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ش ص ض ط ظ ع أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 

و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر  غ ف ق ك ل م ن ھـ
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي  ز س
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ـ و ي ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھ
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  مقدمة 

— 

 شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده هللا، احلمد إن
 فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا،
 حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي
 .ورسوله عبده

} مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{
 .]١٠٢: عمران آل[
 منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا{ 

 بِه تساَءلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساًء كَثريا رِجالًا منهما وبثَّ زوجها
امحالْأَرإِنَّ و كَانَ اللَّه كُملَيا عيبق١: النساء[} ر[. 

 لَكُم يصلح) ٧٠( سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا{
الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبذُن نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززفَو 

 ].٧١ ،٧٠: األحزاب[} )٧١( عظيما
 حممد، هدي اهلدي وأحسن اهللا، كتاب احلديث أصدق فان بعد، أما

 ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثاا، االمور وشر
 .النار يف

فهذا اخراج ملخطوطة األربعني ألىب سعد حممد بن حيىي بن منصور 
اجلرتى النيسابورى ، وهى جزء حديثى انتقاء أىب سعد النيسابورى 
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اختارها ألربعني صحابيا ىف أربعني بابا من أبواب الدين وشرائع 
إخراج أى اإلسالم ، وملا كان املخطوط ظل طويال دون إخراجه أو 

السيما وقد ذكر أنه  ، مصنف آخر للمصنف على ما له من مكانة
كتب وصنف ىف الفقه على مذهب الشافعية  ،عزمت على إخراجه 

 .أرجو ان يكون حسنا مقبوال
شيئا خالف األربعني للمصنف املخطوطة ومل أعثر ىف قائمة التصانيف  

الشافعية ، ومن ترمجة رغم ما قيل أن له تصانيف ىف الفقه على مذهب 
املصنف يظهر ماله من مكانة ىف زمنه وما كان للحديث والفقه وسائر 
 .علوم الشرع من علو وازدهار ىف هذه األزمنة الزاهرة من تاريخ أمتنا

وقد قدمت مبقدمة للتعريف به ، وباثبات صحة نسبة املصنف اىل 
 . مع وصفها  مصنفه

  املوفق واهلادى اىل سواء السبيلواهللا                              
 أبو سعد الدين عبد اهللا السيد حسني العتاىب                           
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 –ترمجة املصنف  -
 :امسه ونسبه 
حمىي الدين حممد بن حيىي بن ) وقيل أبوسعيد (هو أبو سعد 

 .اجلرتى النيسابورى ) أو بن أىب منصور( منصور
 :مولده 

 .بطريثيث مائة وأربع وسبعني ست سنة يف والدته كانت
 :أقوال أهل العلم فيه 

 ) :٣١٤-٢٠/٣١٢(قال الذهىب ىف ترمجته ىف سري أعالم النبالء 
،امةُ، اِإلمالَّمالع خيش ،ةيعافو الشأَب دعس رِيوابسيالن. 

 ) :١/٣٢٥(قال بن قاضى شهبة ىف طبقات الشافعية 
 الْعني بِسكُون سعد أَبو الدين محي الْعالمة منصور بن حيىي بن محمد

 . النيسابورِي
 وصنف الْفقْه في وبرع اخلوايف املظفر وأيب الْغزالي حامد أيب على تفقه
 رحل بنيسابور الْفُقَهاء رئاسة إِلَيه وانتهت والْخالف الْمذْهب في

 .نيسابور بنظامية ودرس اسمه واشتهر عنه لألخذ النواحي من الْفُقَهاء
 ) :٤/٢٢٣(قال بن خلكان ىف وفيات األعيان 
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 الدين، حميي امللقب النيسابوري، منصور أيب بن حيىي بن حممد سعد أبو
 على تفقه وزهدا، علما وأوحدهم املتأخرين أستاذ الشافعي، الفقيه
  - اخلوايف حممد بن أمحد املظفر وأيب الغزايل، حامد أيب اإلسالم حجة

 الفقهاء رياسة إليه وانتهت اخلالف، ويف فيه وصنف الفقه يف وبرع -
 صار كثري خلق منه واستفاد البالد، من الناس إليه ورحل بنيسابور،

 يف احمليط كتاب وصنف اخلالف، يف طرق وأصحاب سادة أكثرهم
 .الكتب من ذلك وغري اخلالف مسائل يف واالنتصاف الوسيط شرح

 ) :١/١٦٤٨(قال السمعاىن ىف املنتخب من شيوخه 
 واعظًا، أصوليا، مفسرا، مناظرا، مفتيا، إماما، سعد أبو شيخنا كان

  .والباطن الظاهر مجيل والسرية، السمت، حسن
 الفقه يف وبرع الغزايل، حامد وأيب اخلوايف، أمحد اإلمامني؛ على تفقه

 يف التصانيف وصنف عصره، يف اخلراسانيني أنظر وصار واملناظرة،
 .عليه وخترجوا لديه، الفقهاء وتكاثر اخلالف،

 بن أمحد حامد وأبا اخلشنامي، عثمان بن أمحد بن اهللا نصر علي أبا مسع
 حممود بن حممد اهللا عبد وأبا احلذاء، عبدوس بن حممد بن علي

 .وغريهم الفارسي، الغافر عبد بن إمساعيل اهللا عبد وأبا الرشيدي،
 يسريا شيئًا عنه كتبت بالفقه، الشتغاله اليسري؛ إال احلديث من مسع وما
 وسبعني ست سنة يف والدته وكانت وثالثني، سبع وسنه ثالثني، سنه

 .بطريثيث مائة وأربع
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 سنة شوال، من عشر احلادي يف اجلديد جامعها يف بنيسابور وقتل
 .مائة ومخس وأربعني تسع،
 ورأيته نيسابور، على اإلغارة وقت الغز قتله الشهادة، سعادة ورزق

 .يل غفر: فقال إليه؟ ماصار وإىل حاله عن سألته ليلة كأين املنام يف
 :من أخذ عنه 

 الطَّبرِي، احلَسنِ أَبِي بن ومنصور وولَده، السمعانِي،: عنه حدثَ
هيالفَقى ويحي عِ بنبِيانَ بنِ الرملَيس ،يطاسموبن عساكر  الوهرغَيو. 

 :تصانيفه 
 . اخلالف مسائل يف االنتصاف

 ).ثمان مجلدات ( المحيط شرح الوسيط 
 ).ذكرها السبكى وأثنى عليها ( تعليقة فى الخالفيات 

 ).وهى التى بين أيدينا (االربعون 
 : سريته ووفاته

 عليه، وأثىن نيسابور تاريخ سياق يف الفارسي الغافر عبد احلافظ ذكره
 وكان العلوم، سائر من واستمداد التذكري، يف حظ له كان: وقال

 ومن النظامية، املدسة يف هراة مبدينة درس مث نيسابور، بنظامية يدرس
 بن حممد بن علي بن أمحد حامد أيب الشيخ من مسعه ما مسموعاته مجلة

 الكرمي عبد القاسم أيب بن الرحيم عبد نصر أيب اإلمام بقراءة عبدوس
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 عصرة فضالء بعض وحضر وأربعمائة، وتسعني ست سنة يف القشريي،
 :فأنشده إلقائه، وحسن فوائده، ومسع درسه
 حيىي ابن موالنا الدين مبحيي...  حييا واإلسالم الدين رفات
 يف ورأيت وحيا الدرس يلقي حني عليه...  يلقي العرش رب اهللا كأن
 شهاب الشيخ ترمجة يف وجدت مث إليه، منسوبني بيتني ااميع بعض
 نزيل الشافعي الفقيه الطوسي حممد بن حممود بن حممد الفتح أيب الدين
 لنفسه النيسابوري حيىي بن حممد سعد أبو اإلمام وأنشدين: قال مصر،
 :ومها

 صدقا خلته فما القته الشمس إذا...  حية املاء يف الشعر يصري وقالوا
 حقا تيقنته قليب لسعا وقد        ...  وجهه ماء يف صدغاه ثوى فلما

 يف شهيدا وتويف. بطريثيث وأربعمائة وسبعني ست سنة والدته وكانت 
 على استولوا ملا الغز قتلته ومخسمائة، وأربعني مثان سنة رمضان، شهر

 ذكره تقدم كما - السلجوقس سنجر السلطان مع وقعتهم يف نيسابور
 ابن وحكى. مات حىت التراب فيه يف ودست أخذته - ترمجته يف

 واألول ومخسني، ثالث سنة يف كان ذلك أن تارخيه يف الفارقي األزرق
 بن علي احلسن أبو مجلتهم من العلماء، من مجاعة رثاه مات وملا. أصح

 :فيه قال البيهقي، القاسم أيب
 صيته املمالك أقصى يف طار قد      ... متبحر عامل دم سافكا يا

  متيته كيف الدين حميي كان من...  ختف وال ظلوم يا يل قل تاهللا
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  .تعاىل اهللا رمحه
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 -وصف املخطوطة  -
ت كثرية وا بعض تقع املخطوطة ىف مثان وثالثني صفحة وعليها مساعا

التاسعة وتنتهى عند ص املخطوطة من الصفحة احلواشى وتبدأ ن
 :ة والثالثني ، وفيها اثبات مساع كل من الصفحة الرابع

أبو القاسم بن فضالن ، وأبو الفضل حممد بن عبد الكرمي وأبو على 
  حيىي بن الربيع الواسطى كلهم على أىب سعد النيسابورى 

تتنوع عدد سطورها مابني مثانية عشرة سطرا اىل اثنني وعشرين سطرا 
 .وهو االغلب 

 .ة الظاهرية بدمشق املكتب: مصدرها 
 .النسخ : نوع احلط 

 .عبد اهللا بن أىب الفتوح بن عمران أبوحامد القزويىن : اسم الناسخ 
 .م  ١١٥٢/ه  ٥٤٧:تاريخ النسخ 

 –اثبات صحة النسبة -
 : ابورى من طرق فقد ذكرهاتصح نسبة املخطوطة اىل أىب سعد النيس

 :قال ) ٩٢٨-١/٢١٥(احلافظ بن حجر ىف جتريد االسانيد 
 إِلَى أَوهلَا من سوى الْحسين بن الْفضل أيب الْعصر حافظ على قرأته

 الدين تاج على الْقدر هلَذَا بقراَءته سائرها وأجازين عشر الرابِع احلَديث
 عبد الْعز أَبو أَنبأَنا منه وإجازته النعماين األكرم بن بكر أيب بن محمد
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 ابن الربيع بن حيىي الْفَقيه أَنبأَنا الْحرانِي علي بن الْمنعم عبد بن الْعزِيز
 . بِه الشافعي الْفَقيه حيىي بن محمد أَنبأَنا الشافعي سلَيمان

احلديث اخلامس ) ٢٠/٣١٤(نقل احلافظ الذهىب ىف سري أعالم النبالء 
بن الربيع عن  والغشريت حديث أىب موسى االشعرى من طريق حيىي

 .اىب سعد مبتنه وسنده 
 –تراجم االسناد  -

  
 )هـ ٥٩٥ -٥١٥( الطَبرِي الْفَضلِ أَبو )١(

وو هلِ/ أَبالْفَض ننِ أَبِي بسنِ الْحأَبِي ب دبع ،ين  املعروف اللَّهيبالد
يومزخالْم ثُم رِيكَذَا ، الطَّب بي كَتل هبسيل إجازة يف خبطه ن. 

 علي بن منصور« أَنه التبرِيزِي الْمعمرِ أَبِي ابن بدل اخلري أبو وحدثين
 منصور الْفَضلِ أَبو«:   جامعٍ بنِ إِلْياس بِخطِّ ووجدت.  »إِسماعيلَ بنِ
ننِ بسنِ الْحب دعنِ سظَفَّرِ بنِ الْمب رِيالطَّب ،يومزخالْم دربِلَ وونزل إِر 

 وأَدركْته بِإِربِلَ، الْحديثُ علَيه وسمع.  قامياز منصور أيب خانكاه
 ا، وأقام دمشق، إِلَى رحلَ. علَيه السماع لي يقَدر ولَم بِالْموصلِ

 .  »ا تويف إنه فقيل
 وعمر الْكَثري سمع -قيلَ كَما -فقْه من شيٌء عنده صالحا رجلًا كَانَ
 السماع أُحب: قَالَ الْمعمرِ، أَبِي بن بدلُ وأَخبرنِي عليه سمع حتى

،هلَيقُولُ فَكَانَ عي :هإِن عمس ابتفاذ مجيعه، الْك فُقِّدت جِدو هاعملَى سع 
هضعب. 
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 .وغَيرِه الْموصلي يعلَى أَبِي مسند في ذَلك فَعلَ

 من تاریخ اربل

 : وجاء فى طبقات الشافعیین

 الصوفي الطَّبرِي املَخزومي املظفر بن إِسماعيل بن علي بن منصور
 الْواعظ

 بن علي الْحسن أيب اِإلمام على وتفقه مبرو ونشأ طربستان بآمل ولد
 في الْكَلَام مليح وكَانَ حيىي بن محمد علي وبنيسابور الْمروزِي محمد

 والتصوف الْوعظ على وأَقْبل املناظرة
 محمد وعلي اخلواري محمد بن الْجبار وعبد طَاهر بن زاهر من ومسع

 الْمروزِي
 وأَخوه الْحافظ خليل بن ويوسف الْحازِمي بكر أَبو الْحافظ منه مسع

 وطَائفَة إِبراهيم
 شهر عشر ثامن في بِدمشق ومات وخمسمائة عشرة مخس سنة مولده
 . وخمسمائة وتسعني مخس سنة اآلخر ربيع

 ) .٧/٣٠٥(من طبقات الشافعیة للسبكى 

 الفضل أبو الدين شهاب جعفر بن إمساعيل بن علي بن منصور
 الواعظ الصويف الشافعي الفقيه الطربي املخزومي
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 على وتفقه مبرو ونشأ مائة، ومخس عشرة مخس سنة طربستان بآمل ولد
 بن حممد العالمة على بنيسابور املروزي حممد بن علي احلسن أيب اإلمام
 اجلبار وعبد طاهر، بن زاهر من احلديث ومسع بالوعظ، اشتغل مث حيىي،

 قبله، ومات احلازمي بكر أبو وعنه املروزي، حممد بن وعلي اخلواري
 .القوصي والشهاب املقدسي، والضياء خليل، ابنا وإبراهيم ويوسف

 انتقل مث ويدرس حيدث املوصل سكن مث ببغداد حدث: النجار ابن قال
 ثبت ومعه الفراوي، من مسلم صحيح مسع أنه فادعى دمشق، إىل

 الزين هلا فتوقف وتسعني، ثنتني سنة منه مساعه الناس فأراد مزور،
 الناس، وتوقف الثبت يف الطعن األجل احلافظ عساكر ابن القاسم

 يف بدمشق وتويف عليه، فسمعوه محويه ابن الشيوخ شيخ له وغضب
 .مائة ومخس وتسعني مخس سنة اآلخر ربيع عشر ثاين

 .من طبقات الشافعیین  -

 الشافعي الفقيه فضالن بن القاسم أبو الفضل بن علي بن حيىي )٢(
 .واثق امسه

 مسع الواو باب يف ذكره تقدم حيىي فسمى رسوال أنفذ ملا امسه وغري
 بن غالب أيب من ببغداد ومسع بنيسابور الصفار عمر من الشافعي مسند
 وحممد األرموي عمر بن وحممد السمرقندي بن أمحد بن وإمساعيل البناء

 .ومخسمائة وتسعني مخس سنة من شوال عشر تاسع يف تويف ناصر بن
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 .من التقیید البن نقطة 

 أبو الدين مجال العلّامة. بركة بن اللَّه هبة بن الفضل بن علي بن حيىي
 ٥٩٥: املتوىف. [فضالن بابن املعروف الشافعي، الْبغدادي، القاسم

 ]هـ
 .ومخسمائة عشرة مخس سنة آخر يف ولد

 الفضل وأبا السمرقَندي، ابن القاسم وأبا البناء، ابن غالب أَبا ومسع
،ويموغريهم اُألر. 

 واختاره حيىي عليه غلب لكن الطباق، يف هو وكذا واثقا، امسه وكان
وا وكان. ها إمامي بارِعلم فا اخلالف، عي إليه مشارالنظر جودة ف . 

 بن محمد الغزايلّ صاحب إِلَى وارحتلَ الرزاز، منصور أَبِي على تفقَّه
 .عنه وعلَّق مرتني، حيىي

 .خلْق به وانتفع امسه، واشتهر فضله، وظهر
 وأيب الفقيه، الصفَّار أَحمد بن وعمر حيىي، أَبِي من بنيسابور أيضا ومسع

 الرحمن عبد بن وإمساعيل القُشيري، ابن الرمحن هبة األسعد
العصائدي. 

 نبيها، لبيبا، يقظًا، العبارة، حلْو القياد، سهل األخالق، حسن وكان
 .وغريها الذهب دار مبدرسة ببغداد درس. وجيها

 .الربِيع بن حيىي علي أبو الْإِمام الدروس له وأعاد
 .ومجاعة الدبيثي، اللَّه عبد وأبو الواو، حروف في خليل ابن عنه روى
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 .شعبان عشر تاسع في وتوفّي
 مرتني، حيىي بن محمد إِلَى فضالن ابن ارحتل: اللّطيف عبد املوفق قال

 إِلَى فالتجأ كفخذه، وصارت ذراعه، فانكسرت الطّريق في وسقط
،ته قريةرورة وأدفق، من قطْعها إِلَى الضرا وعمل املها حمضرقطع مل بأنت 

 يد في ينقطع ما كثريا وكان اري، وناظر بغداد قدم فلما. ريبة في
 كان أنه ويدعي الطّريق، قطْع في أحدهم يسافر: املُجري له فقال املُجري،
 .بالفلسفة اري على شنع مثّ احملضر، فضالن ابن فأخرج. يشتغل
 مع بيده يشري موزونة، نغمات له املناظرة، ظريف فضالن ابن وكان
 من خوفًا الكلمات أواخر على يقف أنيق، مطرِبٍ بوزن حروفه خمارج
 .كثريا يداعبين وكان. اللّحن
ميي بالفَاجل وراهللا رمحه عمره، آخر ف. 

 ) .١٢/١٠٥٠(من تاریخ االسالم 

 :وفى تاریخ بغداد 

 أَبِي بن القاسم أَبو بركة بن اللَّه هبة بن الفضل بن علي بن حيىي
 :  الفضل جده لقب وهو فضالن بابن املعروف الشافعي الفقيه الْحسن

 يحىي عليه غلب لكن مساعاته في املذكور وهو الواثق امسه كَانَ وحيىي
) كذا( مشار اخلالف، علم في يد لَه فقيها، إماما وكان هو واختاره

 نيسابور إىل ورحل الرزاز منصور أَبِي علَى تفقه النظر، جودة في إِلَيه
 فضله وظهر عنه وعلق مرتني الغزايل صاحب يحىي بن محمد إىل
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 الكالم، عذب وكان خلَق بِه وانتفع بغداد إىل وعاد ذكره واشتهر
 السمرقندي بن القاسم وأبا البناء بن غالب أبا سمع األخالق، سهل

 حدثنا الصفار أمحد بن وعمر القشريي األسعد أبا وبنيسابور واألرموي
نخ ونعم فضالن ابيي ولد. حديثًا فذكر. كَانَ الشست سنة أول ف 

 .ومخسمائة وتسعني مخس سنة شعبان في وتويف تقريبا ومخسمائة عشرة
 .واثقًا ومساه خليل ابن عنه روى: قلت

 ) .١٥/٣٨٤(من تاريخ بغداد 
 :النبالء وىف سري أعالمل 

 نالَنَ ابى فَضيحي بن يللِ بنِ عالفَض ياددغالب * 
خيش ،ةيعافو الشمِ أَبى القَاسيحي قاثالو بن يللِ بنِ عة بنِ الفَضباِهللا ه 

 .البغدادي بركَةَ بنِ
 َألنه الواثق،: اخلَليفَة إِلَى خبطّك تكتب أَنْ يحسن الَ: هبيرةَ ابن لَه قَالَ

 .خليفَة لقَب
 .يحيى فَكَتبت: قَالَ

هدلوةَ: منس عبةَ سرشسِ عمخو مائَة  . 
عما: سب أَبن غَالاِء، ابنل البياعمإِسبن و ،يدقَنرمالس نمأَبِي و 

 .اُألرموِي الفَضلِ
 الدبيثي، وابن واثقاً، فَسماه ،) معجمه( في خليل ابن: عنه روى

 .وجماعة
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 لبِيباً، يقظاً، ذَكياً، بِالقواعد، بصيراً والنظَر، اخلالَف في بارعاً وكَانَ
 يحيى ابن إِلَى ارتحلَ التالَمذَة، كَثير معظَّماً، وجيهاً، العبارة، عذب

 وصارت ذراعه، فَانكَسر السفَرِ، في ووقَع مرتني، الغزالي صاحب
،هذكَفَخ ته ثُمة أَدرورا إِلَى الضقطعه نفق، ملَ الْمرمعا حمضراً وهبِأَن 

قطع لَمي تة فبرِي. 
: فَقَالَ املُجِير، يد في ينقطع ما كَثيراً وكَانَ مرة، املُجِير ناظر قَلَما

 ابن فَأَخرج يشتغل، كَانَ أَنه ويدعي الطَّرِيق، قطع في أَحدهم يسافر
 .بِالفَلْسفَة املُجِير علَى يشنع وأَخذَ الْمحضر، فَضالَن
 بِوزن بِيده يشري موزونة، نغمات ذَا املُناظَرة، ظرِيف فَضالَن ابن وكَانَ

 .اللّحن من خوفاً الْكَلم أَواخر علَى يقف أَنِيق، مطَرب
فَّق قَالَهد املُوبع ،فياللَّط كَانَ: قَالَ ثُماعبنِي ودراً، ييكَث ثُم يمر 

 .-اهللا رحمه- عمره أَواخرِ في بِالفَالج
قُلْت :فَقَّهتو اددغلَى بِبرٍ أَبِي عوصناز، مزالر جرختو ة، بِهمأَئ عمسو 

 .الصفَّار ابنِ أَحمد بن وعمر القُشيرِي، اَألسعد أَبِي: من بِخراسانَ
 العالمة، ابنِ محمد علَى بِالروايات تالَ وقَد الذّهب، دار بِمدرسة درس
 .وجالَلَة إِخبات دروسه علَى وكَانَ
اتي: مان، فبعةَ شنسٍ سمخ نيعستسِ ومخو مائَة. 

 عن حدث الْعدوي حراز بن سلَيمان بن الربيع بن حيىي علي وأَبو)٣(
 بن اهللا نصر الْكَرم وأيب اجلاليب بن علي بن محمد اهللا عبد أيب القَاضي
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 على ا تفقه خراسان إِلَى رحلَة لَه وكَانت الواسطيني الْأَزدي خملد
 النيسابورِي حيىي بن محمد
 الْفضل بن محمد بن اهللا وعبد الصفار أَحمد بن عمر ومن منه ومسع

 صحيح ومساعه منه سمعت وأفْىت بالنظامية ودرس وغَريهم الفراوي
 وخمسمائة وعشرين ثَمان سنة من رمضان شهر سابِع في مولده

 ست سنة من الْقعدة ذي عشرين سابِع في بِبغداد وتوفِّي بواسط
 صاحلا ثقَة وكَانَ وستمائَة

 حممد بن حممد بن اهللا نصر الكرم أيب من بواسط مسع الشافعي الفقيه
 خرج مث القاضي اجلاليب بن حممد بن علي بن حممد اهللا عبد أيب خملد بن
 عبد الربكات أيب ومن منه ومسع حيىي بن حممد على فتفقه نيسابور إىل
 اهللا عبد أيب اإلمام مسند ومسع الفراوي الفضل بن حممد بن اهللا

 الصفار منصور بن عمر حفص أيب من عنه اهللا رضي الشافعي
 وحدث النظامية باملدرسة ودرس فسكنها بغداد إىل وعاد النيسابوري

 .منه مسعنا السماع صحيح ثقة صاحلا شيخا وكان مرارا باملسند
 سنة من القعدة ذي عشرين سابع اإلثنني يوم ودفن األحد يوم تويف
 مثان سنة رمضان يف بواسط مولده وكان ببغداد وستمائة ست

 .ومخسمائة وعشرين
 ) :١٣/١٥٢(الذهبى فى تاريخ االسالم 
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 العمري الدين جمد العلّامة حراز، بن سلَيمان بن الربيع بن يحيى
 ٦٠٦: املتوىف. [الفضل أَبِي الفقيه ابن علي أبو الشافعي، الواسطي

 ]هـ
 جده، علَى القرآن وقرأ مائة، ومخس وعشرين مثان سنة بواسط ولد
 عنِ اخلالف وعلَّق. بالقراءات تركان بن سعد بن حممد يعلى وأيب

 ثُم قضاَءها، ويل ملّا بواسط الفراء ابن خازم أيب بن يعلى أَبِي القاضي
 النجيب أَبِي اِإلمام مدرسها علَى بالنظامية وتفقّه بغداد علي أَبو قدم

،ورديهرلَى أولًا وتفقّه السابن اهللا هبة جعفر أيب وعلى والده، ع 
وقيالب .يسابور، إِىل رحل ثُملَى فتفقّه نام عد الْإِممحن مى بيحي 

 من بواسط الكثري وسمع. ونصفًا سنتني عنده وبقي الغزايلّ، صاحب
 بن محمد اللَّه عبد وأيب الْجلَخت، ابن خملد بن اهللا نصر الكرم أيب

يلع ،اليبن وأمحد الْجد بيباهللا ع ديد من وببغداد. اآلمباخلالق ع 
،فيوسقْت وأيب ناصر، وابن اليد، شيخه من وبنيسابور. الومحومن م 

 . زاهر بن اخلالق وعبد الفَراوي، بن اللَّه عبد
 الديوان من رسولًا إليها مضى ملّا وغَزنة وراة، ببغداد، الكثري وروى
 تدريس ولي عاد فلما مائة، ومخس وتسعني مثان سنة يف العزيز

 .واحلشمة اجلاه ورزق النظامية،
 الشافعي، مبذهب عاملًا السماع، صحيح ثقةً، كَانَ: الدبيثي قَالَ

 ابن علَى بالعشرة قرأ. الفنون كثري والتفسري، واحلديث، وباخلالف،
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 بن عمر ولَد من إنهم: ويقال. الصاحلني من أَبوه وكان تركان،
 .- عنه اُهللا رضي - اخلطاب

 واملذهب بالتفسري عارفًا عاملًا، الدين جمد كَانَ: شامة أَبو وقال
 .صدوقًا دينا واخلالف، واألصولني

 ابن من أبرع وكان فَضالن، ابن معيد كان: اللّطيف عبد املوفّق وقال
 جميلة صحبة بينهما وكان القرآن، وعلْم باملذهب، وأقْوم فَضالن،

 فال الشيخ، من الدرس نسمع فكنا قطُّ؛ اثنني بني مثلها أر مل دائمة
. نفهمه منه نسمعه فكما الربيع، ابن إىل نقوم مث فراقعه، لكثرة نفهمه

 إن مث. الربيع ابن يشاور حتى خطّه يضع فال الشيخ، تأيت الفُتيا وكانت
 خراسان، إىل رسالة يف وسير النظامية، تدريس يف أخذ الربيع ابن

 .الطّريق يف فمات
 إجازة وله. وآخرون خليل، وابن والضياُء، الدبيثي، عنه روى: قلت
 مشسِ للشيخ وأجاز. القعدة ذي أواخر وتوفّي. الشحامي زاهر من

 .علي والفخر الرحمن، عبد الدين
 :وقال ىف سري اعالم النبالء 

نعِ اببِيى الريحي عِ بنبِيانَ بنِ الرملَيس رِيمالع * 
،خيالش ،امةُ، اِإلمالَّمذُو الع ،نوالفُن دجنِ، ميو الدأَب يلى عيحي ناب 
 العمرِي، حرازٍ بنِ سلَيمانَ بنِ الربِيعِ الفَضلِ أَبِي الفَقيه اِإلمامِ

،يطاسالو ،يعافالش ،يلواُألص سردم ةيظَامالن. 
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دلطَ،: واسة بِونس انثَم نرِيشعو  . 
 تركَانَ، بنِ سعد بنِ محمد يعلَى أَبِي ُألمه جده: علَى بِالروايات وقرأَ

علَّقو اخلالَف هنِ بِبلدي علَى أَبِي القَاضعنِ ياِء ابرِ، الفَريغإِذْ الص يلو 
 .واسطَ قَضاَء

عمسي وف رِهغراً صيكَث نمِ أَبِي: مبنِ الكَر ،تي اجلَلَخالقَاضو دمحم 
 .اآلمدي اِهللا عبيد بنِ وأَحمد اجلُالَّبِي، علي بنِ

 ، النجِيبِ أَبِي النظَامية مدرسِ: علَى بِها فَتفَقَّه بغداد، إِلَى وارتحلَ
فَقَّهتضاً ولَى أَيع :،هأَبِي أَبِيفَرٍ وعج ةببنِ اِهللا ه يقوالب. 
عمسو اددغنِ: بِبنِ مرٍ اباصأَبِي ، نو قْتالو ، دبعقِ وبنِ اخلَال فسوي. 
ارسإِلَى و ،روابسين فَتفقَّه دنع دمحى، بنِ ميحي عربي ولْمِ فالع .

عمسو نكَات أَبِي: مرن الباب ،اوِيالفُر دبعقِ ون اخلَالاب يامحالش. 
 سنة في هناك، فَحدثَ غَزنةَ، صاحبِ إِلَى الديوان من رسوالً ومضى

انثَم ،نيعستبلغَ وو نم ةمشاحل اجلَاهةً وبتةً ريالع. 
 وبِاخلالَف، بِاملَذْهبِ، عالماً السماعِ، صحيح ثقَةً، كَانَ: الدبيثي قَالَ

 .الفُنون كَثير واحلَديث، والتفِْسيرِ،
 واخلالَف، واَألصلَينِ، واملَذْهبِ، بِالتفِْسيرِ، عالماً كَانَ: شامةَ أَبو وقَالَ
 .صدوقاً ديناً،
 وأَقوم أَبرع وكَانَ فَضالَنَ، ابنِ معيد كَانَ: اللَّطيف عبد املُوفَّق وقَالَ

 لَم جميلَةٌ، صحبةٌ بينهما وكَانَ فَضالَنَ، ابنِ منِ القُرآنَ وعلْم بِاملَذْهبِ،
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ا أَرثْلَهم نينِ بيا قَطُّ؛ اثْنفَكُن عمسن سرالد نخِ، ميفَالَ الش هفهمن 
ةلَكَثْر ،هعاقفَر ثُم قومنِ إِلَى ناب بِيا عِ،الرفَكم هعمسن ،هفهمن تكَانو 
 ابن أَخذَ ثُم الربِيعِ، ابن يشاور حتى يكتب فَالَ فَضالَنَ، ابن تأْتي الفُتيا

 .الطَّرِيق في فَمات خراسانَ، إِلَى رسوالً ونفِّذَ النظَامية، تدرِيس الربِيعِ
ثَ: قُلْتدح هنن: عاب ،يثيبالد نابارِ، وجاُء، النيالضو نابلٍ، ويلخ 

ازأَجخِ ويلشرِ ، للْفَخلو علي. 
فِّيوتي ورِ: فاخرِ أَوهي شذ ،ةدة القَعنس تس تسو ،مائَة لَهو 
 .طَاهرٍ بنِ زاهرِ من إِجازةٌ

 :عملى ىف املخطوطة 
قمت بنسخها وتدقيقها من حيث تصحيح االلفاظ واالمساء  -١

 .مع اثبات االصل وبيان التصحيح 
 .قمت بتخريج االحاديث وبيان درجتها  -٢
قمت بعمل مقدمة مشتملة على ترمجة املؤلف وتراجم االسناد  -٣

 .الوارد ىف املخطوطة اليه واثبات صحة النسبة 
ة وهى من خمطوطات املكتبة أتبعت ذلك بصورة املخطوط -٤

 .الظاهرية 
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نيعباَألر ابتك 
 ورٍ النصننِ مى بيحنِ يب دمحم دعأَبِي س هِيدالش داهلِ الزاممِ الْعالامِ الْعخِ اِإلميلشل ورِيابسي

هنع اللَّه يضر. 
يكالالْم دمحنِ مب دمحنِ مب دمحنِ مب دماسِ أَحبامِ أَبِي الْعخِ اِإلميالش رِيجخت. 

عنِ ، الْمخزومي  رِوايةُ الشيخِ اَألجلِّ شهابِ الدينِ أَبِي الْفَضلِ منصورِ بنِ علي بنِ إِسماعيلَ
ورِيابسيالن. 

لْفَقيه رِوايةُ اِإلمامِ أَبِي الْقَاسمِ الْواثقِ بنِ علي بنِ هبة اللَّه بنِ الْفَضلِ بنِ فَضالنَ الْفَقيه، وا
زٍ، كالهما عن شيخنا اِإلمامِ الشهِيد الْقَاضي أَبِي علي يحيى بنِ الربِيعِ بنِ سلَيمانَ بنِ حزا

اللَّه همحر ورِيابسيى النيحنِ يب دمحم. 

 اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  بِسمِ                                   

كتمحبِر فِّقولْ وهسو نأَع بر. 

مام شهاب الدينِ أَبو الْفَضلِ منصور بن علي بنِ إِسماعيلَ الْمخزومي الطَّبرِي، قراَءةً خبرنا الشيخ اِإلأ
مام أنا الشيخ اِإل: علَيه وأَنا أَسمع، في يومِ الْخميسِ سلْخ شعبانَ سنةَ ثَمان وثَمانِني وخمسِ مائَة، قَالَ
دعة أَبو سعد محمد الْعالم محيِي الدينِ حجةُ اِإلسالمِ مفْتي الْفَرِيقَينِ إِمام الْمذْهبينِ ناصر السنة قَامع الْبِ

اللَّه رب الْعالَمني والصالة علَى رسوله وبعد حمد : بن يحيى بنِ منصورٍ النيسابورِي رضي اللَّه عنه، قَالَ
ابب نيعبي أَرا، فابِيحص نيعبأَر نيثًا عدونَ حعبأَر هذفَه ،نيعمأَج ابِهحأَصو هآلو دمحينِ مالد ابوأَب نا م

ةً فغْبا راهنيوالمِ، رعِ اِإلسائرشقَالَو هأَن ،انِيدبِأَس ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا عنلَغا بيم :» نم
الْق موي لَه تكُنا، ويهالَى فَقعت اللَّه ثَهعا بينِهرِ دي أَميثًا فدح نيعبي أَرتلَى أُمظَ عفحهِيدشا وعافش ةاماي «. 

 .عند ذكْرِ الصالحني تنزِلُ الرحمةُ: وذَكَرنا أَسانِيدها رغْبةً فيما روِي في اآلثَارِ
يقفوالت بِاللَّهو ،اهندجا وملَى ماَألع وا ها مهانِيدي أَسا فنياعرو. 

 

 
 

عبد اللَّه بنِ عثْمانَ الصديقِ خليفَة رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  عن أَبِي بكْرٍ: الْحديثُ اَألولُ
هنع يضرو لَّمسو 
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أنا أَبو حامد أَحمد بن علي بنِ محمد بنِ عبدوسٍ، أنا أَبو سعد عبد الرحمنِ بن حمدانَ  - ١
ي، أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن جعفَرِ بنِ حمدانَ بنِ مالك الْقَطيعي، نا عبد اللَّه بن أَحمد بنِ النضروِ

 اللَّه يضكْرٍ را بى أَنَّ أَبور ،كالنِ مسِ بأَن نع ،أنا ثَابِت ،اممفَّانُ، نا هلٍ، نا أَبِي، نا عبنحهنع ،
لَو أَنَّ أَحدهم : ونحن في الْغارِ: قُلْت للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو في الْغارِ وقَالَ مرةً: قَالَ

 هيمقَد تحا تنرصَألب هيمإِلَى قَد ظَرفَقَالَ: قَالَ، ن :»يبِاثْن كا ظَنكْرٍ ما با أَبايمثُهثَال نِ اللَّه « ،
رِيصالْب انِيبيارٍ الشيننِ دى بيحنِ يامِ بمه يثدح نم ،هتحلَى صع فَقتيثٌ مدذَا حه. 

ىف اهلامش وعن موسى وذلك الن [عن محمد بنِ سنان، : أَخرجه الْبخارِي في الصحيحِ
 .عن موسى بنِ إِسماعيلَ، عن همامٍ]من شيوخ البخارى وهو الصوابالتبوذكى 

رعٍ آخضوي مفامٍ: ومه ناللٍ، عنِ هانَ ببح نع ،دمحنِ مب اللَّه دبع نع. 
وعبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ ، د وعبد بنِ حمي، عن زهيرِ بنِ حربٍ : ورواه مسلم في الصحيحِ

 .الدارمي، كُلُّهم عن حبانَ بنِ هاللٍ، عن همامٍ
انِينالْب لَمنِ أَسب ثَابِت نع ،هرغَيةُ وبعش هعابت١و . 

                                                
باب فضال ابى بكر الصدیق ) ٦٣١٩(ھ مسلم وأخرج) ٤٦٦٣(و) ٣٩٢٢(و) ٣٦٥٣(أخرجھ البخارى  برقم (١)

 ،١٢/  ٧ شيبة أبي ابن وأخرجهفى اول مسند ابى بكر ) ١١(وأخرجھ أحمد )٣٠٩٦(وأخرجھ الترمذى 
 حبان وابن ،١٣٦/  ١٠ والطبري ،) ٦٦( يعلى وأبو) ٣٦( والبزار ،) ٧٢( والمروزي ،) ٣٠٩٦( والترمذي

 بن حبان بعفان روايتهما في والطبري البزار وقرن. سناداإل بهذا عفان، عن طرق من) ٦٨٦٩( و) ٦٢٧٨(
  .هالل

 .من طرق عن همام ) ٦٧(وأبو يعلى ) ٧١(ورواه المروزى 
 :ترجمة رجال االسناد 

١- دمأَح نب يلنِ عب دمحنِ موسِ بدبنِ عذَّاِء بو الْحأَب ،دامح ورتسم نمِ أَقَارِبِ ماكالْح الْحكَانِيس 
عمس نامِ ماِإلم داعنِ صب ،دمحم عمسو )دنسم ةرشالْع (نأَبِي م دعس ،وِيرصالن قَةالطَّبو قُرِئو 
هلَيع اللَةبِد دالالْو ،هلَيع فِّيوتلَةَ ولَي ةعمالْج رِينشالْع نالٍ موةَ شنس سسِ تمخو ،ائَةم دلوي وف 

ابِعالر رشع نالٍ موةَ شنانَ سةَ ثَمرشعِ عبأَرو ،ائَةا ممفَم تدجو نم هاتوعمسلَ( مائفَض ةابحالص (
نم نِيفصت دمنِ أَحلٍ، ببنح يضر اللَّه ،هنع نفَم كذَل بو اأَنأَب دعس ،وِيرصا النبو أَنكْرٍ أَبب ييعالْقَط 
 ).املنتخب من كتاب السياق (.أَبِي وثنا اللَّه، عبد ثنا مائَة، وثَالث وستني سبعٍ سنةَ

 .روى عنه عمر بن أمحد الصفار ومجاعة من مشيخة السمعاىن 
 . صروى أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان الن-٢

 السعدي سعد أَبو الْعدلُ، النصروِي حمدانَ بنِ محمد بنِ حمدانَ بن الرحمنِ عبد:جاء فى المنتخب من السياق 
،ورِيابسييلٌ النلقَةٌ جث نارِ مبك نيثدحالْم ،ورابسيبِن نماِء وناُألم عالْمنيوفر نلِ مأَه ،الَةدالْع بكَت ريالْكَث عمسو ورابسيبِن 

 أَبِي: عن وحدثَ الصالة، قَبلَ الْجمعة يوم سنِني وأَملَى بِنيسابور، الْكَبِريِ الْجامعِ في اِإلمالِء مجلس لَه وعقد والْحجازِ، والْعراقِ
 وأَبِي السمذي، محمد وأَبِي السراجِ، الْحسنِ وأَبِي الْخاللي، سعيد وأَبِي السليطي، عبدةَ بنِ الْحسنِ وأَبِي نجيد، بنِ عمرِو
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 وأَبِي اإلسفرايِنِي، وبِشرٍ الْعصمي، اللَّه عبد وأَبِي الْمحتِسبِ، بنِ الْعزِيزِ عبد بنِ أَحمد بنِ الْحسنِ وأَبِي الْحجاجِي، الْحسينِ
 وخرج قَتهِم،وطَب بكْرٍ بنِ اللَّه عبد وأَبِي الْقُرشي، حماد بنِ أَحمد بنِ محمد الْحسنِ وأَبِي الْقَطيعي، بكْرٍ وأَبِي الْمصرِي، الْعباسِ

لَه دائكَانَ الْفَوثَ ودحم رِهصةً، عدم فِّيوتي وفَرٍ فةَ صنس ثَالث نيثَالثعِ وبأَرو ،ائَةى مور هنع دبع اللَّه ،رِييالْقُش رطَاهو 
،يامحو الشأَبو دبع اللَّه يالْفَارِس. 

