


  

  

  آتاب الكبائر
  للحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي

  تحقيق
  محمد بن ترآي الترآي. د

  األستاذ المساعد في آلية التربية في جامعة الملك سعود
  المقدمة

إن الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن سـيئات                    
، ومن يضلل فال هادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وأشـهد أن            أعمالنا، من يهده اهللا فال ُمضل له      

  .محمدًا عبده ورسوله
  .}َيا َأيَُّها الِذيَن آَمُنوا اتُقوا اَهللاّ حَق ُتَقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإَال َوَأنُتْم ُمْسِلُمون{
َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَهـا َزْوَجَهـا َوَبـثَّ        َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس          {

  .}ِمْنُهَما ِرَجاًال َآِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا اَهللا الِذي َتَسآُلوَن ِبِه َواَألْرَحام ِإنَّ اَهللا َآاَن َعَليكم َرِقيَبًا
َلُكـم َأْعَمـاَلُكْم َوَيْغِفـْر َلُكـْم        َيا َأيَُّها الِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهللا َوُقوُلوا َقْوًال َسِديَدًا َيْصِلْح           {

  .}ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطع اَهللا َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوَزًا َعِظيَمًا
أما بعد، فهذا آتاب صغير في حجمه، آبير في مادته وموضوعه، وإلمام من األئمـة الحفـاظ                 

  .المغمورين، أحببت التعليق عليه، وخدمته بما يليق به
لى اختياره عدة أمور، من أهمها آونه أول آتاب ُيصنف في الكبائر، بل يكـاد يكـون   ودفعني إ 

الكتاب الوحيد من الكتب المتقدمة التي وصلتنا في هذا الموضـوع، إذ لـم أقـف علـى شـيء ممـا                      
  .الذهبي سوى هذا الكتاب ألف في بيان الكبائر قبل آتاب

يصلنا من مـصنفاته إال آتـابين فقـط، طبـع           إضافة إلى أنه إلمام من األئمة الحفاظ الذين لم          
، وهذا هو اآلخر، أحببت أن أقوم بتحقيقه وإخراجه إلـى عـالم المطبوعـات، علـى الوجـه                   ١أحدهما
  .الالئق به

ولهذا وغيره قمت بتحقيقه ودراسته بما تقتضيه قواعد التحقيق، من غيـر تطويـل ممـل وال                 
  .لجانب الحديثي في تعليقي على الكتابعلى ا إيجاز مخل، محاوًال قدر اإلمكان الترآيز

ولذا فلم أر أن أترجم لرجال اإلسناد آلهم، وإنما أقتـصر علـى بيـان حـال مـن علـيهم مـدار                       
  .الحديث، ممن يكون في بيان حالهم دور في تصحيح الحديث أو تضعيفه

ولكني توسعت في تخريج األحاديث، ألن هذا في نظـري أهـم مـن اإلطالـة فـي التـراجم،                    
اصة أن أآثر هذه األحاديث جاء في أسانيدها بعض العلـل، فكـان البـد مـن التوسـع فـي ذلـك،                       وخ

  .لبيان األوجه الراجحة من المرجوحة
وقد قدمت للكتاب بمقدمة قصيرة، ذآرت فيها نبذة موجزة عـن الكبـائر، ثـم ترجمـة مـوجزة                   

  .للمؤلف، ثم دراسة للكتاب، آما سيأتي
، وال ينفك عن آونه عمل بشر، وعمل البشر مهما آـان ال يخلـو               وأخيرًا هذا هو جهد الُمِقل    

من النقص والخلل، وعذري أني بذلت جهدي واستطاعتي فيه، فما آان من صـواب فبتوفيـق مـن                  
اهللا وحده، وما آان فيه من خلل ونقص فمني ومن الشيطان، وأسـأل اهللا بمنـه وآرمـه أن يتجـاوز                     

  .ذلك آله عني
ن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعنـي بـه، يـوم ال                أ - عز وجل    -آما أسأله   
  .ينفع مال وال بنون

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  نبذة موجزة عن الكبائر
  :تعريف الكبيرة

ثيرة جدًا ليس هنـا موضـع ذآرهـا وبيـان           اختلف العلماء في تعريف حد الكبيرة على أقوال آ        
  .٢اختالف العلماء فيها

  :ومن أشهر ما قيل في تعريف الكبيرة
  .إن الكبيرة هي ما عليه حدٌّ في الشرع: قيل
  .إنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص آتاب أو سنة: وقيل
  .شديد في اآلخرةإنها آل ذنب ُرتب عليه حدٌّ في الدنيا، أو وعيد : وقيل
  .آل ما نهى اهللا عنه فهو آبيرة: وقيل
  .هي آل ذنب ُختم بلعنة، أو غضب، أو نار: وقيل

وقد رجح هذا التعريف األخيـر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، وبـين سـالمة هـذا التعريـف مـن                   

                                                           
  . وهو آتاب طبقات األسماء المفردة١
، فتـاوى   )٤١-٤١٧ص(، شـرح العقيـدة الطحاويـة        ٨/٢٣٣تفسير الطبري   :  انظر للتوسع في ذلك    ٢

، ) ومـا بعـدها    ١٨٦ص( وما بعدها، الجـواب الكـافي البـن القـيم            ١١/٦٥٠ اإلسالم ابن تيمية     شيخ
، تنبيه الغـافلين البـن      ١/٨، الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الهيثمي         ٤٩٩/ ١تفسير ابن آثير    

  .، وغيرها١٩١ – ١٢/١٨٩، فتح الباري )١١٩ص(النحاس 

 



  

  

  .القوادح الواردة على غيره، وتكلم بكالم نفيس في هذا الجانب، فليراجع
ومـن أحـسن التعـاريف قـول     : بن حجر بعد استعراضه لعـدد مـن األقـوال، قـال         وقال الحافظ ا  

آل ذنب أطلق عليه بنص آتاب أو سنة أو إجمـاع أنـه آبيـرة أو عظـيم، أو                   : "القرطبي في المفهم  
  ."فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو آبيرة أخبر

ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفـسق، مـن القـرآن، أو          وعلى هذا فينبغي تتبع ما      : قال الحافظ 
األحاديث الصحيحة والحـسنة، وُيـضم إلـى مـا ورد فيـه التنـصيص فـي القـرآن واألحاديـث الـصحاح                       

  .والحسان على أنه آبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك ُعرف منه تحرير عّدها
في تحديد عدد الكبـائر، ومـا       وتبعًا لالختالف السابق في تعريف الكبيرة اختلف العلماء أيضًا          

هي، فمن اقتصر على أنها ما جاء النص على أنه آبيرة قال إنها سبع، أو تسع، آما جاء ذلك فـي                     
  .األحاديث الواردة في الكبائر ومن عّرفها بتعريف أوسع قال إنها أآثر من ذلك، وهكذا

 .ولمعرفة األقوال في ذلك راجع المصادر المتقدمة في تعريف الكبيرة
  المؤلفات في الكبائر

رغم أهمية هذا الموضوع وخطره، فلم أقف إال على عدد قليل من الكتـب ممـن أفـرد هـذه                    
الكبائر بكتاب مستقل، إال أن الكثير من العلماء قد ضمنوها آتبهم، فتجـد ذآـر الكبـائر ضـمن آتـب                 

  .الحديث، والعقيدة، وغيرها
  :ل ما يليومما وقفت عليه ممن أفرد الكبائر بتأليف مستق

  .آتاب الكبائر، للبرديجي -١
  .وسيأتي الكالم عليه مفصًال

  .آتاب الكبائر للذهبي -٢
  .معروف ومشهور، وقد طبع عدة مرات وهو آتاب

  .الكبائر، للعالئي -٣
وقــال شــيخ اإلســالم العالئــي فــي : ، فقــال١/١٤ذآــره ابــن حجــر الهيثمــي فــي الزواجــر  

  . فيه نص صلى اهللا عليه وسلم فيه على أنه آبيرةإنه صنف جزءًا جمع ما:٣قواعده
فهذه الخمسة والعشرون هي مجموع ما جـاء فـي    : ثم ذآر العالئي عددًا من الكبائر، وقال      

  .األحاديث منصوصًا عليه أنه آبيرة
  .الكبائر للديلمي -٤

نـا  وقـد ذآر  : قـال الـديلمي مـن أصـحابنا       : ، فقـال  ١/١٤ذآره ابن حجر الهيثمي في الزواجـر        
  .عددها في تأليف لنا باجتهادنا، فزادت على أربعين آبيرة

  .آتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر الهيثمي -٥
 .وهو أيضًا مطبوع عدة مرات، ولعله من أوسع الكتب المؤلفة في هذا الموضوع

  .آتاب الكبائر، للشيخ محمد بن عبدالوهاب -٦
  .عات أيضًاوهو آتاب مشهور، وقد طبع عدة طب

  .العمدة بتمييز الكبائر، ألحمد الشريف البرقاوي -٧
  .ه١٤٠٥وهو مطبوع، وصدر عن دار األرقم بالكويت، عام 

  .الكبيرة والمذاهب فيه، تأليف حاسي آوتا -٨
  .ه١٤٠١وهو رسالة ماجستير، بجامعة أم القرى، آلية الشريعة، عام 

في موضوع الكبائر، إال أنه آما قدمت قد تكلـم          هذا بعض ما وقفت عليه من الكتب المفردة         
  .عنه عدد من األئمة في ثنايا آتبهم
  :ومن أوسع ما وجدته ما يلي

  .، وما بعدها٢/٥٤٤اإلمام ابن منده في آتابه اإليمان 
  .، وما بعدها٦/١١٠٣واإلمام الاللكائي في آتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة 

  . وقد اقتصر على تعداد الكبائر فقط.٤/٤٠١ الموقعين واإلمام ابن القيم في إعالم
  .، وما بعدها١٨٦وآذا تكلم عنها في الجواب الكافي ص

  .، وما بعدها١١٩واإلمام ابن النحاس في آتابه تنبيه الغافلين ص
  .وقد ذآر أنه استدرك آثيرًا من الكبائر مما أغفله الذهبي وابن القيم

   .ة في تعريف الكبيرةوانظر أيضًا المراجع المتقدم
  ٤٥ترجمة موجزة للمؤلف
  :اسمه ونسبه ومولده

                                                           
انظر . (، ويوجد له ثالث نسخ خطية متفرقة      "المذهبالمجموع المذهب في قواعد     : " وهو آتاب  ٣

  ).١٣٨مقدمة آتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 
 لم أر التوسع في ترجمته، ألن هذا من شأنه أن يطيل البحث، إضافة إلى أني قد آتبت دراسة ٤

  .موسعة عنه ومؤلفاته، ولعل اهللا أن ييسر نشرها قريبًا
  :مته أهم مصادر ترج٥

، سـير أعـالم النـبالء       ٦٤/ ٦، تـاريخ دمـشق      ٥/١٩٤، تاريخ بغـداد     ٤/٨٤طبقات المحدثين بأصبهان    
  .٦/ ٤، شذرات الذهب ٣/١٨٤، النجوم الزاهرة ٢/٧٤٦، تذآرة الحفاظ ١٤/١٢٢

 



  

  

، النيـسابوري، نزيـل     ٧، الَبْرَذعـي  ٦الحافظ أبو بكر أحمـد بـن هـارون بـن َروح الَبْرِديجـي             : هو
  .بغداد

  .ولد بعد الثالثين ومائتين، أو قبلها
  :شيوخه

ك، فهو قد رحل إلى بلدان      سمع الحافظ البرديجي من الكثير من الشيوخ، وال عجب في ذل          
  .آثيرة، ومن الطبيعي آثرة شيوخه مع تعدد رحالته

وقد ذآر له مترجموه عددًا مـن الـشيوخ، وسـأآتفي بـذآر بعـضهم مراعـاة لالختـصار، وألن                    
  .استيعابهم مما ليس من مقصدنا هنا

  :فمن أشهر شيوخه
غاني، محمـد بـن عبـدالملك       أبو زرعة عبيداهللا بن عبدالكريم الرازي، محمد بن إسحاق الصَّ         

الدَّقيقي، محمد بن يحيى الذهلي، نصر بن علي الَجْهَضمي، هارون بـن إسـحاق الهمـداني، أبـو                  
  .سعيد األشج، وغيرهم

  :تالميذه
  :آما ذآر له مترجموه عددًا من التالميذ، فمن أشهرهم

 أبـو القاسـم    أبو عمرو أحمد بن المبارك الُمـْسَتملي، جعفـر بـن أحمـد بـن سـنان القطـان،                  
سليمان بن أحمد الطبراني، أبو أحمد عبداهللا بن عدي الجرجاني، عبـداهللا بـن محمـد بـن عمـران                  

  .المعدل، علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق، وغيرهم
  :طلبه للعلم، ورحالته العلمية

 حريـصًا علـى طلـب العلـم، جـادًا فـي تحـصيله، وال أدل                 - رحمه اهللا    -آان اإلمام البرديجي    
  .ذلك من أنه قد رحل في طلب العلم في سن مبكرةعلى 

قرأت بخط أبي علـي الُمـستملي سـماعه    : يدّل على ذلك ما أورده الحاآم في تاريخه قال      
 فـي صـفر،   - يعنـي الـذهلي   -من أحمد بن هارون البردعي الحافظ في مسجد محمد بـن يحيـى    

  .٨سنة خمس وخمسين ومائتين
  .ين ومائتينوتقدم أنه قد ولد حوالي سنة ثالث

  .ويدل على حرصه أيضًا آثرة البلدان التي سمع فيها
وطبقـتهم بالـشام، والحـرمين، والَعَجـم، ومـصر،          : قال الذهبي بعد أن ذآـر معظـم شـيوخه         

  .٩والعراق، والجزيرة
  .١٠وهو حافظ معروف رحل وطاف: وقال ابن العديم

على السماع واالسـتفادة منـه،      وهذا ما جعل البرديجي يبلغ مكانة عالية، ويحرص العلماء          
  .سواء آانوا من شيوخه أو تالمذته

ورد نيسابور على محمد بن يحيى الذهلي، فاستفاد وأفاد، وآتـب           : قال الحاآم في تاريخه   
عنه مشايخنا في ذلك العصر، وال أعرف إمامـًا مـن أئمـة عـصره فـي اآلفـاق إال ولـه عليـه انتخـاب                 

  .١١ُيستفاد
عددًا من شـيوخه الـذين سـمع مـنهم، وذآـر البلـدان التـي                ١٢ساآروقد أورد الحافظ ابن ع    

بيــروت، ودمــشق، وحمــص، ومــصر، وَحــرَّان، والِمصَّيــصة، : ســمع فيهــا مــنهم، فمــن هــذه البلــدان
  .والكوفة، وبغداد، ومكة

  :توثيقه، وثناء العلماء عليه
  .١٣أجمع آل من ترجم له على إمامته وتوثيقه وحفظه

  .مون جبلثقة مأ: قال الدارقطني
  .من حفاظ الحديث وآبرائهم: وقال أبو الشيخ األصبهاني

  .آان ثقة فاضًال َفهمًا حافظًا: وقال الخطيب
  .جمع وصنف، وبرع في علم األثر… اإلمام الحافظ الحجة: قال الذهبي

  .وبنحو ذلك وصفه غير واحد من األئمة، مما يطول استقصاؤه
  :مؤلفاته

  .له أنه له عدة مصنفاتذآر غير واحد ممن ترجم 

                                                           
ن َبْرذعة أربعة عشر فرسخًا،     ، وهي بليدة بأقصى أذربيجان، بينها وبي      "َبْرديج" هذه النسبة إلى     ٦

  ).١/٤٤٩، معجم البلدان ١/٣١٤انظر األنساب . (ولم يشتهر بهذه النسبة غير المصنف
. بالدال المهملة، وهي بلـدة فـي أقـصى أذربيجـان          " بردعة: "، ويقال "َبْرذعة: " وهي نسبة إلى   ٧
  ).١/٤٥١، معجم البلدان ١/٣١٦األنساب (
  .١٢٢/ ١٤ سير أعالم النبالء ٨
  . المرجع السابق٩
  .٣/١١٩٥ بغية الطلب ١٠
  .١٢٣، ١٤/١٢٢ سير أعالم النبالء ١١
  .٦/٦٤ تاريخ دمشق ١٢
  . انظر مواضع أقوالهم في مصادر الترجمة المتقدمة١٣

 



  

  

وقد تتبعت مؤلفاته في بحثي الموسع عن ترجمته، ونقـوالت العلمـاء عـن هـذه المؤلفـات،       
  :وما وصلنا منها، وسأآتفي هنا بذآر أسماء هذه المؤلفات فقط

  .آتاب الكبائر، وسيأتي الكالم عليه -١
  .حديث، وهو مطبوعآتاب طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب ال -٢
  .آتاب معرفة المتصل من الحديث، والمرسل والمقطوع، وبيان الطريق الصحيحة -٣
  .آتاب المراسيل -٤
  .آتاب الفوائد -٥
  .آتاب في الجرح والتعديل -٦

ولم أقف علـى اسـمه، ولكـن وجـدت منـه نقـوالت عـدة فـي جـرح الرجـال وتعـديلهم عنـد                          
  .حافظ ابن حجر، وغيرهمالخطيب البغدادي، وابن عدي، وال

  :وفاته
  .١٤اتفقت مصادر ترجمته على أنه توفي سنة إحدى وثالث مائة، ببغداد

  .مات سنة إحدى وثالث مائة ببغداد: قال أبو الشيخ األصبهاني
  .مات في شهر رمضان سنة إحدى وثالثمائة ببغداد:وقال أحمد بن آامل

  .وآذا قال أآثر من ترجم له
  بالتعريف بالكتا

  :اسم الكتاب
جزء فيه مـن روى عـن النبـي صـلى اهللا عليـه              : "جاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة     

مـا روي فـي     : "، وجـاء فـي الـسماعات الملحقـة بالكتـاب باسـم            "وسلم من الصحابة فـي الكبـائر      
  ".الكبائر

  :توثيق نسبته إلى مؤلفه
 أن هـذا ال يعنـي التـشكيك فـي           لم أقف على من ذآر أن للبرديجي آتابـًا فـي الكبـائر، إال             

  :صحة نسبته إليه، بل يمكن الجزم بأنه من تأليفه لعدة أمور
  . وجود اإلسناد المتصل إلى مؤلفه، وأنه من تأليفه-١
 جود السماعات الكثيـرة التـي علـى الكتـاب، والتـي تثبـت أنـه مـن تأليفـه، ومـن بينهـا                         -٢

  .عبدالهادي، وغيرهمسماعات لعدد من الحفاظ آالضياء المقدسي، وابن 
  . إن الشيوخ المذآورين في بداية آل حديث هم من شيوخ المصنف-٣
 وجود بعض األحاديث قد رويت من طريق المصنف بنفس اإلسناد الـوارد عنـده فـي هـذا                   -٤

الكتاب، آما سيأتي في تخريج األحاديث، مما يـدل علـى اعتمـاد مـن أخـرج الحـديث مـن طريقـه                       
  .على آتابه هذا

إن الحافظ ابن حجر نقل روايات عن البرديجي،آماسيأتي، موجودة في آتابه هذا، مما             آما  
  .يدل على استفادته منه، وإن آان لم يصرح باسم آتابه

