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شكر وعرفان
كثير طيبا مباركا فيه ملء السموات واألرض وما بينهما وما فيهن ،كما ينبغي لجالل وجهه
ا
الحمدهلل حمدا

وعظيم سلطانه ،الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمدهلل على نعمة اإلسالم ،الحمدهلل على نعمة القرآن،

الحمدهلل على نعمة السنة ،الحمدهلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إّل بتوفيقه وتسديده–سبحانه وتعالى -الحمدهلل
على الرحمة المهداة سيد ولد آدم ،وامام األنبياء والمرسلين ،وخاتمهم ،وخطيبهم-صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحبه وسلم -بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح للألمة ،وتركها على البيضاء ،ليلها كنهارهاّ ،ل يزيغ عنها

بعده إّل هالك()1؛ فجزاه اهلل –تعالى -عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ،وامتثاّل لقول النبي-ﷺّ" :-ل يشكر

الله من ّل يشكر الناس"( ،)2فإني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساعدني في إنجاز هذه المهمة ،وأبدأ

بتقديم جميل شكري لكل من سار على درب النبي-ﷺ -وتقفى أثره ،ولكل من أسهم بحفظ ميراثه-ﷺ-
وذب عنه وعن سنته ،والشكر موصول إلى مصابيح الدجى ،سماحة علماء الحديث الكرام في هذه األمة ،الذين

أسأل اهلل –تعالى -أن يحفظهم ويبارك في علمهم وأعمارهم ،وأّل يحرمنا صحبتهم ،ويرزقنا واياهم اإلخالص
والتوفيق والسداد والثبات على السنة ،وأخص بالذكر شيخنا الفاضل /سمير بن عبد القادر المبحوح-أبا عبداهلل

البخاري ،-وشيخنا الفاضل سماحة الدكتور/ماجد بن عبدالكريم السبع-أبا الحارث ،-فلهما الفضل األكبر بعد اهلل
– -فيما أنا فيه اليوم ،فنعم المربيان المعلمان الكريمان هما ،فجزاهما اهلل –تعالى -عني وعن المسلمين كل

خير ،وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمن ربياني صغيرا ،وقدما لي كل ما استطاعا تقديمه،

من الحب والحنان والتربية والتوجيه ،والدي العزيزين-حفظهما اهلل تعالى -وجزاهما عني خير الجزاء ،والشكر
موصول إلى عمي المربي الفاضل األستاذ /زهير مصباح الزهري-رحمه اهلل تعالى -فكان نعم الناصح لنا،

والشكر موصول ألساتيذي األفاضل في جامعتنا –جامعة األزهر بغزة -وأخص بالذكر األستاذ الدكتور/عبداهلل

مصطفى مرتجى مشرفا على رسالتي ،وأشهد بأنه كان حريصا كل الحرص على اّلرتقاء بمستوى جودة البحث
العلمي في الدراسات العليا في قسم الحديث وعلومه ،من خالل توجيهاته لطلبته؛ بتوسيع مدارك البحث عندهم
ليرتقوا بما هو أفضل ،وذلك حسب أصول البحث العلمي المعتبرة ،فجزاه اهلل عني كل خير ،والشكر موصول إلى

األستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم عميد كلية الشريعة سابقا ،فقد شرفت بتدريسه لي في أكثر من مساق ،أثناء

دراستي الماجستير وقد أدهشني بتواضعه ،وأدبه الجم ،وعلمه المميز ،فقد استفدت منه الكثير ،وشهادة حق لهذا
المعلم أنه كان من الميسرين ،فأسأل اهلل –تعالى -له التوفيق والسداد ،والتيسير في الدنيا واآلخرة ،وّلزال الشكر
موصول إلى الدكتور /فهد محمد الجمل على تكرمه بمراجعة رسالتي وتدقيقها لغويا ،فجزاه اهلل خيرا ،وأشكر

زمالئي واخواني طلبة العلم الشرعي على كل ما بذلوه من أجلي ،فجزاهم اهلل خيرا.
وصلى اهلل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم


)(1سننابنماجة،افتتاحالكتابفياإليمانوفضائلالصحابةوالعلم،باب:اتباعسنةالخلفاءالراشدينالمهديين )34/11/1(،
()2سننأبيداود،كاألدب،باب:منيشكرالمعروف/522/3(،برقم )3111

ت

إهداء
إلى أصحاب السماحة علماء حديث النبي-ﷺ-
والى والدي العزيزين
أطال اهلله في عمرهما في طاعته
صغير
ا
وأعانني على برهما كما ربياني
هم اهلله-
والى زوجتي ه
المخلصة ،وأبنائي الغوالي مجد ,ودانا ,وليان ,وعبدالرحمن-حفظ ه
والى جموع األهل واألصدقاء
والى إخواني طلبة العلم الشرعي
أههدي ثمرة هذا البحث


ث

ملخص البحث
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل-ﷺ -أما بعد فرسالتي عبارة عن بحث حديثي متعلق بجزء من

أحاديث النبي-ﷺ -وآثار للصحابة والتابعين ،ومن دونهم –رضي اهلل عنهم أجمعين -هذه األحاديث واآلثار
موجودة في كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر (ت175هـ)-رحمه اهلل تعالى -من المجلد األول ،من
بداية باب(:ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق ّل يزالون على الحق ظاهرين) صفحة  ،412إلى نهاية
باب( :ما روي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند اهلل الغالبون) صفحة  ،422فقد درست أسانيدها ،ومتونها

وبينت غريب األلفاظ ،واألنساب ،واألماكن والبلدان فيها ،ثم حكمت على رواتها تعديال وجرحا ،ثم بينت درجة كل

طريق من طرقها على حدة من حيث القبول أو الرد ،ثم خرجت أحاديثها ،وبعد ذلك كله حكمت على الحديث

سندا ومتنا حكما شامال له بجميع طرقه مستعينا بالمتابعات والشواهد ،وهدفي من هذا كله الذب عن سنة النبي-

ﷺ -والكشف عما ثبت منها ،وما لم يثبت! وكذا بالنسبة إلى الموقوف على الصحابي أو المقطوع على
التابعي فمن دونه ،وكل ذلك باّللتزام بالقواعد والطرق واألصول الحديثية المعتبرة عند علماء هذا الشأن ،وقد

قسمت هذا البحث إلى مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،أما المقدمة فقد بينت فيها مكانة السنة النبوية في التشريع

اإلسالمي ،وأهمية علم التخريج ودراسة األسانيد ،ومكانتهما بين علوم الحديث األخرى ،وأما الفصل األول فقد

مختصر .واختصاري هذا يرجع
ا
اشتمل على مبحثين؛ األول عرفت فيه بالحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل -تعريفا
سببه إلى أن من سبقني من الباحثين في هذا المضمار الذي أنا بصدده قد ترجموا له ترجمة موسعة؛ فوجدت فيها

مختصر –أيضا -وهذا
ا
الكفاية -إن شاء اهلل -وأما المبحث الثاني فقد عرفت بكتاب تاريخ مدينة دمشق تعريفا
اّلختصار لنفس السبب الذي ذكرت آنفا ،وأما الفصل الثاني فقد خصصته للألحاديث واآلثار دراسة ,وتخريجا,
أثر ،وأما الخاتمة فقد ضمنتها نتائج
وتحقيقا ,وحكما عليها إسنادا ومتنا ،وكان عددها  33ثالثة وثالثين حديثا و ا

البحث والتوصيات ،ثم ذيلتها بقائمة المصادر والمراجع ،والفهارس.

أخير أسأل اهلل --أن يجعل هذا العمل نافعا للمسلمين ومقبوّل عنده-سبحانه ،-وفي موازين حسناتي.
و ا
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين.
ه


ج

ABSTRACT
Praise be to Allah and peace be upon the Messenger of Allah , peace be
upon him. Having said that, my dissertation is about Hadith research related to a
part of the Prophet's hadiths and the effects of the Companions, followers and
grand followers - 'May Allah be pleased with them'. These hadiths and effects
are in the book “History of the City of Damascus” by Ibn Askar- Islamic scholar
died in (751) A.H., May Allah have mercy in him, from the first volume from the
beginning of the folder:
)(ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق ال يزالون على الحق ظاهرينpage(254)
to the end of the folder:
) (ما روي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند هللا الغالبونPage(288)
The researcher studied its Isnad (the reporters) , Matn(the text), and showed
strange words, genealogies, places and countries in them, and then judged on
their reporters depending on Jarh (wounding the reputation) and Tadeel (making
good of reputation). The researcher also showed the degree of each way leading
Matn weather to to be accepted or replied. He documented the Hadiths. After
that, he comprehensively judged on the Hadiths depending on both Jarh and
Tadeel in all its ways, using follow-ups and witnesses.
The aim of this study is to defend the Sunnah of the Prophet, peace be upon
him, and to reveal what has been proven, and what has not been proved! The
researcher shows the Mawqouf (stopped) from the Companion and Maqtou
(Cut/chopped) from the follower. All of that is in compliance with the Hadith
rules, methods and origins considered by scholars in this regard.
This research is divided into three parts: An introduction, two chapters and a
conclusion. The first chapter includes two topics. The first topic shortly defines
Hafiz Ibn Askar- May Allah rest his soul. The reason of shortening refers to what
other researchers did in this regard. In the second topic, I explained a shortened
definition about “History of the City of Damascus”. This is shortened because of
the same reason mentioned before. I devoted the second chapter for studying
the Hadiths and their effects, documenting the Hadiths, and judging on the
Hadiths comprehensively based on Tahqeeq and Takhreej , its Isnad and Matn.
The conclusion includes the results of the research and recommendations, and
then followed by the list of sources and references. Finally, I ask Allah to make
this work useful for people and accepted by Him, and to be in the balance of my
good deeds.
And the last of out call will be, “Praise to Allah, Lord of the worlds!”.
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مقدمة
إن الحمدهلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال

مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ّل إله إّل اهلل وحده ّل شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله(﴿ ،)1يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وّل تموتن إّل وأنتم مسلمون﴾(﴿ ،)2يا أيها الناس اتقوا ربكم

ير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاّل كث ا
واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾(﴿ ،)3ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوّل سديدا ُ يصلح لكم أعمالكم

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فو از عظيما﴾( ،،)4أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كالم اهلل،
وخير الهدي هدي محمد–ﷺ -وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة

في النار ،أما بعد؛ فإن اهلل --تكفل بحفظ مصدري التشريع في هذا الدين العظيم؛ القرآن الكريم ،والسنة
النبوية المطهرة؛ حتى يبقى هذا الدين سليما من التحريف والتبديل الذي أصاب شرائع األمم السابقة ،فقال–
تعالى﴿ :-إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴾( ،)5وهذا الحفظ يشمل القرآن والسنة؛ فأما القرآن

()6

فقد هيأ

اهلل– -أسباب حفظه بجهود رسول اهلل-ﷺ-؛ إذ كان –ﷺ -يق أر ما أنزل إليه من القرآن على

أصحابه فيحفظونه ،وكان يأمرهم بكتابته في حينه( ،)7فحفظ القرآن في الصدور وفي السطور على عهده-

ﷺ -وتواتر نقله عنه-ﷺ .-وأما السنة فقد نهى النبي-ﷺ -في أول األمر أن يكتب عنه شيء
غير القرآن( ،)8ثم أذن في الكتابة بعد ذلك( ،)9فاهتم بعض الصحابة بكتابة حديثه-ﷺ -وكان جل

اعتمادهم في رواية الحديث على الحفظ ،فأصبحت ثمرة جهدهم المتمثلة بالحفظ والكتابة؛ رصيدا لمن بعدهم

)(1قلت:هذهالخطبةهيالتيخطبهارسولهللا-ﷺ-علىضماداألزدي،فأبهرتضما ًدا،فقال" :أعدعليَّ كلماتكهؤالءفأعادهنعليه 
رسولهللا-ﷺ-ثالثمرات،فقال:لقدسمعتقولالكهنةوقولالسحرةوقولالشعراءفماسمعتمثلكلماتكهؤالءولقدبلغن 
ناعوسالبحر-وناعوسالبحرأيآخرهولجتهومرادهأنهذهالكلماتبلغتمبل ًغاعظيمًا-ثمقالضمادلرسولهللا-ﷺ:-هات 
يدكأبايعكعلىاإلسالم .صحيحمسلم،كتابالجمعة،باب:تخفيفالصالةوالخطبة/294/5(،برقم )111/31
)[(2سورةآلعمران،آية]105
)[(3سورةالنساء،آية ]1
)[(4سورةاألحزاب،آية]01-00
)[(5سورةالحجر،آية]9
)(6قال-تعالى -ا
ا
ا
﴿:ال ُتحا رِّكْ بِهِلِساانكالِتعْ جا لابِهِ﴾.قالالسعدي-رحمههللا"-ثمضمنلهتعالىأنهالبدأنيحفظهويقرأه،ويجمعههللافي 
صدره"،وقال-تعالى﴿:-إِنَّ  اعلا ْي اناجا ْم اع ُهوا قُرْ آ انهُ﴾ ،وقالالسعدي:فالحرصالذيفيخاطرك،إنماالداعيلهحذرالفواتوالنسيان،فإذا 
ضمنههللالكفالموجبلذلك.وقال–تعالىُ -
﴿:ث َّمإِنَّ  اعلا ْي انا ابياا انهُ﴾،فقالالسعدي:أي:بيانمعانيه،فوعدهبحفظلفظهوحفظمعانيه،وهذا 
أعلىمايكون،فامتثل-ﷺ-ألدبربه،فكانإذاتالعليهجبريلالقرآنبعدهذا،أنصتله،فإذافرغقرأه.انظر[:سورةالقيامة،آية 
]11؛(تيسيرالكريمالرحمنفيتفسيركالمالمنانللسعدي،سورةالقيامةآية )19-11
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)(7روىالبخاري-رحمههللا-
ِ
ِ
ِ
َّرا ِ ا جا ونا
بسندهعنالبراء،قال:لمانزلت(:ال ايسْ ات ِويا ْل اقا ِع ُدونا مِنا ا ْلم ِينا
ِ ِ
 َّ
هللاِ)[سورةالنساء،]92:قالالنبي-ﷺ":-ادعليزيداوليجئباللوحوالدواةوالكتف-أوالكتفوالدواة"-ثمقال":اكتب 
﴿اليستويالقاعدون﴾".انظر(:صحيحالبخاري،كفضائلالقرآن،باب:كاتبالنبي-ﷺ/113/1،-برقم )3990
)(8روىمسلم-رحمههللا-بسندهعنأبيسعيدالخدري--أنرسولهللا-ﷺ-قال":التكتبواعني،ومنكتبعنيغير 
القرآنفليمحه(."..صحيحمسلم،كالزهدوالرقائق،باب:التثبتفيالحديثوحكمكتابةالعلم/5591/3،برقم)4003/05
)(9روىالبخاري-رحمههللا-بسندهعنأبيهريرة--قال":مامنأصحابالنبي-ﷺ-أحدأكثرحديثاعنهمني،إالماكانمنعبدهللا 
ابنعمرو،فإنهكانيكتبوالأكتب".وأخرجالبخاري-أيضًا-عنأبيهريرةقال:قالأبوشاه:اكتبوالييارسولهللا،فقالرسولهللا 
-ﷺ":-اكتبواألبيشاه".انظر(:صحيحالبخاري،كفضلالعلم،باب:كتابةالعلم/43/1،برقم)114؛(صحيحالبخاري،كفي 
اللقطة،باب:كيفتعرفلقطةأهلمكة/152/4،برقم)5343
ذ

لتدوين السنة( !)1فرضي اهلل عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وهلل الحكمة البالغة في

ذلك ،ولذلك هيأ –سبحانه وتعالى -األسباب الشرعية والقدرية لحفظ السنة؛ فقد شاء  -تبارك وتعالى -أن
تحفظ السنة النبوية بجهود علماء الحديث؛ إذ قيضهم لذلك( ،)2فلم تهتم األمة اإلسالمية بشيء بعد اهتمامها
بكتاب اهلل --كاهتمامها بحديث رسول اهلل-ﷺ -وسعيها لذلك السعي العجيب الفذ ،وانطالقا من كون

السنة النبوية قرينة القرآن في هذا الدين العظيم ،وما لذلك من آثار وخلفيات ،فإن علماء الحديث منذ السنوات

األولى لفجر اإلسالم وعلى مر العصور واختالف الدهور كان لهم في علوم السنة النبوية شغل شاغل وعمل
علمي متواصل وتفرغ كامل؛ تارة يحفظون الحديث ،وتارة يدونونه ،وتارة يحضون الناس على تحمله ،وتارة

يقسمونه إلى أقسام بحسب مواضيعه أو بحسب مراتبه ،وتارة يذبون الشبهات عنه ،وتارة يكشفون أمر

الوضاعين فيه ،وتارة يبينون القواعد العامة واألصول التي يقبل بها الحديث أو يرد ...وهكذا تولدت علوم جمة
ومعارف كثيرة ،حملتها صدور أولئك الرجال األفذاذ ،وسطرتها أقالمهم النشطة ،وطوتها كتبهم النفيسة ،فقامت

في القرون الثالثة األولى نهضة علمية فريدة ،شملت أقطار العالم اإلسالمي ،ونشأت علوم تفتخر األمة

اإلسالمية بها ،بل انفردت بها عن غيرها من األمم ،كان لها أثر عظيم في تصفية السنة النبوية وحفظها،
ومن تلك العلوم؛ علم تخريج األحاديث من مظانها ،ودراستها ،والحكم عليها سندا ومتنا؛ للخروج بالصحيح

منها من الضعيف! ،وهذا من األهمية بمكان لخدمة الكتاب والسنة معا ،وان مما اختصت به هذه األمة دون
األمم األخرى؛ اإلسناد!

()3

وهو الطريق الموصلة إلى المتن الذي هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم؛

إما أن ينتهي إلى النبي-ﷺ -أو إلى الصحابي أو التابعي أو من دونه( ،)4فعلم التخريج هو علم يستمد

فضله وأهميته من انتسابه إلى السنة النبوية! قرينة القرآن في التشريع ،وّل شك أن أعظم ما يشغل طالب العلم
به نفسه ووقته؛ هو طلب العلم( !)5ويتحقق ذلك بدراسة أحاديث رسول اهلل-ﷺ -سندا ومتنا ،رواية ودراية،

ولهذا أحببت أن أخوض غمار هذا العلم ،وأن أشارك أهل الحديث في خدمة السنة النبوية ،وكما قيل" :

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  ...إن التشبه بالكرام فالح"؛ فاخترت موضوعا علميا مناسبا لدراستي بعدما
استخرت اهلل-تبارك وتعالى -ثم استشرت أساتيذي ومشايخي واخواني طلبة علم الحديث؛ فاخترت أن أدرس
أحاديث وآثا ار من كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى ،-وفي ذلك لم يكن لي

السبق! بل إن كلية الشريعة الموقرة في جامعة األزهر بغزة -حفظها اهلل -قد تبنت مشروعا يهدف إلى تخريج
)(1قالالبخاري-رحمههللا-فيترجمتهلبابكيفيقبضالعلم،منكتابالعلم":كتبعمربنعبدالعزيزإلىأبيبكربنحزم:انظرماكان 
منحديثرسولهللا-ﷺ-فاكتبه،فإنيخفتدروسالعلموذهابالعلماء.والتقبلإالحديثالنبي-ﷺ،-ولتفشواالعلم،ولتجلسوا 
ً
حتىيعلممناليعلم،فإنالعلماليهلكحتىيكونسرا".قلت:ثمقالالبخاري:حدثناالعالءبنعبدالجبار،قال:حدثناعبدالعزيزبن 

مسلم،عنعبدهللابنديناربذلك.يعني:حديثعمربنعبدالعزيز،إلىقوله":ذهابالعلماء".قلت:ورجحابنحجرأنيكونالكالمبعد 
قوله"ذهابالعلماء"منقولالبخاريأوردهتلوكالمعمرثمبينأنذلكغايةماانتهىإليهكالمعمربنعبدالعزيز-رحمههللا.انظر :
(صحيحالبخاري،كالعلم،باب:كيفيقبضالعلم/41/1،برقم)99؛(فتحالباريالبنحجر،بابكيفيقبضالعلم)192-193/1،
)(2روىالبيهقي-رحمههللا-بسندهعنإبراهيمبنعبدالرحمنالعذريقال:قالرسولهللا-ﷺ":-يرثهذاالعلممنكلخلفعدوله ،
ينفونعنهتأويلالجاهلين،وانتحالالمبطلين،وتحريفالغالين".وقالاأللباني-رحمههللا":-صحيح".انظر(:السننالكبرىللبيهقي،ك 
 الشهادات،باب:الرجلمنأهلالفقهيسألعنالرجلمنأهلالحديثفيقول:كفواعنحديثه؛ألنهيغلط،أويحدثبمااليسمع،أوأنه 
اليبصرالفتيا/424/10،برقم)50911؛(مشكاةالمصابيحللتبريزي/15/1،برقم)21/531
) (3انظر(:معرفةأنواععلومالحديثالبنالصالح،صفحة)531
فيمصطلحأهلاألا اث ِرالبنحجر(،صفحة)151
نزهةالنظرفيتوضيح ُن ْخ ابةِا ْلفِ اك ِر
)(4
ِ
ِ
) (5قلت:وقدجاءفيالحديثالصحيح":طلبالعلمفريضةعلىكلمسلم"(.سننابنماجة،باب:فضلالعلماءوالحثعلىطلبالعلم ،
/11/1برقم)553؛(قلت:صححهاأللبانيفيتعليقاتهعلىسننابنماجة)
ر

ودراسة أحاديث وآثار هذا السفر الضخم( ،)1الذي لم يشغل شغال حديثيا من قبل! فبدأ هذا المشروع أخي

الفاضل الدكتور /حسام حسن سكيك؛ فجزاه اهلل كل خير ،ثم تبعه ثلة من األفاضل طلبة علم الحديث،
فأحببت أن أسهم معهم في تحقيق هذا الهدف المنشود ،من خالل مشاركتي هذه ،لعلنا نسهم جميعا في خدمة
السنة النبوية ،سائلين المولى --اإلخالص والتوفيق والسداد والقبول ،وأن يرشدنا لما فيه خير لإلسالم
والمسلمين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمدهلل رب العالمين.

أهمي هة البحث
تكمن أهمية هذا البحث في أهمية موضوعه ،حيث إن موضوعه حديث النبي محمد-ﷺ -وّل يخفى

على ذي بصيرة ما تعرض له حديث النبي-ﷺ -على مر العصور من محاوّلت وهجمات لتشويهه وادخال

فيه ما ليس منه! ولتشكيك المسلمين فيه! وصرفهم عنه! وبالمجمل هذه المحاوّلت الشنيعة تهدف ألغراض
خبيثة أرادها أعداء هذه األمة! أو ألهداف ضيقة ،مذهبية ،منحرفة قام بها بعض متعصبيها! من هذه األمة!

فكان لزاما على األمة؛ العمل الجاد المتواصل لتصحيح ما عبث به من حديث النبي-ﷺ -على وجه
الواجب الكفائي! الذي إذا قام به بعض هذه األمة؛ سقط عن الجميع! واذا لم يوجد من المسلمين من يقوم به؛

أثمت األمة كلها! .فهنا برزت أهمية هذا البحث! حيث إن مصنف تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر-
رحمه اهلل تعالى -يحوي الكثير من حديث النبي-ﷺ -ومن آثار الصحابة ،والتابعين -رضي اهلل عنهم

أجمعين -مما يحتاج إلى من يتحمل المسؤولية اتجاهه! واّلعتناء به ،كجزء من السنة النبوية( ،)2واهلل
المستعان.

سبب اختيار البحث
 .5رغبتي في مشاركة زمالئي في قسم الحديث وعلومة بكلية الشريعة في جامعة األزهر بغزة في مشروع تخريج
أحاديث كتاب تاريخ مدينة دمشق وآثاره للحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى -ودراستها؛ وذلك لنيل شرف
خدمة حديث النبي-ﷺ.-

 .4إن كتاب تاريخ مدينة دمشق لم يخدم من قبل! الخدمة الحديثية ،المتعلقة بتخريج أحاديثه ،وآثاره ،ودراستها،
والحكم عليها.

 .3رغبتي في تطبيق علم التخريج ودراسة األسانيد ،والمتون ،والحكم عليها ،تطبيقا عمليا.

) (1قلت:عددمجلداتكتابتاريخمدينةدمشق.10انظر(:المكتبةالوقفية)الرابطاإللكترونيللكتاب :
() https://waqfeya.com/book.php?bid=881
)حديثاوآثرًا .
ً
)(2قلت:قدبلغعدداألحاديثواآلثارحيزدراستي(44
ز

 .2طول األسانيد ،وتأخر الرواة ،في كتاب تاريخ دمشق يمثل لي الميدان المناسب للتمكن من علم التخريج
ودراسة األسانيد؛ لما يحتاج إليه من كفاح في البحث ،والرجوع إلى الكثير من المصادر والمراجع ومضاعفة

الجهد إلنجازه.

أهداف البحث
ه
 تخريج األحاديث ،واآلثار-حيز البحث -ودراستها ،والحكم عليها؛ لمعرفة المقبول منها من المردود. استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث وعلومه. -الذب عن حديث رسول اهلل -ﷺ ،-والقيام بالواجب الكفائي اتجاهه.

 التعرف إلى طرق وقواعد وأصول وجهود علماء الحديث-رحمهم اهلل تعالى -على مر العصور في حفظحديث النبي-ﷺ -من خالل دراسة أسانيد األحاديث واآلثار-حيز الدراسة-وطرقها ومتونها ،وذلك بالرجوع
إلى كتب المتقدمين والمتأخرين منهم.

 إظهار أهمية ومكانة كتاب تاريخ مدينة دمشق العلمية الحديثية من بين مصنفات الحديث ،وذلك بإبراز ما فيهمن أحاديث نبوية وآثار صحابة وتابعين ومن دونهم ،وبما فيه من كم كبير من تراجم لرواة الحديث.

ات السابق هة
الدراس ه

بعد البحث والتنقيب فإنني لم أقف على أن أحدا اشتغل في تخريج أحاديث وآثار كتاب تاريخ مدينة

دمشق -ت أ.عمرو العمروي ،طبعة دار الفكر ،عام النشر 5251هـ 5991 -م ،مسبقا بصورة كلية! وانما
الجهد السابق هو جهد بدأه أسالفنا من طلبة الدراسات العليا –الماجستير -في قسم الحديث وعلومه بكلية

الشريعة في جامعة جامعة األزهر بغزة ضمن مشروع يهدف إلى تخريج أحاديث وآثار هذا الكتاب الضخم،

الذي تبنته كلية الشريعة الموقرة ،وكان نتاج جهدهم أن وصلوا إلى صفحة إحدى وخمسين ومائتين( )415من
المجلد األول.

الصعوبات
المشكالت و
ه
ه

بفضل اهلل ومنه ،ثم بالبحث والنظر طويال في كتب أئمة الحديث؛ لم أواجه صعوبات مستحيلة اّلجتياز،

بل استطعت بعد اّلستعانة باهلل ثم بخبرة األستاذ الدكتور/عبداهلل مصطفى مرتجى-مشرفي على الرسالة،-
وبسؤال أساتيذي ومشايخي-حفظهم اهلل جميعا-؛ استطعت اجتياز كل الصعاب! وحل معظم اإلشكاّلت! إّل

طر إلى أن
مشكلة واحدة وهي عدم وقوفي على تراجم بعض الرواة! أو جرحهم أو تعديلهم مما جعلني مض ا

أتوقف في الحكم عليهم؛ ومن ثم التوقف على الحكم في مروياتهم إن لم يتابعوا!.


س

حدود البحث
ه

اقتصر البحث في هذه الدراسة على دراسة األحاديث واآلثار في عدد من صفحات المجلد األول من كتاب

تاريخ مدينة دمشق ّلبن عساكر-رحمه اهلل تعالى -ت أ.عمرو العمروي ،طبعة دار الفكر ،عام النشر

5251هـ 5991 -م ،وهي من بداية باب( :ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق ّل يزالون على

الحق ظاهرين) صفحة  412إلى نهاية باب( :ما روي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند اهلل الغالبون)
صفحة  422من المجلد األول.

منه هج البحث
المنهج في ترتيب األحاديث وترقيمها:
أول-
ه
 .5حافظت على ترتيب األحاديث واآلثار على حسب ورودها في كتاب ابن عساكر في حدود دراستي.

 .4قمت بترقيم األحاديث واآلثار حتى يسهل العزو إليها عند التكرار ،مع العلم أن ترقيم األحاديث ،يختلف عن
ترقيم اآلثار! فابتدأت الترقيم لألحاديث بقولي-الحديث األول -ثم واصلت الترقيم ،وعندما يعترض طريق

الترقيم أثر؛ رقمت األثر بقولي-األثر األول ،-ثم أتابع الترقيمين بشكل متسلسل.

الحكم عليهم:
ثانيا-
المنهج في التراجم للرواة و ه
ه
 .5ترجمت للرواة بذكر اّلسم ،والكنية ،والنسب ،واللقب ،وتاريخ الوفاة ما أمكن ،ثم أضفت نقطة ،وبعدها وضعت

الحكم على الراوي الذي توصلت إليه بعد سبر أقوال النقاد فيه ،ثم نقطة ،ثم إذا كان الراوي ممن روي لهم في
الكتب الستة؛ أضفت رمز الكتاب الذي روى له مستعينا برموز كتاب (تهذيب الكمال للمزي) ،ثم أضفت
نقطة.

 .4إذا كان اسم الراوي يحتوي على مثل عبداهلل أو عبدالرحمن ،وما شابه قرنت بين اّلسمين دون وضع مسافة
بينهما؛ وذلك لعدم تفرقهما بين آخر السطر وأول السطر الذي يليه! وكذلك في الكنى مثل أبوعبداهلل.

()1

 .3رتبت أقوال األئمة النقاد في الراوي مراعيا تقديم أقوال المتقدمين على المتأخرين .وتقديم أقوال المعدلين على
المجرحين.

 .2ضبطت األسماء المترجم لها بالحروف والرسم في أول ظهور لها ،ثم ضبطتها رسما ّل حرفا عند ظهورها مرة
أخرى.

 .1الصحابة كلهم عدول-رضي اهلل عنهم أجمعين -فاكتفيت بذكر أسمائهم وكناهم وتاريخ وفاتهم.
 .6إذا كان الراوي متفقا على توثيقه أو تضعيفه ترجمت له ترجمة مقتضبة.

) (1قالالنووي":يكرهفيمثلعبدهللا،وعبدالرحمنبنفالنكتابةعبدآخرالسطرواسمهللامعابنفالنأولاآلخر"(.التقريبوالتيسير 
للنووي،النوعالخامسوالعشرون:كتابةالحديثوضبطه.)11/1،

ش

 .7إذا كان الراوي مختلفا فيه؛ ترجمت له ترجمة موسعة.

 .2أرجعت أقوال األئمة النقاد إلى مظانها من أصولهم ،فإن تعذر ذلك قدمت المرجع األقدم بعدهم.
 .9اعتمدت في ضبط األنساب على كتاب (األنساب للسمعاني) ،فإن لم أجد؛ رجعت إلى غيره من كتب
األنساب.

 .51الرواة الذين لم أقف لهم على ترجمة؛ ذكرت أسماءهم كما وردت في اإلسناد معقبا ذلك بقولي :لم أقف له على
ترجمة.

 .55الرواة الذين وقفت على تراجمهم ،لكنني لم أقف لهم على أقوال للنقاد فيهم جرحا وّل تعديال ،ذكرت تراجمهم
كما وقفت عليها ،وأقول لم أقف له على جرح وّل تعديل.

 .54استعنت بتفسيرات علماء الحديث وتعليقاتهم التي قد ساعدتني في الحكم على الراوي ،مع عزو تلك التفسيرات
ألصحابها ،وقد أضيف ذلك التفسير أو التعليق في الحاشية! ويرجع ذلك إلى األنسب في السياق.

 .53الرواة المتأخرون من أمثال مشايخ ابن عساكر أو مشايخ مشايخه ممن لم أجد فيهم صريح توثيق لكن بعض
الكالم في الثناء العام عليهم أو مدحهم ،ولم أجد من جرحهم؛ قبلت روايتهم سيما إن كان الرواة عنهم ثقات

أثباتا ،وأحكم عليهم بقولي (جائز الحديث)

()1

وأدرج حديثهم في المقبول( ،)2ومذهبي بهذا المصطلح هو

المذهب اللغوي وليس اّلصطالحي! فقد استخدمه بعض األئمة النقاد واختلف مراد كل منهم به( !)3ولم أقف
على قول أحد منهم قصد به المعنى الذي ذهبت إليه في استخدامي لهذا المصطلح.

 .52اكتفيت في ترجمة الراوي بذكر أقول النقاد فيه دون ذكر شيوخه وتالميذه! وذلك لعدم اإلطالة ،مع العلم أني
ذكرت شيوخ بعض الرواة وتالميذهم وذلك ّلستدعاء األمر.

 .51اكتفيت بالترجمة للراوي المكرر في أول مكان يرد فيه ،وقمت بالعزو لمكان ترجمته فيما بعد.

 .56إذا كان الراوي مدلسا؛ ذكرت طبقته مستعينا بكتاب -تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسّ ،لبن
حجر -وذلك عند الحكم عليه.

 .57حكمت على بعض الرواة مستعينا بمصطلح –مقبول -وأقصد هنا المقبول عند ابن حجر(-)4رحمه اهلل.-

) )1قلت:جائزفياللغةمعناها:جا او ازالجواز:الوسطمنالتوسط،يقل:جا ْوزكلشيءوسطهُ،قالالخليل:والجميع:أجواز.والجوازأي 
االجتيازواالمضاء،ويقال:ج ُ
ُزتالموضعوأجزته:خلفتهوقطعتهوأجزتهونفذته.وقالابنفارس:الجيموالواووالزاءأصالنأحدهما 
قطعالشيءواآلخروسطالشيء.والجوازعندالفقهاء:ماكانفيهالمرءمخيرً ابينالفعلوالترك...ومنهالحدالجائز.انظر(:الصحاح ،
)101/3؛(لسانالعرب)459/2،؛(وفيالمعجمالوسيط،51041،وسطالشيءمابينطرفيه،وهومنهوالمعتدلمنكلشيء.وينظر :
(العين)113/1،؛(تهذيباللغة)105/11،؛(الصحاحللفرابيت494هـ-100/4،جوز)-؛(تاجالعروس:02/12،جوز)؛(كتابمعجم 
مقاييساللغةالبنفارسالتوفى()492هـ)393/1،؛(جاءفيمختارالصحاح،صفحة،13جوز:جاز)؛(جاءفيالمعجمالوسيط ،
،1041/5الوسط:وسطالشيءمابينطرفيهوهومنهوالمعتدلمنكلشيءيُقالشيءوسطبينالجيدوالرديء)؛(انظر:معجملغة 
الفقهاء،ص )119
) )2قلت:المقبولهنابالمعنىالعالمأيعكسالمردود .
) )3قالد.وليدعبدالرحيم:مصطلح(جائزالحديث)منالمصطلحاتالتييتفاوتمرادهابحسباإلمامالذييستخدمه،بلأحيا ًنايختلفمراده 
مناإلمامنفسه!:فابنمعينيطلقهللتوثيق،بينماابناسحاقوأحمدوابنشاهينعلىاالحتمالفيالتوثيقأوالتوسط،وأيضًايستخدمه 
الذهبيفيمنيتوسطفيأمرهمولديهموضعيحتملالتوثيق،والعجلييتفاوتاستخدامهلهمابينالتوثيقأوالتوسطأوتضعيفمعقبوله 
 فياالعتبار.وأماابننميرفلديهموضعواحداألقربأنهتوسطفيه،بينماإطالقاألئمةأبيداودومسلمةوالفالسله...دائربينالتوسط 
أوالضعفالذييعتبرحديثه.انظر(:القولالحثيثفيبيانمصطلحجائزالحديثعندأئمةالحديثللدكتوروليدعبدالرحيمإبراهيم ،
صفحة )1052/1051/1001/911/901/911/914
) )4المقبولعندابنحجر :منليسلهمنالحديثإالالقليل،ولميثبتفيهمايتركحديثهمنأجله،وإليهاإلشارةبلفظ(مقبول) 
حيثيتابع،وإالفلينالحديث.انظر(:مقدمةتقريبالتهذيب) 

ص

 .52حكمت على بعض الرواة مستعينا بمصطلح –مقبول الحديث -وأقصد فيه المقبول بالمعنى العام ،فهذا المقبول
كما ورد في أقوال النقاد في كتب التراجم ،باّلستقراء يظهر أنهم أرادوا اّلحتجاج بحديث من وصف به دون

الحاجة إلى متابع ،فهو أعلى درجة من المقبول عند ابن حجر(.)1

 .59عند تساوي أقوال المعدلين مع المجرحين من النقاد في راو اتبعت منهج ابن عدي –رحمه اهلل -في حكمه
على الرواة في كتابه الكامل في الضعفاء؛ وذلك بسبر مروياتهم ومن ثم الحكم عليهم.
الحكم عليها:
ثالثا-
المنهج في تخريج األحاديث و ه
ه
 .5استقصيت في التخريج كتب السنة كافة؛ للوصول إلى كل طرق الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيال.

 .4اكتفيت بتخريج الحديث المكرر في أول مكان يرد فيه ،وأقوم بالعزو لمكان تخريجه فيما بعد ،بقولي سبق
تخريجة في الحديث كذا.

 .3بعد اّلنتهاء من دراسة كل طريق من طرق الحديث على حدة؛ عمدت إلى تقييد درجة تلك الطريق ،ثم بعد
اّلنتهاء من جميع الطرق؛ خرجت الحديث قاصدا بذلك تقوية الضغف إن وجد! من خالل حشد المتابعات
والشواهد له ،ثم أعطيت حكما عاما للحديث بمجموع طرقه.

 .2عزوت األحاديث وطرقها لمصادرها األصلية مستعينا بالحواشي.
 .1إذا كان الحديث في الصحيحين ،أو أحدهما؛ فإني ضيقت نطاق التخريج ،واكتفيت باإلشارة إلى أن الحديث
في الصحيح ،مع وضع حاشية لذلك.

المنهج في غريب األ لفاظ والبلدان واألماكن:
رابعا-
ه
قمت بتحديد األماكن ،والبلدان ،وعرفت بها وبمواقعها اليوم ،مستعينا بكتاب -معجم البلدان لياقوت الحموي،-
وبالموسوعة الحرة –الويكيبيديا-؛ لتحديد موقع األماكن في الوقت الحالي .وكذلك وضحت معاني األلفاظ

الغريبة مستعينا بمعاجم اللغة العربية.

الرواة:
خامسا-
المنهج في ترتيب فهرس ُّ
ه
وضعت أسماء الرواة المترجم لهم في فهرس الرواة كما هي في تراجمهم مع ذكر تاريخ الوفاة ،ثم ذكرت درجة

الراوي التي توصلت إليها ،ثم أشرت إلى الكتب التي روت له من بين كتب السنن الستة.
سادسا -المنهج في تريب الحواشي:

 -5أذكر في الحاشية اسم المصدر ,واذا كان غير مشهور اذكر اسم مؤلفه! ثم أذكر الجزء والصفحة ورقم
الترجمة إن وجد.

 -4إذا تكرر المصدر والجزء والصفحة في الحاشي؛ أكتفي بكتابة المصدر نفسه.
) )1انظر(:الكاملفيالضعفاءالبنعدي/255/3،برقم)111؛(شرحمشكلاآلثارللطحاوي/529/4،برقم)1544؛(شرح 
مشكلاآلثارللطحاوي/309/9،برقم )4090

ض

 -3إذا تكرر المصدر في بداية الحاشية التالية أكتب المصدر السابق.

 -2إذا تكرر المصدر واختلف الجزء والصفحة ورقم الترجمة؛ أكتب المصدر نفسه وأضيف الجزء والصفحة
ورقم الترجمة إن وجد.

خطة البحث
تحتوي على :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،وقائمة مصادر ومراجع ،وفهارس ،وهي على النحو اآلتي:

 المقدمة :قد بينت فيها مكانة السنة في التشريع اإلسالمي ،وأهمية علم التخريج ،ومكانته بين علوم الحديث
األخرى ،وعالقته بها ،كما بينت أهمية الموضوع وسبب اختياره ،وأهداف البحث ،والدراسات السابقة ،ومنهج

البحث ،وخطة البحث.

الفصل األول :وهو مقسم إلى مبحثين:




المبحث األول:

ترجمة ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى -وهو مقسم إلى ثالثة مطالب:
 -المطلب األول  :اسمه ،ونسبه ،وكنيته ،ومولده.

 المطلب الثاني  :طلبه للعلم ،وشيوخه وتالميذه ،ورحالته العلمية. المطلب الثالث :أهم مؤلفاته.-

وفاته -رحمه اهلل تعالى.-

 المبحث الثاني:

تعريف بكتاب تاريخ مدينة دمشق ،وهو مقسم إلى مطلبين:

 المطلب األول :التعريف بكتاب تاريخ مدينة دمشق. المطلب الثاني :أهمية كتاب تاريخ مدينة دمشق لطلبة العلم الشرعي.

الفصل الثاني:
خصصت هذا الفصل لتخريج ،األحاديث واآلثار-حيز البحث -ودراستها ،وتحقيقها ،والحكم عليها.

 الخاتمة:
ختمت بحثي بخاتمة وضعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل دراستي ،ثم ذيلتها ببعض
التوصيات.
 المصادر والمراجع


ط

تجاوزت قائمة المصادر والمراجع التي رجعت إليها واقتبست منها ونقلت عنها أثناء بحثي هذا ( )459تسعة
عشر ومائتي مصدر ومرجع.


الفهارس :وهي كالتالي:
 فهرس الموضوعات. فهرس آيات القرآن الكريم. فهرس أطراف األحاديث. فهرس أطراف اآلثار. فهرس الرواة واشتمل على :فهرس الرواة من الصحابة ،وفهرس الرواة ،وفهرس الرواة من النساء. -فهرس البلدان واألماكن.




ظ

الرموز المستخدمة في البحث

الرمز المستخدم

معنى الرمز

خ

البخاري في الصحيح

م

مسلم في الصحيح

د

سنن أبي داود

س

سنن النسائي

ق

سنن ابن ماجة

ع

إذا اجتمعت األصول الستة

( )2

األربعة سوى الشيخين

ك

كتاب

ط

طريق

ح

التحويل من سند إلى سند آخر

خع

نسخة مصورة من الخزانة العامة بالرباط


ع

الفصل األول
المبحث األول :ترجمه مختصرة للحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى.-
 المطلب األول :مولده ،واسمه ،ونسبه. المطلب الثاني :أبرز شيوخه ،وتالميذه. المطلب الثالث :أهم مصنفاته. المطلب الرابع :ثناء العلماء عليه. المطلب الخامس :وفاته-رحمه اهلل تعالى.-المبحث الثاني :تعريف مختصر لكتاب تاريخ مدينة دمشق
 المطلب األول :عنوان الكتاب. المطلب الثاني :موضوع الكتاب. المطلب الثالث :منهج الحافظ ابن عساكر في كتابه – تاريخ دمشق.- -المطلب الرابع :أهمية كتاب تاريخ دمشق لطلبة علم الحديث.
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المبحث األول
ترجمه مختصرة للحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى-
المطلب األول

مولده ,واسمه ,ونسبه:

ولد-الحافظ ابن عساكر في أول شهر المحرم ،في سنة تسع وتسعين وأربعمائة في مدينة دمشق ،وأما عن
اسمه فهو :علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبداهلل بن الحسين ،الحافظ أبوالقاسم بن عساكر( ،)1وقال السبكي:
وّل نعلم أحدا من جدوده يسمى –عساكر -وانما هو اشتهر بذلك(.)2

المطلب الثاني

أبرز شيوخه ,وتالميذه:

ذكر الذهبي-رحمه اهلل -بعضا من أهم شيوخه وتالميذه

()3

فقال :سمع من:

 الشريف أبي القاسم النسيب(.)4 أبي الحسن بن الموازيني(.)5 -أبي طاهر الحنائي(.)6

 أبي الفضائل الماسح(.)7 -هبة اهلل بن األكفاني(.)8

وقال روى عنه:

 الحافظ أبوسعد السمعاني(.)9)()1المنتظمالبنالجوزي/553/11،برقم)3410؛(طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/512/0،برقم)911؛(تاريخاإلسالم ،
/394/15برقم)11؛(الوافيبالوفياتللصفدي/511/50،برقم)409؛(طبقاتالشافعيينالبنكثير،صفحة )194
))2طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/512/0(،برقم )911
))3سيرأعالمالنبالء/223/50(،برقم )423
))4هو:النسيبأبوالقاسمعليبنإبراهيمبنالعباس،توفي(،)201قالالذهبي:الشيخ،اإلمام،المحدث،الشريف،النسيب،خطيبدمشق 
وشيخها،نسيبالدولة،كانصدرامعظما،وسيدامحتشما،وثقةمحدثا،ونبيالممدحا،منأهلالسنةوالجماعة،واألثروالرواية،كلأحد 
يثنيعليه(.سيرأعالمالنبالء )515/410/19،
))5هو:عليبنالحسنبنالحسينبنعليالسُّلميُّ ال ِّدمشقيُّ ،أبوالحسنابنالموازينيِّ،توفي()213هـ،قالابنعساكر:شيخمستور 
ثقه(.تاريخاإلسالم/554/11،برقم )132
))6هو:محمدبنالحسينبنمحمدبنإبراهيم،الدمشقيأبوطاهرالحنائي،المتوفى()210هـ،قالالذهبي:منأهلبيتحديث،وعدالة ،
وسنة،وكانثقة،صدوقا.أنظر(:تاريخاإلسالم/135/11،برقم )402
))7هو:الحسنبنالحسنبنأحمدأبوالفضائلبنأبيعليالكالبيالمؤدبالماسح،توفي()210هـ،قالابنعساكر:أدركتهولمأظفر 
بالسماعمنهوقدأجازليجميعحديثهوكانثقةصدوقاعالمابالحسابومساحةاألرضين(.تاريخدمشق/10/14،برقم .)1419
))8هو:هبةهللابنأحمدبنمحمدابناألكفاني،األمينأبومحمدبنأبيالحسيناألنصاريالدمشقيتوفي()253هـ،قالابنعساكر :
سمعتمنهالكثير،وكانثقةثبتاًمتيقظا ً ً
معنيابالحديثوجا مْعه،غيرأ َّنهكانعسراًفيال َّتحديث(.تاريخدمشق/429/04،برقم )10042
))9هو:عبدالكريمبنمحمدبنأبىالمظفرالحافظأبوسعدالسمعانى،توفي()215هـ،قالالسبكي:تاجاإلسالمبنتاجاإلسالم 
محدثالمشرقوصاحبالتصانيفالمفيدةالممتعةوالرياسةوالسؤددواألصالة(.طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/110/0،برقم .)110
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 أبوجعفر القرطبي(.)1 معمر بن الفاخر(.)2 -أبوالعالء العطار(.)3

 -أبوالقاسم بن الحرستاني(.)4

المطلب الثالث
أهم مصنفاته:

من أهم مصنفات الحافظ ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
 تاريخ دمشق. -الموافقات.

 عوالي مالك. -الذيل.

 -فضائل أصحاب الحديث(.)5

المطلب الرابع

ثناء العلماء عليه:
شهد أئمة النقاد له بكثرة العلم ،فقد قال عنه السبكي" :هو الشيخ اإلمام ناصر السنة وخادمها وقامع جند

الشيطان بعساكر اجتهاده وهادمها ،إمام أهل الحديث في زمانه ،وختام الجهابذه الحفاظ ،وّل ينكر أحد منه
مكانه ،مكانه محط رحال الطالبين ،وموئل ذوي الهمم من الراغبين ،الواحد الذي أجمعت األمة عليه ،والواصل

إلى ما لم تطمح اآلمال إليه"( ،)6وقال ابن الجوزي" :سمع الحديث الكثير وكانت له معرفة"( ،)7وقال فيه

النووي" :هو حافظ الشام بل هو حافظ الدنيا اإلمام مطلقا الثقة الثبت"( ،)8وقال ابن خلكان " :كان محدث

الشام في وقته ،من أعيان الفقهاء الشافعية ،غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما

لم يتفق لغيره ،وكان حافظا دينا ،جمع بين معرفة المتون واألسانيد ،وصنف التصانيف المفيدة ،وخرج
األحاديث ،وكان حسن الكالم عليها ،محظوظا في الجمع والتأليف"( ،)9وقال شيخه الخطيب أبوالفضل

الطوسي" :ما نعرف من يستحق هذا اللقب اليوم سواه-يعني لفظة الحافظ ،)10("-قلت :والثناء عليه وعلى علمه
وحفظه وضبطه كثير طويل جدا ،فأكتفي بما ذكرت وفيه الكفاية-إن شاء اهلل تعالى.-

)) 1هو:أحمدبنعليبنأبيبكرعتيقبنإسماعيل.اإلمامأبوجعفرالقرطبي،الفنكي،الشافعي،المقرئ،المتوفي()291هـ(.تاريخاإلسالم 
للذهبي/1112/15،برقم .)510
))2هو:الشيخ،اإلمام،الواعظ،العالم،المحدثالمفيد،الرحال،الثقةابنالفاخرأبوأحمدمعمربنعبدالواحدالقرشي،توفي()213هـ.قاله 
الذهبي(.سيرأعالمالنبالء/312/50،برقم .)402
))3هو:الحسنبنأحمدبنالحسنبنأحمدبنمحمدأبوالعالءالحافظالعطار،توفي()219هـ(.الوافيبالوفياتللصفدي .)592/11،
))4هو:عبدالصمدبنمحمدبنعليأبوالقاسمابنالحرستانيالقاضيالدمشقي(،التقييدالبننقطه،صفحة/415برقم )395
))5قلت:للحافظابنعساكرمصنفاتكثيرةناهزتالمائةأويزيد.لنظر(:سيرأعالمالنبالء/223/50،برقم .)423
))6طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/512/0(،برقم .)911
))7المنتظمالبنالجوزي/553/11(،برقم .)3410
))8طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/512/0(،برقم )911
))9وفياتاألعيانالبنخلكان/409/4(،برقم )331
))10طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/512/0(،برقم )911
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المطلب الخامس

وفاته-رحمه اهلل تعالى:-
توفي الحافظ ابن عساكر في ليلة اإلثنين ،الحادي عشر من رجب ،سنة 175هـ ،وقد صلى عليه الشيخ قطب

الدين النيسابوري ،بحضور السلطان صالح الدين(.)1

المبحث الثاني
تعريف مختصر لكتاب تاريخ مدينة دمشق
المطلب األول

عنوان الكتاب:
وسم أبوالقاسم الحافظ ابن عساكر تاريخه-:تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو

اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ،-واختصر هذا اّلسم الطويل فسمي-:تاريخ دمشق -أو –تاريخ ابن

عساكر.)2(-

المطلب الثاني

موضوع الكتاب:
قال ابن عساكر :هو كتاب مشتمل على ذكر من حلها -أي :مدينة دمشق -من أماثل البرية ،واجتاز بها أو

بأعمالها من ذوي الفضل والمزية ،من أنبيائها ،وهداتها ،وخلفائها ،ووّلتها ،وفقهائها ،وقضاتها ،وعلمائها،
ودراتها ،وقرائها ،ونحاتها ،وشعرائها ،ورواتها وذكر ما لهم من ثناء ومدح واثبات ما فيهم من هجاء وقدح

وايراد ما ذكروه من تعديل وجرح وحكاية ما نقل عنهم من جد ومزح وبعض ما وقع إلي من رواياتهم وتعريف
ما عرفت من مواليدهم ووفاتهم(.)3

المطلب الثالث

منهج الحافظ ابن عساكر في كتابه-تاريخ دمشق:-
قال الحافظ ابن عساكر " :بدأت بذكر من اسمه منهم أحمد؛ ألن اّلبتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى ،ثم

ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني والثالث تسهيال للوقوف ،وكذلك أيضا اعتبرت
الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم ولم أرتبهم على طبقات أزمانهم أو كثرة أعدادهم وعلى قدر علوهم في

الدرجات والرتب وّل لشرف هم في األفعال والنسب ،و أردفتهم بمن عرف بكنيته ولم أقف على حقيقة تسميته ،ثم
ذكر تنسيبه وبمن لم يسم في روايته وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات واإلماء الشواعر المشهورات ،وقدمت قبل
جميع ذلك جملة من األخبار في شرف الشام وفضله وبعض ما حفظ من مناقب سكانه وأهله وما خصوا به

))1وفياتاألعيانالبنخلكان/411/4(،برقم )331
))2مقدمةمحققتاريخدمشق )51/1(،
()3المصدرنفسه )51/1(،
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دون أهل األقطار وامتازوا به على سائر سكان األمصار ،ما خال سكان الحرمين وجيران المسجدين

المعظمين ،وبوبت ذلك جميعه تبويبا ورتبته في مواضعه ترتيبا وذلك مبلغ علمي وغاية جهدي على ما وقع
إلي أو ثبت عندي( .)1وقال الدكتور الدعجاني" :سلك ابن عساكر في تاريخه منهج المحدثين ،فهو يبدأ بذكر

السند ،ثم يورد المتن( ،)2كما أنه كان دقيقا في النقل ،مع نقده لألسانيد والمتون ،ويسجل بعض األخطاء التي
يقع فيها المصنفون السابقون"(.)3

المطلب الرابع
أهمية كتاب تاريخ دمشق العلمية لطلبة علم الحديث:
أهمية هذا التاريخ ّل تكمن في أنه تاريخ لمدينة دمشق أحد أكبر معاقل الحضارة اإلنسانية والعلوم اإلسالمية
عبر مختلف العصور فحسب بل إنه موسوعة حديثية وهو من أوسع المصادر في سير الرجال ،وهو موسوعة
في علم الرجال والجرح والتعديل ،وموسوعة –أيضا -في األدب والشعر .والحافظ ينقل من مصادر لم تصلنا
وكثير ما ينقل علماء القرنين السادس والسابع عنه،
ا
فتاريخه وسيط بين العصر الذي يليه وعصر أسالفه،
كابن األثير في تاريخه الكامل ،والمزي في تهذيب الكمال ،والذهبي في تاريخ اإلسالم ،وسير أعالم النبالء،
وابن كثير في البداية والنهاية .ويشهد ألهمية هذا الكتاب أقوال العلماء في الثناء عليه .ونقل الذهبي عن
الحافظ عبد الغني المقدسي ،أنه بعد موت ابن عساكر ،نفذ من استعار له شيئا من (تاريخ دمشق) ،فلما
طالعه ،انبهر لسعة حفظ ابن عساكر ،ويقال" :ندم على تفويت السماع منه"( ،)4وقال الصفدي :في مجلس
الحافظ المندري" :ولقد طال الحديث في أمره واستعظامه؛ أي :كتاب التاريخ"(.)5

()1تاريخدمشق )2/1(،
()2مواردابنعساكرفيتاريخدمشقللدعجاني)13/1(،
()3المصدرنفسه)11/1(،
()4سيرأعالمالنبالء)211/50(،
( )5الوافي بالوفيات )510/50( ،
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الفصل الثاني
تخريج األحاديث واآلثار-حيز البحث-ودراستها وتحقيقها
ه
والحكم عليها
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باب:
(ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق ل يزالون على الحق ظاهرين)
الحديث األول:
ه

له خمسة عشر طريقا ،جاءت مقسمة على النحو اآلتي:
الطرق األربع األول :مدارها على إسماعيل بن عياش ،والخامس -والسادس -مدارهما على العباس بن

الوليد ،والسابع -والثامن -والتاسع -والعاشر -كل طريق مستقل بذاته ،والحادي عشر -والثاني عشر-
والثالث عشر -مدارها على شيبان بن فروخ ،والرابع عشر -والخامس عشر -مدارهما على يحيى بن أبي

كثير ،كلهم عن أبي هريرة .--
الطريق األول:
وفيه تحويلتان( :أ) و (ب):
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا أبومحمد عبدالكريم بن حمزة بن الخضر السلمي ،نا عبدالعزيز بن أحمد التميمي ،أنا تمام بن محمد

الرازي ،نا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم-ح -وأخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني،
وعلي بن المسلم بن الفتح السلمي الفقيهان قاّل :أنا أبوعبداهلل الحسين بن محمد بن علي األنطاكي ،القاضي،
أنا أبومحمد عبدالرحمن بن أبي نصر ،أنا أحمد بن سليمان ،نا أبي ،نا سليمان بن عبدالرحمن ،نا ابن
عياش ،حدثني "الوليد بن عباد"( ،)1عن عامر األحول ،عن أبي صالح الخوّلني ،عن أبي هريرة  --أن
رسول اهلل-ﷺ -قال" :ل ت از هل عصابة من أهمتي يقاتلون على أبواب دمشق

()2

وما حولها ،وعلى أبواب

()3
خذلن من خذلهم ،ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة"(.)4
يضرهم
بيت المقدس وما حولها ،ل ُّ
ه

أول  -رجال السناد:
رجال الطريق األول (أ):

)(1قلت:فياألاصلالوليدبنعمَّار،والصوابماأاثبته،انظر:فيحاشيةمحققتاريخدمشق،عمروالعمروي(،تاريخ
دمشق)523/1،
)ِ )2د َم ْشق-الشام:-بكسرأوله،وفتحثانيه،هكذارواهالجمهور،والكسرلغةفيه،وشينمعجمة،وآخرهقاف:البلدةالمشهورة
قصبةالشام،وهيجنةاألرضبالخالفلحسنعمارةونضارةبقعةوكثرةفاكهةونزاهةرقعةوكثرةمياهووجودمآرب،
قيل:سميتبذلكألنهمدمشقوافيبنائهاأيأسرعوا.دمشقاليومهيعاصمةالجمهوريةالعربيةالسورية.انظر(:معجم
البلدانلياقوت)314/5،؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) )3بيت ال َم ْق ِدس :بفتح أوله ،وسكون ثانيه ،وتخفيف الدال وكسرها ،أي البيت المُقدس المطهر الذي يتطهر به من الذنوب .والقُ ْدس
اليوم أكبرمدن فلسطين التاريخية المحتلة ،يعتبرها العرب والفلسطينيون وداعمو القضية الفلسطينية ،عاصم اة دولة فلسطين
المستقبلية بعد التحرير،كما ورد في وثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية التي تمت في الجزائر بتاريخ  12نوفمبر سنة
1911م(.معجم البلدان لياقوت)111/2 ،؛(الويكيبيديا ،الموسوعة الحرة)؛ [سورة البقرة ،آية ]40
))4تاريخدمشق .)523/1(،
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السلم ُّي( ،)1الح ّدا هد()506( )2هـ( .)3ثقة.
 )9عبدالكريم بن حمزة بن الخضر ،أبومحمد ه

وثقه ابن عساكر( ،)4والذهبي( ،)5وابن العماد( ،)6وزاد ابن عساكر :مستور( ،)7وقال –أيضا :-سهل في

الحديث ،ق أرت عليه الكثير ،وزاد الذهبي :الشيخ ،وقال –أيضا :-كان من أسند شيوخ الشام في عصره(،)8
وزاد ابن العماد :مسند الشام.
بن أحمد بن محمد ،أبومحمد التميم ُّي( ،)9الكتان ُّي
 )0عبدالعزيز ه

()10

()266هـ( .)11ثقة متقن.

وثقه الخطيب( ،)12وأبوالقاسم النسيب( ،)13وابن األكفاني( ،)14وابن نقطة( ،)15وزاد ابن نقطة :الحافظ ،وزاد أبو

القاسم :األمين ،وزاد األكفاني :الشيخ الحافظ ،وقال ابن ماكوّل( ،)16والسمعاني( :)17مكثر متقن ،وزاد
السمعاني :حافظ ،وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ ،المفيد( ،)18الصدوق ،محدث دمشق( ،)19وقال أبوالحسن بن
المسلم :من معادن الصدق(.)20

))1ال ُسلامى:هذهالنسبةبضمالسينالمهملة،وفتحالالم،إِلى ُسلايم،وهيقبيلةمنالعربمشهورةيُقاللها ُسلايمبنمنصوربنمضر،تفرقت
فيالبالد(.األانسابللسمعاني/110/0،برقم )5159
ا
ا
) (2ال َح ّداَد :بفتحالحاءالمهملة،واألالفبينالدالينالمهملتين،أوالهمامشددة،هذهالنسبةإِلىبيعالحديدوشرائهوعمله(.األنسابللسمعاني ،
/09/3برقم )1091
))3تاريخاإلسالم/320/11(،برقم)191
))4تاريخدمشق/342/41(،برقم.)3111
)()5سيرأاعالمالنبالء/100/19،برقم)439؛(العِبرللذهبي/359/5،سنة )251
) (6شذراتالذهبالبنالعماد)140/1،
) (7قُ ُ
لت:مستورهناليستبالمعنىاإلِصطالحي،ألانالراويليسبمجهولالحالكماهوظاهر،وقا الابنُ عساكر(:قرأتعليهالكثير)أاي 
ا
أا
ُ
ُ
ا
ا
طلقابنُ
فعلىكثيرمنال ُّرواة،فقالافي 
عساكرهذاالوص
،وقدأ
وي
غ
ل
ُنا
ه
تالمستورمعالثقة!فالمعنى
ن
ر
ق
ُكثرمنالرواية،و
م
نه
ٍ
ِ
ا
ٌ
ٌ
إِبراهيمالقيسي:ثقةمستور(.تاريخدمشق،)114/0،وعنتمَّامالظني:شيخمستور(.المصدرنفسه،)30/11،وغيرهما،فتبينأنها 
وصفٌ ألا
خالقالموصوفِوليستقادحً افيعدالتهِ.ومعنىالماس ُتورُفياللغة:العفيف(.المعجمالوسيط).
ِ
))8تاريخاإلسالم/320/11(،برقم)191
) (9ال اتمِيمِي:بفتحالتاءالمنقوطةباثنتينمنفوقها،والياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،بينالميمينالمكسورتين،هذهالنسبةإِلىاتمِيم(.األنساب 
للسمعاني/01/4،برقم،)040وتَ ِميماليوم:هيمحافظةتقعجنوب منطقةالرياض بـ110كم،أايفيالمنطقةالجنوبيةإلقليم نجد .
(الويكيبيدياالموسوعةالحرة) 
))10ال اك َّتانيُّ :بفتحالكاف،وتشديدالتاءالمفتوحة،وفيآخرالنون،هذهالنسبةإِلىال اك َّتانو اع املُة؛وهونوعمنالثياب(.األنسابللسمعاني ،
/33/11برقم.)4499
))11تاريخدمشق/514-515/41(،برقم .)3010
) (12تاريخاإلسالم/543/10(،برقم)101
ا
َّ
))13اإلكمالالبنماكوال/132/0(،بابالكناني،والكتاني،والكتامي).والنسيبأبوالقاسمعليبنإبراهيمبنالعباس،قالاالذهبيُّ :ثقة 
مُحدث-.وأاثنىعليه-توفي)201(:هـ.انظر(:سيرأاعالمالنبالء/421/19،برقم)515
) (14ذيلذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمالبناألاكفاني/49/1(،برقم )19
)(15التقييدالبننقطة(،صفحة/414برقم)315
))16اإلكمالالبنماكوال/132/0(،بابالكناني،والكتاني،والكتامي).
)(17األنسابللسمعاني/31-33/11(،برقم)4499
) (18قالالذهبيُّ (:ال ُمفِيد)هذهالعبارةأاولمااستعملتلقبًافيهذاالوقتقبلالثالثمائة،والحافظأاعلىمنال ُمفِيدفيالعرف،كماأانالحُجَّ اة 
فوقالثقة.وقال:ال ُمفِيدأاعلىمنقولهمشيخ،ألانال ُمفِيدمعناه:أانهيدلالطلبةويفيدهمعنالمشايخالذييأاخذعنهم،فهوبهذاعندهمعرفة 
بالرواةوالروايات،ومعذلكفهودونقولهمحافظ.انظر(:تذكرةالحفاظ/152/4،برقم)10/15-912؛(المصدرنفسه)1411/3،؛ 
(طبقاتالحفاظللسيوطي/419/1،برقم)114
))19سيرأاعالمالنبالء/531/11(،برقم.)155
))20المصدرنفسه/513/41(،برقم.)0459
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()2
()1
ي(-)3صاحب كتاب الفوائد)292(-هـ .ثقة حافظ.
لي  ،الراز ُّ
الجنيد  ،أبوالقاسم البج ُّ
 )3تمام بن محمد بن ه
وثقه الكتاني( ،)4والذهبي ،وزاد الكتاني :كان مأمونا ،حافظا ،لم أر أحفظ منه في حديث الشاميين ،وزاد

الذهبي :اإلمام ،المفيد ،الصادق ،محدث الشام( ،)5وقال أبوعلي األهوازي :كان عالما بالحديث ،ومعرفة
الرجال ،ما رأيت مثله(.)6
ي( ،)8الدمشق ُّي( ،)9القاضي()323()10هـ .ثقة
 )2أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم( ،)7أبوالحسن األسد ُّ
مأمون.
وثقه الكتاني( ،)11وابن عساكر( ،)12وزاد الكتاني مأمون ،نبيل ،وزاد ابن عساكر :كان شيخا جليال ،من معدلي
دمشق ،وقال الذهبي :اإلمام ،العالمة(.)13
رجال الطريق األول (ب):
وفيه تابع علي بن أحمد الغساني ،علي بن المسلم-أي هما مقرونان.-
()14
اني
 )9علي بن أحمد بن منصور ،أبوالحسن بن قهبيس بن أبي العباس الغس ُّ

()15

()532هـ( .)16ثقة.

) (1الجنَ ْي ِد ّ
ى :بضم الجيم ،وفتح النون ،وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،وفي آخرها الدال المهملة ،هذه النسبة إِلى بعض الَجداد،
واسمه الجنَيْد( .النساب للسمعاني)929/421/4 ،
جيلا ُة،فيالكوفة(.األنسابللسمعاني/91/5،برقم )414
))2الباجا لي:بفتحالباءالمنقوطةبواحدة،والجيم،هذهالنسبةإلىقبيلة اب ِ
ازي:بفتحالراء،والزاىالمكسورةبعداألالف،هذهالنسبةإِلىال َري،والرا يُّ  :مدينة 
) (3الرَّ ِ
تاريخية،أاضحتاليو ُمجزءًامنالجنوبالشرقيلمدينطهرانفيإيران،فتحتفيعهدعمربنالخطاب.--انظر(:األنساب 
للسمعاني/44/1،برقم)1012؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحُرة) .
))4ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللك َّتانِي(،صفحة/133برقم)133
))5سيرأاعالمالنبالء/519/10(،برقم )100
)(6العِبرللذهبي/551/5(،سنة)313
) (7حا ْذلام:بفتحالحاء،وسكونالذالالمعجمة،وبعدهاالممفتوحة.و اكانا ج ُّد ُهمحا ْذلاممِنا ال َّنصاارا ى ،افأاسْ لا ام.انظر(:اإلكمالالبنماكوال ،
)303/5؛(سيرأعالمالنبالء/213/12،برقم)590
ا
ْ
) (8األاسْ دي:بفتحالهمزةوسكونالسينالمهملةوبعدهاالدالالمهملة،هذهالنسبةالىاألزدفيبدلونالسينمنالزاي.واألزدهيقبيلةعربية 
منكبرىقبائلالعربموطنهماألصليغربشبهالجزيرةالعربية.انظر(:األنسابللسمعاني/514/1،برقم)141؛(الويكيبيديا ،
الموسوعةالحرة)
) (9ال ِد ام ْشقى:بكسرالدالالمهملةوالميمالمفتوحةوالشينالمعجمةالساكنةفيآخرهاالقافهذهالنسبةإلىدمشق،وهيأحسنمدينةبالشام ،
وأكثرهاأهال،وأنزهها،ويضرببحسنهاالمثل(.األنسابللسمعاني/404/2،برقم )1110
) (10ال اقاضي:بفتحالقافوضادمعجمةبعداأللف،هذهالنسبةإلىالقضاءبينالناسوالحكومة.قالاابنعساكر:ولِّيا قضاءدمشق .
انظر(:تاريخدمشق/121-120/01،برقم)9130؛(األنسابللسمعاني/404/10،برقم)4135
))11ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهملل ِك َّتانِي(،صفحة/00برقم)14
) (12المصدرنفسه .
))13سيرأعالمالنبالء/213/12(،برقم)590
)(14قلت:ضبطهاياقوتالحمويوقال:معنىقُ ابيْس:بلفظالتصغيركأنهتصغير اقبسالنار،وهوجبلأمامالمسجدالحرامفيمكة(.معجم 
البلدانلياقوت)10/1،
))15الغاساني:بفتحالغينالمعجمة،وتشديدالسينالمهملة،وفيآخرهاالنون،وهذهالنسبةإِلىغسان،وهيقبيلةنزلتالشام،وإِنماسميت 
(غسان)بماءنزلوه(.األانسابللسمعاني/35/10،برقم.)5193
))16تاريخدمشق/540/31(،برقم)3019
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وثقه القفطي( ،)1وابن عساكر( ،)2والسلفي( ،)3وزاد ابن عساكر :كان متحرزا ،متيقظا ،وكان متغاليا في السنة،
محبا ألصحاب الحديثّ ،ل يحدث إّل من أصل ،وقال الذهبي :الشيخ اإلمام ،وأكثر عنه ابن عساكر(،)4
قلت :وقد روى ابن عساكر عن أبيه –أيضا ،-وسيمر معنا في(/5ط - )1إن شاء اهلل.-
ضي()533( )5هـ( .)6ثقة ثبت.
مي ،الفر ُّ
السل ُّ
المسلم بن همحمد بن علي ،أبوالحسن بن أبي الفضل ه
 )0علي بن ه
وثقه ابن عساكر( ،)7والسبكي( ،)8زاد ابن عساكر ،والسبكي :ثبت ،وقال الذهبي :الشيخ اإلمام ،العالمة( ،)9وقال
السبكي مرة :أحد مشايخ الشام األعالم كان عالما بالفرائض ،والتفسير واألصول ،إماما متقنا(.)10

()11
اضي
 )3الحسين بن محمد بن علي ،أبوعبداهلل األ نط ُّ
اكي  ،الق ّ

()12

)213(.هـ ( ،)13أو ()233هـ( .)14ثقة.

قلت :أثنى ابن األكفاني على حفظه ،وضبط صدره ،وكتابه ،وقال ابن عساكر :سمعت ابن األكفاني يذكر أن
القاضي أبا عبداهلل قد أضر بصره في آخر عمره ،وكانت عنده أجزاء مسموعة له ،نحو بضعة عشر جزءا،
وأنه اختلط بها جزءا لم يكن مسموعا له ،فق أره عليه بعض أصحاب الحديث؛ فقال ليس هذا بمسموع لي؛ ألنه
لم يعرف من متونه شيئا ،كأنه كان يعرف متون جميع سماعاته ،فنظر فيه فلم يوجد سماعه فيه؛ فأمر بالجزء
فطرح في البركة( ،)15وقال الذهبي :الفقيه ،المسند( .)16قلت :ولم أقف على أحد تعرض لعدالته بسوء ،فيبقى
على البراءة األصلية ،ويزاد عليها ثناء ابن األكفاني عليه.

)(1إنباهالرواةعلىأنباهالنحاةللقفطي/545/5(،برقم)342؛والقفطي:نسبةإِلىقريةبمصرفيالصعيداألاعلى،ينسبإِليها–صاحبنا -
المصنفالمشهورأابوالحسنجمالالدينعلىبنيوسفبنإبراهيمالشيبانيالقفطي،مؤرخ،ولدسنة()211هـبقفط،وتوفيا سنة 
()131هـ،وقدنشرناكتابه«المحمدونمنالشعراء»وله«إنباهالرواةفيأبناهالنحاة»وغيرهمنالمصنفاتفيالتاريخواللغة 
واألادب(.استدركمحققاألنسابعبدالرحمنالمعلمياليمانيعلىالسمعاني–القفطي-فيحاشيةرقم(:األنسابللسمعاني.)303/10،
))2تاريخدمشق/540/31(،برقم.)3019
) (3تاريخاإلسالم/200/11(،برقم.)431
))4سيرأاعالمالنبالء/19-11/50(،برقم.)9
الضادالمعجمة،هذهالنسبةإِلىالفريضة،والفرض،والفرائض،وهو:علمالمقدرات -

))5ال افرا ضيُّ :بفتحالفاءوالراء،وفيآخرها
يعني:المواريث(.-األنسابللسمعاني/114/10،برقم .)4054
))6تاريخاإلسالم/299/11(،برقم.)129
))7تاريخدمشق/540/34(،برقم.)2091
)(8طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/542/0(،برقم.)943
))9سيرأاعالمالنبالء/41/50(،برقم.)13
)(10طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/542/0(،برقم.)943
ْ
ْ
َ
اكي:بفتحاألالف،وسكونالنون،وفتحالطاءالمهملة،وفيآخرهاالكاف،هذهالنسبةإلىبلدةيقاللهاأنطاكية،وهياآلنتحت 

))11األا ْن اط
السيادةالتركية،تقععلىالضفةاليسرى لنهرالعاصي علىبعد40كممنشاطئ البحرالمتوسط في لواءاإلسكندرون .انظر(:األنساب 
للسمعاني/401/1،برقم)511؛و(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) .
لابنُعساكر:وليَّقضاءدمشق(.تاريخدمشق/121/01،برقم .)9130
) (12قا ا
))13المصدرنفسه/511/13(،برقم .)1202
،ثمأاعادترجمتهباسمالحسينفي(سيرأاعالمالنبالء ،
لت:ترجملهالذهبيُّباسمالحسن! 
))14سيرأاعالمالنبالء/415/11(،برقم،)111قُ ُ
/220/11برقم.)111
))15تاريخدمشق/519/13(،برقم.)1202
)سيرأاعالمالنبالء/220/11(،برقم.)111

)16
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 )2عبدالرحمن بن عثمان ،أبومحمد بن أبي النصر التميم ُّي-،العفيف)202( )1(-هـ( .)2ثقة.
خير من ألف مثله
وثقه الكتاني( ،)3وأبوالحسن بن أبي الحديد( ،)4وزادا :العدل ،وقال أبو الوليد الدربندي( :)5كان ا

إسنادا ،واتقانا ،وزهدا ( ،)6وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،مسند الشام ،وقال رشأ بن نظيف( :)7قد شاهدت

سادات ،فما أريت مثل أبي محمد بن أبي نصر ،كان قرة عين( ،)8وقال الكتاني مرة :لم ألق شيخا مثله زهدا،
وورعا وعبادة ورئاسة(.)9

دي()323هـ .ثقة مأمون .سبق في الطريق األول
 )5أحمد بن سليمان بن حذلم ،أبوالحسن األس ُّ
قي()021هـ( .)10صدوق.
 )6سليمان بن أيوب بن سليمان بن عبداهلل بن حذلم األس ُّ
دي ،أبوأيوب الدمش ُّ
وثقه الذهبي ،وزاد :اإلمام ،الحافظ ،المجود ،وقال :النسائي( ،)11وابن حجر( :)12صدوق.
شرحبيل
مي ،ابن بنت ه
 )3سليمان بن عبدالرحمن ،أبوأيوب التمي ُّ
الضعفاء.خ()2

()13

()033هـ( .)14ل بأس به لكنه مكثر عن

وثقه أبوداود( ،)15والفسوي( ،)16والدارقطني( ،)17وعبداهلل األنصاري( ،)18والمنذري( ،)19والذهبي ،والهيثمي( ،)20وزاد
أبوداود :يخطئ ،كما يخطئ الناس( ،)21وزاد الدارقطني :عنده مناكير حدث بها عن قوم ضعفاء ،فأما هو
)ع ِن ْ
)و 
(عفِي اف ٌة ا
)و ا
(ع َّف ٌة ا
)و ْال امرْ أاةُ ا
(عفِيفٌ ا
)و ا
(ع افا اف ًة)أايْ  اكفَّ  افه اُو(عافٌّ ا
ا)و ا
(ع ًف ا
)و ا
ب ْال اكسْ ِر(عِ َّف ٌة ا
) (1العفيف:عفف(:عافَّ ا
ال اح ار ِام ايعِفُّ ِ
ا
ا
(أا اع َّفه َّ
ف ْ
)ع ِن ْ
(ال ِع َّف اة)(.مختارالصحاح،صفحة)514
ف) ات اكلَّ ا
.و( ات اع َّف ا
ال امسْ أ الةِأيْ عافَّ ا
.و(اسْ اتعافَّ ا
ُ)هللاُ ا
))2تاريخدمشق/104-101/42(،برقم)4112
))3المصدرنفسه.
ا
ا
ا
ً
ً
ا
حوالالطلبةوالغرباء ،
:كانثقة،نبيال،متفق ًداأل
) (4قلت:هو:أاحمدبنعبدالواحدال ُسلميُّ أبوالحسنبنأبيالحديدالدِمشقي،قالاعنهالذهبيُّ
ا
ِ
 ً
عدالمأموناً،ماتسنة()319هـ(.سيرأاعالمالنبالء/311/11،برقم)511
)((5سيرأعالمالنبالء/410-411/10،برقم)540؛ قلت :وهذا الدَرْ بَنديُّ هو :الحسن بن محمد بن عل ّي بن محمد البلخي ،توفي()321هـ
عثمان،وشيخالخطيبالبغدادي.انظر(:معجمالبلدانلياقوت)339/5،
ُالرحمنبنُ
تلميذعبد
ا
ِ
))6سيرأاعالمالنبالء/410-411/10(،برقم)540
)ُ (7
قلت:هوالمقرئأابوالحسنرشأبننظيفبنماشاءهللا،الدمشقي،قالاالكتانيُّ :ثقةمأمون،توفي()333هـ.انظر(:ذيلتاريخمولد 
العلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/191برقم )522
) (8سيرأاعالمالنبالء/410-411/10(،برقم )540
) (9المصدر نفسه.
) (10تاريخدمشق/501/55(،برقم )5121
))11مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/11برقم)95
))12تقريبالتهذيب(،صفحة/520برقم)5243
)(13ال ُّش ارحْ ِبيلى:بضمالشينالمعجمة،وفتحالراء،وسكونالحاءالمهملة،وكسرالباءالموحدة،بعدهاالياءالساكنةآخرالحروف،وفي 
آخرهاالالم،هذهالنسبةإِلى ُ
ش ارحْ ِبيل،وهواسمرجل،والمشهوربهذهالنسبة(:راوينا)(.األانسابللسمعاني/01/1،برقم)5411
))14تهذيبالكمال/51/15(،برقم)5233
))15تهذيبالتهذيب/501-500/3(،برقم،)423
) (16المعرفةوالتاريخللفسوي )324/5(،
))17سؤاالتالحاكمللدارقطني/510/1(،برقم،)449قالاالدارقطنيُّ ":عندهمناكيريحدثبهاعنقومضعفاء،فأماهوفهوثقة".
) (18األنسابللسمعاني/01/1(،برقم،)5411وهوعبدهللابنمحمدبنعلي ْ
صاريُّ -،صاحبمصنفذمالكالم -
ال اه ار ِويُّ األا ْن ا
متوفي()311هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء/204/11،برقم)510
))19قالاالمنذريُّ مُعل ًقاعلىحديثرواهالطبرانيُّ فيالكبير:ر اُواته ِث اقات،و(راوينا)منإِسنادذاكالحديث(.الترغيبوالترهيب -31/1،
/35برقم)11
))20مجمعالزوائدللهيثمي/100/1(،برقم)014
)((21فتحالمغيثللسخاوي)110/5،؛(فتحالباريالبنحجر )300/1،
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فثقة ،وزاد األنصاري :شيخ مشهور حسن الحديث ،وزاد الذهبي :لكنه مكثر عن الضعفاء( ،،)1وقال الفسوي

مرة :كان صحيح الكتاب إّل أنه كان يحول ،فإن وقع فيه شيء فمن النقل( ،)2وقال صالح جزرة( ،)3وابن
معين(ّ :)4ل بأس به ،وزاد ابن معين :ثقة إذا روى عن المعروفين ،وزاد صالح جزرة :ولكنه يحدث عن

الضعفاء ،وقال أبوزرعة :فقيه أهل دمشق( ،)5وقال النسائي( ،)6وأبوحاتم( ،)7وابن حجر( :)8صدوق ،وزاد ابن

حجر :يخطىء( ،)9وزاد أبوحاتم :مستقيم الحديث ،لكنه أروى الناس عن الضعفاء ،والمجهولين ،وقال –أيضا:-
كان عندي في حد لو أن رجال وضع له حديثا؛ لم يفهم ،وكان ّل يميز( ،)10وقال ابن حبان :يعتبر حديثه إذا

روى عن الثقات المشاهير ،فأما روايته عن الضعفاء ،والمجاهيل ،ففيها مناكير كثيرةّ ،ل اعتبار بها ،وانما يقع

السبر في األخبار ،واّلعتبار باآلثار برواية العدول ،والثقات دون الضعفاء ،والمجاهيل(.)11
 )2إسماعيل بن عياش ،أبوعتبة العنس ُّي( ،)12الحمص ُّي

()13

()929هـ( .)14صدوق عن أهل بلده-الشاميين-

همخلط في غيرهم)2(.

قال ابن معين :ثقة إذا حدث عن ثقة( ،)15وقال مرة :أرجو أن ّل يكون به بأس( ،)16وقال يزيد بن هارون :ما
رأيت شاميا وّل عراقيا أحفظ من إسماعيل بن عياش ،وقال أبو زرعة( ،)17وابن حجر( :)18صدوق ،وزاد
أبوزرعة إّل أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين( ،)19وزاد ابن حجر :صدوق في روايته عن أهل بلده
مخلط في غيرهم( ،)20وحسن أحمد روايته عن الشاميين ،وقال هو فيهم أحسن حاّل مما روى عن المدنيين

))1الكاشفللذهبي/315/1(،برقم)5111
ا
)(2المعرفةوالتاريخللفسوي)301/5(،؛ قا الابنُ حجر:كان ُيحا وِّ لُيعني:ينسخمنأصله(.فتحالباريالبنحجر )300/1،
))3تهذيبالتهذيب/501-500/3(،برقم)423
))4سؤاالتابنالجنيدالبنمعين/354/1(،برقم)155
))5تهذيبالتهذيب/501/3(،برقم )423
))6تهذيبالكمال/40/15(،برقم)5233
))7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/159/3(،برقم)229
))8تقريبالتهذيب(،صفحة/524برقم)5211
))9قُ ُ
لت:ولعلابنحجرقالاعنهيُخطىءإعتماداًمنهعلىقولأابيحاتم(وكانعنديفيحدلوأانرجالًوضعلهحديثاًلميفهم،وكانا  
اليميز) .وباالستقراءوالتتبعألقوالابنحجريظهرأنهقديعنيفيقولهعنراوي(صدوقيخطئ)أيأنهنزللمرتبةالصدوقألنه 
يخطئ!وهذاليسعلىإطالقهبلفيبعضالرواة.ويؤيدذلكقولأبيدواودعنراويناإنه(ثقةيخطئكمايخطئالناس).
))10تهذيبالتهذيب/500/3(،برقم)423
))11الثقاتالبنحبان/501/1(،برقم)14342
))12ال اع ْنسيُّ :بفتحالعينالمهملة،وسكونالنون،وفيآخرهاسينمهملة،هذهالنسبةإلى اع ْنس،وهو اع ْنسبنمالكبنأاددبنزيد،وهومن 
حجُفياليمن(.األنسابللسمعاني/492/9،برقم)5152
م ْاذ ِ
ح ْمصاليوم:هيمدينةسورية،تعتبرثالث 
حمْصِ يِ :ح ْمصبكسرالحاء،وسكونالميم،والصادغيرالمنقوطة،بلدةمنبالدالشام.و ِ
)(13ال ِ
أكبرمدنالبالدمنحيثعددالسكان،بعددمشقوحلب،تقععلىالضفةالشرقيةلنهرالعاصي.انظر(:األنسابللسمعاني /531/3،
برقم)1511؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
))14تاريخبغدادللخطيب/111/0(،برقم)4559
)()15تاريخابنمعين،روايةالدوري/311/3،برقم)2045؛(العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/9/4،برقم)4909
))16تاريخابنمعين،روايةالدارمي(،صفحة/19برقم)141
))17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/195-191/5(،برقم)120
))18تقريبالتهذيب(،صفحة/109برقم)304
))19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/195-191/5(،برقم)120
))20تقريبالتهذيب(،صفحة/109برقم)304
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وغيرهم( ،)1وفي روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشئ وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح،
وقال أبوحاتم :لين ,يكتب حديثه ،وقال البخاري :إذا حدث عن أهل حمص فصحيح( ،)2وقال النسائي:
ضعيف كثير الخطأ(.)3
()4
عدي رواياته فقال :ليس بمستقيم الحديث ،ول يروي عنه
ابن
 )1الوليد بن عباد األ زد ُّ
ي  .مجهول .سبر ه
ّ
غير إسماعيل بن عياش.

وثقه الهيثمي مرة( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال الذهبي( ،)7والهيثمي( ،)8وابن حجر( :)9مجهول ،وقال

ابن عدي :عامة ما يرويه قد ذكرته ،وّل يروى عنه غير إسماعيل بن عياش .والوليد بن عباد ليس بالمعروفين
–أيضا -وروى عن الفضل بن صالح ،وعرفطة ،وليسا بمعروفين( .)10قلت :بالنسبة لذكر ابن حبان له في
كتاب الثقات! فقد قال ابن عبد الهادي :وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات
عددا كبي ار وخلقا عظيما من المجهولين الذين ّل يعرف هو وّل غيره أحوالهم ,وقد صرح ابن حبان بذلك

()11

غير موضع من هذا الكتاب

()12

في

-يعني :الثقات .-وقلت :وأما تعارض قول الهيثمي بأن الوليد بن عباد:

مجهول ،وقوله مرة :ثقة! فقد فسر ذلك الشيخ /محمد ناصر الدين األلباني ،فقال :الحديث أورده الهيثمي في
موضعين من (المجمع) ،فقال في الموضع األول ( " )422 /7رواه الطبراني في األوسط وفيه الوليد بن
عباد ،وهو مجهول" .وقال في الموضع اآلخر (" )61 /51رواه أبو يعلى ،ورجاله ثقات" ،!!.كذا قال! ولست
أدري هل إسناد أبي يعلى هو من هذا الوجه أم غيره؟! فإذا كان األول؛ فيكون الهيثمي قد اعتمد في توثيق
من جهله في "الموضع األول" على ابن حبان ،وقد علمت ما في ذلك من الضعف .ثم رأيت الحديث في
"مسند أبي يعلى" من نسخة مخطوطة جيدة (/5ق  ،)315فإذا هو قد رواه من الطريق ذاتها! وقد خرجته في
()13
لت :الظاهر أن الهيثمي -رحمه اهلل -وهم في ذلك ،فالراوي مجهول ليس بمستقيم
(الضعيفة  . )1259هق ه

الحديث! وذلك؛ ألنه لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش ،ولقول ابن عدي" :عامة ما يرويه قد ذكرته ،وهو

))1العللومعرفةالرجال،روايةالمروذي(،صفحة/103برقم)533
))2الكاشفللذهبي/539-531/1(،برقم)300
))3السننالكبرىللنسائي/420/1(،برقم)1910
) (4األا ْزدِي:هذهالنسبةإلىأزدشنوءةبفتحاأللفوسكونالزاىوكسرالدالالمهملة،وهوأزدبنالغوثبننبتبنمالكبنزيدبن 
كهالنبنسبإ.أزدشنوءةأوأزدشنوةهيقبيلةعربيةتنتميإلىاألزدوهولقبيطلقعلىجدهماألكبروهمأعظمبطوناألزد 
وأصرحهمنسبا ً.انظر(:األنسابللسمعاني/110/1،برقم)114؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))5مجمعالزوائدللهيثمي/10/10(،برقم)11115
))6الثقاتالبنحبان/221/0(،برقم)11351
))7المغنيفيالضعفاء/055/5(،برقم)1129
))8مجمعالزوائدللهيثمي/511/0(،برقم)15524
))9لسانالميزان/554/1(،برقم)012
))10انظر:الكاملالبنعدي/400-411/1(،برقم)5001
)()11الثقاتالبنحبان/551/1،برقم)0304؛(المصدرنفسه/100/1،برقم،)0502وغيرهم.فقدأاوردهمفيالثقاتمعقولهفيهم :
(الأدرىمنهو!والابنمنهو)!
َّار ُمال ُم ْنكِيفيالردعلىالسُبكيالبنعبدالهادي/103-105/1(،الحديثالسابع)
))12الص ِ
) (13تخريجأحاديثفضائلالشامودمشقللربعي(،الحديثالتاسعوالعشرون،صفحة .)11-12
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ليس بمستقيم الحديث" ،أي أنه حكم على حديثه من خالل مروياته التي جمعها ،مع تأكيده أن الوليد هذا ليس
بمعروف .ويؤكد جهالته أقوال باقي النقاد.
ي()932( )4( )3هـ( .)5صدوق يخطئ .م()2
 )92عامر بن عبدالواحد( )1األحول( ،)2البصر ُّ

وثقه مسلم( ،)6وأبوحاتم ،)7(،وابن حبان( ،)8والبيهقي( ،)9وابن حجر مرة( ،)10وزاد أبوحاتمّ :ل بأس به ،وزاد ابن

لت :وروى له البخاري في غير الصحيح( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(،)12
حبان :من متقني أهل البصرة ،هق ه
وقال ابن عديّ :ل أرى بروايته بأسا( ،)13وقال ابن معين :ليس به بأس( ،)14وقال ابن حجر مرة ثانية :صدوق

يخطىء( ،)15وزاد :وهو عامر األحول الذي يروي عن عائذ ابن عمرو المزني الصحابي ولم يدركه ،وقال
أبوالقاسم البغوي في ترجمة عائذ بن عمرو ،وروى عنه عامر بن عبدالواحد األحول وّل أحسبه
أدركه( ،)16وقال الساجي :يحتمل لصدقه وهو صدوق( ،)17وقال النسائي :ليس بالقوي( ،)18وقال أحمد :في
حديثه شيء( ،)19وقال مرة :ليس بالقوي ضعيف الحديث( ،)20وكذا قال ابن شاهين( ،)21وقال اآلجري :سئل
أبوداود عن عامر األحول؛ فقال :سمعت أحمد يضعفه ،روى حديث عثمان--؛ فقال :عن أبي هريرة –
()22
لت :ولعله لهذا السبب قال عنه ابن
 ،-في الوضوء ،وانما هو حديث عطاء ،عن عثمان – ، -هق ه

حجر (يخطىء) ،وقال الذهبي" :لينه أحمد ،وغيره"(.)23

))1تاريخابنمعينروايةالدوري/431/3(،برقم )3191
) (2األاحْ ول:بفتحاألالف،وسكونالحاءالمهملة،هذامنالحْ اولفيالعين(.األنسابللسمعاني/151/1،برقم )19
) (3ال ابصْ ِرى:بفتحالباءالموحدة،وسكونالصادالمهملة،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىالبَصْ رة(.األنسابللسمعاني/524/5،برقم 
 )255
))4تقريبالتهذيب(،صفحة/511برقم )4104
))5تهذيبالكمال/12/13(،برقم)4023
))6المغنيفيالضعفاء/453/1(،برقم )4012
))7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/451/1(،برقم)1110
حبَّان/533/1(،برقم)1553
)(8مشاهيرعلماءاألمصارالبن ِ
))9السننالكبرىللبيهقي/590/1(،برقم)15014
) (10فتحالباريالبنحجر )413/9(،
))11القراءةخلفاإلمامللبخاري)10/3/1(،
حبَّان/194/2(،برقم)3215
))12الثقاتالبن ِ
))13الكاملالبنعدي/123-124/1(،برقم)1521
))14تاريخبنمعينروايةالدارمي/111/1(،برقم،)204بابالعين
))15تقريبالتهذيب(،صفحة/511برقم)4104
))16تهذيبالتهذيب)153/00/2(،

))17المصدرنفسه.
ُ
ْ
ا
))18قالاالذهبيُّ :قالاالنسْ ائِيُّ ":قولنا:ليسبالقويليسبجا رْ ٍح ُمفسِ د"،ويُخرِّ جُلهمفيكتابه(.الموقظةللذهبي)15
))19العللومعرفةالرجالألاحمد،روايةابنهعبدهللا)1204/33/5(،
))20المصدرنفسه/115/5(،برقم)1940
))21تاريخأاسماءالضعفاءوالكذابينالبنشاهين/121/1(،برقم،)391بابالعين 
)(22سؤاالتاآلجريأاباداود/413/1(،برقم )300
))23المغنيفيالضعفاء/453/1(،برقم )4012
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 )99أبوصالح الخول ن ُّي( .)1صدوق.
قال أبوحاتمّ :ل بأس به( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3والبخاري في التاريخ الكبير وسكتا عنه( ،)4وقال
أبوزرعة :روى عنه عامر األحولّ ،ل يعرف اسمه( ،)5قال ابن حجر :لم يسم(.)6

 )90أبوهريرة )53( --هـ .صحابي جليل.
أكثر الصحابة رواية ،مسنده خمسة آّلف وثالثمائة حديث وكسر ،اختلف في اسمه على أقوال كثيرة،
أشهرها؛ عبدالرحمن بن صخر الدوسي(.)7
درجة الطريق األول:
ضعيف فيه علتان :فيه صدوق في أهل بلده-الشاميين ،-مخلط في غيرهم ،والوليد بن عباد مجهول ،قال

عنه ابن عدي :ليس بمستقيم الحديث( ،)8وّل نعلم الوليد هذا من أهل بلد إسماعيل أم ّل؟!
الطريق الثاني:

ابن عساكر -رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي ،نا إسماعيل بن مسعدة اإلسماعيلي ،أنا أبوعمرو عبدالرحمن بن محمد
الفارسي ،أنا أبوأحمد عبداهلل بن عدي الحافظ ،نا جعفر بن أحمد بن عاصم ،نا هشام بن عمار ،نا إسماعيل
ابن عياش( ،)9به نحوه.
رجال الطريق الثاني:

دي( ،)11الدمشق ُّي()536هـ ( .)12ثقة
 )9إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث( ،)10أبوالقاسم السمرقن ُّ
حافظ.

ا
)الخ ْوالني:بفتحالخاءالمعجمة،وسكونالواو،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإِ ا
) 1ا
سوخ ْو االنقبيلتاننز الأاكثرهما 
ع اب
لىخ ْو االن،و ا
الشام(.األنسابللسمعاني/453/2،برقم.)1205
))2الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/494-495/9(،برقم)1122
))3الثقاتالبن ِحبَّان/219/2(،برقم)1340
))4التاريخالكبيرللبخاري/34/9(،برقم)429
))5الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/494-495/9(،برقم)1122
))6تهذيبالتهذيب/591/10(،برقم)1545
))7اإلصابةفيتمييزالصحابة/431/0(،برقم)10100
))8قلت:سبرابنعديرواياته-كلهايرويهاعنإِسماعيلبنعيَّاشووجدهاغيرمستقيمة،وقا الهوغيرمعروف.انظر(:الكامل 
البنعدي/400-411/1،برقم)5001
))9تاريخدمشق )522/1(،
))10األا ْش اعث:بفتحاألالف،وسكونالشينالمعجمة،وفتحالعينالمهملة،وفيآخرهاالثاءالمنقوطةبثالث،والمشهوربهذهالنسبة 
ش اعِثيمنأهلالكوفة،ماتسنةثالثومائتين(.األنسابللسمعاني ،
ثالكوفياألا ْ

سعيدبنعمروبنمحمدابناألا ْش اع
/512/1برقم)102
)(11ال َّس امرْ اق ْندي:نسبةإلىمدينة اس امرْ اق ْند(،معجمالبلدانلياقوتَ ،)09/2،س َمرْ قَ ْنداآلن:تقعفي آسياالوسطى،وهيمدينة 
في أوزبكستانثانيأكبرمدنها(.الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (12سيرأاعالمالنبالء/40-51/50،برقم )14
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وثقه السمعاني( ،)1وابن عساكر( ،)2والسلفي( ،)3وابن النجار( ،)4وزاد السمعاني :حافظ متقن ،وزاد ابن عساكر:

()5
لت :فقد قال عن
كان مكث ار ،وزاد السلفي :له أنس بمعرفة الرجال ،دون معرفة أخيه الحافظ أبي محمد  ،هق ه
نفسه" :ما بقي أحد يروى -معجم ابن جميع )6(-غيري"( ،)7وزاد ابن النجار :صدوق فاضل ،وقال ابن تغري

بردي :كان حافظا متقنا( ،)8وقال عمر البسطامي( :)9إسناد خراسان كله والعراق( ،)10وقال الذهبي :الشيخ،

اإلمام ،المحدث ،المفيد ،المسند( ،)11وقال السبكي :الحافظ المسند(.)12

 )0إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أبي بكر السماعيلي( ،)13أبوالقاسم ال هجرجاني()232()14هـ .صدوق.

قال ابن الجوزي( ،)15والذهبي :صدوق( ،)16وزاد الذهبي :كان يعظ ويملي على فهم ودراية ،اإلمام ،المفتي(،)17
وقال ابن األثير :كان إماما ،فقيها ،محدثا( ،)18وقال األزدي الميورقي( :)19الشيخ ،اإلمام( ،)20أثنى عليه
السمعاني ،وقال :ويملي على دراية وفهم(.)21

()22
اني()202هـ( .)23ثقة.
 )3عبدالرحمن بن محمد ،أبوعمرو الفار ُّ
سي  ،ال هجرج ّ

)(1بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم )1110/3(،
))2تاريخدمشق/420/1(،برقم)001
ا
ا
ا
ا
ا
) (3طبقاتالشافعيةالبنكثير(،صفحة)251؛وهو:أبوطاهرصدرالدينأحمدبنمحمدبن ِّسلفةاألصْ ابهاانيُّ ،وشهرته الحافظال ِّسلفي .من 
آثاره-:معجممشيخةأصبهان،ومعجمشيوخبغداد،ومعجمالسفر.-انظر(:وفياتاألاعيانالبنخلكان/120/1،برقم )33
))4المستفادمنذيلتاريخبغدادللدمياطي/11-10/51(،برقم)22
) (5مترجملهفي(تاريخاإلسالم/525/11،برقم )554
) (6قلت :هو :مُعْ جا مالشيوخالبن ُج اميْعالصيداوي ،المتوفى()305هـ
) (7تاريخاإلسالم/120/11(،برقم )501
) (8النجومالزاهرةالبن ات ْغري ابرْ دي)519/2(،
) (9ال ابسْ اطامِيُّ أابُو ُ
اععمربنمحمدبنعبدهللا،قالعنهالذهبيُّ :الشيخ،اإلمام،العالمة،المحدث(.سيرأعالمالنبالء/325/50،برقم 
شجا ٍ
 )519
))10طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/31/0(،برقم)042
))11سيرأاعالمالنبالء/51/50(،برقم)14
) (12طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/31/0(،برقم)042
))13اإلِسْ مااعِيلي:كسراأللفوسكونالسينالمهملةوفتحالميموكسرالعينالمهملةبعدهاياءمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلى 
جماعةاسمهمإسماعيل،منهمأبوبكرأحمدبنإبراهيمبنإسماعيلابنمرداساإلسماعيلي-وليسبالسلمى-امامأهلجرجان 
والمرجوعاليهفيالحديثوالفقه(.األنسابللسمعاني/549/1،برقم)120
))14الجُرْ جا انِي:بضمالجيم،وسكونالراءالمهملة،والجيم،والنونبعداأللف،هذهالنسبةإلىبلدةجرْ َجان.وهياليوم:إِحدىالمدنالشهيرة 
في إِيران(.األانسابللسمعاني/540/4،برقم)113؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))15المنتظمالبنالجوزي/543/11(،برقم )4245
) (16تاريخاإلِسالم/303/10(،برقم)500
))17سيرأاعالمالنبالء/213/11(،برقم)594
))18الكاملالبنعدي)590/1(،
ا
ا
ا
ا
ُ
ْ
) (19قالالذهبيهو:أابوعبدهللامحمدبنأبينصرفتوحاألزدِيُّ ،ال ُح اميْدي،األن ادلسيُّ ،الفقيه،الظاهِريُّ ،صاحبابنحزموتلميذه .
(سيرأاعالمالنبالء/150/19،برقم )14
))20جذوةالمقتبسفيذكروالةاألاندلسللميورقي)35/1(،
) (21التقييدالبننقطة(،صفحة/503برقم )541
) (22ال افا ا ِرسي:فتحالفاء،بعدهااألالف،والراءالمكسورة،وفيآخرهاالسينالمهملة،هذااالسملعدةمنالمدنالكبيرة،وهيمناألاقاليم 
ا
ارس
المعروفة،أصلهاودارمملكتهاشيراز.وشيرازهيمدينة إيرانية ،وهيمركزمحافظة اف ِ
ا
ا
بعدكلمن طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وكرج.انظر(:األنساب 
ومقاطعةشيراز،وتعدشيرازسادسأكبرمدينةفي إيران
ٍ
للسمعاني/150/10،برقم)5912؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (23تاريخاإلسالم/339/9(،برقم)505
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وثقه علي بن محمد الزبحي الجرجاني( ،)1والذهبي( ،)2وزاد الذهبي :فقيه ،سبط اإلمام أبي بكر اإلسماعيلي.
الجرجان ّى ،ابن القطان(-)3صاحب الكامل في الضعفاء)365(-هـ .ثقة حافظ.
دي ،أبوأحمد ه
 )2عبداهلل بن ع ّ
وثقه ابن عساكر( ،)4والذهبي( ،)5وزاد ابن عساكر :حافظاعلى لحن فيه ،وزاد الذهبي :جرح ،وعدل ،وصحح،
وعلل ،وتقدم في هذه الصناعة على لحن فيه ،يظهر في تأليفه ( ،)6وقال –أيضا :-كان ّل يعرف العربية مع

()7
قلت :والمقصود باللحن هنا؛ لحن في اللغة العربية!
عجمة فيه ،وأما في العلل والرجال؛ فحافظ ّل يجارى  .ه
كما بين الذهبي -رحمه اهلل !-وباّلستقراء والتتبع؛ ظهر أن ابن عدي كان يتحرى الصواب في رواية ألفاظ

الحديث ،ولحنه إنما وجد في عباراته هو ،وألفاظه التي يعبر بها ،ومثال ذلك :لحنه -رحمه اهلل تعالى -في

أكثر من موضع منها :ترجمة معلى بن ميمون المجاشعي( ،)8قال آخر ترجمته( :ولم أر للمتقدمين فيه-

كالم -إّل أن أحاديثه رأيتها غير محفوظة)!! فالصحيح (كالما) مفعول به! فهو لم ينصبه! وبالرغم من وجود
اللحن عنده -رحمه اهلل -إّل أنه إمام ثقة( .)9وقد دافع ابن قتيبة -رحمه اهلل -عن ذلك بقول :على أن المنفرد

بفن من الفنونّ ،ل يعاب بالزلل في غيره ،وليس على المحدث عيب أن يزل في اإلعراب ،وّل على الفقيه أن
يزل في الشعر ،وانما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه ،إذا احتاج الناس إليه فيه ،وانعقدت له الرئاسة به،
وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة ،واهلل يؤتي الفضل من يشاء(.)10
ي( ،)11البزُّاز( ،)12المعروف بابن الرواس()323ه()13ـ ثقة.
 )5جعفر بن أحمد بن عاصم ،أبومحمد األ نصار ُّ
وثقه الدارقطني(.)14

قي()025هـ( ،)15ثقة ،ك هبر فصار يتلقن! فحديثه القديم أصح.
مي ،أبوالوليد الدمش ُّ
السل ُّ
 )6هشام بن عمار ه
خ()2

َّ
،الز ابحِيُّ ،
) (1المصدرالسابق.وعليبنمحمدالزبحيا ْلجُرْ جا انيهو:الحافظ،العالم،أابوالحسنعليبنأابيمحمدبنعبدهللاالجُرْ جا انِيُّ
توفي()311هـ.ترجمتهفي(:سيرأعالمالنبالء/413/11،برقم)102
) (2تاريخاإلسالم/339/9(،برقم)505
))3ال اق َّطان:بفتحالقاف،وتشديدالطاءالمهملة،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبيعالقطن(.األنسابللسمعاني/339/10،برقم)4515
))4تاريخدمشق/2/41(،برقم)4304
))5المعينفيطبقاتالمحدثينللذهبي/113/1(،برقم)1509
))6سيرأاعالمالنبالء123/11(،برقم)111
)(7تاريخاإلسالم/530/1(،برقم )122
)(8الكاملالبنعدي/91/1(،برقم )1124
نظر:ابنعديومنهجهلزهيرنور،وأاصلهذاالكتابهورسالةدكتوراهمنجامعةأمالقرى( )194-195/5

)(9ا
)(10تأويلمختلفالحديثالبنقتيبة )144/1(،
صار،وهمجماعةمنأهلالمدينةمن 
لىاألاْن ا

)(11األا ْنصااريُّ :بفتحاأللفوسكونالنونوفتحالصادالمهملةوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإ
الصحابةمنأوالداألوسوالخزرج(.األنسابللسمعاني/411/1،برقم )529
)(12البازاز:بفتحالباءالمنقوطةبواحدة،والزايينالمعجمتينبينهماأالف،هذهاللفظةتقاللمنيبيعالبازوهوالثياب(.األنسابللسمعاني ،
/199/5برقم)300
) (13تاريخدمشق/105/05(،برقم )9091
))14سؤاالتحمزةللدارقطني(،صفحة/191برقم)530
)(15تهذيبالكمال/532/40(،برقم )1211
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وثقه ابن معين( ،)1والعجلي( ،)2وابن عساكر( ،)3والذهبي( ،)4والبوصيري( ،)5والسيوطي( ،)6وزاد العجلي(:)7

صدوق ،وزاد ابن عساكر :مكثر ،وزاد الذهبي :مكثر ،له ما ينكر ،وزاد السيوطي :مأمون ،وكذا قال

أبوحاتم( ،)8والدارقطني( ،)9والعالئي( ،)10وابن حجر( ،)11وزاد ابن حجر :مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم

أصح ،وزاد أبوحاتم :لما كبر تغير ،وكلما دفع إليه قرأه ،وكلما لقن تلقن ،وكان قديما أصح ،وكان يق أر من

كتابه ،وقال النسائيّ :ل بأس به( ،)12وقال أحمد :طياش( ،)13خفيف( ،)14وقال البزار :آفته أنه ربما لقن أحاديث

فذكرها( .)15هقلت :فتحمل رواياته التي في الصحيح على أنها قبل اّلختالط ،والتلقين.

 )3إسماعيل بن عياش الحمص ُّي ()929هـ .صدوق في أهل بلده-الشاميين -همخلط في غيرهم .سبق(/5ط)5
درجة الطريق الثاني :ضعيف فيه علتان:
فيه إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده-الشاميين -مخلط في غيرهم ،والوليد بن عباد مجهول ،قال عنه
ابن عدي :ليس بمستقيم الحديث ،وّل نعلم الوليد هذا من أهل بلد إسماعيل أو ّل؟!
الطريق الثالث:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالقاسم الشحامي ،أنا أبوسعد جنزروذي ،أنا أبوبكر أحمد بن الحسين( )16بن مهران المقرئ ،نا
أبوالفضل يعقوب بن يوسف بن عاصم البخاري ،نا أبوالفضل أحمد بن مالعب بن حيان

()17

ورد

()18

المخرمي ،نا

بن عبداهلل ،نا إسماعيل بن عياش( ،)19به نحوه.

))1سؤاالتابنالجنيدالبنمعين/490/1(،برقم)219
))2سيرأاعالمالنبالء/342-350/11(،برقم )91
) (3تاريخدمشق/45/03(،برقم)10015
))4المغنيالبنقدامة/011/5(،برقم)1022
))5مصباحالزجاجةللبوصيري/133/4(،برقم)319
))6تنزيهالشريعةللكناني/10/5(،برقم)50
)(7تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/329برقم )1031
))8الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/10-11/9(،برقم )522
))9سؤاالتالحاكمالنيسابوريللدارقطني/511/1(،برقم)200
) (10المختلطينللعالئي/151/1(،برقم)33
)(11تقريبالتهذيب(،صفحة/204برقم )0404
))12مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/14برقم )114
) )13قالاالذهبيُّ  :أاماقولااإلِمام-أاحمد-فيه :اطيَّاش،فألانه ابلا اغهُعنهأانهقالافي ُخطبته:الحمدهللالذيتجلىلخلقهبخلقه،فهذهالكلمةالينبغي 
إطالقها،وإنكانلهامعنىصحيح،لكنيحتجبهاالحلوليواالتحادي،ومابلغناأانهسبحانهوتعالىتجلىلشيءإِ َّاللجبلالطور؛ 
فصيرهدكا،وفيتجليهلنبينا-ﷺ-اختالفأانكرتهعائشة،وأاثبتهابنالعباس.وبكلحال:كالماألاقرانبعضهمفيبعضيحتمل ،
وطيهأاولىمنبثه،إِ َّالأانيتفقالمتعاصرونعلىجرحشيخ،فيعتمدقولهم-وهللاأاعلم(.-سيرأعالمالنبالء)345-341/11،
)(14العللومعرفةالرجالألاحمد،روايةالمروزي(،صفحة/104برقم )531
) (15إِكمالتهذيبالكماللمغلطاي/125/15(،برقم )3924
))16فياألاصلالحسن،والصوابماأاثبته،انظر(:سيرأاعالمالنبالء/301/11،برقم)593؛(طبقاتالفقهاءالشافعيةالبنالصالح ،
/440/1برقم)100
حبَّان/30/1،برقم .)15191
حبَّان،والصوابماأاثبته،انظر(:تاريخبغدادللخطيب/419/1،برقم)5113؛(الثقاتالبن ِ
)(17فياألاصل ِ
ا
لىورْ داان،وهواسملبعضأجدادالمنتسب 
الورْ دااني:بفتحالواو،وسكونالراء،وفتحالدالالمهملة،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإِ ا
) (18ا
وهيورْ داانة.وواليةبخارىتعدخامسمدن أُوزبكستان 
إِليه،واسملقريةمنقرىبخارى،
ا
اليوم(.األنسابللسمعاني/411/14،برقم)2111؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة).
))19تاريخدمشق)522/1(،
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رجال الطريق الثالث:

()1
ي()533()3هـ( .)4ثقة.
امي( ،)2النيسابور ُّ
 )9زاهر بن طاهر بن محمد أبوالقاسم المرهزبان ُّي  ،الشح ُّ
وثقه عبدالغافر الفارسي( ،)5وابن الجزرى( ،)6وزاد الفارسي :شيخ مشهور( ،)7وزاد ابن الجزرى :مسند نيسابور،

مكثر متيقظا،
ا
وزاد –أيضا :-كان صحيح السماع ،وكذا قال الخطيب ( ،)8وتلميذه ابن الجوزي( ،)9وزاد :كان
مكثر متيقظا( ،)13وزاد :كان
ا
والذهبي( ،)10وزاد :صدوق( ،)11مسند خراسان( ،)12وقال تلميذه ابن السمعاني :كان
يخل بالصلوات إخالّل ظاه ار ،فسئل عن هذا ! فقال -يعني :زاهر :-لي عذر وأنا أجمع بين الصلوات(،)14
وقال السمعاني مرة :ولعله تاب ورجع عن ذلك في آخر عمره( ،)15وقال تلميذه ابن الجوزي :ومن الجائز أن
يكون به مرض ،والمريض يجوز له الجمع بين الصلوات ،فمن قلة فقه هذا القادح؛ رأى هذا األمر المحتمل
قدحا( ،)16وقال ابن حجر :يحتمل أنه كان به سلس البول( ،)17وقال الذهبي مرة :يخل بالصلوات( ،)18والشره

()19

يحملنا على الرواية لمثل هذا ( ،)20وقال –أيضاّ :-لينبغي أن يروى عن تارك الصالة شيء البتة(.)21

ذي( ،)22الكنجهروذى
 )0محمد بن عبدالرحمن بن محمد ،أبوسعد النيسابوري ،الجنزهرو ّ

()23

()253هـ.

ثقة.

))1ال امرْ ُزباانى:بفتحالميم،وسكونالراء،وضمالزاى،وفتحالباءالمنقوطةبواحدة،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإِلىال امرْ ُزباان.وهواسم 
لجدالمنتسبإليه،وفيهمكثرة(.اإلنسابللسمعاني/111/15،برقم)4042
ا
)(2ال َّشحَّ امي:بفتحالشينالمعجمة،وتشديدالحاءالمهملة،وفيآخرهاميم،هذهالنسبةإِلىبيعالشحم(.اإلنسابللسمعاني/11/1،برقم 
 .)5402
) (3ال ان ْيساابوري :بفتحالنون،وسكونالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتين،وفتحالسينالمهملة،وبعداألالفباءمنقوطةبواحدة،وفيآخرهاالراء ،
هذهالنسبةإِلى ان ْيساابُور،وهيأاحسنمدينةوأاجمعهاللخيراتبخراسان.ونَ ْي َسابوراليوم:هيإِحدىمقاطعاتمُحافظةخراسانرضوي 
فيإيران(.الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))4تاريخاإلسالم/291/11(،برقم )130
))5المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابور/532/1(،برقم )053
))6غايةالنهايةفيطبقاتالقراءالبنالجزري/511/1(،برقم )1515
))7المُستفادمنذيلتاريخبغدادللدمياطي/10/51،برقم )01
))8المصدرنفسه .
))9المنتظمالبنالجوزي/440-441/10(،برقم)3031
)(10ميزاناإلعتدال/13/5(،برقم)5151
))11ديوانالضعفاءللذهبي(،صفحة )131
))12سيرأاعالمالنبالء/9/50(،برقم )2
))13المُستفادمنذيلتاريخبغدادللدمياطي/10/51،برقم )01
)()14المصدرنفسه)؛(تاريخاإلسالم/291/11،برقم )130
))15لسانالميزان/300/5(،برقم )1195
))16المنتظمالبنالجوزي/440-441/10(،برقم)3031
))17لسانالميزان/300/5(،برقم )1195
))18ديوانالضعفاءللذهبي(،صفحة )131
) (19ال اشرا ه :نهموعدمشِ بع( .معجماللغةالعربيةالمعاصر)،قُ ُ
لت:مقصدالذهبيُّ هوأاخذالحديثعنه.
))20سيرأعالمالنبالء/9/50(،برقم )2
))21تاريخاإلسالم/291/11(،برقم )130
)(22الجا ْن ازر ُْوذي:بالفتح،ثمالسكون،وفتحالزاى،وضمالراء،وسكونالواو،وذالمعجمة،قريةمنقرىنيسابورمنهامحمدبن 
عبدالرحمنالجنزروذياألاديب(راوينا)(.معجمالبلدانلياقوت .)101/5،
))23ال اكنجا رُوذى:بفتحالكاف،وسكونالنون،وفتحالجيم،وضمالراء،بعدهاالواو،وفيآخرهاالذالالمعجمة،هذهالنسبةإِلى َك ْن َجروذ ،
وهيقريةعلىبابنيسابور–إيراناليوم(.-األانسابللسمعاني/122/11،برقم)4309
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وثقه السمعاني ،وزاد :كان صدوقا ،أديبا فاضال ،عاقال حسن السيرة( ،)1وقال الذهبي :الشيخ ،الفقيه،
اإلمام ،النحوي مسند خراسان ،وقال عبد الغافر بن إسماعيل( :)2كان بارع وقته؛ ّلستجماعه فنون
العلم(.)3
ي-مصنف الغاية في القراءات)329(-هـ.
المقرئ ،النيسابور ُّ
 )3أحمد بن الحسين بن مهران ،أبوبكر ه
جائز الحديث.

قال الذهبي :اإلمام ،القدوة ،المقرئ ،شيخ اإلسالم ،وقال الحاكم :كان إمام عصره في القراءات ،وكان
أعبد من أرينا من القراء( ،)4وقال ابن الصالح :رفيع المنزلة في فنه ،مصنفا مجيدا في أصناف علمه،
سمع الحديث من ابن خزيمة ،وأبي العباس السراج ،وغيرهما( .)5قلت :ولم أقف على أحد جرحه.
()6
ي
البخار ُّ
 )2يعقوب بن يوسف بن عاصم أبوالفضل العاص ُّ
مي  ،ه

()7

()305هـ( .)8جائز الحديث.

قال الحاكم( ،)9والسمعاني( :)10شيخ أهل بلده ألهل الحديث في عصره .قلت :ولم أقف على من جرحه.

()11

 )5أحمد بن همالعب

مي
بن ح ّيان أبوالفضل المخر ُّ

()12

()035هـ( .)13ثقة همتقن.

))1األانسابللسمعاني/122/11(،برقم )4309
)(2قلتهو:الحافظأابوالحسنالفارسيُّ ثمال َّنيسابوريُّ مص ِّنف-السِّياقلتاريخنيسابور،ومص ِّنفكتابمجمعالغرائب،في 
غريبالحديث،ومص ِّنفكتابالمفهملشرحمسلم.-انظر(:تاريخاإلسالم/319/11،برقم)401
))3سيرأاعالمالنبالء/105-101/11(،برقم )31
))4المصدرنفسه/301/11(،برقم )593
))5طبقاتالفقهاءالشافعيةالبنالصالح/440/1(،برقم)100
ا
))6ال اعاصِ مي:بفتحالعينالمهملة،وكسرالصادالمهملة،وفيآخرهاالميم،هذهالنسبةإلى اعاصِ م،وهواسمبعضأجدادالمنتسب 
إِليه(.األنسابللسمعاني/131/9برقم)5120
) (7الب اُخاريُّ :بضمالباءالموحدة،وفتحالخاءالمعجمة،والراءبعداأللف،هذهالنسبةإلىالبلدالمعروفبماوراءالنهر،يُقاللها 
ب اُخارا،خرجمنهاأبوعبدهللامحمدبنإسماعيلالب اُخاريُّ صاحبكتابالجامعالصحيح.وب َخارا:مدينةفيأوزبكستانحاليًا .
انظر(:األنسابللسمعاني/100/5،برقم)494؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))8تاريخنيسابورللحاكم/02/1(،برقم)1255
))9المصدرنفسه.
))10األنسابللسمعاني/131/9(،برقم)5120
ُ
ُور ْ
)(11م اُالعِ بٌ ا
ُالعِ بُ ظِ لِّهِ(.المصباحالمنيرللحموي،
ال اب اوادِيم ا 
ب ْال اكسْ ِر ا
:ال اع ْب ُتهُم اُال اع اب ًة ا
،و ْال افاعِ لُم اُالعِ بٌ ِ
،و ِم ْنهُقِي الل اِطائ ٍِر ِمنْ طي ِ
/223/5مادةلعب) 
) (12ال ام ْخ ارمي :بفتحالميم،وسكونالخاءالمنقوطة،وفتحالراءالمهملةالمخففة،وفيآخرهاميم،هذهالنسبةإِلىالمسوربن 
مخرمةبننوفلبنعبدمنافالقرشي(.األنسابللسمعاني/140/15،برقم )4110
) (13تذكرةالحفاظ/159/5،برقم)111
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وثقه ابن خراش( ،)1وعبداهلل بن أحمد( ،)2و–تلميذه -موسى بن هاون( ،)3والحسين بن محمد بن
حاتم( ،)4والدارقطني( ،)5والذهبي( ،)6وزاد ابن خراش ،والحسين بن محمد بن حاتم :متقن ،وقال محمد بن
(.)11

مخلد( ،)7والدارقطني( :)8كان حافظا( ،)9وكذا قال الذهبي( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات

ي( ،)12نزيل بغداد
ميمي ،الطبر ُّ
 )6ورهد بن عبداهلل أبومحمد الت ُّ
وثقه إبراهيم الجوزجاني( ،)14وابن جوصا()15أحمد بن عمير( ،،)16وابن حجر(.)17
()13

()092/029هـ .ثقة.

 )3إسماعيل بن عياش الحمص ُّي ()929هـ .صدوق في أهل بلده ،همخلط في غيرهم .سبق في (/5ط )5
درجة الطريق الثالث :ضعيف فيه علتان:
فيه إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده-الشاميين -مخلط في غيرهم ،والوليد بن عباد مجهول ،قال
عنه ابن عدي :ليس بمستقيم الحديث( ،)18وّل نعلم الوليد هذا من أهل بلد إسماعيل أم ّل؟!
الطريق الرابع :وفيه تحويلتان (أ) و (ب)
)((1تاريخبغدادللخطيب/419/1(،برقم)5113؛قالالذهبي:الحافظعبدالرحمنبنيوسفبن اسعِيدبنخراش،توفي 
()514هـ(.تاريخاإلسالم/004/1،برقم )443
)(2طبقاتالحنابلةالبنأبييعلى )09/1(،
) (3تاريخبغدادللخطيب/419/1(،برقم )1159
هو:الحافظ،اإلمام،المجود،أابوعليالحسينبنمحمدبنحاتمالبغدادي -

؛قالالذهبي
)(4المصدرنفسه/419/1(،برقم)5113
ِ
ا
تلميذيحيىبنمعين،-توفي()593هـ(.سيرأعالمالنبالء/90/13،برقم )39
)(5تاريخبغدادللخطيب/419/1(،برقم )5113
)(6تذكرةالحفاظ/159/5(،برقم )-9/00-111

) (7قلتهو:اإلِمامالحافظمحمدبنمخلدبنحفصأابوعبدهللاالدوريالعطار(.سيرأاعالمالنبالء/521/12،برقم)101
) (8عللالدارقطني )529/5(،
) (9المصدرنفسه)529/1(،
) (10تذكرةالحفاظ/159/5،برقم)111
حبَّان/30/1(،برقم )15191
)(11الثقاتالبن ِ
)َّ (12
ا
َ
ا
الطباري:بفتحالطاءالمهملة،والباءالمنقوطةبنقطة،بعدهاراءمهملة،هذهالنسبةإلىطبارستان،وهيآملوواليتها.وطبَ ِرستَان:هو 
إقليمعارفه العرب والفرس والترك باسمهمنذالقرونالقديمة،وهوياقعفيشمالدولة إِيران ،وفيجنوبغربدولة تركمانستان اليوم.
(األنسابللسمعاني/49/9،برقم)5251؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة).
)(13تاريخاإلسالم14/5/2(،برقم )492
)((14تهذيبالكمال/345/40،برقم)1114؛وتوفيَّ الجا ْو ازجا انِيُّ ()529هـ،ومُترجملهفي(تاريخدمشق/501/0،برقم )233
) (15الجا ْوصاى:بفتحالجيم،بعدهاالواو،وفيآخرهاالصادالمهملة.وابنُ جا ْوصاى،ك اس ْكرا ى،و ُي ْك اتبُ أاي ً
ِ،وه اُوال امعْ رُوفُ  ،
ضاجا ْوصااباألا ْلف ا
اىبنجا ْوصااال ِّد ام ْشقِيُّ :كانا منمشاهيرالمُحدثينبدمشقفي 
ُفابنمُوس
ِ
اسأاحْ امدُبنُ  ُع امي ِْربنُ يُوس
ِ
وهذهالنسبةإِلىجا ْوصاا،و ُهوا أابوالعاب ِ
عصره،ولاهُمُسْ ان ٌد.انظر(:األنسابللسمعاني/315/4،برقم)991؛(تاجالعروسمنجواهرالقاموسللزبيدي/201/10،مادة:جوص)
)(16األنسابللسمعاني/340/12(،برقم )341
)(17تقريبالتهذيب(،صفحة/210برقم )0305
))18قلت:سبرابنعديرواياته-كلهايرويهاعنإِسماعيلبنعيَّاشووجدهاغيرمستقيمة،وقالاهوغيرمعروف.انظر(:الكاملالبن 
عدي/400-411/1،برقم)5001
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ابن عساكر -رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوعبداهلل محمد بن الفضل الفراوي ،وأبوالمظفر عبدالمنعم بن عبدالكريم القشيري ،قاّل :أنا أبوسعد
محمد بن عبدالرحمن الجنزروذي ،أنا أبو عمرو بن حمدان –ح -وأخبرنا أبوعبداهلل الحسين بن عبدالملك

األديب بأصبهان ،أنا إبراهيم بن منصور السلمي ،أنا أبوبكر بن المقرئ ،قال :أنا أبويعلى ،نا أبوطالب
عبدالجبار بن عاصم ،نا إسماعيل ابن عياش( ،)1به نحوه.

