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 ِبْدِمىاللَِّهىالرَّْحَمِنىالرَِّحوِم

َربيىَأْوِزْرِنيىَأْنىَأِذُكَرىِنْطَمَتَكى
الَِّتيىَأِنَطْمَتىَرَليَّىَوَرَلىىَواِلَديَّىىَوَأْنى
َأْرَمَلىَصاِلّحاىَتْرَضاُهىَوَأْصِلْحىِليىِفيى
ُذريوَِّتيىِإنِّيىُتْبُتىِإَلْوَكىَوِإنِّيىِمَنى

ىاِلُمْدِلِموَن
 [21 :]سورة األحقاف: جزء من اآلية
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 ُشكـٌْر وتـقـديـرٌ          

  

 

 ٌَْمَلُ  فٌِهِ  طاهًرا ُمبَاَرًكا َطٌِّبًا َكثًٌِرا َحْمًدا الحمُد هللِ رّبِ العالمٌن. أَْحَمُدهُ 

 َوَوْجِههِ  اْلمَِدٌمِ  َوُسْلَطانِهِ  اْلعَِظٌمِ  ِلَجََلِلهِ  ٌَْنبَِؽً َكَما َواْْلََرِضٌَن، السََّماَواتِ  أَْرَجاءَ 

ُ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أَنْ  َوأَْشَهدُ  اْلَكِرٌِم، ًدا أَنَّ  لَه، َوأَْشَهدُ  َشِرٌنَ  لَ  َوْحَدهُ  ّللاَّ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

  صلَّى هللاُ علٌه وعلى آله وأصحابِه أجمعٌن. وَخِلٌلُهُ، َوَرُسولُه

 وبعُد:

الذي وفمنً إلتَْماِم هذا البحث، وإخراجه فً  -عز وجل  -فإنً أحمُد هللا   

 هذه الصورة.

فالحمُد هلل على تماِم فضلِه وإكرامِه، وعلى َسابػِ إحسانِه وإنعاِمه، فهو   

الَِّذي بنعمته تتمُّ الصالحاُت، وببركِة عونه تتكامُل اْلعماُل والحسناُت، فله 

الحمُد واجبًا وله الدٌُن واصبًا
(1)

. 

ّلِ لك -عز وجل  -وبٌن ٌدي هذه الرسالة أتمدم بالشكر الجزٌل بعد شكر هللا   

ًَّ معروفًا، أو تفضَّل ًَّ  من أسدى إل  من البحث، لهذا إعدادي أثناء بتوجٌه   عل

 .وولؾ بجانبً إلنهاء هذه الرسالة اْلعزاء، والزمَلء الفضَلء، المشاٌخ
                                                           

 واصبًا: دائًما ((1

 .1/122، والصحاح للجوهري 11/171ظر: تهذٌب اللؽة للزهري ٌن
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وأول من تمتد إلٌهما ٌد العرفان والَديَّ الكرٌمٌن، تنوًٌها بمدرهما، وإشادة   

اْلٌادي البٌضاء، والنعم السابؽات، ولد  بذكرهما، ورعاٌة لحمهما، فلهما علً َّ

كان لدعائهما لً بالتوفٌك والسداد الفضل الكبٌر فً إخراج هذا البحث 

 فجزاهما هللا خٌر الجزاء فً الدنٌا واآلخرة.

فضٌلة  الفاضل وأستاذي شٌخً بعد  والَديَّ  وأول من تمتد إلٌه ٌُد العرفان  

                 الدٌن أصول بكلٌة وعلومه الحدٌث اذأست دمحم علي فرحاتالدكتور/  اْلستاذ

 على بالتتلمذ أعتز الرسالة، والذي هذه على أشرؾ الذي اْلزهر، جامعة

ًّ  ضن وما بنصح بخل فما لولده، الوالد معاملة عاملنً حٌث ٌدٌه،  عل

ملَّ  فما الصبر، كثٌر الجانب لٌن الوجه بشوش الصدر واسعَ  فكان بإرشاد،

 على البحث خرج حتى سؤالً، عن جواب فً لصر ول ولمائً، اتصالً من

 دلٌمة إشارات صاحبَ  محمما مدلمًا عامَل عالًما وجدته فمد الصورة، هذه

 كبًٌرا، ول وولتًا جهًدا علىّ  وفرت نافعة، توجٌهاته فكانت رلٌمة، وعبارات  

 الدائم والعطاءِ  المدٌد والعمرِ  بالعافٌة له الدعاء إل هذا فضلَه ٌوازي شٌئا أملن

 ذلن ٌجعل وأن الجزاء، خٌر عنً ٌجزٌَه أن - سبحانه - هللا أسأل الخٌر، فً

  .آمٌن حسناته، مٌزان فً

ثم الشكر الكبٌر والمعروؾ الذي لن ٌزول بإذن هللا لفضٌلة اْلستاذ   

الحدٌث وعلومه بكلٌة ورئٌس لسم أستاذ  عماد السيد الشربينيالدكتور/

 ، صاحب الخلك الحسن، والجود والكرم.رةدٌن بالماهأصول ال

تهُ              أتٌَته النواِحً أّيِ  ِمن البحرُ  ُهوَ   ساِحلُهْ  والجودُ  المعروؾُ  فَلُجَّ

والذي تابع هذه الرسالة بكل أمانة ودلة علمٌة، ورعاها ورعى صاحبها حتى 

 تظهر بكل إتمان، ممدًما رأٌه ومشورته المباركة. جزاه هللا خٌر الجزاء. 
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كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى فضٌلة العالم الجلٌل ذي الخلك النبٌل شٌخً 

 ،عي الخشوعي دمحمالخشوومعلمً صاحب السماحة فضٌلة اْلستاذ الدكتور/ 

ووكٌل الكلٌة  تفرغ بكلٌة أصول الدٌن بالماهرة،أستاذ الحدٌث وعلومه الم

. فجزاه هللا خٌر الجزاء على اللجنة العلمٌة لترلٌة اْلساتذةاْلسبك، وعضو 

هللا أن ٌطٌل  وأسأللبوله منالشة هذه الرسالة مع ضٌك ولته وكثرة شواؼله، 

 حة والعافٌة وأن ٌنفع به اإلسَلمبالص بماءه فً ظل طاعته ورضاه وٌمتعه

 والمسلمٌن اللهم آمٌن.

سحر دمحم دمحم  ر إلى فضٌلة اْلستاذة الدكتورة/ كما أتوجه بالشكر والتمدٌ

نات بمه بكلٌة الدراسات اإلسَلمٌة  للأستاذ ورئٌس لسم الحدٌث وعلو ،عزت

وطٌب للبها  بالسادات، تلكم اْلستاذة الفاضلة التً عرفت بؽزارة علمها

وجهها، والتً وسعت طَلب العلم بسعة صدرها  ةوعظٌم تواضعها وبشاش

ولٌن جانبها، فإنً أشكرها على تفضلها ولبولها منالشة هذا البحث، وأسأل هللا 

 أن ٌمنحها من فضله، وأن ٌجزٌها عنً خٌر الجزاء   

 عبد هللادمحم  رضا زكريا /ذنا الفاضل فضٌلة اْلستاذ الدكتوراكما أشكر أست

على ما  -تعالىحفظه هللا  - أستاذ الحدٌث وعلومه بكلٌة أصول الدٌن بالماهرة،

بما ٌنفعنً  يرسالة لراءة فاحصة نالدة، وتزوٌدبذله من ولت لمراءة خطة ال

 .خٌر الجزاء طلبة العلمسجٌل، فجزاه هللا عنً، وعن فً بداٌة الت

ًَ الكثٌر من      كما أشكر زوجتً الكرٌمةَ الوفٌةَ الصابرة، التً تحملت مع

ًَ الجو المناسب إلتمام البحث وإخراجه فً هذه الصورة؛  المشاق ووفرت ل

 فَل أنسى ذلن لها، وجزاها هللا خًٌرا. 
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أن ٌحفظهم بحفظه  كما أشكر أبنائً )مرٌم وشروق ومالن ومودة( أسال هللا

، وأن ٌجعلهم من عباده المخلصٌن، وأن ٌستخدمهم لنصرة وأن ٌبارن فٌهم

 دٌنه.

كما أتوجه بالشكر البالػ إلى جامعة اْلزهر الشرٌؾ وكل المائمٌن علٌها،   

وأخص منها َدْوَحةَ مجِدها، وواسطة ِعمِدها كلٌةَ أصول الدٌن الؽراء، وأخص 

ٌْنها لسَم الحدٌث المولر.   من هذه إنساَن َعٌنِها ودرة َز

 المبول، له تعالى هللا من أرجو الذي المتواضع جهدي هو هذا فإنَّ  وختاًما  

 والِمنَّه، الفضل تعالى هللَّ ـف فٌه ُوفمت فان جهد، من وسعنً ما فٌه بذلت فمد

 والرب الدٌن، هذا خدمة إلى الوصول حاولت أنً فحسبً ذلن ؼٌر كان وإن

 أن وتعالى سبحانه فأسأله. الخطأ عن وٌعفو المصد على ٌثٌب وتعالى سبحانه

 .وٌرضاه ٌحبه ما إلى وٌوفمنا الصواب إلى وٌرشدنا الزلل ٌجنبنا

 دمحم سٌدنا على والسَلم والصَلة العالمٌن، رب هلل وآخر دعوانا أن الحمد  

 ٌوم إلى بإحسان لهم والتابعٌن وصحبه، آله وعلى للعالمٌن، رحمة المبعوث

 .الدٌن

 المدٌركتبه/ الفمٌر إلى عفو ربه 

 دمحم مختار محمود                                                    
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 مـقـدمـةلا

 :على وتشتمل
 

 .أهمٌة الموضوع :أوال 

 .اختٌار الموضوع بأسبا :اثانٌ   

 .الموضوع اهذ ًالدراسات السابقة ف :اثالث   

  .خطة البحث: ارابع   

 .البحث فً األصٌلة المراجع :خامسا 

 .الدراسة : المنهج الذي توخٌته فًاس  ساد 
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 المقدمة

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

                              
 
 ال إله إال هللا وحده ال أن ، وأشهد  همن فضل   ، ونسأله المزٌد  هحمد   حق  الحمد هلل   

 ر  الؽ   ، وقابد  النبٌٌن ، وإمام  ه، سٌد  المرسلٌنه ورسول  عبد   محمًدا ، وأشهد أن  شرٌك له

الحوض و ،المقام المحمود ، وصاحب  ى ٌوم الدٌنشفاعة العظمال ، وصاحب  جلٌنح  الم  

علٌه وعلى  ى هللا  ل  ، ص  هعنه وزر   ، وحط  له ذكره ه ورفع  له صدر   المورود، شرح هللا  

 . اا كثٌرً تسلٌمً   آله وصحبه وسلم

  :وبعد                                    

 :الموضوع أهمٌة: أوال

 ثوابًا وأكثرها وذكًرا، شرفًا وأعظمها قدًرا، العلوم أجل من النبوٌة السنة علوم فإن  

 .وأجًرا

 وذكرا، شرفًا الحدٌث علوم فهو أجل (الحدٌث علل) علم ونفعًا فابدة علومها وأجل   

 صحةً  الحدٌث درجة بٌان فً وأهمها وقدرا، منزلةً  وأرفعها وخطرا، فخًرا وأعظمها

 .وضعفًا

ؾ   أل  ن  قال اإلمام عبد الرحمن بن مهدي: "    ل ة   أ ع ر  ٌث   ع  د  ي ه و   ح  ن د  ب   ع  ً   أ ح  ن   إ ل   م 

ت ب   أ ن   ٌن   أ ك  ش ر  ٌثًا ع  د  ٌ س   ح  ي" ل  ن د  ع 
(1)

. 

(الحدٌث علم أنواع أجل   الحدٌث علل معرفة: )البؽدادي قال اإلمام الخطٌبو   
(2)

. 

                                                           

، والجةةةةةةامع ألخةةةةةةبلا الةةةةةةراوي وآداب السةةةةةةامع للخطٌةةةةةةب 112معرفةةةةةةة علةةةةةةوم الحةةةةةةدٌث للحةةةةةةاكم صةةةةةةـ ((1

 .2/235البؽدادي  

 .2/234  البؽدادي للخطٌب السامع وآداب الراوي ألخبلا الجامع (2)
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 المقدمة

 قال حتى ،!الحدٌث علماء من كثٌر على خفً فن "وهو: كثٌر اإلمام ابن وقال   

 الفن هذا تحقٌق إلى ٌهتدي وإنما ،(الجاهل عند كهانة بهذا معرفتنا: )حفاظهم بعض

 ٌمٌز كما ومستقٌمه، ومعوجه وسقٌمه، صحٌحه بٌن ٌمٌزون منهم، النقاد الجهابذة

 ٌتمارى ال فكما والفلوس، والدنانٌر والزٌوؾ، الجٌاد بٌن بصناعته البصٌر الصٌرفً

 مراتب بحسب ٌقؾ، من ومنهم ٌظن، من ومنهم ذكرناه، بما ذاك ٌقطع كذلك هذا،

  الرسول عبارة حبلوة وذوقهم الحدٌث، طرا على واطبلعهم وحذقهم علومهم

الناس" ألفاظ من ؼٌرها ٌشبهها ال التً
(1)

. 

 ٌقوم وال مسلكاً، وأدقها الحدٌث أنواع أؼمض الفن "وهذا: حجر اإلمام ابن وقال   

ً  تعالى هللا منحه من إال به  الرواة لمراتب وإدراًكا حاوًٌا، واطبلًعا ؼاًٌضا فهما

 المرجع وإلٌهم وحذاقهم، الشأن هذا أبمة أفراد إال فٌه ٌتكلم لم ولهذا ثاقبة، ومعرفة

 ؼٌرهم دون ؼوامضه على واالطبلع ذلك، معرفة من فٌهم هللا جعل لما ذلك، فً

ذلك" ٌمارس لم ممن
(2)

 العلل انتفاء وسبلمته الحدٌث صحة شروط من ألن وذلك .

 إال ٌ دركها فبل منها الخفً أما أحد، كل ٌدركها البٌنة الظاهرة فالقوادح فٌه، القادحة

الحفظ  فً وإتقانًا الفهم فً قوٌة ملكة هللا آتاه من
(3)

 . 

 لنا وٌنشرون ٌحققون الباحثون ٌزال وال وحدٌثا؛ قدٌما العلم أهل به اعتنى وقد   

 وأحمد المدٌنً، بن كعلً العظام األبمة أولبك لنا دونها التً العظٌمة الثروة

 ألهمٌة الإ ذلك وما وؼٌرهم، والدارقطنً، ،حاتم أبً وابن والترمذي، والبخاري،

 الفن. هذا

ومن هؤالء األعبلم الحافظ ابن حجر فهو من كبار أبمة علم الحدٌث والجرح     

والتعدٌل والعلل، وكتبه شاهدة على براعته فً معرفة الصحٌح والمعل والجرح 

والتعدٌل ومنهجه القابم على التأصٌل؛ لذلك أحببت أن أخدم المكتبة الحدٌثٌة بجمع 

                                                           

 .64كثٌر صـ  البن الحدٌث، علوم اختصار (1)

 .2/111النكت على  كتاب ابن الصبلح البن حجر  ((2

 .44صـ   فحلال ٌاسٌن الفقهاء، ماهر اختبلؾ فً حدٌثال علل أثر  (3)
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 المقدمة

رحمه -ب تهذٌب التهذٌب للحافظ ابن حجر األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً كتا

 -هللا

ومما ال شك فٌه أن البحث فً الحدٌث المنكر هو بحث فً نوع من أنواع الحدٌث 

من رواٌة الحدٌث المنكر  -على اختبلفهم  -الضعٌؾ، ومن هنا وجدنا تحذٌر األبمة 

 ونٌنكر ما ودعوا ٌعرفون بما الناس علً رضً هللا عنه أنه قال: "حدثوا قال

ورسوله" هللا بذ  ك  ٌ   أن أتحبون
(1)

. 

 المنكر رواٌة عن عنه هللا رضً علً اإلمام زجر فقدقال اإلمام الذهبً معلقا: "   

 األشٌاء الواهٌة بث عن الكؾ فً كبٌر أصل وهذا بالمشهور التحدٌث علً وحث

"والرقابق والعقابد الفضابل فً األحادٌث من والمنكرة
(2)

. 

  

 :اختٌار الموضوع بأسباثانٌ ا: 

فٌما  هاٌمكن تلخٌص  مما سبق من أهمٌة الموضوع فإن أسباب اختٌاري للموضوع   

 ٌلً:

ا تعلقه بمباحث مهمة فً علم العلل مثل التفرد والمخالفة مما ٌزٌد القارئ اطبلعً  -1  

 فٌه.

إن مصطلح المنكر من أكثر المصطلحات شٌوًعا واستخداًما فً أحكام  -2  

 المحدثٌن.

كون كتاب تهذٌب التهذٌب للحافظ ابن حجر من المصادر الهامة فً ترجمة  -3  

 رجال الكتب الستة.

                                                           

، أخرجةةةةةةه البخةةةةةةاري فةةةةةةً الصةةةةةةحٌح: كتةةةةةةاب العلةةةةةةم، بةةةةةةاب  (1) م  ًمةةةةةةا د ون  ق ةةةةةةو  ل م  ق و  ِ  ب ةةةةةةالع  ةةةةةة ةةةةةةن  خ  م 

وا م  ٌ ة  أ ن  ال  ٌ ف ه  اه   .1/31/121 ك ر 

 .16-1/15تذكرة الحفاظ  للذهبً  (2)
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 أهمٌة الكتاب لجبللة مؤلفه ومكانته العلمٌة وتمكنه من الصنعة الحدٌثٌة. -4  

استشرت الكثٌر من أساتذتً ومشاٌخً فأرشدونً إلى أهمٌة هذا الموضوع  -5  

، فاستعنت باهلل أن أمضً قدما فً الكتابة فً هذا له واحتٌاج المكتبة الحدٌثٌة

 قلة مع هللا فً ثقتً ولكن ،الموضوع هذا فً أكتب ألن أهبًل  أكن لم وإن ،الموضوع

 فشمرت واإلحجام، ،التوانً رفض على وجرأتنً ،االقتحام على حملتنً بضاعتً

 .معٌن خٌر فإنه باهلل واستعنت الجد ساا عن

 اجتهاده علٌه ٌجنً ما فؤول     للفتى هللا من عون ٌكن لم إذا

    

 :ثانثا: انذراساخ انساتقح فً ٌذا انمُضُع

لم أجد حسب علمً بحثا مستقبل عن األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً كتاب    

تهذٌب التهذٌب، ولكن وجدت بعض الدراسات التً اعتنت ببٌان األحادٌث المنكرة 

 فً بعض الكتب ومنها:

، للدكتور/عبد العزٌز بن عبد هللا ث المنكر فً سنن اإلمام أبً داودمفهوم الحدٌ -

(، ربٌع اآلخر 55الهلٌل، بحث نشر بمجلة جامعة اإلمام دمحم بن سعود، العدد )

 هـ. 1426

 األحادٌث التً حكم علٌها اإلمام النسابً بالنكارة فً سننه الصؽرى، جمع ودراسة -

ي، بحث نشر بمجلة جامعة اإلمام دمحم بن سعود، العدد د/ حمد بن أبراهٌم الشتو

 هـ1435الثانً عشر رجب 

الحدٌث المنكر وداللته عند اإلمام الترمذي، د/ دمحم بن تركً التركً، نشرته دار  -

 هـ1435العاصمة بالرٌاض 
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الحدٌث المنكر عند نقاد الحدٌث دراسة نظرٌة تطبٌقٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة أم  -

 للباحث/عبد الرحمن بن نوٌفع السلمً   القرى،

الحدٌث المنكر دراسة نظرٌة تطبٌقٌة فً كتاب علل الحدٌث البن أبً حاتم، د/عبد  -

 هـ1433ر النوادر، الطبعة األولى السبلم أبو سمحة، طبعة دا

تعرٌؾ الحافظ ابن حجر للحدٌث المنكر فً ضوء التطبٌقات العلمٌة لؤلبمة  -

/ متعب بن خلؾ بن متعب السلمً، بحث نشر بمجلة جامعة المتقدمٌن، للدكتور

أبرٌل  -هـ1433، العدد السابع جمادى اآلخرة واألنظمةالطابؾ، كلٌة الشرٌعة 

 م  2512

 أنكرها التً األحادٌث على تطبٌقٌة دراسة المنكر الحدٌث فً البخاري اإلمام منهج -

، بحث نشرته الجوابره باسم فٌصل، د/الكبٌر الترمذي وعلل توارٌخه فً البخاري

 1 العدد - 13 المجلد (واإلدارٌة اإلنسانٌة العلوم) فٌصل الملك لجامعة العلمٌة المجلة

 ـه1433  - م2512 -

خآصة كتابه  الدراسات السابقة المتعلقة بالحافظ ابن حجر ومإلفاته

  :"تهذٌب التهذٌب"

وهً  ،اإلصابة كتاب فً وموارده ومنهجه مصنفاته ودراسة العسقبلنً حجر ابن -

 ،المنعم عبد محمود شاكر /للدكتور ،بؽداد بجامعة اآلداب كلٌة فً دكتوراه رسالة

  بعده. جاء من منها ستفادا سعةمو رسالة وهً

 الستار عبد /األستاذ الحدٌث، فً المؤمنٌن أمٌر العسقبلنً حجر ابن الحافظ - 

  .هـ1412 سنة القلم بدار طبع الشٌخ،

 رسالة البخاري، صحٌح شرح الباري فتح كتابه فً حجر ابن الحافظ منهج -

 أحمد سٌد/ الدكتور فضٌلة إشراؾ الشوادفً، منصور أحمد جمٌل/ للدكتور دكتوراه،

 . هللا رحمه المسٌر رمضان
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 العجمً، وسٌمة: إعداد الباري، فتح فً متقدمٌه على حجر ابن الحافظ استدراكات - 

 هـ1426 سعود بن دمحم الملك جامعة ماجستٌر رسالة

. الدٌن عز كمال دمحم /للدكتور ،العسقبلنً حجر البن التارٌخً والمنهج التارٌخ -

 ".العمر بأنباء الؽمر أنباء" كتابه فً حجر ابن منهج عن هذه ودراسته

 شهادة به نال القزقً سعٌد للدكتور ،وتحقٌق دراسة" حجر البن التعلٌق تؽلٌق" -

 .م1325 عام بالقاهرة الدٌن أصول كلٌة فً الدكتوراه

 رسالة وهً" الباري فتح فً العسقبلنً حجر ابن الحافظ عند النحوي البحث" -

 عام بؽداد جامعة، اآلداب كلٌة ،الخفاجً هاشم الدٌن عبلء دكتور/لل دكتوراه

  .م1333

منهج الحافظ ابن حجر فً العقٌدة من خبلل كتابه فتح الباري، رسالة علمٌة  -

 للباحث/ دمحم إسحاا كندو، طبعت بمكتبة الرشد بالرٌاض. 

 كتابً خبلل من تعالى هللا رحمهما حزم ابن ماماإل على حجر ابن الحافظ تعقبات -

، بحث نشر حسن دمحم مرسًد/، ودراسة جمع: التهذٌب وتقرٌب التهذٌب تهذٌب

 23 دد:ع 3، جزء:مصر -(  األزهر جامعة)  بأسٌوط العربٌة اللؽة كلٌة مجلةب

 هـ2515 نوفمبر

تعقبات الحافظ ابن حجر على ابن الجوزي فً الرواة من خبلل كتاله "تهذٌب  -

 بكلٌة وعلومه الحدٌث مدرس/ د. دمحم عبد الودود دمحم، إعداد، ودراسة جمعالتهذٌب" 

، بحث نشر بمجلة كلٌة البنات اإلسبلمٌة، جامعة األزهر فرع بأسٌوط الدٌن أصول

 م 2516أسٌوط ، العدد الخامس عشر 
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 :ثحثان خطحراتعًا: 

 .ارسَفٍ تمحَخا تاتٍهََتمٍٍذ  قذمحم إنىانخطح  ىقسمَت

 فتشتمل على: انمقذمح أما

 . أهمٌة الموضوع أوال:

 . اختٌار الموضوع بأسبا ا:ثانٌ  

  . الموضوع اهذ ًالدراسات السابقة ف ثالث ا:

 .خطة البحث ا:رابع  

 المراجع األصٌلة للبحث ا:خامس  

 منهج البحثسادس ا: 

 بإٌجاز فٌشتمل على التعرٌؾ بالحافظ ابن حجر وكتابه تهذٌب التهذٌب أما التمهٌد

 حثان:وفٌه مب

 المبحث األول: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر وتشتمل على المطالب التالٌة: 

 .وشهرته ولقبه وكنٌته ونسبته ونسبه اسمه: األول المطلب

 .ونشأته مولده: الثانً المطلب

 .وتعلمه تعلٌمه: الثالث المطلب

 .شٌوخه: الرابع المطلب

 .تبلمٌذه: الخامس المطلب

 .العلمٌة رحبلته: السادس المطلب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .العلمٌة مؤلفاته: السابع المطلب

 .وثناء العلماء علٌه العلمٌة منزلته: الثامن المطلب

 .الفقهً ومذهبه عقٌدته: التاسع المطلب

 .وفاته: المطلب العاشر

 :التالٌة المطالب وفٌه المبحث الثانً:  التعرٌف بكتاب تهذٌب التهذٌب بإٌجاز

 .مؤلفه إلى نسبتهوصحة  الكتاب اسم:  األول المطلب

 .الكتاب موضوع: الثانً المطلب

 .الكتاب  فً المؤلؾ مصادر: الثالث المطلب

 . كتابه فً المؤلؾ منهج :المطلب الرابع

 .الكتاب مٌزات: الخامس المطلب

 .   فٌه المؤلؾ على أخذت التً المؤاخذات أهم: السادس المطلب

انحذٌث انمىكز َأوُاعً َعالقتً تغٍزي مه مثاحث االصطالح  -األَل: ثابان

  :فًٍ فصالنَ

 َفًٍ مثحثان: انمىكز انحذٌث تعزٌفاألَل:   فصمان

 انمثحث األَل: تعزٌف انحذٌث انمىكز نغح

 انمثحث انثاوً: تعزٌف انحذٌث انمىكز اصطالحا َفًٍ مطهثان: 

  المطلب األول: تعرٌؾ المنكر قبل ابن الصبلح

 المطلب الثانً: تعرٌؾ المنكر عند ابن الصبلح وموقؾ من جاء بعده منه 
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انمىكز َعالقتً تغٍزي مه مثاحث االصطالح َفًٍ  انحذٌث أوُاع: انفصم انثاوً

 مثاحث:

 انمثحث األَل: أوُاع انحذٌث انمىكز َفًٍ مطهثان:

 المنكر باعتبار السندالمطلب األول: 

 المتنالمطلب الثانً: المنكر باعتبار 

انمثحث انثاوً: عالقح انحذٌث انمىكز تغٍزي مه مثاحث االصطالح َفًٍ ثالثح 

 مطانة:

 المطلب األول: عبلفة المنكر بالشاذ

 المطلب الثانً: عبلقة المنكر بالؽرٌب والفرد

  المطلب الثالث: عبلقة المنكر بالمعروؾ والمحفوظ

 أرتعح مطانة:انمثحث انثانث: األنفاظ انمصزحح تانىكارج َفًٍ 

 المطلب األول: قولهم: منكر الحدٌث

 المطلب الثانً: قولهم: حدٌثه منكر أو أحادٌثه مناكٌر

 المطلب الثالث: قولهم: عامة أحادٌثه مناكٌر

  المطلب الرابع: قولهم: صاحب مناكٌر

األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً كتاب تهذٌب التهذٌب   :وًانثانثاب ا

أول ترجمة  جمٌع وتخرٌٌج ودراسة نقدٌة، من: للحافظ ابن حجر

 .اإلفرٌقً،  إلى: آخر الكتاب أنعم بن زٌاد بن عبدالرحمن

  :انخاتمح
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من ثناٌا البحث كما أذكر أهم التوصٌات أذكر أهم النتابج التً توصلت إلٌها  وفٌها

 .البحثالتً ٌتطلبها 

 .وبعد الخاتمة ذكرت  ثبتًا بالمصادر والمراجع

 :َانكشافاخ انفٍارس

 حسب ترتٌبها فً المصحؾ الشرٌؾ . فهرس اآلٌات القرآنٌة -1

 واآلثار على حروؾ المعجم . النبوٌة حادٌثفهرس األ -2

 المترجم لهم فً ثناٌا البحث على حروؾ المعجم . فهرس األعبلم -3

 فهرس الصحابة المترجم لهم فً ثناٌا البحث على حروؾ المعجم -4

 فهرس الرواة المترجم لهم فً ثناٌا البحث على حروؾ المعجم.  -5

 .، والعلمٌة حسب ورودها فً البحثفهرس الفوابد الحدٌثٌة -6

  .فهرس الموضوعات -1
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 خامسا: انمزاجع األصٍهح فً انثحث:

،  عتمدت على المصدر األقدم فاألقدمفارجعت فً هذا البحث إلى المراجع األصٌلة، 

على كتبهم التً دونوها، أو هً  -رحمهم هللا تعالى  -وحرصت فً نفل أقوال األبمة 

من إمبلبهم على أصحابهم، واعتنٌت عند االستشهاد بكبلم العلماء بنقل نصوصهم 

 وفً ذلك فوابد جمة ومنها: ،بألفاظها ؼالبا دون التعبٌر عنها

 ؼة أسلوبهم.وببلاالستفادة من حسن بٌانهم، وفصاحة ألفاظهم،  -

ما نرى إلى كل خٌر فً العلم وفً وقع كبلمهم فً النفوس وال ؼرو، فقد سبقونا فٌ -

 .    العمل

ترجمت له مثل  ة التًجر رجعت إلى المصادر األصٌلفً ترجمة الحافظ ابن حو

 ترجمة تلمٌذه السخاوي فً الجواهر والدرر.

وفً تخرٌج األحادٌث رجعت إلى كتب السنن والمسانٌد والمعاجم، واستعنت فً 

الكشؾ عن علل األحادٌث بكتب األوابل مثل: العلل البن المدٌنً، والعلل البن أبً 

 حاتم، والعلل للدارقطنً. 
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  :انذراسح فً تُخٍتً انذي انمىٍجسادسا: 

تهذٌب التهذٌب" من والتحلٌلً لكتاب " ،منهجً فً هذا البحث هو المنهج االستقرابً

 خبلل جمع األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً هذا الكتاب وهذا استلزم منً:

 اإلفرٌقً أ ن ع م بن زٌاد بن الرحمن عبد ترجمة  جرد كتاب تهذٌب التهذٌب من أول: -

وقمت بتخرٌجها ، ، واستخراج األحادٌث التً حكم علٌها بالنكارةالكتاب آخر: إلى

   -ودراسة أسانٌدها وفق المنهج اآلتً:

رقمت األحادٌث ترقٌما تسلسلٌا حسب ورودها فً كتاب تهذٌب التهذٌب للحافظ  -أ

؛ وذلك  الهند النظامٌة، المعارؾ دابرة طبعة، معتمدا على  -رحمه هللا-ابن حجر 

 .، وكثرة عزو الباحثٌن إلٌهالتوفرها لدى الباحثٌن

 وفقًا الصفحة أعلى فً  م الحافظ ابن حجر الدال على نكارة الحدٌثنقلت كبل -ب

ً   بٌن واألثر الحدٌث نِ جاعبًل  ،اإلمبلء لقواعد ت  ا التنصٌِ عبلم   بتشكٌله، مهتمًّ

 مستعٌنًا الصواب على أقمته ما، بسبب   تحرٌؾ أو تصحٌؾ، هناك كان فإذا

 المطهرة السنة دواوٌن من األصلٌة المراجع على معتمًدا أو األخرى، بالرواٌات

 األشخاِ وأسماء الؽرٌبة، الكلمات ضبط أًٌضا حاولت كما الحدٌث، لتخرٌج

 .أحٌانًا وبالحروؾ بالشكل، ضبط إلى تحتاج التً والبلدان

 خرجت األحادٌث الواردة فً البحث من مصادرها مقدما أصحاب الكتب الستة، -جـ

 به، أبدأ فإنً قبله المصنفٌن أحد طرٌق من الستة الكتب أصحاب أحد أخرجه وإن

 .وهكذا الرزاا، عبد بمصنؾ أبدأ فإنً الرزاا عبد طرٌق من داود أبو أخرجه فإن

 ترتٌب مع - وجد إن - الحدٌث ورقم والصفحة والجزء والباب بالكتاب مقرونًا

 متن فروا على والتنبٌه فاألقل، األتم المتابعة بحسب الذكر فً التخرٌج مصادر

فإن تساوت المتابعة رتبت المصادر على حسب سنة  التخرٌج، مصادر فً الحدٌث

 عمل هو ـ  فالناقصة التامة المتابعة حسب: أي ـ الطرٌقة بهذه والتخرٌجالوفاة. 
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 جمٌع فً كالبٌهقً تبعهم من ثم وؼٌرهما، ومسلم، كالبخاري، المتقدمٌن األبمة

 نصب": كتابه فً الزٌلعً والحافظ ، "الكمال تهذٌب" فً المزي الحافظ ثم مصنفاته،

 فً األفكار نتابج"و ،"الحبٌر التلخٌِ"و ،"الفتح" فً حجر ابن والحافظ ،"الراٌة

  .وؼٌرها "األذكار أحادٌث تخرٌج

جٌه أقوال التخرٌج عقب أذكر -د  والحاكم، والبزار، كالترمذي، ـ، وجدت إن ـ مخر  

 .وؼٌرهم

 أو والوقؾ كالرفع رواته بعض على اختبلؾ من الحدٌث طرا فً ٌوجد ما -هـ

  .الخبلؾ أوجه بحسب الحدٌث تخرٌج أقسم فإنً واالتصال اإلرسال

، فإنً أدرس  إسناده تفصٌبًل من سانٌد للمصدر المبدوء به التخرٌجدراسة األ - و

حٌث تمٌٌز كل   راو فً اإلسناد باسمه ونسبه وؼٌر ذلك وببعض تبلمٌذه وشٌوخه، 

من أصحاب الكتب الستة كما جاء فً "التقرٌب" للحافظ ابن ورموز من أخرج له 

  حجر، وهً كاآلتً:

فً صحٌحه )خ(، فإن كان حدٌثه عنده معلقا )خت(، وفً األدب المفرد   البخاري 

 .)بخ(، وفً خلق أفعال العباد )عخ(، وفً جزء القراءة )ر(، وفً رفع الٌدٌن )ي(

 (.مق)ولمقدمة صحٌحه ، لمسلم )م(و

داود )د(، وفً المراسٌل له )مد(، وفً فضابل األنصار )صد(، وفً الناسخ وألبً 

 .)خد(، وفً القدر )قد(، وفً التفرد )ؾ(، وفً المسابل )ل(، وفً مسند مالك )كد(

 .وللترمذي )ت(، وفً الشمابل له )تم(

عمل الٌوم  وفً، وللنسابً )س(، وفً مسند علً له )عس(، وفً مسند مالك )كن(

 .سً(، وفً خصابِ علً )ِ(واللٌلة )

 .والبن ماجه )ا(، وفً التفسٌر له )فق(
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 المقدمة

 ( فهً لهم سوى الشٌخٌن.4، وأما عبلمة ))ع( وللستة

ثم بٌان خبلصة حاله جرًحا أو تعدٌبًل من خبلل مجموع األقوال فٌه وما ٌوجد له من 

تعدٌل فعلً، وبٌان ما ٌوصؾ به الراوي من إرسال
(1)

أو تدلٌس 
(2)

، فإن كان  

، وإن كان متفقًا على تضعٌفه دٌله، فإنً أذكر أقوال المعدلٌنالراوي متفقًا على تع

، وإن كان مختلفًا فٌه فأذكر أقوال الموثقٌن، وأقوال وال المجرحٌنفإنً أذكر أق

، ثم أذكر مصادر ترجمته مرتبا لها على حسب وفاة المجرحٌن ثم أذكر خبلصة حاله

 .المؤلفٌن

 الذي السابق الموضع إلى أحٌل ترجمته، تقدمت وقد اإلسناد، فً راو   ررتك إذا -ز

 من فٌه تقدم الذي الحدٌث ورقم حاله، وخبلصة اسمه، ذاكًرا الترجمة، تفصٌل فٌه

 .قبل

 الحكم على الحدٌث:  -ح

بما أفادته الدراسة من صحة أو ؼٌرها ثم  اإلسنادبعد دراسة اإلسناد أحكم على  -

 اإلسناد كان إن: منها ، وقه المتعددة طبقًا للقواعدواهده وطرالمتن وفقًا لشلحكم على ا

ه   من  علٌه أحكم علة وال شذوذ فٌه ولٌس ثقات، ورواته متصبًل، الراجح وجه 

 .بالصحة

 ،"به بأس ال" أو ،"صدوا" كـ الضبط خفة ٌفٌد بما وصؾ راو   اإلسناد فً كان وإن ـ

 بالح سن، علٌه أحكم ذلك ونحو "الحدٌث مقارب" أو ،"الحدٌث حسن" أو" وسط" وأ

 .فبلن لحال حسن؛ إسناده: فأقول
                                                           

ن  بعد التابعً. (1  ( الحدٌث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده م 

  .22ٌنظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر البن حجر صـ 

 وهو اختبلط الظبلم بالنور.  -بالتحرٌك  -( التدلٌس: مأخوذ من الد ل س (2

لقسةةةةم ا قةةةةال ابةةةةن حجةةةةر: وكأنةةةةه أظلةةةةم أمةةةةره علةةةةى النةةةةاظر لتؽطٌةةةةة وجةةةةه الصةةةةواب فٌةةةةه. وهةةةةو قسةةةةمان: 

األول: تةةةةةدلٌس اإلسةةةةةناد: أن ٌةةةةةروي عمةةةةةن لقٌةةةةةه مةةةةةا لةةةةةم ٌسةةةةةمع منةةةةةه، موهًمةةةةةا أنةةةةةه سةةةةةمعه منةةةةةه. القسةةةةةم 

 . ؾ  ا ال  ٌ ع ر  ف ه  ب م  ن ٌ  ه  أ و  ٌ ن س ب ه  أ و  ٌ ص  ه  أ و  ٌ ك  ٌ خ  ً  ش    الثانً: تدلٌس الشٌوخ: أ ن  ٌ س م  

 .1/256، وتدرٌب الراوي 25ٌنظر: نزهة النظر: صـ 
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 المقدمة

 مرتبة   أدنى فً أو ، "مجهول" أنه ٌفٌد  بما وصؾ راو   اإلسناد فً كان وإذا  ـ

ؾ إذا كما ونحوها، ،"صوٌلح"و ،"الحدٌث صالح"و ،"شٌخ" مثل للتعدٌل ص   أًٌضا و 

ل ٌ  ن الجرح مراتب بأسهل  ونحو ضعؾ، فٌه أو بذاك، لٌس أو ضعٌؾ، أو الحدٌث، ك 

  . بالضعؾ علٌه أحكم ذلك،

ؾ   إذا أما - ص   أو ،"متروك" كـ الشدٌد الجرح أوصاؾ من بوصؾ الراوي و 

 ،"الخطأ فاحش" أو ،"بالكذب متهم" أو ،"جدًّا واه  " أو ،"واه  " أو ،"الحدٌث متروك"

 ضعٌؾ اإلسناد بهذا الحدٌث: فأقول الضعؾ، بشدة اإلسناد هذا على أحكم ذلك، ونحو

 .فبلن لحال جدًّا

ما ٌوجد له من متابعة أو شاهد ما ٌرقٌه إلى اذكر  مباشرة، سناداإل على الحكم بعد -

، بل أحكم علٌه إجماال، وأحٌانا ناد الشاهدالصحة أو الحسن، وال أطٌل فً دراسة إس

  .احتاج لدراسته تفصٌبًل 

 وكتب الؽرٌب كتب إلى بالرجوع وذلك الؽرٌبة األلفاظ من ٌوضح لم ما توضٌح -6

 . اللؽة

إذا كان النِ واضًحا ال لبس فٌه وال ؼموض، وال تساؤل أو استشكال، لم أعلق  -1

. ؾ  ؾ  ال ٌ ع ر  ع ر   علٌه؛ ألنه كما قالوا: توضٌح الواضحات ٌسبب مشكبلت، والم 

أذكر أقوال أهل العلم فً المسألة إذا كان فً الحدٌث داللة على مسألة فقهٌة فإنً  -2

 مستعٌنا بكتب المذاهب الفقهٌة.

 الكتب إلى بالرجوع المشهورة ؼٌر والبلدان واألماكن واألنساب باألعبلم عرفت -3

  .ذلك فً المتخصصة

 بذكرها مكتفٌا األول الموضع فً علٌها اعتمدت التً المصادر طبعات أذكر ال -15

 .الحواشً تثقل ال حتى والمراجع المصادر فهرس فً
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 المقدمة

 التوصٌات ذكر مع إلٌها، توصلت التً النتابج أهم بذكر الدراسة ختمت -11

 والكشافات والفهارس

  :هذا وفى الختام أقول   

ـقــه  ــا ج  ـمضى          وإن  بها لمن م   ساجبًل م   لست    امـضـل أو  ـد الم 

الحدٌث الفرقة المنصورة أهل    ـرة          ـم  بٌن ز   ل  ـأحببت  أن أدخ  
(1)

 

ِ   ً  وهللا  أسأل  أن ٌرزقن      ٌ  والقبول   اإلخبل وأن ، علٌنا بالكرم والتوفٌق ن  م  ، وأن 

، لـهفٌه بجهد وأصلح زل   ، وأن ٌنفع بهذا العمل كل من ساهمٌعفو  عن الزلل والتقصٌر

ع ل  ه، ل  ل  خ   وسد   ٌم   هللا   ىو  ٌ ه   اعتمادي ال ك ر  إ ل  ً   واستنادي، تفوٌضً و  نعم هللا حسب  و 

ٌل، ك  ال   حول ال   ال و  ة و  ٌز ب اّلل   إ ال   ق و  ٌم ال ع ز  ك   والحمد هلل أواًل وآخًرا وظاهًرا .ال ح 

داوباطنً  ، وأصحابه، وأتباعه ، وعلى آله، وصلى هللا وسلم وبارك على نبٌنا محم 

 .تابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌنوأحبابه وال

    

  

                                                           

 فةةةةً الؽلةةةةل شةةةةافٌة نظةةةةمن البٌتةةةةان مةةةةن نظةةةةم الشةةةةٌخ / دمحم بةةةةن علةةةةً بةةةةن آدم اإلثٌةةةةوبً، ٌنظةةةةر: هةةةةذا (1)

 3صـ العلل ألفٌة

 



     
 
 

 

 

 
  

 
 

 

 تمهٌد  

التعرٌف بالحافظ ابن حجر وكتابه 

 تهذٌب التهذٌب

 :مبحثانوفٌه 

 ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر :األول لمبحثا

التعرٌف بكتاب تهذٌب التهذٌب  :نًالثا المبحث

 بإٌجاز.
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 :لاألو  المبحث 

 حجر ابن للحافظ موجزة ترجمة

 :وفٌه مطالب 

 .وشهرته ولقبه وكنٌته ونسبته ونسبه اسمه: األول المطلب

 .ونشؤته مولده: الثانً المطلب

 .وتعلمه تعلٌمه: الثالث المطلب

 .شٌوخه: الرابع المطلب

 .تالمٌذه: الخامس المطلب

 .العلمٌة رحالته: السادس المطلب

 .العلمٌة مإلفاته: السابع المطلب

 .منزلته العلمٌة وثناء العلماء علٌه :الثامن المطلب

 .الفقهً ومذهبه عقٌدته: التاسع المطلب

 .وفاته: العاشر المطلب
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 دراسة عن المإلف والكتاب
 
 

 
 

 
 

 وشهرته اسمه ونسبه ونسبته وكنٌته ولقبه المطلب األول:
(1)
:  

 حجر بن أحمد بن محمود بن علً بن دمحم بن دمحم بن علً بن أحمداإلمام  هو  

 المذهب، الشافعً والوفاة، والمنشأ المولد المصري األصل، العسقبلنً الكنانً

الدار القاهري
(2)

.  

 :نسبته

األصل كنانً أنه حجر ابن خط عن السخاوي نقل فقد :الكنانً  
(3)

. 

فلسطٌن من الشام بساحل مدٌنة وهً ،"عسقبلن" إلى نسبة :العسقالنً  
(4)

. 

                                                           

-62( ٌنظةةةةةر فةةةةةً مصةةةةةادر ترجمتةةةةةه مةةةةةا ٌلةةةةةً: رفةةةةةع اإلصةةةةةر عةةةةةن قضةةةةةاة مصةةةةةر البةةةةةن حجةةةةةر صةةةةةـ1)

ر، وذٌةةةةةةل التقٌٌةةةةةةد فةةةةةةً رواة السةةةةةةنن ، والةةةةةةدرر الكامنةةةةةةة فةةةةةةً أعٌةةةةةةان المابةةةةةةة الثامنةةةةةةة البةةةةةةن حجةةةةةة64

-1/211، ولحةةةةةةظ األلحةةةةةةةاظ  بةةةةةةةذٌل طبقةةةةةةات الحفةةةةةةةاظ البةةةةةةن فهةةةةةةةد المكةةةةةةةً 1/352للفاسةةةةةةةً المسةةةةةةانٌد و

، والجةةةةةةواهر 15/533 بةةةةةةردي تؽةةةةةةري بةةةةةةنال والقةةةةةةاهرة مصةةةةةةر ملةةةةةةوك فةةةةةةً الزاهةةةةةةرة النجةةةةةةوم، و216

 التاسةةةةةع القةةةةةرن ألهةةةةةلللسةةةةةخاوي، والضةةةةةوء البلمةةةةةع   حجةةةةةر ابةةةةةن اإلسةةةةةبلم شةةةةةٌخ ترجمةةةةةة فةةةةةًوالةةةةةدرر 

، ونظةةةةةةةم العقبةةةةةةةان فةةةةةةً أعٌةةةةةةةان األعٌةةةةةةةان 1/552طً ، وطبقةةةةةةةات الحفةةةةةةةاظ للسةةةةةةٌو45 -2/36للسةةةةةةخاوي 

، وشةةةةةةذرات 5/215، ونٌةةةةةةل األمةةةةةةل فةةةةةةً ذٌةةةةةةل الةةةةةةدول لةةةةةةزٌن الةةةةةةدٌن الملطةةةةةةً 53-45للسةةةةةةٌوطً صةةةةةةـ

 لمنةةةةةةةاويل حجةةةةةةةر ابةةةةةةةن نخبةةةةةةةة شةةةةةةةرح فةةةةةةةً والةةةةةةةدرر الٌواقٌةةةةةةةت، و15-1/14الةةةةةةةذهب البةةةةةةةن العمةةةةةةةاد 

 ، والتةةةةةةةةةاج المكلةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةواهر مةةةةةةةةة ثر32-1/21والبةةةةةةةةةدر الطةةةةةةةةةالع للشةةةةةةةةةوكانً  ، 123-146ِ،

، والرسةةةةةةةالة 1/112، واألعةةةةةةةبلم للزركلةةةةةةةً 354الطةةةةةةةراز األول لصةةةةةةةدٌق حسةةةةةةةن خةةةةةةةان القنةةةةةةةوجً صةةةةةةةـ

، ومعجةةةةةةةةةم المةةةةةةةةةؤلفٌن لعمةةةةةةةةةر 1/122، وهدٌةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةارفٌن للبؽةةةةةةةةةدادي 1/152المسةةةةةةةةةتطرفة للكتةةةةةةةةةانً 

، ومعجةةةةةةم أعةةةةةةبلم 153، وطبقةةةةةةات النسةةةةةةابٌن لبكةةةةةةر بةةةةةةن عبةةةةةةد هللا أبةةةةةةً زٌةةةةةةد صةةةةةةـ2/21رضةةةةةةا كحالةةةةةةة 

، ومعجةةةةةم المفسةةةةةرٌن مةةةةةن صةةةةةدر اإلسةةةةةبلم وحتةةةةةى 14د درنٌقةةةةةة صةةةةةـشةةةةةعراء المةةةةةدح النبةةةةةوي لةةةةةدمحم أحمةةةةة

 .1/51العصر الحاضر لعادل نوٌهض 

  .1/151والجواهر والدرر للسخاوي   ،63-62 صـ مصر قضاة عن اإلصر رفع ((2

 مةةةةةةةةن مضةةةةةةةةر مةةةةةةةةن بطةةةةةةةةن: كنانةةةةةةةةة قبٌلةةةةةةةةة، و3/234، واألنسةةةةةةةةاب 1/153الجةةةةةةةةواهر والةةةةةةةةدرر  ((3

 .366 ِ األرب نهاٌة: انظر. الٌمن فً وهم القحطانٌة،

 سةةةةةاحل علةةةةةً فلسةةةةةطٌن أعمةةةةةال مةةةةةن نةةةةةون، وآخةةةةةره قةةةةةاؾ ثةةةةةم ثانٌةةةةةه وسةةةةةكون أولةةةةةه بفةةةةةتح: عسةةةةةقبلن (4)

 ٌةةةةةد علةةةةةً ـهةةةةة 23 سةةةةةنة المسةةةةةلمون فتحهةةةةةا الكنعةةةةةانٌون بناهةةةةةا قدٌمةةةةةة بلةةةةةدة ؼةةةةةزة، مدٌنةةةةةة شةةةةةمال البحةةةةةر

 ثةةةةةةم تعةةةةةةالً، هللا لعةةةةةةنهم اإلفةةةةةةرنج علٌهةةةةةةا اسةةةةةةتولً الخةةةةةةامس القةةةةةةرن وفةةةةةةً ،رضةةةةةةً هللا عنهمةةةةةةا معاوٌةةةةةةة

 .قلعتها وأخرب تعالً، هللا رحمهاألٌوبً  الدٌن صبلح السلطان فتحها

 .4/131 الظنون كشؾو ،1/153، والجواهر والدرر 122/ 4 البلدان معجمٌنظر: 

 حجر موجزة للحافظ ابن  ترجمةالمبحث األول: 
 م1441 - 1372 / هـ252 - 773
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 الكتاب و دراسة عن المإلف

 .  ذهب اإلمام دمحم بن إدرٌس الشافعًنسبة إلى م" "الشافعً: ٌضا  نسبته أ وٌقال فً  

 .ولده ونشأتهمكان م نسبة إلى مصر :"المصري"نسبته  وٌقال فً  

 . نسبة إلى القاهرة مكان داره ":قاهريال" نسبته فًوٌقال   

 كنٌته:

: قال كما أبوه، بها كناه قد وكان بها، اشتهر التً وهً ،"الفضل وأب: "كنٌته  

 ." الفضل أبو أحمد ولدي كنٌة: قال أنه عنه وأحفظ"

 وهو" جعفر أبا" نًك   كما ،"العباس أبا" المحلى بن والعبلء ،العراقً شٌخه وكناه 

شذوذ
(1)

 .  

 وٌبدو علٌه، وؼالبة لدٌه معتمدة كانت التً هً( الفضل أبً) بـ له أبٌه تكنٌة لكن  

ً  ألؾ إنه حتى إلٌه، محببة كانت أنها  الفضل أبو كنٌته بمن األحمد القصد" هماس كتابا

"أحمد واسمه
(2)

. 

 لقبه:

 إنما الدٌن، إلى باإلضافة التلقٌب إن: حجر ابن الحافظ وقال "الدٌن شهاب" لقب بـ  

الترك دولة أول فً حدث
(3)

.    

 ًضها ٌرجع إلى مكانته العلمٌة وتبحره فٌلقب بألقاب كثٌرة بع حافظ وكان ال  

 :نٌة مثلالعلوم الدٌ

 كان ومن كتبه، فً السخاوي اإلمام :مثل هتبلمذت بذلك وصفه وقد :"شٌخ اإلسالم" 

 . كالسٌوطً األبمة من بعده

 تبعمال على المعتبرٌن صنٌع من استقرئ من علً ٌطلق :اإلسبلم شٌخ ومصطلح

 أقوال على االطبلع فً والتبحر العلم بقواعد المعرفة مع ،ه ملسو هيلع هللا ىلصرسول وسنة هللا لكتاب

 والمنقول المعقول ومعرفة النصوِ، علً الحوادث تخرٌج من والتمكن العلماء،

ًالمرض الوضع على
(4)

. 

                                                           

 .1/152 الجواهر والدرر ((1

 .1/152المصدر السابق   ((2

 .1/153 السابق المصدر (3)

 .1/65المصدر السابق  (4)
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العلماء، حٌث إذا اطلق الحافظ دون تقٌٌد فالمراد ابن : وقد اشتهر به بٌن "الحافظ"و

 حجر.

 بط رقها، بصًٌرا  ّللا   رسول بسن ن عارفًا ٌكون أنوشرط الحافظ كما قال الخطٌب: 

 فٌه اختلفوا وما صحته، على المعرفة أهل   أجمع ما منها ٌحفظ ألسانٌدها، ممٌ ًزا

ن ق لته حال فً لبلجتهاد
(1)

. 

 :وقال الحافظ ابن حجر فً "النكت"

 :حافظا سموه الراوي فً اجتمعت إذا شروط المحدثٌن عرؾ فً  للحافظ"

 . الصحؾ من ال الرجال أفواه من واألخذ بالطلب الشهرة وهو -

 .ومراتبهم الرواة بطبقات والمعرفة -

 ٌستحضره ما ٌكون حتى السقٌم من الصحٌح وتمٌٌز والتعدٌل، بالتجرٌح والمعرفة -

 .المتون من الكثٌر استحضار مع ٌستحضره ال مما أكثر ذلك من

"حافظا سموه الراوي فً اجتمعت إذا الشروط فهذه
(2)

. 

  شهرته:

 أو اسم هو هل واخت ل ؾ راء، بعدها والجٌم المهملة الحاء بفتح حجر بابن اشتهر  

 .آبابه لبعض لقب هو وقٌل، نسبه فً األعلى ألحمد لقب هو: فقٌل لقب؟

 أحمد لوالد اسم هو بل: وقٌل نسبه، فً األعلى ألحمد لقب هو: "السخاوي قال  

"إلٌه المشار
(3)

 . 

قابس ٌسكنون كانوا قوم وهم حجر آل إلى نسبة إنه وقٌل  
(4)

،  

الذهب شذرات فً العماد ابنابن تؽري بردي، و ذلك رجح وقد  
(5)

. 

                                                           

 1/25المصدر السابق  (1)

 1/262النكت على  كتاب ابن الصبلح البن حجر  (2)

 1/21، والبدر الطالع 2/36،  والضوء البلمع 1/153الجواهر والدرر   (3)

 جعٌر وسفاقس، طرابلس بٌن قابس خلٌج علً تقع تونس، من الشرقً الجنوبً الجزء فً مدٌنة هً: قابس (4)

 .الرومان عهد إلً تارٌخها

  .2/232، وموسوعة المورد العربٌة 4/322 البلدان معجمٌنظر: 

 .15/253،  والنجوم الزاهرة 1/215ذرات الذهب ش، و2/32المنهل الصافً  (5) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

  
 23 

 
  

 الكتاب و دراسة عن المإلف

إن ما ذهب إلٌه محقق كتاب "إنباء الؽمر" فقال: "ورد الدكتور/ حسن حبشً،   

إذ لٌس فً سلسلة نسب  افً" لٌنطوي على خطأ تارٌخً ضخم؛صاحب "المنهل الص

ابن حجر  .... ما ٌفصح عن اإلشارة إلى مثل هذا الموطن ألحد أسبلفه، ولٌس فً 

ثبته اسم بربري"
(1)

 

 تنبٌه:

آخر ٌشارك الحافظ ابن حجر فً هذه الشهرة: وهو "ابن حجر الهٌتمً" م  ل  هناك ع  
(2)

 

 وهو متأخر عن الحافظ ابن حجر العسقبلنً.

   

 

 

  

                                                           

 15مقدمة إنباء الؽمر بأنباء العمر صـ ((1

 شةةةةةةٌخ الةةةةةةدٌن شةةةةةةهاب األنصةةةةةةاري، السةةةةةةعدي الهٌتمةةةةةةً حجةةةةةةر بةةةةةةن علةةةةةةً بةةةةةةن دمحم بةةةةةةن أحمةةةةةةدهةةةةةةو  (2)

( بمصةةةةةر الؽربٌةةةةةة إقلةةةةةٌم مةةةةةن) الهٌةةةةةتم أبةةةةةً محلةةةةةة فةةةةةً مولةةةةةده مصةةةةةري، فقٌةةةةةه: العبةةةةةاس أبةةةةةو اإلسةةةةةبلم،

 اقتةةةةةراؾ عةةةةةن الزواجةةةةةر و ،السةةةةةماع آالت اسةةةةةتماع عةةةةةن الرعةةةةةاع كةةةةةؾمةةةةةن مؤلفاتةةةةةه:  .نسةةةةةبته وإلٌهةةةةةا

 لشةةةةةةرح المحتةةةةةةاج تحفةةةةةةة و، والزندقةةةةةةة والضةةةةةةبلل البةةةةةةدع أهةةةةةةل علةةةةةةى المحرقةةةةةةة الصةةةةةةواعق و الكبةةةةةةابر

 الفتةةةةةةاوي و ،النعمةةةةةةان حنٌفةةةةةةة أبةةةةةةً مناقةةةةةةب فةةةةةةً الحسةةةةةةان الخٌةةةةةةرات و الشةةةةةةافعٌة، فقةةةةةةه فةةةةةةً المنهةةةةةةاج

 .عاما 65 عن هـ 314وؼٌر ذلك. توفً سنة  الهٌتمٌة

وس هللا عبد بن شٌخ بن القادر عبد الدٌن لمحً، العاشر القرن أخبار عن السافر النورٌنظر:  ٌ د ر  ، 1/252 الع 

 .1/234واألعبلم 
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 الكتاب و دراسة عن المإلف

 : ونشؤته مولده المطلب الثانً:

  :مولده

 .على شاطا النٌل بمصر القدٌمة شعبان سنة ثبلث وسبعٌن وسبعمابة ولد فً   

 واختلؾ فً تحدٌد ٌوم مولده إلى أقوال:   

شعبان من والعشرٌن الثانً فً ولد القول األول:   
(1)

.  

العماد وابن ، والسٌوطً بردي، تؽري ابن أًٌضا ذكره لمولده التارٌخ وهذا
(2)

. 

 وأٌده فهد، ابن هذكر، وهذ القول ولد فً الثالث عشر من شعبان  القول الثانً:   

 كتب: أنه العامري الؽزي أحمد بن دمحم البركات أبو الدٌن رضً تلمٌذه ذكره ما أًٌضا

 وسبعمابة وسبعٌن ثبلث سنة شعبان من عشر ثالث فً" ولد أنه ٌده بخط له

"بالقاهرة
(3)

. 

كما فً "الدلٌل الشافً" أنه سأل هو القول األول فقد نِ ابن تؽري بردي والراجح 

والعشرٌنابن حجر عن مولده فقال: فً الثانً 
(4)

، ومما الشك فٌه أن الرجل أعلم 

 بتارٌخ مولده من ؼٌره.

 نشؤته:

 وسبعمابة، وسبعٌن سبع سنة رجب فً أبوه الحافظ ابن حجر ٌتٌما فقد ماتنشأ    

ً  فنشأ طفل، وهو ذلك قبل أمه وماتت المقدس، بٌت وزار حج كان أن بعد  فً ٌتٌما

(121 ت) الخروبى الزكً :أوصٌابه أحد كنؾ فً والرٌاسة والصٌانة العفة ؼاٌة
(5)

، 

                                                           

 .2/36 سخاويلل التاسع القرن ألهل البلمع الضوء، و1/154الجواهر  والدرر  ((1

، 45، ونظةةةةةم العقبةةةةةان فةةةةةً أعٌةةةةةان األعٌةةةةةان صةةةةةـ15/533النجةةةةةوم الزاهةةةةةرة البةةةةةن تؽةةةةةري بةةةةةردي   (2)

  .1/215وشذرات الذهب 

 .134ِ الناظرٌن بهجة، و211ِ فهد البن األلحاظ لحظ (3)

  .1/64الدلٌل الشافً على المنهل الصافً (4)

 كةةةةةان المشةةةةةهور، التةةةةةاجر الةةةةةدٌن، زكةةةةةً الخروبةةةةةً دمحم بةةةةةن أحمةةةةةد بةةةةةن علةةةةةً بةةةةةن بكةةةةةر أبةةةةةوهةةةةةو  (5)

ً  وسةةةةةبعمابة وعشةةةةةرٌن خمةةةةةس سةةةةةنة ولةةةةةد ،اضةةةةةخمً  اربًٌسةةةةة  موعظةةةةة، كةةةةةان ربةةةةةٌس التجةةةةةار بمصةةةةةر، تقرٌبةةةةةا

 اجةةةةةوادً  كةةةةةان بةةةةةل التقتٌةةةةةر فةةةةةً التجةةةةةار طرٌقةةةةةة علةةةةةى ٌمةةةةةش ولةةةةةم مكارمةةةةةه وكثةةةةةرت، الدولةةةةةة فةةةةةً قةةةةةدره

  .والقربات البر وجوه فً كثٌرة بأشٌاء وأوصى هـ121سنة  المحرم فً مات ،اممدحً 

 .1/356إنباء الؽمر البن حجر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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(213 ت) القطان بن الدٌن شمس فهو :اآلخر الوصً وأما
(1) 

 له ناصًحا ٌكن ولم ،

 .قال كما تصرفه، حجر ابن له ٌحمد ولم الخروبً، مثل

زلة له تضبط ولم صبوة، البن حجر فً صؽره تعرؾ ولم   
(2)

 ٌدخل لم أنه واتفق، 

 بالناس وصلى ، فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنٌن،سنٌن خمس إكماله بعد إال المكتب

 مع مجاورته إبان سنة عشرة اثنتً ابن وهو ،الحرام المسجد فً اإمامً  التراوٌح

 صحٌح" السنة تلك فً وسمع ،(هـ125) سنة المكرمة بمكة الخروبً وصٌه

النشاوري هللا عبد الدٌن عفٌؾ الحجاز مسند على" البخاري
(3)

. 

 

 

 

  

                                                           

ةةةةةةدهةةةةةو مح (1) ةةةةةةد بةةةةةن علةةةةةةً بةةةةةن م   القطةةةةةةان ابةةةةةةن الةةةةةدٌن شةةةةةةمس الشةةةةةٌخ عٌسةةةةةةى بةةةةةن عمةةةةةةر بةةةةةن محم 

 ، ومهةةةةةر بةةةةةالعلم واشةةةةةتؽلهةةةةةـ ، 135ولةةةةةد سةةةةةنة  كةةةةةذلك، وأخةةةةةوه اقطانًةةةةة أبةةةةةوه كةةةةةان. الشةةةةةافعً المصةةةةةري

 بةةةةةأخرة الحكةةةةةم فةةةةةً ونةةةةةاب. والحسةةةةةاب والعربٌةةةةةة تاءاالقةةةةةر فةةةةةً مةةةةةاهراً  وصةةةةةنؾ وكةةةةةان وأفتةةةةةى ودرس

 .هـ213سنة  شوال أواخر فً مات أن إلى ذلك على فتهالك

 .214-213وذٌل الدرر الكامنة البن حجر صـ 2/416إنباء الؽمر 

 .1/121 والدرر الجواهر ((2

 .25رفع اإلصر عن قضاة مصر صـ ((3
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 الكتاب و دراسة عن المإلف

 :تعلٌمه وتعلمه المطلب الثالث:

 ولم راهق والصٌانة، العفة من ؼاٌة فً األبوٌن تٌم  الحافظ ابن حجر ٌ اإلمام شأن   

 عبلمات علٌه وبدت الخامس، عامه ٌتجاوز ولم الك ت اب فً ودخل صبوة، له ٌكن

 شت ى فً المتون من وافرةً  جملة الطلب مبدأ فً فحفظ الحفظ، وقوة والن جابة، الذكاء

زا هللا رحمه وكان" الفنون،  نصؾ   ٌوم كل   ٌحفظ بحٌث الحفظ سرعة   صؽره فً ر 

ف ظ   أن ه ذلك فً أمره من وبلػ حزب ، ، ٌوم   فً مرٌم سورة   ح   أكثر فً كان وأن ه واحد 

ح األٌ ام بلً  ٌقرأها ثم  " الصؽٌر الحاوي" من الص فحة ٌصح  ة تأم   ٌعرضها ثم   أخرى، مر 

 بل األطفال، طرٌقة على الد رس   حفظ ه -تعالى هللا رحمه- ٌكن ولم حفظاً، الث الثة فً

بل حفظه كان . . ."تأم 
(1)

 

وقد وجدنا فً ضوء دراسة حٌاته العلمٌة فٌما بٌن أٌدٌنا من المراجع أنه ٌمكن أن    

نقسمها إلى ثبلث مراحل نبٌنها فٌما ٌلً
(2)

: 

وتحصٌله، وكان اشتؽاله فٌها باألدب والتارٌخ وقد بدا  بدء نباهتهالمرحلة األولى:    

ق ة  حسه مع ما كان علٌه من ا ، لتمكن فً اللؽة العربٌة وببلؼتهافٌها صفاء طبعه ور 

وأسالٌبها، فقد نظم فٌها الشعر وأجاد فٌه
(3)

،   ً ت ك  وترجمه بدر الدٌن الب ش 
(4)

فً كتابه  

 "طبقات الشعراء".

                                                           

 .1/123الجواهر والدرر  ((1

األسةةةةةتاذ الةةةةةدكتور/ نةةةةةور الةةةةةدٌن عتةةةةةر، لكتةةةةةاب اسةةةةةتفدت هةةةةةذا التقسةةةةةٌم مةةةةةن مقدمةةةةةة شةةةةةٌخنا ومجٌزنةةةةةا  (2)

 بتصرؾ. 15 -11نزهة النظر فً توضٌح نخبة الفكر صـ

 علةةةةةةً صةةةةةةبحً دمحم/ الطالةةةةةةب دادإعةةةةةة. تحلٌلٌةةةةةةة دراسةةةةةةة، العسةةةةةةقبلنً حجةةةةةةر ابةةةةةةن شةةةةةةاعرٌةٌنظةةةةةةر:  ((3

  .، رسالة ماجستٌر نوقشت بالجامعة اإلسبلمٌة بؽزة، كلٌة اللؽة العربٌة، قسم اآلدابمقداد

، وحفةةةةةةظ القةةةةةةرآن للعلةةةةةةم بةةةةةةراهٌم المصةةةةةةري مةةةةةةن أعٌةةةةةةان المصةةةةةةرٌٌن، نشةةةةةةأ محبةةةةةةادمحم بةةةةةةن إهةةةةةةو  (4)

وعةةةةةدة مختصةةةةةرات، وتعةةةةةانً األدب فمهةةةةةر فٌةةةةةه، والزم ابةةةةةن أبةةةةةً حجلةةةةةة وابةةةةةن الصةةةةةابػ، ثةةةةةم قةةةةةدم ابةةةةةن 

وكةةةةان أحةةةةد األفةةةةراد فةةةةً كثةةةةرة النسةةةةخ وكتةةةةب مةةةةا ال  مصةةةةر فبلزمةةةةه وكتةةةةب عنةةةةه دٌةةةةوان شةةةةعره،نباتةةةةة 

كثٌةةةةةراً مةةةةةن تصةةةةةانٌؾ ابةةةةةن العربةةةةةً، ثةةةةةم رجةةةةةع عةةةةةن ذلةةةةةك ونً حةةةةةت الحصةةةةةر وكتةةةةةب للكةةةةةازرٌةةةةةدخل ت

لمةةةةةذهب الظةةةةةاهري علةةةةةى بعةةةةةد موتةةةةةه وصةةةةةار داعٌةةةةةة إلةةةةةى الحةةةةةط علةةةةةى مقالةةةةةة ابةةةةةن العربةةةةةً، وأحةةةةةب ا

: البشةةةةةةتكً: ابةةةةةةن ناصةةةةةةر الةةةةةةدٌن الدمشةةةةةةقً. قةةةةةةال ، تةةةةةةوفً سةةةةةةنة ثبلثةةةةةةٌن وثمانمابةةةةةةةطرٌقةةةةةةة ابةةةةةةن حةةةةةةزم

ن نسةةةةبته إلةةةةى أمٌةةةةر مةةةةن أمةةةةراء ظةةةةأو ،بسةةةةكون المعجمةةةةة تلٌهةةةةا مثنةةةةاة فةةةةوا مفتوحةةةةة ثةةةةم كةةةةاؾ مكسةةةةورة

 مصر كان ٌقال له: البشتكً.

البةةةةةن ناصةةةةةر الةةةةةدٌن  توضةةةةةٌح المشةةةةةتبه فةةةةةً ضةةةةةبط أسةةةةةماء الةةةةةرواة وأنسةةةةةابهم وألقةةةةةابهم وكنةةةةةاهمٌنظةةةةةر: 

، وحسةةةةةةةن 3/333، وإنبةةةةةةةاء الؽمةةةةةةةر بأبنةةةةةةةاء العمةةةةةةةر 1/164 السةةةةةةةلوك لمعرفةةةةةةةة دول الملةةةةةةةوك، و5/353

 .2/33، والبدر الطالع 1/513المحاضرة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فً الهندوله دٌوان شعر مطبوع 
(1)

. 

   ومن لطٌؾ شعره قوله:

ن   ثبلث   ل ت   هً إذا الد نٌا م  ص   ِ                 ح  ن   ٌخشى فل ن   لشخ ر    م  ٌ ر   الض   والض 

ة                 منهم   والس بلمة    بٌنها  ع ن   ؼنًى ٌ ر     خاتمة      ثم     م  ـسـج   وصح   الخ 

 :وقوله

ف ق    ن  ـم    مـفك للد نٌا الذ م   دع   و   ة  ـبجن    الن عٌم   القً وقد ٌقول                      م 

د ت   لو حٌاتً ٌل ت   أٌ امً لٌت   فٌا                     سعادتً لزادت م  د تً أ ط   وم 

، وهً المرحلة التً سما بها قدره وعبل هـ136سنة وتبدأ من   المرحلة الثانٌة:   

نجمه، وقد هٌأ هللا له فً هذه الفترة مجموعة من الشٌوخ قل أن ٌجتمع ألحد مثل هم، 

وفً هذه  اكتمل كل واحد منهم فً فنه حتى صار إماًما فً علمه الذي اشتهر به، 

 ما وأول ٌته،بكل    علٌه فأقبل النبوي، الحدٌث فن إلٌه -وجل عز- ّللا   حب بالفترة "

ن   ٌكثر لم لكنه وتسعٌن، ثبلث سنة فً بنفسه طلب . وتسعٌن ست سنة فً إال الط لب م 

 العزم وأقبل الباب، وفتح الحجاب، رفع -عنه ّللا   رضً بخطه كتب كما- فإنه

 العصر ذلك مشاٌخ عن فأخذ. السبٌل سواء إلى للهداٌة ووفق التحصٌل، على المصمم

 واجتمع. والعشاٌا بالبواكر المشاٌخ إلى والرواح الؽ دو   وواصل. بقاٌا منهم بقً وقد

 عشرة فبلزمه العراقً، الحسٌن بن الرحٌم عبد الفضل أبً الدٌن زٌن العصر بحافظ

ج. أعوام  ثم بحثًا، له" شرحها"و له" األلفٌة" علٌه وقرأ. بمبلزمته وانتفع به، وتخر 

ن   أول وهو. ....مجالس، فً له، الص بلح البن" الحدٌث علوم على النكت" علٌه قرأ  م 

ن   "الحدٌث علوم فً التدرٌس فً له أذ 
(2)

. 

ته الحدٌث على أقبلو م إقبال   بكلٌ  م الن ه   إلى للهداٌة ووف  ق الت حصٌل، على العزم وصم 

ج حتى الوقت، ذلك فً الحف اظ بكبار واجتمع السبٌل، سواء  سنداً، الفن   هذا فً تخر 

 بل الحدٌث، فً المؤمنٌن إمرة لقب استحق حت ى ،اوفقهً  ،اواصطبلحً  وعلبلً، ومتناً،

                                                           

وصةةةةةةححه الةةةةةةدكتور/ السةةةةةةٌد أبةةةةةةو الفضةةةةةةل، أسةةةةةةتاذ اللؽةةةةةةة العربٌةةةةةةة بالجامعةةةةةةة العثمانٌةةةةةةة،  جمعةةةةةةه  (1)

 هـ1321حٌدر أباد الدكن، طبع سنة 

 .1/121الجواهر والدرر  ((2
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ت موا، به: قالوا  رحبلت   السبٌل هذا فً ورحل. مبلؽه فٌه بلػ بعده أحد   ٌأت فلم خ 

دة، أقطار إلى كثٌرةً  وؼٌرها والشام والٌمن، الحرمٌن، إلى فرحل متعد  
(1)

. 

 وإمامته:المرحلة الثالثة: نبوغه فً العلم 

هـ، فقد تصدر 215وٌرجع ذلك إلى عصر مبكر نستطٌع أن نحدده بحوالً سنة 

مجالس العلم فً فنون عدة، وأفتى، وأملى الحدٌث، وولً القضاء، وطارت شهرته 

بمعرفة فنون الحدٌث، وال سٌما رجاله وما ٌتعلق بهم، وأسانٌد الحدٌث، واشتهر 

كل مكان، ودرس التفسٌر والحدٌث والفقه ذكره، وبعد صٌته، وقصده طلبة العلم من 

فً معاهد علمٌة كثٌرة شهٌرة أنذاك، وتولى اإلفتاء  بدار العدل، والخطابة بالجامع 

ٌنٌؾ على ألؾ مجلس من  األزهر، ثم جامع عمرو بن العاِ، وأملى من حفظه ما

 .مجالس الحدٌث

 

 

  

                                                           

 .156 -1/146المصدر السابق  (1)
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 الكتاب و دراسة عن المإلف

 :شٌوخه مرتبٌن على سنوات الوفاةأشهر  المطلب الرابع:

 

 اهتم ، وقدعصره فً على أٌدي مشاهٌر العلماء  العلم   تلقى الحافظ/ ابن حجر   

 إلى قٌمة معلومات عنهم وأعطى كتبه من كثٌر فً شٌوخه بذكر حجر ابن الحافظ

 :هما عظٌمٌن كتابٌن فً ذكرهم أفرد فقد ذلك، جانب

 بالسماع مروٌاتهم وذكر لشٌوخه فٌه ترجم المفهرس للمعجم المؤسس المجمع :األول

 .عنهم اإلفادة أو اإلجازة أو

المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانٌد تجرٌد أو المفهرس المعجم :والثانً
(1)

 ،

 الكتب فً ألسانٌده ذكره خبلل شٌوخه فٌه ذكر الحافظ لمروٌات فهرس وهو

 .والمسانٌد واألجزاء

 :أقسام ثبلثة إلى الحافظ شٌوخ السخاوي وقسم

  .واحدا حدٌثا ولو الحدٌث منه سمع من: األول

ن   الثالث مع فٌهما كان وإن، بنٌه استدعاءات فً ولو أجازوا من: الثانً  فً هو م 

 .ٌلٌه أو مثله السند

 مٌعادا، له شهد أو تصنٌفه أو خطبته سمع أو إنشادا أو مذاكرة عنه أخذ من: الثالث

 .الحفاظ عادة جاري على واستفاد وعنه له تتلمذ القسمٌن من كل من ٌكون وربما

( شٌخا، 16فٌهم ) ر، تكرمرأةإ( 55فٌهم زهاء ) .شٌخا (644) شٌوخه مجموع وبلػ

( شًٌخا622فٌكون الخالِ من ذلك )
(2)

  

 عددهم وأوصل أٌضا أقسام ثبلثة :إلى الدرر جمان فً الدمشقً خلٌل ابن وقسمهم

 .شٌخا وثبلثٌن وتسعة ستمابة إلى

 فمن، مرتبٌن على الوفاة هحٌات فً أثر لهموسوؾ أكتفً بذكر أهم شٌوخه الذٌن 

  :وحٌاته نبوؼه فً واضح أثر لهم وكان الزمهم الذٌن شٌوخه

                                                           

. م1332-ـهةةةةةةة1412 األولةةةةةةةى،: الطبعةةةةةةةة. بٌةةةةةةةروت – الرسةةةةةةةالة مؤسسةةةةةةةةوهةةةةةةةو مطبةةةةةةةوع طبعتةةةةةةةه   ((1

 المٌادٌنً شكور دمحم تحقٌق/

 .1/245الجواهر والدرر  (2)
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(هـ204 - 723) الملقن ابن -1
(1)
 : 

لق ن، بابن المعروؾ األنصاري دمحم بن أحمد بن علً بن ع مر علً أبو هو  وبابن الم 

، ثم   األصل األندلسً. بالنحو عالًما كان أباه ألن النحوي؛  صاحب الشافعى، المصري 

 .المفٌدة التصانٌؾ

لق ن ابن اجتمع وقد  العبلبً، والحافظ السبكً كالتاج عصره فً األبمة من بجماعة الم 

هوا علٌه فأثنوا  الدمشقً الدٌن ناصر ابن الناقد الحافظ تلمٌذه وصفه كما به، ونو 

  .واإلتقان بالحفظ

البخاري شرح :تصانٌفه من
(2)

العمدة وشرح ،
(3)

المنهاج على وشرحان ،
(4)

 وعلى ،

التنبٌه
(5)

الحاوي وعلى ،
(6)

البٌضاوي منهاج وعلى ،
(7)

والنظابر واألشباه ،
(2)

 وؼٌر ،

 .ذلك

 ٌحرره وما فٌها، وطرٌقته وتنوعها تصانٌفه كثرة فً منه حجر ابن الحافظ واستفاد

(المنٌر البدر) المعروؾ تخرٌجه فً خاصة فوابد من
 (1)

 تدل عظٌمة موسوعة وهو ،

 فً الكتاب هذا حجر ابن لخ ِ وقد وتبحره، اإلمام هذا اطبلع سعة على تدل

 (.الحبٌر التلخٌِ)

                                                           

، وحسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والقاهرة للسٌوطً 2/216، وإنباء الؽمر 2/246ذٌل التقٌٌد للفاسً  (1)

 .5/51، واألعبلم 3/11، وشذرات الذهب 1/432

عة: األولى، الطب. سورٌا –دار النوادر، دمشق واسمه التوضٌح شرح الجامع الصحٌح،  وهو مطبوع طبعته  (2)

 .م2552 -هـ 1423

هـ 1411وهو شرح لعمدة اإلحكام لعبد الؽنً المقدسً، وهو مطبوع نشرته دار العاصمة نشرته سنة  (3)

 بتحقٌق: عبد العزٌز المشٌقح.

. : عز الدٌن هشام بن عبد الكرٌم البدرانً، وهو مطبوع بتحقٌقعجالة المحتاج إلى توجٌه المنهاجوهما  (4)

 .م2551 -هـ 1421عام النشر: ، األردن –الناشر: دار الكتاب، إربد 

والثانً: عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج، وقد وزع تحقٌقه على مجموعة من الباحثٌن بالجامعة اإلسبلمٌة 

 بالمدٌنة المنورة. 

 ن.واسمه هادي النبٌه إلى تدرٌس التنبٌه حققه مجموعة من الباحثٌن بجامعة أم درما (5)

واسمه خبلصة الفتاوي فً تسهٌل أسرار الحاوي، وقد وزع تحقٌقه على مجموعة من الباحثات بكلٌة اآلداب  (6)

 بالدمام.

واسمه كافً المحتاج إلى شرح المنهاج، وهو شرح على منهاج الوصول للبٌضاوي، وهو مطبوع طبعته دار  (1)

 الكتب العلمٌة.

 هـ. وطبع بتحقٌق1411لقرآن والعلوم اإلسبلمٌة بكراتشً بباكستان سنة وهو فً الفقه وأصوله، طبعته دار ا (2)

  -والتوزٌع، الرٌاض دار ابن القٌم للنشر نشرته  ودراسة: مصطفى محمود األزهري بتحقٌق

 هـ، تحقٌق: مصطفى أبو الؽٌط وآخرون.1425وهو مطبوع طبعته دار الهجرة سنة  (3)
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(هـ 205 - 724)البلقٌنً  -2
(1)
: 

سبلن بن عمر هو  ٌ ر بن ر   الشافعً، المصري حفِ أبو الب لقٌنً، صالح بن ن ص

 فً أعجوبة وكان الفقه، فً حجر ابن شٌوخ أبرز من وهو المحدث، الفقٌه الشٌخ

 عامة، ألربعةاوالمذاهب  خاصة، الشافعً مذهب معرفة فً التوسع فً عصره

ي، الذهبً الحافظان دمشق من له أجاز. األربعة المذاهب فقهاء منه واستفاد  والمز 

 .وآخرون نباتة، وابن الخب از ابن له أجاز كما

 علٌه وسمعت حدٌثٌة، أجزاء عد ة علٌه وقرأت مد ة، الشٌخ الزمت: "حجر ابن قال

 فً كبلمه ومن ،(الروضة) الكتب من علٌه وقرأت الفقهٌة، دروسه وحضرت أشٌاء،

ة دالبل) و حواشٌها، لٌة المسلسل) علٌه وقرأت للبٌهقً،( النبو   علٌه قرأ كما( ". باألو 

 والكثٌر مسلم، وصحٌح البخاري صحٌح من الكثٌر علٌه وسمع ،(الحلٌة) من جزًءا

زنً ومختصر داود أبً سنن من والت درٌس بالفتوى له ، وأذن الم 
(2)

.  

(هـ206 - 725) العراقً لحافظا -3
(3)
:  

 الكردي، الفضل أبو األصل، العراقً الرحمن، عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد هو

 فً وأهمهم حجر ابن شٌوخ أبرز من وٌ عد. المشهورة المفٌدة التصانٌؾ صاحب

 . بها تأثر شخصٌة أبرز وهو الحدٌث، علوم

 أبمة فنه فً بالتفرد له شهد الذي ونق اده الشأن هذا أبمة من -هللا رحمه- والعراقً

 .وأوانه عصره

 من الكثٌر علٌه وسمع وقرأ ،(هـ256 إلى هـ 136 من) طوٌلة مد ة حجر ابن الزمه

  .هنا ها ذكره ٌتسع ال مما ونحوها واألمالً والعوالً واألجزاء الكتب

 

                                                           

، وترجمة البلقٌنً لولده عبد الرحمن بن عمر البلقٌنً المتوفى  2/232ذٌل التقٌٌد فً رواة السنن والمسانٌد  (1)

، وحسن 2/245هـ، وإنباء الؽمر 1433هـ رسالة ماجستٌر نوقشت بالجامعة اإلسبلمٌة بؽزة 224المتوفى 

  .5/46، واألعبلم 1/323المحاضرة فً تارٌخ مصر والقاهرة 

 .1/262الجواهر والدرر  (2)

 فةةةةةةً الزاهةةةةةةرة النجةةةةةةوم، و2/215، وإنبةةةةةةاء الؽمةةةةةةر 151صةةةةةةـ  الةةةةةةرد الةةةةةةوافر البةةةةةةن ناصةةةةةةر الةةةةةةدٌن (3)

، واألعةةةةةةةةبلم 3/21وشةةةةةةةةذرات الةةةةةةةةذهب  ، 13/34 بةةةةةةةةردي تؽةةةةةةةةري بةةةةةةةةنال والقةةةةةةةةاهرة مصةةةةةةةةر ملةةةةةةةةوك

حفظةةةةةه -، والحةةةةةافظ العراقةةةةةً وأثةةةةةره فةةةةةً السةةةةةنة لشةةةةةٌخنا العبلمةةةةةة /أحمةةةةةد معبةةةةةد عبةةةةةد الكةةةةةرٌم 3/344

 -هللا ورعاه
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(هـ 207 - 735) الهٌثمً -4
(1)
: 

 المصري، الهٌثمً، بكر أبً بن سلٌمان بن بكر أبً بن علً الحسن أبو الحافظ هو

 .الكثٌرة التصانٌؾ صاحب الزاهد، اإلمام الدٌن، نور الشافعً

ً   صحب  ثم شٌوخه، من جماعة على طلبه ابتداء من معه فسمع صؽٌر، وهو العراق

 والقاهرة بمصر مسموعاته جمٌع فً ورافقه رحبلته، جمٌع العراقً مع رحل

 وتزوج. وؼٌرها وطرابلس وحلب وحماة وحمِ وبعلبك المقدس وبٌت والحرمٌن

ج العراقً، بنت  جمٌع عنه وكتب مصن فاته، أكثر علٌه وقرأ الحدٌث، فً به وتخر 

  .إمبلبه مجالس

 وٌ عد ٌدٌه، بٌن كأنها حتى واستحضارها، األحادٌث لمتون المحفوظات كثٌر كانو

الزوابد فن فً الرابد الهٌثمً
(2)

 مجمع) كتاب: أعظمها جلٌلة، مصنفات ذلك فً وله ،

(الفوابد ومنبع الزوابد
(3)

(أحمد اإلمام مسند زوابد فً المقصد ؼاٌة)و 
(4)

 وكان ،

                                                           

 نٌةةةةةةةةةل، و1/362وحسةةةةةةةةةن المحاضةةةةةةةةةرة  ،1/214، والجةةةةةةةةةواهر والةةةةةةةةةدرر  2/353إنبةةةةةةةةةاء الؽمةةةةةةةةةر  (1)

ً   الظةةةةةةةاهري   الةةةةةةةدٌن زٌنلةةةةةةة الةةةةةةةدول ذٌةةةةةةةل فةةةةةةةً األمةةةةةةةل ، 3/155، وشةةةةةةةذرات الةةةةةةةذهب 3/116  الملطةةةةةةة

 .  4/266واألعبلم 

 بعةةةةةةةض بهةةةةةةةا ٌزٌةةةةةةةد التةةةةةةةً األحادٌةةةةةةةث: الزوابةةةةةةةد :(هةةةةةةةـ1345 ت) الكت ةةةةةةةانً جعفةةةةةةةر بةةةةةةةنقةةةةةةةال دمحم  ((2

 . معٌن آخر بعض على الكتب

 .1/112الرسالة المستطرفة 

 أن ٌجةةةةد الزوابةةةةد علةةةةم تعرٌةةةةؾ فةةةةً قٌةةةةل فٌمةةةةا نظةةةةر مةةةةن: فقةةةةال األحةةةةدب خلةةةةدون الةةةةدكتور تعقبةةةةه وقةةةةد

 ذكةةةةره مةةةةا علةةةةى ٌخةةةةرج ولةةةةم الزوابةةةةد، كتةةةةب تعرٌةةةةؾ صةةةةوب توجةةةةه إنمةةةةا المعاصةةةةرٌن مةةةةن عرفةةةةه مةةةةن

ت انً جعفر بن دمحم المحدث  .هللا رحمه الك 

 فٌةةةةةةه روٌةةةةةةت مصةةةةةةنؾ فةةةةةةً الزابةةةةةةدة األحادٌةةةةةةث إفةةةةةةراد ٌتنةةةةةةاول علةةةةةةم بأنةةةةةةه: األحةةةةةةدب فقةةةةةةال  فعرفةةةةةةه

 ال بتمامةةةةةه حةةةةةدٌث مةةةةةن بعضةةةةةها، أو السةةةةةتة األصةةةةةول كتةةةةةب أحادٌةةةةةث علةةةةةى مؤلفةةةةةه، بأسةةةةةانٌد األحادٌةةةةةث

 فٌةةةةةةه شةةةةةةارك حةةةةةةدٌث مةةةةةةن أو آخةةةةةةر، صةةةةةةحابً عةةةةةةن فٌهةةةةةةا هةةةةةةو أو علٌهةةةةةةا المزٌةةةةةةد الكتةةةةةةب فةةةةةةً ٌوجةةةةةةد

 "عنده مؤثرة زٌادة وفٌه بعضهم، أو علٌها المزٌد الكتب أصحاب

 .1/13األحدب  زوابد تارٌخ بؽداد للعبلمة/ خلدون

اث  وهو مطبوع عدة طبعات منها طبعة:  ((3 لت ر  ون ل  أ م   ، تحقٌق: حسٌن أسد.د ار  الم 

الطبعة: . لبنان –ار الكتب العلمٌة، بٌروت الناشر: د. خبلؾ محمود عبد السمٌعوهو مطبوع، تحقٌق:  ((4

 .م 2551 -هـ  1421األولى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

  
 33 

 
  

 الكتاب و دراسة عن المإلف

(الحارث مسند زوابد عن الباحث بؽٌة) و العراقً، شٌخه من بإشارة تألٌفه
(1)

 و ،

(حبان ابن زوابد فً الظم ن موارد)
 (2)

 .وؼٌرها الصحٌحٌن، على 

 مجمع) من النصؾ نحو انفراًدا علٌه وقرأ ومنفرًدا، للعراقً قرٌنًا علٌه الحافظ وقرأ

 ،(أحمد مسند) من( جابر مسند) و ،(أحمد مسند زوابد) من الربع ونحو ،(الزوابد

 .الفن   فً بالتقدم لً ٌشهد وكان، ذلك وؼٌر

 تركه علٌه، شق   ذلك أن بلؽه فلما ،(الزوابد مجمع) فً أوهامه حجر ابن تتبع وقد

 .له رعاٌة

(هـ 217 - 721) الفٌروزابادي -5
(3)
: 

 الفٌروزابادي، الشٌرازي بكر أبً بن عمر بن إبراهٌم بن دمحم بن ٌعقوب بن دمحم هو

 .اللؽة فً عصره إمام الشافعً، اللؽوي

 ومن". ذهب مثقال ألؾ بخمسٌن كتبًا اشترٌت: "قال إنه حتى الكتب، كثٌر كان

 ومصنؾ حبان، ابن صحٌح و أحمد، ومسند البٌهقً، وسنن، الستة الكتب مروٌاته

 .وؼٌرها ،شٌبة أبً ابن

ب ٌد الحافظ لقٌه. مستفٌض فأمر نوادرها، على واط بلعه باللؽة معرفته وأما  فً بز 

 النصؾ منه وتناول العوالً، من حدٌثًا ثمانٌن علٌه وقرأ تقدم، كما للٌمن رحلته

 .التعلٌق تؽلٌق له وقرظ عنه، رواٌته فً له وأذن القاموس من الثانً

( المحٌط القاموس) وأشهرها أهمها ومن الفنون، شتى فً جلٌلة كثٌرة تصانٌؾ وله

 .والنظر بالعناٌة جدٌر بحق وهو مثله، بابه فً ٌ ؤلؾ لم الذي

(هـ213 - 143) َجَماعة ابن -6
(4)

: 

                                                           

البةةةةةاكري، ونشةةةةةره مركةةةةةز خدمةةةةةة السةةةةةنة والسةةةةةٌرة وهةةةةةو مطبةةةةةوع بتحقٌةةةةةق حسةةةةةٌن أحمةةةةةد صةةةةةالح  ((1

 النبوٌة بالسعودٌة.

 الناشر: دار الثقافة العربٌة، دمشق. عبده علً الكوشك -حسٌن سلٌم أسد الد ارانً وهو مطبوع، تحقٌق:  ((2

 .م(1332-م 1335هـ( = )1412 -1411الطبعة: األولى، )

ةةةةةةةةك ب ريل العثمانٌةةةةةةةةة الدولةةةةةةةةة علمةةةةةةةةاء فةةةةةةةةً النعمانٌةةةةةةةةة الشةةةةةةةةقابق، و3/41إنبةةةةةةةةاء الؽمةةةةةةةةر  (3) اد ه   طاش   ز 

 واألول اآلخةةةةةةةر الطةةةةةةةراز مةةةةةةة ثر جةةةةةةةواهر مةةةةةةةن المكلةةةةةةةل لتةةةةةةةاج، وا2/225، والبةةةةةةةدر الطةةةةةةةالع 21صةةةةةةةـ

 .465صـ الق ن وجً خان صدٌقل

 .6/56، واألعبلم 2/141، والبدر الطالع للشوكانً 1/111الضوء البلمع  ((4
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اعة، بن إبراهٌم بن دمحم بن العزٌز عبد بن بكر أبً بن دمحم هو م   هللا عبد أبو ج 

،  ً تقن المحقق الشافعً، المصري، األصل، الحموي الكنان ...  المتكلم األصولً الم 

 .العقلٌة العلوم فً المصرٌة الدٌار شٌخ

 بعناٌة والمصرٌٌن الشامٌٌن من خلق له وأجاز وؼٌره، الحاوي فً البلقٌنً عن أخذ

 .فأتقنها المعقول لفنون ومال صؽره، من بالعلوم واشتؽل العراقً، الحافظ

 أن إلى التصنٌؾ حسن فً سعادة وال االختصار، فً ملكة ٌرزا لم: "السخاوي قال

 " .التقرٌر حسن فً أعجوبة كان بلى: قال

 فً الزمه حٌث ،(هـ213 إلى هـ135 من) طوٌلة مد ة حجر ابن الحافظ والزمه

 و( البٌضاوي منهاج شرح) األصول فً عنه أخذ وقد. ٌقربها كان التً العلوم ؼالب

 .وؼٌرها نفسه، جماعة البن وشرحه( الجوامع جمع)

 وٌشهد كثًٌرا، ٌود نً وكان مات، أن إلى تسعٌن سنة من الزمته: "حجر ابن عنه قال

 ال كنت حتى تعظٌمه، فً مبالؽتً مع الؽاٌة إلى معً وٌتأدب بالتقدم، ؼٌبتً فً لً

ٌه  ".األبمة إمام إال   ؼٌبته فً أسم 

رحمه هللا مجموعة من الشٌوخ قل أن  لقد هٌأ هللا عز وجل للحافظ ابن حجرقلت:    

 ،هم، اكتمل كل واحد منهم فً فنه حتى صار بحًرا فً اختصاصهٌجتمع ألحد مثل  

فصار أمة  ،تفرا واستوعب ما لدٌهم فاجتمع عنده ما ،ا فً علمه، فتلقى عنهموإمامً 

رحمه هللا رحمة واسعة. فً أقرانه
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 :مرتبٌن على حروف المعجم تالمٌذهأشهر المطلب الخامس: 

         

بالدعوة إلى هللا  ٌن فقد اشتؽل اإلمام الحافظ/ ابن حجركعادة أهل العلم الربانٌ  

،، والقضاءاشتؽل بالخطابة والفتٌا، والتدرٌسفقد ، ، بأشكال متنوعةتعالى
 

 سرد ولقد

 فبلػ ودراٌة رواٌة عنه أخذوا الذٌن من جماعة أسماء والدرر الجواهر فً السخاوي

  .شخِ خمسمابة عددهم

 : الوفاة سنوات على مرتبٌن بعضهم بذكر أكتفً وسوؾ

(هـ 223 - 721) نًز  م   ابن -1
(1)
: 

الب س كري الفزاري، ٌوسؾ بن أحمد بن ناصر هو
(2)

 المعروؾ زٌان أبو الجزابري، ،

ل د. األصل مؽربً مؤرخ نً،ز  م   بابن  ،(هـ 253) سنة حاًجا بالقاهرة ومر   ببسكرة، و 

 تارٌخ) فً كتاب الضخمة  آثاره من. حجر ابن والزم خلدون، ابن بالعبل مة واتصل

ر لو تارًٌخا جمع: "حجر ابن الحافظ عنه قال ،(الرواة  مجلد، مابة لكان ٌبٌضه، أن ق د  

داته فً جمع فإنه به، الناس أعرؾ صار أن إلى ذلك مارس قد وكان  ٌعد ال ما مسو 

 .مذر شذر فتفرا تبٌٌضه، قبل ومات الحد، تحت ٌدخل وال

  ً  .بالقاهرة( هـ223) سنة شعبان فً وتوفً بسنة، وفاته قبل وع م 

(هـ271 - 727) المكً فهد ابن التقً -2
(3)
: 

 وكثر الحدٌث، فً برع. الهاشمً الفضل أبو الشافعً، المكً، فهد بن دمحم بن دمحم هو

 فنون فً وشارك والنازل، العالً وعرؾ واجتهد، وجد   والشٌوخ، المسموع من

ل وصار األثر،   .قاطبة الحجاز بببلد الشأن هذا فً علٌه المعو 

                                                           

، 2/314، والبةةةةةةةةةةةةدر الطةةةةةةةةةةةةالع 15/135، والضةةةةةةةةةةةةوء البلمةةةةةةةةةةةةع 3/1513الجةةةةةةةةةةةةواهر والةةةةةةةةةةةةدرر  ((1

 . 235صـ نوٌهض عادل، ومعجم أعبلم الجزابر ، 1/341واألعبلم للزركلً 

ً   الجنةةةةةوب فةةةةةً تقةةةةةع مدٌنةةةةةة وهةةةةةً ب سةةةةةك رة، إلةةةةةى نسةةةةةبة (2)  وتبعةةةةةد العاصةةةةةمة، الجزابةةةةةر مةةةةةن الشةةةةةرق

 . العصور مر   على العلماء من كثٌر فٌها وبرز. قلٌبًل  تزٌد أو كم 455 بـ عنها

 .551/ 1 الجندي فرٌد: تحقٌق البلدان معجم

،  ومعجةةةةةةةةةةةم المةةةةةةةةةةةؤلفٌن 1/42، واألعةةةةةةةةةةةبلم للزركلةةةةةةةةةةةً 2/216فهةةةةةةةةةةةرس الفهةةةةةةةةةةةارس للكتةةةةةةةةةةةانً  (3)

 .45-31، وتزٌٌن األلفاظ بتتمٌم ذٌول تذكرة الحفاظ، د/محمود سعٌد ممدوح صـ11/231
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 البخاري، ترجمة من وشٌبًا( باألولٌة المسلسل) منه وسمع بمكة حجر ابن الحافظ لقً

 . وؼٌرها النووٌة األربعٌن وتخرٌج الفكر، ونخبة الحج، فً وجزءً 

 ابن للحافظ فٌه ترجم وقد ،(الحفاظ طبقات بذٌل األلحاظ لحظ) مصنفاته أشهر ومن

 األنبٌاء، وقصِ والملوك، الخلفاء وسٌرة النبوٌ ة، السٌرة فً الساطع والباهر، حجر

 للذهبً ومختصرٌه الكمال تهذٌب بٌن فٌه جمع - التهذٌب وتكمٌل التقرٌب ونهاٌة

 .النافعة المؤلفات من ذلك وؼٌر حجر، وابن

دي تَغ ري ابن -3 (274 - 213) بَر 
(1)
: 

 القاهري، الدٌن جمال المحاسن أبو الحنفً، هللا عبد بن بردي تؽري بن ٌوسؾ هو

خ اإلمام  رٌاسة إلٌه وانتهت والعٌنً، والمقرٌزي حجر كابن واحد ؼٌر أجازه. المؤر 

 أسانٌد اتصال فً سٌما ال حجر، ابن الحافظ من واستفاد عصره، فً الشأن هذا

 أوحد وهو: "عنه قال ومما علٌه، وٌ ثنً كتبه فً عنه ٌنقل وهو التارٌخٌة، الحوادث

 :منها نافعة، جلٌلة تصانٌؾ له ،"لقٌناه من

 والقاهرة، مصر ملوك فً الزاهرة النجومو الوافً، بعد والمستوفى الصافً المنهل

 .للمنهل مختصر وهو الشافً، والدلٌل

(هـ271 - 202) ق طل وب غا بن قاسم -4
(2)
: 

 وحفظ بها ونشأ بالقاهرة ولد الحنفً، العدل، أبو الدٌن، زٌن قطلوب ؽا بن قاسم هو

 -هللا رحمه- ع رؾ وقد صٌته، وذاع ذكره شاع حتى الجد فً أخذ ثم الكرٌم، القرآن

ة بالذكاء  :منها نافعة، تصانٌؾ وراءه وخلؾ الحافظة، وقو 

  .البشابر بدار ط بع وقد الحنفٌة، علماء من صن ؾ فٌمن التراجم تاج - أ

 للبحوث النعمان مركز، وهو مطبوع طبعه الستة الكتب فً ٌقع لم ممن الثقات -ب

 دمحم بن شادي. تحقٌق/ الٌمن صنعاء، والترجمة التراث وتحقٌق اإلسبلمٌة والدراسات

 .نعمان آل سالم بن

 .للطحاوي اآلثار معانً شرح رجال - 3

                                                           

، واألعةةةةةةةةةةةبلم للزركلةةةةةةةةةةةً 2/351، والبةةةةةةةةةةةدر الطةةةةةةةةةةةالع 15/355الضةةةةةةةةةةةوء البلمةةةةةةةةةةةع  للسةةةةةةةةةةةخاوي  ((1

2/222. 

  .5/125، واألعبلم 2/45البدر الطالع  (2)
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  .بالقاهرة -هللا رحمه- وتوفً

(225 - 201) البِقَاعً الدٌن برهان -5
(1)
: 

باط حسن بن عمر بن إبراهٌم اإلمام هو دة وتخفٌؾ المهملة الراء بضم- الر   -الموح 

خ المفس ر، الحافظ الشافعً، البقاعً، علً بن  . األدٌب المؤر 

 ما إنه: السخاوي قال كما ال اآلفاا، وفاا العلوم جمٌع فً وبرع: " ... الشوكانً قال

 وتصانٌفه: "قال ثم ،... " الفضبلء فً إدراجه أمره قصارى بل العلماء، رتبة بلػ

 الذي التفسٌر فً له المترجم كتاب فً النظر أمعن ومن... قاله ما بخبلؾ شاهدة

ل م   والسور، اآلي بٌن المناسبة فً جعله  الذكاء، فً المفرطٌن العلم أوعٌة من أنه ع 

 ".والمنقول المعقول علمً بٌن الجامعٌن

 عنوان) وكتاب آنفًا، الشوكانً إلٌه أشار الذي الكتاب أجل ها من كثٌرة تصانٌؾ وله

 .وؼٌرهما ،(واألقران الشٌوخ تراجم فً الزمان

(هـ 102 - 231) السخاوي الحافظ -6
(2)
: 

 القاهري األصل،  السخاوي الدٌن شمس بكر، أبً بن دمحم بن الرحمن عبد بن دمحم هو

خٌن، العلماء كبار من وهو المذهب، الشافعً المولد،  الزم. المتقنٌن واألبمة المؤر 

 له وأذن الحافظ، وقد مه تصانٌفه، أكثر عنه وأخذ طوٌلة، مبلزمة حجر ابن الحافظ

 .حجر ابن تبلمذة أنجب بحق   وهو

 المقاصد) و ،للعراقً الحدٌث ألفٌة شرح فً( المؽٌث فتح) البدٌعة مصنفاته ومن

ر الجواهر) و ،(التاسع القرن ألهل البلمع الضوء) و ،(الحسنة  شٌخ ترجمة فً والد ر 

 .وؼٌرها ،(حجر ابن اإلسبلم

( هـ 126 - 224) األَن َصاري َكِرٌَّاز -7
(3)
: 

، المصري السنٌكً األنصاري زكرٌا بن أحمد بن دمحم بن زكرٌاهو   ً  شٌخ الشافع

، واختلؾ فً سنة وفاته (مصر بشرقٌة) سنٌكة فً ولد .ظفاحال فسر،الم ماإلسبل
                                                           

  .1/56، واألعبلم 24نظم العقبان للسٌوطً صـ ((1

وقةةةةةةةد تحامةةةةةةةل علٌةةةةةةةه عفةةةةةةةا هللا عنهمةةةةةةةا، والبةةةةةةةدر الطةةةةةةةالع  152نظةةةةةةةم العقبةةةةةةةان للسةةةةةةةٌوطً صةةةةةةةـ (2)

  .6/134، واألعبلم 2/124

سةةةةةةةالة ،  وشةةةةةةةٌخ اإلسةةةةةةةبلم زكرٌةةةةةةةا األنصةةةةةةةاري وأثةةةةةةةره  فةةةةةةةً الفقةةةةةةةه الشةةةةةةةافعً، ر3/46األعةةةةةةةبلم  (3)

 ماجستٌر بالجامعة األردنٌة  للباحث /طارا ٌوسؾ حسن جابر 
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ذكره ابن إٌاس هـ على ما224والراجح أنه ولد سنة 
(1)

 ومن، وهو معاصر له، 

من العمر مابة سنة وسنتان، فلكً  وقد مات وله هـ،326 وفاته سنة أن المعلوم

 هـ .224ٌستقٌم ذلك البد أن ٌكون مولده سنة 

 .هـ 356 سنة بصره وكؾ القاهرة فً وتعلم

أخذ العلم على أكثر من مابة وخمسٌن شٌخا كما فً ثبته
(2)

. 

 العراقً ألفٌة شرحو ،البخاري صحٌح على الباري تحفة، والرحمن فتحمن مؤلفاته: 

، وؼٌر ذلك فً الفقه الطالب روض شرح فً المطالب أسنى، والحدٌث مصطلح فً

 من المؤلفات النافعة. 

 قرأ على الحافظ ابن حجر الكثٌر من الكتب، وأذن له باإلقراء واإلفتاء فً حٌاته.

 

 وقفة:

العلم فً  مجالس  لتبلمٌذ، ولما ال وقد تصدر الحافظ الكثٌر من ا ابن حجر وللحافظ

ٌت ه فنون عدة، وطارت شهرته، واشتهر ذكره، وب ع د    ،، وارتحل الطبلب إلٌهص 

حج  ب  ت  و  
(3)

ومن ثقافته لٌنهلوا من علمه  ؛طلبت ه وك ث رت ،الفضبلء بالوفود علٌه 

، وهذه الثقافة المتنوعة أثرت على تبلمٌذه، فتجد فٌهم المحدثٌن والمفسرٌن المتنوعة

  . ٌنوالمؤرخٌن واللؽوٌ

  

 

  

                                                           

  .5/315بدابع الزهور  (1)

هةةةةةةـ بتحقٌةةةةةةق/ دمحم بةةةةةةن إبةةةةةةراهٌم 1431وهةةةةةةو مطبةةةةةةوع ، طبعتةةةةةةه  دار البشةةةةةةابر، الطبعةةةةةةة األولةةةةةةى  (2)

 الحسٌن. 

 أي افتخروا ((3

 .6/231ٌنظر: تاج العروس للزبٌدي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





    
  

 

  
 39 

 
  

 الكتاب و دراسة عن المإلف

 :رحالته العلمٌةالمطلب السادس: 

ابها وكعادة أهل العلم ٌرحلون فً على األعٌان من علمصر م العلم فً تلقى الشٌخ  

  والقفار من أجل تحصٌل فابدة علمٌة . طلبه وٌقطعون الفٌافً

 خرج وما العلم، عنهم وأخذ مصر، علماء حلقات تعالى هللا رحمه الحافظ جابوقد 

 :وقال شٌوخها، لدى ما كل استنفد أن بعد إال العلم طلب فً للرحلة مصر من

ا المعارف طلب           فً سافرت تنكَّرت الدٌار   وإذا      لدٌاري هاجر 

ت وإذا     أسفاري من الحالٌن فً أنفَك             فال  كتبً فمإنسً أقَم 
(1)

 

 :إلى أوالً  رحلأنه  ترجمت للحافظ وقد ذكرت المصادر التً

 الشٌخ على فسمع والمجاورة للحج الخروبً وصٌه مع( هـ 124) سنة مكة -1

 (.هـ126) سنة وعاد البخاري أؼلب النشاوري الدٌن عفٌؾ

 جماعة فٌها فلقً الصعٌد ببلد من وؼٌرها قوِ إلى رحل( هـ 133) سنة وفً -

  .العلماء من

 .أشهر عدة بها وبقً اإلسكندرٌة إلى رحل( هـ 131) سنة وفً - 

 وعدن كتعز مدنها فً وتجول ،(هـ 133) سنة وذلك  الٌمن إلى رحل ثم -

هجم والم 
(2)

 .الكثٌر أعٌانها عن وأخذ وؼٌرها، الخطٌب ووادي، 

 به، لٌلتقً دعاه عباس، بن إسماعٌل األشرؾ الملك الٌمن صاحب به سمع ولما

ة وحج ،(هـ 255) سنة مكة إلى الٌمن من حجر ابن ورجع وأكرمه، إلٌه فأحسن  حج 

 .اإلسبلم

 والمحدثٌن الشٌوخ من بها من عن لؤلخذ الشام إلى خرج( هـ 252) سنة وفً

 عن أخذه بما كثًٌرا معارفه اتسعت وقد ٌوم، مابة بها مقًٌما ظل حٌث والمسندٌن،

: المدن هذه ومن الشام، إلى طرٌقه فً صادفهم الذٌن العلماء من واستفاد بها، العلماء

 فً له حصل وقد. وؼٌرها وسرٌاقوس والخلٌل المقدس وبٌت والرملة وؼزة نابلس

                                                           

 1/211شذرات الذهب البن العماد  (1)

 .بلد ووالٌة من أعمال زبٌد بالٌمن (2)

 5/223ٌنظر: معجم البلدان 
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 أو المجلدات الكتب من ومطالعة وسماع قراءة بٌن ما -أشؽاله قضاء مع- المد ة هذه

 .أخرى رحلة فً له ٌحصل لم ما األجزاء

ة الٌمن إلى حجر ابن وعاد  تلك بعض بمكة جاور حٌث-( هـ256) سنة الثانٌة للمر 

 .األولً رحلته فً معهم التقى من بعض أًٌضا بها فلقً ،-السنة

ة هذه وفً  األمتعة من معه ما جمٌع فؽرا اإلمام، فٌه كان الذي المركب انصدع المر 

 للذٌن كثًٌرا ماالً  حجر ابن دفع أن بعد أكثرها إنقاذ هللا ٌس ر ثم والكتب، والنقد

 . استخرجوها

ة من أكثر الحجاز إلى حجر ابن ورحل  بمكة فلقً العلم، وطلب والمجاورة للحج   مر 

 .(هـ224) سنة وذلك والمسندٌن، العلماء من جمعا النبوٌة والمدٌنة وبمنى

 وحماة بحمِ مر   طرٌقه وفً دمشق، إلى ومنها حلب إلى سافر( هـ236) سنة وفً

 .الحدٌث وأهل الشعراء بعض من فٌهما وسمع

ب ط الدٌن برهان اإلمام الشٌخ بحلب منه سمع وممن مً ابن س   فً حصل وقد. الع ج 

لها ود رر فوابد على هذه رحلته  نحو فً( حلب جلب) سماها التً تذكرته فً سج 

 .حدٌثٌة أجزاء أربعة

 كثٌرة رحبلت اإلمام هذا حٌاة شهدت وهكذا المجالس، وعقد وأقرأ هناك حد ث كما

 منهم واستفاد وأسمعهم، منهم وسمع أعٌانها عن فأخذ وعرضها، الببلد طول فً

 وأفادهم
(1)

. 

على علماء بلده، بل رحل خارج  لم ٌكتؾ بتلقً العلم سبق ٌتضح أن الحافظ مما 

للتزود بالعلم، وسماعه على أٌدي كبار العلماء، فأثرت الرحلة فٌه فتنوعت  مصر

كره وشهرت أمره وأفادت طلبة العلم ذالتً خلدت فً الناس  ، وكثرت مؤلفاتهثقافته

 . ذاجٌبًل بعد جٌل إلى ٌومنا ه

 

 

                                                           

 . المعجم حروؾ على ورتبها حجر ابن إلٌها سافر التً الببلد جمٌع السخاوي ذكر ((1

 .135-1/132الجواهر والدرر 
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 :ه العلمٌة مرتبة على حروف المعجممإلفاتأهم المطلب السابع: 

بٌن مخطوط ومطبوع  ثروة كبٌرة من مؤلفاته العلمٌة النافعة ما ترك لنا الحافظ  

 وقد تنوعت مؤلفاته فً ،عدة مجلدات فًهو  ، ومنها ماؽٌرهو جزء ص ومنها ما

 قدف، المعرفة ٌدل على أنه كان موسوعً الحدٌث والتفسٌر والفقه والسٌرة واللؽة مما

 كشرح بها؛ النفع عم التً التصانٌؾ وصنؾ: "طبقات الحفاظ ذٌل فً السٌوطًقال 

 ما وتخارٌج تعالٌق وله...  مثله واآلخرٌن األولٌن فً أحد ٌصنؾ لم الذي البخاري

"محاوٌج إال لها والمحدثون الحفاظ
(1)

 

 كان الت فسٌر، بحر سلك إذاوٌصور تلمٌذه البقاعً براعته فً العلوم فٌقول: ".... 

مان، ن   واآلتً الت رج  مان، بعقود فوابده فرابد م   أحمد   كان الحدٌث، متن ركب أو الج 

مان ب ان ابن وال حاتم أبو إلٌه ٌ سبق لم ما خفاٌاه خفاٌا من وأظهر. الز   فً تكل م وإن. ح 

، أنه علم وأصوله، الفقه  ً رواٌاه لواٌا من وأبرز الشافع
(2)

 اإلمام علٌه ٌتجاسر لم ما 

د، فسٌبوٌه أنواعه، اختبلؾ على العرب كبلم   تٌمم أو الرافعً، وال  وإن والمبر  

وض   عرض  تحد ث متى. أحمد بن فالخلٌل أنحابه، انشعاب على األدب أو الع ر 

ن   بشًء المتفن  ن ون "ن ق اده وأستاذ   قٌاده، مالك كان العلم، م 
(3)

. 

امصنف  (  213)  فً "الجواهر والدرر" السخاوي اإلمامله  ذكر وقد 
(4)

. 

مصنفا(  255) " انقٌعال نظموذكر له السٌوطً فً " 
(5)

. 

امصنف( 256) والدرر الٌواقٌت فً المناوي له عد وقد
(6)

. 

شاكر محمود عبد المنعم فً كتابه القٌم "ابن حجر السعقبلنً  /الدكتور وقد ذكر له

ذكر ومصنفًا،  (222)، منهجه وموارده فً كتابه اإلصابة"مصنفاته ودراسة فً 

                                                           
  .251ذٌل طبقات الحفاظ للسٌوطً صـ ((1
ٌ ة ،لواٌا: جمع  ((2 ب أ ت ه   اوهو م: كؽ نٌ  ة   لو  ٌ ت ه خ  ف   .وأخ 

 .رواٌا: جمع روٌة، وهو اسم من "روى فً األمر" أي: نظر وفكر

  132، ومختار الصحاح صـ1/1332ٌنظر: القاموس المحٌط 

 .1/326نقله السخاوي فً الجواهر والدرر  (3)

 .635-1/653المصدر السابق  (4)

 .53-45صـ األعٌان أعٌان فً العقٌان نظم (5)

 .146-123للمناوي صـ الٌواقٌت والدرر  (6)
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جزاه هللا إن كان مطبوًعا، فأجاد فً ذلك،  االخطٌة، وطبعاته ان وجود نسخهكامأ

خٌرا
(1)

. 

الرجوع  ًاء فدهتل االهلٌسلفاته مرتبة على حروؾ المعجم ؛ مؤأهم وسوؾ أذكر 

  .مع ذكر المطبوع منها، والمخطوط ،إلى كل منها

 السنة خدمة مركز: تحقٌق، وهو مطبوع بالعشرة بأطراؾ المهرة إتحاؾ -1

 لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر .الناصر ناصر بن زهٌر /د بإشراؾ والسٌرة،

 ، األولى: الطبعة. بالمدٌنة النبوٌة والسٌرة السنة خدمة ومركز، الشرٌؾ المصحؾ

  .م1334 - هـ1415

، لم ٌكملالقرآن فضابل فً اإلتقان -2
(2)

.  

 فراس: ، وهو مطبوع بتحقٌقحجر البن االختٌارٌة العشارٌة العشرة األحادٌث -3

 - هـ1424 األولى،: الطبعة. لبنان - بٌروت اإلسبلمٌة، البشابر دار: الناشر. ولٌد دمحم

 م2553

ً  أربعون -4 ، وهو مطبوع بتحقٌق أبً إسحاا المسلم سب عن المجرم ردع فً حدٌثا

 .الحوٌنً

 أحمد عادل :تحقٌقوهو مطبوع عدة طبعات منها ، الصحابة تمٌٌز فً اإلصابة -5

 األولى: الطبعة. بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر. معوض دمحم وعلى الموجود عبد

 .هـ1415 -

 ابن دار  ، وهو مطبوع طبعتهالحنبلً المسند بأطراؾ المعتلً المسند أطراؾ -6

  .بٌروت – الطٌب الكلم دار دمشق، - كثٌر

. خلٌفة دمحم كٌبلنً: تحقٌق، وهو مطبوع. التسبٌح صبلة فضل فً األذكار أمالً -1

 .بٌروت – قرطبة مؤسسة: الناشر

 – الرٌان مؤسسة: الناشر. خلؾ عواد: ، وهو مطبوع بتحقٌقالحلبٌة األمالً  -2

 .م1336 األولى،: الطبعة. بٌروت

                                                           

/ 1 ابةةةةةةةن حجةةةةةةةر السةةةةةةةعقبلنً مصةةةةةةةنفاته ودراسةةةةةةةة فةةةةةةةً منهجةةةةةةةه ومةةةةةةةوارده فةةةةةةةً كتابةةةةةةةه اإلصةةةةةةةابة (1)

161-  332. 

 .1/2 ذكره صاحب كشؾ الظنون ((2
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 إسماعٌل بن المجٌد عبد بن حمدي: ، وهو مطلوع بتحقٌق المطلقة األمالً -3

 م1335- هـ 1416 األولى،: الطبعة. بٌروت – اإلسبلمً المكتب: الناشر. السلفً

 حسن دمحم هللا عبد ًأبمطبوع بتحقٌق/ .السماع بشرط المتباٌنة باألربعٌن اإلمتاع -15

: الطبعة. لبنان – بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر. الشافعً إسماعٌل حسن دمحم

 م1331 - هـ1412 األولى،

طبعه  .، وهو مطبوع بتحقٌق الدكتور/ حسن حبشًالعمر بأنباء الؽمر إنباء -11

  هـ.1323المجلس األعلى للشؤون اإلسبلمٌة. 

، وهو مطبوع. البخاري شرح فً العٌنً على الرد فً االعتراض انتقاض -12

 مكتبة: الناشر. السامرابً جاسم بن صبحً - السلفً المجٌد عبد بن حمدي: المحقق

 م 1333 - هـ 1413 األولى،: الطبعة. السعودٌة العربٌة المملكة - الرٌاض الرشد،

 حسن كسروي سٌد: ، وهو مطبوع بتحقٌقاآلثار رواة بمعرفة اإلٌثار -13

 هـ 1413 األولى،: الطبعة. بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر

 ماهر الدكتوروهو مطبوع عدة طبعات منها تحقٌق/ .األحكام بأدل ة المرام بلوغ -14

 العربٌة المملكة - الرٌاض والتوزٌع، للنشر القبس دار: الناشر. الفحل ٌاسٌن

 م 2514 - هـ 1435 األولى،: الطبعة. السعودٌة

: مراجعة. النجار علً دمحم: تحقٌق، وهو مطبوع المشتبه بتحرٌر المنتبه تبصٌر -15

 لبنان - بٌروت العلمٌة، المكتبة: الناشر. البجاوي دمحم علً

 .، وهو مطبوعرجب فضل فً ورد بما العجب تبٌٌن -16

تخرٌج األربعٌن النووٌة، ذكره ابن تؽري بردي، والسخاوي -11
(1)

 . 

: المحقق، وهو مطبوع. بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التقدٌس اهل تعرٌؾ -12

 األولى،: الطبعة. عمان – المنار مكتبة: الناشر. القرٌوتً عبدهللا بن عاصم/د

 م1323 – هـ1453

 هللا إكرام/د: المحقق، وهو مطبوع. األربعة األبمة رجال بزوابد المنفعة عجٌلت -13

 م1336 ـ األولى: الطبعة. بٌروت ـ البشابر دار: الناشر. الحق إمداد

                                                           
 .2/661، والجواهر والدرر 2/21المنهل الصافً  ((1
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 الرحمن عبد سعٌد: المحقق. وهو مطبوع. البخاري صحٌح على التعلٌق تؽلٌق -25

. األردن - عمان,  بٌروت - عمار دار,  اإلسبلمً المكتب: الناشر. القزقً موسى

 هـ1455 األولى،: الطبعة

 - الرشٌد دار: الناشر. عوامة دمحم: المحقق، وهو مطبوع . التهذٌب تقرٌب -21

  م.1326 – 1456 األولى،: الطبعة. سورٌا

 ًأب: تحقٌق. وهو مطبوع بالكبٌر الرافعً أحادٌث تخرٌج فً الحبٌر التلخٌِ -22

 األولى،: الطبعة. مصر – قرطبة مؤسسة: الناشر. قطب بن عباس بن حسن عاصم

 م1335/هـ1416

المبحث  صٌل فًوهو مطبوع، وسٌأتً الكبلم عن طبعاته بالتف التهذٌب تهذٌب -23

 . الثانً من التمهٌد

 هاشم هللا عبد السٌد:  المحقق، وهو مطبوع. الهداٌة أحادٌث تخرٌج فً الدراٌة -24

 .بٌروت – المعرفة دار: الناشر. المدنً الٌمانً

. عمر دمحم علً الدكتور: تحقٌق، وهو مطبوع.  مصر قضاة عن اإلصر رفع -25

 .م1332 - هـ1412 األولى: الطبعة. القاهرة الخانجً، مكتبة: الناشر

وهو مفقود  ر المطلول فً بٌان الخبر المعلول،الزه -26
(1)

.  

. أحمد مقبول صبلح: المحقق، وهو مطبوع. الخضر حال فً النضر الزهر -21

 األولى،: الطبعة. الهند – نٌودلهً جوؼابابً - اإلسبلمٌة البحوث مجمع: الناشر

 م1322 - هـ1452

، وهو عمر ابن عن نافع عن مالك عن الشافعً رواه فٌما الذهب سلسلة -22

 جً قلعه أمٌن المعطً عبد. د: المحققمطبوع. 

: المحقق، وهو مطبوع. مسلم صحٌح من منتقاة حدٌثا أربعون: مسلم عوالً -23

 - هـ1452 الثانٌة: الطبعة. الثقافٌة الكتب مؤسسة: الناشر. الحوت ٌوسؾ كمال

 م 1322

                                                           
 .41، ونظم العقبان للسٌوطً صـ2/513الجواهر والدرر  ( (1
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 - المعرفة دار: الناشر، وهو مطبوع. البخاري صحٌح شرح الباري فتح -35

 بإخراجه قام. الباقً عبد فؤاد دمحم: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رقم. هـ1313 بٌروت،

: العبلمة تعلٌقات علٌه، والخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه

  .باز بن هللا عبد بن عبدالعزٌز

 ابن مكتبة: الناشر. مطبوع وهو، أحمد لئلمام المسند عن الذب فً المسدد القول -31

 هـ1451 األولى،: الطبعة. القاهرة – تٌمٌة

. ؼدة أبو الفتاح عبد: قٌحق، وهو مطبوع عدة طبعات. منها تالمٌزان لسان -32

 م 2552 األولى،: الطبعة. اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر

اب د   الع الٌ ة   المط الب   -33 و  ان ٌ ة   المس انٌد ب ز   من مجموعة: قٌحق، وهو مطبوع بتالث م 

. الش ثري العزٌز عبد بن ناصر بن سعد. د: تنسٌق. جامعٌة رسالة 11 فً الباحثٌن

 .والتوزٌع للنشر الؽٌث دار - والتوزٌع للنشر العاصمة دار: الناشر

، وهو المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانٌد تجرٌد أو المفهرس المعجم -34

: الطبعة. بٌروت – الرسالة مؤسسة: الناشر. المٌادٌنً شكور دمحم: المحققمطبوع. 

  م1332-هـ1412 األولى،

 وعلق حققه، وهو مطبوع المختصر أحادٌث تخرٌج فً الخبر الخبر موافقة -35

 مكتبة: الناشر. السامرابً جاسم السٌد صبحً السلفً، المجٌد عبد حمدي: علٌه

 1414 الثانٌة،: الطبعة. السعودٌة العربٌة المملكة - الرٌاض والتوزٌع، للنشر الرشد

 م 1333 - هـ

 صالح بن دمحم العزٌز عبد: المحقق، وهو مطبوع. األلقاب فً األلباب نزهة -36 

 م1323-هـ1453 األولى،: الطبعة. الرٌاض – الرشد مكتبة: الناشر. السدٌري

 حققه، وهو مطبوع. األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر نزهة -31

 مطبعة: الناشر. عتر الدٌن نور: علٌه وعلق المؤلؾ على مقروءة نسخه على

  م 2555 - هـ1421 الثالثة،: الطبعة. دمشق الصباح،
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 طارا: المحقق، وهو مطبوع. التابعٌن عن الصحابة رواٌة فً السامعٌن نزهة -32

: الطبعة. السعودٌة – الرٌاض - والتوزٌع للنشر الهجرة دار: الناشر. العمودي دمحم

  م1335 هـ1415 األولى،

: الناشر. الحوت ٌوسؾ كمال: تحقٌق، وهو مطبوع. العوالً بالمابة الآللً نظم -33

 م 1335 - هـ1415 األولى،: الطبعة. لبنان - بٌروت العلمٌة، الكتب دار

 عمٌر هادي بن ربٌع: المحقق، وهو مطبوع. الصبلح ابن كتاب على النكت -45

 المملكة المنورة، المدٌنة اإلسبلمٌة، بالجامعة العلمً البحث عمادة: الناشر. المدخلً

  م1324/هـ1454 األولى،: الطبعة. السعودٌة العربٌة

 اللٌثً عبدهللا: المحقق، وهو مطبوع. مسلم صحٌح على الموقوؾ على الوقوؾ -41

 هـ1456 األولى،: الطبعة. بٌروت – الثقافٌة الكتب مؤسسة: الناشر. األنصاري

هدي الساري، وهو مقدمة جلٌلة الشأن، عظٌمة األثر جعلها مقدمة لشرحه  -42

 الكبٌر "فتح الباري" وهً مطبوعة مع الشرح.

موؼٌر ذلك من المؤلفات النافعة   .واسعة رحمة الحافظ ابن حجر اإلمام   هللا   فرح 
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 :ثناء العلماء علٌه :المطلب الثامن

 من ومعاصروه شٌوخه ٌهعل أثنىفقد  تعددت أقوال العلماء فً الثناء علٌه وتعدٌله  

 .بعده من الكبار واألبمة وتبلمذته ،أقرانه

 أجل   مقامه بما واحد ؼٌر ورثاه مثله، مجموعه فً بعده ٌخلؾ ولم: "السخاوي قال 

"-وإٌانا هللا رحمه- منه
(1)

. 

 المحدث الفاضل الكامل العالم الشٌخ كان ولما: "العراقً شٌخه ٌقول علٌه الثناء وفً

جٌد المفٌد ...  الفضل أبو أحمد الدٌن شهاب المأمون الثقة الضابط المتقن، الحافظ الم 

ٌ ز والشٌوخ، الرواة فجمع  ومٌ ز واألبدال، الموافقات وجمع والمنسوخ، الناسخ بٌن وم

 أهل سلك فً انخرط حتى الحثٌث بجد ه أفرطو الرجال، من والضعفاء الثقات بٌن

"ؼزٌر علم على الٌسٌر الزمن فً وحصل الحدٌث،
(2)

. 

ً   حضرت لماوقال السٌوطً فً "طبقات الحفاظ": "... و اق  ر  ف اة ال ع   من ل ه   قٌل ال و 

ع ة أ ب و اب نً ثم   حجر اب ن ق ال   بع دك تخلؾ "الهٌثمً ثم   زر 
(3)

 

 وٌشهد كثًٌرا ٌود نً وكان: " ... ترجمته فً حجر ابن فٌقول جماعة، ابن شٌخه وأما

"الؽاٌة إلى معً وٌتأدب بالتقدم، ؼٌبتً فً لً
(4)

.  

 متٌن متقن، حافظ عبل مة إمام وهو: ". . . المكً فهد بن التقً تلمٌذه فٌه ٌقولو

 العٌون ت ر   لم النظٌر، عدٌم التعبٌر، حسن المحاضرة، لطٌؾ األخبلا، حسن الدٌانة،

ه مثل هو رأى وال مثله، "نفس 
(5)

. 

خ العبل مة وٌقول دي ت ؽري ابن المؤر   أدٌبًا شاعًرا حافًظا عالًما، إماًما كان: "ب ر 

ر الشكل ملٌح م صن  فًا،  المذاكرة عذب والنهاٌة، الؽاٌة إلى المحاضرة حلو الشٌبة، منو 

"وسٌاسة وحلم وسكون وعقل وأب هة، وقار مع
(6)

. 

 

                                                           

 .2/45الضوء البلمع للسخاوي  (1)

 .1/211الجواهر والدرر  (2)

 .552طبقات الحفاظ صـ (3)

 .3/116إنباء الؽمر ((4

 .214صـ لحظ األلحاظ  (5)

 .32-2/11المنهل الصافً  (6)
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 وحافظ زمانه، فً الحفاظ وإمام اإلسبلم شٌخ: "السٌوطً الدٌن جبلل الحافظ وٌقول

"مطلقًا الدنٌا حافظ بل المصرٌة، الدٌار
(1)

. 

 اإلمام الشهٌر، الكبٌر الحافظ(: "هـ1255 ت) الشوكانً المحدث العبل مة وٌقول

 واإلتقان بالحفظ له وشهد...  المتأخرة األزمنة فً وعلله الحدٌث بمعرفة المنفرد

 كلمة علٌه( الحافظ) لفظ إطبلا صار حتى والصدٌق، والعدو والبعٌد، القرٌب

 فً وانتشرت حٌاته، فً مؤلفاته وطارت األقطار، من إلٌه الطلبة ورحل ،إجماع

"جًدا كثٌرة وهً شأنها، فً قطر إلى قطر من الملوك بتتوتكا الببلد،
(2)

 

   

 

  

                                                           

 .1/552 طبقات الحفاظ (1)

 .22-1/21البدر الطالع  (2)
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 المطلب التاسع: عقٌدته ومذهبه:

 عقٌدته:  -أ

لٌس للحافظ ابن حجر كتاب مستقل فً العقٌدة حتى ٌمكن من خبلله معرفة مذهبه 

ال تكاد  –وخاصة القدٌمة منها –العقدي، والكتب التً ترجمت للحافظ ابن حجر 

 الجواهر فً السخاوي نقلها واحدة عبارةتصرح بشًء من مذهبه العقدي اللهم إال 

الهادي عبد بن الجمال عن والدرر
(1)

: حجر ابن عن فٌها ٌقول الٌانعة الرٌاض فً 

 قاعدة على الدٌن أصول فً جارًٌا له، معظًما تٌمٌة، ابن الدٌن تقً للشٌخ محبًّا كان"

 منزلته، التعظٌم فً به ٌبلػ وال حقه، ٌنتقِ الشافعٌة من كثٌر العلة ولهذه المحدثٌن،

"…الدٌن ناصر ابن مع ذلك كفعلهم
(2)

  .اهـ ؛

 لم إن والجماعة السنة أهل من أنه له المترجم العالم فً األصل أن على ٌدل وهذا

 .ذلك ؼٌر ترجمته فً ٌ ذ كر

وقد بٌن الدكتور/ جمٌل أحمد منصور فً أطروحته "منهج الحافظ ابن حجر فً فتح 

كان فً العقٌدة على مذهب  -رحمه هللا  -ابن حجر العسقبلنً  الباري" أن الحافظ 

السنة والجماعة، الذي عمل كل من األٌوبٌٌنأهل 
(3)

 ، 

                                                           

 ابةةةةةن الةةةةةدٌن، جمةةةةةال ،الصةةةةةالحً الهةةةةةادي عبةةةةةد ابةةةةةن حسةةةةةن بةةةةةن أحمةةةةةد بةةةةةن حسةةةةةن بةةةةةن وسةةةةةؾهةةةةةو ٌ (1)

د ةةةةةر  ب   جمةةةةةع"مةةةةةن مؤلفاتةةةةةه:  .بدمشةةةةةق ة،الصةةةةةالحٌ أهةةةةةل مةةةةةن. الحنابلةةةةةة فقهةةةةةاء مةةةةةن متفةةةةةنن، عبلمةةةةةة:  الم 

 ألفةةةةةاظ شةةةةةرح فةةةةةً النقةةةةةً الةةةةةدر"و .مفقةةةةةود ؼالبةةةةةه ،" أحمةةةةةد اإلمةةةةةام مةةةةةذهب علةةةةةى الفقةةةةةه فةةةةةً الجوامةةةةةع

 أمٌةةةةةر فضةةةةةابل فةةةةةً الصةةةةةواب محةةةةةض"و ".إدرٌةةةةةس بةةةةةن دمحم أصةةةةةحاب فةةةةةً النفةةةةةٌس الةةةةةدر"و ".الخرقةةةةةً

 هـ353توفً سنة  ".الخطاب بن عمر المؤمنٌن

 .2/225، واألعبلم للزركلً 15/62بنظر: شذرات الذهب  البن العماد 

، وعزاهةةةةةةا 1/61هةةةةةةذه العبةةةةةةارة نقلهةةةةةةا محقةةةةةةق تؽلٌةةةةةةق التعلٌةةةةةةق البةةةةةةن حجةةةةةةر  فةةةةةةً مقدمةةةةةةة تحقٌقةةةةةةه  (2)

ن الجةةةةةةةواهر /ب( ولةةةةةةةم أجةةةةةةةدها فةةةةةةةً المطبةةةةةةةوع مةةةةةةة155إلةةةةةةةى الجةةةةةةةواهر والةةةةةةةدرر للسةةةةةةةخاوي  ورقةةةةةةةة )

 .والدرر

 هـ642 - هـ561من الفترة فً( وؼٌرها والشام مصر) األٌوبٌة الدولة (3)

 كان أٌوب، بن ٌوسؾ الدٌن صبلح هو الدولة ومؤسس. العراا إلى هاجرت أذربٌجان من كردٌة أسرة من وهم

( الدٌن صبلح والد) الدٌن نجم صار ثم فدمشق، الموصل إلى انتقل ثم تكرٌت على والًٌا( أٌوب الدٌن نجم) والده

 الدٌن لنور ناببًا الدٌن أسد وأصبح(. الشام صاحب) الزنكً محمود الدٌن نور أمراء كبار من الدٌن أسد وأخوه

( العاضد) الشٌعً الفاطمً للخلٌفة وزًٌرا فكان. الدٌن صبلح أخٌه ابن خلفه الدٌن أسد موت وبعد مصر، على

 ببلد من وكثٌر دمشق أخذ الدٌن نور موت وبعد. فترة بعد مصر بحكم فاستقل السنً محمود الدٌن نور عن وناببًا

 .الشام

 الدولة عن تفصٌل ففٌه الحموي، التمٌمً المازنً هللا عبد ألبً أٌوب بنً أخبار فً الكروب مفرج: ٌنظر

 255صـ العسٌري معمور ألحمد اإلسبلمً التارٌخ وموجز األٌوبٌة،
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والممالٌك
(1)

بٌدٌونثبٌته بدال من المذهب الشٌعً الذي خلفه الع  تعلى  
(2)

، ومن 

المعلوم أن المذهب األشعري فً العقٌدة هو المذهب الذي عمل األٌوبٌون، والممالٌك 

من بعدهم على ثبٌته فً دولتهم
(3)

. 

منهجه فً العقٌدة الدكتور/ دمحم إسحاا كندو فً رسالته وقد فصل القول فً بٌان 

"منهج الحافظ ابن حجر فً العقٌدة من خبلل كتابه فتح الباري"
(4)

.  

فً بعض المسابل  -رحمهم هللا  -ومع ذلك فقد خالؾ الحافظ ابن حجر األشاعرة 

   ومنها:

 التً المعتزلة أقوال من أنها ،(النظر هو المكلف على الواجب أول: )مسألة عن قوله

 .الباري فتح كتابه من موضعٌن فً وذلك األشاعرة، مذهب فً بقٌت

 

 

 

                                                           

  (هـ 323 - 652) دولة الممالٌك: (1)

 الدولةةةةةةة سةةةةةةبلطٌن اسةةةةةةتقدمهم وقةةةةةةد بالمةةةةةةال، اشةةةةةةتري الةةةةةةذي الرقٌةةةةةةق، وهةةةةةةو مملةةةةةةوك جمةةةةةةع الممالٌةةةةةةكو

 وراء وبةةةةةةبلد مةةةةةةا الصةةةةةةؽرى، وآسةةةةةةٌا والقوقةةةةةةاز تركسةةةةةةتان بةةةةةةبلد: أهمهةةةةةةا مختلفةةةةةةة بةةةةةةبلد مةةةةةةن األٌوبٌةةةةةةة

 خاصةةةةةةة، أبةةةةةةراج فةةةةةةً النةةةةةةاس عةةةةةةن بعةةةةةةزلهم وقةةةةةةاموا صةةةةةةؽار، ؼلمةةةةةةان وهةةةةةةم اشةةةةةةتروهم ثةةةةةةم النهةةةةةةر،

 مةةةةةنهم كبٌةةةةةر عةةةةةدد وصةةةةةل وقةةةةةد جٌوًشةةةةةا، بهةةةةةم كونةةةةةوا ثةةةةةم مناسةةةةةبة، وعسةةةةةكرٌة دٌنٌةةةةةة تربٌةةةةةة وتةةةةةربٌتهم

 والء إال والء لهةةةةةةم ٌعرفةةةةةةون وال واإلقةةةةةةدام، بالشةةةةةةجاعة ٌتمٌةةةةةةزون وكةةةةةةانوا جةةةةةةًدا، رفٌعةةةةةةة مراتةةةةةةب إلةةةةةةى

 .إلٌه ٌنتمون الذي اإلسبلم

  -(:المؤرخٌن معظم باتفاا) فترتٌن إلى الممالٌك عصر وٌنقسم

 (.م 1323 - 1255/هـ 132 - 642: )البحرٌة الممالٌك -

 (.م 1511 - 1323/هـ 323 - 132: )البرجٌة الممالٌك -

 .عاًما 215 ٌقارب ما دولتهم فدامت

 263-265صـ العسٌري معمور ألحمد اإلسبلمً التارٌخ موجزٌنظر: 

 -:(1111 – 353/هةةةةةةةةةـ 561 - 231) والمؽةةةةةةةةةرب مصةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةً( الفاطمٌةةةةةةةةةة) العبٌدٌةةةةةةةةةة الدولةةةةةةةةةة (2)

 . الزهراء فاطمة نسل من أنهم( وافتراءً  كذبًا) اد عوا. رافضة شٌعة وهم

 سةةةةةةموا لةةةةةةذا الصةةةةةةادا، جعفةةةةةةر بةةةةةةن إسةةةةةةماعٌل إلةةةةةةى ٌنسةةةةةةبون فقٌةةةةةةل نسةةةةةةبهما فةةةةةةً المؤرخةةةةةةون اختلةةةةةةؾ

 القةةةةةةداح مٌمةةةةةةون بةةةةةةن هللا عبةةةةةةد هةةةةةةو فارسةةةةةةً رجةةةةةةل إلةةةةةةى ٌرجعةةةةةةون إنهةةةةةةم وقٌةةةةةةل. أًٌضةةةةةةا باإلسةةةةةةماعٌلٌة

 (.الظلمة وإله النور إله) إلهٌن بوجود ٌقول الذي المذهب الثنوي األهوازي

 اإلسةةةةةةبلمً التةةةةةةارٌخ مةةةةةةوجزٌنظةةةةةةر: الدولةةةةةةة الفاطمٌةةةةةةة للصةةةةةةبلبً ففٌةةةةةةه تفصةةةةةةٌل عةةةةةةن هةةةةةةذه الدولةةةةةةة، و

 225صـ العسٌري معمور ألحمد

  151/ جمٌل أحمد منصور صـللدكتور فتح الباريمنهج الحافظ ابن حجر فً  (3)

 .وهً مطبوعة طبعتها دار الرشد بالرٌاض( 4)
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 أبً عن الباجً الولٌد أبً عن جمرة أبً بن دمحم أبو القدوة نقل وقد" :األول الموضع

السمنانً جعفر
(1)

 من المسألة هذه إن: ٌقول سمعه أنه األشاعرة، كبار من وهو ،

"المذهب فً بقٌت المعتزلة مسابل
(2)

. 

 على - األشاعرة رؤوس من وهو - السمنانً جعفر أبو وافق وقد" :الثانً الموضع

 وتفرع المعتزلة، مسابل من األشعري مقالة فً بقٌت المسألة هذه إن: وقال هذا،

 فً التقلٌد ٌكفً ال وأنه علٌه، الدالة باألدلة هللا معرفة أحد كل على الواجب أن علٌها

 ما العبلبً الدٌن صبلح الحافظ شٌخنا شٌخ كبلم من جزء فً وقرأت انتهى، ذلك،

 ومفرط مفرط بٌن وتباٌنت المذاهب فٌها تناقضت مما المسألة هذه أن ملخصه

فٌها؛ الحق وجه وبٌان فٌها، التناقض وتبٌٌن علٌها، الرد فً أخذ ثم ،"ومتوسط
(3)

. 

 مذهبه الفقهً: -ب

ذكرت الكثٌر من المصادر التً ترجمت للحافظ أنه كان شافعٌا فً مذهبه الفقهً، 

 بترجمته تتعلق التً الؽرابب ومن" :رس الفهارسفً فه الكتانً الحً عبد ولكن قال

 لمذهب عمره آخر فً انتقل الحافظ أن البونً القاسم بن أحمد الشهاب ثبت فً ما

 أو مسألة فً رجوعه ولعل: قلت المكرمة، مكة فً بخطه ذلك رأٌت كما: قال مالك

"أعلم وهللا مسألتٌن،
(4)

. 

                                                           

 . د، أبو جعفر القاضً السمنانًدمحم بن أحمد بن أحمد بن دمحم بن محموهو  (1)

علةةةةةً بةةةةةن عمةةةةةر السةةةةةكري، وأبةةةةةً الحسةةةةةن الةةةةةدارقطنً، وأبةةةةةً القاسةةةةةم  :وحةةةةةدث بهةةةةةا عةةةةةن ،سةةةةكن بؽةةةةةداد

  .بن حبابة وؼٌرهما

كتبةةةةةت عنةةةةةه وكةةةةةان ثقةةةةةة عالمةةةةةا فاضةةةةةبل سةةةةةخٌا حسةةةةةن الكةةةةةبلم عراقةةةةةً المةةةةةذهب، وٌعتقةةةةةد  قةةةةال الخطٌةةةةةب:

 فةةةةةةً األصةةةةةةول مةةةةةةذهب األشةةةةةةعري. وكةةةةةةان لةةةةةةه فةةةةةةً داره مجلةةةةةةس نظةةةةةةر ٌحضةةةةةةره الفقهةةةةةةاء وٌتكلمةةةةةةون.

 كان من أذكٌاء العالم.وقال الذهبً:  .وكان فقٌها متكلما عالماوقال السمعانً: 

   ول من سنة أربع وأربعٌن وأربعمابة.فً ٌوم االثنٌن السادس من شهر ربٌع األمات 

 .441/ رقم11/651، والسٌر 1/245، واألنساب 224/ رقم1/312ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .1/11 الباري فتح (2)

  .13/343 الباري فتح (3)

 .1/325فهرس الفهارس  (4)
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فً بعض المواضع  عصب لمذهبه بل رجحوالحافظ مع أنه كان شافعٌا إال أنه لم ٌت

أقواال على وفق الدلٌل مخالفا بها المذهب الشافعً كمسألة عدد من تنعقد بهم 

الجمعة
(1)

السورة، ومسألة قراءة البسملة مع الفاتحة فً 
(2)

 . 

كما أن للحافظ عبارات قوٌة ٌدعو فٌها إلى األخذ بما ٌوافق الدلٌل، وترك ما ٌخالفه 

رضً هللا  -بعد ذكر قصة أبً بكر وعمر مهما كان قابله، ومن هذه العبارات قوله: 

فً فً قتال مانعً الزكاة: " -عنهما  ة   و  ل ٌل   ال ق ص  ف ى ق د   الس ن ة   أ ن   ع ل ى د   ب ع ض   ع ل ى ت خ 

اب ة   أ ك اب ر   ٌ ط ل ع   ،الص ح  ا و  ٌ ه  ل  اد ه م   ع  ذ ا ،آح  ل ه  اء   إ ل ى ٌ ل ت ف ت   ال   و  ر  ل و   اآل  ٌ ت   و  ع   ق و  ود   م  ج   و 

ا س ن ة   ال ف ه  ال   ،ت خ  ٌ ؾ   ٌ ق ال   و  ً   ك  ف  ن   ع ل ى ذ ا خ  ّللا    ف بل  ف  ق   و  و  "ال م 
(3)

   

                                                           

ةةةةةعوقةةةةةد ذكةةةةةر فةةةةةً هةةةةةذه المسةةةةةألة خمسةةةةةة عشةةةةةر قةةةةةوال: ورجةةةةةح قةةةةةول مةةةةةن قةةةةةال: تنعقةةةةةد ب (1) ةةةةةر جم  ثٌ   ك 

ٌ ر   ٌ د   ب ؽ  ل ع ل  ، ثم قال:  ق  ٌر   ه ذ ا و  ا األ  خ  ه  ح  ج  ن   أ ر  ٌ ث   م  ل ٌل   ح   .2/423فتح الباري  . ٌنظر:الد 

 .3/31المصدر السابق  (2)

 .1/16 السابق المصدر (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :وفاته :التاسعالمطلب 

 عاًما، وسبعٌن تسعة على تزٌد والنشاط بالحركة عامرة وحٌاة طوٌل ع مر عدب

 الموت وأدركه األجل وافاه والتألٌؾ، والتعلٌم التعلم بٌن حجر ابن اإلمام قضاها

 به اشتد ثم القعدة، ذي فً به بدأ مرض بعد( هـ 252) سنة الحجة ذي شهر فً وذلك

 الفرض ٌصلً فصار شد ته ازدادت ثم األضحى، عٌد صبلة عن فتخلؾ وأقعده،

ة، ذي من 22 فً السبت لٌلة وفً ،جالًسا  إلى روحه فاضت العشاء وبعد الحج 

 .باربها

 ال ما الخلق من جنازته فً واجتمع: "السخاوي قال حتى مشهودة، جنازته وكانت

 عن تخلؾ الناس سابر من أحد كبٌر أظن ما بحٌث وجل، عز هللا إال   ٌحصٌهم

"والدكاكٌن األسواا وقفلت شهودها،
(1)

. 