 
 .حمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب القطيعى أبو بكر أ-٣

 بن وحممد الكشي اهللا عبد بن إبراهيم مسلم وأيب احلربيني إسحاق بن إبراهيم إسحاق وأيب ميمون بن احلسن بن إسحاق من مسع
 .حنبل بن أمحد بن اهللا عبد من ذلك وغري والزهد املسند ومسع األسدي موسى بن وبشر الكدميي موسى بن يونس
 موسى بن أمحد بكر وأبو النيسابوري احلاكم اهللا عبد بن حممد اهللا عبد وأبو الدارقطين عمر بن علي احلسن أبو احلفاظ عنه حدث

 املذهب بن علي بن احلسن علي وأبو الربقاين غالب بن حممد بن أمحد بكر وأبو األصبهانيان اهللا عبد بن أمحد نعيم وأبو مردويه بن
 .اجلوهري علي بن احلسن حممد وأبو الباقالين عيسى بن إبراهيم بن علي ناحلس وأبو
 ثقة فهو وإال ذلك، ألجل فغمزوه مساعه فيه يكن مل أنه ذكروا كتاب من فنسخها كتبه غرقت صاحلاً شيخاً كان: البرقاين قال

 علي فأنكر ولينته ذكرته اهللا عبد أيب احلاكم مع اجتمعت وملا مساعه، يف شك ال صدوق أنه يل تبني حىت عنه التنفري شديد وكنت
 .قال كما أو حاله، وحسن شيخي وقال
 كرب أنه اخلطيب وذكر نظر فيها أصول »املُسند« بعض يف له بذاك احلديث يف يكن ومل سنة، صاحب مستور: الفوارس أبو وقال

 ).هـ٣٦٨( سنة مات وضعف،
 . شيخ الْقطيعي محدان بن جعفَر بن أَحمد بكر أَبو الْعراق ومسند - ١٢٨١ :قال الذهىب 

 .الدعوة جماب أنه مسعت قدمي، زاهد ثقة: فقال القطيعي، بكر أيب عن الدارقطين سألت: السلمي الرمحن عبد أبو قال
 .ه  ٣٦٧احلجة ذي من بقني لسبعٍ اإلثنني يوم ودفن مالك بن بكر أبو توفّي: األزهري القاسم أبو وقال
 وكُف عمره، آخر يف خلَطَ أنه إلّا أمحد، بن اهللا عبد من السماع كثري القَطيعي كان: الفرات بن العباس بن حممد احلسن أبو لوقا

،هرصف، برى وخأ مما شيئًا يعرف ال كان حتقْرعليه ي. 
 .عبد اهللا بن أمحد بن حنبل امام ثقة علم -٤
 . االمام احلافظ احلجة أمحد بن حممد بن حنبل الشيباىن-٥
 .عفان بن مسلم الصفار ثقة ثبت حافظ -٦

 .ثبت ىف كل املشايخ : م بن حيىي بن دينار العوذى ثقة حافظ قال امحد مها-٧
 .ثابت بن أسلم البناىن ثقة رأس ىف اللم والعبادة -٨
 .عنه وأحد أروى الناس ) صلى اهللا عليه وسلم (أنس بن مالك االنصارى خادم رسول اهللا  -٩

 .أبو بكر عبد اهللا بن عثمان أىب قحافة التيمى أفضل الصحابة على االطالق -١٠
 .من طريق شعبة ) ١١٨٦(واما املتابعة فقد أخرجها أبو الشيخ ىف طبقات احملدثني 

لبغدادية وابو طاهر السلفى ىف السابع والعشرين من املشيخة ا) ٣٠/٨٥(وتابعه جعفر بن سليمان الضبعى كما عند بن عساكر 
 .مسند اىب بكر له ) ٧٤(واملروزى ) ١٠(

 .ترمجة على بن سيما اجلندى  كلهم عن ثابت به ) ١٣/٣٩٠(وتابعه محاد بن سلمة عند اخلطيب البغدادى ىف التاريخ 
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 َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب اْلَعَدِويِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَعْن َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َأِبي َحْفٍص ُع: اْلَحِدیُث الثَّاِني

٢ - سالْح نب دمكْرٍ أَحو بأنا أَب ،يامنشانَ الْخثْمنِ عب دمأَح نب اللَّه رصن يلو عا أَبنربنِ أَخ
ي، أنا الربِيع بن سلَيمانَ، أنا الشافعي، أنا الْحريِي، نا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب اُألموِ

 دناَء عريلَّةً سأَى حر هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع ،رمنِ عنِ ابعٍ، عافن نع ،كالابِ مب
ه فَلَبِستها يوم الْجمعة وللْوفْد إِذَا قَدموا لَوِ اشتريت هذ، يا رسولَ اللَّه : الْمسجِد، فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،كلَيع :»ةري اآلخف لَه القال خ نم هذه لْبِسا يمإِن « ،
م منها حلَلٌ، فَأَعطَى عمر رضي اللَّه عنه منها حلَّةً، ثُم جاَء رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

يا رسولَ اللَّه كَسوتنِيها وقَد قُلْت في حلَّة عطَارِد ما قُلْت، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه : فَقَالَ
لَّمسو هلَيع :»هلْبِستا لكَهأَكْس كَّة ، » الَمرِكًا بِمشم ا لَهأَخ هنع اللَّه يضر رما عاهذَا ، فَكَسه

وعبد اللَّه بنِ ، عن محمد بنِ يوسف : حديثٌ متفَق علَى صحته، أَخرجه الْبخارِي في الصحيحِ
 .لكمسلَمةَ الْقَعنبِي، كالهما عن ما

 .عن يحيى بنِ يحيى، عن مالك بنِ أَنسٍ رضي اللَّه عنه: ورواه مسلم بن الْحجاجِ في الصحيحِ
 قطُر يثدلْحلا، وقَالُ لَهي ةايا بِرِوهالٍ؛ فَإِنع نسذَا حهةٌ: وبِيلِْسلَةٌ ذَه١ س( ) 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 

  

 و) ٨٨٦( والبخاري ،١/١٣٢ الشافعى أخرجه طريقه ومن ،٢/٩١٧"الموطأ"في مالك وأخرجه )١(
 عوانة وأبو ،٣/٩٦ والنسائي ،) ٤٠٤٠( و) ١٠٧٦( داو وأبو ،) ٢٠٦٨( ومسلم ،) ٢٦١٢(
  .به نافع، عن) ٣٠٩٩( والبغوي ،٢٤٢-٣/٢٤١ والبيهقي ،٤/٢٤٤ مختصراً والطحاوي ،٥/٤٤٦

 .هب عن نافع القطان يحيى عن المقدمي، بكر أبي بن محمد عن) ٢٠٦٨( مسلم وأخرجه
 والبيهقي ،٤/٢٥٢ والطحاوي ،٥/٤٤٥ عوانة أبوو ،) ٥٨١٤( يعلى وأبو ،) ٧) (٢٠٦٨( مسلم وأخرجه

 .به نافع، عن حازم، بن جرير طريق من ٣/٢٧٥
 ) .٦٣٣٩( و) ٥٧٩٧( و) ٤٩٧٩( برقم عمر ابن عن نافع، طريق منورواه أحمد فى مسنده 

 ) .٥٥٤٥( و) ٥١٢٥( و) ٤٧٦٧( عمر ابن عن أخرى طرق من و
 .١٩٧-٨/١٩٦ والنسائي ،) ١٨( الطيالسي وعند ،) ٣٢١( برقم وعند احمد عن عمر
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 :رجال االسناد 

  .اخلشنامي علي أبو باذان بن خشنام نب حممد بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن اهللا نصر-١
 أبو اإلمام عنه حدث وهب بن اهللا عبد مبسند عنه وحدث احلريي بكر أيب عن الشافعي اهللا عبد أيب األمام مبسند حدث بنيسابور

 الرحيم عبد املظفر أبو ومسعهما السنجي طاهر وأبو الفراوي حممد بن اهللا عبد الربكات وأبو الفقيه لنيسابوريا حيىي بن حممد سعد
 .عنه السنجي حممد بن حممد طاهر أيب من السمعاين سعد أيب بن

 مثان سنة من شعبان يف تويف فاضال إماما كان السمعاين سعد أبو قال
 .وأربعمائة تسع سنة من رمضان هرش يف والدته وكانت وأربعمائة وتسعني

 والده من مسع وأربعمائة وتسعني مثان سنة وتويف وأربعمائة تسع سنة ولدت يقول مسعته شيوخه معجم يف اليوناريت نصر أبو قال
 .السهلي حممد بن طاهر احلارث وأيب النيلي الرمحن عبد وأيب احلريي بكر وأيب

] ... مسعود[ أَبِي بن علي أَبو زِياد بنِ خشابِ بنِ محمد بنِ أَحمد بنِ عثْمانَ بنِ أَحمد بن نصر :جاء ىف املنتخب من السياق 
،يامنشيلٌ الْخبِيلٌ أَصقَةٌ نث ورهشم نم تيلْمِ بالْع ،يثدالْحو عمس ريالْكَث نكْرٍ، أَبِي عأَبِي بو يدعس ،يفريالص هِمقَتطَبو نم 

 وأَربعِ تسعٍ سنةَ رمضانَ في ولد وأَقْرانِه، اِإلسالمِ شيخِ عن وأَكْثَر الثَّانِية، الطَّبقَة من الْمتقَدمني من بعدهم ومن اَألصم، أَصحابِ
،ائَةم دقعو لَه سلجالِء، ملَى اِإلمفَأَم نِنيأَنْ إِلَى س فِّيوي تف ةانَ غُربعةَ شنس انثَم نيعستعِ وبأَرو ،ائَةى مور هنو عنِ أَبسالْح 
 وأَبِي اِإلسالمِ بِشيخِ الْمختصني من وكَانَ يرِ،الْخ مجالسِ وبِحضورِ وبِالدهقَنة بِنفِْسه اشتغلَ صالحا، سديدا رجال هذَا وكَانَ
 في أُمه وكَانت وِالدته قَربت لَما أَنه اللَّه؛ نصر سمي أَنه في السبب خطِّهِم من وقَرأْت...  وصحبته وخدمته الصابونِي، عثْمانَ
 بصره فَوقَع..... آيِه علَى الْمصحف فَتح ثُم فيه كَانت ما تسهِيلِ في تعالَى، اللَّه، إِلَى وتضرع الْمصحف إِلَى أَبوه فَزِع ،الطَّلْقِ
 دهاة من كَانَ الْجملَة وعلَى اللَّه، نصر فَسموه الْحالِ في علي أَبو فَولد قَرِيب اللَّه نصر إِنَّ أَال فيه فَإِذَا أَضمره الَّذي الْخطِّ علَى

 .الْبيوتات أَهلِ من الرجالِ
  .السمعاينّ سعد أبو قاله صاحل؛ ثقة
 .أبو بكر أمحد بن احلسن احلريى -٢

 أَبِي احلَافظ ابن احلَسن علي أَبِي بن أَحمد بكْرٍ أَبو القُضاة، قَاضي خراسان، مسنِد ثُ،املُحد العالم، اِإلمام، :قال الذهىب ىف السري 
 بن أَحمد سبطُ هو هوجد الشافعي، النيسابورِي، احليرِي، ، احلَرشي يزِيد بنِ مسلمِ بن حفْص بنِ أَحمد بنِ محمد بنِ أَحمد عمرٍو
 في ثقَةٌ هو: وقَالَ السمعانِي، منصور بن محمد بكْرٍ أَبو ورخه مائَة، وثَالَث وعشرِين خمسٍ سنة حدود في: ولد .احلَرشي عمرٍو

ثياحلَد .  
ثَ: قُلْتدح نأَبِي ع يلع حمدبن م دمقلٍ بنِ أَحعم ،انِيداجِبِ املَيحبن و دمأَح ،يسأَبِي الطُّواسِ وبالع ،ماَألص ابنِهأَبِي و ،يلع 
 بنِ أَحمد وأَبِي احلَداد، أَحمد بن وبكَيرِ املَكِّي، الفَاكهِي محمد وأَبِي الكُوفي، دارمٍ أَبِي بنِ بكْرٍ وأَبِي القَطَّان، زِياد بنِ سهل وأَبِي

،يدلْقٍ عخو. 
فَقَّهلَى وتد أَبِي عيلالو انسبنِ ح ،دمحم سردو لَ الكَالَمواُألصلَى وابِ عحنِ أَبِي أَصاحلَس ،رِيعقَى اَألشتانو هلَيو عأَب دباِهللا ع 

 .مائَة وثَالَث وثَمانِين اثْنتينِ سنة من أَملَى وقَد احلَاكم،
 .مدة نيسابور قَضاَء وقُلِّد الكَالَم، يفهم النفْسِ، فَقيه بِاملَذْهبِ، بصيراً وكَانَ
 وأَبو اخلَطيب، بكْرٍ وأَبو القُشيرِي، القَاسمِ وأَبو البيهقي، بكْرٍ وأَبو ينِي،اجلُو محمد وأَبو - منه أَكْبر وهو - احلَاكم: عنه حدثَ
 املَلك عبد بن ومحمد املُتولِّي، مأْمونَ بن ومحمد املُقْرِئ، إِسماعيلَ بن ومحمد الصفَّار، محمد بن واحلَسن املُؤذِّنُ، صالحٍ

 الناصحي، اِهللا عبد بن محمد بكْرٍ أَبو القُضاة وقَاضي املُزكِّي، يحيى بن ومحمد الكسائي، الرحمنِ عبد بن وأَحمد املُظَفَّرِي،
خيشة ويفاحلَن دمحم لَ بنياعمويه، بن إِسنسح حمودم بن يلع مريِيالع ،داهو الزأَبكْرٍ وب لَف، بنو خأَبو دباِهللا ع يالثَّقَف 

،سيئالر كِّيمو رٍ بنوصنالَّر، مالس دعأَسو بن دوعسم ،بِيتالع دمحمو بن دمي، أَحالكَاخم رصنبن اِهللا و دمأَح ،يامناخلُش يلعو 
بن دمم، أَحراَألخ دبعفَّارِ والغ بن دمحيِي موريامتَةُ الشخ ،ابِهحأَص لْقخم واهوس. 
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 من قَرِيباً ذَلك اشتد أَن إِلَى وحيتاطُ، ذَلك، عم علَيه يقْرأُ وكَانَ عمرِه، آخرِ في وقْر أَصابه) :تارِيخه( في الفَارِسي الغافرِ عبد قَالَ

 .واعتقَاداً ديانةً وأَتمهم إِتقَاناً، وأَوفَرِهم سماعاً، أَقرانِه أَصح من وكَانَ يسمع، أَنْ يحِسن كَانَ فَما ثَالَث، أَو سنتين
فني صلِ فواُألص ياحلَدوث. 
قُلْت :قَدأَ وقَر اتايولَى بِالرع دماسِ بنِ أَحبامِ العذ اِإلميلْمانِي، تنا اُألشنعمسند( وسم يعافالش (نطَرِيقه م. 

 .أبو العباس حممد بن يعقوب األموى األصم  -٣
 .موالهم األموي العباس أبو الوقت رحلة العصر مسند احملدث اإلمام، سنان بن معقل بن يوسف بن يعقوب بن حممد

 .ه  ٣٤٦ترمجه الذهىب ىف تذكرة احلفاظ وسري أعالم النبالء توىف 
 .الربيع بن سليمان املؤذن  -٤

 .ثقة فقيه حافظ 
 .حممد بن ادريس االفعى احد االئمة احلفاظ االعالم  -٥
 .مالك بن أنس امام دار اهلجرة أمري املؤمنني ىف احلديث  -٦
 .نافع موىل بن عمر ابو عبد اهللا املدىن  -٧

 .ثقة حافظ جليل 
 عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  – ٨

 ) .صلى اهللا عليه وسلم(صحاىب بن صحاىب أحد املكثرين ىف الرواية عن النىب 
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 عن أَبِي عمرٍو عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَمريِ الْمؤمنِني رضي اللَّه عنه: الْحديثُ الثَّالثُ

٣ -  نب دمحنا م ،ريِينِ الْحسالْح نب دمأنا أَح ،ورِيابسيالن دمأَح نب اللَّه رصا ننربأَخ
عالْم قُوبعي نع ،أَبِيه نةَ، عورنِ عامِ بشه نانُ، عفْيأنا س ،يعافأنا الش ،بِيعأنا الر ،يلق

 دقَاعأَ بِالْمضوت هنع اللَّه يضانَ رثْمانَ، أَنَّ عرمقَالَ، ح ثَالثًا ثَالثًا، ثُم : ولَ اللَّهسر تعمس
من توضأَ وضوئي هذَا خرجت خطَاياه من وجهِه ويديه «: يه وسلَّم، يقُولُصلَّى اللَّه علَ

هلَيرِجو « ،هدج نانَ، عثْمنِ عانَ بنِ أَبانَ برمح يثدح نم يححيثٌ صدذَا حه. 
 .ي عمر، عن سفْيانَ بنِ عيينةَعنِ ابنِ أَبِ: أَخرجه مسلم في الصحيحِ

 .ووكيعٍ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيه، عن حمرانَ، وأَخرجه من حديث أَبِي أُسامةَ 
 زِيدي نطَاُء بع هنى عوانَ، ررمح يثدح نم قطُر لَهو ،الر دبع ناذُ بعمنِ ومح ، ركَيبو ،

 اددش نب عامجرِ ، وكَدنالْم نب دمحميحِ ، وحي الصف ملسم جرا أَخكُلُّهو ،لَمأَس نب ديزو
فَةلتخم (١)بِأَلْفَاظ  

                                                
من أخطأ على الشافعى  الحدیث بھذا اللفظ مما انفرد بھ الشافعى عن سفیان وقد وجھھ البیھقى فى بیان خطأ)١(

 :فقال  ١٢١-١١٩ص 
 بِهشيكُونَ أَنْ وطَأً يخ نبِ مي الْكَاتابِ فتك ةارلُو.... الطَّهمتحكُونَ أَنْ يي يالَّذ وِينِ رع يعافي الشابِ فتك ةارا، الطَّهيححص 

 .رواية حممد بن املنكدر عن محران فذكره  في صحيح فَمعناه كَذَلك مرةً رواه عيينةَ بن سفْيانُ يكُونَ وأَنْ
من حديث جرير عن هشام ومالك عن هشام ووكيع وأبو أسامة وبن أىب عمر )٢٢٧-٥(واحلديث أخرجه مسلم ىف صحيحه  

يد بن أسلم عن محران وجامع بن وز) ٢٢٧-٦(عن سفيان عن هشام وتابع الزهرى هشاما عن عروة أخرجه مسلم ىف صحيحه 
شداد عن محران وخمرمة بن بكري عن أبيه عن محران ومعاذ بن عبد الرمحن عن محران وعطاء بن يزيد عن محرا نفى  باب صفة 

 .الوضوء وكماله وباب وباب فضل الوضوء والصالة عقبه بألفاظ متقاربة 
 :رجال االسناد 

 .مر ذكره  -١
 .مر ذكره  -٢
 .مر ذكره  -٣

 



 

- ١٠ - 
 

ابِعيثُ الردنِ: الْحب يلنِ عسأَبِي الْح نِنيمؤريِ الْمأَم نه عنع اللَّه يضبٍ رأَبِي طَال 

٤ -  وهالنَ وغَي نبِ بو طَالالًء، نا أَبإِم ،ييدشالر ودمحم نب دمحم اللَّه دبو عا أَبثَندح
أَبِي ع نب دمحكْرٍ مو بأنا أَب ،اززالْب يماهرنِ إِبب دمحم نب دمحم نب دمحنا م ،يعافالش اللَّه دب

الخ نب يدعنا س ،يدالْج يماهرإِب نب كلالْم دبنا ع ،انِيلْوالْح يلع نب نيسرٍ، نا الْحبِش د
اشلِ الْهالْفَض نب اللَّه دبنا ع ،ةيندلِ الْمأَه نم ،ياعزالْخ نعٍ، عافأَبِي ر نب اللَّه ديبنا ع ،يم

يجزِئ «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: علي بنِ أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه عنه، قَالَ
و ،هِملَيع مهدأَح لِّمسمِ أَنْ يوا بِالْقَورةَ إِذَا ماعمالْجمهدأَح هِملَيع درأَنْ ي ودنِ الْقُعع زِئجي« 

١( ) 

                                                                                                                                       
 . مر ذكره -٤
 .مر ذكره  -٥
 .سفيان بن عيينة بن أىب عمران أبو حممد اهلالىل ثقة فقيه امام حافظ حجة  -٦
 .هشام بن عروة بن الزبري أبو املنذر وقيل أبو عبد اهللا املدىن ثقة فقيه رمبا دلس  -٧
 .عروة بن الزبري بن العوام ثقة فقيه امام ثبت حجة مأمون  -٨
 .محران بن أبان موىل عثمان بن عفان ثقة  -٩

 .عثمان بن عفان اخلليفة الراشد الثالث أحد العشرة -١٠
 

 
 شعب ىف البيهقى:  أيضا وأخرجه) . ١٧٧٢٥ رقم ، ٩/٤٨( والبيهقى ،) ٥٢١٠ رقم ، ٤/٣٥٣( داود أبو أخرجه )١(

وأبو ) ٤٩٧(والبزار ) ٨١٢(وبن السىن ىف عمل اليوم والليلة ) ٢١٥(وىف اآلداب ) ٨٩٢٢ رقم ، ٦/٤٦٦( اإلميان
من طريق يعقوب بن اسحاق احلضرمى وعبد امللك بن ابراهيم ) ٤٤١(وأبويعلى ) ٨١٤(شافعى ىف الغيالنيات بكر ال

 .اجلدى عن سعيد بن خالد اخلزاعى به وصححه االلباىن 
 :رجال االسناد 

 .أبو عبد اهللا حممد بن حممود الرشيدى -١
 :قال السمعاىن ىف االنساب 

 مسع الكثري اخلري له وممن املثرين التجار أحد نيسابور أهل من الرشيدي القاسم بن أمحد بن حممود بن حممد اهللا عبد أبو وأما 
 السنجي طاهر أبو عنه له يل وروي اهللا، رمحه والدي منه مسع وغريهم، البزاز غيالن بن حممد بن حممد بلطا أبا وببغداد بنيسابور

 العالء أبا مسعت فيما الرشيدي له قيل وإمنا ومجاعة، بأهلم، الطربي احلسني بن وحممد بنيسابور، االمام احلريي حيىي بن حممد مبرو
 هو - احلسن بن اهللا عبيد مسعت يقول املقدسي طاهر بن حممد الفضل أبا مسعت بأصبهان يقول احلافظ الفضل بن حممد بن أمحد
 فقال ؟ الرشيدي اهللا عبد أيب لقب سبب عن التاجر العطري علي بن حممد سألت: يقول - احلافظ احلداد علي أيب بن نعيم أبو

 .بالرشيدي ولقب االسم، هذا عليه فوقع رشيد، إنه له يقولون الناس وكان االمور، يف جمدودا متوجها أبوه كان: يقول أيب مسعت
  .سنة ننيومثا نيف عن ٤٩٨ سنة مات صدوق املذكور والرشيدي ) :ترمجة شيخه بن غيالن(قال الذهىب ىف سري أعالم النبالء 

 .حممد بن حممد بن ابراهيم البزاز أبو طالب بن غيالن -٢
 بنِ محمد بن محمد طَالبٍ أَبو الوقْت، مسنِد املُعمر، اَألمين، الشيخ، ) :١٧/٥٩٩(قال الذهىب ىف ترمجته ىف سري أعالم النبالء 

مياهرالَنَ بنِ إِببن غَي دبالَنَ نِب اِهللا عمٍ بن غَييكح ،انِيداهلَم ،ياددغاز، البزو البالَن أَخبنِ غَي دمحكىن ممِ بِأَبِي الْمالقَاس. 
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عمالَن سغَي ناد،: مجلَج، النعدة واعمجو. 

 .ووثَّقَه اخلَطيب: عنه حدثَ
اتمي: وة فنة سرشع بأَرمائَة عو  . 
قُلْت :عمسو نكْرٍ أَبِي مب دمحبنِ م دباِهللا ع يعافي الشف ةننِ سيتاثْن ،نِسيمخو سنةو ع، ثَالَثبأَره ودنفع هنع دأَح ءاً عشرزج 
 مثّ. وأربعني مثان سنة أول يف ولدت: يقول مسعته. صاحلًا نادي صدوقًا وكان عنه، كتبنا: اخلطيب قال ) .الغيالَنِيات( بـ لُقِّبت
 شوال، سادس يف ومات: قال. وأربعني سبعٍ سنة احملرم يف ولدت أني جدي خبطّ رأيت حتى مولدي، يف أغلط كنت: يقول مسعته
  .باهللا املهتدي ابن احلسني أبو عليه وصلى بداره، ودفن

 .ن عبد اهللا الشافعى أبو بكر حممد ب-٣
 ) :١٠١٥-٣/٤٨٣(قال اخلطيب البغدادى ىف تاريخ بغداد 

: ومسع بغداد، وسكن جببل، ولد بالشافعي املعروف البزاز بكر أبو بيان بن موسى بن عبدويه بن إبراهيم بن اهللا عبد بن حممد 
 النرسي، اهللا عبيد بن وأمحد املسمعي، شداد بن وحممد الرقاشي، قالبة وأبا األزرق، الفرج بن وحممد السمري، اجلهم بن حممد
 سليمان بن وحممد الواسطي، مسلمة بن وحممد البزاز، ربح بن وحممد األنطاكي، برد بن الوليد وأبا املدائين، روح بن اهللا وعبد

 يطول ومجاعة الترمذي، إمساعيل وأبا القاضي، إسحاق بن وإمساعيل الربيت، حممد بن وأمحد التمتام، غالب بن وحممد الباغندي،
  .ذكرهم
 .وحدثنا قدميا عنه وكتب وشيوخا، أبوابا مجع التصنيف، حسن احلديث، كثري ثبتا ثقة وكان

 .منه أَوثَق دأَح الوقْت ذَلك في كَانَ ما جبلٌ، ثقَةٌ: فَقَالَ الشافعي، بكْرٍ أَبِي عن الدارقُطْنِي سئلَ: السهمي حمزةُ قَالَ
  .بِحالٍ يغمز لَم الَّذي املَأْمونُ الثِّقَةُ بكْرٍ أَبو أَخبرنا: الدارقُطْنِي وقَالَ

 .حممد بن بشر العبدى ثقة حافظ  -٤
 .احلسن بن على احللواىن أبو على اخلالل ثقة حجة صاحب تصانيف  -٥
 .عبد امللك بن ابراهيم اجلدى صدوق-٦
 .سعيد بن خالد اخلزاعى ضعيف  -٧
 .عبد اهللا بن الفضل بن العباس بن ربيعة املخزومى ثقة  -٨
 .عبيد اهللا بن اىب رافع  ثقة -٩

 ).صلى اهللا عليه وسلم (أمري املؤمنني على بن اىب طالب اهلامشى بن عم رسول اهللا -١٠
 :احلديث ضعيف لعلتني 

  .ن اىب رافع ضعف اخلزاعى واالنقطاع بني بن الفضل وب
وقد جاء مرسال بنحوه عن زيد بن أسلم وجاءمسندا من حديث أىب سعيد بسند ضعيف عند أىب نعيم ىف احللية وبن السىن ىف عمل 

 .اليوم والليلة والصواب فيه أنه مرسل من حديث زيد بن أسلم فهو ضعيف 
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ساميثُ الْخده: الْحنع اللَّه يضر يشالْقُر يميالت اللَّه ديبنِ عةَ بطَلْح دمحأَبِي م نع 

حريِي، نا أَبو الْعباسِ اَألصم، أنا الربِيع، أنا أَخبرنا أَبو علي الْخشنامي، أنا أَبو بكْرٍ الْ - ٥
 نةَ بطَلْح عمس هأَن ،أَبِيه نع ،كالنِ ملِ بيهأَبِي س همع نسٍ، عأَن نب كالأنا م ،يعافالش ديبع

سولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وإِذَا هو يسأَلُ عنِ جاَء رجلٌ إِلَى ر: اللَّه رضي اللَّه عنه، يقُولُ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسالمِ، فَقَالَ رفَقَالَ: " اِإلس ،لَةاللَّيمِ ووي الْيف اتلَوص سملْ : خه

لَم يزِد الشافعي رضي اللَّه عنه ها هنا علَى هذَا، وباقي ، " ع إِال أَنْ تطَو، ال : علَي غَيرها؟ قَالَ
اللَّه الْحديث فيما رواه عنه الْحسين بن محمد بنِ الصباحِ الزْعفَرانِي، قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 

لَّمسو هلَيع " :ش اميصانَوضمرِ ره. 
 ".إِال أَنْ تطَوع ، ال : هلْ علَي غَيره؟ قَالَ: قَالَ

إِال أَنْ ، ال «: هلْ علَي غَيرها؟ قَالَ: وذَكَر لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الزكَاةَ، فَقَالَ
عطَوت «. 

ي وهلُ وجالر ربقُولُفَأَد : لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هنم قُصال أَنذَا ولَى هع ال أَزِيد اللَّهو
لَّمسو هلَيع :»قدإِنْ ص أَفْلَح «. 

َألصبحي، هذَا حديثٌ متفَق علَى صحته، من حديث أَبِي سهيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أَبِي عامرٍ ا
أَبِيه نع. 

 .عن إِسماعيلَ بنِ أَبِي أُويسٍ: أَخرجه الْبخارِي في الصحيحِ
ملسم هجرأَخو :يدعنِ سةَ ببيقُت نع. 

داوو دأَب هجرأَخةَ: ولَمسنِ مب اللَّه دبع نع. 
ر نب اقحإِس هجرأَخوهدنسي مف هيواه :ِسية الْقَياَدبنِ عحِ بور نع. 

أَبِي  كُلُّهم عن مالك بنِ أَنسٍ اَألصبحي إِمامِ دارِ الْهِجرة، وتابعه إِسماعيلُ بن أَبِي جعفَرِ بنِ
ي آخقَالَ فلٍ، ويهأَبِي س نع ،نِيدريٍ الْمكَثرِه :»قدإِنْ ص أَبِيهو ابِيراَألع أَفْلَح « لَ «أَوخد
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قدإِنْ ص أَبِيهةَ ونالْج «. 
لَمأَع اللَّهاِء، وباآلب فلنِ الْحيِ عهلَ النقَبو ،جالْح ضزِلَ فَرنلَ أَنْ يقَب كا كَانَ ذَلمإِن١ و( ) 

 
 
 
 

 

                                                
 ومن الصالة، في غيبالتر جامع باب: الصالة في ١/١٧٥" الموطأ" فيرواه مالك  )١(

 في" ٤٦" والبخاري ،١/١٦٢ وأحمد ،١/٤٦" المسند" في الشافعي أخرجه كالم طريق
 ومسلم يستحلف، كيف باب. الشهادات في" ٢٦٧٨" و اإلسالم، من الزكاة باب: اإليمان

" ٣٩١" داود وأبو اإلسالم، أركان أحد هي التي الصلوات بيان باب: اإليمان في" ١١"
 فرضت كم باب: الصالة في ٢٢٨-١/٢٢٦ والنسائي الصالة، فرض ابب: الصالة في
 ،"١٤٤" الجارود وابن الزكاة، باب: اإليمان في ١١٩-٨/١١٨ و والليلة، اليوم في

 .٤٦٧ ،٣٦٦ و ٢/٨ و ١/٣٦١" السنن" في والبيهقي
 باب: الحيل في" ٦٩٥٦" و الصوم، وجوب باب: الصوم في" ١٨٩١" البخاري وأخرجه

 داود وأبو سعيد، بن وقتيبة أيوب بن يحيى عن اإليمان، في" ١١" ومسلم الزكاة، في
 باب: الصوم في ١٢١-٤/١٢٠ والنسائي داود، بن سليمان عن الصالة، في" ٣٩٢"

 بن داود طريق من ٢/٤٦٦" السنن" في والبيهقي حجر، بن علي عن الصيام، وجوب
 سهيل أبي عن جعفر، بن إسماعيل عن كلهم علي، بن عاصم طريق من ٤/٢٠١ و رشيد،

 .به مالك، بن
وأما الزيادة فهى وان كانت مخالفة لرواية مالك فان اسماعيل بن جعفر بن أبى كثير ليس 

بمدفوع عن الضبط التام والثقة وقد شارك مالك فى شيوخه أطبق الناس على توثيقه 
فى الفتح  فليست بمخالفة تستدفع ان تكون زيادة مقبولة ولها تخريجات ذكرها بن حجر

 .فلتراجع ) ١/١٠٧(
 :رجال االسناد 

 .من أول االسناد الى مالك قد مر 
 .نافع بن مالك بن ابى عامر أبو سهيل االصبحى ثقة مقرىء-١
 .مالك بن أبى عامر ثقة مقرىء -٢
 .طلحة بن عبيد اهللا التيمى أحد العشرة  -٣
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 عن أَبِي عبد اللَّه الزبيرِ بنِ الْعوامِ رضي اللَّه عنه: دسالْحديثُ السا

٦ - مانَ، أنا أَحدمح ننِ بمحالر دبذَّاُء، أنا عالْح دمحنِ مب يلع نب دمأَح دامو حا أَبنربأَخ د
عن أَبِيه، ، لَّه بن أَحمد بنِ حنبلٍ، نا أَبِي، نا أَبو معاوِيةَ، نا هشام بن جعفَرِ بنِ حمدانَ، نا عبد ال

جمع لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه «: عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ، عن أَبِيه رضي اللَّه عنهم، قَالَ
موي هيوأَب لَّمسو دةٌ ، » أُحمجرت هذهرِ، ويبنِ الزةَ بورنِ عامِ بشه يثدح نم نسيثٌ حدذَا حه

 هأَن ،هنع اللَّه يضقَّاصٍ رنِ أَبِي وب دعس نع وِير قَدو ،قَاتث مرِهآخ ناةُ عوالرةٌ، ويححص
 .» اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَبويه يوم أُحد جمع لي رسولُ«: قَالَ

: وهذَا حديثٌ صحيح، وروى عبد اللَّه بن شداد، عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه عنه، قَالَ
ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعما سم اللَّه يضقَّاصٍ رنِ أَبِي وب دعس رغَي دَألح هيوأَب عمج

)١ »ارمِ يا سعد فَداك أَبِي وأُمي«: عنه، فَإِني سمعته يوم أُحد يقُولُ ) 

                                                
 عروة بهمن طريق ) ١٤٢٣(و) ١٤٠٩(و) ١٤٠٨(أخرجه أمحد ىف مسنده  )١(

 تاريخ" في ،والسهمي) ١٤٠( والشاشي ،) ٨٢١٥" (الكبرى" في والنسائي ،) ٤٠٥٦( البخاري وأخرجه
 ،) ٩٧( والدورقي ،١٤/٣٩٠و ١٢/٨٧ شيبة أبي وابن ،٣/١٤١ سعد ابن وأخرجه    ٣٣٥ ص" جرجان

 ،) ٣٧٥٤( و) ٢٨٣٠( والترمذي ،) ١٣٠( ماجه وابن ،) ٢٤١٢( ومسلم ،) ٤٠٥٧( و) ٣٧٢٥( والبخاري
 والنسائي ،) ١٠٦٧( والبزار ،) ١٤٠٦( عاصم أبي وابن ،٢/٦٩٥" والتاريخ المعرفة" في سفيان بن ويعقوب

 و) ١٤١( والشاشي ،) ٧٩٥( يعلى وأبو ،) ١٩٦( و) ١٩٥" (والليلة اليوم" وفي ،) ٨٢١٦" (الكبرى" في
 طرق من ١٣/٣٢٠" بغداد اريخت" في والخطيب ،٦٤ ص" الشيوخ معجم" في جميع وابن ،) ١٤٤( و) ١٤٣(

 .بعض على فيه يزيد وبعضهم. به األنصاري، سعيد بن يحيى عن
 والترمذي مسهر، بن علي طريق من) ٢٤١٦( ومسلم مسلم، بن عفان عن ٣/١٠٦ سعد ابن وأخرجه

" والليلة اليوم" في والنسائي معاوية، أبي طريق من) ٩٦٦( والبزار سليمان، بن عبدة طريق من) ٣٧٤٣(
 عروة، بن هشام عن ستتهم سلمة، بن حماد طريق من) ٦٧٣( يعلى وأبو زيد، بن حماد طريق من) ٢٠١(
 .بعض على فيه يزيد وبعضهم. به

 ،) ١٩٩" (والليلة اليوم" وفي ،) ٨٢١٤" (الكبرى" في والنسائي ،١٤/٤٢٥و ١٢/٩١ شبة أبي ابن وأخرجه
 عاصم أبي وابن مسهر، بن علي طريق من) ٢٤١٦( ومسلم سليمان، بن عبدة طريق من) ٦٩٨٤( حبان وابن

 اهللا عبد عمه عن عروة، بن اهللا عبد أخيه عن عروة، بن هشام عن ثالثتهم معاوية أبي طريق من) ١٣٩٠(
  .به الزبير، بن

 :رجال االسناد 
 :الرواة حتى االمام أحمد مروا 

 .أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ  -١
 .يما سبقهشام بن عروة مر ف -٢
 .عروة بن الزبير مر فيما سبق  -٣
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ابِعيثُ السداللَّ: الْح يضقَّاصٍ رنِ أَبِي وب دعس اقحأَبِي إِس نع كالقَّاصٍ مأَبِي و ماسو ،هنع ه
 بن وهيبِ بنِ عبد مناف الزهرِي الْقُرشي رضي اللَّه عنه

٧ -  دبنا ع ،ييعكْرٍ الْقَطو بأنا أَب ،وِيرضالن دعو سوسٍ، أنا أَبدبنِ عب يلع نب دما أَحنربأَخ
سمعت سعد بن : ه بن أَحمد، حدثَنِي أَبِي، ثنا يحيى بن سعيد، أنا إِسماعيلُ، نا قَيس، قَالَاللَّ

إِني َألولُ الْعربِ رمى بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّه، ولَقَد رأَيتنا نغزو مع رسولِ اللَّه «: مالك، يقُولُ
لَيضع  ى اللَّه علَيه وسلَّم وما لَنا طَعام نأْكُلُه إِال ورق الْحبلَة وهذَا السمر، حتى أَنَّ أَحدناصلَّ

ضإِذًا و تبخ ينِ، لَقَدلَى الدنِي عرزعت دو أَسنب تحبأَص لْطٌ، ثُمخ ا لَهاةُ مالش عضا تلَّ كَم
                                                                                                                                       

 .عبد اهللا بن الزبير صحابى صغير  -٤
 ).صلى اهللا عليه وسلم (الزبير بن العوام احد العشرة حوارى رسول اهللا  -٥

 :أما حديث سعد بن أبى وقاص 
) ٩٧( والدورقي ،١٤/٣٩٠و ١٢/٨٧ شيبة أبي وابن ،٣/١٤١ سعد ابن و) ١٥٦٢(و) ١٤٩٥(ه أحمد أخرج 
 ،) ٣٧٥٤( و) ٢٨٣٠( والترمذي ،) ١٣٠( ماجه وابن ،) ٢٤١٢( ومسلم ،) ٤٠٥٧( و) ٣٧٢٥( بخاريوال ،

 والنسائي ،) ١٠٦٧( والبزار ،) ١٤٠٦( عاصم أبي وابن ،٢/٦٩٥" والتاريخ المعرفة" في سفيان بن ويعقوب
 و) ١٤١( شاشيوال ،) ٧٩٥( يعلى وأبو ،) ١٩٦( و) ١٩٥" (والليلة اليوم" وفي ،) ٨٢١٦" (الكبرى" في
 طرق من ١٣/٣٢٠" بغداد تاريخ" في والخطيب ،٦٤ ص" الشيوخ معجم" في جميع وابن ،) ١٤٤( و) ١٤٣(

 .بعض على فيه يزيد وبعضهم. به األنصاري، سعيد بن يحيى عن
 في والخطيب ،) ١٩٧" (والليلة اليوم" في والنسائي ،) ١٠٨٠( والبزار ،) ٤٠٥٥( البخاري بنحوه وأخرجه

 المسيب، بن سعيد عن هاشم، بن هاشم طريق من ٢/١٣٩" الدالئل" في والبيهقي ،٢/٦٥٠" المتشابه تلخيص"
 أبي فداك ارم: "فقال أحد يوم كنانتَه وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اهللا رسول لي نثَل: قال وقاص أبي بن سعد عن

 " .وأمي
 تاريخ" في والسهمي ،) ١٤٠( والشاشي ،) ٨٢١٥" (الكبرى" في والنسائي ،) ٤٠٥٦( البخاري وأخرجه
  .اإلسناد بهذا القطان، سعيد بن يحيى طريق من ٣٣٥ ص" جرجان

  :وأما حديث على بن أبى طالب 
 ،) ٣٧٥٥( والترمذي ١٤/٣٩٠و ٨٧ -١٢/٨٦ شيبة أبي وابن ،٣/١٤١ سعد ابن و)١٠١٧(أخرجه أحمد 

 البخاري وأخرجه صحيح حديث هذا: الترمذي قال .اإلسناد بهذا وكيع، طريق من) ١٤٠٥( عاصم أبي وابن
 في والنسائي ،) ٧٩٩( و) ٩٧٧( والبزار ،) ٨٠٤" (المفرد األدب" وفي ،) ٦١٨٤( و) ٢٩٠٥" (صحيحه" في
 ) .٧٠٩( وانظر. به سفيان، عن طرق من) ١٩٢" (والليلة اليوم"
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عن : هذَا حديثٌ صحيح أَخرجه الْبخارِي في الصحيحِ، الشطْر اَألولُ من الْحديث، » عملي
نِ عرِو بمعانالطَّح دالخ نع ،نيلَ ]ىف االصل احلذاء[واعمإِس نع. 

ةَ، عبعش نحٍ، عور نع ،اللَّه دبع نعيلَواعمإِس ن. 
ارِيخالْب اهوفَر راآلخ طْرا الشأَميلَ: واعمإِس نع ،يدعنِ سى بيحي نع ،ددسم نع. 

كُلُّهو ،يعكوو ،سونيريٍ، وكَث نب اللَّه دبعانَ، وملَينِ سرِ بمتعالْم يثدح نم ملسم اهورو نع م
 .إِسماعيلَ بنِ أَبِي خالد، عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ

ادنذَا اِإلسه لُوع لَك رظْهةَ يبعش يثدبِح تربتإِذَا اع(١)و 

نيثُ الثَّامدا: الْح يضلٍ رفَينِ نرِو بمنِ عب دينِ زب يدعرِ سوأَبِي اَألع نعهنع للَّه 

 أَخبرنا أَبو حامد أَحمد بن علي بنِ عبدوسٍ، أنا أَبو سعد عبد الرحمنِ بن حمدانَ الْعدلُ، - ٨
أَبِي، نا يحيى بن  أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن جعفَرٍ الْقَطيعي، نا عبد اللَّه بن أَحمد بنِ حنبلٍ، حدثَنِي

للَّه سعيد، عن صدقَةَ بنِ الْمثَنى، حدثَنِي جدي رباح بن الْحارِث، أَنَّ الْمغريةَ بن شعبةَ رضي ا

                                                
یحیى بن سعید ویزید بن ھارون  من حدیث) ١٦١٨(و) ١٥٦٦(و )١٤٩٨(أخرجھ االمام أحمد فى مسنده )١(

) ٢٣٦٦( والترمذي ،) ٦٤٥٣( البخاري وأخرجهوشعبة  عن اسماعیل بن ابى خالد عن قیس بن أبى حازم بھ  
 مختصرة النسائي ورواية. اإلسناد بهذا القطان، سعيد بن يحيى طريق من) ٨٢١٨" (الكبرى" فى والنسائي ،

 طريق من) ٥٤١٢( والبخاري ،) ٢١٢( الطيالسي وأخرجه ".اهللا لسبي في بسهم رمى العرب ألول إني: "بلفظ
 . به شعبة،

 ،) ٢٤١٥( والدارمي ،) ٧٧١" (الزهد" في وهناد ،) ٧٨( والحميدي ،) ١٢٣" (الزهد" في وكيع وأخرجه 
 بن إسماعيل عن طرق من) ٦٩٨٩( حبان وابن ،) ٧٣٢( يعلى وأبو ،) ٢٩٦٦( ومسلم ،) ٣٧٢٨( والبخاري

 .بعض على فيه يزيد وبعضهم. به ،خالد أبي
 بيان طريق من) ٣٩٢٣( البغوي طريقه ومن ،) ١٣٥" (الشمائل"و ،) ٢٣٦٥" (السنن" في الترمذي وأخرجه

 ) .١٦١٨( و) ١٥٦٦( برقم وسيأتي. به حازم، أبي بن قيس عن بشر، بن
 : رجال االسناد 

 .ظ امام كبير قدوة يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد األحول ثقة متقن حاف -١
 .اسماعيل بن ابى خالد األحمسى البجلى ثقة ثبت حافظ  -٢
 .قيس ين ابى حازم حصين البجلى األحمسى ثقة مخضرم جاوز المائة  -٣
 .وأحد العشرة ) صلى اهللا عليه وسلم (سعد بن أبى وقاص خال النبى  -٤
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 هنارِ، عسي نعو ينِهمي نع لُ الْكُوفَةأَه هدنعرِ واَألكْب جِدسي الْمى كَانَ فعدلٌ يجاَء رفَج ،ه
وفَة، سعيد بن زيد، فَحياه الْمغريةُ وأَجلَسه عند رِجلَيه علَى السرِيرِ، فَجاَء رجلٌ من أَهلِ الْكُ

ةَ؟ أَال أَسمع أَصحاب من يسب هذَا يا مغريةُ بن شعب: فَاستقْبلَ الْمغريةَ فَسب وسب، فَقَاَل
لَى رع دها أَشأَن ،ريغال تو ،ركنال تو ،كدنونَ عبسي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر ولِ اللَّهس

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِما سمعت أُذُناي ووعاه قَلْبِي من رسولِ
أَبو بكْرٍ في الْجنة، وعمر في «: فَإِني لَم أَكُن أَروِي عنه كَذبا يسأَلُنِي عنه إِذَا لَقيته، إِنه قَالَ

طَلْحو ،ةني الْجف يلعو ،ةني الْجانُ فثْمعو ،ةنالْج دبعو ،ةني الْجف ريبالزو ،ةني الْجةُ ف
مأَنْ أُس ئْتش لَو نِنيمؤالْم عاستو ،ةني الْجف كالم نب دعسو ،ةني الْجف فوع ننِ بمحالر هي

هتيمقَالَ، » لَس :ونداشنتي جِدسلُ الْمأَه احفَره : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر باحا صي
وقَالَ عبد ، أَنا تاسع الْمؤمنِني، ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْعاشر : منِ التاسع؟ فَقَالَ

دمأَح نب اجِ: اللَّهجالْح نب يماهراجِي نا إِبنا ]ىف االصل التاجر[ الن ادزِي نب داحالْو دبنا ع ،
 .صدقَةُ بنِ الْمثَنى النخعي، حدثَنِي جدي

هنلَ مأَطْو هفَذَكَر. 
نةٌ عاعمج اهوولِ، ربِالْقُب هلَقَّتتةُ وماَألئ هلَتاودت ورهشيثٌ مدذَا حهو  دبثْلُ عم ،دينِ زب يدعس

ومحمد بنِ قَيسٍ، وحيانَ بنِ غَالبٍ، وحميد بنِ عبد ، اللَّه بنِ ظَالمٍ، وعبد الرحمنِ بنِ اَألخنسِ 
 .الرحمنِ

في هذه الرواية ورِواية حيانَ بنِ غَالبٍ،  ولَيس تقْدمي علي علَى عثْمانَ رضي اللَّه عنهما إِال
 .واآلخرونَ قَدموا عثْمانَ علَى علي رضي اللَّه عنهما

لَيه أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ بدلَ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه ع: وفي رِواية حميد بنِ عبد الرحمنِ
لَّمسو. 