ولهذا فالراجح أنه من تأليفه، وأما عدم اشتهاره، وذآره عند العلماء فلعل ذلك بسبب آونه               
  .د عشر حديثًا فقطصغير الحجم، إذ إن عدد األحاديث الواردة فيه أح

  :موضوع الكتاب
يكاد عنوان الكتاب ينبئ عن مضمونه وموضوعه، فهو آتاب خاص بذآر األحاديث الواردة في              

  .الكبائر وما ورد في التشديد فيها
  .وإن آان لم يستوعب جميع هذه األحاديث، فقد فاته الكثير، آما سيأتي

  :أهمية الكتاب
  : وذلك لعدة أموريحتل آتابنا هذا أهمية خاصة،

 أنه يعتبر أول آتاب أفرده مؤلفه لذآر الكبائر، فلم أقف بعد طول بحث على من ألف فـي                   -١
  .الكبائر قبله
 أنه يعتبر الكتاب الوحيد في بابه خالل القرون المتقدمة، فلم أقـف أيـضًا علـى مـن ألـف                     -٢

  . سنةفي الكبائر بعده إال اإلمام الذهبي، وبينهما أآثر من أربعمائة
 أنه يمتاز بأن مؤلفه يسوق األحاديث فيه بإسناده، شأنه شأن العلماء في عصره، وهـذا         -٣

  .مما يعطي الكتاب أهمية أخرى
  . أن مؤلفه إمام حافظ متفق على إمامته وتوثيقه، آما تقدم-٤
 أنه انفرد بطرٍق لبعض األحاديـث، لـم أجـدها عنـد غيـره، آمـا فـي حـديث أبـي هريـرة،                -٥
  . أبي أيوبوحديث
  . أنه في موضوع مهم جدًا لكل مسلم، والبد له من اإلحاطة به-٦

  .باإلضافة إلى عدة أمور أخرى ستأتي في منهج المؤلف
  :منهج المؤلف في الكتاب

من خالل نظرة بسيطة على الكتاب، يمكن أن نوجز منهج المؤلـف فـي آتابـه فـي النقـاط                    
  :التالية

                                                           
  . انظر ذلك في مصادر ترجمته المتقدمة١٤

 



  

  

رد النص صراحة بأنـه مـن الكبـائر، ولـم يـذآر األحاديـث األخـرى                  أنه اقتصر فيه على ما و      -١
  .التي يمكن أن تندرج تحت الكبائر، مما ليس فيه النص بأنه آبيرة

 أنه اقتصر في آل حديث على طريق واحد عن آل صـحابي، فتـراه يـذآر الـصحابي، ثـم         -٢
جده أحيانًا يذآر أنـه روي عـن هـذا    يورد عنه طريقًا واحدًا، ولعله أراد االختصار في ذلك، بدليل أننا ن    

وعبـداهللا بـن عمـرو، مـن طـرٍق          : الصحابي من أآثر من طريق، ويقتصر علـى أحـدها، فيقـول مـثالً             
  .أصحها، ثم يورد الطريق إليه

  .وهذا يعني أن عنده طرقًا أخرى، ولكنه أراد االختصار على رواية واحدة
 مثًال في الحـديث األول يفـرق بـين لفـظ ابـن               أنه يعتني بالتفريق بين ألفاظ الرواة، فتراه       -٣

  .نمير للحديث، ولفظ الثوري وجرير
 يقـول  ٥ اهتمامه بمتون األحاديث، وما فيهـا مـن زيـادات، فتـراه مـثًال فـي الحـديث رقـم              -٤

  ".ذآر قذف المحصنات:"وليس في آل الحديث: بعده
 من رواه مرفوعًا، ومن رواه       عنايته بتعليل األحاديث، فتراه في الحديث التاسع يفرق بين         -٥
  .موقوفًا

وهو طيسلة بـن    :  ومن منهجه أيضًا العناية باألسماء واأللقاب، ففي الحديث التاسع قال          -٦
  .ميَّاس، ومّياس لقب، وهو طيسلة بن علي الحنفي

  :المالحظات على الكتاب
  .في الكبائرليس هناك من مالحظات تذآر على الكتاب، إال عدم شموله لألحاديث الواردة 

إن هذه األحاديث هـي التـي وقعـت للمؤلـف بإسـناده،             : ويمكن الجواب على هذا بأن يقال     
روى أحد عشر رجًال من أصـحاب النبـي صـلى اهللا     : "ويدل على ذلك قول المؤلف في بداية الكتاب       

  . فهذا دليل على أنه لم يقع له غير أحاديثهم، وإال لذآرها."عليه وسلم في الكبائر 
 المالحظات أيضًا سياقه لبعض األحاديـث التـي فـي أسـانيدها ضـعفاء، وعـدم التنبيـه                   ومن
  .على ذلك

وهذا يمكن الجواب عليه بأن سياقه لإلسناد آاف في ذلك، وهذا منهج معروف عند الكثيـر                
  .من العلماء

  :وصف النسخة الخطية
 وهـي مـن   - حـسب علمـي   -اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على النـسخة الوحيـدة لـه           

  .٥ إلى الورقة ١، من الورقة ٨١محفوظات المكتبة الظاهرية، ضمن المجموع رقم 
وهي من رواية الضياء المقدسي، وقد روى معها أيضًا إمالءان من أمالي أبي سعيد محمـد      

  .بن أحمد بن جعفر بن ملة
 أآثرها آما أن الحافظ الضياء المقدسي قد استدرك بعض األحاديث على البرديجي، وساق

  .١٥بإسناده
وهــذه النــسخة مكتوبــة بخــط واضــح، وقــد اســتدرك الناســخ فــي الهــامش بعــض األخطــاء 

  .والسقط، إال أنه في مواضع قليلة قد فاته بعض الشيء، آما سيأتي
  .وهذه النسخة عليها الكثير من السماعات، وسيأتي ذآر بعضها

  تراجم رواة الكتاب
الضياء المقدسي أبي عبـداهللا محمـد بـن عبدالواحـد، عـن             وصل إلينا هذا الكتاب من رواية       

أبي القاسم عبدالواحد بن القاسـم، عـن أبـي علـي الحـسن بـن أحمـد الحـداد، عـن أبـي نعـيم                          
  .األصبهاني، عن أبي علي الصواف، عن مؤلفه
  :وفيما يلي تراجم موجزة لهؤالء الرواة

  : الضياء المقدسي-١
  .د بن أحمد بن عبدالرحمن المقدسيهو أبو عبداهللا محمد بن عبدالواح
  .ولد سنة تسع وستين وخمسمائة

  .١٦وهو ثقة حافظ متقن، أثنى عليه آل من ترجم له
  .وأخباره،وثناء العلماء عليه آثير جدًا، ليس هنا مجال التفصيل في ذلك

هوحافظ متقن،ثبت ثقةصدوق،نبيل حجة،عالم بالحديث وأحوال الرجـال، لـه          :قال ابن النجار  
جموعات وتخريجات، وهو ورع تقي زاهد عابد، محتاط في أآل الحـالل، مجاهـد فـي سـبيل اهللا،            م

  .ولعمري ما رأيت مثله في نزاهته وعفته، وحسن طريقته في طلب العلم
برع في هذا الشأن، وآتب عن أقرانه ومن هم دونه، وحصَّل األصول الكثيرة، : وقال الذهبي

د وأهمل، مع الديانة واألمانة، والتقوى والـصيانة، والـورع والتواضـع،       وجرَّح وعدَّل، وصحح وعلل، وقيّ    
  .والصدق واإلخالص، وصحة النقل

  .وقد ألف عددًا من المؤلفات المشهورة، آاألحاديث المختارة، وغيرها
  .توفي سنة ثالث وأربعين وستمائة

  .١٧ الصيدالني أبو القاسم عبدالواحد بن أبي المطهر القاسم بن الفضل األصبهاني-٢

                                                           
  . وقد حققتها، وعلقت عليها في رسالة مستقلة، ولعل اهللا أن ييسر نشرها قريبًا١٥
  .، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه٢٣/١٢٦سير النبالء  انظر ١٦

 



  

  

  .سمع من أبيه، وجعفر بن عبدالواحد، وابن أبي ذر الصَّالحاني، وغيرهم
  .حدَّث عنه الضياء المقدسي، وابن خليل، وجماعة

  .الشيخ الجليل المسند الّرحلة: قال الذهبي في السير
  .شيخ ُمسند ُمعمر مشهور ببلده: وقال في تاريخ اإلسالم

  .عشرة وخمسمائةولد في ذي الحجة سنة أربع 
  .وتوفي في جمادى األولى، سنة خمس وستمائة، عن إحدى وتسعين سنة

  . أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد األصبهاني-٣
، ووصفوه بالحفظ واإلتقان، وقد روى عن أبـي         ١٨وهو ثقة حافظ مشهور، ترجم له غير واحد       

  .نعيم األصبهاني أآثر آتبه
  .مًا ثقة صدوقًا، من أهل العلم والقرآن والدينآان عال: قال السمعاني

الـشيخ اإلمـام، المقـريء المجـود، المحـدث المعمـر، مـسند العـصر، شـيخ                  : وقال الذهبي 
  .أصبهان في القراءات والحديث جميعًا

  .توفي سنة خمس عشرة وخمسمائة، وقد قارب المائة
  :الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبداهللا األصبهاني -٤

فظ مـتقن مـشهور، صـاحب المـستخرج، والحليـة، ومعرفـة الـصحابة، وغيرهـا مـن                   إمام حـا  
  .المؤلفات الكثيرة النافعة، التي تدل على سعة علمه وإمامته في هذا الشأن

  .١٩وقد ترجم له الكثيرون، وأفرد بعضهم في ترجمته رسائل مستقلة
  .توفي سنة ثالثين وأربعمائة

  :٢٠ الصَّواف أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن-٥
  .سمع من اإلمام الترمذي، وعبداهللا بن أحمد بن حنبل، والبرديجي، وغيرهم

  .أبو بكر البرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، وغيرهم: حدث عنه
  .وصفه جميع من ترجم له بالحفظ واإلتقان

  .ما رأت عيناي مثل أبي علي بن الصواف: قال الدارقطني
  .ن ثقة مأمونًا، ما رأيت مثله في التحرزآا: وقال ابن أبي الفوارس

  .الشيخ اإلمام المحدث الثقة الحجة: وقال الذهبي
  .آان مولده في سنة سبعين ومائتين

  .وتوفي في شعبان، سنة تسع وخمسين وثالث مائة
  :سماعات الكتاب

  :جاء في الكتاب سماعات آثيرة، ولذا فسأآتفي ببعضها، فمن ذلك
ماعًا، بقراءتي على أبي القاسم عبدالواحد بن القاسم ابن الفضل بن            بلغت من أوله س    -١

عبدالواحد الصيدالني، بحق إجازته من أبي علي الحداد، في يوم الخميس، ثاني ذي الحجة، من               
آتبه محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي، حامدًا هللا ومصليًا    . سنة ثمان وتسعين وخمسمائة   

  .على محمد وآله
ميع ما في هذا الجزء علّي بقراءة أبي الكرم عبدالرحيم بن علي ابن أحمد بـن                 سمع ج  -٢

ــه   ــن أحمــد المقدســي الفقي ــدالهادي    : عبدالواحــد ب ــن عب ــد اب ــن عبدالحمي ــداهللا محمــد ب ــو عب أب
 آتبـه  .المقدسي، يوم الجمعة، في العشر اآلخرة، من ذي الحجة، سنة خمس وثالثين وسـتمائة   

  .حده، وصلى اهللا على محمد وآله وسلم والحمد هللا و.محمد بن أحمد
حديث البرديجي وما في معناه، على الشيخ اإلمام العـالم الزاهـد            :  قرأت من هذا الجزء    -٣

الحافظ ضياء الدين أبي عبداهللا محمد بن عبدالواحد بن أحمد ابن عبدالرحمن المقدسي، فسمعه       
داهللا العالئـي، وأبـو الفـضل عمـر بـن           أبو بكر يوسف بن أبي الفرج الحراني وأبو الـنجم بـدر بـن عبـ               

حـادي وعـشرين،   . …عبداهللا بن علي الفارسي، وأبو بكر بـن أحمـد بـن عثمـان المقدسـي، يـوم               
 آتبـه يوسـف بـن الحـسن بـن بـدر بـن الحـسن                 .جمادى األولى، سنة أربعين وسـتمائة، بالجبـل       

  .النابلسي
ر البرديجي وإمالءان عـن أبـي      ما روي في الكبائر، ألبي بك     :  قرأت جميع هذا الجزء، وفيه     -٤

سعيد بن ملة، وآذلك ما ُألحق به، على الـشيخ اإلمـام العـالم الحـافظ ضـياء الـدين أبـي عبـداهللا                        
محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي فسمعه الفقيه اإلمام مجد الدين محمـد بـن محمـد بـن                   

بـت بـن تـاوان بـن أحمـد          عمر الصفار االسـفراييني وولـده عبـدالرحمن، وأبـو عبـداهللا محمـد بـن ثا                
 .التفليسي وذلك يوم السبت، في العشر األوسط من ربيع اآلخر، سنة اثنتـين وأربعـين وسـتمائة                

آتبه أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالواحـد بـن أحمـد المقدسـي، حامـدًا اهللا تعـالى، ومـصليًا علـى                      
  .رسوله محمد وآله وأصحابه وسلم

                                                                                                                                                          
= 
  .٧/٣١، شذرات الذهب ٣/١٣٩، العبر )٦٠٥وفيات سنة (، تاريخ اإلسالم ٤٣٥/ ٢١ سير النبالء ١٧
  .، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه١٩/٣٠٥ انظر سير النبالء ١٨
  . وانظر مقدمة معرفة الصحابةلمحمد لطفي الصباغ،" أبو نعيم وآتابه الحلية: " انظر آتاب١٩
  .، وانظر بقية مصادر ترجمته في هامشه١٦/١٨٤ انظر سير النبالء ٢٠

 



  

  

م الحافظ الناقد ضياء الدين أبي عبـداهللا محمـد    سمع جميع هذا الجزء على الشيخ اإلما       -٥
بن عبدالواحد المقدسي أبقاه اهللا، بقراءة اإلمام العالم شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد               
بن أمية العبدري، وصح ذلك وآمل في يوم الثالثاء، ثامن ربيع اآلخر، سنة ثنتين وأربعين وستمائة، 

  .بن عبدالرحمن بن محمد، حامدًا هللا ومصليًا على رسوله آتبه أحمد ا.بمدرسة الشيخ الُمسمع
 قرأت هذا جميعه، والذي في حواشيه علـى صـاحبه الحـافظ ضـياء الـدين أبـي عبـداهللا                     -٦

 آتبـه محمـد   . وصح وثبت في المحرم سنة سبع وثالثين وستمائة  .محمد، أثابه اهللا، بسماعه فيه    
  .بن عبداهللا بن عبدالغني المقدسي

  ر المخطوطنماذج من صو
P131 
P132 
P133 
  جزء فيه

  من روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة في الكبائر
  رواية

  أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي
  رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عبداهللا الحافظ عنه
  رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد عنه

  م عبدالواحد بن القاسم إجازة عنهرواية أبي القاس
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وال قوة إال باهللا
  طرق أحاديث الكبائر

أخبرنا أبو القاسم عبدالواحد بن القاسم بن الفضل بن عبدالواحد بقراءتي عليه، أخبرنا أبـو               
 -لحـسن الـصَّواف   أخبرنا أبو علـي محمـد بـن أحمـد بـن ا         : علي الحدَّاد إجازة، أخبرنا أبو ُنعيم، قال      

روى أحد شـر    : سمعت أبا بكر أحمد بن هارون بن َروح الَبّرديجي يقول         :  البغدادي، قال  -رحمه اهللا   
، ٢١رجًال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم عن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي الكبـائر                     

  .وهو مما يدخل في التفسير عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  : بن مسعود منهم عبداهللا-١

وهو ما حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عبداهللا بـن نميـر، عـن األعمـش عـن أبـي                      
ُسـئل النبـي صـلى      :  قـال  - رضي اهللا عنه     -وائل، عن عمرو بن ُشرحبيل، عن عبداهللا بن مسعود          

أن ُتشرك باهللا وهـو خلقـك، وأن تقتـل ولـدك خـشية أن يأآـل                 ": اهللا عليه وسلم عن الكبائر، فقال     
َوالـِذيَن َال َيـْدُعوَن َمـَع اِهللا ِإَلَهـًا          {: ثم قرأ صلى اهللا عليه وسلم     . "معك، وأن تزني بحليلة جارك    

  .اآليات٢٢}آَخر
  .ُسئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الكبائر: لم يرو هذا إال ابن نمير على لفظ

  .٢٣ أعظمأي الكبائر: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ُسئل: ورواه الثوري، وجرير

                                                           
آذا ذآر المؤلف، ولعله لم يقع له إال هذا العدد من الروايات، وإال فهناك غير مـن ذآـرهم ممـن                     ٢١

افظ ابـن   رووا أحاديث الكبائر، وال يتسع المجال هنا لذآرهم، وانظر على سـبيل المثـال آـالم الحـ                 
 -١/٤٩٢ وما ذآره ابن آثير في تفسيره ٦٨٥٧، عند شرحه للحديث رقم ١٨٩/ ١٢حجر في الفتح 

  .، وآتاب الكبائر للذهبي، واهللا أعلم٤٩٦
  .٦٨ سورة الفرقان آية رقم ٢٢

  .حديث صحيح 23
  .)١٠٣ص(أخرجه من طريق المصنف الخطيب البغدادي في الكفاية 

  .٧٧٥قم ، ر٢/٢٠٧وأخرجه الشاشي في مسنده 
  .من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب.٢٩٢٥، رقم ٣/٢٠٣والبيهقي في السنن الصغرى 

  .، عن أحمد بن محمد بن زياد٤٦٥، رقم٥٤٤/ ٢وابن منده في اإليمان 
  .آلهم عن الحسن بن علي بن عفان، عن ابن نمير، به نحوه

  :وتوبع الحسن بن علي
 ومـن طريقـه ابـن أبـي زمنـين فـي أصـول               - ٢٣٨، رقم   ١/١٦٥أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده       

  .- ١٧٦، رقم )٢٥٢(السنة 
  .، عن أحمد بن سنان٥١٩٤، رقم ٣/٩٢٩وابن أبي حاتم في تفسيره 

  . من طريق إبراهيم الحربي.٢/٨٢٨والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 
  .، عن ابن نمير، به)ابن أبي شيبة، وأحمد بن سنان، والحربي(آلهم 
  :ع ابن نمير، تابعه الثوري، وجماعةوتوب

، }َوالـِذيَن َال َيـْدُعوَنَمَع اِهللا ِإَلَهـًا آَخـر         {آتاب التفسير،باب   ) مع الفتح  (٨/٣٥٠فأخرجه البخاري   
 ومـن طريقـه فـي الموضـع         – ٦٨١١،آتاب الحدود، باب إثم الزنـاة، رقـم         ١٢/١١٦، وفي   ٤٧٦١رقم  

، آتـاب التفـسير، بـاب سـورة         ٥/٣٢٦اه الترمـذي    ، ورو - ٢/٤٦٤الثاني ابن الجـوزي فـي الحـدائق         
=  

