم تسحا وتنخل ،ثم تذر في الشعر والطوا ،فلذلك سمي َذ ِريرة ،كذا قال ،وعلى هذا فك ُّكل طيكب َّ
َّ
مرككب َذ ِريكرة ،لككن ال َّكذريرة
اء بِ ِه ِم َن ال ِهند
ص ِب طيب ُي َج ُ
نور من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم ،وجزم غير واحد منهم النووي بينه فُتَا ُ َق َ
(ابن حجر :فتح الباري .)371/10
ِّ
ِ
ِ
الصكيد
) (2ا حرام :ا هالل بالحج أو بالعمرة
المخكيط واجتنكاب األشكياء التكي َمَنعهكا الشكرر كالطيكب والنككاح و َّ
ومباشرة أسبابهما ُ
َ
وشروطهما من َخلكع َ
وغير ذلك (ابن األثير :النهاية .)941 /1
) (3أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ، )276/10كتاب الحج ،باب بيان الطيب للمحرم يجده والجمار عند إحرامه ،ح (.)4117
)َّ (4
الدقيقي :نسبة إلى الدقيا وبيعه وطحنه (السمعاني :األنساب .)363/5

) (5ابككن حجككر :تقريككب التهككذيب (ص ،)494وقككد تعقبككه الككدكتور :بشككار عكواد ،وشككعيب األرنككؤونط ،وقككاال :بككل ثقككة ،وثقككه مطككين ،ومسككلمة بككن قاسككم
األندلسي ،وذكره ابن حبان في "الثقا " ،وروى عنه ابن أبي حاتم ،وقال :صدوا ،وأبو دواد ،وقال :لم يكن بمحكم العقل

(تحرير تقريب التهذيب .)333/3

) (6الخطيب البادادي :تاري باداد (.)149/3
) (7أبو بكر البرقاني :سؤاال

البرقاني للدارقطني (ص.)61

) (8ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)318/9

) (9الخليلي :فوائد أبي يعلي الخليلي (ص.)42
) (10السمعاني :األنساب (.)363/5
) (11ابن حبان :الثقا

(.)131/9

) (12الذهبي :سير أعالم النبالء (.)582/12
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)5/8

) (14الخطيب البادادي :تاري باداد (.)149/3
ص ِري :نسبة إلى عصر ،وهو بطن من عبد القيس وهو عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذيمة (السمعاني :األنساب .)313/9
الع َ
)َ (15
) (16ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)387
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ذككره ابكن حبكان فكي الثقكا ( ،)1وقكال أبكو حكاتم :صكدوق ًا غيكر أنكه بكيخرة ككان يكتلقن مكا يلقكن( ،)2والتلقكين هنكا
وضحه الذهبي بقوله :أنه كان يحدثهم بالحديث ،فيتوقف فيه ،ويتالط فيرودن عليه ،فيقول :ومثل هذا غض
عن رتبة الحفظ ،ولجواز أن فيما رد عليه زيادة أو تايي ًار يسي ًار واهلل أعلم( ،)3وقال ابن قكانع :صكالح( ،)4وقكال
الساجي :صدوا ذكر عند أحمد بن حنبل فيومئ إلى أنه ليس بثب وهو من األصاغر الذين حدثوا عن ابن

جريج وعوف ولم يحدث عنه( ،)5وقال الدارقطني :صدوا كثير الخطي( ،)6وقال الذهبي :صدوا(.)7

قلت :ثقة تاير بيخرة.
()8
يِ :ث َقد ٌة ح ِ
بدن ح ِ
ِ
سد َن َة إِ ْحد َددى
الب ْغد َدد ِاد ُّ
داتِم بد ِدن َو ِاقدد الددد ُّْو ِر ُّ
ي  ،أ َُبدو ال َف ْ
دافظٌَ ،مد َ
داس ُ
َ
ض ِدل َ
بدن ُم َح َّمددد ِ َ
دات َ
َ ع َّب ُ
س ْب ِع ْي َن.)9( 4 .
َو َ
ده تَص ِ
ِ
ان ال َق ْي ِس ُّي( ،)10أَبو مح َّم ٍد البص ِر ُّ ِ
س ِ
ادةَ ِ
سد َن َة
ال ِء َح َّ
الع َ
دان ْي ُ
بن ُع َب َ
فَ ،م َ
َ رْو ُح ُ
ُ َُ
َ ْ
دات َ
ي :ث َقد ٌة فَاضد ٌل َل ُ َ
بن َ
مائتَْي ِن .ع(.)11
س ْبع َو َ
َخ ْمس أ َْو َ
وثقكه ابكن سكعد( ،)12وابككن معكين( ،)13والعجلكي( ،)14وأحمكد بككن صكالح المصكري( ،)15والبكزار( ،)16والخليلككي(،)17

والخطيب( ،)18وذكره ابن حبان في الثقا ( ، )19وسيل ابن معين عنه فقال :ليس به بيس صدوا ،حديثه يدل
على صدقه يحدث ،عن ابن عون ،ثم يحدث ،عن حماد بن زيد ،عن ابن عون .قكال محمكد بكن عمكر :قلك

ليحيى :زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم فيه .فقال :باطل ،ما تكلم يحيى القطان فيكه بشكيء ،هكو صكدوا،

وقال يعقوب بن شيبة :كان كثير الحديث جداً صدوا( ،)20وقال أبو حكاتم :صكالح ،محلكه الصكدا( ،)21وقكال

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

ابن حبان :الثقا (.)453/8
ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)172/6
الذهبي :سير أعالم النبالء (.)209/10
مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)191/9
ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)158/7

) (6الدارقطني :سؤاال الحاكم للدارقطني (ص ، )245وعلا عالء الدين علي رضا على قوال الدارقطني بقولكه :لعكل كثكرة الخطكي الكذي أشكار إليهكا
الدارقطني إنما جاء من أنه صار يتلقن في آخر عمره لتاير حفظه .واهلل تعالى أعلم (ابن العجمي :االغتباط ص.)239
) (7الذهبي :ذيل ديوان الضعفاء (ص.)47
)ُّ (8
الدوِري :نسبة إلى أمكنة وصناعة  ،فيما األمكنة فمنها النسبة إلى الدور وهي محلة بباداد ،أما الصناعة نسبة إلى بيع الدور
(ابن األثير :اللباب .)512/1
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)294
القيسى :نسبة إلى قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل (السمعاني :األنساب .)538/10
)َ (10
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)211
) (12ابن سعد :الطبقا الكبرى (.)217/7
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)498/3
) (14العجلي :تاري الثقا (.)365/1
) (15مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)8/5
) (16ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)294/3
) (17الخليلي :ا رشاد في معرفة علماء الحديث (.)240/1
) (18الخطيب البادادي :تاري باداد (.)400/8
) (19ابن حبان :الثقا البن (.)243/8
) (20المزي :تهذيب الكمال (.)522/12

) (21ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)498/3
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النسائي :ليس بالقوي( ، )1وقال ابن المديني  :قيل إنما تكلم فيه عبد الرحمن بن مهدي بسبب وهمه في إسناد
حديث ،وقد تعقب الذهبي ذلك فقال :هذا تعن

وقلة إنصاف في حا حافظ قد روى ألوفا كثيرة من الحديث،

فوهم في إسناد ،فروح لو أخطي في عدة أحاديث في سعة علمه ،الغتفر له ذلك أسوة نظرائه ،ولسنا نقول :إن
رتبة روح في الحفظ واالتقان كرتبة يحيى القطان ،بل ما هو بدون عبد الرزاا ،وال أبي النضر( ،)2وقال أحمد
بن الفَُار ِ  :طعكن علكى روح اثنكا عشكر فلكم ينفكذ قكولهم فيكه ،وتعقبكه الكذهبي قكائالً :حديثكه فكي أصكول ا سكالم
كلها ،تكلم فيه القواريري لكونكه يكروى عنكه مالكك تسكعمائة حكديث .فاسكتعظم كثرتهكا( ،)3وقكال ابكن معكين :هكذا

القكواريري يحككدث عكن عشكرين شككيخ ًا مكن الكككذابين ،ثككم يقكول :ال أحككدث عكن روح( ،)4وقككال أحمككد :لكم يكككن بككه
بيس ،ولم يكن متهماً بشيء ،وكان جرى ذكر الكذب ،فقيل له :هو أحب اليك أو أبو عاصم قال :كان روح
يخرج الكتاب ،وأبكو عاصكم يثكبج الحكديث( ، )5وقكال أبكو مسكعود الكرازي :طعكن علكى روح بكن عبكادة اثنكا عشكر

ال :صكدقة ابكن معكين ،وغيكره .ومكا تكلكم فيكه أحكد بحجكة،
وثالثة عشر ،فلم ينفذ قولهم فيه ،وتعقبه الكذهبي قكائ ً
وتكلم فيه ابكن مهكدي ،ثكم رجكع عكن ذلكك( ، )6وقكال ابكن حجكر :أحكد األئمكة ،واحكتج بكه األئمكة كلهكم ،تكلكم فيكه
بعضهم بال مستند( ، )7وقال الذهبي :الحافظ ،صنف الكتب ،وكان من العلماء(.)8

قلت :ثقة.

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

ترجمته ،حديث رقم (.)76

(.)76

ترجمتكه ،حكديث رقكم

ٍ ِ
ان ِ ِ
الج َّب ِ
ت
ده ِسد ٌّ
ص ِدر ُّ
الم َدر ِاد ُّ
َّ 
س ْدب ِع ْي َنَ ،ولَ ُ
يِ :ثقَد ٌةَ ،م َ
سلَ ْي َم َ
الرِب ْيعُ ُ
بن َع ْبد َ
ي ،أ َُبدو ُم َح َّمدد الم ْ
سد َن َة َ
دات َ
بن ُ
ار ُ
()9
س َن ًة. 4 .
َوِت ْ
س ُع ْو َن َ
الس ِ
ش ِ
شِ
الع َّب ِ
دام ِ
بدن َع ْب ِدد َي ِزْي َدد ِ
بدن ُع َب ْي ِدد ِ
دائ ِب ِ
داف ِع ِ
ان ِ
اس ِ
س ِ
بدن
بدن َّ
بدن ِه َ
بن َ
بن ُعثْ َم َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َ
بن إِ ْد ِرْي َ
ِ ِ ()10
ِ
المطَّلِ ِب ،أَبو ع ْب ِد ِ
ِّد ألَمدر الدد ِّْي ِن َعلَدى َأر ِ
اهلل َّ
دات
ْس
َ
صَرَ ،و ُه َو المجد َ
المدائتَْي ِنَ ،م َ
ُ َ
الم ِّك ُّيَ ،ن ِزْي ُل م ْ
الشافع ُّي َ ،
ُ
( )11
س َن ًة .خت . 4
س َن َة أَْرَب ٍع َو َ
خمس ْو َن َ
مائتَْي ِنَ ،ولَ ُه أَْرَبعٌ َو ُ
َ
بن ِ
ِ 
َّاح :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)14
سالٍم ال َقد ُ
سع ْي ُد ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الملك ُ
بن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ

) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)400/8
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)402/9
) (3الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)256/1

) (4الخطيب البادادي :تاري باداد (.)400/8
) (5أحمد بن حنبل :سؤاال

أبي دواد للمام أحمد (ص.)347

) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)73/5

) (7ابن حجر :هدي الساري (ص.)461
) (8الذهبي :الكاشف (.)398/1

) (9المزي :تهذيب الكمال (.)87/9
)َّ (10
الش ِافعي :نسبة إلى ا مام أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي (السمعاني :األنساب .)20/8
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)467
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ِ
ُ ع َمُر ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُعْرَوةَ ْب ِن ُّ
ي ا ْل َم َد ِن ُّيَ :م ْق ُب ْول .خ م س(.)1
َس ِد ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوام األ َ
قكال ابكن سكعد :ككان كبيك ًار ،وككان قليكل الحكديث( ،)2وذككره ابكن حبكان فكي الثقكا ( ،)3وقكال الكذهبي :ككان ثقكة

خيا اًر( ،)4وقال أيضاً :مدني ثقة قليل الحديث ما له في البخاري إال حديث واحداً(.)5
قلت :ثقة.

ِِ
ِ
ي ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
ُ عْرَوةَ ْب ُن ُّ
سد َن َة أَْرَب ٍدع
َس ِد ُّ
الل ِه ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ث َق ٌة فَ ِق ْي ٌه َم ْ
ش ُه ْوٌرَ ،م َ
دات َ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوام ْب ِن ُخ َوْيلد األ َ
س ِع ْي َن .ع(.)6
َوِت ْ
ِ
ِ (ِ )7
 ال َق ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الصد ِّْي ِ
مائ ٍدة.
سد َن َة ِس ٍّ
بن أَِبي َب ْك ٍر ِّ
دت َو َ
الم ِد ْي َن ِدةَ ،م َ
اس ُم ُ
ق التَّْيم ّي  :ث َقد ٌة أ َ
دات َ
َح َدد الفُ َق َهداء ِب َ
ع(.)8

تخريج الحديث:

-1خ ،)164/7( ،ح( ،)77( ،)5930كت ككاب اللب ككاس ،) 82( ،ب ككاب ال ككذريرة ،م ككن طري ككا محم ككد ب ككن يحي ككى

ال ُذهلي ،وم ،)847/2( ،ح( ،)15( ،)1189 /35كتكاب الحكج ،)7( ،بكاب الطيكب للمحكرم عنكد ا حكرام مكن
طريككا محمككد بككن بكككر ،وحككم ،)249/42( ،ح( ،) 25641مككن طريككا محمككد بككن بكككر ومحمككد بككن عبككد اهلل
األنصاري جميعهم عن ابن جريج به ،بلفظه.

العقَبة" فيخرجهكا ا مكام أحمكد فكي "مسكنده"
قلت :أما زيادة روح هنا في لفظ الحديث قوله:
َ
رمى َجم َرةَ َ
"وحين َ
( ،)190 /43ح( ،)26078في حديثه عنه عن ابن ُجريج بكه ،وقكد تف َّكرد روح بهكذه الزيكادة ،ولكم يتابعكه أحكد

صح َح إسناد حديث روح و َّ
ممن روى الحديث عن ابن جريج ،وقد َّ
استدل به ا مام األلباني وقكال :أن المحكرم
إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إال النساء ولكو لكم يحلكا لحكديث عائشكة -رضكي اهلل عنهكا " :-طيبك

رسككول اهلل -صككلى اهلل عليككه وسككلم -بيككدي بككذريرة لحجككة الككودار للحككل وا حكرام حككين أحككرم وحككين رمككى جم كرة
العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبي " .رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما .وبهذا
قال عطاء ومالك وأبو ثور وأبو يوسف وهو رواية عن أحمد .قال ابكن قدامكة ( :)9وهكو الصكحيح إن شكاء اهلل

تعالى " والي ه ذهب ابن حزم بل قال :يحل له ذلك بمجرد دخول وق

الرمي ولو لم يرم (.)10

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،) 414وقد تعقكب الكدكتور :بشكار عكواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،ابكن حجكر ،وقكاال :بكل صكدوا حسكن الحكديث ،فقكد
روى عنه جمع ،وذكره ابن حبان في الثقا  ،وأخرج له الشيخان في "صحيحيهما" (تحرير التقريب التهذيب .)78/3

) (2ابن سعد :الطبقا
) (3ابن حبان :الثقا

الكبرى (.)376/5

(.)166/7

) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)115/3

) (5ابن حجر :فتح الباري (.)371/10

) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)389
) (7التَّي ِمي :نسبة إلى عدة قبائل اسمها تيم منها تيم قريش ومنهكا خلكا كثيكر مكن الصكحابة والتكابعين فمكن بعكدهم مكنهم أَبكو بككر الصكديا رضكي اهلل

عنه (ابن األثير :اللباب .)233/1

) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)451
) (9ابن قدامة :الماني (.)390 / 3

الرعينكي :مواهكب الجليكل فكي
) (10األلباني :حجة النبي -صلى اهلل عليه وسلم( -ص ، )87النووي :روضة الطالبين وعمدة المفتكين (ُّ ، )103 /3
شرح مختصر خليل (.)89 /3
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درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن فيككه هشككام بككن سككليمان المخزومككي وسككعيد بككن سككالم وهمككا صككدوقان ،وقككد تككابعهم
عثمان بن الهيثم ،وروح بن عبادة وكالهما ثقة ،وأما أحمد بن زكريا بن مسرة فقد تابعه الشافعي ،ومحمد بن

عبد الملك الدقيقي وكالهما ثقة ،فيرتقي السند إلكى الصكحيح لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج بالتحكديث فكي هكذه

الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه (.)1

حديث رقم79 :

ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
كام ب ُكن
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :حدثَني أ َُبو َعل ِّي ب ُن َشاكر ،قثنا اب ُن أَبي ُع َم َكر ،قثنكا ه َش ُ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،بِِإس َن ِاد ِه (ِ )2مثلَهُ (.)3
ُسلَي َم َ
دراسة رجال ااسناد:
ِ ()4
س ْين بن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َ ِ ٍ
مائتَْي ِن(.)5
لي َّ
س َن َة ثَ َ
ال ٍث َوثَ َم ِان ْي َن َو َ
ي َ ،م َ
الس َمْرَق ْند ّ
ات َ
 ا ْل ُح َ
شاكر ،أ َُبو َع ّ
ضعفه الدارقطني( ،)6وقال أبو سعد ا ِ د ِري ِس ُّي :كان فاضالً ثقة ،كثير الحديث حسن الرواية(.)7
قلت :ثقة.








بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
س ْي ٍن َّ
الن ْوَفلِ ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي ُح َ
صِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
ار ُّ
أ َُبو َب ْك ٍر ُ
بن َع ْم ٍرو األَ ْن َ
عمر ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
ي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
ُم ِو ُّ
بن َمْرَو َ
بن َع ْبد َ
ان األ َ
ُ َُ
بن الح ِ ِ
الم ْخُزْو ِم ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
بن َع ْب ِد َّ
أ َُبو َب ْك ٍر ُ
الر ْح َم ِن ِ َ
ارث َ

) (1جككاء

(.)2718

ترجمته ،حديث رقم (.)1

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريج أيض كاً :مككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد أب كو نعككيم فككي "المسككند المسككتخرج " ،ح

ِ ِ
ِ ِ
يم ُّ
يم ب ُكن ال َح َس ِكن ال ِمق َس ِكم ُّي ،قثنكا
الزه ِر ُّ
ي ،قثنا إب َكراه ُ
) (2مثل الحديث :هو قول ا مام أبو عوانة االسفراييني (رحمه اهلل) في مستخرجهَ :ح َّدثََنا أَُبو إب َراه َ
ِ
َن أََبكا َبك َكر ب َكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن َعم ِكرو ب ِكن َحكزمَ ،ح َّدثَكهُ أ َّ
كي ،أ َّ
َن ُع َم َكر ب َكن َعبكد ال َع ِزي ِكز
كال :أَخَب َرنِكي اب ُكن أَبِكي ُح َسكين ال َم ِّك ُّ
َّاج ب ُكن ُم َح َّمكدَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
َحج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َّدثَهَُ ،عكن أَبِكي َبك ِكر ب ِكن َعبكد ال َّكرح َم ِنَ ،عكن َحكديث أَبِكي ُه َري َكرةََ ،ع ِكن َّ
"الر ُجكل ُيع َكد ُم إِ َذا ُوج َكد عن َكدهُ ال َمتَكارُ بِ َعينكه لَكم
كي -صكلى اهلل عليكه وسكلمَ -ع ِكن َّ
النبِ ِّ
ِ
ِ
ِ
يُفَِّرقهُ ،فَِإَّنهُ لِص ِ
ِّ
ِ
كال:
ُّكوب ال ُمَنكث ُّ
وسكى ب ُكن طَكارا ،قَ َ
كي قثنكا َسكع ُ
اعكهُ"َ ،ح َّكدثََنا أَبُكو الهَيكثَِم َزَك ِريَّكا ب ُكن َيحَيكى ب ِكن أَي َ
احبِ ِه الَّ ِكذي َب َ
يد ب ُكن ُسكلَي َم َ
ان السَّكقَط ُّي ،قثنكا ُم َ
َ
َوَذ َك َر اب ُن ُج َكريج َع ِكن اب ِكن أَبِكي ُح َسكين ،أََّنكهُ أَخَب َكرهُ بِِإس َكن ِاد ِهَ ،ع ِكن َّ
الر ُج ِكل ُيع َكد ُم" :إِ َذا ُو ِج َكد ِعن َكدهُ ال َمتَكارُ بِ َعينِ ِكه َلكم
كال ِفكي َّ
كي -صكلى اهلل عليكه وسكلمَ -ق َ
النبِ ِّ
ُي َفِّرقهُ؛ إَِّنهُ لِص ِ
اعهُ" ،مستخرج أبو عوانة ( ،)307-306/12كتاب البيور ،باب ذكر الخبر الدال علكى أن الرجكل إذا بكار مكن رجكل متاعكا
احبِ ِه الَّ ِذي َب َ
َ
وال يعلم أنه مفلس ،ثم وجده مفلسا أو كان مليكا ثكم أفلكس ،فيحكدث المشكتري فكي بعكض المتكار وصكرفه فكي شكيء آخكر أن لكه فيكه أسكوة الارمكاء يقسكم

ذلك بينهم ،ح ( ،)5663ح (.)5664

) (3أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ، ) 307/12كتاب البيور ،باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا بار من رجل متاعا وال يعلم أنكه مفلكس ،ثكم
وجده مفلسا أو كان مليا ثم أفلس ،فيحدث المشتري في بعض المتار وصرفه في شيء آخر أن له فيه أسوة الارماء يقسم ذلك بينهم ،ح (.)5665
َّمرَقن ِدي :نسبة إلى سمرقند المدينة المشهورة بما وراء النهر ينسب إليها خلا كثير من العلماء ولها تاري معروف
) (4الس َ
(ابن األثير :اللباب .)137/2
) (5الخطيب البادادي :تاري باداد (.)58/8
) (6الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (.)345/5

) (7الخطيب البادادي :تاري باداد (.)58/8
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تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)4بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ والحديث أخرجه ا مام مسلم في صحيحه من طريا هشام بن سليمان المخزومي.
حديث رقم80 :

ِ
ان،
ال :ثََنا أَبِي َق َ
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا اب ُن أَبِي َم َسَّرةََ ،ق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال :ثََنا ه َش ُ
الَ :ح َّدثَنِي أ َُبو ُّ
الزَبي ِر ،أََّنهُ َس ِم َع َجابِ َر ب َن َعب ِد اللَّ ِه ،بِ ِمثلِ ِه(.)2( ،)1
َع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر على تخريج لهذا الحديث عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل (.)3

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح أو تعديل.

كال :ثََنكا اب ُكن
) (1مثله :هو قول ا مام أبو عوانة االسفراييني (رحمه اهلل) فكي مسكتخرجهَ :ح َّكدثََنا َي ِزي ُكد ب ُكن ِس َكنان الَبص ِكر ُّ
كال :ثََنكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن َبككرَ ،ق َ
يَ ،ق َ
َّ
ِ
ض الط ِريك ِ
كادةََ ،حتَّكى إِ َذا ُكَّنكا بِ َكبع ِ
ُج َريجَ ،ع ِن أَبِي ُّ
صكرَنا بِح َم ِ
كار
الزَبي ِر ،أََّنهُ َس ِم َع َجابِ َر ب َن َعب ِد اللَّ ِه ،قَ َ
كال" :أَقَبلَنكا ِم َكن ال َم ِد َين ِكةَ ،وَنح ُكن ُحك ُرم إِالَّ أََبكا قَتَ َ
اَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َّ
كب،
وس َكنا ،قَ َ
ان َههَُنا أَبُو قَتَ َ
امكهَُ ،وَرك َ
َوحشَ ،يي ُك ُل" ،قُلَنا لَو َك َ
اء ،فََن َكس َكنا ُرُء َ
ادةَ ألَط َع َمَناهُ ،إذ َج َ
"مكا َشكينُ ُكم"َ ،فلَكم نُ َكل َمكهُ ،فََنظَك َر فَكإ َذا هُ َكو بكه ،فَ َشكد ح َز َ
كالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِّ
كاء بككه فَيَ َكلَنككا" مسكتخرج أبكو عوانككة ( ،)574 /15كتككاب
فَ َسكقَطَ َسككوطَهُ ،قَك َ
كال"َ :ن ِاولُونيكه" ،قُلَنككا الَ َنف َعك ُل" ،فَتََن َاولَكهُ بك ُكزج ُرم َحككهُ ،فَ َشككد َعلَيكه فَككو َ
ا ظَهككره ،فَ َج َ
الوحشي ،وأكل لحمهَا ،ولحم الخيل والفرس ،وتحريم أكل الحمر األهلية ،وبيان العلة التي لهَا نهى ،ح (.)8078
الصيد ،بيان إباحة صيد ُ
الح ُمر َ
الوحشكي ،وأككل لحمهَكا ،ولحكم الخيكل والفكرس ،وتحكريم أككل
) (2أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ،)575 /15كتاب الصيد ،بيكان إباحكة صكيد ُ
الح ُمكر َ

الحمر األهلية ،وبيان العلة التي لهَا نهى ،ح (.)8079
) (3أخرج البخاري ،ح(" ،)182و مسلم ،ح( )1196/56هذا الحديث من مسند أبي قتكادة الحكارث بكن ربعكي األنصكاري ،ولكيس مكن مسكند جكابر بكن
عبد اهلل -رضي اهلل عنهما.-
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حديث رقم81:

ِ
ان،
ال :ثََنا أَبِيَ ،ق َ
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا اب ُن أَبِي َم َسَّرةََ ،ق َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال :ثََنا ه َش ُ
()1
كال (َ :)2وأَخ َب َرنِكي َعم ُكرو ب ُكن ِد َينكارَ ،عكن َجكابِر ،بِ َنح ِكوِه (َ ،)3ع ِكن َّ
كي ()
النبِ ِّ
َع ِن اب ِن ُج َريج ،بِِإس َن ِاد ِه ِمثلَه  ،قَ َ
ِمثَلهُ (.)4

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)1

ااسناد األول:

-1خ ،)128/4( ،ح( ،) 59( ،)3304كتاب بدء الخلا ،باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال،

مختص ك ك ك ك ًار ،و( ،)111/7ح( ،)74( ،)5623كتك ك ك ككاب األش ك ك ك كربة ،بك ك ك ككاب تاطيك ك ك ككة ا نك ك ك ككاء ،وم،)1595/3( ،

ح( ،)36( ،)2012/97كتاب األشربة ،)12( ،باب األمر بتاطية ا ناء وايكاء السكقاء ،...مكن طريكا روح
ا بن عبادة عن ابن جريج به ،متقارب األلفاظ وفيه زيادة.

-2د ،)339/3( ،ح( ،)25( ،)3731كتاب األشربة ،باب في إيكاء ا نية ،وس ،)274/9( ،ح(،)10513
( ،)53كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما يقول إذا أراد أن يخمر آنيته ،ويالا بابه ،ويطفئ سكراجه مختصكرا،

وحم ،)321/22( ،ح( ،) 14434من طريا يحيي بن سعيد القطان عن ابن جريج به ،بنحوه (.)5

كاج ب ُكن ُم َح َّمكد ،ح،
) (1بإسناده مثله :هو قول ا مام أبو عوانة االسفراييني (رحمه اهلل) في مستخرجه َ :ح َّدثََنا ِه َال ُل ب ُكن ال َع َكال ِء َّ
الرقِّ ُّ
كيَ ،ق َ
كال :ثََنكا َح َّج ُ
َّ
َّ ِ
ي ،قَثََنا أ َُبو َع ِ
َو َح َّدثََنا َعبَّاس ُّ
الد ِ
كان ُجكن ُح اللي ِكل ،أَو أَم َسكيتُم،
ور ُّ
ال :قَ َ
اصمِ ،ك َال ُه َماَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َعطَاءَ ،عن َجابِر ،قَ َ
ال َر ُسو ُل اللكه (" :)َإِ َذا َك َ
ِ
َّ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ان َال ُيفكتَ ُح َب ًابكا ُمالَقًكا،
وهمَ ،وأَغلقُوا األَب َو َ
اعة م َن الليل ،فَ َخل ُ
ب َس َ
ان َينتَش ُر ح َينئذ ،فَِإ َذا َذ َه َ
ابَ ،واذ ُك ُروا اس َم الله ،فَكِإ َّن الشكيطَ َ
فَ ُكفُّوا صبَي َان ُكم ،فَِإ َّن الشيطَ َ
ِ
ِ
يح ُكم" مسككتخرج أبكو عوانكة ( ،)303/16ح ( ،)8603كتكاب األشكرية،
صكابِ َ
َوأَو ُككوا ،آنَِيكتَ ُكمَ ،واذ ُك ُكروا اسك َكم اللَّ ِكهَ ،ولَكو أَن تَع ُر ُ
ضكوا َعلَيككه َشكيًئاَ ،وأَطفئُكوا َم َ
بيكان األخبككار الموجبكة تاطيككة ا نكاء ،وايكككاء السككقاء ،واطفكاء المصككابيح عنكد النككوم ،وغلكا األبكواب ،وامسككاك الصكبيان عنككد المسكاء ،والككدليل علككى أن
تاطية ا ناء ،وايكاء السقاء بالليل أوجب منه النهار.
) (2القائل :وهو ابن جريج.

) (3بنحككوه :نحككو حككديث عطككاء بككن أبككي ربككاح عككن جككابر رضككي اهلل عنككه ،مسككتخرج أبككو عوانككة ( ، )303/16ح ( ، )8603كتككاب األش كرية ،بيككان
األخبار الموجبة تاطية ا ناء ،وايكاء السقاء ،واطفكاء المصكابيح عنكد النكوم ،وغلكا األبكواب ،وامسكاك الصكبيان عنكد المسكاء ،والكدليل علكى أن تاطيكة

ا ناء ،وايكاء السقاء بالليل أوجب منه النهار.

) (4أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ، )304/16كتاب األشرية ،بيان األخبار الموجبة تاطيكة ا نكاء ،وايككاء السكقاء ،واطفكاء المصكابيح عنكد النكوم،
وغلا األبواب ،وامساك الصبيان عند المساء ،والدليل على أن تاطية ا ناء ،وايكاء السقاء بالليل أوجب منه النهار ،ح (.)8604

) (5جككاء

متابعككة لهشككام ب ككن سككليمان المخزومككي عككن اب ككن جككريج أيضككاً :مككن قب ككل محمككد بككن عبككد اهلل األنص ككاري عنككد البخككاري فككي" ص ككحيحه"،

( ،)123/4ح( ،) 3280ومكن قبكل الضكحاك بكن مخلكد عنكد الطحكاوي عنكد مسكلم فكي" صكحيحه" ،)1595/3(،ح( ،)2012/97والنسكائي فكي "سككننه"،
( ،)274/9ح(.)10514
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ااسناد الثاني:

-1خ ،)128/4( ،ح( ،)59( ،)3304كتاب بدء الخلا ،)15( ،باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شكعف

الجبال ،وم ،)1595/3( ،ح( ،)2012/97كتاب األشربة ،)12( ،باب األمر بتاطية ا ناء وايكاء السقاء،
واغككالا األب كواب ،وذكككر اس ككم اهلل عليهككا ،واطفككاء السك كراج والنككار عنككد النككوم ،وك ككف الصككبيان والمواشككي بع ككد

المارب ،كالهما من طريا روح بن عبادة  ،وس ،)274/9( ،ح( ،)53( ،)10514كتاب عمل اليوم والليلة،

باب ما يقول إذا أراد أن يخمر آنيته ،ويالا بابه ،ويطفئ سكراجه ،مكن الضكحاك بكن مخلكد جمكيعهم عكن ابكن

جريج به ،قلت :ولم يسوقوا لفظه ،بل ذكروا ،أنه نحو حديث عطاء ،إال أنه ال يقول" :اذكروا اسم اهلل "

درجة الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح أو تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هكذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم82:

قال

الَ :ح َّدثََنا ِه َشامَ ،عكن
الَ :ح َّدثََنا أَبِيَ ،ق َ
ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا اب ُن أَبِي َم َسَّرةََ ،ق َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
كي
ُج َريجَ ،ق َ
ال :أَخ َب َرني ُع َبي ُد الله ب ُن ُع َم َرَ ،عن ُع َم َر ب َن َنافع ،أَخ َب َرهَُ ،عن َنافع ،أَنهُ َسم َع اب َن ُع َم َر َرض َ
ول اللَّ ِه (َ )ي ْن َهى َع ِن القََز ِع (.)2(" )1
س َ
"س ِم ْع ُ
ت َر ُ
َعنهُ َما َيقُو ُلَ :

اب ُن
َّ
اللهُ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 عب ْي ُد اللَّ ِه ْب ُن عمر ْب ِن ح ْفص ْب ُن ع ِ
اصِم ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
اب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)45
َ
َُ
َ ُ
ُ ََ
()3
ي ،مولَى ْاب ِن عمرِ :ثقَ ٌة ،م َ ِ ِ ِ
ِ
ص ْو ِر .خ م د س ق .
الع َد ِو ِّ َ ْ
الم ْن ُ
ُ ع َمر ْبن َناف ٍع َ
ات في خالَفَة َ
َ
ُ ََ
اف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:

-1خ ،)163/7( ،ح( ،) 77( ،)5920كتاب اللباس ،باب القزر ،من طريا مخلد بن يزيكد عكن ابكن جكريج،
بلفظه ،وفيه زيادة (.)4

-2س ،)313/8( ،ح( ،) 52( ،)9255كتاب الزينة ،باب االختالف عن عبيد اهلل فيه ،مكن طريكا الحجكاج
بن محمد المصيصي عن ابن جريج به ،بلفظه ،ولم يذكر عمر بن نافع ،وقال ابن حجر :وقد وافا مخلد بن

) (1القزر :هو أن يحلا الرأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة ،تشبيهًا بقزر السحاب (ابن األثير :النهاية .)59/4
) (2أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ،)130/17كتاب الباس ،بيان حظر حلا بعض رأس الصبي وترك بعضه ،ح (.)9313
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)417
) (4جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبكل موسكى بكن طكارا عنكد ابكن حبكان فكي "صكحيحه" ،ح( ،)5506و مكن

قبل الحجاج بن محمد المصيصي عند البيهقي في "شعب ا يمان" ،ح(.)6063
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يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارا في " السنن " عن ابن جريج ،وأخرجكه أبكي عوانكة وابكن حبكان

في " صحيحيهما " من طريقه (.)1

قلددت :موسككى بككن طككارا لككم يككرو لككه أحككد مككن أصككحاب السككنن إال النسككائي ( ،)2وهككذا الحككديث بعينككه لككم يككروه
النسككائي مككن طريقككه ،وال ع كزاه إلى كه الحككافظ المككزي فككي " أط ارفككه "( ،)3إنمككا أخرجككه النسككائي ح( ،)9255عككن

الحجاج بن محمد ،عن ابن جريج به ،بإسقاط ذكر عمر بن نافع .وقال ابن حجر أيضاً :وأخرجه أبو عوانكة

أيضك ًا مككن طريككا هشكام بككن سككليمان عككن ابكن جكريج ،وكككذلك قكال حجككاج بككن محمككد عكن ابككن جكريج ،وأخرجككه
النسائي وا سماعيلي وأبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج من طريقه لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية
النسائي ومن رواية ألبي عوانة أيضاً ،وقد صرح الدارقطني في العلل بكين :حجكاج بكن محمكد وافكا مخلكد بكن

يزيد على ذكر عمر بن نافع( ، )4وأخرجكه النسكائي مكن روايكة سكفيان الثكوري علكى االخكتالف عليكه فكي إسكقاط

عمر بن نافع واثباته ،وقال :إثباته أولى بالصواب ،وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد اهلل بن

عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مقلوب وانما هو عند حماد بكن زيكد عكن عبكد الكرحمن السكراج عكن

نافع أخرجه مسلم ،وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماج ه وابن حبان وغيرهم مكن طكرا متعكددة عكن عبيكد اهلل
بن عمر بإثبا

عمر بن نافع ،ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد اهلل بن

عمر بإسقاطه وكينهم سلكوا الجادة ألن عبيد اهلل بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه ،والعمدة على

من زاد عمر بن ناف ع بينهما ألنهم حفاظ وال سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه كابن جريج واهلل أعلم (.)5

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح أو تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هكذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم83:

َّ ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ان،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو عوانة ا سفراييني (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أ َُبو َيح َيى ب ُن أَبي َم َس َّرةََ ،حدثََنا أَبيَ ،حدثََنا ه َش ُ
ع ِن اب ِن جريج ،قَا َل :أَخبرنِي إِسم ِ
اعي ُل َيعنِي اب َن ُعلََّيةََ ،عن َعب ِد ال َع ِز ِ
صهَيب َمولَى أ ََنسَ ،عن أ ََنس ،قَكا َل" :
َ
يز ُ
بن ُ
ََ
َُ
َ
ت َّ
ده؟ ".
الن ِب َّي (َ )ع ْ
ش ْي ٍء فَ َع ْلتُ ُه :لِ َم فَ َع ْلتَ ُه؟ َوال ِفي َ
ين ،فَ َما قَا َل لِي ِفي َ
ش ْي ٍء لَ ْم أَف َْع ْل ُه :لِ َم لَ ْم تَ ْف َع ْل ُ
ش َر ِس ِن َ
َخ َد ْم ُ
َز َاد معمر(" :)6ما ِ
س َّب ًة قَطُّ " (.)7
س َّبني َ
َ َ
َ َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

ترجمته ،حديث رقم (.)76

) (1ابن حجر :فتح الباري (.)364/10
) (2المزي :تهذيب الكمال (.)80/29

) (3المزي :تحفة األشراف (.)8034( ، )157/6

) (4الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)78/13
) (5ابن حجر :فتح الباري (.)364/10

) (6لم يذكر معمر في السند  ،وأشار إلى روايته تعليقاً.

) (7أبو عوانة :مستخرج أبو عوانة ( ،)174 /18كتكاب المناقكب ،بيكان حسكن خلكا رسكول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسكلم ،-واحتمالكه مكن خدمكه ،ولكين

جانبه لهم ،ح (.)10230
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بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
داب ِن علَ َّيد َةِ :ثقَد ٌة ح ِ
بن إِ ْبر ِ
 إِ ِ
بن ِم ْق ٍ
اه ْي َم ِ
دافظٌ،
ص ِر ُّ
َس ِد ُّ
ي َم ْوالَ ُه ْم ،أ َُبو ِب ْ
الم ْعُرْو ُ
َ
فِ :ب ْ ُ
ش ٍر َ
الب ْ
ْ
سم األ َ
َ
يَ ،
س َماعْي ُل ُ َ
()1
ِ
ال ٍث وِتس ِع ْي َن ،و ُهو ْاب ُن ثَ َ ٍ
س َن ًة .ع .
َم َ
س َن َة ثَ َ َ ْ
الث َوثَ َمان ْي َن َ
َ َ
ات َ
()2
س َن َة ثَالَ ِث ْي َن .ع (.)3
الب َن ِان ُّي ِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
الع ِزْي ِز ُ
ص َه ْي ٍب ُ
ات َ
بن ُ
َ ع ْب ُد َ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

رواه أبي محمد الفاكهي في "الفوائد" ،)173( ،ح ( ،)41وتمام الرازي في "الفوائد" ،)210/2( ،ح (،)1550
ول اللَّ ِه ( )ثِنتَي َعش َرةَ َس َنةً ،".ورواه
من طريا أبو يحيي ابن أبي مسرة عن أبيه به ،مثله بلفظ" َخ َدم ُ َر ُس َ
أيض ًا الخطيب البادادي في موضح أوهام ،)259/2( ،من طريا موسكي بكن طكارا اليمكاني عكن ابكن جكريج
به ،بنفس اللفظ.
وأخرجه:

-1طكس ،)91/9( ،ح( ،)9220وأخكالا النبككي ،)193/1( ،ح( ،)52مكن طريكا موسككي بكن طكارا اليمككاني
ِِ
"خ َدم ُ رس َ َّ ِ
ين ،وقكال ابكن حجكر :أخرجكه ا ِ سكماعيلي مكن
عن ابن جريج به ،مثله بلفظ َ
ول الله (َ )عش َر سن َ
َُ
طريا ابن جريج ،قال :أخبرني إسماعيل وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية راويكه فكي هكذا البكاب بلفكظ وال
لشيء لم أفعله لِم لَكم تفعلكه ،وهكذا مكن روايكة األككابر عكن االصكاغر فكان ابكن عليكة مشكهور بالروايكة عكن ابكن
جريج فروى ابن جريج هنا عن تلميذه(.)4

قلت :أما رواية "ثنتي عشرة سنة" فهو خطي ظاهر في الرواية ،قال ا مام النووي :أما قولكه تسكع سكنين وفكي
أكثر الروايا

عشر سنين فمعناه أنها تسع سنين وأشهر فإن النبي -صلي اهلل عليه وسكلم -أقكام فكي المدينكة

عشر سنين تحديدًا ال تزيد وال تنقص وخدمه أنس في أثناء السنة األولي ففي روايكة التسكع لكم يحسكب الكسكر

بل اعتبر السنين الكوامل وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة وكالهما صحيح وفي هذا الحديث بيكان كمكال

خلقه -صلى اهلل عليه وسلم -وحسن عشرته وحلمه وصفحه(.)5

أما رواية معمر لم يخرجها البخاري وال مسلم وال أحمد ،ولم يسا أبو عوانة إسنادها في هذا الباب وأخرجها:

-1عككب )443 /9( ،ح( ،)28( ،)17946كتككاب العقككول بككاب ضككرب النسككاء والخككدم ،وحككم،)334 /20( ،

ح( ،)13034عككن معمككر عككن ثاب ك
صحيح.

عككن أنككس ،الحككديث وفيككه الزيككادة" :ال واهلل مككا سككبَّني سككبَّة قككط" .وسككنده

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)107
البَن ِانى :نسبة الى بنانة وهو بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب وصار بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة (السمعاني :األنساب .)330/2
)ُ (2
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)357
) (4ابن حجر :فتح الباري.)254/12( ،

) (5النووي :شرح النووي على مسلم ( ، )71/15انظر ابن حجر :فتح الباري (.)460-459/10
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح أو تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هكذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم84:

كالَ :ح َّكدثََنا
كوب ب ُكن ُح َميكد َق َ
قال ا مام أبكو جعفكر الطحكاوي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أَح َم ُكد ب ُكن َد ُاوَد َق َ
كالَ :ح َّكدثََنا َيعقُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
كي
يدَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن ِد َينكارَ ،ع ِكن ال َح َس ِكن ب ِكن ُم َح َّمكدَ ،عكن َعلِ ٍّ
يم ب ِن َي ِز َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ان ال َمخ ُزوم ُّيَ ،عن إب َراه َ
ه َش ُ
ول ِ
الناس :لَع َن اهلل قَ ِ
ِ
ِ
ِ
ضي اهللُ َعنهُ :أ َّ
الس ْد ِر(َ " )1وال َح َس ُن ب ُن
اط َع ِّ
اهلل ( )قَ َ
َن َر ُس َ
ال لَهُ " :قُ ْم َيا َعل ٌّي فَآذ ِن َّ َ َ
ُ
َر َ
ُم َح َّمد َلم َيس َمع ِمن َعلِ ٍّي َوَلم ُيوَلد ِفي َزِم ِن ِه(.)2
دراسة رجال ااسناد:
ِ ()3
بن موسى ،أَبو ع ْب ِد ِ
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَ َم ِان ْي َن َو َم َائتَْي ِن(.)4
اهلل َّ
يَ ،م َ
 أْ
الس ُد ْوس ُّي َ ،
ُ َ
ص ِر ّ
الب ْ
ات َ
َح َم ُد ْب ُن َد ُاوَد ِ ُ ْ َ
وثقه ابن يونس المصري( ،)5وابن الجوزي(.)6
قلت :ثقة.






بن َك ِ
بن ُح َم ْي ِد ِ
اس ٍب :صدوا ،سبق
ب ُ
َي ْعقُ ْو ُ
إِ ْبر ِ
ي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)29
بن َي ِزْي َد القَُر ِش َّي ال ُخ ْو ِز ُّ
اه ْي ُم ُ
َ
ِ
بن د ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َع ْمُرو ُ
بن َعلِ ِّي ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)8
بن ُم َح َّم ُد ُ
س ُن ُ
َ
الح َ
ترجمته ،حديث رقم (.)30

تخريج الحديث:

-1حلية األولياء ،)179/3( ،وها ،)231/6( ،ح( ،)29( ،)11765كتاب المزارعة ،باب ما جاء في قطع

السدرة ،وطس ،)186/4( ،ح( ،)3932ج ميعهم من طريا هشام بن سليمان المخزومي عن إبراهيم بن يزيد
عن الحسن بن محمد عن أبيه به ،وقال أبو نعيم :هذا حديث غريب من حديث الحسن بن محمكد عكن أبيكه،

لم يرويه عنه إال عمرو وال عنه إال إبراهيم.
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه علتان :األولي :االنقطار ألن الحسن بن محمد لم يدرك علي بن أبي طالب

رضي اهلل عنه ،قلت :إن أباه محمكد بكن الحنفيكة ولكد فكي خالفكة أبكي بككر وقيكل فكي خالفكة عمكر إنكه ولكد فكي

شجر النبِا والنبا هو ثَ َم ُر السِّدر (ابن األثير :النهاية .)353/2
) (1السِّد ُرُ :
) (2الطحكاوي :شكرح مشككل ا ثكار ( ، )430\7بكاب بيكان مشككل مكا روي عكن رسكول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسكلم -فكي قطكع السكدر مكن نهكي ،ومكن

إباحة ،ح (.)2981
َّدو ِس ُّي :نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل (السمعاني :األنساب .)102/7
) (3الس ُ
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)673/6

) (5ابن يونس :تاري ابن يونس المصري (.)23/2

) (6الجوزي :المنتظم في تاري الملوك واألمم (.)345/12
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خالفة أبي بكر وقيل فكي خالفكة عمكر( ،)1وقكال ا مكام الطحكاوي :الحسكن بكن محمكد لكم يسكمع مكن علكي ولكم
يولد في زمنه ،والثانية :إبراهيم بن يزيد القرشي متروك الحديث.
حديث رقم85:

كي ال َخكال ُلَ ،ح َّكدثََنا اب ُكن أَبِكي
قال ا مام أبو جعفر الطحاوي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَح َم ُكد ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن ُمسكلِم ال َم ِّك ُّ
يد بعضهم علَى بعض ،لَم يبلُاه ُكلَّه رجل و ِ
ِ
احد
ُع َم َرَ ،ح َّدثََنا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي َعطَاءَ ،و َغي ُرهَُ ،ي ِز ُ َ ُ ُ َ َ
َ ُ َُُ َ
ِمنهم( ،)2عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اللَّ ِه ،ر ِ
كع َّ
كي (ِ )فكي َس َكفرَ ،و ُكنك ُ َعَلكى َج َمكل
النبِ ِّ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َمكاَ ،ق َ
َ
َ َ
كالُ :كنك ُ َم َ
َ
ُ
()3
ِ
ِ
ثِ َفال َ ،يقُو ُل :إَِّن َما ُه َو في آخ ِر ال َقوِمَ ،ف َمَّر بِي َّ
الَ " :ما لَ َك؟ "
الَ :جا ِبرَ ،ف َق َ
الَ " :م ْن َه َذا؟ " َق َ
النبِ ُّي (َ )ف َق َ
()4
،
كال" :معد َ ِ
ِ
َعطَ ْيتُددهُ،
كول اللَّ ِكه ،قَ َ
ديب ؟ " ُقلك ُ َ :ن َعكم َيكا َر ُسك َ
َع ِط ِنيد ِده " فَأ ْ
كال " :أ ْ
دك قَضد ٌ
ُقلك ُ  :إِِّنكي َعلَكى َج َمككل ثفَكال قَ َ َ َ
()6
()5
ال " :أَتَِبيع ِن ِ
ان ِمن َذلِ َك ال َم َك ِ
ول
يه؟ " ُقل ُ ُ :ه َو َل َك َيا َر ُس َ
ان ِفي أ ََّو ِل ال َقوِم ،قَ َ
َو َ
س ُه َ ،وَز َجَرهُ َ ،و َك َ
ُ
ضَرَب ُه َوَن َخ َ
َخذْتُ ُه ِبأَربع ِة َد َن ِانير ،ولَ َك ظَهرهُ( )7حتَّى ِ
ال :ب ْل ِبع ِن ِ
َّ ِ
آت َي ا ْل َم ِدي َن َة"(.)8
يه ،قَ ْد أ َ
َ
اللهَ ،ق َ َ ْ
َ َ
ََْ
ُْ
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن أ َُبو َعلِ ٍّي َّ
العطَّ ِ
بن َد ُاوَد ِ
سى ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ار(.)9
بن َع ْب ِد َّ
ف ْاب ُن َ
الن ْوَفلِ َّيُ ،ي ْعَر ُ
ش َب َاب َ
َح َم ُد ُ
 أْ
ان َ
بن ُم ْو َ
ذكره ابن أبي حاتم وقال :كتب عنه أبي بمكة في المذاكرة ولم يورد فيه جرح وال تعديل ( ،)10وترجم له الفاسي
ترجمة مختصرة ولم يذكر فيه جرح وال تعديل(.)11

قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1خ ( ،)100/3ح( ،)40( ،)2309كتاب الوكالة ،باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ،ولم يبين كم يعطي،
فيعطي على كم يتعارفه الناس ،من طريا المكي بن إبراهيم ،عن ابن جريج به ،بيلفاظ متقاربة ،وفيه زيادة.

) (1ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)354/9

) (2يزيد بعضهم على بعض :أي ليس جميع الحديث عنكد واحكد مكنهم بعينكه وانمكا عنكد بعضكهم منكه مكا لكيس عنكد ا خكر ،ووقكع لبعضكهم لكم يبلاكه
كلهم رجل واحد منهم" .لم يبلاه كله رجل" :أي لم يبلاه كله رجل :أي لم يسقه بتمامه فهو بيان منه لصورة تحمله

(ابن حجر :فتح الباري .)485/4

) (3جمل ثفال :هو البعير البطيء السير الثقيل الحركة (ابن األثير :النهاية .)215/1
)َ (4ق ِ
ب (ابن منظور :لسان العرب .)678/1
ضُ
يب :كل َنب ِم َن األَغصان ُيق َ
ض ُ
) (5نخسه :غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه (ابن منظور :لسان العرب .)228/6

وزَج َرهُ :أي حثها وحملها على السرعة ،وزجر البعير أن يقال له :حوب ،وللناقة :حل (ابن منظور :لسان العرب .)319/4
)َ (6
) (7ولك ظهره :أي لك أن تركبه حتى تقدم إلى المدينة (ابن حجر :فتح الباري .)317/5

) (8الطحاوي :شرح مشكل ا ثكار ( ، )241\11بكاب بيكان مشككل مكا روي عكن رسكول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسكلم -فيمكا ككان منكه فكي الجمكل الكذي

ابتاعه من جابر بن عبد اهلل له ركوبه إلى المدينة :هل كان ذلك بشرط وقع البيع بيه وبينه عليه أم بخالف ذلك ،ح (.)4412
) (9ابن عساكر :تاري دمشا (.)345/5

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)73/2
) (11الفاسي :العقد الثمين (.)174/3
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-2م ،)1224/3( ،ح( ،)22( ،)715/117كتاب المساقاة ،)21( ،باب بيع البعير واستثناء ركوبه ،وحم،

( ،)417/23ح( ،)15276كالهما من طريكا يحيكي بكن زكريكا بكن أبكي ازئكدة عكن ابكن جكريج بكه مختصك ًار ،

قلت :وقد اختلف الرواة في تحديد ثمن الجمل ،والقو ُل فيه ما قاله القرطبي حيث قال :اختلفوا في ثمن الجمل
اختالفا ال يقبل التلفيا وتكلف ذلك بعيد عن التحقيا وهو مبني على أمر لم يصح نقله وال استقام ضبطه مع
أنه ال يتعلا بتحقيا ذلك حكم وانما تحصل مكن مجمكور الروايكا
عند الوفاء زيادة معلومة وال يضر عدم العلم بتحقيا(.)1

أنكه باعكه البعيكر بكثمن معلكوم بينهمكا وزاده

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن محمد بن موسي المكي لم أقكف لكه علكى جكرح

وال تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذا الرواية وغيرها ،فانتف
(.)2

علة تدليسه ،والحديث متنه صحيح

حديث رقم86 :

ِ
النع َم ِ
قال ا مام أبو جعفر الطحاوي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ُّ
كام ب ُكن
ال :ثنا ال ُح َمي ِكد ُّ
ي َق َ
انَ ،ق َ
كال :ثنكا ه َش ُ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،عن طَ ُاوسَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاسِ ،مثلَهُ (َ )3غي َر أََّنكهُ لَكم
ُسلَي َم َ
ِ
ِ
ضي اهللُ َعنهُ َيرِوي َع ِن َّ
درَةَ ِبدالَّ ِتي
ده قَ َت َدل ا ْل َم ْأ
النبِ ِّ
كي ( :)أ ََّن ُ
َيذ ُكر َقوَلهُ َوأَن تُق َت َل َم َك َانهَا َفهَ َذا َح َم ُل ب ُن َمالك َر َ
ِ
سطَ (.)5(" )4
قَ َتلَتْ َها ِبا ْلم ْ

دراسة رجال ااسناد:
ِ ِ (ِ )6
ِ ِ
ان ِ ِ
بن ُّ
الن ْع َم ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
أخر.)7(.
الم ْقدس ُّي  :ثقَ ٌة متَ ٌ
بن َبش ْي ٍر ،أ َُبو َع ْبد اهلل َ
الزب ْي ِر ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
ي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)75
الح َم ْي ِد ُّ
اهلل ُ
سى ُ
بن ُّ َ
َ
بن ع ْي َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
طاوس ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
َ 
س َ
بن َك ْي َ
ان َ

) (1ابن حجر :فتح الباري (.)321/5

) (2جككاء متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جكريج أيض كًا :مككن قبككل الحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد أبككو عوانككة فككي "المسككتخرج"،
ح( ،)4017ح(.)4849
كال :ثنكا أ َُبكو َع ِ
كال:
اصكمَ ،عك ِن اب ِكن ُج َكريجَ ،ق َ
) (3مثله :هو قول ا مام أبو جعفكر الطحكاوي (رحمكه اهلل) فكي شكرح معكاني ا ثكار :ح َّكدثََنا اب ُكن َمكرُزواَ ،ق َ
كول اللَّكهِ
َّ ِ ِ
ِ
كاء ر ُس ِ
ِ
ضي اللَّهُ َعنهَُ ،ن َش َد َّ
ِ ِ
َّ
اس أَي َسكيَلَهُم َوأَق َس َكم َعلَكي ِهم قَ َ
الن َ
ض ََ
أَخَب َرني َعم ُرو ب ُن د َينارَ ،عن طَ ُ
اوسَ ،عن ابن َعبَّاس ،أَن ُع َم َر ب َن ال َخطاب َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام َح َم ُل ب ُن َمالك ب ِن َّ
( :)في ال َجن ِ
ضكى َر ُسكو ُل
ال :إنِّي ُكن ُ َبي َن ام َأ
الناب َاة ،فَقَ َ
ض َكرَب األُخ َكرى بمسكطَح فَقَتَلَتهَكا َو َجن َينهَكا فَقَ َ
كرَتَي ِنَ ،وِا َّن إح َكداهُ َما َ
ين ،فَقَ َ
ِ
ِ
ِ
اللَّك ِكه (ِ :)فككي ال َجنككين باُك َّكرةَ ،وأَن تُقتَك َكل َم َك َانهَككا " شككرح معككاني ا ثككار ،) 188/3( ،كتككاب الجنايككا  ،بككاب شككبه العمككد الككذي ال قككود فيككه مككا هككو ،ح
(.)5033
)ِ (4
المسطَح :عمود من أعمدة الخباء (ابن األثير :النهاية .)365/2

) (5الطحاوي :شرح معاني ا ثار ، )188/3( ،كتاب الجنايا  ،باب شبه العمد الذي ال قود فيه ما هو ،ح (.)5034
المق ِد ِسي :نسبة إلى بي المقدس (السمعاني :األنساب .)389/12
)َ (6
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)510
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تخريج الحديث:

-1د ،)191/4( ،ح( ،) 38( ،)4572كتاب الديا  ،باب دية الجنين ،وجه ،)882/2( ،ح(،)21( ،)2641
كتاب الديا  ،) 11( ،باب دية الجنين ،من طريا الضحاك بن مخلد ،وس ،)332/6( ،ح(،)39( ،)6915
كتاب القسامة ،باب جنين المرأة ،مكن طريكا الحجكاج بكن محمكد المصيصكي ،وحكم ،)404/5( ،ح(،)3439

( ،)287/27ح( ،) 16729محمكد بككن بكككر وعبكد الككرزاا الصككنعاني ،جمكيعهم عككن ابككن جكريج بككه ،وقككال ابككن
جكريج فككي روايكة أحمككد :فقلك

لعمكرو :أخبرنككي ابكن طككاووس عككن أبيكه كككذا وككذا ،يعنككي بككذلك مكا أخرجككه عبككد

الكرزاا فككي "مصككنفه" ( ،)57/10ح( ،) 18342عكن ابككن جكريج ،عكن ابككن طككاووس ،عكن طككاووس قككال :ذكككر
لعمر بن الخطاب قضاء رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في ذلك ،فيرسكل إلكى زوج المكرأتين ،فكيخبره أنمكا
ضكرب

إحكدى امرأتيكه األخكرى بعمككود البيك  ،فقتلتهكا وذا بطنهكا ،فقضككى رسكول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسككلم-

بديتها وغرة في جنينها ،فكبر عمر ،وقال :إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .فقال عمرو بن دينكار :لقكد

شككتني.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي السند إلى الصكحيح لايكره،
وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية أبي دواد وغيرها ،فانتف علكة تدليسكه ،إال أن قولكه" :وأن تقتكل بهكا"
شاذ ،فقد تفرد به عمرو بن دينار ،ثم شك فيه لما ُذ ِك َر له خالفه ،فثب بكذلك أن ذككر قتكل المكرأة القاتلكة فكي
هذا الحديث شذوذ ،والمحفوظ :أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة( ،)1ويشهد لما قال أحاديث الباب ،بل فكي
َّ ِ
رواية ذكرها ابن حجر في "الفتح" (َّ :)248 /12
بالارة توفِّي  ،فقضى رسكول اهلل
ضى عليها َّ
أن المرأةَ التي َق َ
بين ِمي ارثَها لبنيها وزوجها ،و َّ
صلى اهلل عليه وسلمَّ -العقل على عصبتها.
أن
َ
حديث رقم87 :

قال ا مام أبو جعفر الطحاوي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو َيح َيكى ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن َزَك ِرَّيكا ب ِكن ال َح ِ
كار ِث
()2
ِ
ال
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ف َذ َك َر بِِإس َن ِاد ِه ِمثَلهُ َ ،ق َ
ال :ثََنا أَبِيَ ،ق َ
ال َم ِّك ُّيَ ،ق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال :ثنا ه َش ُ
َقد َرَف َعهُ (.)3

ب ِكن أَبِكي َمي َس َكرةَ
أ َُبو َيح َيى َوأ ََراهُ

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1البيهقي :السنن الكبرى ( ،)198/8ح(.)16410

ال :ثنا أَُبكو َع ِ
اصكمَ ،عك ِن اب ِكن ُج َكريجَ ،عكن َعم ِكرو
ُمَّيةََ ،ق َ
) (2مثله :هو قول ا مام أبو جعفر الطحاوي (رحمه اهلل) في شرح معاني ا ثارَ :ح َّدثََنا أ َُبو أ َ
ب ِن مسلِمَ ،عن طَاوسَ ،عن َعائِ َشةََ ،عن ر ُس ِ
ث لَهُ " ،شرح معاني ا ثار ( ،)397/4كتكاب الفكرائض ،بكاب
ث َمن ال َو ِار َ
ال " :ال َخا ُل َو ِار ُ
ول اللَّ ِه ( )قَ َ
َ
ُ
ُ
مواريث ذوي األرحام ،ح (.)7429
) (3الطحاوي :شرح معاني ا ثار ( ، )397/4كتاب الفرائض ،باب مواريث ذوي األرحام ،ح (.)7431
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ِ ()1
ِ
َوهام .عخ م د ت س(.)2
َ ع ْمُرو ْب ُن ُم ْسلٍِم ا ْل َج َند ُّ
ق لَ ُه أ َ
ص ُد ْو ٌ
ي  ،الي َمان ِّيَ :
وثقه ابن معين( ،)3وذكره ابن حبان في الثقا ( ،)4وقال الساجي :صدوا يهم( ،)5وقكال ابكن المكديني :سكمع

يحيى بن سعيد القطان وذكر عمرو بن مسكلم ،فحكرك يكده ،وقكال :مكا أرى هشكام بكن حجيكر إال أمثكل منكه(،)6

وضك ككعفه أحمك ككد( ، )7وقك ككال فك ككي موضك ككع آخك ككر :لك ككيس هك ككو بك ككذاك ( ، )8وقك ككال ابك ككن معك ككين فك ككي موضك ككع آخك ككر(،)9

والنسائي( :)10ليس بالقوي ،وقال ابن معين أيض ًا :ال بيس به ( ،)11وقال ابن خراش( ،)12وابن حزم( :)13ليس
بشككيء ،وقككال ابككن عككدي :لككيس لككه حككديث منكككر جككداً( ،)14وقككال الككذهبي :صككدوا( ،)15وقككال أيض كاً :صككالح

الحديث(.)16

قلت :ضعيف.

 طَاوس ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق
س َ
بن َك ْي َ
ان َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)22

 ،)422/4( ، -1ح( ،) 27( ،)2104أبكواب الفكرائض ،بككاب مكا جكاء فككي ميكراث الخككال ،وس،)115/6( ،

ح( ،) 31( ،)6318كتاب الفرائض ،ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر عائشكة فكي توريكث الخكال ،مكن طريكا
الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به مرفوعاً إلى النبي -صلي اهلل عليه وسكلم ،-وقكال الترمكذي :هكذا حكديث
غريب ،وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة (.)17

الجندى :نسبة إلى جند وهي بلدة مشهورة باليمن (السمعاني :األنساب .)351/3
)َ (1

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص )427وقد تعقبه الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،وقاال :بل ضعيف يعتبر به ،فقكد ضكعفه أحمكد ،وابكن
معين في رواية الدوري وعبد اهلل بن أحمد عنه ،ويحيي بن سعيد القطان ،والنسائي ،وابن خراش ،وقال ابن الجنيد عكن ابكن معكين :ال بكيس بكه ،وقكال

ابن عدى ":وليس له حديث منكر جداً" ،وهذا يعني أنه يعتبر به ،وقال الذهبي :صدوا(تحرير تقريب التهذيب .)108/3
) (3ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)176/3
) (4ابن حبان :الثقا

(.)217/7

) (5ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)105/8

) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)260/6

) (7أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)385/1
) (8أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)494/2
) (9ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)100/3
) (10المزي :تهذيب الكمال (.)243/22
) (11المزي :تهذيب الكمال (.)243/22

) (12ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)105/8
) (13ابن حزم :المحلي با ثار (.)516/9

) (14ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)211/6
) (15الذهبي :ديوان الضعفاء (ص .)306
) (16الذهبي :ميزان االعتدال (.)289/3
) (17جكاء

متابعككة لهشككام بكن سككليمان المخزومككي عكن ابككن جكريج أيضكاً :مككن قبككل عبكد الككرزاا الصككنعاني واسكحاا بككن إبكراهيم السكمرقندي عنككد أبككو

عوانككة فككي "المسككتخرج" ،ح( ،)5639وح( ،)5640ومككن قبككل مخلككد بككن يزيككد عنككد الحككاكم فككي "المسككتدرك" ،ح( ،)8004وقككال الحككاكم :هككذا حككديث
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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-2س ،)115/6( ،ح( ،) 31( ،)6319كتككاب الف كرائض ،ذكككر اخككتالف ألفككاظ النككاقلين لخبككر عائشككة فككي توريككث

الخال  ،من طريا مخلد بن يزيكد الح ارنكي عكن ابكن جكريج بكه موقوفكاً( ،)1وقكال البيهقكي :هكذا هكو المحفكوظ مكن قكول
عائشككة موقوف كاً عليهككا ،وكككذلك رواه عبككد الككرزاا عككن ابككن ج كريج موقوف كاً ،وقككد كككان أبككو عاصككم يرفعككه فككي بعككض
الروايككا عنككه ثككم شككك فيككه ،فككالرفع غيككر محفككوظ واهلل أعلككم ،وقككال ابككن حجككر :أعلككه النسككائي باالضككطراب ورجككح

الدارقطني والبيهقي وقفه (.)2

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف؛ الضككطرابه والص كواب الوقككف كمككا قككال ا مككام الككدارقطني والبيهقككي ،وأحمككد بككن زكريككا بككن
الحارث بن أبي ميسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.

حديث رقم88:

َّ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
كام ب ُكن
قال ا مام أبو جعفر العقيلي (رحمه اهلل)َ :حدثََناهُ أ َُبو َيح َيى ب ُن أَبي َم َس َّرةَ قَا َلَ :حدثَني أَبي قَكا َلَ :حكدثَني ه َش ُ
ش َعيب َح َّدثَهُ أَ َّن َّ
َن اب َن َعج َال َن َح َّدثَهُ أ َّ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج قَا َل :أَخ َب َرنِي ِزَياد أ َّ
النبِ َّي ( )قَا َل"َ :ال
َن َعم َرو ب َن ُ
ُسلَي َم َ
ٍ ( )3
َّ
ش ْي َب ًة ِفي ِْ
تَ ْن ِتفُوا َّ
س ِّي َئة" .
اب َ
ب ،إِ َّن ُه َم ْن َ
س َالِم َكتَ َ
ش َ
الش ْي َ
اا ْ
س َنةًَ ،و َكف َر لَ ُه ِب َها َع ْن َ
ب اللَّ ُه لَ ُه ِب َها َح َ

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سد َّدرة :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق ترجمتككه ،حككديث رقككم
 أْ
َح َمد َدد بددن َزَكرَّيددا ْبددن ا ْل َحددارث ْبددن أَبددي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
( )5
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
س ْعد ِ
ت .ع .
بن َع ْبد َّ
ِ زَي ُ
اسان ُّي َن ِزْي ُل َم َّك َة ثَُّم الي َمن :ثقَ ٌة ثَْب ٌ
اد ُ
الر ْح َم ِن ال ُخ َر َ
بن َ
ِ
ِ
س َن َة ثَ َم ٍ
ان َوأَْرَب ِع ْدي َن .خدت
َح ِاد ْي َ
ق إِالَّ أ ََّن ُه ْ
ص ُد ْو ٌ
ث أَِبي ُه َرْي َرةََ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
اختلطت َعلَ ْيه أ َ
ات َ
الم َدن ُّيَ :
بن َع ْجالَ َن َ
م .)6(4

) (1جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :مكن قبكل عبكد الكرزاا الصكنعاني فكي "مصكنفه" ،ح( ،)16202وأبكو عوانكة فكي

"المستخرج" ،ح( ،)5641ومن قبل الضحاك بكن مخلكد عنكد الكدارمي فكي" سكننه" ،ح( ،)3020والكدارقطني فكي" سكننه" ،ح( ،)4115-4114والبيهقكي

في "السنن الكبرى" ،)353/6( ،ح(.)12215
) (2ابن حجر :التلخيص الحبير (.)183/3

) (3العقيلي :الضعفاء الكبير (.)230/2
اس ِانى :نسبة إلى خراسان وهي بالد كبيرة وأهل العراا يقولون إنها من الري إلى مطلع الشمس
)ُ (4
الخر َ
(السمعاني :األنساب .)70/5
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)219
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)496
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وثقه ابن سعد( ،)1وابن معين( ،)2وأحمد( ،)3والعجلكي( ،)4وأبكو زرعكة( ،)5وأبكو حكاتم( ،)6والنسكائي( ،)7والكدارقطني(،)8
وزاد ابن سعد :كثير الحديث ،وقال عبد اهلل بن أحمد بكن حنبكل :سكيل

أبكي عكن محمكد بكن عجكالن ،وموسكى بكن
( )9

جميعا ثقة ،وما أقربهما ،وكان ابكن عيينكة يثنكي علكي محمكد بكن عجكالن  ،وقكال
عقبة أيهما أعجب إليك فقال ً :
يسير كينه استصاره إنمكا عكابوه
أحمد أيضاً :ليس به بيس( ،)10وقال الساجي :هو الصدا لم يحدث عنه مالك إال ًا
باختالط حديث سعيد عليه( ،)11وقال يعقوب بن شيبة( ،)12وابن الملقن( ،)13والذهبي :صدوا(.)14

قلت :أرى أنه ثقة ،فقد وثقه جمع كبير من العلماء ،وقال الذهبي :حديثه إن لم يبل رتبة الصحيح ،فال ينحط
عن رتبة الحسن( ،)15إال أنه اتهم بعلتين:

األولى :االختالط:

قال البخاري عن يحيى القطان :ال أعلم إال إني سمع

ابن عجالن يقول :كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه

عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط على فجعلتها عن أبي هريرة( ،)16وقال أيضاً :ال عيب فيه
وهكو أحككد الثقكا

ال أنككه سكوي أحاديككث المقبكري ( ، )17وقككال ابكن معككين :ابكن عجككالن ثقكة أوثككا مكن محمككد بككن

عمرو بن علقمة ما يشكك فكي هكذا أحكد وككان داود بكن قكيس يجلكس إلكى ابكن عجكالن يكتحفظ عنكه ويقكال إنهكا

اختلطك

علككى ابككن عجككالن يعنككي فككي حككديث سككعيد المقبككري( ، )18وقككال أحمككد :كككان ثقككة إنمككا اضككطرب عليككه

حديث المقبري كان رجل جعل يصيره عن أبي هريرة( ،)19وذكره ابن حبان في الثقا  ،وقكال :قكد سكمع سكعيد
المقبري عن أبي هريرة وسمع عن أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجالن صحيفته ولم يميز بينهما

اخكتلط فيهكا وجعلهكا كلهكا عكن أبكي هريكرة  ،ولكيس هكذا ممكا يهكي ا نسكان بكه ألن الصكحيفة كلهكا فكي نفسكها

صحيحة ،فما قال ابن عجالن عن سكعيد عكن أبيكه عكن أبكى هريكرة فكذاك ممكا حمكل عنكه قكديماً قبكل اخكتالط

صحيفته عليه ،وما قال عن سعيد عن أبى هريرة فبعضها متصل صكحيح وبعضكها منقطكع ألنكه أسكقط أبكاه
) (1ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)431/5

) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)49/8

) (3أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)19/2
) (4العجلي :تاري الثقا

(.)274/2

) (5أبي زرعة الرازي :الضعفاء ألبي زرعة الرازي (.)932/3
) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)49/8
) (7المزي :تهذيب الكمال (.)101/26

) (8الدارقطني :سنن الدارقطني (.)312/1

) (9أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)19/2
) (10أحمد بن حنبل :سؤاال

أبي داود للمام أحمد (ص .)205

) (11مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)101/26
) (12المزي :تهذيب الكمال (.)271/10

) (13ابن الملقن :البدر المنير (.)129/4

) (14الذهبي :من تكلم فيه وهو موثا (ص.)165
) (15الذهبي :سير أعالم النبالء (.)320/6
) (16البخاري :التاري الكبير (.)196/1

) (17ابن قطان الفاسي :بيان الوهم وا يهام (.)586/5
) (18ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)49/8

) (19ابن المبرد :بحر الدم فيمن تكلم فيه ا مام أحمد بمدح أو ذم (ص.)190
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منها فال يجب االحتجاج عند االحتياط إال بما يروى الثقا المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة،

وانما كان يهي أمره ويضعف لو قال في الكل سعيد عن أبى هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذب ًا في الكبعض

ألن الكل لم يسمعه سعيد عن أبى هريرة فلكو قكال ذلكك لككان االحتجكاج بكه سكاقطا علكى حسكب مكا ذكرنكاه(،)1

وقال الدارقطني :إختلط عليه روايته عن سعيد المقبري ،والليث بن سعد ،فيما ذكر يحيي بن معين ،وأحمد بن

حنبل أصح الناس رواية ،عن المقبري ،وعن ابن عجالن ،عنه يقال :إنه أخذها عنه قديم ًا(.)2

الثانية :التدليس:

()3

ذكره ابن حجر من المرتبة الثالثة ،وقال :وصفه ابن حبان بالتدليس .
بن ع ْب ِد ِ
ٍ
الع ِ
بن َع ْم ِرو ِ
اهلل ِ
ش َع ْي ِب ِ
اص :ثقة ،سبق
بن ُ
َ ع ْمُرو ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
بن َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)24

-1د ،)85/4( ،ح( )32( ،)4202كتاب الترجل ،باب في نتف الشيب ،وحم( ،)256/11ح( ،)6675مكن
طريا يحيى بن سعيد القطان ،عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده.

درجة الحديث:

الحديث إسناده مرسل.
حديث رقم89:

ِ ِ
ِ ِ ِِ
صالِ ُح
يم ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن الهَيثَِم َق َ
الَ :ح َّدثََنا َ
قال ا مام أبو جعفر العقيلي (رحمه اهلل) :من َحديثه َما َح َّدثََناهُ إب َراه ُ
ي ،عن سهي ِل ب ِن أَبِي صالِح ،عن أَبِ ِ
ِ
الَ :ح َّدثَنِي سف َي ُ َّ
يهَ ،عن
ان َق َ
ب ُن ِمس َمار َق َ
َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
َ
ُ
ان الثوِر ُّ َ ُ َ
الَ :ح َّدثََنا ه َش ُ
()5
()4
َّ ِ
ده
ال :قَ َ
أَبِي ُه َري َرةَ قَ َ
سْ
ان َك َم ْدن َولَ َدتْ ُ
ق َ ،ولَ ْم َيْرفُ ْث َك َ
"م ْن َح َّج ا ْل َب ْي َ
ت أ َِو ْ
اعتَ َمَر َولَ ْم َي ْف ُ
ال َر ُسو ُل الله (َ :)
( )6
صورَ ،عن أَبِي َح ِازمَ ،عن أَبِكي ُه َري َكرةََ ،ع ِكن َّ
ال َّ
النبِك ِّي (َ ،)و ُه َكو
اس َع ِن الثَّوِر ِّ
أ ُّ
ُم ُه"َ ،وَق َ
يَ ،و َغي ِِره َعن َمن ُ
الن ُ
اب(.)7
َّو ُ
الص َ
دراسة رجال ااسناد:
اق ،وِقْي َل :أَبو القَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اسِم القَ ِط ْي ِع ُّي(.)9(،)8
ُ
يم ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن ا ْل َه ْيثَم ،أ َُبو إِ ْ
س َح َ َ
 إ ْبَراه ُ
وثقه الدارقطني وزاد صدوا( ،)10وقال الخطيب :كان حسن المعرفة بالحديث ،وثقة متيقظاً(.)11
قلت :ثقة.

) (1ابن حبان :الثقا

(.)386/7

) (3ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص.)44

) (2الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)153/8
) (4فلم يفسا :أي لم يي

بسيئة وال بمعصية (ابن حجر :فتح الباري .)382/3

) (5الرفث :هو الجمار ويطلا على التعريض به وعلى الفحش في القول  ،وقال األزهري :الرفكث اسكم جكامع لككل مكا يريكده الرجكل مكن المكرأة ،وككان

ابن عمر َيخصه بما خوطب به النساء (ابن حجر :فتح الباري .)382/3

) (6أخرجها مسلم (، )984/2ح ( ،)1530/438والترمذي ( ،)167/2ح ( ،)811وغيرهم من طرا عن منصور ن أبي حازم.
) (7العقيلي :الضعفاء الكبير (.)338/4
الق ِطي ِع ُّي :نسبة إلى القطيعة وهو اسم لعدة محال بباداد (السمعاني :األنساب .)464 / 10
)َ (8
) (9الذهبي :تاري ا سالم (.)711 /6
) (10الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (ص.)101

) (11الخطيب البادادي :تاري باداد (.)152/6
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 صالِ َ ِ
س َم ٍ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
()2
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
سع ْيد ِ
سُرْو ٍ
ان
ق الث ْو ِر ُّ
ام ُح َّج ٌةَ ،و َك َ
ان ُ
س ْف َي ُ
بن َم ْ
بن َ
ُ 
ي  ،أ َُبو َع ْبد اهلل ال ُك ْوف ُّي  :ثقَ ٌة َحافظٌ فَق ْي ٌه َعا ِب ٌد إ َم ٌ
ِ
ِ
س َن ًة .ع(.)3
سَ ،م َ
س َن َة إِ ْح َدى َوست ِّْي َنَ ،وَل ُه أَْرَبعٌ َوستُّْو َن َ
اتَ :
ُرَّب َما َدلَّ َ
عده ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين(.)4
()5
ِ
السد َّدم ِ
ده
ان َّ
ق ،تَ َغ َّيد َدر ِح ْفظُدده ِب دأ َ
َخَرٍةَ ،رَوى َلد ُ
صد ُدد ْو ٌ
صددالِ ٍ َ ،ذ ْكد َدو َ
دهْي ُل بد ُ
سد َ
المد َددن ُّيَ :
دن أَِبددي َ
ُ 
ان  ،أ َُبددو َي ِزْيد َدد َ
ي م ْقروناً وتعليقاً ،م َ ِ ِ ِ
الب َخ ِ
ص ْو ِر .ع(.)6
ُ
الم ْن ُ
ار ُّ َ ُ ْ َ
ات في خالَفَة َ
َ

وثقه ابن سعد( ،)7والعجلي( ،)8وابن حزم( ،)9والخليلي( ، )10وزاد ابن سعد :كثير الحديث ،وقال ابن عينية :كنا
نعككد سككهيل ثبت ك ًا فككي الحككديث( ،)11وتنككاقض أق كوال ابككن معككين فيككه :فوثقككه م كرة(،)12وقككال أيض ك ًا :سككهيل وعككالء
حككديثهما قريككب مككن الس كواء ،لككيس حككديثهما بحجككة( ،)13وسككئل عككن العككالء وسككهيل فلككم يقككو أمرهمككا( ،)14وقككال

أيضاً :صويلح ،وفيه لين( ،)15وقال أيضاً :لم يزل أهل الحديث يتقكون حديثكه ( ،)16وقكال أيضكاً :لكيس بكالقوي

في الحديث( ، )17وقد رجح ابن الجوزي توثيا ابن معين وصححه( ،)18وقال أحمد( ،)19والنسائي( :)20ليس بكه
بيس ،وقال أحمد بن حنبل أيضاً :سهيل بن أبي صالح ما أصلح حديثه ( ،)21وقال أبو طالكب :سكيل

أحمكد

بن حنبل :عن سهيل بن أبي صالح ،ومحمكد بكن عمكرو فقكال :قكال يحيكى ،يعنكي ابكن سكعيد القطكان :محمكد

أحب إلينا( ،)22ولكن ا مام أحمد خالفه وأنكر عليه ذلك ،وما صنع شيئ ًا ،سهيل أثب

) (1الثَّوِري :نسبة الى بطن من بني تميم (السمعاني :األنساب .)152/ 3
) (2ال ُكوِفي :نسبة الكوفة وهي بلدة بالعراا ،وهي من أمها بالد المسلمين ،بني
(السمعاني :األنساب .)172/ 11

عنكدهم مكن محمكد بكن

في زمان عمر ابن الخطاب رضى اهلل عنه

) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)294
) (4ابن حجر :طبقا

المدلسين (ص.)32

الس َّمان :نسبة إلى بيع السمن وحمله (السمعاني :األنساب .)208/7
)َ (5
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص  ،) 259وقد تعقبه الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤونط ،وقاال :بل ثقة ،فيكثر األئمة على توثيقه
(تحرير تقريب التهذيب .)91/2

) (7ابن سعد :الطبقا

) (8العجلي :تاري الثقا

الكبرى (.)427/5
(.)440/1

) (9ابن حزم :المحلي با ثار (.)576/7

) (10الخليلي :ا رشاد في معرفة علماء الحديث (.)217/1
) (11الترمذي :العلل الصاير للترمذي (ص.)744

) (12ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)182/3
) (13ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)230/3
) (14ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)262/3
) (15العقيلي :الضعفاء الكبير (.)155/2

) (16ابن حجر :التهذيب تهذيب (.)263/4
) (17ابن حجر :ميزان االعتدال (.)243/2
) (18الذهبي :ميزان االعتدال (.)243/2

) (19أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي (ص.)62
) (20المزي :تهذيب الكمال (.)223/12

) (21ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/4
) (22ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/4
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عمرو( ،)1وبين ا مام أحمد :أن يحيي بن القطان لم يكن بسهيل علم ،وقكد ككان جكالس محمكد بكن عمكرو(،)2

وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به( ،)3وذكره ابن حبان في الثقا

وقال :يخطئ( ،)4وذكره ابكن شكاهين

في الثقا  :وجاء فيه :قال أحمد صالح :من المتقين وانما توقي في غلط حديثه ممن ييخكذ عنكه ،قلدت :لعكل

الصواب ما جاء في التعديل والتجريح ،وقال أحمد صالح :من المتقين وانما يؤتي في غلط حديثه ممن ييخذ

عنه( ،)5وقال ابن شاهين أيضاً :والكالم في العالء وسهيل يوجب النظر وهما عندي على حكم الثقة واألمانة،

وقككد حككدث عككن العككالء وسككهيل أجككالء العلمككاء وال أعككرف لهمككا كثيككر حككديث منكككر إال حككديثا يرويككه عنهمككا

ضعيف ،فيما الثقا

عنهما فهو عجب من عجكب ولهمكا فضكل فكي العلكم كبيكر( ،)6وقكال الكذهبي :وثقكه نكاس

( ،)7وقال ابن حجر أيضاً :ثقة عن أبيه(.)8

أما بالنسبة إلى اختالطه فقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة :ال عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من
أنككه وسككهيل بككن أبككي صككالح اختلطككا ،وتايك ار( ،)9وعككده العالئككي فككي القسككم األول مككن المختلطككين :وهككم مككن لككم

يوجب ذلك له ضعفاً أصالً ،ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة االختالط وقلته ،واما ألنه لم يرو شيئاً حال
اختالطه(.)10

قلت :ثقة محتج به.
()12
()11
ان َّ
مائ ٍة .ع
ات
صالِ ٍ َّ
س َن َة إِ ْح َدى َو َ
تَ ،م َ
ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ثقَ ٌة ثَْب ٌ
الزَّي ُ
الس َّم ُ
َ ذ ْك َو ُ
ات َ
ان أ َُبو َ
تخريج الحديث:

-1حلية األولياء ،)143/7( ،وأخبار أصبهان ،) 152/2( ،من طريا صالح بن مسمار ،هشكام بكن سكليمان

المخزومككي ،وقككال أبككي نعككيم :غريككب مككن حككديث الثككوري عككن سككهيل ،تفككرد بككه هشككام ،وزاد لفظككة االعتمككار،
ومشهوره :الثوري عن أبي منصور ،عن أبي حازم ،عن أبي هريرة.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب من حديث هشام بن سليمان المخزومي عن سكفيان الثكوري تفكرد بكه ،وأورده الكدارقطني

في العلل ورجح رواية منصور ،عن أبي حازم ،عن أبي هريرة (.)13

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/4
) (2العقيلي :الضعفاء الكبير (.)155/2

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/4
) (4ابن حبان :الثقا

(.)440/1

) (5الباجي :التعديل والتجريح (.)1150/3
) (6ابن شاهين :ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه (ص.)86
) (7الذهبي :الكاشف (.)471/1
) (8ابن حجر :لسان الميزان (.)240/7
) (9الذهبي :ميزان االعتدال (.)301/4
) (10العالئي :المختلطين (ص.)50
الزيا  :هذه النسبة إلى بيع الزي وهو نور من األدهان يكون أكثرها بالشام ،وكذلك إلى جلبه ونقله من بلد إلى بلد (السمعاني :األنساب .)355/6
)َ (11
) (12ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)203
) (13الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)180/11
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حديث رقم90:

كالَ :ح َّكدثَنِي أَبِكيَ ،عكن ِه َش ِكام ب ِكن
قال ا مام أبو جعفر العقيلكي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أ َُبكو َيح َيكى ب ُكن أَبِكي َم َس َّكرةَ َق َ
ال :أَخ َب َرنِي َخالِ ُد ب ُن َس ِعيد ال َم َدنِ ُّيَ ،خ َب ًار َيرفَ ُعهُ إِلَى َعم ِرو ب ِن ُح َريثَ ،عن َس ِع ِيد ب ِن
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج قَ َ
ُسلَي َم َ
()3
)
2
(
)
1
(
ِم َن ا ْلج َّن ِة ،و ِه ِ
َن َّ
َزي ِد ب ِن ُن َفيل ،أ َّ
دن ،
دن ا ْل َم ِّ
دن ُّ
ال" :ا ْل َع ْج َوةُ
النبِ َّي (َ ،)ق َ
الس ِّدمَ ،وا ْل َك ْمدأَةُ ِم َ
اء ِم َ
دي شدفَ ٌ
َ َ َ
وم ُ ِ
اء لِ ْل َع ْي ِن"(.)4
اؤ َها ش َف ٌ
ََ

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
( )5
ِ
ِ
ِ
ِ
انَ :م ْق ُب ْول .د ق .
سعيد ْب ِن أَبي َمريم ا ْل َم َدن ُّيَ ،م ْوَلى ْاب َن ُج ْد َع َ
َ خالد ْبن َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

()6
كر اسكتنكره ،وقككال :ال ُيتَككابع علكى حديثككه( ،)7وقككال ابككن
ذككره ابككن حبككان فكي الثقككا  ،وسككاا لكه العقيلككي خبك اً
المديني :ال نعرفه ،وجهله ابن القطان( ،)8وقال الذهبي :ثقة (.)9

قلت :ضعيف.

ِ ِ
ص َحا ِب ٌّي َجلِْي ٌل (.)10
َ ع ْمُرو ْب ُن ُحَرْي ِث ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ُعثْ َم َ
ان ْب ِن َع ْبد اهلل ْب ِن ُع َمَر ا ْل َم ْخُزو ِم ُّيَ :
تخريج الحديث:
كام َوأَن َزل َنككا
{وظَلَّل َنككا َعلَككي ُك ُم َ
الا َمك َ
-1خ ،)18/6( ،ح( ،)56( ،)4478كتككاب تفسككير القكرآن ،بككاب :وقولككه تعككالى َ
ِ
كون[ لالبقكرة ،]57 :وم،
طي َِّبا ِ َما َرَزق َنا ُكم َو َمكا َ
الم َّن َوالسَّل َوى ُكلُوا ِمن َ
ونكا َوَل ِككن َك ُ
ظَل ُم َ
كانوا أَنفُ َسكهُم َيظل ُم َ
َعَلي ُك ُم َ
( ،)1619/3ح( ،)36( ،)2049/157كتككاب األش كربة ) 28( ،بككاب فضككل الكمككية ،ومككداواة العككين بهككا ،مككن
طريا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث به ،بنحوه.

) (1العجوة :وهو نور من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي -صلى اهلل عليه وسلم( -ابن األثير :النهاية .)188/3
) (2الكمية :نبا ال ورا لها وال ساا توجد في األرض من غير أن تزرر (ابن حجر :فتح الباري .)163/10
) (3المن :قيل في المراد بالمن ثالثة أقوال أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسكرائيل وهكو الطكل الكذي يسكقط علكى الشكجر فيجمكع ويؤككل
حلوا ومنه الترنجبين فكينه شبه به الكمية بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا باير عالج ،والثاني أن المعنى أنهكا مكن المكن الكذي امكتن اهلل بكه علكى
عباده عفوا باير عالج ،والثالث إن المن الكذي أنكزل علكى بنكي إسكرائيل لك يس هكو مكا يسكقط علكى الشكجر فقكط بكل ككان أنواعكا مكن اهلل علكيهم بهكا مكن النبكا
الذي يوجد عفوا ومن الطير التي تسقط عليهم باير اصطياد ومن الطل الذي يسقط على الشجر (ابن حجر :فتح الباري .)164/10
) (4العقيلي :الضعفاء الكبير (.)416/4

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص )188وقد تعقبه الدكتور :بشار عكواد ،وشكعيب األرنكؤونط ،وقكاال :بكل ضكعيف ،فقكد قكال العقيلكي :ال يتكابع علكى
حديثكه ،وقكال البخككاري :لكه أحاديكث عككن مطلكب (بككن عبكد اهلل بكن حنطككب) م ارسكيل ،وقكال ابككن المكديني ال نعرفككه ،وقكال ابكن القطككان :مجهكول (تحريككر

تقريب التهذيب .)345/1
) (6ابن حبان :الثقا

(.)260 /6

) (7العقيلي :الضعفاء الكبير (.)6/2

) (8ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)95/2
) (9الذهبي :الكاشف (.)365 /1

) (10ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1172 /3ابن األثير :أسد الاابة ( ،)200/4ابن حجر :ا صابة (.)510 /4

106

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولي :االنقطار ألن خالد بن سعيد بن أبي مريم لكم يسكمع
الحديث من عمرو بن حريث ،والثانية :ضعف خالد بن سعيد بن أبي مريم.

حديث رقم91 :

ِ
َّ ِ
ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
قال ا مام أبو سعيد بن األع اربكي (رحمكه اهلل) :نكا َعب ُكد اللكه ،نكا أَبكي ،نكا ه َش ُ
ِ
َن َر ُج ًال ِم َن اليهُ ِ
ُّوبَ ،عن أَبِي ِق َال َب َةَ ،عن أ ََنس ،أ َّ
ص ِار َعَلى
َق َ
ال :أَخ َب َرنِي َمع َمرَ ،عن أَي َ
ود َق َت َل َج ِارَي ًة م َن األَن َ
حلِ ٍّي لَها ،ثَُّم طَرحها ِفي بِئر ،ورض َ ( ،)1أرسها بِال ِحج ِ ِ
َم َر بِ ِكه َّ
دوت
النبِ ُّ
كي (" )أ ْ
َن ُي ْدر َج َم َحتَّدى َي ُم َ
ََ َ
ُ
كارةَ ،فيُخك َذَ ،فكي َ
َ َ
َ ََ
َََ
َ
فَُر ِج َم"(.)2

دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َن في ِرَو َايتُ ُه َع ْن
ت فَاضل ،إِال أ َّ
ص ِر ُّ
بن َراشد األ َْزِد ُّ
يَ ،ن ِزْي ُل الي َمن ،ثقَ ٌة ثَْب ٌ
َ م ْع َمُر ُ
ي َم ْوالَ ُهم ،أ َُبو ُعْرَوةَ َ
الب ْ
ش ْيئاً ،و َك َذا ِف ْيما حد َ ِ
ش ،وع ِ
بن أَِبي َّ
اصِم ِ
س َن َة
بن ُعْرَوةَ َ
الن ُج ْوِدَ ،و ِه َ
صَرِةَ ،م َ
ام َ
ثَا ِب ٍتَ ،واأل ْ
َّث ِبه ِب َ
َ َ
َع َم ِ َ َ
الب ْ
اتَ :
َ
شَ
ِ
أَْرَب ٍع َو َخ ْم ِس ْي َن َو ُه َو ْاب َن ثَ َم ٍ
س َن ًة .ع(.)3
ان َو َخ ْمس ْي َن َ
ِ ِ ()4
ِ
س َن َة إِ ْح َدى َوثَالَ ِث ْدي َن
ص ِر ُّ
ان ِّ
ت ُح َّج ٌةَ ،م َ
يِ :ثقَ ٌة ثَْب ٌ
س َ
ب ُ
الس ْخت َيان ُّي  ،أ َُبو َب ْك ٍر َ
 أ َُّي ْو ُ
الب ْ
ات َ
بن أَِبي تَم ْي َم َة َك ْي َ
ِ
و ٍَ
س َن ًة .ع(.)5
س َوستُّْو َن َ
مائةَ ،وَل ُه َخ ْم ٌ
َ
()7
)
6
(
يِ :ثقَ ٌة فَ ِ
ِ
ِ
اهلل ُ ِ
 ع ْب ُد ِ
اضل َك ِث ْيُر ِ
دات
ص ِر ُّ
رسال َ ،م َ
الجْرِم ُّي  ،أ َُبو قالَ َب َة َ
بن َزْيد ْب ِن َع ْم ِرو ،أ َْو َعام ِر َ
َ
الب ْ
اا َ
()8
ٍ
ِ
ِ
ِب َّ
مائةَ ،وِقْي َلَ :ب ْع َد َها .ع .
س َن َة أَْرَب ٍع َو َ
الش ِام َهارباً م َن القَ َ
ضاء َ
تخريج الحديث:

-1م ،)1299/3( ،ح( ،) 28( ،)1672/16كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديا  ،)3( ،باب ثبوب
القصاص في القتل بالحجر وغيره من المح ددا  ،والمثقال

وقتل الرجل بالمرأة ،مكن طريكا محمكد بكن بككر،

دون سككياا متن ككه ،وس ،)437/3( ،ح( ،) 7( ،)3494كتككاب المحارب ككة ،ذكككر اخ ككتالف طلحككة ب ككن مص ككرف

) (1الرض  :الشدخ ،وأيضاً :الدا والكسر (ابن األثير :النهاية .)229/2
) (2ابن األعرابي :معجم ابن األعرابي ( ، )900/3ح (.)1886

) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)541انظر (تحرير تقريب التهذيب .)403/3
السخ ِتيانى :نسبة إلى عمل السختيان وبيعها وهي الجلود الضينية ليس
)َ (4
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)117

بيدم (السمعاني :األنساب .)96/7

الجرمي :نسبة إلى جرم وهي قبيلة من اليمن وهو جرم بن ربان بن عمران بن الحاف بن قضاعة (السمعاني :األنساب .)251/ 3
)َ (6
) (7انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)211
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)304
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ومعاوية بن صالح علي يحيي بن سعيد في هذا الحديث ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي ،مختلكف
()1

األلفاظ ،كالهما عن ابن جريج به

درجة إسناد الحديث:

.

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيكه أحمكد بكن زكريكا بكن الحكارث بكن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه

على جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
متنه صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث

حديث رقم92 :

ِ
ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
قال ا مام أبو سعيد بن األعرابي (رحمه اهلل) :نا أ َُبو َيح َيى ،نكا أَبكي ،نكا ه َش ُ
ال :أَخبرنِي عطَاء بن السَّائِ ِب ،عن عب ِد اللَّ ِه ب ِن حبِيب ،أَخبره عن علِ ِّي ب ِن أَبِي طَالِب ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهَُ ،ع ِن
قَ َ
ََ ُ َ َ
َ
َ َ
ََ َ ُ ُ
َ
ِ ِ ()2
ِ
ِ
وهم ِم ْن م ِ
الُ " :رُبعُ ا ْلكتَ َابة .
ال اللَّ ِه الَّ ِذي آتَا ُك ْم) لالنورَ ،]33 :ق َ
ا َّلنبِ ِّي ( )في َقولِهَ (:وآتُ ُ ْ
َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 أَ ْح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
)
3
(
الس ِ
دت
سد َن َة ِس ٍّ
الس ِائ ِب َوأ َُبو ُم َح َّم ٍدَ ،وُيقَدا ُل أ َُبدو َّ
بن َّ
ق ْ
دائ ِب الثَّقَ ِف ُّ
ص ُدد ْو ٌ
اخدتُلِطََ ،م َ
اء ُ
دات َ
دي ال ُك ْدوِف ُّيَ :
َ عطَ ُ
ال ِث ْي َن .خ .)4(4
َوثَ َ
وثقككه أيككوب السككختياني( ،)5وابككن سككعد( ،)6وابككن معككين( ،)7وأحمككد( ،)8والعجلككي( ،)9وأبككو دواد( ،)10والهيثمككي(،)11

وقال النسائي :ثقة في حديثه القديم إال أنه تاير( ،)12وذكره ابن حبان في الثقا ( ،)13وقال البخاري :أحاديثه

) (1جككاء متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريج أيض كًا :مككن قبككل عبككد اهلل بككن سككعيد األمككوي عنككد أبككو عوانككة فككي "المسككتخرج"،
ح( ،)6132والطحاوي في "شرح معاني ا ثار" ،ح ( ،)5005وأبو نعيم في "طبقا المحدثين".)60/3( ،
) (2ابن األعرابي :معجم ابن األعرابي ( ، )905/3ح (.)1896
) (3الثَّقَ ِفي :نسبة إلى ثقيف ،وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بكن خصكفة بكن قكيس بكن عكيالن بكن مضكر وقيكل ان اسكم
ثقيف قسى ،ونزل

أكثر هذه القبيلة بالطائف وانتشر منها في البالد (السمعاني :األنساب .)139/3

) (4ابن حجر :تقريكب التهكذيب (ص ،)391وقكد تعقكب الكدكتور :بشكار عكواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،ابكن حجكر ،وقكاال :بكل ثقكة ،فحديثكه قبكل االخكتالط
صحيح (انظر :تحرير التقريب التهذيب .)14/3

) (5ابن ابي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6
) (6ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)328/6

) (7ابن معين :تاري ابن معين رواية الدرامي (ص.)115

) (8ابن المبرد :بحر الدم فيمن تكلم فيه ا مام أحمد بمدح أو ذم (ص.)108
(.)135/2

) (9العجلي :تاري الثقا

) (10العظيم آبادي :عون المعبود (.)291/1
) (11العجلي :تاري الثقا

(.)135/2

) (12المزي :تهذيب الكمال (.)86/20
) (13ابن حبان :الثقا

(.)201/5
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القديمة مستقيمة( ،)1وقال أبو حاتم :محله الصدا صالح مستقيم الحديث قبل أن يختلط( ،)2وقال الذهبي :ثقة

ساء حفظه ب خره(.)3

قلت :ثقة إال أنه اتهم بعلة االختالط:

قال يحيي القطان :تاير حفظه ،وقال أيضاً :ما سمع

أحداً من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئاً في

حديثه القديم ،ما حدث سفيان وشعبة صكحيح اال حكديثين ككان شكعبة سكمعهما بكيخرة عكن زاذان( ،)4وقكال ابكن

سعد :تاير حفظه ب خره واختلط( ،)5وقال ابن معين :فمن سمع منكه قكديماً فهكو صكحيح ومكا سكمع منكه جريكر

وذووه ليس من ص حيح حديث عطاء ،وقد سمع أبكو عوانكة مكن عطكاء فكي الصكحة وفكى االخكتالط جميعكا وال
يحتج بحديثه( ،)6وقال أحمد :من سمع منه قديماً فسماعه صحيح ،ومن سمع منه حديثاً لم يكن شيئا ،وشعبة

وسفيان ممن سمع منه قديم ًا ،وجرير وخالد بن عبد اهلل واسماعيل بن علية ممن سمع منه حديثا( ،)7وقال أبو
حاتم :محله الصدا صالح مستقيم الحديث قبل أن يختلط ،ثم تاير ب خره ،في حديثه تخكاليط كثيكرة( ،)8وقكال

ابن عدي :اختلط في آخر عمره ،من سمع منه قديماً مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومكن سكمع منكه بعكد
االختالط فيحاديثه فيها بعض النكرة( ،)9وقال الطحاوي :وانما حديث عطاء الذي كان منه قبل تايره يؤخذ من

أربعة ال من سواهم :شعبة ،وسفيان الثوري ،وحمكاد بكن سكلمة ،وحمكاد بكن زيكد( ،)10وقكال ابكن حبكان :ككان قكد
اخككتلط ب ك خره ولككم يفحككش خطككاءه حتككى يسككتحا أن يعككدل بككه عككن مسككلك العككدول بعككد تقككدم صككحة ثباتككه فككي

الروايا ( ،)11وقال ابن حجر :من مشا هير الرواة الثقا

إال أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك وتحصكل لكي مكن

مجمور كالم األئمة أن رواية شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل االختالط

وأن جميع من روى عنه غير هؤالء فحديثه ضعيف ألنه بعد اختالطه إال حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيكه

له في البخاري حديث واحد مقرون(.)12
ِ
ِِ
 ع ْب ُد ِ
بن َح ِب ْي ِب ِ
دح َب ٌةِ :ثقَد ٌة
الدر ْح َم ِن ُّ
بن ُرَب ِّي َع َة ،أ َُبو َع ْب ِدد َّ
السدلَ ِم ُّي ال ُك ْدوِف ُّيَ ،م ْ
اهلل ُ
صْ
َ
شُ
ده ْوٌر ِب ُك ْن َيتدهَ ،وألَِب ْيده ُ
()13
ِ
الس ْبع ْي َن .ع .
ات َب ْع َد َّ
تَ ،م َ
ثَْب ٌ
تخريج الحديث:

) (1البخاري :التاري الكبير (.)465/6

) (2ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6
) (3الذهبي :الكاشف (.)22/2

) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6
) (5ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)328/6

) (6ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6
) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6
) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)334/6

) (9ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)75/7
) (10ابن الكيال :الكواكب الني ار (ص .)325
) (11ابن حبان :الثقا

(.)201/5

) (12ابن حجر :هدي الساري (ص.)425

) (13ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)299
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-1س ،)55/5( ،ح( ،)5017ح( ،) 18( ،)5018كتككاب العتككا ،ذكككر المكاتككب يكككون عنككده مككا يككؤدى ،مككن
طريا عبد الرزاا بن همام الصنعاني والحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جكريج بكه ،مرفوعك ًا ،وقكال ابكن
جريج وأخبرني غير واحد ،عن عطاء ،أنه كان يحدث بهذا الحديث ال يذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم.

وهم
-2ها ،)552/10( ،ح( ،)71( ،)21668كتاب المكاتب ،باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل َ (:وآتُ ُ
ِمككن مك ِ
كال اللَّك ِكه الَّك ِكذي آتَككا ُكم) لالنككور ،] 33 :مككن طريككا روح بككن عبككادة عككن ابككن جكريج وهشككام بككن أبككي عبككد اهلل
َ
الدستوائي به موقوفاً ،وقال البيهقي :هذا هكو الصكحيح موقوفكاً ،وككذلك رواه ورقكاء بكن عمكرو ،وخالكد بكن عبكد
اهلل ،وأسباط بن محمد ،عن عطاء بن السائب موقوف ًا ،وكذلك رواه غير عطاء ،عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل
بن حبيب السلمي ،عن علي -رضي اهلل عنه -موقوفاً.

وهم ِمن م ِ
ال اللَّ ِكه َّالك ِذي آتَكا ُكم) لالنكور:
-3عب ،)375/8( ،ح( ،)20( ،)15591كتاب المكاتب ،بابَ (:وآتُ ُ
َ
 ،]33وش ،)387/4( ،ح( ،)21341ومشك ك ك ك كككل ا ثك ك ك ك ككار ،)156/11( ،ح( ،)5018وهك ك ك ك ككا،)553/10( ،
كوهم ِمكن م ِ
كال اللَّ ِكه الَّ ِكذي
ح( ،) 71( ،)21669كتاب المكاتب ،باب مكا جكاء فكي تفسكير قولكه عكز وجكل َ (:وآتُ ُ
َ
آتَا ُكم) لالنور ،]33 :وها ،)554/10( ،ح( ،)21670جمكيعهم مكن طريكا عبكد األعلكى بكن عكامر الثعلبكي،
عن أبي عبد الرحمن عن على-رضي اهلل عنه -موقوفاً .وقال الدارقطني :والصواب الموقوف(.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولدي :اضكطراب عطكاء بكن السكائب والصكواب الوقكف كمكا
()2

قال ا مام الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر

والمقدسي( ،)3والثانية :سمار ابن جريج من عطاء ضكعيف

( ،)4وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.
حديث رقم93 :

ِ
ِ
ِ
انَ ،عك ِكن ابك ِكن
كام بك ُكن ُسكَلي َم َ
قكال ا مككام أبككو سككعيد بككن األع اربككي (رحمككه اهلل) :نككا ابك ُكن أَبككي َم َسك َّكرةَ ،نككا أَبككي ،نككا ه َشك ُ
ِ ِ ِ
يم ب ُن أَبِي ِخ َداشَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاس ،أَن َّ
النبِ َّي ( )قَ َ
الِ " :ن ْع َم ا ْل َم ْق َبَرةُ َه ِذ ِه "َ .يعنِي َمق َب َرةَ
ُج َريج ،أَخ َب َرني إب َراه ُ
َم َّك َة(.)5
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

) (1الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)164/4
) (2ابن عبد البر :االستذكار (.)384/7

) (3المقدسي :األحاديث المختارة ( ، )194/2ح (.)575
) (4انظر :العالئي :جامع التحصيل (ص.)229

) (5ابن األعرابي :معجم ابن األعرابي ( ، )905/3ح (.)1898
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ترجمته ،حديث رقم (.)1

()1
ِِ
ِ
ِ
الم ِّك ّي(.)2
 إِ ْبَراهيم ْبن أَبي خداش ،الهاشم ّيَ ،
الله ِب ُّي َ ،
ذكره ابن حبان في ثقا التابعين( ،)3وذكره البخاري( ،)4وابن أبي حاتم( )5وسكتا عنه ،وقال الحسيني :مجهول

وقد تعقب ابن حجر القكول فقكال :قكد وقكع لكه تصكحيف ،ثكم ذككر قكوال ابكن أبكي حكاتم والبخكاري إنكه سكمع ابكن
عباس وذكر الرواة عنه ،ثم قال :كان أبو خداش بن عتبة بن أبكي لهكب مكن جلسكاء معاويكة ،وككان ذا نسكب

ال ،صيره الرشيد
ال نبي ً
وقال بعد ذلك :ومن ولد أبي لهب حمزة بن عتبة بن إبراهيم بن أبي خدش ،وكان جمي ً

في صحابته" ،واذا عرف ذلك كيف يسوغ لم ن يروى عنه ابن جريج وابن عيينة ،ونسبه بهذه الشهرة أن يقال
في حقه مجهول وقائلها ال سلف له في ذلك(.)6

قلت :انفراد ابن حبان في توثيقه

تخريج الحديث:

-1حم ،)428/5( ،ح( ،) 3472من طريا عبد الرزاا عن ابن جريج به ،بنحوه وفيه زيادة(.)7

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علكة تدليسكه ،وقكال الهيثمكي:

بعد أن عزاه لمسند أحمد والبزار والطبراني في الكبير ،بنحوه ،قال" :وفيه إبراهيم بكن أبكي خكداش ،حكدث عنكه
ابن جريح وابن عيينة ،كما قال أبو حاتم ،ولم يضعفه أحد ،وبقية رجالكه رجكال الصكحيح"( ،)8وذككره ابكن أبكي

حككاتم فككي العلككل وقككال أبككو حككاتم :فلككم يعككرف بككذي ا سككناد إال هككذا وحككده حتككى كتبك

الحديث(.)9

عككن ابككن أبككي عمككر ذاك

) (1اللَّهَبي :نسبة إلى أبى لهب عم النبي -صلى اهلل عليه وسلم( -السمعاني :األنساب .)236/11
) (2البخاري :التاري الكبير (.)284/1
) (3ابن حبان :الثقا

(.)10/4

) (4البخاري :التاري الكبير (.)284/1

) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)98/2
) (6ابن حجر :تعجيل المنفعة (.)260/2
) (7جكاء

متابعكة لهشكام بكن سكليمان المخزومكي عكن ابكن جكريج أيضكاً :مكن قبكل مسكلم بكن خالكد الزنجكي عنكد األزرقكي فكي "أخبكار مكككة"،)209/2(،

وهشام بن يوسف عند البخاري في "التاري الكبير"  ،)284/1(،ومن قبل الضحاك بن مخلد عند البخاري فكي "التكاري الكبيكر" ،)284/1( ،والفكاكهي

في "أخبار مكة "،ح ( ،)2369والبزار في "كشف األستار" ،ح ( )1179وقال البزار :ال نعلمه بهذا اللفظ إال من هذا الوجه  ،وابكن أبكي خكداش مكن
أهل مكة ال نعلم حدث عنه إال ابن جريج.