برن ًوقال السٌوطً فً "طبقات الحفاظ": " أ خ  اب و  ته شهد أ نه المنصوري الشه   جن از 

ا طرت ال مصلى إ ل ى وصل ف ل م  اء أم  ق ت ذ ل ك فً  ف أ ن شد نعشه على الس م   ال و 

 بالمطر ال ق َضاة قَاِضً                    على السحب بَكت قد             

ك نـال وانهدم             "رـحج من مشٌدا   انَ ـكَ                   ِذيـالَّ   ر 
(2)

  

 القضاة من الناس وأعٌان السلطان حضره مهٌب موكب فً -هللا رحمه- وش ٌع

 كمك ة اإلسبلمٌة الببلد بعض فً أًٌضا الؽابب صبلة علٌه وص لً واألمراء، والعلماء

 .وؼٌرها ودمشق المقدس وبٌت

 بذل ما على، وجزاه عن اإلسبلم والمسلمٌن خٌر الجزاء رحمة واسعةفرحمه هللا   

 .قدٌر شًء كل على إنه بعلمه، ونفع سعٌه، له هللا وشكر هللا، لدٌن

 

                                                           

 .3/1134الجواهر والدرر  (1)

 553طبقات الحفاظ للسٌوطً صـ (2)
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 الـــمبحث الــثــانـــً

التعرٌف بكتاب تهذٌب التهذٌب 

 :التالٌة المطالب وفٌه بإٌجاز

 صحة نسبتهتوثٌق و الكتاب اسم :األول المطلب

 .، وطبعات الكتابمإلفه إلى

 .الكتاب موضوع: الثانً المطلب

 .الكتاب بإٌجاز فً المإلف مصادر: الثالث المطلب

 .بإٌجاز كتابه فً المإلف منهج :المطلب الرابع

 .الكتاب مٌزات: الخامس المطلب

                                                       على أخذت التً المإاخذات أهم: السادس المطلب

المإلف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اسم الكتاب: 

تهذٌب التهذٌب، وقد نِ المؤلؾ على تسمٌته بهذا االسم كما فً مقدمة الكتاب، 

وكما فً مواضع كثٌرة من كتبه األخرى، وبخاصة لسان المٌزان
(1)

، وتعجٌل 

المنفعة
(2)

  

  إلى مإلفه:نسبة الكتاب صحة توثٌق  -ب

ومما ٌقوي هذا األمر ما  ،ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه أمر ال شك فٌه وال رٌب

 ٌلً:

االستفاضة والشهرة؛ فقد اشتهر نسبة هذا الكتاب البن حجر بٌن أهل العلم  -1

 والمتخصصٌن فً الحدٌث وعلومه.

كنتمقدمته: "نسبه الحافظ لنفسه فً كتبه األخرى كتعجٌل المنفعة حٌث قال فً  -2  و 

ٌب لخصت قد ذ  الكال ت ه  اب د عله وزدت ،م  ة ف و  ث ٌر  ٌب وسمٌته ،ك  ذ  ٌب ت ه  ذ  اء الت ه  ج  و و   ن ح 

ل ثلث "األ ص 
(3)

، وكذا عزا له فً فتح الباري
(4)

. 

 إن الحافظ ٌعزو فً هذا الكتاب إلى كتبه األخرى ومن أمثلة عزوه ما ٌلً:  -3

فً " ترجمة مروان بن الحكم بن أبً  فتح الباري فقالعزا فً كتابه هذا لمقدمة  -أ

"(شرح البخاريالعاِ بن أمٌة" : )واعتذرت عنه فً مقدمة "
(5)

  

                                                           

، 553، 125، 111، 156، 21، 13، 2/12، 456، 361، 1/365لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان المٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزان  (1)

3/111 ،253 ،356 ،4/112 ،233 ،234 ،5/21 ،34 ،225 ،331 ،6/142 ،211 ،

1/41. 

، 113، 2/31، 242، 555، 433، 335، 333، 242، 1/236نفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة متعجٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ال (2)

215 ،226 ،311 ،552 . 

  .1/236 المصدر السابق (3)

  .13/324، 1/51فتح الباري  (4)

 .15/23تهذٌب التهذٌب ( 5)

ٌق اسم الكتاب وتوثٌق صحة نسبته : تحقالمطلب األول
 الكتابإلى مإلفه، وطبعات 
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عزا فً كتابه هذا لئلصابة فقال كما فً ترجمة "عاصم بن سفٌان بن عبد هللا بن 

 ابن وذكره ،مكة أهل تابعً من األولى الطبقة فً سعد ابن ذكره: )ربٌعة الثقفً"

 ووقع ،هللا عبد أخو ربٌعة بن هللا عبد بعد فزاد البخاري نسبه :قلت ،الثقات فً حبان

 صلى النبً سمعت أبٌه عن عاصم بن بشر طرٌق من ،وؼٌره ،للبؽوي الصحابة فً

 بٌنت وقد ،ؼٌره السنن فً له المخرج أن ظنً على فؽلب حدٌثا فذكر وسلم علٌه هللا

(اإلصابة كتاب فً ذلك
(1)

     

درر" ذكره من ترجم للحافظ من ضمن مؤلفاته كالسخاوي فً "الجواهر وال -3

، والزركلً فً "األعبلم"والسٌوطً فً "طبقات الحفاظ"
(2)

. 

، وحاجً خلٌفةواألثبات كالكتانً ،نسبه له أصحاب الفهارس -4
(3)

.  

 :طبعات الكتاب -جـ 

آباد الدكن: الهند، عة مجلس دابرة المعارؾ النظامٌة بحٌدر الكتاب فً مطبع طب

 هـ(.1325الطبعة: األولى سنة )

وأعادت دار صادر طبعه باألوفست، ثم طبع فً دار الفكر بٌروت، الطبعة األولى 

هـ(، وصورت دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، الطبعة الهندٌة سنة 1454)

 هـ(.1412)

براهٌم الزٌبق، إمجلدات باعتناء:  4فً  (م1336)ثم طبع فً مؤسسة الرسالة  سنة 

 وعادل مرشد.

وما زال الكتاب فً حاجة إلى خدمة علمٌة ففً طبعاته تصحٌفات كثٌرة، وقد سمعت 

منذ ٌقوم بتحقٌقه  -حفظه هللا  -أحمد معبد عبد الكرٌم  /النقاد أن شٌخنا العبلمة المحقق

 نه لم ٌخرج بعد، وهللا المستعان.زمن بعٌد، لك

 

  

                                                           

 .5/42تهذٌب التهذٌب  (1)

  .1/12واألعبلم ، 553، وطبقات الحفاظ صـ2/622( الجواهر والدرر 2)

  .2/1515،  وكشؾ الظنون 1/333فهرس الفهارس  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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المقدسً الؽنً عبد الحافظأل ؾ 
)1(

«الرجال أسماء فً الكمال» كتاب 
)2(

 ترجم الذي 

ل علٌها التً الحدٌث، علم فً المشهورة الستة الكتب لرجال فٌه  المحد ثٌن عند المعو 

 العلماء استفاد وقد الباب، هذا فً الرابدة الكتب من وهو والمحدثٌن، المتقدمٌن

وٌمكن  ونصؾ، قرن لقرابة امتدت طوٌلة لسنوات العظٌم الكتاب هذا من المسلمون

تلخٌِ منهجه فٌما ٌأتً
)3(

:  

 ال أنه ؼٌر: قال لكنه االمكان، ؼاٌة الكتب هذه رجال جمٌع ٌستوعب أن اجتهد -1

 بعد نساناإل عن ٌشذ وقد النسخ، الختبلؾ فٌها، ما بجمٌع حاطةاال دعوى ٌمكن

 .وسعه فً ٌدخل ال ما التتبع وكثرة النظر إمعان

                                                           

ةةةةدهةةةةو  (1) ب  ً   ع  ةةةةن الؽ ن ةةةة ةةةةد ب  ب  ةةةةن الواحةةةةد ع  ً   ب  ةةةة ل  ةةةةن ع  ور ب  ةةةةر  ةةةةن س  ةةةةن رافةةةةع ب  ةةةةن حسةةةةن ب  ع ف ةةةةر ب   الحةةةةافظ. ج 

ً   الكبٌةةةةةةر، ٌن، تقةةةةةة ةةةةةةد أبةةةةةةو الةةةةةةد   م  ح  ً   م  ةةةةةة س  ق د  ، الم   ً ةةةةةةاعٌل ، ث ةةةةةةم   الجم   ً ةةةةةةالحً الد مشةةةةةةق ً   ،الص  ةةةةةةد.  الحنبلةةةةةة ل   و 

، ابنةةةةةةا وهمةةةةةةا عةةةةةةام، فةةةةةةً الموفةةةةةةق والشةةةةةةٌخ هةةةةةةو مابةةةةةةة وخمةةةةةةس وأربعةةةةةةٌن إحةةةةةةدى سةةةةةةنة لةةةةةةدا خالةةةةةةة   و 

ٌةةةةل اع  م  ةةةةد المكةةةةارم أ ب ةةةةا :سةةةةمع. بج  ب  ةةةةن الواحةةةةد ع  ةةةةن المعةةةةالً وأبةةةةا هةةةةبلل، ب  ةةةةن وسةةةةلمان صةةةةابر، ب  ً   ب   علةةةة

  ً بةةةةة ح  ، ابةةةةةن الفةةةةةتح أ ب ةةةةةا، والر   ً ةةةةة ةةةةةٌخ البط  ةةةةةد والش  ب  عةةةةةة وأبةةةةةا القةةةةةادر، ع  ر  ، ز   ً  وحةةةةةد ث وؼٌةةةةةرهم، المقدسةةةةة

مٌةةةةةةاط، ومصةةةةةةر، ودمشةةةةةةق، وبؽةةةةةةداد، بأصةةةةةةبهان،  وصةةةةةةن ؾ ٌوصةةةةةةؾ، ال مةةةةةةا وكتةةةةةةب. واإلسةةةةةةكندرٌة ود 

 إ ل ةةةةةةةى تعةةةةةةةالى ّللا   توف ةةةةةةةاه أن إلةةةةةةةى وٌجمةةةةةةةع وٌكتةةةةةةةب وٌسةةةةةةةمع ٌسةةةةةةةمع ٌةةةةةةةزل ولةةةةةةةم المفٌةةةةةةةدة، الت صةةةةةةةانٌؾ

ةةةةةه   روى. رحمتةةةةةه ن  ةةةةةٌخ ع  ةةةةةد والحةةةةةافظ الموف ةةةةةق، الش  ب  ، القةةةةةادر ع  هةةةةةاوي   وأبةةةةةو دمحم الفةةةةةتح أبةةةةةو وولةةةةةداه الر 

، والفقٌةةةةةةه الضةةةةةةٌاء، والحةةةةةةافظ هللا، عبةةةةةةد موسةةةةةةى  ً  ف ةةةةةةً المصةةةةةةباح: مؤلفاتةةةةةةه مةةةةةةن. وؼٌةةةةةةرهم الٌ ةةةةةةونٌن

ةةةةةةةةحاح األحادٌةةةةةةةةث ٌةةةةةةةةاء ذم  و أحمةةةةةةةةد، محنةةةةةةةةةو الصةةةةةةةةفات،و ، الص   ٌ بةةةةةةةةة ذم  و ، الر   ف ةةةةةةةةً الت رؼٌةةةةةةةةبو ، الؽ 

، اعتقةةةةةةادو العةةةةةةالمٌن، رب كةةةةةةبلم مةةةةةةن األربعةةةةةةٌنو ،الةةةةةةد عاء  ً ةةةةةةافع  الرجةةةةةةال، أسةةةةةةماء فةةةةةةً والكمةةةةةةال الش 

 ف ةةةةةةً الن صةةةةةةٌحةو األحكةةةةةةام، فةةةةةةً العمةةةةةةدة اإلحكةةةةةةام،: إسةةةةةةناد بةةةةةةبل الكتةةةةةةب ومةةةةةةن بأسةةةةةةانٌده، كل هةةةةةةا وهةةةةةةذه

 . هـ655 ستمابة سنة األول ربٌع فً بمصر توفً . وؼٌرهم ، الص حٌحة األدعٌة

 الحفةةةةةةةةةاظ وتةةةةةةةةةذكرة 1/315 السةةةةةةةةةنن رواة لمعرفةةةةةةةةةة والتقٌٌةةةةةةةةةد 12/1253 اإلسةةةةةةةةةبلم تةةةةةةةةةارٌخ: ٌنظةةةةةةةةةر

 -13/32 والنهاٌةةةةةةةةة والبداٌةةةةةةةةة 13/21 بالوفٌةةةةةةةةات والةةةةةةةةوافً 21/443 النةةةةةةةةببلء أعةةةةةةةةبلم وسةةةةةةةةٌر 4/111

 .51 -1/43شذرات الذهب ، و33

الكةةةةةةرٌم والسةةةةةةنة النبوٌةةةةةةة بدولةةةةةةة ناٌةةةةةةة بطباعةةةةةةة القةةةةةةرآن للعوهةةةةةةو مطبةةةةةةوع، طبعتةةةةةةه الهٌبةةةةةةة العامةةةةةةة  (2)

 م2516 -هـ1431، الطبعة األولى الكوٌت، تحقٌق الدكتور/شادي دمحم سالم آل نعمان

، ولشةةةةةةٌخنا العبلمةةةةةةة/ أحمةةةةةةد 33-1/32 بشةةةةةةار عةةةةةةواد لتهةةةةةةذٌب الكمةةةةةةال  /ٌنظةةةةةةر: مقدمةةةةةةة الةةةةةةدكتور (3)

معبةةةةد عبةةةةد الكةةةةرٌم بحةةةةث جٌةةةةد نفةةةةٌس بعنةةةةوان "كتةةةةاب الكمةةةةال فةةةةً أسةةةةماء الرجةةةةال للحةةةةافظ عبةةةةد الؽنةةةةً 

 -155ابةةةةةةن عبةةةةةةد الواحةةةةةةد المقدسةةةةةةً" مطبةةةةةةوع ضةةةةةةمن كتةةةةةةاب "بحةةةةةةوث فةةةةةةً منهةةةةةةاج المحةةةةةةدثٌن" صةةةةةةـ 

135 . 

  موضوع الكتاب : المطلب الثانً
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 قوالاأل من كثٌرا وحذؾ جهده، ومبلػ طاقته حسب الرجال هؤالء أحوال بٌن -2

 . لبلختصار طلبا واألسانٌد

 فكان بعضها، فً أو الستة الكتب فً الرجل وجود على دالة عبارات استعمل -3

 متفق" أو "علٌه اتفقا: قوله ونحو الستة، الكتب فً كان إذا "الجماعة له روى": ٌقول

 "صحٌحٌهما" فً ومسلم البخاري حدٌثه إخراج على اتفق ممن الراوي كان إذا "علٌه

 .تسمٌة فسماه الباقً وأما

س ول   قصٌرة بترجمة كتابه ابتدأ -4 ل ى ل لر  ٌ ه   ّللا    ص  ل  ل م   ع   كتاب من بسنده أخذها وس 

ق ال فقط، واحدة صفحة استؽرقت هشام البن "السٌرة"  أفردنا وقد" نهاٌتها فً و 

ل ى حوالهأل ٌ ه   ّللا    ص  ل  ل م   ع   من ؼٌره وال الحدٌث طالب ٌستؽنً ال امختصرً  وس 

"مثله عن المسلمٌن
)1(

 والنقلة، الرواة أحوال فً األبمة أقوال من بفصل ذلك وأتبع، 

 .إلٌه المتصلة باألسانٌد أورده

 المشهود بالعشرة وبدأهم الكتاب، أول فً فجعلهم الرواة، باقً عن الصحابة أفرد -5

 النساء، عن الرجال وأفرد عنهم، هللا رضً بكر أبو الصدٌق أولهم فكان بالجنة، لهم

 المعجم، حروؾ على الباقٌن الرواة ورتب بالنساء، أتبعهم ثم أوال، الرجال فأورد

 .االسم هذا لشرؾ بالدمحمٌن وبدأهم

ي ٌوسؾ الحجاج أبو الدٌن جمال الحافظ اإلمام ثم جاء  سنة المتوفى المز 

(هـ142)
(2)

ى الكتاب، هذا بتهذٌب ، جال أسماء فً الكمال تهذٌب» كتابه وسم   «الر 

                                                           

منةةةةةةةه نسةةةةةةةخة " وهةةةةةةةو مخطةةةةةةةوط ٌوجةةةةةةةد النبوٌةةةةةةةة السةةةةةةةٌرة فةةةةةةةً المضةةةةةةةٌة الةةةةةةةدرة مةةةةةةةراده كتةةةةةةةاب " (1)

 1366: الحفظ رقم ببارٌس ةالوطنٌ ةالمكتبب

 .12/513، وخزانة التراث 1/1444نون كشؾ الظ ٌنظر:

 أبةةةةةو الةةةةةدٌن جمةةةةةال المحةةةةةد ثٌن إمةةةةةام الرحلةةةةةة، الفرٌةةةةةد الحةةةةةافظ العبلمةةةةةة العةةةةةالم اإلمةةةةةام الشةةةةةٌخهةةةةةو  (2)

 األسةةةةةةانٌد ناقةةةةةةد الحف ةةةةةةاظ، خاتمةةةةةةة المولةةةةةةد، الحلبةةةةةةً الكلبةةةةةةً، القضةةةةةةاعً الزكةةةةةةً بةةةةةةن المةةةةةةزي الحجةةةةةةاج

 ابةةةةةةن ثةةةةةةم وحنبةةةةةةل، الحرسةةةةةةتانً، وابةةةةةةن والكنةةةةةةدي، طبةةةةةةرزد، ابةةةةةةن أصةةةةةةحاب مةةةةةةن سةةةةةةمع .واأللفةةةةةةاظ

هةةةةةاوي، مبلعةةةةةب  الةةةةةدمٌاطً وابةةةةةن السةةةةةروجً، الةةةةةدٌن شةةةةةمسوؼٌةةةةةرهم. سةةةةةمع منةةةةةه:  البنةةةةةا، وابةةةةةن الر 

مةةةةةةن مؤلفاتةةةةةةه:  .وخبلبةةةةةةق التنٌسةةةةةةً، وسةةةةةةبط رافةةةةةةع، بةةةةةةن الةةةةةةدٌن تقةةةةةةً والشةةةةةةٌخ الهةةةةةةادي، عبةةةةةةد وابةةةةةةن

 ابةةةةةةةن قةةةةةةةال". طةةةةةةةراؾاأل بمعرفةةةةةةةة شةةةةةةةراؾاأل تحفةةةةةةةةماء الرجةةةةةةةال"، و ""تهةةةةةةةذٌب الكمةةةةةةةال فةةةةةةةً أسةةةةةةة

 . هـ 142توفً سنة:  .الكتابٌن هذٌن على عٌال بعده المحدثٌن أن المعلوم ومن: طولون

لتةةةةةةاج الةةةةةةدٌن السةةةةةةبكً  الشةةةةةةافعٌة قةةةةةةاتبط -5/644للصةةةةةفدي  النصةةةةةةر وأعةةةةةةوان العصةةةةةةر أعٌةةةةةةان ٌنظةةةةةر:

، واألعةةةةةةةةةةةبلم 12/422 والنهاٌةةةةةةةةةةةة البداٌةةةةةةةةةةةة، و1/552، ومعجةةةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةةةٌوخ للسةةةةةةةةةةةبكً 15/335-435

 .2/236للزركلً 
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ورجال مؤلفاتهم األخرى بحٌث لذي ٌ ع د  أنفس كتاب ألؾ فً رجال الكتب الستة، ا

كسؾ"
(1)

كبان به وسارت الشأن، هذا فً المتقدمة الكتب به  "الر 
(2)

وقال تاج الدٌن  

"مثله ٌصنؾ لم أ نه على ل مجمعالسبكً: "ا
(3)

. 

 وٌتلخِ منهجه فٌما ٌأتً:

 الذٌن فً ودققاستدرك المزي ما فات صاحب "الكمال" من رواة الكتب الستة،  أوال:

شرطه من لٌس هو من بعض فحذؾ ذكرهم،
(4)

 كتابه إلى أضاؾ ثم قلة، وهم ،

 :وهً الستة، الكتب أصحاب مؤلفات من اختاره ما بعض فً الواردٌن الرواة

 :للبخاري

 .اإلمام خلؾ القراءة كتاب -1

 .الصبلة فً الٌدٌن رفع كتاب -2

 .المفرد االدب كتاب -3

 .العباد أفعال خلق كتاب -4

 .تعلٌقا الصحٌح فً به استشهد ما -5

 :ولمسلم

 .الصحٌح كتابه مقدمة -6

 :داود والبً

 .المراسٌل كتاب -1

 .القدر أهل ع ل ى الرد كتاب -2

 .والمنسوخ الناسخ كتاب -3

 ( .السنن من مصاراأل أهل به تفرد ما وهو) التفرد كتاب -15

                                                           
 أي حجب ((1

 .2/121المعجم الوسٌط 

 .653-5/652أعٌان العصر للصفدي  (2)

 .15/451طبقات الشافعٌة  (3)

وشةةةةةةرط صةةةةةةاحب الكمةةةةةةال: اسةةةةةةتٌعاب واستقصةةةةةةاء رجةةةةةةال الكتةةةةةةب السةةةةةةتة، وقةةةةةةد نةةةةةةِ علةةةةةةى ذلةةةةةةك  (4)

 من الرجال ؼاٌة اإلمكان".فً مقدمته فقال "واستوعبنا ما فً هذه الكتب 

 .1/113ٌنظر: الكمال فً أسماء الرجال 
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 .االنصار فضابل كتاب -11

د ّللا    ع بد أ ب ا عنها سأل التً المسابل وهً) أحمد اإلمام مسابل كتاب -12 م   دمحم ب ن أ ح 

 ( .حنبل بنا

  .أنس بن مالك حدٌث مسند كتاب -13

 :وللترمذي

 .الشمابل كتاب -14

 :وللنسابً

 .ولٌلة ٌوم عمل كتاب -15

 .عنه هللا رضً طالب أ بً ب ن علً المؤمنٌن أمٌر خصابِ كتاب -16

 .عنه هللا رضً علً مسند كتاب -11

 .أنس بن مالك حدٌث مسند كتاب -12

 القزوٌنً ماجة والبن

 .التفسٌر كتاب -13

 .ترجمة بةام وسبع ألؾ من أكثر صلاأل تراجم فً زاد وبذلك

 ،"4" ولؤلربعة ،"ع" للستةجعل لكل مصنؾ عبلمة، وهذه الرموز:   ثانٌا:

، "س" وللنسابً ،"ت" وللترمذي ،"د" داود وألبً، "م" ولمسلم ،"خ" وللبخاري

 وفً ،"بخ" "المفرد األدب" وفً ،"خت" "التعالٌق" فً وللبخاري ،"ا" ماجة البنو

 خلؾ القراءة جزء" وفً ،"عخ" "العباد افعال خلق" وفً ،"ي" "الٌدٌن رفع جزء"

 ،"مد" "المراسٌل" فً داود وألبً، "مق" "كتابه مقدمة" فً ولمسلم ،"ز" "اإلمام

 وفً، "ؾ" "التفرد" كتاب وفً ،"خد" "والمنسوخ الناسخ" وفً ،"قد" "القدر" وفً

 وللترمذي، "كد" "مالك مسند" وفً ،"ل" "المسابل" وفً ،"صد" "األنصار فضابل"

 ،"كن" "مالك مسند" وفً، "سً" "واللٌلة الٌوم" فً وللنسابً، "تم" "الشمابل" فً

" التفسٌر" فً ماجة والبن ،"عس" "علً مسند" وفً ،"ِ" "علً خصابِ" وفً

 ".فق"
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رتب أسماء الرواة على ترتٌب حروؾ المعجم عند المشارقة مبتدبا باألول  ا:ثالث

 فاألول منها، ثم رتب أسماء آبابهم وأجدادهم على نحو ذلك.

ابتدأ فً حرؾ األلؾ بمن اسمه "أحمد"، وفً حرؾ المٌم بمن اسمه "دمحم"  :رابعا

   الترتٌب المذكور.، ثم ذكر باقً األسماء على لشرؾ هذا االسم على ؼٌره

 فً الكتاب تراجم مع تتفق تراجم وهً للتمٌٌز، التراجم من جملةالمزي  ذكر :خامسا

الستة الكتب أصحاب رجال من ٌكونوا لم أصحابها لكن والطبقة، االسم
(1)

. 

 ٌذكر لم كتابه آخر فً مهمة فصول أربعة هذا كل بعد المزي أضاؾ :سادسا

 :وهً شٌبا منها" الكمال" صاحب

 .ذ ل ك   نحو أو عمه أو أمه أو جده أو أبٌه إ ل ى بالنسبة اشتهر فٌمن فصل -1

  .ذلك نحو أو صناعة أو بلدة أو قبٌلة إ ل ى بالنسبة اشتهر فٌمن فصل -2

 .نحوه أو بلقب اشتهر فٌمن فصل -3

 .المبهمات فً فصل -4

 التراجم على الكشؾ تسهٌل فً اعظٌمً  اتٌسٌرً  بالكتاب االنتفاع تٌسر الفصول وهذه

 .الفصول هذه فً مفردا بعضهم إٌراد عن فضبل االصلٌة،

ذكر أسماء شٌوخ الراوي وتبلمٌذه سواء ذكر فً هذه الكتب أو فً ؼٌرها من  :سابعا

 الكتب، ورتبها على ترتٌب حروؾ المعجم. 

 صاحب إلٌها ٌرجع لم التً االصلٌة الموارد من كثٌر إلى المزي رجع :ثامنا

 ٌفعل أن للمزي بد ال وكان الكتابٌن، على نظرة ٌلقً من كل ذلك ٌعرؾ" الكمال"

 الموارد بزٌادة إال ممكنا ذلك ٌكن فلم التوسٌع، هذا كل الكتاب لمادة توسٌعه بعد ذلك

 .المعتمدة

 كل فً الخلل ومواطن األ وهام وبٌان والتحقٌق التدقٌق زٌادة عن فضبل هذا :تاسعا

 اطمأن ما ووثق سقٌمها، فوضح ،"الكمال" فً الؽنً عبد ذكرها التً التارٌخٌة المادة

 .الجدٌد كتابه فً فأورده إلٌه،

                                                           
/ 1/335، 33/ رقةةةةةةةةةةم1/355، 22/ رقةةةةةةةةةةم1/226، 15/ رقةةةةةةةةةةم1/216ٌنظةةةةةةةةةةر: تهةةةةةةةةةةذٌب الكمةةةةةةةةةةال  ((1

 .152/ رقم1/416، 13، 12رقم
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الحافظ ابن حجر فاختصره فً كتابه المسمى "تهذٌب التهذٌب" جاء ثم
(1)

،
 

 وأبدى فً 

مقدمته عدة مبلحظات
 

زي  من أبرزها على كتاب الم 
(2)

:
 

 على الناس بعض فاقتصر ،تحصٌله عن الهمم قصرتطول الكتاب: بحٌث  -أ

 فً نظرت ولما ،الذهب هللا عبد أبو الحافظ منه اختصره الذي" الكاشؾ" من الكشؾ

 االطبلع إلى النفوس تتشوا كالعنوان هً إنما" الكاشؾ" تراجم وجدت الكتب هذه

 ولم ،العبارة فٌه أطال" التهذٌب تذهٌب" سماه كتابا للذهبً رأٌت ثم ،وراءه ما على

 أو ،والتخمٌن بالظن وفٌات األحاٌٌن بعض ففً زاد وإن ،ؼالبا التهذٌب فً ما ٌعد

ٌ ن ،والتجرٌح التوثٌق من كثٌر إهمال مع، المترجمٌن لبعض مناقب  مدار علٌهما اللذ

 .والتصحٌح التضعٌؾ

ؾ لم األسماء من عددأهمل المزي  -ب  قوله على ٌزٌد ال بل ،أحوالهم من بشًء ٌ عر  

الؽلة ٌروي ال وهذا ،فبلن :له أخرج .فبلن :عنه روى .فبلن :عن روى
(3)

 ٌشفً وال 

 .العلة

 ،عنه لرواة واستٌعاب، الترجمة صاحب شٌوخ استٌعاب قصدمحاولة المزي  -جـ

 لكنه األكثر على ذلك من وحصل ،ترجمة كل فً المعجم حروؾ على ذلك ورتب

 وتشعبها وكثرتها الرواٌات انتشار وسببه ،حصره وال استٌعابه إلى سبٌل ال شًء

 جلٌلة فٌه فابدة ال بما الشٌخ على االستدراك إلى سبٌبل بذلك المتعنت فوجد ،وسعتها

 لم الرجل أن اشتهر إذا: وهو واحد شًء فً هو ذلك فً فابدة أجل فإن ،طابلة وال

 الرجل ذلك عٌن جهالة رفع أفاد آخر براو له المفٌد ظفر فإذا ،واحد اال عنه ٌرو

 سفٌان مثل إلى جبنا إذا وأما ،مهم علٌه والتنقٌب ذلك مثل فتتبع ،عنه راوٌٌن برواٌة

                                                           

 وهذ الكتاب من الكتب التً ارتضاها الحافظ ابن حجر (1)

ةةةةةن   راضةةةةةًٌا لسةةةةةت  : ٌقةةةةةول سةةةةةمعت ه وقةةةةةدقةةةةةال السةةةةةخاوي عةةةةةن شةةةةةٌخه:   ألنةةةةةً تصةةةةةانٌفً، مةةةةةن   شةةةةةًء   ع 

ةةةةةةن   لةةةةةةً ٌتهٌ ةةةةةةأ لةةةةةةم ثةةةةةةم األمةةةةةةر، ابتةةةةةةداء فةةةةةةً عملتهةةةةةةا هةةةةةةا م  ر   ،"البخةةةةةةاري شةةةةةةرح" سةةةةةةوى معةةةةةةً، ٌحر  

ةةةةةن   ".المٌةةةةةزان لسةةةةةان"و ،"التهةةةةةذٌب"و ،"المشةةةةةتبه"و ،"مقدمتةةةةةه"و بةةةةةل كةةةةةان ٌقةةةةةول فٌةةةةةه: لةةةةةو اسةةةةةتقبلت  م 

، لةةةةم أتقٌةةةةد بالةةةةذ هبً، ولجعلتةةةةه كتابًةةةةا مبتكةةةةًرا، بةةةةل رأٌتةةةةه فةةةةً موضةةةةع أثنةةةةى علةةةةى  أمةةةةري مةةةةا اسةةةةتدبرت 

 ."شرح البخاري" و"التؽلٌق" و"الن خبة"

 .2/653ٌنظر: الجواهر والدرر 

 .4-1/3تهذٌب التهذٌب ( 2)

 العطش حرارة : ةالؽ ل   (3)

 .2/22، وتهذٌب اللؽة 32طق صـٌنظر: إصبلح المن
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 بن وٌعقوب ،الرازي زرعة وأبً ،إسماعٌل بن ودمحم ،الطٌالسً داود وأبً ،الثوري

 تعذ ر ذلك استٌعاب فأردنا ،األلؾ على شٌوخهم عدد زاد ممن هؤالء وؼٌر ،سفٌان

  .االستٌعاب دعاءا بطل واالشهر األكثر على اقتصرنا فإن ،التعذر ؼاٌة علٌنا
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، ام بتهذٌبه، وهو "تهذٌب الكمال"اعتمد الحافظ فً كتابه على الكتاب األصل الذي ق

"التهذٌب تذهٌب"ألحق ما وجده  فً ثم 
(1)

"الكمال تهذٌب إكمال"و ،الذهبً ماملئل 
(2)

 

 . مؽلطاي الدٌن عبلء للعبلمة

" التهذٌب تذهٌب" من هالتقطت ما المختصر هذا فً ألحقت وقدفقال فً مقدمة كتابه: "

 صاحب وجدت ثم, الفابدة لكمل زٌاداته أضم أن فرأٌت قلٌبل زاد فإنه ،الذهبً للحافظ

 بعض أن على بناء لهم ترجم ممن الكمال أصل من تراجم عدة حذؾ" التهذٌب"

 ،حذفه الكتب هذه من شًء فً رواٌته على المزي ٌقؾ لم فمن ،لهم أخرج السنة

 من أفٌد االحتمال على وذكرهم ،عوز من تراجمهم فً ما على وأنبه أثبتهم أن فرأٌت

 المذكورة الكتب من شًء فً منهم رواٌته على وقفت من على نبهت وقد ،حذفهم

 تكملة لنظٌرهم المزي ترجم مما الستة الكتب من التقطتها أٌضا كثٌرة تراجم وزدت

 العبلمة اإلمام جمعه الذي بالكتاب المختصر الكتاب هذا فً انتفعت وقد ،أٌضا للفابدة

 ،ٌنقله مما شًء فً له تقلٌدي عدم مع" الكمال تهذٌب" على مؽلطاي الدٌن عبلء

 فما ،اآلجل فً إلٌها النقل عزا التً األصول وكشفت ،العاجل فً به استعنت وإنما

 الكتابٌن هذٌن بٌن الجمع الإ المختصر هذا فً ٌكن لم فلو ،أهملته باٌن وما أثبته وافق

                                                           

الناشةةةةةر: الفةةةةةاروا الحدٌثةةةةةة  مجةةةةةدي السةةةةةٌد أمةةةةةٌن -تحقٌةةةةةق: ؼنةةةةةٌم عبةةةةةاس ؼنةةةةةٌم ب ،وهةةةةةو مطبةةةةةوع  (1)

 م 2554 -هـ  1425الطبعه: األولى، . للطباعة والنشر

. إبةةةةةةراهٌم بةةةةةةن أسةةةةةةامة دمحم ًأبةةةةةةو - دمحم بةةةةةةن عةةةةةةادل الةةةةةةرحمن عبةةةةةةد ًأبةةةةةة: قٌةةةةةةحقوهةةةةةةو مطبةةةةةةوع، بت (2)

 .م 2551 -   هـ 1422 األولى،: الطبعة. والنشر للطباعة الحدٌثة الفاروا: الناشر

م  وقةةةةةةد طبعةةةةةةت  ةةةةةةاق ط ة   الت ةةةةةةراج  ةةةةةةن   الس  ت ةةةةةةاب   م  ةةةةةةال ك  م  ٌب   إ ك  ةةةةةةذ  ةةةةةةال ت ه  ةةةةةةاي الك م  ؽ ل ط  ب ةةةةةةوع) لم  ط  ةةةةةةن   (الم  : م 

مةةةةةةة   ةةةةةةن   ت رج  س  ي   الح  مةةةةةةة  : إ ل ةةةةةةى. الب صةةةةةةر  ةةةةةةن الحكةةةةةةم ت رج  ةةةةةةة تحقٌةةةةةةق. سةةةةةةنان ب  اس  ةةةةةةبل ب  : ود ر  ب ةةةةةةات   ط  ال  ط   و 

ل ة ح  ر  ٌ ر م  ت ٌ ر ش ع ب ة( 1425 - 1424 لعام) الماجس  ٌ ث الت ف س  د  الح   سعود الملك جامعة - و 

اؾ ةةةةةةةةر  ةةةةةةةةً. د: إش  ل   دار: الناشةةةةةةةةر. الةةةةةةةةوهٌبً هللا عبةةةةةةةةد بةةةةةةةةن دمحم. د: تقةةةةةةةةدٌم. الصةةةةةةةةٌاح هللا عبةةةةةةةةد بةةةةةةةةن ع 

 هـ1426 األولى،: الطبعة. السعودٌة العربٌة المملكة والتوزٌع، للنشر المحدث

فً  المإلف مصادر: المطلب الثالث

 .الكتاب بإٌجاز
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 والعلم لهما تقع لم التً الزٌادات مع هذا امقصودً  معنى لكان لطٌؾ حجم فً الكبٌرٌن

"الموفق وهللا مواهب
(1) 

  

                                                           

 .3-2تهذٌب التهذٌب  (1)
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 للحافظ منهج ٌتضح فً النقاط التالٌة:

 منهجه فً ذكر التراجم: -1

أحدا، بل زاد فٌهم من هو على شرطه، كما  "التهذٌب" من رجالالحافظ لم ٌحذؾ 

ذكر بعض التراجم التً تفٌد للتمٌٌز مما لم ٌذكره المزي، وحافظ على العبلمات 

ا على ما وضعه على أسماء صل مقتصرً المزي فً األ )الرقوم( التً وضعها

المترجمٌن دون شٌوخ صاحب الترجمة والرواة عنه أما الفصول التً ذكرها المزي 

فً المقدمة وهً التً فً شروط األبمة الستة وفً الحث على الرواٌة عن الثقات 

 معٌنة بذلك.وفً الترجمة النبوٌة، فقد حذفها فً مختصره، لوجود مادتها فً الكتب ال

أعاد التراجم التً حذفها المزي من أصل "الكمال"، والتً كان الحافظ عبد الؽنً  -2

قد ذكرها بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم 

وقوفه على رواٌتهم فً شًء من الكتب الستة. وذكر ابن حجر أن ذكرهم على 

ونبه على ما فً تراجمهم من عوز، أو عند وقوفه االحتمال أكثر فابدة من حذفهم، 

 عند رواٌتهم فً الكتب المذكورة.

 فقد سار على النهج اآلتً: فً صٌاغة الترجمة منهجه -3

حادٌث التً خرجها المزي من مروٌاته العالٌة من حذؾ من الترجمة جمٌع األ -أ

 الموافقات واالبدال وؼٌر ذلك من أنواع العلو.

حفظ والمعروؾ، شهر واألخ المترجم ومن الرواة عنه على األاقتصر من شٌو -ب

وإن كانت الترجمة متوسطة اقتصر  ،وحذؾ الباقٌن، إذا كان المترجم من المكثرٌن

على ذكر الشٌوخ والرواة الذٌن علٌهم عبلمة فً االؼلب، وإن كانت طوٌلة اقتصر 

إذا كانت الترجمة  على من علٌه عبلمة البخاري ومسلم، مع ذكر جماعة ؼٌرهم. أما

  ؼلب.رة فإنه لم ٌحذؾ منها شٌبا فً األقصٌ

 .بإٌجاز كتابه فً المإلف منهج الرابع:المطلب 

 
 

 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  
 

  
 67 

 
  

 دراسة عن المإلف والكتاب 

 على عنه والرواة الترجمة صاحب شٌوخ ترتٌب فً المزي بنهج ٌلتزم لم -ـج

 ذكر بل ،"الكبٌر على الصؽٌر تقدٌم" إلى قوله حسب ٌؤدي ذلك نأل ؛المعجم حروؾ

 ذلك، معرفة له تٌسر إن وأحفظهم، وأسندهم، الرجل، شٌوخ أكثر الترجمة أول فً

 الرواة ٌختم أن وحرِ الذكر، فً ٌقدمه كان فإنه قرٌب أو ابن للرجل ٌكون أن إال

 .بذلك صرح وربما عنه، روى من آخر بأنه وصؾ بمن الترجمة صاحب عن

 تجرٌح، على وال توثٌق، على تدل ال التً االخبار أؼلب الترجمة من حذؾ -د

 .ذلك ٌفٌد ما على واقتصر

 .المترجم وفاة فً المذكورة االختبلفات من كثٌرا حذؾ -هـ

 الترجمة، آخر فً وجعلها( قلت: )بلفظة تصحٌحاته أو الترجمة على إضافاته مٌز -و

 .التجرٌح أو التوثٌق ٌفٌد ما إضافاته وأكثر
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 وٌمكن حصر أهمها فً النقاط التالٌة:لقد تعددت مٌزات الكتاب وتنوعت 

مكانة مؤلفه العلمٌة المرموقة، والتً ال تخفى على أحد من أهل العلم وطلبته،  -1

 وقٌمة أي كتاب تزداد بعلو مكانة مؤلفه، كٌؾ ال؟ ومؤلفه حافظ عصره كما ال ٌخفى.

المؤلفة اشتمل الكتاب على إضافات وتحرٌرات قل أن توجد فً ؼٌره من الكتب  -2

فً تراجم الرواة، وهو وإن اعتمد على "التذهٌب" لئلمام الذهبً، و"إكمال تهذٌب 

 الكمال" لمؽلطاي اعتمادا كبٌرا إال أنه انتقى منهما ما وجده مهما، ومناسبا فذكره.

 فً ٌكن لم فلووأظهر رضاه عنه فقال: " ،هذا الكتابوقد أثنى الحافظ ابن حجر على 

 معنى لكان لطٌؾ حجم فً الكبٌرٌن الكتابٌن هذٌن بٌن معالج اال المختصر هذا

"الموفق وهللا مواهب والعلم لهما تقع لم التً الزٌادات مع هذا ،مقصودا
(1)

. 

ٌعد هذا الكتاب من أجود الكتب، وأدقها التً عملت على اختصار وتهذٌب كتاب  -3

عن التحامل  فٌه من وضوح العبارة، وسهولتها مع البعد "تهذٌب الكمال" مع ما

 والتجرٌح الذي وقع فٌه ؼٌره.

ٌعد هذا الكتاب مع كتاب المزي من أهم وأجمع الكتب المؤلفة فً هذا الفن حتى  -4

ال ٌكاد ٌستؽنً عنهما أحد ممن ٌحتاج إلى ترجمة راو من رواة الكتب الستة، 

 ومؤلفاتهم.

 ممن  ،حٌنوالمجر ٌنعدللمااء خطأ ٌنوب ،ٌنالسابق ماهأو الحافظ فً كتابه تتبع -5

كذل ٌرؼالخطأ،  أوعلى سبٌل العنت، أو الؽفلة،  الجرح منهم صدر
(2)

. 

                                                           

 .3-2تهذٌب التهذٌب  (1)

، حٌةةةةةث قةةةةةال: بةةةةةن عةةةةةراك بةةةةةن مالةةةةةك الؽفةةةةةاري المةةةةةدنً مخثةةةةةٌومةةةةةن ذلةةةةةك مةةةةةا ذكةةةةةره فةةةةةً ترجمةةةةةة:  (2)

 وقال ابن حزم ال تجوز الرواٌة عنه. 

 وهً مجازفة صعبة.)أي ابن حجر(: قلت 

 .253/ رقم131-3/136تهذٌب التهذٌب 

 مٌزات الكتاب  المطلب الخامس:
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هناك بعض الكتب التً رجع إلٌها الحافظ، ونقل منها، وهً ؼٌر موجودة،  -6

 :ومنها

كتاب "الحافل على الكامل" ألحمد بن دمحم المعروؾ بابن الرومٌة اإلشبٌلً
(1)

.  

وكتاب الضعفاء لؤلزدي
(2)

علً فً "األنساب"عبد هللا بن وكتاب الرشاطً  .
(3)

.   

 

                                                           

أحمةةةةةةد بةةةةةةن دمحم بةةةةةةن مفةةةةةةرج، الحةةةةةةافظ أبةةةةةةو العبةةةةةةاس األندلسةةةةةةً اإلشةةةةةةبٌلً  هةةةةةةو ابننننننن الرومٌننننننة: (1)

قةةةةةةال الةةةةةةذهبً: األمةةةةةةوي الحزمةةةةةةً الظةةةةةةاهري، وٌعةةةةةةرؾ بةةةةةةابن الرومٌةةةةةةة، النبةةةةةةاتً العشةةةةةةاب الزهةةةةةةري. 

قةةةةةةال أبةةةةةةو عبةةةةةةد هللا األبةةةةةةار: كةةةةةةان ظاهرٌةةةةةةا، و .الشةةةةةةٌخ، اإلمةةةةةةام، الفقٌةةةةةةه، الحةةةةةةافظ، الناقةةةةةةد، الطبٌةةةةةةبهو

قةةةةال: وكةةةةان بصةةةةٌرا بالحةةةةدٌث ورجالةةةةه، ولةةةةه مجلةةةةد مفٌةةةةد  ٌةةةةا.متعصةةةةبا البةةةةن حةةةةزم، بعةةةةد أن كةةةةان مالك

فٌةةةةةه اسةةةةةتلحاا علةةةةةى )الكامةةةةةل( البةةةةةن عةةةةةدي، وكانةةةةةت لةةةةةه بالنبةةةةةات والحشةةةةةابش معرفةةةةةة فةةةةةاا فٌهةةةةةا أهةةةةةل 

العصةةةةر، وجلةةةةس فةةةةً دكةةةةان لبٌعهةةةةا، سةةةةمع منةةةةه جةةةةل أصةةةةحابنا. وقةةةةال ابةةةةن نقطةةةةة: كتبةةةةت عنةةةةه، وكةةةةان 

 ثقة، حافظا، صالحا.

التةةةةةذكرة فةةةةةً معرفةةةةةة شةةةةةٌوخه، ولةةةةةه كتةةةةةاب المعلةةةةةم البةةةةةن عةةةةةدي، و مةةةةةن مؤلفاتةةةةةه: الحافةةةةةل علةةةةةى الكامةةةةةل

. مةةةةةات: فةةةةةً سةةةةةلخ ربٌةةةةةع األول، سةةةةةنة سةةةةةبع وثبلثةةةةةٌن وسةةةةةت مابةةةةةة،  بمةةةةةا زاد البخةةةةةاري علةةةةةى مسةةةةةلم

 ورثً بقصابد.

  .1/212، واألعبلم 53-23/52، والسٌر 14/232ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

بةةةةةد هللا بةةةةةن ٌزٌةةةةةد بةةةةةن النعمةةةةةان أبةةةةةو دمحم بةةةةةن الحسةةةةةٌن بةةةةةن أحمةةةةةد بةةةةةن الحسةةةةةٌن بةةةةةن عهةةةةةو األزدي:  (2)

الفةةةةةتح األزدي الموصةةةةةلً نةةةةةزل بؽةةةةةداد، وحةةةةةدث بهةةةةةا عةةةةةن: أبةةةةةً ٌعلةةةةةى الموصةةةةةلً، والهٌةةةةةثم بةةةةةن خلةةةةةؾ 

 وؼٌرهمالدوري، وعلً بن سراج المصري، ودمحم بن جرٌر الطبري، 

عنةةةةةه: دمحم بةةةةةن جعفةةةةةر بةةةةةن عةةةةةبلن الشةةةةةروطً، وعبةةةةةد الؽفةةةةةار بةةةةةن دمحم المةةةةةؤدب، وأبةةةةةو طالةةةةةب دمحم روى 

 حسٌن بن أحمد بن بكٌر، وؼٌرهم.بن الاا

وفةةةةةةً حدٌثةةةةةةه ؼرابةةةةةةب ومنةةةةةةاكٌر، وكةةةةةةان حافظةةةةةةا صةةةةةةنؾ كتبةةةةةةا فةةةةةةً علةةةةةةوم الحةةةةةةدٌث قةةةةةةال الخطٌةةةةةةب: 

وسةةةةةألت دمحم بةةةةةن جعفةةةةةر بةةةةةن عةةةةةبلن عنةةةةةه فةةةةةذكره بةةةةةالحفظ، وحسةةةةةن المعرفةةةةةة بالحةةةةةدٌث، وأثنةةةةةى علٌةةةةةه. 

كتابةةةةةه وعلٌةةةةةه فةةةةةً . صةةةةةاحب كتةةةةةاب )الضةةةةةعفاء( وهةةةةةو مجلةةةةةد كبٌةةةةةر...الحةةةةةافظ، البةةةةةارع وقةةةةةال الةةةةةذهبً: 

 فً )الضعفاء( مؤاخذات، فإنه ضعؾ جماعة ببل دلٌل، بل قد ٌكون ؼٌره قد وثقهم..

فةةةةً سةةةةنة أربةةةةع وسةةةةبعٌن وثةةةةبلث ، وقٌةةةةل مةةةةات أبةةةةو الفةةةةتح األزدي فةةةةً سةةةةنة تسةةةةع وسةةةةتٌن وثةةةةبلث مابةةةةة

 مابة بالموصل.

 342-16/341، وسٌر أعبلم النببلء 122-1/121، واألنساب 3/36ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

عبةةةةةةةد هللا بةةةةةةةن علةةةةةةةً بةةةةةةةن عبةةةةةةةد هللا اللخمةةةةةةةً األندلسةةةةةةةً، أبةةةةةةةو دمحم، المعةةةةةةةروؾ هةةةةةةةو اطً: الرشننننننن (3)

بالرشةةةةةاطً: بضةةةةةم الةةةةةراء وفةةةةةتح الشةةةةةٌن المعجمةةةةةة وبعةةةةةد األلةةةةةؾ طةةةةةاء مهملةةةةةة مكسةةةةةورة ثةةةةةم ٌةةةةةاء مثنةةةةةاة 

مةةةةن تحتهةةةةا، هةةةةذه النسةةةةبة لٌسةةةةت إلةةةةى قبٌلةةةةة وال إلةةةةى بلةةةةد بةةةةل أن أحةةةةد أجةةةةداده كانةةةةت فةةةةً جسةةةةمه شةةةةامة 

جمٌةةةةة تحضةةةةنه فةةةةً صةةةةؽره، فةةةةإذا العبتةةةةه قالةةةةت لةةةةه: رشةةةةطاله، وكثةةةةر ذلةةةةك كبٌةةةةرة وكانةةةةت لةةةةه خادمةةةةة  

 .عالم باألنساب والحدٌث .منها، فقٌل له: الرشاطً

 .كانت له عناٌة كثٌرة بالحدٌث والرجال والرواة والتوارٌخقال ابن خلكان: 

بةةةةةن قةةةةةال ا ."اقتبةةةةةاس األنةةةةةوار والتمةةةةةاس األزهةةةةةار فةةةةةً أنسةةةةةاب الصةةةةةحابة ورواة اآلثةةةةةار" مؤلفاتةةةةةه:مةةةةةن 

شةةةةةهٌدا بالمرٌةةةةةة عنةةةةةد تؽلةةةةةب النصةةةةةارى علٌهةةةةةا سةةةةةنة مةةةةةات  .كثٌةةةةةر: هةةةةةو مةةةةةن أحسةةةةةن التصةةةةةانٌؾ الكبةةةةةار

 . اثنٌن وأربعٌن وخمسمابة

 .4/155، واألعبلم 116، والرسالة المستطرفة صـ3/151ٌنظر: وفٌات األعٌان 
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المعصوم صلى ؤخذ من قوله وٌرد علٌه إال النبً لكل عمل بشري قصور، وكل ٌ   

 هللا علٌه وسلم، وقد أخذ بعض العلماء على الكتاب بعض المؤاخذات منها:  

إن اقتصاره على ذكر بعض شٌوخ المترجم، والرواة عنه قد حرم المختصٌن من  -1

 الوقوؾ على صحة كثٌر من األسانٌد التً تتوقؾ معرفتها على التصرٌح برواٌتهم.

 المترجم لهمه هللا فً ترتٌب شٌوخ، وتبلمٌذ رحإن الترتٌب الذي اتبعه المزي  -2

 مما ٌسهل على الباحث الوقوؾ على بؽٌته.

 تجرٌح، على وال توثٌق، على تدل ال التً خباراأل أؼلب الترجمة من حذؾ -3

؛ وبذلك قد حرم الباحثٌن من مادة تارٌخٌة أصٌلة قد ال ذلك ٌفٌد ما على واقتصر

 كثٌر من األصول التً نقل عنها، وأفاد منها. نجدها إال فً هذا الكتاب ؛ لضٌاع

 .اخٌر   مؤلفه هللا جزى العلمٌة الكتاب قٌمة من تنقِ ال فإنها م خذ من ٌكن ومهما

    

 

 

 

أخذت على  المطلب السادس: أهم المإاخذات التً
 فٌه. المإلف
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 المنكر الحدٌث تعرٌف 

  مبحثان: وفٌه

 لغة المنكر الحدٌث تعرٌف: األول المبحث

 اصطالحا المنكر الحدٌث تعرٌف: الثانً المبحث
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

 

 

 

 

 ٌَْنُكرُ  وَنُكرَ ، نُْكَره أَشد   ماالثالثً: "نكر". ٌمول أهل اللغة: "ٌعود المنكر إلى األصل 

ٌْرُ  ،ُمْنَكُرْونَ  وَلْوم   ،ُمْنَكر   وَرُجل ،نُْكر واْمَرأة   ،نََكاَرة   "وَمنَاِك
(ٔ)

. 

اءُ  َواْلَكافُ  النُّونُ " (:9ٖ٘ولال ابن فارس )ت  ِخاَلفِ  َعلَى ٌَُدلُّ  َصِحٌح   أَْصل   َوالر 

ٌَْها ٌَْسُكنُ  ال تًِ اْلَمْعِرفَةِ  ءَ  َونَِكرَ . اْلمَْلبُ  إِلَ ًْ  بِهِ  ٌَْعتَِرفْ  َولَمْ  لَْلبُهُ  ٌَْمبَْلهُ  لَمْ : َوأَْنَكَرهُ  الش 

 . ِلَسانُهُ 

 :لَالَ 

ٌْبَ  إِّل   اْلَحَواِدثِ  ِمنَ             نَِكَرتْ  ال ِذي َكانَ  َوَما َوأَْنَكَرتْنًِ لَعَا الش  َوالص 
(ٕ)

 

ًُ : فَالنُّْكرُ . َهَذا إِلَى َراِجع   ُكلُّهُ  َواْلبَابُ   َونَُكرَ . الش ِدٌدُ  الص ْعبُ  اأْلَْمرُ : َوالن ْكَراءُ . الد ْه

ْنَكارُ . نََكاَرة   اأْلَْمرُ   أُْخَرى إِلَى تَُسرُّ  َحال   ِمنْ  الت نَمُّلُ : َوالت َنكُّرُ  .اِّلْعتَِرافِ  ِخاَلفُ : َواْْلِ

اْلُحَوَّلءِ  ِمنَ  ٌَْخُرجُ  ِلَما َوٌَمُولُونَ . تُْكَرهُ 
(ٖ)

"َنِكَرة  : أَْشبََههُ  َوَما َدم   ِمنْ  
(ٗ)

. 

 فإن المنكر ٌطلك فً اللغة على:  -رحمه هللا  - مما سبك من تؤصٌل ابن فارس

  الدهاء والفطنة: -ٔ

 َما: ُمْنَكرا   فَِطنا   َكانَ  إِذا للرجل ٌُمَال والِفْطنَةُ، الد هاءُ : بالّضمّ  والنُّْكُر،"لال الزبٌدي: 

ُمعَاِوٌَة َحِدٌث َذِلن َومن والّضّم، بِاْلفَتْح ونُْكَره، نَْكَرهُ  أَشد  
(٘)

 إنًِّ: َعنهُ  تَعَاَلى هللا َرِضً 

"الدهاءَ  أَي الّرُجل، فًِ الن كاَرةَ  ألَْكَرهُ 
(ٙ)

. 

 

                                                           

 .9ٕٗ/ٙالمحٌط فً اللغة للصاحب بن عباد  (ٔ)

 لألعشى 9ٕٔ/ٗٔنسبه الزبٌدي فً تاج العروس  (ٕ)

ٌْح   من الُخَراجُ  َوُهوَ  (ٖ) دٌد وَدم   لَ  كالص 

 .9ٓٔ/ٓٔ، وتهذٌب اللغة ألبً منصور األزهري ٖ٘٘/ٌ٘نظر: العٌن للخلٌل 

 .7ٙٗ/٘مماٌٌس اللغة ّلبن فارس  (ٗ)

، وابدددددددن األثٌدددددددر فدددددددً ٕ٘/ٗالحددددددددٌث ذكدددددددره الزمخشدددددددري فدددددددً "الفدددددددابك فدددددددً  رٌدددددددب الحددددددددٌث"  (٘)

 إسناد. ولم ألف له على ٘ٔٔ/٘النهاٌة 

 .87ٕ/ٗٔتاج العروس  (ٙ)

 

 لغة المنكر الحدٌث تعرٌفالمبحث األول: 
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

فطنته من ٌعنً منكرا كان عن "الماسم بن الفضل": المطان ٌحٌى لالو
(ٔ)

. 

وعاللة  ذلن بما أصله ابن فارس تكمن فً أن الدهاء لٌس أصال معروفا فً البشرٌة 

 استنكر ذلن.بوجه العموم، فإذا برز رجل بموة دهابه وفطنته، 

 األمر الصعب الشدٌد:   -ٕ

الش ِدٌدُ  الص ْعبُ  اأْلَْمرُ : َوالن ْكَراءُ لال ابن فارس: 
(ٕ)

. 

الش دٌد اأْلَمر: والنكر(: 8٘ٗولال ابن سٌده )ت
(ٖ)

. 

وعاللة ذلن بما أصله تتحمك فً الصعوبة؛ ذلن أن المرء حٌن ٌشرع بعمل ٌسٌر، ثم 

أي: صعب، وذلن لمخالفته ما عرف من السهولة فً ٌصعب، ٌمال فٌه: نُكَر العمل؛ 

 بادئ األمر.

 التغٌٌر: -ٖ

تغٌّر إِذا اأْلَمر، وتنكر: (ٕٖٔ)ت لال ابن درٌد
(ٗ)

. 

تُْكَرهُ  أُْخَرى إِلَى تَُسرُّ  َحال   ِمنْ  الت نَمُّلُ : َوالت نَكُّرُ ولال ابن فارس: 
(٘)

. 

 خالف االعتراف: -ٗ

ْنَكارُ لال ابن فارس:  اِّلْعتَِرافِ  ِخاَلفُ : َواْْلِ
(ٙ)

. 

وعاللته باألصل تكمن فً أن إنكار اْلنسان لما فعله أو لاله ٌنافً أصال فطرٌا هو 

 الصدق.

 ضد المعروف: -٘

الحدٌث الذي ٌنفرد به الرجل، وّل ٌتولف عن متنه من  ٌر رواٌة، لال الجرجانً: 

ّل من الوجه الذي رواه منه، وّل من وجه آخر
(7)

. 

                                                           

 .9ٕٖ/8تهذٌب التهذٌب  (ٔ)

 .7ٙٗ/٘مماٌٌس اللغة ّلبن فارس  (ٕ)

 .8ٓٗ/ٙالمحكم والمحٌط األعظم ّلبن سٌده  (ٖ)

 .799/ٕجمهرة اللغة  (ٗ)

 .7ٙٗ/٘مماٌٌس اللغة ّلبن فارس  (٘)

 .7ٙٗ/٘المصدر السابك  (ٙ)

 ٖٕٗالتعرٌفات صـ (7)
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

الزبٌديلال و
(ٔ)

مه الش رعُ  لَب حه َما وكلّ  الَمعروف، ضدّ : والُمْنَكر:   َفُهوَ  وَكِرَهه وحر 

 فًِ تتَول فُ  أَو بمُْبحه، الصحٌحةُ  العمولُ  تَْحُكم فعل   كلُّ : الُمنَكر: البصابر َوفًِ. ُمنَكر

 بالَمعروفِ  آلِمرونَ ا: تَعالى لَْولُهُ  َهَذا َومن بمُْبِحه، الشرٌعةُ  فتحُكم العمولُ  استِْمباِحه

الُمنَكر َعن والنَّاهونَ 
(ٕ)

. 

 الجهل: -ٙ

تَجاَهلَ : وتَناَكرَ (: 8ٔ7لال الفٌروز آبادي )ت 
(ٖ)

. 

 وهذا المعنى واضح بؤصل كلمة "نكر" ذلن أن الجهل ضد المعرفة.

ومما سبك ٌتبٌن أن المنكر معناه عدم لبول الملب له، وهو ضد المعروف، فال 

واحد من نفس الحٌثٌة ءلشًٌجتمعان وصفا 
(ٗ)

. 

 كلُّ : والُمْنَكرُ " ( فً "المفردات فً  رٌب المرآن":ٕٓ٘لال الرا ب األصبهانً )ت

 فتحكم العموُل، واستحسانه استمباِحهِ  فً تتول فُ  أو بمُْبِحِه، الصحٌحةُ  العمولُ  تحُكم فِْعل  

"الّشرٌعة بمبحه
(٘)

. 

  

  

  

                                                           

 .9ٕٓ/ٗٔ العروس تاج (ٔ)

 .ٕٔٔسورة التوبة: جزء من اآلٌة: (ٕ)

 .87ٗ/ٔالماموس المحٌط  (ٖ)

  ٕٔالمنكر عند نماد الحدٌث، عبد الرحمن بن نوٌفع صـ  (ٗ)

 8ٕٖالمفردات فً  رٌب المرآن صـ (٘)
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

 

 

 

 

بعد أن بٌنت مدلول المنكر لغة، ٌجدر بً أن أذكر مدلوله عند المحدثٌن، إذ هو 

ا ما  الممصود فإنهم وإن كانوا ٌعتمدون األصل اللغوي  فً إطاللاتهم إّل أنهم كثٌر 

 ٌمٌدون المعنى اللغوّي، أو ٌخصون اللفظ ببعض معانٌه.

 عند هتعرٌف ل ابن الصالح، وٌفً للحدٌث المنكر ببٌان معناه لبفً تعروسوف أسٌر 

 .منه بعده جاء من ومولف الصالح ابن

 المطلب األول: تعرٌف المنكر لبل ابن الصالح:

لم ٌذكر ابن الصالح ممن عرف المنكر لبله إّل اْلمام الحافظ أبا بكر أحمد بن 

هارون البردٌجً
(ٔ)

ا  ذكر فً ممدمة صحٌحه أن  -رحمه هللا  -، مع أن اْلمام مسلم 

ِث، َحِدٌثِ  فًِ اْلُمْنَكرِ  َعاَلَمةُ " ٌَتُهُ  ُعِرَضتْ  َما إَِذا اْلُمَحّدِ ٌِْرهِ  ِرَواٌَةِ  َعلَى ِلْلَحِدٌثِ  ِرَوا  َ 

َضا، اْلِحْفظِ  أَْهلِ  َمنْ   اأْلَْ لَبُ  َكانَ  فَإَِذا تَُوافِمَُها، تََكدْ  لَمْ  أَوْ  ِرَواٌَتَُهْم، ِرَواٌَتُهُ  َخالَفَتْ  َوالّرِ

ٌْرَ  اْلَحِدٌِث، َمْهُجورَ  َكانَ  َكَذِلنَ  َحِدٌثِهِ  ِمنْ  "ُمْستَْعَمِلهِ  َوّلَ  َمْمبُوِلِه، َ 
(ٕ)

  

 فهل هذا الكالم من اْلمام مسلم ٌعد تعرٌفا للحدٌث المنكر، أم ّل؟

التً والظاهر أن اْلمام مسلم لم ٌعرف الحدٌث المنكر، وإنما ذكر عالمته، وسمته 

 علٌه. تدل
                                                           

ددددددةُ، الَحددددددافُِظ، ِْلَمدددددداُم،هددددددو ا (ٔ) ، َرْوح   بددددددنِ  َهدددددداُرْونَ  بددددددنُ  أَْحَمدددددددُ  بَْكددددددر   أَبُددددددو الُحج  ًُّ ٌِْجدددددد ، البَْرِد ًُّ  البَْرذَِعدددددد

ٌْلُ  ٌْنَ  بَْعدَ : ُوِلدَ  .بَْغَدادَ  نَِز ٌْنِ  الث الَثِ   .األَثَرِ  ِعْلمِ  فًِ َوبََرعَ  َوَصن َف، َجَمعَ  .لَْبلََها أَوْ  َومابَتَ

ًّ   أَبُددددو: َعْنددددهُ  َحددددد ثَ و اِف، بددددنُ  َعِلدددد ددددو  ، بَْكددددر   َوأَبُددددو الص  ًُّ ددددافِِع دددداُل، أَْحَمدددددَ  َوأَبُددددو الش   بددددنُ  أَْحَمدددددَ  َوأَبُددددو العَس 

، المَاِسمِ  َوأَبُو َعِدّي ، ًُّ   و ٌرهم. الط بََرانِ

 الحددددددددٌث وأصدددددددحاب والتدددددددابعٌن الصدددددددحابة بعدددددددض أسدددددددماء فدددددددً (المفدددددددردة األسدددددددماءمدددددددن مإلفاتددددددده: )

ًّ لدددددال عنددددده  .عدددددنهم روى ومدددددن وبالدهدددددم ، ثِمَدددددة ،: الدددددد اَرلُْطنِ دددددبُ  َولَدددددالَ  .َجبَدددددل   َمدددددؤُْمْون  ٌْ  ثِمَدددددة   َكدددددانَ  :الَخِط

 هـ.ٖٔٓمات سنة  .َحافِظا   فَْهما ، فَاِضال  

، 8ٗ/ٗ، وطبمددددددات المحدددددددثٌن ألبددددددً الشددددددٌ  األنصدددددداري 8ٗٔ/ٌٔنظددددددر: تددددددارٌ  أصددددددبهان ألبددددددً نعددددددٌم 

 .ٕ٘ٙ/ٔ، واألعالم ٕٕٔ/ٗٔ، وسٌر أعالم النبالء 9ٕ/7وتارٌ  بغداد 

 .ٙ/ٔممدمة صحٌح مسلم  (ٕ)

 ااصطالح  الثانً: تعرٌُف الحدٌِث المنكر المبحث 
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

ن ابن ره فً تعرٌف الحدٌث المنكر، وكذلومما ٌإكد هذا أن ابن الصالح لم ٌذك

 حد على المتمدمٌن من ألحد ألف ولم"بل لال فً شرح "علل الترمذي":  رجب

 من وكان الحافظ، البردٌجً بكر أبو ذكره ما على إّل وتعرٌفه الحدٌث، من المنكر

"العلل فً المبرزٌن الحفاظ أعٌان
(ٔ)

.    

 المنكر لبل ابن الصالح:الحدٌث تعرٌف وإلٌن ألوال أهل العلم فً 

 :أوال: إطالق المنكر على مجرد التفرد

فؤصحاب هذا الرأي ٌعرفون المنكر بؤنه الحدٌث الذي ٌنفرد به الراوي مهما كانت 

ٌحٌى بعض نماد الحدٌث ومنهم: درجته ثمة أو ضعٌفا، وٌظهر هذا المعنى فً ألوال 

 بن سعٌد المطان، وأحمد ، والبردٌجً. 

 (:91ٔرأي ٌحًٌ بن سعٌد المطان )ت

"المطلك الفرد بالمنكر المطان ومراد"لال ابن حجر: 
(ٕ)

 

 األمثلة اآلتٌة: للت: وٌإٌد هذا

 لً لال :المدٌنً بنا ولال أبً حازم": " لٌس بنذكره ابن حجر فً ترجمة " ما -أ

 منها مناكٌر أحادٌث ٌحٌى له ذكر ثم ،الحدٌث منكر حازم أبً بنا :سعٌد بن ٌحٌى

"الحوأب حدٌث
(ٖ)

 

الجماعةأبً حازم: أحد الثمات واحتج به  لٌس بنللت: و
(ٗ)

، ومع ذلن حكم علٌه 

 ٌحٌى بالنكارة.

                                                           

 .ٖ٘ٙ/ٕشرح علل الترمذي ّلبن رجب  (ٔ)

 .89ٖ/8تهذٌب التهذٌب  (ٕ)

، وسدددددٌؤتً تخدددددرٌج حددددددٌث الحدددددوأب بالتفصدددددٌل فدددددً البددددداب الثدددددانً مدددددن 88ٖ/8المصددددددر السدددددابك  (ٖ)

 9ٗالرسالة حدٌث رلم: 

 وهددددو ،رإٌددددة لدددده وٌمددددال مخضددددرم ثمددددة :الكددددوفً هللا عبددددد أبددددو البجلددددً حددددازم أبددددً بددددن لددددٌسهددددو  (ٗ)

 المابدددددة جددددداز ولدددددد ،لبلهدددددا أو التسدددددعٌن بعدددددد مدددددات العشدددددرة عدددددن ٌدددددروي أن لددددده اجتمدددددع إنددددده ٌمدددددال الدددددذي

  ، واحتج به الجماعة.وتغٌر

  .ٙ٘ٗ/ٔ، والتمرٌب 89ٖ-8ٖٙ/8، وتهذٌب التهذٌب 9ٖٔ/ٌٕنظر: الكاشف 
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ٌْدِ  َعلَى أَْنَكْرتُ  َما :َسِعٌد   ْبنُ  ٌحٌى لَالَ لال أحمد: " -ب ِ  ُعَب  َواِحد ا َحِدٌث ا ِإّل   ُعَمرَ  ْبنِ  ّللا 

 ِذي َمعَ  إِالَّ  ثاََلث سفر اْمَرأَة تَُسافِر الَ " ملسو هيلع هللا ىلص الن بًِ َعن عمر بنا َعنِ  نَافِع   َحِدٌثَ 

  ."َمْحَرم  

اقِ  َعْبدُ  فََحد ثَنَاهُ : لَالَ  ز  ِ  َعْبدِ  اْلعَُمِرّيِ  َعنِ  الر  "ٌَْرفَْعهُ  َولَمْ  ُعَمرَ  بنا َعن نَافِع   َعنْ  ّللا 
(ٔ)

. 

 للت: وعبٌد هللا بن عمر من األثبات ّلسٌما فً نافع. 

 أن على ٌدل الكالم وهذا : "على ذلن فمال الحافظ ابن رجب فً "شرح العلل"وعلك 

"آخر وجه من الحدٌث بمعرفة إّل تزول ّل المطان ٌحٌى عند النكارة
(ٕ)

. 

 (:ٕٔٗرأي أحمد )ت 

لفا أحمد رحمه هللا منهج شٌخه المطان فؤعل أحادٌث بالتفرد، ووصفها بالنكارة، وإن 

   ، ومن أمثلة ذلن:كانت من رواٌة الثمات

 ابن عن منكرا حدٌثا ٌروي كان)": الموال أبً بن الرحمن عبدأحمد عن " لال -أ

 إذا ٌمولون المدٌنة وأهل لال  ٌره ٌروٌه أحد لٌس اّلستخارة فً جابر عن المنكدر

 ٌحملون أنس عن ثابت ٌمولون البصرة وأهل جابر عن المنكدر بن  لط حدٌث كان

  "علٌهما

 علٌه أنكر والذي ،الحدٌث مستمٌم وهو ،ذكرت ما  ٌر الرحمن ولعبد :عدي ابن لال

 بن رواه كما الصحابة من واحد  ٌر اّلستخارة حدٌث روى ولد ،اّلستخارة حدٌث

(الموال أبً
(ٖ)

 

للت: وعبد الرحمن بن أبً الموال: ثمة
(ٗ)

  ، ولكن أعل أحمد حدٌثه بالتفرد.

                                                           

  .ٖٕٓ/ٕألحمد رواٌة ابنه عبد هللا  الرجال ومعرفة العلل (ٔ)

 .ٙ٘ٙ/ٕشرح علل الترمذي ّلبن رجب  (ٕ)

 .8ٖٕ/ٙتهذٌب التهذٌب  (ٖ)

فددددددً "هدددددددي السدددددداري"َ: لددددددد اْحددددددتج بِددددددِه البَُخدددددداِرّي َوأَْصددددددَحاب الّسددددددنَن. ووثمدددددده  لددددددال ابددددددن حجددددددر( ٗ)

 احتج به البخاري. خالصة حاله: ثمة الذهبً. ولال فً التمرٌب: صدوق ربما أخطؤ. 

 .ٕٔٓٗ/ رلمٖٔ٘/ٔ، والتمرٌب 9ٔٗ/ٔ، وهدي الساري ٕٖٖٙ/ رلمٙٗٙ/ٔالكاشف 
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 َعنِ  ٌَْرِوٌهِ  َواِحد َحِدٌث إِّل   ثِمَة: فَمَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ِدٌنَار   ْبنِ  ّللا ِ  َعْبدِ  َعنْ أحمد:  وُسبل

ٌُوهب َوّلَ  ٌُبَاع ّلَ  اْلَوَّلءُ  :لَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ 
(ٔ)

.  

   (:ٖٔٓرأي البردٌجً )ت

 وتعرٌفه الحدٌث، من المنكر حد على المتمدمٌن من ألحد ألف ولم"لال ابن رجب: 

 فً المبرزٌن الحفاظ أعٌان من وكان الحافظ، البردٌجً بكر أبو ذكره ما على إّل

 عن التابعٌن، عن أو الصحابة، عن الرجل به ٌحدث الذي هو المنكر" أن :العلل

 فٌكون رواه الذي طرٌك من إال الحدٌث، متن وهو الحدٌث، ذلن ٌعرف ال الصحابة،

 ."منكرا  

 هشام أو ،عروبة أبً بن سعٌد أو ،شعبة انفرد إذا ما سٌاق فً الكالم هذا ذكر

"وسلم علٌه هللا صلى ـ النبً عن أنس، عن لتادة، عن بحدٌث ،الدستوابً
(ٕ)

. 

ا ، وأكد هذا ابن للت: ٌتبٌن من تعرٌف البردٌجً أن مطلك التفرد عنده ٌعد منكر 

"ثِمَة  ٌر أَو ثِمَة بِهِ  تفرد َسَواء اْلَفرد ُهوَ  اْلُمنكر أَن البردٌجً فمذهب حجر فمال: "
(ٖ)

. 

فً ذلن فلم ٌطلما اْلعالل بمجرد التفرد، بل خالف الشٌخان البخاري ومسلم  " تنبٌه:

أطلماه حٌث دلت لرٌنة علٌه، ولذا صحح البخاري حدٌث اّلستخارة، وخرج هو 

"ومسلم حدٌث ابن عمر فً بٌع الوّلء
(ٗ)

.  

 وإن هذا، خالف على فٌدل واألكثرٌن الشٌخٌن تصرف وأمالال الحافظ ابن رجب: "

"بمنكر فلٌس علة له ولٌس منتهاه، إلى الثمة عن الثمة رواه ما
(٘)

. 

                                                           

  8٘ٔصـ رواٌة المروزي ألحمد الرجال ومعرفة العلل (ٔ)

دددددددددعِ الدددددددددَوّلَِء َوِهبَتِدددددددددهِ  والحددددددددددٌث أخرجددددددددده البخددددددددداري فدددددددددً الصدددددددددحٌح: كتددددددددداب العتدددددددددك، بددددددددداب  ٌْ  بَ

دددددددعِ اْلدددددددَوَّلِء، َوِهبَتِدددددددهِ  ، ومسدددددددلم فدددددددً الصدددددددحٌح: كتددددددداب العتدددددددك، ٖٕ٘٘/7ٗٔ/ٖ ٌْ  بَددددددداُب الن ْهدددددددًِ َعدددددددْن بَ

 ".ٌنَار  فًِ َهذَا اْلَحِدٌثِ دِ  الن اُس ُكلُُّهْم ِعٌَال  َعلَى َعْبِد هللاِ ْبنِ ، ولال عمبه: "ٙٓ٘ٔ/ٗ٘ٔٔ/ٕ

 .ٖ٘ٙ/ٕشرح علل الترمذي  (ٕ)

 .٘٘ٗ/ٔهدي الساري  (ٖ)

 87شرح المولظة فً مصطلح الحدٌث للذهبً لـ "عمرو عبد المنعم سلٌم" صـ( ٗ)

 .8٘ٙ/ٕشرح علل الترمذي  (٘)
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التفرد والمخالفة ممن ال ٌتحمل منه ذلن ثمة كان أو  على المنكر إطالقثانٌا: 

  ضعٌفا.

اتسعت دّللة المنكر عند أصحاب هذا الرأي فشملت المخالفة والتفرد ممن ّل ٌتحمل 

معٌن  ذلن منه ثمة كان أم ضعٌفا، ولال بهذا المول جماعة من نماد الحدٌث منهم: ابن

 (.ٖٕٗ(، وابن المدٌنً )تٖٖٕ)ت

ٌْسَ  اْلعَْبِديُّ  ثَابِت   ْبنُ  دمحم :لَالَ لال ابن معٌن:  -أ ، بِهِ  لَ ٌْهِ  ٌُْنَكرُ  بَؤْس   ُعَمرَ  اْبنِ  َحِدٌثُ  َعلَ

ِم، فًِ َمُّ ٌْرَ  ّلَ  التٌ   َ"
(ٔ)

 

للت: وحدٌث التٌمم هذا خالف فٌه العبديُّ كال من )ٌحٌى بن سعٌد، وابن عجالن،  

، وهو الصواب كما جمٌعا عن نافع عن ابن عمر مولوفاوعبد هللا بن عمرو( رووه 

نص على ذلن العمٌلً
(ٕ)

. 

 َجَعلَ  َوُمْنَكَرة   َ َرابِب   أََحاِدٌثُ  ثَابِت   َعنْ  َمْعَمر   أََحاِدٌثِ لال ابن المدٌنً: "فً  -ب

ً   أَنّ  أَنَس   َعنْ  ثَابِتَ  ُ  َصل ى الن بِ ٌْهِ  ّللا  ء َكَذا َكانَ  َوَسل مَ  َعلَ ًْ  َحِدٌثُ  َهَذا َوإِن َما ،َذَكَرهُ  َش

"أَنَس   َعنْ  َعٌ اش   أَبًِ ْبنِ  أَبَانَ 
(ٖ)

. 

 إطالق المنكر على الحدٌث الموضوع:ثالثا: 

 جمع بعض النماد بٌن الحدٌث المنكر، والموضوع وإلٌن بعض األمثلة: 

 عن بَِمٌ ة، َعنْ  واِضح، ْبنُ  الُمَسٌ ب َرَواهُ  حدٌث   َعنْ  أَبًِ سؤلتُ  لال ابن أبً حاتم: -أ 

ق، َعنْ  َلتَاَدةَ، َعنْ  بَِشٌر، ابن َسِعٌد ِ  َعنِ  َعب اس، اْبنِ  َعنِ  ُمَوّرِ ًّ ُ  َصل ى النب ٌْهِ  ّللا   َعلَ

 فٌِِه، لَهُ  بُوِرنَ  َرِضٌَهُ، فََمنْ  َمَحالَةَ؛ ّلَ  ٌَؤِْتٌهِ  ُهوَ  الدُّْنٌَا ِمنَ  ِرْزلُهُ  َعْبد   ِلُكلِّ ": لَالَ  َوَسل مَ 

 "ٌََسْعهُ  ولَمْ  فٌِِه، لَهُ  ٌُبَاَرنْ  لَمْ  ِبِه، ٌَْرضَ  لَمْ  وَمنْ  وَوِسعَهُ،

                                                           

 .8ٖ/ٗ للعمٌلً الكبٌر الضعفاء (ٔ)

 .8ٖ/ٗالمصدر السابك  (ٕ)

 7ٕصـ العلل ّلبن المدٌنً (ٖ)
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ق، نَْعِرفُ  ّل ،موضوع   كأنه ِجدًّا، ُمنَكر   حدٌث   َهَذا: أَبًِ لَالَ   َعب اس   اْبنِ  َعنِ  ِلُمَوّرِ

اُمْسنَد   حدٌث ا
(ٔ)

. 

 الَجَزري، ِمْسِكٌن   أَِبً َعنْ  بَِمٌ ة، َرَواهُ  حدٌث   َعنْ  أَبًِ وسؤلتُ لال ابن أبً حاتم:   -ب

؛ اْبنِ  َعنِ  ِعكرَمة، َعنْ  نَِشٌط، ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  َعنْ  صلى هللا  هللا رسولُ  نهى: لَالَ  َعب اس 

 اْلَمْسِجِد؟ ِفً األُخرى َعلَى نعَلٌه بِإِْحَدى الرجلُ  ٌضربَ  أَنْ  علٌه وسلم

مجهول   ِمْسِكٌن   َوأَبُو ،موضوع   َكؤَن هُ  ،جدًّا ُمنَكر   حدٌث   َهَذا: أَبًِ لَالَ 
(ٕ)

. 

ثَنا: لاّل َبٌَاَن، ْبنُ  َوَوْهبُ  ُمَصف ى اْبنُ  َحد ثَنا َعْبَداُن، َحد ثَنَا لال ابن عدي:و -جـ  َحد 

ٌْفَةَ  َعنْ  َشِمٌك   َعنْ  األَْعَمش َعنِ  إِْسَحاَق، ْبنِ  ُمَحمد َعنْ  َسِعٌد ْبنُ  ٌَْحٌى  َسؤَْلتُ  ُحَذ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصل ى ّللا  ٌْهِ  ّللا   أَْلفِ  ِمبَة أربع أمة كل إنه :فَمَالَ  َوَمؤُْجوجَ  ٌَؤُْجوجَ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَل

ة   ُجلُ  تُ ٌَُمو ّل أُم  ٌْنَ  َذَكر   أَْلفِ  إِلَى ٌَْنُظرُ  َحت ى ِمْنُهمْ  الر  ٌْهِ  بَ  َحَملَ  لَدْ  ُكل   ُصْلبِهِ  ِمنْ  ٌََد

الحَ   ...ال " الّسِ

ٌْرِ  َمعَ  بِؤََسانٌِِدَها األََحاِدٌثُ  َهِذهِ لال ابن عدي:  ا َهَذا َ  دِ  أَْذُكْرهُ  لَمْ  ِمم   إِْسَحاقَ  ْبنِ  ِلُمَحم 

 ِ ًّ َمْوُضوَعة   َمنَاِكٌرُ  ُكلَُّها اْلعُك اِش
(ٖ)

. 

 اْلفَْضلِ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ُزْرَعةَ  َعنْ  بَِمٌ ةَ  َحِدٌثفً "التمهٌد"  وذكر ابن عبد البر -د

ِ  َرُسولِ  َعنْ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَافِع   َعنْ  ُ  َصل ى ّللا  ٌْهِ  ّللا   أَْكفَاء   اْلعََربُ " :لَالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعلَ

 "وحجام حابن إّل لرجل ورجل لحً وحً لمبٌلة َلبٌِلَة   ِلَبْعض   بَْعُضَها

َمْوُضوع   ُمْنَكر   َحِدٌث   ولال:
(ٗ)

 

  :: تعرٌف المنكر عند ابن الصالح ومولف من جاء بعده منهالثانًالمطلب 

ذكر ابن الصالح عند تعرٌفه للحدٌث المنكر تعرٌف البردٌجً، واعترض علٌه، 

على لسمٌن وصوب أن المنكر
(٘)

:  

  .الحدٌث الفرد المخالف -ٔ

                                                           

 .ٔٔٔ/٘العلل ّلبن أبً حاتم  ٔ)

 .ٖٓٔ/ٙالعلل ّلبن أبً حاتم  (ٕ)

 .9ٖٙ-8ٖٙ/7الكامل فً الضعفاء  (ٖ)

 .٘ٙٔ/9ٔالتمهٌد  (ٗ)

 .8ٓ/ٔممدمة ابن الصالح  (٘)
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دُ  ٌوجبُهُ  ِلَما اجابر   ٌمعُ  ما والضبطِ  الثمةِ  ِمنَ  راوٌهِ  فً لٌسَ  الذي الفردُ  -ٕ  التفرُّ

 .والضعفِ  الن كارةِ  ِمنَ  والشذوذُ 

 :الصالح وأٌد ابنَ 

 (: هـ7ٙٙالنووي )ت  اإلمامُ 

 ضعٌف فهذا منه أحفظ هو من لرواٌة مخالفا ٌكون حال :أحوال أربعة له"الفرد : لال

 متمنا ضابطا حافظا الراوى هذا وٌكون مخالفا ٌكون وحال ،ومنكرا شاذا وٌسمى

 حدٌثه فٌكون درجته من لرٌب ولكنه هذا عن لاصرا ٌكون وحال ،صحٌحا فٌكون

"مردودا ومنكرا شاذا فٌكون حاله عن بعٌدا ٌكون وحال ،حسنا
(ٔ)

 

  هـ(:7ٕٓابن دلٌك العٌد )ت و

اِوي بِهِ  اْنفَرد َما ُهوَ  َولٌل، كالشاذ َوُهوَ ، اْلُمنكرلال: "  باألفراد منموض َوُهوَ  الر 

ِحٌَحة "الص 
(ٕ)

 

  هـ(:7ٗ1الذهبً )ت و

ُدوقِ  ُمْفَردُ  ٌُعَدُّ  ولد. به الضعٌفُ  الراوي انفرد ما وهو :الُمْنَكر"لال:   .منَكرا   الص 

 حالُه ٌَحتِملُ  ّل َمن به اْنفََرد ما أو الثماِت، راِوٌهِ  خالفَ  ما هوولال فً تعرٌف الشاذ: 

ِده لبولَ   .تفرُّ

للت: وهذا ٌدل على انه ٌسوي بٌن الشاذ والمنكر، بل جمع بٌنهما فً حكمه على 

ٌَْمانُ الذي رواه حدٌث ابن عباس فً دعاء حفظ المرآن بعض األحادٌث، ومنها:   ُسلَ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ ا ، الر  ًُّ َمْشِم ، ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  ثنا الّدِ ٌْج ، اْبنُ  ثنا ُمْسِلم   أَبًِ ْبنِ  َعَطاءِ  َعنْ  ُجَر

، اْبنِ  َمْولَى َوِعْكِرَمةَ، َربَاح ، ، اْبنِ  َعنِ  َعب اس   به. َعب اس 

                                                           

  .ٖٗ/ٔشرح النووي على صحٌح مسلم  (ٔ)

 7ٔاّللتراح فً بٌان اّلصطالح صـ (ٕ)
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 -وهللا -، أخاف أن ٌكون موضوعا ، ولد حٌرنً منكر شاذلال الذهبً: "هذا حدٌث 

جودة سنده ......"
(ٔ)

 

  للت: لوله "منكر شاذ" دلٌل على أنه ٌسوي بٌنهما

 هـ(:7ٗ7ابن كثٌر )ت و

 عدّل   ٌكن لم إن وكذا مردود، فمنكر ماتثال راوٌه خالف إن: كالشاذ وهو" لال:

 .مردود فمنكر ٌخالف لم وإن ضابطا ،

 وإن ،"منكر" له ٌمال وّل شرعا ، لُِبل حافظ ضابط عدل به تفرد الذي كان إن وأما

"لغة   ذلن له لٌل
(ٕ)

. 

 :الصالح وتعمب ابنَ 

 (:79ٗالزركشً )ت اإلمامُ 

 أَنه ٌَْمتَِضً َوَكاَلمهم ،بِنَْوع إِْفَراده ِفً نوزع لدفً "النكت على ابن الصالح": "لال 

اِوي بِهِ  اْنفَرد ال ِذي الَحِدٌث  أَو واْلتمان بِاْلِحْفظِ  ِمْنهُ  أولى ُهوَ  من َرَواهُ  لما ُمَخالفا الر 

ابِط اْلَحافِظ َدَرَجة َعن نَازل التفرد َهَذا لَِكن أحد َرَواهُ  لما ُمَخالفَة  ٌر من بِهِ  اْنفَرد  الض 

"ْلفراده ٌْحتَج فَلم الشاذ أَلَسام من اْلُمنكر أَن َذِلن من ٌعرف
(ٖ)

 

 عن النوعٌن أحد ٌفصل ما عبارته فً لٌس فمال فً النكت: " ابن حجر الحافظُ و

اآلخر
(ٗ)

 فً اختالفهما وإنما لسمٌن على منهما كل كون فً مشتركان هما نعم. 

 من عنده ٌكن ولم ،شاهد وّل له عمتاب ّل بشًء تفرد إذا فالصدوق الرواة مراتب

 هذه من خولف فإن الشاذ لسمً أحد فهذا والحسن، الصحٌح حد فً ٌشترط ما الضبط

 الرتبة تلن بلغ وإن ،منكرا بعضهم سماه وربما شذوذه، فً أشد كان ذلن مع صفته

                                                           

 .7ٖٔ/ٔالتلخٌص  (ٔ)

 8٘صـ  كثٌر بنّل الحدٌث علوم اختصار (ٕ)

 .٘٘ٔ/ٕالنكت على ابن الصالح للزركشً  (ٖ)

 .ٌعنً الشاذ عن المنكر (ٗ)
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 من الثانً المسم فهذا والضبط، الثمة فً منه أرجح هو من خالف لكنه الضبط، فً

  .تسمٌته فً المعتمد وهو الشاذ

 مشاٌخه بعض فً المضعف أو الحفظ بسوء الموصوف أو المستور انفرد ما وأما

 فً ٌوجد الذي وهو المنكر، لسمً أحد فهذا شاهد وّل له متابع ّل بشًء بعض دون

 .الحدٌث أهل من كثٌر إطالق

 .األكثرٌن رأي على المعتمد وهو الثانً المسم فهو ذلن، فً خولف وإن

 مع أو التفرد مطلك ٌجمهما لسمان منهما كال وأن ،الشاذ من المنكر فصل بهذا فبان

"المخالفة لٌد
(ٔ)

. 

  تعرٌف المنكر عند الحافظ ابن حجر:

؛ ِمن وُخصوصا   ُعموما   والُمْنَكرِ  الش اذِّ  بٌنَ لال: "  اْشتِراطِ  فً اْجِتماعا   بٌنَُهما ألن   وجه 

، أَوْ  ثمة ، رواٌةُ  الشاذ   أن فً وافترالا   الُمخالفَِة،  ولد. ضعٌف   رواٌةُ  والمنَكر َصُدْوق 

"بٌنَُهما َسّوى َمنْ  َ فَلَ 
(ٕ)

 

 المتؤمل لتعرٌف الحافظ ابن حجر ٌجد أنه ضٌك دابرة المنكر، فالحدٌث المنكر للت:

 ٌطلك على الحدٌث الذي جمع وصفٌن:  عنده

 .ضعٌفا فال ٌكون ثمة أو صدولا راوٌهأن ٌكون  األول:

 ، أو أهل الصدق.أن ٌخالف هذا الضعٌف الثمات الثانً:

م، فمد أطلموا المنكر على الحدٌث وهذا التمٌٌد ّل ٌساعده علٌه صنٌع أهل العل للت:

الفرد الذي أخطؤ فٌه راوٌه سواء كان ثمة أو  ٌر ثمة، وسواء خالف  ٌره أم تفرد به 

 فمط ولم ٌخالف. 

 تعرٌف المنكر عند المعاصرٌن:

                                                           

 .7٘ٙ/ٕالنكت على ابن الصالح  (ٔ)

 .7ٖ/ٔنزهة النظر  (ٕ)
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ٌرى عبد الرحمن بن نوٌفع السلمً فً أطروحته "المنكر عند نماد الحدٌث" أن 

النالد من خطؤ المحدث، سواء بان وجه الخطؤ هو الحدٌث الذي ٌستفحشه "المنكر: 

فٌه، أو  لب على ظن النالد حصوله، بغض النظر عن حال راوٌه الذي أخطؤ فٌه، 

 تعمده أو وهم فٌه، وسواء كان فً اْلسناد أو المتن.

أن الفحش متفاوت فً درجاته، فإن النكارة تتفاوت فً شدتها تبعا له، فنجد وبما 

ٌمولون عن حدٌث: فٌه نكارة، وعن آخر: منكر، وعن  ٌره: منكر النماد رحمهم هللا 

جدا، وهكذا"
(ٔ)

 . 

المنكر: ما ٌستفحشه النالد من حاتم العونً فً شرح "المولظة": الشرٌف/ ولال 

مخالفة الصواب
(ٕ)

 .  

 ومما سبك من التعرٌفات للمنكر فإن المنكر ٌطلك على:

 .ثمة كان أو ضعٌفا الراوي تفّرد :أوال

 .مخالفة الثمة لغٌره من الثمات فهو بمعنى الشاذ :ثانٌا

 .الحافظ ابن حجر اصطالح ، وهوللثمات الضعٌف مخالفة :ثالثا

  ٌطلك على الموضوع. رابعا:

 فائدة:

األبمة أحٌانا ٌحكمون على الحدٌث بؤنه منكر، وٌمصدون ٌتلن العبارة الحكم على 

الحدٌث، فمد ٌكون المتن صحٌحا لمجٌبه من سند ذلن الحدٌث فمط، وّل ٌمصدون متن 

 طرق أخرى ومن األمثلة على ذلن:

 

 حدٌث "الحالل بٌن، والحرام بٌن ..."  -أ

 َحد ثَنَا: لَالَ  َداُودَ  ْبنُ  اْلَخِضرُ  َحد ثَنًِ(: ٕٕ٘/ٕلال العمٌلً فً "الضعفاء الكبٌر" )

دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  ِ  َعْبدِ  َعنْ  تَْحَفظُ  ّللا ِ  َعْبدِ  بًِأِلَ  لُْلتُ : لَالَ  َهانِا   ْبنِ  ُمَحم  ، ْبنِ  ّللا   َعنْ  َرَجاء 

                                                           

 7٘المنكر عند نماد الحدٌث  صـالحدٌث  (ٔ)

 9ٗشرح المولظة صـ (ٕ)
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ٌْدِ  ِ، ُعبَ ً   أَن   ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  نَافِع ، َعنْ  ّللا  ٌْهِ  هللاُ  َصل ى الن بِ  بٌَِّن   اْلَحاَللُ »: لَالَ  َوَسل مَ  َعَل

، َحِدٌث   َهَذا: فَمَالَ "  ؟ «بٌَِّن   َواْلَحَرامُ  ء   َهَذا أََرى َما ُمْنَكر  ًْ  .بَِش

 ٌرٌد هذا اْلسناد، فالحدٌث فً الصحٌحٌن من حدٌث النعمان بن بشٌر رضً هللا

عنهما
(ٔ)

 . 

 أتى أهله ..."إذا حدكم أحدٌث "لو أن  -ب

هذا الحدٌث أخرجه النسابً فً السنن الكبرى
(ٕ)

 ْبنِ  اْلعَاَلءِ  ْبنُ  ِهاَللُ  أَْخبََرنَا لال: 

ٌْب ، ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ُسْفٌَاُن، َحد ثَنَا: لَالَ  ُعَمرَ  أَبًِ اْبنُ  َحد ثَنَا: لَالَ  ِهاَلل    َعنِ  أَبٌِِه، َعنْ  ُكلَ

ٌْهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  لَالَ : لَالَ  َعب اس   اْبنِ   «أَْهلَهُ  أَتَى إَِذا أََحَدُكمْ  أَن   لَوْ : »َوَسل مَ  َعلَ

ٌَْطاُن، َجنِّْبِنً اللُهم   هللاِ  بِْسمِ : »لَالَ  ٌَْطانَ  َوَجنِّبِ  الش  ًَ  ثُم   َرَزْلتَنَا، َما الش  َنُهَما لُِض ٌْ  َولَد   َب

هُ  لَمْ  ٌَْطانُ  ٌَُضر   .ُمْنَكر   َحِدٌث   َهَذا: لَالَ و «الش 

ومراد النسابً هذا الطرٌك عن ابن عباس، وإّل فمد أخرج الحدٌث الشٌخان من 

كرٌب عن ابن عباس رضً هللا عنهماطرٌك سالم بن أبً الجعد عن 
(ٖ)

  . 

 حدٌث "رب صائم حظه من صٌانه الجوع ..."    -جـ

 بَِمٌ ة، َرَواهُ  حدٌث   َعنْ  أَبًِ  وسؤلتُ (: "ٕٓٗ/ٕتم فً علل الحدٌث )لال ابن ابً حا

ِ  َعنْ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  نَافِع ، َعنْ  ُعْمبَة، ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ٌَْحٌَى، ْبنِ  ُمعَاِوٌَةَ  َعنْ  ًّ  َصل ى النب

ٌْهِ  هللاُ   لٌَِاِمهِ  ِمنْ  َحظُّهُ  لَائِم   َوُربَّ  الُجوُع، ِصٌَاِمهِ  ِمنْ  َحظُّهُ  َصائِم   ُربَّ ": َوَسل َم لَالَ  َعلَ

 ."السََّهرُ 

 ُهَو؟ َمن َهَذا فمعاوٌةُ : ألَبًِ للتُ 

 ."ُمنَكر  اْلسناد بهذا الحدٌثَ  أن    ٌرَ  ٌُدَرى؛ ّل: لَالَ 

                                                           

 ِلِدٌنِددددددددهِ  اْسددددددددتَْبَرأَ  َمددددددددنِ  فَْضددددددددلِ  أخرجدددددددده البخدددددددداري فددددددددً صددددددددحٌحه: كتدددددددداب اْلٌمددددددددان، بدددددددداب (ٔ)

، الَحدددددددالَلُ : بَددددددداب  ً كتددددددداب البٌدددددددوع، ، وفدددددددٕ٘رلدددددددم/ٕٓ/ٔ ، َوالَحدددددددَرامُ  بَدددددددٌِّن  ٌْنَُهَمدددددددا بَدددددددٌِّن   ُمَشدددددددب َهات   َوبَ

ددددددبَُهاتِ  َوتَددددددْرنِ  اْلَحدددددداَللِ  أَْخددددددذِ  بَددددددابُ ، ومسددددددلم فددددددً صددددددحٌحه: كتدددددداب البٌددددددوع، ٕٔ٘ٓرلددددددم /ٖ٘/ٖ  الشُّ

 .99٘ٔرلم /9ٕٔٔ/ٖ

 /ٕٙٓ/8 «أَتَددددددداُهن   إِذَا: »ٌَمُدددددددولُ  َمدددددددا، بددددددداب النَِّسددددددداءِ  ِعْشدددددددَرةِ  ِكتَدددددددابُ السدددددددنن الكبدددددددرى للنسدددددددابً:  (ٕ)

 .898ٕرلم

 الِولَددددداعِ  َوِعْنددددددَ  َحدددددال   ُكدددددلِّ  َعلَدددددى الت ْسدددددِمٌَةِ  بَدددددابُ أخرجددددده البخددددداري فدددددً صدددددحٌحه: كتددددداب الوضدددددوء،  (ٖ)

 الجمددددداع عندددددد ٌمولددددده أن ٌسدددددتحب مدددددا بددددداب ، ومسدددددلم فدددددً صدددددحٌحه: كتددددداب النكددددداح،ٔٗٔرلدددددم /ٓٗ/ٔ

 .ٖٗٗٔرلم /8٘ٓٔ/9
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 إن :اْلِعلَل فًِ َحاتِم أبً لَول فَؤَماالحافظ العرالً فً "ذٌل مٌزان اّلعتدال": "لال 

ًّ  َرَواهُ  فمد َوإِّل   ،اْلَوْجه َهَذا من ٌُِرٌد ُمنكر الَحِدٌث  َواْبن ،اْلُكْبَرى سنَنه فًِ الن َسابِ

اْلُمْستَْدرن فًِ َواْلَحاِكم ،َماَجه
(ٔ)

ٌَْرة أبً َحِدٌث من   َشرط على َصِحٌح إِن ه :َولَالَ  ،ُهَر

"البَُخاِريّ 
(ٕ)

.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مدددددا ٌنهدددددى عنددددده الصدددددابم مدددددن لدددددول الدددددزور   الصدددددٌام، بددددداب أخرجددددده النسدددددابً فدددددً الكبدددددرى: كتددددداب (ٔ)

َمددددددا َجدددددداَء فِددددددً اْلِغٌبَددددددِة ، وابددددددن ماجدددددده فددددددً السددددددنن: كتدددددداب الصددددددٌام، بدددددداب 7ٖٕٖ/8ٖٗ/ٖ والغٌبددددددة،

دددددددددابِمِ  فَدددددددددِث ِللص  ، 7ٔ٘ٔ/9ٙ٘/ٔ: كتددددددددداب الصدددددددددوم نوالحددددددددداكم فدددددددددً المسدددددددددتدر.  ،9ٓٙٔ/9ٖ٘/ٔ َوالر 

 ، ووافمه الذهبً."حٌح على شرط البخاري، ولم ٌخرجاههذا حدٌث صولال: "

 9ٖٔذٌل مٌزان اّلعتدال صـ (ٕ)



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 الثانً الفصل

 بغٌره وعاللته المنكر الحدٌث أنواع 

، واأللفاظ االصطالح مباحث من

  المصرحة بالنكارة

 :مباحث وفٌه

  المنكر الحدٌث أنواع: األول المبحث

 من بغٌره المنكر الحدٌث عاللة: الثانً المبحث

  االصطالح مباحث

  بالنكارة المصرحة األلفاظ: الثالث المبحث
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 السند باعتبار المنكر: األول المطلب

الحدٌث  تعرٌفالحافظ ابن حجر ل تحرٌر من تمدم ما وفك اْلسناد نكارة تُعَرف

 وتحصل وأرجح، منه أولى هو لمن الضعٌف الراوي مخالفةالمنكر على أنه: 

 .بعضه أو كله اْلسناد إبدال أو منه، نمصان أو اْلسناد، فً بزٌادة أحٌان ا مخالفته

 : مثل الزٌادة؛ هذه مولع باختالف تختلف مختلفة، صور اْلسناد فً المنكرة وللزٌادة

 ولفه ما الضعٌف فٌرفع والولف؛ والرفع، واْلرسال والوصل، نمطاعواّل   تصالاّل  

 ما ٌصل أو العكس، أو الثمة، أرسله ما الضعٌف الراوي ٌصل أو العكس، أو الثمة

 .الحدٌث علل علم فً معروف وهذا العكس، أو الثمة، رواٌة من انمطع

 اْلسناد، رواة من أكثر أو راو الضعٌف الراوي بإسماط اْلسناد من النمصان وٌكون

 .المنكر رواٌة فً للولوع المإدٌة األسباب من التدلٌس ٌكون ولد

 اْلسناد؛ سلسلة فً بآخر ٌا راو الضعٌف الراوي ٌُبِدل بؤن اْلسناد نكارة تحصل ولد

 األحادٌث أسانٌد ٌبدل أو األسباب، من ذلن لغٌر أو والدرجة، المرتبة فً لتشابههما

لها لٌست لمتون ووضعها
(ٔ)

. 

 تهذٌب فً رواتها على أنكرت التً لألحادٌث التطبٌمٌة الدراسة خالل من وسٌظهر

 .السند فً النكارة حاّلت بعض التهذٌب

 المتن باعتبار المنكر: الثانً المطلب

 ومن لدٌهم؛ المتون نمد فً مهما جانب ا تمثل ألنها المتن؛ نكارة بمضٌة المحدثون اهتم

 الشٌ  ٌمول الحدٌث، معنى نكارة: المتن فً النكارة وجود لهم أظهرت التً المرابن

 وتراجمهم الحدٌث رجال توارٌ  كتب تتبع من: )-رحمه هللا  - الٌمانً المعلمً

 شبه ،باطل، منكر حدٌث" علٌها األبمة ٌطلك األحادٌث من كثٌرا   وجد العلل وكتب

 صاحب بالمناكٌر، ٌحدث" الراوي فً ٌمولون ما اوكثٌر   ،موضوع ،الموضوع
                                                           

 ّلبدددددددن أبدددددددً حددددددداتم الحددددددددٌث، علدددددددل  بتددددددداك فدددددددً تطبٌمٌدددددددة نظرٌدددددددة دراسدددددددة المنكدددددددر الحددددددددٌث (ٔ)

 بتصرف. ٖٔٔ-ٔٔٔصـ

 المبحث األول: أنواع الحدٌث المنكر
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 فٌمن والطعن أحادٌثهم فً النظر معنأ ومن "،الحدٌث منكر مناكٌر عنده مناكٌر،

 فلذلن خلل، أو مجروح، سنده وفً إّل منكر حدٌث ٌوجد ّل أن الغالب بمنكر جاء

 فٌذكرونه، وهنه ةبٌن فٌه فوجدوا سنده فً نظروا الحدٌث استنكروا إذا صاروا

 الحوزي ابن موضوعات انظر المتن، بحال التصرٌح عن بذلن ٌستغنون ما اوكثٌر  

 بل بذلن ٌصرح للما ولكنه ،ٌنكره ما فٌها ٌرى التً المتون إلى ٌعمد إنما تجده وتدبر

 التراجم فً األحادٌث من ٌعل وما ،العلل كتب وكذلن ،السند فً بالطعن  البا   ٌكتفً

 أو "منكر" بمولهم ذلن بٌان عن ٌستغنون األبمة ولكن متنه، ٌنكره ما ذلن  الب تجد

(السند من خلل على التنبٌه أو الراوي فً الكالم أو نحوه
(ٔ)

 

 اللٌل كظلمة وظلمة ٌعرفه، النهار كضوء اضوء   للحدٌث إن  ": خثٌم بن الربٌع لالو

"تنكره
(ٕ)

. 

 العمول تخالفه رأٌتَهُ  حدٌث كل المابل لول أحسن ما": الجوزي ابن اْلمام ولال

"موضوع أنه فاعلم النمول وتباٌنه األصول وتنالضه
(ٖ)

. 

 الحمرة فً خالفه فإن  ٌره إلى بالمٌاس الدٌنار جودة تُْعرف: "حاتم أبً ابن ولال

 الماء فً خالفه فإن  ٌره إلى بالمٌاس الجوهر جنس وٌُْعلم مغشوش، أنه ُعِلم والصفاء

 ٌصلح كالما   ٌكون وأن ناللٌه، بعدالة الحدٌث صحة وٌماس زجاج، أنه علم والصالبة

 وهللا. برواٌته عدالته تصح لم َمنْ  بتفرد وإنكاره سممه وٌعلم النبوة، كالم من ٌكون أن

"أعلم
(ٗ)

. 

 :بؤمور ُردّ  اْلسناد متصل اخبر   المؤمون الثمة روى وإذا: "البغدادي الخطٌب لالو

 بمجوزات ٌَِردُ  إنما الشرع ألن ؛بطالنه فٌُْعلم العمول، موجبات ٌخالف أن :أحدها

  .فال العمول بخالف وأما العمول،

                                                           

 والمجازفددددددة والتضددددددلٌل الزلددددددل مددددددن" السددددددنة علددددددى أضددددددواء" كتدددددداب فددددددً لمددددددا الكاشددددددفة األنددددددوار (ٔ)

 .ٕٗٙ-ٖٕٙصـ

ْحَمِن، َعْبددددددُ  َحدددددد ثَنَالدددددال:  98ٙٔرلدددددم /7ٕٗ/ٔأخرجددددده أحمدددددد فدددددً الزهدددددد:  (ٕ)  َعدددددنْ  ُسدددددْفٌَاَن، َعدددددنْ  الدددددر 

، ْبنِ  َوبَْكرِ  ٌَْعلَى، أَبًِ َعنْ  أَبٌِِه، بٌِعِ  َعنِ  َماِعز  ٌْم   ْبنِ  الر   به. ُخثَ

 عن سفٌان به. َوِكٌعمن طرٌك   ٖٙٔ/ٔفً "المحدث الفاصل":  وأخرجه الرامهرمزي

 .ٙٓٔ/ٔالموضوعات  (ٖ)

 .ٖٔ٘/ٔالجرح والتعدٌل  (ٗ)
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 .منسوخ أو ،له أصل ّل أنه فٌُْعلم المتواترة السنة أو الكتاب نص ٌخالف أن :والثانً

 ٌجوز ّل ألنه له، أصل ّل أو منسوخ، أنه على فٌُْستَدل اْلجماع ٌخالف أن :والثالث

 ... خالفه على األمة وتجمع منسوخ  ٌر صحٌحا   ٌكون أن

 ّل أنه على ذلن فٌدل علُمهُ  الخلك كافة على ٌجب ما برواٌة الواحد ٌنفرد أن :والرابع

 .العظٌم الخلك بٌن من بعلمه هو وٌنفرد أصل له ٌكون أن ٌجوز ّل ألنه له، أصل

 ٌجوز ّل ألنه ٌمبل، فال التواتر، أهل ٌنمله بؤن العادة َجَرت بما ٌنفرد أن :والخامس

 .بالرواٌة هذا مثل فً ٌنفرد أن

... "ٌَُردّ  لم البلوى به تعم ما برواٌة الواحد انفرد أو لمٌاس امخالف   ورد إذا وأما
(ٔ)

 

ثُونَ  عنً" كماٌتضح أنه  فمما سبك  بنمد عنوا - الخارجً النمد - األسانٌد بنمد الُمَحّدِ

 الموضوع الحدٌث أمارة من جعلوا أنهم هذا على أدل   ولٌس - الداخلً النمد - المتون

 وأنهم محتمال   الرٌب   تؤوٌال   تؤوٌله إمكان عدم مع والحس المشاهدة أو للعمل مخالفته

 التارٌ  أو الصحٌحة المشهورة الُسن ة أو للمرآن لمخالفته الحدٌث ٌَُردُّونَ  ما اكثٌر  

 والشاذ، المنكر الضعٌف الحدٌث ألسام من جعلوا وأنهم التوفٌك، تعذر مع المعروف

 .ذلن  ٌر إلى المتن ومضطرب المتن وُمعَل لَ 

ثُونَ  ٌبالغ لم نعم  باّلعتبار جدٌرة ألمور األسانٌد نمد فً مبالغتهم المتون نمد فً الُمَحّدِ

"الصحٌح البحث فً واّلتباد التفكٌر وعمك النظر بؤصالة لهم تشهد
(ٕ)

. 

ٌْثُ  ِلْلعَْمِل، ُمَخاِلف ا ٌَُكونَ  أَنْ  -كما ذكر المحدثون  -وتظهر النكارة فً المعانً   َّل  بَِح

 اْلِكتَابِ  ِلَدَّللَةِ  ُمنَافٌِ ا ٌَُكونُ  أَوْ  َواْلُمَشاَهَدةُ  اْلِحسُّ  ٌَْدفَعُهُ  َما ِبهِ  َوٌَْلتَِحكَ  الت ؤِْوٌَل، ٌَْمَبلُ 

ْجَماعِ  أَوِ  اْلُمتََواتَِرةِ  لسُّن ةِ ا أَوِ  اْلمَْطِعٌ ةِ  ِ، اْْلِ ًّ ا اْلمَْطِع  اْلَجْمعِ  إِْمَكانِ  َمعَ  اْلُمعَاَرَضةُ  أَم 

فَاَل 
(ٖ)

. 

 ."اللفظ، والمعنى َرَكاَكةُ ومن لرابن النكارة: "

                                                           

 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔ والمتفمه الفمٌه (ٔ)

 أبددددددو سددددددوٌلم بددددددن دمحم بددددددن دمحم، المعاصددددددرٌن والكتدددددداب الُمْستَْشددددددِرلٌِنَ  شددددددبه ورد الُسددددددن ة عددددددن دفدددددداع (ٕ)

 ٖٗصـ الماهرة – اْلسالمٌة البحوث مجمع ، ط: ُشهبة

 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٔتدرٌب الراوي  (ٖ)



    
   

 

  
77  

  

 الباب األول: الحدٌث المنكر

 فًِ لَْلبُهُ  ِمْنهُ  َوٌَْنِفرُ  ِلْلِعْلِم، الط اِلبِ  َجْلدُ  لَهُ  ٌَْمَشِعرُّ  اْلُمْنَكرُ  اْلَحِدٌثُ : اْلَجْوِزّيِ  اْبنُ  لَالَ 

 .اْلغَاِلبِ 

ًُّ  لَالَ  ، َما َوَعَرفَ  ِسنٌَِن، ِإْنَسان ا َخَدمَ  لَوْ  إِْنَسان ا أَن   َهَذا َوَشاِهدُ : اْلبُْلِمٌنِ  ،ٌَْكَرهُ  َوَما ٌُِحبُّ

ٌْب ا، ٌَْكَرهُ  َكانَ  أَن هُ  إِْنَسان   فَاد َعى دِ  ٌُِحبُّهُ، أَن هُ  َذِلنَ  ٌَْعلَمُ  َش  إِلَى ٌُبَاِدرُ  َسَماِعهِ  فَبُِمَجر 

 .تَْكِذٌبِهِ 

ٌْ ُ  َولَالَ  ْساَلمِ  َش ك ةِ  فًِ اْلَمَدارُ : -ابن حجر - اْْلِ ٌْثَُما اْلَمْعنَى، ِرك ةِ  َعلَى الّرِ  ُوِجَدتْ  فََح

ٌْهِ  ٌَْنَضم   لَمْ  َوإِنْ  اْلَوْضعِ، َعلَى َدل   ٌنَ  َهَذا أِلَن  ;  الل ْفظِ  ِرك ةُ  إِلَ ك ةُ  َمَحاِسُن، ُكلُّهُ  الّدِ  َوالّرِ

َداَءةِ  إِلَى تَْرِجعُ  "الر 
(ٔ)

. 

 برواٌة مروٌا المتن معظم فٌكون المتن، فً منكرة لفظة زٌادة فً النكارة تكون ولد

 علٌها ٌوافمه لم الحدٌث فً جملة أو لفظة بزٌادة الضعٌف الراوي وٌتفرد الثمات،

 .الثمات

  ٌر إلى األلفاظ ٌُحٌل بما المتن ألفاظ بعض وتحرٌف تصحٌف فً النكارة تكون ولد

 معانٌها،

 روي وإن باللفظ، الحدٌث رواٌة لضٌة وهً المضٌة، بهذه المحدثون اهتم ولد

 فالبد بالمعنى الحدٌث

اللفظ من لرٌب ا النمل ٌكون أن تضمن شروط توافر من
(ٕ)

. 

 تهذٌب فً رواتها على أنكرت التً لألحادٌث التطبٌمٌة الدراسة خالل من وسٌظهر

    متن.لافً  النكارة حاّلت بعض التهذٌب

 

 
 

  

                                                           

 بتصرف  ٕٖ٘/ٔالمصدر السابك  (ٔ)

-ٖٕٔصدددددـ حددددداتم أبدددددً ّلبدددددن الحددددددٌث، علدددددل كتددددداب فدددددً تطبٌمٌدددددة نظرٌدددددة دراسدددددة المنكدددددر الحددددددٌث( ٕ)

 ٌتصرف شدٌد. ٘ٗٔ
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 بالشاذ المنكر ةلعال: األول المطلب

 اختلف: فؤلول الشاذ الحدٌث فً العلماء آراء نورد نأ بنا ٌجدر العاللة هذه لبٌان

 :ألوال عدة على الشاذ الحدٌث تعرٌف فً المحدثون

 عنه رواه كما الشافعً اْلمام لال وبه للثمات، الثمة مخالفة هو الشاذ: االول المول

علىاأل عبد بن ٌونس
(ٔ)

. 

حجر ابن الحافظ الٌه ذهب ما وهذا
(ٕ)

والسخاوي، 
(ٖ)

والسٌوطً، 
(ٗ)

والصنعانً، 
(٘)

 ،

 .المصطلح علماء من و ٌرهم

 لذلن متابع صلأ للحدٌث ولٌس الثمات، من ثمة به تفّرد حدٌث الشاذ :الثانً المول

 .الثمة

"الحدٌث علوم معرفة" كتابه فً الحاكم اْلمام ذلن على نص ولد
(ٙ)

. 

 فما ثمة،  ٌر أو كان ثمة شٌ  بذلن ٌشذ واحد إسناد إّل له مالٌس الشاذ :الثالث المول

 .به ٌحتج وّل فٌه، ٌتولف ثمة عن كان وما ٌمبل، ّل فمترون ثمة  ٌر عن كان

"اْلرشاد" كتابه فً الخلٌلً الحافظ ذلن على نصّ  ولد
(7)

 . 

 الى ولسمه الشاذ دّللة فً توسع فمد ـ تعالى هللا رحمه ـ الصالح ابن الحافظ ماأو

 :لسمٌن

                                                           

 الصددددددالح ابددددددن ممدمددددددة شددددددرح، والتمٌٌددددددد واْلٌضدددددداح 9ٔٔصددددددـ  للحدددددداكم الحدددددددٌث علددددددوم معرفددددددة (ٔ)

 ٔٓٔصـ

 7ٕنزهة النظر شرح نخبة الفكر  صـ (ٕ)

 .ٕٗٗ/ٔفتح المغٌث  (ٖ)

 .8ٕٙ/ٔتدرٌب الراوي   (ٗ)

 .7ٖٗ-ٖٓٗ/ٔللصنعانً  األنظار تنمٌح لمعانً األفكار توضٌح (٘)

 9ٔٔللحاكم  صـ الحدٌث علوم معرفة (ٙ)

 .7ٙٔ/ٔاْلرشاد للخلٌلً  (7)

المنكر الثانً: عاللة الحدٌث المبحث 
 بغٌره من مباحث االصطالح
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 .المخالف الفرد :األول

 التفّرد ٌوجبه لما جابرا ٌمع ما والضبط الثمة من راوٌه فً الذي الفرد :الثانً

والضعف النكارة من والشذوذ
(ٔ)

. 

النووي اْلمام ذلن على ووافمه
(ٕ)

العٌد دلٌك وابن، 
(ٖ)

الذهبً والحافظ ،
(ٗ)

. 

 نأ لنا ٌظهر المنكر تعرٌف فً تمدمت التً واآلراء اآلراء، هذه فً النظر خالل ومن

 : مذهبٌن فً تتمثل والشاذ المنكر بٌن العاللة

 .بٌنهما التفرٌك وعدم والمنكر الشاذ بٌن التسوٌة :ولاأل المذهب

 حد على خرٌنؤوالمت منهم المتمدمٌن ونماده ،الحدٌث بمةأ من كثٌر منهج هو وهذا

 .بٌنهما ففرق ـ تعالى هللا رحمه حجرـ بن الحافظ جاء نأ الى سواء

 :المصطلح هلأ من بٌنهما سّوى وممن

 والذهبً،، رجب وابن، كثٌر وابن العٌد، دلٌك وابن، والنووي، الصالح ابن

 .و ٌرهم والعرالً،

 .اختالفا بٌنهما وأنّ  والمنكر، الشاذ بٌن التسوٌة عدم :الثانً المذهب

 :المنهج هذا نهج وممن

 من ذكرناه بما أي -بهذا وُعِرف: "لال إذ - تعالى هللا رحمه -حجر ابن الحافظ 

 وجه، من وخصوصا عموما بٌنهما نأ - والمنكر الشاذ بٌن الفرق على الدال التمرٌر

 صدوق وأ ثمة راوٌه الشاذ نأ فً وافترالا المخالفة، اشتراط فً اجتماعا بٌنهما ألن

 "ضعٌف راوٌه والمنكر

"بٌنهما سّوى َمن  فل ولد": بموله بٌنهما سّوى َمن وخّطؤ
(٘)

 

 .و ٌرهم، والصنعانً، والسٌوطً السخاوي، تلمٌذه ذلن على وتابعه

 

 

                                                           

 7ٙصـ الصالح ابن بممدمة وٌُعرف الحدٌث، علوم أنواع معرفة  (ٔ)

 ٓٗصـ الحدٌث أصول فً النذٌر البشٌر سنن لمعرفة والتٌسٌر التمرٌب (ٕ)

 7ٔصـ اّلصطالح بٌان فً اّللتراح (ٖ)

 ٕٗصـ الحدٌث مصطلح علم فً المولظة (ٗ)

 7ٖصـ األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر نزهة (٘)
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 والفرد بالغرٌب المنكر عاللة: الثانً المطلب

 هو ما ٌعرف بالتفرد.و واحد، معنى على لةللدّل   ٌُطلمان مصطلحان والفرد الغرٌب

 إلى  رابتُه ترجعُ  فتارة   ،المشهور ِضدُّ  :الغرٌب" ن الذهبً فمال:ولد أبان عن ذل

 . الس نَد إلى وتارة   المتن،

، ما على صادق   والغرٌبُ   . ٌصحّ  لم ما وَعلَى َصح 

دُ  دَ  ِلَما وٌكونُ  متنا ، أو إسنادا   الراوي به اْنفََردَ  ِلَما ٌكونُ  والتفرُّ . معٌ ن شٌ    عن به تَفَر 

 ابنُ  إّل جرٌج ابن عن ٌَرِوه ولم َمْهِدّي، ابنُ  إّل سفٌان عن ٌَرِوه لم: ٌمال كما

"المبارن
(ٔ)

. 

 اّلصِطالحِ  هذا أَْهلَ  أَن   إِّل   اواْصِطالح   لغة   ُمتراِدفانِ  والفَْرد الغَرٌب" :حجرلال ابن و

 الفَْردِ  على ٌُْطِلموَنهُ  ما أَْكثَرُ  فالفْردُ ، ولِل تُهُ  اّلسِتعمالِ  َكثَْرةُ  حٌثُ  من بٌَنُهما  اٌَروا

ِ  الفَْردِ  َعلى ٌُْطِلمونَهُ  ما أَكثرُ  والغَرٌبُ ، الُمْطلَكِ  ًّ  اّلسمِ  إِطالقُ  حٌثُ  ِمن وهذا، النِّْسب

ا، علٌِهما ؛ الِفْعلَ  استِْعمالُهم حٌثُ  ِمنْ  وأَم  لوَن، فال الُمْشتَك   الُمْطَلكِ  فً فٌَمولونَ  ٌُفَّرِ

 ِ ًّ دَ : والنِّْسب ، بِهِ  تَفَر  "فاُلن   بِهِ  أَْ َربَ : أَوْ  فاُلن 
 (ٕ)

.  

دُ  ال ِذي اْلَحِدٌثُ ولكن ابن الصالح فرق بٌنهما بموله: " َواةِ  بَْعضُ  بِهِ  ٌَتَفَر   ٌُوَصفُ  الرُّ

دُ  ال ِذي اْلَحِدٌثُ  َوَكَذِلنَ  بِاْلغَِرٌِب، ٌُْرهُ  فٌِهِ  ٌَْذُكُرهُ  َّل  بِؤَْمر   بَْعُضُهمْ  فٌِهِ  ٌَتَفَر  ا: َ   فًِ إِم 

ا َمتْنِِه، ٌْسَ  إِْسنَاِدِه، فًِ َوإِم   اْلغَِرٌِب، أَْنَواعِ  ِمنْ  َمْعُدود ا اأْلَْفَرادِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  ٌُعَدُّ  َما ُكلُّ  َولَ

"اْلبِاَلدِ  إِلَى اْلُمَضافَةِ  اأْلَْفَرادِ  فًِ َكَما
(ٖ)

. 

 بَْعِض  فًِ اْفتَِرالِِهَما إِلَى أََشارَ  الص اَلحِ  اْبنَ  أَن   َعَلىوتبعه على ذلن السخاوي فمال: "

َوِر، ٌْسَ : فَمَالَ  الصُّ  فًِ َكَما :اْلغَِرٌبِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َمْعُدود ا اأْلَْفَرادِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  ٌُعَدُّ  َما ُكلُّ  َولَ

 .اْلبِاَلدِ  إِلَى اْلُمَضافَةِ  اأْلَْفَرادِ 

 أَْهِلَها، ِمنْ  َواِحد ا َمثاَل   اْلبَْصَرةِ  أَْهلُ  بِهِ  اْنفََردَ : بِمَْوِلهِ  ٌُِرٌدَ  أَنْ  إِّل  : )أي السخاوي( لُْلتُ 

"اْلغَِرٌبُ  فَُهوَ 
(ٗ)

. 

                                                           

 ٖٗالمولظة صـ (ٔ)

 7٘صـ األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر نزهة (ٕ)

 7ٕٓصـ الصالح ابن بممدمة وٌُعرف الحدٌث، علوم أنواع عرفةم (ٖ)

 .ٙ/ٗفتح المغٌث  (ٗ)



    
   

 

  
77  

  

 الباب األول: الحدٌث المنكر

"المنكر عند نماد  صاحب هللا حفظه  السلمً نوٌفع بن الرحمن عبد الدكتور ولال

 على مٌحك ّل   أسبابها، من وسبب النكارة، عالمات من عالمة التفردالحدٌث": "

 فً الراوي خطؤ جانب ترجح أو تإكد لرابن بوجود إّل بالنكارة الفرد الحدٌث

ه"رواٌت
(ٔ)

.  

ًُّ  فَؤَْطلَكَ : "ابن الصالح لالو لْ  َولَمْ  َذِلنَ  اْلبَْرِدٌِج دِ  َعلَى اْلُحْكمِ  َوإِْطاَلقُ ، ٌُفَّصِ  الت فَرُّ

دِّ  "اْلَحِدٌثِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكثٌِر   َكاَلمِ  فًِ َمْوُجود   الشُّذُوذِ  أَوِ  الن َكاَرةِ  أَوِ  بِالر 
(ٕ)

. 

 رفٌع دفم دمٌن،المتم اءالعلم اراتعب فً والغرابة التفرد، بٌن الصلة عاللة وتظهر

 الرجل به ٌحدث الذي هو المنكرر بمعنى التفرد المطلك كما لال البردٌجً: "المنك

 متن وهو الحدٌث، ذلن ٌعرف ّل الصحابة، عن التابعٌن، عن أو الصحابة، عن

"منكرا   فٌكون رواه الذي طرٌك من إّل الحدٌث،
(ٖ)

. 

 النكارة أمارات من وعالمة أمارة الغرابة أن على مبنٌة والنكارة الغرابة بٌن فالعاللة

 ةمظن نتكو الحدٌث نماد عند الغرابة إن إذ النكارة؛ مظنة الغرابة أن: آخر بتعبٌر أو

 .ؤوالخط همالو

 ؤالخط ذاه ىعل دلت لرابن ظهرت فإن وخطبه، الراوي وهم بسبب تحصل والنكارة

 المتفرد الراوي ألن بالنكارة؛ العلة نوع وٌعرف ،معال الحدٌث ارص هم،والو

 .ضعٌف ا المخالف

اِوي اْنفََردَ  َذالال ابن الصالح: "إ ء   الر  ًْ  ِلَما ُمَخاِلف ا ِبهِ  اْنفََردَ  َما َكانَ  فَإِنْ : فٌِهِ  نُِظرَ  بَِش

 لَمْ  َوإِنْ  َمْرُدود ا، َشاذًّا بِهِ  اْنَفَردَ  َما َكانَ  َوأَْضبَطُ  ِلَذِلَن، ِباْلِحْفظِ  ِمْنهُ  أَْولَى ُهوَ  َمنْ  َرَواهُ 

ٌُْرهُ، َرَواهُ  ِلَما ُمَخالَفَة   فٌِهِ  تَُكنْ  ٌُْرهُ، ٌَْرِوهِ  َولَمْ  ُهوَ  َرَواهُ  أَْمر   ُهوَ  َوإِن َما َ   فًِ فٌَُْنَظرُ  َ 

اِوي َهَذا  بِِه، اْنفََردَ  َما لُبِلَ  َوَضْبِطهِ  بِإِتْمَانِهِ  َمْوثُول ا َحافِظ ا َعْدّل   َكانَ  فَإِنْ : اْلُمْنفَِردِ  الر 

نْ  ٌَُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  اأْلَْمِثلَِة، ِمنَ  َسبَكَ  فٌَِما َكَما فٌِِه، اِّلْنِفَرادُ  ٌَْمَدحِ  َولَمْ   ِبِحْفِظهِ  ٌُوثَكُ  ِمم 

ا بِهِ  اْنِفَراُدهُ  َكانَ  ِبهِ  اْنفََردَ  ال ِذي ِلَذِلنَ  َوإِتْمَانِهِ  ا لَهُ، َخاِرم  ِحٌحِ  َحٌِّزِ  َعنْ  لَهُ  ُمَزْحِزح   .الص 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٔ  الحدٌث نماد عند المنكرالحدٌث  (ٔ)

 8ٓصـ الصالح ابن بممدمة وٌُعرف الحدٌث، علوم أنواع معرفة (ٕ)

 .ٖ٘ٙ/ٕ الترمذي علل شرح (ٖ)
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ٌْنَ  َدابِر   َذِلنَ  َبْعدَ  ُهوَ  ثُم   ٌْرَ  بِهِ  اْلُمْنفَِردُ  َكانَ  فَإِنْ  فٌِِه، اْلَحالِ  ِبَحَسبِ  ُمتَفَاِوتَة   َمَراتِبَ  بَ  َ 

ابِطِ  اْلَحافِظِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  بَِعٌد   ُدهُ  اْلَمْمبُولِ  الض   إِلَى نَُحط هُ  َولَمْ  َذِلَن، َحِدٌثَهُ  اْستَْحَسن ا تَفَرُّ

ِعٌِف، اْلَحِدٌثِ  لَبٌِلِ   لَبٌِلِ  ِمنْ  َوَكانَ  بِِه، اْنفََردَ  َما َرَدْدنَا َذِلنَ  ِمنْ  َبِعٌد ا َكانَ  َوإِنْ  الض 

 .اْلُمْنَكر الش اذِّ 

: َوالث انًِ اْلُمَخاِلُف، اْلفَْردُ  اْلَحِدٌثُ : أََحُدُهَما: لِْسَمانِ  اْلَمْرُدودَ  الش اذ   أَن   َذِلنَ  ِمنْ  فََخَرجَ  

ٌْسَ  ال ِذي اْلفَْردُ  ْبطِ  الثِّمَةِ  ِمنَ  َراِوٌهِ  فًِ لَ ا ٌَمَعُ  َما َوالض  دُ  ٌُوِجبُهُ  ِلَما َجابِر   َوالشُّذُوذُ  الت َفرُّ

ْعِف،َوا الن َكاَرةِ  ِمنَ  ُ  لض  "أَْعلَمُ  َوّللا 
(ٔ)

. 

 

  

  

                                                           

 79صـ الصالح ابن بممدمة وٌُعرف الحدٌث، علوم أنواع معرفة (ٔ)
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  والمحفوظ بالمعروف المنكر عاللة: الثالث المطلب

، المعروف، المنكر وبٌن بٌنها، العاللة وجه بٌان ٌُستحسن التً األنواع من

 والمحفوظ.

نما جاء الكالم علٌهما لهما ابن الصالح نوعا مستمال، وإ وهذان المصطلحان لم ٌفرد

، كثرةِ  أَوْ  ، َضْبط   لمزٌدِ  منهُ؛ بؤْرَجحَ  الراوي: أي ُخوِلفَ  فإِنْ حجر: " فً لول ابن  عَدد 

 وهو وُممابِلُهُ  ،الَمْحفوظُ : لهُ  ٌمالُ  فالراِجحُ  الترجٌحاِت؛ ُوجوهِ  ِمن ذلن  ٌرِ  أَو

  .الش اذ: لهُ  ٌُمالُ  المرجوحُ 

: لهُ  ٌُمالُ  وُممابِلُهُ  الَمْعروُف،: لهُ  ٌُمالُ  فالراِجحُ  الضْعِف؛ معَ  لهُ  الُمخالفةُ  َوَلعَتِ  َوإِنْ 

"الُمْنَكر
(ٔ)

. 

 ورواٌة شاذة، رواٌته تَسمى منه أرجح هو لمن المخالف الصدوق أو الثمة فالراوي

  .محفوظة تَُسمى الثمات عدد كثرة أو الضبط، لزٌادة واألحفظ األرجح

 منكرة، رواٌته تَُسمى وأرجح منه أولى هو لمن المخالف الضعٌف الراوي ورواٌة

 الصدولٌن أو الثمات عدد كثرة أو صدول ا، أو ثمة لكونه واألولى األرجح ورواٌة

 .َمْعروفة تَُسمى

 المنكر، ممابل فً المحفوظ أطلموا المحدثٌن بعض أن ٌُْعلَم أن ٌنبغً مما ولكن

ْهِرّيِ، َعنِ  َماِلن، رواه حدٌث فً الخلٌلً لاله ما): ومثاله ، َعنْ  الزُّ  أَن  " أَبٌِِه، َعنْ  َساِلم 

  ً ٌْهِ  هللاُ  َصل ى الن بِ  "اْلَجنَاَزةِ  أََمامَ  ٌَْمُشونَ  َكانُوا َوُعَمرَ  َبْكر   َوأَبَا َوَسل مَ  َعلَ

ٌْنَةَ  اْبنِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  َواْلَمْحفُوظِ  ،َماِلن   َحِدٌثِ  ِمنْ  ُمْنَكر   َوَهَذا لال: ْهِرّيِ  َعنِ  ُعٌَ  ،الزُّ

َ  ُسْفٌَانَ  إِن  : َولٌِلَ  ٌْرِ  فًِ َذَكْرنَاَها ِعل ة   َولَهُ  ،فٌِهِ  أَْخَطؤ (اْلَمْوُضوعِ  َهَذا َ 
(ٕ)

. 

 ما وهووأكثر استعمالهم "المحفوظ ممابل "الشاذ"، و"المعروف" "ممابل المنكر"، 

كما تمدم نزهة النظر فً حجر ابن لرره
(ٖ)

. 

 أو الصحٌح، الحدٌث على" للدّللة المحفوظ"و "،المعروف" لفظً ٌستعملون وأحٌان ا

 .الشاذة أو المنكرة، الرواٌات مع الممابلة معرض فً ٌكون أندون  الثابت
                                                           

 7ٕ-7ٔصـ األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر نزهة  (ٔ)

 .7ٕٙ/ٔ الحدٌث علماء معرفة فً اْلرشاد (ٕ)

 7ٕ-7ٔصـ األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر نزهة  (ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ة على ذلن:مثلومن األ

دُ  َولَالَ الترمذي: " لال -أ دِ  َعنْ , إِْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحم   َعنْ  َسلََمةَ  أَبًِ َعنْ , إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحم 

ٌْدِ  ِ  َخاِلد   ْبنِ  َز ًّ اْلُجَهِن
(ٔ)

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : لَالَ   ٌْهِ  هللاُ  َصل ى ّللا   أَنْ  لَْوّلَ ": ٌَمُولُ  َوَسل مَ  َعلَ

تًِ َعلَى أَُشك   َوانِ  أَلََمْرتُُهمْ  أُم  ْرتُ ,  َصاَلة   ُكلِّ  ِعْندَ  بِالّسِ  ثُلُثِ  إِلَى اْلِعَشاءِ  َصاَلةَ  َوأَلَخ 

ٌْلِ  د ا فََسؤَْلتُ ، اْلَحِدٌثَ  ".. .الل  ؟ أٌَُُّهَما: اْلَحِدٌثِ  َهَذا َعنْ  ُمَحم  ٌْدِ  َحِدٌثُ : فَمَالَ  أََصحُّ  ْبنِ  َز

ٌَْرةَ  أَبًِ َعنْ  َسلََمةَ  أَِبً َوَحِدٌثُ : ِعٌَسى أَبُو لَالَ , أََصحُّ  َخاِلد    ُهَر
(ٕ)

 َصِحٌح   ُهوَ  ِعْنِدي 

ا ٌْض  ٌَْرةَ  أَِبً َحِدٌثِ  ِمنْ  َمْعُروف   اْلَحِدٌثَ  َهَذا أِلَن   أَ ٌْدِ  َعنْ , َسلََمةَ  أَبًِ َحِدٌثِ  َوفًِ, ُهَر  َز

ٌْسَ  َما ِزٌَاَدةُ  َخاِلد   ْبنِ  ٌَْرةَ  أَبًِ َحِدٌثِ  فًِ لَ "َصِحٌح   ِعْنِدي َوِكاَلُهَما  ُهَر
(ٖ)

. 

ابن عبد البر فً حدٌث أبً ذر فً "مسح الحصباء" ولال -ب
(ٗ)

 َذّر   أَبًِ َوَحِدٌثُ : "

"َمْحفُوظ   َصِحٌح   َمْرفُوع  اْلَحْصبَاءِ  َمْسحِ  فًِ
(٘)

. 

 وإن الراجحة، الرواٌة على للدّللة" المحفوظ"و" المعروف" لفظً ٌستعملون وأحٌان ا

 .ضعٌفة كانت

 ومن األمثلة على ذلن:

 ."الرأس من ذنانواأل ولٌستنشك، فلٌتمضمض توضؤ منحدٌث " -أ

رمنك هذا: الدارلطنً لال
(ٙ)

.  

                                                           

، والترمدددددددذي فدددددددً 7ٗ/ٕٔ/ٔالطهدددددددارة، بددددددداب السدددددددوان أخرجددددددده أبدددددددو داود فدددددددً السدددددددنن: كتددددددداب  (ٔ)

َهدددددذَا َحدددددِدٌث  َحَسدددددن  ، ولدددددال: ٖٕ/ٖ٘/ٔالسدددددنن: كتددددداب أبدددددواب الطهدددددارة، بددددداب مدددددا جددددداء فدددددً السدددددوان 

ددددددِد ْبدددددددِن .  كالهمددددددا ) أبددددددو داود، والترمدددددددذي( مددددددن طرٌددددددك َصددددددِحٌح   ددددددِد ْبدددددددِن إِْسددددددَحاَق، َعددددددْن ُمَحم  ُمَحم 

ِ  إِْبَراِهٌَم، َعْن أَبًِ َسلََمةَ، َعنْ  ًّ ٌِْد ْبِن َخاِلد  اْلُجَهنِ  به.  َز

، ٕٕ/ٖٗ/ٔالترمدددددذي فدددددً السدددددنن: كتددددداب أبدددددواب الطهدددددارة، بددددداب مدددددا جددددداء فدددددً السدددددوان أخرجددددده  (ٕ)

كالهمددددددا مددددددن طرٌددددددك  8ٗ/7ٖ٘ٔٗ/ٕٔوأحمددددددد فددددددً المسددددددند: مسددددددند أبددددددً هرٌددددددرة رضددددددً هللا عندددددده 

و، َعْن أَبًِ َسلََمةَ، ِد ْبِن َعْمر   به. ُمَحم 

 ٗٔ/ رلمٖٓللترمذي صـالعلل الكبٌر  (ٖ)

، ٖٕٓٗ/9ٖ/ٕأخرجددددددده عبدددددددد الدددددددرزاق فدددددددً المصدددددددنف: كتددددددداب الصدددددددالة، بددددددداب مسدددددددح الحصدددددددا  (ٗ)

 . ٕٙٗٗٔ/ٖٔ٘/ٖ٘ومن طرٌمه: أحمد فً المسند: مسند أبً ذر رضً هللا عنه 

ذكددددددر الخبددددددر المفسددددددر للفظددددددة المجملددددددة التددددددً وابددددددن خزٌمددددددة فددددددً الصددددددحٌح: كتدددددداب الصددددددالة، بدددددداب 

 .9ٔٙ/ٓٙ/ٕ نبً ملسو هيلع هللا ىلص لد أباح مسح الحصا فً الصالة مرة واحدةذكرتها والدلٌل على أن ال

 .ٙٔٔ/ٕٗ واألسانٌد المعانً من الموطؤ فً لما التمهٌد (٘)

، ولدددددم أجدددددده فدددددً المطبدددددوع مدددددن 9ٖٓ٘/ ترجمدددددة رلدددددمٕٓٗ/8ذكدددددره الخطٌدددددب فدددددً تدددددارٌ  بغدددددداد  (ٙ)

 كتب الدارلطنً.
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 ٌعنى - وسلم علٌه هللا صلى النبً عن سلٌمان، عن جرٌج، ابن عن والمحفوظ

"معضال
(ٔ)

. 

  

  

                                                           

 .9ٔ٘/ٔ الرجال نمد فً اّلعتدال مٌزان (ٔ)
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  المطلب األول: لولهم: منكر الحدٌث

 ذهب العلماء فً دّللته إلى رأٌٌن هما:

الدالة على  لبة المناكٌر فً أحادٌث الراوي، وهذا رأي  اعتباره من ألفاظ الترن، -أ

شٌخه  جمهور النماد كؤحمد، والبخاري، والعمٌلً، وابن عدي، وابن حبان، وأٌد مسلم  

 . البخاري  

ٌْسَ  الَحِدٌث ُمنكر فٌِهِ  ٌُمَال منلال ابن دلٌك العٌد: "  أََحاِدٌث روى فٌِهِ  ٌُمَال كمن لَ

 والعبارة لحدٌثه التّْرن بِهِ  ٌْستَحك الرجل فًِ وصفُ  ِدٌثالحَ  ُمنكر أِلَن ؛ُمنكَرة

د ِفً َحْنبَل بن أَْحمد لَالَ  َولد ،َدابِما ّلَ  ِحٌن فًِ لَهُ  َولع أَنه تَْمتَِضً اأْلُْخَرى  بن ُمَحم 

ًّ  إِْبَراِهٌم ِم ٌْ ٌْهِ  اتّفك َولد ،ُمنكَرة أََحاِدٌث ٌروي الت  ٌَْخانِ  َعلَ ٌْهِ  ،الش   فًِ اْلمرجع َوإِلَ

"بِالنٌِّ اتِ  اأْلَْعَمال إِن َما" َحِدٌث
(ٔ)

. 

َواٌَةُ  تَِحلُّ  ّلَ  َمنْ  َعَلى اْلَحِدٌثِ  ُمْنَكرُ  ٌُْطِلكُ البخاري  تنبٌه: َعْنهُ  الّرِ
(ٕ)

.  

د مثال:  روى. شعٌب بن وعمرو ونافع عطاء: عن روى الزعٌزعة، أَبًِ ْبن ُمَحم 

 ّل: أبوحاتم ولال. جدا الحدٌث منكر: البخاري لال سمٌع، بن عٌسى بن دمحم: عنه

ن َكانَ : حبان ابن ولال. الحدٌث منكر به، ٌشتغل  اْلَمَشاِهٌر َعن اْلَمنَاِكٌر ٌروي ِمم 

ِبهِ  اِّلْحِتَجاج ٌَُجوز ّلَ  َمْملُوبَة أَن َها علم صناعته الَحِدٌث من َسمعَها إِذا َحت ى
(ٖ)

. 

   عدم اعتباره من ألفاظ الترن -ب

                                                           

 .ٖٙٗ/ٖالنكت على ممدمة ابن الصالح للزركشً  (ٔ)

 .ٓٔٗ/ٔتدرٌب الراوي  (ٕ)

 .88ٕ/ٕ والمجروحٌن ،ٕٔٙ/7 والتعدٌل والجرح ،88/ٔ الكبٌر التارٌ  (ٖ)

 المبحث الثالث: األلفاظ المصرحة بالنكارة
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 رأي السخاوي:

،: فَمَْولُُهمْ ": لال ابن حجر  ِمنْ  أََشدُّ  اْلَحِدٌثِ  ُمْنَكرُ  أَوْ  اْلغَلَِط، فَاِحشُ  أَوْ  َسالِط ، أَوْ  َمتُْرون 

،: لَْوِلِهمْ  ٌْسَ  أَوْ  َضِعٌف  َممَال   ِفٌهِ  أَوْ  بِاْلمَِوّيِ، لَ
(ٔ)

. 

ْحٌَاءِ  اأْلَْكبَرِ  تَْخِرٌِجهِ  فًِ]العرالً[  الش اِرحِ  لَْولُ  بَْعَدَها ال تًِ ِمنَ  َكْونََها ٌَُساِعدُ  َولَِكنْ  : ِلْْلِ

ا اِوي َعلَى اْلُمْنَكرَ  ٌُْطِلمُونَ  َما َوَكثٌِر   . َواِحد ا َحِدٌث ا َرَوى ِلَكْونِهِ  ؛الر 

ِ  لَْولُ  َوَنْحُوهُ  ًّ ِ  َعْبدِ  تَْرَجَمةِ  فًِ الذ َهبِ ٌَةَ  ْبنِ  ّللا  ٌِْرّيِ  ُمعَاِو بَ  ُمْنَكرُ : لَْولُُهمْ : اْلِمٌَزانِ  ِمنَ  الزُّ

، َرَواهُ  َما ُكل   أَن   بِهِ  ٌَْعنُونَ  ّلَ  اْلَحِدٌِث، ُجلُ  َرَوى إَِذا بَلْ  ُمْنَكر   َذِلنَ  َوَبْعضُ  ُجْملَة ، الر 

 .اْلَحِدٌثِ  ُمْنَكرُ  فَُهوَ  َمنَاِكٌُر،

عَفَاءِ  َعنِ  اْلَمنَاِكٌرَ  َرَوى إَِذا الثِّمَةِ  َعلَى َذِلنَ  ٌُْطلَكُ  َولَدْ : لال السخاوي : اْلَحاِكمُ  لَالَ . الضُّ

ِ  لُْلتُ  ًّ ٌَْمانُ : ِللد اَرلُْطنِ ٌْسَ : لُْلتُ  ثِمَة ،: لَالَ  ُشَرْحبٌَِل؟ بِْنتِ  اْبنُ  ُسلَ : لَالَ  َمنَاِكٌُر؟ ِعْنَدهُ  أَلَ

ثُ  ا ُضعَفَاَء، َلْوم   َعنْ  بَِها ٌَُحّدِ "فَثِمَة   ُهوَ  فَؤَم 
(ٕ)

. 

 تعمٌب:

  لذهبً لم أجده فً المطبوع من "المٌزان"ل ما نسبه السخاوي -

ذكر الذهبً لولهم "منكر الحدٌث" فً المرتبة الرابعة من مراتب الجرح، وتبعه  -

،: فمولُُهم": ابن حجرلال العرالً، و  ُمْنَكرُ : أَو الغَلَِط، فاِحشُ : أَو سالِط ، أَو متْرون 

، :لوِلهم ِمن أَشدُّ  الَحدٌِث، .ممال   فٌهِ : أَو بالموّيِ، لٌسَ : أَو ضعٌف 
(ٖ)

 . 