رجال الطريق الرابع (أ):
وفيه تابع محمد الفراوي عبدالمنعم أبوالمظفر القشيري-مقرونان.-

الملقّب بفقيه الحرم()532()3هـ.جائز الحديث.
اوي( ،)2النيس هابور ُّ
 )9محمد بن الفضل بن أحمد ،أبوعبداهلل الفهر ُّ
ي ،ه
قال السمعاني :هو إمام مفت ،مناظر واعظ ،حسن األخالق والمعاشرة( ،)4وقال –أيضا -سمعت عبدالرشيد

الطبري( )5يقول :الفراوي ألف راوي( ،)6فقلت –أي السمعاني :-إنه أملى ألف جزء ،وقرئ عليه صحيح مسلم

شيئا كثيرا ،ووقع لنا صحيح مسلم بكماله من طريقة وهلل الحمد( ،)7وقال ابن عساكر :إلى الفراوي كانت رحلتي
الثانية ،وكان يقصد من النواحي لما اجتمع فيه من علو اإلسناد ،ووفور العلم ،وصحة اّلعتقاد( ،)8وقال

الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،الفقيه ،المفتي ،مسند خراسان ،فقيه الحرم(.)9

ي ()530هـ .ثقة.
ي( ،)10النيس هابور ُّ
 )0عبدالمنعم بن أبي القاسم عبدالكريم  ،أبوالمظفر بن القهشير ُّ
وثقه الخطيب( ،)11وقال ابن السمعاني :كان حسن اإلصغاء لما يق أر عليه( ،)12وقال الدارقطني( ،)13والذهبي:
الشيخ ،اإلمام ،المسند(.)14

ذي ()253هـ .ثقة .سبق في(/5ط )3
ي ،الجنزهرو ُّ
 )3محمد بن عبدالرحمن ،أبوسعد النيسابور ُّ

)(1تاريخدمشق)522/1(،
ا
))2الفُرا اويُّ :بضمالفاء،وفتحالراء،بعدهمااأللف،وفيآخرهاالواو،هذهالنسبةإلىف َراوة،وهيبليدةتليخوارزم.وخوارزماليومتشكل 
جزءمنأوزبكستان،وإيران،وتركمانستان،وأفغانستان.انظر(:األنسابللسمعاني/111/10،برقم)4005؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة).
) (3قالابنكثير:لُقببفقيهالحرم؛ألانهأاقامبالحرمينمدةثالثينسنة،ينشرالعلم،ويسمعالحديث،ويعظالناس،ويذكرهم(.طبقاتالشافعيين 
البنكثير)201/1،
))4طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/101/1(،برقم )109
) (5قلت هو :أَبوسعد وقيل هو أَبوإبراهيم عبدالرشيد بن إبراهيم بن أبي الحسن بن علي الطبريّ ،اآلملي ،من أهل آمل طَبَرستَان ،فقيه فاضل،
ورع ،حسن السيرة .انظر( :المنتخبللسمعاني)1029/1،
))6طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/101/1(،برقم)109
)(7طبقاتالشافعيينالبنكثير )201/1(،
))8سيرأعالمالنبالء/112/19(،برقم)415
))9المصدرنفسه.
ُ
ا
))10القُ اشيْري:بضمالقاف،وفتحالشينالمعجمة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىبنىقشيْر.وقد 
ذكرهمابنالعيديملمنأارادالتوسع.انظر(:األنسابللسمعاني/353/10،برقم)4530؛(بغيةالطلبفيتاريخحلب)121/1،
) (11تاريخبغدادللخطيب/411/15(،برقم)2011
) (12تاريخاإلسالم/205/11(،برقم )95
))13سؤاالتال ُّسلاميللدارقطني(،ص )14
))14سيرأاعالمالنبالء/154/19(،برقم )410
30

ي()336( )1هـ .ثقة.
 )2محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان أبوعمرو الحير ُّ

وثقه الحاكم( ،)2والخليلي( ،)3والذهبي( ،)4وابن حجر( ،)5وزاد الحاكم :سماعاته صحيحة( ،)6وزاد الخليلي:
عارف بهذا الشأن ،وزاد الذهبي :المحدث( ،)7وقال السبكي :المحدث( ،)8وقال الصفدي :الحافظ( ،)9وقال

محمد بن طاهر المقدسي( :)10كان يتشيع( ،)11وقال الذهبي ردا على محمد المقدسي :تشيعه خفيف
كالحاكم( ،)12وقال ابن الجوزي :كان عالما بالقراءات ،والنحو(.)13
رجال الطريق الرابع (ب)

 )9الحسين بن عبدالملك بن الحسين أبوعبداهلل الخال ل

()14

()530هـ( .)15ثقة.

وثقه ابن نقطة( ،)16والذهبي( ،)17وابن حجر( ،)18وزاد الذهبي :صدوق ،الشيخ ،اإلمام ،مسند أصبهان ،بقية
السلف( ،)19وزاد ابن حجر :مشهور ،وقال الصفدي :المحدث(.)20
مي ،األصبهان ُّي(،)21الكران ُّي( ،)22سبط بح هروية
 )0إبراهيم بن منصور ،أبوالقاسم ال ُّ
سل ُّ

()23

()255هـ( .)24ثقة.

حيْرى:بكسرالحاءالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتين،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإِلىال ِحيْرة،وهيبالعراق.الحيرةهيمدينة 
))1ال ِ
تاريخيةقديمةتقعفيجنوبوسطالعراق.انظر(:األنسابللسمعاني/452/3،برقم)1503؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) .
))2اإلرشادللخليلي .)210/4(،
))3المصدرنفسه .
))4ميزاناإلعتدال/320/4(،برقم )0131
))5لسانالميزان/399/1(،برقم )1400
)()6سيرأعالمالنبالء/421/11،برقم)523؛(لسانالميزان/399/1،برقم .)1400
))7سيرأعالمالنبالء/421/11(،برقم .)523
))8طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/19/4(،برقم )109
))9الوافيبالوفياتللصفدي )554/4(،
ا
ا
) (10قالالذهبيهو:اإلمام،الحافظ،ذوالتصانيف،أبوالفضلبنأبيالحسينبنالقيسرانيالمقدسي،توفيَّ ()200هـ(.سيرأعالم 
النبالء/411/19،برقم )514
ً
فالمتقدمين؛هواعتقادتفضيلعليٍّ علىعثمان،وأنعليا
)()11ميزاناالعتدال/320/4،برقم)0131؛ وقالابنحجر":فالتشيعفيعُرْ ِ
كانمُصيبًافيحُروبه،وأنمُخالفهمُخطئ،معتقديمالشيخينوتفضيلهما،وربمااعتقدبعضهمأنعلياًأفضلالخلقبعدرسولهللا-
ذلكو ِر اعاًديناً،صادقاً،مجتهداً؛فالتردروايتهبهذا،السيماإنكانغيرداعية،وأمَّاالتشيعفيعُرف
ﷺ-وإذاكانمعتق ًدا
ا
المتأخرينفهوالرفضالمحض!فالتقبلروايةالرا افِضيالغاليوال اكرامة"(.تهذيبالتهذيب/93/1،برقم )111
))12سيرأاعالمالنبالء/421/11(،برقم .)523
))13المنتظمالبنالجوزي/450/13(،برقم )5154
) (14ا
الخ َّالل:بفتحالخاءالمعجمة،وتشديدالالمأالف،هذهالنسبةإلىعملالخل،أوبيعه(.األنسابللسمعاني/549/2،برقم )1201
))15تاريخاإلسالم/211/11(،برقم .)11
))16التقييدالبننقطة(،صفحة/530برقم.)590
))17تاريخاإلسالم/211/11(،برقم .)11
))18تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبهالبنحجر/40/1(،مشتبهالنسبةمنحرفاأللف) .
))19سيرأاعالمالنبالء/150/19(،برقم .)413
))20الوافيبالوفياتللصفدي .)510/15(،
)(21األاصْ ابهاانِي :بكسراألالف،أاوفتحها،وسكونالصادالمهملة،وفتحالباءالموحدة،والهاء،وفيآخرهاالنونبعداأللف ،
وأاصفهان أاو أَصبهان هي:إحدىمدن إيران ،ومرکز محافظةأاصفهان علىبعد430كمجنوب طهران.انظر(:األنسابللسمعاني ،
/513/1برقم)191؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
ا
ا
َ
))22ال اكرَّ اني:بفتحالكاف،والراءمعالتشديد،وفيآخرهاالنونبعداأللف،هذهالنسبةإلىكرَّان،وهيمحلةكبيرةبأصبهان ،
وأاصبهان هيإحدىمدن إِيران ،علىبعد430كمجنوب طهران(.األنسابللسمعاني/13/11،برقم)4311؛(الويكيبيديا 
الموسوعةالحرة) 
) (23ال ابحْ رُويى:بفتحالباءالموحدة،وسكونالحاءالمهملة،وضمالراء،بعدهاالواو،وفيآخرهاالياءآخرالحروف،هذهالنسبةإِلى 
 ابحْ رُويه.جدللمنتسب.انظر(:األنسابللسمعاني/104/5،برقم)490؛(لباللبابللسيوطي/41/1،بابالباءوالحاء)
))24تاريخاإلسالم/21/10(،برقم .)151
31

وثقه الذهبي( ،)1وابن العماد( ،)2وقاّل :الصالح( ،)3وقال ابن مندة :كان صالحا( ،)4وقال السمعاني :كان شيخا

صالحا عفيفا(.)5

المعجم)329(-هـ( .)6ثقة حافظ.
اني-
المقرئ األصبه ُّ
ه
صاحب ه
 )3محمد بن إبراهيم بن علي ،أبوبكر بن ه

وثقه ابن مردويه( ،)7وأبونعيم( ،)8وابن عساكر( ،)9وابن نقطة( ،)10والذهبي( ،)11وتغري بردي( ،)12وابن العماد(،)13
وزاد ابن مردويه ،وتغري بردي :مأمون ،وزاد أبو نعيم :محدث كبير أمين ،صاحب مسانيد وأصول ،وزاد ابن
مكثر مأمونا ،وزاد الذهبي :محدث أصبهان اإلمام الحافظ ،وزاد ابن العماد :الحافظ ، ،وقال
ا
عساكر :كان
الذهبي مرة :الشيخ ،الحافظ ،الجوال ،الصدوق ،مسند الوقت(.)14

()15
احب ال همسند)323( -هـ( .)16ثقة إمام.
يمي ،أبويعلى الموص ُّ
 )2أحمد بن علي بن المثنى التم ُّ
لي -ص ه
متفق على إمامته(.)17

ائي
 )5عبدالجبار بن عاصم أبوطالب النس ُّ

()18

()033هـ( .)19ثقة.

))1سيرأاعالمالنبالء/04/11(،برقم .)44
))2شذراتالذهبالبنالعماد )543/2(،
))3العِبرللذهبي )403/5(،
))4التقييدالبننقطة(،صفحة/119برقم )511
))5األنسابللسمعاني/13/11(،برقم .)4311
)()6سيرأاعالمالنبالء/491/11،برقم)511؛(تاريخاإلسالم/549/10،برقم )190
))7النجومالزاهرةالبنتغريبردي .)111/3(،
))8تاريخأاصبهانألابي ُنعيم/510/5(،برقم .)1110
) (9تاريخدمشق/550/21(،برقم )1030
))10التقييدالبننقطة(،صفحة/50برقم .)1
))11تذكرةالحفاظ/151/4(،برقم .)-12/15-914
))12النجومالزاهرةالبنتغريبردي .)111/3(،
))13شذراتالذهبالبنالعماد .)351/3(،
)(14سيرأاعالمالنبالء/491/11(،برقم )511
صل،وهيمنبالدالجزيرة.ويطلق 
))15الم ْاوصِ ليُّ :بفتحالميم،وسكونالواو،وكسرالصادالمهملة،وفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىال َموْ ِ
حاليًااسمالجزيرةفيالغالبعلىالمنطقةبينالرقةوالموصل .والرقة مدينة فيشمال سوريا،عاصمة محافظةالرقة،تقععلىالضفة 
الشرقيةلنهر الفرات،علىبعدحوالي110كمشرقمدينة حلب،ومدينة الموصل هيمركز محافظةنينوى ،وثانيأاكبرمدينة 
في العراق منحيثالسكانبعد بغداد،وتبعدالموصلعن بغداد بمسافةتقاربحوالي312كلم .انظر(:األانسابللسمعاني /311/15،
برقم)4910؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))16سيرأعالمالنبالء/103/13(،برقم )100
))17التقييدالبننقطة(،صفحة/120برقم )103
) (18ال َّنساائي:بفتحالنون،والسينالمهملة،بعدهاالهمزةالمفتوحة،هذهالنسبةإلىبلدةبخراسان،يقاللها:نَسْا،والنسبةالمشهورةإلىهذه 
البلدةال انسْ ويوال انسْ ا ائي،والنسبةالصحيحةإلىهذهالبلدة انسْ ا ائي.وبلدةنسا:هيمدينةأثريةقديمةتقعفيجمهورية تركمانستان،كانت 
قديماًتتبعإقليم خراسان التاريخيوالذيكانيضمأجزاءواسعةمن أفغانستان وتركمانستان وشرق إيران.انظر(:األنسابللسمعاني ،
/13/14برقم)200؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
))19تاريخبغدادللخطيب/311/15(،برقم )2020
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وثقه ابن معين( ،)1والدراقطني( ،)2وقال ابن معين مرة :صدوق( ،)3وقال مرةّ :ل بأس به( ،)4وقال الذهبي :وثقه
غير واحد( ،)5وذكره ابن حبان في الثقات(.)6

 )6إسماعيل بن عياش الحمص ُّي()929هـ.صدوق في أهل بلده-الشاميين -همخلط في غيرهم.سبق في(/5ط )5
درجة الطريق الرابع:
ضعيف فيه علتان:
فيه إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده-الشاميين -مخلط في غيرهم ،والوليد بن عباد مجهول ،قال عنه

ابن عدي :ليس بمستقيم الحديث( ،)7وّل نعلم الوليد هذا من أهل بلد إسماعيل أو ّل؟!
الطريق الخامس:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن منصور ،وعلي بن المسلم بن الفتح ،الفقيهان قال :أنا أبوالعباس أحمد ابن
منصور الغساني ،أنا أبومحمد بن أبي نصر ،أنا خيثمة بن سليمان القرشي ،أنا العباس بن الوليد ،أنا محمد
ابن شعيب ،أخبرني أبو المغيرة عمرو بن شراحيل العنسي قال :أتينا بيروت أنا وعمير بن هانئ العنسي فإذا
نحن برجل يتغاثا( )8عليه الناس فإذا عليه قميص كرابيس( )9إلى نصف ساقيه ،وقلنسوة( ،)10صغيرة يقال له
حيان بن وبرة المري ،فقلت لعمير بن هانئ أمن أصحاب رسول اهلل-ﷺ-هذا قالّ :ل ولكنه صاحب ألبي
بكر الصديق --قال عمرو :فسمعته يحدث عن أبي هريرة ،--عن رسول اهلل-ﷺ " ،-الحديث"(.)11
نحوه( ،مع ذكر دمشق دون بيت المقدس).
رجال الطريق الخامس:
وفيه تابع علي بن منصور ،علي بن المسلم-مقرونان.-

ٍ
ساني()532هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
بن أحمد بن
منصور ،ابن قهبيس ،أبوالحسن الغ ُّ
 )9علي ه
مي()533هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )5
المسلم بن الفتح ،أبوالحسن ُّ
السل ُّ
 )0علي بن ه

))1تاريخبغدادللخطيب/311/15(،برقم )2020
))2تاريخاإلسالم/110/2(،برقم )541
))3تاريخبغدادللخطيب/311/15(،برقم )2020
))4تاريخابنمعينروايةابنمحرز )94/1(،
))5تاريخاإلسالم/110/2(،برقم )541
حبَّان/311/1(،برقم )13114
))6الثقاتالبن ِ
))7قلت:سبرابنعديرواياته-كلهايرويهاعنإِسماعيلبنعيَّاشووجدهاغيرمستقيمة،وقالاهوغيرمعروف.انظر(:الكاملالبن 
عدي/400-411/1،برقم)5001
) (8يتغاثاعليهالناس:يتكاثرعليهالناس(.معجمالمعانيالجامع،مادة اغثيا -غثِيت)
ٌ
) (9الكِرْ اباسُ :ثوبٌ
غليظمنالقطن(.معجمالوسيط) 
ْ
ا
ا
)(10ال اقلا ْنس اُوةُ:لباسٌ للرأسمختلفاألنواعواألشكال(.المصدرنفسه)
)(11تاريخدمشق.)521/1(،
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اني الفقيه ابن قهبيس()262ه( .)1ثقة.
س ُّ
 )3أحمد بن منصور بن محمد ،أبوالعباس الغ ّ
وثقه ابن األكفاني( ،)2وزاد :كان متحر از ،ضابطا ،مشتغال بالعلم ،مواظبا عليه إلى أن توفي-رحمه اهلل،)3(-
()5
()4
لت :هو والد علي بن أحمد ،أبوالحسن الغساني الذي مر معنا
وقال ابن عساكر  ،والذهبي  :،الفقيه .هق ه
في(/5ط .)5

 )2عبدالرحمن بن عثمان بن القاسم ،أبومحمد بن أبي النصر()202هـ .ثقة .سبق في (/5ط )5
سي()323( )6هـ .ثقة.
شي ،األطرهابله ُّ
 )5خيثمة بن سليمان بن حيدرة ،أبوالحسن القهر ّ
وثقه الخطيب( ،)7والكتاني( ،)8والسمعاني( ،)9وابن عساكر( ،)10والذهبي( ،)11والصفدي( ،)12والسيوطي( ،)13وابن
العماد( ،)14وزاد الكتاني :مأمون ،كان يذكر أنه من العباد ،غير أن بعض الناس رماه بالتشيع ،وزاد
السمعاني :من األئمة المشهورين ،وقال ابن النديم :كان يتشيع ،وقال الخطيب :ما أدري غير أنه جمع
فضائل الصحابة لم يخص واحدا عن اآلخر( .)15قلت :وهذا قول الخطيب -رحمه اهلل -ردا على من رمى
خيثمة بالتشيع .وقال ابن حجر " :فالتشيع في عرف المتقدمين؛ هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ،وأن
عليا كان مصيبا في حروبه ،وأن مخالفه مخطئ ،مع تقديم الشيخين وتفضيلهما ،وربما اعتقد بعضهم أن
عليا أفضل الخلق بعد رسول اهلل-ﷺ -واذا كان معتقدا ذلك ورعا دينا ،صادقا ،مجتهدا؛ فال ترد روايته
بهذاّ ،لسيما إن كان غير داعية ،وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض! فال تقبل رواية
الرافضي الغالي وّل كرامة(.)16

) (1المصدرالسابق/45/1(،برقم)504
ا
ْ
ا
)(2ذيلذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهملألكفاني/20-39/1(،برقم )41
)(3المصدرنفسه/45-41/1(،برقم)504
) (4تاريخدمشق/45/1(،برقم)504
) (5تاريخاإلسالم/521/10(،برقم )541

)(6األا ْط ارا ُبلُسي:بفتحاأللف،وسكونالطاء،وفتحالراء،وضمالباءالمنقوطةبواحدة،والالموفيآخرهاالسينالمهملة،هذه 
النسبةإلىأَ ْ
ط َرابلس،وهذااالسملبلدتينكبيرتين:إحداهماعلىساحلالشامممايليدمشق-لبنان ،-واألخرىمنبالد 
المغرب-عاصمةليبيا،-و(راوينا)منبلدةساحلالشام.انظر(:األنسابللسمعاني/599-591/1،برقم)191؛(الويكيبيديا ،
الموسوعةالحرة)
) (7بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم )4493/0(،
)(8ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/03برقم )11
) (9األنسابللسمعاني/599-591/1(،برقم)191
)(10تاريخدمشق/11/10(،برقم)5044
)(11المعينفيطبقاتالمحدثينللذهبي/111/1(،برقم)1520
)(12الوافيبالوفياتللصفدي)500/14(،
)(13طبقاتالحفاظللسيوطي/422/1(،برقم)105
)(14شذراتالذهبالبنالعماد)545/3(،
) (15بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم )4493/0(،
)(16تهذيبالتهذيب/93/1(،برقم)111
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ي( ،)1البي هروت ُّي()032( )2هـ( .)3ثقة(.د س)
العذر ّ
 )6العباس بن الوليد بن مزيد ،أبوالفضل ه
وثقه العجلي( ،)4ومسلمة بن القاسم( ،)5وزاد :كان مأمونا فقيها ،وابن أبي حاتم( ،)6والدارقطني( ،)7وأبويعلى

الخليلي( ،)8وأبوالحسن القطان الفاسي( ،)9والذهبي ،وقال :المحدث ،العابد(،)10وقال ابن أبي حاتم مرة ثانية:

صدوق( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال أبوحاتم :صدوق( ،)13وقال النسائي :ليس به بأس( ،)14وقال

ابن حجر :صدوق ،عابد( ،)15وقال أبوداود :كان صاحب ليل( ،)16وكان يقول سمعت من أبي وعرضت
عليه ،والعرض أصح( ،)17وقال أبوبكر ابن الطباع( :)18ذاك شيخ ،صدوق( ،)19وقال ابن األثير( ،)20وكذا

السمعاني( :)21كان من خيار عباد اهلل ،وزاد :كان من المتقنين في الرواية ،وكذا قال ابن حبان(.)22
()24
شقي()022هـ( .)25ثقة)2(.
 )3محمد بن شعيب بن ش هابور( )23األهمو ُّ
ي  ،أبوعبداهلل الدم ّ

)(1الع ُْذ ِري :بضمالعينالمهملة،وسكونالذالالمعجمة،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىع ُْذرة،وهوابنزيدابنقضاعة .
وقضاعة قبيلة عربية قديمةأختلفال انسَّابةفينسبها؛فنسبوهم لحمير ،ومنهممننسبوهمإلى معد،وهماممالكفياليمن .
انظر(:األنسابللسمعاني/511/9،برقم)5051؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (2ال اب ْيرُوتِي:هذهالنسبةالىبلدةمنبالدساحلالشاميقاللهابيروتوكاناألوزاعييسكنبها.وهيبيروتعاصمةلبنان 
اليوم.انظر(:األنسابللسمعاني/490/5،برقم)120؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (3قالابنحجر:العباسبنالوليدبن ام ْز ايدبفتحالميموسكونالزايوفتحالمثناةالتحتانيةالعُذريبضمالمهملةوسكون 
المعجمةالبيروتيبفتحالموحدةوآخرهمثناة(.تقريبالتهذيب،صفحة/593برقم)4195
)(4تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/539برقم)003
) (5تهذيبالتهذيب/141/2(،برقم)540؛قالالذهبي:مسلمةبنالقاسمبنإبراهيمأبوالقاسماألندلسي،القرطبي،ضعيف ،
وتعقبهابنحجرفقال:هذارجلكبيرالقدرمانسبهإلىالتشبيهإالمنعاداهولهتصانيففيالفنوكانتلهرحلةلقيفيها 
األكابر.انظر(:لسانالميزان/42/1،برقم)131
)(6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/513/1(،برقم)1101
)(7المُؤتلفوالمُختلفللدارقطني)5041/3(،
) (8اإلرشادللخليلي/319/5(،تحترقم)151
)(9بيانالوهمواإليهامالبنالقطانالفاسي )519/2(،
)(10سيرأعالمالنبالء/301/15(،برقم )105
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/513/1(،برقم)1101
)(12الثقاتالبنحبان/215/1(،برقم)13032
)(13الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/513/1(،برقم)1101
)(14مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/12برقم)151
)(15تقريبالتهذيب(،صفحة/593برقم)4195
)(16العِبرللذهبي)490/1(،؛قالاالذهبيُّ :ومعنىكانصاحبليل:أايأانهكانا يقومالليلللعبادة.انظر(:تاريخاإلسالم/315/1،برقم 
)219
)(17تهذيبالتهذيب/121/11(،برقم)523
) (18هو :المُحدث،الصادق،المُسْ نِد،أابوبكرمحمدبنيوسفبنعيسىبنالطباع،توفي()502هـقالهالذهبيُّ (.سيرأعالمالنبالء /110/14،
برقم)94
) (19تاريخدمشق/339/51(،برقم)4151
)(20اللبابالبناألثير)191/1(،
)(21األانسابللسمعاني/490/5(،برقم)120
حبَّان/215/1(،برقم)13032
) (22الثقاتالبن ِ
ُوري:بفتحالشينالمعجمة،والباءالموحدةالمضمومة،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإِلىالجد،وهو َّشاهبور،بالعجميةفقيل َّشابُور 
) (23ال َّشاب ِ
تخفي ًفا،وهو(:راوينا)(.األنسابللسمعاني/3/1،برقم)5521
) (24األُم ِاويُّ :بضماألالف،وفتحالميم،وكسرالواو،هذهالنسبةإلى أُميَّةبنعبدشمس منقبيلة قريش(.األنسابللسمعاني/431/1،برقم 
)535؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (25تهذيبالكمال/400/52(،برقم )2590
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وثقه ابن المبارك( ،)1ومحمد بن عمار الموصلي( ،)2ودحيم( ،)3والعجلي( ،)4وابراهيم بن يوسف الهسنجاني(،)5
وابن عدي( ،)6وابن عساكر( ،)7وابن الجزري( ،)8وزاد ابن المبارك :من أهل العلم ،وزاد دحيم :كان إذا حدث
بالشيء من كتبه كان حديثا صحيحا ،وزاد ابن عساكر :إمام ،وزاد ابن الجزري :فقيه مقرئ ،وقال الذهبي:
اإلمام ،المحدث( ،)9العالم ،الصادق ،كان طالبة للعلم( ،)10وقال أحمد :ما أرى به بأسا(،)11
كان رجال عاقال( ،)12وما علمت إّل خي ار( ،)13وقال ابن حجر :صدوق ،صحيح الكتاب( ،)14قلت :تعقب
معتبر(،)15
ا
أصحاب تحرير تقريب التهذيب ابن حجر وقالوا :بل ثقة -وثقه جمع من النقاد -وّل نعلم فيه جرحا
وقال ابن معين :كان مرجئا( ،)16وليس به في الحديث بأس( ،)17وقال الذهبي مرة :ما أعلم-واهلل -به بأسا(،)18
وقال ابن العماد :كان من علماء المحدثين وعقالئهم المشهورين( ،)19وقال تغري بردي :كان أحد األئمة(.)20
سي ،أبوالمغيرة الشام ُّي( .)22( )21ثقة.
 )2عمرو بن شراحيل العن ُّ

) (1تاريخدمشق/532/24(،برقم )1331
َّ
)( (2المصدرنفسه)؛وابنعمارالموصليهذا:تلميذابنشابُور،توفي()535هـ .
)(3الوافيبالوفياتللصفدي)150/4(،؛و ُدحا ْي ٌمهو:القاضي،اإلمام،الفقيه،الحافظ،محدثالشام،أبوسعيدعبدالرحمنبنإبراهيمبن 
عمروبنميمونالدمشقي،قاضيمدينةطبرية؛قاعدةاألردن.انظر(:سيرأعالمالنبالء/212/11،برقم)130
)(4تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/302برقم)1312
الهسِ ْنجا انيالحافظ ،
ازي
)؛قالالذهبيهو:إبراهيمبنيوسفبنخالد،أبوإسحاقالر
) (5تاريخدمشق/532/24(،برقم1331
ِ
توفي()401هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/40/0،برقم )11
) (6الكاملالبنعدي )101/2(،
) (7تاريخدمشق/532/24(،برقم )1331
)(8غايةالنهايةفيطبقاتالقراءالبنالجزري/123/5(،برقم)4011
)(9تذكرةال ُح َّفاظ/540/1(،برقم)13-592
)(10سيرأاعالمالنبالء/409/9(،برقم)155
)(11الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/511/0(،برقم)1231
)(12تهذيبالتهذيب/555/9(،برقم)421
)(13العللومعرفةالرجالألاحمد،روايةعبدهللا/24/4(،برقم)3159
)(14تقريبالتهذيب(،صفحة/314برقم)2921
)(15تحريرتقريبالتهذيب(،صفحة/521/4برقم)2921
)(16قا السفيانُ ابنعيينة:كانتالمرجئةفيآخرالقرناألُول ُتطلقعلىفئتين :
الفئةاألول:قومأارجئواأامرعليوعثمانفقدمضىأولئك.والفئةالثانية:فأماالمرجئةاليومفهميقولون:اإليمانقولبالعمل(.تهذيب
اآلثارللطبري/129/5،برقم.)901وقالاالحاك ُم«:أاصلعدالةالمحدث:أانيكونمُسلِمًا،اليدعوإِلىبِدعةٍ،واليعلنمنأانواع
المعاصيما اتسقُطبهعدالته(.معرفةعلومالحديث.)24،قُ ُ
ُور؛فقدأاثنىعليهغيرواحدمناألائِمةكما
لت:وهذاحالنامعابنال َّشاب ِ
أاسلفت،وإِنثبتعليهاإلِرجاء؛فإنابنمعينالذيقالاعنه"مُرج ًئا"!هونفسهقالاعنه":وليسبهفيالحديثبأس"؛إذاً ُتقبلروايته.
)(17طبقاتالحفاظللسيوطي/140/1(،برقم)512
)(18ميزاناإلِعتدال/210/4(،برقم)0105
) (19شذراتالذهبالبنالعماد)305/5(،
)(20النجومالزاهرةلتغريبردي)521/1(،
)(21ال َّشاميُّ :بتشديدالشينالمعجمةوفتحها،وفيآخرهاميم،هذهالنسبةإلىال َّشأمبالهمزةفلينوقيل:ال َّشامي،وهيبالدبينالجزيرة ،
والغورإلىالساحل،وإنماسميتالشامبسامبننوح.واسمهابالدالشامأوسورياالتاريخية،أو سوريا الطبيعية،هواسمتاريخيلجزء 
من المشرقالعربي يمتدعلىالساحلالشرقي للبحراألبيضالمتوسط إلىحدود بالدالرافدين ،تشكلهذهالمنطقةاليومبالمفهومالحديث 
كلمن:سوريةولبنانواألردنوفلسطينالتاريخية  -الضفةالغربية وقطاعغزة -باإلضافةإلىمناطقحدوديةمجاورةمثل منطقة 
الجوف ومنطقةالحدودالشمالية في المملكةالعربيةالسعودية،وتشملالمناطقالسوريةالتيضمت أبان االنتدابالفرنسيعلى 
سورية،وقسمًامن سيناء والموصل،وعندالبعضفإنالمنطقةتتسعلتشمل قبرص وكاملسيناء والجزيرةالفراتية انظر :
(األنسابللسمعاني/41/1،برقم)5509؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)(22تاريخدمشق/03-04/31(،برقم)2421
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وثقه أبوزرعة( ،)1والطبراني( ،)2واألكفاني( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وذكره البخاري( ،)5وابن
أبي حاتم( ،)6ولم يذك ار فيه جرحا وّل تعديال.
()8

()7
ي
ويقال النمر ُّ
المّر ُّ
ي  ،ه
 )1حيان ه
ويقال حسان بن وبرة ،أبوعثمان ه

صاحب أبي بكر .)9(--ثقة.
()12

ذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وذكره البخاري( ،)11وابن أبي حاتم

ولم يذك ار فيه جرحا وّل تعديال،

وقال ابن حجر :له إدراك( ،)13وقال أبوزرعة -في الطبقة التي تلي أصحاب رسول اهلل-ﷺ -وهي
العليا :-وحيان بن وبرة ممن صحب أبا بكر( ،)14وقال الحسن بن سميع(ّ :)15ل يحفظ له رواية عن
()17

أبي بكر ،وروى عن أبي هريرة ،)16(--وقال أبوحاتم :عمرو بن شراحيل

روى عن حيان بن وبرة

المري ،صاحب أبى هريرة ،)18( --وقال ابن عساكر روى عنه( :)19مطرف بن طريف الحارثي
الكوفي( ،)20وقال ابن حجر :ذكره البخاري فيمن اسمه حسان -بالسين المهملة .وتعقبه ابن عساكر فقال:
)(1تاريخدارياللخوالني)92/1(،
) (2مسندالشاميينلطبراني)301/4(،
)(3تاريخدمشق/03-04/31(،برقم)2421
)(4الثقاتالبن ِحبَّان/553/0(،برقم)9014
)(5التاريخالكبيرللبخاري/435/1(،برقم)5200
)(6الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/530/1(،برقم)1450
) (7المُرِّ ي:بضمالميموالراءالمكسورةالمشددة،هذهالنسبةإلىجماعةوبطونمنقبائلشتى،منهم:مربنأدبنطابخةبن 
الياسابنمضر(.األنسابللسمعاني/114/15،برقم 402
ا
)(8ال ان امري:بفتحالنون،والميم،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىال ان امر،وهوال ان امربنقاسطابنأسدبنربيعةبننزار .
(األنسابللسمعاني/109/14،برقم)2020
) (9تاريخ دمشق /405-400/12( ،برقم )1130
)(10الثقاتالبن ِحبَّان/105/3(،برقم)5441
ا
)(11قُ ُ
لت:وقععندالبخاري-حسانبنوبرةأبوعثمانالمري(.-التاريخالكبيرللبخاري/42/4،برقم)132
)(12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/532/4(،برقم)1019
)(13لاهُإِ ْد اراكٌ:قا الابنُ حجر :القسمالثالثخاصبتراجمأولئكالذينذكروافيالكتبمنالمخضرمينالذينأدركواالجاهلية 
واإلسالم،ولميردفيخبرقطأنهماجتمعوابالنبي-ﷺ-والرأوه،سواءأسلموافيحياتهأمال.وهؤالءليسواأصحابه 
باتفاقأهلالعلمبالحديثعلىالرغممنأنبعضهمقدذكرفيكتبمعرفةالصحابة،لكنمصنفيهاأفصحوابأنهملم 
يذكروهمإالبمقاربتهملتلكالطبقة،ولميجزموابأنهممنأهلها.ومنهؤالءالمصنفينأبوحفصبنشاهين(ت412هـ) 
وأبوعمربنعبدالبر(ت314هـ).وأحاديثهؤالءعنالنبي-ﷺُ -مرسلةباالتفاقبينأهلالعلمبالحديث(.اإلصابةفي 
تمييزالصحابة4/151/1،القسمالثالث)
) (14تاريخ أَبي زرعة( ،صفحة )100
) (15هو:اإلمام،الحافظ،المتقن،أبوالقاسممحمودبنإبراهيمبنالمحدث؛محمدبنعيسىبنسميعالدمشقي،مؤلفكتاب 
(الطبقات)،توفيَّ ()529هـ.قالهالذهبيُّ (.سيرأعالمالنبالء/22/14،برقم )35
) (16تاريخ دمشق /405-400/12( ،برقم )1130
)(17ذكرهابنعساكرتحتترجمةحيَّانبنوبرة.تاريخدمشق/400/12(،برقم)1130؛ووثقهأابوزرعة(.تاريخداريا 
للخوالني،)92/1،وغيره.
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/530/1(،برقم )1450
) (19تاريخ دمشق /405-400/12( ،برقم )1130
ا
) (20قا الالدارقطن ُي:م ا
ُطرِّ فِ مناألاثبات.توفيَّ ()135هـ.انظر(:عللالدارقطني)02/5،؛(سيرأعالمالنبالء/150/1،برقم 
 )49
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إنما هو حيان .قال-ابن عساكر أيضا :-وقد تبع مسلم البخاري فيه؛ فأخطأ –أيضا ،-وأهل الشام أعلم به من
غيرهم .وقال ابن حجر :ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن عبداهلل بن سنان

()1

روى عن حيان بن وبرة( .)2قلت:

روى عن حيان ثالث ثقات ،وما أريت ألحد فيه تضعيفا.
درجة الطريق الخامس:
هذا الطريق صحيح ،رجاله ثقات ،وثبت اإلتصال بينهم.
الطريق السادس
ه
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا أبومحمد بن األكفاني ،نا عبدالعزيز الكتاني ،أنا علي بن محمد بن طوق الطبراني ،أنا عبدالجبار بن
محمد ابن مهنى الخوّلني ،نا-أبوالحسن( -)3محمد بن بكار ،بيت لهيا( ،)4نا العباس بن الوليد ،نا محمد بن

شعيب ،فذكره (يعني :متن الطريق الخامس) بإسناده (يعني :عن عمرو بن شراحيل العنسي ،عن حيان بن
وبرة المري ،عن أبي هريرة ،--مرفوعا) ،نحوه(،يعني :نحو متن الطريق الخامس) وزاد- :وثياب رثة.)5(-
رجال الطريق السادس:
ي ()502هـ .ثقة ثبت.
اني( ،)6أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
وثقه ابن عساكر ،والسلفي ،وقاّل :مكثر ،وأثنيا عليه( ،)7وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،المحدث ،األمين ،مفيد
الشام( ،)8وقال ابن عساكر مرة :ثبتا ،غير أنه كان عس ار( )9في التحديث(.)10

) (1قا َل ابن أَبي حاتم :سألت أَبي عن حبان بن مرة المزني ،عن النبي –ﷺ ،-قال :هو مرسل ،قلت :فإن ابن حمير يروي عن
عبدالملك بن أَبي مروان الجبيلي ،عن عبدهللا بن سنان ،عن حبان بن وبرة المزني " ،أَن أَعرابيًا أتى النبي -ﷺ -فقال :علمني دعوة

أدعو بها " ،وذكر الحديث؛ فقال أَبي :هو مرسل(.المراسيل البن أبي حاتم /59/1 ،برقم  .)10وعبدهللا بن سنان هذا وثقه ابن معين.
(الجرح والتعديل البن أبي حاتم /11/2 ،برقم .)453
)((2اإلصابةفيتمييزالصحابة/110/5،برقم)5050؛( تاريخدمشق/405-400/12،برقم)1130؛(التاريخالكبيرللبخاري /42/4،
برقم)130؛(المراسيلالبنأبيحاتم/59/1،برقم)10
ُ
)(3قلت:باألصلأبوالحسين،والصوابماأاثبت؛قاله"أابوالحسينالرازي"نقلهعنعبدالمحسنالصفار.انظر(:تاريخدمشق /121/25،
برقم.)1141
) (4بَيت لِهيَا:بكسرالالم،وسكونالهاء،وياء،وأالفمقصورة،كذايتلفظبه،والصحيحبيتاإلالهة:وهيقريةمشهورةبغوطةدمشق .
(معجمالبلدانلياقوت)225/1،
)(5تاريخدمشق)521/1(،
)(6األا ْك افاني:بفتحاأللفوسكونالكافوفتحالفاءوفيآخرهاالنون،هذهالنسبةالىبيعاألكفان(.األنسابللسمعاني/441/،برقم)559
) (7تاريخدمشق/429/04(،برقم)10042
)(8سيرأعالمالنبالء/201/19(،برقم)440
)(9قالعبدالرحمنالمعلمياليماني:العسرفيالروايةهوالذييمتنعمنتحديثالناسإالبعدالجهد،وهذهالصفةتنافيالتزيد،ودعوى 
سماعمالميسمع،إنما اي َّدعِيسماعمالمياسمعمنشهوتهشديدةفيازدحامالناسعليه،وتكاثرهمحوله،ومنكانهكذاكانمنشأنهأن 
َّ
منهويرغبهمفيذلك،فأمامنيأبىالتحديثبماسمعإالبعدجهدفأيداعلهإلىالتزيد؟!.انظر :
يتعرضللناسيدعوهمإلىالسماع
(التنكيلبمافيتأنيبالكوثريمناألباطيلللمعلمياليماني/332/1،برقم)01
) (10تاريخدمشق/429/04(،برقم)10042
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شقي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ،الدم ُّ
 )3علي بن محمد بن طوق ،أبوالحسن الدمشق ُّي ،المعروف بالطبراني()295( )1هـ(.)2ثقة.
وثقه الكتاني( ،)3وقال :كان عنده شيء كثير لم يحدث إّل بشيء يسير.
ني الداران ُّي(-)4صاحب تاريخ داريا()5(-بعد)365هـ( .)6جائز الحديث.
 )2عبدالجبار بن عبداهلل ،أبوعلي الخول ُّ
قال الذهبي :حدث عن :ابن جوصا ،ومحمد بن يوسف الهروي ،ومحمد بن جعفر الخرائطي ،والحسن بن

حبيب الحصائري ،وجماعة غيرهم ،ورحل فسمع بالرملة وأنطاكية ،وعنه :تمام بن محمد( ،)7وعلي بن محمد

ابن طوق( ،)8وأبو نصر بن الجبان( ،)9وعلي بن محمد الخراساني

()10

ثقات ،ولم أقف على أحد جرحه.

نزيل داريا( .)11قلت :روى عنه ثالثة

()13
()12
هي
كي  ،البتل ُّ
 )5محمد بن بكار بن يزيد بن ب ّكار  ،أبوالحسن السكس ُّ
قال عبدالمحسن بن الصفار نقال عن الحسين الرازي :محمد بن بكار الشيخ الصالح ،روى عن :العباس بن
()14

()330هـ( .)15جائز الحديث.

الوليد بن مزيد العذري ،وخالد بن روح الثقفي( ،)16وأبي زرعة الدمشقي ،وقال ابن عساكر :من أهل بيت
) (1ال اطبارا اني:بفتحالطاءالمهملة،والباءالمنقوطةبواحدة،والراء،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإِلىطَبَ َرية،وهيمدينةمناألردنبناحية 
الغور.ونسبإليهااإلِمامسليمانبنأاحمدال اطبارا انِي–صاحبالمعاجم)410(-هـ،ولدبعكا بفلسطين منأم عكاوية(.األنسابللسمعاني ،
/44/9برقم )5215
)(2تاريخدمشق/110/34(،برقم)2040
)(3ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/120برقم)111
ْا
ةوفِيآخرهاانون ،اهذِهال ِّنسْ باةإِلاى َّدا َريا اوهِي اقرْ ياةمنغوطةدمشق ،وهي
س ُك
َّالو ُ
ْنباينهماارا اء ام ْف ُتوحا ا
ِي:ب اف ْتحالد ا
وناألل افي ِ
)(4ال َّدارا ان ِ
اليوم:مدينة سورية عريقة،تقعبالقربمن دمشق(اللبابالبناألثير)315/1،؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (5تاريخاإلسالم/441/1(،برقم )314
)(6معجمالمؤلفينلكحالة)11/2(،
َّ
) (7قلت:هو :تمَّامالرازي–صاحبكتابالفوائد-قالعنهالكتانيُّ :ثقة،مأمون،حافظ،توفي()313هـ(.ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهم 
للك َّتانِي،صفحة/133برقم)133مرا  ام اع انافي(/1ط )1
َ
الذهبي :وثَّقَه
قال
)هـ.
312
(
ي
توف
،
اني
ر
ب
ط
بال
المعروف
الدمشقي،
الفاخوري
) (8قلت :هو:عل ّي بْن محمد بْن طَوْ ق بْن َعبْد هللا ،أَبوالحسن بن
ُّ
ّ
َ َ ُّ
اني .انظر(:تاريخاإلسالم/529/9،برقم)515
الكتَّ ُّ
ا
) (9قلت:هو:عبدالوهاببنعبدهللا،أبونصرالمُّرِّ يال ِّدمشقي،المعروفبابنا ْلجا بَّان.قالالذهبيُّ :الحافظ،وثقهمحمدبنعليالحداد،توفيَّ 
()352هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/311/9،برقم)101
)(10قلت:هو:عليبن ُمحا مَّدبنعبدهللاالخراساني،المعروفبابنباجا يلةالدارانيان،أبوالحا سانالدارانيالمقرئ.قالاالذهبيُّ :روىعنه 
الكتاني،ووصفهبالصالح،توفي()312هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/521/9،برقم )510
) (11تاريخاإلسالم/441/1(،برقم )314
ارى:بفتحالباءالمنقوطةبواحدةوتشديدالكافوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةالىبكار،وهواسملبعضأجدادالمنتسباليه،وهو 
) (12ال اب َّك ِ
أبوالعباسعبدهللابنمحمدبنبكارالوزانالبكاريالشيرازي(.األنسابللسمعاني/511/5،برقم)221
)(13ال اس ْكساكى:بالكافالساكنةبينالسينينالمفتوحتينالمهملتين،وفيآخرهاكافأُخرى،هذهالنسبةإِلىال اس ْكاساكوهوبطنمنكندة ،
وواديال اس ْكاساكموضعباألردن،نزلتهال اس ْكاساكحينقدمواالشامزمنعمربنالخطاب .--وكِندة قبيلةعربيةقديمة ،
قامت مملكتها فينجد،ونجدأاحدأاقاليمشبهالجزيرةالعربيةالتاريخية،وأكبرهامساحة،وتنقسمكِندةلثالثأاقسامرئيسية،هيبنو 
معاويةاألكرمين،وبنوال اس ْكاساك،وبنوالسكون.يتواجدوناليومفي اليمن ،وسلطنةعُمان ،واإلماراتالعربيةالمتحدة ،وتوجدعشائر 
في العراق واألُردن(.األنسابللسمعاني/129/0،برقم)5110
)(14هذهنسبةإلى :ابيتا لِهياا.سبقالتعريفبهافيمتنالحديث.اُنظر(:معجمالبلدانلياقوت)255/1،
)((15المتفقوالمفترقللخطيب/491/1،برقم)111؛(تاريخمولدالعلماءللربعي)111/5،؛(تاريخدمشق/120/25،برقم)1141
ا
هو:خالِدبْنروح،أابو اعبْدالرَّ حْ مانال اث اق افيُّ ال ِّدمشقيُّ )510(،هـقالالذهبيُّ :روىعنهالنسائي،وهوثقة(.تاريخاإلسالم /234/1،
)(16قلت
برقم)111
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لهيا( ،)1وكان قاضيها ،وعنه :أبو الحسين الرازي( ،)2وأبومحمد بن عبداهلل البعلبكي( ،)3وعبداهلل بن محمد بن
أيوب القطان( ،)4وابن المقرىء( ،)5وغيرهم( .)6قلت :ولم أقف على أحد جرحه.

ي ،البي هروت ُّي()032هـ .ثقة .سبق في (/5ط )1
العذر ُّ
)6العباس بن الوليد بن مزيد ،أبوالفضل ه
درجة الطريق السادس:
هذا طريق صحيح ،جميع رواته ثقات.

الطريق السابع:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالفضائل ناصر بن محمود( )7بن علي القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد بن
شجاع ،أنا أبوالحسن فاتك بن عبداهلل المزاحمي -بصور-

()8

نا أبوالقاسم علي بن محمد بن طاهر –بصور-

نا أبو عبدالملك محمد بن أحمد بن عبدالواحد بن جرير بن عبدوس ،نا موسى بن أيوب ،نا عبداهلل بن قسيم،

عن السري بن بزيع ،عن السري بن يحيى ،عن الحسن ،عن أبي هريرة ،--عن رسول اهلل-ﷺ.-

نحوه(.)9

رجال الطريق السابع:

قي ،الصائغه
 )9ناصر بن محمود بن علي أبوالفضائل القهر ُّ
شي ،الدمش ّ
قال ابن عساكر( ،)12والذهبي( :)13كان كثير التالوة ،وزاد ابن عساكر :حافظا للقرآن ،حج غير مرة ،وجاور
()10

()521هـ( .)11جائز الحديث.

بأهله وولده ،وزاد الذهبي :صالحا ،سمع من :الفقيه نصر المقدسي ،وعلي بن زهير ،وعنه :الحافظ ابن
عساكر ،وابنه القاسم( .)14قلت :ولم أقف على أحد جرحه.

)(1ب ُ
ايتلِهياا:بكسرالالم،وسكونالهاء،وياء،وألفمقصورة،كذايتلفظبه،والصحيحبيتاإلالهة:وهيقريةمشهورةبغوطة 
دمشق(.معجمالبلدان )255/1،
) (2قلتهو:محمدبنإسماعيلبنموسىبنهارونأبوالحسينالرازي()420هـ،قا الالخطيبُ :كانغيرثقة.انظر(:تاريخبغداد /413/5،
برقم )491
ا
َّ
) (3قلت هو:عبدهللابنمحمدبنعبدالغفاربنذِكوانالقاضي،أبومحمدالبعلبكي.قالاالذهبيُّ :قالاالكتانيُّ :تكلموافيه.توفيَّ ()410هـ .
انظر(:تاريخاإلسالم/310/1،برقم )350
) (4قلتهو:عبدهللابنمحمدبنأايوبال اقطان،قا العنهابنُ عساكر:الحافظ.انظر(:تاريخدمشق )113/411/2،
) (5قلت:هو:محمدبنإبراهيمبنعلي،أبوبكر،المعروفبابنالمقرئاألاصْ ابهاانِيُّ ،قالاابنعساكر:ثقة،مُكثر،توفيَّ ()411هـ .
انظر(:تاريخدمشق/550/21،برقم)1030
)(6تاريخدمشق/121-120/25(،برقم)1141؛وغيرهم،انظر(:تاريخاإلسالم/114/0،برقم)01
)(7قلت:فياألاصل(محمد)،والصوابماأاثبته،انظر:تاريخدمشق)419/11(،؛(تاريخاإلسالم/413/40،برقم)215
)(8قلت:جاءفيمعجمالبلدان(ومنالشامص ُْور) .انظر(:معجمالبلدانلياقوت)40/1،؛وهياليوممدينةفيلبنان،تقععلى 
شاطيءالبحراألبيضالمتوسط(.الويكيبيدياالموسوعةالحرة).
)(9تاريخدمشقالبنعساكر)520/1(،
(الص ِايغ):بفتحالصادوكسرالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتهاوفيآخرهاالغينالمعجمة،هذهالنسبةإلىعملالصياغةوصوغالذهب .
) (10ا
(األنسابللسمعاني/511/1(،برقم)5332
)(11تاريخدمشق/419/11(،برقم .)0110
)(12المصدرنفسه .
)(13تاريخاإلسالم/901/11(،برقم)210
ً
ا،توفي)100(:هـ .
السبكيعنه:كانحافظ
)((14المصدرنفسه)؛والقاسمهو:القاسمبنالحافظأابىالقاسمبنعساكر،بهاءالدينأابومحمد.قا ال
ا
انظر(:طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/425/1،برقم)1531
20

()1
قي ()222هـ( .)2ضعيف.
كي ،الدمش ُّ
يمي المال ُّ
 )0علي بن أحمد بن علي بن زهير ،أبوالحسن التم ُّ
قال الذهبي :متأخر( )3ليس يوثق به( ،)4وقال أبومحمد بن جابر( ،)5وأبوالقاسم بن صابر البخاري( :)6لم يكن

المالكي ثقة( ،)7وزاد أبوالقاسم :ولم يكن مأمونا( ،)8أخرج لنا جزءا من حديث ابن زبر( ،)9قد كتب عليه سماعه
من ابن السمسار

()10

سنة خمس وثالثين ! ومات ابن السمسار سنة أربع وثالثين.

عي
 )3علي بن محمد بن صافي بن ه
شجاع ،أبوالحسن الرب ُّ
ودمشق)222( -هـ( .)12جائز الحديث.

()11

قال ابن عساكر ،عن أبي محمد بن صابر

()13

بكتاب-هواتف الجن-

()14

-ابن أبي الهول -همصنف فضائل الشام

قال :قال أبوالقاسم النسيب :أبوالحسن الربعي كذاب ،جاءني

قد ألصق عليه ،وسماعه من الورقة الملصقة ،وحكى ابن صابر –أيضا -عن ابن

األكفاني أنه وجد له مثل ذلك في كتاب-األسماء والكنى لمسلم -وكأنه كذبه فيه ،وقال الذهبي :قيل :إنه
اتهم في سماعه كتاب (هواتف الجان)( ،)15وقال ابن منظور :كان كذابا( ،)16قلت :رجعت إلى كتاب -ذيل
ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهمّ -لبن األكفاني! لكي أتثبت من نقل ابن صابر آنف الذكر؛ فلم أقف على

ترجمة لراوينا الربعي في كتابه ،ولكنني وقفت على ترجمة للربعي هذا في كتاب شيخ األكفاني الذي غالبا ما
ينقل األكفاني منه ،وهو عبدالعزيز الكتاني في كتابه -ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم -الذي ترجم لراوينا

الربعي ولم يكذبه أو يقل شيئا مما نقله ابن صابر!! بل نعته-بالحافظ-

()17

فلينظر! وبالتالي لم يكذب الربعي

سوى ابن صابر الذي هو نفسه مقدوح في عدالته ،فقد قال السلفي عنه :كان قارئ الحديث بدمشق ،وكان
ا
) (1ال امالِكي:بفتحالميم،وكسرالالم،وفيآخرهاالكاف،هذهالنسبةإِلىرجلينوقرية...،أا
بوعبدهللامالكبنأنس...،إِمامدارالهجرة ...
وبنيمالكبنحبيب،...وقريةعلىالفرات،يقاللها"ال َما ِلكية"(.األنسابللسمعاني/31-31/15،برقم )4100
) (2تاريخدمشق/553/31(،برقم )3001
)(3قالالذهبيُّ-رحمههللا:-منالمعلومأنهالبدمنصونالراويوسترهفالحدالفاصلبينالمتقدموالمتأخرهورأسسنةثلثمائة،ولو 
فتحتعلىنفسيتليينهذاالبابلماسلممنهإالالقليل،إذاألكثراليدرونمايروون،واليعرفونهذاالشأن،إنماسمعوافيالصغر ،
واحتيجإلىعلوسندهمفيالكبر،فالعمدةوالعهدةعلىمنقرألهم،وعلىمنأثبتطباقالسماعلهم،كماهومبسوطفيعلومالحديث ،
وهللاالموفق،وبهاالستعانة-،والقوةإالبه(.-ميزاناإلعتدال )3/1،
)((4ميزاناإلعتدال/115/4،برقم)2005؛(لسانالميزان/193/3،برقم)210
)(5قلت:هو:عبدهللابنالحسينبنجابرأبومحمدالمصيصياألمامالبزاز.أُنظرترجمتهفي(تاريخدمشق/305/50،برقم)4522
)(6فيتاريخاإلسالمورداالسم"أبوالقاسمبنجابر"،والصوابماأثبت،اُنظر(،المصدرنفسه)
)(7تاريخاإلسالم/103/10(،برقم)500
)(8تاريخدمشق/553/31(،برقم )3001
)(9هو:اإلمام،المحدث،رئيسدمشق،أبوزبرعبدهللابنالعالءبنزبرالربعي،الدمشقي.قالهالذهبيفي(سيرأعالمالنبالء/420/0،برقم 
)140
:كانمُسْ نِدالشامفيوقته،توفيَّ )344(:هـ،وقا ال 
)(10قلت:هو:عليبنموسىبنالحسين،أابوالحسنابنالسمْ سارالدمشقي،قالاالذهبيُّ
ا
الكتانيُّ :كانفيهتساهل،ويذهبإلىال َّت اشيُّع(.تاريخاإسالم/240/9،برقم )95
الر ابعى:بفتحالراءوالباءالمنقوطةبواحدةوفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىربيعةبننزار(.األنسابللسمعاني/01/1،برقم 
) (11ا
)1031
)(12تاريخدمشق/100/34(،برقم)2042
هو:عبْدالرَّ حْ امنبْنأحمدبْنعليبْنصابربْنعمر،المحدثأبومحمدال ُّسلاميالدمشقي.قالابنعساكر:ثقةمتحرز،وقال اقا ال 
)(13قلت:
ا
ً
ً
ً
الس الفي:كانقارئالحديثبدمشق،وكانثقة،سيءالخلق،بخيالباإلفادة،جسدا ُمل اِئحسدا.توفيَّ ()211هـ.انظر(:تاريخاإلسالم ،
/102/11برقم )11
) (14كتابالهواتف=هواتفالجنانالبنأبيالدنيا،فصولالكتاب :بابهواتفالقبور،بابهواتفالدعاء،بابهواتفالجن.
)(15تاريخاإلسالم/111/9(،برقم )111
)(16مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)121/11(،
)(17ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/114برقم)00
21

ثقة ،سيء الخلق ،بخيال باإلفادة ،جسدا ملئ حسدا( .)1وبالتالي ّل يثبت تكذيب هذا الراوي ،ولم يقدح فيه أحد

ممن ترجم له ،ويبقى على البراءة األصلية ،أما قول ابن منظور(كان كذابا) فهو اختصار لقول ابن صابر،
إضافة إلى ذلك فقد روى عنه أربعة من الثقات ،وصدوقان :عبدالعزيز الكتاني( ،)2وأبوسعد إسماعيل بن علي

الرازي( ،)3ونجا بن أحمد( ،)4وسهل بن بشر( ،)5وعلي بن أحمد بن زهير المالكي( ،)6وأبو طاهر بن الحنائي(،)7
وعبد الوهاب بن الحسن الكالبي(.)8
()9
ي( ،)10أبوشجاع .مجهول الحال(.)11
الصور ُّ
المزاح ُّ
مي  ،أبوالحسن ه
 )2فاتك بن عبداهلل ه
روى عنه :علي بن محمد بن شجاع الربعي( ،)12وأبوطاهر األنباري( ،)13وأبو علي األهوازي( ،)14وحدث عن:

أحمد بن محمد بن علي بن مزاحم أبي عمرو الصوري( ،)15وذكره الذهبي( ،)16وقال :كان من كبار األمراء،

ذكرنا أنه قتل مع العباس الوزير.

ي .مجهول عين(.)17
صور ُّ
 )5علي بن محمد بن طاهر ،أبوالقاسم ال ه

قلت :حدث عن :ابن عبدوس ،وحدث عنه :فاتك بن عبداهلل المزاحمي( ،)18فلم يروي عنه إّل فاتك المزاحمي.

)(1تاريخاإلسالم/102/11(،برقم )11
)(2الكتانيثقةمتقن.مرمعنافي(/1ط )1
) (3قالالكتاني:كانمنالحُفاظالكِبار،وقالابنالعيدم:كانفيالحفظوالثقةعلىأاجملحال،وأافسدحسنهذهاألافعالبانتحالهمذهب 
االعتزال.انظر(:تاريخدمشق/51/9،برقم)025؛(بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم)1001/3،
َّ
) (4قالغيثاألارمنازي:كانسماعهصحيحً ا،إالأنهلميكنله اف ْه ٌمبالحديث؛ففيمُعْ اجمهمنالخطأوالتصحيفماهللابْهعليم .
انظر(:تاريخاإلسالم/512/10،برقم )402
ْنب ْشرفقال:كيسصدوق(.المصدرنفسه/002/10،برقم )54
)(5قالغا يْث:سأالتأبا اب ْكرالحافظ اعنْ سهلب ِ
) (6المالكيضعيف،مرمعنافينفسالطريق،فالربعيشيخه .
ً
) (7قلت :الحنائي وثقهالذهبي،وقال:مِنأاهلبيتحديث،وعدالة،وكانصدوقا.انظر(:تاريخاإلسالم/135/11،برقم )402
انمُسْ نِدوقتهبدمشق.انظر(:تاريخ 
)( (8ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني ،ص)191 :؛ قا ال
الكتاني:كانثقةنبيالًمأمونا.وقالالذهبيُّ  :اك ا
ا
اإلسالم/012/1،برقم )195

)(9الم اُزاحِمي:بضمالميم،وفتحالزاي،وكسرالحاءالمهملة،وفيآخرهاالميم،هذهالنسبةإِلىالم َزا ِحمة،وهيقريةمنقرى
رحبةمالكابنطوقمنبالدالجزيرة.علىأولحدالشام .والجزيرة هيبالدبينالدجلةوالفرات-فيالعراق-وإنماقيللها
الجزيرةلهذا.انظر(األنسابللسمعاني/511/15،برقم)4029؛(مُختصرتاريخدمشقالبنمنظور/19/50،برقم)41؛
(األنسابللسمعاني/519/4،برقم )191

)(10الص ُْوري:بضمالصادوسكونالواووفيآخرهاراءوهذهالنسبةإلىمدينةصوْ رمنبالدساحلالشام( .اللبابالبناألثير)520/5،

ِّيوروىعنهاثنانفصاعداً،ولميوثق،وهوالمستور(.نزهةالنظرفيتوضيحنخبةالفكرفي 
)(11مجهولالحال:من ُسم ا
مصطلحأهلاألثرالبنحجر،صفحة)151
)((12فضائلالشامودمشقللربعي/02/1،برقم)155؛(تاريخدمشقالبنعساكر)520/1،
َّ
ُبيدهللابنالمؤمل،أبوطاهر 
)((13مشيخةأابيطاهرابنأابيالصقرلألانباري/131/1،برقم)10؛هو:محمدبنمحمدبنع
األنباري َّ
ُ
از.قالالخطيب:كتبت اع ْنهُ،وكانصدو ًقاصالحً ا.توفيَّ ()321هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/53/10،برقم)44
البز
)((14تاريخدمشق)501/9،؛قالأابوالقاسمالنسيب:أابوعلياألهوازيالمقرئ،ثقةثقة.توفيَّ ()331هـ(.تاريخاإلسالم ،
/100/9برقم)112
ا
ا
)((15تاريخدمشق/311/2،برقم)119؛(تاريخاإلسالم)323/51،؛قلت:هو:أحمدبنمحمدبنعليبنمُزاحِم،أبوعمرو 
الصُّوري،توفيَّ ()400-411هـ.لميذكروافيهجرحاوالتعديال.انظر(:تاريخاإلسالم/445/1،برقم)300
)(16تاريخاإلسالم/553/55(،برقم)445
)(17مجهولالعين :إنسميالراوي،وانفردراوواحدبالروايةعنه،فهومجهولالعين،كالمبهم،إالأنيوثقهغيرمنينفردبه 
عنهعلىاألصح،وكذامنينفردعنهإذاكانمتأهاللذلك(.نزهةالنظرفيتوضيحنخبةالفكرفيمصطلحأهلاألثرالبن 
حجر،صفحة)152
)(18فضائلالشامودمشقللربعي/02/1(،برقم)115
25

()1
ويقال ابن
ويقال ابن جرير بن عب هدوس ،ه
)6محمد بن أحمد بن عبدالواحد بن عب هدوس بن جرير ،ه
()2
ي ،المعروف بابن عب هدوس( .)3جائز الحديث.
الصور ُّ
عبدالقه ّدوس أبوعبدالملك الرب ُّ
عي التغلب ُّي  ،ه

قال ابن عساكر :روى عن :سليمان بن عبدالرحمن ،ويعقوب بن كعب األنطاكي ،وموسى بن أيوب

النصيبي ،ومهدي بن جعفر الرملي ،وروى عنه :أبوعبداهلل بن مروان( ،)4وأبو الحارث أحمد بن محمد
بن عمارة( ،)5وأبوالقاسم علي بن محمد بن طاهر الصوري( ،)6وابن عدي -صاحب الكامل،)7(-

وأبوبكر محمد بن النعمان( ،)8وسليمان بن أحمد الطبراني( ،)9وأبوعمران موسى بن عبدالرحمن الصباغ
()11
()10
لت :ترجم له ابن عساكر ،ولم يذكر فيه جرحا وّل تعديال ،روى عنه ثلة من
البيروتي  ،وغيرهم  .هق ه
األثبات أمثال الطبراني ،وابن عدي ،وأبوعبداهلل بن مروان ،وغيرهم ،ولم يقدحوا فيه أو في مروياته !

فهذه إشارة لتعديله!.

()12
اكي( ،)13من العاشرة
بي  ،أبوعمران األ نط ُّ
 )3موسى بن أيوب بن عيسى ،النصي ُّ

()14

( .)15ثقة يهم(.د س)

الع ْب ُدوسى:بفتحالعينالمهملةوسكونالباءالموحدةوضمالدالالمهملةبعدهاالواووفيآخرهاالسينالمهملة،هذهالنسبةإلى 
) (1ا
عبدوس،وهواسملجدالمنتسبإليه،وهوأبوالقاسمعبدهللابنالعباسبنعبدوسالسرخسي(.األنسابللسمعاني /110/9،
برقم)5104
) (2التَ ْغلِبِ ّي :بفتحالتاءالمنقوطةباثنتين،وسكونالغينالمعجمة،وكسرالالم،والباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلىتغلبوهي 
قبيلةمعروفة(.األنسابللسمعاني/20/4،برقم)054
)(3تاريخدمشق/04/21(،برقم)2953
الكتاني:كان 
)(4قالابنعساكرهو:محمدبنإبراهيمبنعبدالرحمنبنعبدالملكبنمروانالقرشي،المتوفى()421هـ.قا ال
ا
ثقةمأمونا ،جوا ًدا(.تاريخدمشق/510/21،برقم)1032
)(5قالالذهبي:هو:أابوالحارثأاحمدبنمحمدبنعمارةبنأاحمدالليثي،الكنانيموالهم،الدمشقي،المحدثالجليل،والشيخ 
المسند،وكانواسعالرواية،ماعلمتفيهقدحا،توفيَّ ()415هـ(.سيرأاعالمالنبالء/00/11،برقم)25؛وتكررتترجمته 
في(المصدرنفسه )110/11،
) (6قلت:هذاالذيروىعن–راوينا-فيهذهالرواية!وهومجهولالعينكماأسلفت .

) (7الكاملالبنعدي/11/1(،البابالسادس)؛وحدثابنعديالحافظعن(راوينا)فيمواضعأُخرىمنكتابه(.الكاملالبنعدي ،
 .)113/1
) (8قالالذهبيهو:محمدبنالنعمانبننصير،أبوبكرال اع ْنسيُّ ،توفيَّ ()424هـ(.تاريخاإلسالم/11/1،برقم.)114قُ ُ
لت:لمأاقفلهعلى 
جرحوالتعديل .
) (9قلت هو :الطبراني الحافظ صاحب المعاجم .انظر( :المعجماألوسط/109/0،برقم)1999-1991
) (10هو:موسىبنعبدالرحمن،أابوعمرانال اب ْيرُوتي،الصباغ،المقرئ،توفيَّ ()400-411هـ،قالهالذهبيُّ (.تاريخاإلسالم/434/1،برقم 
.)334قُ ُ
لت:جائزالحديث .
)(11تاريخدمشق/04/21(،برقم)2953
صيْبين،وهيبلدة 
)(12ال انصِ يْبي:بفتحالنونوكسرالصادالمهملةوسكونالياءآخرالحروف،وفيآخرهاالباءالموحدة،هذهالنسبةإلىنَ ِ
َّافارقين:فيبالدالرافدين،أقصى مابينالنهرين،،بين دجلة والفرات،في 
َّافارقينمنناحيةدياربكر.وتقعآمد،و امي ِ
عندآمدو امي ِ
َّافارقين:فهياليومسلوان .تقع«ميافارقين»فيشمالشرقديار 
ي

ا
َّا
م
اليزالاسمهاكماهو،وأ
وآمد

ةآسيا،
الجنوبالغربيمنقار
ِ
بكر،بين دجلة والفرات(.األنسابللسمعاني/112/14،برقم)2011؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)(13تاريخاإلسالم/000/2(،برقم)349
)(14قلت:الطبقةالعاشرةعندابنحجر:كباراآلخذينعنتبعالتابعينممنلميلقالتابعينكأحمدبنحنبل.انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة 
/220برقم)1930
)(15تهذيبالكمال44/59(،برقم)1549
24

وثقه أحمد( ،)1والعجلي( ،)2والذهبي( ،)3قلت :روى عنه مجموعة من الثقات أمثال :أبي زرعة ،وأبي حاتم،
وغيرهم( ،)4وذكره ابن حبان في"الثقات"( ،)5وقال أبوحاتم( ،)6وابن حجر( :)7صدوق ،قلت :قد ورد عن أبي
حاتم( ،)8وأبي زرعة

()9

والدارقطني( :،)10أن موسى أخطأ ،ووهم ،في بعض مروياته ،وقد تنبه لذلك ابن حجر،

ونوه إليه في غير موضع(.)11
 )2عبداهلل بن قهسيم( .)12لم أقف له على ترجمة.

روى عن :السرى بن بزيع ،وروى عنه :موسى بن أيوب.

السرى بن بزيع( .)13لم أقف له على ترجمة
)1
ُّ
السرى
)92
ُّ

()14

ي()961هـ( .)16ثقة ثبت .س
بن يحيى بن إياس بن حرملة ،أبوالهيثم الشيبان ُّي( ،)15البصر ُّ

وثقه يحيى القطان( ،)17وابن معين( ،)18وأحمد( ،)19وأبوزرعة ،وأبوداود( ،)20وابن حجر( ،)21وأبوحاتم( ،)22وزاد:
أخطأ األزدي في تضعيفه ،وزاد القطان :ثبت( ،)23وزاد أحمد مؤكدا :ثقة ،وقال شعبة :ذاك أوثق الناس ،أو من

أوثق الناس( ،)24وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :كان عاقال( ،)25وزاد أبوحاتم :صدوقّ ،ل بأس به( ،)26وقال

)(1تاريخدمشق/300-491/10(،برقم)0009
)(2تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/333برقم)1122
)(3الكاشفللذهبي/405/5(،برقم)2111
)(4انظر(:تاريخدمشق/300-491/10،برقم)0009
)(5الثقاتالبنحبان/111/9(،برقم)12001
)(6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/143/1(،برقم)109
)(7تقريبالتهذيب(،صفحة/220برقم)1930
)((8عللالحديثالبنأبيحاتم/335/5،برقم)399؛(المصدرنفسه/251/5،برقم)210؛(المصدرنفسه/51/1،برقم)5512
)(9عللالحديثالبنأبيحاتم/141/3(،برقم)1411
)(10عللالدلرقطني/131/15(،برقم )415/2(،)5239
)(11انظر(:لسانالميزان/114/1،برقم)493؛(القولالمسددالبنحجر/59/1،الحديثالثاني)
) (12قُسايم:بضمالقافوفتحالسين(.اإلكمالالبنماكوال)95/0،
) (13البزيعي:هذهالنسبةالىالجدوهوهارونبنداودابنبزيعالبزيعيمنأهلالبصرة(.األنسابللسمعاني/510/5،برقم )390
) (14السُّرِّ ى:بضمالسينالمهملة،وتشديدالراءالمكسورة(.األنسابللسمعاني/141/0،برقم)5019
) (15ال َّشيْباني:بفتحالشينالمعجمة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،والباءالموحدةبعدها،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى اشيْبان ،
وهيقبيلةمعروفةفيبكربنوائل(.المصدرنفسه/191/9،برقم)5301
)(16تاريخاإلسالم/405/3(،برقم)144
)(17التاريخالكبيرللبخاري/101/3(،برقم)5490
)(18تاريخابنمعينروايةالدوري/155/3(،برقم)4309
)(19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/513-514/3(،برقم)1510
)(20المصدرنفسه/514/3(،برقم)1510
)(21تقريبالتهذيب(،صفحة/440برقم)5550
)(22الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/513-514/3(،برقم)1510
)(23الكاشفللذهبي/350/1(،برقم)1113
)(24العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/341/5(،برقم)5942
)(25الثقاتالبنحبان/350/1(،برقم)1311
)(26الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/513-514/3(،برقم)1510
23

شعبة :أصدق الناس( ،)1وقال الذهبي :قال أبو الفتح األزدي :حديثه منكر ،فآذى أبو الفتح نفسه ،وقد وقف

ابن عبد البر على قوله هذا؛ فغضب وكتب بإزائه :السري بن يحيى ،أوثق من مؤلف الكتاب -يعنى األزدي-
مائة مرة(.)2
ي ()992هـ( .)3ثقة فقيه كثير الرسال(.ع)
 )99الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار ،أبوسعيد البصر ُّ

قلت :إمام متفق على توثيقه وفقهه-انظر الحاشية ،)4(-ولكن تكلم في مرسالته ،فقد قال ابن سعد :كان ما

أسند من حديثه ،وروى عمن سمع منه؛ فحسن حجة ،وما أرسل من الحديث؛ فليس بحجة( ،)5وقال الدارقطنى:
مراسيله فيها ضعف( ،)6وقال ابن المديني :مرسالت الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح ،ما أقل ما يسقط

منها( ،)7وقال :يونس بن عبيد( ،)8قال :سألت الحسن ،قلت :يا أبا سعيد إنك تقول :قال رسول الله –ﷺ-
وانك لم تدركه؟! قال :يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ،ولوّل منزلتك مني ما

أخبرتك ،إني في زمان كما ترى  -وكان في عمل الحجاج  -كل شيء سمعتني أقول :قال رسول الله –

ﷺ -فهو عن علي بن أبي طالب ،غير أني في زمان ّل أستطيع أن أذكر عليا( ،)9وقال ابن حجر :كان

كثير( ،)10وقال أبوزرعة :كل شيء قال الحسن :قال رسول الله -ﷺ -وجدت له أصال ثابتا ،ما خال
يرسل ا

أربعة أحاديث( ،)11وقال البزار :كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم؛ فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا -يعني
قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة.)12(-
درجة الطريق السابع:

توقفت عن الحكم على هذا الطريق! ألن فيه عبداهلل بن قسيم ،والسرى بن بزيغ ،لم أقف لهما على ترجمة،
وفيه علي بن أحمد بن زهير ضعيف ،وعلي بن محمد الصوري مجهول العين.
الطريق الثامن:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أته بخط
قر ه
محمد ابن عايذ ،نا الهيثم بن حميد ،نا يزيد الحميري ،رفعه إلى أبي هريرة  --عن رسول اهلل -ﷺ،-
()13

أبي الحسين البجلي ،أخبرني أبوعلي محمد بن محمد بن عبد الغني ،نا يزيد بن عبدالصمد ،نا

)((1المعرفةوالتاريخللفسوي)51/4،؛(الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/134/1،برقم)42
)(2ميزاناإلعتدال/111/5(،برقم )4094
)((3الجرحوالتعديلالبنابيحاتم/30/4،برقم)100؛(تهذيبالكمال/105-92/1،برقم)1511
) (4قا الابنُ حجر:ثقةفقيهفاضلمشهور(.تقريبالتهذيب/110/1،برقم)1550؛وغيره .
) (5الطبقاتالكبرىالبنسعد/112/0(،برقم )4022
) (6تهذيبالتهذيب/500/5(،برقم )311
) (7تهذيبالكمال/153/1(،برقم )1511
) (8قلتهو:يونس:بن ُعبايدبندينارالعبدي،قالاأبوحاتم:ثقة.توفيَّ ()130هـ(.تهذيبالكمال/210/45،برقم )0110
) (9تهذيبالكمال/153/1(،برقم )1511
) (10تقريبالتهذيب/110/1(،برقم )1550
) (11الكاملالبنعدي)511/1(،؛قلت:لمأقفعلىمكانتلكاألربعةأحاديثالذيذكرأبوزرعة .
) (12تقريبالتهذيب/110/1(،برقم )1550
َّازيُّ  ،في مواضع كثيرة من كتابه التاريخ ،منها :قوله " :قرأت 
ر
ال
الحسين
أبي
بخط
منه
قرأ
الذي
) (13قلت :قد صرَّح ابن عساكر باسم الكتاب
ِ
بخطأبيالحسينالرازيفيكتاب-تسميةوالةدمشق(."-تاريخدمشق/331/29،برقم)0212
22

"الحديث" نحوه ،وقال ابن عساكر :وروي عن أبي هريرة  --من وجوه أخر ،في أهل الشام على العموم
من غير تخصيص أهل دمشق(.)1
رجال الطريق الثامن:

ي()323هـ .ثقة
قي ،والد تمام الراز ُّ
الحسين البجل ُّي ،الدمش ُّ
 )9محمد بن عبداهلل بن جعفر بن ال هجنيد ،أبو ه
وثقه ابن عساكر ،والكتاني( ،)2وابن تغري بردي( ،)3والذهبي( ،)4وزاد ابن عساكر :كان أحد المكثرين،
المصنفين ،وزاد الكتاني :نبيل ،وزاد ابن تغري بردي :كان عالما ،فاضال ،زاهدا ،صدوقا ،وقال الذهبي مرة:

اإلمام ،الحافظ ،المحدث( ،)5قلت :قد روى ابن عساكر عنه وجادة فهو من باب المنقطع(.)6

 )0محمد بن عبدالغني أبوعلي هو محمد بن محمد بن القاسم بن عبدالغني .لم أقف له على ترجمة.
ذكره ابن عساكر فقال :روى عنه أبو الحسين الرازي ونسبه إلى جد أبيه(.)7

قي ()036هـ( .)8ثقة(.د س)
 )3يزيد بن محمد بن عبدالصمد ،أبوالقاسم الدمش ّ
وثقه ابن أبي حاتم( ،)9والنسائي( ،)10وأبو سعيد بن يونس( ،)11وابن عدي( ،)12والدارقطني( ،)13وزاد
أبوحاتم :صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال ابن عدي مرة :يزيد بن عبدالصمد ،وأبوزرعة
الدمشقيان كان ابن جوصا منهما يسأل حديثهم وخاصة حديث دمشق( ،)15وقال الذهبي :اإلمام ،المحدث،
()16

المتقن ،وقال :قد اجتمع بالربيع المرادي

فأكرمه ،وأجلسه معه على سريره ،وألقى عليه مسألة في الفقه،

) (1تاريخدمشق )520/1(،
)(2المصدرنفسه/440-442/24(،برقم)1212
)(3النجومالزاهرةلتغريبردي)450/4(،
)(4سيرأعالمالنبالء/519/10(،برقم–)100ذكرهالذهبيفيترجمةابنهتمَّام -
)((5سيرأعالمالنبالء)2/10/11،؛(تاريخاإلسالم/120/0،برقم )502
)(6قالالنووي:الوجادة:وهيمصدرلوجدمولدغيرمسموعمنالعرب،وهيأنيقفعلىأحاديثبخطراويهااليرويهاالواجدفلهأن 
يقول:وجدتأوقرأتبخطفالنأوفيكتابهبخطهحدثنافالنويسوقاإلسنادوالمتن،أوقرأتبخطفالنعنفالن،هذاالذياستمر 
عليهالعملقديماًوحديثاً،وهومنبابالمنقطع(.التقريبوالتيسيرللنووي،صفحة )11
)(7تاريخدمشق/151/23(،برقم)1101
) (8تهذيب الكمال /543/45( ،برقم )0033
)(9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/511/9(،برقم )1541
)(10مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/04برقم)110
)(11تاريخابنيونسالمصري/520/5(،برقم)110
)(12تهذيبالتهذيب/420/11(،برقم)119
)(13سؤاالتالسلميللدارقطني/452/1(،برقم)315
) (14الثقاتالبنحبان/500/9(،برقم)11311
)((15الكاملالبنعدي،)545/1،قلت:ونقلهالمزيفيتهذيبالكمال،وقالمحققهد.بشارعوادمعروفتعقيبًاعلىكالمابنعدي– 
رحمههللا:-هذامنلغةابنعديالركيكة،فهويريدالقولأنأحمدبن ُعميربنجا ْوصاكانيعتمدعليهمافيحديثه،وخاصةفيحديث 
دمشق(.تهذيبالكمال/540-543/45،برقم)0033
) (16قالالذهبي:هواإلمام،المحدث،الفقيهالكبير،بقيةاألا
عالم،الربيعبنسليمانبنعبدالجباربنكامل،أابومحمدالمرادي،توفيَّ  

()500هـ-.صاحبالشافي(.-سيرأعالمالنبالء/210/15،برقم)555
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من كالم الشافعي ،فأجابه بغير قول الشافعي ،فقال :يا أبا القاسم! ينبغي لك أن تنظر في الفقه( ،)1وقال
ابن حجر :صدوق(.)2

قي-صاحب المغازي)032(-هـ(.)3ثقة يرى
)2محمد بن عايذ بن عبدالرحمن،أبوعبداهلل الدمش ّ
القدر((.)4د س)
وثقه ابن معين( ،)5وصالح جزرة( ،)6والصفدي( ،)7وزاد الصفدي :روى عنه أبوزرعة الدمشقي( ،)8وذكره
في أهل التقوى ،وروى عنه :أحمد بن أبي الحواري ،وغيرهما ،وأجمعوا على عدالته وديانته( ،)9وزاد
جزرة :إّل أنه قدري ،وقال الذهبي :اإلمام ،المؤرخ ،الصادق( ،)10وقال دحيم :صدوق( ،)11وقال أبوداود:
هو كما شاء اهلل( ،)12وقال النسائي :ليس به بأس( ،)13وذكره بن حبان في الثقات( ،)14وقال ابن حجر:
()16
()15
قلت :كناه بعضهم بأبي أحمد ،وقال الذهبي:
صدوق رمي بالقدر  ،ذكره البخاري وسكت عنه  ،ه

وقلت :روى عنه جمع من الثقات ،منهم أبوداود-وهو ّل يروي إّل عن ثقة،
أبوعبداهلل هو المحفوظ(.)17
ه
ووثقه غير واحد كما أسلفت ،ولم أقف على أحد جرحه ،وقال ابن القيم" :وقد رمي جماعة من األئمة
المحتج بروايتهم بالقدر :كابن أبي عروبة ،وابن أبي ذئب ،وغيرهما ،وأئمة الحديث ّل يردون حديث
الثقة بمثل ذلك"(.)18

)(1سيرأعالمالنبالء/125/14(،برقم)14
) (2تقريبالتهذيب(،صفحة/103برقم،)0000قالد.بشارعواد:هذاأمرعجيبمنالحافظابنحجر-رحمههللا-رجلقالفيهأبوحاتم 
وال انسْ ائِيوالداارقُطنيُّ وابنيونس:ثقة،وأجمعواعلىذلكيقالفيه:صدوق؟لماذا؟!(..تهذيبالكمال/540-543/45،برقم)0033
)(3تهذيبالتهذيب)490/531/9(،
ا
ا
) (4قلت:يرىالقدريعني:منكرللقدر،والقدريةاألوائلالذينأنكرواالقدر,وأنكرواعلمهللاالسابقباألمور،وهذامعنىمافيحديثمسلم
قدر,وأناألمرأ ُنف،أي:مستأنفلميسبقهلل-تعالى-فيهعلم,وهؤالءهمالذينتبرأمنهممنسمعبهممنالصحابة

أنهم:يزعمونأا َّال
كعبدهللابنعمر،وأبيهريرة،وابنالعباس-رضيهللاعنهم.-انظر(:الفرقبينالفرق،ص)19:؛(اإليمانالبنتيمية،ص)411:؛
(صحيحمسلم،كاإليمان،باب:معرفةاإليمان،واإلسالم،والقدروعالمةالساعة،برقم1منحديثعمر .)--
) (5سؤاالتابنالجنيدالبنمعين/490/1(،برقم)250
) (6تهذيبالكمال/350/52(،برقم )2410
) (7الوافيبالوفياتللصفدي)139/4(،
)(8تاريخأبيزرعة(،صفحة)511؛()010/1
)(9الوافيبالوفياتللصفدي)139/4(،
)(10سيرأعالمالنبالء/103/11(،برقم)44
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/25/1(،برقم)540
) (12ميزاناإلعتدال/219/4(،برقم )0053
) (13تهذيبالكمال/350/52(،برقم )2410
)(14الثقاتالبنحبان/02/9(،برقم)12510
) (15تقريبالتهذيب(،صفحة/311برقم )2919
)(16التاريخالكبيرللبخاري/500/1(،برقم)131
) (17سيرأعالمالنبالء/103/11(،برقم )44
) (18تهذيبالسننالبنقيمالجوزية )411/1(،
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()1
قي()912هـ.ثقة هرمي
)5الهيثم بن حميد
ويقال أبوالحارث ،الدمش ُّ
ُّ
الغساني ،مولهم  ،أبوأحمد ،ه

بالقدر()2(.)2

وثقه الدارقطني( ،)3وأبوداود( ،)4ودحيم ،وعبداهلل بن أحمد( ،)5وابن معين( ،)6وزادّ :ل بأس به( ،)7وزاد أبوداود:
قدري ،وقال أحمدّ :ل أعلم إّل خي ار( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :اإلمام ،العالمة ،فقيه
()12
()11
()10
قلت :قد تعقب ابن حجر
دمشق  ،وقال النسائي :ليس به بأس  ،وقال ابن حجر :صدوق رمي بالقدر  ،ه

أصحاب تحرير تقريب التهذيب في قوله فقالوا :بل ثقة ،وثقه-جمع من األئمة النقاد -وانفرد أبومسهر

بتضعيفه ،ولعل ذلك بسبب قوله بالقدر ،وّل يعتد بمثل هذا التضعيف( ،)13وقال :محمد ابن مهاجر( :)14أنه
يعرفه بطلب العلم( ،)15وقال الذهبي :صدوق( ،)16وقال ابن عساكر :وثقه قوم ،وقال قوم :إنه كان ضعيفا،
قدريا ،وقال أبومسهر( :)17كان ضعيفا قدريا ،وقال :كان صاحب كتب ،ولم يكن من األثبات ،وّل من أهل
()18
لت :لقد تفرد بتضعيفه أبومسهر! ولم أعثر على
الحفظ ،وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه أستضعفه  ،ق ه

سبب يسوغ هذا التضعيف ،غير أنه كان قدريا! ،وهذا ليس بسبب يعتد به لتضعيفه.

 )6يزيد بن الحميري( .)19لم أقف له على ترجمة.
درجة الطريق الثامن:
)(1قالاإلمامالنووي-رحمههللا-فيمقدمةكتابهالنفيس (تهذيباألاسماءواللغات(:)1/13(،وينسِ بونإلىالقبيلة"موالهم"؛لقوله 
-ﷺ" : -مواليالقوممنأنفسهم"،وسواءكانمولىعتاقة،وهواألكثر،أومولىحلفومناصرة،أومولىإسالم،بأنأسلمعلىيد 
ارياإلماممولىالجعفيين،أسلمبعضأجدادهعلىيدواحدمنالجعفيين،وقدينسبونإلىالقبيلةمولىموالها ،
واحدمنالقبيلة،كالب اُخ ِ
كأبىالحبابالهاشمىمولىشقرانمولىرسولهللا-ﷺ،-وباهللالتوفيق)اهـ .
) (2قلت:راجعترجمةالراويمحمدبنعايذالدمشقي-لترىتعريفالقدروحكمروايةمنرُوميبه(.صفحة .)20
)(3سننالدارقطني/419/1(،برقم)9
) (4سؤاالتاآلجريألبيداود/2(،الورقة)51
) (5إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/111/15(،برقم )3994
)(6تهذيبالكمال/400/40(،برقم)1134
)(7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/15/9(،برقم)443
)(8العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/24/4(،برقم )3159
)(9الثقاتالبنحبان/542/9(،برقم)11112
)(10سيرأعالمالنبالء/424/1(،برقم)91
)(11تهذيبالكمال/400/40(،برقم)1134
)(12تقريبالتهذيب(،صفحة200برقم)0415
)(13تحريرتقريبالتهذيب/21/3(،برقم)0415
)(14قلتهو:محمدبنمهاجرالشامياألنصارياخوعمرومولىاسماءبنتيزيداالشهلية.انظر(:الجرحوالتعديل البنأبيحاتم /91/1،
برقم)490
)(15تاريخأابيزرعة(،صفحة)491
)(16منتكلمفيهوهوموثقللذهبي/119/1(،برقم )429
)(17قالالذهبي:اإلمام،شيخالشام،أبومسهربنعبداألعلىبنمسهرالغساني،الدمشقي،الفقيه(.سيرأعالمالنبالء/551/10،برقم)10
)((18تاريخدمشق/100/03،برقم)10094؛(تهذيبالكمال/400/40،برقم)1134
ح ْمي ِارى:بكسرالحاءالمهملةوسكونالميموفتحالياءالمنقوطةبنقطتينمنتحتهاوكسرالراءالمهملة،هذهالنسبةإلىحميروهيمن 
)(19ال ِ
أصولالقبائل،نزلتأقصىاليمن،قالالدارقطنيحميرالقبيلالذيينسبإليهالحميريونمناليمن(.األنسابللسمعاني/513/3،برقم 
)1551
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رواية ابن عساكر ،عن محمد بن الجنيد الرازي وجادة( ،)1وهي من باب المنقطع ،وعلى كل حال فإني توقفت

في الحكم على هذا الطريق؛ ألن فيه محمد بن عبدالغني أبوعلي ،ويزيد بن الحميري لم أقف لهما على

ترجمة.
الطريق التاسع:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرناه أبوالقاسم هبة اهلل بن محمد بن الحصين ،أنا أبوعلي بن المذهب ،أنا أبوبكر القطيعي ،نا عبداهلل بن

أحمد بن حنبل ،حدثني أبي( ،)2نا أبو عبدالرحمن ،نا سعيد -يعني -ابن أبي أيوب ،حدثني محمد بن
عجالن ،عن القعقاع بن حكيم ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة  --عن رسول اهلل -ﷺ -قال:
"الحديث"( .)3نحوه ،دون ذكر األبواب.
رجال الطريق التاسع:

()4
باني ()505هـ .ثقة.
الحصين  ،أبوالقاسم الشي ُّ
 )9هبة اهلل بن همحمد بن عبدالواحد بن ه
وثقه السمعاني( ،)5وابن الجوزي( ،)6وقال الذهبي :الشيخ الجليل ،المسند ،الصدوق ،مسند اآلفاق( ،)7وقال ابن

العماد :صحيح السماع( ،)8وقال ابن حجر :مسند العراق(.)9

المذهب(-)10راوي مسند أحمد)222(-هـ .صدوق قد هيخطىء.
 )0الحسن بن عل ّي ،أبوعل ّي التميم ُّي ،ابن ه
قال ابن الجوزي :وّل يعرف فيه إّل الخير والدين( ،)11وقال تلميذه الخطيب :كتبنا عنه ،وكان يروي عن ابن
مالك القطيعي مسند أحمد بأسره ،وكان سماعه صحيحا إّل في أجزاء منه ،فإنه ألحق اسمه فيها ،وكذلك فعل

في أجزاء من فوائد ابن مالك ،وكان يروي عن ابن مالك–أيضا -كتاب الزهد ألحمد ،ولم يكن له به أصل

الوجا اداة:هيأنيقفعلىأحاديثبخطراويهاغيرالمعاصرله،أوالمعاصرولميلقه،أولقيهولميسمعمنه،أوسمع 
)(1قالالسيوطي ِ
منهولكناليرويها–أيتلكاألحاديثالخاصة-الواجدعنهبسماعوالإجازة،فلهأنيقول:وجدتأوقرأتبخطفالنأوفيكتابه 
بخطه(حدثنافالن)ويسوقاإلسنادوالمتن،أو(قرأتبخطفالنعنفالن)هذاالذياستقرعليه العملقديماوحديثا.وقالالنووي :
الوجادةمنبابالمنقطع.قلت:والمنقطعضعيف.انظر(:تدريبالراويللسيوطي)310/1،؛(التقريبوالتيسيرللنووي،صفحة )11
)(2مسندأحمد/52/13(،برقم)1503
)(3تاريخدمشق)521-520/1(،
صيْن(.األنساب 
صيْن:بضمالحاءوفتحالصادالمهملتينوسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتهاوفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىال ُح ا
)(4ال ُح ا
للسمعاني/109/3،برقم)1111
)(5سيرأعالمالنبالء/249-241/19(،برقم)410
)(6المنتظمالبنالجوزي/59/1(،برقم)21
)(7سيرأعالمالنبالء/249-241/19(،برقم)410
) (8شذراتالذهبالبنالعماد)150/1(،
)(9تبصيرالمنتبهالبنحجر)449/1(،
)(10الم ُْذهِبى:بضمالميموسكونالذالالمعجمةوكسرالهاءوفيآخرهاالباءالموحدة،هذهالنسبةإلىالم ُْذهِب،وعرفبهبعضأجدادأبى 
علىالحسنبنعلىواقدالمذهبيالتميميالواعظ،المعروفبابنالم ُْذهِبيمنأهلبغداد(.راوينا)(.األنسابللسمعاني/112/15،برقم 
)4011
)(11المنتظمالبنالجوزي/440-441/12(،برقم)4401
29

عتيق ! وانما كانت النسخة بخطه! كتبها بآخرة ،وليس بمحل للحجة( ،)1وقال ابن الجوزي معلقا على هذه

الجملة :أنها ّل توجب القدح فيه عند الفقهاء ،وانما يقدح بها عوام المحدثين( ،)2وتعقب ابن نقطة كالم

الخطيب –أيضا -فقال :لم ينبه الخطيب من أي مسند هي!  -يعني:األجزاء المستثناة من سماعه الصحيح

للمسند -ولو فعل ذلك لكان قد أتى بالفائدة! وقال –أيضا :-مسندي فضالة بن عبيد ،وعوف بن مالك ،لم
يكونا في كتاب أبي علي ! ،وكذلك أحاديث من مسند جابر بن عبداهلل لم توجد في نسخته! رواها الحراني

عن القطيعي! ولو كان يلحق اسمه كما زعم -يعني :الخطيب-؛ أللحق ما ذكرناه ،وقال ابن نقطة :والعجب

أن الخطيب يرد قوله بفعله؛ وذلك أنه قال " :إنه روى كتاب الزهد ألحمد من غير أصل وليس بمحل للحجة "،
()3
لت :ثم أشار ابن نقطة في كتابه على بعض روايات في -كتاب
ويروي عنه من الزهد في مصنفاته !!  .ق ه
الزهد -عن ابن المذهب! قد رواها الخطيب في تاريخه( ،)4ثم قال ابن نقطة :قال ]تلميذه[ الحافظ أبوالفضل

()5

ابن خيرون

في تاريخ وفيات شيوخه :ابن المذهب حدث عن ابن مالك بمسند أحمد ،ومحدث –أيضا -بزهد

أحمد ،سمعت منه الجميع ،وقال ابن نقطة :وكفاك بأبي الفضل بن خيرون ثقة ونبال ،قال الحافظ السلفي:
كان ابن خيرون يحيى بن معين وقته( )6اهـ ،.وقال الذهبي :الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بالمتقن،
وكذلك شيخه ابن مالك ،ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن وّل اإلسناد( ،)7وأقره ابن حجر في

اللسان( )8وقال الذهبي مرة :اإلمام ،العالم ،والواعظ ،مسند العراق( ،)9وأورده ابن حجر في الطبقة الثانية

()10

من

طبقات المدلسين( ،)11وقال ابن حجر :كان سماع ابن المذهب منه-يعني :ابن مالك أبوبكر القطيعي -لمسند

أحمد ،قبل اختالطه( ،)12وقال السلفي :سألت شجاعا الذهلي( ،)13عن ابن المذهب؛ فقال :كان شيخا عس ار في

الرواية ،وسمع الكثير ،ولم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية ،كأنه خلط في شئ من سماعه ،ثم قال السلفي:
كان مع عسره متكلما فيه! ألنه حدث بكتاب الزهد ألحمد بعد ما عدم أصله من غير أصله ،قلت :وقد رد ابن
نقطة على هذا الجرح كما ذكرت آنفا!.
)(1تاريخبغدادللخطيب/494/1(،برقم)4110
لالشيختقيالدينابندقيقالعيد:الحديثالصحيح:ومداره 
)(2المنتظمالبنالجوزي/440-441/12(،برقم)4401؛قلت :قا ا
بمقتضىأصولالفقهاءواألصوليينعلىصفةعدالةالراوي،العدالةال ُم ْش اترا طةفي اقبولالشهادةعلىماقُ ِررا منالفقه،فمنلمياقبال 
ً
المُرسالمنهم؛زادفيذلكأنيكونمسن ًدا،وزاداأاصحابُ
الحديثأناليكونشاذا،والمُعلَّ ًال،وفيهذينالشرطيننظرعلىمقتضى 
ماذ اهبالفقهاء!فإنكثيرً امنالعِللالتييُعلِّلبهاالمحدثونالحديثالتجريعلىأصولالفقهاء!(.اإلقتراحفيبياناإلصطالح /2/1،
ل-ابندقيق-فقال:قوله(إنكثيرً ا)يدلعلىأنمنالعِللمايجريعلىأصولالفقهاء،وهي 
الباباألول)؛وقلت :اعلَّقاابنحجرعلىقو ِ
ُ
العِللالقادِحة،وأمَّاالعللالتي ُي اعلِّلبهاكثيرمنالمحدثينوالتكونقادحةفكثيرة(.النكتالبنحجر/542/1،النوعاألول).قلت:وهنا 
روايةابنال ُم ْذ ِهبعنشيخهابنمالكفيهاعلةخفية!وهيكماذكرهاالخطيبآن ًفافيالترجمه.
) (3التقييدالبننقطة(،صفحة/544برقم)501
) (4تاريخبغدادللخطيب/101/0(،برقم)4201؛قلت:وروىعنهفيمواضعكثيرةفيتاريخه.
ا
هو:أحمدبنالحسنبنأحمدبنخ ْيرُون،أابوالفضلالبغداديالباقِالني،قالاالذهبيُّ :الحافظ،وذكرهالسمعانيفقال:ثقة،عدل ،
) (5قلت
متقنواسعالرواية،توفيَّ ()311هـ(.تاريخاإلسالم/290/10،برقم )520
) (6التقييدالبننقطة(،صفحة/544برقم)501
)(7ميزاناإلعتدال215-210/1(،برقم)1912
)(8لسانالميزان/132/1(،برقم)314
)(9سيرأعالمالنبالء/130/10(،برقم )343
)(10الطبقةالثانيةفيمراتبالمدلسينعندابنحجر:مناحتملاألئمةتدليسهوأخرجوالهفيالصحيحالمامتهوقلةتدليسهفيجنبما 
َّ
روى،أوكاناليدلسإالعنثقة(.تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر)14/1،

)(11المصدرنفسه )59/1(،
)(12لسانالميزان/132/1(،برقم)314
) (13هو:اإلمام،المحدث،الثقة،الحافظ،المفيد،أبوغالبالذهلي.قالهالذهبيُّ (.سيرأعالمالنبالء/422/19،برقم)510
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عي(-)1راوي مسند أحمد)362(-هـ .صدوق قد هيخطىء ،اختلط
 )3أحمد بن جعفر بن مالك ،أبوبكر القطي ُّ
بآخرة(.)2
وثقه الدارقطني( ،)3والحاكم( ،)4والبرقاني( ،)5وزاد الحاكم :مأمون ،وزاد البرقاني :غرقت قطعة من كتبه؛
فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه!! فغمزوه ألجل ذلك ! وكنت شديد التنقير والتنفير عنه حتى
تبين عندي أنه صدوق ّل يشك في سماعه( ،)6وقال الخطيب :كان بعض كتبه غرق فاستحدث نسخها من

كتاب لم يكن فيه سماعه ،فغمزه الناس ،إّل أنا لم نر أحدا امتنع من الرواية عنه ،وّل ترك اّلحتجاج به(،)7
وقال الذهبي :الشيخ ،العالم ،المحدث ،مسند الوقت( ،)8صالح( ،)9صدوق في نفسه ،مقبول ،تغير قليال(،)10

وقال ابن أبي الفوارس( :)11لم يكن في الحديث بذاك ،وله في بعض مسند أحمد أصول فيها نظر!( ،)12وقال
مستور،
ا
ابن حجر :كان سماع ابن المذهب منه لمسند أحمد ،قبل اختالطه( ،)13وقال الحسن بن الفرات :كان

صاحب سنة ،إّل أنه خلط في آخر عمره ،وكف بصره ،وخرف ،حتى كان ّل يعرف شيئا مما يق أر عليه(،)14
وقال الذهبي معقبا على هذه العبارة :هذا القول غلو واسراف ،وقد كان أبوبكر أسند أهل زمانه( ،)15وقال ابن

تغري بردي :كان مسند العراق في زمانه( ،)16وقلت :الظاهر من قول الذهبي فيه( :ليس بالمتقن) في ترجمة

ابن المذهب ،أنه ليس بالمتقن في بعض مروياته ! ويؤكد هذا ما قاله الخطيب آنفا عنه في ذلك ! ولهذا قال

الذهبي بعدها( :ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن وّل اإلسناد) ،فالذهبي لم يقل عنه ليس
بمتقن ! واّل ّلحتمل الكالم تضعيفه !! وّلشتمل عدم اإلتقان في جميع مروياته !! لكن الذهبي دافع عنه

وقال(:كان أسند أهل زمانه) ،وأثنى عليه مع من أثنوا ،ولكن الحافظ ابن حجر قال :وانكار الذهبي على ابن
الفرات عجيب ! فإنه لم ينفرد بذلك؛ فقد حكى الخطيب في ترجمة أحمد بن أحمد المسيبي يقول :قدمت بغداد

وأبوبكر بن مالك حي وكان مقصودنا درس الفقه والفرائض فقال لنا ابن اللبان الفرضيّ :ل تذهبوا إلى ابن

) (1ال اقطِ يْعي:بفتحالقافوكسرالطاءالمهملةوسكونالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتينوفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىالقَ ِط ْيعة ،
وهيمواضعوقطائعفيمحالمتفرقةببغداد،والمشهوربهذهالنسبةالمحدثأبوبكرأحمدال اقطِ يْعي،منقطيعةالدقيقمحلةفيأعلى 
غربيبغداد(راوينا)( .األنسابللسمعاني/313/10،برقم )4500
)(2راجعتقسيمالعالئيللمختلطبآخرهفيترجمة(سعيدبنعبدالعزيز،أبومحمدال ات ُنوخِيُّ) سيأتي معنا فيالحديث()9
)(3سؤاالتالسلميللدارقطني)13/90/1(،
)(4ميزاناإلعتدال/10/1(،برقم)450
) (5قالالذهبيهو:اإلمام،العالمة،الفقيه،الحافظ،الثبت،شيخالفقهاءوالمحدثين،أبوبكرأحمدبنمحمدبنأحمدبنغالبالخوارزمي ،
ثمالبرقاني،ال َّشافِعي-،صاحبالتصانيف.-انظر(:سيرأعالمالنبالء/313/10،برقم )401
)(6لسانالميزان/132/1(،برقم)314
) (7تاريخبغدادللخطيب/11/2(،برقم)1911
)(8سيرأعالمالنبالء)134/510/11(،
)(9العبرللذهبي)151/5(،
) (10ميزاناإلعتدال/10/1(،برقم)450
) (11قال الذهبي هو:اإلمام،الحافظ،المحقق،الرحال،أابوالفتحمحمدبنأحمدبنمحمدبنفارسابنأبيالفوارس،توفي()315هـ.انظر :
(سيرأعالمالنبالء/554/10،برقم )144
)(12لسانالميزان/132/1(،برقم)314
)(13المصدرنفسه.
)(14تاريخبغدادللخطيب/111/2(،برقم)1911
)(15ميزاناإلعتدال/11/1(،برقم)450
)(16النجومالزاهرةلتغريبردي)145/3(،
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مالك؛ فإنه قد ضعف ،واختل ،ومنعت ابني السماع منه ،قال :فلم يذهب إليه( ،)1وقلت :فالحافظ يؤكد أنه

اختلط في آخر عمره؛ فلقد أقر ابن الفرات على قوله ،وقال عن سماع ابن المذهب منه كان (قبل اختالطه).
 )2عبداهلل بن أحمد بن حنبل بن هالل الشيبان ُّي ،أبوعبدالرحمن ()012هـ .ثقة ثبت(.س)
متفق على توثيقه(.)2
بن محمد بن حنبل بن ٍ
ي()029( )3هـ .إمام حجة.
)5
باني ،أبوعبداهلل المروز ُّ
هالل الشي ُّ
ه
أحمد ه
متفق على إمامته(.)4
المقرىء ،المك ُّي()093هـ( .)5ثقة له أفراد( .ع)
 )6عبداهلل بن يزيد ،أبوعبدالرحمن ه

وثقه النسائي( ،)6والخليلي( ،)7والذهبي( ،)8وابن حجر( ،)9وزاد :الخليلي :حديثه عن الثقات يحتج به ،ويتفرد
بأحاديث ،وزاد ابن حجر :فاضل ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)10وقال أبوحاتم :صدوق(.)11

ي()969( )14هـ( .)15ثقة ثبت(.ع)
 )3سعيد بن أبي أيوب ،أبويحيى بن مقالص( ،)12ال هخزاع ُّي( ،)13المصر ُّ

وثقه ابن سعد( ،)16وابن معين( ،)17والذهبي ( ،)18وابن حجر( ،)19وزاد ابن سعد وابن حجر :ثبت ،وقال أحمد:
ليس به بأس( ،)20وزاد الذهبي :اإلمام ،الحافظ.

)(1لسانالميزان/132/1(،برقم)314
)(2سيرأعالمالنبالء/211/14(،برقم)520
)(3ال امرْ وا زي:بفتحالميموالواوبينهماالراءالساكنةوفيآخرهاالزاى،هذهالنسبةإلى َمرْ و الشاهجانوهي:أشهرمدنخرسان .
(األنسابللسمعاني/500/15،برقم)4039؛(معجمالبلدانلياقوت)115/2،
)(4سيرأعالمالنبالء/100/11(،برقم)01
)(5الكاشفللذهبي/109/1(،برقم)4013
)(6تهذيبالكمال/454/11(،برقم)4111
)(7اإلرشادللخليلي)414/1(،
)(8الكاشفللذهبي/109/1(،برقم)4013
)(9تقريبالتهذيب(،صفحة/440برقم)4012
)(10الثقاتالبنحبان/435/1(،برقم)14015
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/501/2(،برقم )949
ْ
) (12ال ِم ْقالصى :بكسر الميم ،وسكون القاف ،بعدهما الالم ألف ،وفي آخرها الصاد المهملة ،هذه النسبة إلى ِمقالص ،وهي قرية من قرى
جرجان .وجرجان اليوم :إحدى المدن الشهيرة في إيران .انظر( :النساب للسمعاني /501/15 ،برقم )4914؛(الويكيبيديا ،الموسوعة
الحرة).
) (13ال ُخ ازاعى:بضمالخاءالمعجمةوفتحالزاى/وفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىخزاعة(.األنسابللسمعاني/111/2،برقم 
)1413
) (14المِصْ ِري:بكسرالميم،وسكونالصاد،وكسرالراءالمهملتين،هذهالنسبةإلىمِصْ ِروديارها( .المصدرنفسه/511/15،برقم )4111
)(15تهذيبالكمال/435/10(،برقم)5531
)(16الطبقاتالكبرىالبنسعد/420/0(،برقم)3010
) (17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/3(،برقم)500
)(18سيرأعالمالنبالء/55/0(،برقم)1
)(19تقريبالتهذيب(،صفحة/544برقم)5503
)((20بحرالدمالبنعبدالهادي/11/1،برقم)421؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/3،برقم)500
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()1
المدني()921هـ( .)2ثقة ،إل عن سعيد المق هبري( )3ف همضطرب.م()2
القرشي ،أبوعبداهلل
 )2همحمد بن عجالن
ُّ
ُّ
وثقه ابن عيينة( ،)4وابن معين( ،)5وأحمد( ،)6وابن سعد( ،)7وأبوزرعة( ،)8وزاد ابن سعد :كثير الحديث ،عابدا،

ناسكا ،فقيها ،وقال الذهبي مرة :إمام صدوق مشهور( ،)9وقال المروذي :سألت أحمد عن ابن عجالن؛ قال:

"ثقة" ،قلت :إن يحيى قد ضعفه؛ قال" :كان ثقة ،إنما اضطرب عليه حديث سعيد المقبري! كان عن رجل

جعل يصيره عن أبي هريرة– .)10("-هقلت :بعد استقراء أقوال ما ذكرت من النقاد ،وما اكتفيت باإلطالع
على أقوالهم دون تدوينها هنا؛ فإن اّلضطراب الذي وقع فيه ابن عجالن في حديثه عن سعيد المقبري هو

فيما قاله يحيى بن سعيد؛ حيث قال " :لم يقف ابن عجالن يعني على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي
هريرة – -فتركها؛ فكان يقول :سعيد المقبري ،عن أبي هريرة – -ترك أباه !"( ،)11وقال أحمد –أيضا:-

أصح الناس حديثا عن سعيد المقبري؛ ليث بن سعد؛ يفصل ما روى عن أبي هريرة – -وما عن أبيه ،عن
أبي هريرة – -هو ثبت في حديثه جدا(.)12
()13
المدني ،من الرابعة( .)15( )14ثقة .م()2
 )1القعقاع بن حكيم الكنان ُّي
ُّ
وثقه ابن معين( ،)16وأحمد( ،)17وابن حجر( ،)18وقال أبوحاتم :ليس في حديثه بأس( ،)19وذكره ابن حبان في

الثقات( ،)20وقال البخاري :سمع جابر بن عبداهلل ،وأبا صالح(.)21
()22
ات
ان  ،الزي ه
 )92ذكوان بن عبداهلل ،أبوصالح السم ه

()23

()929هـ .ثقة ثبت تابعي((.)24ع)

) (1ال اعجْ الني:بفتحالعينالمهملةوسكونالجيموفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبنىال اعجْ الن(.األنسابللسمعاني/533/9،برقم )5015
)(2تهذيبالكمال/101/51(،برقم)2315
) (3قالالذهبيهو:اإلمام،المحدث،الثقة،أبوسعدسعيدبنأبيسعيدكيسانالليثيموالهم،المدني،المقبري،حدثعنأبيه،وعنأبي 
هريرة(.سيرأعالمالنبالء/511/2،برقم )11
)(4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم)32/1(،؛و()39/1
)(5المصدرنفسه)32/1(،؛و()39/1
)((6العللألحمدروايةالمروذي/505/1،برقم)100؛(المصدرنفسه/00/1،برقم)122
) (7الطبقاتالكبرىالبنسعد/340/2(،برقم )1513
)(8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم)32/1(،؛(المصدرنفسه)39/1،
) (9ميزاناإلعتدال/311/4(،برقم)0941
)(10العللألحمدروايةالمروذي/00/1(،برقم)122
) (11العللألحمدروايةابنهعبدهللا/420/1(،برقم)121
) (12المصدرنفسه/420/1(،برقم)129
) (13ال ِك انانِي :بكسرالكافوفتحالنونوكسرالنونالثانية،هذهالنسبةإلىعدةمنالقبائل(.األنسابللسمعاني/120/11،برقم )4301
س ام ابنحجرفي(تقريبالتهذيب)،الرواةإلىاثنتيعشرةطبقات،فالطبقةالرابعةعنده:طبقةجلروايتهمعنكبارالتابعين 
) (14قلت:لقداق َّ
كالزهريوقتادة.
)((15تهذيبالكمال/154/14،برقم)3111؛(تهذيبالتهذيب/414/1،برقم)111؛(تقريبالتهذيب،صفحة/321برقم )2221
)(16تاريخابنمعين،روايةالدارمي(،صفحة/194برقم )009
) (17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/141/0(،برقم )013
)(18تقريبالتهذيب(،صفحة/321برقم)2221
)(19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/141/0(،برقم)013
)(20الثقاتالبنحبان/454/2(،برقم )2020
)(21التاريخالكبيرللبخاري/111/0(،برقم)142
)(22ال اسمَّان:بفتحالسينالمهملةوتشديدالميموفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبيعالسمن(.األنسابللسمعاني/501/0،برقم)5131
)(23الزيات:بفتحالزايوتشديدالياء،نسبةإلىبيعالزيت،كانيجلبالسمنإلىالكوفةمنالمدينةويبيعهوالزيت–أيضا-فنسبإلى 
ذلك(.المصدرنفسه).
) (24تهذيبالكمال/214/1(،برقم)1113؛(األنسابللسمعاني/501/0،برقم)5131
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وثقه ابن معين( ،)1وأحمد( ،)2وأبوزرعة( ،)3والسمعاني( ،)4وابن حجر( ،)5وزاد أحمد مؤكدا :ثقة ،وزاد أبوزرعة:

مستقيم الحديث ،وزاد السمعاني :من التابعين ،وزاد ابن حجر :ثبت ،وذكره بن حبان في الثقات(.)6
درجة الطريق التاسع:

في اإلسناد ابن المذهب صدوق قد يخطىء ،وأبوبكر القطيعي صدوق قد يخطىء ،اختلط بآخره ،وفيه محمد

ابن عجالن ثقة ،إّل عن سعيد المقبري فمضطرب.
الطريق العاشر:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرناه أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوبكر محمد بن هبة اهلل الطبري ،أنا أبوالحسين بن الفضل ،أنا عبداهلل
بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان( ،)7نا عبداهلل بن يوسف ،نا يحيى بن حمزة ،حدثني أبوعلقمة نصر ابن علقمة
الحضرمي ،من أهل حمص( ،)8أن عمير بن األسود ،وكثير بن الحضرمي قاّل :إن أبا هريرة --وابن
السمط  --كانا يقوّلن("-:)9الحديث" .-به نحوه ،مع زيادة (هم أهل الشام)  ،ودون ذكر(أسماء المدن).
رجال الطريق العاشر:
دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسم بن السمرقن ُّ
ي ،الال لكائ ُّي
 )0محمد بن هبة اهلل بن الحسن ،أبوبكر الطبر ُّ
وثقه السمعاني( ،)12ابن الجوزي( ،)13والذهبي( ،)14وزاد السمعاني :كان شيخا مأمونا صدوقا ،وقال ابن الصالح:
()10

()230هـ( .)11ثقة.

كثير السماع ،واسع الرواية صدوق مأمون(.)15

)(1الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم(/320/4برقم )5049
)(2العللألحمد،روايةابنهعبدهللا/111/4(،برقم)3054
)(3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم(/320/4برقم )5049
)(4األنسابللسمعاني/501/0(،برقم)5131
)(5تقريبالتهذيب(،صفحة/504برقم)1131
)(6الثقاتالبنحبان/551/3(،برقم)5111
ا
)(7قلتهو:يعقوببنسفيانالفسوي-صاحبكتابالمعرفةوالتاريخ-أخرجالحديثفيكتابهوبسندهمنحديثأبيهريرة(.المعرفة 
والتاريخ)591/5،
حمْصوحلبابنيمهر 
حمْصوحلبب ِ
حمْصْ بكسرالحاءوسكونالميموالصادغيرالمنقوطة،بلدةمنبالدالشام،وسميت ِ
حمْصِ ىِ :
) (8ال ِ
ابنحيصبنحاببنمكنفمنبنىعمليقألنهمابنياالبلدينفنسباإليهما(األنسابللسمعاني/531/3،برقم )1511
)(9تاريخدمشق)521/1(،
)(10الالالا اكائي:بفتحالالمألفوالالموالكافبعدهااأللفوفيآخرهاالياءآخرالحروف،هذهالنسبةإلىبيعاللوالك،وهيالتيتلبسفي 
األرجل(.األنسابللسمعاني/329/14،برقم )2511
)((11سيرأعالمالنبالء/331/11،برقم)540؛(الوافيبالوفياتللصفدي/101/2،برقم)4
) (12األنسابللسمعاني/310-329/14،برقم)2511
) (13المنتظمالبنالجوزي/500/11(،برقم)4201
) (14تاريخاإلسالم/01/45(،برقم)21
) (15طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/500/3(،برقم)425
13

()1
ي ()295هـ( .)2ثقة.
 )3محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان المتُّوث ُّي  ،البغداذ ّ

وثقه الخطيب( ،)3وابن الجوزي( ،)4والذهبي( ،)5وابن العماد( ،)6وزاد الذهبي :وهو مجمع على ثقته ،وقال مرة:

الشيخ العالم المسند(.)7
()8
ي()323( )9هـ( .)10ثقة.
سي ،النحو ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن هد هرستهوية  ،أبومحمد الفار ُّ

وثقه ابن مندة( ،)11والحسين بن عثمان الشيرازي( ،)12والذهبي( ،)13وزاد الذهبي :اإلمام ،العالمة ،شيخ النحو،
قدر من أن
وضعفه الاللكائي هبة اهلل ،وقال :إنه كذب! ودافع عنه الخطيب البغدادي وقال :كان أرفع ا

يكذب

()14

وي(-)15صاحب المعرفة والتاريخ)033(-هـ .ثقة حافظ.
سى ،الفس ُّ
 )5يعقوب بن سفيان الفار ُّ
متفق على توثيقه(.)16

 )6عبداهلل بن يوسف ،أبومحمد الدمشق ُّي ،التنيس ُّي
متفق على توثيقه(.)18

()17

ي .-ثقة همتقن(.خ د ت س)
()092هـ -شيخ البخار ّ

) (1ال ام ُّتوثي:بفتحالميم،وضمالتاءالمشددةثالثالحروف،وفيآخرهاالثاءالمثلثة،هذهالنسبةإلى َمتّوث،وهيبلدةبينقرقوب-في 
بصرةالعراق-وكوراألهواز-فيإيران.-انظر(:األنسابللسمعاني/10/15،برقم)4145؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)((2تاريخبغدادللخطيب/33/4،برقم)110؛(المنتظمالبنالجوزي)119/12،؛(التقييدالبننقطة،صفحة/15برقم)32
)(3تاريخبغدادللخطيب/33/4(،برقم)110
)(4المنتظمالبنالجوزي/119/12(،برقم)4142
)((5تاريخاإلسالم/515/9،برقم)551؛(سيرأعالمالنبالء/441/10،برقم)505
) (6شذراتالذهبالبنالعماد)10-09/2(،
) (7سيرأعالمالنبالء/441/10(،برقم)505
)(8ال ُدرُسْ ُت ْويى:بضمالدالالمهملةوالراءوسكونالسينالمهملةوضمالتاءثالثالحروفوفيآخرهاالواو،هذهالنسبةإلى ُدرُسْ ُتوْيه،وهو 
اسمرجل(.األنسابللسمعاني/441/2(،برقم)1213
) (9نسبةإلىعلمالنحو؛فهوصاحبكتاباإلرشادفيالنحو.انظر(:تاريخبغدادللخطيب/12/11،برقم )3991
) (10تاريخبغدادللخطيب/12/11(،برقم)3991
) (11تاريخبغدادللخطيب/12/11(،برقم )3991
)(12المصدرنفسه.
) (13سيرأعالمالنبالء/241/12(،برقم )409
)(14اُنظر(:تاريخبغدادللخطيب/12/11،برقم)3991؛(سيرأعالمالنبالء/241/12،برقم )409
)(15ال افساوى:بفتحالفاءوالسين،هذهالنسبةإلىفسا،وهيبلدةمنبالدفارسيقاللها:بسا(.األنسابللسمعاني/555/10،برقم )4015
) (16انظر(:الكاشفللذهبي/493/5،برقم)1411؛(تقريبالتهذيب،صفحة/101برقم)0110؛(شذراتالذهبالبنالعماد/50/1،برقم 
)1؛(تاريخدمشق/111/03(،برقم)10151؛(تاريخدمشق/111/03،برقم)10151؛(الثقاتالبنحبان/510/9،برقم)11303؛ 
(مشيخةالنسائيللنسائي،صفحة/104برقم)531
)(17التِ ِّن ِيسِ ي:تنيسبكسرالتاءالمنقوطةباثنتينمنفوقوكسرالنونالمشددةوالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتهاوالسينغيرالمعجمة،بلدة 
منبالدديارمصر(.األنسابللسمعاني/91/4،برقم)033
)((18تهذيبالكمال/444/11،برقم)4104؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/502/2،برقم)911؛(تاريخالثقاتللعجلي،صفحة /513
برقم)914؛(سننالدارقطني/99/5،برقم)1510؛(اإلرشادللخليلي)515/1،؛(تقريبالتهذيب،صفحة/440برقم)4051؛(تاريخ 
دمشق/495/44،برقم)4132؛(المنتظمالبنالجوزي/401/12،برقم )4511
12

 )3يحيى بن حمزة بن واق ٍد الحضرم ُّي( ،)1أبوعبدالرحمن البتله ُّي( )2الدمشقي()923هـ( .)3ثقة هرمي بالقدر(.)4

وثقه ابن معين( ،)5وابن المديني( ،)6ودحيم( ،)7والعجلي( ،)8وأبوداود( ،)9والفسوي( ،)10والنسائي ،والذهبي(،)11
وابن حجر( ،)12وزاد ابن حجر :رمي بالقدر ،وقال ابن سعد :كان كثير الحديث صالحا( ،)13وقال أحمد :ليس
به بأس( ،)14وقال أبوحاتم :صدوق( ،)15وزاد ابن معين ،وأبوداود :كان قدريا ،وقال ابن معين مرة :يرمى
بالقدر(.)16

صي ()922هـ( .)17ثقة(.س ق)
رمي ،أ هبوعلقمة الحم ُّ
 )2نصر بن علقمة الحض ُّ
وثقه دحيم( ،)18وأبوزرعة( ،)19والنسائي( ،)20والذهبي( ،)21والهيثمي( ،)22وذكره ابن حبان في الثقات( ،)23وقال ابن

()25
()24
لت :وقد روى عنه مجموعة من الثقات ،ولم أقف على
حجر :مقبول  ،وذكره البخاري وسكت عنه  ،هق ه
سبب يستدعي قول ابن حجر عنه–مقبول !!-وقد وثقه ثلة من األئمة! ،ووثقه أصحاب التحرير ،وقالواّ :ل

نعلم فيه جرحا(.)26
سي ،الحمص ُّي
 )1هعمير بن األسود ،هيقال عمرو ،أبوعياض الع ّن ُّ

()27

()933هـ

()28

ثقة عابد(.خ م د س ق).

)(1الحا ضْ را مى:بفتحالحاءالمهملةوسكونالضادالمنقوطةوفتحالراء،هذهالنسبةإلىحضر موتوهيمنبالداليمنمنأقصاها .
(األنسابللسمعاني/109/3،برقم.)1110
( )2ال اب ات ْلهْيُّ :بفتحالباءوالتاءوتسكينالالمثمبالهاء-نسبةإلىبيتلهيامنأعمالدمشق(.اللبابالبناألثير .)119/1،
()3تاريخمدينةدمشق.)152/13(،
()4قلت:راجعترجمةمحمدبنعايذالدمشقيصفحة()20لمعرفةالقدريةوحكمالراويالمتلبسبذلكأورميبالقدركراوينا.
()5تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/141برقم .)351
)(6سؤاالتابنأبيشيبةالبنالمديني/110/1(،برقم)540
)(7العبرللذهبي)555/1(،
()8تاريخالثقاتللعجلي/300/1(،برقم.)1101
()9تهذيبالكمال/515/41(،برقم.)1111
)(10المعرفةوالتاريخللفسوي)329/5(،
()11سيرأعالمالنبالء/423/1(،برقم.)99
()12تقريبالتهذيب(،صفحة/219برقم)0241
()13الطبقاتالكبيرالبنسعد/452/0(،برقم)4911
)(14العللألحمدروايةالمروذي/41/1(،برقم)0
()15الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/140/9(،برقم.)210
)(16الضعفاءالكبيرللعقيلي/490/3(،برقم)5011
()17تهذيبالكمال/424/59(،برقم )1303
()18دحيمهو:عبدالرحمنبنإبراهيمالدمشقي(.تهذيبالكمال/423/59،برقم)1303؛(تاريخاإلسالم/031/4،برقم )591
)(19تاريخاإلسالم/031/4(،برقم)591
)(20خالصةتذهيبتهذيبالكمالللساعدياليمني)301/1(،
()21الكاشفللذهبي/419/5(،برقم.)2110
) (22مجمعالزوائدللهيثمي/515/1(،برقم )10413
()23الثقاتالبنحبان/241/0(،برقم.)11424
()24تقريبالتهذيب(،صفحة/290برقم.)0111
)(25التاريخالكبيرللبخاري/105/1(،برقم)5435
) (26تحريرتقريبالتهذيب/14/3(،برقم )0111
)((27تاريخاإلسالم/112/5،برقم)11؛(تهذيبالكمال/234/51،برقم)3450
)(28األنسابللسمعاني/492/9(،برقم)5152
11

وزد أحمد :شامي،
وثقه ابن سعد( ،)1وأحمد( ،)2والعجلي( ،)3وابن حجر( ،)4وزاد ابن سعد :كان قليل الحديث ،ا
تابعي ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)5وقال المزي :أحد عباد أهل الشام وزهادهم( ،)6وقال الذهبي :كان من

سادة التابعين دينا وورعا( ،)7وقال :توفي :في خالفة عبدالملك بن مروان( ،)8وقال ابن حجر :مخضرم(،)9
عابد ،من كبار التابعين ،مات في خالفة معاوية(.)10
()11

()13

()26هـ( .)12ثقة هيرسل)2(.