) (8الهيثمي :مجمع الزوائد ،ومنبع الفوائد (.)298-297/3
) (9ابن أبي حاتم :العلل (.)49/6
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حديث رقم94:

قال ا مام خيثمة بكن سكليمان األطرابلسكي (رحمكه اهلل) :أَن َبي ََنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن أَبِكي َم َس َّكرةََ ،ح َّكدثََنا أَبِكي،
َّ ِ
ال :أَخ َب َرنِي َرو ُح ب ُن ال َق َسِم (َ ،)1عن َيح َيى ب ِن أَبِي َكثِيرَ ،عن ُم َح َّمد
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
َحدثََنا ه َش ُ
كال"َ :ال َندذْر ِفدي ا ْلمع ِ
ِ
ِ
ظلِ ِّيَ ،و ُه َو اب ُن ُّ
صكينَ ،ع ِكن َّ
ص َدي ِة،
ال َحن َ
النبِ ِّ
كي (َ )ق َ
َْ
الزَبي ِرَ ،عن أَبِيكهَ ،عكن عم َكر َ
ان ب ِكن ُح َ
َ
َو َكفَّ َارتُهُ َكفَّ َارةُ َي ِم ٍ
ين"(.)2
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سد َن َة إِ ْح َددى َوأَْرَبع ْدي َن .خ م د
ص ِر ُّ
الع ْن َب ِر ُّ
ي :ث َق ٌة َحافظٌَ ،م َ
َ رْو ُح ُ
ي  ،أ َُبو غ َياث َ
الب ْ
ات َ
بن ال َقاسم التَّم ْيم ُّي َ
س ق(.)4
()5
ام ُّيِ :ثقَ ٌة ثَْب ٌ ِ
بن أَِبي َك ِث ْي ٍر الطَّ ِائ ُّي موالَ ُهم ،أَبو َنص ٍر اليم ِ
س َن َة اثْ َنتَْي ِن
س َوُيْر ِس ُل َ ،م َ
َ ي ْح َيى ُ
َْ ُ ُ
ْ
ات َ
ت لَك َّن ُه ُي َدلِّ ُ
َ
َوثَالَ ِث ْي َنَ ،وِقْي َل :قَْب َل َذلِ َك .ع(.)6
وعده ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقا المدلسين الذين ال يضر تدليسهم(.)7
قلت :ثقة ثب .

ِ ()8
ُ م َح َّم ُد ْب ُن ُّ
يَ :متُْرْو ٌك .مد س(.)9
ص ِر ُّ
الزَب ْي ِر َ
الحنظَل ُّي ا َلب ْ
الزب ْي ِر التَّ ِم ْي ِم ُّي الحن َ ِ
الح ِد ْي ِث .س (.)10
ص ِر ُّ
يَ ،ل ِّي ُن َ
ظل ُّي َ
َ
َ ُّ 
الب ْ

قال ابن معين :قيل لمحمد بن الزبير سمع أبوك من عمران فقال :ال (.)11

تخريج الحديث:

-1تاري دمشا ،) 28/53( ،من طريا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج به ،بلفظه.

-2س ،)27/7( ،ح( ،) 35( ،)3841-3840كتاب االيمان والنذور ،باب كفارة النذر ،من طريا علي بكن
المبارك واألوزاعي عن يحيي بن أبي كثير عن محمد بن الزبير به ،وقال النسائي :قيل :إن الزبير لكم يسكمع

من عمران.

) (1الصحيح روح بن القاسم ،ابن عساكر :تاري دمشا.)28/53( ،

) (2خيثمة بن سليمان األطرابلسي :من حديث خيثمة بن سليمان القرشي األطرابلسي (.)68
العنَب ِري :نسبة إلى بنى العنبر بن عمرو بن تميم ويقال لهم بلعنبر أيضاً (السمعاني :األنساب .)382/9
)َ (3
) (4انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)299
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)596
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)596

المدلسين (ص.)36

) (7ابن حجر :طبقا
الحنظَِلي :نسبة إلى بنى حنظلة  ،وهي بطن من غطفان (السمعاني :األنساب .)284/4
)َ (8
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)478

) (10ابن حجر :تقريب تهذيب (ص.)214

) (11ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)105/4
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولى :االنقطار ألن الزبير التميمي لم يسمع من عمران بن

الحصين كما قال ا مام النسائي والبيهقي ( ،)1والثانية :محمد بن الزبيكر متكروك الحكديث ،وأحمكد بكن زكريكا
بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.

حديث رقم95:

ِ
َّ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَبي ،أنكا ه َش ُ
الن ،أ َّ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه ( " :)إِ َذا ا ْنتَ َهى
الَ :ق َ
يد ب َن أَبِي َس ِعيد أَخ َب َرهَُ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ ،أََّنهُ َق َ
َن َس ِع َ
ُم َح َّم ُد ب ُن َعج َ
س َف ْليسلِّم ،فَِإ ْن ب َدا لَهُ أ ْ ِ
ِ
س َف ْل َي ْجلِ ْ ِ
َح َّ
دن
ق ِم َ
س ْت ِبأ َ
َ
أَ
سلِّ ْم ،فَِإ َّن األُولَى لَ ْي َ
ام َف ْل ُي َ
َن َي ْجل َ
َح ُد ُك ْم إِلَى ا ْل َم ْجل ِ ُ َ ْ
س ،فَإ َذا قَ َ
األ ِ
َخ َيرِة "(.)2
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن َع ْجالَ َن القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ُ م َح َّم ُد ُ
ي( ،)3أَبو ٍ
بن أَِبي ِ ٍ
الم َد ِن ُّيِ :ث َقد ٌة ،تَ َغ َّي َدر َقْب َدل َم ْوِت ِده ِبدأَْرَب ِع ِس ِدن ْي َنَ ،و ِرَو َايتُده
لم ْق ُب ِر ُّ
س َ
س ِع ْي ُد ُ
ُ َ
سع ْيد َك ْي َ
َ
َ 
س ْعد َ
ان ا َ
ات ِفي ح ُدوِد ِ
ش ِرْي َنَ ،وِقْي َل :قبلَ َهاَ ،وِقْي َلَ :ب ْع َد َها .ع(.)4
الع ْ
َع ْن َع ِائ َ
سلَ ٌةَ ،م َ
ُ ْ
سلَ َم َة ُمْر َ
ش َةَ ،وأ ُُّم َ
أما بالنسبة إلى اختالطه فقد أنكر الذهبي اختالطه فقال :شاخ ،ووقع في الهرم ولكم يخكتلط( ،)5وقكال أيضكاً:

ما أجد أن أحدا عنه في االختالط فإن ابن عيينة ،أتاه فرأى لعابكه يسكيل فلكم يحمكل عنكه( ،)6وقكال أيضك ًا :مكا
أحسبه روي شيئا في مدة اختالطه ،وكذلك ال يوجد له شيء منكر(.)7

تخريج الحديث:

-1س ،)145/9( ،ح( ،)35( ،)10129كتاب عمل اليوم الليلة ،باب ما يقول إذا قام ،من طريا مخلد بن
يزيد الحراني عن ابن جريج به بنحوه ( ،)8وذكره ا مام الدارقطني في العلل وقال الصواب :قول من قال ابن

عجالن عن سعيد عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه.)9(-

) (1البيهقي :السنن الكبرى ( ،)120/10ح(.)20068

) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )138ح (.)21
المقُب ِري :نسبة إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها (السمعاني :األنساب .)386/12
)َ (3
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)236
) (5الذهبي :ميزان االعتدال (.)139/2
) (6العالئي :المختلطين (ص.)40

) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)276/5
) (8جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريج أيض كاً :مككن قبككل سككعيد بككن سككالم القككداح عنككد الطحككاوي فككي "شككرح مشكككل ا ثككار"،

ح( ،)1350والطبراني في "المعجم الصاير" ،ح( ،)1047ومن قبل صفوان بن هبيرة عند الخطيب في "تاري باداد".)61/14( ،
) (9الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)389/10
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علة اختالط ابن عجالن ،حيث اختلط

عليه أحاديث أبي هريرة -

رضي اهلل عنه ،-وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.
حديث رقم96:

ِ
ِ ِ
انَ ،ع ِن اب ِكن ُج َكريجَ ،ح َّكدثَنِي
ام ب ُن ُسَلي َم َ
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل) :أَخ َب َرني أَبي ،أنا ه َش ُ
ِ
ي ،أ َّ
ول
َن أ ََبا ُش َريح ال َع َد ِو َّ
يد ب ُن أَبِي َس ِعيد ال َمق ُب ِر ُّ
ي َح َّدثَهُ ،أََّنهُ َس ِم َع َر ُس َ
النَ ،ح َّدثَنِي َس ِع ُ
ِزَيادَ ،عن ُم َح َّمد ب ِن َعج َ
دان ي ْدؤ ِم ُن ِباللَّ ِده واليدوِم ِ
ِ
َّ ِ
ارخ ِدر َف ْل َي ُق ْدل
اللَّ ِه (َ )يقُو ُلَ :م ْن َك َ
دارهَُ ،و َم ْدن َك َ ُ
َ ْ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالله َوالي ْوِم ارخ ِر َف ْل ُي ْك ِرْم َج َ
ان ي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِده واليدوِم ِ
ِ
دهُ ،ي ْت ِحفُد ُه َي ْو ًمدا
ده َوَلْي َلتُ ُ
ده َي ْو ُم ُ
ده َج ِائَزتُ ُ
ض ْدي َف ُهَ ،وَل ُ
ارخ ِدر َف ْل ُي ْك ِدرْم َ
س ُك ْتَ ،م ْن َك َ ُ
َ ْ
َخ ْيًار أ َْو ل َي ْ
ِ
ِ
الشي ِء ،يقُو ُل :علَى قَ ْد ِر َّ ِ
ُس َدوةُ ا ْل ِع َي ِ
دال(َ .")1وِفكي قَكو ِل َّ
كي ()
النبِ ِّ
دي ِم َ
َ
َولَْيلَ ًة ِب َّ ْ َ
دن الدثَّالث فَ ُه َدو أ ْ
الض ْديف َو َمدا َبق َ
()3
()2
دق ع َل ْي ِده بع َدد الدثَّ ِ
ِ
َّي ِ
الث فَ ُه َدو
ِّيافَ ُة ثَ ٌ
ف أْ
ي ِ ،ع ْن َدهُ َحتَّى ُي ْح ِر َج ُ
الث َوال َي ِح ُّل لِلض ْ
ده َ ،و َمدا أُْنف َ َ
َهك َذا" :الض َ
َْ
َن َيثْ ِو َ
(.)4
ص َد َق ٌة"
َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
ال َن القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
بن َع ْج َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أَِبي ِ ٍ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)95
الم ْق ُب ِر ُّ
س َ
س ِع ْي ُد ُ
سع ْيد َك ْي َ
َ
َ 
ان َ
ِ
اوَي َة ْب ِن ا ْل ُم ْحتَ ِر ِ
ص ْخ ِر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُعَّزى ْب ِن ُم َع ِ
ي ْب ِدن
دان ْب ِدن َع ِدد ِّ
ش ْب ِن َع ْم ِدرو ْب ِدن َزَم َ
ُ خ َوْيل ُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ِن َ
ص َحا ِب ٌّي َجلِْي ٌل (.)5
يع َة ،أ َُبو ُ
شَرْي ٍ ا ْل َك ْع ِب ُّيَ :
َع ْم ِرو ْب ِن َرِب َ
تخريج الحديث:
-1طب ،)184/22( ،ح( ،)483من طريا موسى بن طارا عن ابن جريج به ،مختص ًار.

 ،)345/4( ، -2ح( ،) 25( ،)1968كتاب البكر والصكلة ،بكاب مكا جكاء فكي الضكيافة ككم هكي ،وجكه/2( ،

 ،)1212ح( ،)33( ،)3675كتاب األدب ) 5( ،باب الحا الضيف ،من طريا سفيان بن عيينكة ،عكن ابكن
عجالن به ،وقال الترمذي" :حسن صحيح".

-3خ ،)11/8( ،ح( ،) 78( ،)6019كتاب األدب ،باب من كان يؤمن باهلل واليوم ا خر فكال يكؤذ جكاره ،و،
( ،)32/8ح( ،)81( ،)6476كتاب الرقاا ،باب حفظ اللسان ،وم ،)1352/3( ،ح( ،)31( ،)48/14كتاب

اللقطة ،)3( ،باب الضيافة ونحوها ،و  ،)345/4( ،ح( ،)25( ،)1967كتاب البر والصلة ،باب مكا جكاء
) (1أسوة بالعيال :أي المواساة والمشاركة والمساهمة في المعاش والرزا (ابن األثير :النهاية .)50/1
) (2يثوي عنده :أي يقيم عنده (ابن األثير :النهاية .)230/1

) (3يحرجه :أي ال يقيم عنده بعد الثالث حتي يضيا صدره ،وأصل الحرج الضيا (الخطابي :غريب الحديث .)353/1
) (4الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)140ح (.)22

) (5ابن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)455 /2ابن األثير :أسد الاابة ( ،)194 /2ابن حجر :ا صابة (.)273/3
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في الضيافة كم هي ،وقال الترمذي "حسن صحيح" ،وحم ،)295 /26( ،ح( ،)16374من طريا الليث بن
سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ،بعضهم رواه بتمامه ،وبعضهم اقتصر على جزء منه ولم يذكر أحدهم

الجملكة التفسككيرية وجكاء عنككد البيهقككي فكي ا داب(ص )29قكال :سككئل مالكك عككن قككول النبكي -صككلى اهلل عليككه

وسلم« :-جائزته يوم وليلة» قال :تكرمكه ،وتتحفكه ،وتخصكه ،وتحفظكه يومكا وليلكة ،وثالثكة أيكام ضكيافة .قكال:
وقككال سككليمان الخطككابي :معنككاه يتكلككف لككه إذا نككزل بككه الضككيف يومككا وليلككة ،فيتحفككه ويزيككده فككي البككر علككى مككا

يحضره في سائر األيام ،وفي الي ومين ا خرين يقدم له ما خفي ،فإذا أمضى الثالث فقد قضى حقه ،فإن زاد
عليه استوجب به أجر الصدقة .وقال أبو عبيدة الهروي فكي معنكاه :يقكري ثالثكة أيكام ،ثكم يعطكى مكا يحكوز لكه

مسافة يوم وليلة ،والحيزة :قدر ما يحوز به المسافر من منهل إلى منهل.
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علة اختالط ابن عجالن ،حيث اختلط

عليه أحاديث أبي هريرة -

رضي اهلل عنه ،-وأحمد بن زكريا بن الحارث بكن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،والحكديث فكي
الصحيحين دون تفسير الجائزة.

حديث رقم97:

كالَ :و َح َّكدثَنِي ِزَيكاد
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسكرة (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أَبِكي ،أنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
ي ،أََّنككهُ َس ِكم َع أ ََبككاهَُ ،يقُككو ُلَ :س ِكمع ُ أ ََبككا ُه َريك َكرةَ،
ضكاَ ،عككن ُم َح َّم ِكد بك ِكن َعجك َكال َنَ ،عكن َسك ِكع ِيد ب ِكن أَبِككي َسك ِكعيد ال َمق ُب ِكر ِّ
أَي ً
ِ
َّ ِ
دان ُي ْدؤ ِم ُن ِب َّ
الل ِده َواليد ْوِم
َيقُو ُلَ :ق َ
دارهَُ ،م ْدن َك َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ " :)م ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالله َوالي ْوِم ْارخ ِر َف َال ُي ْؤِذ َج َ
ِ
ِ
ِ
كال ابك ُن ُج َكريجَ :و َسكيَل ُ اب َكن
سد ُك ْت" قَ َ
ض ْيفَ ُهَ ،م ْن َك َ
ْار ِخ ِر َف ْل ُي ْك ِرْم َ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِباللَّه َوالي ْوِم ْارخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْيًار أ َْو ل َي ْ
(.)1
عج َالنَ ،فح َّدثَنِي َنحوا ِمن ح ِد ِ
ض ْي َف ُه"
يث ِزَيادَ " :م ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِه َوالي ْوِم ْار ِخ ِر َف ْل ُي ْك ِرْم َ
َ
َ َ َ
ً
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن َع ْجالَ َن القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أَِبي ِ ٍ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)95
الم ْق ُب ِر ُّ
س َ
س ِع ْي ُد ُ
سع ْيد َك ْي َ
َ
َ 
ان َ
ان ،أَبو ِ
مائ ٍة .ع (.)2
الم ْق ُب ِر ُّ
س َن َة َ
تَ ،م َ
ي ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ث َق ٌة ثَْب ٌ
ات َ
س َ ُ َ
َ ك ْي َ
سعيد َ
خريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

-1أمإلى ابن بشران ،)385/1( ،ح ( ،) 889من طريا أحمد بن أبي مسرة عن أبيه به ،بلفظه.

-2الزهككد البككن المبككارك ،)126/1( ،ح( ،) 327بككاب حفككظ اللسككان مككن طريككا عبككد اهلل بككن المبككارك عككن ابككن
عجالن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ،مثله.

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )142ح (.)23
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)463
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-3حككم ،)126/15( ،ح( ،) 9595مككن طريككا يحيككي بككن سككعيد القطككان عككن ابككن عجككالن عككن أبيكه عككن أبككي
هريرة ،مختص اًر.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علة اختالط ابن عجالن ،حيث اختلط

عليه أحاديث أبي هريرة -

رضي اهلل عنه ،-وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.
حديث رقم98 :

ِ
َّ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حكدثََنا أَبكي ،نكا ه َش ُ
إِسم ِ
ت َّ
اعي ُلَ ،عن َعب ِد ال َع ِز ِ
دال ِلدي
الن ِب َّي (ِ )ث ْنتَ ْي َع ْ
سد َن ًةَ ،ف َمدا َق َ
يز َموَلى أ ََنسَ ،عن أ ََنسَ ،ق َ
كالَ " :خ َد ْم ُ
ش َدرةَ َ
َ
ُّ ()1
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
س َّب ًة قَط " .
ش ْيء فَ َع ْلتُ ُه :ل َم فَ َع ْلتَ ُه؟ َوال في َ
ِفي َ
س َّبني َ
ْع ْل ُه :ل َم لَ ْم تَ ْف َع ْل ُه؟ "َ .وَز َاد َمع َمرَ " :ما َ
ش ْيء لَ ْم أَف َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
يِ ،ب ْاب ِن ُع َل َّي َة :ثقة ثب حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
َسد ُّ
س َماعْي ُل ُ
 إِ ْ
بن إِ ْبَراه ْي َم األ َ
الب َن ِان ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
الع ِزْي ِز ُ
ص َه ْي ٍب ُ
بن ُ
َ ع ْب ُد َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)83بلفظ َخ َدم ُ َّ
النبِ َّي (َ )عش َرةَ َس َنةً.
درجة الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم ( ،)83أما رواية "ثنتي عشرة سنة" فهو خطي ظاهر في الرواية.

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )173ح (.)41
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حديث رقم99:

ِ
َّ ِ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ح َّدثَنِي
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَبي ،أَخ َب َرَنا ه َش ُ
ال عب ُد اللَّ ِهَ :ذ َكر رسو ُل اللَّ ِه ( )يوما بين ظَهرَان ِي ا َّلن ِ ِ
يح َّ
ال،
الد َّج َ
وسى ب ُن ُعق َبةََ ،عن َن ِافع ،قَ َ
اس ال َمس َ
ال :قَ َ َ
َ َُ
ُم َ
َ ً َ َ َ
طِ
اف َيد ٌة (")1
َع َوَر ،أََال إِ َّن ا ْل َم ِسي َ الد َّ
َع َوُر َع ْي ِن الي ْم َنى َكأ ََّن َها ِع َن َب ٌة َ
َّج َ
َف َق َ
ال أ ْ
س ِبأ ْ
ال" :إِ َّن اللَّ َه تََب َار َك َوتَ َعا َلى َل ْي َ
()2
ال رسو ُل اللَّ ِه ( " :)أُر ِاني اللَّْيلَ َة ِفي ا ْلم َن ِ
دن
َوقَ َ
دام ِع ْن َدد ا ْل َك ْع َب ِدة ،فَدأََرى َر ُج ًدال َ
س ِدن َمدا ُي َدرى ِم َ
آد َم َ ،كأ ْ
َح َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
َ
()4
ِ
ِ
ِ
الر َج ِ
ب ِل َّمتُ ُه(َ ،)3م ْن َك َب ْي ِه َر ِج َل َّ
دي َر ُج َل ْدي ِنَ ،ف ُه َدو َب ْي َن ُه َمدا
ِّ
ال ،تَ ْ
ض ِر ُ
الش ْع ِر َ ،ي ْقطُُر َأر ُ
ْس ُهَ ،واض ًعا َي َد ْيده َع َلدى َم ْنك َب ْ
()6
()5
َع َدوَر
َيطُ ُ
وف ِبا ْل َب ْي ِتَ ،ف ُقل ُ َ :من َه َذا َف َقالُواَ :ه َذا ا ْل َم ِسي ُ ْاب ُن َم ْدرَي َمَ ،وَأر َْي ُ
دت َر ُج ًدال َوَراءهُ َج ْع ًددا  ،قَطَطًدا أ ْ
()7
ِ
ِ
ِ
دن َّ
الن ِ
ٍ
داس ِب ْ ِ
دوف ِبا ْل َب ْي ِدت،
َع ْي ِن الي ْم َنى َكأَ ْ
دي َر ُجلَ ْدي ِن َيطُ ُ
دت ِم َ
ش َدب ِه ِم ْدن َأر َْي ُ
دابن قَطَدن َ ،واض ًدعا َي َد ْيده َعلَدى َم ْنك َب ْ
كك أ َّ ِ
الل ِكه يقُكو ُلَ :ال و َّ
كافعَ :ككان عب ُكد َّ
كال َن ِ
ِ
َش ُّ
كيح
كيح ال َّكد َّجا ُل "َ .وَق َ
الل ِكه َمكا أ ُ
َن ال َمس َ
َ
َ َ
َف ُقل ُ َ :من َه َذا َف َقالُواَ :هك َذا ال َمس ُ
َ
الصي ِ
َّ
ص َّدي ٍاد َو ُه َدو
ال اب ُن َّ
َّادَ .وَق َ
الد َّج َ
ال َن ِافع :أَخ َب َرنِي َسالِم أََّنهُ َس ِم َع َعب َد اللَّ ِه َيقُو ُلَ :مَّر َر ُسو ُل اللَّ ِه (ِ )ب ْ
داب ِن َ
الص ْب َي ِ
كينَ ،وتَشكهَ ُد
ب ِفي ِّ
ال" :أَتَ ْ
كال :أَشكهَ ُد أََّن َ
سدو ُل اللَّ ِده "َ َق َ
ضَرَب ُه ِب َق َد ِم ِهَ ،ف َق َ
انَ ،ف َ
َي ْل َع ُ
كك َر ُسكو ُل األ ُِّمِّي َ
ش َه ُد أ َِّني َر ُ
ِ
َّ ِ
سولِ ِه"(.)8
أَِّني َر ُسو ُل اللَّ ِه َف َق َ
آم ْن ُ
ت ِباللَّه َوَر ُ
ال َر ُسو ُل الله (َ " :)
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
اهلل الم َدد ِني :أَح ُدد الفُقَه ِ
ي ،أَبو عمر وأَبو ع ْب ِدد ِ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ 
الخطَّ ِ
اهلل ْب ِن ُع َمَر ِ
داء
بن َ
َ ّ َ
الع َد ِو ُّ ُ ُ َ َ ُ َ
سال ُم ُ َ
َ
اب القَُرش ُّي َ
َ
ِ
السددم ِت ،مد َ ِ
ِ ِ
دان ثَْبت داً عا ِبددداً فَ ِ
دت َعلَددى
س د َن ِة ِسد ٍّ
َّ
الهد ْدد ِّ
دان ُي ْ
اض دالً َكد َ
السد ْدب َع ِة َو َكد َ
َ
شددبه ِبأَِب ْيدده فددي َ
دات فددي آخد ِدر َ
ي َو َّ ْ
َ
الص ِح ْي ِ  .ع (.)9
َّ
) (1عنبة طافية :هي الحبة التي قكد خرجك

عكن حكد نبتكة أخواتهكا ،فظهكر مكن بينهكا وارتفعك  ،وقيكل الحبكة الطافيكة علكى وجكه المكاء شكه عينكة بهكا

ومنه الطافي من السمك ألنه يعلو ويظهر على رأس الماء (ابن األثير :النهاية .)130/3

) (2رجل أدم :أي أسمر (ابن حجر :فتح الباري .)486/6

بكذلك ألنهكا ألمك

بكالمنكبين ،فكإذا

) (3اللمة من شعر الرأس :وهو الشعر المتدلي الذي جكاوز شكحمة األذنكين ،فكإذا بلك المنكبكين فهكو ُج َّمكة  ،سكمي
زاد فهي الجمة ،والجمة ما سقط على المنكبين ويقال واذا جاوز المنكبين فهي جمة واذا قصر عنها فهكي وفكرة ،والكوفرة :شكعر الكرأس إذا وصكل

إلى شحمة األذن (ابن منظور :لسان العرب .)107 /12 ،289 /5 ،86/1
) (4رجل الشعر :أي قد سرحه وذهنه (ابن حجر :فتح الباري .)486/6
) (5الجعد في صفا

الرجال يكون مدحا وذما :فالمدح معناه أن يكون شديد األسر والخلا ،أو يكون جعد الشعر ،وهو ضد السكبط ،ألن السكبوطة

أكثرها في شعور العجم .وأما الذم فهو القصير المتردد الخلا .وقد يطلا على البخيل أيضا (ابن األثير :النهاية .)275/1

) (6القطط :هو شديد الجعودة (ابن األثير :النهاية في غريب الحديث .)81/4

) (7قال الزهري :رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ،قال ابن حجر :واسمه عبد العزي قطن (ابن حجر :فتح الباري .)488/6
) (8الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ، )187ح (.)49
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)226
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تخريج الحديث:

-1أمإلى ابن بشران ،)63/1( ،ح ( ،) 96من طريا أحمد بن أبي مسرة عن أبيه به ،بلفظه.
-2أبككي عوانككة ،)130/1( ،ح( ،) 387كتككاب ا يمككان ،بيككان إثبككا

واثبككا

خككازن النككار ،والككدليل علككى أنهككا مخلوقككة،

عككذاب القبككر وصككفة الككدجال ،وأبككي نعككيم ،)237/1( ،ح( ،)76( ،)429بككاب ذكككر مككا أري صككفا

األنبياء ونعكوتهم ،وأخبكار الكدجال ،)16( ،ح( ،)10بنحكوه مقتصك ًار علكى الجكزء األول والثكاني ،وا يمكان البكن

منده ،)741/2( ،ح( ،) 731ذكر وجوب ا يمان بما أخبر بكه المصكطفي عليكه السكالم عكن ا سكراء قبكل أن
يوحي إلىه ،بنحوه مقتص ًار على الجزء األول ،جميعهم من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج
به.

أما الجزء الثالث فيخرجه:

-1ط ككب ،)289/12( ،ح( ،) 13146م ككن طري ككا المايك كرة ب ككن عبككد ال ككرحمن الض ككحاك الح ازم ككي ب ككن عثم ككان
الحزامي عن نافع به ،بمثله ،قلت :وفيه من لم أجد له ترجمة ،و( ،)290/12ح( ،)13148من طريا عبيد
اهلل بكن عمككر عككن نككافع بكه ،بمثلككه ،قلددت :فيككه جنككادة بكن سككلم الكككوفي :ضككعيف ،ضكعفه أبككو زرعككة وأبككو حككاتم

الرزيان والذهبي ،بل قال أبو حاتم :ما أقربه من أن ُيترك حديثه ،عمد إلكى أحاديكث موسكي بكن عقبكة فحكدث
بها عن عبيد اهلل بن عمر ،ولم يوثقه سوى ابن خزيمة وابن حبان(.)1

-2خ ،)93 /2( ،ح( )32( ،)1354كتككاب الجنككائز ،بككاب إذا أسككلم الصككبي فمككا  ،هككل يصككلى عليككه ،وهككل
يعككرض عل ككى الصككبي ا سككالم ،وم ،)2244 /4( ،ح ( )52( ،)2930 /95كتككاب الف ككتن وأش كراط الس ككاعة،

ال.
( )19باب ذكر ابن صياد كالهما من طريا الزهري عن سالم به ،مطو ً

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل  ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

)( (1تحرير تقريب التهذيب .)223/1
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علة تدليسه.

حديث رقم100:

ِ
وسكى ب ُكن
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل) :أَخ َب َرنِي أَبِي ،نا ه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرِنكي ُم َ
(ِ )1
ال لِرس ِ ِ
ُعق َبةََ ،عن َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن ُعمرَ ،عن ُعمر ب ِن ال َخطَّ ِ
اء(،)2
دول اللَّده (َ )وَأرَى ُحلَّد ًة س َديَر َ
اب" ،أ ََّنهُ قَ َ َ ُ
ََ
ََ
ِ "()4
تَُباعُ ،فَ َذ َكَر َن ْح َوهُ( ،)3إِال أ ََّن ُه َل ْم َي ُق ْلِ :في ارخَرِة .
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:
-1خ ،)4/2( ،ح( ،) 11( ،)886كتاب الجمعة ،باب يلبس أحسن ما يجد ،)163/3( ،ح(،)51( ،)2612
كتاب الهبة وفضكلها والتحكريض عليهكا ،بكاب هديكة مكا يككره لبسكها ،وم ،)1638/3( ،ح(،)37( ،)2068/6

كتكاب اللبكاس والزينككة ،) 2( ،بكاب تحكريم اسكتعمال إنككاء الكذهب والفضكة علككى الرجكال والنسككاء ،وخكاتم والككذهب
والفضة على الرجل ،من طريا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ،أن عمكر بكن الخطكاب ،نحكوه مطكوال،

وذكره الدارقطني في العلل وأوراد االختال ف فيه وقال" رواه القاسم بن يحيى المقدمي ،وعلي بن مسكهر ،وابكن
نمير ،وسعيد بن بشير ،عن عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر ،عن عمر ،وغيرهم يرويه عن عبيد

اهلل ،عن نافع ،عن ابن عمر أن عمر خرج إلكى السكوا ،فيصكير مكن مسكند بكن عمكر ،وككذلك رواه مالكك بكن

أنس ،وابن أبي ذئب ،وأصحاب نافع ،عن ابن عمر :أن عمكر ،وككذلك رواه سكالم ،وعبكد اهلل بكن دينكار ،عكن
ابن عمر :أن عمر ،وهو الصواب (.)5

الحلَّة :إزار ورداء ،ال تسمى حلة حتكى تككون ثكوبين (الهكروي :غريكب الحكديث  ، )285/1واشكترط الخطكابي أن تككون جديكدة (الخطكابي :غريكب
)ُ (1

الحديث  ،)108/2 ،498/1ومن أهل اللاة من اشترط أن يكونا ثوبين من جنس واحد (ابن منظور :لسان العرب .)172/11
السك َكيراء :بكسككر السككين وفككتح اليكاء والمككد :نككور مككن البككرود يخالطككه حريككر كالسككيور فهككو فعككالء مككن السككيرِ ،
القككد :هكككذا يككروي علككى الصككفة .وقككال
)ُ َ ِّ (2
بعض المتيخرين :إنما حلة سيراء على ا ضافة ،واحتج بان سكيبويه قكال :لكم يكي فعكالء صكفة ،ولككن اسكماً .وشكرح السكيراء الصكافي ،ومعنكاه محلكة
حرير (ابن األثير :النهاية .)433/2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وسكى ب ِكن
) (3نحوه :هو قول ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّمكد ب ِكن ال َوليكد األَزَرق ُّ
كي ،نكا َد ُاوُد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِنَ ،عكن ُم َ
ِ
َّ
ِ
َّ ِ
كال لِرس ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
كول اللكه ،ابتَكع
كالَ :يكا َر ُس َ
اء مكن َحريكر تَُبكارُ ،فَقَ َ
ُعقَبةَ ،قَ َ
كول اللكه (َ )وَأرَى ُحلكةً س َكي َر َ
الَ :و َح َّدثَني َنافعَ ،عن َعبد الله ب ِن ُع َم َرَ ،عن ُع َم َر ،أََّنكهُ قَ َ َ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
كاءهُ ُحَلكل
ج
كك
ل
ذ
كد
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ب
)

(
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َ ُ َّ َ ُ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ
َ ََُ َ َ َ ََ َ َُ
َ َ َ َ َ َ
َهذه ال ُحل َة َ َ َ َ َ ُ ُ َ
كك أَر َسككل َ إلككى بِهَك ِكذ ِه ال ُحلَّك ِكةَ ،وَقككد ُقلك َ ِفككي ُحلَّك ِكة ُعطَك ِ
يعهَا أَو
كاردَ ،ف َقك َ
كال :إَِّنك َ
كول اللَّك ِكه (َ )ف َقك َ
ِمنهَكاَ ،فيَر َسك َكل إِلَككى ُع َمك َكر ِمنهَككا بِ ُحلَّككةَ ،ف َكلَّك َكم ُع َمك ُكر َر ُسك َ
"سككتَبِ ُ
كالَ :
وها" ،فوائد أبو محمد الفاكهي ،)193( ،ح (.)50
تَك ُس َ
) (4الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )193ح (.)51

) (5الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)11/2
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم101:

قكال ا مككام أبككو يحيككي ابككن أبككي مسكرة (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا أَبِككي ،نككا ِه َشككامَ ،ع ِكن ابك ِكن ُجك َكريج ،أَخ َب َرنِككي ُع َمك ُكر بك ُكن
َن ع ِ
الزَبي ِكر إَِلكى ُعمكر ب ِكن ال َخطَّ ِ
َن َمكوالةً (َ ،)1لهُكم َذ َه َبك بِاب َن ِكة ُّ
ام َر ب َكن َعب ِكد اللَّ ِكه أَخ َب َكرهُ ،أ َّ
كابَ ،ف َقاَلك :
َحفص ،أ َّ َ
ََ
كال :اب َنكةُ أَبِككي عبك ِكد َّ
اللك ِكه
وهككا ،قُككولِيَّ :
كالم َعَلككي ُكم ،أَد ُخك ُل ثُك َّكم َقك َ
كال ُع َمك ُكر :الَ ،ف َر َج َعك َ ،ف َقك َ
أَد ُخك ُل َف َقك َ
كال :اد ُع َ
َ
السك ُ
،
ول اللَّ ِه (َ )يقُو ُل:
ال :إِِّني َس ِمع ُ َر ُس َ
قَالَ َ :ن َعم ،فَتَ َحَّرَك ِ ال َج ِارَيةُ ،فَِإ َذا ِفي ِرجلِهَا أَج َراس فَ َقطَ َعهَا ُع َم ُرَ ،وقَ َ
()2
" َم َع ُك ِّل َجَر ٍ
ان "(.)3
ش ْي َ
س َ
ط ٌ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()4
بن َح ْف ِ
الم َد ِن ُّيَ ،م ْق ُب ْول .د .
ُ ع َمُر ُ
ص َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)5وقال الذهبي :صالح الحديث( ،)6وقكال أيضكاً :وثكا وأظنكه المكؤذن المكذكور(،)7

قلت :وقد فرا بينهم ا مام ابن حجر( ، )8ومما يرجح أنهم شخصين أن عمر بن حفص المؤذن لم يذكر أنه

روي عن عبد اهلل بن عامر وال عكن غيكره ،وانمكا روي عكن أبيكه وجكده ،والكداعي إلكى ظكن الكذهبي أنهمكا واحكد
كونهما من طبقة واحدة ،وروى عنهما ابن جريج.

قلت :مقبول.
ي ،أَبدو الح ِ ِ
بدن الع َّدو ِام األ ِ
بدن ع ْب ِدد ِ
ِ
اهلل بد ِدن ُّ
سد َن َة إِ ْحد َددى
الم َدد ِن ُّيِ :ث َقد ٌة َعا ِب ٌددَ ،م َ
َ
َسددد ُّ ُ
َ عدامُر ُ َ
دات َ
َ
الزَب ْي ِدر ِ َ
دارث َ
ش ِرْي َن .ع(.)9
َو ِع ْ
تخريج الحديث:

-1د ،)91/4( ،ح( ،)33( ،)4230كتاب الخاتم ،باب ما جاء في الجالجل ،من طريا الحجاج بن محمكد
المصيصي عن ابن جريج به ،بنحوه.

) (1قال المنذري :مجهولة (المنذري :مختصر سنن أبي دواد .)91/3

الجل ُج ُل :هو الجرس الصاير الذي يعلا في أعناا الدواب وغيرها (ابن منظور :لسان العرب .)122/11-36/6
) (2الجرس :هو ُ
) (3الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )193ح (.)52
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)411
) (5ابن حبان :الثقا

(.)169/7

) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)159/4
) (7الذهبي :الكاشف (.)57/2

) (8انظر ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)435-434/7
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)288
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درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسككناده ضككعيف؛ ألن فككي اسككناده ثكالث علككل :األولددى :إبهكام المكوالة ،وقككال المنككذري :مكوالة مجهولككة،

والثانيددة :االنقطككار ألن عككامر بككن عبككد اهلل بككن الزبيككر لككم ُيككدرك عمككر( ،)1والثالثددة :ضككعف عمككر بككن حفككص
الحجازي ،وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل (.)2
حديث رقم102:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أَبِكي ،نكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي َمع َمكرَ ،عكن
ِ
َن َر ُج ًكال ِم َكن اليهُ ِ
ُّوبَ ،عن أَبِي ِق َال َب َةَ ،عكن أ ََن ِ
صِ
كس ب ِكن َمالِكك أ َّ
كي َلهَكا ،ثُ َّكم
كار َعَلكى ُحلِ ٍّ
أَي َ
كود َق َت َكل َج ِارَيك ًة م َكن األَن َ
()4
ِ ()3
ِ
ِ
أَلقَ َ ِ
َمَر َّ
وت" ،فَُر ِج َم(.)5
الن ِب ُّي ( )أ ْ
َن ُيْر َج َم َحتَّى َي ُم َ
اها في َقليب  ،فَ َر َ
ض َ َأر َسهَا بِالح َج َارِة ،فَيُخ َذ " فَأ َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ر ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)91
اش ٍد األ َْزِد ُّ
َ م ْع َمُر ُ َ
الس ْخ ِت َي ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)91
بن أَِبي تَ ِم ْي َم َة ِّ
ب ُ
 أ َُّي ْو ُ
اهلل ُ ِ
 ع ْب ُد ِ
الجْرِم ُّي :ثقة فاضل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)91
بن َزْيد ْب ِن َع ْم ِرو َ
َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم( ،)91بمثله.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم(.)91
حديث رقم103:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثَنِي أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي ُع َم ُر ب ُن َعب ِد
اللَّك ِكه بك ِكن عككروةَ ،أََّنككه سك ِكمع عككروةَ ،وال َق ِ
دت َّ
اسك َكم بك َكن ُم َح َّمككدُ ،يخبِك َكر ِ
ي
دي (ِ )ب َيد َدد َّ
ان َعككن َعائِ َش ك َةَ ،قاَل ك َ " :
الن ِبد َّ
ط َّي ْبد ُ
ُ َ َ ُ َ َ
ُ َ
ِ (.)6
ِب َّ
اع لِ ْل ِح ِّل َو ِْ
اا ْحَرام"
الذ ِر َيرِة ِفي َح َّج ِة ا ْل َوَد ِ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

) (1قال المنذري :مجهولة (مختصر سنن أبي دواد .)91/3

) (2له شاهد من حديث أبي هريرة ،عند مسلم ( ،)2114/104( ،)1672/3وأبي دواد ( ،)52/3ح ( ،)2556بلفظ" :الجرس مزامير الشيطان".

القليب :هي البئر قبل أن تطكوى ،وقيكل :هكي البئكر العاديكة القديمكة ،التكي ال يعلكم لهكا رب ،وال حكافر ،تككون بكالبراري ،وقيكل :هكي البئكر القديمكة،
)(3
ُ
مطوية كان أو غير مطوية (ابن منظور :لسان العرب .)689 /1
) (4الرض  :الشدخ .والرض أيضا :الدا والكسر (ابن األثير :النهاية .)229 /2
) (5الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)206ح (.)58
) (6الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)140ح (.)22

121

ُ ع َمُر ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ُعْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن
ُ عْرَوةَ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِام :ثقة فقيه ،سبق
 ال َق ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الصد ِّْي ِ
ق :ثقة فقيه ،سبق
بن أَِبي َب ْك ٍر ِّ
اس ُم ُ

ا ْل َع َّو ِام :ثقة ،سبق
ترجمته ،حديث رقم (.)78

تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)78

ترجمته ،حديث رقم (.)78

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)78بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)78
حديث رقم104:

كالَ :س ِكمع ُ َن ِاف ًعكا،
قال ا مام أبو يحيي بن أبكي مسكرة (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أَبِكي ،نكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَ َ
ِ
َّ ِ
كال َر ُسككو ُل اللَّك ِكه ( " :)إِ َذا َأرَى
كان َيقُككو ُلَ :ق َ
يعك َة ،أََّنككهُ َك َ
َيقُكو ُلَ :كك َ
كان َعب ُكد اللككه ب ُكن ُع َمك َكر َيكيثُُرَ ،عككن َعكام ِر بك ِكن َربِ َ
الُ :قل ُ لِ َن ِافع :متَى َكان يقُوم َق َ ِ
ين
ان َغ ْيَر ُمتَِّب ِع َها"َ ،ق َ
ين َيَر َ
اها َحتَّى تُ َخلِّ َف ُه إِ َذا َك َ
َح ُد ُك ْم ِج َن َازةً َف ْل َيقُ ْم ِح َ
أَ
ال :ح َ
َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِّ
اجتِ ِكه َعلَكى
اعة قَ َ
ين َي َر َ
َي َر َ
ضكى ل َح َ
كس أَو َم َ
ان َبي َنهُ َوَبي َنهَا َس َ
الَ :ن َعم ،ح َ
اهاُ ،قل ُ َ :وِان َك َ
اها َحتَّكى إِ َذا ُخل َفتكهُ َجلَ َ
َوج ِه ِه (.)1
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
تخريج الحديث:
-1م ،)660/2( ،ح ( ،)11( ،)958 /75كتككاب الجنككازة ،)24( ،بككاب القيككام للجنككازة ،وحككم،)446/24( ،

ح( ،) 15677من طريا عبد الرزاا بن همام الصنعاني ،وحم ،)446/24( ،ح( ،)15677من طريا محمد
بن بكر بن عثمان كالهما عن ابن جريج ،بنحوه ،وليس فيه آخر الحديث.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)229ح (.)72
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علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم105:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي ُّ
يَ ،عكن
الزه ِكر ُّ
ِ
ِ
ِ
يَ ،عكن ر ُس ِ
يعكةَ ال َع َكد ِو ِّ
دازةَ
كال" :إِ َذا َأر َْيدتُ ُم ا ْل ِج َن َ
كول اللَّ ِكه ( )قَ َ
َسالمَ ،عن َنافعَ ،ع ِن اب ِكن ُع َم َكرَ ،عكن َعكام ِر ب ِكن َربِ َ
َ
وموا َل َها َحتَّى تُ َخلِّ َف ُك ْم"(.)1
فَقُ ُ

دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ع ْب ِد ِ
اهلل ْب ِن ع ْب ِد ِ
بن عب ْي ِد ِ
ِِ
بن ِش َه ِ
ال ِب ِ
بن ُزْهَرةَ ِ
ار ِث ِ
الح ِ
اهلل ِ
اهلل ِ
بن ِك َ
بن ُمَّرةَ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َ
اب ِ َ
َ
بن ُم ْسلم ِ ُ َ
ي ،أَبو ب ْك ٍر :الفَ ِق ْي ُه الح ِ
بن َغالِ ٍب القَُر ِش ُّي ُّ
ي ِ
بن َك ْع ِب ِ
ِ
سد َن َة
بن لُ َؤ ِّ
افظُ ُمتَّفَ ٌ
ق َعلَى َجالَ لَ ِت ِه َوِاتْقَانُ ُهَ ،مد َ
َ
الزْه ِر ُّ ُ َ
ات َ
ش ِرْي َن ،وِقْي َل :قَ ِب َل َذلِ َك ِب ٍ
َخ ْم ٍ
س َنتَْي ِن .ع (.)2
س َو ِع ْ
س َنة أ َْو َ
َ
َ
بن ع ْب ِد ِ
ِ 
الخطَّ ِ
اهلل ْب ِن ُع َمَر ِ
اب :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)99
بن َ
سال ُم ُ َ
َ
ِ
ِ
َ ناف ٍعَ ،م ْولَى ْاب ِن ُع َمَر َرض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

-1عك ككب ،)458/3( ،ح( ،) 7( ،)6306كتك ككاب الجنك ككازة بك ككاب القيك ككام حي ك ك

تك ككري الجنك ككازة ،ومعك ككاني ا ثك ككار،

( ،)486/1ح( ،) 2782كتاب الجنائز ،باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم ال ،من طريا عبد الرزاا بن
همام الصنعاني عن ابن جريج به ،مثله.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )230ح (.)73
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)506
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علة تدليسه.

حديث رقم106:

ِ
َّ ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
قال ا مام أبو يحيي بن أبكي مسكرة (رحمكه اهلل)َ :حكدثََنا أَبكي ،نكا ه َش ُ
()2
()1
الشدي ِ
ِ
ين
ال :قَ َ
َعطَاءَ ،عن َجابِر ،قَ َ
اط َ
ال َر ُسو ُل (" :)إِ َذا َك َ
س ْيتُ ْم فَ ُكفُّوا ص ْدب َيا َن ُك ْم  ،فَدِإ َّن َّ َ
ان ُج ْن ُ اللَّْي ِل َوأ َْم َ
وهم وأ ْ ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
اس َم اللَّ ِه ،فَدِإ َّن َّ
الش ْدي َ
ط َ
ان َال َي ْفدتَ ُ
س َ
َغلقُوا أ َْب َو َاب ُك ْم َوا ْذ ُكُروا ْ
اع ٌة م َن اللَّْي ِل فَ َخلُّ ُ ْ َ
تَْنتَشُر حي َنئذ ،فَِإ َذا َذ َه َب ْت َ
()3
(ِ )4
ِ
ِ
ضدوا
اس َدم اللَّ ِده َولَ ْدو أ ْ
َن تَ ْعُر ُ
اس َم اللَّده َع َّدز َو َج َّدل َو َخ ِّم ُدروا آن َيدتَ ُك ْمَ ،وا ْذ ُكدُروا ْ
ُم ْغلَقًاَ ،وأ َْو ُك َؤا قَرَب ُك ْم َ ،وا ْذ ُكُروا ْ
()5
ِ
يح ُك ْم"(.)6
َعلَ ْي َها َ
صا ِب َ
ش ْي ًئاَ ،وأَ ْطف ُئوا َم َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)81متقارب األلفاظ.

درجة الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)81
حديث رقم107:

كالَ :وأَخ َب َرنِككي
قككال ا مككام أبككو يحيككي بككن أبككي مسكرة (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا أَبِككيَ ،حك َّكدثََنا ِه َشككامَ ،عك ِكن ابك ِكن ُجك َكريج ،قَك َ
َّ ِ
س ْديتُ ْم َف ُكفُّدوا
َعم ُرو ب ُن ِد َينار ،أََّنهُ َس ِم َع َجكابِ َر ب َكن َعب ِكد اللَّ ِكهَ ،يقُكو ُلَ :ق َ
كال َر ُسكو ُل اللكه (" :)إِ َذا َجد ْن َ اللَّْيد ُل َوأ َْم َ
()7
ِ
ِ
اس َم اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل َعلَ ْي ِه"(.)8
ص ْب َيا َن ُك ْم" َنح ًوا م َّما أَخ َب َر َعطَاء َعن َجابِر  ،إال أََّنهُ َيقُو ُل" :ا ْذ ُكُروا ْ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

)ُ (1جن ُح اللَّي ِل :جانبه ،وقيل :أوله ،وقيل :قطعة منه نحو النصف (ابن منظور :لسان العرب .)428/2
) (2فكفوا صبيانكم :أي ضموهم إليكم والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوق (ابن حجر :فتح الباري .)356/6

) (3أَو ُكوا :أي شدوا رؤوسها بالوكاء ،لئال يدخلها حيوان ،أو يسقط فيها شيء (ابن منظور :لسان العرب .)406/15
ِ
ير :التاطية (ابن منظور :لسان العرب .)258/4
) (4التَّخم ُ
عروضاً عليه أي بالعرض (ابن منظور :لسان العرب .)168/7
ض ُع َ
ضوا َعلَي ِه :أَي تَ َ
) (5تَع ُر ُ
ونه َم ُ
) (6الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ، )244ح (.)82
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
كال:
ق
،
ر
ب
كا
ج
كن
ع
،
كاء
ط
ع
ي
ك
ن
ر
ب
خ
أ
َ
،
ج
ي
كر
ج
كن
اب
كن
ع
،
ان
م
ي
ل
س
ن
ب
ام
ش
ه
نا
ي،
ب
أ
َ
ا
ن
ث
د
ح
اهلل):
) (7نحوًا :هو قول ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه
َ َ
َ َ
َ ََ
َ َ
َ ُ ُ َُ َ َ َ
ََ
َُ
صككبَي َان ُكمَ ،ف كِإ َّن َّ ِ
الليك ِكل وأَمسككيتُم َف ُك ُّفكوا ِ
اللك ِكه -صككلى اهلل عليككه وسككلمِ" :-إ َذا َكككان ُجككن ُح َّ
كال رسككو ُل َّ
كاعة ِمك َكن اللَّيك ِكل
ين تَنتَ ِشك ُكر ِح َين ِئككذَ ،ف كِإ َذا َذ َهَب ك َسك َ
الشك َكياط َ
َ
َ َ
َقك َ َ ُ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُّ
وهم وأَغلقُوا أَبو َاب ُكم واذ ُكروا اسم الله ،فَِإ َّن َّ
ان َال َيفتَ ُح ُمالَ ًقاَ ،وأَو ُك َؤا ق َرَب ُكمَ ،واذ ُك ُروا اس َم الله َعَّز َو َج َّكل َو َخ ِّم ُكروا آنَيكتَ ُكمَ ،واذ ُك ُكروا اس َكم اللكه َولَكو
الشيطَ َ
َ ُ
َ
َ
فَ َخل ُ َ
ِ
يح ُكم" فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)244ح( .)82
صابِ َ
أَن تَع ُر ُ
ضوا َعلَيهَا َشيًئاَ ،وأَطفئُوا َم َ
) (8الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)245ح (.)83
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بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق
َ ع ْمُرو ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)2

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)81بإثبا
َعَّز َو َج َّل َعلَ ْي ِه".
درجة إسناد الحديث:

اس َدم اللَّ ِده
حرف النفي ال في قوله " :إال أََّنهُ ال َيقُو ُل" :ا ْذ ُكُروا ْ

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)81
حديث رقم108:

كالَ :س ِكمع ُ اب َكن أَبِكي
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،قَ َ
()1
ِ ِ
ِ
ص َة َزو َجتِ ِه َف َج َعل َنا َن ُش ُّن(َ ،)2عَلي ِه ِم َن ال ِق َكر ِب َحتَّكى
ُمَلي َك َةَ ،يقُو ُلَ :قاَل َعائ َشةَُ " :فيَجَلس َناهُ في مخ َ
ض ِب َ ،حف َ
(.)3
الَ :ف َخرجَ ،فصلَّى لِ َّلن ِ ِ
الها لَهُم (")
ا ُي ِش ُير الي َنا َقد َف َعلتُ َّنَ ،ق َ
طَ ِف َ
ص َ
ََ
صالة َ
اس آخ َر َ
َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 ع ْب ِد ِ
اهلل ِ
بن أَِبي ُملَ ْي َك َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
َ

تخريج الحديث:

هككذا الحككديث جككزء مككن حككديث عائشككة -رضككي اهلل -عنهككا الطويككل فككي قصككة مككرض النبككي -صككلي اهلل عليككه

وسلم -الذي ما

فيه:

-1خ ،)50/1( ،ح ( ) 4( ،)198كت ككاب الوض ككوء ،ب ككاب الاس ككل والوض ككوء ف ككي المخض ككب والق ككدح والخش ككب
والحجك ككارة ،)138/1( ،ح( ) 10( ،)687كتك ككاب األذان ،بك ككاب :إنمك ككا جعك ككل ا مك ككام ليك ككؤثم بك ككه ،و (،)11/6

ح( ) 64( ،)4442كت ك ككاب الما ك ككازي ،ب ك ككاب م ك ككرض النب ك ككي -ص ك ككلى اهلل علي ك ككه وس ك ككلم -ووفات ك ككه،)127/7( ،
ح( )76( ،)5714كتاب الطب ،باب اللدود وم ،)311/1( ،ح( ،)4( ،)418/90كتاب الصالة )21( ،باب
اسكتخالف ا مككام  ،...مكن طريككا عبيكد اهلل بككن عبكد اهلل بككن عتبكة عككن عائشكة بككه ،مطكوال ولككيس فيكه" فصككلى
للناس آخر صالة".

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذا الرواية ،فانتف

) (1الشن :الصب المنقطع ،أي نصب عليه الصب المتقطع (ابن األثير :النهاية .)507/2

علة تدليسه.

) (2المخضب :إنه ا ناء الذي ياسل فيه الثياب أي جنس من كان وقد يطلا على ا ناء صاي اًر وكبي اًر (ابن حجر :فتح الباري .)310/1
) (3الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ،)257ح (.)91
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حديث رقم109:

ِ
َّ ِ
يد ب ُكن َسكالِمَ ،ع ِكن اب ِكن
انَ ،و َس ِكع ُ
ام ب ُن ُسكلَي َم َ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَبي ،نا ه َش ُ
ُج َريج ،أَخ َب َرنِي َعم ُرو ب ُن ُمسلِمَ ،عن طَ ُاوس ،أَخ َب َرنِي َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُع َم َر :أَن َّ
اه ْم َع ْن
النبِ َّي (َ )خطَ َبهُم" فَ َن َه ُ
َّ
الح ُه "(.)1
ص ُ
َب ْي ِع الث َم ِر َحتَّى َي ْب ُد َو َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ 
بن ٍِ
َّاح :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)14
سالم القَد ُ
سع ْي ُد ُ َ
َ
ِِ
َ ع ْم ِرو ِ
ي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)87
الج ْن ِد ِّ
بن ُم ْسلم ُ
طاوس ِ
ان :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
َ 
س َ
بن َك ْي َ
تخريج الحديث:

-1س ،)28/6( ،ح( ،) 30( ،)6068كتاب البيور ،باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها ،وحم،)207/9( ،

ح( ،)370/9( ،)5273ح( ،)5523من طريا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس بن كيسان بكه،
بنحوه.

درجة إسناد الحديث:
أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد قرن هشام بكن سكليمان المخزومكي بسكعيد بكن سكالم ،وقكد صكرح ابكن جكريج بالتحكديث فكي
هذه الرواية ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم110 :

كالَ :وأَخ َب َرِنكي َفا َفكاةُ،
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِكي ،نكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،ق َ
شَ ،عن َش ِقي ِ
َع ِن األَع َم ِ
دف َعلَدى
ا ب ِن َسلَ َمةََ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َمس ُكعود ،قَ َ
كال :قَكا َل َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (َ " :)م ْدن َحلَ َ
()3
()2
َي ِم ٍ
ان"(.)4
ص ْبًار  ،لِ َي ْق َ
ط َع ِب َها َم َ
ال َر ُج ٍل ُم ْسلٍِم َ ،ل ِق َي اللَّ َه َو ُه َو َع َل ْي ِه َغ ْ
ض َب ُ
ين َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
)(1
)(2
)(3
)(4

الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)268ح (.)99
ِ
صب ًرا :هو أن يحبس نفسه علي اليمين الكاذبة غير مبال بها (ابن الجوزي :غريب الحديث .)578/1
َحلَ َ
ف َعلَى َيمين َ
ِ
َيقتَ ِطع بِهَا مال ام ِرىء ُمسلم :أي ييخذه لنفسه متملكا وهو يفتعل القطع (ابن األثير :النهاية .)82/4
الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)309ح (.)123
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ِ
ص ِغ ْيٌر ِث َق ٌة ِم ْن أَ ْحفَ ِظ َّ
الن ِ
ازٍم ،أ َُبو ُم َع ِ
اوَي َة الض ِ
بن َخ ِ
اس لِ َح ِد ْي ِث
ُ م َح َّم ُد ُ
َّرْي ِر ال ُك ْوِف ُّي ،لَقَّ َب ُه فَأْفَأَةََ ،عم َي َو ُه َو َ
ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
مائ ٍةَ ،وَل ُه اثنتَ ِ
دي
س ِع ْي َن َو َ
َع َم ُ
شَ ،و َق ْد َي ِه ُم ِفي َح ِد ْيث َغ ْي ِرِهَ ،م َ
األ ْ
س َوِت ْ
ان َوثَ َما ُن ْو َن َ
ات َ
سد َن ًةَ ،و َق ْدد ُرم َ
اارج ِ
اء .ع(.)1
ِب ِ ْ َ
ان
سلَ ْي َم ُ
ُ 
ِ
س،
َلك َّن ُه ُي َدلِّ ُ

ِ ()2
ف ِب ِ
دشِ :ثقَد ٌة ح ِ
دافظٌ َع ِ
دالقَراءات َوَر ِع
ي ال َك
َس ِد ُّ
دار ٌ
َع َم ُ
بن ِم ْهَر َ
ُ
اهلِ ُّي  ،أ َُبو ُم َح َّم ٍد ال ُك ْدوِف ُّي األ ْ
َ
ان األ َ
()3
س ْب ٍع َوأَْرَب ِع ْي َن أ َْو ثَ َم ٍ
ان .ع .
َم َ
س َن َة َ
ات َ

عده ابن حجر :في الطبقة الثانية من طبقا

المدلسكين ،وقكال :ككان يكدلس وصكفه بكذلك الكرابيسكي والنسكائي

والدارقطني وغيرهم(.)4
ات ِفدي ِخالَفَ ِدة عمدر ِ ِ
ده
َس ِد ُّ
َ 
الع ِزْي ِدزَ ،ولَ ُ
ي ،أ َُبو َو ِائ ٍل ال ُك ْوِف ُّيِ ،ثقَ ٌة ُم َخ ْ
ش ِق ْي ُ
ضَرٌمَ ،م َ
ق ُ
بدن َع ْبدد َ
سلَ َم َة األ َ
بن َ
ََُ
س َن ٍة .ع (.)5
َ
مائة َ
تخريج الحديث:

-1أمكإلى ابككن بشكران ،)210/1( ،ح ( ،)485مككن طريككا سككعيد بككن عبككد الككرحمن المخزومككي عككن هشككام بككن
سليمان المخزومي به ،بلفظه ،وفيه :إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي :مجهول الحال(.)6

-2الثقا

البن حبان ،)325/7( ،من طريا موسى بن طارا اليماني عن ابن جريج به ،بمثله.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ، ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم111:

ِ
ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َكريج،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبي ،نا ه َش ُ
افر يأْ ُك ُل ِفدي س ْدبع ِة أَمع ٍ
ِ
أَخ َب َرنِي أ َُبو ُّ
الزَبي ِر ،أََّنهُ َس ِم َع َجابِ ًراَ ،يقُو ُلَ :س ِمع ُ َّ
داء َوا ْل ُم ْدؤ ِم ُن
النبِ َّي (َ )يقُو ُل" :ا ْل َك ُ َ
َ َ َْ
يأْ ُك ُل ِفي ِمعى( )7و ِ
اح ٍد"(.)8
َ
َ
ً
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ
) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)475
) (2ال َك ِ
اهلِي :نسبة إلى كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر (السمعاني :األنساب .)32/11
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)254
) (4طبقا

المدلسين (ص.)33

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)268

) (6أبو الطيب المنصوري :الدليل الماني لشيوخ ا مام أبي الحسن الدارقطني (ص.)66
)ِ (7م ًعى :هو جميع ما في البطن مما يتردد فيه من الحوايا كلها (ابن منظور :لسان العرب .)287/15
) (8الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )462ح (.)231
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تخريج الحديث:

-1حم ،)436/22( ،ح( ،) 14577من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به ،بمثله بتقديم وتيخير(.)1

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جككرح وال تعككديل ،وقككد صككرح ابككن جكريج ومحمككد بككن مسككلم بكن تككدرس بالتحككديث فككي هككذه الروايككة ،فانتفك

علككة

تدليسهم.
حديث رقم112:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِكي ،أنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،ع ِكن ال َع َكال ِء ب ِكن َعب ِكد
النبِ ِّي (ِ )مث َل( )2ح ِد ِ
الرحم ِن ،عن أَبِ ِ
يث أَبِي ُّ
يهَ ،عن أَبِي ُه َري َرةََ ،ع ِن َّ
َّاي(.)3
َ
َ
الزَبي ِر إِي َ
َّ َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
)
4
(
ِ
ِ ٍ
الر ْح َم ِن ِ
ض ٍدع
بن َع ْب ِد َّ
سد َن َة ِب ْ
ص ُدد ْو ٌ
ق ُرَّب َمدا َو ِه َدمَ ،م َ
العالَ ُء ُ
ب ُ
بن َي ْعقُ ْو َ
داتَ :
الم َددن ُّيَ :
َ 
الحَرِق ُّي  ،أ َُبو ش ْدبل َ
ال ِث ْي َن .ر م .)5(4
َوثَ َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

وثقه ابن سعد ( ،)6وأحمد( ،)7والعجلي( ،)8والترمذي( ،)9ابن عبد البر( ،)10وزاد ابن سعد :كان كثير الحكديث

ثبتاً ،وذكره ابن حبان في الثقا ( ،)11وقال النسائي :ليس به بيس( ،)12وقال ابكن معكين :صكالح الحكديث(،)13

) (1جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جكريج أيضكاً :مككن قبككل الحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد أبككو عوانككة فككي "المسككتخرج"،

ح( ،)8410ح( ،)8412من قبل الضحاك بن مخلد عند الدارمي في "سننه" ،ح( ،)2083أبي يعلي في" مسنده" ،ح(.)2070
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن ابك ِن ُج َكريج ،أَخَب َرنكي أَبُكو الزَبيكر ،أَنكهُ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
) (2مثله :هو قول ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبي ،نا ه َش ُ
كافر َيي ُك ك ُل ِفككي سككبع ِة أَمعككاء والمككؤ ِمن َيي ُك ك ُل ِفككي ِمعككى و ِ
ِ
َسك ِكم َع َجككابِ ًراَ ،يقُككو ُلَ :سك ِكمع ُ َّ
احككد" ،فوائككد أبككو محمككد
النبِك َّ
َ َ ُ ُ
َ َ
كي -صككلى اهلل عليككه وسككلمَ -يقُككو ُل" :ال َكك ُ
ً َ
الفاكهي ،)462( ،ح (.)231
) (3الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)462ح (.)232

الحرقى :نسبة إلى حرقة وهي قبيلة من همدان (السمعاني :األنساب .)128/4
)ُ (4
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)435وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل ثقة ،فقد روى عنكه جمكع غفيكر
مككن الثقككا  ،مككنهم مالككك ،واسككماعيل بككن جعفككر  ،والسككفيانان ،وشككعبة ،والككدراوردي ،وعبيككد اهلل العمككري وغيككرهم ،ووثقككه أحمككد ،الترمككذي ،وابككن سككعد،
والعجلي ،وقال النسائي :ليس به بيس ،وقال أبو زرعة :لكيس هكو بكيقوى مكا يككون ،وقكال أبكو حكاتم :صكالح روى عنكه الثقكا  ،ولكنكه أنككر مكن حديثكه

أشياء ،وقال ابن عدى :وما أرى به بيساً ،واحتج به مسلم في صحيحه ،وضعفه ابن معين وحده (تحرير التقريب التهذيب .)129/3
) (6ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)30/6

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)357/6
) (8العجلي :تاري الثقا

(.)150/2

) (9الترمذي :سنن الترمذي (.)98/1

) (10ابن عبد البر :ا نصاف (ص.)184
) (11ابن حبان :الثقا

(.)247/5

) (12المزي :تهذيب الكمال (.)520/22

) (13ابن معين :من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طهمان (ص .)107
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وقككال أيضكاً :لككيس بككذاك لككم يككزل النككاس يتوقككون حديثككه ( ،)1وسككئل ابككن معككين :أيهمككا أحككب إليكك هككو أم سككعيد
المقبري قال :سعيد المقبري أوثا ،والعالء ضعيف( ،)2وقال أيض ًا :مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة (،)3

وقال أبو حاتم :صالح أنكر من حديثكه أشكياء ،روى عنكه الثقكا  ،وقكال أيضكاً :ال بكيس بكه ،وسكئل أبكو زرعكة

عن العالء بن عبد الرحمن فقال :ليس هو بيقوى ما يكون ( ، )4وقال ابكن عكدي :وللعكالء نسك عكن أبيكه عكن

أبي هريرة يرويها عنه الثقا  ،وما أرى به بيس ًا ،وقد روى عن شعبة ومالك وابن جكريج ونظكرائهم ( ،)5وقكال

الخليلي :مختلف فيه؛ ألنه يتفرد بيحاديث ال يتابع عليها ( ،)6وقال الذهبي :صدوا( ،)7وقال أيضكاً :ال ينكزل
حديثه عن درجة الحديث الحسن لكن يتجنب ما أنكر عليه(.)8
قلت :ثقة ،وأن الذين تكلَّموا فيه لم يبينوا لنا سبب في جرحه.

ِ ()9
ِ
الحَرَق ِة ِ :ثقَ ٌة .ر م.)10(4
َ ع ْب ُد َّ
الم َدن ُّي َم ْولَى ُ
الر ْح َم ِن ْب ُن َي ْعقُ َ
وب ا ْل ُج َهن ُّي َ ،
تخريج الحديث:

-1أبو عوانة ،)208/5( ،ح( ،) 8411كتاب الحدود ،باب بيان كراهية كثرة األكل ،والترغيب في قلة األكل،
والطعن على الرجل األكول ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به ،ولم يسا لفظكه بكل

قال :بمثل حديث أبي الزبير.

-2م ،)1632 /3( ،ح ( )36( ،)2062 /185كتككاب األش كربة )34( ،بككاب المككؤمن ييكككل فككي معككى واحككد،
والكافر ييكل في سبعة أمعاء ،من طريا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العالء بن عبد الرحمن الحرقي

به ،دون سياا متنه.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جككرح وال تعككديل ،وأمككا بخصككوص تككدليس ابككن ج كريج فلككم يصككرح بالسككمار وقككد تابعككه عبككد العزيككز بككن محمككد
الدراوردي.

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)357/6

) (2ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)173
) (3العقيلي :الضعفاء الكبير (.)1049/4

) (4ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)357/6

) (5ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)327/6

) (6الخليلي :ا رشاد في معرفة علماء الحديث (.)218/1
) (7الذهبي :ديوان الضعفاء (.)280/16

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)187/6
الجهَنِى :نسبة إل ى جهينة وهي قبيلة من قضاعة واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة نزلوا الكوفة والبصرة
)ُ (9
(السمعاني :األنساب .)439/3
) (10ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)353
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حديث رقم113:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرِني َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن
ِ ٍ
ال " :م ْن أَمس َك َك ْلبا ِفي ب ْي ِت ِه إِال َك ْلبدا ِ
ُع َم َر :أَن َّ
َج ِدرِه ُك َّدل
دص ِم ْدن أ ْ
صدائ ًدا ،أ َْو َك ْل َ
َ
ً
دب َماش َديةَ ،نقَ َ
ً َ
النبِ َّي ( )قَ َ َ ْ َ
()1
ط ِ
ال َعب ُد اللَّ ِهَ :وَزَع َم أ َُبو ُه َري َرةَ( ،)2أ َّ
ب َحْر ٍث"(.)3
َلْي َل ٍة ِق َا
ير َ
ول اللَّ ِه (َ )ق َ
َن َر ُس َ
ان "َ .ق َ
ال " :أ َْو َك ْل َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

-1أبو عوانة ،)362/3( ،ح( ،) 72( ،)5320كتاب الحج ،باب الكراهية فكي إمسكاك الككالب ،والكدليل علكى
نفي التحريم في إمساكها ،وا باحكة فكي إمسكاك كلكب الماشكية ،والاكنم ،والصكيد ،والكزرر ،مكن طريكا مككي بكن

إبراهيم والحجاج بن محمكد المصيصكي ،وطكس ،)372/6( ،ح( ،)6649مكن طريكا يحيكى بكن زيكاد بكن أبكي
داود األسدي جميعهم عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم114:

ِ
صكالِحَ ،ع ِكن
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِكي ،نكا ه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي َ
()4
َّ ِ
اب ِن ِشهَابَ ،عن َعب ِد ال َّكرح َم ِن ب ِكن ُهرُم َكزَ ،عكن أَبِكي ُه َري َكرةََ ،ع ِكن َّ
يمد ُة
النبِ ِّ
كي ( )أََّنكهُ َق َ
كالَ :
"ش ُّدر الط َعدام ا ْل َولِ َ
(.)5
ي ْدعى علَ ْيها ْاأل ْ ِ
سولَ ُه"
اءَ ،و َم ْن لَ ْم َي ِج ِب الد ْ
ُ َ َ َ
صى اللَّ َه َوَر ُ
َّع َوةَ فَقَ ْد َع َ
اء َوُيتَْر ُك ا ْلفُقََر ُ
َغن َي ُ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

ترجمتكه ،حكديث رقكم

) (1واختلككف فككي القي كراطين المككذكورين ،هنككا هككل همككا كككالقيراطين المككذكورين فككي الصككالة علككى الجنككازة واتباعهككا ،فقيككل :بالتسككوية ،وقيككل :اللككذان فككي

الجنازة من باب الفضل ،واللذان هنا من باب العقوبة ،وباب الفضل أوسع من غيره (انظر ابن حجر :فتح الباري .)7/5

) (2قال النووي :يحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبكي هريكرة وتحققهكا عكن النبكي -صكلي اهلل عليكه وسكلم -رواهكا عنكه بعكد ذلكك وزادهكا فكي حديثكه
الذي كان يرويه بدونها ،ويحتمل أنه تذكر في وق

أنه سمعها من النبي -صلي اهلل عليه وسكلم -فرواهكا ونسكيها فكي وقك

فتركهكا ،والحاصكل أن أبكا

هريرة ليس منفردًا بهكذه الزيكادة بكل وافقكه جماعكة مكن الصكحابة فكي روايتهكا عكن النبكي -صكلي اهلل عليكه وسكلم -ولكو انفكراد بهكا لكانك
مكرمة (انظر :النووي شرح النووي على مسلم .)236/10

) (3الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)464ح (.)233

العرس (ابن األثير :النهاية .)226/5
) (4الوليمة :الطعام الذي ُيصنع عند ُ
) (5الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)466ح (.)234
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مقبولكة مرضكية





ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
)
1
(
بن ع ْب ِد ِ ِ
ض ِر اليم ِ
ام ُّي  ،موَلى ِه َ ِ
دات
بن أَِبي األ ْ
ضد ِع ْي ٌ
ف ُي ْعتََب ُدر ِب ِدهَ ،م َ
صالِ ُ ُ
ص َدرةََ :
َخ َ
الملكَ ،نَز َل َ
شام ِ َ
الب ْ
َْ
َ
َ
َ
()2
ِ
األ َْرَبع ْي َن. 4.

َب ْع َد
قلت :عيب علي الراوي اختالط ما سمعه من الزهري ،بما عرض عليه ،وبمكا وجكده ،وبمكا أخكذه منكه مناولكة،
فلم يميز بينهم ،وانما العيب في الوجادة ،ألن الرواية فيهكا مكن بكاب الحكديث المنقطكع ،وكانك

مشكعرة بشكوب

اتصال( ، )3فلم يميز ما اتصل سنده عن الزهري عما لم يتصل ،فضعف حديثه لهذا ، ،فقال أبو زرعة :وذكر
أنككه كككان عنككده عككن الزهككري كتككابين ،أحككدهما عككرض ،وا خككر مناولككة( ،)4فاختلطككا جميع ك ًا فككال يعككرف هككذا مككن

هذا( ،)5وقال الدارقطني :ال يعتبكر بكه ،ألن حديثكه عكن ابكن شكهاب عكرض ،وكتابكة ،وسكمار ،فقيكل لكه :يميكز
بينهما فقال :ال ( ،)6وقال ابن حبان :يروي عن الزهري أشياء مقلوبة ،اختلط عليه مكا سكمع مكن الزهكري بمكا

وجد عنده مكتوب ًا ،فلم يكن يميز هذا من ذاك ،وقال أيض ًا :إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسكمع ،ثكم لكم

يرر عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها حت ى نشرها وحدث بها وهو ال يتيقن بسماعها لبكالحري أن ال
يحتج به في االخبار ألنكه فكي معنكى مكن يككذب وهكو شكاك أو يقكول شكيئا وهكو يشكك فكي صكدقه ،والشكاك فكي

صدا ما يقول ال يكون بصادا ،ونسيل اهلل الستر وترك إسبال الهتك ،إنه المان به(.)7
بن ِش َه ِ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
اب الُّزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
()8
شَرةَ .ع (.)9
َ ع ْب ُد َّ
س ْب َع َع ْ
ت َعالِ ٌمَ ،م َ
الم َد ِن ُّيِ :ث َق ٌة ثَْب ٌ
الر ْح َم ِن ُ
بن ُهْرُمز األ ْ
س َن َة َ
ات َ
َعَر ُِ  ،أ َُبو َد ُاوَد َ
تخريج الحديث:
-1طبقا

المحدثين ،) 136/4( ،من طريا صالح بن مسمار عن هشام بن سليمان المخزومي به ،بلفظه.

-2الكامل ،) 102/5( ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به بنحوه ،وأخرج الكدارقطني
في األفراد والارائب ،)213/5( ،ح( ،) 5192فقال :ليس الطعكام ...الحكديث ،ككذا رواه يوسكف بكن سكعيد بكن
مسككلم عككن حجككاج عككن ابككن ج كريج عككن صككالح بككن أبككي األخضككر عككن الزهككري عككن األعككرج ،وقككال أبككو بكككر
النيسابوري ،هكذا حدثني يوسف من كتكاب الجكامع ،وسكمع

يحكدث بكه مكن حفظكه قكال فيكه حجكاج عكن ابكن

) (1اليم ك ِ
امي :نسككبة إلككى اليمامككة ،بلككدة مككن بككالد العككوالي وهككي مدينككة بالباديككة مككن بككالد العككوالي أكثككر أهلهككا بنككو حنيفككة وبهككا تنبككي مسككيلمة الكككذاب
َ
(السمعاني :األنساب .)522/13

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)271

) (3انظر السيوطي :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (.)487/1

) (4العكرض :القكراءة علككى الشككي حفظككا ،أو مككن كتكاب تسككمى عرضككا عنككد الجمهككور ،والروايككة بهكا سككائاة عنككد العلمككاء ،والمناولككة :أن يعطككي الشككي

للطالب أصل سماعه ،أو فرعا مقابال به ،ويقول له :هذا سماعي عن فالن فاروه عني ،أو أجكز لكك روايتكه عنكي ،ثكم يبقيكه معكه ملككا لكه ،أو يعيكره

إياه لينسخه ويقابل به ،أو ييتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتيمله ،ثم يقول :أرو عني هذا (ابن كثير :الباعث الحثيث .)123 ،110
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)394/4
) (6البرقاني :سؤاال

البرقاني للدارقطني (ص.)37

) (7ابن حبان :المجروحين (.)368/1

) (8األَع َرِج :نسبة الى العرج (السمعاني :األنساب .)308/1
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)352
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جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن األعرج ،وقال الدارقطني غريب مكن حكديث زيكاد بكن سكعد ،تفكرد

به يوسف عن حجاج عن ابن جريج عنه إن كان من حفظه ،وحديث صالح بن أبي األخضر هو المحفوظ.

-2التمهيد ،) 177/10( ،من طريا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن ابن جريج عكن الزهكري بكه ،بنحكوه إال
أنه أسقط صالح بن أبي الخضر.

وتابع صالح بن أبي األخضر عن الزهري عن األعرج عن أبي هريرة مرفوع ًا:

فرواه الفسوي في "المعرفة والتاري " ،) 738/2( ،مكن طريكا الحميكدي ،قكال سكفيان :قلك

للزهكري :يكا أبكا بككر

كيف حديثك "شر الطعام طعام األغنياء"  ،فضحك وقال :إنما هو "شر الطعام طعام الوليمة".

قال سفيان :وكان أبي غنياً فيفزعني هذا الحديث حين سمع
سككمع

به ،فسيل

الزهري فقال :حدثني األعكرج قكال:

أبككا هريككرة يقككول :قككال رسككول اهلل -صككلى اهلل عليككه وسككلم" :-شككر الطعككام طعككام الوليمككة يككدعى إليهككا

األغنياء ويمنعها المساكين ،ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اهلل ورسوله" ،قال الحميدي كان سفيان ربما رفع

هذا الحديث وربما لم يرفعه إال في آخره.

-3التمهيد ،)177/10( ،من طريا روح بن القاسم واسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنكس عكن

ابن شهاب به ،بنحوه ،وقال الدارقطني قال لنا أبو بكر النيسابوري هذا عند جمهور رواة الموطي من كالم أبي

هري كرة ،وقككال ابككن حجككر :وذكككر اب ككن عبككد البككر أن جككل رواة مالككك ل ككم يصككرحوا برفعككه ،وقككال أيض ك ًا أخرج ككه

الككدارقطني فككي غ ارئككب مالككك مككن طريككا إسككماعيل بككن مسككلمة بككن قعنككب عككن مالككك ( ،)1وأمككا روايككة مالككك فككي

الموطي ،)546/2( ،ح( ،)50ومن طريقه خ ،)25/7( ،ح( ،)67( ،)5177كتاب النكاح )57( ،بكاب تكرك
الدعوة فقد عصي اهلل ورسوله ،وم ،)1054/2( ،ح( ،)37( ،)1432/107كتاب النكاح )16( ،باب األمكر

بإجابة الداعي إلى دعوة ،ود ،)341 /3( ،ح( )26( ،)3742كتاب األطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة،

وس ،)209 /6( ،ح( )38( ،)6578كتاب الوليمة التشديد في ترك ا جابة ،وجه ،)616 /1( ،ح(،)1913
( )9كتاب النكاح ) 25( ،باب إجابة الداعي ،جميعهم عن الزهري عن األعكرج عكن أبكي هريكرة موقوفكاً ،وهكذا
االختالفا

وغيرها ذكره الدارقطني في العلل ورجح الوقف

(.)2

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه صالح بن أبي األخضر ضعيف ،وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة

ولم أقف لهم على جرح وال تعديل ،والحديث اختلف فيه على الزهري ،والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة،

وقكال ابككن عبكد البككر :هككذا حكديث مسككند عنكدهم لقككول أبككي هريكرة قككد عصكى اهلل ورسككوله وهككو مثكل حككديث أبككي

الشعثاء عن أبي هريكرة أنكه رأى رجكال خارجكا مكن المسكجد بعكد األذان فقكال أمكا هكذا فقكد عصكى أبكا القاسكم -

صلى اهلل عليه وسلم -وال يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان( ،)3وقال الزيلعي" ولكنه موقوف في

حكم المرفور"(.)4

) (1ابن حجر :فتح الباري (.)244/9

) (2الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)118/9

) (3ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)175/10
) (4الزيلعي :نصب الراية (.)221/4
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حديث رقم115:

ِ
َّ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َكريج،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَبي ،نا ه َش ُ
َن اب َن ِشهَاب أَخ َب َرهُ ،أَ َّن َعب َد اللَّ ِه ب َن ُهرُم َز أَخ َب َرهُ ،أ َّ
أَخ َب َرنِي ِزَياد ،أ َّ
ول اللَّ ِكه ()
الَ :س ِمع ُ َر ُس َ
َن أ ََبا ُه َري َرةَ ،قَ َ
()1
ِ
َما
ش َب ًة ِفي ِج َد ِارِه فَال َي ْم َن ُع ُه "ثَُّم َق َ
ض َع َخ َ
سأََل ُه َج ُارهُ أ ْ
َن َي َ
ال أ َُبو ُه َري َرةََ :ما َلهُم َعنهَا ُمع ِرض َ
َيقُو ُلَ " :م ْن َ
ين ،أ َ
ِ (.)3( )2
َواللَّ ِه ألَرِم َي َّن بِهَا َبي َن أَكتَاف ِهم ،
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
َعَر ُِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ُ
بن ُهْرُمز األ ْ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

-1أبككو عوانككة ،)418/3( ،ح( ،) 5543كتككاب البيككور ،بيككان النهككي عككن منككع الجككار جككاره إذا سككيله أن يضككع
خشبة في جكداره أو يارزهكا فيكه ،...مكن طريكا الحجكاج بكن محمكد المصيصكي ،وتهكذيب ا ثكار،)780/2( ،

ح( ،)1154من طريا الضحاك بن مخلد كال هما عن ابن جريج به ،بمثله ،واقتصر أبي عوانكة علكى الجكزء
األول.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم115:

ِ
َّ ِ
كال:
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،ق َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
قال ا مكام أبكو يحيكي بكن أبكي مسكرة (رحمكه اهلل)َ :حكدثََنا أَبكي ،أنكا ه َش ُ
انَ ،ع ِن اب ِن ِشهاب ،أََّنهُ أَخ َبرهُ َع ِن اب ِن الم َسي ِ
ِّبَ ،عن أَبِي ُه َري َرةََ ،ع ِن َّ
ال " :إِ َذا
النبِ ِّي ( )أََّنهُ َق َ
َوأَخ َب َرنِي ُن َعي َم ُ
ُ
َ
َ
شر ْب ِبي ِم ِ
ِ ِِ
ين ِه ،فَِإ َّن َّ
ب ِب ِش َمالِ ِه"(.)4
ان َيأْ ُك ُل ِب ِش َمالِ ِه َوَي ْ
الش ْيطَ َ
شَر ُ
َح ُد ُك ْم َف ْل َيأْ ُك ْل ِب َيمينه َوْل َي ْ َ َ
أَ َك َل أ َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

) (1قوله عنها :عنها أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة (ابن حجر :فتح الباري .)111/5

ترجمتكه ،حكديث رقكم

) (2بكين أكتككافهم :قككال الخطككابي معنككاه إن لككم تقبلكوا هككذا الحكككم وتعملكوا بككه ارضككين ألجعلنهكا ،أي الخشككبة علككى رقككابكم كككارهين ،وأراد بككذلك المبالاككة
وبهذا لتيويل (ابن حجر :فتح الباري .)111/5

) (3الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)467ح (.)235

) (4الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ، )468( ،ح (.)236
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 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()2
)
1
(
الح ِ
ق س ِّيء ِ
ِ
ان ُ ِ ٍ
اق َّ ِّ
ُّ 
فظ .خت م . 4
الجَز ِر ُّ
س َح َ
الن ْع َم ُ
بن َراشد َ
ي ،أ َُبو إِ ْ
ص ُد ْو ٌ َ َ
ُم َّي َةَ :
الرق ُّي َ ،م ْوَلى َبني أ َ
وثقه ابن معكين( ،)3وذككره ابكن حبكان فكي الثقكا ( ،)4وضكعفه يحيكي بكن سكعيد القطكان( ،)5وابكن معكين( ،)6وأبكو

داود( ،)7والنسك ككائي( ،)8وابك ككن حك ككزم( ،)9وقك ككال النسك ككائي أيض ك كاً :أحاديثك ككه مقلوبك ككة( ،)10وقك ككال أحمك ككد :مضك ككطرب
الح ككديث( ،)11وق ككال أيضك ك ًا :ل ككيس بق ككوي ف ككي الح ككديث تع ككرف في ككه الض ككعف( ،)12وق ككال أب ككو ح ككاتم :مض ككطرب
الح ككديث( ،)13وق ككال يعق ككوب الفس ككوي :ل ككين( ،)14وق ككال العقيل ككي :ل ككيس ب ككالقوي يع ككرف في ككه الض ككعف( ،)15وق ككال
()16

البخاري

وأبو حاتم( :)17في حديثه وهم كثير ،وهو صدوا في األصل ،وقكال النسكائي أيضك ًا :صكدوا فيكه

ضعف( ،)18وقال ابن عدي :احتمله الناس ،وله نسخة ال بيس بها( ،)19وقال الذهبي :حسن الحديث(.)20

قلت :ضعيف.

بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
بن َع ِائ ِذ ِ
بن َع ْم ِرو ِ
بن َحْز ٍن ْب ِن أَِبي َو ْه ٍب ِ
س ِّي ِب ِ
الم ْخُزْو ِم ُّي:
بن ِع ْمَر َ
س ِع ْي ُد ُ
الم َ
َ 
ان ب ِن َم ْخُزْوِم القَُرش ُّي َ
بن ُ
ال تُ ُه أَص ُّ المر ِ
ات الفُ َقهاء ِ
أَحد الع َلماء األَثْب ِ
اس ِ
داهَز
سَ
الك َبار ،اتَّ َفقُوا َع َلى أ ْ
س ِع ْي َنَ ،و َق ْد َن َ
يلَ ،م َ
َ
ات َب ْع َد التِّ ْ
َ
َ
َن ُمْر َ
ََ
َ ُ َ
الثَّ َم ِان ْي َن .ع(.)21
الرقى :نسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الف ار
)َ (1
(السمعاني :األنساب .)156/6

والرقة األولى خرب

والتي تسمى اليوم الرقة كان

تسمى أوال الرافقة

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)564وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل ضعيف ،فقد ضكعفه يحيكي بكن
سكعيد القطكان جكدًا ،وقكال أحمكد :مضكطرب الحكديث ،روى أحاديكث منكاكير ،وقككال أبكو دواد :ضكعيف ،وقكال النسكائي :ضكعيف كثيكر الالكط ،وقكال فككي
موضع آخر :أحاديثه مقلوبة ،وقال يعقوب بن سفيان :هو لين ،وقال العقيلي :ليس بقوي في الحديث ،تعرف فيه الضعف

(انظر :تحرير التقريب التهذيب .)19/4

) (3ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)412/4
) (4ابن حبان :الثقا

(.)532/7

) (5العقيلي :الضعفاء الكبير (.)268/4
) (6ابن معين :سؤاال

ابن الجنيد (ص.)100

) (7المزي :تهذيب الكمال (.)445/29

) (8النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)100
) (9ابن حزم :المحلي با ثار (.)241/4

) (10المزي :تهذيب الكمال (.)445/29

) (11أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبداهلل (.)492/1
) (12أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبداهلل (.)286/3
) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)448/8
) (14ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)452/10
) (15العقيلي :الضعفاء الكبير (.)268/4
) (16البخاري :التاري الكبير (.)80/8

) (17ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)448/8

) (18يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)453/2

) (19ابن عدي :الكمال في ضعفاء الرجال (.)246/8
) (20الذهبي :من تكلم فيه وهو موثا (.)246/8
) (21ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)241
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قلت :أنه اتهم بعلة االرسال ،فقال العالئي  :أحد األئمة الكبار المحتج بمراسيلهم ولد لسنتين مضتا من خالفة
عمر رضي اهلل عنه ،قال أبو حاتم :ال يصح له سمار منه إال رؤية رآه على المنبر ينعي النعمان بن مقكرن

رضكي اهلل عنككه ،-قلك (العالئي) :حديثككه عكن عمككر -رضككي اهلل عنككه -فككي السكنن األربعككة وعككن أبككي بكككر -

رضككي اهلل عنكه -فككي سككنن ابككن ماجككه ،وأرسككل أيضكاً :عككن أبككي بككن كعككب وأبككي ذر وغيرهمككا ،وقككد تقككدم بيككان
االحتجاج بمراسيله واهلل -سبحانه وتعال أعلم(.)1
وقال مبارك بن سيف الهاجري في رسالته "الثقا

التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة " :أن سعيد بن

المسيب أدرك عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه ، -وكان ابن ثمان لما ما

عمر ،وكان معه بالمدينة ،وقد

نفي بعض أهل العلكم سكماعه منكه ،وأثبتكه آخكرون ،وهكو األظهكر ،ويؤيكده أنكه جكاء مصكرحاً بسكماعه منكه فكي
بعض ا ثار بيسانيد صحيحة ،واهلل أعلم (.)2

تخريج الحديث:

-1س ،)258/6( ،ح( ،)38( ،)6712كتاب الوليمة ،باب األكل باليمين ،وحم ،)250/14( ،ح(،)8590
من طريا عبد اهلل بن الحارث و ،)59/14( ،ح( ،) 8306من طريا روح بن عبادة ،كالهما عن ابن جريج

به ،بمثله (.)3

-2جه )29( ،)3266( ،)1087/2( ،كتاب األطعمة )8( ،باب األككل بكاليمين ،مكن طريكا يحيكى بكن أبكي
كثيككر ،عككن أبككي سككلمة ،عككن أبككي هري كرة ،بنحككوه ،وقككال المنككذري :رواه ابككن ماجككه بإسككناد صككحيح ( ،)4وقككال
البوصيري :هذا إسناد صحيح رجاله ثقا

وغيره من حديث جابر وابن عمر (.)5

وأصله في الصحيحين من حديث عمكر بكن أبكي سكلمة وفكي مسكلم

درجة إسناد الحديث:

إسناد هذا الحديث ضعيف؛ ألن فيه النعمان بن راشد ضعيف ،وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لكم

أقف له على جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم117:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي ِزَيكاد ،أ َّ
َن اب َكن
ق( ،)6يومدا و ِ
ِ ِ
ِ
س ِ
ول اللَّ ِه (َ )خاتَ ًما ِم ْن َو ِر ٍ
ِشهَاب أَخ َب َرهُ ،أ َّ
اح ًددا ،ثُ َّدم
َْ ً َ
َن أ ََن َس ب َن َمالك أَخ َب َرهُ :أ ََّن ُه َأرَى في َيد َر ُ
ِ
الن ِب ُّي (َ )خاتَ َمهَُ ،وطََر َح َّ
وها ،فَطََر َح َّ
إِ َّن َّ
اضطََرُبوا ( )7ا ْل َخ َو ِات َم ِم ْن َو ِر ٍ
يم ُه ْم" (.)8
س َ
اس ْ
الن ُ
ق َولَ ِب ُ
الن َ
اس َخ َوات َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

) (1انظر :العالئي :جامع التحصيل (ص.)184
) (2انظر :الثقا
) (3جاء

التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة (ص.)245

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل الضحاك بن مخلد عند أبو يعلى في "مسنده" ،ح(.)5899

) (4المنذري :الترغيب والترهيب (.)93/3

) (5البوصيري :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (.)10/4
ا :أي من الفضة (ابن األثير :النهاية .)175/5
) (6ال َوِر ُ

) (7اضطَ َرُبوا :أي أمروا أن يضرب لهم ويصاغ ،وهو افتعل من الضرب :الصياغة ،والطاء بدل من التاء (ابن األثير :النهاية .)80/3
) (8الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ، )470( ،ح (.)237

135

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1أخككالا النبككي ،)302/2( ،ح ( ،)346مككن طريككا صككالح بككن مسككمار الكشككميهني عككن هشككام بككن سككليمان
المخزومي به ،بلفظه ،قلت :فيه إسحاا بن أحمد الفارسي لم أقف له على جرح وال تعديل (.)1

-2م ،)1658/3( ،ح( ،)37( ،)2093/60كتاب اللباس )14( ،باب في طرح الخواتم ،وحم،)392/20( ،

ح( ،)13141من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به مثله(.)2
درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد تابعه صالح بن مسمار فيرتقي السند إلى الحسن لايره ،وقد صرح ابكن جكريج بالتحكديث
في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه ،والحديث متنه صحيح.

حديث رقم118:

ِ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َّ :
حدثََنا أَبِي ،نا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرِني ِزَياد ،أََّنهُ أَخ َب َرهُ
اكب علَى ا ْلم ِ
ال رسو ُل اللَّ ِه ( " :)يسلِّم َّ ِ
ِ
اشي،
ثَابِ َمولَى َعب ِد َّ
الر ُ َ
الرح َم ِن ب ِن َزيد ،أََّنهُ َسم َع أ ََبا ُه َري َرةَ َيقُو ُلَ :ق َ َ ُ
َ
َُ ُ
ِ (.)3
اشي ع َلى ا ْل َق ِ
وا ْلم ِ
اع ِدَ ،وا ْل َقلِي ُل َع َلى ا ْل َكث ِ
ير"
َ
َ َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ٍ
اسان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
اد ُ
س ْعد ال ُخَر َ
بن َ
ي َم ْوالَ ُه ُمِ :ثقَ ٌة .خ م د س(.)4
الع َد ِو ُّ
َح َن ُ
ت ُ
 ثَا ِب ُ
ف َو ُه َو األ ْ
بن ِع َيا ٍ األ ْ
َعَر َِِ ،
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

 -1خ ،)52/8( ،ح( ،) 79( )6233كتاب االستئذان ،باب تسليم الماشي على القاعد ،وم ،)1703/4( ،ح
( ،)39( ،)2160 /1كت ك ككاب الس ك ككالم ،) 1( ،ب ك ككاب يس ك ككلم ال ارك ك ككب عل ك ككى الماش ك ككي والقلي ك ككل ،ود،)351/4( ،

ح( ،)40( ،)5199كتككاب ا داب أب كواب النككوم ،بككاب مككن أولككي بالسككالم ،وحككم ،)63/14( ،ح( ،)8312و،

) (1انظر :ترجمته حديث رقم.)143( ،
) (2جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريح أيضاً :من قبكل الضكحاك بكن مخلكد عنكد مسكلم فكي "صكحيحه" ،ح( ،)2093/60ومكن

قبل عبد اهلل بن الحارث عند أحمد في "مسنده" ،ح( ،)13141ابن حبان في "صحيحه" ،ح(.)5492

) (3الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ، )470ح (.)238
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)132
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( ،)365/16ح( ،) 10624جميعهم من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به ،بمثله وذككر أبكو دود طرفكاً
منه(.)1

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم119:

ِ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي ِزَياد ،أََّنهُ أَخ َب َرهُ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (" :)
ثَابِ َموَلى َعب ِد َّ
صالِح َموَلى التَّو َء َم ِة ،أََّنهُ َما َس ِم َعا أ ََبا ُه َري َرةََ ،يقُو ُلَ :ق َ
الرح َم ِن ب ِن َزيدَ ،و َ
()3
ِ
(ِ )4
ِ
ِ
(ِ )2
ام ِة "(.)5
َب ْي َنا َر ُج ٌل َيتََب ْختَُر في ُبْرَد ْي ِن لَ ُه ُخسفَ ْت ِبه األ َْر ُ  ،فَ ُه َو َيتَ َج ْل َج ُل ف َ
يها إِلَى َي ْوِم ا ْلق َي َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
ف :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)117
َح َن ُ
ت ُ
 ثَا ِب ُ
بن ِع َيا ٍ األ ْ
ِ
ٍ
ان الم َد ِن ُّي ،مولَى التَّوأ ِ
سد َن َة َخ ْم ٍ
صالِ ِ
دس،
ق ْ
اخدتُلِطَ ِبدأ َ
ص ُد ْو ٌ
َخَرٍةَ ،م َ
َْ
داتَ :
الم َدن ُّيَ :
َ 
َمة ،أ َُبو ُم َح َّمد َ
ْ َ
بن َن ْب َه َ َ
الب َخ ِ
َخَر َِ َل ُه .د ت ق(.)6
طأَ َم ْن َز َع َم أ َّ
أ َْو ِس ٍّ
ار ِّ
َخ َ
ي أْ
ش ِرْي َن َو َق ْد أ ْ
ت َو ِع ْ
َن ُ
وثقه ابن معين( ،)7وابن المديني( ،)8والعجلي( ،)9وابن الجوزي( ،)10وضعفه أبو زرعة( ،)11وقال النسائي(،)12

ترجمتكه ،حكديث رقكم

) (1جاء متابعة لهشام بن سكليمان المخزومكي عكن ابكن جكريج أيضكًا :مكن قبكل مخلكد بكن يزيكد عنكد البخكاري فكي "صكحيحه" ،ح( ،)6232ومكن قبكل
الضحاك بن مخلد عند مسلم في "صحيحه"" ،ح ( ،)2160 /1وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ،)44/2( ،ومكن قبكل عبكد اهلل بكن الحكارث عنكد أحمكد

في "مسكنده" ،ح( ،)10624واسكحاا بكن راهويكه فكي "مسكنده" ،ح( ،)475ومكن قبكل الحجكاج بكن محمكد المصيصكي عنكد ابكن السكني فكي " عمكل اليكوم
والليلة" ،ح(.)220
ِ
المتََبختِ ُر ِفي َمشيه :مشية المتكبر المعجب بنفسه (ابن منظور :لسان العرب .)48/4
)ُ (2
)ُ (3برَدي ِن :ثوبان أحدهما فوا ا خر وقيل إزار ورداء وهو األشهر (ابن حجر :فتح الباري .)260/10
ِ
ِ
الجل َجَلةُ :لحركة مع الصو أي يسوخ فيها حين يخسف به
ام ِة :أي ياوص في األرض حين ُيخ َس ُ
ف به ،و َ
)َ (4يتَ َجل َج ُل فيهَا ِإَلى َيوِم القَي َ
(ابن األثير :النهاية .)284/1
) (5الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ،)471ح (.)239
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)274

) (7ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)133
) (8ابن المديني :سؤاال
) (9العجلي :تاري الثقا

ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)87

(.)466/1

) (10ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)51/2
) (11ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)418/4
) (12النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)57
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وقككال يحيككي القطككان :لككم يكككن ثقككة( ،)1وقككال مالككك :كككذاب( ،)2وقككال ابككن سككعد :أريككتهم يهككابون حديثككه( ،)3وقككال

أحمد( ،)4وأبو حاتم( ،)5والنسائي( ،)6والبيهقي( :)7ليس قوي بالحديث ،وقال ابن المكديني أيضك ًا :لكيس بثقكة(،)8
وقال الحاكم :ليس بالساقط(.)9

قلت :صدوا إال أنه اتهم بعلة االختالط:

قال ابن معي ن :قد كان خرف قبل أَن يمو فمن سمع منه قبل أَن يختلط فهو ثب ( ،)10وقال ابن أَبي مريم:
سمع

يحيى بن معين يقول :صالح مولى التوأمة ،ثقة ،حجة .قل

له :إن مالكا ترك السمار منه ،فقال :إن

مالك ًا إنما أدرككه بعكد أن كبكر وخكرف ،وسكفيان الثكوري إنمكا أدرككه بعكد أن خكرف ،فسكمع منكه سكفيان أحاديكث
منك ار  ،وذلك بعدما خرف ،ولكن ابن أَبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف( ،)11وقال ابن المديني :ثقة اال انه

خرف وكبر فسمع منه قوم وهو خرف كبير فكان سماعهم ليس بصحيح( ،)12وقال أحمد :ما أري به بيس من

سمع منه قديماً( ،)13وقال أيضاً :سيل

مالكاً عن صالح مولى التوأمة ،فقال :ليس بثقة ،فقال أبي :كان مالك

تشبه الموضوعا عن األئمة الثقا

فاختلط حديثه األخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحا الترك( ،)15وقال

قكد أدرككه وقككد اخكتلط وهكو كبيككر ،مكن سككمع منكه قكديم ًا فككذاك ،وقكد روى عنككه أككابر أهكل المدينككة ،وهكو صككالح
الحديث ،ما أعلم به بيس ًا( ،)14وقال ابن حبان :تاير ِفي سنة خمس وعشرين ومائة وجعل ييتي باألشياء ألا
ابن عدي :ال بيس به إذا سمعوا منه قديم ًا مثل ابن أبي ذئب ،وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم .ومن سمع

منكه بكيخرة فإنكه سككمع ،وهكو مخكتلط ولحقكه مالككك والثكوري وغيرهمكا ،حديثكه الككذي حكدث بكه قبكل االخككتالط ،وال

أعرف له حديثاً منك اًر إذا روى عنه ثقة ،وِاَّنما البالء ممن دون ابكن أبكي ذئكب ويككون ضكعيفاً فيكروي عنكه وال

يكون البالء من قبله ،وصالح مولى التوأمة ال بيس برواياته وحديثكه( ،)16قلت :يقبكل حديثكه مكا تبكين أنكه قبكل

االختالط ،وما سمع منه قبل االختالط ال يضر.

) (1ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)406/4

) (2أبي زرعة :الضعفاء ألبي زرعة (.)461/2
) (3ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)344/5

) (4أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اهلل (.)23/3
) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)418/4
) (6المزي :تهذيب الكمال (.)99/13

) (7البيهقي :السنن الكبرى (.)453/1

) (8الباجي :التعديل والتجريح (.)785/2
) (9الحاكم :المستدرك (.)674/1

) (10ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)176/3
) (11ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)83/5
) (12ابن المديني :سؤاال

ابن أبي شيبة البن المديني (ص.)87

) (13أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال ،رواية ابنه عبد اهلل (.)115/3
) (14أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال ،رواية ابنه عبد اهلل (.)311/2
) (15ابن حبان :المجروحين (.)366/1

) (16ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)83/5
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تخريج الحديث:

-1خ ،)141/7( ،ح( ،)77( ،)5789كتاب اللباس ،باب من جر ثيابه مكن الخكيالء ،وم ،)1653/3( ،ح
( ،)37( ،)2088 /49كتاب اللباس والزينة ،)10( ،باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابكه بثيابكه ،مكن
طريا محمد بن زياد عن أبي هريرة به.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية ،فانتف

علة تدليسه ،أما بخصكوص اخكتالط

صالح بن أبي صالح ال يضر فقد سمع منه زياد بن سعد قبل االختالط ،والحديث متنه صحيح.

حديث رقم120:

قككال ا مككام أبككو يحيككي بككن أبككي مس كرة (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا أَبِككي ،نككا ِه َشككامَ ،عك ِكن ابك ِكن ُجك َكريج ،أَخ َب َرِنككي ِزَيككاد ،أ َّ
َن
()1
دج َن ٌة(ِ )2
ثَ ،عك ِكن َّ
آخ د َذةٌ
النبِك ِّ
صككالِ ًحا َمككولَى التَّو َء َمك ِكة أَخ َبك َكرهُ ،أََّنككهُ َسك ِكم َع ابك َكن َعَّبككاس ُي َحك ِّكد ُ
كي (" :)إِ َّن الد َّدر ِح َم ُ
شد ْ
َ
()4
()3
ِ
ص َل َها َوَي ْقطَعُ َم ْن قَطَ َع َها" .
ِب ُح ْجَزِة
َّ
الر ْح َم ِن تََب َار َك َوتَ َعا َلىَ ،يص ُل َم ْن َو َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
صالِ ِ
َم ِة :صدوا اختلط ب خرة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)119
بن َن ْب َه َ
َ 
ان َم ْولَى التَّْوأ َ

تخريج الحديث:

-1حم ،)110/5( ،ح( ،)2953من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به ،بمثله(.)5

-3كم ،)330/2( ،ح( ،) 3179كتاب التفسير ،تفسير سورة النساء ،مكن طريكا طكاوس بكن كيسكان عكن ابكن
عباس ،بنحوه وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط البخاري ،ولم يخرجه واحد منهما.

) (1رحم :هم األقارب ،ويقع علي كل من يجمع بينك وبينه نسب ،ويطلا في الفرائض على األقارب مكن جهكة النسكاء ،يقكال ذو رحكم محكرم ومحكرم،
وهم من ال يحل نكاحه كاألم والبن واألخ والعمة والخالة (ابن األثير :النهاية .)210/2
) (2شككجنة :أي َق اربككة مشككتبكة كاشككتباك العككروا ،شككبهه بككذلك مجككا اًز واتِّسككاعاً ،وأصككل الشككجنة بكسككر الشككين وضككمهاُ :شككعبة فككي ُغصككن مككن غصككون
الشجرة (ابن األثير :النهاية .)447/2

كك مكن القطيعكة" ،وقيكل :معنكاه أن اسكم
كام العائكذ ب َ
) (3آخذة بحجزة :أي اعتصم بكه والتجكي إلىكه مسكتجيرةً ،ويكدل عليكه قولُكه فكي الحكديث" :هكذا مق ُ
الحجكزة :موضكع
"الرحم" مشتا من اسم "الرحمن" ،فكينه متعلَا باالسم آخذ بوسطه ،كما جاء في الحديث ا خر" :الرحم شكجنة مكن الكرحمن" ،وأصكل ُ
شد ا زار ،ثم قيل ِ
لالزارُ :حجزة للمجاورة ،واحتَ َجز الرجل با ازر :إذا شذه على وسطه ،فاستعاره لالعتصام وااللتجاء ،والتمسك بالشكيء والتعلكا بكه
(ابن األثير :النهاية .)344/1
) (4الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)472ح (.)240
) (5جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جكريح أيضكاً :مككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد ابككن أبككي عاصككم فككي "السككنة" ،ح(،)538

والطبراني في" المعجم الكبير" ،ح( ،)10807والبزار في " كشكف األسكتار" ،ح( ،)1883وابكن الفكراء فكي "إبطكال التكيويال " ،ح( ،)392وقكال البكزار:

ال َنعلَ ُمهُ يُرَوى عن ابن عباس إال بهذا ا سناد.
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية ،فانتف

علة تدليسه ،أما بخصكوص اخكتالط

صالح بن أبي صالح ال يضر فقد سمع منه زياد بن سعد قبل االختالط.