راشالْع وهةَ وديبو عأَب رذُك يهفو ،فونِ عنِ بمحالر دبع يثدح نةٌ ماعمج اهورو. 
لَمأَع اللَّهو ،ديمح هناب هنع اهو١ ر( ) 

                                                
من طریق شعبة عن الحر بن الصیاح ) ١٦٧٥(و)١٦٣٧(و) ١٦٣١(و) ١٦٢٩(أخرجھ االمام أحمد  )١(

عن عبد الرحمن بن االخنس عن المغیرة ومن طریق صدقة بن المثنى عن ریاح بن الحارث عن 
 بهذا حنبل، بن أحمد طريق من ٩٦-١/٩٥" الحلية" في نعيم أبو وأخرجهالمغیرة بھ كما فى االسناد 

 .اإلسناد
 بن يحيى طريق من) ٨١٩٣" (الكبرى" في والنسائي ،) ١٤٣٣" (السنة" في عاصم أبي ابن بنحوه وأخرجه

 أبي وابن ،) ١٣٣( ماجه وابن ،) ٤٦٥٠( داود وأبو ،٤٢و ١٣-١٢/١٢ شيبة أبي ابن وأخرجه .به سعيد،
 في والنسائي ،) ٩١( و) ٩٠" (الفضائل زوائد" في أحمد ماماإل بن اهللا وعبد ،) ١٤٣٥( و) ١٤٣٤( عاصم

 .بعض على فيه يزيد وبعضهم. به المثنى، بن صدقة طريق من) ٢١٦( والشاشي ،) ٨٢١٩" (الكبرى"
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 زيد، بنِ سعيد عن جده، عن رياح، عن صدقة، عن يحيى، بنِ يعقوب عن) ١٤٣٦( عاصم أبي ابن وأخرجه

 ،) ١٤٢٩" (السنة" في عاصم أبي وابن ،٩٤و ٩٢و ٩٠و ١٢/٨٨" المصنف" في شيبة أبي ابن وأخرجه .به
 الطيالسي وأخرجه. بهذا االسناد وكيع، طريق من) ٩٧١( يعلى وأبو ،) ٨٢١٠" (الكبرى" في والنسائي

 و) ١٩١( و) ١٩٠( والشاشي ،) ١٤٣١( و) ١٤٣٠( عاصم أبي وابن ،) ٤٦٤٩( داود وأبو ،) ٢٣٦(
 بن حنش طريق من) ٢٢٥( الشاشي وأخرجه .به شعبة، عن طرق من) ٦٩٩٣( حبان وابن ،) ٢١٠(

 .زيد بنِ سعيد عن الصياح، بن الحر عن الحارث،
وحديث عبد الرحمن بن عوف رواه حميد بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده به أخرجه أحمد 

) ٨٣٥(يعلى  وأبو) ٧٠٢(وبن حبان ) ٨١٩٤(والنسائى فى الكبرى )٣٧٤٧(و) ٣٦٨٠(والترمذى )١٦٧٥(
) ١١٧٦(واآلجرى فى الشريعة ) ١٠٢٠(وأخرجه البزار ) ٩٠٣(ومن طريق الضياء فى المختارة 

 ).١٧٦٨(و
من طريق على بن زيد بن جدعان عن عدى بن ثابت عن المغيرة بن شعبة ) ٨٢٢٩(وللطبرانى فى االوسط  

 عن سعيد بن زيد به
من طريق ) ٣٩٢٧(والبغوى فى شرح السنة ) ٨٤(ميدى ومن طريق عبد اهللا بن ظالم عن المغيرة أخرجه الح

 .سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن غن هالل بن يساف عن بن ظالم به 
من طريق عطاء بن مسلم الخفاف عن الحسن بن ) ٤٣٧٤(ومن طريق زياد بن عالقة أخرجه الطبرانى 

 .صالح عن زياد بن عالقة عن المغيرة به 
حديث بن عمر من طريق حامد بن يحيى عن سفيان عن سعير بن الخمس عن حبيب  وأخرجه الطبرانى من

 في شاهين ابنوأخرجه ) ١٣٩٢٣(والكبير ) ٦٢(والصغير ) ٢٢٠١(بن ابى ثابت عن بن عمر فى االوسط 
 من) ٢٥٤ رقم/١٣" (المختارة" في والضياء الطرسوسي، إبراهيم بن محمد أمية أبي طريق من) ٩٤" (األفراد"

  .به يحيى، بن حامد عن كالهما حكيم؛ بن جنيد طريق
قلت واسناده عند الطبرانى جيد وجنيد بن حكيم ليس بالقوى ومحمد بن ابراهيم الطرسوسى أبو أمية ثقة جليل 

 . وثقه ابوداود وروى عنه ابوحاتم الرازى وحسبك بذا
 في الْقُرشي محمد بنِ بكْرِ بنِ شعيبِ بن بكْر يدالْول أَبو حدثَنِي) ٨٨٣(ومن طريق نافع عن بن عمر أخرجه تمام 

رِينو ثنا: قَالُوا آخنِ أَبسالْح دمحم نب دمحنِ مب نونِ عنِ بسالْح ،ييدحي ثنا الْومع دمحم ننِ، بسثنا الْح دبع اللَّه نب زِيدي 
،كْرِيثنا الْب ديبع اللَّه نب ،رمع نعٍ، عافنِ ننِ عاب رمع . 

أبوالوليد القرشى مستور روى عنه بن منده وتمام وجماعة وابو الحسن بن عون مستور وعمه صدوق : قلت 
 .وعبد اهللا بن يزيد واه 

 :رجال االسناد 
 :من دون يحيى بن سعيد القطان مر ذكرهم 

 .ق وثقه ابوداود والعجلى صدقة بن المثنى صدو -١
 .رياح بن الحارث ابو المثنى النخعى ثقة من الثانية  -٢

 .والحديث صحيح 
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عاسيثُ التدنِ: الْحمحالر دبأَبِي ع نأىب بكرىف االصل [ ع[  يضر يذَلالْه ودعسنِ مب اللَّه دبع
هنع اللَّه 

٩ -  يدعانَ سثْمو عي أَبمالًء، نا عإِم رِييحالْب دمحنِ مرِو بمع نيلُ باعمإِس يدعو سا أَبثَندح
حم يدعو سأنا أَب ،رِييحالْب دمحم نب دمأَح نب دمحكْرٍ مو بأَبونَ، ودمنِ حب اللَّه دبع نب دم

نا أَبو حاتمٍ مكِّي بن عبدانَ، نا عبد الرحمنِ بن بِشرِ بنِ الْحكَمِ، حدثَنِي : بنِ عبدوسٍ، قَاال
رِيانَ الثَّوفْيس نع ،يدعس نى بيحي  ، ورصنثَنِي مدح ، نع ،أَبِيه نع ،دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نع

لَيس منكُم «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه، قَالَ
 نم هقَرِين كَّلٌ بِهوإِال م دأَحكَةالئالْم نم هقَرِينو ؟ قَالَ: قَالُوا، » الْجِنولَ اللَّهسا ري اكإِيو :

» لَمفَأَس هلَينِي عانالَى أَععت إِال أَنَّ اللَّه ،ايإِيرٍ، وينِي إِال بِخرأْمفَال ي « ، يححيثٌ صدذَا حه
 .أَخرجه مسلم في الصحيحِ

 .ورواه عن عثْمانَ بنِ أَبِي شيبةَ، وغَيره، عن جرِيرٍ، عن منصورٍ
 .ورواه أَيضا عنِ ابنِ الْمثَنى، عن عبد الرحمنِ بنِ مهدي، عن سفْيانَ

،منِ آدى بيحي نةَ، عبينِ أَبِي شنِ ابا عضأَي اهورورٍ وصنم نا عمالهقٍ، كيزنِ رارِ بمع ن١ ع( ) 

                                                                                                                                       
 
 

والخالل من ) ٤٣٩٢(و) ٣٨٠٢(و )٣٦٤٨(وأحمد ،) ٦٩) (٢٨١٤( مسلم أخرجه )١(
 مشكل شرح" في والطحاوي ،) ٥١٤٣( يعلى وأبو) ٢٠٦(طريق أحمد فى السنة 

" الكبير" في والطبراني ،) ٦٤١٧( حبان بنوا ،) ٨٢٤( والشاشي ،١/٢٩" اآلثار
" الكبير" في والطبراني ،٢/٣٠٦ الدارمي وأخرجه ،) ١٠٥٢٤( و) ١٠٥٢٢(
 ) .١/٢٣٥( " الدالئل" في نعيم وأبو ،) ١٠٥٢٣(

 :رجال االسناد 
 .أبوسعيد اسماعيل بن عمرو بن محمد البحيرى  -١

 عن حدث الْبحيرِي جعفَر بن احمد بن محمد بن عمرو بن يلإِسماع سعيد وأَبو :قال بن نقطة فى اكمال االكمال 
 الْبحيرِي أَحمد بن محمد عمرو أيب بن سعيد عثْمان أيب عمه وعن الشاذياخي أَحمد بن محمد الرحمن عبد أيب الْحاكم

 . الْقشريِي الرحمن هبة األسعد وابو داديالْبغ الْحافظ محمد بن أَحمد سعد أَبو عنه روى
 بنِ شريويه نعيمٍ وأَبِي الْمزكِّي، حسان أَبِي كَالشيخِ وقْته ومشايِخِ وأَقَارِبِه وعمه والده من سمع: وجاء ىف املنتخب من السياق 

دمحم ،يلقَيأَبِي الْعو دبنِ عمحالر ،ياخاذْيأَبِي الشو دعس ،وِيرصيسِ النئالرورِ أَبِي وصننِ مشٍ، بامأَبِي رمِ والْقَاس ،كَّرِيالس 
 والْكَنجروزِي، مسرورٍ، ابنِ عنِ ثُم لْهروِي،ا دارِ جهان علي وأَبِي الْحرمينِ، قَاضي حافد الْحسينِ وأَبِي مهرانَ، بنِ منصورِ وأَبِي
 .جميعا والْكتابة والرواية السماعِ في الْمتقنِني الْمكْثرِين من وكَانَ الْملك، عبد الْحسينِ وأَبِي
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 .صدوقًا وكان منه، مسعت: شريويه قال: قلت 

 .مجلة وحصل فيها، لَه وبورك بالتجارة اشتغل عفيفًا، نظيفًا، كَانَ: جارالن ابن قَالَ
 :قال الذهىب ىف تاريخ االسالم 

 .القراءة صحيح وكان احلديث، بيت من حمدث، صاحل، ثقة،
 .أبو عثمان سعيد بن حممد البحريى  -٢

 :جاء ىف التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد 
 البحريي عمرو أيب بن عثمان أبو خمتار بن حيان بن نوح بن حبري بن حممد بن جعفر بن حممد بن أمحد بن حممد بن سعيد

 اهليثم وأيب اجلوزقي زكريا بن اهللا عبد بن حممد بكر وأيب البحريي حممد بن أمحد احلسني أيب جده عن حدث .النيسابوري
 بن حممد اهللا عبد وأيب املخلدي خملد بن علي بن أمحد بن حلسنوا اخلفاف عمر بن أمحد بن حممد بن أمحد احلسني وأيب الكشميهين

 الفرواي أمحد بن الفضل بن حممد اهللا عبد أبو عنه حدث .السرخسي أمحد بن زاهر عن باملوطأ وحدث مجاعة يف احلاكم اهللا عبد
 .آخرين يف الشحامي طاهر بن زاهر القاسم وأبو السيدي عمر بن سهل بن اهللا هبة حممد وأبو

 له وخرج والعراق خبراسان الكثري مسع احلديث يف ثقة كبري شيخ نسبه أن بعد نيسابور تاريخ يف إمساعيل بن الغافر عبد قالو
 من الصحيح مبرو ومسع بسرخس أمحد بن وزاهر أمحد أيب واحلاكم محدان بن عمرو وأيب احلسني أيب وجده والده عن الفوائد

 .وأربعمائة يعين ومخسني إحدى نةس اآلخر ربيع شهر يف تويف الكشميهين
 .أبو سعيد حممد بن عبد اهللا بن محدون  -٣
 شيخ البحريي من ومسعه البحريي حممد بن سعيد عثمان أبو عنه به حدث عنه الشرقي بن حممد بن أمحد حامد أيب مبسند حدث
  .البيهقي احلسني بن أمحد بكر أيب بن إمساعيل القضاة

 بن بكر أبا مسع الصالح يف األعيان من الزاهد سعيد أبو محدون بن اهللا عبد بن حممد نيسابور اريخت يف اهللا عبد أبو احلاكم قال
 .وثالمثائة تسعني سنة من احلجة ذي يف تويف وأقراما الشرقي بن حامد وأبا خالد بن محدون بن حممد

 :جاء ىف طبقات الشافعية 
 بن أمحد بن بكر أيب اإلمام أخت ابن وكان املعدلني، أعيان من أبوه وكان ،العبادة يف اتهدين الصاحلني من كان: احلاكم قال

 سنة وتويف به، الناس وانتفع سنني، وحدث وغريمها، محدون، بن حممد بكر وأبا الشرقي، حامد أيب بن سعيد أبا: مسع إسحاق،
  .الشافعيني طبقات يف لصالحا ابن ذكره اهللا، رمحه الزاهد، سعد أبو عليه وصلى بنيسابور، مائة وثالث تسعني
 .بن عبدوس أبوبكر حممد بن أمحد بن عبدوس النيسابورى  -٤
،امو اِإلمكْرٍ أَبب دمحم بن دمسِ بنِ أَحودببنِ ع دمأَح ،رِيوابسيالن ،وِيحالن هيالفَق. 
عمس :كِّيانَ، بن مدبا عأَبرٍو ومع رِييا ،احلأَبو دامح بن ،يقره الشمعو مياهرس بن إِبودبع. 
هنعو: وأَب دباِهللا ع ،مقَالَ احلَاكو :عقدت لَه سلجة اِإلمالَء منس انثَم نانِيثَمو. 

 .وآخرونَ نِي،الصابو بن يعلَى وأَبو القُشيرِي، القَاسمِ أَبو: عنه وروى
 .وقد ذكره احلاكم فيمن أدركه ومسع منه ولقبه باملزكى 

 ٠أبو حامت مكى بن عبدان  -٥
 بن وأَحمد بِشرٍ، نب الرحمنِ وعبد هاشمٍ، بن اللَّه عبد سمع علَيه، متفَق ثقَةٌ وقْته، في إِمام التميمي عبدانَ بن مكِّي حاتمٍ بوأَ

 أَبو عنه روى عنه، مسلمٍ تصانِيف وروى ومسلمٍ، الْبخارِي، عنِ الشأْن هذَا في الْعلْم وأَخذَ وأَقْرانهم، عقيلٍ، بن ومحمد حفْصٍ،
يلظُ، عافو الْحأَبو دمأَح ابِيِسيو الْكَرأَبرٍو ومع ،ريغالص مهانأَقْرو  اتم دعب رِينشالْع . 

 احلافظ علي أبا مسعت احلاكم قالهو مكى بن عبدان بن حممد بن بكر بن مسلم بن راشد أبو حامت النيسابورى التميمى موالهم ، 
 حيىي بن حملمد حديث وفيه ألصحابنا جملسا ببغداد يهعل انتقيت منه أثبت فيهم ليس فقال أقرانه على عبدان بن مكي تقدم يقول

 .منه ذلك فأعجبين علي وعرضه كتابه أصل إيل محل نيسابور إىل انصرفت فلما أعرفه مل إذ أنكرته
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راشيثُ الْعدا: الْحمهنع اللَّه يضبِ رطَّلالْم دبنِ عاسِ ببنِ الْعب اللَّه دباسِ عبأَبِي الْع نع 

حافظُ، بِالطَّابران، أنا أَبو مسعود أَحمد بن أَخبرنا أَبو الْفتيان عمر بن أَبِي الْحسنِ الْ - ١٠
اللَّه دبنِ عب دمحظُ، أنا مافاالمام [ الْح[  داود نب مالْقَاس و ذَرنا أَب ،سخربِس ،دمأَح نب راهز

                                                                                                                                       
 .ثقة مأمون مقدم على أقرانه : قلت 

 .عبد الرمحن بن بشر بن احلكم  -٦
 .ثقة صاحب حديث 

 .حيىي بن سعيد القطان مر ذكره  -٧
 .عيد بن مسروق الثورى ثقة حافظ فقيه امام حجة مل ير مثل نفسه سفيان بن س -٨
 .منصور بن املعتمر أبو عتاب ثقة ثبت امام كان اليدلس  -٩

 .سامل بن اىب اجلعد ثقة كثري احلديث -١٠
 .أبو اجلعد االشجعى رافع ثقة من الثانية -١١
 .عبد اهللا بن مسعود أحد السابقني املهاجرين  -١٢

 .يح احلديث صح: قلت 
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دمحم نب اللَّه دبنا ع ،يِسياطانَ الْقَرملَينِ سةَ  باوِيعم نب اللَّه دبكْرٍ، نا عو با أَبيننِ أَبِي الدب
 ،هنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابةَ، عكْرِمع نابٍ، عبخ ناللُ بنا ه ،زِيدي نب نا ثَابِت ،يحمالْج

والَّذي نفِْسي  [ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي،«: مقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: قَالَ
هدبِي [ نةً ماعس ةرجش تحظَلَّ تتفَاس فائمٍ صوي يف اربٍ ساكا إِال كَرينثَلُ الدمي وثَلا مم ،

حسن غَرِيب، ورواه علي بن عبد الْحميد الْغضائرِي،  وهذَا حديثٌ، » نهارٍ، ثُم راح فَتركَها
هلي أَوقَالَ فو ،يحمةَ الْجاوِيعنِ مب اللَّه دبع نلَ : عخد هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رمإِنَّ ع

و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رفَقَالَع ،بِهني جف أَثَّر ريٍ قَدصلَى حع وهو لَّمس : ولَ اللَّهسا ري
 .» ماِ يلَ وللدنيا، وما للدنيا ولي«: لَوِ اتخذْت فراشا أَلْين من هذَا، فَقَالَ

اهنعي بِماقالْبو. 
ارٍ، عمع نةُ بكْرِمع اهورلٍ، قَالَويمأَبِي ز اكمس اسٍ، قَالَ: نبع نب اللَّه دبثَنِي عدثَنِي : حدح

دخلْت علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو : عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه، قَالَ
 .مضطَجِع علَى حصريٍ

م فَذَكَرهنا مقَرِيب يثدى الْحنع. 
 .وروِي ذَلك أَيضا من حديث أَبِي اَألسود، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عمر بنِ الْخطَّابِ

هأَنو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،ودعسنِ ماب يثدح نم كذَل وِيرو  كلُ ذَلالْقَائ وكَانَ ه
لَمأَع اللَّهو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر١ ل( ) 

                                                
باالسناد السابق ) ١٢٥(وفى قصر االمل ) ١٣٤(وفى ذم الدنيا ) ٧٩(أخرجه بن ابى الدنيا فى الزهد )١(

 ثَناحد ثَابِت، حدثَنا: قَالُوا وعفَّانُ، سعيد، وأَبو الصمد، عبد حدثَنا) ٢٧٤٤(وفى المسند ) ٧٣(وأخرجه أحمد فى الزهد 
 . به عباسٍ ابنِ عنِ عكْرِمةَ، عن هاللٌ،

) ١٨٢" (الزهد" في عاصم أبي وابن ،) ١٣٥" (الدنيا ذم" في الدنيا أبي وابن ،) ٥٩٩( حميد بن عبد وأخرجه
 ،٣١٠-٤/٣٠٩ والحاكم ،) ٢٩٨" (األمثال" في الشيخ وأبو ،) ١١٨٩٨( والطبراني ،) ٦٣٥٢( حبان وابن ،

" الموضح" في والخطيب ،) ١٠٤١٧( و) ١٤٥٠" (اإليمان شعب" في والبيهقي ،٣/٣٤٢" الحلية" يف نعيم وأبو
 !الذهبي ووافقه البخاري، شرط على الحاكم وصححه. اإلسناد بهذا يزيد، بن ثابت عن طرق من ٢/٢٦٦

فى  وعبد بن حميد) ٢٤٧٣(من طريق االمام احمد والشجرى فى االمالى ) ٣٢٦(والضياء فى المختارة 
كلهم من ) ١٤(والسلمى فى االربعون ) ١٠(وحماد بن اسحاق فى تركة النبى ) ٥٩٩(المنتخب من المسند

 .حديث ثابت بن يزيد عن هالل بن خباب به 
 :قلت 

 .هالل بن خباب أبو العالء العبدى ثقة تغير بأخرة من رجال االربعة 
 :وأما حديث عبد اهللا بن مسعود 
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 عن علْقَمةَ، عن النخعي، إِبراهيم عن مرةَ، بنِ عمرِو عن الْمسعودي، أَخبرنا يزِيد، حدثَنا)٣٧٠٩(أخرجه أحمد فى مسنده 

دبقَالَ اِهللا، ع :عطَجولُ اضسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسلَى وريٍ، عصح ي فَأَثَّرف ،بِهنج قَظَ، افَلَميتاس لْتعج سح أَم
 .احلديث .............

 .من طريق وكيع عن املسعودى به ) ٤٢٠٨(وأخرجه 
ومن طريقه ) ٦٢(من طريق وكيع ويزيد بن هارون عن املسعودى به وأخرجه وكيع ىف الزهد ) ٦٤(و) ٣٤(وأخرجه ىف الزهد 

 ومن ،) ٢٧٧( الطيالسي وأخرجهاخربنا املسعودى به وأخرجه  )١٩٥(وأخرجه بن املبارك ىف الزهد ) ٨٤٤(متام ىف فوائده 
 أبوأخرجه و ،) ٢٩٢(والبيهقى فى الدالئل ) ٢٠" (األمثال" في والرامهرمزي ،) ٤١٠٩( ماجه ابن طريقه

والبغوى فى شرح السنة  ) ٣٤١( والشاشي ،) ٢٣٧٧( الترمذي وأخرجه ،٤/٢٣٤و ٢/١٠٢" الحلية" في نعيم
" الحلية" في نعيم وأبو عون، بن جعفر طريق من ٤/٣١٠ والحاكم الحباب، بن دزي طريق من) ٤٠٣٤(
. صحيح حسن حديث هذا: الترمذي قال. به المسعودي، عن أربعتهم إياس، أبي بن آدم طريق من ٤/٢٣٤

وأخرجه بن بشران فى أماليه  المسعودي إال مرفوعاً متصالً مرة بن عمرو عن يروه لم: نعيم أبو وقال
 .من طريق المعافى بن عمران عن المسعودى به  )١٥٥٥(

 بن يزيد طريق من ،٢٧٢ ص" النبي أخالق" في الشيخ وأبو ،) ٣٤٠( والشاشي ،) ٥٢٩٢( يعلى أبو وأخرجه
 .من طريق عبد اهللا بن داود الخريبى ثنا المسعودى به ) ١٣٨٤(وأخرجه الشهاب فى مسنده  به هارون،
 عبيد طريق من ،٢٧٢ ص" النبي أخالق" في الشيخ وأبو ،) ١٠٣٢٧" (يرالكب" في الطبراني بنحوه وأخرجه

 عن السلمي، الرحمن عبد أبي عن ثابت، أبي بن حبيب عن األعمش، عن الجعفي، مسلم أبي سعيد بن اهللا
من طريق أبى مسلم عبيد اهللا بن سعيد بن مسسلم ) ٥-٧٥(وأخرجه بن الحمامى  فى مجموعه     اهللا عبد

 بن عبيداِهللا أبومسلمٍ به تفرد ثابت، أيب بنِ حبيبِ عن األعمشِ حديث من غريب حديثٌ هذا: العمش به وقالالجعفى عن ا
سعيد األعمشِ قائد. 
 ينفرد الوهم، فاحش الخطأ، كثير األعمش، قائد سعيد بن اهللا وعبيد: ١/٢٣٩" المجروحين" في حبان ابن قال
 .عليه يتابع ال بما وغيره األعمش عن

 ،٤/٢٣٤" الحلية" في نعيم وأبو ،٥/١٦٥" العلل" في والدارقطني ،١/٢٣٨" المجروحين" في حبان ابن وأخرجه
 عن علقمة، عن إبراهيم، عن األعمش، عن الحميد، عبد بن جرير عن العرني، حسين بن حسن طريق من
 .اهللا عبد

لم يكن بصدوق عندهم كان من ) : ٣/٦(حسن بن حسين العرنى قال ابو حاتم فى الجرح والتعديل : قلت 
 .رؤساء الشيعة ، وقال بن عدى روى أحاديث مناكير وال يشبه حديثه حديث الثقات 

 .املقلوبات ويروي بامللزقات، األثبات عن يأيت: حبان ابن وقال
 :رجال السند 

 .أبو الفتيان عمر بن أىب احلسن عبد الكرمي بن سعدويه الرواسى احلافظ -١
 مسع منده بن حيىي قَالَ الْحافظ الرواسي مهمت بن سعدويه بن الْكَرِمي عبد بن عمر الفتيان أَبو:  قطة ىف اكمال االكمال قال بن ن

 من وراة الْفَارِسي الغافر وعبد الكنجروذي سعد وأيب مسرور بن عمر حفْص ايب من وبنيسابور بدهستان البجلي مسعود أيب من
 ثَلَاثَة من مسع أَنه الْعلم اهل من واحد غري من سمعت مشاخيها من والشام ومبصر النقور وابن الْمسلمة ابن من وببغداد عةمجا

 . سمعت فيما وخمسمائة ثَلَاث سنة في بسرخس مات شيخ وسبعمائة آلَاف
 :وجاء ىف املنتخب من السياق 
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رمع نأَبِي ب نِالْحينِ سب هيودعس انِيتسهالد ياسظُ الْوافو الْحفْصٍ أَبو و حَأَب ،انيتلٌ الْففَاض ،ورهشم نابِ محأَص ،يثدالْح 

ارِفقِ عبِالطُّر ريبِ، كَثالْكُت طَافي وف المِ بِالدقًا اِإلسرا شبغَرو عمجو ابولَ اَألبخدو ورابسيا ناررم عمسو نم قَةالطَّب ةالثَّانِي 
لَ ثُمخي دف نِيس فين ِسنيمخأَ وقَرو )فَقتكْرٍ أَبِي مب يقزولَى) الْجع دمنِ أَحورِ بصننِ مب لَفخ رِبِيغالْم جرإِلَى فَخ سخرس 

 .الدغُولي الْعباسِ أَبِي بِجنبِ ودفن مائَة، وخمسِ ثَالث سنةَ اآلخرِ ربِيعٍ شهرِ في بِسرخس وتوفِّي مرو، لَىإِ قَاصدا
 :وجاء ىف تاريخ االسالم 

 ]هـ ٥٠٣: املتوىف. [الرحال احلافظ، ،الرواسي الدهستاينّ، الفتيان أبو مهمت، بن سعدويه بن الكرمي عبد بن عمر
 .والسواحل ومصر، والشام، واحلجاز، والعراق، خراسان، إىل رحل
 .كثرةً يوصف لَا ما كتب األمر، مجيل السرية، حسن املربزين، احلُفّاظ أحد وكأن
 وابن الفراء، ابن يعلى أبا: وببغداد وطائفة، ارسي،الف الغافر عبد احلُسين وأبا مسرور، بن حفص وأبا الصابوينّ، عثمان أبا: ومسع

 .مبادر بن علي بن مبادر: حبران ومسع خترج، وبه البجلي مسعود أبا بِدهستان، ومسع ومصر، ومبرو، الَّنقور،
 الدقّاق، الواحد عبد بن وحممد ينّ،الْجرجا حممد بن عمر حفص وأبو الغزايلّ، حامد وأبو اخلطيب، بكْر أبو شيخه: عنه روى

 وآخرون، الْجويين، احلسن بن وحممد احلافظ، التيمي حممد بن وإمساعيل األكفاينّ، ابن اهللا وهبة الفقيه، املقدسي نصر وشيخه
لَفيح عمره، آخر يف طوس ودخل باإلجازة، والسوصح هليحيحني، الغزايلّ حامد أبو عخ مثّ الصن رجو إىل طوس مرا مإىل قاصد 

 .قربه بالطة علَى مؤرخ هو كما اآلخر ربيع يف فتوفّي بسرخس، املَنِية فأدركته إياه، باستدعائه السمعاين بكْر أَبِي اإلمام
 دار جوالًا كتابا، كان كلّها، الديار يف بل لَا منه، أحفظ الديار تلْك يف رأَيت ما: احلافظ اهلَمذَاينّ علي أيب بن حممد جعفر أبو قَالَ

 .إخواننا من وصار جبرجان، لقيته مثّ فيه، القول ويحسنون عليه يثُنون الشيوخ ورأيت مبكّة، لقيته احلديث، لطلب الدنيا
 أبو دخل: يقُولُ مسعته البجلي، مسعود يبأ خريج عمر كَانَ: بإصبهان الفضل بن حممد بن إمساعيل يل قَالَ: السمعاينّ بكر أبو وقال

: لوالدي فقال لَا،: فقلت شيئًا؟ تعرف: يل فقال إِليه، والدي فبعثين يأكله، املسجد ودخل رأسا، أَبِي من فأشترى دهستان، مسعود
 .تهىان حيث إىل أمري وانتهى وأفادين، نيسابور، إىل فحملين إِليه، أيب فسلّمين إيلَّ، سلَّمه
 . الشديد الربد من الرحلة يف الرواسي عمر أصابع سقطت: األديب املَروزِي علي بن خزيمة وقال
 مولده أنّ وحدثين احملدثني، عند شيء أقبح وهذا أصله، غري من مسلم بصحيح بطوس حدث عمر إنّ: رسالته يف الدقّاق وقال

 .وأربعمائة ومخسني ست سنة يف الشريازي الوارث عبد بن اهللا هبة منه سمع وأنه وأربعمائة، وعشرين مثان سنة بدهستان
 .شيخِ وستمائة آالف ثالثة من سمع الفتيان أبا أنّ: يقول العلْم أهل من واحد غري سمعت: االستدارك كتاب يف نقطة ابن قال

 قَالَ ا، حايل يكون كيف أدري فال العلْم، مقربة إنها قيلَ وقد الطّريق، علَى وسرخس مرو إىل أخرج أن أريد: الرواسي وقال
 .ا توفّي أنه فبلَغنا: الراوي

 .الرؤوس بيع إىل نسبة الرواسي: وغريه طاهر، ابن قَالَ
 .ذكيا ووجدته عنه، وكتبت عين، الرواسي كتب: ماكوال ابن وقال
 وأملى، ا وروى سرخس الرواسي احلسن أيب بن عمر قدم ملّا: يقُولُ السرخسي حممد بن أمحد الفضل أبا سمعت: معاينّالس وقال
 حضرت الثّاين الس ففي وأثبت، اجلماعة وسأل خبطّي، األصل علَى اجلماعة أمساء أكتب أَنا: فقال كثرية، مجاعة جملسه حضر

 بن حممد بن حممد سمعت مثّ قَالَ، كما أو يسأهلم، أن احتاج ما حبيث قلب، ظهر عن كلّهم أمساءهم وكتب لمالق فأخذ اجلماعة،
 .نفسا وسبعني اثنني اجلمع وكان الس، هذا حضرت: يقُولُ أمحد
 وكان وصنف، األبواب، ومجع الكثري، كتب ،بالطُّرق عارف مشهور، الرواسي، احلَسن أَبِي بن عمر: إمساعيل بن الغافر عبد وقال
 عليه وقرأ وأكرمه، عنده الغزايلّ فأنزله طوس، إىل نيسابور من خرج معيلًا، مقلًا، السلَف، سرية علَى وكان الكتابة، سريع

 .شرحه مث الصحيح،
 .أبو مسعود أمحد بن حممد بن عبد اهللا البجلى احلافظ -٢

 :جاء ىف تاريخ جرجان 
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 كتب ومثانني تسع سنة جرجان ورد الرازِي البجلي شاذان بن بكر أَبِي بن العزيز عبد بن اللَّه عبد بن محمد بن أَحمد مسعود أَبو
نان مشايخ عجرا حدث أن إىل كثرية دفعات رجع مث ج ان أهل من مجاعة عنه وكتبجرروى والغرباء ج نن عمرو أَبِي عب 

 .وغريهم عوانة أيب بن محمد بن وشافع النضر أَبِي سلَيمان بن أَحمد بن وحممد أَحمد بن وزاهر مشكالن بن وحسني محدان
 :وجاء فى تذكرة الحفاظ للذهبى 

 يف بنيسابور مولده: الرازي انشاذ بن العزيز عبد بن اهللا عبد بن حممد الصاحل احملدث ابن أمحد اجلوال احلافظ البجلي مسعود أبو 
 بن وزاهر التميمي علي بن وحسينك محدان بن عمرو أبا مسع جبرجان، مدة وأقام طربستان من وأمه وثالمثائة، وستني اثنتني سنة
 دحمم بن حممد بكر وأبا الشرمغويل سليمان بن أمحد بن حممد النضر وأبا خزمية بن بكر أيب بن الفضل بن وحممد السرخسي أمحد
 بن احلسني وأبا املكي فراس بن احلسن وأبا الل بن بكر وأبا املخلدي حممد وأبا اخلفاف القنطري احلسني وأبا الطرازي أمحد بن

 .وخالئق اللغوي فارس
 اهلمذانيان اخلطيب أمحد بن الواحد وعبد شراعة بن احلسن بن حيىي عنه حدث والسفر؛ التجارة عاجل مث األبواب، يف وصنف ومجع
 وثقه. وآخرون التاجر حممد بن الرمحن وعبد الغافر عبد بن وإمساعيل النيسابوري وطريف اجلرجاين حممد بن علي احلسن وأبو

 .مجاعة
 وثقه بن منده احلافظ : قلت 

 .زاهر بن أمحد السرخسى أبو على -٣
 :جاء ىف التقييد البن نقطة 

 .لشافعيا الفقيه السرخسي علي أبو عيسى حممد بن أمحد بن زاهر
 حممد بن اهللا عبد القاسم أيب عن وحدث الزهري مصعب أيب عن اهلامشي الصمد عبد بن إبراهيم إسحاق أيب عن باملوطأ حدث
 وأيب بالعسكر منه مسع الزييب اهللا عبد بن وإبراهيم السامي إدريس بن حممد لبيد وأيب احلضرمي هارون بن حممد حامد وأيب البغوي
 وأيب الشعراين حفص بن وحممد النيسابوري اللباد حممد بن زجنويه حممد أيب وعن باألهواز منه مسع لنفريا حممد بن علي القاسم
 .اإلسفرائيين إسحاق بن يعقوب عوانة
 .أيضا والقراض الفرائض كتاب عنه وفاته البحريي حممد بن سعيد عثمان أبو باملوطأ عنه حدث

 بن حممد لبيد أبا خبراسان مسع املقرىء احملدث الفقيه علي أبو تقدم كما نسبه أن عدب نيسابور تاريخ يف اهللا عبد أبو احلاكم قال
 بن حممد يعلى وأبا مبشر بن اهللا عبد بن علي واحلسن صاعد بن حيىي حممد وأبا النفري القاسم أبا وبالعراق وأقرانه السامي إدريس

 أيب جملس يف وناظر وثالمثائة وثالثني مثان سنة نيسابور ودخل ةوثالمثائ عشرة مخس سنة يف رحلته وكانت وأقرام األيلي زهري
 األنباري بن بكر أيب على األدب ودرس املروذي إسحاق أيب على وتفقه جماهد بن بكر أيب على القرآن وقرأ إسحاق بن أمحد بكر

 .سنة وتسعني ست ابن وهو وثالمثائة ومثانني تسع سنة أمحد بن زاهر تويف الصويل حيىي بن وحممد
 ) :٤٧٧-١٦/٤٧٦(قال الذهىب ىف سري أعالم النبالء 

،امةُ، اإلمالَّمالع هيانَ، فَقاسرخ خياِء شالقُر ،نيثداملُحو وأَب يلع ِسيخرالس. 
 الصبغي، إِسحاق بنِ بكْرٍ أَبِي مجلسِ في مناظرته سمعت انَ،بِخراس عصرِه شيخ الشافعي، السرخِسي علي أَبو هو: احلَاكم قَالَ

 كتبه وكَانت اَألنبارِي، بنِ بكْرٍ أَبِي علَى اَألدب ودرس املَروزِي، إِسحاق أَبِي عند وتفَقَّه مجاهد، بنِ بكْرٍ أَبِي علَى قَرأَ قَد وكَانَ
ترِد لَى عليامِ عوالد. 

 .الكاتب البغدادى أبو ذر القاسم بن داود بن سليمان القراطيسى -٤
 :قال اخلطيب ) ١٤/٤٥٩(جاء ىف تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 

 الترقفي، اللَّه عبد بن وعباس املخرمي، نصر بن سعدان مسع الكاتب ذر أَبو مردانشاه، بن زياد بن سليمان بن داود بن القاسم
 وعباسا الدقيقي، امللك عبد بن وحممد املقرئ، اللَّه عبد أيب بن اللَّه وعبد الرازي، مدرك بن وعمر النيسابوري، هانئ بن وإبراهيم
 أيب بن وحيىي ادي،الرم منصور بن وأمحد الدقاق، اجلنيد بن أَحمد بن وحممد العنربي، شاكر بن محمد بن اللَّه وعبد الدوري،
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 غالب بن وحممد احلارثي، منصور بن محمد بن الرمحن وعبد الصاغاين، إسحاق بن وحممد املنادي، اللَّه عبيد بن وحممد طالب،
 .ثقة وكان وغريهم صفار،ال عثمان بن اللَّه وعبد زكريا، بن واملعاىف شاذان، بن بكْر أَبو عنه روى الدنيا، أيب بن بكر وأبا التمتام،
 وثالث وثالثني اثنتني سنة يف مات الكاتب داود بن القاسم ذر أبا أن قانع ابن حدثَنا: قَالَ الصفار، أَخبرنا: قَالَ السمسار، أَخبرنا

 .مائة
 .أبو بكر بن أىب الدنيا عبد اهللا بن حممد بن اىب الدنبا -٥

 .صدوق  : فيان موىل بىن أمية قال أبو حامت عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن س
 .عبد اهللا بن معاوية اجلمحى   -٥

 .ثقة وثقه عباس العنربى ومسلمة بن قاسم 
 .ثابت بن يزيد األحول  -٦

 .ثقة ثبت 
 .هالل بن خباب  -٧

 .ثقة تغري بأخرة 
 .عكرمة موىل بن عباس  -٨

 .ثقة ثنب عامل بالتفسري 
 .اسناده صحيح 
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رشي عاديثُ الْحدالْح :هنع اللَّه يضاصِ رنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبنِ عمحالر دبأَبِي ع نع 

١١ - ما أَحنربانَ أَخدمح ننِ بمحالر دبع دعو سأنا أَب ،ورِيابسيوسٍ الندبنِ عب يلع نب د
دالخ نةُ ببدلٍ، نا هبننِ حب دمأَح نب اللَّه دبانَ، أنا عدمنِ حفَرِ بعج نب دملُ، أنا أَحدنا الْع ،

امماصِ، ]ىف االصل هشام[ هنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع ،ريِيننِ سب دمحم نةُ، عادنا قَت ،
ىف االصل بستان [ كُنت مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حش من حشان الْمدينة: قَالَ

فَقُمت فَأَذنت لَه، ، » قُم فَأْذَنْ لَه وبشره بِالْجنة«: نَ، فَقَالَ، فَجاَء رجلٌ فَاستأْذَ]من بساتني 
ى جتلَّ حجو زع اللَّه دمحلَ يعفَج ،ةنبِالْج هترشفَب ،هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب وفَإِذَا ه ثُم ،لَس

فَقُمت فَأَذنت لَه، فَإِذَا هو عمر ، » قُم فَأْذَنْ لَه وبشره بِالْجنة«: ، فَقَالَجاَء رجلٌ آخر فَاستأْذَنَ
خفيض رضي اللَّه عنه، فَبشرته بِالْجنة، فَجعلَ يحمد اللَّه عز وجلَّ حتى جلَس، ثُم جاَء رجلٌ 

تفَاس توى«: أْذَنَ، فَقَالَالصلْولَى بع ةنبِالْج هرشبو فَأْذَنْ لَه قُم « ، وفَإِذَا ه ،لَه تنفَأَذ تفَقُم
: اللَّهم صبرا حتى جلَس، قُلْت: عثْمانُ رضي اللَّه عنه، فَبشرته بِالْجنة علَى بلْوى، فَجعلَ يقُولُ

)١ هذَا حديثٌ غَرِيب اِإلسناد، ورواته ثقَات، » أَنت مع أَبِيك«: وأَين أَنا؟ قَالَ: رسولَ اللَّه يا )  

 

                                                
وأخرجھ أبوداود  )٢(وفى فضائل عثمان  )٢٠٧(عبد اهللا بن أحمد فى الزیادات على فضائل الصحابة البیھ  أخرجھ ) ١( (١)

وبن ابى ) ٦٥٤٨(ترجمة محمد بن عبید وأحمد فى مسنده ) ١/١٧٢(وأخرجھ البخارى فى التاریخ الكبیر  )٢٢٨٧(الطیالسى 
) ١٤٥٣٤(وأخرجھ الطبرانى فى الكبیر منطرق عن ھمام عن قتادة بھ ) ١٤٤٨(عاصم فى السنة 

من طریق زكریا بن یحیى الساجى ثنا ھدبة ثنا ھمام بھ ومن طریق عبد اهللا بن احمد ثنا ) ١٤٥٣٧(و)١٤٥٣٦(و)١٤٥٣٥(و
داود بن مھران ثنا ھمام بھ ومن طریق محمد بن اسحاق بن راھویة عن ابیھ عن عبد الرحمن بن مھدى عن ھمام عن قتادة 

عبید فقط عن عبد اهللا بن عمرو ومن طریق الحسین بن اسحاق التسترى عن عبید اهللا بن معاذعن ابیھ عن عن محمد بن 
.اشعث بن عبد الملك عن محمد بن سیرین عن عبد اهللا بن عمرو بھ   

ادة یصح الحدیث حافظ رحالة فبتلك المتابعة لقتأشعث بن عبد الملك من أثبت الناس فى بن سیرین والحسین بن اسحاق التسترى :قلت   
:رجال السند       

.الى عبد اهللا بن أحمد مروا   
.ھدبة بن خالد ثقة عابد -١  
.ھمام بن یحیى ثقة حافظ ثبت -٢  
.قتادة بن دعامة االمام الحافظ -٣  
.محمد بن سیرین ثقة حافظ جلیل -٤  
.عبد اهللا بن عمرو بن العاص صحابى بن صحابى -٥  
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والصحيح في الْبابِ حديثُ أَبِي موسى اَألشعرِي رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى  - ١٢
يه وسلَّم كَانَ في حائط بِالْمدينة مسنِدا ظَهره، يعنِي إِلَى الْحائط، فَجاَء رجلٌ فَاستفْتح اللَّه علَ

 .» قُم فَأْذَنْ لَه وبشره بِالْجنة«: الْباب، فَقَالَ
راَء آخج ثُم ،هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب وفَقَالَفَإِذَا ه ،ابالْب حفْتتفَاس ، :» هرشبو لَه حفَافْت قُم

ةنبِالْج «. 
قُم فَافْتح لَه الْباب، وبشره «: فَإِذَا هو عمر رضي اللَّه عنه، ثُم جاَء آخر فَاستفْتح الْباب، فَقَالَ

يددى شلْولَى بع ةنبِالْجهيبصت ة «. 
 اللَّه يضى روسا مأَب ابالْب ملَه حفْتي يلُ الَّذجكَانَ الرو ،هنع اللَّه يضانُ رثْمع وفَإِذَا ههنع. 