رمي ،أبوشجرة الحمص ُّى
 )92كثير بن مرة الحض ُّ
وثقه ابن سعد( ،)14والعجلي( ،)15وابن حجر( ،)16وزاد العجلي :تابعي ،وزاد ابن حجر :وهم من عده في
الصحابة ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)17وقال البخاري :قال أبومسهر :أدرك كثير بن مرة عبدالملك بن

مروان( ،)19(،)18وقال الذهبي :اإلمام ،الحجة ،أرسل عن النبي-ﷺ ،-عداده في المخضرمين ،ومات

مع أبي أمامة الباهلي ،أو قبله -رحمه اهلل ،-وقال ابن خراش :صدوق ،وقال النسائيّ :ل بأس به(،)20

وقال البخاري :قال يزيد بن أبي حبيب :أدرك كثير سبعين بدريا(.)21

ُّ )99
ي
ويقال أبوالسمط الكند ُّ
الشرحبيل بن السمط ،أبويزيد ،ه

()22

()36هـ( .)23صحابي .م(.)2

)(1الطبقاتالكبرىالبنسعد/400/0(،برقم)4111
)(2تاريخدمشق/311-300/32(،برقم)2414
)(3تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/415برقم)1531
)(4تقريبالتهذيب(،صفحة/311برقم)3919
)(5الثقاتالبنحبان/524/2(،برقم)3015
)(6تهذيبالكمال/234/51(،برقم)3450
)(7سيرأعالمالنبالء/09/3(،برقم)51
)(8المصدرنفسه .
) (9المخضرم:هومنأدركالجاهليةواإلسالمولكنهلميرالنبي-ﷺ-مؤمناًبه،فمنذلكمثالًرجالًأسلمعلىعهدرسول 
هللا-ﷺ-ولكنهلميلتقبرسولهللا-ﷺ-لبُعْ دمسافةعنهأولعذرآخر.انظر(:تقريبالتهذيب،الطبقةالثانيةعندابنحجر)؛ 
قلت:فالمخضرممنالتابعين .
)(10تقريبالتهذيب(،صفحة/311برقم)3919
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/120/0(،برقم )105
)(12قُلت:ماتأبوأُمامةالباهليسنة()11هـ(.تاريخدمشق/21-20/53،برقم)5100
)(13تهذيبالكمال/121/53(،برقم )3914
)(14الطبقاتالكبرىالبنسعد/411/0(،برقم )4144
)(15تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/490برقم)1310
)(16تقريبالتهذيب(،صفحة/310برقم )2141
)(17الثقاتالبنحبان/445/2(،برقم )2013
ُ
ا
) (18قالالذهبيهو:عبدالملكبنمروانبنالحكمبنأبيالعاصبنأميةاألموي،الخليفة،الفقيه،أبوالوليداألموي،ولدسنة 
()51هـ،وتوفيسنة()11هـ(.سيرأعالمالنبالء/531/3،برقم )19
) (19التاريخاألوسطللبخاري/190/1(،برقم )191
)(20سيرأعالمالنبالء/31/3(،برقم)11
)(21التاريخالكبيرللبخاري/501/0(،برقم )900
)(22ال ِك ْندي:بكسرالكافوسكونالنونوفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىكندة،وهيقبيلةمشهورةمناليمنتفرقتفي 
البالد(.األنسابللسمعاني/111/11،برقم)4319
)((23تهذيبالكمال/311/15،برقم)5011؛(الطبقاتالكبرى-متممالصحابة-الطبقةالرابعةص)110:
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وثقه النسائي( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال البخاري :له صحبة ،صلى عليه حبيب بن

مسلمة( ،)3وقال الذهبي :له صحبة ورواية( ،)4وقال ابن عساكر :يقال إن له صحبة ،ويقال ّل صحبة
له ،وقال أبوالحسن بن سميع( :)5في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام ،وقال الحاكم الكبير( :)6له صحبة

من النبي-ﷺ -كان على حمص عداده في الشاميين( ،)7وقال ابن حجر :مختلف في صحبته ،وقال –

أيضا :-ذكره ابن حبان

()8

في الصحابة ،قال ابن حجر :ثم أعاده ابن حبان في ثقات التابعين( ،)9وذكره ابن

السكن ،وابن زبر( ،)10في الصحابة ،وقال ابن سعد :جاهلي إسالمي وفد إلى النبي-ﷺ -وشهد القادسية
وافتتح حمص( ،)11وعمل عليها لمعاوية( ،)12وقال ابن حجر مرة :وله رواية عن عمر ،وكعب بن مرة ،وعبادة

وغيرهم( ،)13وذكر خليفة أنه كان عامال لمعاوية على حمص نحوا من عشرين سنة ،وقال ابن عبدالبر شهد

صفين مع معاوية(.)14

درجة الطريق العاشر:
صحيح جميع رواته ثقات ،وثبت اإلصال بينهم.
الطريق الحادي عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

) (1تهذيبالتهذيب/455/3(،برقم )213
)(2الثقاتالبنحبان/110/4(،برقم )150
)(3التاريخالكبيرللبخاري/531/3(،برقم)5191؛قلت:وحبيبهذاهو:حبيببنمسلمةبنمالكالقرشيالفهري،قال 
الذهبيُّ :له:صحبة،وروايةيسيرة،توفيَّ ()35هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء/111/4،برقم)40
)(4سيرأعالمالنبالء(،راشدون)511،
)(5قالالذهبيُّهو:اإلمام،الحافظ،المتقن،محمودبنإبراهيمبنمحمدبنعيسىبْنالقاسمبن ُس اميْع،أبوالحسنال ِّدمشقيُّ ،مؤلف 
كتاب(الطبقات)،توفيَّ ()529هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/515/1،برقم)241؛(سيرأعالمالنبالء/22/14،برقم )35
) (6قالالذهبيهو:اإلمام،الحافظ،العالمة،الثبت،محدثخراسان،محمدبنمحمدبنأحمدبنإسحاقالنيسابوري،الكرابيسي،الحاكم 
الكبير،مؤلفكتاب(الكنى)توفيسنة()431هـ(.سيرأعالمالنبالء/400/11،برقم.)510قُ ُ
لت:هوشيخالحاكمصاحبالمستدرك .
انظر(:المصدرنفسه).
)(7تاريخدمشق/322/55(،برقم)5051
)(8الثقاتالبنحبان/110/4(،برقم )150
)(9المصدرنفسه/413/3(،برقم)4411
هو:اإلمام،المحدث،رئيسدمشق،أبوزبْرعبدهللابنالعالءابْنُ ا
ا
ْر الرا باعيُّ،الدمشقي(.سيرأعالمالنبالء/420/0،برقم 
زب ٍ
) (10قالالذهبي
)140
)(11تهذيبالتهذيب/455/3(،برقم )213
)((12تقريبالتهذيب،صفحة/512برقم )5011
)(13اإلصابةفيتمييزالصحابة/510/4(،برقم )4119
)(14تهذيبالتهذيب/455/3(،برقم )213موقعة صفين هيالمعركةالتيوقعتبينجيش عليبنأبيطالب وجيش معاويةبنأبيسفيان-
رضيهللاعنهما-فيشهرصفرسنة  37هـ،بعد موقعةالجمل بسنةتقريبا.على الحدودالسوريةالعراقية والتيانتهتبعمليةالتحكيمفي
شهررمضانمنسنةسبعوثالثينللهجرة.انظر(:تاريخخليفةبنالخياط،صفحة)191؛(البدايةوالنهايةالبنكثير،فصلفيوقعة
صفين )525/0،
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وأخبرناه أبوغالب شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي ،في آثاره( ،)1أنا أبومحمد الجوهري ،بقراءة أبي بكر
الخطيب( ،)2أنا محمد بن المظفر ،نا محمد بن محمد بن سليمان ،نا شيبان ،نا الصعق ،نا سيار( ،)3عن

جبير( ،)4عن أبي هريرة  --قال :قال رسول اهلل -ﷺ" : -الحديث"( .)5نحوه ،وزاد( :أكثرهم أهل

الشام).
رجال الطريق الحادي عشر:

()6
 )9شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين ،أبوغالب ُّ
ي()523( )7هـ( .)8ثقة ثبت.
السهرورد ُّ
الذه ُّ
لي  ،ه
وثقه ابن الجوزي( ،)9والذهبي( ،)10والصفدي( ،)11وعبدالوهاب األنماطي( ،)12وزاد ابن الجوزي :كتب الكثير،

وكان مأمونا ،ثبتا ،فهما ،وزاد الذهبي :اإلمام ،المحدث ،الحافظ ،وزاد األنماطي :سديد السيرة ،وقال ابن
ناصر الدين :حافظ ،عمدة ،إمام(.)13

()14
ي()252هـ( .)16ثقة.
عي( ،)15البغداد ُّ
 )0الحسن بن علي بن محمد ،أبومحمد الجوهر ُّ
المقن ُّ
ي  ،ه

وثقه الخطيب( ،)17والسمعاني( ،)18وقال :أمين ،كثير السماع ،وكذا قال الخطيب( ،)19وزاد الخطيب :كتبنا

عنه ،وقال الصفدي :مسند العراق ،بل مسند الدنيا في عصره( ،)20وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،المحدث،

) (1قلت :أثبتمحققتاريخدمشقفيالحاشيةأنمافيالمطبوعههو]فيكتابه[(.تاريخدمشق)521/1،
) (2قلت :هو الخطيب البغدادي ،وقد كان ال َجوْ ه َِريُّ والخطيب قرينان أخذا عن شيخهما محمد بن المظفر ،وكان الخطيب هو الذي يقرأ في
هذا المجلس،كماهوواضحفياإلسناد.
) (3قلت :فياألصلسنان،والصوابماأثبته.انظر(:تاريخدمشق)529/1،؛(تهذيبالكمال412/15،برقم)5101
) (4قلت:أثبتابنحجرفيالتقريب:جبربنعبيدة،وقال:ويقالجبيربنعبدة.انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة/140برقم)195
)(5تاريخدمشق)521/1(،
)ُّ (6
الذهْ لى:بضمالذالالمعجمةوسكونالهاءوفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىقبيلةمعروفةوهوذهلبنثعلبة،وإلىذهلبنشيبان ،
ومنهاسماكابنحربالذهلي(.األنسابللسمعاني/51/1،برقم )1001
) (7ال ُس ْهرا اوردى:بضمالسينالمهملةوسكونالهاءوفتحالراءوالواووسكونالراءاألخرىوفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلى 
س ْه َر َورد،وهيبلدةعندزنجان(.األنسابللسمعاني/400/0،برقم،)5511وزنجان:مدينة إيرانيةتقعشمالغربالبالد(.الويكيبيديا ،
الموسوعةالحرة) 
)(8المنتظمالبنالجوزي/143/10(،برقم)4111
)(9المصدرنفسه.
)(10سيرأعالمالنبالء/422/19(،برقم )510
)(11الوافيبالوفياتللصفدي/11/11(،برقم)4
)(12سيرأعالمالنبالء/422/19(،برقم )510
)(13شذراتالذهبالبنالعماد/50/1(،سنةسبعوخمسمائة)
)(14الجا ْوه ِاري:بفتحالجيموالهاءوبينهماالواوالساكنةوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىبيعالجوهر(.األنسابللسمعاني/351/4،برقم 
)1002
) (15ال ُم اق َّنعيُّ :بضمالميم،وفتحالقافوالنونوتشديدها،وفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةلمحدثبغدادأبىمحمدالحسنبنعلى 
الجوهريال ُم اق َّنعيُّ ،وهوشيرازىاألصلبغداديالمولدوالمنشأ،أاولمنتقنعتحتالعِمامةكمايفعلهالعدولاليومببغداد.وقالابن 
العماد:ألنهكان اي ات اط ْيلاسُويلفهامنتحتحنكه.انظر(:األنسابللسمعاني/305/15،برقم)4909؛(شذراتالذهبالبنالعماد ،
/551/2سنةأاربعوخمسينوأاربعمائة) .
)(16التقييدالبننقطة(،صفحة/542برقم)509
)(17تاريخبغدادللخطيب/490/1(،برقم )4114
)(18األنسابللسمعاني/305/15(،برقم )4909
)(19تاريخبغدادللخطيب/490/1(،برقم )4114
)(20الوافيبالوفياتللصفدي/00/15(،برقم )4
19

الصدوق ،مسند اآلفاق( ،)1وقال ابن العماد :انتهى إليه علو الرواية في الدنيا ،وأملى مجالس كثيرة ،وكان
صاحب حديث(.)2

 )3محمد بن المظفر بن موسى ،أبوالحسين الب ّزاز()331هـ( .)3ثقة.

وثقه محمد بن أبي الفوارس ،والعتيقي ،وزادا :كان مأمونا حسن الحفظ( ،)4ووثقه الدارقطني ،وزاد :مأمون،

وقال الخطيب :كان حافظا فهما ،صادقا ،مكث ار ،وقال الذهبي :الحافظ ،محدث العراق( ،)5وقال السلمي :يقال
إنه يميل إلى التشيع قليال( ،)6قال الدارقطني :بقدر ما ّل يضر إن شاء اهلل(.)7
ي()390()9هـ .ثقة هيدلس ،لكن ينبغي أن
 )2محمد بن محمد بن سليمان ،أبوبكر الواسط ُّي( ،)8ابن الباغند ُّ
هيصرح بالتحديث(.)10
وثقه عبداهلل بن أبي خيثمة( ،)11وقال :كثير الحديث ،وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ الكبير ،محدث العراق،

أحد أئمة هذا الشأن ببغداد( ،)12وقال السمعاني :كان حافظا ،عارفا بالحديث( ،)13وقال الخطيب :الباغندي
مذكور بالضعف ،وّل أعلم ألية علة ضعف ! فإن رواياته كلها مستقيمة ! وّل أعلم في حديثه منك ار ،وكان
حافظا ،فهما ،عارفا( ،)14وقال الدارقطنيّ :ل بأس به ،وقال أبوبكر اإلسماعيليّ :ل أتهمه في قصد الكذب،
ولكنه خبيث التدليس ،ومصحف–أيضا ،)15(-هقلت( :ولعل هذا سبب تضعيفه ،ولعل الخطيب لم يطلع على
هذا القول وغيره ،كقول ابن عدي التالي) وقال ابن عدي :له أشياء أنكرت عليه من األحاديث ،وكان مدلسا

)(1سيرأعالمالنبالء/11/11(،برقم)40
ا
ا
)(2شذراتالذهبالبنالعماد/551/2(،سنةأربعوخمسينوأربعمائة) 
)(3تاريخبغدادللخطيب/351/3(،برقم)1155
)(4المصدرنفسه/351/3(،برقم)1155
)(5سيرأعالمالنبالء/311/11(،برقم )401
) (6سؤاالتالسلميللدارقطني(،صفحة/594:برقم)421
)(7سؤاالتحمزةللدارقطني(،صفحة/51برقم )51
)(8الواسِ طِ ي:بكسرالسينوالطاءالمهملتين،هذهالنسبةإلىخمسةمواضع،أولهاوا ِسط العراق،وقيللهاواسطألنهافيوسطالعراقين :
البصرةوالكوفة،وهيواسطتها،والثانيمنسوبإلىواسطالرقة،والثالثواسطنوقان،وهيقريةعلىبابنوقان طوس،يقاللها :
واسطاليهود،والرابعمنسوبإلىواسطمرزاباد،وهيقريةبالقربمنمطيراباذ،والخامسإلىواسط،وهيقريةببلخ.و(راوينا) 
منها،بحسبأنسابالسمعاني.اُنظر(:األنساب/510-521/14،برقم.)2151
)(9الباا َّغ ْندي:بفتحالباءالموحدةوالغينالمعجمةوسكونالنونوفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىبَا َّغ ْند،وظنيانهاقريةمنقرى 
واسط(.األنسابللسمعاني/32/5،برقم،)430ومحافظةواسط :هي محافظة تقعوسط العراق ،سميتباسممدينة واسط التي 
بناها الحجاجبنيوسفالثقفيسنة(01هـ)وأتمهافيسنة(11هـ)لتكونمقرً اجدي ًدالجنوده).ويكيبيديا،الموسوعةالحرة) .
)(10المرتبةالثالثة:منأكثرمنالتدليسفلميحتجاألئمةمنأحاديثهمإالبماصارَّ حوافيهبالسماع،ومنهممنردحديثهممطل ًقا،وفيالنكت :
منأكثروامنالتدليس،وعرفوابه،منرواةالصحيحين.انظر(:النكتالبنحجر/130/5،برقم)45؛(تعريفأهلالتقديسبمراتب 
الموصوفينبالتدليسالبنحجر،ص )14
)((11تاريخبغداد/434/3،برقم)1252؛(تاريخأسماءالثقات/541/1،برقم )1312
)(12سيرأعالمالنبالء/414/13(،برقم)512
) (13األنسابللسمعاني/32/5(،برقم)430
)((14تاريخبغداد/434/3،برقم)1252؛(تاريخأسماءالثقات/541/1،برقم )1312
)((15تاريخبغدادللخطيب/551/4،برقم)155؛(سيرأعالمالنبالء/414/13،برقم )512
00

يدلس على ألوان ،وأرجو أنه ّل يتعمد الكذب( ،)1وقال إبراهيم األصبهاني :كذاب( ، !)2ورد الذهبي عليه بقوله:
بل هو صدوق ،من بحور الحديث( ،)3وقال أبوالفتح ابن أبي الفوارس :كان مدلسا( ،)4وقال الخطيب مرة :لم
يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس ،ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ،ويخرجونه في
الصحيح( ،)5وقال ابن حجر :الحافظ الباغندي مشهور بالتدليس مع الصدق واألمانة ،قلت :ذكره الحافظ في
المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين( ،)6وقال الدارقطني مرة :هو مخلط ،مدلس ،يكتب الحديث عن بعض من
حضره من أصحابه ،ثم يسقط بينه وبين شيخه ثالثة ،وهو كثير الخطأ( ،)7وكان كثير التدليس ،يحدث بما لم
يسمع(.)8
ان بن أبي شيبة –ف ُّروخ ،-أبومحمد األهبل ُّي()036( )9هـ( .)10ثقة يهم ،هرمي بالقدر(( .)11م د س)
 )5شيب ه
وثقه أحمد( ،)12وصالح جزرة( ،)13ومسلمة بن القاسم األندلسي( ،)14والسمعاني( ،)15والمزي( ،)16والذهبي(،)17
وقال الذهبي مرة :صدوق ،مكثر( ،)18وقال :المحدث الحافظ ،كان من أوعية العلم ،مسند عصره وما علمت به
بأسا ،وّل استنكروا شيئا من أمره ،ولكنه ليس في الذروة( ،)19وقال –أيضا :-كان صاحب حديث ومعرفة وعلو
إسناد( ،)20وذكره ابن حبان في الثقات( ،)21وذكره البخاري وسكت عنه( ،)22وقال أبوزرعة( ،)23والساجي:
صدوق ،وزاد :قدري( ،)24وقال أبوحاتم :كان يرى القدر ،واضطر الناس إليه بآخرة( ،)25قال الذهبي معقبا على
) (1الكاملالبنعدي/213/0(،برقم )1011
) (2الضعفاءوالمتروكونالبنالجوزي/90/4(،برقم )4115
)(3ميزاناإلعتدال/50/3(،برقم )1140
) (4تاريخبغدادللخطيب/431/3(،برقم )1252
)(5المصدرنفسه/431/3(،برقم)1252
) (6تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/33برقم)100
) (7سؤاالت السلم ّي للدارقطن ّي/513/1(،برقم)434
)(8سؤاالتحمزةللدارقطني(،صفحة )91
) (9األُبالي:بضمالهمزة،وفتحالباءالموحدة،وتشديدالالم،هذهالنسبةإلىالبَلّة،بلدةقديمةعلىأربعةفراسخمنالبصرة،وقيل:إنهامن 
جنانالدنيا،وممناشتهرباالنتسابإليها(راوينا).انظر(:األنسابللسمعاني/99/1،برقم)31؛(لباللبابفيتحريراألنساب 
للسيوطي)1/1،؛(تقريبالتهذيب،صفحة/519برقم )5143
)((10تاريخاإلسالم/149/2،برقم)113؛(تهذيبالكمال/291/15،برقم)5012
)(11قلت:راجعترجمةمحمدبنعايذالدمشقيصفحة()20لمعرفةالقدريةوحكمالراويالمتلبسبذلكأورميبالقدركراوينا.
)(12تهذيبالكمال/291/15(،برقم )5012
)(13تهذيبالتهذيب/403/3(،برقم )149
) (14المصدرنفسه.
) (15األنسابللسمعاني/99/1(،برقم )31
)(16تهذيبالكمال/291/15(،برقم )5012
)(17تذكرةالحفاظ/53/5(،برقم)1/41-339
) (18تاريخاإلسالم/191/10(،برقم)113
) (19سيرأعالمالنبالء101/11(،برقم)40
) (20ميزاناإلعتدال/512/5(،برقم)4029
حبَّان/412/1(،برقم)14140
) (21الثقاتالبن ِ
) (22التاريخالكبيرللبخاري/523/3(،برقم)5011
)(23الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/420/3(،برقم)1215
)(24تهذيبالتهذيب/403/3(،برقم )149
)(25الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/420/3(،برقم)1215
01

كثير( ،)2وقال ابن حجر :صدوق يهم ،ورمي
ذلك :يعني :أنه تفرد باألسانيد العالية( ،)1وقال أبوزرعة مرة :يهم ا
بالقدر(.)3
ي( )4ثم العيش ُّي( )5أبوعبداهلل البصري( .)7(،)6ثقة يهم .م(س)
ق بن حزن بن قيس البكر ُّ
 )6الصع ه
وثقه ابن معين مرة( ،)8وأبوداود ،والنسائي( ،)9وأبوزرعة ،وقال ابن حبان :متقن( ،)10وقال أبوحاتم :ما به
بأس( ،)11وقال عارم( :)12كانوا يرون أنه من األبدال( ،)13وذكره العجلي( ،)14وابن حبان( ،)15في ثقاتهما ،وقال

الذهبي :صدوق( ،)16وكذا قال موسى بن إسماعيل( ،)17وقال الفسوي :صالح الحديث( ،)18وقال ابن معين :ليس

به بأس( ،)19وقال الدارقطني :ليس بالقوي( ،)20وقال ابن حجر :صدوق يهم( ،)21قلت :وتعقب صاحب التحرير
ابن حجر فقال :بل :صدوق ،من غير(يهم) ،وهو إلى التوثيق أقرب( ،)22وقلت :لعل ابن حجر قال ذلك

لتخطئة أبي زرعة ،وأبي حاتم له في رواية رواها(.)23
 )3سيار أبوحمزة ال هكوف ُّي

()24

()902/999هـ( .)25جائز الحديث(.د ت ق)

) (1سيرأعالمالنبالء101/11(،برقم)40
)(2سؤاالتالبرذعيألبيزرعة/551/1(،برقم)490
)(3تقريبالتهذيب(،صفحة/519برقم)5143
) (4ال اب ْك ِرى:بفتحالباءالمنقوطةبواحدةوسكونالكافوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىجماعةممناسمهمأبوبكر،وبكر،فأمااألول 
فجماعةانتسبواإلىأبىبكرالصديقخليفةرسولهللا-ﷺ-و،--والثانيمنسوبإلىبكربنوائل(.األنسابللسمعاني /591/5،
برقم )214
) (5ال اعيْشى:بفتحالعينالمهملةوسكونالياءالمنقوطةبنقطتينمنتحتهاوفيآخرهاالشينالمعجمة،هذهالنسبةإلىعائشة بنتطلحةبن 
عبيدهللاالتيمي،منأهلالبصر(.األنسابللسمعاني/351/9،برقم)5121
)(6ال ابصْ ِري:بفتحالباءالموحدةوسكونالصادالمهملةوفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىالبصرة(.األنسابللسمعاني/524/5،برقم 
)255
)((7تهذيبالكمال/102/14،برقم)5110؛(تهذيبالتهذيب/353/3(،برقم)035؛(تقريبالتهذيب،صفحة/501برقم )5941
)(8تاريخابنمعينروايةالدوري/113/3(،برقم)4341؛و(/502/3برقم)4903؛(سؤاالتبنالجنيدالبنمعين/314/1،برقم)214
)((9تهذيبالتهذيب/353/3(،برقم )035
) (10مشاهيرعلماءاألمصارللبستي/531/1(،برقم )1530
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/322/3(،برقم)5011
) (12قلت:هو:عارممحمدبنالفضلالسدوسيالبصري،قالالذهبي:الحافظ،الثبت،أابوالنعمان،توفيَّ ()553هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء ،
/510/10برقم )00
) (13األبدال:قاليزيدبنهارون:األبدالهمأهلالعلم،وقالاإلمامأحمد:إنلميكونواأصحابالحديثفمنهم؟!(المقاصدالحسنة 
للسخاوي)31/1،
)(14تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/551برقم )190
)(15الثقاتالبنحبان/309/1(،برقم )1110
)(16تاريخاإلسالم/312/3(،برقم )115
)(17تهذيبالتهذيب/353/3(،برقم)035؛وقالالذهبيموسىهو:موسىبنإسماعيل،أابوسلمة التبوذكي،قالالذهبي:الحافظ،اإلمام ،
الحجة،شيخاإلسالمتوفيَّ ()554هـ(.سيرأعالمالنبالء/410/10،برقم)94
)((18المعرفةوالتاريخللفسوي)115/1،؛قلت:قالابنأبيحاتم(:صالحالحديث):يُكتبحديثهلالعتبار،وليسلالحتجاج .
وقال النووي(:صالحالحديث):يكتبلالعتبار.انظر(:الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم)40/5،؛(التقريبوالتيسيرللنووي،صفحة)25
) (19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/321/3(،برقم)5011
) (20اإللزاماتوالتتبعللدارقطني/111/1(،برقم )31
)(21تقريبالتهذيب(،صفحة/501برقم )5941
)(22تحريرتقريبالتهذيب/130/5(،برقم )5941
)(23العللالبنأبيحاتم/242/5(،برقم )201
) (24تهذيبالكمال412/15(،برقم)5101
) (25تاريخاإلسالم/531/4(،برقم )114
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قال الذهبي :وثقه ابن حبان( ،)1هقلت :بل ذكره ابن حبان في الثقات مع أتباع التابعين الذين رووا عن

التابعين( ،)2وقال ابن حجر( :)3مقبول( ،)4قال ابن معين :روى الثوري ،عن عبدالملك بن أبجر ،عن سيار ،وقد
روى عنه :الصلت بن بهرام( ،)5وأسباط( ،)6وبشير بن سلمان( ،)7وقال أحمد :روى عنه :بشير أبواسماعيل،
عن طارق بن شهاب ،عن عبداهلل بن مسعود --عن النبي-ﷺ ":-من نزلت به فاقة( ،)9("..)8وذكره

()11
()10
لت :روى عنه غير واحد من الثقات ،وقد وقع خالف على
البخاري  ،وابن أبي حاتم  ،وسكتا عنه .هق ه
الرواية التي ذكرت-من نزل به فاقة -من كون الراوي كان سيار أبوحمزة أو سيار بن الحكم! بين كثير من

األئمة ،ولم يضعفوا -راوينا -ولم يتركوا حديثه! بل من رجح أنه سيار أبوحمزة الذي في اإلسناد؛ صحح
حديثه(.)12

 )2جبر بن عبيدة( ،)13الشاعر( ،)14وقال بعضهم جبير

()15

سيار(.س).

بن عبيدة( .)16ل هيعرف ،ولم يرو عنه غير

روى له النسائي هذا الحديث الواحد( ،)17وذكره ابن حبان في طبقة التابعين( ،)18وذكره البخاري وسكت عنه(،)19

وقال ابن حجر :مقبول( ،)20فتعقبه صاحب التحرير فقال :بل مجهول ،تفرد سيار أبوالحكم بالرواية عنه ،وما
وثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق مجاهيل التابعين( ،)21وقال األلباني :وّل يغتر بتوثيق ابن حبان

إياه ،فإن من عادته في كتابه (الثقات) ،توثيق المجهولين عند األئمة األثبات ،كما نبه على ذلك الحافظ في -
مقدمة اللسان ،-وابن عبد الهادي في -الصارم المنكي ،)22(-وروى عنه سيار أبو الحكم ،وقال بعضهم جبير

ابن عبيدة ،وهذا وقع في بعض النسخ من كتاب الجهاد من النسائي ،حكاه ابن عساكر ،وذكره الجمهور
)(1المصدرالسابق .
) (2الثقاتالبنحبان/351/1(،برقم )1411
) (3تقريبالتهذيب(،صفحة/515برقم )5019
) (4المرتبةالسادسةعندابنحجرفيالتقريب:منليسلهمنالحديثإالالقليل،ولميثبتفيهمايتركحديثهمنأجله،وإليهاإلشارةبلفظ 
(مقبول)حيثيتابع،وإالفلينالحديث.انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة )10
) (5تاريخابنمعينروايةالدوري/40/3(،برقم)5915
) (6المصدرنفسه/54/3(،برقم )5920
) (7سؤاالتابنالجنيدالبنمعين/312/1(،برقم )001
) (8سننالترمذي،أبوابالزهدعنرسولهللا-ﷺ، -باب:ماجاءفياله ِّمفيالدُّنياو ُحبِّها)5451/123/3(،
) (9العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/459/1(،برقم)210
) (10التاريخ الكبير للبخاري /110/3( ،برقم )5440
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/522/3(،برقم)1103
) (12انظر(:تهذيبالتهذيب/595/3،برقم)215
)(13تقريبالتهذيب(،صفحة/140برقم )195
)(14ال َّشاعِر:بفتحالشينالمعجمةوكسرالعينالمهملةوفيآخرهاالراء،اشتهربهذااالسمجماعةمنالعلماءقالواالشعر،وجماعةمن 
الشعراءكانواسمعوااألحاديثورووها(.األنسابللسمعاني/11/1،رقم)5519
) (15قلت:وقعفيبعضالنسخمنسننالنسائيفيكتابالجهاد،وبعضنسخكتابتاريخدمشق(جبير)،وأماالذيفيتاريخالبخاري 
وابنأبيحاتموابنماكوالومسندأحمدومستدركالحاكم،وتقريبالتهذيب(جبر).
)((16تهذيبالكمال/393/3(،برقم)194؛(تقريبالتهذيب،صفحة/140برقم)195؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/244/5،برقم)5514
)(17سننالنسائي،كتابالجهاد،غزوةالهند،برقم)4103،4104(:
)(18الثقاتالبنحبان/110/3(،برقم)5001
)(19التاريخالكبيرللبخاري/534/5(،برقم )5444
)(20تقريبالتهذيب(،صفحة/140برقم )195
)(21تحريرالتقريب/509/1(،برقم)195
) (22تخريجأحاديثفضائلالشامودمشقألبيالحسنالربعيلأللباني/19/1(،الحديثالسادس)
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بإسكان الباء( ،)1وقال الذهبي :جبر أو جبير ابن عبيدة ،عن أبي هريرة بخبر منكرّ ،ل يعرف من ذا ،وحديثه:

وعدنا بغزوة الهند(،)2

درجة الطريق الحادي عشر:
ضعيف لعلة :أن فيه جبر بن عبيدة مجهول العين لم يرو عنه غير سيار الكوفي.
الطريق الثاني عشر:
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
وأخبرنا أبوالحسن سعد الخير بن محمد بن سهل األنصاري ،أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى ،أنا
أبوبكر محمد ابن أحمد بن عبدالرحمن ،نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ،نا محمد بن أيوب ،أنا شيبان
األبلي ،نا الصعق بن حزن( ،)3نا سيار الكوفي ،عن جبير( )4بن عبيد ،عن أبي هريرة  --قال :قال رسول
اهلل-ﷺ" :-الحديث"(.)5نحوه ،بزيادة (هم أهل الشام).
رجال الطريق التاني عشر:
()6
سي()529( )7هـ( .)8ثقة.
 )9سعد الخير بن همحمد بن سهل ،أبوالحسن األ نصار ُّ
ي ،البلنس ّي  ،األ ندله ُّ
وثقه ابن الجوزي( ،)9وابن نقطة( ،)10وابن النجار( ،)11والصفدي( ،)12وزاد ابن النجار :صدوق ،وزاد ابن الجوزي:

صحيح السماع ،وزاد الصفدي :صدوق ،وقال السمعاني :فقيه صالح ،وكان حريصا على طلب الحديث(،)13
وقال الذهبي :المحدث ،كان فقيها ،متدينا ،عالما ،فاضال( ،)14وقال مرة :الشيخ ،اإلمام ،المتقن(.)15
اني ()212هـ( .)16ثقة.
 )0أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه ،أبوبكر األصبه ّ
)(1تهذيبالتهذيب/29/5(،برقم)90
)(2ميزاناإلعتدال/411/1(،برقم )1341
)(3قلت:باألاصل(حرب)والصوابماأثبته،انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة/501برقم،)5941وفيه:حزنبفتحالمهملةوسكونالزاي 
ابنقيسالبكريالبصريأبوعبدهللا.
) (4أثبتابنحجرفيالتقريب:جبربنعبيدةويقالجبيربنعبدة.انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة/140برقم)195
)(5تاريخدمشق)521/1(،
) (6ال ابلا ْنسي:بفتحالباءالمنقوطةبواحدةوالالموسكونالنونوفيآخرهاالسينالمهملة،هذهالنسبةإلىبلدةبشرقاألندلسمنبالدالمغرب 
يقاللهابلنسية(.األنسابللسمعاني/450/5،برقم)200
)(7األا ْن ادلُسي:بفتحاأللف،وفتحالدالالمهملة،وضمالالم،وفيآخرهاالسينالمهملةالمخففة(.األنسابللسمعاني/412/1،برقم )520
)((8التقييدالبننقطة،صفحة/594برقم)423؛(المنتظمالبنالجوزي54/1،برقم)11
) (9المنتظمالبنالجوزي54/1(،برقم)11
) (10التقييد البن نقطة( ،صفحة  /594برقم )423
) (11تاريخبغدادوذيوله،المستفادللدمياطي(/19/51برقم)10
) (12الوافيبالوفياتللصفدي/111/12(،برقم)4
)(13األنسابللسمعاني/450/5(،برقم)200
) (14تاريخاإلسالم/015/11(،برقم )11
) (15سيرأعالمالنبالء/121/50(،برقم)94
)(16المصدرنفسه/500/19(،برقم)151
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وثقه الذهبي مرة ( ،)1والسلفي( ،)2وزاد الذهبي :كان نبيال ،وزاد السلفي :كتبنا عنه كثي ار ،وكان جليال ،وقال
الذهبي :الحافظ( ،)3اإلمام ،المحدث ،كان يفهم الحديث ،رأيت له جزءا فيه طرق-حديث(-طلب العلم
فريضة( ))4يدل على معرفته ،ولم يدرك السماع من جده( ،)5وقال ابن مندة :كان كثير السماع ،واسع
الرواية(.)6
 )3محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ،أبوبكر الهمدان ُّي( ،)7الذكوان ُّي( ،)8األصبهان ّي ()291هـ( .)9ثقة.
وثقه الذهبي ،وقال :المعدل ،العالم ،الحافظ ،الرحال ،له معجم في جزءين يرويه عبدالرحيم بن الطفيل عن
السلفي( ،)10وقال أبو نعيم األصبهاني :حدث ستين سنة ،وسمع بمكة والبصرة واألهواز والري ،وجمع وصنف
الشيوخ ،وكان حسن الخلق( ،)11وقال ابن العماد :المحدث الصدوق(.)12
()13
سال
اني الق ّ
اضي  ،الع ّ
 )2محمد بن أحمد بن إبراهيم ،أبوأحمد األصبه ّ
وثقه -تلميذه -أبوبكر بن أبي علي الذكواني(راوينا السابق) ،وزاد :المأمون ،الكبير في الحفظ واإلتقان(،)16
()14

()321هـ( .)15ثقة همتقن.

وقال أبونعيم :كان من كبار الحفاظ( ،)17في المعرفة ،واإلتقان( ،)18صنف الشيوخ ،والتفسير( ،)19وقال ابن
منده :كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أتقن من أبي أحمد العسال( ،)20كان أحد األئمة في علم الحديث ،وكذا
قال الحاكم( ،)21وقال الذهبي :كان قاضي أصبهان وعالمها( ،)22الحافظ ،المعروف بالعسال ،صاحب
) (1العبرللذهبي/401/5(،سنةثمانوتسعينوأربعمئة)
)(2سيرأعالمالنبالء/500/19(،برقم)151
) (3تاريخاإلسالم/100/10(،برقم)401
)(4قلت:هوحديثحسنبطرقهوشواهده،فقدقالالحافظالمزيُ :روياهذاالحديثمنطرقتبلغرتبةالحسن،قالالسيوطي:وهوكما 
قال،فإنيرأيتلهخمسينطريقا،وقدجمعتهافيجزء.وانظرمصادرتخريجهفيالجامعالصغير.انظر(:السلسلةالضعيفة 
لأللباني/104/1،برقم)111
)(5سيرأعالمالنبالء/500/19(،برقم)151
) (6تاريخاإلسالم/100/10(،برقم )401
)(7ال اه ْمدااني:بفتحالهاءوسكونالميموفتحالدالالمهملة،هيمنسوبةإلى اه ْمداان،وهيقبيلةمناليمننزلتالكوفة(.األنسابللسمعاني ،
/319/14برقم )2514
) (8ال َّذ ْك َوانى:بفتحالذالالمعجمةوسكونالكافوفتحالواوبعدهااأللفوفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى اذ ْك اوانوهواسملبعضأجداد 
المنتسبإليه(.األنسابللسمعاني/0/1،برقم)1110
) (9سيرأعالمالنبالء/344/10(،برقم)519
) (10المصدرنفسه .
ُ
) (11تاريخأصبهانألبينعيم/515/5(،برقم)1030
) (12شذراتالذهبالبنالعماد )91/2(،
) (13قال الذهبي :كان قاضي أصبهان وعالمها(.تاريخاإلسالم/110/0،برقم)434
)(14العاسال:بفتحالعينوتشديدالسينالمهملتين،هذهاللفظةلمنيبيعالعسلويشتريه(.األنسابللسمعاني/591/9،برقم)5021
) (15تاريخبغدادللخطيب/19/5(،برقم)21
) (16سيرأعالمالنبالء/0/11(،برقم)5
) (17تاريخاإلسالم/110/0(،برقم)434
) (18تاريخبغدادللخطيب/19/5(،برقم)21
)(19سيرأعالمالنبالء/0/11(،برقم)5
) (20تاريخبغدادللخطيب/19/5(،برقم)21
)(21سيرأعالمالنبالء/0/11(،برقم)5
) (22تاريخاإلسالم/110/0(،برقم)434
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المصنفات ،طالعت كتاب -المعرفة -له في السنة ،ينبئ عن حفظه وامامته ( ،)1وقال ابن مردويه :كان أبو
أحمد العسال المعدل يتولى القضاء خليفة لعبدالرحمن بن أحمد الطبري ،وهو أحد األئمة في الحديث فهما،
واتقانا ،وأمانة ،وقال أبو سعيد النقاش :لم نر مثله في اإلتقان والحفظ(.)2
لي -صاحب كتاب فضائل القرآن-الرازي()012هـ(.)3ثقة حافظ.
 )5محمد بن أيوب بن الضريس،أبوعبداهلل البج ُّ
وثقه الخليلي( ،)4والذهبي( ،)5وابن أبي حاتم( ،)6وزاد الخليلي :محدث ،ابن محدث ،متفق عليه ،عالم بالحديث،
صاحب تصانيف ،وزاد الذهبي :الحافظ ،المحدث ،المصنف ،وزاد ابن أبي حاتم :كتبنا عنه وكان صدوقا.

ان بن أبي شيبة–ف ُّروخ-أبومحمد األهبل ُّي()036()7هـ .ثقة يهم هرمي بالقدر .سبق في(/5ط )55
 )6شيب ه
درجة الطريق الثاني عشر:
ضعيف لعلة :فيه جبر بن عبيدة ّل يعرف-مجهول العين -لم يرو عنه غير سيار الكوفي.
الطريق الثالث عشر:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

بن

أخبرنا أبوالفضائل ناصر بن محمود بن علي الدمشقي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد

()8

شجاع ،أنبأ تمام بن محمد ،نا جعفر بن محمد بن جعفر ،نا أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي ،الوراق،
المقعد ،نا شيبان بن أبي شيبة ،نا الصعق بن حزن البكري ،نا سيار

()9

الكوفي ،عن جبير بن عبيدة

()10

الحمصي ،عن أبي هريرة  --قال :قال رسول اهلل-ﷺ :-بنحوه.
رجال الطريق الثالث عشر:
قي()521هـ .جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
 )9ناصر بن محمود بن علي أبوالفضائل ،الدمش ُّ
قي ()222هـ .ضعيف .سبق في(/5ط )7
 )0علي بن أحمد بن علي بن زهير ،أبوالحسن الدمش ُّ
عي ،ابن أبي الهول()222هـ .جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
 )3علي بن محمد بن ه
شجاع ،أبوالحسن الرب ُّ
)(1سيرأعالمالنبالء/0/11(،برقم)5
)(2المصدرالسابق.
) (3اإلرشادللخليلي)113/5(،
)(4اإلرشادللخليلي)113/5(،
) (5سير أعالم النبالء /339/14( ،برقم )555
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/191/0(،برقم)1113
) (7قلت:فياألصلاألايلي،والصحيحماأثبت،أُنظر(:تهذيبالكمال/291/15،برقم)5012؛(األنسابللسمعاني/91/1،برقم )31
)(8قلت:فياألاصلحمد،والصوابماأثبته.انظر(:تاريخدمشق/100/34،برقم)2042؛(تاريخاإلسالم/111/9،برقم)111
) (9قلتفياألصلسنان،والصوابماأثبت،وقدتقدمفي(/1ط.)11
) (10قلت:أثبتابنحجرفيالتقريب:جبربنعبيدةويقالجبيربنعبدة.انظر(:تقريبالتهذيب،صفحة/140برقم)195
01

ي()292هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )5
لي الراز ُّ
الجنيد ،أبوالقاسم البج ُّ
 )2تمام بن محمد بن ه
قي ،ابن بنت عدبس()323( )1هـ( .)2ثقة.
 )5جعفر بن محمد بن جعفر بن هشام الكن ُّ
دي ،أبوعبداهلل الدمش ُّ
وثقه الكتاني ،وزاد :مأمون ،قال الذهبي :اإلمام المحدث(.)3
المقع هد( ،)4الوّراق()012 – 029( )5هـ( .)6ثقة.
 )6أحمد بن عمرو بن إسماعيل ،أبوجعفر الفار ُّ
سي ه
وثقه ابن منظور( ،)7وخيثمة بن سليمان( ،)8وزاد خيثمة :مؤكدا بثقة(.)9
 )3شيبان بن –فروخ -أبومحمد األهبل ُّي ()036هـ  .ثقة يهم هرمي بالقدر .سبق في(/5ط )55
درجة الطريق الثالث عشر:
ضعيف لعلة :فيه جبر بن عبيدة ّل يعرف ،مجهول العين لم يرو عنه غير سيار الكوفي.
الطريق الرابع عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوبكر بن الطبري ،أنا أبوالحسين بن الفضل ،نا عبداهلل بن جعفر بن
الدرستوية ،نا يعقوب بن سفيان ،حدثني صفوان بن صالح ،نا الوليد( ،)10نا أبوعمرو( ،)11عن يحيى بن أبي
كثير ،عن أبي هريرة  --يرويه .بنحوه.
رجال الطريق الرابع عشر:

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أحمد بن أبي األشعث أبوالقاسم السمرقن ُّ
ائي()230هـ .ثقة .سبق(/5ط )51
 )0محمد بن هبة اهلل بن الحسن أبوبكر بن الطبر ُّ
ي ،ابن الال لك ُّ

ي()295هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )3محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان المتُّ ُّ
وثي البغداذ ّ
ع ادابسوهواسملجدأبىالعباسعبدهللا 
)(1ال اع ادباسى:بفتحالعينوالدالالمهملتينوالباءالموحدةوفيآخرهاالسينالمهملة،هذهالنسبةإلى ا
الدمشقي،المعروفبابنعدبس(.األنسابللسمعاني/531/9،برقم)5013
)(2سيرأعالمالنبالء/200/12(،برقم)433
)(3المصدرنفسه.
)(4ال ُم ْق اع ُد:بضمالميموسكونالقافوفتحالعينوضمالدالالمهملتين،هذالمناُقعادو اعجزعنالخروج(.األنسابللسمعاني /301/15،
برقم)4901
)(5الوا راق:بفتحالواووتشديدالراءوفيآخرهاالقاف،هذااسملمنيكتبالمصاحف،وكتبالحديثوغيرها،وقديقاللمنيبيع 
الورا ق(.األنسابللسمعاني/400/14،برقم )2121
 ا
) (6انظر(:تاريخاإلسالم/111/1،برقم)29؛(تاريخدمشق/101/2،برقم )10
)(7مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)191/4(،
) (8تاريخدمشق/101/2(،برقم)10
) (9تاريخاإلسالم/111/1(،برقم)29
) (10قلت :هوالوليدبنعبَّاس 
) (11قلت :هو اإلمام الوزاعي
00

حوي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
سي الن ُّ
الد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن ه
وي ،صاحب همصنف-المعرفة والتاريخ)033(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
 )5يعقوب بن سفيان الفس ُّ
()2
()1
قي()032هـ( .)3ثقة(.د ت س)
 )6صفوان بن صالح بن دينار ،أبوعبدالملك الثقف ُّي  ،الدمش ُّ

وثقه أبوداود( ،)4والترمذي( ،)5ومسلمة بن قاسم( ،)6وأبوعلي الجياني( ،)7والذهبي( ،)8وابن حجر( ،)9وقال أبوداود
مرة :حجة( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال أبوالمحاسن الحنفي :كان إماما محدثا( ، )12وقال أبوحاتم:
صدوق( ،)13وقال ابن حجر مرة :قال ابن حبان في آخر مقدمة الضعفاء( :)14سمعت ابن جوصا يقول:
سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول :كان صفوان بن صالح ،ومحمد بن مصفى ،يسويان الحديث-يعني يدلسان
()15
لت :وأظن ابن حجر اعتمد على نقل ابن حبان هذا؛ فذكره في الطبقة الثالثة
تدليس التسوية . -هق ه

()16
لت :لقد سئل أبوزرعة عنه في أكثر من موضع
للمدلسين  ،وهق ه

()17

فيما يحتاج إلى تبين حاله؛ فلم يصفه

بالتدليس! ،وقد وثقه ،وروى عنه ثلة من األئمة األعالم؛ فلم يصفه أحد منهم بالتدليس ،ناهيك أن يكون
تدليس تسوية!! ،فلعل ابن حبان قصد صفوان غير راوينا هذا ! وذلك ألن ابن حبان لما ترجم له في الثقات

قال" :كان ينتحل مذهب أ هل الرأي" ،ولم يزد على ذلك! فإن كان هو ذاك صفوان الذي وصفه بالتدليس في
المجروحين؛ ليبين ذلك! واهلل أعلم.
قي ()915هـ( .)18ثقة هيدلس من الرابعة((.)1ع)
 )3الوليد بن مسلم أبوالعباس ،الدمش ُّ
) (1ال ِد ْي انار :بكسرالدالالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفتحالنون،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىثالثة :
إلىاسمالجد،وإلىقرية،وإلىال ِد ْي انارالمعروف،أمَّاالجدفهومحمدبنعبدهللابن ِد ْي انار،وأمَّاالمانسُوبإلىالقريةفجماعةمنأهل 
هَ ِمذان(و اهمِذاناليوممدينةإيرانية)،وهذهالجماعة ُنسبواإلىقرية ِدْي اناراباذ( إحدىالمدنالشهيرةفي إيران،وتقعفيشماليإيران 
حالياً،و ُتسمىجرجان).انظر(:األنسابللسمعاني/324/2،برقم)1105؛و(وكيبيديا،الموسوعةالحرة) .
قيفبنمنبهبنمضر،ونزلتأكثرهذهالقبيلةبالطائف(.األنساب 
قيف،وهو اث ِ
) (2ال اث اق افي:بفتحالثاءالمثلثةوالقافوالفاء،هذهالنسبةإلى اث ِ
للسمعاني/149/4،برقم )001
) (3سيرأعالمالنبالء/302/11(،برقم)154
) (4تعريفأاهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/49برقم)03
) (5سننالترمذي/240/2(،برقم)4200
) (6تهذيبالتهذيب/350/3(،برقم)032؛قلت:مسلمةهو مسلمةبنالقاسمبنإبراهيم،أبوالقاسمالقرطبي،وقالابنحجر:هذارجلكبير 
القدرمانسبهإلىالتشبيهإالمنعاداهولهتصانيففيالفنوكانتلهرحلةلقيفيهااألكابر،توفيَّ ()424هـ(.لسانالميزان /42/1،
برقم)131
)(7تهذيبالتهذيب/350/3(،برقم)032؛وأبوعليهو:الحسينبنمحمدال اغسَّانيا ْلجا يَّانيُّ ،توفي()391هـ.انظر(:تاريخاإلسالم /104/10،
برقم )400
) (8سيرأعالمالنبالء/302/11(،برقم)154
) (9تهذيب التهذيب /351/3( ،برقم )032
) (10تهذيبالكمال/191/14(،برقم)5114
) (11الثقاتالبنحبان/451/1(،برقم)14119
) (12النجوم الزاهرة البن تغريبردي/595/5(،ماوقعمنالحوادثسنة)541
) (13الجرح والتعديل البن أبي حاتم /352/3( ،برقم )1111
) (14المجروحينالبنحبان )11/5(،
) (15تهذيبالتهذيب/350/3(،برقم )032
) (16تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/49برقم)03
)( (17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/140/5،برقم)341؛(نفسالمصدر/352/3،برقم )1111
) (18تهذيبالكمالللمزي/11/41(،برقم)1040
01

وثقه ابن سعد( ،)2والعجلي( ،)3ويعقوب بن شيبة( ،)4والذهبي( ،)5وابن حجر( ،)6وزاد ابن سعد :كثير الحديث

والعلم( ،)7وزاد الذهبي :أحد األعالم ،وقال مرة :إمام ،حافظ ،حجة ،لكن رديء التدليس ،فإذا قال –حدثنا-؛

فهو حجة( ،)8وزاد ابن حجر :كثير التدليس والتسوية( ،)9وقال مرة :معروف موصوف بالتدليس الشديد مع

الصدق(،)10ولذا جعله في الرابعة من طبقات المدلسين( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات( ،)12وقال أبوحاتم(:)13
صالح الحديث( ،)14وقال الفسوي:عالم الشام( ،)15وكان محمودا عند أهل العلم ،متقنا ،صحيحا ،صحيح

العلم( ،)16وقال أبومسهر :كان من الحفاظ( ،)17وقال أحمد :صالح الحديث(.)18
اعي
 )2عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد ،أبوعمرو األوز ُّ
إمام متفق على توثيقه.

()19

()953هـ( .)20إمام ثقة.

 )1يحيى بن أبي كثير ،أبونصر الطائ ُّي()901( )21هـ( .)22ثقة ثبت كثير الرسال(.ع)
) (1الطبقةالرابعةمنمراتبالمدلسين:مناتفقعلىأا
َّ
نهاليحتجبشئمنحديثهم،إالبماص َّرحوافيهبالسماع؛لكثرةتدليسهمعلى 
الضعفاءوالمجاهيل(.تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر،صفحة)13

) (2الطبقاتالكبرىالبنسعد/451/0(،برقم )4951
)(3تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/311برقم)1001
)(4تهذيبالكمال/11/41(،برقم)1040؛قالالذهبيهو:يعقوببنشيبةبنالصلتبنعصفور،الحافظالكبيرأبويوسف 
السدوسيالبصري،وثقهالخطيبوغيره،توفي()515هـ(.تاريخاإلسالم/321/1،برقم )220
) (5تاريخاإلسالم/1530/3(،برقم)433
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/213برقم)0321
) (7الطبقاتالكبرىالبنسعد/451/4(،برقم)4951
) (8سيرأعالمالنبالء/511/9(،برقم )10
) (9قال الزركشي :تدليس التسوية هو أن يعمد الراوي إلى إسقاط راو من بين شيخه وبين من رواه عنه شيخه أو من بين شيخه ومن
رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك اإلسناد ،وإنما يفعل من يفعله منهم في راويين علم التقاؤهما واشتهرت رواية أحدهما عن
اآلخر حتى يصير معلوم السماع منه ،ثم يتفق له في حديث أن يرويه عن رجل عنه فيعمد ذلك المسوي إلى ذلك الرجل فيسقطه
فيبقى اإلسناد ظاهر االتصال فيسوي اإلسناد كله ثقات ،وهذا شر أقسام التدليس؛ لن الثقة الول قد ال يكون معروفا بالتدليس
ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفي هذا غرور شديد( .النكت على مقدمة
ابن الصالح للزركشي /102/5 ،النوع الثاني عشر :التدليس)
)(10تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة21برقم)150؛فيالمرتبةالرابعةمنطبقات 
المدلسين .
)(11المصدرنفسه .
) (12الثقاتالبنحبان/555/9(،برقم)11111
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/9(،برقم)00
) (14قالعبدالرحمنبنأابيحاتم:وإذاقيلصالحالحديث،فإنهيكتبحديثهلإلعتبار(.الكفايةفيعلمالروايةللخطيب)54/1،؛ 
وكذاقالالنوويأي ً
ضا.انظر(:التقريبوالتيسير/25/1،المرتبةالرابعة).
)(15المعرفةوالتاريخللفسوي)31/1(،
) (16تهذيبالكمال/11/41(،برقم)1040
) (17تاريخأبي ُزرْ اعة(،صفحة)413
) (18العللألحمدروايةابنهعبدهللا/50/5(،برقم)1311
َ
اعي:بفتحاأللفوسكونالواووفتحالزاىفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىالوْ َزاعوهيقريةتليباب 
) (19الَوْ زَ ُّ
دمشق(.األنسابللسمعاني/410/1،برقم )505
) (20سيرأعالمالنبالء/100/0(،برقم)31
) (21ال اطائِيُّ :بفتحالطاءالمهملةوفيآخرهاالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلىطِّيئ،وهوجدللمنتسب،منساللة 
نوح-ﷺ(-األنسابللسمعاني/51/9،برقم)5221
) (22سيرأعالمالنبالء/50/1(،برقم)9
09

وثقه أحمد مرة ،وزاد :مأمون ،ومرة قال :بخ بخ

()1

نقي الحديث جدا( ،)2من أثبت الناس

()3

وقالّ :ل تعجبني

مراسيله ألنه يروي عن رجال ضعاف ،صغار( ،)4وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ ،أحد األعالم ،كان طالبة

للعلم ،حجة( ،)5وقال أبوحاتم :إمامّ ،ل يحدث إّل عن ثقة( ،)6وقال شعبة بن الحجاج :يحيى أحسن حديثا من
الزهري( ،)7وقال ابن المديني :عن ابن عيينة :قال أيوب :ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة

من ابن أبي كثير( ،)8وقال العقيلي :ذكر بالتدليس( ،)9ووصفه النسائي بالتدليس( ،)10وقال حسين المعلم :قال

لي ابن أبي كثير :كل شيء عن أبي سالم إنما هو كتاب ،وقال المعلم :قلنا ّلبن أبي كثير :هذه المرسالت

عن من هي؟ فقال :أترى رجال أخذ مدادا ،وصحيفة؛ فكتب على رسول اهلل-ﷺ -الكذب ! فقال المعلم:

فإذا جاء مثل هذا فأخبرنا ،قال يحيى :إذا قلت :بلغني ،فإنه من كتاب ،وقال أبوبكر بن أبي األسود :قال
يحيى بن سعيد :مرسالت يحيى بن أبي كثير شبه الريح( ،)11وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية

()12

للمدلسين،

وقال :حافظ مشهور ،كثير اإلرسال ،ويقال لم يصح له سماع من صحابي(.)13
درجة الطريق الرابع عشر:
ضعيف لعلة اّلنقطاع :ففيه صفوان بن صالح الثقفي ثقة يدلس من الثالثة ،وقد صرح بالسماع ،وفيه الوليد بن

مسلم ثقة يدلس ،من الرابعة ،وقد صرح بالسماع –أيضا ،-وفيه يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت كثير اإلرسال،
والظاهر لي أن يحيى بن أبي كثير قد رواه مرسل عن أبي هريرة ،--وقد رواه في الطريق القادم معنا عن

أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،--وهو الصواب ،فقد قال ابن حجر عن يحيى بن أبي كثير :يقال لم يصح له
سماع من صحابي.

الطريق الخامس عشر:

ابن عساكر–رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أته بخط( )14أبي الحسين الرازي ،أخبرني أحمد بن عمير ،أنبأ محمد بن عقبة بن علقمة البيروتي ،نا أبي،
قر ه
نا األوزاعي ،حدثني يحيى بن أبي كثير ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة  --به نحوه ،بزيادة (حتى ينزل

)(1قا الالنوويُّ (:باخٍباخِ)فﻴهلغﺘانإسﻜانالﺨاءوكﺴﺮهامُﻨﻮنًاوهيكلﻤةتﻄلﻖلﺘفﺨﻴﻢاألمﺮوتعﻈﻴﻤهفيالﺨﻴﺮ(.شرحالنووي 
علىمسلم/32/14،ك:اإلمارة/باب:ثبوتالجنةللشهيد)
) (2سؤاالتأبيداودلإلمامأحمد/453/1(،برقم)331
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/135/9(،برقم)299
) (4شرحعللالترمذيالبنرجبالحنبلي(،صفحة/195برقم )5
) (5سيرأعالمالنبالء/50/1(،برقم )9
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/135/9(،برقم)299
) (7المصدر نفسه.
) (8تهذيبالكمالللمزي/203/41(،برقم)1900
) (9الضعفاءالكبيرللعُقيلي/354/3(،برقم )5021
) (10ذكرالمدلسينللنسائي/151/1(،برقم)3
)( (11تهذيبالكمالللمزي/203/41،برقم)1900؛ومعنىشبهالريح:عبارةتضعيفللحديث-أيأنمرسالتهالشيءكالريح .-
انظر(:العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/342/4،برقم)2121؛(إكمالتهذيبالكماللمغلطاي.)301/2،
) (12المرتبة الثانية :من احتمل الألئمة تدليسه ،وأخرجوا له في الصحيح إلمامته ،وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كالثوري أو كان ال يدلس َّإال
عن ثقة؛ كإبن عيينة.انظر(:تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر،صفحة)14
) (13المصدرنفسه/41/1(،برقم)14
)(14قلت:قدصرَّحابنعساكرباسمالكتابالذيقرأمنهبخطأبيالحسينالرازي،فيمواضعكثيرةمنكتابهتاريخدمشق،منها:قوله ":
قرأتبخطأبيالحسينالرازيفيتسميةوالةدمشق".انظر(:تاريخدمشق/331/29،برقم )0212
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عيسى بن مريم) ،ودون ذكر (األبواب) .قال األوزاعي :فحدثت به قتادة ،فقالّ " :ل أعلم أولئك إّل أهل

الشام"

()1

رجال الطريق الخامس عشر:

الحسين البجلي ،والد تمام الرازي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
الجنيد ،أبو ه
 )9محمد بن عبداهلل بن ه
()2
قي()302هـ( .)3ثقة.
 )0أحمد بن هعمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمش ُّ
وثقه الطبراني( ،)4وقال :كان من ثقات المسلمين وأجلتهم ،وقال ابن عساكر :الحافظ ،شيخ الشام في وقته،

رحل وصنف وذاكر( ،)5وقال أبو علي النيسابوري( :)6كان من أركان الحديث( ،)7وقال–أيضا :-هو إمام من
أئمة المسلمين قد جاز القنطرة( ،)8وقال الدارقطني :المحدث( ،)9وقال الخليلي :الحافظ ،روى حديثا خولف فيه
وخطؤوه في روايته ذلك! وهو ممن ّل يسقط بمثل هذه العلة! أخطأ فيه أو حفظه( ،)10وقال الحاكم :إمام أهل
الحديث( ،)11وقال الذهبي :الحافظ

()12

اإلمام ،محدث الشام( ،)13وقال ابن حجر :محدث دمشق،

مشهور( ،)14وقال مرة :صدوق له غرائب( ،)15وقال الدارقطني مرة :تفرد بأحاديث ،ولم يكن بالقوي( ،)16وقال
حمزة بن محمد الكناني( :)17عندي عن ابن جوصا مائتا جزء ليتها كانت بياضا( ،)18وقال ابن مندة :ترك
حمزة الرواية عنه أصال( ،)19وقال الذهبي :ابن جوصا إمام حافظ ،له غلط كغيره في اإلسناد ّل في المتن،
وما يضعفه بمثل ذلك إّل متعنت( ،)20قال أبوهمام محمد بن إبراهيم الكرخي :ابن جوصاء بالشام كابن عقدة
مشهور بالرواية،
ا
بالكوفة ،وقال ابن حجر :يعني في سعة الحفظ ،وقال مسلمة بن قاسم :كان عالما بالحديث،
عارفا بالتصنيف ،وكان الرحلة إليه في زمانه ،وكان له وراق يتولى القراءة عليه ،واخراج كتبه ،فساء ما
)(1تاريخدمشق )529/1(،
)(2الجا ْوصاى:بفتحالجيمبعدهاالواووفيآخرهاالصادالمهملة،هذهالنسبةإلىجا ْوصااوهواسملجدأبىالحسنأحمدبنعميربنيوسف 
ابنموسىبنجا ْوصااالدمشقيالجا ْوصاى(.راوينا)(األنسابللسمعاني/4314،برقم)991
) (3تاريخدمشق/110-109/2(،برقم )12
) (4سيرأعالمالنبالء/11-12/12(،برقم)1
) (5تاريخدمشق/115-109/2(،برقم)12
)(6قالالذهبي:الحافظ،اإلمام،العالمة،الثبت،الحسينبنعليبنيزيدبنداودأحدالنقاد(.سيرأعالمالنبالء/21/11،برقم )41
) (7تاريخدمشق/114/2(،برقم)12
)(8لسانالميزان/549/1(،برقم )025
) (9تاريخدمشق/114/2(،برقم)12
) (10اإلرشاد للخليلي)313-314/5( ،
) (11تاريخدمشق/114/2(،برقم)12
) (12المعينفيطبقاتالمحدثينللذهبي/109/1(،برقم)1541
) (13سيرأعالمالنبالء/12/12(،برقم)1
)(14تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبهالبنحجر)235/5(،
) (15لسانالميزان/549/1(،برقم)025
) (16سؤاالتال ُسلاميُّ للدارقطني/104/1(،برقم )42
) (17قلت:هوحمزةبنمحمدبنعليبنالعباسأبوالقاسمالكنانيالحافظالمصري،قالعنهابنعساكر:ثقةمأمون،توفي()420هـ .
انظر(:تاريخدمشق/549/12،برقم )1001
) (18تذكرةالحفاظ/13/4(،برقم )010
) (19لسان الميزان /549/1( ،برقم )025
) (20سيرأعالمالنبالء/12/12(،برقم)1
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بينهما؛ فاتخذوا وراقا غيره؛ فأدخل الوراق األول أحاديث في روايته ،وليست من حديثه؛ فحدث بها ابن
جوصاء؛ فتكلم الناس فيه ،ثم وقف عليها؛ فرجع عنها(.)1
تي(.)2ضعيف أدخل في حديث أبيه ما ليس منه
 )3محمد بن هعقبة بن علقمة بن هحديج ،أبوعبداهلل المعافر ُّ
ي البي هرو ُّ

قال أبوحاتم( ،)3وابنه عبدالرحمن( :)4صدوق ،وزاد عبدالرحمن :كتب إلي ببعض حديثه ،وقال ابن حبان في
الثقات في ترجمة عقبة بن علقمة-أبيه للراوينا :-يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد عنه! ألن محمدا كان
يدخل عليه الحديث فيجيب

()5

فيه( ،)6وقال ابن حجر في ترجمة أبيه عقبة :صدوق ،لكن كان ابنه محمد يدخل

()7
لت :لقد تفرد بأحاديث ،وجاء بزيادات لم يتابع عليها ،وروى منكرات(.)8
عليه ما ليس من حديثه  ،ق ه

ي()022هـ( .)9صدوق في غير ما روى عنه ابنه محمد.
وتي المعافر ُّ
 )2هعقبة بن علّقمة بن هحديج ،أبوعبدالرحمن البي هر ُّ

وثقه النسائي( ،)10وأبومسهر( ،)11وابن خراش( ،)12والحاكم( ،)13والذهبي( ،)14وزاد أبومسهر :خيارا ،وزاد الحاكم:

مأمون ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه؛ ألن محمدا كان
يدخل عليه الحديث فيجيب

()15

فيه( ،)16وذكره البخاري وسكت عنه( ،)17وقال ابن معينّ :ل بأس به( ،)18وقال

الذهبي مرة :صدوق( ،)19يغرب( ،)20مشهور( ،)21وقال ابن حجر :صدوق ،لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس

) (1لسانالميزان/549/1(،برقم)025
)((2تاريخدمشق/555/23،برقم)1024؛(لسانالميزان/512/2،برقم)911؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/41/1،برقم 
)110
)(3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/41/1(،برقم)110
) (4لسانالميزان/512/2(،برقم)911
) (5قالابنحجرفياللسان":يكذبفيه"/512/2(،برقم)911
) (6الثقات البن حبان /200/1( ،برقم )13114
) (7تقريبالتهذيب(،صفحة/492برقم)3132
)(8انظر(:الكاملالبنعدي)395/1،؛(عللالدارقطني/405/15،برقم)5091؛(عللالحديثالبنأبيحاتم/121/3،برقم 
)1015
) (9تاريخدمشق/204/30(،برقم)3051؛(تذهيبتهذيبالكمالللذهبي/411/1،برقم)3101
) (10تهذيبالتهذيب/531/0(،برقم )332
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/413/1(،برقم)1033؛قلت:أبومسهرهذاهوعبداألعلىبنمسهرالغاسَّانيُّ (،تلميذ 
عقبة).انظر(:تهذيبالكمال/515/50،برقم )4915
) (12تاريخدمشق/204/30(،برقم)3051
) (13المصدرنفسه.
) (14المغنيفيالضعفاءللذهبي/430/5(،برقم)3124
) (15قالابنحجرفياللسان":يكذبفيه"/512/2(.برقم)911
) (16الثقات البن حبان /200/1( ،برقم )13114
) (17تاريخالكبير/334/1(،برقم)5941
)(18تهذيبالكمال/515/50(،برقم )4915
) (19منتكلمفيهوهوموثقللذهبي/141/1(،برقم )532
) (20الكاشفللذهبي/59/5(،برقم)4134
) (21ميزاناإلعتدال/10/4(،برقم)2193
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من حديثه( ،)1وقال أبوحاتم :هو أحب إلي من الوليد

()2

بن مزيد( ،)3وقال العقيلي :عقبة عن األوزاعي (ّل يتابع

عليه( ،)5())4وقال ابن عدي:عقبة روى عن األوزاعي بما لم يوافقه عليه أحد من رواية ابنه محمد بن عقبة وغيره
عنه(.)6
اعي()953هـ .إمام ثقة .سبق في(/5ط )52
 )5عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد ،أبوعمرو األوز ُّ
 )6يحيى بن أبي كثير ،أبونصر الطائ ُّي()901هـ .ثقة كثير الرسال .سبق في(/5ط )52

دني()12هـ(-.)7أحد فقهاء المدينة السبعة( -ع)
الزهر ُّ
 )3أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف ه
ي ،الم ُّ

()8

قال الذهبي :الحافظ ،أحد األعالم بالمدينة( ،)9قلت :مجمع على إمامته وفقهه ،ومختلف بين العلماء على

كونه من فقهاء المدينة السبعه أم ّل(.)10
درجة الطريق الخامس عشر:
ضعيف فيه علتان:

فيه محمد بن عقبة ضعيف أدخل في حديث أبيه ما ليس منه ،وعقبة بن علقمة صدوق في غير ما روى عنه
ابنه محمد ،وهنا روى محمد عن أبيه ،وفيه انقطاع بين ابن عساكر ،ومحمد بن الجنيد الرازي؛ ألن روايته
عنه وجادة.

) (1تقريبالتهذيب(،صفحة/492برقم)3132
) (2قلت :هذاالوليدقالفيهأبومُسْ ِهر:كانثقةلميكنيحفظ،وكانتكتبهصحيحة،وقالالنسائيعنه:اليُخطئواليُدلِّسفي
األوزاعي،وذكرأبوبكرمحمدبنالطباعالعسكريأنالوليدأثبتأصحاباألوزاعي(.تهذيبالكمال/11/41،برقم)1042؛
وقُ ُ
لت:وثقهأابوداود،انظر(:سؤاالتاآلجريألبيداود،)51/2،وقالفيموضعآخر:أصحاباألوزاعي؛وعدهمعهم
(المصدرنفسه،)19/2،وقالالدارقطنيعنه:ثقة،ثبت،وقالفيموضعآخر:كانمنثقاتأصحاباألوزاعي.
(المؤتلف.)5041/3:قلت:فهذاتوثيقمنأبيحاتمله.
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/413/1(،برقم )1033
)(4كذاباألصل،وفيتاريخدمشق(:)204/30(،اليتابععلىحديثه)
) (5الضعفاءالكبيرللعقيلي/423/4(،برقم)1411
) (6الكاملفيضعفاءالرجالالبنعدي/391/1(،برقم)1319
)((7سيرأعالمالنبالء/510/3،برقم)101؛(الطبقاتالكبرىالبنسعد/150-111/2،برقم)194؛(تقريبالتهذيب،صفحة
/132برقم)1135؛(الكاشفللذهبي/341/5،برقم)1111؛(تاريخاإلسالم/1191/5،برقم)510؛(الثقاتالبنحبان،
/5-1/2برقم)4229؛(تهذيبالتهذيب/112/15،برقم)241
) (8قالحاجيخليفه:ال افقيه:نسبةإلىالفقهوهوالعلموالفهمفياألصل،وفيالعرفعبارةعنالعلمباألحكامالشرعيةالثابتة
ألفعالالمكلفينخاصةكمافي"المستصفى".والفقهاءالسبعة:كانوافيعصرواحدقريبمنالهجرةوعنهمانتشرالعلم
صوابهذهالتسمية.وقدكانفيعصرهم
والفُتيافيالدنيا.ولماصارتبالمدينةالفتوىبعدالصحابةإليهمواشتهروابهاخ ا
ا
جماعةمنالعلماءوالتابعينمثلسالمبنعبدهللابنعمروأمثالهلكنالفتوىلمتكنإاللهؤالءالسبعةكماقالال ِّسلفي.وقال
النووي:منالفضالءالتابعينالفقهاءالسبعةفقهاءالمدينة:سعيدبنالمسيب،وعروةبنالزبير،والقاسمبنمحمد،وعبيدهللا
ابنعبد هللابنعتبةبنمسعود،وخارجةبنزيد،وسليمانبنيسار،وفىالسابعثالثةأقوال،هلهوأبوسلمةبنعبدالرحمن
بنعوف؟أوسالمبنعبدهللابنعمرابنالخطاب؟أوأبوبكربنعبدالرحمنبنالحارثبنهشام؟(.سلمالوصولإلىطبقات
الفحوللحاجيخليفة/119/2،برقم)0911؛(تهذيباألسماءواللغاتللنووي)11/1،
) (9سيرأعالمالنبالء/510/3(،برقم)101
) (10قلت:انظرإلىالمصادرفيالحاشيةرقم()0
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ثانيا -تخريج الحديث األول:
وكما أسلفت له خمسة عشر طريق

أخرجه تمام الرازي( ،)1وعبدالجبار الداراني( ،)2من طريق سليمان بن عبدالرحمن ،وأخرجه ابن عدي( - ،)3ومن
طريقه ابن عساكر( ،-)4من طريق هشام بن عمار ،وأخرجه ابن عساكر( ،)5من طريق ورد بن عبداهلل ،وأخرجه
أبويعلى(- ،)6ومن طريقه ابن عساكر( ،- )7عن عبدالجبار بن عاصم ،وأخرجه الطبراني( )8من طريق محمد بن

عثمان التنوخي أبي الجماهر( ،)9وغيرهم( ،)10كلهم ،عن إسماعيل بن عياش به نحوه ،وأخرجه ابن عساكر،

عن علي بن منصور ،وعلي بن المسلم ،وأبي محمد األكفاني( ،)11من طريق محمد بن شعيب ،عن عمرو بن

شراحيل ،عن حيان بن وبرة ،عن أبي هريرة  ،--به نحوه ،دون ذكر(األبواب) ،وأخرجه الطبراني( ،)12عن
محمد بن إبراهيم النحوي ،عن سليمان بن عبدالرحمن ،عن محمد بن شعيب ،به نحوه ،وذكر الطائفة الظاهرة
في دمشق ،وأخرجه أبوالحسن الربعي( - ،)13ومن طريقه ابن عساكر( -)14عن فاتك المزاحمي ،عن علي بن
طاهر ،وكالهما مجهول ،من طريق عبداهلل بن قسيم ،عن السري بن يزيع ،وكالهما مجهول –أيضا ،-عن
الحسن البصري عن أبي هريرة  ،--به نحوه ،وبزيادة (أبواب أنطاكية وما حولها ،وأبواب الطالقان وما

حولها ،حتى يخرج اهلل كنزه من الطالقان ،فيحيي به دينه كما أميت من قبل) ،وأخرجه ابن عساكر( ،)15قراءة
بخط أبي الحسين البجلي من كتابه ،عن محمد بن عبد الغني ،الذي لم أقف له على ترجمة ،من طريق الهيثم
بن حميد ،عن يزيد الحميري ،الذي لم أقف له على ترجمة –أيضا ،-عن أبي هريرة  ،--به نحوه ،وذكر

فيه األبواب ،وأخرجه أحمد( ،)16ومن طريقه -ابن عساكر( ،-)17والبزار( ،)18عن عبداهلل بن يزيد ،من طريق أبو
صالح ذكوان ،عن أبي هريرة --به ،نحوه ،دون ذكر األبواب ،وأخرجه الفسوي( - ،)19ومن طريقه ابن

))1فوائدتماملتمامالرازي/519/5(،برقم.)1004
))2تاريخدارا يَّاللخوالني.)103/1(،قالابنحجر:رواهأبوعليعبدالجبارفيتاريخ"دارا يَّا"عنأحمدبنسليمانبنأيوببنخذلم ،
الأانهقلبإسناده،جعلهعنالوليدبنعباد،عنعاصماألحول،عنأبيمسلمالخوالني،والصواب:عامراألحولعنأبيصالح .
إِ َّ
(المطالبالعاليةالبنحجر/411/11،برقم)3302
))3الكاملالبنعدي/411/1(،برقم.)5001وقالابنعدي-رحمههللا:-وهذاالحديثبهذااللفظليسيرويهغيرابنعيَّاشعنالوليد 
ابنعبَّاد(.المصدرنفسه)
))4تاريخدمشق)522/1(،
))5المصدرنفسه.
))6مسندأبييعلىللموصلي/405/11(،برقم )1310
))7المصدرنفسه)521-522/1(،
))8المعجماألوسطللطبراني/19/1(،برقم )30
))9قالالطبراني:لميروهعنعامراألحولإالالوليدبنعباد.تفردبه:إسماعيلبنعياش(،المعجماألوسط/19/1،برقم)30
) (10أخرجه الربعي من طريق ت َّمام الرازيُّ به نحوه(.فضائلالشامللربعي/01/1،برقم )113
) (11تاريخدمشق)520-521/1(،
) (12مسندالشاميينللطبرانيُّ /301/4(،برقم)5221
) (13فضائلالشامودمشقللربعيُّ /02/1(،برقم )115
) (14تاريخدمشق)520/1(،؛قالابنعساكر":هذاإسنادغريب،وألفاظغريبةج ًدا".
)( (15المصدرنفسه)؛قالابنعساكربعدأنرا وىالحديث":رُويعنأبيهريرةمنوجوهأُخرفيأهلالشامعلىالعموممنغير 
تخصيصأهلدمشق"،وعلقاأللبانيُّ علىقوله؛فقال":ثمقالالحافظابنعساكرهذامشيرً اإلىنكارةالحديث(.":السلسلةالضعيفة ،
برقم)1103
) (16مسندأحمد/52/13(،برقم)1503
) (17تاريخدمشق)521-520/1(،
) (18مسندالبزار/410/12(،برقم )1941
) (19المعرفةوالتاريخللفسوي)591/5(،
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عساكر( -)1والبخاري( ،)2وأبو نعيم( ،)3من طريق يحيى بن حمزة بسنده إلى أبي هريرة --به نحوه ،دون ذكر

األبواب ،وفيه طول و زيادة أهمها( :هم أهل الشام) ،وأخرجه ابن عساكر( ،)4من طريق محمد بن سليمان،
ومن طريق محمد بن أيوب ،ومن طريق أحمد أبي جعفر الفارسي ،كلهم عن شيبان بن فروخ بسنده إلى أبي

هريرة --به نحوه ،دون ذكر األبواب ،وبزيادة( :أكثرهم أهل الشام) ،وأخرجه ابن عساكر( ،)5من طريق
يحيى بن أبي كثير-ويحيى لم يسمع من أبي هريرة ،--وهذا من مراسيله ،ووصله في الطريق التالي،

وأخرجه ابن عساكر( ،)6قراءة بخط محمد الرازي -والد تمام -من طريق األوزاعي ،عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي سلمة الزهري ،عن أبي هريرة ،--به نحوه ،دون ذكر األبواب ،وبزيادة (حتى ينزل عيسى بن مريم
عليه السالم) ،وهذا إسناد حسن لوّل اّلنقطاع بين ابن عساكر ،وأبي حسين الرازي -والد تمام.-

له :ما أخرجه البخاري( ،)7عن الحميدي ،من حديث معاوية --قال :سمعت النبي-ﷺ -يقول:
وشهد ه
"ل يزال من أهمتي أهمة قائمة بأمر اهلل ،ما يضرهم من كذبهم ،ول من خالفهم ،حتى يأتي أمر اهلل وهم على

ذلك" ،فقال مالك بن يخامر :سمعت معاذا ،يقول :وهم بالشأم ،فقال معاوية :هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا -
 -يقول :وهم بالشأم.

له –أيضا :-ما أخرجه مسلم( ،)8من حديث ثوبان --قال :قال رسول اهلل-ﷺ" :-ل تزال طائفة
ويشهد ه
من أهمتي ظاهرين على الحق ،ل يضرهم من خذلهم ،حتى يأتي أمر اهلل وهم كذلك".
ثالثا  -الحكم على الحديث األول بمجموع طرقه:
الطرق األربعة األول مدارها على إسماعيل بن عياش ،وشيخه الوليد بن عباد وهو مجهول ،ورواية ابن
عياش عن غير أهل بلده ضيعفة ،والوليد ّل نعرف بلده؛ فالطرق ضعيفة ،وقال ابن عدي هذا الحديث بهذا

اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد ،وكذا قال الطبراني لم يروه عن عامر األحول إّل الوليد
بن عباد ،وتفرد به إسماعيل بن عياش ،أما الطريق الخامس ،والسادس ،فهي صحيحه ،ووردت دون ذكر

األبواب ،وأما الطريق السابع ففيه ثالثة مجاهيل ،والطريق الثامن فيه محمد بن عبدالغني لم أقف له على
ترجمه ،وفيه يزيد الحميرى مجهول ،وفي هذين الطريقين زيادة (أبواب أنطاكية وما حولها ،والطالقان وما

حولها) ،وزاد فيهما–أيضا( -حتى يخرج اهلل كنزه من الطالقان؛ فيحيي به دينه كما أميت من قبل) ،والطريق

التاسع عن أحمد والبزار إلى منتهى السند صحيح ،ولم يذكر األبواب ،والطريق العاشر لم يذكر به األبواب–
أيضا ،-وفيه زيادة (هم أهل الشام) وهذا طريق حسن ،أما الطريق الحادي عشر ،والثاني عشر ،والثالث
عشر ،ففيها شيبان بن الفروخ صدوق يهم رمي بالقدر ،والصعق بن حزن صدوق يهم ،وجبر بن عبيدة

) (1تاريخدمشق )521/1(،
) (2التاريخالكبيرللبخاري/531/3(،تحتترجمةرقم)5191
) (3حليةاألولياءالبينعيماألاصْ ابهاانِيُّ)400/9(،
) (4تاريخدمشق )521/1(،
) (5المصدرنفسه )529/1(،
) (6المصدرنفسه)510-529/1(،
) (7صحيحالبُخاري،كالتوحيد،باب{:إِ َّنماا اق ْول ُ انالِ اشيْ ءٍإِ اذاأارا ْد اناهُأان َّنقُولالاهُ ُكن اف اي ُكونُ }/141/9( ،برقم )0310
) (8صحيحمُسْ لِم،كاإلِمارة،بابقوله-ﷺ":-التزالطائفةمنأُمتيظاهرينعلىالحقاليضرهممنخالفهم"/1254/4(،برقم 
 )1950/100
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مجهول ،وفيها زيادة (أكثرهم أهل الشام) دون ذكر األبواب–أيضا ،-أما الطريق الرابع عشر فرواه يحيى بن

أبي كثير ،ولم يسمع من أبي هريرة ،ووصله في الطريق الخامس عشر ولكنه إسناد ضعيف ،فيه محمد بن
عقبة وهو ضعيف ،وفيه انقطاع بين ابن عساكر ومحمد الرازي المتوفى سنة ()327هـ.

الخالصة :الحديث صحيح من غير زيادة األبواب (أبواب دمشق ،وبيت المقدس ،والطالقان ،وأنطاكية) ،وزيادة
هم أهل الشام صحيحة.
الحديث الثاني:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أت بخط أبي الحسين محمد بن عبداهلل الرازي ،أخبرني أسلم بن محمد ،نا محمد بن هارون بن محمد بن
قر ه

بكار بن بالل ،نا أبي ،نا يحيى بن حمزة ،نا األوزاعي ،حدثني يحيى بن أبي كثير ،عن جابر بن عبداهلل-

 -عن النبي-ﷺ -أنه قال " :ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم

القيامة"(.)1

أول -رجال إسناد الحديث الثاني:
الجنيد ،أبوالحسين البجلي ،والد تمام الرازي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
 )9محمد بن عبداهلل بن ه
()2
جرح ول تعديل.
اني()305( )3هـ( .)4لم أقف له على ٍ
بودفافة الكنان ُّي العم ُّ
 )0أسلم بن محمد بن سالمه ،أ ه
قال ابن عساكر :أسلم بن محمد من أهل عمان مدينة البلقاء ،قدم دمشق ،وحدث بها عن :أبي عطاء

السائب بن أحمد بن حفص العماني المخزومي ،ومحمد بن هارون بن بكار ،وعبداهلل بن محمد بن جعفر
القزويني القاضي ،وعنه :أبوالحسين الرازي ،وأبوبكر أحمد بن صافي التنيسي(.)5
()6
قي()021هـ( .)7جائز الحديث.
لي الدمش ُّ
 )3محمد بن هارون بن محمد بن ب ّكار بن بال ل العام ُّ
()8
لت :روى له الطبراني في المعجم األوسط (من حديث رقم  – 6941إلى حديث
ذكره ابن حبان في الثقات  ،هق ه

رقم  )6961أي :نحو أربعين حديثا ،وروى له ابن عساكر في تاريخه وسكت عنه( ،)9وروى هو عن :أبيه –
وأبوه الراوي التالي ،-وعبداهلل بن يزيد بن راشد المقرئ ،وصفوان بن صالح ،وسليمان ابن بنت شرحبيل،

) (1تاريخدمشق)510/1(،
) (2ال ِك انانِي:بكسرالكاف،وفتحالنون،وكسرالنونالثانية،بينهمااأللف(.األنسابللسمعاني/120/11،برقم)4301
) (3ال اعمَّاني:بفتحالعينالمهملةوالميمالمشددةوفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى َع َّمان،وهوموضعبالشام،ويُنسبإلى اعمَّانأاسْ لام 
(راوينا).أنظر(:األنسابللسمعاني/410/9،برقم)5109؛(معجمالبلدانلياقوت)125/3،
) (4تاريخدمشق/421/1(،برقم )192
) (5المصدرنفسه .
) (6العاامِليُّ :بفتحالعينالمهملةوالميمالمكسورةبينهمااأللفوفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىعاامِلة،وهومنالعماليق.والصحيح:أن 
عاامِلةولدالحارثبنعديبنالحارثبنمرةبنأزدبنزيدبنيشجببنعريببنزيدبنكهالنبنسبأبنيشجببنيعرببن 
عامِلةوكندةفيعديبنالحارث.انظر(:األنسابللسمعاني/113/9،برقم)5122
قحطان،يجتمع ا
) (7تاريخاإلسالم/150/1(،برقم)212
) (8الثقات البن حبان /121/9( ،برقم )12019
) (9تاريخدمشق/511/10(،برقم)914
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وجماعة ،وعنه :أبوعبداهلل ابن مروان ،وأحمد بن حميد بن أبي العجائز ،وأبوعلي بن هارون ،وأبوالقاسم

الطبراني(.)1

قي ()022هـ( .)2ل بأس به( .د س)
لي ،الدمش ُّ
 )2هارون بن محمد بن بكار بن بالل ،العام ُّ
وثقه قال أبوحاتم( ،)3الذهبي( ،)4وابن رسالن( ،)5وابن حجر( :)6صدوق ،وقال النسائي( ،)7ومسلمة بن قاسم
األندلسي(ّ :)8ل بأس به.

هي ()923هـ .ثقة هرمي بالقدر.سبق في(/5ط )51
 )5يحيى بن حمزة بن واق ٍد الحضرم ُّي ،أبوعبدالرحمن البتل ُّ
اعي ()953هـ .إمام ثقة .سبق في(/5ط )52
 )6عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد ،أبوعمرو األوز ُّ
 )3يحيى بن أبي كثير ،أبونصر الطائ ُّي()901هـ .ثقة ثبت كثير ال رسال .سبق في(/5ط )52
السلمي)32(--هـ .صحابي جليل.
ي
 )2جابر بن عبداهلل األنصار ُّ
ُّ
ثانيا – تخريج الحديث الثاني:
سبق تخريجة في الحديث األول.
ثالثا – الحكم على الحديث الثاني:
أتوقف عن الحكم على هذا اإلسناد؛ وذلك ألن فيه أسلم بن محمد لم أقف له على جرح وّل تعديل.
الحديث الثالث:
ه

وله أربعة طرق مدارها على محمد بن كثير الصنعاني ،عن األوزاعي ،عن قتادة ،عن أنس ،--عن

النبي-ﷺ.-

األو هل:
ه
الطريق ّ
ابن عساكر–رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرناه أبوالحسن سعد الخير بن محمد بن سهل األنصاري –ببغداد -أنا أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن

مردوية ،أنا أبوبكر بن أبي علي بن عبدالرحمن ،أنا أبو أحمد محمد بن أحمد العسال ،نا أحمد بن الحسن بن
زيد الجدلي ،نا أحمد بن نصر النيسابوري ،نا محمد بن كثير الصنعاني ،عن األوزاعي ،عن قتادة ،عن أنس،

) (1تاريخاإلسالم/150/1(،برقم)212
) (2تهذيبالكمال/104/40(،برقم )1254
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/90/9(،برقم )301
) (4الكاشفللذهبي/441/5(،برقم)2911
) (5شرحسننأبيداودالبنرسالن/591/5(،برقم )515
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/141برقم )2020
) (7مشيخةالنسائي(،صفحة/29برقم)14
) (8إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/114/15(،برقم)3904
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قال :قال رسول اهلل -ﷺ " :-ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة "
وأومأ بيده إلى الشام(.)1

أول -رجال الطريق األول:

سي()529هـ .ثقة.سبق في(/5ط )54
 )9سعد الخير بن همحمد بن سهل ،أبوالحسن األ نصار ُّ
ي ،األ ندله ُّ
اني()212هـ .ثقة .سبق في(/5ط )54
 )0أحمد بن همحمد بن أحمد بن موسى بن مردوية أبوبكر األصبه ّ
اني)291( ،هـ .ثقة.سبق في(/5ط )54
اني ،الذكو ُّ
 )3محمد بن أبي علي أحمد بن عبدالرحمن ،أبوبكر الهمد ُّ
سال()321هـ .ثقة همتقن .سبق في(/5ط )54
اني الق ّ
اضي ،المعروف بالع ّ
 )2محمد بن أحمد ،أبوأحمد األصبه ّ
لي( .)2لم أقف له على ترجمة.
 )5أحمد بن الحسن بن زيد الجد ُّ
روى عن أحمد بن نصر النيسابوري ،وعنه محمد العسال(.)3
المقرئ()025هـ( .)4ثقة حافظ( .ت س)
شي ،أبو عبداهلل النيس هابور ُّ
 )6أحمد بن نصر بن زياد القهر ُّ
ي ه
وثقه أحمد بن سيار المروزي( ،)5وابن حجر( ،)6وزاد المروزي :صاحب سنة ،وزاد ابن حجر :فقيه حافظ ،وقال
الحاكم :فقيه أهل الحديث في عصره( ،)7وقال الذهبي( ،)8والمزي( :)9الفقيه ،وقال الذهبي مرة :أحد األئمة

والزهاد(.)10

()11
صي()096()12هـ.صدوق له مناكير(.د ت س)
اني  ،المصي ُّ
 )3محمد بن كثير بن أبي عطاء،أبويوسف الصنع ُّ

وثقه ابن سعد ،والحسن بن الربيع( ،)13وزاد ابن سعد :كان من أهل صنعاء ،ونشأ بالشام ،ونزل المصيصة،

) (1تاريخ دمشق)510/1( ،
)(2الجا دالي:هومنسوبإلىجديلةاألنصار،منهمأبوالمنذرأُبىبنكعب(.األنسابللسمعاني/510/4،برقم)130؛أولهجيممفتوحة(.اإلكمال 
البنماكوال)29/5،
) (3تاريخدمشق)510/1(،
) (4تهذيبالكمال/391/1(،برقم)110
)(5المصدرنفسه/391/1(،برقم)110؛قالالذهبي:اإلمامالكبير،الحافظ،الحجةأحمدبنسياربنأيوببنعبدالرحمن،أبوالحسن 
المروزي،عالممرو،توفي()511هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء/109/15،برقم)543
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/12برقم )110
) (7المصدرنفسه.
) (8المعينفيطبقاتالحدثينللذهبي/92/1(،برقم )1013
) (9تهذيبالكمال/391/1(،برقم)110
) (10الكاشفللذهبي/530/1(،برقم )93
ص ْنعااء(.األنسابللسمعاني ،
ص ْنعااني:بفتحالصادالمهملة،وسكونالنون،وفتحالعين،ألفالمهملة،والنونبعداألالف،هذهالنسبةإلى ا
) (11ال ا
/440/1برقم)5391
)(12ال ِمص ِِّيصي:بكسرالميم،والياءالمنقوطةباثنتينمنتحتهابينالصادينالمهملتيناألولىمشددة،هذهالنسبةإلىبلدةكبيرةعلىساحل 
بحرالشاميقاللها(ال ِمصيِصة) 
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/19/1(،برقم )409
11

ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره ،ومات في خالفة عبداهلل بن هارون( ،)1وقال ابن معين( ،)2وصالح جزرة(،)3
والذهبي(،)4وابن حجر( :)5صدوق ،وزاد الذهبي :مختلف فيه ،اختلط بآخره ،وزاد صالح جزرة ،وابن حجر :كثير

الخطأ ،وقال الذهبي مرة :اإلمام ،المحدث( ،)6وقال أبوحاتم :حدثنا -تلميذه -الحسن بن الربيع ،قال :محمد بن
كثير اليوم أوثق الناس ،ينبغي أن يرحل إليه ،قد كان يكتب عنه في حياة أبي إسحاق الفزاري( ،)7وكان يعرف
بالخير منذ كان

()8

وقال البخاري :ضعفه أحمد ،وقال :بعث إلى اليمن ،فأتى بكتاب ،فرواه!( ،)9وقال النسائي:

ليس بالقوي( ،)10وقال عبداهلل بن أحمد :ذكر أبي ،محمد بن كثير؛ فضعفه جدا ،وقال سمع من معمر ،ثم بعث

إلى اليمن فأخذها فرواها ،وضعف حديثه عن معمر جدا ،وقال :هو منكر الحديث ،أو قال يروي أشياء
منكرة( ،)11وقال ابن أبي حاتم :سئل أبوزرعة عن محمد بن كثير ،فقال :دفع إليه كتاب األوزاعي ،وفي كل
حديث :حدثنا محمد بن كثير-اسمه– فقرأه إلى آخره يقول :حدثنا محمد ابن كثير عن األوزاعي( ،)12وقال

الذهبي معلقا على ذلك :هذا هو التدميغ ،وبكل حال ،فيكتب حديثه ،أما الحجة به فال تنهض( ،)13وقال في

()14
لت :لعل الذهبي أراد بذلك
موضع آخر معلقا أيضا على قول أبي زرعة :هذا تغفيل ،يسقط الرواي به  ،هق ه
في روايته عن األوزاعي! ألنه قال عنه في موضع آخر :اإلمام المحدث ،كما ذكرت آنفا .وقال ابن األكفاني:

أنه ليس بشيء( ،)15وقال الترمذي :كان أحمد يحمل على محمد بن كثير ،ويقول :كتب إلى اليمن حتى حمل

إليه كتاب معمر؛ فرواه .وقال الترمذي :وهو قريب مما قال يروي مناكير(.)16
اعي ()953هـ .إمام ثقة .سبق في (/5ط )52
 )2عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد ،أبوعمرو األوز ُّ
()17
وسي( ،)18بصري ،تابعي()992هـ( .)19ثقة حجة إذا بين السماع(.ع)
بن دعامة  ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )1قتادةه ه
) (1الطبقاتالكبرىالبنسعد/449/0(،برقم)4991
) (2سؤاالتابنال ُج انيْد/420/1(،برقم )435
) (3ميزاناإلعتدال/11/3(،برقم )1100
) (4الكاشفللذهبيُّ /515/5(،برقم)2151
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/203برقم)1521
) (6سيرأعالمالنبالء/410/10(،برقم)101
)(7قالابنسعد:أبوإسحاقالفزاري:واسمهإبراهيمبنمحمدالحارثبنأسماءبنخارجةبنحصنبنحذيفةبنبدر،وكان 
ً
 ً
فاضال،صاحب ُس َّنة،وغزو،كثيرالخطأفيحديثه،وماتبالمصيصةسنةثمانوثمانينومائةفيخالفةهارون .
ثقة
(الطبقاتالكبرىالبنسعد/449/0،برقم)4911
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/19/1(،برقم )409
) (9التاريخالكبيرللبخاري/511/1(،برقم )113
) (10سيرأعالمالنبالء/410/10(،برقم)101
) (11العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/521/4(،برقم )2109
) (12المصدرنفسه .
) (13سيرأعالمالنبالء/410/10(،برقم)101
) (14ميزاناإلعتدال/11/3(،برقم )1100
) (15تهذيبالكمال/459/51(،برقم)2200
) (16عللالترمذيالكبير/453/1(،برقم)299
) (17دِعام اة:بكسرالدالالمهملة(.تهذيباألسماءواللغاتللنووي )20/5،
)(18ال اس ُدوسي:بضمالدالالمهملةوالواوبينالسينينالمهملتينأوالهمامفتوحة،هذهالنسبةإلىجماعةقبائل،منهاقبيلةتميم(،وراوينا
س ُدوس(.سيرأعالمالنبالء/201/2،برقم)145؛و َسدوس:قرية منقرى محافظةالدرعية،
منها)،وقاليحيىبنمعين:كانقتادةمن ا
س ُدوسعنمحافظةالدرعيةبمسافةتقارب30كم.انظر(:األنسابللسمعاني/105/0،
والتابعة لمنطقة،الرياض في السعودية،وتبعد ا
برقم()5014الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)) (19المنتظمالبنالجوزي/113/0،برقم)141؛(تاريخالثقاتللعجلي،صفحة/419برقم)1410؛(تهذيبالكمال/391/54،برقم )3131
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قلت :متفق على أنه ثقة ثبت ،ولكنهم قالوا إنه يدلس! فسوف أناقش ذلك فقط:
فقد قال الذهبي :حافظ ثبت ،لكنه مدلس ،قاله يحيى بن معين ،ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح ،وّل

سيما إذا قال :حدثنا( ،)1وقال ابن حبان :كان مدلسا( ،)2وقال الذهبي :هو حجة باإلجماع إذا بين السماع ،فإنه
مدلس معروف بذلك( ،)3وقال حجاج بن محمد :سمعت سعيد بن الحجاج يسأل عن تدليس قتادة فقال :قد

وقفته على ذلك ،فقال :ما سمعته من أنس ،فقد سمعته ،وما لم أسمعه ،فقد حدثنى عنه النضر بن أنس،

وغيره من ولد أنس( ،)4وقال ابن المدينى :كان يكره أحاديث قتادة ،عن أنس ،إّل ما قال :سمعت( ،)5وذكره ابن

حجر في المرتبة الثالثة

()6

من مراتب التدليس( ،)7قلت :لم يذكر ابن حجر التدليس في التقريب ولكن قال عنه

ثقة ثبت( ،)8وكأنه رجح قول من قبل قتادة مطلقا وان لم يصرح بالسماع( ،)9وقال ابن عبدالبر :قتادة إذا لم يقل

كثير عمن من لم يسمع منه ،وربما كان بينهما غير
ا
سمعت ،وخولف في نقله فال تقوم به حجة؛ ألنه يدلس

ثقة( ،)10وقال–أيضا :-قال بعضهم :قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا فال حجة في نقله!! وهذا تعسف(.)11

قلت :وكأن ابن عبدالبر يفرق بين من عنعن عنهم قتادة ممن ثبت سماعه منهم ،وبين من عنعن عنهم ولم
يثبت له منهم سماع ،وقامت قرينة تشهد لعدم السماع ،كالنكارة مثال ،فحينئذ ّل تقبل عنعنته ،ونرد السماع،

لعدم وقوعه أصال ،فالصورة األولى الظاهر أنها مقبولة عنده ،ولكن الثانية فال(.)12

جي( --)13خادم رسول اهلل-ﷺ)12(-هـ( .)14صحابي جليل
 )92أنس بن مالك ،أبوحمزة األ نصار ُّ
ي الخزر ُّ
درجة الطريق األول:
هذا الطريق فيه محمد بن كثير المصيصي صدوق له مناكير .وقد توقفت فيه؛ ألن فيه أحمد بن الحسن
الجدلي لم أقف له على ترجمة.
الطريق الثاني :وفيه تحويلة (أ) و (ب)
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

) (1ميزاناإلعتدال/412/4(،برقم )1113
حبَّان/451/2(،برقم )2032
) (2الثقاتالبن ِ
) (3سيراعالمالنبالء/519/2(،برقم)145
) (4قبولاألخبارومعرفةالرجالللبلخي )531/1(،
) (5قبولاألخبارومعرفةالرجالللبلخي )531/1(،
) (6قلت:الطبقةالثالثةعندابنحجرتقول:منأكثرمنالتدليسفلميحتجاالئمةمنأحاديثهماالبماصرحوافيهبالسماعومنهممنرد 
حديثهممطلقا ًومنهممنقبلهمكأبيالزبيرالمكي(.تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليس،صفحة )14
) (7تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/34برقم )95
) (8تقريبالتهذيب(،صفحة/324برقم )2211
) (9جامعالتحصيلللعالئي(،صفحة )114
) (10التمهيدالبنعبدالبر )400/4(،
) (11المصدرنفسه )510/19(،
) (12انظر:بتصرف(المرسلالخفيوعالقتهبالتدليس،صفحة )110
) (13الخ َْز َرجي :بفتح الخاء المعجمة ،وسكون الزاى ،وفتح الراء ،وفي آخرها الجيم ،هذه النسبة إلى ال َخ ْز َرج وهو بطن من النصار ،وهو
الخ َْز َرج ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن
ابن سبإ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان .وفي اللغة :الخ َْز َرج :الريح الباردة( .النساب للسمعاني /119/2 ،برقم )1411
) ( 14اإلصابةفيتمييزالصحابة/502/1(،برقم )500
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أخبرناه عاليا أبومحمد عبدالكريم بن حمزة بن الخضر السلمي ،نا عبدالعزيز بن أحمد التميمي- ،ح -أخبرناه
أبوالحسن علي بن أحمد بن منصور الفقيه ،أنا أبي الفقيه أبوالعباس ،قال :أنا أبومحمد بن أبي نصر ،أنبأ

الحسن بن حبيب ،نا العباس بن السندي ،ثنا محمد بن كثير-ح.-
رجال الطريق الثاني (أ)

مي الح ّداد ()506هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
السل ُّ
 )9عبدالكريم بن حمزة بن الخضر ،أبومحمد ه
 )0عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن علي ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ  .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )3عبدالرحمن بن عثمان ،أبومحمد بن أبي النصر التميم ُّي-،العفيف)202( -هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
رجال الطريق الثاني (ب)

اني()532هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
 )9علي بن أحمد بن منصور ،أبوالحسن بن قهبيس بن أبي العباس الغس ُّ
اني الفقيه-ابن قهبيس)262(-ه .ثقة.سبق في(/5ط )1
س ُّ
 )0أحمد بن منصور بن محمد ،أبوالعباس الغ ّ
 )3عبدالرحمن بن عثمان ،أبومحمد بن أبي النصر التميم ُّي-،العفيف)202(-هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
ي()332( )1هـ .ثقة ثبت.
 )2الحسن بن حبيب بن عبدالملك ،أبوعلي الحصائر ُّ

وثقه عبدالعزيز الكتاني( ،)2وابن عساكر( ،)3وزاد الكتاني :نبيل حافظ لمذهب الشافعي ،وزاد ابن عساكر :ثبت،
وقال الذهبي :اإلمام ،مفتي دمشق ،ومقرئها ،ومسندها( ،)4وقال مرة :الفقيه( ،)5وقال السبكي :إمام مسجد باب

الجابية بدمشق(.)6

اكي()022/039( )8هـ( .)9ل بأس به(.س)
ي( ،)7األس ُّ
 )5عباس بن عبداهلل السند ُّ
دي ،أبوالحارث األ نط ُّ
وثقه عبداهلل بن مسلمة( ،)10وقال الذهبي( ،)11وابن حجر( :)12صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال
النسائيّ :لبأس به(.)14

)(1الحا صاائ ِِري:بمهملتينمفتوحتين،وبعداأللفمثناةتحت،ثمراءمكسورتان،وقالابنناصرالدين:قالالذهبيُّ :أبوعليالحسنبن 
حبيبالدمشقيُّ عنأبيأميةالطرسوسيوغيره.وألبيعليهذاكتابالزهدوالرقائقحدثفيهعنصالحبنأحمدبنحنبلوغيره .
انظر(:توضيحالمشتبهالبنناصرالدين)520/4،
) (2طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/522/4(،برقم)119
) (3تاريخدمشق/39/14(،برقم)1411
) (4سير أعالم النبالء /414/4( ،برقم )501
) (5العبر للذهبي ،)22/5( ،وقع في العبر باسم (الحضائري)،وهذاتصحيف،انظر(:توضيحالمشتبهالبنناصرالدين)521-520/4،؛ 
(تبصيرالمنتبهالبنحجر)201/5،
) (6طبقاتالشافعيةالكبرىللسُبكي/522/4(،برقم)119
)(7السِ ْندِي:كسرالسينالمهملة،وسكونالنون،وكسرالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىال ِس ْن ِد،وهيمنبالدالهند(.األنسابللسمعاني /519/0،
برقم )5113
) (8تهذيبالكمال/513/13(،برقم)4154
) (9تاريخاإلسالم/221/1(،برقم)554
) (10تهذيبالتهذيب/119/2(،برقم )501
) (11الكاشفللذهبي/242/1(،برقم)5290
) (12تقريبالتهذيب(،صفحة/594برقم)4101
) (13الثقات البن حبان /213/1( ،برقم )13022
) (14المعجمالمشتملالبنعساكر/139/1(،برقم )321
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صي()096هـ .صدوق له مناكير .سبق
اني ،المصي ُّ
 )6محمد بن كثير بن أبي عطاء ،أبويوسف الصنع ُّ
في(/3ط )5
درجة الطريق الثاني
هذا الطريق حسن؛ ألن فيه عباس بن عبداهلل بن العباس بن السندي ّل بأس به ،وفيه محمد بن كثير صدوق

له مناكير ،ولكنه توبع.
الطريق الثالث:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرناه أبوبكر ،وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي ،أنبأ أحمد بن الحسن ،أنا الحسن بن أحمد بن محمد

المخلدي ،أنا أبوبكر األسفراييني ،وهوعبداهلل بن محمد بن مسلم نا يوسف بن سعيد بن مسلم ،نا ابن كثير-ح-
رجال الطريق الثالث:

امي -أخو زاهر)529( )1(-هـ .صدوق.
 )1وجيه بن طاهر بن محمد ،أبوبكر الشح ُّ
قال ابن الجوزي :من بيت الحديث ،وكان يعرف طرفا من الحديث ،وكان شيخا صالحا صدوقا حسن
السيرة( ،)2وقال ابن كثير :سمع الكثير من الحديث ،وكانت له معرفة به ،وكان شيخا حسن الوجه ،سريع
الدمعة ،كثير الذكر ،جمع السماع إلى العمل إلى صدق اللهجة( ،)3وقال الذهبي :الشيخ ،العالم ،العدل ،مسند
خراسان ،من بيت العدالة والرواية ،ورحل في الحديث( ،)4وقال السمعاني :كان كثير العبادة ،دائم التالوة،
صبور على القراءة ،سمع البخاري من الحفصي(.)5
ا
راغبا في الخيرات ،وكان من خير الرجال ،مكرما للغرباء،
يُّ ،
الش هروط ُّي()263( )6هـ( .)7ثقة.
ي ،النيسابور ُّ
 )2أحمد بن الحسن ،أبوحامد األ زهر ُّ
وثقه عبدالغافر الفارسي( ،)8وزاد :العدل ،الرضي ،وقال الذهبي :من أوّلد المحدثين ،وأصوله صحيحة(،)9
وقال ابن نقطة عن عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي قال :هو رجل من العدول ،وروى الكثير من أصول

صحيحة( ،)10وقال الذهبي مرة :العدل ،المسند ،الصدوق ،له أصول متقنة.

) (1قلتهو:زاهربنطاهربن ُمحا مَّدأبوالقاسمال َّشحَّ اميُّ  ،ال ان ْيساابوريُّ()244هـ.ثقة.مرمعنافي(/1ط )4
) (2المنتظمالبنالجوزي/24/11(،برقم)3145
) (3البدايةوالنهايةالبنكثير)555/15(،
) (4سيرأعالمالنبالء/109/50(،برقم )10
) (5التقييدالبننقطة(،صفحة/301برقم)140
ش ُروُطِي:بضمالشينالمعجمة،والراءوبعدهما،الواو،وفيآخرهاالطاءالمهملة،هذهالنسبةلمنيكتبالصكاكوالسجالت؛ألنها 
) (6ال ُ
ش ُروط(.األنسابللسمعاني/11/1،برقم )5451
مشتملةعلىال ُ
) (7سيرأعالمالنبالء/523/11(،برقم)150
) (8المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابور/110/1(،برقم )544
) (9تاريخاإلسالم/102/10(،برقم)10
) (10التقييدالبننقطة(،صفحة/142برقم )125
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()1
ي()321هـ( .)2ثقة.
باني ،النيس هابور ُّ
 )3الحسن بن أحمد بن محمد ،أبومحمد المخلد ُّ
ي ،الشي ُّ
وثقه الحاكم( ،)3والسمعاني( ،)4وزاد الحاكم :شيخ العدالة ،وفقيه عصره ،وهو صحيح الكتب ،والسماع ،متقن

في الرواية( ،)5محدث عصره( ،)6وزاد السمعاني :صدوق ،وقال الذهبي :العدل( ،)7المحدث ،شيخ العدالة(،)8
اإلمام ،الصدوق ،المسند( ،)9وقال الصفدي :العدل(.)10

()11
ي
الجوربذ ُّ
 )4عبداهلل بن محمد بن مسلم ،أبوبكر السفرايين ُّي  ،ه

()12

()392هـ( .)13ثقة ثبت.

وثقه الخطيب ،وزاد :كان ثقة ،ثبتا ،فهما ،عارفا ،وله معجم الصحابة في مجلدين؛ يدل على سعة حفظه،

وتبحره ،وكذلك تأليفه الجعديات ،أحسن ترتيبها ،وأجاد تأليفها( ،)14وقال البيهقي :كان من األثبات،
المجودين ،الجوالين في أقطار األرض ،روى عنه الحفاظ األئمة األثبات( ،)15وقال الذهبي :الحافظ الحجة،
وقال الحاكم :كان من األثبات( ،)16وقال الصفدي :الحافظ( ،)17وقال ابن العماد :كان ثبتا مجودا( ،)18وقال
الذهبي :اإلمام ،الحافظ ،الناقد ،المتقن األوحد ،جمع وصنف(.)19
 )5يوسف بن سعيد بن همسلم المصيص ُّي ،أبويعقوب نزيل أنطاكية()039هـ ( .)20ثقة حافظ(.س)

خلد،وهواسملجدبعضالمنتسب 
خلدي:بفتحالميم،وسكونالخاءالمعجمة،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلى ام ْ
) (1ال ام ْ
إليه(.األنسابللسمعاني/149/15،برقم )4195
) (2تاريخاإلسالم/133/1(،برقم )445
) (3األنسابللسمعاني/149/15(،برقم 4195
) (4المصدرنفسه .
) (5التقييدالبننقطة(،صفحة/540برقم )502
) (6سيرأعالمالنبالء/249/11(،برقم)492
) (7تاريخاإلسالم/133/1(،برقم)445
) (8العبرللذهبي )101/5(،
) (9سيرأعالمالنبالء/249/11(،برقم)492
) (10الوافيبالوفياتللصفدي/404/11(،برقم)4
) (11اإلسْ اف ار ِايني:كذاباألصل،وهذهالنسبةإلىأ ْسفَ َرايِين بليدةبنواحينيسابور،علىمنتصفالطريقمنجرجان،والصواب :
ألسْ اف ار ِاييني:بكسراأللف،وسكونالسينالمهملة،وفتحالفاء 
ماأثبت،بياءمكسورةوياءساكنة(انظراالنساب-ياقوت)؛وا ِ
والراء،وكسرالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها(.األنسابللسمعاني/554/1،برقم)135
)(12الج ُْو ار ابذي:بضمالجيم،وسكونالواو،وفتحالراءوالباءالموحدةوبعدهاذالمعجمة،هذهالنسبةإلىقريةجوْ َربَذمنقرى 
بكراإلسفرايينِيُّ الج ُْو ار ابذي(.اللبابالبناألثير )401/1،
فراي ِينمنخراسانمنهاعبدهللابنمحمدبنمسلمأبو
ِ
إسْ ِ
) (13تاريخدمشق/410/45(،برقم )4242
) (14الوافيبالوفياتللصفدي)529/10(،
) (15تاريخدمشق/411/45(،برقم )4242
) (16تذكرةالحفاظ/11/4(،برقم )14/11-013
)(17الوافيبالوفياتللصفدي )529/10(،
) (18شذراتالذهبالبنالعماد)19/3(،
) (19سيرأعالمالنبالء/230/13(،برقم)414
)(20تهذيبالكمال/340/45(،برقم)0141
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وثقه النسائي( ،)1وعبدالرحمن بن أبي حاتم( ،)2وابن منظور( ،)3وزاد النسائي :حافظ ،وزاد :عبدالرحمن ،وابن

منظور :صدوق ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ ،الحجة ،المصنف( ،)5وقال
ابن حجر :قال مسلمة بن قاسم :ثقة حافظ ،وأبوه ثقة(.)6
صي()096هـ .صدوق له مناكير .سبق في(/3ط )5
اني ،المصي ُّ
 )6محمد بن كثير ،أبويوسف الصنع ُّ
درجة الطريق الثالث:

هذا الطريق حسن؛ فيه وجيه بن طاهر الشحامي صدوق ،وفيه محمد بن كثير المصيصي صدوق له
مناكير ،وقد توبع.
الطريق الرابع:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرناه أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المكي ،أنا الحسن بن عبدالرحمن بن الحسن الشافعي ،أنا أحمد بن

إبراهيم بن أحمد بن فراس ،أنا أبوجعفر محمد بن إبراهيم بن عبداهلل الديبلي ،نا محمد بن عامر المصيصي،
نا محمد بن كثير ،عن األوزاعي ،عن قتادة ،عن أنس ،--قال :قال :رسول اهلل-ﷺ " :-ل تزال
طائفة من أمتي( ")7وزاد أبوالحسن المكي " :يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " .وأومأ بيده إلى
الشام(.)8
رجال الطريق الرابع:

اسي ،المك ُّي()552هـ( .)9ثقة.
 )9أحمد بن محمد بن عبدالعزيز أبوجعفر العب ُّ
وثقه السمعاني( ،)10وابن الجوزي( ،)11وزاد السمعاني :شيخ ،صالح ،متواضع ،ما أريت في األشراف مثله،
وزاد ابن الجوزي :شيخ صالح ،سمع الكثير ،وقال ابن النجار :كان صدوقا ،زاهدا ،عابدا(.)12

)( (1مشيخةالنسائي،صفحة/11برقم)141؛(المعجمالمشتملالبنعساكر/451/1،برقم)1113
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/553/9(،برقم)941
) (3مختصرتاريخدمسقالبنمنظور )14/51(،
حبَّان/111/5(،برقم )11335
) (4الثقاتالبن ِ
) (5سيرأعالمالنبالء/155/15(،برقم)532
) (6تهذيبالتهذيب/313/11(،برقم)312
) (7تاريخدمشق)511-510/1(،
) (8المصدرنفسه.
) (9تاريخاإلسالم/10/15(،برقم)153
)(10المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني)511/1(،
) (11المنتظمالبنالجوزي/141/11(،برقم )3559
) (12تاريخاإلسالم/10/15(،برقم)153
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افعي ،الحناط( ،)1المك ُّي()230( )2هـ( .)3ثقة مأمون.
 )0الحسن بن عبدالرحمن بن الحسن أبوعلي ال ّ
ش ُّ
وثقه إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ( ،)4والسمعاني( ،)5والذهبي(،)6وابن كثير( ،)7وزاد إسماعيل بن
محمد :عدل ،كثير السماع ،وزاد السمعاني :كان عالي السند ،وزاد الذهبي :كان أسند من بقي بالحجاز،
وزاد ابن كثير :وكان مأمونا.
سي(،)8المك ُّي العطار()225( )9هـ .ثقة ثبت.
 )3أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس ،أبوالحسن العبق ُّ
وثقه السجزي( ،)10وأبو ذر الهروي( )11في معجمه( ،)12وقاّل :ثبت ،وابن بشكوال( ،)13والعتيقي ،وزاد العتيقي:
صدوق( ،)14وقال الذهبي :كان مسند الحجاز في زمانه(.)15
 )2محمد بن إبراهيم بن عبداهلل ،أبوجعفر الديهبل ُّي( ،)16المك ُّي()300هـ(.)17صدوق.

قال الذهبي :المحدث ،الصدوق ،وكان مسند الحرم في وقته( ،)18وقال مرة :كان صدوقا مقبوّل( ،)19وقال ابن
العماد :محدث مكة(.)20

اكي ،الرمل ُّي
صي ،أبوعمر األ نط ُّ
 )5محمد بن عامر المصي ُّ

()21

()032/069هـ( .)22ثقة(.س)

)(1األنسابللسمعاني/511/3(،برقم)1544
) (2تاريخاإلسالم/431/10(،برقم )31
)(3طبقاتالشافعيينالبنكثير )315/1(،
)( (4تاريخاإلسالم/431/10(،برقم)31؛وقالالذهبيهو:إسماعيلبنمحمدبنالفضلبنعليبنأحمدبنطاهر،الحافظالكبير ،
َّ
،الط ْلحي،األصبهاني،المعروفبالجوزي،الملقببقوامالسُّنة،المتوفي()242هـ.انظر(:تاريخاإلسالم /154/11،
أبوالقاسمال َّتيْمي
برقم )540
) (5الحا َّناط :بفتحالحاءالمهملة،والنون،وفيآخرهاطاءمهملة،هذهالنسبةإلىبيعالحا ان ْطة(.األنسابللسمعاني/511/3،برقم )1544
) (6تاريخاإلسالم/431/10(،برقم )31
)(7طبقاتالشافعيينالبنكثير )315/1(،
) (8ال اع ْب اقسي:بفتحالعين،وسكونالباء،وفتحالقاف،نسبةإلى اعبْد اقيس،وتنسبإلىال اعبْدي-أيضًا(-األنسابللسمعاني/500/9،برقم 
 )5111
) (9ال اع اطار:بفتحالعين،والطاء،نسبةإلىبيعالعطر،والطيب(.األنسابللسمعاني/455/9،برقم )5004
) (10رسالةال اسجْزيإلىأهلزبيدفيالردعلىمنأنكرالحرفوالصوت(،صفحة)21
:هوالحافظأبوذرعبدبنأاحمدالهروي،المعروفببلده:بابنالسماكاألنصاري(.سيرأعالمالنبالء/223/10،برقم )400

) (11قالالذهبيُّ
ُعجمشيوخأبيذرمفقود!
م
)؛و
104
/برقم
111
/
10
سيرأعالمالنبالء(،
)(12
ٍ
)(13الصلةفيتاريخأئمةاألندلسالبنباشكوال/122/1(،تحتترجمةحاتماألطرابلسي) 
)(14سيرأعالمالنبالء/111/10(،برقم )104
) (15تاريخاإلسالم/10/9(،برقم)120
) (16ال اد ْي ُبلِيُّ :بفتحالدالالمهملة،وسكونالياءالمعجمةبنقطتينمنتحتها،وضمالباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلى َديْبل،وهيبلدةمن 
بالدساحلالبحرمنبالدالهندقريبةمنالسند،ويجتمعالمياهالعذبةمنمولتان،ولوهور،والسند،وكشمير،ب اد ْيبُل،ومنثمتنصبإلى 
البحرالكبير،والمشهورمنهاأبوجعفرمحمدبنإبراهيمبنعبدهللاال اد ْي ُبلِيُّ ساكنمكة-.راوينا،-ال َد ْي ُبل )باألُردية :اد ْيبُل):مدينةعريقة 
في السند ،جنوبي باكستان ،ومنهادخلاإلسالمإلى جنوبآسيا،وتعرفحاليًابمدينة كراتشي .انظر(:األنسابللسمعاني/394/2،برقم 
)1111؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (17المصدرنفسه/313/0(،برقم )90
) (18سيرأعالمالنبالء/9/12(،برقم )3
) (19تاريخاإلسالم/313/0(،برقم)90
) (20شذراتالذهبالبنالعماد )111/3(،
)(21الرا مْلي:فتحالراء،وسكونالميم،وفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىبلدةمنبالدفلسطين ،يقاللهاالرا ْملاة (.األنسابللسمعانيُّ  ،
/119/1برقم)1111
) (22تهذيبالكمالللمزي/352/52(،برقم)2411
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وثقه النسائي( ،)1وابن حجر( ،)2قال الذهبي :كان صاحب حديث(.)3
صي()096هـ .صدوق له مناكير .سبق في(/3ط )5
اني ،المصي ُّ
 )6محمد بن كثير ،أبويوسف الصنع ُّ
درجة الطريق الرابع:
هذا الطريق حسن؛ ألن فيه محمد بن إبراهيم الديبلي صدوق ،وفيه محمد بن كثير صدوق له مناكير! ولكنه

توبع.

ثانيا – تخريج الحديث الثالث:
سبق تخريجه في الحديث األول.
ثالثا – الحكم على الحديث الثالث:
جميع الرواة في الطرق األربعة ثقات ،ماعدا أحمد الجدلي من الطريق األول لم أقف له على ترجمة ،ومدار
الطرق األربعة على محمد بن كثير وهو صدوق له مناكير ،وهذه الرواية ليست من مناكيره؛ ألن لها شواهد
كما بينت في تخريج الحديث األول ،ومحمد هذا روى عن األوزاعي ،عن قتادة ،عن أنس --وقتادة ثقة

حجة إذا بين السماع ،وهنا عنعن! وقال ابن المديني :كان يكره أحاديث قتادة ،عن أنس ،إّل ما قال :سمعت.

فالخالصة :الحديث ضعيف بهذا اإلسناد؛ لالنقطاع بين قتادة وأنس ،وقد صح بنحوه بأسانيد أخرى كما بينت
في تخريج الحديث األول.

الحديث الرابع:
له أربعة عشر طريقا ،جاءت مقسمة على النحو اآلتي:
الطرق الثالثة األولى مدارهم على الوليد بن مسلم ،والطريقان الرابع  -والخامس ،مدارهما على يحيى بن حمزة،
والطريق السادس ،مداره على الوليد ،والطريقان السابع  -والثامن ،مدارهما على بشر التنيسي ،كلهم عن ابن
جابر ،عن عمير بن هانيء ،عن معاوية ،والطريق التاسع ،مداره على يونس الجندي ،والطريق العاشر ،مداره
على مسلم بن هرمز -والحادي عشر ،مداره على مكحول ،والطريق الثاني عشر -والثالث عشر -والرابع عشر،
مدارهم على شعبة ،عن أبي عبداهلل الشامي ،كلهم -عمير ،ويونس ،مسلم بن هرمز ،ومكحول ،والشامي -عن
معاوية ،--عن رسول اهلل -ﷺ. -

) (1مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/90برقم)115؛(المعجمالمشتمل،الترجمة )120
) (2تقريبالتهذيب(،صفحة/312برقم)2911
) (3تاريخاإلسالم/309/1(،برقم )359
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الطريق األول:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرنا أبوالقاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي ،أنا أبوالحسن أحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد ،أنا جدي
القاضي أبونصر محمد بن أحمد بن هارون بن موسى الغساني إمام جامع دمشق ،أنا أبوعمر محمد بن
العباس بن الوليد بن صالح بن عمر بن كوذك( ،)1أنا محمد بن العباس بن الوليد بن الدرفس ،نا عمرو بن
عثمان ،ومحمود ،قال :نا الوليد( ،)2نا ابن جابر ،عن عمير بن هانئ :أن معاوية بن أبي سفيان  --خطبهم
يضرهم من خالفهم
فقال :سمعت رسول اهلل -ﷺ -يقول " :ل تزال من أمتي أهمة قائمة بأمر اهلل – -ل ّ
ول من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل – -وهم على ذلك "( .)3قال عمير بن هانئ :فقام مالك بن يخامر فقال:

سمعت معاذ بن جبل يقول :وهم بالشام .فقال معاوية :هذا مالك بن يخامر وبه القسمة ،زعم أنه سمع معاذا -
 -يقول وهم بالشام(.)4
أول -رجال الطريق األول:

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث ،أبوالقاسم السمرقن ُّ
مي()261هـ( .)5ثقة.
السل ُّ
 )0أحمد بن عبدالواحد بن محمد ،أبوالحسن بن أبي الحديد ه

وثقه ابن األكفاني( ،)6وابن عساكر( ،)7والذهبي( ،)8وزاد ابن األكفاني :كان عدّل ،وزاد ابن عساكر :كان عدّل

مأمونا ،وزاد الذهبي :وكان جليال ،متفقدا ألحوال الطلبة الغرباء ،وقال الذهبي مرة :كان صحيح السماع(.)9
 )3محمد بن أحمد بن هارون بن موسى ،أبونصر بن ال هجندي

()10

اني()293هـ .ثقة.
الغس ُّ

وثقه الكتاني ،وزاد :وكان مأمونا( ،)11وقال الذهبي :إمام جامع دمشق ،محدث البلد(.)12

) (1قلت :باألصلكودل،والصوابماأثبته،انظر(:الوافيبالوفياتللصفدي/120/4،برقم)4؛(تاريخاإلسالم/159/1،برقم)503؛
ك:بكافينبينهماواووذالمعجمة(.الوافيبالوفيات/120/4،برقم )4
ُكو اذ ا
ْ
ِّ
) (2قلتهو:الوليدبنمسلم،أبوالعباسالد امشقِيُّ ،سيأتي.
) (3تاريخدمشق)511/1(،
) (4المصدرنفسه.
) (5تاريخدمشق/515/01(،برقم )9010
) (6ذيلذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمالبناألكفاني/25/1(،برقم)41
) (7تاريخدمشق/515/01(،برقم )9010
) (8تاريخاإلسالم/503/10(،برقم )500
) (9سيرأعالمالنبالء/311/11(،برقم)511
) (10ال ُج ْندِى:بضمالجيموسكونالنونوالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىالجنديعنىالعسكر،والمشهورمنهم–راوينا(.-األنسابللسمعاني ،
/242/4برقم )921
) (11تاريخدمشق/110/21(،برقم)1001
) (12المصدرنفسه/511/9(،برقم)410
90

 )2محمد بن العباس بن الوليد بن صالح بن عمر بن هكوذك أبوعمر العبسي()352هـ( .)1جائز الحديث.