حديث رقم121:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي ِزَيكاد ،أ َّ
َن اب َكن
ِشهَاب أَخ َب َرهُ ،أ َّ
داع
داع ِني فَ َق ْدد أَ َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِكه (َ " :)م ْدن أَ َ
َن أ ََبا َسَل َم َة أَخ َب َرهُ ،أََّنهُ َس ِم َع أ ََبا ُه َري َرةََ ،يقُو ُلَ :ق َ
ط َ
ط َ
يري فَقَ ْد أَطَاع ِني ،وم ْن عصى أ ِ
اللَّ َه ،وم ْن عص ِاني فَقَ ْد عصى اللَّ َه ،وم ْن أَطَاعَ أ ِ
َم ِ
َم ِ
ص ِاني"(.)1
َ
يري فَقَ ْد َع َ
ََ َ َ
َ َ
ََ َ َ
ََ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
اهلل ،وِقْي َل :إِسم ِ
ي ا ْلم َد ِن ُّيِ ،قْي َل :اسم ُه ع ْب ُد ِ
بن عو ٍ
ف ُّ
اعْيلِ :ث َق ٌةُ ،م ْك ِثٌر،
بن َع ْب ِد َّ
س َل َم َة ُ
ُْ َ
الر ْح َم ِن ِ َ ْ
َ
 أ َُبو َ
َْ
الزْه ِر ُّ َ
مائ ٍة .ع(.)2
س ِع ْي َن ،أ َْو أَْرَب ٍع َو َ
َم َ
س َن َة أَْرَب ٍع َوِت ْ
ات َ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

-1م ،)1466/3( ،ح ( ،)33( ،)1835 /33كت ككاب ا م ككارة ،)8( ،ب ككاب وج ككوب طاع ككة األمك كراء ف ككي غي ككر
معصية ،من طريا مككي بكن إبكراهيم دون سكياا متنكه ،وس ،)187/7( ،ح( ،)45( ،)7768كتكاب البيعكة،

باب الترغيب في طاعة ا مام  ،و ،)73/8( ،ح( ،) 50( ،)8674كتاب السير ،باب تيويل قوله عز وجكل:
{وأُولِك ككي األَمك ك ِكر ِم ك ككن ُكم[ لالنسك ككاء ،] 59 :م ك ككن طريك ككا الحج ك ككاج بك ككن محمك ككد المصيصك ككي ،وح ك ككم،)373/16( ،
َ
( )3
ح( ،) 10637من طريا روح بن عبادة بلفظه ،جميعهم عن ابن جريج به .
درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)474ح (.)241
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)645
) (3جككاء

ح(.)2289

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريح أيض كاً :مككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد الاللكككائي فككي " شككرح أصككول اعتقككاد"،
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حديث رقم122:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي ِزَيادَ ،ع ِن اب ِكن
الرح َم ِن ب ِن األَس َكوِد ب ِكن
ان ب ِن ال َح َكِمَ ،عن َعب ِد َّ
ال :أَخ َب َرنِي أ َُبو َبك ِر ب ُن َعب ِد َّ
ِشهَاب ،أَخ َب َرهُ قَ َ
الرح َم ِنَ ،عن َمرَو َ
ال " :إِ َّن ِم َن ِّ
الش ْع ِر ِح ْك َم ًة (.)2(" )1
ول اللَّ ِه (َ )ق َ
وثَ ،عن أ َُب ِّي ب ِن َكعب أَخ َب َرهُ ،أَن َر ُس َ
َعب ِد َي ُا َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
زومي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)121
بن َع ْب ِد َّ
الم ْخ ُّ
 أ َُبو َب ْك ٍر ُ
الر ْح َم ِن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ان ْب ُن ا ْل َح َكِم ْب ِن أَِبي ا ْل َع ِ
سد َن ِة
ُم ِو ُّ
َ مْرَو ُ
الم َدن ّيَ :ولِ َي الخالَفَ َة فدي آخ ِدر َ
ي َ
ُم َّي َة ،أ َُبو َع ْبد ا ْل َملك األ َ
اص ْب ِن أ َ
ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
ص ْح َب ٌة .خ.)3(4
انَ ،وَل ُه ثَ َ
س َن ًة َال تَثْ ُب ُ
ض َ
أَْرَب ٍع َو ِست ِّْي َنَ ،و َم َ
س ِفي َرَم َ
ت َل ُه ُ
الث أ َْو إِ ْح َدى َوستُّْو َن َ
ات َ
ذكره ابن سعد في الطبقة االولى من التابعين ،وقال :كان من سادا قريش وفضالئها( ،)4وقال البخكاري :لكم
ير النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،)5(-وقال الترمذي :مروان لم يسمع من النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وهو
من التابعين( ،)6وقال ابن حجر أيضاً :له رؤية فإن ثب

فال يعرج على من تكلم فيه وقال عروة بن الزبير:

مروان ال يتهم في الحديث وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتماداً على صدقه ،وانما نقمكوا
عليه أَنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم َفقتله ،ثم شهر السيف ِفي طلب الخالفة حتى جرى ما جرى ،فيما قتل

طلحة فكان متيوال فيه كما قرره ا سماعيلي وغيره ،وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سكهل بكن سكعد ،وعكروة،

وعلى بن الحسين ،وأبو بكر بن عبد الرحمن وهؤالء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما ككان أميك ًار

عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخالف على ابن الزبير ما بدا َواهلل أعلم ،وقد اعتمد مالك علكى حديثكه
ورأيه والباقون سوى مسلم(.)7
قلت :ثقة.

) (1إن مكن الشككعر حكمكة :أي إن مككن الشكعر كالمكاً نافعكًا يمنككع مكن الجهككل والسكفه ،وينهككى عنهمكا .قيككل :أراد بهكا المكواعظ واألمثكال التككي ينتفكع بهككا
الناس .والحكم :العلم والفقه والقضاء بالعدل (ابن األثير :النهاية  ،)419/1أو قوالً صادقا مطابقا للحا (ابن حجر :فتح الباري .)540/10
) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)475ح (.)242
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)525
) (4ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)35/5

) (5الذهبي :ميزان االعتدال (.)89/4

) (6الترمذي :سنن الترمذي (.)242/5

) (7ابن حجر :هدي الساري (ص.)443
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وث ْب ِن و ْه ِب ْب ِن ع ْب ِد م َن ِ
يُ :ولِ َد َعلِى َع ْه ِد َّ
اف ْب ِن ُزْهَرةَ ُّ
الن ِب ِّي -
َ ع ْب ُد َّ
َس َوِد ْب ِن َع ْب ِد َي ُغ َ
الزْه ِر ّ
الر ْح َم ِن ْب ُن ْاأل ْ
َ
َ َ
دال ِ
ِ
دك َّ
ديِ :مد ْدن ِك َبد ِ
الزَمد ِ
دار
دان َف ُعد َّدد لِد َذلِ َك ِفددي َّ
دح َاب ِةَ ،و َقد َ
دات أ َُبد ْدوهُ ِفددي َذلِد َ
الع ْجلِد ُّ
صددلَّى اللَّد ُ
سددلَّ َمَ ،-و َمد َ
الصد َ
ده َع َل ْيدده َو َ
َ
()1
ِ
التَّا ِبع ْي َن .خ د ق .
مختلف في صكحبته :فوثقكه العجلكي( ،)2والكدارقطني( ،)3وزاد العجلكي :تكابعي رجكل صكالح مكن كبكار التكابعين،
وذككره ابككن حبككان فككي الثقككا

وقككال :يقككال إن لككه صككحبة( ،)4وقككال الككذهبي :مككن صككلحاء التككابعين وأشكرافهم(،)5

وذكره ابن سعد في الطبقة األولي من أهل المدينكة ،ممكن ولكد علكى عهكد رسكول اهلل -صكلى اهلل عليكه وسكلم-

( ،)6وقال أبو حاتم :ال أعلم له صحبة( ،)7وقال أبي نعيم األصبهاني :أدرك النبي -صلى اهلل عليه وسلم -ال
تصح له رواية وال صحبة(.)8
قلت :ثقة.

تخريج الحديث:

-1حم ،)91/35( ،ح( ،) 21162من طريا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به ،بلفظه(.)9

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جككرح وال تعككديل ،وقككد صككرح ابككن ج كريج بالتحككديث فككي هككذا الروايككة وغيرهككا ،فانتف ك

علككة تدليسككه ،وقككد ذك كره

الدارقطني في العلل وأورد االختالف فيه عن الزهري ورجح رواية الزهري ،عن أبي بكر بكن عبكد الكرحمن بكن

الحارث  ،عن عبد الرحمن بن األسود ،عن أبي بن كعب(.)10

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)336
) (2العجلي :تاري الثقا
) (3الدارقطني :سؤاال
) (4ابن حبان :الثقا

(.)72/2

الحاكم للدارقطني (ص.)237

(.)258/3

) (5الذهبي :الكاشف (.)621/1
) (6ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)7/5

) (7ابن أبي حاتم :المراسيل (ص.)123

) (8أبو نعيم :معرفة الصحابة (.)1852 /4
) (9جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج أيضاً :من قبل روح بن عبادة عنكد البخكاري فكي" األدب المفكرد" ،ح( ،)864والشاشكي

في " مسنده" ،)1511( ،وابن عساكر في "تاري دمشا".)212/34( ،
) (10الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)144/14
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حديث رقم123:

()1
َن ُعمر ب َن ال َخطَّ ِ
ِ
اب َمَّر
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ق َ
ال َ :و َح َّدثَنِي َس ِع ُ
يد ب ُن ال ُم َسيِّب ،أ َّ َ َ
ِ
علَى حسَّان و ُهو ين ِش ُد ِفي مس ِج ِد رس ِ َّ ِ
كال :قَكد ُكنك ُ أُن ِش ُكد َمكن
َّان فَقَ َ
َ َ َ َ ُ
َ
ول الله ( )فَانتَهََرهُ ُع َم ُر ،فَيَقَب َل َعلَيه َحس ُ
َُ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ال حس ِ
ُه َو َخير من َكَ ،فان َ
الَ ،ق َ
ا ُع َم ُر َخش َي َة أَن َق َ
طَل َ
َسمع َ
الَ :وَق َ َ ُ
َّان ألَبِي ُه َري َرةََ :يا أ ََبا ُه َري َرةَ ،أَن ُش ُد َك بِالله ،أ َ
س ِ
ان أ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ال :اللَّهَُّم َن َعم(.)2
ول اللَّ ِه ( )اللَّ ُه َّم أ َِّي ْدهُ ِبُر ِ
ول اللَّ ِه (َ )يقُو ُل"َ :يا َح َّ
س" قَ َ
َر ُس َ
س ُ
َج ْب َع ْن َر ُ

دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
س ِّي ِب :ثقة تبث فقيه ،سبق ترجمته حديث رقم (.)116
س ِع ْي ُد ُ
الم َ
َ 
بن ُ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

-1تاري دمشا ،) 384/12( ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به ،بمثله.

-2خ ،)112 /4( ،ح( ،)59( ،)3212كتاب بدء الخلا ،باب ذككر المالئككة ،وم ،)1932 /4( ،ح (/51
 ،)44( ،)2485كتاب فضائل الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم )34( ،-باب فضكائل حسكان بكن ثابك

رضي اهلل عنه ،-من طريا سفيان بن عيينة عن الزهري به ،بنحوه.

-

قلت :أما ما يتعلا بقصة مرور عمر بن الخطاب على المسجد ،وسماعه إنشاد حسان الشكعر فيكه ،ومكن ثكم
إنكاره عليه ،وذلك ألن سعيد لم يدرك زمن عمر بن الخطاب ،حيث ذكر غيكر واحكد مكن العلمكاء كيحيكي بكن
معين وأبي حاتم لم يثب

له السمار من عمر ،ألنه ولكد لسكنتين مضكتا مكن خالفكة عمكر -رضكي اهلل عنكه،-

وقال أبو حاتم :ال يصح له سمار منكه إال رؤيكة رآه علكى المنبكر ينعكى النعمكان بكن مقكرن -رضكي اهلل عنكه-

(.)3

وقد أورد الدارقطني في العلل أوجه االختالف على الزهري ولم يورد هذا الوجكه ( ،)4ولكذلك تعقكب ابكن حجكر،
الدارقطني ،أنه لكم يكورد ذلكك هكذا الحكديث مكن هكذا الوجكه فكي كتكاب التتبكع مكع أنكه علكى شكرطه ،وقكد أخرجكه

البخاري في صحيحه ،وحاول ابن حجر توجيه اخراج البخاري هذا الرواية ،ودفع العلة فيها وهي:

-1أن سعيد لم يدرك زمن المرور ،ولكنه يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من حسان.

) (1القائل :هو الزهري يعنى با سناد المتقدم ،حديث رقم (.)242
) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )476ح (.)243

) (3ابن أبي حاتم :المراسيل (ص ، )72-71العالئي :جامع التحصيل (ص.)184
) (4الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)111/11
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 -2أو أنه وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد ،ويقويه سكياا حكديث البكاب فكإن فيكه
أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة ،وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيض ًا فإنه أصار من سعيد،

فدل على تعدد االستشهاد.

-3ويجككوز أن يكككون التفككا

حسككان إلككى أبككي هري كرة واستشككهاده بككه إنمككا وقككع متككيخ اًر ،ألن "ثككم" ال تككدل علككى

الفورية ،واألصل عدم التعدد ،وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ،ثكم سكمع بعكد ذلكك استشكهاد حسكان

ألبي هريرة ،وهو المقصود ألنه المرفور وهو موصول بال تردد(.)1

ال ،ألنه أدرك عمر بن الخطاب ثمانية أعوام ،وهي فترة كافية للتحمل
قلت :والذي يظهر أن إدراك القصة فع ً

والسكمار( ، )2وقككد ذهككب العلمكاء إلككى أدنككي سكن يمكككن قبككول فككي التحمكل خمككس سككنين ،وقكد عككاش إبككان خالفككة
عمر ،وسمع منه نعيه النعمان بن مقرن -رضي اهلل عنه -واهلل أعلم ،وقكال ابكن حجكر :وهكذا مكن االخكتالف
الذي ال يضر ألن الزهري من أصحاب الحديث فالراجح أنه عنده عنهما معا فكان يحدث به تارة عن هذا(.)3

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروايكة وغيرهكا ،فانتفك
صحيح.

علكة تدليسكه ،والحكديث متنكه

حديث رقم124:

ان ب ُكن
كالَ :ق َ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَ ِبي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِكن ُج َكريجَ ،ق َ
كال ُسكَلي َم ُ
َن أ ََبكا ُه َري َكرةَ َح َّكدثَهُم ،أ َّ
وسى ِفي َح ِكديث َرَف َعكهُ إِلَكى َكثِي ِكر ب ِكن ُم َّكرةَ :نكا َكثِي ُكر ب ُكن ُم َّكرةَ ال َحض َكرِم ُّي ،أ َّ
َن ِر َجكاال أَتَ ُكوا
ُم َ
ِ ()4
ِ
ِ
النبِ َّي ( )فَقَالُوا :يا رس َ َّ ِ
َّ
ف
يب أَنفُ ُس َنا َوتَط َمئِ ُّن ،ثَُّم إِ َذا َخ َرج َنكا ِمكن ِعن ِكد َك َنن َشكا ُ
ول الله إَِّنا إِ َذا ُكَّنا عن َد َك تَط ُ
َ َُ
ِ ()5
كال" :
ككَ ،قك َ
كال َر ُجككل ِمك َكن ال َقككوِمَ :وَنحك ُكن َواللَّك ِكه َل َنف َعك ُل َذلِك َ
كث أَنفُ ُسك َكناَ ،وَنظُك ُّكن أَن َقككد َهَلك َنككاَ ،قك َ
إَِلككى أَهلِ َنككا َحتَّككى تَجئك َ
ِ
ون فَ ُي ْغفَُر لَ ُه ْم" (.)6
اء اللَّ ُه عز وجل ِبقَ ْوٍم ُيذ ِْن ُب َ
س ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه ،لَ ْو أ ََّن ُك ْم ال تُذ ِْن ُب َ
ون لَ َج َ
َوالَّذي َن ْف ُ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرةُ :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

) (1ابن حجر :فتح الباري (.)244/9
) (2المزي :تهذيب الكمال (.)66/11

) (3ابن حجر :فتح الباري (.)244/9
ث :أي تفزر (ابن األثير :النهاية .)232/1
) (4تَجئِ َ

) (5الشاف :أن يبل الحب شااف القلب ،ولعل معناه :نتحبب إلى أهلنا (انظر :ابن منظور :لسان العرب .)179 -178 /9
) (6الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)483ح (.)249
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()1
ق فَ ِق ْي ٌه ِفي َح ِد ْي ِث ِه َب ْع ِ لَ ِّي ٌن و ُخولِطَ قَْبل َم ْوته
ش ِق ُّي  ،األَ ْ
ِّم ْ
ص ُد ْو ٌ
ش َد ُ
ان ُ
سلَ ْي َم ُ
قَ :
بن ُم ْو َ
ُ 
سى َم ْوالَ ُه ُم ،الد َ
ِب َقلِْي ٍل .م .)2(4
وثقه جماعة من علماء الجرح والتعديل ،وتكلَّم فيه آخرون.

()5
()4
()3
وسئل ابن معين عن حالكه ِفكي الزهكري فقكال :ثقكة( ،)6وقكال ابكن
فوثقه ابن سعد  ،وابن معين  ،ودحيم ُ ،
معين أيض ًا :حديثه صحيح عندنا( ،)7وذكره ابن حبان في الثقا وقال :كان فقيه ًا ورع ًا كانوا إِذا اجتمعوا عند
مسكائِل( ، )8وقكال الكدارقطنى :مكن الثقكا الحفكاظ أثنكى عليكه عطكاء
َعطكاء هكو الكذي ككان يتكولى لهكم سكؤل ال َ
والزهري( ،)9وقال أبو حاتم :محله الصدا وفي حديثه بعض االضطراب وال أعلم أحكدًا مكن أصكحاب مكحكول

أفقه منه وال أثبك

منكه( ،)10وقكال أيضكاً :يكتكب حديثكه( ،)11وقكال ابكن عكدي :فقيكه راو حكدث عنكه الثقكا

الناس وهو أحد علماء أهل الشام ،وقد روى أحاديث ينفكرد بهكا ال يرويهكا غيكره وهكو عنكدي ثبك

وقال الذهبي :صدوا(.)13

مكن

صكدوا(،)12

وقد تكلَّم فيه العلماء ،وأشاروا إلى أنه اختلط قبل موته بقليل ،وأنه عنده مناكير ،وفي حديثه شيء ،فقال ابن

المكديني :مطعكون فيكه( ،)14وقكال أيضك ًا :ككان مكن كبكار أصكحاب مكحكول ،وككان خكولط قبكل موتكه بقليكل(،)15
وقككال البخككاري :منكككر الحككديث أنككا ال أروي عنككه شككيئاً ،روى سككليمان بككن موسككى أحاديككث عامتهككا منككاكير(،)16
وق ككال أب ككو أحم ككد الح ككاكم :ف ككي حديث ككه بع ككض المن ككاكير( ،)17وق ككال النس ككائي :أح ككد الفقه ككاء ،ول ككيس ب ككالقوي ِف ككي

الحديث( ،)18وقال أيض ًا :في حديثه شيء(.)19

قلت :هو ثقة في الزهري ،ومن أوثا الناس في مكحول ،وهو صدوا له أوهام ،في غيرهما ،أمكا بنسكبة إلكى

غرائبه المستنكرة فقكد أجكاب الكذهبي عنهكا فقكال :ككان سكليمان فقيكه أهكل الشكام فكي وقتكه قبكل األو ازعكي ،وهكذه
)ِ (1
الد َمشقى :نسبة إلى دمشا ،وهي أحسن مدينة بالشام ،وأكثرها أهال ،وأنزهها ،ويضرب بحسنها المثل ،وانما سمي
مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح (السمعاني :األنساب .)373/5
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)255
) (3ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)318/7

) (4المزي :تهذيب الكمال (.)93/12
) (5المزي :تهذيب الكمال (.)93/12

) (6ابن معين :تاري ابن معين ،رواية الدرامي (ص.)46
) (7ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)226/4
) (8ابن حبان :الثقا

(.)380/6

) (9الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)14/15
) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)141/4
) (11مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)99/6

) (12ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)251 /4
) (13الذهبي :ديوان الضعفاء المتروكين (.)176/1
) (14العقيلي :الضعفاء الكبير (.)140/2

) (15ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)227/4
) (16الترمذي :العلل الكبير (ص.)256

) (17مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)100/12
) (18النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)49
) (19المزي :تهذيب الكمال (.)93/12
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دمشا بدماشا بن قكانى بكن

الارائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها( ، )1أما بالنسبة الختالطه فقد كان قبل موته بقليل ،وهذا من

القسم األول من أقسكام المختلطكين عنكد العالئكي ،واخكتالط القسكم األول ال يضكر كمكا ذككر ذلكك العالئكي فكي
ِ
مقدمة كتابه "المختلطين" ،والظاهر أن حديثه من قبيل الحسكن ،ثكم أنكه تكلكم فكي سكماعه مكن بعكض شكيوخه،
فقال ابكن معكين :لكم يكدرك سكليمان بكن موسكى كثيكر مكن مكرة ،وال عبكد الكرحمن بكن غكنم( ،)2وقكال الاالبكي :لكم

يدرك سليمان بن موسى أبا سيارة وال كثير بن مرة وال عبد الرحمن بن غنم ،وقال العالئي :لم يدرك أحدًا من

الصحابة(.)3
ِ ِ ()4
الص َح َابة .ر.)5(4
ش َجَرةَ الح ْم
ص ُّي ِ :ث َق ٌةَ ،وَو ِه َم ِم ْن َعدَّه ِفي َّ
بن ُمَّرةَ ،أ َُبو َ
َ ك ِث ْيُر ُ
تخريج الحديث:

-1م ،)2106/4( ،ح( ،)49( ،)16كتاب التوبة ،)2( ،باب سقوط الذنب باالستافار توبة ،من طريا يزيد
بن األصم عن أبي هريرة به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في إسناده علتان :األولى :سليمان بن موسي لم يدرك كثير بن مرة( ،)6والثانية:
تدليس ابن جريج وقد عنعن ،وأحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة لم أقف له على جرح وال تعديل.

حديث رقم125:

()7
الص ِ
انَ :ونا( ،)8أ َّ
ال" :
ادةَ ب َن َّ
ام ِ قَ َ
قال ا مام أبو يحيي ابن أبي مسرة (رحمه اهلل) :قَ َ
َن ُع َب َ
ال أَي ً
ضا ُسلَي َم ُ
اب اللَّ ُه َعَّز َو َج َّل َع َل ْي ُك ْم"(.)9
َح ِد ُك ُم َّ
ون َحتَّى تَْبلُ َُ َخ ِط َ
وب َ
َواللَّ ِه َل ْو أ ََّن ُك ْم تُ ْخ ِط ُئ َ
ون َلتَ َ
اء ،ثَُّم تَتُ ُ
يئ ُة أ َ
الس َم َ

دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ق :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)124
سى األَ ْ
ش َد ُ
ان ُ
س َل ْي َم ُ
بن ُم ْو َ
ُ 
الرَه ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)124
او ُّ
بن ُمَّرةَ ُّ
َ ك ِث ْيُر ُ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

قلت :لم أقف له على تخريج.

) (1الذهبي :ميزان االعتدال (.)225/2

) (2ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)251 /4

) (3العالئي :جامع التحصيل (ص ، )190ابن العراقي :تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص.)137
الح ِ
)ِ (4
مصى :نسبة إلى حمص وهو بلد بالشام (السمعاني :األنساب .)248/4
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)460

) (6ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)251 /4
) (7يعني با سناد المتقدم رقم (.)249
) (8الضمير يعود إلى كثير بن مرة.

) (9الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )485ح (.)250
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درجة إسناد الحديث:

قلت :هو كسابقه ،حديث رقم (.)124
حديث رقم126:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ ََبى ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي أ َُبو ُّ
الزَبي ِر ،أََّنهُ
َن َّ
ي ،أ َّ
دان
َس ِم َع َجابِ َر ب َن َعب ِد اللَّ ِهَ ،يقُو ُلَ :زَع َم أ َُبو َس ِعيد ال ُخد ِر ُّ
النبِ َّ
كي ( )قَ َ
ين َزَم ٌ
س َديأ ِْتي َعلَدى ا ْل ُم ْسدلِ ِم َ
كالَ " :
()1
الرج ُل ا ْلو ِ
ول اللَّ ِه (ِ )م ْن أ ٍ
ِ ِ
س ِ
َص َح ِ
اح ُد
ث ِم ْن ُه ُم ا ْل َب ْع ُ
ُي ْب َع ُ
ث َ ،ف َيقُولُ َ
َحد؟ َف ُي َ
َ
ون :ا ْنظُُروا َه ْل في ُك ْم م ْن أ ْ
وج ُد َّ ُ َ
اب َر ُ
ول اللَّ ِه (ِ )م ْن أ ٍ
ِ ِ
س ِ
َص َح ِ
وج ُد
ث ِم ْن ُه ُم ا ْل َب ْع ُ
فَ ُي ْفتَ ُ َل ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
َحد ،فَ ُي َ
َ
ث ،فَ ُي َقا ُل :ا ْنظُُرواَ ،ه ْل في ُك ْم م ْن أ ْ
اب َر ُ
ِ
ِ
س ِ
َص َح ِ
ول اللَّ ِه ()
ث الثَّالِ ُ
ث ا ْل َب ْع ُ
ِفي ِه ْم فَ ُي ْفتَ ُ لَ ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
ث ،فَ ُيقَا ُل :ا ْنظُُرواَ ،ه ْل في ُك ْم َم ْن َأرَى م ْن أ ْ
اب َر ُ
ِ
ِ
ِم ْن أ ٍ
س ِ
َص َح ِ
دول
ث َّا
وج ُد ،فَ َي ْفتَ ُ اللَّ ُه عز وجل َل ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
َحد فَ ُي َ
َ
الر ِبعُ ،فَ ُي َقا ُلَ :ه ْل في ُك ْم َم ْن َأرَى م ْن أ ْ
اب َر ُ
ِ ( )2
(ِ )م ْن أ ٍ
وج ُد ،فَ ُي ْفتَ ُ لَ ُه ْم ِبه" .
َحد فَ ُي َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

-1أمكإلى ابكن بشكران ،)345/1( ،ح ( ،) 794مككن طريكا الفكاكهي عككن ابكن أبكي مسكرة بككه ،مثلكه ،وقكال" هككذا
حديث صحيح من حديث أبي الزبير ،أخرجه مسلم عن سعيد بن يحيكى األمكوي ،عكن أبيكه ،عكن ابكن جكريج،

وعن زهير بن حرب وأحمد بن عبدة ،جميعاً عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ".

-1م ،)1962/4( ،ح( ،)44( ،)2532/209كتككاب فضككائل الصككحابة -رضككي اهلل تع كالى عككنهم،)52( ،-

باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،من طريا يحيى بن سعيد األمكوي عكن ابكن جكريج بكه،

بنحوه.

وأعل ابن حجر رواية أبي الزبير بقوله :وقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة رابعة ولفظه
ييتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون :انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبكي -صكلى

اهلل عليه وسلم -فيوجد الرجل فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثاني فيقولون :انظروا إلى أن قال ثم يكون البعث
الرابع ،وهذه الرواية شاذة وأكثر الروايا

مسلم أخرج هذا الرواية في المتابعا

في األصول.

مقتصر على الثالثة( ،)3قلت :ال يقدح هذا في الصحيح ،ألن ا مام

بعد أن أخرج الرواية الراجحة ،وباب المتابعا

ياتفر فيها ما ال ياتفكر

) (1زمان يبعث منهم البعث :وهو الجيش والخبر يتضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى بالد الكفار (ابن حجر :فتح الباري .)5/7
) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)485ح (.)251
) (3ابن حجر :فتح الباري (.)5/7
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقكف لكه جكرح وال
تعديل ،وقد صرح ابن جريج ومحمد بن مسلم بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسهم.

حديث رقم127:

قكال ا مككام أبكو يحيككي بككن أبكي مسكرة (رحمككه اهلل)َ :ح َّكدثََنا أَبِككي ،نكا ِه َشككامَ ،عك ِكن اب ِكن ُجك َكريج ،أَخ َب َرنِككي أ َُبكو ُّ
الزَبيك ِكر ،أََّنككهُ
سد َديأ ِْتي َعلَددى َّ
الند ِ
َسك ِكم َع َجككابِ َر بك َكن َعبك ِكد اللَّك ِكهَ ،يقُككو ُلَ :سك ِكمع ُ َّ
الر ُجد ِدل ِمد ْدن
سد ِدم ُعوا ِب َّ
النبِك َّ
داس َيد ْدوٌمَ ،ولَد ْدو َ
كي (َ )يقُككو ُلَ " :
ول اللَّ ِه (ِ )م ْن ور ِ
س ِ
َص َح ِ
اء ا ْل ُب ُح ِ
وج ُد "(.)1
سوهُ فَال ُي َ
أ ْ
ور ال ْلتَ َم ُ
اب َر ُ
ََ
دراسة رجال ااسناد:
َحمد َدد بد ِدن َزَك ِرَّيددا ْبد ِدن ا ْلحد ِ ِ
سد َّدرة :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق ترجمتككه ،حككديث رقككم
َ
دارث ْبد ِدن أَِبددي َم َ
 أَْ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
سلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ُم ْ
بن تَ ْد ُر َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

-1أبككو عوانككة ،)240 /19( ،ح( ،)24( ،)11048كتككاب المناقككب ،بككاب مككن مناقككب التككابعين ،وأتبككار التككابعين،
وتبعة التابعين والقرن الذين بعدهم ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي به ،مثله (.)2

-2أبك ككو يعلك ككى مك ككن "المطالك ككب العاليك ككة" ،)81/17( ،ح( ،)40( ،)4165كتك ككاب المناقك ككب ،)127( ،بك ككاب فضك ككل
الصحابة والتكابعين علكى ا جمكال ،مكن طريكا ابكن لهيعكة عكن محمكد بكن مسكلم بكه ،بنحكوه ،وقكال ابكن حجكر :هككذا

قصر( )3ابن لهيعة في إسناده ومتنه معاً.
-3ابن األع اربكي ،)292 /1( ،ح( ،) 552مكن طريكا عقيكل بكن معقكل بكن منبكه عكن وهكب بكن منكه عكن جكابر بكه،
بنحوه.

-4المنتخككب مككن مسككند عبككد بككن حميككد ،)313( ،ح( ،)1020وابككن أبككي شككيبة مككن "المطالككب العاليككة"،)81/17( ،
ح( ،)4165وأبك ككو يعلك ككى ،)132 /4( ،ح( ،)200 /4( ،)2182ح( ،)2306والش ك كريعة لآلجك ككري،)1684 /4( ،
ح( ،) 1160من طريا األعمش عن أبي سفيان به ،بنحكوه .وزاد أبكو يعلكى فكي آخكره :ثكم يبقكى قكوم يقكرؤون القكرآن
ال يدرون ما هو ،وقال الهيثمي" :رواه أبو يعلى من طريقين ،ورجالهما رجال الصحيح"(.)4
وقال ابن حجر :هذا ا سكناد صكحيح ،لككن قصكر بكه أبكو سكفيان ،فقكد رواه البخكاري

( )5

ومسكلم

( )6

مكن طريكا عمكرو

بن دينار ،ومسلم( )7من طريا أبي الزبير ،كالهما عن جابر ،عن أبي سعيد -رضي اهلل عنه.)8(-

) (1الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)486ح (.)252

) (2مستخرج أبو عوانة طبعة الجامعة ا سالمية ( ،)240 /19ح (.)11048
) (3أي أنقص من إسناده أبا سعيد الخدري.

) (4الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)18 /10

) (5صحيح البخاري ( ، )37/4ح ( ، )5/2( ، )2897ح (.)3649
) (6صحيح مسلم ( ،)1962/4ح (.)2532/208
) (7صحيح مسلم ( ،)1962/4ح (.)2532/209

) (8ابن حجر :المطالب العالية ( ، )81/17ح (.)4165
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على

جككرح وال تعككديل ،وقككد صككرح ابككن ج كريج ومحمككد بككن مسككلم بالتحككديث فككي هككذا الروايككة وغيرهككا ،فانتف ك
تدليسهم  ،والصواب أن هذا الحديث عن جابر عن أبوسعيد الخدري ،كما قال الحافظ.

علككة

حديث رقم128:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَ ِبي ،نكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن
ال ُّ
النع َم ِ
الرح َم ِنَ ،و َعكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن ُّ
كان:
الرح َم ِنَ ،ع ِن اب ِن ِشهَابَ ،عن ُح َمي ِد ب ِن َعب ِد َّ
َعب ِد َّ
كان ب ِكن َب ِشكيرَ ،قك َ
النع َم ُ
(ِ )1
ال :يا رس َ َّ ِ
َذ َهب بِي أَبِي ب ِشير إِلَى رس ِ َّ ِ
الما فَ ِجئتُ َك ألُش ِه َد َك
َ
َ
ول الله ( )فَقَ َ َ َ ُ
َُ
ول الله ،إِِّني َن َحل ُ  ،ابني َه َذا ُغ ً
()2
ِ
ال َّ
ال َّ
النبِ ُّي ( " :)فَال " .
الَ :ف ُقل ُ  :الَ ،ف َق َ
ت؟ "َ ،ق َ
َعَلي ِهَ ،ف َق َ
النبِ ُّي ( " :)أَ ُك ُّل َوَلد َك َن َح ْل َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()3
الر ْح َم ِن بن ُي َح َّنس ِح َج ِ
يَ :م ْق ُب ْول .م د .
از ٌّ
َ عبد اللَّ ِه ْبن َع ْبد َّ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)4وقال البخاري :ال يتابع على حديثه( ،)5وقال الذهبي :ثقة(.)6

قلت :صدوا.

بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن عو ٍ
س َن َة َخ ْم ٍ
ف ُّ
ُ ح َم ْي ِد ِ
الص ِح ْي ِ  .ع (.)7
مائ ٍة َع َلى َّ
بن َع ْب ِد َّ
س َو َ
الم َد ِن ُّيِ :ث َق ٌةَ ،م َ
الزْه ِر ّ
الر ْح َم ِن ِ َ ْ
ات َ
يَ ،
ان ِ ِ
بن ُّ
صِ
الن ْع َم ِ
س ِع ْي ٍدِ :ثقَ ٌة .خ م ت س ق(.)8
ار ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ي ،أ َُبو َ
بن َبش ْي ٍر األَ ْن َ
تخريج الحديث:

-1أمكإلى ابكن بشكران ،)349/1( ،ح ( ،) 798مككن طريكا الفكاكهي عككن ابكن أبكي مسكرة بككه ،مثلكه ،وقكال "هككذا
حككديث صككحيح مككن حككديث الزهككري ،وهككو غريككب مككن حككديث ابككن جكريج عككن عبككد اهلل بككن عبككد الككرحمن ،عككن

الزهري".

) (1نحل من ُّ
ابتداء من غير عوض وال استحقاا (ابن األثير :النهاية .)29/5
النح ُل :هي العطية والهبة
ً
) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )487ح (.)253

) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)311وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل صدوا حسن الحديث
(تحرير التقريب التهذيب .)232/2

) (4ابن حبان :الثقا

(.)44/7

) (5ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)297/5
) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)680/3

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)182
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)510
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-2عب ،)96/6( ،ح( ،) 23( ،)16492كتاب الوصايا ،باب في التفضكيل فكي النحكل ،مكن قبكل ابكن جكريج
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ،ومحمد بن النعمان به ،ولم يذكر عبد اهلل بن عبد الرحمن.

-3خ ،)157/3( ،ح( ،)51( ،)2586كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب الهبة للولكد ،واذا أعطكى
بعككض ولككده لككم يجككز ،حتككى يعككدل بيككنهم ويعطككي ا خ كرين مثلككه ،وال يشككهد علي كه ،وم ،)1241/3( ،ح (/9

 ،)24( ،)1623كت ككاب الهب ككا  ،)52( ،ب ككاب كراهي ككة تفض ككيل بع ككض األوالد ف ككي الهب ككة ،وس،)171 /6( ،

ح( ) 34( ،)6467كتاب النحل ،باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بكن بشكير ،مكن طريكا مالكك
عن حميد بن عبد الرحمن ،ومحمد بن النعمان به.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب من حديث هشام بن سليمان المخزومكي عكن ابكن جكريج تفكرد بكه ،وأحمكد بكن زكريكا بكن
الحارث بن أبي مسرة لم أقف له على جرح وال تعديل ،والحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو متفا عليه.

حديث رقم129:

الَ :و َح َّدثَنِي ُّ
ي،
الزه ِر ُّ
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
عككن حك ِكد ِ
الزَبيك ِكر ،و َسك ِكع ِيد بك ِكن الم َسككي ِ
َن َّ
يث ُعككرَوةَ بك ِكن ُّ
شد ِدر
ِّبَ ،عككن أَبِككي ُه َريك َكرةَ "أ َّ
دف ِفددي ا ْل َع ْ
دان َي ْعتَ ِكد ُ
الن ِبد َّ
دي (َ )كد َ
َ َ
ُ
َ
()2
)
1
(
ْاألَو ِ
ان ،ثَُّم َل ْم َيَز ْل َذلِ َك َحتَّى تََوَّفاهُ اللَّ ُه َعَّز َو َج َّل" .
اخ ِر ِم ْن َ
ض َ
ش ْه ِر َرَم َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ُ عْرَوةَ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِام :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
س ِّي ِب :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)116
س ِع ْي ُد ُ
الم َ
َ 
بن ُ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

هذا إسناد اختُلف فيه على ابن جريج فيخرجه:
-1قط ،)186/3( ،ح( ،) 11( ،)2362كتاب الصيام ،باب االعتكاف ،من طريا ابن أبي ميسكرة عكن أبيكه
عككن هشككام بككن سككليمان عككن ابككن جكريج ،حككدثني الزهككري ،عككن حككديث عككروة بككن الزبيككر ،وابككن المسكيب يحككدث

عروة ،عن عائشة ،وسعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ،مثله.

-2حم ،)220 /42( ،ح( ،)25358وخز ،)345/3( ،ح( )6( ،)2223كتاب الصيام ،باب المداومة على
اعتكاف العشر األواخر من شهر رمضان ،من طريا محمد بن بكر البرساني ،عن ابن جريج ،عن الزهري،

عن حديث عروة ،وابن الم سيب ،يحدث عروة ،عن عائشة ،وسعيد ،عن أبي هريرة.
ك" ،الدارقطني :السنن ( ،)186/3ح(.)2362
) (1الصواب" :ثَُّم لَم َي َزل َعلَى َذلِ َ
) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)509ح (.)266

150

-3س ،)377/3( ،ح( ) 6( ،)3322كتاب االعتكاف ،االعتكاف وسنته ،وذكر االختالف الزهري في الخبر

في ذلك ،وقط ،)187/3( ،ح( ،) 11( ،)2364كتاب الصيام ،باب االعتكاف ،من طريا الحجاج بن محمد
المصيصي ،وحم ،)217 /42( ،ح( ،)25355من طريا عبد الرزاا بن همام الصنعاني ،ومحمكد بكن بككر

البرساني ،وقط ،)187/3( ،ح( ،) 11( ،)2363كتاب الصيام ،باب االعتكاف ،من طريكا القاسكم بكن معكن
جميعهم عن ابن جريج ،عن ابن شهاب ،عن سعيد بن المسيب ،وعن عروة بن الزبير ،عن عائشة.

-3عب ،)247/4( ،ح( )9( ،)7682كتاب الصيام ،باب ليلة القدر ،وحب ،)423/8( ،ح( ،)3665كتاب
الصيام ،باب ذكر مداومة المصطفي صلي اهلل عليه وسلم على اعتكاف العشر األواخر من شكهر رمضكان،
مككن طريككا عبككد الككرزاا عككن معمككر وابككن جكريج ،عككن ابككن شككهاب ،عككن عككروة ،عككن عائشككة ،وسككعيد عككن أبككي

هريرة ،وجمع عبد الرزاا إلى هذه الرواية رواي َة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
 ،)148 /3( ، -4ح( ) 6( ،)790كتك ك ككاب الصك ك ككوم ،بك ك ككاب مك ك ككا جك ك ككاء فك ك ككي االعتكك ك ككاف ،وس،)377/3( ،

ح( ) 6( ،)3321كتاب االعتكاف ،االعتكاف وسنته ،وذكر االختالف الزهري في الخبر في ذلك ،من طريا
عبد الرزاا ،عن معمر ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة  ،وعن سعيد بن المسيب ،عن أبي هريرة ،وقكال
أبو عبد الرحمن :خالفه ابن جريج ،وقال الترمذي" ،حديث أبي هريرة ،وعائشة حديث حسن صحيح".
قلت :الحديث ثاب

من حديث عروة عن عائشة وابن المسيب عن أبي هريرة ،وقد اضطرب ابن جريج فمرة

فصل الرواية عروة و ابن المسيب ،ومرة جمع همكا عكن عائشكة ،وأمكا تعكين الخطكي فكي هكذا الروايكة وجعلكه فكي

مسند أبي هريرة فال أستطيع الجزم بتعين الخطي ممن هو ،فإن في هشام بن سليمان المخزومي كالم ًا ،وأحمد
بن ابي مسرة لم أقف له على جكرح أو تعكديل ،وذككر ابكن ابكي حكاتم بعكض االختالفكا فيكه وقكال أبكو زرعكة:

والصحيح عندي :الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،وابن المسيب ،عن النبي -صلي اهلل عليه وسلم ،)1(-وقال
الدارقطنى :والصواب من هذه األحاديث قول من قال :عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة(.)2

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده شككاذ مككن حككديث عككروة عككن أبككي هريكرة ،والصككحيح عككروة عككن عائشككة وابككن المسككيب عككن أبككي

هريرة.

حديث رقم130:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نا ِه َشامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،قَكا َلَ :و َح َّكدثَنِي ُّ
الزه ِكريَُّ ،عكن
()3
ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِِ
ش ِدر
سوا لَْيلَ َة ا ْلقَ ْد ِر ِفي ا ْل َع ْ
سو ُل الله (" :)ا ْلتَم ُ
َحديث َسالم ب ِن َعبد اللهَ ،عن َعبد الله ب ِن ُع َم َر ،أََّنهُ قَا َل :قَا َل َر ُ
األَو ِ
ان"(.)4
اخ ِر ِم ْن َ
ض َ
ش ْه ِر َرَم َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

َحمد َدد بد ِدن َزَك ِرَّيددا ْبد ِدن ا ْلحد ِ ِ
سد َّدرة :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق
َ
دارث ْبد ِدن أَِبددي َم َ
 أَْ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
) (1ابن أبي حاتم :العلل (.)104/3

) (2الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)167/15
) (3التمسوا :أي اطلبوا (ابن منظور :لسان العرب .)209/6
) (4الفاكهي :فوائد أبو محمد الفاكهي ( ،)510ح (.)267
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ترجمتككه ،حككديث رقككم

بن ِش َه ِ
اب ُّ
سِلِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ُم ْ
بن ع ْب ِد ِ
ِ 
بن ال َخطَّ ِ
بن ُع َم َر ِ
اهلل ِ
اب :ثقة فقيه ثب  ،سبق
سال ُم ُ َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)105

تخريج الحديث:

ترجمته حديث رقم (.)99

-1حم ،)8/9( ،ح( ،) 4938مكن طريكا محمكد بكن بككر بكن عثمكان عكن ابكن جكريج بكه ،قكال :السكبع األواخكر بكدل
العشر األواخر(.)1

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحككم علكى إسكناد هكذا الحكديث؛ ألن فيكه أحمكد بكن زكريكا بكن الحكارث بكن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه علكى

جرح وال تعديل ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الرواية وغيرها ،فانتف

علة تدليسه.

حديث رقم131:

قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبِي ،نكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي اب ُكن أَبِكي األَب َكي ِ
ض،
كث معكا َذ بكن جبكل س ِ
ِِ
ِ
َن ُعمر ب َن ال َخطَّ ِ
ِ
َعن أَبِي َح ِ
كاعًيا َعلَكى َبنِكي
َ ََ َ
اب َب َع َ ُ َ
ازمَ ،وَزيد ب ِن أَسلَ َمَ ،عن َسعيد ب ِن ال ُم َسيِّب ،أ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء بِ ِحل ِس ِه ( )2الَّ ِكذي َخ َكرَج بِ ِكه َعلَكى َرقََبتِ ِكه ،فَقَالَك
ك َالبَ ،وَبني َسعد ب ِن د َينار ،فَقَ َس َم في ِهم َحتَّى لَم َي َدر َشيًئاَ ،حتَّى َج َ
ِ ()4
ِ
لَه ام أرَتُه :أَين ما ِجئ َ بِ ِه ِم َّما ييتِي بِ ِه الع َّما ُل ِمن عر ِ (ِ )3
ض
اغط  ،فَقَالَ  :قَد ُكن َ
ان َمع َي َ
َُ َ
َ
اضة أَهل ِهم قَا َلَ :ك َ
ُ
ُ َ ُ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أِ
َم ًينا ِعن َد رس ِ
ام بِك َذل َ
ث ُع َم ُر َم َع َ
ول الله (َ )وأَبِي َبكر ،أ ََو َب َع َ
ك فكي ن َسكائهَاَ ،واشكتَ َك ُع َم َكر ،فََبلَك َ
ك َ
َُ
ضاغطًا فَقَ َ
ك ،فَضك ِ
ك ضك ِ
ِ
ك ُع َمك ُكر
كح َ
كاغطًا" قَككا َل :لَككم أَ ِجككد َشككيًئا أَعتَك ِكذ ُر بِك ِكه اليهَككا إِ َّال َذلِ ك َ
َ
ُع َمك ُكر ،فَك َكد َعا ُم َعككا ًذا فَقَككا َل" :أ ََنككا ُبعث ك ُ َم َع ك َ َ
ضها بِ ِه" قَا َل ابن جريج :وأَقُو ُل :قَو ُل معاذ :الض ِ
ِ
يد ربِ ِه"(.)5
َوأَع َ
َّاغطُُ :ي ِر ُ
َُ
ُ َُ
طاهُ َشيًئا ،فَقَا َل" :أَر َ
َ
دراسة رجال ااسناد:
َحمد َدد بد ِدن َزَك ِرَّيددا ْبد ِدن ا ْلحد ِ ِ
سد َّدرة :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق ترجمتككه ،حككديث رقككم
َ
دارث ْبد ِدن أَِبددي َم َ
 أَْ
(.)76
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ْ اب ُن أَِبي ْاأل َْب َي ِ .
قلت :لم أقف له على ترجمة.
()8
)
7
(
)
6
(
َعرِ ،األَفزر التَّ َّمار ِ :ثقَ ٌة عا ِب ٌد ،م َ ِ ِ ِ
ار ،أ َُبو َح ِ
سلَ َم ُة ْب ُن ِدي َن ٍ
ص ْو ِر .ع .
َ
ازٍم األ ْ َ ُ
الم ْن ُ
َ 
ُ
ُ
ات في خالَفَة َ
َ

) (1جككاء متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جككريح أيض كًا :مككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد الطحككاوي فككي "شككرح معككاني ا ثككار"،
ح( ،)4631ومن قبل عبد الرزاا بن الصنعاني في "مصنفه" ،ح(.)7681
) (2الحلس :هو كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تح الرحل والقتب والسرج ،وقيل :هو كساء رقيا يكون تح البرذعة ويطبا أيضاَ على بسكاط
البي (ابن منظور :لسان العرب .)54/6
) (3العراضة :هي هدية القادم من سفره (ابن األثير :النهاية .)215/3
) (4ضاغط :أي أمين حافظ ،يعني اهلل تعالى المطلع علكى سكرائر العبكاد ،فكيوهم ام أرتكه أنكه ككان معكه مكن يحفظكه ويضكيا عليكه ويمنعكه عكن األخكذ،
ليرضيها بذلك (ابن األثير :النهاية .)91 /3
) (5الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ، )516ح (.)270
) (6األفزر :هو الذي يتطامن ظهره ،والقياس واحد ،كينه ينفرا لحمتا ظهره (ابن فارس :مقاييس اللاة .)502 /4
) (7التَّ َّم ُار :نسبة إلى بيع التمر (السمعاني :األنساب .)72 /3
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)247
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( )1
اهلل ،وأَبدو أُسدام َة الم َدد ِن ُّيِ :ثقَد ٌة ع ِ
ي مولَى عمر ،أَبو ع ْب ِدد ِ
سد َن َة
دان ُي ْر ِسدل َ ،م َ
دال ٌم َو َك َ
َ زْي ُد ُ
َ
ُ ََ ُ َ
الع َد ِو ُّ َ ْ
بن أ ْ
دات َ
َسلَ َم َ
ُ َ َ َ
ت َوثَالَ ِث ْي َن .ع (.)2
ِس ٍّ
س ِّي ِب :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)116
س ِع ْي ُد ُ
الم َ
َ 
بن ُ
تخريج الحديث:
-1األم كوال للقاسككم بككن س ككالم ،)710( ،ح( ،)1913ح( ،) 1914كتككاب الصككدقة ،بككاب قس ككم الصككدقة فككي بل ككدها،
وحملهكا إلكى بلكد سكواه ،ومكن أولكى بكين يبككدأ بكه منهكا ،ومسكاوس األخككالا للخرائطكي ،)85( ،ح( ،)178بكاب الرجككل
يوري عن الكذب بمعاريض الكالم ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به ،بنحوه.

درجة إسناد الحديث:
أتوقف على الحككم علكى إسكناد هكذا الحكديث؛ ألن فيكه أحمكد بكن زكريكا بكن الحكارث بكن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه علكى

جرح وال تعديل ،وابن أبي األبيض لم أقف له على ترجمة.

حديث رقم132:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُمَّيكةَ،
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَبي ،نا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َكريج ،أَخ َب َرنكي إس َكماعي ُل ب ُكن أ َ
يد بك َكن أَبِككي َسك ِكعيد ال َمق ُبك ِكري َح َّدثَككهُ ،أََّنككهُ َسك ِكم َع ِمككن ِع َيك ِ
أ َّ
كاض بك ِكن َعبك ِكد اللَّك ِكه بك ِكن أَبِككي َشككرج ُيخبِك ُكرَ ،عككن أَبِككي َسك ِكعيد
َن َسك ِكع َ
ف علَد ْدي ُكم مددا ي ْخدرِ لَ ُكددم ِم ْدن برَكد ِ
دات األ َْر ِ " ،فَقَككا َل َر ُجكل ِم َّمككن
ال ُخكد ِريِّ ،أََّنكهُ َسك ِكم َع (َ )يقُكو ُل " :أ ْ
َخد َدو ُ
ََ
ف َمددا أَتَ َخ َّدو ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َّ ِ
سو َل اللَّ ِه ،أَو َييتِي ال َخير بِ َّ
ك ِم َن َّ
اء اللَّهُ ،ثَُّم قَا َل:
َس ِم َع َذِل َ
سو ُل الله (َ )ما َش َ
الش ِّر فَ َس َك َ َعنهُ َر ُ
النبِ ِّي (َ :)يا َر ُ
ُ
َ
الشِّر ،ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْي ُر ِب َّ
الشِّر ،ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْي ُر ِب َّ
" ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْي ُر ِب َّ
طدا(،)3
الرِبيدعُ َح َب ً
دت َّ
دون ِم َّمدا ُي ْن ِب ُ
الشِّرَ ،ولَ ِك ْن قَ ْد َي ُك ُ
()6
ِ ()5
ِ ()4
ِ
ِ
اسددتَ ْق َبلَ ِت َّ
دت(،)7
س فَثَلَ َ
طد ْ
امتَددد ْ
َّت َخاصد َدرتُ َها ْ ،
الشد ْدم َ
َي ْقتُ د ُل أ َْو ُيلد ُّدم  ،إِال آكلَ د َة ا ْل َخضد ِدر  ،فَِإ َّن َهددا تَأْ ُك د ُل َحتَّددى إِ َذا ْ
()9
()8
ده ِف ِ
دق ُب ِ
دق
يدهَ ،و َم ْدن أَ َخد َذ َمداال ِب َغ ْي ِدر َح ٍّ
اد ْت فَأَ َكلَ ْتَ ،م ْن أَ َخ َذ َمداال ِب َح ٍّ
دور َك لَ ُ
اجتََّر ْت  ،ثَُّم َع َ
َوَبالَ ْت ،ثَُّم أَفَ َ
اض ْت فَ ْ
()10
ش َبعُ " .
فَ ُه َو َكالَِّذي َيأْ ُك ُل َوال َي ْ
دراسة رجال ااسناد:
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 إِ ِ
ُم َّي َة ْب ِن ا ْل َع ِ
اص :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)41
ْ
س َماعي ُل ْب ُن أ َ

بن أَِبي ِ ٍ
ي :ثقة حجة ،سبق
الم ْق ُب ِر ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ
َ 
سع ْيد َ

ترجمته ،حديث رقم ()95

) (1انظر العالئي :جامع التحصيل (ص.)178
) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)222
)َ (3حَبطًا :أي تخمة وهي امتالء البطن وانتفاخه من ا فراط في األكل (ابن األثير :النهاية .)331/1
)ُ (4يلِم :أي يدنو من الهالك (ابن األثير :النهاية .)40/2
آكَلك َة ال َخ ِ
)ِ (5
ضكر :أي إال الماشكية التكي تيككل الخضكر وهككي البقكول التكي ترعاهكا المواشكي بعكد هكيج البقككول ويبسكها قكال فكي النهايكة الخضكر نكور مككن
بقول ليس من أحرارها وجيدها (ابن منظور :لسان العرب .)247/4
)َ (6خ ِ
اص َرتُهَا :أي جانب بطنها (ابن حجر :فتح الباري .)247/11
ط  :أي ألقا رجيعه سهال رقيقا (ابن األثير :النهاية.)40/2
)َ (7فثََل َ
) (8أفاض  :دفع الجرة من جوفه فرماها متفرقة كثيرة (ابن منظور :لسان العرب .)212/7
) (9فَاجتََّر  :أي استرفع ما أدخلته في كرشها من العلف فيعاد مضاه (ابن منظور :لسان العرب .)130/4
) (10الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)517ح (.)271
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بن أَِبي سر ٍح القُر ِش ُّي الع ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
ات َعلَى َأر ِ
س ْع ِد ِ
اهلل ِ
المائ ِة .ع(.)1
ام ِر ُّ
ْس َ
يِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
 ع َيا ُ ُ َ
َ
بن َ
َْ
َ
تخريج الحديث:

-1أمإلى ابن بشران ،)119/2( ،ح ( ،) 1176من طريا الفاكهي عن ابن أبي مسرة به ،بلفظه.

-2م ،)727/2( ،ح( ،)12( ،)1052/221كتاب الزكاة ،)41( ،باب تخوف ما يخرج من زهرة الدينا ،مكن
طريا الليث بن سعد ع ن سعيد بن أبي سعيد المقبري به ،بنحوه ولم يذكر تكرير قوله "ال ييتي الخير بالشر".

درجة الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه علكى جكرح وال

تعديل.

حديث رقم133:

ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يم ب ُن أَبِي
قال ا مام أبو يحيي بن أبي مسرة (رحمه اهلل)َ :حدثََنا أَبي ،نا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرني إب َراه ُ
َّ (.)2
َن َّ
ِخ َداشَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاس ،أ َّ
ال"ِ :ن ْع َم ا ْل َم ْق َبَرةُ َه ِذ ِه" َيعنِي َمق َب َرةَ َمك َة
الن ِب َّي (َ )ق َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
الله ِب ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)93
 إِ ْبَراهيم ْبن أَبي خداش َ

ترجمتكه ،حكديث رقكم

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)93بلفظه.

درجة الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)93

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)437

) (2الفاكهي :فوائد أبي محمد الفاكهي ( ،)519ح (.)272
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حديث رقم134:

كوب ب ُكن ُح َميكد ،ثنكا
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أَح َم ُد ب ُن َعمرو ال َخال ُل ال َم ِّك ُّ
كي ،ثنكا َيعقُ ُ
ِه َشام بن سلَيمان ،عن إِسم ِ
كال:
يل ب ِن َرِافعَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن َس ِع ِيد ب ِكن َعب ِكد ال َملِ ِككَ ،ع ِكن ال ُم ِاي َكرِة ب ِكن ُشكع َبةَ ،قَ َ
اع َ
ُ ُ ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
كان ب ُكن أَبِكي ال َع ِ
ضكَلهُم أَخك ًذا للقُكر ِ
كان َشكابًّاَ :وَفكد َنا َعَلكى َّ
ضككلتُهُم
النبِ ِّ
َق َ
آنَ ،وَقكد َف َ
كي (َ )ف َو َجك َكدني أَف َ
كاص َو َكك َ
كال ُعث َم ُ
ال َّ
َض َع ِف ِه ْم،
ت قَ ْو ًما فَأ َّ
كي ( " :)قَ ْد أ َّ
النبِ ُّ
ورِة ال َب َق َرِة ،فَ َق َ
ُم ُه ْم ِبأ ْ
َم ْم َ
َص َحا ِب َكَ ،وأَْن َ
تأ ْ
َمْرتُ َك َعلَى أ ْ
َص َغُرُه ْم ،فَِإ َذا أ َ
بِ ُس َ
()2
دافع ( )1و ِهدي ا ْلم ِ
ت مص ِّد ًقا َفال تَأْ ُخ ِذ َّ ِ
يف وَذا ا ْلح ِ
الص ِغير و َّ ِ
داخ ُ
َ َ
اجةَ ،وِا َذا ُك ْن َ ُ َ
الضع َ َ
اء َك ا ْل َك ِب َير َو َّ َ َ
َفِإ ْن َوَر َ
الش َ َ َ َ
()4
()3
دت طَ ِ
َح ُّ
َن
اعلَ ْدم أ َّ
ق ِب َها ِم ْن َكَ ،وال تَ َم َّ
َّ
َوال ُّ
الرَّبى َوال فَ ْح َل ا ْل َغ َنِمَ ،و َحْزَرةُ
س ا ْلقُ ْدرَآ َن إِال َوأَْن َ
داهٌرَ ،و ْ
الر ُج ِل ُه َو أ َ
ِ
ِ
َن ُع ْمَرةً َخ ْيٌر ِم َن ُّ
يهاَ ،و َح َّج ٌة َخ ْيٌر ِم ْن ُع ْمَرٍة " (.)5
َص َغُرَ ،وأ َّ
ا ْل ُع ْمَرةَ هي ا ْل َح ُّج األ ْ
الد ْن َيا َو َما ف َ
دراسة رجال ااسناد:

ٍِ
بن َع ْم ِرو ِ
الخالَّ ِل ( ،)6ت 219ه (.)7
الم ِّك َّي َ
َح َم ُد ُ
 أْ
بن ُم ْسلم أ َُبو َب ْك ٍر َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
بن َك ِ
بن ُح َم ْي ِد ِ
اس ٍب :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)30
ب ُ
َ ي ْعقُ ْو ُ
 إِسم ِ
اص :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)30
اعي ُل ْب ُن َر ِافع ْب ُن ُع َوْي ِمر ا ْل َق ُّ
َْ
()8
بن س ِع ْي ِد ُ ِ
ِ
الملِ ِك ِ
ان .
بن َمْرَو َ
ُ م َح َّمد ِ َ
بن َع ْبد َ

ذكره ابن حبان فكي الثقكا  ،وقكال :يكروى المقكاطيع عكن أهكل المدينكة( ،)9وقكال أبكو حكاتم :ال أعرفكه( ،)10وقكال

( )12
()11
الذهبي  ،وابن حجر  :ال يدري من هو ،وذكره البخاري في التكاري الكبيكر ،وأشكار إلكى أنكه روى مرسكالً

عن عثمان بن أبي العاص ،وروى عنه إسماعيل بن رافع المدني(.)13

قلت :مجهول.

)َّ (1
ولدهاُ ،سمي
الش ِاف ِع :هي التي معهاَ ُ
(ابن األثير :النهاية .)485/2

ِ
آخ ُكر
وش َف َعتهُ هكي ،فص َا
ولدها َش َف َعهَا َ
ان ِفكي بطنهكا ول ُكدها َويتلُوهكا َ
به ألن َ
كار َشكفعاًَ .وِقي َكل شكاة َشكافع ،إِ َذا َكك َ

تاجها (ابن األثير :النهاية .)306/4
وم َخاضاً ،إِذا دنا نِ ُ
الم َخاض :الطلا عند الوالدة ،يقال :مخض الشاة مخضاً َ
)َ (2
الربَّى :التي تربي في البي من الانم ألجل اللبن ،وقيل هي الشاة القريبة العهدة بالوالدة (ابن األثير :النهاية .)180/2
)ُّ (3
اي وهككي خيككار مككال الرجككل ،وسككم حككزرة ألن صككاحبها ال يك ازل يحزرهككا فككي نفسككه ،سككمي بككالمرة الواحككدة ،مككن الحككرز ،ولهككذا
)َ (4حكزَرة :بسكككون الك َّكز ِ
أضيف

إلى األنفس (ابن األثير :النهاية .)377/1

) (5الطبراني :المعجم الكبير ( ،)44/9ح (.)8336
الخالَّ ِل :نسبة إلى عمل الخل وبيعه والمشهور (السمعاني :األنساب .)239 /9
)َ (6
) (7الذهبي :تاري ا سالم (.)33/22
) (8البخاري :التاري الكبير (.)95/1
) (9ابن حبان :الثقا

(.)423/7

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)264/7
) (11الذهبي :ميزان االعتدال (.)564/3

) (12ابن حجر :لسان الميزان (.)154/7
) (13البخاري :التاري الكبير (.)95/1
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تخريج الحديث:

-1م ،)342/1( ،ح( ،)4( ،)186كتككاب الصككالة ( ،) 37بككاب أمككر األئمككة بتخفيككف الصككالة فككي تمككام ،مككن
طريا موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص به.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناد ضككعيف؛ ألن فككي اسككناده ثككالث علككل :األولددى :محمككد بككن سككعيد بككن مككرون قككال الككذهبي وابككن

حجككر :ال يعككرف مككن هككو ،والثانيددة :أحمككد بككن عمككرو بككن مسككلم الخككالل لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل،

والثالثة :ضعف إسماعيل بن رافع ،وقد انفرد الطبراني بهذا ا سناد ،وقال الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير
في جملة حديث طويل فيما تجب فيه الزكاة ،وفيه إسماعيل بن رافع ،ضعفه يحيى بن معين والنسائي ،وقال

البخاري :ثقة مقارب الحديث(.)1
حديث رقم135:

ِ
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِكن َم ِالكك َّ
صكالِ ُح
الضكب ُّ
ِّي األَص َكبهَان ُّي ،ثنكا َ
ابن جريج ،ح َّدثَنِي ِ
ِ
ِ
كال:
صالِح ،أََّنهُ َس ِم َع اب َن َعَّبكاسَ ،ق َ
َ
صال ُح ُ
بن ُسلَي َم َ
ام ُ
بن أَبِي َ
َ
انَ ،ع ِن ِ ُ َ
ب ُن مس َمار ،ثنا ه َش ُ
دب إليدك؟ أَتَْبددرِئ َ ِ
َمك َّكر َّ
ين َولَد ِدك
َحد ُّ
َحد ُّ
النبِك ُّ
كي ( )بِككام َأرَة بِهَككا ُج ُنككون ،فَقَك َ
ص د ِب ِر َ
ين مد ْدن َهد َذا أ َ
كال ":أ َُّي ُه َمددا أ َ
دب إليدك أ َْو تَ ْ
َ
ا ْل َج َّن ُة؟" َقاَل  :لِ َي ال َجَّنةُ(.)2
دراسة رجال ااسناد:
()3
ٍِ
ِ
سد ِدع ْي َن
َصد َدب َه ِان ُّي ،أ َُبددو َج ْعفَد ٍدر َّ
الضد ِّدب ُّي َ ،مد َ
س د َنة إِ ْحد َددى َوِت ْ
ُ م َح َّمددد بد ِدن َي ْح َيددى بد ِدن َي ِزْيد َدد بد ِدن َمالددك األ ْ
دات َ
مائتَْي ِن(.)4
َو َ

وثقه أبو الشي ( ،)5وأبو نعيم األصبهاني( ،)6والسمعاني(.)7

قلت :ثقة.
 صالِ َ ِ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
س َما ٍر ُّ
َ َ
بن م ْ
ِ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الملك ُ
بن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
صالِ ِ
َم ِة :صدوا مختلط ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)119
بن َن ْب َه َ
َ 
ان َم ْولَى التَّْوأ َ
تخريج الحديث:

-1خ ،)116/7( ،ح( ،) 75( ،)5652كتاب المرضي ،باب فضل من يصرر من الريح ،وم،)1994/4( ،

ح( ،)45( ،)54كتاب البر والصلة وا داب )14( ،باب ثوب المؤمن فيما يصكيبه مكن مكرض ،أو حكزن ،أو
نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها من طريا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به ،بنحوه.

) (1الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)277 /1

) (2الطبراني :المعجم الكبير ( ، )397/10ح (.)10802

ِّي :نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر عم تميم بن مر بن أد (السمعاني :األنساب .)381 /8
) (3الضَّب ُّ
) (4أبو نعيم األصبهاني :تاري أصبهان (.)276/2
) (5أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان والواردين عليها (.)437/3

) (6أبو نعيم األصبهاني :تاري أصبهان (.)276/2
) (7السمعاني :األنساب (.)82/5
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درجة إسناد الحديث:
الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي وصالح بن نبهان صدوقان ،وقد صرح ابن جريج
بالتحديث في هذه الرواية ،فانتف

علة تدليسه ،أما بخصوص اختالط صالح بن أبي صالح ال يضر فقد

سمع منه زياد بن سمع قبل االختالط.
حديث رقم136:

ِ َّ ِ
كان
قككال ا مككام أبككو القاسككم الطب ارنككي (رحمككه اهلل)َ :حك َّكدثََنا ُم َح َّمك ُكد بك ُكن َعبككد اللككه ال َحضك َكرِم ُّي ،ثنككا َيح َيككى بك ُكن َح َّسك َ
َّ
ِ
ِ
ِ
وسىَ ،عن َوه ِب ب ِن ُم َنبِّهَ ،ع ِكن اب ِكن َعَّبكاس َرضكي اللكهُ
انَ ،عن ُسف َي َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
انَ ،عن أَبِي ُم َ
ال ُكوف ُّي ،ثنا ه َش ُ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه ( " :)ال َي ْد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة َم ْن أَتَى َذا َم ْحَرٍم "(.)1
الَ :ق َ
تَ َعاَلى َعنهُ َماَ ،ق َ

دراسة رجال ااسناد:
()2
الش ْي ُخ ،الح ِ
ِ ِ
ط َّي ٍن(َّ :)3
ق،
افظَُّ ،
بِ :ب ُم َ
الص ِاد ُ
ان ،أ َُبو َج ْع َف ٍر ا ْل َح ْ
س َل ْي َم َ
َ
الم َلقَّ ُ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد اهلل ْب ِن ُ
ضَرِم ُّي ُ ،
مائتَْي ِن (.)4
ُم َحد ُ
س ِع ْي َن َو َ
ِّث ال ُك ْوفَ ِةَ ،م َ
س ْب ٍع َوِت ْ
س َنة َ
ات َ
الن ِ
ان َّ
س ِ
خع ّي( ،)5أ َُبو َزَك ِرَّيا ا ْل ُكوِفي(.)6
بن َح َّ
َ ي ْح َيى ُ
ذكره ابن حبان في ثقا وقال :ربما خالف(.)7
قلت :انفرد ابن حبان بتوثيقه.
س ِع ْي ِد ِ
سُرْو ٍ
ي :ثقة حافظ إمام حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
ق الثَّْو ِر ُّ
ان ُ
س ْف َي ُ
بن َم ْ
بن َ
ُ 
ال :إَِّن ُه إِ ِ
سى(.)8
وسى الي َم ِن ُّيَ :م ْج ُه ْو ٌلَ ،وَو ِه َم َم ْن قَ َ
ْ
سَرائْي َل بن ُم ْو َ
 أ َُبو ُم َ
ِ ِ
بن م َن ِّب ِه ِ ِ ِ
شَرةَ .خ م د ت س فق(.)9
ض َع َع ْ
س َن َة ِب ْ
اليم ِان ُّيِ :ث َق ٌةَ ،م َ
َ و ْه ُ
ات َ
بن َكامل ،أ َُبو َع ْبد اهلل َ
ب ُ ُ

تخريج الحديث:

-1حلية األولياء ،) 72/4( ،من طريا هشكام بكن سكليمان المخزومكي بكه ،وقكال أبكو نعكيم :غريكب مكن حكديث
الثوري ،تفرد به هشام ولم نكتبه إال من حديث يحيي بن حسان.

درجة إسناد الحديث:
) (1الطبراني :المعجم الكبير ( ، )57/11ح (.)11031

الحضرمى :نسبة إلى حضر مو وهي من بالد اليمن من أقصاها (السمعاني :األنساب .)180/4
)َ (2
الم َّ
طين :لقب بالمطين هو أن أبا نعيم الفضل بن دكين ،مر عليه وهو يلعب مع الصبيان بالطين وقكد طينكوه فقكال لكه :يكا مطكينن قكد آن لكك أن
)ُ (3
تسمع الحديث ،فلقب بالمطين (السمعاني :األنساب .)322/ 12

) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)42/14
الن ِ
)َّ (5
خعي :نسبة إلى النخع وهي قبيل ة كبيرة من مذحج واسم النخع جسر بن عمرو بن علكة بكن جلكد ابكن مالكك بكن أدد وقيكل لكه النخكع ألنكه أنتخكع
من قومه أي بعد عنهم نزل بيشة هي قبيلة من العرب نزل

) (6ابن حجر :لسان الميزان (.)425/8
) (7ابن حبان :الثقا

الكوفة (السمعاني :األنساب .)62/13

(.)268/9

) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)677
) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)585
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الحديث إسكناده غريكب مكن حكديث سكفيان تفكرد بكه هشكام بكن سكليمان المخزومكي ،وقكال الهيثمكي بعكد أن عكزاه
الطبراني في الكبير" :ورجاله رجال الصحيح غير يحيي بن حسان الكوفي وهو ثقة"(.)1

حديث رقم137:

َّان ال ُكوِف ُّي،
اا التُّستَ ِر ُّ
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ال ُح َسي ُن ب ُن إِس َح َ
ي ،ثنا َيح َيى ب ُن َحس َ
ِ
َن َّ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن ُع َم َر ب ِن َعطَاءَ ،عن ِعك ِرَمةََ ،ع ِن اب ِن َعبَّاس ،أ َّ
ال:
النبِ َّي ( )قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ثنا ه َش ُ
الر ِ
" ا ْل َب َالغَُّ :
اح َل ُة "(.)2
ادَ ،و َّ
الز ُ
دراسة رجال ااسناد:

ِ ِ
دن الحفَّد ِ
قَ :كد َ ِ
ي( )3الددد ِ
ِ
سد ِدع ْي َن
سددتَ ِر ُّ
داظ َّ
َّق ْي ُ
دح َ
الر َّحا َلد ِدةَ ،مد َ
سد ْدي ُن بد ُ
دان مد َ ُ
سد َ
ُ 
س د َنة ت ْ
اق بد ِدن إِ ْبد َدراه ْي َم التُّ ْ
دن إِ ْ
دات َ
الح َ
مائتَْي ِن(.)4
َو َ
الن ِ
ان َّ
س ِ
خع ّي :انفرد ابن حبان بتوثيقه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)136
بن َح َّ
َ ي ْح َيى ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن َوَراز :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)71
ُ ع َمَر ْب ِن َعطَاء ُ
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْوَلى َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)71بلفظه.

درجة الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)71
حديث رقم138:

ال :نكا
الرِاز ُّ
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َعلِ ُّي ب ُن َس ِعيد َّ
صالِ ُح ب ُن ِمس َمار ،قَ َ
ي ،قَ َ
ال :نا َ
يد ،عن عم ِرو ب ِن ِد َينار ،ع ِن الحس ِن ب ِن مح َّم ِد ب ِن علِ ٍّي ،عن أَبِ ِ
ِ ِ
ِ
يهَ ،عن
َ
َ
َُ
َ
يم ب ِن َي ِز َ َ َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ََ
انَ ،عن إب َراه َ
ه َش ُ
اسِ :م َن اللَّ ِه ال ِم ْن رسولِ ِه ،لَع َن اللَّ ُه قَ ِ
اخُر ِْ َن ِاد ِفي َّ
الن ِ
الس ْد ِر" (.)5
اط َع ِّ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (ْ " :)
ال :قَ َ
َعلِ ٍّي ،قَ َ
َ
َ ُ

دراسة رجال ااسناد:
ِ
ِ
ان ،أَبددو الحس ِدن الدَّدر ِاز ُّ (ِ )6
ِ
ِ
دن ِ ِ
الب ِ
سد ٍدع
َ علِ ُّ
دارعَُ ،مد َ
الحددافظُ َ
ي َ ،عل َّيدكَ :
سدع ْيد بد ِدن َبش ْدي ِر بد ِدن م ْه َدر َ ُ
سد َن َة ت ْ
دات َ
َ َ
دي بد ُ َ
مائتَْي ِن(.)7
س ِع ْي َن َو َ
َوِت ْ

) (1الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)269/6

) (2الطبراني :المعجم الكبير ( ، )235/11ح (.)11596
ي :نسبة إلى تستر بلدة من كور األهواز من خوزستان يقولها الناس ششتر بها قبر البراء بن مالك رضي اهلل عنه
) (3التُّستَر ُّ
(ابن األثير :اللباب .)216/1

) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)57/14

) (5الطبراني :المعجم األوسط ( ، )186/4ح (.)3932
الرِازي :نسبة إلى الري ،وهي بلدة كبيرة من بالد الديلم بين قومس والجبال (السمعاني :األنساب .)33/6
)َّ (6
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)145/14
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وثقه مسلمة بن قاسم وقال :كان عالماً بالحديث( ،)1وقال الخليلي :حافظ متقن( ،)2وقال ابن يونس :كان يفهم

أيضككا :تكلمك كوا في كه ،وقككال اب ككن حجككر معقب ك ًا :لعككل كالمه ككم فيككه مككن جه ككة دخولككه فككي أعم ككال
ويحفككظ ،وقككال ً
()4
()3
أيضكا :لكيس فكي حديثكه ككذاك ،فإنمكا سككمع
السكلطان  ،وقكال الكدارقطني :لكيس بكذاك تفكرد بيشكياء  ،وقكال ً
بمصر أنه كان والى قرية ،وكان يطالبهم بالخراج ،فما كانوا يعطونه ،فجمع الخنازير في المسجد ،فقل

لكه:

إن ما أسيل :كيف هو في الحديث فقال قد حدث بيحاديث لم يتابع عليها ،ثم قال في نفسي منه ،وقد تكلم فيه
أصحابنا بمصر ،وأشار بيده وقال :هو كذا وكذا كينه ليس بثقة( ،)5وضعفه الهيثمي( ،)6وقال أيضاً :فيه كالم

ال يضر(.)7

قلت :ثقة.
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
ِ
 إِ ْبر ِ
ي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)29
بن َي ِزْي َد القَُرش ُّي ال ُخ ْو ِز ُّ
اه ْي ُم ُ
َ
ِ
َ ع ْمرو ْب ِن دي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
بن َعلِ ِّي ِ
طالِ ٍب :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)8
بن أَِبي َ
بن ُم َح َّم ُد ُ
س ُن ُ
َ 
الح َ
ِ
ِِ
ِ
بن َعلِ ِّي ِ
ات َب ْع َد الثَّ َم ِان ْي َن .ع(.)8
الح َن ِف َّي ِةِ :ثقَ ٌة َعالِ ٌمَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
الهاشم ُّي ،أ َُبو القَاسِمْ ،اب ُن َ
بن أَِبي طَال ٍب َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)84متقارب األلفاظ.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف جدًا؛ ألن إبراهيم بن يزيد القرشي متروك الحديث ،وقال أبو نعيم :لم يرو هذا الحديث
عن عمرو بن دينار ،عن الحسن بن محمد إال إبراهيم بن يزيد ،وال عن إبراهيم إال هشام بن سليمان.

) (1ابن حجر :لسان الميزان (.)542/5

) (2الخليلي :ا رشاد في معرفة علماء الحديث (.)437/1
) (3ابن يونس :تاري ابن يونس المصري (.)154/2
) (4الذهبي :الماني في الضعفاء (.)448/2
) (5حمزة السهمي :سؤاال

حمزة للدارقطني (ص.)244

) (6الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)131/5

) (7الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)110/10
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)497
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حديث رقم139 :

كي ب ُكن ال َم ِكدينِ ِّي ،ثنكا أَبِكي
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ِه َشام ال ُمستَملِي ،ثنا َعلِ ُّ
كي بكن المبكار ِك َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
كار ِك ،ثنكا
َعبد الله ب ِن َجعفَكرَ ،عكن ُم َ
الصكن َعان ُّي ،ثنكا َزي ُكد ب ُكن ال ُم َب َ
وسكى ب ِكن ُعق َبكةَ ،ح َو َح َّكدثََنا َعل ُّ ُ ُ َ َ
ِ
ان َّ
النكوَفلِ ُّي ال َم ِكدينِ ُّي ،ثنكا
وسكى ب ِكن ُعق َبك َة ،ح َو َح َّكدثََنا َجع َف ُكر ب ُكن ُسكَلي َم َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ان َع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،عكن ُم َ
ه َش ُ
ِ
ِ
ِ
اهيم بكن المن ِكذ ِر ال ِح َز ِ
ِ
وسكى ب ِكن ُعق َبكةََ ،عكن َعب ِكد اللَّك ِه بك ِكن
ام ُّ
كي ،ثنكا َعاص ُكم ب ُكن َعبكد ال َع ِزيك ِكز األَش َكجع ُّيَ ،عكن ُم َ
إِب َكر ُ ُ ُ
كالَ :ككان رسكو ُل َّ
ضي َّ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الل ِكه ( )إِ َذا
اللكهُ َعنكهُ َق َ
َ َُ
ال َفضلَ ،عن األَع َرِجَ ،عن ُع َبيد الله بن أَبي َرافعَ ،عن َعل ٍّيَ ،ر َ
السدمو ِ
ِِ
ير وقَْب َل ا ْل ِقر ِ
ات َو ْاأل َْر َ َح ِنيفًدا َو َمدا أََندا
ْابتَ َدأَ َّ
ِو َّج ْه ُ
ت َو ْج ِه َي للَّذي فَطَ َدر َّ َ َ
اءةَ " :
َ َ
الص َالةَ َيقُو ُل َب ْع َد التَّ ْك ِب ِ َ
يك لَهُ وِب َذلِ َك أ ِ
ين} ِ ،إِ َّن ص َال ِتي ونُ ِ
ت َوأََنا أ ََّو ُل
اي َو َم َم ِاتي لِلَّ ِه َر ِّ
ِم َن ا ْل ُم ْ
ينَ ،ال َ
ُمْر ُ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ش ِرِك َ
ش ِر َ َ
سكي َو َم ْح َي َ
َ ُ
َ
ْدت
ت َرِّبي َوأََنا َع ْب ُد َك َ
اعتََرف ُ
ظ َل ْم ُ
ت ،أَْن َ
ت ا ْل َم ِل ُك َال إَِل َه إَِّال أَْن َ
ين} [األنعام ، ]163 :اللَّ ُه َّم أَْن َ
ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
دت َن ْف ِسدي َو ْ
ِ ُّ
ِب َذ ْن ِبي ،فَ ْ ِ ِ
َخ َال ِ
دت،
س ِن ْاأل ْ
تَ ،و ْ
س ِدن َها إَِّال أَْن َ
وب إَِّال أَْن َ
ق َال َي ْه ِددي ِأل ْ
اه ِد ِني ِأل ْ
اغفْر لي ُذنُوِبي إَِّن ُه َال َي ْغفُر الذنُ َ
َح َ
َح َ
دك وسدع َد ْي َك وا ْل َخ ْيدر ِبي َدد ْي َك أ ِ
دوب اليد َك َال
اص ِر ْ
ص ِدر ُ
س ِّدي َئ َها إَِّال أَْن َ
َسدتَ ْغفُر َك َوأَتُ ُ
َ ُ َ
ْ
دتَ ،ل َّب ْي َ َ َ ْ
س ِّي َئ َها إَِّن ُه َال َي ْ
َو ْ
ف َ
ف َع ِّني َ
َم ْن َجا ِم ْن َك إَِّال الي َك "(.)1
دراسة رجال ااسناد:
()4
ِ ()3
()2
س َن َة ثَ َم ٍ
ف ِ
ش ِام ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
دان
الب ْختَ ِر ِّ
الم ْعُرْو ُ
بن ِه َ
ُّم ْي ِك َ ،م َ
بن َ
الم ْ
ات َ
بن أَِبي الد َ
ستَ ْملي َ ،
ي  ،أ َُبو َج ْعفَ ٍر ُ
مائتَْي ِن(.)5
س ِع ْي َن َو َ
َوِت ْ
وثقه الخطيب( ،)6وقال الدارقطنى :ال بيس به( ،)7وقال ابن الم َن ِ
كادي :صكدوا( ،)8وقكال الهيثمكي :لكم أجكد مكن
ُ
()11
ذكره( ،)9وقال الذهبي :موثا( ،)10وقال أيضاً :الحافظ من كبار شيوخ الطبراني .

قلت :ثقة(.)12
ي مدوالَ ُهم ،أَبدو الحس ِدن ْاب ِدن ِ ِ
بدن َن ِج ْدي ِ َّ ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
بن َج ْعفَ ِدر ِ
اهلل ِ
دت
ص ِدر ُّ
يِ :ثقَد ٌة ثَْب ٌ
المدد ْين ِّي َ
الس ْدعد ُّ َ ْ ُ ُ
َ عل ِّي ِ َ
الب ْ
َ َ
َ
ِ
الص ِح ْي ِ  .خ د ت س فق(.)13
س َن َة أَْرَب ٍع َوثَالَ ِث ْي َن َعلَى َّ
َعلَ ُم أ ْ
الح ِد ْي ِث َو ِعلَلِ ِهَ ،م َ
ام ،أ ْ
ص ِرِه ِب َ
َه َل َع ْ
ات َ
إ َم ُ

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

الطبراني :الدعاء ( ، )170ح ( ) 496باب جامع أبواب القول عند افتتاح الصالة بعد التكبير وقبل القراءة باب من ذلك.
البختَِري :وهذا ا سم يشبه النسبة ،منهم البختري بن عزرة المصري ،يروى عن عمر رضى اهلل عنه (السمعاني :األنساب .)108/2
َ
المستَملِي :يقال هذا لمن يستملي على العلماء (السمعاني :األنساب .)243 /12
ُ
ُّ
الد َميكى :نسبة إلى أبي الدميك وهو جد أبي العباس محمد ابن طاهر بن خالد بن البختري الدميكي المعروف بابن أبي الدميك

(السمعاني :األنساب .)378 /5

) (5الخطيب البادادي :تاري باداد (.)131/4
) (6الخطيب البادادي :تاري باداد (.)131/4
) (7الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (ص.)138

) (8الخطيب البادادي :تاري باداد (.)131/4

) (9الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ص.)250
) (10الذهبي :ميزان االعتدال (.)185/3

) (11الذهبي :العبر في خبر من غبر(.)417/1

) (12وثقه االمام األلباني رحمه اهلل في السلسلة الصحيحة (.)67/7
) (13ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)403
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 ع ْب ِد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
اهلل ِ
َخَرٍة،
الس ْع ِد ُّ
بن َن ِج ْي ِ َّ
فُ ،يقَدال :تَ َغ َّي َدر ِح ْفظُده ِبدأ َ
ض ِدع ْي ٌ
الم ِدد ْي ِن ِّيَ :
َ
ي َم ْوالَ ُه ُم ،أ َُبو َج ْعفَدر َ
()1
س َن َة ثَ َم ٍ
س ْب ِع ْي َن .ت ق .
َم َ
ان َو َ
ات َ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
س َن ِة ثَ َم ٍ
ان َوثَ َم ِان ْي َن َوم َائتَْي ِن(.)2
س ِن َّ
الص ْن َع ِان ِّيَ ،م َ
اهلل َ
َ علِ ُّي ُ
الم َب َارك أ َُبو َ
بن ُم َح َّمد ِ َ
ات َ
الح َ
بن ُ
وثقه العراقي( ،)3وقال الهيثمي :لم أعرفه(.)4
قلت :ثقة.

َ زْيد بن ا ْلمبارك َّ ِ
ق َعا ِب ٌد .د(.)5
ص ُد ْو ٌ
الص ْن َعان ِّيَ :
َُ َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 جعفَر بن سلَ ْيمان َّ ِ
الم َد ِن ُّي ،ت ( 290- 281ه)(.)6
َْ
الن ْوَفل َّي َ
ُ َ
()9
()8
()7
وثقه العراقي  ،وقال الهيثمي :لم أعرفه  ،وترجم له الذهبي في "تاري االسالم"  ،والسكخاوي فكي "التحفكة
اللطيفة"( ،)10ولم يذك ار فيه جرح وال تعديل.

قلت :ثقة.
بن ِحَزِام األَس ِد ُّ ِ ِ
بن ع ْب ِد ِ
بن ِ
ِ
 إِ ْبر ِ
بن َخالِ ِد ِ
اهلل ِ
دت
س َن َة ِس ٍّ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
اه ْي ُم ُ
المغ ْيَرِة ِ َ
ات َ
ي الحَزام ُّيَ :
َ
الم ْنذ ِر ِ ُ
بن ُ
َ
()11
َوثَالَ ِث ْي َن .خ ت س ق .

وثقه ابن معين( ،)12وابن وضاح( ،)13والدارقطني( ،)14والخطيب( ،)15وابكن الجكوزي( ،)16وذككره ابكن حبكان فكي

الثقككا

( ،)17وقككال النسككائي :ال بككيس بككه( ،)18وقككال أبككو حككاتم( ،)19وصككالح جككزرة( :)20صككدوا ،وقككال األزدي:

إبراهيم هذا في عداد أهل الصدا ،وانمكا حكدث بالمنكاكير الشكيوخ الكذين روي عكنهم فيمكا هكو فهكو صكدا(،)21

) (1المزي :تهذيب الكمال (.)379/14

) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)173/21

) (3زين الدين العراقي :محجة القرب إلى محبة العرب (ص.)288
) (4الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)293/6
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)224
) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)104/21

) (7زين الدين العراقي :محجة القرب إلى محبة العرب (ص.)232
) (8الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)100/8
) (9الذهبي :تاري ا سالم (.)104/21

) (10السخاوي :التحفة اللطيفة في تاري المدينة الشريف (.)240/1
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)94

) (12الخطيب البادادي :تاري باداد (.)179/6
) (13ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)167/1
) (14سؤاال

السلمي للدارقطني (ص.)87

) (15الخطيب البادادي :تاري باداد (.)179/6

) (16ابن الجوزي :المنتظم من تاري الملوك واألمم (.)328/11
) (17ابن حبان :الثقا

(.)440/7

) (18الباجي :التعديل والتجريح (.)350/1

) (19ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.).)139/2
) (20الخطيب البادادي :تاري باداد (.)179/6
) (21تاج الدين السبكي :طبقا

الشافعية الكبرى (.)82/2
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وقال أبو حاتم :خلط في القرآن( ، )1وقد جاء إلكى أحمكد بكن حنبكل ،فاسكتيذن عليكه ،فلكم يكيذن لكه ،وجلكس حتكى
خكرج ،فسكلم عليكه ،فلككم يكرد عليكه السككالم ،وتكلكم فيكه ا مكام أحمككد مكن أجكل دخولككه علكي أبكي دؤاد المعتزلككي،

صاحب القكول بخلكا القكرآن( ، )2وقكال السكاجي :بلانكي أن أحمكد بكن حنبكل ككان يكتكلم فيكه ويذمكه ،وقصكد إلىكه

بباداد ليسلم عليه فلم ييذن له ،وكان قدم إلى ابن أَبي دؤاد قاصداً من المدينة ،عنده مناكير ،وعلا الخطيب

الباككدادي علككي ذلككك بقولككه :أمككا المنككاكير فقككل مككا توجككد فككي حديثككه إال أن تكككون عككن المجهككولين ،ومككن لككيس

بمشكهور عنككد المحكدثين ،ومككع هككذا فكإن ي حيككى بككن معكين وغيكره مكن الحفككاظ كككانوا يرضكونه ويوثقونككه( ،)3وقككال

الذهبي :ا مام المحدث الثقة (.)4

قلت :هو ثقة لكثرة القائلين بذلك ،وهو من شيوخ ا مام البخاري الذين روي عكنهم وخبكر حكديثهم ،لكذلك قكال
الحكافظ ابكن حجككر :اعتمكده البخككاري وانتقكى مككن حديثكه وروى لكه الترمككذي والنسكائي ( ،)5أمككا بخصكوص خلككا

القكرآن فقكد ذهكب ا مكام السكبكي إلكى أن إبكراهيم قكال بخلكا القكرآن تقيكة وخوًفكا ولككن ا مكام أحمكد شكديد فكي
صالبته ،جزاه اهلل عن ا سالم خي اًر ،ولو كف الناس ما كان عليه أحمد لم يسلم إال القليل (.)6
ِ ()7
ِ
بن ع ِ
اصِم ِ ِ
 ع ِ
ق َي ِه ْم .ت ق (.)8
ش َجع ِّي
اصٍم األَ ْ
ص ُد ْو ٌ
الع ِزْي ِز ُ َ
َ
الم َدن ُّيَ :
بن َع ْبد َ
َ
( )9
قال إسحاا بن موسى :سيل معن بن عيسى عنه ،فقال :ثقة ،أكتب عنه ،وأثنى عليكه خيك اًر  ،وذككره ابكن
حبان في الثقا

( ،)10وقال الساجي :صكدوا عنكده حكديث تفكرد بكه(،)11وقكال البخكاري( ،)12والبيهقكي( :)13فيكه

نظر ،وقال أبو زرعة( ،)14والنسائي ( : )15ليس بالقوي ،وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالمتين عندهم( ،)16وقال

) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)179/6

) (2ابن المبرد :بحر الدم فيمن تكلم فيه ا مام أحمد بمدح أو ذم (ص.)17
) (3الخطيب البادادي :تاري باداد (.)179/6
) (4الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)44/27

) (5ابن حجر :هدي الساري (ص.)388

الشافعية الكبرى (.)82/2

) (6تاج الدين السبكي :طبقا
) (7األَش َج ِع ِّي :نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن قبيلة مشهورة (السمعاني :األنساب .)263/1

) (8ابككن حجككر :تقريككب التهككذيب (ص ،)285وقككد تعقككب الككد كتور :بشككار ع كواد ،وشككعيب األرنككؤوط ،ابككن حجككر ،وقككاال :بككل ضككعيف يعتبككر بككه ،قككال
البخاري فيه نظر ،وقال أبو زرعة الرازي والنسائي والدارقطني :لكيس بكالقوي ،ومكع ان ابكن حبكان ذككره فكي الثقكا  ،لكنكه أعكاده فكي المجكروحين ،وقكال

يخطئ كثي اًر فبطل االحتجاج به إذا انفرد ) تحرير التقريب التهذيب .)167/2
) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)348/6
) (10ابن حبان :الثقا

(.)505/8

) (11مالطاي :االكتفاء في تنقح كتاب الضعفاء (.)527/1
) (12البخاري :التاري الكبير).)493/6

) (13البيهقي :السنن الكبرى (.)523/1

) (14أبو زرعة :الضعفاء ألبي زرعة (.)389/2
) (15المزي :تهذيب الكمال (.)499/13

) (16مالطاي :االكتفاء في تنقح كتاب الضعفاء (.)527/1
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ابككن حبككان :يخطككئ كثي ك اًر فبطككل االحتجككاج بككه إذا انفككرد( ،)1وقككال الككدارقطنى :لككيس بككالقوي( ،)2وقككال الحككاكم:
الاالب على حديثه الخطي(.)3

قلت :ضعيف يعتبر به.

بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
بن ع ْب ِد المطَّلِ ِب اله ِ
بن الح ِ ِ
ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
اس ِ
ض ِل ِ
اش ِم ّي ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ث َق ٌة .ع
بن ال َف ْ
اهلل ُ
ارث ِ َ
بن َرِب ْي َع َة ُ َ
َ
َ
بن َ
ُ
الر ْح َم ِن ِ
َعَر ِِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْب ِد َّ
بن ُهْرمز األ ْ
ِ
 عب ْي ِد ِ
الم َد ِن ُّي َم ْوَلى َّ
اهلل ِ
الن ِب ِّي (ِ :)ث َق ٌة .ع (.)5
َُ
بن أَِبي َراف ٍع َ
تخريج الحديث:

(.)4

 -1الشافعي ،) 46( ،)35( ،باب افتتاح الصالة ،والسنن المكيثورة ،)291( ،ح( ،)283وح( ،)284بكاب مكا
ج ككاء ف ككي األذان ،ومعرف ككة الس ككنن ،)342/2( ،ح( ،)2982ح( )3( ،)2983كت ككاب الص ككالة ،ب ككاب اس ككتفتاح
الصالة بعد التكبير ،من طريا عبد المجيد ابن أبي رواد ومسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج به ،بنحوه.

-2أبو عوانة ،)432/1( ،ح( ،) 1608كتاب الصالة ،باب ما يقال في السكتة لتكبيرة اال فتتاح والقكراءة،...

وحب ،)68/5( ،ح( ،) 1771كتاب الصالة ،باب ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصالة قبل القراءة (،)6

وق ككط ،)57/2( ،ح( ،) 3( ،)1138كت ككاب الص ككالة ،ب ككاب دع ككاء االس ككتفتاح بع ككد التكبي ككر ،وش ككعار أص ككحاب
الحديث ،)43( ،ح( ،) 42باب ذكر ما تفتح به الصالة المكتوبة وغيرها ،وها ،)49/2( ،ح(،)3( ،)2344
كتاب الصالة ،باب استفتاح الصالة بعد التك بير ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج به،

بنحوه.

درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسككناده ضككعيف؛ ألن عبككد اهلل بكن جعفككر السككعدي وعاصككم بككن عبكد العزيككز األشككجعي ضككعيفان ،وقككد
تابعهم ابن جكريج الثقكة ،وأمكا زيكد بكن المبكارك الصكنعاني وهشكام بكن سكليمان المخزومكي فقكد تكابعهم علكي بكن

المديني وابراهيم بن المنذر وكالهما ثقة ،فيرتقكي الحكديث للحسكن لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج بالتحكديث فكي
رواية أبو عوانة وغيرها ،مما أزال علة تدليسه.

) (1ابن حبان :المجروحين (.)129/2
) (2الدارقطني :السنن (.)122/2
) (3الحاكم :سؤاال

السجزي للحاكم (ص.)91

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)317
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)370

) (6انظر :صحيح ابن حبان ح( ،)1772ح(.)1774
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حديث رقم140:

كي ب ُكن ال َم ِكدينِ ِّي ،ثنكا أَبِكي
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ِه َشام ال ُمستَملِي ،ثنا َعلِ ُّ
كي بكن المبكار ِك َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
كار ِك ،ثنكا
َعبد الله ب ِن َجعفَكرَ ،عكن ُم َ
الصكن َعان ُّي ،ثنكا َزي ُكد ب ُكن ال ُم َب َ
وسكى ب ِكن ُعق َبكةَ ،ح َو َح َّكدثََنا َعل ُّ ُ ُ َ َ
ِ ِ
ِه َشام بن سَليمان ،ع ِن اب ِن جريج ،عن موسى ب ِن عقب َة ح ،وح َّدثََنا جع َفر بن سَليمان َّ ِ
يم ب ُكن
ََ
َُ
ُ ُ ُ َ َ َ
َ ُ ُ ُ َ َ
َ ُ َ
َُ
النوَفل ُّي ،ثنا إب َراه ُ
ِ
ام ُّي ،ثنا ع ِ
المن ِذ ِر ال ِح َز ِ
اص ُم ب ُن َعب ِد ال َع ِز ِ
وسى ب ِكن ُعق َبكةََ ،عكن َعب ِكد اللَّ ِكه ب ِكن الفَض ِكلَ ،ع ِكن
َ
يز األَش َجع ُّيَ ،عن ُم َ
ُ

ضي َّ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َن َّ
اللهُ َعنهُ أ َّ
دك
ان إِ َذا َرَك َع َق َ
كال" :اللَّ ُه َّدم َل َ
الن ِب َّي (َ )ك َ
األَع َرِجَ ،عن ُع َبيد الله بن أَبي َرافعَ ،عن َعل ٍّيَ ،ر َ
ِ
شع لَ َك ِ
اسدتَ َقلَّ ْت
ت ،أَْن َ
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
َرَك ْع ُ
صد ِبي َو َمدا ْ
ت َرِّبي َخ َ َ
تَ ،ولَ َك أ ْ
ص ِري َو ُم ِّخي َو ِعظَامي َو َع َ
س ْمعي َوَب َ
َ
تَ ،وِب َك َ
ِب ِه قَ َد َم َّي"(.)1
دراسة رجال ااسناد:
ش ِام ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
ستَ ْم ِلي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
الب ْختَ ِر ِّ
بن ِه َ
بن َ
الم ْ
ي ُ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
اهلل ِ
الم ِد ْي ِن ِّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ عل ِّي ِ َ
بن َج ْعفَ ِر َ
 ع ْب ِد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
اهلل ِ
بن َن ِج ْي ِ  :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
الص ْن َع ِان ِّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
الم َب َارِك َّ
اهلل َ
َ ع ِل ُّي ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
بن ُ
الص ْن َع ِان ِّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ زْيد بن ا ْل ُم َب َارك َّ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
س َل ْي َمان َّ
الم َدن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ ج ْعفَر بن ُ
الن ْوَفل َّي َ
الحَز ِ
بن الم ْن ِذ ِر ِ
ِ
ام ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
 إِ ْبَراه ْي ُم ُ ُ
بن ع ِ
اصِم ِ ِ
 ع ِ
ش َج ِع ِّي :ضعيف يعتبر به ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
اصٍم األَ ْ
بن َع ْبد ال َع ِزْي ِز ُ َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
اس ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
ض ِل ِ
المطَّلِ ِب :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
بن الفَ ْ
اهلل ُ
َ
بن َ
بن َع ْبد ُ
ِ
الر ْح َم ِن ِ
َعَر ِِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْبد َّ
بن ُهْرمز األ ْ
ِ
 عب ْي ِد ِ
اهلل ِ
الم َد ِن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َُ
بن أَِبي َراف ٍع َ
تخريج الحديث:

-3حم ،)268/2( ،ح( ،) 960من طريا روح بن عبادة عن ابن جريج به ،مثله وزاد في آخره قوله" هلل رب

العالمين"(.)2

) (1الطبراني :الدعاء ( ،)179باب القول في الركور باب منه ،ح (.)528
) (2جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جكريج أيضكاً :مككن قبككل الحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد أبككو عوانككة فككي "المسككتخرج"،

ح( ،)1708وابككن حبككان فككي " ص كحيحه" ،ح( ،)1901والككدارقطني فككي "السككنن" ،)143/2( ،ح( ،)1294وأبككو أحمككد الحككاكم فككي "شككعار أص ككحاب

الحككديث" ،ح( ،)42والبيهقككي فككي "السككنن الكبككرى " ،ح( ،)1183ح( ،) 2564ومككن قبككل عبككد المجيككد ابككن أبككي رواد ومسككلم بككن خالككد الزنجككي عنككد
الشافعي في "مسنده" ،ح( ،)285والبيهقي" معرفة السنن وا ثار" ،ح(.)3380
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درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسككناده ضككعيف؛ ألن عبككد اهلل بكن جعفككر السككعدي وعاصككم بككن عبكد العزيككز األشككجعي ضككعيفان ،وقككد
تابعهم ابن جكريج الثقكة ،وأمكا زيكد بكن المبكارك الصكنعاني وهشكام بكن سكليمان المخزومكي فقكد تكابعهم علكى بكن

المديني وابراهيم بن المنذر وكالهما ثقة ،فيرتقكي الحكديث للحسكن لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج بالتحكديث فكي
رواية أحمد وغيرها ،مما أزال علة تدليسه.
حديث رقم141:

ِ
ِ
قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل) :ح َّدثََنا علِ ُّي بن المبار ِك َّ ِ
ام
َ
َ
ُ َُ َ
الصن َعان ُّي ،ثنا َزي ُد ب ُن ال ُم َب َارك ،ثنا ه َش ُ
ِ ِ
ِ ِ
بن سلَيمان ،ع ِن اب ِن جريج ،عن موسى ب ِن عقبةَ ،ح وح َّدثََنا جعفَكر بكن سكلَيمان َّ ِ
يم
ََ
َُ
ُ ُ َ َ َ
َ ُ ُ ُ َ َ
َ ُ َ
َُ
النكوَفل ُّي ال َمكدين ُّي ،ثنكا إب َكراه ُ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُن ال ُمن ِذ ِر ال ِح َزام ُّي ،ثنا َعاص ُم ب ُن َعبد ال َع ِز ِ
وسى ب ِن ُعق َب َةَ ،عن َعبد الله ب ِن ال َفض ِلَ ،عن
يز األَش َجع ُّيَ ،عن ُم َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َن َّ
َعب ِد َّ ِ
ضي اللَّهُ َعنهُ أ َّ
ان إِ َذا َرفَ َع َأر َس ُه
النبِ َّي (َ )ك َ
الرح َمن األَع َرِجَ ،عن ُع َبيد الله بن أَبي َرافعَ ،عن َعل ٍّيَ ،ر َ
السمو ِ
ِ
ِ
ِ
كالِ :
ش ْي ٍء
ِم َن ُّ
ت ِم ْن َ
ات َو ْاأل َْر ِ َ ،و ِم ْل َء َما ِش ْئ َ
"سم َع اللَّ ُه ل َم ْن َحم َدهَُ ،رَّب َنا َوَل َك ا ْل َح ْم ُد ،م ْل َء َّ َ َ
الرُكوِر َق َ َ
َب ْع ُد"(.)1
دراسة رجال ااسناد:
بن ع ْب ِد ِ
ِ
الص ْن َع ِان ِّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
الم َب َارِك َّ
اهلل َ
َ علِ ُّي ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
بن ُ
الص ْن َعا ِن ِّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ زْيد بن ا ْل ُم َب َارك َّ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 جعفَر بن سلَ ْيمان َّ ِ
الم َد ِن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َْ
الن ْوَفل َّي َ
ُ َ
بن الم ْن ِذ ِر ِ
ِ
الحَاز ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
 إِ ْبَراه ْي ُم ُ ُ
بن ع ِ
اصِم ِ ِ
 ع ِ
ش َج ِع ِّي :ضعيف يعتبر به ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
اصٍم األَ ْ
الع ِزْي ِز ُ َ
َ
بن َع ْبد َ

بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
اس ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
ض ِل ِ
المطَّلِ ِب :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
بن الفَ ْ
اهلل ُ
َ
بن َ
بن َع ْبد ُ
الر ْح َم ِن ِ
َعَر ِِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْب ِد َّ
بن ُهْرمز األ ْ
ِ
 عب ْي ِد ِ
اهلل ِ
الم َد ِن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َُ
بن أَِبي َراف ٍع َ
تخريج الحديث:

-1الشكافعي ،)39( ،واألم ،)135/1( ،بككاب القككول عنكد الرفككع الكرأس مكن الركككور ،ومعرفككة السككنن،)10/3( ،

ح( ) 3( ،)3467كتاب الصالة ،باب الذكر في الركور ،من طريا عبد المجيد بن أبي رواد ومسلم بكن خالكد
بن سعيد الزنجي عن ابن جريج به ،مثله.

-2أبي عوانة ،)432/1( ،ح( ،) 1608كتاب الصالة ،باب ما يقال في السكتة لتكبيرة اال فتتاح والقراءة،...

وحب ،)230/5( ،ح( ،) 1904كتاب الصالة ،باب ذكر البيكان بكين المكرء جكائز لكه أن يقكول مكا وصكفنا فكي
الصككالة الفريضككة ،وقككط ،)143/2( ،ح( ،) 3( ،)1294كتككاب الصككالة ،بككاب دعككاء االسككتفتاح بعككد التكبيككر،

) (1الطبراني :الدعاء ( ،)184ح ( )496باب القول بعد الرفع الرأس من الركور.
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وشعار أصحاب الحديث ،)43( ،ح( ،)42باب ذكر ما تفكتح بكه الصكالة المكتوبكة وغيرهكا ،وهكا،)49/2( ،

ح( ،) 3( ،)2344كتاب الصالة ،باب استفتاح الصالة بعد التكبير ،من طريا الحجاج بن محمد المصيصي
به ،مطوال.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن عاصم بن عبد العزيز األشجعي ضعيف ،وقد تابعه ابن جريج الثقكة ،وأمكا زيكد
بن المبارك الصنعاني وهشام بن سليمان المخزومي فقد تابعه إبراهيم بن المنذر الثقة ،فيرتقي الحديث للحسن
لايره ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية أبو عوانة وغيرها ،مما أزال علة تدليسه.