 :المطلب الثانً: لولهم: حدٌثه منكر أو أحادٌثه مناكٌر

، إن استمراء كالم النماد ٌدل على ترادف هذه العبارة مع لولهم: "منكر الحدٌث"

 وإلٌن األمثلة الدالة على ذلن:

                                                           
 .ٖٙٔ/ٔنزهة النظر  ((ٔ

 .ٖٓٔ/ٕفتح المغٌث للسخاوي  (ٕ)

 ٖٙٔ، ونزهة النظر صـٕٗٔ/ٕ،  وفتح المغٌث ٗ/ٔمٌزان اّلعتدال  (ٖ)
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اج -أ  مفتوحة األولى بمهملتٌن -السمح أبو سمعان بن - جٌم وآخره الراء بتثمٌل – در 

 .البصري موّلهم السهمً لمب ودراج الرحمن عبد اسمه ولٌل ساكنة والمٌم

 ولال منكر، حدٌثه: أبٌه عن أحمد بن هللا عبد ولال ثمة،: معٌن بن ٌحٌى لال 

 ولَالَ  ضعٌف،: لطنىارالد ولال "منكر الحدٌث"،ومرة لال  بالموى،  لٌس: النسابً

يُّ  ٌْثَمِ  أَبًِ َعنْ  َكانَ  َما إّل ُمْستَِمٌَمة   أحادٌثهُ : َداُودَ  أَبًِ َعنْ  اآلُجّرِ  سعٌد، أَبًِ َعنْ  اْلَه

 وعشرٌن ست سنة توفى. ضعف الهٌثم أبى عن حدٌثه فً صدوق: حجر ابن ولال

ومابة
(ٔ)

                                                      . 

ٌْس -ب ٌُْمون بن ُعبَ ٌْدة أَبُو َم   .اْلبَْصِريّ  التٌمً ُعبَ

 ،منكرة أحادٌث له، ولال أحمد: َضِعٌف :فَمَالَ  ؟َحِدٌثه َكٌفَ  : سؤلت ٌحٌىلال الدارمً

 عبٌس عن زرعة وأبا أبً سؤلت ، ولال ابن أبً حاتم: منكر الحدٌثولال البخاري: 

 ضعٌف هو زرعة أبو ولال ،الحدٌث منكر الحدٌث ضعٌف هو بىأ فمال مٌمون بن

الحدٌث
(ٕ)

. 

من هذٌن المثالٌن ٌتبٌن أن هنان ترادفا بٌن لولهم "منكر الحدٌث" ولولهم:  للت:

 "حدٌثه منكر"، ولولهم: "أحادٌثه مناكٌر"

وبعضهم فرق بٌن لفظة "فً أحادٌثه مناكٌر" ولفظة "منكر الحدٌث" فإن تنبٌه: 

معناها  واللفظة الثانٌةاللفظة األولى معناها أن الراوي ٌمع أحٌانا فً أحادٌثه مناكٌر، 

 أنه كثٌر المناكٌر، فهذا ّل ٌحتج به بخالف األول، فهو حجة عند عدم المخالفة. 

                                                           

 والكامدددددددل ،ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٔ أحمدددددددد وعلدددددددل ،ٗ٘ٔ/ٕ الددددددددوري رواٌدددددددة معدددددددٌن ابدددددددن تدددددددارٌ : ٌنظدددددددر (ٔ)

 .ٕٔٓ/ٔ والتمرٌب ،8ٕٓ/ٖ والتهذٌب ،ٓٔ/ٗ عدي ّلبن الضعفاء فً

، والجددددددددرح والتعدددددددددٌل 7/79خدددددددداري ، وتددددددددارٌ  الب89ٔتددددددددارٌ  ٌحٌددددددددى رواٌددددددددة الدددددددددارمً صددددددددـ (ٕ)

7/ٖٗ. 
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 منكر فممتضىعلى الترمذي حٌث لال: " ولد ذكر هذا ابن سٌد الناس فً شرحه

 حدث لوله ٌعطً وّل علٌه النكارة لغلبة به لالحتجاج ٌصلح ّل حدٌثه أن الحدٌث

"منه لرٌب وّل وذلن مناكٌر، عنده وّل منكرة بؤحادٌث
(ٔ)

.  

 :المطلب الثالث: لولهم: عامة أحادٌثه مناكٌر

"الكامل"، وهذه اللفظة تدل على أكثر من استعمل هذه اللفظة هو اْلمام ابن عدي فً 

 أن أحادٌث الراوي منكرة.

لال أبو الحسن المؤربً: "ومن تتبع صنٌع الحافظ فً كامله، علم أنه ٌمول هذه 

األلفاظ على من فحش خطإه، وترن حدٌثه، أو اتهم بسرلة الحدٌث  البا"
(ٕ)

. 

 ومن أمثلة ذلن:

اق َعبد أُْختِ  ْبنُ ا أَْحَمدُ  -أ زَّ  .الرَّ

ةُ : ابن عدي لَالَ  ، أََحاِدٌثِهِ  َوَعام  ٌُْرهُ، ٌَْرِوٌَها ّل َمنَاِكٌر   إِّل اْلَحِدٌثِ  ِمنَ  لَهُ  أَْعِرفُ  وّلَ  َ 

َعْشَرة   ُدونَ 
(ٖ)

. 

 .الشامً الرحبً ثوب ْبن جمٌع -ب

 وعامة، ولال ابن عدي: اْلَحِدٌث مترون :النسابً لَالَ و .اْلَحِدٌث منكر :البُخاِريّ "لال 

البخاري ذكره كما مناكٌر أحادٌثه
(ٗ)

. 

 كرٌمة أبً بن سلٌمان -جـ

ٌْرَ  كرٌمة أبً ْبن ولسلٌمان"لال ابن عدي بعد أن ساق له بعض األحادٌث:   َما َ 

ٌْسَ  َذَكْرتُ   البٌروتً، هاشم ْبن َعْمرو عنه وٌروٌه مناكٌر أحادٌثه وعامة بِاْلَكِثٌرِ  َولَ

                                                           

 .ٖٖ٘/ٕ الترمذي جامع شرح الشذي النفح (ٔ)

 .ٖٕٓ/ٔالعلٌل بؤلفاظ الجرح والتعدٌل  شفاء (ٕ)

 .8ٕٕ/ٔالكامل ّلبن عدي  (ٖ)

 7ٔٗ -ٗٔٗ/ٕالمصدر السابك  (ٗ)
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 بكثٌر منه أمثل هو فٌمن تكلموا ولد كالم فٌه للمتمدمٌن أر ولم بؤس به لٌس وَعْمرو

"حدٌثه ٌخبروا لم ألنهم هذا سلٌمان فً ٌتكلموا ولم
(ٔ)

. 

 ومن األمثلة عند غٌر ابن عدي:

 سلٌمان بن موسى: -أ

ٌْب ا َعْنهُ  أَْرِوي ّلَ  أَنَا اْلَحِدٌثِ  ُمْنَكرُ لال البخاري:  ٌَْمانُ  َرَوىولال الترمذي:  ،َش  ْبنُ  ُسلَ

تَُها أََحاِدٌثَ  ُموَسى َمنَاِكٌرُ  َعام 
(ٕ)

.  

ًُّ  بَكَّار   ْبنُ  اْلعَبَّاسُ  -ب بِّ بَْصِري   الضَّ
(ٖ)

: 

َواْلَمنَاِكٌرُ  اْلَوْهمُ  َحِدٌثِهِ  َعلَى اْلغَاِلبُ لال العمٌلً: 
(ٗ)

. 

  :المطلب الرابع: لولهم: صاحب مناكٌر

، ولٌس بالضرورة أن تكون الراويهذا اللفظ ٌدل على كثرة المناكٌر فً حدٌث 

 الغالبة، لكن األكثر الذٌن أطلمت علٌهم تبٌن أن النكارة على رواٌاتهم.

 ولكنها نادرة اّلستخدام.

  ومن األمثلة على ذلن: 

ِرٌرُ  َزَكِرٌ ا ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -أ بَْصِري   الض 
(٘)

َوأََ اِلٌطَ  َمنَاِكٌرَ  َصاِحبُ لال العمٌلً:  ،
(ٙ)

. 

 

                                                           

 .ٕٓ٘/ٗالمصدر السابك  (ٔ)

 .ٕٙ٘/ٔالعلل الكبٌر للترمذي  (ٕ)

 لال الدارلطنً: كذاب. ولال أبو نعٌم األصبهانً: ٌروي المناكٌر ّل شًء. ((ٖ

 .99ٓٗ/ رلمٕٓٗ/ٗ، ولسان المٌزان 7ٖٙٓرلم/ 8ٕٖ/ٌٔنظر: المغنً فً الضعفاء 

 .ٖٖٙ/ٖ للعمٌلً الضعفاء (ٗ)

 لال أبو حاتم: حدٌثه منكر.و حدث عن الثمات بالبواطٌل.( لال ابن عدي: ٘)

 9ٓ/ رلمٖٔ/ٔ، والمٌزان 8ٙ/ رلمٕٔٗ/ٔالكامل 

 .ٗ٘/ٔالضعفاء للعمٌلً  (ٙ)
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 الباب األول: الحدٌث المنكر

ِمْهَرانَ  ْبنُ  اْلَمِلنِ  َعْبدُ  -ب
(ٔ)

 اْلَوْهُم، َحِدٌثِهِ  َعلَى َ لَبَ  َمنَاِكٌَر، َصاِحبُ  لال العمٌلً:، 

ٌْب ا ٌُِمٌمُ  ّلَ  اْلَحِدٌثِ  ِمنَ  َش
(ٕ)

.  

الموصلً زٌاد بن المغٌرة -جـ
(ٖ)

 . المكفوف هشام بوأ له ٌمال 

 بًأ بن عطاء عن حدث نهأ :وٌمال ،تركه فً ٌختلفوا لم مناكٌر صاحبلال الحاكم: 

تركه فً ٌختلفوا لم المناكٌر من بجملة ،الزبٌر بًأو ،رباح
(ٗ)

. 

حمزة أبو كنٌته عروة مولى مٌمون بن الواحد عبد -د
(٘)

 مترون . لال الدارلطنً:

مناكٌر صاحب
(ٙ)

. 

 

                                                           

ٌدددددروي، َعددددن أبدددددً صددددالح. روى عنددددده  ان فدددددً الثمددددات: ولددددال ابدددددن حبدددد ( لددددال أبدددددو حدددداتم: مجهدددددول.ٔ)

وهدددددو مجهدددددول لدددددٌس ولدددددال ابدددددن عددددددي:   سدددددهل بدددددن عبدددددد هللا ٌعتبدددددر حدٌثددددده مدددددن  ٌدددددر رواٌدددددة سدددددهل.

 بالمعروف.

، والكامدددددددددل 9ٔ9ٖ/ رلدددددددددمٖٓٔ/7، والدددددددددات ّلبدددددددددن حبدددددددددان 7ٖٖٔ/ رلدددددددددم7ٖٓ/٘الجدددددددددرح والتعددددددددددٌل 

 . 7٘ٗٔ/ رلمٕٖ٘/ٙ

 .ٖٗ/ٖ الضعفاء للعمٌلً (ٕ)

فددددرد عددددن الثمددددات بمددددا ّل ٌشددددبه حدددددٌث األثبددددات فوجددددب مجانبددددة مددددا كددددان ممددددن ٌنلددددال ابددددن حبددددان:  (ٖ)

ٌددددددات وتددددددرن اّلحتجدددددداج بمددددددا خددددددالف األثبددددددات واّلعتبددددددار بمددددددا وافددددددك الثمددددددات فددددددً اانفددددددرد مددددددن الرو

ضددددعٌف الحدددددٌث حدددددث  . ونمددددل ابددددن عدددددي بإسددددناده عددددن أحمددددد حددددٌن سددددبل عندددده أندددده لددددال:ٌدددداتاالرو

 .8ٖ7ٔ/ رلم8/7ٖالكامل ، وٖٓٓٔ/ رلمٙ/ٖالمجروحٌن ٌنظر:   .بؤحادٌث مناكٌر

 الحدددددداكم هللا عبددددددد بددددددن دمحم هللا عبددددددد أبددددددً الحددددددافظ لْلمددددددام السددددددجزي علددددددً بددددددن مسددددددعود سددددددإاّلت (ٗ)

 ٘ٗٔ-ٗٗٔصـ النٌسابوري

 ولال النسابً: لٌس بثمة. ال البخاري: منكر الحدٌث.( ل٘)

 .9ٖٙ/ رلم8ٙ، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ7ٖٓٔ/ رلم8٘/ٙالتارٌ  الكبٌر 

 ٘ٗصـ للدارلطنً البرلانً سإاّلت (ٙ)
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 انثاب انثاني

 كتاب في رواتها عهى نكزتأ   انتي األحاديث

 حجز اتن نهحافظ انتهذية تهذية
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث البهٌمة -ٔ

 : "عبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم اإلفرٌمً"فً ترجمة  حجر ابن الحافظ لال

البرذعً ولال)
(1)
 :لال أنه المطان ٌحٌى عن ىروٌ   :زرعة ألبً للت :

 ال هإالء عن حدٌثه :زرعة أبو لً فمال ،نعرفهم ال ورجاله، ثمة اإلفرٌمً

 أَتَى َمنْ فٌ " المسٌب بن سعٌد عن سعٌد بن ٌحٌى عن حدث ولكنه ،ندري

(منكر وهو ،"بَِهٌَمة  
(2)
أهـ 

 
 

____________  

 :والدراسة التخرٌج ۩

 .من بن زٌاد بن أنعمالرحلم أجده من طرٌك عبد 

 /4/15 ةبهٌم أتى فٌمن باب ،الحدودكتاب  فً سننه: داود أبوأخرجه والحدٌث 

ه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:   4464رلم د   ْبن   ّللاَّ َحمَّ ، م  ًُّ له ٌْ ٌزه  َعْبد   َحدَّثَنَا النُّفَ ، ْبن   اْلعَزه د  َحمَّ  َحدَّثَنهً م 

و و، أَبهً ْبن   َعْمر  َمةَ، َعنْ  َعْمر  ْكره ، اْبنه  َعنه  عه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس  صلى هللا  ّللاَّ

لَالَ  "َمعَهُ  َواْلتُلُوَها فَاْلتُلُوهُ  بَِهٌَمة   أَتَى َمنْ ": علٌه وسلم
(3)

لَه   ل ْلت  : 
(4)

 َشؤْن   َما: 

ٌَمةه  اْلبَهه
(5)
هَ  أَنَّه   إهالَّ  َذلهنَ  لَالَ  أ َراه   َما": لَالَ  ؟ َها، ٌ ْإَكلَ  أَنْ  َكره لَ  َولَدْ  لَْحم   َذلهنَ  بهَها ع مه

  ."اْلعََمل  

دَ  أَب و لَالَ  ٌْسَ : َداو  ه  َهَذا لَ ي   .بهاْلمَوه

/ 4/56 البهٌمة على ٌمع فٌمن جاء ما باب ،الحدود : كتابسننه فًالترمذي أخرجه و

هذا حدٌث ال نعرفه إال من حدٌث عمرو بن أبً عمرو، عن  ، ولال:بنحوه 1455رلم

 .، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصرضً هللا عنهما عكرمة، عن ابن عباس

                                                           

َميييييام ،البرذعيييييً: هيييييو  (1) ٌْد   ع ثَْميييييانَ  أَب يييييو الَحيييييافهظ ، اإله و بييييين   َسيييييعه يييييار   بييييينه  َعْميييييره ، َعمَّ يُّ ًُّ  األَْزده ييييي  .البَْرذَعه

اٌل، اٌل، َرحَّ َصن هؾٌ  َجوَّ  .م 

عَ  ً    بييييينَ  َعْميييييَرو: َسيييييمه ييييي يييييدَ  الفَيييييبلََّس، َعله َحمَّ ثَنَّيييييى، بييييينَ  َوم  ْرَعيييييةَ  َوأَبَيييييا َوب ْنيييييَدارا ، الم   بهيييييهه  َوفَم يييييهَ  َوالََزَميييييه   - ز 

ْسلهمه  اجه  بنه  َوبهم    .، وؼٌرهمَواَرةَ  َواْبنَ  - الَحجَّ

، ع َميييييرَ  بييييين   َحْفييييي   : َعْنيييييه   دَّثَ حييييي ًُّ ييييي له ٌْ ر   بييييين   َوأَْحَميييييد   األَْرد به ، َطييييياهه ًُّ ه  بييييين   َوالَحَسييييين   الَمٌَيييييانَجه  ً ييييي  بييييينه  َعله

، ٌْم   َعٌَّييييييا   ، أَْحَمييييييدَ  بيييييين   َوإهْبييييييَراهه يُّ ٌَْمييييييذه ْونَ  المه ًَ : ع ْمييييييَدةَ  اْبيييييين   لَييييييالَ  .َوآَخيييييير  ف ه ٌْنه  َسيييييينَةَ  ت ييييييو  ٌْنَ  اثْنَتَيييييي  َوتهْسييييييعه

 .ٌْنه َومابَتَ 

 .3/99، واألعبلم 36/ رلم14/77ٌنظر: سٌر أعبلم النببلء 

 .353/ رلم175-6/174تهذٌب التهذٌب  ((2

 .أي عكرمة (3)

 أي ابن عباس رضً هللا عنهما. (4)

 .أي أنها ال عمل لها وال تكلٌؾ علٌها فما بالها تمتل (5)

 .12/102كتاب الحدود، باب فٌمن أتى بهٌمة  ،عون المعبود شرح سنن أبً داودٌنظر: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .بنحوه 2462رلم /4/346 رضً هللا عنهما فً مسنده: مسند ابن عباس ٌعلى وأبو

تَاب  فً السنن:  والدارلطنً د وده  كه ٌَاته  اْلح  ه   َوالد ه ٌْر   بنحوه. 3237رلم /4/142 َوَؼ

ٌثٌ  َهَذا"بنحوه، ولال:  3049/ رلم4/395فً المستدرن: كتاب الحدود  والحاكم  َحده

ٌح   ْسنَاده  َصحه َجاه   َولَمْ  اإْله ٌَاَدةه  ٌ َخر ه ْكره  فًه َولهلز ه ٌَمةه  ذه دٌ  اْلبَهه ، ولال الذهبً فً "َشاهه

 .التلخٌ : صحٌح

 .بنحوه 2304/ مسؤلة رلم12/399: المحلى فً حزم وابن

 17035رلم /3/406كتاب الحدود، باب من أتى بهٌمة  فً السنن الكبرى: والبٌهمً

 بنحوه.

  .به بن دمحم العزٌز عبد طرٌك منهم تتس

 /5/33 رضً هللا عنهما عباس بن هللا عبد مسند: مسنده فً أحمد أخرجهو

  2913رلم

َجاله َوَمْن  باب :المبلهً ذم فً الدنٌا أبً ابنو َن فهً الر ه ٌ ٌه  /1/110  َذَكَر اللُّوطه

 156رلم

ٌمه  فًه َجاءَ  َما باب الحدود، كتاب: الكبرى السنن فً والبٌهمً  َوإهتٌَْانه  اللَُّواطه  تَْحره

ٌَمةه  ْجَماعه  َمعَ  اْلبَهه َما َعلَى اإْله هه ٌمه  17017رلم /3/402 تَْحره

 بنحوه. به الزناد أبً ابن طرٌك من)أحمد، وابن أبً الدنٌا، والبٌهمً(  ثبلثتهم

 من ،2420رلم /4/242 رضً هللا عنهما عباس ابنفً مسنده: مسند  أحمد وأخرجه

 .ببلل بنا سلٌمان طرٌك

 جعفر بن هللا عبد طرٌك من 3335رلم /9/450 :اآلثارشرح مشكل  فً الطحاويو

 به.

 عن)عبد الرحمن بن أبً الزناد، وسلٌمان بن ببلل، وعبد هللا بن جعفر(  ثبلثتهم

 .بهبن أبً عمرو  عمرو

 بهٌمة أتى ومن محرم، ذات أتى من باب ،الحدودكتاب  فً سننه: ابن ماجه وأخرجه

 .2564/رلم2/356

لَ  َمنْ  بَاب  فً مصنفه: كتاب الطبلق،  الرزاق عبدو  ل وط   لَْومه  َعَملَ  َعمه

 .13492رلم/7/364

 .2727رلم/4/453 رضً هللا عنهما فً مسنده: مسند ابن عباس وأحمد

 .11565رلم/11/225فً الكبٌر:  والطبرانً

تَاب   فً السنن: والدارلطنً د وده  كه ٌَاته  اْلح  ه   َوالد ه ٌْر   .3236رلم/4/141 َوَؼ

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ،3054رلم/4/397فً المستدرن: كتاب الحدود  والحاكم ٌح   َحده  َصحه

ْسنَاده  َجاه   َولَمْ  اإْله  .صحٌح ؼٌر، وتعمبه الذهبً فً التلخٌ  فمال: "ٌ َخر ه

 .2304/ مسؤلة رلم12/399 :المحلى فً حزم وابن
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 اللوطً حد فً جاء ما باب الحدود، كتاب: الكبرى السنن فً والبٌهمً

3/404/17022. 

 .بنحوه به عكرمة عن الحصٌن بن داود طرٌك منكلهم  

 .1/551/366 :اآلثار تهذٌب فً الطبري خرجهأو

 .4/396/3050 كتاب الحدود فً المستدرن: لحاكموا

 .2304/ مسؤلة رلم12/393 المحلى فً حزم وابن

 فً السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما جاء فً حد اللوطً والبٌهمً

3/403/17020. 

 عن منصور بن عباد طرٌك من )الطبري، والحاكم، وابن حزم، والبٌهمً( أربعتهم

 . بنحوه به عكرمة

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ً   بن ُمَحَمد بن ّللَاِ  َعبد -1  النفٌلً َجْعفَر أبو -مصؽر وفاء بنون - نفٌل بن َعله

 . (4)خ  الحرانً

عبد العزٌز بن دمحم و محذورة، أَبً بن الَملهن َعبد ْبن إسماعٌل ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم ،معاوٌة ْبن زهٌر خٌثمة وأبً ،الدراوردي

ه  َعبد ْبن وإبراهٌم دٌزٌل، بن الحسٌن ْبن وإبراهٌم فؤكثر، داود أبو :عنهروى   ْبن ّللاَّ

  .وؼٌرهم الجنٌد،

ٌَى سمعت: حاتم أبو لَال ٌن ْبن ٌَْح : اآلجري ع َبٌد أبو َولَال .النفٌلً علً ٌثنً َمعه

ٌَسى وال: للت. النفٌلً من أحفظ رأٌت ما: ٌَم ول داود أبا سمعت : لال شاذان؟ ْبن عه

ٌَسى وال  أحمد وَكانَ  ،للنفٌلً إال الحفظ فًه ألحد ٌمر ال الشاذكونً وَكانَ  شاذان، ْبن عه

دَ  أبو لال. عظمهٌ   ذكره إذا  ولال .حفظه فمن َحدَّثَنَا ما وكل لط، كتابا لَه   رأٌنا وما: َداو 

د أبو : فَمَالَ : لال النفٌلً؟ أَوه  ٌ ون س ْبن أحمد: زهٌر فًه أثبت أٌما: ألحمد للت: َداو 

 ،الثمة المؤمون :حاتم أبو ولال .حدٌث صاحب والنفٌلً صالح، رجل ٌ ون س ْبن أحمد

لال و ،: ثمةلانع ابنلال و ثمة، مؤمون، ٌحتج به. :الدارلطنًلال و ،: ثمةالنسابًلال و

 سمعت: ٌَم ول مكحوال   سمعت ٌحفظ، متمنا َكانَ : حبان اْبن َوَلال ،: ثمة حافظحجر ابن

. بههه  ٌمتدي أن أهل النفٌلً َجْعفَر أبو: ٌَم ول َحْنبَل   ْبن أحمد سمعت: ٌَم ول أبان ْبن َجْعفَر

 .                                                            ومابتٌن وثبلثٌن أربع سنة مات

 .البخاري به واحتج ،باتفاق ثمة :حاله خبلصة

  ،2394/ رلم2/364 األوسط البخاري وتارٌخ ،7/437 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 البن والثمات ،735/ رلم5/159 والتعدٌل والجرح ،1/209 والتارٌخ والمعرفة

 الصحٌح فً البخاري له خرج لمن والتجرٌح والتعدٌل ،13352/ رلم3/356 حبان

 -6/16 التهذٌب وتهذٌب ،221/ رلم10/634 النببلء أعبلم وسٌر ،2/326 للباجً

             .3594/ رلم1/321 والتمرٌب ،21/ رلم13
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ده  بن العزٌز عبد -2 َحمَّ ي   ع َبٌد أَبً بن ع َبٌد بن م   المهملة الدال بفتح - الدَّراَوْرده

 من ابجرد دار - ىلإ نسبة خرىاأل الدال وكسر خرىاأل الراء وسكون والواو والراء

 . )ع( جهٌنة مولى المدنً، دمحم أبو - فارس لرى

 ،الهاد ْبن هللا َعبد ْبن وٌزٌد ،عمرو بن أبً عمروو صالح، أبً بن سهٌل :عن روى

 . وؼٌرهم

د وهب، بن هللا عبد :َعنه َرَوى  بن دمحم النفٌلً، عبد هللاو الباهلً، سلمة ْبن ومَحمَّ

 . وؼٌرهم

، ٌوثك أنس بن مالن كان: الزبٌري هللا َعبد ْبن مصعب لال ي   أحمد وسبل الدَّراَوْرده

 وإذا صحٌح، فهو كتابه من حدث وإذا ،بالطلب معروفا كان: فمال ،هعن حنبل بنا

 هللا َعبد حدٌث للب وربما فٌخطا، كتبهم من ٌمرأ وكان وهم، الناس كتب من حدث

، َعباس َولَال. ع َمر ْبن هللا ع بٌَد عن ٌروٌها ع َمر بنا يُّ ٌن بن ٌحٌى َعن الدُّوره : َمعه

ي   ٌْمان، بن فلٌح من أثبت الدَّراَوْرده ، أوٌس وأبً الزناد، أَبً وابن س لَ ي   ثم الدَّراَوْرده

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َولَال حازم، أَبً ابن  َولَال بؤس، به لٌس: َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن أحمد ْرَعة أبو َولَال حجة، ثمة: َمعه  سٌا: ز 

 سبل: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َولَال فٌخطا، ءالشً حفظه من حدث فربما الحفظ،

 محدث، العزٌز عبد: فمال الماجشون، بن وٌوسؾ دمحم بن العزٌز عبد عن أبً

 موضع فًه َولَال بالموي، لٌس :بخطه لرأت فٌما النََّسابً َوَلال ٌخطا، شٌخ وٌوسؾ

 ولد: سعد بن دمحم َولَال منكر، ع َمر بن هللا ع َبٌد عن وحدٌثه بؤس، به لٌس: آخر

 كثٌر ثمة وكان توفً حتى بها ٌزل ولم واالحادٌث العلم بها وسمع بها، ونشؤ بالمدٌنة

بَّان ابن   وَذَكره ،معٌن ابن ووثمه ثمة،: العجلً َولَال ٌؽلط، الحدٌث : َولَال الثمات فً حه

 فً حجر ابن ولال المدٌنة، علماء من صدوق: المٌزان فً الذهبً ولال ٌخطا، كان

 عبٌد عن حدٌثه :النسابً ولال فٌخطىء، ؼٌره كتب من ٌحدث كان صدوق: التمرٌب

 .ومابة وثمانٌن سبع أو ست سنة مات. منكر العمري هللا

 .كما لال النسابً العمري هللا عبٌد عن حدٌثه فً إال الحدٌث حسن :حاله خبلصة

تارٌخ و ،2/367 الدوريابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،5/424 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتارٌخ ،1/432 خلٌفة وطبمات ،629/ رلم1/174 الدارمًابن معٌن رواٌة 

 وتارٌخ ،239 ،233 ،2/236 الصؽٌر وتارٌخه ،1569/ رلم6/25 الكبٌر البخاري

ْرَعة أبى  والجرح ،1016/ رلم1/306 للعجلً والثمات ،425-1/424 الرازي ز 

 البن واللباب ،9255/ رلم7/116 حبان ابن وثمات ،1333/ رلم5/395 والتعدٌل

/ 1/353 والتمرٌب ،630/ رلم355-6/353 التهذٌب وتهذٌب ،1/496 األثٌر

 .630رلم

 حنطب، ْبن هللا َعبد ْبن المطلب مولى مٌسرة، واسمه َعْمرو، أَبً بن َعْمرو -3

 .)ع( المدنً ع ثَْمان أبو المخزومً، المرشً
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ً   هند ْبن وحبٌب مالن، ْبن أنس :َعن َرَوى  ،عباس اْبن مولى وعكرمة األسلم

 . وؼٌرهم

 كثٌر، أَبً ْبن جعفر ْبن وإسماعٌل المدنً، حٌان ْبن سوٌد ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم العزٌز بن دمحم الدراوردي،وَعْبد

، َعباس َولَال بؤس، به لٌس: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللا َعبد لال يُّ  َعنْ  الدُّوره

ٌن ْبن ٌحٌى  علممة أَبً ْبنا وعلممة بحجة، ولٌس بالموي، لٌس ضعؾ، حدٌثه فً: َمعه

ه  َعبد ْبن إبراهٌم َولَال منه، أوثك ٌن بن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد، ْبن ّللاَّ  الموي، بذان لٌس: َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أبو َولَال ْرَعة أبو َولَال ضعٌؾ،: َمعه . ثمة: ز 

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: مرٌم أَبً ابن َولَال به، بؤس ال: َحاتهم أبو َولَال  َعْمرو: ٌمول َمعه

ًَّ  أَنَّ  عباس ابن َعنه  عكرمة حدٌث علٌه ٌنكر ثمة َعْمرو أَبً بنا : لال - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبه

د ا َسؤَْلت  : العلل فً الترمذي ولال .به والمفعول الفاعل التلوا َحمَّ ( البخاري ٌعنى) م 

ٌثه  َعنْ  و َحده َمةَ  َعنْ  ،َعْمر   أَبهً ْبنه  َعْمره ْكره و: فَمَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه ، عه  أَبهً ْبن   َعْمر 

و نْ  ،َصد وقٌ  َعْمر  َمةَ  َعنْ  َرَوى َولَكه ْكره ٌرَ  عه ء   فًه ٌَْذك رْ  َولَمْ  َمنَاكه ًْ نْ  َش عَ  أَنَّه   َذلهنَ  مه  َسمه

َمةَ  َعنَ  ْكره ٌن   فَؤبو: لَه   ل ْلت  . عه عَ  َرزه نه  َسمه ؟ اْبنه  مه  َعنْ  َوَرَوى. أَْدَرَكه   لَدْ : فَمَالَ  َعبَّاس 

دٌ  لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  ٌَْحٌَى أَبًه َحمَّ ٌثه  أَل ول   َواَل : م  و بهَحده و أَبهً ْبنه  َعْمره  َمنْ  أَنَّه  : َعْمر 

ٌَمة   َعلَى َولَعَ   لد: هللا عبد أبو الحاكم ولال بالموي، لٌس: النََّسابً َولَال. ٌ ْمتَل   أَنَّه   بَهه

 ال: عدي ْبن أحمد أبو َولَال والشواهد األصول فً جمٌعا   ومسلم البخاري عنه أخرج

؛ بَؤْسَ  ي وال عنه، روى لَدْ  َمالهك ا ألَنَّ  بههه ، َصد وق   َعنْ  إال َمالهنٌ  ٌَْروه  ابن   وذكره ثهَمة 

بَّان  ولال عنه، الثمات رواٌة من حدٌثه ٌعتبر أخطؤ ربما: َولَال: الثمات كتاب فً حه

 الرجل: المطان ابن لال: المٌزان فً الذهبً َولَال صدوق،: الكاشؾ فً الذهبً

 بضعٌؾ، وال بمستضعؾ هو ما: الذهبً لال حاله، على تدل وأحادٌثه مستضعؾ،

ي   الثمة فً هو وال نعم ْهره  عن منحط حسن صالح حدٌثه: أٌضا َولَال. وذوٌه كالزُّ

: هذا الذهبً لول على ردا التهذٌب فً حجر ابن َولَال الصحٌح، من العلٌا الدرجة

 َولَال البهٌمة، حدٌث علٌه ٌنكر ثمة: العجلً َولَال العلٌا، ٌحذؾ أن العبارة وحك

 بعد مات. وهم ربما ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ٌهم، أنه إال صدوق: الساجً

 .                                                ومابة الخمسٌن

وٌروي عن عكرمة  ،الثمة درجة عن تنزله أوهام له الحدٌث حسن :حاله خبلصة

 .مناكٌر ومنها هذا الحدٌث

 ،1/229 أحمد وعلل ،935/ رلم3/203 الدوريابن معٌن رواٌة  تارٌخ: ٌنظر

ي   الكبٌر والعلل ،2633/ رلم6/359 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،334 ذه   للت هْرمه

 ،246/ 1 لٌعموب والمعرفة ،206رلم/1/212 للجوزجانً الرجال وأحوال ،1/236

 ،4436/ رلم5/135 حبان ابن وثمات ،1303/ رلم6/252 والتعدٌل والجرح

 ًف والمؽنً ،4202/ رلم2/34 والكاشؾ ،1232/ رلم6/205 عدي البن والكامل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وتهذٌب ،6414/ رلم3/231 االعتدال ومٌزان ،4635/ رلم2/347 الضعفاء

                                                              .5033/ رلم1/425 والتمرٌب ،122/ رلم34 – 3/32 التهذٌب

 )ع(. عباس ْبن هللا َعْبد مولى المدنً، هللا عبد أبو الهاشمً، المرشً عكرمة -4

 بن هللا عبد ومواله طالب، أَبً ْبن علً ْبن والحسن هللا، عبد بن جابر :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم ،عباس

 َعْمرو أَبً ْبن وَعْمرو لبله، ومات النخعً وإبراهٌم صمعة، ْبن أبان :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم ،المطلب مولى

ٌد لٌل: مؽٌرة عن الحمٌد، عبد بن جرٌر لَال : لال منن؟ أعلم أحدا تعلم: جبٌر بن لَسعه

ٌد أم عكرمة تزوج: الزبٌري هللا َعْبد ْبن مصعب َولَال. عكرمة نعم،  جبٌر، بن َسعه

ٌد لتل فلما : خالد أَبً بن إسماعٌل َولَال. مثله بعده خلؾ ما: إبراهٌم لال جبٌر، بن َسعه

 مسكٌن، بن سبلم َولَال. عكرمة من هللا بكتاب أعلم أحد بمً ما: ٌمول الشعبً سمعت

 وأعلمهم عطاء، بالمناسن وأعلمهم الحسن، والحرام بالحبلل الناس أعلم: لتادة عن

ٌد َولَال. عكرمة بالتفسٌر وبَة أَبً بن َسعه  كان: أربعة التابعٌن أعلم كان: لتادة عن َعر 

ٌد وكان بالمناسن، أعلمهم رباح أَبً بن عطاء  وكان. بالتفسٌر أعلمهم جبٌر بن َسعه

 َبْكر أبو َولَال. والحرام بالحبلل أعلمهم الحسن وَكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً بسٌرة أعلمهم عكرمة

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً اْبن  أٌوب سمعت: ٌمول زٌد بن حماد سمع من حدثنً: َمعه

 َولَال عنه، أكتب لم ثمة عندي ٌكن لم لو: أٌوب فمال هو؟ كٌؾ عكرمة عن وسبل

 أَبً ْبن َبْكر أبو َولَال الحروري، نجدة رأي ٌرى عكرمة كان: المدٌنً ابن علً

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: خٌثمة  عكرمة ألن ؛عكرمة أنس بن مالن ٌذكر لم إنما: ٌَم ول َمعه

الصفرٌة رأي ٌنتحل كان
(1)
 عكرمة كان: عطاء عن المكً، لٌس بن ع َمر َولَال ،

إباضٌا
(2)

ٌد َعنْ  أبٌه، َعن سعد، ْبن إبراهٌم َولَال.  َسٌَّب ْبن َسعه  لؽبلم ٌمول كان أنه: الم 

                                                           

 فييييييً واإلباضييييييٌة والنجييييييدات، األزارليييييية، خييييييالفوا األصييييييفر، بيييييين زٌيييييياد أصييييييحاب هييييييم :الصفففففففرٌة (1)

 وليييييم واالعتمييييياد، اليييييدٌن فيييييً ميييييوافمٌن كيييييانوا إذا المتيييييال، عييييين المعيييييدة ٌكفيييييروا ليييييم أنهيييييم: منهيييييا أميييييور

: ولييييييالوا. النييييييار فييييييً وتخلٌييييييدهم وتكفٌييييييرهم المشييييييركٌن أطفييييييال بمتييييييل ٌحكمييييييوا ولييييييم الييييييرجم، ٌسييييييمطوا

 ٌتعيييييدى فيييييبل ولييييياع حيييييد علٌيييييه األعميييييال مييييين كيييييان ميييييا: وليييييالوا. العميييييل دون الميييييول فيييييً جيييييابزة التمٌييييية

 ال لاذفيييييا، سيييييارلا، زانٌيييييا، فٌسيييييمى والميييييذؾ، والسيييييرلة، كالزنيييييا، الحيييييد بيييييه لزميييييه اليييييذي االسيييييم بؤهليييييه

 .  مشركا كافرا

 .1/137 للشهرستانً والنحل الملل: ٌنظر

 إبييييييا  بيييييين هللا عبييييييد إلييييييى ٌنسييييييب اإلباضييييييً والمييييييذهب الخييييييوارج، فييييييرق ميييييين فرليييييية :اإلباضففففففٌة( (2

 فييييييً مييييييزاب ووادي لٌبٌييييييا فييييييً زوارة وفييييييً نفوسيييييية وجبييييييل ع مييييييان سييييييلطنة فييييييً اإلباضييييييٌة وتنتشيييييير

 زنجبيييييار جزٌيييييرة إليييييى إضيييييافة أفرٌمٌيييييا شيييييمال فيييييً المنييييياطك وبعييييي  تيييييونس فيييييً وجربييييية الجزابييييير

 .تنزانٌا اآلن ٌسمى فٌما

 للشهرسيييييتانً والنحيييييل والمليييييل ،52صيييييـ للملطيييييً والبيييييدع األهيييييواء أهيييييل عليييييى واليييييرد التنبٌيييييه: ٌنظييييير

 هييييييذا ففييييييً السيييييينً، مسييييييعود بيييييين هللا عبييييييد: تييييييؤلٌؾ السيييييينة، أهييييييل مٌييييييزان فييييييً واإلباضييييييٌة ،1/134

 ة.الفرل هذه عن تفصٌل الكتاب
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: أحمد ولال عباس، ابن على عكرمة ٌكذب كما علً تكذب ال برد ٌا: برد  له ٌمال له

ْمران َولَال أدري، وما عنه، مختلؾ - الحدٌث مضطرب عكرمة  تناول: حدٌر بن عه

 إلٌن نرسل عمابم عندنا العمامة، هذه إلى ترٌد ما: رجل فمال خلما، له عمامة عكرمة

 وهو ثمة،: العجلً ولال األمراء، من آخذ إنما شٌبا الناس من آخذ ال أنا: لال بواحدة،

 . تابعً وهو الحرورٌة، من به الناس ٌرمٌه مما بريء

 :أمور عكرمة على أخذ ولد: للت

 .  بالكذب اتهامه -1

 . الخوارج رأى ٌرى أنه -2

 .                                                    األمراء جوابز ٌمبل كان أنه -3

فمال الفتح ممدمة فً كما علٌها فرد حجر ابن أجاد ولد 
(1)

َمة:  ْكره  مولى هللا عبد أبو عه

ي   بههه  اْحتج َعبَّاس بنا سلم َوتَركه الس نَن َوأَْصَحاب الب َخاره ٌث سوى لَه   ٌخرج فَلم م   َحده

د ونا اْلَحج فًه َواحه ٌد َمْمر  َبٌر بن بهَسعه سلم تَركه َوإهنََّما ج  هه  َمالن لَكبَلم م   تعمب َولد فٌه

ة من جَماَعة َمة َعن الذب فًه وصنفوا َذلهن األبهمَّ ْكره ْنه م عه  جرٌر بن َجْعَفر أبو :مه

ي   د ،الطَّبَره َحم  ي نصر بن َوم   ،حبَان بن َحاتهم َوأبو ،َمْنَده بن هللا عبد َوأبو ،اْلمروزه

ٌْت َولد ،َوَؼٌرهم ،اْلبر عبد بن عمر َوأبو هه  لٌل َما أ لخ  أَن َرأَ  لد كنت َوإهن ه نَا فٌه

 فمدارها  وهاه من أَْلَوال فَؤَما اْلَكَمال لتهذٌب مختصري من تَْرَجمته فًه َذلهن استوفٌت

ٌَاء ثبََلثَة على                :أَْش

به  رمٌه على هه  الطْعن وَعلى ،بهاْلَكذه ج َرأْي ٌرى َكانَ  بهؤَنَّه   فٌه هه  اْلمدح وَعلى ،اْلَخَواره  فٌه

هه  األَمَراء جوابز ٌمبل َكانَ  بهؤَنَّه   ٌَْها ٌَد ور الثَّبَلثَة األْوجه فََهذه ٌع َعلَ هه  بههه  طعن َما َجمه  .              فٌه

ٌْهه  ثبتَتْ  فَإهن اْلبِْدَعة فأما ٌثه تضر فَبَل  َعلَ َنَّه   َحده ٌَة ٌكن لم أله ٌْهه  تثبت لم أَنََّها َمعَ  َداعه  َعلَ

ٌْضا ٌْمَدح فَبَل  الجوابز لبُول َوأما ْند إال أَ ٌد أهل عه ْمه ور التَّْشده  على اْلعلم أهل َوج 

ٌب َوأما اْلبر عبد بن َذلهن فًه صنؾ َكَما اْلَجَواز وه فسنبٌن التَّْكذه ج  ٌَة بعد رده و  َكا  حه

ء من ٌْلزم الَ  َوأَنه أَْلَوالهم ًْ ْنه   َش ٌَته فًه لدح مه َوا  . ره

هه  األول فَاْلَوْجه ً   تكذب الَ  لنافع لَالَ  أَنه عمر ابن َعن روى َما فؤشدها أَْلَوال فٌه  َكَما َعل

َمة كذب ْكره يَ  َما َوَكَذا َعبَّاس ابن على عه وه ٌده  َعنْ  ر  َسٌَّبه  ْبنه  َسعه   لبرد َذلهن لَالَ  أَنَّه   اْلم 

ٌمَ  َعن َذلهن روى فمد َمْواَله ، هه  َعنْ  َسْعد   ْبنه  إْبَراهه : َولَالَ  اْلمسٌب بن سعٌد َعن أَبٌه

ٌَسى ابن إسحاق ً   تكذب الَ : لنافع لَالَ  عمر ابن أَن أبلؽن َمالهك ا َسؤَلت الطباع بن عه  َعل

َمة كذب َكَما ْكره ن اَل : لَالَ  َعبَّاس ابن على عه  َذلهن لَالَ  اْلمسٌب بن سعٌد أَن بَلؽنهً َولَكه

ٌره  َولَالَ  َمْواَله   لبرد ٌده  َعْبده  ْبنه  َجره ٌدَ  َعنْ  اْلَحمه ٌَاد أبً ْبنه  ٌَزه ً   على دخلت زه  عبد بن َعل

َمة َعبَّاس بن هللا ْكره مٌَ د َوعه ْنده م   َهَذا وروى أبً على ٌكذب إهنَّه لَالَ  لَهَذا َما فَملت عه
                                                           

نمليييييت كيييييبلم الحيييييافظ ابييييين حجييييير ميييييع تصيييييرؾ ٌسيييييٌر، لليييييدفاع عييييين عكرمييييية رحميييييه هللا السيييييٌما  (1)

فيييييً زماننيييييا اليييييذي ليييييدح فٌيييييه أعيييييداء السييييينة فيييييً رواٌيييييات أخرجهيييييا اإلميييييام البخييييياري فيييييً صيييييحٌحه 

 بحجة أنه رواها من طرٌك عكرمة مولى ابن عباس.
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ٌْضا ث ابن هللا عبد َعن أَ ، على دخل أَنه اْلَحاره  ً ٌن ابن َوس بهلَ  َعل ٌره  َما: فَمَالَ  َعنه   سه

ٌد للت الخرسانً َعطاء َولَالَ . َكذَّاب َولكنه اْلجنَّة ٌْدخل أَن ٌسوءنً  اْلمسٌب بن لَسعه

َمة إهن ْكره ه  َرس ولَ  أَنَّ  ٌْزعم عه ونَ تزوج ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْم   مخبثان، كذب: فَمَالَ  محرم َوه وَ  ةَم

َمة إهن لعطاء للت :َخلٌفَة بن فطر َولَالَ  ْكره ٌْنه  اْلكتاب سبك: ٌَم ول عه فَّ  كذب: فَمَالَ  اْلخ 

عت ٌْنه  على أَمَسح ٌَم ول َعبَّاس ابن َسمه فَّ ٌم عبد َولَالَ  اْلَخبَلء، من خرجت َوإهن اْلخ   اْلَكره

ٌد للت: الجرزي َمة إهن :اْلمسٌب بن لَسعه ْكره عت كذب فَمَالَ  األْر  كرى كره عه  َسمه

ٌَْضاء، األْر  اْستهبَْجار صانعون أَْنت م َما أمثل إهن: ٌَم ول َعبَّاس ابن  بن وهب َولَالَ  اْلبَ

ره  ْبنه  إبراهٌم َولَالَ  ٌكذبه ، األنصاري سعٌد بن ٌحٌى َكانَ  َخالهد ْنذه  ْبنه  َمْعنه  َعنْ  اْلم 

ٌَسى َمة ٌرى الَ  َمالن َكانَ  َوَؼٌره عه ْكره ر ثهمَة عه بٌع َولَالَ  َعنه ، ٌ ْإَخذ الَ  أَن َوٌَؤْم   لَالَ  الر 

ً أْي سًء َمالهك ا ٌَْعنهً َوه وَ  الشَّافهعه َمة فًه الرَّ ْكره ٌث ٌمبل أَن ألحد أرى اَل  لَالَ  عه  َحده

َمة، ْكره ة بن ع ثَْمان َولَالَ  عه َمة إهن للماسم للت مر  ْكره  إهن أخً بن ٌَا فَمَالَ  َكَذا لَالَ  عه

َمة ْكره ٌث ؼْدَوة ٌحدث َكذَّاب عه ٌَّة، ٌ َخالهفه   بهَحده  لمهٌت إبراهٌم َعن األعم  َولَالَ  َعشه

َمة ْكره  َمْسع ود ابن ٌَْعنهً هللا عبد إهن فَملت اْلمهٌَاَمة ٌَْوم فَمَالَ  اْلك ْبَرى البطشة َعن فََسؤَلته عه

 بدر، ٌَْوم فَمَالَ  َذلهن َعن س بهلَ  أَنه َذلهن بعد فبلؽنً بدر ٌَْوم اْلك ْبَرى البطشة: ٌَم ول َكانَ 

م َولَالَ  ْحَمن عبد َحدثنهً أبً َحدثنهً معن بن اْلمَاسه َمة حدث لَالَ  الرَّ ْكره ٌث عه  فَمَالَ  بهَحده

عت  نعم فَملت أْعجبن لَالَ  الدواة َهات ؼ بَلم ٌَا فَملت لَالَ  َوَكَذا َكَذا ٌَم ول َعبَّاس ابن َسمه

ٌد   لَالَ  َمة َكانَ  لَالَ : سعد ابن َولَالَ  برأًٌ، للته إهنََّما: لَالَ  نعم: للت تكتبه أَن ت ره ْكره  عه

ا هه  النَّاس َوتكلم البحور من بحر  ٌْسَ  فٌه ٌع فََهَذا بَحدٌثه ٌْحتَج َوَل ة َعن نمل َما َجمه  فهً األبهمَّ

ٌبه  اَل  َوأَنه وجوهه ونصرؾ َذلهن بٌََان تَعَالَى هللا َشاءَ  إهن َوَسنذكر اإلْبَهام على تَْكذه

َمة ٌْلزم ْكره ء من عه ًْ ْنه   َش ٌثه فًه لدح مه  .َحده

 : بالكذب اتهامه على الرد

ا َنَّه   ؛َعنه   ٌثبت لم عمر ابن فَمَْول: األول اْلَوْجه فؤمَّ َواٌَة من أله  َعن الجزار خلؾ أبً ره

ون اْلبكاء َوٌحٌى َذلهن ٌَم ول عمر ابن سمع أَنه اْلبكاء ٌحٌى ٌث َمتْر   حبَان ابن لَالَ  الَحده

وح، بهَكبَلم اْلعْدل ٌجرح أَن اْلمَحال َومن  ابن َعن َهَذا ثَبت أَن جرٌر ابن َولَالَ  اْلَمْجر 

ْحتَمل فَه وَ  عمر ْنه   ٌتََعٌَّن الَ  َكثهٌَرة ألوجه م  ٌع فًه اْلمدح مه ٌَته َجمه َوا  أَن ٌ مكن فمد ره

ٌْهه  أنكر ٌكون َها كذبه اْلمَسابهل من َمْسؤَلَة َعلَ ٌح اْحتهَمال َوه وَ  :للت .فٌه َنَّه   ؛َصحه  روى أله

ٌْهه  أنكر عمرأَنه ابن َعن َواٌَة َعلَ  جرٌر ابن اْستدلَّ  ثمَّ  الص ْرؾ فًه َعبَّاس ابن َعن الر ه

هه  لدحا ٌ وجب اَل  َذلهن أَن على ه  َعْبده  ْبنه  َسالهمه  َعنْ  الث همَات َرَواه   بهَما فٌه  لَالَ  أَنه ع َمرَ  ْبنه  ّللاَّ

 اْلمحل فًه اإلتٌَْان َمْسؤَلَة فًه عمر ابن َعن حدث عمر ابن مولى نَافهع ا إهن لَه   لٌل إهذْ 

وه  نَافهع فًه َسالم لَول من َذلهن ٌَروا َولم :جرٌر ابن لَالَ  .أبً على العَْبد كذب اْلَمْكر 

ً جرحا َمة فًه عمر ابن من َذلهن ٌَروا الَ  أَن فٌََْنَبؽه ْكره  أهل: حبَان ابن َولَالَ  جرحا، عه

ع فًه كذب ٌطلمون اْلحجاز  الث همَات كتاب من برد تَْرَجَمة فًه َهَذا ذكر أَخَطؤ َموضه

ت بن عبَاَدة إهْطبَلق َذلهن َوٌ َإٌ د امه د أبو كذب لَْوله الصَّ َحمَّ  اْلوتر ٌَم ول أَنه أخبر لما م 
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ب د أَبَا فَإهن َواجه َحمَّ َواٌَة ٌمله   لم م   إهنََّما كذب إهنَّه ٌ مَال الَ  والمجتهد اْجتهَهاد ا لَالَه َوإهنََّما ره

 فَمَالَ  اْلمسٌب بن سعٌد لَول َوأما َكثهٌَرة أَْمثهلَة لَذلهن اْلبر عبد ابن َوذكر أَخَطؤ إهنَّه ٌ مَال

ٌْسَ  جرٌر ابن ٌد لَ ي ٌكون أَن بهَبعه ٌر َعنه   حكى الَّذه ي َنظه  للت عمر ابن َعن حكى الَّذه

َكاٌَة من َذلهن تبٌن فمد لَالَ  َكَما َوه وَ  ٌجه  فًه َعنه   الخرسانً َعطاء حه ه  تَْزوه  ً  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

َمة ظلم َولَمَد بمٌمونة ْكره ي   َهَذا فَإهن َذلهن فًه عه  أَنه َكثهٌَرة طرق من َعبَّاس ابن َعن َمْروه

ًَّ  إهنَّ  ٌَم ول   َكانَ  َجَها ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌر محرم َوه وَ  تََزوَّ ٌد َعطاء َعن تمدم َما َذلهن َونَظه  بن َوَسعه

َبٌر  .                                                                 ج 

ع فًه اْلَكذهب ٌطلمون أَنهم حبَان ابن َحَكاه   َما ِصَحة َوٌُمَّوِي  َعن َسٌَؤْتًه َما اْلَخَطؤ َموضه

اَلءه  ٌْهه  الثَّنَاء من َهإ  ٌْهه  طعنهم أَن على َدال فَإهنَّه   لَه   والتعظٌم َعلَ ه فًه ه وَ  إهنََّما َعلَ  َهذه

ع ٌن ابن لَول َوَكَذلهنَ  اْلَمْخص وَصة اْلَمَواضه ٌره ٌْهه  طعن أَنه الظَّاههر سه ٌْث   من َعلَ أْي َح  الرَّ

د لَالَ  َما كل اْلحذاء َخالهد لَالَ  فمد َوإال َحمَّ ٌن بن م  ٌره  أَخذه فَإهنََّما َعبَّاس ابن َعن ثَبت سه

َمة َعن ْكره ٌه الَ  َوَكانَ  عه َنَّه   ٌ َسم ه َواٌَة َوأما ٌرضاه ٌكن لم أله ٌد ره ٌَاد أبً بن ٌزه  َعنْ  زه

ه   ً ه  َعْبده  ْبنه  َعله ٌبه فًه َعبَّاس   ْبنه  ّللاَّ ٌد بهضْعؾ حبَان بن َحاتهم أبو ردَها فمد تَْكذه  َولَالَ  ٌزه

ٌد إهن  َذلهن فهً سعٌد بن ٌحٌى َعن روى َما َوأما ،لَالَ  َكَما َوه وَ  بنمله ٌْحتَج الَ  ٌزه

هه  للد أَنه فَالظَّاههر م لصَّة َوأما. اْلمسٌب بن سعٌد فٌه د بن اْلمَاسه َحمَّ ٌْسَ  َسببَها َبٌن فمد م   َولَ

َنَّه   بمادح ْند ٌكون أَن َمانع الَ  أله  فٌخبر َوالثَّبَلثَة اْلمَْواَلنه  اْلَمْسؤَلَة فًه اْلعلم فًه المتبحر عه

ْنَها ٌستحضر بهَما ٌَْرة ابن َرَواه   َما َذلهن َوٌ َإٌ د مه َمة علٌنا لدم لَالَ  ه بَ ْكره  فَجعل مصر عه

ٌثه  ٌحدثنا َحابَة من الرجل َعن بهاْلَحده ٌث بذلن ٌحدثنا ثمَّ  الصَّ  فؤتٌنا َؼٌره َعن الَحده

 أَنا فَمَالَ  لَه   َذلهن فََذكرنَا َعبَّاس ابن من سمع لد َوَكانَ  األنصاري عبٌد بن إسماعٌل

 َما مثل على بَها فَؤْخبره   َعبَّاس ابن من َسمعَها َكانَ  أَْشٌَاء َعن فََسؤَلَه   فَؤَتَاه   لكم أخبره  

 ابن َولَالَ  فَؤْكثر، اْلعلم من سمع َولكنه َصد وق الرجل فَمَالَ  فََسؤَْلنَاه   أتٌناه ثمَّ  :لَالَ  .سمع

ٌْهه  اد عى من كل َكانَ  لَو جرٌر دٌبَة اْلمَذاهب من َمْذَهب َعلَ ٌْهه  ثَبت الرَّ  بههه  اد عى َما َعلَ

مَ  بذلن َشَهاَدته َوبَطلَت َعَدالَته َوَسمَطت َنَّه   األْمَصار حدثًم أَكثر ترن  للَزه م َما أله ْنه   مه

ٌْسَ  األَمَراء لجوابز لب وله َوأما َعنه   بههه  ٌرؼب َما إهلَى لوم نسبه َولد إال  بمانع َذلهن فَلَ

ٌَته لب ول من َوا ي   َوَهَذا ره ْهره َمة من أشهر َذلهن فًه َكانَ  لد الزُّ ْكره  ٌتْرن فَلم َذلهن َوَمعَ  عه

َواٌَة أحد ل فًه عدي ابن َولَالَ  َذلهن، بهَسبَب َعنه   الر ه هه  َعاَدته َومن: اْلَكامه  ٌخرج أَن فٌه

هه  فَمَالَ  الث همَة ؼٌر على أَو الث همَة على أْنكرت الَّتهً األحادٌث  فهً َكبَلمهم ذكر أَن بعد فٌه

َمة ْكره ٌثه من ه نَا أخرج َولم عه ٌْبا َحده َن َش ْستَمهٌم فَه وَ  َعنه   رووا إذا الث همَات أله  ٌْمتَنع َولم م 

َحاح َوأَْصَحاب األبمة ٌج من الص ه ٌثه تَْخره  أخرج أَن إهلَى أحتاج أَن من أشهر َوه وَ  َحده

ٌْبا لَه   ٌثه، من َش م َولَالَ  َحده ة بَحدٌثه اْحتج: الكنى فًه أحمد أبو اْلَحاكه ن ؛ المدماء األبهمَّ  لَكه

رٌن بع  تَؤَخ ه ٌثه أخرج اْلم  َحاح حٌ ز من َحده ه   بهَما احتجاجا الص ه َكاٌَة ذكر ثمَّ  َسنذكر   حه

َمة َحال أما: َمْنَده ابن َولَالَ  نَافهع ْكره م التَّابهعٌن من أمة عدله فمد نَفسه فًه عه ْنه  ٌَاَدة مه  زه

ٌَار من رجبل سبعٌن على ه ورفعابهم التَّابهعٌن خه ْنه م ت وجد تَكاد الَ  منزلَة َوَهذه  لكبٌر مه
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ة من جرحه من أَن على التَّابهعٌن من أحد َواٌَة َعن ٌمسن لم األبهمَّ  ٌْستَْؽن َولم َعنه   الر ه

ٌثه َعن ٌثه َوَكانَ  َحده ة زمن إهلَى لرن بعد لرنا بهاْلمب وله  متلمى َحده  أخرجوا الَّذٌن األبهمَّ

ٌح سلما أَن على الصَّحه ، َرأٌا أسوأهم َكانَ  م  هه ونا، َذلهن َمعَ  لَه   أخرج َولد فٌه  َولَالَ  َمْمر 

َمة َكانَ : اْلبر عبد بن عمر أبو ْكره هه  ٌْمَدح َواَل  اْلعلَماء جلة من عه هه  تكلم من َكبَلم فٌه  فٌه

َنَّه   ة الَ  أله هه  تكلم أحد َمعَ  حجَّ ٌن ابن َوَكبَلم فٌه ٌره هه  سه  َكانَ  أَنه اْلعلم أهل َبٌن خبلؾ الَ  فٌه

تَاب أعلم ٌن ابن من هللا بهكه ٌره  لَالَ  نَفسه ٌملن َواَل  لَه   ٌْؽضب ظنا اإلْنَسان ٌظن   َولد سه

وا َمة ذكر أسمط َمالهك ا أَن َوَزَعم  ْكره َوطَّؤ من عه ي َوالَ  اْلم  ته َما أَْدره حَّ َنَّه   صه  فًه ذكره لد أله

َواٌَته إهلَى َوَمال باسمه َوصرح اْلَحج  اْلَمْسؤَلَة تهْلنَ  فهً َعطاء َوترن َعبَّاس ابن َعن ره

ن علم فًه التَّابهعٌن أجل َعطاء َكون َمعَ   حجر ابن كبلم انتهى. "أعلم َوهللا اْلَمنَاسه

 .  بتصرؾ

يُّ  ولَال  ثمة،: النََّسابً َولَال بعكرمة، ٌحتج وهو إال أصحابنا من أحد لٌس: الب خاره

 الثمات ألن شٌبا حدٌثه من َهاه نا أخرج لم عباس ابن مولى وعكرمةولال ابن عدي: 

يَ  أَنْ  إالَّ  الحدٌث مستمٌم فهو َعْنه   رووا إهَذا ٌؾٌ  َعْنه   ٌَْروه  لبل من أتً لد فٌكون َضعه

 أدخلوا الصحاح وأصحاب ،َعْنه   الرواٌة من األبمة ٌمتنع ولم ،لبله من ال ضعٌؾ

 من حدٌثا أجرح أن ٌحتاج أن من أشهر َوهو صحاحهم، فًه ثمة َعْنه   روى إهَذا أحادٌثه

 ٌثبت لم بالتفسٌر عالم ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال. به بؤس ال َوهو حدٌثه،

 .                                                                                                                 ومابة سبع سنة توفى. بدعة عنه تثبت وال عمر، ابن عن تكذٌبه

 . فٌه طعن لمن حجة وال ،البخاري به احتج ثمة :حاله خبلصة

 ،2/412 الدوريابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،5/237و 2/335 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،1/44،47،60 المدٌنً ابن وعلل ،1/162 الدارمًابن معٌن رواٌة  وتارٌخ

 ،1160/ رلم1/339 للعجلً والثمات ،213/ رلم7/49 الكبٌر البخاري وتارٌخ

 ابن وثمات ،1/153 له والمراسٌل ،32/ رلم7/7 حاتم أبً البن والتعدٌل والجرح

 االعتدال ومٌزان، 1411/ رلم6/477والكامل  ،4530/ رلم230-5/229 حبان

/ 1/397 والتمرٌب ،476/ رلم7/263 التهذٌب وتهذٌب ،5716/ رلم3/93

 .643-1/637 الفتح وممدمة ،4673رلم

 منَاؾ عبد بن َهاشم بن المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد هو :عباس ابن -٘

ً مه ً   اْلعَبَّاس أبو اْلَهاشه  . )ع( اْلَمك ه

 .المرآن فً بالفهم الرسول له ودعا سنوات، بثبلث الهجرة لبل ولد الرسول عم ابن

صلى هللا  النبً :عن روى. فمهابهم ومن الصحابة من المكثرٌن وأحد العبادلة أحد

. وؼٌرهم ،مٌمونة وخالته ،الفضل وأخٌه ،الفضل أم وأمه ،أبٌه، وعن: علٌه وسلم

 . وؼٌرهم ،وكرٌب وعكرمة، العباس، بن كثٌر أخوه :عنهروى و

ابَة ألفا روى تمه ت هٌنَ  وسه ٌثا َوسه َة البخاري َواْنفََردَ  ،َوسبعٌن َخْمَسة على اتفمَا َحده  بهثَمانٌه

 .وستٌن ثمان سنة توفى. َوأَْرَبعٌن بهتهْسعَة ومسلم ،َوعْشرٌن
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 وخبلصة ،4799/ رلم4/123 واإلصابة ،3037/ رلم3/291 الؽابة أسد: ٌنظر

   .203-1/202 الخزرجً

 من: )داود بن الحصٌن، وعباد بن منصور( كلُّ  ولد تابع عمرو بن أبً عمرو

  .)ع( عفان بن عثمان بن عمرو مولى الحصٌن بن داود -ٔ

، أحمد أبً ابن مولى سفٌان وأبً ،األعرج الرحمن وعبد ،عكرمة :عن روى

  وؼٌرهم. 

بن أبً  براهٌمإ بن سماعٌلإو كثٌر أبً بن جعفر بن ودمحم أنس بن مالن :عنه روى

 حبٌبة، وؼٌرهم. 

 َمْذَهب ٌذهب َوَكانَ ولال:  .ابن سعد، والعجلً، وذكره ابن حبان فً الثمات :وثمه

ٌثه ترن من وكل الشراة ْطبَلق على َحده َنَّه   وهم اإْله  والدعاة مْذهبه إهلَى بداعٌة ٌكن لم أله

ٌَْها ٌدع َولم بهدَعة نحلة انتحل فَمن اأْلَْحَوال على رواٌاتهم مجانبة ٌجب  متمنا َوَكانَ  إهلَ

ٌثه ترن َوجب فَإهن برواٌته محتجا الشََّهاَدة َجابهز َكانَ  ٌث ترن َوجب َحده َمة َحده ْكره  عه

َنَّه    سمعت :لال أبً أخبرنً  . ولال ابن أبً حاتم:مثله الشراة َمْذَهب ٌذهب َكانَ  أله

 .حصٌن بن داود حدٌث نتمً كنا: ٌمول عٌٌنة بن سفٌان سمعت لال المدٌنً بن على

 عن ٌحدث كان ألنه مالن هكره وإنما ثمة حصٌن بن داود: معٌن بن ٌحٌىولال 

 حصٌن بن داود عن الحكم بن الرحمن عبد سبلو .عكرمة مالن ٌكره وكان عكرمة،

 روى ما: فمال حصٌن بن داود عن المدٌنً ابن على سبلو .ٌضعفونه كانوا: مالف

أبو  لالو  .عكرمة ؼٌر عن حصٌن بن داود عن روى ومالن الحدٌث، فمنكر عكرمة

دَ  أَب و َولَال .حدٌثه لترن عنه روى مالكا أن ولوال بموي لٌس: حاتم  َعنْ  أحادٌثه: َداو 

 .مستمٌمة شٌوخه َعنْ  وأحادٌثه مناكٌر، عكرمة

 مرسل: المدٌنً ابن لال: الضعفاء فً العمٌلً َولَال .بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال

: عدي ْبن أحمد أبو َولَال، َعبَّاس اْبن َعنه  عكرمة َعنْ  ،وددا من إلً أحب الشعبً

 ضعٌؾ، عنه ٌروي أن إال الرواٌة صالح فهو ثمة عنه روى إذا الحدٌث، صالح

ٌَى أَبً ْبن وإبراهٌم حبٌبة، أَبً ابن مثل منه الببلء فٌكون  عن زرعة أبو سبلو .ٌَْح

 حجر ابن َوَلالوذكره ابن الجوزي فً الضعفاء.   .لٌن هو: فمال الحصٌن بن داود

ٌنَةه  َماتَ . الخوارج برأي ورمً عكرمة، فً إال ثمة: التمرٌب فً  خمس سنة بهاْلَمده

نَ  ابَة َوثبََلثٌه   .َومه

كما لال أبو  ثمة روى عنه الجماعة، ضعٌؾ فً حدٌثه عن عكرمة خبلصة حاله:

 . داود، وابن حجر

والجرح والتعدٌل  ،2/35والضعفاء للعمٌلً  ،392/ رلم1/147ٌنظر: ثمات العجلً 

والكامل فً الضعفاء  ،7743/ رلم6/234وثمات ابن حبان  ،1374/ رلم3/403

 ،1140/ رلم3/379والضعفاء والمتروكون البن الجوزي  ،631/ رلم3/560
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ومٌزان  ،1434/ رلم1/379والكاشؾ  ،1753/ رلم3/379وتهذٌب الكمال 

 .1779/ رلم1/193والتمرٌب  ،3/131وتهذٌب التهذٌب  ،2600/ رلم2/6االعتدال 

 .(4)خت  البصري سلمة أبو - والجٌم بالنون - الناجًبن منصور  عباد -2

 ، وؼٌرهم. وعكرمة ،رباح أبً بن وعطاء ،دمحم بن الماسم :عن روى

 د، وؼٌرهم.  سعٌ بن ورٌحان، حماد بن وسهل الثوري روى عنه:

ٌٌؾ، َوه وَ لال العجلً: ال بؤس به ٌكتب حدٌثه، ولال ابن سعد:  ٌث   لَه   َضعه ْنَكَرةٌ  أََحاده ، م 

 البصرٌٌن رأي ٌعنً برأٌهم ٌرى كان، ولال الجرجانً: ءولال ٌحٌى: لٌس بشً

ٌؾ، ولال النسابً: أخٌرا وتؽٌر سمعه فٌما الحفظ سًء وكان ٌْضا َكانَ  َولد َضعه  لد أَ

، ولال ابن حبان ضعؾ ٌوبأو عكرمة عن رواٌته وفى ، ولال ابن أبً حاتم: تؽٌر

 روى َما وكل اْلبَْصَرة لََضاء على َوَكانَ  اْلمدر إهلَى َداعٌا لدرٌا َوَكانَ فً المجروحٌن: 

َمة َعن ْكره ٌم من َسمعه عه د َعن ٌحٌى أبً بن إهْبَراهه  َعن فدلسها اْلحصٌن بن َداو 

َمة ْكره . وذكره ابن بؤخرة وتؽٌر ٌدلس وكان بالمدر رمً صدوق، ولال ابن حجر: عه

 االؼتباطحجر فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن، وذكره سبط ابن العجمً فً 

 ومابة. وخمسٌن اثنتٌن سنة مات. باالختبلط الرواة من رمً بمن

خاصة فً رواٌته عن عكرمة كما لال ابن  ضعٌؾ ضعفه األكثرون خبلصة حاله:

  أبً حاتم

، 142، 4/123وتارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري  ،7/270ٌنظر: طبمات ابن سعد 

وأحوال  ،1622/ رلم6/40والتارٌخ الكبٌر  ،2/220وتارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز 

وسإاالت  ،767/ رلم1/17وثمات العجلً  ،130/ رلم1/190الرجال للجرجانً 

/ 74، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ219-220اآلجري ألبً داود صـ

/ 2/166والمجروحٌن البن حبان  ،433/ رلم6/36،  والجرح والتعدٌل 414رلم

وتهذٌب التهذٌب ، 131صـ باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباطو ،790رلم

 .50وطبمات المدلسٌن صـ ،3142/ رلم1/291والتمرٌب  ،172/ رلم5/104

 الحكم على إسناد اإلمام أبً داود:

وهو حسن الحدٌث فً حدٌثه عن عكرمة  ،إسناد ضعٌؾ فٌه عمرو بن أبً عمرو

ضعؾ، وهذا الحدٌث مما أنكر علٌه فً حدٌثه عن عكرمة، ولد تابعه كل من: داود 

 ، وهوالحصٌن، وهو ثمة ضعٌؾ فً حدٌثه عن عكرمة، وعباد بن منصوربن ا

 ضعٌؾ.

 :هرٌرة رضً هللا عنه أبً عن شاهد وللحدٌث

ه  َعْبده  ْبن   اْلؽَفَّاره  َعْبد   َحدَّثَنَالال  5937رلم /10/339فً مسنده:  أخرجه أبو ٌعلى  ّللاَّ

، ْبنه ا ٌْره بَ ًُّ  َحدَّثَنَا الزُّ ، ْبن   َعله ر  ْسهه ده  َعنْ  م  َحمَّ و، ْبنه  م   أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  َعْمر 

ٌَْرةَ، ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  "َمعَهُ  َواْلتُلُوَها فَاْلتُلُوهُ  َبِهٌَمة   َعلَى َولَعَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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هه  ٌَْعلَى، أَب و َرَواه  : 6/273فً المجمع  ولال الهٌثمً د   َوفٌه َحمَّ و ْبن   م   َعْلمََمةَ، ْبنه  َعْمره

ٌث ه   َجالههه  َوبَمهٌَّة   َحَسٌن، َوَحده  .ثهمَاتٌ  ره

ي الباب فً الكامل: ابن عدي أخرجهومن طرٌك أبً ٌعلى:  ونَ  اْلَحاده ْشر   َمنْ : َواْلعه

ب   الَّذهي ه وَ  التَّْلمهٌن  : لَال هه  ٌَْكذه ي، فٌه اوه ْكر الرَّ  أَتَى منبلفظ: " 1/106 ل م هنَ  َمنْ  َبْع ه  وذه

ٌَمةَ  ٌَمةَ  َواْلت ل وا فَاْلت ل وه ، اْلبَهه  ."اْلبَهه

ثَنَّى اْبن   لَنَا لَالَ و  .َعْنه   َرَجعَ  اْلؽَفَّاره  َعبد أَنَّ  َبلَؽَنًه ث مَّ : اْلم 

 دراسة إسناد اإلمام أبً ٌعلى:

ي الزبٌر ْبن هللا َعْبد ْبن اْلؽفار عبد -1   .نصر أَب و اْلموصل أهل من الزبٌره

ً   :َعن روي  الطابى عطارد بن هللا وعبد، والمعافى بن عمران، مْسهر بن َعل

  .المؽربً

  .الهسنجانى ٌوسؾ بن إبراهٌمأبو ٌعلى، و :عنه روى

 َماتَ  ذكره أبو حاتم ولم ٌذكر فٌه جرحا أو تعدٌبل، وذكره ابن حبان فً الثمات ولال:

ٌنَ  سنة ٌْنه  أَْربَعه ابَتَ  .بهمَلهٌل بْعدَها أَو لبلَها أَو َومه

 لم ٌوثمه إال ابن حبان. مجهول الحال خبلصة حاله:

، 14193/ رلم3/421البن حبان والثمات  ،235/ رلم6/54ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .234/ رلم5/1172وتارٌخ اإلسبلم  ،2/569 المتشابه تلخٌ  تالًو

 لاضً الكوفً المرشً الهاء وكسر المهملة وسكون المٌم بضمبن مسهر  علً -2

 . )ع( الموصل

 ودمحم بن عمرو، وؼٌرهم.  ذر، ْبن وع َمر لدامة، ْبن عصام روى عن:

ه  َعبد َبْكر أَب و عنه:روى و د ْبن ّللاَّ َحمَّ ٌْبَة، أَبً ْبن م  ه  َعبد ْبن الؽفار وعبد َش  ْبن ّللاَّ

ٌْر بَ ٌْبَة أَبً ْبن دمحم وعثمان الموصلً، الزُّ   ، وؼٌرهم.َش

 لال سعٌد بن عثمان ثنا لال إلً كتب فٌما إسحاق بن ٌعموب أنا ابن أبً حاتم: لال

 بن على فمال حمر؟األ خالد أبو أو لٌنإ حبأ مسهر بن على معٌن بن لٌحٌى للت

 حبأ مسهر ابن لال مسهر؟ ابن أو لٌنإ حبأ زرقاأل سحاقإ للت إلى، حبأ مسهر

وثمه ابن  ثمتان، كبلهما: فمال زكرٌا؟ بن ٌحٌى أو لٌنإ حبأ مسهر فابن للت إلى،

سعد، وابن معٌن، والعجلً، وأبو زرعة، والنسابً، والذهبً، وذكره ابن حبان فً 

 ومابة. وثمانٌن تسع سنة مات. أضر أن بعد ؼرابب له ثمةالثمات، ولال ابن حجر: 

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

وثمات  ،1/96وتارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز  ،6/333ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والثمات البن  ،1119/ رلم6/204والجرح والتعدٌل  ،1199/ رلم1/351العجلً 

/ 2/47والكاشؾ  ،4137/ رلم21/135وتهذٌب الكمال  ،9740/ رلم7/214حبان 

 .4300/ رلم1/405والتمرٌب  ،623/ رلم7/333وتهذٌب التهذٌب  ،3967رلم
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م بهفَتْح اللٌثً ولا  بن علممة بن عمرو بن دمحم -3  ثاء آخرَها َوفًه اْلٌَاء َوس ك ون البلَّ

ثَل ثَة ه - م  ٌْث إهلَى الن هْسبَة َهذه ٌْث َوإهلَى كنَانَة بن لَ  ولٌل هللا عبد أبو. َمنَاة عبد بن بكر بن لَ

 . )ع( المدنً الحسن أبو

 سلمة ًوأب األنصاري، الحارث بن وسعٌد حنٌن، بن هللا  عبد بن  إبراهٌم :عن روى

 . وؼٌرهم ،عوؾ بن الرحمن عبد بنا

 .  وؼٌرهم هارون بن وٌزٌد ،وعلً بن مسهر السفٌانان، :عنهروى و

 للحدٌث، الناس بؤحفظ لٌس  صالح فرجل عمرو بن دمحم وأما: المطان ٌحٌى لال

 ابن دمحم فمال ؟ ٌمدم أٌهما إسحاق بن ودمحم عمرو بن دمحم عن معٌن بن ٌحٌى وسبل

 ابن عمرو بن دمحم عن وسبل معٌن بن ٌحٌى سمعت: محرز ابن رواٌة وفى عمرو،

 ٌتمون الناس زال ما: فمال عمرو بن دمحم عن معٌن بن ٌحٌى وسبل ثمة، فمال علممة

 بالشا سلمة أبى عن مرة ٌحدث عمرو بن دمحم كان: لال ذلن؟ علة وما له لٌل حدٌثه،

 لٌس: الجوزجانً ولال هرٌرة، أبً عن سلمة أبً عن أخرى مرة به ٌحدث ثم رأٌه

 شٌخ، وهو حدٌثه ٌكتب الحدٌث صالح: حاتم أبو ولال حدٌثه، وٌشتهى الحدٌث بموي

 الثمات فً حبان ابن وذكره ثمة، آخر موضع فً ولال ،بؤس به لٌس: النسابً ولال

 ولال، الحدٌث حسن مشهور شٌخ: المٌزان فً الذهبً ولال ٌخطىء، كان: ولال

و: عدي ابن ولال بؤس، به ٌكن لم: المبارن ابن لال: الحاكم  ولال به، بؤس ال أَنَّه   أَْرج 

 على ومابة وأربعٌن خمس سنة مات. أوهام له صدوق: التمرٌب فً حجر ابن

 .                                      الصحٌح

 فً ومسلم بؽٌره ممرونا البخاري له روى فمد ؛ به ٌحتج الحدٌث حسن :حاله خبلصة

 .                                   البالون به واحتج المتابعات

 ،244/ رلم1/243 للجرجانً الرجال وأحوال ،1/34 المدٌنً ابن علل: ٌنظر

 والكامل ،10513/ رلم7/377 حبان ابن وثمات ،133/ رلم3/30 والتعدٌل والجرح

/ 3/674 االعتدال ومٌزان ،3/137 واللباب ،1693/ رلم7/456 عدي البن

 .6133/ رلم2/196 والتمرٌب ،619/ رلم377-9/375 والتهذٌب ،3015رلم

اء َوفتح اْلمَاؾ بهَضم المرشً عوؾ بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -4  آخرَها َوفهً الرَّ

ْعجَمة شٌن ه م  ٌْ  إهلَى الن هْسبَة َهذه ي   ل َر ْهره اي بهَضم - الزُّ  آخرَها َوفهً اْلَهاء َوس ك ون الزَّ

اء ه - الرَّ ة بن كبلب بن زهَرة إهلَى الن هْسبَة َهذه  اسمه لٌل المدنً  لَإي بن َكْعب بن مر 

 . )ع( كنٌته اسمه ولٌل ،إسماعٌل ولٌل هللا عبد

 . وؼٌرهم ،هرٌرة وأبى هللا، عبد بن وجابر زٌد، بن أسامة :عن روى

 بن عمرو بن ودمحم الممبري، سعٌد أبى بن وسعٌد أمٌة، بن إسماعٌل :عنهروى و

 . وؼٌرهم ،علممة

 عبد بن سلمة أبو منهم بحورا   وجدتهم لرٌ  من أربعة: الزهري عن معمر لال

 زرعة، أبو ووثمه ثمة، تابعً مدنً: ولال الثمات فً العجلً وذكره الرحمن،
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ي   َعْنه   َرَوى: ولال الثمات فً حبان ابن وذكره حجر، وابن والدارلطنً، ْهره  الزُّ

ٌْ  َساَدات من َوَكانَ  َوالنَّاس  . ومابة أربع أو وتسعٌن أربع سنة توفى. ل َر

 .                                                           باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 وسنن ،1960/ رلم1/499 العجلً وثمات ،5/155 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتهذٌب ،3/25 واللباب ،3559/ رلم5/1 حبان ابن وثمات ،2/24 الدارلطنً

 .3142/ رلم1/645 والتمرٌب ،536/ رلم113 -12/115 التهذٌب

 بن دوس إلى نسبة الواو وسكون الدال بفتح - الدوسً :عنه هللا رضً هرٌرة أبو -5

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول صاحب الٌمن، إلى نسبة -الٌمانى- األزد من كبٌر بطن عدنان

ا اختبلفا   أبٌه واسم اسمه فى اختلؾ  . )ع( صخر بن الرحمن عبد وأشهرها كثٌر 

 . وؼٌرهم زٌد بن وأسامة كعب، بن وأ بً - ملسو هيلع هللا ىلص -النبً :عن روى

. وؼٌرهم الرحمن عبد بن سلمة وأبو هللا، عبد بن وجابر مالن، بن أنس :عنهروى و

ٌثا َوَسْبع ونَ  َوأَْرَبعَة وثبلثمابة آالؾ َخْمَسة لَه   ابة على اتفمَا َحده  َوعْشرٌن، َوَخْمَسة ثبلثمه

 سنة ولٌل سبع سنة توفى َوتهْسعٌن، بهثبََلثَة ومسلم َوسبعٌن، بهتهْسعَة البخاري َواْنفََردَ 

  .وخمسٌن تسع ولٌل ثمان

/ 7/343 واإلصابة ،3/417 واللباب ،6326/ رلم5/313 الؽابة أسد: ٌنظر

 .1/462 والخبلصة ،3426/ رلم1/631 والتمرٌب ،10630رلم

 الحكم على إسناد أبً ٌعلى:

ولد تراجع عنه  ،وهو مجهول الحال ،فٌه عبد الؽفار بن عبد هللا بن الزبٌر ؛ضعٌؾ

 كما ذكر ابن عدي فً الكامل.

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

ٌْنه  نَّ إ"ولال:  6373رلم/ 12/204ضعٌؾ؛ ضعفه ابن حجر فً الفتح   فهً اْلَخبََر

ٌَمةه  َوإهتٌَْانه  الل هَواطه  ا لَمْ  اْلبَهه حَّ   ".ٌَصه

ٌثه  أَل ول   َوالَ : "1/236 للترمذي الكبٌر العلل فً كما البخاري ولال و بهَحده  ْبنه  َعْمره

و أَبًه ٌَمة   َعلَى َولَعَ  َمنْ  أَنَّه  : َعْمر   ".ٌ ْمتَل   أَنَّه   بَهه

صلى  النبً نهً الحدٌث هذا عار  ولد": 3/333فً معالم السنن  الخطابًولال 

   ."لمؤكلة إال   الحٌوان لتل عن هللا علٌه وسلم

ومٌ  فَه وَ : 7/142وتعمبه الشوكانً فً نٌل األوطار فمال  َخصَّ ٌ  ع م  ٌثه  م   .اْلبَابه  لهَحده

 ما ٌخالؾ هذا الحدٌث رضً هللا عنهما ولد ورد عن ابن عباس للت:

َمنْ فً سننه: كتاب الحدود، باب  فمد أخرج أبو داود ٌَمة   أَتَى فٌه  4465رلم /4/159 َبهه

ٌك ا، أَنَّ  ٌ ون َس، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  ، َوأَبَا َشره  َحدَّث وه ْم، َعٌَّا    ْبنَ  بَْكره  َوأَبَا اأْلَْحَو ه

، َعنْ  م  ، أَبهً َعنْ  َعاصه ٌن  ، اْبنه  َعنه  َرزه ٌْسَ ": لَالَ  َعبَّاس   اْلبَِهٌَمةَ  ٌَأْتًِ الَِذي َعلَى لَ

  ."َحد  
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 َولَالَ  ،"اْلَحدَّ  بههه  ٌ ْبلَػَ  َوالَ  ٌ ْجلََد، أَنْ  أََرى": اْلَحَكم   َولَالَ  َعَطاٌء، لَالَ  َوَكَذا :َداُودَ  أَبُو لَالَ 

لَةه  ه وَ ": اْلَحَسن   انًه بهَمْنزه   "الزَّ

ٌث  ": َداُودَ  أَبُو لَالَ  م   َحده ؾ   َعاصه ٌثَ  ٌ َضع ه و َحده و أَبًه ْبنه  َعْمره  "َعْمر 

َمنْ  َجاءَ  َما بَاب  فً سننه: كتاب الحدود،  وأخرجه الترمذي ٌَمةه  َعلَى ٌَمَع   فٌه  4/57 البَهه

ٌَمة   أَتَى َمنْ "من طرٌك الثوري عن عاصم به بلفظ:  ٌْهه  َحدَّ  فَبَل  بَهه   ."َعلَ

نَ  أََصحُّ  َوَهَذا ولال: ٌثه  مه ، الَحده له ْندَ  َهَذا َعلَى َوالَعَمل   األَوَّ ، أَْهله  عه ْلمه  لَْول   َوه وَ  العه

 .َوإهْسَحاقَ  أَْحَمَد،

د ا َسؤَْلت  : 1/236 لال فً العللو َحمَّ ٌثه  َعنْ  م  و َحده و أَبهً ْبنه  َعْمره َمةَ  َعنْ  َعْمر  ْكره , عه

و: فَمَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  و أَبهً ْبن   َعْمر  نْ  ،َصد وقٌ  َعْمر  َمةَ  َعنْ  َرَوى َولَكه ْكره ٌرَ  عه  ،َمنَاكه

ء   فهً ٌَْذك رْ  َولَمْ  ًْ نْ  َش عَ  أَنَّه   َذلهنَ  مه َمةَ  َعنَ  َسمه ْكره ٌن   فَؤَب و: لَه   ل ْلت  . عه عَ  َرزه نه  َسمه  اْبنه  مه

؟ دٌ  لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  ٌَْحٌَى أَبًه َعنْ  َوَرَوى. أَْدَرَكه   لَدْ : فَمَالَ  َعبَّاس  َحمَّ  أَل ول   َوالَ : م 

ٌثه  و بهَحده و أَبهً ْبنه  َعْمره ٌَمة   َعلَى َولَعَ  َمنْ  أَنَّه  : َعْمر   . ٌ ْمتَل   أَنَّه   َبهه

ٌَمة   َعلَى َولَعَ  َمنْ فً الكبرى: كتاب الرجم، باب  وأخرجه النسابً  /6/436 بَهه

 من طرٌك أبً حنٌفة عن عاصم به.  7301رلم

ٌْر   َهَذا ولال: وؾ   َؼ ل   َمْعر   . اْلَمْحف وظ   ه وَ  َواأْلَوَّ

 عند اإلمام أبً داود:رضً هللا عنهما دراسة أثر ابن عباس 

ه  َعبد ْبن أَْحَمدهو  :ٌُونُسَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -1 ه  َعبد بن ٌونس ْبن ّللاَّ ً   لٌس بن ّللاَّ ٌمه  التَّمه

ه  َعْبد أَب و الٌربوعً، ه إهلَى ٌنسب ولد. الكوفً ّللاَّ  سبع سنة مات .حافظ ثمة :َجد ه

 .63/ رلم1/31التمرٌب ٌنظر:  .سنة وتسعٌن أربع ابن وهو ومابتٌن، وعشرٌن

 أبو الكوفة ثم بواسط الماضً الكوفً النخعً هللا عبد بن شرٌنهو  :َشِرٌن   -2

 فاضبل عادال وكان بالكوفة المضاء ولً منذ حفظه تؽٌر كثٌرا ٌخطا صدوق :عبدهللا

 .2737/ رلم1/266التمرٌب ٌنظر:  . ولد توبع.البدع أهل على شدٌدا عابدا

 متمن ثمة :الكوفً األحو  أبو موالهم الحنفً سلٌم ْبن سبلم هو :اأْلَْحَوِص  وأَبَ  -3

 ومابة.  وسبعٌن تسع سنة مات. حدٌث صاحب

  .2702رلم/ 1/261التمرٌب ٌنظر: 

 الحناط الممرىء الكوفً األسدي سالم ابن ومعجمة بتحتانٌة َعٌَّا    ْبنَ  بَْكرِ و أَبَ  -ٗ

 أو سالم أو هللا عبد أو دمحم اسمه ولٌل اسمه أنها واألصح بكنٌته مشهور ونون بمهملة

 ثمة :ألوال عشرة حبٌب أو حماد أو مطرؾ أو خدا  أو مسلم أو رإبة أو شعبة

 ولٌل ومابة، وتسعٌن أربع سنة مات .صحٌح وكتابه ،حفظه ساء كبر لما أنه إال عابد

  .المابة لارب ولد ،سنتٌن أو ،بسنة ذلن لبل

 .7935/ رلم1/624التمرٌب ٌنظر: 

 موالهم األسدي وجٌم بنون النجود أبً ابن وهو بهدلة بن عاصمهو  :َعاِصم   -5

: سؤلت أبً عنه، فمال: كان حنبلأحمد بن لال عبد هللا بن  :الممرىء بكر أبو الكوفً
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رجبل صالحا لاربا للمرآن، وأهل الكوفة ٌختارون لراءته وأنا أختار لراءته، وكان 

 خٌرا ثمة، واألعم  أحفظ منه، وكان شعبة ٌختار األعم  علٌه، فً تثبٌت الحدٌث.

 المراءة فً حجة أوهام له صدوقولال ابن حجر:  هو حسن الحدٌث. ولال الذهبً:

 ومابة. وعشرٌن ثمان سنة مات. الصحٌحٌن فً هوحدٌث

 خبلصة حاله: حسن الحدٌث

، 4063/ رلم2/357والمٌزان ، 3002/ رلم13/473تهذٌب الكمال  ٌنظر:

 .3054/ رلم1/235التمرٌب و

 سنة مات .فاضل ثمة :الكوفً األسدي رزٌن مالن أبو بن مسعودهو  :َرِزٌن   وأَبِ  -6

 ووهم بالبصرة زٌاد ابن هللا عبٌد لتله الذي عبٌد رزٌن أبً ؼٌر وهو وثمانٌن خمس

  .6612/ رلم1/523التمرٌب : ٌنظر .خلطهما من

 117صـ : صحابً جلٌل سبمت ترجمتهَعبَاس   اْبنِ  -7

 الحكم على أثر ابن عباس:

 .، حسن الحدٌثالنجود أبً ابن وهو ،بهدلة بن عاصم حسن ؛ فٌه

مسألة: آراء الفمهاء فً من أتى بهٌمة
(1)

 ؟ 

 على ألوال: اختلؾ أهل العلم فٌما ٌجب على من أتى بهٌمة

 ٌمتل الفاعل والبهٌمة، روي هذا المول عن أبً سلمة بن عبد الرحمن. :المول األول

 .، وبه لال الحسن البصريحده حد الزانً المول الثانً:

 ٌجلد مابة أحصن أو لم ٌحصن، هذا لول الزهري.المول الثالث: 

، رضً هللا عنهما عباسمروي عن ابن  هذا المولوال حد علٌه، رابع: المول ال

 والشعبً.

علٌه التعزٌر، روي ذلن عن عطاء، والنخعً، والحكم، ومالن، خامس: المول ال

 .، وابن حزموالثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي

ً  لال ابن المنذر:  مذهب الشافعً فً هذا الباب؛ ألن الرواٌات لد اختلفت  واشتبه عل

  عنه.

لما روي عن  والراجح من هذه األلوال أنه الحد علٌه، وعلى اإلمام تعزٌره،للت: 

وما استدل به من لال بالمتل فمد استدل  ابن عباس رضً هللا عنهما بإسناد حسن،

خبلفا لمن صححه  بحدٌث "من أتى بهٌمة فالتلوه"، ولد ثبت ضعؾ هذا الحدٌث

 .رحمهما هللا تعالى كالحاكم، والذهبً

لٌه وهو أن ع، فً المول الذي لم ٌبك ؼٌره ثم نظرنالال ابن حزم فً المحلى: 

   .ألنه لد أتى منكرا؛ فوجدناه صحٌحا -التعزٌر فمط 
                                                           

/ 12/397، والمحلييييييييى 239-7/237البيييييييين المنييييييييذر  اإلشييييييييراؾ علييييييييى مييييييييذاهب العلميييييييياءٌنظيييييييير:  (1)

روضيييييييية الندٌيييييييية ال، و423-4/427لئلشييييييييبٌلً  مختصيييييييير خبلفٌييييييييات البٌهمييييييييًو ،2304مسييييييييؤلة رلييييييييم

 .2/275لصدٌك حسن خان  شرح الدرر البهٌة
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 حدٌث أمهات األوالد   -ٕ

ٌَاد فً ترجمة " حجر   ابن   ولال الحافظ   ْحَمن بن زه  اإلفرٌمً": بن أَْنع معبد الرَّ

انًوالمٌر العرب أبو ولال
(1)
 فً عدال التابعٌن أجلة من أنعم ابن كان :

 . راشد بن البهلول ذكرها أحادٌث علٌه أنكروا صلبا لضابه

 إلى ٌرفعها أحادٌث بستة الرحمن عبد جاءنا :ٌمول ،الثوري سمعت لال:

 حدٌث: ٌرفعها العلم أهل من أحدا أسمع لم وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً

 تمت فمد السجدة آخر من رأسه رفع إذا" وحدٌث، "األوالد أمهات"

 أؼد" وحدٌث ،"متعلما أو عالما ٌكن لم فٌمن خٌر ال" وحدٌث ،"صبلته

("ٌمٌم فهو أذن من" وحدٌث ،"ثبلثة العلم" وحدٌث ،"متعلما أو عالما
(2)
 

_____________   

 :والدراسة التخرٌج ۩

ٌْع  فً مصنفه: كتاب الطبلق، باب  الرزاقأخرجه عبد  َهاته  َب  /7/293 اأْلَْواَلده  أ مَّ

ه، َعنه  13233رلم ي  ٌَْمانَ  َعنْ  أَْنعََم، اْبنه  َعنه  الثَّْوره ٌََسار   ْبنه  س لَ
(3)
ْبنه  ل ْلت  : لَالَ    اله

                                                           

دمحم بييييين أحميييييد بييييين تميييييٌم التمٌميييييً المؽربيييييً اإلفرٌميييييً، أبيييييو العيييييرب: ميييييإرخ، : هيييييو بفففففو العفففففربأ (1)

 حافظ للحدٌث، من أهل المٌروان بإفرٌمٌة.

فضيييييابل م، ومناليييييب بنيييييً تميييييٌ، والمحييييين وكبلهميييييا مطبيييييوع، وطبميييييات علمييييياء إفرٌمٌيييييةه: تصيييييانٌفمييييين 

ليييييال الماضيييييً عٌيييييا : ودارت علٌيييييه محنييييية ؼٌييييير ذلييييين مييييين المإلفيييييات. و ، مناليييييب سيييييحنونو، مالييييين

حبسييييه ولٌييييده مييييع ابنييييه، مييييدة بسييييبب بنييييً األؼلييييب. وهييييو أحييييد ميييين خييييرج  -الفيييياطمً  -ميييين الشييييٌعً 

عنيييييه ابييييين ليييييال  .ميييييع مخليييييد بييييين كٌيييييدا "المهدٌييييية"لحيييييرب الفييييياطمٌٌن )بنيييييً عبٌيييييد( وحضييييير حصيييييار 

ل أبيييييو عبيييييد هللا الخيييييراط: كيييييان رجيييييبل  صيييييالحا ، ثمييييية لييييياوميييييإرخ مصييييينؾ جلٌيييييل مشيييييهور.  مييييياكوال:

ييييينن، والرجيييييال، مييييين أبصييييير أهيييييل ولتيييييه بهيييييا، كثٌييييير الكتيييييب، حسييييين التمٌٌيييييد، كيييييرٌم الييييينفس  عالميييييا  بالس 

لك. وتوفً فً ذي المعدة   (.هـ333)سنة ثبلث وثبلثٌن وثبلثمابة والخ 

 كنييييييى واألنسيييييياباإلكمييييييال فييييييً رفييييييع االرتٌيييييياب عيييييين المإتلييييييؾ والمختلييييييؾ فييييييً األسييييييماء والٌنظيييييير: 

 7/671، وتييييييييارٌخ اإلسييييييييبلم 5/324 ترتٌييييييييب المييييييييدارن وتمرٌييييييييب المسييييييييالنو ،7/11البيييييييين ميييييييياكوال 

 .5/309واألعبلم ، 356/ رلم3/71وتذكرة الحفاظ للذهبً  107رلم

  .353/ رلم176-6/175تهذٌب التهذٌب  ((2

التخييييرٌج؛ هكييييذا جيييياء فييييً مصيييينؾ عبييييد الييييرزاق، والصييييواب أنييييه مسييييلم بيييين ٌسييييار كمييييا جيييياء فييييً  (3)

 وألن عبد الرحمن بن زٌاد ٌروي عن مسلم بن ٌسار.

  .5950/ الترجمة 27/555تهذٌب الكمال للمزي 
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َسٌ هبه  َهاته  أَْعتَكَ  أَع َمر  : اْلم  اأْلَْواَلده  أ مَّ
(1)
نْ  اَل،": لَالَ  ؟ ه  َرس ول   أَْعتََمه نَّ  َوَلكه صلى هللا  ّللاَّ

 "علٌه وسلم

 .4254رلم /5/240سنن: كتاب المكاتب فً ال وأخرجه الدارلطنً

ل  فً السنن الكبرى: كتاب عتك أمهات األوالد، باب  والبٌهمً ج  ْلنه  أََمتَه   ٌََطؤ   الرَّ  بهاْلمه

  .10/577 لَه   فَتَلهد  

ٌْنَةَ  ْبن س ْفٌَانمن طرٌك  )الدارلطنً، والبٌهمً( كبلهما ٌَ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  ع  ه  الرَّ  ً ٌمه  اأْلَْفره

 به بنحوه.

دَ  عمبه: ولال البٌهمً ًُّ  تَفَرَّ ٌمه ْفره هه  اإْله ه  إهلَى بهَرْفعه  ً ٌؾٌ  َوه وَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .َضعه

تْكه فً السنن الكبرى: كتاب  وأخرجه البٌهمً َهاته  عه ل   بَاب  ، اأْلَْواَلده  أ مَّ ج   أََمتَه   ٌََطؤ   الرَّ

ْلنه  ْحَمنه  ْبدمن طرٌك جعفر بن عون عن  عَ  21771رلم /10/576 لَه   فَتَلهد   بهاْلمه  الرَّ

ٌَاد   ْبنا ْسلهمه  َعنْ  زه ٌده  َعنْ  ٌََسار   ْبنه  م  َسٌ هبه، ْبنه  َسعه  بِِعتْكِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  أََمرَ ": لَالَ  اْلم 

ٌْنِ  فًِ ٌُبَْعنَ  الَ  أَنْ  َوأََمرَ  ،الثُّلُثِ  فًِ ٌُْجعَْلنَ  َوالَ ، اأْلَْواَلدِ  أَُمَهاتِ     ."الَد

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  :َجْعفَر   لَالَ  ه   اْلَحده ٌْر  يُّ  س ْفٌَان   َوَرَواه  ، َؼ عه  فًه الثَّْوره  َعْبده  َعنْ  اْلَجامه

ْحَمنه  ٌَاده  ْبنه  الرَّ ْسلهمه  َعنْ  أَْنَعمَ  ْبنه  زه ٌدَ  َسؤَْلت  : لَالَ  ٌََسار   ْبنه  م  َسٌ هبه  ْبنَ  َسعه تْكه  َعنْ  اْلم   عه

َهاته  لَ  إهنَّ : ٌَم ول ونَ  النَّاسَ  إهنَّ : فَمَالَ  ؟اأْلَْواَلده  أ مَّ تْكه  أََمرَ  َمنْ  أَوَّ َهاته  بهعه  ع َمر   اأْلَْواَلده  أ مَّ

 ًَ ٌْسَ  ،َعْنه   هللا   َرضه نَّ  ،َكَذلهنَ  َولَ ل  : ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  َوَلكه  فهً ٌ ْجعَْلنَ  َوالَ  ،أَْعتََمه نَّ  َمنْ  أَوَّ

ٌْن   فًه ٌ َبْعنَ  َوالَ  ،ث ل ث    . َد

 دراسة إسناد  اإلمام عبد الرزاق:
ٌد بن سفٌانهو  الثوري: -1 ثَلَّثَة الثَّاء بهفَتْح - الثوري مسروق بن َسعه  آخرَها َوفًه اْلم 

اء ه - الرَّ ٌم بنً من بطنى إهل الن هْسبَة َهذه  . )ع( هللا الكوفً َعبد أبو - تَمه

ه  وَعْبدعبد الرحمن بن زٌاد اإلفرٌمً،  روى عن: ه  وَعْبد خثٌم، ْبن عثمان ْبن ّللاَّ  ْبن ّللاَّ

 ، وؼٌرهم. عطاء

ٌْمان، ْبن الرحٌم عبد عنه:روى و  المبارن ْبن هللا عبدو ،همام ْبن الرزاق وعبد س لَ

 وؼٌرهم. 

ه  َعبد ْبن أحمد لال ً   ّللاَّ ْجله  إبراهٌم، َعنْ  َمْنص ور، َعنْ  سفٌان،: الكوفة إسناد أحسن: العه

ه  َعبد َعنْ  علممة، َعنْ  ٌْنَة، ْبن وسفٌان شعبة، َولَال، ّللاَّ  وٌحٌى النبٌل، عاصم وأبو ع ٌَ

ٌْر   معٌن، ْبنا د   وَؼ  هللا َعبد َولَال، الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر سفٌان: العلماء من واحه

 َعْبد َولَال، سفٌان من أفضل َعنْ  كتبت ما شٌخ، بةاوم ألؾ عن كتبت: المبارن ْبنا

ْحَمنه   َبْكر أبو الحافظ لال، ومالن َعلَى الحفظ فًه سفٌان ٌمدم وهٌب كان: مهدي ْبن الرَّ

 أمانته َعلَى مجمعا الدٌن، أعبلم من اوعلم   المسلمٌن أبمة من ماماإ كان: الخطٌب

                                                           

 .ملكه فً سٌدها من ولدت التً هً :الولد أم (1)

 .10/465المؽنً البن لدامة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
811 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، والزهد والورع والضبط، والمعرفة والحفظ، اإلتمان مع تزكٌته َعنْ  ٌستؽنً بحٌث

 السابعة الطبمة رإوس من حجة مامإ عابد فمٌه حافظ ثمةولال ابن حجر فً التمرٌب: 

 الحافظ العابد الفمٌه ورالمشه ماماإل ، ولال فً تعرٌؾ أهل التمدٌس:دلس ربما وكان

 بالبصرة توفً. تدلٌسه ألل ما :البخاري ولال بالتدلٌس وؼٌره النسابً وصفه الكبٌر

 .بةاوم وستٌن إحدى سنة

 .ثانٌة التً احتمل األبمة تدلٌسهمفً المرتبة الللت: وذكره 

 . مدلس من الثانٌةباتفاق  ثمة ه:خبلصة حال

ٌْبَة أَبً البن والمصنؾ ،6/371 سعد ابن طبماتٌنظر:   وتارٌخ ،15731رلم/ 13 َش

ي   وجامع، 571/ رلم1/190والثمات للعجلً  ،2/211 الدوري برواٌة ٌحٌى ذه  الت هْرمه

 والتعدٌل والجرح ،2/56 للدوالبً والكنى ،3/53 الطبري وتارٌخ ،5/174

 أعبلم وسٌر، 1/244واللباب ، 4716/ رلم10/219وتارٌخ بؽداد  ،1/55،4/222

/ 1/244، والتمرٌب 1/32، وتعرٌؾ أهل التمدٌس 32/ رلم279-7/229 النببلء

 .2445رلم

ن وضم بفتح أوله وسكون النو أنعم ْبنهو عبد الرحمن بن زٌاد  ابن أنعم: -2

ً   خالد أَب و: وٌ مال أٌوب، أَب و ،المهملة ٌم  . )د ت ق( اإلْفره

ْمران الٌحصبً، ؼراب ْبن عمارة روى عن:  عثمان وأبً المعافري، ع َبٌد ْبن وعه

 وؼٌرهم.  ،الطنبذي ٌسار بن مسلم

ٌل :َعنه َرَوى ري، وؼٌرهم. الثو وسفٌان ً،الكوف خنٌس ْبن وبكر عٌا ، ْبن إهْسَماعه

ٌْبَة، أَبً ْبن عثمان ْبن ودمحم خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أَب و لَال ٌن ْبن ٌَْحٌَى َعن َش : َمعه

د زاد .ضعٌؾ َحمَّ  التً الؽرابب حاٌثاأل علٌه أنكر نماإو حدٌثه، وٌكتب: ٌحٌى َعنْ  م 

، َعباس َولَال .بها ٌجا يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره  وهو ضعٌؾ، وهو بؤس، به لٌس: َمعه

 أصحابنا كان: المدٌنً ْبن علً َولَال، الؽسانً مرٌم أَبً ْبن بَْكر أَبًه من إلً أحب

 ْبنا إبراهٌم َولَال، تعرؾ ال بها تفرد أحادٌث، علٌه أصحابنا وأنكر ٌضعفونه،

ود ؼٌر: الجوزجانً ٌعموب  بنا ٌعموب َولَال، خشنا صارما وكان الحدٌث فًه َمْحم 

ٌْبَة  بالمعروؾ األمارٌن من وكان صالح، رجل صدوق، ثمة وهو الحدٌث، ضعٌؾ: َش

، بؤس ال: سفٌان ْبن ٌعموب َولَال .المنكر عن الناهٌن  َعْبد َولَال .ضعؾ حدٌثه وفً بههه

ْحَمنه  ً   َعنه  زرعة وأبا أَبًه َسؤَلت  : حاتم أَبً ْبن الرَّ ٌم ٌَعة وابن اإلْفره  أحب أٌها لَهه

ً   وأشبههما ضعٌفٌن جمٌعا: لاال لٌكما؟إ ٌم ً   بٌن .اإلْفره ٌم ٌَعة وابن اإلْفره  أما كثٌر، لَهه

  ً ٌم  أن فٌحتمل بلده أهل وعن نعرفهم، ال شٌوخ َعنْ  تنكر التً أحادٌثه فإن اإلْفره

ٌد َولَال .ٌكون ال أن وٌحتمل منهم، ٌكون  ألبً ٌعنً للت: البرذعً َعْمرو ْبن َسعه

ً  : لال أنه المطان ٌحٌى عن ٌروى: زرعة ٌم  لً فمال نعرفهم، ال ورجاله ثمة، اإلْفره

ْرَعة أَب و ٌد، ْبن ٌحٌى َعنْ  حدث ولكنه ندري، ال هإالء َعنْ  حدٌثه: ز  ٌد َعنْ  َسعه  ْبن َسعه
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َسٌَّب،  ْبن ٌحٌى ٌمارب: لال عندن؟ محله فكٌؾ: للت. منكر وهو بهٌمة، أتى فٌمن الم 

، ع بٌَد د ْبن صالح َولَال .ونحوه ّللاَّ َحمَّ  رجبل كان ولكن الحدٌث، منكر: البؽدادي م 

؟ بحدٌث ٌحتج: صالح بن ألحمد للت: داود أبو َولَال .صالحا  ً ٌم : للت نعم،: لال اإلْفره

ي   َولَال .نعم: لال الكتاب؟، صحٌح ذه  ٌحٌى ضعفه الحدٌث، هلأ عند ضعٌؾ: الت هْرمه

د ورأٌت وؼٌره، المطان َحمَّ  .الحدٌث ممارب هو: وٌمول أمره، ٌموي إسماعٌل ْبن م 

: خرا  ابن َولَال .بههه  ٌحتج ال: خزٌمة ْبن بَْكر أَب و َولَال .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال

ٌَّا َولَال .مترون  ٌطرٌه، وهب بن هللا َعبد وكان ضعؾ، فٌه: الساجً ٌحٌى ْبن َزَكره

د ْبن أَْحَمد َولَال .فٌه ٌتكلم من على وٌنكر ثمة، هو: ٌمول صالح ْبن أَْحَمد وكان َحمَّ  م 

 أَبهً مجرى عندن ٌجري حًٌ: صالح ْبن ألحمد للت: سعد ْبن رشدٌن ْبن الحجاج ْبن

 من أكبر أنعم ابن: صالح ْبن أَْحَمد لً لال أنعم؟ فابن: للت. نعم: لال الثمة؟ فًه هانا

 عندن فٌه ٌتكلم فمن: صالح ْبن ألحمد فملت. الثمة فًه أنعم بابن ورفع عندي، ًحٌ

 .الثمات من أنعم ابن بممبول، فلٌس أنعم ابن فهً تكلم من: صالح ْبن أَْحَمد فمال جاهل؟

ي َكانَ : حبان اْبن َولَال، به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب: الرازي حاتم أبو َولَال  ٌَْروه

 علً ٌدلس وكان أحادٌثهم، من لٌس ما ثباتاأل عن وٌؤتً الثمات، عن الموضوعات

د َحمَّ ٌد ْبن م   مناكٌر، وله بالحافظ ٌكن لم: البزار َولَال. المصلوب لٌس أَبً ْبن َسعه

ًُّ  َولَال. به ٌحتج ال بحدٌث انفرد وإذا ي   ْبنا َولَال، به ٌحتج ال ضعٌؾ: الدَّاَرل ْطنه : َعده

ه  َعبد عنه الناس وأروى أحادٌث، له  .علٌه ٌتابع ال حدٌثه وعامة الممرئ، ٌزٌد ْبن ّللاَّ

، حفظه فً ضعٌؾ: التمرٌب فً حجر ابن َولَال، ضعفوهولال الذهبً فً الكاشؾ: 

، ومبة وخمسٌن ست َسنَةَ  َماتَ  ولد ذكره فً المرتبة الخامسة من مراتب المدلسٌن.

 لال ابن حجر: ولم ٌصح. .ولٌل جاز المابة

 .ضعفه األكثرون ضعٌؾ خبلصة حاله:

، والتارٌخ الكبٌر للبخاري 5075/ رلم4/421ٌنظر: تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري 

والجرح  ،361/ رلم66والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ ،916/ رلم5/233

، 27إفرٌمٌة ألبً العرب صـ، وطبمات علماء 1111/ رلم5/234والتعدٌل 

/ 5/457،  والكامل فً الضعفاء 536/ رلم2/50والمجروحٌن البن حبان 

، 1/422، واإلرشاد للخلٌلً 2/161، والضعفاء والمتروكون للدارلطنً 1103رلم

، وتهذٌب 3194/ رلم1/627، والكاشؾ 3317/ رلم17/102وتهذٌب الكمال 

/ 1/340، والتمرٌب 55ن صـ، وطبمات المدلس353ٌ/ رلم6/173التهذٌب 

 .3362رلم

ي، ٌسار بن مسلم: هو ٌسار بن مسلم -ٖ ْصره وطنبذة لرٌة  - الطنبذي أَب وع ثَْمان المه

،: وٌ مال ،-من لرى مصر  ً ٌم   .)بخ م د ت ق( األنصار مولً اإلْفره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْر وأبً ،الخطاب ْبن ع َمر ْبن هللا وعبد الخوالنً، وْهب ْبن س ْفٌَان :َعن َرَوى  .ةه َر

 ْبن الرحمن وَعْبد المعافري، ٌزٌد ْبن وشراحٌل السببً، علممة ْبن سهل :َعنه َرَوى

ً   أنعم ْبن زٌاد ٌم  وؼٌرهم.  اإلْفره

 ابن   ذكرهو عرفه.أ ال اإلفرٌمًلال أحمد بن حنبل: مسلم بن ٌسار الذى ٌروى عنه 

بَّان ولال الدارلطنً: ٌعتبر به .الثمات كتاب فً حه
(1)

الذهبً فً السٌر: للٌل  . ولال

ولال وهو فً نفسه صدوق.  ،الحدٌث. ولال فً المٌزان: ال ٌبلػ حدٌثه درجة الصحة

 ولال ابن حجر فً التمرٌب: ممبول.فً الكاشؾ: ثمة. 

 .صدوق خبلصة حاله:

، والثمات البن حبان 370/ رلم3/193، والجرح والتعدٌل 220/ رلم3/127ٌنظر: 

 سإاالت أبً بكر البرلانً لئلمام أبً الحسن الدارلطنًو، 10362/ رلم7/447

، ومٌزان االعتدال 5950/ رلم27/554وتهذٌب الكمال  ،496، رلم135صـ

/ 4/514وسٌر أعبلم النببلء ، 5435/ رلم2/261والكاشؾ ، 3509/ رلم4/107

/ 10/141وتهذٌب التهذٌب ، 4555/ رلم11/136وإكمال تهذٌب الكمال ، 204رلم

 .6653/ رلم1/531، والتمرٌب 730/ رلم12/163، 261رلم

ٌد هوابن المسٌب:  -4 َسٌَّب بن َسعه  بن عابذ بن َعْمروبن  وهب أَبً بن حزن بن الم 

ْمران د أبو المخزومً، المرشً، مخزوم بن عه َحمَّ  .)ع( المدنً م 

، أَبهً مولى ببلل روى عن: ه، َعبد ْبن وجابر َبْكر   . وؼٌرهم مطعم بن وجبٌر ّللاَّ

ي  األ صبٌح بن إدرٌس عنه:روى و  أمٌة، ْبن وإسماعٌل اللٌثً، زٌد ْبن وأسامة ، وده

 . وؼٌرهم

ٌد: ع َمر اْبن لال َسٌَّب ْبن َسعه  أحدا رأٌت ما: لتادة َولَال .المفتٌن أحد - وهللا - هو الم 

ٌد من والحرام بالحبلل أعلم لط َسٌَّب ْبن َسعه د َولَال، الم  َحمَّ : مكحول َعنْ  إسحاق، ْبن م 

َسٌَّب اْبن من أعلم لمٌت فما العلم، طلب فًه كلها ر األ طفت ً  األ َولَال، الم  : وزاعه

ي   سبل ْهره ٌد: َلاال أدركتما؟ من أفمه من: ومكحول الزُّ َسٌَّب ْبن َسعه ٌْمان َولَال، الم   س لَ

ٌد كان: موسى ْبنا َسٌَّب ْبن َسعه  كان: العجلً هللا َعبد ْبن أحمد َولَال .التابعٌن أفمه الم 

 وكان دٌنار، مابة أربع بضاعة لَه   وكانت العطاء، ٌؤخذ ال وكان فمٌها، صالحا رجبل

ْرَعة أبو َولَال .أعور وكان الزٌت، فًه بها ٌتجر  أبو َولَال، مامإ ثمة، لرشً، مدنً: ز 

ٌد من أنبل التابعٌن فًه لٌس: حاتم َسٌَّب، ْبن َسعه ٌْرة أبً فًه أثبتهم وهو الم  ، ولال ه َر

 على اتفموا الثانٌة كبار من الكبار الفمهاء ثباتاأل العلماء أحدالتمرٌب:  ابن حجر فً

                                                           

مٌيييييزان االعتيييييدال فيييييً و، المييييياهرة –الفييييياروق الحدٌثييييية للطباعييييية والنشييييير  هكيييييذا جييييياء فيييييً طبعييييية  (1)

/ 10/141، وتهيييييييييذٌب التهيييييييييذٌب 204/ رليييييييييم4/514، وسيييييييييٌر أعيييييييييبلم النيييييييييببلء 3509/ رليييييييييم4/107

 .261رلم

 . "ال ٌعتبر به"، جاءت 1/65 د. عبدالرحٌم دمحم أحمد المشمريوفً طبعة:  
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الَملهن َعبد ْبن الولٌد خبلفة فً وتسعٌن أربع سنة مات .المراسٌل أصح مرسبلته أن

 .سنة وسبعٌن خمس ابن وهو

 .ومرسبلته أصح المراسٌل: ثمة خبلصة حاله

ٌْبَة أَبً البن والمصنؾ ،5/119و 2/379 سعد ابن طبمات: ٌنظر  /13 َش

 ، وتارٌخ353/ رلم3/191وتارٌخ ٌحٌى برواٌة الدوري  ،15732 ،15731رلم

، 1693/ رلم3/510، وتارٌخ البخاري الكبٌر 16رلم /43صـالدارمً،  ٌحٌى رواٌة

ي   وجامع ،563/ رلم1/133والثمات للعجلً  ذه  والجرح ،2673 حدٌث 5/46 الت هْرمه

/ 1/241 والتمرٌب ،145/ رلم4/34 حجر ابن وتهذٌب ،262/ رلم4/59 والتعدٌل

 .2396رلم

 الحكم على إسناد اإلمام عبد الرزاق:
 .وهو ضعٌؾ ،ضعٌؾ؛ فٌه عبد الرحمن بن زٌاد اإلفرٌمً

بسند  رضً هللا عنه ولد ورد النهً عن بٌع أمهات األوالد مولوفا على عمر للت:

 صحٌح:

تْكه فً الموطؤ: كتاب  أخرجه مالن تْكه  بَاب  ، َواْلَواَلءه  اْلعه َهاته  عه عه  اأْلَْواَلده  أ مَّ  َوَجامه

ه  َعْبده  َعنْ  نَافهع ، َعنْ  َمالهٌن، َحدَّثَنًهلال:  6رلم /2/776 اْلعَتَالَةه  فًه اْلمََضاءه   ع َمَر، ْبنه  ّللاَّ

 ٌََهبَُها َوالَ  ٌَبٌِعَُها الَ  فَِإنَهُ  ،َسٌِِّدَها ِمنْ  َولََدتْ  َوِلٌَدة   أٌََُّما": لَالَ  اْلَخطَّابه، ْبنَ  ع َمرَ  أَنَّ 

ثَُها َوالَ  ًَ  َماتَ  فَِإَذا ،بَِها ٌَْستَْمِتعُ  َوُهوَ  ،ٌَُوّرِ  "ُحَرة   فَِه

تْكه  فً السنن الكبرى: كتاب وأخرجه البٌهمً َهاته  عه ، أ مَّ ل   بَاب    اأْلَْواَلده ج   أََمتَه   ٌََطؤ   الرَّ

ْلنه  د   ْبن ع َمرمن طرٌك مالن، و 21763رلم /10/574 لَه   فَتَلهد   بهاْلمه َحمَّ ٌْد ،م   هللاه  َوع بَ

 عن نافع به. ع َمرَ  ْبنا

من طرٌك  4246رلم /5/236فً السنن الكبرى: كتاب المكاتب  وأخرجه الدارلطنً

 كتاب: الكبرى السنن فً البٌهمًو، 5/237/4249نافع به بنحوه. وفً كتاب المكاتب 

تْكه  َهاته  عه ، أ مَّ ل   بَاب    اأْلَْواَلده ج  ْلنه  أََمتَه   ٌََطؤ   الرَّ كبلهما   10/574/21764 لَه   فَتَلهد   بهاْلمه

 من طرٌك عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر به بنحوه.

 :مسألة

 حكم بٌع أمهات األوالد:

 لوالن:اختلؾ أهل العلم فً هذه المسألة على ألوال كثٌرة أشهرها 

 عدم جواز بٌعهن، وهو لول جمهور الفمهاءالمول األول: 

 ،المال رأس من سٌدها بموت تعتك الولد أم إن): 10/469 المؽنً فً لدامة ابن لال

 للبٌع ٌراد ما وال والولؾ الهبة من الملن ٌنمل بما فٌها التصرؾ وال بٌعها، ٌجوز وال

 عن هذا روي عنها، الملن وٌزول السٌد بموت تعتك ألنها تورث، وال الرهن، وهو

ٌْهه  ،الفمهاء وعامة ،وعابشة ،وعثمان، عمر د َذَهبَ  َوإهلَ  .َداو 

 از بٌعهنجوالمول الثانً: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

علً :عن وروي: 10/469لال ابن لدامة فً المؽنً 
(1)
 الزبٌر وابن ،عباس وابن 

 (... بٌعهن إباحة

عمٌل ابن اختارها أحمد، عن رواٌة حكً المول وهذا
(2)
تٌمٌة وابن ،

(3)
. وؼٌرهما 

 أنه - عنهما هللا رضً - هللا عبد بن جابر بحدٌث المول هذا أصحاب بع  واستدل

 رضً عمر كان فلما بكر، وأبً ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد على األوالد أمهات بعنا: "لال

 ".فانتهٌنا نهانا عنه هللا

الحاكم، وصححه على شرط  ،ماجه وابن الكبرى، فً والنسابً ،دداو أبو رواه

مسلم
(4)
. 

  األحادٌث هذه من شًء فً لٌس): 10/532فً "السنن الكبرى"  ولال البٌهمً

 ولد علٌه، فؤلرهم بذلن علم - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً أن)ٌعنً األحادٌث الدالة على جواز بٌعهن( 

 .(أعلم وهللا النهً، على ٌدل ما روٌنا

فً هذه المسؤلة حٌث عمد فً السنن الكبرى كتابا سماه ولد أطال البٌهمً النفس 

" وعمد تحته عددا من األبواب التً اشتملت على جملة كتاب عتك أمهات األوالد"

ولد روٌنا عن : "10/531، ولال رحمه هللا بعد سٌاله لؤلحادٌث كثٌرة من األحادٌث

نارا وال درهما وال عبدا وال ٌترن دٌ عابشة رضً هللا عنها: " أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص توفً ولم

وأنها عتمت بموته بما تمدم من ، لى أنه لم ٌترن أم إبراهٌم أمةوفً ذلن داللة ع ، أمة

 ."حرمة االستٌبلد

                                                           

ييييييينْ  اْلَمْنيييييييع  : أََحيييييييد ه َما"فيييييييً المسيييييييؤلة ليييييييوالن:  -رضيييييييً هللا عنيييييييه  -لعليييييييً    (1) نَّ  مه هه ٌْعه : َوالثَّيييييييانهً. بَييييييي

 لاله ابن تٌمٌة  .ذَلهنَ  إبَاَحة  

 . 35/126ٌنظر: مجموع الفتاوي 

ن علييييييً بيييييين سييييييلٌمان الحسيييييي ًعييييييبلء الييييييدٌن أبييييييل اإلنصيييييياؾ فييييييً معرفيييييية الييييييراجح ميييييين الخييييييبلؾ (2)

 .19/425المرداوي 

 200االختٌارات الفمهٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة   (3)

 صحٌح: ((4

 3954رلييييييم /6/33  األوالد أمهييييييات َعتْييييييك فييييييًفييييييً سييييييننه: كتيييييياب العتيييييياق، بيييييياب  أخرجييييييه أبييييييو داود

، عييييين حمييييياٌد، حيييييدَّثنا إسيييييماعٌَل، بييييين   موسيييييى حيييييدَّثناليييييال   هللا، عبيييييده  بييييينه  جيييييابره  عييييين عطييييياء عييييين ليييييٌس 

  به.

ْكيييير   بيييياب ،العتييييك كتيييياب: صيييييحٌحه فييييً حبييييان ابيييين وأخرجييييه بَاَحيييييةه  ذه ْلَمييييْرءه  اإْله وَرةه  فهييييً له يييير  يييييعَ  الضَّ ٌْ  أ م ه  بَ

هه  وليييييييال:  2139/ رليييييييم2/22البٌيييييييوع  كتييييييياب: المسيييييييتدرن فيييييييً والحييييييياكم، 4324رليييييييم /9/760 َولَيييييييده

ٌث َهييييييذَا ٌح َحييييييده سييييييلم َشييييييرط َعلَييييييى َصييييييحه . علييييييى شييييييرط مسييييييلم وشيييييياهده صييييييحٌحولييييييال الييييييذهبً:  .م 

  كبلهما من طرٌك حماد بن سلمة به بنحوه.

، وفيييييييً 5021/ رليييييييم5/56وأخرجيييييييه النسيييييييابً فيييييييً الكبيييييييرى: كتييييييياب العتيييييييك، بييييييياب فيييييييً أم الوليييييييد 

/ 2/341، وابييييييييين ماجيييييييييه فيييييييييً سييييييييننه: كتييييييييياب العتيييييييييك، بييييييييياب أمهيييييييييات األوالد 5022/ رلييييييييم5/57

ْكيييير   بيييياب ،العتييييك كتيييياب: صييييحٌحه فييييً حبييييان ابيييينو 2517رلييييم بَاَحييييةه  ذه ْلَمييييْرءه  اإْله وَرةه  فهييييً له يييير  ييييعَ  الضَّ ٌْ  بَ

هه  أ م ه  ، أَب ييييييو أَْخبََرنهييييييً: لَييييييالَ  ثبلثييييييتهم ميييييين طرٌييييييك ابيييييين جييييييرٌج ،4323رلييييييم /9/760 َولَييييييده ييييييره ٌْ بَ  أَنَّييييييه   الزُّ

عَ  ه  َعْبده  ْبنَ  َجابهرَ  َسمه  به بنحوه. ّللاَّ
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ن)ل :9/760فً "البدر المنٌر"  لال ابن الملمنو ٌث فهً َجاءَ  لد كه ٌْهه  أَنه َجابر َحده  َعلَ

ٌَة َعن شٌبَة، أبً بن بكر أَب و فرَوى َعنه ، ونهاهم َذلهن َعلَى اطلع السَّبَلم عَاوه  بن م 

َشام، ٌَى َعن أٌَُّوب، َعن هه  نبٌع ك نَّا": لَالَ  َجابر َعن َسلَمة، أبً َعن كثٌر، أبً بن ٌَْح

َهات ً   - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا َرس ول عهد َعلَى اأْلَْواَلد أ مَّ  أَنه ذكر ثمَّ  "أظهرنَا بٌَن - ملسو هيلع هللا ىلص - َوالنَّبه

ن. بٌعهنَّ  فهً ٌْشتَد عمر َوَكانَ  بٌعهنَّ  َعن زجر ٌؾ، أٌَُّوب: اْلحك عبد لَالَ  لَكه  إهالَّ  َضعه

ٌح ٌَْحٌَى َعن أٌَُّوب كتاب: لَالَ  َحاتهم أَبَا أَن  .(َصحه

ًّ  لَالَ و َهات بٌع أَن َوٌْحتَمل" :اْلخطابِ بَاحا َكانَ  اأْلَْواَلد أ مَّ ْسبَلم أول فًه م   نَهى ثمَّ  اإْله

ٌْهه  َعنه   ا عمر، زَمان إهلَى النَّْهً َذلهن ٌْشتَهر َولم َحٌَاته، آخر السَّبَلم َعلَ  عمر بلػ فَلَمَّ

"َنَهاه م النَّْهً
(1)
. 

، فهو لول عامة الفمهاء بل حكى ز بٌعهنوا، وهو عدم جهو المول األول والراجح

بعضهم اإلجماع علٌه
(2)
. 

  

                                                           

 .4/74 معالم السنن (1)
  .19/435 الخبلؾ من الراجح معرفة فً اإلنصاؾ ((2
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 "َصبَلتُه تََمتْ  فَمَدْ  دةالسُّج آِخرِ  ِمنْ  َرأَْسهُ  َرفَعَ  إَِذا" :حدٌث -ٖ

____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

من  لفظه فً  نههذا الحدٌث مدار إسناده على "عبد الرحمن بن زٌاد"، واختلؾ ع

 :وجهٌن

رواه ابن المبارن، والثوري، وعبد الرحمن بن دمحم المحاربً، والمعنبً  األول: الوجه

نْ  َرأَْسه   َرفَعَ  إهَذا"عنه بلفظ  ره  مه وده  آخه تْ  فَمَدْ  أَْحَدثَ  ث مَّ  السُّج   "َصبَلت ه تَمَّ

َمام   لََضى إهَذارواه زهٌر، وأبو عبد الرحمن الممرئ عنه بلفظ " الثانً: الوجه  اإْله

بَلةَ  تْ  فَمَدْ  ٌَتََكلََّم، أَنْ  لَْبلَ  فَؤَْحَدثَ  َولَعَدَ  الصَّ نْ  َخْلفَه   َكانَ  َوَمنْ  َصبَلت ه ، تَمَّ مَّ بَلةَ  أَتَمَّ  مه   "الصَّ

 تخرٌج الوجه األول:

ْحَمنه  َعْبد"فً مسنده: مسند  أخرجه أبو داود الطٌالسً ه  َعْبده  َعنْ  َرافهعه  ْبنه  الرَّ  ْبنه  ّللاَّ

و ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  2366رلم /4/11 "َعْمر  ، ْبن   ّللاَّ بَاَرنه ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلم   الرَّ

ٌَاده  ْبن  ا ، ْبنه  زه ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  أَْنع م  ه  َعْبده  َعنْ  َرافهع ، ْبنه  الرَّ و، ْبنه  ّللاَّ ًَّ  أَنَّ  َعْمر   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 "َصبَلتُه تََمتْ  فَمَدْ  أَْحَدثَ  ثُمَ  السُُّجودِ  آِخرِ  ِمنْ  َرأَْسهُ  َرفَعَ  إَِذا": لَالَ 

بَلةه  فًه السَّبَلمه  بَاب  فً شرح معانً اآلثار:  الطحاويو نْ  ه وَ  َهلْ  ،الصَّ َها مه وضه  أَوْ  ف ر 

نْ   .1/274 س َننهَها؟ مه

ٌثٌ  َهَذا": لَالَ و 1/442ة": أحادٌث فً المسجد فً "العلل المتناهٌ وابن الجوزي  َحده

حُّ  ال ه  َرس وله  َعنْ  ٌَصه   ".ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ْحَمن َعْبدفً تهذٌب الكمال: ترجمة " والمزي  ثبلثتهم 17/34" التنوخً رافع بن الرَّ

 من طرٌك أبً داود الطٌالسً به. )الطحاوي، وابن الجوزي، والمزي(

له  فًه َجاءَ  َما بَاب  فً سننه: كتاب الصبلة،  وأخرجه الترمذي ج  ث   الرَّ ده  فًه ٌ ْحده  التََّشهُّ

ٌثٌ  َهَذامن طرٌك ابن المبارن به بنحوه، ولال: ) 403رلم /2/261 ٌْسَ  َحده  إهْسنَاد ه   لَ

ه، ي  هه  فًه اْضَطَرب وا َولَدْ  بهالمَوه ْحَمنه  َوَعْبد  ....  ،إهْسنَاده ، ْبن   الرَّ ٌَاد  ، ه وَ  زه ًُّ ٌمه ْفره  َولَدْ  اإْله

ٌثه  أَْهله  َبْع    َضعَّفَه   ْنه مْ  الَحده ٌد   ْبن   ٌَْحٌَى مه ، َسعه  (َحْنَبل   ْبن   َوأَْحَمد   المَطَّان 

َمامه  بَاب  فً مصنفه: كتاب الصبلة،  وأخرجه عبد الرزاق ث   اإْله  َصبَلتههه  فًه ٌ ْحده

 130رلم /13/53الطبرانً فً المعجم الكبٌر  :، ومن طرٌمه3673رلم /2/353

 الثوري به بنحوه.عن 

بَلةه  فًه السَّبَلمه  َباب  : اآلثار معانً شرح فً الطحاويوأخرجه  نْ  ه وَ  َهلْ  الصَّ  مه

َها وضه نْ  أَوْ  ف ر  من طرٌك الثوري عن عبد الرحمن بن  1693رلم /1/274  س َننهَها؟ مه

  زٌاد به بنحوه.

 َحدَّثَنَالال:  2451رلم /6/421فً مسنده: حدٌث عبد هللا بن عمرو   وأخرجه البزار

ٌْب ، أَب و ْحَمنه  َعْبد   أَْخبََرنَا: لَالَ  ك َر د   ْبن   الرَّ َحمَّ ، م  ًُّ به َحاره ه  َعنه  اْلم   ً ٌمه ْفره ْحَمنه  َعْبده  اإْله  الرَّ
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، ْبنه ا ٌَاد  ٌث   َوَهَذاولال:  به بنحوه،  زه ه  َعنه  َرَواه   َنْعلَم   الَ  اْلَحده  ً ه  َعْبد   إهالَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  ْبن   ّللاَّ

و، ْحَمنه  َوَعْبد   َعْمر  ، إهالَّ  َعْنه   َرَوى نَْعلَم   الَ  َرافهع   ْبن   الرَّ ًُّ ٌمه ْفره  بهَحافهظ   ٌَك نْ  َولَمْ  اإْله

، ٌثه ٌم ا لَه   نَْعلَم   َوالَ  لهْلَحده ٌكَ  َهَذا إهالَّ  َطره  .الطَّره

ْبتََدأه  بَاب  فً السنن الكبرى: كتاب الصبلة،  وأخرجه البٌهمً ده  فَْر ه  م   /2/199 التََّشهُّ

، ْبن   أَْحَمد   أنبؤ َعْبَداَن، ْبن   اْلَحَسنه  أَب ولال: أخبرنا  2323رلم ٌْد   َعْبد   ثنا تَْمتَاٌم، ثنا ع َب

، َمْسلََمةَ  اْبنَ  ٌَْعنًه هللاه  ًَّ ْحَمنه  َعْبد   ثنا اْلمَْعنَبه ٌَاده  ْبن   الرَّ ، ْبنه  زه  َعْبد   به بنحوه، ولال: أَْنع م 

ْحَمنه  ٌَاد   ْبن   الرَّ ًُّ  ه وَ  زه ٌمه ْفره ٌَى َضعَّفَه   اإْله ، ٌَْح ْحَمنه  َوَعْبد   اْلمَطَّان  ي  ، ْبن   الرَّ  َوأَْحَمد   َمْهده

، ْبن  ا ٌَى َحْنَبل  ٌَْح ٌن   ْبن   َو ه مْ  َمعه ٌْر  نْ  َوَؼ ةه  مه ، أَبهمَّ ٌثه ٌْهه  اْخت لهؾَ  َولَده  اْلَحده لَلههه  َوه وَ  فهٌهه  َعلَ  بهعه

تَابه  فًه َمْذك ورٌ  بَلؾه  كه  .اْلخه

 تخرٌج الوجه الثانً: 

َمامه  بَاب  فً سننه: كتاب الصبلة،  أخرجه أبو داود ث   اإْله نْ  َرأَْسه   ٌَْرَفع   َما بَْعدَ  ٌ ْحده  مه

ره  ْكعَةه  آخه ٌٌْر، َحدَّثَنَا ٌ ون َس، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا 617رلم /1/167 الرَّ َه  َعْبد   َحدَّثَنَا ز 

ْحَمنه  ٌَاده  ْبن  ا الرَّ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  أَْنع َم، ْبنه  زه ه  َعْبده  َعنْ  َسَواَدةَ، ْبنه  َوَبْكره  َرافهع ، ْبنه  الرَّ  ّللاَّ

و، ْبنه ا ه  َرس ولَ  أَنَّ  َعْمر  َمامُ  لََضى إَِذا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  أَنْ  لَْبلَ  فَأَْحَدثَ  َولَعَدَ  الَصبَلةَ  اإْلِ

  "الَصبَلةَ  أَتَمَ  ِمَمنْ  َخْلَفهُ  َكانَ  َوَمنْ  َصبَلتُهُ، تََمتْ  فَمَدْ  ٌَتََكلََم،

ره  فًه التَّْسلهٌمه  لَْبلَ  أَْحَدثَ  َمنْ  بَاب  فً السنن: كتاب الصبلة،  وأخرجه الدارلطنً  آخه

َمامه  تَْسلهٌمه  لَْبلَ  أَْحَدثَ  أَوْ  َصبَلتههه  تْ  فَمَدْ  اإْله  ، 1423رلم /2/217 َصبَلت ه   تَمَّ

بَلةه  تَْحلهٌله  بَاب  فً السنن الكبرى: كتاب الصبلة،  والبٌهمً  /2/250 بهالتَّْسلهٌمه  الصَّ

 من طرٌك أبً داود به.)الدارلطنً، والبٌهمً(  كبلهما  2970رلم

ٌه فً لفظه وعبد وعبد الرحمن بن زٌاد ٌنفرد به وهو مختلؾ عل" ولال البٌهمً:

الرحمن ال ٌحتج به كان ٌحٌى المطان، وعبد الرحمن بن مهدي ال ٌحدثان عنه 

 ".لضعفه وجرحه أحمد بن حنبل، وٌحٌى بن معٌن وؼٌرهما من الحفاظ

بَلةه  فًه السَّبَلمه  بَاب  : اآلثار معانً شرح فً وأخرجه الطحاوي نْ  ه وَ  َهلْ , الصَّ  مه

َها وضه نْ  أَوْ  ف ر  ٌم   َحدَّثَنَالال:  1/274 س َننهَها؟ مه ، ْبن   إهْبَراهه ْنمهذ  ًُّ  م  ٌْبَةَ  ْبن   َوَعله  ثنا: لَاالَ ، َش

ْحَمنه  َعْبده  أَب و ، الرَّ ئ  ْمره ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  اْلم  ٌَاده  ْبنه  الرَّ ، ْبنه  زه   به بنحوه. أَْنع م 

ٌْر   َمْعنَاه   فََهَذا: َجْعفَر   أَب و لَالَ  ٌثه  َمْعَنى َؼ له  اْلَحده يَ  َولَدْ . اأْلَوَّ وه ٌث   َهَذا ر  ا اْلَحده ٌْض   بهلَْفظ   أَ

ٌْره   .َهَذا َؼ

 دراسة األسانٌد:

 :عند الطٌالسً دراسة إسناد الوجه األول

ه  َعبد هو :اْلُمبَاَرنِ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٔ بَاَرن بن ّللاَّ  اْلَحاء بهفَتْح - الحنظلً واضح بن اْلم 

ْعَجَمة الظَّاء َوفتح النُّون َوس ك ون ه - اَلم آخرَها َوفًه اْلم   من بطن َحْنَظلَة إهلَى الن هْسبَة َهذه

ْحَمنه  َعْبده  أبو موالهم، التمٌمً، ؼطفان ، الرَّ ي   وحفاظ األعبلم األبمة أحد اْلَمْرَوزه

 . )ع( اإلسبلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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. وؼٌرهم سعد ْبن واللٌث ،، وعبد الرحمن بن زٌاد بن أنعمتؽلب ْبن أبان :َعن َرَوى

 السمرلندى، شماس ْبن وإبراهٌم الطالمانً، عٌسى ْبن إسحاق ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم وأبو داود الطٌالسً،

ْحَمنه  عبد لَال  ْبن وحماد أَنَس، ْبن ومالن الثوري، سفٌان: أربعة األبمة: مهدي ْبن الرَّ

بَاَرن وابن زٌد، بَاَرن اْبن زمان فًه ٌكن لم: َحْنَبل ْبن أحمد َولَال. اْلم   للعلم أطلب اْلم 

: مهدي ْبن الرحمن َعْبد َولَال والبصرة،. الشام وإلى مصر وإلى الٌمن إهلَى رحل منه،

 من تمشفا أشد وال الثوري، من للحدٌث أحفظ رأٌت ما: أربعة مثل عٌناي رأت ما

ه  َعبد من لؤلمة أنصح وال أنس، ْبن مالن من أعمل وال شعبة، بَاَرن ْبن ّللاَّ  ولال. اْلم 

ٌن ابن ٌحًٌ ه  َعبد َكانَ : َمعه  صحٌح عالما وَكانَ  ثمة، مستثبتا كٌسا المبارن بن ّللاَّ

ٌث،  فًه ثبت ثمة خراسانً: العجلً َوَلال إمام، ثمة :المدٌنً ْبن َعلهً َولَال اْلَحده

 فً حبان ابن َولَال.  للعلم جامعا وكان الشعر، ٌمول وكان صالح، رجل الحدٌث،

 الدنٌا فً زمانه فً العلم أهل من أحد فً تجتمع لم مجتمعة خصال فٌه كان: الثمات

 فً عصره إمام هو: الحاكم لال التهذٌب فً حجر ابن َولَال. عالما فمٌها كان كلها

 فمٌه ثبت ثمة: التمرٌب فً َولَال. وسخاء وشجاعة وزهدا علما بذلن وأوالهم اآلفاق

 وله ومابة، وثمانٌن إحدى سنة توفى. الخٌر خصال فٌه جمعت مجاهد جواد عالم

 . سنة وستون ثبلث

 .إمام ثبت ثمة :حاله خبلصة

 وعلل ،4731/ رلم4/359 الدوري وتارٌخ ، 520 ،7/372 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وأنساب ،679/ رلم5/212 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،4/ رلم1/40 المدٌنً ابن

 ،657/ رلم337-5/332 التهذٌب وتهذٌب ،1/396 واللباب ،4/251 السمعانً

 .3570/ رلم1/445 التهذٌب وتمرٌب

ٌَادِ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -2 ، سبمت ترجمته لبلعتبار حدٌثه ٌكتب ضعٌؾ :أَْنعُم   ْبنِ  ِز

 .2 :حدٌث رلم

ْحَمن َعْبدهو  :َرافِع   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -3  أَب و: وٌ مال الجهم، أَب و التنوخً، رافع بن الرَّ

ي، الحجر ْصره   .)بخ د ت ق( أفرٌمٌه لاضً المه

 ْبن ؼزٌة: وٌ مال الحارث، ْبن وع ْمبَة العا ، ْبن َعْمرو ْبن ّللاَّ  َعبد :َعن َرَوى

  .الحارث

ٌم ابنه :َعنه َرَوى ْحَمن َعْبد ْبن إهْبَراهه  ْبن الرحمن وعبد سوادة، ْبن وبكر رافع، ْبن الرَّ

ً   أنعم ْبن زٌاد ٌم   وؼٌرهم. ،اإلْفره

 الرواٌة عنه صح إن مؽربً شٌخ: حاتم أَب و َولَال .مناكٌر حدٌثه فًه: البخاري لال

ه  َعنه  العا ، ْبن َعْمرو ْبن ّللاَّ  َعبد َعنْ   ً  آخر من رأسه الرجل رفع إذا: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

بَّان ابن   وذكره .منكر حدٌث فهو .."السجدة  ٌحتج ال: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

، أنعم ْبن زٌاد ْبن الرحمن َعْبد رواٌة من كان إذا بخبره،  ً ٌم  المناكٌر ولع وإنما اإلْفره
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 نماإو المصرٌٌن ثمات من ولال فً "مشاهٌر علماء األمصار": .أجله من حدٌثه فًه

 من ال فرٌمًاإل أنعم بن زٌاد بن الرحمن عبد جهة من رواٌته فً المناكٌر ولعت

ْرَعة أَب و وذكره جهته ولال الذهبً فً ". الضعفاء أسامً" كتاب فًه الرازي ز 

 وهو ،نظر فٌه: البنانً لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال"الكاشؾ": منكر الحدٌث، 

ٌد أَب و َولَال .ضعٌؾ": التمرٌب" فً َولَال. مشهور ؼٌر  وسط فهً توفً: ٌونس ْبن َسعه

ٌْمان خبلفة ، بةاوم عشرة ثبلث سنة: العداس علً ْبن الحسن لال .الملن عبد بن س لَ

 .ولٌل بعدها

 .ضعفه األكثرون ضعٌؾ خبلصة حاله:

 الرازي زرعة ألبً الضعفاءو، 213/ رلم34الضعفاء الصؽٌر للبخاري صـٌنظر: 

حبان ، والثمات البن 1100/ رلم5/232، والجرح والتعدٌل 132/ رلم2/632

، وتهذٌب الكمال 933/ رلم1/195،  ومشاهٌر علماء األمصار 4013/ رلم5/59

-6/163، وتهذٌب التهذٌب 3139/ رلم1/626، والكاشؾ 3311/ رلم17/33

 .3356/ رلم1/340، والتمرٌب 343/ رلم169

و ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  -4 ٌد بن هاشم ْبن وابل بن العا  ْبن َعْمرو ْبن هللا َعبد هو :َعْمر   َسعه

ْحَمنه  َعْبده  أبو: ولهٌلَ  دمحم، أبو المرشً،  سعد بنا  . )ع( عنهما هللا رضً الرَّ

 عوؾ، بن الرحمن وعبد جعشم، بن مالن بن سرالة وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم الخطاب بن وع َمر

د ْبن الماسم: عنهروى و َحمَّ  بن ولزعة مخٌمرة، بن والماسم الصدٌك، بكر أَبً ْبن م 

ابة لَه  . وؼٌرهم ،ٌحٌى ٌث َسْبعمه  بهثَمانهٌَة البخاري َواْنفََردَ  ،عشر َسْبعَة على اتفمَا َحده

نَ  خمس سنة َماتَ . بهعْشرٌن ومسلم ت ٌه   .وستٌن ثََمان سنة َولٌل َوسه

 وأسد ،1613/ رلم3/956 واالستٌعاب ،4/261و 2/373 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 1/203 والخبلصة، 3/233 الؽابة

،  دمحم بن الرحمن وعبدُ  ولد تابع ابَن المبارن على هذا الوجه كل  من: )الثوريُّ

ًُّ  المحاربً،  (والمعنب

سبمت ترجمته حدٌث  ٌد بن مسروق الثوري: ثمةهو سفٌان بن سع الثوري: -1

 .2:رلم

د   ْبن   الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -2 َحمَّ ًُّ  م  به َحاره د   وأَبَ  ،اْلم  َحمَّ  . )ع( م 

ٌد ْبن ّللاَّ  عبد روى عن: ٌد أَبً ْبن َسعه  أنعم ْبن زٌاد بن الرحمن وعبد الممبري، َسعه

،  ً ٌم  ، وؼٌرهم. حرب ْبن السبلم وعبد اإلْفره

د ْبن وأَْحَمد الوكٌعً، ع َمر ْبن أحمد عنه:روى و َحمَّ ٌم ْبن وإسحاق حنبل، ْبن م   إهْبَراهه

 ، وؼٌرهم. الشهٌد ْبن حبٌب ْبنا

ا َكانَ لال ابن سعد:  ٌْخ   بؤس ال كوفً،، ووثمه ٌحٌى، ولال العجلً: اْلؽَلَطه  َكثهٌرَ  ثهمَة   َش

 صدوق ولال أبو حاتم: .بؤس به لٌس: آخر موضع فًه َولَال .ثمة: النََّسابً َولَال ،به
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 عن برواٌته حدٌثه فٌفسد منكرة أحادٌث المجهولٌن عن وٌروى الثمات عن حدث إذا

 ٌدلس، كان: لال أنه عنه حجر ابن ونمل، وذكره ابن حبان فً الثمات. المجهولٌن

: فمال شجاأل حماد ذكر داود أبا سمعت: اآلجري َولَال. معمر عن حدٌثه أحمد أنكر

 شج،األ حماد مثل هو: فمال المحاربً عن داود أبو وسبل الناس، ٌخطا كما ٌخطا

 نعلم ولم( أحمد ابن ٌعنً) هللا َعبد لال: َولَال". الضعفاء" فً العمٌلً وَذَكره

، ثمة: البزار َولَال ٌدلس، كان المحاربً أن وبلؽنا شٌبا، معمر من سمع المحاربً

 المتكلم الثمات الرواةفً " الذهبً َوَلال. ثمة: شاهٌن ابن َولَالولال الدارلطنً: ثمة، 

ولال فً  .المجاهٌل عن المناكٌر ٌروي لكنه ثمة: "ردهم ٌوجب ال بما فٌهم

 لاله ،ٌدلس كان ،به بؤس ال": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال"الكاشؾ": ثمة ٌؽرب. 