قال الذهبي :سمع :محمد بن العباس بن الدرفس ،وأحمد بن بشر الصوري ،وعبدالرحمن بن القاسم
الرواس ،وجعفر بن أحمد ابن الرواس ،وابراهيم بن دحيم ،والمفضل بن محمد الجندي ،وعنه :تمام
الرازي ،وأبونصر ابن هارون( ،)2وعبدالوهاب الميداني( ،)3والخصيب بن عبداهلل بن محمد( ،)4وأبوالحسن
ابن السمسار( ،)5وقال الكتاني :لم أسمع فيه شيئا( .)6قلت :ذكره الذهبي وسكت عنه ،وروى عنه ثالثة
من الثقات المشهود لهم بالعلم ،وصدوقان ،ولم يذكر فيه جرحا.
()7
اني()323هـ .ثقة.
الدرفس  ،أبوعبدالرحمن الغس ُّ
 )5محمد بن العباس بن الوليد بن ه

وثقه أبوعمر بن فضالة( ،)8وقال أبوالحسين الرازي :كان محدثا جليال( ،)9وقال ابن زبر الربعي:
محدث( ،)10وقال ابن عساكر :شيخ صالح ( ،)11وقال الذهبي :اإلمام الصالح الصادق( ،)12وقال ابن
منظور :الشيخ الصالح ،وثقوه ( ،)13هقلت :روى عنه مجموعة من األئمة الثقات(.)14

شي،أبوحفص الحمص ُّي()052هـ(.)15ثقة(.د س ق)
 )6عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القهر ُّ

) (1المصدرالسابق/410/24(،برقم)1395
) (2قالالذهبيهو:اإلمام،العالمة،المأمون،أبونصرمحمدبنأحمدبنهارونالغساني،الدمشقي،ال اقاضيُّ ،المعروف:بابن 
الجندي،إمامجامعدمشق،وقاضيهانيابة،ومحدثها،ثمقا ال:قالالكتانيُّ :ثقةمأمون،توفيَّ ()310هـ(.سيرأعالمالنبالء ،
/300/10برقم )514
ا
) (3قال الذهبي هو:الشيخ،اإلمام،المحدث،أبوالحسينعبدالوهاببنجعفربنعليالدمشقي،ابنالميداني.قالهالذهبيُّ ،وقال :
قالالكتانيُّ :احترقتكتبهوجددها،وكانفيهتساهل،واتهمفيابنهارون.وقالالذهبيُّ :توفيَّ ()311هـ.انظر(:سيرأعالم 
النبالء/399/10،برقم )455
ا
)(4قالالذهبيهو:الخصيببنعبدهللابنمحمدبنالحسينبنالخصيب،وقال:الشيخ،العالم،الثقة،ال اقاضيُّ ،أبوالحسن 
المصري،توفيَّ()311هـ(.سيرأعالمالنبالء/439/10،برقم )510
)( (5تاريخاإلسالم/159/1،برقم)503؛قُ ُ
لت:قا الالذهبيُّ :هوعليبنموسىبنالحسين،أابوالحسنابنالسمْسارالدمشقي ،
شيُّع.انظر(:تاريخاإسالم ،
:كانمُسْ نِدالشامفيوقته،توفيَّ )344(:هـ،وقا الالكتانيُّ :كانفيهتساهل،ويذهبإلىال َّت ا
وقا ال
ا
 )95/240/9
)(6ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللك َّتانيِّ (،صفحة/90برقم )43
)(7ال ُد ار ْفسى:بضمالدالالمهملة،والراءالمفتوحة،والفاءالساكنة،وفيآخرهاالسينالمهملة،هذهالنسبةإلىال ُد ار ْفس،وهواسم 
لجدعبدالرحمنابنمحمدبنالعباسبنالوليدبنمحمدبنعمربنال ُد ار ْفسال ِّد ام ْشقِيُّ ال ُد ار ْفسيُّ ،منأهلدمشق(.األنساب 
للسمعاني/440/2،برقم )1210
) (8تاريخدمشق/410-401/24(،برقم)1391
) (9المصدرنفسه
) (10تاريخمولدالعلماءووفياتهمالبنزبرالربعي )144/5(،
) (11تاريخدمشق/410-401/24(،برقم)1391
) (12سيرأعالمالنبالء/532/13(،برقم )139
) (13مختصرتاريخدمشقالبنمنظور )521/55(،
) (14انظر(:تاريخاإلسالم/00/0،برقم )125
) (15تهذيبالكمال/133/55(،برقم )3301
91

وثقه أبوداود( ،)1والنسائي( ،)2ومسلمة بن قاسم( ،)3والجياني( ،)4وقال الذهبي :الحافظ ،الثبت( ،)5قال
أبوحاتم :صدوق( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال ابن حجر :صدوق(.)8

 )3محمود بن خالد بن يزيد أبوعلي السلمي الدمشقي()021هـ( .)9ثقة(.د س ق)
وثقه النسائي( ،)10وأحمد بن أبي الحواري ،وأبوحاتم( ،)11وزاد الحواري :األمين ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)12
 )2الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
ي ،الدمشق ُّي،
وعتبة األ زد ُّ
 )1عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ،أ هب ه
األوزاعي(.ع)

الداران ُّي()953هـ.

ثقة فقيه الشام مع

وثقه ابن سعد( ،)13وابن معين( ،)14وأحمد( ،)15والعجلي( ،)16وأبوداود( ،)17ودعلج بن أحمد( ،)18والخطيب(،)19
والذهبي( ،)20وابن حجر(،)21وقال أبوحاتم :صدوق ّل بأس به( ،)22وقال الذهبي مرة :اإلمام ،الحافظ ،فقيه الشام

مع األوزاعي( ،)23وقال علي بن المديني :يعد في الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابة( ،)24وساق

الخطيب بسنده قال :قال :أبو حفص عمرو بن علي :عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ضعيف الحديث ،حدث
عن مكحول أحاديث مناكير ،وهو عندهم من أهل الصدق ،روى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكير ،قلت-يعني

الخطيب :-روى الكوفيين أحاديث عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ،عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ،ووهموا في
) (1تهذيبالتهذيب/01/1(،برقم)111
)( (2مشيخة النسائي ،صفحة  /10برقم )11؛(المعجمالمشتملالبنعساكر/502/1،برقم)111
) (3تهذيبالتهذيب/01/1(،برقم)111
) (4شيوخأبيداودللجا يانِي/151/1(،برقم)400
) (5سيرأعالمالنبالء/402/15(،برقم )112
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/539/1(،برقم )1403
حبَّان/311/1(،برقم)13295
) (7الثقاتالبن ِ
) (8تقريبالتهذيب(،صفحة/353برقم )2004
) (9تهذيبالكمال/91/11(،برقم )3339
) (10مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/19برقم )121
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/595/1(،برقم )1435
حبَّان/505/9(،برقم )11013
) (12الثقاتالبن ِ
) (13الطبقاتالكبرىالبنسعد/454/0(،برقم)4900
) (14تاريخابنمعين،روايةالدوري/321/3(،برقم)2501
) (15سؤاالتأبيداودألحمد/520/1(،برقم)500؛(العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/430/4،برقم )5241
) (16تاريخ الثقات للعجلي( ،صفحة  /400برقم  )991
)(17تاريخبغدادللخطيب/301/11(،برقم)2401
)( (18المصدرنفسه)؛وقالابنعساكرهو:دعلجبنأحمدبندعلجبنعبدالرحمنأبومحمدالسختياني 
الفقيهالثقةنزيلبغداد،توفي()421هـ(.تاريخدمشق/500/10،برقم )5013
) (19تاريخبغدادللخطيب/301/11(،برقم )2401
) (20الكاشفللذهبي)330/5(،
) (21تقريبالتهذيب(،صفحة/015برقم )1519
) (22الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/599/2(،برقم)1351
) (23سيرأعالمالنبالء/101/0(،برقم )20
) (24تاريخدمشق/31/41(،برقم )4919
99

ذلك ،فالحمل عليهم في تلك األحاديث ولم يكن ابن تميم ثقة ،والى تلك األحاديث أشار عمرو بن علي ،وأما
ابن جابر فليس في حديثه منكر-واهلل أعلم .)1(-وقال دعلج بن أحمد :قال :موسى بن هارون :روى أبوأسامة

عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ،وكان ذاك وهما منه -رحمه اهلل ،-هو لم يلق عبدالرحمن بن يزيد بن

جابر ،وانما لقي عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ،فظن أنه ابن جابر ،وابن جابر ثقة ،وابن تميم ضعيف(.)2

 )92هعمي هر بن هانئ العنس ُّي ،أبوالوليد الداران ُّي()903هـ( .)3ثقة هرمي بالقدر((.)4ع)
وثقه العجلي( ،)5وقال :شامي ،تابعي ،ذكره ابن حبان في الثقات( ،)6وقال(:أبوالوليد) أدرك ثالثين من

أصحاب رسول اهلل-ﷺ ،-وعمر طويال ،وكان قد وّله عمر بن عبدالعزيز على الثنية والحوران( ،)7وقال

الفسويّ :ل بأس به( ،)8وقال أبوداود :كان قدريا(.)9
 )99معاوية بن أبي سفيان()62هـ( --)10صحابي جليل.
واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ،وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد
شمس ابن عبد مناف ،يكنى أبا عبدالرحمن ،كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح(.)11
()12
ويقال له صحبة.خ()2
 )90مالك بن هيخامر السكسك ُّي ،الحمص ُّي()32هـ .ثقة همخضرم ،ه
وثقه ابن سعد( ،)13والعجلي( ،)14والذهبي( ،)15ومغلطاي( ،)16وزاد ابن سعد :توفي في خالفة عبدالملك بن

مروان ،وزاد العجلي :تابعي ،وزاد الذهبي ،ومغلطاي :يقال :له صحبة ،وذكره ابن حبان في الثقات مع

الصحابة( ،)17وقال أبومسهر :أكبر أصحاب معاذ( ،)18وقال ابن عساكر :يقال له صحبة( ،)19وقال أبونعيم:
ذكر في الصحابة وّل يثبت(.)20
) (1تاريخبغدادللخطيب/301/11(،برقم )2401
) (2النصدرنفسه .
) (3تهذيبالكمال/411/55(،برقم )3251
)(4قلت:ينظرترجمةمحمدبنعايذالدمشقيصفحة()20لمعرفةالقدريةوحكمالراويالمتلبسبذلكأورميبالقدركراوينا .
) (5تاريخ الثقات للعجلي( ،صفحة  /402برقم )1411
حبَّان/522/2(،برقم)3019
) (6الثقاتالبن ِ
حبَّان/111/1(،برقم )120
)(7مشاهيرعلماءاألمصارالبن ِ
) (8المعرفةوالتاريخللفسوي )312/5(،
) (9تهذيبالكمال/411/55(،برقم )3251
) (10اإلستيعابفيمعرفةاألصحاب/1311/4(،برقم)5342
) (11اإلستيعابفيمعرفةاألصحاب/1311/4(،برقم )5342
) (12ي اُخامِر:بتحتانيةمثناة،وقدتبدلهمزة،بعدهاخاءمعجمةخفيفةوكسرالميمبعدهامهملة(.اإلصابةفيتمييزالصحابة/214/2،برقم 
 )0010
) (13الطبقاتالكبرى/400/0(،برقم)4114
) (14تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/319برقم )1241
) (15تاريخاإلسالم/002/5(،برقم)91
) (16إكمالتهذيبالكمال/23/11(،برقم )3302
حبَّان/414/2(،برقم )2409
) (17الثقاتالبن ِ
) (18تاريخاإلسالم/002/5(،برقم)91
) (19تاريخدمشق/211/21(،برقم )0194
)(20معرفةالصحابةالبينعيم )5319/2(،
100

ي ،الخزرج ُّي)92(--هـ( .)1صحابي جليل.
 )93معاذ بن جبل ،أبوعبدالرحمن األ نصار ُّ
درجة الطريق األول:

هذا طريق صحيح :رواته ثقات ،غير أن فيه الوليد بن مسلم ثقة يدل س من الرابعة ،والوليد هذا قد صرح بالسماع من

ابن جابر.

الطريق الثاني:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا أبوالحسين عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن بن أبي الحديد ،أنا جدي أبوعبداهلل ،أنا علي بن موسى،

نا أبو علي محمد بن محمد بن آدم الفزاري ،إمالء نا أبواسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن دحيم ،نا هشام بن
عمار ،نا الوليد ،به نحوه(.)2
رجال الطريق الثاني:
 )9عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن ،أبوالحسين بن أبي الحديد ()526هـ( .)3جائز الحديث.
قال الذهبي( :)4روى عنه :أبوسعد السمعاني فقال( :)5شيخ ،صالح ،سليم الجانب ،سديد السيرة :سمعت منه
أجزاء ،من بيت الحديث ،والخطابة ،جده األعلى أبوالحسن بن أبي الحديد من مشهوري المحدثين ،حدثنا عنه
مشايخنا ،وقال ابن نقطة :روى عنه :زيد بن الحسن الكندي ،والقاسم بن عساكر( ،)6وقال ابن عساكر:
خطيب دمشق المعدل ،سمع جده أبا عبداهلل ،وأبا القاسم بن أبي العالء ،وأبا الفضل بن الفرات ،كتبت
عنه( ،)7قلت :ولم أقف على أحد جرحه.
مي ،ابن أبي الحديد()220هـ(.)8لم أقف له على جرح ولتعديل.
السل ُّ
 )0الحسن بن أحمد بن عبدالواحد ،أبوعبداهلل ه

قال الذهبي :حكم بين الناس بدمشق حين عزل عنها القاضي الغزنوي ،إلى حين وصول الشهرستاني من الحج،

وحدث عن :المسدد األملوكي ،وأبي الحسن ابن السمسار ،وأبي الحسن العتيقي ،وعبدالرحمن بن الطبيز،

) (1االستيعابالبنعبدالبر/1305/4(،برقم )5311
) (2تاريخدمشق )511/1(،
) (3تاريخدمشق/3/42(،برقم )4131
) (4تاريخاإلسالم/190/11(،برقم )459
) (5المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني )1911(،
) (6إكمالاإلكمالالبننقطة/51/5(،برقم)1023
) (7تاريخدمشق/3/42(،برقم )4131
) (8تاريخاإلسالم/201/10(،برقم)34
101

وجماعة ،وعنه :حفيده( ،)1وأبوالحسين الخطيب( ،)2وهبة اهلل ابن األكفاني( ،)3وهبة اهلل بن طاوس( ،)4وأبوالقاسم بن

البن( ،)5وعلي بن عساكر الخشاب( ،)6وعلي بن أحمد الحرستاني(.)7

 )3علي بن موسى بن الحسين ،أبوالحسن ابن السمس هار()233هـ( .)8صدوق هرمي بالتشيع.
وثقه أبوبكر الحداد( ،)9وقال الذهبي :كان مسند الشام في وقته( ،)10وقال مرة :الشيخ الجليل ،المسند،
العالم( ،)11وقال مرة :حدث بصحيح البخاري عن أبي زيد المروزي ،وله سماعات عالية( ،)12وقال أبو الوليد
الباجي :فيه تشيع يفضي به إلى الرفض ،وكان قليل المعرفة ،في أصوله سقم( ،)13وقال الكتاني :كان فيه

تساهل ،ويذهب إلى التشيع( ،)14وقال الذهبي مرة :ولعل تشيعه كان تقية ّل سجية ،فإنه من بيت الحديث،
ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض ،بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية ،بل والعراق وبعض العجم بالدولة

البويهية ،واشتد البالء دهرا ،وشمخت الغالة بأنفها ،وتواخى الرفض واّلعتزال حينئذ ،والناس على دين الملك،
نسأل اهلل السالمة في الدين(.)15
ي ،الدمشق ُّي ،القاض ُّي ()353هـ( .)16ثقة مأمون.
 )2محمد بن محمد بن آدم ،أبوعلي الفزار ّ
وثقه الكتاني( ،)17وزاد :مأمون(.)18
 )5إبراهيم بن عبدالرحمن -هدحيم -بن إبراهيم بن ميمون ،أبواسحاق الدمشق ُّي ()323هـ( .)19صدوق.

) (1قلت:مرمعنافهوالراويالسابقلراوينا،رتبته:جائزالحديث .
) (2قلتهو:أحمدبنإبراهيمبنيونسبنمحمدبنيونسأبوالحسينالمقدسيالخطيب،قالابنعساكر:ثقة،توفيَّ )390(:هـ(.تاريخ 
دمشق/54/01،برقم )9231
) (3قلت:ثقةثبت،مرمعنافي(/1ط )1
) (4قالالذهبيُّ هو:إمامجامعدمشق،ومقرئه،أبومحمدهبةهللابنأحمدابنطاووسالبغدادي،ثمالدمشقي،كانثقة متصونا،وثقه 
السلفي،توفي)241(:هـ(.سيرأعالمالنبالء/91/50،برقم )12
ً
:كانشيخا 
ي،الدمشقي،الفقيه،توفيَّ )221(:هـ،وقالالسمعانيُّ
) (5قلت:قالالذهبيُّ :الحسينبنالحسنبنمحمد،أبوال اقاسِ مبنالبُناألساد ُ
مستورً ا،ولميكنبذاك؛ألنصاحبناأباالقاسمعليبنالحسنال ِّد ام ْشقِيُّ كانسيئالرأيفيه.أنظر(:تاريخاإلسالم/51/15،برقم)10؛ 
(المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني،صفحة)199
ِّ
)(6قالالذهبيُّ هو:عليبْنعساكربْنسرور،أبوا ْلحا سانالمقدسي ُ
ال،كانصحيحالذهْ نوالجسم ،
،ث َّمالدمشقي،الخشاب،الكي
وتوفيَّ )224(:هـ(.تاريخاإلسالم/05/15،برقم )101
) (7قالابنعساكرهو:عليبنأحمدبنعليبنأحمدبنجعفرأبوالحسنالقرشيالحرستاني،لميكنالحديثمنشأنه،توفيَّ )211(:هـ .
انظر(:تاريخدمشق/551/31،برقم)3009؛(تاريخاإلسالم/201/10،برقم)34
) (8تاريخدمشق/522/34(،برقم )2104
)(9تاريخدمشق/522/34(،برقم )2104
) (10تاريخاإلسالم/240/9(،برقم )95
) (11سيرأعالمالنبالء/201/10(،برقم )451
) (12ميزاناإلعتدال/121/4(،برقم)2924
) (13تاريخاإلسالم(/240/9برقم )95
)(14ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/110برقم )550
) (15سيرأعالمالنبالء/201/10(،برقم )451
) (16تاريخدمشق/114-111/22(،برقم[ )1931]11111
) (17تاريخاإلسالم/150/1(،برقم )542
) (18تاريخدمشق/114-111/22(،برقم[ )1931]11111
) (19المصدرنفسه/19/0(،برقم )340
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قال الذهبي :كان محدثا مقبوّل( ،)1قلت :وذكر الذهبي ،وابن عساكر أن ابراهيم هذا روى عنه كثير من األئمة
الثقات! مثل الطبراني ،وابن عدي ،وأبو زرعة ،وغيرهم ،وأكثر عنه الطبراني –في معاجمه ،-ولم يذكر فيه
جرحا(.)2

قي()025هـ ،ثقة ،ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط) 4
 )6هشام بن عمار،أبوالوليد الدمش ُّ
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
درجة الطريق الثاني:
هذا الطريق فيه علي بن السمسار صدوق رمي بالتشيع ،وفيه هشام بن عمار ثقة ،كبر فصار يتلقن! فحديثه

القديم أصح ،وفيه الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،وصرح هنا بالسماع من ابن جابر ،ولكني توقفت في
الحكم على هذا الطريق ألن فيه الحسن ابن أبي الحديد لم أقف له على جرح وّل تعديل.
الطريق الثالث:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرناه عاليا أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوالحسين بن النقور ،أنا عيسى بن علي الوزير ،أنا أبوالقاسم

البغوي ،نا داود بن عمرو ،نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)3
رجال الطريق الثالث:

دي()536هـ .ثقة حافظ.سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث ،أبوالقاسم السمرقن ُّ
البزاز()232هـ( .)4ثقة.
 )0أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداهلل بن النقُّور ،أبوالحسين البغداد ُّ
يّ ،

وثقه ابن خيرون( ،)5وابن األثير( ،)6وزاد ابن األثير :مكثر في الحديث ،وقال الخطيب :صدوق( ،)7وقال

الذهبي :مسند العراق في وقته ،وكان متحريا فيما يرويه( ،)8وقال مرة :الشيخ الجليل ،الصدوق( ،)9وقال

()10
لت :لم أقف على السبب الذي جعل الخطيب ينزله
أبومحمد التميمي :حديث ابن النقور سبيكة الذهب  .هق ه
إلى صدوق.

) (1تاريخاإلسالم/103/0(،برقم )253
) (2انظر(:تاريخاإلسالم/103/0،برقم)253؛(تاريخدمشق/19/0،برقم )340
) (3تاريخدمشق )515/1(،
) (4تاريخاإلسالم/511/10(،برقم)409
) (5المصدرنفسه .
) (6الكاملفيالتاريخالبناألثير)511/1(،
) (7تاريخبغدادللخطيب/30/1(،برقم)5250
) (8تاريخاإلسالم/511/10(،برقم)409
) (9سيرأعالمالنبالء/405/11(،برقم)110
) (10تاريخاإلسالم/511/10(،برقم)409
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 )3عيسى ابن-علي الوزير -بن عيسى بن داود ،أبوالقاسم الجراح()319هـ .ثقة ثبت.
قال الخطيب :كان ثبت السماع ،صحيح الكتاب( ،)1وقال الذهبي :وسماعاته صحيحة( ،)2وقال محمد بن أبي
الفوارس :كان يرمى بشيء من مذهب الفالسفة( ،)3وقال الذهبي :لم يصح هذا عنه(.)4
ى()393( )5هـ .ثقة إمام.
 )2عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز ،أبوالقاسم البغو ُّ
متفق على إمامته(.)6

دادي()002هـ( .)8ثقة ثبت(.م س)
 )5داود بن عمرو بن زهير ،أبوسليمان الضب ُّي( ،)7البغ ُّ

وثقه البغوي( ،)9وعبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز( ،)10والذهبي( ،)11وابن قانع( ،)12وابن ناصر الدين( ،)13وابن

الجوزي( ،)14وابن حجر( ،)15وزاد البغوي وعبداهلل :مأمون ،وزاد الذهبي :مشهور ،وزاد ابن قانع :ثبت ،وزاد ابن
ناصر :كان مبر از على أصحابه ،وزاد –أيضا :-كان أحمد إذا أراد أن يركب داود؛ يأخذ له بركابه ،وزاد ابن
حجر :من كبار شيوخ مسلم ،وقال الخطيب :بلغني أن يحيى بن معين سأل سعدويه عنه؛ فحمده( ،)16وقال

الذهبي مرة :الشيخ ،الحافظ ،كان البغوي مكث ار عنه( ،)17وذكره ابن حبان في الثقات( ،)18وقال يحيى بن معين:
ليس به بأس( ،)19وقال ابن العماد :كان صدوقا صاحب حديث( ،)20وقال ابن الجوزي مرة ":قال أحمدّ :ل

()21
لت :رمز ابن حجر لراوينا
يحدث عنه ،ليس بشيء ،وقال أبو زرعة وأبوحاتم ال ارزيان :منكر الحديث ، ".هق ه

) (1تاريخبغدادللخطيب/212/15(،برقم)2133
) (2ميزاناإلعتدال/411/4(،برقم )1211
) (3تاريخبغدادللخطيب/212/15(،برقم)2133
) (4ميزاناإلعتدال/411/4(،برقم )1211
الر ْوذ 
)(5ال اب اغ ِوىُّ:هذهالنسبةإلىبلدةمنبالدخراسانبينمرووهراةيقاللهابَغ وبَغَشور،بضمالشين،منهراة،ومروالروذ.و َم ْرو ُّ
تقعاليوم :قريبًافيتركمانستانالحالية(األنسابللسمعاني/504/5،برقم)232؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (6تاريخبغدادللخطيب/452/11(،برقم )2191
ضبِّة،وهمجماعة(.األنسابللسمعاني ،
ضبِّيُّ :بفتحالضادالمعجمةوالباءالمكسورةالمشددة المنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلىبني ا
) (7ال ا
ضبِّة:هوابنأدبنطابخةبنالياس(.تاريخاإلسالم/211/2،برقم .)142
:و
)؛قالالذهبيُّ
5241
/برقم
410
/1
ا
) (8تاريخبغدادللخطيب/444/9(،برقم )3312
) (9سيرأعالمالنبالء/140/11(،برقم )31
َّ
)( (10تاريخبغدادللخطيب/444/9،برقم)3312؛وعبدهللابنمحمدهذاهو:قالاالذهبيُّ :هوعبدهللابنمحمدبنعبدالعزيزبنالمرزبان 
ابنسابوربنشاهنشاهأبوالقاسمابنبنتأحمدبنمنيع،بغوياألصل،ولدببغداد،كانثقةثب ًتامكثرً افهمًاعار ًفا،توفيض)410(:هـ .
(تاريخاإلسالم/452/11،برقم )2191
) (11ذكرأسماءمنتكلمفيهوهوموثقللذهبي/00/1(،برقم)100
) (12إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/510/3(،برقم)1310
) (13شذراتالذهبالبنالعماد )140/4(،
) (14المنتظمالبنالجوزي/140/11(،برقم)1401
) (15تقريبالتهذيب(،صفحة/199برقم )1104
ضبِّيُّ .وترجمتهفيسيرأعالم 
) (16تاريخبغدادللخطيب/444/9(،برقم)3312؛و اسعْ ُد اويْههذاهو:الحافظ اسعْ ُد اويْهسعيدبنسليمانال َّ
النبالء/311/10(،برقم)120
) (17سيرأعالمالنبالء/140/11(،برقم )31
) (18الثقاتالبنحبان/541/1(،برقم)14191
) (19تاريخبغدادللخطيب/444/9(،برقم )3312
) (20شذراتالذهبالبنالعماد )140/4(،
) (21الضعفاءوالمتروكينالبنالجوزي/511/1(،برقم)1115
103

()1
لت :ذكره ووثقه
الضبي في لسان الميزان برمز (صح)! ويعني هذا الرمز :أنه ممن تكلم فيه بال حجة  ،وهق ه
لت:
الذهبي في كتابه (من تكلم فيه وهو موثق) ،وكأنها إشارة منه على أن الكالم فيه من غير حجة أيضا ،وهق ه

نقل ابن ناصر عن أحمد أنه كان يأخذ بركاب الضبي إذا أراد أن يركب ،فأظنه يشير إلى مكانته عند أحمد

! ،فكيف بقول ابن الجوزي عن أحمد أنه قالّ " :ليحدث عنه ،ليس بشيء!!" ،وقد وثقه ابن الجوزي!! ،وقال
()2
لت :فكيف يروي أحمد عنه ،ويقولّ :ليحدث عنه ،وليس بشيء!! وأما قول
الخطيب :حدث عنه :أحمد  ،هق ه
ابن الجوزي عن ال ارزيين :أن الضبي "منكر الحديث"!! ؛ فقد جاء في التهذيب ،في آخر ترجمة داود بن عمرو

هذا قال ابن حجر " :حكى ابن الجوزي أن أبا زرعة ،وأبا حاتم قاّل :أنه منكر الحديث -.فيحرر هذا.")3(-

لت :إنما قاّل ذلك في ترجمة الراوي التي تلي ترجمة راوينا!! وهو (داود بن عطاء)!! فكأن ابن الجوزى-
هق ه
رحمه اهلل -لم يتفطن ألول الترجمة التالية يحيى بن أبي الحجاج! وتوهم أن ما فيها من الكالم يتعلق بترجمة
راوينا!  ،ومثله في قول أحمد(.)4
 )6الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
درجة الطريق الثالث:
فيه انقطاع؛ وذلك ألن فيه الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،وهنا لم يصرح بالسماع من ابن جابر.
الطريق الرابع:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرناه أبوالقاسم هبة اهلل بن محمد بن الحصين ،أنا أبو علي بن المذهب الواعظ ،أنا أبوبكر القطيعي ،نا

عبداهلل بن أحمد ،حدثني أبي ،نا إسحاق بن عيسى ،حدثني يحيى بن حمزة ،عن عبدالرحمن بن يزيد بن
جابر .به نحوه(.)5
رجال الطريق الرابع:

باني()505هـ .ثقة.سبق في(/5ط )9
 )9هبة اهلل بن محمد بن عبدالواحد بن الحصين ،أبوالقاسم الشي ُّ

المذهب()222هـ .صدوق قد هيخطىء .سبق في(/5ط )9
 )0الحسن بن علي ،أبوعلي التميم ُّي ،ابن ه
عي()362هـ .صدوق قد هيخطىء ،اختلط بآخره .سبق في(/5ط )9
 )3أحمد بن جعفر بن مالك ،أبوبكر القطي ُّ
باني ،أبوعبدالرحمن()012هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )9
 )2عبداهلل بن أحمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ

) (1لسانالميزان/590/9(،برقم )045
) (2السابقوالالحقللخطيب/191/1(،برقم )12
) (3تهذيبالتهذيب )192/4(،
) (4الجرح والتعديل البن أبي حاتم /350/4( ،برقم )1911؛قلت:الترجمةالتاليةلهاالذيوقععندهاالخلل،والمتعلقةب"داودبنعطاء" 
برقم.)1911وقدوافقتفيماذهبتإليهمراقبطباعةكتابالتاريخالكبيرللبخاري؛محمدعبدالمعيدخان.انظر(:التاريخالكبير 
للبخاري/541/4،فيحاشيةالترجمةرقم )101
) (5تاريخدمشق )515/1(،
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ي()029هـ .إمام حجة .سبق في(/5ط )9
باني ،أبوعبداهلل المروز ُّ
 )5أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ
اع)095(-هـ( .)1صدوق( .م ت س ق)
 )6إسحاق بن عيسى بن نجيح ،أبويعقوب-ابن الطب ه

وثقه الخليلي( ،)2والذهبي( ،)3وزاد الخليلي :متفق عليه ،وقال صالح جزرة(ّ :)4ل بأس به صدوق( ،)5وذكره ابن

حبان في الثقات( ،)6وقال البخاري :مشهور الحديث( ،)7وقال أبوحاتم( ،)8وابن حجر( :)9صدوق ،وزاد أبوحاتم:

أخوه أحب إلي منه.

هي()923هـ .ثقة هرمي بالقدر.سبق في(/5ط )51
 )3يحيى بن حمزة بن واقد الحضرم ُّي ،أبوعبدالرحمن البتل ُّ
درجة الطريق الرابع
فيه ابن المذهب صدوق قد يخطىء ،وفيه أحمد بن جعفر صدوق قد يخطىء اختلط بآخره ،وفيه إسحاق بن
عيسى صدوق ،وفيه يحيى بن حمزة ثقة رمي بالقدر.

الطريق الخامس:
فيه ثالث تحويالت (أ  -ب  -ج)

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرناه أبوعبداهلل محمد بن الفضل الفراوي ،أنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي -ح -وأخبرناه أبوالقاسم هبة

اهلل بن عبداهلل بن أحمد الواسطي ،أنا أبوبكر أحمد بن علي الخطيب(-)10ح -وأخبرناه أبوالقاسم بن

السمرقندي ،أنا أبوبكر بن الطبري ،قالوا :أنا أبوالحسين بن الفضل القطان ،أنا عبداهلل بن جعفر ،نا يعقوب بن
سفيان ،نا عبداهلل بن يوسف ،نا يحيى بن حمزة ،به نحوه(.)11
رجال الطريق الخامس:

تحويلة (أ) :روى الفروي عن البيهقي عن أبي الحسين القطان

ي()532هـ .جائز الحديث .سبق في (/5ط)2
اوي،النيس هابور ُّ
 )9محمد بن الفضل بن أحمد ،أبوعبداهلل الفهر ُّ
)( (1تاريخبغدادللخطيب/432/0،برقم)4451؛(تهذيبالكمال/315/5،برقم )403
) (2اإلرشادللخليلي )533/1(،
) (3تاريخاإلسالم/504/2(،برقم )43
) (4قال ابن عساكر هو:الحافظصالحبنمحمدبنعمروبنحبيبأبوعليالبغداذيالمعروفبجزرة،المتوفى()593هـ.انظر(:تاريخ 
دمشق/412/54،برقم )5143
)(5تاريخبغدادللخطيب/432/0(،برقم )4451
حبَّان/113/1(،برقم)15393
) (6الثقاتالبن ِ
) (7التاريخالكبيرللبخاري/499/1(،برقم )1511
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/540/5(،برقم)101
) (9تقريبالتهذيب(،صفحة/105برقم )402
) (10قلت:أثبتمُحققتاريخدمشقهذهالزيادةفيالحاشية،ونسبهاإلى(خع)(وخعتعني:نسخةمصورةمنالخزانةالعامةبالرباط) ،
ْ
والزيادةهي":وأخبارا ناهأبوالقاسمهبةهللابنعبدهللابنأحمدالواسطي،أناأبوبكرأحمدبنعليالخطيب".انظر(:تاريخدمشق ،

)515/1؛(مقدمةمحققتاريخمدينةدمشقعمروالعمروي)
) (11تاريخدمشق)514-515/1(،
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قي()252( )1هـ .إمام حافظ.
 )0أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،أبوبكر البيه ُّ
متفق على إمامته(.)2
تحويلة (ب) :روى الواسطي عن الخطيب البغدادي عن أبي الحسين القطان

يُّ ،
الش هروط ُّي()502هـ( .)4ثقة.
 )3هبة اهلل بن عبداهلل بن أحمد ،أبوالقاسم الواسط ُّي( ،)3البغداد ُّ

وثقه السمعاني( ،)5وابن الجوزي( ،)6والذهبي( ،)7وزاد السمعاني :شيخ صالح مكثر ،نسخ ،وحصل األصول،

وحدثنا عنه جماعة ،وسمعتهم يثنون عليه ،ويصفونه بالفضل والعلم ،واّلشتغال بما يعنيه ،وزاد ابن الجوزي:

صالح فاضل ،وزاد الذهبي :اإلمام ،المحدث.

ي()263هـ .ثقة إمام .سبق في(/5ط )55
 )2أحمد بن علي ،أبي بكر الخطيب ،المعروف بالخطيب البغداذ ّ
تحويلة (ج) :روى السمرقندي عن الطبري عن أبي الحسين القطان
دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )5إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث ،أبوالقاسم السمرقن ُّ
ائي()230هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )6همحمد بن هبة اهلل بن الحسن أبوبكر بن الطبر ُّ
ي ،ابن الال لك ُّ
ي()295هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )3محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان ،المتُّ ُّ
وثي ،البغداذ ّ
حوي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
سي الن ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن هد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ

وي ،صاحب-المعرفة والتاريخ)033(-هـ.ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
سى ،الفس ُّ
 )1يعقوب بن سفيان الفار ُّ
ي .-ثقة همتقن .سبق في(/5ط )51
 )92عبداهلل بن يوسف ،أبومحمد الدمشقي ،التنيس ّي()092هـ-شيخ البخار ّ
هي ()923هـ .ثقة هرمي بالقدر .سبق في(/5ط )51
 )99يحيى بن حمزة بن واقد الحضرم ُّي ،أبوعبدالرحمن البتل ُّ
درجة الطريق الخامس:
صحيح ،جميع رواته ثقات ،وبالنسبه إلى يحيى الحضرمي وان رمي بالقدر فال يضر في روايتنا.
الطريق السادس:
فيه ثالث تحويالت (أ – ب  -ج)
)(1ال اب ْيهاقي:بفتحالباءالمنقوطةبواحدة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وبعدهاالهاءوفيآخرهاالقاف،هذهالنسبةإلىبَ ْيهَق .
 او اب ْيهاقاليومتسمىسبزوار،وهيمدينة إيرانية،تقعفي محافظةخراسانرضويشمالشرق إيران.أُنظر(:األنسابللسمعاني /315/5،
برقم)101؛(الوكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (2انظر(:سيرأعالمالنبالء/114/11،برقم)11
الواسِ طِ يُّ :بكسرالسينوالطاءالمهملتين،هذهالنسبةإلىواسِ طِ العراق(.األنسابللسمعاني/521/14،برقم )2151
) (3ا
) (4سيرأعالمالنبالء/2/50(،برقم)1
) (5المصدرنفسه .
) (6المنتظمالبنالجوزي/590/10(،برقم)3001
) (7سيرأعالمالنبالء/2/50(،برقم)1
100

ابن عساكر–رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرناه أبوالمعالي محمد بن إسماعيل الفارسي ،أنا أبوبكر البيهقي ،أنا أبوعبداهلل الحافظ ،وأبوبكر أحمد بن
الحسن القاضي- ،ح -وأخبرناه أبوسعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل ،وأبومحمد أحمد بن محمد بن
أحمد بن علي بن بشر الطوسيان بنوقان طوس ،قال :أنا القاضي أبوسعيد محمد بن سعيد بن محمد بن فروخ
زاد الفرخزادي- ،ح -وأخبرناه أبوالقاسم هبة اهلل بن عبداهلل الواسطي ،أنا أبوبكر أحمد ابن علي بن ثابت
الخطيب ،قال :أنا أبوبكر أحمد بن الحسن الحيري ،قال :أنا أبوالعباس األصم ،وقال الخطيب( :محمد بن
يعقوب) ،أنا العباس بن الوليد ،وقال الخطيب( :البيروتي) ،أخبرني أبي ،قال :سمعت ابن جابر ،به نحوه(.)1
رجال الطريق السادس

التحويلة (أ):

روى ابن عساكر عن ،محمد الفارسي ،عن البيهقي ،عن الحاكم ،وتابع الحاكم أبوبكر الحيري القاضي،

كالهما ،عن األصم ،عن العباس بن الوليد ،عن الوليد ،عن ابن جابر.

ي()531هـ( .)2ثقة.
 )9محمد بن إسماعيل بن محمد ،أبوالمعالي الفارس ُّي ،النيسابور ّ
وثقه السمعاني( ،)3والذهبي( ،)4وزاد السمعاني :مكثر ،وزاد الذهبي :الشيخ الجليل ،المسند.
قي ()252هـ .إمام حافظ .سبق في(/2ط )1
 )0أحمد بن الحسين ،أبوبكر البيه ُّ
المستدرك)225(-هـ( .)5ثقة حافظ.
 )3محمد بن عبداهلل ،أبوعبداهلل الحاكم ،النيسابور ّ
ي-ابن البيع ،صاحب ه
مجمع على توثيقه.

ي()209هـ( .)6ثقة.
 )2أحمد بن الحسن بن أحمد ،القاض ُّي أبوبكر الحير ُّ

وثقه محمد بن منصور أبوبكر السمعاني( ،)7وقال عبد الغافر الفارسي( :)8كان صحيح السماع ،متقنا( ،)9وقال ابن

الصالح :أحد من انتهى إليه علو اإلسناد في عصره ،وعليه تدور رواية(مسند الشافعي) ،عن األصم( ،)10وقال
الذهبي :كان شيخ خراسان علما ورياسة وعلو إسناد( ،)11وقال ابن كثير :كان إماما ،عالما(.)12

) (1تاريخدمشق)514/1(،
) (2تاريخاإلسالم/010/11(،برقم)339
) (3المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )1309/1(،
) (4سيرأعالمالنبالء/94/50(،برقم)24
) (5تاريخاإلسالم/19/9(،برقم )111
) (6المصدرنفسه/420/9(،برقم)1
) (7التقييدالبننقطة(،صفحة/144برقم)139
) (8قلتهو:عبدالغافربنمحمدبنعبدالغافرال افا ا ِرسيُّ ،توفي()331هـ.انظر(سيرأعالمالنبالء/19/11،برقم)14
) (9المصدرنفسه/421/10(،برقم )551
) (10طبقاتالفقهاءالبنالصالح/559/1(،برقم )90
) (11تاريخاإلسالم/420/9(،برقم)1
)(12طبقاتالشافعيينالبنكثير )413/1(،
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ي()326هـ( .)2ثقة حافظ.
ي ،النيسابور ُّ
 )5محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األص ُّم( ،)1األهمو ُّ

وثقه أبوبكر بن خزيمة( ،)3وعبدالرحمن بن أبي حاتم( ،)4وابن األثير( ،)5وابن كثير( ،)6وابن حجر( ،)7وزاد

عبدالرحمن :صدوق ،وزاد ابن األثير :أمين ،وزاد ابن كثير :كان إماما ،حافظا ،ضابطا ،صدوقا ،دينا ،حدث
في اإلسالم ستا وسبعين سنة ،ورحل إليه الناس من األقطار ،وزاد ابن حجر :ثبت ،وقال الذهبي :اإلمام،

المحدث ،مسند العصر( ،)8قال الحاكم :محدث عصره بال مدافعة ،ولم يختلف قط في صدقه ،وصحة
سماعه( ،)9وقال ابن منظور :محدث مشهور( ،)10وقال ابن الجوزي :محدث كبير ،ولم يختلف في صدقه
وصحة سماعاته(.)11
ٍ
ي ،البي هروت ُّي()032هـ .ثقة .سبق في(/5ط )1
العذر ّ
 )6العباس بن الوليد بن ،مزيد ،أبوالفضل ه
ٍ
ب األوزاعي)023(-هـ( .)12ثقة ثبت(.د ،س)
العذر ُّ
ي ،أبوالعباس البي هروت ُّي-صاح ه
 )3الوليد بن مزيد ه
وثقه أبو مسهر الدمشقي( ،)13والدارقطني( ،)14والحاكم( ،)15وابن ماكوّل( ،)16وابن عساكر( ،)17وأبوالحسن بن

القطان الفاسي( ،)18والذهبي( ،)19وزاد أبومسهر :ولم يكن يحفظ ،وكتبه صحيحة ،وزاد الدارقطني :ثبت ،زاد

الحاكم :مأمون ،وزاد الفاسي :أحد أكابر أصحاب األوزاعي ،وزاد الذهبي :الحافظ ،الفقيه ،وقال األوزاعي:
عليكم بكتب الوليد فإنها صحيحة( ،)20وقال دحيم :صحيح الحديث(.)21
التحويلة (ب):
روى ابن عساكر عن الخليل ،وتابع الخليل ابن بشر ،كالهما عن ابن فروخ ،عن أبي بكر الحيري

صمام(.األنسابللسمعاني /590/1،
)(1األاصام:بفتحاأللف،وصادالمهملة،وتشديدالميمفيآخرالكلمة،هذهصفةمنكاناليسمعمنال ا
برقم )193
)(2تاريخاإلسالم/131/0(،برقم )534
) (3المصدرنفسه.
) (4تاريخدمشق/594-510/21(،برقم)0153
) (5اللبابالبناألثير)542/4(،
) (6طبقاتالشافعيينالبنكثير)500/1(،
)(7النكتعلىكتابابنالصالحالبنحجر)129/5(،
) (8سيرأعالمالنبالء/325/12(،برقم )521
) (9تاريخدمشق/510/21(،برقم )0153
) (10مختصر تاريخ دمشق البن منظور)411/54( ،
) (11المنتظمالبنالجوزي/115/13(،برقم )5202
) (12سيرأعالمالنبالء/319/9(،برقم)130
) (13تاريخاإلسالم/513/2(،برقم)499؛قالالذهبيهو:عبداألعلىبنمسهرالغساني،أبومسهرالدمشقيالفقيهاإلمام،شيخالشام ،
توفي()511هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء/551/10،برقم)10
) (14سؤاالتال ُسلاميُّللدارقطني/411/1(،برقم)499
) (15سؤاالتمسعودللحاكم/150/1(،برقم )110
) (16اإلكمالالبنماكوال )109/0(،
) (17تاريخدمشق/510/14(،برقم )1032
) (18بيانالوهمواإليهامالبنالقطانالفاسي )519/2(،
) (19سيرأعالمالنبالء/319/9(،برقم)130
) (20الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/9(،برقم )00
) (21المصدرنفسه .
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اني()522( )1هـ( .)2ثقة.
يلي النوق ُّ
 )9محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل ،أبوسعد الخل ُّ
فسر( ،)3وكان حسن السيرة( ،)4ونعته الذهبي :باإلمام،
قال السمعاني :كان محدثا ،حافظا ،إماما ،فقيها ،م ا
وصحح ابن عساكر حديثا كان هذا أحد رواة إسناده(.)5

اني()521هـ( .)6جائز الحديث.
 )0أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن بشر ،أبومحمد النوق ُّ

قال السمعاني :كان شيخا فقيها ،صالحا ،ورعا ،من أهل الخير( ،)7وقال الذهبي :فقيه ،صالح ،خير( .)8قلت:
ولم أقف على أحد جرحه.

وسي()233()9هـ(.)10جائز الحديث.
اني،الفرخز ُّ
 )3محمد بن سعيد بن محمد بن ُّ
ادي الطُّ ُّ
اضي أبوسعيد النوق ُّ
فروخ،الق ّ

قال السمعاني مرة :فاضل ،عالم ،سديد السيرة ،مكثر من الحديث( ،)11وقال مرة :شيخ مشهور ،سمع الحديث

وقدم نيسابور مرات( ،)12وقال الصفدي :فاضل عالم مكثر من الحديث( ،)13قال الذهبي :سمع من :ابن
محمش( ،)14وعبداهلل بن يوسف األصبهاني ،والسلمي ،ويحيى المزكي( ،)15وأبي عمر البسطامي ،وحدث عنه:
أبوسعد محمد بن أحمد الحافظ( ،)16والعباس بن محمد العصاري( ،)17وأحمد بن محمد بن بشر النوقاني،
ومحمد بن أحمد بن عثمان النوقاني ،وصخر بن عبيد الطابراني(.)18
ي()209هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )2أحمد بن الحسن بن أحمد ،القاض ُّي أبوبكر الحير ُّ

)(1ال ان ْو اقاني:بفتحالنون،وسكونالواو،وفتحالقاف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى ان ْو اقان،وهيإحدىبلدتيطوس.وطوس:هي 
مدينة إيرانية،وثانيأكبرمدينةفيإيرانبعد طهران.انظر(:األنسابللسمعاني/501/14،برقم)2010؛(الويكيبيديا،الموسوعة 
الحرة) 
) (2تاريخاإلسالم/949/11(،برقم)315
)(3التحبيرفيالمعجمالكبيرللسمعانيُّ /19/5(،برقم )105
)(4المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني )1400/1(،
) (5معجمالشيوخالبنعساكر/111/5(،برقم)1019
) (6المصدرنفسه )342/1(،
)(7معجمالشيوخالبنعساكر )534/1(،
) (8تاريخاإلسالم/929/11(،برقم )399
ُ
)ُ (9
ًا،هذهالنسبةإلىبلدةبخراسانيقاللهاطوس.وطوسهيمدينةتاريخية 
الطوسي :بضمالطاءالمهملة،وفيآخرهاالسينالمهملةأايض
أاثريةبإيرانتسمىاليوم بمشهدالرضا.انظر(:األنسابللسمعاني/92/9،برقم)5110؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(10تاريخاإلسالم/315/10(،برقم)511
) (11المصدرنفسه.
) (12المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورللص َِّر ْيفِ ْينِيُّ/01/1(،برقم )141
) (13الوافيبالوفياتللصفدي )15/4(،
مامأاصحابالحديث،توفي()310هـ.مترجملهفي(:سيرأعالمالنبالء /501/10،
) (14قلتهو:ابنمحمشمحمدبنمحمدالزيادي،إ 
برقم )119
) (15قلتهو:المزكيأابوزكريايحيىبنإبراهيمبنمحمد،توفي()313هـ،مترجملهفي(:سيرأعالمالنبالء/592/10،برقم)109
)(16قلتهو:محمدبنأحمد،اإلمامأبوسعدالخليليالنوقاني،توفي()231هـ.مترجملهفي(:تاريخاإلسالم/949/11،برقم )315
ُّ
َّ
،الطوسي،العصاري،توفي()239هـ.مترجملهفي(:تاريخاإلسالم/913/11،برقم
ْنمحمد،أبومحمدالطابارا اني
)(17قلتهو:العباسب
 )210
)(18تاريخاإلسالم/315/10(،برقم )511
110

التحويلة (ج)
 )9هبة اهلل بن عبداهلل بن أحمد ،أبوالقاسم الواسط ُّيُّ ،
الش هروط ُّي()502ه .ثقة.سبق في(/2ط /1ب)

ي()263هـ .ثقة إمام .سبق في(/5ط )55
 )0أحمد بن علي ،أبي بكر الخطيب ،المعروف بالخطيب البغداذ ّ
ي()209هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )3أحمد بن الحسن بن أحمد ،القاضي أبوبكر الحير ُّ
درجة الطريق السادس:
الطريق صحيح ،جميع رواته ثقات.
الطريق السابع:
ابن عساكر–رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث بشر
قال ه

فأخبرناه أبوعبداهلل الفراوي ،أنا أبوعثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري ،أنا أبومحمد الحسن بن أحمد

الشيباني ،أنا محمد بن إسحاق الثقفي ،نا الحسن بن عبدالعزيز ،نا بشر بن بكر أبوعبداهلل التنيسي ،حدثني
ابن جابر ،به نحوه(-،)1دون قول معاذ.- -
رجال الطريق السابع:
)9
)0

ي()532هـ .جائز الحديث .سبق في (/5ط )2
اوي ،النيس هابور ُّ
محمد بن الفضل بن أحمد ،أبوعبداهلل الفهر ُّ
()2
ي ()259هـ( .)3ثقة.
ي  ،النيس هابور ُّ
سعيد بن محمد بن أحمد ،أبوعثمان البحير ُّ

وثقه عبد الغافر الفارسي( ،)4والسمعاني( ،)5والذهبي( ،)6وزاد السمعاني :كان شيخا جليال صدوقا من بيت
التزكية ،رحل إلى العراق والحجاز وأدرك األسانيد العالية.
)3

ي()321هـ .ثقة .سبق في(/3ط )3
باني ،النيس هابور ُّ
الحسن بن أحمد بن محمد ،أبومحمد المخلد ُّ
ي ،الشي ُّ

()7
ي)393(-هـ( .)8ثقة ثبت.
 )2محمد بن إسحاق الثقف ُّي ،النيسابور ُّ
ي ،أبو ّ
العباس الس ّراج -شيخ البخار ّ
متفق عليه.

)(1تاريخدمشق )513/1(،
)(2ال ابحِيري:بفتحالباءالموحدة،وكسرالحاء،بعدهاالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتين،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلى ابحِيروهواسم 
لبعضأاجدادالمنتسبإليه،منهم(راوينا).األانسابللسمعاني/103/5(،برقم )495
) (3تاريخاإلسالم/11/10(،برقم)10
)(4المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابور/531/1(،برقم )059
)(5األانسابللسمعاني/103/5(،برقم)495
) (6سيرأعالمالنبالء/104/11(،برقم )39
) (7الساراج:بفتحالسين،وتشديدالراء،فيآخرهاالجيم،هذامنسوبإلىعملال اسرْ ج،وهوالذييوضععلىالفرس(.األنسابللسمعاني ،
/115/0برقم )5011
)((8تاريخاإلسالم/500/0(،برقم)151؛(تاريخبغدادللخطيب/21/5(،برقم)54
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()1
ي()053هـ( .)3ثقة ثبت(.خ)
امي( ،)2المصر ُّ
 )5الحسن بن عبدالعزيز بن وزير ،أبوعلي الجرو ُّ
الجذ ُّ
ي  ،ه

وثقه أبوحاتم ،وابنه عبدالرحمن( ،)4والخطيب( ،)5وابن أبي يعلى( ،)6وابن حجر( ،)7وزاد الخطيب :وكان الجروي
مذكور بالورع ،موصوفا بالعبادة ،وزاد ابن حجر :ثبت ،فاضل ،عابد ،وقال
ا
من أهل الدين والفضل،
السمعاني :كان فقيها ورعا( ،)8وقال الدارقطني :لم ير مثله فضال وزهدا(.)9

لي ()025هـ( .)10ثقة(.خ د س ق)
 )6بشر بن بكر التنيس ُّي ،أبوعبداهلل البج ُّ
وثقه العجلي( ،)11وأبو زرعة( ،)12والعقيلي( ،)13وأبو عمر الصدفي( ،)14والدارقطني( ،)15وابن خلفون(،)16
والذهبي( ،)17وابن حجر( ،)18وزاد الصدفي :كان يعرف براوية األوزاعي ،وزاد الذهبي :صدوق ،وزاد ابن
خير( ،)20وقال
حجر :يغرب ،قال أبوحاتم :ما به بأس( ،)19وقال الدارقطني مرة :ليس به بأس ،ما علمت إّل ا
الحاكم :مأمون( ،)21وذكره ابن حبان في الثقات( ،)22وقال مسلمة بن قاسم األندلسي :روى عن األوزاعي أشياء
انفرد بها ،وهو "ّل بأس به إن شاء اهلل"( ،)23وقال أصحاب التحرير :قول –ابن حجر" -يغرب" لعله أخذه من
قول مسلمة بن قاسم ،وقد انفرد به مسلمة ،ولم يتابعه عليه أحد(.)24

) (1الجا را ِوي:بفتحالجيموالراء،هذهالنسبةإِلىجا را يِّ بنعوف-بطنمنجذام،والمشهوربهذهالنسبة(:راوينا).وجُذام:هي 
إحدى قبائلالعرب القحطانية اليمانيةاألاصل،وكانتمنازلهذهالقبيلةفيالجاهليةشمال الجزيرةالعربية،ثمانتشرتبعدالفتح 
اإلسالميفيبالدالشام،ومصر،ومنهماآلنفيتبوكقبيلة بنيعقبة،وقبيلةبنيعطية،وفياألردن العجارمة،و بنيحميدة،وآل 
خطاب،وفيفلسطينقبيلة الحجمحمد.انظر(:األنسابللسمعاني/520/4،برقم)115؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(2ال ُج اذامِي:بضمالجيموفتحالذالالمعجمة،هذهالنسبةإلىجذام،ولخموجذامقبيلتانمناليمننزلتاالشام(.األنسابللسمعاني /553/4،
برقم)130
) (3تهذيبالكمال/191/1(،برقم )1531
) (4الجرحوالتعديلالبنأابيحاتم/53/4(،برقم )105
) (5تاريخبغدادللخطيب/410/1(،برقم )4101
) (6طبقاتالحنابلةألابيالحسينابنأابييعلى )142/1(،
) (7تقريبالتهذيب(،صفحة/111برقم )1524
)(8األنسابللسمعاني/520/4(،برقم )115
) (9تاريخبغدادللخطيب/410/1(،برقم )4101
) (10تهذيبالكمال/92/3(،برقم )109
) (11القاتللعجلي/10/1(،برقم )131
) (12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/425/5(،برقم )1441
) (13تهذيبالتهذيب/334/1(،برقم )112
)((14إكمالتهذيبالكمال/490/5،برقم)055؛قالالذهبيهو:أحمدبنسعيدبنحزمبنيونس،أبوعمرالصدفياألندلسي-المنتجيلي ،-
توفي()420هـ(.تاريخاإلسالم/114/0،برقم )421
) (15سؤاالت السلمي للدارقطني /141/1( ،برقم )04
) (16إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/490/5(،برقم )055
) (17ميزاناإلعتدال/413/1(،برقم )1111
) (18تقريبالتهذيب(،صفحة/155برقم )100
) (19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/425/5(،برقم )1441
) (20سؤاالتالحاكمللدارقطني/119/1(،برقم )590
) (21تهذيبالتهذيب/334/1(،برقم )112
) (22الثقاتالبنحبان/131/1(،برقم )15149
) (23تهذيبالتهذيب/334/1(،برقم )112
) (24تحريرتقريبالتهذيب(،صفحة/101برقم)100
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درجة الطريق السابع:
صحيح ،جميع رواته ثقات
الطريق الثامن:
وفيه تابع أبوالفضل محمد ،أخاه أبوعاصم الفضيل

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرنا أبوالفضل محمد ،وأبوعاصم الفضيل ،ابنا إسماعيل بن الفضيل–الفضيليان ،-قال :أنا أحمد بن محمد
بن أبي منصور أبوالقاسم الخليلي -ببلخ( -)1أنا أبوالقاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي ،نا

أبوسعيد الهيثم بن كليب الشاشي-ببخارى( -)2نا عيسى بن أحمد العسقالني ،نا بشر ،به نحوه(.)3
رجال الطريق الثامن:

()5
المزك ُّي()532( )6هـ( .)7جائز
ي ،الهر ُّ
 )9محمد بن إسماعيل بن الفهضيل ،أبوالفضل الفهضيل ُّي( ،)4األ نصار ُّ
وي  ،ه

الحديث.

مشهور بالعدالة والتزكية عالما باللغة ،سمع الحديث الكثير ،وكان من بيت الحديث(،)8
ا
قال السمعاني :كان
قال الذهبي :الشيخ الجليل ،مسند هراة ،ومن مروياته صحيح البخاري ،سمعه من :المليحي( ،)9عن
النعيمي( ،)10عن الفربري( ،)11عنه ،وحدث عنه :السمعاني ،وابن عساكر ،وأبوروح عبدالمعز( ،)12وجماعه(،)13
قلت :لم أقف على قول أحد جرحه ،وروى له ثلة من الثقات الحفاظ.

) (1سيأتيالتعريفبهافيترجمةعليالبلخي.
) (2بخَارى:بضمالباءالموحدة،وفتحالخاءالمعجمة،والراءبعداأللف،بلدمعروفبماوراءالنهر،خرجمنهاجماعةمنالعلماءفيكل 
فن،وب اُخارامدينةفيأوزبكستانحاليًا.انظر(:األنسابللسمعاني/100/5،برقم)494؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)(3تاريخدمشق )513/1(،
ُ
ضيْل،وهو 
ضيْلي:بضمالفاء،وفتحالضادالمعجمة،وسكونالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتين،وفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىالف ا
)(4الفُ ا
ضيْلي-راوينا-من 
ضيْلالفُ ا
اسملجدالمنتسبإليه،واشتهربهذهالنسبةإليهبيتكبيربهراة،منهمأبوالفضلمحمدبنإسماعيلبنالفُ ا
أاهلهارا اة(.األنسابللسمعاني/540/10،برقم )4010
)(5الهارا وي:بفتحالهاء،والراءالمهملة،هذهالنسبةإلىبلدةهَ َراة،وهيإحدىبالدخراسان.ومدينةهراة:هيمدينةأفغانيةفيمحافظة 
هراةاألفغانيةتقعغربي أفغانستان.انظر(:األنسابللسمعاني/304/14،برقم)2520؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(6الم اُز ِّكي:بضمالميم،وفتحالزاى،وفيآخرهاالكافالمشددة،هذااسملمنيزكىالشهودويبحثعنحالهمويبلغال اقاضيُّ حالهم .
(األنسابللسمعاني/555/15،برقم )4013
) (7تاريخاإلسالم/112/11(،برقم )511
)(8األنسابللسمعاني/540/10(،برقم)4010
)(9قلتهو:عبدالواحدبنأحمدبنأبيالقاسمبنمحمدبنداودبنأابيحاتم،أابوعمرال املِيحيالهارا وي،قالالذهبيُّ :مح ِّدثهارا اةفِيوقته 
ومُسْ نِ ُدها،توفيَّ )314(:هـ(.تاريخاإلسالم/193/10،برقم )00
) (10قالاالذهبيُّ هو:أحْ مادبْن اعبْدهللابن ُن اعْيمبْنالخليل،أابُوحامدال ُّن اعيْمي،اإلمام،المسند،راويصحيحالبخاري،توفيَّ )411(:هـ.انظر :
(تاريخاإلسالم/219/1،برقم)190؛(سيرأعالمالنبالء/311/11،برقم )421
ْنب ْشر،أابوعبدهللاالفِراب ِْرية،قالاالسمعانيُّ :ثقةورع،توفيَّ )450(:هـ .
) (11قالاالذهبيُّ هو:محمدبْنيوسفبْنمطربْنصالحب ِ
(تاريخاإلسالم/420/0،برقم )311
الذهبي هو :أبوروحعبدالمعزبنمحمدالساعدي،الهروي،الشيخالجليل،الصدوق،المعمر،مسندخراسان،حافظالدين ،
) (12قا َل
ُّ
توفيَّ )111(:هـ(.سيرأعالمالنبالء/113/55،برقم)11
) (13المصدرنفسه/13/50(،برقم)30
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وي ()536هـ( .)1جائز الحديث.
يلي ،الهر ُّ
 )0الفضيل بن إسماعيل بن الفضل ،أبوعاصم الفهض ُّ
قال السمعاني :من بيت الحديث ،والعلم ،والتزكية ،له رحلة إلى بلخ( ،)2سمع ببلدة هراة ،وببلخ ،كتب إلي
اإلجازة بجميع مسموعاته( ،)3وقال السبكي :اإلمام( .)4قلت :ولم أقف على أحد جرحه.

لي( ،)5الدهقان()210( )6هـ( .)7ثقة.
 )3أحمد بن محمد بن محمد ،أبوالقاسم الخلي ُّ

وثقه السمعاني( ،)8وزاد :صدوق ،قال مرة :صحيح السماع( ،)9وقال الذهبي :مسند الوقت(.)10

اعي ،البلخ ُّى
 )2علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخز ُّ
وثقه السمعاني( ،)13وزاد :مكثر من الحديث ،قال الذهبي مرة :الشيخ ،الصدوق ،العالم ،المحدث( ،)14وقال
()11

()299هـ( .)12ثقة.

الذهبي :كان أسند من بقي بما وراء النهر(.)15
()16
المسند الكبير)335(-هـ( .)17ثقة حافظ.
 )5الهيثم بن هكليب بن ه
سريج بن معقل ،أبوسعيد الشاش ُّي -صاحب ه
وثقه الذهبي( ،)18وقال :الحافظ ،مصنف المسند( ،)19وقال حاجي خليفة :اإلمام الحافظ( ،)20وقال الذهبي مرة:

محدث ما وراء النهر ،ومؤلف المسند الكبير(.)21

) (1تاريخاإلسالم/129/11(،برقم)590
) (2قلت:سيأتيالتعريفبهافيترجمةالراويعليالبلخيفينفسالطريقالتينحنفيه .
)(3التحبيرفيالمعجمالكبيرللسمعاني/40/5(،برقم )141
) (4طبقاتالشافعيةالكبرى/593/3(،برقم)400؛قُ ُ
لت:قولالسبكيتحتترجمةإسماعيل،والد-راوينا .-
) (5ا
الخلِيْلي:بفتحالخاءالمعجمة،والياءالساكنةالمنقوطة،هذهالنسبةإلىرجالأولهمإبراهيمالخليلصلىهللاعليهوسلم،وجماعةمنأهل 
بيتالمقدسينسبونإلىسكناهممسجدإبراهيمالخليلصلواتهللاعليهوخدمتهمإياه،وأماأبوالقاسمالخليليالدهقانقيلله:الخليلي 
ألانهكانا يخدمال اقاضيالخليلبنأاحمدالسجزىشيخاإلسالمببلخ،وكانا وكيالله،فقيلله:الخليلي-لهذا(.األنسابللسمعاني /110/2،
برقم )1332
)(6الدِهْ اقان:بكسرالدالالمهملة،وسكونالهاء،وفتحالقاف،وفيآخرهاالنون،هذهاللفظةلمنكانمقدمناحيةمنالقرى،ومنيكون 
صاحبالضيعة،والكروم(.األنسابللسمعاني/354/2،برقم)1120
) (7تاريخاإلسالم/010/10(،برقم )21
)( (8األنسابللسمعاني/110/2،برقم)1332
) (9تاريخاإلسالم/010/10(،برقم )21
) (10سيرأعالمالنبالء/04/19(،برقم)31
) (11ال اب ْلخِى:بفتحالباءالموحدةوسكونالالموفيآخرهاالخاءالمعجمة،هذهالنسبةالىبلدةمنبالدخراسانيقاللهاابْلخ .وبَ ْلخاليوم:هي 
مدينةصغيرةفي والية اب ْلخ ،أفغانستان .تبعدعنعاصمةالوالية مزارشريفبحوالي50كيلومتراً.انظر(:األنسابللسمعاني /404/5،
برقم)211؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (12سيرأعالمالنبالء/199/10(،برقم )113
) (13األنسابللسمعاني/101/15(،برقم )4019
) (14سيرأعالمالنبالء/199/10(،برقم )113
) (15تاريخاإلسالم/191/9(،برقم )11
) (16ال اشاْشِ ي:باأللفالساكنبينالشينينالمعجمتين،هذهالنسبةإلىمدينةوراءنهرسيحونيقاللهاالشَاْش،خرجمنهاجماعةكثيرةمن 
أئمةالمسلمين،منهم(:راوينا)،ونهرسيحون:هوأحدأنهاروسطآسيا،وأحدأكبرنهرينفيجمهوريةأوزبكستان.واقليم اشاْش:يقع 
فيأوزبكستان،ويُعرفسيحونفيهذهالمنطقةباسمنهرال اشاْش،وتقععاصمةأوزبكستانطشقندإلىالشرقمننهرسيحون .
(األنسابللسمعاني/14/1،برقم )5511
) (17تاريخاإلسالم/190/0(،برقم )111
) (18سيرأعالمالنبالء/429/12(،برقم)114
) (19تاريخاإلسالم/190/0(،برقم )111
) (20سلمالوصولإلىطبقاتالفحوللحاجيخليفة/492/4(،برقم )2514
) (21تذكرةالحفاظللذهبي/31/4(،برقم )11/21-150
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الني( ،)1أبويحيى البلخ ُّى()062هـ( .)2ثقة هيغرب( .ت س)
 )6عيسى بن أحمد بن عيسى العسق ُّ

وثقه النسائي( ،)3والخليلي( ،)4والذهبي( ،)5وابن حجر( ،)6وزاد الخليلي :له أحاديث يتفرد بها ،وزاد الذهبي:

اإلمام ،المحدث ،وزاد ابن حجر :يغرب ،وقال أبوحاتم :صدوق( ،)7ذكره ابن حبان في الثقات(.)8
لي()025هـ .ثقة .سبق في(/2ط )7
 )3بشر بن بكر التنيس ُّي ،أبوعبداهلل البج ُّ
درجة الطريق الثامن:
هذا الطريق صحيح ،رواته ثقات .وعيسى العسقالني ثقة لكنه يغرب ،وروايتنا ليس من غرائبه ،فقد جاءت
من طرق أخرى كما أسلفت.
الطريق التاسع:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرناه أبوالقاسم زاهر بن طاهر الشحامي ،قال :قرئ على سعيد بن محمد بن أحمد البحيري ،وأنا حاضر،

أنا جدي أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البحيري ،أنا أبوبكر محمد بن إسحاق ،نا علي بن حجر
السعدي ،نا الوليد بن مسلم ،نا مروان بن جناح ،عن يونس بن حلبس الجندي ،أن معاوية بن أبي سفيان
كان يقول على المنبر ،به نحوه(.)9
رجال الطريق التاسع:
ي()533هـ .ثقة .سبق في (/5ط )3
امي ،النيس هابور ُّ
 )9زاهر بن طاهر بن همحمد أبوالقاسم الشح ُّ

ي ()259هـ .ثقة .سبق في (/2ط )7
ي ،النيس هابور ُّ
 )0سعيد بن محمد بن أحمد ،أبوعثمان البحير ُّ

ي()335هـ( .)10ثقة.
ي ،النيس هابور ُّ
الحسين البحير ُّ
 )3أحمد بن محمد بن جعفر ،أبو ه
قال السمعاني :كان أحد العدول األثبات ،ومن بيت التزكية ،والعدالة( ،)11وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام(،)12
المحدث(.)13
)(1ال اعسْاقالني:بفتحالعينالمهملة،وسكونالسينالمهملة،وفتحالقافوفيآخرهاالنونبعدالالمألف،هذهالنسبةإلىموضعين،أحدهما 
ُ
.قلت:و اب ْلخقدتم 
عسْقالن-،ومنهاراوينا-
إلىبلدةمنبالدالساحلفيمايليحدمصريقاللها َع ْسقالن،والثانيإلىمحلةابابلاخيقاللها ا
تعريفموقعهافيماسبقمنهذاالطريق(.األنسابللسمعاني/593/9،برقم )5021
) (2تهذيبالكمال/213/55(،برقم )3110
) (3مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/93برقم)120
) (4اإلرشادللخليلي)941/4(،
) (5سيرأعالمالنبالء/411/15(،برقم)112
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/341برقم )2511
) (7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/505/1(،برقم)1209
) (8الثقاتالبنحبان/391/1(،برقم)13142
)(9تاريخدمشق )512-513/1(،
) (10تاريخاإلسالم/310/1(،برقم)110
) (11األنسابللسمعاني/103/5(،برقم )495
) (12سيرأعالمالنبالء/411/11(،برقم )515
) (13تذكرةالحفاظ/119/4(،الطبقة)15
112

الس ّراج -شيخ البخاري)393(-هــ .ثقة ثبت .سبق في(/2ط )7
 )2محمد بن إسحاق الثقف ُّي ،أبوالعباس ّ
ي()022هـ( .)1ثقة حافظ(.خ م ت س)
ي ،أبوالحسن المروز ُّ
علي بن حجر بن إياس السعد ُّ
ُّ )5
وثقه النسائي( ،)2والمزي( ،)3والذهبي( ،)4وزاد النسائي :مأمون حافظ ،وزاد المزي :كان متيقظا حافظا مأمونا،
وزاد الذهبي :حافظ ،رحال ،عالي اإلسناد ،كبير القدر ،وقال الخطيب :كان صادقا متقنا حافظا( ،)5وقال

محمد المروزي( :)6كان فاضال ،حافظا(.)7

 )6الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
ي ،الدمشق ُّي( .)8ل بأس به(.د ق)
 )3مروان بن جناح األهمو ُّ

وثقه دحيم( ،)9وأبوداود( ،)10والحسين بن علي النيسابوري( ،)11وابن حبان مرة( ،)12والحاكم( ،)13والذهبي(،)14

وذكره ابن حبان في الثقات( ،)15وقال الدارقطنيّ :ل بأس به( ،)16وكذا قال ابن حجر( ،)17وزاد :من

السادسة( ،)18وقال أبوحاتم :يكتب حديثه ،وّل يحتج به(.)19
()20

 )2يونس بن ميسرة بن حلبس

()23
()22
()21
تابعي ثقة(.د ت ق)
الني ،الحمير ُّ
الجب ُّ
ه
ى ،أبوحلبس الدمشق ُّي()930هـ ّ .

) (1تهذيبالكمال/422/50(،برقم )3041
) (2مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/21برقم)02
) (3تهذيبالكمال/422/50(،برقم )3041
) (4تاريخاإلسالم/1111/2(،برقم )451
) (5تاريخبغدادللخطيب/415/14(،برقم )1531
) (6قالالمزيُّ هوُ :محا مَّدبنعليبنحمزةالمروزي،أابُو اعلِي،وقيل:أابُوع َّ
ابدهللاِالحافظ،قالالنسائي:ثقة،وقالمغلطاي:توفيَّ سنة 
()511هـ.انظر(:تهذيبالكمال/135/51،برقم)2309؛(إكمالتهذيبالكمال/514/10،برقم)3511
) (7تهذيبالكمال/422/50(،برقم )3041
) (8المصدرنفسه/411/50(،برقم )2119
)(9تهذيبالكمال/411/50(،برقم )2119
)((10المصدرنفسه)؛قلت:وقدأحالمحققتهذيبالكمالالمصدرإلى(سؤاالتاآلجريأباداود/2،الورقة ،)51
ولكنيلمأقفعلىذلكفيالسؤاالت!! .
َّ
ْ
ُوري،كانواحدعصره 
ب
اا
س
ي
ن
)؛قلت:قالالخطيبهو:الحسينبنعليبنيزيدأبوعليالحافظال
)( (11تهذيبالكمال/411/50،برقم2119
ِ
فيالحفظواإلتقانوالورع،مقدمافيمذاكرةاألئمة،كثيرالتصنيف،توفي()439هـ(.تاريخبغدادللخطيب/155/1،برقم )3104
) (12إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/141/11(،برقم )3311
) (13المصدرنفسه .
) (14الكاشفللذهبي/524/5(،برقم )2414
) (15الثقاتالبنحبان/314/0(،برقم )11014
) (16سؤاالتالبرقانيللدارقطني(،صفحه/11برقم  )212
) (17تقريبالتهذيب(،صفحة/252برقم )1211
) (18الذينعاصرواصغارالتابعين،منكانا منالثالثةإلىآخرالثامنة:فهمبعدالمائة(.تقريبالتهذيب،الصفحة )02
) (19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/393/4(،برقم )5534
) (20قالابنحجر:حا ْلباسبفتحالمهملةوالموحدةبينهماالمساكنةوآخرهسينمهملة(.فتحالباريالبنحجر/53/1،برقم )5100
ح ْميار(،األنساب 
) (21ال ُجبْالني:بضمالجيم،والباءالساكنةالمنقوطةبواحدة،والمألف،فيآخرهانون،هذهالنسبةإلى ُجبْالن،وهوبطنمن ِ
للسمعانيِّ /199/4،برقم )153
ح ْمياروهي 
ح ْمي ِارىُّ :بكسرالحاءالمهملة،وسكونالميم،وفتحالياءالمنقوطةبنقطتينمنتحتها،وكسرالراءالمهملة،هذهالنسبةإلى ِ
) (22ال ِ
منأصولالقبائل،نزلتأقصىاليمن(.األنسابللسمعانيِّ /513/3،برقم )1551
) (23تهذيبالكمال/233/45(،برقم)0112
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وثقه ابن سعد( ،)1والعجلي( ،)2والذهبي( ،)3وابن حجر( ،)4وزاد العجلي :تابعي ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)5
درجة الطريق التاسع:
هذا طريق حسن ،فيه الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،وقد صرح بالسماع ،وفيه مروان بن جناح ّل بأس
به ،وباقي رواته ثقات.

الطريق العاشر:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرناه أبوغالب أحمد بن الحسن بن البنا ،أنا أبومحمد الجوهري ،أنا أبومحمد عبدالعزيز بن الحسن بن علي
ابن أبي صابر الناقد ،نا أبوخبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ،نا محمد بن منصور ،نا
يحيى بن ابي الحجاج ،نا عبداهلل بن مسلم ،عن أبيه مسلم بن هرمز ،قال :سمعت معاوية --يقول في

خطبته .به نحوه(.)6

رجال الطريق العاشر:

 )9أحمد بن الحسن بن أحمد ،أبوغالب البناء()503هـ( .)7ثقة.

وثقه ابن الجوزي( ،)8وابن نقطة( ،)9والذهبي( ،)10وزاد ابن نقطة :صحيح السماع ،وزاد الذهبي :مسند بغداد،
وقال :كثير الرواية ،عالي السند(.)11

عي ()252هـ .ثقة .سبق في (/5ط )55
 )0الحسن بن عل ّي بن همحمد ،أبومحمد الجوهر ُّ
المقن ُّ
ي ،ه
()12
في()332( )13هـ ( .)14ثقة.
 )3عبدالعزيز بن الحسن ،أبومحمد البغداد ُّ
ي ،الناقد  ،الصير ُّ
()16( )15
وثقه عبيداهلل األزهري .
) (1الطبقاتالكبرىالبنسعد/454/0(،برقم)4909
) (2تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/311برقم )1112
) (3الكاشفللذهبي/303/5(،برقم )1300
) (4تقريبالتهذيب(،صفحة/113برقم )0911
) (5الثقاتالبنحبان/222/2(،برقم )1513
) (6تاريخدمشق )512/1(،
) (7المنتظمالبنالجوزي/500/10(،برقم )4915
)(8المصدرنفسه.
) (9التقييدالبننقطة(،صفحة/142برقم )124
) (10سيرأعالمالنبالء/104/19(،برقم )425
) (11تاريخاإلسالم/321/11(،برقم)510
ُ
َّ
ا
)(12ال اناقِد:بفتحالنون،وكسرالقاف،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهاللفظةلجماعةمننقادالحديثوحفاظه،لقبوابهلنقدهمومعرفتهم ،
وجماعةمنالصيارفةحدثوافنسبواإلىذلكالعمل(.األنسابللسمعاني/11/14،برقم)3031
ص ْيرا في:بفتحالصادالمهملة،وسكونالياءآخرالحروف،وفتحالراء،وفيآخرهاالفاء،هذهنسبةمعروفةلمنيعاملالذهب–في 
) (13ال َّ
اللباب:يبيعالذهب(.-األنسابللسمعاني/411/1،برقم)5211
) (14تاريخاإلسالم/324/1(،برقم )442
) (15األا ْزهاري:بفتحاأللف،وسكونالزاى،وفتحالهاء،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىاألا ْزهار،وهواسملجدالمنتسباليه(.األنساب 
للسمعاني،صفحة/119برقم)151
) (16تاريخاإلسالم/324/1(،برقم)442؛قالاالذهبيُّ هو:المحدث،الحجة،المقرئ،أبوالقاسمعبيدهللابنأحمدبنعثماناألا ْزهاريُّ  ،
الب ْاغداا ِّديُّ ،الصيرفيُّ ،ابنالسوادي،وكانا منبحورالرواية،وتوفيَّ ()342هـ(.سيرأعالمالنبالء/201/10،برقم )414
110

()1
تي()322( )2هـ( .)3جائز الحديث.
 )2العباس بن أحمد بن همحمد بن عيسى أبو هخبيب البر ُّ
قال أبوبكر ابن المقرئ األصبهاني( :)4القاضي ،الشيخ الجليل ،الصالح ،األمين( ،)5وقال الذهبي :أثنى عليه

بعض الحفاظ( ،)6وقال –أيضا :-اإلمام ،المحدث( ،)7وقال ابن الجوزي :وكان صالحا أمينا(.)8

ي()092/029( )9هـ( .)10ليس بحديثه بأسا(.ت ن)
 )5يحيى بن أبي الح ّجاج
ي البصر ُّ
األهتمي ،أبوأيوب المنقر ُّ
ُّ

قلت :سبر ابن عدي مرويات يحيى ثم قالّ ":ل أرى بحديثه بأسا" ( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :ربما

أخطأ( ،)12وقال الذهبي :قواه ابن حبان( ،)13وذكره البخاري وسكت عنه( ،)14وقال الدارقطني :شيخ( ،)15وقال
ابن حجر :لين الحديث( ،)16وقال أبوحاتم :ليس بالقوي( ،)17وقال ابن معين :لم يكن بثقة( ،)18وقال –أيضا:-
ليس بشيء(.)19
 )6عبداهلل بن همسلم بن ههرمز المك ُّي()952/929هـ( .)20ضعيف(.ق)
قال أحمد :ضعيف الحديث ليس بشيء( ،)21وقال ابن معين مرة :ليس بشيء( ،)22وقال –أيضا :-ضعيف
الحديث( ،)23وقال أحمد :صالح الحديث( ،)24وقال ابن حبان :كان ممن يروي عن الثقات ما ّل يشبه حديث
األثبات؛ فوجب التنكب عن روايته عند اّلحتجاج به( ،)25وقال ابن عدي :له أحاديث ليست بالكثيرة ،ومقدار

)(1خبيببضمالخاءالمعجمة(.غايةالنهايةفيطبقاتالقراءالبنالجزري/425/1،برقم )1210
البرْ تي:بكسرالباءالمنقوطةبواحدة،وسكونالراء،وفيآخرهاالتاءالمنقوطةمنفوقهاباثنتين،هذهالنسبةإلىبِرْ ت،وهيمدينة 
)ِ (2
ا
أبوالعباسأحمدبنمحمدبنعيسىالبرْ تي(.راوينا)(.األنسابللسمعاني/142/5،برقم 
يُّ
اض
ق
بنواحيبغداد،والمشهوربهذهالنسبةال

ِ
 )355
) (3تاريخاإلسالم/144/0(،برقم )411
) (4قلتهو:محمدبنإبراهيمبنعلي،أبوبكر،المعروفبابنالمقرئاألاصْ ابهاانِيُّ ،قالاابنعساكر:ثقة،مُكثر،توفيَّ ()411هـ(.تاريخ 
دمشق/550/21،برقم )1030
) (5تاريخبغدادللخطيب/35/13(،برقم )1204
) (6تاريخاإلسالم/144/0(،برقم )411
) (7سيرأعالمالنبالء/520/13(،برقم )115
) (8المنتظمالبنالجوزي/101/14(،برقم )5102
)(9تهذيبالكمال/514/41(،برقم)1100
) (10تاريخاإلسالم/511/2(،برقم )303
) (11الكاملالبنعدي/13/9(،برقم )5111
) (12الثقاتالبنحبان/522/9(،برقم )11590
) (13ميزاناإلعتدال/411/3(،برقم)9309
) (14التاريخالكبيرللبخاري/519/1(،برقم)5929
) (15عللالدارقطني/33/10(،برقم )1133
) (16تقريبالتهذيب(،صفحة/219برقم )0250
) (17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/149/9(،برقم)211؛قالالذهبي:إذاقالأبوحاتم(ليسبالقوي)يريدبهاأنهذاالشيخلميبلغدرجة 
القويالثبت(.الموقظةفيعلممصطلحالحديث )14/1،
) (18سؤاالتابنالجنيدالبنمعين(،صفحة/593برقم )11
) (19الضعفاءالكبيرللعقيلي/490/3(،برقم)5010
) (20تاريخاإلسالم/909/4(،برقم )522
) (21العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/521/1(،برقم)411
) (22الكاملالبنعدي/529/2(،برقم )910
) (23سؤاالتابنالجنيدالبنمعين(،صفحة/401برقم)134
) (24الكاملالبنعدي/529/2(،برقم )910
حبَّان/250/10(،برقم )225
) (25المجروحينالبن ِ
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ما يرويه ّل يتابع عليه( ،)1وقال ابن المديني :كان ضعيفا ضعيفا عندنا( ،)2وقال النسائي :ضعيف( ،)3وقال ابن

حجر :ضعيف(.)4

 )3مسلم بن ههرهمز( .)5لم أقف له على ترجمة.
درجة الطريق العاشر:
فيه يحيى بن أبي الحجاج ليس بحديثه بأسا ،وفيه عبداهلل بن مسلم ضعيف ،ولكني أتوقف عن الحكم على

هذا الطريق؛ ألن فيه مسلم بن هرمز لم أقف له على ترجمة.
الطريق الحادي عشر :وفيه تحويلتان( :أ) و (ب):

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرناه أبوالمعالي محمد بن إسماعيل بن الحسين الفارسي ،أنا أبوبكر البيهقي ،أنا أبوعبداهلل الحافظ ،وأبوبكر
القاضي ،قال :نا أبوالعباس محمد بن يعقوب -ح -فأخبرناه أبومحمد هبة اهلل بن أحمد بن طاوس ،نا سليمان
بن إبراهيم بن محمد ،نا أبو عبداهلل محمد بن إبراهيم بن جعفر ،إمالء نا محمد بن يعقوب بن يوسف ،أنا
العباس بن الوليد ،أخبرني محمد بن شعيب بن شابور ،عن عتبة بن أبي حكيم ،عن مكحول أنه حدثه ،عن
معاوية بن أبي سفيان .به نحوه( ،)6مع زيادة( :يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم ،والفقه بالتفقه ،ومن يرد اهلل

خير يفقهه في الدين ،وانما يخشى اهلل من عباده العلماء).
به ا
رجال الطريق الحادي عشر

التحويلة( :أ) وتابع الحاكم أبابكر القاضي الحيري  ،كالهما عن محمد بن يعقوب
ي()531هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )9محمد بن إسماعيل بن محمد ،أبوالمعالي الفارس ُّي ،النيسابور ّ

قي ()252هـ .إمام حافظ .سبق في(/2ط )1
 )0أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،أبوبكر البيه ُّ
ي-ابن البيع ()225هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )3محمد بن عبداهلل ،أبوعبداهلل الحاكم ،النيسابور ّ
ي ()209هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )2أحمد بن الحسن بن أحمد ،أبوبكر القاضي ،الحير ُّ
التحويلة( :ب)

 )9هبة اهلل بن أحمد بن طاوس أبومحمد ال همقرئه-إمام جامع دمشق)536(-هـ( .)7ثقة صحيح السماع.

) (1الكاملالبنعدي/529/2(،برقم )910
) (2سؤاالتابنأبيشيبةالبنالمديني(،صفحة/105برقم)111
) (3الكاملالبنعدي/529/2(،برقم )910
) (4تقريبالتهذيب(،صفحة/454برقم )4111
) (5قالابنحجر:هُرْ م اُز:ضمالهاءوالميمبينهماراءساكنةثمزاي(.فتحالباريالبنحجر/500/0،برقم )4930
) (6تاريخدمشق )511-512/1(،
)(7تاريخدمشق/421/04(،برقم )10043
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وثقه السلفي( ،)1وابن عساكر( ،)2والذهبي مرة( ،)3وزاد :متصونا ،وزاد السلفي :محدث ابن محدث ،وزاد ابن
عساكر :كان محققا ،حسن السيرة ،يفهم الحديث ،صدوقا ،وقال الذهبي مرة ثانية :كان صدوقا ،صحيح

السماع(.)4
 )0سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان ،أبومسعود األصبهان ُّي ،الملنج ُّي()226( )5هـ( .)6حافظ ثبت.
قال ابن حجر مرة :من الحفاظ األثبات( ،)7وقال –تلميذه -إسماعيل التيمي( :)8حافظ أي حافظ( ،)9قال
الذهبي :الحافظ،

العالم ،المحدث ،المفيد ،صدوق في نفسه ،وقد يهم ،أو يترخص في الرواية بحكم

()10
لت :أورد الذهبي نقد ابن مندة لسليمان ،ثم ذكر ما ذكر فيه! وكأنه اعتمد نقده ،وقال السمعاني:
الثبت  ،هق ه
كانت له معرفة بالحديث ،جمع األبواب ،وصنف التصانيف ،وخرج على الصحيحين( ،)11وقال –تلميذه-

أبوسعد البغدادي مرةّ :ل بأس به( ،)12وقال –أيضا :-شنعوا عليه في جزء ما كان له به سماع ،وسكت أنا
عنه( ،)13وقال ابن العماد :تكلم فيه ابن مندة ،وهو مقبول؛ ألنه قد قبله عدة( ،)14وقال أبو عبداهلل الدقاق

()15

في (رسالته) :سليمان الحافظ له الرحلة والكثرة ،ووالده إبراهيم يعرف بالفهم والحفظ ،وهما من أصحاب أبي
نعيم ،تكلم في إتقان سليمان ،والحفظ هو اإلتقانّ ،ل الكثرة( ،)16وقال ابن مندة :كان حافظا إّل أنه

()17

سماعه كالم( ،)18وقال –أيضا :-سمعت من ثقات أن له أخا

()19

في

يسمى إسماعيل أكبر منه ،فحك اسمه،

وأثبت اسم نفسه ،وهو شيخ شره ّل يتورع ،لحان ،وقاح( ،)20وقال ابن حجرّ :ل ينبغي أن يلتفت إلى مثل
يحيى بن مندة فيه؛ فإن بين الطائفتين أصحاب أبي نعيم( ،)21وأصحاب أبي عبداهلل ابن مندة ،لحن وعداوة

ظاهرة(.)22

) (1تاريخاإلسالم/112/11(،برقم)411
) (2تاريخدمشق/421/04(،برقم )10043
) (3سيرأعالمالنبالء/91/50(،برقم )21
) (4تاريخاإلسالم/112/11(،برقم)411
جي:بكسرالميم،وفتحالالم،وسكونالنون،وفيآخرهاالجيم،هذهالنسبةإلىقريةبأصبهانيُقاللها ِملَ ْن ِجه( .األنسابللسمعاني ،
) (5ال ِملا ْن ِ
/350/15برقم )4944
) (6تاريخاإلسالم/229/10(،برقم )109
)(7لسانالميزان/01/4(،برقم )501
َّ
)(8قالاالذهبيُّ هو:إسماعيلبْنمحمدبْنالفضل،الحافظالكبير،أبوالقاسمالتيْمي،األصبهاني،الملقببقوامالسُّنة،المتوفى()242هـ .
(تاريخاإلسالم/154/11،برقم )540
) (9تاريخاإلسالم/229/10(،برقم )109
) (10سيرأعالمالنبالء/51/19(،برقم )13
) (11تاريخاإلسالم/229/10(،برقم )109
) (12تذكرةالحفاظ/520/4(،برقم)1041
)(13لسانالميزان/01/4(،برقم )501
) (14شذراتالذهبالبنالعماد/411/2(،سنة)311
)(15قالاالذهبيُّ هو:محمدبنعبدالواحدبنمحمد،الحافظأبو اعبْدهللاالدقاق،اإلصبهاني،وكاناالدقاقصالحً ا،محدثا،سُنيًا،أثريًا ،
توفيَّ ()211هـ(.تاريخاإلسالم/512/11،برقم )530
) (16سيرأعالمالنبالء/51/19(،برقم )13
)(17لسانالميزان/01/4(،برقم )501
) (18تاريخاإلسالم/229/10(،برقم )109
) (19قلت:قدجاءفيلسانالميزن:أنخالهيسمىإسماعيل.انظر(:لسانالميزان/01/4،برقم )501
) (20سيرأعالمالنبالء/51/19(،برقم )13
)(21قلتهو:أبونعيماألصبهاني،قالابنحجر:سمعمنهأبونعيماألصبهاني،وهومنشيوخه(.لسانالميزان/01/4،برقم)501
)(22المصدرنفسه/01/4(،برقم )501
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جاني()222هـ( .)1ثقة.
 )3محمد بن إبراهيم بن جعفر ،أبوعبداهلل اليز ُّ
دي ،ال هجر ُّ

وثقه الذهبي( ،)2وقال الذهبي :مسند أصبهان في وقته ،وهو صدوق مقبول ،عالي اإلسناد( ،)3وقال الصفدي:

مسند أصبهان في وقته ،وهو صدوق مقبول( ،)4وقال أبوالوفا الحلبي :صدوق( ،)5قال ابن العماد :محدث
أصبهان(.)6
ي()326هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )2محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األص ُّم ،النيسابور ُّ
ي ،البي هروت ُّي ()032هـ .ثقة .سبق في(/5ط )1
العذر ُّ
 )5العباس بن الوليد بن مزيد ،أبوالفضل ه
شقي()022هـ .ثقة .سبق في(/5ط )1
 )6محمد بن شعيب بن ش هابور ،األهمو ُّ
ي ،أبوعبداهلل الدم ّ

 )3عتبة بن أبي حكيم الهمدان ُّي ،أبوالعباس األهرهدن ُّي( ،)7الطبران ُّي()923( )8هـ( .)9صدوق حسن الحديث)2(.

وثقه ابن معين مرة( ،)10وأبوزرعة( ،)11ومروان الطاطري( ،)12والفسوي( ،)13والطبراني( ،)14وذكره ابن حبان في

الثقات ،وقال :يعتبر حديثه من غير رواية بقية بن الوليد عنه( ،)15وقال دحيمّ :ل أعلمه إّل مستقيم
الحديث( ،)16وذكره البخاري وسكت عنه( ،)17وقال أبوحاتم :صالح ّل بأس به( ،)18وقال ابن عدي :أرجو أنه ّل
بأس به( ،)19وقال الذهبي :متوسط حسن الحديث( ،)20وقال مرة :مختلف في توثيقه( ،)21وقال :كان أحمد

) (1تاريخاإلسالم/143/9(،برقم )514
) (2سيرأعالمالنبالء )102/511/10(،
) (3تاريخاإلسالم/143/9(،برقم )514
) (4الوافيبالوفيات/522/1(،برقم )4
)(5الكشفالحثيث(،صفحة/512برقم )100
) (6شذراتالذهب/21/2(،سنة )301
)(7األُرْ ُدني:هذهالنسبةإلىأرْ د ّنبضماأللف،وسكونالراءالمهملة،وضمالدالالمهملة،وتشديدالنونفيآخرها،وهيمنبالدالغور 
قريبةمنساحلالشام(.األنسابللسمعاني،صفحة/111برقم )92
)َّ (8
َ
الطبارا انِيُّ :بفتحالطاءالمهملة،والباءالمنقوطةبواحدة،والراء،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىطبَرية،وهيمدينةمناألردن ،
بناحيةالغور،هيمنأقدممدن فلسطينالتاريخية،تقعاليومفيمنطقة الجليل الشرقيتحديدا،علىالشاطئالجنوبيالغربيمنالبحيرة 
التيتحملاسمها بحيرةطبريا،وتبعدعن القدسحوالي191كمإلىالشمالالشرقي.انظر(:األنسابللسمعاني/44/9،برقم )5215
)((9تهذيبالكمال/400/19،برقم)4001؛(تاريخدمشق/551/41،برقم )3235
) (10تاريخابنمعينروايةالدوري/351/3(،برقم)2154
)(11تاريخدمشق/551/41(،برقم )3235
)( (12تاريخأبيزرعة،صفحة)412؛قالاالذهبيُّ هو:اإلمام،القدوة،الحافظ،أبوبكر-ويقال:أبوعبدالرحمناألسدي،الدمشقي ،
الطاطري،توفيَّ ()510هـ(.سيرأعالمالنبالء/210/9،برقم)191
) (13المعرفةوالتاريخللفسوي )321/5(،
) (14تاريخدمشق/551/41(،برقم )3235
) (15الثقاتالبنحبان/501/0(،برقم)10052
) (16تاريخاإلسالم/952/4(،برقم)593
) (17التاريخالكبيرللبخاري/251/1(،برقم )4512
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/400/1(،برقم)5033
) (19الكاملالبنعدي/11/0(،برقم )1219
) (20ميزاناإلعتدال/51/4(،برقم )2319
) (21الكاشفللذهبي(،صفحة/191برقم )4111
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كثير( ،)2وتعقبه أصحاب التحرير؛ فقالوا :بل صدوق حسن
ا
يوهنه قليال( ،)1وقال ابن حجر :صدوق يخطىء
الحديث( ،)3وقال ابن معين :ضعيف الحديث( ،)4وقال الجوزجاني :غير محمود في الحديث( ،)5وقال
الدارقطني :ليس بالقوي( ،)6وكذا قال النسائي( ،)7وقال مرة :ضعيف(.)8
شقي أبوعبداهلل()990هـ .ثقة فقيه كثير الرسال .م()2
 )2مكحول الدم ُّ
وثقه العجلي( ،)9وابن حجر( ،)10وزاد العجلي :تابعي ،وزاد ابن حجر :فقيه كثير اإلرسال مشهور ،وذكره ابن

حبان في الثقات( ،)11قال الذهبي :صدوق إمام موثق( ،)12وقال :عالم أهل الشام ،أرسل عن النبي–ﷺ-

أحاديث ،وعن عدة من الصحابة لم يدركهم( ،)13وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين(.)14
درجة الطريق الحادي عشر

منقطع ،فيه انقطاع بين مكحول ومعاوية ،--وفيه محمد ابن شابور صدوق صحيح الكتاب ،وفيه عتبة
ابن أبي حكيم صدوق حسن الحديث ،وفيه مكحول ثقة فقيه كثير اإلرسال ،وقال ابن عساكر :مكحول لم
يدرك معاوية(.)15
الطريق الثاني عشر:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرناه أبوالقاسم الحسين بن علي بن الحسين القرشي الزهري ،وأبوالفتح المختار بن عبد الحميد بن

المنتصر األديب ،وأبو عبداهلل محمد بن العمركي بن نصر المتوثي( ،)16البوشنجيون ،وأبو المحاسن أسعد بن
علي بن الموفق بن زياد الحنفي الهروي ،قالوا :أنا أبوالحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودي
) (1الكاملالبنعدي/11/0(،برقم)1219
) (2تقريبالتهذيب(،صفحة/410برقم )3350
) (3تحريرتقريبالتهذيب/359/5(،برقم )3350
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/400/1(،برقم)5033
) (5أحوالالرجالللجوزجاني(،صفحة/592برقم)409
) (6سننالدارقطني/15/1(،برقم)5
) (7السننالكبرىللنسائي/530/4(،برقم )5109
)(8تاريخدمشق/551/41(،برقم )3235
) (9تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/349برقم )1151
) (10تقريبالتهذيب(،صفحة/232برقم )1102
) (11الثقاتالبنحبان/331/2(،برقم )2139
) (12منتكلمفيهوهوموثق(،صفحة/111برقم)435
) (13سيرأعالمالنبالء/122/2(،برقم )20
)( (14تعريفأهلالتقديسالبنحجر،صفحة/31برقم)101؛قلت:أياليقبلحديثهإالإذاصرحبالسماع.انظر(:تعريفأهلالتقديس 
بمراتبالموصوفينبالتدليس،صفحة )14
) (15تاريخدمشق)511/1(،
) (16قلت :فياألصلالمشوني،والصحيحماأثبته.انظر(:معجمالشيوخ/1009/5،برقم)1591؛(تاريخدمشق/511/1،فيالحاشيةقول 
المحققالعمروي) 
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البوشنجى ،أنا أبومحمد عبداهلل بن أحمد بن حموية السرخسي ،أنا أبواسحاق إبراهيم بن خريم الشاشي ،أنا
أبومحمد عبد بن حميد الكشي ،أنا سليمان بن داود ،عن شعبة ،عن أبي عبداهلل الشامي ،قال :سمعت
معاوية --يخطب .به نحوه(.)1
رجال الطريق الثاني عشر:
فيه تابع المختار ،ومحمد البوشنجي ،وأسعد الهروي ،الحسين الزهري ،كلهم عن عبدالرحمن البوشنجي.

ي .لم أقف له على ترجمة.
شي أبوالقاسم ال ُّزهر ُّ
 )9الحسين بن علي بن الحسين القهر ُّ

البوشنج ُّى ( ،)2األديب()536هـ( .)3جائز الحديث.
 )0المختار بن عبدالحميد بن المنتصر الخطيب ،أبوالفتح ه

قال السمعاني :كان شيخا فاضال ،عالما ،له معرفة باألدب ،وكان حسن الخط ،كثير الجمع والكتابة
والتحصيل ،جمع تواريخ ووفايات( ،)4وقال ابن نقطة :حدث بكتاب الجامع الصحيح ألبي عبداهلل البخاري،

عن عبدالرحمن بن محمد الداودي ،سمعه منه أبوروح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي ،بقراءة

أبي النضر عبدالرحمن بن عبدالجبار الفامي ،بهراة في سنة ثالثين وخمسمائة ،وحدث عنه الحافظ أبوالقاسم

ابن عساكر في معجمه( ،)5قلت :وذكره الذهبي وسكت عنه( ،)6ولم أقف على أحد جرحه.
البوشنج ُّى .لم أقف له على ترجمة.
 )3محمد بن العمركي بن نصر ،أبوعبداهلل المتُّوث ُّي ،ه

ي()522( )8هـ( .)9ثقة.
ي( ،)7الهرو ُّ
علي بن الموفّق بن زياد ،أبوالمحاسن الزياد ُّ
 )2أسعد بن ّ
وثقه السمعاني( ،)10وتقي الدين التميمي( ،)11وزاد السمعاني :صدوق ،صالح ،وقال الذهبي :المسند(.)12
()13
البوشنج ُّى()263هـ( .)14ثقة فقيه.
 )5عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الدا هود ُّ
ي  ،أبوالحسن ه

) (1تاريخدمشق)511/1(،
ْ
جي :بضمالباءالموحدة،وفتحالشينالمعجمة،وسكونالنون،وفيآخرهاالجيم،هذهالنسبةإلىبو َشنجوهيبلدةعلىسبعة 
) (2البُو اش ْن ِ
فراسخمنهراةيقاللهابوشنك.هراةاليوم:مدينةفيغربأفغانستان.انظر(:األنسابللسمعاني/429/5،برقم)112؛(الوكيبيديا ،
الموسوعةالحرة) 
)( (3التقييدالبننقطة،صفحة/311برقم)112؛(المنتخبللسمعاني،صفحة )1011
) (4المنتخبللسمعاني(،صفحة )1011
)(5التقييدالبننقطة(،صفحة/311برقم )112
) (6تاريخاإلسالم/113/11(،برقم )413
الزياادِي:كسرالزاى،وفتحالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىاسمبعضأجدادالمنتسب 
)ِ (7
إليه(.األنسابللسمعاني/429/1،برقم )1911
)(8الهارا ِوي:بفتحالهاء،والراءالمهملة،هذهالنسبةإلىبلدةهَ َراة،وهيإحدىبالدخراسان-.وقدتقدمالتعريفبموقعها(-األنسابللسمعاني ،
/304/14برقم)2520؛
) (9تاريخاإلسالم/121/11(،برقم )501
) (10المنتخبللسمعاني(،صفحة)333
) (11الطبقاتالسنيةلتقيالدينالتميمي/100/1(،برقم)301
)(12سيرأعالمالنبالء/515/50(،برقم )142
)(13ال َّدااوُ ِدي:بفتحالدالالمهملة،واأللف،والواوالمضمومة،بينالدالينالمهملتين،هذهالنسبةإلىمذهبداود،وهمجماعةانتحلوامذهب 
أبىسليمانداودبنعلىاألصبهانيإمامأهلالظاهروفقيههم(.األنسابللسمعاني/593/2،برقم )1239
) (14تاريخاإلسالم/539/10(،برقم)514
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وثقه ابن النجار( ،)1وقال :صدوق ،وقال ابن كثير :كان أحد مشايخ الحديث والفقه ،ويلقب بكمال اإلسالم(،)2

وقال محمد صديق خان :شيخ خراسان ،راوي البخاري من السرخسي ،كان من األئمة الكبار مع علو اإلسناد(،)3

وقال السمعاني :وجه مشايخ خراسان فضال عن ناحيته( ،)4وقال حاجي خليفة :كان إماما فقيها مسندا( ،)5وقال

السبكي :كان فقيها إماما ،صالحا ،زاهدا ،ورعا ،شاعرا ،أديبا( ،)6وقال الذهبي :اإلمام ،العالمة ،الورع ،القدوة،
جمال اإلسالم ،مسند الوقت(.)7

سي()329( )8هـ( .)9ثقة.
 )6عبداهلل بن أحمد بن ح ُّمويه ،أبومحمد السرخ ُّ
وثقه –تلميذه -أبوذر عبد بن أحمد الهروي( ،)10وحاجي خليفة( ،)11وزاد الهروي :صاحب أصول حسان ،وكذا
زاد خليفة ،وقال :كان عالما.

 )3إبراهيم بن خريم ،أبواسحاق الشاش ُّي( .)12ثقة.

وثقه الذهبي( ،)13وقال :المحدث ،الصدوق ،سماع ابن حمويه منه –بالشاش( -)14كان ذلك في سنة ثماني عشرة

وثالث مائة ،ولم تبلغنا وفاته ،وّل شيء من سيرته.

()15
ويقال الكس ُّي
 )2عبد بن حميد بن نصر ،أبومحمد الك ّ
ش ُّي  ،ه
وثقه الذهبي( ،)18وابن حجر( ،)19وزاد الذهبي :من األئمة ،وقال مرة :اإلمام ،الحافظ ،الحجة ،الجوال( ،)20وزاد
()16

()021هـ( .)17ثقة حافظ .م(ت)

ابن حجر :حافظ ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :جمع وصنف(.)21

)( (1سيرأعالمالنبالء/555/11،برقم)101؛(الثقاتممنلميقعفيالكتبالستةالبنقطلوبغا)403/1،
) (2طبقاتالشافعيةالبنكثير(،صفحة )331
) (3التاجالمكللمنجواهرمآثرالطرازاآلخرواألول(،صفحة/124برقم )122
) (4المنتخبللسمعاني(،صفحة/431برقم )1053
) (5سلمالوصولإلىطبقاتالفحوللحاجيخليفة/322/3(،برقم )3552
) (6طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/110/2(،برقم )315
) (7سيرأعالمالنبالء/555/11(،برقم)101
السرْ اخسى:بفتحتينوسكونالمعجمةومهملة،هذهالنسبةإلىبلدةقديمةمنبالدخراسانُ،يقاللها َسرْ َخس.انظر(:األنسابللسمعاني ،
) (8ا
/111/0برقم)5004؛(لباللبابللسيوطي،صفحة )142
) (9تاريخاإلسالم/250/1(،برقم )19
) (10التقييدالبننقطة(،صفحة/451برقم )414
)(11سلمالوصولإلىطبقاتالفحوللحاجيخليفه/501/5(،برقم )5511
)(12ال َّشاْشِ ي:باأللفالساكنبينالشينينالمعجمتين،هذهالنسبةإلىمدينةوراءنهرسيحونيقاللهاال َّشاْش.هوأحدأنهار وسطآسيا وأحد 
أكبرنهرينفي أوزبكستان.انظر(:األنسابللسمعاني/14/1،برقم)5511؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)؛قلت:وقدمرمعناتحديد 
موقعمدينةالشاشفي/3(:ط .)1
) (13سيرأعالمالنبالء/311/13(،برقم )505
) (14قلت:تمالتعريفبمكانهافيحاشيةرقم()11مننفسالصفحة .
) (15ال اكشي:بفتحالكاف،وتشديدالشينالمعجمة،هذهالنسبةإلىكَشّ :قريةعلىثالثةفراسخمنجرجان.جرجانإحدىالمدنالشهيرةفي 
إيران،وتقعفيشمالهاحاليًا(.األنسابللسمعاني/119/11،برقم)4339
)(16ال ِكسِّى:بكسرالكافوتشديدالسينالمهملة،هذهالنسبةإلىبلدةبماوراءالنهريقاللها ِكسّ ،اسمهذهالنسبةكِسبكسرالكافوالسين 
الغيرالمنقوطة،والنسبةإليها« ِكسِّى»،وبالدماوراءالنهرتشملأوزباكستان،وكذاخستان.انظر(:األنسابللسمعاني/101/11،برقم 
)4335؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (17تهذيبالكمال/253/11(،برقم)4110
) (18تذكرةالحفاظ/19/5(،برقم)221
) (19تقريبالتهذيب(،صفحة/411برقم)3511
) (20سيرأعالمالنبالء/542/15(،برقم )11
) (21الثقاتالبنحبان/301/1(،برقم )13090
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 )1سليمان بن داود ،أبوداود الطيالس ُّي
إمام حافظ ،متفق عليه.

()1

-صاحب المسند)022(-هـ ( .)2ثقة حافظ .م()2

ي العتك ُّي()962( )3هـ( .)4أمير المؤمنين في الحديث(.ع)
 )92شعبة بن الحجاج بن الورد األ زد ُّ
الشامي .ثقة.
 )99أبوعبداهلل
ُّ
قال أبوحاتمّ :ل يسمى وّل يعرف ،وهو شيخ( ،)5وقال الهيثمي :ذكره ابن أبي حاتم ،ولم يجرحه أحد( ،)6وقال
األلباني(:أبو عبداهلل الشامي من التراجم التي لم يقف عليها الحافظ-ابن حجر !-فقد قال في –التعجيل" :-أبو
عبداهلل الشامي ،عن معاوية ،وعنه شعبة .كذا ذكره الهيثمي ،ولم أر له في أصل المسند ذكرا ،وّل أورده

الحسيني( ." )7فقلت -أي :األلباني :-قد قيل :إن شعبة ّل يروي إّل عن ثقة( ،).)8قلت :قد وقفت على ذكر له
نفر بأعيانهم(،)10
في مسند الطيالسي( ،)9وقال أبوحاتم :إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل؛ فاعلم أنه ثقة ،إّل ا

قلت :وقد ذكر األلباني في السلسلة الضعيفة غالب شيوخ شعبة الضعفاء ،وهم ثمانية عشر- ،وراوينا -ليس
منهم( ،)11وقد زادوا عليهم أربعة رواة ،وراوينا ليس منهم –أيضا.)12(-

درجة الطريق الثاني عشر:

أتوقف عن الحكم على هذا الطريق؛ ألن فيه الحسين بن علي الزهري ،ومحمد بن العمركي ،لم أقف لهما

على ترجمة.
الحديث الثالث عشر:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرناه أبوالقاسم بن الحصين ،نا أبوعلي بن المذهب ،أنا أبوبكر بن مالك ،نا عبداهلل بن أحمد ،حدثني أبي،
نا سليمان بن داود .به نحوه(.)13

)(1ال اطياالسي:بفتحالطاءالمهملة،والياءالتحتانية،وفيآخرهاسينمهملة،هذهالنسبةإلىال اطياالسة،وهيالتييكونفوقالعمامة ،
والمشهوربهذهالنسبة(:راوينا) 
) (2سيرأعالمالنبالء/401/9(،برقم )154
)(3العاتكِي:بفتحالعينالمهملة،والتاءالمنقوطةبنقطتينمنفوق،وكسرالكاف،هذهالنسبةإلىالعاتيك،وهوبطنمناألزد.زاألزد:هي 
قبيلةعربيةمنكبرىقبائلالعرب،موطنهماألصليغربشبهالجزيرةالعربية.انظر(:األنسابللسمعاني/550/9،برقم)5192؛ 
(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (4سيرأعالمالنبالء/505/0(،برقم )10
) (5الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/499/9(،برقم)1901
) (6مجمعالزوائدللهيثمي/510/0(،برقم )15532
) (7تعجيلالمنفعةالبنحجر/391/5(،برقم)1450
) (8سلسلةاألحاديثالصحيحةلأللباني/100/3(،برقم )1921
) (9مسندأبيداودالطيالسي(،صفحة/93برقم )119
) (10الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/353/1(،برقم )1941
) (11سلسلةاألحاديثالضعيفةلأللباني )515/5(،
) (12قُ ُ
لتوهم:قيسبنالربيعاألسدي-محمدبنعبيدالعرزمي-عمروبنعبيد-الحسنبنعمارة.وقدعُرفواباإلستقراء،والتتبع.
) (13تاريخدمشق)510-511/1(،
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رجال الطريق الثالث عشر:
باني()505هـ .ثقة .سبق في(/5ط )9
الحصين ،أبوالقاسم الشي ُّ
 )9هبة اهلل بن همحمد بن عبدالواحد بن ه

المذهب()222هـ .صدوق قد هيخطىء .سبق في(/5ط )9
 )0الحسن بن عل ّي ،أبوعل ّي التميم ُّي ،ابن ه
عي()362هـ .صدوق قد هيخطىء ،اختلط بآخرة .سبق في(/5ط )9
 )3أحمد بن جعفر بن مالك ،أبوبكر القطي ُّ
باني ،أبوعبدالرحمن()012هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )9
 )2عبداهلل بن أحمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ
ي()029هـ .إمام حجة .سبق في(/5ط )9
باني ،أبوعبداهلل المروز ُّ
بن محمد بن حنبل الشي ُّ
 )5ه
أحمد ه

 )6سليمان بن داود ،أبوداود الطيالس ُّي-صاحب المسند)022(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )54
درجة الطريق الثالث عشر:
هذا طريق حسن؛ فيه ابن المذهب صدوق قد يخطىء ،وأحمد بن جعفر صدوق قد يخطىء ،اختلط بأخره،
ولكنهما توبعا ،وباقي رواته ثقات.
الطريق الرابع عشر:

وأنبأناه أبوعلي الحسن بن أحمد المقرئ ،ثم أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا يوسف بن الحسن بن محمد،

قال :أنا أبونعيم الحافظ ،أنا عبداهلل بن جعفر بن أحمد بن فارس ،نا يونس بن حبيب ،أنا أبوداود .به نحوه(.)1
رجال الطريق الرابع عشر:

المقرئ ،األصبهان ُّي ()595هـ( .)2ثقة.
 )9الحسن بن أحمد الح ّداد،
أبوعلي ه
ّ
وثقه السمعاني( ،)3وزاد :كان شيخا عالما ،صدوقا ،من أهل القرآن ،والعلم ،والدين ،وقال الذهبي :الشيخ،
اإلمام ،المحدث ،مسند العصر( ،)4وقال –أيضا :-مسند أصبهان في القراءات ،والحديث(.)5
دي()536هـ  .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )0إسماعيل بن أحمد بن عمر ،أبوالقاسم السمرقن ُّ
ي()233هـ( .)7ثقة.
اني( ،)6التف ّكر ُّ
محمد ،أبوالقاسم الزنج ُّ
 )3يوسف بن الحسن بن ّ
قال السمعاني :كان ورعا ،زاهدا ،عامال بعلمه ،صدوقا( ،)8وقال الذهبي :القدوة ،الزاهد ،المحدث المتقن ،كان
من العلماء العاملين ،ذا ورع وخشوع ( ،)9وقال :كان إماما ،زاهدا( ،)10وقال أبوالقاسم السمرقندي :شيخ

)(1تاريخدمشق)510/1(،
) (2التقييدالبننقطة(،صفحة/541برقم )510
) (3المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني(،صفحة )201
) (4سيرأعالمالنبالء/404/19(،برقم)194
) (5تاريخاإلسالم/545/11(،برقم )100
ْ
) (6ا
الز ْنجا اني :بفتحالزاي،وسكونالنون،وفتحالجيم،وفيآخرهانون،هذهالنسبةإلى َزن َجانوهيبلدةعلىحدأذربيجان(.األنساب 
للسمعاني/452/1،برقم )1920
) (7تاريخدمشق/511/03(،برقم )10115
) (8المصدرنفسه 
) (9سيرأعالمالنبالء/221/11(،برقم )511
) (10تاريخاإلسالم/410/10(،برقم )105
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صالح( ،)1وقال ابن الملقن :كان فقيها زاهدا( ،)2وقال ابن كثير :رحل في طلب الحديث ،وسمع وق أر معاجم
الطبراني على الحافظ أبي نعيم األصبهاني ،وكان إماما ،زاهدا ،ورعا ،متنسكا ،خاشعا ،كبير القدر(.)3

احب الحلية)232(-هـ .ثقة حافظ كبير.
 )2أحمد بن عبداهلل ،أبوهنعيم األصبهان ُّي-ص ه
متفق عليه(.)4
 )5عبداهلل بن جعفر بن أحمد بن فارس ،أبومحمد األصبهان ُّي()326هـ( .)5ثقة.

وثقه الذهبي( ،)6وابن مردويه( ،)7وأبوالقاسم السوذرجاني( ،)8وزاد الذهبي :عابد ،وقال أبوعبداهلل بن منده :كان

شيوخ الدنيا خمسة :عبداهلل بن جعفر بأصبهان... ،إلخ(.)9

لي ،األصبهان ُّي()063هـ( .)10ثقة.
 )6يونس بن حبيب ،أبوبشر العج ّ
وثقه ابن أبي حاتم( ،)11وقال الذهبي :المحدث ،الحجة(.)12
درجة الطريق الرابع عشر:
صحيح ،جميع رواته ثقات.
ثانيا -تخريج الحديث الرابع:
قد سبق تخرجه في الحديث األول.
ثالثا -الحكم على الحديث الرابع بمجموع طرقه:
وكما أسلفت للحديث أربعة عشر طريقا ،الطرق الثالثة األول مدارها على الوليد بن مسلم ،عن ابن جابر،
والوليد بن مسلم ثقة ولكنه يدلس من الرابعة ،وقد صرح هنا بالسماع من ابن جابر ،وقد صح الحديث من

الطريق األول ،والثالث ،فرواتهما ثقات ،وذكر فيهما–قصة مالك بن يخامر-أنهم بالشام -وتوقفت في الطريق
الثاني؛ ألنني لم أقف على جرح وّل تعديل ألبي عبداهلل السلمي ،وأما بالنسبة إلى الطريقين الرابع والخامس؛
) (1تاريخدمشق/511/03(،برقم )10115
) (2العقدالمذهبفيطبقاتحملةالمذهبالبنالملقن(،صفحة/519برقم )910
) (3طبقاتالشافعيةالبنكثير(،صفحة)305
) (4تاريخاإلسالم/311/9(،برقم )441
) (5المصدرنفسه/143/0(،برقم )511
)(6تاريخاإلسالم/143/0(،برقم )511
) (7التقييدالبننقطة(،صفحة/413برقم)401
) (8تاريخاإلسالم/143/0(،برقم )511
) (9المصدرنفسه.
) (10سيرأعالمالنبالء/291/15(،برقم )550
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/540/9(،برقم)1000
) (12سيرأعالمالنبالء/291/15(،برقم )550
150

فمدارهما على يحيى بن حمزة عن ابن جابر ،وقد حسن الحديث من الطريق الرابع؛ ألن فيه ابن المذهب
صدوق قد يخطىء ،وأحمد بن جعفر صدوق قد يخطىء ،اختلط بآخره ،وقد توبعا بالطريق الخامس ،وقد

صح الحديث من الطريق الخامس فرواته ثقات ،وفيهما-أي :الطريقان الرابع والخامس -زيادة مالك –هم

بالشام ،-وأما الطرق السادس ،والسابع ،والثامن ،والتاسع ،فرواتهم ثقات ،وفي الطرقين السادس والثامن زيادة

(مالك) ،وأما الطريقان السابع والتاسع فمن دون تلك الزيادة ،ولكن زيد في متن الطريق التاسع آية ﴿يا عيس ٰى
إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إل ٰى يوم القيامة﴾.
والحديث من الطريق العاشر لم يصح؛ ألن فيه عبداهلل بن مسلم ضعيف ،وفي متنه زيادة -وأنا أرجو أن

تكونوا أنتم يا أهل الشام -وأما الطريق الحادي عشر فقال عنه ابن عساكر :مكحول لم يدرك معاوية.

فضعيف ،وفيه زيادة –يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم ،والفقه بالتفقه ،ومن يرد اهلل به خيرا؛ يفقه في الدين،
وانما يخشى اهلل من عباده العلماء -ودون قصة مالك ،والطريق الثاني عشر لم أقف فيه لحسين القرشي

الزهري ،وّل لمتابعه أبي عبداهلل المتوثي على ترجمة ،ولكن له متابعان غير المتوثي ،قد صح الطريق عنهما،

وهما أسعد بن زياد الهروي ،فهو ثقة ،والمختار بن المنتصر األديب ،فهو جائز الحديث ،وفيه زيادة-واني

أراكموه يا أهل الشام ،من دون قصة مالك -والطريق الثالث عشر فيه ابن المذهب صدوق قد يخطىء،
وأحمد بن جعفر ،صدوق قد يخطىء اختلط بآخره كما أسلفت ،ولكنهما توبعا متابعة قوية تدل على أنهما لم

يخطئا في روايتهما ،بالطريق الثاني عشر ،فمدار الطريقين على شعبة بن الحجاج ،وفيه زيادة-واني ألرجو
أن تكونوا هم يا أهل الشام -من دون قصة مالك ،وقد صح الحديث من الطريق الرابع عشر ،فجميع رواته

ثقات ،مع زيادة-واني أراكموهم يا أهل الشام -من دون قصة مالك.

الخالصة :الحديث صحيح مع زيادة مالك بن يخامر ،عن معاذ بن جبل (هم بالشام) ،وصحت زيادة (واني

أراكموهم يا أهل الشام) ولم تصح هنا زيادة (يا أيها الناس انما العلم بالتعلم ،والفقه بالتفقه ،ومن يرد اهلل به

خيرا؛ يفقه في الدين ،وانما يخشى اهلل من عباده العلماء) التي جاءت بالطريق الحادي عشر.
الحديث الخامس:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوعبداهلل الحسين بن عبدالملك الخالل األديب ،أنا أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود ،أنا أبوبكر بن
المقري ،أنا محمد بن عبداهلل الطائي ،نا العباس بن الوليد بن مزيد ،أخبرني أبي ،أنا سعيد بن عبدالجبار ،عن

أرطأة بن المنذر ،حدثني معاوية بن فروة ،عن عبداهلل بن عمر ،--عن رسول اهلل–ﷺ " :-إذا هلك

أهل الشام؛ فال خير في أمتي ،ول تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ،ل يبالون خالف من

خالفهم ،أو خذلن من خذلهم ،حتى يأتي أمر اهلل وهم على ذلك " .وهو يشير إلى الشام(.)1
أول -رجال السناد:

الحسين أبوعبداهلل الخال ل()530هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
سين ه
الح ه
بن عبدالملك بن ه
 )9ه
) (1تاريخدمشق )510/1(،
151

ب()255( )1هـ( .)2ثقة.
المؤد ه
 )0أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود ،أبوطاهر الثقف ُّي ،ه
وثقه ابن مندة( ،)3والذهبي( ،)4والصفدي( ،)5وزاد ابن مندة  :صالح ،واسع الرواية ،صاحب أصول ،وزاد
الذهبي :كثير الحديث.