حديث رقم142:

قال ا مام أبو القاسم الطبراني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ِه َشام ال ُمستَملِي ،ثنا َعلِ ُّي ب ُن ال َم ِدينِ ِّي ،ثنا أَبِكي،
ِ
ِ
عن موسى ب ِن عقبةَ ،ح وح َّدثََنا علِ ُّي بن المبار ِك َّ ِ
انَ ،ع ِكن
َ
ََ
َُ
ام ب ُن ُسكلَي َم َ
َ ُ َ
ُ َُ َ
الصن َعان ُّي ،ثنا َزي ُد ب ُن ال ُم َب َارك ،ثنا ه َش ُ
الرحم ِن األَعرِج ،عن عبي ِكد َّ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
الل ِكه ب ِكن أَبِكي
َ َ َُ
اب ِن ُج َريجَ ،عن ُم َ
وسى ب ِن ُعق َب َةَ ،عن َعبد الله ب ِن ال َفضلَ ،عن َعبد َّ َ
َن رس َ َّ ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
دك
ان إِ َذا َس َج َد َق َ
تَ ،ولَ َ
آم ْن ُ
س َج ْد ُ
ول الله (َ )ك َ
ال" :اللَّ ُه َّم لَ َك َ
َرافعَ ،عن َعل ٍّيَ ،رض َي اللهُ َعنهُ أ َّ َ ُ
تَ ،وِب َك َ
ِِ
ش َّ
ين"(.)1
ص َّوَرهُ َو َ
س ُن ا ْل َخالِ ِق َ
ت ،أَْن َ
َسلَ ْم ُ
صَرهُ ،تََب َار َك اللَّهُ أ ْ
أْ
َح َ
س ْم َعهُ َوَب َ
ق َ
س َج َد َو ْج ِهي للَّذي َخلَقَهُ َو َ
ت َرِّبي َ
دراسة رجال ااسناد:
ش ِام ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
ستَ ْملِي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
الب ْختَ ِر ِّ
بن ِه َ
بن َ
الم ْ
ي ُ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
اهلل ِ
الم ِد ْي ِن ِّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ عل ِّي ِ َ
بن َج ْعفَ ِر َ
 ع ْب ِد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
اهلل ِ
بن َن ِج ْي ِ  :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
الص ْن َع ِان ِّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
الم َب َارِك َّ
اهلل َ
َ علِ ُّي ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
بن ُ
الص ْن َع ِان ِّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َ زْيد بن ا ْل ُم َب َارك َّ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُ م ْو َ
اس ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
ض ِل ِ
المطَّلِ ِب :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
اهلل ب ُن الفَ ْ
َ
بن َ
بن َع ْبد ُ
الر ْح َم ِن ِ
َعَر ِِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْب ِد َّ
بن ُهْرمز األ ْ
ِ
 عب ْي ِد ِ
اهلل ِ
الم َد ِن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
َُ
بن أَِبي َراف ٍع َ
تخريج الحديث:

-1جه ،)335/1( ،ح( )5( ،)1054كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )70( ،باب سجود القرآن ،مكن طريكا
يحيي بن سعيد األموي عن ابن جريج به ،مثله دون قوله" خلقه فصوره"(.)2

) (1الدعاء للطبراني ( ،)190ح ( )582باب القول في السجود.
) (2جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن جكريج أيضكاً :مككن قبككل الحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد أبككو عوانككة فككي "المسككتخرج"،

ح( ،)1608ح( ،)1887وابككن حبككان فككي " صككحيحه" ،ح( ،)1978والككدارقطني فككي "السككنن" ،ح( ،)1294وأبككو أحمككد الحككاكم فككي "شككعار أصككحاب

الحديث" ،ح( ،)42والبيهقي في "معرفة السنن " ،ح( ،)10135ومن قبل روح بن عبادة عند الدارقطني في "السنن" ،ح(.)1295

166

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن عبكد اهلل بكن جعفكر السكعدي ضكعيف ،وقكد تابعكه ابكن جكريج الثقكة ،وأمكا زيكد بكن
المبارك الصنعاني وهشام بن سليمان المخزومي فقد تكابعهم علكى بكن المكديني الثقكة ،فيرتقكي الحكديث للحسكن

لايره ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية أبو عوانة وغيرها ،مما أزال علة تدليسه.
حديث رقم143:

ِ
ِ
اا بكن أَحم َكدَ ،نكا ِ
كام ب ُكن
َ
قال ا مام أبو الشكي األصكبهاني (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا إِس َكح ُ ُ َ
صكال ُح ب ُكن مس َكمارَ ،نكا ه َش ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
دف
كي اللَّكهُ َعنهَكاَ ،قاَلك َ " :وقَ َ
انَ ،ح َّكدثَنِي ُي ُ
ُسَلي َم َ
كون ُس ب ُكن َيزي َكدَ ،عكن ابكن شكهَابَ ،عكن ُعكرَوةََ ،عكن َعائ َشك َة َرض َ
دول ِ
در ِب ِهم ِفدي مس ِ ِ
ش( )1ي ْلعب َ ِ
ِ
س ِ
دت أَْنظُ ُدر
اهلل (َ )فقُ ْم ُ
داب ُح ْجَرِتديَ ،وا ْل َح َدب ُ َ َ ُ
سو ُل اللَّه (َ )ع َلدى َب َ
َ ْ
دجد َر ُ
َر ُ
دون ِبح َا ْ
ِِ
ْددُروا( )2قَ ْددَر ا ْل َج ِ
دن،
الس ِّ
ارَي ِدة ا ْل َح ِديثَ ِدة ِّ
ْت أََندا ِم ْدن ِقَب ِدل َن ْف ِسدي  ،فَاق ُ
ص َدرف ُ
دام َي ْ
سدتُُرِني ِب ِرَدائدهَ ،حتَّدى ا ْن َ
الي ِه ْم ،فَقَ َ
يص ِة َع َلى الَّل ْه ِو"(.)3
ا ْل َح ِر َ
دراسة رجال ااسناد:
()4
ب ال َف ِ
ار ِس ُّي( ،)5ت 309ه(.)6
زيَرك اليْزِد ُّ
س َح ُ
َح َم َد َ
اق ُ
بن ْ
بن أ ْ
ي  ،أ َُبو َي ْعقُ ْو َ
 إِ ْ
قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
الس َل ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
)
7
(
بن َي ِزْي َد ب ِن أَِبي ِّ
َن ِفي ِرَو َايتُ ُه َع ِن ُّ
الَ ،وِفي
الن َج ِاد األَْيلِ ُّي  ،أ َُبو َي ِزْي َدِ :ث َق ٌة ،إِالَّ أ َّ
الزْه ِر ِّ
ي َو ُهماً َقلِ ْي ً
س ُ
ُ ي ْوُن ُ
ات س َن َة ِتس ٍع و َخم ِس ْي َن علَى َّ ِ
َغ ْي ِر ُّ
س َن َة ِست ِّْي َن .ع(.)8
الزْه ِر ِّ
َ
الصح ْي ِ َ ،وِقْي َلَ :
ي َخطَأََ ،م َ َ
ْ َ ْ

وثقه ابن معين( ،)9والعجلي( ،)10والنسائي ( ،)11وقال ابن خراش :صدوا( ،)12وقال يعقوب بن شيبة :صالح

الحكديث عكالم بحكديث الزهكري( ،)13وقكال أبكو زرعكة :ال بكيس بكه( ،)14وذككره ابكن حبكان فكي الثقكا ( ،)15وقكال

الذهبي :أحد االثبا (.)16

) (1الحبش :هم الحبشة يقال إنهم من ولد حبش بن ُك ِ
وش بن حام بن نوح وهم مجاورون ألهل اليمن يقطع بينهم البحر وقد غلبوا على اليمن قبل ا سالم
وملكوها وغ از وأبرهة من ملوكهم الكعبة ومعه الفيل (ابن حجر :فتح الباري .)445/24
) (2اق ُدُروا :بضم الدال من التقدير (ابن حجر :فتح الباري ، )445/24أي انظُروه وأفكروا فيه (ابن األثير :النهاية .)23/4
) (3أبو الشي األصبهاني :أخالا النبي ( ، )121/1ح (.)20
) (4اليزِدي :نسبة إلى مدينة يزد وهي من أعمال اصطخر فارس بين أصفهان وكرمان (السمعاني :األنساب .)493/13
) (5الفَ ِارِسي :نسبة إلى بالد فارس وهي مملكة تشتمل على عدة من المدن ودار مملكتها شيراز (السمعاني :األنساب .)120/10
) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)142/7
) (7األَيلِي :هذه بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر (السمعاني :األنساب .)409/1
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)614وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل ثقة إمام في الزهري وغيره ،فقد أطلا
األئمة توثيقه ،واحتج به الجماعة ،على أنه على سعة روايته عن الزهري ،قد تيتي بعض أحاديثه يخالف فيها أقرانه ،فكان ماذا
(تحرير التقريب التهذيب .)142/4
) (9ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)45
) (10العجلي :تاري الثقا (.)379/2
) (11المزي :تهذيب الكمال (.)551/32
) (12ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)452/11
) (13ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)452/11
) (14ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/9
) (15ابن حبان :الثقا (.)648/7
) (16الذهبي :الكاشف (.)404/2
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وقد ضعفه بعض العلماء منهم وكيع وأحمد :فقال وكيع :رأي

يونس بن يزيد األيلي وككان سكيء الحفكظ(،)1

وقال األثرم :أنكر أحمد بن حنبل على يونس ،قال :كان يجئ عن سعيد بيشكياء ليسك

مكن حديثكه ،وضكعف

أمكر يكونس ،وقكال :لكم يككن يعكرف الحكديث ،وككان يكتكب أرى أول الحكديث ،فينقطكع الككالم ،فيككون أولكه عككن

سعيد وبعضه عن الزهري ،فيشتبه عليه ،وعقيل أقل خطي من يونس( ،)2وقال أحمد أيضاً :كثير الخطي عكن

الزهري( ،)3وقال أيض ًا :في حديث يونس بن يزيد منك ار

عن الزهري( ،)4وقال ابن سعد :كان حلكو الحكديث

كثيره ،وليس بحجة ،ربما جاء بالشيء المنكر( ،)5وعقب الذهبي قائالً :ليس ذلك عند أكثر الحفاظ منك اًر ،بل

غريب( ،)6وقال الكذهبي أيضك ًا :شكذ ابكن سكعد فكي قولكه :لكيس بحجكة ،وشكذ وكيكع فقكال :سكيئ الحفكظ( ،)7وقكال

الذهبي أيضاً :قد احتج به أرباب الصحاح أصالً وتبعاً(.)8

قلت :ولكن هذا النقد ليونس بن يزيد في روايته عن الزهري لم يحط من منزلته في الرواية عكن الزهكري حيكث
قال ابن المبارك :ما رأي

أحداً أروى للزهري من معمر إال أن يونس أحفظ للمسند( ،)9وقال ابن معين يقول:

معمر ويونس عالمان بحديث الزهكري( ،)10وقكال ابكن حجكر أيضكاً :وثقكه الجمهكور مطلقكا وانمكا ضكعفوا بعكض

روايته حيث يخالف أقرانه أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة واحتج به الجماعة ،وفي حفظه

شيء وكتابه معتمد( ،)11وقال سفيان الثوري :ليس يكاد يفل

من الالط إذا كان الاالب على الرجكال الحفكظ

فهو حافظ وان غلط وان كان الاالب عليه الالط ترك( ،)12وقال ابن حبان :ليس من ا نصاف تكرك حكديث
شي ثب

حجة عدالته بيوهام ،يهم في روايته ،ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا تكرك حكديث الزهكري وابكن جكريج

والثكوري وشكعبة ،ألَنهكم أهكل حفكظ واتقكان ،ولكم يكونكوا معصكومين حتكى ال يهمكوا فكي الروايكة بكل االحتيكاط،

واألولى في مثل هذا قبول ما يرويه الثب

من الروايا (.)13

قلت :أنه ثقة صحيح الحديث وقد روى له الجماعة واحتجوا بحديثه وقد تكلم عن روايته عند الزهكري بشكيء
يسير.

بن ِش َه ٍ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :الحافظ المتفا على ثقته ،سبق
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ُ عْرَوةَ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِام :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78

ترجمته ،حديث رقم (.)105

) (1ابن عساكر :تاري دمشا (.)306/74
) (2ابن المبرد :بحر الدم (ص.)180

) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/9

) (4أبي زرعة الدمشقي :الفوائد المعللة (ص.)242
) (5ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)360/7

) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)300/6
) (7الذهبي :ميزان االعتدال (.)484/4

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)300/6

) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/9

) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)247/9
) (11ابن حجر :هدي الساري (ص.)455

) (12الخطيب البادادي :الكفاية في علم الرواية (ص.)143
) (13ابن حبان :الثقا

(.)97/7
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تخريج الحديث:

-1م ،)609/2( ،ح( ،)8( ،)892/18كتاب الصالة العيدين )4( ،باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية
فيه في أيام العيد ،من طريا عبد اهلل بن وهب ،وحم ،)207/43( ،ح( ،)26101من طريا عثمان بن عمر
العب ككدي كالهم ككا ع ككن ي ككونس ب ككن يزي ككد األيل ككي ب ككه ،بنح ككوه ،وعلَّق ككه البخ ككاري ف ككي "ص ككحيحه" ب ككإثر،)98/1( ،

ح( ،)8( ،)455كتاب الصالة ) 68( ،باب أصحاب الحراب فكي المسكجد ،عكن إبكراهيم بكن المنكذر ،عكن ابكن
َوه ككب ،ع ككن ي ككونس ،ب ككه ،م ككن أج ككل ق ككول عائش ككة " :أريك ك
بحرابهم"(.)1

النب ككي -ص ككلي اهلل علي ككه وس ككلم -والحبش ككة يلعب ككون

درجة إسناد الحديث:

أتوقكف علكى الحكككم علكى إسكناد هككذا الحكديث؛ ألن فيكه إسككحاا بكن أحمكد بككن زيكرك لكم أقككف لكه علكى جككرح وال

تعديل ،والحديث متنه صحيح.
حديث رقم144:

ِ
صالِ ُح ب ُن ِمس َمار َعن ِه َش ِام
حدثنا إِس َح ُ
قال ا مام أبو الشي األصبهاني (رحمه اهلل)َ :
اا ب ُن أَح َم َد ال َف ِارس ُّي َنا َ
َن أ ََنس بن مالِك -ر ِ
ِ
اد ب ُن َسعد أ َّ
ض َي اللَّهُ تَ َعالَى
ان َح َّدثَنِي اب ُن ُج َريج َح َّدثَنِي ِزَي ُ
ب ِن ُسلَي َم َ
َ
َن اب َن شهَاب أَخ َب َرهُ أ َّ َ َ َ
ِ
ق  ،يوما و ِ
ِ
عنه -أَخبره :أ ََّن ُه أرَى ِفي ي ِد رس ِ ِ
اح ًدا ثَُّم إِ َّن َّ
يم
اص َ
َ ُ
اس ْ
ََ ُ
الن َ
ول اللَّه (َ )خاتَ ًما م ْن َو ِر ٍ َ ْ ً َ
َ َ ُ
َ
ط َن ُعوا ا ْل َخ َوات َ
()2
ِ
الن ِب ُّي (َ )خاتَ َم ُه َوطََر َح َّ
وها فَطََر َح َّ
يم ُه ْم .
س َ
الن ُ
َولَ ِب ُ
اس َخ َوات َ
دراسة رجال ااسناد:

زيد َدرك الفَ ِ
دي :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق
ار ِسد ُّ
دح ُ
َح َمد َدد بد َ
اق بد ُ
دن ْ
دن أ ْ
سد َ
 إِ ْ
(.)143
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ٍ
اسان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
اد ُ
س ْعد ال ُخَر َ
بن َ
بن ِش َه ٍ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :الحافظ المتفا على ثقته ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ

ترجمتككه ،حككديث رقككم

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)117بمثله.

درجة إسناد الحديث:

أتوقكف علكى الحكككم علكى إسكناد هككذا الحكديث؛ ألن فيكه إسككحاا بكن أحمكد بككن زيكرك لكم أقككف لكه علكى جككرح وال

تعديل ،والحديث متنه صحيح.

) (1جككاء

ح(.)1888

متابعككة لهش ككام بككن سككليمان المخزوم ككي عككن يككونس ب ككن يزيككد أيضككاً :م ككن قبككل عثمككان ب ككن عمككر العبككدي عن ككد ا ُجككري فككي " الشك كريعة"،

) (2أبو الشي األصبهاني :أخالا النبي ( ، )302/2ح (.)346
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حديث رقم145:

ِ
انَ ،عككن
قككال ا مككام أبككو الشككي األصككبهاني (رحمككه اهلل)ُ :م َح َّمك ُكد بك ُكن ال َولِيك ِكد ال َخَّيككاطَُ ،قك َ
كام بك ُكن ُس كلَي َم َ
كال :ثنككا ه َشك ُ
ِ
ِ
َّ ِ
سككفيان ،عككن منصككور ،عككن مج ِ
س د ِب ِ
يل
كال :قَك َ
اهككدَ ،عككن أَبِككي ُه َريك َكرةَ ،قَك َ
َ َُ
دار أَْنفَ ْقتَددهُ فددي َ
ُ َ َ َ َ ُ
كال َر ُسككو ُل اللككه (" :)دي َند ٌ
اللَّ ِه.)1(".
دراسة رجال ااسناد:
ِ
ديني ا ْل َخ َّياطُ (.)3( ،)2
ُم ِو ُّ
ي َ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن ا ْل َولِيد ْاأل َ
الم ّ
قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.
س ِع ْي ِد ِ
سُرْو ٍ
ي :ثقة حافظ إمام حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
ق الثَّْو ِر ُّ
ان ُ
س ْف َي ُ
بن َم ْ
بن َ
ُ 
السلَ ِم ُّي ،أ َُبو َعتَّ ٍ
َع َم ِ
دات
الم ْعتَ ِم ِر ُّ
دش َم َ
دتَ ،و َك َ
داب ال ُك ْدوِف ُّي ِثقَد ٌة ثَْب ٌ
ص ْوُر ُ
سِ ،م ْدن طَ َبقَ ِدة األ ْ
دان الَ ُي َددلِّ ُ
َ م ْن ُ
بن ُ
مائ ٍة .ع(.)4
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَالَ ِث ْي َن َو َ
َ
ِ
بن َج ْب ٍر :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ُ م َجاه ُد ُ
تخريج الحديث:
-1م ،)692/2( ،ح ( )12( ،)995/ 39كتاب الزكاة )12( ،باب فضل النفقة على العيال والمملوك ،واثكم

من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ،من طريا مزاحم بن زفر ،عن مجاهد ،عن أبي هريرة به ،وتمام الحديث"
َّ ِ
ِ
ص َّدق َ بِ ِه َعَلى ِمس ِكينَ ،وِد َينار أَن َفقتَهُ َعَلى أَهلِ َك ،أَع َ
ظ ُمهَا أَج ًار الذي أَن َفقتَكهُ
َوِد َينار أَن َفقتَهُ في َرَق َبةَ ،وِد َينار تَ َ
َعَلى أَهلِ َك".
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب من حديث سفيان تفرد به هشام بن سليمان المخزومكي ،ومحمكود بكن الوليكد األمكوي لكم
أقف له على جرح وال تعديل.

حديث رقم146:
) (1أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)184/2

) (2ال َخَّياط :يقال هذا لمن يخيط الثياب وهو اسم أيضا ونسبة إلى مذهب (السمعاني :األنساب .)245/5
) (3الذهبي :تاري ا سالم (.)879/5
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)547
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قال ا
ِ
ام
ه َش ُ
الظُّلَِم

مام أبو الشي األصبهاني (رحمه اهلل) :ح َّدثََنا أَحم ُد بن س ِعيد ،قال :ثنا عب ُد الو ِ
اح ِد ب ُن ِغ َياث ،قال :ثنا
َ
َ ُ َ
َ َ
شِ
الرَق ِ
اش ِّيَ ،عن أ ََن ِ
ش ِدر ا ْل َم َّ
كال َر ُسكو ُل اللَّك ِكه (َ " :)ب ِّ
ين ِفدي
يد َّ
كالَ :ق َ
س ب ِن َمالِككَ ،ق َ
انَ ،عن َي ِز َ
دائ َ
ب ُن ُسلَي َم َ
ِ
ور ِ
إِلَى َّ ِ
ش َم ِائلِ ِه ْم "(.)1
ام ِةَ ،ب ْي َن أ َْي ِدي ِه ْم َو َع ْن أ َْي َم ِان ِه ْم َو َع ْن َ
الصالة ِبنُ ٍ َ
ساط ٍع َي ْوَم ا ْلق َي َ

دراسة رجال ااسناد:
الصفَّار( ،)2أَبو ِ ٍ
َحم ُد ْب ُن ِ ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
ين َو ِم َائتَْي ِن(.)3
س ِع َ
َص َب َه ِان ُّيَ ،م َ
س َوِت ْ
سعيد األ ْ
ات َ
ُ َ
َ
سعيد ْب ِن ُعْرَوةَ َّ ُ
 أَْ
وثقه أبو الشي ( ،)4وأبو نعيم األصبهاني( ،)5وابن حجر( ،)6وزاد أبو نعيم :ميمون.
قلت :ثقة.

()7
اح ِد ُ ِ ٍ
 ع ْب ُد الو ِ
س َن َة أَْرَب ِع ْي َنَ ،وِقْي َل :قَْب َل َذلِ َك .د(.)8
ي ،أ َُبو َب ْح ٍر َّ
ص ِر ُّ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
بن غ َياث َ
الب ْ
ات َ
الص ْيَرِف ُّي َ :
َ َ
( )11
()10
()9
 ،وقال صالح بن محمد البادادي :ال بيس به  ،وقال أبكو
وثقه الخطيب  ،وذكره ابن حبان في الثقا

زرعة :صدوا( ،)12وقال الذهبي :ثقة(.)13
قلت :ثقة.

ِ ()14
ات قَْب َل ِ
يد ْب ُن أ ََب ٍ
ش ِرْي َن .بخ ت ق (.)15
ان َّ
الع ْ
ض ِع ْي ٌ
اصَ :ز ُ
َ ي ِز ُ
فَ ،م َ
اهد َ
الرقَاش ُّي  ،أ َُبو َع ْم ٍرو القَ ّ
تخريج الحديث:

-1جه ،)257/1( ،ح( ،) 4( ،)781كتاب المساجد والجماعكا  ،مكن طريكا سكليمان بكن مسكلم الهنكائي عكن
ثاب

البناني عن أنس به ،بنحوه ،وقال ابن الجوزي

()16

وابن حجر ( :)17سليمان بن مسلم الهنائي مجهول،

وقال العقيلي :سليمان ال يتابع على حديثه ( ،)1وقال المقدسي

()2

والبوصيري ( :)3إسناده ضعيف.

المحدثين بيصبهان (.)67/4

) (1أبو الشي األصبهاني :طبقا
) (2الصَّفَّار :يقال لمن يبيع األواني الصفرية (السمعاني :األنساب .)315/8
) (3أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)67/4

) (5أبو نعيم األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)148/1

) (4أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)67/4

) (6ابن حجر :لسان الميزان (.)471/1

) (7الصَّي َرفى :نسبة معروفة لمن يبيع الذهب وهم الصيارفة (السمعاني :األنساب .)361/8
) (8ابكن حجكر :تقريكب التهكذيب (ص ، ) 367وقكد تعقكب الكدكتور :بشكار عكواد ،وشكعيب األرنكؤوط ،ابكن حجكر ،وقكاال :بكل ثقكة ،وثقكه الخطيككب وروى
عنه جمع من الثقا  ،منهم أبو داود وبقي بن مخلد وهما ال يرونا إال عن ثقة عندهما (تحرير التقريب التهذيب .)395/2

) (9الخطيب البادادي :تاري باداد (.)5/11
) (10ابن حبان :الثقا

(.)426/8

) (11الخطيب البادادي :تاري باداد (.)5/11
) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)23/6
) (13الذهبي :تاري ا سالم (.)879/5
الرَق ِ
اش ُّي :نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بن
)َّ (14
) (15ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)599

قيس كثر أوالدها فنسبوا إليها (السمعاني :األنساب .)149/6

) (16ابن الجوزي :العلل المتناهية (.)408/1
) (17ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)251
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه إبراهيم بن يزيد القرشي ضعيف ،أما المتابعكا

العقيلي وقد روي في هذا الباب أحاديث متقاربة لينة (.)4

فهكي واهيكة ال تقويكه ،وقكال

حديث رقم147:

قال ا مام أبو الشي األصبهاني (رحمه اهلل) :ح َّدثََنكا أَحم ُد بن س ِكعيد ،قكال :ثنكا عب ُكد الو ِ
اح ِكد ،قكال :ثنكا ِه َشكام،
َ
َ
َ ُ َ
َ
الرَق ِ
كيَ ،عكن أ ََن ِ
َخدذْتُ ْم ِب ِده َل ْدن
َعن َي ِزي َكد َّ
دت ِفدي ُك ْم َمدا إِ َّن أ َ
اش ِّ
كالَ :ق َ
كس ب ِكن َمالِككَ ،ق َ
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (َ " :)ل َق ْدد تََرْك ُ
ِ
ِ
ِ
س َّن َة َن ِب ِّي ِه "(.)5
تَضلُّوا :كتَ َ
اب اللَّهَ ،و ُ
دراسة رجال ااسناد:
َحم ُد ْب ُن س ِع ِ
الصفَّ ُار :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)146
يد ْب ِن ُعْرَوةَ َّ
َ
 أَْ
اث ِ
بن ِغي ٍ
ِِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)146
المْرَب ِد ُّ
الواحد ُ َ
َ ع ْب ُد َ
الرقَ ِ
يد ْب ُن أ ََب ٍ
اش ُّي :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)146
ان َّ
َ ي ِز ُ
تخريج الحديث:

-1أخبار أصبهان ،) 138/1( ،من طريا هشام بن سليمان المخزومي عن يزيد بن أبان الرقاشي به ،بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن يزيد بن أبان القرشي ضعيف (.)6

حديث رقم148:
) (1العقيلي :الضعفاء الكبير (.)373/4

) (2المقدسي :األحاديث المختارة (.)92/5

) (3البوصيري :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (.)100 /1

) (4العقيلي :الضعفاء الكبير ( ، )373/4انظر الهيثمي :مجمع الزوائد ومنع الفوائد ( ، )31-30/2والمنذري :الترغيب والترهيب
( ،)134-133/1والروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام الرازي (.)303 /1
) (5أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)67/4

) (6انظر ابن األثير :جامع األصول ( ،)277/1األلباني :الحديث حجة بنفسه في العقائد واألحكام (ص.)30
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صالِ ُح ب ُن ِمس َمار ،قال :ثنا
قال ا مام أبو الشي األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنكا ال َح َس ُن ب ُن ُم َح َّمد ،قال :ثنا َ
ِ
ِ
صكالِحَ ،ع ِكن اب ِكن ِشكهَابَ ،عكن َعب ِكد ال َّكرح َم ِن بك ِكن
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كي ،قكالَ :ح َّكدثَني اب ُكن ُج َكريجَ ،عككن َ
ه َش ُ
كال رسككو ُل اللَّ ك ِكه (ِ " :)ب د ْئس الطَّعددام ا ْلولِيم د ُة ،يد ْددعى إلى د ِه األ ْ ِ
داء َوُيتْد َدر ُك
ُهرُمك َكزَ ،عككن أَبِككي ُه َريك َكرةَ ،قَ ك َ
َ ُ َ َ ُ َ
َغن َيد ُ
َ
كال :قَك َ َ ُ
ا ْلمس ِ
سوَل ُه "(.)1
اك ُ
ينَ ،و َم ْن َل ْم ُي ِج ِب الد ْ
صى اللَّ َه َوَر ُ
َّع َوةَ فَ َق ْد َع َ
َ َ

دراسة رجال ااسناد:
الش ْي ُخ ،الم ِ
ِ
ِ
بن الحس ِن ِ ٍ
ِ
ِّ
َّارِك ُّي(َّ :)2
الم ْت ِق ُن،
س ُن ُ
َ 
ُ ْ
بن ِزَياد األ ْ
بن ُم َح َّمد ِ َ َ
الح َ
سن ُد ،الثقَ ُة ُ
َص َب َهان ُّي ،أ َُبو َعل ٍّي الد َ
مائ ٍة (.)3
س ْب َع َع ْ
شَرةَ َوثَالَ ِث َ
َم َ
س َن َة َ
ات َ
 ص ِال َ ِ
س َم ٍ
الس َل ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ض ِر اليم ِ
ام ُّي :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
بن أَِبي األ ْ
ص ِال ُ ُ
َخ َ
َ 
َ
بن ِش َه ٍ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :الحافظ المتفا على ثقته ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
َعَر ُِ :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)114
َ ع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ُ
بن ُهْرُمز األ ْ
تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)114بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده ضككعيف؛ ألن فيككه صككالح بككن أبككي األخضككر ضككعيف ،والحككديث اختلككف فيككه علككى الزهككري،

والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة -رضي اهلل عنه.-

حديث رقم149:
) (1أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)136/4

الد َاركى :نسبة إلى دارك وظني أنها قرية من قرى أصبهان (السمعاني :األنساب .)277/5
)َ (2
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)486/14
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كافع ال ُخ َز ِ
اا بكن أَحم َكد ب ِكن َن ِ
كي ُمق ِكرسُ أَه ِكل َم َّكك َة ِفكي
اع ُّ
قال ا مام أبكو بككر بكن المقكرس (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا إِس َكح ُ ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيدَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
َمسجد ال َح َرام ،ثنا ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبي ُع َم َر ال َع َدن ُّي ،ثنا ه َش ُ
الزَن ِاد ،عن من أَخبره ( ،)1عن عائِ َشةَ -ر ِ
َن َّ
الَ :ح َّدثَنِي ِزَيادَ ،عن أَبِي ِّ
الن ِب َّي (َ )ح َك َم
ض َي اللَّهُ َعنهَا " ،-أ َّ
قَ َ
َ َ
ََ ُ
َ
َ َ
ِ
النع ِ
ِ
ض ٍة "(.)2
ام َي ْوٍم ِفي ُك ِّل َب ْي َ
امةَ ،ك َ
في َب ْي ِ َّ َ َ
سَرهُ َر ُج ٌل ،ص َي َ
دراسة رجال ااسناد:
ِ ()3
اق بددن َن ِ
سد َن َة ثَ َم ٍ
دان َوثَدالَ ِث
داف ٍع ،أ َُبددو ُم َح َّم ٍدد ال ُخَزاعد ُّ
دح َ
دح ُ
دي ِ :ثقَدة ُمد ْت ِقنَ ،م َ
اق بد ُ
دن أ ْ
سَ
سَ
َح َم َدد بد ِدن إِ ْ
 إِ ْ
دات َ
مائ ٍة(.)4
َ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
الم ِج ْي ِد ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ٍ
اسان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
اد ُ
س ْعد ال ُخَر َ
بن َ
ِ
 ع ْب ُد ِ
بِ :بأَِبي ِّ
ال ِث ْدي َن،
س َن َة ثَ َ
ان القَُر ِش ُّي ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
الزَن ِاد ِثقَ ٌة فَ ِق ْي ٌهَ ،م َ
بن َذ ْك َو َ
اهلل ُ
الم َدن ُّيَ ،وُيلَقَّ ُ
َ
ات َ
الر ْح َم ِن َ
()5
دها .ع .
َوِقْي َلَ :ب ْع َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

-1قك ككط ،)279/3( ،ح( ،)12( ،)2560كتك ككاب الحك ككج )1( ،بك ككاب المواقي ك ك  ،ومعرفك ككة السك ككنن،)465/7( ،

ح( ،) 12( ،)10718كتككاب المناسككك ،بككاب بككيض النعامككة وغيرهككا يصككبها المحككرم ،مككن طريككا الضككحاك بككن
مخلد عن ابن جريج به ،بنحوه ،وقال البيهقي :أصح ما روي فيه.

-2قط ،)279/3( ،ح( ،)12( ،)2559كتاب الحج ) 1( ،باب المواقي  ،من طريكا سكليمان بكن حيكان عكن
ابن جريج به ،بنحوه وفيه محمد بن القاسم المحاربي تكلم فيه (.)6

-3قط ،)280/3( ،ح( ،)12( ،)2561كتاب الحكج )1( ،بكاب المواقيك  ،وهكا ،)339/5( ،ح(،)10018
( ،) 12كتاب الحج ،باب بيض النعامة يصبها المحرم ،كالهما من طريا موسكى بكن طكارا عكن ابكن جكريج
عن زياد بن سعد عن عبد ا هلل بن ذكوان عن عروة عن عائشكة عكن النبكي -صكلي اهلل عليكه وسكلم ،-بنحكوه،

وقال البيهقي :الصحيح رجل عن عائشة.

-4ش ،)379/3( ،ح( ،)8( ،)15211كت ككاب الح ككج ،ب ككاب ف ككي المح ككرم يص ككيب ب ككيض النع ككام ،م ككن طري ككا
سليمان بن حيان عن ابن جريج عن عبد اهلل بن ذكوان عن عائشة عن النبي -صلي اهلل عليه وسلم ،-دون

سياا متنه.

) (1رجل مبهم ،لم أقف عليه.

) (2ابن المقرس :الثالث عشر من فوائد ابن المقرس (، )58ح (.)58
الخ َز ِ
اعي :نسبة إلى خزاعة (السمعاني :األنساب .)116/5
)ُ (3
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)130/7

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)302
) (6الذهبي :ميزان االعتدال (.)14/4
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-6مراسيل أبو دواد ،)146( ،ح( ،)138كتاب الطهارة ،باب في الحج ،مكن طريكا الضكحاك بكن مخلكد عكن

ابكن جكريج عكن زيككاد ابكن سككعد عكن عبككد اهلل بكن ذككوان قكال :بلانككي عكن عائشككة عكن النبككي -صكلي اهلل عليككه
وسلم ،-بنحوه ،وقال أبو دواد أُسنِ َد هذا الحديث وهكذا هكو الصكحيح ،وقكال الكدارقطني بعكد مكا أورد االخكتالف
فيه :القول ألبي عاصم عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن عبد اهلل بن ذكوان قال بلاني عن عائشكة عكن

النبي -صلي اهلل عليه وسلم ،-وهو أشبه بالصواب (.)1
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ البهكام الرجكل بكين عبكد اهلل بكن ذككون وعائشكة -رضكي اهلل عنهكا ،-وقكال ابكن حجكر:
أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي من رواية ابن جريج عن زياد ابن سعد عن عبد اهلل بن ذكوان عن رجل
عن عائشة ،وقال أبو دواد :قد أسند هذا الحديث وال يصكح ،وقكال البيهقكي :الصكحيح عكن رجكل عكن عائشكة،

قاله أبو دواد وغيره ( ، )2وقال عبد الحا األشبيلي :ال يسند من وجه صحيح (.)3
حديث رقم150:

قال ا مام أبو حسكن الكدارقطني (رحمكه اهلل) :ح َّكدثََنا الحسكين بكن إِسكم ِ
يل ،ثنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن أَ ِبكي َمي َس َكرةَ ،ثنكا
اع َ
َ
َُ ُ ُ َ
ي ،عككن ح ِكد ِ
الزَبي ِكر ،وابك ِكن الم َسككي ِ
يث ُعككرَوةَ بك ِكن ُّ
كالَ :حك َّكدثَنِي ُّ
ث
ِّبُ ،ي َحك ِّكد ُ
أبِكي ،ثنككا ِه َشككامَ ،ع ِكن ابك ِكن ُجك َكريج ،قَ َ
الزهك ِكر ُّ َ َ
ُ
َ
ش ِر األَو ِ
ُعروةََ ،عن َعائِ َش َة ،و َس ِع ِيد ب ِن الم َسي ِ
َن َّ
ِّبَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ ،أ َّ
اخ ِر ِم ْن
ف ِفي ا ْل َع ْ
ان َي ْعتَ ِك ُ
النبِ َّي (َ " )ك َ
َ
ُ
َ
َ
()4
َّ
ِ
َّ
ان ،ثَُّم لَ ْم َيَز ْل َعلَى َذل َك َحتَّى تََوفاهُ الل ُه عز وجل " .
َ
ض َ
ش ْه ِر َرَم َ
دراسة رجال ااسناد:

ِ ِ ()5
ِ ِ
اعْي َل بدن ِ ِ
بدن إِسددم ِ
ِ
ِ
العالَّ َمددة
س ْدي ُن ُ
ُ 
بدن إِ ْ
الم َحدامل ّي :اامدام َ
َ
الح َ
سدع ْيد ،أ َُبدو َع ْبدد اهلل َ
س َدماعْي َل بدن ُم َح َّمدد ِ ْ َ
مائ ٍة(.)6
ال ِث ْي َن َوثَ َ
ات س َنة ثَ َ
ال ِث َ
الم َحدِّث الثِّ َقةَ ،م َ
ُ
ِ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
َ ع ْب ُد اهلل ُ
بن أ ْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
س َّدرة :لكم أقكف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

(.)76






ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِش َه ِ
بن ُم ْسلِِم ِ
اب القَُر ِش ُّي  :ثقة فقيه فاضل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
ُم َح َّم ُد ُ
ُعْرَوةَ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِام :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
س ِّي ِب :ثقة تبث فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)116
س ِع ْي ُد ُ
الم َ
َ
بن ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

) (1الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)312/10
) (2انظر ابن حجر :التلخيص الحبير (.)580/2

) (3عبد الحا األشبيلي :األحكام الوسطى (.)331/2

) (4الدارقطني :السنن ( )11( ، )186 /3كتاب الصيام ،باب االعتكاف ،ح (.، )2362
) (5الم َح ِ
املِي :نسبة إلى المحامل التي يحمل فيها الناس على الجمال إلى مكة ،وهذا بي كبير بباداد لجماعة من أهل الحديث والفقه
َ
(السمعاني :األنساب .)105/12
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)258/15
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قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ) 129بلفظه ،من حديث عروة وابن المسيب عن أبي هريرة.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه أحمد بن زكريا بكن أبكي مسكرة لكم أقكف لكه علكى جكرح وال

تعديل.
حديث رقم151:

قكال ا مكام أبكو حسكن الكدارقطني (رحمكه اهلل) :حكدثنا أَبكو مح َّم ِكد بكن ص ِ
كي ،نكا
كاعد ،نكا أ َُبكو ُع َبي ِكد اللَّ ِكه ال َمخ ُزو ِم ُّ
ُ َُ
ُ َ
ِ
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيدَ ،عن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي ُع َم ُر ب ُن َعطَاءَ ،عن ِعك ِرَمةََ ،ع ِن اب ِن َعبَّاسِ ،مث َل
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ه َش ُ
الر ِ
قَو ِل ُعمر ب ِن ال َخطَّ ِ
الس ِبي ُلَّ :
احلَ ُة "(.)1
ابَّ ":
اد َو َّ
الز ُ
ََ
دراسة رجال ااسناد:
ِ
ِِ
ٍ
اع ِد ِ ِ
بن ص ِ
ِ
ِّث
الب ْغ َدد ِاد ُّ
الم َج ِّدوُدُ ،م َحدد ُ
َ ي ْح َيى ُ
ي :اامدام َ ،
الهاشم ُّي َ
بن َكات ٍب أ َُبو ُم َح َّمد َ
بن ُم َح َّمد ِ َ
الحدافظُُ ،
الع ارقِ ،ر َّحا ٌل ،ج َّوا ٌل ،عالِم ِب ِ
ِ
الر َج ِ
س َن َة ثَ َم ِ
مائ ٍة (.)2
الع َل ِل َو ِّ
ان َع ْ
شَرةَ َوثَالَ ِث َ
الَ ،م َ
َ
ات َ
َ َ
َ ٌ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

بن
ُ ع َمَر ْب ِن َعطَاء ُ
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْوَلى َع ْب ِد
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)71

َوَراز :ضعيف ،سبق
اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق

ترجمته ،حديث رقم (.)40

-1ها ، )541 /4( ،ح( ) 12(، )8642كتاب الحج ،بكاب الرجكل يطيكا المشكي وال يجكد زادا وال راحلكة فكال
يبين أن يوجب عليه الحج ،من طريا سعيد بن الرحمن المخزومي به ،بلفظه.

درجة الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن عمرو بن عطاء بن وراز ضعيف ،والروايكا
ضعيفة كما سبا حديث رقم (.)3()71

التكي جكاء

فكي هكذا البكاب كلهكا

حديث رقم152:

الصق ِر ،نا اب ُن أَبِي ُع َم َر .ح
قال ا مام أبو حسن الدارقطني (رحمه اهلل) :نا ُم َح َّم ُد ب ُن َمخلَد ،نا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن َّ
ِ
وثنا أَبو علِ ِّي بن الص َّ ِ
ِ
انَ ،ع ِكن
وس َ
َ ُ َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
َّواف ،نا َه ُار ُ
ُ
ون ب ُن ُي ُ
ف ،نا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبي ُع َم َر ال ُم َع َّكد ُل ،نكا ه َش ُ
) (1الدارقطني :السنن ( )12( ، )219 /3كتاب الحج ،ح (.)2427
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)501 /4

) (3أحسن ما يستدل في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه ، )133 /2( ،ح( )1523عن عكرمة ،عكن ابكن عبكاس رضكي اهلل عنهمكا ،قكال" :
ون ،ويقولككون :نحككن المتوكلككون ،فككإذا قككدموا مكككة سككيلوا النككاس ،فككينزل اهلل تعككالى{ :وتككزودوا فككإن خيككر ال كزاد التقككوى[
كون و َ
اليتَك َكزَّوُد َ
كككان أهككل الككيمن َي ُح ُّجك َ
لالبقرة.]197 :
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ال لِعائِ َشكةَ " :ي ْك ِف ِ
اب ِن ُج َريجَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،عن طَ ُاوسَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاس ،أَن َّ
يدك طَ َوافُ ِدك
النبِ َّ
َ
كي ( )قَك َ َ
ال لِعائِ َش َة " :ي ْك ِف ِ
ال اب ُن َمخَلد :إِ َّن َّ
ط َوافُ ِك األ ََّو ُل
األ ََّو ُل َب ْي َن َّ
يك َ
الص َفا َوا ْل َمْرَوِة لِ ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْمَرِة "َ .وَق َ
َ
النبِ َّي (َ )ق َ َ
ِب َح َّج ِت ِك َو ُع ْمَرِت ِك"(.)1
دراسة رجال ااسناد:
ي العطَّار(:)2اامدام  ،الح ِ
ِ ِ
بن َح ْف ٍ
بن َم ْخلَ ِد ِ
سد َن َة
دافظُ ،الثِّقَد ُة ،القُ ْدد َوةَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
َ
دات َ
ص ،أ َُبو َع ْبد اهلل الد ُّْو ِر ُّ َ
ال ِث َ ٍ
س َن ًة(.)3
ثية َوثَ َ
إِ ْح َدى َوثَ َ
ال َ
مائة َوَل ُه ثَ َمان َوِت ْ
س ُع ْو َن َ
()4
ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
الص ْق ِر ِ
ال ِث
الس َّك ِر ُّ
اس ُّ
بن َّ
ات س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَ َ
ي  :اامام  ،الثِّ َق ُةَ ،م َ
اهلل ُ
ص ٍر َ
َ
الب ْغ َداد ّ
بن َن ْ
ي ،أ َُبو َ
ٍ ()5
مائة .
َ
ِ ()6
س ِن ِ
َح َم َد ِ
ِّث ،الثِّ َقد ُة،
دن َّ
الب ْغ َدد ِاد ُّ
الم َحدد ُ
ي ،أ َُبدو َع ِل ٍّ
دح َ
دي ْب ُ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
اق َ
سَ
بن َ
بن إِ ْ
الح َ
الص َّدواف :اامدام ُ ،
ات س َنة ِتس ٍع و َخم ِس ْي َن وثَالَ ِث َ ٍ
س َن ًة(.)7
َّ
مائةَ ،ولَ ُه تسعٌ َوثَ َمانُ ْو َن َ
َ
الحج ُةَ ،م َ َ
ْ َ ْ
َح َم َدد َّ
قدر (:)9اامدام ،
ي(َ ،)8وُيعدرف قَ ِدد ْيماًْ :اب ِدن ِم َا
س َ
بن َه ُارْو ُن ُ
ف ُ
َ ه ُارْو ُن ُ
بن ِزَي ٍاد ،أ َُبدو أ ْ
الشدطَ ِو ّ
بن ُي ْو ُ
الفَ ِ
مائ ٍة(.)10
ال ٍث َوثَ َ
س َنة ثَ َ
ال ِث َ
اض ُلَ ،م َ
ات َ






بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َع ْمُرو ُ
طَاوس ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
س َ
بن َك ْي َ
ان َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :لم أعثر له على تخريج.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن ابن جريج عنعن ولم يصرح بالسمار.

حديث رقم153:

) (1الدارقطني :السنن ( )12( ، )305/3كتاب الحج ،باب المواقي

ح (.)2627

) (2العطار :نسبة إلى بيع العطر والطيب (السمعاني :األنساب .)322/ 9
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)256/15

السكرى :نسبة إلى بيع السكر وشرائه وعمله (السمعاني :األنساب .)156/7
)ُ (4
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)173/14

الصوافى :نسبة إلى بيع الصوف واألشياء المتخذة من الصوف (السمعاني :األنساب .)338/8
)َّ (6

) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)184 /16
)َّ (8
الشطَوي :نسبة إلى جنس من الثياب التي يقال لها الشطوية وبيعها وهي المنسوبة إلى شطا من أرض مصر (السمعاني :األنساب .)99/8
)ِ (9
المقراضى :نسبة إلى المقراض ،وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إلىه ،إلى عمل المقراض (السمعاني :األنساب .)396/12
) (10الذهبي :سير أعالم النبالء (.)262/14

177

ِ
قال ا مام أبو حسن الدارقطني (رحمه اهلل) :ثنا أَبو مح َّم ِد بن ص ِ
كام
اعد ،نا أ َُبو ُع َبي ِد اللَّ ِه ال َمخ ُزو ِم ُّ
ُ َُ
ُ َ
كي ،نكا ه َش ُ
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيد ب ُن َعب ِد ال َع ِز ِ
الَ :وأَخ َب َرنِي َن ِافع َمولَى اب ِن ُع َم َر ،أ َّ
َن َعب َد اللَّ ِه ب َن
يزَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
ب ُن ُسلَي َم َ
ِ
عمر َكان يقُكو ُل" :لَ ْيس ِم ْن َخ ْل ِ ِ
َح ٌد إَِّال َعلَ ْي ِه َح َّج ٌة َو ُع ْمرةٌ َو ِ
اج َبتَ ِ
يال ،فَ َم ْدن
سد ِب ً
ق اللَّه أ َ
ُ ََ َ َ
ان َم ِن ْ
استَطَاعَ إِلَى َذل َك َ
َ
َ
ال اب ُكن ُج َكريجَ :وأُخبِكر ُ َعكن
ش ْي ًئا فَ ُه َو َخ ْيٌر َوتَ َ
الَ :وَلم أَس َمعهُ َيقُو ُل ِفي أَه ِل َم َّك َة َشي ًئا"َ ،ق َ
ط ُّوعٌ"َ ،ق َ
َز َاد َب ْع َد ُه َما َ
وب ا ْلح ِّج م ِن استَطَ َ ِ
ِ
ِعك ِرَمةَ ،أ َّ
يال" (.)1
س ِب ً
َن اب َن َعبَّاس قَ َ
ْ
اع إلىه َ
ال" :ا ْل ُع ْمَرةُ َواج َب ٌة َك ُو ُج ِ َ َ

دراسة رجال ااسناد:
ِِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)151
الب ْغ َد ِاد ُّ
َ ي ْح َيى ُ
صاعد َ
بن َ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
َ ناف ٍعَ ،م ْوَلى ْاب ِن ُع َمَر َرض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
اس ر ِ
ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
 ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْولَى ْاب ِن َع َّب ٍ َ
تخريج الحديث:

-1ها ،)572 /4( ،ح( ،) 12( ،)8763كتاب الحج ،باب من قال بوجوب العمرة استدالال بقول اهلل تعالى
{وأتمكوا الحككج والعمكرة هلل[ لالبقكرة ،] 196 :مككن طريككا الككدارقطني علككي بككن عمككر الحككافظ ،عككن أبككو محمككد بككن
صاعد ،دون سياا متنه.

-2كم ،)644/1( ،ح( ،) 1732كتاب المناسك ،من طريا هشام بن يوسف األبناوي ،وعبد المجيد بكن عبكد

العزيز ،وها ،)572 /4( ،ح( ،) 12( ،)8762كتاب الحج ،باب من قال بوجكوب العمكرة اسكتدالال بقكول اهلل
تعالى {وأتموا الحج والعمرة هلل[ لالبقرة ،]196 :من طريكا إبكراهيم بكن موسكى التميمكي ،وعبكد المجيكد بكن عبكد

العزيز عن ابن جريج به ،بلفظه ،ال أن في رواية ابن عباس ،قال ابن جريج وأخبر عن ابن عباس -رضي

اهلل عنه ،-وقال الحاكم :هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

-3ش ،)379/3( ،ح( ) 8( ،)13655كتك ككاب الحك ككج ،مك ككن كك ككان يك ككرى العم ك كرة فريضك ككة ،وخك ككز،)356/4( ،

ح( ،) 3066كتاب المناسك ،باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها مكن ا سكالم ككالحج سكواء إال أنهكا تطكور
غيككر فريضككة علككى مككا قككال بعككض العلمك اء ،مككن طريككا سككليمان بككن حيككان ،والتمهيككد ،)16 /20( ،مككن طريككا

سكفيان الثكوري ،مختصك ًار علككى روايكة ابكن عمككر ،وعلكا ا مكام البخككاري ،)26( ،)2/3( ،كتكاب العمكرة ،بككاب

وجوب العمرة وفضلها ،كالً من روايكة ابكن عمكر وابكن عبكاس ،وقكال ابكن حجكر بعكد مكا ذككر طكرا روايكة ابكن
عمر ،قال :وكين ا لحاكم يرى أن حكمه حكم المرفور من أن الصحابي ال يقول مثل ذلك من قبل رأيه ،وقكال
البيهقي في السنن الكبير أنا أبو عبد اهلل الحافظ فذكره ،وقكال :وأمكا قكول ابكن عبكاس فقكال عبكد بكن حميكد فكي

) (1الدارقطني :السنن ( )12( ،)347 /3كتاب الحج ،باب المواقي  ،ح (.)2720

178

التفسير أخبرنا عبد الرزاا عن بن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمكة عكن ابكن عبكاس قكال العمكرة واجبكة

كوجوب الحج (.)1

درجة إسناد الحديث:

إسناده صحيح؛ وأما ما جاء عن ابن جريج عن عكرمة فهو منقطع ،وهو موقوف على ابن عمر وابن عباس
-رضي اهلل عنهما.-

حديث رقم154:

كال :نكا أ َُبكو َيح َيكى
ان ب ُن َجع َف ِر ب ِن ُم َح َّمكد ال َحربِ ُّ
كيَ ،ق َ
قال ا مام أبو حفص بن شاهين (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ُعث َم ُ
ِ
ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َري ِجَ ،ع ِن اب ِن أَبِي ِذئب،
ال :نا أَبِي ،قَ َ
ب ُن أَبِي َمي َس َرةَ ،قَ َ
ال :نا ه َشام َيعني اب ُن ُسلَي َم َ
كالِ :
َن َّ
صالِحَ ،عكن أَبِي ِكهَ ،عكن أَبِكي ُه َري َكرةَ ،أ َّ
"م ْدن َغ ْسدلِ ِه ا ْل ُغ ْسد ُلَ ،و ِم ْدن َح ْملِ ِده
النبِ َّ
كي (َ )ق َ
َعن ُسهَي ِل ب ِن أَبِي َ
وء"(.)2
ا ْل ُو ُ
ض ُ

دراسة رجال ااسناد:

()4
()3
 عثْمان ْب ُن جعفَ ِر ْب ِدن مح َّم ِدد ْب ِدن ح ِ
سد َن َة أَْرَب ٍدع
داتٍم ،أ َُبدو َع ْم ٍدرو ا ْل َحْرِب ُّ
َح َدو ُل َ ،م َ
دي ْ ،اب ِدن اللَّ َّبدان األ ْ
َ
َُ
َْ
دات َ
ُ َ
ٍ ()5
مائة .
ش ِرْي َن َوثَ َ
َو ِع ْ
ال ِث َ

وثقه الخطيب( ،)6وابن الجوزي( ،)7والذهبي(.)8
قلت :ثقة.

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

ترجمته ،حديث رقم (.)76

(.)76

ترجمتكه ،حكديث رقكم

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ار ِث الم َد ِن ُّيِ :ثقَ ٌة فَ ِق ْيهٌ فَ ِ
بن أَِبي ِذ ْئ ٍب القُر ِش ُّي الع ِ
الح ِ
الم ِغ ْيَرِة ِ
اض ٌل،
ام ِر ُّ
بن َع ْب ِد َّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ي ،أ َُبو َ
َ
َ
َ
الر ْح َم ِن ْب ِن ُ
ِ
ِ
س َن َة ثَ َم ٍ
س ٍع .ع(.)9
َم َ
س َن َة ت ْ
ان َو َخ ْمس ْي َنَ ،وِقْي َلَ :
ات َ
الس َّم ِ
ان :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
س َهْي ُل ُ
بن أَِبي َ
ُ 
ان َّ
ات :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
الزَّي ُ
الس َّم ُ
َ ذ ْك َو ُ
ان أ َُبو َ
) (1ابن حجر :تاليا التعليا (.)117 /3

) (2ابن شاهين :ناس الحديث ومنسوخه ( ،)270كتاب الجنائز ،حديث آخر في الاسل من غسل المي  ،ح (.)300
) (3ال َحرِب ُّي :نسبة إلى محلة بباداد والى جد فيما المحلة فهي الحربية غربي باداد بها جامع وقال كان صاحب غرائب يتشيع
(السمعاني :األنساب .)111/4

) (4األَح َو ُل :هذا من الحول في العين (السمعاني :األنساب .)128/1
) (5الخطيب البادادي :تاري باداد (.)296 /11
) (6الخطيب البادادي :تاري باداد (.)296 /11

) (7ابن الجوزي :المنتظم في تاري األمم والملوك (.)364/13
) (8الذهبي :تاري ا سالم (.)607/7

) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)493
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تخريج الحديث:

-1حم ،)118/13( ،ح( ،) 7689من طريا عبد الرزاا بن همام الصنعاني عن ابن جريج به ،مثله.

 ،)309/3( ، -2ح( ،)8( ،)993أبك كواب الجنك ككائز )2( ،بك ككاب مك ككا فك ككي الاسك ككل مك ككن غسك ككل الميك ك  ،وجك ككه،
( ،)6( ،)1463( ،)470/1كتاب الجنائز )8( ،باب ما في غسل المي  ،من طريا عبد العزيز بن المختار
به عن سهيل بن أبي صالح ،به ،مثله ،ولم يذكر فيه ابن ماجه الوضوء مكن الحمكل ،وقكال الترمكذي :حكديث

حسن.

-3د ،)201/3( ،ح( ،) 20( ،)3162أبواب الجنائز ،باب ما في الاسل من غسل المي

من طريا سفيان

بن عيينة ،عن سهيل ،عن أبيه ،عن إسحاا مولى زائدة ،عن أبي هريرة مرفوعاً ،دون سكياا متنكه وقكال أبكو

دواد :أدخل صالح بينه وبين أبي هريرة فكي هكذا الحكديث يعنكي إسكحاا مكولي ازئكدة ،وقكال الكدارقطني بعكد أن

أشار إلى روايا

سهيل هذه :ويشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه (.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضكعيف الضكطرابه؛ حيك ث رواه سكهيل بكن أبكي صكالح واضكطرب فيكه ،قلدت :قكد اختلكف أهكل

العلم في حديث أبي هريرة ،فمنهم من صحح وقفه :كالبخاري وأبي حاتم والبيهقي ونقل الترمذي عن البخاري
أيضككا أنككه قككال :إن أحمككد بككن حنبككل وعلككي المككديني قككاال :ال يصككح ِفككي هككذا البككاب شككيء( ،)2وقككال أبككو داود:
ً
()3
ِ
سمع أحمد ذكر في "من غسَّل ميِّتًا فلياتَسل" فقال :ليس يثب فيه حكديث  ،وقكال ابكن المنكذر :االغتسكال

من غسل المي ال يجب ،وليس فيه خبر يثب ( ، )4وقال البيهقكي :عكن محمكد بكن يحيكى الكذهلي أنكه قكال :ال
أعلم في" :من غسَّل ميِّتًا فلياتَ ِسل :حديثًا ثابتًا ،ولو ثب لزمنا استعماله( ،)5ومنهم من صحح رفعه كالترمذي
وابن حزم وابن حبان والذهبي وابن حجر(.)6

) (1الدارقطني :العلل الواردة في األحاديث النبوية (.)161/10
) (2الترمذي :العلل الكبير (ص.)142

) (3أبو داود :مسائل ا مام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص.)422
) (4ابن المنذر :األوسط في السنن وا جمار واالختالف (.)350/5
) (5البيهقي :السنن الكبرى (.)450/1

) (6انظر ابن حجر :التلخيص الحبير ( ،)369/1وابن الملقن :البدر المنير (.)526/2
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حديث رقم155:

الرح َم ِن أ َُبو ُع َبي ِد
يد ب ُن َعب ِد َّ
قال ا مام أبو الطاهر الُمخلص (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا ُم َح َّمدَ ،ق َ
ال :نا َيح َيى ،نا َس ِع ُ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكد ب ُكن أَبِكي َرَّواد،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
الله ال َمخ ُزوم ُّي ،في كتَاب ال َم َناسك الب ِن ُج َريج ،نا ه َش ُ
ال :ح َّدثَنِي موسى بن عقب َة ،وعبي ُد اللَّ ِه بن عمر ،عكن َن ِ
كافع ،أ َّ
كان
ُ ُ ََ َ
ُ َ ُ ُ َ َ َُ
َع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ َ
َن اب َكن ُع َم َكر أ ََر َاد ال َحك َّج َزَم َ
ف بِاب ِن ُّ
يل لَهُ :إِ َّن َّ
كال (:لَقَ ْدد
وك ،فَ َق َ
ص ُّكد َ
الزَبي ِر ،فَ ِق َ
ان َبي َنهُم ِقتَال َوِاَّنا َن َخ ُ
وس َ
َن َز َل ال َح َّج ُ
اس َك َ
كاف أَن َي ُ
الن َ
اج ب ُن ُي ُ
ان َل ُكم ِفي رس ِ ِ
صد َن َع َّ
دت ُع ْم َدرةً ،ثُ َّكم
دي ( )أُ ْ
الن ِب ُّ
شد ِه ُد ُك ْم أ َِّندي َق ْدد أ َْو َج ْب ُ
س َن ٌة) ،إِ َذا َن ْ
ول اللَّه أ ْ
ص َنعُ َك َما َ
ُس َوةٌ َح َ
َ ُ
َك َ ْ
ِ ()1
ْن ا ْلح ِّج وا ْلعمرِة إِال و ِ
َخرج حتَّى إِ َذا َكان بِظَ ِ
ت َح ًّجا َم َع
اه ِر ال َبي َد
اح ًدا ،أُ ْ
اء َ ،ق َ
الَ :ما َ
ش ِه ُد ُك ْم أ َِّني قَ ْد أ َْو َج ْب ُ
ََ َ
َ
َ
شأ ُ َ َ ُ ْ َ
)
2
(
الصفَا َوال َمرَوةَ ،لَم َي ِزد َعلَى َذلِ َك
اف بِال َبي ِ َوَبي َن َّ
ا َحتَّى قَ ِد َم َم َّكةَ فَطَ َ
ُع ْمَرٍةَ ،وأَه َدى َهد ًيا اشتََارهُ بِقُ َديد َ ،وانطَلَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان َيوَم َّ
كا ثُ َّكم َأرَى
النحك َر َف َن َح َكر َو َحَل َ
ان أَح َرَم منهَُ ،حتَّى َك َ
َوَلم َين َحر َوَلم َيحلا َوَلم ُي َقصِّر َوَلم َيحلل من َشيء َك َ
اف الح ِّج والعمرِة بِطَو ِاف ِه َذلِ َك األ ََّو ِل ،وقَ َ ِ
سو ُل اللَّ ِه (.)3( )
أَن قَد قَ َ
الَ :ك َذل َك فَ َع َل َر ُ
َ
ضى طَ َو َ َ َ ُ َ َ

دراسة رجال ااسناد:
ِِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)151
الب ْغ َد ِاد ُّ
َ ي ْح َيى ُ
صاعد َ
بن َ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ





ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُم ْو َ
ِ
ص ْب ِن ا ْل َخطَّ ِ
اب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)45
ُع َب ْي ُد اللَّه ْب ُن ُع َمَر ْب ِن َح ْف ُ
اف ٍع ،موَلى ْاب ِن عمر ر ِ
َن ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة فقيه ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َْ
ُ ََ َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)45مختص اًر.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)45

داء :اسم ألرض ملساء بين مكة والمدينة ،وهي إلى مكة أقرب ،تعد من الشرف أمام ذي الحليفة
)َ (1
البي ُ
(الياقو الحموي :معجم البلدان .)523/1
) (2قديد :اسم موضع قرب مكة (الياقو الحموي :معجم البلدان .)313/4

) (3أبي الفتح ابن أبي الفوارس :الجزء الثالث من الفوائد المنتقاة الارائب العوالي عن الشيوخ الثقا
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( ،)612ح (.)605

حديث رقم156 :

ِ
ِ
ِ
كام ب ُكن
قال ا مام أبو القاسم تمام الرازي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا َخيثَ َمةُ ب ُن ُسلَي َم َ
ان ،ثنا اب ُن أَبي َم َس َّرةَ ،ثنا أَبي ،ثنا ه َش ُ
سلَيمان ،ع ِن اب ِن جريج ،أَخبرنِي إِسم ِ
يز َمولَى أ ََنسَ ،عن أ ََن ِ
اعي ُل َيعنِي اب َن ُعلََّيةََ ،عن َعب ِد ال َع ِز ِ
س ب ِكن َمالِكك ،قَكا َل:
ُ َ َ َ
ََ
َُ
َ
ده :لِ َدم لَ ْدم
سو َل اللَّ ِه (ِ )ث ْنتَ ْي َع ْ
ده؟ َوال لِ َ
س َنةً ،فَ َما قَا َل لِي ِفي َ
دي ٍء لَ ْدم أَف َْع ْل ُ
ش ْي ٍء فَ َع ْلتُ ُه :لِ َم فَ َع ْلتَ ُ
" َخ َد ْم ُ
ش َرةَ َ
ت َر ُ
ش ْ
تَ ْفع ْلهُ؟ " وَز َاد ( ")1ما ِ
س َّب ًة قَطُّ "(.)2
س َّبني َ
َ َ
َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

ِ ()3
ِ
ِّ
الح َ ِ
بن َح ْي َد َرة ِ
ان ِ
دات
الم َع َّمدرَ ،م َ
سدلَ ْي َم َ
سلَ ْي َم َ
َ خ ْيثَ َمة ُ
ان أ َُبدو َ
بدن ُ
بن ُ
دي األَ ْط َرُابلُسدي  :اامدام الثقَدة ُ
سدن القَُرش ّ
مائ ٍة(.)4
س َن َة ثَالَ ٍث َوأ َْرَب ِع ْي َن َوثَالَ ِث َ
َ
ِ
َح َمد َدد بد ِدن َزَك ِرَّيددا ْبد ِدن ا ْل َحد ِ
سد َّدرة :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق ترجمتككه ،حككديث رقككم
 أْ
دارث ْبد ِدن أَِبددي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُج َرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
يِ ،ب ْاب ِن ُعلَ َّيةَ :ثقة ثب حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
َسد ُّ
س َماع ْي ُل ُ
 إِ ْ
بن إِ ْب َراه ْي َم األ َ
الب َنا ِن ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
الع ِزْي ِز ُ
ص َه ْي ٍب ُ
بن ُ
َ ع ْب ُد َ

تخريج الحديث:

سو َل اللَّ ِه ( )ثِنتَي َعش َرةَ َس َنةً.
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)83بلفظ َخ َدم ُ َر ُ
درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم ( ،)83أما رواية "ثنتي عشرة سنة" فهو خطي ظاهر في الرواية.

حديث رقم157:

كان ب ُكن الهَيكثَِم،
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا فَ ُاروا ال َخطَّكابِ ُّي ،ثََنكا أ َُبكو ُمسكلِم ال َك ِّش ُّ
كي ،ثََنكا ُعث َم ُ
ِ
ِ
ثََنككا ابك ِكن ُجك َكريج ،أَخ َب َرنِككي أ َُبككو ُّ
كان ،ثََنككا َعبك ُكد اللَّك ِكه بك ُكن ُم َح َّمك ِكد بك ِكن
الزَبيك ِكر أََّنككهُ َسككم َع َجككابًِار  ،ح َو َحك َّكدثََنا أ َُبككو ُم َح َّمككد بك ُكن َحَّيك َ
ِ
ان ،ثََنا اب ُن أَبِي ُع َم ُكر ،ثََنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،وثنكا أ َُبكو َبك ِكر ب ُكن َمالِكك ،ثََنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن َحنَبكل،
عم َر َ
َح َّدثَنِي أَبِي ،ثََنا َيح َيى ب ُن َس ِعيد َع ِن اب ِن ُج َريج  ،أَخ َب َرنِي أ َُبو ُّ
الزَبي ِكرَ ،سك ِم َع َجكابًِار ُيخبِ ُكر َعكن َحجَّك ِة َّ
كي ( )قَدا َل
النبِ ِّ
دن ا ْلب ْطح ِ
ِ
طلِقُوا إِلَى ِم ًنى فَأ ِ
َن َن ِح َّل فَقَا َل َّ
داء(")5
َن تَ ْن َ
َهلُّوا قَا َل :فَأ ْ
الن ِب ُّي ( :)فَِإ َذا أ ََرْدتُ ْم أ ْ
َم َرَنا َب ْع َد َما طُ ْف َنا أ ْ
َهلَ ْل َندا م َ َ َ
أَ
ان َوِه َشام َس َواء َوَيح َيى ب ِن َس ِعيد ِمثلَهُ َس َواءَ .رَواهُ ُمسلِم َعن ُم َح َّم ِد ب ِن َحاتِم َعن َيح َيى ب ِن َس ِعيد (.)6
لَفظُ ُعث َم َ
دراسة رجال ااسناد:
()7
بن ُع َم َر أ َُبو َح ْف ٍ
بن َع ْب ِد ال َك ِب ْي ِر ِ
مائ ٍة(.)8
س َن َة إِ ْح َدى َو ِست ِّْي َن َوثَالَ ِث َ
 فَ ُارْو ُ
ص ال َخطَّا ِب ُّي َ ،م َ
ق ُ
ات َ

) (1أي معمر بن راشد ،مستخرج أبو عوانة ( ،)174 /18ح (.)10230

) (2تمام الرازي :الفوائد ( ،)210/2ح (.)1550
) (3األَط َرُابلُ ِسي :نسبة الى أطرابلس ،وهذا االسم لبلدتين إحداهما على ساحل الشام واألخرى من بالد المارب (السمعاني :األنساب .)299/1
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)30/12

) (5البطحاء :أي البطحاء التي تقع بين مكة ومني  ،وهي ما انبطح من الودي واتسع وهكي التكي يقكال لهكا المحصكب والمعكرس وحكدها بكين الجبلكين
إلى المقبرة (ابن حجر :فتح الباري .)590/3

) (6أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( )313/3كتاب الحج  ،باب من يحرم من مكة من أين يحرم ،ح (.)2818
الخطابى :نسبة إلى عمر بن الخطاب ،والى أخيه زيد بن الخطاب والى الجد والى مذهب (السمعاني :األنساب .)157/5
)َ (7
) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)140/16
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()1

قال الذهبي :ما به بيس

وقال أيضاً :محدث البصرة ومسندها (.)2

قلت :صدوا.
بدن مهداجر ال َك ِّجدي( ،)3أَبدو مسدلٍِم البص ِدري :اامدام  ،الح ِ
اه ْيم بن ع ْب ِد ِ
 إِ ْبر ِ
بن ُم ْسدلِم ِ
اهلل ِ
دافظ،
َ
َ
َ ْ ّ
ُ ُْ
بدن َمداعز ِ ُ َ
َ
ّ
()4
مائتَْي ِن .
س ِع ْي َن َو َ
الم َع َّمرَ ،م َ
س َنة اثْ َنتَْي ِن َوِت ْ
ات َ
ُ
ِ
اله ْيثَِم ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
ص ِر ُّ
ان ُ
ُ عثْ َم ُ
بن َ
الع َ
بن َج ْهم َ
وف ِبأبو الشيخ األَصبه ِان ِّي :اامام  ،الح ِ
ٍ
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
افظُ،
الم ْعُر ُ
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
َ
ََْ
ان ،أ َُبو ُم َح َّمدَ ،
ٍ ()5
ِ
مائة .
َّ
س ٍع َو ِست ِّْي َن َوثَ َ
قُ ،م َحد ُ
ال ِث َ
الص ِاد ُ
انَ ،م َ
َص َب َه َ
س َنة ت ْ
ِّث أ ْ
ات َ
ٍ
َ ع ْب ُد َّ
سد َن َة أَْرَب ٍدع
َص َدب َه ِان ُّيَ ،م َ
سدلَ ْي َم َ
الل ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن ِع ْم َدر َ
ان ْب ِدن أ َُّي َ
ان األ ْ
دات َ
دوب ،أ َُبدو ُم َح َّمدد َوُيقَدال أ َُبدو ُ
َوثََال ِث ِم َائ ٍة(.)6

قال أبو الشي األصبهاني :كان له محل ،مقبول القول على المسائل ( ،)7وقال أبو نعيم األصبهاني :من أهل
خراسان مقبول القول كان على المسائل رئيساً ووجهاً( ،)8وقال الذهبي :رئيس جليل(.)9
قلت :صدوا.

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
()10
ِ ِ
ان ِ ِ ِ
سد َن َة ثَ َم ٍ
بن َج ْعفَ ِر ِ
دان َو ِسدت ِّْي َن
الب ْغ َد ِاد ُّ
الح ْنَبلِ ُّي َ ،م َ
بن َح ْم َد َ
َح َم ُد ُ
 أْ
ي أ َُبو َب ْك ٍر القَط ْيع ُّيَ ،
بن َمالك َ
دات َ
ال ِث َ ٍ
س َن ًة(.)11
َوثَ َ
س َوِت ْ
س ُع ْو َن َ
مائةَ ،وَل ُه َخ ْم ٌ

وثقه الدارقطني( ،)12والحاكم( ،)13والخطيكب( ،)14وابكن مكاكوال( ،)15وابكن الجكوزي( ،)16وابكن نقطكة الحنبلكي(،)17

ال( ،)18وقال ابن حجر :صدوا في نفسه
وزاد الحاكم :ميمون وقال الذهبي :صدوا في نفسه مقبول ،تاير قلي ً
مقبكول تايككر قلكيالً( ،)19وقككال الخطيكب :وكككان قككد غكرا بعككض كتبكه ،فاسككتحدث نسككخاً مكن كتككاب لكم يكككن فيككه

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)140/16
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)338/8

) (3ال َكجى :نسبة إلى الكج ،وهو الجص (السمعاني :األنساب .)50/11
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)423/13
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)276/16

) (6أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)25/2
) (7أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)368/3

) (8أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)25/2
) (9الذهبي :تاري ا سالم (.)79/7

الحنَبلى :نسبة إلى مجموعة من العلماء الذين ينتسبون لمذهب ا مام أحمد بن حنبل رحمه اهلل (السمعاني :األنساب .)279/4
)َ (10
) (11الذهبي :سير أعالم النبالء (.)210/16
) (12أبو عبد الرحمن السلمي :سؤاال

) (13الذهبي :ميزان االعتدال (.)87/1

السلمي للدارقطني (ص.)90

) (14الخطيب البادادي :تاري باداد (.)294/4

) (15ابن ماكوال :ا كمال في رفع االرتياب (.)117/7

) (16ابن الجوزي :المنتظم من تاري الملوك (.)261/14
) (17ابن نقطة الحنبلي :إكمال ا كمال (.)227/1
) (18الذهبي :ميزان االعتدال (.)87/1

) (19ابن حجر :لسان الميزان (.)145/1
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أحدا ترك االحتجاج به( ،)1وقال البرقاني :كان شكيخاً صكالحاً ،ثكم غرقك
سماعه ،فامزه الناس ،إال أنا لم نر ً
قطعكة مككن كتبككه فنسكخها مككن كتككاب ذكككروا أنكه لككم يكككن سكماعه فيككه ،فامككزوه ألجككل ذلكك ،واال فهككو ثقككة ،وقككال
أيضاً :كن

شديد التنقير عن حال ابن مالك حتى ثب

عندي أنه صدوا ال يشك في سماعه ،وانما كان فيه

ُبلكه ،فلمكا غرقك
سماعه( ،)2وأجاب ابن الجوزي عن هذا بقوله" :مثل هذا ال يطعن به عليه؛ ألنه يجوز أن تككون تلكك الكتكب
قككد قُرئ ك

القطيعكة بالمكاء األسككود ،غكرا شكيء مككن كتبكه ،فنسك بكدل مكا غككرا مكن كتكاب لككم يككن فيككه

عليككه وعككورض بهككا أصككله ،وقككد روى عنككه األئمككة ،كالككدارقطني وابككن شككاهين والبرقككاني وأبككي نعككيم

والحاكم( ، )3وقال ابن ثاب  :لم نرى أحدا امتنع من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به(.)4
قلت :ثقة.

()5
ِ
 ع ْب ُد ِ
بدن َح ْنَب ِدل َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
الش ْدي َب ِان ُّي  ،أ َُبدو عبدد َّ
س ِدع ْي َن َ ،ولَدهُ
الدر ْح َمنِ :ثقَد ٌةَ ،م َ
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
سد َن َة ت ْ
دات َ
()6
س َن ًة .س .
ِب ْ
س ْب ُع ْو َن َ
ضعٌ َو َ

قلت :ثقة حافظ.

ِ ِ
بن أَس ٍد َّ ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
َح َدد األ َِئ َّم ِدة ِث َقد ٌة
بن َح ْنَب ِل ِه َ
 أْ
يَ ،ن ِزْي ُل َب ْغ َد َاد ،أ َُبو َع ْبد اهلل :أ َ
المْرَو ِز ّ
ال ِل ِ َ
الش ْي َبان ُّي َ
ِ
حِ
س َن ًة(.)7
حج ًةَ ،م َ
افظٌ فَ ِق ْي ٌه ّ
َ
س ْب ُع ْو َن َ
س ْبعٌ َو َ
س َن َة إِ ْح َدى َوأَْرَبع ْي َنَ ،ولَ ُه َ
ات َ
يِ :ثقَة متْ ِقن ح ِ
ِ ِ
س ِع ْي ِد ِ
سد َن َة
ص ِر ُّ
دافظ إِ َمدام قُ ْدد َوةًَ ،م َ
س ِع ْي ٍد القَطَّ ُ
َ ي ْح َيى ُ
َ
ان َ
الب ْ
دات َ
بن فَُّرْو ٍخ التَّم ْيمي ،أ َُبو َ
بن َ
ُ
ان وِتس ِع ْي َن و َ ٍ
س َن ًة .ع(.)8
ثَ َم ٍ َ ْ
س ْب ُع ْو َن َ
مائةَ ،وَل ُه ثَ َمان َو َ
َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْس ِلِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)80
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ
تخريج الحديث:

-1م ،)882/2( ،ح( )15( ،)1214/139كتككاب الحككج )17( ،بككاب بيككان وجككوه ا حكرام ،وأنككه يجككوز الحككج
والتمتكع والقككرن ،وجكواز إدخكال الحككج علككى العمكرة ،ومتكى يحككل القككارن مكن نسكككه ،بنحككوه ،وحككم،)313/22( ،

ح( ،) 14418مثله ،كالهما من طريا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج به(.)9

) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)294/4
) (2الخطيب البادادي :تاري باداد (.)294/4

) (3ابن الجوزي :المنتظم من تاري الملوك (.)261/14
الحنابلة (.)7/2

) (4ابن أبي يعلى :طبقا
)َّ (5
الشيبانى :نسبة إلى شيبان ،وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل (السمعاني :األنساب .)198/8
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)295
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)84

) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)591
) (9جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريح أيضاً :من قبل محمد بن بكر عند أحمد في "مسكنده" ،ح( ،)15039ومكن قبكل يحيكى

بن زكريا الهمكداني عنكد أبكو عوانكة فكي " المسكتخرج" ،ح( ،)3175ومكن قبكل مككي بكن إبكراهيم عنكد الطحكاوي فكي "شكرح معكاني ا ثكار" ،ح (،)3883
ومن قبكل محمكد بكن بككر بكن عثمكان عنكد ابكن خزيمكة فكي "صكحيحه" ،ح ( ،)2794وابكن حبكان فكي "صكحيحه" ،ح ( ،)3796ومكن قبكل الحجكاج بكن
محمد المصيصي عند البيهقي في "السنن الكبرى" ،ح ( ،)8787ح (.)8938
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درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده حسككن؛ ألن فيككه هشككام بككن سككليمان المخزومككي ،وعبككد اللَّ كه بككن محمككد األصككبهاني ،وفككاروا
الخطابي صدوقان  ،وتابع هشام يحيي بن سعيد القطان وعثمان بكن الهيكثم وكالهمكا ثقكة ،وتكابع عبكد اللَّكه بكن
محمد األصبهاني عبد اهلل بن حنبكل الثقكة ،وتكابع فكاروا أبكو الشكي االصكبهاني وأبكو بككر القطيعكي وكالهمكا

ثقة ،فيرتقي السند إلى الصحيح لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج ومحمكد بكن مسكلم بكن تكدرس بالتحكديث فكي هكذه

الروية وغيرها.

حديث رقم158:

ِ
ِ
ام
وس َ
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ثََنا أ َُبو أَح َم َد ،ثََنا َه ُار ُ
ون ب ُن ُي ُ
ف ،ثََنا اب ُن أَبي ُع َم َر ،ثََنا ه َش ُ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ،ثََنكا ال ُح َسكي ُن ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن
ب ُن ُسكَلي َم َ
ان َع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنكي َعم ُكرو ب ُكن د َينكار ،ح َوثنكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن إب َكراه َ
ف ب ُن َم ِازن َع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي َعم ُرو ب ُن ِد َينار ح َ ،وثنا
ف ب ُن َّ
الصي َدالنِ ُّي ،ثََنا ُمطَِّر ُ
وس َ
َح َّماد ،ثََنا أ َُبو ُي ُ
الر ِح ِيم َع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،ع ِن اب ِن
اا ب ُن أَح َم َد ،ثََنا أ َُبو ُك َريب ،ثََنا َعب ُد َّ
ان ثََنا إِس َح ُ
أ َُبو ُسف َي َ
ِ
(َّ ).....
داف
َ
ال َيا ْاب َن ُع َمَر
ُع َم َر "أ َّ
َل ْاب َن ُع َمر فَقَ َ
سأ َ
دع َرْك َعتَ ْدي ِن ثُ َّدم طَ َ
الن ِب ّي ( )فَطَ َ
اف ِبا ْل َب ْيت ثُ َّدم َرَك َ
َن َر ُجال َ
ِ
س ِ
سد َنة}[األحزاب ]21 :لَفكظُ ِه َشكامَ ،رَواهُ ُمسكلِم
َب ْي َن َّ
الصفَا َوا ْل َمْرَوِة ثَُّم تَال ِلَقَ ْد َك َ
دول اهلل أ ْ
ُس َدوة َح َ
ان لَ ُك ْم في َر ُ
َعن َعب ِد ب ِن ُح َميد َعن ُم َح َّم ِد ب ِن َبكر َع ِن اب ِن ُج َريج (.)1
دراسة رجال ااسناد:

ِ ()2
ِ
َحم َدد ِ
بن القَ ِ
اسِم ِ
س ْي ِن ِ
َح َم َد ِ
الم َج ِّدوُد،
بدن َّ
الس ِدر ِّ
الغ ْط ِرْيف ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
دي  :اامدام َ ،
بن ُح َ
الحدافظُُ ،
ي ،أ َُبدو أ ْ َ
مائ ٍة.)3(.
َّ
س ْب ِع ْي َن َوثَالَ ِث َ
الر َّحا ُلَ ،م َ
س ْب ٍع َو َ
س َن َة َ
ات َ
بن ِزَي ٍاد َّ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)152
الش َ
س َ
بن َه ُارْو ُن ُ
ف ُ
َ ه ُارْو ُن ُ
ط ِو ّ
بن ُي ْو ُ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ

الش ْدي ُخ ،الح ِ
بدن ع ِ
بن إِ ْبدر ِ
الم ْق ِدر ِ َّ :
اص ِدم ِ
اه ْي َم ِ
دافظُ،
بدن َعلِ ِّ
َص َدب َه ِان ُّي ْاب ُ
بدن َاز َذ َ
َ
دي ِ َ
ان ،أ َُبدو َب ْك ٍدر األ ْ
دن ُ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
ق ،مس ِن ُد الوق ِ
س َن ًة(.)4
مائ ٍةَ ،وَل ُه ِس ٌّ
الج َّوا ُلَّ ،
س َن َة إِ ْح َدى َوثَ َم ِان ْي َن َوثَالَ ِث َ
ْتَ ،م َ
َ
ت َوِت ْ
الص ُد ْو ُ ُ ْ
س ُع ْو َن َ
ات َ
َ
ِ
شد ٍدر مددوُدود ُّ ِ
ِ
الم َع َّمد ُدر،
الحَّر ِاند ُّ
سد ْدي ُن بد ُ
دي :اامددام َ ،
السدلَم ُّي ،أ َُبددو َعُرْوَبد َة َ
ُ 
دن ُم َح َّمددد بد ِدن أَِبددي َم ْع َ َ ْ ْ
الح َ
الحددافظُُ ،
مائ ٍة(.)5
َّ
شَرة َوثَ َ
س َن َة ثَ َم ِان َي َع ْ
ال ِث َ
الص ِاد ُ
قَ ،م َ
ات َ
()7
()6
وثقكه الخليلككي  ،ومسكلمة بككن قاسككم  ،وقكال أبككو أحمككد الحكاكم :كككان مكن أثبك مككن أدركنكا ،وأحسككنهم حفظًككا،
يرجع إلى حسن المعرفة بالحديث والفقه والكالم( ،)8وقال ابن عدي :كان عارًفا بالرجال وبالحديث ،وكان مع

) (1أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( ، )332/3باب من يحرم من مكة من أين يحرم ،ح (.)2867
)ِ (2
الاط ِري ِفي :نسبة إلى الاطريف وهو الجد للمنتسب إلىه (األنساب للسمعاني .)56/10
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)353/12
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)398/16
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)510/14

) (6الخليلي :ا رشاد في معرفة علماء الحديث (.)458/1
) (7السخاوي :الثقا

ممن لم في الكتب الستة (.)40/3

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)510/14
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ذلك مفتي أهل حران ،شفاني حين سيلته عن قوم من رواتهم( ،)1وقال الذهبي :ا مكام الحكافظ محكدث حكران

كان مكن نكبالء الثقكا ( ،)2وقكال ابكن عسكاكر :ككان غاليكا فكي التشكيع ،شكديد الميكل علكى بنكي أميكة ،وقكد علكا

الذهبي على عبارة ابن عساكر بقوله :كل من أحب الشيخين فليس باال ،بلي من تكلم فيهما فهو غال مفتر،

فإن كفرهما والعياذ باهلل جاز عليه التكفير واللعنة ،وأبو عروبة فمن أين جاءه التشيع المفرط نعكم ،قكد يككون

ينال من ظلمة بني أمية كالوليد وغيره( ، )3وقال مسلمة بن قاسم :كان يرى التشيع ،ولم يظهر ذلك عليه(.)4

قلت :ثقة إمام.
الص ْي َد ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
الن ّي (ِ :)5ث َقةَ ،حافظٌ .س ق(.)6
بن
الحجاِ ،أ َُبو يوسف َّ
بن أ ْ
َ
ات ِ
نان ُّي ،أَبو أ َُّيوب َّ ِ
الك ِ
از ٍن ِ
 مطَِّر ِ
بن َم ِ
ف ِ
مائ ٍة(.)7
س ِع ْي َن َو َ
ُ ْ َ
س َنة إِ ْح َدى َوِت ْ
الص ْن َعان ُّيَ ،م َ َ
ُ

كذبككه ابككن معككين ( ،)8وقككال أبككو زرعككة :يهككم كثي ك اًر ( ،)9وقككال النسككائي :لككيس بالثقككة ( ،)10وقككال البيهقككي :غيككر

قككوي( ،)11وقككال الككذهبي :واه( ، )12وذككره يعقككوب بككن سككفيان :فككي بككاب مككن يرغككب عنككه( ،)13وقككال الجوزجككاني:
في حديثه حتى يتلى ما عنده( ، )14وقال ابن حبان :ممن يحدث بما لم يسمع ويروي ما لم يكتب عمن لم يره
ال تجوز الرواية عنه إال عند الخواص لالعتبكار فقكط( ، )15وقكال ابكن عكدي :لكه أحاديكث افكراد يتفكرد بهكا عمكن

يرويها عنه ولم أر فيما يرويه متناً منك اًر ( ، )16وقد تعقب ابكن حجكر ابكن معكين :ككل مكا فكي األمكر أنكه ادعكى

سمار ما لم يسمع فينظر في سياا حديثه هل قكال( :حكدثنا) أو قكال( :عكن) فكإن ككان قكال (عكن) فقكد خكف
األمر وغاية ما فيه أن يكون أرسل ،أو دلس عن ثقة وهو هشام بن يوسكف ولهكذا قكال ابكن َع ِكدي :لكم أر فكي
حديثه منكرا ،واهلل أعلم(.)17
قلت :ضعيف.

ان.
س ْف َي َ
 أ َُبو ُ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)237/1
) (2الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)239/2
) (3الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)239/2
) (4السخاوي :الثقا

ممن لم في الكتب الستة (.)40/3

) (5الصَّي َدالني :نسبة لمن يبيع األدوية والعقاقير (السمعاني :األنساب .)359/8
) (6المزي :تهذيب الكمال (.)350/24

) (7الذهبي :تاري ا سالم (.)1208/4

) (8العقيلي :الضعفاء الكبير (.)216/4

) (9أبي زرعة الرازي :الضعفاء (.)422/2

) (10النسائي :الضعفاء والمتروكون (ص.)96
) (11البيهقي :السنن الكبرى (.)480/2

) (12الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)389

) (13يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)45/3
) (14الجوزجاني :أحوال الرجال (ص.)256
) (15ابن حبان :المجروحين (.)29/3

) (16ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)108/8
) (17ابن حجر :لسان الميزان (.)82/8
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اق ال ُخَز ِ
َح َم َد ِ
اع ُّي :ثقة متقن مقرس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)149
س َح َ
س َح ُ
اق ُ
بن أ ْ
بن إِ ْ
 إِ ْ
بن ُكرْي ٍب الهم َد ِان ُّي( ،)1أَبو ُكرْي ٍب ال ُكوِف ُّيِ :ث َق ٌة ح ِ
بن الع َ ِ
س ْب ٍع َوأَْرَب ِع ْي َن ع (.)2
افظٌَ ،م َ
َ
ْ
س َن َة َ
ات َ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
َْ
ُ َ
الء ِ َ
()3
ده تَص ِ
ِ ِ
ان ِ
دات:
َ ع ْب ُد َّ
دان ْي ُ
الك َن ِان ُّي أَْو الطَّ ِائ ُّي  ،أ َُبو َعلِ ٍّي األ َ
فَ ،م َ
سلَ ْي َم َ
الر ِح ْيِم ُ
َش َّلَ ،ن ِزْي ُل ال ُك ْوفَدة :ثقَد ٌة لَ ُ َ
بن ُ
س ْب ٍع َوثَ َم ِان ْي َن .ع(.)4
س َن َة َ
َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
تخريج الحديث:

-1خ ،)159/2( ،ح( )15( ،)1647كتاب الحج ) 28( ،باب ما جكاء فكي السكعي بكين الصكفا والمكروة ،مكن
طريككا مكككي بككن إب كراهيم الحنظلككي ،مختص ك اًر ،وم ،)906/2( ،ح( )15( ،)1234/189كتككاب الحككج)28( ،

باب ما يلزم من أحرم بالحج ،ثم قدم مكة من ا لطواف والسعي ،من طريا محمد بن بكر ،دون سكياا متنكه،

وحكم ،)454/10( ،ح( ،) 6398مكن طريككا روح بكن عبككادة جمكيعهم عككن ابكن جكريج بكه ،وتمككام الحكديث عنككد
أحمد :قال حدثنا روح ،حدثنا ابن جكريج ،أخبرنكي عمكرو بكن دينكار ،أنكه سكمع رجكال سكيل عبكد اهلل بكن عمكر:

أيصككيب الرجككل ام أرتككه قبككل أن يط كوف بالصككفا والمككروة قككال" :أمككا رسككول اهلل -صككلى اهلل عليككه وسككلم -فقككدم
فطككاف بالبيك  ،ثككم ركككع ركعتككين ،ثككم طككاف بككين الصككفا والمككروة" ،ثككم تككال{ :لقككد كككان لكككم فككي رسككول اهلل أسككوة

حسنة[ لاألحزاب.)5( ]21 :
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه مطرف بن مازن الكناني ضعيف  ،وقد تابعه عبد الرحيم بن سليمان الكناني
الثقة ،وأبو سكفيان لكم أقكف لكه علكى ترجمكة وتابعكه محمكد بكن أحمكد الاطريفكي ومحمكد بكن إبكراهيم األصكبهاني

وكالهما ثقة فيرتقي السند إلى الحسن لايره ،وقد صرح ابن جريج بالتحديث في هذه الروية وغيرها.

) (1الهَم َدانِي :هي منسوبة إلى همدان ،وهي قبيلة من اليمن ،نزل
الخيار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان (السمعاني :األنساب .)419/13

الكوفة وهي همدان بن أوسلة وهمدان بن مالك بن زيد بن أوسكلة بكن ربيعكة ابكن

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)500
) (3الطَّ ككائِي :نس ككبة إل ككى ِّ
طي ككئ واس ككمه جلهم ككة ب ككن أدد ب ككن زي ككد ب ككن يش ككجب ب ككن عري ككب ب ككن زي ككد ب ككن كه ككالن ب ككن س ككبي ب ككن يش ككجب ب ككن يع ككرب ب ككن
قحطان(السمعاني :األنساب .)21/9

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)354
) (5جككاء

متابعككة لهشككام بككن سككليمان المخزومككي عككن ابككن ج كريح أيض كاً :مككن قبككل عثمككان ب كن عمككر بككن الهيككثم عنككد الطب ارنككي فككي" المعجككم الكبيككر"،

ح( ،)13635ومن قبل عبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي في" السنن الكبرى" ،ح(.)9362
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حديث رقم159:

ِ ِ
كف ب ُكن َس ِكع ِيد
وس ُ
يم ،ثنا ُم َح َّم ُد ب ُكن َب َرَككةَ ،ثنكا ُي ُ
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ثنا ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
ِ
ِ
َّان ،ثنكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن ال َعَّب ِ
كاس ،ثنكا ال َّكدوَرِق ُّي ،ثنكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن َبككر،
ب ِن ُمسلم ،ثنا َح َّجاج .حَ ،وثنا أ َُبو ُم َح َّمد ب ُن َحي َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ان،
ام ب ُن ُسلَي َم َ
َوثنا َعب ُد الله ب ُن ُم َح َّمد ب ِن َجع َفر ،ثنا َعب ُد الله ب ُن ُم َح َّمد ب ِن عم َر َ
ان ،ثنا اب ُن أَبي ُع َم َر ،ثنا ه َش ُ
داف َّ
ال ُم َح َّم ُد ب ُن َبكر ،ثنا اب ُن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي أ َُبكو ُّ
دي (ِ )فدي َح َّج ِدة
قَ َ
الزَبي ِكر أََّنكهُ َس ِكم َع َجكابِ ًراَ ،يقُكو ُل " :طَ َ
الن ِب ُّ
اع ع َلدى ر ِ
الصد َفا َوا ْل َم ْدرَوِة لِ َي َدراهُ َّ
سدأَلُوهُ فَدِإ َّن
اح َل ِت ِده ِبا ْل َب ْيد ِدتَ ،ز َاد َح َّجكاج َو ِه َشكامَ :وَب ْدي َن َّ
داس َولِ ُي ْ
ش ِدر َ
ف َولِ َي ْ
الند ُ
ا ْل َدوَد ِ َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يسى ب ِكن
اس َغ ُ
شوهُ "َ .رَواهُ ُمسلمَ ،عن َعبد ب ِن ُح َميدَ ،عن ُم َح َّمد ب ِن َبكرَ ،و َعن َعل ِّي ب ِن َخش َرمَ ،عن ع َ
الن َ
ِ
يعاَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج (.)2
ُي ُ
ون َس َجم ً

دراسة رجال ااسناد:
بن إِ ْبر ِ
ِِ
بن َعلِ ِّي ِ
اه ْي َم ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
بن َعاصم األ ْ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
بن إِ ْبر ِ
ِ
بن َبَرَك َة ِ
اه ْي ٌم الي ْحص ِب ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َ
الح َكم ِ َ
:ث َق ٌة ح ِ
ص ُّي(ِ )3
ص ْي ِ
بن مسلَّم أَبو يعقُوب ِ
بن ِ ِ
س ْب ِع ْي َنَ ،وِقْي َل :قَْب َل
الم ِّ
افظٌَ ،م َ
َ
سع ْيد ِ ُ َ ُ َ ْ ْ َ
س َن َة إِ ْح َدى َو َ
اتَ :
سف ُ َ
ُ ي ْو ُ
َذلِ َك .س(.)4
ط ِفي ِ
ص ْي ِ
ٍ
آخ ِر ُع ُم ِدرِه َل َّمدا َق ِدد َم َب ْغ َدداد
الم ِّ
اختل َ
تَ ،ل ِك َّن ُه ْ
َع َوُرِ :ث َق ٌة ثَْب ٌ
اِ ُ
ص ُّي ،أ َُبو ُم َح َّمد األ ْ
الح َّج ُ
َ 
بن ُم َح َّمد َ
ت َو َم َائتَْي ِن .ع(.)5
س َن َة ِس ٍّ
قَْب َل َم ْوِتهَ ،م َ
ات َ
قلت :اختالطه ال يضر إذ هو من رجال الصحيحين الم تفا على توثيقهم ،وقد عده العالئي من القسم األول
ال ولككم يحككط مككن مرتبتككه إمككا لقصككر مككدة
مككن المختلطككين الككذين قككال فككيهم :مككن لككم يوجككب ذلككك لككه ضككعفا أص ك ً

االختالط وقلته ....واما ألنه لم يرو شيئا حال اختالطه فسلم حديثه من الوهم (.)6
 ع ْب ُد ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َج ْع َف ِر ب ِن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
ِ
اهلل َّ ِ
اس الم َؤدِّب( ،)7أَبو ع ْب ِد ِ
مائتَْي ِن (.)8
س ِع ْي َن َو َ
يَ ،م َ
ُ َ
س َن َة ت ْ
الب ْغ َداد ّ
ات َ
ُ م َح َّمد ْبن ا ْل َع َّب ِ ُ
وثقككه الخطيككب( ، )9ونقككل أبككو نعككيم األصككبهاني عككن عبككد اهلل بككن أحمككد بككن س كوادة ،أن كه قككال :الثقككة الصككدوا
األمين( ،)10وقال ابن المنادي :صدوا ،رجل صالح(،)11

) (1غشوه :أي ازدحموا عليه وكثروا (ابن األثير :النهاية .)369/3

) (2أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( ، )359/3كتاب الحج ،باب في استالم الحجر والركنين ،ح (.)2936
)ِ (3
المصِّيصى :نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر الشام يقال لها المصيصة (السمعاني :األنساب .)297/12
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)611
) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)153

) (6العالئي :المختلطين (ص.)3،16
الم َؤِّدب :هذا اسم لمن يعلم الصبيان والناس األدب واللاة (السمعاني :األنساب .)473/12
)ُ (7
) (8الخطيب البادادي :تاري باداد (.)327/3
) (9الخطيب البادادي :تاري باداد (.)327/3

) (10أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)378/1
) (11الخطيب البادادي :تاري باداد (.)327/3
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وقال ابن أبي حاتم :صدوا( ، )1وذكره ابن حبان في الثقا  ،وقال :ربما أخطي(.)2
قلت :ثقة.

بن َك ِث ْي ٍر الدَّورِق ُّي(ِ :)3ثقَ ٌة ح ِ
بن إِ ْبر ِ
اه ْي َم ِ
ت َوأَْرَب ِع ْي َن .م د ت ق(.)4
س َن َة ِس ٍّ
افظٌَ ،م َ
 أْ
َ
ات َ
َْ
َح َم ُد ُ َ
ِ ()5
بن َب ْك ِر ِ
مائتَْي ِن .ع(.)6
س َن َة أَْرَب ٍع َو َ
ص ُد ْو ٌ
ق قد يخطئَ ،م َ
،وأ َُبو ُعثْ َم َ
بن ُعثْ َم َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ان ُ
ات َ
ان َ
سان ُّي َ
البْر َ
()9

وثقكه ابكن سكعد( ،)7وابكن معكين( ،)8وأحمكد

والعجلكي( ،)10وأبكو دواد( ،)11وابكن قكانع( ،)12وذككره ابكن حبكان فكي

الثقكا ( ،)13وقكال أحمكد أيضكاً :صكالح الحكديث( ،)14وقككال أبكو حكاتم :شكي محلككه الصكدا( ،)15وقكال النسككائي:
لككيس بككالقوي( ، )16وقككال محمككد بككن عمككار الموصككلي :لككم يكككن صككاحب حككديث ،تركنككاه لككم نسككمع منككه وفسككر
هككذا بقولككه :لككم يكككن كاي كره مككن الحفككاظ فككي وقتككه ،وهككم يحيككي بككن القطككان ،وعبككد الككرحمن بككن المهككدي ومككا

أشباههما( ،)17وقال الذهبي :ثقة صاحب حديث( ،)18وقال ابن حجر أيضاً :لينه النسائي بال حجة(.)19

قلت :ثقة.





َص َب َه ِان ُّي :صدوا ،سبق
َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ِع ْمَر َ
ان ْب ِن أ َُّي َ
وب األ ْ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)80
ُم َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ

ترجمته ،حديث رقم (.)157

) (1ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)48/8
(.)153/9

) (2ابن حبان :الثقا
)َّ (3
الدوَرقى :نسبة إلى شيئين أحدهما إلى بلدة بفارس وقيل بخوزستان ،وهذا أشبه ،يقال لها دورا والثاني إلى لبس القالنكس التكي يقكال لهكا الدورقيكة
(السمعاني :األنساب .)390/5

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)77

البرسانى :نسبة الى بنى برسان وهي قبيلة من األزد (السمعاني :األنساب .)162/2
)ُ (5
) (6المزي :تهذيب الكمال (.)531/24
) (7ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)216/7

) (8ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)212/7
) (9الخطيب البادادي :تاري باداد (.)90/2
) (10العجلي :تاري الثقا

(.)232/2

) (11المزي :تهذيب الكمال (.)531/24

) (12ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)78/9
) (13ابن حبان :الثقا

(.)83/9

) (14الخطيب البادادي :تاري باداد (.)90/2

) (15ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)212/7
) (16المزي :تهذيب الكمال (.)531/24

) (17الخطيب البادادي :تاري باداد (.)90/2
) (18الذهبي :الكاشف (.)60/2

) (19ابن حجر :هدي الساري (ص.)463
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تخريج الحديث:

-1م ،)926/2( ،ح( ،)15( ،)1273/255( ،)1273/254كتاب الحج ،)42( ،باب جواز الطواف علكى
بعير وغيره ،واستالم الحجر بمحجن ونحوه للراكب ،من طريا علي بن مسهر وعيسى بن يكونس ومحمكد بكن

بكر ثالثهم عن ابن جريج به ،بنحوه.

-2د ،)176/2( ،ح( ) 11( ،)1880كتاب المناسك ،باب الطكواف الواجكب ،وس ،)117/4( ،ح(،)3888
( )8كتاب المناسك ،وحم ،)307/22( ،ح( ،)14415من طريا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج به،
مثله (.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن فيه هشام بن سليمان المخزومي ،وعبد اللَّه بن محمد األصبهاني صدوقان ،وتابع
هشام الحجاج بن محمد المصيصي ومحمد بن بكر وكالهما ثقة ،وتابع عبد اللَّه بن محمد األصبهاني محمد

بن بركة ومحمد بن العباس وكالهما ثقة ،فيرتقي السند إلى الصحيح لايره ،وقد صرح ابن جريج ومحمكد بكن
مسلم بن تدرس بالتحديث في هذه الرواية وغيرها.

حديث رقم160:

قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ثََنا أ َُبو َبك ِر ب ُن َمالِك ،ثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن َحنَبكلَ ،ح َّكدثَنِي
أَبِي ،ثََنا َيح َيى ب ُن َس ِعيد َع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي أ َُبكو ُّ
كال َس ِكمع ُ َجكابِ َر ب َكن َعب ِكد اللَّك ِه َيقُكو ُل :ح َ ،وثََنكا
الزَبي ِكر َق َ
ِ ِ
كاج ب ِكن ُم َح َّمكد َع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
ف ب ُكن َس ِكع ِيد ب ِكن ُمسكلِم ،ثََنكا َح َّج ِ
وس ُ
يم ،ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َب َرَكة ،ثََنا ُي ُ
ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
ِ
ِ
أَخ َب َرنِكي أ َُبكو ُّ
كان ،ثََنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن ُم َح َّم ِكد بك ِن ِعمك َران ،ثََنكا اب ُكن أَبِكي
الزَبي ِكر أََّنكهُ َسكم َع حَ ،وثََنكا أ َُبكو ُم َح َّمكد ب ُكن َحَّي َ
ِ
ِ
ِ
ان َع ِكن اب ِكن ُج َكريج .أَخ َب َرنِكي أ َُبكو ُّ
كان ،ثََنكا
الزَبي ِكر أََّنكهُ َسكم َع حَ ،وثََنكا أ َُبكو ُم َح َّمكد ب ُكن َحَّي َ
ام ب ُن ُسكَلي َم َ
ُع َم َر ،ثََنا ه َش ُ

َّاس ،ثََنا أَح َم ُد ب ُن َّ
الدوَرِق ِّي ،ثََنا ُم َح َّم ُكد ب ِكن َبككر ،ثََنكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن ُج َكريج ( )2أَخ َب َرِنكي أ َُبكو ُّ
ُم َح َّم ُد ب ُن ال َعب ِ
الزَبي ِكر أََّنكهُ
الصدفَا وا ْلمدروِة إَِّال طَوافًدا و ِ
ِ
اح ًددا طَ َوافَدهُ األ ََّو َل" لَفظُهُكم
سمع َجابِ ار قَ َ
ال :طَ َ
سو ُل اللَّه (َ )وأ ْ
َ َ
َص َح ُابهُ َب ْدي َن َّ َ َ ْ َ
اف َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يعكا َع ِكن
َس َواءَ .رَواهُ ُمسلم َعن ُم َح َّمد ب ِن َحاتم َعن يحيى بن سعيد ح َو َعبكد ب ِكن ُح َميكد َعكن ُم َح َّمكد ب ِكن َبككر َجم ً
اب ِن ُج َريج ِمث َل لَف ِظ َيح َيى (.)3
دراسة رجال ااسناد:

بن َج ْع َف ِر ِ
ان ال َق ِط ْي ِع ُّي :ثقة ،سبق
بن َح ْم َد َ
َح َم ُد ُ
 أْ
 ع ْب ُد ِ
بن َح ْنَب ِل َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
الش ْي َب ِان ُّي :ثقة حافظ ،سبق
اهلل ُ
بن أ ْ
َ

) (1جاء

ترجمته ،حديث رقم (.)157

ترجمته ،حديث رقم (.)157

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريح أيضكاً :مكن قبكل شكعيب بكن إسكحاا عنكد النسكائي فكي " السكنن الكبكرى" ،ح(،)3955

ومككن قبككل روح بككن عبككادة عنككد أحمككد فككي "مسككنده" ،ح( ،)14579ومككن قبككل عبككد المجيككد بككن أبككي رواد عنككد الفككاكهي فككي" أخبككار مكككة"،)246/1( ،

ح( ،)467و (،)227/2ح( ،)1434ومن قبل مسلم بن خالد الزنجي عند الشافعي فكي" مسكنده" ،)127( ،ومكن قبكل الحجكاج بكن محمكد المصيصكي
أبو عوانة في "المستخرج" ،ح( ،)3419ومن قبل الضحاك بن مخلد عند الطبراني فكي" المعجكم الصكاير" ،ح( ،)1656ومكن قبكل عبكد اهلل بكن وهكب
عند البيهقي في" السنن الكبرى" ،ح(.)9376

) (2الصحيح :ابن جريج.

) (3أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم (، )362/3كتاب الحج ،باب الطواف بين الصفا والمروة،

ح (.)2947-2946

190















بن َح ْنَب ِل َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
الش ْي َب ِان ُّي :ثقة حافظ حجة ،سبق
أْ
س ِع ْي ِد ِ
ان :ثقة متقن ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
بن َفُّرْو ٍخ ال َقطَّ ُ
َي ْح َيى ُ
بن َ
بن إِ ْبر ِ
ِِ
بن َعلِ ِّي ِ
اه ْي َم ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
بن َعاصم األ ْ
ُم َح َّم ُد ُ َ
بن إِ ْبر ِ
ِ
بن َبَرَك َة ِ
اه ْي ٌم الي ْحص ِب ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
ُم َح َّم ُد ُ
بن َ
الح َكم ِ َ
ص ْي ِ
بن مسلَّم ِ
بن ِ ِ
ص ُّي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)159
الم ِّ
سع ْيد ِ ُ َ
سف ُ َ
ُي ْو ُ
ص ْي ِ
ٍ
ص ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)159
الم ِّ
اِ ُ
الح َّج ُ
َ
بن ُم َح َّمد َ
ع ْب ُد ِ
بن َج ْع َف ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
َع ْب ُد َّ
َص َب َه ِان ُّي :صدوا ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
الل ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ِع ْمَر َ
ان ْب ِن أ َُّي َ
وب األ ْ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُم َح َّم ُد ُ
اس الم َؤدِّب َّ ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)159
الب ْغ َداد ّ
ُم َح َّمد ْبن ا ْل َع َّب ِ ُ
بن إِ ْبر ِ
اه ْي َم ِ
بن َك ِث ْي ٍر الد َّْوَرِق ُّي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)159
أْ
َح َم ُد ُ َ
بن َب ْك ِر ِ
س ِان ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)159
بن ُعثْ َم َ
ُم َح َّم ُد ُ
ان ُ
البْر َ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)157

بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)61

-1م ،)882/2( ،ح( )15( ،)1215/140كتككاب الحككج )17( ،بككاب بيككان وجككوه ا ح كرام ،وأنككه يجككوز إف كراد
الح ككج والتمت ككع والقك كران ،وجك كواز إدخ ككال الح ككج عل ككى العمك كرة ،ومت ككي يح ككل الق ككارن م ككن نس كككه ،وم،)930/2( ،

ح( )15( ،)1279/265كتككاب الحككج ) 44( ،بككاب أن السككعي ال يكككرر ،مككن طريككا يحيككى بككن سككعيد القطككان
ومحمد بن بككر ،ود ،)180/2( ،ح( ) 11( ،)1895كتكاب المناسكك ،بكاب طكواف القكارن ،وس،)145/4( ،

ح( )8( ،)3966كتك ككاب المناسك ككك )28( ،بك ككاب كك ككم ط ك كواف القك ككارن ،والمتمتك ككع بك ككين الصك ككفا والمك ككروة ،وحك ككم،
( ،)306/22ح( ،) 14414من طريا يحيى بن سعيد القطان ،ولم يذكر مسلم والنسائي قوله" طوافه األول"،
جميعهم ابن جريج به ،مثله(.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن فيه هشام بن سليمان المخزومي ،وعبد اللَّه بن محمد األصبهاني صدوقان ،وتابع
هشام يحيي بن سعد القطان ،والحجاج بن محمد المصيصي ،ومحمد بن بككر وكالهمكا ثقكة ،وتكابع عبكد َّ
اللكه
بن محمد األصبهاني عبد اهلل بن حنبل ،ومحمد بن بركة ،ومحمد بن العباس وكالهما ثقة ،فيرتقي السند إلى
الصحيح لايره ،وقد صرح ابن جريج ومحمد بن مسلم بن تدرس بالتحديث في هذه الرواية وغيرها.