ًَ  وذكره ابن حجر فً الطبمة الثالثة من طبمات المدلسٌن. .أحمد ف ه  َسنَةَ  بهاْلك وفَةه  ت و 

ٌنَ  َخْمس   ابَة   َوتهْسعه بَلفَةه  فهً َومه ده  خه َحمَّ ونَ  ْبنه  م   .َهار 

 عن رواٌته من كان بما فٌحتج المجاهٌل، عن وٌروي ٌدلس ثمة، حاله:خبلصة 

 .بالسماع فٌه امصرح   الثمات

، والتارٌخ الكبٌر للبخاري 1/292، وطبمات خلٌفة 6/392ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والكنى واألسماء لمسلم 931/ رلم1/299، وثمات العجلً 1102/ رلم5/347

، والثمات البن حبان 1342/ رلم5/233والتعدٌل ، والجرح 2931/ رلم2/737

 المتكلم الثمات الرواةو ،3949/ رلم17/336، وتهذٌب الكمال 9152/ رلم7/92

، 3305/ رلم1/642والكاشؾ  ،51/ رلم123للذهبً صـ ردهم ٌوجب ال بما فٌهم

، وتمرٌب 30/ رلم40، وطبمات المدلسٌن صـ527/ رلم6/266وتهذٌب التهذٌب 

 .3999/ رلم1/349التهذٌب 

ه  َعبدهو  المعنبً: -3 ً   لعنب ْبن مسلمة ْبن ّللاَّ  َوفتح اْلعٌن َوس ك ون اْلمَاؾ بهفَتْح - اْلمَْعَنبه

َوحَدة بَاء آخرَها َوفهً النُّون ه م   بنً منها لبابل إلى نسبة الحارثً - جده إهلَى الن هْسبَة َهذه

 المدنً، الرحمن َعْبده  أبو ،-الحارث بن حارثة بنً من منهم الخزرج،  من حارثة

 . )خ م د ت س( البصرة نزٌل

، سعد ْبن وإبراهٌم األشهلً، حبٌبة أَبً ْبن إسماعٌل ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى ي  ْهره  الزُّ

  .وؼٌرهم أنس بن ومالن

َد، وأبو ومسلم، البخاري، :َعنه رَوى  . وؼٌرهم َداو 

ه  َعبد ْبن أحمد َولَال. كتبه أََنس اْبن مالن َعلَى لرأ فاضبل، عابدا َكانَ : سعد ابن لَال  ّللاَّ

 ه وَ  ولرأ الموطؤ نصؾ علٌه أَنَس ْبن مالن لرأ صالح، رجل ثمة، بصري،: العجلً

ْرَعة أبو َولَال البالً، النصؾ مالن َعلَى . منه عٌنً فهً أجل أحد عن كتبت ما: ز 

ْحَمنه  َعْبد َولَال ا َولَال. حجة ثمة،: أبٌه َعن َحاتهم أَبً ْبن الرَّ ٌْض  ً  : ألبً للت  : أَ  اْلمَْعنَبه

ً  : لال أوٌس؟ أَبً ْبن إسماعٌل أو الموطؤ فً إلٌن أحب  أخشع أر لم إلً، أحب اْلمَْعنَبه

ٌن ابن عن محرز، ابن َولَال منه،  ثم كتابه، ضاع لو عنه، ٌ سؤل ال مؤمون ثمة: َمعه
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 فً شاهٌن ابن وَذَكره صدق، رجل هو جابزا، كان المثل فً معه سمع ممن أخذه

: لٌحٌى لٌل: لال أحمد، بن هللا َعبد َحدَّثَنَا: لال أحمد، ْبن   مكرم َحدَّثَنَا: َولَال الثمات

ًُّ  َولَال .ثمات كلهم: فمال مالن؟ فً ومعن المعنبً مثل مطرؾ : النََّسابً لال: الدَّاَرل ْطنه

: فمال عنه المدٌنً ابن سبل: الحاكم َولَال. الموطؤ فً ٌوسؾ بن هللا َعبد فوق المعنبً

: الذهبً ولال ثمة، بصري: لانع ابن َولَال. المعنبً على أحد ا الموطؤ رواة من ألدم ال

 وعشرٌن إحدى سنة توفى. عابد ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال األعبلم، أحد

 .بمكة ومابتٌن

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 والتارٌخ ،1957/ رلم1/393، والطبمات لخلٌفة 7/302 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،333/ رلم1/279 للعجلً والثمات ،630/ رلم5/212 الكبٌر

 شاهٌن ابن وثمات ،13335/ رلم3/353 حبان ابن وثمات ،339/ رلم5/131

 ،3571/ رلم16/136، وتهذٌب الكمال 10/203 للسمعانً واألنساب ،673 ترجمة

/ 1/451 والتمرٌب 52/ رلم33-6/31 والتهذٌب ،2935/ رلم1/593 والكاشؾ

 .3620رلم

 دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام أبً داود:

ه  َعبد ْبن أَْحَمدهو : ٌُونُسَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ ه  َعبد بن ٌونس ْبن ّللاَّ ً   لٌس بن ّللاَّ ٌمه  التَّمه

ه  َعْبد أَب و الٌربوعً، ه إهلَى ٌنسب ولد. الكوفً ّللاَّ  . )ع( َجد ه

 وؼٌرهم.  ،ٌنسفٌانالو الجعفً، معاوٌة ْبن زهٌر روى عن:

 وؼٌرهم.  داود، وأَب و ومسلم، البخاري، عنه:روى و

 .سنة صاحب ثمة: العجلً َولَال. وجماعة سنة صاحب صدولا ثمة كان: سعد ابن لَال

  ووثمه. فدٌن أَبً ابن من أنبل هو: داود أبو َولَال. ثبتا مؤمونا ثمة كان: لانع ابن َولَال

 لالو ،فً الثمات البستً حبان ابنوذكره  .والذهبً عساكر، ابن الماسم وأبو الخلٌلً،

 نكتب أن ترى عمن رجل لَه   َولَال حنبل، ْبن أَْحَمد سمعت: المطان زٌاد ْبن الفضل

 ثمة َكانَ : َحاتهم أَب و َولَال .اإلسبلم شٌخ فإنه ٌونس، ْبن أَْحَمد إهلَى اخرج: فَمَالَ  الحدٌث؟

 أربع ابن وهو ومابتٌن، وعشرٌن سبع سنة مات. حافظ ثمة ولال ابن حجر: .امتمن  

 .سنة وتسعٌن

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

/ 2/5، والتارٌخ الكبٌر للبخاري 1333/ رلم1/295ٌنظر: الطبمات لخلٌفة بن خٌاط 

 داود أبا اآلجري عبٌد أبً سإاالت، و7/ رلم1/43، والثمات للعجلً 1502رلم

/ 2/57، والجرح والتعدٌل 113/ رلم150صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً

 الحدٌث علماء معرفة فً اإلرشاد، و12042/ رلم3/9، والثمات البن حبان 79رلم

، 53/ رلم1/193، والكاشؾ 64/ رلم1/375وتهذٌب الكمال  ،2/565 لخلٌلًل
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/ 1/34 لعرالًل االعتدال مٌزان ذٌل، و151رلم/ 10/457وسٌر أعبلم النببلء 

  .63/ رلم1/31 التمرٌب، و37/ رلم51 -1/50وتهذٌب التهذٌب  ،96رلم

ٌْر   -ٕ  خٌثمة أبو خٌثمة، بن زهٌر بن الرحٌل بن حدٌج بن معاوٌة بن زهٌرهو  :ُزَه

 . )ع( الكوفى الجعفى

 زٌاد بن الرحمن عبد، ولٌلى أبى بن الرحمن عبد بن عٌسى بن هللا عبد روى عن:

 ، وؼٌرهم. رفٌع بن العزٌز عبد، واألفرٌمً أنعم بنا

 بن أحمد، وٌونس بن هللا عبد بن أحمد، والحرانى شعٌب أبى بن أحمد عنه:روى و

 ، وؼٌرهم. الحرانى والد بن الملن عبد

ٌْنَة اْبن لال  كان: حنبل ْبن أحمد َولَال. مثله بالكوفة فما معاوٌة ْبن بزهٌر علٌن: ع ٌَ

 حدٌثه وفً بخ، بخ ثبت المشاٌخ عن روى فٌما زهٌر: أحمد ولال الصدق، معادن من

 ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبو َولَال بؤخرة، منه سمع لٌن، إسحاق أبً َعن

ٌن ْرَعة أبو َولَال ثمة،: َمعه  أبو َولَال ، االختبلط بعد إسحاق أبً من سمع أنه إال ثمة: ز 

: له لٌل. إسحاق أبً حدٌث فً إال شًء كل فً إسرابٌل من إلٌنا أحب زهٌر: حاتم

 أنٌسة، أَبً ْبن زٌد بحدٌث حدٌثه أشبه وما زابدة من أتمن زهٌر: لال وزهٌر؟ فزابدة

 بطشت، بؤٌهما أبال لم كتابٌهما من حدثا إذا ٌوازٌان وهما عوانة، أبً من أحفظ وهو

 سماعه تؤخر سنة، صاحب متمن ثمة وزهٌر إلً، أحب فزهٌر حفظهما من حدثا وإذا

 وذكره الواسطً، وخالد الحمٌد، عبد بن جرٌر من إلً أحب وزهٌر إسحاق أبً من

 أٌََّام فًه ٌَم ول ونَ  اْلعَراق أهل َوَكانَ  متمنا َحافهظ ا َوَكانَ : ولال الثمات فً حبان ابن

ٌْر فَفهً الثَّْوري   َماتَ  إذا الثَّْوري   َه  من َؼٌره على اإلتمان فهً ٌمدمونه َوَكان وا ،خلؾ ز 

لال و ،: ثمة ثبتالنسابًلال و ،ثمة ثبتا مؤمونا كثٌر الحدٌث :سعد ابنلال و ألرانه،

 فً حجر ابن ولال والذهبً، شاهٌن، ابنوثمه البزار، وو ،: ثمة مؤمونالعجلً

 سنة: ولٌل اثنتٌن، سنة مات. بآخرة إسحاق أبً عن سماعه أن إال ثبت ثمة: التمرٌب

  .ومابة وسبعٌن أربع أو ثبلث

 االختبلط بعد منه سمع فمد إسحاق أبى عن حدٌثه فً إالباتفاق  ثمة :حاله خبلصة

 .كما لال ابن حجر

 ،1943/ رلم3/400 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،6/376 سعد ابن طبمات: ٌنظر

، والثمات 1419/ رلم3/427والتارٌخ الكبٌر للبخاري  ،242 ،192/ 1 أحمد وعلل

 له والمراسٌل ،2647/ رلم3/533 والتعدٌل والجرح، 465/ رلم1/166للعجلً 

 ،1/19،61 الدارلطنً وعلل ،3003/ رلم6/337 حبان البن والثمات ،60-61

 حجر ابن وتهذٌب، 1663/ رلم1/403والكاشؾ  ،1/60 شاهٌن ابن وثمات

 .2051/ رلم1/213 والتمرٌب ،643/ رلم3/351

ٌَادِ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -3 ، سبمت ترجمته لبلعتبار حدٌثه ٌكتب ضعٌؾ :أَْنعُمَ  ْبنِ  ِز

 .2حدٌث رلم
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  ضعٌؾ سبمت ترجمته فً الوجه األول. :َرافِع   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -4

ي الجذامً ثمامة بن سوادة بن بكر: هو َسَواَدةَ  ْبنِ  بَْكرِ  -5 ْصره   .(4)خت م  المه

ه  روى عن:  ْبن الرحمن وعبد ،ممرٌ أَبً ْبن هللا وعبد العا ، ْبن َعْمرو ْبن َعْبدّللاَّ

ٌْرة، أبً صاحب أوس،  وؼٌرهم.  ه َر

ه  َعْبد عنه:روى و ٌعَة ْبن ّللاَّ ، أنعم ْبن زٌاد ْبن الرحمن وعبد الحضرمً، لَهه  ً ٌم  اإلْفره

 وؼٌرهم.  زحر، ْبن ّللاَّ  وع َبٌد

وثمه ، و: ثمةالنسابًلال ، و: ثمةابن معٌنلال ، و: وكان ثمة إن شاء هللاابن سعدلال 

ولال  ،الذهبً، وابن حجر. ولال أبو حاتم: ال بؤس به، وذكره ابن حبان فً الثمات

َهذ ب شرح فًهلال النووي  .مفتٌا فمٌها كانالمزي:  هللا بن لم ٌسمع من عبد :اْلم 

ٌَته اْلعَا ه  بن َعْمرو بن هللا عبد َعن روىأبو زرعة العرالً:  ، ولالعمرو َوا  َعنه   ره

د أبً سنَن فًه ي  ، َداو  ذه ابَة َوعْشرٌن ثََمان سنة َماتَ . َوالت هْرمه  .َومه

 .  ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والجرح 1/73، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً 7/514ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والمجموع  ،6910/ رلم4/76، والثمات البن حبان 1504/ رلم2/336والتعدٌل 

/ 1/274، والكاشؾ 746/ رلم4/214وتهذٌب الكمال ، 3/463 شرح المهذب

 رواة ذكر فً التحصٌل تحفة، و791/ رلم1/51، وإكمال تهذٌب الكمال 627رلم

، 333/ رلم434-1/433، وتهذٌب التهذٌب 1/39ألبً زرعة العرالً  المراسٌل

  .742/ رلم1/126والتمرٌب 

و ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  -6  . األول الوجه فً ترجمته، سبمت صحابً جلٌل :َعْمر 

ا على هذا الوجه أبو عبد الرحمن الممرئ:  وتابع زهٌر 

ه  َعبدهو : الممرئ الرحمن عبد أبو - ْحَمنه  َعْبده  أبو العدوي، المرشً، ٌزٌد بن ّللاَّ  الرَّ

ئ ْمره   .)ع( المصٌر اْلم 

ْحَمنه  وَعْبد عون، ْبن هللا وَعْبد ،الضبعً أسماء ْبن جوٌرٌة :َعن َرَوى  ْبن زٌاد ْبن الرَّ

ً   أنعم ٌم  وؼٌرهم.  اإلْفره

ي   عنه:روى و ٌم ،اْلب َخاره ٌم الصنعانً، الباهلً المنذر بن هللا َعبد ْبن وإهْبَراهه  وإهْبَراهه

 ؼٌرهم. و الحزامً، المنذر ْبنا

وثمه ابن سعد، وابن معٌن، والنسابً، وأبو ٌعلى الخلٌلً، والذهبً، وابن حجر، ولال 

 .ومابتٌن عشرة ثبلث سنة مات .صدوق: حاتم أَب و

 ثمة. خبلصة حاله:

، 745/ رلم5/223، والتارٌخ الكبٌر 7/520، 5/501ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، وتمرٌب 3064رلم/ 1/609، والكاشؾ 3666/ رلم16/323وتهذٌب الكمال 

 .3715/ رلم1/330التهذٌب 

 :الخبلؾ فً النظر
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 بن الرحمن وعبد ،، وهو ثمةوالثوري ،، وهو ثمةالمبارن ابنرواه )الوجه األول: 

 عن، وهو ثمة، أربعتهم والمعنبً ،وهو ثمة مدلس، ولم ٌصرح بالسماع المحاربً دمحم

  عبد الرحمن بن زٌاد اإلفرٌمً(.

كبلهما  ، وهو ثمة،الممرئ الرحمن عبد وأبو ،، وهو ثمةزهٌر) رواه: الثانً الوجهو

 عن عبد الرحمن بن زٌاد(.

 تََمتْ  فَمَدْ  أَْحَدثَ  ثُمَ  السُُّجودِ  آِخرِ  ِمنْ  َرأَْسهُ  َرفَعَ  إَِذا"إذا ٌترجح الوجه األول بلفظ 

 بمرٌنة األكثرٌة. "َصبَلتُه

 من وجهه الراجح: اإلسنادالحكم على 

 .وهو ضعٌؾ نعمأ بن زٌاد بن الرحمن عبدضعٌؾ ؛  فٌه 

 ".الموي بذان لٌس إسناده حدٌث هذا: "2/261فً السنن   الترمذي لال

 : "ال ٌصح، تفرد به ابن زٌاد، وال ٌحتج به".2/199فً السنن  لال البٌهمًو

 بع  فً الناس تكلم ولد ضعٌؾ، الحدٌث هذا" :1/175 "المعالم" فً الخطابً ولال

 من أحدا   أعلم وال والتسلٌم، التشهد إٌجاب فٌها التً األحادٌث عارضته ولد نملته،

  ".بظاهره لال الفمهاء

 : منكر.1100رلم ترجمة /5/232كما فً الجرح والتعدٌل  ولال أبو حاتم

  .الحفاظ باتفاق ضعٌؾ حدٌث: 3/436فً المجموع شرح المهذب  النووي ولال

 .رواه أبو داود والترمذي وهذا من مناكٌره: 4/276فً المٌزان  ولال الذهبً

لال حرب: ذكرت هذا الحدٌث ألحمد، فرده، ولم : )7/379فً الفتح  ولال ابن رجب

  ٌصححه.

"التسلٌم تحلٌلها"ال ٌبلػ الموة أن ٌدفع أحادٌث: : هذا الحدٌث ولال الجوزجانً
(1)
). 

  .الحفاظ ضعفه: 2/467فً الفتح  الحافظ لالو

 الحكم على األحادٌث بمجموع طرله وشواهده:

 .ضعٌؾ

 وبعد التشهد حكم من أحدث لبل السبلم مسألة:

 لوالن: فً هذه المسؤلة للعلماء

                                                           

، وفييييييً 61رلييييييم /1/16 فيييييير  الوضييييييوء ، بييييييابالطهييييييارة أخرجييييييه أبييييييو داود فييييييً السيييييينن: كتيييييياب (1)

، 613رليييييم /1/167 إلميييييام ٌحيييييدث بعيييييد ميييييا ٌرفيييييع رأسيييييه مييييين آخييييير الركعييييية، بييييياب االصيييييبلة كتييييياب

بيييييياب مييييييا جيييييياء أن مفتيييييياح  ،أبييييييواب الطهييييييارة عيييييين رسييييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والترمييييييذي فييييييً السيييييينن: كتيييييياب

سيييييفٌان، عييييين عبيييييد هللا بييييين دمحم بييييين عمٌيييييل، عييييين  مييييين طرٌيييييككبلهميييييا  3/ رليييييم1/3 الصيييييبلة الطهيييييور

 به مرفوعا. دمحم ابن الحنفٌة، عن علً،

فيييييً هيييييذا البييييياب وأحسييييين. وعبيييييد هللا بييييين دمحم بييييين عمٌيييييل هيييييذا الحيييييدٌث أصيييييح شيييييًء وليييييال الترميييييذي:  

هييييو صييييدوق، ولييييد تكلييييم فٌييييه بعيييي  أهييييل العلييييم ميييين لبييييل حفظييييه. وسييييمعت دمحم بيييين إسييييماعٌل، ٌمييييول: 

كيييييان أحميييييد بييييين حنبيييييل، وإسيييييحاق بييييين إبيييييراهٌم، والحمٌيييييدي، ٌحتجيييييون بحيييييدٌث عبيييييد هللا بييييين دمحم بييييين 

 .وأبً سعٌد وفً الباب عن جابر، عمٌل، لال دمحم: وهو ممارب الحدٌث.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

؛ ألن بطلت صبلته) المالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة( لول جمهور أهل العلم  األول:

التسلٌم ركن من أركان الصبلة
(1)

 .  

ذهب الحنفٌة إلى أن الصبلة صحٌحة، وعندهم أن السبلم واجب ٌجبر بسجود  الثانً:

السهو
(2)
. 

 رأي  الجمهور لضعؾ األدلة التً استدل بها األحناؾ.  والصواب

  

                                                           
، والرو  1/143، والكافً فً فمه اٌن حنبل 1/151، والمهذب فً فمه الشافعً 1/190الفواكه الدوانً ((1

 . 94المربع شرح زاد المستمنع صـ
 .1/194، وبدابع الصنابع 1/126المبسوط  ((2
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْرَ  ال"  حدٌث -ٗ ا، ٌَُكنْ  لَمْ  فٌَِمنْ  َخ ا أَوْ  َعاِلم   "ُمتَعَلِّم 

___________ 

  : والدراسة التخرٌج ۩
 فٌما بٌن ٌدي من مصادر. لم أجد له إسنادا

ضمن األحادٌث التً  المٌروانً فً "طبمات علماء إفرٌمٌة" العرب أبووالحدٌث ذكره 

ْحَمنه  َعْبد  أنكرت على عبد الرحمن بن زٌاد اإلفرٌمً فمال: ) ٌَاده  ْبن   الرَّ  أَْنع م   ْبنه  زه

، يُّ عَ  اْلَمعَافهره نْ  َسمه لَّةه  مه ٌَن، جه ًَ  لَدْ  َوَكانَ  التَّابهعه ٌمهٌَّةَ، لََضاءَ  َوله ْلب ا َعْدال، َوَكانَ  إهْفره  فهً ص 

، وا لََضابههه ٌْهه  َوأَْنَكر  ٌَث، َعلَ د   ْبن   اْلب ْهل ول   َذَكَرَها أََحاده  .َراشه

ْعت  : لَالَ  ، س ْفٌَانَ  َسمه يَّ ْحَمنه  َعْبد   َجاَءنَا: ٌَم ول   الثَّْوره ٌَاد   ْبن   الرَّ ًُّ  زه ٌمه ْفره تَّةه  اإله ٌثَ  بهسه  أََحاده

ه، إهلَى ٌَْرفَع َها  ً ٌث   ٌَْرفَع َها، أََحد ا أَْسَمعْ  لَمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه َهاته » َحده ٌث   ،«األَْوالده  أ مَّ  َوَحده

ه »  ً َدابه ٌنَ  «الصُّ ، لَْبلَ  أَذَّنَ  حه ، فَمَالَ  ٌ مهٌَم، أَنْ  بهبللٌ  فَؤََرادَ  بهبلل  ًُّ ٌْهه  النَّبه  نَّ إه : »السَّبلم   َعَل

َداءَ  أََخا ٌث   ،«ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َوَمنْ  أَذََّن، لَدْ  ص  ل   َرفَعَ  إهَذا» َوَحده ج  نْ  َرأَْسه   الرَّ ره  مه  آخه

تْ  فَمَدْ  َجالهس ا، َواْستََوى َسْجَدة   ٌث   ،«أَْحَدثَ  َوإهنْ  َصبلت ه   تَمَّ ، لَالَ  َوَحده ًُّ ٌْهه  النَّبه : السَّبلم   َعلَ

ٌْرَ  ال» ا، ٌَُكنْ  لَمْ  فٌَِمنْ  َخ ا أَوْ  َعاِلم  ٌث   ،«ُمتَعَلِّم  ، لَالَ  َوَحده ًُّ ٌْهه  النَّبه  اْؼد  : »السَّبلم   َعلَ

ا ا أَوْ  َعالهم  تَعَل هم  ه، َوَلْول   ،«فَتَْهلهنَ  الثَّالهثَ  تَك نه  َوال م   ً ٌْهه  النَّبه ْلم  : " السَّبلم   َعلَ  َوَما ثبَلثَةٌ، اْلعه

َوى ْحَكَمةٌ، آٌَةٌ : فَْضلٌ  َذلهنَ  سه ٌَضةٌ  أَوْ  لَابهَمةٌ، س نَّةٌ  أَوْ  م  لَةٌ  فَره  .َعاده

هه : اْلعََربه  أَب و لَالَ  َها لَمْ  الَّتًه اْلؽََرابهبه  فَلهَهذه ه   ٌَْروه ٌْر  ٌن   اْبن   َضعَّؾَ  َؼ ٌثَه   َمعه (َحده
(1)
. 

 

  

                                                           

 27ٌنظر: طبمات علماء إفرٌمٌة صـ (1)



     
 

   

  
811 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ا اْؼدُ " حدٌث -5 ا أَوْ  َعاِلم   "ُمتَعَلِّم 

____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 .لم أجده من طرٌك عبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم اإلفرٌمً

 وجهٌن: منعلى عبٌد بن جناد، واختلؾ عنه إسناده وهذا الحدٌث مداره 

ان بن أحمد م، ودمحم بن الحسٌن األنماطً، وبنرواه )دمحم بن عبد الرحٌ الوجه األول:

تهم عن الواحد بن عبود( خمس، وأحمد بن عبد المطان، وأحمد بن ٌحٌى الحلوانً

عبٌد بن جنٌد عن عطاء بن مسلم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبً بكرة عن 

 أبٌه مرفوعا

دمحم بن أحمد بن جعفر، ودمحم ، وَمْنص ور   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبن   اْلَحَسن  رواه ) الوجه الثانً:

 خالد عن عن مسعر مسلم بن عطاء عن جنٌد بن عبٌدبن الحسٌن األنماطً( عن ا

. بزٌادة مسعر بٌن عطاء، مرفوعا أبٌه عن بكرة أبً بن الرحمن عبد عن الحذاء

 وخالد الحذاء.

 تخرٌج الوجه األول: 

 َحدَّثَنَالال:  3626رلم /9/94فً مسنده: باب حدٌث أبً بكرة  أخرجه البزار -أ

د   َحمَّ ، َعْبده  ْبن   م  ٌمه حه ٌْد   نَا: لَالَ  الرَّ ، ْبن   ع َب ، ْبن   َعَطاء   نَا: لَالَ  جناد  ْسلهم   َخالهد   َعنْ  م 

، ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  اْلَحذَّاءه ه   َعنْ  َبْكَرةَ، أَبهً ْبنه  الرَّ ًَ  أَبٌه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه  ّللاَّ

ا اْؼدُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ا أَوْ  َعاِلم   َهَذالال: َو «فَتَْهلَنَ  اْلَخاِمسَ  تَُكنِ  َوالَ  ُمِحبًّا أَوْ  ُمْستَِمع ا أَوْ  ُمتََعلِّم 

ٌث   ه   اَل  اْلَحده ه  َرس وله  َعنْ  ٌ ْرَوى َنْعلَم  نْ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ نَ  َوْجه   مه وهه  مه نْ  إهالَّ  اْلوج  ، َهَذا مه  َعنْ  اْلَوْجهه

ْسلهم   ْبنه  َوَعَطاءه  َبْكَرةَ  أَبًه ٌْسَ  م  ٌْهه  ٌ تَابهعْ  َولَمْ  بَؤْسٌ  بههه  لَ  .َعلَ

:  لال 5171رلم /5/231" دمحم" اسمه من باب: األوسط فً الطبرانً وأخرجه -ب

د   َحدَّثَنَا َحمَّ ٌْنه  ْبن   م  َس ًُّ  اْلح  ٌْد   نَا: لَالَ  اأْلَْنَماطه ًُّ  َجنَّاد   ْبن   ع َب  .بلفظه به اْلَحلَبه

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ : "ولال ، ْبن   َعَطاء   إهالَّ  اْلَحذَّاءه  َخالهد   َعنْ  اْلَحده ْسلهم  دَ  م  ٌْد  : بههه  تَفَرَّ  ْبن   ع َب

  ".َجنَّاد  

د   بَْكر   أَب و َحدَّثَنَالال:  7/236: الحلٌة فً أبو نعٌموأخرجه  -جـ َحمَّ ٌْد   ْبن   م  َم  ن  نابَ  ثنا ح 

، أَْحَمدَ  ْبن  ا ٌْد   ثنا اْلمَطَّان    به. َخالهد   ْبن   ع بَ

تََعل هم   اْلعَالهم  : »ملسو هيلع هللا ىلص لَْولههه  بَاب  : وفضله العلم بٌان جامع فً البر عبد وابن ٌَكانه  َواْلم   «َشره

 .بلفظه به جناد ٌن عبٌدان بن أحمد عن بن طرٌك من 151رلم /1/147

ْلمه  فَْضله  فًه َفْصلٌ باب : اإلٌمان شعب فً البٌهمً وأخرجه -د هه  َوَشَرؾه  اْلعه ْمَداره   مه

ً    أَبًه ْبن   اْلَحَسنه  أَب و أَْخَبَرنَا 1531رلم /3/229 ٌَاد   ْبن   َسْهله  أَب و أخبرنا السَّمَّاء، َعله  زه

، ٌَى ْبنه  أَْحَمدَ  حدثنا اْلمَطَّان  ه، ٌَْح  ً ْلَوانه ٌْد   حدثنا اْلح  ، ْبن   ع َب نَاد   به. ج 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ابنمن طرٌك  2172رلم /3/105رؼٌب والترهٌب فً الت وأخرجه لوام السنة -هـ

 بن عطاء عن جناد، بن عبٌد ثنا عبود، بن الواحد عبد بن أحمد حدثنا عاصم، أبً

 لال: لال -عنه هللا رضً- أبٌه عن بكرة أبً بن الرحمن عبد عن خالد عن مسلم

 . (ألهله محبا   أو مستمعا   أو متعلما   أو عالما   اؼد) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 الثانً:تخرٌج الوجه 

له  بٌََانه  بَاب  فً شرح مشكل اآلثار:  أخرجه الطحاوي -أ ْشكه يَ  َما م  وه  هللاه  َرس وله  َعنْ  ر 

نْ  ملسو هيلع هللا ىلص ا، اْؼد  : "لَْولههه  مه ا، أَوْ  َعالهم  تَعَل هم  بًّا، أَوْ  م  حه ع ا، أَوْ  م  ْستَمه َس، تَك نه  َواَل  م   ،" فَتَْهلهنَ  اْلَخامه

يَ  َوَما وه ا َمْسع ود   اْبنه  َعنه  ر  مَّ نْ  َذلهنَ  فًه ٌَد لُّ  مه عَة   تَْؽد   َوالَ : " لَْولههه  مه ٌْنَ  فهٌَما إهمَّ  " َذلهنَ  بَ

، َمْنص ور   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَالال:  6116رلم /15/406 ًُّ د   اْلبَالهسه َحمَّ  ْبن   َوم 

، َجْعفَر   ْبنه  أَْحَمدَ  ًُّ ٌعه ٌْد   َحدَّثَنَا اْلَوكه نَاد   ْبن   ع َب ، جه ًُّ ْسلهم   ْبن   َعَطاء   َحدَّثَنَا اْلَحلَبه ، م   اْلَخفَّاؾ 

ْسَعر   َحدَّثَنَا ، ْبن   مه َدام  ، َخالهد   َعنْ  كه ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  اْلَحذَّاءه ، َعنْ  َبْكَرةَ، أَبهً ْبنه  الرَّ هه  َعنه  أَبٌه

ه   ً ا اْؼدُ " : لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ا، أَوْ  َعاِلم   اْلَخاِمَس، تَُكنِ  َوالَ  ُمْستَِمع ا، أَوْ  ُمِحبًّا، أَوْ  ُمتَعَلِّم 

 " فَتَْهِلنَ 

د   لَنَا لَالَ  َحمَّ ، فًه أَْحَمدَ  ْبن   م  ٌثههه ْسعَر   لَالَ : َعَطاءٌ  لَالَ  َحده َدام   ْبن   مه هه : كه َسةٌ  َهذه  َزاد نَا َخامه

ٌنَا، فًه تَك نْ  لَمْ  هللا   ٌْده ٌنَا فًه َكانَ  إهنََّما أَ ٌْده ا اْؼد  : " أَ ا، أَوْ  َعالهم  تَعَل هم  ع ا، أَوْ  م  ْستَمه  تَك نه  َواَل  م 

ابهعَ  ٌْلٌ : َعَطاء   ٌَا ،" فَتَْهلهنَ  الرَّ هه  ٌَك نْ  لَمْ  لهَمنْ  َو َدةٌ  فٌه نْ  َواحه هه  مه  به بنحوه.. َهذه

دمحم عن  736رلم /2/63اسمه دمحم" ن فً المعجم الصؽٌر: "م وأخرجه الطبرانً -ب

هه  لَمْ ولال:  .به عن عبٌد بن الحسٌن األنماطًا هه  َولَمْ  َعَطاءٌ  إهالَّ  َخالهد   َعنْ  ٌَْروه ا ٌَْروه ٌْض   أَ

ْسعَر   َعنْ  دَ  َعَطاءٌ  إهالَّ  مه ٌْد   بههه  تََفرَّ  .د  جنا ْبن   ع َب

 دراسة األسانٌد:

  البزار:اإلمام الوجه األول عند دراسة إسناد  -أ

دهو : الَرِحٌمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ َحمَّ ٌمه  َعبد بن م  حه  ،يالعدو المرشً زهٌر أَبً بن الرَّ

، صاحب السابريبصاعمة المعروؾ البؽدادي البزاز ٌحٌى أبو
(1)
 بن ع َمرآل  مولى ،

  .)خ د ت س( الخطاب

م أبً روى عن:  بن الوهاب وعبد الختلً، موسى ْبن وعباد مخلد، ْبن الضحان َعاصه

 وؼٌرهم.  الخفاؾ، َعَطاء

، داود، وأبو البخاري، :َعنه َرَوى ي  ذه  وؼٌرهم.  والنََّسابً، والت هْرمه

 بن نصر َولَال. صاعد ابن، و والنََّسابً حنبل، ْبن أَْحَمدلال أبو حاتم: صدوق، ووثمه 

 أَب و اْلَحافهظ   َولَال .المؤمونٌن الحدٌث أصحاب من كان: الحافظ الكندي نصر ْبن أَْحَمد

                                                           

 نسيييييبة - اليييييراء آخرهيييييا وفيييييً الموحيييييدة البييييياء ثيييييم األليييييؾ بعيييييدها المهملييييية السيييييٌن بفيييييتح السيييييابري (1)
 بٌييييياع: مييييينهم لكيييييل ٌميييييال جماعيييييةالسيييييمعانً  ذكيييييروليييييد  . السيييييابرٌة لهيييييا ٌميييييال الثٌييييياب مييييين نيييييوع إليييييى

 .البز ذلن مثل فً بالسابري والمراد السابري، صاحب: أو السابري،
 .7/3ٌنظر: األنساب 
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ٌب   بَْكر   بَّان ابن   وذكره .حافظا عالما، ضابطا، متمنا، كان: اْلَخطه  الثمات، كتاب فً حه

د َولَال .ٌحفظ كان حدٌث صاحب: َولَال َحمَّ د بن م  َحمَّ  سمً: الكرجً داود بن م 

 وخمسٌن خمس سنة شعبان فً مات .بزازا وكان الحفظ، جٌد كان ألنه صاعمة

 .ٌخضب ال وكان سنة، سبعون وله بتٌن،اوم

 ، وثمه الجمهور، واحتج به البخاري.ثمة خبلصة حاله:

، 15593/ رلم9/132 البن حبان ، والثمات33/ رلم3/9 الجرح والتعدٌلٌنظر: 

وتارٌخ ، 5417/ رلم26/5تهذٌب الكمال و، 1137/ رلم3/630وتارٌخ بؽداد 

 .6091/ رلم1/493والتمرٌب ، 467/ رلم6/132اإلسبلم 

ٌْدُ  -ٕ ٌْدهو  :جناد   ْبنُ  ُعبَ ً   جنَّاد بن ع بَ بلب ، الكه ًُّ ل ه  .كبلب بن جعفر بنً موالً من الرَّ

ٌْد :َعنْ روى  ، َعْمرو بن هللا ع َب  ً ل   .وؼٌرهم مسلم، بن وعطاء المبارن، وابن الرَّ

ً   ٌحٌى بن وأحمد َشبَّة، بن ع َمر :َعْنهُ  َرَوى   .الَحلَوان

 إهْحَدى سنة َماتَ  وذكره ابن حبان فً الثمات.  لال أبو حاتم: صدوق لم أكتب عنه.

نَ  ٌْنه  َوثبََلثٌه ابَتَ  .َومه

 صدوق. خبلصة حاله:

/ 5/404، والجرح والتعدٌل 1469/ رلم5/451التارٌخ الكبٌر للبخاري ٌنظر: 

وذٌل تارٌخ بؽداد البن النجار ، 14263/ رلم3/432، والثمات البن حبان 1371رلم

 .270/ رلم5/637وتارٌخ اإلسبلم للذهبً ، 396/ رلم2/120

 . )تم س ق( الحلبى ثم الكوفى مخلد أبو الخفاؾ، مسلم بن عطاء :ُمْسِلم   ْبنُ  َعَطاءُ  -ٖ

  .وؼٌرهم سولة، ْبن ودمحم المنمري، وأسلم الكاهلً، راشد بن أزهر روى عن:

 ع بٌد، والمبارن بن هللا عبد، والفرادٌسى إبراهٌم بن إسحاق النضر أبو :عنه روى

 وؼٌرهم.  ،الحلبى جناد بنا

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالهح، ْبن معاوٌة لال  َولَال. منكرات وأحادٌثه بؤس، به لٌس: َمعه

ٌد بن عثمان ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه ْرَعة أبو َولَال. ووثمه العجلً .ثمة: َمعه : ز 

 حفظه، من روى ثم كتبه دفن المبارن، ابن عنه روى حلب، لدم الكوفة أهل من كان

 بن ٌوسؾ ٌشبه صالحا شٌخا كان: حاتم أَب و َولَال. صالحا رجبل وكان فٌه، فٌهم

 أبً َعن األجري، ع َبٌد أَب و َولَال. بموي ولٌس حدٌثه ٌثبت فبل كتبه دفن وكان أسباط

ًُّ  َعنْ  أَبهٌهه  َعن َبْكَرةَ، أَبً بن الرحمن عبد بن خالد حدٌث روى. ضعٌؾ: داود  النَّبه

بَّان ابن   وذكره. بشًء   هو ولٌس ،"عالما اؼد": ملسو هيلع هللا ىلص  مات: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

كان شٌخا صالحا دفن وذكره فً المجروحٌن فمال: . ومابة تسعٌن سنة رمضان فً

على التوهم فٌخطًء فكثر المناكٌر فً أخباره كتبه ثم جعل ٌحدث فكان ٌؤتً بالشًء 

 ولال لٌن، حدٌثه فً: داود أبً ابن ولال. وبطل االحتجاج به إال فٌما وافك الثمات

 ابن ولال الحدٌث، مضطرب: أحمد عن المروذي ولال ،بؤحادٌث تفرد: الطبرانً
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 وأب ضعفه بذان لٌس: الذهبً ولال علٌه، ٌنكر ما بع  وفٌها أحادٌث له: عدي

ا ٌخطا صدوق: حجر ابن ولال داود،  ومابة. مات سنة تسعٌن .كثٌر 

 األكثرون. ضعفه ضعٌؾ خبلصة حاله:

الثمات ، و270/ رلم1/153ٌنظر: العلل ومؽرفة الرجال ألحمد رواٌة المروزي 

، والثمات البن 1359/ رلم6/336، والجرح والتعدٌل 1131/ رلم1/334للعجلً 

والكامل فً الضعفاء ، 727/ رلم2/131والمجروحٌن ، 9943/ رلم7/255حبان 

/ 2/23 والكاشؾ ،3940/رلم20/104 الكمال تهذٌبو، 1523/ رلم7/30

 .4599/ رلم1/392 والتمرٌب ،393/ رلم7/211 والتهذٌب ،3304رلم

 وتشدٌد المهملة بفتح - الحذاء -المٌم بكسر - مهران بن خالدهو  :اْلَحذَاءِ  َخاِلد   -ٗ

 هذا على أحذ ٌمول كان ألنه ولٌل ،عندهم ٌجلس كان ألنه ذلن له لٌل -المعجمة الذال

 مولى البصرى،بفتح المٌم ولٌل بضمها وكسر الزاي البصري  المنازل أبو ،النحو

 . )ع( مجاشع بنى مولى لٌل و لرٌ ،

 عبد، وكرٌز بن عامر بن هللا عبد بن األعلى عبد، وشمٌك بن هللا عبد روى عن:

 ، وؼبرهم. بكرة أبى بن الرحمن

، الممدمى على بن عمرو ،الحرشى سنان بن عمر، وعاصم بن على عنه:روى و

 وؼٌرهم. 

لال ابن حنبل: ثبت، ووثمه ابن معٌن، والنسابً، والعجلً، وذكره ابن حبان فً 

 حماد أشار ولد ،ٌرسل ثمة" ، ولال ابن حجر:إمام ثمة ، الحافظالثمات. ولال الذهبً: 

 عمل فً دخوله بعضهم علٌه وعاب الشام، من لدم لما تؽٌر حفظه أنه إلى زٌد بنا

: حاتم أبو لاللال المزي: ووذكره فً المرتبة األولى من مراتب المدلسٌن.  "السلطان

ٌْنه  أَو إهْحَدى سنة َماتَ ". به ٌحتج ال و حدٌثه، ٌكتب" ابَة َوأَْرَبعٌن اثْنَتَ  .َومه

 أو السلطان، عمل فً دخولهأجل  من إنما تكلم ومن تكلم فٌهثمة،  خبلصة حاله:

 . للٌبل   حفظه لتؽٌر

والجرح ، 374/ رلم1/142والثمات للعجلً ، 7/259طبمات ابن سعد ٌنظر: 

وتهذٌب ، 7607/ رلم6/253والثمات البن حبان ، 1595/ رلم3/353 والتعدٌل

والكاشؾ ، 2466/ رلم1/642ومٌزان االعتدال ، 1655/ رلم3/177الكمال للمزي 

/ 1/133والتمرٌب  ،10/ رلم20وطبمات المدلسٌن صـ، 1356/ رلم1/369

 .1630رلم

 الحارث بن نفٌع: بكرة أبى بن الرحمن عبدهو  :بَْكَرةَ  أَبًِ ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -٘

، وهو تابعً، ولٌس بالبَصرة مولود أول ،البصرى حاتم، أبو ٌمال و بحر، أبو الثمفى،

  .)ع( ابن حجر فً "اإلصابة"صحابٌا كما ذكر 

 ، وؼٌرهم. طالب أبى بن علىو ،سرٌع بن األسودأببه، و روى عن:
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 خالد، ووحشٌة أبى بن جعفر بشر أبو، والعدوى سوٌد بن سحاقإ عنه:روى و

 ، وؼٌرهم. الحذاء

ولال  ".الثمات" كتاب فً حبان ابن ذكرهو وابن حجر، وثمه ابن سعد، والعجلً،

 .وتسعٌن ست سنة ماتالنووي فً "تهذٌب األسماء واللؽات": اتفموا على توثٌمه. 

 : ثمة باتفاقخبلصة حاله

، والثمات للعجلً 333/ رلم5/260، والتارٌخ الكبٌر 7/190ٌنظر: طبمات ابن سعد 

 وتهذٌب األسماء واللؽات، 3935/ رلم5/77، والثمات البن حبان 935/ رلم1/239

/ 5/173واإلصابة  ،302/ رلم6/143وتهذٌب التهذٌب ، 1/295 للنووي

   .3316/ رلم1/337، والتمرٌب 6694رلم

 ٌَْوم تدلى َكانَ  ولد. )ع( الثمفى بكرة أبو كلدة، بن الحارث بن نفٌعهو أبو بكرة:   -ٙ

ٌْنَ  وأتى ببكرة، الحصن من الطابؾ ً   ٌدي َب  .بْكرة بؤبً ٌومبذ وك نً  فؤسلم، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌثا نَ ٌَوثبََلث   نه ٌَواثْنَ  مابَة ملسو هيلع هللا ىلص ًالنب روى عن: َة على اتفمَا َحده البخاري  َواْنَفَردَ  ،ثََمانٌه

 .بآخر مسلمو ،بهَخْمَسة

، َعْبد :َعْنهُ  َرَوى ْحَمنه ه، وعبٌد ورواد، ومسلم، العزٌز، وَعْبد الرَّ  أوالده، وكبشة ّللاَّ

 .َوخمسٌن إهْحَدى سنة َوَمات وصفٌن اْلجمل اعتزلوؼٌرهم.  لٌس بن واألحنؾ

سبلم ، وتارٌخ اإل2377/ رلم4/1530االستٌعاب فً معرفة األصحاب ٌنظر: 

  .1/404، والخبلصة للخزرجً 107/ رلم2/554

 الطبرانً: عند اإلمام األنماطً الحسٌن بن دمحمدراسة متابعة  -ب

 العباس أبو الرحمن، عبد بن الحسٌن بن دمحمهو  دمحم بن الحسٌن األنماطً: -ٔ

بفتح األلؾ وسكون النون وفتح المٌم وكسر الطاء المهملة، هذه النسبة  - األنماطً

 . بٌع األنماط وهً الفر  التً تبسطالى 

ٌَْمان ْبن سعٌد روى عن: وؼٌرهم.  ،عبٌد بن جنادو معٌن، ابن وٌحٌى الواسطً، س لَ

 وؼٌرهم.  خبلد، ْبن بكر َوأبو والطبرانً،  ،صاعد بن دمحم بن ٌحٌى :عنه روى

ا ثبت ا ثمة كان: الجوزي ابن ولال. ثمة كان: والسمعانً لال الخطٌب ولال أبو  .صالح 

 .ومابتٌن تسعٌن سنة فً مات. وصبلحه لثمته ؛عنه الناس حمل :المنادي ابنالحسن 

 .ومابتٌن وتسعٌن ثبلث سنة رمضان شهر من مضت ألٌام توفًولٌل: 

 ثمة. خبلصة حاله:

البن الجوزي  المنتظمو ،1/233 األنسابو، 627/ رلم3/12تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .414/ رلم6/1021 اإلسبلم تارٌخو ،13/19

  :أبً نعٌم عند اإلمام المطان أحمد بن بٌاندراسة متابعة  -جـ 

ٌْد   ْبنُ  ُمَحَمدُ  بَْكر   أَبُو -ٔ  أبو شداد، بن إسماعٌل بن سهٌل بن حمٌد بن دمحمهو  :ُحَم

 . المخرمً بكر
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 حبان، ْبن الحسٌن ْبن وعلً الصوفً، الجبار َعْبد ابن الحسن بن أحمد روى عن:

 . ، وؼٌرهمالطبري جرٌر بن ودمحم

ً   :عنه روى د. الد ارلطن  .، وؼٌرهمالحافظ نعٌم وأبو درهم، بن عمر بن ومحم 

 الفرات، بن العباس بن دمحم الحسن أبً عن وحدثتلال الخطٌب: و .ثمة لال أبو نعٌم:

 الحفاظ مع كتب ؼرابب، أحادٌث عنده كان المخرمً حمٌد بن دمحم بكر أبو: لَالَ 

 ألنه ذلن؛ تعمد أحسبه وال ٌموت، أن لبل أشٌاء فً تخلٌط منه كان أنه إال المدماء

 بن دمحم عن البرلانً، بكر أبا سؤلت .الؽفلة تلحمه اإلنسان أن إال األمر، جمٌل كان

 لد الكرجً ابن منصور أبو كان: بكر أبو لً َولَالَ  .ضعٌؾ: فمال المخرمً، حمٌد

ج فلم منه سمع  كان المخرمً حمٌد بن دمحم: الفوارس أبً بن دمحم لَالَ و .شٌبا عنه ٌخر 

 ربٌع شهر فً مات شره، فٌه كان أنه إال كثٌرا حدٌثا سمع وكان شدٌد، تساهل فٌه

 .مابة وثبلث وستٌن إحدى سنة األول

 ضعٌؾ. خبلصة حاله:

، وتارٌخ اإلسبلم 14/213، والمنتظم البن الجوزي 3/63تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

  .20/ رلم3/197

بن أحمد بن علوٌه، أبو  النون، وفتح الباء ضمب - بنانهو  :اْلمََطانُ  أَْحَمدَ  ْبنُ  انُ نبَ  -ٕ

 . دمحم المطان

ٌْد، وعبٌد بن جناد الحلبً، وعثمان ْبن أَبهً شٌبة، روى عن: َش . وؼٌرهم داود بن ر 

 ممسم، بن الحسن بن ودمحم الطستً، علً بن الصمد وعبد مخلد، بن دمحم :عنه روى

 وؼٌرهم. 

 بن بنان: لال الدارلطنً، الحسن أبو أخبرنا: لال األزهري، أخبرناالخطٌب:   لال

 مابة الثبلث بعد توفً بؤس، به ٌكن لم المطن، دار فً جارنا المطان علوٌه بن أحمد

 سمعت: لال نصر، بن دمحم بن علً حدثنً .عنه وحدثوا عنه، الناس كتب بٌسٌر،

 أبً علوٌه بن أحمد بن بنان عن الدارلطنً سؤلت: ٌمول السهمً، ٌوسؾ بن حمزة

 .ؼفلة فٌه صالحا شٌخا كان خٌرا، إال علمت ما به بؤس ال: فمال المطان، دمحم

 .صدوق خبلصة حاله:

/ 7/591تارٌخ بؽداد ، و216/ رلم131ٌنظر: سإاالت السلمً للدارلطنً صـ

، وتارٌخ اإلسبلم 1/361، واإلكمال فً رفع االرتٌاب البن ماكوال 3495رلم

  .1623/ رلم2/64، ولسان المٌزان 533/ رلم7/176

  :البٌهمً عند اإلمام الحلوانً ٌحٌى بن أحمدبعة ادراسة مت -د

ًّ   أَبًِ ْبنُ  اْلَحَسنِ  أَبُو -1 د بن علًهو  :الَسمَاء َعِل  حمٌد بن الحسٌن بن علً بن محمَّ

د أبو: ولٌل الحسن، أبو   .الممرئ المهرجانً اإلسفراٌٌنً محمَّ

د بن وأحمد   النحوي، البؽدادي المطان سهل أبً :عن روى  ،سلمة بن عبدوس بن محمَّ

د بن وعثمان  ، وؼٌرهم. الفمٌه مسعود بن محمَّ



     
 

   

  
810 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 بن أحمد بن حكٌم، وتصانٌفه فً عنه وروى بنٌسابور، البٌهمً بكر أبو عنه:روى و

د  .سبطه اإلسفراٌٌنً؛ سعٌد أبو إسماعٌل بن محمَّ

حدث،  الحافظ اإلسفراٌٌنً السماء بن الحسن أبو الحاكم: الذهبً لال  أوالد من لثمةاالم 

ا، وأملى الكبار، الك تب سمع. الشٌوخ ا الذهبً ولال دهر  مام: أٌض   النالد الحافظ اإله

 وأملى الكبار، الكتب سمع الحدٌث أبمة أوالد من اإلسفراٌٌنً الحسن أبو الماضً

 .وأربعمابة عشرة أربع سنة توفً وصنؾ،

 ثمة. خبلصة حاله:

/ 9/240تارٌخ اإلسبلم ، و3496/ رلم3/429كمال البن نمطة إلٌنظر: إكمال ا

، والسلسبٌل النمً فً تراجم 135/ رلم17/305، وسٌر أعبلم النببلء 143رلم

 .493شٌوخ البٌهمً صـ

د ْبن أَْحَمد هو :اْلمََطانُ  ِزٌَاد   ْبنُ  َسْهلِ  أَبُو -ٕ َحمَّ  أَب و عباد ْبن زٌاد ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن م 

 ، وؼٌرهم.  المطان سهل

د :َعنروى  َحمَّ  َطالهب، أَبًه ْبن وٌحٌى مكرم، ْبن َوالحسن المنادي، ّللاَّ  عبٌد ْبن م 

 وؼٌرهم. 

وأحمد بن ٌحٌى  الممرئ، الحمانً اْبن الحسن وأبو الرزاز، أَْحَمد ْبن علً روى عنه:

 الحلوانً، وؼٌرهم. 

: فَمَالَ  زٌاد، ْبن سهل أَبهً َعن أسمع وأَنَا البرلانً َبْكر أَب و سبلو .ثمة: الدارلطنً لَالَ 

 أَب و توفًهولال ابن الجوزي: ثمة. . الصحٌح فًه الدارلطنً عنه روى ولد .صدوق

 من ودفن مابة، وثبلث خمسٌن سنة شعبان من خلون لسبع السبت ٌوم زٌاد ْبن سهل

 .الؽد

 .ثمة حاله:خبلصة 

، والعبر فً 2603/ رلم14/133، والمنتظم 2673/ رلم6/194تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .2/34خبر من ؼبر 

ِ  ٌَْحٌَى ْبنِ  أَْحَمدَ  -ٖ ًّ  .اْلُحْلَوانِ

 أحمد بن ٌونس، وعبٌد بن جناد، وٌحٌى الحمانً، وؼٌرهم.  :َعن روى

د روى عنه: َحمَّ  .وؼٌرهم زٌاد، ْبن سهل وأبو السمان، اْبن عمرو وأبو مخلد، ْبن م 

د ْبن َوالحسٌن خرا ، ْبن ٌ وس ؾ ْبن الرحمن َعْبدوثمه  َحمَّ  َعْبد ْبن أَْحَمدو حاتم، ْبن م 

ه  ً   ْبن ّللاَّ  .ومابتٌن وتسعٌن ست سنةمات  .الفرابضً َعله

 .ثمة خبلصة حاله:

، وتارٌخ بؽداد 1579/ رلم1/195فتح الباب فً الكنى واأللماب البن منده ٌنظر: 

 .1/432، والعبر فً خبر من ؼبر 2953/ رلم6/457

  :لوام السنة عند اإلمام عبود بن الواحد عبد بن أحمددراسة متابعة  -هـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 بن الضحان النبٌل عاصم أبى بن عمرو بن أحمد بكر أبو هو :عاصم أبً ابن -ٔ

 . النبٌل عاصم أبو وجده أصبهان، لاضى الكبٌر، الحافظ الشٌبانً، مخلد

وأحمد بن عبد الواحد جده ألمه أبً سلمة التبوذكً، َوأبً الولٌد الطٌالسً  :روى عن

  بن عبود، وؼٌرهم.ا

 ، وؼٌرهم.وأحمد بن بندار الشعار ،وأبو أحمد العسال ،أبو دمحم بن حٌان :روى عنه

ي العَبَّاسه  أَب و َولَالَ . صدوق: حاتم أبً ابن لال نْ : النََّسوه ٌْث السُّنَّة أَْهله  مه  َوالنُّسن َوالَحده

وؾ َواألَْمر ْنَكر، َعنه  َوالنَّْهً بهالَمْعر  بَ  الم  ْنه م النُّسَّان، َصحه  َمعَه ، َوَسافَرَ  ت َراب، أَب و: مه

را   نبٌبل   ثهمَة   َوَكانَ  بهالظَّاههر، المَْول   َمْذَهبَه َوَكانَ  َعمَّ : الحفاظ تذكرة فً الذهبً ولال .م 

. مثوبة بن علً وبٌن بٌنه ولع لشًء وعزل سنة عشرة ست أصبهان لضاء ولً ولد

 أبو لال. حدٌث ألؾ خمسٌن حفظه من فؤعاد الزنج فتنة فً بالبصرة كتبه ذهبت ولٌل

: مإلفاته من أحمد، ابن صالح بعد المضاء ولً المذهب، ظاهري كان: الحافظ نعٌم

ولال الذهبً فً . والدٌات والسنة، والجهاد والزهد، واألوابل، والمثانً، اآلحاد

ٌٌْر، َحافظٌ "السٌر":  تَّبعٌ  بارعٌ، إهَماٌم، َكبه ٌْر   لآلثَار، م  ٌْؾ َكثه  ربٌع فً ومات .التََّصانه

 .هللا رحمه ومابتٌن وثمانٌن سبع سنة اآلخر

  : ثمة إمام حافظ خبلصة حاله

/ 3/330، وطبمات المحدثٌن بؤصبهان 120/ رلم2/67الجرح والتعدٌل : ٌنظر

وسٌر  ،663/ رلم2/135 الحفاظ وتذكرة، 1/100وذكر أخبار أصبهان ، 420رلم

 الذهب وشذرات ،1/32 والنهاٌة والبداٌة ،215/ رلم13/430أعبلم النببلء 

2/195. 

 أبو والد، بن عبود بن الواحد عبد بن أحمدهو  :عبود بن الواحد عبد بن أحمد -ٕ

  .التمٌمً هللا عبد

، العطا إسماعٌل بن وهشام ،دمحم بن ومروان ،المبلنسً الولٌد بن الولٌد :عن روى

  وؼٌرهم.

  .داود أبً ابن بكر أبو، و و حاتمأب روى عنه:

. مات: ثمة: وؼٌرهما عاصم أبً وابن العمٌلً ولال .به بؤس ال صالح: النسابً لال

ٌْنه  َوخمسٌن أَربع سنة ابَتَ  .َومه

  ثمة وثمه الجمهور. خبلصة حاله:

 زبر بنال ووفٌاتهم العلماء مولد تارٌخ، و95/ رلم2/61الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .30/ رلم6/23اإلسبلم ، وتارٌخ 71/236، و تارٌخ دمشك 2/559 الربعً

 :دراسة إسناد الوجه الثانً

  عند اإلمام الطحاوي: -أ

ًُّ  َمْنُصور   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٔ بلدة بالشام بٌن حلب نسبة إلى بالس  ،اْلبَاِلِس

 .والرلة
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 ، وؼٌرهم.داود بن وموسى ،الحنٌنً إبراهٌم بن وإسحاق ،جمٌل بن الهٌثم روى عن:

 بن الحسٌن بن أحمد العباس وأبو ،هشام أبً بن الولٌد بن أحمد بن دمحم عنه: روى

 ، والطحاوي، وؼٌرهم.زبٌدة بن علً

 مجهول الحال لم أجد فٌه جرحا أو تعدٌبل، وروى عنه جمع. خبلصة حاله:

، 13/125، وتارٌخ دمشك 149/ رلم2/61تارٌخ ابن ٌونس المصري ٌنظر: 

وتارٌخ اإلسبلم  5/2452الطلب فً تارٌخ حلب وبؽٌة ، 1/323ومعجم البلدان 

جال معانً اآلثار للعٌنً ومؽانً األخٌار فً شرح أسامً ر ،155/ رلم6/65

 .424/ رلم1/199

ًّ  َجْعفَر   ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ  .)س( اْلَوِكٌِع

ي، َصالهح ْبن وأَْحَمد حنبل، بن أحمد روى عن: ْصره  الحلبً، جناد ابن وع َبٌد المه

 وؼٌرهم. 

د ْبن أَْحَمد َجْعفَر وأَب و،  النََّسابً عنه:روى و َحمَّ  الطبرانً،و الطحاوي، سبلمه ْبن م 

  وؼٌرهم.

ٌد أَب و لال  تاجرا، لدٌما مصر إهلَى ولدم ومبتٌن أربع سنة بالكوفة ولد: ٌونس ْبن َسعه

 ثبلث سنة اآلخرة جمادى من بمٌن لست الخمٌس ٌوم بمصر توفً ثبتا، ثمة وكان

ٌْهه  وصلى بة،ام ٌْن ْبن علً ع بٌَد أَب و َعلَ َس ً، اْلح   بٌسٌر وفاته لبل عمً لد وكان اْلمَاضه

َمام ،ولال الذهبً:  .أعمى وه وَ  إهال رأٌته وما ، اإله ر  َعمَّ  فً حجر ابن َولَال الث همَة ، الم 

 .مات سنة ثبلثمابة وله ست وتسعون سنة .ثبت ثمة": التمرٌب"

 باتفاق ثمة خبلصة حاله:

، 5040/ رلم24/345، وتهذٌب الكمال 162/ رلم1/95مشٌخة النسابً ٌنظر: 

والتمرٌب ، 1/433والعبر فً خبر من ؼبر ، 71/ رلم14/133وسٌر أعبلم النببلء 

  .5709/ رلم1/466

ٌْدُ  -ٖ ًُّ  ِجنَاد   ْبنُ  ُعبَ  األول الوجه فً ترجمته سبمتصدوق،  :اْلَحلَبِ

 األول الوجه فً ترجمته سبمتضعٌؾ،  :اْلَخفَاؾُ  ُمْسِلم   ْبنُ  َعَطاءُ  -ٗ

 بن ظهٌر بن - ثانٌه وتخفٌؾ أوله بكسر - كدام بن  مسعرهو  :ِكَدام   ْبنُ  ِمْسعَرُ  -٘ 

 سلمة أبو العامري، الهبللً صعصعة بن عامر بن هبلل بن الحارث ْبن ع بٌَدة

 . )ع( الكوفً

 وهبلل المتشر، بن دمحم بن وإبراهٌم السكسكً، الرحمن َعْبد ْبن إبراهٌم :َعن رَوى

 . وؼٌرهم ،خباب ْبنا

. وؼٌرهم ،الجراح بن ووكٌع ،عطاء بن مسلمو الكوفً، بشٌر ْبن أحمد :عنهروى و

ٌد ْبن لٌحٌى للت: المدٌنً ْبن علً لَال  مسعر؟ أو الدستوابً هشام أثبت أٌهما: َسعه

د ْبن ّللاَّ  َعبد َولَال. الناس أثبت من كان مسعر مثل رأٌت ما: لال  ولال: الخرٌبً َداو 

 نسمً كنا: شعبة َولَال: لال. َعْنه مسعرا سؤلنا شًء فً اختلفنا إذا كنا: الثوري سفٌان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
811 
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ٌد ْبن إبراهٌم َولَال المصحؾ، مسعرا  اختلفنا إذا وسفٌان شعبة، كان: الجوهري َسعه

ْرَعة أبو َولَال مسعر، المٌزان إلى بنا اذهب: لال : ٌمول نعٌم أبا سمعت: الرازي ز 

ْرَعة أبو َولَال شعبة، ثم سفٌان ثم أثبت مسعر  كان: ٌمول نعٌم أبا سمعت: الدمشمً ز 

 َولَال .واحد حدٌث فً إال حدٌثه من شًء فً ٌخطا ولٌس حدٌثه، فً شكاكا مسعر

ٌْبَة أَبً ْبنه  َبْكره  أبو  ثمة، كوفً،: العجلً َولَال رجل، كٌمٌن مسعر شن: وكٌع عن َش

 الحدٌث، فً ٌشككه ٌستضعفه مسعر شٌطان: ٌمول األعم  وكان الحدٌث، فً ثبت

ٌْنَة ْبن سفٌان َعنْ  العبلء ْبن الجبار َعْبد َولَال الشعر، ٌمول وكان  َعْندنا مسعر كان: ع ٌَ

 حدٌث حدٌثه خٌارا ثمة كان: حنبل ْبن أحمد َعن طالب، أبو َولَال الصدق، معادن من

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  منصور، ْبن إسحاق َولَال الصدق، أهل د َولَال ، ثمة: َمعه َحمَّ  َعبد ْبن م 

ه  ْحَمنه  َعْبد َولَال! مثله؟ بالكوفة ومن حجة، مسعر: الموصلً عمار ْبن ّللاَّ  أَبً ْبن الرَّ

ْرَعة أبو سبل: َحاتهم  مسعر: فمال وسفٌان، مسعر، َعنْ  أبً وسبل ثمة،: فمَالَ  عنه، ز 

بَّان ابن   وَذَكره زٌد بن حماد من أتمن ومسعر إسناد ا، وأعلى حدٌثا وأجود أتمن  فً حه

 .الحدٌث فً ثبتا مرجبا كان: َولَال الثمات كتاب

 وال إمام، حجة: المٌزان فً فمال باإلرجاء اتهامه على ورد الذهبً دافع لد :للت

ٌْمانً بمول عبرة  جلة من لعدة مذهب اإلرجاء: الذهبً ولال المرجبة، من كان: الس لَ

 مسعر: شعبة لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال لابله، على التحامل ٌنبؽً ال العلماء،

ن فً عون كابن الكوفٌٌن فً  ٌٌ  جلٌسا ملتمسا كان من: المبارن ابن ٌمول وفٌه البَْصره

 ٌنام ال أبً كان: مسعر بن دمحم َولَال أبٌات، فً. كدام بن مسعر حلمة فلٌؤت•  صالحا

 المصحؾ ٌسمى مسعر كان: ٌمول: داود بن هللا َعبد َولَال المرآن، نصؾ ٌمرأ حتى

 وخمسٌن ثبلث سنة مات. فاضل ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال خطبه، لملة

 .بعدها ولٌل ومابة

 .ثبت ثمة :حاله خبلصة

وطبمات  ،1533/ رلم3/330 الدوري وتارٌخ ،6/364 سعد ابن طبماتٌنظر: 

والثمات  ،1971/ رلم3/13 الكبٌر البخاري وتارٌخ، 1272/ رلم1/235خلٌفة 

 ابن وثمات ،1635/ رلم3/363 والتعدٌل والجرح ،1562/ رلم1/426للعجلً 

 ورجال، 1/361وتارٌخ مولد العلماء ووفٌاتهم  ،11203/ رلم7/507 حبان

 وسٌر ،6/3 التارٌخ فً والكامل ،7/209 األولٌاء وحلٌة ،765/ 2 للباجً البخاري

 التهذٌب وتهذٌب ،3470/ رلم4/99 االعتدال ومٌزان 55/ رلم7/163 النببلء أعبلم

 .6605/ رلم1/523 والتمرٌب ،209/ رلم115 -10/113

 .األول الوجه فً ترجمته سبمتثمة، : اْلَحذَاء َخاِلد   -ٙ

 .األول الوجه فً ترجمته سبمتثمة، : بَْكَرةَ  أَبًِ ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -7

بً جلٌل، سبمت ترجمته صحا ،الثمفى بكرة أبو كلدة، بن الحارث بن نفٌع: هِ وأَبِ  -8

 .فً الوجه األول
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فً "المعجم  الطبرانً اإلمام عند األنماطً الحسٌن بن دمحم متابعة دراسة -ب 

  :الصؽٌر"

 .األولثمة، سبمت ترجمته فً الوجه : األنماطً الحسٌن بن دمحم -ٔ

 :الخبلؾ فً النظر

  كل من: رواه :األولالوجه 

 أحمد بن وبٌان: وهو ثمة، األنماطً الحسٌن بن ودمحم، وهو ثمة، الرحٌم عبد بن دمحم

 الواحد عبد بن وأحمد ثمة، وهو الحلوانً، ٌحٌى بن وأحمد ،، وهو ال بؤس بهالمطان

 الحذاء خالد عن مسلم بن عطاء عن جنٌد بن عبٌدخمستهم عن  ، وهو ثمة عبود بن

 مرفوعا أبٌه عن بكرة أبً بن الرحمن عبد عن

، ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبن   اْلَحَسن  )كل من:  رواه :الثانً الوجهو وهو مجهول الحال،  َمْنص ور 

ثبلثتهم عن  (ثمة ، وهواألنماطً الحسٌن بن ودمحم وهو ثمة، جعفر، بن أحمد بن ودمحم

 بن الرحمن عبد عن الحذاء خالد عن عن مسعر مسلم بن عطاء عن جنٌد بن عبٌد

 .مرفوعا أبٌه عن بكرة أبً

   .إذا ٌترجح الوجه األول بمرٌنة األكثرٌة

  :من الوجه الراجح الحكم على اإلسناد

 ضعٌؾ؛ فٌه عطاء بن مسلم الخفاؾ، وهو ضعٌؾ. 

ًُّ  َرَواه  : 1/122فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ، الثَّبَلثَةه  فًه الطَّبََرانه ار  َجال ه   َواْلبَزَّ  َوره

َوثَّم ونَ   .م 

 رجاله": الهٌثمً لول" :2/33فً "المداوي"  أحمد بن الصدٌك الؽماري ولال الشٌخ

 المختلؾ الرجال فً ٌستعملها موثمون بل ثمات، رجاله: لوله معنى هو لٌس "موثمون

 فٌه ٌختلؾ لم من أما آخرون، ووثمهم والتعدٌل الجرح أبمة بع  ضعفهم الذٌن فٌهم

 ". ثمات رجاله: بموله عنه فٌعبر

 ولم ضعؾ، فٌه حدٌث هذا: العرالى زرعة أبو الحافظ لال: 2/17 المناوى لالو

 .فٌه مختلؾ الخفاؾ وهو مسلم بن وعطاء الستة، الكتب أصحاب من أحد ٌخرجه

 للت:

 -رضً هللا عنه-ولد ورد مولوفا من كبلم ابن مسعود  -ٔ

، َحدَّثَنَالال:  516رلم /1/329فً الزهد: باب اإلنصات أخرجه وكٌع   َعنْ  اأْلَْعَم  

ٌمه  ٌَْدةَ  أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، ْبنه  تَمه ه  َعْبد   لَالَ : لَالَ  ع بَ ا اْؼد  : »ّللاَّ ا، أَوْ  َعالهم  تَعَل هم  ٌْنَ  تَْؽد   َوالَ  م   بَ

 «َذلهنَ 

، ومن طرٌمه ابن عبد البر فً "جامع بٌان 1/6فً "العلم"  وأخرجه زهٌر بن حرب

 عن وكٌع به بلفظه. 147رلم /1/144العلم وفضله" 

فً مصنفه: كتاب األدب، باب ماجاء فً طلب العلم وتعلٌمه  وأخرجه ابن أبً شٌبة

 من طرٌك أبً معاوٌة عن األعم  به بلفظه.   6171رلم /3/541
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 دراسة إسناد وكٌع:

 ثمة مدلس من الثالثة على الراجح األعمش: -1

 .2615/ رلم1/254التمرٌب ٌنظر: 

 بن سلمة السلمً: ثمة  تمٌم -2

 .301/ رلم1/130التمرٌب ٌنظر: 

 ال أنه واألشهر بكنٌته مشهور مسعود بن هللا عبد بن عبٌدة أبوهو  أبو عبٌدة: -3

 .أبٌه من سماعه ٌصح ال أنه والراجح، ثمة كوفً عامر اسمه وٌمال ، ؼٌرها له اسم

 . ثمانٌن سنة بعد المابة لبل مات. لم ٌسمع منه لصؽرهلال النووي: 

، و مروٌات أبً عبٌدة بن 3231/ رلم1/656التمرٌب ، و3/33المجموع  ٌنظر:

 عبد هللا بن مسعود عن أبٌه جمعا ودراسة، لعبد هللا بن عبد الرحٌم البخاري. 

 الحكم على إسناد وكٌع:

، ولم ٌدةمدلس من الثالثة ولم ٌصرح بالسماع، وفٌه أبو عب ؛ فٌه األعم ضعٌؾ

 لوال األبمة.ٌسمع من أبٌه على أحد أ

 ولؤلثر طرق عن ابن مسعود:

 زر بن حبٌش عنه: -أ

، ومن طرٌمه ابن عبد البر فً جامع 3/399 فً المعرفة والتارٌخ  أخرجه الفسوي

،عن  145رلم /1/143وفضله بٌان العلم  يُّ ٌْده َم ، نا اْلح  ٌم، نا س ْفٌَان  ر    َعنْ  َعاصه : لَالَ  زه

ه  َعْبد   لَالَ  ا اْؼدُ »: ّللاَّ ا أَوْ  َعاِلم  ٌْنَ  إَِمعَة   تَْؽدُ  َوالَ  ُمتَعَلِّم   أَْهلُ  لَالَ  ٌُوُسَؾ، أَبُو لَالَ  «َذِلنَ  بَ

َمَعةُ : »اْلِعْلمِ    «الَرأْيِ  أَْهلُ  اإْلِ

من طرٌك  1375رلم /2/933 وفضله العلم بٌان جامع فً البر عبد ابن وأخرجه

 سفٌان عن عاصم به.

  :فٌه وهذا إسناد حسن

 .123حسن الحدٌث صـ عاصم بن بهدلة الكوفً: -

 الحسن البصري عن عبد هللا بن مسعود: -ب

، َحدَّثَنَالال:  513رلم /3/327فً الزهد: باب اإلنصات  أخرجه وكٌع  َعنْ  س ْفٌَان 

، َعنه  السَّابهبه، ْبنه  َعَطاءه  ا اْؼدُ : »لَالَ  َمْسع ود   اْبنه  َعنه  اْلَحَسنه ا أَوْ  َعاِلم   أَوْ  ُمتَعَلِّم 

  «َفتَْهلَنَ  الَرابِعَ  تَُكنِ  َوالَ  ُمْستَِمع ا

، والبٌهمً فً 1/79فً السنن: الممدمة، باب فً ذهاب العلم  وأخرجه الدارمً

 ولال: هو منمطع. 1/263/330المدخل إلى السنن الكبرى: باب فً فضل العلم 

 الحسن لم ٌسمع من ابن مسعود.؛ ٌؾوهذا إسناد ضع

 اري عن عبد هللا:فزسهل ال -جـ 

فً التارٌخ: ومن طرٌمه البخاري  116/ رلم1فً "العلم"  أخرجه زهٌر بن حرب

ٌٌر، ثنا لال: 4/99" المراري أسد أَب و سهل"ترجمة  ، أَبهً َعنْ  َجره نَان   َسْهل   َعنْ  سه
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ه، ي  ه  َعْبد   لَالَ : لَالَ  اْلفََزاره ا اْؼدُ »: ّللاَّ ا أَوْ  َعاِلم   الَرابِعَ  تَُكونَنَ  َوالَ  ُمْستَِمع ا، أَوْ  ُمتَعَلِّم 

 «فَتَْهلَنْ 

  :؛ فٌهوهذا إسناد ضعٌؾ 

 وابن حجر. ،مجهول لاله أبو حاتم، والذهبً فزاري:ال سهل

وجاء فً "اللسان" ضبط الحافظ له فمال: "بماؾ ومهملتٌن" أي : المراري، وتعمبه 

الشٌخ المعلمً الٌمانً فً حاشٌته على الجرح والتعدٌل، وبٌن أنهما رجبلن أي: 

 المراري، والفزاري. 

والضعفاء والمتروكون البن الجوزي  ،339/ رلم4/206: الجرح والتعدٌل ٌنظر

/ 9/33، ولسان المٌزان 130ودٌوان الضعفاء للذهبً صـ، 1559/ رلم2/27

 .3900رلم

 :عبد الملن بن عمٌر عن عبد هللا –د 

د   َحدَّثَنَالال:  3752رلم /9/150فً المعجم الكبٌر  أخرجه الطبرانً َحمَّ  النَّْضره  ْبن   م 

، يُّ ٌَة   ثنا اأْلَْزده عَاوه و، ْبن   م  ، ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  َزابهَدة ، ثنا َعْمر  ٌْر  : لَالَ  هللاه، َعْبده  َعنْ  ع َم

ا اْؼدُ » ا، أَوْ  َعاِلم  ٌْنَ  تَْؽدُ  َوالَ  ُمتَعَلِّم   «تُْبِؽْضُهمْ  َوالَ  اْلعُلََماَء، فَأَِحبَ  تَْفعَلْ  لَمْ  فَِإنْ  َذِلَن، بَ

 رجال ورجاله الكبٌر، فً الطبرانً رواه:  1/122ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد 

  .مسعود ابن ٌدرن لم عمٌر بن الملن عبد أن إالَّ  الصحٌح،

 الثمات فً حبان ابن لال .عمٌر بن الملن عبد النمطاعه، ضعٌؾ، إسنادوهذا 

 بة،اوم وثبلثٌن ست سنة ومات عثمان، خبلفة من بمٌن سنٌن لثبلث ولد: "5/117

( 32) سنة حوالً ولد أنه أي( سنوات، 103ولد مات عن عمر )". مدلسا   وكان

 .مأعل وهللا عنه، هللا رضً مسعود بن هللا عبد توفً السنة هذه وفً للهجرة

 :هارون بن رباب عن عبد هللا -هـ

 أَب و أَْخبََرنَالال:   1/79فً السنن: الممدمة،  باب فضل العلم والعالم  أخرجه الدارمً

ٌَرةه، ؽه ، َحدَّثَنَا اْلم  ًُّ ون   َحدَّثَنهً اأْلَْوَزاعه ه  َعْبده  َعنْ  ربَاب ، ْبن   َهار  ًَ  َمْسع ود   ْبنه  ّللاَّ  َرضه

ا اْؼدُ »: ٌَم ول   َكانَ  أَنَّه   َعْنه ، ّللاَّ   ا، أَوْ  َعاِلم  ٌْنَ  فٌَِما تَْؽدُ  َوالَ  ُمتَعَلِّم  ٌْنَ  َما فَِإنَ  َذِلَن، بَ  بَ

َضا ِمنَ  اْلِعْلمَ  ٌَْبتَِؽً َؼَدا ِللَرُجِل، أَْجنَِحتََها تَْبُسطُ  اْلَمبَلبَِكةَ  َوإِنَ  َجاِهل ، َذِلنَ   بَِما الّرِ

 «ٌَْصنَعُ 

 .مسعود ابن ٌدرن لم رباب بن هارون  وهذا إسناد ضعٌؾ ؛ النمطاعه،

الخامسة، ولم ٌثبت لهم فمد عده الحافظ من أهل الطبمة السادسة،، وهم طبمة عاصروا 

 .7225/ رلم1/563ٌنظر: التمرٌب  لماء أحد من الصحابة.

 الحكم على أثر ابن مسعود بمجموع طرله:

 حسن لؽٌره 

 :ولد ورد مولوفا على أبً الدرداء -ٕ
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 سلمة بن وحماد المنهال بن حجاج حدثنالال:  3/733فً التارٌخ  أخرجه الفسوي

 وال متبعا أو محبا أو متعلما أو عالما كن: لال الدرداء أبا أن الحسن عن حمٌد عن

 . المبتدع: لال الخامس؟ وما: للحسن للت: لال. فتهلن الخامس تكن

تََعل هم   اْلعَالهم  : »ملسو هيلع هللا ىلص لَْولههه  بَاب  فً جامع بٌان العلم:  وأخرجه ابن عبد البر ٌَكانه  َواْلم   «َشره

 من طرٌك الفسوي به بلفظه.  1/141

 الحسن لم ٌسمع من أبً الدرداء وهذا إسناد منمطع

 ولد ورد ممطوعا على الحسن: -ٖ

 بن مسلم حدثنا لال جده، عن ،3/733" الكبٌر الضعفاء" فً العمٌلً أخرجه 

 الحسن، سمعت :لال التمار، المؽنً جمعة أبً بن الملن عبد حدثنا: لال إبراهٌم،

 وما! سعٌد أبا ٌا: فمٌل ،"فتهلن الثالث تكن وال متعلما ، أو عالما   اؼد": ٌمول

  ".مكابر أو ممار  : "لال الثالث؟

  وهذا إسناد ضعٌؾ فٌه:

، والنسابً، ولال أبو حاتم: ال بؤس به، معٌن ابن ضعفه :جمعة أبً بن الملن عبد -

 شًء لَه   ٌحضرنً ولم بالمعروؾ لٌسولال ابن عدي:  .وذكره ابن حبان فً الثمات

 .الضعفاء فً شاهٌن وابن ،الجارود وابن ،والساجً ،العمٌلً وذكره .فؤذكره

، والضعفاء والمتروكون 2990/ رلم4/31تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ٌنظر: 

البن  ، والثمات1630/ رلم5/345، والجرح والتعدٌل 335/ رلم70للنسابً صـ

، ولسان المٌزان 1452/ رلم6/531عدي ، والكامل البن 9169/ رلم7/93 حبان

 .4399/ رلم4/53

 .مولوفا   الحسن عن السابب، بن عطاء عن: فرواه هللا عبد بن خالد هوخالف

 فً البر عبد ابن طرٌمه ومن ،3/399" والتارٌخ المعرفة" فً الفسوي أخرجه

 بن خالد عن الولٌد، بن خالد طرٌك من ،144رلم /143/ 1" العلم بٌان جامع"

 .به عبدهللا،

ي ابن لال: المخزومً إسماعٌل ابن هو :الولٌد بن وخالد -  الحدٌث ٌضع كان: َعده

 .به االحتجاج ٌجوز ال: حبان ابن ولال .مترون: الدارلطنً ولال .الثمات على

 .2355/ رلم3/314لسان المٌزان ٌنظر: 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 .مولوفا ٌحصحضعٌؾ مرفوعا، 
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:"ثبََلثَة   اْلِعْلمُ " حدٌث -ٙ  

____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 /3/119 اْلفََرابه ه  تَْعلهٌمه  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، الفراب  : كتابفً سننه أبو داودأخرجه 

 َعْبد   َحدَّثَنهً َوْهب ، اْبن   أَْخبََرنَا السَّْرحه، ْبنه  َعْمروه  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا لال: 2335رلم

ْحَمنه  ، ْبن   الرَّ ٌَاد  ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  زه ه، َرافهع   ْبنه  الرَّ  ً ه  َعْبده  َعنْ  التَّن وخه و ْبنه  ّللاَّ  ْبنه  َعْمره

، ه  َرس ولَ  أَنَّ  اْلعَا ه  ُمْحَكَمة ، آٌَة  : فَْضل فَُهوَ  َذِلنَ  ِسَوى َوَما ثبََلثَة ، اْلِعْلمُ " : لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 " َعاِدلَة   فَِرٌَضة   أَوْ  لَابَِمة ، ُسنَة   أَوْ 

فً  الحاكمو، 4060رلم /5/113فً السنن: كتاب الفراب   الدارلطنًوأخرجه 

": التلخٌ " فً الذهبً ولال 7949رلم /4/369المستدرن: كتاب الفراب  

  .ضعٌؾ

فَةه  بَاب  فً جامع بٌان العلم وفضله:  وابن عبد البر ْلمه  أ ص وله  َمْعره  َوَما َوَحمهٌمَتههه  اْلعه

ي ٌْهه  ٌَمَع   الَّذه ْلمه  اْلفهْمهه  اْسم   َعلَ ْطلَم ا َواْلعه )الدارلطنً، ثبلثتهم  1334رلم /1/751 م 

 من طرٌك ابن وهب به بلفظه. والحاكم، وابن عبد البر( 

أْيه  اْجتهنَابه  بَاب   فً سننه: الممدمة، ماجه ابن وأخرجه  من 54رلم /1/21 َواْلمهٌَاسه  الرَّ

ٌن   طرٌك ْشده ، ْبن   ره ، ْبن   َوَجْعفَر   َسْعد   به بنحوه. كبلهما عن عبد الرحمن بن زٌاد َعْون 

 136رلم /1/290فً شرح السنة: كتاب العلم، باب التفمه فً الدٌن  وأخرجه البؽوي

   من طرٌك عٌسى بن ٌونس عن اإلفرٌمً به بنحوه.

  دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

 السرح بن عمرو بن هللا عبد بن عمرو بن أحمد هو :الَسْرحِ  ْبنِ  َعْمروِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ

)م د  سفٌان أبى بن عتبة مولى نهٌن مولى المصرى، الطاهر أبو األموى، المرشى

   . س ق(

ب، وه بن هللا عبد، والصابػ نافع بن هللا عبد، و سعد بن اللٌث بن شعٌب روى عن:

 وؼٌرهم. 

 ه، وؼٌرهم. ماج ابن، و النسابى، وداود أبوو ،مسلم: عنهروى و

  وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال أبو حاتم: ال بؤس به، وابن حجر،  وثمه النسابً،

 جدن ٌونس كان: لدٌد بن خلؾ بن الحسن بن على لى لال ٌونس، بن سعٌد أبو ولال

 كان و: سعٌد أبو لال. صالحا ثبتا ثمة كان و ٌحفظ، ال عمرو بن أحمد وكان ،ٌحفظ

 سنة المعدة ذى من خلت عشرة ألربع االثنٌن ٌوم توفى .األثبات الصالحٌن من فمٌها

 .لتٌبة بن بكار علٌه وصلى بتٌن،اوم خمسٌن

 وثمه األكثرون. ثمة خبلصة حاله:
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، والثمات 115/ رلم2/65، والجرح والتعدٌل 57/ رلم65ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، وتمرٌب التهذٌب 112/ رلم1/64، وتهذٌب التهذٌب 12110رلم/ 3/29البن حبان 

  .35/ رلم1/33

اء َوفتح اْلمَاؾ بهَضم - المرشً مسلم بن وهب بن هللا عبدهو  :َوْهب   اْبنُ  -2  َوفهً الرَّ

ْعجَمة شٌن آخرَها ه م  ٌْ  إهلَى الن هْسبَة َهذه  مصر إلى نسبة -المصري دمحم أبو -ل َر

 . )ع( الفمٌه ودٌارها

 .وؼٌرهم ،عبد الرحمن بن زٌادو الحارث، بن وعمرو سعد، بن إبراهٌم :عن روى

أحمد بن عمرو بن و الجٌزي، سلٌمان بن والربٌع ٌحٌى، بن حرملة :عنهروى و

 .وؼٌرهم ،السرح

ي صالح ْبن أحمد لَال ْصره  حجازٌا رأٌت ما حدٌث، ألؾ بمابة وهب اْبن حدث: المه

 َولَال حدٌث، ألؾ سبعون عنه عندنا ولع منه، حدٌثا أكثر مصرٌا، وال شامٌا وال

د َحمَّ وَسى ْبن م  ً   م   َولَال حدٌثٌن، إال حرملة، عند كله وهب ابن حدٌث: اْلَحْضَرمه

، َعباس يُّ ٌن بن ٌحٌى َعن الدُّوره ْحَمنه  َعْبد َولَال ثمة،: َمعه : ألبً للت  : َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

ه  َعبد أو إلٌن أحب وهب اْبن  اْبن فهً تمول ما: للت وهب، اْبن: لال نافع؟ اْبن ّللاَّ

ٌث صالح: لال وهب؟  منه حدٌثا وأصح مسلم، ْبن الولٌد من إلً أحب صدوق، اْلَحده

 من حدٌث ألؾ ثبلثٌن نحو فًه نظرت: ٌَم ول زرعة أَبَا سمعت: أٌضا َولَال ،بكثٌر

 وه وَ  لَه ، أصل ال حدٌثا لَه   رأٌت أنً أعلم ال مصر، وؼٌر بمصر وهب اْبن حدٌث

 َولَال .معٌن ابن ووثمه ثمة، صدوق: الساجً ولال علٌه، متفك ثمة: الخلٌلً ولال .ثمة

 جمع: حبان ابن ولال ٌدلس، وكان َحدَّثَنَا لال فٌما ثمة العلم كثٌر كان: سعد ابن

 ابن: عدي ابن ولال عابدا ، وكان حدٌثهم ومصر الحجاز أهل على حفظ وهو وصنؾ

 توفى. عابد حافظ ثمة هو: التمرٌب فً حجر ابن ولال وثماتهم، الناس أجلة من وهب

 .                                                             ومابة وتسعٌن سبع سنة

 .المدلسٌن مراتب من األولى المرتبة فً حجر ابن ذكره: للت

 . الجماعة به واحتج الجمهور وثمه األولى من مدلس ثمة :حاله خبلصة

، 906/ رلم1/233، والثمات للعجلً 710/ رلم5/213التارٌخ الكبٌر : ٌنظر

 ،13302/ رلم3/346 حبان ابن ثمات، و379/ رلم5/139والجرح والتعدٌل 

/ 1/323 والتمرٌب ،2569/ رلم74-6/71التهذٌب  تهذٌبو ،3/219 واللباب

         .17/ رلم22صـ التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،3694رلم

سبمت ترجمته حدٌث  ،لبلعتبار حدٌثه ٌكتب ضعٌؾ :ِزٌَاد   ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -3

 .2رلم:

ِ  َرافِع   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -ٗ ًّ   .3ضعٌؾ، سبمت ترجمته حدٌث رلم: : التَنُوِخ

   3 صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم:: اْلعَاِص  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  -٘

 الحكم على إسناد اإلمام أبً داود:
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ْحَمنه  َعْبد  ضعٌؾ؛ فٌه  ٌَاد   ْبن   الرَّ ْحَمنه  َعْبده اإلفرٌمً، و زه ه  َرافهع   ْبنه  الرَّ  ً  ،التَّن وخه

 .وكبلهما ضعٌفان

 الحكم على الحدٌث:

 الحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ.

وفٌه عبد : خرجه أبو داود، وابن ماجه، 7/139فً البدر المنٌر  لال ابن الملمن

 .الرحمن بن زٌاد اإلفرٌمً وفٌه ضعؾ

 :ؼرٌب الحدٌث

 .بمنسوخ لٌس ما أو اختبلؾ، وال فٌها اشتباه ال التً هً :المحكمة اآلٌة

 .ٌترن ال متصل بها العمل التً المستمرة الدابمة هً :المابمة السُّنة

 .لضابها فً حٌؾ وال فٌها جور ال التً هً :العادلة الفرٌضة

 .3/10البن األثٌر  األصولٌنظر: جامع 
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 "َمْن أَذََن فَُهَو ٌُِمٌمُ  " حدٌث -7

____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

ن  َوٌ مهٌم  آَخر  فً سننه: كتاب الصبلة، باب  أخرجه أبو داود له ٌ َإذ ه ج   /1/142 فًه الرَّ

ه  َعْبد   َحدَّثَنَا لال: 514رلم ه  َعْبد   َحدَّثَنَا َمْسلََمةَ، ْبن   ّللاَّ ، ْبنه  ع َمرَ  ْبن   ّللاَّ  َعْبده  َعنْ  َؼانهم 

ْحَمنه  ٌَاد   ْبنه  الرَّ ، ٌَْعنهً زه ًَّ ٌمه عَ  أَنَّه   اأْلَْفره ٌَادَ  َسمه ٌْم   ْبنَ  زه ، ن َع ًَّ عَ  أَنَّه   اْلَحْضَرمه ٌَادَ  َسمه  ْبنَ  زه

ثه  ، اْلَحاره ًَّ َدابه ا: لَالَ  الصُّ ل   َكانَ  لَمَّ ْبحه  أََذانه  أَوَّ ًَّ  ٌَْعنهً أََمَرنًه الصُّ ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  فَؤَذَّْنت 

م  : أَل ول   فََجعَْلت   ه؟ َرس ولَ  ٌَا أ لٌه ٌَةه  إهلَى ٌَْنظ ر   فََجَعلَ  ّللاَّ قه  نَاحه ، إهلَى اْلَمْشره : فٌََم ول   اْلفَْجره

ًَّ  اْنَصَرؾَ  ث مَّ  فَبََرَز، نََزلَ  اْلفَْجر   َطلَعَ  إهَذا َحتَّى "الَ "  ٌَْعنهً - أَْصَحاب ه   تبََلَحكَ  َولَدْ  إهلَ

 َ ؤ ًُّ  لَه   فَمَالَ  ٌ مهٌَم، أَنْ  بهبَللٌ  فَؤََرادَ  - فَتََوضَّ ه  َنبه  نَ أَذَ  َوَمنْ  أََذنَ  ُهوَ  ُصَداء   أََخا إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  .  فَؤَلَْمت  : لَالَ  ،"ٌُِمٌمُ  فَُهوَ 

 /1/333 ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  أَنَّ  َجاءَ  َما بَاب  كتاب الصبلة،  :الترمذي أخرجهو

  بنحوه. من طرٌك عبدة، وٌعلى بن عبٌد، 199رلم

ٌث   ع َمَر، اْبنه  َعنْ  البَابه  َوفًهولال:  ٌَاد   َوَحده ف ه   إهنََّما زه نْ  نَْعره ٌثه  مه ه  َحده  ً ٌمه ْفره  ،اإْله

 ًُّ ٌمه ْفره ٌؾٌ  ه وَ  َواإْله ْندَ  َضعه ، أَْهله  عه ٌثه ٌد   ْبن   ٌَْحٌَى َضعََّفه   الَحده ه   المَطَّان   َسعه ٌْر   لَالَ . َوَؼ

ٌثَ  أَْكت ب   الَ ": أَْحَمد   ه  َحده  ً ٌمه ْفره ٌْت  . "اإْله دَ  َوَرأَ َحمَّ ٌلَ  ْبنَ  م  ي إهْسَماعه ه : َوٌَم ول   أَْمَره ، ٌ مَو 

ب   ه وَ " مَاره ٌثه  م  ْندَ  َهَذا َعلَى َوالعََمل   "الَحده ْلمه  أَْهله  أَْكثَره  عه ، "ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  أَنَّ : العه

 /1/237 اأْلََذانه  فًه السُّنَّةه  بَاب  ، فً سننه: كتاب اآلذان والسنة فٌه ماجه وابن

تَاب  وابن أبً شٌبة  ،717رلم ن  فً مصنفه: كه له ٌ َإذ ه ج  ، باب فهً الرَّ لَاَمةه اأْلََذانه َواإْله

ه   ٌْر    بنحوه.من طرٌك ٌعلى بن عبٌد  كبلهما 2246رلم /1/196َوٌ مهٌم  َؼ

ٌث  فً مسنده: وأحمد  بَّانَ  َحده ه  ب ح    ْبنه  حه  ً َدابه ه  َعنه  الصُّ  ً  17537رلم /29/79 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

عن دمحم بن ٌزٌد  17533رلم /29/30، وفً من طرٌك ٌعلى بن عبٌد بنحوه

  بنحوه. الواسطً

ب ا اأْلََذانه  بَاب  ، الصبلة فً مصنفه: كتاب وعبد الرزاق عن  1317رلم /1/470 َراكه

 /1/475 ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  بَاب   كتاب الصبلة، بنحوه، وفً ٌحٌى بن العبلء

  .بنحوهبه عن الثوري  1333رلم

 عن (، والثوريالعبلء بن ٌحٌىو)عبدة، وٌعلى بن عبٌد، ودمحم بن ٌزٌد،  خمستهم

  .به اإلفرٌمً،بن زٌاد  الرحمن عبد

 بن وٌعموب ،313-312 " مصر فتوح" فً الحكم عبد ابنُ : مطوال   وأخرجه

ٌَاد  : باب "الكبٌر" فً والطبرانً ،443-2/445" والتارٌخ المعرفة" فً سفٌان  ْبن   زه

ثه  ًُّ  اْلَحاره َدابه ل   َكانَ " الصُّ ْصرَ  ٌَْنزه  السنن" فً والبٌهمً ،5235رلم /5/262 "مه

ْبحه  لهَصبَلةه  اأْلََذانه  فهً السُّنَّةه  بَاب   الصبلة، : كتاب"الكبرى وعه  لَْبلَ  الصُّ
 اْلفَْجره  ط ل 
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 تهذٌب" فً والمزي ،357-5/355" النبوة دالبل" وفً ،1733رلم /1/560

  .443-9/445 الصدابً الحارث بن زٌاد ترجمة: "الكمال

 بن الرحمن عبد عن ٌزٌد، بن هللا عبد الممرئ الرحمن عبد أبً طرٌك نمكلهم 

 . به زٌاد،

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

  .3ثمة سبمت ترجمته، حدٌث رلم: : َمْسلََمةَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٔ

 بمهملتٌن عٌنًالرُّ  ؼانم بن عمر بن هللا عبدهو : َؼانِم   ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٕ

 عبد أبو، وهو من ألٌال الٌمن نزل جماعة منهم مصر ،نسبة إلى ذي رعٌن مصؽرا

 .)د( إفرٌمٌة لاضً الرحمن

 ٌوسؾ وأبً أنس، بن ومالن ،اإلفرٌمً أنعم بن زٌاد بن الرحمن عبد :عن روى

ً   ، وؼٌرهم.اْلمَاضه

 . المعنبً مسلمة بن هللا عبد :عنه روى

 اَل  لط   َمالن بههه  ٌحدث لَمْ  َما َمالهن َعن ٌروي ولال ابن حبان: .مجهول: لال أبو حاتم

ٌثه ذكر ٌحل َواٌَة َوالَ  َحده ْعتهبَار َسبهٌل َعلَى إهالَّ  اْلكتب فًه َعنه   الر ه : ٌونس ْبنا َولَال ،االه

 َعن اآلجري، ع َبٌد أَب و َولَال .ثباتاأل الثمات أحد العلم، طلب فًه والعراق الشام دخل

 أبو ولال .باألندلس لمٌه المعنبً، ؼٌر َعْنه   حدث أعلم ما مستمٌمة أحادٌثه: داود أبً

 .لضابه فً عدال وكان المضاء ولً فمٌها نبٌبل ثمة كان :المٌروان طبمات فً العرب

 بن أسد ولال ،حاتم أبً بنا لرانأ من كان :الفمهاء طبمات فً إسحاق أبو الشٌخ ولال

 الثمات فً خلفون ابن ولال للرشٌد ٌكتب وكان وصٌانة عمل له فمٌها كان :الفرات

ولد دافع ابن حجر عنه فً ولال الذهبً: مستمٌم الحدٌث.  .وؼٌره المعنبً عنه روى

 ال ثمة المدر جلٌل ألنه؛ الرجل هذا عرؾ ما حبان بنا ولعل"تهذٌب التهذٌب": فمال: 

 سنة َماتَ . دونه هو ممن حبان بنا أنكرها التً األحادٌث فً الببلء ولعل ،فٌه رٌب

ابَة تسعٌن  .َومه

 . حاتم، فوثمه ثمة، ولد عرفه ؼٌر أبً بلصة حاله:خ

، 1515/ رلم230صـ سإاالت أبً عبٌد اآلجري لئلمام أبً داود السجستانًٌنظر: 

، وتارٌخ ابن ٌونس 1/43وطبمات إفرٌمٌة ، 503/ رلم5/110الجرح والتعدٌل و

واللباب فً تهذٌب األنساب ، 571/ رلم2/39والمجروحٌن ، 2/112المصري 

 ،2373/ رلم1/577والكاشؾ  ،3443/ رلم15/343وتهذٌب الكمال ، 2/31

 .3492/ رلم1/315، والتمرٌب 567/ رلم5/331وتهذٌب التهذٌب 

 .2سبمت ترجمته حدٌث رلم: .ضعٌؾ :ِزٌَاد   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -ٖ

ٌْم   ْبنَ  ِزٌَادَ  -ٗ ًَ  نُعَ  الحضرمً  -النون بضم -نعٌمربٌعة بن   بن زٌادهو  :اْلَحْضَرِم

  .وؼٌرهم أٌوب، وأبى ذر، وأبى، الصدابً الحارث بن زٌاد :عن روى .)د تك(
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 ٌزٌد ابن والحارث، وبكر بن سوادة، نعمأ بن زٌاد بن الرحمن عبد :عنه روى

 ، وؼٌرهم. الحضرمى

ٌد أبو لال ه إلى وٌنسب: ٌونس بن َسعه وثمه العجلً، وذكره ابن حبان فً الثمات.  .َجد ه

ولال ابن حجر فً "التهذٌب": وثمه الفسوي، ولم أجده فً المعرفة للفسوي. ووثمه 

 خمس سنة نعٌم بن زٌاد توفى: العد اس على بن الحسن لالالذهبً، وابن حجر. 

 .وتسعٌن

 ثمة. حاله: خبلصة

، 477/ رلم1/169، والثمات للعجلً 1262/ رلم3/376ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 ،509/ رلم1/193، وتارٌخ ابن ٌونس 2470/ رلم3/543الجرح والتعدٌل و

، 2041/ رلم9/461وتهذٌب الكمال  ،2300/ رلم4/257والثمات البن حبان 

، والتمرٌب 671/ رلم3/366، وتهذٌب التهذٌب 1636/ رلم1/410والكاشؾ 

 .2073/ رلم1/219

ًَ  اْلَحاِرثِ  ْبنَ  ِزٌَادَ  -٘ َدابِ  ، - المهملة بضم - الصدابً الحارث بن زٌادهو  :الصُّ

  )د ت ق(. كعب بن الحارث لبنً حلٌؾ وهو الٌمن، من حً وصداء

لال الحافظ فً  .المؽرب وأهل المصرٌٌن فً بعد   ٌدٌه، بٌن وأذ ن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً باٌع

 . ووفادة ،صحبة له"التمرٌب": 

، والتمرٌب 2357/ رلم2/430، واإلصابة  325/ رلم2/530االستٌعاب ٌنظر: 

 .2063/ رلم1/213

 الحكم على اإلسناد:

 الستة األحادٌث أحد هذا وحدٌثه. اإلفرٌمً زٌاد بن الرحمن عبد لضعؾ ؛ ضعٌؾ

 تهذٌب" من اإلفرٌمً ترجمة فً كما - رفعها اإلفرٌمً على الثوري سفٌان أنكر التً

 لم - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً إلى ٌرفعها أحادٌث بستة الرحمن عبد جاءنا: سفٌان لال -"التهذٌب

 .ذكرها"و...  ٌرفعها العلم أهل من أحدا   أسمع

هه  َوفًه : 2/302ولال البؽوي فً شرح السنة  ٌْهه  َواْلعََمل   َضْعٌؾ، إهْسنَاده ْندَ  َعلَ  أَْكثَره  عه

، أَْهله  ْلمه لَاَمةه  أَْولَى فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  أَنَّ  اْلعه  .بهاإله

  :شواهد منهاللحدٌث و

  :رضً هللا عنهما عمر ابنحدٌث  -أ

ٌْد   أنالال:  311رلم /1/253فً مسنده:  حمٌد بن عبدأخرجه  ه  ع َب وَسى، ْبن   ّللاَّ  أنا م 

ٌد   ، َسعه ان  َ : لَالَ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  َربَاح ، أَبًه ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  السَّمَّ ا بهبَللٌ  أَْبَطؤ ، ٌَْوم   بهاأْلََذانه

ٌل، فَؤَذَّنَ  ه  َرس ول   فَمَالَ  ٌ مهٌَم، أَنْ  فَؤََرادَ  بهبَلٌل، َفَجاءَ  َرج    ."أَذَنَ  َمنْ  ٌُِمٌمُ ": ملسو هيلع هللا ىلص- ّللاَّ

ٌد  فً الضعفاء: ترجمة " العمٌلً أخرجهو د   ْبن   َسعه ان   َراشه  والطبرانً ،2/105" السَّمَّ

 بَاب  فً السنن الكبرى: كتاب الصبلة،  البٌهمًو، 13590رلم /12/435فً الكبٌر 

له  ج  ن   الرَّ ه   َوٌ مهٌم   ٌ َإذ ه ٌْر  دَ ، ولال: 1370رلم /536/ 1 َؼ ٌد   بههه  تَفَرَّ د   ْبن   َسعه  َوه وَ  َراشه
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ٌؾٌ  له  بَاب  : ومنسوخه الحدٌث ناسخ فً شاهٌن وابن ،َضعه ج  ن   الرَّ ه   َوٌ مهٌم   ٌ َإذ ه ٌْر   َؼ

 أربعتهم من طرٌك سعٌد به. 163رلم /1/161

 دراسة إسناد عبد بن حمٌد:

ٌْدُ  -ٔ  : ثمةالحافظ العبسً دمحم أبو موسى بن هللا عبٌدهو  :ُموَسى ْبنُ  ّللَاِ  ُعبَ

 .4345/ رلم1/375والتمرٌب  ،3593/ رلم1/637الكاشؾ ٌنظر: 

 .الحدٌث منكر: البخاري لال .السمان المازنً راشد بن سعٌدهو   :الَسَمانُ  َسِعٌدُ  -ٕ

 .مترون: النسابً ولال .بشا لٌس: ٌحٌى عن - عباس ولال

، 309/ رلم4/429والكامل ، 135/ رلم67الضعفاء الصؽٌر للبخاري صـٌنظر: 

 .3169/ رلم2/135مٌزان االعتدال و

 أبً واسم والموحدة الراء بفتح رباح أبً ابن عطاءهو  :َربَاح   أَبًِ ْبنِ  َعَطاءِ  -ٖ

 .اإلرسال كثٌر لكنه فاضل فمٌه ثمة المكً موالهم المرشً أسلم رباح

 .4591/ رلم1/391التمرٌب ، و3933/ رلم20/69ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 بعد ولد .الرحمن عبد أبو العدوي الخطاب بن عمر بن هللا عبدهو  :ُعَمرَ  اْبنِ  -ٗ

 من المكثرٌن أحد وهو، سنة عشرة أربع ابن وهو أحد ٌوم واستصؽر ،بٌسٌر المبعث

 فً وسبعٌن ثبلث سنة مات .لؤلثر اتباعا الناس أشد من وكان ،والعبادلة الصحابة

 .تلٌها التً أول أو آخرها

 .3490/ رلم1/315التمرٌب ، و4352/ رلم4/155اإلصابة ٌنظر: 

 حمٌد:الحكم على إسناد عبد بن 

ان راشد بن سعٌدجد ا ؛ فٌه  ضعٌؾ إسناده  ، وهو مترون. السَّمَّ

ٌن   ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  2/105فً الضعفاء  العمٌلًروى  ٌد  : لَالَ  َمعه د   ْبن   َسعه ان   َراشه  السَّمَّ

ي ٌْسَ  "ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ ": ٌَْروه ٌث ه   لَ ء   َحده ًْ   . بهَش

نَكٌر، حدٌثٌ  َهَذا :ولال أبو حاتم ٌثه  ضعٌؾ   وسعٌدٌ  م  ة   َولَالَ  .اْلَحده  مترون  : َمرَّ

 .الحدٌث

  .2/233ٌنظر: العلل البن أبً حاتم 

ًُّ  َرَواه  : 2/3فً المجمع  ولال الهٌثمً هه  اْلَكبهٌره  فًه الطَّبََرانه ٌد   َوفٌه د   ْبن   َسعه  َراشه

ان   ٌؾٌ  َوه وَ  السَّمَّ  .َضعه

 : رضً هللا عنهما حدٌث ابن عباس -ب

" مروزي خراسانً عطٌة ْبن الفضل ْبن : ترجمة "دمحم"الكامل" فً عدي ابنأخرجه 

، َحدَّثَنا هللا، َعبد َحدَّثَنَالال  7/359 ي أَْخَبرنا إهْسَحاق  َحمد ٌَْعنهً َجد ه ه، أبً بن م  ي  ر ه  الس ه

ٌَسى َحدَّثَنا ْنَجار   عه َحمد َعنْ  اْلؽه مَاتهله  َعنْ  اْلفَْضله  ْبنه  م   أَبهً ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  َحٌَّانَ  ْبنه  م 

ه  َرس ولَ  إهنَّ  َعبَّاس   اْبنه  عنه  َربَاح ،  "ٌُِمٌمُ  الَِذي فَُهوَ  أَذَنَ  َمنْ ": لَال ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  :ضعٌؾ جدا ؛ فٌه :إسنادوهذا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، ولال ء: لٌس بشًوابن حنبل ،لال عنه ابن معٌن :"َعِطٌَةَ  ْبنِ  اْلفَْضلِ  ْبنِ  ُمَحمد"

ولال أبو زرعة:  .حدٌثه ترن الحدٌث ذاهبولال أبو حاتم:   سكتوا عنه،البخاري: 

َحمد علً ْبن َعْمرو ولال ضعٌؾ،  :المروزي ّللاَّ  َعبد أَب و عطٌة ْبن الفضل ْبن م 

كان ممن ولال ابن حبان:  .الحدٌث مترون :النسابً ولال .كذاب الحدٌث مترون

 .الموضوعات عن األثبات ال ٌحل كتابة حدٌثه إال على سبٌل االعتبارٌروي 

ضعفاء الصؽٌر للبخاري ، وال4755/ رلم4/355تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري ٌنظر: 

/ 2/273والمجروحٌن ، 262/ رلم3/57والجرح والتعدٌل  ، 353/ رلم124صـ

  .1650/ رلم7/355والكامل البن عدي ، 971رلم

ٌْخه  أَب و أَْخَرَجهَ ر عن ابن عباس خآ َطِرٌك   َولَهُ  تَابه  فًه الشَّ اأْلََذانه  كه
(1)
كما ذكر ابن  

نْ  1/513حجر فً التلخٌ  الحبٌر  ٌثه  مه ْمَسم   َعنْ  اْلَحَكمه  َحده  :لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  مه

لَ  َكانَ " ْسبَلمه  فًه أَذَّنَ  َمنْ  أَوَّ ل   بهبَللٌ  اإْله ه  َعْبد   أَلَامَ  َمنْ  َوأَوَّ ٌْد   ْبن   ّللاَّ  "َز

عٌ وهذا إسناد  ْنَمطه ٌْنَ  م  ْمَسم   اْلَحَكمه  َب َنَّ  ؛ َومه نْ  َهَذا أله ٌثه  مه ْنه   ٌَْسَمْعَها لَمْ  الَّتهً اأْلََحاده مه
(2)
. 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 منكر

 هل ٌشترط فً من أذن أن ٌمٌم؟ مسألة:

ْلمه  أَْهل   اتَّفَكَ ) :66 ـص" راالعتبا" فً الحازمً لال له  فًه اْلعه ج  ن   الرَّ ه   َوٌ مهٌم   ٌ ْإذ ه ٌْر   َؼ

ٌَّةه  فًه َواْختَلَف وا َجابهٌز، َذلهنَ  أَنَّ  َعلَى  :اأْلَْولَوه

ه مْ  فََذَهبَ  ٌع، اأْلَْمرَ  َوأَنَّ  فَْرَق، اَل  أَنَّه   إهلَى أَْكثَر  تَّسه نْ  م  مَّ  أَْهله  َوأَْكثَر   َمالهٌن،: َذلهنَ  َرأَى َومه

، َجازه ، أَْهله  َوأَْكثَر   َحنهٌفَةَ، َوأَب و اْلحه  .ثَْور   َوأَب و اْلك وفَةه

 .ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  أَنَّ  اأْلَْولَى أَنَّ  إهلَى َبْعض ه مْ  َوَذَهبَ 

                                                           

 الذهبً فً السٌر، والكتانً فً الرسالة.وهذ الكتاب مفمود، وهو جزء من كتابه السنن، ولد ذكره  (1)

  .1/339، والرسالة المستطرفة 196/ رلم16/276ٌنظر: سٌر أعبلم النببلء 

حدٌث الوتر أن النبً  :الذي ٌصحح الحكم عن ممسم أربعة أحادٌث :سمعت أبً ٌموللال عبد هللا بن أحمد:  (2)

وعن ممسم عن  ،بن عباس فً عزٌمة الطبلق والفً الجماعامسم عن وحدٌث عزٌمة الطبلق عن م ،ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌوتر

وأٌضا عن ممسم رأٌه فً محرم أصاب صٌدا لال علٌه  ،بن عباس أن عمر لنت فً الفجر هو حدٌث المنوتا

 :هللا أعلم :لال ؟فما روى ؼٌر هذا :للت .جزاإه فإن لم ٌكن عنده لوم الجزاء دراهم ثم تموم الدراهم طعاما

  .هً كتاب :ٌمولون

 ولال علً بن المدٌنً: إنه سمع ٌحٌى ٌمول: كان شعبة ٌمول: أحادٌث الحكم عن ممسم كتاب إال خمسة أحادٌث.

 للت لٌحٌى: عدها شعبة؟ لال: نعم.

للت لٌحٌى: ما هً؟ لال: حدٌث "الوتر"، وحدٌث "المنوت"، وحدٌث "عزمة الطبلق"، و"جزاء مثل ما لتل من 

 ."امرأته وهً حاب  النعم"، و"الرجل ٌؤتً

 "الرجل ٌؤتً امرأته وهً حاب ".فزاد شعبة حدٌثا خامس: وهو حدٌث "

التيييييارٌخ الكبٌييييير و، 1269/ رليييييم1/536ٌنظييييير: العليييييل ومعرفييييية الرجيييييال ألحميييييد رواٌييييية ابنيييييه عبيييييدهللا 

/ 10/233، وتهيييييييذٌب التهيييييييذٌب 23/462وتهيييييييذٌب الكميييييييال ، 634/ رليييييييم1/213بييييييين أبيييييييً خٌثمييييييية ال

 .507رلم
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يُّ  س ْفٌَان   َولَالَ  ٌنَا. ٌ مهٌم   فَه وَ  أَذَّنَ  َمنْ : ٌ مَال   َكانَ : الثَّْوره ه و   َجاءَ  أَنَّه   َمْحذ وَرةَ  بهًأَ  َعنْ  َور 

 .َوأَلَامَ  فَؤَذََّن، إهْنَساٌن، أَذَّنَ  َولَدْ 

 .أَْحَمد   َذَهبَ  َهَذا َوإهلَى

ًُّ  َولَالَ  َواٌَةه  فًه الشَّافهعه عه  ره بٌه ل   أَذَّنَ  َوإهَذا: َعْنه   الرَّ ج  لَاَمةَ  ٌَتََولَّى أَنْ  أَْحَبْبت   الرَّ ء   اإْله ًْ  لهَش

 (ٌ مهٌم   َفه وَ  أَذَّنَ  َمنْ  أَنَّ : فهٌهه  ٌ ْرَوى

ٌْر   ٌ مهٌمَ  أَنْ  َوَجابهزٌ : )ولال ابن حزم فً ي َؼ َنَّه   أَذََّن؛ الَّذه ًٌ  َذلهنَ  َعنْ  ٌَؤْته  لَمْ  أله ، نَْه حُّ  ٌَصه

يُّ  َواأْلَثَر   نْ  َجاءَ  إنََّما "أَذَنَ  َمنْ  ٌُِمٌمُ  إنََما" اْلَمْروه ٌكه  مه ْحَمنه  َعْبده  َطره ٌَاده  ْبنه  الرَّ  ْبنه  زه

(َهالهنٌ  َوه وَ  أَْنع َم،
(1)
. 

 للت: والراجح جواز أن ٌمٌم ؼٌر المإذن.

  

                                                           

 .329/ مسؤلة رلم2/134 ىالمحل (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  "ودمان مٌتتان لنا أحلت"حدٌث  -8

 ":العدوي أسلم بن زٌد بن الرحمن عبد"  لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة

 روى :ولال ،الرحمن عبد ٌضعؾ أبً سمعت :أحمد بن هللا عبد ولال)

ٌْتَتَاِن َوَدَمانِ  " منكرا حدٌثا ("أُِحلَْت لَنا َم
(ٔ)

 

______________ 
 :والدراسة التخرٌج ۩

 :أوجه من ثبلثةره على زٌد بن أسلم، واختلؾ عنه هذا الحدٌث مدا

رواه أبناء زٌد بن أسلم: )عبد الرحمن، وعبد هللا ، وأسامة(، وسلٌمان  :الوجه األول

 عن ابن عمر مرفوعا. بن أسلم بن ببلل عن زٌدا

عن  كلهم (، وأسامة بن زٌدسلٌمان بن ببلل، وعبد هللا بن زٌد)رواه  :الوجه الثانً

 عن ابن عمر مولوفا. بن أسلم زٌد

المسور بن الصلت عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن أبً سعٌد  الوجه الثالث:

 .مرفوعا

 تخرٌج الوجه األول:

َحاله  اْلَكبهده  اب  ، بكتاب األطعمةفً سننه:  أخرجه ابن ماجه -أ  /4/431 َوالط ه

ْصعَب ، أَب و َحدَّثَنَالال:  3314رلم ثَنَا م  ْحَمنه  َعْبد   َحدَّ ٌْده  ْبن   الرَّ هه  َعنْ  أَْسلََم، ْبنه  َز  َعنْ  أَبٌه

ه  َعْبده  ه  َرس ولَ  أَنَّ  ع َمَر، ْبنه  ّللاَّ ٌْتَتَانِ  لَنا أُِحلَتْ ": لَالَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ ٌْتَتَانِ  فَأََما َوَدَماِن، َم : اْلَم

َحالُ  فَاْلَكبِدُ : الَدَمانِ  َوأََما َواْلَجَراُد، فَاْلُحوتُ   "َوالّطِ

، َواْلَجَراده ٌد، صوفً كتاب ال ٌتَانه ٌْده اْلحه بنفس اإلسناد  2/1073/3213 بَاب  َص

 مختصرا.

 السنن فً البٌهمً: طرٌمه ومن، 1/340 : كتاب الصٌد والذبابحمسندال فً الشافعًو

، 13997رلم /9/432  اْلَجَراده  أَْكله  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، الصٌد والذبابح: كتاب الكبرى

 فً والبؽوي ،13353رلم /466/ 13 : باب الجراد"واآلثار السنن معرفة"فً و

الرحمن بن عن عبد  11/244 الجراده  أْكله  باب  الصٌد والذبابح،   : كتابالسنة شرح

 .بنحوه زٌد به

 ومن ،5723رلم /10/15مسند عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما  :مسنده فً وأحمد

 .س رٌج حدثنا: لال 361/ 2: التحمٌك فً الجوزي ابن  : طرٌمه

 بنا عمر عن 320رلم /1/260 "المسند من المنتخب: "مسنده فً حمٌد بن وعبد

 .حف  أبً لٌمامًا ٌونس

                                                           

 .361/ رلم6/173تهذٌب التهذٌب  (1)
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 بن ٌزٌد طرٌك من 2/53" زٌد بن الرحمن عبد" ترجمة :المجروحٌن فً حبان وابن

 .موهب

 عبد طرٌك من 5/444ترجمة "عبد الرحمن بن زٌد"   :الكامل فً عدي وابن

 .مسلم بن وعلً وسوٌد، موهب، بن وٌزٌد حماد، بن األعلى

 :الكبرىالسنن  فً والبٌهمً ،2/31 " زٌد بن أسامة: ترجمة "فً الكامل عدي وابن

وته  بَاب  كتاب الطهارة،  وت   اْلح   من كبلهما 1197رلم /1/334 َواْلَجَراده  اْلَماءه  فًه ٌَم 

 .أوٌس أبً ابن إسماعٌل طرٌك

 .عٌٌنة ابن طرٌك من 5/444" زٌد بن الرحمن عبد" ترجمةفً الكامل:  عدي وابن

 / 5/490كناب الصٌد، والذبابح، واألطعمة، وؼٌر ذلن  :سننال فً والدارلطنً

 .مسلم بن علً طرٌك من 4732رلم

َحاله  اْلَكبهده  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، الطهارة كتاب  :الكبرىالسنن  فً والبٌهمً  َوالط ه

 .منصور بن سعٌد طرٌك من 19697رلم /10/12

 ٌونس بن وعمر وُسرٌج، الزهري، مصعب وأبو الشافعً،): راوٌا   عشر أحدكلهم 

 مسلم، بن وعلً وسوٌد، حماد، بن األعلى وعبد موهب، بن وٌزٌد الٌمامً،

 عبد عن جمٌعهم (منصور بن وسعٌد عٌٌنة، وابن أوٌس، أبً بن وإسماعٌل

 .به أسلم بن زٌد بن الرحمن

  .وتابع عبد  هللا، وأسامة ، وسلٌمان بن ببلل، عبَد الرحمن بن زٌد -ب

فً  والبٌهمً ، 2/31ن أسلم" : ترجمة "أسامة بن زٌد بالكامل فً عدي ابن أخرجه

وته  بَاب  السنن الكبرى:  وت   اْلح  من طرٌك  1197رلم /1/334 َواْلَجَراده  اْلَماءه  فًه ٌَم 

 عن أبٌهم به. وأسامة ،هللا عبد، والرحمن عبد ابن أبً أوٌس عن

 والصواب عمر، عن: فٌه جاء مطبعً، خطؤ أو تصحٌؾعند ابن عدي  ولع تنبٌه:

 .عمر ابن

 أَْحَمد   َحدَّثَنَا 5/303فً الكامل: ترجمة "عبد هللا بن زٌد بن أسلم"  وأخرجه ابن عدي

ٌَسى ْبن  ا ، ْبن ْحٌىٌ حدثنا سهل، بن مسعود َحدَّثَنا اْلَوشَّاء ، عه  بنا هللا َعبد َحدَّثَنا َحسَّان 

ٌَْمان   أَْسلَمَ  بن زٌد ٌْده  َعنْ  بهبلل   ْبن   َوس لَ  به مرفوعا. أَْسلََم، ْبنه  َز

 الوجه الثانً:تخرٌج 

 ْبن  ا إهْسَحاق   َحدَّثَنهً :لَالَ  1/430/1099فً العلل رواٌة ابنه عبد هللا  أخرجه أحمد -أ

ٌَسى ٌْده  بن ٌَْعنهً هللا عبد َحدثنًه لَالَ  الطَّبَّاعَ  ٌَْعنًه عه  بنا َعن أبً َحدَّثَنًه لَالَ  أَْسلَمَ  ْبنَ  َز

ٌْتَةِ  ِمنَ  لَنَا أُِحلَ " :لَالَ  ع َمرَ  ٌْتَتَانِ  اْلَم ٌْتَةِ  ِمنَ  َدَمانِ  الَدمِ  َوِمنَ  َم  َواْلُحوتُ  اْلَجَرادُ  اْلَم

َحالُ  الَدمِ  َوِمنَ    "َواْلَكبِدُ  الّطِ

عت إهْسَحاق لَالَ  ْحَمن عبد َسمه ٌه َعن ٌروٌهه  أسلم بن زٌد بن الرَّ  َعن زٌد بن أ َساَمة أَخه

ه ه َعن ٌروٌهه  سمعته ثمَّ  عمر بنا َعن أَبٌه ه  َعنه  ع َمرَ  بنا َعن أَبٌه  ً  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 هللا بن زٌد بن ببلل، عبدَ  وتابع سلٌمان   -ب
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

وته  بَاب  كتاب الطهارة، فً السنن الكبرى:  خرجه البٌهمًأ وت   اْلح   اْلَماءه  فًه ٌَم 

ٌَْمان   ثنا َوْهب ، اْبنمن طرٌك  1196رلم /1/334 َواْلَجَراده  ، ْبن   س لَ ٌْده  َعنْ  بهبَلل   ْبنه  َز

لَّتْ أ  : " لَالَ  أَنَّه   ع َمَر، ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  أَْسلََم، ٌْتَتَانه  لَنَا حه ٌتَانه  اْلَجَراد  : َوَدَمانه  َم  َواْلحه

َحال   َواْلَكبهد   ٌحٌ  إهْسنَادٌ  َهَذا" َوالط ه ْسنَده  َمْعنَى فًه َوه وَ  ،َصحه ٌْد   أَْواَلد   َرفَعَه   َولَدْ  اْلم   َعنْ  َز

مْ  هه  .أَبٌه

 وتابع أسامةَ بن زٌد كبل من عبد هللا، وسلٌمان بن ببلل -جـ 

ه  َعْبد   َحدَّثَنَا 2/331: ترجمة "عبد الرحمن بن زٌد" أخرجه العمٌلً : لَالَ  أَْحَمدَ  ْبن   ّللاَّ

ٌَسى ْبن   إهْسَحاق   َحدَّثَنَا: لَالَ  أَبهً َحدَّثَنًه ْعت  : لَالَ  الطَّبَّاع   عه ْحَمنه  َعْبدَ  َسمه ٌْده  ْبنَ  الرَّ  ْبنه  َز

ث   أَْسلََم، ٌهه  َعنْ  ٌ َحد ه ، ْبنه  أ َساَمةَ  أَخه ٌْد  ، َعنْ  َز  به مولوفا.  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  أَبهٌهه

ْعت ه   ث مَّ  ث   َسمه ، َعنْ  بههه  ٌ َحد ه هه ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه  َعنه  أَبٌه  ً   .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

  الوجه الثالث:تخرٌج 

 15/327 : ترجمة "مسور بن الصلت"البؽدادي فً تارٌخ بؽداد أخرجه الخطٌب

ً    ْبن   اْلَحَسن   أَْخبََرنَا ، َعله يُّ ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  اْلَجْوَهره ده  ْبن   َعله َحمَّ  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبنه  م 

، ل ْإل إ   اق  ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَورَّ ٌَْمانَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   َعله ، س لَ ًُّ ٌعه د   َحدَّثََنا: لَالَ  اْلمَطه َحمَّ  ْبن   م 

، ٌن  ْسكه ٌَى َحدَّثَنَا: لَالَ  مه ْسَور   َحدَّثَنَا: لَالَ  َحسَّاَن، ْبن   ٌَْح ، ْبن   مه ْلته  بهبَْؽَداَد، َعْنه   َكتَْبت   الصَّ

ٌْده  َعنْ  ، ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  أَْسلََم، ْبنه  َز ، أَبًه َعنْ  ٌََسار  ٌد  ه  َعنه  َسعه  ً ٌث   َنْحوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  لَْبلَه ، َحده

ٌْتَةِ  ِمنَ  لَنَا أُِحلَ ": لَالَ  ٌْتَتَاِن، اْلَم َحاُل، َواْلَجَراُد، اْلِحٌتَاُن،: َدَمانِ  الَدمِ  َوِمنَ  َم  َوالّطِ

 "َواْلَكبِدُ 

 دراسة األسانٌد:

 األول عند ابن ماجه: دراسة إسناد الوجه -أ

م، واسمه بَْكر، أَبً بن أحمد هو أبو مصعب: -ٔ  ْبن زرارة ْبن الحارث ْبن اْلمَاسه

ْحَمنه  َعْبد ْبن مصعب ي   مصعب أبو المرشً، عوؾ ْبن الرَّ ْهره  لاضً الفمٌه المدنً الزُّ

ه  َرس ول مدٌنة  . )ع( ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

، سعد ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى ي  ْهره ٌْد ْبن وحسٌن الزُّ  ْبن علً ْبن الحسٌن بن علً ْبن َز

 . وؼٌرهموعبد الرحمن بن زٌد،  طالب، أَبً

 . وؼٌرهم النََّسابً، سوى الجماعة :َعنه َرَوى

ْرَعة أبو لال  المدٌنة أهل فمٌه وهو مات: بكار ْبن الزبٌر َولَال صدوق،: َحاتهم وأبو ز 

ه  ع بٌَد المضاء واله مدافع، ؼٌر  مسلمة َولَال. شرطته على َكانَ  أن بعد اْلَحَسن ْبن ّللاَّ

بَّان ابن   وذكره ثمة، مدنً: تارٌخه فً  صحٌحه فً حدٌثه خرج ثم الثمات جملة فً حه

 وفً المدٌنة، أهل بمذاهب عالما متمشفا فمٌها كان: َولَال هللا عبد أبو الحاكم وكذلن

 كان: المدنً الطاهر أبو ولال بالمدٌنة، المشهورٌن الفمهاء أحد كان: خلفون ابن كتاب

: الكبٌر تارٌخه فًه خٌثمة أَبً ابن وذكر محدثا، فمٌها كان: مفرح ابن ولال ثمة،

 تكتب ال: فمال أكتب؟ عمن: ألبً فملت مكة إلى ومابتٌن عشرة تسع سنة فً خرجنا
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ما حجة، ثمة: المٌزان فً الذهبً اإلمام َولَال شبت، عمن واكتب مصعب أبً َعن

 عمن واكتب مصعب، أبً َعن تكتب ال: أحمد البنه خٌثمة أبً لول معنى ما أدري

 الرأي، إلى ٌمٌل كان مصعب أبا أن ذلن معنى: الباجً الولٌد أبو ولال شبت،

 أن عن ابنه زهٌر نهى فإنما ذلن، ٌكرهون الحدٌث وأهل الفمه، مسابل فً وٌروٌه

 حجر ابن الحافظ َولَال بخٌر، إال ذكره أحدا نعلم ال ثمة فهو وإال الرأي، عنه ٌكتب

 أو المضاء فً دخوله خٌثمة أبً مراد ٌكون أن وٌحتمل: هذا الذهبً لول على تعلٌما

. بالرأي للفتوى خٌثمة أبو عابه صدوق: التمرٌب فً ولال بالرأي، الفتوى من إكثاره

 .التسعٌن على نٌؾ ولد ومابتٌن، وأربعٌن اثنتٌن سنة مات

 .                                   الجماعة به واحتج األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

 والجرح ،1506/ رلم2/5 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،5/441 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 1/34 والمٌزان ،12073/ رلم3/21 حبان ابن وثمات ،16/ رلم2/43 والتعدٌل

/ 1/20 التهذٌب تهذٌبو ،19/ رلم30-1/23 الكمال تهذٌب وإكمال ،303رلم

 .17/ رلم1/73 والتمرٌب ،21رلم

ْحَمنه  َعْبد  هو عبد الرحمن بن زٌد:  -2 ٌْده  ْبن   الرَّ  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َمْولَى أَْسلَمَ  ْبنه  َز

  ، وؼٌرهم.سلٌم بن وصفوان حازم، وأبً أبٌه، روى عن: .)ت ق(

، وأبو مصعب أحمد بن أبً العطار العزٌز عبد بن ومرحوم وهب ابن :عنه روى

 بكر، وؼٌرهم. 

رَ  َوَكانَ لال ابن سعد:  ٌثه  َكثٌه ٌف ا اْلَحده دًّ  َضعه ا. وذكره البخاري فً "الضعفاء جه

، وضعفه أحمد ، ءلم ٌحدث عنه ابن مهدي بشً  جدا، علً ضعفهالصؽٌر" ولال: 

 الرحمن َوَعبد هللا، َوَعبد أسامة،وأبو زرعة،  والنسابً، ولال ٌحٌى:  وابن معٌن،

ء   حدٌثهم ولٌس إخوة هإالء أسلم ْبن زٌد بنً ًْ  زٌد أوالد :داود أبو ولال .جمٌعا بَش

 الرحمن عبد عن أحدث ال أنا :أٌضا ولال .هللا عبد وأمثلهم ،ضعٌؾ كلهم أسلم بنا

 أٌهم أسلم بن زٌد ولد عن حنبل بن أحمد سؤلتحاتم:  أبو لالو. منه أمثل هللا وعبد

 فً وضجع الرحمن عبد ذكر ثم هللا، عبد: لال ؟من ثم :للت أسامة،: لال إلٌن؟ أحب

 الحدٌث وفً صالحا نفسه فً كان الحدٌث بموي لٌسولال أبو حاتم:  .الرحمن عبد

 َكانَ ولال ابن حبان فً المجروحٌن:  .جدا - المدٌنً ابن ٌعنً - علً ضعفه واهٌا،

ن مَّ َواٌَته فًه َذلهن كثر َحتَّى ٌعلم الَ  َوه وَ  اأْلَْخبَار ٌملب مه ٌل رفع من ره  َوإْسنَاد اْلَمَراسه

 عند حدٌثه :الطحاوي ولال ،الحدٌث منكر هو: الساجً لال. الت ْرن فَاْستحكَّ  اْلَمْول وؾ

 ولال .منه أوثك ؼٌره :الحربً ولال .الضعؾ من النهاٌة فً بالحدٌث العلم أهل

 أحادٌث أبٌه عن روى :نعٌم وأبو الحاكم ولال .ضعفاء زٌد أوالد :الجوزجانً

ًَ ولال ابن حجر: ضعٌؾ.   .ضعفه على أجمعوا :الجوزي ابن ولال .موضوعة ف ه  ت و 

ٌنَةه  له  فهً بهاْلَمده بَلفَةه  أَوَّ ونَ  خه ٌْنه  سنة ,َهار  نَ  ثهْنتَ ابَة َوثََمانٌه  .َومه

 ضعٌؾ باتفاق خبلصة حاله:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، 922/ رلم5/234، والتارٌخ الكبٌر للبخاري 5/413طبمات ابن سعد ٌنظر: 

سإاالت أبً داود السجستانً لئلمام و، 123/ رلم34والضعفاء الصؽٌر للبخاري صـ

والجرح والتعدٌل  ،207/ رلم32صـ أحمد بن حنبل فً جرح الرواة وتعدٌلهم

/ 5/441، والكامل البن عدي 593/ رلم2/57والمجروحٌن  ،1107/ رلم5/233

، 361/ رلم6/177، وتهذٌب التهذٌب 4363/ رلم2/564، والمٌزان 1105رلم

 .3365/ رلم1/340والتمرٌب 

ٌْد هو زٌد بن أسلم: -ٖ ه، َعْبد أبو: وٌ مال أ َساَمة، أبو العدوي، المرشً، أسلم بن َز  ّللاَّ

،  ً  . )ع( الخطاب ْبن ع َمر مولى الفمٌه، اْلَمَدنه

 . وؼٌرهم ،ٌسار ْبن وعطاء ،أنس بن مالن، وعبد هللا بن عمر :عن روى

 الٌشكري ع َمر ْبن وورلاء ، وعبد هللا، وعبد الرحمن،أبناءه: أسامة :عنه روىو

 . وؼٌرهم

ٌن ْبن ٌحٌى لال ٌْرة أَبًه من وال َجابهر، من ٌسمع لم: َمعه د َعنْ  َمالهن، َولَال. ه َر َحمَّ  م 

ٌْد هٌبتً لط أحدا هبت ما: عجبلن ْبنا ٌْد وكان: َمالهن لال.  أسلم ْبن َز  أسلم ْبن َز

 كانت: َمالهن َعنْ  الوالدي، َولَال. تعال ث مَّ  تسؤل، كٌؾ فتعلم اذهب: عجبلن البن ٌَم ول

ه  َرس ول مسجد فًه حلمة أسلم ْبنا لزٌد ه  َعبد َولَال ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َعن حنبل ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

ْرَعة، وأبو أبٌه،  َولَال ثمة،: خرا  وابن والنََّسابً، َسْعد، ْبن ودمحم حاتم، وأبو ز 

ٌْبَة ْبن ٌعموب  فٌه كتاب لَه   المرآن، بتفسٌر عالما وكان والعلم، الفمه أهل من ثمة: َش

 َحدَّثَنَا حاتم، أبو َحدَّثَنَا: لال دمحم، ابن الَملهن َعبد َحدَّثَنَا: عدي ابن َولَال المرآن، تفسٌر

 المدٌنة وأهل المدٌنة لدمت: لال زٌد، بن حماد َحدَّثَنَا: لال الطباع، عٌسى بن دمحم

 به نعلم ما: "لال هذا؟ موالكم فً تمول ما: هللا لع بٌَد فملت أسلم بن زٌد فً ٌتكلمون

 من هو أسلم بن وزٌد: فمال هذا عدي ابن وتعمب" برأٌه المرآن ٌفسر أنه إال بؤس ا

 الثمات ًف حبان ابن وذكره األبمة، عنه حدث عنه، الرواٌة من أحد ٌمتنع ولم الثمات

 سنة مات.  ٌرسل وكان عالم ثمة: التمرٌب فى حجر ابن ولال شاهٌن، ابن وكذلن

 .ومابة وثبلثٌن ست

 .ثمة :حاله خبلصة

/ 3/244 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ العلمٌة، ط 5/412 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،239 ،236 ،235 ،165 ،134 ،103 ،56 ،1/32 أحمد وعلل ،1164رلم

 البن والمراسٌل ،1237/ رلم3/337 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،412 ،259 ،240

والثمات البن حبان  ،2511/ رلم3/555 والتعدٌل والجرح ،64 -1/63 حاتم أَبً

 شاهٌن البن والثمات ،704/ رلم4/163 عدي البن والكامل، 2734/ رلم4/246

 والتمرٌب ،723/ رلم3/395 التهذٌب وتهذٌب ،1/173 للعبلبً والمراسٌل ،1/90

 .2117/ رلم1/222
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعبدهو  هللا بن عمر:عبد  -4  َعْبده  أبو العدوي المرشً الخطاب ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ

ْحَمنه   . )ع( عنهما هللا رضً المدنً ثم المكً الرَّ

 واستصؽر ثمله، فًه ولدمه معه، وهاجر الحلم، ٌبلػ لم صؽٌر وهو أبٌه مع لدٌما أسلم

ه  َرس ول مع المشاهد من بعدها وما الخندق وشهد أحد، ٌوم  . ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ابَة ألفا ملسو هيلع هللا ىلص النبً :َعن َرَوى تمه ٌث وسه ٌثا َوثبََلثٌن َحده   َواْنفََردَ  ،َوسبعٌن مابَة على اتفمَا َحده

 . َوثبََلثهٌنَ  بهإحدى ومسلم ،َوثََمانهٌنَ  بإحدى  البخاري

. وؼٌرهم ثابت، بن وزٌد خدٌج، ْبن ورافع ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َرس ول مإذن ببلل :عن وروى

ٌد بن وبسر سٌرٌن، ْبن أنس :عنهروى و  . وؼٌرهمزٌد بن أسلم، و المدنً، َسعه

 .وسبعٌن أربع سنة مات

 وأسد ،1612/ رلم3/950 واالستٌعاب ،4/142و 2/373 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 .2/207 والخبلصة ،4352/ رلم4/143 واإلصابة ،3032/ رلم3/227 الؽابة

، وأسامة بن زٌد، عبد هللا بن زٌدولد تابع عبَد الرحمن على هذا الوجه كل من )

 (وسلٌمان بن ببلل

عدي فً ، عن أبٌهما عند ابن عة أسامة بن زٌد، وأخوه عبد هللادراسة متاب -ب

 الكامل

 .هذه المتابعة أخرجها ابن عدي من طرٌك إسماعٌل بن أبً أوٌس عنهما عن أبٌهما

 مالن بن أوٌس ْبن هللا َعبد ْبن هللا َعبد بن سماعٌلهو إ :أوٌس أبً بن إسماعٌل -ٔ

                                   . )خ م د ت ق( األصبحً عامر أَبً بنا

ْحَمنه  وَعْبد ،الزناد أَبً ْبن الرحمن عبد روى عن:  العزٌز وعبد أسلم، ابن زٌد ْبن الرَّ

  ، وؼٌرهم.حازم أَبً ْبنا

ٌد ْبن وإبراهٌم ومسلم، البخاري، عنه:روى و  ، وؼٌرهم. الجوهري َسعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً،لال ابن حنبل: ال بؤس به، ولال   أَب و َولَال: ال بؤس به. َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بَْكر  أنه ٌعنً بذان، لٌس العمل، ضعٌؾ صدوق: َمعه

ٌث، ٌحسن ال  ْبن معاوٌة َولَال .كتابه ؼٌر من ٌمرأ أو ٌإدٌه، أن ٌعرؾ وال اْلَحده

 عن ، عصمة أَبً ْبن الوهاب عبد َولَال .ضعٌفان وابنه أوٌس أَب و: ٌحٌى َعنْ  َصالهح،

ٌَى، أَبً ْبن أَْحَمد ٌَى عن ٌَْح ٌن ْبن ٌَْح ٌث ٌسرلان وأبوه أوٌس أَبً اْبن: َمعه  َولَال .اْلَحده

ٌم ه  َعبد ْبن إهْبَراهه : حاتم أَب و َولَال. بشًء   لٌس ٌكذب، مخلط،: ٌحٌى عن الجنٌد، ّللاَّ

 .بثمة لٌس: آخر موضع فً َولَال .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال. مؽفبل وَكانَ  الصدق، محله

ي   ْبنا  َولَال  ٌتابعه ال ؼرابب، أحادٌث مالن خاله عن روى َهَذا أوٌس أبو وابن: َعده

ٌْمان وعن علٌه، أحد  وأثنى الناس، عنه حدث ولد شٌوخه، من وؼٌرهما ببلل، ْبن س لَ

ٌن، اْبن علٌه  .أوٌس أبً أبٌه من خٌر وه وَ  الكثٌر، عنه ٌحدث والبخاري وأحمد، َمعه

 .الجوزي ابن عنه ذكره كذاب، هو: المروزي سلمة بن النضر لالولال مؽلطاي: 

 صدوقولال ابن حجر:  .لبٌحا كبلما فٌه الناس تكلم: "المستوفى" فً دحٌة ابن ولال
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

: "وروٌنا فً منالب فً "هدي الساري" لال ابن حجرو .حفظه من أحادٌث فً أخطؤ

البخاري بسند صحٌح أن إسماعٌل أخرج له أصوله وأذن له أن ٌنتمً منها، وأن ٌ عَل هم 

ث به لٌحد ث به، وٌ ْعره  عما سواه، وهو مشعٌر بؤن ما أخرجه  له على ما ٌحد ه

البخاري عنه هو من صحٌح حدٌثه، ألنه كتب من أصوله، وعلى هذا ال ٌحتج بشًء 

ا فً الصحٌح من أجل ما لدح فٌه النسابً وؼٌره، إال إن شاركه فٌه من حدٌثه ؼٌر م

 سبع سنة رجب فًه: وٌ مال ست، سنة مات: الماسم أَب و لالوؼٌره فٌعتبر به" 

  .ومبتٌن وعشرٌن

  ثمة احتج به الشٌخان. حاله: خبلصة

/ 1/364والتارٌخ الكبٌر ، 1/65تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

/ 1/234 الكمال تهذٌب، و613/ رلم2/130والجرح والتعدٌل  ،1152رلم

/ 1/103، والتمرٌب 499/ رلم2/135وإكمال تهذٌب الكمال لمؽلطاي  ،459رلم

 .1/391، وهدي الساري 460رلم

 المدنً، زٌد أبو العدوي، المرشً أسلم بن زٌد بن أسامةهو : زٌد بن أسامة -ٕ

 .)ق( الخطاب ْبن ع َمر مولى

ه  َعبد ْبن وسالم أسلم، ْبن زٌد أبٌه :عن روى  سلٌم، ْبن وصفوان ع َمر، ْبن ّللاَّ

  .وؼٌرهم

ٌم ْبن إسحاق :َعنه َرَوى  مسلمة ْبن هللا وعبد المبارن، ْبن هللا وعبد الحنٌنً، إهْبَراهه

 وؼٌرهم.  المعنبً،

 .به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتبضعفه أحمد، وابن معٌن، والجوزجانً، ولال أبو حاتم: 

ْحَمنه  َعْبد َولَال ْرَعة أبو سبل: حاتم أَبً ْبن الرَّ  هللا وعبد ،أسلم ْبن زٌد ْبن أسامة َعن ز 

 ولال .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .أمثل أسامة: لال إلٌن؟ أحب أٌهما أسلم ْبن زٌد ْبنا

 فً ٌهم واهٌا كان: "حبان ابن ولال ،"بحجة ولٌس الحدٌث كثٌر كان": سعد ابن

 زٌد بن سامةأل أجد ولم ولال ابن عدي: . "الممطوع وٌصل المولوؾ فٌرفع األخبار

ولال الذهبً فً "الكاشؾ":  .صالح أنه وأرجو متنا، وال إسنادا ال جدا منكرا حدٌث ا

 .حفظه لبل من ضعٌؾضعفوه. ولال ابن حجر: 

 باتفاق. : ضعٌؾخبلصة حاله

الضعفاء والمتروكون ، و664رلم /3/157ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

، والكامل البن عدي 1032/ رلم2/235، والجرح والتعدٌل 52/ رلم19للنسابً صـ 

، وتهذٌب 233/ رلم1/95البن الجوزي  والمتروكون الضعفاء، و213/ رلم2/73

/ 1/307وتهذٌب التهذٌب  ،262/ رلم1/232، والكاشؾ 315/ رلم2/334الكمال 

 .315رلم /1/93والتمرٌب  ،390رلم

ه  َعْبد  هو  عبد هللا بن زٌد بن أسلم: -3 ٌْده  ْبن   ّللاَّ  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َمْولَى أَْسلَمَ  ْبنه  َز

 .)بخ ت س(
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . أبٌه روى عن:

بارن، اْبن روى عنه: سلم، ْبن والَولهٌد الم   المعنبً، وؼٌرهم. و م 

ٌثه  فًه أَْسلَمَ  َولَده  أَثَْبتَ  َوَكانَ لال ابن سعد:  ولال أبو حاتم:  ولال أحمد: ثمة، .اْلَحده

 ؟من ثم :للت .أسامة: لال ؟إلٌن أحب أٌهم: أسلم بن زٌد ولد عن حنبل بن أحمد سؤلت

هللا بن فمال عبد ؟أٌما أوثك ولد زٌد بن أسلمولال عبد هللا بن أحمد ألبٌه:  .هللا عبد لال

ن علً بن وسمعت دمحما ٌذكر، عولال الترمذي فً السنن: . زٌد بن أسلم هو أوثمهم

ولال  .بؤس به لٌس: أبو حاتم لالو. عبد هللا بن زٌد بن أسلم ثمةعبد هللا المدٌنً لال: 

لال النسابً: لٌس . وكلهم ضعفاء بشا، حدٌثهم لٌس ثبلثتهم أسلم بن زٌد بنوٌحٌى: 

 باألشٌاء ٌَؤْتًه اْلَوهم فَاح  اْلَخَطؤ كثٌر َصالحا َشٌخا َكانَ ، ولال ابن حبان: بالموي

ه فهً المبتدىء َسمعَها إهذا الَّتًه الث همَات َعن نَاَعة َهذه ٌَْها شهد الص ه ولال ابن  .بهاْلَوْضعه  َعلَ

ولال الذهبً فً  .واحد ؼٌر وثمه لد أنه على حدٌثه ٌكتب ضعفه مع َوهو عدي:

 صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال وهو أصلح حاال من أخوٌه."تارٌخ اإلسبلم": 

ًَ  .لٌن فٌه ف ه ٌنَةه  ت و  له  فهً بهاْلَمده بَلفَةه  أَوَّ ه  خه ي  ٌْنه  سنة اْلَمْهده ابَة َوثََمانهٌنَ  أو أربع ثهْنتَ   .َومه

   .حسن الحدٌث خبلصة حاله:

والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة ابنه عبدهللا ، 5/413طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، 3/33وسنن الترمذي ، 263/ رلم5/94والتارٌخ الكبٌر ، 635/ رلم1/344

، 2/255، والضعفاء الكبٌر 340/ رلم63والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ

، والكامل البن 536/ رلم2/10،  والمجروحٌن 275/ رلم5/59والجرح والتعدٌل 

وتارٌخ اإلسبلم ، 3230/ رلم14/535، وتهذٌب الكمال 1001/ رلم5/303عدي 

/ 1/304، والتمرٌب 343/ رلم5/222وتهذٌب التهذٌب ، 199رلم/ 4/422

  .3330رلم

 دراسة متابعة سلٌمان بن ببلل المرفوعة عند ابن عدي فً الكامل: -جـ 

 العباس أبو هللا عبد بن دمحم بن عٌسى بن أحمدهو  أحمد بن عٌسى الوشاء: -ٔ

  .التنٌسً الوشاء بابن المعروؾ الممري الصوفً اللٌثً الكندي

حمد عوؾ، بن وفهد ،، وهو آخر من حدث عنهحماد بن عٌسى روى عن:  بن وم 

 ؼٌرهم. و سنجر،

ي ابن عنه:روى و ، الفرؼانً الحسٌن بن وعلً تمام والد الرازي الحسٌن وأبو ،َعده

   وؼٌرهم.