 )3محمد بن إبراهيم بن علي ،أبوبكر بن المقرئ-صاحب المعجم)329(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )2

 )2محمد بن عبداهلل بن محمد ،أبوبكر الطائ ُّي ،الحمص ُّي()302/399( )6هـ( .)7جائز الحديث.
قال ابن منظور :وثقوه( ،)8قال أبوالحسن أحمد بن علي ابن سعيد :شيخ صالح( ،)9وقال أبوأحمد الحاكم:
المعدل( ،)10وقال ابن المقرئ :الشيخ الجليل(.)11

ي ،البي هروت ُّي()032هـ .ثقة .سبق في(/5ط )1
العذر ّ
 )5العباس بن الوليد بن مزيد ،أبوالفضل ه
ٍ
ي ،أبوالعباس البي هروت ُّي-صاحب األوزاعي)023(-هـ .ثقة ثبت .سبق في(/2ط )6
العذر ُّ
 )6الوليد بن مزيد ه
ي( ،)12أبوعثمان الحمص ُّي()912/929هـ( .)13ضعيف(.ق)
 )3سعيد بن عبدالجبار الزبيد ُّ
قال أحمد :حدث بأحاديث مناكير( ،)14قال قتيبة :رأيته بالبصرة ،وكان جرير يكذبه( ،)15وقال الذهبي :قال
النسائي ،وغيره :ضعيف( ،)16وقال ابن المديني :لم يكن بشئ(.)17
 )2أرطأة بن المنذر ،أبوعدي الس هكون ُّي( ،)18الحمص ُّي()960هـ( .)19ثقة تابعي(.د ن ق)
)(1الم اُؤ ِّدب:بضمالميم،وفتحالواو،وكسرالدالالمهملةالمشددة،وفيآخرهاالباءالمنقوطةبواحدة،هذااسملمنيعلمالصبيانوالناس 
األادابواللغة(.األنسابللسمعاني/304/15،برقم )4905
) (2تاريخاإلسالم/21/10(،برقم )153
)(3المصدرنفسه/21/10(،برقم )153
)(4سيرأعالمالنبالء/154/11(،برقم)14
) (5الوافيبالوفيات/101/1(،برقم )4
) (6تاريخدمشق/4/23(،برقم )1221
) (7تاريخاإلسالم/492/0(،برقم )220
) (8مختصرتاريخدمشقالبنمنظور )419/55(،
) (9تاريخدمشق/4/23(،برقم )1221
) (10األساميوالكنىالبيأحمدالحاكم/553/5(،برقم )002
) (11معجمابنالمقرئ )103(،
)(12ال َزبِ ْي ِدي:بفتحالزاي،وكسرالباء،وسكونالياء،والدالغيرالمنقوطة-بلدةمنبالداليمن،منمشاهيرالبالد،كانبهاجماعةمن 
المحدثينوالعلماء(.األنسابللسمعاني/515/1،برقم )1191
) (13تاريخاإلسالم/120/3(،برقم)145
) (14العللومعرفةالرجالألحمدروايةالمروذي(،صفحة/04برقم)131
) (15تاريخاإلسالم/120/3(،برقم)145
) (16المصدرنفسه.
) (17ميزاناإلعتدال/130/5(،برقم)4554
) (18ال اس ُكو ِّني:بفتحالسين،وضمالكاف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىالسكون،وهوبطنمنكندة،وكندةقبيلةيمنية(.األنساب 
للسمعاني/113/0،برقم)5112؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (19تاريخدمشق/1/1(،برقم)213
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وثقه دحيم( ،)1وابن معين( ،)2وأحمد ،وزاد أحمد :توثيقه بثقة( ،)3وابن حبان( ،)4وقال أبوحاتمّ :لبأس به( ،)5قال

الذهبي :من صغار التابعين ،أدرك أبا أمامة الباهلي( ،)6وذكره ابن حبان في الثقات( ،)7وقال :حافظ ،فقيه(.)8
 )1معاوية بن فروة .لم أقف له على ترجمة.
 )92عبداهلل بن عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنهما)22(-هـ( .)9صحابي جليل.
ثانيا -تخريج الحديث الخامس:
سبق تخريجه في الحديث األول.
ثالثا -الحكم على الحديث الخامس:
أتوقف عن الحكم على هذا الحديث؛ ألني لم أقف لمعاوية بن فروة على ترجمة.
الحديث السادس:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الخير األنصاري ،أنا أبوبكر أحمد بن محمد بن
مردويه ،أنا أبوبكر بن أبي علي بن عبدالرحمن ،أنا أبوأحمد محمد بن أحمد الغساني ،نا أحمد بن سيار ،نا
سليمان بن سلمة الخبائري ،نا بقية بن الوليد ،نا حشرج بن نباتة ،حدثني سيار أبوالحكم ،عن شهر بن

حوشب ،عن أبي الدرداء .)10(--به نحوه.
أول -رجال السناد:

ي ،البلنس ُّي()529هـ .ثقة .سبق في(/5ط )54
 )9سعد الخير بن همحمد ،أبوالحسن األ نصار ُّ

اني ()212هـ .ثقة .سبق في(/5ط )54
 )0أحمد بن همحمد بن أحمد بن هموسى بن مردويه ،أبوبكر األصبه ّ
 )3همحمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن أبي علي ،أبوبكر الذكوان ُّي)291( ،هـ .ثقة .سبق في(/5ط )54
اني .لم أقف له على ترجمة.
 )2محمد بن أحمد ،أبوأحمد الغس ُّ
) (1تاريخأبيزرعة(،صفحة)491
) (2تاريخابنمعين،روايةالدارمي(،صفحة)19
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/551/5(،برقم)1539
) (4تاريخاإلسالم/403/3(،برقم )15
) (5المصدرنفسه.
) (6تاريخاإلسالم/403/3(،برقم)15
) (7الثقاتالبنحبان/12/1(،برقم)1142
) (8تاريخاإلسالم/403/3(،برقم )15
) (9اإلصابةفيتمييزالصحابة/122/3(،برقم )3125
) (10تاريخدمشق)510/1(،
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ي()062هـ( .)1ثقة متقن(.ن)
 )5أحمد بن سيار بن ّأيوب ،أبوالحسن المروز ُّ
وثقه النسائي( ،)2والدارقطني( ،)3وزاد الدارقطني :هو ثقة في الحديث ،وقال الخطيب :إمام أهل الحديث في
بلده ،علما ،وأدبا ،وزهدا وورعا ،وكان يقاس بعبداهلل بن المبارك في عصره( ،)4وقال إبراهيم بن إسحاق

الحربي :عرف بالورع والفضل( ،)5وقال ابن عساكر :إمام من أئمة أهل مرو ،جمع العلم ،واألدب ،والزهد،
والورع( ،)6وقال ابن أبي حاتم :رأيت أبي يطنب في مدحه يذكره بالفقه والعلم( ،)7وقال أبوبكر ابن أبي داود:

كان من حفاظ الحديث( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :وكان من الجماعين للحديث والرحالين فيه مع
التيقظ واإلتقان( ،)9وقال الذهبي :الحافظ ،الفقيه ،أحد األعالم(.)10
ي( ،)11الحمص ُّي( .)12متروك الحديث.
 )6سليمان بن سلمة ،أبوأيوب الخبائر ُّ

قال ابن أبي حاتم :سمع منه أبي ،ولم يحدث عنه ،وسألته عنه ،فقال :متروك الحديثّ ،ل يشتغل به ،فذكرت
ذلك ّلبن الجنيد فقال :صدق ،كان يكذب ،وّل أحدث عنه بعد هذا( ،)13وقال ابن عدي :له أحاديث منكره (،)14
وقال النسائي :ليس بشئ( ،)15وقال الخطيب :مشهور بالضعف( ،)16وقال ابن حبان :ليس بشيء( ،)17وقال

الذهبي :اتهم بالوضع( ،)18وقال الهيثمي :مجمع على ضعفه( ،)19وقال األزدي :معروف بالكذب(.)20
ي ،الحمص ُّي()913هـ( .)22ثقة إذا روى عن ثقة وصرح
بقية بن الوليد ،أبو هيحمد الكالع ُّي( ،)21الحمير ُّ
ّ )3
بالسماع .م()2
)( (1تاريخاإلسالم)44/512/1،؛(تاريخبغدادللخطيب/401/2،برقم )5132
) (2مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/10برقم)9
) (3المؤتلفوالمختلفللدارقطني)1555/4(،
) (4تاريخبغدادللخطيب/401/2(،برقم)5132
) (5المصدرنفسه.
) (6تاريخدمشق/115/01(،برقم)9131
) (7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/24/5(،برقم)11
) (8تاريخدمشق/115/01(،برقم)9131
) (9الثقاتالبنحبان/23/1(،برقم)15554
)(10تاريخاإلسالم)44/512/1(،
) (11ا
ِري:بفتحالخاءالمعجمة،والباءالمنقوطةبواحدة،وفيآخرهاالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلىالخابائِر،وهوبطن 
ا
الخباائ
ُ
منالكالع،وهوخبائربنسوادبنعمروبنالكالعبنشرحبيل.يُنسبونإلى بنيأمية.انظر(:األنسابللسمعاني/41/2،برقم )1411
؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (12تاريخدمشق/451/55(،برقم)5101
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/151/3(،برقم )259
) (14الكاملالبنعدي/590/3(،برقم )014
)(15الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/39برقم )524
)(16ميزاناالعتدال/509/5(،برقم )4305
) (17الثقاتالبنحبان/312/1(،برقم )1420
) (18ميزاناإلعتدال/510/5(،برقم)4304؛قُلت:ذكرهالذهبيُّ مكررفيترجمتين،برقمينمختلفينمتتاليين،وقالعنه:اتهمبالوضع ،
وجزمابنحجرأنههوهو(راوينا)بالريب.انظر(:لسانالميزان/93/4،برقم )411
) (19مجمعالزوائدومنبعالفوائدللهيثمي/400/1(،برقم )1004
) (20الضعفاءوالمتروكينالبنالجوزي/50/5(،برقم )1250
ا
الع)نزلتالشام،وأكثرهمنزلتحمص(.األنساب 
) (21ال اكالعِيُّ :بفتحالكاف،وفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىقبيلةيُقاللها( اك 
للسمعاني/111/11،برقم )4211
) (22تهذيبالكمال/195/3(،برقم )041
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وثقه ابن معين( ،)1وقال مرة ثانية ،وأبو زرعة :إذا روى عن ثقة فهو ثقة حجة(،)2وقال ابن معين –أيضا:-
كان شعبة مبجال لبقية حيث قدم عليه( ،)3وقال أبواسحاق الفزاري :خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات(،)4
وقال يعقوب بن شيبة :ثقة ،حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين( ،)5وكذا قال العجلي( ،)6وابن معين(،)7
وقال الذهبي :أحد أعالم الحديث( ،)8وقال أبوحاتم :يكتب حديث بقية وّل يحتج به( ،)9وقال الجوزجاني :إذا
حدث عن الثقات فال بأس( ،)10وقال ابن عدي :في بعض رواياته يخالف الثقات ،واذا روى عن أهل الشام؛
فهو ثبت ،واذا روى عن غيرهم؛ خلط كإسماعيل بن عياش ،وبقية صاحب حديث ،ومن عالمة صاحب
الحديث أنه يروي عن الكبار والصغار ،ويروي عنه الكبار من الناس ،وهذه صورة بقية( ،)11وقال أحمد :بقية
إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين؛ فال تقبلوه( ،)12وقال النسائي :إذا قال :حدثنا ،وأخبرنا ،فهو ثقة ،وان قال:
عن ،فالن( ،)13وقال ابن العراقي :مشهور بالتدليس مكثر ،له عن الضعفاء ،يعاني تدليس التسوية وهو أفحش
أنواع التدليس( ،)14قلت :وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة للمدلسين ،وقال :المحدث المشهور المكثر(،)15
وقال الذهبي مرة ":من وعاة العلم ،مختلف في اّلحتجاج به ،وبعضهم قبله على كثرة مناكيره عن الثقات(،)16
وقال النسائي إذا قال حدثنا أو أنبأنا فهو ثقة( ،)17وقال الذهبي-أيضا :-خرج له مسلم في الشواهد( ،)18وقال
أبو زرعة مرة :ما لبقية عيب إّل كثرة روايته عن المجهولين ،فأما الصدق فال يؤتى من الصدق ،واذا حدث
عن الثقات فهو ثقة(.)19
()20

)2حشرج

بن نباتة ،أبومكرم األشجعي ال هكوف ُّي( .)21ثقة هيخطىء(.ت)

) (1تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/09برقم )190
) (2تاريخاإلسالم/1015/3(،برقم )39
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/142/1(،برقم )11
) (4تاريخاإلسالم/1015/3(،برقم )39
) (5سيرأعالمالنبالء/211/1(،برقم)149
) (6الثقاتللعجلي(،صفحة/14برقم )110
)(7المجروحينالبنحبان/559/3(،برقم )129
) (8تاريخاإلسالم/1015/3(،برقم )39
) (9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/343/5(،برقم )1051
) (10تاريخاإلسالم/1015/3(،برقم )39
) (11الكمالالبنعدي/529/5(،برقم )405
) (12الضعفاءالكبيرللعقيلي )115/1(،
) (13تاريخاإلسالم/1015/3(،برقم )39
) (14المدلسينالبنالعراقي(،صفحة/40برقم )3
) (15تعريفأهلالتقديسالبنحجر(،صفحة/39برقم )110
)(16ذكرأسماءمنتكلمفيهوهوموثقللذهبي(،صفحة/23برقم )23
)(17ذكرأسماءمنتكلمفيهوهوموثقللذهبي(،صفحة/23برقم )23
)(18المصدرنفسه .
)(19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/343/5(،برقم )1051
) (20اح ْش ارج:بفتح،ثممعجمةساكنة،ثمراءمفتوحة،ثمجيم(.تقريبالتهذيب،صفحة/119برقم)1415
)(21تهذيبالكمال/201/1(،برقم )1425
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وثقه ابن معين( ،)1وأحمد( ،)2وابن المديني( ،)3وقال الذهبي :وثقه طائفة( ،)4وقال أبوزرعةّ :ل بأس به،
حديثه مستقيم( ،)5وقال النسائيّ :ل بأس به( ،)6وقال مرة :ليس بالقوي( ،)7وقال ابن معين مرة:
صالح( ،)8وقال مرةّ :ل بأس به( ،)9وزاد ثقة( ،)10وقال ابن حجر :صدوق يهم( ،)11وقال أبوحاتم :صالح،
يكتب حديثه ،وّل يحتج به( ،)12وقال ابن حبان :قليل الحديث ،منكر الرواية فيما يرويهّ ،ل يجوز اّلحتجاج
بخبره إذا انفرد( ،)13قلت :ذكره البخاري في الضعفاء ،ثم ذكر له حديثا ،ثم عقب عليه بقوله ":لم يتابع
عليه"( ،)14قال ابن عدي :وهذا الذي انكر البخاري على حشرج قد روي بغير هذا اإلسناد ،وقد قمت بعذره
في الحديث الذي أنكره البخاري عليه ،فأوردته بإسناد آخر -ثم قال :-ولحشرج غير ما ذكرت ،وأحاديثه
حسان ،وأفراد ،وغرائب ،وعندي ّل بأس به ( ،)15قال ابن حجر :اإلسناد الذي زعم بن عدي أنه متابع لحشرج
أضعف من األول؛ ألنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية ،وهو ساقط( ،)16وقال الساجي ضعيف(.)17
 )1سيار

()18

ي( ،)19الواسط ُّي()900ه()20ـ ثقة ثبت(.ع)
بن أبي سيار ،أ هبوالحكم العنز ُّ

وثقه أحمد( ،)21وابن معين( ،)22وقال أحمد :ثبت( ،)23وقال الذهبي :اإلمام ،الحجة ،القدوة( ،)24وقال ابن حجر:
اتفقوا على توثيق سيار ،وقد أدرك بعض الصحابة ،لكن لم يلق أحدا منهم ،فهو من كبار أتباع التابعين.

)(1تاريخابنمعينروايةالدوري/411/4(،برقم )1309
)(2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/591/4(،برقم )1419
)(3سؤاالتابنأبيشيبةالبنالمديني(،صفحة/09برقم )11
)(4المغنيفيالضعفاء/101/1(،برقم )1214
) (5الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/591/4(،برقم )1419
)(6ميزاناإلعتدال/221/1(،برقم )5004
)(7الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/43برقم )120
)(8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/591/4(،برقم )1419
)(9سؤاالتابنالجنيدالبنمعين(،صفحة/401برقم )351
)(10الكاملالبنعدي/405/4(،برقم )224
)(11تقريبالتهذيب(،صفحة/119برقم )1414
) (12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/591/4(،برقم )1419
) (13المجروحينالبنحبان/441/0(،برقم )591
) (14الضعفاءالصغيرللبخاري(،صفحة/49برقم )99
)(15الكاملالبنعدي/405/4(،برقم )224
)(16تهذيبالتهذيب/400/5(،برقم )121
) (17المصدرنفسه .
) (18اسيَّار:بفتحالمهملةوتشديدالتحتانية(.فتحالباريالبنحجر/45/11،برقم )1530
)(19ال اع ان ِزي:بفتحالعينالمهملة،والنون،وكسرالزاى،هذهالنسبةإلى َعن َِزة،وهوحيمنربيعة،منالعراق(.األنسابللسمعاني /491/9،
برقم )5154
)(20تهذيبالكمال/414/15(،برقم )5100
)(21العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/312/1(،برقم )190
)(22الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/523/3(،برقم )1104
)(23تاريخاإلسالم/340/4(،برقم )131
)(24سيرأعالمالنبالء/491/2(،برقم )109
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ي
ب ،أبوسعيد األشعر ُّ
 )92شهر بن حوش ه
وأوثق رواياته ما رواها عنه المتقنين ،أمثال شعبة ،وابن مهدي ،والقطان ،وكذلك عبدالحميد بن بهرام،
()1

()990هـ( .)2ثقة ل بأس به ،ولكنه يرسل ،ويحدث بغير أسانيد،

واألحوط متابعتها ،أما رواياته عن المجاهيل ،والضعفاء ،فتهطرح)2(.م مقرون.

وثقه ابن معين( ،)3وابن أبي خيثمة( ،)4وزاد ابن معين :ثبت(ّ ،)5ل بأس به( ،)6ويعقوب بن شيبة( ،)7وقال :على

شهر تركوه ،قلت :وعقب
أن بعضهم قد طعن فيه ،والفسوي( ،)8وقال :وان قال ابن عون إن ا

البيهقي على قول ابن عون فقال :قوله تركوه أي :طعنوا فيه وأخذته ألسنة الناس( ،)9وأحمد( ،)10وقال :ما

أحسن حديثهّ ،ل بأس به أنا احتمله من يصبر عن تيك األحاديث التي عنده( ،)11وقال أحاديثه مقاربة وكان

يحفظها ،وكأنه يحفظ سورة من القرآن ،وانما هي سبعون حديثا ،وهي طوال ،فيها حروف ينبغي أن تضبط

ولكن يقطعونها( ،)12وقالّ :ل أبالي بحديث شهر( ،)13والعجلي( ،)14والبخاري( ،)15وقال :وانما يتكلم فيه ابن
عون ثم روى ابن عون عن هالل بن أبي زينب عن شهر ،وكذا قال الترمذي نقال عن البخاري( ،)16وقال

أبوزرعةّ :ل بأس به( ،)17وقال أبوحاتم :ليس بدون أبي الزبير ّل يحتج بحديثه( ،)18وضعفه ابن سعد(،)19
وموسى بن هارون( ،)20وقال النسائي :ليس بالقوي(.)21

وشهر يرسل أحاديث:

فقال موسى بن الفضل ،نا شهر بن حوشب مرسل( ،)22وقال أبو زرعة :ولم يلق عمرو بن عنبسة( ،)23وقال
الذهبي :ويرسل عن بالل ،وأبي ذر ،وسلمان ،وطائفة( ،)24وقد تركه شعبة( ،)25وتكلم فيه( ،)26وكان يقول:
)(1األا ْشع ِاري:بفتحاأللف،وسكونالشينالمعجمة،وفتحالعينالمهملة،وكسرالراء،هذهالنسبةإلىأا ْشع ِاروهيقبيلةمشهورةمناليمن .
(األنسابللسمعاني،صفحة/511برقم )101
)( (2تهذيبالكمال/201/15،برقم)5011؛(تاريخاإلسالم/1113/5،برقم )19
) (3تاريخابنمعينروايةالدوري/511/3(،برقم )3041
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (5تاريخابنمعينروايةالدوري/343/3(،برقم)2129
) (6منكالمأبيزكريايحيىبنمعينفيالرجال-روايةطهمان(،-صفحة/23برقم )105
) (7تهذيبالكمال/212-201/15(،برقم )5011
) (8المعرفةوالتاريخللفسوي )351/5(،
) (9السننالكبرىللبيهقي،بابمسحاألذنينبماءجديد/101/1(،برقم )415
) (10الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (11سؤاالتأبيداوود(،صفحة )439
) (12تهذيبالكمال/212-201/15(،برقم )5011
) (13سننالترمذي،أبوابالوصايا،باب:ماجاءالوصيةلوارث/343/3(،برقم )5151
) (14تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/554برقم )100
) (15سننالترمذي،أبوابالوصايا،باب:ماجاءالوصيةلوارث/343/3(،برقم )5151
) (16تاريخدمشق/510/54(،برقم )5019
) (17الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (18المصدرنفسه.قلت:وأبوالزبيرقالعنهالذهبيهو:اإلمام،الحافظ،الصدوقأبوالزبيرمحمدبنمسلمبنتدرسالقرشي،األسدي ،
المكي،مولىحكيمبنحزام،وقاليحيىبنمعين،والنسائي،وجماعة:ثقة،وأماأبوزرعة،وأبوحاتم،والبخاري،فقالوا:اليحتج 
به(.سيرأعالمالنبالء/410/2،برقم )103
) (19الطبقاتالكبرىالبنسعد/415/0(،برقم )4141
) (20تهذيبالكمال/212-201/15(،برقم )5011
) (21الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/21برقم )593
) (22التاريخالكبيرللبخاري/521/3(،برقم )5040
) (23الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (24سيرأعالمالنبالء/405/3(،برقم )121
) (25الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (26الضعفاءللعقيلي/02/4(،برقم )5241
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دمر علي هذا الحديث ،لو صح لي هذا عن رسول–ﷺ -كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس

أجمعين( ،)1وابن عون -وانظر قول البخاري قبل أسطر -وقال :وحديثه دال عليه ،فال ينبغي أن يغتر به
وبروايته( ،)2وكذلك يحيى بن سعيد القطان ،كان ّل يحدث عنه( ،)3وقال محمد بن عبداهلل بن عمار :ما أعلم

أحدا قال فيه غير شعبة وحديثه ليس بحجة( ،)4وقال صالح جزرة :روى عنه الناس من أهل البصرة ،وأهل
الكوفة ،وأهل الشام ،ولم يوقف منه على كذب ،وكان رجال يتنسك ،إّل أنه روى أحاديث يتفرد بها لم يشركه

فيها أحد( ،)5وقال المديني :أنا أحدث عنه ،وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ،وأنا ّل أدع حديث الرجل
إّل أن يجتمعا عليه يحيى القطان ،وعبدالرحمن بن مهدي ،يعني :على تركه(.)6

قلت :بعد أن سبر أحاديثه ابن حبان قال :يروي عن الثقات المعضالت وعن األثبات المقلوبات( ،)7أما ابن
عدي ،فخلص إلى :وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه ،وشهر هذا ،ليس بالقوي

في الحديث ،وهو ممن ّل يحتج بحديثه ،وّل يتدين به( ،)8قال أبوالحسن القطان :ولم اسمع لمضعفه حجة(.)9
وقد يستثني حديث عبدالحميد بن بهرام:

قال ابن عدي :ويروي عنه عبدالحميد بن بهرام أحاديث غيرها  -يعني المنكرات ،)10(-وقال الدارقطني :يخرج
من حديثه ما روى عن عبدالحميد بن بهرام( ،)11وخلص ابن حجر إلى أنه :صدوق كثير اإلرسال،
واألوهام( ،)12قلت :وقد نسبت له حكايات تقدح في عدالته كسماعه الغناء من قبل خادمه ،وأنه سرق ،وأنه
خان صاحبه في السفر ،وقد تكلم العلماء عليها ،بين مؤكد وناف ومخرج لها.ولكني إنتهيت إلى أن معظم ما
قيل فيه من هذه اّلتهامات لم تثبت بسند صحيح .وقد ذكره الذهبي في كتابه-من تكلم فيه وهو موثق-

()13

ي ،عويمر بن عامر ابن الخزرج)30(--هـ( .)14صحابي جليل
 )99أبوالدرداء األ نصار ُّ
ثانيا -تخريج الحديث السادس:
سبق تخريجه في الحديث األول.
) (1الكاملالبنعدي/21-20/2(،برقم )191
) (2أحوالالرجالللجوزجاني(،صفحة/121-121برقم )131
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/3(،برقم )1111
) (4تهذيبالكمال/212-201/15(،برقم )5011
) (5المصدرنفسه .
) (6تذهيبتهذيبالكمال/404/3(،برقم )5150
) (7المجروحينالبنحبان/411/1(،برقم )401
) (8الكاملالبنعدي/21-20/2(،برقم )191
) (9تهذيبالتهذيب )129/4(،
) (10الكاملالبنعدي/21-20/2(،برقم )191
) (11سؤاالتالبرقانيللدارقطني(،صفحة/41برقم )555
) (12تقريبالتهذيب(،صفحة/519برقم )5140
) (13منتكلمفيهوهوموثقللذهبي(،صفحة/100برقم )111
)(14أسدالغابةالبناألثير/93/1(،برقم )2112
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ثالثا -الحكم على الحديث السادس:
أتوقف عن الحكم على هذا الحديث؛ ألني لم أقف على ترجمة ألبي أحمد الغساني.
الحديث السابع:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوسهل محمد بن أبي نصر إبراهيم بن محمد بن أحمد بن سعدويه ،أنا عبدالرحمن بن أحمد بن

الحسن بن بندار ،أنا جعفر بن عبداهلل بن يعقوب بن فناكي ،نا محمد بن هارون الروياني ،نا محمد بن

إسحاق ،أنا عبيد اهلل ،نا حماد بن زيد ،حدثنا سعيد الجريري ،أن مطرفا قال :قال لي عمران بن حصين--

()1

أني أحدثك الحديث أرجو أن ينفعك اهلل به ،قال :فإني أراك تحب الجماعة .قال :قلت :إني واهلل ألنا

أحرص على الجماعة من األرملة ،إني إذا كانت الجماعة عرفت وجهي .قال :فقال عمران :--قال رسول

اهلل –ﷺ ":-لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق -أو على الحق ظاهرين -ل يضرهم من خذلهم

حتى يأتي أمر اهلل -أو قال "حتى تقوم الساعة -قال :وقال-مطرف :)2(-نظرت في هذه العصابة فوجدتهم

أهل الشام"(.)3

أول -رجال السناد:

المزك ُّي()532هـ( .)4ثقة ثبت.
 )9محمد بن إبراهيم بن محمد بن سع هدويه ،أبوسهل األصبهان ُّي ه
وثقه ابن الجوزي( ،)5والسمعاني( ،)6وابن نقطة( ،)7والذهبي( ،)8وزاد ابن الجوزي :ثبت ،وزاد السمعاني :حسن
السيرة ،كثير السماع ،وزاد ابن نقطة :صحيح السماع ،وزاد الذهبي :صدوق مكثر.

ي()225()9هـ( .)10ثقة.
 )0عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن هبندار ،أبوالفضل العجل ُّي ،الراز ُّ
وثقه ابن منده( ،)11وعبد الغافر الفارسي( ،)12وتقي الدين الصريفيني( ،)13والذهبي( ،)14وزاد الذهبي :أحد األعالم،
وكان من األئمة الثقات ،وقال مرة :شيخ اإلسالم( ،)15وقلت :أثني عليه السمعاني ،وقال الذهبي مرة :كان مقرئا

جليل القدر(.)16

) (1فياألصلجبير،والصحيحماأثبته،انظر(:مسندالروياني/153/1،برقم)111
)(2انظر(:مستخرجأبيعوانة/209/3،برقم )0214
)(3تاريخدمشق )511-510/1(،
) (4تاريخاإلسالم/209/11(،برقم)422
) (5المنتظمالبنالجوزي/411/10(،برقم)3012
) (6التحبيرفيالمعجمالكبيرللسمعاني/22/5(،برقم)210
) (7التقييدالبننقطة(،صفحة/59برقم)3
) (8سيرأعالمالنبالء/30/50(،برقم)55
ا
ازي:بفتحالراء،والزاىالمكسورةبعداأللف،هذهالنسبةإلىال َري،وهيبلدةكبيرةمنبالدالدليم،أ َّمافيالزمنالحاليفهيتعد 
)(9الرَّ ِ
جز ًءامنمدينة طهران في إيران.انظر(:األنسابللسمعاني/44/1،برقم)1012؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (10تاريخاإلسالم/31/10(،برقم)111
) (11التقييدالبننقظة(،صفحة/443برقم)303
) (12معرفةالقراءالكبارعلىالطبقاتواألعصارللذهبيُّ (،صفحة/544الطبقةالعاشرة)
) (13المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورللصريفيني(،صفحة/440برقم)1013
) (14معرفةالقراءالكبارعلىالطبقاتواألعصارللذهبيُّ (،صفحة/544الطبقةالعاشرة)
) (15سيرأعالمالنبالء/142/11(،برقم)04
) (16تاريخاإلسالم)111/31/10(،
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ي()323هـ( .)1ثقة.
)3جعفر بن عبداهلل بن يعقوب الفناك ُّي ،أبوالقاسم الراز ُّ

روى الذهبي له حديثا وقال :صحيح اإلسناد( ،)2وقال الخليلي :موصوف بالعدالة ،وحسن الديانة(.)3

الروياني)323( -هـ( .)5ثقة حافظ.
اني(-)4صاحب مسند ُّ
)2محمد بن هارون ،أبوبكر ُّ
الروي ُّ
وثقه الخليلي( ،)6وابن العماد( ،)7والذهبي( ،)8وزاد :اإلمام الحافظ ،وزاد ابن العماد :الحافظ الكبير،
صاحب المسند ،وله تصانيف في الفقه.
ي()032هـ( .)10ثقة ثبت.م()2
)5محمد بن إسحاق ،أبوبكر الصغان ُّي( ،)9البغداد ُّ
متفق عليه ،من األثبات.
()11
ي)093(-هـ( .)12ثقة كان يتشيع((.)13ع)
 )6عبيداهلل بن موسى ،أبومحمد العبس ُّي  ،ال هكوف ُّي-شيخ البخار ّ

أحد األعالم ،متفق على توثيقه.

ي()931ه( .)15ثقة ثبت(.ع)
)3حماد بن زيد بن درهم الجهضم ُّى( ،)14أبواسماعيل األ زد ُّ
أحد األعالم ،شيخ شيخ البخاري ،متفق على توثيقه.
)(1التقييدالبننقطة(،صفحة/551برقم)501
) (2تاريخاإلسالم/234/1(،برقم)12
)(3اإلرشادللخليلي)191/5(،
) (4ال ُروْاياني:بضمالراء،وسكونالواو،وفتحالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىروْ يَان؛وهيبلدةبنواحي 
طاب ِرستان :بفتحالطاء،والباء،وكسرالراء،وهوإقليمياقعفيشمالدولة إيران ،وفيجنوبغربدولة تركمانستان اليوم .
طاب ِرستان،و ا
ا
انظر(:األنسابللسمعاني/101/1،برقم)1130؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)( (5تاريخاإلسالم/153/0،برقم)420؛(التقييدالبننقطة،صفحة/110برقم)142؛(سيرأعالمالنبالء/200/13،برقم )513
) (6اإلرشادللخليلي)101/5(،
) (7شذراتالذهبالبنالعماد/40-41/3(،سنة)400
) (8سيرأعالمالنبالء/200/13(،برقم)513
ص َّغاني:بفتحالصادالمهملة،والغينالمعجمة،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبالدمجتمعةوراءنهرجيحونيقاللهاچغانيان ،
) (9ال َّ
وتعربفيقال:الصغانيان،وهيكورةعظيمةواسعةكثيرةالماءوالشجرواألهل،وسوقهاكبيرة،ومسجدهامسجدحسنمشهور ،
ص َّغانِي-والصَّاغاانِيُّ –أيضًا،-والمشهوربهذهالنسبة(راوينا).وبالدماوراءالنهر،هيمنطقةتاريخيةوجزءمنآسيا 
والنسبةإليها-ال َّ
الوسطى،تشملأراضيها أوزباكستان والجزءالجنوبالغربيمن كازاخستان والجزءالجنوبيمن قيرغيزستان.انظر(:األنساب 
للسمعاني/410/1،برقم)5311؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)) (10سيرأعالمالنبالء/295/15،برقم)553؛(تاريخدمشق/50/25،برقم )1009
) (11العبسي:بفتحالعينالمهملة،وسكونالباءالموحدة،وكسرالسينالمهملة،هذهالنسبةإلى اعبْس،وهيالقبيلةالمشهورةالتيينسبإليها 
العبسيونبالكوفة(.األنسابللسمعاني/199/9،برقم )5101
) (12سيرأعالمالنبالء/224/9(،برقم )512
) (13قلت:راجعصفحة()33قيترجمةالراويخيثمةالطرابلسيقولابنحجرفيتعريفالتشيع،وحكمروايةالمتشيع .
ض ِمةوهيمحلةبالبصرة(.األنسابللسمعاني /342/4،
) (14الجا ْه ا
ضمِىُّ :بفتحالجيم،والضادالمنقوطة،وسكونالهاء،هذهالنسبةإلىال َجهْا َ
برقم )1012
)( (15تهذيبالكمال/549/0،برقم)1311؛(سيرأعالمالنبالء/321/0،برقم )119
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ي()922هـ( .)2ثقة اختلط قبل موته بثالث سنين.
ى( ،)1البصر ُّ
الجرير ُّ
 )2سعيد بن إياس ،أبومسعود ه

وثقه ابن معين( ،)3والذهبي( ،)4وابن حجر( ،)5وزاد الذهبي :اإلمام ،المحدث ،من كبار العلماء ،وزاد ابن حجر:
اختلط قبل موته بثالث سنين ،وقال أحمد :هو محدث البصرة( ،)6وقال ابن عدي :مستقيم الحديث ،وحديثه

حجة ،من سمع منه قبل اّلختالط( ،)7وقال كهمس :اختلط قبل الطاعون ،والطاعون كان سنة اثنتين
وثالثين( ،)8وقال أبوحاتم :تغير حفظه قبل موته ،فمن كتب عنه قديما؛ فهو صالح ،وحسن الحديث ( ،)9وقال

الفالس :سمعت يحيى بن سعيد يقول :أتيت الجريري ،فسمعته يقول :حدثنا ابن بريدة ،عن عبداهلل بن عمرو،
قال(:بين كل أذانين صالة) ،فلما خرجت ،قال لي رجل :إنما هو عن عبداهلل بن مغفل ،فرجعت إليه ،فقلت

له ،فقال :عن عبداهلل بن مغفل( ،)10وقال يزيد بن هارون :سمعت من الجريري في سنة اثنتين وأربعين ومائة،
وهي أول دخولي البصرة ،ولم ننكر منه شيئا ،وكان قد قيل لنا :إنه قد اختلط( ،)11وقال النسائي :أنكر أيام

الطاعون ،وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ،ما سمع منه قبل الطاعون( .)12وقال أحمد :سألت ابن علية :أكان
الجريري اختلط؟ قالّ :ل ،كبر الشيخ ،فرق(.)13

ف بن عبداهلل بن الشخير( ،)14أبوعبداهلل الحرش ُّى
 )1همطر ه
وثقه الذهبي ،والعجلي( ،)17وابن حجر ،وزاد الذهبي :اإلمام ،القدوة ،الحجة ،له فضل ،وورع ،وعقل ،وأدب،
()15

()15هـ( .)16ثقة حجة(.ع)

وزاد العجلي :تابعي ،من خيار التابعين ،وزاد ابن حجر :عابد فاضل(.)18

 )92عمران بن حصين بن عبيد ال هخزاع ُّي)50(--هـ( .)19صحابي جليل.
)(1ال ُجرا ي ِْرىُّ :بضمالجيم،وفتحالراءاألولى،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،بعدهاراءأخرى،هذهالنسبةإلى ُجرا يْر-،منأحفاد 
بكربنوائل-والمشهوربهذهالنسبة(راوينا)،وتعدبنيبكرمنأكبرالقبائلالعربيةعدداًوعدة،وهمأبناءعمومة تغلب وأحد 
طرفي حربالبسوس ،وقدخرجمعظمهاإلى بالدالعراق وبلغتفينجعتهاإلى دياربكرفيجنوب تركيا حالياً.انظر(:األنساب 
للسمعاني/511/4،برقم)110؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)((2سيرأعالمالنبالء/124/1،برقم)11؛(األنسابللسمعاني/511/4،برقم )110
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )1
) (4سيرأعالمالنبالء/124/1(،برقم )11
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/544برقم )5504
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )1
) (7الكاملالبنعدي/333/3(،برقم )151
)(8الكاملالبنعدي/333/3(،برقم )151
) (9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )1
) (10سيرأعالمالنبالء/124/1(،برقم )11
) (11المصدرنفسه .
) (12المختلطينللعالئي(،صفحة/11برقم )11
) (13سيرأعالمالنبالء/124/1(،برقم )11
) (14الشِ ِّخيْر:بكسرالشينالمعجمة،وتشديدالخاءالمعجمةالمكسورة،بعدهاتحتانيةساكنةثمراء(.تقريبالتهذيب،صفحة/243برقم 
 )1001
)(15الحا را شِ ى:بفتحالحاءالمهملة،والراء،وفيآخرهاالشينالمعجمة،هذهالنسبةإلىبنىالحا را يِش،وأكثرهمنزلواالبصرة،ومنهاتفرقت 
إلىالبالد،والمشهوربهذهالنسبة(راوينا)(.األنسابللسمعاني/151/3،برقم )1155
)((16سيرأعالمالنبالء/101/3،برقم)00؛(تاريخاإلسالم/1105/5،برقم )501
) (17تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/341برقم )1211
)(18تقريبالتهذيب(،صفحة/243برقم )1001
)(19اإلصابةفيتمييزالصحابة/213/3(،برقم )1053
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ثانيا-تخريج الحديث السابع:
سبق تخريجه في الحديث األول.
ثالثا-الحكم على الحديث السابع:
إسناد هذا الحديث جميع رواته ثقات ،ما عدا سعيدا الجريري ،فهو ثقة ،اختلط قبل وفاته بثالث سنين ،ولكنه
توبع من قتادة بن دعامة( ،)1وغيره ،عن مطرف بن عبداهلل ،فالحديث صحيح.

الحديث الثامن:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسين بن علي العلوية ،أنا إبراهيم بن منصور السلمي ،أنا

أبوبكر بن المقرئ ،أنا أبويعلى ،أنا زهير ،نا معاذ بن هشام ،حدثني أبي ،عن قتادة ،عن أبي قالبة ،عن أبي
أسماء الرحبي ،عن ثوبان ،--أن النبي-ﷺ -قال " :إن اهلل زوى لي األرض حتى رأيت مشارقها،
ومغاربها ،وأعطاني الكنزين( )2األحمر واألبيض ،وان ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ،واني سألت ربي
()3
عدوا من غيرهم فيستبيحهم ( ،)4ولو اجتمع عليهم من بين
ألمتي ل يهلكهم بسنة  ،ول يسلط عليهم ّ

أقطارها ،حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ،وبعضهم يفني بعضا ،وبعضهم يسبي بعضا ،وانه سترجع قبائل
من أمتي إلى الشرك ،وعبادة األوثان ،وان أخوف ما أخاف على أمتي األئمة المضلين ،وانهم إذا وضعوا
السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ،وانه سيخرج من أمتي دجالون كذابون قريب من ثالثين ،واني
خاتم النبيين ،ل نبي بعدي ،ول يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر اهلل"(.)5
أول-رجال السناد:

 )9فاطمة بنت ناصر بن الحسن ،أم المجتبى العلوّي هة ،األصبهان ّي هة()533هـ( .)6جائزة الحديث.
قال السمعاني :امرأة علوية معمرة ،كتبت عنها بأصبهان ،ومن جملة ما كتبت عنها :كتاب األربعين ألبي بكر

ابن المقرئ ،بروايتها عن أبي الطيب ،عنه ،وجزء من حديث أبي بكر منصور بن حيد ،بروايتها عنه،

وسمعت أبا القاسم إبراهيم بن منصور السلمي( ،)7وقال الذهبي :شريفة معمرة ،سمعت الكثير من :عبدالرزاق

)(1انظر(:مسندالبزار/51/9،برقم)4253؛(سننأبيداود/3/4،برقم )5313
) (2قلت:فياألصلالكثيرمن،والصحيحماأثبته.انظر(:مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)102/1،؛(مسندأحمد/01/40،برقم 
)55492
)(3قلت:فياألصل-بسيئة-والصحيحماأثبته.انظر:المصدرنفسه.
) (4قلت:فياألصل-فيسبيهم-والصحيحماأثبته.انظر:المصدرنفسه.
) (5تاريخدمشق)511/1(،
) (6تاريخاإلسالم/100/11(،برقم)111
) (7المنتخبمنمعجمشيوخالسمعاني(،صفحة)1111
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ابن شمة ،وابراهيم سبط بحروية ،وسعيد بن أبي سعيد العيار ،وعنها :ابن عساكر ،والسمعاني( .)1وقلت :ذكرها
الذهبي كما أسلفت ،وروى عنها ابن عساكر والسمعاني ولم يذكروا فيها جرحا.
مي،الكران ُّي ،سبط بح هروية()255هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
 )0إبراهيم بن منصور ،أبوالقاسم ال ُّ
سل ُّ

 )3محمد بن إبراهيم بن علي ،أبوبكر بن المقرئ-صاحب المعجم)329(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )2
المسند)323( -هـ .ثقة إمام .سبق في(/5ط )2
يمي ،أبويعلى الموص ُّ
 )2أحمد بن عل ّي التم ُّ
لي-ص ه
احب ه
ي()032هـ ( .)2ثقة ثبت(.خ م د س ق)
 )5زهير بن حرب ،أبوخيثمة الحرش ُّى ،النسائ ُّي ،البغداد ُّ

وثقه ابن معين( ،)3والنسائي( ،)4والخطيب( ،)5والحسين بن فهم(،)6وزاد الخطيب :كان ثبتا ،حافظا ،متقنا ،وزاد

الحسين :ثبت ،وزاد النسائي :مأمون ،وقال الذهبي :الحافظ ،الحجة ،أحد أعالم الحديث( ،)7كان من كبار أئمة
األثر ببغداد ،وهو والد الحافظ أبي بكر -صاحب التاريخ.)8(-
ي()022هـ .ثقة ربما أغرب(.ع)
ائي( ،)9البصر ُّ
 )6معاذ بن هشام بن أبي عبداهلل الدستهو ُّ

وثقه ابن القيسراني( ،)10والذهبي( ،)11وابن نافع( ،)12وابن حجر( ،)13وزاد الذهبي :اإلمام ،المحدث ،وزاد ابن
نافع :مأمون ،وزاد ابن حجر :صاحب غرائب ،قلت :قد ذكره الذهبي في كتابه من تكلم فيه وهو موثق ،وقال:
صدوق ثقه( ،)14وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :كان من المتقنين( ،)15وقال الدارمي :قلت ّلبن معين معاذ
بن هشام أثبت في شعبة أو غندر فقال ثقة وثقة( ،)16وقال ابن عدي :ربما يغلط ،وأرجو أنه صدوق( ،)17قال

) (1تاريخاإلسالم/100/11(،برقم)111
) (2سيرأعالمالنبالء/319/11(،برقم)140
) (3تاريخبغدادللخطيب/209/9(،برقم)3220
) (4المصدرنفسه .
) (5المصدرنفسه.
) (6المصدرنفسه.والحسينهذاهو:الحسينبنفهمأبوعليالبغداديالحافظ،العالمة،النسابة،األخباري،توفيَّ ()519هـ.قالهالذهبيُّ  .
انظر(:سيرأعالمالنبالء/350/14،برقم)511
) (7سيرأعالمالنبالء/319/11(،برقم)140
) (8تاريخاإلسالم/154/2(،برقم)132
) (9الدَّسْ ُت اوائيُّ :بفتحالدال،وسكونالسينالمهملتين،وضمالتاءثالثالحروف،وفتحالواو،وفيآخرهاأللف،ثمالياءآخرالحروف،هذه 
النسبةإلىبلدةمنبالداألهوازيقاللها َدسْت َوا،وإلىثيابجلبتمنها،والمشهوربهذهالنسبةجماعةمنهم(راوينا)،وقالالذهبيُّ عن 
والد-راوينا":-صاحبالثيابالدستوائية،كانيتجرفيالقماشالذييجلبمندستوا".وإقليماألهواز منطقةفي إيران ،أغلبيةسكانها 
عرب،هيمنطقةتقعبجانبالبصرةمنالناحيةالجغرافية،هيتلكالمنطقةالواقعةفيالجنوبالشرقيمنالعراق،والجنوبالغربي 
منإيران.انظر(:األنسابللسمعاني/430/2،برقم)1291؛(سيرأعالمالنبالء/139/0،برقم)21؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
) (10ذخيرةالحفاظالبنالقيسراني/1192/4(،برقم)4113
) (11سيرأعالمالنبالء/405/9(،برقم)119
) (12إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/524/11(،برقم)3151
) (13فتحالباريالبنحجر/354/0(،برقم)3141
) (14منتكلمفيهوهوموثقللذهبي(،صفحة/101برقم)440
) (15الثقاتالبنحبان/101/9(،برقم)12120
) (16تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/115برقم)129؛(تهذيبالتهذيب/191/10،برقم)411
) (17الكاملالبنعدي/115/1(،برقم)1914
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ابن معين :صدوق وليس بحجة( ،)1وقال مرة :ليس بذاك القوي( ،)2لم يكن بالثقة إنما رغب فيه أصحاب

الحديث لإلسناد ليس عند الثقات ،الذين حدثوا عن هشام هذه األحاديث( .)3قلت :احتج به الشيخان في

صحيحيهما ،واختلف فيه قول ابن معين كما أسلفت.
ي()952هـ( .)4ثبت هحجة.
ائي ،أبوبكر بن سنبر البصر ُّ
 )3هشام الدستهو ُّ
مجمع على توثيقه.

وسي()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في الحديث()3
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )2قتادةه ه
ي()925هـ( .)6ثقة يرسل(.ع)
 )1عبداهلل بن زيد ،أبوقالبة الجرم ُّي( ،)5البصر ُّ
لت :مجمع على توثيقه ،ولكن قال ابن حجر :كان كثير اإلرسال( ،)7وقال الذهبي :يدلس عمن لحقهم ،وعمن
هق ه
لم يلحقهم ،وكان له صحف يحدث منها ويدلس( ،)8وروايته عن عائشة مرسلة ،وقد أخرجها مسلم والنسائي،
وروى عن :حذيفة ،وأخرج ذلك أبوداود ،وهو مرسل –أيضا ،)9(-وقال عمرو بن علي( :)10لم يسمع قتادة من

أبي قالبة(.)11
تابعي .م()2
 )92عمرو بن مرثد ،أبوأسماء الرحب ُّي( ،)12الدمشق ُّي( .)13ثقة
ُّ
وثقه العجلي( ،)14وابن حجر( ،)15وابن عبدالبر( ،)16وزاد العجلي :شامي ،تابعي ،وزاد ابن حجر :مات في
خالفة عبدالملك بن مروان ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)17وقال الذهبي :كان من كبار علماء الشام(،)18
وقال :وثق( ،)19قال أبوحاتم :سمع منه أبو قالبة(.)20

) (1تاريخابنمعين،روايةالدوري/514/3(،برقم)3513
) (2تاريخابنأبيخيثمة/503/4(،برقم)3209
) (3تاريخابنمعينروايةابنمحرز)111/1(،
) (4سيرأعالمالنبالء/139/0(،برقم)21
) (5الجا رْ مي:بفتحالجيم،وسكونالراءالمهملة،هذهالنسبةإلىجا رْ موهيقبيلةمناليمن(.األنسابللسمعاني/521/4،برقم)109
) (6سيرأعالمالنبالء/311/3(،برقم)101
) (7تقريبالتهذيب(،صفحة/403برقم)4444
) (8ميزاناإلعتدال/352/5(،برقم)3443
) (9تاريخاإلسالم/194/4(،برقم)599
) (10قالالذهبيُّ هو:الفالسعمروبنعليبنبحربنكنيز،الحافظ،اإلمام،المجود،الناقد،توفيَّ ()539هـ(.سيرأعالمالنبالء /300/11،
برقم)151
) (11سيرأعالمالنبالء/311/3(،برقم)101
) (12الرا حْ ِبي:بفتحالراء،وسكونالحاءالمهملتين،وفيآخرهاالباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلىال َرحْ بة،وهيبلدةمنبالدالجزيرةفي 
آخرحدهاعلىأولحدالشام،يقاللها-رحبةمالكبنطوق-التغلبي-علىشطالفرات-فيسوريا(.-األنسابللسمعانيُّ /19/1،برقم 
)1020
) (13سيرأعالمالنبالء/391/3(،برقم)191
) (14تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/319برقم)1195
) (15تقريبالتهذيب(،صفحة/351برقم)2109
) (16اإلستغاءالبنعبدالبر/310/1(،برقم)314
) (17الثقاتالبنحبان/109/2(،برقم)3321
) (18سيرأعالمالنبالء/391/3(،برقم)191
) (19الكاشفللذهبي/11/5(،برقم)3550
) (20الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/529/1(،برقم)1359
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 )99ثوبان --مولى رسول اهلل-ﷺ)52(-هـ .صحابي مشهور

()1

ثانيا-تخريج الحديث الثامن:
أخرجه مسلم( ،)2والترمذي( ،)3وابن ماجة( ،)4وغيرهم( ،)5كلهم من طريق أبي قالبة به .وقد تفرد به أبوقالبة.
ثالثا-الحكم على إسناد الحديث الثامن:
الحديث رواة إسناده ثقات ،لكن قتادة قد عنعن ،ولم يصرح بالسماع ،وقال عمرو بن علي الفالس( :لم يسمع
قتادة من أبي قالبة) ،فهذا اإلسناد فيه انقطاع بين قتادة وأبوقالبة ،فالخالصة :الحديث ضعيف بهذا اإلسناد.
وقد صح بأسانيد أخرى من طريق أبي قالبة بسنده عن ثوبان ،كما في صحيح مسلم(.)6
الحديث التاسع:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبومحمد هبة اهلل بن أحمد األكفاني ،نا عبدالعزيز بن أحمد التميمي ،أنا تمام بن محمد ،أنا محمد بن
إبراهيم بن مروان ،نا أحمد وهو ابن المعلى ،نا محمد بن إبراهيم بن العالء الزبيدي ،نا بقية ،حدثني سعيد بن
عبدالعزيز ،عن مكحول ،عن مالك بن يخامر السكسكي ،قال :قال رسول اهلل–ﷺ " :-ل تزال طائفة من
أمتي قائمة على أمر اهلل ل يبالون من خالفهم ول من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل وهم ظاهرون على

الناس"( .)7فقال مالك بن يخامر :سمعت معاذا يقول ":هم أهل الشام"(.)8
أول-رجال السناد:

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز ه
ي()292هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )5
الجنيد ،أبوالقاسم الراز ُّ
 )3تمام بن محمد بن ه
 )2محمد بن إبراهيم بن مروان ،أبوعبداهلل القرشي()352هـ( .)9ثقة.
وثقه الكتاني ،وزاد :كان مأمونا جوادا(.)10
) (1اإلصابةفيتمييزالصحابة/250/1(،برقم)919
) (2صحيحمسلم،كالفتنوأشراطالساعة،باب:هالكهذهاألُمةبعضهاببعض/5512/3(،برقم)5119-19
) (3سننالترمذي،أبوابالفتن،باب:ماجاءفيسؤالالنبي-ﷺ-ثالثافيأمته/305/3(،برقم)5101
) (4سننابنماجة،كالفتن،باب:مايكونمنالفتن/1403/5(،برقم)4925
) (5الحكامفيالمستدركبرقم(،)1490ومسندالرويانيبرقم(،)159ومسندأحمدبرقم(،)55492وغيرهم.
) (6صحيحمسلم،كالفتنوأشراطالساعة،باب:هالكهذهاألُمةبعضهاببعض/5512/3(،برقم)5119-19
) (7تاريخدمشق)519/1(،
) (8المصدرنفسه.
) (9ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/90برقم)44
) (10المصدرنفسه.
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دي ،الدمشق ُّي-ختن دحيم)026(-هـ( .)1ل بأس به(.س)
 )5أحمد بن ال همعلي ،أبوبكر األس ُّ
قال النسائيّ :ل بأس به( ،)2وقال ابن حجر :صدوق( ،)3وقال الذهبي :ناب في قضاء دمشق عن أبي زرعة
محمد بن عثمان(.)4
 )6محمد بن إبراهيم بن العالءُّ ،
دي ،الحمص ُّي ،ابن زبريق()052/029هـ .متهم بسرقة الحديث.
الزبي ُّ
قال الذهبي :قال محمد بن عوف( :)5كان يسرق األحاديث ،فأما أبوه فشيخ غير متهم( ،)6وقال الذهبي –
أيضا :-وتكلم فيه –أيضا -ابن عدي( ،)7وقال ابن حجر :ولم يتكلم بن عدي في هذا الحمصي! وانما تكلم
وترجم لمحمد بن إبراهيم الشامي ،والشامي وان كان اسم جده العالء فليس العالء جده بن زبريق وّل هو

حمصي وّل زبيدي فقد ذكر له في التهذيب ترجمة ونسبه شاميا دمشقيا ولم يزد في سياق نسبه على العالء
وهو من شيوخ بن ماجة وقد استوعبت أحواله في تهذيب التهذيب( ،)8قلت :ورجعت إلى التهذيب تحت ترجمة
محمد بن إبراهيم بن العالء الشامي الدمشقي ،أبو عبداهلل الزاهد السائح؛ لقول ابن حجر حيث قال :أكثر ما
يأتي في الروايات محمد بن إبراهيم الشامي من غير مزيد وبذلك ترجمه بن عدي في الضعفاء وظن الذهبي

لما رأى في التهذيب أن اسم جده العالء أنه حفيد العالء بن زبريق الحمصي فقال تكلم فيه بن عدي فوهم في

ذلك فإن ابن عدي إنما ذكر الشامي فقط ولم يسم جده(.)9

أبويحمد الكالع ُّي ،الحمص ُّي()913هـ .ثقة إذا روى عن ثقة وصرح بالسماع .سبق في()6
ّ )3
بقية بن الوليد ،ه
 )2سعيد بن عبدالعزيز ،أبومحمد الت هنوخ ُّي( ،)10الدمشق ُّي ()963هـ .ثقة إمام لكنه اختلط بآخره والظاهر أنه لم
يحدث بعد اختالطه( .)11م()2

) (1تاريخدمشق/19/1(،برقم)500
) (2مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/11برقم)54
) (3تقريبالتهذيب(،صفحة/13برقم)101
) (4تاريخاإلسالم/193/1(،برقم)11
) (5قالاالذهبيُّ هو:اإلمام،الحافظ،المجود،محدثحمص،محمدبنعوفبنسفيانالطائي،أبوجعفرالطائي،الحمصيُ ،توفيَّ ()505هـ .
(سيرأعالمالنبالء/114/15،برقم)541
) (6تاريخاإلسالم/1510/2(،برقم)419
) (7ميزاناإلعتدال/330/4(،برقم)0100
) (8لسانالميزان/51/2(،برقم)15
) (9تهذيبالتهذيب/13/9(،برقم)11
) (10ال ات ُنوخِي:بفتحالتاءالمنقوطةمنفوقهاباثنتين،وضمالنونالمخففة،وفيآخرهاالخاءالمعجمة،هذهالنسبةإلى ات ُنوخوهواسملعدة 
قبائلاجتمعواقديمابالبحرين،وتحالفواعلىالتوازر،والتناصر،وأقامواهناكفسمواتنوخا،والتنوخاإلقامة(.األنسابللسمعاني ،
/90/4برقم)035
ً
ال,ولم
) (11قالالعالئي:أماالرواةالذينحصللهماالختالطفيآخرعمرهم,فهمعلىثالثةأقسام:أحدها:منلميوجبذلكلهضعفاأص 
يحطمنمرتبته,إمالقصرمدةاالختالطوقلته,كسفيانبنعيينة,وإسحاقبنإبراهيمبنراهويه,وهمامنأئمةاإلسالمالمتفقعليهم,
وإماألنهلميروشيئا ًحالاختالطهفسلمحديثهمنالوهم,كجريربنحازم,وعفانبنمسلمونحوهما.والثاني:منكانمتكلمافيهقبل
االختالط,فلميحصلمناالختالطإالزيادةفيضعفه,كابنلهيعة,ومحمدبنجابرالسحيميونحوهما.والثالث:منكانمحتجابهثم
اختلط,أوعمرفيآخرعمره,فحصلاالضطرابفيماروىبعدذلك,فيتوقفاالحتجاجبهعلىالتمييزبينماحدثبهقبلاالختالط
عمارواهبعدذلك.قلت:والظاهرأنراوينامنالقسماألول،وهللاأعلىوأعلم(.المختلطينللعالئيصفحة)4
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قلت :مجمع على توثيقه ،وكان من العباد القانتين ،وكان صاحب ليل( ،)1أنزله أحمد منزلة األوزاعي فقال:
هو عندي واألوزاعي سواء( ،)2وقال –أيضا :-ليس بالشام رجل أصح حديثا من التنوخي( ،)3وقال أبوحاتم:

قدمه أبو مسهر على األوزاعي( ،)4وقالّ :ل أقدم بالشام بعد األوزاعي على سعيد أحدا( ،)5وجعله الحاكم ألهل
الشام كمالك ألهل المدينة( ،)6ولكن نص غير واحد من األئمة على اختالطه قبل موته! منهم أبومسهر(،)7
وحمزة الكتاني( ،)8وأبوداود( ،)9ولين الذهبي حديثه عن الزهري( ،)10ولكن قال ابن معين :قال أبومسهر :كان

يعرض عليه قبل أن يموت وكان يقول ّل أجيزها( ،)11وقال يحيى الوحاظي :سألت سعيد بن عبدالعزيز عن
عسر( ،)12وكذا قال أبومسهر عنه ،قاله الذهبي ،وقال –أيضا :-شاخ ،وضاق
ا
حديث ،فامتنع علي ،وكان
خلقه ،واشتغل باهلل عن الرواية(.)13

شقي أبوعبداهلل()990هـ .ثقة فقيه كثير الرسال .سبق في(/2ط )55
 )1مكحول الدم ُّ
ويقال له صحبة .سبق في(/2ط )5
 )92مالك بن هيخامر ،السكسك ُّي ،الحمص ُّي()32هـ .ثقة همخضرم ،ه
ثانيا-تخريج الحديث التاسع:
سبق تخريجه في الحديث األول.
ثالثا-الحكم على إسناد الحديث التاسع:
هذا اإلسناد ضعيف؛ ألن فيه محمد بن إبراهيم الزبيدي متهم بسرقة الحديث.

) (1انظر(:سيرأعالمالنبالء/45/1،برقم)2؛(تاريخاإلسالم/401/3،برقم)131؛(إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/452/2،برقم 
)5010؛(تهذيبالتهذيب/29/3،برقم)105
) (2العللومعرفةالرجاللألحمد،روايةابنهعبدهللا/24/4(،برقم)3140
) (3المصدرنفسه/24/4(،برقم)3141
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/35/3(،برقم)113
) (5المصدرنفسه.
) (6سؤاالتالسجزيللحاكم(،صفحة/501برقم)511
) (7تاريخابنمعينروايةالدوري/309/3(،برقم)2400
) (8االغتباطبمنرميمنالرواةباالختالطللطرابلسي(،صفحة/141برقم)35
) (9إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/452/2(،برقم)5010
) (10سيرأعالمالنبالء/45/1(،برقم)2
) (11تاريخابنمعينروايةالدوري/309/3(،برقم)2400
) (12سيرأعالمالنبالء/45/1(،برقم)2
) (13المصدرنفسه.
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باب:
(غناء أهل دمشق عن السالم في المالحم وتقديمهم في الحروب والمواقف العظائم)
الحديث العاشر:
وله سبعة طرق ،الستة األول منها مدارها على الوليد بن مسلم ،بسنده عن أبي هريرة ،--عن النبي-

ﷺ ،-والطريق السابع من طريق الوليد بن مسلم –أيضا -بسنده عن عطية بن قيس ،عن النبي-ﷺ.
الطريق األول:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالحسين عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن بن أبي الحديد ،أنا جدي أبو عبداهلل ،أنبأ أبوالحسن بن

السمسار ،أنا أبو عبداهلل محمد بن إبراهيم بن مروان ،إمالء حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدّلني ،نا
سليمان بن عبدالرحمن نا الوليد بن مسلم ،نا أبو حفص القاص

()1

عثمان بن أبي العاتكة ،عن سليمان بن

حبيب ،عن ابي هريرة --عن رسول اهلل –ﷺ -قال":إذا كانت المالحم خرج من دمشق بعث من

الموالي هم خيار عباد اهلل أبعثهم فرسا وأجودهم سالحا"(.)2
أول-رجال إسناد الحديث العاشر:
الطريق األول:

 )9عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن ،أبوالحسين بن أبي الحديد()526هـ .جائز الحديث .سبق في(/2ط )4

مي ،ابن أبي الحديد()220هـ .لم أقف له على جرح ولتعديل .سبق
السل ُّ
 )0الحسن بن أحمد ،أبوعبداهلل ه
في(/2ط)4

لي بن هموسى ،أبوالحسن بن السمس هار()233هـ .صدوق هرمي بالتشيع .سبق في(/2ط )4
 )3ع ّ
 )2محمد بن إبراهيم بن مروان ،أبوعبداهلل القرشي()352هـ .ثقة .سبق في()9

()3
قي ،الصرار()021( )4هـ( .)5مجهول الحال.
 )5الحسن بن علي بن خلف،
لني  ،الدمش ُّ
أبوعلي الصيد ُّ
ّ
روى عنه :أبو الميمون بن راشد ،وأبواسحاق بن سنان ،وأبومحمد عبداهلل بن أحمد بن زبر ،ومحمد بن إبراهيم

بن مروان ،وكناه ،وأبوبكر محمد بن إبراهيم بن عبداهلل بن يعقوب بن زوران األنطاكي ،وأبوالقاسم سليمان بن

أحمد الطبراني

()6

) (1قلت:فياألصلالقاضي،والصحيحماأثبته.انظر(:التاريخالكبيرللبخاري/534/1،برقم)5513؛(مختصرتاريخدمشقالبنمنظور ،
)100/11
) (2تاريخدمشق)500/1(،
ص ْيداالنيُّ :بفتحالصادالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةمنتحتهابنقطتين،وفتحالدالالمهملة،بعدهاالالمألفوالنون،هذهالنسبةلمن 
)(3ال َّ
يبيعاألدويةوالعقاقير(.األنسابللسمعاني/429/1،برقم )5210
) (4ال ِّ
ار،وهوموضععلىبابالمدينة(.األنساب 
ار:بكسرالصادالمهملة،وفتحالراءاألولى،وكسرالثانية،هذهالنسبةإلى َ
ص َر ِ
صرا ِ
للسمعاني/595/1،برقم)5312
)) (5تاريخاإلسالم/040/1،برقم)511؛(تاريخدمشق/125/14،برقم)1409
) (6تاريخدمشق/125/14(،برقم)1409
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شرحبيل)033(-هـ .ل بأس به لكنه مكثر عن الضعفاء .سبق
 )6سليمان بن عبدالرحمن ،أبو أيوب-ابن بنت ه
في(/5ط )5
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في (/5ط )52
اص
 )2هعثمان بن أبي العاتكة ،أ هبوحفص الدمشق ُّي الق ّ

()1

()955هـ( .)2ضعيف عن علي بن يزيد ،صدوق في

غيره(.د ق)

وثقه خليفة بن خياط( ،)3وقال أحمدّ :ل بأس به ،بليته من علي بن يزيد( ،)4وذكره البخاري وسكت عنه(،)5
قال أبوحاتم مرةّ :ل بأس به ،بليته من كثرة روايته عن علي بن يزيد األلهاني ،فأما ما روى عن عثمان عن
غير علي بن يزيد؛ فهو مقارب ،يكتب حديثه( ،)6وقال أبوحاتم :سمعت دحيما يقولّ :ل بأس به ،كان قاص
الجند ،يعني :ببلده ،ولم ينكر حديثه عن غير على بن يزيد ،واألمر من على بن يزيد( ،)7وقال الفسوي:
ضعيف الحديث( ،)8وقال أبوداود :صالح( ،)9وقال النسائي :ضعيف( ،)10وقال مرة :ليس بالقوي( ،)11قلت:
أخرج ابن عدي حديثا بسنده عن عثمان ثم قال :وبهذا اإلسناد ثالثون حديثا حدثناه جعفر بن أحمد بن
عاصم عامتها ليست بمستقيمة ،وقال :عامة ما يرويه بهذا اإلسناد عن علي بن يزيد ،بسنده ،وقال :هو مع
ضعفه يكتب حديثه( ،)12وقال الحاكم أبو أحمد :ليس بالقوي عندهم( ،)13وقال ابن حجر مرة :صدوق ،ضعفوه
في روايته عن علي بن يزيد األلهاني( ،)14وقال مرة :متروك( ،)15وقال –أيضا :-اختلف فيه( ،)16قال الدارمي:
سمعت دحيما ينسبه إلى الصدق ،ويثني عليه ،ويقول كان معلم أهل دمشق( ،)17قال ابن معين :ليس
بالقوي( ،)18وقال مرة :ليس بشيء( ،)19وقال أبومسهر :كان قاصا ،فإن كان وهم فهو منه(.)20
) (1ال اقاص:بفتحالقاف،وفيآخرهاالصادالمشددةالمهملة،هذهنسبةإلىال اقصصوالموعظة(.األنسابللسمعاني/599/10،برقم)4131
) (2تهذيبالكمال/490/19(،برقم)4150
) (3تاريخخليفةبنالخياط(،صفحة/350سنة)122
) (4ميزاناإلعتدال/30/4(،برقم)2255
) (5التاريخالكبيرللبخاري/534/1(،برقم)5513
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/114/1(،برقم)191
) (7المصدرنفسه.
) (8المعرفةوالتاريخ)344/5(،
) (9تهذيبالكمال/490/19(،برقم)4150
) (10الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/02برقم)311
) (11تهذيبالكمال/490/19(،برقم)4150
) (12الكاملالبنعدي/510/1(،برقم)1453
) (13تهذيبالكمال/490/19(،برقم)4150
) (14تقريبالتهذيب(،صفحة/413برقم)3314
) (15التلخيصالحبيرالبنحجر/551/1(،برقم)14
) (16نتائجاألفكارفيتخريجأحاديثاألذكار البنحجر/95/4(،المجلس )549
) (17تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/103برقم)151
) (18تاريخابنمعينروايةالدوري/350/3(،برقم)2003
) (19المصدرنفسه/330/3(،برقم)2195
) (20تهذيبالكمال/490/19(،برقم)4150
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بي( ،)1أبوأيوب الدمشق ُّي ،الداران ُّي()906هـ( .)2ثقة(.خ د ق)
المحار ُّ
 )1سليمان بن حبيب ه
وثقه ابن معين( ،)3والعجلي( ،)4والنسائي( ،)5وابن حجر( ،)6وزاد العجلي :تابعي ،وقال ابن أبي حاتم :سمعت
أبي يرفع من شأنه( ،)7وذكره ابن حبان في الثقات( ،)8وقال الدارقطني :ليس به بأس تابعي مستقيم( ،)9وقال

الذهبي :كان إماما ،كبير القدر( ،)10وقال البخاري :قاضي هشام بن عبدالملك ،ويقال قاضي عمر بن
عبدالعزيز(.)11

درجة الطريق األول:
توقفت عن الحكم عليه؛ ألن فيه الحسن بن أبي حديد لم أقف له على جرح وّل تعدل ،وهذا طريق ضعيف

على كل حال! ألن فيه الحسن الصيالني مجهول الحال.
الطريق الثاني:

ودحيم:
ابن عساكر -رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث ابن يوسف ،ه
قال ه
فأخبرناه أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوبكر الطبري ،أنا أبوالفضل بن الفضيل ،أنا عبداهلل بن جعفر ،ثنا
يعقوب بن سفيان ،نا عبداهلل بن يوسف ،نا الوليد بن مسلم ،نا أبوحفص عثمان بن أبي العاتكة ،نا سليمان بن

حبيب المحاربي ،به نجوه(.)12
رجال الطريق الثاني:

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في (/5ط )4
 )9إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسمبن السمرقن ُّ
ي ،الال لكائ ُّي()230هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )0همحمد بن هبة اهلل بن الحسن ،أبوبكر الطبر ُّ
المزك ُّي()206هـ( .)13ثقة.
 )3محمد بن الفضيل بن محمد ،أبوالفضل المروز ُّ
ي ،ه

وثقه أبوسعيد بن ناصر( ،)14وزاد :وكان عدّل ،من مشهوري أهل الفضل بهراة ،كثير الشيوخ ،كثير الحديث.

اربي:بضمالميم،وفتحالحاءالمهملة،بعدهمااأللف،وفيآخرهاالراءالمكسورة،والباءالموحدة،هذهالنسبةإلىالجد،وإلىقبيلة 
) (1ال ُمحا ِ
ارب.وهيقبيلةكبيرةالعددتنقسمبطونهاقدي ًمافينجدوالحجاز.انظر(:األنسابللسمعاني/105/15،برقم)4111؛(الويكيبيديا ،
 ُمحا ِ
الموسوعةالحرة)
)) (2سيرأعالمالنبالء/409/2،برقم)131؛(تهذيبالكمال/415/11،برقم)5201
) (3تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/151برقم)301
) (4تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/501برقم)101
) (5تهذيبالكمال/415/11(،برقم)5201
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/520برقم)5233
) (7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/102/3(،برقم)300
) (8الثقاتالبنحبان/414/3(،برقم)4005
) (9سؤاالتالحاكمللدارقطني(،صفحة/510برقم)441
) (10سيرأعالمالنبالء/409/2(،برقم)131
) (11التاريخالكبيرللبخاري/1/3(،برقم)1001
) (12تاريخدمشق)501-500/1(،
) (13المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورللص َِّر ْيفِ ْينِيُّ (،صفحة/50برقم)50
) (14المصدرنفسه.وقالاالذهبيُّ هو:مسعودبنناصر،أبوسعيدالسِّجزيُّ ،الركابُ ،الحافظ.توفيُّ ()300هـ(.تاريخاإلسالم/311/10،برقم 
)553
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حوي()323هـ .ثقة .سبق في (/5ط )51
سي الن ُّ
الد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن ه
وي ،صاحب-المعرفة والتاريخ)033(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
سى ،الفس ُّ
 )5يعقوب بن سفيان الفار ُّ
ي .-ثقة همتقن .سبق في (/5ط )51
 )6عبداهلل بن يوسف ،أبومحمد الدمشق ُّي ،التنيس ّي()092هـ-شيخ البخار ّ
درجة الطريق الثاني:
هذا الطريق حسن ،رواته ثقات ،إّل الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،وقد صرح بالسماع ،وعثمان بن

أبي العاتكة ضعيف عن علي بن يزيد ،صدوق في غيره ،وروايته هنا عن غير صاحبه.
الطريق الثالث:

ابن عساكر -رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرنا أبوالحسين عبدالرحمن بن عبداهلل ،أنا جدي أبوعبداهلل الحسن بن أحمد بن أبي الحديد ،نا أبوالمعمر

مسدد بن علي بن عبداهلل بن العباس بن أبي السحيس الحمصي -قدم علينا -نا أبوبكر محمد بن سليمان بن
()1

يوسف الربعي ،أنا أبو األزهر جماهر

بن محمد ،نا أبوسعيد دحيم ،نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)2

رجال الطريق الثالث:
 )9عبدالرحمن بن عبداهلل ،أبوالحسين ابن أبي الحديد()526هـ .جائز الحديث .سبق في(/2ط )4
 )0الحسن بن أحمد ،أبوعبداهلل ابن أبي الحديد()220هـ .لم أقف له على جرح ولتعديل .سبق في(/2ط )4
وكي ،الحمص ُّي()239هـ( .)3صدوق.
المعمر األهمله ُّ
 )3همسد هد بن علي بن عبداهلل بن العباس ،أبو ّ
قال تلميذه الكتاني :كان فيه تساهل( ،)4وقال الذهبي :خطيب حمص(.)5
البندار()332( )6هـ( .)7ثقة.
 )2محمد بن سليمان بن يوسف ،أبوبكر الرب ُّ
عي ،الدمشق ُّي ،ه
وثقه الذهبي( ،)8والكتاني( ،)9وزاد الذهبي :المحدث.

) (1قلت:فياألصلجماعة،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخدمشق/531/11،برقم)1011؛(سيرأعالمالنبالء/301/13،برقم)555
) (2تاريخدمشق)500/1(،
) (3تاريخاإلسالم/214/9(،برقم)40
) (4ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/101برقم)554
) (5تاريخاإلسالم/214/9(،برقم)40
) (6ال ُب ْنداار:بضمالباءالموحدة،وسكونالنون،وفتحالدالالمهملة،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىمنيكونمكثرً امنشيء،يشترىمنه 
منهوأسفلمنهأوأخفحاال،وأقلماالمنه،ثميبيعمايشترىمنهمنغيره،وهذهلفظةعجمية(.األنسابللسمعاني/442/5،برقم 
)290
) (7تاريخاإلسالم/300/4(،برقم)100
) (8سيرأعالمالنبالء/449/11(،برقم)532
) (9ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/101برقم)00
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اني ،الزملكان ُّي( ،)1الدمشق ُّي()393هـ ( .)2ثقة.
 )5جماهر بن محمد ،أبواألزهر الغس ُّ
وثقه الكناني( ،)3والذهبي( ،)4وزاد الذهبي :الشيخ المحدث ،وزاد الكناني :مأمون(.)5
 )6عبدالرحمن بن إبراهيم -هدحيم -أبوسعيد الدمشق ُّي()025هـ .ثقة هحجة(.خ د س ق)
متفق على توثيقه(.)6
درجة الطريق الثالث:
توقفت عن الحكم عليه؛ ألن فيه الحسن ابن أبي الحديد لم أقف له على جرح وّل تعديل.
الطريق الرابع:
وفيه تحويلتان (أ) و (ب) ،وفيه تابع محمد القزويني ،وأبوعلي األهوازي ،الحسين بن بكار المقرئ
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث هشام:
قال ه

فكتب إلي أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي-المعروف بابن الحطاب( -)7من مصر يذكر

أن :أباعبداهلل الحسين بن -أحمد( -)8بن بكار المقرئ ،ومحمد بن أحمد بن علي القزويني ،المقرئين ،أخبراه
بمصر قراءة عليهما-ح -وأخبرناه أبوطاهر محمد بن الحسين الحنائي ،إجازة أنا أبوعلي الحسن– ابن
علي( -)9بن إبراهيم األهوازي ،قالوا :أنا عبدالوهاب بن الحسن الكالبي ،نا طاهر بن محمد بن الحكم التميمي،
نا هشام بن عمار ،نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)10
رجال الطريق الرابع (أ):

ي-يعرف بابن الحطاب)505(-هـ( .)11ثقة.
ي ،المصر ُّ
 )9محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ،أبوعبداهلل الراز ُّ

الز ْملَ َكانِي:بفتحالزاى،والالم،والكاف،بينهماالميمالساكنة،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىقريتينإحداهمابدمشقوالثانيةببلخ،أمَّا 
) (1ا
التيبدمشقفمنها(راوينا) 
)( (2سيرأعالمالنبالء/301/13(،برقم)555؛(تاريخدمشق/531/11،برقم)1011
ً
ِصري،الحافظ،كانثقةث ْب ًتاصالحً اد َّي ًنا،توفيَّ ()420هـ(.تاريخ 
) (3المصدرنفسه.وقالاالذهبيُّ هو:حمزةبنمحمد،أبوالقاسمالكناني،الم
اإلسالم/113/1،برقم)511
) (4سيرأعالمالنبالء/301/13(،برقم )555
) (5تاريخدمشق/531/11(،برقم)1011
)) (6سيرأعالمالنبالء/212/11،برقم)130؛(تهذيبالكمال/392/11،برقم)4030
) (7قلت:فياألصلالخطاب،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخاإلسالم/341/11،برقم)129؛(تاريخدمشق/10/01،برقم)9251
) (8قلت:فياألصلمحمد،والصحيحماأثبته.انظر(:مشيخةأبيعبدهللامحمدالرازي،صفحة/502الشيخ)59؛(تاريخدمشق /14/13،
برقم)1310
) (9فياألصلمفقوده،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخاإلسالم/100/9،برقم)112؛(ذيلتاريخمولدالعلماءللكتاني،صفحة/193برقم 
)511؛(تاريخدمشق/134/14،برقم)1401
) (10تاريخدمشق)501/1(،
) (11تاريخاإلسالم/341/11(،برقم)129
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وثقه الذهبي( ،)1وزاد :الشيخ ،العالم ،قال مرة :مسند الديار المصرية ،وشيخ اإلسكندرية( ،)2وقال السلفي :لم يك
في وقته في الدنيا من يدانيه في علو اإلسناد( .)3قلت :روى ابن عساكر عنه مكاتبة ،وهي من طرق التحمل

المعتبرة.
ي ،المقرئ()252هـ( .)4لم أقف له على جرح ول تعديل.
 )0الحسين بن أحمد بن بكار ،أبوعبداهلل الكند ُّ

قال -تلميذه -أبو عبداهلل الرازي :كان يقرىء بمصر ،وهو مشهور ،قديم الوفاة( ،)5وقال ابن عساكر :روى
عنه :أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي( ،)6قال الذهبي :روى جزءا عن عبد الوهاب الكالبي بمصر.

سمعه منه القاضي أبوالفضل السعدي( ،)7وعلي بن بقاء الوراق(.)8

 )3محمد بن أحمد بن علي ،أبوعبداهلل القزوين ُّي( ،)9المقرئ()250هـ( .)10جائز الحديث.

قال ابن عساكر :روى عنه :الكتاني( ،)11وأبوالحسين يحيى بن علي بن الفرج المقرئ الخشاب( ،)12وأبوبكر
يحيى بن سعدون( ،)13وقال الذهبي :وروى عنه :أبو علي الحسن بن خلف بن بليمة( ،)14ومحمد بن أحمد بن

()16
()15
لت :روى عنه ثالثة ثقات ،ولم أقف له على أحد جرحه.
حمشويه القلعي  ،وأبوعبداهلل الرازي  ،هق ه

رجال الطريق الرابع (ب):

 )9محمد بن الحسين بن محمد الدمشق ُّي ،أبوطاهر الحنائ ُّي
وثقه الذهبي( ،)19وزاد الذهبي :من أهل بيت حديث ،وعدالة ،وسنة ،وكان صدوقا ،قلت :وأثنى عليه ابن العماد(،)20
()17

()592هـ( .)18ثقة.

وقلت :روى ابن عساكر عنه إجازة ،وهي من طرق التحمل المعتبرة.
) (1سيرأعالمالنبالء/214/19(،برقم)444
) (2تاريخاإلسالم/341/11(،برقم)129
) (3سيرأعالمالنبالء/214/19(،برقم)444
)) (4تاريخدمشق/14/13،برقم)1310؛(تاريخاإلسالم/029/9،برقم )400
) (5مشيخةأبيعبدهللامحمدالرازي(،صفحة/502الشيخ)59
) (6تاريخدمشق/14/13(،برقم)1310؛والرازيثقة،سبقمعنافينفسالطريق.
) (7توفيَّ أبوالفضلالسعدي()331هـ.انظر(:سيرأعالمالنبالء/2/11،برقم،1الطبقة)53؛قُلت:جائزالحديث .
ُ
)؛قلت:نعتهالذهبيبالمحدثعليبنبقاءالوراق(.سيرأعالمالنبالء/11-13/11،برقم)59
) (8تاريخاإلسالم/029/9(،برقم400
) (9ال اق ْز ِويني:بفتحالقاف،وسكونالزاي،وكسرالواو،والياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىقَ ْز ِويِن،وهي 
إحدىالمدائنالمعروفةبنواحيأصبهان،ويقاللها:بابالجنة(.األنسابللسمعاني/311/10،برقم)4542
) (10تاريخاإلسالم/41/10(،برقم)12
) (11عبدالعزيزالكتاني،ثقةمتقن،توفيَّ ()311هـ.سبقمعنافي(/1ط)1
ُسي ْ
ْنال امصْ ِري،الخشاب،المقرئ،األستاذ،توفيَّ ()203هـ(.تاريخاإلسالم/23/11،برقم 
) (12قالالذهبيُّ هو:يحيىبْنعليبْنال اف ارج،أبوالح ا
)93
) (13تاريخدمشق/10/21(،برقم)2943؛قالاالذهبيُّ هو:يحيىبنسعدونبنتمامبنمحمد.اإلمامأبوبكراألازدِيالقُ ُ
رطبي،المقرئ،ثقة 
نبيال،توفيَّ ()210هـ(.تاريخاإلسالم/413/15،برقم)501
) (14قالاالذهبيُّ هو:الحسنبنخلفبنعبدهللابنبليمة،أبوعليالقرويالمقرئاألستاذ،مصنف-تلخيصالعباراتبلطيفاإلشارات-في 
القراءات،توفيَّ ()213هـ(.تاريخاإلسالم/511/11،برقم)141
)ُ (15
قلت:لمأقفلهعلىترجمة.
) (16تاريخاإلسالم/41/10(،برقم)12؛أبوعبدهللاالرازي،ثقة،توفيَّ ()252هـ.سبقمعنافي(/10ط)4
) (17ال ِح َّنائِي:بكسرالحاءالمهملة،وفتحالنونالمشددة،وفيآخرهاالياءآخرالحروف،هذهالنسبةإلىبيعال ِح َّناءوهونبتيخضبونبه 
األطراف(.األنسابللسمعاني/502/3،برقم)1541
) (18تاريخاإلسالم/135/11(،برقم)402
) (19سيرأعالمالنبالء/341/19(،برقم)522
) (20انظر(:شذراتالذهبالبنالعماد/30/1،سنة210هـ)
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ي( )1المقرئ()226هـ( .)2متهم روى موضوعات.
 )0الحسن بن علي بن إبرهيم ،األستاذ أبوعلي األهواز ُّ
وثقه أبوالقاسم النسيب( ،)3وقال الذهبي :كان من غالة السنة ،صنف كتابا في الصفات ،وروى فيه
الموضوعات ولم يضعفها ،فكأنه عرف بوضعها ،فتكلم فيه األشاعرة لذلك ،وألنه كان ينال من أبي الحسن
األشعري ،وقال الذهبي –أيضا :-وقد وهاه ابن خيرون ،ورماه ابن عساكر بالكذب غير مرة في كتابه -تبيين
كذب المفتري -وقال :رماه اهلل بالداء األكبر( ،)4وقال الذهبي أيضا :كان حاطب ليل( ،)5وقال الحافظ عبداهلل
بن أحمد السمرقندى ،قال لنا الحافظ أبوبكر الخطيب :أبوعلى األهوازي كذاب في الحديث والقراءات
جميعا( ،)6وعقب الذهبي على قول الخطيب فقال :يريد تركيب اإلسناد ،وادعاء اللقاء ،أما وضع حروف أو
متون فحاشا وكال ،ما أجوز ذلك عليه( ،)7وقال ابن عساكرّ :ل يستبعدن جاهل كذب األهوازي فيما أورده من
تلك الحكايات؛ فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي من الروايات في القراءات( ،)8وقال –أيضا :-هو
مكثر من الحديث ،وصنف الكثير في القراءات ،وكان حسن التصنيف ،وفي
ا
متهم( ،)9وقال الكتاني :كان
أسانيد القراءات له غرائب يذكر أنه أخذها رواية وتالوة ،وأن شيوخه أخذوها كذلك رواية وتالوة( ،)10وقال –
أيضا :-اجتمعت بهبة اهلل الحسن بن منصور الطبري الحافظ ببغداد فسألني عمن بدمشق من أهل العلم
فذكرت له جماعة منهم الحسن بن علي األهوازي المقرىء فقال لو سلم من الروايات في القراءات( ،)11وقال
خير له ،فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح(،)12
الذهبي مرة :صنف كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان ا
()13
لت :وان حاول
وقال على بن الخضر العثماني :تكلموا فيه ،وظهر له تصانيف زعموا أنه كذب فيها  ،هق ه

الذهبي أن يدافع عنه! إّل أن الموضوعات والمنكرات من الروايات قد ألصقت به ،وبكتابه ،وان لم يكن هو
منشئها! بل راويها.
 )3عبدالوهاب بن الحسن الكالب ُّي ،أبوا لحسين الدمشق ُّي()316هـ( .)14ثقة.
ا
ازي:فتحاأللف،وسكونالهاء،وفيآخرهاالزاي،هذهالنسبةالىالَ ْهواز.واألاهْ اواز أو األاحْ اواز :هيعاصمةومركز محافظة 
) (1األهْ او ِ
خوزستان،تقعجنوبغرب إيران.انظر(:األنسابللسمعاني/492/1،برقم)515؛(الويكيبيدياالموسوعةالحرة) 
) (2تاريخاإلسالم/100/9(،برقم)112
) (3تاريخدمشق/134/14(،برقم)1401
) (4تاريخاإلسالم/100/9(،برقم)112
) (5سيرأعالمالنبالء/14/11(،برقم)11
) (6ميزاناإلعتدال/215/1(،برقم)1911
) (7سيرأعالمالنبالء/14/11(،برقم))11
) (8تبيينكذبالمفتريفيمانسبإلىاألشعريالبنعساكر(،صفحة)312
) (9تاريخاإلسالم/100/9(،برقم)112
) (10ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/193برقم)511
) (11المصدرنفسه.
) (12ميزاناإلعتدال/215/1(،برقم)1911
) (13تاريخدمشق/134/14،برقم )1401
) (14تاريخاإلسالم/012/1(،برقم)195
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وثقه الكتاني( ،)1وابن عساكر( ،)2وزاد الكتاني :كان نبيال مأمونا ،وزاد ابن عساكر :أمين ،وقال الذهبي :كان

مسند وقته بدمشق( ،)3وقال :المحدث ،الصادق(.)4

 )2طاهر بن محمد بن الحكم التميم ُّي ،أبوالعباس الدمشق ُّي()391هـ( .)5جائز الحديث.
قال ابن عساكر :إمام مسجد سوق األحد( ،)6وروى عنه :أبو الحسين الرازي الكالبي( ،)7وأبوالقاسمعلي بن
الحسن بن رجاء بن طعان ،وأحمد بن عتبة بن مكين( ،)8وأبوبكر بن المقرئ( ،)9وأبومحمد عبداهلل بن محمد

بن عبد الغفار بن ذكوان ،وأبوبكر محمد بن موسى بن هارون العسكري ،وأبوالحسن علي بن عمرو بن سهل

الحريري ،وأبوعلي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ( ،)10قلت :ذكره الذهبي( ،)11وابن عساكر ،وسكتا

عنه( ،)12ولم أقف على أحد جرحه ،وروى عنه ثلة من الثقات الحفاظ كما أسلفت ،وان كان فيه جرح لبينه ابن
عساكر والذهبي-رحمهما اهلل تعالى.-

قي()025هـ .ثقة ك هبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح.سبق
مي ،أبوالوليد الدمش ُّ
السل ُّ
 )5هشام بن عمار ه
في(/5ط )4
درجة الطريق الرابع:
توقفت فيه! ألن في إسناده الحسين بن بكار لم أقف له على جرح وّل تعديل ،وهو ضعيف على كل حال،
ألن فيه أبا علي األهوازي متهم روى موضوعات.
الطريق الخامس:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرناه أبوالحسن علي بن الحسن السلمي ،وأبوطاهر الحنائي–إجازة -وأخبرنا أبوطاهر إبراهيم بن الحسن

الفقيه ،قالوا :أنا أبو عبداهلل محمد بن عبدالسالم بن سعدان ،أنا أبوعمر محمد بن موسى بن فضالة ،نا
أبوعلي إسماعيل بن محمد بن قيراط ،نا هشام بن عمار ،نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)13
رجال الطريق الخامس:
وفيه تابع أبوطاهر الحنائي ،وابراهيم بن الحسن ،علي السلمي.
)( (1ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني،صفحة/153برقم)102؛(سيرأعالمالنبالء/220/11،برقم)309
) (2تاريخدمشق/411-413/40(،برقم)3411
) (3تاريخاإلسالم/012/1(،برقم)195
) (4سيرأعالمالنبالء/220/11(،برقم)309
) (5تاريخاإلسالم/423/0(،برقم)350
) (6تاريخدمشق/322/53،برقم)5921
)ُ (7
َّازيُّ()430هـ،ثقة.سبقمعنافي(/1ط )2
قلتهو:محمدبنعبدهللابنال ُج انيْد،أبوالحسينالباجا لي،والدتمَّامالر ِ
ا
) (8قالاالذهبيُّ هو:أحْ مادبنعُتبةبنمكين،أبُوالعباسالدمشقي،توفيَّ ()415هـ،وقالالكتاني:ثقةنبيل(.تاريخاإلسالم/241/1،برقم)20
األاصْ ابهاانيُّ()411هـ.ثقةحافظ.سبقمعنافي(/1ط)3
َّدبنإِبراهيم،أبوبكربنالمُقرئ 

) (9قلتهوُ :محا م
) (10تاريخدمشق/322/53،برقم)5921
) (11تاريخاإلسالم/423/0(،برقم)350
) (12تاريخدمشق/322/53،برقم)5921
) (13سيرأعالمالنبالء/340/19(،برقم)521
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قي ()592هـ( .)1ثقة.
 )9علي بن الحسن ُّ
مي ،أبوالحسن الدمش ُّ
السل ُّ
وثقه ابن عساكر( ،)2والذهبي( ،)3وزاد ابن عساكر :شيخ مستور ،وزاد الذهبي :العالم ،المسند ،وقال السلفي:
كان حسن األخالق ،مرضي الطريقة ،شيوخه شيوخ أبي طاهر الحنائي ،سمعا معا الكثير(.)4
 )0محمد بن الحسين بن محمد الدمشق ُّي ،أبوطاهر الحنائ ُّي()592هـ .ثقة .سبق في(/51ط )3
قلت :روى عنه ابن عساكر إجازة ،وهي من طرق التحمل المعتبرة.
()5

ي
 )3إبراهيم بن الحسن الفقيه ،أبو طاهر الحمو ُّ

()569هـ( .)6جائز الحديث.

قال الذهبي :من فقهاء دمشق(،)7وقال السمعاني :كان فقيها فاضال حسن السيرة دينا( ،)8قال ابن كثير :كان

أبوالقاسم الدمشقي يحسن الثناء عليه( ،)9وقال الذهبي مرة :روى عنه :ابن السمعاني ،وابن عساكر ،وابنه
القاسم ،وأبوالقاسمبن صصرى ،وأبو نصر ابن الشيرازي.
امي()223هـ( .)10صدوق.
الجذ ُّ
 )2محمد بن عبدالسالم بن سعدان ،أبوعبداهلل ه
قال الذهبي :الشيخ ،الجليل ،الصدوق( ،)11كان أسند من بقي بدمشق(.)12

شي()360هـ( .)13جائز الحديث.
 )5محمد بن موسى بن فضالة ،أبوعمر القهر ُّ

قال الذهبي :شيخ مسند( ،)14محدث ،دمشقي معروف ،له جزء سمعناه( ،)15وقال الكتاني :تكلموا فيه( ،)16قلت:
روى عنه الكثيرون( ،)17من الثقات ،ولم أقف على تفسير لقول الكتاني-تكلموا فيه !-من حيث؛ من الذي

) (1المصدرالسابق.
) (2تاريخاإلسالم/554/11(،برقم)132
) (3سيرأعالمالنبالء/340/19(،برقم)521
) (4تاريخاإلسالم/554/11(،برقم)132
) (5الحا م ِاوي:بفتحالحاء،والميم،وفيآخرهاواو،هذهالنسبةإلى َح َماة،بلدةمليحةمنبالدالشامبينحلبوحمص.انظر :
(اللبابالبناألثير)491/1،؛(األنسابللسمعاني/521/3،برقم)1553
) (6تاريخاإلسالم/534/15(،برقم)3
) (7تاريخاإلسالم/534/15(،برقم)3
) (8طبقاتالشافعيينالبنكثير(،صفحة)120
) (9المصدرنفسه.
) (10تاريخدمشق/150/23(،برقم)1121
) (11سيرأعالمالنبالء/142/10(،برقم)359
) (12تاريخاإلسالم/139/9(،برقم)11
) (13سيرأعالمالنبالء/120/11(،برقم)114
) (14تاريخاإلسالم/501/1(،برقم)20
) (15سيرأعالمالنبالء/120/11(،برقم)114
) (16ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/93برقم)35
) (17انظر(:تاريخاإلسالم/501/1،برقم)20؛(تاريخدمشق/01/21،برقم )0034
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تكلم فيه! وماذا قالوا عنه! ،وقال الذهبي :وعنه :تمام الرازي( ،)1وأبونصر ابن الجندي( ،)2وعبدالرحمن بن

أبي نصر( ،)3ومكي بن الغمر ،ومحمد بن رزق اهلل ،وجماعة آخرهم محمد بن عبدالسالم بن سعدان(.)4

ي ،الدمشق ُّي()013هـ( .)5جائز الحديث.
 )6إسماعيل بن محمد بن قيراط،
العذر ُّ
أبوعلي ه
ّ
قال الذهبي :الشيخ العالم ،المحدث ،كان صاحب رحلة ومعرفة ،وقال ابن الملقنّ :ل أعرفه( )6وقال ابن
العيدم :روى عنه :آباء القاسم :سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني-،في معاجمه -والمظفر بن حاجب بن

أركين الفرغاني ،وعلي بن يعقوب بن ابراهيم بن أبي العقب( ،)7وأبوبكر محمد بن إبراهيم بن سهل بن حية،
ومحمد بن الحسين بن عمر بن حفص بن م ازريب القرشي ،وأبو عوانة األسفراييني ،وخيثمة بن سليمان بن

حيدرة األطرابلسي ،وأبوالحسن ابن جوصاء(-،)8وغيرهم.)9(-

درجة الطريق الخامس:

هذا طريق حسن ،فيه أبوعبداهلل الجذامي صدوق ،وباقي رواته ثقات.
الطريق السادس:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث ابن بحر ،والهيثم
قال ه
فأخبرناه أبوعلي الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ-في كتابه -وحدثني عنه أبومسعود عبدالرحيم بن علي
بن حمد األصبهاني ،أنا أبو نعيم الحافظ ،نا سليمان بن أحمد الطبراني ،نا أحمد بن سهل بن أيوب

األهوازي ،نا علي بن بحر ،به نحوه(.)10
رجال الطريق السادس:

 )9عبدالرحيم بن علي بن حمد ،أبومسعود األصبهان ُّي()566هـ( .)11ثقة.

قال الذهبي :اإلمام ،المحدث ،الحافظ ،العدل( ،)12وقال السمعاني :شاب كيس متودد ،حسن السيرة ،له أنسه

بالحديث ،وهو أحد الشهود المعدلين( ،)13وقال الزركلي :من حفاظ الحديث ،ترجم لنحو  411من مشايخه في

رسالة سماها-وفيات جماعة من المحدثين.)14(-

ازيُّ-صاحبكتابالفوائد-ثقةحافظ)313(-هـ.سبقمعنافي(/1ط)1
) (1قلتهو:تمَّامبنمحمدبنال ُج انيْد،أبوالقاسمال اب اجليُّ الرَّ ِ
ْ
محمدبنأحمد،أبونصرابنال ُج ْنديالغساني،توفيَّ ()310هـ،قالالكتاني:كانثقةنبيال(.تاريخاإلسالم/511/9،برقم 
) (2قالاالذهبيُّ هو:
)410
ُالرحمن،أبومُحمدبنُ أبيالنصرالتميميُّ ()350هـ،ثقة،سبقمعنافي(/1ط)1
د
عب
قلتهو:
)(3
ِ
) (4تاريخاإلسالم/501/1(،برقم)20
) (5المصدرنفسه/950/1(،برقم)151
) (6المصدرنفسه.
) (7قالاالذهبيُّ هو:عليبنيعقوببنإبراهيمبنأبيالعقب،أبوالقاسمالهمداني،توفيَّ ()424هـ،أحدمحدثيالشامالثقات(.تاريخاإلسالم ،
/29/1برقم)101
صاالدِم ْشقيُّ ()450هـ،ثقة،مرمعنافي(/1ط)12
) (8قلتهو:أحمدبن ُع امي
ْربنيوسف،أبوالحسنبنج ْو ا
ا
) (9بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم)1115/3(،
) (10تاريخاإلسالم)501/1(،
) (11المصدرنفسه/424/15(،برقم)551
) (12سيرأعالمالنبالء/202/50(،برقم)420
) (13المصدرنفسه/202/50(،برقم)420
) (14األعالمللزركلي/431/4(،سنة211هـ)
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المقرئ ،األصبهان ُّي ()595هـ .ثقة .سبق في(/2ط )52
 )0الحسن بن أحمد الح ّداد،
أبوعلي ه
ّ
احب الحلية)232(-هـ.ثقة حافظ كبير .سبق في(/2ط )52
 )3أحمد بن عبداهلل ،أبوهنعيم األصبهان ُّي-ص ه
 )2سليمان بن أحمد ،أبوالقاسم اللخم ُّي( ،)1الطبران ُّي-صاحب المعاجم)362(-هـ .ثقة حافظ كبير.
متفق على توثيقه(.)2

ي()019هـ( .)3مجهول الحال.
 )5أحمد بن سهل بن ّأيوب ،أبوالفضل األهواز ُّ

قلت :لم يذكر الذهبي في–تاريخ اإلسالم -وّل ابن حجر في-لسان ميزان -ألحد عنه كالما ،ولكن –ابن
حجر -ذكر له حديثا تحت ترجمته ،ثم قال :وهذا خبر منكر ،واسناد مركب ،هو من شيوخ الطبراني ،وقد
أورد له في-معجمه الصغير -حديثا واحدا غريبا جدا ،وله في-غرائب مالك( ،-)4عن عبدالعزيز بن يحيى،
عن مالك ،حديث غريب جدا( ،)5تعقب األلباني قول ابن حجر قائال :عبدالعزيز-هو :المدني -وهو :متهم،
كذبه إبراهيم بن المنذر ،وقال البخاري( :يضع الحديث) -كما في الميزان -فهو اآلفة؛ فال ينبغي أن يغمز به
من دونه ،فتأمل .وعلى كل حال؛ فـ (األهوازي) هذا :مجهول الحال ،لم يوثقه أحد ،وليس هو من شيوخ
الطبراني المشهورين ،والذين يكثر عنهم؛ فإنه لم يرو عنه في" المعجم األوسط " إّل ثالثة أحاديث هذا أحدها،
وله عنه رابع في–الدعاء -وهو الذي ذكره الحافظ-ابن حجر -في–لسان الميزان ،-وساق له حديثا آخر،
واستنكره الحافظ-ابن حجر ،-وهو من رواية ابن قانع عنه ،ولعل استغراب الحافظ في قوله المتقدم" :غريب
جدا " ،وجهه أنه رواه جمع من الثقات منهم الطيالسي عن ابن أبي ذئب بلفظ" :لعن رسول اهلل–ﷺ-
الراشي والمرتشي" ،وكذلك رواه جمع عن ابن أبي ذئب ،وصححه الترمذي ،والحاكم ،والذهبي ،فهذا اللفظ هو
()6
لت :ومتن الحديث الذي أنكره ابن حجر هو( :الراشي والمرتشي في النار).
المحفوظ عن ابن أبي ذئب!  ،هق ه

وقد علق عليه بعدما أورده في التلخيص بقوله :وليس في سنده من ينظر في أمره سوى شيخه(-،)7أي شيخ

الطبراني-راوينا -وهذا ما أشار له األلباني –أيضا -في بقية كالمه الذي نقلت.
 )6علي بن بحر بن بري ،أبوالحسن القطان ،الفارسي()032هـ( .)8ثقة متقن( .د ،ت)

) (1اللَّ ْخمِي:بفتحالالمالمشددة،وسكونالخاءالمعجمة،هذهالنسبةإلىلَّ ْخم،ولا ْخموجذامقبيلتانمناليمننزلتاالشام(.األنسابللسمعاني ،
/510/11برقم)4241
) (2تاريخاإلسالم/134/1(،برقم)459
) (3تاريخاإلسالم/111/1(،برقم)51
) (4قلت:كتابغرائبمالكبنأنس-أو-ماوصلهمالكمماليسفيالموطأألبيالحسينالبزاز،المتوفى()409هـ.
) (5لسانالميزان/113/1(،برقم)211
) (6سلسلةاألحاديثالضعيفةلأللباني/211/13(،برقم)1119
) (7تلخيصالحبيرالبنحجر/19/4(،برقم)1142
) (8تاريخدمشق/510/31(،برقم)3114
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وثقه ابن معين( ،)1وأحمد( ،)2والعجلي( ،)3وأبوحاتم( ،)4والدارقطني( ،)5والحاكم( ،)6وابن منظور( ،)7وزاد أحمدّ :ل
بأس به ،وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ ،المتقن(.)8
درجة الطريق السادس:
ضعيف؛ ألن فيه أبا الفضل األهوازي مجهول الحال.
الطريق السابع:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرناه أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوالفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل ،أنا أبوعلي الحسن بن
الحسين بن العباس بن دوما النعالي-قراءة عليه -وأنا أسمع ،أنا أبوالحسن علي بن هارون بن محمد
الحربي( ،)9نا موسى بن هارون الحمال ،نا الهيثم بن أيوب ،قاّل :نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)10
رجال الطريق السابع:
دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في (/5ط )4
 )9إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسم بن السمرقن ُّ
ي ،الباقالن ُّي
 )0أحمد بن الحسن بن خيرون ،أبوالفضل البغداد ُّ
وثقه السمعاني( ،)13وشجاع الذهلي( ،)14والذهبي( ،)15وزاد السمعاني :عدل ،متقن ،واسع الرواية ،وزاد الذهلي:
()11

()222هـ( .)12ثقت ثبت.

مأمون ،وزاد الذهبي :ثبت ،محدث بغداد ،تكلم فيه ابن طاهر بقول زيف سمج ،وقال ابن نقطة :الحافظ

العدل( ،)16وقال السلفي :كان يحيى بن معين في وقته وعظم قدره(.)17

) (1المصدرالسابق.
) (2تاريخبغدادللخطيب/511/14(،برقم)1124
) (3تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/433برقم)1101
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/101/1(،برقم)912
) (5تاريخبغدادللخطيب/511/14(،برقم)1124
) (6تهذيبالكمال/452/50(،برقم)3050
) (7مختصرتاريخدمشق)504/10(،
) (8سيرأعالمالنبالء/15/11(،برقم)1
) (9قلت:فياألصلالحرينين،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخبغداد/111/14،برقم )1250
) (10تاريخدمشق )505/1(،
) (11البااقِالنِي:بفتحالباءالموحدة،وكسرالقافبعداأللفوالالمألف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىبااقِالء،وبيعه(.األنسابللسمعاني ،
/25/5برقم)425
) (12تاريخاإلسالم/290/10(،برقم)520
) (13المصدرنفسه.
) (14التقييدالبننقطة(،صفحة/144برقم)120
) (15ميزاناإلعتدال/95/1(،برقم)435
) (16التقييدالبننقطة(،صفحة/144برقم)120
) (17لسانالميزان/343/1(،برقم)321
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 )3الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما ،أبوعلي النعال ُّي()239( )1هـ( .)2ضعيف.
قال الخطيب :كتبنا عنه وكان كثير السماع إّل أنه أفسد أمره؛ بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن
سماعه( ،)3وتعقب ابن الجوزي قول الخطيب فقال :من الجائز أن يكون قد عارضه بأصل فيه سماعه(،)4
وقال الخطيب :ذكرت لمحمد بن علي الصوري جزءا من حديث الشافعي كان حدثنا به ابن دوما ،فقال
الصوري :لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه سماع ابن دوما األكبر ،وليس فيه سماع أبي علي ،ثم سمع
فيه أبوعلي لنفسه ،وألحق اسمه مع اسم أخيه( ،)5وقال الذهبي :ضعيف(.)6
 )2علي بن هارون بن محمد ،أبوالحسن الحرب ُّي( ،)7السمس هار()365هـ( .)8صدوق هيخطىء.
قال الخطيب عن أبي الحسن بن الفرات قال :كان أمره في ابتداء ما حدث جميال ،ثم حدث منه تخليط(،)9
وقال الذهبي :عنه :أبوبكر البرقاني( ،)10وأبونعيم الحافظ( ،)11وقال الخطيب :عنه :وأبوعلي بن دوما(.)12
 )5موسى بن هارون الحمال( ،)13أبوعمران البزُّاز()012هـ( .)14ثقة همتقن.

وثقه الدارقطني( ،)15والخطيب( ،)16وابن حجر( ،)17وابن المنادي( ،)18وزاد الخطيب :حافظ ،وزاد الدارقطني:
إمام ،وقال مرة :حافظ ،ثقة متقن( ،)19وزاد ابن المنادي :كان أحد المشهورين بالحفظ ،ومعرفة الرجال ،وزاد
ابن حجر :حافظ كبير ،قال الذهبي :كان إمام عصره في الحفظ واإلتقان( ،)20وقال أبوبكر الصبغي الفقيه :ما

) (1النِعاالِي:بكسرالنون،وفتحالعينالمهملة،وفيآخرهاالالم،هذهالنسبةإلىعملالنِعاال،وبيعها،والمشهوربهذهالنسبةجماعةمنهم 
(راوينا)(.األنسابللسمعاني/130/14،برقم)2051
) (2تاريخاإلسالم/205/9(،برقم)3
) (3تاريخبغدادللخطيب/522/1(،برقم)4012
) (4المنتظمالبنالجوزي/502/12(،برقم)4559
) (5تاريخبغدادللخطيب/522/1(،برقم)4012
) (6تاريخاإلسالم/205/9(،برقم)3
) (7ال َحرْ بِ ّي :بفتحالحاء،وسكونالراءالمهملتين،وفيآخرهاالباءالمعجمةبواحدة،هذهالنسبةإلىمحلةمعروفةبغربيبغداد،بهاجامع 
وسوق،إذاجاوزتجامعالمنصورفجميعالمحاليقاللهاالحارِْبيةمثلالنصرية،والشارسوك،ودارالبطيخ،والعتابيين،وغيرها،كلها 
منالحارِْبية(.األنسابللسمعاني/111/3،برقم )1112
)) (8تاريخبغدادللخطيب/111/14،برقم)1250؛(تاريخاإلسالم/533/1،برقم)112
) (9تاريخبغدادللخطيب/111/14(،برقم)1250
) (10قالاالذهبيُّ هو:البرقانيأبوبكرأحمدبنمحمدبنأحمد،اإلمام،العالمة،الفقيه،الحافظ،الثبت،شيخالفقهاءوالمحدثين،توفيَّ()352هـ .
(سيرأعالمالنبالء/313/10،برقم)401
) (11تاريخاإلسالم/533/1(،برقم)112
) (12تاريخبغدادللخطيب/111/14(،برقم)1250؛قلت:وابندوماهذاضعيفكمامرمعنابنفسهذهالطريق.
ً
َّال:بالحاءالمهملةوتشديدالميم،هذهالنسبةإلىحملاألشياء،والمشهوربهاجماعةمنهم(والدراوينا)،كانبزازافتزهدفصار 
) (13الحا م
يحملاألشياءباألجرةويأكلمنها،وقيلإنهلقببالحماللكثرةماحملمنالعلم(.األنسابللسمعانيُّ /551/3،برقم)1502
)(14تاريخاإلسالم/1029/1(،برقم)241
) (15سؤاالتالحاكمللدارقطني(،صفحة/120برقم)541
) (16تاريخبغدادللخطيب/31/12(،برقم)1901
) (17تقريبالتهذيب(،صفحة/223برقم)0055
) (18تاريخبغدادللخطيب/31/12(،برقم)1901
) (19سؤاالتالسلميللدارقطني(،صفحة/599برقم)411
)(20تاريخاإلسالم/1029/1(،برقم)241
120

رأينا في حفاظ الحديث أهيب وّل أورع من موسى بن هارون( ،)1وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ :أحسن

الناس كالما على حديث رسول الله–ﷺ-علي ابن المديني في وقته ،وموسى بن هارون في وقته،
والدارقطني في وقته(.)2
اني()032( )3هـ( .)4ثقة نبيل(.س)
مي ،أبوعمران الطالق ُّ
السل ُّ
 )6الهيثم بن أيوب ه
وثقه النسائي( ،)5والذهبي( ،)6وابن حجر( ،)7وزاد الذهبي :نبيل ،وقال مرة :كان إماما كبير القدر(.)8
درجة الطريق السابع:
ضعيف؛ فيه أبوعلي النعالي ضعيف ،وعلي بن هارون صدوق يخطىء.
الطريق الثامن:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان ،عن أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد الكتاني ،أنا
قر ه

أبوالحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي زروان ،أنا عبد الوهاب بن الحسن نا أحمد بن عمير بن يوسف،
نا موسى بن عامر المري ،نا الوليد بن مسلم ،أنا أبوبكر بن عبداهلل بن أبي مريم ،عن عطية بن قيس ،قال:

قال رسول اهلل–ﷺ .-نحوه(.)9
رجال الطريق الثامن:

ي ،الدمشق ُّي ،أبوالقاسم الصفار
 )9الخضر بن الحسين بن عبدان األ زد ُّ
قال السمعاني :شيخ صالح صدوق ،حسن السيرة( ،)12وقال ابن عساكر :كتبت عنه وكان شيخا سليم
()10

()523هـ( .)11صدوق.

الصدر( ،)13وقال الذهبي :أجاز له الكتاني(.)14

) (1تاريخبغدادللخطيب/31/12(،برقم)1901
)َّ (2
الطا ْل اقاني:بفتحالطاءالمهملةوتشديدها،وسكونالالم،وبعدهاالقافالمفتوحة،وفيآخرهاالنون،وطَّ ْالقَانبلدةبينمروالروذوبلخمما 
يليالجبال،يقاللها:طالقانخراسان،خرجمنهاجماعةمنالعلماءقديماوحديثا.وطالقانخراساناليومهيمدينةفيشمالأفغانستان 
.انظر(:األنسابللسمعانيُّ /1/9،برقم)5225؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)(3تاريخاإلسالم/1029/1(،برقم)241
)(4تهذيبالكمال/413/40(،برقم)1130
)(5مشيخةالنسائي(،صفحة/105برقم)541
)(6الكاشفللذهبي/433/5(،برقم)1013
)(7تقريبالتهذيب(،صفحة/200برقم)0421
)(8تاريخاإلسالم/921/2(،برقم)301
)(9تاريخدمشق)505/1(،
صفار:بفتحالصادالمهملة،وتشديدالفاء،وفيآخرهاالراءالمهملةُ،يقاللمنيبيعاألوانيالصفرية:الصفار(.األنسابللسمعاني ،
) (10ال َّ
/412/1برقم )5313
)(11تاريخاإلسالم/152/11(،برقم)132
)((12المنتخبللسمعاني،صفحة/019مناسمهالخضر (؛(التحبيرفيالمعجمالكبير/513-514/1،برقم)111
)(13تاريخدمشق/343/11(،برقم)1911
)((14تاريخاإلسالم/152/11،برقم)132؛(سيرأعالمالنبالء/555/50،برقم)130
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 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
عي ،الدمشق ُّي()236هـ( .)1ثقة.
 )3علي بن الحسن بن علي ،أبوالحسن ابن أبي زروان الرب ُّ
وثقه الكتاني( ،)2وزاد :كان يحفظ ألف حديث بأسانيدها من حديث ابن جوصا ،ويحفظ كتاب (غريب الحديث)

ألبي عبيد ،وانتهت إليه الرياسة في قراءة الشاميين ،وكان مأمونا ،وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،الحافظ،

المفيد ،المقرئ ،المجود(.)3
 )2عبد الوهاب بن الحسن الكالب ُّي ،أبوالحسين الدمشق ُّي()316هـ .ثقة .سبق في(/51ط )2
قي()302هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )5أحمد بن هعمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمش ُّ

()5
()4
قي ()055هـ(.)6صدوق صحيح الكتاب(.د)
الم ّر ُّ
ي  ،ال هخريم ُّي  ،الدمش ُّ
 )6موسى بن عامر ،أبوعامر ه
ذكره ابن حبان في ثقاته ،وقال :كان يغرب( ،)7وقال الذهبي مرة :صدوق ،صحيح الكتاب( ،)8وقال مرة :لينه

أبوداود ،وروى عنه حديثا أو حديثين( ،)9وقال ابن حجر :صدوق له أوهام( ،)10وقال ابن عدي :يروي

إفرادات( ،)11وقال الذهبي مرة ثانية :تكلم فيه بعضهم بغير حجة ،وّل ينكر له تفرده عن الوليد بن مسلم ،فإنه

أكثر عنه(.)12

 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في (/5ط )52
اني ،الحمص ُّي()956هـ( .)13صدوق يخطىء(.د ،ت ،ق)
 )2أبوبكر بن عبداهلل بن أبي مريم الغس ُّ
قال الذهبي مرة :اإلمام ،المحدث ،القدوة ،الرباني( ،)14قلت :سرد ابن عدي له أحاديث ثم علق قائال :ألبي
بكر غير ما ذكرت من الحديث والغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافقه عليه الثقات ،وأحاديثه صالحة،

وهو ممن ّل يحتج بحديثه ولكن يكتب حديثه( ،)15وقال ابن حبان :كان من خير أهل الشام ،ولكنه كان رديء

الحفظ ،يحدث بالشيء ويهم فيه ،لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك ،وّل سلك سنن الثقات حتى صار

)(1تاريخاإلسالم/221/9(،برقم)109
)(2ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/113برقم)543
)(3سيرأعالمالنبالء/210/10(،برقم)411
) (4المُرِّ يُّ :بضمالميم،والراءالمكسورةالمشددة،هذهالنسبةإلىجماعةوبطونمنقبائلشتى،منهم:بدمشقموضعيقاللهمُرة ،
منها(راوينا)(.األنسابللسمعاني/514/15،برقم )4020
ُ
)(5ال ُخرا ْيمِي:بضمالخاءالمعجمة،وفتحالراء،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلىخرا يْم،وهواسمرجل،والمنتسب 
إليهامحمدبنسعيدابن ُخرا يْمالدمشقيال ُخرا ْيمِيمنأهلدمشق،وغيره(.األنسابللسمعاني/101/2،برقم)1410
)(6تاريخاإلسالم/511/1(،برقم)221
)(7الثقاتالبنحبان/115/9(،برقم)12009
)(8ميزاناإلعتدال/509/3(،برقم)1111
)(9تاريخاإلسالم/511/1(،برقم)221
)(10تقريبالتهذيب(،صفحة/225برقم)1909
)(11الكاملالبنعدي/19/1(،برقم)1144
)(12ميزاناإلعتدال/509/3(،برقم)1111
)(13سيرأعالمالنبالء/13/0(،برقم)52
)(14سيرأعالمالنبالء/13/0(،برقم)52
)(15الكاملالبنعدي/500/5(،برقم)500
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يحتج به ،فهو عندي ساقط اّلحتجاج به إذا انفرد( ،)1وقال الذهبي مرة ثانية :ضعفوه ،له علم وديانة( ،)2وقال
أبو زرعة( ،)3وابن معين( ،)4وأحمد( ،)5والنسائي( ،)6وأبوحاتم( ،)7وابن حجر :ضعيف ،وزاد أبو زرعة :منكر

الحديث ،وزاد ابن معين :ليس بشيء ،وزاد أبوحاتم :طرقته لصوص فأخذوا متاعه فاختلط ،وكذا زاد ابن
حجر.
 )1عطية بن قيس ،أبويحيى الكالب ُّي( ،)8الدمشق ُّي()909هـ( .)9ثقة .م()2
وثقه ابن حجر( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11قال أبوحاتم :صالح الحديث( ،)12قال الذهبي :اإلمام،
القانت ،مقرئ دمشق( ،)13أرسل عن أبي بن كعب ،وأبي الدرداء( ،)14وقال ابن سعد :كان معروفا ،وله
أحاديث(.)15

درجة الطريق الثامن:
ضعيف لالنقطاع فعطية بن قيس أرسل الحديث فرواه عن النبي-ﷺ .-وفيه الخضر بن الحسين صدوق،

وموسى بن عامر صدوق صحيح الكتاب ،وأبوبكر بن أبي مريم صدوق يخطىء ،وعطية بن قيس
ثانيا -تخريج الحديث العاشر:

أخرجه الفسوي( ،)16ومن طريقه ابن عساكر( ،)17وأخرجه الطبراني( ،)18ومن طريقه ابن عساكر( ،)19وأخرجه
ابن ماجة( ،)20ونعيم بن حماد( ،)21كلهم من طريق الوليد بن مسلم ،بسنده عن أبي هريرة–.-

)(1المجروحينالبنحبان/131/4(،برقم)1522
)(2الكاشفللذهبي/311/5(،برقم)1251
)(3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/502-503/5(،برقم)1290
)(4الكاملالبنعدي/500/5(،برقم)500
)(5العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/49/5(،برقم)1313
)(6الكاملالبنعدي/500/5(،برقم)500
)(7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/502-503/5(،برقم)1290
) (8الكِالبِي:بكسرالكاف،بعدهاالالمألف،وفيآخرهاالباءالموحدة،هذهالنسبةإلىعدةمنقبائلالعرب،منهاإلىكِالببنمرةابن 
كعببنلؤيبنغالب،منأجدادرسولهللا-ﷺ-وهوأبوقصيوزهرةابنيكالببنمرة(.األنسابللسمعاني/114/11،برقم 
 )4214
)(9سيرأعالمالنبالء/453/2(،برقم)121
)(10تقريبالتهذيب(،صفحة/494برقم)3155
)(11الثقاتالبنحبان/510/2(،برقم)3030
)(12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/414/1(،برقم)5141
)(13سيرأعالمالنبالء/453/2(،برقم)121
)(14تاريخاإلسالم/102/4(،برقم)113
)(15الطبقاتالكبرىالبنسعد/450/0(،برقم)4110
)(16المعرفةوالتاريخللفسوي)591/5(،
)(17تاريخدمشق)500/1(،
)(18مسندالشاميينللطبراني/313/5(،برقم)1100
)(19تاريخدمشق)505-501/1(،
)(20سننابنماجة،كالفتن،بابالمالحم/1419/5(،برقم)3090
)(21الفتنلنعيمبنحماد،بابمابقيمناألعماق،وفتحالقسطنطانية/303/5(،برقم)1443؛(/391/5برقم)1305
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ثالثا-الحكم على الحديث العاشر:
الحديث له ثمانية طرق كما أسلفت ،الطريق األول توقفت فيه ألني لم أقف للحسن بن أبي حديد على جرح

وّل تعديل ،وهذا الطريق ضعيف على كل حال لجهالة الصيدّلني ،والطريق الثاني حسن ،فيه عثمان بن أبي
عاتكة صدوق وباقي رواته ثقات ،وفي متنه زيادة-هم أكرم العرب فرسا ،وأجودهم سالحا ،يؤيد اهلل --بهم

الدين ،-وأما الطريق الثالث توقفت عن الحكم عليه ألن فيه الحسن بن أبي حديد لم أقف له على جرح وّل

تعديل ،وكذا الطريق الرابع ففيه الحسين بن بكار لم أقف له على جرح وّل تعديل ،ولكن تابعه أبوعلي

األهوازي ،ولكن األهوازي هذا متهم ،فمتابعته ّل تفيد! ولبكار متابع آخر وهو محمد القزويني ،وهو جائز

الحديث ،وباقي رجال اإلسناد في الطريق ال اربع ثقات ،إّل ابن أبي عاتكة صدوق كما أسلفت؛ فالحديث من
هذا الطريق حسن ،وبه الزيادة التي ذكرت في الطريق الثاني ،والطريق الخامس فيه أبوعبداهلل الجذامي ،وابن

أبي عاتكة ،صدوقان ،وباقي رواته ثقات ،فالحديث منه حسن ،وفيه نحو الزيادة التي أشرت لها في الطريق

الثاني ،والطريق السادس فيه أبوالفضل األهوازي مجهول الحال ،فضعيف ،والطريق السابع فيه وأبوعلي
النعالي ضعيف ،فالحديث ضعيف من هذا الطريق–أيضا ،-وأما الطريق الثامن فهو مرسل! رواه عطية بن

قيس --التابعي ،عن النبي-ﷺ.-

الخالصة :الحديث حسن بمجموع طرقه ،مع زيادة -هم أكرم العرب فرسا ،وأجودهم سالحا ،يؤيد اهلل--
بهم الدين.-
-األثر األول:-

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أت على أبي محمد عبدالكريم بن حمزة بن الخضر السلمي ،عن عبدالعزيز بن أحمد الكتاني ،حدثني علي
قر ه
بن الحسن بن علي ،أنا الكالبي ،نا ابن جوصا ،عن عبد الحميد بن محمود ،نا عبدالرحمن بن إبراهيم ،نا
محمد بن شعيب ،أخبرني رجل من خثعم ،حدثني يحيى بن أبي عمرو الشيباني ،عن ابن محيريز ،أنه أخبره

قال " :خير فوارس تظل السماء فوارس من قيس ،يخرجون من غوطة دمشق ،يقاتلون الدجال"(.)1
أول-رجال السناد:
مي ،الح ّداد()506هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
السل ُّ
 )9عبدالكريم بن حمزة بن الخضر ،أبومحمد ه
اني ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكت ُّ

عي()236هـ .ثقة .سبق في(/51ط )7
)3
علي بن الحسن بن علي ،أبوالحسن ابن أبي زروان الرب ُّ
ّ
 )2عبدالوهاب بن الحسن الكالب ُّي ،أبوالحسين الدمشق ُّي()316هـ .ثقة .سبق في(/51ط )2
قي()302هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )5أحمد بن هعمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمش ُّ

)(1تاريخدمشق)500/1(،
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مي()066هـ( .)1لم أقف له على جرح ول تعديل.
السل ُّ
 )6عبدالحميد بن محمود بن خالد ،أبوبكر ه

قال الذهبي :عن :أبيه وأبي النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي ،وابراهيم بن المنذر الحزامي ،وجماعة،
وعنه :ابن جوصا ،ومحمد بن جعفر بن مالس ،والحسن بن عبدالملك الحصائري(.)2

 )3عبدالرحمن بن إبراهيم -هدحيم -أبوسعيد الدمشق ُّي()025هـ .ثقة هحجة .سبق في(/51ط )4

شقي()022هـ .صدوق صحيح الكتاب .سبق في(/5ط )1
 )2همحمد بن شعيب بن ش هابور ،أبوعبداهلل الدم ّ
 )1رجل مبهم(.)3

 )92يحيى بن أبي عمرو ،أبو زرعة الشيبان ُّي ،ويقال السيبان ُّي()922( )4هـ( .)5ثقة(.د س ق)
وثقه أحمد( ،)6والعجلي( ،)7وابن حجر( ،)8وزاد :بخ ثقة ،وزاد ابن حجر :روايته عن الصحابة مرسلة ،وذكره
مغمز(.)10
ا
ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :صدوق ،ما علمت فيه
الجمح ُّي( ،)11المك ُّي ()11هـ( .)12ثقة عابد(.ع)
 )99عبداهلل بن همحيريز ،أبو همحيريز القهر ُّ
شي ،ه
وثقه النسائي( ،)13ابن حجر( ،)14وابن خراش( ،)15وزاد :عابد ،قال الذهبي :نزيل بيت المقدس ،كان كبير
القدر عالما عابدا قانتا هللّ ،ل أعلم أحدا ذكر أباه في الصحابة ،والظاهر أنه من مسلمة الفتح( ،)16وقال:
اإلمام ،الفقيه ،القدوة(.)17

ثانيا-تخريج األثر األول:
سبق تخريجه في الحديث العاشر.
)(1تاريخدمشق/19/43(،برقم)4011
)(2تاريخاإلسالم/421/1(،برقم)594
) (3قالابنحجر:اليقبلحديثالمبهم،مالميسم،ألنشرطقبولالخبرعدالةرواته،ومنأبهماسمهاليعرفعينه؛فكيفعدالته(.نزهة 
النظرالبنحجر(،صفحة )151
) (4ال اس ْيباانِي:بفتحالسينالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةبنقطتينمنتحتها،وبعدهاباءمنقوطةبواحدة،وفيآخرهانونبعداأللف،هذه 
النسبةإلى اس ْيباانوهوبطنمنحمير،منه(راوينا)،وحميرهذهقبيلةمناليمن.انظر(:األنسابللسمعاني/445/0،برقم)5559؛ 
(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (5ميزاناإلعتدال/499/3(،برقم)9291؛(تقريبالتهذيب،صفحة/292برقم )0111
) (6العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/413/5(،برقم )5112
) (7تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/303برقم )1150
) (8تقريبالتهذيب(،صفحة/292برقم )0111
) (9الثقاتالبنحبان/109/0(،برقم )11001
) (10ميزاناإلعتدال/499/3(،برقم )9291
) (11ال ُج امحِي:بضمالجيم،وفتحالميم،وفيآخرهاالحاءالمهملة،هذهالنسبةإلىبنى ُجماح،وهمبطنمنقريشوهو ُجماحبنعمروبن 
هصيصبنكعببنلؤيبنغالببنفهربنمالكبنالنضر.أنظر(:األنسابللسمعاني/451/4،برقم)941؛(اللبابفيتهذيب 
األنساب )591/1،
)) (12تاريخاإلسالم/1150/5،برقم)155؛(تقريبالتهذيب(،صفحة/455برقم )4103
) (13إكمالتهذيبالكمال/119/1(،برقم )4195
) (14تقريبالتهذيب(،صفحة/455برقم )4103
) (15إكمالتهذيبالكمال/119/1(،برقم )4195
) (16تاريخاإلسالم/1150/5(،برقم )155
) (17سيرأعالمالنبالء/393/3(،برقم )193
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ثالثا-الحكم على األثر األول:
أتوقف عن الحكم على هذا األثر؛ ألن في إسناده عبدالحميد بن محمود السلمي لم أقف له على جرح وّل

تعديل .وعلى كل حال ففي هذا اإلسناد رجل مبهم( ،)1فاإلسناد منقطع.
-األثر الثاني:-

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوبكر محمد بن عبدالباقي بن محمد األنصاري ،أنا أبومحمد الحسن بن علي الجوهري ،أنا أبو عمر
بن حيويه ،أنا أحمد بن معروف بن بشر ،نا الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن الفهم ،نا محمد ابن سعد،

أنا يزيد بن هارون ،وعبدالملك بن عمرو أبو عامر العقدي ،وهشام أبو الوليد الطيالسي ،قالوا :نا شعبة بن

الحجاج ،عن أبي جمرة

()2

قال :سمعت رجال من بني تميم يقال له جويرية

()3

بن قدامة ،قال " :حججت عام

توفي عمر --فأتى المدينة فخطب فقال( :رأيت كأن ديكا نقرني) .فما عاش إّل تلك الجمعة حتى طعن،

قال :فدخل عليه أصحاب النبي-ﷺ ،-ثم أهل المدينة ،ثم أهل الشام ،ثم أهل العراق ،قال( :فكنا آخر
من دخل عليه)(.)4
أول-رجال السناد:
ي()535هـ( .)5ثقة ثبت.
 )9محمد بن عبدالباقي بن محمد ،أبوبكر األ نصار ُّ

وثقه ابن الجوزي( ،)6وزاد :كان ،فهما ،ثبتا ،حجة ،متفننا في علوم كثيرة ،منفردا في علم الفرائض ،وقال ابن

النجار :كان صدوقا ،ثبتا في الرواية( ،)7وقال الذهبي :مسند العراق ،بل مسند اآلفاق ،وقال –أيضا :-تكلم فيه

ابن عساكر بكالم فج وحش( ،)8وقال أبو موسى المديني :كان إماما في فنون العلم( ،)9وقال ابن حجر:
مشهور معمر عالي اإلسناد ،هو آخر من كان بينه وبين النبي-ﷺ -ستة رجال ثقات مع اتصال السماع

على شرط الصحيح( ،)10وقال ابن نقطة :هو شيخ أهل العلم وأسند من على وجه األرض( ،)11وقال السمعاني:

كان أسند شيخ بقي على وجه األرض ،وكانت إليه الرحلة من األقطار ،عارف بالعلوم متقن(.)12

) (1قالابنكثير:المبهمالذيلميسم،أومنسميوالتعرفعينهفهذاممناليقبلروايتهاحدعلمناه(.اختصارعلومالحديثالبنكثير ،
صفحة )90
) (2قلت:فياألصلحمزة،والصحيحماأثبته.انظر(:الطبقاتالكبرىالبنسعد)521/4،؛(التاريخالكبيرللبخاري/531/5،برقم )5452
) (3قلت:ترجملهابنحجرباسمجويرية،ثمقال:ويقالجاريةبنقدامة.وقدوقعفيبعضالتراجمباسمجاريةوبعضهاباسمجويرية.انظر :
(تقريبالتهذيب،صفحة/134برقم)919؛(تاريخدمشق/0/05،برقم )9011
) (4تاريخدمشق )504/1(،
) (5تاريخاإلسالم/149/11(،برقم )510
)( (6المنتظمالبنالجوزي/14/11،برقم)3001؛(تاريخاإلسالم/149/11،برقم )510
) (7لسانالميزان/531/2(،برقم )133
) (8تاريخاإلسالم/149/11(،برقم )510
) (9المصدرنفسه .
) (10لسانالميزان/531/2(،برقم )133
) (11التقييدالبننقطة(،صفحة/15برقم )01
) (12لسانالميزان/531/2(،برقم )133
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عي ()252هـ .ثقة .سبق في (/5ط )55
 )0الحسن بن عل ّي ،أبومحمد الجوهر ُّ
المقن ُّ
ي ،ه
 )3محمد بن العباس ،أبوعمر بن حيويه ،الخزاز ()320هـ( .)1ثقة.
متفق على توثيقه.
 )2أحمد بن معروف بن بشر ،أبوالحسن الخشاب()300( )2هـ( .)3ثقة.
وثقه الخطيب( ،)4الذهبي(.)5
دادي()021هـ( .)6ثقة.
لي البغ ُّ
 )5ه
الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن فهم ،أبوع ّ
عسر في الرواية ،متمنعا إّل لمن أكثر مالزمته(،)9
ا
وثقه الخطيب( ،)7وياقوت الحموي( ،)8وقال الخطيب :كان

وزاد ياقوت :عدّل ،وقال الذهبي :الحافظ ،صاحب محمد بن سعد مؤلف الطبقات( ،)10قال الدارقطني :ليس
بالقوي( ،)11وقال أحمد بن كامل القاضي :كثير الحفظ للحديث(.)12

ي-صاحب الطبقات)032(-هـ( .)13ثقة حافظ(.د)
 )6محمد بن سعد ،أبوعبداهلل البغداد ُّ
متفق على توثيقه.