) (1جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريح أيضاً :من قبل شعيب بن إسحاا عند النسائي في "السكنن الكبكرى" ح( ،)4162ومكن

قبل هشام بن يوسف األبناوي عنكد أبكي يعلكى فكي "مسكنده" ،ح( ،)2012وابكن حبكان فكي "صكحيحه" ،ح( ،)3819ومكن قبكل الضكحاك بكن مخلكد عنكد
ابن الجارود في "المنتقي" ،ح( ،)459والطحاوي في" شرح معكاني ا ثكار" ،ح( ،)3932وابكن حبكان فكي "صكحيحه" ،ح( ،)3914ومكن قبكل الحجكاج
بن محمد عند أبو عوانة في "المستخرج" ،ح( ،)3316ومن قبل عبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي في" السنن الكبرى" ،ح(.)9418
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حديث رقم161:

ِ ِ
كي ،ثََنكا ُم َح َّم ُكد
يم ،ثََنا ال ُح َسي ُن ب ُن ُم َح َّمد ال َحَّرانِ ُّ
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
طاء َع ِن اب ِن َعبَّاس َع ِن ال َفض ِل أََّنهُ أَخ َب َكرهُ ح َ ،وثََنكا
ب ُن َب َّشار ،ثََنا َيح َيى ب ُن َس ِعيد َع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي َع َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ان َع ِكن اب ِكن
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
أ َُبو ُم َح َّمد ب ُن َحي َ
َّان ،ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َعبد الله ب ِكن ُمص َكعب ،ثََنكا اب ُكن أَبكي ُع َمكر ،ثََنكا ه َش ُ
ال :أَْرَدفَ ِني َّ
ال َعطَاءَ :وأَخ َب َرنِي اب ُن َعبَّاس أ َّ
الن ِب ُّي (ِ )م ْن َج ْم ٍدع إِلَدى ِم ًندى فَ َج َع َدل
َن الفَض َل أَخ َب َرهُ قَ َ
ُج َريج قَ َ
()1
ِ ِ
كي ب ِكن َخش َكرم َعككن
يم َو َعلِ ِّ
ُي َل ِّبدي َحتَّدى َرَمدى ا ْل َج ْم َدرةَ"َ .لفكظُ َيح َيكى ب ِكن َس ِكعيدَ ،رَواهُ ُمسكلِم َعكن إِسك َكح َ
اا ب ِكن إب َكراه َ
ِ
ون َس َع ِن اب ِن ُج َريج (.)2
يسى ب ِن ُي ُ
ع َ

دراسة رجال ااسناد:
بن إِ ْبر ِ
ِِ
بن َعلِ ِّي ِ
اه ْي َم ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
بن َعاصم األ ْ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
بن ُم َح َّم ِد ِ
لسلَ ِم ُّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
ش ٍر ا ُّ
بن أَِبي َم ْع َ
س ْي ُن ُ
ُ 
الح َ
()3
دار ِ
ش ِ
بدن َب َّ
الع ْب ِدد ُّ
سد َن َة اثْ َنتَ ْدي ِن َو َخ ْم ِس ْدي َنَ ،ولَدهُ ِب ْ
ي ،أ َُبدو َب ْك ٍدر ُب ْن َددار ِ :ثقَد ٌةَ ،م َ
بدن ُعثْ َم َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ضدعٌ
دات َ
دان َ
س َن ًة .ع(.)4
َوثَ َما ُن ْو َن َ
س ِع ْي ِد ِ
ان :ثقة متقن ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
بن فَُّرْو ٍخ القَطَّ ُ
َ ي ْح َيى ُ
بن َ
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْع َف ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين َو ِم َائتَْي ِن(.)5
س ِع َ
الم ْق ِر َ ،م َ
ص َع ٍب ا ْل َخط ُ
س َن َة إِ ْح َدى َوِت ْ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد اللَّه ْب ِن ُم ْ
ات َ
يب ،أ َُبو ُع َب ْيد الله ُ
قال أبو الشي ( )6وأبو نعيم األصبهاني( : )7كان من القراء الكبار ،حسن الصو بالقرآن.
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1خ ،)166/2( ،ح( ،)25( ،)1685كتاب الحج ،) 100( ،باب التلبية والتكبيكر غكداة النحكر ،حكين يرمكي

جمرة ،وا رتداف في السير ،من طريا الضحاك بن مخلد ،وم ،)931/2( ،ح( ،)15( ،)1281/267كتاب
الحكج ،) 45( ،بككاب اسككتحباب إدامككة الحككاج التلبيكة حتككى يشككرر فككي رمككي جمكرة العقبككة يككوم النحككر ،مككن طريككا
عيسى بن يونس ،ود ،)163/2( ،ح( ) 11( ،)1815كتاب المناسك ،باب متى تقطع التلبية في الحج ،وحم،

( ،)328/3ح( ،)1825من طريا وكيع بن الجكراح  ،و  ،)251/3( ،ح( ،)7( ،)918كتكاب الحكج ،بكاب
) (1يلبي :هي مصدر لبى أي قال لبيك وال يكون َعامله إِ َّال مضم ار (فتح الباري البن حجر .)409/3

) (2أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( )364/3كتاب الحج  ،باب الدفع من عرفا  ،ح (.)2950
) (3قال المزي :وانما قيل له :بندار ألنه كان بندا ار في الحديث ،والبندار :الحافظ (المزي :تهذيب الكمال .)511/24
)(4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)469
) (5الذهبي :تاري ا سالم (.)1032/6
) (6أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان (.)432/3

) (7أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)276/2
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ما جاء متى تقطع التلبية في الحج ،من طريا يحيى بكن سكعيد القطكان ،وس ،)177/4( ،ح()8( ،)4047
كتاب المناسك ،باب التلبية في السير ،من طريا سفيان بن حبيب ،جميعهم عن ابن جريج به ،بنحوه (.)1

درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسككناده حسككن؛ ألن فيكه هشككام بككن سكليمان المخزومككي صككدوا ،وتكابع هشككام يحيككي بكن سككعيد القطككان
الثقة ،ومحمد بن عبد اللَّه بن مصعب الخطيب لم أقف له على جرح أو تعديل وقد تابعه الحسكين بكن محمكد
بككن أبككي معشككر الثقككة ،فيرتقككي السككند إلككى الصككحيح لاي كره ،وقككد صككرح ابككن ج كريج بالتحككديث فككي هككذه الروايككة

وغيرها.

حديث رقم162:

قال ا مام أبكو نعكيم األصكبهاني (رحمكه اهلل) :ثََنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن ُم َح َّمكد ب ِكن َجع َفكر ،ثََنكا َعب ُكد اللَّ ِكه ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن
ِ
ان ،ثََنا اب ُن أَبِي ُع َم َر ،ثََنا ابن أبي ِه َشام (َ ،)2ع ِن اب ِكن ُج َكريج َع ِكن أَبِكي ُّ
َن َّ
الزَبي ِكر َعكن َجكابِر أ َّ
كي (:)
النبِ ِّ
عم َر َ
دج بع َدد عد ِ
ِ
ِ ِِ
َيها َّ
كال
امي َهد َذا"َ ،وَق َ
" َك َ
َح ُّ َ ْ َ
اس ُخد ُذوا َم َناسد َك ُك ْم َال أ َْد ِري َل َعلِّدي َال أ ُ
ان َيْرِمي َع َلى َراح َلته َوَيقُو ُل َيا أ َ
الن ُ
ِ
ِ ِ
كون َس َع ِكن اب ِكن
ِه َشام"َ :بع َد َح َّجتِي َه ِذ ِه"َ .رَواهُ ُمسلِم َعن َعلِ ِّي ب ِن َخش َرم َوِاس َح َ
يسكى ب ِكن ُي ُ
يم َعكن ع َ
اا ب ِكن إب َكراه َ
ُج َريج َلفظُ َعلِ ِّي ب ِن َخش َرم ِمثلُهُ َس َواء (.)3
دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
َص َب َه ِان ُّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ِع ْمَر َ
ان ْب ِن أ َُّي َ
وب األ ْ

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)80
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1م ،)943/2( ،ح( ،)15( ،)1297/310كتاب الحج ،)51( ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر

راكبك ًا ،وبيككان قولككه صكلي اهلل عليككه وسككلم " لتيخكذوا مناسككككم" ،مككن طريكا عيسككى بككن يككونس ،ود،)201/2( ،

ح( ) 11( ،)1970كت ك ككاب المناس ك ككك ،ب ك ككاب ف ك ككي رم ك ككي الجم ك ككار ،وس ،)181/4( ،ح( )8( ،)4054كت ك ككاب
المناسك )28( ،باب رمي الجمرة راكب ًا ،وحم ،)312/22( ،ح( ،)14419من طريا يحيي بن سعيد القطان،
جميعهم عن ابن جريج ،متقارب األلفاظ(.)4

) (1جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومكي عكن ابكن جكريح أيضكاً :مكن قبكل عبكاد بكن عبكاد المهلبكي عنكد أحمكد فكي "مسكنده" ،ح( ،)1791ومكن

قبككل مسككلم بككن خالككد وسككعيد بككن سككالم عنككد الشككافعي فككي" األم" ،)225/2( ،والباككوي فككي "شككرح السككنة" ،ح( ،)1950ومككن قبككل سككفيان بككن حبيككب عنككد
الطبراني في" المعجم الكبير" ،ح(.)712

) (2الصحيح :هشام بن سليمان المخزومي.

) (3أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( ، )378/3ح ( ، )2997باب في الرمي الجمار.
) (4جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جكريح أيضكاً :مكن قبكل محمكد بكن بككر عنكد أحمكد فكي "مسكنده" ،ح( ،)15041وابكن خزيمكة

في "صحيحه" ،ح( ،)2877ومن قبل الضحاك بن مخلد عند البيهقي في" السنن الكبرى" ،ح(.)9551
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن عبد اهلل بن محمد بن عمران األصبهاني وهشام بن سليمان المخزومي صكدوقان،
وبالمتابعة يرتقي السند إلى الصحيح لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج ومحمكد بكن مسكلم بكن تكدرس بالتحكديث فكي

هذه الروية وغيرها.
حديث رقم163:

ِ ِ
يم ،ثََنا ال َح َس ُن ب ُن ُم َح َّمد ،ثََنا ُم َح َّم ُد بن بشار،
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
()1
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ان ،ثََنا اب ُن أَبِي ُع َم َر،
َّان ،ثََنا َعب ُد الله ب ُن ُم َح َّمد ب ِن عم َر َ
ثََنا يحيى ُم َح َّمد بن َسلَ َمةَ حَ ،وثنا أ َُبو ُم َح َّمد ب ِن َحي َ
ال َه َشام :ثََنا اب ُن ُج َريج أَخ َب َرنِي أ َُبو ُّ
سو ُل اللَّ ِه ()
الزَبي ِر َعن َجابِر َق َ
ثََنا ِه َشام َع ِن اب ِن ُج َريج َوَق َ
الَ :أر َْي ُ
ت َر ُ
ِ ()2
ِ
ال ِه َشامَ :رَمى ا ْل ِج َم َارَ ،رَواهُ ُمسلِم َعن ُم َح َّم ِد ب ِن َحاتِم َعن َيح َيى َو َعن
صى ا ْل َخذ
ْف َوَق َ
َيْرِمي ا ْل َج ْمَرةَ م ْث َل َح َ
َعب ِد ب ِن ُح َميد َعن ُم َح َّم ِد ب ِن َبكر َع ِن اب ِن ُج َريج (.)3
دراسة رجال ااسناد:
بن إِ ْبر ِ
ِِ
بن َعلِ ِّي ِ
اه ْي َم ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
بن َعاصم األ ْ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
بن ُم َح َّم ِد ِ
السلَ ِم ُّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
ش ٍر ُّ
بن أَِبي َم ْع َ
س ْي ُن ُ
ُ 
الح َ
ار ِ
شِ
بن َب َّ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)161
الع ْب ِد ُّ
بن ُعثْ َم َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ان َ
بن فَُّرْو ٍخ القَ َّ
س ِع ْي ِد ِ
ان :ثقة متقن ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
ط ُ
َ ي ْح َيى ُ
بن َ
دت َّ
الن ِ
بن ِد ْي َن ٍ
سلَ َم َة ِ
َخَرٍة،
ص ِر ُّ
داس ِفدي ثَا ِب ٍدت ،تَ َغ َّي َدر ِح ْفظَدهُ ِبدأ َ
َ ح َّم ُ
سلَ َم َةِ :ثقَد ٌة َعا ِب ٌدد ،أَثْ َب ُ
اد ُ
ار َ
الب ْ
ي ،أ َُبو َ
بن َ
س ْب ٍع َو ِست ِّْي َن .خت م .)4(4
َم َ
س َن َة َ
ات َ
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
َص َب َه ِان ُّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ِع ْمَر َ
ان ْب ِن أ َُّي َ
وب األ ْ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)80
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ

تخريج الحديث:

-1م ،)944/2( ،ح( ،)15( ،)1299/313كتاب الحكج ،)52( ،بكاب اسكتحباب ككون حصكي الجمكار بقكدر
حصي الخذف ،من طريا محمد بن بكر ،و  ،)234/2( ،ح( )7( ،)897كتاب الحج )61( ،باب ما جاء
أن الجمككار التككي يرمككى بهككا مثككل حصككى الخككذف ،وس ،)185/4( ،ح( )8( ،)4067كتككاب المناسككك ،بككاب

) (1الصحيح :يحيي عن حماد بن سلمة.

) (2الخذف :هو رميك حصاة أو نواة تيخذها بين سبابتيك وترمي بها ،أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة
(ابن األثير :النهاية .)16/2

) (3أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ، )379/3( ،كتاب الحج ،باب في الرمي الجمار ،ح (.)3000
) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)178
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المكككان الككذي ترمككي منككه جمكرة العقبككة ،وحككم ،)261/22( ،ح( ،)14360و ( ،)323/22ح( ،)14437مككن
طريا يحيى بن سعيد القطان جميعهم عن ابن جريج به ،بنحو (.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن عبد اهلل بن محمد بن عمران األصبهاني وهشام بن سليمان المخزومي صكدوقان،

وتابع هشام محمد بن بشار الثقة ،وتابع عبد اهلل بن محمد بن عمران األصبهاني محمد بن إبراهيم بكن علكي
بكن عاصكم األصكبهاني الثقكة ،فيرتقكي السكند إلكى الصكحيح لايكره ،وقكد صكرح ابكن جكريج ومحمكد بكن مسكلم بككن

تدرس بالتحديث في هذه الرواية وغيرها.
حديث رقم164:

اا بن أَحم َد ال ُخ َز ِ
ِ ِ
َّ
اع ُّي ،ثََنا اب ُكن
يم ،ثََنا إِس َح ُ ُ َ
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :حدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
ِ
ِ
انَ -ع ِكن ابك ِكن ُج َكريج َعكن َعمكرو َعكن أَبِكي َمع َبكد حَ ،و َح َّكدثََنا ُم َح َّم ُكد بك ُكن
أَبِكي ُع َم َكر ،ثََنكا ه َشكام َ-يعنكي اب َكن ُسكلَي َم َ
ِ ِ
وب َة ال َحَّرانِ ُّي  ،ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َب َّشار ،ثََنا ال ُح َسي ُن ب ُن َس ِعيد َع ِكن اب ِكن ُج َكريج َعكن َعمكرو َعكن
يم  ،ثََنا أ َُبو َع ُر َ
إب َراه َ
ال َ"ال تُ ِ
أَبِي معبد َعن ابن َمع َبد(َ )2ع ِن اب ِن َعبَّاس َعن َّ
امَأرَةٌ إَِّال َم َع ِذي َم ْحَرٍم" فَ َذ َك َر َنح َوهُ.
النبِ ِّي ( )قَ َ
َ
سافُر ْ

ِ
ِ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ِّي َع ِن اب ِن ُج َريج (.)3
َرَواهُ ُمسلم َع ِن اب ِن أَبِي ُع َم َر َعن ه َشام ب ِن ُسَلي َم َ
دراسة رجال ااسناد:
بن إِ ْبر ِ
ِِ
بن َعلِ ِّي ِ
اه ْي َم ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
بن َعاصم األ ْ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
اق ال ُخَز ِ
َح َم َد ِ
اع ُّي :ثقة متقن مقرس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)149
س َح َ
س َح ُ
اق ُ
بن أ ْ
بن إِ ْ
 إِ ْ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ُم َح َّم ِد ِ
السلَ ِم ُّي :ثقة إمام ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
ش ٍر ُّ
بن أَِبي َم ْع َ
س ْي ُن ُ
ُ 
الح َ
ار ِ
شِ
بن َب َّ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)161
الع ْب ِد ُّ
بن ُعثْ َم َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ان َ
 ا ْلحس ْي ُن ْب ُن س ِع ٍ
يد:
َ
ُ َ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
افذ أَبو معبد ،مولى ابن عباس ر ِ
 نِ
ضي اللَّ ُه َع ْن ُه :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ُ َ َ َ َ ْ َّ َ َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)2بلفظه.

) (1جاء

متابعة لهشام بن سليمان المخزومي عن ابن جكريح أيضكاً :مكن قبكل سكليمان بكن حيكان عنكد أحمكد فكي" مسكنده" ،ح( ،)15041ومكن قبكل

عبدالمجيد بن أبي رواد عند الفاكهي" أخبار مكة" ،ح( ،)2676ومن قبل عبكد الوهكاب بكن عطكاء عنكد ابكن سكعد فكي" الطبقكا

الكبكرى"،)138/2( ،

ومككن قبككل مسككلم بككن خالككد الزنجككي عنككد الشككافعي فككي "مسككنده" ،ح( ،)373والباككوي فككي "شككرح السككنة" ،ح( ،)1947ومككن قبككل الضككحاك بككن مخلككد عنككد

الطحاوي في "أحكام القرآن" ،ح( ،)1505ومن قبل مكي بن ابراهيم أبو عوانة في " المستخرج" ،ح(.)3547
) (2الصحيح :عمرو بن دينار عن أبي معبد.

) (3أبو نعيم األصبهاني :المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ( ، )16/4كتاب الحج  ،باب الكراهية للمرأة أن تسكافر إال ومعهكا ذو محكرم ،

ح (.)3125
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درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ والحسين بن سعيد لم أقف له علكى ترجمكة وقكد تابعكه هشكام بكن سكليمان المخزومكي،

والحديث أخرجه ا مام مسلم في صحيحه ،من طريا هشام بن سليمان المخزومي.
حديث رقم165:

ي،
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو َبك ِر ب ُن َخ َّالد ،ثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَح َم َد ب ِن َنصر التِّرِم ِذ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يد ال َم ِّك ُّيَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،ع ِن ال َح َس ِن ب ِن
يم ب ُن َي ِز َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ان ،ثََنا إب َراه ُ
يم ب ُن ال ُمنذ ِر ،ثََنا ه َش ُ
ثََنا إب َراه ُ
كال رسكو ُل ِ
يه ،عن علِ ٍّي ر ِ
مح َّمد ،عن أَبِ ِ
اخ ُدر ِْ فَدأ َِّذ ْن ِفدي َّ
الن ِ
دن
اهلل (ْ " :)
ض َي اهللُ تَ َعالَى َعنكهُ ،قَ َ
داس ِم َ
َ
َُ
كال :قَ َ َ ُ
َ َ َ
()1
اهللَ ،ال ِم ْن رسولِ ِهَ :لع َن اهلل َق ِ
ِ
الس ْد ِر" .
اط َع ِّ
َ
َ ُ
ُ
دراسة رجال ااسناد:

()2
دف بد ِدن َخددالَّ ِد بد ِدن م ْنصددو ٍر َّ ِ
ي َ َّ
دارَّ :
ق،
الشد ْدي ُخَّ ،
الب ْغد َدد ِاد ُّ
سد َ
الصد ُدد ْو ُ
َح َمد ُدد بد ُ
 أْ
النصد ْدي ِب ُّي  ،أ َُبددو َب ْكد ٍدر َ
َ ُْ
دن ُي ْو ُ
العطد ُ
ِ
مائ ٍة(.)3
الم َحد ُ
س ٍع َو َخ ْم ِس ْي َن َوثَالَ ِث َ
ِّثَ ،م َ
س َن َة ت ْ
ات َ
ُ
()4
وثقه أبو نعيم األصبهاني ،وأبو الفتح بن أبي الفكوارس  ،وزاد بكن أبكي الفكوارس :مضكى أمكره علكى جميكل لكم

يكن يعرف من الحديث شيئا ،وقال الذهبي معقباً :فمن هذا الوق

على الشي الذي سكماعه صكحيح بقكراءة مكتقن واثبكا
أئمة النقد كان

بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة

عكدل ،وترخصكوا فكي تسكميته بالثقكة ،وانمكا الثقكة عكرف

تقع على العدل في نفسه المتقين لما حمله الضابط لما نقك ،وله فهم ومعرفة بكالفن ،فتوسكع

المتككيخرون( ،)5وقككال الخطيككب :ابككن خككالد ال يعككرف مككن العلككم شككيئاً غيككر أن سككماعه كككان صككحيحاً( ،)6وقككال
السمعاني :كان ثقة صدوقا ولم يكن يعرف شيئا من العلم(.)7
قلت :صدوا في نفسه ،ال يعرف ما الحديث ،إِ َّال أن سماعه صحيح.








س َن َة َخ ْم ٍ
َح َم َد ِ
مائتَْي ِن(.)8
ص ٍر أ َُبو َج ْع َف ٍر التِّْرِم ِذ ُّ
س ِع ْي َن َو َ
العالَّ َم ُةَ ،م َ
ُم َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
س َوِت ْ
بن َن ْ
ات َ
ي :اامام َ ،
الحَز ِ
بن الم ْن ِذ ِر ِ
ِ
ام ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
إِ ْبَراه ْي ُم ُ ُ
إِ ْبر ِ
ي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)29
بن َي ِزْي َد القَُر ِش ُّي ال ُخ ْو ِز ُّ
اه ْي ُم ُ
َ
َع ْمرو ْب ِن ِدي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
بن َعلِ ِّي ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)8
بن ُم َح َّم ُد ُ
س ُن ُ
َ
الح َ
بن َع ِل ِّي ِ
ط ِال ٍب القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)138
بن أَِبي َ
ُم َح َّم ُد ُ

األصفياء (.)179/3

) (1أبو نعيم األصبهاني :حلية األولياء وطبقا
الن ِ
)َّ (2
صيبِي :نسبة إلى نصيبين وهي مدينة مشهورة من بالد الجزيرة (السمعاني :األنساب .)115 /13
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)69/16

) (4الخطيب البادادي :تاري باداد (.)429 /5
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)69/16

) (6الخطيب البادادي :تاري باداد (.)429 /5
) (7السمعاني :األنساب (.)237/5

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)545/13
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تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)84بمثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب؛ وقال أبي نعيم :هذا حديث غريب من حديث الحسن بن محمد عن أبيه لم يكروه عنكه
إال عمرو وال عنه إال إبراهيم بن يزيد الخوزي.

حديث رقم166:

قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل) :ح َّكدثََنا عب ُكد ِ
كال :ثنكا َيح َيكى ب ُكن ُم َح َّمكد
اهلل ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن َجعفَكر ،قَ َ
َ
َ
ِ
موَلى بنِي َه ِ
يَ ،عكن
ان الثَّكوِر ِّ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
َّانَ ،ق َ
اشمَ ،ق َ
َ
كيَ ،عكن ُسكف َي َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال :ثنا َيح َيى ب ُن َحس َ
َ
ال :ثنا ه َش ُ
ِ
ات
كالَ :ق َ
وسىَ ،عن َوه ِب ب ِن ُم َنبِّهَ ،ع ِكن اب ِكن َعَّبكاسَ ،ق َ
كال َر ُسكو ُل اهلل ("َ :)ال َي ْدد ُخ ُل ا ْل َج َّند َة َم ْدن أَتَدى َذ َ
أَبِي ُم َ
َم ْحَرٍم»" (.)1

دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْع َف ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
بن ص ِ
ِ
اع ِد ِ
بن َك ِات ٍب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)166
َ ي ْح َيى ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
الن ِ
ان َّ
س ِ
خع ّي :انفرد ابن حبان بتوثيقه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)136
بن َح َّ
َ ي ْح َيى ُ
س ِع ْي ِد ِ
سُرْو ٍ
ي :ثقة حافظ إمام حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
ق الثَّْو ِر ُّ
ان ُ
س ْف َي ُ
بن َم ْ
بن َ
ُ 
وسى الي َم ِن ُّي :مجهول ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)136
 أ َُبو ُم َ
بن ُم َن ِّب ِه األ َْب َن ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)136
ب ُ
َ و ْه ُ
او ّ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)136بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم ،عليه حكديث رقكم ( ،)136وقكال أبكي نعكيم :هكذا حكديث غريكب مكن حكديث الثكوري تفكرد بكه
هشام ولم َنكتبه إال من حديث يحيى بن حسان.

) (1أبو نعيم األصبهاني :حلية األولياء وطبقا

األصفياء (.)72/4
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حديث رقم167:

ِ ِ
يم ب ِكن َعب ِكد
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا ُم َح َّم ُكد ب ُكن الفَكت ِح ال َحنَبلِ ُّ
كي ،نكا ال َح َس ُكن ب ُكن إب َكراه َ
ِ
ِ
ان
كي ب ُكن َد ُاوَد ،نكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن َعب ِكد ال َع ِزي ِكز َّ
الرملِ ُّ
ونَ ،قكاال :ثنكا َعلِ ُّ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
الحميدَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن َه ُار َ
كي ،نكا ه َش ُ
ان ب َكن َعسَّكال
ال ُكوِف ُّيَ ،عكن َعب ِكد األَعلَكى ال ُككوِف ِّيَ ،عكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن ُسكوَقةََ ،عكن ِزِّر ب ِكن ُح َبكيشَ ،ق َ
صكف َو َ
كال :أَتَي َنكا َ

َنسيَلُه ع ِن المس ِح علَى ال ُخفَّي ِن ،فَقَ َ ِ
ول اللَّ ِه (َ )يقُو ُلَ " :م ْن َزَار أ َ
الَ :س ِمع ُ َر ُس َ
ون فَ ُقل َناَ :ن َعم ،قَ َ
َخاهُ
َ
الَ :زائ ُر َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحدا
دع "َ ،و َسكمع ُ َر ُس َ
كول اهلل (َ )يقُكو ُل" :إِ َّن ِبدا ْل َم ْغ ِر ِب َب ًابدا َم ْفتُ ً
في اللَّه َخدا َ فدي ِرَيدا ِ ا ْل َج َّندة َحتَّدى َيْر ِج َ
ق َحتَّى تَ ْطلُ َع َّ
س ِم ْن َم ْغ ِرِب َها"ُ .قل َنا :لِ َاي ِر َه َذا ِجئ َناِ ،جئ َنا َنسيَلُ َك َع ِن ال َمس ِكح َعلَكى ال ُخفَّكي ِن،
لِلتَّْوَب ِة َال ُي ْغلَ ُ
الش ْم ُ
ِ
ال :أ ََنا ِفي الجي ِ َّ ِ
ع ِخ َفا َف َنا ثََال ثَ َة أ ََّي ٍام َوَل َيإلى ُه َّن.)1( .
َق َ
َمَرَنا أ ْ
َن َال َن ْن ِز َ
َ
ش الذي َب َعثَهُ َر ُسو ُل اهلل ( ،)أ َ
دراسة رجال ااسناد:
 مح َّم َد َ ِ
الح ْنَبلِ ُّي(.)2
يما َ
بن الفَ ْت  ،أ َُبو َب ْك ٍر َ
َُ
بن س َ
()3
قال الخطيب :صدوا .
قلت :صدوا.

اهيم ْب ِن ع ْب ِد ا ْل ِ
ِ ِ
حميد.
َ
 ا ْل َح َ
س ُن ْب ُن إ ْبَر َ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
ٍِ
ٍ
بن ع ْب ِد ِ
ضرِم ُّي :الم َحد ُ ِّ
اهلل ِ
دات
الم َع َّم ُدر ،اامدام َ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ُح َم ْيد ،أ َُبو َحامد َ
بن َه ُارْو َن ِ َ
ِّث ،الثقَ ُةُ ،
ُ
الح ْ َ
ش ِرْي َن وثَالَ ِث َ ٍ
س َن ًة(.)4
س َن َة إِ ْح َدى َو ِع ْ
مائةَ ،ولَهُ َن ِّيف َوِت ْ
س ُع ْو َن َ
َ
َ
()7
ِ ()6
()5
بن َد ُاوَد ِ
ق .ق .
ط ِر ُّ
بن َي ِزْي َد ال َق ْن َ
ص ُد ْو ٌ
َ ع ِل ُّي ُ
س ِن ار ََدم ُّي َ ،
ي  ،أ َُبو ال َح َ
وثقه الخطيب( ،)8وذكره ابن حبان في الثقا (.)9
قلت :ثقة.

ِ ()10
ِ ِ
يز بن مح َّمد العمري ،أَبو ع ْب ِد ِ
ُ م َح َّمد بن َعبد ا ْل َع ِز ِ
دت
اهلل َّ
ق َي ِه ُدمَ ،و َكا َن ْ
ص ُدد ْو ٌ
ُ َ
َُ
الواسدط ِّيَ :
الرْمل ُّي ْ ،اب ِن َ
َُ
لَ ُه َم ْع ِرفَ ٌة .خ تم س(.)11

) (1أبو نعيم األصبهاني :حلية األولياء وطبقا

) (2الخطيب البادادي :تاري باداد (.)422/2

األصفياء (.)9/5

) (3الخطيب البادادي :تاري باداد (.)422/2
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)25/15

القنطَرى :نسبة إلى القنطرة ،والى رأس القنطرة والى عدة مواضع ببالد مختلفة منها قنطرة البردان وهي محلة بباداد
)َ (5
(السمعاني :األنساب .)498/10
) (6ا َ َد ِمي :نسبة الى آدم وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إلىه وان كان

هكذه النسكبة لجميكع ولكد آدم عليكه السكالم ولككن اخكتص بهكذه النسكبة رجكل

وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن آدم بن عبد اهلل ا دمي الشاشي من أهل الشاش نسب إلى جده آدم (السمعاني :األنساب .)72/1

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ،)401وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل ضعيف يعتبر به
(انظر تحرير التقريب التهذيب .)282/3

) (8الخطيب البادادي :تاري باداد (.)422/11
) (9ابن حبان :الثقا

(.)473/8

الرملى :إلى مدينة الرملة وهي من بالد فلسطين من الشام (السمعاني :األنساب .)169/6
)َ (10
) (11ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)493
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وثقه العجلي( ،)1وقال يعقوب بن سفيان :كان حافظاً( ، )2وقال أبو زرعة :ليس بقوي ،وقال أبو حكاتم :أدركتكه
ولم يقض لي السمار منه كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو( ،)3وذكره ابن

حبان في الثقا

وقال :ربما خالف(.)4

قلت :ضعيف يعتبر به.

ف .ق(.)5
ض ِع ْي ٌ
َع َي َن ال ُك ْوِف ُّيَ ،م ْوَلى َب ِني َ
ش ْي َب َ
َع َلى ُ
انَ :
بن أ ْ
َ ع ْب ُد األ ْ
ي(،)6أَبو ب ْك ٍر ال ُكوِف ُّي العا ِب ُدِ ،ثقَ ٌة ،مر ِ
ض ٌّي .ع(.)7
ُ م َح َّم ُد ُ
س ْوقَ َة ال َغ َن ِو ُّ ُ َ
ْ
َ
بن ُ
َْ
ِ زُّر ْب ُن ُح َب ْي ٍ
س َن َة إِ ْح َدى أ َْو اثْ َنتَْي ِن
َس ِد ُّ
ش ْب ِن ُح َب َ
ي ا ْل ُكوِف ُّي ،أ َُبو َمْرَي َمِ :ث َق ٌة ،جلي ُل ُم َخ ْ
ضَرٌمَ ،م َ
ات َ
اش َة األ َ
أ َْو ثَالَ ٍث َوثَ َم ِان ْي َن .ع(.)8
تخريج الحديث:

-1طب ،)67/8( ،ح( ،)7389مكن طريكا عاصكم بكن أبكي النجكود عكن زربكن حبكيش بكه ،دون لفكظ الزيكادة،
وقال الهيثمي :فيه عبد األعلى بن أبي المساور وهو ضعيف(.)9

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه عبد األعلى بن أعين الكوفي ضعيف ،والحسن بن إبكراهيم بكن عبكد الحميكد

لكم أقكف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،وقكال أبكي نعكيم :غريكب مكن حكديث محمكد بكن سكوقة وال نعرفكه إال مكن هكذا
الوجه وتفرد به مكن بكين أصكحاب زر بلفكظ الزيكادة وحكديث المسكح علكى الخفكين وطلكور الشكمس مشكهور رواه

عاصم وزبيد.

حديث رقم168:

ِ
صكالِ ُح ب ُكن
َّان ،ثنا إِس َح ُ
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو ُم َح َّمد ب ُن َحي َ
اا ب ُن أَح َم َد ،ثنا َ
ِ
ِ
ِ
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه
كالَ :ق َ
انَ ،عكن ُسكهَيلَ ،عكن أَبِي ِكهَ ،عكن أَبِكي ُه َري َكرةََ ،ق َ
انَ ،ح َّكدثَني ُسكف َي ُ
ام ب ُن ُسكلَي َم َ
مس َمار ،ثنا ه َش ُ
ُمهُ " (.)10
ان َك َما َولَ َدتْهُ أ ُّ
سْ
قَ ،ولَ ْم َيْرفُ ْث َك َ
(َ " :)م ْن َح َّج َه َذا ا ْل َب ْي َ
ت ،أ َِو ْ
اعتَ َمَر َفلَ ْم َي ْف ُ
دراسة رجال ااسناد:
 ع ْب ُد ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
بن َج ْع َف ِر ب ِن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
زيَرك :لم أقف له على جرح وال تعديل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)143
س َح ُ
َح َم َد َ
اق ُ
بن ْ
بن أ ْ
 إِ ْ
 ص ِال َ ِ
س َم ٍ
الس َل ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
) (1العجلي :تاري الثقا

(.)81/9

) (2يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)437/2
) (3ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)8/8
) (4ابن حبان :الثقا

(.)473/8

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)331

الاَنوى :نسبة إلى غني بن أعصر وقيل يعصر واسمه منبه بن سعد بن قيس عيالن (السمعاني :األنساب .)86/10
)َ (6
) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)482
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)215

) (9الهيثمي :مجمع الفوائد ومنبع الفوائد (.)298/2
) (10أبو نعيم األصبهاني :حلية األولياء وطبقا

األصفياء (.)143/7
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بن ِ ِ
سُرْو ٍ
ي :ثقة حافظ إمام حجة ،سبق
ق الثَّْو ِر ُّ
س ْف َي ُ
سع ْيد ب ِن َم ْ
ان ُ َ
ُ 
الس َّم ِ
ان :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
س َهْي ُل ُ
بن أَِبي َ
ُ 
ان َّ
ات :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
الزَّي ُ
الس َّم ُ
َ ذ ْك َو ُ
ان أ َُبو َ

ترجمته ،حديث رقم (.)89

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)89بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم ( ،)89وقال أبو نعيم :هذا حديث غريب مكن حكديث الثكوري َعكن سكهيل،
تفرد به هشام ،وزاد لفظة االعتمار ،ومشهوره الثوري عن أبي منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة.
حديث رقم169:

قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن م َح َّمد ،ثنا أَحم ُد ب ُن ال َخطَّ ِ
اب ،ثنا طَالُو ُ ب ُن
َ
ُ
الرَق ِ
ِ
اش ِّيَ ،عن أ ََن ِ
س ب ِن َمالِك ،أ َّ
ت ِفي ُك ْم
يد َّ
ول اللَّ ِه (َ )ق َ
َن َر ُس َ
انَ ،عن َي ِز َ
كال" :قَ ْد تََرْك ُ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
َعبَّاد ،ثنا ه َش ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلَّ َم"(.)1
َب ْع ِدي َما إِ ْن أ َ
َخذْتُ ْم لَ ْم تَضلُّوا ،كتَ َ
صلَّى اهللُ َعلَ ْيه َو َ
س َّن َة َن ِب ِّي ُك ْم َ
اب اللَّهَ ،و ُ

دراسة رجال ااسناد:
َح َم َد ْب ِن الحسن بن الفلو ،أ َُبو َب ْك ٍر ال ُكت ِبي.
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن أ ْ
ذكره الخطيب البادادي في تاري باداد ،وقال :كتب عنه وكان سماعه صحيحاً(.)2
قلت :صدوا

يد أَبو س ِع ٍ
اب ْب ِن ِ ٍ
َحم ُد ْب ُن ا ْل َخ َّ
ط ِ
يد.
سع ُ َ
َ
 أَْ
ذكره أبو نعيم االصبهاني في "أخبار أصبهان" ،وقال :يروي عن طالو بن عباد ،وبكر بن خلف ،وهدية بن
عبد الوهاب ،وسعيد بن عبد الجبار(.)3

قلت :لم أقف له علي جرح أو تعديل.
س َن َة ثَ َم ٍ
مائتَْي ِن(.)4
ص ِر ُّ
بن َع َّب ٍاد َّ
ان َوثَالَ ِث ْي َن َو َ
يَ ،م َ
في ،أ َُبو ُعثْ َم َ
ت ُ
 طَالُ ْو ُ
ان َ
الب ْ
ات َ
الص َير ّ
ضعفه ابن قيم الجوزية( ،)5وذكره ابن حبان في الثقا ( ،)6وقال أبو حاتم :صدوا( ،)7وقال الحاكم :سئل عنه
صالح جزرة فقال :شي صدوا( ،)8وقال الذهبي( ،)9وابن حجر :ليس به بيس ( ،)10وقال ابن الجوزي :ضعفه

) (1أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)138/1
) (2الخطيب البادادي :تاري باداد (.)141 /10

) (3أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)138/1
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)25/11

) (5ابن قيم الجوزية :المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص .)147
) (6ابن حبان :الثقا

(.)329 /8

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)495/4
) (8ابن حجر :لسان الميزان (.)346 /4
) (9الذهبي :ميزان االعتدال (.)334/2

) (10ابن حجر :لسان الميزان (.)346 /4
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علماء النقل( ،)1وتعقبه الذهبي فقال :فيما قول أبكي الفكرج بكن الجكوزي :ضكعفه علمكاء النقكل ،فهفكوة مكن ككيس
أبككي الفككرج ،فككإلى السككاعة ،مككا وجككد

أحككدا ضككعفه ،وحسككبك بقككول المتعنك

الكذهبي أيضكاً :حسكن الحكديث مككا علمك

له(.)3

قلت :صدوا.

فككي النقككد أبكي حككاتم فيككه( ،)2وقككال

أحكداً ضكعفه ،وأمككا قكول ابكن الجكوزي :ضككعفه علمكاء النقكل فكال وجككه

الرقَ ِ
يد ْب ُن أ ََب ٍ
اش ُّي :ضعيف ،سبق
ان َّ
َ ي ِز ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)146

قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)147مثله.

درجة إسناد الحديث:

الحكديث إسكناده ضككعيف؛ ألن يزيكد بككن أبكان القرشككي ضكعيف ،وأحمكد بككن الخطكاب لككم أقكف لككه علكي جككرح أو

تعديل.

حديث رقم170:

كي أح َم ُكد ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن
قال ا مام أبو نعيم األصكبهاني (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َعلِكي بكن أَح َم َكد الفقيكه ،ثنكا أ َُبكو َعلِ ٍّ
ِ
اعي ُل بن أحم َد ب ِن أ ِ
اهيم ،ثنا إِسم ِ
ِ ِ
ان،
َسيد ،ثنا ُم َح َّم ُد ب ُن ال َولِ ِيد األ َُم ِو ُّ
ان بِ َم َّكةََ ،عن ُسف َي َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ُ َ
َ
ي ،ثنا ه َش ُ
إب َر َ
َّ ِ
عن سهي ِل ب ِن أَبِي صالِح ،عن أَبِ ِ
اعتَ َم َدر
"م ْدن َح َّ
ال :قَ َ
يهَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ ،قَ َ
دج ا ْل َب ْي َ
دت أ َِو ْ
َ
َ
ال َر ُسكو ُل اللكه (َ :)
َ َُ
ُم ُه" ،تَ َفَّرَد بِ ِه ِه َشام.
ان َك َم ْن َوَل َد ْت ُه أ ُّ
سْ
ق َوَل ْم َيْرفُ ْث َك َ
َوَل ْم َي ْف ُ
صالِ ُح ب ُن ِمس َمار ،ثنا ِه َشام ِمثلَهُ (.)4
َح َّدثََناهُ ُسلَي َم ُ
ان ب ُن أح َم َد ،ثنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَح َم َد ب ِن أَبِي َخيثَ َمةَ ،ثنا َ
دراسة رجال ااسناد:
َحم َد ُّ ِ
ِ
س ِن ِ
س َفَر ْاي ِن ُّي(.)5
الس َهْيل ُّي ،أ َُبو َ
اا ْ
الح َ
َ عل ّي ْبن أ ْ َ
ذكك كره ابك ككن عسك ككاكر ف ككي "تك ككاري دمشك ككا" وق ككال :الفقيك ككه الشك ككافعي مص ككنف قك ككدم دمشك ككا وج ككد
الدمشقيين( ، )6وذكره السبكي في طبقا
قلت :ثقة.

الشافعية الكبرى ،وقال :أحد األئمة(.)7

بخك ككط بعك ككض

ِ ِ
ِ
ين َوثََال ِث ِم َائ ٍة(.)8
يم ْب ِن ِزَي ٍاد ،أ َُبو َعلِ ٍّي َّ
الص َّح ُ
س َن َة أَْرَب ٍع َوثََال ِث َ
افَ ،م َ
 أْ
ات َ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن إ ْبَراه َ
وثقه أبو الشي ( ،)9وأبو نعيم األصبهاني(.)10
) (1ابن الجوزي :الضعفاء والمتروكون (.)62/2
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)25/11

) (3الذهبي :ديوان الضعفاء والمتروكون (ص .)199

) (4أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)152 /2
) (5ابن عساكر :تاري دمشا (.)242/41
) (6ابن عساكر :تاري دمشا (.)242/41
) (7تاج الدين :طبقا

الشافعية الكبرى (.)246/5

) (8أبو الشي األصبهاني :طبقا
) (9أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان والواردين عليها (.)277/4
المحدثين بيصبهان والواردين عليها (.)277/4

) (10أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)176/1
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قلت :ثقة.
َحم َد ْب ِن أ ٍ
 إِ ِ
ين َو ِم َائتَْي ِن(.)1
س َح َ
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَ َم ِان َ
اق الثَّ َق ِف ُّيَ ،م َ
ُس ْيد ،أَ ُبو إِ ْ
ْ
ات َ
َ
س َماعي ُل ْب ُن أ ْ َ
()2
قككال أبككو الشككي األصككبهاني :كككان علككى المسككائل ،كثيككر الحككديث ،صككنف المسككند والتفسككير  ،وقككال أبككو نعككيم
األصبهاني :صنف التفسير والمسند ( ،)3وقال الذهبي :له مسند وتفسير(.)4

قلت :ثقة.

 مح َّم ُد ْب ُن ا ْلولِ ِ
يد ِ
ي(.)5
ُم ِو ُّ
بن َمْرَو َ
الملِ ِك ُ
َُ
َ
ان األ َ
بن َع ْب ُد َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
دي (:)7اامددام  ،الحد ِ
دي( )6أَبددو ا ْل َق ِ
ِ
دافظُ ،الثِّ َق د ُة،
اسد ِدم الطَّ َبَر ِاند ُّ
ان ْبد ُ
س د َل ْي َم ُ
دن أ ْ
َ
دوب ْبد ِدن ُمطَ ِّيد ٍدر اللَّ ْخمد ُّ ُ
َح َمد َدد ْبد ِدن أ َُّيد َ
ُ 
ِّث ِ ِ
مائ ٍة(.)8
علم
َّ
َّ
الج َّوا ُلُ ،م َحد ُ
س َن ِة ِست ِّْي َن َوثَالَ ِث َ
رينَ ،م َ
المعم َ
الر َّحا ُلَ ،
ات َ
ااسالَمُ ،
ات ِ ِ
ٍ َّ
ِ ِ
مائتَْي ِن(.)9
س ْب ِع ْي َن َو َ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
س َنة ت ْ
س ٍع َو َ
سائيَ ،م َ َ
َح َم َد ْبن أَبي َخ ْيثَ َم َة ،أ َُبو َب ْكر الن ّ
()11
()10
متقنا حافظًكا بصكي ار بييكام النكاس
عالما ً
وثقه الدارقطني وزاد ميمون  ،وقال الخطيب البادادي :كان ثقة ً
وأئمة األدب أخذ علم الحديث( ،)12وقال مسلمة بن القاسم :كان متقدم ًا في الرواية والحديث ،ذكي ًا (.)13

قلت :ثقة ميمون.
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
س ِع ْي ِد ِ
سُرْو ٍ
ي :ثقة حافظ إمام حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
ق الثَّْو ِر ُّ
ان ُ
س ْف َي ُ
بن َم ْ
بن َ
ُ 
الس َّم ِ
ان :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
س َهْي ُل ُ
بن أَِبي َ
ُ 
ان َّ
ات :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
الزَّي ُ
الس َّم ُ
َ ذ ْك َو ُ
ان أ َُبو َ

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)89بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب من حديث هشام بن سليمان المخزومي تفرد به عن سفيان الثوري.

) (1أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)176/1
) (2أبو الشي األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان والواردين عليها (.)316/3

) (3أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)176/1
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)717/6
)(5
)(6
)(7
)(8

ابن عساكر :تاري دمشا (.)242/41
اللَّخ ِم ُّي :نسبة إلى لخم ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن (السمعاني :األنساب .)210/11
الطََّب َرانِي :نسبة إلى طبرية الشام وهي مدينة باألردن (السمعاني :األنساب .)33/9
ابن الجوزي :المنتظم في تاري األمم والملوك (.)206/14

) (9الذهبي :سير أعالم النبالء (.)492/11
) (10السلمي :سؤاال
) (11الحاكم :سؤاال

السلمي للدارقطني (ص .)88

الحاكم للدارقطني (ص .)88

) (12الخطيب البادادي :تاري باداد (.)319 /1
) (13السخاوي :الثقا

ممن لم يقع في الكتب الستة (.)128 /8
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حديث رقم171:

ِِ
ان ال ُعقَيلِ ُّيَ ،ح َّدثَنِي أ َُبو َعب ِد اللَّ ِه
قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّد َ
ث ُم َح َّم ُد ب ُن القَاسم ب ِن ُسلَي َم َ
الرح َم ِن ب ِن أَح َم َد ،ثنا اب ُن أَبِي َم َسَّرةَ ،ثنا أَبِي ،ثنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ع ِكن اب ِكن ُعَلَّيك َةَ ،عكن
ُم َح َّم ُد ب ُن َعب ِد َّ
صهَيبَ ،عن أ ََن ِ
َن َّ
َعب ِد ال َع ِز ِ
س ب ِن َمالِك " :أ َّ
النبِ َّي (َ )ن َهى َع ِن التََّز ْعفُ ِر(.)2(" )1
يز ب ِن ُ
دراسة رجال ااسناد:
ُّ ِ ()3
ان ُ ِ
 مح َّم ِد ْب ِن ا ْلقَ ِ
ِ
دت َوأَْرَب ِع ْدي َن
سد َن ِة ِس ٍّ
الم َدؤدِّبَ ،م َ
سدلَ ْي َم َ
اسدم ُ
َُ
دات َ
بدن ُ
بدن َع ْبدد ال َك ِدرْيم الدذ ْهل ّي  ،أ َُبدو َب ْك ٍدر ُ
ِ ِ ٍ ()4
َوثََال ثم َائة .
قال الدارقطني :ما كان شيئاً(.)5
قلت :ضعيف.

ِ ()6
ات ِ ِ
ِ
الر ْحم ِن ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
س ٍدع َوثََال ِث ِم َائ ٍدة
الل ِه ُّ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أ ْ
س َنة ت ْ
السلَ ْيم ُّي َ ،م َ َ
َح َم َد ْب ِن َع ْبد َّ َ
(.)7

قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن إِ ْبر ِ
 إِ ِ
اه ْي َم ِ
بن ُع َل َّي َة :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
ْ
س َماعْي ُل ُ َ
الب َن ِان ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)83
الع ِزْي ِز ُ
ص َه ْي ٍب ُ
بن ُ
َ ع ْب ُد َ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)1

-1م ،)1663/3( ،ح( ،)15( ،)2101/77كتكاب اللبكاس والزينكة ،)23( ،بكاب النهكي عكن التزعفكر للرجككل،
من طريا أبي بكر ابن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن نمير ومحمد بن العالء

ا بن كريب عن إسماعيل بن علية به ،مثله.
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن محمد بن القاسم الذهلي ضعيف ،ومحمد بن عبد الكرحمن السكليمي ،وأحمكد بكن

زكريا أبي مسرة لم أقكف لهمكا علكى جكرح أو تعكديل ،وابكن جكريج قكد عكنعن الحكديث وقكد توبكع ،والحكديث متنكه
صحيح.

) (1الزعفران :هذا الصب المعروف ،وهو من الطيب (ابن منظور :لسان العرب .)324/4
) (2أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)212/2

)ُّ (3
الذهلى :نسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة والى ذهل بن شيبان (السمعاني :األنساب .)21/6
) (4الخطيب البادادي :تاري باداد (.)405/3

حمزة للدارقطني (ص.)102

) (5حمزة السهمي :سؤاال
السلَي ِم ُّي :نسبة إلى قبيلة بنى سليم (السمعاني :األنساب .)200/7
)ُ (6
) (7أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)212/2
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حديث رقم172:

قال ا مام أبو نعيم األصبهاني (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا ال ُح َسي ُن ب ُن َعلِ ِّي ب ِن أَح َم َد ب ِن َبكر ،ثنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَح َم َد ب ِن
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ُم َح َّمد ب ِن َعل ٍّي أ َُبو ال ُح َسي ِن ،ثنا َعب ُد اللكه ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن أَبكي َم َس َّكرةَ ،ثنكا أَبكي ،ثنكا ه َش ُ
كال َر ُسككو ُل اللَّك ِكه (ِ " :)مد ْدن ُغ ْسددلِ ِه
ُجك َكريجَ ،عك ِكن ابك ِكن أَبِككي ِذئككبَ ،عككن ُسككهَيلَ ،عككن أَبِيك ِكهَ ،عككن أَبِككي ُه َريك َكرةَ َقككا َلَ :قك َ
وء" َيعنِي ال َمِّي َ (.)1
ا ْل ُغ ْس ُلَ ،و ِم ْن َح ْملِ ِه ا ْل ُو ُ
ض ُ
دراسة رجال ااسناد:
ِ ِ
ي( ،)2ا ْل َق َّماطُ(.)3
ُس َو ِار ُّ
س ْي ُن ْب ُن َعلِ ُّي ْب ُن أ ْ
َح َم َد ْب ِن َب ْك ٍر أ َُبو َع ْبد اللَّه ْاأل ْ
 ا ْل ُح َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
ِ
ِ
ي(.)4
ُس َو ِار ُّ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
س ْي ِن ْاأل ْ
ور أ َُبو ا ْل ُح َ
َح َم َد ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن َعل ِّي ْب ِن َ
س ُاب َ
وثقه أبو نعيم األصبهاني( ،)5والسمعاني( ،)6وزاد السمعاني :ميموناً صاحب أصول كثير الحديث.

قلت :ثقة ميمون.
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن أَِبي ِذ ْئ ٍب الع ِ
الر ْح َم ِن ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)154
ام ِر ُّ
بن َع ْب ِد َّ
ُ م َح َّم ُد ُ
َ
الس َّم ِ
ان :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
س َهْي ُل ُ
بن أَِبي َ
ُ 
ات :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)89
صالِ ٍ َّ
ان الَّزَّي ُ
الس َّم ُ
َ ذ ْك َو ُ
ان أ َُبو َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)154بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم ،عليه حديث رقم (.)154

) (1أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)250/2

ي :نسبة إلى أسواري وهي قرية من قرى أصبهان (السمعاني :األنساب .)247 /1
) (2األُس َو ِار ُّ
) (3أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)337/1
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)784/7

) (5أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)249/2
) (6السمعاني :األنساب (.)248/1
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حديث رقم173:

اا الفَ ِ
اك ِه ُّي ،بِ َم َّكةَ،
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو ُم َح َّمد َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن إِس َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسكى ب ُكن ُعق َبك َةَ ،عكن
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،ح َّكدثَني ُم َ
ثنا أ َُبو َيح َيى ب ُن أَبي َم َسَّرةَ ،ثنكا أَبكي ،ثنكا ه َش ُ
الن ِ ِ
كال " :إِ َّن َّ
ال َعب ُد اللَّ ِهَ " :ذ َك َر َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (َ )يو ًمكا َبكي َن ظَه َرَان ِكي َّ
ده
الَ ،ف َق َ
كيح ال َّكد َّج َ
الَ :ق َ
َن ِافعَ ،ق َ
الل َ
كاس ال َمس َ

َعور ع ْي ِن اليم َنىَ ،كأ ََّنها ِع َنب ٌة طَ ِ
كال َر ُسكو ُل
َع َوَر ،أََال إِ َّن ا ْل َم ِسي َ الد َّ
كال :قَ َ
اف َي ٌة" َوقَ َ
َّج َ
س ِبأ ْ
َ َ
ال أ ْ َ ُ َ
تََب َار َك َوتَ َعالَى لَ ْي َ
ْ
الر َج ِ
ب لِ َّمتَ ُه َب ْي َن
س ِن َما ُيَرى ِم َن ِّ
الَ ،ي ْ
اللَّ ِه ( " :)أَُر ِاني اللَّْي َل َة ِفي ا ْل َم َن ِام ِع ْن َد ا ْل َك ْع َب ِة فَأََرى َر ُج ًال َ
آد َم َكأ ْ
ض ِر ُ
َح َ
الشع ِر ،ي ْقطُر أرْس ُه ،و ِ
ِ ِ
دوف ِبا ْل َب ْي ِدت ،فَ ُقلك ُ َ :مكن
اض ًعا َي َد ْي ِه َعلَى َم ْن ِك ِب ْي َر ُجلَ ْي ِن فَ ُه َدو َب ْي َن ُه َمداَ ،يطُ ُ
َم ْنك َب ْيهَ ،ر ِج َل َّ ْ َ ُ َ ُ َ
دن
طً
اءهُ َج ْع ًدا َق َ
َع َوَر َع ْي ِن الي ْم َنى َكأَ ْ
ت ِم َ
ش َب ِه َم ْن َأر َْي ُ
َه َذا َف َقالُواَ :ه َذا ا ْل َم ِسي ُ ْاب ُن َمْرَي َمَ ،وَأر َْي ُ
طا ،أ ْ
ت َر ُج ًال َوَر َ
اس ِب ْاب ِن قَطَ ٍن ،و ِ
َّ
الن ِ
ال
وف ِبا ْل َب ْي ِت َف ُقل ُ َ :من َه َذا َف َقالُواَ :ه َذا ا ْل َم ِسي ُ الد َّ
َّج ُ
اض ًعا َي َد ْي ِه َعلَى َم ْن ِك ِب ْي َر ُجلَ ْي ِن َيطُ ُ
َ
الصي ِ
َش ُّك أ َّ ِ
" .وقَ َ ِ
ال َن ِافع :أَخ َب َرنِي َسالِم أََّنهُ َس ِم َع
يح اب ُن َّ
َّادَ .وقَ َ
ان َعب ُد اللَّ ِه َيقُو ُلَ :ال َواللَّ ِه َما أ ُ
َن ال َمس َ
ال َنافعَ :ك َ
َ
ٍ
ِ
َّ ِ
الص ْب َي ِ
ده ُد أ َِّندي
ب ِفي ِّ
دال" :أَتَ ْ
ض َدرَب ُه ِب َق َد ِم ِده ،فَ َق َ
ان فَ َ
ص َّياد َو ُه َو َي ْل َع ُ
شَ
سو ُل اللَّه (ِ )ب ْاب ِن َ
َعب َد الله َيقُكو ُلَ :مَّر َر ُ
الصككي ِ
كال َر ُسككو ُل اللَّك ِكه (:)
كال ابك ُكن َّ
كينَ ،وتَ َشكهَّ ُد أَِّنككي َر ُسككو ُل اللَّ ِكه فَ َقك َ
َّاد :أَشككهَ ُد أََّن َ
سددو ُل اللَّد ِده؟" فَ َق َ
كك َر ُسككو ُل األ ُِّمِّيك َ
َر ُ

ِ
سولِ ِه"(.)1
"آم ْن ُ
ت ِباللَّه َوَر ُ
َ
دراسة رجال ااسناد:
()2
المك ُّي ،أَبو مح َّم ٍد ال َف ِ
 ع ْب ُد ِ
اس ِّ
الع َّب ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
س َن ِة ثَالَ ٍث َو َخ ْم ِس ْي َن َوثََال ِث ِم َائ ٍة (.)3
اك ِه ُّي َ ،م َ
اهلل ُ
ُ َُ
َ
ات َ
بن َ
()5
()4
أيضا :كان
قال تقي الدين الفاسي :مسند مكة  ،وقال الذهبي :ا مام له تصانيف في أخبار مكة  ،وقال ً
أسند من بقي بمكة ( ،)6وقال الزركلي :مؤرخ أهل مكة (.)7

قلت :ثقة.

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

ترجمته ،حديث رقم (.)76

(.)76






ترجمتكه ،حكديث رقكم

ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُع ْق َب َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)5
سى ُ
ُم ْو َ
اف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ر ِ
َن ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َُ َ
َ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
الخطَّ ِ
اهلل ْب ِن ُع َمَر ِ
اب :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)99
بن َ
سال ُم ُ َ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1ابن بشران :األمالي ( ، )63/1ح (.)96
) (2الفَ ِ
اك ِه ُّي :نسبة إلى الفاكهة وبيعها (السمعاني :األنساب .)139 /10
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)44/16

) (4الفاسي :العقد الثمين في تاري البلد األمين (.)406/4
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)44/16
) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)56/8
) (7الزركلي :األعالم (.)120/4
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تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)99بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)99

حديث رقم174:

ِ ِ
ِ
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل) :أَخبرَنا أَبو إِسح َ ِ ِ
اهيم َّ
الديُبلِ ُّي بِ َم َّك َة ِفي
َ
ََ ُ
يم ب ُن ُم َح َّمد ب ِن إب َر َ
اا إب َراه ُ
ِ
َّكان َو ُه َكو
كي ب ِكن َزيكد َّ
ال َمس ِج ِد ال َح َرِام ،ثنا أ َُبو َعب ِد اللَّ ِه ُم َح َّم ُد ب ُن َعلِ ِّ
الصكائِ ُ ،ثنكا َس ِكع ُ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن ب ِكن َحس َ
ِ
ِ
كشَ ،عكن َش ِكقي ِ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عكن َر ُجكلَ ،ع ِكن األَع َم ِ
ا ب ِكن َسكَل َم َةَ ،ع ِكن اب ِكن
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال َمخ ُزوم ُّي ،ثنا ه َش ُ
ٍِ ِ
دال ْ ِ ٍ
ف َعلَى َي ِم ٍ
ده عدز
ص ْبًار َي ْقتَ ِطعُ ِب َها َم َ
الَ :ق َ
َمس ُعودَ ،ق َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ " :)م ْن َحلَ َ
دي اللَّ َ
ين َ
امدر ُم ْسدلم لَق َ
الر ُج ُل فَاقَاهُ"(.)1
ال أ َُبو َعب ِد اللَّ ِهَ :ه َذا َّ
ان " ،قَ َ
وجل َو ُه َو َعلَ ْي ِه َغ ْ
ض َب ُ
دراسة رجال ااسناد:
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اق الد َّْيُبلِ ُّي(.)2
س َح َ
يم أ َُبو إِ ْ
يم ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن إ ْبَراه َ
 إ ْبَراه ُ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
ات ِ
اهلل َّ ِ
بن َزْي ٍد الم ِّك ُّي ،أَبو ع ْب ِد ِ
ِّ
بن َع ِل ِّي ِ
س ِع ْي َن
الم َحد ُ
ُ م َح َّم ُد ُ
ُ َ
س َنة إِ ْح َدى َوِت ْ
ِّث ،اامام  ،الث َق ُةَ ،م َ َ
الصائُُُ :
َ
مائتَْي ِن(.)3
َو َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
بن َخ ِ
ازٍم التَّ ِم ْي ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)110
ُ م َح َّم ُد ُ
ش :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)110
َس ِد ُّ
َع َم ُ
بن ِم ْهَر َ
ان ُ
س َل ْي َم ُ
ي األ ْ
ان األ َ
ُ 
س َل َم َة ال ُك ْوِف ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)110
َ 
ش ِق ْي ُ
ق ُ
بن َ
تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)110بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي لم أقف له على جرح أو
تعديل.

) (1ابن بشران :األمالي ( ، )210/1ح (.)485
)َّ (2
الديُبلِ ُّي :نسبة إلى ديبل وهي مدينة على ساحل البحر من بالد الهند قريبة من السند (السمعاني :األنساب .)439 /5
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)428/13
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حديث رقم175:

اا الفَ ِ
اك ِه ُّي بِ َم َّككةَ ،ثنكا
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل) :ثنا أ َُبو ُم َح َّمد َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن إِس َح َ
أَ ُبو َيح َيى َعب ُد اللَّ ِه ب ُن أَح َم َد ب ِن َزَك ِريَّا ب ِن أَبِي َم َسَّرةَ ،ثنا أَبِي ،ثنا ِه َشام َع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي أ َُبو ُّ
الزَبي ِر أََّنهُ

َن َّ
ي أ َّ
ث
َس ِم َع َجابِ َر ب َن َعب ِد اللَّ ِه َيقُو ُلَ :زَع َم أ َُبو َس ِعيد ال ُخد ِر ُّ
ان ُي ْب َع ُ
النبِ َّي(َ )ق َ
ين َزَم ٌ
س َيأ ِْتي َعلَى ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
الَ " :
ِ
ِ
اب رس ِ ِ
ِ
ِ
َح ٍد؟ فَ ُي ْؤ َخد ُذ َّ
ِم ْن ُه ُم ا ْل َب ْع ُ
ث فَ َيقُولُ َ
الر ُجد ُل ا ْل َواح ُدد فَ ُي ْفدتَ ُ
ول اللَّه ( )م ْن أ َ
ون :ا ْنظُُروا َه ْل في ُك ْم م ْن أ ْ
َص َح ِ َ ُ
ول اللَّ ِه (ِ )م ْن أ ٍ
ِ ِ
س ِ
َص َح ِ
ث ِم ْن ُه ُم ا ْل َب ْع ُ
َل ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
وج ُد فَ َي ْفتَ ُ
َحد؟ فَ ُي َ
َ
ث ،فَ ُي َقا ُل :ا ْنظُُروا َه ْل في ُك ْم م ْن أ ْ
اب َر ُ
ِ
ِ
س ِ
َص َح ِ
ول اللَّ ِه ()
ث الثَّالِ ُ
ث ا ْل َب ْع ُ
اللَّ ُه َعَّز َو َج َّل لَ ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
ث فَ ُيقَا ُل :ا ْنظُُروا َه ْل في ُك ْم َم ْن َأرَى م ْن أ ْ
اب َر ُ
ِ
ِ
ِم ْن أ ٍ
دح ِ
اب
ث َّا
ث ا ْل َب ْع ُ
وج ُد َف َي ْفتَ ُ اللَّ ُه َعَّز َو َج َّل َل ُه ْم ِب ِه ،ثَُّم ُي ْب َع ُ
َص َ
َحد؟ َف ُي َ
َ
الر ِبعُ َف ُي َقا ُلَ :ه ْل فدي ُك ْم َم ْدن َأرَى م ْدن أ ْ
ِ
ول َّ ِ
س ِ
َح ٍد ،فَ ُي ْؤ َخ ُذ فَ ُي ْفتَ ُ لَ ُه ْم ِب ِه " (.)1
الله ( )م ْن أ َ
َر ُ
دراسة رجال ااسناد:
اس الفَ ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اك ِه ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)173
اهلل ُ
َ
بن َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ُم ْسلِِم ِ
س :ثقة يدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)61
ُ م َح َّم ُد ُ
بن تَ ْدُر َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)126بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلددت :سككبا الحكككم عليككه حككديث رقكم ( ،)126وقككال ابككن بشكران :هككذا حككديث صككحيح مككن حككديث أبككي الزبيككر،
أخرجه مسلم عن سعيد بن يحيى األموي ،عن أبيه ،عن ابكن جكريج ،وعكن زهيكر بكن حكرب وأحمكد بكن عبكدة،

جميع ًا عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن جريج.

) (1ابن بشران :األمالي ( ، )345/1ح (.)794
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حديث رقم176:

اا ال َف ِ
اك ِه ُّي ،بِ َم َّك َة ،ثنا
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل) :ثنا أ َُبو ُم َح َّمد َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن ِإس َح َ
أ َُبو َيح َيى َعب ُد اللَّ ِه ب ُن أَح َم َد ب ِن أَبِكي َم َس َّكرةَ ،ثنكا أَبِكي ،ثنكا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي ُع َبي ُكد اللَّ ِكه ب ُكن َعب ِكد
ال ُّ
النع َم ِ
الرح َم ِنَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن ُّ
كب
الرح َم ِن(َ ،)1ع ِن اب ِن ِشهَابَ ،عن ُح َمي ِد ب ِن َعب ِد َّ
َّ
ان ب ِن َب ِشير َق َ
انَ :ذ َه َ
النع َم ُ
ِ
ال :يا رس َ َّ ِ
بِي أَبِي ب ِشير إَِلى رس ِ َّ ِ
كك ألُشك ِه َد َك َعَلي ِكه،
الماَ ،ف ِجئتُ َ
َ
ول اللهَ )( ،ف َق َ َ َ ُ
َُ
ول الله ،إِِّني َن َحل ُ ابني َه َذا ُغ ً
ِ
ال َّ
ص ِحيح ِمن
ال :فَ ُقل ُ  :ال ،فَقَ َ
ت؟ " ،قَ َ
فَقَ َ
ال الََّنبِ ُّي " :)( ،أ ََو ُك ُّل َولَ ِد َك َن َح ْل َ
النبِ ُّيَ " :)( ،وال "َ .ه َذا َحديث َ
( )2
ي ،و ُهو َغ ِريب ِمن ح ِد ِ
ح ِد ِ
الرح َم ِنَ ،ع ِن ُّ
يث ُّ
ي" .
الزه ِر ِّ
يث اب ِن ُج َريجَ ،عن ُع َبي ِد اللَّ ِه ب ِن َعب ِد َّ
َ
َ
الزه ِر ِّ َ َ

دراسة رجال ااسناد:
اس الفَ ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اك ِه ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)173
اهلل ُ
َ
بن َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76







ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
َخ َن ِس ِّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)128
َعبد اللَّ ِه ْبن َع ْبد َّ
الر ْح َم ِن بن ُي َح َّنس األ ْ
بن ِش َه ِ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُم َح َّم ُد ُ
بن عو ٍ
ف ُّ
ُح َم ْي ِد ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)128
بن َع ْب ِد َّ
الزْه ِر ّ
الر ْح َم ِن ِ َ ْ
ان ِ ِ
بن ُّ
صِ
الن ْع َم ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)128
ار ُّ
ُم َح َّم ُد ُ
بن َبش ْي ٍر األَ ْن َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)128بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم ،عليه حديث رقم (.)128
حديث رقم177:

اا ال َف ِ
اك ِه ُّي بِ َم َّكةَ،
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو ُم َح َّمد َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن إِس َح َ
ِ
ضكا،
ثنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن أَح َم َد ب ِن َزَك ِريَّا ب ِن أَبِي َم َسَّرةَ ،ثنا أَبِي ،أنبا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
الَ :و َح َّدثَني ِزَياد أَي ً
ِ
كال
النَ ،عن َس ِع ِيد ب ِن أَبِي َس ِعيد ال َمق ُب ِر ِّ
ي ،أََّنهُ َس ِم َع أ ََباهَُ ،يقُو ُلَ :س ِمع ُ أ ََبكا ُه َري َكرةََ ،يقُكو ُل :قَ َ
َعن ُم َح َّمد ب ِن َعج َ
ان ي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِه واليوِم ِ
ِ
ِ
ارخ ِر َف ْل ُي ْك ِرْم
َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ " :)م ْن َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِباللَّه َوالي ْوِم ارخ ِر فَال ُي ْؤِذ َج َارهَُ ،م ْن َك َ ُ
َ ْ
ارخد ِدر َف ْلي ُق ْدل َخ ْي ا ِ
دان ي ْدؤ ِم ُن ِباللَّ ِده واليدوِم ِ
كالن
سد ُك ْت "َ ،ق َ
َ
َ
ض ْدي َف ُهَ ،م ْدن َك َ ُ
كال اب ُكن ُج َكريجَ :و َسكيَل ُ اب َكن َعجك َ
در أ َْو ل َي ْ
َ ْ
ً
()3
ان ي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِه واليوِم ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض ْيفَهُ" .
ارخ ِر َف ْل ُي ْك ِرْم َ
فَ َح َّدثَني َنح ًوا من َحديث ِزَيادَ " :م ْن َك َ ُ
َ ْ

دراسة رجال ااسناد:
اس ال َف ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اك ِه ُّي :ثقة ،سبق
اهلل ُ
َ
بن َ
) (1الصحيح :عبد اهلل بن عبد الرحمن األخنسي.
) (2ابن بشران :األمالي ( ، )349/1ح (.)798
) (3ابن بشران :األمالي ( ، )385/1ح (.)889
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ترجمته ،حديث رقم (.)173

بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
بن أَ ْح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق
اهلل ُ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

ترجمته ،حديث رقم (.)76

(.)76






ترجمتكه ،حكديث رقكم

ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِزَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن َع ْجالَ َن القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ُم َح َّم ُد ُ
بن أَِبي ِ ٍ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)95
الم ْق ُب ِر ُّ
س َ
س ِع ْي ُد ُ
سع ْيد َك ْي َ
َ
َ
ان َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)97بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)97
حديث رقم178:

اا ال َفك ِ
قال ا مام أبو القاسم بن بشران (رحمه اهلل) :ح َّدثََنا عب ُد َّ
اك ِه ُّي ،بِ َم َّكك َة ،ثنكا أ َُبكو
الل ِه ب ُكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن ِإس َكح َ
َ
َ
ِ
ِ
ُمَّي َة ،أ َّ
يد ب َكن أَبِكي َس ِكعيد
َن َس ِكع َ
َيح َيى ب ُن أَبِي َم َسَّرةَ ،ثنا أَبِي ،ثنا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي إِس َماعي ُل ب ُن أ َ
يَ ،ح َّدثَهُ أََّنهُ َس ِم َع ِمن ِع َي ِ
ي ،أََّنهُ َس ِم َع َّ
النبِ َّي
ال َمق ُب ِر َّ
اض ب ِن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن أَبِي َسرحُ ،يخبِ ُر َعن أَبِي َس ِعيد ال ُخد ِر ِّ
ف ع َل ْدي ُكم مدا ي ْخدرِ َل ُكدم ِم ْدن برَك ِ
كك ِم َكن
(َ )يقُو ُل " :أ ْ
كال َر ُجكل ِم َّمكن َيس َكمعُ َذِل َ
دات األ َْر ِ "َ ،ف َق َ
َخ َو ُ
ف َما أَتَ َخ َّدو ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
ََ
َّ ِ
النبِ ِّي (َ :)يا ر ُسو ُل أَو َييتِي ال َخير بِ َّ
َّ
ال" :ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْيُر
اء اللَّهُ ،ثَُّم َق َ
الشِّر َف َس َك َ َعنهُ َر ُسو ُل الله (َ )ما َش َ
ُ
َ
َ
الشِّر ،ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْيُر ِب َّ
الشِّر ،ال َيأ ِْتي ا ْل َخ ْيُر ِب َّ
ِب َّ
الرِبيعُ َخ ْديطٌ َي ْقتُد ُل أ َْو َيلِ ُّدم ،إِال
ت َّ
ون ِم َّما ُي ْن ِب ُ
الشِّرَ ،وَل ِك ْن َق ْد َي ُك ُ
َّت َخ ِ
ِ
استَ ْقَب َل ِت َّ
داجتََّر ْت،
اض ْ
س ،فَثََلطَ ْت َوَبا َل ْ
امتَد ْ
اصَرتَ َ
دت فَ ْ
دت ،ثُد َّم أَفَ َ
آك َل َة ا ْل ُخ َ
اها ْ
الش ْم َ
ض ِر فَِإ َّن َها تَأْ ُك ُل َحتَّى إِ َذا ْ
ور َك لَ ُه ِف ِ
ق ُب ِ
ش َبعُ"(.)1
َخ َذ َماال ِب َغ ْي ِر َح ٍّ
َخ َذ َماال ِب َح ٍّ
ق فَ ُه َو َكالَّ ِذي َيأْ ُك ُل َوال َي ْ
يهَ ،و َم ْن أ َ
اد ْت فَأَ َكلَ ْتَ ،م ْن أ َ
ثَُّم َع َ

دراسة رجال ااسناد:
اس ال َف ِ
 ع ْب ُد ِ
الع َّب ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اك ِه ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)173
اهلل ُ
َ
بن َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 إِ ِ
ُم َّي َة ْب ِن ا ْل َع ِ
اص :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)41
ْ
س َماعي ُل ْب ُن أ َ
بن أَِبي ِ ٍ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم ()95
الم ْق ُب ِر ُّ
س ِع ْي ُد ُ
َ
َ 
سع ْيد َ
بن أَِبي سر ٍح الع ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ
س ْع ِد ِ
اهلل ِ
ي :ثقة ،سبق
ام ِر ُّ
 ع َيا ُ ُ َ
َ
بن َ
َْ

) (1ابن بشران :األمالي ( ،)119/2ح (.)1176
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ترجمته ،حديث رقم (.)132

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)132بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)132
حديث رقم179:

َّ ِ
فَ ،ح َّدثََنا أَحم ُد ب ُن َفتحَ ،ح َّدثََنا َعب ُد الو َّه ِ
اب
وس َ
قال ا مام أبو محمد بن حزم (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا َعب ُد الله ب ُن ُي ُ
َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
كام ب ُكن
ب ُن ع َ
يسىَ ،حدثََنا أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّمدَ ،حدثََنا أَح َم ُد ب ُن َعل ٍّيَ ،حدثََنا ُمسلمَ ،حدثََنا اب ُن أَبي ُع َم َرَ ،حكدثََنا ه َش ُ
ِ
ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيدَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َرَ ،ق َ
ُسَلي َم َ
الَ :ح َّكدثَتني َحف َ
كي اهللُ
صكةُ َرض َ
كي ( )أَمر أَْزواج ُه أ ْ ِ
َن َّ
َعنهَا ،أ َّ
كك أَن تَ ِح َّكل
دام َح َّج ِدة ا ْل َدوَد ِ
النبِ َّ
صكةَُ :ف ُقلك ُ َ :مكا َيم َن ُع َ
ََ َ َ
اعَ ،قالَك َحف َ
َن َي ْحل ْل َن َع َ
ِ
ت أر ِ
ي""(.)1
قَ َ
ْسيَ ،وَقلَّ ْد ُ
ت َه ْد ِييَ ،وَال أَح ُّل َحتَّى أَْن َحَر ا ْل َه ْد َ
ال" :إِِّني لَ َّب ْد ُ َ
دراسة رجال ااسناد:
()2
ٍ
 ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن يوس َ ِ ِ
ِ
ال ٍث َو َخ ْم ِس ْدي َن
سد َن ِة ثَد َ
بدي َ ،م َ
َ
دات َ
ُ ُ
هدوني القُْرطُ ّ
ف ْبن َندامي بدن أ َْب َدي َ  ،أ َُبدو ُم َح َّمدد الر ّ
ِ ()3
مائة .
وأَْرَب َع َ
صالحا خي ًِّرا ،مجوًدا للقكرآن ،خاش ًكعاِ ،
كاء واخكتلط فكي آخكر عمكره ،فترككوا األخكذ
قال ابن مهدي :كان
ً
ورًعكا ،بك ً
عنه( ،)4وقال ابن حجر :المحدث الشهير(.)5

قلت :ثقة.

بن فت بن ع ْب ِد ِ
ِِ
ِ
سدانَّ :
الجلِْيد ُل،
الر َّ
الم ْع ُدر ُ
اهلل ْبن َعلِ ٍّ
َح َم ُد ُ
وفِ :ب ْ
 أْ
الش ْدي ُخَ ،
َ
داب ِن ّ
ديَ ،
دي ،أ َُبدو ال َقاسدم القُْرطُب ّ
ِّ
مائة(.)6
الم َحد ُ
س َن َة ثَالَ ٍث َوأَْرَبع َ
ِّثَ ،م َ
ات َ
الثقَ ُةُ ،
ان ،أَبو الع َ ِ
الر ْحم ِن ِ ِ
بن ِع ْيسى ِ ِ
الوه ِ
سى ِ
ِّث،
الب ْغ َدد ِاد ُّ
الم َحدد ُ
بن َم َ
َّاب ُ
الء َ
اه َ ُ َ
بن ع ْي َ
َ
َ ع ْب ُد َ
ي :اامدام ُ ،
بن َع ْبد َّ َ
مائ ٍة(.)7
س ْب ٍع َوثَ َم ِان ْي َن َوثَالَ ِث َ
َم َ
س َن َة َ
ات َ
ِ
بن َي ْح َيى ،أ َُبو َب ْك ٍر َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
مائ ٍة (.)8
س ُاب ْو ِر ُّ
ي األَ ْ
س ٍع َو َخ ْم ِس ْي َن َوثَالَ ِث َ
شقَُرَ ،م َ
َح َم ُد ُ
 أْ
س َن َة ت ْ
ات َ
الن ْي َ

ق ككال الح ككاكم( ،)9واب ككن األثي ككر( : )10ك ككان ص ككدوقا ف ككي الحككديث ،وق ككال ال ككذهبي :ش ككي أه ككل الك ككالم ف ككي عصك كره
بنيسابور(.)11

) (1ابن حزم :حجة الودار ( ،)534ح (.)353

) (2القُرطُبي نسبة إلى قرطبة وهي بلدة كبيرة من بالد المارب من األندلس ،وهي دار ملك السلطان (السمعاني :األنساب .)374 /10
) (3الذهبي :تاري ا سالم (.)548 /9
) (4ابن بشكوال :الصلة في تاري أئمة األندلس (ص.)263
) (5ابن حجر :لسان الميزان (.)44/5

) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)205/17

) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)536 /16
) (8الذهبي :تاري ا سالم (.)134 /8
) (9الذهبي :تاري ا سالم (.)134 /8

) (10ابن األثير :اللباب في تهذيب األنساب (.)161/3
) (11الذهبي :تاري ا سالم (.)134 /8
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قلت :صدوا.

ال ِ
نس ُّي(.)1
َح َم ُد ْب ُن َع ِل ٍّي ال َق َ
 أْ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
ف عدالِم ِب ِ
يِ :ثقَة ح ِ
س ْي ِن َّ
دافظ إِ َمدام ُم َ ِّ
اِ ِ
الف ْقده،
الح َّج ِ
س ُاب ْو ِر ُّ
ش ْي ِر ُّ
بن ُم ْسلِِم القُ َ
ُ م ْسلِ ُم ُ
َ
ي ،أ َُبو ُ
بن َ
الن ْي َ
الح َ
صدن ُ َ ُ
ِ
س َن ًة .س(.)2
َم َ
س ْو َن َ
س ْبعٌ َو َخ ْم ُ
س َن َة إِ ْح َدى َوست ِّْي َنَ ،وَل ُه َ
ات َ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اف ٍع ،مولَى ْاب ِن عمر ر ِ
َ ن ِ
ض َي اللَّ ُه َع ْن ُه :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َُ َ
َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)1بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحكديث؛ ألن أحمكد بكن علكى القالنسكي لكم أقكف لكه علكى ترجمكة ،والحكديث

أخرجه ا مام مسلم في صحيحه من طريا هشام بن سليمان المخزومي.
حديث رقم180:

قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن ال َح ِار ِث ال َف ِقيهُ ،أنبي َعِل ُّي ب ُن ُع َم َر ال َح ِافظُ،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انَ ،و َعب ُكد ال َم ِجي ِكدَ ،ع ِكن اب ِكن ُجك َريج،
ام ب ُكن ُسكلَي َم َ
ثنا أ َُبو ُم َح َّمد ب ُن َ
صاعد ،ثنا أ َُبو ُع َبيد اهلل ال َمخ ُزوم ُّي ،ثنا ه َش ُ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ
كي اهللُ َعنككهُ،
كال أَخ َب َرنِككي ُع َمك ُكر بك ُكن َع َ
َقك َ
طككاءَ ،عككن عكرَم ك َةَ ،عككن ابككن َعبككاس ،مثك َكل َقككول ُع َمك َكر بككن ال َخطككاب َرضك َ
الر ِ
"الس ِبي ُلَّ :
اح َل ُة"(.)3
َّ
اد َو َّ
الز ُ

دراسة رجال ااسناد:
ار ِث ،أَبو ب ْك ٍر التَّ ِم ِ
َح َم َد ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ا ْل َح ِ
مائ ٍةَ ،ع ْن
س َن َة ثَالَ ِث ْي َن َوأَْرَب ِع َ
يم ُّيَ ،م َ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن أ ْ
 أْ
ُ َ
ات َ
ِ
س َن ًة(.)4
إِ ْح َدى َوثَ َمان ْي َن َ
المقككرس ،األديككب ،الفقيككه ،المحككدث ،الك َّكديِّن ال ازهككد ،الككورر ،الثقككة ( ،)5وقككال
قككال عبككد الاككافر الفارسككي :ا مككام ُ ،
المقرس النحوي ،الزاهد المحدث ،نزيل نيسابور ،تخرج به أهل نيسابور في العربية (.)6
الذهبي :ا مام ُ
قلت :ثقة فقيه.

) (1القَالَ ِ
نس ُّي :نسبة إلى القالنس وعملها ولعل بعد أجداد المنتسب إليها كان يعملها ،والقلس وهو الحبل الذي تربط به السفن
(السمعاني :األنساب .)529 /10

) (2ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)615

) (3البيهقي :السنن الكبرى ( ) 13( ،)541 /4كتاب البيور  ،باب الرجل يطيا المشي وال يجد زادا وال راحلة فال يبين أن يوجب عليه الحج،

ح (.)8642

) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)538/17

) (5تقي الدين الصريفيني :المنتخب من كتاب السياا لتاري نيسابور (ص .)92
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)538/17
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ان ،أَبو الحس ِدن الددَّارقُ ْط ِن ُّي(:)1اامدام  ،الح ِ
بن ُّ
س ُع ْوِد ِ
ي ِ
َح َم َد ِ
بن ُع َمَر ِ
دافظُ،
بن َم ْه ِد ِّ
َ علِ ُّي ُ
بن أ ْ
َ
بن َم ْ
الن ْع َم ِ ُ َ َ
َ
س َن ِة َخ ْم ٍ
ش ْي ُخ ِ
مائ ٍة(.)2
الِمَ ،ع َل ُم
س َوثَ َم ِان ْي َن َوثَ َ
ااس َ
الم َج ِّوُدَ ،
ال ِث َ
الجهاب َذ ِةَ ،م َ
َ
ات َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاعد ِ
بن ُم َح َّمد ِ
بن َكات ٍب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)166
َ ي ْح َيى ُ
بن َ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

بن
ُ ع َمَر ْب ِن َعطَاء ُ
ِ ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْولَى َع ْب ِد
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)71

َوَراز :ضعيف ،سبق
اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق

ترجمته ،حديث رقم (.)40

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)151بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)151
حديث رقم181:

قال ا مام أبو بككر البيهقكي (رحمكه اهلل)َ :وأَخ َب َرَنكا أ َُبكو َعب ِكد ال َّكرح َم ِن السُّكلَ ِم ُّيَ ،وأ َُبكو َبك ِكر ب ُكن ال َح ِ
كاال :أنبكي
كار ِث قَ َ
كاعد ،ثنكا أَبكو عبي ِكد ِ
ِ
علِ ُّي بن عمر الح ِافظُ ،أنبي أَبو مح َّم ِد بن ص ِ
انَ ،و َعب ُكد
اهلل ال َمخ ُزو ِم ُّ
ُ َُ
ُ َُ
ُ ُ ََ َ
َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ُ َ
كي ،ثنكا ه َش ُ
)
3
(
ال َم ِج ِيد ب ُن َعب ِد ال َع ِز ِ
ال اب ُن ُج َريجَ :وأُخبِر ُ َعن ِعك ِرَمةَ أ َّ
َن
الَ :ق َ
يزَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ف َذ َك َرهُ بِ ِمثلِ ِه  ،إِ َّال أََّنهُ َق َ
ال فَ َذ َك َرهُ (.)4
اب َن َعبَّاس قَ َ
دراسة رجال ااسناد:

بن ُم َح َّم ِد ِ
س ْي ِن ِ
شَرةَ َوأَْرَبع
الر ْح َم ِن ُّ
سى األ َْزِد ُّ
ي ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
س َن َة اثْ َنتَ ْي َع ْ
الس َل ِم َّيَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن ُ
ات َ
بن ُم ْو َ
الح َ
مائة(.)5
َ

قال الحاكم :كثير السمار والطلب والحديث متقن ًا فيه من بيك الحكديث والزهكد والتصكوف( ،)6وقكال الخطيكب:
الق َّ
ط ككان
كككان ذا عنايككة بيخب ككار الصككوِفية ،وص ككنف لهككم سككنن ًا وتفس ك ًا
كير وتاريخ ك ًا ،وق ككال لككي َّ
محمككد ب ككن يوسككف َ
النيسابوري :كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة ،وكان يضع للصوفية األحاديث( ،)7وقال ابن تيميكة :وقكد

)َّ (1
الد َارقُط ِني :نسبة إلى دار القطن وكان
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)449/16
) (3هو قول االمام البيهقي في السنن الكبكرى :أخبرنكا أبكو عبكد اهلل الحكافظ ،أنبكي أبكو بككر بكن إسكحاا ،أنبكي الحسكن بكن علكي بكن زيكاد ،ثنكا إبكراهيم بكن
موسى ،وعبد المجيد بن عبد العزيز ،قال ابن جريج وأخبر عكن ابكن عبكاس -رضكي اهلل عنكه -أنكه قكال" :العمكرة واجبكة كوجكوب الحكج مكن اسكتطار
إلىه سبيال" السنن الكبرى ( ،)572 /4ح (.)8762
) (4البيهقككي :السككنن الكبككرى ( ) 12( ،)572 /4كتككاب الحككج ،بككاب مككن قككال بوجككوب العم كرة اسككتدالال بقككول اهلل تعككالى وأتم كوا الحككج والعم كرة هلل ،ح
(.)8763
محلة كبيرة بباداد (السمعاني :األنساب .)237/5

) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)247/17
) (6الحاكم :سؤاال السجزي للحاكم (ص.)65
) (7الخطيب البادادي :تاري باداد (.)244/2
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البيهقي إذا حدث عنه يقول :حدثنا من أصل
تكلم أهل المعرفة في رواية أبي عبد الرحمن السلمي حتى كان َ
سماعه( ،)1وقال ابن عبد الهادي :الحافظ الزاهد ،شي الصُّوِفية ،صنف وجمع ،وكتب العإلى والنازل ،وسكيل
الكدارقطني عكن أحكوال كثيكر مكن الككرواة ( ، )2وقكال الكذهبي :الحككافظ العكالم ال ازهكد ،شككي المشكاي  ،كتكب العكإلى
والنككازل ،ألككف "حقككائا التفسككير" فككيتى بمصككائب ،وتككيويال

( )3

الباطنيككة ،نسككيل اهلل العافيككة ،وقككد سككيل أبككا الحسككن
()4

الدارقطني عن خلا من الرجال سؤال عارف بهذا الشين  ،وقال ابن حجر :تكلموا فيه وليس بعمدة .

قلت :ضعيف.

ار ِث التَّ ِم ِ
َح َم َد ْب ِن ا ْل َح ِ
يم ُّي :ثقة حافظ فقيه ،سبق
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن أ ْ
 أْ
َح َم َد ِ
بن ُع َمَر ِ
َّارقُ ْط ِن ُّي :ثقة حافظ حجة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)180
بن َم ْه ِد ِّ
َ علِ ُّي ُ
بن أ ْ
ي الد َ
بن ص ِ
ِ
اع ِد ِ
بن َك ِات ٍب :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)166
َ ي ْح َيى ُ
بن ُم َح َّمد ِ َ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
اس ر ِ
ِ
ض َي اهللُ َع ْن ُه :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
 ع ْك ِرَم ُةَ ،م ْوَلى ْاب ِن َع َّب ِ َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)180

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)151بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)151
حديث رقم182:

ِ َّ ِ
الح ِاف ِظ ،أَخ َب َرنِي أ َُبو َعم ِرو ب ُن أَبِكي
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل)َ :وأَخ َب َرَنا أ َُبو َعبد الله َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
كام
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال :أَخ َب َرني ه َش ُ
َعب ُد الله ب ُن ُم َح َّمد ،ثنا اب ُن أَبي ُع َم َر ،ثنا ه َش ُ
()5
وق فَ ُه َو ِبا ْل ِخ َي ِ
يحَ ،ع ِن اب ِن أَبِي ُع َم َر(.)6
ار"َ ،رَواهُ ُمسلِم ِفي َّ
الص ِح ِ
س ِّي ُدهُ ُّ
فَ َذ َك َرهُ  ،إِال أََّنهُ قَ َ
الس َ
ال" :فَِإ َذا أَتَى َ
دراسة رجال ااسناد:
داكم :اامدام  ،الح ِ
ِ
ِ ِ
بن ع ْب ِد ِ
بن َح ْم ُد َوْيه ْبن نُ َع ْيم َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اهلل ِ
دافظُ،
َ
ي ،أ َُبو َع ْبدد اهلل َ
ُ م َح َّم ُد ُ َ
الن ْيسابور ّ
الح ُ
ش ْي ُخ المحد ِ
َّ ِ
مائة(.)7
س َن ِة ثَ َ
العالَّ َم ُةَ ،
ال ٍث َوأَْرَبع َ
ِّث ْي َنَ ،م َ
َُ
ات َ
الناق ُدَ ،
َجع َفكر ،ثنكا
القُرُد ِ
كي،
وس ُّ

) (1ابن تيمية :مجمور الفتاوى (.)243/13
) (2ابن عبد الهادي :طبقا علماء الحديث (.)244/3
) (3الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)166/3
) (4ابن حجر :لسان الميزان (.)92/7
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كي،
ُّوس
الس
كه
الل
كد
ب
ع
كو
َب
أ
و
و،
ر
م
ع
ي
ب
أ
َ
ن
ب
يد
ع
س
و
َب
أ
و
،
ن
س
ح
ال
ن
ب
ر
ك
ب
و
َب
أ
و
،
ظ
اف
ح
ال
ه
الل
د
ب
ع
و
َب
أ
ا
ن
ر
ب
َخ
أ
ى:
الكبر
) (5هو قول االمام البيهقي في السنن
ُّ
َُ َ
َ
َ ُ َُ َ
ََ َ ُ َ
ُ
ُ َ َ َُ َ
وب ،ثنكا َبحكر بكن َنصكر ،ثنكا بِشكر بكن َبككر ،ثنكا األَوَز ِ
السلَ ِم ُّيَ ،قالُوا :ثنا أَُبو ال َعب ِ
كيَ ،ع ِكن اب ِكن ِس ِ
ين ،ح َوأَخَب َرَنكا
الرح َم ِن ُّ
َوأَُبو َعب ِد َّ
اع ُّ
َّاس ُم َح َّم ُد ب ُن َيعقُ َ
كير َ
ُ ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
أَُبو َح ِازم ال َحافظُ ،ثنا أَُبو َبكر أَح َم ُد ب ُكن إِب َكراهيم ا ِ س َكماعيل ُّي ،أنكا أ َُبكو إِس َكح َ ِ
َّكان،
يم ب ُكن ُزَهيكر ال ُحل َكوان ُّي ،ثنكا َمك ُّ
كام ب ُكن َحس َ
يم ،ثنكا ه َش ُ
كي ب ُكن إب َكراه َ
اا إب َكراه ُ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
َعككن ُم َح َّمك ِكد بك ِكن ِسك ِ
كال :قَك َ
ينَ ،عككن أَبِككي هُ َريك َكرةَ ،قَك َ
صككاحبُهُ
كال َر ُسككو ُل اللَّك ِكه -صككلي اهلل عليككه وسككلم " :-ال تَلَقك َكوا ال َجلَك َ
كير َ
كب ،فَ َمككن تَلَقككاهُ فَاشككتََرى منككهُ َشككيًئا ،فَ َ
كوا " ،وِفككي ِرو َايك ِكة األَوَز ِ
كوا بِال ِخَيك ِ
بِال ِخَيك ِ
كار " السككنن الكبككرى ( )13( ،)569 /5كتككاب البيككور ،بككاب النهككي عككن تلقككي
كي " إِ َذا أَتَككى ُّ
كاء ُّ
اعك ِّ
السك َ
كار إِ َذا َجك َ
َ
السك َ َ
السلع)10917( ،
) (6البيهقي :السنن الكبرى ( )13( ،)569 /5كتاب البيور  ،باب النهي عن تلقي السلع  ،ح (.)10918
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)162/17
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()1
دي بد ِدن ِس د َنان ،أَبددو عمد ٍدرو ِ
ِّث ،الثِّقَ د ُة،
الح ْيد ِدر ُّ
الم َحددد ُ
ان بد ِدن َعلِد ِّ
َح َمد َدد بد ِدن َح ْمد َدد َ
ُ م َح َّمد ُدد بد ُ
دن أ ْ
ُ َْ
ي  ،اامددام ُ ،
دارعُِ َّ ،
اه ُد ،العا ِب ُد ،م ِ
الز ِ
ِّث ،الثِّ َقد ُةَّ ،
َّ
ارعَُّ ،
الب ِ
الب ِ
العا ِب ُدد،
الن ْح ُّ
الن ْح ُّ
الم َحدد ُ
اس َ
دويَ ،
ويَ ،
ُ ْ
الزاه ُددَ ،
سن ُد ُخَر َ
َ
ان ،اامدام ُ ،
م ِ
مائ ٍة(.)2
س َن ِة ِس ٍّ
س ْب ِع ْي َن َوثَالَ ِث َ
انَ ،م َ
اس َ
ُ ْ
ت َو َ
ات َ
سن ُد ُخَر َ
 ع ْب ُد ِ
دي ،أ َُبدو ُم َح َّم ٍدد َّ
بدن ِش ْديَرَوْيه ِ
الدر ْح َم ِن ِ
بدن ُم َح َّم ِدد ِ
ي :اامدام ،
داب ْو ِر ُّ
بدن َع ْب ِدد َّ
َس ٍدد القَُر ِش ُّ
اهلل ُ
س ُ
َ
الن ْي َ
بدن أ َ
ٍ ()3
الح ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
مائة .
س َوثَ َ
ال ِث َ
افظُ ،ال َف ِق ْي ُهَ ،م َ
َ
ات َ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
س ٍ
ي القُْرُد ْو ِس ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)3
ان األ َْزِد ُّ
بن َح َّ
ِ ه َ
ام ُ
شُ
 مح َّم ُد ُ ِ
صِ
ي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)3
ار ُّ
َُ
بن س ْي ِرْي َن األَ ْن َ

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)3بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ والحديث أخرجه ا مام مسلم في صحيحه من طريا هشام بن سليمان المخزومي.
حديث رقم183:

ِ
ِ
ِّ
ي ،ثنكا أَ ُبكو
كيرِاز ُّ
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا أ َُبو َنصر ُم َح َّم ُد ب ُن َعل ِّي ب ِكن ُم َح َّمكد الفَقيكهُ الش َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
كام ب ُكن
َعبد الله ُم َح َّم ُد ب ُن َيعقُ َ
يم ب ُن ُم َح َّمدَ ،و َعب ُد الله ب ُن ُم َح َّمدَ ،قاال :ثنا اب ُن أَبي ُع َم َر ،ثنكا ه َش ُ
وب ،ثنا إب َراه ُ
َن أ ََبا َبك ِر ب َن ُم َح َّم ِد ب ِن َعم ِرو ب ِن َحزم أَخ َب َرهُ ،أ َّ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج ،أَخ َب َرنِي اب ُن أَبِي ُح َسين ،أ َّ
َن ُع َم َر ب َن
ُسلَي َم َ
الرحم ِن ،عن ح ِد ِ
ِ
ِ ِ
يث أَبِي ُه َري َكرةََ ،ع ِكن َّ
َعب ِد ال َع ِز ِ
الر ُج ِدل
كي (ِ ")فدي َّ
النبِ ِّ
َ َ
يز أَخ َب َرهَُ ،عن َحديث أَبِي َبك ِر ب ِن َعبد َّ َ
ْه أ ََّن ُه لِص ِ
يحَ ،ع ِن اب ِكن أَبِكي
اح ِب ِه الَّ ِذي َب َاي َع ُه"َ .رَواهُ ُمسلِم ِفي َّ
الص ِح ِ
الَّ ِذي ُي ْع ِد ُم إِ َذا ُو ِج َد ِع ْن َدهُ ا ْل َمتَاعُ َوَل ْم ُيفَِّرق ُ
َ
ُع َم َر (.)4

دراسة رجال ااسناد:
()5
الن ْيسدابوري :اامددام  ،الحد ِ
ٍ
صد ٍدر ِّ
سد َن َة
دير ِازي
دافظُ ،ال َف ِق ْي ُ
دن َع ِل ِّ
دهَ ،مد َ
ُ م َح َّم ُدد ْبد ُ
َ
َّ ُ
دي ْبد ِدن ُم َح َّمددد ،أ َُبدو َن ْ
دات َ
الشد َ
َخ ْم ٍ
مائ ٍة(.)6
س َوثَالَ ِث َ
الكرم ِ
عدرف قَ ِدد ْيماًِ :ب ِ ِ
ف أَبو ع ْب ِد ِ
اهلل َّ
بن َي ْعقُ ْو ِب ِ
دان ِّي (:)7
س ُاب ْو ِر ُّ
ابدن األ ْ
َخ َدرِمَ ،وُي ُ
يُ ،
ُ م َح َّم ُد ُ
س َ ُ َ
الن ْي َ
بن ُي ْو ُ
دابن ْ َ
ِ
ِ
مائ ٍة(.)8
س َن َة أَْرَب ٍع َوأَْرَب ِع ْي َن َوثَ َ
ال ِث َ
الح َّج ُةَ ،م َ
الم ْتق ُنُ ،
اامام َ ،
ات َ
الحافظُ ُ
)ِ (1
ي :نسبة إلى الحيرة وهي بالعراا عند الكوفة ،وبخراسان بنيسابور (السمعاني :األنساب .)325 /4
الحي ِر ُّ
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)356/16
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)166/14
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

البيهقي :السنن الكبرى ( )15( ، )75 /6كتاب التفليس ،باب المشتري يفلس بالثمن ،ح (.)11248
ِّ
الش َيرِازي :نسبة إلى شيراز وهي قصبة فارس ودار الملك بها (السمعاني :األنساب .)217 /8
الذهبي :تاري ا سالم (.)145/9
ِ
الكرَمانِ ِّي :نسبة إلى والية كبيرة تشتمل على عدة بلدان منها الشيرجان وجيرف وغيرهما (السمعاني :األنساب .)58 /11
الذهبي :سير أعالم النبالء (.)469 /15
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بن إِ ْبر ِ
بن مح َّم ِد ِ ِ
ِ
اق َّ
بن ُم َع ِ
ي(.)1
س ُاب ْو ِر ُّ
س َح َ
اه ْي ُم ُ
 إِ ْبَراه ْي َم ِ ُ َ
اوَي َة ،أ َُبو إِ ْ
الن ْي َ
بن َعل ِّي ِ َ
قال عبد الاافر :شي مستور ثقة من أهل الصالح يقع ُكد علكى حانوتكه ويعتم ُكده النكاس ألمانتكه وديانتكه ،وقكال
الذهبي :وروى عنه البيهقي ،وكان أبوه من الصلحاء ،وجده أبو الحسن محدث وقته(.)2

قلت :ثقة.

 ع ْب ُد ِ
الر ْح َم ِن ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
بن ِش ْيَرَوْيه ثقة فقيه ،سبق
بن َع ْب ِد َّ
اهلل ُ
َ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
س ْي ٍن َّ
الن ْوَفلِ ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
َ ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي ُح َ
األنص ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
 أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزٍم
ار ُّ
َ
ان ْب ِن أَِبي ا ْل َع ِ
ُ ع َمَر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
اص :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
يز ْب ُن َمْرَو َ
بن الح ِ ِ
الم ْخُزْو ِم ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
بن َع ْب ِد َّ
 أ َُبو َب ْك ٍر ُ
الر ْح َم ِن ِ َ
ارث َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)182

قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)4بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ والحديث أخرجه ا مام مسلم في صحيحه من طريا هشام بن سليمان المخزومي.
حديث رقم184:

اهيم ب ِكن ي ِزي َكدَ ،كمككا أَخبرَنكا أَبكو عبك ِكد اللَّ ِكه الحك ِ
ِ ِ
كافظُ،
َ
َ ََ ُ َ
َ
قكال ا مكام أبككو بككر البيهقكي (رحمككه اهلل)َ :وقَكد ُرِو َ
ي َعكن إبك َكر َ
ِ
ِ
ِّي ،ثنا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ب ُن َنصر َّ
ام ب ُن
الضب ُّ
َ
صال ُح ب ُن مس َمار ،ثنا ه َش ُ
َح َّدثَني أ َُبو َسعيد أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّمد ب ِن َوكيع ،ثنا إب َراه ُ
ِ ِ ِ
كيَ ،عكن أَبِي ِكهَ ،عكن َج ِّكد ِه،
يدَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،عن َجع َف ِر ب ِكن ُم َح َّم ِكد ب ِكن َعلِ ٍّ
يم ب ُن َي ِز َ
ُسلَي َم َ
انَ ،ح َّدثَني إب َراه ُ
ده قَ ِ
داس ِم َ ِ ِ
اخ ُدر ِْ فَدأ َِّذ ْن ِفدي َّ
الن ِ
داط َع
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (ْ " :)
ال " :قَ َ
َعن َعلِ ٍّي ،قَ َ
دن اللَّ ُ
سدولِ ِه :لَ َع َ
دن اللَّده ال م ْدن َر ُ
الس ْدرِة "َ ،ه َك َذا َقاَلهُ َشي ُخ َنا ِفي َغرِائ ِب ُّ
الش ُيو ِخ(.)3
َ
ِّ َ
دراسة رجال ااسناد:
بن ع ْب ِد ِ
بن َح ْم ُد َوْيه َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اهلل ِ
ي :ثقة مصنف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)182
ُ م َح َّم ُد ُ َ
الن ْيسابور ّ
س ِدع ْي ٍد َّ
عصدم َة َّ
بدن ُرَم ْدي ِ ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
س ْدب ٍع َو َخ ْم ِس ْدي َن َوثَدالَ ِث
بدن
س ِدو ُّ
الن َخ ِع ُّ
يَ ،م َ
َح َم ُد ُ
 أْ
سد َن َة َ
دات َ
الن َ
دي ،أ َُبدو َ
َ
مائ ٍة(.)4
َ

) (1الذهبي :تاري ا سالم (.)163/9
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)163/9

) (3البيهقي :السنن الكبرى ( )29( ، )231 /6كتاب المزارعة  ،باب ما جاء في قطع السدرة  ،ح (.)11765
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)169/16
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()2
()1
وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس  ،والحكاكم  ،وزاد الحكاكم :الحكافظ المكيمون ،وقكال السكمعاني :ككان معكدوداً
فككي حفككاظ الحككديث( ،)3وضككعفه أبككو نعككيم( ،)4وأبككو زرعككة ِّ
الكشككي( ،)5وقككال الخطيككب :كككان معككدودًا فككي حفككاظ

الحككديث ،واألمككر عنككدنا بخككالف قككول أبككي زرعككة وأبككي نعككيم ،أي بخككالف تضككعيفهما -فإنككه كككان ثقككة ثبت كاً لككم

يختلككف شككيوخنا الككذين لقككوه فككي ذلككك( ،)6وقككال ابككن حجككر :وانمككا ضككعفه مككن ضككعفه ألنككه كككان زيككدي المككذهب

أيضا(.)7
يتظاهر به وقد تكلم بعضهم في روايته ً

قلت :ثقة حافظ.
ِ ِ
َّب ُّي.
ص ٍر الض ِّ
يم ْب ُن َن ْ
 إ ْبَراه ُ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ق
وف
الم ْعُر ُ
ص ُد ْو ٌ
بالصادقَِ :
َ ج ْعفَ ٍر ْب ِن ُم َح َّم ُد ْب ِن َعل ِّي ْب ِن ا ْل ُح َ
س ْي ِن ْب ِن َعل ِّي ْب ِن أَِبي طَال ٍب ،أ َُبو َع ْبد اهلل َ
ِ ِ
س َن َة ثَ َم ٍ
ان َوأَْرَب ِع ْي َن .بخ م.)8( 4
امَ ،م َ
ات َ
فَق ْي ٌه إ َم ٌ

وثقه الشافعي( ،)9وابن معين( ،)10وأحمد( ،)11وأبو حاتم( ،)12والنسائي ،وابن أبي خيثمة( ،)13وابن عكدي(،)14
ال يحتج بروايتكه مكا ككان مكن
وذكره ابن حبان في الثقا  ،وقال :كان من سادا أهل البي فقهاً وعلماً وفض ً
غير رواية أوالده عنه ألن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة ،وانما مرض القول فيه من مرض من أئمتنا لما
أروا في حديثه من رواية أوالده وقد اعتبر حد يثه من الثقا
عيينة ووهب بن خالد ودونهم فرأي

عنه مثل ابن جريج والثوري ومالك وشعبة وابن

أحاديثه مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث األثبا

ورأي

في رواية

ولده عنه أشياء ليس من حديثه وال من حديث أبيه وال من حديث جده ومن المحال أن يلزا به ما جنك

يكدا

غيره( ،)15وقال الساجي :كان صدوق ًا ميمون ًا ،إذا حدث عنه الثقا فحديثه مستقيم ،واذا حدث عنه من دونهم
اضطرب حديثه( ،)16وقال ابن المديني :سئل يحيكى بكن سكعيد القطكان عكن جعفكر بكن محمكد فقكال :فكي نفسكي
منه شيء في نفسي منه شيء ،قل  :فمجالد قال :مجالد أحكب إلكى منكه( ،)17وقكال الكذهبي معقبك ًا :هكذه مكن
زلقا يحيى القطان ،بل أجمع أئمة هذا الشين على أن جعف ار أوثا من مجالد ،ولم يلتفتوا إلى قول يحيى(،)1

) (1الخطيب البادادي :تاري باداد (.)210 /5
) (2ابن عساكر :تاري دمشا (.)343 /5
) (3السمعاني :األنساب (.)89/8

) (4الخطيب البادادي :تاري باداد (.)210 /5
) (5الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)96 /3

) (6الخطيب البادادي :تاري باداد (.)210 /5
) (7ابن حجر :لسان الميزان (.)600/1
) (8المزي :تهذيب الكمال (.)74/5

) (9ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)487/2

) (10ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)84

) (11أحمد بن حنبل :العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره (ص .)266
) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)487/2
) (13ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)102/2

) (14ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)131/2
) (15ابن حبان :الثقا

(.)269/4

) (16مالطاي :إكمال تهذيب الكمال (.)228/3
) (17المزي :تهذيب الكمال (.)74/5
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يحيى( ،)1وقال الذهبي أيضاً :مناقب جعفر كثيرة وككان يصكلح للخالفكة لسكؤدده وفضكله وعلمكه وشكرفه رضكي
اهلل عنككه ،وقككد كككذب

عليككه الرافضككة ونسككب

إلى كه أشككياء لككم يسككمع بهككا كمثككل كتككاب الجفككر وكتككاب اخككتالج

االعضاء ونس موضوعة .ومحاسنه جمة (.)2

قلت :ثقة.