 عنه كتبت شاذة، ؼٌره، بها ٌؤت لم علٌه أنكرت بؤحادٌث انفرد: الصلة فً مسلمة لال

 ،ٌوثمه فبعضهم فٌه ٌختلفون الحدٌث أصحاب وكان للعلم جامعا وكان كثٌرا، حدٌثا

 وثبلث األربعٌن حدود فً ٌعنً األندلس إلى مصر من وخرجنا ،ٌضعفه وبعضهم

بَة على نٌؾ ولد بَةامه   ولال "ؼرابب مالن" حدٌثا من طرٌمه، فً الدارلطنً ذكرو .المه

 .واه   أنه على تدلُّ  أحادٌث الحافظ له أوردو .متروكون مالن دون من
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 .مترون خبلصة حاله:

/ 1/571لسان المٌزان ، و/ ترجمة عٌسى بن حماد22/596تهذٌب الكمال ٌنظر: 

 .1/73 موسوعة ألوال أبً الحسن الدارلطنً فً رجال الحدٌث وعللهو ،693رلم

. التنٌسً المصري سهل أبو الحضرمً سهل بن مسعود هو: سهل بن مسعود -ٕ

 بكر، بن وبشر الشافعً، إدرٌس بن دمحم عن ٌروى: مصر تارٌخ فً ٌونس، ابن لال

  .وؼٌرهم سلمة، أبً بن وعمر

 ولم أجده فً المطبوع من "تارٌخ مصر"

 .1/157طبمات الشافعٌٌن البن كثٌر ٌنظر: 

 وسكون الثمٌلة والنون المثناة بكسر التنٌسً حسان بن ٌحٌى : هوحسان بن ٌحٌى -ٖ

   .)خ م د ت س( البصرة من أصله -نسبة إلى مدٌنة بدٌار مصر مهملة ثم التحتانٌة

ٌم :َعن َرَوى ٌْنَة ْبن إهْبَراهه ٌْمانو زٌد، ْبن وحماد ،ع ٌَ  ، وؼٌرهم. ببلل ْبن س لَ

ٌد عنه:روى و وَسى، ْبن أسد ْبن َسعه ْحَمنه  َعْبد ْبن هللا وعبد م   وَعْبد الدارمً، الرَّ

ْحَمنه  ٌم ْبن الرَّ   وؼٌرهم. دحٌم، إهْبَراهه

زاد  ، والنسابً، والعجلً، والذهبً، وابن حجر.أحمد، وٌحٌىالشافعً، ووثمه 

 ماتوذكره ابن حبان فً الثمات.  .الحدٌث صالح: حاتم أَب و َولَال .ربٌس إمام الذهبً:

 سنة. وستون أربع وله ومابتٌن ثمان سنة

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 1793/ رلم1/470والثمات للعجلً ، 1/99تارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

 ،16277/ رلم9/252، وثمات ابن حبان 574/ رلم9/135والجرح والتعدٌل 

، 6309/ رلم31/266وتهذٌب الكمال  ،1/266واللباب فً تهذٌب األنساب 

 .7529/ رلم1/539والتمرٌب ، 6152/ لم2/363والكاشؾ 

 المدنً أٌوب وأبو دمحم أبو موالهم التٌمً ببلل ابن سلٌمانهو : ببلل بن سلٌمان  -ٗ

ٌد ْبن وسعد أسلم، ْبن زٌد روى عن:. (4)م  ي، َسعه  ْبن سلمة حازم وأبً األَْنصاره

  ، وؼٌرهم.دٌنار

، داود ْبن وموسى الخزاعً، َسلََمةَ  ْبن منصور روى عنه:  ً ب ه  حسان ْبن وٌحٌى الض ه

 ، وؼٌرهم. التنٌسً

ٌْبَة، ْبن ٌعموبابن سعد، وٌحٌى، ووثمه  ، والذهبً، وابن حجر. ولال والنََّسابً َش

ٌْمان: حاتم أَب و لَالووذكره ابن حبان فً الثمات.  أحمد: ال بؤس به.  مات .متمارب س لَ

 ومابة. وسبعٌن سبع اثنتٌن، أو سنة

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، وتارٌخ 1/99تارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز ، و5/420طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، 460/ رلم4/103، والجرح والتعدٌل 719/ رلم3/165 الدوري ٌحٌى رواٌة

، 2496/ رلم11/372، وتهذٌب الكمال 3227/ رلم6/333والثمات البن حبان 
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، والتمرٌب 304/ رلم4/304وتهذٌب التهذٌب ، 2073/ رلم1/457والكاشؾ 

 .2539/ رلم1/250

  :إسناد الوجه الثانًدراسة 

 عند اإلمام أحمد فً العلل: دراسته -أ

 أبو البؽدادي نجٌح بن عٌسى بن إسحاق هو :الَطبَاعَ  ٌَْعنًِ ِعٌَسى ْبنُ  إِْسَحاقُ  -ٔ

           . )م ت س ق( الطباع بن ٌعموب

ٌْنَة، بن وس ْفٌَان أنس، بن َمالن :عن روى  . زٌد بن الرحمن وعبد ع ٌَ

 . وؼٌرهم والدارمً، خٌثمة، وأبو أحمد، :عنهروى و

 أبو ولال صدوق، به بؤس ال: دمحم بن صالح ولال الحدٌث، مشهور: البخاري لال

 عٌسى ولدا ودمحم إسحاق: الخلٌلً ولال صدوق، وهو منه إلً أحب دمحم أخوه: حاتم

 عشرة أربع سنة مات ووثمه الذهبً، ولال ابن حجر: صدوق. .علٌهما متفك ثمتان

 .بسنة بعدها ولٌل ومابتٌن،

  ، فاألكثرون على أنه ال بؤس به صدوق.صدوق حاله:خبلصة 

/ 2/230 والتعدٌل والجرح ،1263/ رلم1/399 للبخاري الكبٌر التارٌخٌنظر: 

/ 2/462وتهذٌب الكمال  ،12494/ رلم3/114 حبان البن والثمات ،306رلم

، 459/ رلم1/245 التهذٌب وتهذٌب، 314/ رلم1/233، والكاشؾ 374رلم

 .375/ رلم1/102والتمرٌب 

ٌْدِ  بن هللا عبد -ٕ  .حسن الحدٌث، سبمت ترجمته فً الوجه األول: أَْسلَمَ  ْبنَ  َز

 .، سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة: هو زٌد بن أسلم: أبً َحَدثَنًِ -ٖ

 فً ترجمته هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب: صحابً جلٌل، سبمت: ُعَمرَ  ابن -ٗ

 .األول الوجه

 :البٌهمً اإلمام دراسة متابعة سلٌمان بن ببلل، لعبد هللا بن زٌد عند -ب

 6ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم:  :َوْهب   اْبن -ٔ

ٌَْمانُ  -ٕ  .ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول :بِبَلل ْبنُ  ُسلَ

ٌْدِ  -ٖ  .األول الوجه فً ترجمته سبمت ثمة، :أَْسلَمَ  ْبنِ  َز

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت جلٌل، صحابً :ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  -ٗ

 :العمٌلًعند  وسلٌمان بن ببلل هللا، عبد من لكل زٌد بن أسامةَ  ةتابعدراسة م - جـ

 فً الوجه الثانً. صدوق، سبمت ترجمته :الَطبَاعُ  ِعٌَسى ْبنُ  إِْسَحاقُ  -ٔ

ٌْدِ  ْبنَ  الَرْحَمنِ  َعْبدَ  -ٕ   .األول الوجه فً ترجمته سبمت ضعٌؾ،: أَْسلَمَ  ْبنِ  َز

ٌْد   ْبنِ  أَُساَمةَ  -ٖ  .األول الوجه فً ترجمته سبمتضعٌؾ، : َز

  األول الوجه فً ترجمته سبمتثمة : زٌد بن أسلم: أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

  .بهاألول  الوجه فً ترجمته سبمت صحابً،: ُعَمرَ  اْبنِ  -٘

  الخطٌب: دراسة إسناد الوجه الثالث عند
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ًّ   ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٔ د   أَب و اْلَجْوَهِريُّ  َعِل َحمَّ  .م 

، بَْكر   أَبًه روى عن:  ً ٌْعه ً   المَطه اق، ل ْإل إ بن َوَعله ً   الَورَّ ده  بنه  َوَعله َحمَّ ٌَْسان، بنه  م   َك

 ٌرهم.وؼ

ً    َوأَب و َماك ْوالَ، بن   نَْصر   أَب و روى عنه: ً   البرَدانهً، َعله ، َوأ بَ  ً والخطٌب،  النَّْرسه

 وؼٌرهم.

ٌْب   لَالَ  ٌنا ، ثهمَة   َكانَ  :الَخطه ،ولال الذهبً:  .َعْنه   َكتَْبنَا أَمه ٌْخ  َمام ، الشَّ ، اإله ث  َحد ه  الم 

، د ْوق  ْسنهد   الصَّ ، م  ي َسابع فًه: اتَ م اآلفَاقه ٌْنَ  أَْربَع   َسنَةَ  المَْعَدةه  ذه  .مابَة َوأَْربَعه  َوَخْمسه

  .ثمة حاله:خبلصة 

 والمسانٌد السنن رواة لمعرفة التمٌٌد،  و3333/ رلم3/397ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .30/ رلم13/63، والسٌر 279/ رلم1/235

ٕ-  ًُّ   :اْلَوَراقُ  أَْحَمدَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  َعِل

والحسن بن أحمد  الكوفً، شرٌن ْبن وإبراهٌم البؽوي، هاشم ْبن إبراهٌم روى عن:

 .العطاردي، وؼٌرهم

 .وؼٌرهم والجوهري، واألزهري، البرلانً، :عنهروى 

 وكان الرواٌة، على ٌؤخذ كان :البرلانى ولال .وؼٌره ،األزهري وثمةلال الذهبً: 

 وثمانٌن إحدى سنة مولده: الفوارس أبً ابن لالولال ابن لطلوبؽا:  .الكتاب ردئ

 للٌل فٌه وكان هللا، شاء إن ثمة وكان وثبلثمابة، وسبعٌن سبع سنة ومات ومابتٌن،

 .به الخطؤ كثٌر الحدٌث، فً لفهما للٌل وكان تشٌع،

 باتفاق. ثمة خبلصة حاله:

 الثماتو، 5929/ رلم3/154المٌزان ، و6453/ رلم13/566تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .3036/ رلم7/234 الستة الكتب فً ٌمع لم ممن

ٖ-  ًُّ ٌَْمانَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  َعِل ًُّ  ُسلَ  اْلمَِطٌِع

 .وؼٌرهم الطابً، أخزم بن وزٌد موسى، بن ومجاهد ،سلٌمان بن الربٌع :عنروى 

 .وؼٌرهم ،الوراق لإلإ وابن الشافعً، بكر وأبو ،الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 فً مات. الثمات أحد كان: الذهبً ولال. ثمة كان: الجوزي وابن الخطٌب، لال

 .وثبلثمابة ست سنة المحرم

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، وتارٌخ اإلسبلم 13/135، والمنتظم 6190/ رلم13/305ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .235/ رلم7/107

 .)خ م د س( الٌمامً مصؽر بالنون نمٌلة بن ِمْسِكٌن   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٗ

، التنٌسً حسان ْبن وٌحٌى حازم، بن جرٌر بن وهب مسلم، ْبن عفان روى عن:

 وؼٌرهم.

د، وأبو ومسلم، البخاري، روى عنه:   وؼٌرهم. َداو 
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ه  َعْبده  أَب و الحاكم لال : ٌمول البخاري سمعت: المستملً َعْمرو أَبًه بخط لرأت: ّللاَّ

د   َحدَّثَنَا َحمَّ  داود أبا سمعت: اآلجري ع بٌَد أَب و َولَال .مؤمون ثمة الٌمامً مسكٌن ْبن   م 

د وذكر َحمَّ  .بالبصرة َعْنه   كتبنا: النََّسابً َولَال .هللا رحمه ثمة كان: فمال مسكٌن، بن م 

بَّان ابن   وذكره  حجر ابن َولَال. ثمة كان: الخطٌب بكر أبو َولَال ."الثمات" كتاب فً حه

 .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. بههه  بؤس ال: مسلمة لال": التهذٌب" فً

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 1657/ رلم4/433، وتارٌخ بؽداد 15506/ رلم9/113الثمات البن حبان ٌنظر: 

، 723/ رلم9/439، وتهذٌب التهذٌب 5601/ رلم26/399وتهذٌب الكمال 

 .6290/ رلم1/506والتمرٌب 

  ثمة باتفاق، سبمت ترجمته فً الوجه األول. : َحَسانَ  ْبنُ  ٌَْحٌَى -٘

  .الحسن أَب و وردان بن ثابت بن الصلت بن مسورهو   :الصلت بن المسور -ٙ

د روى عن: َحمَّ د أسلم، بن زٌدو طالب، أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن م  َحمَّ  َوم 

  .المنكدر بنا

 سلٌمان بن وسعٌد الكوفً، الحباب بن وزٌد التنٌسً، حسان بن ٌحٌى روى عنه:

 وؼٌرهم.  الواسطً،

، أَْحَمد ، َضعَّفَه   يُّ ْرَعةَ، َوأَب و َواْلب َخاره ، َوأَب و ز  ً   َولَالَ  والدارلطنً، َحاتهم  ون  : النََّسابه  َمتْر 

، ٌثه  اْلَحده

  باتفاق. ضعٌؾ خبلصة حاله:

، وتارٌخ بؽداد 3/130، والكامل فً الضعفاء 7/411التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 .2/175، والعلل المتناهٌة البن الجوزي 15/327

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت ثمة، :أسلم بن زٌد -ٕ

ه اْلَهاء بهَكْسر - الهبللً ٌسار بن عطاء هو: ٌسار بن عطاء -ٖ بَلل إهلَى الن هْسبَة َهذه  هه

ٌَة ابن صعصعة بن َعامر بنا عَاوه  المدنً دمحم أبو ،- َكبهٌَرة لَبٌلَة هَوازن بن بكر بن م 

ًُّ  زوج مٌمونة مولى الما   . )ع( ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 . وؼٌرهم وأبً سعٌد الخدري، ثابت، بن وزٌد ، هللا عبد بن جابر :عن روى

 . وؼٌرهم أسلم بن وزٌد ثابت، أَبً بن وحبٌب األشج، بن بكٌر :عنهروى و

ٌن، ْبن ٌَْحٌَى َعن منصور ْبن إسحاق لَال ْرَعة، وأبو َمعه  ْبنا َولَال ثمة،: والنََّسابً ز 

 ٌسار بن عطاء: فمال أنس بن مالن وأما الصنابحً، هللا عبد أبً من سمع: أٌضا سعد

ه  َعْبده  َعنْ  ً   ّللاَّ نَابهحه  أبو َولَال ثمة، تابعً: العجلً َولَال الحدٌث، كثٌر ثمة، وكان الصُّ

ْرَعة أبو َولَال. البدري مسعود أبً من ٌسمع لم: حاتم  شٌبا، ع َمر من ٌسمع لم: ز 

بَّان ابن   وَذَكره  مواعظ صاحب فاضل ثمة: التمرٌب ًف حجر ابن ولال الثمات، فً حه

 .                                            ذلن بعد ولٌل وتسعٌن أربع سنة مات .وعبادة

 .                                                                 باتفاق ثمة :حاله خبلصة
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 ، 330/ رلم3/30 الدوري ٌحٌى رواٌة وتارٌخ ،5/173 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،2992/ رلم6/461 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،401 ،265 ،56 ،1/33 أحمد وعلل

 ،1367/ رلم6/333 والتعدٌل والجرح ،1135/ رلم1/334 للعجلً والثمات

 الدارلطنً وسنن ،4525/ رلم5/199 حبان ابن وثمات ،1/156 له والمراسٌل

 والتمرٌب ،400/ رلم213 -7/217 التهذٌب وتهذٌب ،3/396 واللباب ،1/49

   .4605/ رلم1/392

نَان بن َمالن بن سعد هوالخدري:  سعٌد وأب -ٗ  -الخدري سعٌد أبو - بنونٌن - سه

 واسمه خدرة إلى نسبة - راء آخرها وفى  المهملة الدال وسكون المعجمة الخاء بضم

 هللا رضً األنصاري األنصار من لبٌلة الخزرج ابن الحارث بن عوؾ بن األبجر

  .الكثٌر وروى بعدها ما شهد ثم بؤحد استصؽر صحبة وألبٌه له. )ع( عنه

 . رضً هللا عنهم وعلً وعثمان، وعمر، بكر، وأبً ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً: عن روى

عطاء بن ٌسار، و سمرة، بن وجابر ولا ، أبى بن سعد بن إبراهٌم :عنهروى و

ابَة ألؾ لَه  . وؼٌرهم ٌث َومه ٌثا َوَسْبع ونَ  َحده  َواْنفََردَ  َوأَْرَبعٌن ثبََلثَة على اتفمَا َحده

تَّة البخاري ٌْنه  ومسلم َوعْشرٌن، بهسه  أو وستٌن ثبلث سنة بالمدٌنة مات. َوخمسٌن بهاثْنَ

 .  هجرٌا وسبعٌن أربع سنة ولٌل هجرٌا وستٌن أربع

 واللباب ،2036/ رلم2/451 الؽابة وأسد ،954/ رلم2/602 االستٌعاب: ٌنظر

   .1/135 والخبلصة ،3204/ رلم3/65 واإلصابة ،1/426

  :الخبلؾ فً النظر

 زٌد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا.: األول الوجه

 عن ببلل بن وسلٌمان ،(وأسامة ، هللا وعبد الرحمن، عبد: )أسلم بن زٌد أبناء رواه

 .مرفوعا عمر ابن عن أسلم بن زٌد

وهذا الوجه رواه عبد الرحمن بن زٌد وهو ضعٌؾ، وتابعه أخوه أسامة، وهو 

وتابعه سلٌمان بن ببلل، أخوه عبد هللا، وهو حسن الحدٌث، ضعٌؾ، وتابعه أٌضا 

 . ؛ لكنه من طرٌك أحمد عٌسى الوشاء، وهو مترونوهو ثمة

 زٌد بن أسلم عن ابن عمر مولوفا.: الثانً الوجه

فً الراجح عنه، وهو حسن  زٌد بن هللا وعبد ،وهو ثمة ببلل بن سلٌمان رواه

 عمر ابن عن أسلم بن زٌد عن ثبلثتهم ، وهو ضعٌؾزٌد بن وأسامة ،الحدٌث

 .مولوفا

 زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن أبً سعٌد مرفوعا: الثالث الوجه

 مرفوعا سعٌد أبً عن ٌسار بن عطاء عن أسلم بن زٌد عن الصلت بن المسوررواه: 

 ضعٌؾ جد اومسور بن الصلت: 

 وهو الذي رجحه األبمة:  ،إذا ٌترجح الوجه الثانً المولوؾ بمرٌنة األوثك، واألحفظ
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ْرَعةَ  أَب و وس بهلَ ): 4/410فً الجرح والتعدٌل  حاتم ابن أبًلال   رواه حدٌث   عن ز 

، َعنْ  ، أَسلَم ْبنه  زٌد بن الرحمن عبد هه : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول   لَالَ : لَالَ  ،ع َمرَ  اْبنه  َعنْ  أَبٌه

لَّتْ " ٌْتَتَان لَنَا أ حه  " ..وَدَمان ،َم

ابػ، نَافهع   ْبن   هللا عبد رواهو ، ْبنه  أ َساَمةَ  َعنْ  الصَّ ٌْد  ، َعنْ  َز  عن عمر، ابن َعنه  أَبهٌهه

ه   ً  .ملسو هيلع هللا ىلص النب

، ابَنً هللا وعبد، أسامة عن المَْعَنبهً، ورواه ٌْد  َما، َعنْ  َز هه  ا .مولوف عمر، ابن َعنه  أَبٌه

ْرَعةَ  أَب و لَالَ    . (أصحُّ  المولوؾ  : ز 

ر ٌروٌه): 11/266كما فً العلل  الحدٌث هذا عن ولال الدارلطنً  الصلت بن المسوَّ

ٌْده  َعنْ  ، ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  أَْسلََم، ْبنه  َز  زٌد بن الرحمن عبد وخالفه سعٌد، أَبهً َعنْ  ٌََسار 

، َعنْ  فرواه أسلم، بنا هه ٌْده  َعنْ  ٌروٌه وؼٌره ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن. ع َمرَ  اْبنه  َعنه  أَبٌه  ْبنه  َز

  .(الصَّواب وهو مولوف ا، عمر، ابن َعنْ  أَْسلََم،

ٌحٌ  إهْسنَادٌ  َهَذا: 1/334فً السنن الكبرى بعد ذكر الرواٌة المولوفة  ولال البٌهمً  َصحه

ْسنَده  َمْعَنى فهً َوه وَ  ٌْد   أَْواَلد   َرفَعَه   َوَلدْ  اْلم  مْ  َعنْ  َز  .أَبهٌهه

ٌْد   أَْواَلد  ولال بعد ذكر الرواٌة المرفوعة:  اَلءه  َز مْ  ض عَفَاء   ك لُّه مْ  َهإ  َحه   ْبن   ٌَْحٌَى َجرَّ

ٌن   ًُّ  َحْنبَل   ْبن   أَْحَمد   َوَكانَ  َمعه ه  ْبن   َوَعله  ً ٌنه ٌْد   ْبنَ  هللاه  َعْبدَ  ٌ َوث همَانه  اْلَمده ٌحَ  أَنَّ  إهالَّ  َز  الصَّحه

نْ  ٌثه  َهَذا مه ل   ه وَ  اْلَحده   -ٌعنً المولوؾ - اأْلَوَّ

/ 2/664فً العلل المتناهٌة بعد أن ذن الرواٌة المرفوعة  ولال ابن الجوزي

وخالفهم سلٌمان بن ببلل رواه عن زٌد بن اسلم عن ابن عمر مولوفا " :1104رلم

ٌسار عن  المسور بن الصلت عن زٌد بن اسلم عن عطاء بنوهو اصح ولد رواه 

 "ملسو هيلع هللا ىلص وال ٌصح هذا المول سعٌد عن النبً أبً

 ما الحدٌث هذا فً والصحٌح :4/463 فً "تنمٌح التحمٌك" ولال ابن عبد الهادي

: لال أنَّه عمر بن هللا عبد عن أسلم بن زٌد عن -الثبت الثمة -ببلل بن سلٌمان رواه

 .أعلم وهللا المرفوع، حكم فً مولوؾٌ  وهو...  مٌتتان لنا أحلت

 .المرفوع حكم فً المولوؾ هذا: 392/ 3" المعاد زاد" فً المٌم ابنولال 

 أَْحَمد   أَْخَرَجه  : 1/51ولال ابن حجر فً "بلوغ المرام" بعد ذكر الرواٌة المرفوعة 

هه  َماَجْه، َواْبن    .َضْعؾٌ  َوفٌه

           :على الحدٌثالحكم 

 صحٌح مولوفا وله حكم الرفع.

ً   لَول... ): 1/451لال ابن الملمن فً البدر المنٌر  َحابه  َعن ونهٌنا بهَكَذا، أمرنَا :الصَّ

م َكَذا، وأحلَّ  َكَذا، ر ه ْختَار َعلَى) - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبًه إهلَى َمْرف وع: َكَذا وح  ْند( اْلم  ْمه ور عه  ج 

  .والمحدثٌن ٌٌن،األصولو اْلف مََهاء،

ٌْخ أَن جرم الَ  ً   الشَّ ٌْخ الص بلح، اْبن الدٌَّن تَمه ي   الدٌَّن محًٌ َوالشَّ  ٌحصل: لَاالَ  النََّووه

ْستهْداَلل هه  االه َواٌَة؛ بهَهذه َنََّها الر ه  .( أ هـ اْلَمْرف وع َمْعَنى فًه أله
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ًَ َكلََم ّللَاُ اْلبَْحَر حدٌث: " -9  "الَشاِم

 بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "عبد

 المدنً": العمري الماسم أبً الخطاب بن عمر بن عاصم بن حف 

 وهذا لال: ثم الشامً" البحر هللا "كلم سهٌل عن حدٌثه عدي ابن له )وذكر 

علٌه( أنكر ما أفظع وهو ؼٌره، ٌروٌه ال الحدٌث
 أهـ. (1)

_______________ 

  :والدراسة التخرٌج ۩

ه فً إسناد الحدٌث من هٌل بن أبً صالح واختلؾ عنهذا الحدٌث مدار إسناده على س

 ثبلثة أوجه:

 سهٌل عن أبٌه عن أبً هرٌرة مرفوع ا الوجه األول:

ٌْل، الوجه الثانً: ، َعنْ  س َه هه ه  َعْبده  َعنْ  أَبٌه و ْبنه  ّللاَّ ، ْبنه  َعْمره األَْحبَاره  َكْعب   َعنْ  اْلعَا ه

 .ممطوعا

، الثالث: الوجه ٌْل  ه، َعٌَّا    أَبهً ْبنه  النُّْعَمانه  َعنه  س َه  ً َرله ه  َعْبده  َعنْ  الزُّ و ْبنه  ّللاَّ  َعْمر 

 َمْول وف ا

 تخرٌج الوجه األول: 

ْحَمنه  َعبدفً الكامل: فً ترجمة " أخرجه ابن عدي -أ ه  َعبد ْبن   الرَّ  ع َمر بن ّللاَّ

ٌْن   لال: َحدَّثَنَا 5/454  "الع َمري   َس ه  َعبد ْبن   اْلح  ٌَد، ْبنه  ّللاَّ َحمد َحدَّثَنا ٌَزه ه  َعبد ْبن   م   ّللاَّ

، َساب ورَ  ْبنه ا ًُّ ل ه ثَنا الر ه ْحَمنه  َعبد َحدَّ ه  َعبد ْبن   الرَّ ، َعنْ  الع َمري   ّللاَّ ٌْل  ، َعنْ  س َه هه  َعن أَبٌه

ٌَْرةَ، أَبًه ه  َرس ول   لَال: لَال ه َر ، اْلبَْحرَ  ّللَاُ  "َكلَمَ  :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ًَ  أَْخلُْمنَ  أَلَمْ  َبْحرُ  ٌَا فَمَاَل: الَشاِم

ٌْؾَ  لَاَل: َرّبِ. ٌَا بَلَى فَمَاَل: اْلَماِء؟ ِمنَ  فٌِنَ  َوأَْكثَْرتُ  َخْلمَنَ  فَأَْحَسْنتُ   إَِذا تَْصنَعُ  فََك

ُدونًِ. َوٌَُكبُِّرونًِ ٌَُسبُِّحونًِ ِلً ِعبَاد ا فٌِنَ  َحَمْلتُ   فَِإنًِّ لَاَل: أُْؼِرلُُهْم. لَاَل: َوٌَُحّمِ

 بَْحُر، ٌَا َفمَاَل: اْلِهْنِد، بَْحرَ  َكلَمَ  ثُمَ  لَاَل: ٌََدَي. َعلَى َوأَْحِمْلُهمْ  نََواِحٌنَ  فًِ بَأَْسنَ  َجاِعل  

ٌْؾَ  لَاَل: َرّبِ. ٌَا بَلَى لَاَل: اْلَماِء؟ ِمنَ  فٌِنَ  ثَْرتُ َوأَكْ  َخْلَمنَ  فَأَْحَسْنتُ  أَْخلُْمنَ  أَلَمْ   تَْصنَعُ  فََك

 أَُسبُِّحنَ  لَاَل: وٌحمدونً؟ وٌكبرونً وٌهللونً ٌسبحونً لً ِعبَاد ا فٌِنَ  َحَمْلتُ  إَِذا

ٌْنَ  َوأَْحِملُُهمْ َمَعُهْم،  َوأَْحَمُدنَ  َمعَُهْم، َوأَُكبُِّرنَ  َمعَُهْم، َوأَُهلِّلُنَ  َمعَُهْم،  بِْطنًِ، فًِ َظْهِري بَ

ٌْدَ  اْلِحْلٌَةَ  ّللَاُ  فَأَثَابَهُ   .الَطٌَِّب" َوالَص

ٌث   َوَهَذا: ولال عمبه ٌهه  ال اْلَحده  أفظع َوهو هذا، الرحمن َعبد ؼٌر سهٌل عن ٌَْروه

   .علٌه أنكر حدٌث
                                                           

 . 434/ رلم6/214( تهذٌب التهذٌب (1
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فَةه  بَابَ العظمة:  فً الشٌخ أبو وأخرجه ، اْلبَْحره  صه َما َما َوَعَجابهبه  َواْلح وته هه  فٌه

، َعْبده  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  4/1412 د   َحدَّثَنَا اْلَملهنه َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م   ْبنه  ّللاَّ

 .بلفظه به َساب وَر،

ْحَمنه  َعْبد  ترجمة "فً الضعفاء:  وأخرجه العمٌلً ه  َعْبده  ْبن   الرَّ يُّ  ع َمرَ  ْبنه  ّللاَّ  "اْلع َمره

ٌْس 2/333 ً   َحْف    ْبن من طرٌك لَ مه ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  الدَّاره ه  َعْبده  ْبن   الرَّ  ْبنه  ّللاَّ

، به بنحوه. ع َمرَ  يُّ  اْلع َمره

ْحَمنه  َعْبد  تارٌخ بؽداد: ترجمة " فًوأخرجه الخطٌب  ه  َعْبده  ْبن   الرَّ  ع َمرَ  ْبنه  ّللاَّ

يُّ  ، من طرٌك 1/37، ومن طرٌمه ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة 10/232" اْلع َمره

ْحَمن سعد بن زنبور، وسرٌج كبلهما عن َعْبد ه  َعْبده  ْبن الرَّ  ع َمَر به بلفظه. ْبنه  ّللاَّ

 صحؾ اسم "سرٌج" فً المطبوع من العلل المتناهٌة إلى "شرٌح"  تنبٌه:

: فلم ٌنفرد به عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر كما رحم هللا اإلمام ابن عدي للت:

  .لال، فمد تابعه الدراوردي

ْحَمنه  َعْبد  بؽداد: فً ترجمة " تارٌخ فً الخطٌب وهذه المتابعة أخرجها -ب  ْبن   الرَّ

ه  َعْبده  يُّ  ع َمرَ  ْبنه  ّللاَّ ، ومن طرٌمه ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة 11/499 "اْلع َمره

د   بهْشر   أَب و أَْخبََرنَاه   1/33 َحمَّ ٌمَ  ْبنه  ع َمرَ  ْبن   م  ، إهْبَراهه ٌل  د   أَْخبََرنَا: لَالَ  اْلَوكه َحمَّ  ْبن   م 

َظفَّره  د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَحافهظ ، اْلم  َحمَّ ده  ْبن   م  َحمَّ ٌَْمانَ  ْبنه  م  ، س لَ يُّ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلبَاَؼْنده

ْحَمنه  َعْبده  ً، َحدَّثَنَا: َلالَ  َوْهب ، ْبنه  الرَّ ، َحدَّثَنهً: لَالَ  َعم ه يُّ ٌْله  َعنْ  الدََّراَوْرده  أَبهً ْبنه  س َه

 به بنحوه. َصالهح ،

 عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبدرحمه هللا فً المٌزان ترجمة " ولال اإلمام الذهبً

 عن عمه، عن وهب، ابن أخً ابن ٌروٌه وهذا: 2/572" العمري حف  بنا

  .مرسبل - أبٌه عن سهٌل، عن الدراوردي،

 فظن هذه المتابعة مرسلة وهً موصولة.

 تخرٌج الوجه الثانً:

 حف  بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبدترجمة " بؽداد تارٌخ فً الخطٌب أخرجه

د بن اَْخَبَرنَا علً ، لَاَل:11/499" العمري َحمَّ  أَْخبََرنَا: لَالَ  المعدل، ّللاَّ  عبد بن م 

ٌْن َس د بن ّللاَّ  عبد بكر أبو َحدَّثَنَا: لَالَ  البرذعً، صفوان بن اْلح  َحمَّ  الدنٌا، أبً بن م 

د العزٌز عبد َحدَّثَنَا: لَالَ  خدا ، بن خالد َحدَّثَنَا: لَالَ  َحمَّ  بن سهٌل عن الدراوردي، م 

، َعنْ  صالح، أبً هه به األحبار،  كعب عن العا ، بن عمرو بن ّللاَّ  عبد عن أَبٌه

  .بنحوه

 تخرٌج الوجه الثالث: 

ه، َعْبده  ْبن   لال: حدثنا َخالهد   2/135/2339فً سننه  أخرجه سعٌد بن منصور  َعنْ  ّللاَّ

ٌْله  ه، َعٌَّا    أَبهً ْبنه  النُّْعَمانه  َعنه  َصالهح ، أَبهً ْبنه  س َه  ً َرله و،  ْبنه  ّللاَّ  َعْبده  َعنْ  الزُّ به َعْمر 

  بنحوه مولوفا.
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 حف  بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد"بؽداد: ترجمة  تارٌخ فً والخطٌب

 من طرٌك سعٌد بن منصور به. 11/499 "العمري

 دراسة األسانٌد:

 دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام ابن عدي:

 آخرها وفً الراء بفتح - الرلً علً أبو األزرق بن ٌزٌد بن هللا عبد بن الحسٌن -ٔ

 المالكً المطان - الفرات طرؾ على بلدة وهً الرلة إلى النسبة هذه المشددة، الماؾ

  بالجصا . المعروؾ

ٌحٌى، ودمحم بن عبد هللا بن سابور،  بن هشام بن وإبراهٌم عمار، بن هشام روى عن:

  وؼٌرهم.

 وأبو الحرانً، عبلن بن الحسن بن علً الحسن وأبو الممرئ، بن بكر أبو :عنه روى

ْسنهد ، ولال عنه الذهبً: الَحافهظ ، عدي، وؼٌرهم. وثمه الدارلطنً بن أحمد  الث همَة ، الم 

ال َصن هؾ رحَّ  .وثبلثمابة عشر سنة حدود فً توفً .م 

 .باتفاق ثمة خبلصة حاله:

 سإاالت حمزة بن ٌوسؾ السهمً، و14صـمشاهٌر علماء األمصار ٌنظر: 

 البن دمشك ، وتارٌخ6/156األنساب للسمعانً و ،276/ رلم207للدارلطنً صـ

 .131/ رلم14/236، وسٌر أعبلم النببلء للذهبً 1550/ رلم91-14/90 عساكر

 .)ق( الرلى –بالسٌن المهملة  -بور سا بن هللا عبد بن دمحم -2

ٌَْماَن، وَعْبده  بن الحمٌد المخزومً، وعبد السبلم عبد بن إبراهٌم عن: روى  س لَ

ْحَمنه   وؼٌرهم.  العمري، عمر بن هللا عبد ْبنه  الرَّ

 أبً بن دمحم بن وأحمد المطان، ٌزٌد بن هللا عبد بن والحسٌن ماجه، ابن عنه: روى

 األنطاكً وؼٌرهم.  موسى

وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال ابن  .صدوق فمال عنه أبً لال ابن أبً حاتم: سبل

  .حجر: صدوق

 وابن حجر. ،حاتمكما لال أبو   صدوق  خبلصة حاله:

/ 2/605 اربل، وتارٌخ 1613/ رلم7/297ٌنظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم 

، 6021/ رلم1/433، والتمرٌب 426/ رلم9/257، وتهذٌب التهذٌب 10رلم

 .1/344الرجال للخزرجً  أسماء فً الكمال تهذٌب تذهٌب وخبلصة

ٌم َوفتح اْلعٌن بهَضم  -الع َمري   َحف ، ْبن ع َمر ْبنه  هللاه  َعبد ْبنه  الَرحَمن َعبد -3  اْلمه

ه - َراء آخرَها َوفًه ً اْلخطاب اْبن عمر إهلَى الن هْسبَة َهذه ً   –َعنه   هللا َرضه   .)ق( الَمَدنه

 بن هللا عبٌد الع َمري، وعمه ع َمر ْبن هللا َعبد وأبٌه صالح، أبً بن سهٌل روى عن:

  ع مر، وؼٌرهم.

 سابور بن هللا عبد بن ودمحم الزهرانً، الربٌع وأبو األوٌسً، العزٌز عبد :عنه روى

  .الرلً، وؼٌرهم
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 مترون بشا، ولال أبو حاتم: لٌس: حنبل بن أحمد لال .كذاب لٌس بشىءلال ٌحٌى: 

زرعة:  أبو ولال ابن أبً حاتم: لال ٌكذب، كان الماسم أخٌه من أضعؾ الحدٌث

ولال النسابً:  .علٌنا ٌمرأه ولم عمر ابن مسند فً حدٌثه لراءة وترن الحدٌث مترون

 ولال عنه، سكتوا البخاري: ولال مترون، ضعٌؾ الدارلطنً: مترون الحدٌث، ولال

 اإلسناد فٌملب ٌهم كان أنه وذان حدٌثه من لٌس ما عمه عن ٌروي كان حبان: ابن

 .مترونولال ابن حجر: الترن.  فاستحك رواٌته فً ذلن ففح  بالمتن المتن وٌلزق

 وثمانٌن ومابة. ست سنة مات فً صفر

 .مترون الحدٌث باتفاق خبلصة حاله:

الرجال ألحمد  ومعرفة العلل، و1/61تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

، والضعفاء 1002/ رلم5/316، والتارٌخ الكبٌر للبخاري 3/93رواٌة ابنه عبد هللا 

، 935/ رلم2/333الكبٌر للعمٌلً ، والضعفاء 356/ رلم66والمتروكون للنسابً صـ

، والكامل 591/ رلم2/53والمجروحٌن ، 1202/ رلم5/253والجرح والتعدٌل 

، واللباب فً تهذٌب 5314/ رلم11/499وتارٌخ بؽداد ، 1107/ رلم5/453

/ 6/214، وتهذٌب التهذٌب 3375/ رلم17/234، وتهذٌب الكمال 2/359األنساب 

 .3922/ رلم1/344، والتمرٌب 434رلم

ان، صالح، أَبً ْبن ُسَهٌل -4 ، َذكوان،: صالح أَبًه واسم السَّم  ًٌّ َوٌرٌة َمولَى َمَدنه  .ج 

ٌد روى عن: َسٌَّب، ْبن َسعه   .)ع( وأبٌه، وؼٌرهم ٌزٌد، ْبن وعطاء الم 

  .العمري، وؼٌرهم هللا عبد بن الرحمن وعبد والثَّوري، مالن، :َعنه َرَوى

 أَْحمد ، وذكره ابن شاهٌن فً الثمات َولَاَل: لال الحدٌثلال ابن سعد: كان ثمة كثٌر 

ٌْل َصالح: بنا تَّمهٌنَ  من َصالح أبً بن س َه ٌثه ؼلط فًه تولً َوإهنََّما اْلم  ن َحده مَّ ذ مه  ٌَؤْخ 

، َعنه ، وحكى ي  ذه ٌْنَة بن س ْفٌَان َعنْ  الت هْرمه ٌَ  فً ثبتا صالح أَبً ْبن سهٌل نعد كنا: لال ع 

 به، بؤس ال ثبت عندي هو: عدي ابن ولال .ثمة سهٌل: العجلً أحمد ولال .الحدٌث

، مثل األبمة عنه ولال ابن عدي: روى األبمة،  من وؼٌرهم ،ومالن ،وش عبة الثَّْوري 

 سمً، عن سهٌل حدث الرجل ثمة على ٌدل وهذا أبٌه عن جماعة، عن سهٌل وحدث

 ّللاَّ  َعبد عن سهٌل وحدث صالح أبً َعن األَْعَم ، َعنه  سهٌل، وحدث صالح أبً َعن

 أبٌه من سمع ما بٌن وتمٌٌز الرجل تمٌٌز على ٌدلن وهذا صالح أبً َعن ممسم، ْبنا

 وسهٌل األبمة من وؼٌرهما واألعم  سمً من سمع ما وبٌن أحد أبٌه وبٌن بٌنه لٌس

 بآخره، حفظه تؽٌر ولال ابن حجر: صدوق .به ال بؤس ثبت األخبار ممبول عندي

 بن سهٌل عن حنبل بن أحمد سؤلت طالب: ولال أبو وتعلٌما، ممرونا البخاري له روى

 .إلٌنا أحب دمحم: المطان سعٌد ابن[ ٌعنً] ٌحٌى لال فمال: عمرو بن ودمحم صالح أبً

 بنا ولال .عمرو بن دمحم من عندهم أثبت سهٌل شٌبا صنع وما: حنبل بن أحمد لال

 سهٌل: معٌن بن ٌحٌى ولال .حدٌثه أصلح ما صالح أبً بن سهٌل: حنبل أٌضا

 حدٌثه ٌكتب: ولال أبو حاتم .بحجة حدٌثهما لٌس السواء من لرٌب حدٌثهما والعبلء
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 أبٌه عن العبلء من إلً وأحب عمرو، أبً بن عمرو من إلً أحب وهو به ٌحتج وال

 للت  صالح أبً بن سهٌل عن زرعة أبا ولال ابن أبً حاتم: سؤلت .هرٌرة أبً عن

 أشهر وأبوه شهر،وأ أشبه سهٌل: فمال الرحمن؟ عبد بن العبلء أو إلٌن أحب هو

ولال  .الحدٌث من كثٌرا فنسى علٌه فوجد لسهٌل أخ مات: المدٌنً ابن للٌبل، ولال

 فًه اْلَكبَلم ابن حبان: كان ٌخطا، ولد رد ابن شاهٌن على من ضعفه فمال: َوَهَذا

ٌْل اْلعَبَلء ي هماو الن ظر ٌ وجب َوس ه ْنده  اْلعَبَلء َعن حدث َولد َواأْلََمانَة الث همَة حكم على عه

ٌْل ٌث كثٌر لَهما أعرؾ َواَل  اْلعلَماء أجبلء َوس ه نكر َحده ٌثا إهالَّ  م   َعْنه َما ٌروٌهه  َحده

ٌؾ، َما الث همَات فَؤَما َضعه َما عجب من عجب فَه وَ  َعْنه  َكبهٌر. مات  اْلعلم فًه فضل َولَه 

 أربعٌن ومابة.سنة 

لبل اختبلطه، ورواٌة عبد الرحمن عنه لم  به حدث فٌما به محتج ثمة خبلصة حاله:

 تمٌز.

 ،2120/ رلم4/104للبخاري  الكبٌر ، والتارٌخ5/427ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والتعدٌل  والجرح، 659/ رلم2/155والضعفاء الكبٌر ، 2/400وجامع الترمذي 

/ 4/522والكامل ، 3369/ رلم6/417البن حبان ، والثمات 1063/ رلم4/247

 اختلؾ ، وذكر من542/ رلم1/153وتارٌخ أسماء الثمات البن شاهٌن ، 366رلم

، 2629/ رلم12/223، وتهذٌب الكمال 34صـ شاهٌن فٌه البن الحدٌث ونماد العلماء

، 21/ رلم50، والمختلطٌن للعبلبً صـ3604/ رلم2/243ومٌزان االعتدال للذهبً 

 الرواةاختلط من  من معرفة فً النٌرات الكواكبو ،2675/ رلم1/333تمرٌب وال

 .30رلم/1/241 الكٌال بنال الثمات

  .)ع( وكنٌته المدنً باسمه مشهور ذكوان،: اسمه السمان الزٌات، صالح أَبُو -5

ه، وأَبهً َعبد ْبن وجابر زابدة، مولى إهْسَحاق :عن روى ٌْرة ّللاَّ   .، وؼٌرهم ه َر

ٌْمان :َعنه َرَوى ،  َعْبد ْبن بكر أبً مولى األعم ، وسمً س لَ ْحَمنه  ْبن سهٌل وابنه الرَّ

   .صالح، وؼٌرهم أَبً

ووثمه  .ع ثَْمان زمن الدار شهد ولد وأوثمهم، الناس أجل من ثمة، لال ابن حنبل: ثمة

ْرَعة وأبو معٌن، ٌن ٌحًٌ ْرَعة أَب و حاتم، زاد وأبو ز   أَب و وزاد .الحدٌث مستمٌم: ز 

د َولَال .بحدٌثه ٌحتج الحدٌث صالح: حاتم َحمَّ ولال  الحدٌث، كثٌر ثمة كان: سعد ْبن م 

 ومابة. إحدى سنة ثبت. مات ابن حجر: ثمة

 .ثمة خبلصة حاله:

ٌْبَة أَبً ابن ومصنؾ ،6/226 سعد ابن طبماتٌنظر:   وتارٌخ 15732 رلم/ 13 َش

والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة ابنه  ،311رلم/ 3/132 الدوري برواٌة ٌحٌى

 وجامع ،395/ رلم3/260 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،4723/ رلم3/161عبد هللا 

ي   ذه / 3/450 والتعدٌل والجرح ،404/ رلم1/150 للعجلً والثمات ،1/7 الت هْرمه
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 ابن وتهذٌب ،2611/ رلم4/221 حبان ابن وثمات 1/57 له والمراسٌل ،1756رلم

 1341/ رلم1/203 والتمرٌب ،674/ رلم220-3/219 حجر

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص أبو هرٌرة: -6

     العَُمرّي، َحفص، ْبن ُعَمر ْبنِ  هللاِ  َعبد ْبنِ  الَرحَمن وتابع الدراورديُّ َعبدَ  -ب

ده  بن العزٌز عبد - َحمَّ ي   ع َبٌد أَبً بن ع بٌَد بن م   حدٌثه فً إال الحدٌث حسن: الدَّراَوْرده

  .1، سبمت ترجمته حدٌث رلمالعمري هللا عبٌد عن

 دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام الخطٌب البؽدادي:

د بن علً -ٔ َحمَّ  المعدل.  ّللاَّ  عبد بن م 

، إسحاق بن صفوان بن الحسٌن  روى عن:  ً د بن وحمزة البرذع  بن العباس بن محمَّ

 البؽدادي، وؼٌرهم.  السجزي دعلج بن أحمد بن ودعلج العمبً، الفضل

 البؽدادي، الخطٌب بكر وأبو البؽدادي، شٌبان بن العزٌز عبد بن أحمد وروى عنه:

  العكبري، وؼٌرهم. الرحمن عبد بن أحمد بن والحسٌن

 العالم الشٌخ: الذهبً ولال .ثبت ا صدول ا الدٌانة، ظاهر المروءة تام كان: الخطٌب لال

 روى وثبلثمابة، وعشرٌن ثمان سنة ولد البؽدادي، األموي الحسٌن أبو المسند المعدل

، وصحةه  وصدق سداد على كثٌرا شٌب ا  سنة شعبان فً توفً. ولورا عدال كان رواٌة 

 عشرة وأربعمابة. خمس

  .ثمة خبلصة حاله:

 ،139/ رلم17/311 النببلء أعبلم وسٌر ،6430/ رلم13/530 بؽداد ٌنظر: تارٌخ

سبلم وتارٌخ  وشذرات ،2/229 ؼبر من خبر فً والعبر ،209/ رلم9/253 اإله

ْرتَمهً إهتَْحاؾ  و ،3/203 الذهب مه  الم  ً  لمحمود ش ٌ وخ بهتََراجه النحال  الفتاح عبد بن البٌََهمه

1/335. 

ٌْن -2 ٌم بن إهْسَحاق بن صفوان بن اْلُحَس ً   أَب و إهْبَراهه  البرذعً.  َعله

د روى عن: َحمَّ  أَبهً ْبنه  بَْكره  وأَبهً المسمعً، شداد بن ودمحم األزرق، الفرج بن م 

 الدنٌا، وؼٌرهم. 

د روى عنه: َحمَّ ه  َعْبده  بن م  ه  َعْبد وأبو مٌمً، أخً ْبنه  ّللاَّ  بن وعلً دوست، ْبن ّللاَّ

د َحمَّ   .المعدل وؼٌرهم ّللاَّ  عبد بن م 

ٌْخ، لال صدولا، وكذا لال الخطٌب: وكان ث، السمعانً، ولال الذهبً: الشَّ َحد ه  الم 

ً    أَب و الث همَة، ٌْن   َعله َس ي الدُّْنٌَا أَبهً بنه  َبْكر   أَبًه َصْفَوان َصاحب   بن   الح   مات .ك ت به َوَراوه

 .مابة وثبلث أربعٌن سنة فًه

 .صدوق خبلصة حاله:

، وسٌر أعبلم 1/330، واألنساب للسمعانً 4072/ رلم3/594ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

  .252/ رلم15/442النببلء 

د بن بن ّللاَّ  عبد بكر أبو -3 َحمَّ  . )فك( الدنٌا أبً بابن المعروؾ عبٌد م 
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خارجة، وخالد بن خدا ،  بن والهٌثم البرجبلنً، الحسٌن بن دمحم :عن روى

 وؼٌرهم. 

د أسامة، أبً بن الحارث :عنه روى َحمَّ ٌْن وكٌع، خلؾ بن وم  َس  صفوان بن واْلح 

 البرذعً، وؼٌرهم. 

 أنه إال معنا ٌختلؾ وكان صدوق دمحم: بن صالح ولال .صدوق بؽدادي: لال أبو حاتم

 وكان إسنادا للكبلم ٌضع وكان بلخً إسحاق بن دمحم له ٌمال إنسان من ٌسمع كان

الحافظ المصنؾ ولال ابن كثٌر: مناكٌر.  نفسه ذات من أحادٌث ٌروي كذابا

ابك وؼٌرها، تزٌد على مابة التصانٌؾ النافعة الشابعة الذابعة فً الرلالمشهور، له 

مات  .صدوق حافظ . ولال ابن حجر:وكان ثمة صدولا حافظا ذا مروءة...، مصنؾ

 ومابتٌن. وثَمانٌن إحدى سنة

 .صدوق باتفاق خبلصة حاله:

، 5162/ رلم11/293، وتارٌخ بؽداد 751/ رلم5/163ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، والبداٌة 316/ رلم6/763، وتارٌخ اإلسبلم 192/ رلم13/397وسٌر أعبلم النببلء 

/ 1/321، والتمرٌب 13/ رلم13-6/12وتهذٌب التهذٌب  ، 14/657والنهاٌة 

  .3591رلم

 فؤلؾ مخففة مفتوحة مهملة دال ثم فوق من المعجمة بكسر -بن خدا   خالد -4

 - المنموطة الباء آخرها وفً البلم وتشدٌد الهاء وفتح المٌم المهلبً، بضم -فمعجمة 

       .)بخ م كد س( خراسا أمٌر األزدي صفرة أبى بن المهلب سعٌد أبى إلى نسبة

د روى عن: َحمَّ  وؼٌرهم.  زٌد بن وهب، وحماد واْبن زٌد ْبن م 

 زرعة، وابن أبً الدنٌا وؼٌرهم.  وأبو أبو حاتم عنه: وروى

 علٌه وأثنى - زٌد بن حماد إلى معنا ٌختلؾ كان به بؤس ال لال أبو حاتم: صدوق

د اللزوم. َولَال كثٌر أو زٌد ابن حماد إلى االختبلؾ كثٌر كان: ولال خٌرا َحمَّ  ْبن م 

ٌْبَة ْبن وٌعموب سعد، ، لانع، ابن ووثمه .صدولا: ٌعموب زاد ثمة، كان: َش  ً  والدَّاَرل طنه

 ولال ابن المدٌنً: َخالهد وذكره ابن حبان فً الثمات. .وهم ربما العلل: ثمة فً َولَال

ٌَّا النٌسابوري معاوٌة ْبن َودمحم خدا ، ْبنا ٌَى ْبن ضعٌفان، ولال َزَكره  الساجً، ٌَْح

 تفرد عنه، كتبت لد: معٌن ْبن ٌَْحٌَى ولَالَ  ضعؾ، فٌه المهلبً خدا  ْبن َخالهد: لَالَ 

اد عنه  .صدوق ٌخطاولال ابن حجر:  بؤحادٌث. زٌد ْبن َحمَّ

ٌَّا ٌورد ورد الخطٌب على من ضعفه فمال: لم  الحكاٌة سوى حجة تضعٌفه فهً َزَكره

ٌث فًه موجود ذلن َومثل أحادٌث، برواٌة تفرد أنه معٌن ْبن ٌَْحٌَى َعنْ   ْبن َمالهن َحده

 َوجماعة معٌن ْبن ٌَْحٌَى فإن هذا َومع .األبمة من َوؼٌرهم َوشعبة، َوالثوري، أَنَس،

 سنة َماتَ  .بحدٌثه احتج لد األبمة من َواحد َوؼٌر بالصدق، خالدا َوصفوا لد ؼٌره

. َوعْشرٌن ثبلث أو أَربع ٌْنه ابَتَ  َومه

 ثمة وثمه جمع من األبمة وجرح جرحا ؼٌر مفسر. خبلصة حاله:
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، 1463/ رلم3/327، والجرح والتعدٌل 497/ رلم3/146ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 4353/ رلم9/244وتارٌخ بؽداد  13135/ رلم3/225ات البن حبان والثم

، ومٌزان االعتدال 1602/ رلم50-3/45، وتهذٌب الكمال 12/501واألنساب 

/ 1/137، والتمرٌب 162/ رلم36-3/35،  وتهذٌب التهذٌب 2413/ رلم1/629

  .1623رلم

ده  بن العزٌز عبد -5 َحمَّ : حسن ع َبٌد أَبً بن ع َبٌد بن م  ي   فً إال الحدٌث الدَّراَوْرده

  .1سبمت ترجمته حدٌث رلم  ،العمري هللا عبٌد عن حدٌثه

اختبلطه، ورواٌة  لبل به حدث فٌما به محتج ثمة: بن أبً صالح سهٌل -6

 عنه لم تمٌز. الدراورديُّ 

فً الوجه  ذكوان: ثمة ثبت سبمت ترجمته: اسمه الزٌات، السمان صالح أَبُو -7

  األول.

ٌد بن هاشم ْبن وابل بن العا  ْبن َعْمرو ْبن هللا َعبد -3  أبو المرشً،  سعد بن َسعه

ْحَمنه  َعْبده  أبو: ولهٌلَ  دمحم، ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث : صحعنهما هللا رضً الرَّ

 . 3رلم 

ي ماتع ْبن َكْعب -3 ٌَره ْم ٌَت ه   اْلحه ي َوه وَ  إهْسَحاق أَب و ك ْن )خ م د  اأْلَْحبَار َكْعب لَه   ٌ مَال الَّذه

  . ت س فك(

ٌْب   َعن: يرو َه   .، وؼٌرهماع َمَر، َوص 

 . ، وعبد هللا بن عمر، وؼٌرهمبن عمرووعبد هللا  ،بن عباسعبد هللا  روى عنه:

صلى  - هللا رسول أصحاب بعد الشام أهل من األولى الطبمة فً سعد بن دمحم ذكره

 سنة بحم  َوَمات الشَّام سكن النَّاس َعْنه   َرَوىولال ابن حبان:  ،- هللا علٌه وسلم

ٌْنه  سنة َماتَ  إهنَّه لٌل َولد سنة َعفَّان ْبن ع ثَْمان لبل َوثبََلثهٌنَ  أَربع نَ  ثهْنتَ  بلػ َولد َوثبََلثٌه

ن َوأَْربع سنة مابَة نٌه  مخضرم عمر، ولال ابن حجر: ثمة خبَلفَة فًه أسلم لد َوَكانَ  سه

 الٌمن. أهل من كان

 .: ثمةخبلصة حاله

والثمات البن  ،906/ رلم7/161والجرح والتعدٌل  ،7/446ٌنظر: طبمات ابن سعد 

وسٌر أعبلم  ،4662/ رلم2/143والكاشؾ للذهبً  ،5095/ رلم5/334حبان 

/ 1/461والتمرٌب  ،795/ رلم3/433وتهذٌب التهذٌب  ،111/ رلم3/439النببلء 

 .5643رلم

 ند اإلمام سعٌد بن منصور:دراسة إسناد الوجه الثالث ع

ه  َعْبده  ْبن   َخاِلدُ  -ٔ ان   بن الرحمن عبد ْبن  ّللاَّ  . )ع( ٌزٌد، الطَّحَّ

ٌد روى عن: وبَة، أَبً ْبن َسعه ٌد مسلمة وأبً َعر  ٌْمان ٌزٌد، ْبن َسعه ، وس لَ  ً ٌْمه  التَّ

 صالح، وؼٌرهم.  أَبً ْبن وسهٌل
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ٌد روى عنه: ٌد منصور، ْبن َسعه  بٌان ْبن الحمٌد وعبد الطالمانً، ٌعموب بن وَسعه

 السكري، وؼٌرهم. 

ْرَعة، وأَب و َوثمه ابن سعد، ، حاتم، وأَب و ز  ي  ذه  والنََّسابً والذهبً وابن حجر. والت هْرمه

ي   الحدٌث، وزاد صحٌح: حاتم أَب و زاد ذه وزاد الذهبً: عابد، وزاد ابن  .حافظ: الت هْرمه

 ًَ ف ه طَ  حجر: ثبت، وذكره ابن حبان فً الثمات. ت و  ٌْنه  َسنَةَ  بهَواسه ابَة   َوثََمانهٌنَ  اثْنَتَ  لَاله  َومه

وسبعٌن ومابة لاله الفسوي،  تسع سعد، ولٌل مات: سنة ْبن ودمحم خٌاط، بن خلٌفة

ٌخضب لاله عبد الحمٌد بن  ال وكان ومابة، وسبعٌن تسع سنة رجب فهً  ولٌل مات:

 .بٌان

 ثمة. خبلصة حاله:

وتارٌخ ، 550/ رلم3/160، وتارٌخ البخاري الكبٌر7/313طبمات ابن سعد : ٌنظر

، 54والمراسٌل له صـ ،1536/ رلم3/340والجرح والتعدٌل ، 136واسط صـ

 البخاري له خرج والتجرٌح لمن ، والتعدٌل7671/ رلم6/267والثمات البن حبان 

، 1625/ رلم3/99وتهذٌب الكمال  ،334/ رلم2/554الصحٌح للباجً  الجامع فً

     .1647/ رلم1/139، وتمرٌب التهذٌب 137/ رلم3/100وتهذٌب التهذٌب 

ٌْلِ  -2 خالد بن  ورواٌة اختبلطه، لبل به حدث فٌما به محتج ثمة َصالهح : أَبًه ْبنه  ُسَه

 .األول ، سبمت ترجمته فً الوجهتمٌز لم عبد هللا عنه

ه  بهَضم -ومعجمة  بتحتانٌة -َعٌَّا    أَبهً ْبنه  النُّْعَمانِ  -3  ً َرله اي الزُّ اء َوفتح الزَّ  َوفهً الرَّ

ه - اْلمَاؾ آخرَها ٌْك بنً إهلَى الن هْسبَة َهذه َر ٌْك َوه وَ  اْلَخْزَرج من اأْلَْنَصار من بطن ز  َر  ز 

ٌْك بن َعامر بنا َر ثَة عبد بن ز   . )خ م ت س ق( اْلَخْزَرج بن َمالن بن َحاره

ه، َعبد ْبنه  َجابهره  روى عن: ٌد وأَبهً الخطاب، ْبن ع َمر ْبن هللا وعبد ّللاَّ ي   َسعه ْدره  ،الخ 

 وؼٌرهم. 

 عبد ْبن بكر أبً مولى وسمً المدنً، دٌنار ْبن سلمة حازم أَب و عنه:روى و

 وؼٌرهم. ، صالح أَبً ْبن وسهٌل الرحمن،

 وابن حجر، وذكره ابن حبان فً الثمات. ،والذهبً ،معٌنوثمه ابن 

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

،  1043/ رلم1/219، والتارٌخ األوسط للبخاري 5/277طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، 5779/ رلم5/472، والثمات البن حبان 2039/ رلم3/445والجرح والتعدٌل 

 7159/ رلم1/564تهذٌب ، وتمرٌب ال5351/ رلم2/323، والكاشؾ 2/65واللباب 

و، صحابً جلٌل سبمت ترجمته ْبنه  ّللَا  َعْبدِ  -4  .3حدٌث رلم َعْمر 

 النظر فً الخبلؾ:

 مرفوع ا(  هرٌرة أبً عن أبٌه عن )سهٌل :األول الوجه

رواه عن سهٌل كل من: عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر، وهو مترون، وعبد 

 وهو حسن الحدٌث. الدراورديُّ العزٌز 
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ٌْل، :الثانً والوجه  َكْعب   َعنْ  اْلعَاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  َعنْ  أَبٌِِه، َعنْ  )ُسَه

 األَْحبَار ممطوع ا( 

 .وهو حسن الحدٌث الدراورديُّ رواه عن سهٌل: عبد العزٌز 

، :الثالث الوجه ٌْل  ِ، َعٌَاش   أَبًِ ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  )ُسَه ًّ َرلِ و ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  َعنْ  الزُّ  َعْمر 

 َمْولُوف ا( 

 .خالد بن عبد هللا الطحان وهو ثمةرواه عن سهٌل: 

بمرٌنة األوثك واألحفظ، خالد بن عبد هللا الطحان أوثك من  إذا ٌترجح الوجه الثالث

 حسن الحدٌث. الدراورديُّ فخالد ثمة، و، الدراورديُّ 

 رفعه ؼٌر ثابت. ولال الخطٌب:

ٌْل   )ٌروٌه: فَمَالَ  3/213الذي رجحه الدارلطنً فً العلل  وهذا الوجه هو  أَبهً ْبن   س َه

ْحَمنه  َعْبد   َعْنه ؛ َفَرَواه   َواْخت لهؾَ  َصالهح ، ه  َعْبده  ْبن   الرَّ ، ّللاَّ يُّ ، َعنْ  اْلع َمره ٌْل  ، َعنْ  س َه  أَبهٌهه

ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  ه  َعنه  ه َر  ً  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

مَ  ، َوَوهه ٌْل   َرَواه   َوإهنََّما فهٌهه ، أَبًه ْبنه  النُّْعَمانه  َعنه  َصالهح ، أَبًه ْبن   س َه ه  َعْبده  َعنْ  َعٌَّا    ّللاَّ

و ْبنه ا نْ  َعْمر  ( مه  .لَْولههه

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

عنه  ضعٌؾ؛ فٌه سهٌل بن أبً صالح اختلط بآخره ورواٌة خالد بن عبد هللا  الطحان

 لم تمٌز.

 وفً الباب عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه:

حدثنا لال:  303رلم /1/395فً المسند: مسند عمر رضً هللا عنه  أخرجه أحمد

لال: لمٌت أبا صالح مولى  -كان مرابطا بالساحل  -ٌزٌد، أخبرنا العوام، حدثنً شٌخ 

لٌس "ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  عمر بن الخطاب فمال: حدثنا عمر بن الخطاب، عن رسول هللا

من لٌلة إال والبحر ٌشرؾ فٌها ثبلث مرات على األرض، ٌستأذن هللا فً أن ٌنفضخ 

 "علٌهم فٌكفه هللا عز وجل

من طرٌك  37رلم /1/41فً العلل المتناهٌة: كتاب المبتدأ  وأخرجه ابن الجوزي

  أحمد به بلفظه.

ٌؾٌ  ولال: ام  َضعه اْلعَوَّ
(1)
ٌْخ  َمْجه وٌل.   َوالشَّ

 وهذا إسناد ضعٌؾ لجهالة شٌخ العوام.

 الحكم على الحدٌث:

 .ضعٌؾ

                                                           

أبيييييو عٌسيييييى  ،بييييين ٌزٌيييييد الشيييييٌبانً لليييييت: رحيييييم هللا اإلمييييياَم ابييييين الجيييييوزي فيييييـ "العيييييوام بييييين حوشيييييب (1)

  .ثمة ثبت ":الواسطً

، 293رلييييييييييم/ 164-3/163، وتهييييييييييذٌب التهييييييييييذٌب 117/ رلييييييييييم7/22ٌنظيييييييييير: الجييييييييييرح والتعييييييييييدٌل 

 .5211/ رلم1/433والتمرٌب 
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 "ِمْن َكَراَمِة اْلُمْؤِمِن َعلَى ّللَاِ أَْن ٌَْؽِفَر ِلُمَشٌِِّعٌه حدٌث " -ٓٔ

 "الضبً لٌس بن الرحمن عبدلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة  "

الحاكم ولال)
(1)
، منكرة أحادٌث ،سلمة بن وحماد ،وعمر بن دمحم عن روى :

 وهذا :لال "لمشٌعٌه ٌؽفر أن هللا على المؤمن كرامة من" حدٌث :منها

(علٌه إال فٌه الحمل ولٌس ،موضوع عندي
(2)
 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩
ْحَمن عبدفً المجروحٌن: ترجمة " أخرجه ابن حبان ْعفََرانًه لٌس بن الرَّ  2/60" الزَّ

ٌْن   أَْخبََرنَا َس ًُّ  إهْسَحاقَ  ْبن   اْلح   لَالَ  اْلف َراته  ْبن   أَْحَمد   َمْسع ود   أَب و َحدَّثَنَا لَالَ  األَْصبََهانه

ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا ٌْس   ْبن   الرَّ ده  َعنْ  َل َحمَّ و ْبنه  م  ٌَْرة أبً َعنْ  َسلََمةَ  أَبهً َعنْ  َعْمر  لال:  ه َر

ه  َرس ول  لال    ه"ِلُمَشٌِِّعٌ ٌَْؽِفرَ  أَنْ  ّللَاِ  َعلَى اْلُمْؤِمنِ  َكَراَمةِ  ِمنْ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

د  : ترجمة "فً تارٌخ أصبهان أبو نعٌمو َحمَّ ًُّ  َجْعفَر   أَب و َجْعفَر   ْبن   م  اب ونه  2/269 "الصَّ

د   ْبن أَْحَمد َصالهح   ًأَبمن طرٌك  ي   َراشه  به بنحوه. اْلَمْرَوزه

بَلةه  فًه بَابٌ  فً شعب اإلٌمان: البٌهمًو نْ  َماتَ  َمنْ  َعلَى الصَّ  /11/451 اْلمهْبلَةه  أَْهله  مه

دمن طرٌك  273رلم /1/115 اْلَجنَابهزه  ات هبَاعه  بَاب  ، وفً اآلداب: 3313رلم َحمَّ  ْبن م 

ً   إهْسَحاقَ  ؽَانه  به بنحوه. ،الصَّ

 من طرٌك 3/226 َجنَاَزة ٌتبع لمن الؽفرانفً الموضوعات: باب  ابن الجوزيو

ٌل ون ْبن هللا عبد ْبن إهْسَماعه ٌْم   به بنحوه َم

ًّ  إِْسَحاقَ  ْبن ُمَحَمد ، وَراِشد   ْبن أَْحَمد) ثبلثتهم ، وإسماعٌل بن عبد هللا بن الَصؽَانِ

 ( عن عبد الرحمن بن لٌس به.مٌمون

  :إسناد اإلمام ابن حباندراسة 

ٌْنُ  -ٔ ًُّ  إِْسَحاقَ  ْبنُ  اْلُحَس صباح هو الحسٌن بن إسحاق بن إبراهٌم بن ال :األَْصبََهانِ

 . أبو عبد هللا األصفهانً

أحمد بن الفرات، ودمحم بن حرب النشابً، وأبً أمٌة الطرسوسً،  روى عن:

 وؼٌرهم. 

 ابن حبان، ودمحم بن أحمد بن مهدي اإلسكافً، وأبو الشٌخ مكاتبة.  عنه:روى و

                                                           

 .1/332العلل المتناهٌة البن الجوزي  (1)

 .513/ رلم6/253تهذٌب التهذٌب  (2)
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، َوأَلَامَ  اْلَكْرخه  إهَلى َخَرجَ لال أبو الشٌخ:  نْ  أََخذَ  َوَكانَ  بههه ٌثه  ك ت به  مه ، اْلَحده  َوَحفهظَ  اْلَكثهٌره

، بَْعدَ  َوَماتَ  ابَة  ًَّ  َوَكتَبَ  الثَّبَلثهمه ٌثَ  إهلَ نعٌم: كان كثٌر الحدٌث حسن ولال أبو  .بهؤََحاده

 .الحفظ، وروى عنه ابن حبان فً الصحٌح

 .597رلم 1/332 ، وتارٌخ أبً نعٌم3/459بؤصبهان طبمات المحدثٌن ٌنظر: 

 الرازي الضبً مسعود أبو الفرات بن أحمدهو  :اْلفَُراتِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َمْسعُود   أَبُو -ٕ

 سكن .عبد الرحمن بن لٌس، وؼٌرهمو ،أسامة وأبً ،نمٌر ابن :عن روى .)د(

  .الرازٌٌن فً ٌعد أصبهان

د ْبن وإبراهٌم داود، أَب و: َعنه َرَوى َحمَّ  األشعري َجْعَفر ْبن أَْحَمد حامد وأَب و الطٌان، م 

 وؼٌرهم.  األصبهانً،

ه  َرس ول ألخبار أحفظ السماء أدٌم تحت ما: حنبل ْبن أَْحَمدلال  . مسعود أَبًه من ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 حدٌثا وأحسنهم فمال, فذكرهم ثبلثة الدنٌا فً الٌوم بمً: لال أورمة بن إبراهٌم وعن

 الدنٌا نصؾ على مسعود أبو كان لو: المصٌصً آدم بن دمحم ولال, مسعود أبو

 عن كتبت ٌمول مسعود أبا سمعت: الطٌان دمحم بن إبراهٌم لال. -الفتٌا فً ٌعنً-لكفاهم

 سابر وعطلت, وعشرة مابة ثبلث تصنٌفً فً أدخلت, رجبل وخمسٌن وسبعمابة ألؾ

وبَة أبا سمعت: الممرئ ابن َولَال .ذلن  ابن عداد فً األصبهانً مسعود أبو: ٌمول َعر 

ٌْبَة أَبً ٌْمان بن وأحمد الحفظ، فً َش  أحمد: ٌمول الحافظ نعٌم أبا سمعت التثبت، فً س لَ

 همند بن هللا عبد أبو ولال .والحفاظ األبمة أحد مسعود أبو الرازي الضبً الفرات بنا

 كان: الخطٌب ولال, عنها ٌرجع ولم أحادٌث فً مسعود أبو أخطؤ": تارٌخه" فً

 باب فً فخاضوا األبواب تذاكرنا لال عاصم أبً بنا عنه حكى, وٌكرمه ثمة أحمد

 إعجابا صدري فً أحمد فنخس بسادس أنا فجبتهم لال, أحادٌث بخمسة فٌه فجاإوا

 ما: الشاعر بن حجاج ولال, العلم فً الراسخٌن من كان: المدٌنً بن علً ولال. بً

 أحد: نعٌم أبو ولال. تصانٌؾ ذو ثمة: الخلٌلً ولال. منه الصناعة بهذه أحذق أعرؾ

 َوحفظ وصنؾ َوجمع َرحلوذكره ابن حبان فً "الثمات" ولال:  .الحفاظ األبمة

وم على وواظب وذاكر ولال الذهبً فً  .ثمة: الحاكم ولال ،َعْنَها والذب الس نَن ل ز 

 عمَدة اْبن َلالَ  ثهمَة: وفً "المٌزان" الضعفاء" "الكاشؾ": الحافظ. ولال فً "المؽنً فً

َما خَرا  اْبن َعن  للت .عمدا ٌكذب اْلف َرات اْبن لال: إن ، وبدعة.رف  َوفهٌهه

َواٌَة لَه   عرؾأ اَل  :عدي اْبن لَالَ  .وتحامل ؼلو َهَذا )الذهبً(: نكَرة ره ولال ابن  .م 

ٌْنه  َوخمسٌن ثََمان سنة َماتَ  د.مستن ببل فٌه تكلم حافظ ثمةحجر:  ابَتَ  .َومه

 ثمة، ومن تكلم فٌه لم ٌذكر مستنده.  خبلصة حاله:

/ 2/67، والجرح والتعدٌل 3173/ رلم2/730الكنى واألسماء لمسلم : ٌنظر

/ 1/312، والكامل البن عدي 12133/ رلم3/36البن حبان والثمات ، 122رلم

، 33/ رلم1/422الكمال وتهذٌب ، 1/1132وتارٌخ أصبهان ألبً نعٌم ، 23رلم

 ،399/ رلم1/52، والمؽنً فً الضعفاء 72/ رلم1/201، والكاشؾ 17/365
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/ 1/33، والتمرٌب 117/ رلم1/66وتهذٌب التهذٌب  ،514/ رلم1/123والمٌزان 

  .33رلم

ٌْس   ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -ٖ ْحَمن َعْبدهو  :لَ ٌَةَ  أَب والضبً،  لٌس بن الرَّ عَاوه ًُّ  م  ْعفََرانه  الزَّ

 ْبن َعْمرو ْبن ودمحم المرشً، ّللاَّ  َعبد ْبن ودمحم الحسن، ْبن كهمس روى عن:. )تم(

 وؼٌرهم.  علممة،

 راشد ْبن منصور ْبن وأحمد الرازي، الفرات ْبن أَْحَمد مسعود أبو عنه:روى و

ٌل النضر وأبو المروزي،  وؼٌرهم.  المروزي، العجلً مٌمون ْبن هللا َعبد ْبن إهْسَماعه

د لال َحمَّ  َعْبد كان: فمال عنه، الوارث َعْبد ْبن الصمد َعْبد سؤلت: الذهلً ٌحٌى ْبن م 

 َعنه  ٌحدث مسعدة ْبن لحماد جارا كان: حنبل ْبن أحمد َولَال .ٌكذبه مهدي ْبن الرحمن

 نٌسابور، إلى خرج ثم واسطٌا وكان بؽداد إلى علٌنا ولدم بالبصرة رأٌته عون، ابن

، ٌكن ولم ضعٌؾ، وحدٌثه ْرَعة أَب و َولَال. الحدٌث مترون بشًء   ولَال .كذاب: ز 

يُّ   .الحدٌث مترون: النََّسابً َولَال .الحدٌث ذاهب: مسلم َولَال .حدٌثه ذهب: الب خاره

 أكثر لد كان عنه، المنمري حوثرة َعنْ  كتبت ضعٌؾ،: الساجً ٌحٌى ْبن زكرٌا َولَال

د ْبن َصالهح َولَال .عنه َحمَّ ي   م  : عدي ْبن أحمد أَب و َولَال .الحدٌث ٌضع َكانَ : اْلَبْؽَداده

 َكانَ  اْلبَْصَرة أهل َعنه   روىولال ابن حبان: . علٌه الثمات ٌتابعه ال ٌروٌه ما عامة

ن مَّ ٌث ٌشبه اَل  بهَما الث همَات َعن وٌنفرد اأْلََسانهٌد ٌملب مه  .َحْنبَل ْبن أَْحمد تَركه اأْلَثْبَات َحده

 .وؼٌره زرعة أبو كذبه مترون: ولال ابن حج

 كذاب. خبلصة حاله:

التارٌخ ، و743/ رلم1/334العلل ومعرفة الرجال ألحمد، رواٌة ابنه عبد هللا : ٌنظر

، 206/ رلم63، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ1032/ رلم5/339الكبٌر 

، 1314/ رلم5/273والجرح والتعدٌل ، 941/ رلم2/342والضعفاء للعمٌلً 

/ 5/473، والكامل البن عدي 4057/ رلم2/59 والمجروحٌن البن حبان

، وتارٌخ بؽداد 329/ رلم2/161والضعفاء والمتروكون للدارلطنً  ،1113رلم

، وتهذٌب التهذٌب 3296/ رلم17/364وتهذٌب الكمال ، 5321/ رلم11/526

 .3936/ رلم1/349، والتمرٌب 513/ رلم6/253

 ممرونا البخاري له روى فمد ؛ به ٌحتج الحدٌث حسن :َعْلمََمةَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٗ

                                    1، سبمت ترجمته حدٌث رلم:البالون به واحتج المتابعات فً ومسلم بؽٌره

 سبمت ثمة باتفاق، :المرشً عوؾ بن الرحمن عبد بن سلمة أبوهو  :َسلََمةَ  وأَبِ  -٘

                                   1:رلم حدٌث ترجمته

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ   .1:رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل،   :ُهَر

 على اإلسناد:الحكم 

 .فٌه عبد الرحمن بن لٌس الضبً، وهو كذاب
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، ونمل حكم الحاكم علٌه بؤنه 1/332وذكره ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة 

 موضوع. 

 وفً الباب عن ابن عباس رضً هللا عنهما:

 /1/211 عنهما هللا رضًفً المسند: مسند ابن عباس  أخرجه عبد بن حمٌد

ٌده  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  623رلم ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه ، أَبًه ْبنه  اْلعَزه اد  ، ْبنه  َمْرَوانَ  َعنْ  َروَّ  َسالهم 

ٌَْماَن، أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  ، َعنْ  س لَ ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  َعَطاء  صلى  ّللاَّ

 َمنْ  ِلَجِمٌعِ  ٌُْؽَفرَ  أَنْ  َمْوتِهِ  بَْعدَ  اْلُمْؤِمنُ  اْلعَْبدُ  ِبهِ  ٌَُجاَزى َما أََولَ  إِنَ " :هللا علٌه وسلم

 "ِجنَاَزتَهُ  تَبِعَ 

 4796رلم /11/36 عنهما هللا رضً عباس ابن مسندفً المسند:  وأخرجه البزار

ٌث   َهَذالال: وَ  516رلم /11/344وفً  ه   ال اْلَحده ً   َعن ٌ ْرَوى نَْعلَم  صلى هللا علٌه  النَّبه

ن إالَّ  وسلم ، َهَذا مه ً   َعن َعباس، اْبن   إالَّ  َرَواه   نَْعلَم   والَ  اْلَوْجهه  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌثه  لٌَ هن   َسالهم   ْبن   َوَمْرَوان    .اْلَحده

يُّ  َسالهم   ْبن   َمْرَوان  فً الضعفاء: ترجمة " والعمٌلً  .1737/رلم4/204" اْلَجَزره

 .1042/ رلم3/13فً المجروحٌن: ترجمة "مروان بن سالم"  وابن حبان

ابهع  فً الشعب: الباب والبٌهمً  تُّونَ  الرَّ نْ  َوالس ه ٌَمانه  ش عَبه  مه بَلةه  فًه بَابٌ  َوه وَ  ،اإْله  الصَّ

نْ  َماتَ  َمنْ  َعلَى  .11/452/3320 اْلمهْبلَةه  أَْهله  مه

هه  فًه ولال: ده  َهذه  .أَْعلَم   َوهللا   َضْعٌؾ، اأْلََسانٌه

ٌده والبٌهمً( من طرٌك عبد وابن حبان، تهم )البزار، والعمٌلً، أربع  َعْبده  ْبن   اْلَمجه

ٌزه  اد   أَبًه ْبنه  اْلعَزه  به بلفظه. َروَّ

 :؛ فٌهضعٌؾ جداوهذا إسناد 

 . )ق( الجزري هللا عبد أبوهو  :ؽفاريال مروان بن سالم -

 ؼٌرهم. و سلٌمانأبً  بن الملن وعبد ،عون بن هللا وعبد ،عم األ :عن روى

 ْبن وٌحٌى ،رواد أبً بن العزٌز عبد بن المجٌد وعبد ،مسلم بن الولٌد روى عنه:

 ، وؼٌرهم. الرازي العبلء

ٌْسَ لال أحمد:  . الحدٌث منكر: لٌس بثمة. ولال البخاري: ابن معٌنولال  .بهثهمَة ه وَ  لَ

ٌث ه  ولال النسابً: مترون الحدٌث. ولال العمٌلً:  ٌرٌ  أََحاده ٌَْها ٌ تَابَع   الَ , َمنَاكه نْ  إهالَّ  َعلَ  مه

ٌك   ب ه   َطره ون  . ولال الدارلطنً: ٌ مَاره ٌثه  َمتْر   عن بىأ سؤلتولال ابن أبً حاتم:  .اْلَحده

 للت لابم، حدٌث له لٌس الحدٌث ضعٌؾ جدا الحدٌث منكر: فمال سالم بن مروان

وبَة أَب و َولَال .حدٌثه ٌكتب بل ال،: لال حدٌثه؟ ٌترن  .الحدٌث ٌضع: الحرانً َعر 

ن َكانَ ولال ابن حبان فً "المجروحٌن":  مَّ ي مه ٌر ٌَْروه  َعن َوٌَؤْتًه اْلَمَشاههٌر َعن اْلَمنَاكه

ٌْسَ  َما الث همَات ٌث من لَ ا اأْلَثْبَات َحده ٌَته فًه َذلهن كثر فَلَمَّ َوا ْحتهَجاج َبطل ره  .بؤخباره االه

ٌْهه  الثمات ٌتابعه ال مما حدٌثه وعامةولال ابن عدي:   ٌضع كذاب: الساجً لالو .َعلَ

 .بالوضع وؼٌره الساجً ورماه مترون،": التمرٌب" فً َولَال. الحدٌث
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  نه مترون.ضعٌؾ جدا فاألكثرون على أ خبلصة حاله:

ألحمد  الرجال ومعرفة العلل، و1/55ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 

، 1602/ رلم7/373، والتارٌخ الكبٌر 4909/ رلم3/210رواٌة ابنه عبد هللا 

والضعفاء الكبٌر للعمٌلً: ، 553/ رلم96والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ

، والمجروحٌن  1255/ رلم275-3/274والجرح والتعدٌل ، 1737رلم /4/204

لعلل للدارلطنً وا، 1370/ رلم3/119، والكامل البن عدي 1042رلم/ 3/13

 6570/ رلم1/526، والتمرٌب 3425/ رلم4/90، والمٌزان 5/137/773

 الحكم على الحدٌث:

 موضوع

  .3/225ذكره ابن الجوزي فً الموضوعات 

 2/370 الموضوعة الشنٌعة األخبار عن المرفوعة الشرٌعة تنزٌهوابن عراق فً 

 المطالب أسنىفً كتابه " الشافعً الحوت الرحمن عبد أبو دروٌ ، دمحم بن دمحمولال 

م َوحكم: 409/ رلم96" صـالمراتب مختلفة أحادٌث فً ، اْلَحاكه هه  طرله وكل بهَوْضعه

ٌفَة  .َضعه
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 حدٌث االستخارة -ٔٔ

 أبو لال": )والالم أبً بن الرحمن عبدلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 فً جابر عن المنكدر ابن عن امنكر   حدٌثا ٌروي كان :أحمد عن طالب

  .ؼٌره ٌروٌه أحد لٌس االستخارة

 ،جابر عن المنكدر بنا :ؼلط حدٌث كان إذا :ٌمولون المدٌنة وأهل :لال

  .علٌهما ٌحملون أنس عن ثابت :ٌمولون :البصرة وأهل

 والذي ،الحدٌث مستمٌم وهو ذكرت ما ؼٌر الرحمن ولعبد :عدي ابن لال

 من واحد ؼٌر االستخارة حدٌث روى ولد ،االستخارة حدٌث علٌه أنكر

(الموال أبً بنا رواه كما الصحابة
(1)
 انتهى 

______________ 

 التخرٌج والدراسة: ۩

 مثنى مثنى التطوعً ف جاء ما باب التهجد، كتاب: فً صحٌحه البخاري أخرجه

 دمحم عن ًالموال أبى بن الرحمن عبد حدثنا لال لتٌبة حدثنا: لال 1162رلم/ 2/57

ه  َرس ول   َكانَ : لَالَ  - عنهما هللا رضى - هللا عبد بن جابر عن المنكدر بنا نَا ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ٌ عَل هم 

ْستهَخاَرةَ  االه
(2)
وره  فًه  نَا َكَما ك ل هَها، األ م  نَ  السُّوَرةَ  ٌ عَل هم  ، مه  أََحُدُكمْ  َهمَ  إَِذا": ٌَم ول   الم ْرآنه

ٌْنِ  فَْلٌَْرَكعْ  بِاألَْمِر، ٌْرِ  ِمنْ  َرْكعَتَ  بِِعْلِمنَ  أَْستَِخٌُرنَ  ِإنًِّ اللَُهمَ : ِلٌَمُلْ  ثُمَ  الفَِرٌَضِة، َؼ

بِمُْدَرتِنَ  َوأَْستَْمِدُرنَ 
(3)
 َوالَ  َوتَْعلَمُ  أَْلِدُر، َوالَ  تَْمِدرُ  فَِإنَنَ  العَِظٌِم، فَْضِلنَ  ِمنْ  َوأَْسأَلُنَ  ،

الؽٌُُوبِ  َعبَلمُ  َوأَْنتَ  أَْعلَُم،
(4)
ٌْر   األَْمرَ  َهَذا أَنَ  تَْعَلمُ  ُكْنتَ  إِنْ  اللَُهمَ  ،  ِدٌنًِ فًِ ِلً َخ

                                                           

 .555/ رلم6/233تهذٌب التهذٌب  (1)

ٌْر إهْعَطاء س إال االستخارة: عٌا  الماضً لال (2) ٌْنه  من اْلَخ   األمر

ٌَيييييَرة َطلَيييييب  : واالْسيييييتهَخاَرة  : األثٌييييير ابييييين وليييييال ، فهيييييً الخه ءه ًْ ييييي ْنيييييه   اْسيييييتهْفعَالٌ  َوه يييييوَ  الشَّ ره  ٌ مَيييييال  . مه  هللاَ  اْسيييييتَخه

رْ   .لَن ٌَخه

 .2/91 والنهاٌة ،1/249 األنوار مشارقٌنظر: 

ْننَ  أْطل ب أَيْ :  األثٌر ابن لال (3) ٌْهه  لهً تَْجعل أَنْ  مه  .ل ْدرة َعلَ

 .4/23 والنهاٌة ،2/173 األنوار مشارقٌنظر: 

ْنييييه   لييييً فََهييييب أَْنييييت، إال ٌ علمييييه   الَ  مسييييتؤنفا أطلييييب أَنييييا: اْلَمْعنييييى: العٌنييييً لييييال (4)  خٌيييير أَنييييه تييييرى َمييييا مه

ي وعاجل ومعٌشتً دٌنً فهً لً  . وآجله أَْمره

 .ارتضٌته من إال ؼٌرن ٌعلمها ال بها، استؤثرت: المسطبلنً ولال
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ْرهُ  ِلً فَاْلُدْرهُ  - َوآِجِلهِ  أَْمِري َعاِجلِ  لَالَ  أَوْ  - أَْمِري َوَعالِبَةِ  َوَمعَاِشً  ثُمَ  ِلً، َوٌَّسِ

فٌِهِ  ِلً بَاِرنْ 
(1)
 َوَعالِبَةِ  َوَمعَاِشً ِدٌنًِ فًِ ِلً َشر   األَْمرَ  َهَذا أَنَ  تَْعلَمُ  ُكْنتَ  َوإِنْ  ،

 ِلً َواْلُدرْ  َعْنهُ، َواْصِرْفنًِ َعنًِّ فَاْصِرْفهُ  - َوآِجِلهِ  أَْمِري َعاِجلِ  فًِ لَالَ  أَوْ  - أَْمِري

ٌْرَ  ٌْثُ  الَخ ً": لَالَ "  أَْرِضنًِ ثُمَ  َكاَن، َح                        ."َحاَجتَهُ  َوٌَُسّمِ

 االستخارة صبلة ًف جاء ما باب الوتر، أبواب كتاب: فً سننه الترمذي وأخرجه

 .بنحوه به لتٌبة عن 430رلم /2/345

 عبد حدٌث من إال نعرفه ال ؼرٌب صحٌح حسن حدٌث جابر حدٌث: الترمذي ولال

 .  ثمة حدٌث وهو ،ًالموال أبى بن الرحمن

 ،3253رلم /6/30 االستخارة؟ كٌؾ باب النكاح، كتاب: فً سننه النسابً وأخرجه

 والمادر المدٌر هللا أسماء ومن باب: التوحٌد ًف منده ابن: النسابً طرٌك ومن

 باب الرلابك، كتاب: فً صحٌحه حبان ابن وأخرجه ،306رلم/ 2/162 والممتدر

ا أراد لمن االستخارة بدعاء األمر بؤن البٌان ذكر  والبٌهمً ،337رلم /3/169 أمر 

 باب الحج، كتاب: الكبرى السنن وفى ،240رلم /1/314: والصفات األسماءً ف

 . بلفظه به لتٌبة طرٌك من أربعتهم 10302رلم /5/409 االستخارة

 /3/31 االستخارة عند الدعاء باب الدعوات، كتاب: فً صحٌحه البخاري وأخرجه

 /9/113" رالماد هو لل" تعالى هللا لول باب التفسٌر، كتاب وفى 6332رلم

 /2/39 االستخارة ًف باب الصبلة، كتاب: فً سننه داود وأبو ،7390رلم

 صبلة ًف جاء ما باب الصبلة، إلامة كتاب: فً سننه ماجه وابن ،1533رلم

رضً هللا  مسند جابر :فً مسنده أحمدو بلفظه، 1333رلم /1/440 االستخارة

 للمرء ٌستحب ما باب: األخبلق مكارم فً والخرابطً ،14707رلم /23/55 عنهما

 وهو ،"المبارن بن الرحمن عبد" المطبوع وفى ،916رلم /1/293 هللا استخارة من

 أبى بن الرحمن عبد طرٌك من خمستهم ،"الموالى بن الرحمن عبد" والصواب خطؤ

 .  بلفظه به الموالى

 دراسة اإلسناد:

الحدٌث خرجه البخاري فً صحٌحه، فلست فً حاجة إلى دراسة إسناده، وسوؾ 

، وهو عبد الرحمن بن أبً بسببه أحمد الحدٌثَ  ي أنكر اإلمام  ترجم للراوي الذأ

 .الموالً
                                                                                                                                                                        

ٌْنه  بهَضيييييم ه : المييييياري عليييييى وليييييال َها، اْلؽَييييي ييييينْ  َوَهيييييذَا َوَكْسيييييره ، بَيييييابه  مه ييييينْ  أَوْ  االْكتهفَييييياءه ٌيييييكه  مه ، َطره  اْلب ْرَهيييييانه

ييييير   أَْنيييييتَ : أَيْ  ْليييييمه  َكثٌه ٌييييييب   بهَميييييا اْلعه ه، َعييييينه  ٌَؽه ي  يييييوه ييييييرَّ  تَْعلَيييييم   فَإهنَّييييينَ  السَّ ييييييوره  َعييييينه  فَْضيييييبل   َوأَْخفَيييييى، الس ه  األم 

َرةه، َرةه  َواألْشٌَاءه  اْلَحاضه ْنٌَا فهً الظَّاهه َرةه  الدُّ  .َواآلخه

 المفيييييييييياتٌح ومرليييييييييياة ،2/332 للمسييييييييييطبلنً البخيييييييييياري وشييييييييييرح ،7/224 الميييييييييياري عمييييييييييدةٌنظيييييييييير: 

3/936. 

  المسطبلنً لال وكذلن وضاعفه أدمه أى:  العٌنً لال (1)

 .2/332 للمسطبلنً البخاري وشرح ،7/224 الماري عمدةٌنظر: 
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 الموال أبً بن زٌد بن الرحمن عبد ولٌل ،زٌد اسمه :الموال أبً بن الرحمن عبد - 

ٌمه  بهفَتْحه    .(4)خ  علً آل مولى دمحم أبو ،َمْول ى َجْمع   اْلَواوه  َوتَْخفهٌؾه  اْلمه

 ، وؼٌرهم. والزهري ،المنكدر بن ودمحم ،المرظً كعب بن دمحم :عن روى

  ، وؼٌرهم. ولتٌبة ،مخلد بن وخالد ،ألرانه من وهو لثوريا روى عنه:

 .صالح :معٌن ابن عن منصور بن إسحاق ولال .به بؤس ال :أحمد عن طالب أبو لال

 أبً عن واآلجري ،معٌن ابن عن الدوري لال وكذا ،ثمة :والنسابً ،الترمذي ولال

 من إلً أحب هو به بؤس ال :حاتم أبو ولال ،صدوق به بؤس ال :زرعة أبو لال .داود

 هو به بؤس ال :حاتم أبو ولال ،صدوق به بؤس ال :زرعة أبو ابن ولال .معشر أبً

 :الثمات فً حبان ابن ولال ،صدوق :خرا  ابن ولال .معشر أبً من إلً أحب

ي   بههه  اْحتج لد: لال ابن حجر فً "هدي الساري"َو .ٌخطىء . الس نَن َوأَْصَحاب الب َخاره

 ثبلث سنة مات :لتٌبة ولال .أخطؤ ربما صدوقولال فً التمرٌب: ووثمه الذهبً. 

 .ومابة وسبعٌن

 ثمة وثمه األكثرون واحتج به البخاري. خبلصة حاله:

والتارٌخ ألحمد رواٌة المروذي وؼٌره ، 3/153تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري ٌنظر: 

/ 5/293والجرح والتعدٌل ، 1126/ رلم5/355والتارٌخ الكبٌر ، 90/ رلم1/132

، 4935/ رلم2/592، ومٌزان االعتدال 5/499البن عدي والكامل ، 1333رلم

وهدي ، 3257/ رلم3/233وإكمال تهذٌب الكمال ، 3326/ رلم1/646والكاشؾ 

/ 1/351، والتمرٌب 555/ رلم6/232لتهذٌب وتهذٌب ا، 1/419الساري 

 .4021رلم

 بنا رواه كما الصحابة من واحد ؼٌر االستخارة حدٌث روى ولد" لال ابن عدي:

 ."الموال أبً

تفرد عبد الرحمن بن أبً الموال كم اإلمام أحمد علٌه بالنكارة ؛ للت: وسبب ح

 برواٌته. 

 وللحدٌث شواهد منها:للت: 

 : عنه هللا رضً أٌوب أبً حدٌث -أ

ًُّ  أَْخبََرنَالال:  1131رلم /1/453 الوتر كتاب: فً المستدرن الحاكم أخرجه  ْبن   َعله

ٌَسى ، عه يُّ ٌره ٌد   ثنا َنْجَدةَ، ْبن   أَْحَمد   ثنا اْلحه ، ْبن   َسعه ه  َعْبد   ثنا َمْنص ور   ْبنه  َوْهبه  ْبن   ّللاَّ

ْسلهم   ، م  ًُّ ٌَْوة   أَْخبََرنهً اْلم َرشه ٌْح ، ْبن   َح ، أَبهً ْبنَ  اْلَولهٌدَ  أَنَّ  ش َر  ْبنَ  أٌَُّوبَ  أَنَّ  أَْخبََره   اْلَولهٌد 

يَّ  أٌَُّوبَ  أَبهً ْبنه  َخالهده  ، َعنْ  َحدَّثَه ، اأْلَْنَصاره هه، َعنْ  أَبهٌهه ه  َرس ولَ  أَنَّ  َجد ه صلى هللا علٌه  ّللاَّ

 ثُمَ  لََن، ّللَاُ  َكتَبَ  َما َصلِّ  ثُمَ  ُوُضوَءَن، فَأَْحِسنْ  تََوَضأْ  ثُمَ  اْلِخْطَبةَ، اْكتُمِ ": لَالَ  ،وسلم

ْدهُ، َربَنَ  اْحَمدْ   َعبَلمُ  َوأَْنتَ  أَْعلَُم، َوالَ  َوتَْعلَمُ  أَْلِدُر، َوالَ  تَْمِدرُ  إِنَنَ  اللَُهمَ : لُلِ  ثُمَ  َوَمّجِ

ٌْتَ  فَِإنْ  اْلؽٌُُوِب، ٌَها فبَُلنَة   ِلً َرأَ ا بِاْسِمَها تَُسّمِ ٌْر   َوآِخَرتًِ، َوُدْنٌَايَ  ِدٌنًِ فًِ ِلً َخ
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ٌُْرَها َكانَ  َوإِنْ  ِلً، فَاْلُدْرَها ا َؼ ٌْر   ِلً فَاْلِض  َوآِخَرتًِ، َوُدْنٌَايَ  ِدٌنًِ ِفً ِمْنَها ِلً َخ

  "ِلً فَاْلُدْرَها": لُلْ  أَوْ " بَِها

هه : "ولال ٌَزةٌ  االْستهَخاَرةه  َصبَلةه  س نَّة   َهذه دَ  َعزه ْصَر، أَْهل   بهَها تَفَرَّ َوات ه   مه مْ  َعنْ  ور  هه ره  آخه

َجاه   َولَمْ  ثهمَاٌت،  ".ٌ َخر ه

 حدٌث أبً سعٌد رضً هللا عنه: -ب

ْكر  فً صحٌحه: كتاب الرلابك، باب  أخرجه ابن حبان  أََرادَ  إذا بهاالْستهَخاَرةه  األمر ذه

ا اْلَمْرء   وله  لَْبلَ  أَْمر  ٌْهه  الدُّخ   َحدَّثَنَا: لَالَ  َخلهٌَفةَ، أبو أخبرنالال:  335رلم /3/167 َعلَ

 ًُّ ه، ْبن   َعله  ً ٌنه  إسحاق، اْبنه  َعنه  أَبهً، َحدَّثَنَا: لَالَ  إبراهٌم، ْبن   ٌَْعم وب   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَمده

ٌَسى َحدَّثَنهً: لَالَ  ه  َعْبده  ْبن   عه ، ْبنه  ّللاَّ ده  َعنْ  َمالهن  َحمَّ و ْبنه  م  ، ْبنه  َعْمره  َعَطاءه  َعنْ  َعَطاء 

، ْبنه ا ٌد   أَبًه َعنْ  ٌََسار  ه، َسعه ي  ْدره ْعت  : لَالَ  اْلخ  ه  َرس ولَ  َسمه  أََحُدُكمْ  أََرادَ  إذا": ٌَم ول   ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ا  فَْضِلنَ  ِمنْ  َوأَْسأَلُنَ  بِمُْدَرتَِن، َوأَْستَْمِدُرنَ  بِِعْلِمَن، أَْستَِخٌُرنَ  إِنًِّ اللَُهمَ : فَْلٌَمُلِ  أَْمر 

 َكَذا َكانَ  إِنْ  اللَُهمَ  اْلؽٌُُوِب، َعبَلمُ  َوأَْنتَ  أَْعلَُم، َوالَ  َوتَْعلَمُ  أَْلِدُر، َوالَ  تَْمِدرُ  فَِإنَنَ  اْلعَِظٌِم،

ا ٌُِرٌدُ  الَِذي ِلؤْلَْمرِ  َوَكَذا ٌْر  ْرهُ  ِلً فَاْلُدْرهُ  أَْمِري، َوَعالِبَةِ  َوَمِعٌَشِتً ِدٌنًِ فًِ ِلً َخ ٌَّسِ  َو

ٌِْه، َوأَِعنًِّ ِلً ا ٌُِرٌدُ  الَِذي ِلؤْلَْمرِ  َوَكَذا َكَذا َكانَ  َوإِنْ  َعلَ  َوَمِعٌَشتًِ ِدٌنًِ فًِ ِلً َشرًّ

ًَ  اْلُدرْ  ثُمَ  َعنًِّ، فَاْصِرْفهُ  أَْمِري، َوَعالِبَةِ  ٌْرَ  ِل ٌْنََما اْلَخ  "بِاّللَِ  إال لَُوةَ  َوالَ  َحْولَ  الَ  َكاَن، أَ

عن أبى خلٌفة به  1304رلم /1/339 االْستهَخاَرةه  الدعاء: باب فً وأخرجه الطبرانً

 بنحوه.

 فً والبٌهمً، 1342رلم /2/497مسنده: مسند أبى سعٌد  فً وأخرجه أبو ٌعلى

كبلهما من طرٌك زهٌر  1342رلم /1/331شعب اإلٌمان: باب المدر خٌره وشره 

  .به بنحوه

 صرح ولد مدلس الحدٌث حسن وهو إسحاق بن دمحم فٌه ؛ حسنوهذا إسناد  للت:

  .بالتحدٌث

 ورجاله ٌعلى، أبو رواه: ولال 2/231 الزوابد مجمع فً الهٌثمً ذكره والحدٌث

 . بنحوه األوسط فً الطبرانً ورواه موثمون،
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ثِْمد حدٌث " -ٕٔ  " ْنَد النَْومِ عاإْلِ

 هوذة بن معبد بن النعمان بن الرحمن عبدترجمة "لال الحافظ ابن حجر فً 

 :"الكوفً النعمان أبو األنصاري

 هللا صلى النبً أمر" :جده عن أبٌه عن واحدا حدٌثا داود أبو له روى)

  "الصابم لٌتمه :ولال النوم عند باإلثمد وسلم وآله علٌه

(منكر هو :معٌن بن ٌحٌى لً لال :هعمب ولال
(1)

. 

___________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 /2/310 النوم عند الكحل فً بابفً سننه: كتاب الصوم،  أخرجه أبو داود

، َحدَّثَنَالال:  2377رلم ًُّ له ٌْ ًُّ  َحدَّثَنَا النُّفَ ، ْبن   َعله ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنهً ثَابهت   النُّْعَمانه  ْبن   الرَّ

، َعنْ  َهْوَذةَ، ْبنه  َمْعبَده  ْبنه ا هه هه، َعنْ  أَبٌه ه  َعنه  َجد ه  ً ده  أََمرَ  أَنَّه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ثْمه حه  بهاإْله َروَّ اْلم 
(2) 

ْندَ   عه

  "الَصابِمُ  ِلٌَتَِمهِ ": َولَالَ  ،" النَّْومه 

دَ  أَب و لَالَ  ٌن   ْبن   ٌَْحٌَى لهً لَالَ : َداو  ٌثٌ  ه وَ  َمعه ْنَكرٌ  َحده ٌثَ  ٌَْعنًه م   .  اْلك ْحله  َحده

 /25/473 هوذة األنصاري عن جدهحدٌث : "مسنده" فً أحمد وأخرجه

   ".الصابم ولٌتمه: "لوله دون عن علً بن ثابت به،16072رلم

 دون 750، ح749ح/1/474 عباس ابن مسند: "اآلثار تهذٌب" فً الطبريأخرجه و

 ".  الصابم ولٌتمه: "لوله

 .بلفظه 302رلم /20/341: حدٌث معبد بن هوذة "رالكبٌ" فً والطبرانً

الطبرانً: أخرجه المزي فً تهذٌب الكمال: ترجمة "عبد الرحمن بن ومن طرٌك 

  ،17/460النعمان" 

)الطبري،  ثتهمثبل بلفظه،  3/94فً "معجم الصحابة": معبد بن هوذة   وابن لانع

  .به ثابت، بن علً طرٌك من والطبرانً، وابن لانع(

ي   هوذة ْبن َمْعبد " : ترجمة"الكبٌر تارٌخه" فً البخاري وأخرجه / 7 "اأْلَْنَصاره

  .1740/ رلم393

ابهمه  اْلك ْحله  بَاب   كتاب الصوم، :والدارمً  .1734رلم /2/1031 لهلصَّ

                                                           

 .564/ رلم6/237تهذٌب التهذٌب  (1)

 .بالمسن المطٌبالمروح:  (2)

ك فييييييً ؼرٌييييييب الحييييييدٌث للزمخشييييييري ، والفيييييياب1/323للماسييييييم بيييييين سييييييبلم ؼرٌييييييب الحييييييدٌث ٌنظيييييير: 

2/39. 
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ابهم   بابالصٌام، : كتاب "الكبرى السنن" فً والبٌهمً ل   الصَّ  /437/ 4 ٌَْكتَحه

 بن الفضل نعٌم أبً طرٌك من)البخاري، والدارمً، والبٌهمً(  ثبلثتهم 3260رلم

 رأسه، على فمسح -ملسو هيلع هللا ىلص- النبً به أ تً لد جدي وكان: بلفظ. به النعمان، أبً عن دكٌن،

 وٌُنبِتُ  البصر ٌجلو فإنه باإلثمد، لٌبل   واكتحل صابم، وأنت بالنهار تكتحل ال": ولال

 ".الشعر

  دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ٔ-  ًُّ ِل ٌْ ه  َعبد هو: النُّفَ د بن ّللاَّ َحمَّ ً   بن م   َجْعفَر أبو -مصؽر وفاء بنون - نفٌل بن َعله

 .1، سبمت ترجمته حدٌث رلمالبخاري به واحتج علٌه متفك ثمة: الحرانً النفٌلً

2- ًُّ  مولى الحسن، وأب وٌ مال أحمد، أبو الجزري ثابت بن علًهو  :ثَابِت   ْبنُ  َعِل

  .)د ت( بؽداد سكن الهاشمً، دمحم بن العباس

ْحَمنه  وَعْبد الخوز، ٌزٌد بن إبراهٌم :َعن َرَوى ْحَمن وعبد ثوبان، بن ثابت ْبن الرَّ  الرَّ

  ، وؼٌرهم.هوذة بن معبد بن النعمان بنا

ه  وعبد الموصلً، علً بن هللا وعبدابن حنبل،  روى عنه: د ْبن ّللاَّ َحمَّ ، النفٌلً م 

 وؼٌرهم. 

د َولَال وثمه أحمد، وابن معٌن، وأبو داود، َحمَّ  ة،رالجزٌ من أصله َكانَ : سعد ْبن م 

ْرَعة أبو َولَال. .صدولا ثمة وكان بها، مات أن إلى فنزلها بؽداد، ولدم  بؤس ال ثمة: ز 

 َولَال .العزٌز عبد بن سوٌد من إلً أحب وه وَ  حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َولَال .به

د ْبن صالح َحمَّ بَّان ابن   وذكره .به بؤس ال: األسدي م   ربما: َولَال ،"الثمات" كتاب فهً حه

 :للت. حجة ببل األزدي ضعفه ولد، أخطؤ ربما صدوق": التمرٌب" فً َولَال .أخطؤ

 األزدي ؼٌر ضعفه من ٌذكرا ولم الضعفاء، كتب فً والذهبً الجوزي ابن وذكره

 ٌحتج ال واألزدي. األزدي ؼٌر ٌضعفه لم أنه: "التهذٌب" فً حجر ابن أشار وكذلن

 .وؼٌره الذهبً ذكر كما الرجال، فً بكبلمه

 ثمة، وثمه األكثرون، وضعفه األزدي ببل حجة. خبلصة حاله:

، 1/17، وتارٌخ ٌحٌى رواٌة الدارمً 1/30ٌحٌى رواٌة ابن محرز تارٌخ ٌنظر: 

، 1173/ رلم1/344، والثمات للعجلً 2353/ رلم6/264والتارٌخ الكبٌر للبخاري 

، 14410/ رلم3/456، والثمات البن حبان 969/ رلم6/177والجرح والتعدٌل 

وتهذٌب الكمال  ،2362/ رلم2/191والضعفاء والمتروكون البن الجوزي 

وتهذٌب ، 4229/ رلم2/444والمؽنً فً الضعفاء للذهبً ، 4032/ رلم20/335

 .4696/ رلم1/393، والتمرٌب 500/ رلم7/233التهذٌب 

ْحَمن َعْبد هو :َهْوَذةَ  ْبنِ  َمْعبَدِ  ْبنِ  ْعَمانِ النُّ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  ْبدُ عَ  -ٖ  معبد بن النعمان بن الرَّ

، هوذة بنا ي    .)د( الكوفة لدم المدنً، النعمان أَب و األَْنصاره

ٌْمان عجرة، ْبن كعب ْبن إهْسَحاق ْبن َسْعد روى عن: ي   لتة ْبن وس لَ  وأبٌه ،البَْصره

ي   هوذة ْبن معبد ْبن النعمان  ، وؼٌرهم. األَْنصاره
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 ربٌعة ْبن ودمحم دكٌن، ْبن الفضل نعٌم وأبو الجزري، ثابت ْبن علً وروى عنه:

بلبً،   وؼٌرهم. الكه

ٌن ْبن ٌحٌىلال  وكذلن لال الذهبً. ولال  .صدوق: حاتم أَب و َولَال .ضعٌؾ: َمعه

بَّان ابن   وذكرهالدارلطنً: مترون. ولال ابن المدٌنً: مجهول.   ."الثمات" كتاب فً حه

 عن روى ولد .ٌحٌى وضعفه .صدوق: حاتم أبو لال" ولال الذهبً فً "المٌزان":

 فً ؼلط ثم كعب، بن سعد بن إسحاق: فمال أوال، اسمه فملب العجرى إسحاق بن سعد

، ولال ابن حجر فً "التمرٌب": "راجح فضعفه جده، عن أبٌه عن: فمال الحدٌث،

 .ؼلط ربما صدوق

 صدوق له أوهام.  خبلصة حاله:

، 1391/ رلم5/294، والجرح والتعدٌل 1132/ رلم5/357التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 3930/ رلم17/460، وتهذٌب الكمال 9097/ رلم7/76والثمات البن حبان 

/ 1/352، والتمرٌب 4991/ رلم2/594، والمٌزان 3331/ رلم1/647والكاشؾ 

 .4029رلم

ي، هوذة بن معبد بنالنعمان  هو :أَِبٌهِ  َعنْ  -ٗ ْحَمنه  َعْبد والد األَْنصاره  بن الرَّ

  .)د( حجازي النعمان،

  .هوذة بن معبد أبٌه :عن روى

  .نالنعما بن الرحمن َعْبد ابنه :َعنه َرَوى

، الرحمن عبد ابنه عنه تفرد": المٌزان" فً الذهبً َولَال، ذكره ابن حبان فً الثمات

 .مجهول": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال

 مجهول؛ لم ٌرو عنه إال ابنه.  خبلصة حاله:

/ 7/530، والثمات البن حبان 2040/ رلم3/445الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .7161/ رلم1/564، والتمرٌب 9093/ رلم4/266، والمٌزان 11315رلم

هِ  َعنْ  -٘ يُّ  َهوَذة، ْبن َمعبَدهو  :َجّدِ لال البخاري: له صحبة، ولال ابن عبد  .األَنصاره

ي   النعمان أَبًه جدالبر:   . )د( األَْنَصاره

ْندَ  باإلثمد االكتحال فًه ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن روى صحبة، له  .النوم عه

، 1275/ رلم3/279، والجرح والتعدٌل 1740/ رلم7/393التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 .3123/ رلم6/134واإلصابة ، 2453/ رلم3/1423واالستٌعاب 

 الحكم على اإلسناد:

فٌه عبد الرحمن بن النعمان: صدوق له أوهام، ولعل هذا الحدٌث ؛  ضعٌؾ إسناده

 . مجهولوهو  هوذة بن معبد بن النعمانفٌه من أوهامه، و

 لحدٌث شواهد منها:ول

 :رضً هللا عنهما جابر حدٌث -أ
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ده  فًه، باب الطب فً مصنفه: كتاب شٌبة أبً ابنأخرجه  ثْمه ْندَ  بههه  أََمرَ  َمنْ  اإْله   النَّْومه  عه

ْكتهَحاله  فًه، باب األدب وفً كتاب ،23435رلم /5/37 ده  االه ثْمه  /5/233 بهاإْله

ٌمه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  25632رلم حه ٌَْماَن، ْبن   الرَّ ٌلَ  َعنْ  س لَ ، ْبنه  إهْسَماعه ْسلهم  ده  َعنْ  م  َحمَّ  ْبنه  م 

، ره ْنَكده ، َعنْ  اْلم  ْعت  : لَالَ  َجابهر  ه  َرس ولَ  َسمه ٌُْكمْ ": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ثِْمدِ  َعلَ  فَِإنَهُ  النَْوِم، ِعْندَ  ِباإْلِ

 "الَشْعرَ  َوٌُْنبِتُ  اْلبََصرَ  ٌَُشدُّ 

ده  اْلك ْحله  بَاب  ، الطب : كتابماجه ابنأخرجه  من طرٌك ابن أبً شٌبةو ثْمه  بهاإْله

 .3496رلم /2/1156

 1035رلم /1/323 : مسند جابر"من المسند المنتخب" فً حمٌد بن عبدأخرجه و

 ، به.المكً مسلم بن إسماعٌل طرٌك من

لال:  529/ح1/239، وفً العلل الكبٌر 50رلم /1/64" الشمابل" فً والترمذي

د   َحدَّثَنَا: لَالَ  َمنهٌع   ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا َحمَّ ٌَد، ْبن   م  ده  َعنْ  ٌَزه َحمَّ ده  َعنْ  إهْسَحاَق، ْبنه  م  َحمَّ  ْبنه  م 

، ره ْنَكده  جابر عن المنكدر، بن دمحم عن كبلهما إسحاق، بن دمحم طرٌك من َجابهر   َعنْ  اْلم 

  ".الشعر وٌنبت البصر، ٌُشدُّ  فإنه النوم عند باإلثمد علٌكم": بلفظ مرفوعا  

د ا َسؤَْلت   ولال فً "العلل": َحمَّ ٌثه  َهَذا َعنْ  م  ْفه   فَلَمْ  اْلَحده نْ  ٌَْعره ٌثه  مه ده  َحده َحمَّ  ْبنه  م 

ٌثَ  َهَذا َرَوى َولَدْ  إهْسَحاقَ  ٌل   اْلَحده ْسلهم   ْبن   إهْسَماعه ده  َعنْ  م  َحمَّ ره  ْبنه  م  ْنَكده  َجابهر   َعنْ  اْلم 

 رضً هللا عنهما

 دراسة إسناد ابن أبً شٌبة:

ٌَْمانَ  ْبنُ  الَرِحٌمِ  َعْبدُ  -1  علً أبو الطابً أو الكنانً سلٌمان بن الرحٌم عبدهو  :ُسلَ

 ثمة :الكوفة نزٌل المروزي األشل

التمرٌب ، و3356/ رلم1/650، والكاشؾ 3407/ رلم13/36تهذٌب الكمال ٌنظر: 

 .4056/ رلم1/354

 ثم البصرة من كان إسحاق أبو المكً مسلم ابن إسماعٌلهو  :ُمْسِلم   ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  -2

 : ضعٌؾ.مكة سكن

، والتمرٌب 593/ رلم1/331، وتهذٌب التهذٌب 403/ رلم1/249الكاشؾ ٌنظر: 

 .434/ رلم1/110

 حافظ :المدنً التٌمً الهدٌر بن هللا عبد بن المنكدر بن دمحمهو  :اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -3

 ثمة.

 والتمرٌب ،769/ رلم9/473 التهذٌب وتهذٌب ،5170/ رلم2/224 الكاشؾٌنظر: 

 .6327/ رلم1/503

 ثم األنصاري وراء بمهملة حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابرهو   :َجابِر   -4

 بعد بالمدٌنة ومات ؼزوة عشرة تسع ؼزا صحابً ابن صحابً بفتحتٌن السلمً

 .وتسعٌن أربع ابن وهو السبعٌن

 .317/ رلم1/136، والتمرٌب 1023/ رلم1/546اإلصابة ٌنظر: 
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 الحكم على إسناد اإلمام ابن أبً شٌبة:

 ، وهو ضعٌؾ.ضعٌؾ؛ فٌه إسماعٌل بن مسلم

هو صدوق مدلس، ولد تابعه "دمحم بن إسحاق" كما عند الترمذي فً الشمابل والعلل: و

 ، ولم ٌصرح بالسماع.ولد رواه بالعنعنة

 :رضً هللا عنهما سعبا ابن حدٌث  -ب

 َحدَّثََنالال:  3313رلم /5/342عبد هللا بن عباس فً مسنده: مسند  أحمدأخرجه 

ٌد ، ، ْبن   َعبَّاد   أَْخبََرنَا ٌَزه َمةَ، َعنْ  َمْنص ور  ْكره ، اْبنه  َعنه  عه  ِلَرُسولِ  َكانَتْ " : لَالَ  َعبَّاس 

ٌْن   ُكلِّ  فًِ ثبََلث ا النَْومِ  ِعْندَ  بَِها ٌَْكتَِحلُ  ُمْكُحلَة ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ   "َع

ا اْكتََحلَ  َمنه  بَاب  فً سننه: كتاب الطب،  ابن ماجه أخرجهو تْر   /2/1157 وه

 ،3320رلم /5/343 عباس بن هللا عبد مسند: مسنده فً أحمدو، 3499رلم

 أخبلق" فً الشٌخ ووأب، 1/472 :عباس ابن مسند لسم" اآلثار تهذٌب" فً الطبريو

ْكر  : باب "النبً ْندَ  اْكتهَحالههه  ذه هه  عه أربعتهم )ابن ماجه، وأحمد،  64-3/63 ملسو هيلع هللا ىلص نَْومه

 .عكرمة عن منصور بن عبادمن طرٌك والطبري، وأبو الشٌخ( 

 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

 . متمنهو ٌزٌد بن هارون السلمً: ثمة  :ٌزٌد -ٔ

 والسٌر ،1359رلم/ 1/431 للعجلً والثمات ،7/314 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 1/606 والتمرٌب ،612/ رلم11/366 التهذٌب وتهذٌب ،113/ رلم9/463

 .7739رلم

 .1:رلم حدٌث ترجمته سبمتضعٌؾ،   عباد بن منصور: -2

 ْبن هللا َعْبد مولى المدنً، هللا عبد أبو الهاشمً، المرشً عكرمةهو  عكرمة: -3

 1:رلم حدٌث ترجمته سبمت. فٌه طعن لمن حجة وال البخاري به احتج ثمة: عباس

  1: صحابً جلٌل سبمت ترجمته حدٌث رلم:ابن عباس -ٗ

 الحكم على إسناد اإلمام أحمد:

 ضعٌؾ؛ فٌه عباد بن منصور، وهو ضعٌؾ.

 :رضً هللا عنهما وله طرٌك أخر عن ابن عباس

 3373رلم /6/27 بالك حل األمره  فً بابفً سننه: كتاب الطب،  أخرجه أبو داود

هٌٌر، حدَّثنا ٌونَس، بن   أحمد   حدَّثنالال:  ثٌَم، بنه  عثمان بن هللا عبد   حدَّثنا ز   سعٌده  عن خ 

بٌر بنه ا ، ابنه  عن ج   البََصَر، ٌَخلُو اإلثمد، أكحالكم خٌرَ  وإن": ولفظهمرفوع ا  عبَّاس 

 ."الَشعَرَ  وٌُْنبِتُ 

 بالمعجمة خثٌم بن عثمان بن هللا عبد وهذا إسناد حسن، رجاله ثمات عدا:للت: 

ما به بؤس، صالح  لال أبو حاتم: .صدوق :عثمان أبو المكً الماري مصؽرا والمثلثة

 الحدٌث.
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،  2349/ رلم1/573الكاشؾ ، و510/ رلم5/111الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .3466/ رلم1/313والتمرٌب 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 .الصابم" فهو منكرحسن لؽٌره بدون لفظ "ولٌتمه 

 ة: حكم الكحل للصابم:مسأل

على ألوال اختلؾ أهل العلم فً الكحل للصابم
(ٔ)

: 

 .وهو لول سفٌان وابن المبارن وأحمد وإسحاق ،كرهه بعضهم المول األول:

  .رخ  بع  أهل العلم فً الكحل للصابم وهو لول الشافعًالمول الثانً: 

، وهو لول سلٌمان علٌه أن ٌمضً ٌوما  مكانهو فإنه ٌفطر، اكتحل إن المول الثالث:

  .وابن أبً لٌلى ،ابن شبرمةالتٌمً، ومنصور بن المعتمر، و

 ؼذاء، لٌس ألنه العلماء؛ لولً أصح فً الصابم فطرٌ ال الكحل،الراجح أن و للت:

 الكحل استعمال ولكن الشراب، وال الطعام منافذ من العٌن ولٌست الؽذاء، بمعنى وال

  . األحوط هو هذا ولكن،  ذلن ٌجب وال الخبلؾ، من اج  خرو   أفضل اللٌل فً

                                                           

 ختصييييييييير اخيييييييييتبلؾ العلمييييييييياء، وم3/133 البييييييييين المنيييييييييذر شيييييييييراؾ عليييييييييى ميييييييييذاهب العلمييييييييياءاإل (1)

 .2/160، وسبل السبلم 2/12 للطحاوي
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 "...الذََكِر َواْلَمْرأَةُ  َمسّ  حدٌث " -ٖٔ

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "عبد الرحمن بن نمر" 

 بسرة عن مروان عن عروة عن الزهري عن حدٌثه فً :عدي ابن ولال)

 والمرأة الذكر مس فً بالوضوء أمر وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن"

  ."ذلن مثل

 عن ٌروٌها ال ذلن مثل والمرأة ،متنه فً ذكرت التً الزٌادة وهذه :لال

ولال .هذا نمر بنا ؼٌر الزهري
(1)
 الزهري فً ضعٌؾ هو :معٌن بن ٌحٌى 

 ما إال متونه فً وال ،الزهري عن روى ما أسانٌد فً علٌه أنكر أنه لٌس

 من حدٌثه ٌكتب من جملة فً وهو ،ذلن مثل والمرأة ،لوله من ذكرت

(فاءعالض
(2)
. 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 :من ثبلثة أوجه واختلؾ عنه مسلم بن الولٌدهذا الحدٌث مداره على 

 عن نمر، بن الرحمن عبدعن  مسلم بن الولٌدهشام بن عمار عن  الوجه األول:

 .بكر أبً بن هللا عبد ذكر فٌه ولٌس بسرة، عن مروان، عن عروة، عن الزهري،

 بن الرحمن عبدعن  مسلم بن الولٌد عن ذكوان بن أحمد بن هللا عبد الوجه الثانً:

هري، عن نمر،   .ومروان بكر أبً بن هللا عبدَ  فؤسمط، ةسرب عن عروة، عن الزُّ

 نمر، بن الرحمن عبدعن  مسلم بن الولٌدعن  األنصاري موسى أبو لثالوجه الثا

 .ب ْسَره عن مروان، عن عروة، عن بكر، أبً بن هللا عبد عن

 تخرٌج الوجه األول:

َشام   َحدَّثَنَا: الل 3231رلم /6/41فً اآلحاد والمثانً  أخرجه أبن أبً عاصم  ْبن   هه

ار   ْسلهم   ْبن   اْلَولهٌد   ثنا َعمَّ ْحَمنه  َعْبد   ثنا  م  ر   ْبن   الرَّ ه  َعنه  َنمه ي  ْهره عَ  أَنَّه    ع ْرَوةَ  َعنْ   الزُّ  َسمه

                                                           

يييييٌن اْبييييينه  َولَيييييْول  )  :5/473هكيييييذا فيييييً التهيييييذٌب وجييييياء فيييييً الكاميييييل البييييين عيييييدي  (1) ٌؾٌ  ه يييييوَ  َمعه  َضيييييعه

ْهيييييري   فهيييييً ٌْسَ  الزُّ ده  فهيييييً أَْنَكيييييرَ  أَنَّيييييه   لَييييي ، َميييييا أََسيييييانٌه ٌيييييهه ْهيييييري   عييييينه  ٌَْروه ت ونهَهيييييا فهيييييً أَوْ  الزُّ  ذََكيييييْرت   َميييييا إالَّ  م 

نْ  ثْل   َواْلَمْرأَة   لَْولههه  مه ْملَةه  فهً َوهو ذَلهَن، مه ٌث ه   ٌ ْكتَب   َمنْ  ج  نَ  َحده عَفَاءه  مه  .(الضُّ

 .565/ رلم6/233تهذٌب التهذٌب  (2)
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ٌَّة   َصْفَوانَ  بهْنت   ب ْسَرة   أَْخَبْرتهنًه: ٌَم ول   َمْرَوانَ  َعتْ  أَنََّها اأْلََسده ه  َرس ولَ  َسمه  ٌَأُْمرُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 َذِلنَ  ِمثْلُ  َواْلَمْرأَةُ  الذََكرِ  َمّسِ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ 

م   أَبًه اْبن   لَالَ  ه  َعنه  َهَذا ٌَم ول   أََحد ا نَْعلَم   َوالَ : َعاصه ي  ْهره ه   الزُّ ٌْر   .َؼ

 بنحوه،  436رلم /24/193 :"الكبٌر" فً الطبرانًأخرجه و

 وهذا: لالو بلفظه، 5/473" نمر بن الرحمن عبد" ترجمة :فً "الكامل" عدي وابن

ْهري   عنه  ٌروٌه، ال ذلن مثل والمرأة متنه فً ذكر التً الزٌادة بهذا الحدٌث  ؼٌر الزُّ

  . هذا نمر ابن

 بَاب  كتاب الطهارة، : "الكبرى السنن" فً البٌهمًأخرجه ابن عدي:  من طرٌكو

ض وءه  نْ  اْلو  ي    ْبن   أَْحَمدَ  أَب و لَالَ ولال:  634رلم /1/209 فَْرَجَها اْلَمْرأَةه  َمس ه  مه  َوَهَذا: َعده

ٌث   هه  اْلَحده ٌَاَدةه  بهَهذه ، فًه الز ه ثْل   َواْلَمْرأَة   َمتْنههه ، الَ  َذلهنَ  مه ٌهه ه، َعنه  ٌَْروه ي  ْهره ٌْرَ  الزُّ ر   اْبنه  َؼ  نَمه

ٌْخ   لَالَ . َهَذا ون   َرَواه   َوَكَذلهنَ : الشَّ ٌَاد   ْبن   َهار  ، زه ًُّ نَّابه ، ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  اْلحه ْسلهم   أَب و َوَرَواه   م 

وَسى ، م  يُّ ،م   ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  اأْلَْنَصاره ةه  َعلَى ْسلهم  حَّ ْسنَاده  فًه الص ه ٌع ا َواْلَمتْنه  اإْله  .َجمه

 برانً، وابن عدي، والبٌهمً( من طرٌك هشام بن عمار به.ط)ال ثبلثتهم

 تخرٌج الوجه الثانً:  

ْكر  ، باب الطهارة فً صحٌحه: كتاب أخرجه ابن حبان ْكمَ  بهؤَنَّ  اْلَبٌَانه  ذه َجاله  ح   الر ه

َما َوالن هَساءه  ه  َعْبد   أَْخبََرنَالال:  1117رلم /3/400 َسَواءٌ  َذَكْرنَا فٌه ده  ْبن   ّللاَّ َحمَّ ، ْبنه  م   َسْلم 

ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  ، َذْكَوانَ  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   ّللاَّ ًُّ َمْشمه ، ْبن   اْلَولهٌد   َحدَّثَنَا: لَالَ  الد ه ْسلهم  : لَالَ  م 

ْحمَ  َعْبد   َحدَّثَنَا ر   ْبن   نه الرَّ ، َنمه ًُّ ه، َعنه  اْلٌَْحَصبه ي  ْهره ه، َعنه  ب ْسَرةَ، َعنْ  ع ْرَوةَ  َعنْ  الزُّ  ً  النَّبه

 "ذلن مثل َواْلَمْرأَةُ  ،فَْلٌَتََوَضأْ  فَْرَجهُ  أََحُدُكمْ  َمسَ  إَِذا": لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 تخرٌج الوجه الثالث:

ض وءه  بَاب   ،الطهارة : كتابفً السنن الكبرى أخرجه البٌهمً نْ  اْلو   اْلَمْرأَةه  َمس ه  مه

ٌده  أَب و أَْخبََرنَاه   لال: 636رلم /1/209 فَْرَجَها و، أَبًه ْبن   َسعه  هللاه  َعْبده  أَب و أَْخَبَرنَا َعْمر 

د   َحمَّ ، ٌَْعم وبَ  ْبن   م  ًُّ ٌْبَانه ٌْن   نا الشَّ َس ، ْبن   ح  د  َحمَّ وَسى أَب و ثنا م  ، م  يُّ  اْلَولهٌد   ثنا اأْلَْنَصاره

، ْبن  ا ْسلهم  ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  م  ، ْبنه  الرَّ ر  يَّ  َسؤَْلت  : لَالَ  نَمه ْهره  فَْرَجَها اْلَمْرأَةه  َمس ه  َعنْ  الزُّ

ؤ ؟ ، أَبًه ْبن   هللاه  َعْبد   أَْخبََرنهً: فَمَالَ  أَتَتََوضَّ ،اْلَحكَ  ْبنه  َمْرَوانَ  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  َبْكر   َعنْ  مه

 فَْرِجهِ  إِلَى بٌَِِدهِ  أََحُدُكمْ  أَْفَضى إَِذا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  أَنَّ  َصْفَواَن، بهْنته  ب ْسَرةَ 

  "َكَذِلنَ  َواْلَمْرأَةُ : "لَالَ " فَْلٌَتََوَضأْ 

ثْل   َواْلَمْرأَة  : "لَالَ : لَْولَه   أَنَّ  َعلَى ٌَد لُّ  َهَذا َظاَهر  ) ولال: نْ " َذلهنَ  مه ه، َلْوله  مه ي  ْهره  الزُّ

ا مَّ ٌْهه  ٌَد لُّ  َومه َواةه  َسابهرَ  أَنَّ  َعلَ ه، َعنه  َرَوْوه   الرُّ ي  ْهره هه  د ونَ  الزُّ ٌَاَدةه، َهذه يَ  الز ه وه  فًه َذلهنَ  َور 

ٌثه  ٌلَ  َحده ، ْبنه  إهْسَماعه َشامه  َعنْ  َعٌَّا   ، َعنْ  ع ْرَوةَ، ْبنه  هه هه ٌْسَ  أَبٌه  (.َمْحف وظ  به  َولَ

 :عند األمام ابن أبً عاصم د الوجه األولإسنادراسة 

َشام  هو  :َعَمار   ْبنُ  ِهَشامُ  -ٔ ار   ْبن   هه  أبان بن مٌسرة بن -مصؽر بنون -نصٌر بن َعمَّ

ْعَجَمة الظَّاء بهفَتْح - الظفري: وٌ مال السلمً، اء آخرَها َوفًه َواْلفَاء اْلم  ه - الرَّ  الن هْسبَة َهذه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ْبن َمالن بن َعْمرو بن اْلَخْزَرج بن َكْعب َوه وَ  األْنَصار من بطن َوه وَ  ظفر إهلَى

 . (4)خ  الدمشمً الولٌد أبو األْوس،

  .وؼٌرهم ،مسلم بن والولٌد عٌا ، بن وإسماعٌل أعٌن، بن إبراهٌم :َعن َرَوى

، :عنهروى و ي  د، وأبو اْلب َخاره  . وؼٌرهم، ماجه وابن والنََّسابً، َداو 

ً   َولَال به، بؤس ال: النََّسابً َولَال معٌن بن ٌحٌى وثمه  كبٌر صدوق،: الدَّاَرل طنه

 َعْبد َولَال صدوق، على التصر: الباز طبعة وفى صدوق، ثمة: العجلً ولال. المحل

ْحَمنه   دفع ما فكل تؽٌر كبر لما عمار ابن هشام: ٌمول أبً سمعت: حاتم أَبً ْبن الرَّ

 ، َعْنه   أَبًه وسبل. كتابه من ٌمرأ كان أصح، لدٌما وكان تلمن، لمن وكلما لرأه، إلٌه

: الكاشؾ فً ولال ٌنكر، ما له مكثر صدوق: المٌزان فً الذهبً َولَال صدوق،: فَمَالَ 

 تكلم: مسلمة لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال وعالمها، دمشك خطٌب الحافظ الممرئ

 َولَال فتلمنها، أحادٌث لمن ربما أنه آفته: المزاز َولَال صدوق، الحدٌث جابز وهو فٌه

 َولَال. تحلك أن للحٌتً فٌجب هشام مثل فٌه بلد فً حدثت إذا: الحواري أَبً ْبن أحمد

ْرَعة أبو  حدٌث، آالؾ عشرة فً ٌنزل أن ٌحتاج عمار بن هشام فاته من: الرازي ز 

 إن: لال أنه حتى أحمد علٌه أنكر بالمرآن اللفظ فً لصة له أحمد ذكر: المروذي َولَال

 فصار كبر ممرئ، صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال الصبلة، فلٌعٌدوا خلفه صلوا

 وله ومابتٌن، وأربعٌن خمس سنة المحرم آخر فً مات. أصح المدٌم فحدٌثه ٌتلمن،

 .سنة وتسعون اثنتان

 محمولة فهً مناكٌره أما صدوق أنه على واألكثرون الحدٌث حسن :حاله خبلصة

 .التلمٌن ولبوله تؽٌره بعد أنها على

 وتارٌخ ،519/ رلم1/397 الجنٌد ابن وسإاالت ،7/473 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والثمات ،2957/ رلم2/332األوسط  وتارٌخه ،2701/ رلم3/199 الكبٌر البخاري

حبان وثمات ابن  ،255/ رلم9/66 والتعدٌل والجرح ،1741/ رلم1/459 للعجلً

 ،2/293 واللباب ،3/1172 للباجً البخاري ورجال، 16176/ رلم9/233

 وتهذٌب ،9234/ رلم4/303 االعتدال ومٌزان ،5973/ رلم2/337 والكاشؾ

 .7303/ رلم1/573 والتمرٌب ،54 -11/51 التهذٌب

 . )ع( الدمشمً العباس أبو المرشً، مسلم بن اْلَولهٌدهو : ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٕ

 ملٌكة، أَبً بن هللا ع بٌَد ابن وإسحاق فروة، أَبً اْبن هللا َعبد ْبن إسحاق :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم عبد الرحمن بن نمر،و

 بن وهشام الزبٌدي، العبلء ْبن وإبراهٌم الحورانً، أٌوب ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم ،عمار

 والولٌد عٌا ، ْبن إسماعٌل من الشامٌٌن لحدٌث أروى أحد لٌس: حنبل ْبن أحمد لال

هه  َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن هللا َعبد َولَال مسلم، بنا  من أعمل الشامٌٌن من رأٌت َما: أَبٌه

ه  َعبد َولَال مسلم، ْبن اْلَولهٌد ً   ْبن ّللاَّ ، َعن المدٌنً، ْبن َعله هه  ْبن الرحمن َعْبد َحدَّثَنَا أَبٌه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
101 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الشامٌٌن من رأٌت وما: علً لال اْلَولهٌد، من سمعت ث مَّ  مسلم، ْبن اْلَولهٌد َعنه  مهدي،

 أَبً ْبن أحمد َولَال أحد، فٌها ٌشركه لم صحٌحة أحادٌث اْلَولهٌد أؼرب ولد مثله،

د ْبن َمَرَوان لً لال: الحواري َحمَّ ، حدٌث كتبت إذا: م   ً  مسلم ْبن اْلَولهٌد َعنه  األوزاعه

د ْبن َمَرَوان لً لال: الخبلل اْلَولهٌد ْبن َعبَّاس َولَال فاتن، من تبالً فما َحمَّ  َكانَ : م 

، بحدٌث عالما مسلم اْبن اْلَولهٌد  ً ْرَعة أبو َولَال األوزاعه  ْبن أحمد لً لال: الدمشمً ز 

د، ْبن َمَرَوان: حدٌث أصحاب ثبلثة عندكم َكانَ : َحْنبَل   َحمَّ  َولَال مسهر، وأبو والولٌد، م 

 اْلَولهٌد ٌَْعنًه العباس، أَبَا هللا رحم: لال مسهر أَبَا سمعت: أٌضا الحواري أَبً ْبن أحمد

، والعجلً شٌبة بن وٌعموب مسهر وأبو سعد ابن ووثمه بالعلم، معنٌا كان مسلم، ْبنا

ً   اْلَحَسن أبو َولَال. الحدٌث صالح: حاتم أبو ولال  ٌرسل مسلم ْبن اْلَولهٌد: الدَّاَرل ْطنه

ً   َعنه  ٌروي ً   عند أحادٌث األوزاعه  لد شٌوخ َعنْ  ضعفاء، شٌوخ َعنْ  األوزاعه

ً   أدركهم ، وعطاء، َنافهع، مثل األوزاعه ي  ْهره  َعنه  وٌجعلها الضعفاء أسماء فٌسمط والزُّ

  ً ً   وعن نَافهع، َعنْ  األوزاعه ي   َعَطاء َعنْ  األوزاعه ْهره ه  َعبد مثل ٌَْعنهً ، والزُّ  ْبن ّللاَّ

، عامر  ً  .  مسلم ْبن وإسماعٌل األسلم

 ؛بمعتمد فلٌس األوزاعً عن أو ،جرٌج ابن عن مسلم بن الولٌد لال إذا: الذهبً لال

 لد ومسلم البخاري: الذهبً َولَال حجة، فهو حدثنا لال فإذا كذابٌن عن ٌدلس ألنه

 وكان: آخر موضع فهً َولَال له، ٌنكر ما وٌتجنبان حدٌثه، ٌنتمٌان لكنهما به، احتجا

 فً هو حجة، فهو َحدَّثَنَا: لال فإذا التدلٌس، ردئ لكن حافظا، ثمة العلم، أوعٌة من

 التدلٌس كثٌر لكنه ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال وأعلم، بمٌة من أوثك نفسه

 موصوؾ: ولال المدلسٌن مراتب من الرابعة المرتبة فً حجر ابن وذكره. والتسوٌة

 .                                   ومابة وتسعٌن خمس سنة أول أو أربع سنة آخر مات. الصدق مع الشدٌد بالتدلٌس

 .                                                               اإلسناد خرآ إلى ؛ ولكنه لم ٌصرح بالسماعشٌخه عن بالسماع، صرح ولد: للت

 .الرابعة من مدلس توثٌمه على متفك ثمة :حاله خبلصة

 البخاري وتارٌخ ،/ رلم2/634 الدوري وتارٌخ ،7/470 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،1773/ رلم1/466 للعجلً والثمات ،2532/ رلم3/153 الكبٌر

 الدارلطنً وضعفاء ،16113/ رلم9/222 حبان ابن وثمات ،70/ رلم9/16

 وتذكرة ،60رلم/ 9/211 النببلء أعبلم وسٌر ،1/441 للخلٌلً واإلرشاد ،1/139

 االعتدال ومٌزان ،6094/ رلم2/355 والكاشؾ ،232/ رلم1/302 الحفاظ

ي   علل وشرح ،9405/ رلم4/531 ذه  التهذٌب وتهذٌب ،392،471 رجب البن الت هْرمه

/ 1/51 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،7456/ رلم1/534 والتمرٌب ،254/ رلم11/151

 .127رلم

ْحَمن َعْبدهو : َنِمر   ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -ٖ -المٌم وكسر النون بفتح- نمر بن الرَّ

  .)خ م دس( الدمشمً الشامً َعْمرو أَب و الٌحصبً،

د :َعن َرَوى َحمَّ ، شهاب ْبن مسلم ْبن م  ي  ْهره   .الشامً ومكحول الزُّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .مسلم ْبن الولٌد :َعنه َرَوى

يُّ  َعبَّاس الل ٌن بن ٌحٌى َعنْ  ، الدُّوره ي   َعنه  ٌروي الذي نمر ابن: َمعه ْهره  .ضعٌؾ الزُّ

ي   َعنه  الحدٌث صحٌح: دحٌم َولَال ْهره د أبً َعن اآلجري، ع بٌَد أَب و َولَال .الزُّ : َداو 

ي   هشام ابن مع حضر كاتبا كان بؤس بههه  لٌس ْهره : حاتم أَب و َولَال .علٌهم ٌملً والزُّ

ٌْمان .مسلم ْبن الولٌد ؼٌر :عنه روى أعلم ال بموي لٌس  ْبن وسفٌان كثٌر، ْبن وس لَ

بَّان ابن   وذكره .منه إلً أحب حسٌن  الشام أهل ثمات من: َولَال" الثمات" كتاب فًه حه

ي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .ومتمنٌهم ، َعنه  حدٌثه فًه: َعده ي  ْهره  مروان َعنْ  عروة، َعنْ  الزُّ

ًُّ  أن صفوان بنت بسرة َعنْ  الحكم، ْبنا  والمرأة الذكر مس من بالوضوء أمر ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 عن ٌروٌها ال "ذلن مثل والمرأة" متنه فًه ذكرت التً الزٌادة هوهذ: لال. ذلن مثل

ي   ْهره ٌن ْبن ٌحٌى ولول. هذا نمر ابن ؼٌر الزُّ ي   فًه ضعٌؾ هو) َمعه ْهره  أنه لٌس( الزُّ

ي   عن روى ما أسانٌد فًه علٌه أنكر ْهره : لوله من ذكرت ما إال متونه فًه وال الزُّ

 َعنه  له هذا نمر وابن الضعفاء، من حدٌثه ٌكتب من جملة فً وهو "ذلن مثل والمرأة

ي   ْهره  ولال ابن حجر فً التمرٌب: ثمة. .مستمٌمة أحادٌث وهً نسخة، ؼٌر الزُّ

 ٌجعله ما فٌه له حاتم وأبً معٌن ابن تضعٌؾثمة وثمه األبمة وأما  خبلصة حاله:

ٌؤتً لما ممبول ؼٌر اجرح  
(1)
: 

 .متشددان أنهما إال الشؤن هذا فً إمامٌن كانا وإن ألنهما -أ

 كذلن كان فإن نه،ع بالرواٌة مسلم بن الولٌد تفرد؛ بسبب  حاتم أبً جرح وألن -ب

 لال الولٌد، إال عنه ٌرو لم وإن األبمة، لدى معروؾ نمر ابن ألن مإثر، ؼٌر فهو

 معٌن وابن ،"عنه مسلم بن الولٌد تفرد بسبب ضعؾ: "فً "هدي الساري" حجر ابن

 .معروؾ هو كما ٌضر ال أٌضا   وذلن الحدٌث، ذلن فً بالزٌادة لتفرده جرحه كؤنه

 فً الذي الجرح من نملت ما إال لذلن معار  وال األبمة، بع  وثمه وألنه -جـ

 .شًء منه النفس

 .أعلم وهللا به، االحتجاج مرتبة فً فهو

، وثمات 1397/ رلم5/295الجرح والتعدٌل ، و1/307الجنٌد سإاالت ابن ٌنظر: 

وتهذٌب ، 1119/ رلم5/473، والكامل البن عدي 9102/ رلم7/32ابن حبان 

/ 1/333 الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو، 3931/ رلم17/460الكمال 

، 565/ رلم6/237وتهذٌب التهذٌب  ،4994/ رلم2/595، والمٌزان 217رلم

 .4030/ رلم1/352 والتمرٌب

ْهِرّيِ  -ٗ ي   شهاب ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن هللا عبٌد بن مسلم بن دمحمهو  : الزُّ ْهره  إلى نسبة - الزُّ

 . )ع( المدنً بكر أبو لوىء بن كعب بن مرة بن كبلب بن زهرة بن الحارث

                                                           

 أو موثيييييوق وهيييييو فٌيييييه تكليييييم مييييين عليييييى كتييييياب " الرحٌليييييً هللا ضيييييٌؾ بييييين هللا بيييييدتعلٌيييييك ع ٌنظييييير:  (1)

  . 1/333 " للذهبًالحدٌث صالح
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 . وؼٌرهم الزبٌر، بن وعروة ،حنٌن هللا عبد بن وإبراهٌم عثمان، بن أبان :عن روى

.  وؼٌرهم وعبد الرحمن بن نمر، راشد، بن ومعمر أمٌة، بن إسماعٌل :عنهروى و

: دٌنار بن عمرو ولال جامعا، فمٌها والرواٌة والعلم الحدٌث كثٌر كان: سعد ابن لال

 أجمع لط عالما رأٌت ما: سعد بن اللٌث ولال الزهري، من للحدٌث أن  رأٌت ما

 أهل أحفظ من كان: الثمات فً حبان ابن ولال منه، علما أكثر وال شهاب ابن من

ا، فاضبل   وكان األخبار، لمتون سٌال ا زمانه  فً حجر ابن ولال الناس، عنه روى فمٌه 

 وعشرٌن خمس سنة توفى. وتثبته وإتمانه جبللته على متفك حافظ فمٌه: التمرٌب

 .سنتٌن أو سنة ذلن لبل ولٌل ومابة

 .                                              توثٌمه على متفك ثمة إمام :حاله خبلصة

والجرح  ،693/ رلم1/220 الكبٌر التارٌخ ،2/ رلم57العلل البن المدٌنً صـ :ٌنظر

/ 5/326 النببلء أعبلم وسٌر ،6/323 السمعانً وأنساب، 313/ رلم3/71والتعدٌل 

 /10/341 الكمال تهذٌب وإكمال ،97/ رلم1/33 الحفاظ وتذكرة ،160رلم

             .6296/ رلم1/506 والتمرٌب ،734/ رلم415-9/445 والتهذٌب ،4293رلم

 لصى بن العزى عبد بن أسد بن خوٌلد بن العوام بن الزبٌر بن عروة هو: ُعْرَوةَ  -٘

 بن العزى عبد بن أسد إلى نسبة -المهملة والدال المهملة والسٌن األلؾ بفتح- األسدي

 . )ع( المدنً هللا عبد أبو كبلب بن لصً

. عابشة وخالته أسماء، وأمه هللا، عبد بن وجابر حارثة، بن زٌد بن أسامة :عن روى

 بن ودمحم ٌسار، بن وسلٌمان الحسٌن، بن على بن دمحم بن جعفر :عنهروى و

 . وؼٌرهم الزهري،

ا وجدتهم لرٌ  من أربعة: الزهري عن معمر لال  وعروة المسٌب، بن سعٌد بحور 

: عٌٌنة بن سفٌان ولال هللا، عبد بن هللا وعبٌد الرحمن، عبد بن سلمة وأبو الزبٌر، ابن

 بنت وعمرة الزبٌر، بن وعروة دمحم، بن الماسم ثبلثة عابشة بحدٌث الناس أعلم كان

 شٌبا أبٌه من الزبٌر بن عروة سمع: معٌن بن لٌحٌى لٌل الدوري ولال الرحمن، عبد

ا كنت: عروة لال: لال  حبان ابن ولال أبى، شعر من بالشًء استمسكت فربما صؽٌر 

 ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال وعلمابهم، المدٌنة أهل أفاضل من كان: الثمات فً

 . مشهور فمٌه

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 7/31والتارٌخ الكبٌر  ،400-2/399 الدوري رواٌة معٌن ابن تارٌخ: ٌنظر

 التهذٌب وتهذٌب ،1/52 واللباب 4515رلم/ 5/194 حبان ابن وثمات، 133رلم

 .4561/ رلم1/539 والتمرٌب ،331/ رلم7/130-135

 . )خ( أمٌة بن العا  أَبً بن الحكم بن مروانهو : َمْرَوانَ  -ٙ

ٌْرة، وأبً ثابت، بن زٌد :َعن َرَوى  وؼٌرهم.  صفوان بنت وٌسرة ه َر
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ٌد روى عنه: َسٌَّب، ْبن َسعه  ْبن وعروة ،الحكم ْبن مروان ْبن الَملهن َعبد وابنه الم 

  ، وؼٌرهم.الزبٌر

 وفعل بسهم طلحة رمى السبلمة هللا نسؤل موبمة أعمال له": المٌزان" فً الذهبً لَال

 بن عروة َولَال. ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه ٌر لم البخاري لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .وفعل

ْعت  ولال ابن أبً حاتم فً "المراسٌل": . الحدٌث فً الٌتهم مروان كان: الزبٌر  أَبَا َسمه

ْرَعةَ  نَ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  اْلَحَكمه  ْبن   َمْرَوان   ٌَم ول   ز  ه  مه  ً ٌْب ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ه  َعْهده  َعَلى َمْرَوان   َكانَ  َش  ً  النَّبه

نَ  َخْمسه  اْبن   ملسو هيلع هللا ىلص نٌه ولال  .صحبة له تثبت ال": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. َنْحَوه   أَوْ  سه

ٌثه على َمالن اعتمد ولدفً "هدي الساري"  سلم سوى َواْلبَال ونَ  ورأٌه َحده  فً مات. م 

 وكانت وستٌن، إحدى ابن: ولٌل وستٌن، ثبلث ابن وهو وستٌن، خمس سنة رمضان

 .أٌاما إال عشرة: ولٌل أشهر، تسعة خبلفته

 ثمة من رجال البخاري. خبلصة حاله:

والمراسٌل ،  1579/ رلم7/363والتارٌخ الكبٌر ، 5/35طبمات ابن سعد ٌنظر: 

وتهذٌب الكمال ، 1233/ رلم3/271والجرح والتعدٌل ، 1/193البن أبً حاتم 

وتهذٌب التهذٌب  ،3422/ رلم4/39ومٌزان االعتدال  ،5370/ رلم27/337

 1/443وهدي الساري ، 6567/ رلم1/525والتمرٌب  ،10/91-92

 عبد ْبن أسد ْبن نوفل ْبن صفوان بنت بسرةهً : اأْلََسِدٌَةُ  َصْفَوانَ  بِْنتُ  بُْسَرةُ  -7

 . (4) األسدٌة المرشٌة لصً ْبن العزى

 بنت كلثوم أم :الصحابة من عنها روى. وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً :عن روت

 الحكم ْبن مروان :عنها وروى. العا  بن عمرو بن هللا وعبد، معٌط أبً ْبن عمبة

 .المباٌعات من وهً الذكر، مس حدٌث

، وتهذٌب 10937/ رلم3/51، واإلصابة 3255/ رلم4/1796االستٌعاب ٌنظر: 

 .2741/ رلم12/404التهذٌب 

  :عند اإلمام ابن حبان دراسة إسناد الوجه الثانً

 -الفرٌابً دمحم أبو حبٌب بن َسْلم   بن دمحم بن هللا عبدهو  :َسْلم ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  ّللَاِ عبد  -ٔ

 . بلخ بنواحً بلٌدة وهى فارٌاب إلى نسبة -الٌاء ثم الراء وسكون الفاء بكسر

 رمح بن ودمحم ٌحٌى، بن وحرملة وهب، ابن الرحمن عبد بن أحمد :عن روى

  .وؼٌرهم

 حبان وابن الجرجانً، عدى بن هللا عبد أحمد وأبو منٌر، بن الحسٌن: عنهروى و

 . وؼٌرهم

 حبان ابن عنه حدث: أٌضا ولال الثمة، العابد المحدث اإلمام: السٌر فً الذهبً لال

 الممدس ببٌت سلم بن دمحم بن هللا عبد الفرٌابً أخبرنا: الممرىء ابن ولال ووثمه،

 .                                                                                         الصالح الشٌخ

  .حبان ابن له وخرج األبمة وثمه ثمة :حاله خبلصة
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 السٌرو ،3499/ رلم32/194 دمشك تارٌخو ،10/205 للسمعانً األنساب: ٌنظر

 .197/ رلم14/306

ًُّ  َذْكَوانَ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٕ َمْشِم   .)د ق( الّدِ

 . ، وؼٌرهم معاوٌة بن ومروان،  مسلم بن والولٌد ،َخالهد بن عَران روى عن:

د، وحاتم وأبو ،زرعة أبو روى عنه: َحمَّ ، وعبد هللا بن دمحم بن العابد اْلمعَافً بن م 

 سلم. 