عبد اللَّه بن أَحمد، نا أَخبرنا أَبو حامد الْحذَّاُء، أنا أَبو سعد النضروِي، أنا أَبو بكْرٍ الْقَطيعي، نا 
وعلي بن ، هدبةُ، نا حماد بن سلَمةَ، عن محمد بنِ عمرٍو، عن أَبِي سلَمةَ، عن أَبِي موسى 

 هانَ، فَذَكَرثْمن أَبِي عع ،انِينكَمِ الْبكَمِ، الْحنِ الْحب يلع يثدي حف سلَيو :هرا ظَهنِدسم. 
أَخرجه الْبخارِي في الصحيحِ، ورواه عن يوسف بنِ موسى، عن أَبِي أُسامةَ، عن عثْمانَ بنِ 

 .غياث، عن أَبِي عثْمانَ
 ،ديز ناب وهو ادمح نبٍ، عرنِ حانَ بملَيس نا عضأَي اهوروادمقَالَ ح هدعبانَ، وثْمأَبِي ع نع :

 .ونا عاصم اَألحولُ، عن علي بنِ الْحكَمِ، عن أَبِي عثْمانَ
 .ورواه أَيضا عن مسدد، عن يحيى، عن عثْمانَ بنِ غياث، عن أَبِي عثْمانَ

عنِ ابنِ الْمثَنى، عنِ ابنِ أَبِي عدي، عن عثْمانَ بنِ غياث، عن أَبِي  ورواه مسلم في الصحيحِ
 .عثْمانَ

يدهانَ النثْمأَبِي ع نع ،وبأَي نع ،ادمح نبِيعِ، عأَبِي الر نا عضأَي اهور١ و( ) 

 

                                                
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابى عثمان عن ابى  )١٩٥٠٩(أخرجھ أحمد فى مسنده  )١(

 وأخرجهقال حدثنا یحیى بن سعید عن عثمان بن غیاث عن ابى عثمان بھ  ) ١٩٦٤٣(موسى وأخرجھ 
 من) ٨١٣٣" (الكبرى" في والنسائي ،) ٩٦٥" (المفرد األدب" وفي ،) ٦٢١٦" (الصحيح" في البخاري

 .سناداإل بهذا القطان، يحيى طريق
 ،) ٤٣-١٠/٤٢" المهرة إتحاف" في كما( عوانة وأبو ،) ٢٨) (٢٤٠٣( ومسلم ،) ٣٦٩٣( البخاري وأخرجه

 .به غياث، بن عثمان عن طرق من مختصراً ١/٥٧" الحلية" في نعيم وأبو ،) ٦٩١٢( حبان وابن
 الرازِي سعيد بن علي ناحدثَ  )٣٩٨٨(وفى الباب عن ابى سعيد الخدرى كما عند الطبرانى فى االوسط : قلت 

 سعيد أَبِي عن يسارٍ، بنِ عطَاِء عن نمرٍ، أَبِي بنِ اللَّه عبد بنِ شرِيك عن محمد، بن الْعزِيزِ عبد نا: قَالَ مصعبٍ أَبو نا: قَالَ
رِيدقَالَ الْخ :قَفولُ وسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو ،افوبِلَالٌ بِالْأَسو ،هعلَّى مفَد هلَيي رِجالْبِئْرِ، ف فكَشو نع ،هذَياَء فَخو فَجأَب 

 .وساق احلديث  بكْرٍ أَبو فَدخلَ »بِالْجنة وبشره لَه ائْذَنْ بِلَالُ، يا«: فَقَالَ يستأْذنُ، بكْرٍ
 اسناده ضعيف  :قلت 
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رشيثُ الثَّانِي عدالْح :أَبِي ع ناعمهنع اللَّه يضطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عب اللَّه دبنِ عمحالر دب 

١٣ - أَبِي الْح نفَّارِ بالْغ دبكْرٍ عو بأَبو ،ورِيابسيانَ النثْمنِ عب دمأَح نب يلو عا أَبنربنِ أَخس
ن الْحسنِ بن أَحمد الْقَاضي، نا محمد بن يعقُوب بنِ يوسف، أنا أنا أَحمد ب: الشريوِي، قَاال

ي الربِيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنه، أَنَّ رجال سأَلَ النبِ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :ا يملَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسابِ؟ فَقَالَ رالثِّي نم رِمحالْم لْبِس :

                                                                                                                                       
على بن سعيد الرازى عليك املصرى ثقة كان حيفظ ويفهم تكلم فيه لدخوله ىف اعمال السلطان وهو على كل اليرتل عن 

 .التحسني له 
 .وابو مصعب هو الزهرى صدوق يهم ومافوقه صدوق له اوهام والسند حسن غريب اليرويه اال عليك 

ثنا ابو بكر بن اىب داود ثنا حممد بن عبيد بن محيد ثنا عبد احلميد احلماىن ثنا عبد حد)١٤٢٥(وعن زيد بن أرقم كما عند اآلجرى 
حدثنا أمحد بن زهري التسترى ثنا حممد بن عبيد بن ) ٥٠٦١(االعلى ثنا الشعىب عن زيد بن أرقم به وأخرجه الطرباىن ىف الكبري 

 .زيد به  ثعلبة ثنا احلماىن ثنا عبد االعلى بن اىب املساور عن الشعىب عن
  :قلت 

محمد بن عبيد بن محمد بن ثعلبة بن حميد الحمانى الملقب بالجرب او الحوت مقبول روى عنه جمع ولم 
 .يوثقه احد وذكره بن حبان فى الثقات 

 .وعبد االعلى بن ابى المساور واه جدا جدا
 :وفى الباب من حديث نافع بن عبد الحارث 

 بن يزِيد ثنا الْبزاز، رِبحٍ بن محمد ثنا زِياد، بنِ اللَّه عبد بنِ محمد بن أَحمد سهلٍ أَبو أَخبرنا )٨٩٠(أخرجه بن بشران 
: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ لي قَالَ: قَالَ الْحارِث، عبد بنِ نافعِ عن سلَمةَ، أَبِي عن علْقَمةَ، بنِ عمرِو بن محمد ثنا هارونَ،

 أَبو هذَا: فَقَالَ هذَا؟ من: فَقُلْت الْباب، فَضرِب الْبِئْرِ، في رِجلَيه ودلَّى الْقُف علَى فَجلَس وجاَء »الْباب علَي أَمِسك نافع، يا«
 ودلَّى الْقُف علَى فَجلَس فَجاَء بِالْجنة، وبشرته لَه فَأَذنت ، »بِالْجنة وبشره لَه ائْذَنْ«: قَالَ بكْرٍ، أَبو هذَا اللَّه رسولَ يا: قُلْت بكْرٍ،

هلَيي رِجالبِئْرٍ، ف ثُم رِبض ،ابالْب فَقُلْت :نذَا؟ مذَا: قَالَ هه رمع نطَّ بابِ،الْخ ا: قُلْتولَ يسر ،ذَا اللَّهه رمع نطَّابِ ببِأَبِي الْخ 
تي أَنأُمائْذَنْ«: قَالَ. و لَه هرشبو ةنبِالْج« ، تنفَأَذ لَه هترشبو ،ةنبِالْج لَسلَى فَجع لَّى الْقُفدو هلَيي رِجالبِئْرٍ، ف ثُم رِبض 

 لَه ائْذَنْ«: قَالَ عفَّانَ بن عثْمانُ هذَا اللَّه رسولَ يا وأُمي أَنت بِأَبِي: قُلْت عفَّانَ، بن عثْمانُ هذَا: قَالَ هذَا؟ من: فَقُلْت لْباب،ا
هرشبو ةنبِالْج عى ملْوب هيبصقَالَ ، »ت زِيدى: يلْوالْب :هلُ، إِنقْتفَقَالَ ي زِيديل ضعلِ بسِ أَهلجا: الْما يأَب ،دالخ تأَن قُولُهت هلُ إِنقْتي أَو 
ثَكدح دمحم نرٍو؟، بمثَنِي: قَالَ عدح دمحم نرٍو، بمع نةَ، أَبِي علَمس نعِ عافنِ نب دبع ارِثا أَنَّ الْحبِيلَّى لنص اللَّه هلَيع لَّمسو 

 . »تقْتلُ«: لَه قَالَ
 .اسناده حسن : قلت 

 .ابو سهل ثقة وثقه الدارقطىن ومسع منه وقال الربقاىن واخلطيب صدوق 
 .وحممد بن ربح ابوبكر البزاز ثقة وثقه اخلطيب البغدادى ومافوق سند حسن 

 
 
 
 

 

 



 

- ٣٠ - 
 

» جِدي لَم دإِال أَح فَافال الْخو انِسرال الْبو مائمال الْعو اوِيالترال السو يصالْقَم لَبِسال ي
لْينِ وفَّيسِ خلْبنِ، فَلْيلَيعنِنيبالْكَع نفَلَ ما أَسمهقْطَع « ، يثدح نم هتحلَى صع فَقتيثٌ مدح
يحبسٍ اَألصنِ أَنب كالم. 

 .رواه الْبخارِي في الصحيحِ عن محمد بنِ سريِين، وإِسماعيلَ بنِ أَبِي أُويسٍ
ي الصف ملسم اهوروهنع اللَّه يضر كالم نع مى، كُلُّهيحنِ يى بيحي نيحِ عح. 

 رمنِ عاب يثدح ننِ مييححي الصف قطُر لَهو ،لَمأَع اللَّه١ و( ) 

                                                
وأخرجه أحمد ) ٦٢٦( والحميدي السندي، بترتيب) ١/٣٠١("  مسنده" في الشافعي أخرجه)١(
 وفي ،٥/١٢٩" المجتبي" في والنسائي ،) ٢) (١١٧٧( ومسلم ،) ٥٨٠٦( والبخاري ،)٤٥٣٨(
 شرح" في والطحاوي ،) ٥٥٣٣( و) ٥٤٨٨( و) ٥٤٢٥( يعلى وأبو ،) ٣٦٤٧" (الكبرى"

 من ٥/٤٩" السنن" في قيوالبيه ،٢/٢٣٠" السنن" في والدارقطني ،٢/١٣٥" اآلثار معاني
 .به سفيان، عن طرق،

 .به الزهري، عن طريقين، من) ١٨٤٢( و) ٣٦٦( البخاري وأخرجه
 .اإلسناد بهذا سفيان، عن أحمد، اإلمام عن) ١٨٢٣( داود أبو وأخرجه

 ،) ٦٢٧( الحميدي وأخرجهمن طريق مالك عن نافع عن بن عمر ) ٤٤٨٢(وأخرجه أحمد 
 والطحاوي ،٥/١٣٤" المجتبى" وفي ،) ٣٦٥٦" (الكبرى" في ائيوالنس ،) ٥٧٩٤( والبخاري

 .به أيوب، عن طرق، من ٥/٤٩" السنن" في والبيهقي ،٢/١٣٥" اآلثار معاني شرح" في
 وأبو ،٥/١٣٥" المجتبي" وفي ،) ٣٦٦١" (الكبرى" في والنسائي ،) ٥٨٠٥( البخاري وأخرجه

 .به ع،ناف عن طرق، من) ٢٥٩٩( خزيمة وابن ،) ٥٨١٢( يعلى
  القباء وال: وزاد به، أيوب، عن الثوري، سفيان طريق من ٥/٤٩" السنن" في البيهقي وأخرجه

 .أيوب عن الثوري، سفيان حديث من محفوظ صحيح وهو: البيهقي قال
 .رواه من طريق الطبرانى به عن سفيان 

 والبيهقي ،٢/٢٣٢" السنن" في والدارقطني ،) ٢٥٩٨( خزيمة ابن أخرجه الزيادة وبهذه: قلنا
 .به نافع، عن عمر، بن اهللا عبيد عن غياث، بن حفص طريق من ٥/٥٠" السنن" في

 :رجال االسناد 
 .أبو على بن أحمد بن عثمان النيسابورى مر فى الحديث الثانى  -١
 .أبو بكر عبد الغفار بن أبى الحسن الشيروى  -٢
 .نيسابور أهل من اجلنابذي الشريوي احلسن بن علي بن شريويه بن علي بن احلسني بن حممد بن الغفار عبد بكر أبو

 ثقات مجلة من وكان والسداد، والعفاف، والتجارة، واحلديث، الصالح بيت من عفيف، ثقة، صاحل، نبيل، سديد، معمر، شيخ
 إىل األرباح عليها قويرز ألمانته، ا القيام وحيسن الناس، بضائع معه وحيمل خيرج وكان فيه، عمره زجى الرجال، وأمناء التجار،
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رشثَ عيثُ الثَّالدنٍ: الْحيصنِ حانَ برمع نع 

بِي الْحسنِ بنِ سعدويه الدهستانِي، بِطُوس، نا أَحمد بن محمد بنِ عبد أَخبرنا عمر بن أَ - ١٤
أَبو علي  اللَّه الرازِي، أَخبرنِي أَبو أَحمد محمد بن أَحمد بنِ يعقُوب الزرقي الشيخ الصالح، أنا

م نب دمحجِ مرنِ اَألعبِاب فرعيلَ ياعمنِ إِسب دمارِ، نا ، حبالْج دبع نلُ بنا الْفَض ،زِيورم

                                                                                                                                       
 حنو وحدث احلديث، روى حىت فيه له وبورك فوائد له وخرج احلديث برواية واشتغل بيته فلزم السفر، إىل اخلروج عن عجز أن

 من جزء على ير ومل األصم، إسناد يف باألجداد األحفاد وأحلق وخرج، نيسابور ودخل ودرج، دب من كل منه سنة،ومسع أربعني
 يف ذكره وسار عمره آخر إىل والعفاف الصالح يف وعاش أجزائه، على كان ما املستمعني وأمساء السماع من خاملشاي أجزاء
 والقاضي احلسن، أبا أباه بنيسابور مسع. حباهلما وبصريته عقله وكان. ضعف فإنه البصر إال عمره آخر يف حواسه تتغري ومل اآلفاق

 بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد وأبا الصرييف، شاذان بن الفضل بن موسى بن حممد يدسع وأبا احلريي، أمحد بن احلسن بن بكر أبا
 سعيد وأبا الشريازي، باكويه بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد وأبا البغدادي، طاهر بن القاهر عبد منصور وأبا املزكي، حيىي بن حممد

 الرمحن عبد الفضل وأبا ريذة، بن بكر أبا وبأصبهان. اإلمام سورة بن حممد بن الرمحن عبد سعد وأبا امليهين، اخلري أيب بن الفضل
 بن إبراهيم نصر وأبا الثقفي، حممود بن أمحد طاهر وأبا الكاتب، الرحيم عبد بن حممد بن أمحد بن حممد طاهر وأبا الرازي، أمحد بن

 نصر أيب ابن وحممد احلافظ، حممد بن إمساعيل هعن وحدثنا قبله، ماتوا الذين الشيوخ من مجاعة منه مسع. وغريهم الكسائي، حممد
 مسعت قال األصبهاين الواحد عبد بن الفضل وذكر. ومبرو ببلخ، اإلمام البسطامي اهللا عبد بن حممد بن وعمر بأصبهان، اللفتواين
 ". وأنفعهم ريهمأخ فإنه الشريوي بكر بأيب إال بأحد خراسان من اهللا جاء ال: " يقول حممود بن الفضل بن القاسم الرئيس

 منه ومسعنا عنده، جملسه وأخي اخلري أيب ابن نصر أيب مدرسة يف عنده الشيخ حيضر وكان نيسابور، إىل اهللا رمحه والدي محلين
 مث نفسه اسم عنه السماع يف يكتب كان. اهللا رمحه والدي خبط مثبتة التسميات وأكثر ونصف، سنني ثالث ابن وكنت الكثري،

 يف. شهراً عشرون أخي وبني بيين وكان الكرمي، عبد سعد أبو أخوه وأحضر أخي يعين الوهاب عبد املظفر أبو ابنه وحضر :يقول
 اهللا عبد بن حممد وجزء عنه، املروزي أسد بن زكريا عن األصم، عن احلريي عن بروايته عيينة بن سفيان جزء: منه مسعت ما مجلة
 ومن عنه، األصم عن الصرييف عن بروايته احلكم عبد بن اهللا عبد بن حممد وجزء ،عنه األصم عن الصرييف عن بروايته النمريي بن

 أيب لشيخنا مسموعاً القدر هذا إال يكن ومل أجزاء مثانية من أجزاء مخسة الشافعي إدريس بن حممد اهللا عبد أليب"  املسند"  كتاب
 ومسعت عنه، الربيع عن األصم عن احلريي عن بروايته الكتاب آخر من واحد وجزء الكتاب أول من جزءان فاته الشريوي، بكر
 عن يونس عن العطاردي اجلبار عبد بن أمحد عن األصم عن احلريي عن بروايته إسحاق البن"  املغازي"  من الثالث اجلزء منه

 يوم ا ووفاته ،بنيسابور وأربعمئة عشرة أربع سنة يف الشريوي بك أيب والدة وكانت. األصم فوائد من ذلك وغري عنه، بكري
 .عالياً األصم إسناد بوفاته وانقطع سنة وتسعني سبعاً وعاش ومخسمئة، عشر سنة احلجة ذي من عشر السابع األحد

 .من التحبري ىف املعجم الكبري 
 مر هو ابوبكر الحرشى . أحمد بن الحسن بن أحمد القاضى  -٣
 مر هو ابوالعباس االصم.محمد بن يعقوب بن يوسف  -٤
 .سليمان وما بعده مر الربيع بن  -٥
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إِبراهيم بن اَألشعث، خادم الْفُضيلِ بنِ عياضٍ، نا الْفُضيلُ بن عياضٍ، عن هشامٍ، عنِ الْحسنِ، 
صنِ حانَ برمع نقَالَع ،هنع اللَّه يضنٍ ري :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :» قَطَعنِ انم

كَلَها وينإِلَى الد قَطَعنِ انمو ،ِسبتحثُ ال يين حم قَهزرو ،ةنؤكُلَّ م اللَّه كَفَاه إِلَى اللَّه  اللَّه
هذَا حديثٌ غَرِيب من حديث أَبِي علي الْفُضيلِ بنِ عياضٍ، تفَرد بِه عنه إِبراهيم بن ، » إِلَيها

ثعاَألش. 
هوحن ،ثعنِ اَألشب يماهرإِب نيقٍ، عقنِ شنِ بسنِ الْحب يلع نب دمحم اهور١ و( ) 

                                                
 هند - ٦٤ ص" (  الصغري العجم" و)  ٣٣٨٣/ ٢ ١ ٦ - ٢ ١ ٥/ ٤" (  األوسط املعجم"  يف الطرباين أخرجه)١(
"  األمايل"  يف الشجري طريقه ومن ؛ حيان ابن الشيخ أبو وكذا ،) ٧/١٩٦" (  التاريخ"  يف اخلطيب طريقه ومن ،)
/ ٢٨  ٢" (  اإلميان شعب"  يف والبيهقي ،) ٨ - ٧ ص" (  الفرج"  يف االدني أيي وابن ،)٢٢٠٩- ١٦٠/ ٢( 

 طريق من كلهم ؛)  ٦٣٤/ ٢٨٤/ ١" (  الترغيب"  كتابه يف واألصبهاين ،) ١٣٥٢ و ١٢٠/١٣٥١ و ١٠٧٦
 عن احلسن عن حسان بن هشام عن عياض بن الفضيل عن - عياض بن الفضبل صاحب - األشعث بن إبراهيم
 :الطرباين وقال. مرفوعاً احلصني بن عمران

 ".اخلراساين األشعث بن إبراهيم به تفرد" 
والسلمى ) ١١(وأبو نعيم ىف االربعني ) ٢٤(وأىب العباس العصمى ىف جزه )  ١٣٧٠(و) ١٣٦٩(وأخرجه بن عساكر ىف معجمه 

 .به كلهم من طريق ابراهيم بن االشعث ) ٤٩٤(و) ٤٩٣(والقضاعى ىف مسند الشهاب ) ١٣(ىف التصوف 
 :قلت 

 ابراهيم بن االشعث ضعيف 
 :رجال االسناد 

 .ن بن سعدويه الداهستاىن مر سعمر بن اىب احل-١
 .أمحد بن حممد بن عبد اهللا الرازى مر -٢
 .أبو أمحد حممد بن أمحد بن يعقوب الزرقى -٣

 :قال الذهىب ىف تاريخ االسالم 
 .زرق قرية من ]هـ ٣٨٠: املتوىف[ قيالزر املَروزي أمحد أبو يعقوب، بن أمحد بن حممد 

نين علي بن وأمحد السعدي، حممود بن اهللا عبد: عهيمحجر بن علي راوية الكَش. 
 .الترايب املَروزي أمحد بن حممد: عنه روى مات؛ مىت أعلم وال ،
 .أبو على حممد بن حممد بن امساعيل املعروف بابن االعرج -٤

 مل اجد له ترمجة 
 .فضل بن عبد اجلبار ال-٥

 :جاء ىف االكمال ىف رفع االرتياب 
 ثقة الباهلي أمامة أيب موىل نرمق بن راشد بن اجلبار عبد: بعضهم وقال مروزي، الباهلي نرمق بن بور بن اجلبار عبد بن الفضل
 السمرقندي، هيمإبرا بن وإسحاق واجلدي مشيل بن والنضر احلسن بن علي عن وحدث موسى بن الفضل رأى احلديث، حسن
 . سنة وتسعني نيفًا بلغ وكان ومائتني، وستني مثان سنة شوال يف مات

 .ابراهيم بن األشعث خادم الفضيل بن عياض -٦ 
 :قال بن حبان ىف الثقات 
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يمااهرث بن بعالْأَش ارِيخوى لَام لقبه البن يرة بن عنييكَانَ عاحب واض بن لفضيل صييروي ع نهق عقَائروى الر نهبن عبد ع 

 . ويخالف وخيطىء ويتفرد يغرب الْكشي محيد
 :وقال ىف اروحني بعد أن ذكر خربا باطال 

نمى ووثْلَ رذَا مرِ هبالْخ نع يماهرنِ إِبب ثعاَألش نموران ع نلٍ عيهس نع أَبِيه نةَ أَبِي عريره فُوعرام بجةَ وبانجم هتايَألنَّ رِو 
يماهرإِب نب ثعقَالُ اَألشي لَه امإِم نلِ مى أَهارخقَةٌ بونٌ ثأْمةُ ميلالْبي وذَا فيث هد من احلَداوذَا ده . 

 .فلعله هذا اخلرب الذى عناه أبوحامت ىف التاىل 
 .الْعباد من كَانَ أَنه وزعموا لَه، أصل لَا بِما الثِّقَات عن حيدث ضعيف، الْأَشعث بن إِبراهيم: ىن الدارقط الْحسنِ أَبو قَالَ

 :قال بن اىب حامت الرازى 
 حديثا له وذكرت األشعث بن إبراهيم عن أيب سألت البخاري سعد بن سعيد عنه روى  عياض بن الفضيل عن روى بالم ويعرف

 األشعث بن بإبراهيم نظن كنا موضوع باطل حديث هذا فقال] ٢ - الزهري عن[ الزهري أخي ابن] ٢ - عن[ معن عن رواه
 !!!!.قلت اتفقت كلمة ابوحامت والدارقطىن عليه فما يغنيه توثيق بن حبان  .هذا مبثل جاء فقد اخلري

 .الفضيل بن عياض -٧
 .ثقة جليل 

 .هشام بن حسان القردوسى -٨
 عن احلسن وعطاء كالمثقة ىف روايته 

 .احلسن بن اىب احلسن -٩
 .البصرى ثقة امام جليل لكنه يدلس ومل يسمع من عمران 

 صحاىب جليل .عمران بن حصني -١٠
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رشع ابِعيثُ الردرٍ: الْحاسنِ يارِ بمع قْظَانأَبِي الْي نع 

١٥ -  ،ييعكْرٍ الْقَطو بنا أَب ،وِيرضالن دعو سذَّاُء، أنا أَبالْح يلع نب دمأَح دامو حا أَبنربنا أَخ
يحنا ي ،دمأَح نب اللَّه دبنِ عامِ بمه نةَ، عربو نع ،انيب نع ،دالجم نيلُ باعمنيٍ، نا إِسعم نى ب

رأَينا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وما معه إِال خمسةُ أَعبد «: الْحارِث، قَالَ عمار بن ياسرٍ
أَبو انأَتراموهنع اللَّه يضكْرٍ رو ب « ، اللَّه دبو عأَب اجِهربِإِخ دفَرالٍ، تع يححيثٌ صدذَا حه

 .محمد بن إِسماعيلَ الْبخارِي في الصحيحِ
دالجنِ ميلَ باعمإِس ننيٍ، ععنِ مى بيحي نع ،اللَّه دبع نع اهوةَ فَرربو نرٍ، عنِ بِشب انيب نع ،

 .بنِ عبد الرحمنِ
 دالجنِ ميلَ باعمإِس نبِ، عنِ أَبِي الطَّيب دمأَح نا عضأَي اهورو ،هوحن. 

لَمأَع اللَّهارٍ، ومع نامٍ عماعِ همس كْرذ يه١ إِال أَنَّ ف( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
وأخرجھ ) ٤٦٤٧(ومن طریقھ أبونعیم فى معرفة الصحابة ) ٢٣٢(أخرجھ عبد اهللا بن أحمد فى زیادات الفضایل  )  ١( (١)

كالھما ) ١٣٤٧٤(والبیھقى فى السنن الكبرى ) ٥٦٨٢(وأخرجھ الحاكم )٣٨٥٧(و)٣٦٦٠(البخارى منفردا فى صحیحھ 
) ١٢٣(وبن االعرابى فى معجمھ ) ٤٢٨(من طریق عبد اهللا بن أحمد عن یحیى بن معین بھ وأخرجھ السلفى فى الطیوریات 

.جمیعھم من طریق یحیى بن معین بھ    
الحدیث صحیح وقد أخرجھ البخارى : قلت   
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رشع ساميثُ الْخدرٍ: الْحامنِ عرِ بميواِء عدرأَبِي الد نع 

١٦ -  دمحنِ مانَ بدمح ننِ بمحالر دبأنا ع ،ينِيفوسٍ الْحدبنِ عب يلع نب دما أَحنربأَخ
حمدانَ، أنا عبد اللَّه بن أَحمد بنِ حنبلٍ، نا إِسحاق بن منصورٍ  الْعدلُ، أنا أَحمد بن جعفَرِ بنِ

داقو نب دينا ز ،دالخ نقَةُ بدنا ص ،ورِيالص كاربالْم نب دمحأنا م ،ورلِ مأَه نم ،جسالْكَو ،
 نع ،اللَّه ديبنِ عرِ بسب ناِء، قَالَعدرأَبِي الد نع ،النِيوالْخ رِيسأَبِي إِد : دنا عسالج تكُن

،بِهثَو فذًا بِطَرآخ هنع اللَّه يضكْرٍ رو بلَ أَبإِذْ أَقْب ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسى  رتح
ا رفَلَم ،هتكْبر نى عدقَالَأَب ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر آه :»رغَام فَقَد كُمباحا صأَم « ،

إِنه كَانَ بينِي : يا رسولَ اللَّه: وأَقْبلَ حتى سلَّم علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَالَ
، فَأَسرعت إِلَيه، ثُم إِني ندمت علَى ما كَانَ مني، فَسأَلْته أَنْ يغفر لي، فَأَبى وبين عمر شيٌء

: مه علَيه وسلَّعلَي، فَتبِعته الْبقيع كُلَّه حتى تحرم مني بِدارِه، فَأَقْبلْت، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
ثُم إِنَّ عمر ندم، حني سأَلَه أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه ، ثَالثَ مرات ، » يغفر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ«

لْ ثَم أَبو بكْرٍ؟ ه: أَنْ يغفر لَه فَأَبى علَيه، ثُم خرج من منزِله حتى أَتى منزِلَ أَبِي بكْرٍ، فَسأَلَ
ال، فَعلم أَنه عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَأَقْبلَ عمر رضي اللَّه عنه إِلَى : فَقَالُوا

لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر هجلَ وعفَج ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسى  رتح ،رعمتي لَّمسو هلَيع
 رمإِلَى ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نكُونَ مأَنْ ي هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب فَقأَش ،هكْرا يم

تكْبلَى رثَا عج هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب كأَى ذَلا رقَالَفَلَمو ،هي : تكُن اللَّها وأَن ،ولَ اللَّهسا ري
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،أَظْلَم " :مفَقُلْت كُمثَنِي إِلَيعب إِنَّ اللَّه اسا النها أَيي :

ثَالثَ ، " نفِْسه وماله، فَهلْ أَنتم تارِكُوا لي صاحبِي صدقْت، وواسانِي بِ: كَذَبت، وقَالَ أَبو بكْرٍ
هذَا حديثٌ صحيح، تفَرد بِه مسلم بِإِخراجِه في الصحيحِ، ، فَما أُوذي بعدها : مرات، قَالَ

دالنِ خقَةَ بدص نارٍ، عمنِ عامِ بشه نع اهوفَر. 
 اللَّه ذائع رِيسأَبِي إِد نع ،دينِ زالِء بنِ الْعمٍ، علسنِ مب يدلالْو يثدح نا مضأَي هجرأَخنِ وب

النِيورٍو الْخم١. ع( )  

                                                
من طریق زید بن واقد وعبد اهللا بن العالء بن زبر كلیھما عن بسر بن عبید اهللا ) ٤٦٤٠(و) ٣٦٦١(البخارى أخرجھ )١( (١)

من طریق زید بن واقد عن بسر بھ وأخرجھ ) ٥٠٢(و) ٢٩٧(عن ابى ادریس بھ وأخرجھ عبد اهللا فى فضایل الصحابة 
وأخرجھ الطبرانى فى ) ١٤٨٢(اوى فى مشكل اآلثار من طریق زید بن واقد بھ والطح) ٢١٠٩٥(البیھقى فى السنن الكبرى 

كلھم من طریق زید بن واقد ) ١٠٤(وبن شاھین فى شرح مذاھب أھل السنة ) ٤٥٢(وتمام فى فوایده )٧٨٩(مسند الشامیین 
. بھ   
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 رشع ساديثُ السدالْح :هنع اللَّه يضلٍ ربنِ جب اذعم نع 

إِمالًء، نا أَبو عبد الرحمنِ ، بو سعيد إِسماعيلُ بن أَبِي عبد الرحمنِ الْبحترِي حدثَنا أَ - ١٧
نب دمحنِ مسو الْحأَب ديالًء، أنا السإِم ،ياخاذَيفَرٍ الشعنِ جب دمحنِ مب دمأَح نب دمحم يلع 

نِيسالْح  نب اججنا ح ،الدخ نب دمحنا م ،صمبِح ،يلْطبٍ الْمرح نانُ بملَيأنا س ،يضالر
لَّه نصيرٍ، نا الْخليلُ بن مرةَ، نا ثَور بن يزِيد، عن خالد بنِ معدانَ، عن معاذ بنِ جبلٍ رضي ال

من بنى للَّه مسجِدا بنى اللَّه لَه بيتا في «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عنه، قَالَ
ةنا، » الْجبِه ذَاكَرتو عمجت قطُر لَهو ،ادناِإلس نِ غَرِيبتالْم يححيثٌ صدذَا ح١. ه( ) 

                                                
 البخاري وأخرجهالمتن صحیح صح عن غیر واحد من الصحابة عن عثمان بن عفان كما فى الصحیحین )١(
 وعليها، والحث المساجد بناء فضل باب: المساجد في] ٥٣٣[ ومسلم مسجداً، بنى من باب: الةالص في] ٤٥٠[
" السنن" في والبيهقي ،١/٣٩١ عوانة وأبو المساجد، بناء فضل باب: الزهد في] ٤٣] [٥٣٣[ ٤/٢٢٨٧و
بن اخبرنى عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر  وهب بن اهللا عبد عن طرق من ،٢/٤٣٧

 .قتادة حدثه اخبره عبيد اهللا الخوالنى عن عثمان به وهذا هو االسناد الصحيح 
 والدارمي الزهد، في] ٤٤] [٥٣٣[ ٤/٢٢٨٧و المساجد، في] ٢٥] [٥٣٣[ ومسلم ،١/٧٠ أحمد وأخرجه  
 أبي عن طرق من] ٤٦١[ والبغوي ،٢/٤٣٧" السنن" في والبيهقي ،٣٩١ ،١/٣٩٠ عوانة وأبو ،١/٣٢٣

 .عثمان عن لبيد، بن محمود عن أبيه، عن جعفر، بن الحميد عبد عن مخلد، بن حاكالض عاصم
 جاء ما باب: الصالة في] ٣١٨[ والترمذي الزهد، في] ٤٤] [٥٣٣[ ٤/٢٢٨٨ ومسلم ،١/٦١ أحمد وأخرجه

 في والبغوي ،١/٤٨٦" اآلثار مشكل" في والطحاوي المساجد، في] ٧٣٦[ ماجة وابن المساجد، بنيان فضل في
. به جعفر، بن الحميد عبد عن الحميد، عبد بن الكبير عبد الحنفي بكر أبي طريق من] ٤٦٢" [السنة شرح"

  ".الخفي" إلى مسلم" صحيح" مطبوع في تحرف الحنفي بكر وأبو ،] ١٢٩١[ خزيمة ابن وصححه
 جعفر، بن دالحمي عبد عن الصباح، بن الملك عبد طريق من الزهد، في] ٤٤] [٥٣٣[ أيضاً مسلم وأخرجه 

 .المذكور باإلسناد
 وصح من حديث عمر عند أحمد وغيره ، ومن حديث جابر وصححه بن خزيمة وابى ذر وصححه بن حبان 

 :وهذا االسناد 
 عن سليمان بن عاصم حدثنا:  التيمي عثمان أيب صبح بن عمرو طريق من) ١٣٦/ ١٣١" (جرجان تاريخ" يف السهمي أخرجه

 . فذكره: ...  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول قال:  قال جبل بن معاذ عن العباس بن الوليد عن مكحول عن ثور
 ولعله) صبيح( فيها وقع لكن) ١٧/ ٤" (تارخيه" يف والرافعي ،) ١٢٦/ ٢" (الضعفاء" يف حبان ابن أخرجه الوجه هذا ومن

 ." والتعديل اجلرح" يف وقع كذلك فإنه ؛ الصواب
 .وعاصم متهم بالكذب 
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نا عاصم عن برد به )بن صبيح (من حديث عمر أىب عثمان صاحب النبيل )١٣٨٨(أخرجه الشاشى  السابقناد سباالو

 .منكر احلديث : ىف ترمجة عبيد اهللا بن حممد قال ) ٧٠٢-٢/٧٠١(،واالمساعيلى ىف معجمه 
ية واخذ عنهم ومنهم امللطى هذا وكنيته واسنادنا فيه أبو احلسن الزيدى احلسىن كان جيازف ىف الرواية وكان قد اجتمع بالصوف

 .ابو القاسم كما ارجح فهو صوىف من اصحاب اجلنيد ومافوقه ضعاف او وهاة 
 .فاخلرب ذا منكر 
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 عن صفْوان بنِ عسالٍ الْمرادي: ثُ السابِع عشرالْحدي

 أَخبرنا أَبو علي نصر اللَّه بن أَحمد بنِ عثْمانَ، أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن الْحسنِ الْقَاضي، نا - ١٨
س نب بِيعأنا الر ،وِياُألم قُوبعي نب دمحلَةَ، مدهنِ بمِ باصع نانُ، عفْيأنا س ،يعافانَ، أنا الشملَي

: ما جاَء بِك؟ قُلْت: أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ رضي اللَّه عنه، قَالَ: عن زِر رضي اللَّه عنه، قَالَ
إِنه حاك : ع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ رِضا بِما يطْلُب، قُلْتإِنَّ الْمالئكَةَ تض: قَالَ، ابتغاَء الْعلْمِ 

ى في نفِْسي الْمسح علَى الْخفَّينِ بعد الْغائط والْبولِ، وكُنت امرًءا من أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّ
لْك، هلْ سمعت من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في ذَلك اللَّه علَيه وسلَّم، فَأَتيتك أَسأَ

نعم، كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا أَو مسافرِين أَال «: شيئًا؟ قَالَ
ا ثَالثَةَ أَيفَافَنخ زِعنن ةابنج نإِال م ،يهِناللَيمٍ، امٍ وونلٍ ووبو طغَائ نم نيثٌ ، » لَكدذَا حه

 اهور ،اَءةربِ الْقاحص ودجنِ أَبِي النمِ باصع يثدح نم ورهشم نسةَ، /حنييع نانُ بفْيس هنع
ادزو ،داشر نب رمعمو رمعيمِ: مقالْم حسم. 
يذمرى التيسو عقَالَ أَب :ارِيخنِي الْبعا يدمحم أَلْتي : سف يتقوي التف كدنع حأَص يثدح أَي

 .ةَ حسنوحديثُ أَبِي بكْر، حديثُ صفْوان بنِ عسالٍ : الْمسحِ علَى الْخفَّينِ؟ فَقَالَ
بِإِسناده نحوه، إِال أَنه زاد في آخرِ ، ورواه الْحسن بن محمد الزعفَرانِي، عن سفْيانَ بنِ عيينةَ 

نما نحن في بي: سمعته يقُولُ: هلْ سمعته يذْكُر في الْهوى شيئًا؟ قَالَ: قُلْت: الْحديث، قَالَ
ورِيهج توبِص ابِيرأَع اهادِسريٍ إِذْ نم : دمحا مي ،هلقَو نوٍ محلَى نع هابا: فَأَجفَقُلْن ،ماؤه :

: تي، قَالَواللَّه ال أَغْضض من صو: ويحك اغْضض من صوتك، فَإِنا قَد نهِينا عن ذَلك، فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ قَالَ صبِهِم قلْحي لَما ومقَو بال أَحجر تأَيأَر :»بأَح نم عُء مرالْم « ،

الْمغرِبِ بابا عرضه  إِنَّ من قبلِ«: ثُم لَم يزلْ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحدثُنا حتى قَالَ
فَال يغلقُه ، فَتحه اللَّه تعالَى للتوبة يوم خلَق السماوات واَألرض «أَو سبعونَ سنةً » أَربعونَ عاما

هنم سمالش طْلُعى تت١ »ح( )  

                                                
 وأحمد ،"٨٨١" والحميدي ،١٧٨ ،١/١٧٧ شيبة أبي وابن ،١/٣٣ والشافعي ،"٧٥٩" الرزاق عبد أخرجه)١(
 ماجة وابن للمسافر، الخفين على المسح في التوقيت باب :الطهارة في ١/٨٣ والنسائي ،٢٤٠ و ٤/٢٣٩
 معاني شرح" في والطحاوي شيبة، أبي ابن طريق من النوم من الوضوء باب: وسننها الطهارة في" ٤٧٨"

 وابن، ) ١١٠٠(وبن حبا ن فى  صحيحه  ،"٧٣٥٣" والطبراني ،١/٢٧٦" السنن" في والبيهقي ،١/٨٢" اآلثار
 .به عيينة، بن سفيان عن طرق من" ١٦١" "السنة شرح" في والبغوي ،"١٧" "صحيحه" في خزيمة
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 الرزاق عبد طريق ومن به، عاصم، عن الثوري، سفيان عن ،١/٨٣ والنسائي ،"٧٩٢" الرزاق عبد وأخرجه
 ".٧٣٥١" الطبراني أخرجه

 ،٢٤٠ ،٤/٢٣٩ أحمد أخرجه طريقه ومن به، عاصم، عن معمر، عن" ٧٩٣" الرزاق عبد وأخرجه
 ".١٩٣" "صحيحه" في خزيمة وابن ،"٧٣٥٢" والطبراني ،١٩٧ ،١/١٩٦ دارقطنيوال

 والنسائي والمقيم، للمسافر الخفين على المسح باب: الطهارة في" ٩٦" والترمذي ،"١١٦٦" الطيالسي وأخرجه
 و" ٧٣٤٧" "الكبير" وفي ،١/٩١"الصغير" في والطبراني ،١/٨٢" اآلثار معاني شرح" في والطحاوي ،١/٨٣
 )١٣٢٠(وبن حبان  ،"١٦٢" والبغوي ،"٧٣٨٨" إلى" ٧٣٥٥" و" ٧٣٥٤" و" ٧٣٥٠" و" ٧٣٤٩"و" ٧٣٤٨"

 هذا في شيء أحسن أنه البخاري عن ونقل صحيح، حسن حديث هذا: الترمذي قال. به عاصم، عن طرق من
 .الباب

 الحارث، بن عطية عن زياد، بن الواحد عبد عن عفان، عن مرزوق، بن نصر عن ١/٨٢ الطحاوي وأخرجه
 .الشواهد في حسن سند وهذا صفوان، عن خليفة، بن اهللا عبيد الغريف أبي عن

" الكبير" في الطبراني طريقه ومن -) ٧٩٥" (المصنف" في الرزاق وعبد) ١٨٠٩٥(وأخر جه أحمد بتمامه 
 ترمذيوال ،) ١٠٩٦" (الزهد" في المبارك ابن على زوائده في والمروزي ،) ٨٨١( والحميدي -) ٧٣٥٣(
 .اإلسناد بهذا عيينة، بن سفيان طريق من ٧/٣٠٨" الحلية" في نعيم وأبو ،) ١٣٢١( حبان وابن ،) ٣٥٣٥(

 :رجال االسناد 
 :الرجال حتى بن عيينة مروا 

 .عاصم بن بهدلة وهو بن أبى النجود الكوفى صدوق له أوهام امام فى القراءة  -١
  . يلزر بن حبيش  بن حباشة أبو مريم االسدى ثقة جل -٢
 .ثنتى عشرة غزوة) صلى اهللا عليه وسلم (صحابى جليل غزا مع النبى  صفوان بن عسال المرادى  -٣
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رشع نيثُ الثَّامدالْح :عنِ النريٍعشنِ بب انم 

١٩ -  نكْرِ بو بلُ، أنا أَبدانَ الْعدمح نب دعو سذَّاُء، أنا أَبوسٍ الْحدبع نب دامو حا أَبنربأَخ
ي إِسحاق، مالك، نا عبد اللَّه بن أَحمد بنِ حنبلٍ، حدثَنِي أَبِي، نا وكيع، نا إِسرائيلُ، عن أَبِ

: عنِ النعمان بنِ بشريٍ، قَالَ]عند أمحد عن العيزار بن حريث وسقط من املخطوطة فاتبتناه [
رضي اللَّه جاَء أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه يستأْذنُ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَسمع عائشةَ 

يا ابنةَ أُم : وهي رافعةً صوتها علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَأَذنَ لَه فَدخلَ فَقَالَعنها 
لنبِي فَحالَ ا: أَترفَعني صوتك علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ، رومانَ وتناولَها 

فَلَما خرج أَبو بكْرٍ جعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بينه وبينها، قَالَ
: قَالَ عبد اللَّه، » كأَال ترين أَني حلْت بين الرجلِ وبين«يترضاها » أَترضني«: وسلَّم يقُولُ لَها

، فَأَذنَ لَه : ثُم جاَء أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه فَاستأْذَنَ، فَوجده يضاحكُها، قَالَ: أَحسبه قَالَ
هذَا حديثٌ ، كُما يا رسولَ اللَّه أَشرِكَانِي في سلْمكُما كَما أَشركْتمانِي في حربِ: فَدخلَ، فَقَالَ

 .قَالَ النعمانُ بن بشريٍ: حسن غَرِيب، ورواه الْعيزار بن حريث، قَالَ
 .فَذَكَره مختصرا

فَعلْت  قَد«: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: وفي بعضِ الروايات في آخرِ الْحديث قَالَ
)١. »أَو فَعلْنا ) 

                                                
 بن يحيى عن) ٤٩٩٩( داود أبو وأخرجه) ١٨٣٩٤(وفى  مسنده ) ٣٨(أخرجه أحمد فى  فضائل الصحابة )١(

 .به العيزار، عن إسحاق، أبي عن إسحاق، أبي بن يونس عن المصيصي، محمد بن حجاج عن معين،
 المروزي، الرحيم عبد بن عبدة عن -٢٧٣" النساء عشرة" في وهو-) ٩١٥٥" (الكبرى" في النسائي وأخرجه

  .اإلسناد بهذا حريث، بن العيزار عن إسحاق، أبي ابن يونس عن العنقزي، محمد بن عمرو عن
 .من طرق عن العيزار به ) ١١٠(و) ١٠٩(و) ١٠٨(وأخرجه الطبرانى فى 

 ،) زوائد) (٢٥٤٩( البزار وأخرجهمن حديث ابى  نعيم ثنا يونس ثنا العيزار به ) ١٨٤٢١(رجه أحمد وأخ
 نعيم، أبي طريق من ٣/١٤٤" الصحابة معجم" في قانع وابن ،) ٥٣٠٩" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي

  .اإلسناد بهذا
 .لى الحديث حسن العيزار بن حر يث وثقه يحيى  والنسائى  والعج: قلت 

 :رجال االسناد 
 . وكيع بن الجراح الرؤاسى ثقة حافظ عابد أحد االعالم  -١
 .اسرائيل بن يونس بن أبى اسحاق ثقة تكلم فيه بغير حجة وتعجل أحمد من حفظه  -٢
  .أبو اسحاق السبيعى عمرو بن عبيد اهللا بن عبيد ثقة حافظ  -٣
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رشع عاسيثُ التدالْح :هنع اللَّه يضر يسورٍ الدخنِ صنِ بمحالر دبةَ عريرأَبِي ه نع 

٢٠ - مٍ بِشيعو نالًء، أنا أَبكِّي، إِمزنِ الْممحالر دبأَبِي ع نب يدعو سا أَبثَندح دمحم نب هيور
نب فَرعج وهو ابِييركْرٍ الْفو بنا أَب ،ايِينِيفَراِإلس دمأَح نب رلٍ بِشهو سي، أنا أَبلقعنِ  الْمب دمحم

الِء بنِ الْعفَرٍ، ععج نيلُ باعمنا إِس ،يدعس نةُ ببيفَاضِ، نا قُتتسالْم نع ،أَبِيه ننِ، عمحالر دبنِ ع
إِذَا مات اِإلنسانُ : " أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ

ثَالثَة نإِال م لُهمع هنع قَطَعان :ع أَو ،ةارِيج قَةدص نإِال م و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو ،بِه فَعتنلْمٍ ي "
 ، نع اهورو ،رِيياجِ الْقُشجالْح نب ملسنِ ميسو الْحأَب اجِهربِإِخ دفَرت ،يححيثٌ صدذَا حه

لُّهم عن إِسماعيلَ بنِ جعفَرِ بنِ أَبِي كَثريٍ قُتيبةَ بنِ سعيد، وعلي بنِ حجرٍ، ويحيى بنِ أَيوب، كُ
مهنع اللَّه يضر نِيد١ . الْم( ) 

                                                                                                                                       
 .العيزار بن حريث ثقة  -٤
 .خزرجى هو وأبوه صحابيان النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة ال -٥

 
 
 

  

 ومسلم ،) ٣٨" (المفرد األدب" في والبخاري ،) ٥٥٩( والدارمي  ،) ٨٨٣١ رقم ، ٢/٣٧٢( أمحد أخرجه)١(
 ،١٠/٢٢١" األشراف تحفة" في كما العبد ابن الحسن أبي برواية" السنن" في داود وأبو ،) ١٤) (١٦٣١(

 وابن ،) ٦٤٥٧( يعلى وأبو ،٦/٢٥١ والنسائي ،) ٤٣٠" (يالالع" في الدنيا أبي وابن ،) ١٣٧٦( والترمذي
" الدعاء" في والطبراني ،) ٣٠١٦( حبان وابن ،) ٢٤٦" (اآلثار مشكل" في والطحاوي ،) ٢٤٩٤( خزيمة

 العلم بيان جامع" في البر عبد وابن ،) ٣٤٤٧" (الشعب" وفي ،٦/٢٧٨" السنن" في والبيهقي ،) ١٢٥١(
 حسن: الترمذي وقال. اِلإسناد بهذا جعفر بن إسماعيل عن طرق من) ١٣٩( والبغوي ،١/١٩٠" وفضله
 .صحيح

 ،) ٢٤٧" (اآلثار مشكل" في والطحاوي ،١/١٩٠" الكنى" في والدوالبي ،) ٢٨٨٠( داود أبو وأخرجه
 وابن ،٦/٢٧٨ والبيهقي ،) ١٢٥٥( و) ١٢٥٤( و) ١٢٥٣( و) ١٢٥٢( و) ١٢٥٠" (الدعاء" في والطبراني

 .به الرحمن، عبد بن العالء عن طرق من ١/١٥ البر عبد
 :رجال االسناد 

 .أبو سعيد بن أبى عبدالرحمن -١
 :جاء فى التحبير 

 .خراسان عميد حفيد العثماين النسوي امللقاباذي منصور بن حممد بن مسعود بن اهللا عبد سعيد أبو األمري
 املظفر وأبا الشريازي، أمحد بكر أبا مسع. بالعبادة واشتغل اجةاحل أوقات يف إال خيالطهم يكن ومل الناس، اعتزل قد شيخاً كان

 ابن عن بروايته األمحسي، مسرة بن إمساعيل بن حممد جعفر أيب حديث من جزء منه مسعت ما مجلة فمن األنصاري عمران بن موسى
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 سألته ملا يل ذكر هكذا. بنيسابور ةوأربعمئ وستني اثنتني سنة يف والدته وكانت. عنه بالل بن حامد أيب عن حممش، ابن عن خلف،
 . ملقاباذ مبقربة ودفن ومخسمئة وأربعني إحدى وقيل أربعني، سنة األوىل مجادى من والعشرين السادس األربعاء يوم ا وتويف

 .وهو من شيوخ السمعاىن واعتمده 
 .أبونعيم بشرويه بن حممد املعقلى -٢

 :قال بن نقطة ىف اكمال الكمال 
 حدث قلت ناصر بن ومسعود أَباه يعنِي الْوالد منه مسع بنيسابور الْمشهور الرئيس نعيم أَبو املعقلي إِبراهيم بن حمدم بن بشرويه

  الْفَارِسي محمود بن الرحمن عبد الْمعالي أَبو عنه روى اإلسفرائيين بشر بن أَحمد بن بشر سهل أيب عن
 :نتخب من السياق وجاء ىف امل

 هيوربِش نب دمحنِ مب يماهرإِب يلقعو الْممٍ أَبيعن يسئالر دمتعالْم ورهشالْم ورابسيبِن. 
عمى سورو هنع دالالْو الُهخو وأَب يدعس دبع داحالْو ودعسمو نرٍ باصن.  