اقرِ :ثقَ ٌة فَ ِ
اش ِم ُّي ،أَبو جعفَ ٍر ِ
طالِ ٍب اله ِ
بن َعلِ ِّي ِ
سد َن َة
س ْي ِن ْب ِن َعلِ ِّي ْب ِن أَِبي َ
اض ٌلَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
َ
ُ َْ
َ
ات َ
بن ا ْل ُح َ
الب ُ
شَرةَ .ع (.)3
ض َع َع ْ
ِب ْ
دت عا ِب ٌدد فَ ِق ْيدهٌ فَ ِ
ِ
ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب اله ِ
بن َعلِ ِّي ِ
دات
اضد ٌلَ ،م َ
اش ِدم ُّيَ ،زْي ُ
س ْي ِن ُ
َ علِ ُّي ُ
العا ِبدد ْي َن :ثقَد ٌة ثَْب ٌ َ
بن ُ
َ
دن َ
الح َ
ٍ
س ِع ْي َنَ ،وِقْي َلَ :غ ْير َذلِ َك ع (.)4
س َن َة ثَالَث َوِت ْ
َ
تخريج الحديث:
قلت :لم أقف له على تخريج.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده غريب م ن حديث إبراهيم بن يزيد تفرد به عن جعفر بن محمد بن علي ،عن أبيه ،عن جده،
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علي ًا -رضي اهلل عنه.)5(-
حديث رقم185:

كي الح ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
كافظُ ،ثنكا
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل)َ :وأَخ َب َرَنا أ َُبو َعبد الله ال َحافظُ ،أنبي أ َُبو ال ُح َسي ِن ب ُكن َعل ٍّ َ
ِ
ِ
ِ
ان ب ِن ُخ َزي َمةَ ِّ
كام ب ُكن
الد َين َوِر ُّ
ي أ َُبو َبكر ،ثنا أ َُبو ُع َبيد ال َمخ ُزو ِم ُّي َس ِع ُ
ُم َح َّم ُد ب ُن عم َر َ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن ،ثنكا ه َش ُ
ِ ِ ِ
كيَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن ِد َينكارَ ،ع ِكن ال َح َس ِكن ب ِكن ُم َح َّمكدَ ،عكن
يم ب ُن َي ِزي َكد ال َم ِّك ُّ
ُسَلي َم َ
انَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،ح َّدثَني إب َراه ُ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
أَبِ ِ
َّ
يم ب ُكن
ال أ َُبو َعلِ ٍّيَ :ه َك َذا َق َ
يهَ ،عن َعلِ ٍّيَ ،ف َذ َك َرهَُ .ق َ
ال َل َنا َه َذا الشي ُ َ ،واب ُن ُج َريج في إس َناده َوهمَ ،وَرَواهُ إب َكراه ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يم ب ِكن َي ِزي َكدَ ،ولَكم َيكذ ُك ِر اب َكن ُج َكريج ِفكي إِس َكن ِاد ِه َو ُه َكو َّ
الص َكوا ُ
ال ُمنذ ِرَ ،عن ه َشام ب ِن ُسلَي َم َ
ب َ ،وَرَواهُ
انَ ،عكن إب َكراه َ
ِ ِ
ِ
ِ
يدَ ،عن َعم ِرو ب ِن ِد َينارَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن َعلِ ٍّي ُمر َسالَ ،وَرَواهُ َعلِ ُّي ب ُكن ِه َش ِكام
يم ب ِن َي ِز َ
َعل ُّي ب ُن ثَاب َ ،عن إب َراه َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ال ُخ ِ
ان األَح َكو ِلَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن ُش َكعيبَ ،عكن أَبِي ِكه،
وز ِّ
يَ ،عن َعم ِكرو ب ِكن د َينكارَ ،و ُسكَلي َم َ
اب ِن ال َب ِريدَ ،عن إب َراه َ
كيَ ،ع ِكن َّ
كال أ َُبكو
النبِ ِّ
َعن َج ِّد ِهَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن أَوس الثَّقَ ِف ِّ
كال " :إِال ِمكن َزرر " ،قَ َ
كي -صكلي اهلل عليكه وسكلمَ -وقَ َ
ِ
علِ ٍّي الح ِافظُ :ح ِد ُ ِ ِ
ال َّ
َّاحَ ،عن
الشي ُ َ :وَرَواهُ ال ُمثََّنى ب ُن َّ
الصب ِ
ض ِعيفَ ،ق َ
يم ب ِن َي ِز َ
يم َ
َ
َ
َ
يد ُمضطَ ِربَ ،وِاب َراه ُ
يث إب َراه َ
()6
َعمروَ ،عن أَبِي َجع َفر .
دراسة رجال ااسناد:
بن ع ْب ِد ِ
بن َح ْم ُد َوْيه َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اهلل ِ
ي :ثقة مصنف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)183
ُ م َح َّم ُد ُ َ
الن ْيسابور ّ

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)255/6
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)828/3

) (3المزي :تهذيب الكمال (.)136/26
) (4المزي :تهذيب الكمال (.)382/20

) (5ابن أبي حاتم :المراسيل (ص .)139

) (6البيهقي :السنن الكبرى ( )29( ، )231 /6كتاب المزارعة  ،باب ما جاء في قطع السدرة  ،ح (.)11766
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ِ
اود ،أ َُبو َعلِ ٍّي َّ
بن َي ِزْي َد ِ
بن َعلِ ِّي ِ
َحد ال ُّنقَ ِاد،
س ُاب ْو ِر ُّ
ت ،أ ُ
بن َد َ
العالَّ َم ُة ،الثَّْب ُ
س ْي ُن ُ
يَ ،
ُ 
الحافظُ ،اامام َ ،
الن ْي َ
الح َ
ِ
مائ ٍة (.)1
عين َوثَ َ
ال ِث َ
س ٍع َوأَْرَب َ
َم َ
س َن َة ت ْ
ات َ
ِ
السلَ ِم ُّي َّ
صالِ ِ ِ
بن ُخَزْي َم َة ِ
اق ِ
الح َّج ُة ،الفَ ِق ْي ُه،
س ُاب ْو ِر ُّ
بن َب ْك ٍر ،أ َُبو َب ْك ٍر ُّ
س َح َ
ُ م َح َّم ُد ُ
الحافظُُ ،
يَ :
بن إِ ْ
الن ْي َ
بن َ
ِ
مائ ٍة ،ع َ ِ
ِ
اا ْ ِ ِ
ش ْي ُخ ِ
س َن ًة (.)2
س َن َة إِ ْح َدى َع ْ
َ
ام األ َِئ َّم ِةَ ،م َ
شَرةَ َوثَالَث َ َ
اش ت ْ
سعاً َوثَ َمان ْي َن َ
ات َ
سالَم ،إ َم ُ
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
 إِ ْبر ِ
ي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)29
بن َي ِزْي َد القَُر ِش َّي ال ُخ ْو ِز ُّ
اه ْي ُم ُ
َ
بن ِد ْي َن ٍ
ار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
بن َعلِ ِّي ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)8
بن ُم َح َّم ُد ُ
س ُن ُ
َ 
الح َ
بن َعلِ ِّي ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)138
ُ م َح َّم ُد ُ

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)84

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن إبراهيم بن يزيد القرشي متروك الحديث ،وابن جريج فكي هكذا ا سكناد وهكم ،وقكد
اضطرب إبراهيم بن يزيد فيه ،وذكر ا مام البيهقي وجوه اضطرابه ،وهي الوجه األول :الذي رواه إبراهيم بن

ا لمنذر عن هشام بن سليمان المخزومي عن إبراهيم بن يزيد ،ولم يذكر ابن جريج ،وقد أخرج هذا الوجه أبكي
نعيم في الحلية ،) 179\3( ،من طريا إبراهيم بن المنذر به ،والطب ارنكي فكي المعجكم األوسكط ،)186\4( ،ح

( ،) 3932مككن طريككا هشككام بككن سككليمان المخزومككي بككه ،والطحككاوي فككي شككرح مشكككل ا ثككار ،)430\7( ،ح
( ) 2981و من طريا إبراهيم بن المنكذر بكه وعنكد دون ذككر " محمكد بكن الحنفيكة" ،وأمكا الوجكه الثكاني :الكذي
رواه على بن ثاب

عن إبراهيم بن يزيد ،عن عمرو بن دينار عن محمد بن على مرسالً ،لم أقف عليه ،وأما

الوجككه الثالككث :الككذي رواه علككي بككن هشككام بككن البريككد عككن إب كراهيم بككن يزيككد ،عككن عمككرو بككن دينككار ،وسككليمان
األحوال ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه عن جده ،عن عمرو بن أوس الثقفي فيخرجه الطبراني في المعجكم

الكبير ،)41/16( ،ح ( ،)86من طريا علي بن هشام به ،ونقكل البيهقكي عكن أبكو علكي َّ
النيسكابوري الحكافظ

أنه قال" :حديث إبراهيم بن يزيد مضطرب ،وابراهيم ضعيف" ،وقال الطحاوي :إبراهيم بن يزيد ،ليس بحجكة،
بل أهل ا سناد يضعفون روايته في هذا ،وفي غيره.

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)51/16

) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)365/14
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حديث رقم186 :

ِ
الصكفَّ ُار ،ثنكا
ان ،أنبكي أَح َم ُكد ب ُكن ُع َبيكد َّ
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل)َ :وأَخ َب َرَنا َعل ُّي ب ُن أَح َم َد ب ِن َعب َكد َ
َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اد ب ُن ال َخلِ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّي ،ثنا اب ُن ُج َريجَ ،عن َعب ِد
يل التُّستَ ِر ُّ
ِزَي ُ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
يم ب ُن ال ُمنذ ِرَ ،حدثَني ه َش ُ
ي ،ثنا إب َراه ُ
اللَّ ِه ب ِن َعم ِرو ب ِن ال َع ِ
ان أ ََّو َل َما
ول اللَّ ِه ،إَِّنا َنس َمعُ ِمن َك َفتَي َذ ُن لِي َفيَكتُُبهَا َق َ
الَ " :يا َر ُس َ
اصَ ،ق َ
الَ " :ن َعم "َ ،ف َك َ
ٍِ
شدرطَ ِ ِ
ف
ب بِ ِه َر ُسو ُل اللَّ ِه صلي اهلل عليه وسلم إِلَكى أَه ِكل َم َّككةَ " :ال َي ُج ُ
سدلَ ٌ
َكتَ َ
ان فدي َب ْي ٍدع َواحددَ ،وال َب ْيدعٌ َو َ
دوز َ ْ
شرةَ َدر ِ
ض َ َّ
اه َم فَ ُه َو َع ْب ٌد " ،أَو "
َم ًعاَ ،وال َب ْيعُ َما َل ْم ُي ْ
ض َم ْنَ ،و َم ْن َك َ
ان ُم َكاتًَبا َع َلى ِم َائ ِة ِدْرَهٍم فَ َق َ
اها ُكل َها إِال َع َ َ َ
اها ُكلَّ َها إِال أُوِق َّي ًة فَ ُه َو َع ْب ٌد "(.)1
ض َ
َعلَى ِم َائ ِة أُوِق َّي ٍة فَقَ َ
دراسة رجال ااسناد:
ي(َّ :)2
بدن ال َف َدر ِِ ِ
ان ِ
س ِدع ْي ِد ِّ
ِّث،
َه َدو ِاز ُّ
الش ْديَر ِاز ُّ
الم َحدد ُ
س ِدن األ ْ
َح َم َد ْب ِدن َع ْب َدد َ
َ ع ِل ُّي ْب ُن أ ْ
ي ،أ َُبدو َ
الح َ
بدن َ
الش ْدي ُخُ ،
مائة(.)3
َّ
س َع ْ
شَرةَ َوأَْرَبع َ
الص ُد ْو ُ
قَ ،م َ
س َن َة َخ ْم َ
ات َ
الصفَّار :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)146
بن عبيد بن إسماعيل َّ
َح َم ُد ُ
 أْ
()4
اد ْب ُن ا ْل َخلِ ِ
مائتَْي ِن(.)5
س َن َة ِس ٍّ
ستَ ِر ُّ
ت َوثَ َم ِان ْي َن َو َ
ِ زَي ُ
س ْه ٍلَ ،م َ
يل التُّ ْ
ات َ
ي  ،أ َُبو َ
قال الدارقطني :ال بيس به (.)6
قلت :صدوا.
الحَز ِ
بن الم ْن ِذ ِر ِ
ِ
ام ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
 إِ ْبَراه ْي ُم ُ ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ

تخريج الحديث:

-1تاري دمشا ،) 260/31( ،من طريا هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عطكاء بكن السكائب عكن عبكد
اهلل بن عمرو بن العاص-رضي اهلل عنه -به ،مختص ًار.

-2س ،)53/5( ،ح( ) 18( ،)5010كتاب العتا ،باب ذكر االختالف على علي في المكاتب يؤدي بعض
كتابته ،وحب ،)161/10( ،ح( ،) 4321كتاب العتا ،باب االخبار عن كيفيكة الكتابكة للمكاتكب ،مكن طريكا
الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء بن السائب عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص به ،مثله ،والوليد بن

مسلم-مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن الحديث.

قال النسائي :هذا الحديث منكر ،وهو عندي خطي ،وذكره عبد الحا في أحكامه من جهكة النسكائي ،ثكم قكال:

كماعا
وعطاء هو الخراساني ،ولم يسمع من عبد اهلل بن عمرو شكيئاً ،ولكم أجكد أح ًكدا ذككر لعطكاء الخ ارسكاني س ً
من عبد اهلل بن عمرو ،انتهي.
) (1البيهقي :السنن الكبرى ( )72( ،)545/10كتاب المكاتب ،باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ،ح (.)21640
ي :نسبة الى األهواز وهي بلدة يقال لها ا ن سوا األهواز وكان
) (2األَه َو ِاز ُّ

عامرة وقد خرب أكثرها (السمعاني :األنساب .)395/1

) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)398 /17
) (4التُّستَِري :نسبة الى تستر بلدة من كور األهواز من بالد خوزستان (السمعاني :األنساب .)51/3
) (5الخطيب البادادي :تاري باداد (.)483/8
) (6الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (ص.)117
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وقال الزيلعي :وأعلم أن النسائي وابن حبكان لكم ينسكباه -أعنكي عطكاء ،-وذككره ابكن عسكاكر فكي "أط ارفكه" فكي
ترجمكة عطككاء بكن أبككي ربكاح عككن عبكد اهلل بككن عمكرو ،لككم يكذكر فككي كتابكه لعطككاء الخرسكاني عككن عبكد اهلل بككن

عمرو شيئاً ،وكينه وهم في ذلك ،فقد ذكر عبد الحا أنه عطاء الخرساني ،وهو جاء منسوباً في مصنف عبد

الرزاا ح( ،)15735فقال :أخبرنا ابكن جكريج عكن عطكاء الخ ارسكاني ،عكن عبكد اهلل بكن عمكرو ،عكن النبكي -
صلى اهلل عليه وسلم -فذكره .أي :قصة المكاتب (.)1

وجاء في هامش األصل الخطي لك "موارد الظم ن" (ص )271ح( ،)1108ما نصكه :مكن خكط شكي ا سكالم

الحافظ ابن حجر رحمه اهلل :هو في النور " "69من القسم الثالث ،وقد قال النسائي في العتا بعد أن أخرجه:
عطاء هو الخرساني ،ولم يسمع من عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وال أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ البن جريج لم يلا أحدًا من الصحابة ،وجكاء عكن ابكن جكريج عكن عطكاء بكن السكائب

موصالً ،وسمار ابن جريج ضعيف ،وعطاء لم يسمع من عبد اهلل بن عمرو بن العاص شيئاً( ،)2وقال ا مام

البيهقي :كذا وجدته ،وال أراه محفوظ ًا.
حديث رقم187:

اَ ،عكن
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَناهُ أ َُبو َعب ِد اللَّ ِه ال َح ِافظَُ ،ق َ
الَ :ح َّدثََنا أ َُبكو َبك ِكر ب ُكن إِس َكحا َ
ِ
كال :أَخ َب َرنِكي
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُجك َريجَ ،ق َ
الَ :ح َّدثََنا اب ُن أَبِي ُع َم َرَ ،ق َ
َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُم َح َّمدَ ،ق َ
ام ب ُكن ُسكَلي َم َ
الَ :ح َّدثََنا ه َش ُ
َن أَبا بك ِر بن مح َّم ِد ب ِن عم ِرو ب ِن حزم أَخبره ،أَ َّن عمر بكن عب ِكد الع ِزي ِكز ح َّدثَكه ،عكن ح ِكد ِ
يث
َ ُ َ َ
ُ ََ َ َ
َ
َ
َ َُ
اب ُن أَبِي ُح َسين ،أ َّ َ َ
ََ ُ
َ
الرح َم ِنَ ،عن أَبِي ُه َري َرةََ ،ع ِن َّ
داع َولَ ْدم
أَبِي َبك ِر ب ِن َعب ِد َّ
النبِ ِّي (ِ ")في َّ
الر ُج ِل الَّ ِذي ُي ْع ِد ُم إِ َذا َو َج َد ِع ْن َدهُ ا ْل َمبتَ َ
ْه أ ََّن ُه لِص ِ
يحَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َر(.)3
اح ِب ِه الَّ ِذي َبا َع ُه "َ ،وَرَواهُ ُمسلِم ِفي َّ
الص ِح ِ
ُي َفِّرق ُ
َ
دراسة رجال ااسناد:
بن ع ْب ِد ِ
بن َح ْم ُد َوْيه َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اهلل ِ
ي :ثقة مصنف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)182
ُ م َح َّم ُد ُ َ
الن ْيسابور ّ
ِ ()4
بن َي ِزْي َدد ،أ َُبدو َب ْك ٍدر َّ
ب ِ
اق ِ
العالَّ َمد ُة،
داب ْو ِر ُّ
وفِ :ب ِّ
الم ْع ُدر ُ
س َح َ
َح َم ُد ُ
 أْ
س ُ
بن أ َُّي ْو َ
بن إِ ْ
الص ْدبغ ِّي  ،اامدام َ ،
الن ْي َ
ي َ
ِ
ش ْي ُخ ِ
مائ ٍة(.)5
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوأَْرَب ِع ْي َن َوثَ َ
سَ
الم َحدِّثَ ،
ال ِث َ
المَ ،م َ
اا ْ
ات َ
الم ْفتيُ ،
ُ
 ع ْب ُد ِ
الر ْح َم ِن ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
بن ِش ْيَرَوْيه :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)183
بن َع ْب ِد َّ
اهلل ُ
َ





بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
س ْي ٍن َّ
الن ْوَفلِ ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أَِبي ُح َ
األنص ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َحْزٍم
ار ُّ
َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1الزيلعي :نصب الراية (.)143/4

) (2العالئي :جامع التحصيل (ص.)229

) (3البيهقي :معرفة السنن وا ثار ( )15( ،)245/8كتاب التفليس  ،باب التفليس ،ح (.)11816
) (4الصِّب ِا ِّي :نسبة إلى الصب والصباغ وهو ما يصب به من األلوان (السمعاني :األنساب .)276 /8
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)166/14
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ان ْب ِن أَِبي ا ْل َع ِ
ُ ع َمَر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
اص :ثقة ميمون ،سبق
يز ْب ُن َمْرَو َ
بن الح ِ ِ
الم ْخُزْو ِم ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)4
بن َع ْب ِد َّ
 أَُبو َب ْك ٍر ُ
الر ْح َم ِن ِ َ
ارث َ

ترجمته ،حديث رقم (.)4

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)4بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده صحيح؛ ألن رواتكه ثقكا  ،والحكديث أخرجكه ا مكام مسكلم فكي صكحيحه مكن طريكا هشكام بكن

سليمان المخزومي.
حديث رقم188:

ادةَ ،حدثنا أَبو الفَض ِل أَحم ُد بن إِسم ِ
يل ب ِكن
اع َ
قال ا مام أبو بكر البيهقي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا أ َُبو َنص ِر ب ُن قَتَ َ
ُ
َ ُ َ
اهيم ب ِن عب ِد ِ
اهلل ،أخبرنا يعقُوب بن حمي ِكد ب ِكن َك ِ
ِ ِ
اسكبَ ،عكن ِه َش ِكام
َيح َيى ب ِن َح ِازم األَزِد ُّ
َ
َ ُ ُ َُ
ي ،أخبرنا أَح َم ُد ب ُن إب َر َ
ِ
ِ
ب ِن سَليمان ب ِن ِعك ِرم َة ،عن إِسم ِ
يعاَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ ،أ َّ
َن
يل ب ِن َرِافعَ ،عن َس ِعيد ال َمق ُب ِر ِّ
اع َ
َ َ
ُ َ َ
يَ ،وِزيد ب ِن أَسَل َم َجم ً
َ
ِ
آن فَقَ ِ
اء اللَّْي ِل َو َّ
الن َه ِ
َّ
امدهُ َخلَطَدهُ اهللُ ِبلَ ْح ِم ِده
النبِ َّي ( )قَ َ
ام ِبه آ َن َ
ارَ ،وُيح ُّدل َح َال لَدهُ َوُي َح ِّدرُم َحَر َ
كالَ " :م ْن قََأرَ ا ْلقُْر َ َ
ِ
بُ ،ك ُّدل
يجدا ،فَقَدا َلَ :يدا َر ِّ
يق َّ
آن لَ ُ
َوَد ِم ِهَ ،و َج َعلَ ُه َرِف َ
دان ا ْلقُ ْدر ُ
ام ِدة َك َ
السفََرِة ا ْل ِكَرِام ا ْل َبَرَرِةَ ،وِا َذا َك َ
ده َح ِج ً
دان َي ْدوُم ا ْلق َي َ
عِ
داء اللَّْي ِدل َوآنداء َّ
الن َه ِ
الد ْن َيا َيأْ ُخ ُذ ِب َع َملِ ِه ِم َن ُّ
ام ٍل َي ْع َم ُل ِفي ُّ
دار فَ ُي ِح ُّدل َح َ لدى
دوم ِف َّ
الد ْن َيا إَِّال فُ َال ن َك َ
َ
دي آ َن َ
دان َيقُ ُ
ِ
ِ
ب فَأ ْ ِ ِ
ويحِّرم حر ِ
ِ
ام ِدة ،ثُ َّدم َيقُدو ُلَ :ه ْدل
امي ،فَ َيقُدو ُلَ :يدا َر ِّ
َعطده ،فَ ُيتَِّو ُجدهُ اهللُ تَ َ
داِ ا ْل ُم ْلدكَ ،وَي ْك ُ
سدوهُ م ْدن ُحلَدل ا ْل َكَر َ
َ ُ َ ُ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رِ
يه اهللُ َعَّز َو َج َّل ا ْل ُم ْل َك ِب َيمينه َوا ْل ُخ ْل َد ِبش َماله ،ثَُّم
يت؟ فَ َيقُو ُلَ :يا َر ِّ
ْض َل م ْن َه َذا ،فَ ُي ْعط ُ
ض َ
ب لَ ُه في أَف َ
ب ،أَْر َغ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيقُو ُلَ :ن َع ْم َيا َر ِّ
َخ َذهُ َب ْع َد َما َي ْد ُخ ُل في ِّ
َع َ
الس ِّن ،فَأ َ
بَ ،و َم ْن أ َ
دت م ْن ُ
َخ َذهُ َو ُه َو َي ْن َفل ُ
ُي َقا ُل َل ُهَ :ه ْل َرض َ
ده أ ْ
طداهُ
يت؟ َ
َجَرهُ َمَّرتَْي ِن" (.)1
اهللُ أ ْ
دراسة رجال ااسناد:
 عمر ِ ِ
الن ْع َم ِاني(َّ ،)2
ص ٍر ُّ
بن ُع َمَر ِ
الع ِزْي ِز ِ
ي.
س ُاب ْو ِر ُّ
بن قَتَ َ
ادةَ ،أ َُبو َن ْ
الن ْي َ
بن َع ْبد َ
ُ ََ
ّ
()3
قال الحافظ ابن حجر في "األمالي المطلقة" ،بعد أن ساا حكديثًا مكن طريقكه :إسكناده حسكن  ،وقكال البيهقكي
صحيح السمار(.)4

عنه.

قلت :ثقة ،قد أكثر البيهقي المرويا
ااسددم ِ
دن إِسددم ِ
دازِم أ َُبددو الفَ ْ ِ
اعْيلِي(َّ ،)5
س د َن َة ثَ َمد ٍ
اعْي َل بد ِدن َي ْح َيددى بد ِدن َحد ِ
دان
داب ْو ِر ُّ
يَ ،مد َ
 أْ
سد ُ
دات َ
الن ْي َ
ضددل ِ ْ َ
َح َمد ُدد بد ُ ْ َ
ّ
مائ ٍة (.)6
َو َخ ْم ِس ْي َن َوثَ َ
ال ِث َ
قال أبو عبد اهلل الحاكم :من وجوه نيسابور ،وأوالد العرب(.)7
قلت :صدوا.

) (1البيهقي :شعب ا يمان ( ، )375/3ح ( )19( ، )1836تعظيم القرآن ،فصل في إدمان تالوة القرآن.
)ُّ (2
النع َمانِي :نسبة إلى بلدة على شط الدجلة يقال لها :النعمانية بين باداد وواسط (السمعاني :األنساب .)143/13
) (3ابن حجر :األمالي المطلقة (ص.)25

) (4البيهقي :السنن الكبرى (.)406/10
) (5ا ِ سم ِ
اعيلِي :نسبة الى جماعة اسمهم إسماعيل (السمعاني :األنساب .)239/1
َ
) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)122/8
) (7الحاكم :تاري نيسابور (ص.)76
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بن ع ْب ِد ِ
ِ
دي(ِ ،)1
اهلل ِ
ين
ابدن َ
ان ،أ َُبو َب ْك ٍر الثَّ َق ِف َّ
س ِدع َ
شدا َذ َوْيهَ ،م َ
س َ
َح َم ُد ُ
 أْ
بن إِ ْبَراه ْي َم ِ َ
سد َن َة إِ ْح َددى َوِت ْ
دات َ
بن َك ْي َ
َو ِم َائتَْي ِن(.)2

قال أبو الشي ( ،)3وأبو نعيم األصكبهاني ( : )4أدركتكه ولكم أكتكب عنكه ،ككان يحكدث مكن حفظكه ،لكيس بكالقوي،
وقال الذهبي :لينه ابن مردويه(.)5

قلت :ليس بالقوي.

بن َك ِ
بن ُح َم ْي ِد ِ
اس ٍب :صدوا ربما وهم ،سبق
ب ُ
َ ي ْعقُ ْو ُ
 إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َر ِافع ْب ُن ُع َوْي ِمر :ضعيف ،سبق ترجمته حديث رقم (.)30
َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)95
الم ْق ُبر ُّ
س َ
س ِع ْي ُد ُ
سع ْيد َك ْي َ
بن أَبي َ
َ 
ان َ
ي :ثقة حجة ،سبق ترجمته حديث رقم (.)131
الع َم ِر ُّ
الع َد ِو ُّ
َ زْي ُد ُ
بن أ ْ
ي ُ
َسلَ َم َ
تخريج الحديث:
ترجمته حديث رقم (.)30

-1األباطيل ،)344/2( ،ح( ،) 686كتاب الزينة واألدب ،بكاب فكي أن القكرآن قكديم غيكر مخلكوا وال مكروب،
من طريا محمد بن عبيد المحاربي عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري به ،وقال الجورقاني :هذا حديث

باطل ألن محمد بن عبيد المحاربي لم يسمع إسماعيل بن رافع ولم يره.

درجة إسناد الحديث:

()6

الحديث إسناد ضعيف ،ألن في اسناده ثالث علل :األولى :زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة  ،والثانية:
إسماعيل بن رافع ضعيف ،والثالثة :هشام بن سليمان المخزومي وهم في الحديث.

حديث رقم189:

انَ ،ح َّكدثََنا ال َح َسك ُكن
قكال ا مككام أبكو عمككر بكن عبككد البكر القرطبككي (رحمكه اهلل) :أَخ َب َرَنككا َعب ُكد الك َّكرح َم ِن ب ُكن َمككرَو َ
ِ
ِ
كام
انَ ،ح َّكدثََنا ُم َح َّم ُكد ب ُكن َيح َيكى ب ِكن أَبِكي ُع َم َكر ،قَ َ
َيح َيى ال َقل ُزِم ُّيَ ،ح َّدثََنا أَح َم ُد ب ُن َزيد ب ِكن َمكرَو َ
كالَ :ح َّكدثََنا ه َش ُ
ِ
ِ
َن َّ ِ
صةُ ،أ َّ
َّالم:
انَ ،و َعب ُد ال َم ِج ِيدَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َن ِافعَ ،ع ِن اب ِن ُع َم َرَ ،ق َ
ُسلَي َم َ
الَ :ح َّدثَتني َحف َ
النب َّي َعلَيه الس ُ
" أَمر أَْزواج ُه أ ْ ِ
ت َه ْد ِيي،
ام َح َّج ِة ا ْل َوَد ِ
صةَُ ،ف ُقل ُ َ :ما َيم َن ُع َك أَن تَ ِح َّل َق َ
ال :إِِّني َقَّل ْد ُ
ََ َ َ
اعَ ،قاَل َ :حف َ
َن َي ْحل ْل َن َع َ
()7
ْسي ،فَال أ ِ
ت أر ِ
َح ُّلَ ،حتَّى أَْن َحَر َه ْد ِيي" .
َوَل َّب ْد ُ َ
دراسة رجال ااسناد:
)
8
(
المطَِّرف القَ َن ِ
ان ِ
ان إِ َماماًُ ،متَفَ ِّنناً،
بن َع ْب ِد َّ
َ ع ْب ُد َّ
العالَّ َم ُة ،القُ ْد َوةُ َو َك َ
بن َمْرَو َ
الر ْح َم ِن ُ
ازِع ُّي َ :
الر ْح َم ِن ،أ َُبو ُ
مائة ،ع ْن ِث ْنتَْي ِن و ِ
حِ
س َن ًة(.)9
س َن َة ثَ َ
ال َ
ث َع ْ
افظاًَ ،م َ
شَرةَ َوأَْرَبع َ َ
َ
س ْبع ْي َن َ
َ َ
ات َ
بك ُكن
ب ُكن

) (1الثََّق ِفي :نسبة إلى ثقيف وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ابكن عكيالن وقيكل إن اسكم ثقيكف قسكي
نزلوا الطائف وانتشروا في البالد في االسالم (السمعاني :األنساب .)139/3
) (2ابن حجر :لسان الميزان (.)397/1
) (3أبو نعيم األصبهاني :طبقا

المحدثين بيصبهان والواردين عليها (.)341/3

) (4أبو نعيم األصبهاني :أخبار أصبهان (.)142/1
) (5الذهبي :ميزان االعتدال (.)80/1

) (6ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)244/3

) (7ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)298/15
) (8القََن ِازِع ُّي :نسبة إلى ضيعة من بالد المارب (الداوودي :طبقا المفسرين .)294 /1
) (9الذهبي :سير أعالم النبالء (.)342/17
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س ِن ا ْل َق ْلُزِم ُّي (.)1
س ُن ْب ُن َي ْح َيى ُ
بن َ
الح َ
 ا ْل َح َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
ان.
َح َم ُد ْب ُن َزْي ِد ْب ِن َمْرَو َ
 أْ
قلت :لم أقف له على ترجمة.

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ضي َّ
ِ
الل ُه َع ْن ُه :ثقة ثب فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ ناف ٍعَ ،موَلى ْابن ُع َمر َر َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)1

درجة إسناد الحديث:

أتوقف عن الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه الحسين بن يحيي القلزمكي ،وأحمكد بكن زيكد بكن مكروان لكم

أقككف لهمككا علككى جككرح أو تعككديل ،والحككديث أخرجككه ا مككام مسككلم فككي صككحيحه مككن طريككا هشككام بككن سككليمان
المخزومي.

حديث رقم190:

كال :ح َّكدثََنا َق ِ
ِ
اس ُكم ب ُكن
انَ ،ق َ َ
قال ا مام أبو عمر بن عبد البر القرطبي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َعب ُكد ال َكو ِارث ب ُكن ُسكف َي َ
ِ
وسكى
الَ :ح َّدثََنا أَبِي ،قَ َ
الَ :ح َّدثََنا أ َُبو َيح َيى ب ُن أَبِي َم َسَّرِة ،قَ َ
أَص َب َ ،قَ َ
الَ :ح َّدثََنا ه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عكن ُم َ
()2
الَ " :كا َن رسو ُل اللَّ ِه ( )ي ْق أرُ ِفي ا ْل ِع ِ
يد :بدد
ب ِن ُع َبي َدةََ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن َعم َرةَ ب ِن َع َ
طاء َ ،ع ِن اب ِن َعبَّاسَ ،ق َ
َ ُ
ََ
يث ا ْل َغ ِ
اش َي ِة "(.)3
اك َح ِد ُ
َع َلى َوِفي الثَّ ِان َي ِة :بد َه ْل أَتَ َ
اس َم َرِّب َك األ ْ
س ِّب ِ ْ
َ
دراسة رجال ااسناد:
بدن ج ْبدرو َن ،أَبدو القَ ِ
الح ِب ْي ِدب ،الم َحدد ُ ِّ
العدالِ ُم،
اس ِدم القُْرطُِب ُّ
سد ْف َي َ
الو ِار ِث ُ
دب ِب َ
الملَقَّ ُ
ُ
ان ِ ُ ُ ْ
ِّث ،الثقَد ُةَ ،
بن ُ
َ ع ْب ُد َ
ُ
ديُ ،
الز ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
َّ
مائ ٍة(.)4
س ِع ْي َن َوثَ َ
ال ِث َ
اه ُدَ ،م َ
س َوِت ْ
ات َ
دي :اامددام  ،الحد ِ
دف بد ِدن َن ِ
ِ
دافظُ،
سد َ
دي القُْرطُِبد ُّ
اصد ٍ  ،أ َُبددو ُم َح َّمد ٍدد األَ ْن َدلُ ِسد ُّ
 قَاسد ُدم بد ُ
َ
دن أ ْ
َصد َدبَُ بد ِدن ُم َح َّمددد بد ِدن ُي ْو ُ
ِ
مائ ٍة ،و َك َ ِ
ِ
ِ
َّث األَ ْن َدلُ ِ
ِّس ِع ْي َن(.)5
العالَّ َم ُةُ ،محد ُ
سَ ،م َ
ان م ْن أ َْب َناء الت ْ
ات س َن َة أَْرَبع ْي َن َوثَالَث َ َ
َ
ِ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
َ ع ْب ُد اهلل ُ
بن أ ْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ

) (1ال َقل ُزِم ُّي :نسبة إلى القلزم ،وهي بلدة على ساحل البحر ،وينسب بحر القلزم إليها ،بين مصر ومكة ،وهي من بالد مصر
(السمعاني :األنساب .)474 /10

) (2الصحيح :محمد بن عمرو بن عطاء.

) (3ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)329/16
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)752/8

) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)472/15
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بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
)
1
(
ف والَ ِس َّيما ِفي ع ْب ِد ِ
ي  ،أَبو عبد الع ِزيز الم َد ِن ُّيِ َ :
بن ِد ْي َن ٍ
اهلل ِ
ار
الرَب ِذ ُّ
ُ موسى ْبن ُع َبيدة ْبن َن ِشيط َّ
َ
َ
ضع ْي ٌ َ
َ
َ
َ
ال ٍث َو َخ ْم ِس ْي َن .ت ق(.)2
س َن َة ثَ َ
ان َعا ِبداًَ ،م َ
َو َك َ
ات َ
ات ِفي ح ُدوِد ِ
اء القُر ِش ُّي الع ِ
بن عطَ ٍ
ش ِرْي َن .ع (.)3
ام ِر ُّ
الع ْ
يِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َع ْم ِرو ِ َ
ُ ْ
َ
َ
تخريج الحديث:

ترجمتكه ،حكديث رقكم

-1جه ،)408/1( ،ح( ،)5( ،)1283كتاب إقامة الصالة والسنة فيها )147( ،باب ما جاء في القراءة فكي
صالة العيدين ،من طريا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء به ،بمثله.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف ،وأحمد بن زكريا بن أبي مسرة لم أقف له

جرح وال تعديل ،وابن جريج قد عنعن الحديث وقد تُوبع(.)4
حديث رقم191:

كال ح َّكدثََنا َق ِ
ِ
اس ُكم ب ُكن
ان َق َ َ
قال ا مام أبكو عمكر ابكن عبكد البكر القرطبكي (رحمكه اهلل)َ :ح َّكدثََنا َعب ُكد ال َكو ِارث ب ُكن ُسكف َي َ
ال أَخ َب َرنِي ُع َم ُر ب ُن
ال َح َّدثََنا ِه َشام َع ِن اب ِن ُج َريج قَ َ
ال َح َّدثََنا أَبِي قَ َ
ال َح َّدثََنا أ َُبو َيح َيى ب ُن أَبِي َم َسَّرةَ قَ َ
أَص َب َ قَ َ
ول اللَّ ِه (ِ )ب َّ
عب ِد اللَّ ِه ب ِن عروةَ س ِمع عروةَ وال َق ِ
اس َم ب َن ُم َح َّمد ُيخبِ َر ِ
الذ ِر َيرِة ِفي
ان َعن َعائِ َش َة َقاَل َ :
س َ
ط َّي ْب ُ
َ
ت َر ُ
ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ ()5
اع ِفي ا ْل ِح ِّل َو ِْ
اا ْحَرام .
َح َّج ِة ا ْل َوَد ِ

دراسة رجال ااسناد:
ان ِ
بن ُج ْبُرْو َن القُْرطُِب ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)190
س ْف َي َ
الو ِار ِث ُ
بن ُ
َ ع ْب ُد َ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َبَُ ِ
ف القُْرطُِب ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)190
س َ
اسم ُ
بن أ ْ
بن ُي ْو ُ
 قَ ُ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لم أقف لكه علكى جكرح وال تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76

 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ ع َمُر ْب ُن َع ْبد اللَّه ْب ِن ُعْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوام :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
ُ عْرَوةَ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّو ِام :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)78
ترجمته ،حديث رقم (.)1

الرَب ِذي :نسبة إلى الربدة وهي من قرى المدينة على طريا الحجاز ،إذا رحل
)َّ (1
-رضي اهلل عنه ،-وكان يسكنها وتوفى بها (السمعاني :األنساب .)72/6

مكن فيكد إلكى مككة نزلك

بهكا غيكر مكرة ،وبهكا قبكر أبكى ذر الافكاري

) (2المزي :تهذيب الكمال (.)104/29
) (3المزي :تهذيب الكمال (.)210/26

) (4له شاهد من حديث النعمان بن بشير -رضي اهلل عنه -أخرجه ،ا مام مسلم في صحيحه ( ،)598/2ح (.)878/62
) (5ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)299/19
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 القَ ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الصد ِّْي ِ
ق :ثقة فقيه ،سبق
بن أَِبي َب ْك ٍر ِّ
اس ُم ُ
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)78

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)78بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)78
حديث رقم192:

الرح َم ِن ال َمخ ُزو ِم ُّي
يد ب ُن َعب ِد َّ
قال ا مام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي (رحمه اهلل)َ :ح َّدثََنا أ َُبو ُع َبي ِد اللَّ ِه َس ِع ُ
ِ
ِِ
ِ
َق َ َّ
كال
كالَ ،ق َ
ان المخزومكي عكن ابكن ُج َكريج َق َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
ال َحدثََنا َعب ُد ال َمجيد ب ُن َعبكد ال َع ِزي ِكز ب ِكن أَبكي َرَّواد َو ُه َش ُ
ِ
ِ
ِ
عطَكاء "لَ ْيس ِم ْن َخ ْل ِ ِ
اج َبتَ ِ
يال إَِّال
سد ِب ً
َح ٌد إَِّال َعلَ ْيه َح َّج ٌة َو ُع ْمَرةٌ َو َ
ق اللَّه أ َ
َ
دان َال ُب َّدد م ْن ُه َمدا ل َم ِدن ْ
اسدتَطَاعَ الي ِه َمدا َ
َ
ِ"
ِ
ِ
ِ
كال َعب ُكد ال َّكرَّاز ِ
ا أَخ َب َرَنكا اب ُكن ُج َكريج
َجل طَ َدواف ِه ْم ِبا ْل َب ْيدت َوَق َ
أْ
س َعلَ ْي ِه ْم ُع ْمَرةٌ م ْن أ ْ
َه َل َم َّك َة فَِإ َّن َعلَ ْي ِه ْم َح َّج ًة َولَ ْي َ
عن ع َ ِ
اء(.)1
َ َ
طاء مثَلهُ َس َو ً
دراسة رجال ااسناد:
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه حديث رقم ( ،)50بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه حديث رقم (.)50
حديث رقم193:

ال
ال َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َن ِافع قَ َ
قال ا مام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي (رحمه اهلل)َ :و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َخلِيفَةَ قَ َ
ِ
ِ
اا بن أَحم َد ال ُخ َز ِ
ان َو َعب ُكد ال َم ِجي ِكد ب ِكن
اع ُّي َق َ
ال َح َّدثََنا َس ِكع ُ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
َح َّدثََنا إِس َح ُ ُ َ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن َح َّكدثََنا ه َش ُ
احم عككن عبك ِكد الع ِزيك ِكز بك ِكن عبك ِكد َّ
ِ
ِ
الل ك ِه َعككن ُم َحك ِّكرش
َعبك ِكد ال َع ِزيك ِكز َعك ِكن ابك ِكن ُجك َكريج َقك َ
َ
كال أَخ َب َرنِككي ُمك َكزاح ُم بك ُكن أَبِككي ُمك َكز َ َ
َ
َن َّ
ضدى ُع ْمَرتَدهُ ثُ َّدم َخ َدر َِ ِم ْدن
سى ُم ْعتَ ِم ًا
ال َكعبِ ِّي :أ َّ
الن ِب َّي (َ )خَر َِ ِم َن ا ْل ِج ْعَار َن ِة ِح َ
در فَ َدد َخ َل َم َّكد َة لَ ْدي ًال فَقَ َ
ين أ َْم َ
ٍ
ِ ِ
ِ ِِ
َص َب َ ِبا ْل ِج ْعَار َن ِة َك َب ِائ ٍت َحتَّى إِ َذا َازلَ ِت َّ
دام َع
س َخدَر َِ ِم َ
تَ ْحت لَْيلَته فَأ ْ
دن ا ْل ِج ْعَار َندة فدي َب ْط ِدن َ
الش ْم ُ
س َدرف َحتَّدى َج َ
يق ا ْلم ِدي َن ِة ِبسر ٍ
ال ُم َحِّرش َفِل َذِل َك َخ ِف َي ُعم َرتُهُ َعَلى َك ِثير ِم َن َّ
اس (.)2
يق َ
فَ ،ق َ
الطَّ ِر َ
الن ُ
ََ
ط ِر َ َ
دراسة رجال ااسناد:
()3
ِ ِ
عبد الج َّبار ُ ِ ِ
 مح َّم ِد ِ ِ
الم َؤدِّب(.)4
بن َع ْبد اهلل َ
بن َخل ْي َف َة ْبن ُ َ
َُ
الب َل ِو ّ
ي  ،أ َُبو َع ْبد اهلل ُ
) (1ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)17/20

) (2ابن عبد البر :التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد (.)409/24
البلَ ِوي :نسبة الى بلى وهي قبيلة من قضاعة ،وهو بلى بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة (السمعاني :األنساب .)323 /2
)َ (3
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)718 /8
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قال ابن عبد البر :كان رجالً صالحاً ممن يتبرك به( ،)1وقال الذهبي :ضعفه ابن الفرضي ،ولم يهدره (.)2
قلت :ضعيف.

ِ
 مح َّم ُد ْب ُن َن ِ
َح َم َد ِ
س ِن ا ْل َم ِّك ُّي(.)3
س َح َ
اف ٍع ُ
بن أ ْ
َُ
بن إِ ْ
اق ال ُخَزاع ُّي ،أ َُبو ا ْل َح َ
قلت :لم أقف له على جرح وال تعديل.
اق ال ُخَز ِ
َح َم َد ِ
اع ُّي :ثقة متقن ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)149
س َح َ
س َح ُ
اق ُ
بن أ ْ
بن إِ ْ
 إِ ْ
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ٍِ
الم ِّك ُّي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)64
ُ مَزاح ُم ْب ُن أَِبي ُمَزاحم َ
ِِ
ِ ِ
َ ع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ُس ْي ِد القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)70
يز ْب ِن َع ْبد اللَّه ْب ِن َخالد ْب ِن أ َ
تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)70بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن محمد بن خلفية البلوي ضعيف ،ومحمد بن نافع بن إسحاا الخزاعي لم أقف له

على جرح وال تعديل.
حديث رقم194:

قال ا مام أبو بكر البادادي (رحمه اهلل) :أنكا أَبكو ُنعكيم الح ِ
اف ،نكا
كافظُ ،نكا ُم َح َّم ُكد ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن ال َح َس ِكن َّ
الص َّكو ُ
َ
ُ َ
ِ
كيَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن ِد َينكارَ ،عكن
وسى ،نكا ال ُح َمي ِكد ُّ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
بِش ُر ب ُن ُم َ
ي ،نكا ه َش ُ
ِ ِ
ِ
ان ( )4أَو َنح َو (.)5
طَ ُاوسَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاس ،مث َل َحديث ُسف َي َ

دراسة رجال ااسناد:
المهر ِان ُّي ( ،)6أَبو نُع ْيٍم األَصبه ِان ُّي :اامام  ،الح ِ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
افظُ،
س َح َ
اق ُ
اهلل ُ
بن أ ْ
 أْ
َ
َح َم ُد ُ َ
َح َم َد بن إِ ْ
ََْ
ُ َ
بن ُم َ
وسى ْ َ
ال ِث ْي َن وأَرب ِع َ ٍ
ِّ
ش ْي ُخ ِ
س َن ًة.)7( .
سَ
العالَّ َم ُةَ ،
الِمَ ،م َ
س َنة ثَ َ َ ْ َ
مائةَ ،وَل ُه أَْرَبعٌ َوِت ْ
اا ْ
س ُع ْو َن َ
ات َ
الث َق ُةَ ،
) (1أبو جعفر الضبي :باية الملتمس في تاري رجال أهل األندلس (.)718 /8
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)718 /8

) (3الفاسي :العقد الثمين في تاري البلد األمين (.)417 /2

) (4هكو قككول ا مكام أبككو بككر الباككدادي فككي الفقيكه والمتفقككه :أنكا ال َق ِ
ي ،نكا أَُبككو ال َعب ِ
الربِيككعُ بك ُكن
اضككي أَُبككو َبككر ال ِحيك ِكر ُّ
َصك ُّكم ،أنكا َّ
َّكاسُ ،م َح َّمك ُكد بك ُن َيعقُ َ
كوب األ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
سلَيمان ،أنا َّ ِ ِ
كر َسكم َع م َكن َّ
كاوس ،أ َّ
كي -صكلى اهلل عليكه
كال :أُ َذ ِّك ُكر الل َكه ام َأ
النبِ ِّ
َن ُع َم َكر ،قَ َ
الشافع ُّي ،أنا ُسكفَي ُ
ُ َ َ
كاوس َعكن طَ ُ
انَ ،عكن َعم ِكرو ب ِكن د َينكارَ ،واب ُكن طَ ُ
وسلمِ -في ال َجنِ
كالُ « :كنك ُ َبكي َن َج ِ
ام َحم ُل ب ُن َمالِ ِك ب ِن َّ
ِ
ض َكرَب إِح َكداهُ َما األُخ َكرى بِ ِمسكطَح ،فَيَلقَك
ق
ف
ا
ئ
ي
ش
ين
النابِ َاكةَ ،فَقَ َ
َ
َ
َ
ً
ض َّكرتَي ِن -فَ َ
كارَيتَي ِن لِكي َ-يعنِكي ُ
َ
ضى ِف ِ
ضكيَنا ِفي ِكه بِ َاي ِكر َهك َذا ،الفقيكه والمتفقكه ( ،)355 /1بكاب
يه َر ُسو ُل اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسكلم -بِاُ َّكرة» فَقَ َ
كالُ :ع َم ُكر :لَكو لَكم َنسك َمع َهك َذا لَقَ َ
َجنِ ًينا ،فَقَ َ
القول فيما يرد به خبر الواحد ،ح (.)351
) (5الخطيب البادادي :الفقيه والمتفقه ( ، )355 /1باب القول فيما يرد به خبر الواحد ،ح (.)352
)ِ (6
المه َرانِ ُّي :نسبة إلى مهران وهو جد المنتسب إلى ه وهو أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الزاهد المقرس النيسابوري المهراني
(السمعاني :األنساب .)490 /12
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)453/17
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الص َّدو ِ
ِ
افَّ :
س ِن ِ
َح َم َد ِ
ِّث،
يْ ،اب ُن َّ
الب ْغ َد ِاد ُّ
الم َحدد ُ
س َح َ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
اق ،أ َُبو َعل ٍّي َ
بن َ
بن إِ ْ
الح َ
الش ْدي ُخ ،اامدام ُ ،
ال ِث َ ٍ
ِ
س َن ًة (.)1
الثِّ َق ُة،
َّ
س ٍع َو َخ ْم ِس ْي َن َوثَ َ
الحج ُةَ ،م َ
س َن َة ت ْ
مائةَ ،وَل ُه تسعٌ َوثَ َما ُن ْو َن َ
ات َ
ي :اامدام  ،الح ِ
ش ْي ِخ ِ ِ
صالِ ِ
سى ِ
دافظُ ،الثِّقَد ُة،
َس ِدد ُّ
الب ْغ َدد ِاد ُّ
ِ ب ْ
بن َ
ي ،أ َُبدو َعلِ ٍّ
شُر ُ
َ
بدن َعم ْي َدرةَ َ
دي األ َ
بن َ
بن ُم ْو َ
س َن َة ثَ َم ٍ
مائتَْي ِن(.)2
ان َوثَ َم ِان ْي َن َو َ
الم َع َّمُرَ ،م َ
ات َ
ُ
الزب ْي ِر ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
ي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)75
الح َم ْي ِد ُّ
اهلل ُ
سى ُ
بن ُّ َ
َ
بن ع ْي َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن ِد ْي َنار :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)2
َ ع ْمُرو ُ
 طَاوس ِ
اليم ِان ُّي :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
س َ
بن َك ْي َ
ان َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،) 86بنحوه ،وليس فيه قول عمر :لو لم نسمع هذا لقضينا فيه باير هذا.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده حسن؛ ألن هشام بن سليمان المخزومي صدوا ،وقد تُوبع فيرتقي إلى السند الصحيح لايره.
حديث رقم195:

ِ ِ
قكال ا مكام أبككو محمكد الباككوي (رحمكه اهلل) :حك َّكدثََنا أَبكو طَك ِ
يم أ ََنكا َعبك ُكد اللَّ ِكه بك ُن
كاهر ال َف ِارِس ُّ
ُ
َ
كي أ ََنكا ُم َح َّمك ُكد ب ُكن إبك َكراه َ
ِ
اا بن أَحم َد الفَ ِارِس ُّي َنا ِ
ِ
ِ ِ
ان َح َّكدثَنِي ابك ُن ُج َكريج
صكال ُح ب ُكن مس َكمار َعكن ه َشكام ب ِكن ُسكلَي َم َ
َ
ُم َح َّمد ب ِن َجعفَر َنا إِس َح ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ضي اللَّهُ تَ َعاَلى َعنهُ أَخ َبرهُ أََّنهُ أرَى ِفي َي ِد ر ُس ِ
َّ
َّ
ول
َح َّدثَنِي ِزَي ُ
َ
َ
َ
اد ب ُن َسعد أَن اب َن شهَاب أَخ َب َرهُ أَن أ ََن َس ب َن َمالك َر َ
ِ
ق يوما و ِ
ِ
وها فَطََر َح َّ
اح ًدا ثَُّم إِ َّن َّ
صلَّى اللَّ ُه تَ َعا َلى
اللَّ ِه (َ )
س َ
اس ْ
الن ِب ُّي َ
يم َولَ ِب ُ
الن َ
"خاتَ ًما م ْن َو ِر ٍ َ ْ ً َ
اصطَ َن ُعوا ا ْل َخ َوات َ
ِ
ِ
طَر َح َّ
يم ُه ْم"(.)3
سلَّ َم َخاتَ َم ُه َو َ
الن ُ
َع َل ْيه َو َ
اس َخ َوات َ

دراسة رجال ااسناد:
 ا ْلمطَ َّهر ْب ُن علِ ِّي ْب ِن ع ْب ِد اللَّ ِه أَبو طَ ِ
اه ٍر ا ْل ِميبدُّي(.)4
ُ
َ
َ
ُ ُ
()5
قال عبد الاافر الفارسي :معروف كثير السكمار  ،وقكال السكمعاني :رجكل معكروف كثيكر السكمار ،رحكل فكي
طلب الحديث وكتب الكثير بخطه المليح(.)6

قلت :صدوا.

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)184/16
) (2الذهبي :سير أعالم النبالء (.)352/13

) (3أبو محمد الباوي :األنوار في شمائل النبي المختار ( )63( ، )541باب في خاتمه صلى اهلل تعالى عليه وسلم ،ح (.)804
) (4ال ِم ُّ
يبدي :نسبة إلى ميبذ ،وهي بلدة بنواحي أصبهان من كور إصطخر فارس قريبة من يزد (السمعاني :األنساب .)516 /12
) (5تقي الدين الصريفيني :المنتخب من كتاب السياا لتاري نيسابور (ص .)497
) (6السمعاني :األنساب (.)361/8
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الصالِح ِاني( )1الو ِ
ِ
اه ْيم ِ ِ
 مح َّم ُد ُ ِ ِ
مائ ٍة.)2(.
س َن َة أَْرَب ِع ْي َن َوأَْرَب ِع َ
اعظَُ ،م َ
َص َب َهان ُّي ،أبو َذّر َّ َ
َُ
بن َعل ٍّي األ ْ
ات َ
َ
بن إ ْبَر َ
()4
()3
 ،وسكتا عنه.
ذكره الذهبي في تاري االسالم  ،وابن عماد الحنبلي في الشذ ار

قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
 ع ْب ُد ِ
بن َج ْعفَ ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َص َب َه ِان ِّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)157
بن َح َّي َ
اهلل ُ
َ
ان األ ْ
ِ
زيد َدرك ال َف ِ
دي :لككم أقككف لككه علككى جككرح وال تعككديل ،سككبق ترجمتككه ،حككديث رقككم
ارسد ُّ
دح ُ
َح َمد َدد بد َ
اق بد ُ
دن ْ
دن أ ْ
سد َ
 إِ ْ
(.)143
 صالِ َ ِ
س َم ٍ
السلَ ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)22
ار ُّ
َ َ
بن م ْ
ِ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الملك ُ
بن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
بن ٍ
اس ِان ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)88
ِ زَي ُ
س ْعد ال ُخَر َ
اد ُ َ
بن ِش َه ٍ
اب ُّ
بن ُم ْسلِِم ِ
ي :الحافظ المتفا على ثقته ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)105
الزْه ِر ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)117بمثله.

درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه محمد بن إبراهيم بن على األصبهاني ،واسحاا بن أحمد

ابن زيرك لم أقف لهما على جرح وال تعديل.
حديث رقم196:

ِ
َّ
الجَّبك ِ
كار بك ِكن أَح َمك َكد
كار ُ
ك بك ُكن َعبككد َ
قككال ا مككام أبككو بكككر الكرخككي (رحمككه اهلل) :أَخ َب َرنِككي الشككي ُ أ َُبككو ال ُح َسككي ِن ال ُم َبك َ
كال :ح َّكدثََنا أَبككو ال َق ِ
كالَ :ح َّكدثََنا ُم َح َّمك ُكد ب ُكن ال َح َسك ِكن َّ
كاش
َّ
اس ِكم َعبك ُكد ال َّكرح َم ِن بك ُكن َعب ِكد اللَّك ِكه ال ُحرِف ُّ
كي ،قَك َ
النقَّك ُ
ُ
الصكي َرِف ُّي ،قَك َ َ
ِ
كالَ :ح َّكدثَنِي أ َُبكو
كالَ :ح َّكدثََنا أَح َم ُكد ب ُكن َجع َف ِكر ب ِكن َعبك ِد اللَّ ِكهَ ،ق َ
ورَ ،ق َ
ال ُمق ِرسَُ ،ق َ
الَ :ح َّدثََنا اب ُن َزَك ِريَّا ال َفقيهُ ،بِ َني َس ُاب َ
ِ ِ ِ
ول
الَ :ح َّدثََنا ِه َشام ُكوِف ٌّيَ ،ع ِن اب ِن ُج َريجَ ،عن َع َ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
طاءَ ،ع ِن اب ِن َعبَّاسَ ،ق َ
يم ب ُن َسالِمَ ،ق َ
َخالد إب َراه ُ
داب ر ِ
َّ ِ
صلَّى (َ )ع ِش َّي َة َعَرفَ َة َوَنظََر إِلَى ُع َم َدر ْب ِدن ا ْل َخطَّ ِ
دالَ « :يدا ُع َم ُدرَ ،ه ْدل
ض
ده فَتََب َّ
س َدم ،فَقَ َ
ده َع ْن ُ
دي اللَّ ُ
الله َ
َ َ
دحا ِبي َع ِش َّدي َة َعَرفَد َة،
تَ ْد ِري لِ َم تََب َّ
َع َل ُدم ،قَ َ
ت الي َك؟» قَ َ
دال" :إِ َّن َرَّب َ
دك َع َّدز َو َج َّدل َب َ
س ْم ُ
سدولُ ُه أ ْ
َص َ
داهى ِبأ ْ
ال :اللَّ ُه َوَر ُ
اص ًة" (.)5
اهى ِب َك َخ َّ
َوَب َ
دراسة رجال ااسناد:
 المبار ُك ُ ِ
ِِ
دن ُّ
يدوريَّ :
الط ِ
َح َم َد ِ
الج َّب ِ
الش ْدي ُخ ،اامدام ،
س ْدي ِن َّ
الص ْديَرِف ّيْ ،اب ُ
ار بن أ ْ
بن ال َقاسدم ،أ َُبدو ُ
بن َع ْبد َ
الح َ
َُ َ
()6
مائة ،ع ْن ِت ِ
ِّثِ ،
الم ِف ْي ُدَ ،ب ِق َّي ُة َّ
س َن ًة .
الم ْك ِث ِرْي َنَ ،م َ
س َن َة َخ ْمس َ َ
ْ
سع ْي َن َ
ات َ
الم َحد ُ َ
الن َقلَة ُ
العال ُمُ ،
ُ

) (1الصَّالِ َحانِي :نسبة إلى صالحان وهي محلة كبيرة بيصبهان (السمعاني :األنساب .)255 /8
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)592/9
) (3الذهبي :تاري ا سالم (.)592/9

) (4ابن عماد الحنبلي :شذ ار الذهب (.)181 /5

) (5أبو بكر الكرخي :أربعون حديثا عن أربعين شيخا البن المقرب (ص.)44
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)213/19
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()1
ٍ
بدن ع ْب ِدد ِ
ِ ِ
ِِ
اهلل ِ
ش ِدرْي َن
سد َن َة ثَد َ
َ ع ْب ُد َّ
ال ٍث َو ِع ْ
الحْرِف ُّ
دي َ ،م َ
الر ْح َم ِن ُ
بدن ُم َح َّمدد ،أ َُبدو القَاسدم ُ
بدن ُع َب ْيدد اهلل ِ َ
دات َ
ٍ ()2
مائة .
َوأَْرَب ِع َ

قككال الخطيككب :كتبنككا عنككه وكككان صككدوق ًا غيككر أن سككماعه فككي بعككض مككا رواه عككن النجككاد مضككطرب ًا ( ،)3قككال
()4
كالء بباككداد
الككذهبي :الشككي المسككند العككالم ،أملككى عككدة مجككالس وقككع لنككا منهككا  ،وذكككر البيهقككي أنككه حدثككه إمك ً

ووثقه(.)5

قلت :ثقة وفي روايته عن النجاد اضطراب.
()7
ِ ِ ()6
ٍ
ِ
المقددريء َّ
دات س د َن َة إِ ْحد َددى
النقَّدداش َ ،مد َ
ُ م َح َّمد ُدد بد ُ
دن َ
الح َ
الم ْوصددل ُّي  ،أ َُبددو َب ْكد ٍدر ُ
سد ِدن بد ِدن ُم َح َّمددد بد ِدن ِزَيدداد َ
ٍ ()8
مائة .
َو َخ ْم ِس ْي َن َوثَالَ ِث َ
()9
ظكا للتفسكير ،وفكي أحاديثكه منكاكير
عالمكا بحكروف القكرآن حاف ً
وثقه أبو عمرو الداني  ،وقال الخطيكب :ككان ً
بيسانيد مشهورة ( ،)10ووهاه الدارقطني( ،)11وقال البرقاني :كل حديثه منكر( ،)12وقال الذهبي :العالمة الرحالة

الجوال ،أحد األعالم ،كن

أهملته لوهنه ،ثكم أريك

متروك الحديث ،وحاله في القراءا

أمثل ،وقال الاللكائي :تفسيره إشفاء الصدور ال شفاء الصدور ،قل

(الذهبي) :يعني مما فيه من الموضوعا

قلت :ضعيف.

أن أذككره ،وأذككر عجكره وبجكره ،ومكع جاللتكه ونبلكه ،فهكو

(.)13

أي

حيويهِ :ث َق ٌة ح ِ
بن َي ْح َيى َّ
بن َزَك ِرَّيا ِ
دات
َعَرِ ،وَلقَّ َب ُه ُّ
س ُاب ْو ِر ُّ
افظٌ فَ ِق ْي ٌهِ ،م ْن الثَّ ِان َي َة َع ْ
ش َدرةََ ،م َ
َ ي ْح َيى ُ
ي ،األ ْ
َ
الن ْي َ
مائ ٍة .س(.)14
س ْب ٍع َوثَ َ
ال ِث َ
س َن َة َ
َ
ِ ()15
دت و ِس دت ِّْي َن وثَدالَثِ
ِ
َّ
ٍ
ِ
سددائ ُّي َ ،مد َ
َح َمد ُدد ْبد ُ
 أْ
َ
س د َن َة سد ٍّ َ
دات َ
الم ْعد ُدرْوف بالن َ
دن َج ْعفَد ِدر ْبد ِدن أَبددي َح ْفددص أ َُبددو الفَد َدر ِِ َ
مائ ٍة(.)16
َ
قال محمد بن العباس بن الف ار  :كان غير ثقة ال أكتب عنه شيئ ًا ،وقال أبو بكر البرقاني :كتبك
يسيرا ،وال أعرف حاله(.)17

عنكه شكيئا

الحرفى :نسبة للبقال بباداد ومن يبيع األشياء التي تتعلا بالبزور والبقالين والى قبائل شتى (السمعاني :األنساب .)126/4
)ُ (1
) (2الخطيب البادادي :تاري باداد (.)302/10
) (3الخطيب البادادي :تاري باداد (.)302/10
) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)132/13

) (5البيهقي :السنن الكبرى (.)83/3
) (6المو ِ
صلِي :نسبة إلى الموصل ،وهي من بالد الجزيرة ،وانما قيل لبالدها الجزيرة ألنها بين الدجلة والف ار
َ
)َّ (7
النقَّاش :نسبة والحرفة لمن ينقش السقوف والحيطان وغيرهما (السمعاني :األنساب .)163/13

(السمعاني :األنساب .)481/12

) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)573/15
) (9تاج الدين السبكي :طبقا

الشافعية الكبرى (.)145/3

) (10الخطيب البادادي :تاري باداد (.)198/2
) (11ابن حجر :لسان الميزان (.)123/5

) (12الخطيب البادادي :تاري باداد (.)198/2
) (13الذهبي :تذكرة الحفاظ (.)83/3

) (14المزي :تهذيب الكمال (.)312/31
)َّ (15
الن َسائِي :نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها :نسا ،والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة النسوي (السمعاني :األنساب .)84/13
) (16الخطيب البادادي :تاري باداد (.)292/4
) (17الخطيب البادادي :تاري باداد (.)292/4
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قلت :ضعيف.
 إِ ْبر ِ
سالٍِم ،أ َُبو َخالِ ٍد َّ
اه ْي َم ِ
ي.
س ُاب ْو ِر ُّ
الن ْي َ
بن َ
َ
()1
قال ابن عدي :له مناكير .
قلت :ضعيف.
 ع ْب ُد الم ِل ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َسلَ َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
اء ُ
اح أ ْ
َ عطَ ُ
تخريج الحديث:

-1طب ،)182/11( ،ح( ،)11430وتاري دمشا ،)117/44( ،ح( ،)9571من طريكا رشكدين بكن سكعد
عكن عمككر بككن قككيس المكككي عككن ابككن جكريج بككه ،مثلككه ،وقككال الهيثمككي :فيككه رشككدين بككن سككعد وهككو مختلككف فككي

االحتياج فيه( ،)2قلت فيه :عمر بن قيس المكي :متروك الحديث (.)3

-2تك ك ككاري جرجك ك ككان ،)171( ،وتك ك ككاري دمشك ك ككا ،)117/44( ،ح( ،)9570والعلك ك ككل المتناهيك ك ككة،)192/1( ،

ح( ،)307وأسد الاابة ،)137/4( ،ح( ،)1230من طريا موسي بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج
به ،ولم يذكر اال الجملة األخيرة منه ،وقال ابن الجوزي :هذا الحديث ال يصكح ،وقكال ابكن حبكان :موسكي بكن

عبد الرحمن ،شي دجال يضع الحديث(.)4
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه محمد بن الحسن النقاش وأحمد بن جعفر النسائي وابكراهيم سكالم وأحمكد بكن
جعفر النسائي ضعيف ،وأما طرقه فيه واهية ال تقويه ،وله شواهد عن عدد من الصحابة كلها منكرة ال يثب

منه شيء ،وقد حكم عليه ا مام األلباني بالوضع كما في ضعيف الجامع حديث رقم(.)1577
حديث رقم197:

الش َّح ِ
قال ا مام أبو القاسم بن عساكر (رحمه اهلل) :أَخبرَنا أَبو القَ ِ
اسِم َّ
ام ُّي ،أنا أ َُبو َبكر ال َبيهَِق ُّي ،أنا َعلِ ُّي ب ُكن
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد ب ُن ال َخل ِ
ِ
َّ
ام
يل التُّستَ ِر ُّ
ان ،أنا أَح َم ُد ب ُن ُع َبيد َّ
الص َّا ُار ،نا ِزَي ُ
أَح َم َد ب ِن َعب َد َ
يم ب ُن ال ُمنذ ِرَ ،حدثَني ه َش ُ
ي ،نا إب َراه ُ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّي ،نا اب ُن ُج َريجَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن السَّائِ ِب (َ ،)5عن َعبد اللَّ ِه ب ِن َعم ِرو ب ِن ال َع ِ
اصُ ،قل ُ :
ب ُن ُسلَي َم َ
ِ
ِ
يا رس َ َّ
ال " :أ ْكتُ ْبَ ،فِإ ِّني ال أَقُو ُل إِال َحقًّا" (.)6
ب َق َ
ول الله ،إَِّنا َنس َمعُ من َكَ ،فتَي َذ ُن لي أَن أَكتُ َ
َ َُ

دارسة ااسناد:
الش َّح ِ
ي ،أَبو القَ ِ
بن طَ ِ
َ ز ِ
بن ُم َح َّم ٍد َّ
ام ُّيَّ :
اسِم َّ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اه ِر ِ
الم ِف ْي ُد،
العالِ ُم ،ال ُم َحد ُ
اهُر ُ
س ُاب ْو ِر ُّ ُ
الش ْي ُخَ ،
الن ْي َ
ِّث ُ
ِ
المع َّمر ،م ِ
س َن َة ثَالَ ٍث َوثَالَ ِث ْي َن َو َخ ْم ِ
س َن ًة(.)7
مائ ٍةَ ،و َعا َ
س َ
انَ ،م َ
اس َ
َُ ُ ُ ْ
س ْبعاً َوثَ َمان ْي َن َ
شَ :
ات َ
سن ُد ُخَر َ
) (1ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)423/1
) (2الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)70/9
) (3ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)416
) (4ابن حبان :المجروحين (.)242/2
) (5الصحيح :عطاء بن السائب.

) (6ابن عساكر :تاري دمشا.)260/31( ،
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)9 /20
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ِ
ردي ،ال ُخر ِ
بن َعلِ ِّي ِ
س ْي ِن ِ
العالَّ َمد ُة،
سَرْو ِج ُّ
الب ْي َه ِق ُّ
َح َم ُد ُ
 أْ
ديَ :
اسدان ُّي ،أ َُبدو َب ْك ٍدر َ
بن ُ
سى ال ُخ ْ
الحدافظُ َ
َ َ
بن ُم ْو َ
الح َ
()1
اش أَربعاً و ِ
ش ْي ُخ ِ
س َنة ثَ َم ٍ
س َن ًة .
ت ،الفَ ِق ْي ُهَ ،
ان َو َخ ْم ِس ْي َن َوأَْرَب ِع َ
سالَِمَ ،م َ
الثَّْب ُ
اا ْ
س ْبع ْي َن َ
مائةَ ،و َع َ ْ َ َ َ
ات َ
ان ِ
بن ال َفَر ِِ ِّ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)186
الش ْيَر ِاز ُّ
َح َم َد ْب ِن َع ْب َد َ
َ علِ ُّي ْب ُن أ ْ
الصفَّار :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)146
بن عبيد بن إسماعيل َّ
َح َم ُد ُ
 أْ
اد ْب ُن ا ْل َخلِ ِ
ي :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)186
ستَ ِر ُّ
ِ زَي ُ
يل التُّ ْ
الحَز ِ
بن الم ْن ِذ ِر ِ
ِ
ام ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)139
 إِ ْبَراه ْي ُم ُ ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
َّ
السائ ِب الثقَف ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)92
بن َّ
اء ُ
َ عطَ ُ

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)187مطوالً.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن عطاء بن السائب لم يسمع من عمرو بن العاص-رضي اهلل عنه.)2(-
حديث رقم198:

قال ا مام أبو القاسم بن عساكر (رحمه اهلل) :وأَخبرَناه أَبو الحس ِن ال َفر ِ
ض ُّيَ ،ح َّدثََنا َعب ُد ال َع ِز ِ
يز ب ُكن أَح َم َكد .ح
َ ََ ُ ُ َ َ
َ
ي ،أَنبي ََنا عب ُد ال َك ِر ِيم بن المؤ َّم ِل ب ِن الحس ِن ك ِقراءةً علَي ِه وأ ََنا ح ِ
ِ
اضكر ك
ََ َ َ َ
َوأَخ َب َرَنا أ َُبو ال َم َك ِارِم ب ُن أَبِي طَاهر األَزِد ُّ َ َ
ََ
ُ َُ
ِ
انَ ،ح َّدثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن أَح َم َد ب ِن أَبِي َمي َس َرةََ ،ح َّدثََنا
َق َاال :أَن َبي ََنا أ َُبو ُم َح َّمد ب ُن أَبِي َنصر ،أَن َبي ََنا َخيثَ َمةُ ب ُن ُسلَي َم َ
أَبِي ،ح َّدثََنا ِه َشام بن سَليمان ،ع ِن اب ِن جريج ،أَخبرنِي روح بن ال َق ِ
اسِمَ ،عن َيح َيى ب ِكن أَبِكي َكثِيكرَ ،عكن ُم َح َّمكد
ُ ُ ُ َ َ َ
َ
ََ َ ُ ُ
َُ
كالَ " :ال َنذْر ِفدي ا ْلمع ِ
ِ
ِ
ال َحنظَلِ ِّيَ ،و ُه َو اب ُن ُّ
صينَ ،ع ِن َّ
ص َدي ِة،
النبِ ِّي ( )قَ َ
َْ
الزَبي ِرَ ،عن أَبِيهَ ،عن عم َر َ
ان ب ِن ُح َ
َ
َو َكفَّ َارتُ ُه َكفَّ َارةُ َي ِم ٍ
ين " ورواه أبو عبيد اهلل سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن سليمان فيسقط الزبير(.)3

دارسة ااسناد:
السدلَ ِم ُّي الفَر ِ
دي َّ :
الشد ْدي ُخ ،اامددام ،
سد ِدن ُّ
ضد ُّ
َ علِ ُّ
سددلَّم بد ِدن ُم َح َّمد ِدد بد ِدن َعلِد ِّ
دي بد ُ
دي بد ِدن الفَد ْت ِ  ،أ َُبددو َ
الح َ
الم َ
َ
دن ُ
ال ِث ْي َن َو َخ ْم ِ
العالَّ َم ُةُ ،م ْف ِتي َّ
مائ ٍة(.)5
ال ٍث َوثَ َ
س َن َة ثَ َ
س َ
الش ِامَ ،م َ
ات َ
َ
)
6
(
ِ
ِ
ٍ
دي ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
يدد،
الم ِف ُ
بن َعلِ ِّ
سدلَ ْي َم َ
الع ِزْي ِز ُ
بن أ ْ
ان ،أ َُبدو ُم َح َّمدد ال َكتَّداني :اامدام َ ،
بدن ُ
َ ع ْب ُد َ
الحدافظُُ ،
()7
مائة .
س َن َة ِس ٍّ
َّ
قُ ،م َحد ُ
ِّث ِد َم ْ
ت َو ِست ِّْي َن َوأَْرَب ِع َ
شَ
الص ُد ْو ُ
قَ ،م َ
ات َ
 ع ْب ُد الو ِ
ش ِدق ُّيَّ ،
الم َك ِ
س ِن ِ
سلَِّم ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الجلِْيدل،
ال ٍل األ َْزِد ُّ
بن ِه َ
ِّم ْ
اح ِد ُ
الش ْدي ُخ َ
بن َ
َ
الح َ
الم َ
َ
دارِم الد َ
ي ،أ َُبدو َ
بن ُ
ٍ ()8
ِ
س َو ِست ِّْي َن َو َخ ْم ِ
س َن َة َخ ْم ٍ
مائة .
س َ
س ِن ُدَ ،م َ
الم ْ
ات َ
َ
الع ْد ُل ،األَم ْي ُنُ ،
()4

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)163 /18
) (2الزيلعي :نصب الراية (.)143/4

) (3ابن عساكر :تاري دمشا (.)28/53

الف َرضى :نسبة إلى الفريضة والفرض والفرائض وهو علم المقد ار
)َ (4
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)248 /18

(السمعاني :األنساب .)183/10

) (6ال َكتاني :نسبة إلى الكتان-وهو نور من الثياب-وعمله (السمعاني :األنساب .)44/11
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)499/20
)(8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)499/20
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ِ
سد َن َة ثَدالَ ٍث
ض ِدل ُّ
ش ِدق ُّي ّ
ِّم ْ
س ِدن ا ْل َكفَْرطَدا ِب ُّي ،أ َُبدو الفَ ْ
البدزازَ ،م َ
دات َ
َ ع ْب ُد ا ْل َك ِريم ْب ُن ا ْل ُم َؤ َّم ِل ْب ِن ا ْل َح َ
مي الد َ
السدلَ ّ
مائ ٍة (.)1
س ِع ْي َن َوأَْرَب ِع َ
َوِت ْ
وثقه ابن صابر(.)2
قلت :ثقة.

بدن القَ ِ
دان ِ
الملَقَّدب:
َ ع ْب ُد َّ
اس ِدم بد ِن َم ْع ُدروف بدن َح ِب ْيدب ،أ َُبدو ُم َح َّمدد التَّ ِم ْي ِم ُّ
ص ٍدر ُعثْ َم َ
الر ْح َم ِن ُ
بدن أَِبدي َن ْ
ديُ ،
س ِن ُد َّ
الع ِف ْيفَّ .
ِب َّ
مائ ٍة(.)3
الم َع َّد ُلَّ ،
س َن َة ِع ْ
ش ِرْي َن َوأَْرَب ِع َ
الش ِامَ ،م َ
سُ ،م ْ
ات َ
الرِئ ْي ُ
الش ْي ِخ َ
الش ْي ُخ ،اامام ُ ،
بن َح ْي َدَرة ِ
ان ِ
ان األَ ْطَرُابلُ ِسي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)156
سلَ ْي َم َ
سلَ ْي َم َ
َ خ ْيثَ َمة ُ
بن ُ
بن ُ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
َح َم َد ِ
ال ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
سَّرة :لم أقف له على جرح ًا أو تعدي ً
 أْ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الع ْن َب ِر ُّ
َ رْو ُح ُ
بن ال َقاسم التَّم ْيم ُّي َ
بن أَِبي َك ِث ْي ٍر الطَّ ِائ ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
َ ي ْح َيى ُ
ِ ِ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن ُّ
الحنظَلِ ُّي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الزَب ْي ِر التَّم ْيم ُّي َ
الزب ْي ِر التَّ ِم ْي ِم ُّي الحن َ ِ
ي :لين الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
ص ِر ُّ
ظل ُّي َ
َ
َ ُّ 
الب ْ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)94بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)94
حديث رقم199:

قال ا مام أبو القاسم بن عساكر (رحمه اهلل) :أَخ َبرَناهُ أ َُبكو َغالِ ِ
كب ب ُكن ال َبَّنكاَ ،وأ َُبكو الفَض ِكل ُم َح َّم ُكد ب ُكن أَح َم َكد ب ِكن
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
علِ ِّي ب ِن عب ِد الو ِ
ِ
ِ
اح ِد ،قَ َاال :أَن َبي ََنا أ َُبو ال َا َنائِِم ب ُن ال َمي ُم ِ
ون ،أَن َبي ََنا أ َُبو ال َقاسم ب ُن ُح َب َابةَ ،أَن َبي ََنا أ َُبو َعبد الله َح َرم ُّي
َ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
انَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريجَ ،عكن
ب ُن أَبِي ال َع َالءَ ،ح َّدثََنا َسكع ُ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
يد ب ُكن َعبكد ال َّكرح َم ِن أ َُبكو ُع َبيكد اللكهَ ،ح َّكدثََنا ه َش ُ
ِ
روح ،عن يحيى ب ِن أَبِي َكثِير ،عن مح َّمد الحن َِ
ول اللَّ ِه(َ ")ال َنذَْر
صين ،قال :قال َر ُس َ
َ
َ َُ
َ َ َ
ظل ِّيَ ،عن عم َر َ
ان ب ِن ُح َ
َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
في َم ْعص َيةَ ،و َكف َارتُ ُه َكف َارةُ اليم ِ
ين " .

دراسة رجال ااسناد:

ِ
ِ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
الح ْنَبلِيَّ ،
اهلل ِ
س ِن ِ
الصالِ ُ  ،الثِّقَ ُة،
الش ْي ُخ َّ
َح َم ُد ُ
بن أ ْ
 أْ
الب َّناء ،أ َُبو َغال ٍب َ
بن َ
َح َم َد ِ َ
بن َ
الب ْغ َداد ّ
الح َ
ي َ ّ
ش ِرْي َن َو َخ ْم ِ
مائ ٍة(.)5
س ْب ٍع َو ِع ْ
س َ
س ِن ُد َب ْغ َد َادَ ،م َ
ُم ْ
س َن َة َ
ات َ
) (1الذهبي :تاري ا سالم (.)743 /10
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)743 /10

) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)366/17
) (4ابن عساكر :تاري دمشا (.)28 /53

) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)603/19
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()1
بن ع ْب ِد الو ِ
َحم َد ِ ِ
ض ِل ُّ
شقَُر(.)2
الشُرْو ِط ُّي ْ ،اب ِن األَ ْ
اح ِد ،أ َُبو الفَ ْ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َعل ِى ِ َ
َ
بن أ ْ َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
بدن المدأْمو ِن ،أَبدو ال َغ َن ِ
دائِم ا ْل َب ْغ َدد ِاديَّ :
س ِدن ِ
بدن ُم َح َّم ِدد ِ
دي ِ
الشد ْي ُخ،
َ ع ْب ُد َّ
بدن الفَ ْ
بدن َعلِ ِّ
الص َم ِد ُ
ُ
بدن َ
ض ِدل ِ َ ُ ْ
الح َ
اامام  ،الثِّقَ ُةِ ،
س َن َة َخ ْم ٍ
مائة(.)3
س َو ِست ِّْي َن َوأَْرَب ِع َ
الم َع َّمُرَ ،م َ
َ
ات َ
الجلْي ُلُ ،
)
4
(
:الش ْدي ُخ ،الم ِ
 عب ْي ُد ِ
ِِ
َّ
ان ِ
اق ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
العدالِ ُم،
المتُّدوِث ُّي
س َح َ
س َل ْي َم َ
اهلل ُ
َُ
ُ ْ
بن إِ ْ
سدن ُدَ ،
بن ُ
بن َح َب َاب َة ،أ َُبو ال َقاسم َ
ٍ ()5
ِ
مائة .
س ٍع َوثَ َم ِان ْي َن َوثَالَ ِث َ
الثِّقَ ُةَ ،م َ
س َن َة ت ْ
ات َ
بن أَِبي َخ ِم ْيص َة ،أَبو ع ْب ِد ِ
اق ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
سد َن َة
العد َ
اهللَ ،وُي ْع َدر ُ
ف َحَرِم ُّ
س َح َ
ال ِءَ ،م َ
دي ُ
َح َم ُد ُ
 أْ
َ ُ َ
بن إِ ْ
دات َ
بدن أَِبدي َ
مائ ٍة(.)6
س ْب َع َع ْ
شَرةَ َوثَالَ ِث َ
َ
()8
()7
وثقه الخطيب البادادي  ،وقال الذهبي :المحدث .

قلت :ثقة.
الر ْح َم ِن ا ْل َم ْخُزو ِم ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
يد ْب ُن َع ْب ِد َّ
س ِع ُ
َ 
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الع ْن َب ِر ُّ
َ رْو ُح ُ
بن ال َقاسم التَّم ْيم ُّي َ
بن أَِبي َك ِث ْي ٍر الطَّ ِائ ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
َ ي ْح َيى ُ
ِ ِ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن ُّ
ظ ِل ُّي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الحن َ
الزَب ْي ِر التَّم ْيم ُّي َ
تخريج الحديث:
قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)94بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في اسناده علتان :األولى :االنقطار ألن محمد بن الزبير لكم يسكمع مكن عمكران

ابن الحصين ،والثانية :محمد بن الزبير متروك الحديث.

) (1نسبة إلى متوث ،وهي بلدة بين قرقوب وكور األهواز (السمعاني :األنساب .)80/12
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)493/11

) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)222/18

) (4نسبة لمن يكتب الصكاك والسجال  ،ألنها مشتملة على الشروط فقيل لمن يكتبها :الشروطي (السمعاني :األنساب .)86/8
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)548/16
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)485/14

) (7الخطيب البادادي :تاري باداد (.)156/5
) (8الذهبي :سير أعالم النبالء (.)485/14
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حديث رقم200:

قال ا مام أبو بكر الحازمي (رحمه اهلل) :قَ َأر ُ َعلَى أَبِي طَالِب َزي ِد ب ِن ال ُح َسي ِن ال ُح َسينِ ِّي ال َم ِدينِ ِّي بِهَا ،أَخ َب َر َك
ِ ِ
يد ب ُن َبكر ُّ
يم ال َخ ِ
النع َم ِ
ي ،أَخ َب َرَنا أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن ُّ
الد ِ
كازُن ،أَخ َب َرَنكا
ور ُّ
أ َُبو ال َف َرُج َس ِع ُ
ان ،أَخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
اا بن أَحم َد ال ُخ َز ِ
اع ُّي ،أَخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبِي ُع َم َرَ ،ح َّدثََنا ِه َشام َو َعب ُد ال َم ِج ِيدَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج،
إِس َح ُ ُ َ
طاء ،أََّنه س ِمع جابِر بن عب ِكد اللَّ ِكه يقُكو ُلُ :كَّنكا َال َني ُكك ُل ِمكن البكد ِن إِ َّال ثَ َكال َ ِ
ص َل َنكا
ال :أَخ َب َرنِي َع َ
َق َ
َ ُ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ
ث م ًنكىَ ،فكيَر َخ َ
َّ
الَ :فيَ َكل َنا َوتََزَّود َنا (.)1
الُ :كلُواَ ،وتََزَّوُدواَ ،ق َ
الن ِب ُّي (َ )ف َق َ
دراسة رجال ااسناد:
َ زْي ِد ْب ِن ا ْلحس ْي ِن ا ْلحس ْي ِن ِّي( ،)2أَِبو طَالِ ٍب ا ْلم ِد ِ
ين ِّي.
ُ َ
ُ َ
َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
الرج ِ
ِ 
ِ
الص ْديَرِفيَّ :
اء ُم َح َّمد بن أَِبي َم ْن ُ ٍ
الصدالِ ُ ،
الش ْدي ُخ َّ
سع ْي ُد بن أَِبي َّ َ
َ
ص ْور َب ْكدر بدن أَبدي الفَد ْت ِ أ َُبدو الفَ َدر ِِ َّ ّ
ٍ ()3
ِ
ِ
ِّ
س َن َة اثْ َنتَْي ِن َوثَالَ ِث ْي َن َو َخ ْم ِ
مائة .
الم َ
س َ
شا ِيخَ ،م َ
ات َ
َ
العال ُم ،الثقَ ُةَ ،بق َّي ُة َ
ِ
َح َم ُد ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن ُّ
الن ْع َم ِ
ان.
 أْ
قلت :لم أقف له على ترجمة.
اه ْيم ِ ِ
 مح َّم ُد ُ ِ ِ
َص َب َه ِان ُّي :ثقة ميمون ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)158
َُ
بن َعل ِّي األ ْ
بن إ ْبَر َ
اق ال ُخَز ِ
َح َم َد ِ
اع ُّي :ثقة متقن مقرس ،سبق ترجمته حديث رقم (.)149
س َح َ
س َح ُ
اق ُ
بن أ ْ
بن إِ ْ
 إِ ْ
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن أَِبي َرَّو ٍاد :ثقة مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
الم ِج ْيد ْب ُن َع ْبد َ
َ ع ْب ُد َ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
َس َل َم القَُر ِش ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)25
بن أَِبي َرَب ٍ
َ ع َ
اء ُ
اح أ ْ
ط ُ
تخريج الحديث:

-1خ ،)172/2( ،ح( ،) 25( ،)1719كتاب الحج ،باب وما ييكل من البدن وما يتصدا ،وم،)1562/3( ،

ح ( ،)35( ،)1972 /30كتاب األضاحي ،) 5( ،باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد
ث ككالث ف ككي أول ا س ككالم ،وبي ككان نس ككخه واباحت ككه إل ككى مت ككي ش ككاء ،وس ،)208/4( ،ح( )8( ،)4124كت ككاب
المناسك ،باب األكل من لحوم البدن ،وحكم ،)304/22( ،ح( ،)14412مكن طريكا يحيكى بكن سكعيد القطكان
عن ابن جريج به ،مثله ،وذكروا سؤال ابن جريج لعطاء :قال :حتى جئنا المدينة قال :ال(.)4

) (1الحازمي :االعتبار في بيان الناس والمنسوخ من ا ثار (ص ،)155كتاب األضاحي والذبائح ،باب النهي عن أكل األضحية بعد ثالث.
الح َسينى :نسبة لجماعة من العلوية السادة نسبوا إلى الحسين بن على بن أبى طالب رضى اهلل عنهما (السمعاني :األنساب .)168/4
)ُ (2
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)622/19
) (4جك ككاء

متابعك ككة لهشك ككام بك ككن سك ككليمان المخزومك ككي عك ككن ابك ككن ج ك كريح أيض ك كاً :مك ككن قبك ككل إسك ككماعيل بك ككن عليك ككة وعلك ككي بك ككن مسك ككهر عنك ككد مسك ككلم فك ككي

"صحيحه"( ،)1972 /30( ،)1562/3ومن قبل شعيب بن إسكحاا عنكد النسكائي فكي "السكنن الكبكرى" ،)210/4( ،ح( ،)4127ومكن قبكل محمكد بكن
بكككر بككن عثمككان ،والحجككاج بككن محمككد المصيصككي عنككد أحمككد "مسككنده"( ،)186/23ح(،)15042ومككن قبككل عثمككان بككن الهيككثم عنككد أبككو عوانككة فككي "

المستخرج" ،)80/5( ،ح(.)7864
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درجة إسناد الحديث:

أتوقف على الحكم على إسناد هذا الحديث؛ ألن فيه زيد بن الحسين المديني ،وأحمد بن محمد بن النعمان لم

أقف لهما على جرح أو تعديل ،وقال الحازمي :هذا حكديث صكحيح ،ولكه طكرا مكن حكديث عطكاء وغيكره عكن
جابر ،وقال ابن حجر :وهو من ال ُحكِم المتفا على نسخه(.)1
حديث رقم201:
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
يم
قال ا مام أبو فرج الجوزي (رحمه اهلل) :أَخ َب َرَنا به ُم َح َّم ُد ب ُن َناصر ال َحافظُ ،أَن َب َينا أ َُبو َسهل ُم َح َّم ُد ب ُن إب َراه َ
ال :أَنب َينا أَبو الفَض ِل القُرِش ُّي ،أَنب َينا أَبو بكر بن مرَدوي ِه  ،ح َّدثََنا أَحم ُد بن َك ِ
ِ
املَ ،ح َّدثََنا َعلِ ُّي ب ُن
َ
ب ِن َسع َد َويه ،قَ َ َ ُ
َ ُ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ َ
الس َك ِن ،ح َّدثََنا أَحم ُد بن عب ِد اللَّ ِه الهرِو ُّ َّ ِ
ان ال َمخ ُزو ِم ُّيَ ،ع ِن اب ِكن أَبِكي ُمَلي َكك َة،
َح َّم ِاد ب ِن َّ
َ ُ َ
َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ََ
يَ ،حدثََنا ه َش ُ
ق ِّ
ون َخ ْيُر َّ
الن ِ
وه ْمَ ،وَال
الَ :ق َ
َع ِن اب ِن َعبَّاسَ ،ق َ
َّدوهَُ ،عظِّ ُم ُ
الذ ْكُر َجد ُ
اسُ ،كلَّ َما َخلَ َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِكه ( " :)ا ْل ُم َعلِّ ُم َ
س ِدم اللَّ ِده
ال َّ
ال لِ َّ
الر ْح َم ِن َّ
اسِم اللَّ ِه َّ
الر ِح ِيم ،فَقَد َ
وه ْم ،فَِإ َّن ا ْل ُم َعلِّ َم إِ َذا قَ َ
وه ْم فَتُ ْح ِر ُج ُ
ْجُر ُ
ستَأ َ
الصد ِب ُّيِ :ب ْ
لص ِب ِّيُ :ق ْل ِب ْ
تَ ْ
لص ِب ِّي ،وبدر ِ ِ ِ
الر ْحم ِن َّ ِ ِ
دن َّ
الند ِ
كوز
اءةً لِ َّ
ار " َو َهك َذا ال َح ِكد ُ
يث َال َي ُج ُ
اءةً لِ ْل ُم َعلِّ ِدم ِم َ
الرحيمَ .كتَ َ
اءةً ل َوال َد ْيدهَ ،وَب َدر َ
َََ َ
ب اللَّ ُه َبَر َ
َّ َ
َّ
ِ
يَ ،و ُه َكو ال ُج َوي َب ِ
كع
كار ُّ
اج بِ ِه؛ ِألََّنهُ ِمن َع َم ِل أَح َم َد ب ِن َعب ِكد اللَّ ِكه الهَ َكرِو ِّ
ضكعُ ال َح ِكد َ
كان َككذ ًابا َي َ
ِاالحت َج ُ
يَ ،و َك َ
يث ،أَج َم َ
أَه ُل َّ
النق ِل َعَلى َذلِ َك (.)2
دراسة رجال ااسناد:

()3
دي ِ
بدن ُم َح َّم ِدد ِ
اصدر ِ
بن َن ِ
ِّث،
الب ْغ َدد ِاد ُّ
بدن ُع َم َدر َّ
الم َحدد ُ
السدالَ ِم ُّي  ،أ َُبدو الفَ ْ
بدن َعلِ ِّ
ُ م َح َّم ُد ُ
ض ِدل َ
ي :اامدام ُ ،
افظُ ،م ِف ْيد ِ
الح ِ
س َن َة َخ ْم ِس ْي َن َو َخ ْم ِ
مائ ٍة(.)4
س َ
العَراقَ ،م َ
َ
ات َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
بدن ُم َح َّمدد ِ
بدن إِ ْب َدراه ْي َم ِ
صدال ٌ َخ ِّي ٌدر
ُ م َح َّم ُد ُ
س ْده ٍل األ ْ
العدال ُم ،األَم ْدي ُنَ ،
َص َدب َهان ُّي :الث َقد ُةَ ،
س ْدع ُدويه ،أ َُبدو َ
بدن َ
س َن َة ثَالَ ِث ْي َن َو َخ ْم ِ
مائ ٍة(.)5
س َ
ص ُد ْو ٌ
ق ُم ْك ِثٌرَ ،ما َ
ت َ
َ
ف ِبالح َّدذ ِ
بدن ع ْب ِدد ِ
ِ
ِ
سد َن ِة أَْرَب ٍدع
ض ِدل ال ُكَرْي ِدز ُّ
َح َم ُدد ،أ َُبدو ال َف ْ
اءَ ،م َ
اهلل بدن أ ْ
الم ْع ُدرْو َ َ
َ و ْهب اهلل ُع َب ْي ُدد اهلل ُ َ
دات َ
يَ ،
ش ِرْي َن َو َخ ْم ِ
مائ ٍة (.)6
َو ِع ْ
س َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
بدن َمْرَد َوْيدهَّ :
َص َدب َه ِاني ،أ َُبدو َب ْك ٍدر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الش ْدي ُخ ،اامدام ،
َح َم ُدد ُ
َح َم ُد ُ
بدن أ ْ
 أْ
سدى بدن َمْرَد َوْيده األ ْ
بدن ُم ْو َ
ّ
ِ
ان وِتس ِع ْي َن وأَرب ِع َ ٍ
س َن ًة(.)7
الم َحد ُ
العالِ ُمَ ،م َ
َ َْ
مائةَ ،ولَ ُه ت ْ
س َنة ثَ َم ٍ َ ْ
سعٌ َوثَ َمانُ ْو َن َ
ات َ
ِّثَ ،
ُ

) (1ابن حجر :فتح الباري (،)558/3

) (2ابن الجوزي :التحقيا في أحاديث الخالف ( ،) 218/2مسيلة ال يجكوز أخكذ األجكرة علكى القكرب كتعلكيم القكرآن واألذان والصكالة وتعلكيم الفكرائض،
ورواية الحديث ،ح (.)1578

السالمى :نسكبة إلكى رجكل وموضكع ،أمكا الرجكل فهكو منسكوب إلكى بنكى سكالمان وهكو بطكن مكن قضكاعة ،وأمكا الموضكع فهكو مدينكة السكالم باكداد
)َ (3
(السمعاني :األنساب .)323/7

) (4الذهبي :سير أعالم النبالء (.)265/20
) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)47/20

) (6السمعاني :التحبير في المعجم الكبير (.)351/2
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)208/19
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الش ْي ُخ ،اامام  ،العالَّم ُة ،الح ِ
ِ
بن َخلَ ِ
َحم ُد ْب ُن َك ِ
يَّ ،
ف ِ
ام ٍل ِ
ات
الب ْغ َد ِاد ُّ
بن َ
افظَُ ،م َ
َ
ش َجَرةَ القَاضي أ َُبو َب ْك ٍر َ
َ َ
 أَْ
ال ِث َ ٍ
تسع ْو َن س َنة (.)1
س َن َة َخ ْم ِس ْي َن َوثَ َ
مائةَ ،وَل ُه ُ
َ
()3( )2
ِ
ِ
ِ
البزاز . ،
َ عل ُّي ْب ُن َح َّماد ْب ِن َّ
ي ّ
الس َك ِن ا ْل َب ْغ َداد ّ
قال الدارقطني :متروك(.)4
قلت :ضعيف متروك.
()6
()5
َحم ُدد ْبد ُ ِ ِ
بسدتُّوق ،دجددال،
ي َ ،وُيقَددا ُل ا ْل ُج َوْيبددار ُّ
دي ا ْل ُجوبددار ُّ
الهد َدر ِو ُّ
ي ،أ َُبددو َعلِ ٍّ
دن َع ْبددد اللَّدده َ
الم ْعد ُدروف َ
ي َ ،
 أَْ
مغير ،وضع حديثاً كثيراً ،وهو في عصر البخاري(.)7
بن عب ْي ِد ِ
ِ
اهللْ ِ
بن أَِبي ُملَ ْي َك َة :ثقة فقيه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)27
َ ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ

تخريج الحديث:

ذكره ابن الجوزي فكي كتكاب الموضكوعا  ،) 220/1( ،كتكاب العلكم بكاب ثكواب المعلمكين وقكال :عنكه هكذا مكن
عمل الهروي وهو الجويباري ،وقد سبا القدح فيه وهو كذاب وضار ،وكذلك ذكره ابن عبد الهادي في كتاب

تنقككيح التحقيككا فككي أحاديككث التعليككا ،)187/4( ،مسككائل ا جككازة ،مسككيلة ال يجككوز أخككذ األجكرة علككى القُك َكرب-
كتعليم القرآن ،واألذان ،والصالة ،وتعليم الفرائض ،وقال :هذا الحكديث ال يجكوز االحتجكاج بكه ألنكه مكن عمكل

أحمد بن عبد اهلل الهروي ،وهو الجويباري ،وكان كذاباً يضع الحديث ،وقال أيضاً :هذا الحديث موضور ،وقد

أما ابن جريج أو غيره ،وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة،)276( ،
سقط بين هشام وابن أبي ُمَليكة رجلَّ ،
كتاب الفضائل ،في فضائل العلم وما ورد فيه مما لم يصح ،وحكم عليه بالوضع.

درجة إسناد الحديث:

الحديث ال يجوز االحتجاج به ،ألن الجويب اري كذاب وضار ،وعلي بن السكن متروك ،وقد سكقط بكين هشكام

وابن أبي مليكة رجل أو أكثر ،ووهب اهلل عبيد الكريزي لم أقف له على جرح أو تعديل.

) (1الذهبي :سير أعالم النبالء (.)545 /15

البزاز :هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب واشتهر جماعة بها من المتقدمين والمتيخرين (السمعاني :األنساب .)199/2
)َ (2
) (3الخطيب البادادي :تاري باداد (.)417/11

الحاكم للدارقطني (ص.)124

) (4الدارقطني :سؤاال
الجوَب ِارى :نسبة جوبار من قرى هراة (السمعاني :األنساب .)373/3
)ُ (5
الج َويَب ِارى :نسبة إلى جويبار إحدى قرى هراة (السمعاني :األنساب .)423/3
)ُ (6
) (7الذهبي :ديوان الضعفاء (ص.)6
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حديث رقم202:

ِ
قال ا مام أبو الحسن المقدسي (رحمكه اهلل) :وأخبرَنكا َّ
كب ب ُكن
الشكي ُ أ َُبكو ُع َم َكر ُم َح َّم ُكد ب ُكن أَح َم َكد ال َمق ِد ِس ُّ
كيَ ،و َغال ُ
َ
كاس أَحم َكد ب ِكن عب ِكد الو ِ
َّ ِ
ِِ ِ
َعب ِد ال َخالِ ِ
كي،
اح ِكد ال َكه ِف ُّ
َس ِد ب ِكن ثَابِك ال َح َن ِف ُّ
َ
ا ب ِن أ َ
كيَ ،وأ َُبكو ال َا َنكائم ه َبكةُ اللكه ب ُكن أَبِكي ال َعَّب ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اءةً َعلَككي ِهمَ ،وأ ََنككا أَسك َكمعَُ ،قككالُوا :أ ََنككا أ َُبككو ال َم َكك ِ
كارِم َعبك ُكد ال َواحككد بك ُكن ُم َح َّمككد بك ِكن هك َكالل قك َكر َ
قك َكر َ
اءةً َعلَيككهَ ،وَنحك ُكن َنسك َكمعُ
ِ
اءةً َعَلي ِهَ ،وأ ََنا أَس َمعُ ،أ ََنا أ َُبو ُم َح َّمد َعب ُكد ال َّكرح َم ِن
ا ،أ ََنا َعب ُد ال َك ِر ِيم ب ُن ال ُم َؤ َّم ِل ب ِن ال َح َس ِن ال َك َفر َ
بِ ِد َمش َ
طابِ ُّي ،ق َر َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ام ب ُن
ان التَّميم ُّي ،أ ََنا َخيثَ َمةُ ب ُن ُسَلي َم َ
ب ُن ُعث َم َ
ان القَُرش ُّي ،أ ََنا َعب ُد الله ب ُن أَح َم َد ب ِن أَبي َم َسَّرةَ ،ثََنا أَبي ،ثََنا ه َش ُ
سلَيمان ،ع ِن اب ِن جريج ،أَخبرنِي روح بن القَ ِ
كي َ -و ُه َكو ابكن
اسِمَ ،عن َيح َيى ب ِن أَبِي َكثِيكرَ ،عكن ُم َح َّمكد ال َحنظَلِ ِّ
ُ َ َ َ
ُ
ََ َ
َُ
كالَ " :ال َندذْر ِفدي ا ْلمع ِ
ِ
ِ
ص َدي ِة ،و َك َّفارتُ ُ َّ
ُّ
صكينَ ،عكن َّ
دارةُ
النبِكي (َ )ق َ
َْ
الزَبي ِر َ ،-عن أَبِيهَ ،عكن عم َكر َ
ان ب ِكن ُح َ
دهَ ،كف َ
َ َ
َ
َي ِم ٍ
ين"(.)1
دراسة رجال ااسناد:

()2
بدن ِم ْق َدد ِام ِ
ام َة ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
َح َم َد ِ
دي :اامدام ،
صدر ا ْل َج ّم
الم ْق ِد ِس ُّ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
بدن َن ْ
داعيلي  ،أ َُبدو ُع َم َدر َ
بن قُ َد َ
ّ
ِ
ِ
ش ْي ُخ ِ
مائ ٍة (.)3
س ْب ٍع َو ِس ِّ
سَ
الم َحد ُ
البَرَك ُةَ ،
ت َ
الِمَ ،م َ
ِّثَ ،
اا ْ
س َن َة َ
ات َ
َ
الم ْق ِر ُُ ،
العال ُم ،ال َفق ْي ُهُ ،
()4
ِ
ٍ
ق ْب ِن أ ِ
ِ
ب ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َخالِ ِ
البزاز .
ش ِق ُّي ّ
ِّم ْ
َسد ْب ِن ثَا ِبت ا ْل َح َنف ُّي ،أ َُبو ُ
َ غال ُ
الح َ
َ
س ْي ِن الد َ
قال خير الدين الزركلي :فاضل ورحل في طلب الحكديث والفقكه إلكى باكداد وأصكبهان وغيرهمكا ،وكتكب بخطكه

كثي اًر ،وعاد إلى دمشا فحدث وصنف(.)5

قلت :ثقة.
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ه َب ُة اللَّ ِه ْب ُن أَِبي ا ْل َع َّب ِ
ش ِق ُّي(.)6
ِّم ْ
اس أ ْ
َح َم َد ْب ِن َع ْبد ا ْل َواحد ا ْل َك ْهف ُّي َ،أ َُبو ا ْل َغ َنائم الد َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.
 ع ْب ُد الو ِ
ش ِدق ُّيَّ :
الم َك ِ
س ِن ِ
سلَِّم ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الجلِْيدل،
ال ٍل األ َْزِد ُّ
بن ِه َ
ِّم ْ
اح ِد ُ
الش ْدي ُخ َ
بن َ
َ
الح َ
الم َ
َ
دارِم الد َ
ي ،أ َُبدو َ
بن ُ
ِ
س َو ِست ِّْي َن َو َخ ْم ِ
س َنة َخ ْم ٍ
مائ ٍة (.)7
س َ
س ِن ُدَ ،م َ
الم ْ
ات َ
َ
الع ْد ُل ،األَم ْي ُنُ ،
ِ
س ِن ا ْل َكفَْرطَا ِب ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)198
َ ع ْب ُد ا ْل َك ِريم ْب ُن ا ْل ُم َؤ َّم ِل ْب ِن ا ْل َح َ
ان التَّ ِم ْي ِم ُّي :ثقة ميمون سبق ترجمته ،حديث رقم (.)198
َ ع ْب ُد َّ
ص ٍر ُعثْ َم َ
الر ْح َم ِن ُ
بن أَِبي َن ْ
بن َح ْي َدَرة ِ
ان ِ
ان األَ ْطَرُابلُ ِسي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)156
سلَ ْي َم َ
سلَ ْي َم َ
َ خ ْيثَ َمة ُ
بن ُ
بن ُ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْلح ِ ِ
 ع ْب ُد ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)76
اهلل ُ
بن أ ْ
َ
َ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
ِ
بن َزَك ِرَّيا ْب ِن ا ْل َح ِ
َح َم َد ِ
سَّرة :لكم أقكف لكه علكى جكرح أو تعكديل ،سكبق ترجمتكه ،حكديث رقكم
 أْ
ارث ْب ِن أَِبي َم َ
(.)76
) (1جمال الدين الحنفي :مشيخة ابن البخاري ( ، )427/1ح (.)138 / 75 / 2

) (2ال َجماعيلي  :قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين (الياقو الحموي :معجم البلدان .)159 /2
) (3الذهبي :سير أعالم النبالء (.)5/22
) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)196/13
) (5الزركلي :األعالم (.)114/5

) (6الذهبي :تاري ا سالم (.)424 /13

) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)499/20
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 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِِ ِ ِ
ي :ثقة حافظ ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الع ْن َب ِر ُّ
َ رْو ُح ُ
بن ال َقاسم التَّم ْيم ُّي َ
بن أَِبي َك ِث ْي ٍر الطَّ ِائ ُّي :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
َ ي ْح َيى ُ
ِ ِ
ُ م َح َّم ُد ْب ُن ُّ
الحنظَلِ ُّي :متروك الحديث ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)94
الزَب ْي ِر التَّم ْيم ُّي َ
الزب ْي ِر التَّ ِم ْي ِم ُّي الحن َ ِ
ي :لين الحديث ،سبق ترجمته حديث رقم (.)94
ص ِر ُّ
ظل ُّي َ
َ
َ ُّ 
الب ْ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)94بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)94
حديث رقم203:

اا ابككن الككدارجي ،قككال :أنبينككا أ َُبككو َجع َف ككر
قككال ا مككام أبككو الحجككاج المككزي (رحمككه اهلل) :أخبرنككا بِك ِكه أ َُبككو إِسك َكح َ
الصي َدالنِ ُّي ِفي جماعة ،قَالُوا :أَخبرتنا فَ ِ
اط َمةُ بن َعبد اهلل ،قال  :أخبرنا أ َُبو َبك ِر ب ُكن ِريك َذةَ ،قكال :أخبرنكا أ َُبكو
َّ
ََ َ
ََ
ال َق ِ
َّكان ال ُككوِف ُّي ،قكالَ :ح َّكدثََنا
اسِم الطَّ َب َرِان ُّي ،قالَ :ح َّدثََنا الحسين بن إسحاا التُّستَ ِر ُّ
ي ،قالَ :ح َّكدثََنا َيح َيكى ب ُكن َحس َ
ِ
َن َّ
ام ب ُن ُسلَيمان ،عن اب ِن ُج َريج ،عن ُع َمر اب ِكن َعطَكاءَ ،عكن ِعك ِرَمكةََ ،ع ِكن اب ِكن َعَّبكاس أ َّ
كي ( )قكال:
النبِ َّ
ه َش ُ
الر ِ
"ا ْل َبالغُ َّ
احلَ ُة" .رواه عن سويد بن َس ِعيد ،عن هشام بن ُسلَيمان ،نحوه ،فوقع لنا بدال عالياً (.)1
اد و َّ
الز ُ

دراسة رجال ااسناد:
ِ
ِ
ِ
س د َن َة إِ ْحد َددى
جيَ ،مد َ
سد َ
دوي ،أ َُبددو إِ ْ
سد َدماعيل ْبددن إِ ْبد َدراهيم ْبددن َي ْح َيددى ْبددن علد ّ
 إِ ْبد َدراهيم ْبددن إِ ْ
دات َ
دحاق ابددن الدددََّر ّ
مائ ٍة (.)2
َوثَ َم ِان ْي َن َو ِس ِّ
ت َ
()4
()3
ال خي ًار.
قال الصفدي  ،والذهبي  :كان ثقة فاض ً
قلت :ثقة فاضل.