مي ،الواسط ُّي()026هـ( .)14ثقة متقن(.ع)
 )3يزيد بن هارون بن زاذي ،المام أبو خالد ُّ
السل ُّ
متفق على توثيقه.
ي
 )2عبدالملك بن عمرو ،أبوعامر العقد ُّ

()15

()025هـ( .)16ثقة مأمون(.ع)

وثقه ابن معين( ،)17وابن راهويه( ،)18النسائي(،)19والذهبي( ،)20وزاد النسائي :مأمون ،وزاد ابن راهويه :األمين ،وقال

أبوحاتم :صدوق( ،)21وقال الذهبي مرة :اإلمام ،الحافظ ،محدث البصرة(.)22

)( (1تاريخاإلسالم/240/1،برقم)11؛(تاريخبغدادللخطيب/502/3،برقم )1302
ا
) (2ا
اب:بفتحالخاء،والشينالمعجمة،وفيآخرهاالباءالمنقوطةبواحدة،هذااسملمنيبيعالخشب(.األنسابللسمعاني/159/2،برقم 
الخ َّش
 )1491
) (3تاريخاإلسالم/320/0(،برقم )01
) (4تاريخبغدادللخطيب/400/1(،برقم )5103
) (5تاريخاإلسالم/320/0(،برقم )01
) (6المصدرنفسه/034/1(،برقم )540
) (7تاريخبغدادوذيوله/95/1(،برقم )3190
) (8معجماألدباءلياقوتالحموي/1124/4(،برقم )499
) (9تاريخبغدادللخطيب/120/1(،برقم )3134
) (10تاريخاإلسالم/034/1(،برقم )540
) (11سؤاالتالحاكمللدارقطني(،صفحة/115برقم )12
) (12تاريخبغدادللخطيب/120/1(،برقم )3134
) (13انظر(:سيرأعالمالنبالء/113/10،برقم)535؛(تهذيبالتهذيب/115/9،برقم)502؛(تاريخبغدادللخطيب/511/4،برقم )112
) (14تاريخاإلسالم/511/2(،برقم )351
الع اقدِي:بفتحالعينالمهملة،والقاف،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىبطنمنبجيلة،قالصاحبكتابالعين:البجيلةقبيلةمن 
) (15ا
اليمن،والمشهوربهذااالنتساب(راوينا)(.األنسابللسمعاني/443/9،برقم )5015
)) (16سيرأعالمالنبالء/319/9،برقم)104؛(تهذيبالكمال/413/11(،برقم )4232
) (17تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/140برقم )331
) (18تهذيبالكمال/413/11(،برقم )4232
) (19المصدرنفسه .
) (20سيرأعالمالنبالء/319/9(،برقم )104
) (21الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/429/2(،برقم )1191
) (22سيرأعالمالنبالء/319/9(،برقم )104
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ي()003هـ( .)1ثقة متقن(.ع)
 )1هشام بن عبدالملك ،أبوالوليد الطيالس ُّي البصر ُّ
متفق على إتقانه.
،ي العتك ُّي()962هـ .أمير المؤمنين في الحديث .سبق في(/2ط )54
 )92شعبة بن الحجاج بن الورد األ زد ُّ
ي()902هـ( .)3ثقة ثبت( .ع) بن
الضبع ُّي( ،)2البصر ُّ
 )99نصر عمران ،أبوجمرة ه
متفق على توثيقه ،واتقانه.

ي ،ويقال-جارية)52/29(-هـ( .)4ثقة.
 )90جويرية بن قدامة التميم ُّي ،البصر ُّ
وثقه ابن حجر( ،)5والعجلي( ،)6وزاد ابن حجر :مخضرم ،وزاد العجلي :تابعي ،وذكره ابن جبان في الثقات،
وقال :له صحبة ،مات في وّلية يزيد بن معاوية( ،)7قال ابن عساكر :له صحبة ،وقيلّ :ل صحبة له(.)8

ي()03(--)9هـ( .)10صحابي جليل.
شي ،أبوحفص العدو ُّ
 )93عمر بن الخطاب بن نفيل القهر ُّ
ثانيا-تخريج األثر الثاني:
أخرجه ابن سعد( ،)11عن يزيد بن هارون ،به مثله ،وأخرجه أحمد( ،)12عن محمد بن جعفر ،عن شعبة به
مثله ،وأخرجه مسلم( ،)13وأبوداود الطيالسي( ،)14والحميدي( ،)15من طريق معدان بن أبي طلحة ،عن عمر بن

الخطاب --نحوه.

ثالثا -الحكم على األثر الثاني:
هذا األثر صحيح ،رواة إسناده كلهم ثقات ،وليس به شذوذ وّل علة.

) (1تاريخاإلسالم/011/2(،برقم )320
ض ابعِي:بضمالضادالمعجمة،وفتحالباءالمنقوطةبواحدة،وفيآخرهاالعينالمهملة،هذهالنسبةإلىبنى ُ
) (2ال ُ
ض ابيعةبنقيس 
منالبصرة(.األنسابللسمعاني/401/1،برقم )5240
) (3سيرأعالمالنبالء/534/2(،برقم )102
) (4تاريخاإلسالم/493/5(،برقم)5؛(تقريبالتهذيب،صفحة/134برقم )919
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/134برقم )919
) (6تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/93برقم)190؛قلت:وقععندالعجليباسمجارية .
) (7الثقاتالبنحبان/10/4(،برقم)191؛قلت:وقععندالعجليباسمجاريةأي ً
ضا .
) (8تاريخدمشق/0/05(،برقم )9011
) (9ال اعداوي:فتحالعينوالدالالمهملتين،هذهالنسبةإلىخمسةرجال،منهمعديبنكعببنلؤيبنغالببنفهر،جدأمير 
المؤمنينعمربنالخطاب(.--األنسابللسمعاني/521/9،برقم )5050
) (10اإلصابةالبنحجر/313/3(،برقم )2025
) (11الطبقاتالكبرىالبنسعد )521/4(،
) (12فضائلالصحابةألحمدبنحنبل،فضائلأميرالمؤمنينعمر،باب:خيرهذهاألمةبعدنبيها/411/1(،برقم )341
) (13صحيحمسلم:،كالمساجدومواضعالصالة،بابنهيمنأكلثوماأوبصالأوكراثاأونحوها/491/1(،برقم )210/01
) (14مسندأبيداودالطيالسي،أحاديثعمربنالخطاب/األفرادعنعمر/20/1(،برقم )24
) (15مسندالحميدي،أحاديثعمربنالخطاب/113/1(،برقم )59
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األثر الثالث:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبومحمد هبة اهلل بن أحمد األكفاني ،نا أبومحمد عبدالعزيز بن أحمد الكتاني ،أنا أبومحمد بن أبي

نصر ،أنا أبوالقاسم بن أبي العقب ،أنا أبو عبدالملك البسري( ،)1نا محمد بن عائذ ،قال :قال الوليد ":أخبرني

إسماعيل ،وغيره ،أنه كان في كتاب معاوية --إلى عبداهلل بن قرط ،--بلغني كتابك في مواضع رايات

األجناد المعلومة؛ فهي على مواضعها األولى ،فإذا حضر أهل الشام جميعا؛ فأهل دمشق وحمص ميمنة

المام"(.)2

أول-رجال السناد:
ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز ه

بن أبي النصر التميم ُّي()202هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
بن عثمان ،أبومحمد ه
 )3عبدالرحمن ه
 )2علي بن يعقوب ،أبوالقاسم بن أبي العقب الهمدان ُّي ،الدمشق ُّي()353هـ( .)3ثقة مشهور.
وثقه الكتاني( ،)4وابن عساكر( ،)5الذهبي( ،)6وزاد الكتاني :كان مأمونا حافظا مشهورا ،وقال ابن حجر :محدث
مكثر مشهور(.)7

ي(،)8الدمشق ُّي ()021هـ( .)9ل بأس به(.س)
البسر ُّ
 )5أحمد بن إبراهيم ،أبو عبدالملك القهر ُّ
شي ،ه
وثقه ابن عساكر( ،)10وأحمد بن إبراهيم القرشي( ،)11قال النسائيّ :ل بأس به( ،)12وقال مسلمة بن القاسم:
صالح( ،)13وقال الذهبي( ،)14وابن حجر( :)15صدوق .وزاد الذهبي :من ولد بسر بن أبي أرطأة ،سمعنا من
طريقه مغازي ابن عائذ(.)16

) (1قلت:فياألصلالبصري،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخدمشق/11/01،برقم)9243؛(تاريخاإلسالم/110/1،برقم)4
) (2تاريخدمشق )504/1(،
) (3تاريخاإلسالم/29/1(،برقم )101
) (4ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/12برقم )53
) (5تاريخدمشق/511/34(،برقم )2119
) (6تاريخاإلسالم/29/1(،برقم )101
) (7تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبهالبنحجر )1311/3(،
) (8البُسْ ري:بضمالباءالمنقوطةبواحدة،وسكونالسينالمهملة،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىبُسْ ربنأرطأة(.األنسابللسمعاني ،
/551/5برقم )399
) (9تاريخاإلسالم/110/1(،برقم )4
) (10مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/20برقم )14
) (11إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/13/1(،برقم )2
) (12تاريخدمشق/11/01(،برقم )9243
) (13إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/13/1(،برقم )2
) (14الكاشفللذهبي/119/1(،برقم )4
) (15تقريبالتهذيب(،صفحة/00برقم )3
) (16تاريخاإلسالم/110/1(،برقم )4
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 )6محمد بن عائذ ،أبوعبداهلل الدمشق ُّي-صاحب المغازي)033(-هـ( .)1ثقة يرى القدر.سبق في (/5ط )2
بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي( .)915ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
)3
ه
الوليد ه

 )2إسماعيل بن عياش الحمص ُّي()929هـ .صدوق في أهل بلده ،همخلط في غيرهم.سبق في(/5ط )5
ثانيا-تخريج األثر الثالث:
هذا األثر أخرجه ابن عساكر( ،)2من طريق محمد بن عائذ-صاحب المغازي ،-وتفرد به.
ثالثا-الحكم على األثر الثالث:
هذا األثر جميع رواته ثقات ،ماعدا أحمد البسري ّل بأس به ،واسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده،

مخلط في غيرهم ،وهنا يروي عنه أهل بلده ،والوليد بن مسلم يدلس ولكنه صرح هنا بالسماع.
فخالصة الحكم :األثر حسن بهذا اإلسناد.

األثر الرابع:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان ،عن أبي محمد عبدالعزيز بن أحمد ،أنا علي بن
قر ه

الحسن الربعي ،أنا عبدالوهاب الكالبي ،نا أحمد بن عمير ،نا أبوعامر موسى بن عامر ،نا الوليد بن مسلم

قال " :وحدثني شيخ من قدماء الجند ممن كان يلزم الجهاد في الزمان األول ،أن أهل الشام كانوا إذا غزوا

الصوائف؛ كانوا ينزلون أجنادا كما كان ينزل أصحاب رسول اهلل-ﷺ -في مسيرهم إذ ساروا إلى

الشام ،ينزلون أرباعا ،قال الشيخ :وكما كانت بنو إسرائيل مع موسى-عليه السالم -ثم بعده ينزل في

عساكرها أسباطا ،وكان بين كل جندين فرجة وطريق للعامة ،ومجال للخيل ،ومركز لها إن كانت فزعة من

ليل أو نهار .قلت :فأين كان ينزل والي الصائفة؟! وفيمن قال كان ينزل بخاصته ورهطه في القلب في

أهل دمشق ،ثم ينزل أجناد الشام يمنة ويسرة ،قال :وحدثني شيخ من قدماء المشيخة ممن كان يلزم
الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاء تقدم ربع قريش من أهل دمشق حتى يكونوا عند راية األمير والجماعة ،ثم

ربع كندة من جند دمشق عن يمنتهم ،قال الوليد :وقالوا يريد المشيخة ألن دمشق كانت عند سير أصحاب

رسول اهلل-ﷺ -إلى الشام ،ووجه الشام إليها ،ساروا وبها بدؤوا فلما فتحوا؛ كان غيرها من مدائن

دار وفسطاطا ومجتمعا ،وفيها منزل واليهم
الشام لها تبعا ،قال :فاتخذها أصحاب رسول اهلل-ﷺ -ا

األعظم ،وبيت مالهم"(.)3

أول-رجال السناد:

ي ،الدمشق ُّي ،أبوالقاسم الصفار()523هـ .صدوق .سبق في(/51ط )2
 )9الخضر بن الحسين بن عبدان األ زد ُّ
بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز ه
) (1تاريخاإلسالم/950/2(،برقم )400
) (2تاريخدمشق )504/1(،
) (3المصدرنفسه .
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عي()236هـ .ثقة .سبق في(/51ط )7
علي ،أبوالحسن ابن أبي زروان الرب ُّ
 )3علي بن الحسن بن ّ
 )2عبد الوهاب بن الحسن الكالب ُّي ،أبوالحسين الدمشق ُّي()316هـ .ثقة .سبق في(/51ط )2
قي()302هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )5أحمد بن هعمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمش ُّ

ي ،ال هخريم ُّي)055(،هـ.صدوق صحيح الكتاب.سبق في(/51ط )6
الم ّر ُّ
 )6موسى بن عامر ،أبوعامر ه
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي( .)915ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
ثانيا تخريج األثر الرابع:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
الحكم على األثر الرابع:

فيه الخضر بن الحسين ،وموسى بن عامر ،صدوقان ،وباقي رواته ثقات؛ فخالصة الحكم :هذا األثر حسن

بهذا اإلسناد.
األثر الخامس:
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا الشريف أبوالقاسم الحسيني ،أنا رشأ بن نظيف المقرئ ،أنا الحسن بن إسماعيل المصري ،أنا أحمد

بن مروان الدينوري ،نا أبوبكر بن أبي الدنيا ،حدثنا سليمان بن أبي شيخ ،قال :سألت أبا سفيان الحميري كم
كان جند بني أمية قال " :ثال ثمائة ألف ،وخمسون ألفا من أهل الشام ،ومائة وخمسون ألفا من أهل
العراق(".)1
أول رجال السناد:

 )9الشريف علي بن إبراهيم بن العباس ،أبوالقاسم ال هحسين ُّي( ،)2النسيب( ،)3الخطيب ()522هـ( .)4ثقة.
وثقه ابن عساكر( ،)5وزاد :كان مكثرا ،والذهبي( ،)6وزاد :كان صدرا ،نبيال ،مرضيا ،محدثا ،مهيبا ،سنيا،
ممدوحا بكل لسان.

 )0رشأ بن نظيف بن ما شاءاهلل ،أبوالحسن الدمشق ُّي المقرئ ()222هـ( .)7ثقة.
وثقه الكتاني( ،)8وابن حجر( ،)9وزاد الكتاني :مأمون.

)(1تاريخدمشق )503/1(،

) (2ال ُحساينِي:بضمالحاء،وفتحالسينالمهملتين،وبعدهماالياءآخرالحروف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةلجماعةمنالعلويةالسادةنسبوا 
إلىالحسينبنعليبنأبىطالب-رضىهللاعنهما-وفيهمكثرة،ولهمشهرة(.األنسابللسمعاني/111/3،برقم )1120
)(3قالاالذهبيُّ :لقبهنسيبالدولة،وإنماخفففقيل:النسيب(.تاريخاإلسالم/112/11،برقم )541
)(4تاريخاإلسالم/112/11(،برقم )541
)(5تاريخدمشق/533/31(،برقم )3099
)(6تاريخاإلسالم/112/11(،برقم )541
)(7تاريخدمشق/131/11(،برقم)5114؛(تاريخاإلسالم/123/9،برقم )105
)(8ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/191برقم )522
)(9لسانالميزان/4-5/3(،برقم/1مناسمهعبدالرحيم) 
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ي ()310هـ( .)2ثقة قد هيخطىء.
 )3الحسن بن إسماعيل ،أبومحمد الضراب( ،)1المصر ُّ

وثقه الذهبي ،وزاد :لم تبلغنا أخباره كما في النفس ،والظاهر من حاله أنه صاحب حديث ،ومعرفته

متوسطة( ،)3وقال ابن ماكوّل :مكثر صاحب جموع( ،)4وقال ابن حجر :روى عنه الدارقطني ،وهو أكبر منه
وقدر ،وسيأتي في ترجمة الحسن بن الليث ما يقتضي أن الدارقطني ضعف الضراب( ،)5قال ابن العماد:
ا
سنا

المحدث( ،)6قلت :وقول الدارقطني الذي أشار إليه ابن حجر جاء في سياق كالمه عن إسناد حديث فيه –
راوينا -فقال" :من دون مالك في اإلسناد ضعفاء كلهم"( ،)7قلت-:وراوينا كان ممن دون مالك !-فاألمر
يقتضي تضعيفه كما قال ابن حجر ،ولكن لم يجزم أحد بذلك! ،مع توثيق الذهبي له ،وذكر السمعاني ،وابن

ماكوّل ،وابن العماد؛ ولم يضعفه أحد ،أو يتط أر إلى تضعيف الدارقطني له! الذي هو نفسه من تالميذه ،وروى

عنه.
ي(-)8صاحب كتاب المجالسة وجواهر العلم)333(-هـ( .)9ثقة.
 )2أحمد بن مروان ،أبوبكر الدينور ُّ

وثقه مسلمة بن القاسم( ،)10وزاد :كان من أروى الناس عن ابن قتيبة ،وكان على قضاء القلزم أدركته ولم
بصير بمذهب مالك( ،)11له:
ا
أكتب عنه وكان كثير الحديث ،وقال الذهبي :الفقيه ،العالمة ،المحدث ،كان

كتاب (فضائل مالك) ،وكتاب (الرد على الشافعي) ،ضعفه الدارقطني واتهمه( ،)12ومشاه غيره( ،)13وقال
السيوطي :أخذ عن القاضي إسماعيل ،وابن معين ،وغلب عليه الحديث( ،)14وروى له الضياء المقدسي
أحاديث وصحح أسانيدها( ،)15وقال ابن حجر :صرح الدارقطني في (غرائب مالك) بأنه يضع الحديث ،وروى

مرة فيها عن الحسن الضراب ،عنه ،عن إسماعيل بن إسحاق ،عن إسماعيل بن أبي أويس ،عن مالك ،عن

سمي ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة --حديث( :سبقت رحمتي غضبي) ،وقالّ :ل يصح بهذا اإلسناد

()16
قلت :قد تقبل النقاد كتابه المجالسة ،ومن
والمتهم به أحمد بن مروان وهو عندي ممن كان يضع الحديث  ،ه
المعاصرين من درس أسانيده ،وصحح ،وحسن بعضها ،وقد روى له الضياء المقدسي أحاديث ،وصححها

)(1الضارَّ اب:بفتحالضادالمعجمة،وتشديدالراء،وفيآخرهاالباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلىضاربِالدنانيروالدراهم،والمشهور 
بهذهالنسبة-:جماعةمنهم(راوينا)(.-األنسابللسمعاني/410/1،برقم )5244
)(2تاريخاإلسالم/011/1(،برقم )31
)(3سيرأعالمالنبالء/235-231/11(،برقم )491
)(4اإلكمالالبنماكوال )500/2(،
)(5لسانالميزان/190/5(،برقم )191
)(6شذراتالذهبالبنالعماد/94/3(،سنة495هـ) 
)(7لسانالميزان/531/5(،برقم )1030
)(8ال ِد ْي ان اوري:بكسرالدالالمهملة،وسكونالياءآخرالحروف،وفتحالنون،والواووفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىال ِد ْينَ َور،وهيبلدةمن 
بالدالجبلعندقرميسين(.األنسابللسمعاني/321/2،برقم )1103
)((9تاريخاإلسالم/033/0،برقم)449؛(لسانالميزان/409/1(،برقم )941
)(10لسانالميزان/409/1(،برقم )941
)(11سيرأعالمالنبالء/350/12(،برقم )549
)(12تاريخاإلسالم/033/0(،برقم )449
)(13ميزاناإلعتدال/121/1(،برقم )150
)(14حسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةللسيوطي )410/1(،
)(15األحاديثالمختارةللضياءالمقدسي/121/1(،برقم)5121؛(/531/0برقم )5193
)(16لسانالميزان/409/1(،برقم )941
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كما أسلفت ،وتوثيق مسلمة بن القاسم مقدم على كالم الدارقطني؛ ألن مسلمة قد رآه ،وان لم يرو عنه ،وأما
الدارقطني فيبعد أن يكون رآه ،وما انتقده عليه في حديث ،فلعل العهدة على بعض شيوخه- ،واهلل أعلم.-

 )5عبداهلل بن محمد بن هعبيد ،أبوبكر ابن أبي الدُّنيا القرشي()029هـ( .)1صدوق حافظ.
وثقه ابن الجوزي( ،)2والصفدي( ،)3وزاد ابن الجوزي :صدوق ،وزاد الصفدي :أحد المصنفين لألخبار والسير
وله كتب كثيرة تزيد على مائة كتاب ،وقال أبوحاتم :صدوق( ،)4وقال المزي :الحافظ( ،)5وقال الذهبي:

المحدث العالم الصدوق( ،)6وقال ابن حجر :صدوق حافظ(.)7
 )6سليمان بن أبي شيخ ،أبو ّأيوب الواسط ُّي()026هـ( .)8ثقة.
وثقه أبوداود( ،)9وابن الجوزي( ،)10وزاد :صدوق ،وقال الخطيب :كان عالما بالنسب ،والتواريخ ،وأيام الناس
وأخبارهم ،وكان صدوقا( ،)11وذكره ابن حبان في الثقات(.)12

ي ،الواسط ُّي ()020هـ( .)13صدوق(.خ ت)
 )3سعيد بن يحيى،
أبوسفيان الحمير ُّ
ه
وثقه أبوداود( ،)14والذهبي مرة( ،)15وذكره ابن حبان في الثقات( ،)16وقال الخطيب :كان صدوقا( ،)17وقال ابن
أبي شيبة :صدوق( ،)18وقال الدارقطني :متوسط الحال ليس بالقوي( ،)19وقال الذهبي مرة ثانية :صدوق

مشهور( ،)20وقال ابن قانع :واسطي صالح( ،)21وقال ابن سعد :كان شيخا ضعيفا عنده أحاديث قليلة(،)22
قلت :ذكره البخاري وسكت عنه(.)23
ه

)(1تاريخاإلسالم/011/1(،برقم )411
)(2المنتظمالبنالجوزي/431/15(،برقم )1101
)(3الوافيبالوفياتللصفدي )511/10(،
)(4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/114/2(،برقم )021
)(5تهذيبالكمال/05/11(،برقم )4235
)(6تذكرةالحفاظللذهبي/111/5(،برقم )10/32-199
)(7تقريبالتهذيب(،صفحة/451برقم )4291
)(8تاريخاإلسالم/1131/2(،برقم )514
)(9تاريخبغدادللخطيب/10/10(،برقم )3214
)(10المنتظمالبنالجوزي/431/11(،برقم )1394
) (11تاريخبغدادللخطيب/10/10(،برقم )3214
)(12الثقاتالبنحبان/503/1(،برقم )14314
)(13تاريخاإلسالم/15/2(،برقم )115
)(14تاريخبغدادللخطيب/100/10(،برقم )3115
)(15سيرأعالمالنبالء/345/9(،برقم )129
)(16الثقاتالبنحبان/512/1(،برقم )14411
)(17تاريخبغدادللخطيب/100/10(،برقم )3115
)(18إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/401/2(،برقم )5021
)(19سؤاالتالحاكمللدارقطني(،صفحة/511برقم )440
)(20ميزاناإلعتدال/241/3(،برقم )10520
)(21إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/401/2(،برقم )5021
)(22الطبقاتالكبرىالبنسعد/551/0(،برقم )4350
)(23التاريخالكبيرللبخاري/251/4(،برقم )1033
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ثانيا تخريج األثر الخامس:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
ثالثا-الحكم على األثر الخامس:-
في هذا اإلسناد ابن أبي الدنيا ،وسعيد بن يحيى صدوقان ،وباقي رواته ثقات
فخالصة الحكم :هذا األثر حسن بهذا اإلسناد.
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باب:
(ما جاء عن كعب األحبار( )1أن أهل دمشق هيعرفون في الجنة بالثياب الخضر)
األثر السادس:
وله أربعة طرق مدارها كلها على عروة بن رويم ،عن رجل مبهم ،عن كعب األحبار.
الطريق األول:
وفيه تحويلتان( :أ) ( ،ب)
وفيه تابع علي بن زيد ،علي بن مسلم ،وتابع عبداهلل بن فضيل ،نصر المقدسي.
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا أبوالحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه ،أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ،وأبومحمد عبداهلل بن

عبد الرزاق بن فضيل-ح -وأخبرنا أبوالحسن علي بن زيد السلمي ،أنا نصر بن إبراهيم ،قال :أنا أبوالحسن
محمد بن عوف بن أحمد بن عوف ،أنا أبوعلي الحسن بن منير ،أنا أبوبكر محمد بن خريم ،نا هشام ،نا
عثمان بن عالق ،عن عروة بن رويم" :أن رجال لقي كعب األحبار فسلم عليه ودعا له فسأله كعب ممن هو
قال :من أهل الشام .قال :لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألفا بغير حساب ول عذاب" .قال:
ومن هم ! قال :أهل حمص .قال :لست منهم .قال :فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بالثياب
الخضر .قال :ومن هم ! قال :أهل دمشق .قال :لست منهم .قال :فلعلك من الجند الذين هم تحت ظل عرش
الرحمن؟ قال :ومن هم ! قال :أهل أردن .قال :لست منهم .قال :فلعلك من الجند الذين ينظر اهلل إليهم في
كل يوم مرتين قال :ومن هم ! قال :أهل فلسطين .قال :نعم أنا منهم"(.)2
أول-رجال إسناد الطريق األول (أ):
مي()533هـ .ثقة ثبت .سبق في (/5ط )5
 )9علي بن المسلم بن الفتح ،أبوالحسن ُّ
السل ُّ
 )0نصر بن إبراهيم بن نصر ،أبوالفتح المقدس ُّي( ،)3الن هابلهس ُّي()212( )4هـ( .)5ثقة.
)(1قلت:فياألصلالحبر،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخدمشق)502/1،فيالحاشية،تعليقمحققتاريخدمشقعمروالعمروي .
) (2تاريخدمشق)502/1(،
ْ
) (3ال امْق ِدسِي:بفتحالميم،وسكونالقاف،وكسرالدال،والسينالمهملتين،هذهالنسبةإلىبيتال امق ِدس،وهيالبلدةالمشهورةالتيذكرهاهللا 
تعالىفيالقرآنفيغيرموضع،وفيهاالمسجداألقصى،وقبةالصحراءوالمواضعالشريفة،وكانإليهاقبلةالمسلمينسبعةعشرشهرا 
أولماقدمرسولهللا-ﷺ-المدينة(.األنسابللسمعاني/419/15،برقم)4904
) (4الانا ُبل ُسِي:بفتحالنون،وضمالباءالمنقوطةبواحدة،وضمالالم،وكسرالسينالمهملة،هذهالنسبةإلىنَابلس،وهيبلدةمنبالدفلسطين .
(األنسابللسمعاني/4/14،برقم )3040
)( (5تاريخدمشق/12/15،برقم)0125؛(تاريخاإلسالم/123/10،برقم)405
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قال الذهبي :كان إماما ،زاهدا ،قانتا ،ورعا ،كبير الشأن( ،)1وقال –أيضا :-شيخ دمشق فقيه زاهد( ،)2وقال
ابن عساكر :كان فقيها فاضال وزاهدا عامال( ،)3قال السبكي :مصنف كتاب اّلنتخاب الدمشقي وهو فيما
بلغني كبير في بضعة عشر مجلدا ،وكتاب الحجة على تارك المحجة ،وكتاب التهذيب ،وكتاب المقصود،
وكتاب الكافي ،وكتاب شرح اإلشارة التي صنفها سليم الرازي ،وسمع الحديث من جماعة وحدث كثيرا ،وأملى
مجالس ووقع لنا بعضها ،روى عنه أبوبكر الخطيب وهو من شيوخه ،وأبوالقاسم النسيب ،وأبوالفضل يحيى بن
علي ،وجمال اإلسالم أبوالحسن السلمي ،وأبو الفتح نصراهلل المصيصي ،وهما من أخص تالمذته وأخصهما به
نصر اهلل ،وأبو يعلى حمزة بن الحبوبي ،وخلق ،وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير من علم وعمل(،)4
()5
قلت :روى
وقال ابن كثير :صاحب التصانيف مع الزهادة والعبادة ،وتفقه على الفقيه سليم بن أيوب الرازي  .ه

عنه الخطيب وهو من هو! وروى عنه –أيضا -أبوالقاسم النسيب الذي قال عنه الذهبي :كان صدرا ،نبيال،

مرضيا ،ثقة ،محدثا ،مهيبا ،سنيا ،ممدوحا بكل لسان( ،)6وقلت :روى عنه –أيضا -جمال اإلسالم أبوالحسن
السلمي ،قال عنه ابن عساكر كان ثقة ،ثبتا( ،)7وقلت :لم أقف على أحد جرحه.
 )3عبداهلل بن عبدالرزاق بن فضيل ،أبومحمد الكالع ُّي ،الدمشق ُّي ()210هـ( .)8ثقة.
وثقه ابن صابر(.)9
رجال إسناد الطريق األول (ب):

مي ،الدراج ُّي
السل ُّ
 )9علي بن زيد بن علي ،أبوالحسن ه
قال ابن عساكر( ،)12وتبعه ابن منظور( ،)13وكذا قال مغلطاي( :)14كان عفيفا مستو ار ،وزاد ابن عساكر :كتبت
()10

()531هـ( .)11جائز الحديث.

عنه .قلت :ولم أقف على من جرحه.

 )0نصر بن إبراهيم بن نصر ،أبوالفتح المقدس ُّي ،الن هابلهس ُّي()212هـ .ثقة .سبق في(األثر /6ط)5
) (1تاريخاإلسالم/123/10(،برقم)405
) (2المعينفيطبقاتالمحدثين(،صفحة/134برقم)1215
) (3تاريخدمشق/12/15(،برقم)0125
) (4طبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي/421/2(،برقم)224
) (5طبقاتالشافعيةالبنكثير(،صفحة)391
) (6تاريخاإلسالم/112/11(،برقم)541
) (7المصدرنفسه/299/11(،برقم)129
) (8تاريخاإلسالم/050/10(،برقم)05؛(تاريخدمشق/430/59،برقم)4403
)( (9تاريخدمشق/430/59،برقم)4403؛وقالالذهبيُّ هو:ابنصابرأبومحمدعبدالرحمنبنأحمدبنعلي،اإلمام،المحدث،مفيد 
ً
دمشق،قالابنعساكر:سمعنابقراءتهالكثير،وكانثقةمتحرزا،توفي()211هـ.انظر(سيرأعالمالنبالء/354/19،برقم)531

جي:بفتحالدالالمهملة،والراءالمشددة،وفيآخرهاالجيم،هذهالنسبةإلىدارَّاج،وهواسملجدأبىجعفرأحمدبنمحمدبندارَّاج 
) (10الدارَّ ا ِ
جي،منأهلبغداد،رازياألصل(.األنسابللسمعاني/451/2،برقم)1201
ارَّا
د
القطانال

ِ
) (11تاريخدمشق/204/31(،برقم)3915
) (12تاريخدمشق/204/31(،برقم)3915
) (13مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)519/10(،
) (14إكمالتهذيبالكمال/452/9(،برقم)4010
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المزن ُّي( ،)1الدمشق ُّي ()239هـ( .)2ثقة مأمون.
 )3محمد بن عوف بن أحمد بن عوف ،أبوالحسن ه

وثقه الكتاني( ،)3وأبوبكر الحداد( ،)4وزاد الكتاني :كان نبيال مأمونا ،وزاد أبوالحداد :صالح ،وقال الذهبي:

اإلمام ،المحدث ،الحجة( ،)5كان يكنى قديما بأبي بكر ،فلما منعت الدولة من التكني بأبي بكر تكنى بأبي
الحسن(.)6
 )2الحسن بن منير ،أبوعلي الت هنوخ ُّي ،الدمشق ُّي ()365هـ( .)7ثقة.
وثقه الكتاني( ،)8نبيال.
لي( ،)9الدمشق ُّي ()396هـ( .)10صدوق.
 )5محمد بن هخريم ،أبوبكر العقي ُّ
قال الذهبي :اإلمام ،المحدث ،الصدوق ،مسند دمشق( ،)11وقال مرة ثانية :صدوق مشهور( ،)12وقال ابن
العماد :محدث دمشق(.)13
قي ()025هـ.ثقة ،ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )6هشام بن عمار،أبوالوليد الدمش ُّ
مشقي ()963هـ( .)14ثقة.
شي الد
ُّ
 )3عثمان بن حصن بن عال ق القهر ّ
وثقه أبو مسهر( ،)15وأبوداود( ،)16وابن منظور( ،)17وابن حجر( ،)18وزاد أبومسهر :من طلبة العلم ،وذكره ابن
حبان في الثقات( ،)19وقال أبو زرعةّ :ل بأس به(.)20
) (1الم ُْزنِي:بضمالميم،وسكونالزاي،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىم ْزن،وهيقريةمنقرىسمرقندعلىثالثةفراسخ،منها .
سمرقندهيمدينةفي أوزبكستان،وهيثانيأكبرمدنأوزباكستان.انظر(:األنسابللسمعاني/551/15،برقم)4010؛(الويكيبيديا ،
الموسوعةالحرة)
) (2تاريخاإلسالم/211/9(،برقم )51
) (3ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/109برقم)553
) (4تاريخدمشق/32/22(،برقم)1101
) (5سيرأعالمالنبالء/220/10(،برقم)411
) (6تاريخاإلسالم/211/9(،برقم)51
)( (7تاريخدمشق/490/14،برقم)1310؛(تاريخاإلسالم/549/1(،برقم)120
) (8ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/100برقم)23
) (9ال اعقِيْلي:بفتحالعينالمهملة،وكسرالقاف،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هواسمللجد(.األنسابللسمعاني/449/9،برقم 
)5019
) (10تاريخاإلسالم/414/0(،برقم)501
) (11سيرأعالمالنبالء/351/13(،برقم)542
) (12تاريخاإلسالم/414/0(،برقم)501
) (13شذراتالذهبالبنالعماد/09/3(،سنة411هـ)
)( (14تهذيبالكمال/421/19،برقم)4101؛(تاريخاإلسالم/955/3،برقم)535
) (15تاريخأبيزرعة(،صفحة)411
) (16تهذيبالكمال/421/19(،برقم)4101
) (17مختصرتاريخدمشق)09/11(،
) (18تقريبالتهذيب(،صفحة/415برقم)3321
) (19الثقاتالبنحبان/339/1(،برقم)13400
) (20تهذيبالكمال/421/19(،برقم)4101
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 )2عروة بن رويم اللخم ُّي ،أبوالقاسم الشام ُّي ،األهرهدن ُّي ()935هـ( .)1ثقة هيرسل كثيرا(.د س ق)
وثقه ابن معين( ،)2ودحيم( ،)3والنسائي(،)4وابن منظور( ،)5وزاد :كان كثير الحديث ،وذكره ابن حبان في
الثقات( ،)6وذكره البخاري وسكت عنه( ،)7وقال الدارقطنيّ :ل بأس به( ،)8وقال أبوحاتم :تابعي عامة حديثه

مراسيل ،لقى أنسا وأبا كبشة( ،)9وقال أبوحاتم أيضا :يكتب حديثه( ،)10وقال ابن حجر :صدوق يرسل
كثير(.)11
ا

درجة الطريق األول:
ضعيف؛ ألن فيه رجال مبهما.
الطريق الثاني:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

وأخبرنا أبوالقاسم الخضر بن عبداهلل ،أنا أبو عبداهلل محمد بن علي ،أنا أبومحمد عبداهلل بن الحسين الصفار،

أنا عبد الوهاب بن الحسن الكالبي ،أنا أبو الجهم أحمد بن الحسين المشغراني ،نا هشام به مثله(.)12
رجال إسناد الطريق الثاني:

زدي ،أبوالقاسم الصفار()523هـ .صدوق.سبق في(/51ط)2
 )9الخضر بن الحسين بن عبداهلل ابن عبدان األ ُّ
علي بن أحمد ،أبوعبداهلل البزُّاز الدمشق ُّي ()225هـ( .)13ثقة.
 )0محمد بن ّ
وثقه أبومحمد بن صابر(.)14
 )3عبداهلل بن الحسين ،أبومحمد الصفار( .)15لم أقف له على ترجمة.
 )2عبدالوهاب بن الحسن الكالب ُّي ،أبو الحسين الدمشق ُّي()316هـ .ثقة .سبق في(/51ط )2
) (1تهذيبالكمال/1/50(،برقم)4903
) (2تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/103برقم)145
) (3تهذيبالتهذيب/109/0(،برقم)411
) (4تهذيبالكمال/1/50(،برقم)4903
) (5مختصرتاريخدمشق)423/11(،
) (6الثقاتالبنحبان/191/2(،برقم)3219
) (7التاريخالكبيرللبخاري/44/0(،برقم)134
) (8سؤاالتالبرقانيللدارقطني(،صفحة/20برقم)314
) (9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/491/1(،برقم)5511
) (10تهذيبالكمال/1/50(،برقم)4903
) (11تقريبالتهذيب(،صفحة/419برقم)3210
) (12تاريخدمشق )502/1(،
) (13تاريخاإلسالم/220/10(،برقم)110
) (14تاريخدمشق/549/23(،برقم)1014
صَّفار(.األنسابللسمعاني ،
صفرية:ال َّ
صَّفار:بفتحالصادالمهملة،وتشديدالفاء،وفيآخرهاالراءالمهملة،يقاللمنيبيعاألوانيال ا
) (15ال َّ
/412/1برقم)5313
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 )5أحمد بن الحسين ،أبوالجهم المشغران ُّي ( )1الدمشق ُّي ()391هـ( .)2ثقة.
وثقه ابن عساكر( ،)3وابن منظور( ،)4وياقوت الحموي( ،)5وقال الذهبي :محدث دمشق( ،)6الشيخ ،العالم،
الخطيب ،الصدوق(.)7

قي()025هـ ،ثقة ،ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )6هشام بن عمار ،أبوالوليد الدمش ُّ
درجة الطريق الثاني:
ضعيف؛ ألن فيه رجال مبهما ،ولكني أتوقف فيه؛ ألن فيه عبداهلل بن الحسين الصفار لم أقف له على ترجمة.
الطريق الثالث:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أت على أبي محمد عبدالكريم بن حمزة ،عن عبدالعزيز بن أحمد ،أنا تمام بن محمد ،أنا أبوبكر أحمد بن
قر ه
عبداهلل بن البرامي ،نا أبو الحسين حامد بن أحمد بن الهيثم البلدي ،نا أبوالعباس أحمد بن حمزة بن محمد بن
هارون البصري ،نا محمد بن سنجر ،نا عبداهلل –يعني -ابن عبد القدوس ،نا سعيد بن عبدالعزيز ،عن عروة
بن رويم ،أن رجال ،به نحوه(.)8
رجال السناد:

مي الح ّداد ()506هـ .ثقة .سبق في (/5ط )5
السل ُّ
 )9عبدالكريم بن حمزة ،أبومحمد ه

شقي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ،الدم ُّ
ي()292هـ .ثقة حافظ .سبق في (/5ط )5
لي الراز ُّ
الجنيد ،أبوالقاسم البج ُّ
 )3تمام بن همحمد بن ه
()9
شقي ()329هـ( .)10جائز الحديث.
شي ،الدم ُّ
 )2أحمد بن عبداهلل ،أبوبكر ابن البرام ُّي  ،القهر ُّ

قال ابن عساكر :كان كهال يكتب الحديث( ،)11وقال الذهبي :روى عن :أبي قصي إسماعيل العذري ،وأحمد
بن علي بن سعيد القاضي ،وجماعة ،وعنه :تمام الرازي( ،)12وعبد الوهاب الكالبي( ،)13وأبوبكر بن أبي
شغرانِي:بالفتحثمالسكون،وغينمعجمة،وراء،و َم ْشغرىقريةعلىسفحجبللبنان(.معجمالبلدانلياقوت)143/2،
) (1ال ام ْ
) (2تاريخاإلسالم/421/0(،برقم)302
) (3تاريخدمشق/19/01(،برقم)9290
) (4مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)32/4(،
) (5معجمالبلدانلياقوت)143/2(،
) (6تذكرةالحفاظللذهبي/11/4(،الطبقة)11
) (7سيرأعالمالنبالء/215/13(،برقم)511
) (8تاريخدمشق)501/1(،
البرا امِي:بكسرالباءالمعجمةبواحدة،وفتحالراءالخفيفة،وبعداأللفميم.انظرالحاشةفي(:األنسابللسمعاني)151/5،
)ِ (9
) (10تاريخاإلسالم/012/0(،برقم)5
) (11تاريخدمشق/540/01(،برقم)9112
) (12قالت:تمامالرازيثقةحافظ،سبقمعنافي(/1ط)1
ٌ
عبدالوهابالكالبيثقة ،سبقمعنافي(/10ط)3
) (13قلت:
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الحديد( ،)1وغيرهم( .)2قلت :روى عنه ثالثة من الثقات ،وذكره ابن عساكر والذهبي وسكتا عنه ،ولم أقف على
من جرحه.
دي( .)3لم أقف له على ترجمة.
 )5حامد بن أحمد بن الهيثم ،أبوالحسين البل ُّ

ي .لم أقف له على ترجمة.
 )6أحمد بن حمزة بن محمد بن هارون ،أبوالعباس البصر ُّ
الجرجاني-صاحب المسند)052( -هـ( .)4جائز الحديث.
 )3محمد بن سنجر أبوعبداهلل ه

قال الذهبي :سمع أبا نعيم وطبقته( ،)5قال السيوطي :الحافظ( ،)6وقال الزركلي :من رجال الحديث ،ولد
بجرجان ،وأقام مدة في البصرة ،ثم سكن قرية (قطابة) بمصر .له (مسند) في عشرين جزءا(.)7

ي ()022هـ( .)9ضعيف(.ت)
ي( ،)8الراز ُّ
 )2عبداهلل بن عبدالقه ّدوس التميم ُّي ،السعد ُّ

وثقه محمد بن عيسى( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات( ،)11وقال المزي :استشهد به البخاري( ،)12وقال

البخاري :هو في األصل صدوق ،إّل إنه يروي عن أقوام ضعاف( ،)13وقال ابن عدي :عامة ما يرويه في
فضائل أهل البيت( ،)14وقال ابن معين :ليس بشيء ،رافضي خبيث( ،)15وقال أبو أحمد الحاكم :في حديثه

بعض المناكير( ،)16وقال العقيلي :عبداهلل بن داهر رافضي خبيث ،عن عبداهلل بن عبدالقدوس ،أشر منه،

،كالهما رافضيان( ،)17وقال أبو جعفر الجمال :لم يكن عبداهلل بن عبد القدوس بشئ ،كان يسخر منه ،يشبه
المجنون ،يصيح الصبيان في أثره( ،)18وقال أبوداود ،والنسائي :ضعيف الحديث ،وزاد أبوداود :كان يرمى
بالرفض( ،)19وقال النسائي في موضع أخر :ليس بثقة( ،)20وقال الدارقطني :ضعيف(.)21
انثقةمأمو ًنا،أعرفه.توفي()409هـ.انظر(:تاريخاإلسالم /11/9،
) (1قالاالذهبيُّ
:أبوبكربنأبيالحديدكانمسندوقته،وقالالكتاني :اك ا
ا
برقم)112
) (2تاريخاإلسالم/012/0(،برقم)5
) (3ال اب الدي:بفتحالباءالمنقوطةبواحدة،والالم،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىموضعين،أحدهماال اب الد:اسمبلدةتقاربالموصل ،
يُقاللهابَلَد الحطب،والثانيمنسوبإلىبلدالكرج،التيبناهاأبودلف،وسماهاال اب الد،وأهلهاينتسبونبهذهالنسبة(.األنسابللسمعاني ،
/401/5برقم)219؛قلت:لمأقفعلىمرجحيعيننيعلىتحديد(راوينا)منأيمنهما!وهللاالمستعان.
)( (4حسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةللسيوطي/431/1،برقم)41؛(تاريخجرجانألبيالقاسمالجرجاني،صفحة/409برقم 
 )144
) (5العبرللذهبي )401/1(،
) (6حسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةللسيوطي/431/1(،برقم )41
) (7األعالمللزركلي/554/1(،نحو510هـ) 
) (8السَّعْ دي:بفتحالسين،وسكونالعين،وفيآخرهاالدالالمهمالت،هذهالنسبةإلىعدةقبائل(.األنسابللسمعاني/141/0،برقم )5094
) (9تهذيبالكمال/535/12(،برقم )4490
) (10الكاملالبنعدي/451/2(،برقم )1001
) (11الثقاتالبنحبان/31/0(،برقم )1930
) (12تهذيبالكمال/535/12(،برقم )4490
) (13إكمالتهذيبالكمال/34/1(،برقم)4033؛قلت:ولمأقفعلىقولالبخاريهذافيتاريخه،وقدترجملهفيه!.انظر(:التاريخالكبير 
للبخاري/131/2،برقم )353
) (14الكاملالبنعدي/451/2(،برقم )1001
) (15العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/101/5(،برقم)4121؛قلت:ويراجعصفحة()34لمزيدمعرفةالرافضيمنقولابنحجر .
) (16إكمالتهذيبالكمال/34/1(،برقم )4033
) (17الضعفاءالكبيرللعقيلي/520/5(،برقم)103؛وانظرترجمتهفيضعفاءالعقيليفي(/509/5برقم )134
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/103/2(،برقم )309
) (19تهذيبالكمال/535/12(،برقم )4490
) (20الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/11برقم )451
) (21إكمالتهذيبالكمال/34/1(،برقم)4033؛قلت:ولمأقفعلىقولالبخاريهذافيتاريخه،وقدترجملهفيه!.انظر(:التاريخالكبير 
للبخاري/131/2،برقم )353
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شقي()963هـ .ثقة إمام لكنه اختلط بآخره والظاهر أنه لم
 )1سعيد بن عبدالعزيز ،أبومحمد الت هنوخ ُّي ،الدم ُّ
يحدث بعد اختالطه .سبق في الحديث()9

كثير .سبق في(األثر)6
 )92عروة بن رويم اللخم ُّي ،أبوالقاسم الشام ُّي ،األهرهدن ُّي()935هـ .ثقة هيرسل ا
درجة الطريق الثالث:

توقفت عن الحكم على هذا اإلسناد ألن فيه حامدا البلدي ،وأحمد البصري ،لم أقف لهما على جرح وّل تعديل.

وفيه عبداهلل بن عبد القدوس ضعيف ،وسعيد بن عبدالعزيز ثقة إمام لكنه اختلط بآخره والظاهر أنه لم يحدث
كثير ،عالوة على وجود الرجل المبهم.
بعد اختالطه ،وعروة بن رويم ثقة يرسل ا
الطريق الرابع:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أ ّنبأنا أبوالقاسم علي بن إبراهيم بن العباس الخطيب ،وأبوالوحش سبيع بن المسلم بن قيراط المقرئ ،وأبومحمد

هبة اهلل بن أحمد األكفاني ،وعبداهلل بن أحمد بن السمرقندي ،وأبو تراب حيدرة بن أحمد( )1األنصاري ،قالوا :نا

عبدالعزيز بن أحمد ،أنا أبوالحسين أحمد بن علي بن محمد الدوّلبي الخالل البغدادي ،بدمشق أنا أبومحمد
عبداهلل بن محمد بن عبدالغفار بن ذكوان البعلبكي ،أنا أبو يعقوب إسحاق بن عمار بن جش بن محمد بن

حبش ،بالمصيصة أنا أبوبكر محمد بن إبراهيم بن مهدي المصيصي ،أنا عبداهلل بن محمد بن ربيعة القدامي،
حدثني عروة بن رويم ،عن كعب ،أن رجال ،نحوه(.)2

رجال السناد:

 )9الشريف علي بن إبراهيم بن العباس ،أبوالقاسم النسيب ،الخطيب()522هـ .ثقة.سبق في (األثر)1
شقي()522هـ( .)3ثقة.
سبيع بن المسلم بن قيراط ،أبوالوحش المقرئ ،الدم ُّ
 )0ه
وثقه ابن عساكر(.)4

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )3هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
دي ()596هـ( .)5ثقة حافظ.
 )2عبداهلل بن أحمد بن عمر ،أبومحمد السمرقن ُّ

وثقه السلفي( ،)6وابن عساكر( ،)7والذهبي( ،)8وزاد السلفي :كان فاضال عالما ،وزاد الذهبي :عني بالحديث،

وكان يفهم كثي ار منه ،مع دين واتقان ،وخرج لنفسه –معجما -في ثمانية أجزاء ،وحدث بشيء كثير ،وقال ابن
) (1قلت:فياألصلعلي،والصحيحماأثبته.انظر(:تاريخدمشق/401/12،برقم)1133؛(تاريخاإلسالم/00/11،برقم )134
) (2تاريخدمشق )501/1(،
)(3تاريخاإلسالم/115/11(،برقم )550
)(4تاريخدمشق/149/50(،برقم )5490
)(5تاريخاإلسالم/525/11(،برقم )554
)(6سيرأعالمالنبالء/312/19(،برقم )519
)(7تاريخدمشق/31/50(،برقم )4121
)(8تاريخاإلسالم/525/11(،برقم )554
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النجار :كان أبومحمد يكتب مليحا ،ويضبط صحيحا ،كان موصوفا بالحفظ( ،)1وقال عبدالغافر بن إسماعيل:
هو شاب حافظ ،بالغ في الحفظ ،حديد الخاطر ،خفيف الروح ،لطيف المحاورة ،كان حافظ وقته( ،)2وقال ابن

الجوزي :صحيح النقل كثير الضبط ،ذا فهم ومعرفة(.)3
شقي ،المقرئ ()526هـ( .)4لم أقف له على جرح ول تعديل.
 )5حيدرة بن أحمد ،أبوتراب األ نصار ُّ
ي ،الدم ُّ

مكثر من السماع( ،)5وقال الذهبي :وهو أقدم
ا
قال ابن عساكر :سمعت منه جزءا واحدا من تاريخ بغداد ،وكان

شيخ ّلبن عساكر موتا(.)6
بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ  .ثقة متقن .سبق في (/5ط )5
 )6عبدالعزيز ه

 )3أحمد بن علي بن محمد ،أبوالحسين ُّ
ي( .)8لم أقف له على جرح ول تعديل.
ولبي( )7الخال هل ،البغداذ ُّ
الد ُّ
قال ابن عساكر :روى عنه أبوالقاسم الحنائي ،وعبدالعزيز الكتاني ،وقال :لم يخرج الكتاني عنه في معجم
شيوخه شيئا(.)9
بكي ()323هـ(.)10أتوقف عن الحكم عليه.
 )2عبداهلل بن محمد بن عبدالغفار بن ذكوان ،أبومحمد البعل ُّ
قال الكتاني :تكلموا فيه( ،)11وكذا قال عنه الذهبي( ،)12وأقره ابن حجر( ،)13وقال تمام الرازي :كهل أريته في
مجلس ابن حذلم( ،)14وقال ابن عساكر :الوليد بن بكر أبوالعباس اّلندلسي( ،)15تمام بن محمد( ،)16وأبوالحسن
()17
قلت :روى عنه ثلة من الثقات ،ولم أقف
ابن السمسار ،وأحمد بن الحسن الطيان ،وأبومحمد بن أبي نصر  ،ه

على ماهية الكالم الذي تكلموا عليه فيه! وألي سبب تكلموا فيه!.

صي .لم أقف له على جرح ول تعديل.
 )1إسحاق بن عمار بن جش بن محمد بن حبش ،أبويعقوب المصي ُّ
قال ابن العديم :شيخ المصيصة وأميرها(.)18
)(1المستفادمنتاريخبغدادللدمياطي/101/51(،برقم )93
)(2تاريخاإلسالم/525/11(،برقم )554
)(3المنتظمالبنالجوزي/511/10(،برقم )4910
)(4تاريخاإلسالم/00/11(،برقم )134
)(5تاريخدمشق/401/12(،برقم )1133
)(6تاريخاإلسالم/00/11(،برقم )134
)(7الدُّوالبي:بضمالدالالمهملة،وفيآخرهاالباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلىالدُّوالب،والصحيحفيهذهالنسبةفتحالدال،ولكن 
الناسيضمونها،وهذهالنسبةإلىعملهأوإلىمنكانلهالدُّوالب(.األنسابللسمعاني/311/2،برقم )1149
)(8تاريخدمشق/19/2(،برقم )41
)(9المصدرنفسه .
)((10تاريخدمشق/520/45،برقم)4210؛(تاريخاإلسالم/310/1(،برقم )350
)(11ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/114برقم )00
)(12تاريخاإلسالم/310/1(،برقم )350
)(13لسانالميزان/425/4(،برقم )1351
)(14تاريخدمشق/520/45(،برقم )4210
)(15قالالخطيب-:أبوالعباساألندلسي-ثقةكثيرالسماع.وقالالذهبي:توفي()495هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/051/1،برقم )03
)(16قلت:تمامبنمحمدالرازيثقةحافظ.سبقمعنافي(/1ط )1
)(17المصدرنفسه.قلت:أابومُحمدبنُ أابيالنصرال اتمِيمِيُّ ()350هـ.ثقة.سبقفي(/1ط )1
)(18بغيةالطلبفيتاريخحلبالبنالعديم )1390/4(،
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()1
صي ()092هـ( .)2ضعيف.
 )92عبداهلل بن محمد بن ربيعة ،أبومحمد القهدام ُّي  ،المصي ُّ
قال الحاكم :يروي عن مالك بن أنس أحاديث موضوعة( ،)3وقال ابن حبانّ :ل يحل ذكره في الكتب إّل على

سبيل اّلعتبار( ،)4وقال الذهبي :أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب ،ضعفه ابن عدي وغيره ( ،)5وقال ابن

حجر مرة :ضعيف( ،)6وقال السمعاني :في األنساب كان يقلب األخبار ّل يحتج به( ،)7وقال ابن عبد البر:

روى عن مالك أشياء انفرد بها ،لم يتابع عليها( ،)8قال ابن عدي :عامة حديثه عن مالك وعن غيره ،غير

محفوظة ،وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها ولم أر للمتقدمين فيه كالما فأذكره( ،)9وقال
ابن حجر :قد ضعفه الدارقطني في غرائب مالك في مواضع بعبارات مختلفة مرة قال ضعيف ومرة قال غيره

أثبت منه( ،)10وقال الخليللي :يروي عن مالك وهو ضعيف  ,يأتي بالمناكير ،أخذ أحاديث الضعفاء من
أصحاب الزهري فرواها عن مالك( ،)11وقال أبونعيم األصبهاني :روى المناكير(.)12
كثير .سبق في(األثر /6ط)5
 )99عروة بن رويم اللخم ُّي ،أبوالقاسم الشام ُّي ،األهرهدن ُّي()935هـ .ثقة هيرسل ا
درجة الطريق الرابع:
توقفت عن الحكم عليه ،ألن فيه حيدرة األنصاري ،وأحمد الدوّلبي ،واسحاق بن عمار ،لم أقف لهم على جرح

وّل تعديل ،وفيه عبداهلل البعلبكي توقفت عن الحكم عليه ،وفيه عبداهلل القدامي ضعيف ،وفيه عروة بن رويم

ثقة يرسل كثيرا.

ثانيا-تخريج األثر السادس:
أخرجه السمعاني( ،)13ومن طريقه ابن عساكر( ،)14عن الخضر بن الحسين األزدي ،بسنده عن هشام بن
عمار به نحوه ،وأخرجه ابن عساكر ،عن عبدالكريم بن حمزة( ،)15وعن علي بن إبراهيم الخطيب( ،)16من

طريق عروة بن رويم به نحوه.

)(1القُداامِي:بضمالقاف،وفتحالدالالمهملة،وفيآخرهاميمبعداأللف،هذهالنسبةإلىقُداامة،والمشهوربالنسبةإليها(راوينا)(.األنساب 
للسمعاني/421/10،برقم )4100
)(2تاريخاإلسالم/105/2(،برقم )550
)(3لسانالميزان/443/4(،برقم )1415
)(4تاريخاإلسالم/105/2(،برقم )550
)(5ميزاناإلعتدال/311/5(،برقم )3233
)(6اإلصابةالبنحجر/540-559/1(،برقم )105
)(7األنسابللسمعاني/421/10(،برقم )4100
)(8ميزاناإلعتدال/311/5(،برقم )3233
)(9الكاملالبنعدي/351/2(،برقم )1095
)(10لسانالميزان/443/4(،برقم )1415
)(11اإلرشادللخليلي )510/1(،
)(12لسانالميزان/443/4(،برقم )1415
)(13فضائلالشامللسمعاني(،صفحة/24برقم )51
)(14تاريخدمشق )502/1(،
)(15المصدرنفسه )501/1(،
)(16المصدرنفسه .
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الحكم على األثر السادس:
كما أسلفت لهذا األثر أربعة طرق ،فالطريق األول رواته ثقات غير أن عروة بن رويم ثقة يرسل كثيرا ،وقد
أرسل عن كعب األحبار ففيه انقطاع بينهما ،حيث أن كعب األحبار متوفى()34هـ وعروة ()531هـ ،والطريق
الثاني توقفت فيه ألن من رواته عبداهلل بن الحسين الصفار لم أقف له على ترجمة ،وكذا الطريق الثالث فيه
حامد البلدي ،وأحمد البصري لم أقف لهما على جرح وّل تعديل ،وعلى كل أحواله هو ضعيف ألن فيه عبداهلل
بن عبد القدوس ضعيف ،والطريق الرابع توقفت في الحكم عليه -أيضا -ألن فيه حيدرة األنصاري ،وأحمد
الدوّلبي ،واسحاق بن عمار ،لم أقف لهم على جرح وّل تعديل ،وفيه عبداهلل البعلبكي توقفت عن الحكم عليه،
وهو ضعيف على كل حال ألن من رواته عبداهلل القدامي ضعيف ،والرجل المبهم في القصة قد سماه ابن
عساكر( ،)1فهو مالك الخيثمي متوفى()61هـ.
فخالصة الحكم :على األثر السادس :ضعيف.

)(1تاريخدمشق )500/1(،
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باب:
ويقبل بقلوبهم إلى السالم
دعاء النبي–ﷺ -ألهل الشام بأن يهديهم اهلل ه
الحديث الحادي عشر:
وله خمسة طرق ،الطرق األربع األخيرة مدارها علي بن بحر القطان ،عن هشام بن يوسف عن معمر عن
ثابت وسليمان التيمي ،عن أنس ،--والطريق األول عن علي بن مسلم من طريق قتادة عن أنس.--

الطريق األول:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
أخبرنا أبوالحسن علي بن المسلم بن الفتح الفقيه ،نا عبدالعزيز بن أحمد الكتاني ،أنا أبومحمد بن أبي نصر،
أنا أبوالميمون عبدالرحمن بن عبداهلل ،نا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو ،نا محمد بن بكار ،نا سعيد بن
بشير ،عن قتادة ،عن أنس --أن رسول اهلل–ﷺ -نظر نحو الشام فقال( :-اللهم أقبل بقلوبهم) -ثم
نظر نحو اليمن فقال( :-اللهم أقبل بقلوبهم) -ثم نظر نحو العراق فقال(:-اللهم أقبل بقلوبهم) -ثم قال:-

(اللهم بارك لنا في ثمرة أرضنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا)(.)1
رجال السناد:
مي ()533هـ .ثقة ثبت .سبق في (/5ط )5
 )9علي بن المسلم بن الفتح ،أبوالحسن ُّ
السل ُّ
اني ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكت ُّ
 )3عبدالرحمن بن عثمان ،أبومحمد بن أبي النصر التميم ُّي ()202هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
شقي ()323هـ( .)2ثقة مأمون.
لي الدم ُّ
 )2عبدالرحمن بن عبداهلل ،أبوالميمون البج ُّ
وثقه الكتاني( ،)3والذهبي( ،)4وزاد الكتاني :نبيل مأمون ،وزاد الذهبي :وكان أديبا شاعرا ،مأمونا ،وقال
أبوالحسين الرازي :كان شيخا جليال من معدلي دمشق(.)5

شقي()029هـ( .)6ثقة حافظ(.د)
 )5عبدالرحمن بن عمرو ،أبوزرعة الدم ُّ
متفق على توثيقه.

)(1تاريخدمشق )501/1(،
)((2تاريخاإلسالم/124/0،برقم)511؛(تاريخدمشق/20/42،برقم )4121
) (3ذيلذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/01برقم )13
) (4سيرأعالمالنبالء/244/12(،برقم )410
) (5تاريخدمشق/20/42(،برقم )4121
) (6سيرأعالمالنبالء/411/14(،برقم )131
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شقي ()002هـ( .)1صدوق(.د ت س)
لي الدم ُّ
 )6محمد بن ب ّكار بن بالل ،أبوعبداهلل العام ُّ
وثقه ابن حجر مرة( ،)2وذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال أبوحاتم( ،)4وابن حجر( :)5صدوق ،قال ابن
منظور :وثقوه( ،)6وقال عبداهلل بن أحمد :كان أبي ّل يرى بالكتاب عن هؤّلء الشيوخ بأسا وكان يرضاهم وقد

حدثنا عن بعضهم منهم محمد بن بكار( ،)7وقال الذهبي :مفتي دمشق ،وقاضيها ،اإلمام ،المحدث(.)8
شقي ()962هـ ( .)9صدوق فيه لين)2(.
ي ،البصر ُّ
 )3سعيد بن بشير ،أبوعبدالرحمن األ زد ُّ
ي ،الدم ُّ
وثقه دحيم( ،)10قال الذهبي :كان من أوعية العلم( ،)11وقال دحيم مرة :يوثقونه ،كان حافظا( ،)12وقال الحاكم:
اختلفت األقاويل فيه( ،)13وقال سفيان بن عيينة :كان حافظا( ،)14وقال أبومسهر :لم يكن في بلدنا أحد أحفظ
منه ،وهو منكر الحديث( ،)15وقال أبوحاتم مرة :محله الصدق ،قلت ألحمد بن صالح :كيف هذه الكثرة له عن
قتادة؟ قال :كان أبوه شريك أبي عروبة ،فأقدم ابنه سعيدا البصرة ،فبقي بها يطلب الحديث مع سعيد بن أبي
عروبة( ،)16وقال ابن سعد :كان قدريا( ،)17وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالقوي( ،)18وقال شعبة :ذاك صدوق
اللسان ( ،)19وقال أحمد :ضعيف( ،)20كان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه( ،)21وقال ابن أبي حاتم :سمعت أبي
ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء ،وقال :يحول منه( ،)22وقال البخاري :يتكلمون في حفظه ،وهو
يحتمل( ،)23وقال ابن معين :ضعيف( .)24وقال ابن أبي حاتم :سمعت على بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت

) (1تاريخاإلسالم/344/2(،برقم )434
) (2موافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصرالبنحجر )421/1(،
) (3الثقاتالبنحبان/10/9(،برقم )12115
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/511/0(،برقم )1104
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/319برقم )2020
) (6مختصرتاريخدمشقالبنمنظور )39/55(،
) (7العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/104/5(،برقم )1009
) (8سيرأعالمالنبالء/113/11(،برقم )41
) (9تهذيبالكمال/431/10(،برقم )5534
) (10تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/20برقم )32
) (11تاريخاإلسالم/404/3(،برقم )140
) (12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )50
) (13تهذيبالكمال/431/10(،برقم )5534
) (14الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/42/1(،بابماذكرمنمعرفةابنعيينةبالعلموكالمهفيرواةالعلموناقليه) 
) (15تاريخاإلسالم/404/3(،برقم )140
) (16الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )50
) (17الطبقاتالكبرىالبنسعد/453/0(،برقم )4913
) (18تاريخاإلسالم/404/3(،برقم )140
) (19تاريخأبيزرعةالدمشقي(،صفحة)499؛قلت:ووقعتفيتهذيبالكمال-صدوقالحديث.-انظر(:تهذيبالكمال/431/10(،برقم 
 )5534
) (20الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )50
) (21تهذيبالكمال/431/10(،برقم )5534
) (22الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )50
) (23التاريخالكبيرللبخاري/310/4(،برقم)1259؛قلت:لمأقفعلىزيادةالبخاري–وهويحتمل-فيتاريخه،ولكنأثبتهاالمزي .
انظر(:تهذيبالكمال/431/10(،برقم )5534
) (24تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/20برقم )33
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ابن نمير يقول :سعيد بن بشير منكر الحديث ،ليس بشئ ،ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتادة المنكرات(،)1
وقال النسائي :ضعيف( ،)2وقال ابن حجر مرة :ضعيف( ،)3وقال –أيضا :-صدوق فيه لين( ،)4قال أبوزرعة:
سمعت أبا مسهر يقول :أتينا سعيد بن بشير أنا ومحمد بن شعيب ،فقالّ :ل واهلل ّل أقول :إن اهلل قدر الشر،
ويعذب عليه ،ثم قال :أستغفر اهلل أردت الخير ،فوقعت في الشر ،قال أبو مسهر :إنه اعتذر من كلمته،
فاستغفر ،وحمل عنه ،وقال أبو زرعة :وسألت عبدالرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك ،في سعيد بن بشير،
فقال :يوثقونه ،كان حافظا ،وقال أبو زرعة :وقلت لمحمد بن عثمان ،أبي الجماهر :أكان سعيد بن بشير
قدريا؟ قال :معاذ اهلل( ،)5وقال أبو زرعة :سألت أحمد ،عن سعيد بن بشير فقال :أنتم أعلم به ،قد روى عنه
أصحابنا وكيع واألشيب( ،)6وقال ابن عديّ :ل أرى بما يروي عن سعيد بن بشير بأسا ،ولعله يهم في الشئ
بعد الشئ ويغلط ،والغالب على حديثه اّلستقامة ،والغالب عليه الصدق(.)7
وسي()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في()3
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )2قتادةه ه
درجة الطريق األول:
ضعيف؛ ألن فيه انقطاعا بين قتادة وأنس--فقتادة لم يصرح بالسماع .عالوة أن فيه سعيد بن بشير صدوق

فيه لين.

الطريق الثاني:

رواه ابن عساكر عن العالف إجازة ،ثم رواه عنه بواسطة البلخي.

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

أخبرنا به أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن يعقوب العالف –إجازة ،-وحدثني عنه أبوعبداهلل

الحسين بن محمد بن خسروا البلخي ،أنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي المقرئ -،سنة
سبع عشرة وأربعمائة -أنا أبواسحاق إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن مهران القرميسيني -بالموصل -نا إسحاق
ابن خالويه ،نا علي بن بحر ،نا هشام بن يوسف ،أنا معمر ،أنا ثابت وسليمان التيمي ،عن أنس --به
نحوه(.)8
) (1الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/1/3(،برقم )50
) (2الضعفاءوالمجروحينللنسائي(،صفحة/25برقم )510
) (3تقريبالتهذيب(،صفحة/543برقم )5501
) (4موافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصرالبنحجر )421/1(،
) (5تاريخأبيزرعة(،صفحة )499
) (6المصدرنفسه(،صفحة )230
) (7الكاملالبنعدي/315/3(،برقم )102
) (8تاريخدمشق )501/1(،
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رجال الطريق الثاني:
فيه تابع سليمان بن طرخان ،ثابت بن أسلم البناني ،فرووه عن أنس--

ي()506ه( .)2لين الحديث ويرى العتزال.
 )9الحسين بن محمد ،أبوعبداهلل البلخ ُّي( ،)1البغداد ُّ
قال ابن النجار :فقيه أهل العراق ببغداد في وقته( ،)3وقال الذهبي :المحدث ،العالم ،مفيد أهل بغداد( ،)4مكثر،
كان معتزليا( ،)5وقال ابن حجر :هو الذي جمع مسند اإلمام أبي حنيفة وأتى فيه بعجائب( ،)6وقال ابن

السمعاني :سألت أبا القاسم الحافظ-ابن عساكر -عنه فقال :ما كان يعرف شيئا ،وسألت ابن ناصر عنه
فقال :كان يذهب إلى اّلعتزال ،وكان حاطب ليل ،يسمع من كل أحد( ،)7وكان فيه لين(.)8

 )0علي بن محمد بن علي بن يوسف بن يعقوب ،أبوالحسن العالف()525( )9هـ( .)10ثق هة.

وثقه الذهبي( ،)11وزاد :مسند العراق ،وقال ابن الجوزي :كان سماعه صحيحا( ،)12وقال السمعاني :كانت له

طريقة جميلة وشاكلة حميدة وخصال مرضية(.)13
امي( ،)14المقرئ()293هـ( .)15ثقة.
 )3علي بن أحمد بن عمر بن حفص ،أبوالحسن الحم ُّ

وثقه ابن ماكوّل( ،)16وقال الخطيب :كتبنا عنه ،وكان صادقا دينا فاضال حسن اّلعتقاد( ،)17وقال السمعاني:

مقرئ أهل بغداد ومحدثهم في عصره(.)18

 )2إبراهيم بن أحمد بن الحسن بن مهران ،أبوأسحاق القرميسين ُّي
وثقه الخطيب( ،)21وزاد :صالح.

()19

()352هـ( .)20ثقة.

) (1ال اب ْلخِي:بفتحالباءالموحدة،وسكونالالم،وفيآخرهاالخاءالمعجمة،هذهالنسبةإلىبلدةمنبالدخراسانيقاللهابَ ْلخ(.األنساب 
للسمعاني/404/5،برقم )211
) (2تاريخاإلسالم/331/11(،برقم )113
) (3الطبقاتالسنيةفيتراجمالحنفيةلتقيالدينالتميمي(،صفحة/521برقم )001
) (4سيرأعالمالنبالء/295/19(،برقم )435
) (5ميزاناإلعتدال/230/1(،برقم )5022
) (6لسانالميزان/500/4(،برقم )5101
) (7تاريخاإلسالم/331/11(،برقم )113
) (8لسانالميزان/500/4(،برقم )5101
) (9الع َّاالف:بفتحالعينالمهملة،وتشديدالالمألف،وفيآخرهاالفاء،هذهاللفظةلمنيبيععالفالدوابأويجمعهمنالصحاري 
ويبيعه(.األنسابللسمعاني/311/9،برقم )5130
) (10تاريخاإلسالم/29/11(،برقم )111
) (11سيرأعالمالنبالء/535/19(،برقم )120
) (12المنتظمالبنالجوزي/153/10(،برقم )4090
) (13األنسابللسمعاني/311-311/9(،برقم )5130
) (14الحا مَّامي:بفتحالحاءالمهملة،وتشديدالميم،هذهالنسبةإلىالحا مَّامالذييغتسلفيهالناسويتنظفون(.األنسابللسمعاني/545/3،برقم 
 )1501
) (15تاريخاإلسالم/512/9(،برقم )404
) (16اإلكمالالبنماكوال )519/4(،
) (17تاريخبغدادللخطيب/545/14(،برقم )1109
) (18األنسابللسمعاني/545/3(،برقم )1501
) (19القِرْ ِميْسِ ْينِي:بكسرالقاف،وسكونالراء،وكسرالميم،ثمالسينالمهملةالمكسورةبينالياءينالساكنتينآخرالحروف،وفيآخرها 
النون،هذهالنسبةإلىقِرْ ِم ْي ِسين،وهيبلدةجبالالعراق،يقاللها-كرمانشاهان.-وكرمانشاهأوكرماشانهيمدينة إيرانيةوتبعدعن 
العاصمة طهرانحوالي252كمباتجاهالغرب.انظر(:األنسابللسمعاني/411/10،برقم)4514؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (20تاريخاإلسالم/154/1(،برقم )531
) (21تاريخبغدادللخطيب/204/1(،برقم )5990
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ي( ،)1الواسط ُّي()322هـ( .)2ثقة.
 )5إسحاق بن خالويه ،أبويعقوب البابسير ُّ
وثقه الدارقطني(.)3

ي ()032هـ( .)4ثقة مأمون(.د ت)
 )6علي بن بحر بن بري ،أبوالحسن القطان ،البغداد ُّ

وثقه ابن معين( ،)5وأحمد( ،)6والعجلي( ،)7وأبوحاتم( ،)8والدارقطني( ،)9والحاكم( ،)10وأبومحمد بن األخضر(،)11
وزاد الحاكم :مأمون ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :كان من أقران أحمد بن حنبل -رحمه اهلل -في

الفضل والصالح (.)12

اني()913هـ( .)13ثقة ثبت.خ()2
 )3هشام بن يوسف ،أبوعبدالرحمن الصنع ُّ

وثقه ابن معين مرة( ،)14وأبوحاتم( ،)15وزاد أبوحاتم :متقن ،وقال ابن معين مرة ثانية :كان رجال له نبل(،)16

وقال أبو زرعة :هشام أصح اليمانيين كتابا( ،)17وقال الذهبي :قاضي صنعاء وعالمها( ،)18وقال مرة  :اإلمام،
الثبت ،قاضي صنعاء اليمن ،وفقيهها ،أبوعبدالرحمن ،من أقران عبد الرزاق ،لكنه أجل وأتقن ،مع قدم موته،

فهو ممن يذكر مع معن بن عيسى ،وعبدالرحمن بن مهدي ،وقال عبد الرزاق :إن حدثكم القاضي فال عليكم
أن ّل تكتبوا عن غيره(.)19

اني()953هـ( .)20ثقة ثبت إل أن في روايته عن ثابت
ي ،البصر ُّ
 )2معمر بن راشد ،أبوعروة األ زد ُّ
ي ،الصنع ُّ
البناني واألعمش ،وهشام ابن عروة ،وعاصم بن أبي النجود شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة(.ع)
ه
قلت :مجمع عليه أنه ثقة ثبت ،ولكن قال بعضهم أن في روايته عن ثابت ،واألعمش ،وهشام ابن عروة،

شيئا ،وكذا فيما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط .فقد قال ابن معين :معمر عن ثابت -البناني-ضعيف(،)21
يري:باأللفبينالباءينثانىالحروف،وكسرالسينالمهملة،والراءبينالياءينآخرالحروف،هذهالنسبةإلىباب ِسيروهيقرية 
) (1البابسِ ِ
منقرىواسط،وقيلمنقرىاألهواز.واألهوازاليومتقعجنوبغربإيران.انظر(:األنسابللسمعاني/2/5،برقم )590
) (2تاريخاإلسالم/911/1(،برقم )155
) (3سؤاالتحمزةالسهميللدارقطني(،صفحة/101برقم )111
) (4تاريخاإلسالم/112/2(،برقم )513
) (5تاريخبغدادللخطيب/511/14(،برقم )1124
) (6تهذيبالكمال/452/50(،برقم )3050
) (7تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/433برقم )1101
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم(/101/1برقم )912
) (9سؤاالتحمزةالسهميللدارقطني(،صفحة/101برقم )111
) (10إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/509/9(،برقم )4034
) (11المصدرنفسه/509/9(،برقم)4034؛قالالذهبيهو:عبدالعزيزبنأبينصرمحمودبنالمبارك،الحافظأبومحمدابناألخضر 
الجنابذي،وكانثقةصالحاديناعفيفا،توفى()111هـ(.تاريخاإلسالم/411/14،برقم )54
) (12الثقاتالبنحبان/311/1(،برقم )13319
) (13تاريخاإلسالم/1550/3(،برقم )440
) (14الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/00/9(،برقم )501
) (15المصدرنفسه .
) (16تاريخاإلسالم/1550/3(،برقم )440
) (17سيرأعالمالنبالء/210/9(،برقم )551
) (18تاريخاإلسالم/1550/3(،برقم )440
) (19تاريخاإلسالم/1550/3(،برقم )440
)) (20تهذيبالكمال/404/51،برقم)1103؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/522/1،برقم )1112
) (21تهذيبالتهذيب/534/10(،برقم )349
111

وقال ابن معين –أيضا :-إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إّل عن الزهري ،وابن طاوس ،فإنه حديثه

عنهما مستقيم ،فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فال ،وما عمل في حديث األعمش شيئا ،وقال ابن معين –

أيضا :-وحديث معمر عن عاصم بن أبي النجود ،وهشام بن عروة ،وهذا الضرب مضطرب كثير األوهام(،)1
وقال أبوحاتم :ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط( ،)2وقال الفسوي :سئل –أحمد -عما روى معمر عن

ثابت؟ فقال :ما أحسن حديثه .ثم قال :حماد بن سلمة أحب إلي ليس أحد في ثابت مثل حماد بن سلمة(،)3
وقال ابن حجر :ثقة ثبت فاضل إّل أن في روايته عن ثابت واألعمش ،وهشام ابن عروة ،شيئا وكذا فيما

حدث به بالبصرة( ،)4قلت :فند هذه اّلنتقادات صاحب تحرير التقريب فقال :إن هذه أقوال أفراد ،فاألول انفرد
به ابن معين ،وقد قال أحمد في حديث-معمر -عن ثابت( :ما أحسن حديثه) ،ثم قال" :حماد بن سلمة أحب
إلي ،ليس أحد في ثابت مثل حماد بن سلمة"( .)5فهذا من نوع التفضيل ،أما القول الثاني :وهو ما حدث به

في البصرة ،فهو قول أبي حاتم ،حيث قال" :ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط ،وهو صالح الحديث" ،فهذا

ّل يعني أن ما حدث بالبصرة فيه ضعف أو شيء منه ،لكن وقع له غلط قليل في سعة ما روى ،والى مثل
هذا أشار الذهبي في (ميزان اّلعتدال) حينما قال( :أحد األعالم الثقات ،له أوهام معروفة ،احتملت له في

سعة ما أتقن) .فهذه العبارة التي أشار إليها المصنف لو لم يذكرها لكان أحسن ،فإن كل ثقة متقن له أوهام،

معمر قليل األوهام جدا في سعة ما روى ،ولذلك أطلق األئمة
ا
وانما العبرة بقلة أوهامه أو كثرتها ،وّل شك أن
توثيقه ،وهو أحد جبال العلم المصطفوي( ،)6وقلت :قال ابن المديني :نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة

فألهل البصرة شعبة ،وسعيد بن أبي عروبة ،وحماد بن سلمة ،ومعمر(.)7
البنان ُّي()903( )8هـ .تابعي ثقة ثبت(.ع)
 )1ثابت بن أسلم ،أبومحمد ه
قلت :مجمع عليه(.)9

ي ()952هـ .تابعي ثقة ثبت(.ع)
مي ،البصر ُّ
 )92سليمان بن طرخان ،أبوالمعتمر التي ُّ
قلت :متفق عليه(.)10
درجة الطريق الثاني:

ضعيف ألن فيه معمر بن راشد روى عن ثابت البناني ،وقد قال ابن معين كما أسلفت" :معمر عن ثابت

ضعيف" ،ولكن معمر رواه –أيضا -عن متابع ثابت وهو سليمان بن طرخان البصري ،وهو متفق على
) (1المصدرالسابق .
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/522/1(،برقم )1112
) (3المعرفةوالتاريخللفسوي )111/5(،
) (4تقريبالتهذيب(،صفحة/231برقم )1109
) (5المعرفةوالتاريخللفسوي )111/5(،
) (6تحريرتقريبالتهذيب/304/4(،برقم )1109
) (7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/522/1(،برقم )1112
) (8ال ُب انانِي:بضمالباءالمنقوطةمنتحتهابنقطة،والنونالمفتوحة،فهذهالنسبةإلىبنانة:وهوبنانةبنسعدبنلؤيبنغالبهكذاقال 
ابوحاتمابنحبانالبستي،قلت-أيالسمعاني:-وصارتبنانةمحلةبالبصرةلنزولهذهالقبيلةبها،منهم(-راوينا)(.-األنسابللسمعاني ،
/459/5برقم )212
) (9انظر(:تهذيبالكمال/435/3،برقم()111تاريخاإلسالم/415/4(،برقم )42
) (10انظر(:تاريخاإلسالم/109/4(،برقم )193
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توثيقه ،لكن أبوحاتم الرازي قال( :ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط) ،وقال ابن معين-أيضا( :-إذا حدثك

معمر عن العراقيين فخالفه إّل عن الزهري ،وابن طاوس ،فإنه حديثه عنهما مستقيم ،فأما أهل الكوفة وأهل
البصرة فال) ،وسليمان بن طرخان بصري؛ فحديث معمر عنه غير مستقيم ،وفيه الحسين بن محمد لين
الحديث ،ويرى اّلعتزال ،ولكن ابن عساكر روى عنه عن شيخه أبوالحسن العالف ،ورواه مباشرة عن شيخه
أبي الحسن إجازة ،وهي طريقة تحمل معتبرة عند المحدثين.
الطريق الثالث:
وفيه تحويلتان( :أ) و (ب)
ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه

وأخبرناه أبوعبداهلل الفراوي ،أنا أبوبكر البيهقي ،أنا أبوبكر القاضي ،وأبوسعيد بن أبي عمرو-ح -وأخبرناه

أبوحامد أحمد بن نصر بن علي بن أحمد الطوسي– ،بطابران -نا أبي أبوالفتح ،أنا أبوبكر أحمد بن الحسن
الحيري ،قال :نا أبوالعباس محمد بن يعقوب بن يوسف ،نا العباس بن محمد ،نا علي بن بحر القطان ،به
نحوه(.)1
رجال الطريق الثالث (أ):
وفيه تابع أبوسعيد ،أبا بكر الحيري ،وتابع البيهقي ،أحمد الطوسي ،وتابع الفراوي ،نصر الطوسي

ي()532هـ .ثقة .سبق في (/5ط )2
اوي،النيس هابور ُّ
 )9محمد بن الفضل ،أبوعبداهلل الفهر ُّ
قي ()252هـ .إمام حافظ .سبق في (/2ط )1
 )0أحمد بن الحسين ،أبوبكر البيه ُّ
ي()209هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )3أحمد بن الحسن ،أبوبكر القاضي ،الحير ُّ

في()209هـ( .)2ثقة.
 )2محمد بن موسى ،أبوسعيد بن أبي عمرو النيس هابور ُّ
ي ،الصير ُّ

وثقه تقي الدين العراقي ،والصريفيني( ،)3والذهبي( ،)4وزاد الصريفيني :الرضا المشهور بالصدق واإلسناد

العالي ،وزاد الذهبي :أحد المشاهير.
رجال الطريق الثالث (ب):

 )9أحمد بن نصر بن علي بن أحمد ،أبوحامد بن أبي الفتح الطُّوس ُّي( .)5لم أقف له على ترجمة.
علي بن أحمد ،أبوالفتح الطُّوس ُّي()235هـ( .)6أتوقف عن الحكم عليه.
 )0نصر بن ّ
قال الذهبي :شيخ عالم مشهور(.)7

) (1تاريخدمشق )509/1(،
) (2تاريخاإلسالم/419/9(،برقم )39
) (3المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورلتقيالدينالعراقيالص َِّر ْيفِ ْينِيُّ(،صفحة/54برقم )10
) (4تاريخاإلسالم/419/9(،برقم )39
) (5معجمابنعساكر/140/1(،برقم )130
) (6تاريخاإلسالم/311/10(،برقم )414
) (7المصدرنفسه .
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ي ()209هـ .ثقة .سبق في(/2ط )6
 )3أحمد بن الحسن ،أبوبكر القاض ُّي ،الحير ُّ
ي()326هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )2محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األص ُّم ،النيسابور ُّ
 )5العباس بن محمد بن حاتم بن واقد ،أبوالفضل ُّ
ي()039( )1هـ( .)2ثقة.
الدور ُّ

وثقه النسائي( ،)3وابن الجوزي(،)4وقال أبوحاتم :صدوق( ،)5وقال الذهبي :كان من أئمة الحديث(.)6

ي ()032هـ .ثقة مأمون .سبق في(/55ط )4
 )6علي بن بحر بن بري ،أبوالحسن القطان ،البغداد ُّ
درجة الطريق الثالث
ضعيف ألن فيه معمر بن راشد عن ثابت البناني ضعيف كما قال ابن معين ،وأما متابع ثابت الذي روى

عنه ابن عساكر هو سليمان بن طرخان فبصري ،فرواية معمر عنه فيها أغاليط ،وغير مستقيمة كما أسلفت
عن أبي حاتم وابن معين ،وأما أن فيه أحمد بن نصر الطوسي لم أقف له على ترجمة ،وأبوه نصر الطوسي

توقفت عن الحكم عليه؛ لعدم كفاية المعلومات المتاحة ،فال يضر! ألن لهما متابعين ثقتين في نفس الطريق

كما أسلفت ،هما الفراوي ،والبيهقي ،وباقي رواته ثقات.

الطريق الرابع:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
وأخبرنا أبومحمد عبدالكريم حمزة السلمي ،نا عبدالعزيز بن أحمد التميمي ،أنا تمام بن محمد الرازي ،أنا
أبوطاهر محمد بن أحمد بن عبداهلل بن نصر القاضي ،نا إسحاق بن خالويه البابسيري ،نا علي بن بحر بن

بري ،به نحوه(.)7

رجال السناد:

مي الح ّداد ()506هـ .ثقة .سبق في (/5ط )5
السل ُّ
 )9عبدالكريم بن حمزة ،أبومحمد ه
شقي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ،الدم ُّ
ي()292هـ .ثقة حافظ .سبق في (/5ط )5
لي الراز ُّ
الجنيد ،أبوالقاسم البج ُّ
 )3تمام بن محمد بن ه
اضي ،أبوالطّاهر ُّ
لي()363هـ( .)8ثقة.
الذه ُّ
 )2محمد بن أحمد بن عبداهلل بن نصر الق ّ

وثقه الخطيب( ،)9وقال محمد بن علي الصوري :كان فاضال ذكيا متقنا لما حدث به( ،)10وقال الذهبي :نزيل

مصر وقاضيها(.)11
) (1الدوري:بالدالوالراءالمهملتين،هذهالنسبةإلىمواضعوحرفة(.األنسابللسمعاني/493/2،برقم )1141
) (2تاريخبغدادللخطيب/40/13(،برقم )1225
) (3المصدرنفسه .
) (4المنظمالبنالجوزي/530/15(،برقم )1001
) (5الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/511/1(،برقم )1119
) (6العبرللذهبي )491/1(،
) (7تاريخدمشق )509/1(،
) (8تاريخاإلسالم/501/1(،برقم )533
) (9تاريخبغدادللخطيب/125/5(،برقم )131
) (10المصدرنفسه .
) (11تاريخاإلسالم/501/1(،برقم )533
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ي ،الواسط ُّي()322هـ .ثقة .سبق في(/55ط)4
 )5إسحاق بن خالويه ،أبويعقوب البابسير ُّ

ي ()032هـ .ثقة مأمون .سبق في(/55ط )4
 )6علي بن بحر بن بري ،أبوالحسن القطان ،البغداد ُّ
درجة الطريق الرابع:

ضعيف ،مع أن جميع رواته ثقات! إّل أن فيه معمر عن ثابت البناني ضعيف كما قال ابن معين .ومتابع

ثابت هو سليمان بن طرخان فبصري؛ ورواية معمر عن البصريين فيها أغاليط ،وغير مستقيمة ،كما أسلفت
عن ابن معين ،وأبي حاتم.
الطريق الخامس:

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوعبداهلل محمد بن الفضل الفراوي ،أنا أبوبكر البيهقي ،أنا أبوعبداهلل الحافظ ،نا أبوالعباس محمد بن
يعقوب ،نا محمد بن إسحاق الصنعاني ،نا علي بن بحر بن بري ،به نحوه(.)1

رجال السناد:

ي()532هـ .ثقة .سبق في (/5ط )2
اوي،النيس هابور ُّ
 )9محمد بن الفضل ،أبوعبداهلل الفهر ُّ

قي ()252هـ .إمام حافظ .سبق في (/2ط )1
 )0أحمد بن الحسين ،أبوبكر البيه ُّ
ي-ابن البيع ()225هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )3محمد بن عبداهلل ،أبوعبداهلل الحاكم ،النيسابور ّ
ي()326هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )2محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األص ُّم ،النيسابور ُّ
اني()022هـ( .)2ثقة.
 )5محمد بن إسحاق بن إبراهيم ،أبوعبداهلل الصنع ّ
وثقه الذهبي(.)3

ي ()032هـ .ثقة مأمون .سبق في(/55ط )4
 )6علي بن بحر بن بري ،أبوالحسن القطان ،البغداد ُّ
درجة الطريق الخامس:

ضعيف ،مع أن جميع رواته ثقات! ألن فيه معمر عن ثابت البناني ضعيف كما قال ابن معين .ومتابع ثابت

هو سليمان بن طرخان فبصري؛ ورواية معمر عن البصريين فيها أغاليط ،وغير مستقيمة ،كما أسلفت عن ابن
معين ،وأبي حاتم.
ثانيا -تخريج الحديث الحادي عشر:
أخرجه الطبراني( ،)4عن إسحاق بن خالويه ،وابن عساكر( ،)5عن أبي الحسن العالف بسند عن إسحاق بن
خالويه ،وتمام الرازي( ،)6عن أبي طاهر محمد ابن نصر القاضي ،عن إسحاق بن خالويه ،ومن طريقه ابن
) (1تاريخدمشق )509/1(،
) (2تاريخاإلسالم/099/1(،برقم )312
) (3المصدرنفسه .
ً
) (4المعجمالصغيرللطبراني/104/1(،برقم)504؛قلت:قالالطبرانيمعلقاعلىإسنادهذهالرواية:لميروهعنالتيميإالمعمر،والعنه 
إالهشامبنيوسفالقاضي،تفردبهعنهعليبنبحر(.المصدرنفسه) 
) (5المصدرنفسه )501/1(،
) (6فوائدتمام/13/1(،برقم )195
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عساكر( ،)1وأخرجه ابن المقرئ( ،)2والبيهقي( ،)3ومن طريقه ابن عساكر( ،)4كلهم من طريق ثابت البناني،

وسليمان التيمي ،عن أنس ،--به نحوه ،وأخرجه الطبراني( ،)5عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ،بسند عن

منصور بن زاذان ،عن أنس ،--به نحوه.
الحكم على الحديث الحادي عشر بمجموع طرقه:

هذا الحديث له خمسة طرق كما أسلفت ،الطريق األول لم يصح؛ ألن قتادة لم يصرح بالسماع من أنس--

ففيه انقطاع ،وأما الطريق الثاني ففيه علة قادحة في صحته أّل وهي رواية معمر بن راشد عن ثابت البناني
ضعيفة كما قال ابن معين ،ولكن معمر رواه –أيضا -عن متابع ثابت البناني أّل وهو سليمان بن طرخان،

ولكن سليمان هذا بصري وقد قال ابن معين عن رواية معمر عن البصريين غير مستقيمة ،وقال أبوحاتم

الرازي رواية معمر بن راشد عن البصريين فيها أغاليط .فضعيف ،وكذا في باقي الطرق.

خالصة الحكم :ضعيف.
الحديث الثاني عشر:

له خمسة طرق ،الطريق األول ،والثاني ،مدارهما على ابن الحجاج ،عن قتاده ،عن أنس ،--عن زيد بن

ثابت ،--والطرق الثالثة األخيرة مدارها على عمران القطان ،عن قتاده.

الطريق األول:

وفيه تابع أحمد بن حفص ،أبا الحسن السلمي ،يرويانه عن حفص بن عبداهلل.

ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
قال ه
أخبرنا أبوالقاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي ،أنا أبونصر عبدالرحمن بن علي بن محمد بن موسى
المعدل ،أنا أبوالعباس محمد بن أحمد بن محمد بن محمد السليطي ،أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن
الشرقي ،نا السلمي  -و -أحمد بن حفص ،قال :نا حفص ،حدثني إبراهيم بن طهمان ،عن الحجاج هو ابن

الحجاج ،عن قتادة ،عن أنس –هو -ابن مالك --عن زيد بن ثابت ،--قال " (:نظر رسول اهلل–

ﷺ -قبل الشام فقال " :اللهم أقبل بقلوبهم " ،ونظر قبل اليمن فقال " :اللهم أقبل بقلوبهم " ونظر قبل
العراق فقال " :اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا" ) (.)6

أول -رجال السناد:
ي()533هـ .ثقة .سبق في (/5ط )3
امي ،النيس هابور ُّ
 )9زاهر بن طاهر بن همحمد أبوالقاسم الشح ُّ
) (1تاريخدمشق )509/1(،
) (2معجمابنالمقرئ(،صفحة/412برقم )1011
) (3دالئلالنبوةللبيهقي (،
) (4تاريخدمشق )509/1(،
) (5المعجمالكبيرللطبراني/111/2(،برقم/3091أنسبنمالكعنزيدبنثابت)؛قلت:وعلقالطبرانيعقبالروايةقائال:ولميذكر 
زيدبنثابت .
) (6تاريخدمشق( )510-509/1
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المعدل()262هـ( .)1ثقة.
 )0عبدالرحمن بن علي بن محمد بن موسى ،أبونصر ه

وثقه السمعاني( ،)2وزاد :وكان صالحا مكثرا ،وقال تقي الدين الصريفيني :مشهور من بيت العدالة والتزكية،

وكان من المكثرين في الحديث(.)3

()4

()329هـ( .)5جائز الحديث.

 )3محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ،أبوالعباس السليط ُّي
قال السمعاني :كان شيخا صالحا سديدا حسن السيرة ،روى عنه الحاكم الحافظ ،وقال :أبوالعباس السليطي،

من أعيان مشايخ نيسابور وابن مشايخنا ،وممن لزم العبادة واّلجتهاد في حال مشيبه( ،)6وقال ابن األثير :كان

شيخا صالحا(.)7
()8

()305هـ( .)9ثبت حافظ متقن.

قي
 )2أحمد بن محمد بن الحسن -تلميذ مسلم-أبوحامد الشر ُّ
قلت :متفق عليه ،وقد تكلم فيه ابن عقدة ،فأنكر ذلك الدارقطني ،ورد عليه(.)10

مي النيسابوري()062هـ( .)11ثقة ثبت(.م د س ق)
السل ُّ
 )5أحمد بن يوسف بن خالد ،أبوالحسن ه
وثقه مسلم( ،)12والدارقطني( ،)13وابن عساكر( ،)14وزاد الدارقطني :نبيل ،وزاد ابن عساكر :ثبت ،قال النسائي:
ّل بأس به( ،)15قال الذهبي :اإلمام ،الحافظ الصادق ،كان محدث خراسان في زمانه( ،)16وقال الحاكم :أحد
أئمة الحديث ،كثير الرحلة ،واسع الفهم ،مقبول عند األئمة في أقطار األرض(.)17
ي()052هـ( .)18ثقة(.خ د س)
 )6أحمد بن حفص بن عبداهلل ،أبوعلي النيسابور ُّ
) (1تاريخاإلسالم/515/10(،برقم )530
) (2المصدرنفسه .
) (3المنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورلصريفيني(،صفحة/435برقم )1050
سلِيطوهو 
) (4ال اسلِيطي:بفتحالسينالمهملة،وكسرالالم،وبعدهاالياءالمنقوطةمنتحتهابنقطتين،وفيآخرهاالطاءالمهملة،هذهالنسبةإلى ا
اسملجدالمنتسب،إليه،وهو(راوينا).قلت:فيالباب_وسكونالياء،بعداأللف.-انظر(:األنسابللمسعاني/194/0،برقم)5141؛ 
(اللبابفيتهذيباألنسابالبناألثير/145/5،بابالسينوالالم) 
) (5تاريخدمشق( )509/1
) (6األنسابللمسعاني/194/0(،برقم )5141
) (7اللبابفيتهذيباألنسابالبناألثير/145/5(،بابالسينوالالم) 
) (8ال اشرْ قي:بفتحالشينالمعجمة،وسكونالراء،وفيآخرهاالقاف،هذهالنسبةإلىموضعين،أحدهماالشَرْ قِية ببغداد،وهيمحلةمنمحال 
بغدادعلىالجانبالغربيمنالدجلة،ومسجدالشرقيةقيللهالشرقيةألنهعلىالجانبالشرقيمنمدينةالمنصورالعلىالجانب 
الشرقيمنبغداد،خرجمنهاجماعةمنالمحدثين،منهم(-راوينا)،وغيره-وظنيأنهماكانايسكنانالجانبال اشرْ قِيبنيسابورفنسباإليه 
واشتهرابذلك(.األنسابللسمعاني/15/1،برقم )5452
) (9تاريخاإلسالم/203/0(،برقم )511
) (10انظر(:سؤاالتحمزةللدارقطني،صفحة/41برقم)31؛(تاريخاإلسالم/203/0،برقم )511
) (11المصدرنفسه/514/1(،برقم )13
) (12سيرأعالمالنبالء/413/15(،برقم )111
) (13سؤاالتالسلميللدارقطني(،صفحة/10برقم )2
) (14تاريخدمشق/101/1(،برقم )453
) (15مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/21برقم )05
) (16سيرأعالمالنبالء/413/15(،برقم )111
) (17المصدرنفسه .
) (18تاريخاإلسالم/53/1(،برقم )12
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وثقه النسائي مرة( ،)1والذهبي ،وزاد :اإلمام ،قاضي نيسابور( ،)2وقال النسائيّ :ل بأس به ،صدوق ،قليل

الحديث( ،)3وقال ابن حجر :صدوق( ،)4وقال صاحب تحرير التقريب تعليقا على حكم ابن حجر :بل ثقة
ثقه(.)5
ي()021هـ( .)6صدوق(.خ د س ق)
مي النيسابور ُّ
السل ُّ
 )3حفص بن عبداهلل بن راشد ،أبوعمرو ه
وثقه الحاكم( ،)7وقال النسائي :ليس به بأس( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال الذهبي :صدوق(.)10
 )2إبراهيم بن طهمان بن شعبة المام ،أبوسعيد ال هخراسان ُّي()962هـ( .)11ثقة(.ع)
وثقه وابن معين مرة( ،)12وأحمد( ،)13وأبوحاتم مرة ( ،)14والذهبي( ،)15وقال ابن المبارك :ثبت في الحديث(،)16
وقال ابن حبان :أمره مشتبه ،له مدخل في الثقات ،فإنه روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث األثبات ،وقد
تفرد عن الثقات بأشياء معضلة ،توقفنا في أمره(،)17وقال إسحاق بن راهويه :كان صحيح الحديث( ،)18وقال
ابن معينّ :ل بأس به( ،)19وقال أبوحاتم :صدوق حسن الحديث( ،)20وقال أحمد مرة :كان مرجئا شديدا على
الجهمية( ،)21وقال محمد بن عبداهلل بن عمار الموصلي :إبراهيم بن طهمان مضطرب الحديث ،وقال الذهبي
معلقا على قول الموصلي :كذا قال ،وابراهيم حجة(.)22
 )1الحجاج بن الحجاج بن مالك األسلم ُّي

()23

( .)24مقبول(.د ت س)

) (1تهذيبالتهذيب/53/1(،برقم )44
) (2سيرأعالمالنبالء/414/15(،برقم )110
) (3مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/20برقم )15
) (4تقريبالتهذيب(،صفحة/01برقم )50
) (5تحريرتقريبالتهذيب/10/1(،برقم )50
) (6تهذيبالكمال/11/0(،برقم )1494
) (7سؤاالتالسجزيللحاكم(،صفحة/101برقم )03
) (8سيرأعالمالنبالء/312/9(،برقم )109
) (9الثقاتالبنحبان/199/1(،برقم )15911
) (10الكاشفللذهبي/431/1(،برقم )1131
) (11تاريخاإلسالم/400/3(،برقم )2
) (12تاريخابنمعينروايةالدوري/423/3(،برقم )3039
) (13العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/241/5(،برقم )4221
) (14تاريخاإلسالم/400/3(،برقم )2
) (15تاريخاإلسالم/400/3(،برقم )2
) (16الثقاتالبنحبان/50/1(،برقم )1209
) (17المصدرنفسه .
) (18تاريخاإلسالم/400/3(،برقم )2
) (19تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/00برقم )109
) (20المصدرنفسه .
) (21تاريخاإلسالم/400/3(،برقم )2
) (22المصدرنفسه .
ا
) (23األاسْ لامِي:بفتحاأللف،وسكونالسينالمهملة،وفتحالالم،وكسرالميم،هذهالنسبةإلىأسْ لمبنافصىبنحارثةبنعمرو(.األنساب 
للسمعاني/541/1،برقم )121
) (24التاريخالكبيرللبخاري/405/5(،برقم )5115
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ذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :يروي عن أبيه ،ومن زعم أن له صحبة فقد وهم( ،)1وقال ابن حجر :من

الثالثة ،مقبول( ،)2قلت :وهو غير الذي وثقه العجلي(.)3

وسي ()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في الحديث()3
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )92قتادةه ه

جي --خادم رسول اهلل-ﷺ)12( -هـ .صحابي جليل
 )99أنس بن مالك ،أبوحمزة األ نصار ُّ
ي الخزر ُّ
ي)25( --هـ .صحابي جليل.
 )90زيد بن ثابت ،أبوسعيد األ نصار ُّ
درجة الطريق األول:
ضعيف ألن فيه قتادة ثقة حجة إذا بين السماع ،ولم يصرح بالسماع من أنس--؛ ففيه انقطاع ،وفيه

الحجاج بن الحجاج مقبول.
الطريق الثاني:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

وأخبرناه أبوبكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي ،أنا أحمد بن الحسن بن محمد ،أنا الحسن بن أحمد بن

محمد بن المخلدي ،أنا مكي بن عبدان ،نا أحمد بن حفص بن عبداهلل ،به نحوه(.)4
رجال السناد:

امي-أخو زاهر)529(-هـ .صدوق .سبق في(/3ط )3
 )9وجيه بن طاهر بن محمد ،أبوبكر الشح ُّ
يُّ ،
الش هروط ُّي()263هـ .ثقة .سبق في(/3ط )3
ي ،النيسابور ُّ
 )0أحمد بن الحسن ،أبوحامد األزهر ُّ
ي()321هـ .ثقة .سبق في(/3ط )3
 )3الحسن بن أحمد بن محمد ،أبومحمد المخلد ُّ

ي ()305هـ( .)5ثق هة متقن.
 )2مكي بن عبدان بن محمد،أبوحاتم التميم ُّي النيسابور ُّ
وثقه أبوعلي النيسابوري الحافظ( ،)6والذهبي( ،)7وزاد أبوعلي :مأمون مقدم على أقرانه المشايخ ،ليس فيهم أثبت
منه ،وزاد الذهبي :المحدث ،المتقن ،وقال ابن حجر :الحافظ(.)8
ي()052هـ .ثقة .سبق في الطريق األول.
 )5أحمد بن حفص بن عبداهلل ،أبو علي النيسابور ُّ

) (1الثقاتالبنحبان/124/3(،برقم )5534
) (2تقريبالتهذيب(،صفحة/125برقم )1151
) (3قالالعجلي:الحجاجبنالحجاج":مدني"،تابعي،ثقة.قلت:راويناعرفبذكراسمالجدللتفرقهبينهوبينغيره،وبينذلكالبخاري ،
وأبوحاتم،فيترجمتهعندهم.انظر(:الثقاتللعجلي،صفحة/101برقم)525؛(التاريخالكبيرللبخاري/405/5،برقم)5115؛(الجرح 
والتعديلالبنأبيحاتم/120/4،برقم )101
) (4تاريخدمشق )510/1(،
) (5تاريخاإلسالم/212/0(،برقم )514
)( (6تاريخبغدادللخطيب/131/12،برقم)0024؛قالالذهبيهو:الحسينبنعليالحافظأبوعليالنيسابوري()439هـ،قالالحاكم:هو 
واحدعصرهفيالحفظواإلتقانوالورعوالمذاكرةوالتصنيف(.تاريخاإلسالم/102/0،برقم )444
) (7سيرأعالمالنبالء/00/12(،برقم )41
) (8تبصيرالمنتبهبتحريرالمشتبهالبنحجر )101/1(،
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درجة الطريق الثاني:
ضعيف للالنقطاع بين قتادة وأنس ،فقتادة لم يصرح بالسماع منه.
الطريق الثالث:
فيه تحويلتان( :أ) و (ب)

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أنبأنا أبوعلي الحسن بن أحمد الحداد ،ثم أخبرنا أبوالقاسمبن السمرقندي ،أنا يوسف بن الحسن ،قال :أنا أبو

نعيم قال حدثنا- ،ح -وأخبرنا أبوعبداهلل الفراوي ،أنا أبوبكر البيهقي ،أنا أبوبكر بن فورك ،قال :أنا عبداهلل بن
جعفر األصبهاني ،نا يونس بن حبيب ،نا أبوداود ،نا عمران القطان ،عن قتادة ،به نحوه(.)1
رجال الطريق الثالث (أ):

وفيه تابع أبوالقاسم بن السمرقندي ،الحسن الحداد.
المقرئ ،األصبهان ُّي ()595هـ .ثقة .سبق في(/2ط )52
 )9الحسن بن أحمد الح ّداد ،أبوعلي ه

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في (/5ط )4
 )0إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسم بن السمرقن ُّ
ي()233هـ .ثقة .سبق في(/2ط )52
اني ،التف ّكر ُّ
 )3يوسف بن الحسن ،أبوالقاسم الزنج ُّ
احب الحلية)232(-هـ .ثقة حافظ كبير.سبق في(/2ط )52
 )2أحمد بن عبداهلل ،أبوهنعيم األصبهان ُّي-ص ه
رجال الطريق الثالث (ب):

ي()532هـ.جائز الحديث .سبق في (/5ط )2
اوي،النيس هابور ُّ
 )9محمد بن الفضل بن أحمد ،أبوعبداهلل الفهر ُّ
قي ()252هـ .إمام حافظ .سبق في (/2ط )1
 )0أحمد بن الحسين ،أبوبكر البيه ُّ

 )3محمد بن الحسن ،أبوبكر ابن فورك األصبهان ُّي المتكلم ()226هـ( .)2جائز الحديث.
قال الذهبي :كان رجال صالحا ،وكان مع دينه صاحب بدعة-رحمه اهلل ،)3(-وقال –أيضا :-اإلمام ،العالمة،

الصالح ،شيخ المتكلمين ،كان أشعريا ،رأسا في فن الكالم ،أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب األشعري،
روى عنه أبوبكر البيهقي ،وأبوالقاسم القشيري ،وأبوبكر بن خلف ،وآخرون( ،)4وقال ابن تغري بردي :كان إماما
عالما( .)5قلت :ولم أقف على أحد جرحه.

 )2عبداهلل بن جعفر بن أحمد بن فارس ،أبومحمد األصبهان ُّي()326هـ .ثقة .سبق في(/2ط )52
لي ،األصبهان ُّي()063هـ .ثقة .سبق في (/2ط )52
 )5يونس بن حبيب ،أبوبشر العج ّ
) (1تاريخدمشق )510/1(،
) (2تاريخاإلسالم/109/9(،برقم )501
) (3المصدرنفسه .
) (4سيرأعالمالنبالء/513/10(،برقم )152
) (5النجومالزاهرةالبنتغريبردي )530/3(،
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 )6سليمان بن داود ،أبوداود الطيالس ُّي-صاحب المسند)022(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )54
()1
ي ()932/962هـ( .)2صدوق يهم)2(.
 )3عمران بن داور العمي ،أبوالعوام القطان ،البصر ّ
ذكره ابن حبان في الثقات( ،)3وقال المزي :استشهد به البخاري في الصحيح ،وروى له في األدب( ،)4وقال

أحمد مرة :إذا حدث عبدالرحمن بن مهدي عن رجل ،فهو ثقة ،وقال ابن عدي :هو ممن يكتب حديثه( ،)5وقال
أحمد :أرجو أن يكون صالح الحديث( ،)6وقال عمرو بن علي :كان عبدالرحمن-ابن مهدي -يحدث عن
عمران القطان ،وكان يحيى-القطانّ -ل يحدث عنه ،وقد ذكره يحيى يوما فأحسن عليه الثناء ،وذكر أنه كان
بينه وبينه شركة( ،)7وقال الذهبي :ضعفه النسائي ،ومشاه أحمد وغيره( ،)8وقال ابن حجر :صدوق يهم( ،)9وقال

ابن معين مرة :كان عمران القطان يرى رأي الخوارج ،ولم يكن داعية( ،)10وقال أبوداود :ضعيف أفتى في أيام
إبراهيم ابن عبداهلل بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك دماء( ،)11وقال النسائي( ،)12وابن معين( :)13ضعيف ،وقال

ابن معين مرة :ليس بشيء(.)14
وسي()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في الحديث()3
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )2قتادةه ه
درجة الطريق الثالث:
ضعيف لالنقطاع بين قتادة وأنس ،--فقتادة لم يصرح بالسماع.
الطريق الرابع:
وفيه روى ابن عساكر عن أبي سعد المطرز إجازة ،وهي من طرق التحمل المعتبرة عن المحدثين.

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:

وأخبرناه أبوسعد محمد بن محمد بن محمد المطرز-إجازة -أنا أبو نعيم الحافظ ،نا أبوالقاسم الطبراني ،نا

عبداهلل بن أحمد بن حنبل ،حدثني أبي ،نا عبدالرحمن بن مهدي ،نا عمران القطان ،عن قتادة ،به نحوه(.)15

) (1داور:بفتحالواوبعدهاراء.قالهابنحجر.لنظر(:تقريبالتهذيب،صفحة/359برقم )2123
)( (2تهذيبالكمال/451/55،برقم)3319؛(تقريبالتهذيب،صفحة/359برقم )2123
) (3الثقاتالبنحبان/534/0(،برقم )9119
) (4تهذيبالكمال/451/55(،برقم )3319
) (5الكاملفيالضعفاءالبنعدي/115/1(،برقم )1512
) (6العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/52/4(،برقم )4919
) (7الضعفاءالكبيرللعقيلي/400/4(،برقم )1409
) (8الكاشفللنسائي/94/5(،برقم )3513
) (9تقريبالتهذيب(،صفحة/359برقم )2123
) (10تاريخابنمعينروايةالدوري/331/3(،برقم )4291
) (11تهذيبالكمال/451/55(،برقم )3319
) (12الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/12برقم )301
) (13تاريخابنمعينروايةابنمحرز )19/1(،
) (14تاريخابنمعينروايةالدوري/120/3(،برقم )4110
) (15تاريخدمشق )510/1(،
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رجال السناد:

المطرهز( ،)1األصبهان ُّي ()523هـ( .)2ثقة.
 )9محمد بن محمد بن محمد ،أبوسعد ه
وثقه السمعاني( ،)3وابن نقطة( ،)4والذهبي( ،)5وزاد السمعاني :صالح ،وزاد ابن نقطة :مكثر ،وزاد الذهبي:
الشيخ العالم الجليل.

احب الحلية)232(-هـ .ثقة حافظ كبير .سبق في(/2ط )52
 )0أحمد بن عبداهلل ،أبوهنعيم األصبهان ُّي-ص ه
 )3سليمان بن أحمد ،أبوالقاسم الطبران ُّي-صاحب المعاجم)362(-هـ .ثقة حافظ كبير .سبق في(/51ط )1

باني ،أبوعبدالرحمن()012هـ .ثقة ثبت .سبق في (/5ط )9
 )2عبداهلل بن أحمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ
ي()029هـ .إمام حجة .سبق في(/5ط )9
باني ،أبو عبداهلل المروز ُّ
 )5أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ
ي()912( )6هـ .إمام حجة(.ع)
 )6عبدالرحمن بن مهدي بن حسان ،أبوسعيد العنبر ُّ
متفق عليه(.)7

ي()932/962هـ .صدوق يهم .سبق في(/54ط )3
 )3عمران بن داور العمي ،أبوالعوام القطان ،البصر ّ
درجة الطريق الرابع:
ضعيف لالنقطاع بين قتادة وأنس !--فقتادة لم يبين السماع.
الطريق الخامس:
وأخبرناه أبوالقاسم زاهر بن طاهر ،أنا أبوعثمان سعيد بن محمد البحيري ،أنا أبوعمرو محمد بن أحمد بن
حمدان الحيري ،نا مسدد بن قطن بن إبراهيم القشيري ،نا يعقوب بن إبراهيم ،نا عبدالرحمن بن مهدي ،نا
عمران ،عن قتادة ،به نحوه(.)8

رجال السناد:

ي()533هـ .ثقة .سبق في (/5ط )3
امي ،النيس هابور ُّ
 )9زاهر بن طاهر ،أبوالقاسم الشح ُّ
ي()259هـ .ثقة .سبق في (/2ط )7
ي ،النيس هابور ُّ
 )0سعيد بن محمد ،أبوعثمان البحير ُّ
ي ()336هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
 )3محمد بن أحمد بن حمدان ،أبوعمرو الحير ُّ

) (1ال ُم اطرِّ ز:بضمالميم،وفتحالطاءالمهملة،وكسرالراءالمشددة،وفيآخرهاالزاى،هذهالكلمةلمن ُي اطرِّزالثياب(.األنسابللسمعاني ،
/401/15برقم )4140
) (2تاريخاإلسالم/31/11(،برقم )01
) (3المصدرنفسه .
) (4إكمالاإلكمالالبننقطة/500/4(،برقم )4502
) (5سيرأعالمالنبالء/523/19(،برقم )120
) (6ال اع ْنباري:بفتحالعينالمهملة،وسكونالنون،وفتحالباءالمنقوطةبواحدة،والراء،هذهالنسبةإلىبنىال اع ْنابر،وتخفففيقاللهم(بل اع ْنبار) 
وهمجماعةمنبنىتميمينتسبونإلىال اع ْنباربنعمروبنتميم(.األنسابللسمعاني/415/9،برقم )5150
) (7انظر(:سيرأعالمالنبالء/195/9(،برقم )21
) (8تاريخدمشق )511/1(،
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ي ()329هـ( .)1ثقة.
ي ،النيس هابور ُّ
 )2همسدد بن قطن بن إبراهيم ،أبوالحسن القهشير ُّ
وثقة الذهبي( ،)2وزاد :كان مأمونا زاهدا عابدا ورعا عاقال ،وقال الحاكم :تورع من الرواية عن يحيى بن يحيى
لصغر سنه(.)3

ي ()050هـ( .)6ثقة متقن(.ع)
ي(،)4الدورق ُّي( ،)5البغداد ُّ
 )5يعقوب بن إبراهيم بن كثير ،أبويوسف العبد ُّ

وثقه النسائي( ،)7والخطيب( ،)8وابن حجر( ،)9وزاد الخطيب :كان حافظا متقنا صنف المسند ،وزاد ابن حجر:

من الحفاظ ،قال الذهبي :وكان من أئمة الحديث( ،)10وقال أبوحاتم :صدوق(.)11

ي()912هـ .إمام حجة .سبق في(/54ط)2
 )6عبدالرحمن بن مهدي بن حسان ،أبوسعيد العنبر ُّ
درجة الطريق الخامس:
ضعيف لالنقطاع بين قتادة بن دعامة ،وأنس ،--فقتادة لم يبين السماع.
ثانيا -تخريج الحديث الثاني عشر:
أخرجه ابن عساكر( ،)12والطبراني( ،)13والطيالسي( ،)14ومن طريقة ابن عساكر( ،)15والترمذي( ،)16والبيهقي(،)17

ومن طريقه ابن عساكر( ،)18وأبونعيم ،ومن طريقه ابن عساكر( ،)19وأحمد( ،)20كلهم من طريق عمران القطان،

قتادة به نحوه.

) (1تاريخاإلسالم/32/0(،برقم )12
) (2تاريخاإلسالم/32/0(،برقم )12
) (3سيرأعالمالنبالء/119/13(،برقم )14
) (4ال اع ْبدِي:بفتحالعين،وسكونالباءالمنقوطةبواحدة،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلى اعبْدالقيسفيربيعةبننزار(.األنساب 
للسمعاني/190/9،برقم )5102
) (5ال اد ْورا قِي:فتحالدالالمهملة،وسكونالواو،وفتحالراء،وفيآخرهاالقاف،هذهالنسبةإلىلبسالقالنسالتييقاللهاالد ْاورا ِقية،قلت :
وقالالسمعانيعن(راوينا)أنهمنأهلبغداد،أصلهمنفارس،وقالأيضا:قالابنحبان:كانالسراجيزعمأنهمسموادوارقةألنهم 
كانوايلبسونالقالنسالطوال،وقدقيلفينسبةيعقوبسوىذلك،وسألواأخاهأحمدالورقيلماذاسموابهذااالسمفقال:كانالشابإذا 
نسكفيذلكالزمانسمواالدوارقة،وكانأبىمنهم،وكذاقالالخطيبالبغدادي،وقال:وقيلبلكانالناسينسبونالدورقيينإلىلبسهما 
 القالنسالطوالالتيتسمىالدورقية،وكانأحمدأخويعقوبيقول:نحنمنمواليعبدالقيس،قالالسمعاني:لهذاقيللهمالعبدي .
انظر(:األنسابللسمعاني/490/2،برقم )1140
) (6تهذيبالكمال/411/45(،برقم )0014
) (7مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/15برقم )102
) (8تاريخبغدادللخطيب/303/11(،برقم )0253
) (9تقريبالتهذيب(،صفحة/100برقم )0115
) (10تاريخاإلسالم/543/1(،برقم )102
) (11الجرحوالتعديلالبنابيحاتم/505/9(،برقم )133
) (12تاريخدمشق )510/1(،
) (13المعجماألوسط/04/4(،برقم)5250؛وأخرجهفيالكبير(/111/2برقم)3019؛وأيضابرقم( )3090
) (14مسندأبيداودالطيالسي/391/1(،برقم )102
) (15تاريخدمشق )510/1(،
) (16سننالترمذي،أبوابالمناقب،باب:فيفضلاليمن/051/2(،برقم )4943
) (17دالئلالنبوةللبيهقي،الشمائلونحوها،باب:ماجاءفيدعائه-ﷺ-ألهلاليمنوالشاموالعراقبالهدايهوماظهرفيهمناإلجابة ،
( )541/1
) (18تاريخدمشق )510/1(،
) (19المصدرنفسه .
) (20مسندأحمد/312/42(،برقم )51110
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ثالثا -الحكم على الحديث الثاني عشر بمجموع طرقه:
الحديث له خمسة طرق كما أسلفت كلها من طريق قتادة ،الطريق األول فيه ابن الحجاج مقبول ،وقد توبع،
والطريق الثاني كذلك ،والطريق الثالث فيه عمران القطان صدوق يهم ،وقد توبع ،وكذلك الطريق الرابع ،وأما

الطريق الخامس فجميع رواته ثقات ،إّل قتادة فهو ثقة حجة يدلس من الثالثة ،ولم يصرح بالسماع ،فالحديث

ضعيف من جميع الطرق الذي ذكرت وذلك بسبب اإلنقطاع بين قتادة وأنس .--ولم أقف على رواية

صرح فيها قتادة بالسماع من أنس .--وقد قال قتادة -كما أسلفت في ترجمته -قال :ما سمعته من أنس،
فقد سمعته ،وما لم أسمعه ،فقد حدثنى عنه النضر بن أنس ،وغيره من ولد أنس .فمنقطع.

خالصة الحكم :الحديث ضعيف؛ لالنقطاع بين قتادة وأنس.--
الحديث الثالث عشر:
وفيه تحويلتان( :أ) و (ب)

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالفتح محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن توبة الكشميهني ،وأبو أحمد محمود بن محمد بن أبي

أحمد السوسقاني ،وأبوالقاسم يحيى بن محمد بن محمد األرسابندي- ،الخطباء المراوزة بمرو -قالوا :أنا

أبوالفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسن العارف-ح -وأخبرنا أبوطاهر محمد بن محمد بن عبداهلل السنجي-
المؤذن بمرو -أنا أبوعلي نصراهلل بن أحمد بن عثمان الخشنامي–بنيسابور -قال :أنا أبوبكر أحمد بن الحسن

الحيري ،نا أبوالعباس األصم ،نا بحر بن نصر بن سابق ،نا ابن وهب ،أخبرني ابن لهيعة ،أن أبا الزبير،
أخبره عن جابر بن عبداهلل :--أنه سمع النبي-ﷺ -يوما وهو على المنبر نظر قبل الشام؛ فقال:

(اللهم أقبل بقلوبهم اللهم أقبل بقلوبهم) ونظر قبل العراق؛ فقال نحو ذلك ،وقبل كل أفق فقال مثل ذلك،
وقال " :اللهم ارزقنا من ثمرات األرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا " وقال( :مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر
مرة ومثل الكافر كمثل األرزة ل تزال تستقيم حتى تخر ول تشعر)(.)1

أول -رجال السناد (أ):

وفيه تابع كل من محمد الكشميهني ،وأبي أحمد السوسقاني ،وأبي القاسم األرسابندي ،اآلخر ،فرووه عن أبي

الفضل العارف.

 )9محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن توبة ،أبوالفتح ال هكشميهن ُّي()522( )2هـ( .)3جائز الحديث.
قال السمعاني :تفقه على جدي اإلمام ،وتردد إليه مدة ،وصاهره ،وكان عالما ،عاقال ،ورعا ،داهية في
األمور ،كيسا فطنا ،ومن جملة ما سمعت منه :كتاب الصحيح للبخاري ،بروايته عن أبي الخير بن أبي
عمران ،وكان آخر من روى عنه ،عن أبي الهيثم الكشميهني ،عن الفربري ،عنه ،وما كان يقبل من أهل

) (1تاريخدمشق )511/1(،
) (2الك ْش ِم ْيهَنِي :بضمالكاف،وسكونالشينالمعجمة،وكسرالميم،وسكونالياءالمنقوطةمنتحتهاباثنتين،وفتحالهاء،وفيآخرهاالنون ،
هذهالنسبةإلىقريةمنقرىمرو.ومرومدينةتقعاليومفيتركمانستان.انظر(:األنسابللسمعاني/112/11،برقم)433؛(الويكيبيديا ،
الموسوعةالحرة) 
) (3تاريخاإلسالم/930/11(،برقم )311
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العسكر شيئا من أموالهم( ،)1وقال الذهبي :شيخ الصوفية بمرو( ،)2وقال ابن نقطة :قال السمعاني هو آخر
من روى صحيح البخاري عن أبي الخير محمد بن موسى الصفار( ،)3وقال ابن كثير :روى عنه ابنه أبو

عبدالرحمن محمد بن محمد ومسعود بن محمد المنيعي ،وشريفة بنت أحمد بن علي المغازي ،وعبدالرحيم بن

أبي سعد السمعاني ،وأبوه أبوسعد السمعاني( ،)4قلت :ولم أقف على أن أحدا جرحه.
 )0محمود بن محمد بن أبي أحمد ،أبوأحمد السوسقان ُّي( .)5لم أقف له على ترجمة.
ي( .)6لم أقف له على ترجمة.
 )3يحيى بن محمد بن محمد ،أبوالقاسم األرسابند ُّ

 )2محمد بن أحمد بن أبي الحسن ،أبوالفضل العارف ،الميهن ُّي()235( )7هـ( .)8ثقة.
وثقه الذهبي( ،)9وزاد :صالح ،سمع الكثير.
رجال السناد (ب):

 )9محمد بن محمد بن عبداهلل ،أبوطاهر السنج ُّي()522()10هـ( .)11ثقة.

وثقه السمعاني( ،)12وزاد :له معرفة بالحديث ،قال –أيضا :-فقيه صالح( ،)13وكان إماما ،ورعا ،متهجدا،

متواضعا ،سريع الدمعة( ،)14وقال الذهبي :الشيخ ،اإلمام ،الحافظ ،الخطيب ،محدث مرو وخطيبها وعالمها

()15

 )0نصراهلل بن أحمد بن عثمان ،أبوعلي ال هخشنام ُّي()212( )16هـ( .)17ثقة.