 .سهل بشر بن أمحد االسفراييىن أبو -٣
 :جاء ىف التقييد 

 .الدهقان سهل أبو اإلسفرائيين اهللا عبد بن الرمحن عبد بن زياد بن أشرس بن حممود بن بشر بن أمحد بن بشر
 انخبراس مسع صحيحة أصول من وقته وحمدث بالشهامة املذكورين الرجال وأحد وقته يف الناحية شيخ كان تارخيه يف احلاكم قال
 بكر أبا بالعراق ومسع علي بن وإبراهيم الشامايت وجعفر اإلسفرائيين مالك بن سهل بن وأمحد رجاء بن حممد بن حممد بكر أبا

 له وكان املوصلي يعلى أيب من املسند ومسع ناجية بن حممد وأبا املروزي سليمان بن حيىي بن حممد بكر وأبا الفريايب حممد بن جعفر
 نيف ابن وهو وثالمثائة سبعني سنة شوال من السابع اجلمعة ليلة سهل أبو تويف مرة غري عليه وانتخبت بوربنيسا لإلمالء حملس

 .سنة وتسعني
 حممد بن الغافر عبد بن إمساعيل بن الغافر عبد أنبأ قال املستويف احلسن بن حممد بن علي أنبأ قال النغويب علي بن اهللا عبيد أخربنا

 من وهو وقته يف الناحية شيخ أشرس بن حممود بن بشر بن أمحد بن بشر سهل أبو فهو اإلسفرائيي أمحد بن بشر أما قال الفارسي
 بن احلسن على املسند وقرأ بالعراق وكتب املوصلي يعلى أيب من املسند ومسع احلديث طلب يف رحل عصره يف املشهورين احملدثني
 وأمال وأقرام احلسني بن وداود علي بن وإبراهيم بإسفراين مالك بن سهل بن وأمحد رجاء بن حممد بن حممد من ومسع سفيان
 .وثالمثائة سبعنب سنة وتويف املشايخ عليه وانتحب سنني

 :جاء ىف املنتخب من السياق 
  .ثقة معروف من اصحاب االصم 

 .جعفر بن حممد بن املستفاض أبوبكر الفرياىب -٤
. البلدان مجيع يف عنه الناس وأخذ احلديث، كثري مأموناً ثقةً وكان وغريمها، اجلبل دبال ويف باملدينة القضاء ويل كان: مسلمة قال
 .أصحابنا بعض عنه روى. وثالمثائة إحدى سنة احملرم من بقني ألربعٍ األربعاء يوم ببغداد تويف
 عشرة مخس فيه حيزر جملسه رأيت :عدي ابن وقال. متقن ثقة: الباجي الوليد أبو وقال. به موثوقا مأمونا كان: كامل بن أمحد قال
 العلم، أوعية من حجة أمينا ثقة كان: اخلطيب وقال. موضعا الغد مع ليجد الس يف يبيت أن حيتاج الواحد وكان حمربة، ألف
 طول،ي وورعه وإمامته وثقته مدحه ذكر يف والكالم. بلد كل يف احملدثني أعالم ولقي وغربا، شرقا طوف والفهم، املعرفة أهل ومن
 .مأمون حافظ ثقة: األلباين وقال كفاية، فيه ذكر وما

 معاذ، بن اللَّه وعبيد اجلحدري، كامل وأيب محاد، بن األعلى وعبد حساب، بن عبيد بن وحممد خالد، بن هدبة عند ابغدب وحدث
 بكر، وأيب احلارث، بن منجاب وعن البصريني، علي بن وعمرو املثىن، بن وحممد بندار، بشار بن وحممد املديين، ابن وعلي

 بن وقتيبة السرخسي، قدامة وأيب الطالقاين، أيوب بن اهليثم وعن الكوفيني، العالء بن محمد كريب وأيب شيبة، أَبِي ابين وعثمان
 وعن املروزيني، راهويه بن وإسحاق سعيد، بن ومزاحم اخلالل، اللَّه عبد بن إِبراهيم وعن البلخيني، الْحسن بن وحممد سعيد،
 عمر بن اللَّه وعبيد الفريايب، حبيب بن الرحيم وعبد األصبهاين، حبيب بن ويونس الرازيني، الفرات بن وأمحد محيد، بن محمد
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 بن وحكيم النفيلي، محمد بن اللَّه وعبد الدورقي، إِبراهيم ابين وأمحد ويعقوب، زجنويه، بن امللك عبد بن وحممد القواريري،

 الرملي، موهب بن ويزيد الدمشقيني، عمار بن وهشام إِبراهيم، بن الرحمنِ وعبد الرحمنِ، عبد بن وسليمان الرقي، سيف
 رعم أَبِي بن وحممد املديين، مصعب وأيب األنصاري، موسى بن وإسحاق املصري، عيسى بن وأمحد احلمصي، العالء بن وإبراهيم
  .وبعدهم طبقتهم في ممن هؤالء وغري األيلي، عزيز بن وحممد الواسطي، بقية بن ووهب العدين،

 .قتيبة بن سعيد أبورجاء البلخى ثقة ثبت -٥
 .أبو اسحاق االنصارى ثقة ثبت .امساعيل بن جعفر بن أىب كثري -٦
 .العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب احلرقى صدوق رمبا وهم -٧
 .ن بن يعقوب احلرقى موىل احلرقة ثقة عبد الرمح-٧

 .احلديث صحيح 
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 عن أَبِي حميد الساعدي واسمه عبد الرحمنِ بن سعد: الْحديثُ الْعشرونَ

بن محمد بنِ الْحسينِ الْعدلُ، أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن الْحسنِ  أَخبرنا أَبو بكْرٍ عبد الْغفَّارِ - ٢١
ذِّنُ، أنا الشؤانَ الْمملَيس نب بِيعأنا الر ،اقرالْو قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعي، نا أَبالْقَاض ،يعاف

ع ،رِيهنِ الزانُ، عفْيقَالَأنا س هنع اللَّه يضر يداعالس ديمأَبِي ح نرِ، عيبنِ الزةَ بورع ن :
قَالُ لَهي ،داَألس نال مجر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَ النمعتا : اسفَلَم ،قَةدلَى الصع ،ةبِياللَّت ناب

ما بالُ : " لَكُم وهذَا لي، فَقَام النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْمنبرِ، فَقَالَهذَا : قَدم قَالَ
هذَا لَكُم وهذَا لي، فَهال جلَس في بيت أَبِيه أَو بيت : الْعاملِ نبعثُه علَى بعضِ أَعمالنا، فَيقُولُ

فَي هأُميالْق موي اَء بِهئًا إِال جيا شهنم دذُ أَحأْخال ي هدفِْسي بِيي نالَّذال، و أَم هى إِلَيدهي ظُرن ةام
 رعياةٌ تش أَو ،اروا خةً لَهقَرب غَاٌء، أَور ا لَهريعإِنْ كَانَ ب ،هتقَبلَى رع لُهمحفَ، " ير ى ثُمتح هيدي ع

أنا سفْيانُ بن : قَالَ الشافعي، » اللَّهم هلْ بلَّغت، اللَّهم هلْ بلَّغت«: رأَينا عفْرةَ إِبِطَيه ثُم قَالَ
صر عينِي وسمع أُذُنِي ب: عيينةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيه عن أَبِي حميد الساعدي، قَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر. 
هثْلنِي بِمعي ،ثَابِت نب ديأَلُوا زسو. 

ارِيخالْب اهوفَر رِيهيثُ الزدا حنِ، أَميهجال الْوك نم هتحلَى صع فَقتيثٌ مدذَا حه :نع  دبع
 اللَّه ،ينِيدنِ الْمب يلعو. 

عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي شيبةَ، وابنِ أَبِي عمر، وعمرٍو الناقد، كُلُّهم عن سفْيانَ بنِ : ورواه مسلم
رِيهنِ الزعةَ، ونييع. 

دح نا مضأَي ارِيخالْب هجرفَأَخرِيهنِ الزبٍ، عيعش يث. 
 .عنه، وأَخرجه مسلم أَيضا من حديث معمرٍ 

يينِ عانَ بفْيس نع ،رمنِ أَبِي عنِ ابيحِ، عحي الصف ملسم اهوةَ فَرورنِ عامِ بشيثُ هدا حأَمةَ، ون
هنع. 

 .أُسامةَ، وأَبِي معاوِيةَ، وغَيرِهما، عن هشامٍومن حديث أَبِي 
 .ورواه الْبخارِي من حديث أَبِي أُسامةَ، وغَيرِه، كالهما عن هشامٍ

كى ذَلوس قطُر لَهو 
استعملَ رسولُ : طَاوسٍ، عن أَبِيه، قَالَوروى الشافعي رضي اللَّه عنه عنِ ابنِ عيينةَ، عنِ ابنِ 

اتقِ اللَّه يا أَبا الْوليد، ال تأْتي «: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عبادةَ بن الصامت علَى صدقَة، فَقَالَ
ر لَه كتقَبلَى رع لُهمحريٍ تعبِب ةاميالْق موياجا ثُؤلَه اةش أَو ،اروا خلَه ةقَرب هو صوت [ غَاٌء، أَو

 .» ]النعاج
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إِي والَّذي نفِْسي «: يا رسولَ اللَّه وإِنَّ ذَا لكَذَا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالَ
اللَّه همحر نإِال م ،هدبِي «. 

 .والَّذي بعثَك بِالْحق ال أَعملُ علَى اثْنينِ أَبدا: لَقَا
أنا أَبو بكْرٍ الْحريِي، نا أَبو الْعباسِ : أَخبرنا أَبو بكْرٍ الشريوِي، وأَبو علي الْخشنامي، قَالَ

نأنا اب ،يعافأنا الش ،بِيعأنا الر ،ماَألص هةَ، فَذَكَرنييع. 
 ،نيابِعالت نم سطَاوةَ، وادبع نانَ مسنِ كَيسِ باعِ طَاومس كْرذ يهف سلَيو ،يثٌ غَرِيبدذَا حهو

يححص وهو ،كَاةي الزانِعي مف يثدذَا الْحرِ هي غَيف كذَل وِير قَد١ .و( ) 

                                                
) ٢٣٥٩٨(وأحمد فى مسنده  ،٢٤٧-١/٢٤٦" المسند" وفي ،٢/٥٨" األم" في الشافعي أخرجه )١(

) ١٨٣٢( ومسلم ،) ٧١٧٤( و) ٢٥٩٧( والبخاري ،١٢/٤٩٤ شيبة أبي وابن ،) ٨٤٠( والحميدي
 عوانة وأبو ،) ٢٣٣٩( خزيمة وابن ،) ٣٧٠٧" (مسنده" في روالبزا ،) ٢٩٤٦( داود وأبو ،) ٢٦(
 ،١٥٩-٤/١٥٨" السنن" في والبيهقي ،) ٤٣٤٠" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،) ٧٠٦٢(

 بن سفيان طريق من) ١٥٦٨" (السنة شرح" في والبغوي ،) ٨٤٢١" (واآلثار السنن معرفة" وفي
  .اإلسناد بهذا عيينة،

 والدرامي ،) ٦٥٤" (األموال" في عبيد وأبو ،) ٦٩٥٢( الرزاق وعبد ،) ١٢١٣( يالطيالس بنحوه وأخرجه
 و) ٧٠٦٦( و) ٧٠٦٤( و) ٧٠٦٣( عوانة وأبو ،) ٦٦٣٦( و) ٩٢٥( والبخاري ،) ٢٤٩٣( و) ١٦٦٩(
 ٧/١٦" السنن" في والبيهقي ،٢/١٥٨" الصحابة معجم" في قانع وابن ،) ٧٠٧٢( و) ٧٠٦٨( و) ٧٠٦٧(
 ،) ١٢١٣( الطيالسي كذلك وأخرجه .مختصر بعضهم عند وهو - به الزهري، عن طرق من ١٠/١٣٨و

" األموال" في زنجويه وابن ،٤٩٤-١٢/٤٩٣و ٦/٥٤٧ شيبة أبي وابن ،) ٦٩٥١( و) ٦٩٥٠( الرزاق وعبد
" مسنده" في والبزار ،) ٢٨( و) ٢٧) (١٨٣٢( ومسلم ،) ٧١٩٧( و) ٦٩٧٩( و) ١٥٠٠( والبخاري ،) ٩٨٠(
 و) ٧٠٦٠( و) ٧٠٥٩( و) ٧٠٥٨( و) ٧٠٥٧( و) ٧٠٥٦( عوانة وأبو ،) ٢٣٤٠( خزيمة بنوا ،) ٢٧٠٨(
 ،) ٤٣٣٨( و) ٤٣٣٦( و) ٤٣٣٥( و) ٤٣٣٤" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،) ٧٠٧٢( و) ٧٠٦٥(

  وفي ،) ٧٧٢٦" (األوسط" في والطبراني ،) ٤٥١٥( حبان وابن ،٢/١٥٨" الصحابة معجم" في قانع وابن
 والذهبي ،) ٩٢٩" (فوائده" في الرازي وتمام ،) ٣٢٩" (والليلة اليوم عمل" في السني وابن ،) ٨٣٨( "الصغير"

 عن عروة، بن هشام عن طرق من ٢/٣٦٧" التعليق تغليق" في حجر وابن ،٦/١٩٥" النبالء أعالم سير" في
 .به عروة،

 :حديث عبادة بن الصامت 
من طريق )  ٤٩٤(والدوالبى فى الكنى ) ٨٩٥(والحميدى ) ٢/٦٢(واالم ) ٧٤٨(أخرجه الشافعى فى المسند

والبيهقى فى )٢٩( محمد بن منصور كلهم من طريق سفيان ثنا بن طاوس عن ابيه مرسال و أخرجه السراج
من طريق بن ابى عمر عن سفيان عن بن طاوس عن ابيه عن عبادة فوصله وهو وهم ) ٧٦٦٣(الكبرى 

 .رسال ، وطاووس لم يسمع من عبادة ولم يره الصواب االرسال فقد رواه طاووس م
 :رجال االسناد 

 .عبد الغفار بن حممنب احلسني العدل -١
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 عن أَبِي حمزةَ أَنسِ بنِ مالك النجارِي اَألنصارِي: الْحادي والْعشرونَالْحديثُ 

٢٢ - ودعسو منا أَب ،انرظُ، بِالطَّابافالْح هيودعنِ سالْكَرِميِ ب دبع نب رمع انيتو الْفا أَبنربأَخ 
عبد اللَّه بنِ عبد الْعزِيزِ الْبجلي، أَخبرنِي أَبو الْفَضلِ محمد بن أَحمد بنِ  أَحمد بن محمد بنِ

إِمالًء، نا  سلَيمانَ الشرمغولي، بِها، أنا أَبو نعيمٍ عبد الْملك بن محمد بنِ عدي الْجرجانِي، بِها،

                                                                                                                                       
 ) :٦/٣٩٩(قال بن قطلوبغا ىف الثقات 

 .النيسابوري التاجر اجلُنابِذي، الشيرويي، احلسن أبو شيرويه، بن علي بن احلُسني بن حممد بن الغفار عبد
 .سواه وخلق املزكِّي إبراهيم بن حممد اهللا دعب أيب عن حدث

 وكان والسداد، والعفاف والتجارة واحلديث الصالح بيت من عفيف، ثقة، صاحل، نبيل، سديد، معمر، شيخ:  السمعاين ابن قال
 احلديث روى حىت له وبورك الفوائد، له وخرج السفر، عن عجز ملا احلديث برواية اشتغل الرجال، وأمناء التجار ثقات مجلة من

 جزء على نر ومل األصم، إسناد يف باألجداد األحفاد وأحلق نيسابور، ودخل ودرج دب من كلُّ منه ومسع سنة، أربعني حنو وحدث
 يف ذكره وسار عمره، آخر إىل والعفاف الصالح يف وعاش أجزائه، على كان ما املستمعني وأمساء السماع من املشايخ أجزاء من

 .حباهلما وبصريته عقله وكان ضعف، فإنه البصر إال عمره آخر يف حواسه تغريت ومل اآلفاق،
 متديناً، صائناً عفيفاً، وكان األصم، إسناد به وختم البلدان، من الرحلة انتهت وإليه الكبار، األئمة منه مسع:  النجار ابن وقال

 اهللا عبد بن املنعم عبد املعايل أبو األرض وجه على عنه حدث من وآخر واملتأخرين، املتقدمني من الغفري اجلم عنه روى صدوقاً،
 . وأربعمائة عشرة أربع سنة مولده ومخسمائة، عشر سنة تويف النيسابوري، الفراوي

 .أبوبكر أحمد بن الحسن الحيرى القاضى مر-٢
 .أبو العباس االصم مر-٣
 .الربيع بن سليمان مر-٤
 .الشافعى االمام مر-٥
 .بن عيينة مر -٦
محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن شهاب الزهرى أبو بكر المدنى الفقيه الحافظ المتفق الزهرى -٧

 .على امامنه وجاللته 
 .عروة بن الزبير احد الفقهاء السبعة مر ذكره -٨
 بن الرحمن عبد اسمه أَحمد وقَالَ سعد بن رالْمنذ وقيل الرحمن عبد اسمه قيل الْأنصارِي الساعدي محيد أَبوأبو حميد هو -٩

 . معاوِية خلَافَة آخر إِلَى بقي وجماعة سهل بن وعباس جابر وعنه ورِواية صحبة لَه الْمنذر بن سعد
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 رمع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنّ ر ،هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع ،ةَ، نا ثَابِتيطع نب فوسةَ، نا يبش نب
 لَّمسو هلَيمٍ، عوي ؟«: قَالَ ذَاتساسِ أَكْيالن ونَ أَيردقَالُوا» أَت :لَمأَع ولُهسرو اللَّه. 

 .اللَّه ورسولُه أَعلَم: قَالُوا» فَهلْ تدرونَ أَي الْمؤمنِني أَكْيس؟، ؤمنونَ الْم«: قَالَ
يا رسولَ اللَّه، فَهلْ لذَلك علَم؟ : قَالُوا، » أَكْثَرهم للْموت ذكْرا، وأَحسنهم لَه استعدادا«: قَالَ
دارِ الْغرورِ، واِإلنابةُ إِلَى دارِ الْخلُود، واالستعداد للْموت قَبلَ نزولِ  التجافي عن«: قَالَ

عسوتاسو لَه حفَسان الْقَلْب ورلَ النخإِذَا دو ،توالْم « ، بِه دفَرت ،غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه
رِييمةَ النبش نب رمعفوسي يوا فكَلَّمت قَدو ،انِينالْب ثَابِت نفَّارِ، عةَ الصيطنِ عب فوسي نع ،. 

لَ اللَّه وروِي بِأَسانِيد عن عبد اللَّه بنِ مسورٍ الْمدائنِي، من ولَد جعفَرِ بنِ أَبِي طَالبٍ، أَنَّ رسو
ع لَّى اللَّهةُ صاآلي هذه هلَيع لَتزا نلَم ،لَّمسو هالمِ{لَيِإلسل هردص اللَّه حرش نالزمر[} أَفَم :

٢٢. [ 
 .» إِذَا دخلَ النور الْقَلْب انفَسح لَه وانشرح«: يا رسولَ اللَّه وكَيف ذَلك؟ قَالَ: قَالُوا
نعم، التجافي عن دارِ الْغرورِ، واِإلنابةُ إِلَى دارِ «: ك من علَمٍ يعرف بِه؟ قَالَوهلْ لذَل: قَالُوا

توولِ الْمزلَ نقَب تولْمل اددعتاالسو ،لُودنِ ، » الْخنِ بمحالر دبع يثدح نم كذَل وِيرو
 .د، عن أَبِيه، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحوهعبد اللَّه بنِ مسعو

بائا غَركُلُّه١ و( ) 

                                                
:حدیث موضوع )١(  

 .بشيٍء ليس :ىف يوسف بن عطية  معني بن يحىي قَالَ 
 أَنس، عن قَتادةَ، حدثَنا يقول، مسعته واخلطا الوهم كَثري اَألنصارِ مولَى سهلٍ أَبو الصفَّار عطيةَ بن ويوسف علي بن وعمر وقَالَ
 قَتادة رواه وإِنما عنه، كتبت وقد يكذب انَكَ علمته وما يهم فكان قَرنِي الناسِ خير وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ قَال: قَال
 .حصني بن عمران عن زرارة عن
 .احلديث منكر ثَابِت عن السعدي سهل أَبو البصري عطية بن يوسف قال البخارِي قال
 .حديثه حيمد ال عطية بن يوسف السعدي قَالَ

  .احلديث متروك بصري عطية بن يوسف النسائي وقال
 :بن عدى  قال

 وعن ثَابِت عن احلديث من ذكرت ما غري عطية بن وليوسف حمفوظة غري وكلها ثَابِت عن هذا غري وله ثَابِت عن األحاديث وهذه
 .عليه يتابع الَ مما، حديثه وعامة غريه

 :وقال بن حبان 
 الْحنظَلي إِبراهيم بن إِسحاق عنه روى وثابت قَتادة عن يروي الْبصرة أهل من سهل أَبو كنيته السعدي الصفار عطية بن يوسف 

 . بِحال بِه الاحتجاج جيوز لَا ا وحيدث الصحيحة بِالْأَسانِيد الْموضوعة الْمتون ويلْزق الْأَسانِيد يقلب ممن كَانَ الْعراق وأهل
 :رجال االسناد 

 .تيان عمر بن عبد الكرمي بن سعدويه أبو الف-١
 ) :٢/٧٤٦(قال بن نقطة ىف االكمال 
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 بدهستان البجلي مسعود أيب من مسع منده بن حيىي قَالَ الْحافظ الرواسي مهمت بن سعدويه بن الْكَرِمي عبد بن عمر الفتيان أَبو 

 الْمسلمة ابن من وببغداد مجاعة من وراة الْفَارِسي الغافر وعبد جروذيالكن سعد وأيب مسرور بن عمر حفْص ايب من وبنيسابور
 بسرخس مات شيخ وسبعمائة آلَاف ثَلَاثَة من مسع أَنه الْعلم اهل من واحد غري من سمعت مشاخيها من والشام ومبصر النقور وابن
 . سمعت فيما وخمسمائة ثَلَاث سنة في

 ) : ٣١٨- ١٩/٣١٧(لذهىب ىف سري أعالم النبالء وقال ا
ياسوو الرأَب انتيالف رمع بن دبمِ عويه بن الكَرِيعدس ،خيالش ،امظُ، اِإلماحلَاف ،رالُ، املُكْثو اجلَوان أَبالفتي رمبن ع دبمِ عبن الكَرِي 
 ..الرواسي ،  يالدهستانِ مهمت بن سعدويه

 .حمققاً الشأْن بِهذَا بصيراً وكَانَ والسواحلَ، والشام ومصر والعراق واحلَرمينِ خراسانَ الشأْن هذَا في طوف
عمثَ: بِبلده سدا املُحد أَبوعسم يلجالب ازِيه الربحصو  ،روابسيبِنا: وفْصٍ أَبر، بن حورسم عبدرِ وافالغ ،يا الفَارِسأَبانَ وثْمع 

 .وأَمثَالَهم املُسلمة، بن جعفَرٍ وأَبا الفَراِء، بن يعلَى أَبا القَاضي: وبِبغداد،  علي بن مبادر: وبِحرانَ،  الصابونِي
 الواحد عبد بن ومحمد اجلُرجانِي، محمد بن عمر حفْصٍ وأَبو الغزالي، حامد وأَبو - شيخه - اخلَطيب بكْرٍ أَبو: عنه حدثَ

 التيمي، محمد بن إِسماعيلُ افظواحلَ اَألكْفَانِي، بنِ أَحمد بن اِهللا وهبةُ - شيخه - املَقْدسي إِبراهيم بن نصر والفَقيه الدقَّاق،
 سار ثُم ،) الصحيحينِ( الغزالي علَيه فَصحح عمرِه، آخرِ في طُوس وقَدم بِاِإلجازة، والسلَفي وعدة، اجلُوينِي، احلَسنِ بن ومحمد

 .بِسرخس املَنِيةُ فَأَدركَته عنه، ليحملُوا السمعانِي بكْرٍ أَبِي محدثها بِاستدعاِء مرو إِلَى
 لطلب ياالدن دار جواالً كتاباً كَانَ كُلِّها، الدنيا في بلْ الَ منه، أَحفَظَ الديار تلْك في رأَيت ما: احلَافظ علي أَبِي بن جعفَرٍ أَبو قَالَ

 .إِخواننا من وصار جبرجان، لَقيته ثُم فيه، القَول ويحِسنونَ علَيه، يثْنونَ الشيوخ ورأَيت بِمكَّةَ، لَقيته احلَديث،
 ودخلَ رأْساً أَبِي من فَاشترى دهستان، إِسماعيلَ أَبو دخلَ: يقُولُ تهسمع البجلي، مسعود أَبِي خريج هو: التيمي إِسماعيلُ وقَالَ

 .الَ: قُلْت شيئاً؟ تعرِف: لي فَقَالَ إِلَيه، أَبِي فَبعثَنِي يأْكُلُه،
 .  انتهى حيثُ إِلَى أَمرِي وانتهى أَفَادنِي،و نيسابور، إِلَى فَحملنِي إِلَيه، فَسلمنِي إِلَي، سلِّمه: َألبِي فَقَالَ
 .شيخ مائَة وست آالَف ثَالَثَة من سمع الفتيان أَبا إِنَّ: يقُولُونَ واحد غَير سمعت: نقْطَةَ ابن قَالَ
 .البرد من الرحلَة في واسيالر عمر أَصابِع سقَطَت: املَروزِي علي بن خزيمة قَالَ

 .املُحدثين عند شيء أَقبح وهذَا أَصله، غَيرِ من) مسلمٍ صحيحِ( بِـ بِطُوس عمر حدثَ) :رِسالَته( في الدقَّاق وقَالَ
قُلْت :وا قَدعوست موي اليذَا فاً، هي جِدفو كفصيل ذَلت  . 
 ) .٤٥٦( سنة في الوارِث عبد بن اِهللا هبة من سمع وأَنه مائَة، وأَربعِ وعشرِين ثَمان سنةَ ولد أَنه وحدثَنِي: قَالَ
 .الرؤوس بيع إِلَى نِسبة الرواسي: وغَيره طَاهر، ابن قَالَ

 .ذكياً ووجدته عنه، وكَتبت الرواسي، عني كتب: ماكُوال ابن وقَالَ
 :يقُولُ السرخِسي محمد بن أَحمد الفَضل أَبا سمعت: السمعانِي قَالَ
 املَجلسِ فَفي وأَثْبت، وسأَهلُم اَألصل، علَى اجلَماعة اَءأَسم أَكْتب أَنا: فَقَالَ عدة، فَحضره أَملَى، علَينا، احلَسنِ أَبِي بن عمر قَدم لَما

 .نفْساً سبعين كَانوا: فَقيلَ سأَهلُم، وما قَلْب، ظهر علَى كُلَّهم وكتبهم الْقَلَم، أَخذَ الثَّانِي
 سرِيع وكَانَ وصنف، اَألبواب وجمع الكَثير، كتب بِالطّرق، عارِف هور،مش شيخ الرواسي عمر: إِسماعيلَ بن الغافرِ عبد قَالَ

 علَيه رأَوق وأَكْرمه، عنده، الغزالي حامد أَبو فَأَنزلَه طُوس، إِلَى نيسابور من خرج مقال، معيالً السلَف، سرية علَى وكَانَ الكتابة،
 .شرحه ثُم ،) الصحيح(

نعان أَبِي وي، الفتياسوقَالَ الر :دإِلَى أَخرج أَنْ أُرِي ورم سخرسلَى وق، عالطَّرِي قَدلَ ويا: قهة إِنرقْباء، ملَمرِي فَالَ العأَد فكَي 
 .بِها حالي يكُون
اتا،: فَمي بِهف عٍررِ، بِيةَ اآلخنس س ثَالَثمخا مائَة، وكَم وخ هؤرلَى مره لَوح عقَب - همحالَى اُهللا رعت  . 

 .أبو مسعود أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن عبد العزيز -٣
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 ) :٩/٧٣٢(قال الذهبى فى ناريخ االسالم 

 ٤٤٩: املتوىف. [الصاحل احملدث ابن احلافظ الرازي البجلي مسعود أبو شاذان، بن العزيز عبد بنِ اللَّه عبد بنِ محمد بن أمحد 
 .جبرجان مقامي وأكثر طَبرِستان، من وأُمي: قال. وثالمثائة وستني اثنتني سنة بنيسابور ولد ]هـ
 وأيب التميمي، علي بن حسني أَحمد وأيب محدان، بن وعمر أيب الكبار من ومسع والشيوخ، األبواب وصنف وطوف رحل: قلت
 سليمان بن أَحمد بن حممد النضر وأيب أَحمد، بن وزاهر ااور، اهلروي عمران أيب بن وأمحد الرازي، الوهاب عبد بن سعيد

 املخلدي، حممد وأيب اخلفَّاف، احلسني وأيب ازي،الطّر حممد بن حممد بكر وأيب خزيمة، بن حممد بن الفضل بن وحممد الشرمغويلّ،
 جهضم، وابن اللُّغوي، فارس بن احلسني وأيب العبقَسي، فراس بن احلسن وأيب اهلَمذَاينّ، الل بن بكر وأيب اإلسفراييين، وشافع
 .كثري وخلق
 .للتجارة يسافر اآلخر يف وبقي اآلفاق، يف جوالًا وكان
 وظريف الْجرجاين، حممد بن علي احلسن وأبو اهلمذانيان، اخلطيب أَحمد بن الواحد وعبد شراعة، بن نياحلس بن حيىي عنه روى

،سابورييمجاعة وثقهالتاجر حممد بن الرمحن عبد آخرهم وخلق الغافر، عبد بن وإمساعيل الن. 
 .بِبخارى احملرم يف تويف
 .الفَهم حسن باحلديث، عارفًا الكُتب كثري اجرات جوالًا، ثقةً كان: منده بن حيىي قال
 .الشرمغوىل )كذا وىف تاريخ االسالم وغريه أبو النضر (أبو الفضل -٣

 ) :٨/٦٣٧(قال الذهىب ىف تاريخ االسالم 
 بن محمد: عن حدثَوونسا، دمشق،ب سمع ]هـ ٣٨٨: املتوىف. [النسوِي الشرمغويل النضر أَبو سلَيمان، بن أحمد بن محمد
 .عدي بن نعيم وأَبِي جوصا، وابن محمد، بن أحمد الدحداح وأَبِي النسوِي، اجلبار عبد بن أحمد
 .البجلي محمد بن أحمد مسعود أَبوو الشريازي، عثمان بن والْحسين سلَمة، بن أحمد بن الْحسين اللَّه عبد أَبو: عنه روى

 .وفاته تحفَظْ ومل السنة، هذه إىل وعاش
 ) :٤٦-٥١/٤٥(وقال بن عساكر ىف تاريخ دمشق 

 مجعة بن حممد بن احلسني بن اهللا عبد حممد وأبا الدحداح أبا بدمشق مسع النسوي مغويل الشر النضر أبو سليمان بن أمحد بن حممد
 أبو عنه روى النسوي الرذاين اجلبار عبد بن أمحد بن حممد جعفر أيب عن وحدث بأنطاكية فيل بن احلسن بن مدحم بكر وأبا

 سعد وأبو سلمة بن أمحد بن احلسني اهللا عبد أبو والقاضي البجلي مغويل الشر العزيز عبد بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد مسعود
 . الصاحل الثقة الشيخ حدثنا وقال وثالمثائة ومثانني مثان سنة منه مغويل الشر مسعود وأب مسع لشريزاىل ا أمحد بن عثمان بن اخلري

 .أبو نعيم عبد امللك بن حممد بن عدى اجلرجاىن -٤
  .اإلستراباذي اجلرجاين الشافعي الفقيه نعيم أبو زيد بن عدي بن حممد بن امللك عبد 

 وأيب الرمادي، منصور بن وأمحد الزعفراين، حممد بن واحلسن ائي،الط حرب بن وعلي اجلرجاين، رجاء بن عمارة: عن حدث
 .وخلق الرازيني، حامت وأيب زرعة،
 وابن اجلوزقي، بكر وأبو عدي، وابن ،"صحيحه" يف حبان وابن ،"املعجمني" يف ومائتني ومثانني مثان سنة الطرباين القاسم أبو: وعنه

  .وغريهم صاعد،
 يف يكن مل: حممد بن حسان الوليد أبو وقال. أيامه يف إليه الرحلة وكانت واحلديث، الفقه يف مقدما كان: السهمي محزة قال

 بعد خبراسان رأيت ما األئمة أحد كان: احلافظ علي أبو وقال. منه خبراسان الصحابة وأقوال للفقهيات أحفظ الفقهاء من عصرنا
 لشرائع احلفاظ ومن املسلمني أئمة من كان: احلاكم وقال. املسانيد حنن حنفظ كما واملراسيل املوقوفات حيفظ كان مثله خزمية ابن

 وكان ذلك، وغري أجزاء، عشرة يف الضعفاء وكتاب الفقه، يف تصانيف له: اخلليلي وقال. وتيقن وضبط وتورع صدق مع الدين
. تصانيف وله الشأن هذا يف األئمة من كان: أيضا وقال. اآلفاق إىل عدي ابن ارحتل مث قدميا، اجلرجاين عدي بن اهللا عبد أستاذ

 الكبري احلافظ اإلمام: الذهيب وقال. املسلمني أئمة أحد: السمعاين وقال. الثقات زيادات معرفة وحيفظ يفهم فيمن احلاكم وذكره
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 وعشرين، نياثنت وقيل وثالمثائة، وعشرين ثالث سنة آخر احلجة ذي يف باستراباذ مات ومائتني، وأربعني اثنتني سنة ولد. الثقة
 .سنة ومثانني ثالث عمره أن وذكر وثالمثائة، ثالثني: وقيل وثالثني، اثنتني: وقيل

 ،)١٣٠( احلديث علوم معرفة ،)١٣٠/ ١( األنساب ،)٧٩١/ ٢( اإلرشاد ،)٤٢٨/ ١٠( بغداد تاريخ ،)٢٧٦( محزة أسئلة -
 .هاوغري ،)٥٤١/ ١٤( النبالء ،)٨١٨/ ٣( احلفاظ تذكرة ،)٢٧٧( جرجان تاريخ

 .عمر بن شبة -٥
 ) :٧٠-١٠/٦٩( جاء ىف اكمال ذيب الكمال ملغلطاى

 .بغداد نزيل األخباري النحوي البصري معاذ أيب بن زيد أبو النمريي رائطة بن عبيدة بن شبة بن عمر 
 بن وأيوب جناب، بن وأمحد الدمشقي، سعيد بن وعمر مصعب، بن حممد: منهم كثرية مجاعة عن"  املدينة أخبار"  كتابه يف روى
 موسى، بن واحلكم يونس، بن اهللا عبد بن وأمحد عيسى، بن وأمحد هاشم، أيب بن وعلي الرقي، مروان بن وموسى الرقي، حممد
 شيب، أيب بن حممد بن اهللا وعبد عاصم، بن علي بن وعاصم عمرو، بن ومعاوية بكر، بن اهللا وعبد القعنيب، مسلمة بن اهللا وعبد
 عبد بن وحسني الرقي، قسيط بن وعمرو فارس، بن عمر بن وعثمان بشر، بن وحبان عثمة، بن خالد بن وحممد سنان، بن وحممد
 عيسى بن ومعن الزبريي، ثابت بن نافع بن اهللا وعبد سليمان، بن جعفر بن وتيم رجاء، بن اهللا وعبد سيف، بن وحكيم األول،
 بن وعلي بكار، بن وحممد عثمان، بن واحلسن اخلزاف، كرمية أيب بن وإمساعيل األصبغ، بن وميمون روين، بن وحممد القزاز،

 إسحاق بن وعبيد عقبة، بن وقبيصة سابق، بن وصدقة عمرو، أيب بن عمر بن وأيوب داب، بن وعلي إبراهيم، بن غياث بن حممد
 غسان، أبو كثري بن وحيىي الزبري، بن اهللا عبد بن وحممد اهللا، عبد بن وإمساعيل الطويل، عثمان بن وحممد جناد، بن وعبيد العطار،

 أيب عن وروى موسى، بن وعثمان الباهلي يزيد بن وخالد خمرمة، بن املسور بن جعفر بن اهللا وعبد اهللا، عبد بن هارون حيىي وأبو
 عنه ايتهرو تكون قاعدته وعلى باالتصال، عنده املشعرة الرواية األصمعي عن روايته ذكر واملزي األصمعي، عن الباهلي بكر

 وعبد أمحد بن وسليمان وغريه، حامت بن حممد بينهما أدخل فإنه املنذر بن إبراهيم عن روايته وكذا بينهما، بكر أيب لدخول مرسلة
 بن األعلى وعبد اخلز، بن إبراهيم بن وحسني مسلم، بن وحممد الوهاب، عبد وعثمان عمارة، بن وحرمي احلرييب، داود بن اهللا

 خالد، أيب بن وزكريا جرير، بن ووهب الرازي، عمران وأبو حذيفة، وأبو عمرو، بن وخالد الربقي، منصور بن وسعيد محاد،
 وسليمان منصور، بن وحممد زيد، بن عبيدة بن شبة بن معاذ وأخوه السمرقندي، شعيب أيب بن أمحد بن واحلسن متام، بن ومعاذ

 بن وعتاب ومائتني، عشرين سنة ثنا قيس، بن وبشر خمارق، بن حسني بن وزريق الصباح، بن وعلي البكري، صاحب أيوب بن
  .رجاء أيب بن سليمان بن وحممد األنصاري، زيد أيب بن أوس بن وسعيد زياد،
 مسلم، بن اهللا عبيد بن حممد بن اهللا وعبد بكر، وأبو الرفاعي، يزيد بن حممد: منهم أيضا مجاعة عن سالم ابن أخبار كتاب يف روى

 أيب بن وحيىي األشناين، حيىي بن والربيع النحوي، عبيد وأبو الصلت، بن ومسلمة سلمة، بن ورجاء اجلرمي مسلم يبأ بن ومسلم
 احلكم بن وحممد العوام بن وعباد فروخ بن وسيار جابر، بن حيىي بن وخملد احلرب، بن علي بن وحممد عيسى، بن وصفوان بكري،

 خازم بن اهللا عبد بن إسحاق بن والنضر الصلت، بن وزاجر الوهاب، عبد بن وفضيل القاسم بن هاشم النضر وأبو اهللا عبيد بن
 وعبد حكيم بن حممد بن اهللا وعبد احلميد، عبد بن علي بن حيىي بن وحممد ،[] بن حامت قبيصة وأبو[]  حممد بن علي احلسن وأبو

 بن وصفوان اهلاليل، خمارق بن قبيصة بن قطر بن ربح بن وحممد سلمة، بن ومحاد األعلى، عبد بن اهللا عبيد بن سعد بن اجلبار
 وخالد األيلي رباح بن سالم بن اهللا عبد بن غزير بن وحممد شيخ بن وعلي جعدة، بن وعلي شبيب بن رباح بن وإبراهيم عيسى،

 بن احلسن بن وحممد الضرير، إمساعيل بن وحممد خليفة، بن وفطر خالد، بن وإمساعيل حرب بن السالم وعبد[]  بن خراش بن
 وأبو معمر، بن[]  بن ومعمر اهلذيل، مرن بن وحممد طلحة، بن زكريا بن حيىي بن بن حممد بن[]  بن ومندل آدم، بن وحيىي زبال،
 بن[]  بن اهللا وعبد مسعدة، بن ومحاد خياط، بن وشباب النضر، بن واحلكم  عمرو بن جنيح بن ونائل خازم، بن حممد معاوية
 املساري سلمة بن العزيز وعبد عداة، بن وقحطبة سيار، بن نصر بن قتيبة بن ونصر ، مطر بن اهللا وعبد حممد، بن واملغرية عطية،
 مدرك بن عامر بن اهللا وعبد احلسن، أبو اهللا وعبيد القاسم، بن عمرو بن وعقيل األسلمي، احلجاج بن وحممد جبري، بن وحيىي

 حممد بن اهللا وعبد كراز، بن عمارة بن سعيد بن وإبراهيم الرب عبد بن سعيد عمر وأبو الوهاب، عبد بن ونصر الكويف احلازمي
 .النحوي
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 الرواية واسع فقيه أديب متيم موىل منريي":  معجمه"  يف املرزباين وقال

 ا...  واستهنت حبويت لديك ضاعت -:ومائتني وستني اثنتني سنة يف ومات أبيات، من خملد بن للحسن القائل وهو ثقة صدوق
 . وميتعض هذا من يأمل واحلر
 صدوقًا وكان وخربا حديثًا الناس أكثر كان: روايته سهل بن حممد وقال البهراين عنه أنبا ثقة":  الصلة"  كتاب يف مسلمة وقال
 .العلم التماس البلدان يف يتصرف وكان ذكيا

 ) :٢/٦٠٣(قال اخلليلى ىف االرشاد 
 حتى وعمر وأَقْرانهما الثَّقَفي، الْوهابِ وعبد غُندرا، جعفَرٍ بن محمد سمع ثقَةٌ معروف، الْبصرِي النميرِي شبةَ بن عمر زيد أَبو

عمس هنم وخيش اددغلِ ببالْجو بكَت هنو عمٍ أَباتح هنابو ثَّقُوهوو سوعم هنو ممٍ أَبيعن انِيجرالْج . 
 ) :٦/١١٦(قال بن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل 

 بن معمر عبيدة وأيب الثقفى الوهاب وعبد غندر عن روى سامرا نزيل البصري النحوي زيد أبو النمريي عبيدة بن شبة بن عمر 
 أيب مع عنه كتبت كثري ابن والنضر واصل بن ومسعود عدى اىب بن وحممد االمناطى حيىي بن وزيد املقدمى على بن وعمر املثىن
 .صدوق منريي فقال عنه اىب سئل قال الرمحن عبد نا وادب، عربية صاحب صدوق وهو
 وقال الناس بأيام ومعرفة وأخبار وشعر أدب صاحب وكان احلديث مستقيم وقال الثقات يف حبان بن وذكره الدارقطين وثقه

 شبة بن عمر وذكر وتويف رأى من سر عمره آخر يف نزل قد وكان كثرية تصانيف وله الناس وأيام بالسري ملاعا ثقة كان اخلطيب
 وتقول ترقصه كانت أمه ألن شبة ولقبه زيد أبيه اسم أن
 دبا حىت وعاش...  وشبا بايب يا
 .يوسف بن عطية -٦

 .منكر الحديث 
 .ثابت البنانى أبو محمد -٧

 .ثقة جليل عابد 
 .بن مالك أبو حمزة أنس -٨

 .صحاىب جليل 
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 عن سهلِ بنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه: الْحديثُ الثَّانِي والْعشرونَ

الناجِي، نا أَبو بكْرِ بنِ الْحسنِ الْحريِي الْقَاضي، نا أَبو أَخبرنا أَبو بكْرِ بن أَبِي الْحسنِ  - ٢٣
 نارٍ، عيننِ دازِمِ بأَبِي ح نع ،كالأنا م ،يعافأنا الش ،بِيعأنا الر ،قُوبعي نب دمحاسِ مبلِ الْعهس

ال يزالُ الناس «: نّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَبنِ سعد الساعدي رضي اللَّه عنه، أَ
طْرلُوا الْفجا عرٍ ميبِخ « ، نيحِ عحي الصف ارِيخالْب هجرأَخ ،هتحلَى صع فَقتيثٌ مدذَا حه

هنع ،كالم نع ،فوسنِ يب دمحم. 
وروأَبِيه نزِيزِ، عالْع دبع نى، عيحنِ يى بيحي نع ملسم اه. 