الص ْي َدالَ ِن ُّيَّ ،
ص ِر ِ
َح َم َد ِ
الم َع َّم ُدر،
الش ْي ُخَّ ،
َص َب َه ِان ُّي ،أ َُبو َج ْع َف ٍر َّ
الص ُدد ْو ُ
ُ م َح َّم ُد ُ
بن أ ْ
بن أَِبي الفَتْ ِ األ ْ
بن َن ْ
قُ ،
مس ِن ُد الوق ِ
مائ ٍة(.)5
ال ٍث َو ِس ِّ
س َن َة ثَ َ
ت َ
ْتَ ،م َ
ُ ْ
ات َ
َ
اس ِدم ،أ ُُّم إِ ْبدر ِ
بدن القَ ِ
دت ع ْب ِدد ِ
ِ
َح َم َدد ِ
اهلل ِ
المعم َّدرة،
َص َدب َه ِان َّية،
اه ْيمَ ،وأ ُُّم ال َغ ْيدثَ ،وأ ُُّم َ
بدن أ ْ
 فَاط َم ُة ِب ْن ُ َ
الخ ْيدر ،األ ْ
َ
َ
الصالِح ُة ،م ِ
ِّ
ش ِرْي َن َو َخ ْم ِ
مائة(.)6
س َن َة أَْرَب ٍع َو ِع ْ
س َ
َّ َ ُ ْ
الوقْت ،تُُوف َيت َ
سن َدةُ َ
ِ
الش ْي ُخِ ،
ِ
ِ
بن ع ْب ِد ِ
ش ُه ْوُرِ :ب ْاب ِن ِرْي َذةََّ :
َح َم َد ِ
اهلل ِ
ب،
الم ْ
بن أ ْ
العال ُم ،األَد ْي ُ
ُم َح َّم ُد ُ َ
بن إِ ْبَراه ْي َم ،أ َُبو َب ْك ٍر األ ْ
َ
َص َب َهان ُّيَ ،
ات س َنة أَرب ِع ْي َن وأَرب ِع َ ٍ
ِ
س َن ًة(.)7
س ِن ُد
َّ
َ َْ
العصرَ ،م َ َ ْ َ
مائةَ ،ولَ ُه أَْرَبعٌ َوِت ْ
سُ ،م ْ
س ُع ْو َن َ
الرِئ ْي ُ
) (1المزي :تهذيب الكمال (.)465 /21
) (2الذهبي :تاري ا سالم (.)445/15
) (3الصفدي :الوافي بالوفيا

(.)215/5

) (4الذهبي :تاري ا سالم (.)445/15

) (5الذهبي :سير أعالم النبالء (.)430/21
) (6الذهبي :سير أعالم النبالء (.)504/19
) (7الذهبي :سير أعالم النبالء (.)595/17
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َح َم َد ِ
ب الطَّ َبَر ِان ُّي :ثقة حافظ ،سبق
ان ُ
سلَ ْي َم ُ
بن أ ْ
بن أ َُّي ْو َ
ُ
ِ
اق ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)137
ستَ ِر ُّ
س َح َ
س ْي ُن ُ
ُ
بن إِ ْبَراه ْي َم التُّ ْ
بن إِ ْ
الح َ
الن ِ
ان َّ
س ِ
خع ّي :انفرد ابن حبان بتوثيقه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)136
بن َح َّ
َي ْح َيى ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن َوَراز :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)71
ُع َمَر ْب ِن َع َ
طاء ُ
ِع ْك ِرَم ُةَ ،م ْولَى َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع َّب ِ
اس :ثقة ثب  ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)40
ترجمته ،حديث رقم (.)170

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)71بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)71
حديث رقم204:

ِ
ِ
ام ب ُن
قال ا مام أبو العباس البوصيري (رحمه اهلل)َ :وقَ َ
ال ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبي ُع َم َر :ثنا ه َش ُ
ِ
ِ
ضكهُم
كي اهلل َعنكهُ َعَلكى َقكوم َيقُ ُّ
صالِ ِح ب ِكن ُج َبيكر وقكالَ :وَق َ
كص َبع ُ
أ َُبو َرافع َعن َ
كف اب ُكن َمس ُكعود َرض َ
ِ
ٍ
سدلَّ َم ِع ْل ًمداَ ،وَل َق ِدد ْابتَ َدد ْعتُ ْم ِب ْد َعد ًة ظُْل ًمدا ،اتَِّب ُعدوا َوَال
َف َق َ
صدلَّى اللَّ ُ
الَ :واللَّ ِه َل َق ْد فَ َ
َص َح َ
ض ْلتُ ْم أ ْ
ده َع َل ْيده َو َ
اب ُم َح َّمدد َ
ِ ِ
ِ
ضلَ ْلتُ ْم ضدالال
يدا ،أَو قَ َ
س ْبقًا َب ِّي ًناَ ،ولَ ِئ ِن ْابتَ َد ْعتُ ْم لَقَ ْد ظُلِ ْمتُ ْم ظُْل ًما َب ِع ً
الَ :
س َب ْقتُ ْم َ
تَْبتَد ُعواَ ،واللَّه لَئ ِن اتََّب ْعتُ ْم لَقَ ْد َ
بعيداً .الشك ِم َن اب ِن أَبِي ُع َم َر(.)1
دراسة رجال ااسناد:
ان ،ثنا
ُسلَي َم َ
َعَلكى َبعكض

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 أ َُبو َر ِاف ٍع :لم أقف له على ترجمة.
ِ
ٍ
بن جب ْي ٍر ُّ ِ
ِ
ق .عخ (.)2
ص ُد ْو ٌ
صال ِ ِ ُ َ
الصدائ ّي ،أ َُبو ُم َح َّمد الطَّ َبَران ُّيَ :
َ 
وثقه ابن معين( ،)3وذكره ابن حبان في الثقا ( ،)4وقال أبكو حكاتم :شكي مجهكول( ،)5وقكال الكذهبي :وثقكه ابكن
ترجمته ،حديث رقم (.)1

معين وليس بالمعروف(.)6

قلت :ثقة.

) (1البوصيري :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( )3( ، )195 \1كتاب العلم )3( ،باب اتبار كتاب اهلل عكز وجكل وسكنة سكيدنا محمكد-
-صلى اهلل عليه وسلم - -في كل شيء والخلفاء الراشدين بعده وترك االبتدار ،ح (.)255

) (2ابككن حجككر :تقريككب التهككذيب (ص ، )271وقككد تعقبككه الككدكتور :بشككار ع كواد ،وشككعيب األرنككؤونط ،وقككاال :بككل ثقككة ،روى عنككه جمككع ،فكيككف يكككون
مجهوال من روى عنه تسعة ،ووثقه ابن معين ،وقال أبو حاتم :مجهول .قلنا كيف يكون مجهول من روى عنه تسعة ،ووثقه ابن معين

(تحرير تقريب التهذيب .)125/2

) (3ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)133
) (4ابن حبان :الثقا

(.)376/4

) (5ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)397/4
) (6الذهبي :ميزان االعتدال (.)291 / 2
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تخريج الحديث:

-1البككدر البككن وضككاح ،)35 /1( ،ح( ،) 14بككاب مككا يكككون بدعككة ،مككن طريككا الربيككع بككن صككبيح ،عككن عبككد
الواحد بن صكبرة ،قكال بلك ابكن مسكعود أن عمكرو بكن عتبكة فكي أصكحاب لكه بنكوا مسكجداً بظهكر الكوفكة فكذكر

الحديث فمنه" ،فقال ابن مسعود :والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علماً أو جئتم ببدعة
ال
ظلم ك َا ،والككذي نفككس ابككن مسككعود بيككده ،لككئن أخككذتم آثككار القككوم ليسككبقنكم سككبقا بعيككدا ،ولككئن خ كرتم يمين ك ًا وشككما ً

لتضلن ضالالً بعيداً".

درجة الحديث:

الحكديث إسكناده ضككعيف؛ ألن فكي إسكناده علتكان :األولدي :جهالككة أبكو ارفكع ،والثانيددة :وهكم هشككام بكن سككليمان

المخزومي.

حديث رقم205 :

َّ ِ
ِ
ان ،ثنكا أ َُبكو
قكال ا مكام أبكو العبكاس البوصكيري (رحمكه اهلل)َ :ق َ
كام ب ُكن ُسكَلي َم َ
كال ُم َح َّم ُكد ب ُكن أَبكي ُع َم َكرَ :حكدثََنا ه َش ُ
ِ
كالَ :د َخلك ُ المس ِكج َد فَكِإ َذا بِر ُس ِ
ِ
كول اللَّ ِكه
كي اللَّكهُ َعنكهُ ،قَ َ
َرِافعَ ،عن َي ِز َ
وم َ
َ
َ
يد ب ِن ُر َ
انَ ،ع َّمن أَخ َب َرهَُ ،عن أَبكي َذٍّر َرض َ
(َ )جالِ ًسا َوح َدهَُ ،فقُم ُ أَنظُُر إلى ِهَ ،و ُه َو َال َي َرانِيَ ،وأَقُو ُل َما َخ َال َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ )ه َك َذا َوح َدهُ ،إِ َّال َو ُه َو َعَلكى
حاجة ،أَو علَى وحيَ ،فجعل ُ أُؤ ِ
ام ُر(َ )1نف ِسي أَن آتِ َيهَُ ،في ََب َنف ِسي إِ َّال أَن آتِ َيهَُ ،ف ِجئ ُ َف َسلَّم ُ  ،ثُ َّكم َجلَسك ُ ،
َ َ
َ
ََ
َ َ
الُ :قل ُ  :قَد َك ِرهَ َر ُسو ُل اللَّ ِه (ُ )م َجالَ َستِي ،ثَُّم التَفَ َ ()
فَ َجلَس ُ طَ ِو ً
يالَ ،ال َيلتَِف ُ ( )إلىَ ،وَال ُي َكلِّ ُمنِي ،قَ َ
دارَك ْع "
دت اليد ْوَم؟ " ُقلك ُ َ :الَ ،قك َ
كك َو َسكع َدي َكَ ،قك َ
كالَ " :يددا أ ََبدا َذٍّر " َف ُقلك ُ َ :لبَّيك َ
إلكىَ ،ف َقك َ
كال " :أََرَك ْعد َ
كال ( " :)قُد ْدم فَد ْ
يال َال ُي َكلِّ ُمنِي ،فَ ُقلك ُ قَكد َك ِكرهَ َر ُسكو ُل اللَّ ِكه
ث ( )طَ ِو ً
اء اللَّهُ تَ َعالَى ،ثَُّم ُعد ُ فَ َجلَس ُ  ،فَ َم َك َ
فَقُم ُ فَ َرَكع ُ َما َش َ
ش ِّدر
كك َو َسكع َدي َكَ ،ق َ
" َيا أ ََبدا َذٍّر "ُ ،قلك ُ َ :لبَّي َ
اسدتَ ِع ْذ ِباللَّ ِده ِم ْدن َ
كالْ " :
ِ
ُمي ،ولِ ِ
لن ِ
س اللَّ ُه عز وجل َيقُو ُل(:
ين َق َ
س َش َياط ُ
ال ( " :)الي َ
َوأ ِّ َ

كال:
(ُ )م َجاَل َستِي ،ثَُّم التَ َف َ ( )إلى َف َق َ
شي ِ
اا ْن ِ
ين ِْ
اط ِ
س َوا ْل ِج ِّن " َف ُقل ُ  :بِيَبِي أَن َ
ََ
س وا ْل ِج ِّن ي ِ
شي ِ
ين ِ
كول
كك َيكا َر ُس َ
ض ُه ْم إِلَى َب ْع ٍ ) ا يكة" ثكم التفك فقكالَ " :يدا أ ََبدا َذٍّر " ُقلك ُ  :لَب ََّي َ
اط َ
وحي َب ْع ُ
ُ
ََ
اا ْن ِ َ
ال :أََال أُ َعلِّ ُم َك َكلِ َم ًة ِهي َك ْنٌز ِم ْن ُك ُن ِ
وز ا ْل َج َّن ِة؟ ُقل ُ َ :بَلى بِيَبِي أَن َ َوأ ِّ
كالُ :قكلَ :ال َح ْدو َل َوَال قُ َّدوةَ
ُميَ ،ق َ
اللَّ ِهَ ،ق َ
َ
()2
ِ
كول اللَّ ِكه
ب َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ )ال يتكلم حتكى طكال ذلكك منكه ائتنفك
يث ،فَ ُقلك ُ َ :يكا َر ُس َ
ال َح ِكد َ
إَِّال ِباللَّه .ثَُّم أَض َر َ
اسدتَ ْكثََرُ ،قلك ُ َ :يكا رسكول
الص َال ِةَ ،ف َما َّ
َمرتَِني بِ َّ
الص َالةُ َق َ
استَ َق َّل َو َم ْدن َ
ضوٍع َف َم ْن َ
الَ :خ ْيُر َم ْو ُ
داء ْ
اء ْ
ش َ
ش َ
إَِّن َك أ َ
داعفَ ٌةَ ،و ِع ْن َدد اللَّ ِده
ول اللَّ ِه َف َمكا َّ
الص َكد َقةُ َق َ
اهلل فما الصوم قال" :فر مجزي"ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
َض َدع ٌ
كال" :أ ْ
اف ُم َ
ض َ
ان ِباللَّ ِه و ِجه ٌ ِ
ض ُل قَ َ ِ
كول
ول اللَّ ِه ( " )فَي ُّ
س ِبيلِ ِه"ُ ،قل ُ َ :يكا َر ُس َ
يد"ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
ا ْل َم ِز ُ
يم ٌ
َي ال َع َم ِل أَف َ
َ َ
اد في َ
ال" :إ َ
ول َّ
َي ُّ ِ
َّ
الرَق ِ
ض ُل
الل ِه ،أ ُّ
الل ِهَ ،في ُّ
َي ِّ
الُ :قل ُ َ :يا َر ُس َ
يق َد ُم ُه َو ُع ِقَر َج َوا ُدهُ"َ ،ق َ
ض ُل َق َ
الَ " :م ْن أ ْ
ُه ِر َ
اب أَف َ
الشهَ َداء أَف َ

) (1أؤامر :أي تريث وشاور نفسه قبل أن يفعل ما يريده (ابن األثير :النهاية .)66/1
) (2أنفة الشيء :ابتداؤه (ابن األثير :النهاية .)76/1

240

َي َّ ِ
"ج ْه ُدد ُم ِق ٍّدل
كول اللَّ ِكه ،أ ُّ
ال" :أ ْ
ضك ُل قَ َ
كالُ :قلك ُ َ :يكا َر ُس َ
َهلِ َها" ،قَ َ
قَ َ
س َها ِع ْن َد أ ْ
كالُ :
الص َكدقَة أَف َ
َغ َال َها ثَ َم ًنا َوأَْنفَ ُ
ِ
ير"ُ ،قل ُ  :يا رس َ َّ ِ
ا (،)2
السُّر إَِلى ا ْل َف ِق ِ
َو ِّ
ض ِكع ً
يفا ،أَو تَص َكنعُ ِألَخ َكر َ
كين َ
ول الله َفِإن َلم أجد ما أتصدا بكه قكال :تُع ُ
َ َُ
ِ ِِ
ال :فَتَ ُك َّ
َّق ِب َهدا
ول اللَّ ِه (َ )فِإن لَم أَستَ ِطع َق َ
ُقل ُ َ :يا َر ُس َ
ف َه َذا َوأ َ
صدد ُ
س َن ٌة َيتَ َ
ص َدقَ ٌة َح َ
َش َار إِلَى ل َسكانه "فَِإ َّن َها َ
الُ :قل ُ  :يا رس َ َّ ِ
كك ِم َكن القُكر ِ
كال:
دي" ،قَ َ
آن أَعظَ ُكم قَ َ
ُّمكا أُن ِكز َل َعلَي َ
ا ْل َمْرُء َعلَى َن ْف ِس ِه" ،قَ َ
آيد ُة ا ْل ُكْر ِس ِّ
كالَ " :
َ َُ
كول اللكه ،أَي َ
كك َّ
السدمو ِ
كال:
اللكهَُ -ع َّكز َو َج َّكلَ -ق َ
دي؟" ُقلك ُ َ :ال ،إِ َّال أَن تُ َعِّل َم ِنكي ِم َّمكا َعَّل َم َ
ات َو ْاأل َْر ِ ِفدي ا ْل ُكْر ِس ِّ
َ"وتَ ْد ِري َمدا َمثَد ُل َّ َ َ
السمو ِ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِفي ا ْل ُكر ِس ِّي َكحلَقَ ٍة م ْلقَ ٍ
"مثَ ُل َّ ِ
ض ِل
ات َو ْاأل َْر ِ َكفَ ْ
اة ِفي فَ َال ٍةَ ،وِا َّن فَ ْ
َ
ض َل ا ْل ُكْرس ِّي َعلَى َّ َ َ
ْ
الس َم َو َ ْ
ُ
َ
الَ " :كا ُنوا ِم َائ َة أَْل ٍ
ين
ف َوأَْرَب َع ًة َو ِع ْ
اء؟ َق َ
الُ :قل ُ َ :يا َر ُس َ
ا ْل َف َال ِة َع َلى ِت ْل َك ا ْل َح َل َق ِة"َ ،ق َ
ش ِر َ
ول اللَّ ِهَ ،ك ْم َك َ
ان ْاألَ ْن ِب َي ُ
الر ِ
ش َدر وثالثمائدة رجدل"،
ول اللَّ ِه وكالهما َك ُانوا رسوالَ ،ق َ
أَْلفًا "ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
سد َة َع َ
كال"َ :الَ ،ك َ
س ُل مد ْن ُه ْم َخ ْم َ
ان ُّ ُ
ُقلك ُ  :يككا رسك َ َّ ِ
آد ُم َعلَيك ِكه
كول اللَّك ِكه (َ )ونِبك ٌّ
"آد ُم (ُ ،")قل ك ُ َ :يككا َر ُسك َ
كان أ ََّو َل قَك َ
كان َ
كالَ :
كي َكك َ
كول الل كه ( )فَ كيَيُّهُم َكك َ
َ َُ
()3
يه ِم ْن ر ِ
كالَ " :نعم جب َل اللَّ ُه تُربتَ ُه ،و َخ َل َق ُه ِبي ِد ِه ،وَن َف َخ ِف ِ
ده قَ ْدب ًال  .ثُ َّكم َكثُك َر َّ
كاس َحكو َل
الس َ
َّال ُم َق َ
وح ِده َو َكلَّ َم ُ
َْ ََ
الن ُ
َ َ
َْ َ
ُ
ر ُس ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (" :)أََال أَُن ِّب ُئ ُك ْم ِبأ َْب َخ ِل َّ
الن ِ
ت
ول اللَّ ِهَ .ق َ
اس؟" ُقل ُ َ :بلَى َيا َر ُس َ
ول اللَّ ِه (َ ،)ف َق َ
"م ْن ُذ ِك ْدر ُ
الَ :
َ
()4
ِع ْن َدهُ َف َل ْم ِّ
يصل َع َل َّي (. ")
دراسة رجال ااسناد:
()1

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 أ َُبو َر ِاف ٍع :لم أقف له على ترجمة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)204
ان ا ْلم َد ِن ُّي ،أ َُبو رْو ٍح م ْوَلى ِ
آل ُّ
ال ِث ْي َن .ع
س َن َة ثَ َ
َ ي ِز َ
الزَب ْي ِرِ :ث َق ٌةَ .م َ
ات َ
َ َ
وم َ َ
يد ْب ِن ُر َ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

(.)5

للحديث أجزاء صحيحة أخرجها:

 -1خ ،)144/3(،ح( )49 ( ،)2518كتاب العتا ،باب :أي الرقاب أفضل ،م ، )89/1(،ح(( ،)84/136
 )1كتاب ا يمكان ) 36( ،بكاب بيكان ككون ا يمكان بكاهلل تعكالى أفضكل األعمكال ،وس ،)12/5( ،ح(،)4874
( ) 18كتاب العتا ،باب أي الرقاب أفضل ،وحم، )354 /35(،ح( )21449مكن شكام بكن عكروة ،عكن أبكي
المراوح ،عن أبي ذر -رضي اهلل عنه -مختص اًر على سؤال أي العمكل أفضكل ،وأي الرقكاب أفضكل ،والسكؤال
عما إذا لم يفعلها واألمر بكف اللسان.

 -2س ،)11/9( ،ح( )53( ،)9758كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما لمن قال :ال حول وال قوة إال باهلل "،
وجك ككه ،)1256/2(،ح( )33( ،)3825كتك ككاب األدب  ) 95(،بك ككاب مك ككا جك ككاء فك ككي ال حك ككول وال قك ككوة إال بك ككاهلل،

الم ِقل :أي قدر ما يحتمله حال القليل المال (ابن األثير :النهاية .)320/1
)ُ (1جهد ُ
) (2الخرا :الجهل والحما ،وقد خرا يخرا خرقا ،فهو أخرا واالسم الخرا بالضم ،ومنه الحديث (تعين صانعا ،أو تصنع ألخكرا) أي جاهكل ممكا
يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها (ابن األثير :النهاية .)27/2

) (3قبال :أي عيانا ومقابلة ،ال من وراء حجاب ،ومن غير أن يولي أمره أو كالمه أحدا من مالئكته (ابن األثير :النهاية .)8/4

) (4البوصكيري :إتحكاف الخيكرة المهكرة بزوائكد المسكانيد العشكرة ( )3( ، )231\1كتكاب العلكم  )1( ،بكاب فككي حسكن السكؤال ونصككح العكالم وتعلكم العلككم
النافع والنهي عن المسائل المالطا

أو عن ما ال يقع ،ح (.)2/337

) (5ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)601
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وحم، )223/35(،ح( ) 21298من طريا األعمش ،عن مجاهد ،عن عبد الرحمن ابكن أبكي ليلكى ،عكن أبكي
ذر -رضي اهلل عنه -مختص ًار على فضل "ال حول وال قوة إال باهلل".

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في اسناده ثالث علل :األولى :جهالة شي يزيد بن رومان ،والثانيدة :أبكو ارفكع

لم أقف له على ترجمة ،والثالثة :هشام بن سليمان المخزومي وهم في الحديث.
حديث رقم206 :

ال ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبِي ُع َم َرَ :وثََنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج،
قال ا مام أبو العباس البوصيري (رحمه اهلل) :قَ َ
ِ
ش َدر
كال َر ُسكو ُل اللَّ ِكه (ِ )فكي ِح َّج ِكة ال َكوَد ِ
ان ،أََّنكهُ َس ِكم َع أ ََبكاهُ َيقُكو ُلَ :ق َ
ار"َ :يدا َم ْع َ
وسى ب ِن مه َر َ
أَخ َب َرنِي ُم َح َّم ُد ب ُن ُم َ
()3
كاهد ِفككي َّ ِ
داد( ،")2لَككه َشك ِ
اضددر لِبد ٍ
دان( ،)1وَال ي ِبد ْ ِ
دار ،إِِّنددي رٍام بد ْدي َن أَ ْكتَد ِ
التُّ َّجد ِ
يحي ِن
داف ُك ْمَ ،ال تَ َتلَقُّ دوا ُّ
الرْك َبد َ
الصككح َ
ُ
دع َح ٌ َ
َ َ
َ َ
و َغي ِرِهما ِمن ح ِد ِ
يث أَبِي ُه َري َرةَ.)4(.
َ
َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()5
ُ م َح َّم ِد ِ
ان .
بن ِم ْهَر َ
ذكره ابن حبان في الثقا  ،وقال :شي يروي المراسيل( ،)6وقال ابن أبي حاتم :مجهول( ،)7وذكره البخاري في
التاري الكبير وسك

ترجمته ،حديث رقم (.)1

عنه(.)8

قلت :مجهول.
ان(.)9
ِ م ْهَر َ
قلت :لم أقف له على جرح أو تعديل.

ي قبل وصوله إلى البلد ،ويخبر بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس ،وأقكل مكن ثمكن
البد ِو َّ
ض ِر ُّ
ي َ
الح َ
) (1ال تتلقوا الركبان :هو أن يستقبل َ
المثل ،وذلك تارير محرم ،ولكن الشراء منعقد ،ثم إذا كذب وظهر الابن ،ثب الخيار للبائع (ابن األثير :النهاية .)266/4
اضر :الم ِقيم في الم ُدن والقُرى ،و َ ِ
الح ِ
الم ِقيم ِبالَب ِادَي ِة ،والمنهي عنه أن ييتي البدوي البلدة ومعكه قكو يباكي التسكارر
) (2ال يبع الحاضر لبادَ :
الباديُ :
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
الماكاالة
لح َ
إلى بيعه رخيصاً ،فيقول له ا َ
ضرى :اتركه عندي ألغالي في بيعه ،فَهذا الصنيع ُم َحَّرم ،لما فيكه مكن ا ضكرار بكالاير ،والبيكع إذا جكري مكع ُ
ُمن َع ِقككد ،وهككذا إذا كان ك السككلعة ممككا تعككم الحاجككة إليهككا كككاألقوا  ،فككإن كانك ال تعككم ،أو أكثككر القككو واسككتاني عنككه ،ففككي التح كريم تككردد ،ويعككول فككي
الضككرر ،وفكي الثككاني علكى معنككي َّ
أحكدهما علككى عمكوم ظككاهر النهكي ،وحسككم بكاب َّ
الضكرر وزوالككه ،وقكد عككن ابكن عبككاس أنكه سككئل عكن معنككي َ"ال يبككع
َح ِ
اضر ِلَباد" فقال :ال يكون له ِسم َسا اًر( ،ابن األثير :النهاية .)398 /1
) (3صحيح البخاري ( ،)192/3ح ( ،)2727ومسلم ( ،)1155/3ح ( ،)1515/11من حديث أبي هريرة.
) (4البوصككيري :إتحككاف الخي كرة المه كرة بزوائككد المسككانيد العش كرة ( )25( ، )300/3كتككاب البيككور  )20( ،بككاب النهككي عككن تلقككي الركبككان أو أن يبيككع

حاضر لباد ،ح (.)2774

) (5البخاري :التاري الكبير (.)245/1
) (6ابن حبان :الثقا

(.)435/7

) (7ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)93/8
) (8البخاري :التاري الكبير (.)245/1

) (9ابن حجر :ا صابة في تمييز الصحابة (.)303/6
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تخريج الحديث:

-1ا صككابة البككن حجككر ،) 303/6( ،مككن طريككا مكككي بككن إبكراهيم ،عككن ابككن جكريج بككه  ،بلفظككه .وقككال ابككن
حجر :مهران تابعي أرسل حديثاً ،فذكره جعفر المستافري في الصحابة وتبعه أبو موسى فيخرج من طريقه ثم

مكن روايككة عبككد الصككمد بككن الفضككل عكن مكككي بككن إبكراهيم عككن ابككن جكريج بككه وسككاا متنككه ،وقككال البخككاري فككي

التكاري الكبيكر ( :)776 :245 /1محمكد بكن مهكران سكمع أبككاه :قكال النبكي -صكلى اهلل عليكه وسكلم :-ال يبككع
حاضر للباد ،سمع منه ابن جرير ،مرسل.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل؛ والحديث حكم بإرساله ا مام البخاري ،وابن حجر.
حديث رقم207:

ال ُم َح َّم ُد ب ُن َيح َيى ب ِن أَبِي ُع َم َر :ثنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِن ُج َريج،
قال ا مام أبو العباس البوصيري (رحمه اهلل) :قَ َ
َن " اليه َ ِ
كي أَخ َب َكرهُ ،أ َّ
يد ب ِن ُرَك َان َة ،أ َّ
َم َكر َر ُسكو ُل
َن ُم َح َّم َكد ب َكن ُع َم َكر ب ِكن َعلِ ٍّ
أَخ َب َرنِي ُم َح َّم ُد ب ُن َعلِ ِّي ب ِن َي ِز َ
كود ح َ
كين أ َ
ُ
()1
كك َعكن
ال اب ُكن ُج َكريج :وأخبرنكي بِ ِمث ِكل َذلِ َ
ض ُعوا " .قَ َ
ونا قَ َ
ال " :فَ ُخ ُذوا َو َ
اللَّ ِه ( )بِِإجالئِ ِهم  ،قَالُوا :إِ َّن لَ َنا ُد ُي ً
صي ِنَ ،ع ِن ابن األَشهَ ِلَ ،ع ِن َّ
سمانِ َي :اب َن َعب ِد األَشهَ ِل(.)2
الَ :و َّ
النبِ ِّي (َ )ق َ
َد ُاوَد ب ِن ال ُح َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()3
ِ
بن َي ِزْي َد ِ
بن َعل ِّي ِ
ق .د .
ص ُد ْو ٌ
ُ م َح َّم ُد ُ
الم ْط َل ِب ُّيَ :
بن ُرَكا َن َة َ
ِ
بن َعلِ ِّي ِ
بن ُع َمَر ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
ات َب ْع َد الثَّالَ ِث ْي َن.)4( 4.
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
بن أَِبي طَال ٍبَ :
ذكره ابن حبان في الثقا ( ،)5وقال ابن القطان :هذا ال تعرف حاله( ، )6لكن زعم أنه محمد بن عمر بن علي
ترجمته ،حديث رقم (.)1

بن الحسكين بكن علكي بكن أَ بكي طالكب ،وقكال ابكن حجكر :وأظنكه وهكم فكي ذلكك( ،)7وقكال الكذهبي :مكا علمك

بيسا ،وال رأي
ً
قلت :صدوا.

لهم فيه كالماً(.)8

بكه

ات
ُم ِو ُّ
ان ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ثقَ ٌة إِالَّ ِفي ِع ْك ِرَم َة َوُرِم َي ِبَأرْي َ
الخ َدو ِار َِِ ،مد َ
سلَ ْي َم َ
َ د ُاوُد ُ
بن ُ
ي َم ْوالَ ُهم ،أ َُبو ُ
الح َ
ص ْي ِن األ َ
س َن َة َخ ْم ٍ
ال ِث ْي َن .ع(.)9
س َوثَ َ
َ
) (1هم يهود بني النضير ،حاولوا اغتيال النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،-فنزل الوحي بما هموا بكه ،فكيجالهم فكي ربيكع األول سكنة  4ه ك  -أغسكطس

 635م ،وفي سورة الح شر مبدأ قصتهم ونهايتها .انظر تفاصيل هذه الازوة في :البخاري ( ،)88 /5وسيرة ابن هشام (.)190/2
) (2البوصيري :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( )35( ، )381\3كتاب القرض  )10( ،باب ،ح (.)2940
) (3المزي :تهذيب الكمال (.)158/26

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)498
) (5ابن حبان :الثقا

(.)353/5

) (6ابن قطان الفاسي :بيان الوهم وا يهام (.)354/3
) (7ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)361/9
) (8الذهبي :ميزان االعتدال (.)668/3

) (9ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)198
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2وقال الدوري :كان عندي ضعيفًا حتى قال يحيى بن معين :ثقة( ،)3وقال أحمد
بن صالح :هو من أهل الثقة والصدا وال شك فيه( ،)4وقال النسائي :لكيس بكه بكيس( ،)5وذككره ابكن حبكان فكي

الثقا

()6

وقال :كان يكذهب مكذهب الشكراة

وككل مكن تكرك حديثكه علكى ا طكالا وهكم ،ألنكه لكم يككن داعيكة إال

مذهبه ،والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على األحوال ،فيما من انتحل بدعة ،فلم يدعه إليها ،وكان متقياً ،كان

جائز الشهادة محتج ًا بروايته ،فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمكة ،ألنكه ككان يكرى مكذهب الشكراة

مثله( ،)7وقال أيضاً :حدث حديثين منكرين عن الثقا

ماال يشبه حكديث األثبكا

تجكب مجانبكة روايتكه ونفكي

االحتجاج بما انفرد به( ، )8وقال ابن عدي :صالح الحديث ،إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية إال أن يروي

عنه ضعيف ،فيكون البالء منه مثل ابن أبي حبيبة ،وابراهيم بن أبي يحيى(.)9

النقاد :فقكال ابكن عيينكة :كنكا نتقكي حكديث داود بكن حصكين ،وقكد روى مالكك عكن داود ابكن

وتكلم فيه بع

الحصكين ،وقكال ابككن المكديني :مكا روى عككن عكرمكة ،فمنككر الحككديث ،ومالكك روى عكن داود بككن حصكين عككن

غير عكرمة ،وقال عبد الرحمن بن الحكم :كانوا يضعفونه( ،)10وقال الجوزجاني :ال يحمد النكاس حديثكه(،)11

وقال أبو زرعة :لين ،وقال أبو حاتم :لكيس بقكوي ،لكوال أن مالككا روى عنكه ،لتكرك حديثكه( ،)12وقكال أبكو داود:

أحاديثككه عككن عكرمككة منككاكير ،وأحاديثككه عككن شككيوخه مسككتقيمة( ،)13وقككال السككاجي :منكككر الحككديث مككتهم بكرأي

الخكوارج( ،)14وقكال الكذهبي :ثقككة قكدري ،لينكه أبكو زرعككة( ،)15وقكال أيضك ًا :ثقكة مشككهور لكه غ ارئكب تسككتنكر(،)16

وقال برهان الحلبي :محدث مشهور تفرد بيشياء ذكر الذهبي في مي ازنكه ككالم مكن تكلكم فيكه وقكد صكحح عليكه
فالعمل على توثيقه إذا كما شرطه هو في حاشية الميزان وكيف ال يكون ثقة وقد روى له األئمة الستة فضال

عن الشي خين ومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة كما قاله علي بن الفضل المقدسي(.)17
قلت :أنه ثقة إال في روايته عن عكرمة.
) (1ابن سعد :الطبقا

) (2العجلي :تاري الثقا

الكبرى (.)414 /5
(.)340 /1

) (3ابن معين :تاري ابن معين رواية الدوري (.)178 /3
) (4ابن شاهين :تاري أسماء الثقا

(ص .)81

) (5المزي :تهذيب الكمال (.)379/8

) (6هم الفرقة العاشرة من الخوارج ،الذين يكفرون أصحاب المعاصي في الصاائر والكبائر ويتبرؤن من الختنكين عثمكان وعلكي ويتولكون الشكيخين أبكا

بكر وعمر وهم ال يستحلون أموال الناس وال يسبون النساء وال يخالفون في دين وال سنة
(أبو الحسين العسقالني :التنبيه والرد على أهل األهواء والبدر ،ص.)45

) (7ابن حبان :الثقا

(.)349/5

) (8ابن حبان :المجروحين (.)290/1

) (9ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)560 /3
) (10ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)408/3
) (11الجوزجاني :أحوال الرجال (ص .)239

) (12ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)408/3
) (13المزي :تهذيب الكمال (.)379/8

) (14ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)157 /3
) (15الذهبي :ديوان الضعفاء (ص .)124

) (16الذهبي :ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثا (ص .)76

) (17برهان الدين الحلبي :الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (ص.)112
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ِ
 و ِاق ُد ْب ُن عم ِرو ْب ِن ِ
صِ
ش ِرْي َن .م
ش َه ِ
ار ُّ
س َن َة ِع ْ
ي ْاألَ ْ
لي ،أ َُبو َع ْبد اللَّه ا ْل َم َد ِن ُّيِ :ثقَ ٌةَ ،م َ
ات َ
س ْعد ْب ِن ُم َعاذ األَ ْن َ
َ
َ
َْ
()1
دتس .
تخريج الحديث:

لم أقف على من أخرج حديث ابن جريج وروي الحديث من وجه آخر موصوالً ،فيخرجه:

-1مشككل ا ثككار ،)56 /11( ،ح ( ،)4277وطككس ،)29 /7( ،ح ( ،)6755مككن طريككا هشككام بككن عمككار،

وكم ،)52 /2( ،ح( ) 2325كتاب البيور ،باب إذا كان

الهبكة لكذي رحكم ،مكن طريكا عبكد العزيكز بكن يحيكى

المكديني ،وهككا ( ،)46 /6ح( ،) 13( ،)11137كتككاب البيككور ،بككاب مككن عجكل لككه أدنككى مككن حقككه قبككل محلككه
فقبله ووضع عنكه طيبكة بكه أنفسكهما ،مكن طريكا الحككم بكن موسكى ،وقكط ،)465 /3( ،ح (،)13( ،)2980
كتكاب البيكور ،مكن طريكا عبيكد اهلل القكواريري ،جمكيعهم عكن مسككلم بكن خالكد الزنجكي ،عكن محمكد بكن علكي بككن
محمد عن داود بن الحصين ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،بنحوه بلفظ" :ضعوا وتعجلكوا" وقكال الطب ارنكي :لكم

يرو هذا الحديث عن علي بن يزيد بن ركانة إال مسلم بن خالد ،وقال الحاكم :هذا حديث صحيح ا سناد ولم

يخرجككاه ،وتعقبككه الككذهبي بقولككه :الزنجككي ضككعيف ،وعبككد العزي كز لككيس بثقككة ،وقككال الككدارقطني :أسككلم بككن خالككد
ضككعيف ،وقككد اضككطرب فككي هككذا الحككديث ،وقككال الهيثمككي :رواه الطب ارنككي فككي األوسككط ،وفيككه مسككلم بككن خالككد

الزنجي ،وهو ضعيف ،وقد وثا(.)2
درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل؛ وأما حديث ابن عباس مرفوعاً ففي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف(.)3
حديث رقم208 :

ال اب ُن أَ ِبي ُع َم َر َح َّدثََنا ِه َشامَ ،ع ِن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرنِكي َعب ُكد
قال ا مام أبو العباس البوصيري (رحمه اهلل)َ :ق َ
كي ( ")قَ َ ِ
سد ٍ
َن َّ
ي ،أ َّ
ي بك ِكن َعك ِكد ٍّ
اللَّك ِكه بك ُكن َكثِيككرَ ،عككن َعك ِكد ِّ
النبِك َّ
داءَ ،وَو َجد َدد َب ْع د ُ
وج د ْد لَد ُ
دان لَد ْدم ُي َ
ده َوفَد ٌ
ضددى فددي إِ ْن َ
()4
اعهُ إِ ْن َو َج َدهُ"(.)5
ضى ِبأ ْ
ُغَرَم ِائ ِه ِس ْل َعتَهُ َو ِافَرةً ِع ْن َدهُ ،فَقَ َ
َن َيأْ ُخ َذ َمتَ َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()7
)
6
(
ِ ِ
ٍ
 ع ْب ُد ِ
بن َك ِث ْي ِر الد ِ
مائ ٍة .ع .
َّار ُّ
س َن َة ِع ْ
ش ِرْي َن َو َ
ص ُد ْو ٌ
قَ ،م َ
اهلل ُ
الم ْق ِر ُ :أ َ
َ
ات َ
َح ُد األَئ َّمة َ
ي  ،أ َُبو َم ْع َبد ُ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)579

) (2الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)130 /4

) (3قصة إجالء بني النضير ثابتة في البخاري  ،كتاب الماازي ،باب حديث بني النضير.
)ُ (4غَّر ِ
امه :هم أصحاب الدين (ابن األثير :النهاية .)363/3

) (5البوصيري :إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( )78( ،)370\5كتاب القضاء وما على القاضي في الخصكوم والشكهود ( )1بكاب حككم

اهلل تعالى ورسوله صلي اهلل عليه وسلم ،ح (.)4867
)َّ (6
الد ِاري :نسبة إلى أشياء ،منها إلى عبد الدار بن قصي وأكثر ما يقال فيه العبدري  ،ومنها إلكى قريكة علكى خمسكة ف ارسك مكن هكراة يقكال لهكا دار
واشكيذبان (السمعاني :االنساب .)281/5

) (7ابن حجر :تقريب التهذيب (ص ، ) 318وقد تعقب الدكتور :بشار عواد ،وشعيب األرنؤوط ،ابن حجر ،وقاال :بل ثقة ال نعلكم فيكه جرحكاً ،بكل ال
نعلم من قال فيه صدوا ،فال ندري لم عدل عن توثيقه مطلقا ،وقد أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما (تحرير التقريب التهذيب .)256/2
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وثقه ابن سعد( ،)1وابن معين( ،)2وابن المديني ،والنسائي( ،)3وقال الذهبي :ثقة فصيح مفوه إمام(.)4
قلت :ثقة.
ِ ِ ()5
ِ
ِ
مائ ٍدة .د س
الج َدز ِر ُّ
ي ْبن َع ِميدرة ا ْلك ْندد ُّ
سد َن َة ِع ْ
ش ِدرْي َن َو َ
يِ :ثقَد ٌة فَ ِق ْي ٌ
دهَ ،م َ
ي  ،أ َُبدو فَ ْدرَوةَ َ
ي ْبن َعد ّ
َ عد ّ
دات َ
ق(.)6
تخريج الحديث:

-1المطالككب العالي ككة ،)393/7( ،ح( ،)1460كت ككاب البيككور ،ب ككاب التفل ككيس ،م ككن طريككا هش ككام ب ككن س ككليمان
المخزومي به.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده مرسل.
حديث رقم209:

ِ
انَ ،ع ِكن ابك ِكن
قكال ا مكام ابكن حجكر العسكقالني (رحمكه اهلل)َ :وَق َ
كال اب ُكن أَبِككي ُع َم َكرَ :ح َّكدثََنا ه َشكام ُه َكو اب ُكن ُسكَلي َم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِّ
ضي اللَّهُ َعنهُ َمكاَ ،عكن َّ
ِ ِ
س ْدب ِع
النبِ ِّ
كي ( )قَ َ
كال " :تُْرفَدعُ األ َْيددي فدي َ
ُج َريج ُحدث ُ َ ،عن مق َسمَ ،عن ابن َعبَّاس َر َ
الص ِ
مو ِ
الص َفا َوا ْل َمْرَوِةَ ،و َع ِش َّي َة َعَرَفد َةَ ،وِب َج ْم ٍدعَ ،و ِع ْن َدد ا ْل َج ْم َدرتَْي ِن،
تَ ،و َع َلى َّ
اط ٍنِ :في َب ْد ِء َّ
ت ا ْل َب ْي َ
الةَ ،وِا َذا َأر َْي َ
ََ
ِ ()7
ميت" .
َو َعلَى ا ْل ْ

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()8
ِ
ِِ
مائ ٍة .خ . 4
س َن َة إِ ْح َدى َو َ
ص ُد ْو ٌ
ان ُيْر ِس ُلَ ،م َ
ق َو َك َ
ات َ
قسم بن ُب َجرة ،أ َُبو القَاسمَ :
 م َ
وثقكه العجلككي( ،)9ويعقكوب الفسككوي( ،)10والككدارقطني ( ، )11وقكال أحمككد بكن صككالح المصككري :مقسكم ثقككة ثبك
ترجمته ،حديث رقم (.)1

ال

فيكه ( ،)12وقككال أبكو حككاتم :صكالح الحككديث ال بكيس بككه( ، )13وقكال الككذهبي :صكدوا مككن مشكاهير التككابعين(،)14

) (1ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)32/6

) (2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)368/5
) (3المزي :تهذيب الكمال (.)464/15

) (4الذهبي :الكاشف (.)587/1
) (5ال ِكن ِدي :نسبة إلى كندة ،وهي قبيلة مشهورة من اليمن (السمعاني :االنساب .)161/11
) (6ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)388

) (7ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )391/6كتاب الحج ،باب دخول مكة وفضلها ،ح (.)1201
) (8ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)545
) (9العجلي :تاري الثقا

(.)295/2

) (11الدارقطني :سؤاال

الحاكم للدارقطني (ص.)278

) (10يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)374/3
) (12ابن شاهين :تاري أسماء الثقا

(ص.)232

) (13ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)414/8
) (14الذهبي :ميزان االعتدال (.)176/4
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وقال الساجي تكلم الناس في بعض روايته( ،)1وقال ابن سعد :كان كثير الحديث ضعيفاً( ،)2وقكال ابكن حكزم:
ليس بالقوي سقط االحتجاج به(.)3

قلت :صدوا ،وال يضر إرساله ،ألنه سمع من ابن عباس(.)4

تخريج الحديث:

 -1الشافعي ،)125( ،كتاب المناسك ،واألم  ،)184/2( ،كتاب الحج ،باب القول عند رؤية البيك  ،وشكرح

الس ككنة ،)99/7( ،ح( ،)12( ،)1897كت ككاب الح ككج ،ب ككاب رف ككع اليك كدين عن ككد رؤي ككة البيك ك

وه ككا،)117/5( ،

ح( ،)12( ،)9210كتككاب الحككج ،بككاب رفككع اليكدين إذا رأي البيك  ،ومعرفككة السككنن ،)201/7( ،ح(،)9800
( ،) 12كتككاب المناسككك ،بككاب الق ككول عنككد رؤيككة البيك ك

مككن طري ككا س ككعيد بككن س ككالم ،وأخبككار مك ككة لألزرق ككي،

( ،) 279/1من طريا مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي كالهما عن ابن جريج بكه ،بمثلكه ،وقكال الباكوي :هكذا
الحديث منقطع ،وقال البيهقي :وهو منقطع لم يسمعه ابن جريج من مقسم.

درجة إسناد الحديث:

الحككديث إسككناده منقطككع؛ ألن ابككن جكريج لككم يسككمع مككن مقسككم بككن بج كرة ،وحكككم عليككه ا مككام البيهقككي والباككوي
باالنقطار.

حديث رقم210:

ِ
ِ
ان َع ِكن اب ِكن ُج َكريج ثنكا
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
أَبي ُع َم َكر َح َّكدثََنا ه َش ُ
أَخ َب َرهُ أ َّ
ب
صَ
َن إبراهيم النبي عليه السالم ُه َو أ ََّو ُل َمن َن َ

ال اب ُن
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :ق َ
ِ
َّ ِ
ان ب ِن خثيم َعن ُم َح َّمد ب ِن األَس َوِد أََّنهُ
َعب ُد الله ب ُن ُعث َم َ
َشار لَه ِجب ِري ُل إِلَى مو ِ
األَنص ِ
اض ِع َه"(.)5
اب لل َح َرِم أ َ َ ُ
َ َ
ََ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
ُ م َح َّم ُد ُ
ِ
 ع ْب ُد ِ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
الملك ب ُن َع ْبد َ
َ
 ع ْب ِد ِ
ان ِ
اهلل ِ
بن ُخثَْيٍم :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)43
بن ُعثْ َم َ
َ
ُ م َحمد ْبن األَسود ْبن َخلَف ْبن َعبد َي ُغوث :انفرد ابن حبان في توثيقه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)43

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)43

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)43

) (1ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)288/10
) (2ابن سعد :الطبقا

الكبرى (.)23/6

) (3ابن حزم :المحلي با ثار (.)403/1
) (4البخاري :التاري الكبير (.)33/8

) (5ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )398/6كتاب الحج ،باب حد الحرم ،ح (.)1204
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حديث رقم211:

ضكا
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :ق َ
ال َوأَخ َب َرِني أَي ً
َّد َها"(.)2
َس ٍد َج َّد َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل ُمطَّلِ ِب ْب ِن تَ ِم ٍيم فَ َحد َ
ْب َن أ َ
دراسة رجال ااسناد:





()1

َّ ِ
َن َّ
ديم
أ َّ
الن ِب َّي ( )أ َ
َمَر َي ْوَم فَد ْت ِ َمكد َة تَم َ

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ان ِ
َع ْبد اهلل ِ
بن ُخثَْيم :صدوا ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)43
بن ُعثْ َم َ
ُم َحمد ْبن األَسود ْبن َخلَف ْبن َعبد َي ُغوث :انفرد ابن حبان في توثيقه ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)43
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)43

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)43
حديث رقم212:

ِ
ان َع ِن اب ِن ُج َريج
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :وقَ َ
ال اب ُن أَبِي ُع َم َر حدثنا ه َشام ُه َو اب ُن ُسلَي َم َ
ِ
شَر التُّ َّج ِ
ار إِِّندي َرٍام
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (ِ )في َح َّج ِة ال َوَد ِ
ان أََّنهُ َس ِم َع أ ََباهُ َيقُو ُلَ :ق َ
ارَ :يا َم ْع َ
أَخ َب َرنِي ُم َح َّم ُد ب ُن مه َر َ
ان وَال ي ِب ْع ح ِ
ب ْي َن أَ ْكتَ ِ
اضٌر لِ َب ٍاد(.)3
اف ُك ْم َال َتلَقَّ َوا ُّ
الرْك َب َ َ َ َ
َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ُ م َح َّم ِد ِ
ان :مجهول ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)206
بن ِم ْهَر َ
ان :لم أقف له على جرح أو تعديل ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)206
ِ م ْهَر َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)206

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)206

) (1يعني با سناد المتقدم حديث رقم (.)209

) (2المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )398/6كتاب الحج ،باب حد الحرم ،ح (.)1205

) (3المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )349/7كتاب البيور ،باب آداب البيع ،ح (.)1432
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حديث رقم213:

ان َعك ِكن ابك ِكن ُجك َكريج
قككال ا مككام ابككن حجككر العسككقالني (رحمككه اهلل) :ابك ُكن أَبِككي ُع َمك َكر حككدثنا هشككام هككو ابككن ُس كلَي َم َ
كود ِحكين أَمكر رسكو ُل َّ
كي أَخ َب َكرهُ أ َّ
يد ب ِن ُرَك َان َة أ َّ
الل ِكه
َن ُم َح َّم َد ب َن ُع َم َر ب ِكن َعلِ ٍّ
أَخ َب َرنِي ُم َح َّم ُد ب ُن َعلِ ِّي ب ِن َي ِز َ
َن اليهُ َ َ َ َ َ ُ
كك َعكن َد ُاوَد ب ِكن
ال اب ُكن ُج َكريج َوأُخبِكر ُ بِ ِمث ِكل َذلِ َ
ض ُعوا "َ .ق َ
ونا َق َ
ال " :فَ ُخ ُذوا َو َ
( )بِِإجالئِ ِهمَ ،قالُوا :إِ َّن لَ َنا ُد ُي ً
الحصين عن أبي عبد اهلل األشهلي َع ِن َّ
النبِ ِّي (.)1()

دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
بن َي ِزْي َد ِ
بن َعلِ ِّي ِ
بن ُرَكا َن َة القَُر ِش ُّي :صدوا ،سبق ترجمته حديث رقم (.)207
ُ م َح َّم ُد ُ
بن َعلِ ِّي ِ
بن ُع َمَر ِ
ُ م َح َّم ِد ِ
بن أَِبي طَالِ ٍب القَُر ِش ُّي :صدوا ،سبق ترجمته حديث رقم (.)207
ص ْي ِن القَُر ِش ُّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)207
َ د ُاوُد ُ
بن ُ
الح َ
ش َه ِل :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)207
َ و ِاق ُد ْب ُن َع ْم ِرو ْب ُن َع ْم ِرو ْاألَ ْ
تخريج الحديث:
ترجمته ،حديث رقم (.)1

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)207

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)207
حديث رقم214:

كال اب ُكن أَبِكي ُع َم َكر َح َّكدثََنا ِه َشكامَ ،عك ِن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرِنكي أ َُبكو
قال ا مام ابن حجر العسكقالني (رحمكه اهلل)َ :ق َ
()2
ِ
ال َعب ِ
كول اللَّ ِكه صكلي اهلل عليكه وسكلم َيقُكو ُل " :ا ْل َع ِ
صِ
ودةٌ،
كالَ :س ِكمع ُ َر ُس َ
كار َق َ
ارَيد ُة َم ْدرُد َ
َّاسَ ،عن َر ُجكل م َكن األَن َ
(.)4
()3
ودةٌ "
َوا ْل ِم ْن َح ُة َمْرُد َ
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته ،حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
()6
)
5
(
اف ِق ُّي  ،أَبو الع َّب ِ ِ
بن أ َُّيوب ال َغ ِ
س َن َة ثَ َم ٍ
ان َو ِست ِّْي َن .ع .
ص ِر ُّ
َخ َ
قُ ،رَّب َما أ ْ
ص ُد ْو ٌ
طأََ ،م َ
َي ْح َيى ُ ْ َ
اس الم ْ
ات َ
يَ :
ُ َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسكانيد الثمانيكة ( ، ) 364 /7كتكاب البيكور ،بكاب الرخصكة فكي الحطيطكة مكن الكدين إذا أراد تعجيكل المؤجكل،

ح (.)1441
الع ِاريَّة :بالياء المشددة ،واحدة العواري ،وهي ا عارة (ابن األثير :النهاية .)320/3
)َ (2

) (3المنحة :العطية ،وتيتي على معنى القرض ،أو هي أن يعطه ناقة أو شاة ،يُنتفع بلبنهكا ويُعيكدها ،وككذلك إذا أعطكاه لينتفكع بوبرهكا وصكوفها زمانكاً
ثم يردها (ابن األثير :النهاية .)364/4
) (4ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )389/7كتاب البيور ،باب العارية ،ح (.)1458
الاا ِف ِق ُّي :نسبة إلى غافا ابن العاص بن عمرو بن مازن بن األزد بن الاوث (السمعاني :األنساب .)6/10
)َ (5

) (6ابككن حجككر :تقريككب التهككذيب (ص ،) 682وقككد تعقككب الككدكتور :بشككار ع كواد ،وشككعيب األرنككؤوط ،ابككن حجككر ،وقككاال :بككل هككو صككدوا ،احككتج بككه
الشيخان صحيحيهما (انظر :تحرير التقريب التهذيب .)78/4
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وثقككه ابككن معككين( ،)1والبخككاري( ،)2والعجلككي( ،)3ويعقككوب بككن سككفيان( ،)4والككدارقطني( ،)5وذك كره ابككن حبككان فككي

الثقا ( ،)6وقال الترمذي عن البخاري :صدوا( ،)7وقال الساجي :صدوا يهم( ،)8وقال ابن عدي :ال أرى في
حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروى هو عن ثقة حديثا منك ار فيذكره وهو عندي صدوا ال بيس به ( ،)9وقال أبو
عبيككد ا جككرى :قلك

ألبككي داود :يحيككي بككن أيككوب ثقككة قككال :صككالح( ،)10وقككال أحمككد( ،)11والنسككائي( ،)12وابككن

شاهين( :)13ليس به بيس .

وضعفه ابن حزم( ،)14وذكره العقيلي في الضعفاء ،وروي بسنده عن ابن أبي مريم قال :حدثناً مالكاً بحكديث،
حدثنا به يحيي بن أيوب عنه ،فسيلته عنه فقال :كذاب وحدثته بيخر ،فقال :كذب( ،)15وقال ابن سعد :منكر

الحديث( ،)16وقال أحمد في موضع آخكر :ككان إذا حكدث مكن حفظكه يخطكئ ،واذا حكدث مكن كتكاب فلكيس بكه

بيس ،وقد حدث يحيى من حفظه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة :في قراءة النبي صلى اهلل عليكه

وسلم في الوتر ،فقال أحمد :من يحتمل هذا يعني أنه خطي فاحش( ،)17وقال أبو أحمد الحاكم :إذا حدث من
حفظه يخطئ ،وما حدث من كتاب فليس به بيس( ، )18وقال أبو حاتم :محله الصدا ،يكتب حديثه ،وال يحتج

بكه( ،)19وقككال النسككائي أيضك ًا :عنكده أحاديككث منككاكير ،ولككيس هكو ذاك القككوي( ،)20وقككال ا سككماعيلي :ال يحككتج

بككه( ، )21وقككال ابككن القطككان الفاسككي :هككو ممككن علم ك

حالككه وأنككه ال يحككتج بككه( ،)22وقككال الككذهبي :لككه غ ارئككب

ومناكير ،يتجنبها أرباب الصحاح ،وينقون حديثه ،وهو حسن الحديث(.)23

قلت :الراجح أنه صدوا.
) (1ابن معين :تاري ابن معين رواية الدارمي (ص.)196
) (2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)187/11
) (3العجلي :تاري الثقا

(.)347/2

) (4يعقوب الفسوي :المعرفة والتاري (.)445/2
) (5الدارقطني :السنن (.)171/2
) (6ابن حبان :الثقا

(.)600/7

) (7الترمذي :العلل الكبير (ص.)117

) (8ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)187/11

) (9ابن عدي :الكامل في ضعفاء الرجال (.)54/9
) (10أبي داود :سؤاال

ا جرى ألبي داود (.)180/2

) (11العقيلي :الضعفاء الكبير (.)391/4
) (12المزي :تهذيب الكمال (.)333/31
) (13ابن شاهين :تاري أسماء الثقا

(ص.)270

) (14ابن حزم :المحلي با ثار (.)72/6

) (15العقيلي :الضعفاء الكبير (.)391/4
) (16ابن حجر :الطبقا

الكبرى (.)516/7

) (17ابن رجب الحنبلي :شرح علل الترمذي (.)766/2
) (18ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)187/11

) (19ابن أبي حاتم :الجرح والتعديل (.)128/9
) (20النسائي :السنن الكبرى (.)98/6

) (21ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)187/11

) (22ابن قطان الفاسي :بيان الوهم وا يهام (.)69/4
) (23الذهبي :سير أعالم النبالء (.)5/8
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تخريج الحديث:

قلت :ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ( ،)355 \3ح ( )32( ،)2895كتاب
العارية ،بلفظه وسك

عنه.

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده منقطع؛ ألن يحيي بن أيوب ال تعرف له رواية عن الصحابة ،ولم أقف على من سمى الرجل

من األنصار(.)1

حديث رقم215:

ال اب ُكن أَبِكي ُع َم َكر َح َّكدثََنا ِه َشكامَ ،ع ِكن اب ِكن ُج َكريج ،أَخ َب َرِنكي َعب ُكد
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :ق َ
النبِ َّي ( ")قَ َ ِ
س ٍ
َن َّ
ي ،أ َّ
اءَ ،وَو َج َد َب ْع ُ ُغَرَم ِائ ِده
ي ب ِن َع ِد ٍّ
اللَّ ِه ب ُن َكثِيرَ ،عن َع ِد ِّ
ان لَ ْم ُي َ
وج ْد لَ ُه َوفَ ٌ
ضى في إِ ْن َ
اعهُ إِ ْن َو َج َدهُ"(.)2
ضى ِبأ ْ
ِس ْل َعتَهُ َو ِافَرةً ِع ْن َدهُ ،فَقَ َ
َن َيأْ ُخ َذ َمتَ َ
دراسة رجال ااسناد:





بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُم َح َّم ُد ُ
ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق ترجمته حديث رقم(.)1
َ
بن َع ْبد َ
َ
ع ْب ُد ِ
بن َك ِث ْي ِر الد ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)208
َّار ُّ
اهلل ُ
َ
ِ
ِ
ي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)208
ي ْبن َع ِميرة ْبن فَْرَوةَ ا ْل ِك ْن ِد ُّ
ي ْبن َعد ّ
َعد ّ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه حديث ،رقم ( ،)208بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)208
حديث رقم216:

َّ ِ
ِ
انَ ،ح َّكدثََنا أ َُبكو َرِافكع
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :وَق َ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
ال اب ُكن أَبكي ُع َم َكرَ :حكدثََنا ه َش ُ
ف ابن مسعود ر ِ
عن ِ
كالَ :واللَّ ِه
ض َي اهلل َعنهُ َعلَى قَوم َيقُ ُّ
ضهُم َعلَى َبعض فَقَ َ
ص َبع ُ
َ َ
صال ِح ب ِن ُج َبير وقالَ :وقَ َ ُ َ ُ َ
ِ
ٍ
سلَّ َم ِع ْل ًماَ ،وَل َق ِد ْابتَ َد ْعتُ ْم ِب ْد َع ًة ظُْل ًما ،اتَِّب ُعدوا َوَال تَْبتَ ِدد ُعواَ ،واللَّ ِده
َل َق ْد فَ َ
َص َح َ
ض ْلتُ ْم أ ْ
صلَّى اللَّ ُه َع َل ْيه َو َ
اب ُم َح َّمد َ
ِ
ضدلَ ْلتُ ْم ضدالال بعيدداً .الشكك
يددا ،أَو َق َ
س ْبقًا َب ِّي ًناَ ،ولَ ِئ ِن ْابتَ َد ْعتُ ْم لَقَ ْد ظُلِ ْمتُ ْم ظُْل ًمدا َب ِع ً
كالَ :
س َب ْقتُ ْم َ
لَئ ِن اتََّب ْعتُ ْم لَقَ ْد َ
ِم َن اب ِن أَبِي ُع َم َر(.)3
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 ع ْب ُد الملِ ِك ُ ِ
الع ِزْي ِز ِ
بن ُجَرْي ٍج :ثقة فقيه مدلس ،سبق
َ
بن َع ْبد َ
َ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1له شاهد من حديث أنس ،أخرجه ابن ماجه ( ،)802 /2ح( ،)2399إسناده صحيح ،انظر البوصيري :مصباح الزجاجة في
زوائد ابن ماجه (.)61/3

) (2ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ،)393/7كتاب البيور ،باب التفليس ،ح (.)1460

) (3ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ،)518/12كتاب ا يمان والتوحيد ،باب التحذير من البدر ،ح (.)2983
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 أ َُبو َر ِاف ٍع :لم أقف له على ترجمة ،سبق
الص ِ
صالِ ِ ِ
دائ ّي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)204
بن ُج َب ْي ٍر ُّ
َ 
تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)204

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)204بلفظه.

درجة الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم (.)204
حديث رقم217:

ِ
ِ
ان ،ثنا أبو رافع قال:
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل)َ :وَق َ
ام ب ُن ُسَلي َم َ
ال اب ُن أَبي ُع َم َر :حدثنا ه َش ُ
ا أَصابتهم أَزمة ،فَقَام بي َنهم علِ ٌّي ر ِ
ِ
ِ
كال:
ض َي اهلل َعنكه فَقَ َ
َ َ ُ َ َ
َسمع ُ ُم َح َّم َد ب َن َكعب القَُرظي يحدث بين أَه َل الع َار ِ َ َ ُ َ
أَيُّهَا َّ
اس ،أَب ِش ُرواَ ،ف َو اللَّ ِه إِِّني َألَر ُجو أَن َال يمر عليكم إالَّ َي ِسير َحتَّى تََروا َما َي ُسُّرُكم ِم َن الرخاء والىسر ،قد
الن ُ
ِ
ِ
ِ
اطم َة ِإَلى ر ُس ِ
ِ
رأيتني بكي ثَ َالثَ َة أََّيام ِم َن َّ
ول
َ
الده ِر َما أَج ُد َشي ًئا آ ُكلُهُ َحتَّى َخشي ُ أَن َيقتَُلني ال ُجورُ ،فيرسل َف َ
ِ
َّ ِ ِ
دي ٍء
اللَّ ِه ( )تَستَط ِع ُمهُ لِي ،فَقَ َ
ام َيأْ ُكلُهُ ُذو َك ِب ٍدد إالَّ مدا تدرى  -لِ َ
كال (َ " :)يا ُب َن َّي ُةَ ،والله َما في ا ْل َب ْيت طَ َع ٌ
شْ
ِ
ِ ِ
َقلِ ٍ
اءتنِي فيخبرتني ،انقلب َوَذ َهب ُ َحتَّى
يل َب ْي َن َي َد ْيه َولَك ِن ْار ِجعي فسيرزقكم اهلل تبارك وتعالى َ ،" -فلَ َّما َج َ
ظ َةَ ،فِإ َذا َيهُ ِ
ي َعَلى َش ِف ِ
كك ُ ،قلك ُ :
ود ٌّ
آتِ َي َبنِي قَُري َ
الَ :يا َعلِ ُّيَ ،هل َل َك أَن تَس ِق َي َلنخ ًكال لِكي] َوأُط ِع ُم َ
ير بِئرَ ،ف َق َ
اي
َن َعم .فَ َب َايعتُهُ َعلَى أَن أَن ِزرَ ُك َّل َدلو بِتَم َرة ،فَ َج َعل ُ أَن ِزرُ ،فَ ُكلَّ َمكا َن َزعك ُ َدل ًكوا أَعطَكانِي تَم َكرةًَ ،حتَّكى امكتَ َ َ
أل َي َكد َ
ِمن التَّم ِر ،فَ َقعد ُ فَيَ َكل ُ ثَُّم َش ِرب ُ ِمن الم ِ
اء ،ثَُّم ُقل ُ َ :يا لَ َك َبط ًنا ،لَ َقد لَ ِقي ُ اليوَم َخي ًرا ،ثم نزع كذلك ِالب َن ِة
َ
َ
َ َ
َّ
ِ
ِ
َّ
ر ُس ِ
ضكع ُ َفان َقَلبك ُ ر ِ
ض الط ِريك ِ
اج ًعكاَ ،حتَّكى إِ َذا ُكنك ُ بِ َكبع ِ
ا ،إِ َذا أ ََنكا بِكد َينار ُمل ًقكىَ ،فَل َّمكا َأَريتُكهُ
كول اللكه ( )ثُ َّكم َو َ
َ
َ
َخذتُكهُ،
َوَقف ُ أَنظُُر إلى ِه وأؤامر نفسي خذه أَم أَ َذ ُرهُ ،فيبي إِ َّال أَخ َذهُ ،وقلك  :أستشكير بنك َر ُس َ
كول اللَّ ِكه (َ َ)في َ
يقككا ،فانطلق ك حتككى جئ ك
ا مككن اهلل تعككالى فَككانطَلِا فَاشككتَ ِر لَ َنككا َد ِق ً
َفلَ َّمككا ِجئتُهَككا أخبرتهككا الخبككر ،فقال ك َ :ه ك َذا ِرز ُ
ا َّ
السوا ،فإذا أنا بيهودي من يهود َف َدك يبيع دقيقاً ِمن َد ِقيك ِ
الش ِكع ِ
يرَ ،فاشكتََري ُ ِمنكهُ َفَل َّمكا اك َتلك ُ َق َ
كالَ :مكا أَنك َ
ِألَبِي ال َق ِ
ا
اسِم ُ ،قل ُ  :اب ُن َع ِّمي ،وابنته ام َأرَتِيَ ،فيَع َ
طكانِي ال ِّكد َين َار ،فجئتهكا فيخبرتهكا الخبكرَ ،ف َقاَلك َ :هك َذا ِرز ُ
مككن اللَّك ِكه َعك َّكز َو َجك َّكل ،فَاذ َهككب بِك ِكه فَارَهنككهُ بِثَ َمانِ َيك ِكة قَك َكرِاريطََ ،ذ َهككب ِفككي لَحككم ،فَفَ َعل ك ُ  ،ثُك َّكم ِجئتُهَككا بِك ِكه ،فَقَطَّعتُككهُ لَهَككا،
ونص َب  ،ثم عجن و َخ َبز ُ  ،ثَُّم ص َنع َنا طَعاما وأَرسل َنا ِإلَى رس ِ
ال" :
ول اللَّ ِه (َ )ف َجا َء َناَ ،فلَ َّما َأرَى الطَّ َع َام َق َ
َُ
ًَ َ َ
َ
َ َ
َ
كول َّ
ِِ ِ
سأَلُِني؟ "َ ،ف ُقل َنكا َ :بَلكى ،اجِلكس َيكا َر ُس َ
الل ِكه ُنخبِكر َك ال َخ َب َكر ،فكإن رأيتكه طيبك ًا ،أَ َكلك َ
َما َه َذا؟ أََل ْم تَأْتني آن ًفا تَ ْ
الُ " :هو طَ ِّيب ،فَ ُكلُوا ِب ِ ِ
َوأَ َكل َنا ،فَيَخ َبرَناهُ ال َخ َب َر فَقَ َ
اسم اللَّه " ،ثَُّم قَ َام ( )فَ َخ َرَج ،فَكِإ َذا ُه َكو بِيَع َاربَِّيكة تَشكتَ ُّد َكيََّنكهُ
ٌ
ْ
َ
ادها َف َقالَ  :يا رسول اهلل ،أبي أُب ِ
ضعُ َم ِعكي بِ ِكد َينار َف َس َكقطَ ِمِّنكيَ ،واللَّ ِكه َمكا أَد ِري أَي َكن َس َكقطََ ،فكانظُر بِكيَبِي
ُن ِز َ
ر فُ َؤ ُ َ
َ
ال لِي َر ُسو ُل اللَّ ِه
َوأ ِّ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (ْ " :)اد ِعي لِي َعلِ َّي ْب َن أَِبي َ
طالِ ٍب "َ ،ف ِجئتُهُ (َ ،)ف َق َ
ُمي أَن ُيذ َك َر َل َكَ ،ف َق َ
دي ،فَأَْر ِسد ْل ِبالدددِّي َن ِ
ار "،
س َ
دك :إِ َّن قََر ِاريطَد َ
دول اللَّد ِده (َ )يقُدو ُل لَ َ
دك َعلَ َّ
دب إِلَدى ا ْل َج َّدز ِار فَ ُقد ْدل لَ ُ
( " :)اذ َ
ْه ْ
ده :إِ َّن َر ُ
َفيَر َس َل بِ ِهَ ،فيَعطَاهُ األَع َاربَِّي َةَ ،ف َذ َه َب "(.)1
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

) (1ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )244/13كتاب الرقائا  ،باب عيش السلف ،ح (.)3157

252

 أ َُبو َر ِاف ٍع :لم أقف له على ترجمة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)204
ِ
ِ ِ
بن س َل ْيٍم ،أَبو ع ْب ِد ِ
بن َك ْع ِب ِ
سد َن َة أَْرَب ِع ْدي َن َع َلدى
اهلل القَُر ِظ ُّ
بن َح َّي َ
ُ م َح َّم ُد ُ
ُ َ
الم َددن ِّي :ث َقد ٌة َعدال ٌمُ ،ولِ َددَ :
ان ِ ُ
ديَ ،
الُ :ولِ َد ِفي َع ْه ِد َّ
الب َخ ِ
س ْدب ِي
ار ُّ
َّ
الن ِب ِّي ( ،)فَقَ ْد قَ َ
الص ِح ْي ِ َ ،وَو ِه َم َم ْن قَ َ
ان ِم َّم ْن لَ ْم ُي ْن ِب َ
ي :إِ ْن أ ََباهُ َك َ
ال ُ
دت َم ْدن َ
ش ِرْي َنَ ،وِقْي َل :قَ ِب َل َذلِ َك .ع(.)1
س َن َة ِع ْ
قَُرْيظَ َةَ ،م َ
ات ُم َح َّم ٌد َ

قال العالئي :روى عن علي والعباس وابن مسعود وأبكي الكدرداء -رضكي اهلل عكنهم -وذلكك مرسكل ولكم يلقهكم،

وقال أبو داود :سمع من علي وابن مسعود -رضي اهلل عنهم -وهذا هو الصكحيح ،حككى الترمكذي عكن قتيبكة
بن سعيد أن محمد بن كعب هذا ولد في حياة النبكي -صكلى اهلل عليكه وسكلم ،)2(-قلدت :ورد ابكن حجكر علكى

ذلك وبين أن أباه هو الذي ولد على عهد النبي -صلى اهلل عليه وسلم( ،)3وقال أيضاً :ووهم من قال ولد في

عهد النبي -صلى اهلل عليه وسلم.)4(-
تخريج الحديث:

لم أجد من أخرج هذه القصة بكاملها:

ذك ك كره البوصك ككيري فك ككي إتحك ككاف الخي ك كرة المه ك كرة بزوائك ككد المسك ككانيد العش ك كرة ،)458 /7( ،ح ( ،)1 / 7338وح

( ،)7338وقككال :رواه محمككد بككن يحيككى بككن أبككي عمككر ،واسككحاا بككن راهويككه ،وأبككو يعلككى الموصككلي ،ثككم قككال:
يسم الراوي
وروى أحمد بن حنبل من طريا مجاهد عن علي بعض قصة التمر ،ورواه الترمذي
مختصرا ،ولم ِّ
ً
عن علي ،وقال :هذا حديث حسن غريب ،وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب.

 ،)645 /4( ، -1ح ( ) 35( ،)2473كتاب صفة القيامة والرقائا والورر ،باب ،مكن طريكا يزيكد بكن أبكي

زياد عكن محمكد بكن كعكب القرظكي قكال حكدثني مكن سكمع علكي بكن أبكي طالكب مختص ًكرا ،وقكال الترمكذي :هكذا
حديث حسن غريب.

-2حككم ،)102 /2( ،ح ( ،)351 /2( ،)687ح ( ،) 1135مككن طريككا مجاهككد بككن جبككر عككن علككي بككن أبككي
طالب -رضي اهلل عنه ،-واسناده ضعيف النقطاعه ،مجاهد بن جبر لم يسمع عليك ًا( ،)5وقكال الهيثمكي :رواه
أحمد ،ورجاله رجال الصحيح إال أن مجاهد لم يسمع من علي واهلل أعلم(.)6

-3الزهد البن السكري ،)386 /2( ،مكن طريكا عطكاء ابكن أبكي ربكاح ،قكال :نبئك
ضعيف؛ لالنقطار بين عطاء وبين علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنه.)7(-

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)504
) (2العالئي :جامع التحصيل (ص.)268

) (3ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)422/9

) (4ابن حجر :تقريب التهذيب (ص .)504
) (5ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)44/10

) (6الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (.)97 /4
) (7العالئي :جامع التحصيل (ص.)237
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عليكا ،والحكديث إسكناده
أن ً

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في اسناده ثالث علل :األولى :االنقطار بين محمد بن كعب القرظي وعلي بن

أبككي طالككب رض ككي اهلل عنككه( ،)1والثانيدددة :أبككو ارف ككع لككم أقككف ل ككه علككى ترجمككة ،والثالثدددة :هش ككام بككن س ككليمان

المخزومي وهم في الحديث ،والحديث روي من أوجه مختلفة ال يخلو واحد منها عن ضعف.
حديث رقم218:

َّ ِ
ِ
ان ،ثنا أ َُبو َرِافع،
قال ا مام ابن حجر العسقالني (رحمه اهلل) :قَ َ
ام ب ُن ُسلَي َم َ
ال ُم َح َّم ُد ب ُن أَبي ُع َم َرَ :حدثََنا ه َش ُ
ِ
كالَ :د َخلك ُ المس ِكج َد َفكِإ َذا بِر ُس ِ
ِ
كول اللَّك ِه ()
كي اللَّكهُ َعنكهَُ ،ق َ
َعن َي ِز َ
وم َ
َ
َ
يد ب ِن ُر َ
انَ ،ع َّمن أَخ َب َكرهَُ ،عكن أَبكي َذٍّر َرض َ
َجالِ ًسككا َوحك َكدهَُ ،فقُم ك ُ أَنظُك ُكر إلى ك ِهَ ،و ُهك َكو َال َي َرانِككيَ ،وأَقُككو ُل َمككا َخك َكال َر ُسككو ُل اللَّك ِكه (َ )ه َك ك َذا َوحك َكدهُ ،إِ َّال َو ُهك َكو َعَلككى
حاجككة ،أَو علَككى وحككي ،فَجعلك ُ أُؤ ِ
امك ُكر َنف ِسككي أَن آتِ َيككهُ ،فَي ََبك َنف ِسككي إِ َّال أَن آتِ َيكهُ ،فَ ِجئك ُ فَ َسككلَّم ُ  ،ثُك َّكم َجلَس ك ُ ،
َ َ
َ
ََ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِّ
الُ :قل ُ َ :قد َك ِرهَ َر ُسو ُل الله (ُ )م َجالَ َستي ،ثَُّم التَ َف َ ()
َف َجلَس ُ طَ ِو ً
يالَ ،ال َيلتَف ُ ( )إلىَ ،وَال ُي َكل ُمنيَ ،ق َ
دارَك ْع "
دت اليد ْوَم؟ " ُقلك ُ َ :الَ ،قك َ
كك َو َسكع َدي َكَ ،قك َ
كالَ " :يددا أ ََبدا َذٍّر " َف ُقلك ُ َ :لبَّيك َ
إلكىَ ،ف َقك َ
كال " :أََرَك ْعد َ
كال ( " :)قُد ْدم فَد ْ
يال َال ُي َكلِّ ُمنِي ،فَ ُقلك ُ قَكد َك ِكرهَ َر ُسكو ُل اللَّ ِكه
ث ( )طَ ِو ً
اء اللَّهُ تَ َعالَى ،ثَُّم ُعد ُ فَ َجلَس ُ  ،فَ َم َك َ
فَقُم ُ فَ َرَكع ُ َما َش َ
ش ِّدر
كك َو َسكع َدي َكَ ،ق َ
كالَ " :يا أ ََبدا َذٍّر "ُ ،قلك ُ  :لَبَّي َ
(ُ )م َجالَ َستِي ،ثَُّم التَ َف َ ( )إلى َف َق َ
اسدتَ ِع ْذ ِباللَّ ِده ِم ْدن َ
كالْ " :
ِ
شي ِ
اا ْن ِ ِ
ُمي ،ولِ ِ
ِِ
لن ِ
ين ِْ
اط ِ
س اللَّ ُه عز وجل َيقُو ُل(:
ين َق َ
ََ
س َش َياط ُ
ال ( " :)الي َ
س َوا ْلج ِّن " َف ُقل ُ  :بيَبي أَن َ َوأ ِّ َ
س وا ْل ِج ِّن ي ِ
شي ِ
ين ِ
كول
كك َيكا َر ُس َ
ض ُه ْم إِلَى َب ْع ٍ ) ا يكة" ثكم التفك فقكالَ " :يدا أ ََبدا َذٍّر " ُقلك ُ  :لَب ََّي َ
اط َ
وحي َب ْع ُ
ُ
ََ
اا ْن ِ َ
ُعلِّ ُم َك َكلِ َم ًة ِهي َك ْنٌز ِم ْن ُكنُ ِ
وز ا ْل َج َّن ِة؟ ُقل ُ َ :بلَى بِيَبِي أَن َ َوأ ِّ
كالُ :قكلَ :ال َح ْدو َل َوَال قُ َّدوةَ
ُميَ ،ق َ
اللَّ ِهَ ،ق َ
ال :أََال أ َ
َ
ِ
كك
كول اللَّ ِكه إَِّن َ
يثَ ،ف ُقلك ُ َ :يكا َر ُس َ
ب َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ )ال يتكلم حتى طال ذلك منه ائتنف ال َح ِد َ
إَِّال ِباللَّه .ثَُّم أَض َر َ
اسدتَ ْكثََرُ ،قلك ُ َ :يكا رسكول اهلل
الص َال ِة ،فَ َما َّ
َمرتَنِي بِ َّ
الص َالةُ قَ َ
اسدتَ َق َّل َو َم ْدن َ
ضوٍع فَ َم ْن َ
الَ :خ ْيُر َم ْو ُ
داء ْ
داء ْ
ش َ
ش َ
أَ
داعفَ ٌةَ ،و ِع ْند َدد اللَّد ِده
كول اللَّك ِكه َف َمككا َّ
الصك َكد َقةُ َقك َ
فمككا الصككوم قككال" :فددر مجددزي"ُ ،قل ك ُ َ :يككا َر ُسك َ
َضد َدع ٌ
كال" :أ ْ
اف ُم َ
ضد َ
اد ِفي س ِب ِ
ول َّ
كول
الل ِه (َ " )في ُّ
يل ِه"ُ ،قل ُ َ :يكا َر ُس َ
ض ُل َق َ
يد"ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
ان ِباللَّ ِه َو ِج َه ٌ
ا ْل َم ِز ُ
يم ٌ
َي ال َع َم ِل أَف َ
َ
ال" :إِ َ
َي ُّ ِ
الرقَ ِ
ض ُل
ول اللَّ ِه ،أ ُّ
اللَّ ِه ،فَي ُّ
َي ِّ
الُ :قل ُ َ :يا َر ُس َ
ادهُ" ،قَ َ
ض ُل قَ َ
الَ " :م ْن أ ْ
يق َد ُمهُ َو ُع ِقَر َج َو ُ
ُه ِر َ
اب أَف َ
الشهَ َداء أَف َ
ِ ()2
َي َّ ِ
"ج ْه ُدد ُمق ٍّدل
كول اللَّ ِكه ،أ ُّ
ال" :أ ْ
ضك ُل َق َ
كالُ :قلك ُ َ :يكا َر ُس َ
َهلِ َها"َ ،ق َ
َق َ
س َها ِع ْن َد أ ْ
كالُ :
الص َكد َقة أَف َ
َغ َال َها ثَ َم ًنا َوأَْنفَ ُ
ول اللَّ ِه َفِإن َلم أجد ما أتصدا به قكال :تعين ضدعي ًفا وتصدنع ألخدرقُ ،قلك ُ :
السُّر إَِلى ا ْل َف ِق ِ
َو ِّ
ير"ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
ِ ِِ
ال :فَتَ ُك َّ
َّق ِب َهدا ا ْل َم ْدرُء
ول اللَّ ِه ( )فَِإن لَم أَستَ ِطع قَ َ
َيا َر ُس َ
ف َه َذا َوأ َ
صد ُ
س َن ٌة َيتَ َ
ص َدقَ ٌة َح َ
َش َار إِلَى ل َسكانه "فَِإ َّن َها َ
الُ :قل ُ  :يا رس َ َّ ِ
ُّما أُن ِز َل َعلَي َك ِم َن القُر ِ
كال"َ :وتَ ْدد ِري
دي"َ ،ق َ
آن أَعظَ ُم َق َ
َعلَى َن ْف ِس ِه"َ ،ق َ
آيد ُة ا ْل ُكْر ِس ِّ
الَ " :
َ َُ
ول الله ،أَي َ
السددمو ِ
"مثَ د ُل
كك اللَّككهَُ -عك َّكز َو َجك َّكلَ -قك َ
دي؟" ُقل ك ُ َ :ال ،إِ َّال أَن تُ َعلِّ َمنِككي ِم َّمككا َعلَّ َمك َ
ات َو ْاأل َْر ِ ِفددي ا ْل ُكْر ِسد ِّ
َمددا َمثَ د ُل َّ َ َ
كالَ :
السدمو ِ
دي َكحلَقَ ٍدة م ْلقَ ٍ
ِ
ِ
َّ ِ
ض ِدل
ات َو ْاأل َْر ِ َكفَ ْ
ض َدل ا ْل ُكْر ِس ِّ
داة ِفدي فَ َدال ٍةَ ،وِا َّن فَ ْ
الس َم َوات َو ْاأل َْر ِ فدي ا ْل ُكْرس ِّ َ
دي َعلَدى َّ َ َ
ُ
الَ " :كانُوا ِم َائ َة أَْل ٍ
ين
ف َوأَْرَب َع ًة َو ِع ْ
اء؟ َق َ
الُ :قل ُ َ :يا َر ُس َ
ا ْلفَ َال ِة َعلَى ِت ْل َك ا ْل َحلَقَ ِة"َ ،ق َ
ش ِر َ
ول اللَّ ِهَ ،ك ْم َك َ
ان ْاألَ ْن ِب َي ُ
الر ِ
ول َّ
ش َدر وثالثمائدة رجدل"،
الل ِه وكالهما َك ُانوا رسوالَ ،ق َ
أَْل ًفا "ُ ،قل ُ َ :يا َر ُس َ
سد َة َع َ
كال"َ :الَ ،ك َ
س ُل مد ْن ُه ْم َخ ْم َ
ان ُّ ُ
ُقلك ُ  :يككا رسك َ َّ ِ
آد ُم َعلَيك ِكه
كول اللَّك ِكه (َ )ونِبك ٌّ
"آد ُم (ُ ،")قل ك ُ َ :يككا َر ُسك َ
كان أ ََّو َل قَك َ
كان َ
كالَ :
كي َكك َ
كول اللككه ( )فَ كيَيُّهُم َكك َ
َ َُ
) (1العالئي :جامع التحصيل (ص.)268
الم ِقل :أي قدر ما يحتمله حال القليل المال (ابن األثير :النهاية .)320/1
)ُ (2جهد ُ
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يده ِم ْدن ر ِ
دخ ِف ِ
وح ِده َو َكلَّ َمدهُ قَ ْدب ًال" .ثُ َّكم َكثُ َكر َّ
كاس َحكو َل
الس َ
الَ " :ن َع ْم َجَب َل اللَّدهُ تُْرَبتَدهَُ ،و َخلَقَدهُ ِب َي ِدد ِهَ ،وَنفَ َ
َّال ُم قَ َ
الن ُ
ُ
ر ُس ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه (" :)أََال أَُن ِّب ُئ ُك ْم ِبأ َْب َخ ِل َّ
الن ِ
ت
ول اللَّ ِهَ .ق َ
اس؟" ُقل ُ َ :بلَى َيا َر ُس َ
ول اللَّ ِه (َ ،)ف َق َ
"م ْن ُذ ِك ْدر ُ
الَ :
َ
()1
ِع ْن َدهُ َف َل ْم ِّ
يصل َع َل َّي (. ")
دراسة رجال ااسناد:

بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 أ َُبو َر ِافع :لم أقف له على ترجمة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)204
 إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َر ِافع ْب ُن ُع َوْي ِمر :ضعيف ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)30
َْ
دي :ثقة ،سبق ترجمته ،حديث رقم (.)205
َس ُّ
َ ي ِز َ
وم َ
ان األ َ
يد ْب ِن ُر َ
ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

قلت :سبا تخريجه ،حديث رقم ( ،)205بلفظه.

درجة إسناد الحديث:

قلت :سبا الحكم عليه ،حديث رقم (.)205
حديث رقم219:

ِ
ِ
كي ،ثنكا
ان ال َمخ ُزو ِم ُّ
قال ا مام ابن حجر العسكقالني (رحمكه اهلل)َ :وقَ َ
كام ب ُكن ُسكلَي َم َ
كال اب ُكن أَبكي ُع َم َكرَ :ح َّكدثََنا ه َش ُ
اعي ُل بن رِافع ،ع َّمن أَخبره ،عن أَبِي أُمام َة -ر ِ
إِسم ِ
الد َّج ِ
ص ِة َّ
ال.
يث(ِ )2في ِق َّ
ض َي اهلل َعنهَ ،-ف َذ َك َر ال َح ِد َ
ََ ُ َ
َ
َ َ َ
ُ َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امكةَ -
اجةَ من طَ ِريا أُخ َرى َعن إس َماع َ
َو ُه َو عن َد اب ِن َم َ
ُم َ
يل ب ِن َرافع َعكن َيح َيكى ب ِكن أَبكي َعمكروَ ،عكن أَبكي أ َ
ضي اهلل عنه ،-وَز َاد ِه َشام ِف ِ
ِ
يهَ " :ف َم ْن َل ِق َي ُه ِم ْن ُك ْم َف ْل َي ْت ُف ْل ِفي َو ْج ِه ِه"(.)4
َ
َ
َر َ
دراسة رجال ااسناد:
بن َي ْح َيى ِ
بن أَِبي ُع َمَر :ثقة ،سبق
ُ م َح َّم ُد ُ
 إِسم ِ
اعي ُل ْب ُن َر ِافع ْب ُن ُع َوْي ِمر :ضعيف ،سبق
َْ

ترجمته ،حديث رقم (.)1

تخريج الحديث:

ترجمته ،حديث رقم (.)30

ذك كره البوصككيري فككي إتحككاف الخي كرة المه كرة بزوائككد المسككانيد العش كرة ،)129 \8( ،ح ( )99( ،)7647كتككاب

الفتن ) 19( ،باب في التالعن وتحريم دم المسلم ،وقال :رواه ابن أبي عمر والحاكم وصححه.

 -1جه ،)1359 /2( ،ح ( )36( ،)4077كتاب الفتن )33( ،بكاب فتنكة الكدجال وخكروج عيسكى بكن مكريم،
مككن طريككا عبككد الككرحمن بككن محمككد المحككاربي عككن إسككماعيل بككن ارفككع أبككي ارفككع ،عككن يحيككى بككن أبككي عمككرو

) (1ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ،)201/14كتاب بدء الخلا ،أحاديث األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ح (.)3441
) (2ولفظه :عن أبي أمامة قال :خطبنا رسول اهلل ( ) ذا

يوم ،فكان أكثر خطبتكه حكديثا  ،حكدثناه عكن الكدجال ،فككان مكن قولكه أن قكال" :يكا أيهكا

الناس إنه لم تكن فتنة في األرض منذ ذ أر اهلل ذريته أعظم من فتنة الدجال ،وان اهلل لم يبعث نبيا بعد نوح إال حذره أمته وأنا آخر األنبياء وأنكتم آخكر

األمم ،وهو خارج فكيكم ال محالكة ،فكإن يخكرج وأنكا بكين أظهكركم فينكا حجكيج ككل مسكلم" ،ذككر الحكديث بطولكه انظكر :البوصكيري :إتحكاف الخيكرة المهكرة

بزوائد المسانيد العشرة ( )99( ،)129 \8كتاب الفتن )19( ،باب في التالعن وتحريم دم المسلم ،ح (.)7647

) (3أخرجه ابن ماجة في سننه ( )36( ، )1359 /2كتاب الفتن )33( ،باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ،ح (.)4077

) (4ابن حجر :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ، )441/18كتاب الفتوح ،باب ذكر ابن صياد والتردد في كونه الدجال ،ح (.)4522
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السككيب اني ،عككن عمككرو بككن عبككد اهلل ،عككن أبككي أمامككة البككاهلي ،وقككال ابككن كثيككر فككي "تفسككيره" ( :)459 /2هككذا
جدا من هذا الوجه ،ولبعضه شواهد من أحاديث أُخر.
حديث غريب ً
-2د ،)117 /4( ،ح ( ) 36( ،)4322كتاب المالحم ،باب خروج الدجال ،طريا ضمرة بن ربيعة عن أبي

الس يباني ،عن عمرو بن عبد اهلل الحضرمي ،عن أبي أمامة قلت :إسناده ضعيف ،فيه
زرعة يحيى بن عمرو َّ
عمرو بن عبد اهلل الحضرمي ،قال عنه ابن حجر :مقبول(.)1

درجة إسناد الحديث:

الحديث إسناده ضعيف؛ ألن في اسناده علتكان :األولى :ضكعف إسكماعيل بكن ارفكع ،والثانيدة :االنقطكار بكين

إسماعيل بن رافع أبي أمامة الباهلي -رضي اهلل عنه ،)2(-والحديث روي من أوجه مختلفة ال يخلو واحد منها
منها عن ضعف ،وللحديث شواهد مفرقة يصحح بها(.)3

) (1ابن حجر :تقريب التهذيب (ص.)424
) (2العالئي :جامع التحصيل (ص.)298

) (3انظر األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)560-599/4والروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (.)151/5
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحا  ،وتعم الخي ار  ،حمدًا يوفي نعمه ويكافئ مزيده ،والصالة والسالم
على من بل الرسالة وأدي األمانة ،محمد -صلى اهلل عليه وسلم -وعلى آله وصحبه أجمعين الذين
ساروا على نهجه واتبعوا ملته فرفع اهلل ذكرهم في الحياة وبعد المما
فقد تم بحمد اهلل وكرمه ومنته دراسة مرويا
النتائج والتوصيا

التي توصل

وأما بعد:

هشام بن سليمان المخزومي ،وأستطيع أن ِّ
ألخص أهم

إليها في بحثي ،وهي كالتالي:

أو ًال -النتائج التي تواصل إليها الباحث في هذا الدراسة:
* اختلف

أقوال النقاد في هشام بن سليمان المخزومي ما بين (:توثيا ،وتوثيا لم يسلم من جرح ،ومنتقد)،

واختلف

أسباب االنتقاد له ما بين( :سوء الحفظ ،والوهم ،والخطي).

وقد توصل الباحث من خالل الدارسة النظرية إلى أ قوال العلماء في هشام بن سليمان المخزومي إلى خالصة
مفادها أنه صدوا وخاصة في ابن جريج ،وأما في غير ابن جريج فهو ضعيف ،وقد أثبت
لمرويا

في الد ارسة التطبيقية

هشام بن سليمان المخزومي في كتب السنة صحة ما ذهب إلىه الباحث حيث بل عدد مروياته تسع

عشر ومائتي رواية ،وتبين من خالل الدراسة أنه توبع على أكثرها بنسبة  % 95أشهرهم عبد الرزاا الصنعاني
ويحيي بن سعيد القطان.
* بين

الد ارسة أن هشام بن سليمان المخزومي أكثر من الرواية عن ابن جريج.

* بين

الدراسة أن األحاديث التي وهم فيها هشام بن سليمان المخزومي هي ( )14حديثاً.

* بينك ك الد ارس ككة أن ا م ككام مس ككلماً أخ ككرج لهش ككام ب ككن س ككليمان المخزوم ككي خم ككس مروي ككا كله ككا ف ككي المتابع ككا

والشك كواهد ،وق ككد ق ككرن ا م ككام مس ككلم هش ككام بعب ككد المجي ككد ب ككن عب ككد العزي ككز ب ككن أب ككي رواد األزدي ف ككي إح ككدى
التي أخرجها من طريا ابن جريج.

الروايا  ،وأن جميع المرويا

* إن عدد األحاديث التي رواها هشام بن سليمان المخزومي وأثبتها في صلب هذه الرسالة قد بلا

()219

حديثاً.
* بل عدد األحاديث الصحيحة بنوعيها ( )18حديثاً.
* بل عدد األحاديث الحسنة بنوعيها ( )43حديثاً.
* بل عدد األحاديث الضعيفة ( )53حديثاً )32( ،حديثاً منقطع )13( ،حديثاً مرسل )3( ،حديثاً ضعيف جداً.
* بل عدد األحاديث التي توقف

عن الحكم عليها بسبب أنني لم أقف لبعض رواتها على تراجم أو جرح أو

تعديل ( )55حديثاً.
* بل عدد الرواة الذين ترجم

لهم ( )345رواياً.
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ثانياً -التوصيات:
أوصي الباحثين والطلبة ودارسي الحديث بما يلي:
 .1وجوب عناية طالب الحديث الشريف بدراسة السنة النبوية لبيان صحيحها من سقيمها ،وتقديم ذلك لعامة
الناس.
 .2أوصي طلبة العلم بدراسة أقوال النقاد ،ومقارنتها ببعضها بعضاً عند االختالف ،للوصول إلى الراجح منها؛
حتى يتسنى لهم الحكم على األحاديث حكماً سليماً دقيقاً.
 .3أوصي طلبة الحديث باستشعار عما علم العلل ،وادراك أن أحكامهم ،وأقوالهم لم تخرج منهم إال عن علم
عميا ،ومراس دقيا.
 .4االهتمام بكتب السنة دراسة وتحليالً وتعمقاً ونقداً ،فهناك كثير من الكتب تحتاج إلى دراسة وتوضيح.
 .5االهتمام بتحقيا المخطوطا

وطباعتها حتى يتسنى لطلبة العلم االستفادة منها.

 .6العمل على تطوير البرامج المحوسبة وعمل موسوعا

مطورة أفضل وبخاصة في علم غريب الحديث بحيث

تخدم طالب العلم الشرعي بشكل عام.
 .7أوصي الجامعا

بتولي تحقيا كتب السنة ،حتى تسد الطريا على المتاجرين في تحقيا هذه الكتب.

 .8ضرورة أن تجمع النظرية الحديثية بين الد ارسة النظرية والتطبيقية.
 .9أوصي أن يتجه طالب العلم في مرحلة الماجستير إلى عمل رسائلهم في المرويا ؛ لما تُحققه لطالب العلم من
المعرفة الواسعة في تفاصيل علوم الحديث كلها.

وختاماً أقول :رغم ما بذل
اهلل ،وان أخطي

من جهد في هذا البحث إال أنه ال يخلو من عث ار وأخطاء ،فإن أصب

فمن

فمن نفسي والشيطان.

هذا ،وأسأ ل اهلل العلي العظيم القبول والتوفيق والسداد ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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المصادر والمراجع
رتب

المصادر على حسب الحروف الهجائية مع إهمال األلف والالم غير أصلية.

*

القرآن الكريم

-1

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ،الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر ،أبو عبد اهلل الهمذاني
الجورقاني 543هك ،تحقيا وتعليا :الدكتور عبد الرحمن الفريوائي ،الناشر :دار الصميعي للنشر ،الطبعة:
الرابعة 1422 ،هك  2002-م ،عدد األجزاء.2 :

-2

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ،كتاب الضعفاء :ألبي زرعة الرازي ،الرسالة العلمية :لسعدي بن
مهدي الهاشمي ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة ا سالمية ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية،

الطبعة1402 :هك1982/م ،عدد األجزاء.3 :
-3

األحاديث الطوال ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني 360ه ،المحقا:
حمدي بن عبد المجيد السلفي ،الناشر :مكتبة الزهراء –الموصل ،الطبعة :الثانية1404 ،ه 1983-م ،عدد

األجزاء.1 :
-4

األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،محمد بن
عبد الواحد المقدسي 643هك ،المحقا :عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع،

بيرو – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1420 ،هك  2000-م ،عدد األجزاء.13 :
-5

أحكام القرآن الكريم ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف
بالطحاوي 321هك ،تحقيا :الدكتور سعد الدين أونال ،الناشر :مركز البحوث ا سالمية التابع لوقف الديانة

التركي ،إسطنبول ،الطبعة :األولى ،عدد األجزاء.2 :
-6

األحكام الوسطى من حديث النبي -صلى اهلل عليه وسلم  ،-عبد الحا بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين
بن سعيد إبراهيم األزدي ،األندلسي األشبيلي ،المعروف بابن الخراط  581هك ،تحقيا :حمدي السلفي ،صبحي

السامرائي ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض -المملكة العربية السعودية ،عام النشر 1416 :هك -
 1995م ،عدد األجزاء.4 :

-7

أحوال الرجال ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاا السعدي الجوزجاني 259هك ،المحقا :عبد العليم عبد العظيم
البستوي ،دار النشر :حديث اكادمي -فيصل آباد ،باكستان ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة ،بدون ،عدد
َ
األجزاء.1 :

-8

األدب المفرد ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخاري  256هك ،المحقا :محمد فؤاد عبد الباقي،
الناشر :دار البشائر ا سالمية –بيرو  ،الطبعة :الثالثة ،1989 – 1409 ،عدد األجزاء.1 :

-9

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ،أبو عبد اهلل محمد بن إسحاا بن العباس المكي الفاكهي 272هك ،المحقا :د.

عبد الملك عبد اهلل دهيش ،الناشر :دار خضر – بيرو  ،الطبعة :الثانية1414 ،ه ،عدد األجزاء 6 :أجزاء في

 3مجلدا .
-10

أخبار مكة وما جاء فيها من األثار ،أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن
األزرا الاساني المكي المعروف باألزرقي 250هك ،المحقا :رشدي الصالح ملحس ،الناشر :دار األندلس للنشر
– بيرو  ،عدد األجزاء.2 :
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-11

أخالا النبي وآدابه ،عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بيبو الشي األصبهاني 369هك ،المحقا:
صالح بن محمد الونيان ،الناشر :دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى ،1998 ،عدد األجزاء.4 :

-12

أدب االمالء واالستمالء :أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني562 ،هك ،المحقا :ماكس

-13

أربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين البن المقرب ،جمعها الشي ا مام  :أَحمد بن المقرب بن الحسين بن

فايسفايلر ،الناشر :دار الكتب العلمية –بيرو  ،الطبعة :األولى ،1981 – 1401 ،عدد األجزاء.1 :

الحسن الكرخي 563هك ،تحقيا :صالح بن عياض الشالجي ،الناشر :دار ابن حزم ،بيرو

األولى 1420 ،هك  1999-م ،عدد األجزاء.1 :
-14

– لبنان ،الطبعة:

أسد الاابة في معرفة الصحابة ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني
الجزري ،ابن األثير  630هك ،المحقا :علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية،
بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1415هك  1994-م ،عدد األجزاء.7 :

-15

أطراف الارائب واألفراد من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمام الدارقطني ،محمد بن طاهر بن علي
بن أحمد المقدسي الشيباني  507هك ،المحقا :محمود محمد محمود حسن نصار  /السيد يوسف ،الناشر :دار

الكتب العلمية –بيرو  ،الطبعة :األولى 1419 ،هك 1998-م ،عدد األجزاء.5 :
-16

األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي 1396هك ،دار العلم للماليين،

-17

األم ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

بيرو -لبنان ،الطبعة :الخامسة عشر  1423ه 2002 ،م ،عدد األجزاء.8 :

204ه ،الناشر :دار المعرفة – بيرو  ،الطبعة :بدون ،سنة النشر1410 :هك1990/م ،عدد األجزاء.8 :
-18

أمالى ابن بشران ،أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل بن بشران البادادي 430هك ،ضبط نصه :أبو عبد
الرحمن عادل بن يوسف العزازي ،الناشر :دار الوطن ،الرياض ،الطبعة :األولى 1418 ،هك  1997-م ،عدد
األجزاء.2 :

-19

األمالي المطلقة ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك ،المحقا :حمدي بن
عبد المجيد بن إسماعيل السلفي ،الناشر :المكتب ا سالمي – بيرو  ،الطبعة :األولى 1416 ،هك 1995-م،

عدد األجزاء.1 :
-20

األموال ،أبو ُعبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل الهروي البادادي 224هك ،المحقا :خليل محمد هراس ،الناشر:
دار الفكر – .بيرو  ،عدد األجزاء.1 :

-21

األنوار في شمائل النبي المختار ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الباوي الشافعي 516هك،
تحقيا :الشي إبراهيم اليعقوبي ،الناشر :دار المكتبي – دمشا ،الطبعة :األولى 1416 ،هك  1995-م ،عدد

المجلدا .2 :
-22

األوسط في السنن وا جمار واالختالف ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 319هك ،تحقيا :أبو حماد
صاير أحمد بن محمد حنيف ،الناشر :دار طيبة -الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى  1405-هك 1985 ،م،
عدد األجزاء.11 :

-23

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن
عثمان البوصيري الكناني الشافعي 840هك ،تقديم :فضيلة الشي الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ،المحقا :دار

المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة:

األولى 1420 ،هك  1999-م ،عدد األجزاء 8( 9 :ومجلد فهارس).
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-24

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك،
تحقيا :مركز خدمة السنة والسيرة ،بإشراف د زهير بن ناصر الناصر ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف (بالمدينة) -ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) ،السعودية-الرياض ،الطبعة :األولى1415 ،
هك  1994-م ،عدد األجزاء.19 :
-25

بد ،التميمي 354هك،
ا حسان في تقريب صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع َ
ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي  739هك ،المحقا :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيرو -
لبنان ،الطبعة :األولى 1408 ،هك  1988-م ،عدد األجزاء.18 :

-26

ا خوان ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البادادي األموي القرشي المعروف بابن أبي

الدنيا 281هك ،المحقا :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،الطبعة :األولى،
 ،1988 – 1409عدد األجزاء.1 :

-27

ا رشاد في معرفة علماء الحديث ،خليل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني 446هك ،المحقا:
محمد سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد ،السعودية– الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،ه1988،م ،عدد األجزاء:

.3
-28

االستيعاب في معرفة األصحاب ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 463هك،

المحقا :علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1412 ،هك  1992-م ،عدد األجزاء:
.4

-29

ا صابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك ،تحقيا :عادل أحمد
عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية – بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى  1415ه1994 ،م،

عدد األجزاء.8 :
-30

االكتفاء في تنقح كتاب الضعفاء ،مالطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي 762هك،
اعتني به :مازن بن محمد السرسي ،دائر األزهر ،عدد األجزاء.3 :

-31

الحربي 285ه ،كالمحقا :عبد اهلل عائض
إكرام الضيف ،إبراهيم بن إسحاا بن إبراهيم بن بشير البادادي َ
الارازي ،الناشر :مكتبة الصحابة – طنطا ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد األجزاء.1 :

-32

إكمال ا كمال ،محمد بن عبد الاني بن أبي بكر بن شجار ،أبو بكر ،ابن نقطة الحنبلي  629هك ،المحقا :عبد
القيوم عبد ريب النبي ،جامعة أم القرى -مكة المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى 1410 ،ه2002 ،م ،عدد
األجزاء.5 :

-33

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،مالطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري المصري الحكري الحنفي 762هك،

المحقا :أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم ،الفاروا الحديثة للطباعة والنشر،

القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى 1422 ،هك  2001-م ،عدد األجزاء.12 :
-34

ا كمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ،علي بن هبة اهلل بن جعفر بن
ماكوال 475هك ،المحقا :بدون ،دار الكتب العلمية -بيرو -لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1411هك1990-م،

عدد األجزاء.7 :
-35

االعتبار في الناس والمنسوخ من ا ثار ،محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني 584ه ،الناشر :دائرة

المعارف العثمانية -حيدر آباد ،الدكن ،الطبعة :الثانية 1359 ،هك ،عدد األجزاء.1 :
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-36

ا قنار البن المنذر ،محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 319هك ،تحقيا :الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز
الجبرين ،الناشر( :بدون) ،الطبعة :األولى 1408 ،هك ،عدد األجزاء.2 :

-37

إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 646هك ،المحقا :محمد أبو الفضل

إبراهيم ،الناشر :دار الفكر العربي -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بيرو  ،الطبعة :األولى 1406 ،هك -
1982م ،عدد األجزاء.4 :

-38

ا يمان للعدني ،أبو عبد اهلل محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني 243هك ،المحقا :حمد بن حمدي الجابري

-39

ا يمان البن منده ،محمد بن إسحاا بن محمد بن يحيى بن َمن َده العبدي 395ه ،المحقا :د .علي بن محمد
بن ناصر الفقيهي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو  ،الطبعة :الثانية ،1406 ،عدد األجزاء.2 :

-40

ا نصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اهلل الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ،يوسف بن عبد اهلل بن

الحربي ،الناشر :الدار السلفية – الكوي  ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد األجزاء.1 :

محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 463هك ،تحقيا :عبد اللطيف بن محمد الجيالني الماربي،

الناشر :أضواء السلف -السعودية ،الطبعة :األولى1417 ،هك 1997 /م ،عدد األجزاء.2 :
-41

األنساب ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 562هك ،المحقا :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
الىماني وغيره ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد-باكستان ،الطبعة :األولى 1382 ،هك  ،1962-عدد
األجزاء.13 :

-42

ا حاد والمثاني ،أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 287هك ،المحقا :د .باسم فيصل أحمد الجوابرة،
الناشر :دار الراية –الرياض ،الطبعة :األولى ،1991 – 1411 ،عدد األجزاء.6 :

-43

بحر الدم فيمن تكلم فيه ا مام أحمد بمدح أو ذم ،يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي
الصالحي ،ابن ابن ِ
المب َرد الحنبلي 909هك ،تحقيا وتعليا :روحية عبد الرحمن السويفي ،دار الكتب العلمية،
بيرو – لبنان ،الطبعة :األولى 1413 ،هك  1992-م ،عدد األجزاء.1 :

-44

البداية والنهاية ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 774هك ،المحقا :على شيري ،دار

-45

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن

إحياء التراث العربي ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى  ،1408هك  1988-م ،عدد األجزاء.14 :

أحمد الشافعي المصري 804هك ،المحقا :مصطفى أبو الايط وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن كمال ،الناشر :دار
الهجرة للنشر والتوزيع –الرياض ،الطبعة :االولى1425 ،هك2004-م ،عدد األجزاء.9 :

-46

الصم

وآداب اللسان ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البادادي المعروف بابن أبي

الدنيا 281هك ،المحقا :أبو إسحاا الحويني ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيرو  ،الطبعة :األولى1410 ،ه،
عدد األجزاء.1 :

-47

المنار المنيف في الصحيح والضعيف ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
751هك ،المحقا :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتبة المطبوعا

ا سالمية ،حلب ،الطبعة :األولى،

1390هك1970/م ،عدد األجزاء.1 :
-48

المنتخب من كتاب السياا لتاري نيسابور ،تقي الدين ،أبو إسحاا إبراهيم بن محمد بن األزهر بن أحمد بن
محمد الصريفيني 641هك ،المحقا :خالد حيدر ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع ،سنة النشر
1414هك،عدد األجزاء.1 :
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-49

باية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،الحارث بن محمد بن داهر التميمي البادادي الخصيب المعروف بابن أبي
أسامة 282ه ،المنتقي :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي  807هك،

المحقا :د .حسين أحمد صالح الباكري ،الناشر :مركز خدمة السنة والسيرة النبوية -المدينة المنورة ،الطبعة:
األولى – 1413 ،م ،1992عدد األجزاء.2 :
-50

باية الملتمس في تاري رجال أهل األندلس ،أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ،أبو جعفر الضبي 599هك،

-51

الخس َرو ِجردي الخراساني ،أبو بكر
بيان خطي من أخطي على الشافعي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
البيهقي 458هك ،المحقا :د .الشريف نايف الدعيس ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو  ،الطبعة :األولى،

-52

بيان الوهم وا يهام في كتاب األحكام ،علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي ،أبو الحسن ابن

الناشر :دار الكاتب العربي – القاهرة ،عام النشر 1967 :م ،عدد ألجزاء.1 :

 ،1402عدد األجزاء.1 :

القطان 628هك ،المحقا :د .الحسين آي

سعيد ،الناشر :دار طيبة – الرياض ،الطبعة :األولى1418 ،هك-

1997م ،عدد األجزاء 5( 6 :أجزاء ،ومجلد فهارس).