وثقه السمعاني( ،)18وزاد :صالح معمر مكثر مسند ،وقال الذهبي :الشيخ ،العالم ،المعمر ،الصالح،

الصادق(.)19

) (1المنتخبللسمعاني(،صفحة )1310
) (2تاريخاإلسالم/930/11(،برقم )311
) (3التقييدالبننقطة(،صفحة/09برقم )11
) (4طبقاتالشافعيينالبنكثير(،صفحة )142
الس ْو اس اقانِي:بفتحالسينينالمهملتين،بينهماالواوالساكنة،وفتحالقاف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىسَوْ َسقَان،وهيمنقرىمرو .
) (5ا
ومرومدينةتقعاليومفيتركمانستان.انظر(:األنسابللسمعاني/590/0،برقم)5500؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (6األارْ اسا اب ْندِي:أَرْ َسابَ ْند:بالفتحثمالسكون،وسينمهملة،وألف،وباءموحدةمفتوحة،ونونساكنة،ودالمهملة،منقرىمروعلى 
فرسخينمنها.ومدينةمروتقعاليومفيتركمانستان.انظر(:معجمالبلدانلياقوت)121/1،؛(األنسابللسمعاني/112/1،برقم 
)100؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (7ال ِم ْي اهنِي:بكسرالميم،وسكونالياءالمنقوطةمنتحتهابنقطتين،وفتحالهاء،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى ِم ْيهَنة،وهيإحدىقرى 
خابران،وخابرانمدينةمنمدنإيران،تقعشمالها.انظر(:األنسابللسمعاني/240/15،برقم)3051؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (8تاريخاإلسالم/314/10(،برقم )420
) (9المصدرنفسه .
ْ
جي:هذهالنسبةإلى ِسنج-بكسرالسينالمهملة،وسكونالنون،وفيآخرهاجيم،وهيقريةكبيرةمنقرىمرو( .األنساب 
) (10السِ ْن ِ
للسمعاني/514/0،برقم )5111
) (11سيرأعالمالنبالء/513/50(،برقم )195
) (12تاريخاإلسالم/935/11(،برقم )305
) (13األنسابللسمعاني/514/0،برقم )5111
) (14تاريخاإلسالم/935/11(،برقم )305
) (15سيرأعالمالنبالء/513/50(،برقم )195
) (16ال ُخ ْش انامِي:بضمالخاء،وسكونالشينالمعجمتين،وفتحالنون،وفيآخرهاالميم،هذهالنسبةإلىاسمبعضأجدادهوهو ُخ ْش انام .
(األنسابللسمعاني/134/2،برقم )1310
) (17تاريخاإلسالم/110/10(،برقم )453
) (18األنسابللسمعاني/134/2،برقم )1310
) (19سيرأعالمالنبالء/110/19(،برقم )91
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ي()209هـ .ثقة .سبق في (/2ط )6
 )3أحمد بن الحسن بن أحمد ،القاض ُّي أبوبكر الحير ُّ
ي()326هـ .ثقة حافظ .سبق في(/2ط )6
 )2محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األص ُّم ،النيسابور ُّ
ي ()063هـ( .)1ثقة.
 )5بحر بن نصر بن سابق ،أبوعبداهلل الخول ن ُّي ،المصر ُّ
وثقه ابن أبي حاتم( ،)2وأبوبكر بن خزيمة( ،)3والذهبي( ،)4وابن حجر( ،)5وزاد ابن أبي حاتم :صدوق ،وزاد
الذهبي :اإلمام ،المحدث.

ي ()913هـ( .)7ثقة ثبت(.ع)
ي( ،)6المصر ُّ
 )6عبداهلل بن وهب بن مسلم ،أبومحمد الفهر ُّ
وثقه أبو زرعة( ،)8وابن عدي( ،)9وابن معين مرة( ،)10وابن حجر( ،)11وزاد :نظرت في نحو من ثالثين ألف
حديث ّلبن وهب ،وّل أعلم أني رأيت له حديثا ّل أصل له ،وزاد ابن حجر :حافظ عابد ،وقال الذهبي مرة:
أحد األثبات ،واألئمة األعالم ،وصاحب التصانيف ،تناكد ابن عدي بإيراده في الكامل ،ومع هذه الكثرة-في
منكر حدث به عنه ثقة( ،)12وقال أبوحاتم :صالح الحديث
ا
الرواية -فابن عدي يقولّ :ل أعلم له حديثا
صدوق( ،)13وقال الذهبي :اإلمام ،شيخ اإلسالم ،كان من أوعية العلم ،ومن كنوز العمل( ،)14وقال أحمد:
صحيح الحديث يفصل السماع من العرض والحديث من الحديث ،ما أصح حديثه وأثبته( ،)15وقال ابن معين:
أرجو أن يكون صدوقا

()16

 )3عبداهلل بن لهيعة( ،)17أبوعبدالرحمن الحضرمي ()932هـ( .)18صدوق يخطىء اختلط بآخره وحديث العبادلة
عنه( ،)19ومن سمع منه قديما صحيح ويدلس من الخامسة(.د ت ق) م-مقرون-

) (1المصدرالسابق/205/15(،برقم )115
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/319/5(،برقم )1110
) (3إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/425/5(،برقم )100
) (4سيرأعالمالنبالء/205/15(،برقم )115
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/150برقم )149
) (6الفِه ِْري:بكسرالفاء،وسكونالهاء،بعدهماالراء،هذهالنسبةإلىفِهْربنمالكبنالنضربنكنانة،وإليهينتسبقريشومحارب 
والحارثبنىفهر(.األنسابللسمعاني/511/10،برقم )4114
) (7سيرأعالمالنبالء/554/9(،برقم )14
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/119/2(،برقم )109
) (9الكاملالبنعدي/441/2(،برقم )1014
) (10تاريخابنمعينروايةالدوري/315/3(،برقم )2040
) (11تقريبالتهذيب(،صفحة/451برقم )4193
) (12ميزاناإلعتدال/251/5(،برقم )3100
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/119/2(،برقم )109
) (14سيرأعالمالنبالء/554/9(،برقم )14
) (15الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/119/2(،برقم )109
) (16تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/103برقم )140
) (17لا ِهيعة :بفتحالالموكسرالهاء(.تقريبالتهذيب،صفحة/419برقم )4214
) (18تهذيبالكمال/310/12(،برقم )4214
) (19قلتالعبادلةهم:عبدهللابنالمباركالمروزي-وعبدهللابنوهبالمصري-وعبدهللابنيزيدالمصري،وهؤالءكلهممنشيوخأحمد .
انظر(:تهذيبالتهذيب/401-404/2،برقم)131؛وقلت:وزيدعلىالعبادلةرابعهو:عبدهللابنمسلمةالقعنبي.انظر(:النفحالشذيشرح 
جامعالترمذيالبنسيدالناس،ت:األنصاري،دارالصميعي،))112/1(،وذكرابنسيدالناسأسماءمنروواعنهقديمًا(.المصدرنفسه) 
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قال أحمد :من كان مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه( ،)1وقال مرة :ما كان محدث مصر إّل ابن لهيعة(،)2
وقال الذهبي :اإلمام العالمة محدث ديار مصر ،كان من بحور العلم ،على لين في حديثه( ،)3ولم يكن على
سعة علمه بالمتقن( ،)4وقال ابن حجر :صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك ،وابن وهب عنه
أعدل من غيرهما ،وله في مسلم بعض شيء مقرون( ،)5وقال روح بن صالح :لقي اثنين وسبعين تابعيا(،)6
وقال أحمد بن صالح :كان صحيح الكتاب ،طالبا للعلم( ،)7وقال الذهبي مرة :حدث عنه ابن المبارك وابن
وهب وأبو عبدالرحمن المقرئ وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه فحديث هؤّلء عنه أقوى
وبعضهم يصححه وّل يرتقي إلى هذا( ،)8وقال عثمان بن صالح :ما احترق كتبه ،ما كتبت من كتاب عمارة بن
غزية إّل من أصل ابن لهيعة بعد احتراق داره ،غير أن بعض ما كان يق أر منه احترق ،وّل أعلم أحدا أخبر
بسبب علة ابن لهيعة منى ،أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد الجمعة ،فوافينا ابن لهيعة أمامنا على حمار،
فأفلج وسقط ،فبدر ابن عتيق إليه فأجلسه ،وصرنا به إلى منزله ،وكان ذلك أول سبب علته( ،)9وقال الذهبي
مرة :ابن لهيعة تهاون باإلتقان ،وروى مناكير ،فانحط عن رتبة اّلحتجاج به عندهم ،وبعض الحفاظ يروي
حديثه ،ويذكره في الشواهد واّلعتبارات ،والزهد ،والمالحمّ ،ل في األصول ،وبعضهم يبالغ في وهنه ،وّل ينبغي
إهداره ،وتتجنب تلك المناكير ،فإنه عدل في نفسه( ،)10وقال ابن حبان :قد سبرت أخبار بن لهيعة من رواية
المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا ،وما ّل أصل له من رواية
المتقدمين كثيرا ،فرجعت إلى اّلعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم بن لهيعة ثقات
فالتزقت تلك الموضوعات به( ،)11وقال الذهبي مرة :ضعيف( ،)12وقال سبط العجمي :قال بعض مشايخي" إنه
نسب إلى اّلختالط" ،والعمل على تضعيف حديثه( ،)13وقال الجوزجاني :ابن لهيعة ّل يوقف على حديثه وّل
كثير(،)15
ينبغي أن يحتج به وّل يغتر بروايته( ،)14وقال عبدالرحمن بن مهديّ :ل أحمل عن بن لهيعة قليال وّل ا
وقال ابن معين :ابن لهيعة ضعيف الحديث( ،)16قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها( ،)17وقال أبوحاتم( ،)18وابن
) (1تذكرةالحفاظللذهبي/103/1(،برقم )553
) (2المصدرنفسه .
) (3سيرأعالمالنبالء/11/1(،برقم )3
) (4تذكرةالحفاظللذهبي/103/1(،برقم )553
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/419برقم )4214
) (6سيرأعالمالنبالء/11/1(،برقم )3
) (7المصدرنفسه .
) (8تذكرةالحفاظللذهبي/103/1(،برقم )553
) (9ميزاناإلعتدال/302/5(،برقم )3240
) (10سيرأعالمالنبالء/11/1(،برقم )3
) (11المجروحينالبنحبان/11/5(،برقم )241
) (12المغنيفيالضعفاءللذهبي/425/1(،برقم )4410
) (13االغتباطبمنرميمنالرواةباالختالطللحلبي-سبطابنالعجمي(،-صفحة/190برقم )21
) (14أحوالالرجالللجوزجاني(،صفحة/511برقم )503
) (15المجروحينالبنحبان/11/5(،برقم )241
) (16تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/124برقم )244
) (17ميزاناإلعتدال/302/5(،برقم )3240
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/132/2(،برقم )115
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سعد( ،)1وأبوزرعة ،وأحمد( ،)2والنسائي( :،)3ضعيف ،وقال الحميدي :كان يحيى بن سعيد ّل يرى ابن لهيعة
شيئا( ،)4وقال ابن حبان :كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه
في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين( ،)5وذكره العقيلي في الضعفاء( ،)6وقال ابن مهدي :ما أعتد بشيء
سمعته من حديث ابن لهيعة إّل سماع ابن المبارك ونحوه( ،)7وقال سعيد ابن أبي مريم :ما أقر به قبل
اّلحتراق وبعده( ،)8وقال –أيضا :-لم يحترق له كتاب( ،)9وذكره ابن حجر في
الطبقة الخامسة

()10

من طبقات المدلسين( ،)11وقال ابن حبان مرة :وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه

ففيها مناكير كثيرة وذاك أنه كان ّل يبالي ما دفع إليه قراءة سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه فوجب
التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من األخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين

ووجب ترك اّلحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه( ،)12وقال أبو زرعة:

أوله وآخره سواء إّل أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله( ،)13وقال الذهبي مرة :يروى حديثه في
كثير مما أكتب ألعتبر به
المتابعات وّل يحتج به( ،)14وقال أحمد مرة :ما حديث ابن لهيعة بحجة ،وانى ألكتب ا
ويقوى بعضه بعضا( ،)15وقال عمرو بن علي الفالس :من كتب قبل ذلك -احتراق الكتب -مثل ابن المبارك،

وعبداهلل بن يزيد المقريء أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب( ،)16وقال عبد الغني األزدي :إذا روى

العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ،ابن المبارك ،وابن وهب ،والمقريء ،وذكر الساجي ،وغيره مثله( ،)17قال

أحمد لقتيبة-بن سعيد :-أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح ،قلت-قتيبة :-ألنا كنا نكتب من كتاب عبداهلل بن

وهب ،ثم نسمعه من ابن لهيعة( .)18قلت :حديث العبادلة عنه صحيح؛ وذلك ألنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه،
وبعد أن احترقت كتبه ظهر في حديثه شىء من األخطاء ،فقالوا إن كان حديثه من طريق غير العبادلة؛

يصنف حديثه في مرتبة الحديث الضعيف ،ليس الشديد الضعف ،بحيث أنه يمكن أن يتقوى بمجيئه من طريق

أخرى.

) (1الطبقاتالكبرىالبنسعد/421/0(،برقم )3001
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/132/2(،برقم )115
) (3الضعفاءوالمتروكونللنسائي(،صفحة/13برقم )431
) (4الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/132/2(،برقم )115
) (5المجروحينالبنحبان/11/5(،برقم )241
) (6الضعفاءالكبيرللعقيلي/594/5(،برقم )110
) (7تهذيبالكمال/310/12(،برقم )4214
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/132/2(،برقم )115
) (9تذكرةالحفاظللذهبي/103/1(،برقم )553
) (10الطبقةالخامسة:منضعفبأمرآخرسوىالتدليس؛فحديثهممردودولوصرحوابالسماعإالأنيوثقمنكانضعفهيسيرًاكابن 
لهيعة(.تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/13مقدمةابنحجر) 
) (11المصدرنفسه .
) (12المجروحينالبنحبان/11/5(،برقم )241
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/130-132/2(،برقم )115
) (14تذكرةالحفاظللذهبي/103/1(،برقم )553
) (15ميزاناإلعتدال/302/5(،برقم )3240
) (16الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/130-132/2(،برقم )115
) (17تهذيبالتهذيب/401-404/2(،برقم )131
) (18تهذيبالكمال/393-310/12(،برقم )4214
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 )2محمد بن مسلم ،أبوالزبير المك ُّي ()905هـ( .)1ثقة يدلس من الثالثة(.ع)
وثقه ابن عيينة( ،)2وابن عبدالبر( ،)3والذهبي( ،)4وزاد ابن عيينة :كثير الحديث ،إّل أن شعبة تركه لشيء زعم
أنه رآه فعله في معاملة ،وقد روى عنه الناس ،وزاد ابن عبد البر :تكلم فيه جماعة ممن روى عنه ولم يأت
واحد منهم فيه بحجة توجب جرحة ،وقد شهدوا له بالحفظ ،وزاد الذهبي :تكلم فيه شعبة وقيل يدلس ،قلت:
وذكره ابن حبان في الثقات وقال :كان من الحفاظ ،ولم ينصف من قدح فيه ألن من استرجح في الوزن لنفسه
لم يستحق الترك من أجله( ،)5قلت :ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين ،ثم قال:
من التابعين مشهور بالتدليس( ،)6وقال الذهبي مرة :اإلمام ،الحافظ ،الصدوق( ،)7وقال عطاء بن أبي رباح :كنا
نكون عند جابر بن عبداهلل --فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال فكان أبو الزبير أحفظنا
للحديث( ،)8وقال ابن القطان :كل ما لم يصرح فيه بسماعه من جابر ،أو لم يكن من رواية الليثي عنه فهو
منقطع ،وقال :ابن الزبير مدلس وّل سيما في جابر ،فهذا أقر على نفسه بالتدليس(.)9
ثانيا -تخريج الحديث الثالث عشر:
أخرجه البخاري( ،)10وابن بشران( ،)11وأحمد( ،)12كلهم من طريق أبي الزبير به نحوه.
الحكم على الحديث الثالث عشر:
إسناد هذا الحديث فيه محمود السوسقاني ،ويحيى األرسابندي ،لم أقف لهما على ترجمة ،فلهذا أتوقف عن

الحكم على هذا الحديث.

) (1سيرأعالمالنبالء/410/2(،برقم )103
) (2إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/441/10(،برقم )3519
) (3االستغناءالبنعبدالبر/130/1(،برقم )040
) (4منتكلمفيههوهوموثقللذهبي(،صفحة/100برقم )410
) (5الثقاتالبنحبان/421/2(،برقم )2112
) (6تعريفأهلالتقديسبمراتبالموصوفينبالتدليسالبنحجر(،صفحة/32برقم )101
) (7سيرأعالمالنبالء/410/2(،برقم )103
) (8العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/149/1(،برقم )55
) (9إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/441/10(،برقم )3519
) (10األدبالمفردللبخاري(،صفحة/555برقم )315
) (11آماليابنبشران(،صفحة/102برقم )303
) (12مسندأحمد/34/54(،برقم )13190
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باب:
(ما روي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند اهلل الغالبون)
الحديث الرابع عشر :وله طريقان.

الطريق األول:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالحسين عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن بن أبي الحديد ،أنا جدي أبوعبداهلل ،أنا أبوبكر محمد بن
عوف بن أحمد المزني ،أنا أبوالعباس محمد بن موسى بن الحسين بن السمسار ،أنا محمد بن خريم ،نا هشام
بن عمار ،نا معاوية بن يحيى ،نا أرطأة ،عن من حدثه عن أبي الدرداء --قال :قال رسول اهلل-ﷺ:-

" أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم واماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل اهلل فمن احتل
ثغر من الثغور فهو في جهاد"(.)1
منها مدينة فهو في رباط ومن احتل منها ا

أول -رجال السناد:

رجال إسناد الطريق األول:
وفيه راو مبهم ،بين أرطأة ،وأبي الدرداء.

 )9عبدالرحمن بن عبداهلل بن الحسن ،أبوالحسين بن أبي الحديد ()526هـ .جائز الحديث .سبق في(/2ط )4
مي ابن أبي الحديد()220هـ .لم أقف له على جرح ولتعديل.سبق في
السل ُّ
 )0الحسن بن أحمد ،أبوعبداهلل ه
(/2ط )4
المزن ُّي -كان يكنى بأبي بكر)239(-هـ .ثقة مأمون .سبق في
 )3محمد بن عوف بن أحمد ،أبوالحسن ه
(األثر)6
 )2محمد بن موسى بن الحسين ،أبوالعباس بن السمسار الدمشق ُّي()363هـ( .)2ثقة حافظ.

وثقه الكتاني( ،)3وزاد :كان نبيال ،حافظا ،كتب القناطير ،حدث بشيء يسير ،وقال الذهبي :اإلمام ،الحافظ،

الصدوق ،محدث دمشق(.)4

لي ،الدمشق ُّي()396هـ .صدوق .سبق في(األثر )6
 )5محمد بن هخريم ،أبوبكر العقي ُّ
قي()025هـ .ثقة ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )6هشام بن عمار ،أبوالوليد الدمش ُّ
) (1تاريخدمشق )515/1(،
) (2سيرأعالمالنبالء/452/11(،برقم )544
) (3ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/92برقم )32
) (4سيرأعالمالنبالء/452/11(،برقم )544
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سي ،الدمشق ُّي ()922هـ( .)1صدوق مستقيم الحديث(.س ق)
 )3معاوية بن يحيى ،أبومطيع األطرهابله ُّ
وثقه أبوزرعة( ،)2وصالح جزرة( ،)3وأبوعلي النيسابوري( ،)4وزاد جزرة :صحيح الحديث( ،)5وقال أبوداود(،)6
ودحيمّ :ل بأس به( ،)7وقال ابن منظور :وثقه قوم ،وضعفه آخرون( ،)8وقال أبوحاتم :صدوق مستقيم

الحديث( ،)9وقال ابن حجر :صدوق له أوهام ،وغلط من خلطه بالذي قبله – يعني :معاوية الصدفي -فقد قال

ابن معين ،وأبوحاتم وغيرهما :الطرابلسي أقوى من الصدفي ،وعكس الدارقطني( ،)10وقال العجليّ :ل بأس
بحديثه( ،)11وقال الذهبي :له غرائب وأفراد( ،)12وقال الدارقطني :هو أكثر مناكير من الصدفي( ،)13وقال

الذهبي :وقد تقدم أن الصدفي ضعيف( ،)14وقال ابن معين :صالح ليس بذاك( ،)15وهو أقوى من الصدفي(،)16
وقال البغوي ،والدارقطني( :)17ضعيف ،وقال ابن عدي :في بعض رواياته ما ّل يتابع عليه(.)18

 )2أرطأة بن المنذر ،أبوعدي الس هكون ُّي ،الحمص ُّي()960هـ .ثقة تابعي .سبق في الحديث()1
درجة الطريق األول:
توقفت عن الحكم على هذا الطريق ألني لم أقف للحسن بن أبي الحديد على جرح وّل تعديل ،والطريق فيه
انقطاع بين أرطأه وبين أبي الدرداء.--
الطريق الثاني:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أ ّنبأناهه أبوعلي الحداد- ،وجماعة -قالوا :أنا محمد بن عبداهلل بن ريذة ،أنا سليمان بن أحمد الطبراني ،نا أحمد
بن المعلى الدمشقي ،نا هشام بن عمار ،به نحوه(.)19
رجال إسناد الطريق الثاني:

المقرئ ،األصبهان ُّي()595هـ .ثقة .سبق في(/2ط )52
 )9الحسن بن أحمد الح ّداد ،أبوعلي ه
) (1تهذيبالكمال/553/51(،برقم )1019
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/413/1(،برقم )1023
) (3ميزاناإلعتدال/149/3(،برقم )1141
) (4تاريخاإلسالم/031/3(،برقم )514
) (5تهذيبالكمال/553/51(،برقم )1019
) (6إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/501/11(،برقم )3125
) (7تاريخاإلسالم/031/3(،برقم )514
) (8مختصرتاريخدمشقالبنمنظور )109/52(،
) (9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/413/1(،برقم )1023
) (10تقريبالتهذيب(،صفحة/249برقم )1004
) (11إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/501/11(،برقم )3125
) (12تاريخاإلسالم/031/3(،برقم )514
) (13إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/501/11(،برقم )3125
) (14تاريخاإلسالم/031/3(،برقم )514
) (15سؤاالتابنالجنيدالبنمعين(،صفحة/353برقم )151
) (16تاريخاإلسالم/031/3(،برقم )514
) (17ميزاناإلعتدال/149/3(،برقم )1141
) (18الكاملفيضعفاءالرجالالبنعدي/130/1(،برقم )1111
) (19تاريخدمشق )515/1(،
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 )0محمد بن عبداهلل بن أحمد ،أبوبكر ابن ريذة األصبهان ُّي()222هـ( .)1ثقة.

وثقه ابن مندة( ،)2وزاد ابن منده :األمين ،وافر العقل ،كامل الفضل ،مكرما ألهل العلم ،حسن الخط ،يعرف

طرفا من النحو واللغة ،قرئ عليه الحديث مرات ّل أحصيها.

 )3سليمان بن أحمد ،أبوالقاسم الطبران ُّي-صاحب المعاجم)362(-هـ .ثقة حافظ كبير .سبق في(/51ط )1

دي ،الدمشق ُّي()026هـ .ل بأس به .سبق في()9
المعلّى بن يزيد ،أبوبكر األس ُّ
 )2أحمد بن ه
قي()025هـ .ثقة ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )5هشام بن عمار ،أبوالوليد الدمش ُّ
درجة الطريق الثاني:
ضعيف لالنقطاع بين أرطأه وبين أبي الدرداء .--وفيه أحمد بن المعلى ّلبأس به ،وهشام بن عمار ثقة

كبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح ،ومعاوية بن يحيى األطرابلسي صدوق مستقيم الحديث.
ثانيا -تخريج الحديث الرابع عشر:

أخرجه ابن عساكر( ،)3من طريق شهر بن حوشب ،عن أبي الدرداء به نحوه ،وأخرجه الطبراني( ،)4ومن
طريقه ابن عساكر( ،)5من طريق أرطأة بن المنذر ،عن أبي الدرداء ،به نحوه.
ثالثا -الحكم على الحديث الرابع عشر بمجموع طرقه:
الحديث ضعيف من كال الطريقين؛ وذلك بسبب اّلنقطاع في إسناده ،بين أرطأة بن المنذر وأبي الدرداء،
فهنالك راو لم يسمه أرطأة .وفي الطريق األول هناك الحسن ابن أبي الحديد لم أقف له على جرح وّل تعديل،
وباقي رواتهما مقبولون(.)6

الحديث الخامس عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أنبأنا أبوعبداهلل محمد بن علي بن ابي العالء المصيصي ،وأبومحمد هبة اهلل بن أحمد األكفاني ،وأبوالقاسم
الحسين بن أحمد التميمي ،وأبواسحاق إبراهيم بن طاهر الخشوعي ،قالوا :أنا أبوالقاسم علي بن محمد بن أبي
العالء ،أنا أبوبكر أحمد بن حريز

()7

بن أحمد بن خميس السلماسي ،نا أبوالحسن المظفر بن الحسن ،نا أحمد

بن عمير بن يوسف بن جوصا ،نا عمرو بن عثمان ،نا ابن حمير ،عن سعيد البجلي ،عن شهر بن حوشب،

) (1تاريخاإلسالم/294/9(،برقم )400
) (2سيرأعالمالنبالء/292/10(،برقم )490
) (3تعزيةالمسلمالبنعساكر(،ثوابمنماتفيسبيلربالعالمين،صفحة/03برقم )104
) (4قلت:ذكرهالهيثميفيمجمعالزوائد،ولمأقفعلىروايتهعندالطبراني.انظر(:مجمعالزوائدللهيثمي،باب:ماجاءفيفضلالشام ،
/10/10برقم )11111
) (5تاريخدمشق )515/1(،
) (6قلت:مقبولهنابالمعنىالعام،عكسالمردود .
) (7فياألصلجرير،والصوابماأثبته.انظر(:تاريخاإلسالم/345/9،برقم)539؛(األنسابللسمعاني/105/0،برقم )5154
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عن أبي الدرداء --عن النبي-ﷺ -قال " :سيفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكا فإذا فتحها

فاحتلها بأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم فمن احتل ساحال من

تلك السواحل فهو في جهاد ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط"(.)1
أول -رجال السناد:

وفيه متابعة بين كل من :محمد المصيصي ،واألكفاني ،وأبي القاسم التميمي ،وأبي إسحاق الخشوعي ،كلهم

عن أبي القاسم علي بن محمد.

صي()596هـ( .)2ثقة.
 )9محمد بن علي بن أبي العالء ،أبوعبداهلل المصي ُّ
وثقه الذهبي( ،)3وزاد :صحيح السماع.

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
 )0هبة اهلل بن أحمد بن محمد بن األ كفاني ،أبومحمد األ نصار ُّ
قي ()539هـ( .)4أتوقف عن الحكم عليه.
الصمد ،أبوالقاسم التميم ُّي ،الدمش ُّ
 )3الحسين بن أحمد بن عبد ّ
قال ابن عساكر :كتب الحديث بخطه فأكثر ،وحدث بشئ يسير ،سمع منه بعض أصحابنا ،ولم أسمع منه
شيئا ،وقد أجاز لي جميع حديثه(.)5

وعي()532( )6هـ( .)7ثقة.
 )2إبراهيم بن طاهر بن بركات ،أبواسحاق ال هخ ه
ش ُّ
وثقه ابن عساكر( ،)8وزاد :كان خي ار.
صي()223هـ( .)9جائز الحديث.
 )5علي بن محمد بن أبي العالء ،أبوالقاسم المصي ُّ
قال ابن عساكر( ،)10والذهبي( :)11الفقيه ،وقال الذهبي مرة :اإلمام ،الفقيه ،المفتي ،مسند دمشق( ،)12روى عنه
أبوبكر الخطيب وهو أكبر منه ،والفقيه نصر المقدسي ،والخضر بن عبدان ،وأبوالحسن جمال اإلسالم ،وهبة
اهلل بن األكفاني ،وأبوالقاسم بن مقاتل السوسي ،وأخوه علي ،وأبوالعشائر محمد بن خليل الكردي ،وأبويعلى
) (1تاريخدمشق( )514-515/1
) (2تاريخاإلسالم/511/11(،برقم )539
) (3المصدرنفسه .
) (4تاريخاإلسالم/230/11(،برقم )11
) (5تاريخدمشق/55/13(،برقم )1392
) (6ال ُخ ُ
شوعيُّ :نسبةالىالخشوعفيالصالة.انظر(:األنسابللسمعاني/140/2،برقم)1301؛حاشيةالمحقق:عبدالرحمنبنيحيى 
المعلمياليماني .
) (7تاريخاإلسالم/109/11(،برقم )119
) (8تاريخدمشق/339/1(،برقم )351
) (9تاريخاإلسالم/210/10(،برقم )545
) (10تاريخدمشق/191/34(،برقم )2021
) (11تاريخاإلسالم/210/10(،برقم )545
) (12سيرأعالمالنبالء/15/19(،برقم )0
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حمزة بن الحبوبي ،وأبوالقاسم الحسين بن البن األسدي ،وهبة اهلل بن طاوس( ،)1وأبوالمعالي محمد بن يحيى
قاضي دمشق ،وآخرون( .)2قلت :روى عنه ثلة من األثبات أمثال الخطيب ،واألكفاني ،وهبة اهلل بن طاوس،
ولم أقف على أحد جرحه.
 )6أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس ،أبوبكر السلماس ُّي()202( )3هـ( .)4لم أقف له على جرح أو تعديل.
قال الذهبي :قدم دمشق للحج ،وحدث عن أبي بكر بن شاذان ،وأبي حفص بن شاهين ،وكوهي بن الحسن،
والحسن بن أحمد اللحياني .روى عنه أبوالحسن بن أبي الحديد ،وابنه الحسن ،وأبوالقاسمبن أبي العالء
المصيصي ،وسمعوا منه في هذه السنة(.)5
 )3المظفر بن الحسن بن المهند ،أبوالحسن السلماس ُّي()329هـ( .)6لم أقف له على جرح ول تعديل.
ذكره ابن عساكر()7؛ وسكت عنه.

قي()302هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
 )2أحمد بن هعمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمش ُّ
شي ،أبوحفص الحمص ُّي()052هـ .ثقة .سبق في(/2ط )5
 )1عمرو بن عثمان بن سعيد القهر ُّ

()8
السليح ُّي()022( )9هـ(.)10ل بأس به(.خ س ق)
 )92محمد بن حمير بن أنيس ،أبوعبداهلل-وقيل أبو الحميد -ه
وثقه ابن معين مرة( ،)11ودحيم( ،)12وذكره ابن حبان في الثقات( ،)13وقال ابن معين مرة ثانية(،)14

والدارقطني( ،)15والنسائي(ّ :،)16ل بأس به ،وقال ابن حجر :صدوق( ،)17وقال أحمد :ما علمت إّل خي ار(،)18

) (1هو:قالالذهبيُّ :إمامجامعدمشق،ومقرئه،أبومحمدهبةهللابنأحمدابنطاووسالبغدادي،ثمالدمشقي،كانثقة متصونا،وثقهالسلفي ،
توفي)241(:هـ(.سيرأعالمالنبالء/91/50،برقم )12
) (2تاريخاإلسالم/210/10(،برقم )545
) (3ال اسلامااسِ ي:بفتحالسينالمهملة،والالم،والميم،وبعدهااأللفوفيآخرهاسينأخرىمهملة،هذهالنسبةإلى َسلَ َماس،وهيمنبالد 
أذربيجان( .األنسابللسمعاني/105/0،برقم )5154
) (4تاريخاإلسالم/345/9(،برقم )539
) (5المصدرنفسه .
) (6تاريخدمشق/400/21(،برقم )0304
) (7المصدرنفسه .
ح ْميار:بكسرالحاءالمهملة،وإسكانالميم،وفتحالياءاألخيرة.قالهابنحجرهديالساري.انظر(:فتحالباريالبنحجر )511/1،
)ِ (8
) (9ال ُسلايحِي:بضمالسينالمهملة،وفتحالالم،بعدهاياءمنقوطةبنقطتينمنتحت،وفيآخرهاحاءمهملة،وقدقيلبفتحالسينوكسرالالم ،
هكذارأيتمضبوطامقيدابخطيفيتاريخمصرونقلتمننسخةقديمة،هذهالنسبةإلى ُسلايِح،وهيبطنمنقضاعة،والمشهوربهذه 
النسبة(:راوينا)،وقضاعة قبيلة عربية قديمةأختلفال انسَّابةفينسبها؛فنسبوهم لحمير ،ومنهممننسبوهمإلى معد،وهماممالكفي 
اليمن.انظر(:األنسابللسمعاني/194/0،برقم)5142؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)( (10تهذيبالكمال/111/52،برقم)2100؛(تاريخاإلسالم/1195/3،برقم )501
) (11تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/503برقم )029
) (12ميزاناإلعتدال/245/4(،برقم )0329
) (13الثقاتالبنحبان/331/0(،برقم )10159
) (14تاريخابنمعينروايةابنمحرز )91/1(،
) (15سؤاالتالبرقانيللدارقطني(،صفحة/21برقم )351
) (16تاريخاإلسالم/1195/3(،برقم )501
) (17تقريبالتهذيب(،صفحة/302برقم )2140
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/549/0(،برقم )1412
509

وقال أبو زرعة :كان من خيار الناس( ،)1وقال يعقوب الفسوي :ليس بالقوي( ،)2وقال أبوحاتم :يكتب حديثه وّل
يحتج به( ،)3قال الذهبي :له غ ارئب وأفراد ،وتفرد عنه اّللهانى ،عن أبي أمامة  -مرفوعا -:من لزم قراءة آية
الكرسي دبر المكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إّل أن يموت ،)4(-وقال ابن حجر مرة :ليس له في البخاري

سوى حديثين أحدهما عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن أنس في خضاب أبي بكر وذكر له

متابع ا واآلخر عن ثابت بن عجالن عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال مر النبي-ﷺ -بعنز ميتة

فقال(:ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها) أورده في الذبائح وله أصل من حديث بن عباس عنده في الطهارة(.)5

 )99سعيد البجلي .لم أقف له على ترجمة.

ي ()990هـ .ثقة ل بأس به ،ولكنه يرسل ،ويحدث بغير أسانيد ،وأوثق
ب ،أبوسعيد األشعر ُّ
 )90شه هر ه
بن حوش ه
رواياته ما رواها عنه المتقنين ،أمثال :شعبة ،وابن مهدي ،والقطان ،وكذلك عبد الحميد بن بهرام ،واألحوط:
متابعتها ،أما رواياته عن المجاهيل ،والضعفاء ،فتهطرح .سبق في()6

ثانيا -تخريج الحديث الخامس عشر:
سبق تخريجه في الحديث الرابع عشر.
الحكم على الحديث الخامس عشر:
أتوقف عن الحكم على هذا الحديث؛ وذلك بسبب أني لم أقف لسعيد البجلي على ترجمة ،و-أيضا -أحمد

السلماسي ،والمظفر السلماسي ،لم أقف لهما على جرح وّل تعديل ،والحسين التميمي ،توقفت عن الحكم عليه؛
لعدم كفاية المعلومات.

األثر السابع:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالفتح عبدالرزاق بن محمد بن سهل الشرابي المقرئ- ،بق ارءتي عليه بأصبهان -أنا أبوطاهر جعفر
ابن محمد بن الفضل القريشي العباداني- ،بالبصرة -أنا القاضي أبوعمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد
الهاشمي ،نا أبوالعباس محمد بن أحمد بن أحمد المقرئ األثرم ،نا العباس بن عبداهلل الترقفي ،نا محمد بن

أجر !" قال :فجعلوا
كثير المصيصي ،عن أرطأة بن المنذر ،أن عمر --قال لجلسائه ":أي الناس أعظم ا
يذكرون له الصوم والصالة ،قال :ويقولون فالن وفالن بعد أمير المؤمنين فقال ":أل أخبركم بأعظم الناس

أجر ممن ذكرتم ،ومن أمير المؤمنين !" قالوا :بلى ،قال ":رويجل بالشام أخذ بلجام فرسه يكأل من وراء
ا

أجر ممن ذكرتم ،ومن
بيضة المسلمين ل يدري أسبع يفترسه ،أم هامة تلدغه ،أو عدو يغشاه ،فلذلك أعظم ا

أمير المؤمنين"(.)6

) (1تاريخأبيزرعةالدمشقي(،صفحة )511
) (2المعرفةوالتاريخللفسوي )409/5(،
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/549/0(،برقم )1412
) (4ميزاناإلعتدال/245/4(،برقم )0329
) (5فتحالباريالبنحجر )511/1(،
) (6تاريخدمشق )514/1(،
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أول -رجال السناد:
 )9عبدالرزاق بن محمد بن سهل ،أبوالفتح الشراب ُّي( ،)1المقرئ ()532هـ( .)2جائز الحديث.
قال السمعاني :مقرئ ،فاضل ،حسن السيرة ،حسن اإلقراء ،ورحل في الحديث ،سمعت منه جزءا خرجه لنفسه،
قلت :وحسن ابن عساكر إسناد حديث( ،)3صاحبنا أحد رواته ،وقال الذهبي :سمعنا من طريقة (الرد على
الجهمية) لعثمان الدارمي ،على زينب ببعلبك ،بإجازتها من عبد العظيم بن عبد اللطيف األصبهاني الشرابي،
قال :أخبرتنا ضوء النساء بنت عبدالرزاق الشرابي ،قالت :أخبرنا أبي ،قال :أخبرنا الخطيب محمد ابن عبداهلل
الهروي ،قال :أخبرنا ثابت بن محمد بن أحمد السعدي ،قال :أخبرنا أبي ،قال :أخبرنا محمد بن إسحاق بن
إبراهيم القرشي ،عن المؤلف(.)4
 )0جعفر بن محمد بن الفضل ،أبوطاهر القهريش ُّي( ،)5العبادان ُّي()213( )6هـ( .)7ثقة.
قال ابن نقطة :حدث عن القاضي أبي عمرالقاسم بن جعفر بأجزاء من مسند أبي الحسن المادرائي ،وبشيء

من أمالي أبي عمر ،وسماعه صحيح في هذه األجزاء ،التي أشرنا إليها( ،)8قلت :وفي روايتنا هذه يروي
أبوالطاهر عن أبي عمر القاسم الذي أشار إليه ابن نقطة ،وقال ابن سكرة :أبوطاهر رجل صالح أمي( ،)9وقال

أبوطاهر السلفي في سياق حديثه عن شيوخ البصرة :وأسنهم وأسندهم الشريف أبوطاهر العباداني( ،)10وقال

الذهبي :الشيخ الجليل ،المعمر ،مسند البصرة(.)11

القاضي ()292هـ( .)13ثقة.
 )3القاسم بن جعفر بن عبدالواحد ،أبوعمر الهاشم ُّي(،)12
ُّ
وثقه الخطيب( ،)14وزاد :أمين ،ولى القضاء بالبصرة ،وسمعت منه بها سنن أبي داود وغيرها.

شرااب،واشتهربهذهالنسبةجماعةمن 
شرا ِابي:بفتحالشينالمعجمة،والراء،بعدهمااأللف،وفيآخرهاالباءالموحدة،هذهالنسبةإلىال ا
) (1ال ا
ش ِراب(.األنسابللسمعاني/04/1،برقم )5413
المحدثينكانبعضأجدادهماشتهروابهذهالصنعةوحفظال ا
) (2تاريخاإلسالم/114/11(،برقم )505
) (3معجمابنعساكر/200/1(،برقم )003
) (4تاريخاإلسالم/114/11(،برقم )505
) (5القُرا يْشِ ي:بضمالقاف،وفتحالراء،بعدهماالياءالساكنةآخرالحروف،وفيآخرهاالشينالمعجمة،منسوبإلىقُرا يْش،وأكثرماوردفي 
هذهالنسبةبإسقاطالياء(.األنسابللسمعاني/491/10،برقم )4553
) (6ال اعبَّاداني:بفتحالعينالمهملة،وتشديدالباءالمنقوطةبواحدة،والدالالمهملةبيناأللفين،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلى َعبَّادان،وهي 
بليدةبنواحيالبصرةفيوسطالبحر.وعبادانفيإيراناليوم،وفيهاميناءعباداناإليراني.انظر(:األنسابللسمعاني/105/9،برقم 
)5110؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (7تاريخاإلسالم/041/10(،برقم )111
) (8التقييدالبننقطة(،صفحة/550برقم )504
) (9تاريخاإلسالم/041/10(،برقم )111
) (10التقييدالبننقطة(،صفحة/550برقم )504
) (11سيرأعالمالنبالء/31/19(،برقم )50
) (12الهاا ْشمِي:بفتحالهاء،بعدهااأللف،وفيآخرهاالشينالمعجمة،بعدهاالميم،هذهالنسبةإلىهااشمبنعبدمناف(.األنسابللسمعاني ،
/409/14برقم )2554
) (13تاريخاإلسالم/131/9(،برقم )121
) (14تاريخبغدادللخطيب/315/13(،برقم )1110
511

المقرئ ،األ ثرم()336( )1هـ( .)2ثقة.
 )2محمد بن أحمد بن أحمد ،أبوالعباس ه
وثقه الدارقطني( ،)3وقال الذهبي اإلمام المحدث(.)4
 )5العباس بن عبداهلل ،أبومحمد البا هكسائ ُّي( ،)5الترقهف ُّي()062( )6هـ( .)7ثقة.
وثقه الخطيب( ،)8والسمعاني( ،)9ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج( ،)10والدارقطني( ،)11وزاد الخطيب:
كان دينا ،صالحا عابدا ،وكذا زاد السمعاني ،وزاد السراج :صدوق.

صي()096هـ .صدوق له مناكير .سبق في(/3ط )5
اني ،المصي ُّ
 )6محمد بن كثير ،أبويوسف الصنع ُّ
 )3أرطأة بن المنذر ،أبوعدي الس هكون ُّي ،الحمص ُّي()960هـ .ثقة تابعي .سبق في الحديث()1
ثانيا -تخريج األثر:
تفرد بإخراجه ابن عساكر( ،)12وذكره المتقي الهندي في كنز العمال( ،)13والسيوطي في جمع الجوامع-الجامع

الكبير ،)14(-كلهم من طريق أرطأة بن المنذر به مثله.
الحكم على األثر السابع:

هذا اإلسناد حسن ،ولكن يوجد انقطاع بين أرطأة وعمر ،--فأرطأة متوفى ()564هـ ،وقال الذهبي :من
صغار التابعين ،أدرك أبا أمامة الباهلي ،)15(--وأبو أمامة الباهلي --متوفى()26هـ ،وعمر--
متوفى()46هـ ،ولم أقف على دليل سماع ألرطأه هذا من عمر--؛ فاألثر بهذا اإلسناد ضعيف.
خالصة الحكم :ضعيف.

) (1األا ْثرا م:بفتحاأللف،وسكونالثاءالمثلثة،وفتحالراء،وفيآخرهاالميم،هذهالنسبةلمنكانتسنةمفتتة،وعرفبهبعضأجداد 
المنتسب-راوينا(.-األنسابللسمعاني )115/1،
) (2تاريخبغدادللخطيب/10/5(،برقم )30
) (3المصدرنفسه .
) (4سيرأعالمالنبالء/404/12(،برقم )134
) (5الباا ُكساائِي:بفتحالباءالموحدة،بعدهااأللف،وضمالكاف،وفتحالسينالمهملة،والياءآخرالحروفبعداأللف،هذهالنسبةالىابا ُكساايا 
وهيمننواحيبغداد،منها(راوينا)(.األنسابللسمعاني/23/5،برقم )424
) (6ال اترْ قُفِي:بفتحالتاءثالثالحروف،وسكونالراء،وضمالقاف،وفيآخرهاالفاء،هذهالنسبةإلىتَرْ قف،وظنيأنهامنأعمالواسط -
وهللااعلم(.-األنسابللسمعاني/40/4،برقم )000
) (7تاريخدمشق/519/51(،برقم )4104
) (8تاريخبغدادللخطيب/51/13(،برقم )1221
) (9األنسابللسمعاني/23/5(،برقم )424
) (10تاريخدمشق/519/51(،برقم )4104
) (11تاريخبغدادللخطيب/51/13(،برقم )1221
) (12تاريخدمشق )514/1(،
) (13كنزالعمالللمتقيالهندي/331/3(،برقم )11441
) (14جمعالجوامعللسيوطي/119/11(،برقم )4111/5
)(15تاريخاإلسالم/403/3(،برقم)15
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األثر الثامن:
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد بن أحمد الخطيب- ،بمشكان( -)1أنا أبومنصور محمد بن الحسن بن محمد
النهاوندي ،أنا أبوالعباس أحمد بن الحسين بن زنبيل ،أنا أبوالقاسم عبداهلل بن محمد بن عبدالرحمن بن
األشقر ،نا أبوعبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،نا عبداهلل بن صالح ،نا معاوية-وهو ابن صالح ،-عن
ربيعة بن يزيد الدمشقي ،عن عبداهلل بن عامر ،عن النعمان بن بشير األنصاري --قال :كتب معي
معاوية --إلى عائشة-رضي اهلل عنها -بعد قتل عثمان --فقالت( :يا ابن عمرة( ،)2أين ضربت
برأسك بسوأتك هذه !) (قلت :أتيت الشام أرض الجهاد)(.)3
أول -رجال السناد:
المشكان ُّي( ،)4الخطيب ()552هـ( .)5صدوق.
 )9علي بن محمد بن أحمد ،أبوالحسن ه

قال السمعاني :كان شيخا بهيا ،حسن المنظر ،مطبوع األخالق ،متوددا ،صدوقا( ،)6وقال الذهبي :صدوق(،)7
وقال مرة :الشيخ ،اإلمام ،خطيب مشكان ،سمع من أبي منصور النهاوندي-التاريخ الصغير للبخاري-
بسماعه من القاضي أبي العباس بن زنبيل النهاوندي ،عن القاضي عبداهلل بن محمد بن األشقر ،عن
البخاري ،فتفرد الخطيب بعلو هذا الكتاب مدة ،ولكن قل من سمعه منه؛ لبعد الديار(.)8

ي( .)9لم أقف له على ترجمة.
 )0محمد بن الحسن بن محمد ،أبومنصور ال هنهاوند ُّ
ي()220هـ( .)10ثقة.
 )3أحمد بن الحسين بن زنبيل ،أبوالعباس ال هنهاوند ُّ

وثقه ابن نقطة( ،)11وشيرويه( ،)12وزاد ابن نقطة :صدوق ،وقال الذهبي :الشيخ الجليل ،المسند الصادق(.)13

)(1م ْش َكان:بالضمثمالسكون،وآخرهنون:قريةمننواحيروذبارمنأعمالهمذان(.معجمالبلدانلياقوت)142/2،
) (2قالالمزي:النعمانبنبشير-،--اسم-أمه ُعمارةبنترواحة،أختعبدهللابنرواحة(.--تهذيبالكمال/311/59،برقم)1341
) (3تاريخدمشق)514/1(،
ْ
) (4ال ُم ْش اكانِي:بضمالميم،وسكونالشينالمعجمة،وفتحالكاف،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىمش َكان،وهيقريةمنأعمالروذراور 
قريبةمنهامننواحيهمذان،منها-راوينا(.-األنسابللسمعاني/510/15،برقم )4113
) (5تاريخاإلسالم/910/11(،برقم)291
)(6األنسابللسمعاني/510/15(،برقم)4113
) (7تاريخاإلسالم/910/11(،برقم)291
) (8سيرأعالمالنبالء/411/50(،برقم)500
ااو ْندِي:بضمالنون،وفتحالهاء،والواوبينهمااأللف،وسكونالنون،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلىنهَا َو ْند،وهيبلدةمن 
)(9ال ُنه ا
بالدالجبلقديمة
)(10تاريخاإلسالم/49/9(،برقم)23
)(11إكمالالكمالالبننقطة/110-109/5(،برقم)
)(12تاريخاإلسالم/49/9(،برقم)23
)(13سيرأعالمالنبالء/99/10(،برقم)15
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 )2عبداهلل بن محمد بن عبدالرحمن ،أبوالقاسم بن األشقر ()392هـ( .)1صدوق.
قال الذهبي :الشيخ ،العالم الصدوق ،راوي-التاريخ الصغير -للبخاري ،عن مؤلفه ،كان محدثا ،معمرا ،إماما،

مفتيا( ،)2وقال صالح بن أحمد الحافظ :أدركته ولم يقض لي السماع منه ،ويدل حديثه على الصدق( ،)3وقال
الذهبي –أيضا :-حدث عنه :محمد بن المظفر ،وجبريل بن محمد الهمذاني ،وأبو عمر بن حيويه ،وأبو
حفص بن شاهين ،ومحمد بن جعفر بن يوسف ،وأبوالعباس أحمد بن زنبيل ،وجماعة(.)4

ي()056( )5هـ .إمام ثبت(.ت ،س)
البخار ُّ
 )5محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،أبوعبداهلل ه
متفق على إمامته(.)6
ي ()000هـ( .)8مستقيم الحديث قد يخطئ(.خ د ت ق)
الجهن ُّي( ،)7أبوصالح المصر ُّ
 )6عبداهلل بن صالح ه

وثقه ابن معين( ،)9وعبدالملك بن شعيب بن الليث( ،)10وزاد الليث :مأمون(،)11وقال أبوزرعة :لم يكن عندي

ممن يتعمد الكذب ،وكان حسن الحديث( ،)12وقال مسلمة بن قاسمّ :ل بأس به( ،)13وقال ابن عدي :هو عندي
مستقيم الحديث ،إّل أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط ،وّل يتعمد( ،)14وقال ابن العماد :الحافظ( ،)15وقال أحمد:

كان أول أمره متماسكا ثم أفسد بآخرة ،وليس هو بشيء( ،)16وقال عبداهلل بن أحمد :سمعت أبي ذكر كاتب
الليث بن سعد عبداهلل بن صالح فذمه وكرهه وقال إنه روى عنه ليث عن بن أبي ذئب كتابا أو أحاديث وأنكر
أن يكون الليث روى عن بن أبي ذئب( ،)17وقال الذهبي مرة :صالح الحديث ،له مناكير( ،)18وقال أبوحاتم :هو

صدوق أمين ،ما علمته( ،)19وقال الذهبي مرة :اإلمام ،المحدث ،شيخ المصريين ،كان صدوقا في نفسه ،من
أوعية العلم ،أصابه داء شيخه ابن لهيعة ،وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ،ولم يترك بحمد اهلل ،واألحاديث

)(1تاريخبغدادللخطيب/443/11(،برقم)2193
)(2سيرأعالمالنبالء/404/13(،برقم)192
)(3تاريخبغدادللخطيب/443/11(،برقم)2193
)(4سيرأعالمالنبالء/404/13(،برقم )192
اري:بضمالباءالموحدة،وفتحالخاءالمعجمة،والراءبعداأللف،هذهالنسبةإلىالبلدالمعروفبماوراءالنهريقاللهاب اُخارا ،
) (5الب اُخ ِ
خرجمنهاجماعةمنالعلماءفيكلفنيجاوزونالحد،وصنفتاريخها،وأحسنفيذلك(راوينا)-رحمههللاتعالى(األنسابللسمعاني ،
/100/5برقم)494
)(6انظر(:سيرأعالمالنبالء/491/15(،برقم)101
ج اهينة،وهيقبيلةمنقضاعة.وقضاعة قبيلة عربية قديمة 
ج اهنِي:بضمالجيم،وفتحالهاء،وكسرالنونفيآخرها،هذهالنسبةإلى ُ
)(7ال ُ
أختلفال انسَّابةفينسبها؛فنسبوهم لحمير ،ومنهممننسبوهمإلى معد،وهماممالكفياليمن,انظر(:األنسابللسمعاني/349/4،برقم 
)1010؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة)
)(8تاريخاإلسالم/290/2(،برقم)511
)(9طبقاتالحفاظللسيوطي(،صفحة/105برقم )400
)(10ميزاناإلعتدال/330/5(،برقم )3414
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/2(،برقم )491
)((12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/2،برقم)491؛(تاريخبغدادللخطيب/122/11،برقم )2014
)(13إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/302/0(،برقم )5990
)(14الكاملفيالضعفاءالبنعدي/435/2(،برقم )1012
)(15شذراتالذهبالبنالعماد )102/4(،
)(16العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/515/4(،برقم )3919
)(17المصدرنفسه/535/4(،برقم )2010
)(18منتكلمفيهوهوموثقللذهبي(،صفحة/109برقم )113
)(19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/2(،برقم )491
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التي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى( ،)1وقال الذهبي :هو صاحب حديث وعلم مكثر ،وله مناكير(،)2

وقال أبوحاتم مرة :األحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه نرى أن هذه مما افتعل
خالد بن نجيح ،وكان أبو صالح يصحبه ،وكان سليم الناحية ،وكان خالد ابن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في

كتب الناس ،ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب ،كان رجال صالحا( ،)3وقال صالح جزرة :كان ابن معين
يوثقه ،وهو عندي يكذب في الحديث( ،)4وقال النسائي :ليس بثقة( ،)5وقال ابن المدينيّ :ل أروى عنه شيئا(،)6

وقال ابن حبان :كان في نفسه صدوقا ،إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له ،فسمعت ابن خزيمة
يقول :كان له جار كان بينه وبينه عداوة ،كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط

عبداهلل ويرميه في داره بين كتبه ،فيتوهم عبداهلل أنه خطه فيحدث به( ،)7وقال ابن حجر :صدوق كثير الغلط

ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة( ،)8وقال ابن حجر –أيضا :-ظاهر كالم هؤّلء األئمة أن حديثه في األول كان
مستقيم ا ثم ط أر عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه ،وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه(.)9

رمي ،الحمص ُّي ()952هـ( .)10ثقة.م()2
 )3معاوية بن صالح بن حدير ،أبوعمرو الحض ُّ
وثقة أحمد( ،)11وأبوزرعة( ،)12والنسائي( ،)13وابن مهدي( ،)14والبزار( ،)15والترمذي( ،)16وابن معين مرة( ،)17وابن
سعد( ،)18والعجلي( ،)19والذهبي( ،)20وزاد أبوزرعة :محدث ،وزاد البزار :ليس به بأس ،وزاد الترمذي :معاوية
بن صالح ثقة عند أهل الحديث ،وّل نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان ،وزاد الذهبي :اإلمام

خير( ،)21وقال أحمد مرة ثالثة :حدثنا ابن مهدي قال :بينما نحن
الحافظ ،وقال أحمد مرة ثانية :ما أعلم إّل ا

بمكة نتذاكر الحديث إذا إنسان قد دخل بيننا فقلت :من أنت؟ فقال :أنا معاوية بن صالح ،فاحتوشناه(،)22

)(1سيرأعالمالنبالء/302/10(،برقم)112
)(2تاريخاإلسالم/290/2(،برقم)511
)(3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/2(،برقم )491
)(4ميزاناإلعتدال/330/5(،برقم )3414
)(5الضعفاءوالمتروكينللنسائي(،صفحة/14برقم )443
)(6ميزاناإلعتدال/330/5(،برقم )3414
)(7المجروحينالبنحبان/30/5(،برقم )204
)(8تقريبالتهذيب(،صفحة/401برقم )4411
)(9فتحالباريالبنحجر)313-314/1(،؛قلت:انظرباقيكالمابنحجرفيالمصدرنفسه،ففيهتفصيلبخصوصروايةمعاويةبن 
صالحهذافيالصحيحعلىأيوجهكانت .
)(10تاريخاإلسالم/519/3(،برقم )419
)(11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/1(،برقم )1020
)(12تاريخاإلسالم/519/3(،برقم )419
)(13سيرأعالمالنبالء/121/0(،برقم )23
)(14الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/1(،برقم )1020
)(15إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/519/11(،برقم )3135
)(16سننالترمذي(،أبوابالعلم-بابماجاءفيذهابالعلم/41/2،برقم )5124
)(17سيرأعالمالنبالء/121/0(،برقم )23
)(18الطبقاتالكبرىالبنسعد/411/0(،برقم )3092
)(19تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/345برقم )1293
)(20سيرأعالمالنبالء/121/0(،برقم )23
)(21العللومعرفةالرجالألحمدروايةالمروزي(،صفحة/110برقم )24
:قالأبوداود":فانكببناع ال ْيهِوانكب 
)(22العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا(،صفحة/519برقم)309؛ومعنى-فاحتوشناه-
ا
ال َّناس"(.سؤاالتأبيداودلإلمامأحمد،صفحة/193برقم )152
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وقال ابن سعيد القطان :ما كنا نأخذ عنه في ذلك الزمان وّل حرفا( ،)1وقال ابن خراش :صدوق( ،)2وقال ابن

عدي :ما أرى بحديثه بأسا ،وهو عندي صدوق إّل أنه يقع في أحاديثه إفرادات( ،)3وقال ابن معين مرة:

صالح( ،)4وقال أبوحاتم :صالح الحديث ،حسن الحديث يكتب حديثه وّل يحتج به( ،)5وقال :كان ابن سعيد
القطان ّل يرضى معاوية بن صالح( ،)6وقال ابن حجر :صدوق له أوهام( ،)7وتعقب ابن حجر صحاب
التحرير فقال :بل ثقه ،وثقه األئمة ،واختلف فيه قول ابن معين ،ويتبين من دراسة ترجمته أن يحيى بن سعيد

وحده الذي ضعفه( ،)8وقلت :وذكره البخاري وقال( :قال علي كان عبدالرحمن يوثقه)(.)9
 )2ربيعة بن يزيد القصير( ،)10أبوشعيب الدمشق ُّي ()903هـ .ثقة عابد (.ع)
قلت :متفق على توثيقه(.)11

صب ُّي( ،)12الدمشق ُّي ()992هـ( .)13ثقة تابعي(.م ت)
 )1عبداهلل بن عامر بن يزيد ،أبوعمران اليح ه
وثقه النسائي( ،)14والعجلي( ،)15وزاد العجلي :تابعي ،وقال الذهبي :اإلمام الكبير ،مقرئ الشام ،وأحد
األعالم( ،)16وقال ابن سعد :قليل الحديث(.)17
ي)65(--هـ( .)18صحابي جليل(.ع)
 )92النعمان بن بشير ،أبوعبداهلل األ نصار ُّ
ثانيا -تخريج األثر الثامن:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
ثالثا -الحكم على األثر الثامن:
أتوقف عن الحكم على هذا األثر ألني لم أقف لمحمد النهاوندي على ترجمة.
)(1الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/1(،برقم )1020
)(2سيرأعالمالنبالء/121/0(،برقم )23
)(3الكاملفيالضعفاءالبنعدي/134/1(،برقم )1111
)(4سيرأعالمالنبالء/121/0(،برقم )23
)(5الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/415/1(،برقم )1020
)(6تاريخابنمعينروايةالدوري/91/3(،برقم )4410
)(7تقريبالتهذيب(،صفحة/241برقم )1015
)(8تحريرقريبالتهذيب/493/4(،برقم )1015
)(9التاريخالكبيرللبخاري/442/0(،برقم )1334
)(10ال اقصِ يْر:بفتحالقاف،وكسرالصادالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالراء،واشتهربهذااالسمأبوسعيد 
ربيعةبنيزيدال اقصِ يْرالدمشقي،منالتابعين-راوينا(.-األنسابللسمعاني/333/10،برقم )3421
)(11انظر(:تهذيبالكمال/131/9(،برقم )1119
) (12ال ايحْ ص ُِبي:بفتحالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وسكونالحاءالمهملة،وكسرالصادالمهملة-وقيل:بضمالصاد،وهوأشهر-وكسر 
الباءالمنقوطةبواحدة،هذهالنسبةإلى ايحْ صُب،وهيقبيلةمنحمير،أكثرهمنزلواحمص(.األنسابللسمعاني/314/14،برقم )2401
)(13تهذيبالكمال/134/12(،برقم )4423
)(14سيرأعالمالنبالء/595/2(،برقم )141
)(15تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/515برقم )141
)(16سيرأعالمالنبالء/595/2(،برقم )141
)(17الطبقاتالكبرىالبنسعد/415/0(،برقم )4149
)(18اإلصابةفيتمييزالصحابةالبنحجر/431/1(،برقم )1039
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األثر التاسع:
وفيه تابع عبداهلل السمرقندي ،أبومحمد األكفاني.

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أنبأنا أبومحمد هبة اهلل بن محمد بن األكفاني ،وعبداهلل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي ،قال :أنا أبوالحسن
أحمد بن عبدالواحد بن أبي الحديد ،أنا أبومحمد بن أبي نصر ،أنا أبوعلي الحسن بن حبيب بن عبدالملك ،نا
أنس بن السلم ،نا الحسن بن يحيى القرشي ،نا إبراهيم اليماني ،قال :قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوري

فقلت :يا أبا عبداهلل إني جعلت في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة ،واعتمر في كل شهر عمرة،
وأحج في كل سنة حجة ،وأقرب من أهلي أحب إليك ،أم آتي الشام؟! فقال لي ":يا أخا أهل اليمن عليك

بسواحل الشام عليك بسواحل الشام فإن هذا البيت يحجه في كل عام مائة ألف ومائة ألف وثالثمائة ألف

وما شاء اهلل من التضعيف ،لك مثل حجهم وعمرهم ومناسكهم"(.)1

أول -رجال السناد:

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن محمد األ كف ُّ
دي()596هـ .ثقة حافظ .سبق في(األثر)6
 )0عبداهلل بن أحمد بن عمر ،أبومحمد السمرقن ُّ

مي()261هـ .ثقة .سبق في(/2ط )5
السل ُّ
 )3أحمد بن عبدالواحد ،أبوالحسن بن أبي الحديد ه

بن أبي النصر التميم ُّي()202هـ .ثقة .سبق في(/5ط )5
بن عثمان ،أبومحمد ه
 )2عبدالرحمن ه
ي()332هـ .ثقة ثبت .سبق في(/3ط )4
 )5الحسن بن حبيب بن عبدالملك ،أبوعلي الحصائر ُّ
ني ،األ نطرطهوس ُّي( ،)2الدمشق ُّي ()012هـ( .)3جائز الحديث.
 )6أنس بن السلم ،أبوعقيل الخول ُّ
قلت :حكم ضياء الدين المقدسي في سند حديث هذا أحد رجاله بالصحة( ،)4وقلت –أيضا :-وذكره ابن
عساكر ولم يحك فيه جرحا وّل تعديال( ،)5وكذا الذهبي( ،)6وابن منظور( ،)7وقال الذهبي :روى عنه :علي بن
أبي العقب ،وابن عدي ،والطبراني ،وخلق( ،)8وقلت :وروى تمام الرازي عن أبوالقاسمعلي بن يعقوب بن

إبراهيم ،عنه-راوينا -وأكثر عنه( ،)9قلت :ولم أقف على أحد جرحه.
 )3الحسن بن يحيى القرشي .لم أقف له على ترجمة.
 )2إبراهيم اليماني .لم أقف له على ترجمة.

)(1تاريخدمشق )513/1(،
) (2األا ْن اطرْ ُ
طوسِ ي:بفتحاأللف،وسكونالنون،وفتحالطاء،وسكونالراء،وضمطاءأخرىبعدهاالواو،وفيآخرهاالسين،هذهالنسبةإلى 
أ ْنطَرْ طوسوهيبلدةمنبالدالشاممنهاأنسبنأسلم.قلت(:راوينا).وهياليوم:مدينة سورية علىساحل البحرالمتوسط وهيأهمميناء 
في سورية.انظر(:األنسابللسمعاني/403/1،برقم)515؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(3تاريخاإلسالم/055/1(،برقم )122
)(4األحاديثالمختارةممالميخرجهالبخاريومسلمفيصحيحيهما )301/1(،
)(5تاريخدمشق/415/9(،برقم )152
)(6تاريخاإلسالم/055/1(،برقم )122
)(7مختصرتاريخدمشقالبنمنظور )10/2(،
)(8تاريخاإلسالم/055/1(،برقم )122
)(9فوائدتمام/21/1(،برقم )101
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ي( ،)1أبوعبداهلل ال هكوف ُّي()969هـ( .)2ثقة إمام( .ع)
 )1سفيان بن سعيد بن مسروق الثور ُّ
قالوا :أمير المؤمنين في الحديث(.)3

ثانيا تخريج األثر التاسع:
أخرجه ابن العديم( ،)4من طريق األكفاني به مثله ،وأخرجه ابن عساكر( ،)5من طريق أبي محمد بن أبي نصر
به نحوه.

الحكم على األثر التاسع:
أتوقف عن الحكم على هذا األثر؛ ألني لم أقف للحسن بن يحيى على ترجمة ،وكذلك إبراهيم اليماني.
األثر العاشر:
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
أخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي ،أنا أبوالحسن علي بن الحسن بن عبدالسالم بن أبي
الحزور ،أنا أبوالحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار ،أنا أبوأحمد عبداهلل بن بكر ،نا أبو علي
أحمد بن علي بن مهدي الرقي ،نا هالل بن العالء الباهلي ،حدثني أبويوسف محمد بن أحمد ،نا أبوخليد
عتبة بن حماد الدمشقي ،عن مالك بن أنس قال( :قال لي أبوجعفر المنصور يوما( :ما على ظهرها أحد
أ2علم منك !) ،قلت :بلى! ،قال(:فسمهم لي) ،قلت :ل أحفظ اسماءهم ،قال(:قد طلبت هذا الشأن في
زمان بني أمية فقد عرفته ،أما أهل العراق فأهل إفك وباطل وزور ،وأما أهل الشام فأهل جهاد وليس فيهم
كبير()6علم ،وأما أهل الحجاز ففيهم بقية العلم وأنت عالم الحجاز)(.)7
أول-رجال السناد:
سوس ُّي( ،)8الدمشق ُّي ()522هـ( .)9جائز الحديث.
 )9نصر بن أحمد بن مقاتل ،أبوالقاسم ال ه

)َّ (1
وري:بفتحالثاءالمنقوطةبثالث،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىبطنمنتميم(.األنسابللسمعاني/125/4،برقم )010
الث ِ
)(2تهذيبالكمال/123/11(،برقم )5300
)(3المصدرنفسه/113/11(،برقم )5300
)(4بغيةالطلبفيتاريخحلب )494/1(،
)(5تاريخدمشق )421/5(،
)(6قلت:أثبتابنمنظور–كثيرعلم(.-مختصرتاريخدمشق )111/1،
)(7تاريخدمشق )513/1(،
)(8السُوسِ ي:بالواوبينالسينينالمهملتين،األولىمضمومة،واألخرىمكسورة،هذهالنسبةإلىالسُوسوالسُوساة–بفتحالسينالثانية،كما 
عندياقوت،-أماالسوسفهيبلدةمنكوراألهوازمنبالدخوزستان،وجماعةينتسبونإلىبلدةسُوسِ ة،وهيبلدةبالغرب،وهيمدينة 
عظيمةبهاقوملونهملونالحنطةيضربإلىالصفرة،وسُوساةمدينةصغيرةبنواحيإفريقية،أكثرأهلهاحاكةينسجونالثيابالسُوسِ ية 
الرفيعة.ومدينةسُوستقعاليوم:فيمحافظةخوزستانبجنوبإيران.قلت:ولمأقفعلىمرجحيقولمنأيواحدةمنهما–راوينا 
.انظر(:األنسابللسمعاني/591/0،برقم)5509؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(9تاريخاإلسالم/931/11(،برقم )314
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قال ابن عساكر :كان شيخا مستورا ،لم يكن الحديث من شأنه( ،)1وقال الذهبي :الشيخ( ،)2وقال ابن العماد:

كان شيخا مباركا( ،)3وقال الذهبي –أيضا :-روى عنه :أبوالقاسمابن عساكر ،وابنه القاسم ،والحافظ

أبوالمواهب ابن صصرى ،وأخوه أبو القاسم ،وطرخان بن ماضي الشاغوري ،وآخرون( ،)4قلت :ولم أقف على
أحد جرحه.
ي()211هـ(.)5ثقة لم يكن الحديث من شأنه.
 )0علي بن الحسن بن عبدالسالم،أبوالحسن بن أبي الحزور األ زد ُّ

وثقه أبومحمد بن صابر السلمي( ،)6وزاد :لم يكن الحديث من شأنه ،قال الذهبي :كان يق أر على القبور( ،)7وقال
ابن عساكر :حدثنا عنه أبومحمد بن صابر السلمي ،وأبوالقاسمبن عبدان ،ونصر بن السوسي ،وأبوالحسن

النابلسي(.)8

 )3علي بن موسى بن الحسين ،أبوالحسن ابن السمسار()233هـ .صدوق هرمي بالتشيع .سبق في(/2ط )4

اني()311هـ( .)9ثقة.
 )2عبداهلل بن بكر بن محمد ،أبوأحمد الطبر ُّ

وثقه تمام الرازي( ،)10ومحمد بن علي الصوري الحافظ( ،)11والكتاني( ،)12وزاد الصوري :ثبت مكثر ،وزاد

الكتاني :كان يرمى بالتشيع.

 )5أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة ،أبوعلي الرقّ ُّي( .)14( )13ضعيف له مناكير.

قال الذهبي :عن علي الرضا بخبر باطل ،فاهلل المستعان ،وما علمت للرضا شيئا يصح عنه( ،)15وقال الذهبي

مرة :عن علي الرضا بخبر كذب( ،)16وقال –أيضا :-أحمد بن علي بن صدقة عن أبيه عن علي بن موسى
الرضا وتلك نسخة مكذوبة ،روى عن القعنبي اتهمه الدارقطني بوضع الحديث ،وقال ابن حجر متعقب

منكر جدا(.)17
ا
الذهبي :وله حديث في األول من المأتين ألبي عثمان الصابوني من هذه النسخة وهو

)(1تاريخاإلسالم/931/11(،برقم )314
)(2سيرأعالمالنبالء/531/50(،برقم )114
)(3شذراتالذهبالبنالعماد )520/1(،
)(4تاريخاإلسالم/931/11(،برقم )314
)(5المصدرنفسه/112/10(،برقم )434
)(6تاريخدمشق/453/31(،برقم)3131؛قلت:قالابنعساكرهو:عبدالرحمنبنأحمدابنصابرأبومحمدالسلمي،كانثقةمتحرزا .
وقالالسلفي:ثقة.انظر(:تاريخدمشق/120/43،برقم)4049؛(تاريخاإلسالم/120/11،برقم )11
)(7تاريخاإلسالم/112/10(،برقم )434
)(8تاريخدمشق/453/31(،برقم )3131
)((9تاريخاإلسالم/100/1،برقم)511؛(تاريخدمشق/119/50،برقم )4501
) (10تاريخدمشق/119/50(،برقم )4501
) (11تاريخاإلسالم/100/1(،برقم )511
) (12ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/151برقم )110
)(13الراقي:بفتحالراء،وفيآخرهاالقافالمشددة،هذهالنسبةإلىال َرقّةوهيبلدةعلىطرفالفراتمشهورة،والرقةاليوم :مدينة في 
شمال سوريا،عاصمة محافظةالرقة،تقععلىالضفةالشرقيةلنهر الفرات،علىبعدحوالي110كمشرقمدينة حلب.انظر(:األنساب 
للسمعاني/121/1،برقم)1100؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
)(14لسانالميزان/555/1(،برقم )194
)(15ميزاناإلعتدال/150/1(،برقم )302
)(16المغنيفيالضعفاءللذهبي/31/1(،برقم )403
)(17لسانالميزان/555/1(،برقم )194
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 )6هالل بن العالء بن هالل ،أبوعمر الباهل ُّي()022( )1هـ( .)2صدوق(.س)
قال النسائي :صالح( ،)3وذكره ابن حبان في الثقات( ،)4وقال الخليلي :إمام أهل الجزيرة في وقته بال

مدافعة( ،)5وقال أبوحاتم ،وابن حجر( :)6صدوق( ،)7قال الذهبي :الحافظ ،اإلمام ،الصدوق ،عالم الرقة(،)8
وقال النسائي مرة ثانية :ليس به بأس ،روى أحاديث منكرة عن أبيه ّل أدري الريب منه أو من أبيه( ،)9قلت:
والظاهر أن المناكير في روايته عن أبيه من جهة أبيه؛ ألن هذا اّلبن قد مدح مدحا رفيعا.
لني ،الرقّ ُّي ()026هـ( .)10ثقة(.س ق)
 )3محمد بن أحمد بن محمد ،أبويوسف الصيد ُّ
وثقه ابن حجر( ،)11وزاد :حافظ ،وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ :من حفاظ أهل الجزيرة
ومتقنيهم( ،)12وقال أبوحاتم :صدوق( ،)13وذكره ابن حبان في الثقات( ،)14وقال النسائيّ :ل بأس به( ،)15وقال

الذهبي :كان موصوفا بالصدق والحفظ(.)16

 )2عتبة بن حماد بن خليد ،أبوخليد الدمشق ُّي القارئ ()022هـ( .)17ثقة(.ق)
وثقه الخطيب( ،)18وأبو علي النيسابوري الحافظ( ،)19وذكره ابن حبان في الثقات( ،)20وقال المزي :إمام المسجد
الجامع بدمشق( ،)21وقال ابن حجر :صدوق( ،)22وقال أبوحاتم :شيخ( ،)23وتعقب صاحب التحرير ابن حجر
فقال :ثقة(.)24

) (1الباا ِهلِي:بفتحالباءالمنقوطةبواحدة،وكسرالهاءوالالم،هذهالنسبةإلىبااهِلةوهيبااهِلةبناعصروكانالعربيستنكفونمناالنتساب 
إلىبااهِلةكأنهاليستفيمابينهممناألشرافحتىقالقائلهم:وماينفعاألصلمنهاشم...إذاكانتالنفسمنابا ِهلة(.األنساب 
للسمعاني/00/5،برقم )411
) (2تهذيبالكمال/431/40(،برقم )1159
)(3المعجمالمشتملللنسائي(،ترجمة )1153
)(4الثقاتالبنحبان/531/9(،برقم )11520
)(5اإلرشادللخليلي )303/5(،
)(6تقريبالتهذيب(،صفحة/201برقم )0431
)(7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/90/9(،برقم )411
)(8سيرأعالمالنبالء/409/14(،برقم )134
)(9مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/00برقم )114
) (10تهذيبالكمال/420/53(،برقم )2033
)(11تقريبالتهذيب(،صفحة/310برقم )2014
) (12تهذيبالكمال/420/53(،برقم )2033
)(13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/114/0(،برقم )1040
)(14الثقاتالبنحبان/103/9(،برقم )12340
)(15مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/92برقم )114
)(16تاريخاإلسالم/1511/2(،برقم )495
) (17تهذيبالكمال/404/19(،برقم )4005
) (18تاريخدمشق/543/41(،برقم )3234
) (19تهذيبالكمال/404/19(،برقم )4005
) (20الثقاتالبنحبان/201/1(،برقم )13010
) (21تهذيبالكمال/404/19(،برقم )4005
) (22تقريبالتهذيب(،صفحة/410برقم )3351
) (23الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/400/1(،برقم )5034
) (24تحريرتقريبالتهذيب/359/5(،برقم )3351
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 )1مالك بن أنس بن مالك ،أبوعبداهلل المدني ()931هـ .إمام دار الهجرة(.ع)
متفق على إمامته(.)1
ثانيا -تخريج األثر العاشر:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
الحكم على األثر العاشر:
هذا األثر ضعيف بهذا اإلسناد؛ وذلك ألن فيه أحمد الرقي ضعيف.
الحديث السادس عشر:
وله سبعة طرق ،موزعة على النحو اآلتي :الطريق األول والثاني مرفوعان إلى النبي-ﷺ ،-ومدارهما
على الوليد بن مسلم ،عن محمد بن أيوب عن خريم بن فاتك ،والطرق الخمسة األخرى موقوفة على

الصحابي خريم بن فاتك ،--ومدار الطريقين الثالث والرابع على الوليد بن مسلم –أيضا ،-وأما الطريقان

السادس والسابع فمدارهما على محمد بن أيوب عن أبيه عن خريم بن فاتك ،--وأما الطريق الخامس
فمداره على محمد بن أيوب –أيضا -لكنه رواه دون واسطة أبيه عن خريم.--
الطريق األول:
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
أنبأنا أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي ،أنا أبوالفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي ،أنا
أبوعبداهلل عبيداهلل بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري ،قال :قرئ على أبي القاسم البغوي ،نا
أبوهمام الوليد بن شجاع ،نا الوليد بن مسلم ،عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،عن خريم بن فاتك
األسدي --صاحب رسول اهلل-ﷺ-أنه سمع رسول اهلل-ﷺ-يقول " :أهل الشام سوط اهلل-تبارك
وتعالى -في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباد وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ول
يموتون( )2إل غما وهما"(.)3
أول -رجال السناد:
ي()505هـ .ثقة .سبق في(/51ط )3
 )9محمد بن أحمد بن إبراهيم ،أبوعبداهلل الراز ُّ

) (1انظر(:تاريخاإلسالم/019/3،برقم )534
) (2قلت:فياألصل-واليموتوا -والصحيحماأثبته .انظر(:مختصرتاريخدمشقالبنمنظور)111/1،
) (3تاريخدمشق )512-513/1(،
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ي ()229هـ( .)1جائز الحديث.
ي ،البغداد ُّ
 )0محمد بن أحمد بن عيسى ،أبوالفضل السعد ُّ

قال ابن عساكر :قد كتب عنه الحديث شيخه أبومحمد عبد الغني بن سعيد الحافظ ،فمن بعده من الحفاظ

كثير( .)2قال الذهبي :اإلمام ،البارع ،القاضي ،الفقيه(،)3
ا
وكتب عنه عبدالعزيز النخشبي ،وسمعت أنا عليه

راوي -معجم الصحابة -للبغوي ،عن ابن بطة العكبري( .)4قلت :ولم أقف على أحد جرحه.

ي()323( )5هـ( .)6ضعيف.
العكبر ُّ
 )3عبيداهلل بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة ،أبوعبداهلل ه
قال الذهبي مرة :إمام لكنه ذو أوهام( ،)7قال الخطيب :كان أحد الفقهاء( ،)8وقال الذهبي مرة :ومع قلة إتقان
ابن بطة في الرواية  -فكان إماما في السنة ،إماما في الفقه ،صاحب أحوال واجابة دعوة  ،)9(وقال

الخطيب :قال لي األزهري ،ابن بطة ضعيف ضعيف ،وعندي عنه (معجم البغوي) وّل أخرج عنه في

الصحيح شيئا .قلت له :فكيف كان؟ قال :لم أر له به أصال ؟ وانما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب،
فنسخنا منها ،وقرأنا عليه( ،)10وقال ابن حجر :فيه مقال صعب( ،)11قال الذهبي :ابن بطة ضعيف من قبل

حفظه( ،)12قلت :سرد الذهبي عن الخطيب عنه روايات أظهرت ضعفه-رحمه اهلل -في الحديث وعدم اتقانه،
ثم قال الذهبي عقب ذلك- :رحم اهلل -ابن بطة ،فبدون ما أوردنا يضعف المحدث(.)13

ي()393هـ( .)14ثقة إمام .سبق في(/2ط )3
 )2عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز ،أبوالقاسم البغو ُّ
 )5الوليد بن شجاع ،أبوهمام الس هكون ُّي()023هـ( .)15ثقة(.م ،د ،ت ،ق)

وثقه الذهبي( ،)16وابن حجر( ،)17وقال محمد بن زكريا الغالبي :سمعت ابن معين يقول :عند أبي همام مائة

ألف حديث عن الثقات( ،)18وقال الذهبي مرة :اإلمام ،الحافظ ،الصدوق ،جال في الحديث ،وجمع وألف(،)19

) (1تاريخاإلسالم/159/9(،برقم )52
) (2تاريخدمشق/91/21(،برقم )2933
) (3سيرأعالمالنبالء/2/11(،برقم )1
) (4تاريخاإلسالم/159/9(،برقم )52
) (5العكبَري:بضمالعين،وفتحالباء-وقيلبضمالباءأيضا-والصحيحبفتحها،بلدةعلىالدجلةفوقبغداد(.األنسابللسمعاني /432/9،
برقم )5094
) (6تاريخاإلسالم/159/9(،برقم )52
) (7ميزاناإلعتدال/12/4(،برقم )2493
) (8تاريخبغدادللخطيب/100/15(،برقم )2319
) (9ميزاناإلعتدال/12/4(،برقم )2493
) (10تاريخبغدادللخطيب/100/15(،برقم )2319
) (11لسانالميزان/111/5(،برقم )039
) (12تاريخاإلسالم/159/9(،برقم )52
) (13المصدرنفسه .
) (14تاريخاإلسالم/454/0(،برقم )409
) (15تهذيبالكمال/55/41(،برقم )1009
) (16منتكلمفيهوهوموثق(،صفحة/190برقم )415
) (17تقريبالتهذيب(،صفحة/215برقم )0351
) (18تاريخبغدادللخطيب/112/12(،برقم )0505
) (19سيرأعالمالنبالء/54/15(،برقم )3
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وقال ابن معين( ،)1والنسائي(ّ :)2ل بأس به ،وقال أبوحاتم :صدوق يكتب حديثه وّل يحتج به( ،)3وقال أحمد:

اكتبوا عنه( ،)4وقال الذهبي مرة :قد احتج به مسلم ،وهو على سعة علمه قل أن تجد له حديثا منكرا ،وهذه
صفة من هو ثقة(.)5
 )6الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
 )3محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،أبوبكر الجبالني ،الدمشق ُّي ()922هـ( .)6ل بأس به.
قال أبوحاتم :صالح ّل بأس به ليس بمشهور( ،)7قال الذهبي :ذكره أبوالعباس النباتي وما فيه مغمز( ،)8وتعقب
ابن حجر قول النباتي فقال :كان مستنده قول ابن أبي حاتم ليس بمشهور لكن لم يرد ابن أبي حاتم بذلك أنه

مجهول وانما أراد أنه لم يشتهر في العلم كاشتهار أقرانه كسعيد بن عبدالعزيز ،وذكره ابن حبان في الثقات(.)9
ي(--شهد بدر)( .)10صحابي جليل.
 )2خريم بن فاتك ،أبويحيى األسد ُّ
درجة الطريق األول:

ضعيف ألن فيه :عبيد اهلل بن بطة ضعيف ،والوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،ولم يصرح هنا بالسماع،

وفيه اتقطاع بين ابن بطة والبغوي ،حيث قال -قرئ على أبي القاسم البغوي ،-وهنا انقطاع بين محمد بن
أيوب وخريم الصحابي ،--فالرويات األخرى ،وكالم النقاد أظهروا أن محمد هذا ليس له رواية عن خريم

إّل بواسطة أبيه.
الطريق الثاني:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وكذا رواه سلمة بن داود عن الوليد.

أخبرناه أبوالفرج غيث بن علي األرمنازي –إجازة ونقلته من خطه ،-أنا أحمد بن محمد بن الوزان–بتنيس،-

نا محمد بن علي بن يحيى بن السري ،نا أبوبكر محمد بن أحمد بن سليم ،نا محمدا بن إبراهيم الصوري ،نا

سلمة بن داود ،عن الوليد بن مسلم به نحوه(.)11

) (1تاريخبغدادللخطيب/112/12(،برقم )0505
) (2مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/104برقم )541
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/0/9(،برقم )51
) (4تاريخبغدادللخطيب/112/12(،برقم )0505
) (5سيرأعالمالنبالء/54/15(،برقم )3
) (6تاريخاإلسالم/044/3(،برقم )525
) (7الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/190/0(،برقم )1110
) (8ميزاناإلعتدال/310/4(،برقم )0520
) (9لسانالميزان/11/2(،برقم)513؛(الثقاتالبنحبان/412/0،برقم )10249
) (10أسدالغابةالبناألثير/110/5(،برقم )1330
) (11تاريخدمشق )512/1(،
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رجال السناد:

()1
ي()521هـ( .)2ثقة ثبت.
الصور ُّ
 )9غيث بن علي بن عبدالسالم ،أبوالفرج األرمناز ُّ
ي  ،ه

وثقه الذهبي ،وقال :ثبت ،خطيب صور ،ومحدثها ومفيدها(.)3

 )0أحمد بن محمد بن الوزان .لم أقف له على ترجمة.

 )3محمد بن علي بن يحيى بن السري ،التنيس ُّي ()226هـ( .)4لم أقف له على جرح ول تعديل.
قلت :ذكره الذهبي وسكت عنه.
 )2محمد بن أحمد بن سليم أبوبكر .لم أقف له على ترجمة.
ي ()012هـ( .)5مجهول الحال.
ي ،النحو ُّ
الصور ُّ
 )1محمد بن إبراهيم ،أبوعامر ه

قال القفطي :رحل إلى دمشق ،وسمع بها جماعة من مشايخ الحديث ،روى عنه أبوالقاسم الطبرانى ،وموسى
بن عبدالرحمن المقرىء البيروتى( ،)6قال الذهبي :عن :سليمان بن عبدالرحمن ،وهشام بن عمار ،ويحيى بن

بكير ،وعبداهلل بن ذكوان المقرئ ،وعنه :أبو علي بن هارون ،وأبوالقاسم الطبراني ،وغيرهما .وآخر من روى
عنه موسى بن عبدالرحمن الصباغ( ،)7قال المنذريّ :ل يحضرني فيه جرح وّل عدالة(.)8

العرض ُّي()002( )9هـ( .)10ثقة.
 )6سلمة بن داود ،أبوعبداهلل ه
وثقه أبوحاتم ،وزاد :صالح الحديث(.)11
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
درجة الطريق الثاني:

توقفت فيه وذلك ألن فيه :أحمد بن الوزان ،ومحمد بن سليم ،لم أقف لهما على ترجمة ،ومحمد بن علي لم
أقف له على جرح وّل تعديل ،وعلى كل أحواله فهو ضعيف! وذلك ألن فيه :محمد بن إبراهيم مجهول الحال،

والوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،ولم يصرح هنا بالسماع ،وهنا انقطاع بين محمد بن أيوب وخريم

الصحابي ،--فالرويات األخرى أظهرت أن محمد هذا ليس له رواية عن خريم إّل بواسطة أبيه.

) (1األارْ مانازي:أَرْ َمنازقريةمنقرىبلدةصورمنبالدساحلالشام.وقالالسيوطي:بالفتح،فالسكون،وفتحالميم،والنون،آخرهزايإلى 
أرمنازقريةمنعملحلب.انظر(:األنسابللسمعاني/105/1،برقم)102؛(لباللبابللسيوطي،صفحة )10
) (2تاريخاإلسالم/153/11(،برقم )511
) (3المصدرنفسه .
) (4تاريخاإلسالم/113/9(،برقم )515
) (5المصدرنفسه/090/1(،برقم )301
) (6إنباهالرواةعلىأنباهالنحاةللقفطي/14/4(،برقم )291
) (7تاريخاإلسالم/090/1(،برقم )301
) (8الترغيبوالترهيبللمنذري/521/5(،برقم )5415
) (9العُرْ ضِ يُّ :بضمالعين،وسكونالراءالمهملتين،وفيآخرهاالضادالمعجمة،هذهالنسبةإلىعرْ ض،وهيناحيةبدمشق(.األنساب 
للسمعاني/503/9،برقم )5040
)( (10تاريخاإلسالم/450/2،برقم)115؛(الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/110/3،برقم )003
) (11الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/110/3(،برقم )003
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الطريق الثالث:
فيه روى محمد بن أيوب ،عن خريم بن فاتك ،--بواسطة أبيه موقوفا.
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-فأما حديث صفوان:-

فأخبرناه أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوبكر بن الطبري ،أنا أبوالحسين بن بشران ،أنا عبداهلل بن جعفر ،نا
يعقوب بن سفيان ،حدثني صفوان ،نا الوليد ،نا محمد بن أيوب ،عن أبيه أيوب بن ميسرة بن حلبس ،عن
خريم بن فاتك األسدي ،به نحوه(.)1
رجال السناد:

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسم بن السمرقن ُّ
ي()230هـ .ثقة .سبق(/5ط )51
 )0محمد بن هبة اهلل بن الحسن ،أبوبكر بن الطبر ُّ

 )3علي بن محمد بن عبداهلل ،أبوالحسين بن بشران-صاحب األمالي)295(-هـ( .)2ثقة ثبت.
وثقه الخطيب( ،)3وزاد :كان صدوقا ثبتا ،حسن األخالق ،تام المروءة ،ظاهر الديانة.
وي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
سي النح ُّ
الد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن ه
وي ،صاحب همصنف-المعرفة والتاريخ)033(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
 )5يعقوب بن سفيان الفس ُّ
قي()032هـ .ثقة .سبق في(/5ط )52
 )6صفوان بن صالح بن دينار ،أبو عبدالملك الثقف ُّي ،الدمش ُّ
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52

 )2محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،أبوبكر الجبالني()922هـ .ل بأس به .سبق في(الطريق األول)
قي ()932هـ( .)4مقبول الحديث(.)5
 )1أيوب بن ميسرة بن حلبس الدمش ُّ
قال الذهبي :أخو يونس ،روى عن :خريم بن فاتك( ،)6قال أبو مسهر :كان أفقه من أخيه وأسن ،وكان مفتيا(،)7
قلت قال ابن حجر عن أخيه يونس :ثقة عابد( ،)8وذكره ابن حبان في الثقات( ،)9وقال أبوحاتم :صالح

الحديث( ،)10وقال ابن حجر :رأيت له ما ينكر( ،)11وقال أبوحاتم مرة :روى عن–النبي ﷺ -مرسال(،)12
) (1تاريخدمشق )512/1(،
) (2تاريخاإلسالم/521/9(،برقم )509
) (3تاريخبغدادللخطيب/210/14(،برقم )1310
) (4تاريخدمشق/145/10(،برقم )111
) (5قلت:مراديهنابالمقبول:هوالمقبولبالمعنىالعام،أييحتجبروايته،دونمتابع!،فقدصححاألئمةإسنادحديث–صاحبنا-أحد 
رواته.كماأسلفتعنالمنذري،وسيأتيعنالهيثميأيضافيالحكمعلىالحديث .
) (6تاريخاإلسالم/400/4(،برقم )52
) (7المصدرنفسه .
) (8تقريبالتهذيب(،صفحة/113برقم )0911
) (9الثقاتالبنحبان/50/3(،برقم )1119
) (10تاريخدمشق/142-145/10(،برقم)111؛قلت:قالابنأبيحاتم-صالحالحديث:-أييُكتبحديثهلالعتبار-وليسلإلحتجاج .-
وقال النووي-:صالحالحديث:-يكتبلإلعتبار.انظر(:الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم)40/5،؛(التقريبوالتيسيرللنووي،صفحة )25
) (11لسانالميزان/319/1(،برقم )1200
) (12المصدرنفسه .
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قلت :وذكره ابن عساكر( ،)1والبخاري( ،)2ولم يذك ار فيه جرحا ،وقال المنذري في إسناد أيوب هذا أحد رجاله-

رواته ثقات.)3(-

درجة الطريق الثالث:
هذا طريق حسن ،فيه الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،وقد صرح بالسماع هنا ،وفيه محمد بن أيوب ّل

بأس به ،وأبوه أيوب مقبول الحديث ،وباقي رواته ثقات.
الطريق الرابع:

فيه روى محمد بن أيوب ،عن خريم بن فاتك ،--بواسطة أبيه موقوفا.
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث داود بن رشيد عن الوليد:

فأخبرتنا به عاليا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر الحسنية قالت :قرئ على أبي القاسم إبراهيم بن منصور

السلمي -وأنا حاضرة ،-أنا أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ ،أنا أبويعلى أحمد بن علي التميمي ،نا داود
ابن رشيد ،نا الوليد بن مسلم ،به نحوه(.)4
رجال السناد:
 )9فاطمة بنت ناصر ،أم المجتبى العلوي هة ،األصبهان ّي هة()533هـ .جائزة الحديث .سبق في()2
مي ،سبط بح هروية()255هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
 )0إبراهيم بن منصور ،أبوالقاسم ال ُّ
سل ُّ

 )3محمد بن إبراهيم ،أبوبكر بن المقرئ-صاحب المعجم)329(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )2
لي-صاحب المسند)323(-هـ .ثقة إمام .سبق في(/5ط )2
يمي ،أبويعلى الموص ُّ
 )2أحمد بن علي التم ُّ
ي ()031هـ( .)6ثقة ثبت(.خ ،م ،د ،س)
 )5داود بن رشيد ،أبوالفضل الخو هارزم ُّي( ،)5البغداد ُّ
وثقه ابن معين( ،)7والدارقطني( ،)8والذهبي( ،)9وزاد الدارقطني :نبيل ،وزاد الذهبي :اإلمام الحافظ ،قد روى
البخاري في صحيحه ،والنسائي ،عن رجل ،عنه ،وقال الخطيب :لم نر في شيوخنا أثبت منه( ،)10وقال أبو
زرعة :صدوق(.)11

) (1تاريخدمشق/145/10(،برقم )111
) (2التاريخالكبيرللبخاري/351/1(،برقم )1425
) (3الترغيبوالترهيب/44/3(،برقم )3115
) (4تاريخدمشق )512/1(،
) (5ا
الخ ْوار اُزمِي:بفتحالخاءالمعجمة،وضمالراء،وسكونالواو،وفتحالزاي،وفيآخرهاجيم،هذهالنسبةإلىبلدةخوْ ارزَم،لهاذكرفي 
الفتوحعلىحدة،فتحهاقتيبةبنمسلمالباهلي.خوارزماليومأجزاؤهاتنتميإلى أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان.انظر(:األنساب 
للسمعاني/514/2،برقم)1311؛(اللبابفيتهذيباألنسابالبناألثير)340/1،؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (6سيرأعالمالنبالء/144/11(،برقم )39
) (7تاريخبغدادللخطيب/441/9(،برقم )3350
) (8تاريخدمشق/142/10(،برقم )5033
) (9سيرأعالمالنبالء/144/11(،برقم )39
) (10اللبابفيتهذيباألنسابالبناألثير )130/1(،
) (11سيرأعالمالنبالء/144/11(،برقم )39
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 )6الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
درجة الطريق الرابع:

ضعيف ألن فيه :الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة ،ولم يصرح بالسماع هنا.
الطريق الخامس:
وفيه رواه محمد بن أيوب عن خريم --دون واسطة أبية.
فيه تحويلتان( :أ) و (ب)
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث هشام:-
فأخبرناه أبوالحسن علي بن المسلم السلمي الفقيه ،أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي – و -أبومحمد
عبداهلل بن عبدالرزاق بن فضيل-ح -وأخبرناه أبوالحسن علي بن زيد بن علي السلمي ،أنا نصر بن إبراهيم،
قال :أنا أبوالحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف ،أنا أبوعلي الحسن بن منير ،أنا أبوبكر محمد بن
خريم ،نا هشام بن عمار ،نا محمد بن أيوب ،به نحوه(.)1
رجال السناد (أ):
فيه تابع علي بن زيد السلمي ،علي بن المسلم ،فروياه عن أبي الفتح المقدسي
مي()531هـ .جائز الحديث .سبق في(األثر)6
السل ُّ
 )9علي بن زيد بن علي ،أبوالحسن ه
 )0نصر بن إبراهيم بن نصر ،أبوالفتح المقدس ُّي()212هـ .ثقة .سبق في( /56ط)5
رجال السناد (ب)

فيه تابع عبدالرزاق بن فضيل ،أبا الفتح المقدسي ،فروياه عن أبي الحسن بن عوف
مي()533هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )5
المسلم بن الفتح ،أبوالحسن ُّ
السل ُّ
 )3علي بن ه
 )2نصر بن إبراهيم بن نصر ،أبوالفتح المقدس ُّي()212هـ .ثقة .سبق في( /56ط)5

 )5عبداهلل بن عبدالرزاق بن فضيل ،أبومحمد الكالع ُّي()210هـ .ثقة .سبق في(األثر)6
المزن ُّي()239هـ .ثقة مأمون .سبق في(األثر)6
 )6محمد بن عوف بن أحمد ،أبوالحسن ه
 )3الحسن بن منير ،أبوعلي الت هنوخ ُّي ،الدمشق ُّي()365هـ .ثقة .سبق في(األثر)6

لي ،الدمشق ُّي()396هـ .صدوق .سبق في(األثر )6
 )2محمد بن هخريم ،أبوبكر العقي ُّ
قي()025هـ ،ثقة ،ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )1هشام بن عمار ،أبوالوليد الدمش ُّ

 )92محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،أبوبكر الجبالني()922هـ .ل بأس به .سبق في(الطريق األول)

) (1تاريخدمشق )511-512/1(،
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درجة الطريق الخامس:
طريق حسن فيه محمد بن خريم صدوق ،وهشام بن عمار ثقة كبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح ،ومحمد
بن أيوب ّل بأس به.

الطريق السادس:

وأخبرناه أبوالقاسم بن السمرقندي ،أنا أبوبكر بن الطبري ،أنا أبوالحسين بن الفضل ،أنا عبداهلل بن جعفر ،نا
يعقوب بن سفيان ،حدثني هشام بن عمار ،نا محمد بن أيوب-وهو ابن ميسرة بن حلبس -عن أبيه ،به

نحوه(.)1

رجال السناد:

دي()536هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أبي األشعث ،أبوالقاسم بن السمرقن ُّ

ائي()230هـ .ثقة .سبق(/5ط )51
 )0محمد بن هبة اهلل بن الحسن أبوبكر بن الطبر ُّ
ي ،ابن الال لك ُّ
 )3محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان المتُّوث ُّي()295هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51

حوي()323هـ .ثقة .سبق في(/5ط )51
سي الن ُّ
الد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن ه
وي ،صاحب همصنف-المعرفة والتاريخ)033(-هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
 )5يعقوب بن سفيان الفس ُّ

قي()025هـ ،ثقة ،ك هبر فصار يتلقن ،فحديثه القديم أصح.سبق في(/5ط )4
 )6هشام بن عمار ،أبوالوليد الدمش ُّ
درجة الطريق السادس:
طريق حسن فيه هشام بن عمار ثقة كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح ،ومحمد بن أيوب ّل بأس به ،وأبيه
أيوب مقبول الحديث.

الطريق السابع:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى :-وأما حديث الهيثم:-

فأخبرناه أبوالقاسم بن الحصين ،أنا أبو علي بن المذهب ،أنا أبوبكر القطيعي ،نا عبداهلل بن أحمد ،حدثني
أبي ،نا هيثم بن خارجة ،نا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،قال :سمعت أبي ،به نحوه(.)2

رجال السناد:

باني()505هـ .ثقة .سبق في(/5ط )9
الحصين ،أبوالقاسم الشي ُّ
 )9هبة اهلل بن همحمد بن عبدالواحد بن ه
المذهب()222هـ .صدوق قد هيخطىء .سبق في(/5ط )9
 )0الحسن بن علي ،أبوعلي التميم ُّي ،ابن ه

عي()362هـ .صدوق قد هيخطىء ،اختلط بآخره .سبق في(/5ط )9
 )3أحمد بن جعفر بن مالك ،أبوبكر القطي ُّ
باني ،أبو عبدالرحمن()012هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )9
 )2عبداهلل بن أحمد بن حنبل بن هالل الشي ُّ

) (1تاريخدمشق )511-512/1(،
) (2المصدرنفسه )511/1(،
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ي()029هـ .إمام حجة .سبق في(/5ط )9
باني ،أبوعبداهلل المروز ُّ
 )5أحمد بن محمد بن حنبل الشي ُّ
ي ()003هـ( .)2ثقة(.خ س ق)
ي( ،)1البغداد ُّ
 )6هيثم بن خارجة ،أبوأحمد المروذ ُّ
وثقه ابن معين( ،)3وابن قانع( ،)4والخليلي ،والذهبي( ،)5وزاد الخليلي :متفق عليه( ،)6وزاد الذهبي :الحافظ
المحدث ،وقال ابن حجر مرة :من األثبات( ،)7قال عبداهلل بن أحمد كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده
ثقة حدث عنه وهو حي فحدثنا عن الهيثم بن خارجة وهو حي( ،)8وقال النسائيّ :ل بأس به( ،)9قال هشام بن
عمار :كنا نسميه شعبة الصغير( ،)10وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :كان يسمى شعبة الصغير لتيقظه(،)11
وقال أبوحاتم( ،)12وابن حجر( :)13صدوق ،وقال صالح جزرة :كان يتزهد ،وكان أحمد بن حنبل يثني عليه،
وكان سيئ الخلق مع المحدثين( .)14قلت :روى عنه ثلة من األثبات ،ووثقه مجموعة من األئمة ،ولم أقف على
جرح مفسر عليه ،إّل قول صالح جزرة( :كان سيئ الخلق مع المحدثين).
درجة الطريق السابع:
فيه الحسن بن المذهب صدوق قد يخطئ ،وأحمد القطيعي صدوق قد يخطئ اختلط بأخره ،ومحمد بن أيوب
ّل بأس به ،وأبوه مقبول الحديث.

ثانيا -تخريج الحديث السادس عشر:
لهذا الحديث طريقان ،أحدهما مرفوع واآلخر موقوف.
الطريق المرفوع:

طريق الوليد بن مسلم:

ِي:المروالرُّ وذِى :بفتحالميم،والواوبينهماالراءالساكنة،بعدهااأللفوالالم،وراءأخرىمضمومة،بعدهاالواو،وفيآخرها 
) (1ال امرْ اوذ
ا
الذالالمعجمة،هذهالنسبةإلى َمرْ َوالروذ،وقديخفففيالنسبةإليهاويقالال امرْ اوذِي-نسبةإلىمرو.-ومروتقعاليومفيتركمانستان .
انظر(:األنسابللسمعاني/500/15،برقم)4032؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (2تهذيبالكمال/403/40(،برقم )1132
) (3تاريخبغدادللخطيب/10/11(،برقم )0439
) (4إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/119/15(،برقم )3993
) (5تذكرةالحفاظللذهبي/34/5(،برقم )311
) (6اإلرشادللخليلي )532/1(،
) (7فتحالباريالبنحجر/19/1(،برقم )3590
) (8العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/541/1(،برقم )410
) (9تاريخبغدادللخطيب/10/11(،برقم )0439
) (10سيرأعالمالنبالء/300/10(،برقم )123
) (11الثقاتالبنحبان/541/9(،برقم )1119
) (12الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/11/9(،برقم )425
) (13تقريبالتهذيب(،صفحة/200برقم )0413
) (14تاريخبغدادللخطيب/10/11(،برقم )0439
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أخرجه الطبراني( ،)1عن محمد بن يزداد ،عن أبي همام الوليد بن شجاع-ومن طريقه ابن عساكر(،-)2
وأخرجه يعقوب الفسوي( ،)3عن صفوان بن صالح-،ومن طريقه ابن عساكر( ،-)4وأخرجه ابن حبان( ،)5عن

أبي يعلى التميمي ،عن داود بن رشيد-ومن طريقه ابن عساكر( ،-)6وأخرجه ابن عساكر( ،)7من طريق سلمة

ابن داود ،وأخرجه الطبراني( ،)8عن أحمد بن المعلى ،عن هشام بن عمار ،وأخرجه ابن أبي عاصم( ،)9عن
هشام بن عمار ،وأخرجه نعيم بن حماد(( ،)10جميعهم الستة)(:ابن شجاع ،وصفوان ،وداود بن رشيد ،وسلمة

بن داود ،وهشام بن عمار ،ونعيم بن حماد) عن الوليد بن مسلم ،عن محمد بن أيوب عن خريم ،--عن

النبي–ﷺ.-

أوقفه في هذا الطريق :الفسوي ،ونعيم بن حماد ،وابن حبان( ،ثالثتهم) رووه-عن محمد بن أيوب ،عن أبيه،
عن خريم.--
وكل من رفعه في هذا الطريق رواه عن محمد بن أيوب ،عن خريم ،--دون واسطة أيوب ،إّل ابن أبي
عاصم فقد رفعه ورواه مع الواسطة ،والطبراني رواه مرفوعا مع ذكر الواسطة في روايته الثانية عن أحمد بن
المعلى ،أما روايته التي وافقه فيها ابن عساكر عن أبي همام الوليد بن شجاع ،فقد رفعه –أيضا -لكنه لم
يذكر الواسطة.
أما الطريق الموقوف:
طريق هشام بن عمار ،والهيثم بن خارجة ،كالهما عن محمد بن أيوب:
أخرجه ابن عساكر( ،)11من طريق أبي بكر بن خريم ،وأخرجه الطبراني( ،)12عن أحمد بن معلى ،وأخرجه ابن
أبي عاصم( ،)13وأخرجه الفسوي(– ،)14ومن طريقه ابن عساكر((-)15أربعتهم)(:ابن خريم ،وأحمد بن معلى،
وابن أبي عاصم ،والفسوي) عن هشام بن عمار ،وأخرجه أحمد(– ،)16ومن طريقه ابن عساكر( -)17عن الهيثم
بن خارجة ،كالهما(:هشام بن عمار ،والهيثم بن خارجة) عن محمد بن أيوب عن أبيه عن خريم.--
) (1المعجمالكبيرللطبراني/509/3(،برقم )3114
) (2تاريخدمشق )513/1(،
) (3المعرفةوالتاريخللفسوي )405/5(،
) (4تاريخدمشق )512/1(،
) (5الثقاتالبنحبان/51-50/3(،برقم )1119
) (6تاريخدمشق )512/1(،
) (7تاريخدمشق )512/1(،
) (8المعجمالكبيرللطبراني/509/3(،برقم )3114
) (9اآلحادوالمثانيالبنأبيعاصم/511/5(،برقم )1031
) (10الفتنلنعيمبنحماد/542/1(،برقم )121
) (11تاريخدمشق )511-512/1(،
) (12المعجمالكبيرللطبراني/509/3(،برقم )3114
) (13اآلحادوالمثانيالبنأبيعاصم/511/5(،برقم )1031
) (14المعرفةوالتاريخللفسوي )405/5(،
) (15تاريخدمشق )511/1(،
)( (16مسندأحمد/310/52،برقم)11012؛قالالهيثمي:رواهالطبراني،وأحمدموقوفاعلىخريم،ورجالهماثقات.وقالالمنذري:رواه 
الطبرانيمرفوعاهكذا،وأحمدموقوفا،ولعلهالصواب،ورواتهماثقات-وهللاأعلم.-انظر(:مجمعالزوائد،ومنبعالفوائدللهيثمي ،
)10/10؛(الترغيبوالترهيب/44/3،برقم )3115
) (17تاريخدمشق )511/1(،
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تفرد برفعه من هذه الطريق الطبراني ،مع ذكره أيوب بين محمد بن أيوب ،وخريم الصحابي.--
وذكره ابن عساكر دون ذكر الواسطة ،وذكره ابن أبي عاصم ،والفسوي في روايته التي وافقه فيها ابن
عساكر ،مع واسطة أيوب .وأما رواية أحمد التي وافقه فيها ابن عساكر فقد رواها بواسطة أيوب موقوفا.
ثالثا -الحكم على الحديث السادس عشر بمجموع طرقه:
الحديث له سبعة طرق كما أسلفت ،الطريق األول فيه انقطاع بين البغوي وابن بطة حيث قال ابن بطة-:قرئ
على أبي القاسم -فهو لم يصرح بالسماع منه ،وابن بطة ضعيف ،ويوجد انقطاع ثاني بين محمد بن أيوب
وخريم --فمحمد يروى عن خريم بواسطة أبيه ،كما أظهرت الطرق األخرى ،وكما أظهرت تراجم النقاد له؛
فالحديث ضعيف من هذا الطريق .وأما الطريق الثاني أتوقف عن الحكم عليه؛ ألني لم أقف ألحمد بن
الوزان ،ولمحمد بن سليم على ترجمة ،و-أيضا -لم أقف لمحمد بن علي على جرح وّل تعديل ،وفيه محمد بن
إبراهيم مجهول الحال ،وأما الطريق الثالث فقد حسن الحديث من خالله ،فرواته جميعهم ثقات ،ما عدا محمد
ابن أيوب ّل بأس به ،وأبوه أيوب مقبول الحديث ،والوليد بن مسلم قد صرح بالسماع؛ وهذا الطريق موقوف
على خريم --فالحديث من هذا الطريق حسن موقوف ،وأما الطريق الرابع ففيه انقطاع بسبب عنعنة الوليد
بن مسلم فيه ،فضعيف ،والطريق الخامس فيه انقطاع بين محمد بن أيوب وخريم الصحابي ،--فمحمد
رواه دون واسطة أبيه ،فضعيف ،والطريق السادس فيه هشام بن عمار ثقة كبر فصار يتلقن فحديثه القديم
أصح ،وقد توبع من الوليد بن مسلم ،وفيه محمد بن أيوب ّل بأس به ،وأبوه مقبول الحديث ،فالحديث حسن
من هذا الطريق ،وأما الطريق السابع ،فيه الحسن ابن المذهب صدوق قد يخطئ ،وأحمد القطيعي صدوق قد
يخطئ واختلط بآخره ،وقد توبعا ،وفيه :محمد بن أيوب ّل بأس به ،وأبوه ،مقبول الحديث ،فالحديث حسن
موقوف على خريم --من هذا الطريق ،فخالصة الحكم :الحديث حسن موقوف على الصحابي خريم بن
فاتك .--ويشهد لذلك :قول المنذري حيث قال" :رواه الطبراني مرفوعا هكذا ،وأحمد موقوفا ،ولعله
الصواب ،ورواتهما ثقات ،واهلل أعلم"( .)1ويشهد له –أيضا :-قول الهيثمي حيث قال" :رواه الطبراني ،وأحمد
موقوفا على خريم ،ورجالهما ثقات"(.)2
الحديث السابع عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالقاسم إسماعيل بن محمد ،أنا أبومنصور محمد بن أحمد بن علي ،أنا أبوبكر أحمد بن موسى بن
مردوية ،أنا أبوبكر محمد بن عبداهلل الشافعي ،أنا معاذ بن المثنى العنبري ،نا مسدد بن مسرهد( ،)3نا خالد -
) (1الترغيبوالترهيب/44/3(،برقم )3115
) (2مجمعالزوائد،ومنبعالفوائدللهيثمي )10/10(،
) (3قالابنحجر:مسددلقبه،ويقال:اسمهعبدالملكبنعبدالعزيز(.تقريبالتهذيب،صفحة/251برقم)1291
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هو -ابن عبداهلل الطحان ،نا عطاء بن السائب ،قال ( :سمعت عبدالرحمن الحضرمي أيام ابن األشعث
يخطب وهو يقول :يا أهل الشام أبشروا فإن فالنا أخبرني أن رسول اهلل-ﷺ -قال ":يكون قوم من آخر

أمتي يعطون من األجر مثل ما يعطى أولهم ويقاتلون أهل الفتن وينكرون المنكر وأنتم منهم")(.)1
أول -رجال السناد:
وفي هذا السند رجل مبهم( )2بين عبدالرحمن الحضرمي ،ورسول اهلل-ﷺ.-

 )9إسماعيل بن محمد ،أبوالقاسم التيمي األصبهان ُّي-قوام السنة)535(-ه( .)3ثقة حافظ.
مجمع على توثيقه وامامته.

 )0محمد بن أحمد بن علي ،أبومنصور األصبهان ُّي ()220هـ( .)4ثقة في غير روايته لسنن أبي داود.
قال السمعاني :سألت أبا سعيد البغدادي عنه ،فقال :كان صحيح السماع( ،)5قال الذهبي :ضعفه المؤتمن
الساجي ،ومشاه غيره( ،)6وقال مرة :الشيخ ،اإلمام ،القاضي( ،)7وقال السلفي :سألت أبا نصر المؤتمن الساجي
–عنه ،-فقال :ما كان عنده عن ابن خرشيد قوله ،والجرجاني ،وابن مردويه ،وهذه الطبقة فهو صحيح
وأطلعني على كتابه بسنن أبي داود فرأيت تخليطا ما استحللت معه قراءة(.)8

 )3أحمد بن موسى بن مردوية ،أبوبكر األصبهان ُّي()292هـ( .)9ثقة ثبت.
متفق على توثيقه.

في)332(-هـ( .)10ثقة صحيح السماع.
عي–الصير ُّ
 )2محمد بن عبداهلل ،أبوبكر الفقيه الشاف ُّ
وثقه الدارقطني( ،)11وزاد :ثقة مأمون ما كان في ذلك الزمان أوثق منه ما رأيت له إّل أصوّل صحيحة متقنة قد
ضبط سماعه فيها أحسن الضبط ،قال الذهبي :كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي ،وله كتاب في
(الشروط) في غاية الحسن( ،)12وقال الخطيب :كان فهما عالما ،لكنه لم يرو كبير شيء(.)13

) (1تاريخدمشق )510-511/1(،
) (2قالابنحجر:اليقبلحديثالمبهم،مالميسم،ألنشرطقبولالخبرعدالةرواته،ومنأبهماسمهاليعرفعينه؛فكيفعدالته(.نزهة 
النظرالبنحجر(،صفحة )151
) (3سيرأعالمالنبالء/10/50(،برقم )39
) (4تاريخاإلسالم/212/10(،برقم )00
) (5سيرأعالمالنبالء/394/11(،برقم )521
) (6ميزاناإلعتدال/310/4(،برقم )0191
) (7سيرأعالمالنبالء/394/11(،برقم )521
) (8التقييدالبننقطة(،صفحة/23برقم )41
) (9تاريخاإلسالم/131/9(،برقم )410
) (10تاريخبغدادللخطيب/305/4(،برقم )990
) (11سؤاالتحمزةللدارقطني(،صفحة/501برقم )304
) (12تاريخاإلسالم/291/0(،برقم )215
) (13تاريخبغدادللخطيب/305/4(،برقم )990
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ي ()022هـ( .)2ثقة.
ي( ،)1البصر ُّ
 )5معاذ بن المثنى بن معاذ ،أبوالمثنى العنبر ُّ
وثقة الخليلي( ،)3والخطيب( ،)4والذهبي( ،)5ابن الجوزي(.)6

ي ()022هـ( .)7ثقة ثبت(.خ د ت س)
ي ،البصر ُّ
 )6مسدد بن مسرهد بن مسربل ،أبوالحسن األسد ُّ

وثقه أبوحاتم( ،)8والنسائي( ،)9والعجلي( ،)10وابن معين( ،)11وابن حجر( ،)12وابن قانع( ،)13وزاد ابن معين :مؤكد

بثقة ،وزاد ابن حجر :حافظ ،وقال الذهبي :كان من األئمة األثبات( ،)14وقال أحمد :صدوق ،ما كتبت عنه

فال تعده علي(.)15

()16
المزن ُّي()920هـ(.)17ثقة صحيح الحديث فيما لم يرو
 )3خالد بن عبداهلل الطحان  ،أبوالهيثم ،ويقال أبومحمد ه

عن عطاء بن السائب(.ع)

وثقه ابن سعد( ،)18والنسائي( ،)19وأحمد( ،)20والترمذي( ،)21وأبوحاتم( ،)22والعجلي( ،)23وأبو زرعة( ،)24وقال

يحيى بن معين :ما روى خالد الطحان ،عن عطاء بن السائب ضعيف؛ ألنه سمعه بآخرة بعد أن اختلط
عطاء(.)25
 )2عطاء بن السائب بن مالك ،أبوزيد ال هكوف ُّي ()936هـ( .)26ثقة مستقيم الحديث اختلط بآخره)2(.خ متابعة.
) (1ال اع ْنب ِاري:بفتحالعينالمهملة،وسكونالنون،وفتحالباءالمنقوطةبواحدة،والراء،هذهالنسبةإلىبنىال اع ْنبار(.األنسابللسمعاني /415/9،
برقم )5150
) (2تاريخاإلسالم/140/1(،برقم )249
) (3اإلرشادللخليلي )319/5(،
) (4تاريخبغدادللخطيب/104/12(،برقم )0004
) (5تاريخاإلسالم/140/1(،برقم )249
) (6المنتظمالبنالجوزي/192/10(،برقم )1110
) (7تاريخاإلسالم/140/1(،برقم )249
) (8الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/341/1(،برقم )1991
) (9تهذيبالكمال/334/50(،برقم )2199
) (10تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/352برقم )1210
) (11سيرألعالمالنبالء/291/10(،برقم )501
) (12تقريبالتهذيب(،صفحة/251برقم )1291
) (13إكمالتهذيبالكماللمغلطاي/139/11(،برقم )3211
) (14سيرألعالمالنبالء/291/10(،برقم )501
) (15الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/341/1(،برقم )1991
) (16ال اطحَّ ان:بفتحالطاء،والحاءالمهملتين،وفيآخرهاالنون،صاحبالرحا،والذييطحنالحب(.األنسابللسمعاني/20/9،برقم 
 )5211
) (17تاريخاإلسالم/135/3(،برقم )95
) (18الطبقاتالكبرىالبنسعد/551/0(،برقم )4354
) (19تهذيبالتهذيب/100/4(،برقم )110
) (20العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/343/1(،برقم )911
) (21تهذيبالتهذيب/100/4(،برقم )110
) (22الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/430/4(،برقم )1241
)( (23تاريخالثقاتللعجلي،صفحة/130برقم)413؛(شذراتالذهبالبنالعماد )423/5،
) (24الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/430/4(،برقم )1241
) (25تاريخابنمعينروايةالدوري/451/4(،برقم )1200
) (26تاريخاإلسالم/191/4(،برقم )119
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قلت :لعطاء مرحلتين من عمره:
أوّل :مرحلة ما قبل اّلختالط:

وثقه ابن معين( ،)1وأحمد مرة( ،)2والعجلي( ،)3والنسائي( ،)4وزاد أحمد :مؤكدا بثقة ،وزاد النسائي :في حديثه

القديم ،وقال ابن معين :كان اختلط فمن سمع منه قبل اّلختالط فجيد ،ومن سمع منه بعد اّلختالط فليس
بشيء( ،)5وقال :حديث سفيان ،وشعبة بن الحجاج ،وحماد بن سلمة ،عن عطاء بن السائب مستقيم ،وحديث
جرير بن عبد الحميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره( ،)6وقال يحيى القطان :ما سمعت

أحدا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم( ،)7وقال أحمد :صالح من سمع منه يعني

قديما وقد تغير فإنه ليس بذاك(.)8
ثانيا-مرحلة ما بعد اّلختالط:

أما من سمع منه بعد اّلختالط :منه حديث البصريين عموما؛ ألنه قدم عليهم آخر عمره( ،)9أما في الرحلة
األولى فصحيح( ،)10كجرير بن عبد الحميد( ،)11وعبيدة ،وابن علية( ،)12وخالد بن عبداهلل ،وجعفر بن سليمان

الضبعي ،وروح بن القاسم ،وعبدالعزيز بن عبد الصمد العمي ،وعبد الوارث بن سعيد ،وأبوداود ،وحماد بن
سلمة ،واستثنى البعض روايتي أبي داود وحماد بن سلمة ،وقد سمع أبو عوانة في الصحة واّلختالط جميعا،
فلم يتميز حديثه ،فترك(.)13

 )1عبدالرحمن بن عائش الحضرم ُّي( .)14ثقة مختلف في صحبته(.ت)

قال البخاري :لم يدرك النبي-ﷺ ،)15(-وقال :له حديث واحد يضطربون فيه( ،)16قال المزي :مختلف في
صحبته( ،)17وقال أبوحاتم :هو تابعي ،وأخطأ من قال له صحبة ( ،)18وقال ابن حبان له صحبة( ،)19وقال

الذهبي :مختلف في صحبته ،وصحح الترمذي حديثه عن مالك بن يخامر عن معاذ( ،)20وقال ابن حجر:
) (1تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/94برقم )539
) (2تاريخاإلسالم/191/4(،برقم )119
) (3تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/445برقم )1151
) (4تاريخاإلسالم/191/4(،برقم )119
) (5العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/59/4(،برقم )3013
) (6تاريخابنمعينروايةالدوري/409/4(،برقم )1312
) (7التاريخالكبيرللبخاري/312/1(،برقم )4000
) (8العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/313/1(،برقم )115
) (9الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/443-445/1(،برقم )1131
) (10سؤاالتالسلميللدارقطني(،صفحة/411برقم )301
) (11الكاملفيالضعفاءالبنعدي/05/0(،برقم )1255
) (12التعديلوالتجريحللباجي )415/1(،
)( (13التعديلوالتجريحللباجي))415/1(،؛(تاريخابنمعينروايةالدوري/409/4،برقم )1312
) (14تهذيبالكمال/505/10(،برقم )4113
) (15عللالترمذيالكبير(،صفحة/421برقم )111
) (16قلت:هوحديثه-رأيتربيفيأحسنصورة.-انظر(:تهذيبالتهذيب/503/1،برقم )310
) (17تهذيبالكمال/505/10(،برقم )4113
) (18الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/515/2(،برقم )1530
) (19الثقاتالبنحبان/522/4(،برقم )141
) (20الكاشفللذهبي/145/1(،برقم )4544
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يقال له صحبة( ،)1وقال أبوزرعة :ليس بمعروف( ،)2وقال أبو زرعة الدمشقي قلت ألحمد أن ابن جابر يحدث
عن ابن اللجالج عن عبدالرحمن بن عائش حديث رأيت ربي في أحسن صورة ويحدث به قتادة عن أبي
قالبة عن خالد بن اللجالج عن ابن عباس قال هذا ليس بشيء والقول ما قال ابن جابر(.)3
ثانيا -تخريج الحديث:
أخرجه ابن وضاح ( ،)4من طريق سفيان الثوري ،عن عطاء بن السائب به نحوه ،وأخرجه مسدد(-)5من طريقه
ابن عساكر(-)6من طريق عطاء بن السائب به نحوه ،مع زيادة( :فقال له أبو البختري :أخطأت استك

الحفرة).
ثالثا -الحكم على الحديث السابع عشر:
الحديث بهذا اإلسناد ضعيف! وذلك لعدة أسباب أهمها:

أن خالد الطحان ثقة صحيح الحديث فيما لم يرو عن عطاء بن السائب! وهنا روى عنه! فابن معين قال:

ما روى خالد الطحان ،عن عطاء بن السائب ضعيف؛ ألنه سمعه بآخرة بعد أن اختلط عطاء.
األثر الحادي عشر:
له طريقان مدارهما على قتادة

الطريق األول:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوجعفر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المكي ،أنا الحسن بن عبدالرحمن بن الحسن الشافعي ،أنا

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس ،أنا محمد بن إبراهيم بن عبداهلل الديبلي ،أنا إدريس بن سليمان بن أبي

الرباب ،نا الوليد بن مسلم ،عن سعيد بن بشير ،عن قتادة في قوله ﴿وان هجندنا ل هه هم الغال هبون﴾( ،)7قال" :هم
أهل الشام"(.)8
أول -رجال السناد:

اسي ،المك ُّي()552هـ .ثقة.سبق في(/3ط )2
 )9أحمد بن محمد بن عبدالعزيز أبوجعفر العب ُّ
عي()230هـ .ثقة مأمون.سبق في(/3ط )2
 )0الحسن بن عبدالرحمن بن الحسن ،أبوعلي المك ُّي ،الشاف ّ
سي()225هـ .ثقة ثبت .سبق في(/3ط )2
 )3أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس ،أبوالحسن العبق ُّ
) (1تقريبالتهذيب(،صفحة/434برقم )4911
) (2ميزاناإلعتدال/201/5(،برقم )3199
) (3تهذيبالتهذيب/503/1(،برقم )310
) (4البدعوالنهيعنهاالبنوضاح،باب:تغيرالبدع/121/5(،برقم )555
) (5المطالبالعاليةبزوائدالمسانيدالثمانيةالبنحجر/411/11(،برقم)3301؛قلت:ولمأقفعلىمسندمسددهذا .
) (6تاريخدمشق )510-5511/1(،
)[(7سورةالصافات،اآلية[)104(:
) (8تاريخدمشق)510/1(،
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 )2محمد بن إبراهيم بن عبداهلل ،أبوجعفر الديهبل ُّي ،المك ُّي()300هـ .صدوق .سبق في(/3ط )2

 )5إدريس بن سليمان بن أبي الرباب ،أبومحمد الرمل ُّي ()062هـ( .)1صدوق.
ذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال الذهبي :شيخ معمر ،نزيل دمشق ،عنه :محمد بن المسيب األرغياني،
وأحمد بن جوصا ،وعبدالرحمن بن إسماعيل الكوفي نزيل دمشق ،ولم يذكره ابن أبي حاتم( ،)3وقال

الدارقطني :حدث عنه ابن جوصا والشاميون( ،)4وقال األزديّ :ل يتابع على حديثه( ،)5وقال ابن حجر :وبقية

كالم األزدي هو منكر الحديث( .)6قلت :ذكره الدارقطني ،وابن حبان ،والذهبي ،وابن حجر ،ولم يذكروا فيه
جرحا! وروى عنه تلميذه ابن جوصا ،وهو ثقة ،وغيره كما أسلفت ،وتفرد في جرحه أبو الفتح األزدي ،وهو
متشدد في الجرح ،فقد قال فيه الذهبي :عليه في كتاب الضعفاء مؤاخذات ،فإنه ضعف جماعة بال دليل ،بل

قد يكون غيره قد وثقهم(.)7

 )6الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
ي()962هـ .صدوق فيه لين سبق في(/55ط)5
 )7سعيد بن بشير ،أبوعبدالرحمن األ زد ُّ

وسي()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في الحديث(/3ط )5
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )2قتادةه ه
درجة الطريق األول:
هذا الطريق ضعيف لالنقطاع! فالوليد بن مسلم ثقة يدلس من ال اربعة ،ولم يصرح هنا بالسماع ،وفيه سعيد بن
بشير صدوق فيه لين ،وفيه محمد الديبلي ،وادريس بن سليمان ،صدوقان.