قُوبعي نةَ، عبيقُت نعو. 
)١ وعن زهيرٍ، عن عبد الرحمنِ، كالهما عن أَبِي حازِمٍ ) 

                                                
،وأحمد فى  ١/٢٧٧" المسند" في الشافعي أخرجه مالك طريق ومن ،١/٢٨٨" الموطأ" فيأخرجھ مالك )١(

 والطبراني ،) ٣٥٠٢( حبان وابن ،) ٦٩٩( والترمذي ،) ١٩٥٧( والبخاري ،) ٢٢٨٧٠(و) ٢٢٨٥٩(مسنده 
كلهم من ) ١٧٣٠( والبغوي ،) ٣٩١٣" (الشعب" وفي ،٤/٢٣٧" نالسن" في والبيهقي ،) ٥٧٦٨" (الكبير" في

 . طريق مالك به 
 والنسائي ،) ١٦٩٧( ماجه وابن ،) ١٠٩٨( مسلم وأخرجه) ٢٢٨٤٦(و) ٢٢٨٢٨(و) ٢٢٨٠٤(وأخرجه أحمد 

) ٣٥٠٦= ( حبان وابن ،) ٢٠٥٩( خزيمة وابن ،) ٧٥٥٢( و) ٧٥١١( يعلى وأبو ،) ٣٣١٢" (الكبرى" في
 سلمة حازم أبي عن طرق من ٤/٢٣٧ والبيهقي ،) ٥٩٩٥/٢( و) ٥٩٨١( و) ٥٨٨٠" (الكبير" يف والطبراني

 .سعد بن سهل عن دينار، بن
 وأبو ،) ٢٠٥٩( خزيمة وابن ،) ١٦٩٩( والدارمي ،) ٤٥٨( حميد بن وعبد ،٣/١٣ شيبة أبي ابن وأخرجه

 في نعيم أبو وزاد. اإلسناد بهذا وري،الث سفيان عن طرق من ٧/١٣٦" الحلية" في نعيم وأبو ،) ٢٧٨٦( عوانة
 .ضعيف وإسنادها" النجوم اشتباك إلى المغرب يؤخروا ولم: "روايتيه إحدى

 خزيمة وابن) ٦٩٩( والترمذي ،) ١٠٩٨( مسلم وأخرجهومن طريق الثورى عن ابى حازم  أخرجه أحمد 
 بهذا وحده، مهدي بن حمنالر عبد طريق من ١/٤٣٤ والحاكم ،) ٣٥١٠( حبان وابن ،) ٢٠٦١( و) ٢٠٥٩(

 تنتظر لم ما سنتي على أمتي تزال ال: "والحاكم حبان وابن الثاني الموضع في خزيمة ابن عند ولفظه. اإلسناد
 ".النجوم بفطرها
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 اللَّه رضي اللَّه عنهعن جابِرِ بنِ عبد : الْحديثُ الثَّالثُ والْعشرونَ

أَخبرنا أَبو حامد أَحمد بن علي بنِ عبدوسٍ، أنا أَبو سعد النضروِي، أنا أَبو بكْرٍ  - ٢٤
هياجٍ الْهمذَانِي، نا  الْقَطيعي، أنا عبد اللَّه بن أَحمد، حدثَنِي أَبو عبد اللَّه محمد بن عمر بنِ

ب دالجم نع ،دواَألس نةُ بديبأنا ع ،بِيحاَألر ارِثنِ الْحب كالنِ منِ بمحالر دبع نى بيحنِ ي
بِيأَنّ الن ،هناللَّه ع يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ،بِيعنِ الشع ،يدعقَالَ  س ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

إِنَّ رِجلي علَى ترعة من ترعِ الْجنة وترعِ الْحوضِ، وإِنَّ عبدا «: ذَات يومٍ وهو علَى الْمنبرِ
هنأْكُلُ مي با أَحا ميني الدف يشعلَّ أَنْ يجو زع اللَّه هريلَّ، خجو زع قَاِء اللَّهل نيبو با أَحا م

فَبكَى أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه، وهو قَرِيب من : قَالَ، » وإِنَّ الْعبد اختار لقَاَء اللَّه عز وجلَّ
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَكَر ما يبكي هذَا؟ إِنْ : الْمنبرِ، فَقَالَ شيخ من اَألنصارِ

أَنَّ رسولَ ، وعرف أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنه : رجال من بنِي إِسرائيلَ أَو رجال من الناسِ، قَالَ
و ،هفْسى ننا عمإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَاَلاللَّه هتربع تبا ذَها : لَمنائبِآب يكفْدلْ ني بأُمبِأَبِي و

كذَل دنا، فَقَالَ عفُِسنأَنو :» تكُن لَوافَةَ، ونِ أَبِي قُحنِ ابا مقا حنلَيع ظَماسِ أَعالن نم ا أَجِدم
 .هذَا حديثٌ حسن غَرِيب بِهذه السياقَة، » كن ود وإِخاُء إِميانمتخذًا خليال التخذْته خليال، ولَ

أَحدهما من حديث عبد الْملك بنِ عميرٍ، عنِ ابنِ أَبِي الْمعلَّى، عن : وروِي من وجهينِ آخرينِ
 .معناه، ه علَيه وسلَّم أَبِيه، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ

راآلخبِ: ويسنِ الْمنِ ابع ، يثاللَّي داقأَبِي و نع، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،اهنعبِم. 
لَمأَع اللَّهو ،بائا غَركُلُّه١  و( ) 

                                                                                                                                       
 

 
 اللَّه عبد حدثَنا:قال ) ٢٣٦(ذا االسناد وأخرجه باسناد آخر ) ٢١(أخرجه عبد اهللا بن أمحد ىف فضائل الصحابة  )١(

 أَبِي ابنِ عنِ عميرٍ، بنِ الْملك عبد عن صفْوانَ، بن شعيب قثنا بِواسطَ زحمويه صبِيحٍ بنِ يحيى بن زكَرِيا حدثَنِي: قَالَ
 ترعِ من ترعة علَى رِجلَي إِنَّ«: فَقَالَ الْمدينة منبر لْمنبرا وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي صعد: قَالَ الْمعلَّى أَبِي عن الْمعلَّى،
 رسولُ فَقَالَ الْقَومِ، في متقَنع بكْرٍ وأَبو متوافرونَ، الْمنبرِ تحت وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي وأَصحاب: قَالَ ، »الْحوضِ

 يأْكُلَ وأَنْ فيها، يعيش أَنْ شاَء ما الدنيا في يعيش أَنْ بين ربه خيره اللَّه عبِيد من عبدا إِنَّ«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى لَّهال
نا مينا الداَء مأْكُلَ أَنْ شا، يهنم نيبقَاِء ول هبفَلَ ، »رم نفْطي دأَح نمِ ما الْقَومقَالَ ل بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو رأَبِي غَي 

 خيره للَّها عبِيد من عبدا إِنَّ«: قَالَ اللَّه رسولَ إِنَّ يبكيه؟ ما الشيخِ هذَا إِلَى انظُروا: الْقَوم فَقَالَ باكيا، فَانتحب بكْرٍ،
هبر نيأَنْ ب يشعي يا فينا الداَء مأَنْ ش يشعا، ييهأَنْ فأْكُلَ وي نا مينا الداَء مأْكُلَ أَنْ شا، يهنم نيبقَاِء ول ،هبر ارتفَاخ 
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دبقَاَء الْعل هبا ، »ري فَمكبذَا ي؟ هخيافَلَ الشم عمس مهقَالَتم فَعر هأْسإِلَى ر بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسلْ: فَقَالَ وب يكفْدن 
 ابنِ منِ يده، ذَات في ولَا صحبته، في أَمن الناسِ من أَحد ما«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ وأَموالنا، بِآبائنا

 . »اللَّه خليلُ صاحبكُم وإِنَّ وإِميانٌ، وإِخاٌء ود ولَكن قُحافَةَ، أَبِي ابن لَاتخذْت خليلًا متخذًا كُنت ولَو قُحافَةَ، أَبِي
 :رجال االسناد 

 .سدى حممد بن عمر بن هياج الصائدى ويقال اهلمداىن اال-١
 .البأس به ، وقال حممد بن عبد الرمحن ثقة : قال النسائى 

 .وكتب عنه عبد اهللا وابوحامت وكالمها ال يكتب اال عن ثقة 
 .حيىي بن عبد الرمحن بن مالك االرحىب -٢

   .األسود بن عبيدة من أصلح وهو حديث، صاحب يكن مل به، بأس ال: نمير بن اهللا عبد بن حممد قال

 .غرائب أحاديث األسود بن عبيدة عن يروي إنكاراً، حديثه يف أرى ال شيخ،: حامت وأب وقال
 .به يعترب صاحل،: الدارقطين وقال

  .خالف رمبا: وقال »الثقات« يف حبان ابن وذكره
 فهو صدوق رمبا خالف 

 .عبيدة بن االسود بن سعيد اهلمداىن -٣
 :قال بن حبان ىف الثقات 

 الرحمن عبد بن حيىي عنه روى سعيد بن جمالد و الْوليد بن الْقَاسم عن يروي الْكُوفَة أهل من الْهمدانِي سعيد بن ودالْأس بن عبيدة
 . ثقَات ودونه فَوقه وكَانَ رِوايته في السماع بني روى إِذا حديثه يعترب األرحيب

 .ما حبديثه بأس : قال أبوحامت 
 .ة وجيتنب من دونه السيما رواية االرحىب عنه قال أبوزرعة ثق

 .جمالد بن سعيد -٤
 .ليس بالقوى تغري ىف آخر عمره 

 .فاالسناد ضعيف 
 الدوالبي و) ٢٣٧(و)٢٣٦(و) ٢٣٥(و) ٢٣٤(والزهد ) ١٧٨٥٢(و) ١٥٩٢٢(أخرجه أمحد ىف مسنده : واخلرب الثاىن 

/ ٢٢" الكبير" في والطبراني مختصرا،) ١٠٠٦" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،٥٦-١/٥٥" الكنى" في
من ) ٤٤٢(و) ٤١٣(وبن السنى فى عمل اليوم والليلة ) ١٨٢(واخرجه بن بطة فى االبانة الكبرى ) ٨٢٥(

من طريق بن أبى الشوارب عن أبى ) ٢١٦٦(طريق ابى داود به وأبو الطاهر المخلص فى المخلصيات 
 .عوانة به 
 البن" اإلصابة" هامش على( ١٥٢-١٢/١٥١" االستيعاب" في البر عبد وابن ،) ٣٦٥٩( الترمذي وأخرجه

 أبي عن الشوارب، أبي بن الملك عبد بن محمد طريق من ٣٤/٣٠٩" الكمال تهذيب" في والمزي ،) حجر
  .به عوانة،

 .غريب حديث هذا: الترمذي وقال
 أبي بني بعض عن مير،ع بن الملك عبد عن عمرو، بن اهللا عبيد طريق من) ١٠٠٧( الطحاوي وأخرجه
 فذكر ،-وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من رجال وكان -أبيه عن ،-األنصار من رجل وهو -المعلى
 .مختصرا الحديث

 :قلت 
 اسناده ضعيف 
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 .زكريا بن حيىي بن صبيح زمحويه -١

 :قال بن حبان 
 املتقنني من وكَانَ وغَريه سفْيان بن الْحسن شيوخنا عنه ثَنا لدوخا هشيم عن يروي واسط أهل من زمحويه صبيح بن حيىي بن زكَرِيا

 ومائَتينِ وثَلَاثني مخس سنة مات الروايات في
 .ثقة روى عنه ابوزرعة وعبد اهللا بن امحد: قلت 

 .شعيب بن صفوان -٢
 :قال بن اىب حامت 

 عن منصور ابن اسحاق عن اىب ذكره قال الرمحن عبد نا العرين احلكم بن سمالقا عنه روى جرير بن عمرو بن زرعة أيب عن روى
  .به حيتج وال حديثه يكتب صفوان بن شعيب: يقول أيب مسعت الرمحن عبد نا شئ ال صفوان بن شعيب: قال أنه معني بن حيىي
 .به بأس ال: أمحد االمام عن جزره حممد بن صاحل وقال
  .علَيه يتابع ال حديثه عامةُ: لَفَقَا عدي ابن وأَما
 كان به بأس ال: فقال احلديث، هذا مهدي ابن عنه روى: فقلت صفوان، بن شعيب عن حنبل بن أمحد سألت: جزرة علي أبو قال

  .ببغداد: قال منه؟ مسع أين مهدي ابن: قلت .احلديث صحيح وهو األبناء، من هاهنا
 .هو اىل الضعف أقرب : قلت 

 .عبد امللك بن عمري -٣
 .ثقة 

 . لوذانبن  اىب املعلى بن  -٤
 جمهول 

  له صحبة ).املعلى (لوذان بن  )قيل زيد(أبو املعلى -٥
 :اخلرب الثالث 

 ) :٢٩٥(قال عبد اهللا بن أمحد ىف الزهد 
 تبِرأُخ نى أَبِي عيحي انِيمقثنا الْح دبنِ عمحالر نب ،نيآم عن يدعنِ سبِ، بيسالْم نأَبِي ع داقو يثولُ قَالَ: قَالَ اللَّيسر اللَّه 

 بكْرٍ، أَبو إِلَّا منا حدأَ يفْطن فَلَم ، »عنده ما فَاختار عنده، ما وبين الدنيا بين اللَّه خيره عبدا إِنَّ«: يومٍ ذَات وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
 في علَينا أَمن أَحد ما«: وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ وأَموالنا، بِأَنفُِسنا وأُمي، بِأَبِي اللَّه رسولَ يا نفْديك: وقَالَ فَبكَى

هتبحي صالٍ فلَا مو دي نكْرٍ، أَبِي مب لَوو تذًا كُنختيلًا ملخ ذْتخا لَاتكْرٍ أَبيلًا، بلخ نلَكو كُمباحيلُ صلخ اللَّه« .  
 :قلت 

 :منكر احلديث ال يشبه حديثه حديث الثقات وأعاد ذكره باسم بن يامني فقال :عبد الرمحن بن آمني قال أبوحامت 
 مسعت مناكري أحاديث ثالثة الليثي واقد أيب عن املسيب بن سعيد عن وروى مالك، بن أنس عن روى دينامل يامني بن الرمحن عبد
 .احلديث بقوي ليس: ويقول ذلك يقول أيب
 .بالقوي ليس: زرعة أبو قال

  .احلديث منكر: البخاري وقال
 :واخلرب أخرجه أبونعيم ىف معرفة الصحابة قال 

 عبد ثنا: قَالَ أَبِي ثنا الْحميد، عبد بن يحيى ثنا الْحسينِ، بن محمد حصينٍ، أَبو ثنا عمرٍو، بنِ محمد نب جعفَر حدثَنا - ٢٠٢٨
 أَنَّ: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ حدثَنا: ولُيقُ اللَّيثي، واقد أَبا سمع أَنه الْمسيبِ، بن سعيد سمعت: قَالَ أَمنيٍ، بن الرحمنِ

مائرِي قَوبنم باتوي رف ،ةنأَنَّ الْجا ودبع نم بِيداِهللا ع ريخ نيا بينا الدهيمعنا، وهلْكمو نيبو ،ةرالْآخ ارتةَ فَاخرو لَفَقَا"  الْآخأَب 
 خليلًا، متخذًا كُنت لَو: " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ فَقَالَ وأَموالنا، بِأَنفُِسنا اِهللا رسولَ يا نفْديك: عنه اُهللا رضي بكْرٍ

ذْتخا لَاتكْرٍ أَبيلًا، بلخ نلَكو كُمباحيلُ صلاِهللا خ زلَّ عجو  "اهور نيسالْح نب دبلِ، عالْأَو دمأَحو نرِ، بهنِ الْأَزع انِيمالْح ثْلَهم  
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 الْمغرية بنِ شعبةَ عنِ: الْحديثُ الرابِع والْعشرونَ

٢٥ -  قُوبعي نب دمحي، نا منِ الْقَاضسالْح نب دملُ، أنا أَحدالْع دمأَح نب اللَّه رصا ننربأَخ
 يعافأنا الش ،بِيعأنا الر ،ماَألص ، ملسجٍ،، أنا ميرنِ جنِ ابع ،جِيدالْم دبعابٍ،  وهنِ شنِ ابع

خبره، أَنه غَزا عن عباد بنِ زِياد، من آلِ عروةَ بنِ الْمغرية بنِ شعبةَ أَخبره، أَنَّ الْمغريةَ بن شعبةَ أَ
غقَالَ الْم ،وكبةَ توغَز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عةُمري : لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر زربفَت

لَّه علَيه علَيه وسلَّم قَبلَ الْغائط، فَحملْت معه إِداوةً قَبلَ الْفَجرِ، فَلَما رجع رسولُ اللَّه صلَّى ال
هو ،ةاواِإلد نم هيدلَى يع رِيقأُه ذْتأَخ لَّمسو ثُم ههجلَ وغَس ثُم ،اترثَالثَ م هيدِسلُ يغي و

اعرذ جرى أَختح ةبي الْجف هدلَ يخفَأَد ،هتبج كُم اقفَض ،هياعرذ نع هتبج ِسرحي بذَه نم هي
رإِلَى الْم هياعرلَ ذغَسو ،ةبفَلِ الْجنِ أَسلَ ، فَقَيأَقْب ثُم ،هفَّيلَى خع حسمأَ وضوت قَالَ ، ثُم

فَأَقْبلْت معه حتى نجِد الناس قَد قَدموا عبد الرحمنِ بن عوف، فَصلَّى لَهم، فَأَدرك : الْمغريةُ
إِح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هعنِ ميتكْعى الرد ، لَّما سةَ فَلَمريةَ اَألخكْعاسِ الرالن علَّى مصو

نيملسالْم كذَل عفَأَفْز ،هالتص مأَتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نِ قَاممحالر دبع ،
فَلَم ،بِيحسوا التأَكْثَرقَالَو ثُم ،هِملَيلَ عأَقْب هالتص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النا قَض :

»متنسقَالَ» أَح أَو :»متبأَص «. 
مبِطُهغا«: يهقْتوالةَ لا الصلَّوأَنْ ص « ،ويحِ، فَرحي الصف ملسم هجرأَخ ،يححيثٌ صدذَا حه اه

رِيهنِ الزجٍ، عيرنِ جنِ اباقِ، عزالر دبع نع ،انِيلْوالْحعٍ، وافنِ رب دمحم نع. 
نِ الْمةَ بورع نع ،هنا عهضعقٍ ببِطُر ،نِيزالْم اللَّه دبنِ عكْرِ بب يثدح نا مضأَي هجرأَخو ،ةريغ

بولَمأَع اللَّهةَ، وورع ننِ، عسنِ الْحع ،هنا عهض(١) ع 

                                                                                                                                       
 مبد يعين آمني، أبيه اسم أن واألصح عليها، يتابع ال أحاديث املسيب بن سعيد عن له »واملختلف املؤتلف« يف: الدارقُطْنِي قال• 

  . ومهزة
 :لت ق

 .احلديث له شواهد من حديث أىب هريرة وبن مسعود وغريمها فهو حسن ان شاء اهللا 
 
 

 
 

ومن  –) ٢٣٦" (السنة شرح" في البغوي= طريقه ومن -) السندي بترتيب( ١/٤٢" المسند" في الشافعي)١(
 عن طرق، من )١٦٦" (الكبرى" في والنسائي) ٥١١(طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى معرفة السنن واآلثار 

 .به جريج، ابن
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 عن أَبِي موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ اَألشعرِي رضي اللَّه عنه: لْحديثُ الْخامس والْعشرونَا

٢٦ - نِ الْممحالر دبأَبِي ع نب يدعو سا أَبنربأَخ دمأَح نب دمحم انسو حالًء، نا أَبإِم ،ياذلْقَاب
حونا ر ،جيربٍ، نا سيعنِ شب دمحم نب دامطَرٍ، أنا حم نرِو بمو عفَرٍ، أنا أَبعنِ جب دمحنِ مب 

، عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ، عن أَبِيه، عن أَبِي موسى بن عبادةَ، نا سعيد بن أَبِي عروبةَ، عن قَتادةَ
 رِيعاَألش ،» لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر لَهعةٌ، فَجنيا بمهنم داحول سريٍ، لَيعي با فمصتنِ اخلَيجأَنَّ ر

حديثٌ حسن بِهذَا اِإلسناد، ورواته عن آخرِهم ثقَات  هذَا، » علَيه وسلَّم بينهما نِصفَينِ
)١ مشهورونَ ) 

                                                                                                                                       
وأحمد فى مسنده  ،) ٣٩٧( حميد بن عبد أخرجه طريقه ومن -) ٧٤٨( فى مصنفه الرزاق عبد  وأخرجه

" التمهيد" في البر عبد وابن ،) ٨٨٠/ (٢٠" الكبير" في والطبراني ،) ٢٧٤) (٣١٧/ (١ ومسلم) ١٨١٩٤(
 .معمرا جريج بابن -حميد بن عبد رواية في -الرزاق عبد وقرن ،١١/١٢٦

) ٨٨٠(والطبرانى فى الكبير ) ١٩٧٧(و) ١٥٦٠(ومن طريق بن جريج أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه 
 ) .١٢٩٧(والبيهقى فى الكبرى ) ٩٤٤(وأبونعيم فى مستخرجه 

 ) ١٦٤٢(من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى به  ومن ذات الطريق بن خزيمة ) ١٤٩(وأخرجه أبوداود 
 

   
 .ث مجاعة  وهو من علل حديث قتادة هذا احلدي(١)

 :رواه عن قتادة مجاعة هم 
 :سعيد بن أىب عروبة وعنه -١

،روح بن عبادة كما عند )  ٣٦١٣(، يزيد بن زريع عند أىب داود ىف السنن ) ٢٩٠٧٧(عبدة بن سليمان كما عند بن أىب شيبة 
 ،) ٦١٨٤("السنن معرفة" وفي ،)٢١٠٠٢(" السنن" في والبيهقي ،) ٤٧٥١( والطحاوي ،) ٢٣٣٠( ماجه ابن

" السنن" في والبيهقي ،) ٤٧٥٢( الطحاويسعيد بن عامر كما عند و ،) ٣٣٩١" (الصغير السنن" وفي
، عبد الرحيم بن سليمان كما عند ابى داود  )٤٨٦(، والرويانى )٣٣٩١(، وفى السنن الصغير  )١١١٤٨(
 ،) ٥٩٩٨" (الكبرى" وفي ،٨/٢٤٨" المجتبى" في ئيالنسا، وعبد األعلى بن عبد األعلى كما عند ) ٣٦١٤(

، وحممد ) ٣٠٩٨(وحممد بن سواء كما عند البزار  ،) ٣٠٩٧(،والبزار  )٤٧٥٣" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي
وقال هذا ) ١١٧٤(، وبن اىب رزين كما عند الطوسى ىف مستخرجه ) ١/٥٦٥(بن بكر الربساىن كما عند الترمذى ىف العلل 

 :وقال ) ٧٠٣١(سن ،وعبد الوهاب بن عطاء كما عند احلاكم ىف مستدركه حديث ح
 . احلديث هذا منت يف عروبة أيب بن سعيد بن حيىي بن مهام خالف وقد خيرجاه مل و الشيخني شرط على صحيح حديث هذا

 !!! ومسلم البخاري شرط على :وقال الذهىب  
 كالهما الحارث، بن وخالد زريع بن يزيد طريقي من) ٢١٠٠٥(، ) ٢١٠٠٤(" السنن" في البيهقي وأخرجه

 أبي حديث من فجعله هريرة، أبي عن رافع، أبي عن خالس، عن قتادة، عن عروبة، أبي بن سعيد عن
 .اليمين على يستهما أن أمرهما وسلم عليه اهللا صلى النبي أن وفيه هريرة،
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ى عروبة عن قتادة عن سعيد بن ابى بردة واخرجه أحمد فى العلل عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أب: قلت  

 ) .٢٦٨العلل (عن ابيه مرسال 
  -حمزة بن الضحاك-٢

 أبي عن مجلز، أبي عن قتادة، عن )٢١٠٢٩(" السنن" في والبيهقي ،) ٢" (األوسط" في الطبراني عند كما
  .شاهدان معه جاء الرجلين من كال أن وفيه موسى، أبي عن بردة،

 :ادة همام بن يحيى عن قت-٣
" جزئه" في الغطريف وابن ،) ٤٧٥٤" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،١٠/١٨٤ شيبة أبي ابن فأخرجه

 والطحاوي ،) ٧٢٨٠( يعلى وأبو منهال، بن حجاج طريق من) ٣٦١٥( داود وأبو عفان، طريق من) ١٤(
 طريق من) ٣٣٩٣" (يرالصغ السنن"وفي ،) ٢١٢٢٨(الكبرى "السنن" في والبيهقي ،٤/٩٥ والحاكم ،) ٤٧٥٥(

 .به قتادة، عن ثالثتهم خالد، بن هدبة
 .بينهما وسلم عليه اهللا صلى النبي فقسمه شاهدين، منهما واحد كل فبعث بعير، في اختصما رجلين أن: ولفظه

 سعيد عن قتادة، عن همام، عن الوارث، عبد بن الصمد عبد عن) ٣٦٩( و) ٢٧١" (العلل" في أحمد وأخرجه
 . مرسال أبيه، عن ،بردة أبي بن
 :شعبة بن الحجاج عن قتادة -٤

من طريق سعيد بن عامر موصوال ، وفى السنن الكبرى ) ٣٣٩٢(كما عند البيهقى فى السنن الصغير 
 .من طريقه أيضا ) ٢١٧٦٣(

 ) .٢١٧٤٨(وأخرجه البيهقى من طريق احمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة مرسال كما فى الكبرى 
 :سلمة عنه واختلف عليه  حماد بن-٥

 بن محمد طريق من) ٤٧٥٦" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،) ٥٩٩٧" (الكبرى" في النسائي أخرجه
 بن حماد عن كالهما عمر، بن حفص الضرير عمر أبي طريق من) ٢١٠٢١(" السنن" في والبيهقي كثير،
 .به ،موسى أبي عن بردة، أبي عن أنس، بن النضر عن قتادة، عن سلمة،

 بن سعيد خالَفَه: الرحمنِ عبد أَبو قَالَ الْخطَإِ، كَثري أَنه إِلَّا صدوق وهو الْمصيصي، هو هذَا كَثريٍ بن ومحمد خطَأٌ: قال النسائى 
 . متنِه وفي إِسناده في عروبةَ أَبِي

 عن الوارث، عبد بن الصمد عبد طريق من) ٢١٠٢٠(" السنن" في والبيهقي ،) ٥٠٦٨( حبان ابن وأخرجه
 أبي حديث من فجعله هريرة، أبي عن نهيك، بن بشير عن أنس، بن النضر عن قتادة، عن سلمة، بن حماد

 ضرب أنه إال هكذا،" إسحاق مسند" في رأيته وقد موضعين، في كتابي في وجدته كذا: البيهقي قال. هريرة
 .قديم بخط كتبته بعد نهيك بن بشير اسم على
 :قلت 

 :هكذا بدون ذكر بشير بن نهيك) ١١٤(هو فى مسند اسحاق 
 دابةً ادعيا ،رجلَينِ أَنَّ - عنه اللَّه رضي - هريرةَ أَبِي عن أَنسٍ، بنِ النضرِ عنِ قَتادةَ، عن سلَمةَ، بن حماد نا الصمد، عبد أَخبرنا
كُلُّ فَأَقَام داحا ومهننِ، ميداهى« شولُ فَقَضسر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسا ومهنينِ بفَينِص« 

 أبي طريق من) ٤٧٥٧" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،) ٣٧١( و) ٢٦٩" (العلل" في أحمد وأخرجه
 أبا يذكر لم مرسال، بردة، أبي عن أنس، بن النضر عن قتادة، عن سلمة، بن حماد عن مدرك، بن مظفر كامل

 :زيادة أحمد وعند السالفة، همام رواية بلفظ وهو اإلسناد، في موسى
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  .الحديث بهذا بردة أبا حدثت أنا: حرب بن سماك لي قال: حماد وقال
 :قلت 

)  ٢٠٧١٠( شيبة أبي ابنفة مرسال كما عند وهو الصواب فان الحديث من حديث سماك عن تميم بن طر
 بن حماد طريق من) ٤٧٥٨" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي األحوص، أبي طريق من) ٢٨٤٥٧(و

 من] وقال وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك ) [ ١٨٧٦٠(، ) ١٩٧٥٦(" السنن" في والبيهقي سلمة،
 همأربعت) ٦١٧٨(والمعرفة ) ١٩٧٥٤(كما فى السنن والبيهقى من طريق محمد بن جابر   عوانة، أبي طريق

 واحد كل فأقام بعيرا، ادعيا رجلين أن: الطحاوي عند ولفظه. مرسال طرفة بن تميم عن حرب، بن سماك عن
 إىل به فكتب ، بردة أبا بذلك فأخربت:  قال نصفين بينهما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به فقضى شاهدين، مهما

 .اقض به أن ، فكتب احلجاج
 تحفة" في كما سفيان، طريق ومن األحوص، أبي طريق من) ٣٣٩" (المراسيل" في داود أبو وأخرجه
 وجد: داود أبي عند ولفظه مرسال، طرفة بن تميم عن حرب، بن سماك عن كالهما ،١٣/١٥٢" األشراف

 أنه البينة اآلخر وأقام ناقته، نهاأ البينة فأقام وسلم، عليه اهللا صلى النبي إلى فارتفعا له، ناقة رجل مع رجل
  ".فدع شئت وإن اشتراها، بما فخذها شئت إن:"وسلم عليه اهللا صلى النبي قال العدو، من اشتراها

 النيب إىل رجالن جاء يقول الطائي طرفة بن متيم مسع أنه حرب بن مساك أخربنا قال إسرائيل أخربنا قال الرزاق عبدرجه أخ :قلت 
 ) .١٥٢٠٣(املصنف   بينهما به فقضى له وأنه نتجه أنه شهيدين منهما واحد كل فأقام مجال يدعيان سلم و عليه اهللا صلى

 بعري يف سلم و عليه اهللا صلى النيب إىل اختصما رجلني أن طرفة بن متيم عن حرب بن مساك عن الثوري عن الرزاقرجه عبدأخو
 ) .١٥٢٠٢( بينهما سلم و يهعل اهللا صلى النيب فقسمه شاهدين منهما واحد كل فأقام
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 عن عبد اللَّه بنِ زيد اَألنصارِي رضي اللَّه عنه: الْحديثُ السادس والْعشرون

نا أَبو بكْرٍ الْحريِي، نا أَبو الْعباسِ اَألصم، أنا الربِيع، أنا أَخبرنا أَبو علي الْخشنامي، أ - ٢٧
نّ الشافعي، أنا مالك، عن عمرِو بنِ يحيى، عن أَبِيه، عن عبد اللَّه بنِ زيد رضي اللَّه عنه، أَ

ويديه مرتينِ مرتينِ، ومسح رأْسه ، توضأَ فَغسلَ وجهه ثَالثًا «م رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 هأْسمِ رقَدأَ بِمدب ،ربأَدا ولَ بِهِمفَأَقْب ،هيدبِي ، كَانا إِلَى الْممهدر ثُم ،ا إِلَى قَفَاهبِهِم بذَه ثُم

أَ مدي بالَّذهلَيلَ رِجغَس ثُم ،هن « ،يححيثٌ صدذَا ح١ ه( )  

 
 
 
 
 
 

                                                
 بترتيب( )٧٤(و) ٧٣(" مسنده" في الشافعي طريقه من وأخرجه ،١/١٨" الموطأ" في مالك أخرجه )١(

 ،) ٢٣٥( ومسلم ،) ١٨٥( البخاريو) ٢٤٢٧٥(و) ١٦٧٠١(و) ١٦٦٩٤(أحمد فى مسنده و) السندي
 وابن ،) ١٠٣" (الكبرى" فيو ،)٩٧(" المجتبى" في والنسائي ،) ٣٢( والترمذي ،) ١١٨( داود وأبو
 عوانة وأبو ،) ١٧٣( و) ١٥٥( خزيمة وابن ،) ٧٣" (المنتقى" في الجارور وابن ،) ٤٣٤( ماجه

 معاني شرح" في والطحاوي ،من طريقه وبمتابعة بن وهب ) ٥٢٤(من طريق الشافعى و) ٥٠٨(
" السنة شرح" يف والبغوي ،١/٥٩" السنن" في والبيهقي ،) ١٠٨٤( حبان وابن ،١/٣٠" اآلثار

) ١٠٨٧(، والشاشى ) ٢٩(، والطوسى فى مستخرجه ) ١٣٨(، وعبد الرزاق فى المصنف  )٢٢٣(
 . ) ٥٥٧(، وأبو نعيم فى مستخرجه 

  .وإسحاق وأحمد افعيشال يقول وبه وأحسن، الباب في شيء أصح زيد بن اهللا عبد حديث: الترمذي وقال
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 عن خزيمةَ بنِ ثَابِت رضي اللَّه عنه: الْحديثُ السابِع والْعشرونَ

الْحسينِ التاجِر، أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن الْحسنِ أَخبرنا أَبو بكْرٍ عبد الْغفَّارِ بن محمد بنِ  - ٢٨
اهرأنا إِب ،يعافانَ، أنا الشملَيس نب بِيعأنا الر ،قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعنا أَب ،ريِيالْح نب يم

زائدةَ، عن عمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثَابِت، عن أَبِيه، عنِ  محمد، عن محمد بنِ صالحِ بنِ محمد بنِ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ،» فَاهعتاسةَ، ونالْجو هانورِض أَلَ اللَّهس هتيبلت َنغَ مكَانَ إِذَا فَر هأَن

   (١) »بِرحمته من النارِ

                                                
 ،)٩٠٣٨( البيهقي عند وهو ،)١١(باب المواقيت  )٢/٢٣٨( الدارقطني ،)٨٢٧( الشافعيأخرجه  )١(

كل من الدارقطنى والطبرانى والبيهقى من طريق يعقوب بن حميد ) ٣٧٢١(" الكبير" في والطبراني
بن كاسب عن عبد اهللا بن عبد اهللا االموى عن صالح بن محمد بن زائدة به ، والبغوى من طريق 
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 عن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنه: الْحديثُ الثَّامن والْعشرونَ

أَخبرنا نصر اللَّه بن أَحمد بنِ عثْمانَ، أنا أَحمد بن الْحسينِ الْقَاضي، نا أَبو الْعباسِ  - ٢٩
نا الربِيع، أنا الشافعي، أنا عبد اللَّه بن نافعٍ، عن داود بنِ قَيسٍ، عن زيد بنِ أَسلَم، اَألصم، أ

دخلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : " عن عطَاِء بنِ يسارٍ، عن أُسامةَ بنِ زيد رضي اللَّه عنه، قَالَ
سةُواما، قَالَ أُسجرخ ثُم ،هتاجحل بذْهبِاللٌ يو بِالال: لَّم أَلْتلَّى : فَسص ولُ اللَّهسر عناذَا صم

                                                                                                                                       
من طريق يعقوب بن كاسب عن عبد اهللا ) ٥/٥٩( "الكامل" في عدي وابن ،) ١٨٦٦(الشافعى 

  .االموى به 
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علَى ثُم توضأَ فَغسلَ وجهه ويديه ومسح بِرأَسه ومسح ، ذَهب لحاجته : اللَّه علَيه وسلَّم؟ قَالَ
)١ "الْخفَّينِ  ) 

                                                
، ومن طريقه البيهقى فى ) ١/٤٨(، واالم ) ١١٥(مسنده بترتيب السندى  في الشافعي أخرجه  )١(

 ) .٦(واختالف الحديث ) ١٩٤٧(و) ٦٥١(معرفة السنن واآلثار 
 :وتابعه جماعة من 

 ،) ١٨٥(منهم يونس بن عبد االعلى عند بن خزيمة 
 ).٥٨٤(اسحاق بن بهلول فى المخلصيات البى طاهر المخلص 
وفى ) ١٣٤٧(، البيهقى فى الكبرى ) ١٨٥(محمد بن عبد اهللا بن الحكم عند بن خزيمة فى صحيحه 

 ) . ١٩٤٩(معرفة السنن 
 ) ١٣٢٣(عند بن حبان  وثقه جزرة الحافظ وبن قانع ) صدوق ( محمد بن اسحاق المسيبى

وعنه أبو جعفر ) ٥٣٧(عند الحاكم  متابعا لعبد اهللا بن نافع عن داود بن قيس كينابونعيم الفضل بن د
محمد بن صالح بن محمد بن صالح بن هانىء وهى رواية غريبة عن أبى نعيم انفرد بها أبو جعفر 

  .الوراق  ثقة كان له فهم وحفظ  زيدهانىء بن 
من طريق عبد اهللا بن صالح المصرى ثنى ) ٩٦٨(وتابع داود بن قيس سعيد بن ابى هالل عند الشاشى 
 .الليث ثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هالل به 

 .وهو اسناد حسن 
، والطبرانى فى الكبير ) ١٩٨٥(عند بن أبى عاصم فى اآلحاد والمثانى  )صدوق (  بكر بن عبد الوهاب

 ) .٤١١٧(، وأبونعيم فى معرفة الصحابة ) ١٠٦٥(
عن عبد اهللا بن نافع عن ) ٥٣٦(عند الحاكم ] ولعله المسيبى قلت لم أعرفه [ محمد بن اسحاق المعمرى

 .داود بن قيس ومالك بن انس عن زيد بن اسلم به 
 ) .١٢٧(، والكبرى ) ١٢٠(النسائى فى  ) كالهما ثقة(ودحيم وسليمان بن داود 

من رواية المقدام بن داود ) ٨٨٣١(خالد بن نزار متابعا لعبد اهللا بن نافع عن داود بن قيس عند الطبرانى 
وهى ضعيف فالمقدام ضعيف وروايته غن خالد ضعيفة جدا وخالد صاحب افراد الرعينى المصرى 

 .ومناكير 
ابيه عن عطاء وعنه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متابعا لداود عن 

زهرى فرواه عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عند الطبرانى فى الكبير، وخالفه أبو مصعب ال) ٣٩٧(
؛ ) ١٠٦٤(عن عطاء عن أسامة وعبد اهللا بن رواحة وعنه موسى بن هارون عند الطبرانى فى االوسط 

) ٢/١٢٨(وعنه أحمد بن عمرو الخالل ، وبن قانع وعنه ابراهيم بن اسحاق الحربى ) ١٥٠٢٣(والكبير 
ن عبد الرحمن عن ابيه عن عطاء عن اسامة عن عبد اهللا ، وخالفهما يغقوب بن حميد بن كاسب فرواه ع

، وبن عدى فى الكامل ) ٣٦٥٤(، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة ) ٦١٣(بن رواحة وبالل عند تمام 
)٥/٤٤٦. ( 

 .ضعيف وهذا التخليط فى اسناد الحديث ليس ببعيد عنه  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قلت 
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 عن أَبِي سعيد سعد بنِ مالك الْخدرِي رضي اللَّه عنه: الْحديثُ التاسع والْعشرونَ

الْعدلُ، أنا أَحمد بن  أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ عبدوسٍ، أنا عبد الرحمنِ بنِ حمدانَ - ٣٠
عن  جعفَرٍ الْقَطيعي، نا عبد اللَّه بن أَحمد بنِ حنبلٍ، نا أَبِي، نا وكيع، عنِ اَألعمشِ، عن عطيةَ،

إِنَّ أَهلَ «: لَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع: أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه قَالَ

                                                                                                                                       
ال ينزل حديثه غن الحسن وهو مع اسناد سعيد بن ابى هالل يصير  وعبد اهللا يبقى رواية عبد اهللا بن نافع

 .الحديث حسنا 
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مآفَاقِ الس ني اُألفُقِ مف عالطَّال كَبنَ الْكَوورا يكَم مهنفَلُ مأَس نم ماهرال لَيالْع اتجراِء، الد
اعةٌ عن عطيةَ الْعوفي مثْلَ هذَا حديثٌ حسن عالٍ، رواه جم، » وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر منهم وأَنعما

مإِسانَ، وبهنِ صب اللَّه دبعاِء، ووريٍ النكَثو ،فطَرمو ،افحأَبِي الْجبِ، ودؤالْم يدعيلَ أَبِي ساع
مرِهغَيو ،دالنِ أَبِي خب. 

 داهجم اهورأَ]كذا والصواب جمالد [و نعهوحا نفُوعرم ،رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ،اكدبِي الْو  .
(١) 

                                                
) ١٦٢(وأخرجه فى الفضائل ) ١١٩٣٩(و) ١١٨٨٢(و) ١١٦٩٠(و) ١١٢١٣(و) ١١٢٠٦(أخرجه أحمد  (١)
-٦٤٦-٦٣١-٥٩٦-٥٨١-٥٥٩-٢١٢(وعبد اهللا فى زيادات الفضائل  )١٦٩(و) ١٦٨(و) ١٦٦(و) ١٦٤(و

 أبي طريق من) ٣٨٩٢" (السنة شرح" في والبغوي ،) ١٤١٦" (السنة" في عاصم أبي وبن)٦٧٣-٦٦٧-٦٥٠
 حديث هذا: البغوي قال. اإلسناد بهذا األعمش، عن كالهما جرير، طريق من) ١١٧٨( يعلى وأبو معاوية،

 من) ١٤١٧( عاصم أبي وابن مغول، بن مالك طريق من) ٧٥٥( الحميدي الترمذي،وأخرجه وحسنه. حسن
) ٣٥٣" (الصغير" في والطبراني قاروندا، بن كثير طريق من) ١١٣٠( يعلى وأبو عمير، بن الملك عبد طريق

 بن إسماعيل طريق من) ٥٧٠" (الصغير" وفي الصيرفي، حبيب بن الهيثم طريق من) ٣٤٥١" (األوسط"و ،
 بن إبراهيم طريق من) ٧٣٣٦( و األسدي، يعقوب بن إسماعيل طريق من) ٥٤٨٣" (األوسط" وفي سميع،

 بن فضيل طريق من ٢٣٧ص" جرجان تاريخ" في والسهمي جحادة، بن محمد طريق من) ٩٤٨٤( و مهاجر،
 طريق من ٣/١٩٥" بغداد تاريخ" في والخطيب مسعر، طريق من ٧/٢٥٠" الحلية" في نعيم وأبو مرزوق،
 سميع، بن إسماعيل طريق نم ١٢/١٢٤و المسعودي، طريق من ١١/٥٨و رزين، بن سليمان بن إبراهيم

 .به العوفي، عطية عن كلهم إسماعيل، أبي طريق من) ٣٨٩٣" (السنة شرح" في والبغوي
 في والسهمي ،) ١٧٩٩" (األوسط" في والطبراني تغلب، بن أبان طريق من) ٣٩٨٧( داود أبو وأخرجه

 إن: "بلفظ به، العوفي، عطية عن كالهما الكندي، األسود بن مهدي طريق من ١٨١-١٨٠ص" جرجان تاريخ"
 وعمر بكر أبا وإن دري، كوكب كأنها لوجهه الجنة فتضيء الجنة، أهل على ليشرف عليين أهل من الرجل
 ألهل البدر ليلة القمر يضيء كما الجنة ألهل وجهه فيضيء: ... اآلخرين ولفظ. داود أبي لفظ" وأنعما لمنهم
  ..".الدنيا

 بن يحيى قثنا ) ١٦٥(فضائل الصحابة  ، و) ١١٠٢٠٦(المسند  د أحمد فىعن وتابعه أبو الوداك عن أبى سعيد
 قَالَ: يقُولُ سمعه أَنه الْخدرِي، سعيد أَبِي علَى شهِد أَنه الْوداك، أَبِي علَى أَشهد: يقُولُ مجالدا سمعت: قَالَ زائدةَ أَبِي بنِ زكَرِيا

سولُر لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسإِنَّ«: و يلُ قَالَ: فَقَالَ ل اجلنة فذكرهأَهاعمإِس نأَبِي ب ،دالخ وهو سالج عم دالجلَى مع ةسفالطِّن :
) ١٦٨(وأخرجه .ذَلك يقُولُ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي سمع أَنه درِي،الْخ سعيد أَبِي علَى شهِد أَنه الْعوفي، عطيةَ علَى أَشهد وأَنا

ثنا حيىي بن أىب زكريا ) ١١٥٨٨(،وأخرجه ىف املسند  من زيادات عبد اهللا حدثىن أبو معمر اهلذىل قثىن أبو امساعيل عن جمالد به 
 العويف، عطية على أشهد وأنا الطنفسة، على جمالد مع جالس وهو: خالد أيب بن عيلإمسا فقالبن زائدة مسعت جمالدا فذكره  وفيه 

 عبد بن أَحمد أنا ) ٢٥١٦(وأخرجه الاللكائى ، ذلك يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسع أنه اخلدري سعيد أيب على شهد أنه
نِ اللَّهب دبنِ، عمحأنا الر دمحم نب دمنِ أَحشٍ، ببى نا: قَالَ حوسم نرٍ، بصو نا: قَالَ نرٍ، أَبيهز احبالصو نارِبٍ، بحم نع دالجم 
 زهير، حدثَنا) ١٢٧٨(يعلى وأخرجه أبو ، ومعناه بِمثْله وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ سعيد، أَبِي عن الْوداك، أَبِي عن سعيد، بنِ

، وأخرجه بن قال رسول اهللا فذكره : قَالَ سعيد أَبِي عن الْوداك، أَبِي عن الْمجالد، عنِ عيسى، حدثَنا جعفَرٍ، بن اللَّه عبد حدثَنا
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 عن أَبِي قَتادةَ الْحارِث بنِ رِبعي السلَمي اَألنصارِي: الْحديثُ الثَّالثُونَ

ا أَبو الْعباسِ اَألصم، أنا الربِيع، أنا أَخبرنا أَبو علي الْخشنامي، أنا أَبو بكْرٍ الْحريِي، أن - ٣١
رمٍ الزلَينِ سرِو بمع نرِ، عيبنِ الزب اللَّه دبنِ عرِ بامع نسٍ، عأَن نب كالأنا م ،يعافالش نع ،يق

 هنع اللَّه يضر ارِيصةَ اَألنادأَبِي قَت»بِيلٌ  أَنَّ النامح وهلِّي وصكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

                                                                                                                                       
بد اهللا وأىب العباس بن عقدة قاال ثنا أمحد بن حيىي من طريق امساعيل بن احلسن بن ع) ٢٠٠-٣٠/١٩٧(عساكر ىف تاريخ دمشق 

الصوىف نا عبد الرمحن بن شريك نا أىب عن جمالد به ومن طريق حيىي بن معني نا حيىي بن أىب زائدة عن جمالد به ومن طريق أىب نعيم 
بن الشرقى نا عبد اهللا بن هاشم عن أمحد بن حممد بن ابراهيم بن عيسى االزهرى العدل نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسني 

أىب القاسم أخربىن جد أىب نا حيىي بن أىب زائدة عن جمالد به ومن طريق عبد اهللا بن حيىي بن سعيد عن جمالد به ومن طريق البغوى 
 ) .٤٤/١٧٤(حممد البغوى نا عبيد اهللا بن عمر ناأبو أسامة نا جمالد به ومن طريق أمحد 

 .نوف البكاىل صدوق وجمالد ضعيف كثري الوهم  أبوالوداك جرب بن: قلت 
 فاحلديث حسن لغريه 

 :وقد ورد من حديث بن عمر 
كالهما من طريق عباد بن أبى حليمة ) ٤٤٣(وبن األعرابى فى معجمه ،) ١١٠٤(عند بن بشران فى أماليه 

ى بن عساكر ومن طريق بن االعرابنا أبى نا العوام بن حوشب عن حبيب بن أبى ثابت عن بن عمر به 
)٤٤/١٨٥ (. 