 .المراءة فً متمدم صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال ذكره ابن حبان فً الثمات.

 .السبعٌن فً وهو، ولٌل ثبلث وأربعٌن،  ومابتٌن وأربعٌن ثنتٌنمات سنة ا

 .صدوق خبلصة حاله:

، 3140/ رلم6/27، وتارٌخ دمشك 13369/ رلم3/360ثمات ابن حبان ٌنظر: 

   .3203/ رلم1/295، والتمرٌب 3155/ رلم14/231وتهذٌب الكمال 

 .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة مدلس من الرابعة  :ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٖ

ًُّ  َنِمر   ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -ٗ  .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :اْلٌَْحَصبِ

ْهِرّيِ  -٘  .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :الزُّ

 .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :ُعْرَوةَ  -ٙ

 .فً الوجه األول اسبمت ترجمتهصحابٌة  :بُْسَرةَ  -7

 :عند اإلمام البٌهمً دراسة إسناد الوجه الثالث

و أَبًِ ْبنُ  َسِعٌدِ  أَبُو -ٔ دهو  :َعْمر   بن سعٌد أبو شاذان بن الفضل بن موسى بن محمَّ

 . النٌسابوري الصٌرفً عمرو أبً

د روى عن:  بن دمحم بن والحسن األموي، العباس أبً ٌوسؾ بن ٌعموب بن محمَّ

د اإلسفراٌٌنً، األزهري دمحم أبً إبراهٌم بن إسحاق  أبً ٌوسؾ بن ٌعموب بن ومحمَّ

 ، وؼٌرهم. النٌسابوري الشٌبانً هللا عبد

 صالح أبو علً بن الملن عبد بن أحمدالبٌهمً فؤكثر عنه، والخطٌب، و روى عنه:

 وؼٌرهم.  الصوفً، النٌسابوري المإذن

ا ولال. المؤمون الثمة، الشٌخ،لال الذهبً:  . بنٌسابور والمشاهٌر الثمات أحد: أٌض 

 .سنة وتسعٌن نٌؾ عن وأربعمابة وعشرٌن إحدى سنة الحجة ذي فً مات

 .ثمة خبلصة حاله:

، 417/ رلم9/369وتارٌخ اإلسبلم  ،213/ رلم17/350سٌر أعبلم النببلء ٌنظر: 

 502وإتحاؾ المرتمً بتراجم شٌوخ البٌهمً صـ

ًُّ  ٌَْعمُوبَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  هللاِ  َعْبدِ  أَبُو -ٕ ٌْبَانِ  : الَش

 ًوأب ،األعمشً دمحم بن أحمد حامد ًبأو ،المبانً زٌاد بن دمحم بن الحسٌن روى عن:

 ، وؼٌرهم. حمدان بن جعفر

  .، وؼٌرهمالحرشً موسى بن ودمحم الحاكم، وابن منده، روى عنه:
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 ببل عصره محدث هو تارٌخه فً النٌسابوري هللا عبد بن دمحم عبدهللا أبو الحاكم لال

 الخمس الصلوات على سنة سبعٌن وأذن سنة وسبعٌن ستا اإلسبلم فً حدث مدافعة

ولال الخلٌلً:  .سماعاته وصحة وثمته صدله فً ٌختلؾ ال النفس سخً الخلك حسن

 والعشرٌن الثالث عشٌة ودفن االثنٌن لٌلة وتوفً ووصفه الذهبً بالحافظ.ثهمَةٌ، َحافهٌظ 

 .وثبلثمابة وأربعٌن ست سنة اآلخر ربٌع شهر من

 باتفاق : ثمةخبلصة حاله

 السنن رواة لمعرفة، والتمٌٌد 56/237تارٌخ دمشك ، و3/335اإلرشاد ٌنظر: 

و و، 263/ رلم15/466والسٌر ، 2/134، وتارٌخ إربل 1/124 والمسانٌد  الر 

 .2/1270 المنصوري علً بن صبلح بن ناٌؾل الحاكم شٌوخ تراجم فً الباسم

ٌْنُ  -ٖ  . )خ( المبانً زٌاد بن دمحم بن الحسٌن هو :ُمَحَمد   ْبنُ  ُحَس

 ،الحنظلً إبراهٌم بن إسحاق، ومنٌع بن وأحمد ،مزاحم أبً بن منصور روى عن:

 وؼٌرهم. 

د الفضل أبو :عنه روى َحمَّ ٌم ْبن م   ْبن ودمحم الهاشمً، إسحاق ْبن الفضل ْبن إهْبَراهه

دو هانا، ْبن َصالهح َحمَّ   .وؼٌرهم الحافظ، الشٌبانً األخرم ْبن ٌ وس ؾ ْبن ٌَْعم وب ْبن م 

. واألبواب المسند وصنؾ السماع وأكثر رحل الحدٌث أركان أحد هو الحاكم لال

  .ومابتٌن وثمانٌن تسع سنة . ماتمصنؾ حافظ ثمة ولال ابن حجر:

ي   عنه حدث: الخطٌب بكر أَب و لال فابدة:  وفاتٌهما وبٌن أحمد ْبن ودعلج اْلب َخاره

 .سنة وتسعون خمس

 باتفاق. ثمة خبلصة حاله:

 لمعرفة التمٌٌد، و1/255، وتارٌخ بٌهك 2/425 تمٌٌد المهمل وتمٌٌز المشكلٌنظر: 

وتهذٌب ، 1336/ رلم6/477، وتهذٌب الكمال 1/249 والمسانٌد السنن رواة

 .1343/ رلم1/163، والتمرٌب 630/ رلم2/369التهذٌب 

 ْبن هللا َعبد ْبن موسى هللا َعبد بن موسى بن إسحاقهو  :اأْلَْنَصاِريُّ  ُموَسى أَبُو -ٗ

ي   ٌزٌد  .)م ت س ق( الكوفً ثم المدنً، موسى أبو الخطمً، األَْنصاره

 ، وؼٌرهم. بكٌر ْبن وٌونس مسلم، ْبن والولٌد المزاز، عٌسى ْبن معن روى عن:

د ابن لحسٌنا روى عنه: َحمَّ ٌد المبانً، زٌاد ْبن م   علً وأبو الكاتب، سعدان ْبن وَسعه

د ْبن َصالهح َحمَّ ي   م  ثمه النسابً، والخطٌب، وابن حجر، وؼٌرهم. و اْلَحافهظ، اْلبَْؽَداده

 .بحم  ومبتٌن وأربعٌن أربع سنة ماتوذكره ابن حبان فً الثمات. 

 .ثمة خبلصة حاله:

، 12503/ رلم3/116حبان  ثمات ابن، و3/1073الكنى واألسماء للدوالبً ٌنظر: 

، وتهذٌب 335/ رلم2/430، وتهذٌب الكمال 3335/ رلم7/375وتارٌخ بؽداد 

  .336/ رلم1/103، والتمرٌب 474/ رلم1/251التهذٌب 

 .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة مدلس من الرابعة  :ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -٘
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 .ترجمته فً الوجه األول سبمتثمة  :َنِمر   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -ٙ

ْهِريَ  -7   .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :الزُّ

ه  َعبدهو  :بَْكر   أَبًِ ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -8 د ْبن بكر أَبً بن ّللاَّ َحمَّ  حزم بن َعْمرو ْبن م 

، ي  د، أَب و األَْنصاره َحمَّ   .)ع( المدنً بكر، أبو: وٌ مال م 

ٌْمان أَبً بن وعثمان مالن، ْبن أنس :َعن َرَوى ٌْر ْبن س لَ َب  ْبن وعروة مطعم، ْبن ج 

 ، وؼٌرهم. الزبٌر

، شهاب ْبن مسلم ْبن دمحم روى عنه: ي  ْهره َشام شٌوخه، من وهو الزُّ  عروة، ْبن وهه

ي أٌوب بن وٌحٌى ْصره  ، وؼٌرهم. المه

ٌثه: َحْنبَل ناب َولَال .صدق رجل وَكانَ  األحادٌث، كثٌر َكانَ : َمالهنلال  وثمه  .شفاء َحده

ٌن، ْبن ٌحٌىابن سعد، و  .، والعجلً، وابن حجروالدارلطنً ،النََّسابًحاتم، و وأبو َمعه

 له ولٌس سنة، سبعٌن ابن وهو بة،اوم ثبلثٌن سنة: وٌ مال وثبلثٌن، خمس سنة توفً

 .عمب

 ثمة. خبلصة حاله:

، والثمات 77رلم/ 5/17 الجرح والتعدٌل، و119/ رلم5/54التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، وتهذٌب 3190/ رلم14/349وتهذٌب الكمال ، 3779/ رلم7/10البن حبان 

  .3239/ رلم1/237، والتمرٌب 231/ رلم5/164التهذٌب 

 .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :ُعْرَوةَ  -9

 .سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة  :اْلَحَكم ْبنِ  َمْرَوانَ  -ٓٔ

 .فً الوجه األول اسبمت ترجمتهصحابٌة  :َصْفَوانَ  بِْنتِ  بُْسَرةَ  -ٔٔ

  :الخبلؾ فً النظر

الولٌد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة،  :الوجه األول

  عن مروان، عن بسرة، ولٌس فٌه ذكر عبد هللا بن أبً بكر.

 .حسن الحدٌث، وهو عمار بن هشام :رواه

هري، عن عروة، : الثانً الوجه الولٌد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزُّ

 عن بسرة، فأسمط عبَد هللا بن أبً بكر ومروان. 

 عبد هللا بن أحمد بن ذكوان صدوق.رواه: 

 بكر، أبً بن هللا عبد عن نمر، بن الرحمن عبد عن مسلم بن الولٌد :الثالث الوجه

 .بُْسَره عن مروان، عن عروة، عن

 .ثمة أبو موسى األنصاريرواه: 

  الوجه الثالث. إذا ٌترجح

 عن مروان، عن عروة، عن بكر، أبً بن هللا عبد عن نمر، بنوهو عبد الرحمن 

 .ب ْسَره
 :وهذا الوجه هو الذي رجحه أبو حاتم فً العلل
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 مسلم، بن الولٌد َرَواه   حدٌث   َعنْ  أَبهً وسؤلت  ": 1/519فً العلل  لال ابن أبً حاتم

ر   ْبنه  الرحمن عبد عن ه، نَمه  ً به ْهري، َعنه  الٌَْحص   َعنْ  َمْروان، َعنْ  ع ْرَوة، َعنْ  الزُّ

ه  عن ب ْسَرة،  ً ر   كانَ  أَنَّه  : ملسو هيلع هللا ىلص النب ض وءه  ٌؤم  نْ  بالو  ، َمس ه  مه  َذلهَن؟ فَمَالَ  مثلَ  والمرأةَ  الذََّكره

مَ  حدٌثٌ  َهَذا: أَبًه هه هه  و  عٌَْ  فًه فٌه  :نه َمْوضه

ْهري أنَّ : أََحد ه َما   .بكر أبً ابن هللا عبد عن ٌروٌه الزُّ

ٌْسَ  ٌثه  فهً َولَ ْكر   اْلَحده  ."اْلَمْرأَةه  ذه

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

، بهذه الزٌادة فمد خالؾ عبد الرحمن بن نمر أصحاب الزهري فً ذكرهامنكر 

  .وأصحاب الزهري رووه عنه بدون هذه الزٌادة

 مس المرأة فرجها هل ٌنمض الوضوء؟مسألة: 

 للعلماء فً هذه المسألة ألوال:

ال ٌنم  وضوء المرأة إذا لمست فرجها، إال إذا ألطفت، بؤن تدخل المول األول: 

إصبعها بٌن شفرٌها، وهو المشهور عند المالكٌة
(1)
. 

ول ٌنتم  وضوء المرأة بلمسها فرجها ببل حابل مطلما، وهو لالمول الثانً: 

الشافعٌة، والمشهور من لول الحنابلة
(2)
. 

ال ٌنم  مطلما وهو لول الحنفٌةالمول الثالث: 
(3)
. 

  .والراجح أنه ٌنم  الوضوء للت:

رسول هللا  ، عن جده، لال: لال لًعمرو بن شعٌب، عن أبٌهودلٌل ذلن: حدٌث 

"فلتتوضأمن مس ذكره، فلٌتوضأ، وأٌما امرأة مست فرجها "ملسو هيلع هللا ىلص: 
(ٗ) 

" عن دمحم بن إسماعٌل بن المؽٌرة الترمذي فً كتاب "العلل عن ونمل الحازمً

اب فً باب مس الذكر هو البخاري أنه لال: حدٌث عبد هللا بن عمرو فً هذا الب

عندي صحٌح
(5)

 . 

والحدٌث صرٌح فً عدم الفرق بٌن الرجل والمرأةلال الشوكانً: 
(6)
. 

                                                           

 .1/33، والفتح الربانً على نظم رسالة ابن أبً زٌد المٌروانً 1/9المدونة  (1)

 .1/205، والمؽنً 1/17األم  (2)

 .1/30بدابع الصنابع  (3)

/ 11/647أخرجييييييييه أحمييييييييد فييييييييً المسييييييييند: مسييييييييند عبييييييييد هللا بيييييييين عمييييييييرو رضييييييييً هللا عنهمييييييييا  (4)

حيييييدثنا عبيييييد الجبيييييار بييييين دمحم ٌعنيييييً الخطيييييابً، حيييييدثنً بمٌييييية، عييييين دمحم بييييين الولٌيييييد ليييييال:  7076رليييييم

 مرفوعا.  الزبٌدي، عن عمرو بن شعٌب، عن أبٌه، عن جده،

ع فييييً رواٌيييية ابيييين الجييييارود للييييت:  وهييييذا إسييييناد حسيييين فٌييييه بمٌيييية، وهييييو مييييدلس، ولييييد صييييرح بالسييييما

، 19/ رليييييم1/13 الوضيييييوء مييييين ميييييس اليييييذكرفؤخرجيييييه ابييييين الجيييييارود  فيييييً المنتميييييى: بييييياب . والبٌهميييييً

، وفيييييً 637/ رليييييم1/210 بييييياب الوضيييييوء مييييين ميييييس الميييييرأة فرجهييييياوالبٌهميييييً فيييييً السييييينن الكبيييييرى:  

 رواٌة ابن الجارود، والبٌهمً تصرٌح بمٌة بالتحدٌث.

 42صـ باب ما جاء فً مس الذكر : االعتبار فً الناسخ والمنسوخ من اآلثار (5)

 .1/251نٌل األوطار  (6)
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  "ُعَمَر ثَْوب اَرأَى َعلَى  حدٌث " -ٗٔ

  ":بن همام الصنعانً لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "عبد الرزاق

 هللا عبٌد بن عاصم عن الثوري عن رواٌته الرزاق عبد على أنكر ومما"

 عمر على رأى" : وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن أبٌه عن سالم عن

 .الحدٌث "ؼسٌل أم هذا أجدٌد :فمال ،ثوبا

 مما وهو ،الرزاق عبد عن الحفاظ من ثبلثة رواه :الدعاء فً الطبرانً لال

 .انتهى سالم عن الزهري عن عمرم عن والصواب ،الثوري عن فٌه وهم

"الزهري حدٌث من هذا لٌس :النسابً لال ولد
(1)
. 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 
ه  أَْصَحابه  بَاب  فً مصنفه:  الرزاق عبد أخرجه  ً  عن 20332رلم /11/223  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 لمٌصا عمر على رأى - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً أن عمر ابن عن سالم عن الزهري عن َمْعَمر

 جدٌدا، البس" فمال ؼسٌل، بل: لال"  ؼسٌل؟ أم هذا لمٌصن أجدٌد" فمال أبٌ 

 ٌا وإٌان: لال "واآلخرة الدنٌا فً عٌن لرة هللا وٌرزلن شهٌدا، ومت حمٌدا، وعش

 .هللا رسول

 /9/440 فً المسند: مسند عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أحمد وأخرجه

: فضابل أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً "الصحابة فضابل" وفً 5620رلم

 /1/233 فً مسنده: أحادٌث ابن عمر حمٌد بن وعبد ،322رلم /1/255 هللا عنهما

 .به الرزاق عبد عن 723رلم

ل   ٌَم ول   َما اب  ، بَ اللباس فً سننه: كتاب ماجه ابن وأخرجه ج  ا ثَْوب ا لَبهسَ  إهَذا الرَّ ٌد    َجده

  .الحسٌن بن مهدي به بنحوه َحدَّثَنَالال:  3553رلم /2/1173

 دمحم بن حمزة لال. صحٌح إسناد هذا :4/32 الزجاجة مصباحفً  البوصٌري ولال

 . "بالصحٌح أحسبه وما معمر ؼٌر الزهري عن رواه أحدا أعلم ال: الحافظ الكنانً

 694رلم /1/373 عمر بن الخطاب رضً هللا عنه : منالب"العلل" فً والترمذي

د ا َسؤَْلت  ولال الترمذي:  ،عن ٌحٌى بن موسى بنحوه َحمَّ  َهَذا َعنْ )ٌعنً البخاري(  م 

ٌثه  ٌَْمان   لَالَ : لَالَ  اْلَحده ًُّ  س لَ ْمت  : الشَّاَذك ونه اقه  َعْبده  َعلَى لَده زَّ ٌثه  بهَهَذا فََحدَّثَنَا الرَّ  َعنْ  اْلَحده

ه  َعنه  َمْعَمر   ي  ْهره هه  َعنْ  َسالهم   َعنْ  الزُّ ٌْت   ث مَّ  أَبٌه اقه  َعْبدَ  َرأَ زَّ ث   الرَّ ٌثه  بهَهَذا ٌ َحد ه  َعنْ  اْلَحده

                                                           

 .611/ رلم6/315تهذٌب التهذٌب  (1)
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ه  س ْفٌَانَ  ي  مه  َعنْ ، الثَّْوره ٌْده  ْبنه  َعاصه ه  ع َب دٌ  لَالَ . ع َمرَ  اْبنه  َعنه  َسالهم   َعنْ  ّللاَّ َحمَّ  َولَدْ : م 

اقه  َعْبده  َعنْ  بهَهَذا َحدَّث ونَا زَّ ا س ْفٌَانَ  َعنْ  الرَّ ٌْض   . أَ

دٌ  لَالَ  َحمَّ بَل : م  ٌْنه  َوكه ٌثَ ءَ  الَ  اْلَحده ًْ   .َش

تَاب  فً الكبرى: والنسابً  ٌَْومه  َعَمله  كه لَةه  اْل ٌْ ٌهه  َعلَى َرأَى إهَذا ٌَم ول   َماباب ، َواللَّ  ثَْوب ا أَخه

 َرأَى إهَذا ٌَم ول   َما بَاب  ": واللٌلة الٌوم" فً السنً ابن :عنهو ،10070رلم /9/124

ٌهه  َعلَى ٌثٌ  َوَهَذاالنسابً:  ولال ،263رلم /1/236 ثَْوب ا أَخه ، َحده  ْبن   ٌَْحٌَى أَْنَكَره   ُمْنَكر 

ٌد   ، َعْبده  َعلَى اْلمَطَّان   َسعه اقه زَّ هه  لَمْ  الرَّ ٌْر   َمْعَمر   َعنْ  ٌَْروه ، َعْبده  َؼ اقه زَّ يَ  َولَدْ  الرَّ  َهَذا َروه

ٌث   ٌْهه  َواْخت لهؾَ  هللاه، َعْبده  ْبنه  َمْعمهله  َعنْ  اْلَحده يَ  فهٌهه  َعلَ وه ، َعنْ  فَر  ٌمَ  َعنْ  َمْعمهل   ْبنه  إهْبَراهه

، ه  َعنه  َسْعد  ي  ْهره ، الزُّ ْرَسبل  ٌث  اْلحَ  َوَهَذا م  ٌْسَ  ده نْ  لَ ٌثه  مه ه، َحده ي  ْهره  . أَْعلَم   َوهللا   الزُّ

 بن عمر المإمنٌن أمٌر فضابل :"الصحابة فضابل زٌادات" فً أحمد بن هللا وعبد

 323رلم /1/255 عنهما هللا رضً الخطاب

  .به حبٌب بن نوح عنكبلهما )النسابً، وعبد هللا بن أحمد( 

تَاب  فً صحٌحه:  حبان وابن هه  كه ، َمنَالهبه  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص إهْخبَاره َحابَةه َجالهه مْ  الصَّ مْ  ره ْكره  َونهَسابههه  بهذه

مْ  ه  َرْضَوان   أَْسَمابههه مْ  ّللاَّ ٌْهه ٌنَ  َعلَ ْكر   ، بابأَْجَمعه ْصَطفَى د َعاءه  ذه  اْلَخطَّابه  ْبنه  لهع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اْلم 

 ًَ  به. السريأبً من طرٌك ابن  6397رلم /15/320 بهالشََّهاَدةه  َعْنه   ّللاَّ   َرضه

، 5545رلم /9/402 رضً هللا عنهما عمر ابن مسند: مسنده فً ٌعلى وأبو

 َمنْ  ٌَم ول   َما بَاب   :"الدعاء" وفً ،13127رلم /12/233: "الكبٌر" فً والطبرانً

ٌهه  َعلَى َرأَى ْسلهمه  أَخه ٌد ا ثَْوب ا اْلم     إسحاق الدبري به. عن 399رلم /1/143 َجده

ٌد ا اْلبَسْ ": اْلَخطَّابه  ْبنه  لهع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَْول ه  : باب "األمثال" فً الشٌخ وأبو  َوعه ْ  َجده

ٌد ا كبلهما )أبو  1/175" أصبهان أخبار" فً نعٌم وأبو ،215رلم /1/255 «َحمه

 من طرٌك أبً مسعود به.الشٌخ، وأبو نعٌم( 

من  434رلم /2/77 ثَْوب ا لَبهسَ  إهَذا لَه   ٌ مَال   أَوْ  ٌَم ول   َما بَاب   :"الدعوات" فً والبٌهمً

 .طرٌك زهٌر به

ٌد ا ثَْوب ا لَبهسَ  إهَذا ٌَم ول   َما بَاب  كتاب اللباس،  :"السنة شرح" فً والبؽوي  /12/41 َجده

 من طرٌك أحمد بن منصور الرمادي به. 3112رلم

السري،  أبً بن مهدي، وٌحٌى بن موسى، ونوح بن حبٌب، وابن )الحسٌنكلهم 

 عن عبد الرزاق به.وإسحاق الدبري، وأبو مسعود، وزهٌر، وأحمد بن منصور( 

 دراسة إسناد اإلمام عبد الرزاق:

 عمرو أبى ابن عروة أبو - نسبته سبمت - األزدي راشد بن معمرهو  :َمْعَمر -ٔ

 . )ع( البصري

، الزهري مسلم بن ودمحم مٌسرة، بن وإبراهٌم عٌا ، أبى بن أبان :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ،الرزاق وعبد السختٌانً، وأٌوب ٌزٌد، بن أبان :عنهروى و
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ا تضم ال: حنبل ْبن أحمد لال: طالب أبو لَال ا وجدت إال أحد إهلَى معمر   أطلب معمر 

، َعباس َولَال الٌمن، إهلَى رحل من أول وهو منه، للعلم يُّ ٌن بن ٌحٌى َعن الدوره : َمعه

ي   فً الناس أثبت ْهره  أَبً بن وشعٌب وعمٌل وٌونس، ومعمر، أنس، بن مالن الزُّ

ٌْنَة، وابن حمزة، ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبو َولَال ع ٌَ  وٌونس معمر،: َمعه

، عالمٌن ي  ْهره ي   فًه أثبت ومعمر بالزُّ ْهره ٌْنَة، اْبن من الزُّ ٌد ْبن عثمان َولَال ع ٌَ  َسعه

ٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً ٌَْنة اْبن: ل ْلت   َمعه ٌَ ي   فً إلٌن أحب ع  ْهره  معمر؟ أو الزُّ

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالهح، ْبن معاوٌة َولَال معمر،: لال ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال ثمة،: َمعه : َش

، َعن التثبت وصالح ثمة، ومعمر ي  ْهره  فٌه بالبصرة معمر حدث ما: حاتم أبو َولَال الزُّ

د ْبن َمْعَمر: النََّسابً َولَال الحدٌث، صالح وهو أؼالٌط،  أحمد َولَال المؤمون، الثمة راشه

، ْبن  ا ٌْج اْبن لال الرزاق َعْبده  عن َحْنَبل  َر ا إن: ج   َولَال بؤنفع، العلم من شرب معمر 

د َحمَّ ٌْج اْبن سمعت: الرزاق َعْبد َعن رجاء ْبن م  َر  ٌعنً الرجل، بهذا علٌكم: ٌمول ج 

ا بَّان ابن   وذكره منه، أعلم زمانه أهل من أحدٌ  ٌبك لم فإنه - معمر   الثمات كتاب فً حه

 فً الذهبً َولَال .الثمات فى العجلً وذكره .ورع ا حافظ ا متمنا   فمٌها   َكانَ : َولَال

 ابن َولَال أتمن، ما سعة فً له احتملت معروفة أوهام له الثمات األعبلم أحد: المٌزان

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أَبً ابن َولَال: التهذٌب فً حجر  معمر حدثن إذا: ٌمول َمعه

ي   عن إال فخالفه العرالٌٌن عن ْهره  فؤما مستمٌم، عنهما حدٌثه فإن طاووس وابن الزُّ

 وحدٌث: ٌحٌى لال. شٌبا األعم  حدٌث فً عمل وما فبل، البصرة وأهل الكوفة أهل

 مضطرب الضرب، وهذا عروة، بن وهشام النجود أَبً ابن وعاصم ثابت عن معمر

 عن رواٌته فً أن إال فاضل ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال األوهام، كثٌر

 ابن وهو ومابة وخمسٌن أربع سنة مات. شٌبا عروة بن وهشام واألعم ، ثابت،

 .سنة وخمسٌن ثمان

، وكثٌر األوهام فً الزهري فً الناس أثبت من وهو أوهام له ثمة :حاله خبلصة

                    .وهشام بن عروة ،وعاصم ابن أَبً النجود ،ثابت رواٌته عن

 الكبٌر والتارٌخ ،229/ رلم3/133 الدوري وتارٌخ ،5/546 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 خٌثمة أبً ابن وتارٌخ ،1611/ رلم1/435 العجلً وثمات ،1631/ رلم7/373

/ 7 حبان ابن وثمات ،1156/ رلم3/255 والتعدٌل والجرح ،1133/ رلم1/342

 وتهذٌب ،3632/ رلم4/154 والمٌزان ،1/ رلم7/5 والسٌر ،11071/ رلم434

 .6309/ رلم1/541 والتمرٌب ،439/ رلم246-10/243 التهذٌب

   13إمام ثمة سبمت ترجمته حدٌث رلم:  :الزهري -ٕ

ه  َعبد بن َسالهمهو  :سالم -ٖ  ع َمر، أبو العدوي، المرشً، الخطاب بن ع َمر بن ّللاَّ

ه، َعْبد أبو: وٌ مال ً   هللا، ع َبٌد أبو: وٌ مال ّللاَّ  . )ع( الفمٌه اْلَمَدنه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعبد وأبٌه َسلََمة، أم مولى وسفٌنة ، خدٌج ْبن رافع :َعن َرَوى .  وؼٌرهم ،ع َمر ْبن ّللاَّ

بْب، أَبً أبن خال الرحمن عبد بن الحارث :عنهروى و  والزهري،  الطوٌل، وحمٌد ذه

 . وؼٌرهم

،: األسانٌد أصح: راهوٌه ْبن وإسحاق َحْنَبل، ْبن أحمد لَال ي  ْهره  َعن َسالهم، َعنْ  الزُّ

هه  د َولَال. أَبٌه َحمَّ  َولَال. ورعا الرجال من عالٌا الحدٌث، كثٌر ثمة كان: سعد ْبن م 

، َعباس يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره ٌد السواء، من لرٌب حدٌثهما والماسم َسالهم: َمعه  وَسعه

َسٌَّب بن ت إلً أعجب وإبراهٌم منهما، لرٌب - أٌضا - الم  : لٌحٌى للت. منهم مرسبل 

 ولَال. َسالهم مات َحتَّى ٌحدث لم نافعا إن: ٌمولون: لال نَافهع؟ أو ع َمر بابن أعلم فسالم

يُّ   فً حبان ابن وذكره ثمة، تابعً، مدنً،: العجلً ولال. َعابهَشة من ٌسمع لم: الب خاره

 أحد: التمرٌب فً حجر ابن ولال والهدي، السمت فً أباه ٌشبه كان: ولال الثمات

 سنة مات. والسمت الهدي فً بؤبٌه ٌشبه كان فاضبل عابدا ثبتا وكان السبعة الفمهاء

 .ومابة ست

 .باتفاق ثبت ثمة :حاله خبلصة

، والتارٌخ 2/137 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،5/195 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،499/ رلم1/174 للعجلً والثمات ،2155/ رلم4/115الكبٌر 

 التهذٌب وتهذٌب ،3027/ رلم4/305 حبان البن والثمات ،797/ رلم4/134

 .2176/ رلم1/226 والتمرٌب ،307/ رلم3/436

 3جلٌل سبمت ترجمته حدٌث رلم: صحابً  :رضً هللا عنهما عمر ابن -ٗ

 :الحكم على اإلسناد

؛ أنكره األبمة على "عبد الرزاق"، وعبد الرزاق، وإن كان ثمة إال أنه لد ٌهم، منكر

جب فً شرح ولعل منشؤ الخطؤ فً هذا الحدٌث أنه رواه من حفظه، فمد لال ابن ر

 حدث وما ،اجٌد   حدٌثه كان كتابه من وٌحدث ابصٌر   كان لما: )2/756علل الترمذي 

  .خلط حفظه من

 سالم عن الزهري عن معمر عن الرزاق عبد حدٌث فً: األثرم رواٌة فً أحمد لال

 من به ٌحدث كان هذا: فمال ،"اجدٌد   ثوبا   عمر على رأى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ النبً أن: "أبٌه عن

 فً معمر عن ٌخطىء الرزاق عبد :الدارلطنً ولال ....،الكتب فً ٌكن ولم حفظه،

 (.الكتاب فً تكن لم أحادٌث

ال ٌحٌى، فً حدٌث عبد الرزاق؛ "إن النبً : "ل6/539فً الكامل  ولال ابن عدي

 . رأى على عمر لمٌصا". هو حدٌث منكر لٌس ٌروٌه أحد ؼٌر عبد الرزاقملسو هيلع هللا ىلص

م حدث ثاق كان ٌحدث بؤحادٌث عبٌد هللا عن عبد هللا بن عمر لٌل له: إن عبد الرز

 .بها عن عبٌد هللا بن عمر

 ."ولكنها كانت منكرة، زاق ٌحدث بها عن عبٌد هللافمال ٌحٌى: لم ٌزل عبد الر
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

د ا َسؤَْلت  ": 1/373فً العلل الكبٌر  ولال الترمذي َحمَّ  َهَذا َعنْ  )ٌعنً البخاري( م 

ٌثه  ٌَْمان   لَالَ : لَالَ  اْلَحده ًُّ  س لَ ْمت  : الشَّاَذك ونه اقه  َعْبده  َعلَى لَده زَّ ٌثه  بهَهَذا فََحدَّثَنَا الرَّ  َعنْ  اْلَحده

ه  َعنه  َمْعَمر   ي  ْهره هه  َعنْ  َسالهم   َعنْ  الزُّ ٌْت   ث مَّ   أَبٌه اقه  َعْبدَ  َرأَ زَّ ث   الرَّ ٌثه  بهَهَذا ٌ َحد ه  َعنْ  اْلَحده

ه  س ْفٌَانَ  ي  مه  َعنْ  الثَّْوره ٌْده  ْبنه  َعاصه ه  ع بَ دٌ  لَالَ . ع َمرَ  اْبنه  َعنه  َسالهم   َعنْ  ّللاَّ َحمَّ ث ونَا َولَدْ : م   َحدَّ

اقه  َعْبده  َعنْ  بهَهَذا زَّ ا س ْفٌَانَ  َعنْ   الرَّ ٌْض  دٌ  لَالَ . أَ َحمَّ بَل : م  ٌْنه  َوكه ٌثَ ءَ  الَ  اْلَحده ًْ   ".َش

ٌثٌ  َوَهَذا": 9/124فً الكبرى  النسابً ولال ٌد   ْبن   ٌَْحٌَى أَْنَكَرهُ  ،ُمْنَكر   َحده  اْلمَطَّان   َسعه

، َعْبده  َعلَى اقه زَّ هه  لَمْ  الرَّ ٌْر   َمْعَمر   َعنْ  ٌَْروه ، َعْبده  َؼ اقه زَّ يَ  َولَدْ  الرَّ ٌث   َهَذا َروه  َعنْ  اْلَحده

ٌْهه  َواْخت لهؾَ  هللاه، َعْبده  ْبنه  َمْعمهله  هه  َعلَ يَ  فٌه وه ، َعنْ  فَر  ٌمَ  َعنْ  َمْعمهل  ، ْبنه  إهْبَراهه  َعنه  َسْعد 

ه  ي  ْهره ، الزُّ ْرَسبل  ٌث   َوَهَذا م  ٌْسَ  اْلَحده نْ  َل ٌثه  مه ه، َحده ي  ْهره  ."أَْعلَم   َوهللا   الزُّ

 له لٌس حدٌث هذا": ٌمول أَبهً سمعت  : 332-4/331فً العلل  ابن أبً حاتم لالو

 هذا من أنكر بشًء هذا أتبع حتى الرزاق عبد ٌر  ولم. الزهري حدٌث من أصل

 -ملسو هيلع هللا ىلص - النبً عن عمر ابن عن سالم عن هللا عبٌد بن عاصم عن الثوري ثنا: فمال

- النبً أن   مرسل الزهري عن معمر هو وإنما أصل، هذٌن من لشًء ولٌس بمثله،

  -ملسو هيلع هللا ىلص

زاق عبد ٌَْر َ  ولم: أبً لال ن أنكرَ  شًء   هذا أَتبَعَ  حتى الرَّ  حدَّثنا: فَمَالَ  َهَذا، مه

، َعنْ  هللا، ع بٌَد بن عاصم عن الثَّْوري، ه  عن ع َمَر، اْبنه  َعنه  َسالهم   ً ، - ملسو هيلع هللا ىلص - النب ثْلههه  بهمه

ٌْسَ  ن لشًء   َولَ ٌْنه  مه  .أصلٌ  َهَذ

هري َعنه  َمْعَمر،: ه وَ  َوإهنََّما: أَبًه لَالَ  رَسل   -الزُّ ًَّ  أنَّ : -م   ".-ملسو هيلع هللا ىلص - النب

للت: ولد روي هذا الحدٌث من طرٌك أبً األشهب زٌاد بن زاذان، واختلؾ عنه 

 من وجهٌن:

 عبد هللا بن إدرٌس عن أبً األشهب عن رجل من مزٌنة. الوجه األول:

 إسماعٌل بن أبً خالد عن أبً األشهب مرسبل الوجه الثانً:

 تخرٌج الوجه األول:

: لَالَ  3/329 عنه هللا رضً : ذكر استخبلؾ عمرفً الطبمات أخرجه ابن سعد

ه  َعْبد   أَْخبََرنَا ٌسَ  ْبن   ّللاَّ ل   َعنْ  اأْلَْشَهبه، أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  إهْدره نْ  َرج  ٌَْنةَ  مه َز  َرس ولَ  أَنَّ : م 

ه   َرُسولَ  ٌَا فَمَالَ : لَالَ  َؼِسٌل ؟، أَمْ  َهَذا ثَْوبُنَ  أََجِدٌد  " : فَمَالَ  ثَْوب ا ع َمرَ  َعلَى َرأَى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ّللَاُ  َوٌُْعِطٌنَ  َشِهٌد ا، َوتََوؾَ  َحِمٌد ا، َوِعشْ  َجِدٌد ا، اْلبَسْ  ُعَمُر، ٌَا: »فَمَالَ  َؼِسٌل ،: ّللَاِ 

ٌْن   لَُرةَ  ْنٌَا فًِ َع   «َواآْلِخَرةِ  الدُّ

ٌنَةه  الل هبَاسه فً المصنؾ: كتاب  ابن أبً شٌبةأخرجه و ل   ٌَم ول   َما، باب َوالز ه ج   إهَذا الرَّ

ٌدَ  الثَّْوبَ  لَبهسَ   عن عبد هللا بن إدرٌس به. 25090رلم /5/139 اْلَجده

 تخرٌج الوجه الثانً:

: لَالَ  3/329 رضً هللا عنه عمر استخبلؾ ذكر :الطبمات فً سعد ابنأخرجه 

ٌْنَةَ، ْبن   س ْفٌَان   أَْخبََرنَا ٌَ ٌلَ  َعنْ  ع  ، أَبهً ْبنه  إهْسَماعه ًَّ  أَنَّ : اأْلَْشَهبه  أَبًه َعنْ  َخالهد  صلى  النَّبه
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ا ع َمرَ  َعلَى َرأَى هللا علٌه وسلم ٌص  ؟ أَمْ  لَِمٌُصنَ  أََجِدٌد  »: فَمَالَ  َلمه  اَل،: فَمَالَ  ، «لَبٌِس 

، بَلْ  ٌْنِ  لَُرةَ  ّللَاُ  َوْلٌُْعِطنَ  َشِهٌد ا، َوتََوؾَ  َحِمٌد ا، َوِعشْ  َجِدٌد ا، اْلبَسْ : »فَمَالَ  لَبٌِس   َع

ْنٌَا   «َواآْلِخَرةِ  الدُّ

ْرسل َوَهَذاولال:  ،2/33 :"وسطوأخرجه البخاري فً "التارٌخ األ ، ٌَصح الَ  م 

 من طرٌك إسماعٌل بن أبً خالد به.كبلهما  1/373 :والترمذي فً العلل الكبٌر

  دراسة إسناد الوجه األول عند ابن سعد:

 األودي الرحمن عبد ابن ٌزٌد ابن إدرٌس ابن هللا بدهو ع :إِْدِرٌسَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٔ

 عابد فمٌه ثمة :الكوفً دمحم أبو الواو بسكون

 .3207/ رلم1/295 التهذٌب وتمرٌب ،3159/ رلم14/293 الكمال تهذٌب ٌنظر:

 النخعً األعور األشهب أبو هبلل بنً مولى زاذان بن زٌادهو  :اأْلَْشَهبِ  أَبُو -ٕ

 بن إسماعٌل :عنه روى مرسل، عنه، هللا رضً الخطاب بن عمر :عن روى :كوفً

  .ذكره ابن حبان فً الثمات .إدرٌس بن هللا وعبد خالد أبً

 جعفر اسمه: األشهب وأبو: "1/137" األفكار نتابج" فً - هللا رحمه - الحافظ ولال

 ٌدل وهذا التابعٌن، كبار من وسمع ،!الصحٌح رجال من وهو ،!العطاردي حٌان بنا

، للحدٌث أن على  ".بالحسن ٌوصؾ أن درجاته وألل أصبل 

 زعم كما حٌان؛ بن جعفر ولٌس زاذان بن زٌاد أنه البخاري ذكر األشهب أبو :للت

 .االسم فً مختلفان لكنهما الكنٌة فً تشابها وإن وهما الحافظ

 مجهول الحال لم ٌوثمه إال ابن حبان.  خبلصة حاله:

، 2403/ رلم3/532الجرح والتعدٌل و ،1703/ رلم2/33 األوسط التارٌخٌنظر: 

  .2731/ رلم4/254والثمات البن حبان 

  :سعد ابن عندلثانً ا الوجه إسناد دراسة

 ثبت ثمة :َخاِلد   أَبًِ ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  -1

  .433/ رلم1/107وتمرٌب التهذٌب ، 439/ رلم3/69ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 مجهول الحال، سبمت ترجمته فً الوجه األول. زاذان بن زٌادهو : اأْلَْشَهبِ  وأَبِ  -ٕ

 النظر فً الخبلؾ:

 ( رواه عبد هللا بن إدرٌس، وهو ثمة. مزٌنة من رجل عن األشهب وأبالوجه األول )

ٌلَ ( رواه مرسبل األشهب وأب): الثانً الوجه ، وهو ثمة إذا ٌستوي َخالهد   أَبًه ْبنه  إهْسَماعه

 الوجهان.

 :الحكم على اإلسناد

 ضعٌؾ؛ ففً وجهه األول: جهالة أبً األشهب، وجهالة الرجل من مزٌنة.

 وإرساله. األشهب، أبً جهالةوفً وجهه الثانً: 

 للت: وله شاهد من حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما
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 َعبَّاٌد، َحدَّثَنَالال:  175-3/174عمر  منالبكما فً كشؾ األستار:  أخرجه البزار

ً، َحدَّثَنًه ، َعنْ  َعم ه ه، َجابهر   َعنْ  أَبهٌهه  ً ْعفه ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  اْلج  ، ْبنه  الرَّ  ْبنه  َجابهره  َعنْ  َسابهط 

ه، َعْبده  ل وس ا ك نَّا: لَالَ  ّللاَّ ه  َرس وله  َمعَ  ج  ًَ  اْلَخطَّابه  ْبن   ع َمر   فَؤَْلَبلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه

ٌْهه  ٌ ٌ  َوَعلَ ، لَمه ه  َرس ول لَه   فَمَالَ  أَْبٌَ    "َؼِسٌل ؟ أَمْ  َهَذا لَِمٌُصنَ  أََجِدٌد   ُعَمرُ  ٌَا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْن   لَُرةَ  ّللَاُ  َوٌُْعِطٌنَ  َشِهٌد ا، َوُمتْ  َحِمٌد ا َوِعشْ  َجِدٌد ا، اْلَبسْ ": لَالَ  َؼِسٌل ،: فَمَالَ   َع

ْنٌَا فًِ  ."َواآلِخَرةِ  الدُّ

ه   ال :اْلبََزارُ  لَالَ  ْسنَاده  بهَهَذا إهال َجابهر   َعنْ  ٌ ْرَوى َنْعلَم    .اإله

، َرَواه  : 9/74فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ار  هه  اْلبَزَّ ٌْد  ٌ ْبن   َجابهر   َوفٌه ، َز ًُّ ْعفه  اْلج 

ٌؾٌ  َوه وَ   .َضعه

  :ضعٌؾ؛ فٌهوهذا إسناد 

  .ضعٌؾ: أبو دمحم جابر بن ٌزٌد الجعفً الكوفًهو  جابر الجعفً: -

 منه أورع رأٌت ما الحدٌث، فً ورعا الجعفً جابر كان: سفٌان عن مهدي، ابن لال

 .صدوق: شعبة ولال .الحدٌث فً

 - وسمعت وحدثنا، أخبرنا،: لال إذا جابر كان: شعبة عن بكٌر، أبً بن ٌحٌى ولال

 .ثمة الجعفً جابرا أن تشكوا فبل شا فً شككتم ما: وكٌع ولال .الناس أوثك من فهو

 فً تكلمت لبن: لشعبة الثوري سفٌان لال: ٌمول الشافعً سمعت: الحكم عبد ابن ولال

 حدٌثه ٌكتب ال: ٌحٌى ولال .مترون: وؼٌره النسابً ولال .فٌن تكلمنأل الجعفً جابر

 حدٌثه ٌكتبولال أبو حاتم:  .حدٌثه فً بالموي عندي لٌس: داود أبو لالو .كرامة وال

 من سببٌا َوَكانَ ولال ابن حبان:  .لٌن :زرعة وأبولال  .به ٌحتج وال االعتبار على

ه  َعْبد أَْصَحاب ٌْهه  علٌا إهن ٌَم ول َوَكانَ  سبؤ ْبن ّللاَّ ٌَا إهلَى ٌرجع السَّبلم   َعلَ ْن ولال ابن  .الدُّ

 .مات سنة سبع وعشرٌن ومابة ولٌل سنة اثنتٌن وثبلثٌن .رافضً ضعٌؾحجر: 

، 173/ رلم1/203، والمجروحٌن 2043/ رلم2/497ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .373/ رلم1/137، والتمرٌب 1425/ رلم334-1/379ومٌزان االعتدال 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

وألل درجاته أن : 1/133لال الحافظ ابن حجر فً "نتابج األفكار"  .لؽٌرهحسن 

 ٌوصؾ بالحسن.

 
  



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  "أَنَا َمِدٌنَةُ اْلِعْلمِ "حدٌث  -٘ٔ

 أٌوب بن سلٌمان بن صالح بن السبلم عبدلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الهروي الصلت أبو موالهم المرشً مٌسرة بنا

 حدٌث عن معٌن بن ٌحٌى سؤلت :األنباري الرحمن عبد بن الماسم ولال)

 ابن عن مجاهد عن األعم  عن معاوٌة أبً عن الصلت أبو به حدثنا

 ولال ،صحٌح هو :فمال "الحدٌث ...العلم مدٌنة أنا" مرفوعا عباس

 .عنه واحد ؼٌر رواه لد إذ معاوٌة أبً عن صحٌح أنه أراد :الخطٌب

 أحادٌث روى :فمال الصلت أبً بن هللا عبد أبو سبل :يزورالم ولال 

 بهذا سمعنا ما :لال "العلم مدٌنة أنا" مجاهد حدٌث روى له لٌل مناكٌر

(علٌه ٌنكر الذي هذا للت
(ٔ)

 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 طرق: أربعةهذا الحدٌث رواه األعم  عن مجاهد عن ابن عباس وله عنه  -1

 الطرٌك األول: أبو معاوٌة عن األعمش:

 173رلم /3/105رضً هللا عنه  فً "تهذٌب اآلثار": مسند علً  أخرجه الطبري -أ

د   َحدَّثَنًهلال:  َحمَّ ٌلَ  ْبن  ا م  ، إهْسَماعه يُّ َراره  َصالهح   ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  الض ه

، يُّ ٌَةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَهَروه عَاوه ، َعنه  م  جَ  َعنْ  اأْلَْعَم ه ،م  د  ، اْبنه  َعنه  اهه  لَالَ : لَالَ  َعبَّاس 

ه  َرس ول   ً   اْلِعْلِم، َمِدٌَنةُ  أَنَا»: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  «بَابَِها ِمنْ  فَْلٌَأْتَِها اْلَمِدٌنَةَ  أََرادَ  فََمنْ  بَابَُها، َوَعِل

لال:  11061رلم /11/65فً الكبٌر: "مجاهد عن ابن عباس"  أخرجه الطبرانًو

، َحدَّثَنَا يُّ د   اْلَمْعَمره َحمَّ ً    ْبن   َوم  ابهػ   َعله ، الصَّ ًُّ  َصالهح   ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   ثنا: لَاالَ  اْلَمك ه

يُّ   ، به بلفظه.اْلَهَروه

تَاب  فً المستدرن:  الحاكموأخرجه  فَةه  كه َحابَةه  َمْعره ًَ  الصَّ  /3/137 َعْنه مْ  ّللاَّ   َرضه

د   اْلعَبَّاسه  أَب و َحدَّثَنَالال:  4637رلم َحمَّ د   ثنا ٌَْعم وَب، ْبن   م  َحمَّ ٌمه  َعْبده  ْبن   م  حه  الرَّ

، يُّ ، اْلَهَروه ْملَةه ْلته  أَب و ثنا بهالرَّ  به بنحوه.  َصالهح ، ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   الصَّ

ْلته  َوأَب وولال: " ونٌ  ثهمَةٌ  الصَّ ْعت   فَإهن ًه. َمؤْم  حَ  اْلعَبَّاسه  أَبَا َسمه دَ م  ٌخه  فًه ٌَْعم وبَ  ْبنَ  مَّ  التَّاره

ْعت  : ٌَم ول   د   ْبنَ  اْلعَبَّاسَ  َسمه َحمَّ يَّ  م  ، ْبنَ  ٌَْحٌَى َسؤَْلت  : ٌَم ول   الدُّوره ٌن  ْلته  أَبًه َعنْ  َمعه  الصَّ
                                                           

 .619/ رلم320-6/319تهذٌب التهذٌب  (1)
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ه، ي  ٌْسَ : فَم ْلت  .  «ثهمَةٌ : »فَمَالَ  اْلَهَروه ٌَةَ، أَبهً َعنْ  َحدَّثَ  لَدْ  أَلَ عَاوه  أَنَا» اأْلَْعَم ه  َعنه  م 

ٌنَة   ْلمه  َمده د   بههه  َحدَّثَ  لَدْ : فَمَالَ  ؟ «اْلعه َحمَّ يُّ  َجْعفَر   ْبن   م  ٌْده ونٌ  ثهمَةٌ  َوه وَ  اْلفَ ْعت  . َمؤْم   أَبَا َسمه

ًَّ  اْلفَمهٌهَ  َسْهل   ْبنَ  أَْحَمدَ  نَْصر   هه  إهَمامَ  اْلمَبَّانه ْعت  : ٌَم ول   بهب َخاَرى، َعْصره  ْبنَ  َصالهحَ  َسمه

ده  َحمَّ ْلته  أَبهً َعنْ  َوس بهلَ : ٌَم ول   اْلَحافهظَ  َحبهٌب   ْبنه  م  ه، الصَّ ي  ٌَى َدَخلَ : فَمَالَ  اْلَهَروه  ْبن   ٌَْح

ٌن   ْلته  أَبًه َعلَى َمعَه   َوَنْحن   َمعه ، فََسلَّمَ  الصَّ ٌْهه ا َعلَ  تَم ول   َما: لَه   فَم ْلت   تَبهْعت ه   َخَرجَ  فَلَمَّ

َمنَ  ؟ أَبًه فهً ّللاَّ   َرحه ْلته  .  «َصد وقٌ  ه وَ : »فَمَالَ  الصَّ

ي إهنَّه  : لَه   فَم ْلت   ٌثَ  ٌَْروه ، َحده ، َعنْ  اأْلَْعَم ه د  َجاهه ، اْبنه  َعنه  م  ه  َعنه  َعبَّاس   ً صلى هللا  النَّبه

ٌنَة   أَنَا» علٌه وسلم ، َمده ْلمه ًٌّ  اْلعه ْلمَ  أََرادَ  فََمنْ  بَاب َها، َوَعله نْ  فَْلٌَؤْتهَها اْلعه  لَدْ : فَمَالَ  ، «بَابهَها مه

، َذانَ  َهَذا َرَوى يُّ ٌْده ٌَةَ، أَبًه َعنْ  اْلفَ عَاوه ْلته  أَب و َرَواه   َكَما اأْلَْعَم ه  َعنه  م   "الصَّ

 ولال الذهبً فً التلخٌ : موضوع.

تَاب   :المستدرن فً الحاكم وأخرجه -ب فَةه  كه َحابَةه  َمْعره ًَ  الصَّ مْ  ّللاَّ   َرضه  /3/137 َعْنه 

ٌْنه  أَب و ثنا 4633رلم َس د   اْلح  َحمَّ ٌم   ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  ، تَمه يُّ ٌْن   ثنا اْلمَْنَطره َس ، ْبن   اْلح   ثنا فَْهم 

د   َحمَّ ٌَى ْبن   م  ، ْبنه  ٌَْح ٌْسه َر ، َجْعفَر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  ثنا الضُّ ٌِْديُّ ٌَةَ، أَب و ثنا اْلفَ عَاوه  .بنحوه به م 

ٌَْعلَمَ ولال: " ْستَفهٌد   له ْلمه  لهَهَذا اْلم  ٌْنَ  أَنَّ  اْلعه َس ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  فَْهمه  ْبنَ  اْلح  ونٌ  ثهمَةٌ  الرَّ  ،َحافَظٌ  َمؤْم 

ٌثه  َولهَهَذا دٌ  اْلَحده نْ  َشاهه ٌثه  مه ه  س ْفٌَانَ  َحده ي  ٌح   بهإهْسنَاد   الثَّْوره  " َصحه

ٌلَ  ْبن   ع َمر  " ترجمة: الضعفاء فً العمٌلً وأخرجه -جـ َجالهده  ْبنه  إهْسَماعه / 3/149" م 

ثَنَاه  لال:  1134 ترجمة د   َحدَّ َحمَّ َشام   ْبن   م   ُمَجاِلد   ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثَنَا: لَالَ  هه

ٌَةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  عَاوه  به بلفظه. م 

ٌل  فً المجروحٌن: ترجمة " وأخرجه ابن حبان -د ده  ْبن   إهْسَماعه َحمَّ  أَب و ٌ وس ؾَ  ْبنه  م 

ون كتاب الفضابل  :، ومن طرٌمه ابن الجوزي فً الموضوعات1/130" َهار 

 بن الماسم عبٌد أبً عن ٌوسؾ، بن دمحم بن إسماعٌلمن طرٌك  1/352 والمثالب

 .نحوه به معاوٌة، أبً عن سبلّم،

" الكوفً َعْمرو أبو سلمة بن أحمدفً الكامل: ترجمة " وأخرجه ابن عدي -هـ

ْحَمنه  َعبدلال: حدثنا  1/311 ٌَْمانَ  ْبن   الرَّ وَسى ْبنه  س لَ ي ْبنه  م  ًُّ  َعد   ْرَجانه  بهَمكَّةَ، اْلج 

ًُّ  َعْمرو أبو سلمة بن أحمد َحدَّثَنا ثَنا ،اْلُجْرَجانِ ٌَةَ، أَب و َحدَّ عَاوه  به بنحوه. م 

ٌث   َوَهَذاولال: " ْلته  بهؤَبًه ٌ ْعَرؾ   اْلَحده ، الصَّ يُّ ٌَةَ، أَبًه َعن اْلَهَروه عَاوه ْنه   َسَرلَه   م   أَْحَمد   مه

 "ضعفاء َجَماَعةٌ  َوَمعَه   َهَذا َسلََمةَ  ْبن  

 5/571" عزرة ْبن فاذوٌه ْبن أَْحَمدفً "تارٌخ بؽداد": ترجمة " وأخرجه الخطٌب -و

د   ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنًهلال:  َحمَّ ، م  ًُّ مه ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَعتٌه ده  ْبن   ّللاَّ َحمَّ ه  َعْبده  ْبن م  د ، ّللاَّ  الشَّاهه

ٌْهه  ْبن   أَْحَمد   َبْكر   أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  ، ع ْزَرةَ  ْبنه  فَاَذَو ان  ه  َعْبده  أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  الطَّحَّ  أَْحَمد   ّللاَّ

ده  ْبن  ا َحمَّ ٌدَ  ْبنه  م  ، ْبنه  ٌَزه ٌْم  ٌَةَ  أَب و َحدَّثََنا: لَالَ  َسلََمَة، ْبنُ  َرَجاءُ  َحدَّثَنًه: لَالَ  س لَ عَاوه  م 

، ٌر   به بنحوه. الضَّره



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

د بن جعفربؽداد": ترجمة " تارٌخ" فً الخطٌبوأخرجه  -ز َحمَّ د أَب و م  َحمَّ  "الفمٌه م 

ٌثههه  أَْخَبَرنهًلال:  3/55 ٌْن   بهَحده َس ً    ْبن   اْلح  ، َعله يُّ ٌَْمره ده  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا: لَالَ  الصَّ َحمَّ  م 

ً    ْبنه ا ، َعله ًُّ ٌَْرفه ٌم   َحدَّثَنَا: لَالَ  الصَّ ، أَبًه ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   إهْبَراهه ٌْن  َص د   َحدَّثَنَا: لَالَ  ح  َحمَّ  ْبن   م 

ه  َعْبده  ، َجْعفَر   أَب و ّللاَّ ًُّ  اْلفَِمٌهُ، ُمَحَمد   أَبُو اْلبَْؽَداِديُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  َجْعفَرُ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَحْضَرمه

ٌء، لهَسانههه  فًه َوَكانَ  ًْ ٌَةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  َش عَاوه  به بنحوه. م 

  َعْوؾ   اْبن   َحدَّثََنا: لال: 1/200فً جزء من حدٌثه  وأخرجه خٌثمة بن سلٌمان -ح

ًُّ  بَْحر   ْبن   َمْحف وظ   َحدَّثَنَا ًُّ  اأْلَْنَصاِريُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  ُموَسى َحدَّثَنَا, اأْلَْنَطاكه  أَبهً َعنْ  اْلُكوفِ

ٌَةَ  عَاوه ًُّ  اْلِحْكَمةِ  َمِدٌَنةُ  أَنَا"به بلفظ  م    "بَابَُها َوَعِل

 الطرٌك الثانً: عٌسى بن ٌونس عن األعمش:

ْكره  بَاب  فً الشرٌعة:  أخرجه أبو بكر اآلجري -2 ًُّ  أ ْعَطى َما ذه  َطالهب   أَبًه ْبن   َعله

 ًَ نَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه ْلمه  مه ْكَمةه  اْلعه كه  َواْلحه َوابه  َوتَْوفٌه ًُّ  َوَدَعا,  اْلمََضاءه  فًه الصَّ  لَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

كه  بهالسََّداده  ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنَالال:  1551رلم /4/2069 َوالتَّْوفٌه  ْبنه  إهْسَحاقَ  ْبن   َعله

ه  َعْبده  ْبن   ع ثَْمان   َحدَّثَنَا: لَالَ  ٌَاَزاطه  ًُّ  ّللاَّ  َعنه  ٌُونُسَ  ْبنُ  ِعٌَسى َحَدثَنَا: لَالَ  اْلع ثَْماَن

  ا على أوله.به ممتصر   اأْلَْعَم ه 

ه  َعبد ْبن   ع ثَْمان  : ترجمة "الكامل فً عدي ابن أخرجهو  ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبنه  َعْمرو ْبنه  ّللاَّ

 بنفس اإلسناد. 6/302 "َعفَّانَ 

 الطرٌك الثالث: سعٌد بن عمبة عن األعمش:

ٌد: ترجمة "الكامل فً عدي ابن أخرجه -3 ،  4/473" الكوفً الفتح أبو عمبة ْبن َسعه

، ْبن  ا أَْحَمد  لال: حدثنا  1/352 الموضوعات فً الجوزي ابن طرٌمه ومن  َحْف  

ٌَْمان   َحدَّثَنا الكوفً، الفتح أبو عمبة ْبن َسِعٌد َحدَّثَنا   به بنحوه. األَْعَم  س لَ

 األعمش:أبٌه عن وكٌع عن سفٌان بن الطرٌك الرابع: 

 سفٌانمن طرٌك  4/473فً الكامل: "ترجمة سعٌد بن عمبة"  أخرجه ابن عدي -4

 به بنحوه. األَْعَم  َعنه  أبٌه، عن وكٌع، ْبنا

 اإلمام الطبري: الطرٌك األول عند دراسة إسناد

َراِريُّ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ دهو  :الّضِ َحمَّ ٌل بن م  بكسر  ضرار أَبً بن إهْسَماعه

 . )ق( أجداده من رجل اسم وهو ضرار، إلى نسبة- الضراري المعجمة والتخفٌؾ

ٌم :َعن َرَوى ٌدَ  ْبن هللا وعبد الطنافسً، ع بٌَد ْبن إهْبَراهه  ْبن الرزاق وعبد الممرئ، ٌَزه

 . وؼٌرهم همام،

د حاتم وأَب و ماجه، ْبنا عنه:روى و َحمَّ ، الطبري جرٌر ْبن ودمحم الرازي، إدرٌس ْبن م 

  .وؼٌرهم

 .صدوق: ، وابن حجرحاتم أَب و لال

 .كما لال أبو حاتم وابن حجر : صدوقخبلصة حاله
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وتهذٌب ، 3/392، واألنساب للسمعانً 1033/ رلم7/190الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 1/463والتمرٌب ، 4725/ رلم2/153والكاشؾ  ،5066/ رلم24/432الكمال 

 .5734رلم

 بن أٌوب بن سلٌمان بن صالح بن السبلم عبدهو  :اْلَهَرِويُّ  َصاِلح   ْبنُ  الَسبَلمِ  َعْبدُ  -ٕ

 . )ق( الهروي الصلت أبو مٌسرة،

 فضٌل بن عٌا ، ومالن بن أنس، ودمحم بن خازم أبً معاوٌة الضرٌر، روى عن:

 وؼٌرهم.

، ودمحم بن أٌوب بن ٌحٌى بن الضرٌس الرازي، وأبو دمحم بن إسماعٌل روى عنه:

 وؼٌرهم. بكر دمحم بن داود بن ٌزٌد الرازي،

 لم: عنه رواٌة وفً بالتشٌع، معٌن ابن ووصفه والحاكم، ،والعجلً ،معٌن ابن وثمه

: أخرى وفً بالكذب، أعرفه ما: رواٌة وفً الكذب، أهل من عندنا الصلت أبو ٌكن

 .ٌتشٌع أَنه إهالَّ  َصد وق ثهمَة ولال ابن شاهٌن: .حافظا   كان: داود أبو ولال. صدوق هو

 روى: له لٌل مناكٌر، أحادٌث روى: فمال هذا، الصلت أبً عن أحمد ماماإل وسبل

 بهذا، سمعنا ما: لال ،"بابها وعلً العلم، مدٌنة أنا!(: "كذا) علً عن مجاهد، حدٌث

 عبد عن وروى به، سمعنا فما هذا أما هذا، ؼٌر: لال علٌه؟ تنكر الذي هذا: له لٌل

 الرزاق عبد عند كان لد: هللا عبد ألبً لٌل. نسمعها ولم نعرفها، ال أحادٌث الرزاق

مام ذكر ولما .شٌبا   منها أسمع لم: لال الردٌ ة؟ األحادٌث هذه من  هذا أحمد لئله

 أبً عن سٌار بن أحمد ولال .الصلت أبا هللا لب ح: لال" العلم مدٌنة أنا: "الحدٌث

 وعمر، بكر أبا ٌمدم ورأٌته ٌفرق، أره فلم عنده، ما الستخراج ناظرته: هذا الصلت

 وسمعته بالجمٌل، إال -ملسو هيلع هللا ىلص- النبً أصحاب ٌذكر وال وعثمان، علً على وٌترحم

 وسؤلت المثالب، فً ٌروٌها أحادٌث ثم أن إال به، هللا أدٌن الذي مذهبً هذا: ٌمول

 أبً فً جاء ما نحو مروٌة أحادٌث وهً األحادٌث، تلن عن إبراهٌم بن إسحاق

 كتابتها، فتكره: للت روٌت، لد أحادٌث هذه: فمال معاوٌة، فً روي وما موسى،

 أكره فبل المعرفة، طرٌك على ٌروٌها من أما: فمال ٌروٌها؟ عمن والرواٌة ورواٌتها،

 ولال .عنه الرواٌة أرى ال فإنً الموم، عٌب وٌرٌد دٌانة، ٌروٌها من وأما ذلن،

 ابن ولال .ضعٌؾ عندهم وهو بمناكٌر، ٌحدث: الساجً ولال. بثمة لٌس: عنه النسابً

 .عنه ٌحدثنً ولم ضعٌؾ، وهو بصدوق، ٌكن لم: فمال عنه، أبً سؤلت: حاتم أبً

 سعد ألبً ولٌل .أرضاه وال عنه، أحدث ال: ولال حدٌثه، على زرعة أبو وضرب

: فمٌل ثمة، الهٌصم بن نعٌم: فمال صالح؟ بن السبلم عبد فً تمول ما: الزاهد الهروي

: عنه حبان ابن ولال .هذا على ٌزد لم ثمة، نعٌم: فمال السبلم، عبد عن سؤلنان إنما

 ٌجوز ال بٌته، وأهل علً، فضل فً العجابب العراق وأهل زٌد، بن حماد عن ٌروي

 مجاهد، عن األعم ، عن معاوٌة، أبً عن روى الذي وهو انفرد، إذا به االحتجاج

 المدٌنة، أراد فمن بابها، وعلً العلم، مدٌنة أنا: "-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول لال عباس، ابن عن
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 وال عباس، ابن حدٌث من لٌس له، أصل ال شًء وهذا ،"الباب لبل من فلٌؤت

 فإنما المتن، بهذا حدث من وكل به، حدث معاوٌة أبو وال األعم ، وال مجاهد،

افضً خبٌب لٌس بثمة ولال النسابً: ر ".إسناده للب وإن هذا، الصلت أبً من سرله

 فً العمٌلً وذكره. مناكٌر روى: نعٌم وأبو والنما ، الحاكم، ولال وال مؤمون

 العمٌلً عن مسلمة وروى. األمر مستمٌم ؼٌر خبٌثا ، رافضٌا ، كان: ولال ضعفابه،

 ابن ولال. خبٌثا   رافضٌا   كان: الدارلطنً ولال. كذاب: أٌضا   الصلت أبً عن لال أنه

 وفاطمة علً فضابل فً مناكٌر أحادٌث الرزاق عبد عن هذا السبلم ولعبد" عدي

. كذاب: الممدسً طاهر بن دمحم ولال. األحادٌث هذه فً متهم وهو والحسٌن، والحسن

 وسرله معاوٌة، أبً على الحدٌث هذا وضع الذي وهو كذاب،: الجوزي ابن ولال

 وذكر جلد، شٌعً أنه إال الصالح، الرجلولال الذهبً فً "المٌزان":  .جماعة منه

 لال "المٌزانموضع آخر من " وفً وسكت، معٌن، ابن وتوثٌك اتهمه، من ألوال

ولال البوصٌري:  .صبلحه مع متهم شٌعً واهولال فً الكاشؾ:  .ىالهلك أحد: عنه

ْلت أَب و تَّفك َهَذا الصَّ . ولال ابن حجر فً "التلخٌ  بَعضهم واتهمه ضعفه على م 

 العمٌلً وأفرط ٌتشٌع وكان مناكٌر له صدوقفً "التمرٌب":  الحبٌر": مترون. ولال

ت   سنة َماتَ  .كذاب فمال ٌْنه  َوثبََلثهٌنَ  سه ابَتَ  .َومه

  .ضعفه األكثرون، وبعضهم اتهمه بالكذب جدا ضعٌؾ خبلصة حاله:

/ 1/303، والثمات للعجلً 1/79تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

/ 3/70والضعفاء للعمٌلً ، 112/ رلم63ومشٌخة النسابً صـ ،1002رلم

/ 2/151، والمجروحٌن البن حبان 254/ رلم6/43والجرح والتعدٌل  ،1036رلم

، وتارٌخ أسماء الثمات البن شاهٌن 1436/ رلم7/25والكامل البن عدي ، 765رلم

، والضعفاء والمتروكون البن الجوزي 5631/ رلم12/315، وتارٌخ بؽداد 1/156

ترجمة إبراهٌم  1/26، والمٌزان 3363/ رلم1/653، والكاشؾ 1926/ رلم2/106

  الحبٌر ، والتلخ1/12ٌومصباح الزجاجة للبوصٌري  ،2/616بن الحجاج، ا

، 4070/ رلم1/355، والتمرٌب 619/ رلم6/319وتهذٌب التهذٌب  ،1/577

  .1/233والخبلصة 

دهو  :ُمعَاِوٌَةَ  أَبُو -3 َحمَّ  الكوفً الضرٌر معاوٌة أبو الَسْعدي، التمٌمً خازم بن م 

ٌد بن سعد روى عن:. )ع( ، َسعه ي  ٌْمان اإلسكاؾ، طرٌؾ ْبن وسعد األَْنصاره  وس لَ

 ، وؼٌرهم. األعم 

 الموصلً، حرب بن وأَْحَمد الضرٌر، معاوٌة أَبً بن إبراهٌم بنها عنه:روى و

  ، وؼٌرهم.حنبل ْبنا وأَْحَمد

: لاال وجرٌر، معاوٌة أبً َعن وٌحٌى أَْحَمد سؤلت: سافري بن إسحاق بن أٌوب لال

ه  َعبد َولَال .األعم  فً ٌعنٌان. إلٌنا أحب معاوٌة أبو  سمعت: حنبل ْبن أَْحَمد ْبن  ّللاَّ

 حدٌث صار لد: ٌمول األعم  أحادٌث عن سبل إذا معاوٌة أبو كؤن: ٌمول أبً
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 .األعم  حدٌث علٌه ٌردد ما لكثرة العلمم من أمر هو أو علمما فمً فً األعم 

 مضطرب األعم  حدٌث ؼٌر فً الضرٌر معاوٌة أبو: ٌمول أبً سمعت: أٌضا َولَال

 كان: فمال الضرٌر معاوٌة أبا ذكر أبً سمعت: أٌضا َولَال .جٌدا حفظا ٌحفظها ال

، َعباس َولَال .للمرآن حافظا وهللا يُّ ٌن بن ٌحٌى َعن الدُّوره  من أثبت معاوٌة أبو: َمعه

 َولَال .مناكٌر أحادٌث ع َمر بن هللا ع بٌَد عن معاوٌة أبو وروى األعم ، فً جرٌر

ٌن بن ٌحٌى سؤلت: صالح ْبن معاوٌة  سفٌان بعد: لال األعم ؟ أصحاب أثبت من: َمعه

 .الضرٌر معاوٌة أبو: وشعبة

ٌْبَة بن ٌعموب َولَال  إن: فٌمال اإلرجاء ٌرى وكان دلس، وربما الثمات من كان: َش

 .مرجبا كان: داود أبً َعن اآلجري، ع َبٌد أبو َولَال .لذلن جنازته ٌحضر لم وكٌعا

 َولَال .ثمة: النََّسابً َولَال .بالكوفة المرجبة ربٌس معاوٌة أَب و: آخر موضع فًه َولَال

 ابن   وذكره .اضطراب فٌه ؼٌره وفً ثمة، األعم  فً وهو صدوق،: خرا  اْبن

بَّان ولال الذهبً فً  .مرجبا كان ولكنه متمنا حافظا كان: َولَال "الثمات" كتاب فً حه

 علمت ما ثبت، ثمةولال فً "المٌزان":  .مرجبا وكان عم األ فً ثبت"الكاشؾ": 

وذكره ابن حجر فً المرتبة الثانٌة من مراتب  .مطلما وهنه ٌوجب مماال فٌه

 الناس أحفظ ثمة وهذه المرتبة احتمل األبمة تدلٌسهم. ولال فً "التمرٌب": المدلسٌن.

أو خمس وتسعٌن  وتسعٌن أربع سنة اتم .ؼٌره حدٌث فً ٌهم ولد األعم  لحدٌث

 .بةاوم

 ثبت فً األعم . باتفاق : ثمةخبلصة حاله

، وتارٌخ 1/96وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ، 6/392طبمات ابن سعد ٌنظر: 

/ 290، والطبمات لخلٌفة صـ1940/ رلم3/399ابن معٌن رواٌة الدوري 

/ 7/246، والجرح والتعدٌل 1450/ رلم1/403، والثمات للعجلً 1304رلم

/ 25/123وتهذٌب الكمال ، 10330رلم/ 7/442، والثمات البن حبان 1360رلم

، 7466/ رلم3/533، ومٌزان االعتدال 4316/ رلم2/167، والكاشؾ 5173رلم

، والتمرٌب 61/ رلم36، وطبمات المدلسٌن صـ192/ رلم9/137وتهذٌب التهذٌب 

   .5341/ رلم1/475

ٌْمانهو  :اأْلَْعَمِش  -ٗ  َوكسر األلؾ َوس ك ون أَوله بهَفتْح الكاهلى، األسدي مهران بن س لَ

م اْلَهاء ه َوالبلَّ ٌَْمة بن أسد بن َكاههل إهلَى الن هْسبَة َهذه َز  م ضر بن إْلٌَاس بن مدركة بن خ 

د أبو موالهم َحمَّ  . )ع( األعم  الكوفً م 

. وؼٌرهم ،المكً جبر ْبن ومجاهد النخعً، وإبراهٌم عٌا ، أَبً ْبن أبان :َعن َرَوى

. وؼٌرهم ، وأبو معاوٌة الضرٌر،طهمان ْبن وإبراهٌم تؽلب، ْبن أبان :عنهروى و

د أمة على العلم حفظ: المدٌنً ْبن علً لَال َحمَّ  دٌنار، ْبن َعْمرو مكة فؤلهل: ستة ملسو هيلع هللا ىلص م 

، شهاب ابن المدٌنة وألهل ي  ْهره ٌْمان السبٌعً، إسحاق أبو الكوفة وألهل الزُّ  ْبن وس لَ

 َعباس َولَال ولتادة، ناللة، كثٌر أَبً ْبن ٌحٌى البصرة وألهل األعم ، مهران



     
 

   

  
110 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، يُّ َنة ابن سمعت: حلٌمة ْبن سهل َعنْ  الدُّوره ٌْ  بؤربع أصحابه األعم  سبك: ٌمول ع ٌَ

 خصلة وذكر بالفراب ، وأعلمهم للحدٌث، وأحفظهم للمران، ألرأهم َكانَ : خصال

 .                            أخرى

د َولَال األعم ، شفانً ما الحدٌث فهً أحد شفانً ما: شعبة َولَال َحمَّ ه  َعبد ْبن م   ْبن ّللاَّ

 وهو المعتمر ْبن ومنصور األعم ، من أثبت المحدثٌن فًه لٌس: الموصلً عمار

 مسندا وأكثر بالمسند أعرؾ األعم  أن إال األعم ، من أفضل وهو أٌضا، ثبت

 أهل محدث وَكانَ  الحدٌث، فًه ثبتا ثمة كان: العجلً هللا َعبد ْبن أحمد َولَال. منه

د َولَال زمانه، فًه الكوفة َحمَّ ، خلؾ ْبن م   ً ٌْمه  نسمً كنا: عٌا  ْبن بَْكر أبً َعن التَّ

 فى حبان ابن وذكره حاتم، وأبو والنسابً، معٌن ابن ووثمه المحدثٌن، سٌد األعم 

 - السبٌعً ٌعنً إسحاق، أبو إال الكوفة حدٌث أحد أفسد ما: لال مؽٌرة، وعن الثمات،

ٌْمان  لال: لال الجوزجانً، طرٌك من العبارة هذه مثل الذهبً وأخرج األعم ، وس لَ

 الذهبً ساق ثم ، نحوه فذكر ٌمول، المبارن ابن سمعت المروزي، زمعة بن وهب

 وإال جاء، عمن الرواٌة عنى كؤنه: بموله ذلن على وعمب مؽٌرة عن الرواٌة

 وٌروي ٌحدثه بمن الظن ٌحسن ولرآن، سنة صاحب ثبت، صادق عدل فاألعم 

 حرام، هذا فإن ٌدلسه، الذي ذلن ضعٌؾ علم بؤنه علٌه نمطع أن ٌمكننا وال عنه،

: أٌضا َولَال التدلٌس، إال علٌه نمموا ما الثمات األبمة أحد: المٌزان فً الذهبً ولال

 ومتى كبلم، فبل َحدَّثَنَا لال فمتى به، ٌدري وال ضعٌؾ عن دلس وربما ٌدلس، وهو

 أَبً وابن كإبراهٌم، عنهم أكثر له شٌوخ فً إال التدلٌس احتمال إلٌه تطرق عن، لال

 ولال االتصال، على محمولة الصنؾ هذا عن رواٌته فإن السمان، صالح وأبً وابل،

ة: ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثمات الرواة فً ن َحافظ حجَّ  َعن ٌ َدلس َلكه

عَفَاء،  ابن وذكره ٌدلس، لكنه ورع، بالمراءة عارؾ حافظ ثمة: حجر ابن َولَال الضُّ

 احتمل التً المرتبة وهى، الطبمات فً التدلٌس مراتب من الثانٌة المرتبة فً حجر

 فً متؤخر النكت وكتاب الثالثة، المرتبة فً ذكره النكت فً لكنه تدلٌسهم، األبمة

 .                                       لبلها ولٌل ومابة وأربعٌن ثمان سنة مات. المدلسٌن طبمات عن التؤلٌؾ

فبل ٌمبل ، الثالثة من مدلس الجماعة به واحتج األكثرون وثمه ثبت ثمة :حاله خبلصة

لصحٌحٌن، فهو محمول على ما كان فً اذلن: إال ما صرح بالسماع، وٌستثنى من 

حدٌث األعم  عن الشٌوخ الذٌن أكثر عنهم: كإبراهٌم، وأبً إذا كان ، والسماع

ان، كما فً لول الذ إذا كان من رواٌة شعبة عنه، ألنه و .هبًوابل، وأبً صالح الَسمَّ

إذا كان من رواٌة و لال: )كفٌتكم تدلٌس ثبلثة: األعم ، وأبً إسحاق، ولتادة(.

اعتمد البخاري على ": "هدي الساري"عنه، لال ابن حجر فً حف  بن ؼٌاث 

ح به األعم  بالسماع،  حف  هذا فً حدٌث األعم ؛ ألنه كان ٌ َمٌ هز  بٌَن ما صرَّ

  ".ذلن الفضل بن طاهر، وهو كما لالوبٌن ما دلََّسه، نبَّه على 
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 وتارٌخ، 1223/ رلم1/273والطبمات لخلٌفة  ،6/342 سعد ابن طبماتٌنظر: 

والمعرفة  ،619/ رلم1/204 للعجلً اتوالثم ،1336/ رلم4/37 الكبٌر البخاري

 ،629/ رلم4/146 والتعدٌل والجرح ،1/124 الدارلطنً وسنن، 2/634والتارٌخ 

/ 2/223 االعتدال ومٌزان ،3/79 واللباب ،3014/ رلم4/302 حبان ابن وثمات

 ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثمات والرواة ،2132/ رلم1/464 والكاشؾ ،3516رلم

 والتمرٌب ،336/ رلم4/222 حجر ابن وتهذٌب ،41/ رلم1/105 للذهبً ردهم

/ 33صـ هل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌسأتعرٌؾ و ،2615/ رلم1/254

 .1/393، وهدي الساري 2/640  والنكت ،55رلم

 الحجاج أبو المكً - الموحدة وسكون الجٌم بفتح -جبر بن مجاهدهو  مجاهد: -5

 . )ع( المخزومً المرشً

 ْبن ع َمر ْبن هللا وعبدعبد هللا بن عباس،  و النخعً، األشتر ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم ،الخطاب

 األعم  مهران بن وسلٌمان مهاجر ْبن وإبراهٌم صالح، ْبن أبان :عنهروى و

 . وؼٌرهم

 متمنا، ورعا عابدا فمٌها كان: حبان ابن َولَال والعجلً، زرعة وأبو معٌن ابن وثمه

: المٌزان فً الذهبً ولال الحدٌث، كثٌر عالما، فمٌها ثمة، كان: سعٌد بن ٌحٌى ولال

 شرح وفً: التهذٌب فً حجر ابن ولال األثبات، األعبلم أحد المفسر، الممرئ

 الترمذي كبلم حكاٌة بوله من ٌستبرئ ال أن الكبابر من أن الحلبً للمطب البخاري

 بٌنه الواسطة وولوع الوصل تفٌد ال فعنعنته التدلٌس معلوم مجاهد نصه ما العلل فً

 أن معٌن ابن لول ثبت إذا نعم التدلٌس إلى نسبه من أر ولم انتهى عباس ابن وبٌن

 وهو اللؽوي معناه إذ التدلٌس عٌن فهو ظاهره على لٌس علً علٌنا خرج مجاهد لول

 منها ٌسمع لم مراسٌل علً عن مجاهد أحادٌث خرا  ابن لال ولد والتؽطٌة، اإلبهام

 فً الذهبً ولال وهو تابعى، إمام، متفك على جبللته وإمامته.ولال النووي:  شٌبا،

 فً حجر ابن َولَال به، واالحتجاج مجاهد إمامة على األمة أجمعت ترجمته آخر

 أربع أو ثبلث أو اثنتٌن أو إحدى سنة توفى. العلم وفً التفسٌر فً إمام ثمة: التمرٌب

 .      وثمانون ثبلث وله ومابة

 .الجماعة به واحتج باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 1/420 للعجلً والثمات ،1305/ رلم7/411 للبخاري الكبٌر التارٌخٌنظر: 

/ 5/419 حبان البن والثمات ،1469/ رلم3/319 والتعدٌل والجرح ،1533رلم

/ 3/439 االعتدال ومٌزان، 553/ رلم2/33وتهذٌب األسماء واللؽات  ،5493رلم

-10/42 التهذٌب وتهذٌب ،4425/ رلم11/76 الكمال تهذٌب وإكمال 7072رلم

  6431/ رلم1/520 والتمرٌب ،63/ رلم44

 .1بً جلٌل سبمت ترجمته حدٌث رلمصحا :رضً هللا عنهما َعبَاس   اْبنِ  -ٙ
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 الحكم على اإلسناد:

، وهو ضعٌؾ جد ا الهروي، الصلت أبو صالح، بن السبلم عبدجدا ؛ فٌه ضعٌؾ 

  واألعم  وهو مدلس، ولم ٌصرح بالسماع.

، َرَواه  : 9/114فً "المجمع"  ولال الهٌثمً ًُّ هه  الطَّبََرانه  َصالهح   ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   َوفٌه

، يُّ ٌؾٌ  َوه وَ  اْلَهَروه  .َضعه

 :كما سبك فً التخرٌج جماعة ولد تابع عبد السبلم بن صالح للت:

ٌِْديُّ  َجْعفَر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -1  :اْلفَ

ٌِْديُّ  َجْعفَر   ْبنُ  ُمَحَمدُ دراسة متابعة   عند الحاكم: اْلفَ

ٌْنِ  أَبُو -أ لال فٌه ابن أبً الفوارس كان فٌه  :اْلمَْنَطِريُّ  تَِمٌم   ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلُحَس

الرلاشً وابن  ةأكثر عنه الحاكم فً المستدرن وهو محدث مكثر عن أبً لبلبو لٌن.

 .سنة ثمان وأربعٌن وثبلث مابةمات  األحو  العكبري ونحوهما.

لسان ، و305/ رلم7/367، وتارٌخ اإلسبلم 77/ رلم2/107ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .6403/ رلم6/513المٌزان 

ٌْنُ  -ب فً  ه لاللال عنه الدارلطنً والحاكم: لٌس بالموي، ولكن :فَْهم   ْبنُ  اْلُحَس

ولال ابن كامل: وكان حسن المجلس مفننا فً العلوم  المستدرن: ثمة مؤمون حافظ.

فً  مات حافظا للحدٌث واألخبار واألنساب والشعر عارفا بالرجال متوسطا فً الفمه.

 رجب سنة تسع وثمانٌن ومابتٌن.

سإاالت أبً عبد هللا الحاكم النٌسابوري لئلمام أبً و، 3/127المستدرن ٌنظر: 

، ولسان المٌزان 211/ رلم13/427، والسٌر 37/ رلم30صـ حسن الدارلطنًال

  .2594/ رلم3/202

ٌِْس  ْبنِ  ٌَْحٌَى ْبنُ  ُمَحَمدُ  -جـ َر  لال أبو حاتم: ثمة صدوق. :الضُّ

 .556/ رلم7/193الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

ٌِْديُّ  َجْعفَر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -د ورجح ابن حجر فً  وثمه ابن معٌن، ولال البزار: صالح. :اْلفَ

 ولع: "فمال صحٌحه، من الهبة كتاب فً البخاريذٌب أنه ؼٌر الذي روى عنه الته

 المومسً، أنه أظن والذي نسبه، ٌذكر ولم جعفر، أبو جعفر، بن دمحم حدثنا: الهبة فً

 ثمة والمومسً ،(الفٌدي ٌعنً) هذا بخبلؾ جعفر، أبو كنٌته أن فً ٌختلؾ لم فإنه

 "فٌها خولؾ أحادٌث له فإن هذا، بخبلؾ حافظ،

وكشؾ األستار  ،2/393 تمٌٌد المهمل وتمٌٌز المشكلو، 3/127المستدرن ٌنظر: 

 .123/ رلم9/95، وتهذٌب التهذٌب 3/219

 الحكم على إسناد الحاكم:

 األعم .ٌم فٌه لٌن، وفٌه عنعنة مضعٌؾ ؛ فٌه شٌخه دمحم بن أحمد بن ت

   :عمر بن إسماعٌل بن مجالد -ٕ

 : الضعفاء فً العمٌلًدراسة متابعته عند 
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ٌن ْبن ٌَْحٌىلال  :ُمَجاِلد   ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُعَمرُ  -أ ا، أََراه   ك ْنت  : َمعه ر  ٌْطه  رجلَ  َكذَّاب ا، ش َو

ٌَةَ  أَبًه َعن َحدَّث س وء   عَاوه ٌث   م  ٌْسَ  بهَحده ث   أَْصٌل، لَه   لَ ، َعنْ  األَْعَم  َعنه  ٌ َحد ه د  َجاهه  م 

ه  َعنه  َعبَّاس   اْبنه  عنه   ً ٌنَة   أَنَا" ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ، َمده ْلمه ولال  .َمْعنَاه   َهَذا كبلما أو ،"بابها َوعلً اْلعه

ٌْسَ النسابً:  ون بهثهمَة لَ ٌث َمتْر  . خبٌث سوء رجل. بشًء لٌس . ولال ابن شاهٌن: الَحده

 ابن عن مجاهد عن األعم  على كذب. أصل له لٌس بحدٌث معوٌة أبً عن حدث

 .أصل له لٌس حدٌث وهو "، بابها وعلى العلم مدٌنة أنا" عمر

، 53/ رلم70صـ  سإاالت أبً إسحاق إبراهٌم بن الجنٌد لئلمام ٌحٌى بن معٌنٌنظر: 

/ 6/131، والكامل البن عدي 466/ رلم32الضعفاء والمتروكون للنسابً صـو

 123، وتارٌخ أسماء الضعفاء والكذابٌن صـ1244رلم

 الحكم على إسناد العمٌلً:

ٌلَ  ْبن   ع َمر  فٌه  َجالهد   ْبنه  إهْسَماعه  .وهو كذاب م 

 :سبلّم بن الماسم عبٌدأبو  -ٖ

  :بن حبان فً المجروحٌنا عند متابعته دراسة 

 فلم حدٌثه فً فنظرت بجزء إلى كتب: "بو حاتملال أ :ٌوسؾ بن دمحم بن إسماعٌل -أ

نولال ابن حبان فً "المجروحٌن":  ."الصدق أهل حدٌث حدٌثه أجد مَّ د ٌملب مه  اأْلََسانٌه

ٌث َوٌْسرق وز الَ  اْلَحده ْحتهَجاج ٌَج   .بههه  االه

  52/ رلم1/130، والمجروحٌن 663/ رلم2/196الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

لال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن . صاحب المصنفات :أبو عبٌد الماسم بن سبلم -ب

ة أحد َكانَ ولال:  حبان فً "الثمات" ْنٌَا أَبهمَّ ٌث َصاحب الدُّ  وورع َودٌن َوفمه َحده

فَة ن النَّاس َوأٌََّام باألدب َوَمْعره مَّ ٌث َعن وذب َواْختَارَ  وصنؾ جمع مه  َونَصره الَحده

 .َعنه   وحاد َخالفه من ولمع

، 455/ رلم2/172وتارٌخ ابن ٌونس ، 637/ رلم7/111الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .14933/ رلم17-9/16 البن حبان والثمات

 الحكم على إسناد ابن حبان:

 وهو ضعٌؾ جد ا ٌوسؾ بن دمحم بن إسماعٌلضعٌؾ جدا ، فٌه 

 الكوفً َعْمرو أبو سلمة بن أحمد -ٗ

  دراسة متابعته عند ابن عدي فً الكامل

ًُّ  َعْمرو أبو سلمة بن أحمد -أ ٌث   َوَهَذا لال ابن عدي فً ترجمته: :اْلُجْرَجانِ  اْلَحده

ْلته  بهؤَبهً ٌ ْعَرؾ   ، الصَّ يُّ ٌَةَ، أَبهً َعن اْلَهَروه عَاوه ْنه   َسَرلَه   م   َوَمعَه   َهَذا َسَلَمةَ  ْبن   أَْحَمد   مه

 .ضعفاء َجَماَعةٌ 

، وتارٌخ 7رلم/ 65، وتارٌخ جرجان صـ27/ رلم1/311الكامل البن عدي ٌنظر: 

 .42/379دمشك 

 الحكم على إسناد ابن عدي:
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 .فٌه أحمد بن سلمة وهو وضاع

 رجاء بن سلمة -٘

  :دراسة متابعته عند الخطٌب

ًُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  أَْحَمدُ  -أ  الماسم أبا سمعت، وكان صدولا، بت عنهلال الخطٌب: كت :اْلعَتٌِِم

ٌْهه  فؤثنى العتٌمً، الحسن أبا ذكر األزهري  .ووثمه خٌرا َعلَ

 .2522/ رلم6/36تارٌخ بؽداد : ٌنظر

ْحَمنه  َعْبده  أَب و َذَكرَ لال الخطٌب:  :الَشاِهدُ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبن ُمَحَمدِ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ب  الرَّ

، ًُّ ، َسؤَلَ  أَنَّه   السُّلَمه ًَّ بلجه، اْبنه  َعنه  الدَّاَرل ْطنه
، ٌ ْشتَؽَل   ال: فَمَالَ  الثَّ  فً رأٌته ما فوّللاَّ  بههه

 كتاب فً سماع ا له رأٌت وال مصر، من رجوعً بعد إال العلم مجالس من مجلس

 حدثت ولد وٌركب، واألسانٌد األحادٌث ٌضع حتى هذا على ٌمتصر ال ثم أحد،

  .شٌخً شٌخ عن بهها وحدث شٌخً واسم اسمً وترن فؤخذها بؤحادٌث،

 على الحدٌث ٌضع الثبلج ابن كان: ٌَم ول األزهري، سمعتولال الخطٌب أٌضا: 

 .ؼٌره وعلى الملطً سلٌمان

 عنه، أصوله بع  وأخذت الثبلج، ابن حدٌث من شٌب ا خرق األزهري ورأٌت

 حتى أسؤله أزل فلم عنه، أحدث ال: ولَالَ  االمتناع، أشد فامتنع علٌه، ألرأه أن فسؤلته

 .ذلن أصله لً ووهب علٌه، فمرأته لً، أذن

 .5230/ رلم11/363تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

ٌْهِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  بَْكر   أَبُو -جـ ذكره الخطٌب فً تارٌخ بؽداد ولم  :الَطَحانُ  ُعْزَرةَ  ْبنِ  فَاَذَو

 ٌذكر فٌه جرحا أو تعدٌبل 

 .2455/ رلم5/571تارٌخ بؽداد : ٌنظر

ٌْم   ْبنِ  ٌَِزٌدَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  ّللَاِ  َعْبدِ  أَبُو -د لال الخطٌب: لال الهٌثم: صدوق  :ُسلَ

 ثمة .

 .2305/ رلم6/313تارٌخ بؽداد : ٌنظر

 بسرلة األحادٌث. اتهمه ابن الجوزي  :َسَلَمةَ  ْبنُ  َرَجاءُ  -هـ

 .3136/ رلم2/456ولسان المٌزان  ،1/351الموضوعات : ٌنظر

 الحكم على إسناد الخطٌب:

 وفٌه رجاء بن سلمة متهم بسرلة األحادٌث.، وهو وضاع، فٌه عبد هللا بن دمحم الشاهد

 الفمٌه ُمَحَمد أَبُو ُمَحَمد بن جعفر -ٙ

 دراسة متابعته عند الخطٌب:

ٌْنُ  -أ ًّ   ْبنُ  اْلُحَس ٌَْمِريُّ  َعِل  حسن العرالٌٌن، من المذكورٌن الفمهاء أحد كان :الَص

 جمٌل العمل، وافر صدولا، وكان عنه، كتبتلال الخطٌب:   .النظر جٌد العبارة،

 .العلم أهل بحموق عارفا المعاشرة،

 .1572/ رلم14/264، وتارٌخ دمشك 4116/ رلم3/634تارٌخ بؽداد ٌنظر: 
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ًّ   ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ب ًُّ  َعِل ٌَْرفِ  ولم َوالسماع، الكتب كثٌر وَكانَ لال الخطٌب:  :الَص

ً البرلانً، بَْكر أَب و عنه َحدَّثََنا ٌسٌرا، شٌبا إال ٌرو ه  َعْبد أَب و َواْلمَاضه  .الصٌمري ّللاَّ

 مجهول الحال خبلصة حاله:

 .2717/ رلم6/231تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

ٌْن   أَبًِ ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -جـ د َحصٌن، أبً جده: عن حدَّث :ُحَص  عبد بن ومَحمَّ

با  بن والحسن المَطٌَّن، سلٌمان بن هللا  الحسن أبو: وعنه .الكوفٌٌن ٌحٌى بن ح 

 َحصٌن أبً بن أْحَمد بن إبراهٌم ثنا: فمال" والمختلؾ المإتلؾ" فً الدَّارل ْطنًه

ا - وعنه الماضً،  .األصبهانً نعٌم أبو - أٌض 

 .الحال مجهول خبلصة حاله:

 واأللماب الكنى فً الباب فتحو ،361/ 5 الحلٌةو ،1/172 والمختلؾ المإتلؾٌنظر: 

 53صـ منده البن

ًُّ  َجْعفَر   أَبُوبن سلٌمان  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -د المعروؾ ب"مطٌن". لال أبو  :اْلَحْضَرِم

،، ولال الذهبً فً "السٌر":  حاتم: صدوق ٌْخ  ، الَحافهظ ، الشَّ ق  اده ث   الصَّ َحد ه  .الك ْوفَةه  م 

  .15/ رلم14/41السٌر ، و1613/ رلم7/293الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، ولم ٌذكر فٌه ذكره فً تارٌخ بؽداد :اْلفَِمٌهُ  ُمَحَمد   أَبُو اْلبَْؽَداِديُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  َجْعفَرُ  -ـه

هذا  لعل ، للت:ءشً، ولال : كان فً لسانه جرحا أو تعدٌبل، وذكر له هذا الحدٌث

 لَمْ : -مطٌن–ٌعنً  َجْعفَر   أَب و: لال )ٌعنً الخطٌب( ولال إشارة إلى كذبه وهللا أعلم.

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  ٌَةَ  أَبهً َعنْ  اْلَحده عَاوه نَ  م  ْلته  أَب و َرَواه   أََحٌد، الث همَاته  مه . ولال فََكذَّب وه   الصَّ

 .هذا الحدٌث ولال: موضوعالذهبً: مجهول، وذكر له 

 .1525/ رلم1/415، ومٌزان االعتدال 3566/ رلم3/55تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 الخطٌب:الحكم على إسناد 

 حكم علٌه الذهبً بالوضع.

ًُّ  اأْلَْنَصاِريُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  ُموَسى -7   :اْلُكوفِ

 :دراسة متابعته عند خٌثمة بن سلٌمان

 لال أبو حاتم: صدوق.و ،النسابً وثمههو دمحم بن عوؾ الطابً.  :َعْوؾ   اْبنُ  -أ

بَّان ابن   وذكره  حجر ابن َولَال .ٌحفظ حدٌث صاحب كان: َولَال ،"الثمات" كتاب فًه حه

 إمام هو: الخبلل َولَال ثبلث، سنة توفً ثمة":  الصلة" فً مسلمة لال":  التهذٌب" فً

 وٌمبل ذلن له ٌعرؾ أحمد كان والمعرفة العلم فً بالتمدم معروؾ زمانه فً حافظ

 .حافظ ثمة: "التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. منه

، 634/ رلم334-9/332وتهذٌب التهذٌب ، 241/ رلم3/53الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

  .6202/ رلم1/500والتمرٌب 

ًُّ  بَْحر   ْبنُ  َمْحفُوظُ  -ب ذكره ابن حبان فً "الثمات" ولال: مستمٌم الحدٌث.  :اأْلَْنَطاِك

 لَالَ كذبه أبو عروبة ، ولال سبط ابن العجمً فً "الكشؾ الحثٌث"  ال الذهبً:لو
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  ً ٌثا فَذكر ببلٌاه فَمن الذََّهبه ً َعبَّاس بنا َعن َحده ٌنَة أَنا َمْرف وعا َعْنه َما هللا َرضه  َمده

ْكَمة  .وأكاذٌبه َوضعه من الخ ببلٌاه فَمن فَمَوله اْنتهى بَابَها َوعلً اْلحه

، 7092/ رلم3/444، والمٌزان 16026/ رلم9/204الثمات البن حبان بنظر: 

 .601رلم 214الكشؾ الحثٌث صـو

ًّ  اأْلَْنَصاِريُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  ُموَسى -جـ   .عثر له على ترجمةأ لم :اْلُكوفِ

 الحكم على إسناد خٌثمة بن سلٌمان:

 محفوظ بن بحر كذبه أبو عروبة. وضاع، وهو فٌه

  وللحدٌث طرق أخرى عن األعمش:

 :األعمش عن ٌونس بن عٌسى -ٔ

 دراسة إسناد هذا الطرٌك عند اإلمام اآلجري:

ًُّ  اْلَحَسنِ  أَبُو -أ . ولال الخطٌب: به بؤس اللال ابن السنً:  :َزاِطٌَا ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنُ  َعِل

 .عمره آخر فًه بصره وكؾ صدولا، كان

 .6146/ رلم13/264تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

ًُّ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ب ه  َعبد ْبن   ع ثَْمان   هو :اْلعُثَْمانَ لال ابن  .ع ثَْمانَ  ْبنه  َعْمرو ْبنه  ّللاَّ

 موضع كل فهً وحدث الببلد ودار نصٌبٌن ٌسكن وكان َعْمرو أبا ٌ َكنَّىعدي: 

ٌْر   َولهع ثَْمانَ وختم ترجمته بموله:  .الثمات َعن بالمناكٌر نَ  َذَكْرت   َما َؼ ٌثه  مه  األََحاده

ٌث   ْوَضوَعاتٌ  أََحاده  وذكره أبو نعٌم بالضعفاء. .م 

 .153/ رلم1/116 الضعفاء ألبً نعٌمو، 1336/ رلم6/301الكامل ٌنظر: 

 وأبو حنبل، ْبن وأحمد ،سعد ابن وثمه :بن أبً إسحاق السبٌعً ٌُونُسَ  ْبنُ  ِعٌَسى -جـ

ٌْبَة، ْبن وٌعموب حاتم،  ْبن والولٌد والعجلً، المدٌنً، وابن خرا ، وابن والنََّسابً، َش

ْرَعة أبو َولَال شجاع،  أرٌد إنً لوكٌع للت: راهوٌه ْبن إسحاق َولَال حافظا، كان: ز 

ٌَسى إلى أذهب أن  فً حبان بن وذكره العلم، لهر لد رجبل تؤتً: لال. ٌونس ْبن عه

 .مؤمون ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال أحمد، أبو والحاكم الثمات

 .                                                                    توثٌمه على متفك :حاله خبلصة

 ،2793/ رلم6/406 الكبٌر البخاري وتارٌخ، 7/433 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،440/ رلم240-3/237 التهذٌب وتهذٌب ،2460/ رلم2/243األوسط  تارٌخالو

 .5341/ رلم1/526 والتمرٌب

 على إسناد اإلمام اآلجري:الحكم 

 وضاع. ، وهوفٌه عثمان بن عمرو

 :األعمش عن عمبة بن سعٌد -ٕ

 :بن عديا اإلمام عند الطرٌك هذا إسناد دراسة

َحمد أبو حاتم بن ع َمر بن حف  بن أحمدهو  :َحْفص   ْبنُ  أَْحَمدُ  -أ  .السعدي م 
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 لم منكرة بؤحادٌث حدث فؤكثر، وكتب كثٌرة، مرارا العراق إلى ترددلال ابن عدي: 
 فٌؽلط علٌه ٌشبه ممن َوهو الكذب، ٌتعمد ال ممن عندي َوهوولال:  .علٌه ٌتابع
ولال ابن  .صدوق وهو ، الحدٌث ٌعرؾ كان :إلسماعٌلًولال ا .حفطه من به فٌحدث
ن : زيالجو مَّ ي مه ْنده ٌَْها َوه َو عه ٌر اَل ٌ تَابع َعلَ ٌث َمنَاكه ً  حدث بهؤََحاده ْرَجانه لَاَل َحْمَزة اْلجه
باَل  د اْلَكذه ٌْهه فٌؽل ٌتََعمَّ  ط.إهنََّما ٌْشتَبه َعلَ

والضعفاء والمتروكون البن الجوزي ، 45/ رلم1/330الكامل البن عدي ٌنظر: 

 .515/ رلم1/162ولسان المٌزان ، 173/ رلم1/70

، وذكره ثمة  ؼٌر مجهول َوهو : لال ابن عدي: الكوفً الفتح أبو عمبة ْبن َسِعٌد -ب

الضعفاء والمتروكٌن. وذكره الذهبً فً المٌزان وذكر له هذا ابن الجوزي فً 

 .السعدي اختلمه لعله الحدٌث ولال:

، الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 340/ رلم4/472 عدي البن الكامل: ٌنظر

 .3243/ رلم2/153والمٌزان  ،1424/ رلم1/323

 الحكم على إسناد اإلمام ابن عدي:

بؤحادٌث منكرة وهذه منها، وفٌه سعٌد بن عمبة وهو السعدي حدث ؛ فٌه ضعٌؾ

 مجهول.

 :األعمش عن أبٌه عن وكٌع بن سفٌان -ٖ

 دراسة إسناد هذا الطرٌك عند اإلمام ابن عدي:

وترن أبو زرعة، وأبو حاتم الرواٌة لال النسابً: لٌس بشا،  :وكٌع ْبن سفٌان -أ

ًَ  أَنَّه   إهالَّ  َصد ول ا فَاضبل َشٌخا َوَكانَ عنه. ولال ابن حبان:   ٌْدخل َكانَ  سوء بوراق اْبت له

ٌْهه  ٌث َعلَ ْنَها أَْشٌَاء فًه َذلهنَ  َبْعد لَه   َولٌل علٌه ٌمرأ فهٌَما فٌجٌب بههه  ٌَثهك َوَكانَ  اْلَحده  فَلم مه

كان صدولا ولال ابن حجر:  .الت ْرن اْستحك لَه   لٌل َما َعلَى إصراره أجل فَمن ٌرجع

 .بوراله فؤدخل علٌه ما لٌس من حدٌثه فنصح فلم ٌمبل فسمط حدٌثهإال أنه ابتلً 

/ 4/231، والجرح والتعدٌل 239/ رلم55الضعفاء والمتروكون للنسابً صـٌنظر: 

/ 1/245، والتمرٌب 472/ رلم1/359، والمجروحٌن البن حبان 991رلم

 .2456رلم

 هو وكٌع بن الجراح: ثمة حافظ عابد. أبوه: -ب

 .7414/ رلم1/531التمرٌب : ٌنظر

 :عدي ابن اإلمام إسناد على الحكم

 ضعٌؾ ؛ فٌه سفٌان بن وكٌع وهو ضعٌؾ 

 :اوأنس رضً هللا عنهم وللحدٌث شواهد من حدٌث علً،للت: 

 حدٌث علً رضً هللا عنه: -أ

 :واختلؾ عنه من ثبلثة أوجه سلمة هذا الحدٌث مداره على 
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، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  شرٌندمحم بن عمر الرومً عن  الوجه األول: ٌْل  ٌْده  َعنْ  ك َه  ْبنه  س َو

ه، َعنْ  َؼفَلَةَ،  ً نَابهحه ً  ، َعنْ  الصُّ  .مرفوعا به َعله

 َسلََمةَ  َعنْ  شرٌنالرومً، وعبد الحمٌد بن بحر، وسوٌد ثبلثتهم عن  الوجه الثانً:

ٌْل   ْبنه ا ه، َعنْ  ،ك َه  ً نَابهحه ً  ، َعنْ  الصُّ   .مرفوعا به َعله

، ْبنه  َسلََمةَ  ْبن   ٌَْحٌَى :الثالثالوجه  ٌْل  ، َعنْ  ك َه هه ٌْده  َعنْ  أَبٌه  َعنه  َؼْفلَةَ، ْبنه  س َو

ه،  ً نَابهحه  .ٌ ْسنهْده   َولَمْ  الصُّ

 تخرٌج الوجه األول:

، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  شرٌن عن الرومً عمر بن دمحم) ٌْل  ٌْده  َعنْ  ك َه  َعنْ  َؼفَلَةَ، ْبنه  س َو

ه،  ً نَابهحه ً  ، َعنْ  الصُّ  .(مرفوعا به َعله

 /5/637 منالب علً رضً هللا عنه فً سننه: كتاب المنالب، باب أخرجه الترمذي

ٌل   َحدَّثَنَالال:  3723رلم وَسى ْبن   إهْسَماعه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  م  َحمَّ ه  ْبنه  ع َمرَ  ْبن   م   ً ومه : لَالَ  الرُّ

ٌٌن، َحدَّثَنَا ، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َشره ٌْل  ٌْده  َعنْ  ك َه ه، َعنْ  َؼفَلَةَ، ْبنه  س َو  ً نَابهحه ً  ، َعنْ  الصُّ  َعله

ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ً   الِحْكَمةِ  َدارُ  أَنَا»: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ   .«َبابَُها َوَعِل

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌبٌ  َحده ْنَكرٌ  َؼره ه مْ  َوَرَوى ،م  ٌثَ  َهَذا بَْعض  ، َعنْ  الَحده ٌن  وا َولَمْ  َشره  ٌَْذك ر 

هه  ه  َعنه  فٌه  ً نَابهحه ؾ   َواَل   الصُّ ٌثَ  َهَذا نَْعره نَ  أََحد   َعنْ  الَحده ٌْره  الث همَاته  مه ٌن   َؼ  َوفهً. َشره

 َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  البَابه 

من طرٌك دمحم بن  3/104فً "تهذٌب اآلثار": مسند علً رضً هللا عنه  والطبري

 عمر الرومً به.

ٌحٌ  َخبَرٌ  َوَهَذاالطبري: " ولال ب   َولَدْ  َسنَد ه ، َصحه ٌنَ  َمْذَهبه  َعَلى ٌَك ونَ  أَنْ  ٌَجه  اآْلَخره

ا ٌْرَ  َسمهٌم  ٌح ، َؼ ٌْنه  َصحه لَّتَ  : لهعه

ً    َعنْ  َمْخَرجٌ  لَه   ٌ ْعَرؾ   الَ  َخبَرٌ  أَنَّه  : إهْحَداه َما ه  َعنه  َعله  ً نْ  إهالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .اْلَوْجهه  َهَذا مه

ٌْل   ْبنَ  َسلََمةَ  أَنَّ : َواأْل ْخَرى ْنَده مْ  ك َه نْ  عه مَّ ةٌ  بهنَْملههه  ٌَثْب ت   الَ  مه جَّ  فهً َعلهًٌّا َوافَكَ  َولَدْ . ح 

َواٌَةه  ه  َعنه  اْلَخبَره  َهَذا ره  ً ه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْر   .َؼ

 :تخرٌج الوجه الثانً

، َعْن الرومً، وعبد الحمٌد بن بحر، ) ٌْل  وسوٌد ثبلثتهم عن شرٌن َعْن َسلََمةَ ْبنه ك َه

ً  ، به مرفوعا ه، َعْن َعله  ً نَابهحه  . (الصُّ

نْ فً زوابده على فضابل الصحابة: باب  أخرجه المطٌعً ً    فََضابهله  َومه ًَ  َعله  ّللاَّ   َرضه

ٌم   َحدَّثَنَالال:  1031رلم /2/634 َعْنه   د   نا: لَالَ  إهْبَراهه َحمَّ عمر ْبن   م 
(1)
  ًُّ ومه  نا: لَالَ  الرُّ

ٌٌن، ، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َشره ٌْل  ، َعنْ  ك َه  ً نَابهحه ه  َعنْ  الصُّ  ً  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َطالهب   أَبًه ْبنه  َعله

ه  ً   اْلِحْكَمِة، َدارُ  أَنَا»: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  «بَابَُها َوَعِل

  بنفس اإلسناد. 216رلم /1/333فً "جزء األلؾ دٌنار"  وأخرجه المطٌعً
                                                           

" وهيييييو خطيييييؤ ، طبيييييوع مييييين فضيييييابل الصيييييحابة إليييييى "دمحم بييييين عبيييييد هللا الروميييييًموصيييييحفت فيييييً ال (1)
  "عمر الرومً دمحم بنوالصواب "
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 42/373": عنه هللا رضً علً" ترجمة": دمشك تارٌخ" فً عساكر ابن وأخرجه

 .دمحم بن عمر الرومً طرٌك من

ْكره  بَاب  فً "الشرٌعة":  وأخرجه اآلجري ًُّ  أ ْعَطى َما ذه ًَ  َطالهب   أَبهً ْبن   َعله  ّللاَّ   َرضه

نَ  َعْنه   ْلمه  مه ْكَمةه  اْلعه كه  َواْلحه َوابه  َوتَْوفٌه ًُّ  َوَدَعا ،اْلمََضاءه  فًه الصَّ  بهالسََّداده  لَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 َعْبد كبلهما من طرٌك 1/64فً الحلٌة  وأبو نعٌم، 1549رلم /4/2063 َوالتَّْوفهٌكه 

ٌده   .َبْحر   ْبن اْلَحمه

 42/373فً "تارٌخ دمشك": ترجمة "علً رضً هللا عنه":  وأخرجه ابن عساكر

 من طرٌك سوٌد بن سعٌد.

 ثبلثتهم )دمحم بن عمر الرومً، وعبد الحمٌد بن بحر، وسوٌد( عن شرٌن به. 

 :الثتخرٌج الوجه الث

نَا) ٌْده ْبنه َؼْفلَةَ، َعنه الصُّ ، َعْن س َو ، َعْن أَبهٌهه ٌْل  ٌَى ْبن  َسلََمةَ ْبنه ك َه ه، َولَْم ٌ ْسنهْده  ٌَْح  ً  .(بهحه

  ولم ألؾ على من أخرجه. 3/247فً العلل  ذكره الدارلطنً

 دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام الترمذي: 

 إسحاق أبو أو دمحم أبو الفزاري موسى بن إسماعٌل هو :ُموَسى ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  -ٔ

 من بالرف  رمً ٌخطىء صدوق :أخته ابن أو بنته ابن أو السدي نسٌب الكوفً

 ومابتٌن. وأربعٌن خمس سنة مات العاشرة

 .492/ رلم1/110التمرٌب ٌنظر: 

ِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ ًّ وِم ضعفه أبو زرعة ، وأبو داود، ولال أبو حاتم: روى  :الرُّ

 فما أدرى من وضعه؟ وساق له الذهبً هذا الحدٌث فمال:  عن شرٌن حدٌثا منكرا.

/ 3/663، ومٌزان االعتدال 5495/ رلم172-26/170تهذٌب الكمال ٌنظر: 

  .3002رلم

 عبد أبو الكوفة ثم بواسط الماضً الكوفً النخعً هللا عبد بن شرٌن هو  :َشِرٌن   -ٖ

 فاضبل عادال وكان بالكوفة المضاء ولً منذ حفظه تؽٌر كثٌرا ٌخطىء صدوق هللا

 البدع أهل على شدٌدا عابدا

 .2737رلم 1/266 التمرٌبٌنظر: 

ٌْل ْبنِ  َسلََمةَ  -4  ٌتشٌع ثمة :ُكَه

 .2503/ رلم1/243التمرٌب ٌنظر: 

ٌْدِ  -٘ ٌن، ْبن ٌحٌى وثمه  :َؼفَلَةَ  ْبنِ  ُسَو : الذهبً َولَال, العجلً هللا َعبد ْبن وأحمد َمعه

 مات, التابعٌن كبار من مخضرم: التمرٌب فً حجر ابن َولَال, لوام زاهد، إمام، ثمة،

 . بعدها ولٌل وثمانٌن إحدى سنة

 ،2035/ رلم3/416 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،6/63 سعد ابن طبماتٌنظر: 

 والكاشؾ ،1001/ رلم4/234 والتعدٌل والجرح ،643/ رلم1/212 للعجلً والثمات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

/ 4/273 التهذٌب وتهذٌب ،40/ رلم2/939 اإلسبلم وتارٌخ، 2197/ رلم1/31

                                   .2695/ رلم 1/260 والتمرٌب ،3735رلم/ 3/221 واإلصابة ،433رلم

ٙ-  ًّ نَابِِح  هللا عبد أبو المرادي مصؽر بمهملتٌن عسٌلة بن الرحمن بدع هو: الصُّ

 فً مات أٌام بخمسة ملسو هيلع هللا ىلص النبً موت بعد المدٌنة لدم التابعٌن كبار من ثمة الصنابحً

 .الملن عبد خبلفة

 .3952/ رلم1/346التمرٌب ٌنظر: 

العشرة. مات فً رمضان سنة وهو أحد صحابً جلٌل علً بن أبً طالب:  -7

 .أربعٌن

 .1355/ رلم3/1039ٌنظر: االستٌعاب 

 :الثانًاد الوجه دراسة إسن

 . به شرٌن عن وسوٌد بحر، بن الحمٌد وعبد الرومً، عمر بن دمحم :رواه

 سبمت ترجمته فً الوجه األول، ضعٌؾ دمحم بن عمر الرومً: -ٔ

 كان ٌسرق الحدٌث لاله ابن حبان، وابن عدي. عبد الحمٌد بن بحر: -2

 .4765/ رلم2/533مٌزان االعتدال ٌنظر: 

ضعٌؾ عمً فكان ٌلمن ما لٌس من حدٌثه. ولال أحمد: مترون،  سوٌد بن سعٌد: -ٖ

 فصار عمً أنه إال نفسه فً صدوقولال ابن حجر:  ولال البخاري: منكر الحدٌث.

  المول معٌن ابن فٌه فؤفح  حدٌثه من لٌس ما ٌتلمن

 .2690/ رلم1/260، والتمرٌب 3621/ رلم2/243مٌزان االعتدال ٌنظر: 

 ضعٌؾ سبك فً الوجه السابك  شرٌن: -ٗ

  3/247ثمة لكنه لم ٌسمع من الصنابحً كما ذكر الدارلطنً فً العلل  سلمة: -٘

 الوجه السابكثمة سبك فً الصنابحً:  -ٙ

 .صبحابً جلٌل، سبمت ترجمته فً الوجه السابك :رضً هللا عنه علً -7

 دراسة إسناد الوجه الثالث:

ٌه عن سلمة وذكر أن راولم ألؾ على من أخرجه؛ ولكن ذكره الدارلطنً فً العلل 

 هو ابنه ٌحٌى

 مترون وكان شٌعٌا ٌحٌى بن سلمة: -ٔ

 .7561/ رلم1/591التمرٌب ٌنظر: 

 فً الخبلؾ: النظر

 الوجه األول: رواه دمحم بن عمر الرومً وهو ضعٌؾ.

كان ٌسرق  : رواه الرومً كذلن وهو ضعٌؾ، وعبد الحمٌد بن بحرالثانًوالوجه 

 الحدٌث، وسوٌد بن سعٌد ضعٌؾ.

 : رواه ٌحٌى بن سلمة وهو مترون.  والوجه الثالث

 :الحكم على اإلسناد
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

كان  عبد الحمٌد بن بحروهو ضعٌؾ، وعمر الرومً  ضعٌؾ جدا ؛ فٌه دمحم بن

 وفٌه شرٌن وهو ضعٌؾ. ٌسرق الحدٌث، وسوٌد بن سعٌد وهو ضعٌؾ.

 انً: فٌه ٌحً بن سلمة وهو مترون.والوجه الث

د ا َوَسؤَْلت  : 1/374فً "العلل الكبٌر"  ولال الترمذي َحمَّ ٌثه  َعنْ  م  ده  َحده َحمَّ  ع َمرَ  ْبنه  م 

ه  ْبنه ا  ً ومه ٌن   َعنْ , الرُّ ٌْل   ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َشره ٌْده  َعنْ , ك َه ه  َعنه , َؼفَلَةَ  ْبنه  س َو  ً نَابهحه  َعنْ  الصُّ

   ً ه  َرس ولَ  أَنَّ  َعله ْكَمةه  َدار   أَنَا: »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ًُّ  اْلحه ْفه   فَلَمْ  «بَاب َها َوَعله  َهَذا َوأَْنَكرَ  ٌَْعره

ٌثَ   . اْلَحده

ٌَسى أَب و لَالَ  نَ  أََحد   َعنْ  ٌ ْروَ  لَمْ : عه نْ  الث همَاته  مه ٌن   أَْصَحابه  مه ؾ   َوالَ  َشره نْ  َهَذا نَْعره  مه

ٌثه  ٌْل   ْبنه  َسلََمةَ  َحده نْ  ك َه ٌْره  مه ٌثه  َؼ ٌن   َحده  .َشره

ٌث   :3/247فً العلل  الدارلطنًولال  بٌ  َواْلَحده ْضَطره ٌْر   م  ، َؼ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  َوَسلََمة   ثَابهت 

نَ  ه  مه  ً نَابهحه  .الصُّ

 حدٌث أنس رضً هللا عنه:

 الماسم أبو الحسٌن بن دمحم بن عمر فً "تارٌخ دمشك": ترجمة " أخرجه ابن عساكر

 أبو نا أحمد بن العزٌز عبد نا لبٌس بن الحسن أبو أخبرنا لال: 45/321" الكرجً

 الحسٌن بن دمحم بن عمر الماسم أبو نا المري عمر بن هللا عبد بن الوهاب عبد نصر

 المضاة لاضً سلٌمان بن دمحم بن أحمد نا البردعً ٌعموب بن دمحم بن علً نا الكرجً

 لال :لال مالن بن أنس عن تمام بن تمٌم بن الحسن نا أبً حدثنً طوس بنولان

 فمن بابها وعلً سورها وعثمان وعمر بكر وأبو العلم مدٌنة أنا" -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول

 "الباب فلٌأت العلم أراد

 .ومتنا إسنادا جدا منكر ولال:

: ذكره ابن عساكر ولم ٌذكر فٌه الكرجً الماسم أبو الحسٌن بن دمحم بن مر: عللت

 شٌبا.

 تمٌم بن الحسن، وأبوه، وسلٌمان بن دمحم بن أحمد، والبردعً ٌعموب بن دمحم بن علًو

 .لم ألؾ علٌهم تمام بنا

 عساكر:الحكم على إسناد ابن 

 منكر كما لال ابن عساكر

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ، وفً بع  طرله كذاب.، ال تخلوا طرله من مترون، وضعٌؾضعٌؾ

 :لسمٌن إلى الحدٌث إلى نظرتهم فًولد اختلؾ أهل العلم 

 وهم األكثر. صحته فً ولدح استنكره، فمسم

  .لبله ولسم

 :أسماء من استنكره وضعفه وإلٌن

 :سعٌد بن ٌحٌى - 1



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ال: "الحدٌث هذا عن لال سعٌد بن ٌحٌى أن 235/ 1 الخفاء كشؾ فً العجلونً ذكر

 ".له أصل

 :حنبل بن أحمد هللا عبد أبو - 2

 الصلت، أبً عن هللا عبد أبو سبل: المروزي الحجاج بن دمحم بن أحمد بكر أبو لال

 مدٌنة أنا: "علً عن مجاهد، حدٌث روى: له لٌل ،"مناكٌر أحادٌث روى: "فمال

 ؼٌر: "لال علٌه؟ تنكر الذي هذا: له لٌل ،"بهذا سمعنا ما: "لال ،"بابها وعلً العلم،

 ".نسمعها ولم نعرفها، ال أحادٌث الرزاق عبد عن وروى به، سمعنا فما هذا أما هذا،

 ٌعنً-" الصلت أبا هللا لب ح: "ولال أنكره، الحدٌث هذا عن أخرى مرة سبل وحٌنما

 .الحدٌث لهذا رواٌته على

 1/354 الجوزي البن والموضوعات ،12/315 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 :معٌن بن ٌحٌى - ٖ

، ولد جمع بٌنهما الخطٌب فً تارٌخ التعار  ظاهرهما لوالن فله معٌن بن ٌحٌى أما

 لد إذ بباطل، ولٌس معاوٌة، أبً حدٌث من صحٌح أنه أراد"فمال:  12/315بؽداد 

 ثبلث فساق إلٌه، ذهب ما صحة على الشاهد الخطٌب أورد ثم ،"عنه واحد ؼٌر رواه

 أبا ٌوثك معٌن بن ٌحٌى سمعت: لال الدوري دمحم بن العباس عن أخرج -أ: رواٌات

 عن معاوٌة، أبً عن حدث إنه: له لٌل أو فملت، صالح، بن السبلم عبد الصلت

 لد ألٌس المسكٌن؟ هذا من ترٌدون ما: فمال ،"بابها وعلً العلم، مدٌنة أنا: "األعم 

 !.معاوٌة؟ أبً عن الفٌدي، جعفر بن دمحم به حدث

 أبً عن معٌن بن ٌحٌى سؤلت: لال محرز بن الماسم بن دمحم بن أحمد عن أخرج -ب

 أبً حدٌث فً له فمٌل ٌكذب، ممن لٌس: فمال الهروي، صالح بن السبلم عبد الصلت

 ،"بابها وعلً العلم، مدٌنة أنا: "عباس ابن عن مجاهد، عن األعم ، عن معاوٌة،

 لدٌما ، معاوٌة أبو به حدث: لال نمٌر، ابن أخبرنً: معاوٌة أبً حدٌث من هو: فمال

 المشاٌخ، وٌكرم األحادٌث، هذه ٌطلب موسرا   رجبل   الصلت أبو وكان عنه، كؾ ثم

 .بها ٌحدثونه وكانوا

: فمال الهروي، الصلت أبً عن سبل أنه دمحم، بن صالح علً أبً عن أخرج -ـج

 هذا عن وسبل عنده، معٌن بن ٌحٌى ورأٌت فٌه، المول ٌحسن معٌن بن ٌحٌى رأٌت

 وعلً العلم، مدٌنة أنا(: "كذا) علً حدٌث معاوٌة، أبً عنه روى الذي الحدٌث

 .جعفر بن دمحم: لال اسمه؟ ما: للت الفٌدي، أٌضا   رواه: فمال ،"بابها

 رأٌه هو فٌه ولدحه للحدٌث، معٌن ابن استنكار أن ٌتضح الخطٌب ما ذكرهوم: للت

 الصلت أبً عن ودافع معاوٌة، أبً طرٌك من مجٌبه صحح وإنما الحدٌث، أصل فً

 .الصلت أبً فوق هو ممن الحدٌث علة إن: ٌمول فكؤنه له، رواٌته فً

 :البخاري إسماعٌل بن دمحم - ٗ
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د ا َوَسؤَْلت  : 1/374لال الترمذي فً "العلل الكبٌر"  َحمَّ ٌثه  َعنْ  م  ده  َحده َحمَّ  ْبنه  ع َمرَ  ْبنه  م 

ه   ً ومه ٌن   َعنْ   الرُّ ٌْل   ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َشره ٌْده  َعنْ  ك َه ه  َعنه   َؼفَلَةَ  ْبنه  س َو  ً نَابهحه ً    َعنْ  الصُّ   َعله

ه  َرس ولَ  أَنَّ  ْكَمةه  َدار   أَنَا: »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ًُّ  اْلحه ْفه   فَلَمْ   «بَاب َها َوَعله ٌثَ  َهَذا َوأَْنَكرَ  ،ٌَْعره  .اْلَحده

 :إدرٌس بن دمحم حاتم أبو -٘

 أبً ابن نمل 22 -3/21 والتعدٌل الجرح فً الرومً بن عمر بن دمحم ترجمة فً

 ".منكرا   حدٌثا   شرٌن عن روى: "الرومً ابن عن لال أنه أبٌه عن حاتم،

 عن شرٌن، عن الرومً، ابن رواه الذي هذا" العلم مدٌنة أنا: "حدٌث به ٌعنً: للت

 .علً عن الصنابحً، عن ؼفلة، بن سوٌد عن كهٌل بن سلمة

 ال: "الحدٌث عن أٌضا   لال حاتم أبا أن 235/ 1 الخفاء كشؾ فً العجلونً وذكر

 ".له أصل

 :الرازي زرعة أبو - ٙ

 حدٌث: زرعة أبو لال: لال عمرو بن سعٌد عن 11/205 تارٌخه فً الخطٌب أخرج

 وعلً الحكمة، مدٌنة أنا: "عباس ابن عن مجاهد، عن األعم ، عن معاوٌة، أبً

 .فٌه افتضحوا لد خلك من كم ،"بابها

 فؤخرج مجالد، بن إسماعٌل بن عمر: له ٌمال ببؽداد شٌخا   أتٌنا: زرعة أبو لً لال ثم

 إلى نكتب فكنا والناس، وبٌان، مجالد، عن جٌاد، أحادٌث فٌها ألبٌه، كراسة إلٌنا

 بهذا األعم ، عن معاوٌة، أبو حدثنا: لال نموم، أن أردنا فلما علٌنا، فٌمرأ العصر،

ة، هذا كل وال: له فملت الحدٌث،  لل: فمال له، ذلن فذكرت معٌن، بن ٌحٌى فؤتٌت بمر 

 الحدٌث هذا روى فمتى ببؽداد، معاوٌة أبً عن أنت كتبت إنما هللا، عدو ٌا: له

 .ببؽداد

 :الترمذي عٌسى بن دمحم عٌسى أبو - 7

 ".منكر ؼرٌب حدٌث هذا: "عمبة ولال 5/637 سننه فً الحدٌث أخرج

 :ُمطٌن. الحضرمً هللا عبد بن دمحم جعفر أبو - 8

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ : -مطٌن– ٌعنً َجْعفَر   أَب و لال" :3/55 تارٌخه فً الخطٌب لال  اْلَحده

ٌَةَ  أَبًه َعنْ  عَاوه نَ  م  ْلته  أَب و َرَواه   أََحٌد، الث همَاته  مه  ."فََكذَّب وه   الصَّ

 :حبان ابن - 9

 الهروي، الصلت أبً طرٌك من 152 -2/151 المجروحٌن كتابه فً الحدٌث ذكر

 مجاهد، وال عباس، ابن حدٌث من له أصل ال شًء وهذا: "لال ثم معاوٌة، أبً عن

 أبً من سرله فإنما المتن بهذا حدث من وكل به، حدث معاوٌة أبو وال األعم ، وال

 ".إسناده للب وإن هذا، الصلت

 :الدارلطنً - ٓٔ

 ".ثابت ؼٌر مضطرب، الحدٌث: "علً حدٌث عن 243 - 247/ 3 العلل فً لال

 (:عمدة ابن) سعٌد بن حنبل بن أحمد - ٕٔ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

: عمبة لال ثم عمبة، بن سعٌد ترجمة فً 2/153 المٌزان فً الحدٌث هذا الذهبً ذكر

 "هذا أعرؾ ال: عمدة ابن لال"

 :الجوزي ابن - ٖٔ

 فً وذكره بالوضع، الحدٌث على حكم فإنه -هللا رحمه- الجوزي ابن أما

 ،...  الوجوه جمٌع من ٌصح ال حدٌث هذا: "ولال ،355 - 349/ 1 الموضوعات

 ".له أصل ال والحدٌث

 :البؽوي مسعود بن الحسن - ٗٔ

 .مضطرب وإسناده شرٌن، ؼٌر الثمات من أحد عن ٌعرؾ ال ؼرٌب حدٌث هذا: لال

 1/30مصابٌح السنة 

 :المزوٌنً علً بن عمر حفص أبو - ٘ٔ

 3/46 المدٌر فٌ  فً المناوي حكاه

 الممدسً طاهر ابن -ٙٔ

ٌث   َوَهَذا :1/137لال فً تذكرة الحفاظ  ا اْلَحده مَّ ، أَب و اْبتََكَره   مه ْلته  َعلَى َواْلَكَذبَة   الصَّ

ْنَوالههه  وا، مه  .أَْعلَم   َوّللاَّ   نََسج 

 :النووي  -7ٔ

 باب حدٌث بصحة العلً الملن فتح" فً الؽماريالشٌخ/ أحمد بن الصدٌك  ذكرفمد 

 .بالوضع الحدٌث على حكم النووي أن 51 " علً العلم مدٌنة

 :العٌد دلٌك ابن - 8ٔ

: الحدٌث هذا عن لال العٌد دلٌك ابن أن 97   الحسنة المماصد فً السخاوي ذكر

: بموله المول هذا على السخاوي وعلك ،"باطل إنه: ولٌل ٌثبتوه، لم الحدٌث هذا"

 ".بكذبه الحكم من إلٌه ذهبوا فٌما بتولفه مشعر وهو"

 :تٌمٌة بن أحمد العباس أبو - 9ٔ

 بل ضعٌؾ، حدٌث هذا: "13/377 الفتاوى فً فمال ،-هللا رحمه- تٌمٌة ابن أما

 فهو هذا ومع وؼٌره، الترمذي رواه لد لكن بالحدٌث، المعرفة أهل عند موضوع

 ".كذب

 :الذهبً هللا عبد أبو - ٕٓ

 ".موضوع: "الحدٌث هذا عن 3/126 المستدرن تلخٌ  فً لال

 من وأمثاله هذا تصحٌحه فً وجرأته الحاكم من العجب: "3/127 أٌضا   فٌه ولال

 . "البواطٌل

 هذا: "الفمٌه دمحم بن جعفر طرٌك من الحدٌث ذكر أن بعد 1/415 المٌزان فً ولال

 ".موضوع
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 أبً عن السعدي، حف  بن أحمد طرٌك من الحدٌث ذكر 2/153 أٌضا   المٌزان وفً

 فؤتبعه ،"هذا أعرؾ ال: "عمدة ابن لول ونمل األعم ، عن عمبة، بن سعٌد الفتح

 ". السعدي اختلمه لعله: للت: "بموله

 فما: "لال ثم شرٌن، عن الرومً، ابن طرٌك من الحدٌث ذكر 3/663 أٌضا   وفٌه

 ". وضعه؟ من أدري

 :العجلونً دمحم بن إسماعٌل - ٕٔ

 ؼٌر مضطرب، حدٌث وهذا: "ولال ،1/235" الخفاء كشؾ" كتابه فً الحدٌث ذكر

 ".الخ...  العلل فً الدارلطنً لاله كما ثابت

 :العلمً ٌحٌى بن الرحمن عبد - ٕٕ

 354-349صـكما فً تعلٌمه على الفوابد المجموعة للشوكانً 

 :األلبانً الدٌن ناصر - ٖٕ

 .بالوضع علٌه وحكم 1416 رلم13/ 2 الصؽٌر الجامع ضعٌؾ فً الحدٌث ذكر

 : ومنهم الممبول، لسم فً الحدٌث هذا أدخلوا الذٌن العلماء: اثانٌ  

 :الطبري جرٌر بن دمحم -ٔ

 ولد سنده، صحٌح خبر وهذا: "الحدٌث أخرج أن بعد 3/104" اآلثار تهذٌب" فً لال

 كما وذكرهما... "  لعلتٌن. صحٌح ؼٌر سمٌما   اآلخرٌن مذهب على ٌكون أن ٌجب

 .تمدم

 :النٌسابوري الحاكم هللا عبد أبو - ٕ

 ".اإلسناد صحٌح: "ولال 3/137 مستدركه فً الحدٌث أخرج

 :الزركشً - ٖ

 ٌكون وال به، المحتج الحسن درجة إلى ٌنتهً الحدٌث: "-هللا رحمه- الزركشً لال

 ".موضوعا   كونه عن فضبل   ضعٌفا ،

 .47/ 3 المدٌر فٌ ٌنظر: 

  :العبلبً - ٗ

 ٌنتهً الحدٌث إن": 55صـ المصابٌح أحادٌث من اعتر  لما الصحٌح النمدلال فً 

 ضعٌفا ، ٌكون وال به، المحتج الحسن درجة إلى وشرٌن معاوٌة أبً طرٌمً بمجموع

 .موضوعا ٌكون أن عن فضبل  

 ."التوفٌك وباهلل السندٌن، هذٌن فً مإثرا   طعنا   الموضوعات فً ذكره لمن أجد ولم

 :العسمبلنً حجر ابن -٘

 ألل الحاكم، مستدرن فً كثٌرة طرق له الحدٌث هذا: "2/123 المٌزان لسان فً لال

 ".بالوضع علٌه المول ٌطلك أن ٌنبؽً فبل أصل، للحدٌث ٌكون أن أحوالها

: الحدٌث هذا عن له فتٌا فً لال حجر ابن أن 1/334 الآللًء فً السٌوطً وذكر

 بن الفرج أبو وخالفه صحٌح، إنه: ولال المستدرن، فً الحاكم أخرجه الحدٌث هذا"
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 معا ، لولهما خبلؾ والصواب كذب، إنه: ولال الموضوعات، فً فذكره الجوزي،

 ذلن وبٌان الكذب، إلى ٌنحط وال الصحة، إلى ٌرتمً ال الحسن، لسم من الحدٌث وإن

، ٌستدعً   ذلن فً المعتمد هو هذا ولكن طوال 

  :لسخاويا -ٙ

 ضعٌفة، فكلها وبالجملة" :لال ثم طرلا ، للحدٌث نإ :1/170لال فً المماصد الحسنة 

 ".حسن هو بل عباس، ابن حدٌث وأحسنها ركٌكة، أكثرها وألفاظ

  :السٌوطً -7

 العبلبً، تحسٌن ذكر حٌث حسن؛ الحدٌث أن إلى 306-1/303 الآللًء فً ذهب

 الكنز فً كما- الكبٌر الجامع فً فذكر ذلن، تجاوز بل علٌه، وألرهما له، حجر وابن

 :بموله أردفه ثم ،"الحسن لسم من الحدٌث: " السابك حجر ابن لول  13/143-149

 لحدٌث جرٌر ابن تصحٌح على ولفت أن إلى ،ادهر   الجواب بهذا أجٌب كنت ولد"

 هللا، فاستخرت عباس، ابن لحدٌث الحاكم تصحٌح مع اآلثار، تهذٌب فً علً

 ".أعلم وهللا الصحة، مرتبة إلى الحسن مرتبة من الحدٌث بارتماء وجزمت

 :ابن عراق -8

له": 1/373لال فً تنزٌه الشرٌعة بعد أن ذكر ألوال العلماء   على الحكم َوَحاصه

ٌث  ."حسن بهؤَنَّه   الَحده

 الفَتَنًِ الهندي الصدٌمً علً بن طاهر دمحم -9

  .95تذكرة الموضوعات صـ

 الملن فتح: "أسماه الذي مإلفه فً الؽماري الصدٌك بن دمحم بن أحمد/الشٌخ -ٓٔ

 "علً العلم مدٌنة باب حدٌث بصحة العلً،

 :المٌرة محمودالدكتور/  – ٔٔ

 لال ثم المستدرن، وكتابه الحاكم عن رسالته فً الطٌر وحدٌث الحدٌث، هذا ذكر

 .الخ... "  الحسن بمرتبة فالحدٌثان: "463ـص

 الجمع والترجٌح:

، ولكن جمٌع طرله بالنظر إلى كثرة طرلهمن أهل العلم  من حسنه أو صححهللت: 

 ال تخلوا من مترون، وضعٌؾ، وفً بع  طرله كذاب.

  الحدٌثالمؤلفات فً تخرٌج هذا  فابدة:

 فً هذا الحدٌث مإلفات، فمن هذه المإلفات: العلماءألؾ 

 جزء فٌه طرق حدٌث: أنا مدٌنة العلم وعلً بابها. -1

( هـ911لجبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً ) ت: 
(1)
. 

                                                           

 .139 ـص دلٌل مخطوطات السٌوطً( 1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

دمحم بن نهشل الخٌمً حول حدٌث: )أنا مدٌنة العلم جواب إلى عبد الرحمن بن  -2

 (.وعلً بابها

( هـ1035لطؾ هللا بن دمحم بن ؼٌاث بن الشجاع الظفٌري ) ت: لمطب الدٌن 
(1)

 

 بحث فً حدٌث: أنا مدٌنة العلم وعلً بابها. -3

( هـ1223إلبراهٌم بن عبد المادر الكوكبانً ) ت: 
(2)
. 

 جواب على معنى حدٌث: أنا مدٌنة العلم ، وعلً بابها. -4

  (. هـ1250لئلمام دمحم بن علً الشوكانً ) ت: 

 بتحمٌمه: دمحم صبحً حسن حبلق.لام 

 فتح الملن العلً بصحة حدٌث: باب مدٌنة العلم علً. -5

 ، وهو مطبوع.( هـ1330 بن الصدٌك الؽماري ) ت: ألحمد بن دمحم

 حدٌث: أنا مدٌنة العلم وعلً بابها. -6

لحسن بن فرحان المالكً، مرتبته ؛ األلوال فٌه ؛ الترجٌح طرله ؛
(3)
. 

لحسن الحسٌنً آل المجدد ، ً باب دار الحكمةإتمام النعمة بتصحٌح حدٌث: عل -7

 (52ره فً مجلة: ) تراثنا ( العدد: )نش. الشٌرازي الشٌعً

 تخرٌج حدٌث أنا مدٌنة العلم وعلً بابها -3

 .طبع بدار المبس للنشر والتوزٌع ،عبد العزٌز خلٌفة الكواري ًبأل

  

                                                           

 32صـ، سؾ بن دمحم بن إبراهٌم العتٌك، ٌوؾ بما أفرد من األحادٌث بالتصنٌؾالتعرٌ (1)

 32المصدر السابك صـ (2)

 33المصدر السابك صـ (3)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "ٌَْشبَْعَن ِمْن أَْربَع  "أَْربَع  ال حدٌث:  -ٙٔ

 حبٌب بن المدوس عبد بن السبلم لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة عبد

   الكبلعً:

 مناكٌر، األعم  عن روى ولد محفوظ، ؼٌر ٌروٌه ما عدي ابن )ولال

 مناكٌر، ٌزٌد بن وثور عروة بن هشام عن روى أحمد: أبو الحاكم ولال:

 ٌروي حبان بن حاتم أبو ولال للت: شًء ال األصبهانً: نعٌم أبو ولال

أربع من ٌستؽنً ال أربع حدٌث منها: به االحتجاج ٌحل ال الموضوعات
(1)
 

علٌه( ٌتابع ال مما ؼٌره الضرب هذا من وله منكر هذا لال ثم
(2)
 أهـ .

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 َحدَّثَنَالال:  7/23فً الكامل، ترجمة "عبد السبلم بن عبد المدوس"  أخرجه ابن عدي

، ْبن   ع َمر نَان   المدوس، َعبد بن السبلم َعبد َحدَّثَنا الخبلل، الولٌد بن عباس َحدَّثَنا سه

َشام   َحدَّثَنا هه  َعنْ  ع ْرَوةَ، ْبن   هه  ال أَْربَع  " :ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول :لَال :لَالَتْ  َعابهَشةَ  َعنْ  أَبٌه

ٌْن   َذَكر   ِمنْ  َوأُْنثَى َمَطر   ِمنْ  أَْرض   أَْربَع   ِمنْ  ٌَْشبَْعنَ   ِمنْ  ِعْلم   َوَطاِلبُ  نََظر   ِمنْ  َوَع

 ."ِعْلم  

فً تارٌخ دمشك ترجمة "عبد السبلم بن عبد المدوس"  وأخرجه ابن عساكر

 من طرٌك ابن عدي به بلفظه. 36/211

، 2/151 "المدوس عبد بن السبلم عبدفً المجروحٌن ترجمة " وأخرجه ابن حبان

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ :  ولال 3266رلم /3/159 األوسط فً والطبرانً َشامه  َعنْ  اْلَحده  ْبنه  هه

، َعْبده  ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   إهالَّ  ع ْرَوةَ  دَ  اْلم دُّوسه ً    أَب و: بههه  تََفرَّ َشامكبلهما من طرٌك  " تَمه  ْبن هه

 به بلفظه. اْلم دُّوسه  َعْبده  ْبن   السَّبلمه  َعْبد   َحدَّثَنَا لَالَ  اْلَملهنه  َعْبده 

رحم هللا اإلمام الطبرانً رحمه هللا، فلم ٌنفرد أبو تمً هشام بن عبد الملن به،  تنبٌه:

 فمد تابعه عباس بن الولٌد كما فً رواٌة ابن عدي.

 دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

                                                           

، والصييييييواب أربييييييع ال ٌشييييييبعن ميييييين أربييييييع كمييييييا 324-6/323هكيييييذا جيييييياءت فييييييً الطبعيييييية الهندٌيييييية  (1)

 .2/573التخرٌج ولد جاءت على الصواب فً طبعة الرسالة  جاء فً

 .622/ رلم324-6/323تهذٌب التهذٌب   ((2
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌده  ْبن   ُعَمرُ  -ٔ نَان   ْبنه  َسعه ًُّ  - بنونٌن - سه  النون وسكون المٌم بفتح - المنبجً الطَّابه

 . الشام ببلد إحدى - الجٌم آخرها وفً بواحدة المنموطة الباء وكسر

 . وؼٌرهم ،َرَواَحة ْبن وَفَرج عمار، بن وهشام عتبة، بن الولٌد :عن روى

ابن عدي، و البستً، حبان بن دمحم حاتم وأبو الطبرانً، أحمد بن سلٌمان :عنهروى و

 . وؼٌرهم

 صام لد كان: أخرى مرة ولال بالفمٌه، مرة ووصفه. فاضل عابدٌ : حبان ابن لال

 بالحافظ، وٌالوت، السمعانً ووصفه مرابطا، ؼازٌا سنة ثمانٌن اللٌل ولام النهار،

َمام ،: السٌر ًف الذهبً ولال ، اإله ث  َحد ه  . بَوفَاة لَه   أَظفر ولم العَابهد ، الم ْدَوة ، الم 

 حافظ فمٌه. خبلصة حاله:

/ 7/133 اإلسبلم وتارٌخ ،45/59 دمشك تارٌخ، و12/441األنساب : ٌنظر

 وزوابد ،5/207 البلدان ومعجم ،135/ رلم14/290 النببلء أعبلم وسٌر ،595رلم

 .4/1770 حبان ابن صحٌح رجال

 الدمشمً -بضم الصاد وسكون الباء بؽٌر ٌاء  - صبح بن الولٌد بن عباس -2

  .)ق( الفضل أبو السلمى - البلم وتشدٌد بالمعجمة - بالخبلل المعروؾ

، وعبد السبلم بن عبد سمٌع بن عٌسى بن ودمحم الواحد عبد بن عمر :عن روى

 وؼٌرهم.  المدوس،

 وؼٌرهم.  زرعة، وأبو و حاتمأبو ابن ماجه، :عنه روى

 اْلَولهٌد ْبن اْلَعبَّاس عن داود، أبا سؤلت: اآلجري ع بٌَد أَب و َولَال .شٌخ أبو حاتم: لال

 َولَال .َعْنه   أحدث ال باألخبار، عالما بالرجال، عالما َكانَ  َعْنه ، كتبت: فَمَالَ  الخبلل،

د َحمَّ د، ْبن َمْرَوان َكانَ : الطابً عوؾ ْبن م  َحمَّ  الخبلل، عباسا ٌمدمان مسهر، وأَب و م 

ْستَمهٌمولال ابن حبان:  .لَه   وٌوجبان ٌث فًه اأْلَمر م   من عنه روى: مسلمة ولال. الَحده

ولال الذهبً: صوٌلح، ولال ابن حجر فً التمرٌب: صدوق.  .مخلد من بمً بلدنا أهل

بَّانَ  اْبن   لَالَ  اْلَولهٌد بن َعبَّاسولال ابن الجوزي فً الموضوعات:   اَل  اْلعََجابهب ٌروي حه

ْحتهَجاج ٌجوز ٌثه كتب َوالَ  بهَحال بههه  االه للت: وهذا المول لم أظفر علٌه  .لبلعتبار إهالَّ  َحده

البن حبان بل لمد مر توثٌك ابن حبان له
(1)

 من بمٌن لٌال لثبلث الجمعة ٌوم . مات

 .ومابتٌن وأربعٌن ثمان سنة صفر

  .صدوق خبلصة حاله:

، والثمات البن 1179/ رلم6/215والجرح والتعدٌل  ،7/76 سعد ابن طبماتٌنظر: 

، والموضوعات البن الجوزي 36/427، وتارٌخ دمشك 14744/ رلم3/512حبان 

، 2611/ رلم1/536والكاشؾ ، 3143/ رلم14/253، وتهذٌب الكمال 1/236
                                                           

العبيييياس بيييين الولٌييييد بيييين بكييييار شييييٌخ ميييين أهييييل للييييت: هييييذا المييييول ذكييييره ابيييين حبييييان فييييً ترجميييية "  (1)

 "البصرة

  .323/ رلم2/190ٌنظر: المجروحٌن 
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/ 5/131،  وتهذٌب التهذٌب 2770/ رلم7/221وإكمال تهذٌب الكمال لمؽلطاي 

  .3191/ رلم1/294 ، والتمرٌب229رلم

 وتخفٌؾ الكاؾ بفتح - الكبلعً دمحم أبو حبٌب بن المدوس عبد بن السبلم عبد -3

 . )ق( الشَّام من حم  نزلت َكبهٌَرة لَبٌلَة َوههً الكبلع إهلَى نهْسبَة البلم

  ، وؼٌرهم.عبلة أبً بن وإبراهٌم ،عروة بن وهشام ،أبٌه :عن روى

 الولٌد بن وعباس ،إسماعٌل بن وعثمان السبلم عبد بن المدوس عبد ابنه :عنه روى

 ، وؼٌرهم. الخبلل

د أبا سؤلتلال اآلجري:  ٌْسَ : "فمال الشامً المدوس عبد َعن َداو   شرٌّ  هوابن بشًء، لَ

 .الحدٌث ٌمٌم ممن ولٌس حدٌثه من شًء على ٌتابع ال: العمٌلً َجْعفَر   أَب و َولَال منه،

ولال ابن حبان: ٌروي  .ضعٌفان بوهأو هو :فمال عنه أبً سؤلتولال ابن أبً حاتم: 

ْحتهَجاج ٌحل الَ  اْلَمْوض وَعة اأْلَْشٌَاء عبلة أبً َواْبن ع ْرَوة نعن هشام ب  ،بهَحال بههه  االه

ة  ولال ابن عدي:   َعنه  هذا، السبلم َعبد روى ولد محفوظ ؼٌر ٌروٌه َما َوَعامَّ

، ولال ابن حجر فً ءفً الضعفاء: ال شً، ولال أبو نعٌم مناكٌر أحادٌث األَْعَم 

 التمرٌب: ضعٌؾ. 

 ضعٌؾ جدا.  خبلصة حاله:

/ 3/67والضعفاء الكبٌر ، 205/ رلم192صـسإاالت اآلجري ألبً داود ٌنظر: 

/ 2/151والمجروحٌن البن حبان  ،253/ رلم6/43والجرح والتعدٌل ، 1031رلم

/ 107فاء ألبً نعٌم صـ، والضع1433/ رلم7/24، والكامل فً الضعفاء 764رلم

/ 13/37وتهذٌب الكمال  ،3/123، واللباب 36/210، وتارٌخ دمشك 137رلم

/ 1/355، والتمرٌب 622/ رلم324-6/323، وتهذٌب التهذٌب 3424رلم

 .4073رلم

 عبد أبو: ولٌل المنذر، أبو األسدي، المرشً العوام ْبن الزبٌر ْبن عروة ْبن هشام -4

 . )ع( المدنً هللا،

ه  َعبد بن وع َمر الزبٌر، بن عروة أبٌه :عن روى  بن وَعْمرو الخطاب، ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ

 . وؼٌرهم ،خزٌمة

 . وؼٌرهم ،خالد بن ووهٌب الجراح، بن ووكٌع ٌحٌى، بن همام :عنهروى و

ٌد ْبن عثمان لَال ٌن بن لٌحٌى للت: الدارمً َسعه  َعن إلٌن أحب عروة بن هشام :َمعه

؟ أو أبٌه ي  ْهره  بن ٌحٌى لال: المدٌنً ابن علً َولَال. ٌفضل ولم كبلهما،: فَمَالَ  الزُّ

ٌد  بحدٌث فحدثت لرٌ  من مجمع فٌه مجلس فهً جلست: عروة بن هشام لال: َسعه

 عنده ٌكن فلم أنت؟  سمعته فممن أبً، من سمعته أنا: فملت بعضهم، علً فؤنكره

 أما: فَمَالَ  عروة، بن هشام َعنْ  فسؤلته النوم فهً أنس بن مالن رأٌت: ٌحٌى لال. حجة

 عندنا، من خرج بعدما به حدث وما ٌصححه، كؤنه أي - فهو عندنا وهو به حدث ما

 كثٌر ثبت،: سعد ابن زاد ثمة، كان: والعجلً سعد، بن دمحم َولَال ٌوهنه، فكؤنه
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ٌْبَة بن ٌعموب َولَال الحدٌث، فًه إمام ثمة،:  حاتم أبو َولَال ،ةحج الحدٌث،  ثبت،:  َش

 أبٌه، َعن الرواٌة فًه انبسط فإنه العراق إهلَى صار بعدما إال شًء علٌه ٌنكر لم ثمة،

 ٌحدث ال كان أنه العراق ألهل ٌسهل هشاما أن ٌرى والذي بلده، أهل علٌه ذلن فؤنكر

 ؼٌر من ٌسمعه كان مما أبٌه َعن أرسل أنه تسهله فكان منه سمعه بما إال أبٌه َعن

ْحَمنه  َعْبد َولَال أبٌه، َعن أبٌه  وكان ٌرضاه، ال مالن كان: خرا  بن ٌ وس ؾ ْبن الرَّ

 العراق، ألهل حدٌثه علٌه نمم مالكا أن بلؽنً. الصحٌح فًه أخباره تدخل صدولا هشام

 الثانٌة ولدم عابشة، سمعت لال أبً، َحدَّثنً: ٌمول كان لدمة مرات، ثبلث الكوفة لدم

 سمع. عابشة َعنْ  أبً: ٌمول فكان الثالثة ولدم عابشة، َعنْ  أبً أَْخبََرنهً: ٌمول فكان

 بن وهٌب عن إسماعٌل، ْبن موسى َولَال ومحاضر، نمٌر، وابن وكٌع، بآخرة منه

 عبد َولَال. سٌرٌن وابن الحسن، مثل فٌنا فكان عروة، بن هشام علٌنا لدم: خالد

 ابن هشام: للت. طاووس ابن مثل لط فمٌه ابن رأٌت ما: لال نعمان عن الرزاق

بَّان ابن   وَذَكره مثله، ٌكن ولم أفضله، كان ما: لال ؟ عروة : َولَال الثمات كتاب فً حه

ً   َولَال فاضبل، ورعا متمنا حافظا كان ي   ثمة،: الدَّاَرل طنه ْهره  الذهبً َولَال أحفظ، والزُّ

 وال أبد ا ٌختلط ولم حفظه، تنال  الكبر فً لكن إمام، حجة األعبلم أحد: المٌزان فً

 وتؽٌرا، اختلطا، صالح أبً بن وسهٌل أنه من المطان بن الحسن أبو لاله بما عبرة

 أو محفوظه بع  فنسى الشبٌبة، حال فً كهو حفظه ٌبك ولم للٌبل   تؽٌر الرجل نعم

 فمٌه، ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ،! النسٌان من معصوم أهو! ماذا فكان وهم،

 .ومابة وأربعٌن ست أو خمس سنة مات. دلس ربما

ا إال ٌدلسون ال الذٌن األولى المرتبة فً حجر ابن وذكره: للت  .نادر 

 . األولى من مدلس األكثرون وثمه ثمة  :حاله خبلصة

 ،2379/ رلم1/465 خلٌفة وطبمات ،1/203 الدوري برواٌة معٌن ابن تارٌخ: ٌنظر

 والجرح 1740/ رلم1/459 العجلً وثمات ،2673رلم/ 3/193 الكبٌر والتارٌخ

 ومٌزان ،5940/ رلم5/502 حبان البن والثمات ،249/ رلم9/63 والتعدٌل

 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،51-11/43 التهذٌب وتهذٌب 9233/ رلم4/301 االعتدال

  .7302/ رلم1/573 والتمرٌب ،30/ رلم26صـ

، سبمت ترجمته حدٌث باتفاق ثمة، المدنً خوٌلد بن العوام بن الزبٌر بن عروة -5

 .13رلم

ً الص دٌك بكر أبً بنت َعابَِشة -6 َما، هللا َرضه نَ  أم التٌمٌة َعْنه  إمنٌه  َحبهٌبَة الربانٌة اْلم 

 . )ع( ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه

 . خبلؾ ففٌها خدٌجة إال النبً أزواج وأفضل النساء افمه هللا عبد أم تكنى

ٌث َوعشَرة ومابتٌن أَلفٌَن - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً :عن روت  َوأَْربَعَة مابَة على اتفمَا أََحاده

ت هٌنَ  بهثَمانهٌَة ومسلم ،َوخمسٌن بؤَْربعَة البخاري َواْنفََردَ  ،َوسبعٌن  . َوسه

 . وؼٌرهم ،الخطاب بن وعمر وأبٌها، ولا ، أبً بن سعد :عنروت و
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 بن وعروة المطلب، عبد بن نوفل بن والحارث النخعً، زٌد بن إبراهٌم :عنها روى

 . الصحٌح على وخمسٌن سبع سنة توفٌت. وؼٌرهم ،الزبٌر

 واإلصابة ،7093/ رلم7/136 الؽابة وأسد ،4029/ رلم4/1331 االستٌعاب: ٌنظر

 .1/493 والخبلصة ،11461/ رلم3/231

 الحكم على اإلسناد:

 المدوس ضعٌؾ جداضعٌؾ جد ا ؛ فٌه عبد السبلم بن عبد 

ا عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه وي هذا الحدٌث أٌض   للت: ولد ر 

 تخرٌج حدٌث أبً هرٌرة

 :األول الَطِرٌك: َطِرٌمَانِ  فَلهُ 

 لال: َحدَّثَنَاه   2/296فً الضعفاء ترجمة "عبد هللا بن دمحم بن عجبلن"  أخرجه العمٌلً

ه  َعْبد   د   اَحدَّثََن: لَالَ  أَْحَمدَ  ْبن   ّللاَّ َحمَّ بَالَةَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   م  ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  ز  ده  ْبن   ّللاَّ َحمَّ  م 

، َعنْ  َعْجبَلَن، ْبنه ا هه هه، َعنْ  أَبٌه َرةَ  أَبهً َعنْ  َجد ه ٌْ ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر صلى هللا علٌه  ّللاَّ

، ِمنْ  أَْرض  : أَْربَع   ِمنْ  ٌَْشبَْعنَ  الَ  أَْربَع  " : وسلم ، ِمنْ  أُْنثَى َوالَ  َمَطر  ٌْنُ  َوالَ  َذَكر   ِمنَ  اْلعَ

 "اْلِعْلمِ  ِمنَ  اْلعَاِلمُ  َوالَ  النََظِر،

ْنه   ٌْشبع الَ  اْلعلم أَن بَابابن الجوزي فً الموضوعات:  ومن طرٌمه ولال:  1/235 مه

هه  ٌَى لَالَ  زبالة اْبن فٌه ٌْسَ : ٌَْح ، لَ ة َولَالَ  بهثهمَة  ًُّ  َولَالَ  .كذابا َكانَ  مر  ون: النََّسابه  َمتْر 

ٌث  .الَحده

من  2/20فً المجروحٌن ترجمة "عبد هللا بن دمحم بن عجبلن"  وأخرجه ابن حبان

طرٌك عبد هللا بن أحمد بن بسرة
 (1 )

 به بلفظه.

  وله طرٌك آخر:

د   َحدَّثََنا: لال 2/231 الحلٌة فً نعٌم أبو أخرجه َحمَّ ده  ْبن   م  َحمَّ ً  ، ْبنه  م   ثنا: لَالَ  َمك ه

د   َحمَّ و ْبن   م  ، ْبنه  َعْمره َشام   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبن   ع َمر   ثنا: لَالَ  ٌ وس َؾ، ْبن   أَْحَمد   ثنا: لَالَ  هه

، ٌن  د   َعنْ  َرزه َحمَّ ، اْبنَ  ٌَْعنًه م  ه، َعنه  اْلفَْضله  ً ٌْمه ٌَن، اْبنه  َعنه  التَّ ٌره ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  سه  به ه َر

ٌبٌ  بلفظه. ولال: نْ  َؼره ٌثه  مه د   َحده َحمَّ ٌثه  َوَمنْ  م  ه، َحده  ً ٌْمه ٌَْمان   َوه وَ  التَّ  َطْرَخانَ  ْبن   س لَ

 ًُّ ٌْمه دَ  التَّ ده  َعْنه   بههه  تَفَرَّ َحمَّ د   َوه وَ  اْلفَْضله  ْبنه  م  َحمَّ ٌَّةَ  ْبن   م  نْ  إهالَّ  نَْكت ْبه   َولَمْ  َعطه ٌثه  مه  َحده

ٌن   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  ع َمرَ  ً َرزه ٌَْساب ورَ  لَاضه   .ثهمَةٌ  ثَْبتٌ  نَ

ْنه   ٌْشبع الَ  اْلعلم أَن بَاب: الموضوعات فً الجوزي ابن طرٌمه ومن ولال:  1/235 مه

د بههه  اْنفَرد َحمَّ ٌَّة بن اْلفضل بن م  ٌْسَ : َحْنبَل بن أَْحَمد   لَالَ  .َعطه ٌثه بشا لَ ٌث َحده  أهل َحده

ب ٌْسَ : ٌحٌى َولَالَ  .اْلَكذه ي   لَالَ  َوَكَذلهنَ  كذابا َكانَ  بشا لَ س السَّْعده ًُّ  َولَالَ  .َواْلفَبلَّ : النََّسابه

                                                           

نيييييه ابييييين أبيييييً مسيييييرة، فهيييييو اليييييذي ٌيييييروى هكيييييذا جييييياء فيييييً المجيييييروحٌن البييييين حبيييييان، والصيييييواب أ ((1

 عن: دمحم بن الحسن بن زبالة، وٌروي عنه العمٌلً. 
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ون ٌث َمتْر  بَّانَ   اْبن َولَالَ  .الَحده ي: حه لُّ  الَ  األَثْبَاته  َعنه  اْلَمْوض وَعاته  ٌَْروه  َكتْب   ٌَحه

ٌثههه  ْعتهبَار َسبهٌل على إهال َحده  .االه

 دراسة األسانٌد:

 دراسة إسناد الطرٌك األول عند اإلمام العمٌلً:

 أبً مسرة.  بن أحمد بن هللاعبد  -ٔ

ولال  .الصدق ومحله بمكة، عنه كتبت :والتعدٌل الجرح  فً حاتم أبً ابن لال

َمام ،الذهبً:  ، اإله ث  َحد ه ْسنهد ، الم  ًَ  .الثمات فً حبان ابن وذكره الم  ف ه  فهً بهَمكَّةَ،: ت و 

َماَدى ٌْنَ  تهْسع   َسنَة األ ْولَى، ج  ٌْنه  َوَسْبعه  .َومابَتَ

  .حسن الحدٌث خبلصة حاله:

، 13923/ رلم3/369، والثمات البن حبان 23/ رلم5/6ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .5/99، والعمد الثمٌن للفاسً 252/ رلم12/632وسٌر أعبلم النببلء 

 . المخزومً )د(  الموحدة وتخفٌؾ الزاي بفتح - زبالة بن اْلحسن بن ُمَحَمد -ٕ

عتلال الدوري:  د اْسمه زبالة بن ٌَم ول ٌحٌى َسمه َحمَّ  كذابا َوَكانَ  زبالة بن اْلحسن بن م 

ء ٌكن َولم ًْ يُّ  ولَال، مدنهً َوه وَ  بهَش ْنَده  : الب خاره ٌرٌ  عه ٌن اْبن   لالو ،َمنَاكه ق   َكانَ : َمعه  ٌَْسره

ٌثَ  ي صالح ْبن أَْحَمد َولَال، اْلَحده ْصره  أنه لً تبٌن ثم حدٌث ألؾ مبة عنه كتبت: المه

ٌم َولَال، حدٌثه فتركت الحدٌث ٌضع َكانَ   الناس ٌمنع لم: الجوزجانً ٌعموب ْبن إهْبَراهه

ْرَعة أبو َولَال، بحدٌثه  ذاهب الحدٌث، واهً: حاتم أَب و َولَال، الحدٌث واهً: ز 

، حبان، وابن العمٌلً،وذكره  ،ضعٌؾ الحدٌث،  ً  جملة فً نعٌم وأبو والدَّاَرل طنه

 ٌسمع لم ما الثمات عن وٌروي الحدٌث ٌسرق ممن كان: حبان ابن َولَال الضعفاء،

 روى الحدٌث لٌن: َولَال، الحدٌث منكر: البزار َولَال ،عنهم تدلٌس ؼٌر من منهم

ً   َولَال علٌها ٌتابع ال أحادٌث ، ولال الذهبً فً الكاشؾ: مترون، مترون: الدَّاَرل طنه

 .المابتٌن لبل مات .كذبوه": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال

 .ضعٌؾ جدا باتفاق خبلصة حاله:

، وأحوال الرجال للجرجانً 1060/ رلم3/227تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري : ٌنظر

والضعفاء ، 535/ رلم92، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ229/ رلم1/231

، والمجروحٌن البن 1254/ رلم7/227والجرح والتعدٌل ، 1609/ رلم4/53الكبٌر 

، والكاشؾ 1655/ رلم7/372، والكامل فً الضعفاء 546/ رلم2/20حبان 

/ 1/474والتمرٌب  160/ رلم9/115، وتهذٌب التهذٌب 4794/ رلم2/164

 .5315رلم

  .المرشً عتبة بنت فاطمة مولى: عجبلن بن دمحم بن هللا عبد -3

 وال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن, هرٌرة أبً عن جده، عن أبٌه، عنلال البخاري فً الضعفاء: 

 زرعة أبو سبل ولال العمٌلً: منكر الحدٌث. ولال ابن أبً حاتم: .حدٌثه فً ٌتابع

 أعرؾ ال: ٌمول أبً سمعت، ولال شٌبا حدٌثه من أكتب ولم به سمعت لد: فمال عنه
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ن َكانَ ولال ابن حبان:  .حدٌثه عرؾأ وال الشٌخ، هذا مَّ ٌْسَ  َما أَبهٌه َعن ٌروي مه  من لَ

ٌثه ٌَْرة أبً د بن عجبلنَعن جده َعن أَبهٌه َعن روى َحده ٌْسَ  َمْوض وَعة ن ْسَخة ه َر  من لَ

ٌث ٌث من َوالَ  هللا َرس ول َحده ٌَْرة أبً َحده ٌث من َوالَ  ه َر ٌث من َوالَ  جده َحده  اَل  أَبهٌه َحده

تَابَة ٌحل ٌثه كه َهة َعَلى إهالَّ  َحده ب جه  .التََّعجُّ

 ضعٌؾ جدا روى عن أبٌه نسخة موضوعة. خبلصة حاله:

/ 30، والضعفاء الصؽٌر للبخاري صـ539/ رلم5/133ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 5/156، والجرح والتعدٌل 369/ رلم2/296، والضعفاء الكبٌر للعمٌلً 195رلم

، والضعفاء والمتروكون البن 546/ رلم2/19والمجروحٌن البن حبان ، 719رلم

، 3336/ رلم1/354، والمؽنً فً الضعفاء للذهبً 2111/ رلم2/140الجوزي 

 .4537/ رلم2/435ومٌزان االعتدال 

ه  َعْبد أبو المرشً، َعْجبَلنَ  ْبن   ُمَحَمدُ  -4  . (4)خت م  المدنً ّللاَّ

ٌْبَة بن وٌعموب معٌن وابن عٌٌنة وابن حنبل ابن وثمه  وابن والنسابً حاتم وأبو َش

ْرَعة أبو َولَال والفسوي، والعجلً سعد  العمٌلً وَذَكره وسط، صدوق عجبلن ابن: ز 

: لال خبلد، بن بكر أبو حدثنً: لال أحمد، بن هللا عبد َحدَّثَنَا: َولَال الضعفاء فً

 له ٌكن ولم. نافع حدٌث فً الحدٌث مضطرب عجبلن ابن كان: ٌمول ٌحٌى سمعت

 ٌسمع لم عجبلن بن دمحم: أبً لال: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َولَال عنده، المٌمة تلن

بَّان ابن   وَذَكره التإمة، مولى صالح من  الَمْمب ري سعٌد سمع َولد: ولال الثمات فً حه

ٌَْرةَ  أَبهً من ه َعنْ  َوسمع ه َر ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  أَبٌه ا ه َر ً   اْختَلَط َفلَمَّ ٌَفته عجبَلن ْبن َعل  َصحه

َها اْختَلَط َبٌنهَما ٌ َمٌ ز َولم ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  كلَها َوجعلَها فٌه ٌْسَ  ه َر ا َهَذا َولَ مَّ  اإلْنَسان ٌهى مه

َن بههه  ٌفَة أله حه ٌَحة نَفسَها فهً كلَها الصَّ ه َعنْ  سعٌد َعنْ  عجبَلن ْبن لَالَ  فََما َصحه  َعنْ  أَبٌه

ا فََذان ٌَْرةَ ه رَ  أَبًه مَّ ٌما َعْنه   حمل مه ٌفَته اْختهبَلط لبل لَده ٌْهه  َصحه  سعٌد َعنْ  لَالَ  َوَما َعَل

ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  ل فبعضها ه َر تَّصه ٌح م  ْنَمطع َوَبعضَها َصحه َنَّه   م  ْنَها أَبَاه   أسمط أله  ٌجب فَبَل  مه

ْند االْحتهَجاج ه َعنْ  سعٌد َعنْ  َعْنه   المتمنون الث همَات ٌروي بهَما إال االْحتهٌَاط عه  أَبهً َعنْ  أَبٌه

ٌَْرةَ  ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  سعٌد اْلكل فًه لَالَ  لَو وٌضعؾ أمره ٌهً َكانَ  َوإهنََّما ه َر  لَو فَإهنَّه   ه َر

ب ا لََكانَ  َذلهن لَالَ  َن اْلبَْع  فًه َكاذه ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  سعٌد ٌسمعه   لم اْلكل أله  َذلهن لَالَ  فَلَو ه َر

د   لَالَ : "سعٌد بن ٌحٌى ولَالَ  َذكْرنَاه ، َما حسب على َسالهطا بههه  االْحتهَجاج لََكانَ  َحمَّ  ْبن   م 

ٌد   أحادٌث: َعْجبَلنَ  ه  َسعه ي  ٌدٌ  بَْعَضَها َرَوى الَمْمب ره ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َسعه يَ  ه َر وه َها َور   بَْعض 

ٌد   َعنْ  ل   َعنْ  َسعه ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  َرج  ًَّ  فَاْختَلََطتْ  ه َر ٌد   َعنْ  َفَجعَْلت َها َعلَ  أَبهً َعنْ  َسعه

ٌَْرةَ   .                    ه َر

 فً مسلم له أخرج: الحاكم لال. مشهور صدوق إمام: "المٌزان" فً الذهبً َولَال

 حفظه، سوء فً أبمتنا من المتؤخرون تكلم ولد شواهد كلها حدٌث ا عشر ثبلثة كتابه

ٌث، حسن َوه وَ : "الضعفاء فً المؽنى" فً الذهبً ولال  ال: المطان ابن ولال الَحده

: التهذٌب فً حجر ابن َولَال الممبري، أحادٌث سوى أنه إال الثمات أحد وهو فٌه عٌب
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 أنه إال صدوق: التمرٌب فً َولَال به، ٌحتج ولم المتابعات فً مسلم له أخرج إنما

ٌْرة أبً أحادٌث علٌه اختلط  مات. المدلسٌن طبمات من الثالثة الطبمة فً وذكره. ه َر

 . ومابة وأربعٌن ثمان سنة

ٌْرة أبً أحادٌث علٌه اختلطت أنه إال الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة  .ه َر

/ 1/410والثمات للعجلً  ،603/ رلم1/196 الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

ي  سنن و، 1434رلم ذه  ،223/ رلم3/49 والتعدٌل والجرح ،2747 رلم حدٌث الت هْرمه

 ومٌزان ،10543/ رلم337-7/336 حبان ابن وثمات ،1/194 له والمراسٌل

 ،5316/ رلم2/613 للذهبً الضعفاء فً والمؽنى  ،7933/ رلم3/644 االعتدال

ي   علل وشرح ،4206/ رلم10/274 مؽلطاى وإكمال ذه  ،1/410 رجب البن الت هْرمه

 وطبمات ،6136/ رلم2/190 والتمرٌب ،566/ رلم342-9/341 التهذٌب وتهذٌب

 .93/ رلم44صـ المدلسٌن

َمة مولى عجبلن -5 د والد ربٌعة، ْبن عتبة بهْنت فَاطه َحمَّ   .(4)خت م  عجبلن ْبن م 

ٌث َصالح َوأَبوه   ثهمَة عجبَلن اْبنلال أحمد:  ٌَْرة أَبَا لَمهً الَحده  ع َبٌد أَب و لال، وه َر

د أَبًه َعن اآلجري، ٌْر َعْنه   ٌرو لَمْ : َداو  د ابنه َؼ َحمَّ  .به بؤس ال: النََّسابً َولَال .م 

بَّان ابن   وذكره  .به بؤس ال: التمرٌب فً حجر ابن َولَال الثمات كتاب فًه حه

 حسن الحدٌث فمد لال عنه النسابً وابن حجر ال بؤس به. خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 277/ رلم7/61الكبٌر  ، والتارٌخ5/306ٌنظر: طبمات ابن سعد 

/ 19/516، وتهذٌب الكمال 4324/ رلم5/273، وثمات ابن حبان 90/ رلم7/13

  .4534/ رلم1/337 والتمرٌب 325/ رلم7/162، وتهذٌب التهذٌب 3373رلم

 .1حدٌث رلم  سبمت ترجمته :أبو هرٌرة -6

 الحكم على إسناد العمٌلً:

 عجبلن روى عن أبٌه نسخة موضوعةفٌه عبد هللا بن دمحم بن 

  دراسة إسناد الطرٌك الثانً عند اإلمام أبً نعٌم:

ده  ْبن   ُمَحَمدُ  -ٔ َحمَّ ً  ، أبو ْبنه  م   .  رجانًجال الماضً أحمد َمك ه

 :نعٌم أبو لهً أٌضا: لال لَالَ ، والبؽدادٌٌن شٌوخنا من أحد عنه ٌحدث لم :الخطٌب لال

ده  عن سمعت َحمَّ ده  ْبنه  م  َحمَّ ً    ْبنه  م  تَابه  بَْع َ  بهؤَْصبََهانَ  َمك ه ٌحه، كه ْعت   الصَّحه ْنه   َوَسمه  مه

ٌَّتَه   وا َولَدْ  بهبَْؽَداَد، بَمه هه  تََكلَّم   .ومابة وثبلث وسبعٌن أربع أو ثبلث سنة مات. َوَضعَّف وه   فٌه

 .ضعٌؾ خبلصة حاله:

، 365/ رلم1/449 السهمً إبراهٌم بن ٌوسؾ بن حمزةل ٌنظر: تارٌخ جرجان

 فً اإلكمال، و1550/ رلم4/362، وتارٌخ بؽداد 2/259وتارٌخ أصبهان ألبً نعٌم 

 ماكوال بنب الواألنسا والكنى األسماء فً والمختلؾ المإتلؾ عن االرتٌاب رفع

، ولسان 126/ رلم3/395، وتارٌخ اإلسبلم 55/207، وتارٌخ دمشك 3/232

  .1135/ رلم5/353المٌزان 
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و ْبن   دُ ُمَحمَ  -ٕ ، ْبنه  َعْمره َشام   ز. البزا أحمد أبو النٌسابوري، هه

، بهْشر، بن الرحمن عبدروى عن:   ً   .ؼٌرهمو نَْصر، بن وسعدان والذُّهل

ً   وأبو الولٌد، أبو: َعْنه  روى وَ  توفً سنة أربع وعشرٌن  .والشٌوخ الحافظ، عل

 وثبلثمابة. 

 .مجهول الحال لم أجد فٌه جرحا أو تعدٌبل خبلصة حاله:

 نٌسابور تارٌخ تلخٌ ، و146/ رلم1/497ٌنظر: معجم أسامً شٌوخ اإلسماعٌلً 

 بالخلٌفة المعروؾ أحمد بن الحسن بن دمحم بن أحمد: تلخٌ  الحاكم، هللا عبد ألبً

  .203/ رلم7/501وتارٌخ اإلسبلم  ،1406/ رلم1/70 النٌسابوري

ي   َسالم بن َخالهد بن ٌ وس ؾَ  ْبن   ْحَمدُ أَ  -ٖ ً   اأْلَْزده ي الس لمه ٌَْساب وره  . )م د س ق( النَّ

ً   لال ، َعْنه   بالكتابة وأمرنً ثمة،: فَمَالَ  َعْنه   الحجاج ْبن مسلم سؤلت: عبدان ْبن َمك ه

 بجزء زرعة وأبً أبً إلى كتب: "حاتم أبً ابن ولال, بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال

 فً حبان بنا وذكره ،به بؤس ال: مسلمة ولال، مؤمون ثمة: الخلٌلً ولال، "حدٌثه من

ًُّ  َولَال، فٌه ثبتا الرزاق لعبد راوٌا كان: ولال ،الثمات  َولَال، نبٌل ثمة: الدَّاَرل ْطنه

ه  َعْبد أَب و الحاكم  األبمة عند ممبول الفهم، واسع الرحلة، كثٌر الحدٌث، أبمة أحد: ّللاَّ

ٌم أكثر األلطار، فًه ولال  .َعْنه   الرواٌة أبمتنا وكافة خزٌمة وابن طالب، أَبً ْبن إهْبَراهه

سنة أربع  مات ، ولال ابن حجر: حافظ ثمة.جواال حافظاالذهبً فً الكاشؾ: كان 

  .بتٌناوم وستٌناثنتٌن أو ثبلث  سنةوستٌن ومابتٌن، ولٌل: 

 ثمة حافظ وثمه الجمهور وروى عنه مسلم فً صحٌحه. خبلصة حاله:

 فتح الباب فً الكنى واأللمابو، 12136/ رلم3/47ٌنظر: الثمات البن حبان 

 منجوٌه البن مسلم صحٌح رجال، و2/312واإلرشاد للخلٌلً ، 1963/ رلم1/234

، وتهذٌب 102/ رلم1/205، والكاشؾ 130/ رلم1/522وتهذٌب الكمال  ،1/36

 .130/ رلم1/36، والتمرٌب 161/ رلم1/92التهذٌب 

ٌن   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبن   ُعَمرُ  -ٗ  . )م د( َرزه

ه  َعبد ْبن ع َمر من أنبل بخراسان ٌكن لم: عمار ْبن سهللال  وذكره ابن  .رزٌن ْبن ّللاَّ

ٌْن بن س ْفٌَان َعن ٌروي خلفون وابن حبان فً الثمات ولال: َس  أبو لال. والؽرابب ح 

 َولَال، ولال الذهبً: ثمة نبٌل ثمة ثبت نٌسابور، لاضً: الحلٌة فً األصبهانً نعٌم

 .بتٌناوم ثبلث سنةمات  .ؼرابب له صدوق: التمرٌب فً حجر ابن

ثمة روى له مسلم، ووثمه أبو نعٌم والذهبً، وٌروي عن سفٌان ٌن  خبلصة حاله:

 حسٌن الؽرابب 

/ 3/433الثمات البن حبان ، و2500رلم/ 1/612الكنى واألسماء لمسلم ٌنظر: 

، 2/231، وحلٌة األولٌاء 2/39، ورجال صحٌح مسلم البن منجوٌه 14301رلم

، وإكمال تهذٌب 4079/ رلم2/64، والكاشؾ 4266/ رلم21/410وتهذٌب الكمال 
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، والتمرٌب 773/ رلم7/463، وتهذٌب التهذٌب 4007/ رلم10/30الكمال لمؽلطاي 

 .4929/ رلم1/414

ٌَّة بن اْلفَْضل ْبنَ  ُمَحَمد   -٘  . َعطه

ٌْسَ  لال ٌحٌى: ء لَ ًْ ، ولال البخاري: رماه ابن أبً شٌبة، ولال فً الضعفاء بهَش

 ذان فمال عنه حنبل ابن سؤلت كذابا كانالصؽٌر: سكتوا عنه، ولال الجوزجانً: 

ٌث ، ولال النسابً: بخاري مترونبالطامات ٌجٌبن عجب  بن سحاق، ولال إالَحده

 عن تسؤلونى: فمال الخراسانً الفضل بن دمحم حدٌث من حدٌث عن وسبل سلٌمان

ابن أبً  لالو .بشا لٌس  عطٌة بن الفضل بن دمحم ابن حنبل:  لال ، والكذابٌن حدٌث

 لالو .حدٌثه ترن الحدٌث ذاهب: فمال عطٌة بن الفضل بن دمحم عن بىأ سؤلت حاتم:

 .ضعٌؾ: فمال الفضل؟ بن دمحم لصة ما :له ولٌل زرعة أبا سمعت ابن أبً حاتم:

ن َكانَ ولال ابن حبان:  مَّ ي مه تَاَبة ٌحل الَ  اأْلَثْبَات َعن الموضوعات ٌَْروه ٌثه كه  إهالَّ  َحده

ْعتهبَار َسبهٌل َعلَى ٌد شٌبَة أبً بن بكر أَب و َكانَ  االه ٌْهه  اْلحمل َشده ولال ابن عدي:  .َعلَ

ة   ٌثههه  َوَعامَّ  حدٌث حدٌثه بشًء لٌسولال ابن شاهٌن: . علٌه الثمات ٌتابعه ال ما َحده

 .الكذب أهل

  .كذاب باتفاق خبلصة حاله:

/ 1/203، والتارٌخ الكبٌر 4755/ رلم4/355ٌنظر: تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري 

/ 1/342، وأحوال الرجال 353/ رلم124، والضعفاء الصؽٌر صـ655رلم

والضعفاء الكبٌر ، 542/ رلم1/93،  والضعفاء والمتروكون للنسابً 372رلم

/ 2/273، والمجروحٌن 262/ رلم3/56والجرح والتعدٌل ، 1679/ رلم4/120

، وتارٌخ أسماء الضعفاء والكذابٌن 1650/ رلم7/354، والكامل البن عدي 971رلم

  .3056/ رلم4/7، ومٌزان االعتدال 164البن شاهٌن صـ

ٌْمان -ٙ ً   طرخان بن ُسلَ ٌْمه التَّ
(1)
ي   المعتمر أَب و ،   .)ع( الَبْصره

وثمه ابن سعد، وأحمد، وابن معٌن، والعجلً، والنسابً، وابن حجر، وذكره ابن 

نْ  َكانَ حبان فً الثمات ولال:  مْ  اْلبَْصَرةه  أَْهله  ع بَّاده  مه ٌهه ْفظ ا َوإهتْمَان ا ثهمَة   َوَصالهحه . َوس نَّة   َوحه

ٌنَ  ثبَلث   َسنَةَ  َماتَ  ابَة   َوأَْرَبعه   . وتسعٌن سبع ابن وهو َومه

 : ثمة.خبلصة حاله

، والثمات للعجلً 1323/ رلم4/20والتارٌخ الكبٌر  ،7/252 سعد ابن طبماتٌنظر: 

، ومشاهٌر علماء 3011/ رلم4/300، والثمات البن حبان 613/ رلم1/203

/ 4/201، وتهذٌب التهذٌب 2531/ رلم12/5، وتهذٌب الكمال 1/151األمصار 

 .2575/ رلم1/252والتمرٌب ، 341رلم

                                                           

  .فٌهم نزل وإنما تٌم بنً من ٌكن ولملال المزي:  ((1

 .12/5وتهذٌب الكمال ، 4/20ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 
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 . )ع( البصري عمرة أبً بن بكر أبو موالهم األنصاري سٌرٌن بن دمحم -7

َشامٌ  لَالَ  د   أَْدَرنَ : هه َحمَّ ٌنَ  اْبن   َكانَ : أَْشعَث   لَالَ . صحابٌ ا ثبلثٌن سٌرٌن ْبن   م  ٌره  إذا سه

ٌْسَ  َكؤَنَّه   ٌَك ونَ  َحتَّى لَْون ه   تَؽٌََّرَ  َواْلَحَرامه  اْلَحبلله  َعنه  س بهلَ  ي لَ قٌ  َولَالَ  َكاَن، بهالَّذه َور ه  م 

 ًُّ ْجله ٌْت   َما: اْلعه هه  فًه أَْفمَهَ  أََحد ا َرأَ هه  فهً أَْوَرعَ  َوال َوَرعه نْ  فهْمهه ده  مه َحمَّ ٌَن، ْبنه  م  ٌره  ووثمه سه

ثمة حجة كبٌر ولال ابن حجر فً "الكاشؾ": . حجر وابن سعد وابن معٌن وابن أحمد

 .ومابة عشر سنة مات .العلم ورع بعٌد الصٌت

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

 ،251/ رلم1/90 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،7/193 الكبرى الطبمات: ٌنظر

 اإلسبلم وتارٌخ، 74/ رلم1/62، وتذكرة الحفاظ 4393/ رلم2/173والكاشؾ 

/ 1/433 والتمرٌب ،333/ رلم9/214 التهذٌب وتهذٌب ،255/ رلم3/151 ًللذهب

  .5947رلم

ٌَْرةَ  وأَبِ  -3  .1حدٌث رلم  سبمت ترجمته صحابً جلٌل: ُهَر

  الحكم على إسناد اإلمام أبً نعٌم:

 فٌه دمحم بن الفضل بن عطٌة كذاب.

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 كل من: عموضوع وحكم علٌه بالوض

 .1/245فً المجروحٌن  ابن حبان

 .1/235فً الموضوعات  ابن الجوزيو

، 100صـ، وفً المنار المنٌؾ 34فً روضة المحبٌن صـ ٌم الجوزٌةوابن ل

  .1/192فً الآللا المصنوعة  ٌوطًوالس

  .95رفوعة فً األحادٌث الموضوعة صـفً األسرار الم وعلً الماري

 1/135فً الفوابد المجموعة  والشوكانً
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 ..."ل  جُ رَ  أَ شَ جَ حدٌث "تَ  -7ٔ

عبد العزٌز بن عبد هللا المرشً أبو ٌحٌى الحافظ ابن حجر فً ترجمة "لال 

  ":الرازي النرممً

ٌحٌى البكاء عن ابن عمر ثبلثة  :روى عن .منكر الحدٌث :لال أبو حاتم)

عن  اا واحد  حدٌث   هماج وابن   ،الترمذيُّ  :روى له ،منكرةأو أربعة  ،أحادٌث

(الحدٌث ..."تجشأ رجل :ابن عمر لال
(1)
.  

______________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

أبواب صفة المٌامة والرلابك والورع عن رسول فً السنن: كتاب  أخرجه الترمذي

حدثنا دمحم بن حمٌد الرازي لال: حدثنا عبد العزٌز لال:  2473رلم /4/649 هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لال: تجشؤ رجلبن عبد هللا المرشً لال: حدثنا ٌحٌى البكاء، عن ابن عمر، ا
(2)
عند  

الدنٌا أطولهم جوعا ٌوم  كؾ عنا جشاءن فإن أكثرهم شبعا فً"النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: 

 "المٌامة

 .وفً الباب عن أبً جحٌفة، هذا حدٌث حسن ؼرٌب من هذا الوجه ولال:

من  5259رلم /7/445فً شعب اإلٌمان: الفصل الثانً فً ذم كثرة األكل  والبٌهمً

 طرٌك مجمد بن جمٌد به بنحوه.

االلتصاد فً األكل، وكراهة فً السنن: كتاب األطعمة، باب  وأخرجه ابن ماجه

حدثنا عمرو بن رافع لال: حدثنا عبد العزٌز بن لال:  3350رلم /2/1111 الشبع

 به بنحوه. عبد هللا أبو ٌحٌى،

، 351رلم /1/103 اْلَمْطعَمه بَاب  اْلمَْصده فًه فً إصبلح المال:  وأخرجه ابن أبً الدنٌا

، ومن طرٌك الطبرانً: المزي فً 4106رلم /4/249فً األوسط:  والطبرانً

  13/163تهذٌب الكمال 

به  عبد العزٌز بن عبد هللاالدنٌا، والطبرانً( من طرٌك أبً ٌحٌى  أبًكبلهما )ابن 

 بنحوه.

                                                           

 .666/ رلم6/346تهذٌب التهذٌب  (1)

 تَجش ؤ: التجشُّإ: تنف س المعدة عند االمتبلء. (2)

 .7/153، وتحفة األحوذي 2/1104 ودواء كبلم العرب من الكلومٌنظر: شمس العلوم 

 ، وسٌؤتً حدٌثه فً تخرٌج شواهد هذا الحدٌث.هو وهب أبو جحٌفة السوابًالرجل: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

د، تفرد به: عبد ناال ٌروى هذا الحدٌث عن ابن عمر إال بهذا اإلس ولال الطبرانً:

 .العزٌز النرممً

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

)د  أبو عبد هللا الرازي بن حٌان التمٌمً هو دمحم بن حمٌد: دمحم بن حمٌد الرازي -ٔ

ٌر بن عبد الحمٌد، وأبً ٌحٌى إبراهٌم بن المختار، وجر روى عن: .ت ق(

 ، وؼٌرهم.العزٌز بن عبد هللا النرممًعبد

  وؼٌرهم. أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، روى عنه:

لال إبراهٌم بن مالن المطان: سمعت دمحم بن حمٌد ٌمول: دخلت بؽداد فاستمبلنً أحمد 

بن حنبل وٌحٌى فسؤلونً أحادٌث ٌعموب الممً فوزعوا األوراق فٌما بٌنهم فكتبوه، ا

بلس الرازي، لال: ولال أبو بكر بن الممرئ: حدثنا علً بن دمحم بن الط علٌهم. ولرأته

حدثنا مهران، لال: سمعت أبا زرعة ٌمول: من فاته ابن حمٌد ٌحتاج أن ٌنزل فً 

 عشرة آالؾ حدٌث، ومن فاته هشام بن عمار ٌحتاج أن ٌنزل فً عشرة آالؾ حدٌث.

ولال عبد هللا  بن أحمد بن حنبل: سمعت أبً ٌمول: ال ٌزال بالري علم مادام دمحم بن 

هللا: حٌث لدم علٌنا دمحم بن حمٌد كان أبً بالعكسر. فلما خرج لدم  حمٌد حٌا. لال عبد

أبً وجعل أصحابه ٌسؤلونه عن ابن حمٌد، فمال لً: ما لهإالء ٌسؤلونً عن ابن 

حمٌد. للت: لدم هاهنا فحدثهم بؤحادٌث ال ٌعرفونها. لال لً: كتبت عنه؟ للت: نعم 

مال: أما حدٌثه عن ابن كتبت عنه جزءا. لال: اعر  علً، فعرضتها علٌه، ف

ولال أبو لرٌ   المبارن وجرٌر فهو صحٌح، وأما حدٌثه عن أهل الري فهو أعلم.

دمحم بن جمعة بن خلؾ الحافظ: للت لدمحم بن ٌحٌى الذهلً: ما تمول فً دمحم بن حمٌد؟ 

لال: أال ترانً هو ذا أحدث عنه. لال: وكنت فً مجلس أبً بكر الصاؼانً دمحم بن 

فملت: تحدث عن ابن حمٌد؟ فمال: ومالً ال أحدث  ل: حدثنا دمحم بن حمٌد.إسحاق، فما

ولال أبو بكر بن أبً خٌثمة:  عنه ولد حدث عنه أحمد بن حنبل وٌحٌى بن معٌن.

 لٌس به بؤس، رازي كٌس. سبل ٌحٌى بن معٌن عن دمحم بن حمٌد الرازي فمال: ثمة.

ى ابن معٌن ٌمول: ابن حمٌد ولال علً بن الحسٌن بن الجنٌد الرازي: سمعت ٌحٌ

ثمة، وهذه األحادٌث التً ٌحدث بها لٌس هو من لبله، إنما هو من لبل الشٌوخ الذٌن 

ولال أبو العباس بن سعٌد: سمعت جعفر بن أبً عثمان الطٌالسً ٌمول:  ٌحدث عنهم.

ولال أبو حاتم  ابن حمٌد ثمة، كتب عنه ٌحٌى وروى عنه من ٌمول فٌه هو أكبر منهم.

ازي سؤلنً ٌحٌى بن معٌن عن ابن حمٌد من لبل أن ٌظهر منه ما ظهر، فمال: أي الر

شًء تنممون علٌه؟ فملت: ٌكون فً كتابه شًء منمول: لٌس هذا هكذا إنما هو كذا 

وكذا، فٌؤخذ الملم فٌؽٌره على ما نمول. فمال: ببس هذه الخصلة، لدم علٌنا بؽداد، 

األوراق بٌننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم فؤخذنا منه كتاب ٌعموب الممً ففرلنا 

ولال ٌحٌى بن أحمد بن زٌاد: ذكر دمحم بن حمٌد عند ٌحٌى بن معٌن  خٌرا. نر إال

ولال ٌعموب بن شٌبة السدوسً : دمحم بن حمٌد الرازي كثٌر  فمال: لٌس به بؤس.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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راهٌم بن ٌعموب ولال إب ولال النسابً: لٌس بثمة. نظر. هفٌو: ولال البخاري المناكٌر.

ولال أبو عٌسى الترمذي: كان دمحم بن إسماعٌل  الجوزجانً: ردئ المذهب ؼٌر ثمة.

)البخاري( حسن الرأي فً دمحم بن حمٌد الرازي ثم ضعفه بعد، وذكره العمٌلً، وابن 

 حبان، وابن عدي فً جملة الضعفاء. ولال ابن حبان: كان ممن ٌنفرد عن الثمات

وال سٌما إذا حدث عن شٌوخ بلده. ولال: سمعت إبراهٌم بن عبد شٌاء المملوبات باأل

الواحد البؽدادي ٌمول: لال صالح بن أحمد بن حنبل كنت ٌوما عند أبً إذ دق الباب 

ثم  -ثم ذكر لصة ثم لال  -فخرجت فإذا أبو زرعة ودمحم بن مسلم ابن وارة ٌستؤذنان 

ت دمحم بن حمٌد؟ لال: نعم. لال: كٌؾ تحدثوا ساعة فمال ابن وارة: ٌا أبا عبد هللا رأٌ

رأٌت حدٌثه؟ لال: إذا حدث عن العرالٌٌن ٌؤتً بؤشٌاء مستمٌمة، وإذا حدث عن أهل 

بلده مثل إبراهٌم بن المختار وؼٌره أتى بؤشٌاء ال تعرؾ، ال تدري ما هً. لال: فمال 

كر ابن أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه ٌكذب. لال: فرأٌت أبً بعد ذلن إذا ذ

ولال ابن عدي: وتكثر أحادٌث ابن حمٌد التً أنكرت علٌه أن ذكرناه . حمٌد نف  ٌده

على أن أحمد بن حنبل لد أثنى علٌه خٌرا لصبلبته فً السنة. ولال الذهبً: لٌس 

ضعٌؾ حافظ ولال ابن حجر فً "التمرٌب":  كذبه ؼٌر واحد.ولال ابن المٌم: . بثمة

 ومابتٌن. مات سنة ثمان وأربعٌن ه.وكان ابن معٌن حسن الرأي فٌ

ومن أثنى علٌه إنما أثنى علٌه لصبلبته   ضعٌؾ، ضعفه األكثرون، حاله:   خبلصة

 فً السنة.

، 332/ رلم350، وأحوال الرجال صـ2971/ رلم2/336ٌنظر: التارٌخ األوسط 

، 1275/ رلم7/232، والجرح والتعدٌل 1612/ رلم4/61والضعفاء الكبٌر 

، وتهذٌب الكمال 1759/ رلم7/529، والكامل 1009/ رلم2/303والمجروحٌن 

، 1764/ رلم216صـ لمجرد فً أسماء رجال سنن ابن ماجه، وا5167/ رلم25/97

 .5334/ رلم1/475، والتمرٌب 2/230وزاد المعاد 

بفتح النون وسكون الراء  أبو ٌحٌى النرممى .عبد العزٌز بن عبد هللا المرشً -ٕ

 .)ت ق( نسبة إلى نرمك، وهً لرٌة من لرى الري لاؾوفتح المٌم بعدها 

  .ٌحٌى البكاء :روى عن

 ،وعمرو بن رافع المزوٌنً ،الحسن بن عمر بن شمٌك بن ٌزٌد الرازيروى عنه: و

  ، وؼٌرهم. ودمحم بن حمٌد الرازي

منكر الحدٌث روى عن ٌحٌى البكاء عن ابن عمر ثبلثة أحادٌث أو  :لال أبو حاتم

 ولال ابن حجر فً "التمرٌب": منكر الحدٌث. .أربعة منكرة

 ضعٌؾ.خبلصة حاله: 

وتهذٌب الكمال ، 13/73واألنساب ، 1303/ رلم5/336ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، 666/ رلم6/346، وتهذٌب التهذٌب 3393/ رلم1/656، 3453/ رلم13/163

 .4107/ رلم1/357والتمرٌب 
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وٌمال: ابن سلٌمان، وٌمال:  ابن سلٌم،ٌحٌى بن مسلم، وٌمال:  هو: ٌحٌى البكاء -ٖ

ابن أبً خلٌد، األزدي، أبو سلٌم، وٌمال: أبو السلم، وٌمال: أبو مسلم، وٌمال: أبو 

 .)ت ق( الحكم البصري المعروؾ بالبكاء، مولى الماسم بن الفضل الحدانً األزدي

 مر،إبراهٌم النخعً، وعبد هللا بن عمر ابن الخطاب، ونافع مولى ابن ع روى عن:

 .وؼٌرهم

حماد بن زٌد، وحماد بن سلمة، وأبو ٌحٌى عبد العزٌز بن عبد هللا  روى عنه:

 ، وؼٌرهم. النرممً

ولال أبو عبٌد اآلجري: للت ألبً  لال الموارٌري: لم ٌكن ٌحٌى بن سعٌد ٌرضاه.

 داود: لال لً حنبل: سمعت عمً ٌمول: ٌحٌى البكاء لٌس بثمة؟ فمال: هو ؼٌر ثمة.

ولال أبو زرعة: لٌس  بكر بن أبً خٌثمة، عن ٌحٌى بن معٌن: لٌس بذان.ولال أبو 

ولال عبد الرحمن بن أبً حاتم: سؤلت أبً، للت: ٌحٌى البكاء أحب إلٌن أو  بموي.

أبو جناب؟ لال: ال هذا وال هذا. للت: إذا لم ٌكن فً الباب ؼٌرهما أٌهما أكتب؟ لال: 

ولال  ولال النسابً: لٌس بثمة. ل: هو شٌخ.ال تكتب منه شٌبا. للت: ما لولن فٌه؟ لا

 ولال أبو أحمد بن عدي: لٌس بذان المعروؾ. فً موضع آخر: مترون الحدٌث.

المجروحٌن" ولال: كان وذكره ابن حبان فً " .ولال دمحم بن سعد: كان ثمة إن شاء هللا

ممن ٌنفرد بالمناكٌر عن المشاهٌر، وٌروي المعضبلت عن الثمات، ال ٌجوز 

 .بةاتوفً سنة ثبلثٌن وم وضعفه الحافظان: الذهبً، وابن حجر.. حتجاج به،اال

 ضعٌؾ باتفاق خبلصة حاله:

، 636/ رلم109، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ7/245ٌنظر: الطبمات 

، والكاشؾ 1192/ رلم3/109، والمجروحٌن 775/ رلم9/136والجرح والتعدٌل 

، والتمرٌب 6247/ رلم2/376والكاشؾ ، 6920/ رلم31/536وتهذٌب الكمال 

 .7645/ رلم1/597

هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب، صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث : ابن عمر -ٗ

 (3رلم )

 الحكم على اإلسناد:

 ، وٌحٌى البكاء وكبلهما ضعٌؾ.عبد العزٌز بن عبد هللا المرشً ضعٌؾ؛ فٌه

ثمة  عمرو بن رافع عند ابن ماجه: وهوودمحم بن حمٌد، وهو ضعٌؾ لكنه توبع، تابعه 

 . ثبت

  .5023/ رلم1/421التمرٌب ٌنظر: 

 .هذا حدٌث منكر :5/139فً العلل  ولال أبو حاتم

 :منها وللحدٌث شواهد

  :رضً هللا عنه حدٌث سلمان الفارسً  -أ
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 االلتصاد فً األكل، وكراهة الشبعفً السنن: كتاب األطعمة، باب  أخرجه ابن ماجه

حدثنا داود بن سلٌمان العسكري لال: حدثنا دمحم بن لال:  3351رلم /2/111

الصباح، لال: حدثنا سعٌد بن دمحم الثمفً، عن موسى الجهنً، عن زٌد بن وهب، عن 

عطٌة بن عامر الجهنً، لال: سمعت سلمان، وأكره على طعام ٌؤكله، فمال: حسبً، 

أكثر الناس شبعا فً الدنٌا، أطولهم جوعا ٌوم إن "هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  إنً سمعت رسول

 "المٌامة

هذا إسناد فٌه ممال سعٌد بن دمحم " :4/30لال البوصٌري فً مصباح الزجاجة و

الوراق ضعفه ابن معٌن وأبو حاتم وابن سعد وأبو داود والنسابً وابن عدي 

 "والدارلطنً ووثمه ابن حبان والحاكم

دمحم بن  من طرٌك 3/360فً الضعفاء: ترجمة "عطٌة بن عامر"  العمٌلًأخرجه و

  به بلفظه. الصباح الدوالبً

 عطٌة عن سلمان فً إسناده نظر" لال العمٌلً:و

بزٌادة " ٌا  حدثنً الحسن بن الصباح،لال:  3رلم /1/26فً الجوع:  وابن أبً الدنٌا

 ".إنما الدنٌا سجن المإمن وجنة الكافرسلمان: 

لال: أخبرنا دمحم  2493رلم /6/461مسند سلمان رضً هللا عنه  فً المسند:والبزار 

ٌا سلمان: إنما الدنٌا سجن بزٌادة "بن إسماعٌل، وإبراهٌم بن سعٌد، واللفظ، لفظ دمحم، ا

 المإمن وجنة الكافر".

، والحاكم فً المستدرن: ذكر سلمان 6037رلم /6/236فً الكبٌر:  والطبرانً

 .هذا حدٌث ؼرٌب صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاهرضً هللا عنه، ولال: 

 كبلهما )الطبرانً، والحاكم( من طرٌك علً بن المدٌنً به بنحوه.

حدثنا دمحم بن ٌحٌى بن منده األصبهانً، ثنا  6133رلم /2/263والطبرانً فً الكبٌر 

 به بنحوه. سعٌد بن عنبسة الرازي،

راهٌم بن سعٌد، وابن المدٌنً، بن الصباح، ودمحم بن إسماعٌل، وإبكلهم )الحسن 

 وسعٌد بن عنبسة( عن سعٌد بن دمحم الثمفً.

  وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

  .، ضعفه األكثرونضعٌؾ: بن دمحم الوراق الثمفً أبو الحسن الكوفً سعٌد -

 :ولال معاوٌة بن صالح عن ٌحٌى بن معٌن ،لم ٌكن بذان :لال المروزي عن أحمد

لٌس حدٌثه  :ولال الدوري عنه .لٌس بثمة :ولال المفضل الؽبلبً عنه .ضعٌؾ

 :ولال أبو حاتم .ؼٌر ثمة :ولال الجوزجانً .كان ضعٌفا :ولال دمحم بن سعد .بشًء

وذكره ٌعموب بن  .لٌس بثمة .ولال النسابً .ضعٌؾ :ولال أبو داود .لٌس بالموي

ولال ابن  .مترون :ولال الدارلطنً .ان فً باب من ٌرؼب عن الرواٌة عنهمسفٌ

روى عن  :ولال ،وذكره ابن حبان فً الثمات .وٌتبٌن على رواٌاته الضعؾ :عدي



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ولال الحاكم هو ثمة وضعفه  .حدث بؤحادٌث ال ٌتابع علٌها :ولال الساجً .األعم 

 أبو خٌثمة.

لتعدٌل ، والجرح وا591/ رلم2/117، 365/ رلم337ٌنظر: أحوال الرجال صـ

، وتهذٌب التهذٌب 2032/ رلم5/344، وإكمال تهذٌب الكمال 260/ رلم4/53

  .135/ رلم4/77

 رضً هللا عنهما: حدٌث ابن عباس -ب

أبو نعٌم فً "الحلٌة"  :وعنه ،11693رلم /11/267 :فً "الكبٌر" أخرجه الطبرانً 

الممرئ المصري، ثنا ٌحٌى بن سلٌمان حدثنا جبرون بن عٌسى لال:  346 -3/345

الحفري المرشً، ثنا فضٌل بن عٌا ، عن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، 

 "إن أهل الشبع فً الدنٌا هم أهل الجوع فً اآلخرة ؼدا"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  لال: لال

وعكرمة، لم ٌروه عن  ،ومنصور ،لال أبو نعٌم: هذا حدٌث ؼرٌب من حدٌث فضٌلو

 فضٌل إال ٌحٌى بن سلٌمان وفٌه ممال"

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

إلى موضع بالمٌروان ٌمال له  ةنسبالحفري بحاء مهملة مضمومة  ٌحٌى بن سلٌمان -

 لال أبو نعٌم الحافظ: فٌه ممال. :الحفرة

بصٌر المنتبه ، وت9534/ رلم4/333، والمٌزان 346-3/345الحلٌة ٌنظر: 

1/340. 

  رضً هللا عنهما: بن عمروعبد هللا حدٌث  -جـ

حدثنا أبو ٌزٌد المراطٌسً، لال: لال:  63رلم /13/32فً "الكبٌر"  أخرجه الطبرانً

ثنا نعٌم بن حماد، لال: حدثنً ابن المبارن، عن ٌحٌى بن أٌوب، عن دمحم بن دمحم، عن 

ً، عن عبد هللا بن عمرو، عبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم، عن أبً عبد الرحمن الحبل

عا ألصر من جشابن، فإن أطول الناس جو"لال: تجشؤ رجل عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: 

 "ٌوم المٌامة أشبعهم فً الدنٌا

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 .2وهو ضعٌؾ، سبمت ترجمته حدٌث رلمعبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم اإلفرٌمً:  -

 بمجموع طرله وشواهده:الحكم على الحدٌث 

 .حسن لؽٌره، حسنه الترمذي
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 "ٌَُؤمُّ اْلمَْوَم أَْلَرُؤُهْم ِلِكتَاِب ّللَاِ..."حدٌث  -8ٔ

 بن هللا عبد بن معاوٌة بن العزٌز عبد"لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة 

 ":أمٌة

 العراق أهل   :عنه وروى ،امالش   سكن :ولال ،الثمات فً حبان ابن   وذكره)

 عن ثابت بن عزرة عن عاصم أبً عن رواه احدٌث   له واستنكر ،الشام وأهل  

 لكتاب ألرإهم الموم ٌإم" مرفوعا األنصاري زٌد أبً عن أحمر بن علباء

 .الحدٌث" ..هللا

 ٌشبه حدٌثه من هذا عدا وما ،علٌه أدخل ولعله ،له أصل ال منكر هذا ولال

(ثباتاأل حدٌث
(1)
 

______________ 

 :والدراسة التخرٌج ۩

 أَب ولال: حدثنا  3/397: ترجمة "عبد العزٌز بن معاوٌة" فً الثمات ابن حبانأخرجه 

ه   وَصاج ٌْر  ٌزه  َعْبد   ثَنَا لَال وا َوَؼ ٌَةَ  ْبن   اْلعَزه عَاوه م   أَب و ثَنَا م   َعنْ  ثَابهت   ْبن   َعْزَرة   ثَنَا َعاصه

ْلبَاءَ  ٌْد   أَبهً َعنْ  أَْحَمرَ  ْبنه  عه ه  َز ي  ه  َرس ول   لَالَ  :لَالَ  األَْنَصاره  أَْلَرُؤُهمْ  اْلمَْومَ  ٌَُؤمُّ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌثَ  ..."ّللَاِ  ِلِكتَابِ    اْلَحده

ٌثٌ  َهَذا": لَالَ و ْنَكرٌ  َحده لَ  َولَعَلَّه   لَه   أَْصلَ  الَ  م  ٌْهه  أ ْدخه ٌثه  َهَذا ؼٌر فَؤَما بههه  فََحدَّثَ  َعلَ  اْلَحده

نْ  ٌثههه  مه ٌث فٌَ ْشبهه   َحده  ".اأْلَثْبَات َحده

ه مْ : لَالَ  َمنْ  بَاب  ، الصبلة فً "السنن الكبرى": كتاب وأخرجه البٌهمً مُّ مْ  ٌَإ   أَْحَسن ه 

ا ً، اْلَحَسنه  ْبن   َبْكره  أَب و أَْخبََرنَالال:  5299رلم /3/172 اْلَخبَر   َصحَّ  إهنْ  َوْجه   اْلمَاضه

ً    أَب و أنبؤ ه  ْبن   اْلَحَسن   َعله  ً ٌدَ  ْبنه  َعله د   أنبؤ َسؤَْلت ه   َوأَنَا اْلَحافهظ ، ٌَزه َحمَّ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   م 

ٌْبَةَ  ، ل تَ ًُّ نْ  َوَكانَ  اْلعَْسمَبَلنه ، أََماثهله  مه ٌزه  َعْبد   ثنا الشَّامه ٌَةَ  ْبن   اْلعَزه عَاوه ٌزه  َعْبده  ْبنه  م   أَب و اْلعَزه

ً، َخالهد   ٌَُؤَمُهمْ  ثبََلثَة   َكانُوا إَِذا"به بلفظ:  اْلمَاضه  فَِإنْ  َوَجَل، َعزَ  هللاِ  ِلِكتَابِ  أَْلَرُؤُهمْ  فَْل

نِّ  فًِ َكانُوا فَِإنْ  ِسنًّا، فَأَْكبَُرُهمْ  َسَواء   اْلِمَراَءةِ  فًِ َكانُوا ا فَأَْحَسنُُهمْ  َسَواء   الّسِ  "َوْجه 

  دراسة إسناد اإلمام ابن حبان:

ٌْره  ْبن   أَْحَمد   هو: َصاوْ جَ  أَبُو -ٔ ًُّ  َجْوَصا ْبنه  ع َم َمْشمه  . اْلَحافهظ   الد ه

                                                           

 .636/ رلم6/359تهذٌب التهذٌب  (1)
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ٌَسى روى عن: ود   ْبنه  عه  .، وؼٌرهمعبٌد بن وكثٌر ، وعبد العزٌز بن معاوٌة،َمثْر 

دابن حبان، وابن عدي، و روى عنه: َحمَّ د ْبن م  َحمَّ  إسماعٌل بن ٌعموب بن م 

  .بالحجاجً المعروؾ

ْحَمنه  َعْبده  أَب و لَالَ  ً   الرَّ ً   َسؤَلت: السُّلَمه د: فَمَالَ  َجْوَصا، اْبنه  َعنه  الدَّاَرل ْطنه ٌْث، تََفرَّ  بهؤََحاده

ي   ٌَك نْ  َولَمْ  لال الخلٌلً:  وأجلتهم المسلمٌن ثمات من وكانولال الطبرانً:  .بهالمَوه

ٌث ا َرَوى ولهؾَ  َحده هه  خ  َواٌَتههه  فًه َوَخطَّب وه   فٌه نْ  َوه وَ  َذلهنَ  ره مَّ ثْله  ٌَْسم ط   الَ  مه هه  بهمه لَّةه  َهذه  اْلعه

 َ هه  أَْخَطؤ هه  َؼلَط لَه   َحافهظ إهَمام َجْوَصا َواْبن  ولال الذهبً:  .َحفهَظه   أَوْ  فٌه ٌْره ْسنَاد فًه َكَؽ  اإله

فه َوَما اْلَمتْن، فهً الَ  َماَدى فًهمات  .متعَن هت إهالَّ  َذلهنَ  بهمثله  ٌ ضع ه ٌْنَ  سنَةَ  األ ولَى، ج  ْشره  عه

 .مابَة َوثبَلَث

 .ثمة له أوهام ٌسٌرة ال تمدح فً توثٌمه خبلصة حاله:

/ 103صـ سإاالت السلمً للدارلطنًو ،1/35 الطبرانً الصؽٌرمعجم : ٌنظر

/ترجمة الحجاجً، وتارٌخ 4/363، وتارٌخ بؽداد 2/463اإلرشاد للخلٌلً و ،35رلم

 .3/ رلم21-15/15، وسٌر أعبلم النببلء 65/ رلم5/109دمشك 

 المرشً أمٌة بن هللا عبد بن معاوٌة بن العزٌز عبدهو : ُمعَاِوٌَةَ  ْبنُ  اْلعَِزٌزِ  َعْبدُ  -ٕ

 . )مد( خالد أبو البصري العتابً األموي

 ، وؼٌرهم. عاصم وأبً ،عون بن وجعفر ،السمان سعد بن أزهر :عن روى

حمد بن عمٌر، وأ السراج العباس وأبو ،لبله ومات المراسٌل فً داود أبو روى عنه:

  وؼٌرهم.

 فً حبان ابن وذكره ،علٌه ٌتابع ال مما عاصم أبً عن حدث :أحمد أبو الحاكم لال

 رواه حدٌثا له واستنكر الشام وأهل العراق أهل عنه وروى الشام سكن :ولال ،الثمات

 األنصاري زٌد أبً عن أحمر بن علباء عن ثابت بن عزرة عن عاصم أبً عن

 ولعله ،له أصل ال منكر هذا :ولال ،الحدٌث هللا لكتاب ألرإهم الموم ٌإم مرفوعا

 .به بؤس ال :الدارلطنً ولال ،ثباتاأل حدٌث ٌشبه حدٌثه من هذا عدا وما ،علٌه أدخل

ولال  ، ولال الذهبً فً "المؽنً": صدوق.الصدق عن بمدفوع لٌس :الخطٌب ولال

ولال ابن حجر: صدوق له أؼبلط.  .عنه الناس حمل هللا شاء إن صدوقفً المٌزان: 

نَ  أَربع سنة مات :المنادي ابن ولال ٌْنه  َوثََمانٌه ابَتَ  .َومه

 .علٌه حدٌث عن أبً عاصم نكر، أصدوق كما لال الذهبً :خبلصة حاله

/ 2/400والمؽنً فً الضعفاء ، 14070/ رلم3/397الثمات البن حبان : ٌنظر

/ 359-6/353وتهذٌب التهذٌب ، 5133/ رلم2/636ومٌزان االعتدال ، 3757رلم

البن  الستة الكتب فً ٌمع لم ممن الثماتو، 4125/ رلم1/359والتمرٌب  ،636رلم

 .6/339لطلوبؽا 

  .)ع( البصري النبٌل الشٌبانً عاصم أبوهو الضحان بن مخلد  أبو عاصم: -ٖ
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ٌْج، بن الملن عبد :عن روى َر ٌد، بن الوارث وعبد ج   العزٌز عبد بن وعتاب َسعه

 . وؼٌرهم الحمانً،

. الباهلً خلؾ ْبن وٌحٌى البؽدادي، التمار دٌنار بن وإبراهٌم البخاري، :عنهروى و

 ولال الثمات، فً حبان ابن وذكره لانع، وابن سعد، وابن والعجلً، معٌن، ابن وثمه

 لط، دلست وما به حدثونً حدثتن شًء كل: عاصم أبو لً لال الزجاج عٌسى بن دمحم

 لدر ٌحفظ كان: داود أبً عن اآلجري ولال لط كتاب ٌده فً ٌر لم: خرا  ابن ولال

 إلً أحب وهو صدوق،: حاتم أبو َولَال مزاح، فٌه وكان حدٌثه جٌد من حدٌث ألؾ

 .بعدها أو ومابتٌن عشرة اثنتً سنة مات.  عبادة بن روح من

 .                                                     باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 والثمات ،3033/ رلم4/336 الكبٌر والتارٌخ ،7/295 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح، 767/ رلم2/222والضعفاء الكبٌر  ،710/ رلم1/231 للعجلً

/ 7/25 والكاشؾ ،3691/ رلم6/433 حبان ابن وثمات، 2042/ رلم4/463

 . 2977/ رلم1/230 والتمرٌب ،793/ رلم4/450  التهذٌب وتهذٌب ،2436رلم

) خ م لد ت  البصري األنصاري زٌد أبً بن ثابت بن عزرةهو  :ثَابِت   ْبنُ  َعْزَرةُ  -ٗ

 . ، وؼٌرهمأحمر بن وعلباء ،ثابت بن علً وأخٌه ،بشٌر عمه :عن روى .س ق(

 ، وؼٌرهم. إبراهٌم بن ومسلم ،نعٌم وأبو، عاصم أبو روى عنه:

 به لٌس :حاتم أبو ولال وابن حجر. ،والنسابً ،داود وأبووالعجلً،  ،معٌن بنوثمه ا

 به. بؤس ال :الفسوي ولال .متمن ثمة :لالو الثمات فً حبان بنا وذكره ،بؤس

  .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

/ 1/331وثمات العجلً ، 502/ رلم1/146تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً : ٌنظر

، وثمات 114/ رلم7/22والجرح والتعدٌل ، 2/665والمعرفة والتارٌخ ، 1123رلم

، والتمرٌب 331/ رلم7/192، وتهذٌب التهذٌب 10166/ رلم7/299ابن حبان 

 4575/ رلم1/390

 أحمر ابن ومد موحدة بعدها البلم وسكون أوله بكسر علباءهو  :أَْحَمرَ  ْبنِ  ِعْلَباءَ  -٘

 . )م ت س ق( بصري المعجمة وسكون التحتانٌة بفتح الٌشكري

  ، وؼٌرهم.عباس بن مولى وعكرمة ،أخطب بن وعمرو زٌد أبً :عن وىر

  وعزرة بن ثابت، وؼٌرهم. الفرات أبً بن وداود ،الرحبً علً أبو :عنهروى و

ذكره ابن حبان  خٌرا، الإ علمأ ما به بؤس ال وثمه ابن معٌن، وأبو زرعة، ولال أحمد:

 .المراء من صدوق لال ابن حجر:وولال الذهبً فً الكاشؾ: وثموه، فً الثمات. 

 ثمة وثمه ابن معٌن، وأبو زرعة. خبلصة حاله:

الثمات ، و151/ رلم7/23الجرح والتعدٌل ، و353/ رلم7/73التارٌخ الكبٌر  ٌنظر:

، وتهذٌب التهذٌب 3363/ رلم2/33والكاشؾ ، 4340/ رلم5/230البن حبان 

 .4674/ رلم1/397والتمرٌب ، 477/ رلم7/273-274
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْد   وأَبِ  -ٙ  الخزرجً، األنصاريهو عمرو بن أخطب  :رضً هللا عنه األَْنَصاِرّيِ  َز

  .(4) م  ألمه ثابت بن عزرة جد   وهو بكنٌته، مشهور زٌد، أبو

 :عنهروى و .ملسو هيلع هللا ىلص النبً :عن روى .ؼزوة عشرة ثبلث ملسو هيلع هللا ىلص النبً مع زاؼ له صحبة

ٌثمسلم  لَه   اْنفَردو ، وؼٌرهم.أحمر بن وعلباء لبلبة وأبو بشٌر ابنه  . بهَحده

/ 7/133اإلصابة و ،3354/ رلم6/124أسد الؽابة ، و7/23الطبمات ٌنظر: 

 .1/237والخبلصة للخزرجً  ،4/ رلم3/4وتهذٌب التهذٌب  ،9952رلم

 الحكم على إسناد ابن حبان:

منكر فٌه عبد العزٌز بن معاوٌة صدوق، واستنكر له هذا الحدٌث الذي رواه عن أبً 

 عاصم. 

ٌإمهم أحسنهم "، فإنه لال: من لال كما سبك فً التخرٌج وأشار البٌهمً إلى تضعٌفه

 .إن صح الخبر "وجها

 :مولوفا وله شاهد من حدٌث عابشةللت: 

 اْلم ْرآنه  أَْهله  إهْعَظامه  بَاب   :"المرآن فضابل" فً الماسم بن سبلم  عبٌد أخرجه أبو

مْ  هه ٌمه مْ  َوتَْمده هه ٌٌْم، َحدَّثَنَالال:  1/92 َوإهْكَرامه ، َعْبده  أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  ه َش ه  َعْبده  َعنْ  اْلَجلهٌله  ّللاَّ

وَخ، ْبنه  ْضَوان   َعابهَشةَ، َعنْ  فَرُّ ه  ره  تَعَالَى، ّللَاِ  ِلِكتَابِ  أَْلَرُؤُهمْ  اْلَمْومَ  ٌَُؤمُّ »: لَالَتْ  َعْنَها ّللاَّ

ا أَْحَسنُُهمْ  فَْلٌَُؤَمُهمْ  َسَواء   َذِلنَ  فًِ َكانُوا فَِإنْ  ِهْجَرة ، َوأَْلَدُمُهمْ   . «َوْجه 

ٌْد   أَبُو لَالَ  ْسنَ  إهالَّ  أََراَدتْ  أََراَها الَ  :ُعبَ  .َواْلَهْديه  السَّْمته  ح 

 ْبن ّللاَّ  َعْبد َعنْ  الجلٌل َعْبد أَب و لال: 9/53معلما فً التارٌخ الكبٌر  وذكره البخاري

 سواء اكانو نإف هجرة والدمهم هللا لكتاب لرأهمأ الموم ٌإم لَالَت َعابهَشة َعنْ  فروخ

 .الجلٌل َعْبد أَبًه َعنْ  بشٌر ْبن هشٌم َعنْ  والك ْبن جندل لَالَه   وجها أحسنهم فلٌإمهم

  أبً عبٌد:اإلمام دراسة إسناد 

ٌْم   -ٔ : السلمى دٌنار بن الماسم بن عظٌم بوزن -بشٌر بن -بالتصؽٌر - هشٌمهو  :ُهَش

 . الثالثة من مدلس ثمة

 .بالسماع صرح ولد: للت

 التهذٌب وتهذٌب ،7/131 للسمعانى واألنساب ،7/313 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،7312/ رلم1/574 والتمرٌب ،100/ رلم11/59-64

 .111/ رلم1/47

، ولال أبو حاتم: : ضعفه ابن معٌنمٌسَرة بن هللا عبد ه وَ  :اْلَجِلٌلِ  َعْبدِ  أَبُو -ٕ

 اْلَوهم كثٌر َكانَ  مجهول، وذكره ابن حبان فً الثمات، وذكره فً المجروحٌن ولال: 

َواٌَته للَّة على َخالفَة كثٌر ره َما للثمات اْلم  ي َوه وَ  اأْلَثْبَات َعن ٌروي فٌه  َعنه   ٌروي الَّذه

 . اْلَجلهٌل عبد أَب و َحدثنَا َوٌَم ول هشٌم

والضعفاء والمتروكون  ،1241/ رلم3/264تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري : ٌنظر

والجرح والتعدٌل ، 390/ رلم2/303والضعفاء الكبٌر  ،349/ رلم65للنسابً صـ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، والمجروحٌن البن 11997/ رلم7/665، والثمات البن حبان 1956/ رلم9/406

 .561/ رلم2/32حبان 

وخَ  ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  -ٖ . ، وابن حجر، ووثمه العجلً، والذهبًلال أبو حاتم: مجهول: فَرُّ

وثمه  حدث عنه جماعة. بل صدوق مشهورودافع عنه الذهبً فً المٌزان فمال: 

 بن أبً حمزة الزبٌدي. العجلً، وما ذكر أبو حاتم له إال راوٌا واحدا، وهو مبارن

، 633/ رلم5/137الجرح والتعدٌل ، و363/ رلم1/271الثمات للعجلً : ٌنظر

/ 1/317والتمرٌب ، 4505/ رلم2/471والمٌزان ، 2906/ رلم1/534والكاشؾ 

 .3529رلم

 .16حدٌث رلمأم المإمنٌن، سبمت ترجمتها  :َعْنَها ّللَاِ  ًِرض َعابَِشةَ  -ٗ

 اإلمام أبً عبٌد:الحكم على إسناد 

 ، وهو ضعٌؾضعٌؾ ؛ فٌه أبو عبد الجلٌل

 :وله شاهد من حدٌث عابشة مرفوعا

 أَب و أَْخبََرنَا لال: 2/31فً "األباطٌل والمناكٌر": باب فً اإللامة  أخرجه الجوزلانً

ه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنَا اْلَحافهظ ، َجْعفَر   ٌمه  َعْبد   ّللاَّ ٌمه  َعْبده  ْبن   اْلَكره ، اْلَكره ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  السَّال وسه

ً د   ْبن   أَْحَمد   اْلعَبَّاسه  أَب و اْلمَاضه َحمَّ ، م  يُّ ً َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلبَْصره ً    أَب و اْلمَاضه ًُّ  َعله اجه جَّ  الزَّ

، يُّ َل، الطَّبَره ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  بهآم  ، اْلَحَسنه  ْبن   َعله يُّ ، َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَمْرَوزه ًُّ : لَالَ  اْلَحْضَرمه

، ٌ وس ؾَ  ْبن   َحسَّان   َحدَّثَنَا ًُّ ٌمه د  : َحدَّثَنَا لَالَ  التَّمه َحمَّ َشامه  َعنْ  َمْرَواَن، ْبن   م   ع ْرَوةَ، ْبنه  هه

، َعنْ  هه ه  َرس ولَ  أَن   َعابهَشةَ، َعنْ  أَبٌه ا أَْحَسنُُهمْ  اْلمَْومَ  ٌَُؤمُّ »: لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ   .«َوْجه 

ٌثٌ  َهَذا: ولال ْنَكٌر، َحده ٌٌؾ، َوإهْسنَاد ه   م  ًُّ  َضعه ي َواْلَحْضَرمه  َمْجه ولٌ  َحسَّان   َعنْ  َرَوى الَّذه

ٌم بَاب :فً الموضوعات ابن الجوزيأخرجه و من طرٌك  2/99 اْلَوْجه اْلحسن تَْمده

 أحمد بن دمحم البصري به بلفظه.

 .مد: هذا حدٌث سوء، ولٌس بصحٌحلال اإلمام أحولال: 

  :علتان وفٌه للت:

 روى الذي الحضرمً ..: ".األباطٌل فً الجوزلانً لال مجهول.  الحضرمً: -ٔ

ًُّ : ". . الجوزي ابن لالو ".مجهولٌ  حسان، عن  حبان ابن لالو". مجهولٌ  والحضرم

 ".هو من ابن وال هو، من أدري ال شٌخٌ . . حضرمً": "الثمات" فً

/ 32-2/31 والمناكٌر األباطٌل، و7534/ رلم6/249الثمات البن حبان : ٌنظر

  .2/100، والموضوعات 399رلم

كذاب. لال البخاري: سكتوا عنه. ولال النسابً: مترون  السدي: دمحم بن مروان -ٕ

ن َكانَ  الحدٌث. ولال الجوزجانً: ذاهب، ولال ابن حبان فً المجروحٌن:  مَّ  ٌروي مه

تَابَة ٌحل الَ  اأْلَثْبَات َعن الموضوعات ٌثه كه َهة َعلَى إهالَّ  َحده ْعتهبَار جه ْحتهَجاج َوالَ  االه  بههه  االه

 .اأْلَْحَوال من بهَحال
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، والكامل 933/ رلم2/236، والمجروحٌن 50/ رلم1/73أحوال الرجال : ٌنظر

 .1742/ رلم7/513البن عدي 

 :الحكم على إسناد الجوزلانً

 َنحوه روى َولَدْ : 2/100، لال ابن الجوزي فً الموضوعات فٌه السدي وهو كذاب

ٌْن َس بَاَرنه  ْبن ح  ٌل َعنْ  اْلم  َشام َعنْ  َعٌَّا  ْبن إهْسَماعه هه  َواْلبَبَلء َعابهَشة َعنْ  ع ْرَوةَ  ْبن هه  فٌه

ٌْن من َس  .بمنكرات ٌحدث فَإهنَّه   ح 

ًُّ  َرَواه  : 1/31ولال الشوكانً فً الفوابد المجموعة   َمْرف وع ا َعابهَشةَ  َعنْ  اْلَجْوَزلَانه

 .َمْوض وعٌ  َوه وَ 

هه  َوفًه ًُّ : إهْسنَاده د  . َمْجه ولٌ  اْلَحْضَرمه َحمَّ يُّ  َمْرَوانَ  ْبن   َوم   .َكذَّابٌ : السُّد ه

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 .منكر
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "اأْلَْعَماُل بِالنٌَِّاتِ  حدٌث " -9ٔ

 رواد أبً بن العزٌز عبد بن المجٌد عبدحجر فً ترجمة " لال الحافظ ابن

 ": األزدي

الساجً ولال)
(1)
 عطاء عن أسلم بن زٌد عن منكرا حدٌثا مالن عن روى :

 أحادٌث جرٌج ابن عن وروى "،بالنٌات مال  األعْ " سعٌد أبً عن ٌسار بنا

 .علٌها ٌتابع لم

 حدٌث خطؤ شهرهاأ فٌها أخطؤ أحادٌث مالن عن روى :البر عبد ابن ولال

(األعمال
(2)
. 

______________   

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على مالن، واختلؾ عنه من وجهٌن:

ٌْده  َعنْ مالن،  الوجه األول: ، ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  أَْسلََم، ْبنه  َز ٌد   أَبهً َعنْ  ٌََسار  ه، َسعه ي  ْدره  اْلخ 

 مرفوع ا.

، ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ مالن،  الوجه الثانً: ٌد  ده  َعنْ  َسعه َحمَّ ٌَم، ْبنه  م   ْبنه  َعْلمََمةَ  َعنْ  إهْبَراهه

،  ، مرفوع ا.ع َمرَ  َعنْ  َولَّا  

 تخرٌج الوجه األول:

ًُّ  َبْكر   أَب و َحدَّثَنَالال:  6/342فً حلٌة األولٌاء:  أبو نعٌمأخرجه   ْبن   هللاه  َعْبد   الطَّْلحه

ٌَةَ، ْبنه  ٌَْحٌَى عَاوه ٌمَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ثَنَا م  ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  إهْبَراهه ، الرَّ يُّ وده  ْبن   ن وح   ثَنَا اْلبَار 

، َحبهٌب   ًُّ ٌده  َعْبد   ثَنَا اْلم وَمسه ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه ، أَبًه ْبنه  اْلعَزه اد  ، ْبنه  َمالهنه  َعنْ  َروَّ  َعنْ  أَنَس 

ٌْده  ، ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  أَْسلََم، ْبنه  َز ٌد   أَبًه َعنْ  ٌََسار  ه، َسعه ي  ْدره صلى  هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  اْلخ 

                                                           

  .عبد الرحمن أبو ٌحٌى البصري زكرٌا بن ٌحٌى بنهو  الساجً: (1)

 :روى عنيييييه. ودمحم بييييين موسيييييى الحرشيييييً ،ودمحم بييييين المثنيييييى أبيييييا موسيييييى ،دمحم بييييين بشيييييار بنيييييدار :سيييييمع
 لييييال ابيييين أبييييً حيييياتم:  .لييييال الييييذهبى وأخييييذ عنييييه مييييذهب أهييييل الحييييدٌثو .الشييييٌخ أبييييو الحسيييين األشييييعرى

العلمييييياء واحكيييييام وكيييييان ثمييييية ٌعيييييرؾ الحيييييدٌث والفميييييه وليييييه مإلفيييييات حسيييييان فيييييً الرجيييييال واخيييييتبلؾ 
اإلميييييام، الثبيييييت، الحيييييافظ، محيييييدث البصيييييرة وشيييييٌخها . وليييييال اليييييدارلطنً: ثمييييية. وليييييال اليييييذهبً: الميييييرآن
 .َماَت سنة سبع وثبلثمابة َعن نَْحو تسعٌن سنة .ومفتٌها

، وسيييييييٌر 174صيييييييـ سيييييييإاالت السيييييييلمً لليييييييدارلطنً، و2717/ رليييييييم3/601ٌنظييييييير: الجيييييييرح والتعيييييييدٌل 
، وطبميييييييييات الحفييييييييياظ 3/299 طبميييييييييات الشيييييييييافعٌة الكبيييييييييرىو ،113/ رليييييييييم14/197أعيييييييييبلم النيييييييييببلء 

 .3/47، واألعبلم 1/309للسٌوطً 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ُدْنٌَا إِلَى ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  فََمنْ  نََوى َما اْمِرئ   َوِلُكلِّ  بِالنٌَِّاتِ  اأْلَْعَمالُ  إِنََما": هللا علٌه وسلم

ٌْهِ  َهاَجرَ  َما إِلَى فَِهْجَرتُهُ  ٌَْنِكُحَها اْمَرأَة   أَوِ  ٌُِصٌبَُها   "إَِل

ٌبٌ  ولال: نْ  َؼره ٌثه  مه ، َحده ٌْد   َعنْ  َمالهن  دَ  َز ٌده  َعْبد   بههه  تَفَرَّ ه   اْلَمجه ه   َوَمْشه ور  ٌح   َما َوَصحه

َوطَّؤه  فًه ٌد   ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  َمالهٌن، اْلم   .َسعه

والخلٌلً ، 2/195 بهالن هٌَّاته  اأْلَْعَمال   إهنََّمافً مسند الشهاب: باب  وأخرجه المضاعً

 إهنََّمابه بلفظ " َحبهٌب   أَبًه ْبن ن وحكبلهما من طرٌك   23رلم /1/233فً اإلرشاد: 

َّةه  اأْلَْعَمال    "بهالن ٌه

 تخرٌج الوجه الثانً:

َّةه  األَْعَمالَ  إهنَّ  َجاءَ  َما، باب اإلٌمانفً صحٌحه: كتاب  البخاريأخرجه  ، بهالن ٌه ْسبَةه  َوالحه

ئ   َولهك ل ه  ه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  54رلم /1/20 نََوى َما اْمره  َمالهٌن، أَْخبََرنَا: لَالَ  َمْسلََمةَ، ْبن   ّللاَّ

ٌَى َعنْ  ، ْبنه  ٌَْح ٌد  ده  َعنْ  َسعه َحمَّ ٌَم، ْبنه  م  ، ْبنه  َعْلمََمةَ  َعنْ  إهْبَراهه  أَنَّ  ع َمرَ  َعنْ  َولَّا  

ه  َرس ولَ   ّللَاِ  إِلَى ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  فََمنْ  نََوى، َما اْمِرئ   َوِلُكلِّ  بِالنٌَِِّة، األَْعَمالُ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 اْمَرأَة   أَوِ  ٌُِصٌبَُها، لُدْنٌَا ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َوَرُسوِلِه، ّللَاِ  إِلَى فَِهْجَرتُهُ  َوَرُسوِلهِ 

ٌْهِ  َهاَجرَ  َما إِلَى فَِهْجَرتُهُ  ٌَتََزَوُجَها،  "إِلَ

 َحدَّثَنَالال:  1907رلم /3/1515، باب اإلمارة فً صحٌحه: كتاب وأخرجه مسلم

 به ٌنحوه. َمالهٌن، َحدَّثَنَا َلْعَنب ، ْبنه  َمْسلََمةَ  ْبن   هللاه  َعْبد  

لَ  أَوْ  َهاَجرَ  َمنْ  باب ،النكاح كتاب: صحٌحه فً البخاري أخرجهو ا َعمه ٌْر  ٌجه  َخ  لهتَْزوه

 به بنحوه. َمالهٌن، َحدَّثَنَا لََزَعةَ، ْبن   ٌَْحٌَىلال: حدثنا  5070رلم /7/3 نََوى َما فَلَه   اْمَرأَة  

َةه  بَاب  ، الطهارة فً السنن: كتاب وأخرجه النسابً ض وءه  فًه الن ٌه  75رلم /1/53 اْلو 

ٌَى أَْخبََرنَالال:  به  ْبن   ٌَْح ً  ، ْبنه  َحبٌه ، َعنْ  َعَربه اد  ثه  َحمَّ ٌن   ْبنه  َواْلَحاره ْسكه ٌْهه  لهَراَءة   مه  َعلَ

، َوأَنَا ، اْبنه  َعنه  أَْسَمع  مه  به بنحوه. َمالهٌن، َحدَّثَنهً اْلمَاسه

 لَاتَلَ  َمنْ  أَنَّ  َعلَى الدَّال ه  اْلَخبَره  بَاب  ، الحدودفً مستخرجه: كتاب  وأخرجه أبو عوانة

، ْلَمْؽنَمه ٌب َها، لهد ْنٌَا أَوْ  له ٌَاءه  أَوْ  لهٌ ْذَكَر، أَوْ  ٌ صه نْ  لَه   ٌَك نْ  لَمْ  لهلر ه  َواْلَخبَره  أََراَد، َما إهالَّ  لهتَالههه  مه

به  وجه ْزيَ  ش َجاٌع لهٌ مَالَ  لَاتَلَ  لهَمنْ  الم  ع   َحدَّثََنالال:  7439رلم /4/433 النَّاره  خه بٌه  ْبن   الرَّ

ٌَْماَن، ٌَسى س لَ ه  َعْبد   ثنا: لَاالَ  أَْحَمَد، ْبن   َوعه  َعْبده  ْبن   ٌ ون س   َوأَْخبََرنَا ح َوْهب ، ْبن   ّللاَّ

، ْبنه  َمالهنه  َعنْ  َوْهب ، اْبن   أَْنبَا: لَالَ  ،األعلى   به بنحوه. أَنَس 

 اإلمام أبً نعٌم:الوجه األول عند دراسة إسناد 

ًُّ  بَْكر   أَبُو -ٔ ٌَةَ  ْبنه  ٌَْحٌَى ْبن   هللاه  َعْبد   هو :الَطْلِح َعاوه  الكوفً. م 

َطٌَّن، ؼنام، بن عبٌد :عنروى   .وجماعة وم 

د وأبو بالكوفة، حدثه أن ه وذكر" سننه" فً الدَّارل ْطنًه الحسن أبو :عنهروى و  مَحمَّ

ٌْخ األصبهانً ٌوسؾ بنا  هللا عبد وأبو ،األصبهانً الحافظ نعٌم وأبو البٌهمً، َش

 .وؼٌرهم الحاكم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

د الحافظ وثمه: الذََّهبًه ولال. عنه وأكثر" مستخرجه" فً نعٌم أبو له أخرج  بن مَحمَّ

 من أصله ٌحٌى بن هللا عبد اسمه الطلحً بكر أبو: المطان ابن ولال. حماد بن أْحَمد

 .وثبلثمابة ستٌن َسنَة مات. حاله أعرؾ وال الدَّارل ْطنهً، منه سمع وبها الكوفة،

 ثمة خبلصة حاله:

 .331/ رلم3/149وتارٌخ اإلسبلم ، 3/275ٌنظر: بٌان الوهم واإلٌهام 

مزي فً تبلمٌذ نوح بن ذكره ال: اْلبَاُروِديُّ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -ٕ

 عثر له على ترجمة.حبٌب، ولم أ

 .6433/ رلم30/40ٌنظر: تهذٌب الكمال 

ْهملَة سٌن آخرَها َوفًه اْلَواو َوس ك ون اْلمَاؾ بهَضم -ومسًالم   بن حبٌب نوح -3  أبو  - م 

 من لرٌةنسبة إلى  - الشٌن وبعدها المعجمة والذال الموحدة الباء بفتح البذشً دمحم

 . )د س( بسطام لرى

ٌده  َعْبد  و الصنعانً، خالد بن إبراهٌم :َعن َرَوى ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه  ،وعبد الرزاق ،اْلعَزه

 وؼٌرهم. 

ه  َعبد ْبن وإبراهٌم والنََّسابً، داود، أبو :َعنه َرَوى وؼٌرهم.  المخرمً أٌوب ْبنا ّللاَّ

 ٌكن لم: فَمَالَ  لمومسً،ا حبٌب بن نوح حنبل بن أحمد ذكر: المروذي َبْكر أبو لال

، صدوق: حاتم أبو َولَال، نعم: لال عنه؟ أكتب: للت. لبٌن علٌه الخبر إن ٌكاتبنً،

 سٌار ْبن أحمد َولَال، ثمة كان: الخطٌب بَْكر أبو َولَال، بههه  بؤس ال: النََّسابً َولَال

بَّان ابن   ذكرهو ،ٌخضب ال ورأٌته وجماعة سنة صاحب ثمة كان: المروزي  فً حه

 .سنً ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال، لاسم بن ومسلمة ، ووثمه الذهبً،الثمات كتاب

 .بتٌناوم وأربعٌن اثنٌن سنة رجب فًه مات

 ثمة وثمه األكثرون . خبلصة حاله:

/ 1/63، ومشٌخة النسابً 2337/ رلم3/112التارٌخ الكبٌر للبخاري  ٌنظر:

/ 9/211وثمات ابن حبان  ،2219/ رلم3/436 والتعدٌل الجرح، و106رلم

وتهذٌب الكمال ، 3/64 واللباب ،7242/ رلم15/433 بؽداد وتارٌخ، 16061رلم

/ 10/432 التهذٌب  تهذٌبو، 5333/ رلم2/327والكاشؾ ، 6433رلم/ 30/40

 .7203/ رلم1/566 والتمرٌب ،369رلم

 مولى المكً، الحمٌد عبد أبو األزدي، رواد أَبً ْبن اْلعَِزٌزِ  َعْبد ْبن المجٌد َعبد -ٗ

 .(4)م  األصل مروزي صفرة، أَبً بن المهلب

ٌْج ْبن الملن وعبد المكً، نابل بن أٌمن :َعن َرَوى َر  وؼٌرهم. ،، ومالن بن أنسج 

 المومسً، حبٌب بن ونوح الرملً، شٌبان بن وأحمد حنبل، بن أحمد روى عنه:

 وؼٌرهم.

 .الشكان هإالء: ٌمول وكان اإلرجاء، فً ؼلو فٌه وكان ثمة،لال أحمد: 
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يُّ  َعباس َولَال ه  وعبد، الدُّوره  َعن مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن وأحمد، حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

ٌن ْبن ٌحٌى  عن ٌروي كان: مرٌم أَبً ابن وزاد .بؤس به لٌس: هللا َعبد زاد .ثمة: َمعه

ٌْج، ابن بحدٌث الناس أعلم وكان ضعفاء، لوم َر  عباس، َولَال .باإلرجاء ٌعلن وكان ج 

ٌْج ابن كتب عر  علٌة ابن: أٌضا ٌحٌى عن َر اد   أَبً بن المجٌد َعبد على ج   َروَّ

 كان: ٌحٌى لال. هكذا المجٌد َعبد أن أظن كنت ما: لٌحٌى فملت: لال. له فؤصلحها

ٌْج، ابن بحدٌث الناس أعلم َر ٌم َولَال .للحدٌث نفسه ٌبذل ٌكن لم ولكن ج   َعبد ْبن إهْبَراهه

ه   ما صدولا، وكان: لال وهٌبته، نبله من فذكر المجٌد َعبد ٌحٌى ذكر: الجنٌد بن ّللاَّ

يُّ  ولَال .ٌعظمونه وكانوا السماء، إلى رأسه ٌرفع كان  اإلرجاء، ٌرى كان: الب خاره

 ْبن المجٌد َعبد عن داود أبا سؤلت: جرياآل ع بٌَد أَب و َولَال .فٌه ٌتكلم الحمٌدي كان

ٌزه  َعْبد ، أَبً ْبن اْلعَزه اد  ٌن بن وٌحٌى أحمد عنه َحدَّثَنَا ثمة: فمال َروَّ  كان: ٌحٌى لال. َمعه

ٌْج بابن عالما َر  العزٌز عبد فسد وما لئلرجاء، داعٌة مرجبا وكان: داود أبو لالو .ج 

: آخر موضع فًه َولَال .عنه ٌحدثون ال خراسان وأهل المجٌد، َعبد ابنه نشؤ حتى

 فً العزٌز عبد ؼبل وما اإلرجاء، ٌرى ال العزٌز عبد كان: ٌمول داود أبا سمعت

 َولَال .اإلرجاء فًه رأسا المجٌد َعبد وكان المجٌد، َعبد ابنه نشؤ حتى اإلرجاء

ٌْسَ : النََّسابً  الحدٌث كثٌر كان: سعد ابن َولَال .ثمة: آخر موضع فً َولَال .بؤس به لَ

ْرَعة أبو وَذَكره رجاء،اإل فً ؼالٌا عابدا كان :الجوزجانً َولَال. مرجبا ضعٌفا  ز 

 َعْبد ْبن المجٌد وعبد: سفٌان بن ٌعموب َولَال. "الضعفاء أسامً" كتاب فً الرازي

ٌزه  ٌد ْبن ٌَْحٌَى سمعت: ٌَم ول حف  بن حماد سمعت داعٌة، عنٌدا مبتدعا كان اْلعَزه  َسعه

 لٌس: حاتم أبو لَالو . ضعٌؾ: ع َمر أَبً بن ٌحٌى بن دمحم َولَال. كذاب: ٌمول المطان

ً   َولَال .حدٌثه ٌكتب بالموي،  لٌن، أٌضا وأبوه به، ٌعتبر به، ٌحتج ال: الدَّاَرل طنه

 أبو له وروى .مكٌان وهما ٌترن، بؤبٌه، ٌعتبر وال مرجا، إنه: لٌل أثبت، واالبن

 فً ٌثبت أنه على محفوظة، ؼٌر األحادٌث هذه كل: لال ثم أحادٌث، عدي ْبن أحمد

ٌْج، ابن حدٌث َر ٌْج، ابن ؼٌر عن وله ج  َر  ابن َولَال .اإلرجاء علٌه أنكر ما وعامة ج 

 فاستحك المشاهٌر عن المناكٌر وٌروي خبار،األ ٌملب جدا، الحدٌث منكر: حبان

 ونمل. بملٌل المبتٌن لبل مات رجاءاإل فً أباه أدخل الذي هو أنه عنه نمل ولد الترن،

 له ٌعرؾ وال االختبلؾ، بع  حدٌثه فً: لال أنه البخاري عن "المٌزان" فً الذهبً

ً   َولَال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. صحاح أحادٌث خمسة : العلل فً الدَّاَرل طنه

ٌْج ابن فً الناس أثبت كان َر  عنه، كتبت لد مرجبا كان: أحمد عن المروذي، َولَال. ج 

ٌَْنة البن منافرا وكان أباه أفسد ٌمولون وكانوا ٌَ  مالن عن روى :الساجً ولال...،  ع 

. بالنٌات األعمال سعٌد أبً عن ٌسار بن عطاء عن أسلم بن زٌد عن منكرا حدٌثا

 َولَال. عمالاأل حدٌث خطؤ أشهرها فٌها أخطؤ أحادٌث مالن عن: اْلبَر ه  َعبد ابن َولَال

 ٌخطا، صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. أحادٌث فً أخطؤ لكنه ثمة: الخلٌلً

 عبد عند كنت: شبٌب بن سلمة لالو .مترون :فمال حبان ابن أفرط، مرجبا وكان
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ٌزه  َعْبد ْبن المجٌد َعبد موت فجاءنا الرزاق، ، أَبً بن اْلعَزه اد   ست سنة فً وذلن َروَّ

 .المجٌد َعبد من - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم أمة أراح الذي هلل الحمد: الرزاق عبد فمال بتٌن،اوم

 صدوق له أوهام، وهذا الحدٌث من أوهامه.خبلصة حاله: 

، وتارٌخ ابن 1/36 ، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز5/500ٌنظر: الطبمات 

، والجرح 1375/ رلم6/112، والتارٌخ الكبٌر 235/ رلم3/60معٌن رواٌة الدوري 

/ 7/47، والكامل 733/ رلم2/160، والمجروحٌن 340/ رلم6/64والتعدٌل 

والمٌزان ، 3510/ رلم13/271وتهذٌب الكمال ، 1/233، واإلرشاد 1500رلم

/ 1/361، والتمرٌب 724لم/ ر6/331وتهذٌب التهذٌب ، 5133/ رلم2/643

 .4160رلم

 األلؾ بفتح -األصبحً َعْمرو ْبن عامر أَبً ْبن مالن ْبن أنس بن مالن  هو مالن: -٘

 النسبة هذه مهملة، حاء آخرها فً بنمطة المنموطة الباء وفتح المهملة الصاد وسكون

 من وهو  زرعة بن سداد بن زٌد بن مالن بن عوؾ بن الحارث واسمه أصبح إلى

 . (4) الهجرة دار إمام المدنً، هللا َعْبد أبو، الحمٌري لحطان بنا ٌعرب

 بن ومخرمة ،ونافع مولى ابن عمر الممدسً، عبلة أَبً ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم ،سلٌمان

ٌده  َعْبد  و أوٌس، أَبً اْبن إسماعٌل :عنه روى ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه  ْبن ّللاَّ  وعبد ،اْلعَزه

 . وؼٌرهم المعنبى مسلمة

ٌْنَة ْبن سفٌان لَال  ْبن هللا َعبد ولال. بشؤنهم وأعلمه للرجال مالن انتماد أشد كان ما: ع ٌَ

ي   أصحاب أثبت  من: ألبً للت  : حنبل ْبن أحمد ْهره  كل فً أثبت مالن: لال ؟ الزُّ

ٌْن َولَال. شا َس ٌَى سؤلت: الرازي اْلَحَسن ْبن اْلح  ٌن، ْبنا ٌَْح  أثبت من: فَم ْلت   َمعه

ي   أصحاب ْهره ؟ فً الزُّ ي  ْهره  َولَال. معمر: لال من؟ ثم: للت أنس، بن مالن: فمال الزُّ

ٌن ْبن ٌَْحٌَى  ْبن ولٌث ع َمر، بن هللا وع َبٌد أٌوب، من نافع فً أثبت وه وَ  ثمة،: َمعه

ٌن بن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر أبو َولَال. وؼٌرهم سعد،  أصحاب أثبت: َمعه

ي   ْهره  السختٌانً وأٌوب ع َمر، ْبن هللا ع بٌَد من َعْندي أثبت نافع فً ومالن مالن،: الزُّ

 ومالن النجم، فمالن األثر جاء إذا: ٌمول الشافعً سمعت: األعلى عبد بن ٌونس لَال

ٌْنَة وابن ٌَ  فمٌها، ورعا، ثبتا مؤمونا، ثمة، مالن وكان: سعد بن دمحم ولال. المرٌنان ع 

 ثمة أنس بن مالن: ٌمول أبً سمعت: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َولَال. حجة عالما،

ي   أصحاب أثبت وهو الحجاز أهل إمام ْهره ٌْنَة وابن الزُّ ٌَ  أهل من مالكا خالفوا وإذا ع 

 مالن: الشافعً عن حرملة َولَال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال لمالن، حكم الحجاز

 الهجرة دار إمام: التمرٌب فً حجر ابن َولَال. التابعٌن بعد خلمه على تعالى هللا حجة

 .ومابة وسبعٌن تسع سنة توفى. المتثبتٌن وكبٌر المتمنٌن رأس

 .                                            توثٌمه على متفك ثبت ثمة إمام :حاله خبلصة
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رواٌة  أحمد وعلل ،479/ رلم3/116 ابن معٌن رواٌة الدوري تارٌخ: ٌنظر

/ 7/310 الكبٌر والتارٌخ ،1/479 لخلٌفة والطبمات ،200/ رلم1/90 المروذي

 والتعدٌل والجرح ،2367/ رلم2/220 األوسط البخاري وتارٌخ ،1322رلم

 ،1/69 واللباب ،10922/ رلم7/459 حبان ابن وثمات ،902/ رلم3/204

  .6425رلم /1/516 والتمرٌب ،3/ رلم9-10/5 والتهذٌب 1/231 واألنساب

ٌْد -ٙ ه، َعْبد أبو: وٌ مال أ َساَمة، أبو العدوي، المرشً، أسلم بن َز ، ّللاَّ  ً  الفمٌه، اْلَمَدنه

 .3، سبمت ترجمته حدٌث رلمثمة، الخطاب ْبن ع َمر مولى

 .                                                                  3، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق ثمة، الهبللًر ٌسا بن عطاء -7

نَان بن َمالن بن سعد هوالخدري:  سعٌد وأب -8 ، الخدري سعٌد أبو - بنونٌن - سه

  .3ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصح

 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 أخرجه البخاري فً صحٌحه، ورواه عن مالن كل من:

 .3: رلم حدٌث ترجمته، سبمت ثمة: المعنبً َمْسلََمةَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٔ

 .)خ( المإذن المكً المرشً :والزاي الماؾ بفتح ٌحٌى بن لزعة -ٕ

 .وؼٌرهم أََنس، ْبن ومالن اللٌثً، َخالهد ْبن وداود َسْعد، ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

ٌم البخاري، :َعنه َرَوى ي، َصالهح ْبن وأَْحَمد الحزامً، المنذر ْبن وإهْبَراهه ْصره  المه

 وؼٌرهم.

بَّان ابن   ذكره بَماولال:  "الثمات" كتاب فهً حه  ابن َولَالولال الذهبً: ثمة.  .أؼرب ر 

 .ممبول: حجر

 ثمة أخرج له البخاري. خبلصة حاله: 

/ 9/259والثمات البن حبان ، 3032رلم /3/300التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 6230/ رلم2/373والكاشؾ ، 6902/ رلم31/497وتهذٌب الكمال ، 16134رلم

 .7626/ رلم1/595، والتمرٌب 11/265/435وتهذٌب التهذٌب 

 المثناة وفتح المهملة بضم - العتمً جنادة ْبن خالد بن اْلمَاِسم بن الَرْحَمن َعْبد -3

ي ّللاَّ  َعْبد أَب و ،لاؾ بعدها ْصره  .)خ مد س( الفمٌه المه

ْحَمنه  َعْبد ْبن ونافع أنس، ْبن ومالن، مضر ْبن بَْكر :َعن َرَوى  نعٌم أَبً ْبن الرَّ

 .، وؼٌرهمالمارئ

 ْبن والحارث الفرج، ْبن وأصبػ السرح، ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد الطاهر أَب و :َعنه َرَوى

 وؼٌرهم. مسكٌن،

ْرَعة أَب و لال  َمالهن َعنْ  نحوه أو جلد مبة ثبلث عنده كان صالح، رجل ثمة مصري،: ز 

د سؤل كان - المؽرب من رجل - أسد سؤله مما مسابل َحمَّ  مسابل، َعنْ  الحسن ْبن م 

 فمن َمالهن َعنْ  عنده ٌكن لم وما َمالهن َعنْ  عنده كان بما ٌجٌبه أن وهب ابن وسؤل

ْحَمن َعْبد فؤتى ٌفعل، فلم عنده، م ْبن الرَّ  فالناس هذا، على فؤجابه له فتوسع اْلمَاسه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 أصحاب ثمات من البدن فمٌه كان :لاسم بن مسلمة ولال .المسابل هذه فًه ٌتكلمون

 :الحضرمً دمحم بن أحمد ولال .حدٌث صاحب ٌكن ولم صالحا ورعا وكان مالن

 َولَال .الفمهاء أحد مؤمون ثمة: النََّسابً َولَال. ثمة ثمة :فمال عنه معٌن بن ٌحٌى سؤلت

ه  َعْبد أَب و الحاكم بَّان ابن   وذكره .ثمة: الخطٌب بكر أَب و َولَال .مؤمون ثمة: ّللاَّ  فً حه

 على وفرع مالن مذهب على تفمه ممن فاضبل خٌرا كان: َولَال ،"الثمات" كتاب

 عبد بن ٌونس لال ولال ابن حجر: ثمة. .انتحلها من ونصر عنها وذب أصوله

 .بةاوم وتسعٌن إحدى سنة صفر فًه مات: األعلى

 ثمة خبلصة حاله: 

، 337/ رلم1/312تارٌخ ابن ٌونس ، و1325/ رلم5/279الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 له خرج لمن,  والتجرٌح التعدٌلو، 13949/ رلم3/374والثمات البن حبان 

/ 17/344وتهذٌب الكمال ، 914/ رلم2/376 الصحٌح الجامع فً البخاري

، 504رلم / 6/254وتهذٌب التهذٌب ، 3239/ رلم1/640والكاشؾ ، 3930رلم

 .3930/ رلم1/343والتمرٌب 

، سبمت الجماعة به واحتج الجمهور وثمه األولى من مدلس ثمة  :َوْهب   ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -4

 .6ترجمته حدٌث رلم

 :النظر فً الخبلؾ

، َعْن أَبًِ َسِعٌد   ٌِْد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن ٌََسار  اْلُخْدِرّيِ، الوجه األول: مالن، َعْن َز

 مرفوع ا.

عبد المجٌد بن عبد العزٌز، صدوق؛ لكن له أوهام، وأخطاء، وهذا الحدٌث عده رواه: 

 العلماء من أوهامه، وأخطابه.  

، َعْن ُمَحَمِد ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن َعْلمََمةَ ْبِن  الوجه الثانً: مالن، َعْن ٌَْحٌَى ْبِن َسِعٌد 

، َعْن ُعَمَر، مر  فوع ا.َولَاص 

 المعنبً، وٌحٌى بن لزعة، وابن الماسم، وابن وهب، وكلهم ثمات.رواه 

 بمرٌنة األكثر، واألوثك. إذا ٌترجح الوجه الثانً

 وهذا الوجه هو الذي رجحه األبمة:

 ابن ن وح   َرَواه   حدٌث   َعنْ  أَبًه وس بهلَ : 362/ رلم2/264فً العلل  ابن أبً حاتم لال

اد، أَبهً ْبنه  العزٌز عبد بن المجٌد عبد عن َحبهٌب ، ، ْبن َمالهنه  َعنْ  َروَّ ٌْده  َعنْ  أَنَس   ْبنه ا َز

، ْبنه  عطاءه  َعنْ  أسلََم، ٌد   أَبًه َعنْ  ٌََسار  ه، َسعه ْدري  ه  َعنه  الخ   ً  األَْعَمال   إهنََّما: ملسو هيلع هللا ىلص النب

َّاته   ؟...  بهالن ٌه

، ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  مالٌن،: ه وَ  إهنََّما أصٌل؛ له لٌس باطلٌ  حدٌثٌ  َهَذا: أَبًه لَالَ  ٌد   َعنْ  َسعه

ده  َحمَّ ه، إبراهٌم ْبنه  م   ً ٌْمه ه  َعنه  ع َمَر، َعنْ  َولَّا ، ابن َعْلمَمةَ  عن التَّ  ً صلى هللا علٌه  النب

 .وسلم
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ٌثه  َعنْ  َوس بهلَ : 2269/ رلم11/253الدارلطنً  وفً علل ، ْبنه  َعَطاءه  َحده  َعنْ  ٌََسار 

، أَبًه ٌد  ه  َرس ول   لَالَ  َسعه ٌثَ ...  بهالن هٌَّةه  اأْلَْعَمال   إهنََّما: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  .اْلَحده

ٌهه : فَمَالَ  ٌده  َعْبد   ٌَْروه ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه ، أَبهً ْبنه  اْلعَزه اد  ، َعنْ  َروَّ ٌْده  َعنْ  َمالهن   أَْسلََم، ْبنه  َز

، ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  ، أَبهً َعنْ  ٌََسار  ٌد  ونَه   َمالهن   َوأَْصَحاب   َسعه ، َعنْ  ٌَْرو  ٌَى َعنْ  َمالهن   ْبنه  ٌَْح

، ٌد  ده  َعنْ  َسعه َحمَّ ٌَم، ْبنه  م  ، ْبنه  َعْلمََمةَ  َعنْ  إهْبَراهه ه  َعنه  ع َمَر، َعنْ  َولَّا    ً صلى هللا  النَّبه

ٌح   َوه وَ  ،علٌه وسلم  .الصَّحه

 اجح:الحكم على الحدٌث من الوجه الر

 .صحٌح متفك علٌه
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ٌْبَاتِ حدٌث  -ٕٓ  ""أَلٌِلُوا ذَِوي اْلَه

 بن زٌد بن سعٌد بن زٌد بن الملن عبدلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة " 

 ":العدوي نفٌل بن عمرو

 اأَلٌِلُو" عابشة عن عمرة حدٌث اواحد   احدٌث   والنسابً داود)روى له أبو 

ٌْبَاتِ  َذِوي  شهاب ابن عن مصعب عن عدي بنا له وأخرج "،َعثََراتِِهمْ  اْلَه

 وعشرٌن خمس سنة الدنٌا زٌنة ترفع" رفعه أبٌه عن سلمة أبً عن

(الملن عبد ؼٌر ٌروهما لم منكران الحدٌثان وهذان :ولال ،"ومابة
(1)
. 

______________    

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 :أوجه ثبلثة من عنه واختلؾ بكر أبً بن دمحم ٌروٌههذا الحدٌث 

 عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم: األول الوجه

 .مرفوعا

  عن ذكر بدون. عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن بكر أبً بن دمحم: الثانً الوجه

 .أبٌه

 .مرسبل عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم: الثالث الوجه

  :األول الوجه تخرٌج

: لال 25474رلم /42/300 عنها هللا رضً عابشة مسند: المسند فً أحمد أخرجه

، َعْبد   َحدَّثَنَا ْحَمنه ثَنَا الرَّ ، ْبن   اْلَملهنه  َعْبد   َحدَّ ٌْد  ده  َعنْ  َز َحمَّ ، أَبهً ْبنه  م  ، َعنْ  َبْكر  هه  َعنْ  أَبٌه

ه  َرس ولَ  أَنَّ  َعابهَشةَ، َعنْ  َعْمَرةَ، ٌْبَاتِ  َذِوي اأَلٌِلُو": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "اْلُحُدودَ  ِإالَ  َعثََراتِِهمْ  اْلَه

ز   باب الرجم، كتاب: الكبرى السنن فً والنسابً ي َزلَّةه  َعنْ  التََّجاو  بَةه  ذه ٌْ  /6/463) اْلَه

 .بلفظه 7254رلم

 .بنحوه 13/309" زٌد بن الملن عبد" ترجمة: الكمال تهذٌب فً والمزي

 .به زٌد بن الملن عبد طرٌك من)النسابً، والمزي(  كبلهما

 :الثانً الوجه تخرٌج

 /4/133 فٌه ٌشفع الحد فً باب الحدود، كتاب: السنن فً داود أبو أخرجه

، ْبن   َجْعفَر   َحدَّثَنَا: لال 4375رلم َسافهر  د   م  َحمَّ ٌَْمانَ  ْبن   َوم  ، س لَ يُّ  اْبن   أَْخبََرنَا: لَااَل  اأْلَْنبَاره

، أَبًه ٌْن  ٌْد   ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  ف َد ٌده  إهلَى َجْعفَرٌ  نََسبَه   - َز ٌْده  ْبنه  َسعه و ْبنه  َز ، ْبنه  َعْمره ٌْل   ن فَ

                                                           

 .746/ رلم6/394تهذٌب التهذٌب  (1)
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ده  َعنْ  َحمَّ ، أَبهً ْبنه ا م  ًَ  َعابهَشةَ، َعنْ  َعْمَرةَ، َعنْ  َبْكر  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَتْ  َعْنَها ّللاَّ   َرضه  ّللاَّ

ٌْبَاتِ  َذِوي أَلٌِلُوا": ملسو هيلع هللا ىلص  "اْلُحُدودَ  إِالَ  َعثََراتِِهمْ  اْلَه

  .465رلم /1/165 الرفك باب: المفرد األدب فً والبخاري

  .4953رلم /3/363 عنها هللا رضً عابشة مسند: المسند فً ٌعلى وأبو

 .3139رلم /3/277: األوسط فً والطبرانً

ٌث   َهَذا ٌ ْرَوى الَ  :ولال نْ  إهالَّ  َعابهَشةَ  َعنْ  اْلَحده ٌثه  مه ، ْبنه  بَْكره  أَبًه َحده د  َحمَّ  .َعْمَرةَ  َعنْ  م 

 .33/143فً تهذٌب الكمال: ترجمة "أبو بكر بن نافع المرشً"  والمزي

 َعنْ  نافع بن بكر أبً طرٌك من)البخاري، وأبو ٌعلى، والطبرانً، والمزي(  تهمأربع

ده  َحمَّ  .بنحوه به بَْكر   أَبًه ْبنه  م 

 :الثالث الوجه تخرٌج

ز   باب الرجم، كتاب: الكبرى السنن فً النسابً أخرجه ي َزلَّةه  َعنْ  التََّجاو  ٌْبَةه  ذه  اْلَه

د   أَْخَبَرنَا 7255رلم /6/469 َحمَّ ، ْبن   م  ٌٌْد، أَْخبََرنَا: لَالَ  َحاتهم  ، اْبن   ه وَ  س َو : لَالَ  نَْصر 

ٌزه  َعْبده  َعنْ  هللاه، َعْبد   أَْخبََرنَا ده  َعنْ  ع َمَر، ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  اْلعَزه َحمَّ  ْبنه  بَْكره  أَبًه ْبنه  م 

و ، ْبنه  َعْمره ، َعنْ  َحْزم  هه  ِذي َزلَةِ  َعنْ  تََجاَوُزوا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َعنْ  َعْمَرةَ، َعنْ  أَبٌه

ٌْبَةِ   "اْلَه

ز   باب الرجم، كتاب وفً ي َزلَّةه  َعنْ  التََّجاو  ٌْبَةه  ذه  كتاب وفً ،7256رلم /6/469 اْلَه

ز   باب الرجم، ي َزلَّةه  َعنْ  التََّجاو  ٌْبَةه  ذه ٌزه  َعْبده  طرٌك من 7253رلم /6/469 اْلَه  اْلعَزه

 .بنحوه هللاه، َعْبده  ْبنه ا

 :األسانٌد دراسة

 : عند اإلمام أحمد األول الوجهدراسة إسناد 

 .(مرفوعا عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم)

 َوس ك ون اْلعٌن بهَفتْح -العنبري الرحمن َعْبد بن حسان بن مهدي بن الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -1

َوحَدة اْلبَاء َوفتح النُّون ه - َراء آخرَها َوفًه اْلم  ٌم بن َعْمرو بن العنبر إهلَى الن هْسبَة َهذه  تَمه

ٌد أبو - ي   َسعه  .)ع( اللإلإي البَْصره

. وؼٌرهم الحجاج بن وشعبة عبد الملن بن زٌد،و العطار، ٌزٌد ْبن أبان :َعن َرَوى

د ْبن أحمد :عنهروى و َحمَّ  وزهٌر السواق، داود بن إبراهٌم ْبن وإسحاق حنبل، ْبن م 

 .وؼٌرهم ،حرب بنا

ٌد ْبن ٌحٌى مثل بالبصرة رأٌت ما: حنبل ابن لال ْحَمن، َعْبد وبعده َسعه  وعبد الرَّ

ْحَمن ْحَمن وعبد وكٌع اختلؾ إذا: أٌضا َولَال. الرجلٌن أفمه الرَّ  فعبد مهدي، ْبن الرَّ

ْحَمن، ٌد ْبن ٌحٌى كان: المدٌنً اْبن َولال الرَّ ْحَمن َعْبد وكان بالرجال، أعلم َسعه  الرَّ

ْحَمن َعْبد علم شبهت وما بالحدٌث، أعلم  بَْكر أبو َولَال بالسحر، إال بالحدٌث الرَّ

ْحَمن َعْبد حدث إذا: ٌَم ول حنبل، اْبن سمعت: األثرم  فهو رجل َعنْ  مهدي ْبنا الرَّ

 المتمنٌن الحفاظ من كان: حبان ابن َولَال والعجلً، معٌن وابن سعد ابن ووثمه. حجة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 عن إال الرواٌة وأبى وحدث وصنؾ وتفمه وجمع حفظ ممن الدٌن، فًه الورع وأهل

 الدنٌا، فً نظٌر له أعرؾ ال: الشافعً َولَال الثمات، فً شاهٌن ابن وَذَكره. الثمات

 وتسعٌن ثمان سنة مات. والحدٌث بالرجال عارؾ حافظ ثبت ثمة: حجر ابن ولال

 .سنة وسبعٌن ثبلث ابن وهو ومابة

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 3/564 الدوريابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،7/297 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتارٌخ ،1/40،45،47 المدٌنً ابن وعلل ،1/395 لخلٌفة والطبمات ،2770رلم

 والجرح ،935/ رلم1/299 للعجلً والثمات ،1123/ رلم5/354 الكبٌر البخاري

 ابن وثمات ،262 -1/251 والتعدٌل الجرح وممدمة ،1332/ رلم5/233 والتعدٌل

 وتهذٌب ،2/360 واللباب ،63-9/3 األولٌاء وحلٌة ،13945/ رلم3/373 حبان

 .4013/ رلم1/499 والتمرٌب ،552/ رلم231-6/279 التهذٌب

ٌد بن: زٌد بن الملن عبد -2  .المدنً العدوي المرشً نفٌل بن َعْمرو ْبن زٌد ْبن َسعه

د :َعن َرَوى َحمَّ د ْبن بكر أَبً ْبن م  َحمَّ  بن مصعب بن ومصعب ، حزم بن َعْمرو ْبن م 

ْحَمنه  عبد  .)د س( عوؾ ْبن الرَّ

ٌل ْبن ودمحم مهدي، بن الرحمن عبد :َعنه َرَوى  .فدٌن أَبً ْبن إهْسَماعه

 َولَال. الحدٌث ضعٌؾ: الجنٌد بن الحسٌن بن علً َعنْ  َحاتهم، أَبً ْبن الرحمن عبد لال

بَّان ابن   وذكره. بؤس به لٌس: النََّسابً  فً عدي ابن ولال". الثمات" كتاب فً حه

 ٌروهما لم منكران الحدٌث ان وهذان: َولَال هذا، أحدهما حدثٌن له ساق أن بعد الكامل

 فً الجوزي ابن َولَال. فدٌن أَبً ابن: الَملهن َعبد وعن زٌد، بن الَملهن َعبد ؼٌر

 .الحدٌث ضعٌؾ هو: األزدي الفتح أبو لال": الضعفاء"

 ضعفه األكثرون ضعٌؾ :حاله خبلصة

 ،9162رلم/ 7/95 حبان البن والثمات ،1655رلم/ 5/350 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

 .4179رلم/ 1/362 والتمرٌب ،13/303/3527 الكمال وتهذٌب

د ْبن :بَْكر   أَبًِ ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٖ َحمَّ ي   حزم ْبن َعْمرو ْبن م   أَب و الحزمً، النجاري األَْنصاره

 .)ع( لاضٌها المدنً الملن َعْبد

ٌم ْبن عباد: َعن َرَوى ، تَمه ي  ، شهاب ْبن مسلم ْبن ودمحم األَْنصاره ي  ْهره  أَبهً وأبٌه الزُّ

د ْبن بكر َحمَّ  ، وؼٌرهم. َحْزم ْبن َعْمرو ْبن م 

ٌم :َعنه َرَوى ٌد ْبن زٌد ْبن الملن وعبد الثوري، وسفٌان َسْعد، ْبن إهْبَراهه  زٌد بن َسعه

  .وؼٌرهم نفٌل، ابن َعْمرو بنا

بَّان ابن   وذكره، ثمة: النََّسابً َولَال .ثمة َصالهح: حاتم أَب و لال ". الثمات" كتاب فً حه

ه  َعبد َولَال. أحادٌث له ثمة كان: سعد ابن َولَال  شفاء، حدٌثه: أبٌه َعن أَْحَمد ْبن ّللاَّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْنه  سنة َماتَ  .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. لاضٌا كان بؤس به لٌس  َوثبََلثهٌنَ  اثَْنتَ

ابَة ٌْنه  بنا َوه وَ  ،َومه  .سنة َوسبعٌن اثَْنتَ

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 1/231 بعدهم ومن المدٌنة أهل لتابعً المتمم المسم الكبرى، الطبماتٌنظر: 

، 10456/ رلم7/363والثمات البن حبان  ،1176/ رلم7/212والجرح والتعدٌل 

، والتمرٌب 100/ رلم9/30تهذٌب ، وتهذٌب ال5096/ رلم24/539الكمال وتهذٌب 

  .5763/ رلم1/470

د بن بكر أَب وهو : أَِبٌهِ  َعنْ  -ٗ َحمَّ ي   حزم ْبن َعْمرو ْبن م   ثم الخزرجً األَْنصاره

د، أَب و وكنٌته بكر، أَب و اسمه: ٌمال .المدنً النجاري َحمَّ  واحد وكنٌته اسمه: وٌ مال م 

، أٌَُّوبَ  أَبًه مولى أفلح :َعن َرَوى. )ع( ي   وخالته ،ثابت بن زٌد ْبن وخارجة األَْنصاره

ْحَمنه  َعْبد بهْنت ع َمرة  .، وؼٌرهمالرَّ

ٌْد ْبن أسامة :َعنه َرَوى د وابنه اللٌثً، َز َحمَّ  نافع ْبن بكر وأبو ،حزم ْبن بكر أَبً ْبن م 

 .، وؼٌرهمع َمر ابن مولى

 ْبن ٌحٌى . لالالمدٌنة أهل من الثالثة الطبمة فً سعد بن ودمحم خٌاط، ْبن خلٌفة ذكره

ٌن بَّان ابن   وذكره .وؼٌره خرا ، ْبن ٌوسؾ ْبن الرحمن َعْبد لال وكذلن .ثمة: َمعه  حه

 ؼٌر ولٌل ومابة عشرٌن سنة مات .، ووثمه الذهبً، وابن حجر"الثمات" كتاب فًه

 .ذلن

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

والجرح والتعدٌل ، 1/447والطبمات لخلٌفة ، 1/124الطبمات الكبرى ٌنظر: 

وتهذٌب الكمال ، 6244/ رلم5/561، والثمات البن حبان 1492/ رلم9/337

/ 1/624، والتمرٌب 154/ رلم12/33، وتهذٌب التهذٌب 7254/ رلم33/137

  .7933رلم

ٌ ة زرارة ْبن سعد ْبن الرحمن َعْبد بنت ع َمرةهً  :َعْمَرةَ  َعنْ  -٘  المدنٌة، األَْنصاره

، الرحمن عبد ْبن دمحم الرجال أبً والدة ي  ً   زوج عابشة حجر فً وكانت األَْنصاره  النَّبه

 .)ع( ملسو هيلع هللا ىلص

، المإمنٌن أم وعابشة الزرلً، رافع بن رفاعة بن وع َبٌد خدٌج، بن رافع: َعن روت

 وؼٌرهم.

ٌْمان ،الرجال أَبً بن حارثة ابنها ابن روى عنها:  بكر أبو أختها وابن، ٌسار ْبن وس لَ

د ْبنا َحمَّ  .، وؼٌرهمحزم ابن َعْمرو ْبن م 

ٌن ْبن ٌحٌى لال  .ثمة تابعة، مدنٌة،: العجلً هللا َعبد ْبن أَْحَمد َولَال .حجة ثمة،: َمعه

د ْبن أحمد بن دمحم َولَال َحمَّ  المدٌنً، ابن علً سمعت: أبٌه َعن الممدمً، بكر أَبً ْبن م 

 العلماء الثمات أحد ع َمرة: َولَال أمرها، من ففخم الرحمن عبد بنت ع َمرة وذكر
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الثالثة من ثمةوذكرها ابن حبان فً الثمات. ولال ابن حجر:   .فٌها ثباتاأل بعابشة

 .بعدها وٌمال المابة لبل ماتت

 .ثمة باتفاقخبلصة حالها: 

، والثمات البن 3444/ رلم2/456، والثمات للعجلً 3/430ٌنظر: الطبمات الكبرى 

، والتمرٌب 7395/ رلم35/241، وتهذٌب الكمال 4331رلم /5/233حبان 

   .3643/ رلم1/750

   .16هً أم المإمنٌن رضً هللا عنها، سبمت ترجمتها حدٌث رلم :َعابَِشةَ  َعنْ  -ٙ

 : عند اإلمام أبً داود الثانً الوجهدراسة إسناد 

 .(أبٌه  عن ذكر  بدون  عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن بكر أبً بن  دمحم)

 الموالً من الهذلً، صالح أَب و التنٌسً، بن راشدم بن إبراهٌ  ُمَسافِر   ْبنُ   َجْعفَرُ  -ٔ

 لعنب ْبن مسلمة ْبن وإسماعٌل أوٌس، أَبً ْبن إسماعٌل :َعن َرَوى .)د س ق(

ٌل ْبن ودمحم المعنبً،  ، وؼٌرهم.فدٌن أَبً ْبن إهْسَماعه

 ؼٌرهم.و ماجه، وابن: والنََّسابً داود، أَب و :َعنه َرَوى

 كتاب فًه حبان ْبن َحاتهم أَب و وذكره .شٌخ: حاتم أَب و َولَال .صالح: النََّسابً لال

ٌْنَة، ابن عن كتب: َولَال ،"الثمات"  ندلسً،األ لاسم بن مسلمة ووثمه .أخطؤ ربما ع ٌَ

ٌد أَب و لال .أخطؤ ربما صدوق: حجر ابن َولَال صدوق،: الذهبً َولَال : ٌونس ْبن َسعه

 .بتٌناوم وخمسٌن أربع سنة المحرم فً مات

 حسن الحدٌث فاألكثرون على أنه صدوق. خبلصة حاله:

، والثمات البن 1/91، وتارٌخ ابن ٌونس 2010/ رلم2/491ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

/ 1/296، والكاشؾ 955/ رلم5/103، وتهذٌب الكمال 12754/ رلم3/161حبان 

 .957رلم/ 1/141، والتمرٌب 302رلم

ٌَْمانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ  )د( اأْلَْنبَاِريُّ  ُسَل

د ْبن وحجاج األزرق، ٌ وس ؾ ْبن إسحاق :َعن َرَوى َحمَّ در، األَعو م  َحمَّ  ْبن وم 

ٌل  .، وؼٌرهمفدٌن أَبً بن إهْسَماعه

 مخلد ْبن وبمً عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد َبْكر وأَب و داود، أَب و :َعنه َرَوى

 .ؼٌرهمو األندلسً،

ٌب بَْكر أَب و اْلَحافهظ لال  ابن َولَال. جلٌل ثمة: الجٌانً علً أبو َولَال .ثمة َكانَ : اْلَخطه

د َولَال .صدوق": التمرٌب" فً َولَال. ثمة: مسلمة لال": التهذٌب" فً حجر َحمَّ  ْبن م 

ه  َعبد  .بتٌناوم وثبلثٌن أربع سنة مات: الحضرمً ّللاَّ

 ثمة، وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 5264/ رلم25/314وتهذٌب الكمال ، 317/ رلم3/216تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .5932/ رلم1/432، والتمرٌب 317/ رلم9/203وتهذبب التهذٌب 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْن   أَبًِ اْبنُ  -ٖ د هو :فَُد َحمَّ ٌل بن م  ْسلهم بن إهْسَماعه الدٌلً  -مصؽر - فدٌن أَبً بن م 

 .)ع( موالهم المدنً

ْحَمنه  َعْبده  ْبن سهل بن المجٌد عبد عن:روى  ٌْد ْبن الملن وعبد عوؾ، ْبن الرَّ  بن َز

ٌد ، َسْعد بن سهل بن َعبَّاس ْبن المهٌمن وعبد نفٌل، ْبن َعْمرو ْبن زٌد ابن َسعه

 وؼٌرهم.

ٌْمان ْبن وحاجب التنٌسً، مسافر ْبن جعفر روى عنه: ٌْمان ْبن ودمحم المنبجً، س لَ  س لَ

ي    ، وؼٌرهم. األَْنباره

ٌثه  َكثهٌرَ  َوَكانَ  لال ابن سعد: ٌْسَ  ،اْلَحده ة   َولَ جَّ  وذكره. بؤس به لٌس: النََّسابً لَال. وبهح 

بَّان ابن    ثمة كان: "التارٌخ فً الذهبً َولَال ولال: ربما أخطؤ. "الثمات" كتاب فً حه

مات سنة  .صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال". لَه   رحلة ال لكن ه حدٌث، صاحب

 مابتٌن على الصحٌح. 

 : حسن الحدٌث.خبلصة حاله

، والثمات البن حبان 53/ رلم1/37والتارٌخ الكبٌر  ،5/437 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 اإلسبلم وتارٌخ ،5063/ رلم24/435 الكمال وتهذٌب ،15032/ رلم9/42

 .5736رلم/ 1/463 والتمرٌب ،62رلم/ 9/61 التهذٌب وتهذٌب ،4/1137

ٌْد   ْبنِ  اْلَمِلنِ  َعْبدِ  -ٗ   .ضعٌؾ، سبمت ترجمته فً الوجه األول: َز

 .ولاأل ، سبمت ترجمته فً الوجهثمة  :بَْكر   أَبًِ ْبنِ  ُمَحَمدِ  ٘

 .ثمة، سبمت ترجمتها فً الوجه األول:  َعْمَرةَ  -ٙ

 .16هً أم المإمنٌن، سبمت ترجمتها حدٌث رلم: َعابَِشةَ  -7

 الخطاب ْبن ُعَمر مولى العدوي، المرشً نافع بن بكر أَبُو الملن بن زٌد،وتابع عبَد 

 .)م د ت كن( الخطاب بن زٌد مولى: وٌُمال

ه  َعبد :َعن َرَوى د ْبن بكر أَبً ْبن ّللاَّ َحمَّ د وأخٌه حزم، ْبن َعْمرو ْبن م  َحمَّ  أَبً ْبن م 

 .حف  ْبن َعْمرو ْبن بكر

ٌم :َعنه َرَوى ٌد الوزٌر، أَبً ْبن إهْبَراهه ٌد الكرابٌسً، الجبار عبد ْبن وَسعه  ْبن وَسعه

 .وؼٌرهم منصور،

، عباس لال يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره د أَب و َولَال. بشًء   لٌس: َمعه  إال عنده ٌكن لم: َداو 

 بالموي لٌس: أحمد أبو الحاكم َولَال. "زالتهم الهٌبات ذوي ألٌلوا": واحد حدٌث

ْرَعة أَب و َولَال. عندهم  .ضعٌؾ: حجر ابن َولَال. ضعٌؾ: الرازي ز 

 .باتفاق ضعٌؾ: حاله خبلصة

 ،10027رلم /4/505 والمٌزان ،7253رلم /33/147 الكمال تهذٌب: ٌنظر

 .7992رلم/ 1/624 والتمرٌب

 :دراسة إسناد الوجه الثالث عند اإلمام النسابً

 .مرسبل عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعْبد أَب و نعٌم، بن  َحاتِم    ْبنُ   ُمَحَمدُ  -ٔ  .)س( المصٌصً ثم المروزي  ّللاَّ

 الخزاعً، حماد بن ونعٌم، نصر ابن وسوٌد الكوسج، منصور ْبن إهْسَحاق :َعن َرَوى

 .ؼٌرهمو

د ْبن الحسن ْبن وأحمد النََّسابً، :َعنه َرَوى َحمَّ  ع َمر وأَب و المروزي، َعْمرو أَبً بن م 

د ْبن أَْحَمد َحمَّ ْحَمنه  َعْبد ْبن م   وؼٌرهم. الطرسوسً، الجلً الرَّ

ٌد أَب و َولَال .ثمة مروزي: النََّسابً لال د": الؽرباء" كتاب فًه ٌونس ْبن َسعه َحمَّ  بن م 

 وهذا: الخطٌب بكر أبو الحافظ َولَال .بها وحدث مصر لدم بؽدادي، نعٌم بن حاتم

 فرق": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. بؽدادي ولٌس مروزي النه وهم عندي المول

 مسلمة َولَال. الخطٌب علٌه نبه الصواب وهو والمصٌصً المروزي بٌن ٌونس ابن

 .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. ثمة": الصلة" فً

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

بؽداد ، وتارٌخ 2/197، وتارٌخ ابن ٌونس 5/ رلم49ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، وتهذٌب التهذٌب 5127/ رلم25/24، وتهذٌب الكمال 633/ رلم3/74

 .5794/ رلم1/472، والتمرٌب 136/رلم9/102

ٌْد ، -ٕ  اْلَواو َوس ك ون الطَّاء بهَضم - الطوسانً الفضل أبو المروزي، نَْصر   اْبنُ  ُهوَ  ُسَو

ٌن َوفتح ْهملَة الس ه ه - نون األلؾ َوبعد اْلم   لرى من لَْرٌَة َوههً طوسان إهلَى الن هْسبَة َهذه

 .)ت س( بالشاه وٌعرؾ مرو

ٌْنَة ْبن س ْفٌَان :َعنروى   دٌنار ْبن الكبٌر وَعْبد المبارن، ْبن ّللاَّ  وَعبد المكً، ع ٌَ

 . وؼٌرهم الصابػ،

،: َعنه َرَوى ي  ذه  . وؼٌرهم ،ودمحم بن حاتم بن نعٌم والنََّسابً، الت هْرمه

بَّان ابن   ذكره  مروزي،: لاسم بن مسلمة َولَال متمنا، وكان: ولال الثمات، كتاب فً حه

 إحدى ابن وهو ومابتٌن أربعٌن سنة مات. حجر وابن ،الذهبًو النسابً، ووثمه ثمة،

 . سنة وتسعٌن

 .تفاقبا  ثمة  :حاله خبلصة

/ 72ومشٌخة النسابً صـ ،2230/ رلم4/143 الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

/ 3/295 حبان ابن وثمات ،1025/ رلم4/239 والتعدٌل والجرح177رلم

 الكمال تهذٌب وإكمال ،2201/ رلم1/473 والكاشؾ ،2/233 واللباب ،13527رلم

 والتمرٌب ،493/ رلم4/230 التهذٌب وتهذٌب ،2305/ رلم6/173 لمؽلطاي

 .2699/ رلم1/341

ه  َعبد هو :هللاِ  َعْبدُ  -ٖ بَاَرن بن ّللاَّ  َعْبده  أبو موالهم، التمٌمً، الحنظلً واضح بن اْلم 

ْحَمنه  ، الرَّ ي  ، سبمت ترجمته إمام ثبت ثمة، اإلسبلم وحفاظ األعبلم األبمة أحد اْلَمْرَوزه

 .3حدٌث رلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعبد ْبن العزٌز عبد هو: ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلعَِزٌزِ  َعْبدِ  -ٗ ه  َعبد ْبن ّللاَّ  ع َمر ْبن ّللاَّ

ً الخطاب ْبنا د أَب و العدوي، اْلم َرشه َحمَّ  .)مد( المدنً م 

ه  َعبد بن سالم عمه :َعن َرَوى ه  َعبد وأبٌه ع َمر، ْبن ّللاَّ ه  َعبد ْبنه  ّللاَّ  ودمحم ع َمر، بن ّللاَّ

د بكر أَبً بنا َحمَّ  .وؼٌرهم حزم ْبن َعْمرو ْبن م 

ْحَمنه  َعْبد أَب و وابنه الجمحً، سفٌان أَبً بن حنظلة :َعنه َرَوى ه  َعبد الرَّ  َعْبد ْبن ّللاَّ

 .وؼٌرهم المبارن، ْبن هللا وعبد الع َمري، العزٌز

بَّان ابن   وذكره. ثمة: حجر وابن النََّسابً، لَال  ".الثمات" كتاب فهً حه

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

 ،3456رلم/ 13/153 الكمال وتهذٌب ،9221رلم/ 7/109 حبان البن الثمات: ٌنظر

 .1/205 والخبلصة ،4105رلم/ 1/357 والتمرٌب

د ْبن: بَْكر   أَبًِ ْبنِ  ُمَحَمدِ  -٘  َحمَّ ي   حزم ْبن َعْمرو ْبن م   الحزمً، النجاري األَْنصاره

  ، سبمت ترجمته فً الوجه األولثمة، المدنً الملن َعْبد أَب و

د بن بكر أَب و هو: أَِبٌهِ  َعنْ  -ٙ َحمَّ ي   حزم ْبن َعْمرو ْبن م   ثم الخزرجً األَْنصاره

 ، سبمت ترجمته فً الوجه األول.ثمة. المدنً النجاري

ٌ ة زرارة ْبن سعد ْبن الرحمن َعْبد بنت ع َمرة هً :َعْمَرةَ  -7  .ثمة المدنٌة، األَْنصاره

   سبمت ترجمتها فً الوجه األول

 :الخبلؾ فً النظر

 عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم: األول الوجه

 .مرفوعا

 .ضعٌؾ وهو زٌد، بن الملن عبد رواه

  عن ذكر بدون. عنها هللا رضً عابشة عن عمرة عن بكر أبً بن دمحم: الثانً الوجه

 .أبٌه

 .ضؽٌؾ وكبلهما المرشً، نافع بن بكر وأبو زٌد، بن الملن عبد رواه

 .مرسبل عمرة عن أبٌه عن بكر أبً بن دمحم: الثالث الوجه

 بمرٌنة الثالث الوجه ٌترجح إذا ثمة وهو عمر، بن هللا عبد بن العزٌز عبد رواه

 .األوثك

 :الراجح الوجه من اإلسناد على الحكم

  .إلرساله ضعٌؾ؛

  (مرفوعا   عابشة عن بكر أبً بن دمحم بن الماسم): آخر طرٌكوللحدٌث 

ٌْده  أَب و َحدَّثَنَا: لال 1/32/62 ":األخبلق مكارم" فً الدنٌا أبً ابن أخرجه ه  ع بَ ٌَى ّللاَّ  ٌَْح

ده  ْبن  ا َحمَّ ، السََّكنه  ْبنه  م  ار  ٌَْحان   نا: لَالَ  اْلبَزَّ ، ْبن   َر ٌد  ، ْبنه  َعْرَعَرةَ  َعنْ  َسعه ْنده : لَالَ  اْلبهره

ثَنَّى َحدَّثَنهً ، أَب و اْلم  ٌْده  َعنْ  َحاتهم  ه  ع َب ، ْبنه  ّللاَّ ٌَْزاره مه  َعنه  اْلَع ده  ْبنه  اْلمَاسه َحمَّ ، أَبًه ْبنه  م   َبْكر 

ًَ  َعابهَشةَ  َعنْ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَتْ  َعْنَها ّللاَّ   َرضه  "َعثََراِتِهمْ  اْلِكَرامَ  أَلٌِلُوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الماسم عن الحدٌث هذا ٌَرو لم: "ولال 5774رلم /6/54": األوسط" فً والطبرانً

 " حاتم أبو المثنى به تفرد العٌزار، بن هللا عبٌد إال

 .125رلم /1/163: الحدٌث أمثال فً الشٌخ وأبو

، َكْظمه  َوفًه اْلؽََضبه، تَْرنه  فًه فَْصلٌ ": الشعب" فً والبٌهمً ٌْظه ْندَ  َواْلعَْفوه  اْلَؽ  اْلم ْدَرةه  عه

 عن طرق من)الطبرانً، وأبو الشٌخ، والبٌهمً(  ثبلثتهم .7932رلم /10/555

 .بلفظه به حاتم أبً المثنى

 :فٌه ضعٌؾ؛ إسناد وهذا: للت

ثَنَّى هو: حاتم أبو المثنى - يُّ  بَْكر   ْبن   الم  ي َحاتهم   أَب و اْلَعطَّار   اْلعَْبده : العمٌلً لٌّال. بَْصره

 .حدٌثه على ٌتابع ال

 ،7057 رلم/ 3/434 والمٌزان ،1343رلم/ 4/243 للعمٌلً الكبٌر الضعفاء: ٌنظر

7053. 