-53

التابعون الثقا

المتكلم في سماعهم من الصحابة ،ممن لهم عنهم رواية في الكتب الستة ،جمعاً ودراسة مبارك

بن سيف المهاجري ،إشراف أ .د :سعدي مهدي الهاشمي ،رسالة دكتوراه1426 ،هك2005-م ،عدد األجزاء.2 :
-54

تاري أبي زرعة الدمشقي ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري 281هك ،المحقق :خليل
المنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،سنة الناشر  1417هـ  1996-م ،عدد ألجزاء.1 :

-55

تاري ابن معين (رواية الدوري) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء،
البادادي 233هك ،المحقا :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي واحياء التراث ا سالمي -مكة

المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى ،1979 – 1399 ،عدد األجزاء.4 :
-56

تاري ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن 233هك،
المحقا :أحمد محمد نور سيف ،دار الميمون للتراث دمشا-سوريا ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون،
عدد األجزاء1 :

-57

تاري ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن 233هك،

المحقا :الجزء األول :محمد كامل القصار ،مجمع اللاة العربية -دمشا -سوريا ،رقم الطبعة :األولى ،تاري
الطبعة1405 :هك1985 ،م ،عدد األجزاء2 :

ابن يونس المصري ،عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي 347ه ،الناشر :دار الكتب العلمية،

-58

تاري

-59

تاري أسماء الثقا  ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البادادي ابن شاهين

بيرو  ،الطبعة :األولى 1421 ،هك ،عدد األجزاء.2 :

385هك ،المحقا :صبحي السامرائي ،الدار السلفية – الكوي  ،الطبعة :األولى،1984– 1404 ،عدد األجزاء.1:
-60

تاري أصبهان ،أخبار أصبهان ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاا بن موسى بن مهران األصبهاني 430هك،

المحقا :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1410 ،هك1990-م ،عدد
األجزاء.2 :

-61

تاري ا سالم َوَوفيا المشاهير َواألعالم ،محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز الذهبي 748هك ،المحقا:
الدكتور بشار عواد معروف ،دار الارب ا سالمي ،بيرو -لبنان الطبعة :األولى 1424،ه 2003 ،م ،عدد
األجزاء.15 :
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-62

تاري ا سالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،الدكتور :حسن إبراهيم حسن ،دار الجيل –بيرو  ،مكتبة
النهضة المصرية ،الطبعة :الربعة عشر 1416،ه 1996 ،م ،عدد األجزاء.4 :

-63

التاري األوسط ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخاري 256هك ،المحقا :محمود إبراهيم زايد ،دار

-64

الثقا  ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلى الكوفي 261هك ،المحقا :بدون ،دار الباز ،الرياض-

الوعي ،مكتبة دار التراث ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1977 – 1397 ،م ،عدد األجزاء.2 :
تاري

السعودية ،الطبعة األولى 1405هك1984-م ،عدد األجزاء.1 :
-65

التاري الكبير المعروف بتاري ابن أبي خيثمة-السفر الثالث ،أحمد بن أبي خيثمة 279هك ،المحقا :صالح بن
فتحي هالل ،الفاروا الحديثة للطباعة والنشر القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى 1427 ،هك 2006 ،م ،عدد

األجزاء.4 :
-66

التاري الكبير ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخاري 256هك ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية،
حيدر آباد – الدكن ،طبع تح

مراقبة :محمد عبد المعيد خان ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون ،عدد

األجزاء.8 :
-67

تاري باداد وذيوله ،أحمد بن علي بن ثاب

بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي 463هك ،دار الكتب العلمية –

بيرو -لبنان ،دراسة وتحقيا :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة :األولى 1417 ،هك 1996 ،م ،عدد األجزاء:

.24
-68

تاري جرجان ،حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني 427هك ،المحقا :تح

مراقبة محمد عبد

المعيد خان ،عالم الكتب – بيرو -لبنان ،الطبعة :الرابعة  1407هك 1987 ،م ،عدد األجزاء.1 :
-69

تاري دمشا ،علي بن الحسن بن هبة اهلل بابن عساكر 571هك ،المحقا :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر

-70

علماء األندلس ،عبد اهلل بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي ،أبو الوليد ،المعروف بابن الفرضي

للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشا-سوريا ،رقم الطبعة :بدون 1415 ،هك 1995 ،م ،عدد األجزاء.80 :
تاري

403هك ،عنى بنشره؛ وصححه :السيد عز العطار الحسيني ،الناشر :مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة :الثانية،
 1408هك  1988-م ،عدد األجزاء.2 :

-71

تاري فنون الحديث النبوي ،محمد عبد العزيز الخولي  1349هك ،المحقا :محمد األرناؤوط ،ومحمد القهوجي،
الناشر :دار ابن كثير – دمشا ،سنة الناشر  1408هك ،عدد ألجزاء.1 :

-72

تاري مولد العلماء ووفياتهم ،محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن ربيعة الربعي 379هك ،المحقا :عبد اهلل أحمد

-73

التاري

وأسماء المحدثين وكناهم ،محمد بن أحمد بن محمد ،المقدمي 301ه ،المحقا :محمد بن إبراهيم

-74

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ،زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 806هك ،تحقيا

سليمان الحمد ،دار العاصمة – الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1410 ،ه 1990 ،م ،عدد األج ازء.2 :
اللحيدان ،دار الكتاب والسنة ،البلد :بدون ،الطبعة :األولى 1415 ،هك 1994 ،م ،عدد األجزاء.1 :

ودراسة :العربي الدائز الفرياطي ،مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ،الرياض-السعودية ،الطبعة :الثانية1428 ،

هك2008،م ،عدد األجزاء1 :
-75

التحبير في المعجم الكبير ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 562هك ،المحقا :منيرة ناجي
سالم ،رئاسة ديوان األوقاف – باداد-العراا ،الطبعة :األولى1395 ،هك1975 ،م ،عدد األجزاء.2 :

-76

تحرير تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك ،تيليف :بشار عواد

وشعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1417ه 1997-م ،عدد األجزاء.4 :
264

-77

التحقيا في أحاديث الخالف ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 597ه ،المحقا :مسعد عبد
الحميد السعدني ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،الطبعة :األولى1415 ،م ،عدد األجزاء.2 :

-78

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هك ،حققه :أبو قتيبة

-79

تذكرة الحفاظ ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة:

-80

تسمية مشاي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد) ،أحمد

نظر محمد الفاريابي ،الناشر :دار طيبة ،عدد األجزاء.2 :
األولى1419 ،هك1998 ،م ،عدد األجزاء.4 :

بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي 303هك ،المحقا :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد ،مكة
المكرمة-السعودية ،الطبعة :األولى 1423هك 2002 ،م ،عدد األجزاء.1 :

-81

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك،

المحقا :د .إكرام اهلل إمداد الحا ،دار البشائر ك بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى  1416،ه1996 ،م ،عدد
األجزاء.2 :

-82

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث

التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 474هك ،المحقا :د .أبو لبابة حسين ،دار اللواء للنشر والتوزيع ،الرياض-
السعودية ،الطبعة :األولى1406 ،ه1986 ،م ،عدد األجزاء.3 :

-83

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
852هك ،المحقا :د .عاصم بن عبد اهلل القريوتي ،مكتبة المنار ،عمان-االردن ،الطبعة :األولى،1403 ،
 ،1983عدد األجزاء.1 :

-84

تعليقا

الدارقطني على المجروحين البن حبان ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن

دينار البادادي الدارقطني 385هك ،تحقيا :خليل بن محمد العربي ،الفاروا الحديثة للطباعة والنشر ،دار الكتاب

ا سالمي ،القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى 1414 ،هك 1994 ،م ،عدد األجزاء.1 :
-85

تاليا التعليا على صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك،
المحقا :سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ،الناشر :المكتب ا سالمي ،دار عمار -بيرو  ،عمان –األردن،
الطبعة :األولى ،1405 ،عدد األجزاء.5 :

-86

تقريب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك ،المحقا :محمد عوامة ،الناشر:
دار الرشيد –دمشا-سوريا ،الطبعة :األولى ،1986 – 1406 ،عدد األجزاء.1 :

-87

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،محمد بن عبد الاني بن أبي بكر بن شجار ،ابن نقطة الحنبلي البادادي
629هك ،المحقا :كمال يوسف الحو  ،دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة األولى 1408ه 1988-م،

عدد األجزاء.1 :
-88

التقييد وا يضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم
العراقي 806هك ،المحقا :عبد الرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،الطبعة :األولى،

-89

1389هك1969/م ،عدد األجزاء.1 :
الضعفاء والمج ِ
َّ ِ
ومع ِرفة الثَِّقا و ُّ
اهيل ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري
َ
التَّكميل في َ
الجرح والتعديل َ
الدمشقي 774هك ،دراسة وتحقيا :د .شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسا
ا سالمية وتحقيا التراث والترجمة ،صنعاء-إلىمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هك  2011-م ،عدد األجزاء.4 :
265

-90

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
852هك ،المحقا :بدون ،الناشر :دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1419هك1989 .م،

عدد األجزاء.4 :
-91

تلخيص تاري نيسابور ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 405هك ،تلخيص :أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف

-92

سكينة
بن أحمد الخطيب البادادي 463ه ،تحقياُ :

بالخليفة النيسابوري ،الناشر :كتابخانة ابن سينا – طهران ،عدد األجزاء.1 :

تلخيص المتشابه في الرسم ،أحمد بن علي بن ثاب
الشهابي ،الناشر :طالس للدراسا

-93

والترجمة والنشر ،دمشا ،الطبعة :األولى 1985 ،م ،عدد األجزاء.2 :

التمهيد لما في الموطي من المعاني واألسانيد ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري

القرطبي  463هك ،تحقيا :مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون
ا سالمية – المارب ،عام النشر 1387 :هك ،عدد األجزاء.24 :

-94

تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ،نور الدين ،علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن

عراا الكناني 963هك ،المحقا :عبد الوهاب عبد اللطيف ،عبد اهلل محمد الصديا الاماري ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بيرو  ،الطبعة :األولى 1399 ،هك ،عدد األجزاء.2 :

-95

تهذيب األسماء واللاا  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 676هك ،عني

بنشره وتصحيحه والتعليا

عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،عدد األجزاء.4 :
عن رسول اهلل من األخبار ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي

-96

تهذيب ا ثار وتفصيل الثاب

-97

تهذيب التهذيب ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 852هك ،مطبعة دائرة المعارف النظامية،

الطبري 310ه ،المحقا :محمود محمد شاكر ،الناشر :مطبعة المدني – القاهرة ،عدد األجزاء.2 :
الهند ،الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هك ،عدد األجزاء.12 :

-98

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج المزي 742هك ،المحقا :د.

-99

الثالث عشر من فوائد ابن المقرس ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن ازذان األصبهاني الخازن،

بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة – بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1400 ،ه1980 ،م ،عدد األجزاء.35 :

المشهور بابن المقرس 381هك ،الناشر :مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة
ا سالمية ،الطبعة :األولى.2004 ،
 -100الثقا ممن لم يقع في الكتب الستة بخطِّ الحافظ السَّخاوي  902هك ،قاسم بن قُطلُوَب َاا السُّوُدونِي الحنفي 879هك،
دراسة وتحقيا :شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسا ا سالمية وتحقيا التراث
والترجمة صنعاء ،إلىمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هك 2011 ،م ،عدد األجزاء.8 :

البستي 354هك ،طبع
 -101الثقا  ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
بإعانة :و ازرة المعارف للحكومة العالية الهندية ،تح مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد خان ،الناشر :دائرة
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،ه ،1973 ،عدد األجزاء.9 :
 -102الثالث عشر من فوائد ابن المقرس ،محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاني الخازن ،المشهور
بابن المقرس 381هكك ،الناشر :مخطوط ُنشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة ا سالمية،
الطبعة :األولى2004 ،
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 -103جامع البيان عن تيويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي ،أبو جعفر الطبري
310هك ،تحقيا :الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسا

ا سالمية بدار

هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وا عالن ،الطبعة :األولى،
 1422هك  2001-م ،عدد األجزاء 26 :مجلد  24مجلد ومجلدان فهارس.
 -104جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي 761هك ،المحقا :حمدي
عبد المجيد السلفي ،عالم الكتب ،بيرو -لبنان ،الطبعة :الثانية1407 ،ه ،1986 ،عدد األجزاء1 :

 -105الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري،
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  265ه ،المحقا :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوا النجاة

(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هك 2001 ،م ،عدد
األجزاء.9 :
 -106الجرح والتعديل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هك،

المحقا :بدون ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي –
بيرو  ،الطبعة :األولى 1271 ،ه 1952 ،م ،عدد األجزاء.9 :

 -107جزء حديث سفيان بن عيينة ،سفيان بن عيينة بن ميمون198هك ،برواية :أبى يحيى زكريا بن يحيى بن أسد
المروزي (

 270هك) ،تحقيا :مسعد بن عبد الحميد السعدني ،الناشر :دار الصحابة للتراث بطنطا ،الطبعة:

األولى  1412ه  1992-م ،عدد األجزاء.1 :
 -108حلية األولياء وطبقا

األصفياء ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاا بن موسى بن مهران األصبهاني

430هك ،الناشر :السعادة -بجوار محافظة مصر1394 ،هك 1974-م ،ثم صورتها عدة دور منها ،دار الكتاب

العربي –بيرو  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيرو  ،دار الكتب العلمية-بيرو

(طبعة 1409هك بدون

تحقيا) ،عدد األجزاء.10 :
 -109حجة الودار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 456هك ،المحقا :أبو صهيب
الكرمي ،الناشر :بي

األفكار الدولية للنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة :األولى1998 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -110الدعاء للطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني 360هك ،المحقا :مصطفى عبد القادر
عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1413 ،عدد األجزاء.1 :
 -111الديا  ،أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 287هك ،الناشر :إدارة القرآن والعلوم ا سالمية –
كراتشي ،عدد األجزاء.1 :

 -112ديوان الضعفاء والمتروكين وخلا من المجهولين وثقا

فيهم لين ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن

عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،المحقا :حماد بن محمد األنصاري ،الناشر :مكتبة النهضة الحديثة – مكة،

الطبعة :الثانية 1387 ،هك  1967-م ،عدد األجزاء.1 :

 -113الذرية الطاهرة النبوية ،محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الدوالبي الرازي 310هك ،المحقا :سعد
المبارك الحسن ،الناشر :الدار السلفية – الكوي  ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد األجزاء.1 :

 -114ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صح

روايته عن الثقا

عند البخاري ومسلم ،علي بن عمر بن أحمد بن

مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البادادي أبو الحسن الدارقطني 385هك ،المحقا :بوران الضناوي  /كمال

يوسف الحو  ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية -بيرو
األجزاء.2 :
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–لبنان ،الطبعة :األولى1406 ،هك 1985-م ،عدد

 -115ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثا ،محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز الذهبي 748هك ،المحقا :محمد شكور
بن محمود الحاجي أمرير المياديني ،مكتبة المنار – الزرقاء األردن ،الطبعة :األولى1406 ،هك 1986-م ،عدد
األجزاء.1:

 -116ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ
البادادي ابن شاهين 385هك ،المحقا :حماد بن محمد األنصاري ،مكتبة أضواء السلف الرياض-السعودية،
الطبعة :األولى1419 ،هك1999،م ،عدد األجزاء.1 :

 -117ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،محمد بن أحمد بن علي ،المكي الحسني الفاسي 832هك ،المحقا :كمال
يوسف الحو  ،دار الكتب العلمية ،بيرو  ،لبنان ،الطبعة :األولى1410 ،ه1990،م ،عدد األجزاء.2 :
 -118ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك،
المحقا :حماد بن محمد األنصاري ،الناشر :مكتبة النهضة الحديثة – مكة ،الطبعة :األولى ،عدد األجزاء.1 :

 -119ذيل ذيل تاري مولد العلماء ووفياتهم ،هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن هبة اهلل ابن األكفاني 524هك ،المحقا :د.
عبد اهلل بن أحمد بن سلمان الحمد ،الناشر :دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،م1989،م ،عدد

األجزاء.1 :

 -120الروض الداني (المعجم الصاير) ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 360هك ،المحقا :محمد

شكور محمود الحاج أمرير ،الناشر :المكتب ا سالمي ،دار عمار -بيرو  ،عمان ،الطبعة :األولى– 1405 ،
 ،1985عدد األجزاء.2 :

 -121الزهد والرقائا البن المبارك ،عبد اهلل بن المبارك بن واضح الحنظلي 181ه ،المحقا :حبيب الرحمن األعظمي
الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،عدد األجزاء.1 :

 -122الزهد للمعافى بن عمران الموصلي ،المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر األزدي الموصلي 185هك ،المحقا:
الدكتور عامر حسن صبري ،الناشر :دار البشائر ا سالمية –بيرو  ،الطبعة :األولى 1420 ،هك  1999-م،
عدد األجزاء.1 :

 -123الزهدَ ،هَّناد بن الس ِ
َّري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوا بن عمرو بن ز اررة بن عدس بن زيد
التميمي 243هك ،المحقا :عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ،الناشر :دار الخلفاء للكتاب ا سالمي –الكوي
الطبعة :األولى ،1406 ،عدد األجزاء.2 :

 -124سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم
األلباني 1420ه ،الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األولى( ،لمكتبة المعارف) عدد

األجزاء.6 :

الخ َّالل البادادي الحنبلي 311هك ،المحقا :د .عطية الزهراني،
 -125السنة ،أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد َ
الناشر :دار الراية الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1410 ،هك 1989-م ،عدد األجزاء.7 :

 -126سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاا بن بشير الس ِجستاني 275هك ،المحقا :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيرو -لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاري

األجزاء.4 :

الطبعة :بدون ،عدد

 -127سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني 273هك ،تحقيا :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب
العربية ،عدد األجزاء.2 :
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 -128سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي 279هك ،تحقيا :أحمد محمد شاكر
(جك  ،)2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جك  ،)3وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جك ،)5 ،4
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هك 1975،م ،عدد األجزاء.5 :

 -129سنن الدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البادادي الدارقطني 385هك،
حققه وضبط نصه وعلا عليه :شعيب األرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم،
مؤسسة الرسالة ،بيرو – لبنان ،الطبعة :األولى 1424 ،هك 2004 ،م ،عدد األجزاء.5 :

الخس َرو ِجردي الخراساني 458ه ،المحقا :عبد
 -130السنن الصاير للبيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
المعطي أمين قلعجي ،دار النشر :جامعة الدراسا ا سالمية ،كراتشي ك باكستان ،الطبعة :األولى1410 ،هك -
1989م ،عدد األجزاء.4 :

 -131السنن الصارى للنسائي ،أحمد بن شعيب بن علي النسائي 303هك ،تحقيا :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب
المطبوعا

ا سالمية –حلب ،الطبعة :الثانية1986 – 1406 ،م ،عدد األجزاء 8( 9 :ومجلد للفهارس).

الخس َرو ِجردي الخراساني البيهقي 458هك ،المحقا :محمد
 -132السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيرو -لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هك 2003 ،م ،عدد األج ازء.10 :
 -133السنن الكبرى ،أحمد بن شعيب بن علي النسائي 303هك ،المحقا :حسن عبد المنعم شلبي ،مؤسسة الرسالة –
بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1421 ،هك 2001،م ،عدد األجزاء.10 :

 -134السنن الميثورة للشافعي ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم المزني 264هك ،المحقا :د .عبد المعطي
أمين قلعجي ،الناشر :دار المعرفة – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1406 ،عدد األجزاء1. :
 -135سؤاال

أبي عبيد ا جرى أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ،سليمان بن األشعث بن إسحاا بن بشير بن

الس ِجستاني275ه ،المحقا :محمد علي قاسم العمري ،الناشر:عمادة البحث العلمي بالجامعة
شداد بن عمرو األزدي ِّ

ا سالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1403 ،هك1983/م عدد األجزاء.1 :
 -136سؤاال

أبي عبد اهلل بن بكير البادادي للمام أبي الحسن الدارقطني ،الحسين بن أحمد بن عبد اهلل بن بكير

البادادي  388هك ،المحقا :أبو عمر محمد بن علي األزهري ،الناشر :الفاروا الحديثة للطباعة والنشر –

القاهرة ،الطبعة :األولى 1427 ،هك  2006-م ،عدد األجزاء.1 :
 -137سؤاال

ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن

المري بالوالء ،البادادي 233هك ،المحقا :أحمد محمد نور سيف ،مكتبة الدار المدينة المنورة السعودية ،الطبعة:
األولى1408 ،هك1988 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -138سؤاال

أبي داود للمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد

الشيباني 241هك ،المحقا :د .زياد محمد منصور ،مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة السعودية ،الطبعة:

األولى1414 ،ه1993،م ،عدد األجزاء.1 :
 -139سؤاال

البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه ،أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ،أبو بكر المعروف بالبرقاني

425هك ،المحقا :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،الناشر :كتب خانه جميلي-الهور ،باكستان ،الطبعة:

األولى1404 ،هك1984 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -140سؤاال

الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي ،يوسف بن محمد الدخيل النجدي ثم المدني 1431هك،

الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة ا سالمية ،المدينة المنورة السعودية ،الطبعة :األولى 1424هك،2003،
عدد األجزاء.2 :
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ِِ
الحوزي عن جماعة من أهل واسط ،خميس بن علي بن أحمد ،أبو الكرم
 -141سؤاال الحافظ السلفي لخميس َ
الواسطي الحوزي 510هك ،المحقا :مطار الطرابيشي ،دار الفكر دمشا-سوريا ،الطبعة :األولى1403 ،هك،
1983م ،عدد األجزاء.1 :

 -142سؤاال

السلمي للدارقطني ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري412 ،هك،

تحقيا :فريا من الباحثين بإشراف وعناية د /سعد بن عبد اهلل الحميد ود /خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،دار

النشر :بدون ،الطبعة :األولى 1427 ،هك2006 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -143سؤاال

الحاكم النيسابوري للدارقطني ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار

البادادي الدارقطني المتوفى385 :هك ،المحقا :د .موفا بن عبد اهلل بن عبد القادر ،الناشر :مكتبة المعارف –
الرياض ،الطبعة :األولى1984- 1404 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -144سؤاال

حمزة بن يوسف السهمي ،حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني 427هك ،المحقا :موفا

بن عبد اهلل بن عبد القادر ،مكتبة المعارف–الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984 ،م ،عدد

األجزاء.1 :
 -145سؤاال

محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني234 ،هك ،المحقا :موفا عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة

المعارف الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984،م ،عدد األجزاء.1 :
 -146سؤاال

مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة الباداديين عن أحوال الرواة للمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن

عبد اهلل الحاكم النيسابوري) ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري 405هك ،المحقا :موفا بن عبد اهلل بن عبد القادر ،دار الارب ا سالمي بيرو -لبنان ،الطبعة:
األولى1408 ،هك1988 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -147سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك المحقا :محمد أيمن الشبراوي ،دار
الحديث-القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون1427 ،هك2006،م ،عدد األجزاء.18 :

 -148سير أعالم النبالء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 748هك ،المحقا :مجموعة من المحققين
بإشراف الشي شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيرو -لبنان ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هك 1985 /

م ،عدد األجزاء.25 :

 -149شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي 418هك،
تحقيا :أحمد بن سعد بن حمدان الاامدي ،الناشر :دار طيبة – السعودية ،الطبعة :الثامنة1423 ،هك 2003 /م

عدد األجزاء.9 :

العكري الحنبلي1089 ،هك ،حققه:
 -150شذ ار الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشا ،سوريا ،الطبعة :األولى1406 ،
هك 1986،م ،عدد األجزاء.11 :
 -151شرح السنة ،الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الباوي الشافعي 516هك ،تحقيا :شعيب األرنؤوط-محمد
زهير الشاويش ،الناشر :المكتب ا سالمي -دمشا ،بيرو  ،الطبعة :الثانية1403 ،هك 1983-م ،عدد األجزاء:
.15
السالمي ،البادادي ،ثم الدمشقي،
 -152شرح علل الترمذي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنَ ،
الحنبلي 795هك ،المحقا :الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ،الناشر :مكتبة المنار -الزرقاء –األردن ،الطبعة:
األولى1407 ،هك 1987-م ،عدد األجزاء.1 :
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 -153شرح مشكل ا ثار ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 321ه ،تحقيا :شعيب
األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى  1415-هك 1494 ،م ،عدد األجزاء 15( 16 :وجزء

للفهارس).

 -154شرح معاني ا ثار ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي 321هك ،حققه وقدم له :محمد
زهري النجار ،محمد سيد جاد الحا عالم الكتب ،القاهرة-مصر الطبعة :األولى  1414هك 1994 ،م ،عدد
األجزاء.5 :

 -155شرف أصحاب الحديث ،أحمد بن علي بن ثاب

الخطيب البادادي  463ه ،المحقا :محمد سعيد خطي أوغلو،

دار إحياء السنة النبوية ،أنقرة-تركيا ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

الخس َرو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي 458هك ،حققه
 -156شعب ا يمان ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه:
مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند ،الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة :األولى 1423 ،هك  2003-م ،عدد األجزاء،13( 14 :

ومجلد للفهارس).
 -157شعار أصحاب الحديث ،محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاا النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير
378هك ،المحقا :صبحي السامرائي ،الناشر :دار الخلفاء – الكوي  ،عدد األجزاء.1 :

 -158الشريعة ،محمد بن الحسين بن عبد اهلل ا جرى البادادي 360هك ،المحقا :الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان
الدميجي ،الناشر :دار الوطن -الرياض ،الطبعة :الثانية 1420 ،هك  1999-م ،عدد األجزاء.5 :

 -159صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاا بن خزيمة بن المايرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري
311هك ،المحقا :د .محمد مصطفى األعظمي ،الناشر :المكتب ا سالمي – بيرو  ،عدد األجزاء.4 :
 -160الصلة في تاري أئمة األندلس ،خلف بن عبد الملك بن بشكوال  578هك ،عني بنشره وصححه :السيد عز
العطار الحسيني ،الناشر :مكتبة الخانجي ،الطبعة :الثانية 1374 ،هك  1955-م ،عدد األجزاء.1 :

 -161ضعيف الجامع الصاير وزيادته ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األلباني
1420هك ،أشرف على طبعه :زهير الشاويش ،الناشر :المكتب ا سالمي ،عدد األجزاء.1 :
 -162الضعفاء الكبير ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي 322هك ،المحقا :عبد المعطي
أمين قلعجي ،الناشر :دار المكتبة العلمية –بيرو  ،الطبعة :األولى1404 ،هك 1984-م ،عدد األجزاء.4 :

 -163الضعفاء والمتروكون ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي 303هك ،المحقا :محمود إبراهيم زايد ،دار
الوعي حلب-سوريا ،الطبعة :األولى1396 ،هك ،عدد األجزاء.1 :
 -164الضعفاء والمتروكون ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هك ،المحقا :عبد اهلل القاضي ،دار الكتب
العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1986 ،1406 ،م ،عدد األجزاء.3 :
 -165الضعفاء والمتروكون ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البادادي الدارقطني
385هك ،المحقا :د .عبد الرحيم محمد القشقري ،مجلة الجامعة ا سالمية بالمدينة المنورة ،تاري النشر :بدون،
عدد األجزاء.3 :
 -166الضعفاء ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخاري 256هك ،المحقا :أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين،
مكتبة ابن عباس ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1426هك2005،مك ،عدد األجزاء.1 :
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 -167طبقا

الحنابلة ،أبو الحسين ابن أبي يعلى ،محمد بن محمد 526هك ،المحقا :محمد حامد الفقي ،دار المعرفة

بيرو -لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :
 -168طبقا

الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 771هك ،المحقا :محمود محمد الطناحي

وعبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة-مصر ،الطبعة :الثانية1413 ،هك1992،م،
عدد األجزاء.10 :

 -169الطبقا

الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البادادي ابن سعد 230هك ،تحقيا :محمد عبد القادر

 -170طبقا

المحدثين بيصبهان والواردين عليها ،عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بيبو

الشي

األصبهاني 369هك ،المحقا :عبد الافور عبد الحا حسين البلوشي ،مؤسسة الرسالة بيرو -لبنان،

 -171طبقا

خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري 240هك ،رواية :أبي عمران موسى

عطا ،دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1410 ،هك 1990 ،م ،عدد األجزاء.8 :

الطبعة :الثانية1412 ،ه1992 ،م ،عدد األجزاء.4 :
بن زكريا بن يحيى التستري (

ا  3هك) ،محمد بن أحمد بن محمد األزدي (

ا  3هك) ،المحقا :د سهيل

زكار ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشا-سوريا ،رقم الطبعة :بدون 1414،/هك 1993 ،م ،عدد
األجزاء.1 :
 -172العبر في خبر من غبر ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،المحقا:
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية –بيرو  ،عدد األجزاء.4 :

 -173العقد الثمين في تاري البلد األمين ،المؤلف :محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي تقي الدين 823ه ،المحقا:

محمد حامد الفقي -فؤاد سيد -محمود الطناحي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،رقم الطبعة :الثانية ،سنة النشر:

 ،1986- 1406عدد األجزاء.8 :
 -174العقد الفريد ،أبو عمر ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن
عبد ربه األندلسي328 ،هك ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،الطبعة :األولى 1404 ،هك ،عدد األجزاء.8 :

 -175علل الترمذي الكبير ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي 279هك ،رتبه على كتب
الجامع :أبو طالب القاضي ،المحقا :صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي ،عالم
الكتب ،مكتبة النهضة العربية – بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -176العلل الواردة في األحاديث النبوية ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان البادادي الدارقطني
385هك ،تحقيا وتخريج :محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،دار طيبة الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1405

ه 1985 ،م ،عدد األجزاء.15 :

 -177العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 241هك ،المحقا :وصي اهلل بن محمد
عباس ،الناشر :دار الخاني الرياض-السعودية ،الطبعة :الثانية 1422 ،ه 2001م ،عدد األجزاء.3 :

 -178العلل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هك ،تحقيا:
فريا من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد اهلل الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي ،مطابع الحميضي،

الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى 1427 ،هك 2006 ،م ،عدد األجزاء.7 :

 -179العيال ،عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البادادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا
281هك ،المحقا :د نجم عبد الرحمن خلف ،الناشر :دار ابن القيم -السعودية – الدمام ،الطبعة :األولى،
1410هك 1990-م ،عدد األجزاء.2 :
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 -180غريب الحديث ،أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي  388هك ،المحقا :عبد
الكريم إبراهيم الارباوي ،خرج أحاديثه :عبد القيوم عبد رب النبي ،الناشر :دار الفكر – دمشا ،عام النشر:
 1402هك  1982-م ،عدد األجزاء3 :

 -181غريب الحديث ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هك ،المحقا :الدكتور عبد
المعطي أمين القلعجي ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيرو
األجزاء.2 :

– لبنان ،الطبعة :األولى ،1985- 1405 ،عدد

 -182فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  853ه ،المحقا:
بدون ،دار المعرفة بيرو -لبنان ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،عليه تعليقا

العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،عدد

األجزاء.13 :
 -183فتح المايث بشرح الفية الحديث للعراقي ،محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد
السخاوي 902هك ،المحقا :علي حسين علي ،مكتبة السنة القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1424 ،هك2003 ،م،
عدد األجزاء.4:
 -184الفتن ،أبو علي حنبل بن إسحاا بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني 273هك ،المحقا :عامر حسن صبري،
الناشر :دار البشائر ا سالمية – لبنان ،الطبعة :األولى1419 ،هك 1998-م ،عدد األجزاء.1 :

 -185الفتن ،نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي 228هك ،المحقا :سمير أمين الزهيري ،مكتبة
التوحيد القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1412 ،ه1992،م ،عدد األجزاء.2 :

 -186الفقيه والمتفقه ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب

بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي 463هك ،المحقا :أبو عبد

الرحمن عادل بن يوسف الارازي ،الناشر :دار ابن الجوزي – السعودية ،الطبعة :الثانية1421 ،ه ،عدد
األجزاء.2 :

 -187الفهرس  ،محمد بن إسحاا بن محمد الوراا البادادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم 438هك ،المحقا:
إبراهيم رمضان ،الناشر :دار المعرفة بيرو – لبنان ،الطبعة :الثانية  1417هك  1997-مك ،عدد األجزاء.1 :
 -188فوائد أبي محمد الفاكهي ،عبد اهلل بن محمد بن العباس الفاكهي ،أبو محمد المكي 353ه ،دراسة وتحقيا:
محمد بن عبد اهلل بن عايض الاباني ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض -السعودية ،شركة الرياض للنشر والتوزيع،

الطبعة :األولى 1419 ،هك  1998-م ،عدد األجزاء.1 :
 -189فوائد أبي يعلى الخليلي ،خليل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني 446هك ،تحقيا :أبي مصعب
طلع

بن فؤاد الحلواني ،الناشر :دار ماجد عسيري ،جدة -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1422 ،

هك  2001-م ،عدد األجزاء.1 :

 -190الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني  1250هك ،المحقا :عبد الرحمن
بن يحي المعلمي الىماني ،الناشر :دار الكتب العلمية ،عدد األجزاء.1 :
 -191الفوائد ،أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد البجلي الرازي 414ه ،المحقا:
حمدي عبد المجيد السلفي ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى ،1412 ،عدد األجزاء.2 :

 -192الفوائد المنتقاة الارائب عن الشيوخ العوالي-انتقاء ابن أبي الفوارس ،رواية أبي الطاهر المخلص 393ه ،تحقيا
نامي بن عوض بن عل ى الشريف ،إشراف أ .د :غالب بن محمد الحامضي ،رسالة ماجستير ،المملكة العربية

السعودية ،جامعة أم القري1422 ،ه عدد األجزاء.2 :
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 -193قرة العينين برفع اليدين في الصالة ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايرة البخاري 256هك ،تحقيا :أحمد
الشريف ،الناشر :دار األرقم للنشر ،الكوي  ،الطبعة :األولى 1404 ،هك  1983-م ،عدد األجزاء.1 :

الخس َرو ِجردي الخراساني البيهقي 458هك ،المحقا :محمد
 -194القضاء والقدر ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
بن عبد اهلل آل عامر ،الناشر :مكتبة العبيكان -الرياض  /السعودية ،الطبعة :األولى1421 ،هك 2000-م عدد
األجزاء.1 :
 -195الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،المحقا:

محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبلة للثقافة ا سالمية جدة-السعودية ،الطبعة :األولى  1413هك،
1992م ،عدد األجزاء.2 :

 -196الكامل في التاري  ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،ابن
األثير 630ه ،تحقيا :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيرو -لبنان ،الطبعة األولى1417 ،هك،
1997م ،عدد األجزاء.10 :
 -197الكامل في ضعفاء الرجال ،أبو أحمد بن عدي الجرجاني 365هك ،تحقيا :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد
معوض وعبد الفتاح أبو سنة ،الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1418 ،ه1997،م ،عدد األجزاء:

.9
 -198الكتاب المصنف في األحاديث وا ثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن
خواستي العبسي 235هك ،المحقا :كمال يوسف الحو  ،مكتبة الرشد الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى،
1409ه1989،ه ،عدد األجزاء.7 :

 -199كشف األستار عن زوائد البزار ،نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  807هك ،تحقيا :حبيب
الرحمن األعظمي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيرو  ،الطبعة :األولى 1399 ،هك  1979-م ،عدد األجزاء.4 :
 -200الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث ،إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي
841هك ،المحقا :صبحي السامرائي ،عالم الكتب مكتبة النهضة العربية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى،
1407ه1987 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -201كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي
خليفة أو الحاج خليفة 1067هك ،الناشر :مكتبة المثنى باداد-العراا ،رقم الطبعة :بدون1941،م،عدداألجزاء.6:

 -202الكفاية في علم الرواية ،أحمد بن علي بن ثاب

بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي 463ه ،المحقا :أبو عبد

اهلل السورقي ،إبراهيم حمدي المدني ،الناشر :المكتبة العلمية -المدينة المنورة ،عدد األجزاء.1 :
 -203الكنى واألسماء ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 261هك ،المحقا :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،عمادة
البحث العلمي بالجامعة ا سالمية ،المدينة المنورة ،السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،هك1984 ،م ،عدد
األجزاء.2 :

 -204الكواكب الني ار

في معرفة من الرواة الثقا  ،بركا

بن أحمد بن محمد الخطيب ،أبو البركا  ،زين الدين ابن

الكيال 929ه ،المحقا :عبد القيوم عبد رب النبي ،الناشر :دار الميمون ك بيرو  ،الطبعة :األولى ك 1981م،
عدد األجزاء.2 :

 -205الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي 911هك ،المحقا:
صالح بن محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1417 ،هك1996 ،م ،عدد

األجزاء.2 :
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 -206اللباب في تهذيب األنساب ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن األثير 630هك،
المحقا :بدون ،الناشر :دار صادر – بيرو -لبنان ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.3 :
 -207لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ا فريقي
711هك ،الناشر :دار صادر – بيرو  ،الطبعة :الثالثة  1414-هك ،عدد األجزاء.15 :

 -208لسان الميزان ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  852هك ،المحقا :دائرة المعرف النظامية
الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعا

بيرو -لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هك1971،م ،عدد األجزاء.7 :

 -209المتفا والمفترا ،أحمد بن علي بن ثاب

الخطيب البادادي 463هك ،دراسة وتحقيا :الدكتور محمد صادا آيدن

الحامدي ،دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشا-سوريا ،الطبعة :األولى1417 ،هك1997،م ،عدد

األجزاء3 :
 -210محجة القرب إلى محبة العرب ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي  806هك ،المحقا :عبد

العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل حمد ،الناشر :دار العاصمة ،الطبعة :األولى  1420هك  2000-م ،عدد

األجزاء.1 :
 -211المحلى با ثار ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 456هك ،الناشر :دار الفكر –
بيرو  ،الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.12 :

البستي
 -212المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي ،أبو حاتمُ ،
354هك ،المحقا :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي حلب-سوريا ،الطبعة :األولى1396 ،هك1976 ،م ،عدد

األجزاء.3 :

 -213مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 807هك ،المحقا :حسام الدين القدسي ،مكتبة
القدسي ،القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون 1414 ،هك 1994 ،م ،عدد األجزاء.10 :
 -214مختصر سنن أبي داود ،عبد العظيم بن عبد القوي المنذري  656هك ،المحقا :محمد صبحي بن حسن حالا،

الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1431 ،هك -
 2010م ،عدد األجزاء.3 :

 -215المختلطين ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي 761هك ،المحقا :رفع

فوزي

عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد ،مكتبة الخانجي القاهرة-مصر ،الطبعة :األولى1417 ،ه ،1996 ،عدد

األجزاء.1 :

 -216المختلف فيهم ،عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ ابن شاهين 385هك ،المحقا:
عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري ،مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1420 ،هك1999 ،م،

عدد األجزاء.1 :

 -217المراسيل ،سليمان بن األشعث بن إسحاا بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِ
ِّجستاني 275ه ،المحقا:
شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1408 ،عدد األجزاء.1 :
 -218المراسيل ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم 327هك ،المحقا:
شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني ،مؤسسة الرسالة بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1397 ،ه1977،م ،عدد األجزاء.1 :

 -219مساوس األخالا ومذمومها ،أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي327 ،هك ،حققه
وعلا عليه :مصطفى بن أبو النصر الشلبي ،الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة ،الطبعة :األولى 1413 ،هك
1993-م ،عدد األجزاء.1 :
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 -220المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم النيسابوري 405هك،
تحقيا :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1411 ،ه1990،م ،عدد
األجزاء.4 :

 -221مسائل ا مام أحمد رواية أبي داود السجستاني ،سليمان بن األشعث بن إسحاا بن بشير بن شداد بن عمرو

الس ِجستاني 275هك ،تحقيا :أبي معاذ طارا بن عوض اهلل بن محمد ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،مصر،
األزدي ِّ
الطبعة :األولى 1420 ،هك  1999-م ،عدد األجزاء.1 :

 -222مسلسل العيدين ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي ،أبو محمد الكتاني الدمشقي 466هك ،وأحمد بن
علي بن ثاب

بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي 463هك ،المحقا :مجدي فتحي السيد ،الناشر :مكتبة الفؤاد

-توزيع مكتبة الرشد ،الطبعة :األولى 1416 ،هك  1995-م ،عدد األجزاء.1 :

 -223المسند ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
204هك ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيرو

– لبنان ،صحح

هذه النسخة :على النسخة المطبوعة في مطبعة

بوالا األميرية والنسخة المطبوعة في بالد الهند ،عام النشر 1400 :هك

 -224مسند أبي يعلى ،أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي 307هك ،المحقا:
حسين سليم أسد ،دار الميمون للتراث دمشا-سوريا ،الطبعة :األولى1404 ،ه1984 ،م ،عدد األجزاء.13 :
 -225مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل الشيباني  241ه ،المحقا :شعيب األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرون،
إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هك  2001-م،
عدد األجزاء.45 :

 -226مسند إسحاا بن راهويه ،إسحاا بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بك ابن راهويه
238هك ،المحقا :د .عبد الافور بن عبد الحا البلوشي ،الناشر :مكتبة ا يمان -المدينة المنورة ،الطبعة:

األولى ،1991 – 1412 ،عدد األجزاء.5 :

 -227مسند أبي داود الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري 204هك ،المحقا :الدكتور
محمد بن عبد المحسن التركي ،الناشر :دار هجر – مصر ،الطبعة :األولى 1419 ،هك  1999-م ،عدد

األجزاء.4 :

 -228مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،أحمد بن عمرو بن عبد الخالا البزار  292ه ،المحقا :محفوظ
الرحمن زين اهلل( ،حقا األجزاء من  1إلى  ،)9وعادل بن سعد (حقا األجزاء من  10إلى  ،)17وصبري عبد
الخالا الشافعي (حقا الجزء  ،)18الناشر :مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى( ،بدأ
1988م ،وانته

2009م) ،عدد األجزاء.18 :

 -229مسند الحميدي ،عبد اهلل بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهلل الحميدي 219هك ،حقا نصوصه وخرج أحاديثه :حسن
سليم أسد َّ
الد َاراني ،الناشر :دار السقا ،دمشا – سوريا ،الطبعة :األولى 1996 ،م ،عدد األجزاء.2 :

 -230مسند الدارمي المعروف بك (سنن الدارمي) ،عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي،
التميمي السمرقندي 255ه ،تحقيا :حسين سليم أسد الداراني ،الناشر :دار الماني للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1412 ،هك  2000-م ،عدد األجزاء.4 :
الروياني 307هك ،المحقا :أيمن علي أبو يماني ،مؤسسة قرطبة القاهرة-
 -231مسند الروياني ،محمد بن هارون ُّ
مصر ،الطبعة :األولى1416 ،ه1996،م ،عدد األجزاء.2 :
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 -232مسند الشاميين ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني 360هك ،المحقا:
حمدي بن عبد المجيد السلفي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1984 – 1405 ،عدد

األجزاء.4 :

 -233مسند الشهاب ،محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون المصري 454هكك ،المحقا :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو  ،الطبعة :الثانية1986- 1407 ،م ،عدد األجزاء.2 :
 -234المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو
الحسن القشيري النيسابوري 261هك ،المحقا :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي –بيرو ،
الطبعة :بدون عدد األجزاء.5 :
 -235المسند المستخرج على صحيح ا مام مسلم ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاا بن موسى بن

مهران األصبهاني 430هك ،المحقا :محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية -

بيرو – لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،هك 1996-م ،عدد األجزاء.4 :
 -236المسند الصحيح المخرج على صحيح ا مام

مسلم ،أبو عوانة يعقوب بن إسحاا بن إبراهيم النيسابوري

االسفراييني 316هك ،تحقيا :أيمن بن عارف الدمشقي ،الناشر :دار المعرفة – بيرو  ،الطبعة :األولى،
1419هك1998-م ،عدد األجزاء.5 :

 -237المسند الصحيح المخرج على صحيح ا مام

مسلم ،أبو عوانة يعقوب بن إسحاا بن إبراهيم النيسابوري

شهاب الدين ،ال ُجزء  /4 ،3الدكتور َبابا
االسفراييني 316هك ،تحقيا :ال ُجزء َ /2 ،1عَّباس بن صفاخان بن َ
إِبر ِ
اهيم الكميروني ،ال ُجزء  /6 ،5الدكتور ُم َح َّمد محمدي ُم َح َّمد جميل ،ال ُجزء  /7الدكتور عبد اهلل بن ُم َح َّمد مدنِي
َ
ضيمان ال َعنزي ،الدكتور عبد اهلل بن
بن َحافظ ،ال ُجزء  /8الدكتور بشير بن َعلي بن عمر ،الدكتور َرَباح بن ُر َ
مح َّمد مدنِي بن حافظ ،الجزء  /10 ،9سراج الحا بن محمد ه ِ
اشم ،ال ُجزء  /11الدكتور ُم َح َّمد بن عبد اهلل بن
َ
ُ
َ
َُ
َ
عطاء اهلل ع ِطيَّة اهلل ،الجزء  /12الدكتور عبد ال َك ِريم بن إِبر ِ
اهيم آل غضية ،ال ُجزء  /13الدكتور َسالم بن عمر
ُ
َ
َ
َ
ضيمان ال َعنزي ،ال ُجزء  /15الدكتور هاني بن أَحمد بن عمر فَ ِقيه،
با عبد اهلل ،ال ُجزء  /14الدكتور َرَباح بن ُر َ
ِ
أحمد بن َح َسن ال َح ِارثِي
ال ُجزء  /16الدكتور عمر مصلح ال ُح َسيني ،ال ُجزء  /18 ،17الدكتور َ
اعد ،تنسيا واخراجَ :ف ِريا ِمن الب ِ
الجزء  /20 ،19الدكتور عبد اهلل بن محمد بن سعود آل مس ِ
احثين َّ
بكلي ِة
َ
َ
ُ
َ
ُ
سالمية ،الناشر :الج ِ
سالمية بالج ِ
ديث َّ ِ
الح ِ
َّ
َّ
َّ
َّعودية
ام َعة ا
ام َعة ا
اسا ِ ا
َ
َ
َ
سالمية ،الممَلكة ال َع َربيَّة الس ُ
الشريف َوالد َر َ

األولى 1435 ،هك  2014-م ،عدد األجزاء.20 :
الطبعةُ :
البستي 354هك ،حققه ووثقه
 -238مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ُ
وعلا عليه :مرزوا على إبراهيم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة-مصر ،الطبعة :األولى 1411
هك 1991،م ،عدد األجزاء.1 :

 -239مشيخة ابن البخاري ،أحمد بن محمد بن عبد اهلل ،أبو العباس ،جمال الدين ابن الظاهري 696هك ،المحقا :د.

عوض عتقي سعد الحازمي ،الناشر :دار عالم الفؤاد -مكة  /السعودية ،الطبعة :األولى 1419 ،هك ،عدد

األجزاء.3 :

البَّزاز 425هك،
 -240مشيخة ابن شاذان الصارى ،الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن ابن محمد بن شاذان َ
المحقا :عصام موسى هادي ،مكتبة الارباء األثرية المدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هك،
1998هك ،عدد األجزاء.1 :

277

 -241المصنف ،عبد الرزاا بن همام بن نافع الحميري الىماني الصنعاني 211هك ،المحقا :حبيب الرحمن األعظمي،
الناشر :المجلس العلمي-الهند ،الطبعة :الثانية1403 ،ه ،عدد األجزاء.11 :
 -242المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
852هك ،المحقا )17( :رسالة علمية قدم

لجامعة ا مام محمد بن سعود ،تنسيا :د .سعد بن ناصر بن عبد

العزيز الشثري ،الناشر :دار العاصمة ،دار الايث – السعودية ،الطبعة :األولى1419 ،هك ،عدد األجزاء.19 :
 -243معالم مكة التاريخية واألثرية ،عاتا بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البالدي الحربي
1431هك ،الناشر :دار مكة للنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى 1400 ،هك  1980-م ،عدد األجزاء.1 :

 -244معجم ابن األعرابي ،أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي 340هك ،تحقيا وتخريج :عبد
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني ،الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى،
 1418هك  1997-م ،عدد األجزاء.3 :

 -245المعجم األوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني 360هك ،المحقا :طارا بن
عوض اهلل بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين القاهرة-مصر ،رقم الطبعة :بدون ،تاري

الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.10 :

 -246معجم البلدان ،ياقو بن عبد اهلل الرومي الحموي 626هك ،دار صادر ،بيرو -لبنان ،الطبعة :الثانية1415،ه،
 1995م ،عدد األجزاء.7 :

 -247معجم الصحابة ،عبد الباقي بن قانع بن مرزوا بن واثا األموي بالوالء البادادي 351هك ،المحقا :صالح بن
سالم المصراتي ،الناشر :مكتبة الارباء األثرية -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى ،1418 ،عدد األجزاء.3 :
المرُزبان بن سابور الباوي 317هك ،المحقا :محمد األمين
 -248معجم الصحابة ،عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن َ
بن محمد الجكني ،مكتبة دار البيان الكوي  ،الطبعة :األولى 1421 ،ه 2000 ،م ،عدد األجزاء.5 :
 -249المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،الطبراني 360هك ،المحقا :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية القاهرة-مصر ،الطبعة :الثانية ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.25:
 -250معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي
487هك ،الناشر :عالم الكتب ،بيرو  ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هك ،عدد األجزاء.4 :

 -251المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ واألئمة النبل ،علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر
571هك ،المحقا :سكينة الشهابي ،دار الفكر 1401 ،هك 1981 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -252المعرفة والتاري  ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ،أبو يوسف 277ه ،المحقا :أكرم ضياء العمري،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيرو  ،الطبعة :الثانية 1401 ،هك 1981-م ،عدد األجزاء.3 :

 -253معرفة الثقا

من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،أحمد بن عبد اهلل بن صالح

العجلى الكوفي 261هك ،المحقا :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار المدينة المنورة-السعودية ،الطبعة:

األولى 1405 ،ه1985 ،م ،عدد األجزاء.2:
 -254معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل بن نمير
وغيرهم /رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن

المري بالوالء ،البادادي 233هك ،المحقا :الجزء األول :محمد كامل القصار ،مجمع اللاة العربية – دمشا،
الطبعة :األولى1405 ،هك1985 ،م ،عدد األجزاء.2 :
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 -255معرفة الصحابة ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاا بن موسى بن مهران األصبهاني 430هك ،تحقيا :عادل
بن يوسف العزازي ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة :األولى  1419هك  1998-م ،عدد األجزاء:
عدد األجزاء 6( 7 :أجزاء ومجلد فهارس).

 -256معرفة الصحابة البن منده ،محمد بن إسحاا بن محمد بن يحيى بن َمن َده العبدي 395هك ،حققه وقدم له وعلا
عليه :عامر حسن صبري ،مطبوعا جامعة ا ما ار العربية المتحدة ،الطبعة :األولى 1426 ،ه 2005 ،م،
عدد األجزاء.1 :
ويعرف بمقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن ،ابن الصالح 643هك ،المحقا:
 -257معرفة أنوار علوم الحديثُ ،
نور الدين عتر ،دار الفكر-سوريا ،دار الفكر المعاصر – بيرو  ،رقم الطبعة :بدون1406 ،هك 1986-م ،عدد
األجزاء.1 :

الخس َرو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي 458هك،
 -258معرفة السنن وا ثار ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
المحقا :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشرون :جامعة الدراسا ا سالمية (كراتشي -باكستان) ،دار قتيبة

(دمشا -بيرو ) ،دار الوعي (حلب -دمشا) ،دار الوفاء (المنصورة -القاهرة) ،الطبعة :األولى1412 ،هك -
1991م ،عدد األجزاء.15 :

 -259معرفة علوم الحديث ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
405هك ،المحقا :السيد معظم حسين ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيرو  ،الطبعة :الثانية1397 ،هك -
1977م ،عدد األجزاء.1 :
 -260الماني في الضعفاء ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،المحقا :الدكتور نور الدين عتر،
الناشر :بدون ،رقم الطبعة :بدون ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.2 :

 -261الملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 548ه ،الناشر :مؤسسة الحلبي ،عدد
األجزاء.3 :
 -262من حديث خيثمة بن سليمان القرشي األطرابلسي ،أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي
الشامي األطرابلسي 343هك ،تحقيا :د .عمر عبد السالم تدمري ،الناشر :دار الكتاب العربي –لبنان ،عام

النشر 1400 :هك  1980-م ،عدد األجزاء.1 :
 -263من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان) ،يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن
عبد الرحمن المري بالوالء ،البادادي 233هك ،المحقا :أحمد محمد نور سيف ،دار الميمون للتراث دمشا-
سوريا ،تاري الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.1 :

 -264من كالم أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 241هك ،المحقا:
صبحي البدري السامرائي ،مكتبة المعارف الرياض-السعودية ،الطبعة :األولى1409 ،ه1989،م ،عدد األجزاء:
.1

 -265المنتخب من مسند عبد بن حميد ،عبد الحميد بن حميد بن نصر ال َكسي ويقال له :ال َكشي بالفتح وا عجام
249هك ،المحقا :صبحي البدري السامرائي ،محمود محمد خليل الصعيدي ،الناشر :مكتبة السنة –القاهرة،
الطبعة :األولى1988 – 1408 ،م ،عدد األجزاء.1 :

 -266المنتظم في تاري األمم والملوك ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هك ،المحقا :محمد عبد القادر
عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1412 ،هك 1992 ،م ،عدد

األجزاء19 :
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 -267المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي 676هك ،دار إحياء التراث العربي
بيرو -لبنان ،الطبعة :الثانية 1982 ،1392 ،ه ،عدد األجزاء.18 :
 -268المؤتلف والمختلف البن القيسراني ،محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ،ابن القيسراني 507هك،

المحقا :كمال يوسف الحو  ،دار الكتب العلمية ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى1411 ،ه1991،م ،عدد

األجزاء.1 :
 -269المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم ،عبد الاني بن سعيد األزدي  409هك،

المحقا :مثنى محمد حميد الشمري -قيس عبد إسماعيل التميمي ،أشرف عليه وراجعه :الدكتور بشار عواد

معروف ،الناشر :دار الارب ا سالمي ،الطبعة :األولى  1428هك  2007-م ،عدد األجزاء.2 :
 -270المؤتلف والمختلف ،علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار الدارقطني 385هك،
تحقيا :موفا بن عبد اهلل بن عبد القادر ،الناشر :دار الارب ا سالمي – بيرو  ،الطبعة :األولى1406 ،هك -
1986م ،عدد األجزاء.5:

 -271موضح أوهام الجمع والتفريا ،أحمد بن علي بن ثاب

بن أحمد بن مهدي الخطيب البادادي 463هك ،المحقا:

د .عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :دار المعرفة – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد األجزاء.2 :

 -272الموضوعا  ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 597هك ،ضبط وتقديم وتحقيا :عبد الرحمن محمد عثمان،
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة-السعودية ،الطبعة :األولى 1386،هك 1966،م ،عدد األجزاء.3 :
 -273ميزان االعتدال في نقد الرجال ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 748هك ،تحقيا :علي محمد
البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيرو -لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هك 1963 ،م ،عدد األجزاء.4 :

 -274الموقظة في علم مصطلح الحديث ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي
748هك ،اعتنى به :عبد الفتاح أبو ُغدة ،الناشر :مكتبة المطبوعا
هك ،عدد األجزاء.1 :

ا سالمية بحلب ،الطبعة :الثانية1412 ،

 -275نزهة الناظر في ذكر من حدث عن أبي القاسم الباوي من الحفاظ واألكابر ،يحيى بن علي بن عبد اهلل بن علي
بن مفرج المصري ،المعروف بالرشيد العطار 662هك ،المحقا :مشعل بن باني الجبرين المطيري ،الناشر :دار

ابن حزم ،الطبعة :األولى  1423هك  2002-م ،عدد األجزاء.1 :

 -276نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته باية األلمعي في تخريج الزيلعي ،جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن
الب ُنوري ،صححه ووضع الحاشية :عبد العزيز
يوسف بن محمد الزيلعي 762هك ،قدم للكتاب :محمد يوسف َ
الديوبندي الفنجاني ،إلى كتاب الحج ،ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري ،المحقا :محمد عوامة ،الناشر:
مؤسسة الريان للطباعة والنشر -بيرو

-لبنان /دار القبلة للثقافة ا سالمية-جدة –السعودية ،الطبعة :األولى،

1418هك1997/م ،عدد األجزاء.4 :
 -277النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادا

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

الشيباني الجزري ابن األثير 606ه ،المحقا :طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد الطناحي ،الناشر :المكتبة

العلمية -بيرو 1399 ،هك 1979-م الطبعة :بدون ،عدد األجزاء.5 :
 -278الهداية وا رشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن ،أبو نصر البخاري
الكالباذي 398هك ،المحقا :عبد اهلل الليثي ،الناشر :دار المعرفة – بيرو  ،الطبعة :األولى ،1407 ،عدد

األجزاء.2 :
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 -279وفيا

األعيان وأنباء أبناء الزمان ،المؤلف :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن

خلكان 681هك ،المحقا :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر –بيرو  ،عدد األجزاء.7 :
 -280الوافي بالوفيا  ،خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي 764هك ،المحقا :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار
إحياء التراث بيرو -لبنان ،رقم الطبعة :بدون1420 ،هك2000 ،م ،عدد األجزاء.29 :
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الفهارس
وتشتمل على الفهارس التالية:
-1فهرس األحاديث وارثار.
-2فهرس الرواة.
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فهرس اريات القرآنية
م
1
2
3
4

طرف ارية

َو َمن َيش ُكر َفِإَّن َما َيش ُك ُر لَِنف ِس ِه
َّ ِ
آمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َح َّ
ا تُقَاتِ ِه َوال تَ ُموتُ َّن
َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
الناس اتَّقُوا رَّب ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِمن َنفس و ِ
اح َدة
َيا أَيُّهَا َّ ُ
َ
َ ُ
َيا أَيُّها َّال ِذين آم ُنوا اتَّقُوا َّ
ال َس ِديدًا
الل َه َوقُولُوا َقو ً
َ َ
َ
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طرف الحديث أو األثر

ص َم آ ُل َس ِع ِيد ب ِن ال َعا ِ
ص َوَبُنو أَ ِبي ُعتَب َة ِفي َربع َبيَنهُم
اختَ َ
اسِ :من اللَّ ِه ال ِمن رسوِل ِهَ ،لعن اللَّهُ َق ِ
اخ ُرج َن ِاد ِفي َّ
اط َع
ََ
الن ِ َ
َُ
َح ُد ُكم إِلَى ال َمجلِ ِ
س َفليُ َسلِّم
إِ َذا انتَهَى أ َ
َح ُد ُكم َفلَيي ُكل ِبَي ِمينِ ِه َولَيش َرب بَِي ِمينِ ِه
إِ َذا أَ َك َل أ َ
ِ
اها َحتَّى تُ َخلِّ َف ُه
ين َي َر َ
إِ َذا َأرَى أ َ
َح ُد ُكم ِجَن َازةً َفلَيقُم ح َ
ِ
وموا َلهَا َحتَّى تُ َخِّل َف ُكم
ِإ َذا َأرَيتُ ُم الجَن َازةَ َفقُ ُ
إِ َذا َكان ُجن ُح اللَّي ِل ،أَو أَمسيتُم ،فَ ُكفُّوا ِ
صبَي َان ُكم
َ
َ

الَ " :بل أ ِ
أَتَك َرهُ َّ
ُّه
النوَم ِفي ال َمس ِج ِد قَ َ
ُحب ُ
ف َعَلي ُكم َما َيخ ُرُج َل ُكم ِمن َب َرَكا ِ األَر ِ
ض
ف َما أَتَ َخ َّو ُ
أَخ َو ُ
أَرَد َفنِي َّ
الن ِب ُّي (ِ )من َجمع إَِلى ِمًنى
ور قَطُّ،
ب َي ُمُّر ِفي َمس ِج ِدي ُم ُر ًا
أ َأ
َرَي َ ال َكل َ
أَساس المس ِج ِد ال َحرِام الَّ ِذي و َ ِ ِ
يم ِم َن ال َحزَوَ ِرة
َ
َ ُ َ
ض َعهُ إب َاره ُ
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أَقَبلَنا م َن َ َ َ َ ُ ُ ُ
أَ ُك ُّل َولَ ِد َ
ك َن َحل َ
َم َرَنا َبع َد َما طُفَنا أَن َن ِح َّل
أَ
ِ
أ َّ ِ ِ
ب
صَ
َّالم ُه َو أ ََّو ُل َمن َن َ
يم َعلَيه الصَّالةُ َوالس ُ
َن إب َراه َ
اج َم َع اب ِن ُّ
أ َّ
يل
الزَبي ِر َف ِق َ
َن اب َن ُع َم َر أ ََر َاد ال َح َّج َزَم َن ال َح َّج َ
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ِجب ِر َ ِ
َّالم َو َملَ ًكا أَتََيا َّ
النبِ َّي ()
يل َعلَيه الس ُ
ال َيا اب َن ُع َم َر
َل اب َن ُع َمر( َ).....فَقَ َ
َرُجال َسي َ
ِ
َر ُج ًال ِم َن إلىهُ ِ
ص ِار َعَلى ُحلِ ٍّي َلهَا
ود َق َت َل َج ِارَي ًة م َن األَن َ
ِرَجاال أَتَُوا َّ
ول اللَّ ِه إَِّنا إِ َذا ُكَّنا
الن ِب َّي (َ )ف َقالُواَ :يا َر ُس َ
الر ِ
الَّ " :
اد َو َّ
احلَةُ
ول اللَّ ِه ( )قَ َ
َر ُس َ
الز ُ

اب ال َكعَب ِة لَي ًال َفيََبى
َعائِ َشةََ ،سيَلَ أَن ُيفتَ َح لَهَا َب ُ
عمر بن ال َخ َّ
ث معا َذ بن َجَبل س ِ
ط ِ
اعًيا َعَلى َبنِي
اب َب َع َ ُ َ َ
ُ ََ َ
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
َّ
اس أَي َسيَلَهُم
ُع َم َر ب َن ال َخطاب َرض َي اللهُ َعنهُ َن َش َد الن َ
عمر بن ال َخ َّ
ط ِ ِ
ان ِبال َمخ َم ِ
ص
اب َرض َي اهللُ َعنهُ لَ َّما َك َ
ُ ََ َ
عمر بن ال َخ َّ
ِ
َّان َو ُه َو ُين ِش ُد ِفي
س
ح
ى
ل
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ر
م
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ط
َّ
َ
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َر ُس َ
َُّ َ َ َ َ ُ
َّ
ال" :اللَّهَُّم لَ َ
ان إِ َذا َرَك َع قَ َ
ك َرَكع ُ
النبِ َّي (َ )ك َ

ِ
َن َّ
أ َّ
ار
ام َح َّج ِة ال َوَد ِ
َم َر أَزَو َ
النبِ َّي ( )أ َ
اجهُ أَن َيحلل َن َع َ
ِ
َن َّ
أ َّ
ان َال َيد ُخ ُل ُب ُيو َ
النبِ َّي (َ )بع َد َما َس َك َن ال َمد َين َة َك َ
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النبِ َّي (َ )ح َك َم ِفي َبي ِ
ض َّ
َن َّ
أ َّ
ام ِة
الن َع َ
أَن َّ
اهم َعن َبي ِع الثَّ َم ِر َحتَّى َيب ُد َو
النبِ َّي (َ )خطََبهُم " َفَنهَ ُ
الن ِب َّي (َ )قا َل ِلع ِائ َش َةَ " :يك ِف ِ
أَن َّ
ط َوافُ ِك األ ََّو ُل َبي َن
يك َ
َ
َن َّ
أ َّ
وجد لَهُ َوفَاءَ ،وَو َج َد
ضى ِفي إِن َسان لَم ُي َ
النبِ َّي ( ")قَ َ
َن َّ
أ َّ
ال" :ال َعج َوةُ ِم َن ال َجَّن ِة
النبِ َّي (َ ،)ق َ

الن ِب ِّي (َ " :)كان َيرِمي َعَلى ر ِ
َن َّ
أ َّ
احَلتِ ِه َوَيقُو ُل َيا أَيهَا
َ
َ
ف ِفي العش ِر األَو ِ
َن َّ
أ َّ
اخ ِر ِمن َشه ِر
ان َيعتَ ِك ُ
النبِ َّي (َ " )ك َ
َ
َ
َن َّ
أ َّ
الن ِب َّي (َ )نهَى َع ِن التََّزعفُ ِر
أَن َ َر ُسولِي إَِلى أَه ِل َم َّك َة ُقل َلهُم

َّال ُم لَيلَةَ َن َز َل َبي َن
"أُن ِز َل ُّ
آد َم َعلَي ِه الس َ
ام َم َع َ
الرك ُن َوال َمقَ ُ
ول اللَّ ِه (َ )خاتَما ِمن وِرا َيوما و ِ
أََّنهُ أرَى ِفي َي ِد ر ُس ِ
اح ًدا
ً
َ
َ
ً َ
َ
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َّ
ِ
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َ َ ُ ً ََ َ
أََّنهُ َ َ َ ُ
الرُج ِل ِفي َمس ِج ِد َم َّكة
اث َّ
إِح َد ُ
الرِحم ُشجَنة ِ
ِ
الرح َم ِن
آخ َذة بِ ُحج َ ِزة َّ
إ َّن َّ َ
إِ َّن عمر بن ال َخ َّ
ط ِ ِ
ب
ان َينهَى أَن تَُب َّو َ
اب َرض َي اهللُ َعنهُ َك َ
ُ ََ َ
اء الَبي ِ
ِإ َّن َقوم ِك استَقصروا ِفي ِبَن ِ
َُ
َ
إِ َّن

إِ َّن

إِن

إِ َّن

إِ َّن

ض
اللَّهَ تََب َار َ
ك َوتَ َعالَى َحَّرَم َم َّكةَ َيوَم َخلَ َ
َّم َوا ِ َواألَر َ
ا الس َ
ك َوتَ َعالَى َلي َس بِيَع َوَر
اللَّ َه تََب َار َ
ما َ سعد ،لِسع ِد ب ِن أَبِي وَّقاص ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهَُ ،فال
َ
َ
َ
َ
َ
ِم َن ِّ
الشع ِر ِحك َم ًة
ِ ِ
ِ
َّ
ين أَم َسى ُمعتَ ِم ًرا،
النبِ َّي (َ )خ َرَج لَيال م َن ال ِجع َرَانة ح َ

ِ
الن ِ
وم ِب َّ
ان إِذ َد َخ َل ُع َم ُر ب ُن
اس ِفي َشه ِر َرَم َ
ض َ
إنِّي َألَقُ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
اء
يمةُُ ،يد َعى إلىه األَغنَي ُ
ام ال َولِ َ
بئ َس الط َع ُ
ب ِّش ِر الم َّشائِين ِفي ُّ
َّالة بِنُور س ِ
الظلَِم إَِلى الص ِ
اطع َيوَم
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض
َبيَنا َرُجل َيتََبختَُر في ُبرَدي ِن لَهُ ُخسفَ بِه األَر ُ

ول ِ
َبيَنا َنح ُن مع ر ُس ِ
اهلل ( )بَِبع ِ
ض أَه ِل ال َو ِادي
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تََبَّرَز ُع َم ُر َر َ ُ َ ُ
تَابِ ُعوا َبي َن ال َح ِّج َوال ُعم َ ِرة ،فَوَ الَّ ِذي َنف ِسي بَِي ِد ِه
اطنِ :في َبد ِء الص ِ
تُرفَع األَي ِدي ِفي سب ِع مو ِ
َّالة
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َ َ ُ َ ُ َُ ً َ َ َ َ َ
َح َّذ َ ُ َ ُ ُ َ
ان ال َكعَب َة َقب َل ال َح ِري ِ
ا ِمن ِثَياب
َجَّرَد َشيَبةُ ب ُن ُعث َم َ

ث َمن َال َو ِار َ
ال َخا ُل َو ِار ُ
ث َلهُ
ِ
ِ
ِ
َخ َدم ُ َّ
ال لي في َشيء
النبِ َّي ( )ثنتَي َعش َرةَ َسَنةً ،فَ َما قَ َ
خطبنا رسول اهلل ( )ذا يوم ،فكان أكثر خطبته حديثا
اسا بِ َع َرَف َةِ ،في ال َح ِّج َعَلي ِهم قُ ُمص
َأرَى َن ً
أرَي ُ رسو ُل اللَّ ِه (َ )يرِمي ال َجمرةَ ِمث َل َحصى ال َخذ ِ
ف
َ
َُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
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ف
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ت
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أ
ُ َ
َ َ ُ
َ
َ
َ ُُ
َ ََ
َد َخ َل َبين َعائِ َش َة وَبين أ ِ
الرح َم ِن ب ِن أََبى َبكر
َخيهَا َعب ِد َّ
َ َ
َ
ِ
ِ
َد َعا َّ
النبِ ُّي (َ )يوَم َع َرفَةَ َوهُ َو َواقف ب َع َرفَةَ
ِد َينار أَنفَقتَهُ ِفي َس ِب ِ
يل اللَّ ِه.
الر ِ
السبِي ُلَّ :
َّ
اد َو َّ
احلَةُ
الز ُ
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عبد اهلل بن الخطاب
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زياد بن نفيل
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أنس بن مالك
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ول اللَّ ِه (َ )ينهَى َع ِن القَ َزِر
َس ِمع ُ َر ُس َ
ِِ
ِ
ون
ث ِمنهُ ُم الَبع ُ
ين َزَمان ُيب َع ُ
ثَ ،فَيقُولُ َ
َسَييتي َعَلى ال ُمسلم َ
الن ِ
َسَييتِي َعَلى َّ
الر ُج ِل
اس َيومَ ،وَلو َس ِم ُعوا بِ َّ
ون بِهَ َذا َّ
النبِ ِيذ أَم هُ َو أَه َو ُن َعلَي ُكم ِم َن اللََّب ِن
السَُّّنةَ تَبتَاُ َ
ِ
ِ
ِ
ين َن َز َل
آد ُم َعلَيه الس َ
اف َ
طَ َ
َّال ُم َسب ًعا بِالَبي ح َ
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ي بِ َذ ِر َيرة
ول الله ( )بَِي َد َّ
طَيَّب ُ َر ُس َ
ص َة َزو َج ِت ِه
َفيَجَلسَناهُ ِفي ِمخ َ
ض ِبَ ،حف َ
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95
96
97
98
99
100
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102

اف َّالنبِ ُّي (ِ )في َح َّج ِة ال َوَد ِار َعَلى َر ِاحلَتِ ِه بِالَبي ِ ،
طَ َ

فَ َخرَج ،فَصَّلى لِ َّلن ِ ِ
الها لَهُم
ص َ
صالة َ
اس آخ َر َ
َ
َ
ض ُعوا
و
ا
و
ذ
ُ
فَ ُخ َ َ

" ِفي َّ
الدو َح ِة تُق َت ُل ِفي ال َح َرِم َب َق َرة
ار
ِفي َّ
الر ُج ِل الَّ ِذي ُيع ِد ُم ،إِ َذا ُو ِج َد ِعن َدهُ ال َمتَ ُ
ِ
ان َفَيبُو ُل ،ثَُّم َييتِي ال َمس ِج َد
قَ َ
ال ِإن َسان ل َعطَاءَ ،يخ ُرُج ا ِ ن َس ُ
َمم َ قَو ًما
قَد أ َّ
ك َعلَى أَص َحابِ َ
َمرتُ َ
كَ ،وأَن َ أَص َا ُرُهم ،فَِإ َذا أ َ
ُقل ُ ِلعطَاء {ومن َد َخلَهُ َكان ِ
ال:
آمًنا[ لآل عمرانَ ]97 :ق َ
َ
َ
ََ
ِ
َّ
ودة
د
ر
م
ة
ح
ن
م
ال
و
،
اة
د
ؤ
م
َ َُ َ ُ َ
ال َع ِارَيةُ ُ َ
ص ِ
ك َعَلى
اب ال َح َرِم َفَن َزَعت َها ،فَاشتََّد َذلِ َ
َع َد قَُريش َعلَى أَن َ
َّ
َّ
ِ
َع ِشَّيةَ َعرفَةَ وَنظَر إَِلى ُعمر ب ِن ال َخط ِ
اب َرض َي اللهُ َعنهُ
ََ
َ َ َ
الصد ِ
ك ِبِإخ َو ِ
ا َف ِعش ِفي أَكَن ِاف ِهم
ان ِّ
"عَلي َ
َ
ُيعا َع ِن ال ُا ِ
ان ُم َك ِافَئتَ ِ
الم َشاتَ ِ
ان
َ
ِ
ِ
ِ
ال َكاف ُر َيي ُك ُل في َسب َعة أَم َعاء
ال َك ِاف ُر َيي ُك ُل ِفي َسب َع ِة أَم َعاء
َّ ِ
ضى ُيل َقو َنَ ،فُي َقا ُل َلهُمَ :يا أَه َل اللَّ ِه
يما َم َ
" َك َ
ان أَه ُل َمك َة ف َ
َّال ُم َيي ُخ ُذ ال ِمع َزفَةَ
َّالةُ َوالس َ
ان َد ُاوُد َعلَي ِه الص َ
َك َ

الص َالةَ َيقُو ُل َبع َد التَّكبِ ِ
ير
ل اللَّ ِه ( )إِ َذا ابتَ َدأَ َّ
سو ُ
َك َ
ان َر ُ
ِّك
ان َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ )يق َأُر ِفي ال ِع ِيد :بك َسب ِ
ِّح اس َم َرب َ
َك َ
ُك ِسفَ ِ َّ
ان ب ُن ِه َشام
س َبع َد ال َعص ِر َهاهَُناَ ،و ُسلَي َم ُ
الشم ُ
َكان َعطَاء َينهى َع ِن ال ِكر ِ
اء
َ
َ
َ
َك ِرهَ َعطَاء َو َعمرو َما َنَب َ َعلَى َم ِائي ِفي ال َح َرِم

103

الَ :فيَ َكلَنا َوتََزَّودَنا
ُكلُواَ ،وتََزَّوُدواَ ،ق َ
ِ
ِ ِ
َح ُدهُ َما
اء َر ُج َال ِن :أ َ
ُكن ُ َجال ًسا عن َد َن ِب ِّي اهلل ( )إِذ َج َ
يا َّ
ك
الن ِب ِّي ( )إِلَى ِمًنى ِفي ال َجَب ِل َعلَى َي َس ِار َ
َك َان طَ ِر ُ
ُكن ُ َم َع َّ
النبِ ِّي (ِ )في َس َفرَ ،و ُكن ُ َعَلى َج َمل ِث َفال
الربعُ ُيَبارُ َفُيؤ َك ُل ثَ َمُن ُه
ون بِ ِه َبيس َو َّ
َكي َ
ف َي ُك ُ
ِ
ِ
ين َخ ِط َيئة ِب ُركَب َة
ئ َسبع َ
َألَن أُخط َ

110

َال

113

َال

104
105
106
107
108

ض َر ِمن ِعرِق ِه
تَقطَ ُعوا األَخ َ
تََلقَّوا ال َجَلبَ ،ف َمن تََل َّقاهُ َفاشتََرى ِمنهُ
تَنتِفُوا َّ
اب َشيَبةً ِفي ا ِ س َالِم
ب ،إَِّنهُ َمن َش َ
الشي َ
َنذر ِفي المع ِ
صَي ِةَ ،و َكفَّ َارتُهُ َكفَّ َارةُ َي ِمين
َ
َ

109

َال

112

َال

114

ال َيد ُخ ُل ال َجَّن َة َمن أَتَى َذا َمح َرم

285

ابن عمر

82

أبا سعيد الخدري

126،175

جابر بن عبد اهلل

127

ابن عباس
عبد اللَّه بن سليمان

32
10،18

جابر بن عبد اهلل

159

جابر بن عبد اهلل

160

عائشة

191،78،103

عائشة

108

عائشة

45

محمد بن عمر

207،213

عطاء

63

أبي هريرة

79،184،187،4

عطاء

36

عثمان بن العاص

134

عطاء

60

يحيى بن أيوب

203،214

موسي بن عقبة

20

ابن عباس

195

عمر بن الخطاب

73

عائشة

72،75

جابر بن عبد اهلل

111

أبي هريرة

112

عبد اهلل بن عمير

49،21

عبد اهلل بن عمير

47

علي بن أبي طالب

139

ابن عباس

190

ابن جريج

46

ابن جريج

54

عطاء

62

جابر بن عبد اهلل

200

أنس بن مالك

30

محمد بن عبد الرحمن

68

جابر بن عبد اهلل

85

عمرو بن دينار

58

عمر بن الخطاب

41

ابن عباس

65

أبي هريرة

3،183

عمرو بن شعيب

88

عمرن بن الحصين

94،198،199،202

ابن عباس

136،166

115
116
117
118
119
120
121
123
124
145
126
127

َحد َبع َد ال َعص ِر
صلَِّي َّن أ َ
ال ُي َ
ان ِفي َبيع و ِ
وز َشرطَ ِ
احدَ ،وال َبيع َو َسلَف َم ًعا
ال َي ُج ُ
َ
لَِي ُم َيهُ ِ
مر
ث َّا
وديًّا أو َنص َرِانيًّا -ثَ َال َ
التَ ِمسوا لَيلَةَ القَد ِر ِفي العش ِر األَو ِ
اخ ِر
َ
ُ
َ
َخذتُم بِ ِه لَن تَ ِ
ِ
ِ
َّ
ضلُّوا
أ
ن
إ
ا
م
م
ك
ي
ف
ك
ر
ُ
َ
لَقَد تََ ُ
َ
َلي َس ِمن َخل ِ
َحد إِ َّال َعَلي ِه َح َّجة َو ُعم َرة
ا اللَّ ِه أ َ
ا ِ
َحد ِمن َخل ِ
اهلل تَ َعاَلى ِإ َّال َو َعَلي ِه َح َّجة َو ُعم َرة
َلي َس أ َ
َمَّر َّ
َح ُّ
ب إلى ِك
الن ِب ُّي ( )بِام َأرَة بِ َها ُجنُون ،فَقَ َ
ال " :أَيُّهُ َما أ َ
َم َع ُك ِّل َج َرس َشيطَان
ِّ
ا ِّ
الن ِ
ون َخي ُر َّ
وهم
اسُ ،كلَّ َما َخَل َ
الذك ُر َج َّد ُدوهَُ ،عظ ُم ُ
ال ُم َعلِّ ُم َ
بم ِ
ك َكلًبا ِفي َبيتِ ِه إِال َكلًبا ِ
اشَية
َمن أَم َس َ
َ
صائ ًدا ،أَو َكل َ َ
َّ
ِ
طارَ الل َه،
اعني فَقَد أَ َ
َمن أَطَ َ
اب َح ًّدا ثَُّم َد َخ َل ال َح َرَمَ ،فِإَّنهُ َال ُيؤَوى َوَال ُيَب َايعُ،
َص َ
أ َ
َح َّج َه َذا الَبي َ  ،أ َِو اعتَ َم َر َفَلم َيف ُسا
ِ
صب ًار
َحلَ َ
ف َعلَى َيمين َ
ِ
ِ
اء من ُك ُم ال ُج ُم َعةَ َفلَياتَسل
َج َ

128

َمن

130

َمن

132

اض ِفي ِرَي ِ
اض ال َجَّن ِة َحتَّى َيرِج َع
َمن َزَار أ َ
َخاهُ ِفي اللَّ ِه َخ َ
ض َع َخ َشَب ًة ِفي ِج َد ِارِه َفال َيمَن ُع ُه
َمن َسيََلهُ َج ُارهُ أَن َي َ
ب ال َخم َر ِفي ُّ
الدنَيا لَم َيش َربهَا ِفي ا ِخ َرِة،
َمن َش ِر َ
ِ
ِ
ِ
وء
ِمن ُغسلِه ال ُاس ُلَ ،و ِمن َحمله ال ُو ُ
ض ُ
من َق أَر القُرآن َف َقام بِ ِه َآناء َّ
اللي ِل َو َّ
النهَ ِارَ ،وُي ِح ُّل َح َالَل ُه
َ
َ َ
َ َ
"من َكتَم ِسَّره َك َان ِ ال ِخَيرةُ ِفي َي َديهِ
َ ُ
َ
َ
ِ
ان ِعن َدهُ َزاد َوَراحلَة َفلَم َي ُح َّج،
ك
ن
َم
َ
َ

129

َمن

131

َمن

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

ِ
َّ ِ
َمن َك َ
ان ُيؤ ِم ُن بِالله واليوم ا خ ِر َفلُيك ِرم َج َارهُ
ِ
َّ ِ
َمن َك َ
ان ُيؤ ِم ُن بِالله واليوم ا خ ِر َفلُيك ِرم َج َارهُ
امَ ،فِإن لَم َيستَ ِطع فَ َعام َقابِل،
َ
"من لَم َي ُكن َح َّج َفلَي ُح َّج ال َع َ

ك َوتَ َعاَلى
ال اهللُ تََب َار َ
ال :قَ َ
َمن لَهُ ال ُمت َعةُ قَ َ
نِع َم ال َمقَب َرةُ َه ِذ ِه
وهم ِمن م ِ
الُ " :رُبعُ ال ِكتَ َاب ِة
ال الَّل ِه َّال ِذي آتَا ُكم)َ ،ق َ
( َوآتُ ُ
َ
ِ
ين تََو َّجهُ َدابَّتُهُ
َوجهُ إِه َال ِل أَه ِل َم َّكةَ أَن يُ ِه َّل أ َ
َح ُدهُم ح َ
يز ر ِ
ِ
ِ ِ
ض َي اهللُ َعنهُ ِإلَى
َوقَ َأر ُ كتَ ًابا من ُع َم َر ب ِن َعبد ال َع ِز ِ َ
ون
اب ُحج َرِتيَ ،وال َحَب ُ
َوَق َ
ف َر ُسو ُل اللَّ ِه (َ )عَلى َب َ
ش َيل َع ُب َ
اب م َح َّمد صَّلى َّ
و َّ
اللهُ َعَلي ِه َو َسَّل َم
الل ِه َل َقد َف َ
َ
ضلتُم أَص َح َ ُ
َ
واهلل لو أنكم تخطئون حتى تبل خطيئة أحدكم السماء

رِ ،في ال َح َرِم ال ُع َش ُر
َوَال َبي َس أَن ُين َز َ
َوَال تُ َس ِاف ِر ال َم أرَةُ إِ َّال َم َع ِذي َمح َرم
ِ
ِِ
َّ ِ
ون
س ُم َح َّمد بَِيده ،لَو أََّن ُكم ال تُذنبُ َ
َوالذي َنف ُ
ك
ك َو َسع َدي َ
َيا أََبا َذٍّر " فَ ُقل ُ  :لَبَّي َ

َيا ُبَنَّيةَُ ،واللَّ ِه َما ِفي الَبي ِ طَ َعام َيي ُكلُهُ ُذو َكبِد إالَّ ما ترى
َيا َمع َش َر التُّ َّج ِار ،إِنِّي َرام َبي َن أَكتَ ِاف ُكم،
اشي َعلَى القَ ِ
اشي ،والم ِ
ب َعلَى الم ِ
الر ِ
اع ِد
يُ َسلِّ ُم َّ
اك ُ
َ َ
َ
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عبد اهلل بن العاص

24

ابن عباس

186،196

عمر بن الخطاب

7،28

ابن عمر

130

أنس بن مالك

146،169

عمر بن الخطاب

153،192

عطاء

50

عبد اهلل بن عباس

135

عمر بن الخطاب

101

ابن عمر

201

ابن عمر

113

أبي هريرة

121

ابن عباس

59

أبي هريرة

89،168،170

عبد اهلل بن مسعود

110،174

ابن عمر

76

صفوان بن عسال

167

أبي هريرة

115

ابن عمر

5

أبي هريرة

154،172

أبي هريرة

188

عمر بن الخطاب

74

الرح َم ِن ب ُن َسابِط
َعب ُد َّ
خويلد بن شريح

96

أبي هريرة

97،176

عمر بن الخطاب

9،28

عطاء

51

ابن عباس

133،93

على بن أبي طالب

92

عطاء

44

ابن جريج

55

عائشة

143

ابن مسعود

204،216

6

عبادة بن الصام

125

عمرو بن دينار

61

ابن عباس

164،2

أبي هريرة

58

أبو ذر الافاري

205،218

على بن ابي طالب

217

مهران

206،212

أبي هريرة

118

الرك ِن الي َمانِ ِّي َواألَس َوِد
َيقُو ُل َبي َن ُّ
ِ
ف تَي ِذ َينَنا اليوَم
ضى ُي َخ ِال ُ
ين َمن َم َ
َهل تَعلَ ُم تَيذ َ
ان ِفي ال َكعَب ِة َقرَنا َكبش
َهل َك َ

157
158
159

طاوس بن كيسان

20

عطاء

38

عبد اهلل بن شيبة
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الرتبة

رقم الحديث

انفراد ابن حبان في توثيقه
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أبو موسي اليمني

.26

أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

أحمد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن كسان الثقفي

ليس بالقوي

188

أحمد بن إسحاا بن أيوب بن يزيد النيسابوري

فقيه

187

ثقة ثب

أحمد بن إسماعيل بن يحيي بن حازم النيسابوري

صدوا

188

أحمد بن جعفر بن أبي حفص النسائي

ضعيف

196

ثقة

157

لم أقف له على جرح أو تعديل

169

ثقة

199

ثقة حافظ

197

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي
أحمد بن الخطاب بن سعيد
أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد اهلل بن البناء
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي

287

.35

أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاا األصبهاني

.36

أحمد بن عبد اهلل الهروي الجويباري

.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75

أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة

ثقة إمام حافظ

194

كذاب يضع الحديث

201

لم أقف له على جرح أو تعديل

أحمد بن زيد بن مروان

76

لم أقف له على ترجمة

189

أحمد بن داود بن موسى السدوسي

ثقة

84

أحمد بن سعيد عروة الصفار

ثقة

146

لم أقف له على ترجمة

179

لم أقف له على جرح أو تعديل

134

أحمد بن فتح بن عبد اهلل بن علي القرطبي

ثقة

179

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي

ثقة

201

ثقة متقن

158

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن زياد الصحاف

ثقة

170

أحمد بن محمد بن إسحاا بن أبي خميصة

ثقة

199

ثقة حافظ فقيه

180

ثقة

201

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني

ثقة حافظ حجة

157

أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة النخعي

ثقة حافظ

184

أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن النوفلي

لم أقف له على جرح أو تعديل

85

أحمد بن محمد بن النعمان

لم أقف له على جرح أو تعديل

200

ثقة

14

أحمد بن علي القالنسي
أحمد بن عمرو بن مسلم المكي

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن الحارث التيمي
أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه

أحمد بن محمد بن الوليد الاساني

أحمد بن محمد بن يحيى األشقر

أحمد بن يوسف بن خالد بن منصور النصيبي
أم كلثوم بن

عمرو القرشية

أيوب بن أبي تميمة السختياني

صدوا

179

صدوا

165

مجهول

16

ثقة ثب

أيوب موسي بن عمرو بن سعيد بن العاص

حجة

91

ثقة

29

ثقة إمام حافظ

194

لم أقف له على ترجمة

131

ثقة

118

جعفر بن سليمان النوفلي

ثقة

139

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب

ثقة

184

الحارث بن عبد اهلل بن أبي ربيعة المخزومي

صدوا

11

الحجاج بن محمد المصيصي

ثقة ثب

159

بشر بن موسى بن صالح بن شي بن عميرة البادادي
ابن أبي األبيض
ثاب

بن عياض األحنف األعرج

لم أقف له على ترجمة

167

الحسن بن إبراهيم بن عبد الحميد

ثقة فقيه

65

الحسن بن محمد بن الحسن األصبهاني

ثقة

148

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب

ثقة فقيه

8

لم أقف له على جرح أو تعديل

189

الحسن بن مسلم بن يناا

ثقة

40

الحسين بن إسحاا بن إبراهيم التستري

ثقة

137

الحسين بن إسماعيل بن محمد البادادي المحاملي

ثقة

150

لم أقف له على ترجمة

164

الحسن بن أبي يسار البصري

الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي

الحسين بن سعيد

288

.76

الحسين بن عبد اهلل بن شاكر السمرقندي

.77

الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس بن عبد المطلب

.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102

ثقة

79

ضعيف

32

لم أقف له على جرح أو تعديل

172

الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد الصاي

إمام حافظ فقيه

185

الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي

ثقة إمام

158

حفص بن عمر أبو عمر الضرير البصري

صدوا

74

ثقة تاير حفظه ب خرة

163

ثقة

128

ضعيف

90

انفراد ابن حبان في توثيقه

64

ثقة ميمون

156

ثقة

207

داود بن علي بن عبد اهلل بن عباس الهاشمي

ضعيف

32

ذكوان أبو صالح السمان الزيا

ثقة ثب

89

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي

ثقة

78

روح بن عبادة بن العالء القيسي

ثقة

78

ثقة حافظ

94

زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد النيسابوري

ثقة

197

زر بن حبيش بن حباشة األسدي

ثقة

167

ثقة

34

لين الحديث

94

زياد بن خليل التستري

صدوا

186

زياد بن سعد الخرساني

ثقة ثب

88

ثقة

131

زيد بن الحسين الحسيني

لم أقف له على جرح أو تعديل

200

زيد بن المبارك الصنعاني

صدوا

139

الحسين بن على بن أحمد بن بكر األسواري

حماد بن سلمة بن دينار البصري
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
خالد بن سعيد بن أبي مريم القرشي
خالد بن مضرس المكي
خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي
داود بن الحصين القرشي

روح بن القاسم التميمي

الزبير بن بكار بن عبد اهلل بن مصعب بن ثاب

الزبيري

الزبير التميمي

زيد بن أسلم العدوي

ثقة ثب

سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب

ثقة

200

سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري

ثقة حجة

95

.105

سعيد بن سالم القداح

صدوا

14

.106

سعيد بن عبد الرحمن المخزومي

ثقة

27

.103
.104

.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114

سعيد بن أبي الرجاء محمد بن أبي منصور الصيرفي

فقيه

99

ثقة ثب

سعيد بن المسيب

سفيان بن سعيد الثوري

فقيه

116

ثقة حافظ إمام حجة

89

ثقة

131

لم أقف له على ترجمة

9

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني

ثقة حافظ

170

سليمان بن موسى القرشي األشدا

صدوا

124

سليمان بن مهران الكاهلي األعمش

ثقة حافظ

110

ثقة

89

صدوا كثير التدليس

71

صدوا

24

سلمة بن دينار
سليمان

سهيل بن أبي صالح السمان

.115

سويد بن سعيد الهروي

.116

شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

289

.117

شقيا بن سلمة الكوفي

.118

صالح بن أبي األخضر اليمامي

.119
.120

ثقة

110

ضعيف

114

صالح بن جبير الصدائي

ثقة

204

صالح بن مسمار السلمي

ثقة

22

صدوا مختلط

119

ثقة

7

.123

طالو بن عباد الصيرفي

صدوا

169

.124

طاوس بن كيسان الىماني

ثقة فقيه

22

.125

عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري

ثقة حافظ

78

ضعيف يعتبر به

139

عامر بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام

ثقة عابد

101

عبد األعلى بن أعين الكوفي

ضعيف

167

عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي

ثقة

13

عبد الرحمن بن األسود بن ياوث

ثقة

122

ثقة ميمون

202

عبد الرحمن بن سابط

ثقة

6

عبد الرحمن بن عبيد اهلل بن عبد اهلل الحرفي

ثقة

196

ثقة ميمون

198

عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعي

ثقة إمام

189

عبد الرحمن بن هرمز األعرج

ثقة ثب

114

عبد الرحمن بن يعقوب الجهني

ثقة

112

.138

عبد الرحيم بن سليمان الكاني

ثقة حافظ

158

.139

عبد الرزاا بن همام الصنعاني

ثقة حافظ

14

.121
.122

.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137

.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157

صالح بن نبهان مولي التوأمة

الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب

عاصم بن عبد العزيز بن عاصم األشجعي

عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم التميمي

عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف التميمي

عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن البادادي

ثقة

عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي

ثقة

198

عبد العزيز بن صهيب البناني

ثقة

83

عبد العزيز بن عبد اهلل بن خالد بن أبي العيص القرشي

ثقة

70

ضعيف

48

ثقة

202

ثقة متقن

24

عبد الكريم بن المؤمل بن الحسن بن علي الكفرطابي

ثقة

198

عبد اهلل بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة

ثقة

76

ثقة حافظ

157

عبد اهلل بن أبي سليمان القرشي

صدوا

10

عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة السلمي

ثقة ثب

92

عبد اهلل بن جعفر بن نجيج المديني

ضعيف

139

عبد اهلل بن ذكوان القرشي

ثقة ثب

149

عبد اهلل بن الزبير بن عيسى الحميدي

ثقة حافظ

75

عبد اهلل بن زيد بن عمرو الجرمي

ثقة فاضل

91

عبد اهلل بن شيبة بن عثمان القرشي

انفراد ابن حبان في توثيقه

12

ثقة

152

عبد الكريم بن أبي المخارا
عبد الكريم بن المؤمل بن الحسن الكفرطابي
عبد الكريم بن مالك الجزري

عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني

عبد اهلل بن الصقر بن نصر البادادي

290

199

.158

عبد اهلل بن طاوس بن كيسان الىماني

.159

عبد اهلل بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي

ثقة

.160

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي حسين

ثقة

4

.161

عبد اهلل بن عبد الرحمن األخنسي

صدوا

128

عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي مليكة

ثقة فقيه

27

.163

عبد اهلل بن عبيد بن عمير الليثي

ثقة

11

.164

عبد اهلل بن عثمان بن خثيم

صدوا

43

عبد اهلل بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي

ثقة

19

عبد اهلل بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب

ثقة

139

انفراد ابن حبان في توثقيه

76

ثقة

208

صدوا

169

.162

.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176

عبد اهلل بن محمد التباعي
عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن الحسن بن الفلو

ثقة ثب

عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني
عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه

ثقة فقيه
ثقة

173

عبد اهلل بن محمد بن عمران بن أيوب األصبهاني

صدوا

157

عبد اهلل بن المسيب ابن أبي السائب

صدوا

9

لين الحديث

7

ثقة

179

ثقة مدلس

1

ثقة فقيه مدلس

1

ثقة

20

عبد الوارث بن سفيان بن جبرون بن سليمان القرطبي

ثقة

190

عبد الواحد بن غياث المربدي

ثقة

146

عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن الحسن بن هالل األزدي

ثقة

202

عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان الفارسي

ثقة

179

عبيد اهلل بن أبي رافع المدني

ثقة

139

عبيد اهلل بن أبي يزيد المكي

ثقة

33

ثقة ثب

45

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي

ثقة

40

عبيد اهلل بن محمد بن إسحاا بن سليمان بن حبابة

ثقة

199

عثمان بن جعفر بن محمد بن محمد الحربي ابن اللبان

ثقة

154

عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان العصري

ثقة تاير بيخرة

78

ثقة

208

عروة بن الزبير بن العوام

ثقة فقيه

78

عطاء بن أبي رباح

ثقة ثب

25

عبد اهلل بن محمد بن العباس الفاكهي

عبد اهلل بن نعيم بن همام القيني
عبد اهلل بن يوسف بن نامي بن أبيض القرطبي

.178

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

.179

عبد الملك بن يحيي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبير

.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198

مصنف

157
183

.177

.181

64

عبد اهلل بن كثير الداري

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد

.180

ثقة فاضل

36

عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب

عدي بن عدي بن عميرة بن فورة الكندي

ثقة مختلط

92

عطاء بن السائب الثقفي
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي

ثقة

61

عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي

ثقة

19

ثقة ثب

40

ثقة

112

عكرمة مولى ابن عباس
العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي

291

.199

على بن أحمد بن عبدان بن الفرج بن سعيد الشيرازي

ثقة

186

.200

علي بن أحمد السهيلي

ثقة

170

على بن دواد بن يزيد القنطري

ثقة

167

ثقة ثب

184

.201
.202
.203
.204
.205
.206

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي
علي بن حماد بن السكن البزار
علي بن سعيد بن بشير بن مهران الرازي
علي بن عبد اهلل بن جعفر المديني

متروك الحديث

201

ثقة

138

ثقة إمام في الجرح والتعديل

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني

180

ثقة ثب

198

ثقة

139

لم أقف له على ترجمة

73

عمارة بن جوين العبدي

متروك الحديث

36

عمر بن حفص المدني

مقبول

101

عمر بن عبد اهلل بن عروة بن الزبير بن العوام

ثقة

78

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعماني

ثقة

188

.214

عمر بن عبد العزيز بن مروان األموي

ثقة

4

.215

عمر بن عطاء بن وراز

ضعيف

71

ثقة

82

ثقة

72

ثقة ثب

2

.207
.208
.209
.210
.211
.212
.213

.216
.217
.218
.219

علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح السلمي

ثقة حافظ حجة

139

على بن محمد بن عبد اهلل بن المبارك الصناعي
علي بن نوح

عمر بن نافع مولي عبد اهلل بن عمر بن الخطاب
عمرة بن

عبد الرحمن األنصارية

عمرو بن دينار

ثقة

عمرو بن شعيب

صدوا يهم

87

ثقة

132

ثقة

202

صدوا

157

ثقة

203

ثقة

190

ثقة فقيه

78

ثقة

124

كيسان المقبري

ثقة ثب

97

مزاحم بن أبي مزاحم

صدوا

64

معمر بن راشد األزدي

ثقة

91

.231

مرون بن الحكم بن أبي العاص
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مقسم بن بجرة

صدوا
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.233

المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي

ثقة ثب
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محرش الكعبي

صحابي
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محمد بن إبراهيم بن محمد سعدويه األصبهاني

ثقة
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ثقة حجة
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.240

محمد بن أحمد بن أبي خيثمة النسائي
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.241

محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاا البادادي
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محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري
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محمد بن أحمد بن حسين بن القاسم الاطريفي

ثقة ثب
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محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج ابن ميسرة الكريزي

ثقة حافظ
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محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن سابور األسواري
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لم أقف له على جرح أو تعديل
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محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي

ثقة فقيه
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محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي

ضعيف
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محمد بن األسود بن خلف بن عبد ياوث

انفراد ابن حبان في توثيقه
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محمد بن بركة بن الحكم بن إبراهيم اليحصبي

ثقة
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محمد بن بشار بن عثمان العبدي

ثقة
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محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي

ضعيف
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محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي

ضعيف
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محمد بن خازم الكوفي

ثقة
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محمد بن خليفة بن عبد الجبار بن عبد اهلل البلوي

ثقة
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متروك الحديث
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ثقة
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صدوا
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محمد بن عباد بن جعفر المخزومي

ثقة
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محمد بن العباس المؤدب البادادي

ثقة
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محمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم األصبهاني

ثقة
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لم أقف له على ترجمة
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ثقة حافظ
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لم أقف له على جرح أو تعديل
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محمد بن أحمد بن على بن عبد الواحد الشروطي
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام الجماعيلي
محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح الصيدالني

محمد بن الزبير الحنظلي
محمد بن سواقة الانوي
محمد بن سيما بن الفتح الحنبلي

محمد بن عبد اهلل بن حميد الجدي
محمد بن عبد اهلل سليمان الحضرمي
محمد بن عبد اهلل بن مصعب الخطيب
محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم الحاكم
محمد بن عبد الرحمن
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محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السليمي
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محمد بن عبد الرحمن بن المايرة بن أبي ذئب العامري

ثقة فقيه
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صدوا يهم
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لم أقف له على ترجمة
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ثقة
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مجهول
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محمد بن عبد العزيز بن محمد العمري
محمد بن عبد الملك بن حميد المكي
محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي الدقيقي
محمد بن سعيد بن عبد الملك بن مرون
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محمد بن سيرين
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محمد بن مسلم بن شهاب للزهري
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.279
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ثقة مصنف
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ثقة ثب

عابد
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الحافظ المتفا على ثقته
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محمد بن عجالن القرشي

ثقة
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محمد بن العالء بن كريب الهمداني

ثقة

158

محمد بن علي بن أبي طالب

ثقة
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محمد بن عمر بن على بن أبي طالب

صدوا
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ثقة
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صدوا
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محمد بن علي بن زيد الصائ

محمد بن عمرو بن عطاء العامري
محمد بن الفتح الحنبلي

محمد بن القاسم بن سليمان بن عبد الكريم الذهلي

ضعيف
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محمد بن قيس ،مولي سهل بن حنيف

مجهول
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محمد بن كعب بن حيان القرظي

ثقة
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محمد بن مخلد بن حفص العطار

ثقة حافظ
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محمد بن مسلم بن تدرس

ثقة مدلس
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محمد بن ناصر بن محمد بن علي السالمي

ثقة ثب

201

محمد بن النعمان بن بشير الخزرجي

ثقة

128

محمد بن النعمان بن بشير النيسابوري

ثقة
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مجهول
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محمد بن هارون بن عبد اهلل بن حميد الحضرمي

ثقة
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محمد بن هشام بن البختري المستملي

ثقة
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ثقة حافظ
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محمد بن نافع بن أحمد بن إسحاا الخزاعي
محمد بن مهران
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محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ابن األخرم
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محمد بن يحيي بن أبي عمر

ثقة
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محمد بن يحيي بن يزيد بن مالك األصبهاني

ثقة
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لم أقف له على جرح أو تعديل
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مجاهد بن جبر
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المطلب بن أبي وداعة

صحابي
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مطرف بن مازن الكناني
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المطهر بن علي بن عبد اهلل الميبدي
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ثقة
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محمد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان األموي
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منصور بن عبد الرحمن الحجبي

ثقة ثب

منصور بن المعتمر
مهران
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لم أقف له على جرح أو تعديل
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فقيه إمام في الماازي
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موسى بن عبيدة الربذي
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موسي بن عقبة بن أبي عياش
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موسي بن طارا الىماني

ثقة

هارون بن يوسف بن هارون بن زياد الشطوي

ثقة
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ضعيف يعتبر به
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.317
.318
.319
.320
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هشام بن حجير المكي

ثقة ثب

هشام بن حسان القردوسي

يحيى بن أبي كثير الطائي

ثقة ثب
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يحيي بن سعيد األنصاري

ثقة ثب

72

يحيي بن سعيد بن فروخ القطان

ثقة متقن
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يحيى بن زكريا بن حيويه النيسابوري

ثقة فقيه
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يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب

ثقة ثب
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يحيى بن هانئ بن عروة بن قعاص

ثقة
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ضعيف
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يزيد بن رومان األسدي

ثقة
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يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي

ثقة
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يزيد بن أبان الرقاشي

صدوا ربما وهم
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يعلى بن أمية التميمي

صحابي
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يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي

ثقة حافظ
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يونس بن يزيد بن أبي النجاد

ثقة
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ثقة
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ثقة
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