 



  

  

                                                                                                                                                          
= 

، وأبــو نعــيم فــي ١٣٦٩،رقــم ٦/٤٢١، والنــسائي فــي التفــسير مــن الكبــرى ٣١٨٢الفرقــان، رقــم 
يحيى بن : "سقط اسم الثوري من المخطوط والمطبوع من المستخرج، فجاء اإلسناد[المستخرج 

ات يحيى بن سعيد إنما هـي  ولعله خطأ من الناسخ ، فجميع روي     ". سعيد، عن سليمان األعمش   
عن الثوري عن األعمش ، آما هي عند البخاري ، والنسائي، وغيـرهم ، بـل إن إسـناد الخطيـب           

  .في الوصل هو إسناد أبي نعيم ، وقد وقع عنده على الصواب بإثبات الثوري
  ".سفيان: "تصحيف عن " عن سليمان:  "ويحتمل أيضا أن يكون قوله

رج عدم ذآر سفيان، فيعتبر وجها من الخالف، وهـو وجـه مرجـوح،              وإن ثبت صحة ما في المستخ     
، وأبـو  ٤/١٤٥، وفـي الحليـة   ٢٥٨، رقـم  ١/١٦٤] لرواية األآثر له عن يحيى عن سفيان، واهللا أعلم     

، ١/٤٣٤، وأحمد   ٥٣٧٢،رقم  ٤/٣٥٤، وفي شعب اإليمان     ٨/١٨، والبيهقي في الكبرى     ١/٥٥عوانة  
 ومن طريقه ابن منـده فـي اإليمـان          – ١٩٧٢٠، رقم   ١٠/٤٦٥اق، وعبدالرز ١٨٧٥، رقم   ٥/٢٥٩والبزار

ــم ٢/٥٤٥ ــسنة   - ٤٦٧، رق ــوي فــي شــرح ال ــم ١/٨٢، ورواه البغ ، ١/٤١٩، وفــي تفــسيره  ٤٢، رق
، والحــاآم فــي معرفــة علــوم ٨٨٩، ٨٨٨، رقــم ٣٤٣،٣٤٤/ ٢والطحــاوي فــي شــرح مــشكل اآلثــار 

،وفـــــي ٣٩٦،رقـــــم )١٥٣(، والخرائطـــــي فـــــي مـــــساوئ األخـــــالق    )١٠٠ص(الحـــــديث 
  .٢٢٣، ٥/٢٢٢،والدارقطني في العلل٤٨٤،رقم)١٨٠(

، والاللكـائي فـي شـرح       ٤٦٧، رقـم  ٢/٥٤٥، وابن منـده فـي اإليمـان       ٤١/ ١٩والطبري في تفسيره    
، ٧٧، رقـم    )١١٦ص(، والخطيـب فـي المهروانيـات      ١٩٠٢، رقـم    ٦/١١٠٤أصول اعتقاد أهـل الـسنة       

  .٢/٨٤٠، و٢/٨٢٧وفي الفصل للوصل المدرج في النقل 
  .آلهم من طريق الثوري

، ٦٨٦١، رقـم    }…َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنـًا ُمَتَعمِّـداً     {، آتاب الديات، باب     )مع الفتح  (١٢/١٩٤والبخاري  
َيا َأيَُّها الرَُّسـوُل َبلِّـْغ َمـا ُأْنـِزَل ِإَلْيـَك ِمـْن               {: ، آتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى      ١٣/٥١٢وفي  
ــَك ، آتــاب ١/٩١، ورواه مــسلم- ٣/٣٧٧ البغــوي فــي تفــسيره  ومــن طريقــه-٧٥٣٢، رقــم }…َربِّ

، - ٤/٢٤٥ ومن طريقه ابـن حـزم فـي المحلـى     – ١٤٢اإليمان، باب آون الشرك أقبح الذنوب، رقم        
، ٥١٦٧، رقـم    ٩/١٠١، وأبـو يعلـى فـي مـسنده          ٢٥٨، رقـم    ١/١٦٤ورواه أبو نعيم في المـستخرج       

، والبيهقــي فــي شــعب اإليمــان ٨٠٢، رقــم ٢/٢٣٠، و٤٩٩، رقــم ٢/٢٩والــشاشي فــي مــسنده 
، وابن منده فـي اإليمـان    ٨٩٠، رقم   ٢/٣٤٥، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار       ٥٣١٦، رقم   ٤/٣٣٨
، والخطيـب فـي الفـصل للوصـل     )٣٤٩، ٣٤٨ص (، والواحدي في أسباب النـزول      ٤٦٦، رقم   ٢/٥٤٤

  .٢/٨٢٦المدرج في النقل 
  .من طريق جرير بن عبدالحميد

مـن طريـق زيـد بـن أبـي أنيـسة، وأبـي              . ٢/٨٢٦وصل المدرج فـي النقـل       والخطيب في الفصل لل   
  .عبيدة عبدالملك بن معن المسعودي

  .٥/٢٢١ذآر ذلك الدارقطني في العلل : وتابعهم معمر
  .)١١٧ص(ذآر ذلك الخطيب في المهروانيات : آما تابعهم أبو يوسف القاضي

  .آلهم عن األعمش، به
  : الحديثوقد اختلف على األعمش في هذا: قلت

فرواه ابن نمير، وعدد من الثقات، آما تقدم، عن األعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، 
  .عن ابن مسعود

  :وخالفهم جماعة، فرووه عن األعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود
 ومـن طريقـه     -٤٣١ و ١/٣٨٠،وأحمـد ١٣٦٨،رقـم   ٦/٤٢٠أخرجه النـسائي فـي التفـسيرمن الكبـرى        

، ١٦٨٧، رقــم ٥/١٠٧، ورواه البــزار -٢/٨٢٩ل للوصــل المــدرج فــي النقــل    الخطيــب فــي الفــص  
  .١١٦، رقم ١/٣٣٥، وابن المنذر في اإلقناع ٤٩٣، رقم ٢/٢٧والشاشي في مسنده 

  .من طريق أبي معاوية.٢/٨٣١والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 
ــسنده    ــي م ــى ف ــو يعل ــم ٩/٣٢وأب ــان  – ٥٠٩٨، رق ــن حب ــه اب ــم ، ١٠/٢٦١ وعن ، ورواه - ٤٤١٤رق

، ٢/٨٣٠، والخطيب في الفصل للوصل المدرج فـي النقـل           ٤٩٦، رقم   ٢/٢٨الشاشي في مسنده    
  . من طريق أبي شهاب عبدربه بن نافع الحناط.٨٣١

، ورواه -٢/٨٢٩ ومــن طريقــه الخطيــب فــي الفــصل للوصــل المــدرج فــي النقــل    -١/٤٣١وأحمــد 
 من ٢/٨٣١الفصل للوصل المدرج في النقل   ، والخطيب في    ٤٩٤، رقم   ٢/٨الشاشي في مسنده    

   .من طريق وآيع. طريق أخرى
، ٢/٨٢٩، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقـل   ٤٨٦، رقم   ٢/٢٤والشاشي في مسنده    

  . من طريق شيبان.٨٣٠
، والخطيب في الفصل للوصل المـدرج       ٤٩٥، رقم   ٢/٢٨، و ٤٨٧، رقم   ٢/٢٥والشاشي في مسنده    

  . طريق عبدالواحد بن زيادمن.٢/٨٣٠في النقل 
، ٢/٨٣٠، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقـل   ٤٩٥، رقم   ٢/٢٨والشاشي في مسنده    

  .، من طريق عبدالعزيز بن مسلم٨٣١
=  

 



  

  

  : وابن عباس رضي اهللا عنه-٢
وهو ما حدثناه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبو عاصم، عـن َشـبيب، عـن ِعكرمـة،                     

  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث الكبائر– رضي اهللا عنهما –عن ابن عباس 
  .٢٤"والفرار من الزحف": وقال فيه

  : وعبداهللا بن عمرو-٣
  . رضي اهللا عنهما– ما رواه ِفراس، عن الشعبي، عن عبداهللا بن عمرو من ُطرق أصحها

  .ورواه شعبة، وَشيبان، عن ِفراس

                                                                                                                                                          
= 

 ٢/٨٣١، والخطيب في الفصل للوصل المدرج فـي النقـل           ٤٩٧، رقم   ٢/٢٨والشاشي في مسنده    
  .من طريق ُقران بن تمام
عـن  : " اسـم مـسعود مـن المطبـوع مـن المـسند، فجـاء اإلسـناد             سقط[والشاشي في مسنده    

، ولعـل ذلـك مـن       )أ/٥٧ق(، وآـذا هـو فـي المخطـوط          "شقيق، عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم        
الناسخ، فقد جاء اسم شقيق في آخر السطر، وجعل فوقه عالمة التحويل، ولكنه لم يظهـر فـي                  

ة المحقق، ويقـوي أنـه سـاقط، ولـيس     الهامش في المصورة التي عندي ، ولعله آذلك في مصور    
وجها آخر، أن الخطيب ساق هذا اإلسناد من طريق شيخ الشاشي، ووقع عنده علـى الـصواب ،                  

مـن طريـق    . ٢/٨٣١، والخطيب في الفصل للوصل المدرج فـي النقـل         ٤٩٨، رقم   ٢/٢٨]. واهللا أعلم 
  .إسماعيل بن زآريا

  . طريق حجوة ابن مدركمن.٢/٨٣١والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 
  .آلهم عن األعمش، به

  :ورواه معمر، عن األعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبداهللا
، عن إبراهيم الحربي، عن الحسن بن علـي، عـن      ٥٠٠، رقم   ٢/٣٠أخرجه الشاشي في مسنده     

  .عبدالرزاق، عن معمر، به
  .، من رواية معمر، به٤/١٤٦وذآره أبو نعيم في الحلية 

قد خالف معمر عامة أصحاب األعمش، والذين رووه بخالف روايته في الوجهين الـسابقين،              و: قلت
  .آما إنه قد رواه على الوجه األول، فيقدم من أقواله ما وافقه فيه غيره

  .وعلى هذا فروايته لهذا الوجه شاذة، واهللا أعلم
  :ورواه يحيى بن عيسى، عن األعمش، عن سفيان، عن عبداهللا

، عن عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، عن عمه يحيـى            ١٩/٤٢ي في تفسيره    أخرجه الطبر 
  .بن عيسى، به

، وقـد خـالف الثقـات الـذين رووه فـي            )٧٦١٩التقريـب   (صدوق يخطيء   : ويحيى بن عيسى  : قلت
  .الوجهين األولين بخالف روايته

  .وعليه فهذا الوجه منكر، واهللا أعلم
محفوظان عن األعمش، حيـث رواه عنـه فـي آـٍل منهمـا          ومما تقدم فلعل الوجهين األول والثاني       

  .عدد من ثقات أصحابه، ولعله آان يحدث بهما معًا
  :وإلى هذا ذهب غير واحد من األئمة

ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبـداهللا، وسـمعه مـن عمـرو بـن               : ١٠/٢٦٤قال ابن حبان  
  .شرحبيل عن عبداهللا، حتى يكون الطريقان محفوظين

  . المصادر اآلتية بعد قليلوانظر
-٥/٢٢٠آما اختلف على غير األعمش، مما يطول جدًا ذآـره هنـا، وانظـر لـذلك علـل الـدارقطني                     

  .١١٨، ١١٧، وفتح الباري )١١٧، ١١٦ص(، المهروانيات ٢٢٣
  . إسناده ضعيف24

  .،عن ابن أبي عاصم، به٥٢٠١، رقم ٣/٩٣١أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
 الضحاك: ، عن عبداهللا بن إسحاق العطار، عن أبي عاصم        )١٠٦، رقم   ١/٧١ستار  آشف األ (والبزار  

  .بن مخلد، به
  .، من رواية شبيب، به٧٧/ ٥وذآره ابن عبدالبر في التمهيد 

: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان متكئًا فدخل عليه رجل فقـال            : وجاء متنه عند ابن أبي حاتم     
  ."واإلياس من روح اهللا، واألمن من مكر اهللا، وهذا أآبر الكبائرالشرك باهللا، ": ما الكبائر؟ فقال

  ."الشرك باهللا، واإلياس من روح اهللا، والقنوط من رحمة اهللا": وجاء متنه عند البزار، وابن عبدالبر
  .رواه البزار، والطبراني في األوسط، ورجاله موثقون: ١٠٢/ ١وقال الهيثمي في المجمع 

  .األوسط، وال في مجمع البحرينولم أقف عليه في : قلت
  ).١٧٣٨التقريب (وإسناده ضعيف، فيه َشبيب بن بشر، وهو صدوق يخطيء 

وفي إسناده نظر، األشبه أن يكون موقوفًا، فقد روي عـن ابـن             : ٤٦/ ١وقال ابن آثير في تفسيره      
  .مسعود نحو ذلك

ا الطبـري فـي     وروايته عن ابن مـسعود جـاءت مـن عـدة طـرق صـحيحة عنـه، أخـرج أآثرهـ                    : قلت
 .وهو صحيح إليه بال شك: تفسيره، وذآر بعضها ابن آثير في تفسيره، ثم قال

 



  

  

 عـن   ٢٥]حـدثنا شـيبان   [حدثناه الحسن بن علـي بـن عفـان، حـدثنا عبيـداهللا بـن موسـى                  
  .ِفراس

وحدثنا أبو زرعة، حدثنا عبداهللا بن ُمعاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن فراس عـن الـشعبي،                 
الـشرك  : الكبـائر ":  أن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال    –رضي اهللا عنهما –ن عبداهللا بن عمرو     ع

  .٢٦"باهللا، وقتل النفس، وعقوق الوالدين
  : وأبو بكرة رضي اهللا عنه-٤

 عن عبدالرحمن بن ٢٧حدثنا محمدبن عبدالملك وغيره،حدثنا يزيد بن هارون،حدثنا الجريري
الـشرك بـاهللا،    : الكبائر":  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       - عنه    رضي اهللا  -أبي بكرة، عن أبيه     

  ."وقتل النفس، وعقوق الوالدين
  .٢٨"وشهادة الزور": ثم احتفز فقال

                                                           
 ساقطة من المخطوط، ولعل الصواب إثباتها، حيث تقدم ذآر المؤلف لرواية شيبان عن فـراس،           ٢٥

  .وهو الذي يؤيده التخريج، آما سيأتي
  . حديث صحيح26

ة المرتـدين، بـاب إثـم مـن أشـرك بـاهللا، رقـم             ، آتـاب اسـتتاب    )مع الفـتح   (١٢/٢٧٦أخرجه البخاري   
، رقـم   ٤/٩٧، فـي الـصغرى    ١٠/٣٥، والبيهقـي فـي الكبـرى      ٥٥٦٢، رقم   ١٢/٣٧٣، وابن حبان    ٦٩٢٠
، ٣٠٧، رقـم    )مـسند علـي   (، وفي تهـذيب اآلثـار       ٩٢٢٣، رقم   ٨/٢٤٩، والطبري في تفسيره     ٤٠٠٥

، ٤٧٩، رقـم    ٢/٥٥٢يمـان   ، وابن منـده فـي اإل      ٨٩١، رقم   ٢/٣٤٥والطحاوي في شرح مشكل اآلثار      
، وأبو نعيم فـي مـسانيد أبـي         ١٩٠٣، رقم   ٦/١١٠٤والاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة        

، ١/٢١٢، وقوام السنة في الترغيـب والترهيـب         ٥/٦، رقم   )٢٨ص(يحيى فراس بن يحيى المكتب      
  .من طريق عبيداهللا بن موسى. ٤٤٨رقم 

، ٢/٥٥٢، وابـن منـده فـي اإليمـان          ٤٠٠٥، رقـم    ٤/٩٧، وفي الصغرى    ١٠/٣٥والبيهقي في الكبرى  
  .من طريق محمد بن سايق. ٤٧٩رقم 

  .وعبيداهللا بن موسى، ومحمد بن سايق آالهما عن شيبان، به
 – ٦٦٧٥، آتاب األيمان والنذور، بـاب اليمـين الغمـوس، رقـم             )مع الفتح  (١١/٥٦٤وأخرجه البخاري   

، وابن الجوزي في البر     ١/٤١٨ وفي تفسيره    ،٤٤، رقم   ١/٨٤ومن طريقه البغوي في شرح السنة       
، آتاب تحريم الدم، بـاب      ٧/٨٩، ورواه النسائي    - ٢/٤٦٥، وفي الحدائق    ١٠٥، رقم   )٨٨ص(والصلة  

َوَمـْن َيْقُتـْل ُمْؤِمنـًا      {: ، آتاب القسامة، تأويـل قـول اهللا عـز وجـل           ٨/٦٣، و ٤٠١١ذآر الكبائر، رقم    
 ومن طريقـه ابـن منـده فـي     –) ٤٢ص( في آتاب الديات ، وابن أبي عاصم٤٨٦٨ رقم   }…ُمَتَعمِّدًا
، ورواه أبـو نعـيم فـي مـسانيد أبـي يحيـى فـراس بـن يحيـى المكتـب                      -٤٨١، رقم   ٢/٥٥٣اإليمان  

  .من طريق النضر بن شميل. ٤/ ٥، رقم )٢٨ص(
 رقـم   }…َوَمـْن َأْحَياَهـا   {: ، آتـاب الـديات، بـاب قـول اهللا تعـالى           )مـع الفـتح    (١٢/١٩٩٩والبخاري  

ــدارمي ٣٠٢١، آتــاب التفــسير، بــاب تفــسير ســورة النــساء، رقــم   ٥/٢٣٦، والترمــذي ٦٨٧٠ ، وال
 ومن طريقـه أبـو نعـيم فـي مـسانيد أبـي يحيـى فـراس بـن                    - ٢/٢٠١، وأحمد   ٢٣٦٥، رقم   ٢/١١٢

، وابـن منـده فـي       ٩٢٢٢، رقم   ٨/٢٤٨، ورواه الطبري في تفسيره      -٥/٢،رقم)٢٨ص(يحيى المكتب 
، )٢٨ص(و نعيم في مسانيد أبـي يحيـى فـراس بـن يحيـى المكتـب               ، وأب ٤٨٠، رقم ٢/٥٥٢اإليمان  

  .من طريق محمد بن جعفر.٢٥١١، رقم ٢/١٠٢٢، وقوام السنة في الترغيب والترهيب ٥/٣رقم
، حيــث ســاق طــرق ١٦٥، ١/١٦٤ولــم أقــف عليــه فــي المــستخرج  [وأبــو نعــيم فــي المــستخرج

 يحيى فراس بن يحيى المكتـب       ، وفي مسانيد أبي   )٦/٣٤٦آما في النكت الظراف      (٢٦] الحديث
  . من طريق عبداهللا بن المبارك.٥/٥، رقم )٢٨ص(

، رقـم  )٢٧ص(، وفي مسانيد أبي يحيـى فـراس بـن يحيـى المكتـب        ٧/٢٠٢وأبو نعيم في الحلية     
  .من طريق داود بن إبراهيم الواسطي.٥/١

 رقم ٢/٩٤٥هيب ، وقوام السنة في الترغيب والتر   ٤٩٤١، رقم   ١/٢١٧وعبداهللا بن أحمد في العلل      
  .من طريق يحيى بن سعيد.٢٣٠٧