 :الحديث معلل 
 عمر ابن مسعت،  ثابت أيب بن حبيب عن،  سفيان علي عد:  يقول القطان حيىي مسعت:  قال.  خالد ابن حدثين:  اهللا عبد قال

 عن،  هذا غري ليس:  قال مث.  ناقة البنه وهب رجل عن أمسع وأنا عمر ابن وسئل باملعضالت وتأتونا ، الضالة حديث يعين،  ثالثة
 ).٤٩٥٧)) (العلل. ((عمر ابن

غباد بن عمر بن اىب حليمة ابو عمر ذكره البخارى وبن اىل حامت ىف التاريخ واجلرح والتعديل وسكتا عليه وكذا مسلم ىف الكىن 
 .عنه وذكره بن حبان ىف الثقات على طريقته وقال عن شعبة ومالك بن مغول وكذا ابوه ذكره البخارى ىف التاريخ ساكتا 

من طريق القواريرى نا الصباح أبو سهل عن حصين ) ٧٧٨(ومن حديث جابر بن سمرة عند بن االعرابى 
، ) ٢٠٦٥(والطبرانى فى الكبير من نفس الطريق ،) ٩٢٢(عن جابر بن سمرة به ، وتمام فى فوائده 

ه بن عساكر ومن طريق ،) ٣٠٦(، والبغوى فى معجم الصحابة ) ٧٦٤(والبخارى فى التاريخ الكبير 
 ) .٥٣/٣١٥(و ) ٣٠/٢٠١(

 منكر ومسلم  زرعة وأَبو لرازيأبو حامت و البخارِي قَالَ الرحمن عبد بن حصين عن يروي الْكُوفي سهل أَبو سهل بن الصباح
 . بِه الاحتجاج جيوز لَا شاهريم أَقوام عن الْمناكري يروي حبان ابن وقَالَ ضعيف الدارقُطْنِي وقَالَ احلَديث

 :قال الدارقطىن ىف تعليقه على اروحني 
 الدرجات أَهلَ إِنَّ« :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى ِالنبِي عن سمرةَ، بنِ جابِرِ عن حصينٍ، عن روى سهلٍ، أَبو الصباح: الْحسنِ أَبو قَالَ
لَاالْع ماهري نفَلَ مأَس مهنم« . 

 . سمرةَ بنِ جابِرِ وال حصينٍ، عن لَه أَصلَ لَا وهذَا سواًء، عطيةَ حديث مثْلَ

 



 

- ٦٧ - 
 

ضو دجإِذَا سو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر تةُ بِنناب يهاصِ، وأَبِي الْع تةَ بِناما، أُمهع
)١ »وإِذَا قَام رفَعها )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن سفْيانَ بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِي ربِيعةَ الثَّقَفي رضي اللَّه عنه: حديثُ الْحادي والثَّالثُونَالْ

٣٢ -  اللَّه دبنِ عب دمحم نب دمأنا أَح ،بِطُوس ،انِيتسهنِ الدسأَبِي الْح نب رما عنربأَخ
، أنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن علي بنِ آللٍ الْفَقيه، بِهمذَانَ، نا عبد الرحمنِ بن حمدانَ الْحافظُ

 نع ،يدعس نى بيحنا ي ،ددسنا م ،ازِيالر رِيسإِد نب دمحم ماتو حنا أَب ،دمحو مأَب البالْج
عي نةَ، عبعقَالَش ،أَبِيه نع ،يانَ الثَّقَففْينِ سب اللَّه دبع نطَاٍء، عنِ علَى ب :قُلْت : ولَ اللَّهسا ري ،

: قَالَ، » ثُم استقم، قُلْ آمنت بِاللَّه «: قُلْ لي ما اِإلسالم؟ يعنِي قَوال ال أَسأَلُ أَحدا بعدك، قَالَ

                                                
وأحمد فى  ،١١٧و ١/١١٦" مسنده" في الشافعي أخرجه طريقه ومن ،١/١٧٠"  وطأالم" فيأخرجه مالك )١(

 داود وأبو ،) ٤١) (٥٤٣( ومسلم ،) ٥١٦( والبخاري ،) ١٣٦٠( والدارمي ،) ٢٢٥٧٩(و) ٢٢٥٢٤(مسنده 
 و) ٥٢١" (الكبرى" وفي ،٣/١٠" المجتبى" في والنسائي ،) ٢٢٦" (العيال" في الدنيا أبي وابن ،) ٩١٧(
 حبان وابن ،) ٥٩٢١" (اآلثار مشكل شرح" في والطحاوي ،) ١٧٣٥( و )١٧٣٤( عوانة وأبو ،) ١١٢٧(
  ) . ٧٤٢( و) ٧٤١( والبغوي ،٢٦٣-٢/٢٦٢ والبيهقي ،٢٢/١٠٦٧" الكبير" في لطبرانيوا ،) ١١٠٩(
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قُلْت:  انِهسإِلَى ل اري؟ فَأَشقا أَتفَم ، ،أَبِيه نةَ، عورع نب امشه اهور قَدو ،يثٌ غَرِيبدذَا حه
 يالثَّقَف اللَّه دبنِ عانَ بفْيس نع ، هلإِلَى قَو»مقتاس ثُم «. 

ياقذْكُرِ الْبي لَم١. و( ) 

                                                
 ٩/٦٦ شيبة أبي بن، ومن طریق ھشیم عن یعلى بھ ) ١٩٤٣١(و) ١٥٤١٧(أخرجھ أحمد فى مسنده )١(
 بن محمد طريق من) ١١٤٩٠" (الكبرى" في والنسائي ،٥/١٠٠" الكبير التاريخ" في والبخاري ،) مختصرا(

 .به ،جعفر
 من ٤٥٤و ٩/٣٣٤" تاريخه" في والخطيب ،) ٦٣٩٨" (الكبير" في والطبراني ،٢/٢٩٨ الدارمي وأخرجه

 .به شعبة، عن طرق
 عن عطاء، بن يعلى عن شعبة، عن المفضل، بن بشر طريق من) ١١٤٨٩" (الكبرى" في النسائي وأخرجه

 ذلك على نبه أبيه، عن سفيان، بن اهللا عبد: وصوابه إسناده، في فقلب. أبيه عن الثقفي، اهللا عبد بن سفيان
  .سفيان بن اهللا عبد ترجمة في" الكمال تهذيب" في المزي

 :ورواه هشام بن عروة عن ابيه عن سفيان بن عبد اهللا رضى اهللا عنه 
 اآلحاد" وفي ،) ٢١" (السنة" في عاصم أبي وابن ،) ٣٨( مسلم وأخرجه، ) ١٥٤١٦(أخرجه أحمد فى المسند 

 . به عروة، بن هشام عن طرق من)٩٤٢(، وبن حبان ) ١٦" (السنة شرح" في والبغوي ،) ١٥٨٤" (نيوالمثا
 ماجة وابن ،وقال عبد الرحمن بن ماعز ) ١٢٣١( الطيالسي داود وأبو ،) ٢٤١٠( الترمذي وأخرجه

كبرى لا في والنسائي ،) ٥٧٠٠(، وبن حبان ) ١٥٤١٨( وأحمد ،) ٦٣٩٧( و) ٦٣٩٦( والطبراني ،) ٣٩٧٢(
، )٤٥٧٣(و) ٤٥٧٢(، وفى شعب االيمان ) ٢٩١(والبيهقى فى اآلداب )  ١١٧٧٨(، ) ١١٧٧٧(، ) ١١٧٧٦(

 عبد بن سفيان عنن ماعزب الرحمنِ عبد بنِ محمد عن الزهرِي، عنِ طرق من،) ١٤١(وبن منده فى االيمان 
 . اهللا

 والطريق ثقات، رجاله وباقي الزهري، غير عنه يرو ولم يل،تعد وال يجرح يعرف ال الرحمن عبد بن ومحمد
 .له تشهد السابقة

ومن حديث عبد الرحمن بن ابى الزناد عن ابيه عن عروة عن سفيان بن عبد اهللا الثقفى أخرجه بن بطة فى 
 ) .١٨(والسلمى فى االربعين ، ) ٢٢٣-١٢٤٢(، و أبو الطاهر المخلص فى المخلصيات ) ١٥٥(االبانة 

 ) :١٦٠٦(ه اسناد غريب عند بن ابى عاصم فى االحاد والمثانى ول
احثَند ديبع نب دمحم ورِيابسيالن ،اقرنا الْو نسالْح نى بوسم ،بيةُ، نا الْأَشبعش نع دبع كلنِ الْمرٍ بيمقَالَ ع :تعمس دبع 

 .به أَبِيه عن يحدثُ الرحمنِ عبد بن سفْيانَ أَو انَ،سفْي بن الرحمنِ
 .فانه خيطىء على ثقته ، والصواب عبد اهللا بن سفيان والوهم من عبد امللك 

 :رجال االسناد 
 :أمحدبن على أبوبكر بن آلل 

 ):٨/٧٨٣(ترمجه الذهىب ىف التاريخ 
 ]هـ ٣٩٨: املتوىف. [الل بابن املعروف الفقيه، الشافعي اهلَمذَاين بكْر أَبو الفرج، بن دمحم بن أحمد بن علي بن أحمد
 همذَان، أهل من الزعفَراين أحمد بن اللَّه وعبد الفراء، وموسى اجلَلَّاب، الرحمن وعبد صاحل، أَبِي بن والقاسم أَبِيه،: عن روى

 بن وعلي الواسطي، شوذَب بن اللَّه وعبد السماك، ابن وعثمان قانع، بن الباقي وعبد الطَّسيت، الصمد وعبد ار،الصفَّ وإِسماعيل
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 عن زيد بنِ خالد الْجهنِي رضي اللَّه عنه: ي والثَّالثُونَالْحديثُ الثَّانِ

                                                                                                                                       
 بن محمد بن وعلي الْأردبيلي، عمر بن وحفص مبكّة، الْأعرايب ابن حممد بن أمحد سعيد وأَبِي بالعراق، ومجاعة الستوري، الفضل

 .القطّان إِبراهيم بن علي الْحسن وأَبِي العسكري، محمويه بن بكْر وأَبِي املروزي، محدويه بن حممد نصر وأَبِي النهاوندي، مرعا
 الرازي، لبجليا حممد بن أمحد مسعود وأبو املأمون، ابن ومحيد الصويف، عيسى بن ومحمد الْأري، محمد بن جعفَر: عنه روى
 مهذان، أهل من كثري وخلق البجلي، الفرج وأَبو الفقاعي، احلسن بن احلميد عبد الفرج وأَبو الدينورِي، عباد ابن عيسى بن وأمحد
 .عليها الواردين ومن

 .مفْتيا ثقةً إماما وكان
 كَانَ أنه غري احلديث، علوم في مصنفات لَه الشأن، هذا يحِسن ذَان،هم يعين البلد؛ مفيت زمانه، أوحد ثقة، كَانَ: شريويه قَالَ

 في وتوفِّي وثالمثائة، مثان سنة ولد منه، أحسن شيئًا رأَيت ما ،" الصحابة معجم" و"  السنن"  كتاب له ورأيت بالفقه، مشهورا
 أَبا سمعت: يقول التفكري احلسن بن يوسف ومسعت. تجابمس قربه عند والدعاء وتسعني، مثان سنة اآلخر ربيع عشر سادس

يلن عسن الْحب يلن عكْر أَبِي مثل قطّ رأيت ما: يقول بزجنان الفرضي بندار بن با ومسعت الل، بب أَباهد طَالقُولُ الزي :تعمس 
. أربعمائة سنة يف حتيين ال اللهم: دعائه في يقُولُ الل بن بكْر أَبا مسعنا ما اكثري: يقوالن حميد بن الْحسن وأَبا التككي سعد أَبا

  .وتسعني تسعٍ سنة فمات: قاال
 :عبد الرمحن بن محدان اجلالب 

 ) :١٥/٤٧٧(قال الذهىب ىف السري 
اجلَالَّب دبنِ عمحالر انَ بندمبنِ ح انبزاملَر ،امثُ اِإلمدةُ، ،املُحوو القُدأَب دمحم دبنِ عمحالر انَ بندمبنِ ح انبزاملَر ،ذَانِياهلَم 
اجلَالَّب ، ،اراجلز أَحد أَركَان ةنذَانَ السمبِه. 

عما: سم أَباتح ،ازِيم الرياهرإِبو زِيل، بنيالَل دهو الَِء، بنالع محمود ب بنام، غَالتما التأَبكْرٍ وب ا، أَبِي بنينم الدياهرإِببن و 
 .وطَبقَتهم نصرٍ،
هنعو :حالص بن ،دمد أَحبعنِ ومحاطي، الرمو اَألنأَبو دباِهللا ع ة، بندنو مأَبو دبم، اِهللا عي احلَاكالقَاضد وبارِاجلَ عب بن ،دمأَح 
  .وآخرونَ فَارس، بن احلُسينِ وأَبو جهضم، بن احلَسنِ وأَبو
  .أَتباع لَه قُدوة، صدوقاً كَانَ: الديلَمي شيرويه فَال

فِّيوةَ تننِ سيتاثْن نيعبأَرو ثَالَثو مائَة.  
 .أَصح منه القُدماء سماع: أَحمد بن صالح قَالَ

 .بصره وكُف املحنة، في كتبه عامة ذهب
 :أبوحامت حممد بن ادريس الرازى 

 .االمام العلم احلافظ احلجة الثبت امام احلديث ىف زمانه  
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٣٣ - محنا م ،ريِينِ الْحسالْح نب دمكْرٍ أَحو بأنا أَب ،ورِيابسيالن دمأَح نب اللَّه رصا ننربأَخ د
الشافعي، أنا مالك، عن صالحِ بنِ كَيسانَ، عن عبيد اللَّه بنِ  بن يعقُوب اَألصم، أنا الربِيع، أنا

صلَّى بِنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه : عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود، عن زيد بنِ خالد الْجهنِي، قَالَ
بِالْحديبِية، في أَثَرِ سماٍء كَانت من اللَّيلِ، فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى علَيه وسلَّم صالةَ الصبحِ 

 .اللَّه ورسولُه أَعلَم: قَالُوا» هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟«: الناسِ، فَقَالَ
مطرنا بِفَضلِ اللَّه ورحمته، فَذَاك : ما من قَالَأَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر، فَأَ: " قَالَ

مطرنا بِنوِء كَذَا ونوِء كَذَا، فَذَلك كَافر بِي مؤمن : مؤمن بِي وكَافر بِالْكَواكبِ، وأَما من قَالَ
رواه الْبخارِي في الصحيحِ، عنِ الْقَعنبِي،  هذَا حديثٌ متفَق علَى صحته،، " بِالْكَواكبِ 

كالم نا عملَاهيلَ، كاعمإِسو. 
كالم نى، عيحنِ يى بيحي نيحِ، عحي الصف ملسم اهورو. 

)١ يسانَ، مختصراوأَخرجه أَيضا من حديث سلَيمانَ، وسفْيانَ، عن صالحِ بنِ كَ )  

                                                
 ،) السندي بترتيب( ١/١٥" المسند" في الشافعي طريقه من وأخرجه ،١/١٩٢" الموطأ" في مالكأخرجھ )١(

 وأخرجه  ،"٨١٣" والحميدي ،"٢١٠٠٣" الرزاق عبد وأخرجهتاما،) ١٧٠٦١(مختصرا،) ١٧٠٣٥(وأحمد 
 والبخاري ،"٥٢١٦"و" ٥٢١٥"و" ٥٢١٤"و" ٥٢١٣" والطبراني  ،"٨١٣" والحميدي ،"٢١٠٠٣" الرزاق عبد

 في والنسائي ،) ٣٩٠٦( داود وأبو ،) ٧١( ومسلم ،) ٩١٠" (المفرد األدب" وفي ،) ١٠٣٨( و) ٨٤٦(
 و) ١٨٨( حبان وابن ،١/٢٦ عوانة وأبو ،-) ٩٢٥" (والليلة اليوم عمل" في وهو -) ١٠٧٦١" (الكبرى"
" السنة شرح" في والبغوي ،٣٥٨-٣/٣٥٧" السنن" في والبيهقي ،) ٥٠٣" (اإليمان" في منده وابن ،) ٦١٣٢(
)١١٦٩. (  

 :وقد ورد نحوه من حديث 
 :على بن أبى طالب 

 ،٢٠٨و ٢٧/٢٠٧ والطبري ،) ٥٩٣( البزار وأخرجه) ١٠٨٧(و) ٨٥٠(و) ٨٤٩(و) ٦٧٧(أخرجه أحمد 
 سفيان رواه وقد غريب، حسن: وقال) ٣٢٩٥( الترمذي وأخرجه ) ٧٨٤" (األخالق مساوئ" في والخرائطي

 .يرفعه ولم األعلى عبد عن
: قال:ن السلمى عن على عن النبى كلهم من طريق اسرائيل عن عبد االعلى بن عامر عن أبى عبد الرحم

 مطرنا)شكركم وهو الصواب ورواية االكثر عن اسرائيل(" شرككم: " قال] ٨٢: الواقعة[} تكذبون أنكم رزقكم وجتعلون{
 . "  وكذا كذا بنجم وكذا، كذا بنوء

 ثين: قال سفيان، ناث: قال حيىي، ثنا: قال بشار، ابن حدثنا) ٢٣/١٥٤(والقول فيه قول الثورى كماأخرجه الطبرى عن
  .شكركم: قال)  تكَذِّبونَ أَنكُم رِزقَكُم وتجعلُونَ( عنه اهللا رضي علي عن السلمي، الرمحن عبد أيب عن الثعليب، األعلى عبد

 :ومن حديث أبى هريرة 
 :من طريق ) ١٠٨٠٠(و) ٨٨١١(و) ٨٧٣٩(أخرجه أحمد فى مسنده 

محمد بن ابراهيم التيمى عن سلمان االغر وبن المسيب عن أبى هريرة عبدة بن سليمان عن بن اسحاق عن 
 بن إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق، ابن عن الزهري، سعد بن إبراهيم طريق من ٣/٣٥٩ البيهقى وأخرجه
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 عن أَبِي أُمامةَ صدي بنِ عجالنَ الْباهلي: الْحديثُ الثَّالثُ والثَّالثُونَ

أَخبرنا أَبو حامد بنِ عبدوسٍ النعالي، أنا أَبو سعد بن حمدانَ، أنا أَبو بكْرِ بن مالك، أنا  - ٣٤
بجِعسي مف سلجكَانَ ي ،يالْكُوف يفعالْج ونميم نلُ بذَيثَنِي أَبِي، نا الْهدح ،دمأَح نب اللَّه د د

دمأَح نب اللَّه دبفَرٍ، قَالَ ععةَ أَبِي جيندنِي معي ،ةيندطَّرِحِ: الْمم نع ،يكُوف ميقَد خيذَا شنِ  هب
ع اللَّه يضةَ رامأَبِي أُم نمِ، عنِ الْقَاسع ،زِيدنِ يب يلع نع ،رحنِ زب اللَّه ديبع نع ،زِيدي ،هن

: ي، فَقُلْتدخلْت الْجنةَ، فَسمعت خشفَةً بين يد: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَ
، " فَإِذَا أَكْثَر أَهلِ الْجنة فُقَراُء الْمهاجِرِين وذَرارِي الْمسلمني ، فَمضيت ، بِاللٌ : ما هذَا؟ قَالَ

                                                                                                                                       
 إبراهيم بن محمد عن إسحاق، ابن عن عيينة، بن سفيان عن) ٩٧٩( الحميدي وأخرجهه  ب التيمي، الحارث
  . سلمة أبا" األغر سلمان" بدل فجعل! هريرة أبي عن سلمة، أبي عن التيمي،

 وأخرجهومن طريق بن وهب ثنى يونس عن بن شهاب غن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابى هريرة 
 ٣/٣٥٨ والبيهقي ،) ٩٢٣" (والليلة اليوم عمل" وفي ،٣/١٦٤" المجتبى" في والنسائي ،) ١٢٦) (٧٢( مسلم
 .اإلسناد بهذا وهب، بن اهللا عبد عن طرق من

 :ومن حديث أبى سعيد الخدرى 
 اهللا صلى اهللا رسول قال: قال سعيد، أيب عن حيدث حنني، بن عتاب عن عمرا، مسع سفيان، حدثنا) ١١٠٤٢(أخرجه أحمد 

 به طائفة تألصبح أرسله مث سنني، سبع الناس عن القطر اهللا أمسك لو: " - عتاب من أدري ال: سفيان وقال - وسلم عليه
  " ادح بنوء مطرنا: يقولون كافرين،

 والطحاوي ،٣/١٦٥" المجتبى" في والنسائي ،) ٧٥١( والحميدي ،٢/٢٧٤" تفسيره" في الرزاق عبد وأخرجه
 طريق من ١٩/٢٩٠" الكمال تهذيب" في والمزي ،) ٦١٣٠( حبان وابن ،) ٥٢١٨" (اآلثار مشكل شرح" في

 ) .تسع(وعند الطحاوى ) خمس(، وفيه عند النسائى داإلسنا بهذا عيينة، بن سفيان
 وأبو ،٢/٣١٤ والدارمي ،-) ٩٢٦" (والليلة اليوم عمل" في وهو -) ١٠٧٦٢" (الكبرى" في النسائي وأخرجه

 . " سنين عشر: "وفيه. به دينار، بن عمرو عن سلمة، بن حماد طريق من) ١٣١٢( يعلى
 .عتاب مقبول وانفرد به 

 :بن عباس
 ) .٢٤٣(ند مسلم أخرجه ع

 
 
 
 
 
 

)  
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ت عند الْبابِ، ثُم خرجت من أَحد أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية، فَلَما كُن«: قَالَ، فَذَكَر الْحديثَ 
لَّه أُتيت بِكفَّة فَوضعت فيها، ووضعت أُمتي في كفَّة، فَرجحت بِها، ثُم أُتي بِأَبِي بكْرٍ رضي ال

ع ترِضعو ،هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب حجوا، فَرعضي فَوتجِئَ بِأُمو ،عضفَو ،هنال عجي رتأُم لَي
  هذَا حديثٌ حسن غَرِيب، » رجال

خرج علَينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : وقَد روِي من حديث عبد اللَّه بنِ عمر، قَالَ - ٣٥
قَاليد والْموازِينِ، فَأَما الْمقَاليد فَهِي الْمفَاتيح، إِني رأَيت آنِفًا كَأَني أَتيت بِالْم«: وسلَّم، فَقَالَ

ي فتأُم تعضوو انيزم فَّةي كف تعضي وكَأَن تأَيفَر ،هذه كُمازِينوم فَهِي ازِينوا الْمأَمي و
كفَّة ووضعت أُمتي في كفَّة، فَرجح بِهِم، ثُم وضع كفَّة، فَرجحت بِهِم، ثُم وضع أَبو بكْرٍ في 

 عفر ثُم ،بِهِم حجي، فَرتأُم تعضوانُ وثْمع عضو ثُم ،بِهِم حجي، فَرتأُم تعضوو رمع
أَبو سعيد النضروِي، أنا أَبو بكْرٍ الْقَطيعي، نا عبد  أَخبرناه أَحمد بن علي الْحذَّاُء، نا، » الْميزانُ

ه بنِ اللَّه بن أَحمد، حدثَنِي أَبو معمرٍ، نا أَبو داود الْحفْرِي، عن بدرِ بنِ عثْمانَ، عن عبد اللَّ
)١ انَ امرأَ صدقٍ، عن عبد اللَّه بنِ عمر، فَذَكَرهحدثَنِي أَبو عائشةَ، وكَ: مروانَ، قَالَ ) 

                                                
 وأخرجه،) ٢١١( مختصرا للمصنف" الصحابة فضائل" في، و) ٢٢٢٣٢(أخرجه أحمد فى المسند )١(

 .اإلسناد بهذا أبيه، عن أحمد بن اهللا عبد طريق من ١٤/٧٨" تاريخه" في البغدادي الخطيب
 بن اهللا عبيد عن العرزمي، اهللا عبيد بن محمد طريق من) ٧٨٦٤" (الكبير" في الطبراني مختصرا وأخرجه

 الرحمن عبد بن أشعث عن) ٨٠٥٨" (الخيرة إتحاف" في كما" مسنده" في منيع بن أحمد وأخرجه ، به زحر،
 ليس" الخيرة إتحاف" في هو كذا. به الرحمن، عبد ابن القاسم عن يزيد، بن مطرح المهلب أبي عن زبيد، بن
 من) ٧٩٢٣( الطبراني بنحوه وأخرجه والقاسم، مطرح بين" زيدي بن علي عن زحر، ابن اهللا عبيد: "إسناده في

 على وعمر بكر أبي رجحان روايته في يذكر ولم. به الرحمن، عبد ابن القاسم عن جميل، بن الوليد طريق
 .مناكير صاحب ضعيف وهو السمين، معاوية أبو اهللا عبد بن صدقة وفيه. وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة

 أبي طريق من ٧/٢٦٧٠ عدي وابن ،) ٩٣٧" (الصغير" وفي ،) ٦١٤٦" (األوسط" في الطبراني وأخرجه
 عليه اهللا صلى سماعه قصة على واقتصر أمامة، أبي عن العالية، أبي عن الكلبي، حية أبي بن يحيى جناب
 لهقا فيما العالية أبا يلق لم إنه ثم ضعيف، وهو الكلبي، حية أبي بن يحيى وفيه. بالل خشفة صوت وسلم

 .الطبراني حكاه فيما الحديث هذا في إال أمامة أبي عن بالرواية يعرف ال العالية وأبو الرازي، حاتمأبو
 :قلت 

 )منكر ( الحديث ضعيف جدا 
على بن يزيد االلهانى ضعيف ، وعبيد اهللا بن زحر منكر الحديث ، مطرح بن يزيد ضعيف ، الهذيل :علته 

 .مجهول 
 :حديث بن عمر 

، وعبد اهللا بن أحمد فى زياداته على ) ٣٨/١١٦(، ومن طريقه بن عساكر ) ٥٤٦٩(فى مسنده  آخرجه أحمد
) ٢٤٢(أبى معمر الهذلى قثنا أبوداود الحفرى به ، ومن طريقه بن بطة فى االبانة من طريق ) ٢٢٨(الفضائل 
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 عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ: الْحديثُ الرابِع والثَّالثُونَ

قَاضي، نا أَبو الْعباسِ أَخبرنا أَبو علي بن أَحمد بنِ عثْمانَ، أنا أَبو بكْرِ بن الْحسنِ الْ - ٣٦
: اُألموِي، أنا الربِيع، أنا الشافعي، أنا سفْيانُ، عنِ الزهرِي، عن حميد بنِ عبد الرحمنِ، قَالَ

رِ ربنرِ، مبنلَى الْمع وهاَء ووراشع موانَ، يفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تعمس هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهس
أَين علَماؤكُم يا أَهلَ الْمدينة؟ لَقَد سمعت : وسلَّم، وقَد أَخرج من كُمه قُصةٌ من شعرٍ، يقُولُ

إِنما هلَكَت بنو إِسرائيلَ حني «: لُرسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عن مثْلِ هذه، ويقُو

                                                                                                                                       
 أبي سعد بن عمر عن ؛) ٨٥٠( حميد ابن وعبد ،)  ٣٢٤٩٦و ٣١٠٠٢( شيبة أبي ابن رواه] ١٣٦٩٥[، 

 محمد عن) ١١٣٩" (السنة" في عاصم أبي ابن ورواه،) ٣٩/١١٥(، ومن طريقه بن عساكر  به الحفري، داود
من طريق عمر بن سعد أبى داود الحفرى به ، ) ٨٥٠(عبد بن حميد ، وبه الحفري، داود أبي عن ضيلف بن

ن بن سفيان ثنا اسحاق بن بهلول ثنا ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحس) ٦٣١٨(وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 
، ومن طريقه بن األثير فى أسد الغابة أبوداود الحفرى به اال انه أرسله عن أبى عائشة ولم يذكر بن عمر

هشام المستملى ثنا على بن المدينى ثنا من طريق محمد بن ) ١٣٦٩٥(، والطبرانى فى الكبير  )٦/١٨٨(
) ١٦٧١(الديلمى فى الغرائب ، ومن طريقه أعلم واُهللا األجدع، بن مسروق: عندي أبوعائشةَ :أبوداود الحفرى به وقال 

 بن إِبراهيم مسلمٍ أَبو وأَنبأَنا) ١٣٣٣(من طريق معاذ بن المثنى ثنا على بن المدينى به ، واآلجرى فى الشريعة 
دبع اللَّه يا: قَالَ الْكَشثَندح يلع نب بعد اللَّه ينِيدا: قَالَ الْمثَندح رمع نب دعو سأَب داود فَرِيا: قَالَ الْحثَندح ردب نانَ بثْمع  ،
نع ديبع نِ اللَّهانَ بورثَنِي: قَالَ مدو حةَ أَبشائكَانَ علَ وجقٍ ردنِ صنِ عاب رمقَالَ ع :. 
 عليه اهللا صلى( النيب عن عمر ابن عن مروان بن اهللا عبيد عنه روى الذي عائشة أبا يعين نعرفه ال عائشة أبو املديين بن علي قال

 . واملوازين املقاليد أوتيت) وسلم
 وعبيد اهللا بن مروان بن احلكم أخو عبد امللك وعبد العزيز ال يعرف ، وأبوعائشة 
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مهاؤا نِسذَهخمِ، » اتوذَا الْيثْلِ هي مقُولُ في ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمي «: سإِن
مصفَلْي كُمناَء مش نفَم ،مائص« 

٣٧ - يعافقَالَ الش :ربأَخ عمس هنِ، أَنمحالر دبنِ عب ديمح نابٍ، عهنِ شنِ ابع ،كالا من
يا أَهلَ الْمدينة أَين علَماؤكُم؟ سمعت : عام حج وهو علَى الْمنبرِ، معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ 

و هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقُولُري ،لَّمس :» كُملَيع بِ اللَّهكْتي اَء لَموراشمِ عومِ يوذَا الْيهل
رفْطاَء فَلْيش نمو ،مصفَلْي كُمناَء مش نفَم ،مائا صأَنو ،هاميص « ، نم ،هتحلَى صع فَقتيثٌ مدح

، شهابٍ الزهرِي، رواه الْبخارِي في الصحيحِ عنِ الْقَعنبِي  حديث محمد بنِ مسلمِ بنِ
كالم نيلُ، عاعمإِسو. 

 لُهقَو يهفيلَ«وائرو إِسنب لَكا همإِن «. 
 .كَما في حديث ابنِ عيينةَ

 نى، عيحنِ يى بيحي نع ملسم اهوروكالم. 
هنع ،رمنِ أَبِي عنِ ابع اهوفَر ،ملسم اجِهربِإِخ دفَرةَ تنيينِ عيثُ ابدا حأَمو. 

رِيهنِ الزرٍ، عمعمو سوني يثدح نا مضأَي هجرأَخو. 
)١ بِطُوله نحو حديث ابنِ عيينةَ ) 

 
 
 
 
 

                                                
 حدثنا:  قال) ٤/٩٥( وأحمد. سفيان حدثنا:  قال) ٦٠٠( والحميدي) ٥٨٨( صفحة »الموطأ« مالك أخرجه)١(

 اهللا عبد حدثنا:  قال) ٤/٢١١( والبخاري. سفيان حدثنا:  قال) ٤/٩٧( وفي. معمر حدثنا:  قال. الرزاق عبد
:  قال) ٦/١٦٧( ومسلم. مالك حدثني: قال ، إسماعيل حدثنا:  قال) ٧/٢١٢( وفي. مالك عن ، مسلمة بن

 سفيان حدثنا:  قال ، عمر أبي ابن حدثنا:  قال) ٦/١٦٨( وفي. مالك على قرأت: قال ، يحيى بن يحيى حدثنا
 بن عبد وحدثنا) ح( يونس أخبرني:  قال ، وهب ابن أخبرنا:  قال. يحيى بن حرملة وحدثني) ح( عيينة بن

 ، مسلمة بن اهللا عبد حدثنا:  قال) ٤١٦٧( داود وأبو. معمر أخبرنا:  قال ، الرزاق عبد أخبرنا:  قال ، حميد
 والنسائي. يونس أخبرنا:  قال ، اهللا عبد أخبرنا:  قال ، سويد حدثنا:  قال) ٢٧٨١( والترمذي. مالك عن

 .سفيان حدثنا:  قال ، قتيبة أخبرنا:  قال) ٨/١٨٦(
 عبد بن حميد نع ، الزهري شهاب ابن عن - ويونس ، ومعمر ، عيينة بن وسفيان ، مالك - أربعتهم
 .فذكره ، عوف بن الرحمن
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 عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رضي اللَّه عنه: الْحديثُ الْخامس والثَّالثُونَ

٣٨ - سو مأنا أَب ،انرظُ، بِالطَّابافنِ الْحسأَبِي الْح نب انيتو الْفا أَبنربأَخ دمحم نب دمأَح ودع
يد الْبجلي، أنا أَبو الْعباسِ إِبراهيم بن محمد بنِ موسى الزاهد السرخِسي، بِمرو، نا أَبو لَبِ

يلو عنا أَب ،ائَةم ثَالثةَ ورشع يتةَ اثْننس ،يامالس رِيسإِد نب دمحةُ،  مادجس ادمح نب نسالْح
انَ، مبثَو نع ،دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نع ،أَبِيه نةَ، عرنِ مرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع ،يعكلَى نا وو

فَأَي الْمالِ : والْفضة ما نزلَ، قَالُوا لَما نزلَ في الذَّهبِ: رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ
هنع اللَّه يضر رمذُ؟ قَالَ عختقَالَ: ن ،كَهرى أَدتح ريِهعلَى بع عفَأُوض ،كذَل لَكُم لَما : َألعي

ولَ اللَّهسذُ؟ قَالَ: رختالِ نالْم فَأَي :» كُمدذْ أَحختيةً لحالةً صجوزا، ورا ذَاكانسلا، وراكا شقَلْب
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ةررِ اآلخلَى أَمع هينعنِ ، » تبِيبٍ، عنِ حطَلْقِ ب يثدح نم وِير قَدو ،غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه
 .مرفُوعا، ابنِ عباسٍ 

من جمع لَه أَربع : " نسٍ رضي اللَّه عنه، مرفُوعا، قَالَومن حديث أَبِي بكْرٍ الْبصرِي، عن أَ
قَلْبا شاكرا، ولسانا ذَاكرا، ونفْسا علَى الْبالِء صابِرةً، وزوجةً : خصالٍ أَثَاب الدنيا واآلخرةَ

  (١)"صالحةً 

                                                
من طريق عبد الرحمن عن اسرائيل عن منصور عن سالم به ، وفى ) ٢٢٣٩٢(أخرجه أحمد فى مسنده (١)

 بن مؤمل طريق من ١٠/١١٩ والطبري موسى، بن اهللا عبيد طريق من) ٣٠٩٤( الترمذي ،) ١/٢٦(الزهد 
" الحلية" في نعيم وأبو ،١٢٠-١٠/١١٩ الطبري وأخرجه، اإلسناد بهذا إسرائيل، عن كالهما إسماعيل،

 جرير طريق من) ٦٢٣(، والرويانى فى مسنده ) ٢٠(، والسهروردى ) ٤٧٤(والمحاملى فى أماليه   ١/١٨٢
 والطبراني األحوص، أبي عن) ٣٤٢٤" (العالية المطالب" في كما" مسنده" في شيبة أبي وابن الحميد، عبد بن
 ابن رواية في ووقع. به المعتمر، بن منصور عن ثالثتهم الثوري، سفيان طريق من) ٢٢٩٥" (األوسط" في
 المرفوع بذكر مختصرة وروايته وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من غيره أو ثوبان عن: شيبة أبي
 .القصة ذكر دون

 عن الثوري سفيان قطري من) ٥(، وأبو حامد الشرفى فى اماليه ) ٢٢٩٥" (األوسط" في الطبراني وأخرجه
 ، به سالم، عن مرة بن وعمرو األعمش

 :ومن طريق وكيع  
وبن حجر فى ، ) ١/١٨٢(، وأبونعيم فى الحلية  )١٨٥٦( ماجه وابن، ) ٢٢٤٣٧(أخرجه أحمد فى مستده 

من طريق مالك بن سليمان عن عبد اهللا ) ٧٠(وأخرجه بن منده فى أماليه ، به وكيع طريق من )١٥(االمتاع 
 .عمرو بن مرة به بن 

 أيضا" األوسط" وفي الثوري، سفيان طريق من) ٢٣٩١( و) ٢٢٧٤" (األوسط" في الطبراني وأخرجه
. به مرة، بن عمرو عن كالهما المرادي، اهللا عبد بن محمد طريق من) ٨٩٠" (الصغير" وفي ،) ٦٦٩٦(

، ومن طريق مخلد بن شداد رالمعتم بن ومنصور األعمش: بعمرو) ٢٢٩٥( الرواية في الطبراني عند وقرن
، ومن طريق حصين بن مخارف ) ٢٤٩٩(عن محمد بن عبيد اهللا بن عمرو بن مرة عن عمرو به الشجرى 

 السلولى ابى حنادة عن بسام الصيرفى ومسلم النجاب عن عمرو بن مرة به 
 :ومن طريق االعمش عن عمرو بن مرة 

 عن ، جده عن ، أبيه عن ، أيب حدثنا:  قال ، املسعودي راهيمإب بن حيىي حدثين) ٢٥١٦(الطبرى فى تهذيب اآلثار 
 مع حنن بينما:  قال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول موىل ، ثوبان عن ، اجلعد أيب بن سامل عن ، مرة بن عمرو عن ، األعمش

 بن عمر فقال ؟ نتخذ املال فأي:  ناملهاجرو فقال ، نزل ما والفضة الذهب يف نزل إذ ، مسري يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
من طريق ) ٢٥٠٣(فذكره ، .............ك ذل عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لكم أسأل أنا:  عليه اهللا رضوان اخلطاب

مؤمل بن امساعيل عن الثورى عن منصور واالعمش وعمرو بن مرة به ، واخلرائطى من طريق عمار بن زريق عن االعمش عن 
وبن املقرىء ىف ، ) ١٤٩٦(ىف اعتالل القلوب ومن طريقه بن بشران ىف االماىل ) ٦(طريق الثورى عن منصور عن سامل  سامل ومن
 ) .٥٧٨(معجمه 

 :قلت 
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 .هو منقطع بني سامل وثوبان 

منصور عن االعمش وعمرو بن مرة عن سامل وقد روى مرسال عن سامل من طريق مؤمل وعبد الرزاق كالمها عن سفيان عن 
عن الثورى ) ١٤/٢٢١(ومن طريقه الطربى ىف التفسري ) ١/٢٧٣(وعبد الرزاق ىف التفسري ) ١٤/٢٢٠(رسال عند الطربى م

 .عن عمرو بن مرة عن سامل مرسال 
 عن ، شعبة حدثنا ، مهدي بن الرمحن عبد حدثنا ، أيب حدثنا ، اهللا عبد حدثنا) ١٠٦(وللحديث شاهد قوى عند أمحد ىف الزهد 

 تبا »:  قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن « يل صاحب حدثنا ، اهلذيل أيب بن اهللا عبد عن ، النخعي الرمحن عبد ابن ينيع سليمان
 ، ذاكرا لسانا »:  قال ؟ نصنع ما أو ؛ تأمرنا فما « والفضة للذهب تبا » قولك ، اهللا رسول يا:  عمر قال « والفضة للذهب

، وأخرجه فى المسند من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن سلم عن  « خرةاآل على تعني وزوجة ، شاكرا وقلبا
 وسلم لين الحديث ) ٥٩٠(والبيهقى من طريق سلم بن عطية به فى شعب االيمان ) ٢٣١٠١(بن أبى الهذيل به 

 به جعفر، بن محمد طريق من ١١/١٧٦" األشراف تحفة" في كما" الكبرى" من النكاح في النسائي وأخرجه
  .به شعبة، عن الطيالسي، داود أبي طريق من النكاح في أيضا النسائي هوأخرج

 وابونعيم فى الحلية ،) ١١٢٧٥(، والكبير ) ٧٢١٢(فى االوسط وله شاهد من حديث بن عباس عند الطبرانى 
، والشجرى فى ترتيب ) ٦٣،٦٤-١١/٧٠(والضياء فى المختارة  ،) ٤٤٢٦(، والبيهقى فى الشعب ) ٣/٦٥(

من طريق مؤمل بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ) ١١٩٩( االمالى
أربع من أعطيهن أعطى خير الدنيا واآلخرة من أعطى قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على «بن عباس بلفظ

 .» ال تبغيه خونا فى نفسها وماله البالء صابرا وزوجة 
) ٣٦٣٠٥(به ، وقد خولف صوابه من قول طلق أخرجه بن أبى شيبة  وقد انفردمؤمل صدوق سىء الحفظ 

 :قال 
 دمحم نرٍ، بثَنِيحدثنا مسعر قال ح قَالَ بِشةُ دبتع نسٍ، بقَي ننِ طَلْقِ عبِيبٍ، بقَالَ ح " :عبأَر نم نهيأُوت يأُوت ريا خينالد 

ةرالْآخو :نم يا أُوتانسا لرا،  ذَاكقَلْبا وراكا،  شدسجلَى ولَاِء عا الْبابِرا،  صجوزةً ونمؤلَا م يهغبي تا ففِْسها ننوخ " 
 :ومن حديث أبى أمامة 

 بن حيىي أخربين مرمي أيب بن سعيد طريقمن ) ٤٤٣٠(والبيهقى فى الشعب  ،) ٧٨٢٨(عند الطبرلنى فى الكبير 
 ملعاذ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال أمامة أيب عن الرمحن عبد أيب القاسم عن يزيد بن علي عن زحر ابن حدثين أيوب

 . الناس أكثر ما خري دينك و دنياك أمر على تعينك صاحلة زوجة و ذاكر لسان و شاكر قلب معاذ يا:  جبل بن
 .بد الرمحن الشامى صدوق يغرب كثرياوفيه على بن يزيد االهلاىن ، والقاسم بن ع

 :ومن حديث أنس 
 ) :٣/٤(أخرجه بن النجار ىف ذيل تاريخ بغداد 

 أَبو أنبأنا طوق، بن أمحد بن حممد الفضل أبو أنبأنا إليه كتب املوصلي القاضي نصرٍ بنِ الْحسينِ بن اَألمني الْوهابِ عبد أَنبأَنا
 احلسن بن إبراهيم بن علي حدثنا األزدي، أمحد بن احلسني بن حممد حدثنا املوصلي، فرغان بن اهللا عبد بنِ الْفَتحِ بن أَحمد الْحسنِ

: الَقَ مالك بنِ أَنسِ عن بكْرٍ أَبِي عن الثَّورِي سفْيانُ حدثنا الطوسي، اهللا عبد بن حممد حدثنا السرخسي، لبيد أبو حدثنا البغدادي،
 رسولَ يا هي ما: قيلَ.  »واآلخرة الدنيا خير لَه اللَّه جمع خصالٍ أَربع لَه اللَّه جمع من«: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ

 .»صالحةً وزوجةً قَصدا ودارا ذَاكرا ولسانا شاكرا قَلْبا«: قَالَ اللَّه؟
 .وأبو بكر البصرى جمهول ومادون الثورى كذلك 

 .واحلديث حسن لغريه 
 :رجال االسناد 

 .أبو العباس ابراهيم بن حممد بن موسى السرخسى 
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 له ذكر ىف تاريخ دمشق فقيه 

 .أبو لبيد حممد بن ادريس السامى 
 .من ثقات احملدثني 

 :) ٣/٩٥٣(قال اخلليلى ىف االرشاد 
 روى وأَقْرانهما، كُريبٍ، وأَبا الْمرزبان، بن مسروق سمع علَيه، متفَق ثقَةٌ، سرخس، أَهلِ من السامي إِدرِيس بن محمد لَبِيد أَبو
هنو عأَب يلظُ، عافالْح ،هانأَقْرو رآخو نى مور هنع راهز ِسيخرالس 

 .أبو على احلسن بن محاد سجادة 
 .ثقة صاحب سنة 
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 عن أَبِي رافعٍ: ثُونَالْحديثُ السادس والثَّال
 :هرمز، مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أَسلَم، وقيلَ: واختلَفُوا في اسمه، قيلَ

٣٩ - ماسِ اَألصبو الْعنا أَب ،ريِيكْرٍ الْحو بأنا أَب ،يامنشالْخ يلو عا أَبنربأنا أَخ ،بِيعنا الر ،
ه الشافعي، أنا مالك، عن زيد بنِ أَسلَم، عن عطَاِء بنِ السائبِ، عن أَبِي رافعٍ، مولَى رسولِ اللَّ

لَّم بكْرا، فَجاَءته إِبِلٌ استسلَف رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، أَنه قَالَ
 قَةدإِبِلِ الص نعٍ، مافو رلَ : قَالَ أَبجالر يأَنْ أَقْض لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِي ررفَأَم

ةً، فَقُلْتكْرب : ولَ اللَّهسا ري ،يال خمي اِإلبِلِ إِال جف أَجِد ي لَمإِن ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رياعبا رار
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاًء«: صقَض مهنساسِ أَحالن ريإِنَّ خ ،اهإِي يهطالٍ، ، » أَعع يححيثٌ صدذَا حه

 .ابنِ وهبٍ، عن مالك تفَرد مسلم بِإِخراجِه في الصحيحِ، فَرواه عن أَبِي طَاهرٍ، عنِ
لَمنِ أَسب ديز نفَرٍ، ععنِ جب دمحم يثدح نا مضأَي اهورو. 