الطريق الثاني:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالقاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي ،أنا أبوبكر بن الطبري ،نا أبو الحسين بن الفضل ،نا
عبداهلل بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ،نا صفوان بن صالح ،نا الوليد ،نا خليد ،عن قتادة ،نحوه(.)8
رجال إسناد الطريق الثاني:

دي()536هـ.ثقة حافظ .سبق في(/5ط )4
 )9إسماعيل بن أحمد بن أبي األشعث أبوالقاسم السمرقن ُّ
ي()230هـ.ثقة .سبق(/5ط )51
 )0محمد بن هبة اهلل بن الحسن أبوبكر بن الطبر ُّ

 )3محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان()295هـ.ثقة .سبق في(/5ط )51
) (1تاريخاإلسالم/32/1(،برقم)11
) (2الثقاتالبنحبان/144/1(،برقم)15293
) (3تاريخاإلسالم/32/1(،برقم)11
) (4المؤتلفوالمختلفللدارقطني)1020/5(،
) (5ميزاناإلعتدال/100/1(،برقم)113
) (6لسانالميزان/442/1(،برقم)1051
) (7سيرأعالمالنبالء/431/11(،برقم)520
) (8تاريخدمشق)510/1(،
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حوي()323هـ .ثقة.سبق في(/5ط )51
سي الن ُّ
الد هرستهوية ،أبومحمد الفار ُّ
 )2عبداهلل بن جعفر بن ه
وي()033هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )51
 )5يعقوب بن سفيان الفس ُّ

قي()032هـ .ثقة.سبق في(/5ط )52
 )6صفوان بن صالح بن دينار ،أبوعبدالملك الثقف ُّي ،الدمش ُّ
 )3الوليد بن مسلم ،أبوالعباس الدمشق ُّي()915هـ .ثقة يدلس من الرابعة .سبق في(/5ط )52
وسي()966هـ( .)1يعتبر بحديثه.
 )2خليد بن دعلج أبوحلبس الس هد ُّ

قال ابن عدي :عامة حديثه يتابعه عليه غيره وفي بعض حديثه إنكاره وليس بالمنكر الحديث جدا( ،)2وقال

أبوحاتم :صالح ليس بالمتين في الحديث حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة ( ،)3وقال الذهبي :محدث،
بصري ،ضعيف( ،)4وقال النسائي :ليس بثقة( ،)5وقال الدارقطني :متروك( ،)6وقال ابن حبان :كان كثير

الخطأ( ،)7وقال أحمد :ضعيف الحديث( ،)8وكذا قال ابن معين( ،)9وقال ابن حجر :ضعيف( ،)10وقال ابن

الجوزي :مجمع على تضعيفه( .)11قلت :قال النووي" :إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب أو فاسقا فال
ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر"( .)12قلت :وراوينا ليس من هذا النوع! فليحفظ! ،وقال ابن الصالح :ومن
ذلك ضعف ّل يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ،وذلك كالضعف الذي

ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم

ذلك فإنه من النفائس العزيزة- .واهلل أعلم .)13(-قلت :لقد سبر مروياته ابن عدي وقال أن عامة حديثه يتابع
عليه ،وفي بعض حديثه نكارة ،فضعفه ّل يستلزم تركه! بل يكتب لالعتبار.

وسي()992هـ .ثقة حجة إذا بين السماع .سبق في الحديث(/3ط )5
بن دعامة ،أبوالخطاب الس هد ُّ
 )1قتادةه ه
درجة الطريق الثاني:
طريق حسن فيه الوليد بن مسلم ثقة يدلس من الرابعة وقد صرح هنا بالسماع ،وفيه خليد بن دعلج يعتبر
بحديثه ،وقد توبع ،وقتادة ثقة حجة إذا بين السماع ،وهنا هذا األثر موقوف عليه.

ثانيا -تخريج األثر الحادي عشر:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
) (1سيرأعالمالنبالء/192/0(،برقم)01
) (2الكاملفيالضعفاءالبنعدي/312/4(،برقم)101
) (3الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/413/4(،برقم)1029
) (4سيرأعالمالنبالء/431/11(،برقم)520
) (5الضعفاءوالمتروكونللنسائي(،صفحة/41برقم)102
) (6سيرأعالمالنبالء/431/11(،برقم)520
) (7المجروحينالبنحبان/512/1(،برقم)410
) (8العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/21/4(،برقم)3120
) (9تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/103برقم)400
) (10تقريبالتهذيب(،صفحة/192برقم)1030
) (11الموضوعاتالبنالجوزي/593/5(،كتاباألطعمة)
) (12إرشادطالبالحقائقإلىمعرفةسننخيرالخالئق-ﷺ-للنووي)131/1(،
) (13معرفةأنواعالحديثالبنالصالح(،صفحة/103النوعالثانيمعرفةالحسنمنالحديث)
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الحكم على األثر الحادي عشر:
لهذا األثر طريقان كما أسلفت :فهو من الطريق األول ضعيف وذلك ألن الوليد بن مسلم لم يصرح بالسماع؛ ففيه

انقطاع- ،وأيضا -فيه :سعيد بن بشير صدوق فيه لين .وأما الطريق الثاني فقد صرح فيه الوليد بالسماع ،وفيه
خليد بن دعلج يعتبر بحديثه! وقد توبع من سعيد بن بشير ،فعضد بعضهم بعضا ،فخالصة الحكم :هذا األثر

حسن بمجموع طرقه.
األثر الثاني عشر:
وفيه تحويلتان( :أ) و (ب)
قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-
أنبأنا أبوطاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي ،أنا أبوالقاسم قراءة عليه ،أنا أبوعلي الحسن بن
محمد بن درستوية إجازة -ح -وأخبرنا أبوالفضائل ناصر بن محمود القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي
بن محمد بن شجاع ،نا أبو علي الحسن بن محمد بن درستوية ،نا أبوالحسن محمد بن أحمد بن عمارة العطار،
نا إبراهيم بن سعيد الجوهري ،نا عبداهلل بن نمير ،عن عبداهلل بن مسلم بن هرمز ،عن مجاهد ،عن تبيع ،عن
كعب قال " :أهل الشام سيف من سيوف اهلل ينتقم اهلل بهم ممن عصاه في أرضه"(.)1
أول -رجال السناد (أ):
 )9محمد بن الحسين بن محمد الدمشق ُّي ،أبوطاهر الحنائ ُّي()592هـ .ثقة .سبق في(/51ط )3
 )0الحسين بن محمد الدمشق ُّي ،أبوالقاسم الحنائ ُّي ()251هـ( .)2ثقة.
وثقه ابن عساكر( ،)3أبوالقاسم النسيب( ،)4ومكي بن عبد السالم( ،)5وابن ماكوّل( ،)6وزاد النسيب :الشيخ الثقة

الدين الفاضل أبا القاسم الحنائي المحدث ،وزاد ابن ماكوّل :وهو منسوب إلى بيع الحناء .قلت :وروى أبوالقاسم

هذا عن الحسن بن درستويه –إجارة -وهي من طرق التحمل المعتبرة.
 )3الحسن بن محمد بن هد هرستهوية ،أبوعلي الدمشق ُّي ()315هـ( .)7ثقة ثبت.
وثقه الكتاني( ،)8والذهبي( ،)9وزاد الكتاني :ثبت نبيل ،وزاد الذهبي :المعدل اإلمام.
) (1تاريخدمشق)510/1(،
) (2تاريخاإلسالم/110/10(،برقم)555
) (3تاريخدمشق/403/13(،برقم1291
) (4تاريخاإلسالم/110/10(،برقم)555
) (5تاريخدمشق/403/13(،برقم1291
) (6اإلكمالالبنماكوال/10-29/4(،برقم)1
) (7تاريخاإلسالم/039/1(،برقم)120
) (8ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/155برقم)105
) (9تاريخاإلسالم/039/1(،برقم)120
541

رجال السناد (ب):

قي()521هـ  .جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
شي ،الدمش ُّ
 )9ناصر بن محمود ،أبوالفضائل القهر ُّ
قي()222هـ .ضعيف .سبق في(/5ط )7
كي ،الدمش ُّ
 )0علي بن أحمد بن زهير ،أبوالحسن المال ُّ

عي ،ابن أبي الهول()222هـ .جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
 )3علي بن محمد بن ه
شجاع ،أبوالحسن الرب ُّ
 )2الحسن بن محمد بن هد هرستهوية ،أبوعلي الدمشق ُّي()315هـ .ثقة ثبت .سبق معنا(رجال السناد أ)
 )5محمد بن أحمد بن عمارة ،أبوالحسن الدمشق ُّي ،العطار()303هـ( .)1ثقة.
وثقه أبوبكر المقرئ( ،)2وزاد :األمين.
ي-صاحب المسند)053( -هـ( .)3ثقة ثبت)2(.م
ي ،أبواسحاق البغداد ُّ
 )6إبراهيم بن سعيد الجوهر ُّ

وثقه النسائي( ،)4والخطيب( ،)5والدارقطني( ،)6والذهبي( ،)7وابن حجر( ،)8وزاد الخطيب :كان ثقة ،ثبتا ،مكثرا،
وزاد الذهبي :حافظ ،وقد لينه حجاج بن الشاعر بال وجه ،وزاد ابن حجر :حافظ تكلم فيه بال حجة.

 )3عبداهلل بن هنمير الهمدان ُّي ،أبوهشام ال هكوف ُّي ()911هـ( .)9ثقة(.ع)
وثقه ابن معين( ،)10ابن حجر( ،)11والذهبي( ،)12وزاد ابن حجر :صاحب حديث من أهل السنة ،وزاد الذهبي:
الحافظ اإلمام ،كان من أوعية العلم.

 )2عبداهلل بن همسلم بن ههرمز المك ُّي()952-929هـ .ضعيف .سبق في)/2ط )51
 )1مجاهد بن جبر ،أبوالحجاج المكي ،األسود()920هـ .إمام ثقة.

قلت :شيخ القراء والمفسرين ،متفق على إمامته ،لكن ذكره ابن خراش فقال :أحاديث مجاهد عن علي وعائشة:

مراسيل ،قلت :قال ابن القطان :لم يسمع منها ،وقال ابن المديني :سمع مجاهد من عائشة ،قلت :فتعقب قولهم
الذهبي فقال :بلى ،قد سمع منها شيئا(.)13

) (1تاريخاإلسالم/311/0(،برقم)130
) (2تاريخدمشق/90/21(،برقم)2940
)( (3تهذيبالكمال/92/5،برقم)101؛(سيرأعالمالنبالء/139/15،برقم)24
) (4مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/15برقم)59
) (5تاريخبغدادللخطيب/911/1(،برقم)4010
) (6سؤاالتالسلميللدارقطني(،صفحة/19برقم)10
) (7سيرأعالمالنبالء/139/15(،برقم)24
) (8تقريبالتهذيب(،صفحة/19برقم)109
) (9سيرأعالمالنبالء/533/9(،برقم)00
) (10تاريخاإلسالم/1135/3(،برقم )119
) (11تقريبالتهذيب(،صفحة/450برقم)4111
) (12سيرأعالمالنبالء/533/9(،برقم)00
) (13انظر(:سيرأعالمالنبالء/339/3(،برقم )102
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ي-ابن امرأة كعب األحبار)929(-هـ( .)1صدوق(.س)
 )92تهبيع بن عامر الحمير ُّ
ذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وقال الذهبي :ما علمت به بأسا ،وحديثه عزيز( ،)3وقال ابن حجر :صدوق عالم
بالكتب القديمة(.)4

ي ،أبواسحاق كعب األحبار()30هـ(.)5ثقة تابعي يحدث عن أهل الكتاب(.خ م د ت س)
 )99كعب بن ماتع الحمير ُّ

خبير بكتب اليهود،
ا
وثقه ابن حجر( ،)6قال الذهبي :كان حسن اإلسالم ،متين الديانة ،من نبالء العلماء ،وكان

له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة ،كان من أوعية العلم( ،)7وقال العالئي :تابعي ليس إّل(،)8

وقال أبو الدرداء :--عند ابن الحميرية لعلما كثي ار( ،)9وقال معاوية :كان من أصدق هؤّلء المحدثين الذين
يحدثون عن الكتاب(.)10

ثانيا -تخريج األثر الثاني عشر:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
ثالثا -الحكم على األثر الثاني عشر:
هذا األثر ضعيف ألن في إسناده علي بن أحمد بن زهير ،وعبداهلل بن مسلم ،ضعيفان.
األثر الثالث عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبوالفضائل ناصر بن محمود القرشي ،نا علي بن أحمد بن زهير ،نا علي بن محمد بن شجاع ،أنا
أبوالقاسمعبدالرحمن بن عمر ،نا أبوالفضل العباس بن بيهس–بمصر ،-نا علي بن الحسن بن عبد المؤمن ،نا
محمد بن إسحاق الصيني ،نا عمرو بن عبدالغفار ،نا المسعودي ،عن عون بن عبداهلل بن عتبة قال :قرأت
فيما أنزل اهلل --على األنبياء أن اهلل يقول ":الشام كنانتي فإذا غضبت على قوم رميتهم منها

بسهم"(.)11

أول -رجال السناد:

قي()521هـ.جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
 )9ناصر بن محمود ،أبوالفضائل القهرش ُّي ،الدمش ُّ
) (1تاريخاإلسالم/50/4(،برقم )51
) (2الثقاتالبنحبان/155/1(،برقم )0005
) (3تاريخاإلسالم/50/4(،برقم )51
) (4تقريبالتهذيب(،صفحة/140برقم )093
) (5سيرأعالمالنبالء/319/4(،برقم )111
) (6تقريبالتهذيب(،صفحة/311برقم )2131
) (7سيرأعالمالنبالء/319/4(،برقم )111
) (8جامعالتحصيلللعالئي(،صفحة/510برقم )121
) (9موطأمالك/95/1(،برقم )599
) (10المصدرنفسه .
) (11تاريخدمشق )511-510/1(،
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قي()222هـ .ضعيف .سبق في(/5ط )7
كي ،الدمش ُّ
 )0علي بن أحمد بن زهير ،أبوالحسن المال ُّ
عي ،ابن أبي الهول()222هـ .جائز الحديث .سبق في(/5ط )7
 )3علي بن محمد بن ه
شجاع ،أبوالحسن الرب ُّ
قي ()292هـ( .)1اتهم بالعتزال ،واتهم في
 )2عبدالرحمن بن عمر بن نصر ،أبوالقاسم الشيبان ُّي البزُّاز الدمش ُّ
لقاء أبي إسحاق بن أبي ثابت ،يعتبر بروايته في غير أبي إسحاق.
قال الذهبي :الشيخ ،العالم ،المؤدب( ،)2له أجزاء مروية( ،)3وقال الكتاني :كتب الكثير ،واتهم في لقاء أبي
إسحاق بن أبي ثابت ،وكان يتهم باّلعتزال( ،)4وقال ابن عساكر أتهم في لقاء أبي إسحاق بن أبي ثابت(.)5

 )5العباس بن أحمد بن محمد ،أبوالفضل بن بيهس( .)6لم أقف له على جرح ول تعديل.
قال ابن عساكر :روى عنه أبو الحسين الرازي ،وأبوالقاسم عبدالرحمن بن عمر بن نصر(.)7
ني القزاز ()339هـ( .)8لم أقف له على جرح ول تعديل.
 )6علي بن الحسن بن عبدالمؤمن ،أبوالحسن الخول ُّ
قال ابن عساكر :حدث عن محمد بن سليمان المقرئ البصري ،وروى عنه أبوالحسين الرازي ،وأبوهاشم
المؤدب(.)9

 )3محمد بن إسحاق بن يزيد ،أبوعبداهلل الصين ُّي
قال الذهبي :أحد المتروكين ،رموه بالكذب ،روى عنه ابن أبي حاتم ،ثم تركه( ،)12وقال ابن أبي حاتم :كتبت
()10

()036هـ( .)11متروك.

عنه بمكة ،وسألت أبا عون ابن عمرو بن عون عنه فتكلم فيه ،وقال هو كذاب؛ فتركت حديثه(.)13

 )2عمرو بن عبدالغفار الفهقيم ُّي( ،)14ال هكوف ُّي()020هـ( .)15رافضي

()16

متروك.

) (1تاريخاإلسالم/120/9(،برقم )455
) (2سيرأعالمالنبالء/515/10(،برقم )120
) (3ميزاناإلعتدال/210/5(،برقم )3950
) (4ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني/149(،برقم )141
) (5لسانالميزان/353/4(،برقم )1113
) (6تاريخدمشق/531/51(،برقم )4013
) (7المصدرنفسه .
) (8تاريخدمشق/452/31(،برقم )3135
) (9المصدرنفسه .
) (10الصِ ْينِيُّ :بكسرالصادالمهملة،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،وفيآخرهاالنون،هذهالنسبةإلىموضعين،أحدهماالصين 
اإلقليمالمعروفبأرضالمشرقبالحسنوحسنالصنعة–.ومنيعرفبالصيني-وظنيأنهنسبإلىالصينإماألنأصلهمنها،أو 
ألنهكانيمضىإليها–وراوينا-كانيتجرفيالبحر،ورحلإلىالصين.انظر(:األنسابللسمعاني/410/1،برقم )5255
) (11تاريخبغدادللخطيب/35/5(،برقم )1
) (12تاريخاإلسالم/130/1(،برقم )301
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/191/0(،برقم )1100
) (14تاريخاإلسالم/141/2(،برقم )595
ُ
) (15الفُ اق ْيمِي:بضمالفاء،وفتحالقاف،وسكونالياءالمنقوطةباثنتينمنتحتها،هذهالنسبةإلىبنىف اقيْم-.منالقبائلالعربية(.األنساب 
للسمعاني/541/10،برقم )4001
) (16راجعصفحة(،)33فيترجمةالراويخيثمةالطرابلسيفيحكمروايةالرافضيالبنحجر .
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قال العجلي :متروك( ،)1وقال أبوحاتم :ضعيف الحديث ،متروك الحديث( ،)2وقال ابن المديني :كان رافضيا
فتركته للرفض( ،)3وميت بحديثه( ،)4وقال الخطيب :كان ابن داود يثني عليه( ،)5وقال الذهبي :ومشاه
بعضهم( ،)6وقال ابن عدي :اتهم بوضع الحديث( ،)7وقال العقيلي وغيره :منكر الحديث(.)8
ي( ،)9ال هكوف ُّي ()962هـ( .)10ثقة في روايته بالبصرة والكوفة،
 )1عبدالرحمن بن عبداهلل بن عتبة ،المس هعود ُّ
مخلط في روايته ببغداد.

وثقه ابن معين( ،)11وابن المديني( ،)12وأحمد( ،)13ومحمد بن عبداهلل بن نمير( ،)14وزاد ابن نمير :اختلط
بآخرة ،وقال أحمد :صالح الحديث ومن أخذ عنه أوّل فهو صالح األخذ( ،)15وقال مرة :اختلط المسعودي
ببغداد ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد( ،)16وقال الذهبي :الفقيه ،العالمة ،المحدث( ،)17وقال
النسائي :ليس به بأس( ،)18وقال شعبة :صدوق( ،)19وقال أبوداود :كان المسعودي يخطئ في الحديث(،)20
وقال ابن حجر :صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد اّلختالط(.)21
الهذل ُّي( ،)22أبوعبداهلل ال هكوف ُّي ()902هـ( .)23ثقة يرسل)2(.م
 )92عون بن عبداهلل بن عتبة ه

) (1تاريخبغدادللخطيب/100/13(،برقم )1114
) (2الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/531/1(،برقم )1414
) (3تاريخبغدادللخطيب/100/13(،برقم )1114
) (4تاريخاإلسالم/141/2(،برقم )595
) (5تاريخبغدادللخطيب/100/13(،برقم )1114
) (6تاريخاإلسالم/141/2(،برقم )595
) (7الكاملالبنعدي/521/1(،برقم )1411
) (8الضعفاءالكبيرللعقيلي/511/4(،برقم )1512
) (9ال امسْ ُعو ِدي:بفتحالميم،وسكونالسينالمهملة،وضمالعينالمهملة،وفيآخرهاالدالالمهملة،هذهالنسبةإلى امسْ ُعودوالدعبدهللا 
ابنمسعود،--والمشهوربهذااالنتساب-:راوينا(.-األنسابللسمعاني/520/15،برقم )4019
) (10سيرأعالمالنبالء/94/0(،برقم )30
) (11تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/112برقم )105
) (12سيرأعالمالنبالء/94/0(،برقم )30
) (13تاريخدمشق/9/42(،برقم )4123
) (14الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم )455/1(،
) (15العللومعرفةالرجالألحمدروايةالمروزي(،صفحة/113برقم )40
) (16العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/452/1(،برقم )202
) (17سيرأعالمالنبالء/94/0(،برقم )30
) (18المصدرنفسه .
) (19الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم )132/1(،
) (20سؤاالتاآلجريألبيداود(،صفحة/115برقم )131
) (21تقريبالتهذيب(،صفحة/433برقم )4919
ا
) (22ال ُه اذلِي:بضمالهاء،وفتحالذالالمعجمة،هذهالنسبةإلىقبيلة ُه ذيل(.األنسابللسمعاني/491/14،برقم )2541
) (23سيرأعالمالنبالء/104/2(،برقم )40
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وثقه العجلي( ،)1وأحمد( ،)2وابن سعد( ،)3وابن معين( ،)4وابن حجر( ،)5وزاد ابن سعد :كثير اإلرسال ،وزاد ابن
حجر :عابد ،وقال الذهبي :حدث عن :عائشة ،وأبي هريرة ،لكن قيل :روايته عنهما مرسلة ،وأرسل-أيضا-
عن :عم أبيه؛ عبداهلل بن مسعود( ،)6وقال مرة :يقال غالب رواياته عن الصحابة مرسلة(.)7
ثانيا -تخريج األثر الثالث عشر:
أخرجه أبوالحسن الربعي(- )8ومن طريقه ابن عساكر( ،-)9عن أبي القاسم الشيباني ،به مثله.
ثالثا -الحكم على األثر الثالث عشر:
في إسناد هذا األثر علي بن أحمد بن زهير ضعيف ،وفيه أبوالفضل بن بيهس ،وأبوالحسن الخوّلني لم أقف
لهما على جرح وّل تعديل ،وفيه أبوعبداهلل الصيني ،وعمرو بن عبدالغفار الفقيمي ،متروكان؛ فهذا األثر
ضعيف على كل أحواله .خالصة الحكم :أتوقف عن الحكم على هذا األثر ألني لم أقف ّلبن بيهس

والخوّلني على جرح وّل تعديل.
األثر الرابع عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبومحمد هبة اهلل بن أحمد األكفاني شفاها ،نا عبدالعزيز بن أحمد الكتاني ،أنا أبوبكر محمد بن يونس
اإلسكاف المقرئ ،نا أبوبكر محمد بن سليمان الربعي ،نا محمد بن عبداهلل مكحول ،نا داود بن سليمان بن
حفص بن أبي داود ،نا عبداهلل بن راشد الكسائي ،عن أبي بكر النهشلي قال (:كنت في الجمع -يعني جمع

الكوفة -يوم جاء أهل الشام يقاتلون أهل الكوفة ،فإذا شيخ حسن الخضاب حسن الهيئة على دابة له وهو
يقول" :اللهم ّل تنصرنا عليهم ،اللهم فرق بيننا وبينهم ،اللهم ،اللهم! قال :قلت :يا عبداهلل أّل تتقي اهلل أّل

تخرج ترى قوم ا قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا ويسبون ذ اررينا وأنت تقول اللهم ّل تنصرنا عليهم اللهم اللهم

قال :ويحك إني سمعت عبداهلل بن مسعود يقول ":ل يغلب أهل الشام إل شرار الخلق") (.)10
أول -رجال السناد:

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
) (1تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/400برقم )1454
) (2تاريخدمشق/10/30(،برقم )2311
) (3الطبقاتالكبرىالبنسعد/411/1(،برقم )5309
) (4تاريخدمشق/10/30(،برقم )2311
) (5تقريبالتهذيب(،صفحة/343برقم )2554
) (6سيرأعالمالنبالء/104/2(،برقم )40
) (7الكاشفللذهبي/105/5(،برقم )3410
) (8فضائلالشامودمشقألبيالحسنالربعي(،صفحة/4برقم )1
) (9تاريخدمشق )511/1(،
) (10المصدرنفسه .
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شقي ()266هـ .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ،الدم ُّ
 )3محمد بن يونس بن هاشم ،أبوبكر السكاف( ،)1المقرئ ()299هـ( .)2ثقة.
وثقه الكتاني( ،)3وزاد :مضى على سداد.
عي()332هـ .ثقة .سبق في(/51ط )4
 )2محمد بن سليمان ،أبوبكر الرب ُّ

 )5محمد بن عبداهلل ،أبوعبدالرحمن الشام ُّي ،مكحول البي هروت ُّي ()309هـ( .)4ثقة.
وثقه الذهبي( ،)5والصفدي( ،)6والسيوطي( ،،)7وزاد الذهبي :كان من أئمة الحديث ،وزاد الصفدي :من
المشهورين ،وزاد السيوطي :كان من العالمين بالحديث.

()8
ي
اق(،)9السامر ُّ
 )6داود بن سليمان بن حفص العسكر ُّ
ي  ،أبوسهل الدق ه

()10

()062هـ( .)11صدوق(.س ق)

وثقه الخطيب( ،)12وزاد :كان اسمه داود ولقبه بنان ،وهو الغالب عليه ،وقال النسائي( ،)13وابن أبي حاتم(،)14

وابن حجر( :)15صدوق ،و زاد ابن أبي حاتم :كتبت عنه مع أبي بسامرا.
 )3عبداهلل بن راشد الكسائ ُّي( .)16لم أقف له على ترجمة.

 )2أبوبكر بن عبداهلل بن قطاف النهشل ُّي( ،)17ال هكوف ُّي ()966هـ( .)18ثقة يرى الرجاء( (.)19م ت س ق)
) (1اإلِسْ اكاف:بكسراأللف،وسكونالسينالمهملة،وفيآخرهاالفاء،هذهلمنيعملاللوالكوالشمشكات،اللولكضربمنالخفافالتي 
تلبسفيالرجلوكذاالشمشكوكالهماغيرعربي.انظر(:األنسابللسمعاني/544/1،برقم )125؛قلت:وانظرحاشيةالمحقق 
في(المصدرنفسه) 
) (2تاريخاإلسالم/190/9(،برقم )53
) (3ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/135برقم )130
) (4تاريخاإلسالم/339/0(،برقم )32
) (5سيرأعالمالنبالء/44/12(،برقم )10
) (6الوافيبالوفياتللصفدي )500/4(،
) (7حسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةللسيوطي/421/1(،برقم )20
) (8ال اعسْ اك ِري:بفتحالعين،وسكونالسينالمهملتين،وفتحالكاف،وفيآخرهاالراء،هذهالنسبةإلىمواضعوأشياء،فأشهرهاالمنسوبإلى 
 َع ْس َكر مكرم،وهيبلدةمنكوراألهواز-بإيران(.-األنسابللسمعاني/590/9،برقم)5029؛(الويكيبيديا،الموسوعةالحرة) 
) (9ال اد َّقاق:بفتحالدالالمهملة،واأللفبينالقافيناألولىمشددة،هذهالنسبةإلىالداقيقوعمله،وبيعه(.األنسابللسمعاني/411/2،برقم 
 )1103
سامِرِّ ي:بفتحالسينالمشددة،والميموالراءالمشددةأيضا،هذهالنسبةإلىبلدةعلىدجلةفوقبغدادبثالثينفرسخايقاللهاسرمن 
) (10ال َّ
رأى،فخففهاالناسوقالوا َسام َراء،وبهاالسردابالمعروففيجامعهاالذيتزعمالشيعةأنمهديهميخرجمنه(.األنسابللسمعاني ،
/51/0برقم )5010
) (11تهذيبالكمال/490/1(،برقم )1011
) (12تاريخبغدادللخطيب/211/0(،برقم )4394
) (13مشيخةالنسائيللنسائي(،صفحة/10برقم )01
) (14الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/313/4(،برقم )1193
) (15تقريبالتهذيب(،صفحة/191برقم )1010
) (16ال ِكساائِي:بكسرالكاف،وفتحالسينالمهملة،وفيآخرهاالياءآخرالحروف،هذهالنسبةإلىجماعةمنالمشاهيرلبيعالكساءأونسجه 
أواالشتمالبهولبسه(.األنسابللسمعاني/99/11،برقم )4349
) (17ال ان ْه اشلِي:بفتحالنون،وسكونالهاء،وفتحالشينالمعجمة،هذهالنسبةإلىبنىنهشل،منالبصرة(.األنسابللسمعاني/552/14،برقم 
 )2090
) (18العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/99/4(،برقم)3401؛(تاريخاإلسالم/221/3(،برقم )311
) (19قالابنقيمالجوزية":قدرميجماعةمناألئمةالمحتجبروايتهمباإلرجاء،وأئمةالحديثاليردونحديثالثقةبمثلذلك.انظر(:تهذيب
السننالبنقيمالجوزية)411/1،؛قلتوللزيادهفيمعنىاالرجاءراجعحاشيةصفحة( )32
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وثقه عبدالرحمن بن مهدي( ،)1وابن معين( ،)2وأحمد( ،)3والعجلي( ،)4والفسوي( ،)5والدارقطني( ،)6وزاد العجلي:
كان يرى اإلرجاء ،وقال أبوداود :ثبت في الحديث إّل أنه مرجئ( ،)7وقال الذهبي :في اسمه أقوال ،وّل يرد إّل

بالكنية( ،)8وقال ابن حبان :كان شيخا صالحا فاضال غلب عليه التقشف حتى صار يهم وّل يعلم ،ويخطىء
وّل يفهم ،فبطل اّلحتجاج به ،وقال :وان كان فاضال فهو ممن كثر خطؤه ،وبطل اّلحتجاج به إذا انفرد ،وان

معتبر بما وافق الثقات لم يجرح في فعله ذلك( ،)9قلت :وتعقب الذهبي ابن حبان في قوله هذا فقال:
ا
اعتبر
دع عنك الخطابة ،فالرجل حجة قد وثقه إماما الفن ،واحتج به مسلم( ،)10وقال ابن حجر :صدوق رمي

باإلرجاء( ،)11قلت :وتعقب صاحب التحرير ابن حجر فقال :بل ثقة( ،)12وقال أبوحاتم :شيخ صالح يكتب
حديثه(.)13
ثانيا-تخريج األثر الرابع عشر:
تفرد به ابن عساكر-رحمه اهلل -على ما علمت.
ثالثا -الحكم على األثر الرابع عشر:
هذا األثر ضعيف على كل أحواله! وذلك بسبب وجود الرجل المبهم بين أبي بكر النهشلي ،وابن مسعود-

 !-ففيه انقطاع ،خالصة الحكم :أتوقف عن الحكم على هذا األثر ألني لم أقف لعبداهلل بن راشد الكسائي
على ترجمة.
األثر الخامس عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أخبرنا أبومحمد بن األكفاني شفاها ،أنا أبوالقاسم الخضر بن عبيداهلل بن كامل المري ،أنا أبوطالب عقيل بن
عبيد اهلل ،أنا أبوالميمون بن راشد البجلي ،نا أبوالقاسم يزيد بن محمد بن عبدالصمد ،نا أبومسهر ،نا سعيد بن
خالد بن معدان كان يقول( :الحمدهلل الذي أطعمنا الطعام ،وجعلنا من أهل الشام)(.)14

) (1تهذيبالكمال/121/44(،برقم )0510
) (2تاريخابنمعينروايةالدارمي(،صفحة/530برقم )935
) (3العللومعرفةالرجالألحمدروايةابنهعبدهللا/99/4(،برقم )3401
) (4تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/394برقم )1911
) (5المعرفةوالتاريخللفسوي )110/4(،
) (6سننالدارقطني،كتابالصيام،باب:القبلةللصائم/131/4(،برقم )5523
) (7سؤاالتاآلجرىأباداود(،صفحة/501برقم )543
) (8تاريخاإلسالم/221/3(،برقم )311
) (9المجروحينالبنحبان/399/11(،برقم )1525
) (10تاريخاإلسالم/221/3(،برقم )311
) (11تقريبالتهذيب(،صفحة/152برقم )1001
) (12تحريرتقريبالتهذيب/114/3(،برقم )1001
) (13الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/433/9(،برقم )1241
) (14تاريخدمشق )511/1(،
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أول -رجال السناد:

ي()502هـ .ثقة ثبت .سبق في(/5ط )6
اني ،أبومحمد األ نصار ُّ
 )9هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األ كف ُّ
ي ()262هـ( .)1مستور.
 )0الخضر بن عبيداهلل بن كامل ،أبوالقاسم ال هم ّر ُّ

خير( ،)3قلت:
قال ابن عساكر ،عن أبي محمد ابن صابر( ،)2عن علي بن طاهر :مستور ما علمت عليه إّل ا
روى عنه أكثر من واحد ،ولم يوثق.

 )3عقيل بن عبيداهلل بن عبدان ،أبوطالب الصفار ،السمس هار()292هـ( .)4ثقة.
وثقه الكتاني( ،)5وزاد :كانت له أصول حسان وكان مأمونا سماعه.

لي ()323هـ( .)6ثقة مأمون .سبق في(/55ط)5
 )2عبدالرحمن بن عبداهلل بن عمر بن راشد ،أبوالميمون البج ُّ
 )5يزيد بن محمد بن عبدالصمد ،أبوالقاسم الدمشق ُّي ()036هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
أبومسهر الغسان ُّي ،الدمشق ُّي()002هـ( .)7ثقة ثبت(.ع)
 )6عبداألعلى بن همسهر ،ه
مجمع عليه.
 )3سعيد بن خالد بن معدان .لم أقف له على ترجمة.
ثانيا -تخريج األثر الخامس عشر:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
ثالثا -الحكم على األثر الخامس عشر:

أتوقف عن الحكم على هذا األثر وذلك ألني لم أقف لسعيد بن معدان على ترجمة.

األثر السادس عشر:

قال ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى:-

أنبأنا أبوالقاسم الحسيني ،عن أبي محمد التميمي ،نا تمام بن محمد ،نا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم،
نا أبوالقاسميزيد بن محمد بن عبد الصمد ،نا سليمان بن عبدالرحمن ،نا أبوعبدالملك المكفوف ،نا مروان ،نا

زيد بن واقد قال (:سمعت مكحوّل يقول :الحمدهلل الذي أطعمنا الطعام ،وأسقانا الشراب ،وجعلنا من أهل

الشام ،ويا رب ل تبقي بعد هشام) (.)8

) (1المصدرالسابق/340/11(،برقم )1919
قالالذهبيهو:عبدالرحمنبنأحمدبنعليبنصابربنعمر،المحدثأبومحمدالسلمي،قالابنعساكرعنثقهمتحرزا ،
ً
)(2
توفي()211هـ.انظر(:تاريخاإلسالم/102/11،برقم )11
) (3تاريخدمشق/340/11(،برقم )1919
) (4تاريخاإلسالم/540/9(،برقم )135
) (5ذيلتاريخمولدالعلماءووفياتهمللكتاني(،صفحة/132برقم )132
) (6تاريخدمشق/20/42(،برقم )4121
)( (7تهذيبالكمال/419/11،برقم)4191؛(سيرأعالمالنبالء/551/10،برقم)10
) (8تاريخدمشق)511/1(،
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أول -رجال السناد:
 )9الشريف علي بن إبراهيم بن العباس ،أبوالقاسم ال هحسين ُّي ،النسيب()522هـ .ثقة .سبق في(األثر)5
 )0عبدالعزيز بن أحمد ،أبومحمد التميم ُّي ،الكتان ُّي ()266هـ  .ثقة متقن .سبق في(/5ط )5
ي()292هـ .ثقة حافظ .سبق في(/5ط )5
الجنيد ،أبوالقاسم الراز ُّ
 )3تمام بن محمد بن ه

ي ،الدمشق ُّي()323هـ .ثقة مأمون .سبق في(/5ط )5
 )2أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم ،أبوالحسن األسد ُّ
 )5يزيد بن محمد بن عبدالصمد ،أبوالقاسم الدمشق ُّي ()036هـ .ثقة .سبق في(/5ط )2
شرحبيل)033(-هـ .ل بأس به لكنه مكثر عن الضعفاء .سبق
 )6سليمان بن عبدالرحمن ،أبوأيوب -ابن بنت ه
في(/5ط )5
 )3أبوعبدالملك المكفوف .لم أقف له على ترجمة.
شي ،الدمشق ُّي-أحد أصحاب مكحول)932( -هـ .ثقة(.خ د س ق)
 )2زيد بن واقد القهر ُّ
وثقه ابن معين( ،)1وأحمد( ،)2والعجلي( ،)3والدارقطني( ،)4والذهبي( ،)5وقال أبوحاتمّ :ل بأس به محله الصدق(.)6
شقي أبوعبداهلل()990هـ .ثقة فقيه كثير الرسال .سبق في(/2ط )55
 )1مكحول الدم ُّ
ثانيا -تخريج األثر السادس عشر:
تفرد به ابن عساكر على ما علمت.
الحكم على األثر السادس عشر:
هذا اإلسناد رواته ثقات إّل راويا واحدا لم أقف له على ترجمة! وهو أبوعبدالملك المكفوف؛ فأتوقف عن الحكم
على هذا األثر.

تم بفضل اهلل --ومنه
الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات-
) (1تاريخابنمعينروايةالدرامي(،صفحة/115برقم )431
) (2تهذيبالكمال/101/10(،برقم)5140
) (3تاريخالثقاتللعجلي(،صفحة/101برقم)319
) (4سننالدارقطني،كتابالصالة،باب:وجوبقراءةأمالكتابفيالصالةوخلفاإلمام/99/5(،برقم)1510
) (5ميزاناإلعتدال/101/5(،برقم)4040
) (6الجرحوالتعديلالبنأبيحاتم/203/4(،برقم)5101
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الخاتمة
الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،فها أنا قد أنهيت بحثي بعد ترحال طويل شيق مع مصنف كتاب تاريخ

مدينة دمشق ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى -الذي استمتعت معه كثيرا ،وتعلمت منه الكثير ،أثناء تنقلنا في

جنبات مصنفه الضخم ،المليىء بالكنوز والجواهر الحديثية ،التي يصعب معرفتها والوصول إليها دون خوض
غمار مثل هذا الترحال الطويل الصعب ،وعبور طرقه الوعرة ،والذي يحتاج إلى همة عالية ،ونفس طويل في

البحث والتدقيق ،والصبر واإلصرار ،وقبل كل ذلك طلب اإلخالص واإلعانة من اهلل --والتوفيق والسداد ،فقد

كلفت نفسي دراسة أحاديث مصنف تاريخ دمشق وآثاره ،من باب( :ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق
ّليزالون على الحق ظاهرين) ،إلى نهاية باب( :ما روي في أن أهل الشام مرابطون ،وأنهم جند اهلل الغالبون) من

المجلد األول ،وكنت أعرف ما في هذا التكليف من مشاق ،وما يتطلبه من جهد مضاعف إلنجازه! فتوكلت على

اهلل-الكريم المنان -وعقدت عزمي على تحمل كل ذلك! وهذا بالطبع ليس هو المطلوب! وّل هو المرغوب!
ولكنني كنت أسعى لما وراء ذلك من نتائج! وحصول فوائد؛ فعلم التخريج ودراسة األسانيد بجانبه النظري ّل يعدو

إلى تحقيق األهداف التي وضع من أجلها! بل ّلبد من خوض غمار الجانب العملي! كي تحقق األهداف! وهذا
ما أوصي به إخواني من طلبة علم الحديث ،فالغاية لهذا العلم هو تنقية حديث النبي-ﷺ -من كل دخيل،

ومعرفة الثابت عنه-ﷺ -من المردود ،وهلل الحمد كله على توفيقي لخوض هذه التجربة العلمية العملية لهذا

العلم! فقد حصلت منها على منطلقات وأساسات مهمتين في هذا المضمار! سأنطلق من خاللهما-إن شاء اهلل

تعالى -ألصقل معرفتي وألستزيد علما في أيامي القادمة؛ كي أستطيع أن أسهم في خدمة حديث النبي-ﷺ-
بالوجه الصحيح ،وما توفيقي إّل باهلل.

درست األحاديث واآلثار وكان عد هدها كما يلي:
الحمد والمن هة قد
فلله
ه
ه

مجموع األحاديث واآلثار حيز الدراسة )33(:ثالثة وثالثون حديثا وأثرا.
عدد األحاديث )57( :سبعة عشر حديثا مرفوعا إلى النبي-ﷺ.-
أثر موقوفا على صحابي ،ومقطوعا على تابعي.
عدد اآلثار )56( :ستة عشر ا
عدد اآلثار الموقوفة على صحابي سبعة آثار.
عدد اآلثار المقطوعة على تابعي تسعة آثار
عدد الطرق في األحاديث واآلثار )29( :تسعة وثمانون طريقا.
عدد الرواة الذين ترجمت لهم ودرستهم وحكمت عليهم تعديال وجرحا )249( :تسعة وعشرون وأربعمائة راو،
ومرفق في نهاية البحث فهرس يوضح أسماء هؤّلء الرواة ودرجاتهم التي توصلت إليها.

531

النتائ هج
درست األحاديث واآلثار وكان عد هدها كما يلي:
الحمد والمن هة قد
لله
ه
ه
 -مجموعه األحاديث واآلثار ح ّي هز الدراسة )33(:ثالثة وثالثون حديثا وأثرا.

 عد هد األحاديث المرفوعة إلى النبي-ﷺ )57(:-سبعة عشر حديثا .منها ثالثة صحيحة ،وحديثان حسان،وسبعة أحاديث ضعيفة ،وخمسة أحاديث قد توقفت فيها.
 -مجموع اآلثار الموقوفة على صحابي ،ومقطوعة على تابعي )56(:ستة عشر أثرا.

عدد اآلثار الموقوفة على صحابي )7( :سبعة آثار .منها أثر صحيح ،وأثر حسن ،وثالثة آثار ضعيفة،
 هوأثران قد توقفت فيهما.
عدد اآلثار المقطهوعة على تابعي )9( :تسعة آثار .منها ثالثة حسان ،وأثر ضعيف ،وخمسة آثار قد توقفت
 هفيها
 عد هد الطُّهرق في األحاديث واآلثار )29( :تسعة وثمانون طريقا.وحكمت عليهم تعديال وجرحا )249( :تسعة وعشرون وأربع مئة راو،
ترجمت لهم ودرسته ههم
عدد الرواة الذين
ه
ه
 هومرفق في نهاية البحث فهرس يوضح أسماء هؤّلء الرواة ,ودرجاتهم التي توصلت إليها.
والجدول اآلتي يوضح النتائج التي ذكرت:
رقم
حديث
1

صحيح

حسن

ضعيف

توقفت
فيه

-

رقم األثر ونوعه

صحيح

حسن

ضعيف

توقفت
فيه
-

1

مقطوع 

3

موقوف 

2
4
5

موقوف 
مقطوع 
مقطوع 

2
7
8

موقوف 
موقوف 
موقوف 

-

2

مقطوع 

-

 11

مقطوع 

 11

-

 11

مقطوع 

 13

-

 13

موقوف 

 12

مقطوع 

-

3
2
4
5

-

2
7
8

-

2

-

 11

 12

-

-

-
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-

-

 14

موقوف 

-

-

 14

-

 15

مقطوع 

-

 12



-





 12

مقطوع 

 17





-



مجموع

3

2

7

5
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صحيح

حسن

ضعيف

توقفت
فيه

 15







-

المجموع61 :

6

4

4

7

موقوف 7
مقطوع 9

صحيح

حسن

ضعيف

توقفت
فيه
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التوصيات
 اإلخالص في النية والقول والعمل هلل.-- -تقوى اهلل-تبارك وتعالى.-

 -األمانة في النقل ،والتوثيق.

 التخريج للحديث يكون بعد دراسة رجال اإلسناد؛ وذلك للتركيز على مواطن الضعف في اإلسناد ،وتقويتها بحشدالمتابعات المفيدة لذلك.

 رسم شجرة اإلسناد يسهل في معرفة الطرق والمتابعات والتحويالت. -عدم التقليد لناقد من نقاد الجرح والتعديل! بل اّللتزام باألصول والقواعد في تقديم أري ناقد على آخر.

 الحكم على إسناد (ما) بالضعف ّل يعني أن الحديث ضعيف! بل قد يصحح أو يحسن من طرق أخرى؛ فيقالهذا الحديث ضعيف بهذا اإلسناد.

فكثير ما دهشت بما شاهدت عندما أرجعت القول إلى صله! فوجدت العجب
ا
 إرجاع أقوال النقاد إلى أصولها!العجاب.

 -تقييد الفوائد الحديثية واّلحتفاظ بها في دفتر خاص.

 العمل الجاد نحو إكمال دراسة كتاب تاريخ مدينة دمشق ،كمساهمة في خدمة السنة النبوية ،باإلضافة إلى أنتطبيق التخريج ودراسة األسانيد في هذا الميدان الوعر؛ يصقل معرفة الباحث ،ويحقق من خالله معرفة فوق

الجيدة في الجانب العملي لهذا العلم.
يتعلق بكتاب تاريخ دمشق:
 وتوصياتي فيماه
 إن كتاب تاريخ مدينة دمشق ،فيه الحديث أو األثر الصحيح ،والحسن ،والضعيف. -دقة استخدام المؤلف ،أللفاظ التحمل ،واألداء في رواية الحديث.

 إن ابن عساكر-رحمه اهلل تعالى -يجمع الحديث بكل الطرق التي وقعت له ،في مكان واحد. اشترط ابن عساكر على نفسه نقل الحديث عن األثبات كما ذكر ذلك في مقدمته في أبيات شعرية؛ إّل أنه لميلتزم بذلك-رحمه اهلل.-

أتوب إليك-
وسبحانك اللهم وبحمدك،ه
أشهد أن ل إله إل أنت ،أستغف هرك و ه
ٍ
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ههم بإحس ٍ
ان إلى يوم الدين-
وصلى اهلله على***
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قائمة المصادر والمراجع

المرجع
المصادر و ا

م.
القرآن الكريم

ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لزهير عثمان علي نور-معاصر -عدد المجلدات  ،5أصل الكتاب

.1

رسالة دكتوراة من جامعة أم القرى -السعودية -بدون رقم و تاريخ طبعة .رابط الكتاب اإللكتروني :المكتبة الوقفية/
https://waqfeya.com/book.php?bid=1209
النبوية
السنة
في
وجهوده
الرازي
أبوزرعة

.5

الضعفاء ألبي زرعة الرازي 511هـ ،الرسالة العلمية لسعدي بن مهدي الهاشمي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
 -المدينة النبوية  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة 1305هـ1915/م .

.4
.3
.2
.1
.0

اآلحاد والمثاني ّلبن أبي عاصم 510هـ ،ت د .باسم الجوابرة ،دار الراية – الرياض ،الطبعة األولى 1311هـ 1991 -م
األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين
المقدسي 134هـ ،ت د .عبدالملك بن دهيش ،دار خضر – بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1350هـ 5000 -م.
أحوال الرجال إلبراهيم الجوزجاني 529هـ ،ت عبدالعليم البسنوي ،دار حديث اكادمي – فيصل آباد – باكستان - .بدون

تاريخ ورقم طبعة.-

األدب المفرد ألبي عبداهلل البخاري 521هـ ،ت علي مزيد ،وعلي رضوان ،مكتبة الخانجي – مصر ،الطبعة األولى
1354هـ 5004 -م .
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني 1520هـ ،ت الشيخ /أحمد عناية ،دمشق – كفر بطنا،
قدم له الشيخ خليل الميس و د .ولي الدين فرفور ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى 1319هـ 1999 -م.
إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق-ﷺ -لمحي الدين النووي 101هـ ،ت عبدالباري فتح اهلل السلفي،

.1

أصل الكتاب :رسالة ماجستير للمحقق  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،مكتبة اإليمان ،المدينة المنورة  -المملكة

العربية السعودية

الطبعة :األولى 1301 ،هـ  1910 -م
.9

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ألبي يعلى الخليلي 331هـ ،ت د .محمد إدريس ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى
1309هـ 1919 -م.
األسامي والكنى ألبي أحمد الحاكم 401هـ ،ت يوسق الدخيل ،دار الغرباء األثرية – المدينة ،الطبعة األولى 1313هـ -

1993م .مالحظة :تحتوي هذه النسخة من الكتاب على قسمين:
.10

القسم المطبوع :يبدأ (بأبي إسحاق) وينتهي -بأبي خنساء-القسم المخطوط :يبدأ (بأبي الدرداء) وينتهي -بأبي عكاشة.-وهذا القسم أثبتنا فيه أرقام أوراق المخطوط في بداية كل صفحة وجعلناه كجزء خامس للمطبوع.

.11
.15
.14

اّلستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى -مشتمل على ثالثة كتب في الكنى– ألبي عمر ابن عبدالبر

314هـ ،ت عبداهلل السوالمة ،دار ابن تيمية– الرياض– السعودية ،الطبعة األولى 1302هـ 1912 -م.

اّلستيعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر ابن عبدالبر 314هـ ،ت علي البجاوي ،دار الجيل – بيروت ،الطبعة األولى
1315هـ 1995 -م.
أسد الغابة في معرفة الصحابة ألبي الحسن ابن األثير 140هـ ،ت علي معوض ،و عادل أحمد عبد ،دار الكتب العلمية،
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الطبعة األولى 1313هـ 1993 -م.
.13
.12
.11
.10
.11
.19
.50
.51
.55
.54
.53
.52
.51
.50
.51
.59
.40
.41
.45

اّلغتباط بمن رمي من الرواة باّلختالط لبرهان الدين الطرابلسي ،الحلبي-سبط ابن العجمي131 -هـ ،ت عالءالدين رضا،
دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى 1301هـ 1911 -م.
اّلقتراح في بيان اّلصطالح ّلبن دقيق العيد 005هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت– .بدون تاريخ ورقم طبعة.-
إكمال اإلكمال ّلبن نقطة الحنبلي 159هـ ،ت د .عبدالقيوم عبد رب النبي ،جامعة أم القرى – مكة المكرمة ،الطبعة

األولى 1310هـ 1990 -م.

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لمغلطاي البكجري015هـ ،ت عادل بن محمد ،وأسامة بن إبراهيم ،الفاروق الحديثة،
الطبعة األولى 1355هـ 5001 -م.
اإلكمال في رفع اّلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب ّلبن ماكوّل 302هـ ،دار الكتب العلمية -
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1311هـ1990-م .
اإللزامات والتتبع للدارقطني ألبي الحسن الدارقطني 412هـ ،ت مقبل الوادعي ،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان،
الطبعة الثانية 1302هـ 1912 -م.
األمالي المطلقة ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت حمدي السلفي ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى 1311هـ -

1992م.

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطي 131هـ ،ت محمد أبوالفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي – القاهرة –
ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت ،الطبعة األولى 1301هـ 1915 -م.
األنساب لعبدالكريم أبوسعد السمعاني ،ت عبدالرحمن المعلمي اليماني وغيره ،مجلس دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد،
الطبعة األولى 1415 ،هـ  1915 -م .
بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ّلبن عبدالهادي 909هـ ،ت د .روحية السويفي ،دار الكتب العلمية –

بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1314هـ 1995 -م .

البداية والنهاية ألبي الفدار ابن كثير 003هـ ،دار الفكر1300 ،هـ 1911 -م.
البدع والنهي عنها ّلبن وضاح القرطبي 511هـ ،ت عمرو سليم ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة – مصر ،مكتبة العلم  -جدة
– السعودية ،الطبعة األولى 1311هـ 1992 -م.
بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ألبي الحسن ابن القطان 151هـ ،ت د .الحسين سعيد ،دار طيبة – الرياض ،الطبعة
األولى 1311هـ 1990 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي 1502هـ ،ت مجموعة من المحققين ،دار الهداية .بدون تاريخ

ورقم طبعة.

تاريخ ابن معين  -رواية الدوري  -ليحيى بن معين 544هـ ،ت د .أحمد نور سيف ،مركز البحث العلمي واحياء التراث
اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى.1909 – 1499 ،
تاريخ ابن معين  -رواية عثمان الدارمي  -ليحيى بن معين 544هـ ،ت د .أحمد نور سيف ،دار المأمون للتراث –
دمشق .بدون تاريخ ورقم طبعة.
تاريخ ابن يونس المصري لعبدالرحمن بن يونس الصدفي 430هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1351هـ -
5000م
تاريخ أبي زرعة الدمشقي ألبي زرعة الدمشقي 511هـ ،رواية أبي الميمون بن راشد ،ت شكر اهلل القوجاني-أصل الكتاب

رسالة ماجستير بكلية اآلداب ،بغداد ،-مجمع اللغة العربية – دمشق .بدون تاريخ ورقم طبعة.

تاريخ أسماء الثقات ّلبن شاهين 412هـ ،ت صبحي السامرائي ،الدار السلفية – الكويت ،الطبعة األولى 1303هـ -
1913م.
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تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان ألبي نعيم األصبهاني 340هـ ،ت سيد حسن ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة
األولى 1310هـ 1990 -م .
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت د .بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
األولى 1354هـ 5004 -م .
تاريخ الثقات ألحمد العجلي 511هـ ،دار الباز ،الطبعة األولى 1302هـ 1913 -م .
التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث ألبي بكر ابن خيثمة 509هـ ،ت صالح هالل ،الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة ،الطبعة األولى 1350هـ 5001 -م.
التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري 521هـ ،دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن .بدون تاريخ طبعة.
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 311هـ ،د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى 1355هـ -
 5005م
 تاريخ بغداد وذيوله تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي 314هـ ،ت مصطفى عطا ،دارالكتب العلمية – بيروت ،الطبعةاألولى 1310هـ - 1991م

.49
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تاريخ جرجان ألبي القاسم الجرجاني 350هـ ،ت محمد خان ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الرابعة 1300هـ 1910 -م.
تاريخ داريا لعبد الجبار الخوّلني لعبد الجبار الداراني 400هـ ،عناية سعيد األفغاني ،مطبعة البرقي – دمشق ،طبعة 1419

هـ  1920 -م .

تاريخ دمشق ّلبن عساكر 201هـ ،ت عمرو العمروي ،دار الفكر ،طبعة  1312هـ 1992 -م.
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ّلبن زبر الربعي 409هـ ،ت د .عبداهلل الحمد ،دار العاصمة – الرياض ،الطبعة األولى
1310هـ 1919 -م.
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت محمد النجار ،المكتبة العلمية – بيروت – لبنان-بدون
تاريخ ورقم طبعة.-
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري ألبي القاسم ابن عساكر 201هـ ،دار الكتاب العربي –

بيروت ،الطبعة الثالثة 1303هـ 1914 -م.

التحبير في المعجم الكبير ألبي سعد السمعاني 215هـ ،ت منيرة سالم ،رئاسة ديوان األوقاف – بغداد ،الطبعة األولى
1492هـ 1902 -م.
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  -على ترتيب المنهاج للنوويّ -لبن الملقن المصري 103هـ ،ت عبداهلل اللحياني ،دار
حراء – مكة المكرمة ،الطبعة األولى 1301هـ 1912 -م.
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن علي بن محمد الربعي لمحمد ناصرالدين األلباني 1350هـ ،مكتبة
المعارف ،الطبعة األولى للطبعة الجديدة 1350هـ 5000 -م .
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجالل الدين السيوطي 911هـ ،ت أبو قتيبة نظر الفاريابي ،دار طيبة-.بدون تاريخ

ورقم طبعة.-

.20

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي 031هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1319هـ 1991 -م .

.21

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت غنيم غنيم ،و مجدي السيد أمين ،الفاروق
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد العظيم المنذري 121هـ ،ت إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية – بيروت،
الطبعة األولى 1310هـ 1991 -م.
تسمية شيوخ أبي داود ألبي علي الحسين الجياني األندلسي 391هـ ،ت أبو هاجر محمد زغلول ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى 1311هـ 1991 -م.
تسمية مشايخ أبي عبدالرحمن النسائي وذكر المدلسين  -وغير ذلك من الفوائد  -ألبي عبدالرحمن النسائي 404هـ ،ت
حاتم العوني ،دار عالم الفوائد – مكة المكرمة ،الطبعة األولى 1354هـ 5005 -م.
تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت د .إكرام اهلل إمداد الحق ،دار البشائر –
بيروت ،الطبعة األولى 1310هـ 1991 -م .
التعديل والتجريح  ,لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ألبي الوليد سليمان التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
303هـ ،ت د .أبولبابة حسين ،دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة األولى 1301هـ 1911 -م.
تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت د .عاصم القريوتي ،مكتبة المنار –

عمان ،الطبعة األولى 1304هـ 1914 -م .

تعزية المسلم عن أخيه ّلبن عساكر 201هـ ،ت مجدي فتحي السيد ،مكتبة الصحابة – جدة – الشرقية ،الطبعة األولى
1311هـ 1991 -هـ.
تقريب التهذيب ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت محمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا ،الطبعة األولى. 1911 – 1301 ،
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ألبي زكريا النووي 101هـ ،ت محمد الخشت ،دار الكتاب
العربي – بيروت ،الطبعة األولى 1302هـ 1912 -م .
تقرير اّلستناد في تفسير اّلجتهاد للسيوطي  ،911ت د .فؤاد أحمد ،دار الدعوة – اإلسكندرية ،الطبعة األولى 1304هـ -

1914م.

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ّلبن نقطة الحنبلي 159هـ ،ت كمال الحوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى
1301هـ 1911 -م .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى
1319هـ 1919 -م.
تلخيص تاريخ نيسابور ألبي عبداهلل الحاكم النيسابوري 302هـ ،تلخيص أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالخليفة
النيسابوري ،كتاب خانة ابن سينا – طهران– .بدون تاريخ ورقم طبعة.-
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ألبي عمر ابن عبدالبر 314هـ ،ت مصطفى العلوي ،ومحمد البكري ،و ازرة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب1410 ،هـ 1910 -م.
تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة لنورالدين علي ابن عراق الكناني 914هـ ،ت عبدالوهاب
عبداللطيف ،عبداهلل الغماري ،دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة األولى 1499هـ 1901 -م.
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل لعبدالرحمن المعلمي اليماني 1411هـ ،مع تخريجات وتعليقات األلباني ،وزهير
الشاويش ،و عبدالرزاق حمزة ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 1301هـ 1911 -م.
تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل-ﷺ -من األخبار لمحمد بن جرير الطبري 410هـ ،ت محمود شاكر،

مطبعة المدني – القاهرة– .بدون تاريخ ورقم طبعة.-

تهذيب األسماء واللغات ألبي زكريا النووي 101هـ ،شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،دار الكتب العلمية –
بيروت – لبنان– .بدون تاريخ طبعة.-
تهذيب التهذيب ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،مطبعة دائرة المعارف النظامية – الهند ،الطبعة األولى 1451هـ .
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 035هـ ،ت د .بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة األولى
1300هـ 1910 -م .
تهذيب السنن ّلبن قيم الجوزية 021هـ ،ت إسماعيل بن غازي مرحبا ،مكتبة المعارف 1351هـ 5000 -م
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ّلبن ناصر الدين 135هـ ،ت محمد العرقسوسي ،مؤسسة
الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 1314هـ 1994 -م.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبدالرحمن السعدي 1401هـ ،ت عبدالرحمن اللويحق ،مرسسة الرسالة،
الطبعة 1350هـ 5000 -م.
الثقات ّلبن حبان البستي 423هـ ،طبع تحت مراقبة د .محمد عبدالمعيد خان ،دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد الدكن
– الهند ،الطبعة األولى 1494هـ 1904 -م .
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لزين الدين ابن قطلوبغا ،ت شادي آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات
اإلسالمية – صنعاء – اليمن ،الطبعة األولى 1345هـ 5011 -م.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصالح الدين العالئي 011هـ ،ت حمدي عبدالمجيد السلفي ،عالم الكتب – بيروت،
الطبعة الثانية 1300هـ 1911 -م.

جامع المسانيد ألبي الفرج ابن الجوزي 290هـ ،ت د .علي البواب ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى 1351هـ -
5002م.
جذوة المقتبس في ذكر وّلة األندلس لمحمد بن فتوح األزدي الميروقي الحميدي 311هـ ،الدار المصرية للتأليف والنشر –
القاهرة ،طبعة 1412هـ 1911 -م .
الجرح والتعديل ّلبن أبي حاتم الرازي 450هـ ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد الدكن – الهند ،دار

إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة األولى  1501هـ  1925م .

جزء القراءة خلف اإلمام ألبي عبداهلل البخاري 521هـ ،ت فضل الرحمن الثوري ،راجعه محمد الفوحباني ،المكتبة السلفية،
الطبعة األولى 1300هـ 1910 -م .
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد -الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك -ألبي عبداهلل ابن سعد
540هـ ،ت د .عبدالعزيز السلومي ،مكتبة الصديق – الطائف – السعودية1311 ،هـ 1991 -م.
جزء في طرق حديث ّل تسبوا أصحابي ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت مشهور آل سلمان ،دار عمار ،الطبعة األولى
1301هـ 1911 -م.
جمع الجوامع المعروف بـ -الجامع الكبير -لجالل الدين السيوطي 911هـ ،ت مختار الهائج – عبدالحميد ندا – حسن
عبدالظاهر ،األزهر الشريف – القاهرة – مصر ،الطبعة الثانية 1351هـ 5002 -م.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجالل الدين السيوطي 911هـ ،ت محمد إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية –
عيسى الحلبي – مصر ،الطبعة األولى 1410هـ 1910 -م.
حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم األصبهاني 340هـ ،السعادة – بجوار محافظة مصر1493 ،هـ 1903 -م .
خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال  -وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخالصة لعلي بن صالح الدين
الكوكباني الصنعاني – ألحمد بن عبداهلل الخزرجي اليمني 954هـ ،ت عبدالفتاح أبوغدة ،دار البشائر – حلب – بيروت،

الطبعة الخامسة 1311هـ 1991 -م.
.11
.19

الدر الثمين في أسماء المصنفين لعلي تاج الدين ابن الساعي 103هـ ،ت أحمد بنبين ،و محمد حنشي ،دار الغرب
اإلسالمي – تونس ،الطبعة األولى 1340هـ 5009 -م.
الدعاء للطبراني لسليمان الطبراني 410هـ ،ت مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1314هـ -
1994م
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دّلئل النبوة ألبي بكر البيهقي 321هـ ،ت د .عبدالمعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،دار الريان للتراث ،الطبعة األولى –
1301هـ 1911 -م.
ذخيرة الحفاظ  -من الكامل ّلبن عدي ّ -لبن القيسراني 200هـ ،ت د .عبدالرحمن الفريوائي ،دار السلف – الرياض،
الطبعة األولى 1311هـ 1991 -م .
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت محمد المياديني ،مكتبة المنار – الزرقاء ،الطبعة

األولى 1301هـ 1911 -م.

ذكر المدلسين ألبي عبدالرحمن النسائي 404هـ ،ت حاتم العوني ،دار عالم الفوائد – مكة المكرمة ،الطبعة األولى
1354هـ 5004 -م.
ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لهبة اهلل الكفاني 253هـ ،ت د .عبداهلل الحمد ،دار العاصمة – الرياض ،الطبعة
األولى 1309هـ 1919 -م.
ذيل ميزان اّلعتدال ألبي الفضل العراقي 101هـ ،ت علي معوض ،وعادل أحمد ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة

األولى 1311هـ 1992 -م .

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت لعبيداهلل السجزي 333هـ ،ت محمد عبداهلل ،عمادة
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية ،الطبعة الثانية 1354هـ 5005 -م.
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ألبي عبداهلل اإلدريسي الكتاني 1432هـ ،ت محمد الزمزمي ،دار
البشائر اإلسالمية ،الطبعة السادسة 1351هـ 5000 -م.
الروض الداني -المعجم الصغير -لسليمان الطبراني 410هـ ،ت محمد شكور أمرير ،المكتب اإلسالمي ،دار عمار-
بيروت – عمان ،الطبعة األولى 1302هـ 1912 -م.
السابق والالحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد للخطيب البغدادي 314هـ ،ت محمد الزهراني ،دار الصميعي
– الرياض – السعودية ،الطبعة الثانية 1351هـ 5000 -م.
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة لناصر الدين األلباني 1350هـ ،دار المعارف – الرياض –
السعودية ،الطبعة األولى 1315هـ 1995 -م.
سلم الوصول إلى طبقات الفحول لمصطفى القسطنطيني-كاتب جلبي -حاجي خليفة1010 -هـ ،ت محمود األرناؤوط،
مكتبة إرسيكا – إستانبول – تركيا1341 ،هـ 5010 -م.
سنن ابن ماجة ّلبن ماجة 504هـ ،ت محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي– .

بدون رقم طبعة وّل تاريخ.-

سنن أبي داود ألبي داود السجستاني 502هـ ،ت محمد عبدالحميد ،المكتبة العصرية – صيدا – بيروت -.بدون تاريخ
طبعة.-
سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي 509هـ ،ت أحمد شاكر ،ومحمد فؤاد عبدالباقي ،وابراهيم عوض ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة الثانية  1492هـ  1902 -م .
سنن الدارقطني ألبي الحسن الدارقطني 412هـ ،ت السيد عبداهلل المدني ،دار المعرفة – بيروت 1411هـ 1911 -م.
السنن الكبرى ألبي بكر البيهقي 321هـ ،ت محمد عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1353هـ -

5004م.

السنن الكبرى ألبي عبدالرحمن النسائي 404هـ ،ت حسن شلبي ،أشرف عليه األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة
األولى 1351هـ 5001 -م .
سؤاّلت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين ّلبن معين 544هـ ،ت أحمد محمد سيف ،مكتبة الدار – الدينة المنورة،
الطبعة األولى 1301هـ 1911 -م .
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سؤاّلت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل ألبي داود السجستاني 502هـ ،ت محمد العمري ،عمادة
البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة األولى 1304هـ 1914 -م .
سؤاّلت البرذعي ألبي زرعة الرازي  -ومعه كتاب أسامي الضعفاء – ألبي زرعة الرازي 513هـ ،ت محمد األزهري،
الفاروق الحديثة – القاهرة ،الطبعة األولى 1359هـ 5009 -م .
سؤاّلت البرقاني للدارقطني -رواية الكرجي عنه -ألحمد البرقاني 352هـ ،ت عبدالرحيم القشقري ،كتب خانة جميلي –

ّلهور – باكستان ،الطبعة األولى 1303هـ 1913 -م.

سؤاّلت الحاكم النيسابوري للدارقطني ألبي الحسن الدارقطني 412هـ ،ت د .موفق بن عبد القادر ،مكتبة المعارف –
الرياض ،الطبعة األولى 1303هـ 1913 -م .
سؤاّلت السلمي للدارقطني ألبي عبدالرحمن السلمي 315هـ ،ت فريق من الباحثين بإشراف د .سعد الحميد ،و د .خالد
الجريسي ،الطبعة األولى 1350هـ 5000 -م.
سؤاّلت حمزة السهمي للدارقطني ،لحمزة السهمي 350هـ ،ت موفق بن عبدالقادر ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة

األولى 1303هـ 1913 -م .

سؤاّلت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني لعلي بن المديني 543هـ ،ت موفق عبدالقادر ،مكتبة المعارف –
الرياض ،الطبعة األولى 1303هـ 1913 -م.
سؤاّلت مسعود بن علي السجزي للحاكم النيسابوري 302هـ ،ت موفق عبدالقادر ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة
األولى 1301هـ 1911 -م.
سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثالثة  1302هـ  1912 /م .
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ّلبن العماد الحنبلي 1019هـ ،ت محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير – دمشق – بيروت،
الطبعة األولى 1301هـ 1911 -م .
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ألبي القاسم الاللكائي 311هـ ،ت أحمد بن سعد الغامدي ،دار طيبة – السعودية،
الطبعة الثامنة 1354هـ 5004 -م .
شرح السنة للبغوي 211هـ ،ت األرنؤوط ،و محمد الشاويش ،المكتب اإلسالمي – دمشق – بيروت ،الطبعة الثانية
1304هـ 1914 -م .
شرح سنن أبي داود لشهاب الدين بن رسالن المقدسي 133هـ ،ت عدد من الباحثين بدار الفالح بإشراف حالد الرباط ،دار

الفالح – مصر ،الطبعة األولى 1340هـ 5011 -م.

صحيح البخاري ،لمحمد بن إسماعيل البخاري 521هـ ،ت محمد زهير الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1355 ،هـ
 5005م.صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج 511هـ ،ت محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت– .بدون تاريخ
طبعة.-
الصلة في تاريخ أئمة األندلس ألبي القاسم بن بشكوال 201هـ ،ت السيد عزت الحسيني ،مكتبة الخانجي ،الطبعة الثانية
1403هـ 1922 -م.
ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي) ّلبن عبدالهادي 909هـ ،عناية لجنة
مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب ،دار النوادر – سوريا ،الطبعة األولى 1345هـ 5011 -م .
الضعفاء الصغير ألبي عبداهلل البخاري 521هـ ،ت محمود زايد ،دار الوعي – حلب ،الطبعة األولى 1491هـ 1901 -
الضعفاء الكبير ألبي جعفر العقيلي 455هـ ،ت عبدالمعطي قلعجي ،دار المكتبة العلمية – بيروت ،الطبعة األولى
1303هـ 1913 -م .
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الضعفاء والمتروكون ألبي الفرج ابن الجوزي 290هـ ،ت عبداهلل القاضي ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى
1301هـ 1911 -م.
طبقات الحفاظ لجالل السيوطي 911هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1304هـ.
طبقات الحنابلة ألبي الحسين ابن أبي يعلى ،محمد بن محمد 251هـ ،ت محمد حامد الفقي ،دار المعرفة – بيروت– .
بدون تاريخ طبعة.-
الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي الداري 1010هـ ،ت د .عبدالفتاح الحلو ،دار الرفاعي ،الكتاب مرقم
آليا غير موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة التراجم– .بدون تاريخ طبعة.-
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 001هـ ،ت د .محمود الطناحي ،د .عبدالفتاح الحلو ،هجر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية 1314هـ .
طبقات الشافعيين ألبي الفداء ابن كثير003هـ ،ت د .أحمد هاشم ،و د .محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية1314 ،هـ -
1994م.
طبقات الفقهاء الشافعية ّلبن الصالح 134هـ ،ت محي الدين نجيب ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة

األولى1315هـ 1995 -م .

الطبقات الكبرى ّلبن سعد 540هـ ،ت محمد عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى 1310هـ 1990 -م .
العبر في خبر من غبر لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت أبوهاجر محمد زغلول ،دار الكتب العلمية – بيروت-.بدون تاريخ
طبعة.-
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ّلبن الملقن المصري 103هـ ،ت أيمن األزهري – سيد مهني ،دار الكتب العلمية
– بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1310هـ 1990 -م.
علل الترمذي الكبير ألبي عيسى الترمذي 509هـ ،ت صبحي السامرائي ،و أبو المعاطي النوري ،ومحمود الصعيدي ،عالم

الكتب ،مكتبة النهضة العربية – بيروت ،الطبعة األولى 1309هـ 1919 -م.

العلل ّلبن أبي حاتم لعبدالرحمن الرازي 450هـ ،ت د .سعد الحميد ،و د .خالد الجريسي ،مطابع الحميضي ،الطبعة
األولى 1350هـ 5001 -هـ .
العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبداهلل  -ألحمد بن حنبل 531هـ ،ت وصي اهلل بن محمد عباس ،دار الخاني –
الرياض ،الطبعة الثانية 1355 ،هـ  501-م .
العلل ومعرفة الرجال  -رواية المروذي  -ألحمد بن حنبل 531هـ ،ت صبحي السامرائي ،مكتبة المعارف – الرياض،
الطبعة األولى 1309هـ 1919 -م.
غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين ابن الجزري 144هـ ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة 1421هـ 1941 -م .
فتح الباري شرح صحيح البخاري ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،دار المعرفة – بيروت ،طبعة 1409هـ 1929 -م .اعتنى
به محمد فؤاد عبدالباقي ،وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب ،وعليه تعليقات عبدالعزيز بن باز .
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي لشمس الدين السخاوي 905هـ ،ت علي حسين علي ،مكتبة السنة – مصر،
الطبعة األولى 1353هـ 5004 -م .
فضائل الشام ألبي سعد السمعاني 215هـ ،ت عمرو علي عمر ،دار الثقافة العربية ،الطبعة األولى 1315هـ 1995 -م.
فضائل الشام ودمشق ألبي الحسن الربعي 333هـ ،ت صالح الدين المنجد ،مطبوعات المجمع العلمي العربي – دمشق،
الطبعة األولى 1400هـ 1920 -م .
فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل 531هـ ،ت د .وصي اهلل عباس ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 1304هـ -
1914م.
الفوائد لتمام بن الجنيد الرازي 313هـ ،ت حمدي السلفي ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى 1315هـ 1995 -م.
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قبول األخبار ومعرفة الرجال ألبي القاسم عبداهلل البلخي 419هـ ،ت أبوعمرو الحسيني ،دار الكتب العلمية – بيروت –
لبنان ،الطبعة األولى 1351هـ 5000 -م.
القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة األولى
1301هـ 1911-م.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت محمد عوامة الخطيب ،دار القبلة للثقافة

اإلسالمية – مؤسسة علوم القرآن – جدة ،الطبعة األولى  1314هـ  1995 -م .

الكامل في التاريخ ّلبن األثير الجزري 140هـ ،ت عمر تدمري ،دار الكتاب العربي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى
1310هـ 1990-م .
الكامل في ضعفاء الرجال ّلبن عدي الجرجاني 412هـ ،ت عادل عبدالموجود ،علي معوض ،عبدالفتاح أبوسنة -الكتب
العلمية  -بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى 1311هـ 1990م .
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الفتن لنعيم بن حماد 551هـ ،ت سمير الزهيري ،مكتبة التوحيد – القاهرة ،الطبعة األولى 1315هـ 1995 -م.
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األعالم لخير الدين الزركلي 1491هـ ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر 1355هـ 5005 -م.
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المدلسين ألحمد ال ارزياني ابن العراقي 151هـ ،ت د .رفعت عبدالمطلب ،د .نافذ حماد ،دار الوفاء ،الطبعة األولى

1312هـ 1992 -م.

الكتاب :طبقات الشافعية ّلبن كثير القرشي 003هـ ،ت عبدالحفيظ منصور ،دار المدار اإلسالمي ،الطبعة األولى
1353هـ 5003 -م
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي الطرابلسي -سبط ابن العجمي131 -هـ ،ت صبحي
السامرائي ،عالم الكتب ،مكتبة النهضة العربية – بيروت ،الطبعة األولى 1300هـ 1910 -م.
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 314هـ ،ت أبوعبداهلل السورقي ،و إبراهيم المدني ،المكتبة العلمية – المدينة

المنورة- .بدون تاريخ طبعة-

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي  ،902ت بكري حياني – صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الخامسة 1301هـ 1911 -م.
الكنى واألسماء لمحمد الدوّلبي الرازي 410هـ ،ت أبو قتيبة نظر الفاريابي ،دار ابن حزم – بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
1351هـ 5000 -م .
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ألحمد بن إسماعيل الكوزاني 194هـ ،ت أحمد عناية ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1359هـ 5001 -م
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لب اللباب في تحرير األنساب لجالل السيوطي 911هـ ،دار صادر – بيروت– .بدون تاريخ طبعة.-
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اللباب في تهذيب األنساب ألبي الحسن ابن األثير 140هـ ،دار صادر – بيروت– .بدون تاريخ طبعة.-
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المتفق والمفترق للخطيب البغدادي 314هـ ،ت د .محمد الحامدي ،دار القادري – دمشق ،الطبعة األولى 1310هـ -
1990م
المجروحين من المحدثين ّلبن حبان البستي 423هـ ،ت حمدي السلفي ،دار الصميعي – الرياض – السعودية ،الطبعة
األولى 1350هـ 5000 -م.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 100هـ ،ت حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي – القاهرة ،طبعة 1313هـ 1993 -م .
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي 410هـ ،ت د .محمد الخطيب ،دار الفكر -بيروت ،الطبعة الثالثة

1303هـ 1913 -م.
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المحصول لفخر الدين الرازي 101هـ ،ت د .طه العلواني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 1311هـ 1990 -م.
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مختصر تاريخ دمشق ّلبن عساكرّلبن منظور 011هـ ،ت روحية النحاس ،رياض مراد ،محمد مطيع ،دار الفكر – دمشق
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المختلطين لصالح الدين العالئي 011هـ ،ت د .رفعت عبدالمطلب ،علي مزيد ،مكتبة الخانجي – القاهرة ،الطبعة األولى
1310هـ 1991 -م .
مستخرج أبي عوانة ألبي عوانة النيسابوري 411هـ ،ت أيمن الدمشقي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة األولى 1319هـ -
1991م.
مسند أبي يعلى ألبي يعلى الموصلي 400هـ ،ت حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعة األولى 1303هـ
– 1913م .
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألحمد بن حنبل 531هـ ،ت شعيب األرنؤوط – عادل مرشد ،إشراف د .عبداهلل التركي،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 1351هـ 5001 -م
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ألبي بكر البزار 595هـ ،ت محفوظ زين الدين ،وعادل بن سعد ،وصبري
الشافعي ،مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة ،الطبعة األولى بدأت  -1911وانتهت 5009م.
مسند الحميدي ألبي بكر الحميدي 519هـ ،ت حسن أسد الداراني ،دار السقا – دمشق – سوريا ،الطبعة األولى 1311هـ
1991 -م.

مسند الروياني ألبي بكر الروياني 400هـ ،ت أيمن علي أبو يماني ،مؤسسة قرطبة – القاهرة ،الطبعة األولى 1311هـ -
1991م.
مسند الشاميين لسليمان الطبراني 410هـ ،ت حمدي السلفي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى .1913 – 1302
مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ّلبن حبان البستي 423هـ ،ت مرزوق إبراهيم ،دار الوفاء – المنصورة،
الطبعة األولى 1311هـ 1991 -م.
مشكاة المصابيح ألبي عبداهلل التبريزي 031هـ ،ت محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة
الثالثة 1302هـ 1912 -م

مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر(مطبوع مع معجم مشايخ أبي عبداهلل بن عبدالواحد الدقاق ومجلس إمالء في رؤية اهلل
.111

تبارك وتعالى) ألبي طاهر محمد بن أحمد اللخمي األنباري 301هـ ،ت حاتم العولي ،مكتبة الرشد – الرياض – السعودية،
الطبعة األولى 1311هـ 1990 -م.

.115
.114
.113
.112
.111
.110

مشيخة الشيخ األجل أبي عبداهلل محمد الرازي ألبي طاهر السلفي 201هـ ،علق عليه الشريف حاتم العوني ،دار الهجرة –
الرياض ،الطبعة األولى 1312هـ 1993 -م.
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ألبي العباس شهاب الدين البوصيري الكناني 130هـ ،ت محمد الكشناوي ،دار

العربية – بيروت ،الطبعة الثانية 1304هـ .

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت د .سعد الشثري ،دار العاصمة ،دار الغيث –
السعودية ،الطبعة األولى 1319هـ.
معجم ابن عساكر-معجم الشيوخ ألبي القاسم ابن عساكر 201هـ ،ت د .وفاء تقي الدين ،دار البشائر – دمشق ،الطبعةاألولى 1351هـ 5000 -م.
معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب لياقوت الحموي 151هـ ،ت إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي –

بيروت ،الطبعة األولى 1313هـ 1994 -م.

المعجم األوسط لسليمان الطبراني 410هـ ،ت طارق عوض اهلل ،عبدالمحسن الحسيني ،دار الحرمين – القاهرة– .بدون
تاريخ طبعة.-

.111

معجم البلدان لياقوت الحموي 151هـ ،دار صادر – بيروت ،الطبعة الثانية 1312هـ 1992 -م .

.119

المعجم الكبير لسليمان الطبراني 410هـ ،ت حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة الثانية– .
511

بدون تاريخ طبعة.-
.190
.191
.195
.194

المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ األئمة النبل ألبي القاسم ابن عساكر201هـ ،ت سكينة الشهابي ،دار الفكر –
دمشق – ساحاة الحجاز ،الطبعة 1301هـ 1911 -م.
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ،مكتبة المثنى – بيروت – دار إحياء التراث العربي – بيروت– .بدون تاريخ طبعة.-
المعجم ّلبن المقرئ ألبي بكر ابن المقرئ 411هـ ،ت عادل بن سعد ،مكتبة الرشد – الرياض – شركة الرياض للنشر

والتوزيع ،الطبعة األولى 1319هـ 1991 -م.

معرفة أنواع علوم الحديث ّلبن الصالح 134هـ ،ت عبد اللطيف الهميم-ماهر الفحل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى،
1354هـ 5005 -م.
معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبداهلل بن نمير وغيرهم/

.193

رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ليحي بن معين 544هـ ،ت ج 1محمد القصار ،مجمع اللغة العربية – دمشق،
الطبعة األولى 1302هـ 1912 -م .

.192
.191
.190
.191
.199
.500
.501
.505
.504
.503
.502
.501
.500
.501

معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني 340هـ ،ت عادل العزازي ،دار الوطن للنشر – الرياض ،الطبعة األولى 1319هـ -

1991م.

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار لشمس الدين الذهبي 031هـ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1310هـ -
1990م.
معرفة أنواع علوم الحديث ّلبن الصالح 134هـ ،ت عبداللطيف الهميم – ماهر الفحل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى
 1354هـ  5005 -م
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي 500هـ ،ت أكرم العمري ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية 1301هـ 1911 -م .
المعين في طبقات المحدثين لشمس الدين الذهبي 031هـ ،ت د .همام سعيد ،دار الفرقان – عمان – األردن ،الطبعة

األولى 1303هـ 1913 -م.

المغني في الضعفاء للذهبي 031هـ ،ت د .نور الدين عتر ،إدارة إحياء التراث – قطر ،عدد المجلدات  ،5الطبعة – .12
بدون تاريخ طبعة.-
المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة لشمس الدين السخاوي 905هـ ،ت محمد الخشت ،دار
الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة األولى 1302هـ 1912 -م.
من تكلم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث للذهبي 031هـ ،ت عبداهلل الرحيلي ،الطبعة األولى1351 ،هـ  5002 -م .
من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان) ليحيى بن معين 544هـ ،ت د .أحمد نور السيف ،دار

المأمون للتراث – دمشق– .بدون رقم وّل تاريخ طبعة.-

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لتقي الدين ،أبواسحاق إبراهيم العراقي الصريفيني الحنبلي 131هـ ،ت خالد
حيدر ،دار الفكر ،طبعة 1313هـ 1993 -م.
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ألبي سعد السمعاني 215هـ ،ت موفق عبدالقادر ،دار عالم الكتب – الرياض ،الطبعة
األولى 1310هـ 1991 -م.
المنتظم في تاريخ األمم والملوك ألبي الفرج ابن الجوزي 290هـ ،ت محمد عطا ،مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة األولى 1315هـ 1995 -م .
موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق لطالل سعود الدعجاني ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -عمادة البحث العلمي،

الطبعة األولى 1352هـ 5003 -م.

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر ّلبن حجر 125هـ ،ت حمدي عبدالمجيد السلفي ،صبحي السامرائي،
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع – الرياض – السعودية ،الطبعة الثانية 1313هـ 1994 -م
515

.509
.510
.511
.515
.514
.513
.512
.511
.510
.511
.519

المؤتلف والمختلف ألبي الحسن الدارقطني 412هـ ،ت موفق عبدالقادر ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى
1301هـ 1911 -م.
الموضوعات ّلبن الجوزي 290هـ ،ت عبدالرحمن عثمان ،الناشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة
المنورة ،الطبعة األولى.
الموطأ لمالك بن أنس 109هـ ،ت محمد األعظمي ،مؤسسة زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية – أبو ظبي –

اإلمارات ،الطبعة األولى1352 ،هـ 5003 -م.

نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت حمدي السلفي ،دار ابن كثير ،الطبعة الثانية
1359هـ 5001 -م.
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي 103هـ ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي – دار الكتب – مصر-.بدون
رقم و تاريخ طبعة.-
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت أ.د .عبداهلل الرحيلي-،بدون
الناشر -الطبعة الثانية 1359هـ 5001 -م.

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين الزيلعي 015هـ ،ت محمد عوامة،
مؤسسة الريان – بيروت – لبنان /دار القبلة للثقافة اإلسالمية – جدة – السعودية ،الطبعة األولى 1311هـ 1990 -م.
النكت على كتاب ابن الصالح ّلبن حجر العسقالني 125هـ ،ت ربيع المدخلي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية
– المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة األولى 1303هـ 1913 -م
الوافي بالوفيات للصفدي 013هـ ،ت األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث – بيروت1350 ،هـ 5000 -م .
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ّلبن خلكان 111هـ ،ت إحسان عباس ،دار صادر – بيروت– .بدون تاريخ و رقم

طبعة.-

الويكيبيديا – الموسوعة الحرة -الشبكة العنكبوتية -األنتر نت.
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الفهارس
فهرس آيات القرآن الكريم

﴿إِ َّن َعلَ ْينَا َج ْم َعه َوقرْ آنَه﴾ سورة القيامة ،آية 11

ذ

﴿إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴾ سورة الحجر آية 9

ذ

﴿ث َّم إِ َّن َعلَ ْينَا بَيَانَه﴾ سورة القيامة ،آية 19
ْج َل بِ ِه﴾ سورة القيامة ،آية 12
﴿ َال ت َحر ْك بِ ِه لِ َسانَكَ لِتَع َ

ذ
ذ

﴿وان جندنا لهم الغالبون﴾ سورة الصافات آية 573

543

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وّل تموتن إّل وأنتم مسلمون﴾ سورة آل عمران آية 514

ذ

ير ونساء واتقوا الله الذي
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاّل كث ا
تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ سورة النساء آية 5

ذ

﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوّل سديدا ُ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز
فو از عظيما﴾ سورة األحزاب آية 75-71
يل َّ
هللاِ) سورة النساء ،آية 92
( َّال يَ ْست َِوي ْالقَا ِعدونَ ِمنَ ْالم ْؤ ِمنِينَ َغيْر أولِي الض ََّر ِر َو ْالم َجا ِهدونَ فِي َس ِب ِ

ذ
ذ

فهرس أطراف األحاديث
إذا كانت المالحم خرج من دمشق بعث من الموالي هم خيار عباد اهلل

522

إذا هلك أهل الشام؛ فال خير في أمتي

547

إذا وقعت المالحم يخرج من دمشق بعث أكرم العرب فرسا

522

الحمدهلل الذي أطعمنا الطعام ،وأسقانا الشراب ،وجعلنا من أهل الشام

421

إن اهلل زوى لي األرض حتى رأيت مشارقها ،ومغاربها ،وأعطاني الكنزين األحمر واألبيض

532

أن النبي-ﷺ -نظر قبل العراق والشام واليمن -وقال ّل أدري بأيهم بدأ -ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك 522
إنها لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلونعلى الحق ظاهرين

552

أهل الشام سوط اهلل-تبارك وتعالى -في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء

441

أهل الشام وأزواجهم وذ ارريهم وعبيدهم واماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل اهلل

412

سيفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكا فإذا فتحها فاحتلها بأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة

417
23

ّل تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق
ّل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ،يقذف اهلل بهم كل مقذف
513

549

ّل تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر اهلل ّل يبالون من خالفهم وّل من خذلهم

525

ّل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها

29

ّل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين

21

ّل تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين

76

ّل تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها

41

ّل تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين

79

ّل تزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهلل--

96

ّل تزال من أمتي عصابة فوامه على أمر اهلل

63

ّل يزال لهذا األمر-أو على هذا األمر -عصابة على الحق

12

لن تبرح هذه األمة منصورة تقذف كل مقذف

73

لن تبرح هذه األمة منصورين أينما توجهوا ّل يضرهم من خذلهم

71

نظر قبل الشام؛ فقال اللهم أقبل بقلوبهم اللهم أقبل بقلوبهم

592

نظر نحو الشام فقال

525
67

هذه األمة منصورة بعدي ،منصورون أينما توجهوا
يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم ،والفقه بالتفقه

552

يكون قوم من آخر أمتي يعطون من األجر مثل ما يعطى أولهم

435

فهرس أطراف اآلثار
571

أبصر كعب رجال فقال من أنت؟ قال من أهل الشام

أخبرني إسماعيل ،وغيره ،أنه كان في كتاب معاوية --إلى عبداهلل بن قرط ،--بلغني كتابك في مواضع رايات
561

األجناد المعلومة
الحمدهلل الذي أطعمنا الطعام ،وجعلنا من أهل الشام

422

أن رجال لقي كعب األحبار فسلم عليه ودعا له فسأله كعب ممن هو؟ قال من أهل الشام

575

أهل الشام سيف من سيوف اهلل

437

خير فوارس تظل السماء فوارس من قيس

561

رأيت كأن ديكا نقرني

564

سألت أبا سفيان الحميري كم كان جند بني أمية قال

567

عمر --قال لجلسائه أي الناس أعظم أجرا؟! قال فجعلوا يذكرون له الصوم والصالة

419

عن قتادة في قوله ﴿وان جندنا لهم الغالبون﴾ ،قال هم أهل الشام

432

قال لي أبوجعفر المنصور يوما ما على ظهرها أحد أعلم منك؟! ،قلت بلى! ،قال فسمهم لي

457

512

قرأت فيما أنزل اهلل --على األنبياء أن اهلل يقول الشام كنانتي

439

كتب معي معاوية --إلى عائشة-رضي اهلل عنها -بعد قتل عثمان --فقالت يا ابن عمرة ،أين ضربت برأسك
454

بسوأتك هذه ؟!

424

ّل يغلب أهل الشام إّل شرار الخلق

وحدثني شيخ من قدماء الجند ممن كان يلزم الجهاد في الزمان األول ،أن أهل الشام كانوا إذا غزوا الصوائف؛ كانوا
566

ينزلون أجنادا
يا أخا أهل اليمن عليك بسواحل الشام عليك بسواحل الشام

456

فهرس الرواة من الصحابة
أبوالدرداء األنصاري ،عويمر بن عامر ابن الخزرج)34(--هـ .صحابي جليل

532

أبوهريرة )17( --هـ .صحابي جليل

34

الشرحبيل بن السمط ،أبويزيد ،ويقال أبوالسمط الكندي ()36ه .صحابي

66

النعمان بن بشير ،أبوعبداهلل األنصاري)61(--ه .صحابي جليل

451

ثوبان --مولى رسول اهلل-ﷺ)12(-هـ .صحابي مشهور

521

جابر بن عبداهلل األنصاري السلمي)72( --هـ .صحابي جليل

26

خريم بن فاتك ،أبويحيى األسدي(--شهد بدر) .صحابي جليل

444

زيد بن ثابت ،أبوسعيد األنصاري)21( --هـ .صحابي جليل

593

عبداهلل بن عمر بن الخطاب-رضي اهلل عنهما)22(-هـ .صحابي جليل

549

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ،أبوحفص العدوي)43( --هـ .صحابي جليل

562

عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي)14(--هـ .صحابي جليل

537

معاذ بن جبل ،أبوعبدالرحمن األنصاري ،الخزرجي)52(--هـ .صحابي جليل

99

معاوية بن أبي سفيان()61هـ -- .صحابي جليل

99

فهرس الرواة
إبراهيم اليماني .لم أقف له على ترجمة

456

إبراهيم بن الحسن الفقيه ،أبو طاهر الحموي ()165ه .جائز الحديث

514

إبراهيم بن خريم ،أبواسحاق الشاشي .ثقة

543

إبراهيم بن سعيد الجوهري ،أبواسحاق البغدادي-صاحب المسند)413( -هـ .ثقة ثبت )2(.م

432

إبراهيم بن طاهر بن بركات ،أبواسحاق الخشوعي ()132هـ  .ثقة

417

511

إبراهيم بن عبدالرحمن -دحيم -بن إبراهيم بن ميمون ،أبواسحاق الدمشقي()313هـ .صدوق
إبراهيم بن منصور ،أبوالقاسم السلمي ،األصبهاني الكراني سبط بحروية ()211ه .ثقة

515
25

أبوبكر بن عبداهلل بن أبي مريم الغساني ،الحمصي()516هـ .صدوق يخطىء(.د ،ت ،ق)

512

أبوبكر بن عبداهلل بن قطاف النهشلي ،الكوفي ()566هـ .ثقة يرى الرجاء (.م ت س ق)

423

أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ،المدني()92هـ-.أحد فقهاء المدينة السبعة(-ع)

24

أبوصالح الخوّلني صدوق

34

أبوعبداهلل الشامي .ثقة

542

أبوعبدالملك المكفوف .لم أقف له على ترجمة

426

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس ،أبوالحسن العبقسي المكي العطار ()211هـ .ثقة ثبت

92

أحمد بن إبراهيم ،أبو عبدالملك القرشي ،البسري الدمشقي ()429ه .ل بأس به(.س)

561

أحمد بن الحسن بن أحمد ،أبوغالب البناء()147هـ .ثقة

556

أحمد بن الحسن بن أحمد ،القاضي أبوبكر الحيري()245هـ .ثقة

517

أحمد بن الحسن بن خيرون ،أبوالفضل البغدادي ،الباقالني ()222ه .ثقت ثبت

511

أحمد بن الحسن بن زيد الجدلي .لم أقف له على ترجمة

27

أحمد بن الحسن ،أبوحامد األزهري ،النيسابوري ،الشروطي()263ه .ثقة

95

أحمد بن الحسين بن زنبيل ،أبوالعباس النهاوندي ()214هـ .ثقة

454

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،أبوبكر البيهقي)212( .هـ .إمام حافظ

511

أحمد بن الحسين بن مهران ،أبوبكر المقرئ ،النيسابوري-مصنف الغاية في القراءات)325(-هـ .جائز الحديث

37

أحمد بن الحسين ،أبوالجهم المشغراني الدمشقي ()359هـ .ثقة

572

أحمد بن المعلي ،أبوبكر األسدي ،الدمشقي-ختن دحيم)426(-هـ .ل بأس به(.س)

525

أحمد بن جعفر بن مالك ،أبوبكر القطيعي -راوي مسند أحمد)362(-هـ .صدوق قد هيخطىء ،اختلط بآخرة
أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس ،أبوبكر السلماسي ()242ه .لم أقف له على جرح أو تعديل
أحمد بن حمزة بن محمد بن هارون ،أبوالعباس البصري .لم أقف له على ترجمة
أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذلم أبوالحسن األسدي الدمشقي القاضي ()327هـ .ثقة مأمون

19
412
576
47

أحمد بن سهل بن أيوب ،أبوالفضل األهوازي()495ه .مجهول الحال

512

أحمد بن سيار بن أيوب ،أبوالحسن المروزي ()462هـ .ثقة متقن(.ن)

549

أحمد بن عبداهلل ،أبوبكر ابن البرامي القرشي ،الدمشقي ()325هـ .جائز الحديث

571

أحمد بن عبداهلل ،أبونعيم األصبهاني-صاحب الحلية)231(-هـ .ثقة حافظ كبير

541

أحمد بن عبدالواحد بن محمد ،أبوالحسن بن أبي الحديد السلمي()269هـ .ثقة

96

أحمد بن علي بن المثنى التميمي ،أبويعلى الموصلي-صاحب المسند)317( -هـ .ثقة إمام

24

510

أحمد بن علي بن محمد ،أبوالحسين الدوّلبي الخالل ،البغداذي لم أقف له على جرح ول تعديل

572

أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة ،أبوعلي الرقي .ضعيف له مناكير

452

أحمد بن عمرو بن إسماعيل ،أبوجعفر الفارسي المقعد الوراق()491 – 425ه .ثقة

76

أحمد بن عمير بن يوسف ،أبوالحسن بن جوصا الدمشقي()341هـ .ثقة

79

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبداهلل بن النقور ،أبوالحسين البغدادي ،البزاز()271هـ .ثقة

514

أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن بشر ،أبومحمد النوقاني ()129هـ .جائز الحديث

512

أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه ،أبوبكر األصبهاني ()292ه .ثقة

73

أحمد بن محمد بن الوزان .لم أقف له على ترجمة

443

أحمد بن محمد بن جعفر ،أبوالحسين البحيري ،النيسابوري()371ه .ثقة

552

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني ،أبوعبداهلل المروزي ()425هـ .إمام حجة

61

أحمد بن محمد بن عبدالعزيز أبوجعفر العباسي المكي()112هـ .ثقة

93

أحمد بن محمد بن محمد ،أبوالقاسم الخليلي الدهقان ()294هـ .ثقة

554

أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود ،أبوطاهر الثقفي ،المؤدب ()211ه .ثقة

547

أحمد بن مروان ،أبوبكر الدينوري-صاحب كتاب المجالسة)333( -هـ .ثقة

562

أحمد بن معروف بن بشر ،أبوالحسن الخشاب ()344ه .ثقة

563

أحمد بن مالعب بن حيان أبوالفضل المخرمي ()471ه .ثقة همتقن

أحمد بن منصور بن محمد ،أبوالعباس الغساني الفقيه ابن قبيس()262ه .ثقة
أحمد بن موسى بن مردوية ،أبوبكر األصبهاني ()251هـ .ثقة ثبت

32
23
435

أحمد بن نصر بن زياد القرشي ،أبو عبداهلل النيسابوري المقرئ ()421هـ .ثقة حافظ( .ت س)

27

أحمد محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن توبة ،أبوالفتح الكشميهني ()122ه .جائز الحديث

592

إدريس بن سليمان بن أبي الرباب ،أبومحمد الرملي ()461ه .صدوق

431

أرطأة بن المنذر ،أبوعدي السكونيالحمصي()564ه .ثقة تابعي(.د ن ق)

542

إسحاق بن عمار بن جش بن محمد بن حبش ،أبويعقوب المصيصي .لم أقف له على جرح ول تعديل

572

إسحاق بن عيسى بن نجيح ،أبويعقوب-ابن الطباع)451(-هـ .صدوق( .م ت س ق)

512

أسعد بن علي بن الموفق بن زياد ،أبوالمحاسن الزيادي الهروي ()122هـ .ثقة

544

جرح ول تعديل
أسلم بن محمد بن سالمه ،أبودفافة الكناني العماني()341هـ .لم أقف له على ٍ

21

إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي األشعث أبوالقاسم السمرقندي الدمشقي ()136ه .ثقة حافظ

33

إسماعيل بن عياش ،أبو عتبة العنسي الحمصي ()525ه .صدوق عن أهل بلده-الشاميين -همخلط في غيرهم)2(.
31

إسماعيل بن محمد بن قيراط ،أبوعلي العذري ،الدمشقي ()497هـ .جائز الحديث
511

513

إسماعيل بن محمد ،أبوالقاسم التيمي األصبهاني-قوام السنة)131(-ه .ثقة حافظ

435

إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن أبي بكر اإلسماعيلي أبوالقاسم الجرجاني ()272هـ .صدوق

32

الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار ،أبوسعيد البصري ()551هـ .ثقة فقيه كثير الرسال(.ع)

12

الحسن بن أحمد الحداد ،أبوعلي المقرئ ،األصبهاني ()151هـ .ثقة

541

الحسن بن أحمد بن عبدالواحد ،أبوعبداهلل السلمي ،ابن أبي الحديد()224هـ .لم أقف له على جرح ولتعديل

511

الحسن بن أحمد بن محمد ،أبومحمد المخلدي الشيباني ،النيسابوري()329هـ .ثقة
الحسن بن إسماعيل ،أبومحمد الضراب المصري ()394هـ .ثقة قد هيخطىء
الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما ،أبوعلي النعالي ()235ه .ضعيف

95
562
516

الحسن بن حبيب بن عبدالملك ،أبوعلي الحصائري ()332هـ .ثقة ثبت

91

الحسن بن عبدالرحمن بن الحسن أبوعلي الشافعي ،الحناط المكي()274ه .ثقة مأمون

93

الحسن بن عبدالعزيز بن وزير ،أبوعلي الجروي الجذامي المصري ()417هـ .ثقة ثبت(.خ)

551

الحسن بن علي بن إبرهيم ،األستاذ أبوعلي األهوازي المقرئ()226هـ .متهم روى موضوعات

511

الحسن بن علي بن خلف ،أبوعلي الصيدّلني الدمشقي ،الصرار ()429ه .مجهول الحال

522

الحسن بن علي بن محمد ،أبومحمد الجوهري المقنعي البغدادي ()212هـ .ثقة

62

الحسن بن علي ،أبوعلي التميمي ،ابن المذهب-راوي مسند أحمد)222(-هـ .صدوق قد هيخطىء

12

الحسن بن محمد بن درستوية ،أبوعلي الدمشقي ()391ه .ثقة ثبت

437

الحسن بن منير ،أبوعلي التنوخي ،الدمشقي ()361هـ .ثقة

573

الحسن بن يحيى القرشي .لم أقف له على ترجمة

456

الحسين بن أحمد بن بكار ،أبوعبداهلل الكندي ،المقرئ()211ه .لم أقف له على جرح ول تعديل

529

الحسين بن أحمد بن عبد الصمد ،أبوالقاسم التميمي ،الدمشقي ()135هـ .أتوقف عن الحكم عليه

417

الحسين بن عبدالملك بن الحسين أبوعبداهلل الخالل()134ه .ثقة

21

الحسين بن علي بن الحسين القرشي أبوالقاسم الزهري .لم أقف له على ترجمة

545

الحسين بن محمد الدمشقي ،أبوالقاسم الحنائي ()219هـ  .ثقة

437

الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن فهم ،أبوعلي البغدادي ()429هـ .ثقة

563

الحسين بن محمد بن علي ،أبوعبداهلل األنطاكي القاضي)293(.هـ أو ()273ه.ـ ثقة

42

الخضر بن الحسين بن عبدان األزدي ،الدمشقي ،أبوالقاسم الصفار ()123هـ .صدوق

517

الخضر بن عبيداهلل بن كامل ،أبوالقاسم المري ()262هـ .مستور

421

السرى بن بزيع .لم أقف له على ترجمة

13

السرى بن يحيى بن إياس بن حرملة ،أبوالهيثم الشيباني البصري ()569ه .ثقة ثبت (س)

13

الشريف علي بن إبراهيم بن العباس ،أبوالقاسم الحسيني النسيب الخطيب ()112ه .ثقة
519

567

الصعق بن حزن بن قيس البكري ثم العيشي أبوعبداهلل البصري .ثقة يهم .م(س)

71

العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب البرتي()312ه .جائز الحديث

556

العباس بن أحمد بن محمد ،أبوالفضل بن بيهس .لم أقف له على جرح ول تعديل

421

العباس بن الوليد بن مزيد ،أبوالفضل العذري البيروتي()471هـ .ثقة(.د س)

22

العباس بن عبداهلل ،أبومحمد الباكسائي الترقفي ()462هـ .ثقة

455

الفضيل بن إسماعيل بن الفضل ،أبوعاصم الفضيلي ،الهروي ()136هـ .جائز الحديث

554

القاسم بن جعفر بن عبدالواحد ،أبوعمر الهاشمي القاضي ()252هـ .ثقة

451

القعقاع بن حكيم الكناني المدني ،من الرابعة .ثقة .م()2

64

المختار بن عبدالحميد بن المنتصر الخطيب ،أبوالفتح البوشنجى األديب()136هـ .جائز الحديث

545

المظفر بن الحسن بن المهند ،أبوالحسن السلماسي ()325هـ .لم أقف له على جرح ول تعديل

412

الهيثم بن أيوب السلمي ،أبوعمران الطالقاني ()432ه .ثقة نبيل(.س)

517

الهيثم بن حميد الغساني ،موّلهم أبوأحمد ،ويقال أبوالحارث ،الدمشقي()591هـ .ثقة هرمي بالقدر ()2
الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل ،أبوسعيد الشاشي-صاحب المسند الكبير)331(-هـ .ثقة حافظ
الوليد بن شجاع ،أبوهمام السكوني()423هـ .ثقة(.م ،د ،ت ،ق)

16
553
445

عدي رواياته فقال ليس بمستقيم الحديث ،ول يروي عنه غير إسماعيل
ابن
الوليد بن عباد األزدي مجهول .سبر ه
ّ
31

بن عياش

الوليد بن مزيد العذري ،أبوالعباس البيروتي-صاحب األوزاعي)413(-هـ .ثقة ثبت(.د ،س)
الوليد بن مسلم أبوالعباس ،الدمشقي ()591هـ .ثقة هيدلس من الرابعة(ع)

أنس بن السلم ،أبوعقيل الخوّلني ،األنطرطوسي الدمشقي ()491هـ .جائز الحديث
أنس بن مالك ،أبوحمزة األنصاري الخزرجي --خادم رسول اهلل-ﷺ)91(-هـ .صحابي جليل

512
77
456
29

أيوب بن ميسرة بن حلبس الدمشقي ()531هـ .مقبول الحديث

442

بحر بن نصر بن سابق ،أبوعبداهلل الخوّلني ،المصري ()467هـ .ثقة

411

بشر بن بكر التنيسي ،أبوعبداهلل البجلي ()411هـ .ثقة(.خ د س ق)

555

بقية بن الوليد ،أبو يحمد الكالعي الحميري ،الحمصي()597هـ .ثقة إذا روى عن ثقة وصرح بالسماع .م()2

531

تبيع بن عامر الحميري-ابن امرأة كعب األحبار)515(-هـ .صدوق(.س)

439

تمام بن محمد بن الجنيد أبوالقاسم البجلي الرازي صاحب كتاب الفوائد)252(-هـ .ثقة حافظ

46

جبر بن عبيدة الشاعر وقال بعضهم جبير بن عبيدة .ل هيعرف ،ولم يرو عنه غير سيار(.س)

74

جعفر بن عبداهلل بن يعقوب الفناكي ،أبوالقاسم الرازي ()323هـ .ثقة

جعفر بن محمد بن الفضل ،أبوطاهر القريشي العباداني ()293ه .ثقة
جعفر بن محمد بن جعفر بن هشام الكندي ،أبوعبداهلل الدمشقي ،ابن بنت عدبس()327ه .ثقة
500

531
451
71

جماهر بن محمد ،أبواألزهر الغساني ،الزملكاني الدمشقي()353هـ .ثقة

522

جويرية بن قدامة التميمي ،البصري ،ويقال-جارية)11/25( -ه .ثقة

562

حامد بن أحمد بن الهيثم ،أبوالحسين البلدي .لم أقف له على ترجمة

576

حشرج بن نباتة ،أبومكرم األشجعي الكوفي .ثقة هيخطىء(.ت)

535

حماد بن زيد بن درهم الجهضمى أبواسماعيل األزدي ()579ه .ثقة ثبت(.ع)
حيان ويقال حسان بن وبرة أبوعثمان المري صاحب أبي بكر --ثقة

حيدرة بن أحمد ،أبوتراب األنصاري ،الدمشقي ،المقرئ ()116هـ .لم أقف له على جرح ول تعديل

536
26
572

خالد بن عبداهلل الطحان أبوالهيثم ،ويقال أبومحمد المزني()524هـ .ثقة صحيح الحديث فيما لم يرو عن عطاء بن
434

السائب(.ع)
خليد بن دعلج أبوحلبس السدوسي()566هـ .يعتبر بحديثه
خيثمة بن سليمان بن حيدرة ،أبوالحسن القرشي ،األطرابلسي ()323هـ .ثقة

436
23

داود بن رشيد ،أبوالفضل الخوارزمي البغدادي ()439هـ .ثقة ثبت(.خ ،م ،د ،س)

441

داود بن سليمان بن حفص العسكري ،أبوسهل الدقاق،السامري ()461هـ .صدوق(.س ق)

423

داود بن عمرو بن زهير ،أبوسليمان الضبي البغدادي()442هـ .ثقة ثبت(.م س)

513

ذكوان بن عبداهلل ،أبوصالح السمان الزيات ()515هـ .ثقة ثبت تابعي (ع)

64

ربيعة بن يزيد القصير أبوشعيب الدمشقي ()543هـ .ثقة عابد (.ع)

451

رشأ بن نظيف بن ما شاءاهلل ،أبوالحسن الدمشقي المقرئ ()222هـ .ثقة

567
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524

محمد بن إبراهيم بن جعفر ،أبوعبداهلل اليزدي ،الجرجاني()212هـ .ثقة

559

محمد بن إبراهيم بن عبداهلل ،أبوجعفر الديبلي المكي ()344هـ .صدوق

92

محمد بن إبراهيم بن علي ،أبوبكر بن المقرئ األصبهاني-صاحب المعجم)325(-هـ .ثقة حافظ

25

محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه ،أبوسهل األصبهاني المزكي()131هـ .ثقة ثبت

531

محمد بن إبراهيم بن مروان ،أبوعبداهلل القرشي()312هـ .ثقة

525

محمد بن إبراهيم ،أبوعامر الصوري ،النحوي ()491هـ .مجهول الحال

443

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد ،أبوعبداهلل الرازي ،المصري-يعرف بابن الحطاب)141(-هـ .ثقة

522

محمد بن أحمد بن إبراهيم ،أبوأحمد األصبهاني القاضي العسال()329ه .ثقة همتقن
محمد بن أحمد بن أبي الحسن ،أبوالفضل العارف ،الميهني ()271ه .ثقة

72
599

محمد بن أحمد بن أحمد ،أبوالعباس المقرئ ،األثرم ()336ه .ثقة

455

محمد بن أحمد بن سليم أبوبكر .لم أقف له على ترجمة

443

محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ،أبوبكر الهمداني الذكواني األصبهاني ()259هـ .ثقة

72

محمد بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدوس بن جرير ،ويقال ابن جرير بن عبدوس ،ويقال ابن عبدالقدوس أبوعبدالملك
الربعي التغلبي الصوري ،المعروف بابن عبدوس .جائز الحديث

14

محمد بن أحمد بن علي ،أبوعبداهلل القزويني المقرئ()214هـ .جائز الحديث

529

محمد بن أحمد بن علي ،أبومنصور األصبهاني ()224هـ .ثقة في غير روايته لسنن أبي داود

435

محمد بن أحمد بن عمارة ،أبوالحسن الدمشقي ،العطار()343هـ .ثقة

432

محمد بن أحمد بن عيسى ،أبوالفضل السعدي ،البغدادي ()225هـ .جائز الحديث

445

محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل ،أبوسعد الخليلي النوقاني ()122هـ .ثقة

512

501

محمد بن أحمد بن محمد ،أبويوسف الصيدّلني ،الرقي ()426هـ .ثقة(.س ق)
محمد بن أحمد بن هارون بن موسى ،أبونصر بن الجندي الغساني()257هـ .ثقة

459
96

محمد بن أحمد ،أبوأحمد الغساني .لم أقف له على ترجمة

549

محمد بن إسحاق الثقفي ،النيسابوري ،أبوالعباس السراج-شيخ البخاري)353(-هـ .ثقة ثبت

551

محمد بن إسحاق بن يزيد ،أبوعبداهلل الصيني ()436ه .متروك

421

محمد بن إسحاق ،أبوبكر الصغاني البغدادي ()471هـ .ثقة ثبت.م()2

536

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ،أبوعبداهلل البخاري ()416هـ .إمام ثبت(.ت ،س)

453

محمد بن إسماعيل بن الفضيل ،أبوالفضل الفضيلي األنصاري ،الهروي المزكي ()132ه .جائز الحديث

554

محمد بن إسماعيل بن محمد ،أبوالمعالي الفارسي ،النيسابوري()139هـ .ثقة

517

محمد بن الحسن بن محمد ،أبومنصور النهاوندي .لم أقف له على ترجمة

454

محمد بن الحسن ،أبوبكر ابن فورك األصبهاني المتكلم ()216هـ .جائز الحديث

592

محمد بن الحسين بن الفضل ،أبوالحسين القطان المتوثي البغداذي ()251هـ .ثقة

63

محمد بن الحسين بن محمد الدمشقي ،أبوطاهر الحنائي ()151ه .ثقة

529

محمد بن العباس بن الوليد بن الدرفس أبوعبدالرحمن الغساني()313هـ .ثقة

97

محمد بن العباس بن الوليد بن صالح بن عمر بن كوذك أبوعمر العبسي ()312ه .جائز الحديث

96

محمد بن العباس ،أبوعمر بن حيويه ،الخزاز ()324هـ .ثقة

563

محمد بن العمركي بن نصر ،أبوعبداهلل المتوثي ،البوشنجى .لم أقف له على ترجمة

544

محمد بن الفضل بن أحمد ،أبوعبداهلل الفراوي النيسابوري ،الملقب بفقيه الحرم ()131هـ .جائز الحديث
محمد بن الفضيل بن محمد ،أبوالفضل المروزي ،المزكي()246هـ .ثقة

39
526

محمد بن المظفر بن موسى ،أبوالحسين البزاز ()379ه .ثقة

62

محمد بن أيوب بن الضريس ،أبوعبداهلل البجلي -صاحب كتاب فضائل القرآن-الرازي()492هـ .ثقة حافظ

72

محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس ،أبوبكر الجبالني ،الدمشقي ()521هـ .ل بأس به

444

محمد بن بكار بن بالل ،أبوعبداهلل العاملي الدمشقي ()441هـ .صدوق(.د ت س)

524

محمد بن بكار بن يزيد بن بكار أبوالحسن السكسكي البتلهي جائز الحديث

22

محمد بن حمير بن أنيس ،أبوعبداهلل-وقيل أبو الحميد-السليحي ()411ه .ل بأس به(.خ س ق)

412

محمد بن خريم ،أبوبكر العقيلي الدمشقي()356هـ .صدوق

573

محمد بن سعد ،أبوعبداهلل البغدادي-صاحب الطبقات)431( -ه .ثقة حافظ(.د)

563

محمد بن سعيد بن محمد بن فروخ ،القاضي أبوسعيد النوقاني ،الفرخزادي الطوسي()277ه .جائز الحديث

519

محمد بن سليمان بن يوسف ،أبوبكر الربعي ،الدمشقي ،البندار()372ه .ثقة

527

محمد بن سنجر أبوعبداهلل الجرجاني -صاحب المسند)412( -هـ .جائز الحديث

576

500

محمد بن شعيب بن شابور األموي أبوعبداهلل الدمشقي ()411هـ .ثقة)2(.

21

محمد بن عامر المصيصي ،أبوعمر األنطاكي ،الرملي ()471/465هـ .ثقة(.س)

92

محمد بن عايذ بن عبدالرحمن ،أبوعبداهلل الدمشقي-صاحب المغازي)432( -هـ .ثقة يرى القدر (د س)

16

محمد بن عبدالباقي بن محمد ،أبوبكر األنصاري()131هـ .ثقة ثبت
محمد بن عبدالرحمن بن محمد ،أبوسعد النيسابوري ،الجنزروذي الكنجروذى ()213هـ .ثقة
محمد بن عبدالسالم بن سعدان ،أبوعبداهلل الجذامي()223هـ .صدوق
محمد بن عبدالغني أبوعلي هو محمد بن محمد بن القاسم بن عبدالغني .لم أقف له على ترجمة
محمد بن عبداهلل بن أحمد ،أبوبكر ابن ريذة األصبهاني ()221ه .ثقة
محمد بن عبداهلل بن جعفر بن الجنيد ،أبوالحسين البجلي ،الدمشقي ،والد تمام الرازي()327هـ .ثقة

564
37
514
11
416
11

محمد بن عبداهلل بن محمد ،أبوبكر الطائي ،الحمصي ()341/355هـ .جائز الحديث

542

محمد بن عبداهلل ،أبوالحسين بن بشران-صاحب األمالي)251(-ه .ثقة ثبت

442

محمد بن عبداهلل ،أبوبكر الفقيه الشافعي–الصيرفي)331(-هـ .ثقة صحيح السماع

435

محمد بن عبداهلل ،أبوعبدالرحمن الشامي ،مكحول البيروتي ()345هـ .ثقة

423

محمد بن عبداهلل ،أبوعبداهلل الحاكم ،النيسابوري-ابن البيع ،صاحب المستدرك)211( -هـ .ثقة حافظ

517

فمضطرب .م()2
محمد بن عجالن القرشي ،أبوعبداهلل المدني ()529هـ .ثقة ،إل عن سعيد المق هبري ه

65

محمد بن عقبة بن علقمة بن حديج أبوعبداهلل المعافري البيروتي .ضعيف أدخل في حديث أبيه ما ليس منه

21

محمد بن علي بن أبي العالء ،أبوعبداهلل المصيصي ()156هـ .ثقة

417

محمد بن علي بن أحمد ،أبوعبداهلل البزاز الدمشقي ()221هـ .ثقة

572

محمد بن علي بن يحيى بن السري ،التنيسي ()216هـ .لم أقف له على جرح ول تعديل

443

محمد بن عوف بن أحمد بن عوف ،أبوالحسن المزني الدمشقي ()235هـ .ثقة مأمون

573

محمد بن كثير بن أبي عطاء ،أبويوسف الصنعاني المصيصي ()456هـ.صدوق له مناكير(.د ت س)
محمد بن محمد بن آدم ،أبوعلي الفزاري ،الدمشقي ،القاضي ()317هـ .ثقة مأمون

27
515

محمد بن محمد بن سليمان ،أبوبكر الواسطي ابن الباغندي ()354هـ .ثقة هيدلس ،لكن ينبغي أن هيصرح بالتحديث 69

محمد بن محمد بن محمد ،أبوسعد المطرز األصبهاني ()113هـ .ثقة

596

محمد بن مسلم ،أبوالزبير المكي ()541هـ .ثقة يدلس من الثالثة(.ع)

413

محمد بن موسى بن الحسين ،أبوالعباس بن السمسار الدمشقي()363هـ .ثقة حافظ

412

محمد بن موسى بن فضالة ،أبوعمر القرشي()364هـ .جائز الحديث

514

محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بالل العاملي الدمشقي()429هـ .جائز الحديث
محمد بن هارون ،أبوبكر الروياني-صاحب مسند الروياني)317( -هـ .ثقة حافظ
محمد بن هبة اهلل بن الحسن ،أبوبكر الطبري ،الاللكائي()274ه .ثقة
501

21
536
63

محمد بن يونس بن هاشم ،أبوبكر اإلسكاف ،المقرئ ()255هـ .ثقة

423

محمد بن يعقوب بن يوسف ،أبوالعباس األصم األموي ،النيسابوري()326هـ .ثقة حافظ

517

محمود بن خالد بن يزيد أبوعلي السلمي الدمشقي()429هـ .ثقة(.د س ق)

92

محمود بن محمد بن أبي أحمد ،أبوأحمد السوسقاني .لم أقف له على ترجمة

599

مروان بن جناح األموي ،الدمشقي .ل بأس به(.د ق)

551

مسدد بن علي بن عبداهلل بن العباس ،أبوالمعمر األملوكي ،الحمصي ()235ه .صدوق

527

مسدد بن قطن بن إبراهيم ،أبوالحسن القشيري ،النيسابوري ()315هـ .ثقة

597

مسدد بن مسرهد بن مسربل ،أبوالحسن األسدي ،البصري ()422هـ .ثقة ثبت(.خ د ت س)

434

مسلم بن هرمز .لم أقف له على ترجمة

557

مطرف بن عبداهلل بن الشخير أبوعبداهلل الحرشى ()91ه .ثقة حجة(.ع)

537

معاذ بن المثنى بن معاذ ،أبوالمثنى العنبري البصري ()422هـ .ثقة

434

معاذ بن هشام بن أبي عبداهلل الدستوائي البصري ()411هـ .ثقة ربما أغرب(.ع)

539

معاوية بن صالح بن حدير ،أبوعمرو الحضرمي ،الحمصي ()512هـ .ثقة.م()2

452

معاوية بن فروة .لم أقف له على ترجمة

549

معاوية بن يحيى ،أبومطيع األطرابلسي ،الدمشقي ()521هـ .صدوق مستقيم الحديث(.س ق)

411

مكحول الدمشقي أبوعبداهلل ()554هـ .ثقة فقيه كثير الرسال .م()2

541

مكي بن عبدان بن محمد،أبوحاتم التميمي النيسابوري()341ه .ثق هة متقن

593

موسى بن أيوب بن عيسى ،النصيبي أبوعمران األنطاكي من العاشرة .ثقة يهم( .د س)

14

موسى بن عامر ،أبوعامر المري الخريمي الدمشقي()411هـ .صدوق صحيح الكتاب(.د)

512

موسى بن هارون الحماألبوعمران البزاز ()492ه .ثقة همتقن

516

نصر بن إبراهيم بن نصر ،أبوالفتح المقدسي النابلسي ()291ه .ثقة
ناصر بن محمود بن علي أبوالفضائل القرشي ،الدمشقي ،الصائغ ()129ه .جائز الحديث
نصر بن أحمد بن مقاتل ،أبوالقاسم السوسي الدمشقي ()122هـ .جائز الحديث
نصر بن علقمة الحضرمي ،أبوعلقمة الحمصي ()521هـ .ثقة(.س ق)

575
29
457
61

نصر بن عمران ،أبوجمرة الضبعي البصري()542هـ .ثقة ثبت( .ع)

562

نصراهلل بن أحمد بن عثمان ،أبوعلي الخشنامي()292ه .ثقة

599

هارون بن محمد بن بكار بن بالل ،العاملي ،الدمشقي ()422هـ .ل بأس به( .د س)
هبة اهلل بن أحمد بن طاوس أبومحمد المقرئ-إمام جامع دمشق)136( -هـ .ثقة صحيح السماع
هبة اهلل بن أحمد بن محمد ابن األكفاني أبومحمد األنصاري ()142هـ .ثقة ثبت
هبة اهلل بن عبداهلل بن أحمد ،أبوالقاسم الواسطي البغدادي ،الشروطي()142هـ .ثقة
509

26
552
27
511

هبة اهلل بن محمد بن عبدالواحد بن الحصين أبوالقاسم الشيباني ()141هـ .ثقة
هشام الدستوائي ،أبوبكر بن سنبر البصري()512هـ .ثبت هحجة

هشام بن عبدالملك ،أبوالوليد الطيالسي البصري ()447هـ .ثقة متقن(.ع)

هشام بن عمار السلمي ،أبوالوليد الدمشقي ()421هـ ثقة ،ك هبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح .خ()2

هالل بن العالء بن هالل ،أبوعمر الباهلي ()421ه .صدوق(.س)

هيثم بن خارجة ،أبوأحمد المروذي البغدادي ()447هـ .ثقة(.خ س ق)

521
562
31
459
442

وجيه بن طاهر بن محمد ،أبوبكر الشحامي -أخو زاهر)125( -هـ .صدوق

95

ورد بن عبداهلل أبومحمد التميمي ،الطبري نزيل بغداد ( 415أو )451هـ .ثقة

32

يحيى بن أبي الحجاج األهتمي ،أبوأيوب المنقري البصري ()451/415ه .ليس بحديثه بأسا(.ت ن)

557

يحيى بن أبي عمرو ،أبو زرعة الشيباني ،ويقال السيباني ()522ه .ثقة(.د س ق)

565

يحيى بن أبي كثير ،أبونصر الطائي ()549ه .ثقة ثبت كثير الرسال(.ع)

72

يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبوعبدالرحمن البتلهي الدمشقي()523هـ .ثقة هرمي بالقدر

62

يحيى بن محمد بن محمد ،أبوالقاسم األرسابندي .لم أقف له على ترجمة

599

يزيد بن الحميري لم .أقف له على ترجمة

17

يزيد بن محمد بن عبدالصمد ،أبوالقاسم الدمشقي ()476ه .ثقة(.د س)

11

يزيد بن هارون بن زاذي ،اإلمام أبو خالد السلمي ،الواسطي()416هـ .ثقة متقن(.ع)

563

يعقوب بن إبراهيم بن كثير ،أبويوسف العبدي الدورقي البغدادي ()414هـ  .ثقة متقن(.ع)

597

يعقوب بن سفيان الفارسى ،الفسوي-صاحب المعرفة والتاريخ)477( -هـ .ثقة حافظ

62

يعقوب بن يوسف بن عاصم أبوالفضل العاصمي البخاري ()341ه جائز الحديث

37

يوسف بن الحسن بن محمد ،أبوالقاسم الزنجاني التفكري()273هـ .ثقة
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي ،أبويعقوب نزيل أنطاكية()475هـ .ثقة حافظ(.س)
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541
94

يونس بن حبيب ،أبوبشر العجلي ،األصبهاني()467هـ .ثقة

546

تابعي ثقة(.د ت ق)
يونس بن ميسرة بن حلبس الجبالني الحميرى أبوحلبس الدمشقي()534هـ.
ّ

551

فهرس الرواة من النساء
فاطمة بنت ناصر بن الحسن ،أم المجتبى العلوية ،األصبهانية()133هـ .جائزة الحديث

141



فهرس البلدان واألماكن
بخا ار

32

أصفهان

32
510

البصرة

35

الري

46

الكوفة

33

أوزبكستان

36

إيران

32

بخارى

36

بيت المقدس

41

تبريز

32

تميم

46

جرجان

32

حمص

31

خراسان

36

دمشق

41

سمرقند

33

شيراز

32

طهران

32

قبس النار

47

كرج

32

مشهد

32

نيسابور

36

أوزبكستان

32

طبرستان

32

تركمانستان

32

فراوة

39

خوارزم

39

أفغانستان

39

الحيرة

21

العراق

21

كران

25

الموصل
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