  .آلهم عن شعبة، عن فراس، به
  . هو سعيد بن إياس٢٧
  . حديث صحيح28

،آتاب الشهادات، باب ما قيـل فـي شـهادة الـزور،            )مع الفتح (٥/٣٠٩أخرجه البخاري في صحيحه     
،وفــي ٦٢٧٤،آتــاب االســتئذان، بــاب مــن اتكــا بــين يــدي أصــحابه،رقم   ١١/٦٩، وفــي ٢٦٥٤رقــم
، )١٩(،وفـي األدب المفـرد    ٦٩١٩،رقم  …، آتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك باهللا        ١٢/٢٧٦

، وقـوام   ١/٤١٨، وفـي تفـسيره      ٤٣، رقـم    ١/٨٤ ومـن طريقـه البغـوي فـي شـرح الـسنة              -١٥رقم  
، ورواه البخـاري أيـضًا   -٤٥٢ رقـم   ١/٢١٤، وفـي    ٢١٧٩، رقـم    ٢/٨٨٩السنة في الترغيب والترهيب     

ــرى  ــاب مـــن ا ١١/٦٩مـــن طريـــق أخـ ــتئذان، بـ ــاب االسـ ــأ، آتـ ــم  تكـ ــحابه، رقـ ــدي أصـ ، ٦٢٧٣ يـ
، ٤/٥٤٨، وفـي    ١٩٠١، آتاب البر والصلة، باب مـا جـاء فـي عقـوق الوالـدين، رقـم                ٤/٣١٢والترمذي

، آتـاب التفـسير، فـي       ٥/٢٣٥، وفـي    ٢٣٠١آتاب الشهادات، باب ما جاء في شـهادة الـزور، رقـم             
، وابـن  ٤٣، رقـم  ١/٨٣ه البغـوي فـي شـرح الـسنة      ومـن طريقـ  -٣٠١٩تفسير سورة النساء، رقم  

=  

 



  

  

  : وأبو هريرة من ثالثة أوجه-٥
فأحسن ذلك ما حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بالل، عـن                 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا        :  قـال  -رضي اهللا عنه    -د بن َرَباح، عن أبي هريرة       آثير بن زيد، عن الولي    
  ."اتقوا السبع الموبقات": عليه وسلم
  .وما هنَّ؟: قلنا
الشرك باهللا، وقتل الـنفس التـي حـرَّم اهللا إال بـالحق، والزنـا، وأآـل الربـا، وأآـل مـال            ": قال

  ."لمؤمناتاليتيم، وشهادة الزور، وقذف المحصنات الغافالت ا
  .٣٠ إال في هذا"قذف المحصنات": ٢٩وليس في آل الحديث ذآر

                                                                                                                                                          
= 

، وأبـو   ٢٦٠، رقم   ١/١٦٥ ورواه أبو نعيم في المستخرج     -٩، رقم   )٣٩ص(النقور في الفوائد الحسان     
، ٢٩٦، رقم )مسند علي(، والطبري في تهذيب اآلثار    ١٠/١٢١، والبيهقي في الكبرى     ١/٥٤عوانة  

ئي فــي شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة  ، والاللكــا٤٧٢، رقــم ٢/٥٤٧وابــن منــده فــي اإليمــان 
، والرافعـي فـي التـدوين فـي أخبـار قـزوين             )١٠٤ص(، والخطيب في الكفاية     ١٩٠٧، رقم   ٦/١١٠٦
آلهم من طريـق بـشر بـن        .)ب/١٢٥ق(، وأبو يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي         ٤/٥

  .المفضل
 اإليمان،بـاب بيـان الكبـائر       ، آتـاب  ١/٩١، ومـسلم    ٦٩١٩ الموضع السابق، رقـم      ١٢/٢٧٦والبخاري  

، وابــن عبــدالهادي فــي ١١/٢٦٩، و٤/٢٤٥ومــن طريقــه ابــن حــزم فــي المحلــى ١٤٣وأآبرهــا،رقم
 ومـن   -٣٨،  ٥/٣٦، وأحمـد    ١٠/١٢١، ورواه البيهقي فـي الكبـرى        ٤١، رقم   )٧٥ص(مسألة التوحيد   

، ٩/٩٧ البـزار    ، ورواه -٢/٤٦٤، وفي الحدائق    ١٠٣، رقم   )٨٧ص(طريقه ابن الجوزي في البر والصلة       
، ٢/٥٤٧، وابـن منـده فـي اإليمـان          ٢٩٦رقم  ) مسند علي (، والطبري في تهذيب اآلثار      ٣٦٢٩رقم  
  .٤٠، ٢/٣٩، والواحدي في الوسيط ٤٧١رقم 

  .من طريق إسماعيل بن علية
، والبيهقي في الشعب    ٥٩٧٦، آتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم          ١٠/٤١والبخاري  

  . من طريق خالد الطحان.٧٨٦٦، رقم ٦/١٨٨
  .من طريق أبي بشر.٢٦٠، رقم ١/١٦٥وأبو نعيم في المستخرج 

، والخرائطي في مساؤي    ٧٨٦٦، رقم   ٦/١٨٨، وفي شعب اإليمان     ١٠/١٢١والبيهقي في الكبرى    
، ولعلـه تـصحيف أو      "عبيداهللا بن أبـي بكـرة     "وقع في إسناده في هذا الموضع        [١٥٣األخالق،رقم  

خ، حيث ورد في الموضع الثاني على الصواب، وإسـناده المـصنف فـي الموضـعين                وهم من الناس  
،وقوام السنة فـي الترغيـب      ٤٧٠، رقم   ٢/٥٤٦،وابن منده في اإليمان   ٢٤٤،ورقم  ].واحد، واهللا أعلم  

  .من طريق يزيد بن هارون. ٨٨، رقم١/٦٩والترهيب
من طريق عبدالوهاب .٨٢رقم، ٢/٣٤٧، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ٣٦٣٠، رقم ٩/٩٧والبزار 
  .بن عطاء

  .من طريق وهيب) أ/١٣٠ق) (بهامش تفسير ابن أبي حاتم(وابن المنذر في تفسيره 
  .آلهم عن سعيد بن إياس الجريري، به، نحوه

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي
عن الجريـري  وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن أبي بكرة إال من حديث الجريري، ورواه             : وقال البزار 

  .غير واحد، فاقتصرنا على حديث إسماعيل بن إبراهيم
  .، ولعل الصواب ما أثبته"وذآر: " وقع في المخطوط٢٩
  . إسناده معلول30

  :فقد اختلف على الربيع بن سليمان فيه
فرواه المصنف هنا عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بن بالل، عن آثير بن زيد،                  

  . رياح، عن أبي هريرةعن الوليد بن
  .ولم أجد من تابعه على هذا الوجه

وخالفه عدد من الثقات، فرووه عن الربيع بن سليمان، عن ابن وهب عن ابـن بـالل، عـن ثـور بـن                       
  :زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة

  .٣٦٧١، آتاب الوصايا، باب اجتناب أآل ماالليتيم، رقم٦/٢٥٧أخرجه النسائي 
  .١/٥٤ه وأبوعوانة في صحيح

، ٤٣٠٩، رقـم    ٤/٥٠، وفـي شـعب اإليمـان        )١٦٥ص(، وفـي االعتقـاد      ٨/٢٠والبيهقي في الكبـرى     
، -١/٣٤٩ ومن طريقه ابن حجر في موافقة الُخبـر الَخبـر          - ٤٧٦، رقم   ٢/٥٤٩وابن منده في اإليمان     

  .٢٣٠٥، رقم ٢/٩٤٤ورواه قوام السنة في الترغيب والترهيب 
  .قوبمن طريق أبي العباس محمد بن يع

، رقـم  ٦/١١٠٥، والاللكائي في شـرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة      )١٠٢ص(والخطيب في الكفاية   
  .من طريق عبداهللا بن أحمد بن إسحاق.١٩٠٤

  .٨٩٤، رقم ٢/٣٤٩والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 
=  

 



  

  

  : وأنس بن مالك رضي اهللا عنه-٦
  .حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا أبو عتَّاب الدَّالل، حدثنا شعبةح

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا شـعبة، عـن عبيـداهللا ابـن أبـي بكـر بـن                      
الشرك : أآبر الكبائر": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال–اهللا عنه  رضي –أنس، عن أبيه 

  .٣١"باهللا، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرَّم اهللا إال بالحق

                                                                                                                                                          
= 

ــان    ــاريخ جرج ــي ت ــسهمي ف ــم )٤٩٥ص(وال ــد     ١٠٠٢، رق ــن محم ــوب يوســف ب ــي يعق ــن أب ، ع
  .االستراباذي
لربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن سليمان بـن بـالل، عـن ثـور بـن زيـد، عـن أبـي                        آلهم عن ا  

  .الغيث، عن أبي هريرة
  :وتوبع الربيع بن سليمان على هذا الوجه

 ومن طريقه ابن حزم فـي  -١٤٥، آتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأآبرها، رقم       ١/٩٢أخرجه مسلم   
، )٧٦ص( وابن عبدالهادي في مـسألة التوحيـد         ،٤٠٠،  ١١/٢٦٨، و ٤٦٨،  ٨/٣٢٦، و ٤/٢٤٥المحلى  

 مــن طريــق هــارون بــن ســعيد .٤٣٠٩، رقــم ٤/٥٠، ورواه البيهقــي فــي شــعب اإليمــان -٤٢رقــم 
  .األيلي

 ومـن   -٢٨٧٤، آتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أآـل مـال اليتـيم، رقـم                  ٣/٢٩٤وأبو داود   
، عـن أحمـد بـن سـعيد     -)أ/١٠٥ق(اصـي  طريقه أبو يعقـوب الكاتـب فـي المنـاهي وعقوبـات المع           

  .الهمداني
  .آالهما عن ابن وهب، به

  :آما توبع ابن وهب
ِإنَّ الَِّذيَن َيـْأُآُلوَن َأْمـَواَل   {: ، آتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى      )مع الفتح (٥/٤٦٢أخرجه البخاري 
ر مـن الموبقـات،     ، آتاب الطب، باب الشرك والسح     ١٠/٢٤٣، وفي   ٢٧٦٦، رقم   }…اْلَيَتاَمى ُظْلماً 

 ومن طريقه ابن حبان - ٦٨٥٧، آتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم ١٢/١٨٨، وفي ٥٧٦٤رقم 
  .١/٤١٩، وفي تفسيره٤٥، رقم١/٨٦، والبغوي في شرح السنة٥٥٦١، رقم١٢/٣٧١

، وابن حجر فـي     ٢/٤٦٣، وابن الجوزي في الحدائق        ٢٧٣، رقم ٢/٦٤٦وابن أبي عاصم في الجهاد      
، رقـم  ١/١٦٥ورواه أبو نعيم في المستخرج ) آلهم من طريق البخاري  (١/٣٤٩ُخبر الَخبر   موافقة ال 

، وفــي شــعب اإليمــان ٩/٧٦، و٨/٢٤٩، و٦/٢٨٤، والبيهقــي فــي الكبــرى ١/٥٥، وأبــو عوانــة ٢٦٢
، وابـن  ٣٢٢، رقـم  )٢٣٩ص(، وفـي المـدخل إلـى الـسنن        ٦٦٥٨، رقـم    ٥/٢٧٩ و   ٢٨٤، رقم   ١/٢٦٥

  .٤٧٦، رقم ٢/٥٥٠منده في اإليمان 
  .آلهم من طريق عبدالعزيز بن عبداهللا األويسي

  .من طريق عبداهللا ابن محمد الفهمي.٨٩٥، رقم ٢/٣٤٩والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 
  .آالهما عن سليمان بن بالل، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة

مة حفاظ آـذلك، آمـا توبـع الربيـع         والوجه الثاني أرجح، حيث رواه عدد من الثقات، وفيهم أئ         : قلت
  .عليه من عدد من الثقات، وأخرجه هذه المتابعات البخاري ومسلم

  .في حين لم أجد من تابع المصنف في روايته لهذا الوجه، فروايته شاذة، واهللا أعلم
  . حديث صحيح31

، ١/٥٤ ومــن طريقــه أبــو عوانــة-٢٠٧٥، رقــم )٢٧٦ص(أخرجــه أبــو داود الطيالــسي فــي مــسنده 
، )١٦٥ص(، وفـي االعتقـاد      ٤٨٦٠، رقـم  ٤/٢٢٣،وفي شعب اإليمـان     ١٠/١٨٦البيهقي في الكبرى  و

،وابـن منـده فـي      ٥١٩٥، رقم ٣/٩٣٠، وابن أبي حاتم في تفسيره       )١٠٤ص(والخطيب في الكفاية    
  .آلهم من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود.٤٧٣، رقم٢/٥٤٨اإليمان

 ومـن   - ٥٩٧٧ باب عقـوق الوالـدين مـن الكبـائر، رقـم             ، آتاب األدب،  )مع الفتح  (١٠/٤١٩والبخاري  
، ورواه مـسلم  - ٢/٤٦٥، وفـي الحـدائق   ١٠٤، رقـم  )٨٧ص(طريقه ابن الجـوزي فـي البـر والـصلة       

 ومـن طريقـه ابـن حـزم فـي المحلـى             - ١٤٤، آتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأآبرهـا، رقـم           ١/٩٢
، والبيهقي في شعب ٣/١٣١، وأحمد ٢٦١م ، رق١/١٦٥، ورواه أبو نعيم في المستخرج     - ١١/٢٦٨

، وابـن منـده فـي اإليمـان         ٩٢١٩، رقـم    ٨/٢٤٧، والطبري في تفـسيره      ٧٨٦٧، رقم   ٦/١٨٩اإليمان  
مـن طريـق    .)ب/١٢٥ق(، وأبو يعقوب الكاتب في المنـاهي وعقوبـات المعاصـي            ٤٧٥، رقم   ٢/٥٤٩

  .محمد بن جعفر
، ٢٦٥٣ا قيــل فــي شــهادة الــزور، رقــم ، آتــاب الــشهادات، بــاب مــ)مــع الفــتح (٥/٣٠٩والبخــاري 

  .من طريق وهب بن جرير.٨٩٧، رقم ٢/٣٥١والطحاوي في شرح مشكل اآلثار 
، ٢٦٥٣، آتــاب الــشهادات، بــاب مــا قيــل فــي شــهادة الــزور، رقــم )مــع الفــتح (٥/٣٠٩والبخــاري 

 من طريق عبدالملك بن   .٤٧٤، رقم   ٢/٥٤٨، وابن منده في اإليمان      ١٠/١٢١والبيهقي في الكبرى    
  .إبراهيم الجدي

، رقــم }…َوَمــْن َأْحَياَهــا{ :، آتــاب الــديات، بــاب قــول اهللا تعــالى)مــع الفــتح (١٢/١٩٩والبخــاري 
  .من طريق عبدالصمد.٦٨٧١

=  

 



  

  

  : وعمران بن ُحصين رضي اهللا عنه-٧
حدثنا أبو زرعـة، حـدثنا الحـسن بـن بـشر، حـدثنا الحكـم بـن عبـدالملك، عـن قتـادة، عـن                          

مـا  ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       :  قال - رضي اهللا عنه     -ان بن حصين    الحسن، عن عمر  
  ."تعدون الكبائر فيكم؟

  .الشرك باهللا، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر: قلنا
  ."ُهنَّ آبائر، وفيهن عقوبات، أال أنبئكم بأآبر الكبائر": قال
  .٣٢"شهادة الزور":  قال.بلى: قلنا

                                                                                                                                                          
= 

، آتاب البيـوع،    ٣/٥٠٤، والترمذي   ١٤٤، آتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأآبرها، رقم         ١/٩١ومسلم  
، آتاب التفسير، تفسير    ٥/٢٣٥، وفي   ١٢٠٧حوه، رقم   باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ون        

، ٤٠١٠، آتـاب تحـريم الـدم، بـاب ذآـر الكبـائر، رقـم                ٧/٨٨، والنـسائي    ٣٠١٨سورة النساء، رقـم     
، ٤٨٦٧، رقـم    }…َوَمْن َيْقُتـْل ُمْؤِمنـًا ُمَتَعمِّـداً      {: ، آتاب القسامة، تأويل قول اهللا عز وجل       ٨/٦٣و

، وابن منده   ٢٩٥، رقم   )مسند علي (، وفي تهذيب اآلثار     ٩٢٢٠، رقم   ٨/٢٤٨والطبري في تفسيره    
  .من طريق خالد بن الحارث.٤٧٤، رقم ٢/٥٤٨في اإليمان 
، آتـاب القـسامة تأويـل قـول         ٨/٦٣،و  ٤٠١٠،آتاب تحريم الدم،باب ذآر الكبـائر،رقم     ٧/٨٨والنسائي
  .ق النضر بن ُشميلمن طري.٤٨٦٨ رقم }…َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا{: اهللا عز وجل

  .من طريق روح بن عبادة.٢٦١، رقم ١/١٦٥وأبو نعيم في المستخرج 
ــرى    ــي الكب ــي ف ــي ٨/٢٠والبيهق ــصغرى  ١٠/١٩٧، و١٠/١٢١، وف ــي ال ــم ٣/٢٠٣، وف ، ٢٩٢٤، رق

، وابن الحطاب الـرازي     ٤٧٤ رقم   ٢/٥٤٨، وابن منده في اإليمان      ١/٤٣والحربي في غريب الحديث     
 مـن طريـق   .-٤/١٤٤٣ ومن طريقه الذهبي فـي تـذآرة الحفـاظ       -٣٥ ، رقم )١٣٩ص(في مشيخته   
  .عمر ابن مرزوق

، ورواه الاللكائي في شرح أصول -٥/٣٨٥ ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق    -٣/١٣٤وأحمد  
  .من طريق بهز بن أسد. ١٩٠٦، ١٩٠٥، رقم ٦/١١٠٥اعتقاد أهل السنة 

، ورواه  -٣/٣٨٤ريقه ابن حجر في تغليق التعليـق         ومن ط  ٤٧٣، رقم   ٢/٥٤٨وابن منده في اإليمان     
 ومــن طريقــه ابــن حجــر فــي -)٥/٣١٠آمــا فــي الفــتح (أبــو ســعيد النقــاش فــي آتــاب الــشهود 

  .من طريق أبي عامر العقدي.-٥/٣٨٥التغليق
من طريق بشر بن عمرو، ويحيى ابن حبيب، ومحمد بـن           .٤٧٤، رقم ٢/٥٤٨وابن منده في اإليمان     

  .عبداألعلى
  .من طريق يحيى بن آثير. ٩٢٢١، رقم ٨/٢٤٨ في تفسيره والطبري

  .آلهم عن شعبة، عن عبيداهللا بن أبي بكر، عن أنس، نحوه
  :وخالفهم روح بن عبادة، فرواه عن شعبة، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أنس

  .ذآر ذلك الترمذي، في الموضع السابق، ولم أقف على من أخرجه
هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عبادة         :  -لوجه السابق    بعد إخراجه ل   -قال الترمذي   

  .عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، وال يصح: عن شعبة، وقال
وقد تقدمت رواية روح بن عبادة عند أبي نعيم فـي المـستخرج، وقـد وافـق مـن رواه علـى                      : قلت