اهنعثْلَ مةَ، مريرأَبِي ه نةَ، علَمأَبِي س يثدح نم وِير١ و( )  

                                                
 وفى ٧/٢٠٦و ،٣/١٠٣" األم" في الشافعي أخرجه طريقه ومن ،٢/٦٨٠" الموطأ" فيأخرجه مالك )١(
 ،) ١٤١٥٨(وعبد الرزاق فى المصنف  ،) ٢٧١٨١(، وأحمد فى مسنده ) السندي بترتيب( )٥٩٥(" مسنده"

 ،) ٣٣٤٦( داود وأبو ،) ١١٨) (١٦٠٠( ومسلم) ٢٥٦٥( والدارمي ،) ١٢٢٢(والطوسى فى مستخرجه 
،وأبوعوانة فى مستخرجه ) ٦٢١٠(وفى الكبرى  ،)٤٦١٧(" المجتبى" في والنسائي ،) ١٣١٨( والترمذي

 ، )٩١٣" (الكبير" في والطبراني ،٤/٥٩" اآلثار معاني شرح" في والطحاوي ، )٥٥٠٤(، و) ٤٤٦٨(
) ١١٥٩٥" (واآلثار السنن معرفة" وفي ،) ٢٠٠٧" (الصغير السنن" وفي ،٦/٢١" الكبرى السنن" في والبيهقي

 قال. كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به ) ٢١٣٦" (السنة شرح" في والبغوي ،
 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي

 :متابعات مالك 
 :خارجة بن مصعب -١

 .مرسال ) ١٠١٤(داود الطيالسى  عند أبى
 .فى الكبرى ) ١١٢٦٩(، والبيهقى ) ١١٩)(١٦٠٠(محمد بن جعفر بن ابى كثير عند مسلم -٢
 ) .٧٢١(محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عند أبى نعيم فى معرفة الصحابة -٣
 ).٩١٤(الكبير ، والطبرانى فى ) ٢٢٨٥(، وبن ماجه فى السنن ) ٢٣٣٢(مسلمة بن خالد عند بن خزيمة -٤
، وبن حبان ) ٥٥٠٥(يحيى بن محمد بن قيس عن أبيه عن زيد عن ابيه عن ابى راقع أخرجه أبو عوانة -٥

 .ترجمة يحيى بن محمد بن قيس ) ٣/١٢٠(فى المجروحين 
 ) .١/٤٥(اسماعيل بن عياش عند بن قانع فى معجم الصحابة -٦
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 ني عائشةَ بِنت الصديقِ رضي اللَّه عنهماعن أُم الْمؤمنِ: الْحديثُ السابِع والثَّالثُونَ

٤٠ -  اللَّه دبنِ عب دمحم نب دمنا أَح ،ياسوالر هيودعنِ سنِ بسأَبِي الْح نب رما عنربأَخ
يحنِ يارِ بمع نى بيحكْرٍ يو بأَب امأنا اِإلم ،يلجو الْبأنا أَب ،ارِهي دا فنلَيالًء عإِم ،زِيجى الس

شى الْقُروسنِ مب سوني نب دمحاسِ مبو الْعأنا أَب ،وِيرفَّا الْهالر اللَّه دبع نب دامح يلو عنا أَب ،ي
م نب داحالْو دبثَنِي عدح ،يقَدرٍ الْعامعا، قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نةَ، عورع نع ،ونمي :

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّ: قَالَ رجو زع لَّ «: قَالَ اللَّهحتاس ا فَقَديلي وآذَى ل نم
عبد بِمثْلِ أَداِء فَرائضي، وإِنَّ عبدي لَيتقَرب إِلَي  ، وما تقَرب إِلَي]ىف االصل حمارمى[ محاربتي

بِه عمسي يالَّت هأُذُنا، وبِه ظُرني يالَّت هنيع تكُن هتببفَإِذَا أَح ،هبى أُحتلِ حافوي بِالنالَّذ هقَلْبا، و
ي يالَّت هديو ،لُ بِهقعي ،هتطَيأَلَنِي أَعإِنْ سو ،هتبانِي أَجعا، إِنْ دي بِهشمي يالَّت لَهرِجا، وبِه شطب

ا أَكْرفَأَن توالْم هكْري هأَن ذَاكو ،هتوم نع تددرا تم لُها فَاعٍء أَنيش نع تددرا تموهاَءتسم ه «
 .حديثٌ غَرِيب، وقَد رواه الْحسين بن أَبِي كَبشةَ، عن أَبِي عامرٍ الْعقَديهذَا ، 

، عن عبد الْواحد بنِ ميمون وهو مدنِي مولَى عروةَ بنِ الزبيرِ، وقَد صح لْحةُ بن يحيى وتابعه طَ
ذَا الْحى هنعةَ مريرأَبِي ه نطَاٍء، عع يثدح نم يثا، دفُوعر١ م( ) 

                                                
 و) ٦٩٨" (الزهد" في والبيهقي ،) ٤٥" (األولياء" في الدنيا أبي ابن وأخرجه ،) ٢٦٢٣٦ ( أمحد أخرجه )١(

 التي عينه كنت أحببته فإذا: "وزاد اإلسناد، بهذا عمر، بن إسماعيل المنذر أبي طريق من) ٦٩٩(
 ".به يتكلم الذي ولسانه به، يعقل الذي وفؤاده بها، يبصر

 ).٢٧٨-٣٧/٢٧٧(ق ، وبن عساكر ىف تاريخ دمش) ٢٨٦(وأخرجه بن شاهني خمتصرا ىف الفضائل 
 أبي طريق من ١/٥" األولياء حلية" في مختصرا مينع وأبو ،) زوائد) (٣٦٤٧( و) ٣٦٢٧( البزار وأخرجه

 طلحة طريق من كالهما )١٤٥٧" (الشهاب مسند" في والقضاعي ،) ٩٧(، وأبونعيم فى الطب العقدي عامر
 .الواحد عبد به تفرد: البزار قال. نفاآ المذكورة الزيادة وفيه. به الواحد، عبد عن كالهما يحيى، بن

 .عبد الواحد بن ميمون : قلت 
ذاك ب ليس: معنيٍ ابنِ عنِ سعيد بن عثْمانُ وروى احلديث منكر: البخاري وقال ضعيف: الدارقطين وقال بثقة ليس: النسائي قَالَ

 أبو أخربنا إيل كتب فيما شبة بن عمر أخربنا: حامت أيب ابن وقال بِه احتجاجال فَبطل الْأَثْبات عن املوضوعات يروي حبان ابن وقَالَ
 .وينكر يعرف: قال الشيخ؟ هذا كان كيف: عامر أليب قلت: شبة بن عمر قال،  عروة موىل الواحد عبد حدثنا،  العقدي عامر

 .مناكري صاحب متروك: الدارقطين عن الربقاين وقال 
 .وينكر يعرف: تارخيه يف سفيان بن يعقوب وقال

 .قلت فبهذا فاالسناد ضعيف جدا 
 بن إبراهيم حدثنا مريم، أبي بن سعيد حدثنا كامل، بن هارون عن) ٩٣٤٨" (األوسط" في الطبراني خرجهوأ 

 أبي عن الحديث هذا يرو لم: وقال. به الزبير، بن عروة عن حزرة، أبو مجاهد بن يعقوب حدثني سويد،
 .ميمون بن الواحد وعبد حرزة أبو إال عروة عن رواه وال سويد، بن مإبراهي إال حرزة
 :قلت 
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 :هارون ترجمه بن يونس المصرى فقال 

 ىف توىف. وغريه الليث، كاتب صاحل أىب عن حدث. موسى أبا يكىن:  املصرى العصار موالهم الفهرى، يزيد بن كامل بن هارون
 . ومائتني ومثانني ثالث سنة القعدة ذى

 .عنه الطرباىن والطحاوى  كتب
 .جمهول : قلت 

 .وروى من حديث ميمونة وأنس 
من طريق يوسف بن خالد السمىت عن حممد بن ) ٢٩(، والكالباذى ىف حبر الفوائد ) ٧٠٨٧(أما حدبث ميمونة أخرجه أبو يعلى 

 .اسحاق عن عطاء بن يسار عن ميمونة به ويوسف متهم بالكذب 
 .وهو غريب ىف الصحيح ويغىن عنه حديث اىب هريرة 

 :حيىي بن عمار بن حيىي 
 :قال ىف السري  )١٧/٤٨١(، وسري أعالم النبالء ) ٩/٣٨٤(ترمجه الذهىب ىف تاريخ االسالم  

ىييح ارِ بنمى بنِ عيحارِ بنِ يمسِ بنِ عبنالع : 
،امثُ، اِإلمدظُ، املُحاعالو خيان، شتجِسو سكَرِ أَبازي ،انِيبيالش ،يهِيالن ،انِيتجِسلُ السزِياة نره. 
 بنِ إِبراهيم بنِ ومحمد عدي، بنِ محمد وأَخيه الصابونِي، حمدويه بنِ عدي بنِ اِهللا وعبد الرفَّاء، محمد بنِ حامد: عن حدثَ
 .عدةو جناح،
 .وآخرونَ محمد، بن اِهللا عبد إِسماعيلَ أَبو اِإلسالَمِ وشيخ اهلَروِي، الواحد عبد محمد وأَبو ، الطَّبِسي نصرٍ أَبو: عنه حدثَ
 لَه كَانَ أَنه إِالَّ قَدراً، شيٍء لكُلِّ اُهللا جعل وقَد السلَف، طريقَة جتَاوزِ إِلَى ذَلك بِه يؤولُ بِحيثُ واجلَهمية املُبتدعة علَى متحرفاً وكَانَ
 .وأَنصار وأَتباع راة عجِيبةٌ جالَلَةٌ

قَدى ووضاً رأَي نالده عار ومع. 
 افتتح ثُم مائَة، وثَالَث وتسعين اثْنتينِ سنة في املنبر علَى التفِْسير أَكمل لتفِْسير،ا في رأْساً املَوعظَة، حسن مفَوهاً، فَصيحاً وكَانَ
 .سنةً تسعين وعاش القيامة، سورة في يفَسر وهو فَمات أُخرى ختمةً
 حيملُ متمولٌ محب لَه كَانَ عالمٍ، زِي في ملكاً عمار بن يحيى كَانَ: اَألنصارِي إِسماعيلَ أَبو قَالَ: بغداد) معجم( في السلَفي قَالَ
هام كُلَّ إِلَيار أَلف عنية، دويرا هفَلَم اتى، ميحوا يدجو لَه نيعبةً أَرردب لَم فُكا يمهتخ. 

 :يقُولُ عمار بن يحيى مسعت: إِسماعيل أَبو وقَالَ
ةٌ؛ العلومسمخ علم واةُ هيين حالد وهو وحيد، علمالت علمو وه نِ قوتيالد وهظَةُ والذِّكر، الععلم وو واُء هنِ دويالد وهو ،قْهالف 
علمو واء هين دالد ووه اربا أَخم قَعو نيلَف، بالس علمو وه نِ هالَكيالد وهو الكَالَم. 
علم: قُلْتل وائاَألو. 
 !املَال ومجع احلرص اِهللا إِلَى الداعي بِالعالمِ أَقبح ما لَكن املُذَكّرين، كبارِ من عمار بن يحيى وكَانَ
 .بعده من وخلَفَه اَألنصارِي، إِسماعيلَ أَبو بِه وتخرج فيه، وتغالَوا جِداً، راة فعظُم الوالَة، جور عند سجِستان من حتول قَد وكَانَ
 محمد بن محمد حدثَنا محمد، بن اِهللا عبد حدثَنا عيسى، بن ولِاَأل عبد أَخبرنا عمر، بن اِهللا عبد أَخبرنا علي، بن احلَسن أَخبرنا
هيالًَء، الفَقا إِمنربلَج، أَخعح( د. ( 

ادناِإلسبإِلَى و دبقَالَ اِهللا ع: 
 :قَاالَ حمد،م بن حامد أَخبرنا إِمالًَء، عمار بن يحيى وحدثَنا
 سارِيةَ بنِ عرباضِ عن عمرو، بنِ الرحمنِ عبد عن معدان، بنِ خالد عن يزِيد، بنِ ثَور عن عاصم، أَبو حدثَنا مسلم، أَبو حدثَنا

 :قَالَ
! اِهللا رسولَ يا: قَائلٌ فَقَالَ القُلُوب، منها ووجِلَت العيونُ، منها ذَرفَت بليغةً وعظَةًم - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اِهللا رسولُ وعظَنا

 إِلَينا؟ تعهد فَماذَا مودعٍ موعظَةُ هذه كَأنَّ
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 .  احلَديثَ ذَكَرو) - والطَّاعة والسمعِ وجلَّ، عز اِهللا بِتقْوى أَوصيكُم: (قَالَ
 .اِإلسناد صالح عالٍ، حديثٌ هذَا

فِّيوى تيحي ار بنماة، عر يي فذ ةدة القَعننِ سيتاثْن نرِيشععِ وبأَرو ،لَّى مائَةصو هلَيع اماِإلم رمع بن مياهرد إِباهالز ، تكَانو 
هتازة جِندوهشم. 
الُ ورثَاهالَم مجاِإلس ،يدواوفَقَالَ الد: 

 إِنكَارِ وقْت وأَنى حالي أَنكَرت: ... لَه قُلْت اليوم؟ دهاك ما وسائلٍ
 َألقْطَارِ تبكي أَقْطَارها وصار...  نقَصت أَقْطَارِها من اَألرض ترى أَما

توملِ للِ أَفْضرِ أَهصةً العبارِ...  قَاطمى دينِ عى اهلُديحارِ بنِ يمع  

 :أبو على حامد بن عبد اهللا الرفا اهلروى 
 ) :٣/٨٧٦(ليلى ىف االرشاد قال اخل
دامح نب دمحنِ مب دبع فَّا اللَّهالر وِيرالْه عملَ سالْفَض نمٍ، برخ وهاناةَ، أَقْرراقِ بِهربِالْعو ،يميالْكُد هانأَقْركَّةَ وبِمو يلع نب دبع 
 . صالح ثقَةٌ: فَقَالَ الْحافظَ، الْهروِي بِشرٍ أَبا عنه سأَلَ الصدق، ومحلُّه عمر، بنِ الْعزِيزِ

 ) :١/٢٥٨٢(وقال بن نقطة ىف التقييد 
 .اهلروي الواعظ الرفا معاذ بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن حامد
 .اخلوارزمي طالب أيب بن علي عنه به حدث األسدي موسى بن بشر عن احلميدي الزبري بن اهللا عبد بكر أيب مبسند حدث
 ومبكة وبالكوفة ا ومسع حاجا هحداثت يف بغداد قدم اهلروي علي أبو الرفا معاذ بن اهللا عبد بن حممد بن حامد اخلطيب وقال

 عبد بن علي منهم مجاعة وذكر اجلكاين حممد بن وعلي الدارمي سعيد بن عثمان عن ا فحدث سنة علت وقد قدمها مث وحلوان
 عنه الناس كتب قال مث موسى بن وبشر احلريب وإبراهيم العطار سعد بن ومسعدة الصائغ زيد بن علي بن وحممد البغوي العزيز

 وغريهم شاذان بن علي وأبو الرزاز أمحد بن وعلي الفضل بن احلسني بن وحممد زرقويه بن احلسن أبو عنه وثنا الدارقطين تخاببان
 .ثقة وكان
 بن حممد أنبا قال يعقوب بن أمحد بن حممد أخربين قال اخلطيب أنبأ قال القزاز منصور أبو أنبأ قال الديري احلسن بن أمحد أخربنا
 ومخسني ست سنة رمضان شهر من والعشرين السابع اجلمعة يوم راة الرفا حممد بن حامد علي أبو تويف الق الضيب نعيم

 . .وثالمثائة
 :أبو العباس حممد بن يونس بن موسى 

 عنه، الرواية من مشاخينا عامة وامتنع يرهم، مل قوم رؤية وادعى وسرقته، احلديث بوضع الكدميي ام: عدي ابن أمحد أبو قال
 .يعرف لئال جده إىل نسبه عنه حدث ومن
 .حديث ألف من أكثر وضع قد لعله الثقات على احلديث يضع كان: حبان ابن وقال
 .احلديث متروك: األزدي الفتح أبو وقال
 .اإلسناد يف الضعفاء يشاركنا لئال ذلك قلت إمنا: وقال عنه كتب مث. كذاب: حنبل بن أمحد بن اهللا عبد وقال
 حممد أمحد أبو وقال. صادق عنده هو من يكذب أن من اهللا أتقى اهللا عبد فإن نظر؛ احلكاية هذه يف : اخلطيب بكر أبو احلافظ قال
 اهللا، عبد: منه ومسع اهلمداين، سعيد بن حممد بن وأمحد صاعد، بن حممد بن حيىي تركه احلديث ذاهب الكدميي: احلافظ حممد بن

 رجع هارون بن موسى إن قيل قد: اخلطيب وقال احلديث، أئمة من واحد غري عن القول سوء الكدميي يف حفظ وقد خزمية، وابن
 .فيه الكالم عن
 .حاله خيترب مل القول فيه حسن من: الدارقطين عن والتعديل اجلرح ويف

 .احلديث حسن كان: وقيل الثقات، على احلديث يضع كان: السمعاين وقال
 دخلت: فقال عنه الطيالسي عثمان بن جعفر وسئل. يقويه من ومنهم القوي، بذاك الكدميي ليس: اإلرشاد يف اخلليلي وقال

 .الكدميي منهم احلديث كتب أكثروا قد مجاعة وكان ومائتني، عشر سنة البصرة
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 . ألربع اجلمعة يوم ودفن اخلميس يوم ببغداد مات: قاسم بن مسلمة وقال
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 عن أُختها أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي اللَّه عنه: الْحديثُ الثَّامن والثَّالثُونَ

٤١ - وِيرينِ الشيسأَبِي الْح نكْرِ بو با أَبنربو أَخنا أَب ،ريِينِ الْحسالْح نب دمكْرٍ أَحو بأنا أَب ،
أُم نع ،أَبِيه نةَ، عورنِ عامِ بشه نانُ، عفْيأنا س ،يعافأنا الش ،بِيعأنا الر ،وِياسِ اُألمبالْع ه

اغبةً في عهد قُريشٍ، فَسأَلْت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه أَتتنِي أُمي ر: قَالَت، أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ 
لَّمسو هلَيا؟ قَالَ: " علُهأَص : معي ، " نف انخيالش هجرأَخ ،هتحلَى صع فَقتيثٌ مدذَا حه

شامِ بنِ عروةَ، بِمعناه، وفي بعضها قَدمت وغَيرِه، عن ه، صحيحيهِما، من حديث أَبِي أُسامةَ 
ةيندرِكَةٌ بِالْمشم يهي وأُم لَي١. ع( )  

 

                                                
وأحمد  ،٢/٥٢" األم" وفي ،) ٥١١" (السنن" وفي ،) السندي بترتيب( ٢/١٨٧" ندالمس" في الشافعي أخرجه (١)

) ٢٦٩٤٠( و عقيل، بن اهللا عبد طريق من) ٢٦٩٣٩( و سعد، بن ليث طريق من) ٢٦٩١٤( و )٢٦٩١٣(
 األدب" وفي ،) ٥٨٧٨" (صحيحه" في والبخاري ،) ٣١٨( والحميدي،  )٢٦٩٩٤( و نمير، ابن طريق من

 في والبغوي ،٩/١٢٩و ٤/١٩١" السنن" في والبيهقي ،) ٢٠٨/ (٢٤" الكبير" في والطبراني ،) ٢٥" (المفرد
. اإلسناد بهذا عيينة، بن سفيان عن طرق من ٧/١١٠" الغابة أسد" في األثير وابن ،) ٣٤٢٥" (السنة شرح"

 لم الذين عن اهللا ينهاكم ال: (اهللا فانزل: سفيان قال: روايتيه إحدى في والبيهقي والبخاري الحميدي وزاد
 ] .٨: الممتحنة... ) [ الدين في يقاتلوكم
 منصور بن وسعيد ،) ٩٩٣٢( الرزاق وعبد ،) ١٦٤٣( والطيالسي ،) ٥١٢" (السنن" في الشافعي وأخرجه

 حبان وابن ،) ١٦٦٨( داود وأبو ،) ١٠٠٣( ومسلم ،) ٣١٨٣( و) ٢٦٢٠( والبخاري ،) ٢٩١٧" (سننه" في
 عن طرق من] ٨: الممتحنة" [التفسير" في والبغوي ،) ٢٠٦-٢٠٣/ (٢٤" الكبير" يف والطبراني ،) ٤٥٢(

  .به عروة، بن هشام
وتابع سفيان عند أحمد ليث بن سعد وحماد بن سلمة وعبد اهللا بن عقيل وبن نمير وعند البخارى أبو أسامة 

عيسى بن يونس وعند الطبرانى  وحاتم بن اسماعيل وعند مسلم أبو أسامة وعبد اهللا بن أدريس وعند أبى داود
فى الكبير مسلمة بن قعنب والد عبد اهللا  كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه به وعند أحمد من طريق بن لهيعة 
عن هشام وأبى االسود عن عروة به وعند الطبرانى فى الكبير عبد الرحمن بن ابى الزناد عن ابيه عن عروة 

عبد الرحمن عن هشلم عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء وعنده  من طريق يعقوب بن) ٣٤٢(وعنده ) ٢٢٩(
من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا سفيان وعمر بن على عن هشام عن فاطمة عن اسماء ) ٣٤٣(

 .والصواب رواية الجماعة عن هشام عن عروة عن اسماء
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 عن سويد بنِ الْحارِث اَألزدي: الْحديثُ التاسع والثَّالثُونَ

٤٢ - يودعنِ سالْكَرِميِ ب دبع نب رمنا عربأَخ دمحم نب دمأَح ودعسو منا أَب ،ظُ، بِطُوسافالْح ه
ولُ الصكَاس وِينِيالْقَز دمأَح ننِ بمحالر دبمِ عو الْقَاسنِي أَبربأَخ ،يلجالْب اللَّه دبنِ عب يوف ،

ب ابتمِ عو الْقَاسانَ، أنا أَبترِسلَ طَببِآم اللَّه دبثَنِي عدح ،هفْظح نظُ، مافالْح ينِيامرالْو دمحم ن
: سمعت أَحمد بن أَبِي الْحوارِي، يقُولُ: بن موسى الْجوهرِي، عن أَحمد بنِ علي الْخزاز، قَالَ

ي ،انِيارانَ الدملَيا سأَب تعمقُولُس :قَالُ لَهي قشملِ داحبِس خيثَنِي شدنِ : حب زِيدي نةُ بلْقَمع
وفَدت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : سويد اَألزدي، حدثَنِي أَبِي، عن جدي، قَالَ

خا دي، فَلَممقَو نم ةعبس ابِعا، فَقَالَسنزِيا ونتمس نأَى ما رم هبجفَأَع ،اهنكَلَّمو هلَيا عا «: لْنم
متا» أَنفَقَالَ: ؟ قُلْن ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مسبفَت ،نِنيمؤيقَةً، «: مقلٍ حكُلِّ قَوإِنَّ ل

ليقَةُ قَوقا حفَمانِكُمإِميو ا» كُملَةً: ؟ قُلْنصةَ خرشةَ عسمأَنْ : خ لُكسا را بِهنترا أَمهنم سمخ
 نحنو ،ةيلاهي الْجا فا بِهلَّقْنخت سمخا، ولَ بِهمعأَنْ ن لُكسا رنترأَم سمخا، وبِه نمؤا نهلَيع

وما الْخمس الَّتي أَمرتكُم «: ره منها شيئًا، قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمإِال أَنْ تكْ
 أَمرتنا رسلُك أَنْ نؤمن بِاللَّه، ومالئكَته، وكُتبِه، ورسله، والْبعث: ؟ قُلْنا» رسلي أَنْ تؤمنوا بِها

أَمرتنا رسلُك أَنْ : ؟ قُلْنا» وما الْخمس الَّتي أَمرتكُم رسلي أَنْ تعملُوا بِها«: بعد الْموت، قَالَ
ستطَاع نقُولَ ال إِلَه إِال اللَّه، ونقيم الصالةَ، ونؤتي الزكَاةَ، ونصوم رمضانَ، ونحج الْبيت منِ ا

الشكْر عند الرخاِء، : ؟ قُلْنا» وما الْخمس الَّتي تخلَّقْتم بِها في الْجاهلية«: إِلَيه سبِيال، قَالَ
رام الضيف، والصبر عند الْبالِء، والصدق في مواطنِ اللِّقَاِء، والصبر عند شماتة اَألعداِء، وإِكْ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياَء«: فَقَالَ النبِيوا أَنكُونأَنْ ي هِمقدص نوا ماُء، كَادكَماُء حلَمع « ، ثُم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر " :لَكُم متا فَتسمخ كُما أَزِيدأَنلَةً وصونَ خرشإِنْ : ع

كُنتم كَما تقُولُونَ فَال تجمعوا ما ال تأْكُلُونَ، وال تبنوا ما ال تسكُنونَ، وال تنافَسوا في شيٍء 
غَبارونَ، وضرعت هلَيعونَ وجِعرت هي إِلَيالَّذ قُوا اللَّهاتولُونَ، وزت هنا عونَ غَدمقْدت هلَيا عيموا ف

فَانصرف الْقَوم من عند رسولِ اللَّه : قَالَ لي علْقَمة بن يزِيد: قَالَ أَبو سلَيمانَ، " وفيه تخلُدونَ 
 اللَّهال وا، ولُوا بِهمعو هتيصظُوا وفحو ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كأُولَئ نم يقا بانَ مملَيا سا أَبي

 .وبقي إَلى أَيامٍ قَالئلَ ثُم مات رضي اللَّه عنه: النفَرِ وأَوالدهم أَحد غَيرِي، قَالَ
يلجنِ أَ: قَالَ الْبب ونمينِ مب اللَّه دبنِ عب دمأَح يثدح نم أَبِي غَرِيب نع ،ارِيوبِي الْح

وفولَ الصي كَاسخيش نإِال م هبأَكْت لَم ،اززالْخ يلع نب دمأَح بِه دفَرت ،داهانَ الزملَيس هذبِه ي
حارِث رأَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه الرواية، وذَكَر ابن منده الْحافظُ رحمه اللَّه أَنَّ سويد بن الْ

 اززالْخ يلنِ عب دمأَح نع ،انِيننِ اُألشسالْح نب دمحي مالْقَاض اهور قَدو ،لَّمسو ،هوحن. 
مؤدب الطَّرسوسي، نا أَبو الْحسينِ علي وقَالَ جعفَر بن محمد الْخالدي، نا محمد بن محمد الْ
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سمعت أَحمد بن أَبِي الْحوارِي، وفي رِواية أُخرى عن جعفَرٍ، عنِ : بن محمد الْخزاز، قَالَ
أَح كَذَا قَالَهو ،دمحنِ مب يلع نب نيسبِ، نا الْحدؤانَ الْمثْمنِ عب اللَّه دبنِ عاسِ ببالْع نب دم

ارِيونِ أَبِي الْحب دمأَح ناز عزالْخ دمحنِ مب يلنِ عنِ بيسنِ الْحالعسكري ع. 
ن ،ارِيونِ أَبِي الْحب دمأَح نع ،يقشمالد لَفخ نب دمأَح ثَ بِهدحوهو١. ح( ) 

                                                
د بن اىب احلوارى به وبن االثري ىف اسد عن احلسن بن على بن حممد القزاز عن أمح) ٩٨٠(البيهقى ىف الزهد  رواه )١(

عن ) ٧١٧(عن أمحد بن على احلداد عن بن اىب احلوارى به واجلوهرى ىف مشيخة قاضى املارستان ) ٢/٥٩٣(الغابة 
"(  احللية"  يف نعيم وأبو ،) ٣٠١-٤١/١٩٧(احلسني بن على بن حممد اخلزاز به وبن عساكر ىف تاريخ دمشق 

:  يقول الداراين سليمان أبا مسعت:  يقول احلواري أيب بن أمحد مسعت:  قال اخلزاز يعل بن أمحد عن)  ٩/٢٧٩
 .  جدي عن أيب حدثين:  األزدي يزيد بن علقمة:  له يقال دمشق بساحل شيخ حدثين

 .وتارة يقول عن جدى 
 ....اسناد مظلم واخلرب منكر جدا : قلت 

 . الصوفي كَاسولُ الْقَزوِينِي مدأَح بن الرحمنِ عبد الْقَاسمِ أَبو -١
 :جاء ىف املنتخب من السياق 

 بِقراَءة الْبسطَامي الْحسينِ بنِ إِسماعيلَ بنِ محمد اللَّه عبد أَبِي من سمع .مستور سديد الْقَاسمِ، أَبو الْهمذَانِي بكْرٍ أَبِي بن كَاسولُ
يدقَنرمي السرِ فهانَ شضمةَ رننِ سيتاثْن نيتسعِ وبأَرو ائَةم. 

 .عتاب بن حممد بن بن أمحد بن عتاب الوراميىن -٢
 ) :٥/٥٨٧(ترمجه السمعاتى ىف االنساب 

 ويعرفه، احلديث يفهم ممن كان قرية،ال هذه أهل من احلافظ، الوراميين عتاب بن أمحد بن حممد بن عتاب القرية هذه من واملشهور
 .الكثري منه ومجع طلبه، يف وبالغ
 .وغريهم الشريازي عبدان بن الرمحن عبد بن أمحد بكر وأبا مسلم، بن وعلي الرازي، حامت أيب بن الرمحن عبد حممد أبا مسع

 .احلافظ املقرئ بن إبراهيم بن حممد بكر أبو عنه روى
 . مثئةوثال عشر سنة بعد وفاته وكانت

 .الصيدالىن عبد اهللا بن موسى اجلوهرى -٣
 :قال ) ١١/٣٨٢(ترمجه اخلطيب 

 الكجي، مسلم وأيب الكدميي، يونس بن محمد عن بِها وحدث بغداد، سكن النيسابوري القاسم أبو رامك بن موسى بن اللَّه عبد
 .حنبل بن أَحمد بن اللَّه وعبد الْخزاز، علي بن وأَحمد

 .منه بِها ومسع بغداد نزل أنه وذكر النيسابوري، احلافظ اللَّه عبد بن محمد اللَّه عبد أبو حلاكما عنه روى
 .مائة وثالث وأربعني سبع سنة يف بِها وتويف: قَالَ
 .أمحد بن على بن الفضيل اخلزاز -٤

 ) :٥/٤٩٦(ترمجه اخلطيب ىف تاريخ بغداد 
 وأَبا زيد، بن وأسيد أسلم، بن واحلكم علي، بن وعاصم خليفة، بن هوذة مسع الْمقْرِئ اخلزاز رجعف أَبو الفضيل بن علي بن أَحمد
 بن وداود وثيق، بن والفيض اجلعد، بن وعلي النعمان، بن وسريج سلَيمان، بن وسعيد يونس، بن وأمحد األسود، أَبِي بن بكْر

 .سهم بن الرحمن عبد بن وحممد رشيد،
 علي بن وإمساعيل الشافعي، بكْر وأَبو اخللدي، وجفر السماك، ابن عمرو وأَبو مخلَد، بن وحممد صاعد، بن يحيى: عنه روى

 .وغريهم خالد، بن يوسف بن وأمحد الْمقْرِئ، علون بن بكْر وأَبو اخلطيب،
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 .ثقَةً وكَانَ

 .ثقة بغدادي اخلزاز الفضيل بن علي بن أَحمد: قَالَ الدارقطين، الْحسن أَبِي عن الفتح، أَبِي بن اللَّه دعبي حدثَنِي
 اإلثنني يوم اخلزاز علي بن أَحمد جعفر أَبو ومات: قَالَ اخلطيب، علي بن إِسماعيل أَخبرنا: قَالَ رزق، بن أَحمد بن محمد أَخبرنا
 .ومائتني ومثانني ست سنة احملرم من خلت ليلة عشرة ألربع

 .أمحد بن أىب احلوارى -٥
 ) :٢/٤٨١(قال اخلليلى ىف االرشاد 

دمأَح نأَبِي ب ارِيوالْح داهقَةٌ الزث ي كَبِريف ةادبلِّ الْعحالْمى وور هنثْلُ عمٍ أَبِي ماتازِ حالر،ي اسبالْعو نةَ بزمح ورِيابسيالن وهو 
نم ذَةلَامانَ أَبِي تملَيس انِياري الدف دهالز ةادبالْعانُ وورمو نب دمحم رمعى وتح كَهرونَ أَدرأَختالْم رآخ نوِي مري هنع يبِالر 

اهرإِبيم نب فوسي انِيجانَ الْهِِسناسربِخو نيسالْح نب دبع نِ اللَّهرٍ باكش يدقَنرمامِ السبِالشو نمٍ ابيرخ دمحمو نضِ بالْفَي 
تعمس يلع نب رمع يهقُولُ الْفَقي :تعمس دبنِ عمحالر نمٍ أَبِي باتح ازِيقُولُ الري :تعمس دبع اللَّه نلَالِ به انِيردكَنقُولُ الْإِسي :
تعمس دمأَح نأَبِي ب ارِيوقُولُ الْحي :تكُن عانَ أَبِي مملَيس انِياري الدلِّ فحالْم فْتلَها فَتموي ظَرفَن قَالَ إِلَيا: وذَا؟ مه قُلْت :قَد 

رذُ بِي ظَهنامٍ مفَقَالَ أَي :ذَرذَا احه كَانَ لَو يهف ريا خلَم هرأَظْه اللَّه يكف . 
 ) :٥/١٠٠٥(قال الذهىب ىف التاريخ 

 ]ه ٢٥٠ - ٢٤١: الوفاة[ اهد،الز الدمشقي الغطفاين التغليب احلسن أبو ميمون بن اهللا عبد احلَواري أيب بن أمحد 
 الكوفة، من أصله األئمة أحد
عمنة، ابن: سيياث، بن وحفص مسلم، بن والوليد عير، بن اهللا وعبد معاوية، وأبا إدريس، بن اهللا وعبد غيمب، بن اهللا وعبد نوه 
 .ومجاعة مسهر، أيب عن بدمشق وأخذ الداراينّ، سليمان أبا وصحب. وخلْقا الكسائي، احلسن وأبا

هنعالصيداوي، املعايف بن وحممد خزمي، بن وحممد احلليب، العزيز عبد بن وسعيد حامت، وأبو زرعة، وأبو ماجه، وابن داود، أبو: و 
 .كثري وخلق الباغندي، حممد بن وحممد املشغرائي، اجلهم وأبو
 حممد عن حامت، أيب ابن رواها يمطَرون، به الشام أهل: فقال احلواري، أيب بن أمحد وذُكر معني، بن حيىي عن سعيد، بن هارون قال
 .فيه ويطنب عليه الثناء حيسن أيب ومسعت: حامت أيب ابن قال عنه، منده، بن حيىي بن

 .به الغيث اهللا يسقيهم الشام أهل أظن: فقال احلواري، أيب ابن وذكر معني، ابن مسعت: زهري بن فياض وقال
 .مثله األرض وجه على بقي أظن ما: فقال احلواري أيب بن أمحد وذُكر خالد، بن دحممو وقال
 .الشام ريحانة احلواري أيب بن أمحد: قال الْجنيد وعن
 إبراهيم جملس على دلَّين: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب مسجد دخل لشيخ قلت: قال احلواري، أيب بن أمحد حدثين: زرعة أبو وقال

 .الدراوردي العزيز عبد هو فإذا كلّمين، فما. حيىي أيب بن
 مثّ مات، قد: نقول حتى باللَّيل أيب بكاء نسمع كنا: قال احلواري أيب بن أَحمد بن اهللا عبد مسعت: الروذباري عطاء بن أمحد وقال

 .جن قد: نقول حتى ضحكَه نسمع
: " إىل باحلمد فاستفتح يصلّي، قام العتمة صلّى فلما بطَرسوس، عندنا احلواري أيب بن أمحد رأيت: احلمصي وفع بن حممد وقال

 به ومررت منت، مث". } نستعني وإياك نعبد إياك{"  جياوز ال هو فإذا رجعت، مثّ كلّه احلائطَ فطُفْت" } نستعني وإياك نعبد إياك{
 .الصبح إىل يرددها يزل فلم" } نعبد إياك{"  يقرأ وهو سحرا
 .باطل فعملُه سنة اتباع بال عمل من: يقول احلواري أيب بن أمحد مسعت: العزيز عبد بن سعيد وقال
 .قلبه من والزهد اليقني نور اهللا أخرج وحب، إرادة نظَر الدنيا إىل نظر من: وقال
 .واملراقبة والزهد واحلديث مالعل يف ثابت قدم وألمحد: قلت
 دمشق، أمري معاذ بن حيىي بن إسحاق على ورد املأمون كتاب أنّ حامد بن احلسني حدثنا: الدمشقي الدحداح أبو قال: مناقبه ومن

 أيب بن دوأمح ذَكْوان، بن اهللا وعبد الرمحن، عبد بن وسليمان عمار، بن هشام فأحضر. فامتحنهم بدمشق احملدثني أحضر أن
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 عن عبد اللَّه بنِ السائبِ: الْحديثُ اَألربعونَ

٤٣ -  نالغفار ب دبكْرٍ عو بأَبو ،يامنشانَ الْخثْمنِ عب دمأَح نب اللَّه رصن يلو عا أَبنربأَخ
قَاضي أَبو بكْرٍ أَحمد بن الْحسنِ الْحريِي، نا أَبو أنا الْ: محمد بنِ الْحسينِ الشريوِي، قَاال

                                                                                                                                       
 خملوقة؟ السماوات أليس: ويقول به يرفق فجعل احلواري، أيب بن أمحد خال فأجابوا، بالشديد، ليس امتحانا فامتحنهم احلواري،

 .فأطلقه بعد، أجاب مثّ احلجارة، دار يف فسجنه. يطيعه أن يأىب وأمحد خملوقة؟ األرض أليس
 .مولدي هي: قال ومائة، وستني أربعٍ سنة: قلت مولدك؟ مىت: حنبل بن أمحد يل قال: احلواري أيب بن أمحد وقال
 وبذلوا األنبياء، على األولياء يفَضل أنه قوم عليه شهد: فقال احلواري أيب بن أمحد"  الصوفية محن"  يف السلَمي ذكر وقد

 .فرجع يرجع، أن يسأله لطانالس إليه كتب حتى وجاور مكّة، إىل دمشق من فهرب. عليه اخلطوط
 .جاهل ضالٌّ إال هذا يف يقع وما ذلك، يف يقع أن من باهللا أعلم كان فإنه أمحد، على الكذب من هذا: قلت
 أمحد رمى: يقول اهلَسنجاينّ يوسف بن إبراهيم مسعت: قال مطر، بن جعفر بن حممد مسعت":  الصوفية تاريخ"  يف السلَمي وقال

 بن حممد مسعت: السلَمي قَالَ مث محال، الوصول بعد بالدليل واالشتغال. كنت الدليل نِعم: وقال البحر يف بكُتبه وارياحل أيب بن
 البحر إىل كلّها كتبه محل مثّ سنة، ثالثني العلم احلواري أيب بن أمحد طلب: يقول احلسني بن يوسف مسعت: يقول الطربي اهللا عبد

 .عنك استغنيت بك أهتديت ملّا ولكن استخفافًا، بك هذا أفعلْ مل علْم يا: لوقا فغرقها،
 .غلط وهذا ومائتني، ثالثني سنة احلواري أيب ابن وفاة السلَمي روى مث

 .صحتها أعلم ال عجيبة حكاية
 بن يوسف مسعت: قال السباك، بكر أبا مسعا الغازي؛ بكر أيب عن باكويه، بن اهللا عبد وأيب اهللا، عبد بن حممد عن السلَمي، روي

: فقال جملسه، يف يتكلَّم وهو يوما فجاءه. أمر يف خيالفه ال عقْد احلواري أيب بن وأمحد الداراينّ، سليمان أيب بني كان: يقول احلسني
 سليمان أبو وتغافل. به ضاق كأنه. فيه دفاقْع اذهب: فقال ثالثا، أو مرتني قوله فأعاد. يجِبه فلم تأمر؟ فما سجِر، قد التنور إنَّ

 .شعرة منه حيترق مل التنورِ يف هو فإذا فنظروا. خيالفين ال أن عقْد على ألنه التنور، يف فإنه أمحد، اطلبوا: فقال ذكر مثّ ساعةً،
 .وأربعني ست سنة اآلخرة جمادى من بقني لثالث توفّي: دحيم بن عمرو قال
 .سليمان بن أىب سليمان الداراىن الزاهد املقتدى به له حكايات واخبار وليس له حمل ىف الرواية -٧
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 ابنِ الْعباسِ محمد بن يعقُوب اُألموِي، أنا الربِيع، أنا الشافعي، نا سعيد بن سالمٍ الْقَداح، عنِ
 ديبنِ عى بيحي نجٍ، عيربِ، جائلَى السوم بِيالن عمس هبِ، أَنائنِ السب اللَّه دبع نع ،أَبِيه نع ،

 ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص "دوكْنِ اَألسالرو حمنِي جكْنِ بر نيا بي مقُولُ فا {: ييني الدا فنا آتنبر
هذَا حديثٌ حسن غَرِيب، ، ] " ٢٠١: البقرة[} عذَاب النارِ حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا

 اللَّهيحِ، وحي الصف ملسم هجرأَخ ،داحيثٌ وديحِ إِال ححي الصبِ فائنِ السب اللَّه دبعل سلَيو
لَم١ أَع( ) 

                                                
 في سعد وابن ،) ٨٩٦٣" (المصنف" في الرزاق وعبد ،) ٣/٤٣٦" (األم" في الشافعي أخرجه)١(
" سننه" في اودد وأبو ،) ١٥٣٩٩و ١٥٣٩٨ رقم ٣/٤١١" (مسنده" في وأحمد ،) ٢/١٧٨" (الطبقات"
 وابن ،) ١/٢٤٧" (والتاريخ المعرفة" في والفسوي ،) ٣٩٣٤" (الكبرى" في والنسائي ،) ١٨٩٢(

" صحيحه" في حبان وابن ،) ٤٥٦" (المنتقى" في الجارود وابن ،) ٢٧٢١" (صحيحه" في خزيمة
 في اكموالح ،) ٨٥٩" (الدعاء" في والطبراني ،) ١/١٤٥" (مكة أخبار" في والفاكهي ،) ٣٨٢٦(
  ) .٥/٨٤" (الكبرى السنن" في والبيهقي ،) ١/٤٥٥" (المستدرك"
 .حيىي بن عبيد موىل  السائب ثقة وابوه غري معروف واالسناد حسن ان شاء اهللا :قلت 

 .سعيد بن سامل القداح فقيه صدوق يهم 
 

 