ته الثانية على أحد الرواة     الوجه األول، فيقدم من روايتيه ما وافقه فيه غيره، ولعل الحمل في رواي            
  .عنه، واهللا أعلم

  . إسناده ضعيف32
  .، عن ابن إسحاق٨٦، رقم١/١٠٥أخرجه الروياني في مسنده 
  .٣٠، رقم )٢٥(والبخاري في األدب المفرد 

 ومـن طريقـه ابـن       -)أ/١٥١ق(وابن أبي الفوارس في الخامس من حديث أبـي الحـسن الحمـامي            
 مـن طريـق   .)أ /٣ق( ، ورواه الضياء في الـذيل علـى الكبـائر    -١/٣٥٩حجر في موافقة الُخبر الَخبر      

  .عباس الدوري
  .آلهم عن الحسن بن بشر، عن الحكم بن عبدالملك، به

  :وتوبع الحكم، تابعه سعيد بن بشير
) ٢٤٤،رقـم   ٣/٢٦٩،والمطالـب   ٢٩،رقـم   ١/١٧٦بغيـة الباحـث     (أخرجه ابن أبي أسامة في مسنده       

من طريق  .٨/٢٠٩، ورواه البيهقي في الكبرى      ١/٣٥٥ة الُخبر الَخبر  ومن طريقه ابن حجر في موافق     
  .عمر بن سعيد الدمشقي

مـن طريـق    .٢٦٣٥، رقـم    ٤/٢٦، وفـي مـسند الـشاميين        ٢٩٣، رقم   ١٨/١٤٠والطبراني في الكبير    
  .محمد بن عثمان التنوخي: أبي الجماهر

  .من طريق محمد بن بكار. ٥٤٢٩، رقم ٣/٧١وابن أبي حاتم في تفسيره 
  .، من طريق معن)١/٥٢٣آما في تفسير ابن آثير (وابن مردويه في تفسيره 

  .آلهم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، نحوه
تفرد به عمر بن سعيد الدمـشقي، وهـو منكـر الحـديث، وإنمـا يعـرف مـن حـديث                     : وقال البيهقي 

  .النعمان بن مرة مرسًال
=  

 



  

  

  :ضي اهللا عنهر وُخريم بن فاتك -٨
حدثنا يعلـى ابـن عبيـد، حـدثنا     : أبو بكر، قاال: حدثنا سليمان بن سيف، ومحمد بن إسحاق  

 أن – رضـي اهللا عنـه   –سفيان الَعْصُفري، عن أبيه، عن َحبيب بـن النعمـان، عـن ُخـَريم ابـن فاتـك                
ور الـشرك   عدلت شهادة الز  ": النبي صلى اهللا عليه وسلم أصبح ذات يوم بعدما صلى الغداة فقال           

  .٣٣٣٤}َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمْن اَألْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر{: ثم قرأ. "باهللا وعقوق الوالدين

                                                                                                                                                          
= 

 لم يتفرد به عمر بن سعيد، وإنما تابعه عدد مـن الـرواة، وروايـة                وفي هذا الكالم نظر، حيث    : قلت
  .النعمان ال تعارض هذه الرواية، بل تشهد لها
آـذا  : ، بعد ذآره لقول البيهقـي المتقـدم، قـال         ١/٣٥٦ولذا قال الحافظ ابن حجر في موافقة الُخبر         

  .قال، ولم ينفرد به آما ترى، بل تابعه عليه ثقتان
هذا حـديث غريـب مـن حـديث قتـادة عـن الحـسن، تفـرد بـه الحكـم بـن            : ارسوقال ابن أبي الفو 

  .عبدالملك
قـد تقـدم مـن طريـق سـعيد بـن بـشير، فلـم ينفـرد بـه                    : وتعقبه ابن حجر في موافقة الخبر فقال      

  .الحكم
  .رجاله ثقات، إال أن الحسن مدلس وعنعنه: ١٠٣/ ١وقال الهيثمي في المجمع 

  .سنده حسن: ١٢/١٩٠وقال ابن حجر في الفتح 
هذا حديث حسن غريـب مـن حـديث الحـسن، عزيـز مـن حـديث                 : ١/٣٥٦وقال في موافقة الخبر     

، وآلخره شاهد في الصحيحين مـن حـديث   …له شاهد مرسل من حديث النعمان بن مرة    … قتادة
  .أبي بكرة

  .)٣٨المراسيل ص (إسناده ضعيف، فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين : قلت
  :يته للوجه السابقوخولف قتادة في روا

  :فرواه يونس بن عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن، مرسًال
، عن يزيد بـن     ١٠٥، رقم   )١٤٣ص(أخرجه المروزي في زياداته على آتاب البر والصلة البن المبارك         

  .زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحسن مرسًال
، من طريق يونس بـن      )١/٣٥٩آما في موافقة الخبر   (وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن     
  .عبيد، والسري بن يحيى، عن الحسن مرسًال

ولعل الحمل في هذا االختالف على الحسن، فهو معروف بكثرة اإلرسال والتدليس، فلعلـه              : قلت
  . آان يرويه مرة عن عمران، ومرة بإسقاطه، واهللا أعلم

  :وله شاهد قوي، ولكنه مرسل
، ١/٤٨٠ريقه ابن عبـدالبر فـي جـامع بيـان العلـم وفـضله         ومن ط  - ١/١٦٧أخرجه مالك في الموطأ     

   .١/٣٦٠، وابن حجر في موافقة الُخبر الَخبر ٧٦٥رقم 
  .، عن ابن عيينة٣٧٤٠، رقم ٣٧١/ ٢وعبدالرزاق 

آالهما عن يحيى بـن سـعيد، عـن النعمـان بـن مـرة، عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم نحـوه                            
  .الحديث" …سرق صالتهوأسوأ السرقة الذي ي: "مختصرًا، وزاد فيه

هذا حديث مرسل قوي اإلسناد شاهد لحديث الحسن، يعتضد آل منهمـا            : وقال الحافظ ابن حجر   
  .وآلخره شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة. باآلخر
 .ولعل هذا الشاهد يرقى بالحديث إلى الحسن لغيره، واهللا أعلم: قلت
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،وابـن أبـي شـيبة      ٤٨٦١، رقـم    ٤/٢٢٣، وفي شعب اإليمـان      ١٠/١٢١ه البيهقي في الكبرى     أخرج
، ورواه الخطيـب فـي    ٣/٣٥٦ومن طريقه الجصاص في أحكـام القـرآن         ٧٤٥،رقم  ٢/٢٥٤في مسنده 

  . من طريق يعلى بن عبيد.١٠/٤٠،و١٠/٣٩مشق ،وابن عساآر في تاريخ١/١٦٠تلخيص المتشابه
، وأبـو داود  ٢٣٠٠ الشهادات، باب ما جـاء فـي شـهادة الـزور، رقـم       ، آتاب ٤/٥٤٧وأخرجه الترمذي   

، ٢/٢٥٤، وابـن أبـي شـيبة فـي مـسنده      ٣٥٩٩، آتاب األقضية، باب في شهادة الزور، رقـم          ٤/٢٣
، آتـاب األحكـام، بـاب       ٢/٧٩٤ ومن طريقه ابن ماجـه       -٣٠٩٠، رقم   ٧/٢٥٧، وفي المصنف    ٧٤٤رقم  

، وابن أبـي زمنـين فـي أصـول          ٤١٦٢، رقم   ٤/٢٠٩لكبير  ، والطبراني في ا   ٢٣٧٢شهادة الزور، رقم    
، ورواه البيهقــي فــي الكبــرى -٣/٣٥٦، والجــصاص فــي أحكــام القــرآن  ١٧٧، رقــم )٢٥٣(الــسنة 

ومن طريقـه المـزي فـي تهـذيب         ٤/٣٢١، وأحمد   ٤٨٦١، رقم   ٤/٢٢٣، وفي شعب اإليمان     ١٠/١٢١
، ٤/٢٠٩اه الطبراني في الكبيـر  ، ورو-١٠/٣٩، وابن عساآر في تاريخ دمشق  ٤٤٧،  ٣/٤٤٦الكمال  

، ١/١٦٠، والخطيـب فـي تلخـيص المتـشابه          ١٧٧، رقـم    ١/٩٢، وابن بشران في أماليه      ٤١٦٢رقم  
، وأبـو   ٣/١٢٩، ويعقـوب بـن سـفيان فـي المعرفـة والتـاريخ              ١٠/٣٩وابن عساآر في تاريخ دمـشق     

  . بن عبيدآلهم من طريق محمد).أ، ب/١٢٥ق(يعقوب الكاتب في المناهي وعقوبات المعاصي 
  .ويعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، آالهما عن سفيان بن زياد، به نحوه

وهذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبـي صـلى اهللا عليـه                  : وقال الترمذي 
  .وسلم أحاديث وهو مشهور

=  

 



  

  

  : وابن عمر رضي اهللا عنهما-٩
حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا الحسن بن موسى األشيب، حـدثنا أيـوب ابـن عتبـة، عـن                   

الكبـائر سـبع،    ":  عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم قـال         -  رضي اهللا عنهما   -َطْيَسلة، عن ابن عمر     
  ."الشرك باهللا، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأآل الربا، وأآل مال اليتيم

  .هكذا رواه مرفوعًا
يحيى بن أبي آثير، وزياد بـن مخـراق، عـن طيـسلة، عـن      : وروى هذا الحديث عن طيسلة   

  .هما موقوفًاابن عمر رضي اهللا عن

                                                                                                                                                          
= 

  :وقد اختلف على سفيان بن زياد في هذا الحديث: قلت
 عبيد، آما تقدم، عن سفيان بن زياد، عن أبيـه، عـن حبيـب بـن                 فرواه يعلى بن عبيد، ومحمد بن     

  .النعمان، عن خريم بن فاتك
  ).٧٨٤٤، ٦١١٤التقريب (ومحمد بن عبيد، ويعلى آالهما ثقة 

  :ورواه مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن ابن خريم
يقـه ابـن األثيـر فـي أسـد الغابـة             ومـن طر   -٢٢٩٩، الموضع السابق، رقـم      ٤/٥٤٧أخرجه الترمذي   

  .عن أحمد بن منيع.- ١/١٦٠
،وابـن قـانع فـي      ٩٩٦ رقـم  ٢/٣٧٤ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الـصحابة       ٤/١٧٨،٢٣٣،٣٢٢وأحمد

  ، وابـن عـساآر فـي تـاريخ دمـشق          ٤٤٧،  ٣/٤٤٦، والمزي في تهذيب الكمال    ١/٥٣معجم الصحابة 
آـذا  : "وقـال ابـن عـساآر     ". فائد بن فـضالة   : "إال أنه جاء في معجم الصحابة ، وفب تاريخ دمشق         [

   آلهم من طريق أحمد.١٠/٣٨"] فاتك: "قال ، وصوابه
، ١٠/٣٨ ومــن طريقــه ابــن عــساآر فــي تــاريخ دمــشق  –) ١٣ق(والبغــوي فــي معجــم الــصحابة 

  .عن جده. -٣/٢٧٠والواحدي في الوسيط 
 طريـق أيـوب بـن        مـن  ٢٣/١٣٥،والمزي فـي تهـذيب الكمـال      ١٠/٣٩وابن عساآر في تاريخ دمشق    

  ].، ولعله تصحيف"الوراق: "وقع في تاريخ دمشق[محمد الوزان 
  .من طريق سويد بن سعيد. ٩٩٦، رقم ٢/٣٧٤وأبو نعيم في معرفة الصحابة 

  .، عن أبي آريب١٧/١٥٤والطبري في تفسيره 
  .آلهم عن مروان بن معاوية، عن سفيان، عن فاتك، عن أيمن بن خريم

يث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هـذا              وهذا حد : وقال الترمذي 
الحديث عن سفيان بن زياد، وال نعرف أليمن بن خريم سماعًا من النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم                    

 ولعل هذا وهـم  "وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد       : "جاء في المطبوع بعده   [
 ، ولـيس فـي      ١/١١الكالم هنا معنى ، ولم يـذآره المـزي فـي التحفـة              من الناسخ ، فليس لهذا      

، وذآر هذا   ٧/٦٤، وال الطبعة التي حققها عزت الدعاس        ٣/٣٧٥الطبعة التي حققها محمد عثمان      
  ].األخير أن هذه الزيادة في أحد النسخ دون النسخ األخرى

 ومـروان بـن معاويـة لـم         .عبيدالحديث آما حدَّث به محمد بن       : ١٤٧/ ٢وقال ابن معين في تاريخه    
  .ُيقمه

   .وقد خالف مروان محمدًا، والصحيح رواية محمد: ٣/١٣٠وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 
  ).٦٥٧٥التقريب (ثقة حافظ : ومروان بن معاوية: قلت

  :ورواه أبو أسامة، عن سفيان بن زياد، عن أبيه، عن خريم بن فاتك
  . أبي السائب، عن أبي أسامة، به،عن١٧/١٥٤أخرجه الطبري في تفسيره 

التقريـب  (ثقـة ثبـت، آـان بـأخرة يحـدث مـن آتـب غيـره         : وأبو أسامة، هو حماد بن أسـامة  : قلت
١٤٨٧.(  

  ).٢٤٦٤التقريب(ثقة ربما خالف : وأبو السائب، هو سلم بن جنادة
  : ورواه سلمة بن رجاء، عن سفيان، عن أبيه، عن ابن خريم بن ثابت، عن أبيه

  .، ولم أقف على من أخرجه٢/٣٧٥نعيم في معرفة الصحابة ذآره أبو 
  ).٢٤٩٠التقريب (صدوق ُيغرب : وسلمة بن رجاء: قلت

ولعل الوجه األول أرجح هذه األوجه، حيث رواه ثقتان آذلك، في حين لم أقف على من تابع رواته                  
  .في بقية األوجه

د سـفيان، وهـو مجهـول، قـال ابـن           وإسناده من هذا الوجه الراجح ضعيف، فيه زياد العصفري، والـ          
  .مجهول: ٣/٥٤٨القطان في بيان الوهم واإليهام 

  .ال يدرى من هو: ٢/٩٦وقال الذهبي في الميزان 
  :وله طريق أخرى عن خريم، ولكنها ال تثبت

 من طريق عمرو بن زياد الباهلي، عن غالب بن غالـب،            .٣/٤٣٣فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء      
  .ن جندب، عن خريم بن فاتك، نحوهعن أبيه، عن جده، ع

  .غالب بن غالب عن أبيه عن جده، إسناده مجهول، ال يعرف إال بهذا الحديث: وقال العقيلي
  .هذا يروى عن خريم بن فاتك بإسناد صالح من غير هذا الوجه: ثم قال

 



  

  

  .٣٥٣٦وهو َطْيَسلة بن ميَّاس، ومّياس لقب، وهو طيسلة بن علي الحنفي
  : وأبو أيوب رضي اهللا عنه-١٠

حدثنا يزيد بن عبدالملك، حدثنا يزيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية، حدثنا ابن ثوبان، عـن              
: هللا عليـه وسـلم قـال       أن النبي صلى ا    – رضي اهللا عنه     – أبي أيوب    ٣٧أبيه، عن محكول يرده إلى    

اإلشــراك بــاهللا، وقتــل الــنفس، وعقــوق الوالــدين، ومنــع ابــن الــسبيل، والفــرار مــن : أآبــر الكبــائر"

                                                           
د ، إخراج المصنف لهذا الحديث عن محمـ       ٣٤٥،  ١/٣٤٤ نقل الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر         ٣٥

بن إسحاق عن الحسن، آما نقل عنه ذآـره لمتابعـة يحيـى بـن أبـي آثيـر، وقولـه فـي تـسمية             
  .طيسلة، مما يدل على وقوف الحافظ على آتاب البرديجي هذا
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  :وقد اختلف على طيسلة، وأيوب بن عتبة في هذا الحديث

  :مرفوعًافرواه أآثر من ثقة، عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، 
 من طريـق الحـسن      .-) ١٠٥ص( ومن طريقه الخطيب البغدادي في الكفاية        -أخرجه المصنف هنا    
  .]١/٤٩٣آما ذآر روايته هذه ابن آثير في تفسيره [بن موسى األشيب 

 ومن طريقه ابن    -٧٤٠، و   ٢٤٦،والخرائطي في مساويء األخالق رقم    ٣/٤٠٩والبيهقي في الكبرى  
 من طريق حسين بن     .)١٠٥ص(، ورواه الخطيب في الكفاية      -١/٣٤٤بر  حجر في موافقة الُخبر الخَ    

  .محمد المروذي
 ومـن طريقـه ابـن عبـدالبر فـي التمهيـد             – ٣٣٣٩، رقـم    ٢/٤٨٠وأبو القاسم البغوي في الجعديات      

  .، عن علي بن الجعد-٥/٦٩
  .آلهم عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، مرفوعًا

  :يوب بن عتبة، عن طيسلة، عن ابن عمر، موقوفًاورواه سلم بن سالم، عن أ
، عن سليمان بـن     ٣١٤، رقم   )مسند علي (، وفي تهذيب اآلثار     ٩١٨٨، رقم   ٨/٢٤٠أخرجه الطبري   

  .ثابت الخزاز، عن سلم بن سالم، عن أيوب بن عتبة، به، موقوفًا
  :وتوبع أيوب بن عتبة على هذا الوجه

 ومــن طريقــه ابــن الجــوزي فــي البــر والــصلة  -٨م ، رقــ)١٧(أخرجــه البخــاري فــي األدب المفــرد  
، ورواه الطبــري فــي -١/٣٤٣، ببعــضه، وابــن حجــر فــي موافقــة الُخبــر الَخبــر ١٤٢، رقــم )١١٢ص(

، )أ/١٠٥ق(، وأبـو يعقـوب الكاتـب فـي المنـاهي وعقوبـات المعاصـي                ٩١٨٧، رقم   ٨/٢٣٩تفسيره  
آمـا فـي    (ي أحكام القـرآن     وإسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره، وإسماعيل القاضي ف         

  .آلهم من طريق إسماعيل بن علية). ١/٣٤موافقة الُخبر الَخبر
بهـامش تفـسير    (، ببعضه، وابن المنذر في تفـسيره        ٣١، رقم   )٢٥ص(والبخاري في األدب المفرد     

  .من طريق حماد بن سلمة). ب/١٣٠ق(ابن أبي حاتم 
  .وإسماعيل بن علية، وحماد، آالهما عن زياد بن مخراق

  :يحيى بن أبي آثير: وتابع زيادًا على هذا الوجه
  .٥/٦٩ذآر ذلك المصنف هنا، وابن عبدالبر في التمهيد 

  .آالهما، عن طيسلة بن مياس، عن ابن عمر، موقوفًا
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث طيسلة،          : وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر      

 التحتانية وفتح السين المهملة، وتخفيف الالم، ووهم من قـدَّم           وهو بفتح الطاء المهملة، وسكون    
  .الخ… الالم على السين 

  .والموقوف أصح إسنادًا: ثم قال
  .وأقوى طرقه رواية زياد بن مخراق األولى: وقال أيضًا

ورواه عيسى بن خالد، وسلم بن سالم، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى ابن أبي آثير، عـن عبيـد                    
  :أبيه، مرفوعًابن عمير، عن 

  .من طريق عيسى بن خالد اليمامي.١٠٢، رقم ١٧/٤٨أخرجه الطبراني في الكبير
مـن  .٣١٥، رقـم    )مـسند علـي     ( ، وفـي تهـذيب اآلثـار        ٩١٨٩، رقـم    ٨/٢٤١والطبري في تفـسيره     
  .طريق سلم بن سالم

  .آالهما عن أيوب بن عتبة، به
ب بن شداد، فرواه عـن يحيـى بـن أبـي            وخولف أيوب في روايته لهذا الوجه عن يحيى، خالفه حر         

  .آثير، عن عبدالحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه
وقد تكلمت عن هذه المخالفة بالتفصيل في تحقيقي لتتمة الضياء المقدسي على هذا الكتـاب،               

  .ولم أر أن أذآرها هنا مراعاة لالختصار
، ولعلـه آـان يحـدث       )٦١٩التقريب   (ولعل الحمل في هذا االختالف على أيوب نفسه، فهو ضعيف         

  .بهذه األوجه جميعًا
ولكن من حيث الترجيح عمومًا عن طيسلة فالوجه الثاني أرجح، حيث توبع أيوب عليه من ثقتين،       

  .)٢٠٩٨،٧٦٣٢التقريب ( وهما زياد بن مخراق، ويحيى بن أبي آثير 
  . أعلموعليه فالراجح أنه موقوف على ابن عمر، ولم يثبت مرفوعًا، واهللا

  .جاءت مكررة مرتين، ولعله وهم من الناسخ" يرده إلى "٣٧
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  . إسناده ضعيف38
  :وقد روى بقية هذا الحديث، واختلف عليه من عدة أوجه

  : فرواه يزيد بن عمرو، عن بقية، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي أيوب
  .أخرجه المصنف هنا، ولم أقف على من أخرجه من هذا الوجه غيره

ورواه أآثر من ثقة، عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عن خالد بن َمْعَدان، عـن أبـي ُرْهـم الـسَّمِعي،        
  :عن أبي أيوب األنصاري

ومـن طريقـه    ٤٠٠٩، آتاب تحريم الدم، باب ذآـر الكبـائر، رقـم            ٧/٨٨أخرجه النسائي في الصغرى     
  ، ٩٠، رقم  )٨٦( عبدالغني المقدسي في آتاب التوحيد 

 بهـامش   -، وابـن المنـذر فـي تفـسيره          ١١٤٤، رقـم    ٢/١٧٨طبراني في مسند الـشاميين      ورواه ال 
  .من طريق إسحاق بن راهويه). أ/١٣١ق(تفسير ابن أبي حاتم 

، ٢/٣٥٠ وعنه الطحاوي فـي شـرح مـشكل اآلثـار          -٨٦٥٥، رقم   ٥/١٩٨والنسائي أيضًا في الكبرى     
  .آالهما عن عمرو بن عثمان.٢٧١، رقم ٢/٦٤٤، ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد٨٩٦رقم 

، رقـم   ٢/١٧٨، وفـي مـسند الـشاميين        ٣٨٨٥، رقـم    ٤/١٢٨، والطبراني في الكبيـر      ٥/٤١٣وأحمد  
  .من طريق حيوة بن شريح.-١/٢٠ ومن طريقه الشجري في أماليه -١١٤٤

  . من طريق زآريا بن عدي.٥/٤١٣وأحمد 
 مــن طريــق ١/٢٠ أماليــه   ومــن طريقــه الــشجري فــي٣٨٨٥، رقــم ٤/١٢٨والطبرانــي فــي الكبيــر

  .عيسى ابن المنذر
، مـن طريـق عبـدالرحمن بـن     ١٩٧٩، رقـم  ٦/١١٣٤والاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة      

  .يونس السراج
آلهم عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عن خالد بن َمْعَدان، عن أبي ُرْهم السَّمِعي، عن أبـي أيـوب                    

مـن مـات يعبـد اهللا ال يـشرك بـه شـيئًا، ويقـيم                ": م قـال  األنصاري، أن النبي صلى اهللا عليه وسل      
اإلشـراك بـاهللا،   ":  فسألوه عـن الكبـائر، فقـال   "الصالة، ويؤتي الزآاة، ويجتنب الكبائر آان له الجنة     

  ."وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف
لمتوآل، عن أبـي    ورواه أآثر من ثقة، عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عن خالد بن َمْعَدان عن أبي ا                

  :هريرة
 وعنـه أبـو     -)٤٢ص(، وفي آتاب الـديات      ٢٧٨، رقم   ٢/٢٠٠أخرجه ابن أبي عاصم في آتاب الجهاد        

، ولعلـه سـهو مـن       "عـن المتوآـل   : "إال أنه جـاء فـي أصـل المخطـوط         [الشيخ في التوبيخ والتنبيه     
آـذلك فـي    ، وهـو    "عـن أبـي المتوآـل     : "الناسخ ، فهو قد رواه عـن ابـن أبـي عاصـم ووقـع عنـده                

الديات والجهاد، وآذا هو في المخطوط من آتاب الجهاد، آمـا أفـادني بـذلك               : المطبوع من آتابيه  
  .١٠٠٥، رقم ١/٣٣٩ ورواه ابن أبي حاتم في العلل ٢١١، رقم)٢٣٣]. (محققه مشكورًا، واهللا أعلم

  .من طريق محمد بن مصفى، وعمرو بن عثمان
  . من طريق عبدالجبار بن عاصم.للوابن أبي حاتم في الموضع السابق من الع

ومن طريقه ابـن الجـوزي فـي التحقيـق          ) ٨/١٨آما في أطراف المسند     (وابن شاهين في األفراد     
  . من طريق داود بن رشيد٢٠٢٨، رقم ٢/٣٨٣

آلهم عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عن خالد بن َمْعَدان، عن أبي المتوآـل، عـن أبـي هريـرة، أن                      
من لقـي اهللا ال يـشرك بـه شـيئًا، وأدى زآـاة مالـه طيبـًا بهـا                    ":  وسلم قال  النبي صلى اهللا عليه   

الـشرك  :  وخمس لـيس لهـن آفـارة       - أو دخل الجنة     –نفسه، محتسبًا، وسمع وأطاع، فله الجنة       
باهللا، وقتل النفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة تقتطـع مـاًال بغيـر                 

  ."حق
بن راهويه، وهشام بن عمار، عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عـن خالـد بـن َمْعـَدان،                   ورواه إسحاق   

  : عن المتوآل، عن أبي هريرة
  .٣٣٦، رقم ١/٣٤٢أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 

وقـع فـي    [، وابن أبي حاتم في العلل       ١١٨٤،  ١١٨٣، رقم   ٢/٢٠٠والطبراني في مسند الشاميين     
  .، ولعل خطأ فيها جميعًا"عن أبي المتوآل: " النسخ الخطيةالمطبوع من العلل، وفي جميع

أبـو المتوآـل    : "، فأجابه بقوله  "عن أبي المتوآل  : "وذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عمن قال         
لما آان هناك اختالف أصـًال، إضـافة إلـى أن روايـة           " عن أبي المتوآل  "فلو آان إسناده هنا     ". أصح

الصواب عند الطبراني، فتأآد وجود الزيادة في نـسخ العلـل، واهللا            هشام بن عمار قد وقعت على       
  .أعلم

وقد رجحت احتمال أن جميع نسخ العلل الموجودة اآلن إنما تنقـل عـن أصـل واحـد، وعـدم وجـود                      
نسخة منها يمكن أن تتخذ أصًال، وذلك في تحقيقـي للقـسم الثالـث مـن علـل ابـن أبـي حـاتم،                        

  .، من طريق هشام بن عمار١٠٠٥م ، رق١/٣٣٩] فليراجع، واهللا أعلم
  .آالهما عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، به. 

  :وتوبع بقية على هذا الوجه
=  
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، عــن أحمــد بــن المعلــى  ١١٨٤، ١١٨٣، رقــم ٢/٢٠٠أخرجــه الطبرانــي فــي مــسند الــشاميين  
  .الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش وبقية، به

  .٢٨٦توفي سنة ) ١٠٨تقريب ال(صدوق : وأحمد بن المعلى: قلت
  .٢٤٥، وتوفي سنة )٧٣٠٣التقريب (صدوق آبر فصار يتلقن:وهشام بن عمار

وعلى هذا فبين وفاته ووفاة أحمد بن المعلى أآثر من أربعين سنة، فاحتمال أن تكون رواية أحمد 
  .عنه إنما آانت حال تغيره وبعد آبره قوي جدًا

اصـة أن ابـن أبـي حـاتم قـد روى هـذا الحـديث عـن أبـي          وعليه ففي ثبوت هذه المتابعة نظر، وخ  
زرعة، عن هشام بن عمار لوحده، وأبو زرعة ثقة ثبت آما هو معلوم، وروايته مقدمـة علـى روايـة             

  .أحمد بن المعلى، واهللا أعلم
ورواه زآريا بن عدي، عن بقية، عن َبِحْير بن سعد، عـن خالـد بـن َمْعـَدان، عـن المتوآـل، أو أبـي                      

  :ن أبي هريرةالمتوآل، ع
فقط، وآان التصحيح من أطـراف      " عن أبي المتوآل  : "جاء في المطبوع من المسند    [أخرجه أحمد   

، وآذا أخرجه عبدالغني من طريق أحمـد، ووقـع عنـده علـى              )٢٥٦ص(المسند، وتعجيل المنفعة    
، عـن   -٧١رقـم   ) ٦٨( ومن طريقه عبدالغني المقدسي في آتاب التوحيد         -٣٦٢،  ٢/٣٦١]. الصواب

  .آريا بن عدي، عن بقية به، على الشكز
  ).٢٠٢٤التقريب (ثقة : وزآريا بن عدي: قلت

المتوآـل، أو أبـو المتوآل،آـذا وقـع     :١٠٠٤،رقم )٢٥٦ص(وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة   
وخمـس لـيس    ": الحـديث، وفيـه   "من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً      ": بالشك، عن أبي هريرة حديث    

ال أدري مـن هـو، وال       : نه خالد بن معدان، وذآره ابن حبان فـي الثقـات، فقـال            ، روى ع  "لهن آفارة 
  .ابن من هو

: وقد أخرج ابن شاهين في آتاب األفراد الحديث الذي له في المسند، فقال          ): أي ابن حجر  (قلت  
عن أبي المتوآل، ولم يشك، ولم أره في آتاب الحاآم أبي أحمد في الكنى، فظن ابـن الجـوزي                   

لمتوآل الناجي المخرج له في الـصحيح، فـاحتج بحديثـه هـذا فـي التحقيـق، فـوهم فـي         أنه أبو ا  
مجهول، : ذلك، وقد جزم البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوآل، اسم ال آنية، وقال أبو حاتم               

  .انتهى. وهذا هو المعتمد
ه اسم ال آنيـة، ففـي   ترجيح أنه المتوآل، وأن " وهذا هو المعتمد  : "إن آان مراد الحافظ قوله    : قلت

 وهـذا  ."المتوآل: "أآثر ممن قال بأنه" أبو المتوآل: "ذلك نظر، حيث تقدم في التخريج أن من قال       
  .يقتضي ترجيح رواياتهم

  . ولعله الصواب."أبو المتوآل أصح: "وهذا ما رجحه أبو زرعة آما تقدم بقوله
 فلعل الحمل في هذا االختالف على ولكن أحد رواته على الوجه اآلخر، وهو ابن راهويه ثقة ثبت،          

  .بقية، إذ الرواة عنه في آل األوجه أقوى منه حاًال
ويؤيد ذلك أنه رواه أيضًا عند اإلمام أحمد على الشك، فتأآد أنه آان يرويه مرة علـى وجـه، ومـرة                     

  .على وجه آخر، ومرة ثالثة بالشك بينهما، واهللا أعلم
 بن سعد، عن خالد بـن معـدان، عـن أبـي بحريـة، عـن            ورواه حيوة بن شريح، عن بقية، عن بحير       

  :معاذ بن جبل
، عن أحمـد بـن محمـد بـن يحيـى بـن              ١١٦١، رقم   ٢/١٨٧أخرجه الطبراني في مسند الشاميين      

  .حمزة، عن حيوة بن شريح، به
  ).١/١٥١الميزان (له مناآير : وأحمد بن محمد، قال عنه الذهبي: قلت

  .لثقات في هذه الرواية، واهللا أعلموعليه فهذا الوجه منكر، حيث خالف ا
 ما عدا الوجه -ومما تقدم يتضح أن بقية قد رواه على عدة أوجه، والرواة عنه في آل هذه األوجه 

 آلهم أقوى منه حاًال، فلعل الحمل في هذا االختالف عليه، فكـان يحـدث بهـا جميعـًا،             -السادس  
  .وهذا يدل على اضطرابه فيها
  .ر بتدليس التسوية،ولم يصرح بالتحديث في أّي منهاوبقية آماهومعلوم مشهو

  :إال أنه قد توبع على الوجه الثاني، تابعه ابن أبي السري
محمـد بـن المتوآـل      : ، عن ابن أبـي الـسري      ٩٢٢٤، رقم   ٨/٣٤٩فقد أخرجه الطبري في تفسيره      

لعلـه  و".بحيـر بـن سـعد    : "، بـدًال مـن    "يحيى بـن سـعيد    : "أثبت محقق الكتاب  [عن بحير بن سعد     
 ، إال أنه استبعده،     - رحمه اهللا    -تصحيف، وقد ذآر هذا االحتمال محقق الكتاب الشيخ أحمد شاآر         

ألنه لم يجد ذآرًا لبحير في شيوخ ابن أبي السري في تهذيب الكمال، وإنمـا وجـد فـي شـيوخه                     
  .يحيى بن سعيد

ن منهجـه حـصر      آمـا هـو معلـوم لـيس مـ          – رحمـه اهللا     –وهذا الكالم ليس بدقيق، فالمزي      : قلت
  .جميع شيوخ الرجل وتالمذته، وإنما اقتصر على من لهم رواية في الكتب الستة

آما أن اتفاق طرق الحديث على رواية بحير، يقوي احتمال أنه هو الذي في إسناد الطبري، واهللا                 
  ].أعلم

  .، عن خالد بن معدان، به
=  

 



  

  

  .٣٨"الزحف
  : عبداهللا بن أنيس رضي اهللا عنه-١١

حدثنا علي بن عبدالرحمن بن المغيرة، حدثنا عبداهللا بن صالح، حدثنا الليـث، عـن هـشام                 
  .ح. بن سعد، عن محمد بن زيد

، حدثنا وهب بن بقية، حـدثنا خالـد بـن عبـداهللا، عـن عبـدالرحمن بـن                   ٣٩وحدثنا ابن سهل  
إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أبي أمامة األنصاري، عن عبـداهللا بـن أنـيس                    

اإلشـراك بـاهللا، وقتـل      : اتقوا الكبائر، فإنهن سبع   ": رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم        
لتي حرَّم اهللا إال بالحق، والزنا، وأآل الربا، وأآل مال اليتـيم، والفـرار مـن الزحـف، وعقـوق                    النفس ا 
  .٤٠"الوالدين
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  ).٦٢٦٣التقريب (صدوق له أوهام آثيرة : ومحمد بن المتوآل
  :له طريق أخرى من رواية أبي رهم عن أبي أيوبو

عـن  .-١/٢١ ومـن طريقـه الـشجري فـي أماليـه            -٣٨٨٦، رقـم    ٤/١٢٩أخرجه الطبراني في الكبيـر      
  .عمرو بن إسحاق الحمصي

  .، عن محمد بن عوف٢٧٢، رقم ٢/٦٤٥وابن أبي عاصم في الجهاد 
 زرعة، عن شريح بـن عبيـد،   آالهما عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن َضْمَضم بن   

  .عن أبي رهم، عن أبي أيوب، نحوه
انظر الجامع في الجـرح     (وإسناده ال بأس به، وإن آان فيه محمد بن إسماعيل، وهو ضعيف             : قلت
، وقيل إنه لم يسمع من أبيه، لكن إحدى طريقي الحديث من رواية محمد بن عوف عنه،                 )٢/٤٥٠

ج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عـدة أحاديـث،        وقد أخر : "وقد قال الحافظ في التهذيب    
  ).٩/٦١التهذيب " (لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل

  :وله طريق أخرى عن أبي أيوب
  .وقد خرجتها بالتفصيل في الذيل عن الكبائر، وإسنادها صحيح لغيره

  .ًا لغيره، واهللا أعلمومما تقدم فلعل الحديث بمجموع الطرق السابقة يكون صحيح
  .، صاحب تاريخ واسط)بحشل(- هو أسلم بن سهل، المعروف ب٣٩
  . صحيح لغيره40

  :وقد روى المؤلف هذا الحديث من طريقين
  :أما الطريق األولى

وعنـه أبـو نعـيم فـي        ٣٤٩، رقـم    ١٤٢ص) القـسم المـتمم    (١٣فقد أخرجها الطبرانـي فـي الكبيـر         
، والطبــري فــي تهــذيب ٥١٩٩، رقــم ٣/٩٣٠ فــي تفــسيره ، ورواه ابــن أبــي حــاتم-٧/٣٢٧الحليــة 
  .من طريق عبداهللا بن صالح. ٣١٧، رقم )مسند علي(اآلثار

، آتـاب  ٥/٢٣٦ وعنـه الترمـذي   –) ١/٤٩٥آما في تفـسير ابـن آثيـر    (وعبد بن حميد في تفسيره  
فـي  وقـع  [، وأحمد في المـسند  ٤/٢٩٦، ورواه لحاآم -٣٠٢٠التفسير، تفسير سورة النساء، رقم  

، وقد نبه على ذلك     ٢/٦٨٣المطبوع من المسند عبداهللا بن يونس، والتصحيح من أطراف المسند           
 ومـن  -٥/٤٩٥]. محققه، وآذا وقع على الصواب في المختارة، وهـو قـد أخرجـه مـن طريـق أحمـد          

، رقـم   )٨٨(، وابـن الجـوزي فـي البـر والـصلة            ٢، رقم   ٩/١٥طريقه الضياء المقدسي في المختارة      
، رقـم   ٢/٣٤٦، ورواه ابـن أبـي شـيبة فـي مـسنده             -٥٢،  ٣٣/٥١مزي في تهذيب الكمال     ، وال ١٠٦
، ٤/٨٠ وعنه ابن أبي عاصم في اآلحـاد والمثـاني         -) بمتنه األخير اآلتي   (٧/٥، وفي المصنف    ٨٥٠
، والخرائطـي فـي مـساوئ       ٨٩٣، رقم   ٢/٣٤٨، ورواه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار        -٢٠٣٦رقم  

 آمـا   –، وابن المنذر في تفسيره، وعبد بن حميد فـي تفـسيره             )تنه األخير بم (١٢٤األخالق، رقم   
  . آلهم من طريق يونس بن محمد المؤدب-) ب/١٣٠ق (في هامش تفسير ابن أبي حاتم 

 وعنه  -٣٢٦١ رقم   ٤/١٥٠،وفي األوسط ٣٤٩،رقم  ١٤٢ص)القسم المتمم (١٣والطبراني في الكبير    
  .ب ابن يحيى من طريق شعي.-٧/٣٢٧أبو نعيم في الحلية 

عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد ) عبداهللا بن صالح، ويونس، وشعيب     (آلهم  
  .بن زيد، عن أبي أمامة، عن عبداهللا بن أنيس

 وعقــوق الوالــدين، واليمــين - عــز وجــل –أآبــر الكبــائر اإلشــراك بــاهللا ": وجــاء متنــه عنــد أآثــرهم
لف أحـٌد وإن آـان علـى مثـل جنـاح البعوضـة إال آانـت         الغموس، وأيم اهللا الذي نفسي بيده ال يح       

  ."نكتة في قلبه إلى يوم القيامة
وأبو أمامة األنصاري، هو ابن ثعلبة، وال نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى اهللا    : وقال الترمذي 

  .عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب
  .فقه الذهبي ووا.هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه: وقال الحاآم

ال يروى هذا الحديث عن عبداهللا بن أنيس إال بهذا اإلسناد، تفـرد بـه               : وقال الطبراني في األوسط   
  .الليث

غريب من حديث الليث وهشام، وما رواه عن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بهـذا       : وقال أبو نعيم  
  .أنيس] ساقطة من الحلية، والبد منها ليستقيم الكالم] [ابن[اللفظ إال 

=  

 



  

  

  .تم بحمد اهللا ومنه
  فهرس المصادر والمراجع

  :المصادر المخطوطة: أوًال
علي بن أحمد، رواية أبي الحسن العالف الحاجب عنـه،          :  حديث أبي الحسن الحمامي    -١

  ).١٥٥-١٤٦ (٧٢٣٦، مصورة عندي عن مصورة جامعة اإلمام، رقم الجزء الخامس

                                                                                                                                                          
= 

  :أما الطريق الثانية
  :فقد اختلف على وهب بن بقية فيها على ثالثة أوجه

فرواه أسلم بن سهل، عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبـداهللا، عـن عبـدالرحمن ابـن إسـحاق،                     
  :عن محمد بن زيد، عن أبي أمامة األنصاري، عن عبداهللا بن أنيس

 عـن أسـلم بـن      - ٣، رقم   ٩/١٦مختارة   ومن طريقه الضياء المقدسي في ال      –أخرجه المصنف هنا    
  .سهل، عن وهب بن بقية، به

: وأسلم بن سهل، هو الواسطي، الراجح أنه ثقة ثبت فقد وثقه غيـر واحـد، قـال الـسلفي                  : قلت
ثقة إمام ثبت جامع، يصلح للـصحيح، جمـع تـاريخ الواسـطيين،     : سألت خميسًا الحوزي عنه فقال  

آـان مـن آبـار الحفـاظ        : وقـال أبـو نعـيم     . لحفظ واالتقان وضبط أسماءهم، فكان ال مزيد عليه في ا       
  .آان مشهورًا بالحفظ: وقال ابن المنادى. العلماء

  .لينه أبو الحسن الدارقطني: وأورده الذهبي في المغني، وفي الميزان، وقال
): ٦٤(وآالم الدارقطني لـيس صـريح فـي ذلـك، قـال الـدراقطني فـي سـؤاالت الحـاآم لـه                : قلت

  ."تكلموا فيه"
وعليه فالراجح أنه ثقة ثبت، ولم يذآر الدارقطني من الذي تكلم فيه، لنـرى هـل هـو ممـن يعتبـر               

  .قوله أم ال، آما إن الجرح غير مفسر، واهللا أعلم
، لسان الميزان   ١٣/٥٥٣، سير النبالء    ١/٢١١، الميزان   ١/١٢٦انظر لما سبق المغني في الضعفاء       

١/٣٨٨.[  
 بقية، حدثنا خالد بن عبداهللا، عن عبدالرحمن بن إسـحاق، عـن             ورواه أآثر من ثقة، عن وهب بن      

  :محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عبداهللا ابن أبي أمامة، عن عبداهللا بن أنيس
، وابن األثيـر فـي أسـد        ٤، رقم   ٩/١٧، والضياء في المختارة     ٥٥٦٣، رقم   ١٢/٣٧٤أخرجه ابن حبان    

  .يمن طريق أبي يعلى الموصل. ٣/١٢٠الغابة 
وقد زاد محقق الكتاب اسم أبي أمامة بـين عبـداهللا بـن أبـي أمامـة، وبـين           [والطبراني في الكبير    

عبداهللا بن أنيس، وال أدري ما مستنده في ذلك، وقد أخرجه الضياء مـن طريـق الطبرانـي ولـيس                    
م ، رقـ  ٩/١٧ ومن طريقه الضياء في المختارة       -٣٥٠، رقم   ١٣/٤١٢القسم المتتم للجزء    !]. فيه ذلك 

  . عن محمود بن محمد الواسطي-٥
وقـع عنـد ابـن أبـي عاصـم فـي هـذا         [٢٠٣٥، رقـم  ٤/٨٠وابن أبـي عاصـم فـي اآلحـاد والمثـاني        

آلهـم عـن    .٢٥٥٦، رقم   ٥/٢٠، وفي   ]، آما في الموضع الثاني    "وهب: "، وصوابه "وهبان: "الموضع
  .وهب بن بقية، به

  .نثقتان ثبتان معروفا: وأبو يعلى، وابن أبي عاصم: قلت
الـسير  (الحـافظ المفيـد العـالم، وآـان مـن بقايـا الحفـاظ ببلـده                 : ومحمود الواسطي قال الـذهبي    

١٤/٢٤٢.(  
ورواه البغوي، وإبراهيم بن إسحاق، عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبداهللا، عن عبدالرحمن بـن       

داهللا بـن  إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبداهللا بن أبي أمامة األنصاري، عن أبي أمامة، عن عبـ            
  :أنيس

  .)٣٧٠ق (أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
  .، عن إبراهيم بن إسحاق)أ،ب/١١٤ق(وأبو يعقوب الكاتب في المناهي 
  .آالهما عن وهب بن بقية، به

  .،من رواية عبدالرحمن بن إسحاق، به٤/٢٧٥وذآره المزي في تحفة األشراف
  ".ي أمامة عبداهللا بن أب: " فزاد فيه: وقال المزي

  .والبغوي ثقة حافظ معروف: قلت
  ).١٣/٤٨٩السير (وإبراهيم بن إسحاق، لعله السراج، وهو ثقة 

  .ولعل الوجه الثاني أرجح عن وهب،حيث رواه األآثر آذلك، مع ثقتهم:قلت
إالإنه يمكن القول بأن الوجهين األول والثالث محفوظان عن وهب، إذ الرواة ف يهمـا ثقـات، ولعـل                   

، والـرواة   )٣٨٠٠التقريـب   (في هذا االختالف على عبدالرحمن بـن إسـحاق، وهـو صـدوق              الحمل  
  .دونه في آل األوجه أوثق منه، واهللا أعلم

ولكن الوجه األول أرجح عمومًا، حيث توبع عبدالرحمن بن إسحاق، تابعه هـشام بـن سـعد، آمـا                   
  .تقدم في تخريج الطريق األولى، واهللا أعلم

صـدوق  :  صحيح لغيره، فعبدالرحمن، تقدم أنه صدوق، وهـشام بـن سـعد   وإسناده من هذا الوجه 
 .صحابي جليل: وأبو أمامة). ٥٨٩٤التقريب (له أوهام 

 



  

  

محمد بن عبدالواحد، مـصورة عنـدي عـن نـسخة           : الذيل على الكبائر، للضياء المقدسي    -٢
  ).٥ -١ (٨١الظاهرية، مجموع رقم 

أبي القاسم عبـداهللا بـن محمـد، مـصورة عنـدي، عـن نـسخة                :  معجم الصحابة، للبغوي   -٣
  .باطالخزانة العامة بالر

 المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير منهـا، ألبـي يعقـوب محمـد بـن إسـحاق الكاتـب،              -٤
  ).٢٠٣-١( عام ٤٥٨٥مصورة عندي عن نسخة الظاهرية، رقم 

  :المصادر المطبوعة: ثانيًا
باسـم  . ، تحقيـق د   )٢٨٧ت  ( اآلحاد والمثاني،البن أبي عاصم، أبي بكر أحمـد بـن عمـرو            -١

  .م١٩٩١ –ه ١٤١١ة، الرياض، الطبعة األولىالجوابرة، دار الراي
، تحقيــق عبــدالملك بــن )٤٦٣ت( األحاديــث المختــارة، للحــافظ ضــياء الــدين المقدســي -٢

  .ه١٤١١دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة األولى 
، ترتيـب عـالء الـدين علـي بـن بلبـان       )ه٣٥٤ت( اإلحسان في تقريب صـحيح ابـن حبـان      -٣
  .ه١٤٠٨، تحقيق شعيب األرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى )٧٣٩ت(ي الفارس

، مراجعـة صـدقي محمـد       )٣٧٠ت  ( أحكام القرآن، ألبـي بكـر أحمـد بـن علـي الجـصاص                -٤
  .ه١٤١٤جميل، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

ه فـضل اهللا    ، مـع شـرح    )ه٢٥٦ت( األدب المفرد، لإلمام البخـاري، محّمـد بـن إسـماعيل             -٥
  .ه١٣٨٨الصمد، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، تحقيـق بـدر     )ه٣٦٠ت( آتاب األربعين حديثًا، ألبـي بكـر اآلجـري، محمـد بـن الحـسين                 -٦
  .ه١٤٠٨البدر، مكتبة المعال، الكويت، الطبعة األولى 

، تحقيـق   )ه٦٧٦ت(أبـي زآريـا يحيـى بـن شـرف           :  إرشاد طالب الحقائق، لإلمام النووي     -٧
  .ه١٤٠٨عبدالباري السلفي، مكتبة اإليمان، المدينة النبوية، الطبعة األولى 

طه . ، تحقيق د )ه٤٦٣ت( االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يوسف بن عبدالبر           -٨
  .ه١٣٩٧الزيني، مطبوع بهامش اإلصابة، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األولى 

تـصوير دار إحيـاء     ) ه٦٣٠ت(غابة في معرفة الـصحابة، لإلمـام ابـن األثيـر الجـزري               أسد ال  -٩
  .التراث العربي، بيروت

.  اإلصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقالني، أحمد بـن علـي، تحقيـق د                -١٠
  .ه١٣٩٧طه الزيني، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األولى 

، تحقيــق )ه٣٩٩ت(بــن أبــي زمنــين، محمــد بــن عبــداهللا األندلــسي  أصــول الــسنة، ال-١١
  .ه١٤١٥عبداهللا البخاري، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، الطبعة األولى 

 إطراف المـسند المعتلـي بـأطراف المـسند الحنبلـي، للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني                    -١٢
  .ه١٤١٤كلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى ، تحقيق زهير الناصر، دار ابن آثير، ودار ال)ه٨٥٢ت(

، )ه٤٥٨ت( االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، لإلمام البيهقي، أحمـد بـن الحـسين             -١٣
  .ه١٤٠٥تعليق آمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 

لجبرين، عبداهللا ا. ، تحقيق د)ه٣١٨ت(أبي بكر محمد بن إبراهيم   :  اإلقناع، البن المنذر   -١٤
  .ه١٤٠٨مطابع الفرزدق، الطبعة األولى 

، تحقيــق عــادل العــزازي، دار )ه٤٣٠ت(عبــدالملك بــن محمــد : األمــالي، البــن بــشران-١٥
  .ه١٤١٨الوطن، الرياض، الطبعة األولى 

األمالي، لإلمـام يحيـى بـن الحـسين الـشجري، ترتيـب محمـد بـن أحمـد العبـشمي،                     -١٦
  .بعمطبعة الفجالة، مصر، بدون سنة ط

، تعليق عبداهللا البـارودي     )ه٥٦٢ت( األنساب، لإلمام السمعاني، عبدالكريم بن محمد        -١٧
  .م١٩٨٨ – ١٤٠٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

ــده  -١٨ ــن من ــاب اإليمــان، للحــافظ اب ــن إســحاق  :  آت علــي . ، تحقيــق د)٣٩٥ت(محمــد ب
  .ه١٤٠١نبوية، الطبعة األولى، الفقيهي، مطبوعات الجامعة اإلسالمية، المدينة ال

، تحقيـق   )ه٢٩٢ت(، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمـرو البـزار           )مسند البزار ( البحر الزخار    -١٩
، ه١٤٠٩محفوظ السلفي، مؤسسة علوم القـرآن، بيـروت، الطبعـة األولـى، بـدء فـي طبعـه عـام                     

  .وصدر منه حتى اآلن تسعة أجزاء، ولم يكتمل بعد
، تحقيـق  )ه٥٩٧ت(، البن الجوزي، أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن علـي             آتاب البر والصلة   -٢٠

  .ه١٤١٣عادل عبدالموجود، علي معوض، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األولى 
، تحقيـق   )ه٨٠٧ت  ( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين الهيثمـي             -٢١

  .ه١٤١٣ النبوية، الطبعة األولى حسين الباآري، مطبوعات مرآز خدمة السنة، المدينة. د
سـهيل  . ، تحقيق د  )ه٦٦٠ت(عمر بن أحمد    :  بغية الطلب في تاريخ حلب، البن العديم       -٢٢

  .زآار، دار الفكر، بيروت، لبنان، لم تذآر سنة الطبع
ــن القطــان الفاســي     -٢٣ ــاب األحكــام، للحــافظ اب ــواقعين فــي آت ــوهم واإليهــام ال ــان ال  بي

  .ه١٤١٨ين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى الحس. تحقيق د) ه٦٢٨ت(
أحمـد نـور سـيف، مرآـز البحـث          . ، تحقيـق د   )ه٢٣٣ت( التاريخ، لإلمام يحيى بن معين       -٢٤

  .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، الطبعة األولى 
ير دار الكتـاب  ، تـصو )ه٤٦٣ت( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابـت    -٢٥

 



  

  

  .العربي، بيروت
 تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزآين، تعريب محمود حجازي، طبعة جامعة اإلمام محمـد              -٢٦

  .م١٩٨٧ه ١٤٠٣بن سعود اإلسالمية، الرياض، 
، بعنايــة محمــد )ه٤٢٧ت( تــاريخ جرجــان، ألبــي القاســم حمــزة بــن يوســف الــسهمي-٢٧

  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧طبعة الرابعة عبدالمعيد خان، عالم الكتب، بيروت، ال
، تحقيـق عمـرو     )ه٥٧١ت(علـي بـن الحـسن الـشافعي         : تاريخ دمشق، البـن عـساآر      -٢٨

  .ه١٤١٥غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 
، تــصوير دار الكتــب )ه٢٥٦ت( التــاريخ الكبيــر، لإلمــام البخــاري، محمــد بــن إســماعيل  -٢٩

  .العلمية، بيروت
، )ه٧٤٢ت(يوسـف بـن عبـدالرحمن       : األشراف بمعرفة األطـراف، للحـافظ المـزي        تحفة   -٣٠

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣تحقيق عبدالصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية 
، تحقيــق مــسعد )ه٥٩٧ت( التحقيــق فــي أحاديــث الخــالف، ألبــي الفــرج ابــن الجــوزي-٣١

  .ه١٤١٥األولى السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
، تحقيق عزيز   )ه٦٢٣ت( التدوين في أخبار قزوين، لإلمام عبدالكريم بن محمد الرافعي           -٣٢

  .ه١٤٠٤اهللا العطاردي، مطبعة العزيزية، حيدر آباد، الطبعة األولى 
، تحقيــق )ه٦٥٦ت( الترغيـب والترهيــب، للحـافظ عبــدالعظيم بــن عبـدالقوي المنــذري    -٣٣

  .ه١٤٠٥لعصرية، بيروت مصطفى عمارة، المكتبة ا
، )ه٥٣٥ت( الترغيب والترهيب، لإلمام إسماعيل بـن محمـد األصـبهاني، قـوام الـسنة                -٣٤

  .تحقيق محمد زغلول، ومحمود زايد، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة
، )ه٨٥٢ت( تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني                -٣٥

  .ه١٣٨٦ هاشم المدني، دار المحاسن للطباعة، تحقيق عبداهللا
، تحقيــق ســعيد القزقــي، )ه٨٥٢ت(تغليــق التعليــق، للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني  -٣٦

  .ه١٤٠٥المكتب اإلسالمي، بيروت، دار عمار، األردن، الطبعة األولى 
يق ، تحق)ه٥١٦ت(، لإلمام الحسين بن مسعود البغوي )معالم التنزيل( تفسير البغوي -٣٧

  .ه١٤٠٧خالد العك ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 
، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري       )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ( تفسير الطبري    -٣٨

  .، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر)ه٣١٠ت(
بن جرير الطبري   ، ألبي جعفر محمد     )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ( تفسير الطبري    -٣٩

  .، تحقيق محمود شاآر، أحمد شاآر، دار المعارف، مصر)ه٣١٠ت(
قدم له يوسف مرعشلي، ) ه٧٤٧ت( تفسير القرآن العظيم، للحافظ إسماعيل بن آثير -٤٠

  .ه١٤٠٧دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 
لطيب،مكتبـة  تحقيـق أسـعد ا    ) ه٣٢٧ت( تفسير القرآن العظيم، البن أبي حاتم الـرازي          -٤١

  .ه١٤١٧نزار الباز،مكة المكرمة،الرياض،الطبعة األولى،
، تحقيـق محمـد عوامـة، دار        )ه٨٥٢ت( تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجـر العـسقالني          -٤٢

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الرشيد، سوريا، الطبعة األولى 
م بـن   عبـدالرحي :  التقييد واإليضاح لمـا أطلـق وأغلـق مـن آتـاب ابـن الـصالح، للعراقـي                  -٤٣
  .ه١٤١١، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى )ه٨٠٦ت(الحسين 
، تحقيـق   )ه٤٦٣ت(، للخطيب البغدادي، أحمد بن علـي         تلخيص المتشابه في الرسم    -٤٤

  .م١٩٨٥سكينة الشهابي، دار طالس للترجمة، دمشق، الطبعة األولى 
حافظ أبي عمر بن عبدالبر القرطبـي        التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، لل        -٤٥

  .، تحقيق سعيد اعراب وآخرين، طبعة وزارة األوقاف المغربية)ه٤٦٣ت(
أحمـد بـن إبـراهيم الدمـشقي        :  تنبيه الغـافلين عـن أعمـال الجـاهلين، البـن النحـاس             -٤٦

  .، طبع على نفقة مريم الدعيج، مطابع الرياض، شارع المرقب)ه٨١٤ت(
، تحقيــق محمــود شــاآر، )ه٣١٠ت(محمــد بــن جعفــر : ام الطبــري تهــذيب اآلثــار، لإلمــ-٤٧

  .مطبعة المدني، مصر
، مـصورة عـن طبعـة دائـرة         )ه٨٥٢ت( تهذيب التهذيب، للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني            -٤٨

  .المعارف العثمانية، الهند
، تحقيـق  )ه٨٤٢ت(يوسف بـن عبـدالرحمن   :  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي  -٤٩

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولىبشار عواد، 
) ه٣٦٩ت(عبــداهللا بــن محمــد بــن حيــان :  التــوبيخ والتنبيــه، ألبــي الــشيخ األصــبهاني-٥٠

  .ه١٤٠٨تحقيق أبي األشبال حسين المندوه، مكتبة التوعية اإلسالمية، مصر، الطبعة األولى 
، تحقيـق محمـد   )ه٦٦٠ت( التوحيد هللا عز وجل، لعبدالغني بـن عبدالواحـد المقدسـي     -٥١

  .ه١٤١٨النابلسي، عبداألآرم السقا، دار السقا، دمشق، الطبعة األولى 
  .تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، انظر* 
، تحقيـق أبـي األشـبال    )ه٤٦٣ت( جامع بيان العلـم وفـضله، البـن عبـدالبر األندلـسي             -٥٢

  .ه١٤١٥ولى الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األ
تحقيـق  ) ه٧٧٤ت( جامع المـسانيد والـسنن، للحـافظ ابـن آثيـر، إسـماعيل بـن عمـر                   -٥٣

 



  

  

  .ه١٤١٥عبدالمعطي قلعجي، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 
 الجامع في الجرح والتعديل، جمع وترتيب أبي المعاطي النوري وآخرين، عـالم الكتـب،               -٥٤

  .ه١٤١٢بيروت، الطبعة األولى 
، تحقيــق )ه٣٢٧ت(لجــرح والتعــديل، لإلمــام عبــدالرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي         ا-٥٥

  .ه١٣٧٢عبدالرحمن المعلمي، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة األولى 
، تحقيـق رفعـت     )ه٣١٧ت(، ألبـي القاسـم البغـوي        )حديث علي بن الجعـد    ( الجعديات   -٥٦

  .ه١٤١٥األولى فوزي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 
مـساعد  . ، تحقيـق د   )ه٢٨٧ت(أحمـد بـن عمـر النبيـل         :  آتاب الجهاد، البن أبي عاصم     -٥٧

  .ه١٤٠٩الراشد الحميد، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، 
، تحقيـق   )ه٧٥١ت(محمد بن أبي بكر     :  الجواب الكافي عن الدواء الشافي، البن القيم       -٥٨

  .ه١٤٠٧اض، الطبعة األولى سعيد اللحام، مكتبة المعارف، الري
، تحقيـق   )ه٥٩٧ت( الحدائق في علـم الحـديث والزهـديات، ألبـي الفـرج ابـن الجـوزي                  -٥٩

  .ه١٤٠٨مصطفى السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
، دار الكتـاب    )ه٤٣٠ت( حلية األولياء، للحافظ أبي نعيم االصـبهاني، أحمـد بـن عبـداهللا               -٦٠

  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ت، الطبعة الرابعة العربي، بيرو
، دار الفكـر،    )ه٩١١ت( الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لإلمام جالل الدين السيوطي           -٦١

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣بيروت، الطبعة األولى 
، الــدار العلميـة، الهنــد،  )ه٤٣٠ت( ذآـر أخبــار إصـبهان، للحــافظ أبـي نعــيم األصـبهاني     -٦٢

  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥الطبعة الثانية 
أبي العباس أحمـد بـن محمـد المكـي          :  الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر الهيثمي       -٦٣

  .ه١٤١٧، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الطبعة األولى )٩٧٤ت(
، تحقيـق  )ه٢٧٩ت( سنن الترمذي، لإلمام أبي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي           -٦٤

  .ه١٣٩٥لحلبي، مصر، الطبعة الثانية أحمد شاآر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي ا
، تحقيـق   )ه٣٨٥ت( سنن الدارقطني، لإلمام أبي الحسن علـي بـن عمـر الـدارقطني               -٦٥

  .عبداهللا هاشم المدني، حديث أآادمي، فيصل آباد، باآستان
، تحقيـق عبـداهللا     )ه٢٥٥ت( سنن الدارمي، لإلمـام عبـداهللا بـن عبـدالرحمن الـدارمي              -٦٦

  .م١٩٦٦ –ه ١٣٨٦لمحاسن للطباعة، القاهرة هاشم المدني، دار ا
، تحقيق محمد فـؤاد     )ه٢٧٥ت( سنن ابن ماجه، ألبي عبداهللا محمد بن يزيد القزويني           -٦٧

  .عبدالباقي، المكتبة اإلسالمية، استانبول
تحقيـق عـزت    ) ه٢٧٥ت( سنن أبـي داود،لإلمـام سـليمان بـن األشـعث السجـستاني             -٦٨

  .ه١٣٩١مص، الطبعة األولى الدعاس، نشر محمد علي السيد، ح
، تحقيـق عبـدالمعطي     )ه٤٥٨ت(أحمد بن الحسين    :  السنن الصغرى، لإلمام البيهقي    -٦٩

  .م١٩٨٩ –ه ١٤١٠قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، باآستان، الطبعة األولى 
  . السنن الكبرى، لإلمام البيهقي، مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت-٧٠
، تحقيــق عبــدالغفار )ه٣٠٣ت(الــسنن الكبــرى، لإلمــام النــسائي، أحمــد بــن شــعيب  -٧١

  .ه١٤١١البنداري، وسيد آسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
باعتناء عبـدالفتاح أبـو     ) ه٣٠٣ت(، لإلمام النسائي    )المجتبى( سنن النسائي الصغرى     -٧٢

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦عة الثانية غدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطب
، تحقيق شعيب األرنأوط )ه٧٤٨ت( سير أعالم النبالء، لإلمام الذهبي، محمد بن أحمد -٧٣

  .وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى
، تحقيق محمـود  )ه١٠٨٩ت( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد الحنبلي      -٧٤

  .ه١٤٠٦، الطبعة األولى األرنأوط، دار ابن آثير، دمشق
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألبي القاسم هبة اهللا بـن الحـسن الطبـري        -٧٥
  .ه١٤١٥، تحقيق أحمد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، )ه٤١٨ت(الاللكائي 
 ، تحقيق شعيب األرنـأوط،    )ه٥١٦ت( شرح السنة، لإلمام الحسين بن مسعود البغوي         -٧٦

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 
، تحقيق شـعيب    )ه٣٢١ت( شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد           -٧٧

  .ه١٤٠٨األرنأوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
د ، تحقيق محمـد الـسعي  )ه٤٥٨ت( شعب اإليمان، لإلمام البيهقي، أحمد بن الحسين   -٧٨

  .ه١٤١٠زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .فتح الباري:  صحيح البخاري، المطبوع مع فتح الباري، انظر-٧٩
، تحقيـق  )ه٣١١ت( صحيح ابن خزيمة، لإلمام أبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة         -٨٠

  .ه١٤٠١محمد مصطفى األعظمي،المكتب اإلسالمي،الطبعة الثانية.د
، تحقيـق محمـد فـؤاد    )ه٢٦١ت(ح مسلم، لإلمام مسلم بن الحجاج النيـسابوري   صحي -٨١

  .م١٩٥٥ –ه ١٣٧٤عبدالباقي، المكتبة اإلسالمية، استانبول، الطبعة األولى 
، تحقيـق عبـدالمعطي     )ه٣٢٢ت( الضعفاء الكبير، ألبي جعفر محمد بن عمرو العقيلـي           -٨٢

  .ه١٤٠٤لى قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األو

 



  

  

، تحقيــق ســكينة )ه٣٠١ت(أحمــد بــن هــارون :  طبقــات األســماء المفــردة، للبرديجــي-٨٣
  .م١٩٨٧الشهابي، دار طالس للدراسات والترجمة، دمشق، الطبعة األولى 

، تحقيــق عبــدالغفور )٣٦٩ت( طبقــات المحــدثين بأصــبهان، ألبــي الــشيخ األصــبهاني  -٨٤
  .ه١٤٠٨عة األولى البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطب

، دار المعرفـة،  )ه٣٢٧ت( علل الحديث، البن أبي حاتم الرازي، عبـدالرحمن بـن محمـد        -٨٥
  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥بيروت 

، تحقيـق وصـي اهللا عبـاس،        )ه٢٤١ت( العلل ومعرفة الرجال، لإلمـام أحمـد بـن حنبـل             -٨٦
  .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 

. ، تحقيـق د   )ه٢٨٥ت(الحـديث، ألبـي إسـحاق الحربـي، إبـراهيم بـن إسـحاق                غريب   -٨٧
  .ه١٤٠٥سليمان العايد، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

حلمـي  . ، تحقيـق د   )ه٣٥٤ت( الغيالنيات،ألبي بكر محمد بن عبـداهللا الـشافعي البـزاز            -٨٨
  .ه١٤١٨األولى آامل أسعد، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة 

، جمــع وترتيــب )ه٧٢٨ت(أحمــد بــن عبــدالحليم : الفتاوى،لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة-٨٩
  .عبدالرحمن بن قاسم، توزيع الرئاسة العامة لإلفتاء، الرياض

، تحقيـق محـب الـدين الخطيـب،         )ه٨٥٢ت( فتح الباري، للحافظ ابن حجر العـسقالني         -٩٠
  .ه١٤٠٠انية المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الث

ــة الحــديث، للــسخاوي  -٩١ ــدالرحمن  :  فــتح المغيث،شــرح ألفي ــن عب ، )ه٩٠٢ت(محمــد ب
  .ه١٣٨٨تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، الطبعة الثانية 

محمد مطـر   . ، تحقيق د  )ه٤٦٣ت( الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي         -٩٢
  .ه١٤١٨ الهجرة للنشر والتوزيع، الثقبة، الطبعة األولى الزهراني، دار
) ه٥٦٥ت(ألبي بكرعبداهللا بـن محمـد بـن النقـور           )مشيخة ابن النقور  ( الفوائد الحسان    -٩٣

  .ه١٤١٨تحقيق مسعد السعدني، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى 
) ه٤٦٨ت(ن محمـد المهروانـي      ، ألبي القاسم يوسف ب    )المهروانيات( الفوائد المنتخبة    -٩٤

تخريج الخطيب البغدادي، تحقيق خليل العربي، مكتبة التوعية اإلسـالمية، مـصر، الطبعـة األولـى                
  .ه١٤١٥

، تحقيـق محيـي الـدين مـستو، دار         )ه٧٤٨ت(محمد بن أحمـد     :  آتاب الكبائر، للذهبي   -٩٥
  .ه١٤٠٥ابن آثير، دمشق، الطبعة الثانية، 

، تحقيـق  )ه٨٠٧ت(ئد البزار، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمـي         آشف األستار عن زوا    -٩٦
  .ه١٤٠٥حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

، مـصورة عـن     )ه٤٦٢ت(أحمـد بـن علـي       :  الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي      -٩٧
  .الطبعة الهندية، المكتبة العلمية، المدينة النبوية

مــصورة عــن طبعــة دائــرة ) ه٨٥٢ت(الميــزان، للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني   لــسان -٩٨
  .المعارف النظامية بالهند، تصويرمؤسسة األعلمي، بيروت

، تحقيق عبدالقـدوس  )ه٨٠٧ت( مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ الهيثمي   -٩٩
  .ه١٤١٣نذير، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

، دار الكتاب )ه٨٠٧ت(د ومنبع الفوائد، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي  مجمع الزوائ-١٠٠
  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 

ــزي    -١٠١ ــواعي، للرامهرم ــراوي وال ــين ال ــل ب ــدث الفاص ــدالرحمن   :  المح ــن عب ــسن ب الح
  .ه١٤٠٤، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، الطبعة الثالثة )ه٣٦٠ت(

، تحقيـق أحمـد   )ه٤٥٦ت(أبي محمد علي بـن أحمـد   :لمحلى، البن حزم األندلسي   ا -١٠٢
  .شاآر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت

محمـد ضـياء    . ، تحقيـق د   )ه٤٥٨ت( المدخل إلـى الـسنن الكبـرى، لإلمـام البيهقـي             -١٠٣
  .الرحمن األعظمي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت، لم تذآر سنة الطبع

، تحقيــق شــكر اهللا قوجــاني، )ه٣٢٧ت(المراســيل، البــن أبــي حــاتم الــرازي   آتــاب -١٠٤
  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

ــدالهادي       -١٠٥ ــن عبـ ــف بـ ــام يوسـ ــه إال اهللا، لإلمـ ــضل ال إلـ ــد وفـ ــي التوحيـ ــسألة فـ  مـ
  .ه١٤١٦،تحقيق عبدالهادي منصور،دار البشائر اإلسالمية،الطبعة األولى)ه٩٠٩ت(

،جمـع أبـي نعـيم األصـبهاني        )ه١٢٩ت( مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب         -١٠٦
  .ه١٤١٣، تحقيق محمد المصري، مطابع ابن تيمية، القاهرة، الطبعة األولى )ه٤٣٠(

، تحقيق )ه٣٢٧ت( مساوئ األخالق ومذمومها، للخرائطي، محمد بن جعفر السامري-١٠٧
  .، لم تذآر سنة الطبعمجدي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة

، تحقيـق محمـد     )ه٤٣٠ت( المستخرج على صـحيح مـسلم، ألبـي نعـيم األصـبهاني            -١٠٨
  .ه١٤١٧حسن الشافعي، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة األولى، 

 المستخرج على صحيح مـسلم، ألبـي عوانـة، المطبـوع باسـم مـسند أبـي عوانـة،                    -١٠٩
  .الكتب، مصرمصورة عن الطبعة الهندية، تصوير دار 

، )ه٤٠٥ت( المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاآم النيــسابوري، محمــد بــن عبــداهللا -١١٠
  .مصورة عن الطبعة الهندية، دار المعرفة، بيروت

 



  

  

، تـصوير دار الفكـر   )ه٢٤١ت( مسند اإلمام أحمد، لإلمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني        -١١١
  .العربي، بيروت
مــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيب األرنــاؤوط وآخــرين،   مــسند اإلمــام أحمــد، لإلمــام أح-١١٢

  .ه١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
. ، تحقيق د)ه٢٣٨ت( مسند إسحاق بن راهويه، لإلمام إسحاق بن إبراهيم المروزي       -١١٣

  .ه١٤١٢عبدالغفور البلوشي، مكتبة اإليمان، المدينة النبوية، الطبعة األولى 
، تـصوير دار المعرفـة،   )ه٢٠٤ت(طيالسي، لإلمام سليمان بن داود   مسند أبي داود ال    -١١٤

  .بيروت
، تحقيـق   )ه٢٣٥ت( مسند ابن أبي شيبة، ألبي بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة              -١١٥

  .ه١٤١٨عادل العزازي، أحمد المزيدي، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى 
  .سلم مسند أبي عوانة، انظر المستخرج على صحيح م-١١٦
، تحقيـق   )ه٣٠٧ت( مسند أبي يعلى الموصـلي، لإلمـام أحمـد بـن علـي الموصـلي                 -١١٧

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤حسين سليم أسد، دار المأمون، دمشق، الطبعة األولى 
محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا،     . ، تحقيـق د   )ه٣٣٥ت(الهيثم بن آليب    :  مسند الشاشي  -١١٨

  .ه١٤١٠عة األولى مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الطب
، تحقيـق  )ه٣٦٠ت( مسند الـشاميين، ألبـي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي               -١١٩

  .م١٩٨٩ –ه ١٤٠٩حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة األولى
  .شرح مشكل اآلثار:  مشكل اآلثار، انظر-١٢٠
ــرازي  -١٢١ ــاب ال ــن الحط ــشيخة اب ــد  :  م ــن أحم ــد ب ــي )ه٥٢٥ت(محم ــاء أب ــاهر ، بانتق  ط

  .ه١٤١٥السلفي،تحقيق الشريف حاتم العوني،دار الهجرة،الثقبة،الطبعة األولى
، تحقيــق مختــار )ه٢٣٥ت( المــصنف، ألبــي بكــر عبــداهللا بــن محمــد بــن أبــي شــيبة  -١٢٢

  .م١٩٨١ –ه ١٤٠١الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة األولى 
، تحقيــق حبيــب الــرحمن   )ه٢١١ت( المــصنف، لعبــدالرازق بــن همــام الــصنعاني     -١٢٣

  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 
، )ه٨٥٢ت( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابـن حجـر العـسقالني              -١٢٤

، تحقيـق غنـيم عبـاس، ياسـر إبـراهيم، دار الـوطن، الريـاض، الطبعـة األولـى                    )النسخة المسندة (
  .ه١٤١٨

، تحقيـق محمـود     )ه٣٦٠ت( المعجم األوسط، لإلمـام الطبرانـي، سـليمان بـن أحمـد              -١٢٥
  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥الطحان،مكتبة المعارف،الرياض، الطبعة األولى 

، تحقيـق فريـد الجنـدي، دار        )ه٦٢٦ت( معجم البلـدان، ليـاقوت بـن عبـداهللا الحمـوي             -١٢٦
  .ه١٤١٠الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

، تحقيـق   )ه٣٥١ت(أبـي الحـسين عبـدالباقي بـن قـانع           : جم الصحابة، البـن قـانع      مع -١٢٧
  .ه١٤١٨صالح المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة النبوية، الطبعة األولى 

، تحقيــق حمــدي )ه٣٦٠ت( المعجــم الكبيــر، للحــافظ الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد -١٢٨
  .السلفي، الطبعة الثانية

، تحقيـق محمـد   )ه٤٣٠ت(ابة، ألبي نعيم األصبهاني، أحمد بـن عبـداهللا      معرفة الصح  -١٢٩
  .ه١٤٠٨راضي عثمان، مكتبة الدار بالمدينة ومكتبة الحرمين بالرياض، الطبعة األولى 

،تحقيــق )ه٤٠٥ت(محمــد بــن عبــداهللا :  معرفــة علــوم الحــديث، للحــاآم النيــسابوري-١٣٠
  .ه١٣٩٧ة، الطبعة الثانية معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة النبوي

أآـرم العمـري،    . ، تحقيـق د   )ه٢٧٧ت( المعرفة والتاريخ، للفسوي، يعقوب بن سفيان        -١٣١
  .م١٩٨١ –ه ١٤٠١مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

، تحقيق نـور الـدين      )ه٧٤٨ت( المغني في الضعفاء، لإلمام الذهبي، محمد بن أحمد          -١٣٢
  .ه١٤٠٧ اإلسالمي، قطر، الطبعة الثانية عتر، إدارة إحياء التراث

  .انظر الفوائد المنتخبة:  المهروانيات-١٣٣
 موافقــة الُخْبــر الَخَبــر فــي تخــريج أحاديــث المختــصر، للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني -١٣٤

، تحقيق حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبـة الرشـد، الريـاض الطبعـة األولـى                )ه٨٥٢ت(
  .ه١٤١٢

، )ه٢٣٤ت(، رواية يحيـى بـن يحيـى الليثـي           )ه١٧٩ت(، لإلمام مالك بن أنس       الموطأ -١٣٥
  .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكاتب العربي، مصر

، تحقيـق  )ه٧٤٨ت( ميزان االعتدال في نقد الرجال، لإلمام الذهبي، محمد بن أحمـد             -١٣٦
  .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت

ــي ت -١٣٧ ــد الواحــدي       الوســيط ف ــن أحم ــي ب ــي الحــسن عل ــد، ألب ــرآن المجي ــسير الق ف
  .ه١٤١٥، تحقيق عادل عبدالموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى )ه٤٦٨ت(

  

 