 :منها وللحدٌث شواهد

 حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه:

 وله عنه طرٌمان:

، ْبن   َبْكره  أَب والطرٌك األول:  ، َعنْ  َعٌَّا   م  ، َعنْ  َعاصه ر   ه  َعْبده  َعنْ  زه  رضً هللا عنه. ّللاَّ

د   َحدَّثَنَالال:  7562رلم /7/302فً األوسط:  أخرجه الطبرانً َحمَّ ، ْبن   م  م   نَا َعاصه

ه  َعْبد   ده  ْبن   ّللاَّ َحمَّ ٌدَ  ْبنه  م  ، ٌَزه ًُّ ْعفه ، ْبن   بَْكره  أَب و نَا أَبهً، َحدَّثَنًه اْلج  ، َعنْ  َعٌَّا   م   َعاصه

، َعنْ  ر   ه  َعْبده  َعنْ  زه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ّللاَّ ٌْبَاتِ  َذِوي أَلٌِلُوا" :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "َزاَلتِهمْ  اْلَه

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: م   َعنْ  اْلَحده ، ْبن   َبْكره  أَب و إهالَّ  َعاصه دَ  َعٌَّا   ه  َعْبد  : بههه  تَفَرَّ  ْبن   ّللاَّ

ٌدَ  ، ْبنه  ٌَزه د  َحمَّ ْسنَاده  بهَهَذا إهالَّ  َمْسع ود   اْبنه  َعنه  ٌ ْرَوى َواَل  م   .اإْله

 من طرٌك الطبرانً به. 2/276فً تارٌخ أصبهان:  أبو نعٌموأخرجه 

من  5703/رلم27/37" ًفالحن ٌزٌد بن دمحم فً "تهذٌب الكمال": ترجمة " والمزي

 طرٌك أبً نعٌم به بلفظه.

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 دمحم بن ٌزٌد الحنفً: -ٔ

 .عٌا  بن بكر أبً :َعنِ  روي

ه  َعبد ابنه :َعنه روي د ْبن ّللاَّ َحمَّ  .الحنفً ٌزٌد ْبن م 

 مسلمة ذكره": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال جهالة، فٌه": المٌزان" فً الذهبً َولَال

 وسبعٌن ست سنة مات .ثمة": التمرٌب" فً َولَال. ووثمه، "تارٌخه" فً لاسم بنا

 ومابتٌن

 مجهول لم ٌرو عنه إال أبو بكر بن عٌا . خبلصة حاله:

، وتهذٌب 3329/ رلم4/69، والمٌزان 5703رلم /27/37 الكمال تهذٌبٌنظر: 

 .6407/ رلم1/514، والتمرٌب 370/ رلم9/530التهذٌب 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  الطرٌك الثانً:

 وهذا الطرٌك مداره على األعم ، واختلؾ عنه من ثبلثة أوجه:

، الوجه األول: ، أَبًه َعنْ  اأْلَْعَم    به. هللاه  َعْبده  َعنْ  َوابهل 

د   َحدَّثَنَالال:  4/103فً الحلٌة:  أخرجه أبو نعٌم َحمَّ ، ْبن   م  ٌْد  َم ٌم   ثنا ح  ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ  م 

ٌد   ْبنه ا ، َسعه ًُّ ٌم   ثنا الدَّْست َوابه اد   ْبن   إهْبَراهه ، َحمَّ يُّ ْحَمنه  َعْبد   ثنا اأْلَْزده الرَّ
(1)
اد   ْبن     َحمَّ

، يُّ ، ثنا: لَالَ  اْلبَْصره ، أَبهً َعنْ  اأْلَْعَم   صلى  هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  هللاه، َعْبده  َعنْ  َوابهل 

ِ؛ َذْنبِ  َعنْ  تََجافُوا": هللا علٌه وسلم ًّ   ."َعثَرَ  ُكلََما بٌَِِدهِ  آِخذ   تَعَالَى هللاَ  فَِإنَ  الَسِخ

ٌبٌ : ولال نْ  َؼره ٌثه  مه ، َحده نْ  إهالَّ  َنْكت ْبه   لَمْ  اأْلَْعَم ه  .اْلَوْجهه  َهَذا مه

من  2/135 السخى َذْنب َعن التجاوز فًه بَابفً الموضوعات:  وابن الجوزي

اد   ْبن الرحٌم عبدطرٌك  ٌمَ  َعنْ  األَْعَم    َحدَّثَنَا َحمَّ  به بلفظه. َوابهل   أَب و أَوْ  إهْبَراهه

، الوجه الثانً: ٌَم، َعنْ  اأْلَْعَم    .به هللاه  َعْبده  َعنْ عن علممة،  إهْبَراهه

 أَبهً َحدَّثَنهً: لَالَ  أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1199رلم /2/46فً األوسط:  أخرجه الطبرانً

ٌْد   ْبن   بهْشر   نا: لَالَ  ًُّ  ع بَ سه د   نا: لَالَ  الدَّاره َحمَّ ٌْد   ْبن   م  َم ، ح  ًُّ ، َعنه  اْلعَتَكه  َعنْ  اأْلَْعَم ه

ٌَم، ه  َعْبده  َعنْ  َعْلمََمةَ، َعنْ  إهْبَراهه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ّللاَّ ِ  تََجاَوُزوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ًّ  َعنْ  ِللَسِخ

 "َعثَْرتِهِ  ِعْندَ  بٌَِِدهِ  ٌَأُْخذُ  َوَجلَ  َعزَ  ّللَاَ  فَِإنَ  َذْنبِِه،

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ ولال:  د   إهالَّ  اأْلَْعَم ه  َعنه  اْلَحده َحمَّ ، ْبن   م  ٌْد  َم دَ  ح   .بهْشرٌ : بههه  تَفَرَّ

 من طرٌك الطبرانً به بلفظه. 5/53فً الحلٌة:  وأخرجه أبو نعٌم

لال:  10349رلم /13/303فً "الشعب": باب الجود والسخاء  وأخرجه  البٌهمً

ْحَمنه  َعْبده  أَب و َحدَّثَنَا ًُّ  الرَّ مه  َوأَب و إهْمبَلء ، السَّلَمه ً    ْبن   اْلَخالهكه  َعْبد   اْلمَاسه ، لهَراَءة   َعله ٌْهه  َعلَ

مه  ب وأَ  نَا: لَاالَ  ًُّ  اْلمَاسه ، ْبن   َعله له َإمَّ د   نَا اْلم  َحمَّ ، ٌ ون سَ  ْبن   م  ًُّ ٌْمه ْحَمنه  َعْبد   نَا اْلك َد  ْبن   الرَّ

اد   ، َحمَّ يُّ ْنده ، نَا الس ه ًُّ  هللِا، َعلَى الَسَخاءُ  ٌَْذَهبُ  الَ " بلفظ اأْلَْعَم    هللِا، ِمنَ  لَِرٌب   الَسِخ

  ".َعثَْرتَهُ  فَأَلَالَهُ  بٌَِِدهِ  أََخذَ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  لَمٌََهُ  فَِإَذا

ٌؾٌ  إهْسنَادٌ  َهَذا ولال: يَ  َولَدْ . َضعه وه نْ  ر  ، َعنه  آَخَر، َوْجه   مه ٌَم، َعنْ  اأْلَْعَم ه  َعنه  إهْبَراهه

ْرَسبل   َمْرف وع ا َمْسع ود   اْبنه  ه، َذْنبه  َعنْ  التََّجافًه فًه م   ً  .َهَذا َبْعدَ  َذَكْرنَاه   السَّخه

 .ذكر علممة ، بدونبه هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  إِْبَراِهٌَم، َعنْ  اأْلَْعَمُش،الوجه الثالث: 

: لال 10369رلم /13/303 والسخاء الجود باب": الشعب" فً البٌهمًأخرجه 

ً    أَب و أَْخبََرنَا ، َعله يُّ وْذبَاره ٌْن   نَا الرُّ َس ، أٌَُّوبَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   اْلح  ًُّ  َخالهد   أَب و نَا الطُّوسه

، ًُّ له ٌْ ٌمه  َعْبد   نَا اْلع مَ حه اد   ْبن   الرَّ ، َحمَّ ًُّ ، نَا الثَّمَفه ٌَم، َعنْ  اأْلَْعَم   : لَالَ  َمْسع ود   اْبنَ  أَنَّ  إهْبَراهه

ًَّ  أَنَّ  ِ، َذْنبِ  َعنْ  تََجافُوا" : لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ًّ  . " َعثَرَ  ُكلََما بٌَِِدهِ  آِخذ   تَعَالَى هللاَ  فَِإنَ  الَسِخ

ع ا َجاءَ  َهَكَذا" ولال: ْنمَطه ٌْنَ  م  ٌَم، بَ  .َمْسع ود   َواْبنه  إهْبَراهه

                                                           

هكيييييذا جييييياء فيييييً المطبيييييوع مييييين الحلٌييييية، والصيييييواب "عبيييييد اليييييرحٌم بييييين حمييييياد" فهيييييو اليييييذي بيييييروي  (1)

 فً الموضوعات. إسناد ابن الجوزيعن األعم ، ولد جاء على الصواب فً 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

لَ  ٌم   َعْبد  : َولٌه حه ، ْبن   الرَّ اد  ، َعنه  َحمَّ ، أَبًه َعنْ  اأْلَْعَم ه  لَالَ : لَالَ  هللاه  َعْبده  َعنْ  َوابهل 

وا: " ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول    ."فََذَكَره  "  تََجاَوز 

 :النظر فً الحبلؾ

، أَبًِ َعنْ  اأْلَْعَمُش،الوجه األول: )  .(هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  َوابِل 

 ضعٌؾ: حماد بن  الرحٌم عبد رواه:

 .العراق أهل عنه روى. األعم  عن ٌرويلال الذهبً: 

 الثمفً، دمحم بن ٌحٌى مولى الكوفة، أهل من سلٌمان بن الرحٌم عبد: فمال أعاده ثم

 بما األعم  عن ٌحدث: العمٌلً ولال .العراق أهل عنه روى األعم ، عن ٌروي

ولال الذهبً فً "دٌوان الضعفاء":  .تضعٌفه إلى البٌهمً وأشار .حدٌثه من لٌس

 .مناكٌر صاحب

/ 247، ودٌوان الضعفاء صـ5027/رلم2/604، 5026/رلم2/603ٌنظر: المٌزان 

 .2512رلم

 (.هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  علممة، عن إِْبَراِهٌَم، َعنْ  اأْلَْعَمُش،): الثانً الوجه

 ه: بشر بننالراوي علكن لم أعثر له على ترجمة، و رواه: دمحم بن عبٌد العتكً:

ْعؾه  َبٌ هن   عبٌد الدارسً: لال عنه ابن عدي: ا الضَّ  كبلم فٌه للمتكلمٌن أجد َولَمْ  أٌَض 

ا أَلَلُّ  َضْعفههه  َوَمعَ  ْرم  نْ  ج  ٌمَ  ْبنه  بهْشره  مه ه  إهْبَراهه ي  ٌمَ  ْبنَ  بهْشرَ  ألَنَّ  األَْنَصاره  َرَوى إهَذا إهْبَراهه

ةه  ثهمَاته  َعنْ  ٌثَ  األَبهمَّ مْ  ٌََضع َها َمْوض وَعة   أََحاده ٌْهه ي إهنََّما َرَوى إهَذا ع َبٌد ْبن   َوبهْشر   َعلَ  ٌَْروه

ٌؾ   َعنْ  ثْلههه  َضعه مْ  عن ٌروٌه عمن ٌروي أو محتمل أَوْ  َمْجه ول   أَوْ  مه  ولال .أَْمثَالههه

 .كذ اب: األْزدي  

 .79/ رلم5/545، وتارٌخ اإلسبلم 174-2/173ٌنظر: الكامل 

 .ه فً الوجه األولعبد الرحٌم بن حماد، وهو ضعٌؾ، سبمت ترجمت وتابعه:

 (هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  إِْبَراِهٌَم، َعنْ  اأْلَْعَمُش،الوجه الثالث: )

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت ضعٌؾ، وهو حماد، بن الرحٌم عبدرواه: 

 : الحكم على اإلسناد

ضعٌؾ؛ فٌه عبد الرحٌم بن حماد، وهو ضعٌؾ، ولد اضطرب فً إسناده، فتارة 

، أَبًه َعنْ  ،اأْلَْعَم ٌروٌه عن   .هللاه  َعْبده  َعنْ  َوابهل 

ٌَم، َعنْ  ،اأْلَْعَم وتارة عن   .هللاه  َعْبده  َعنْ  علممة، عن إهْبَراهه

ٌَم، َعنْ  ،اأْلَْعَم وتارة عن   .هللاه  َعْبده  َعنْ  إهْبَراهه

 حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما:

َمده  َعْبد   نا تَْمتَاٌم، نالال:  327رلم/1/133فً معجمه:  أخرجه ابن األعرابً  ْبن   الصَّ

، ٌزه  َعْبد   نا النُّْعَمانه ه  َعْبده  َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه ْبن   اْلعَزه ، ْبنه  ّللاَّ ٌنَار  ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه  َعنه  ده  ً  النَّبه

ٌْبَاتِ  َذِوي ُعمُوَبةِ  فًِ تََجاَوُزوا": ملسو هيلع هللا ىلص  "اْلَه

د  هو : تمتام -ٔ َحمَّ ًُّ  َؼالهب   بن   م  ب ه يُّ  الضَّ  .: ثمةالبَْصره
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، والمٌزان 133رلم/ 13/390، والسٌر 1443/ رلم4/242ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .3043/ رلم3/631

 الحدٌث صالحولال أبو حاتم:  .والعجلً معٌن، ابن وثمه عبد الصمد بن النعمان: -ٕ

 .النسابً لال وكذا .بالموى لٌس: الدارلطنً ولال .صدوق

 تارٌخ، و273/ رلم6/51، والجرح والتعدٌل 2/95/1102ٌنظر: الثمات للعجلً 

  .5079/ رلم2/621والمٌزان ، 5667/ رلم12/303 بؽداد

بَّان ابن   ذكره :سلمة أبى بن العزٌز عبد -ٖ ً   َولَال. "الثمات" كتاب فً حه : الدَّاَرل طنه

 فً حجر ابن َولَال .مستمٌمة رواٌاته: الخطٌب بكر أبو َولَال .بؤس هب لٌس

 .به بؤس ال": التمرٌب"

/ 3/396حبان ، والثمات البن 1792/ رلم5/334ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

  .4093/ رلم1/357، والتمرٌب 3449/ رلم13/141، وتهذٌب الكمال 14066رلم

 ثمة :العدوي موالهم أبو عبد الرحمن المدنً ِدٌنَار   ْبن ّللَاِ  َعْبد -ٗ

  .3300/ رلم1/302، والتمرٌب 349/ رلم5/201ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

 .3رلم حدٌث ترجمته سٌمتصحابً جلٌل،  :ُعَمرَ  اْبن -٘

 الحكم على اإلسناد:

، وكبلهما حسن سلمة أبى بن العزٌز عبد، والنعمان بن الصمد عبدحسن؛ فٌه 

 .الحدٌث

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

  حسن لؽٌره

: 35" صـالمصابٌح أحادٌث من اعتر  لما الصحٌح النمدلال الحافظ العبلبً فً "

 الوضع إلى نسبته ٌجوز وال. له النسابً تخرٌج مع سٌما ال حسن والحدٌث"

 ."واالختبلق

 الطرق هذه مع فالحدٌث: "2/143لال الشٌخ أحمد بن الصدٌك الؽماري فً المداوي 

ا ٌكن لم إن أصبل   لحسنا درجة عن ٌنزل ال  ".صحٌح 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ْنٌَا ِزٌنَةُ  تُْرفَعُ حدٌث " -ٕٔ "َوِمابَة   َوِعْشِرٌنَ  َخْمس   َسنَةَ  الدُّ  

______________   

 :والدراسة التخرٌج۩ 

ٌنَة   ت ْرفَع  ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َوأَنَّه  باب: فً الزهد:  أخرجه ابن أبً عاصم  "الدُّْنٌَا زه

ٌٌْم، أَْخبََرنَالال:  193رلم/1/99 ، أَبًه اْبن   أَْخبََرنَا د َح ٌْن  ٌْده  ْبن   اْلَملهنه  َعْبد   أَْخبََرنَا ف َد  َز

ٌده  ْبنه ا ، ْبنه  َسعه ٌْد  ْصعَبه  َعنْ  َز ْصعَبه  ْبنه  م  ، َعْبده  ْبنه  م  ْحَمنه ْبنه  ل ْلت  : لَالَ  الرَّ َهاب   اله : شه

، ٌَا ْعنًه نََسٌَات   لهً إهنَّ  َعم ه نْ  فَؤَْلطه َن، مه ؟ تَْصنَع   َما: فَمَالَ  أَْرضه ْعت   أَْشَهد   بههه  َسلََمةَ  أَبَا لََسمه

ْحَمنه  َعْبده  ْبنَ ا ث   الرَّ ، َعنْ  لٌَ َحد ه هه عَ  أَنَّه   أَبٌه ه  َرس ولَ  َسمه ٌَا ِزٌنَةُ  تُْرَفعُ ": ٌَم ول   ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ْن  الدُّ

 "َوِمابَة   َوِعْشِرٌنَ  َخْمس   َسنَةَ 

و َفَما" :ِشَهاب   اْبنُ  لَالَ  ء   تَْرج  ًْ ٌنَت ه   ت ْرفَع   بهَش  ."زه

ْزق   َحدَّثَنَالال:  1027رلم/2/239فً المسند:  وأخرجه البزار ه  ره وَسى، ْبن   ّللاَّ : لَالَ  م 

د   نا َحمَّ ٌلَ  ْبن   م  ، أَبًه ْبنه  إهْسَماعه ٌْن   به بلفظه. ف َد

ٌث   َوَهَذا ولال: ه   الَ  اْلَحده ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  إهالَّ  ٌ ْرَوى َنْعلَم  ، ْبنه  الرَّ ٌم ا لَه   َنْعلَم   َوالَ  َعْوؾ   َطره

ٌكَ  َهَذا إهالَّ   .الطَّره

لال:  153رلم/2/160فً المسند: مسند عبد الرحمن بن عوؾ  وأخرجه أبو ٌعلى

ٌْب   أَب و َحدَّثَنَا د   ك َر َحمَّ ٌْب   ْبنه  اْلعَبَلءه  ْبن   م  ، ك َر ًُّ ، أَبهً اْبن   َحدَّثَنَا اْلَهْمَدانه ٌْن   به بلفظه. ف َد

 أَب و َحدَّثَنَالال:  6/534" زٌد ْبن الملن َعبدفً "الكامل": ترجمة " وأخرجه ابن عدي

، أَب و َحدَّثَنا العبلء، ره ، أَبهً اْبن   َحدَّثَنا الطَّاهه ٌن   به بلفظه. فَده

 لم اإلسناد بهذا منكران الحدٌثان وهذانبعد ذكره هذا الحدٌث وحدٌث لبله:  ولال

 .فدٌن أبً ْبن الملن َعبد هوعن زٌد ْبن الملن َعبد ؼٌر ٌروهما

 :اإلمام ابن أبً عاصم دراسة إسناد

ْحَمن عبدهو  دحٌم: -ٔ ٌم بن الرَّ َمْشمهً إهْبَراهه  دحمان مصؽر بمهملتٌن دحٌم لمبه الد ه

م أَب و لَالَه اْلَخبٌث بلسانهموهو  َمام. اللمب َهَذا ٌكره َكانَ ، و َمْنَده اْبن اْلمَاسه  اْلَحافهظ اإله

ي   شٌخ   .)خ د س ق( الب َخاره

، َعْبد ْبن ع َمر روى عن: ده د العنسً، السرح ْبن بشر ْبن وَعْمرو اْلَواحه َحمَّ  بن وم 

ٌلَ   ، وؼٌرهم. فدٌن أَبً ْبن إهْسَماعه

 ابن أبً عاصم، وؼٌرهم. داود، وأَب و البخاري، روى عنه:

 ،به بؤس ال مؤمون :النسابً زاد .ثمة :والدارلطنً، والنسابً ،حاتم وأبو ،العجلً لال

 وهو ،منه أسند الجماهٌر وأبو ،مثله زمنه فً بدمشك ٌكن لم حجة :داود أبو ولال

وذكره ابن حبان فً "الثمات"  .نفسه وٌضبط ٌمٌز دحٌم كان :حاتم أبو ولال. ثمة
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ي المتمنٌن من ولال: ولال ابن حجر: . وأنسابهم بشٌوخهم بَلَده أهل ع لََماء ٌحفظون الَّذه

 .متمن حافظ ثمة

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 161/ رلم70ومشٌخة النسابً صـ، 327/ رلم5/256التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 13934/ رلم3/331، والثمات البن حبان 999/ رلم5/211والجرح والتعدٌل 

 األلباب نزهةو ،3793/ رلم1/335، والتمرٌب 276/ رلم6/132تهذٌب التهذٌب و

 .1/253البن حجر  األلماب فً

ٌْن   أَبًِ اْبنُ  -ٕ دهو : فَُد َحمَّ ٌل بن م  ْسلهم بن إهْسَماعه حسن الحدٌث،  :فدٌن أَبً بن م 

 .20سبمت ترجمته، حدٌث رلم

ٌْدِ  ْبنُ   اْلَمِلنِ  َعْبدُ  -ٖ ٌْد   ْبنِ  َسِعٌدِ  ْبنِ   َز  .20ضعٌؾ، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :َز

ي   َعْوؾ ْبن الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمْصعَبِ  ْبنِ  ُمْصعَبِ  -ٗ ْهره  .الزُّ

 .الزهري شهاب بن مسلم بن دمحم :عن روى

 .نفٌل بن عمرو بن سعٌد بن زٌد بن الملن عبد :عنه روى

 ومالن الزهري حدٌث حافظ الجنٌد بن الحسٌن بن علً سمعت ابن أبً حاتم: لال

 وذكره ابن حبان فً الثمات.  .الحدٌث ضعٌؾ مصعب بن مصعب: ٌمول

 ضعٌؾ. خبلصة حاله:

، 1415/ رلم3/306، والجرح والتعدٌل 1513رلم /7/350ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

   .3571/ رلم4/122، والمٌزان 11029/ رلم7/473والثمات البن حبان 

ثمة إمام، سبمت ترجمته حدبث ب الزهري، هو دمحم بن مسلم بن شها: ِشَهاب   اْبنِ  -٘

 .13رلم

   .1:رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق، ثمة : الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنَ  َسلََمةَ  وأَب -ٙ

 عن أبٌه مرسلةورواٌته للت: 

ٌن وابن ،وأحمد ،المدٌنً ابن علً لَال ٌْبَة ْبن وٌعموب ،حاتم وأَب و ،َمعه : داود وأبو ،َش

  .صؽٌر وهو مات: أحمد لال مرسل، أبٌه َعن حدٌثه

                               .130، وتحفة التحصٌل صـ373/ رلم1/213ٌنظر: جامع التحصٌل 

 .)ع( دمحم أبو الزهري، المرشً عوؾ بن الرحمن عبدهو : أَبٌِهِ  َعنْ  -7

 عن عمر أخبر الذٌن الش ورى أصحاب الستة وأحد بالجنة، لهم المشهود العشرة أحد

 .را  عنهم وهو توفً أنه ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  رسول

ً   :عن روى  .عمر وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النب

 وؼٌرهم. سلمة، وأبو ومصعب، وعمر، وحمٌد، إبراهٌم،: أوالده :عنه روى

تُّونَ  َخْمَسة لَه    ٌثا َوسه  .بهَخْمَسة البخاري َواْنفََردَ  حدٌثٌن على اتفمَا َحده

، والخبلصة 493/ رلم6/244، وتهذٌب التهذٌب 5195/ رلم4/290ٌنظر: اإلصابة 

1/232. 
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 الحكم على اإلسناد:

 ؾ؛ فٌه ثبلث علل:ضعٌ

 .ضعؾ عبد الملن بن زٌد األولى:

 .ضعؾ مصعب بن مصعب الثانٌة:

 .وفٌه انمطاع؛ ألن أبا سلمة لم ٌسمع من أبٌه الثالثة:

سؤلت ": 139/ رلم1/291كما فً المنتخب من العلل للخبلل البن لدامة  لال الخبلل

أبا عبد هللا، ٌعنً أحمد بن حنبل، للت: شرٌح حدثنا، عن دمحم بن إسماعٌل، ٌعنً ابن 

ْهري، عن أبً  أبً فدٌن، عن عبد الملن بن زٌد، عن مصعب بن مصعب، عن الزُّ

ترفع "سلمة بن عبد الرحمن، عن أبٌه، لال: لال رسول هللا َصلى هللا َعلٌه وَسلم: 

 ."بة سنةاوم زٌنة الدنٌا بعد خمس وعشرٌن

ن روى منكرلال أَبو عبد هللا: ال تخرجه، هذا   ."جدا، كان ابن أبً فدٌن ال ٌبالً َعمَّ

، ٌَْعلَى أَب و َرَواه  : 7/257ولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد  ار  هه  َواْلبَزَّ ْصعَب   َوفٌه  ْبن   م 

ْصعَب   ٌؾٌ  َوه وَ  م   .َضعه

 للت: وللحدٌث طرٌك آخر:

د   ْبن   بََرَكة  رواه  َحمَّ ًُّ  م   واختلؾ عنه من ثبلثة أوجه: اْلَحلَبه

، ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  بركة الوجه األول: ْسلهم  ه، َعنه  م   ً  سلمة، أبً عن الزهري، َعنْ  اأْلَْوَزاعه

 .مرفوعا  هرٌرة، أبً عن

ه، الولٌد عن بركة عن الوجه الثانً:  ً ٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه ، أَبهً ْبنه  ٌَْح  أبً عن َكثهٌر 

 .، مرفوعاهرٌرة أبً عن سلمة،

ه، الولٌد عن  َعنه بركة  الوجه الثالث:  ً ه، َعنه  اأْلَْوَزاعه ي  ْهره  َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  الزُّ

هه   .مرفوعا أَبٌه

ْصعَب   َرَواه   َوَكَذلهنَ : 9/250لال الدارلطنً فً العلل  ْصعَب ، ْبن   م  ه، َعنه  م  ي  ْهره  الزُّ

هه  َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  ٌْسَ  أَبٌه ، َولَ ه، َعنه  بهَمْحف وظ  ي  ْهره ٌَى َعنْ  َوالَ  الزُّ  .كثٌر أَبًه ْبنه  ٌَْح

 تخرٌج الوجه األول: 

 َعبد َحدَّثَنَا: لال 2/226" الحلبً دمحم بن بركة" ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجه

ه  ثَنا سفٌان، أبً ابن َحدَّثَنَا سفٌان، أَبًه ْبن   ّللاَّ ، َعنه  اْلَولهٌد   َحدَّثَنا بركة، َحدَّ  ً  عنه  األَْوزاعه

، ْهري  ٌَْرةَ  أَبًه َعن َسلََمةَ، أَبًه َعن الزُّ ه  َعنه  ه َر  ً ثْلَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .مه

 تخرٌج الوجه الثانً:

 .9/250 :فً العلل ذكره الدارلطنً

 تخرٌج الوجه الثالث:

 َعبد َحدَّثَنَالال:  2/225فً الكامل: ترجمة "بركة بن دمحم الحلبً"  أخرجه ابن عدي

ه  َحمد بن بركة َحدَّثَنا سفٌان، أَبهً ْبن   ّللاَّ ْسلهم   ْبن   اْلَولهٌد   َحدَّثَنا الحلبً، م  ، َعنْ  م   ً  األَْوزاعه
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، عنه  ْهري  ، َعنْ  َسلََمةَ، أَبهً َعن الزُّ هه ه  َرس وله  لَال: لَال أَبٌه ٌَا ِزٌنَةُ  تُْرفَعُ " ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ْن  الدُّ

 " بَةاومِ  وعشرٌن خمس َسنَةَ 

من طرٌك ابن  3/193فً الموضوعات: كتاب المبلحم والفتن  وأخرجه ابن الجوزي

 عدي به بلفظه.

ب   َوَرَواه   ولال: ه  َعنه  َمالهن   َعنْ  َحبهٌب   أَبًه ْبن   َحبٌه ي  ْهره  .الزُّ

ٌثٌ  َوَهَذا ه  َرس وله  َعَلى َمْوض وعٌ َحده  .كذابا َكانَ  اْلحلَبًه برَكة: الدَّارلطنً لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 .ٌكذب َكانَ  حبٌب أَبهً ْبن وحبهٌب: َحْنَبل ْبن أَْحَمد لَالَ 

ٌد: الدَّارلطنً َولَالَ  ٌؾ، َوَسعه ٌْسَ  َمالن َعنْ  ٌَصح َوالَ  َضعه ي   َعن َمْحف وظ َولَ ْهره  .الزُّ

 :وضاع ؛ فٌهوهذا إسناد للت:

ٌث ٌسرق َكانَ لال ابن حبان:   ركة بن دمحم الحلبً:ب - بَما اْلَحده ٌْهه  أَدخل َوإهذا للبه َور   َعلَ

ٌث وز الَ  بههه  حدث َحده ْحتهَجاج ٌَج  ٌثه  َوَسابهر   . ولال ابن عدي: اْنفَرد إهَذا بههه  االه  بََرَكةَ  أََحاده

ٌر   ا َمنَاكه لٌ و أٌَض  ٌَها ال ك لَُّها بَاطه ه   ٌَْروه ٌْر  نَ  َولَه   َؼ ٌثه  مه ٌله  األََحاده ٌْر   الث همَاته  َعنه  اْلبََواطه  َؼ

ٌؾٌ  َوهو َذَكْرت ه ، َما  َولَؾَ  أَنَّه   َجَزَرةَ  َصالهح   َعنْ  َوبَلََؽنهً: لَالَ و .َعْبَدان   لَالَ  َكَما َضعه

ه  اْلَحَسنه  أَبًه َحْلمَةه  َعلَى  ً ْمنَانه ه  َعبد الس ه َحمد ْبن   ّللاَّ ث   َوهو بهب َخاَرى، ٌ ون س ْبنه  م   َعنْ  ٌ َحد ه

ٌثه  بهبَْع ه  بََرَكةَ  . نممة ذي بركة ذي لٌس اْلَحَسنه  أَبَا ٌَا َصالهحٌ  فَمَالَ  َذَكْرت َها الَّتهً األََحاده

ولال الدارلطنً فً السنن: ٌضع الحدٌث. ولال فً العلل: لم ٌكن مرضٌا. ولال 

 بالكذب.الذهبً: متهم 

، 234/ رلم2/226، والكامل البن عدي 159/ رلم1/203ٌنظر: المجروحٌن 

 .1149/ رلم1/303، والمٌزان 1/207، وسنن الدارلطنً 9/250والعلل 

 طرله: على الحدٌث بمجموعالحكم 

 ضعٌؾ 
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 ةعَ فْ حدٌث الشّ  -ٕٕ

 ":بن أبً سلٌمان بد الملنلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "ع

 فً جابر عن عطاء حدٌث عن معٌن بن ٌحٌى سبل :حبان بن الحسن ولال)

 الناس أنكره ولد ،الملن عبد إال أحد به ٌحدث لم حدٌث هو :فمال ؟الشفعة

 .شعبة فٌه تكلم :للت مثله على ٌرد ال صدوق ثمة الملن عبد ولكن ،علٌه

 عبد ولال .بحدٌثه لرمٌت مثله بآخر الملن عبد جاء لو :شعبة لال .نعم :لال

(ثمة الملن وعبد منكر حدٌث هذا :أبٌه عن حنبل بن أحمد بن هللا
(1)
 

______________   

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 /22/155فً مسنده: مسند جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما  أخرجه اإلمام أحمد

ٌٌْم، َحدَّثَنَالال:  14253رلم ، َعْبد   أَْخَبَرنَا ه َش ، َعنْ  اْلَملهنه  هللاه، َعْبده  ْبنه  َجابهره  َعنْ  َعَطاء 

بُِشْفعَةِ  أََحكُّ  اْلَجارُ ": ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ 
(ٕ)

 إَِذا َؼابِب ا، َكانَ  َوإِنْ  بَِها، ٌَْنتَِظرُ  َجاِرِه، 

 " َواِحد ا َطِرٌمُُهَما َكانَ 

 عن 3513رلم /3/236 فً سننه: كتاب البٌوع، باب فً الشفعة داود أبو وأخرجه

 .اإلسناد بهذا حنبل، بنا أحمد

 ،2/333/2494كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار  فً سننه: ماجه ابن وأخرجه

باب الشفعة بالجوار  : كتاب الشفعة،"اآلثار معانً شرح" فً والطحاوي

 .بلفظه به بشٌر، بن هشٌم طرٌك من  5936رلم/4/121

 /3/31 الشفعة للؽابب باب البٌوع، فً مصنفه: كتاب الرزاق عبد وأخرجه

 .14396رلم

ً َكانَ  َمنْ  فً المصنؾ: كتاب البٌوع واأللضٌة، باب شٌبة أبً ابنأخرجه و  ٌَْمضه

 ، ومن طرٌمه الرامهرمزي فً المحدث الفاصل:22721رلم/4/513 لهْلَجاره  بهالشُّْفعَةه 

 عن عبدة بن سلٌمان به بلفظه.

                                                           

 .751/ رلم6/397تهذٌب التهذٌب  (1)

ًَ الشفعة: : 5/229 لال ابن لدامة فً المؽنً (2) ٌنه  اْستهْحمَاق   هه ةه  اْنتهَزاعَ  الشَّره صَّ هه  حه ٌكه لَةه  َشره ْنتَمه نْ  َعْنه   اْلم   َمنْ  ٌَده  مه

ٌْهه  اْنتَمَلَتْ   .إلَ
ْعَجَمةه  بهَضم ه  َوالشُّْفعَة  : 4/436ولال ابن حجر فً الفتح  َكَها َمنْ  َوَؼلهطَ  اْلفَاءه  َوس ك ونه  اْلم  ًَ  َحرَّ وذَةٌ  َوهه نَ  ل ؽَة   َمؤْخ   مه

ْوج   َوه وَ  الشَّْفعه  لَ  الزَّ نَ  َولٌه ٌَاَدةه  مه لَ  الز ه نَ  َولٌه َعانَةه  مه ةه  اْنتهمَال   الشَّْرعه  َوفهً اإْله صَّ ٌن   حه ٌن   إهلَى َشره  إهلَى اْنتَمَلَتْ  َكانَته  َشره
   ً ثْله  أَْجنَبه َو ه  بهمه ى اْلعه َسمَّ  .اْلم 
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 لهْلؽَابهبه  الشُّْفعَةه  فًه َجاءَ  َما بَاب  فً سننه: كتاب أبواب األحكام،  الترمذيأخرجه و

ه  َعْبده  ْبن َخالهدمن طرٌك  1/570وفً العلل الكبٌر  ،1369رلم/3/651 ً   ّللاَّ طه  ،الَواسه

 به.

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌٌب، َحَسنٌ  َحده ٌثَ  َهَذا َرَوى أََحد ا َنْعلَم   َوالَ  َؼره ٌْرَ  الَحده  ْبنه  الَملهنه  َعْبده  َؼ

ٌَْماَن، أَبًه ، َعنْ  س لَ ، َعنْ  َعَطاء  ٌَْمانَ  أَبهً ْبنه  الَملهنه  َعْبده  فًه ش ْعبَة   تََكلَّمَ  َولَدْ  َجابهر  نْ  س لَ  مه

، َهَذا أَْجله  ٌثه ونٌ  ثهمَةٌ  ه وَ  الَملهنه  َوَعْبد   الَحده ْندَ  َمؤْم  ، أَْهله  عه ٌثه هه  لَّمَ تَكَ  أََحد ا نَْعلَم   الَ  الَحده  فٌه

ٌْرَ  نْ  ش ْعبَةَ  َؼ ٌثه  َهَذا أَْجله  مه ٌٌع، َرَوى َولَدْ  الَحده  أَبهً ْبنه  الَملهنه  َعْبده  َعنْ  ش ْعبَةَ، َعنْ  َوكه

ٌَْمانَ  ٌَث، َهَذا س لَ ي الَحده وه ، اْبنه  َعنْ  َور  بَاَرنه ه  س ْفٌَانَ  َعنْ  الم  ي   ْبن   الَملهنه  َعْبد  : لَالَ  الثَّْوره

ٌَْمانَ  أَبًه ٌَزاٌن، س لَ ْلمه  فًه: ٌَْعنهً مه ٌثه  َهَذا َعلَى َوالعََمل   العه ْندَ  الَحده ْلمه  أَْهله  عه  أَنَّ : العه

لَ  ج  مَ  فَإهَذا َؼابهب ا، َكانَ  َوإهنْ  بهش ْفَعتههه  أََحكُّ  الرَّ   .َذلهنَ  تََطاَولَ  َوإهنْ  الشُّْفعَة   فَلَه   لَده

 ٌحٌى طرٌك من 11714رلم/10/365 كتاب الشروط :الكبرى فً النسابًأخرجه و

 .بلفظه به الملن عبد عن سعٌد بنا

 بالجوار الشفعة باب الشفعة، كتاب": اآلثار معانً شرح" فً الطحاويأخرجه و

 .بلفظه به ،شجاع بن الولٌد طرٌك من 5934رلم /4/120

، 2669رلم /3/1714 الشُّْفعَةه  فًه بَاب  ، البٌوع فً سننه: كتاب الدارمًأخرجه و

ٌَْمانَ  أَبهً ْبن   اْلَملهنه  َعْبد  " فً الضعفاء: ترجمة والعمٌلً ًُّ  س لَ كبلهما  3/31 "اْلعَْرَزمه

 من طرٌك ٌعلى بن عبٌد به بلفظه. 

ٌَْمانَ  أَبهً ْبن   اْلَملهنه  َعْبد  "فً الكامل: ترجمة  وأخرجه ابن عدي ًُّ  س لَ  6/526" اْلعَْرَزمه

  بلفظه. من طرٌك شعبة به

عمر بن عبٌد  طرٌك من 6/527 نفسها ترجمةال: الكامل فً عدي ابن وأخرجه

 .بنحوه به الطٌالسً

 عبد هللا بن إدرٌس طرٌك من 6/527 نفسها ترجمةال: الكامل فً عدي ابن وأخرجه

 .بنحوه به

وٌحٌى بن  هشٌم، وعبد الرزاق، وعبدة بن سلٌمان، وخالد بن عبد هللا،) كلهم

بن الولً، وٌعلى بن عبٌد، و شعبة، وعمر بن عبٌد، وعبد هللا بن  وشجاع سعٌد،

 . عن عبد الملن بن أبً سلٌمان به (إدرٌس

 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

ٌْم   -ٔ  - السلمى دٌنار بن الماسم بن عظٌم بوزن -بشٌر بن -بالتصؽٌر - هشٌم هو :ُهَش

 فً تفرلت العرب من لبٌلة وهى -سلٌم إلى نسبة البلم وفتح المهملة السٌن  بضم

 واسط إلى المهملة بكسر - الواسطً بمعجمتٌن - خازم أبى بن معاوٌة أبو - الببلد

 . )ع( مشهورة بالعراق مدٌنة

وعبد الملن بن أبً  خالد، بن وإسماعٌل الكندى، هللا عبد بن األجلح :عن روى

 . وؼٌرهم سلٌمان،
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 . وؼٌرهم ،موسى بن وإسماعٌل البؽوي، منٌع بن وأحمد حنبل، ابن :عنهروى و

 ولال أحفظهما هشٌم: فمال هارون بن وٌزٌد هشٌم عن أبى سبل: حاتم أبى ابن لال

 ثبت ا الحدٌث كثٌر ثمة كان: سعد بن دمحم ولال ثمة،: فمال هشٌم عن أبى سؤلت: أٌضا

ا ٌدلس .  بشىء فلٌس أخبرنا فٌه ٌمل لم وما حجة، فهو أخبرنا حدٌث فً لال فما كثٌر 

 ال نفسه فً وهو األبمة عنه وكتب مشهور رجل هشٌم: الكامل فً عدي ابن ولال

 ثمة عن حدث وإذا وؼرابب، حسان أحادٌث وله التدلٌس، إلى نسب أنه إال به بؤس

 الخفً واإلرسال التدلٌس كثٌر ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال به، بؤس فبل

 . ومابة وثمانٌن ثبلث سنة توفى. الثالثة الطبمة فً المدلسٌن طبمات فً وذكره

 . الثالثة من مدلس ثمة :حاله خبلصة

 .بالسماع صرح ولد :للت

، وتهذٌب الكمال 7/131، واألنساب للسمعانى 7/313طبمات ابن سعد : ٌنظر

/ 1/574، والتمرٌب 100/ رلم64-11/59، وتهذٌب التهذٌب 30/272-239

 األنساب تحرٌر فً اللباب ولب ،111رلم /1/47، وتعرٌؾ أهل التمدٌس 7312رلم

1/271 

 الراء وسكون المهملة بفتح - العرزمً سلٌمان، أبً بن الملن عبدهو : اْلَمِلنِ  َعْبدُ  -ٕ

 أبو ، بهاْلك وفَةه  َعْرَزم وجبانة فََزاَرة من بطن وهو َعْرَزم إهلَى نْسَبة - المفتوحة وبالزاي

ٌْمان، أبو: ولٌل دمحم،   .(4)خت م  الكوفً هللا عبد أبو: ولٌل س لَ

 ، وؼٌرهم. رباح أَبً بن وعطاء ،مالن بن وأنس سٌرٌن، بن أنس :َعن َرَوى

 َعبد بن الوضاح عوانة وأبو بشٌر، ْبن وهشٌم الجزري، أعٌن ْبن موسى روى عنه:

  ، وؼٌرهم.هللا

أحمد، وٌحٌى، والعجلً،  وثمه ابن سعد، .حفظه من ٌعجب شعبة كان :مهدي ابنلال 

ولال والذهبً،   أبو زرعة الدمشمً، والفسوي، وابن عمار الموصلً، والنسابً،و

 .مٌزان ذان: فمال الثوري سفٌان سبلو. أوهام له صدوقابن حجر فً التمرٌب: 

 من الملن عبد كان: فً الثمات فمال على من ضعفه حبان ابن ورد العمٌلً، ضعفهو

 ولٌس ٌهم، أن حفظه من وٌحدث ٌحفظ من على والؽالب وحفاظهم الكوفة أهل خٌار

 سلكنا ولو رواٌته فً ٌهم بؤوهام عدالته صحت ثبت شٌخ حدٌث ترن اإلنصاؾ من

 حفظ أهل ألنهم وشعبة والثوري جرٌج وابن الزهري حدٌث ترن للزمنا المسلن هذا

 الرواٌات، فً ٌهموا ال حتى معصومٌن ٌكونوا ولم حفظهم من ٌحدثون وكانوا وإتمان

 صح ما وترن الرواٌات من الثبت ٌروي ما لبول هذا مثل فً واألولى االحتٌاط بل

 استحك كذلن كان فإن صوابه على ٌؽلب حتى منه ذلن ٌفح  لم ما فٌها وهم أن

ٌثه  فًه ش ْعبَة   لَالَ و .حٌنبذ الترن ٌَْمانَ  أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َحده  َجابهر   َعنْ  َعَطاء   َعنْ  س لَ

ه  َعنه   ً رَ  الشُّْفعَةه  فًه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ثْل   أ خ ه رَ  َهَذا مه َْحَمد :للت. ولال أبو داود: َود م ه  اْلملن عبد أله

ٌَْمان أبً بنا  أَنه إال اْلك وفَة أهل أحفظ من َوَكانَ  نعم :لَالَ  .ٌخطًء :للت .ثهمَة :لَالَ  س لَ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌث رفع  بحدٌث ضعفوه ولده: عنولال ابن لٌم الجوزٌة مدافعا عطاء.  َعن أََحاده

"عارها عنه ظاهر شكاة وتلن: "- الشفعة
(1)
ره  فًهمات  . نْ  اْلعَاشه ي مه ةه  ذه جَّ  َسنَةَ  اْلحه

ٌنَ  َخْمس   ابَة   َوأَْربَعه بَلفَةه  فهً َومه  .َجْعَفر   أَبًه خه

 الشفعة بخبر عطاء عن لتفرده شعبة فٌه تكلم، ثمة وثمه الجمهور خبلصة حاله:

 .للجار

/ 1/409ة الرجال ألحمد رواٌة ابنه والعلل ومعرف، 6/350الطبمات : ٌنظر

، والثمات للعجلً 353/ رلم296، وسإاالت أبً داود لئلمام أحمد صـ357رلم

والجرح والتعدٌل ، 936/ رلم3/31، والضعفاء للعمٌلً 1032/ رلم1/309

والكامل البن عدي  ،9163رلم/ 7/97والثمات البن حبان  ،1719/ رلم5/366

وتهذٌب الكمال  ،45وسإاالت البرلانً للدارلطنً صـ ،1446/ رلم6/525

وتهذٌب  ،2/146وزاد المعاد  ،5212/ رلم2/656والمٌزان  ،3532/ رلم13/323

 .4134/ رلم1/363، والتمرٌب 751/ رلم6/396التهذٌب 

 أسلم رباح أبً واسم - والموحدة الراء بفتح - رباح أبى بن عطاءهو : َعَطاء   -ٖ

 . )ع( المكً موالهم المرشً

ٌْرة، أبً :عن روى   .وؼٌرهم المإمنٌن، أم وعابشة ،جابر بن عبد هللاو ه َر

ٌْمان أَبً ْبن الملن وعبد الرحمن، َعْبد ْبن سهٌل ْبن المجٌد عبد :عنهروى و  س لَ

ٌزه  َعْبد ْبن الملن وعبد العرزمً، ٌْج ْبن اْلعَزه َر  . وؼٌرهم ،ج 

 سلمة ولال الناس، عند األر  أهل أرضى وهو مات ٌوم عطاء مات األوزاعً لال

 وطاووس، ومجاهد عطاء ثبلثة إال هللا وجه العلم بهذا ٌرٌد أحدا رأٌت ما كهٌل بنا

 من وكان سنة عشرٌن عطاء فرا  المسجد كان جرٌج ابن عن سعٌد بن ٌحٌى ولال

 أدري ال فمال مسؤلة عن عطاء سبل رفٌع بن العزٌز عبد ولال صبلة، الناس أحسن

 برأًٌ، األر  فً ٌدان أن هللا من أستحًٌ إنً فمال برأٌن فٌها تمول أال له فمٌل

 كان بكثٌر عطاء مرسبلت من إلً أحب مجاهد مرسبلت: المدٌنً بن علً ولال

 بن سعٌد مرسبلت: أحمد عن زٌاد بن الفضل ولال ضرب، كل عن ٌؤخذ عطاء

 من أضعؾ المرسبلت فً بها، بؤس ال إبراهٌم ومرسبلت المرسبلت أصح المسٌب

 الرحٌم عبد بن دمحم ولال أحد، كل عن ٌؤخذان كانا فإنهما وعطاء الحسن مرسبلت

 أبً ابن ولال سعد، بن ولٌس جرٌج ابن تركه بآخره عطاء كان المدٌنً بن علً عن

 بن علً ولال عمر، بن من عطاء ٌسمع لم: حنبل بن أحمد لال المراسٌل فً حاتم

 ٌطوؾ الخدري سعٌد أبا ورأى ،منه ٌسمع ولم عمر بنا رأى :هللا عبد وأبو المدٌنً

                                                           

 :وتمامه الهذلً، ذإٌب ألبً بٌت شطر العبارة وهذه  (1)

بُّها أَن هً الواشون وَعٌََّرَها ها َعْننَ  ظاهرٌ  شكاةٌ  وتلنَ ...  أ حه  عار 

 المصيييييري التمٌميييييً الولٌيييييد بييييين دمحم بييييين أحميييييد العبييييياس أبيييييو والد بييييينال والمميييييدود الممصيييييورٌنظييييير: 

 .57صـ األنباري بنا بكر ًألب األضداد، و69صـ (هـ332: المتوفى)
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 هانا أم من وال سلمة أم من وال خالد بن زٌد من ٌسمع ولم ،منه ٌسمع ولم بالبٌت

 أبو ولال خدٌج، بن رافع من عطاء ٌسمع لم :زرعة أبو ولال .شٌبا كرز أم من وال

 ؟مطعم بن جبٌر من عطاء سمع :حنبل بن ألحمد ولٌل .أسامة من ٌسمع لم: حاتم

 وعلما فمها التابعٌن سادات من وكان: ولال الثمات فً حبان ابن وذكره ٌشبه، ال: لال

 من وال الدرداء أبً من سماعه ٌصح ال مولده تمدٌر فعلى للت وفضبل وورعا

 لصة فً فمال ٌدلس كان أنه على ٌدل ما أحمد عن األثرم وروى عباس، بن الفضل

 فى حجر ابن ولال. سمعت ٌمول أن إال بها ٌحتج ال عابشة عن عطاء ورواٌة طوٌلة

 تركا سعد بن ولٌس جرٌج ابن كان المدٌنً ابن لول الذهبً بخط لرأت ثم: التهذٌب

 الشؤن، كبٌر إمام حجة رضً ثبت هو بل االصطبلحً، الترن ٌعن لم بآخره عطاء

 ولال أسود، وكان زمانه، فً مكة أهل مفتً وكان ثمة، تابعً، مكً،: العجلً ولال

 عشرة أربع سنة مات. اإلرسال كثٌر لكنه فاضل فمٌه ثمة: التمرٌب ًف حجر ابن

 . بعدها ولٌل ومابة

 .  اإلرسال كثٌر باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 3/276 الدوري ابن معٌن رواٌة وتارٌخ ،5/467و 2/336 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،2999/ رلم6/463 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/66 المدٌنً ابن وعلل ،1317رلم

 والمراسٌل ،6/330/1339 والتعدٌل والجرح 1127/ رلم1/332 للعجلً والثمات

 االعتدال ومٌزان ،5/193/4524 حبان ابن وثمات ،156-1/15 حاتم أَبً البن

/ 1/391 والتمرٌب ،335/ رلم203 -7/199 التهذٌب وتهذٌب ،5640/ رلم3/70

                                                 .4591رلم

هو جابر بن عبد هللا  بن عمرو بن حرام  األنصاري : هللاِ  َعْبده  ْبنِ  َجابِرِ  -ٗ

ٌم  -الخزرجً اء َوفًه آخرَها جه اي َوفتح الرَّ ْعَجَمة َوس ك ون الزَّ ه  -بهفَتْح اْلَخاء اْلم  َهذه

ه، وٌ مال: أبو عبد الرحمن،  -الن هْسبَة إهلَى اْلَخْزَرج َوه َو أحد لبٌلً األْنَصار  أبو َعْبد ّللاَّ

ه صلى هللا علٌه وَسلََّم،  د المدنً رضً هللا عنهما. صاحب َرس ول ّللاَّ َحمَّ وٌ مال: أبو م 

 . )ع( وابن صاحبه

ًُّ  َرَوى َعن:  َعن: خالد ْبن الولٌد، وطلحة ْبن ع بٌَد ّللاَّ وؼٌرهم. ملسو هيلع هللا ىلص. و -النَّبه

َة َوخمسٌن، َواْنَفَرَد البخاري  ٌثا اتفمَا على ثََمانٌه ٌث َوأَْرَبع وَن َحده ابة َحده لَه  ألؾ َوَخْمسمه

تَّة َوعْشرٌن.  ابَة َوسه تَّة َوعْشرٌن، ومسلم بهمه  بهسه

، وأبو الزبٌر المكً عطاء بن أبً رباحوإبراهٌم بن َعْبد هللا بن لارظ،   َرَوى َعنه:

 وؼٌرهم. ؼزا تسع عشرة ؼزوة، ومات بالمدٌنة بعد السبعٌن وهو ابن أربع وتسعٌن.          

 .1/59، والخبلصة 1023/ رلم1/546، واإلصابة 1/219ٌنظر: االستٌعاب 

 الحكم على اإلسناد:

 ، حكم علٌه بالنكارة كل من:منكر

 .1/545كما فً العلل ألحمد رواٌة ابنه  شعبة
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  .6/525 كما فً الكامل البن عدي  بن سعٌد المطان وٌحٌى

 .6/397كما فً تهذٌب التهذٌب  وأحمد

د ا َسؤَْلت  : 1/216فً العلل الكبٌر  ولال الترمذي َحمَّ ٌثه  َهَذا َعنْ  م   أَْعلَم   الَ : فَمَالَ  اْلَحده

ٌْر   َعَطاء   َعنْ  َرَواه   أََحد ا ٌَْمانَ  أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َؼ ٌث ه   َوه وَ . س لَ ي َحده دَ  الَّذه ,  بههه  تَفَرَّ

ه  َعنه  َجابهر   َعنْ  َوٌ ْرَوى  ً بَلؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .َهَذا خه

 َعطاء َرأَى أَنه َوٌ مَال: 2/202فً الدراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة  ولال ابن حجر

 .اْلملن عبد أدرجه

وسبب حكم هإالء األبمة على الحدٌث بالنكارة؛ من أجل التفرد والمخالفة، فمد  للت:

 تفرد به عبد الملن بن أبً سلٌمان.

 فمد أشار إلٌها الشافعً والبخاري: وأما المخالفة

ٌث   َهَذا ٌَك ونَ  الَ  أَنْ  نََخاؾ  " :161صـفً مختلؾ الحدٌث  فمال الشافعً  اْلَحده

نْ : لَالَ  َمْحف وظ ا، ٌَْن؟ َومه ه، َعْبده  ْبنه  َجابهره  َعنْ  َرَواه   إهنََّما: ل ْلت   أَ  َسلََمةَ  أَب و َرَوى َولَدْ  ّللاَّ

ا، َجابهر   َعنْ  فَسَّر  ه  َرس ولَ  أَنَّ  م  د ود   َولَعَته  فَإهَذا ٌ ْمَسْم، لَمْ  فهٌَما الشُّْفعَة  ": لَالَ  ّللاَّ  فَبَل  اْلح 

نَ  َسلََمةَ  َوأَب و. "ش ْفعَةَ  ، مه فَّاظه ، أَب و َوَرَوى اْلح  ٌْره َب نَ  َوه وَ  الزُّ ، مه فَّاظه  َما َجابهر   َعنْ  اْلح 

 .اْلَملهنه  َعْبد   َرَوى َما َوٌ َخالهؾ   َسلََمةَ، أَبهً لَْولَ  ٌ َوافهك  

 وأما لول البخاري فمد تمدم.

بً سلمة بن عن أ، والبخاري هو حدٌث الزهري الذي أشار إلٌه الشافعًوالحدٌث 

 عن جابر رضً هللا عنهما عبد الرحمن

ٌْعه  بَاب  والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه: كتاب البٌوع،  ٌنه  بَ نْ  الشَّره هه  مه ٌكه  َشره

وٌد، َحدَّثَنهً لال: 2213رلم /3/79 ، َعْبد   َحدَّثَنَا َمْحم  اقه زَّ  َعنه  َمْعَمٌر، أَْخبََرنَا الرَّ

ه، ي  ْهره ًَ  َجابهر   َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  الزُّ صلى هللا علٌه  ّللَاِ  َرُسولُ  َجعَلَ ": َعْنه   ّللاَّ   َرضه

فَتِ  الُحُدوُد، َولَعَتِ  فَِإَذا ٌُْمَسْم، لَمْ  َمال   ُكلِّ  فًِ الشُّْفَعةَ  وسلم  "ُشْفعَةَ  فَبلَ  الطُُّرُق، َوُصّرِ

 .2976، 2496، 2495، 2257، 2214وكرره برلم 

، 3514رلم /3/235 فً الشفعة ، بابالبٌوع فً سننه: كتاب وأخرجه أبو داود

دَّته  إهَذا َجاءَ  َما بَاب   فً سننه: كتاب أبواب األحكام، الترمذيو د ود   ح   َوَولََعته  الح 

َهام    َولَعَته  إهَذا بَابٌ فً سننه: كتاب الشفعة،  وابن ماجه، 3/644/1370 ش ْفعَةَ  فَبَل  الس ه

د ود    ثبلثتهم من طرٌك عبد الرزاق به. 2/335/2499 ةَ ش ْفعَ  فَبَل  اْلح 
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 "َمْهَرَمة   العََشاءِ  تَْرنَ حدٌث " -ٖٕ

ق   ْبنه  الَملهنه  َعْبده لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "  ":َعبلَّ

ق   ْبنه  الَملهنه  َعْبده )  عنبسة :وعنه "،َمْهَرَمة   العََشاءِ  تَْرن" حدٌث أنس عن َعبلَّ

 الملن وعبد ،ٌضعؾ وعنبسة ،منكر :ولال الترمذي رواه .الرحمن عبد بنا

(مترون عبلؾ بن الملن عبد :األزدي ولال :للت .مجهول
(1)
. 

_______________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 العََشاءه  فَْضله  فهً َجاءَ  َماأبواب األطعمة، باب  بَاب  فً السنن: كتاب  أخرجه الترمذي

ٌَى َحدَّثَنَالال:  1356رلم /4/237 وَسى ْبن   ٌَْح د   َحدَّثَنَا: لَالَ  م  َحمَّ ًُّ  ٌَْعلَى ْبن   م   الك وفه

ْحَمنه  َعْبده  ْبن   َعْنبََسة   َحدَّثَنَا: لَالَ  ، الرَّ ًُّ ، ْبنه  الَملهنه  َعْبده  َعنْ  الم َرشه ق   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  َعبلَّ

ًُّ  لَالَ : لَالَ  َمالهن   ، ِمنْ  بَِكّؾ   َولَوْ  تَعََشْوا": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  "َمْهَرَمة   العََشاءِ  تَْرنَ  فَِإنَ  َحَشؾ 

ٌثٌ  َهَذا ولال: ْنَكرٌ  َحده ف ه   الَ  م  نْ  إهالَّ  نَْعره ٌثه  فًه ٌ َضعَّؾ   َوَعْنبََسة   الَوْجهه  َهَذا مه  َوَعْبد   الَحده

ق   ْبنه  الَملهنه   .َمْجه ولٌ  َعبلَّ

  .4353رلم /7/314فً مسنده: مسند أنس رضً هللا عنه  وأخرجه أبو ٌعلى

من طرٌك  كبلهما 6/462فً الكامل: ترجمة "عنبسة بن عبد الرحمن"  وابن عدي

 دمحم بن ٌعلى به بلفظه.

من طرٌك عبٌدة بن الحارث  1/423/735فً مسند الشهاب:  وأخرجه المضاعً

 سة به بلفظه.عن عنب

 اَل ولال:   6595رلم /6/350فً األوسط: باب من اسمه "دمحم"  وأخرجه الطبرانً

، بهَهَذا إهالَّ  أَنَس   َعنْ  َهَذا ٌ ْرَوى ْسنَاده دَ  اإْله انه  اْبن   بههه  تََفرَّ  .السَّمَّ

ٌبٌ ولال:  3/214فً الحلٌة:  وأخرجه أبو نعٌم نْ  َؼره ٌثه  مه انه  َواْبنه  َعْنبََسةه  َحده  لَمْ  السَّمَّ

نْ  إهالَّ  نَْكت ْبه   ٌثه  مه ٌَى َحده  .أٌَُّوبَ  ْبنه  ٌَْح

انه  اْبنكبلهما )الطبرانً، وأبو نعٌم( من طرٌك  ْحَمنه  َعْبده  ْبن   َعْنبََسة   ثنا السَّمَّ  َعنْ  الرَّ

، ْسلهم   به بنحوه. َمالهن   ْبنه  أََنسه  َعنْ  م 

، وفً 5/430ن بن مسهر" فً الكامل: ترجمة "عبد الرحم وأخرجه ابن عدي

ْحَمنه  َعبدمن طرٌك  6/461سة بن عبد الرحمن" "عنبترجمة  ر   ْبن الرَّ ْسهه يُّ  م   اْلبَْؽَداده

ْحَمنه  َعبد ْبنه  َعْنبََسةَ  َعنْ  وَسى َعنْ  الرَّ ، ْبنه  أََنسه  اْبنه  عنه  ع ْمبَةَ، ْبنه  م  هه  َعنْ  َمالهن   أَبٌه

  به بنحوه. أَنَس  

                                                           

 .766/ رلم6/413تهذٌب التهذٌب  ( 1)
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 لبل من أتى وإنما ،مسهر بن الرحمن َعبد لبل من ٌإت لم لعله األحادٌث وهذه ولال:

ْحَمنه  َعبد بن عنبسة وَسى َعنْ  الرَّ   .ضعٌؾ عنبسة ألن ؛عمبة ْبنه  م 

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

 .)خ د ت س( البلخًأبو زكرٌا  ،ُموَسى ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٔ

ٌْنَة، ْبن س ْفٌَان :عن روى ٌَ  .ؼٌرهم الرزاق، وعبد ،دمحم بن ٌعلىو ع 

 .وؼٌرهم والنسابً، والترمذي، داود، وأبو البخاري، :َعْنهُ  َوروى

ْرعة، أَب و وث مه  والدارلطنً، هارون، بن وموسى الثمفً، إسحاق بن ودمحم والنسابً، ز 

 .ومابتٌن أربعٌن سنة مات". الثمات" كتاب فً حبان ابن وذكره. حجر وابن

 تفاقبا ثمة :حاله خبلصة

 ،244رلم/ 103صـ النسابً ومشٌخة ،3114رلم/ 3/307 البخاري تارٌخ: ٌنظر

 ،16361رلم/ 9/267 حبان البن والثمات ،731رلم/ 9/133 والتعدٌل والجرح

 والتمرٌب ،466رلم/ 11/239 التهذٌب وتهذٌب ،494رلم/ 5/972 اإلسبلم وتارٌخ

   .7655رلم/ 1/597

ً   أَب و السلمً، ٌَْعلَى ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ  والموحدة الزاي بضم زنبور ولمبه الكوفً، َعله

 .)ت ق( راء وآخره ساكنة نون بٌنهما

 ْبن وَعْنبسة العطاردي، حٌان ْبن َجْعَفر األشهب وأبً شٌبان، ْبن األسود :َعن َرَوى

  ، وؼٌرهم.المرشً الرحمن عبد

ٌم :َعنه َرَوى ي   الماضً الَعْنبس أَبً ْبن إسحاق ْبن إهْبَراهه ْهره  ْبن وإبراهٌم الكوفً، الزُّ

 .، وؼٌرهمالبلخً موسى ْبن وٌحٌى ،الجوزجانً ٌعموب

ون  : َحاتهم   أَب و لَال .فٌه ٌتكلم: البخاري لال ٌثه  َمتْر  ْحَمنه  َعْبد َولَال .اْلَحده  أَبً ْبن الرَّ

 صح: ٌمول سنان ْبن أحمد سمعت َعْنه، الرواٌة وترن سنان، ْبن أحمد منه سمع: حاتم

د أن َعْندنا َحمَّ د أَب و َولَال .بثمة لٌس: النََّسابً َولَال .جهمٌا كان ٌَْعلَى ْبن م  َحمَّ  ْبن م 

 َحدَّثَنَا: لال كرٌب، أَب و َحدَّثَنَا: لال ،همند ابن ٌحٌى بن دمحم هللا عبد أَب و َحدَّثَنَا: حٌان

د   َحمَّ بَّان ابن   وَذَكره .حدٌثا َعْنه فذكر ثمة، وهو زنبور، وهو ٌَْعلَى، ْبن   م   فً حه

 من سمعه فإذا مملوبا به ٌحدث بما ٌجا حتى ٌخطا ممن كان: َولَال "المجروحٌن"

 الثمات خالؾ بما به االحتجاج ٌجوز فبل مملوب أو معمول أنه علم صناعته الحدٌث

 َعلَى ٌتابع ال: عدي ابنلال و .ثباتاأل ٌخالد لم وإن انفرد فٌما وال الرواٌات من

 والساجً العمٌلً ضعفه": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. مترون: الذهبً َولَال. حدٌثه

: وٌ مال حدٌثه، الناس وترن عنه كتبت: العجلً َولَال. فٌه ٌتكلمون الحدٌث منكر: لال

 .ضعٌؾ": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. جهمً إنه

د لال َحمَّ ه  َعبد ْبن م   .بتٌناوم خمس سنة مات: الحضرمً ّللاَّ

 ضعٌؾ جدا فاألكثرون على أنه مترون. حاله: خبلصة
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، 1662/ رلم2/256والثمات للعجلً  ،361/ رلم1/263 البخاري تارٌخ: ٌنظر

 ،951/ رلم2/267 حبان البنالمجروحٌن و ،537/ رلم3/130 والتعدٌل والجرح

، والكاشؾ 5713/ رلم27/45وتهذٌب الكمال  ،1751/ رلم7/519والكامل 

/ 1/514 والتمرٌب ،377/ رلم9/533 التهذٌب وتهذٌب، 5231/ رلم2/232

   .6412رلم

ًُّ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعْنبََسةُ  -ٖ   .)ت ق( المَُرِش

ٌد، ْبن وعلً صالح، أَبً ْبن عمبةو ،قعبل ْبن الملن َعْبد روى عن:  ؼٌرهم.و َسعه

 ٌَْعلَى بن  ودمحم  إسرابٌل، أَبً ْبن وإسحاق  ٌونس، ْبن ّللاَّ  َعبد ْبن أَْحَمد  :َعنه َرَوى

  ، وؼٌرهم.السلمً زنبور ْبنا

ٌن ْبن ٌحٌى لال ْرَعة أبو َولَال .شًء ال: َمعه  َولَال .الحدٌث واهً الحدٌث، منكر: ز 

يُّ  ولَال .الحدٌث ٌضع كان الحدٌث، مترون: حاتم أَب و  داود، أَب و َولَال .تركوه: الب خاره

 َولَال .مترون: آخر موضع فًه النََّسابً َولَال .ضعٌؾ: والدارلطنً والنََّسابً،

ي   ذه  أَْشٌَاء َصاحب: حبان اْبن َولَال .كذاب: األزدي الفتح أَب و َولَال .ٌضعؾ: الت هْرمه

ْحتهَجاج ٌحل الَ  مملوب لَه   أصل الَ  َوَما َمْوض وَعة  منكر: عدي ابن َولَال .بههه  االه

 البرلً ابن لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. الحدٌث لٌن: البزار َولَال. الحدٌث

ٌن ابن عن  .، رماه أبو حاتم بالوضعمترون": التمرٌب" فً َولَال، ضعٌؾ: َمعه

 .ضعٌؾ جدا فاألكثرون على أنه مترون خبلصة حاله:

 سننو، 169/ رلم7/39، والتارٌخ الكبٌر 2540/ رلم2/262ٌنظر: التارٌخ األوسط 

والمجروحٌن ، 2249/ رلم6/403والجرح والتعدٌل  ،4/237/1356 الترمذي

/ 125، والضعفاء ألبً نعٌم صـ1406/ رلم6/459، والكامل 311/رلم2/173

/ 3/160، وتهذٌب التهذٌب 4536/ رلم22/416وتهذٌب الكمال ، 133رلم

 .5206/ رلم1/433، والتمرٌب 233رلم

 )ت(. َعبَلق   ْبنِ  الَمِلنِ  َعْبدِ  -ٗ

 .مالن ْبن أنس :َعنروى 

ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  َعْنبََسةَ  روى عنه: ه  الرَّ  ً  .اْلم َرشه

 .مترون: األزدي ولال لال الترمذي، وابن حجر: مجهول.

 . لم ٌرو عنه إال عنبسة بن عبد الرحمن مجهول خبلصة حاله:

، والتمرٌب 766/ رلم6/413، وتهذٌب التهذٌب 4/237/1356ٌنظر: سنن الترمذي 

 .4201/ رلم1/364

 بن زٌد بن ضمضم بن النضر بن مالن بن أنس هو رضً هللا عنه: َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -٘

 - الراء آخرها وفى المهملة الصاد وفتح النون وسكون األلؾ بفتح -األنصاري حرام

 األوس أوالد من الصحابة من المدٌنة أهل من جماعة وهم األنصار إلى نسبة

نهٌن عشر - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبًه خدم. )ع( المدنً حمزة أبو والخزرج  . سه



     
 

   

  
101 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . حضٌر بن وأسٌد كعب، بن وأ بى - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً :عن روى

 لَه  . الجماعة له وروى. وؼٌرهم ولتادة، البنانى، وثابت صالح، بنا أبان :عنهروى و

ابَتَا ألؾ ٌث َومه تَّة َحده ٌثا َوثََمان ونَ  َوسه ة مابَة على اتفمَا َحده نَ  َوثََمانٌه ت ٌه  البخاري َواْنَفَردَ  َوسه

 ولد وتسعٌن ثبلث ولٌل اثنتٌن، سنة مات. َوسبعٌن بهؤحد  ومسلم َوثََمانهٌَن، بهثبََلثَة

 .المابة جاوز

 ،565/ رلم1/115 والتمرٌب ،277/ رلم1/275 واإلصابة ،1/39 اللباب: ٌنظر

 .1/40 الخزرجى وخبلصة

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ جدا؛ فٌه:

 دمحم بن ٌعلى السلمً، وهو ضعٌؾ جدا. -أ

 وعنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعٌؾ جدا، ولد اضطرب فً إسناد هذا الحدٌث -ب

، ْبنه   الَملهنه  َعْبده  :َعنْ   فرواه ق    .َمالهن    ْبنه   أَنَسه   َعنْ  َعبلَّ

، :َعنْ ورواه مرة  ْسلهم   .َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  م 

وَسى :َعنْ ورواه مرة  ، ْبنه  أََنسه  اْبنه  عنه  ع ْمبَةَ، ْبنه  م   .بنحوه به أَنَس   أَبهٌهه  َعنْ  َمالهن 

 وعبد الملن بن عبلق، مجهول. -جـ

 :مارضً هللا عنه وله شاهد من حدٌث جابر للت:

لال:  3355/ رلم2/1113فً السنن: كتاب، باب ترن العشاء  ماجه أخرجه ابن

د   َحدَّثَنَا َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ًُّ  ّللاَّ ل ه ٌم   َحدَّثَنَا: لَالَ  الرَّ ه  َعْبده  ْبنه  السَّبَلمه  َعْبده  ْبن   إهْبَراهه  بَابَاه   ْبنه  ّللاَّ

 ًُّ ومه ه  َعْبد   َحدَّثَنَا : لَالَ  اْلَمْخز  ، ْبن   ّللاَّ ون  ٌْم  ده  َعنْ  َم َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده  َعْبده  ْبنه  َجابهره  َعنْ  اْلم 

ه، ه  َرس ول   لَالَ   :لَالَ  ّللاَّ ، ِمنْ  بَِكّؾ   َولَوْ  اْلَعَشاَء، تََدُعوا الَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  تَْرَكهُ  فَِإنَ  تَْمر 

 "ٌُْهِرمُ 

هه  إهْسنَاد َهَذا: "4/32فً مصباح الزجاجة  ولال البوصٌري ٌم فٌه  السَّبَلم عبد بن إهْبَراهه

ٌؾ َوه وَ  ٌث من َشاهد َوله َضعه ي   َرَواه   أنس َحده ذه ع فًه الت هْرمه ٌث َهَذا َولَالَ  اْلَجامه  َحده

نكر ي   اْبن َوأورده   م  ٌث اْلَجْوزه  اَل  حبَان اْبن لَالَ  َولَالَ  الموضوعات فًه َهَذا أنس َحده

ٌث لَهَذا أصل  "الَحده

 إبراهٌم بن عبد السبلم المخزومً المكً.  وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه: للت:

. ولال ثالحدٌ ٌسرق أنه وعندي بالمناكٌر، حدث بمعروؾ، لٌسلال ابن عدي: 

ولال الذهبً فً الكاشؾ: لٌل إنه ٌسرق الحدٌث.  ،ضعٌؾ، وابن حجر: لدارلطنًا

 .الثمات فً حبان بنا وذكره

/ 1/46، والمٌزان 163/ رلم1/217، والكاشؾ 91/ رلم1/419ٌنظر: الكامل 

 197/ رلم1/91، والتمرٌب 251/ رلم1/141، وتهذٌب التهذٌب 140رلم

 طرله وشواهده: الحكم على الحدٌث بمجموع

 ضعٌؾ جدا
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 .وحكم علٌه بالنكارة اإلمام الترمذي كما سبك فً التخرٌج

ٌْنَا لََرأَ ": 339-4/333ولال ابن أبً حاتم فً العلل  ْرَعةَ  أَب و َعلَ َمةه " كتابَ  ز   ،"األَْطعه

ا حدَّثهم َكانَ  حدٌث   إهلَى فَاْنتََهى ٌم  ، أَبَانَ  ْبن   إسماعٌل   لَده اق   عبد بن َعْنبَسة َعنْ  الَورَّ

سلهم، ْبنه  َعبلَّق َعنْ  الرحمن، ؛ ْبنه  أََنسه  َعنْ  م  صلى هللا علٌه  هللا رسول   لَالَ : لَالَ  َمالهن 

نْ  بهَكؾ    ولَوْ  تَعَشَّْوا: وسلم ؛ مه   .َمْهَرَمة العََشاءه  تَْرنَ  فَإهنَّ  َحَشؾ 

ْرَعةَ  أَب و لَالَ   ."علٌنا ٌَمرأ ولم ،ضعٌؾٌ  حدٌثٌ  َهَذا": ز 
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 "لََدَماهُ  تََوَرَمتْ  َحتَى حدٌث " -ٕٗ

 بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم بن الملن عبدلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الرلاشً لبلبة أبو مسلم بن الملن عبد

 ٌملً لبلبة أبو كان :ٌمول األعرابً ابن سمعت :لاسم بن مسلمة ولال)

 شعبة حدٌث علٌهم ٌملً لوم ٌؤتً ثم حفظه من األبواب على شعبة حدٌث

 بسامرا حدث لد وكان الثمات من وكان ،منه أحفظ رأٌت وما ،الشٌوخ على

 حدٌثه الحدٌث أصحاب بع  علٌه وأنكر ،شٌبا حدٌثه من ترن فما وبؽداد

 هرٌرة أبً عن صالح أبً عن األعم  عن شعبة عن الهروي زٌد أبً عن

"لدماه تورمت حتى صلى وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً أن
(1)
 

_______________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

، لهبَلبَةَ  أَب و نالال:   2113رلم /3/992فً معجمه:  أخرجه ابن األعرابً ًُّ لَاشه  نا الرَّ

ٌْد   أَب و ، َز يُّ ، َعنه  ش ْعَبة ، نا اْلَهَروه ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  َصالهح ، أَبهً َعنْ  اأْلَْعَم ه  َكانَ : لَالَ  ه َر

ٌْسَ  ّللَاِ  َرُسولَ  ٌَا: فَِمٌلَ  لََدَماهُ، تَِرمَ  َحتَى ٌَُصلًِّ ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولُ   َما لَنَ  ّللَاُ  َؼَفرَ  لَدْ  أَلَ

ا َعْبد ا أَُكونُ  أَفَبلَ : لَالَ  تَأََخَر؟ َوَما َذْنبِنَ  ِمنْ  تَمََدمَ   .َشُكور 

، لهبَلبَةَ عن أبً  131رلم /1/33فً معجمه:  وأخرجه ابن األعرابً ًُّ لَاشه  ًَوأَب الرَّ

ًُّ  َخالهد   ٌْد   أَب و َحدَّثَنَا: لَاالَ  اْلعَنَاله ، َز يُّ  به بلفظه.  اْلَهَروه

 ْبن   اْلَملهنه  َعْبد   لهبَلبَةَ من طرٌك أبً  1156رلم /2/65فً الفوابد:  وأخرجه تمام

، د  َحمَّ ٌْد   أَب و ثنا بهَبْؽَداَد، م  ، َز يُّ  به بلفظه. اْلَهَروه

َهافً السنن: كتاب  وأخرجه ابن ماجه بَلةه، َوالسُّنَّة  فٌه  ط وله  فًه َجاءَ  َما بَاب   ،إهلَاَمةه الصَّ

لََواته  فًه اْلمهٌَامه  َشام   أَب و َحدَّثَنَالال:  1420رلم /1/456 الصَّ ًُّ  هه فَاعه د   الر ه َحمَّ ٌدَ  ْبن   م   ٌَزه

 بنحوه. ٌحٌى بن ٌمان  َحدَّثَنَا: لَالَ 

بَاَدةه  فهً َجاءَ  َما فً الشمابل: بابالترمذي و ه  َرس وله  عه ن م 264رلم /1/222 ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 بنحوه.طرٌك ٌحٌى بن عٌسى 

                                                           

 .773/ رلم6/421تهذٌب التهذٌب  (1)
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ود   الصَّبَلة   المروزي فً "تعظٌم لدر الصبلة": أخرجه دمحم بن نصرو ْندَ  َوالسُّج   عه

ثه  ا الن هعَمه  َحَواده ه  ش ْكر  َّ من طرٌك سفٌان،  226،227/ رلم1/241 َوَجلَّ  َعزَّ  لِله

 بنحوه.  محاضر،و

 ( عن األعم  به.ومحاضرأربعتهم )ٌحٌى بن ٌمان، وٌحٌى بن عٌسى، وسفٌان، 

ْختهبَلؾ  فً السنن: كتاب لٌام اللٌل وتطوع النهار، باب  وأخرجه النسابً  َعلَى االه

ٌْله  إهْحٌَاءه  فًه َعابهَشةَ  مه من طرٌك  1645رلم /3/219 اللَّ ٌْب ، ْبنه  َعاصه ، َعنْ  ك لَ هه  َعنْ  أَبٌه

ٌَْرةَ  أَبًه  به بنحوه.  ه َر

بَلةه  اْستهْحبَابه فً الصحٌح: كتاب الصبلة، باب  وأخرجه ابن خزٌمة  َوَكثَْرتهَها الصَّ

َها اْلمهٌَامه  َوط وله  َ  ٌَْشك ر   فٌه نْ  اْلعَْبدَ  ٌ ولهً لهَما ّللاَّ من  1134رلم /2/201 َوإهْحَسانههه  نهْعَمتههه  مه

 طرٌك أبً سلمة عن أبً هرٌرة به بنحوه. 

 دراسة إسناد ابن األعرابً:

ًُّ  لِبَلبَةَ  أَبُو -ٔ ده  ْبن   الَملهن َعبدهو  :الَرلَاِش َحمَّ ه  َعبد ْبنه  م  د ْبن ّللاَّ َحمَّ  الَملهن َعبد ْبن م 

 الضرٌر الرلاشً - معجمة ثم الماؾ وتخفٌؾ الراء بفتح - لبلبة أبو مسلم، بنا

 .)ق( لبلبة أبو علٌه فؽلب أٌضا دمحم أبا ٌكنى وكان الحافظ،

ٌْد وأبً الزهرانً، ع َمر بن وبشر حاتم، بن أشهل :َعن َرَوى ٌد َز  الربٌع ْبن َسعه

 وؼٌرهم. الهروي،

ه  َعبد ْبن إبراهٌم مسلم وأبو ماجه، ابن روى عنه: د ْبن أَْحَمدو الكجً، ّللاَّ َحمَّ  ْبن م 

 وؼٌرهم. ،بشر أبو سعٌد األعرابً

ٌب بَْكر أَب و اْلَحافهظ لال  وحدث بؽداد وسكن عنها، فانتمل البصرة أهل من كان: اْلَخطه

 أَب و َولَال .الوجه سمج وكان والخٌر، بالصبلح مذكورا وكان وفاته، حٌن إلى بها

 كتبت مؤمون أمٌن صدوق رجل: فمال لبلبة، أبا ذكر داود أبا سمعت: اآلجري ع بٌَد

ً   َولَال .بالبصرة عنه  ٌحدث كان والمتون، األسانٌد من الخطؤ كثٌر صدوق: الدَّاَرل طنه

د َجْعفَر أبو َولَال .منه األَوهام فكثرت حفظه من َحمَّ  رأٌت ما: الطبري جرٌر ْبن م 

 ٌختلط أن لبل بالبصرة لبلبة أبو َحدَّثَنَا: خزٌمة ْبن َبْكر أَب و َولَال .لبلبة أبً من أحفظ

بَّان ابن   وذكره .بؽداد إلى وٌخرج  .حدٌثه أكثر ٌحفظ كان: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

: لاسم بن مسلمة َولَال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَالولال الذهبً: صدوق ٌخطًء. 

 حفظه من بواباأل على شعبة حدٌث ٌملً لبلبة أبو كان: ٌمول عرابًاأل ابن سمعت

 من وكان منه، أحفظ رأٌت وما الشٌوخ على شعبة حدٌث علٌهم فٌملً لوم ٌؤتً ثم

 بع  علٌه وأنكر شٌبا، حدٌثه من ترن فما وبؽداد بسامراء حدث لد وكان الثمات،

 أبً َعن األعم ، َعنه  شعبة، عن الهروي، زٌد أبً َعن حدٌثه الحدٌث أصحاب

ٌْرة أَبًه عن صالح، ًَّ  أَنَّ : ه َر  وكان: مسلمة َولَال. لدماه تورمت حتى صلى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 عن الحاكم َولَال. السورة ٌحفظ كما شعبة حدٌث ٌحفظ ثمة متمنا للحدٌث راوٌة

  ً : لال أنه منٌع بنت ابن الماسم أبً شٌخنا عن بلؽنً به، ٌنفرد بما ٌحتج ال: الدَّاَرل طنه
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 المتن فً وإما اإلسناد فً إما مسلم حدٌث منها ما أجزاء عشرة لبلبة أبً َعن عندي

 تؽٌر ٌخطا صدوق": التمرٌب" فً َولَال. فٌه األَوهام فكثرت حفظه من ٌحدث كان

 .سنة وثمانون ست وله ومابتٌن وسبعٌن ست سنة مات .بؽداد سكن لما حفظه

بآخره، وضابط ذلن أن من سمع منه بالبصرة فمبل أن صدوق اختلط خبلصة حاله: 

 .، ورواٌة ابن األعرابً عنه لم تمٌزٌختلط

/ 3/391والثمات البن حبان ، 1730/ رلم5/369ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

/ 13/401وتهذٌب الكمال ، 5537/ رلم12/177، وتارٌخ بؽداد 14037رلم

، 773/ رلم6/419ٌب وتهذٌب التهذ، 3473/ رلم1/669والكاشؾ ، 3556رلم

 119، واختبلط الرواة الثمات صـ4210/ رلم1/365والتمرٌب 

ٌْد   أَبُو -ٕ بٌع بن سعٌدهو  :اْلَهَرِويُّ  َز  والراء المهملة بفتح الحرشً العامري الر 

ٌْد أبو معجمة بعدها ، الهروي َز ي   وكان إلٌها، فنسب الهروٌة الثٌاب ٌبٌع َكانَ  البَْصره

 .)خ م ت س( الحرشً أوفى ْبن لزرارة مكاتبا جده،

ٌد :َعن َرَوى وبَة، أَبً بن َسعه  حبٌب ْبن المدوس وعبد الحجاج، بن وشعبة َعر 

 وؼٌرهم. الشامً،

، :َعنه َرَوى ي  د ْبن وإبراهٌم اْلب َخاره َحمَّ د ْبن الَملهن َعبد لهبلبَة وأَب و عرعرة، ْبن م  َحمَّ  م 

 وؼٌرهم.  الرلاشً،

: حاتم أَب و َولَال .شٌبا منه أسمع لم ثمة، شٌخ: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن صالح لال

ي   ،العجلً ووثمه .صدوق ذه بَّان ابن   وذكره. ، وابن حجرَوالت هْرمه   .الثمات فً حه

ي   لال  .بتٌناوم عشرة إحدى سنة مات: وؼٌره اْلب َخاره

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 543/ رلم1/134، والثمات للعجلً 1570/ رلم3/471ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 3/265والثمات البن حبان  ،33/ رلم4/20والجرح والتعدٌل ، 3263/ ح5/333

   2303/ رلم1/235، والتمرٌب 40/ رلم4/27،  وتهذٌب التهذٌب 13363رلم

ثَنَّاة َوالتَّاء اْلعٌن بهَفتْح -العتكً الورد بن الحجاج بن شعبةهو  :ُشْعبَةُ  -ٖ  فَْولَها من اْلم 

ه - َكاؾ آخرَها َوفًه  النَّضر بن عتهٌن َوه وَ  األزد من بطن َوه وَ  العتٌن إهلَى الن هْسبَة َهذه

 . )ع( الواسطً بسطام أبو األزدي - األزدي بنا

 . وؼٌرهم ولتادة بن دعامة، ،واألعم  تؽلب، ْبن أبان :َعن َرَوى

 وروح بن عبادة، ،وسعبد بن الربٌع العامري الموصلً، سالم ْبن عفٌؾ :عنهروى و

 . وؼٌرهم

د لَال َحمَّ ه، َعبد أبا سؤلت: النََّسابً العباس ْبن م   أثبت من: حنبل ْبن أحمد: ٌعنً ّللاَّ

 اثبت شعبة وَكانَ  صالحا، رجبل وَكانَ  حافظا رجبل س ْفٌَان َكانَ : فمال س ْفٌَان؟ أو شعبة

ه  َعبد َولَال .سنٌن بعشر س ْفٌَان لبل الحكم من وسمع رجاال، وأنمى منه  ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

هه  َعن حنبل،  وبصره الرجال فًه ٌعنً الشؤن، هذا فًه وحده أمة شعبة َكانَ : أَبٌه
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 الرحمن عبد خاله َعنْ  األسود، أَبً ْبن بكر أبو َولَال للرجال، وتنمٌته وتثبته بالحدٌث

 ع بٌَد أبو َولَال. الحدٌث فًه المإمنٌن أمٌر شعبة: ٌمول س ْفٌَان َكانَ : مهدي ْبنا

 هو: له لٌل. الحدٌث مات: س ْفٌَان لال شعبة مات لما لال داود، أبا سمعت: اآلجري

 الملة، على ومالن شعبة من حدٌثا أحسن الدنٌا فًه لٌس: فمال س ْفٌَان؟ من حدٌثا أحسن

ي   ْهره  فهً: ٌعنً علٌه، ٌعاب وال ٌضره ال فٌما ٌخطا وشعبة حدٌثا، الناس أحسن والزُّ

د ولَال األسماء، َحمَّ  أكبر وَكانَ  حدٌث، صاحب حجة، ثبتا مؤمونا ثمة َكانَ : سعد ْبن م 

 من َوَكانَ : ولال الثمات فً حبان ابن وذكره العجلً ووثمه سنٌن، بعشر الثوري من

 أَمر َعن بالعراق فت  من أول َوه وَ  وفضبل وورعا وإتمانا حفظا َزَمانه أهل َساَدات

حدثٌن عََفاء وجانب اْلم  ٌْهه  تبعه ثمَّ  بههه  ٌْمتَدى علما َصار َحتَّى والمتروكٌن الضُّ  بعده َعلَ

 ولال .للٌبل األسماء فً وٌخطا حجة ثبت:  الكاشؾ فً الذهبً ولال .اْلعَراق أهل

 فً المإمنٌن أمٌر هو ٌمول الثوري كان متمن حافظ ثمة: التمرٌب فً حجر ابن

 توفى. عابدا   وكان السنة عن وذب الرجال عن بالعراق فت  من أول وهو الحدٌث

 .ومابة ستٌن سنة

 .باتفاق  الحدٌث  فً  المإمنٌن أمٌر ثبت  متمن  حافظ  إمام  :حاله خبلصة

 والطبمات ،2/252 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،7/230 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 4/369 والتعدٌل والجرح ،665/ رلم1/220 للعجلً والثمات ،1/332 لخلٌفة

 والكاشؾ ،2/322 واللباب ،3516/ رلم6/446 حبان البن والثمات ،1609رلم

/ 1/266 والتمرٌب ،590/ رلم4/233 التهذٌب وتهذٌب ،2273/ رلم1/435

 .2790رلم

ٌْمان هو :اأْلَْعَمِش  -ٗ ولم  من الثالثة،، ثمة مدلس الكاهلى األسدي مهران بن س لَ

 .15سبمت ترجمته حدٌث رلم ٌصرح بالسماع،

 باسمه مشهور ذكوان،: اسمه الزٌات، السمان صالح أَب و هو :َصاِلح   أَبًِ َعنْ  -٘

 .9رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،: المدنً وكنٌته

ٌَْرةَ  أَبِو -ٙ  .1رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً  :ُهَر

 الحكم على اإلسناد: 

 عنه األعرابً ابن ورواٌة بآخره، اختلط صدوقوهو فٌه أبو لبلبة الرلاشً، ضعٌؾ؛

 .تمٌز لم

، وأبو خالد ولد توبع: تابعه أبو خالد العنالً كما سبك فً التخرٌج عند ابن األعرابً

 لم أعثر له على ترجمة. :العنالً

  وفً إسناده عنعنة األعم .

  فٌه: ؛ضعٌؾ، وإسناد ابن ماجه

بَّان ابن   ذكره  الرفاعً:أبو هشام  -  ٌخطا كان: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

 عن المراءات أخذ: الدانً َعْمرو أبو لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. وٌخالؾ
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ًُّ  َولَال. أصحابه فارق كثٌر شذوذ عنهم وله ،جماعة  بلده، أهل فٌه تكلم :الدَّاَرل ْطنه

 حجر ابن َولَال. بههه  بؤس ال :مسلمة َولَال .عندهم بالموي لٌس: أحمد أبو الحاكم َولَال

 .ومابتٌن وأربعٌن ثمان سنة مات. بالموي لٌس": التمرٌب" فً

 .األكثرون ضعفه ضعٌؾ؛ :حاله خبلصة

 ،5703رلم/ 27/24 الكمال وتهذٌب ،1753رلم/ 4/595 بؽداد تارٌخ: ٌنظر

 .6400رلم/ 1/514 والتمرٌب ،365رلم/ 9/526 التهذٌب وتهذٌب

 :منها وللحدٌث شواهد

 المؽٌرة بن شعبة رضً هللا عنه:حدٌث  -أ

ا َلنَ  َفتَْحنَا إهنَّافً الصحٌح: كتاب تفسٌر المرآن، باب " أخرجه البخاري بهٌن ا فَتْح   "م 

، ْبن   َصَدلَة   َحدَّثَنَالال:  4336رلم /6/135 ٌْنَةَ، اْبن   أَْخبََرنَا الفَْضله ٌَادٌ  َحدَّثَنَا ع ٌَ  ه وَ  زه

بلَلَةَ، اْبن   عَ  أَنَّه   عه ٌَرةَ، َسمه ؽه ًُّ  لَامَ : ٌَم ول   الم  َمتْ  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  َؼفَرَ : لَه   فَمهٌلَ  لََدَماه ، تََورَّ

نْ  تَمَدَّمَ  َما لَنَ  ّللاَّ   َر، َوَما َذْنبهنَ  مه ا َعْبد ا أَُكونُ  أَفَبلَ ": لَالَ  تَؤَخَّ   "َشُكور 

 اأْلَْعَماله  إهْكثَاره  بَاب  فً الصحٌح: كتاب صفة المٌامة والجنة والنار،  وأخرجه مسلم

ْجتهَهاده  بَاَدةه  فًه َوااله  من طرٌك  زٌاد بن عبللة به بنحوه. 2319رلم /4/2171 اْلعه

 أنس بن مالن رضً هللا عنه:حدٌث  -ب

ثَنَالال:  2900رلم /5/230فً المسند:  أخرجه أبو ٌعلى ه  َعْبد   َحدَّ  َعْون   ْبن   ّللاَّ

، از  د   َحدَّثَنَا اْلَخرَّ َحمَّ ، ْبن   م  ْسعَره  َعنْ  بهْشر  ، ْبنه  مه َدام  ، َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ  كه  لَامَ : لَالَ  أَنَس 

ه  َرس ول   َمتْ  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْسَ : لَه   فَمهٌلَ  َسالَاه ، أَوْ  لََدَماه   تََورَّ نْ  تَمَدَّمَ  َما لَنَ  ّللاَّ   َؼفَرَ  لَدْ  أَلَ  مه

َر، َوَما َذْنبهنَ  ا َعْبد ا أَُكونُ  أَفَبلَ " :لَالَ  تَؤَخَّ  "َشُكور 

  من طرٌك عبد هللا بن عون به بلفظه.  5737رلم /6/41فً األوسط:  والطبرانً

ار   ٌَْعلَى أَب و َرَواه   :2/271الهٌثمً فً المجمع  ولال ًُّ  َواْلبَزَّ ، فًه َواْلَطبََرانه  اأْلَْوَسطه

َجال ه   َجال   َوره ٌحه  ره  .الصَّحه

 الحكم على الحدٌث بمجموع الطرق والشواهد:

 حسن لؽٌره
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 اسبَ عَ ل الْ ضْ حدٌث فَ  -ٕ٘

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ":

 عن ،ثور عن رواه حدٌثا الخفاؾ على أنكروا :األسدي دمحم بن صالح ولال)

العباس فضل فً ،عباس ابن عن ،كرٌب عن ،مكحول
(1)
 علٌه أنكروا وما 

 وعبد صالح لال .موضوع الحدٌث هذا :ٌمول معٌن ابن وكان ،ؼٌره

 روى ولد ،ثمة وهو ،فٌه دلس ولعله ،ثور حدثنا فٌه ٌمل لم :الوهاب

 عن ،الجوهري سعٌد بن إبراهٌم عن المنالب فً المذكور الحدٌث الترمذي

(الوجه هذا من إال نعرفه ال ؼرٌب حسن :ولال ،الوهاب عبد
(2)
 

_______________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

ه  َعم ه  اْلفَْضله  أَبًه َمنَالهبه  بَاب  ، أبواب المنالبفً سننه: كتاب  أخرجه الترمذي  ً  النَّبه

طَّلهبه  َعْبده  ْبنه  اْلعَبَّاسه  َوه وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ًَ  اْلم   َحدَّثَنَالال:  3762رلم /5/653 َعْنه   ّللاَّ   َرضه

ٌم   ٌد   ْبن  ا إهْبَراهه يُّ  َسعه ، ْبن   الَوهَّابه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  الَجْوَهره ٌَد، ْبنه  ثَْوره  َعنْ  َعَطاء   َعنْ  ٌَزه

، ول  ٌْب ، َعنْ  َمْكح  ، اْبنه  َعنْ  ك َر ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس   َؼَداةَ  َكانَ  إَِذا": لهْلعَبَّاسه  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْنِ   فَؽََدا ،"َوَولََدنَ  بَِها ّللَاُ  ٌَْنفَعُنَ  بَِدْعَوة   لَُهمْ  أَْدُعوَ  َحتَى َوَوَلُدنَ  أَْنتَ  فَأْتِنًِ ااِلثْنَ

 َوبَاِطنَة   َظاِهَرة   َمْؽِفَرة   َوَولَِدهِ  ِلْلعَبَاِس  اْؼِفرْ  اللَُهمَ ": لَالَ  ثُمَ  ِكَساء   فَأَْلبََسنَا َمعَهُ  َوَؼَدْونَا

  ."َولَِدهِ  فًِ اْحَفْظهُ  اللَُهمَ  َذْنب ا، تُؽَاِدرُ  الَ 

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌبٌ  َحَسنٌ  َحده ف ه   الَ  َؼره نْ  إهالَّ  َنْعره  .اْلَوْجهه  َهَذا مه

 اْلفَْضله  أَبهً فََضابهل  بن أحمد فً وزابده على فضابل الصحابة: باب  وأخرجه عبد هللا

طَّلهبه  َعْبده  ْبنه  اْلعَبَّاسه  ه  َرس وله  َعم ه  اْلم  د َجْعفَر   ًأَب عن 1795رلم /2/934  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ َحمَّ  م 

ه  َعْبده  ْبنا ي   ّللاَّ ز ه  به بنحوه. الرُّ

عن ٌحٌى بن جعفر  1/39/24 َوالدَُّعاءه  اْلعَبَّاسه  فًه بَابٌ فً السنة:  وأبو بكر الخبلل

 به بنحوه.

حدثنا ( لال: 11/331/5214فً المسند: مسند ابن عباس رضً هللا عنهما ) والبزار

 به. دمحم بن الولٌد الفحام

                                                           

، 2/639وهو المذكور فً طبعة الرسالة  ذكرته، والصواب ما وهو خطؤ، فً الطبعة الهندٌة "فضل المتلى" (1)

 .2/497 الرازي زرعة ألبً: الضعفاء كتابوفً 
 .333/ رلم6/452تهذٌب التهذٌب  (2)
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 بَاب  فً الشرٌعة:  واآلجري، 314رلم /1/309فً الؽٌبلنٌات:  وأبو بكر الشافعً

ْكره  ه  د َعاءه  ذه  ً ًَ  لهْلعَبَّاسه  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه هه  َعْنه   ّللاَّ   َرضه ٌبَ  لَدْ  َوأَنَّه   َولهَولَده  /5/2254 َذلهنَ  فًه أ جه

 كبلهما من طرٌك إسحاق بن حاتم به بنحوه. 1736رلم

من  3613رلم /4/334، وفً 460رلم /1/265مسند الشامٌٌن: والطبرانً فً 

 طرٌك الحسن بن جامع به بنحوه.

 عطاء بالسماع.وفٌه تصرٌح عبد الوهاب بن 

وإسحاق ودمحم بن الولٌد الفحام، )دمحم بن عبد هللا الرازي، وٌحٌى بن جعفر،  تهمخمس

 بن حاتم، والحسن بن جامع( عن عبد الوهاب بن عطاء به.ا

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

ٌم هو : الَجْوَهِريُّ  َسِعٌد   ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٔ ٌد بن إهْبَراهه  أَبً بن إسحاق أبو الجوهري، َسعه

  .(4)م  األصل طبري البؽدادي، عثمان

 وعبد الثمفً، المجٌد َعبد ْبن الوهاب وعبد  الحضرمً، إسحاق ْبن أحمد :َعن َرَوى

  .وؼٌرهم، الخفاؾ َعَطاء ْبن الوهاب

 . البخاري سوى الجماعة روى عنه:

وذكره ابن  كان أبً ٌذكره بالصدق.ووثمه النسابً، والخطٌب، ولال ابن أبً حاتم: 

عت خَرا  اْبن َولَالَ  حبان فً الثمات. ر بن حجاج َسمه هه  ٌَمع الشَّاعه . ورد الذهبً فٌه

ْبَرة الَ : فمال هه  عه ل وعه هه  بهو   اْبنلال . حجة ببل فٌه ت ك ل هم حافظ ثمةولال ابن حجر:  .فٌه

 ثبلث سنة فهً مات أنه لانع اْبن ؼٌر ذكر، وومابتٌن وأربعٌن سبع سنة فًه مات: لانع

 .ومابتٌن وخمسٌن

 ثمة وثمه الجمهور، وتكلم فٌه بؽٌر حجة. خبلصة حاله:

 ،294/ رلم2/104الجرح والتعدٌل ، و29/ رلم32ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، وتهذٌب 3030/ رلم6/613وتارٌخ بؽداد  ،12343/ رلم3/33والثمات البن حبان 

للذهبً  ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثمات الرواةو، 176/ رلم2/95الكمال 

 .179/ رلم1/39والتمرٌب ، 43صـ

 .البصري نصر، أبو الخفاؾ، عطاء بن الوهاب عبدهو  عبد الوهاب بن عطاء: -ٕ

 . (4)عخ م  وؼٌرهم الطوٌل، وحمٌد التٌمً، سلٌمان :عن روى

  .وؼٌرهم وإبراهٌم بن سعٌد وإسحاق، حنبل، بن أحمد :عنه روى

ً   وثمه  رواٌة، فً معٌن وابن، األسدي دمحم بن وصالح سفٌان، بن والحسن ،الدَّاَرل ْطنه

 عدي، ابن ولال ، وذكره ابن حبان فً الثمات."حدٌثه ٌكتب: "لال رواٌة وفً

، َكثهٌرَ  َوَكانَ ولال ابن سعد: ، بؤس به ٌسل: والنسابً ٌثه وف ا، اْلَحده  َشاءَ  إهنْ  َصد ول ا َمْعر 

 المٌمونً ولال، "عروبة أبً ابن سعٌد بحدٌث الناس أعلم من كان: "أحمد ولال ّللاَّ ،

 بالموي لٌس": البخاري ولال بالموي، لٌس: النسابً ولال، الحدٌث ضعٌؾ: أحمد عن
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 ولال حدٌثه، العلم أهل احتمل ولد بموي، لٌس :البزار ولال ،"حتملٌ وهو...  عندهم،

  .عندهم بالموي لٌس صدوق: الساجً زكرٌا

 ابن ولال ،وهو الحدٌث الذي معنا وولده العباس فضل فً حدٌثا   علٌه وأنكرواللت: 

 فلعله بالسماع ٌصرح لم الوهاب عبد ولكن ٌزٌد بن ثور على موضوع أنه معٌن،

 .دلسه

 أنكروا أخطؤ ربما صدوق: فً التمرٌب ولال الذهبً: صدوق وثك، ولال ابن حجر

 ست سنة وٌمال أربع سنة مات .ثور عن دلسه ٌمال العباس فضل فً حدٌثا علٌه

 . وذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة من مراتب المدلسٌن.ومابتٌن

  وثمه جماعة وله أخطاء تنزله عن درجة الصحٌح، حسن الحدٌث خبلصة حاله:

 مدلس من الثالثة.

، 519/ رلم1/150، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً 7/333الطبمات ٌنظر: 

، والضعفاء الصؽٌر للبخاري 3243/ رلم4/33معٌن رواٌة الدوري  وتارٌخ ابن

، والجرح 374/ رلم63، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ241/ رلم92صـ

، ومن تكلم فٌه 9332/ رلم7/1333والثمات البن حبان ، 372/ رلم6/72والتعدٌل 

، 333/ رلم6/453تهذٌب التهذٌب و، 231/ رلم1/357وهو موثك للذهبً 

 .35/ رلم41، وطبمات المدلسٌن صـ4262/ رلم1/363تمرٌب وال

 اْلَكاؾ بهفَتْح - الكبلعً زٌاد بن -تحتانٌة بزٌادة - ٌزٌد بن ثورهو : ٌَِزٌدَ  ْبنِ  ثَْورِ  -ٖ

م َوبعد ْهملَة عٌن ألؾ البلَّ ه م   من حم  نزلت َكبهٌَرة لَبٌلَة َوههً الكبلع إهلَى الن هْسبَة َهذه

  .)ع( الحمصً خالد أبو - الشَّام

 ، وؼٌرهم. الممدام بن ٌحٌى بن وصالح ،حٌوة بن ورجاء ،مكحول :عن روى

 بن عطاء الخفاؾ، وؼٌرهم.  ، وعبد الوهابالسفٌانان روى عنه:

 َولَالوثمه ابن سعد، وابن إسحاق، ودحٌم، واألوزاعً، وٌحٌى بن سعٌد، والنسابً. 

 ْبن العباس َولَال .الحدٌث صحٌح ثور كان: وكٌع لَالَ . وحافظ صدوق: حاتم أبو

 ٌزٌد، ْبن ثور رأٌت: ٌَم ول   وكٌعا سمعت: الرملً خالد ْبن ٌزٌد َعنْ  الخبلل، الولٌد

، ولَال .رأٌت من أعبد من وكان يُّ وَسى ْبن إبراهٌم َعنْ  الب خاره  ْبن عٌسى سمعت: م 

ٌَسى َولَال .أثبتهم من ثور كان: ٌمول ٌونس : ٌزٌد ْبن ثور َعلَى لدمنا: ٌونس ْبن عه

ْرَعة أَب و َولَال .الحدٌث جٌد رجل هو فإذا : هشام ْبن الولٌد ْبن معسن عن الدمشمً، ز 

 ْبن خالد حدٌث ٌحفظ كان: لال حدٌثه؟ ٌحفظ ٌزٌد ْبن ثور كان: مسلم ْبن للولٌد للت

: فمَالَ  ٌزٌد؟ ْبن ثور َعنْ  األخذ َعنه  الثوري سفٌان سؤلت: المبارن ابنولال  .معدان

 أحادٌث ذكرت ما ؼٌر ٌزٌد ْبن ولثورولال ابن عدي:  .لرنٌه واتموا عنه خذوا

، َعْنه   روى ولد صالحة ٌٌَنة وابن الثَّْوري   الثمات من وؼٌرهم المطان وٌحٌى ع 

 لعله المسند من جزء وله صدوق أو ثمة َعْنه   روى إهَذا بؤسا بحدٌثه أرى والَ  ووثموه،

بَتًَ ٌبلػ ي َهَذا من أنكر أحادٌثه فًه أر ولم أكثر أو حدٌث مه  مستمٌم َوهو ذكرته، الَّذه
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ٌث  ثبت، حافظولال الذهبً فً "من تكلم فٌه وهو موثك":  الشامٌٌن فً صالح اْلَحده

ه؛ لََدريٌّ  أنه إال  ٌرى أنه إال ثبت ثمةولال ابن حجر فً التمرٌب: . مسلم تركه فلذا ل ح 

ابَة َوخمسٌن خمس سنة َماتَ ولال:  ،الثماتن فً وذكره ابن حبا .المدر ٌْت َومه  بهَب

مَد س  ثور مات: وطابفة سعد ابن لالو .سنة َسْبع ونَ  َماتَ  ٌَْوم لَه   َكانَ  لدرٌا َوَكانَ  اْلم 

 .ومابتٌن وخمسٌن ثبلث سنة ٌزٌد بنا

 ثمة ثبت، ومن ترن الرواٌة عنه فمن أجل المدر.  خبلصة حاله:

 البن حبان ، والثمات1904/ رلم2/463والجرح والتعدٌل  ،7/467الطبمات ٌنظر: 

 وهو فٌه تكلم من، و320/ رلم2/309، والكامل البن عدي 7030/ رلم6/129

، وتهذٌب التهذٌب 1406/ رلم1/374ومٌزان االعتدال  ،60/ رلم140صـ موثك

 .1/394، وهدي الساري 361/ رلم1/135 التمرٌب، و57/ رلم2/33-35

، َعْبد أبو الشامً مكحولهو  :َمْكُحول   -ٗ . مسلم أبو: وٌ مال أٌوب، أبو: وٌ مال ّللاَّ

ه، َعْبد أبو والمحفوظ  . (4)ر م  الفمٌه الدمشمً ّللاَّ

ً   :َعن َرَوى ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  مالن، ْبن أنس وعن ٌدركه، ولم كعب ْبن أَبًه وَعن مرسبل 

ه  َرس ول مولى وثوبان، . وؼٌرهم الحضرمً نفٌر ْبن وجبٌر مرسل،: ٌمال - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ

 ْبن وأسامة ،وكرٌب مولى ابن عباس الٌمامً، حنٌفة أَبً ْبن إبراهٌم :عنهروى و

  . وؼٌرهم ،اللٌثً زٌد

ً   أصحاب من أحد من مكحول سمع هل: وسؤلته مسهر أََبا سمعت:  حاتم أبو لَال  النَّبه

 فملت رواه؟ من: فمال الداري؟ هند أَبًه من سمع وهل: ل ْلت  . أنس من سمع: فمال ؟ملسو هيلع هللا ىلص

: ٌمول الداري هند أَبَا سمع أنه مكحول َعن صخر، أَبًه َعن شرٌح ْبن حٌوة: لَه  

ً   سمعت  من؟: لال األسمع؟ ْبن فواثلة: لَه   فملت. ذلن إهلَى ٌلتفت لم فكؤنه: ٌمول ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌَة   َحدَّثَنهً: لال اللٌث، كاتب صالح أبو َحدَّثَنَا: فملت عَاوه  ابن العبلء َعنْ  َصالهح ، ْبن   م 

 أومؤ فكؤنه األسمع بن واثلة على األزهر وأبو أنا دخلت: لال مكحول، َعن الحارث،

ي   عٌسى أبو َولَال. برأسه ذه  إنه: وٌ مال الداري هند وأبً وأنس، واثلة من سمع: الت هْرمه

ً   أصحاب من أحد من ٌسمع لم  أعلم َما َحاتهم أبو لَالَ و. الثبلثة هإالء من إال ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ْنه ، أفمه بهالشَّام ً   ولال مه  سمعت إسحاق بن عن بكٌر بن ٌونس ولال .ثمة: الدَّاَرل ْطنه

 عبد بن سعٌد عن مسهر أبو ولال العلم، طلب فً كلها األر  طفت: ٌمول مكحوال

 لبلناه، مكحول عن الشام من بالعلم جاء إذا: ٌمول موسى بن سلٌمان كان: العزٌز

 وصفه المدر، ٌرى وكان ،صدوق شامً خرا  أبن ولال حجر وابن ،العجلً ووثمه

. المدلسٌن مراتب من الثالثة المرتبة ًف حجر ابن وذكره والذهبً حبان ابن بالتدبٌس

 .ومابة عشرة بضع سنة مات

 .  الثالثة من مدلس اإلرسال كثٌر الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

 والجرح، 1623/ رلم1/439والثمات للعجلً  ،7/454 سعد ابن طبماتٌنظر: 

 حبان ابن وثمات ،1/211 له والمراسٌل ،1367/ رلم3/21 حاتم أبً البن والتعدٌل
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 االعتدال ومٌزان ،57/ رلم5/555 النببلء أعبلم وسٌر ،5649/ رلم5/446

/ 1/545 والتمرٌب ،509/ رلم10/239 التهذٌب تهذٌبو ،3749/ رلم4/177

 .6375رلم

ٌْب   -٘  . )ع( عباس ابن مولى رشدٌن أبو المرشً مسلم أبً بن كرٌبهو  :ُكَر

 . عباس وابن زٌد، بن أسامة :عن وروى ،عفان بن عثمان أدرن

 . دٌنار بن وعمرو ،كحول الشامًوم كرٌب، بن دمحم ابنه :عنهروى و

: لال عكرمة أو عباس ابن عن إلٌن أحب كرٌب معٌن البن للت: الدارمً عثمان لال

، َحَسنَ  ثهمَة   َوَكانَ : سعد ابن ولال ثمة، كبلهما ٌثه  الثمات، فً حبان ابن وذكره اْلَحده

 .وتسعٌن ثمان سنة توفى. حجر وابن ،النسابً ووثمه

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 ،994/ رلم7/231 الكبٌر والتارٌخ ،5/293 سعد البن الكبرى الطبماتٌنظر: 

 والسٌر ،5124/ رلم5/339 حبان ابن وثمات ،956/ رلم7/163 والتعدٌل والجرح

/ 1/461 والتمرٌب ،735/ رلم3/433 التهذٌب وتهذٌب ،131/ رلم4/479-430

 .5633رلم

 .1سبمت ترجمته حدٌث رلم:جلٌل،  صحابً: َعبَاس   اْبنِ  -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

أحادٌث  كان ٌدلس عن ثور ولكنه؛ فٌه عبد الوهاب بن عطاء حسن الحدٌث منكر

 .، وهذا الحدٌث من منكراتهمناكٌر

  :كل من ولد أنكر هذا الحدٌث

  .6/397كما فً تهذٌب التهذٌب  ابن معٌن

 علٌه أنكروا ما العباس، فضل فً ثور حدٌث الخفاؾ على أنكروا :جزرة صالح لالو

 2/632نمله الذهبً فً المٌزان  .ؼٌره

عبد الَوهَّاب : "1440/ رلم4/906فً التارٌخ األوسط رواٌة الخفاؾ  ولال البخاري

"بن عطاء كان ٌدلس عن ثور وألوام أحادٌث مناكٌرا
(1)
. 

وهذا الحدٌث ال نعلم أحدا رواه عن  : "5214رلم /11/331فً المسند  ولال البزار

الوهاب بن عطاء، وال نعلم أحدا تابعه على رواٌته، وال نعلمه ٌروى ثور، إال عبد 

عن ابن عباس إال من هذا الوجه، وال نعلم مكحوال أسند عن كرٌب ؼٌر هذا الحدٌث، 

وعبد الوهاب بصري، انتمل إلى بؽداد، ولم ٌكتب عنه بالبصرة، فمدم بؽداد فحدث، 

 كتب عنً فاحمدوا هللا. فؤخبرنً بع  أصحابه، أنه كتب إلى أهله، أنه لد

 ."وهذا الحدٌث عندي لٌس له أصل، فؤظنه حدث به أٌام الرشٌد ألنه أعطاه شٌبا

 .: ؼرٌب4/192فً مصابٌح السنة  ولال البؽوي

                                                           

 زنجوٌه.الخفاؾ للتارٌخ األوسط على رواٌة رواٌة هذا الن  من زٌادة  (1)
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 حدٌث اإلفن -ٕٙ

 ":الجزري بشٌر بن عتابلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 عن فمنها أنكرت أحادٌث فٌها نسخة خصٌؾ عن روى :عدي بنا لال)

 عن عتاب الإ ٌملها لم ألفاظا فٌه وزاد ،اإلفن حدٌث عابشة عن ممسم

(به بؤس ال أن فؤرجو ذلن ومع ،خصٌؾ
(1)
 

_______________ 

  :والدراسة التخرٌج۩ 

ة  : فً الكبٌر أخرجه الطبرانً ، لهصَّ ْفنه نْ  هللا   أَْنَزلَ  َوَما اإْله  /23/117 َبَراَءتهَها مه

د   َحدَّثَنَالال:  152رلم َحمَّ و ْبن   م  ، َخالهد   ْبنه  َعْمره ًُّ انه ، ْبن   َعتَّاب   ثنا أَبهً، ثنا اْلَحرَّ ٌر   بَشه

، َعنْ  ٌْؾ  َص ، َعنْ  خ  ْمَسم  ًَّ  َدَخلَتْ : لَالَتْ  َعابهَشةَ، َعنْ  مه ْسَطح   أ مُّ  َعلَ ٌْره  إهلَى فََخَرْجنَا مه  َح

، بَتْ  َعاد  ْسَطح   أ مُّ  فََوطه ،َشوْ  أَوْ  َعْظم   َعلَى مه سَ : فَمَالَتْ  َكة  ْسَطٌح، تَعه  َما بهبْسَ : فَم ْلت   مه

، لٌ  ل ْلته نْ  َرج  ٌْهه  هللاه  َرس وله  أَْصَحابه  مه نَ  أَنَّنه  أَْشَهد  : فَمَالَتْ  السَّبَلم ، َعلَ  اْلؽَافهبَلته  مه

، نَاته ْإمه ٌنَ  اْلم  ؟، َطارَ  لَدْ  َما أَتَْدره ٌْنه ؟، هللاه  َرس وله  َعْهد   َمتَى: لَالَتْ  َوهللاه، الَ : ل ْلت   َعلَ  بهنه

هه  فًه ٌَْفعَل   هللاه  َرس ول  : ل ْلت   ، َما أَْزَواجه ْنه نَّ  أََحبَّ  بهَمنْ  ٌَْبَدأ   أََحبَّ ، َمنْ  َوٌَؤْتهً مه  أََحبَّ

ٌْنه  َطبَّكَ  فَإهنَّه  : لَالَتْ  ًٌّا فََخَرْرت   َوَكَذا، َكَذا َعلَ ، َمْؽشه ًَّ وَمانَ  أ مَّ  فَبَلَػَ  َعلَ ً، ر  ا أ م ه  بَلَؽََها فَلَمَّ

تهَها، إهلَى فََذَهبَتْ  َفَحَملَتْنهً أَتَتْنًه اأْلَْمر   ٌْ ، بَلََؽَها لَدْ  َعابهَشةَ  أَنَّ  هللاه  َرس ولَ  فَبَلَػَ  بَ  َفَجاءَ  اأْلَْمر 

ٌَْها ٌَْها فََدَخلَ  إهلَ ْنَدَها َوَجلَسَ  َعلَ  فَاْزَدْدت   ،"التَْوَبةَ  َوَسعَ  لَدْ  هللاَ  إِنَ  َعابَِشةُ  ٌَا": َولَالَ  عه

ا ٌْنَا بهً، َما إهلَى َشرًّ ، فََدَخلَ  بَْكر   أَب و َجاءَ  إهذْ  َكَذلهنَ  َنْحن   فََب ًَّ  َما هللاه  َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَ  َعلَ

ر   هه  تَْنتَظه ا فَاْزَدْدت  : لَالَتْ  َوفََضَحتْنهً، َخاَنتْنَ  الَّتًه بهَهذه ، إهلَى َشرًّ  إهلَى فَؤَْرَسلَ : لَالَتْ  َشر  

   ً ًُّ  ٌَا": فَمَالَ  َعله  لَتُْخبَِرنًِّ": لَالَ  أَْعلَم ، َوَرس ول ه   هللا  : لَالَ  ، "َعابَِشةَ؟ فًِ تََرى َما َعِل

نْ  الن هَساَء، هللا   َوسَّعَ  لَدْ : لَالَ  ،"َعابَِشةَ  فًِ تََرى َما لْ  َولَكه ٌَرةَ  إهلَى أَْرسه بَره
(2)
َمتهَها   َخاده

ء   َعلَى اطَّلَعَتْ  لَده  تَك ونَ  أَنْ  فَعََسى فََسْلَها، ًْ نْ  َش َها، مه ٌَرةَ  إهلَى فَؤَْرَسلَ  أَْمره  فََجاَءتْ  َبره

ء   َعنْ  َسابِلُنِ  فَِإنًِّ": لَالَ  َنَعْم،: لَالَتْ  ،"هللِا؟ َرُسولُ  أَنًِّ أَتَْشَهِدٌنَ ": لََها فَمَالَ  ًْ  فَبَل  َش

نْ  َما هللاه، َرس ولَ  ٌَا نََعمْ : لَالَتْ  ،"تَْكتُِمٌنًِ ء   مه ًْ ، أَْخَبْرت نَ  إهالَّ  َعْنه   تَْسؤَل نًه َش  َوالَ  بههه

نَ  ٌْب ا، هللا   َشاءَ  إهنْ  أَْكت م  ٌْتِ  فََهلْ  َعابَِشةَ، ِعْندَ  ُكْنتِ  لَدْ ": لَالَ  َش  ،"تَْكَرِهٌنَهُ؟ َما ِمْنَها َرأَ

                                                           
 .192/ رلم7/91تهذٌب التهذٌب  ((1

ٌْنَ  أ م ه  َمْوالَة   هً  برٌرة: (2) نه ْإمه . معاوٌة بن ٌزٌد خبلفة إلى عاشت مشهورة صحابٌة رضً هللا عنها َعابهَشةَ  الم 

ٌْثٌ  لََها ْندَ  َحده ه  عه  ً  .النََّسابه
/ 1/744، والتمرٌيييييييييييييب 10934/ رليييييييييييييم3/50، واإلصيييييييييييييابة 54/ رليييييييييييييم2/297ٌنظييييييييييييير: السيييييييييييييٌر 

 . 1/1439، والخبلصة 3543رلم
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ي اَل،: لَالَتْ  ةه  بََعثَنَ  َوالَّذه ٌْت   َما بهالنُّب وَّ ْنَها َرأَ ذُّ  مه ْنَدَها ك ْنت   م   َوَما": لَالَ  َخلَّة ، إهالَّ  عه

؟ ًَ ٌن ا َعَجْنت  : لَالَتْ  ،"ِه ً: لهعَابهَشةَ  فَم ْلت   لهً َعجه هه  اْحفَظه ٌنَةَ  َهذه ا اْلتَبهسَ  َحتَّى اْلعَجه  نَار 

ٌره  َعنه  فََؽفَلَتْ  ت َصل هً، فَمَاَمتْ  فَؤَْخبهَز، : فَمَالَ  أ َساَمةَ  إهلَى فَؤَْرَسلَ  فَؤََكلَتَْها، َشاةٌ  فََجاَءتْ  اْلَخمه

 تََرى بَِما لَتُْخبَِرنًِّ": لَالَ  أَْعلَم ، َوَرس ول ه   هللا  : لَالَ  ، "َعابَِشَة؟ فًِ تََرى َما أَُساَمةُ  ٌَا"

نَ  أَنْ  أََرى فَإهن هً: لَالَ  ،"فٌَِها ثَ  َحتَّى فهٌَها ت ْمسه ٌْنَ  هللا   ٌ ْحده  إهالَّ  َكانَ  فََما: لَالَتْ  فهٌَها، إهلَ

ا ٌر  ، نََزلَ  َحتَّى ٌَسه  ً ، ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َوْجهه  فًه ٌ َرى ٌََزلْ  فَلَمْ  اْلَوْح ور  َها َوَجاءَ  السُّر   ع ْذر 

نَ  نَ : ٌَْعنًه - السََّماءه  مه  ٌَا أَْبِشِري ثُمَ  َعابَِشةُ، ٌَا أَْبِشِري": هللاه  َرس ول   فَمَالَ  - هللاه  مه

ًَ  فَمَدْ  َعابَِشةُ، ٌْره : فَم ْلت   ،"ِبعُْذِرنِ  هللاُ  أَْنبَأَنِ نَ  بهَؽ بهَن، َوَحْمده  َحْمده ْندَ : لَالَتْ  َصاحه  َذلهنَ  فَعه

، ٌْؾَ ": ٌَم ول   أَتَاَها إهَذا َوَكانَتْ  تََكلَّْمت   ."تٌُِكْم؟ َك

 بنفس اإلسناد. 6339رلم /6/270: باب "من اسمه دمحم"  وأخرجه فً األوسط

من طرٌك الطبرانً  4رلم /1/29فً "حدٌث اإلفن":  وأخرجه عبد الؽنً الممدسً

 به.

  دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

ًُّ  َخاِلد   ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ   . اْلَحَرانِ

 الحارث، بن ودمحم موسى، بن أسد بن سعٌد بن عمرو بن ودمحم أبٌه، :عنروى 

 . وؼٌرهم

 جمٌل بن هللا عبد بن دمحم بن دمحم جعفر وأبو الط برانى، الماسم أبو :عنه روى

 . ؼٌرهمو، البؽدادى

 سعٌد أَب و لَالَه ثهمَة، َكانَ  ":األحكام كتاب فً واإلٌهام الوهم بٌانلال ابن المطان فً "

تَابه فًه ٌ ون س بنا ٌخ فًه كه  .المصرٌٌن تَاره

 من تارٌخ مصر. فً المطبوع  أجده  ولم   للت:

 أَب و لَالَ و .بمصر ومابتٌن وتسعٌن اثنتٌن سنة األول ربٌع عاشر االثنٌن ٌوم توفى

ي   َجْعفَر د عبلثة أَب و َماتَ  الطََّحاوه َحمَّ  ثبََلث سنة األول ربٌع فًه َخالهد بن َعْمرو بن م 

ٌْنه  َوتهْسعٌن ابَتَ  .َومه

 .ثمةخبلصة حاله: 

، وتارٌخ مولد العلماء البن زبر الربعً 1250/ رلم1/459تارٌخ مصر ٌنظر: 

، وتارٌخ 3/535البن المطان  األحكام كتاب فً واإلٌهام الوهم بٌان، و2/619

 .473/ رلم6/1040اإلسبلم 

، َخالهد، ْبن َعمروهو  وه:أَبِ  -ٕ ًُّ انه يُّ  الَحر    .)خ ق( الَجَزره

َهٌر روى عن: عاوٌة، ْبن ز  ث م    .، وؼٌرهم، وعتاب بن بشٌرواللٌَّ

 ، وؼٌرهم. زرعة وأبو، وأبو حاتم، دمحم ابنه :هروى عن

 لال أبو حاتم: صدوق. ووثمه العجلً، ومسلمة، وابن حجر.

 ثمة، وثمه األكثرون. خبلصة حاله:
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، 1256/ رلم1/363والثمات للعجلً  ،2542/رلم6/327التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 4356/ رلم21/601، وتهذٌب الكمال 1273/ رلم6/230والجرح والتعدٌل 

  .5020/ رلم1/420والتمرٌب 

)خ د ت  الحسن أبو الحرانى -بفتح الباء- بشٌر بن عتابهو  :بَِشٌر   ْبنُ  َعتَابُ  -ٖ

ي   عجبلن ْبن وثابت، بذٌمة بن وعلى، خصٌؾ روى عن:. س(   وؼٌرهم. ،األَْنصاره

  .الحرانً َخالهد ْبن وَعْمرو، نفٌل وابن ،الطباع ابن عٌسى بن دمحم :عنه روى

ٌَة   ّللاَّ ، َشاءَ  إهنْ  ثهمَة   َصد ول ا، َوَكانَ  لال ابن سعد: ، َراوه ٌْؾ  َص ٌْسَ  لهخ   فهً بهَذانَ  ه وَ  َوَل

ٌثه  ً  ولال  .منه أرفع سلمة بن ودمحم ثمة،. ولال العجلً: اْلَحده ً   بن َعل ٌنه  ضربنا :اْلَمده

ٌث على  بؤخرة روى بؤس به ٌكون ال أن أرجو . ولال أحمد:بشٌر بن عتاب َحده

 عتاب حادٌثأ أٌضا: أحمد لالو .خصٌؾ لبل من نهاأ الإ رىأ وما منكرة حادٌثأ

ٌْسَ : النََّسابً َولَال منكرة، خصٌؾ عن ٌث فًه بذان لَ  عن روىولال ابن عدي:  .الَحده

 خصٌؾ عن روى فمنها علٌه أنكرت ومتون أحادٌث النسخة تلن وفً نسخة خصٌؾ

 خصٌؾ عن عتاب إالَّ  ٌملها لم ألفاظا فٌه وزاد اإلفن حدٌث عابشة عن ممسم عن

وذكره ابن  .ٌخطىء صدوقولال ابن حجر: . به بؤس ال أنه أرجو فإنً هذا ومع

ابَة تسعٌن سنة َماتَ حبان فً الثمات، ولال:  نَّاءه  ولحٌته َرأسه ٌخضب َوَكانَ  َومه  بهاْلحه

ن َوَكانَ  مَّ ابَة َوثََمانهٌنَ  ثََمان سنة َماتَ  عتابا إهن لٌل َولد ٌ َخالؾ مه  .َومه

 ، وأما المناكٌر التً روٌت عنه فمن لٌل خصٌؾ. صدوق خبلصة حاله:

، 540/ رلم1/154، وتارٌخ ٌحٌى رواٌة الدارمً 7/435طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، والثمات 56/ رلم7/12والجرح والتعدٌل ، 1095/ رلم1/326والثمات للعجلً 

وتهذٌب  ،1517/ رلم7/65، والكامل البن عدي 14307/ رلم3/523البن حبان 

 .4419/ رلم1/330، والتمرٌب 3763/ رلم19/236الكمال 

ٌْؾ   -ٗ  الجزري الرحمن عبد ابن مصؽر فاء آخره المهملة بالصاد صٌؾهو خ :ُخَص

 . (4) عون أبو

 ، وؼٌرهم.  وممسم، ومجاهد، حبٌر بن سعٌد :عن روى

  .الجعفً معاوٌة ْبن وزهٌر، بشٌر بن وعتاب ،الثوري :عنه روى

 ولال النسابً: لٌس بالموي. .به بؤس ال: خرا  ابن ولال ،وثمه ابن سعد، وأبو زرعة

 خصٌؾ عن كتبت وما خصٌؾ حدٌث نجتنب األٌام تلن كنا: سعٌد بن ٌحٌىولال 

 أحمدولال:  .خصٌفا ٌضعؾ ٌحٌىن وكا .بؤخرة خصٌؾ عن كتبت إنما شٌبا بالكوفة

: لال أنه معٌن بن ٌحٌى عن منصور بن إسحاقولال  .الحدٌث ضعٌؾ: حنبل بنا

ولال ابن حبان  .حفظه سوء فً وتكلم ، ٌخلط صالحولال أبو حاتم:  .صالح خصٌؾ

تنَا من َجَماَعة تَركهفً "المجروحٌن":  ونَ  َجَماَعة بههه  َواْحتج أَبهمَّ  خصٌؾ َوَكانَ  آَخر 

َما كثٌرا ٌخطىء َكانَ  أَنَّه   إهالَّ  عابدا فَمهٌها َصالحا َشٌخنَا ي فٌه ٌر َعن وٌنفرد ٌَْروه  اْلَمَشاهه

ٌْهه  ٌ تَابع الَ  بهَما َواٌَته فًه َصد وق َوه وَ  َعلَ ْنَصاؾ أَن إهالَّ  ره  َوافك َما لب ول أمره فًه اإْله
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

َواٌَات من الث همَات ٌْهه  ٌ تَابع لَمْ  َما َوترن الر ه ن َوه وَ  الث همَات فهً مْدخل لَه   َكانَ  َوإهن َعلَ مَّ  مه

هه  ّللاَّ  أستخٌر  أبً من وسمعنا كثٌرة، وأحادٌث نسخ. ولال ابن عدي: ولخصٌؾ فٌه

وبَة  وبرواٌاته بحدٌثه باس فبل ثمة خصٌؾ َعنْ  حدث وإذا جزء، لخصٌؾ جمعه َعر 

ْحَمنه  َعْبد ْبن العزٌز عبد عنه ٌروي أن إال  رواٌاته فإن األصبػ، أبا ٌكنى البالسً الرَّ

 أنس َعنْ  نسخة عنه وٌروي ،خصٌؾ من وال العزٌز، عبد من والببلء بواطٌل، عنه

 مالن ْبن أنس ترن أَنَّه   خصٌؾ َعنْ  ذكرت ولد التابعٌن، من جماعة وعن ،مالن ْبنا

لال ابن . وأحمد ضعفه الحفظ سا صدوقولال الذهبً:  .مجاهدا ولزم منه، ٌسمع فلم

 وثبلثٌن سبع سنة مات .باإلرجاء ورمً بؤخرة خلط الحفظ سًء صدوق حجر:

 .جعفر أبً خبلفة أول فً ومابة

 ضعٌؾ ؛ ضعفه األكثرون من جهة حفظه. خبلصة حاله:

، 177/ رلم37الضعفاء والمتروكون للنسابً صـو، 7/334طبمات ابن سعد ٌنظر: 

،  315/ رلم1/237والمجروحٌن البن حبان ، 1343/ رلم3/403والتعدٌل والجرح 

، وتهذٌب 1339/ رلم1/373، والكاشؾ 619/ رلم3/522والكامل البن عدي 

 .1713/ رلم1/193والتمرٌب ، 275/ رلم3/143التهذٌب 

 اْبن: وٌ مال. الجٌم وسكون الموحدة بضم بجرة ابن أوله بكسر ممسمهو  :ِمْمَسم   -٘

 . (4)خ  العباس أَب و: وٌ مال الماسم، أَب و نجدة، اْبن: وٌ مال شجرة، مثال على بجرة

، وؼٌرهم. وعابشة سفٌان، أَبً بن ومعاوٌة العا ، بن َعْمرو ْبن ّللاَّ  عبد روى عن:

د والد ٌسار بن إسحاق روى عنه: َحمَّ  ،عتٌبة ْبن والحكم ٌسار، ْبن إسحاق ْبن م 

ْحَمنه  َعْبد ْبن وخصٌؾ  ، وؼٌرهم. الجزري الرَّ

 من: ل ْلت  . ستة: لال عباس؟ اْبن أصحاب من: ل ْلت   أَْحَمد، سؤلت: ٌحٌى ْبن مهنا لَال

ٌد وعكرمة، زٌد، ْبن وجابر. رباح أَبً ْبن وعطاء وطاووس، مجاهد،: لال هم؟  وَسعه

 .هإالء دون ممسم: لال ممسم؟: ل ْلت   جبٌر، ْبنا

 مالن: عكرمة لَه   فمال خالد، فسكت عكرمة، ٌسؤل خالد َكانَ : أٌوب َعن شعبة، َعنو

سفٌرة لممسم وكانت: لال ؟انمطعت: ٌعنً أجبلت
(1)
 فهً المسجد فًه ٌمرأ وكان ،

 إلٌه اجتمع ختم إذا وكان المراءة، جٌد ٌكن لم لراءته، فهً ٌتعتع وكان مصحؾ

: حاتم أَب و َولَالوالدارلطنً.  ،ووثمه العجلً، وأحمد بن صالح، والفسوي .لختمته

وذكره الذهبً فً كتابه "من تكلم فٌه وهو موثك"  .بههه  بؤس ال الحدٌث، صالح

 .ٌرسل وكان صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال وضعفه ابن سعد، وابن حزم، 

نْ  َسَماعٌ  ممسلم ٌعرؾ َوالَ لال البخاري فً "التارٌخ األوسط": و ونَةَ  َوالَ  َسلََمةَ  أ م ه  مه ٌْم   َم

د لال. َعابهَشة َوالَ  َحمَّ  .بةاوم إحدى سنة توفً أنه أجمعوا: سعد ْبن م 

                                                           

 ٌعنً: الكتاب الصؽٌر. (1)

 .23/463تهذٌب الكمال 
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 عنها مرسلة كما لال البخاري صدوق، ورواٌته عن عابشة رضً هللا  خبلصة حاله:

 فً األوسط.

، / رلم1/294والتارٌخ األوسط للبخاري ، 471، 5/295طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، ومن 1339/ رلم3/414، والجرح والتعدٌل 1627/ رلم1/433والثمات للعجلً 

، 4723/ رلم11/343وإكمال تهذٌب الكمال ، 345/ رلم1/505تكلم فٌه وهو موثك 

 .6373/ رلم1/545، والتمرٌب 507/ رلم10/233والتهذٌب 

  .16حدٌث رلم:هً أم المإمنٌن، سبمت ترجمتها رضً هللا عنها:  َعابَِشةَ  -ٙ

 إسناد اإلمام الطبرانً:الحكم على 

 :ثبلث علل ضعٌؾ؛ فٌه

 من جهة حفظه. خصٌؾ بن عبد الرحمن، وهو ضعٌؾ األولى:

 .فهً منكرة وفٌه عتاب بن بشٌر وهو صدوق إال فً رواٌته عن خصٌؾ الثانٌة:

 ممسم بن بجرة لم ٌسمع من عابشة. وفٌه االنمطاع: الثالثة:

 وفً متن الحدٌث نكارة ؛ ففٌه تسمٌة الجارٌة برٌرة للت:

إن ذكر تسمٌة الجارٌة برٌرة مدرج فً الحدٌث من لول بع   ولد لال الحفاظ:

 الرواة؛ ألن برٌرة لم تكن عند عابشة إال بعد الفتح، ولصة اإلفن حصلت لبل ذلن.

ٌَْرة  : "-رحمه هللا-لال اإلمام الذهبً  ا بَره  َذلهنَ  َكانَ  - بَاع ْوَها َوْلتَ  - َعابهَشة   أَْعتَمَتَْها لَمَّ

، َعبَّاس   َواْبن   ٌْنَةه َمَها َوإهنََّما بهالَمده ا، الفَتْحه  َعامه  بَْعدَ  لَده ٌَة   فَؤَمَّ ٌْثه  فًه الَّتًه الَجاره ْفنه  َحده  اإله

ا س بهلَتْ  الَّتًه نْ  تَْعلَم   َعمَّ ٌْر   فَؤ ْخَرى َعابهَشةَ، مه ٌَْرةَ  َؼ "بَره
(1)
. 

ةه  فَفهًولال اإلمام ابن لٌم الجوزٌة: " ْفنه  لهصَّ ْندَ  برٌرة تَك نْ  لَمْ  اإْله ي َوَهَذا عابشة، عه  الَّذه

وه   ا، َكانَ  إنْ  َذَكر  م  ٌَك ون   اَلزه نْ  اْلَوْهم   فَ ٌَتههه  مه ٌَةَ  تَْسمه ًٌّ  لَه   ٌَم لْ  َولَمْ  برٌرة، اْلَجاره  َسلْ  َعله

ٌَةَ  فََسله  لَالَ  َوإهنََّما برٌرة، َواةه  َبْع    فََظنَّ  تَْصد ْلَن، اْلَجاره اَها برٌرة، أَنََّها الرُّ  بهَذلهَن، َفَسمَّ

ٌْؤَسْ  َولَمْ  اْلفَتْحه، بَْعده  إهلَى اْستََمرَّ  لََها مؽٌث َطلَب   ٌَك ونَ  بهؤَنْ  ٌَْلَزمْ  لَمْ  َوإهنْ  ْنَها ٌَ  َزالَ  مه

، ْشَكال  "أَْعلَم   وّللاَّ   اإْله
(2)
. 

نْ  َواْلَمْخلَ   الزركشً: " ولال اإلمام ْشَكاله  َهَذا مه ٌْرَ  أَنَّ  اإْله ٌَةه  تَْفسه ٌَْرةَ  اْلَجاره ْدَرجٌ  بهبَره  م 

ٌْث فًه نْ  اْلَحده َواة َبْع ه  مه ْنه   َظنًّا الرُّ ًَ  أَنََّها مه ا َوَهَذا. هه ٌْر  ا َكثه ٌْثه  فهً ٌَمَع   مَّ نْ  اْلَحده  مه

ٌْره  َواةه، بَْع ه  تَْفسه نَ  أَنَّه   فٌَ َظنُّ  الرُّ ٌْث مه  إهالَّ  لَه   ٌَْنتَبهه   الَ  َؼامه ٌ  نَْوع َوه وَ  اْلَحده

ذَّاق   "اْلح 
(3)
. 

وأجاب بع  أهل العلم على هذا اإلشكال بؤجوبة منها
(4)
: 

                                                           

 .54/ رلم2/303سٌر أعبلم النببلء  (1)

 .240-3/293زاد المعاد  (2)

ٌَْراده اإلجابة  (3) ه َحابَةه  َعلَى َعابهَشة   اْستَْدَرَكتْه   َما إله  43صـ الصَّ

 .9/409، 3/469فتح الباري البن حجر  (4)
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صلى – بالنبً مؽٌث استشفاع العباس شهد وإنما لدٌمة، برٌرة عتك لصة أن األول:

 تحفال بعد ما إلى برٌرة إلى الرجوع محاولته واستمرار حزنه، لدوام -هللا علٌه وسلم

 أن بَْعدَ  اْستَعَاَدتَْها ث مَّ  بَاَعتَْها ثم عنها هللا رضً عابشة عند كانت برٌرة أن الثانً:

اتَبَت  .أهلها كه

أن لعابشة جارٌتٌن اسم كل منهما برٌرة، إحداهما المذكورة فً حدٌث اإلفن، : الثالث

 أعتمتها.واألخرى التً 

ًَ  بهاأْل ْجَرةه، َعابهَشةَ  تَْخد م   َكانَتْ  أنََّهاالرابع:  ه  فهً َوهه ق  ل وعه  َلْبلَ  َمَوالهٌَها ره تهَها و   فهً لهصَّ

َكاتَبَةه   .اْلم 

نْ  أَْولَى َوَهَذا: حجر ابن الحافظ لال ْدَراجه  َدْعَوى مه فَّاظه  َوتَْؽلهٌطه  اإْله  .اْلح 

واحد منها من نظرجوبة ال ٌخلو وهذه األ للت:
(1)
: 

فهو جواب لوي لو كان سبب المول بتؤخر لصة عتك برٌرة إنما  أما الجواب األول:

فمط. لكن للمصة شواهد تإكد تؤخرها تولى  هو حضور العباس لبع  مشاهدها

رَ  َوٌ َإٌ هد  نها فمال: "الحافظ بٌا تهَها تَؤَخُّ ا لهصَّ ٌْض  بَلؾه  أَ  لَْبلَ  َكانَتْ  أَنََّها َزَعمَ  َمنْ  َلْوله  بهخه

ْفنه  َمانه  َذلهنَ  فًه َعابهَشةَ  أَنَّ  اإْله ٌَرة   َكانَتْ  الزَّ ل وع   فٌََْبع د   َصؽه وره  تهْلنَ  و  َراَجعَة   اأْل م   َواْلم 

َساَرَعة   َراءه  إهلَى َواْلم  تْك   الش ه ْنَها َواْلعه ا ٌَْوَمبهذ   مه ٌْض   أَنْ  ٌنه َمَواله  َشاءَ  إهنْ  َعابهَشةَ  فَمَْول   َوأَ

َدة   َعدَّة   لَه مْ  أَع دََّها هه  َواحه ل وعه  إهلَى إهَشاَرةٌ  فٌه ره  فًه َذلهنَ  و  َنَّه مْ  اأْلَْمره  آخه له  فًه َكان وا أله  أَوَّ

ٌكه  َؼاٌَةه  فًه اأْلَْمره  م   َحَصلَ  ث مَّ  الض ه "اْلفَتْحه  َبْعدَ  التََّوسُّع   لَه 
(2)
. 

فهً وإن كانت ممكنة الولوع إال أن فٌها تكلفا ظاهرا، فمن  وأما الثانً، والثالث،

المستبعد أن تكون لعابشة جارٌتان كلُّ منها اسمها برٌرة، أو أن تكون واحدة باعتها 

 عابشة ثم رجعت فاشترتها لتعتمها.

ا؛ ألنه لو صح لكانت مبلزمة بالذي لواه ابن حجر رحمه هللا ف وأما الرابع عٌد أٌض 

بالسإال عن عابشة رضً هللا  ملسو هيلع هللا ىلصللٌلة كما ال ٌخفى، ولما خصها النبً  برٌرة لعابشة

 عنها. 

    

                                                           

 .2/673لرابن الترجٌح فً المحفوظ والشاذ وفً زٌادة الثمة  (1)

 .9/409فتح الباري  (2)
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  اءرَ مْ حَ  ةٌفَ طِ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص هرِ بْ لَ  ًفِ  ىمِ لْ أُ  شمران حدٌث -7ٕ

 ":العطار فرلد بن عثمان لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 لطٌفة ملسو هيلع هللا ىلص لبره فً ألمى شمران حدٌث منكرا حدٌثا روى :حاتم أبو لال)

(حمراء
(1)

  

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على جعفر بن دمحم، واختلؾ عنه من وجهٌن:

 الوجه األول: جعفر بن دمحم عن عبٌد هللا بن أبً رافع عن شمران به.

بزٌادة  .به شمران عن رافع أبً بن هللا عبٌدالوجه الثانً: جعفر بن دمحم عن أبٌه عن 

 عن أبٌه.

  تخرٌج الوجه األول:

ده  الثَّْوبه  فًه َجاءَ  َما بَاب   ،أبواب الجنابز فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي  ٌ ْلمَى الَواحه

ٌْد   َحدَّثَنَا لال: 1047رلم /3/356 المَْبره  فًه الَمٌ هته  تَْحتَ  ًُّ  أَْخَزمَ  ْبن   َز يُّ  الطَّابه  البَْصره

، ْبن   ع ثَْمان   َحدَّثَنَا: لَالَ  ْعت  : لَالَ  فَْرلَد  ، ْبنَ  َجْعفَرَ  َسمه د  َحمَّ ، َعنْ  م  ي": لَالَ  أَبهٌهه  أَْلَحدَ  الَّذه

ه  َرس وله  لَْبرَ  ي َطْلَحةَ، أَب و ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌفَةَ  أَْلمَى َوالَّذه ه  َرس وله  َمْولَى ش ْمَران   تَْحتَه   المَطه  ."ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْد   َوأَْخبََرنًه: َجْعفَرٌ  لَالَ  ه  ع َب ْعت  : لَالَ  َرافهع   أَبًه ْبن   ّللاَّ ه  أَنَا: ٌَم ول   ش ْمَرانَ  َسمه  َطَرْحت   َوّللاَّ

ٌفَةَ  المَطه
(2)
ه  َرس وله  تَْحتَ    . المَْبره  فًه ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌث  ": َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  البَاب َوفهً لال الترمذي: ٌثٌ  ش ْمَرانَ  َحده ٌبٌ  َحَسنٌ  َحده  ،"َؼره

ًُّ  َوَرَوى ه، ْبن   َعله  ً ٌنه ٌثَ  َهَذا فَْرلَد   ْبنه  ع ثَْمانَ  َعنْ  الَمده  .الَحده

عَ : علً لنا لَالَ : 4/263فً التارٌخ الكبٌر  ولال البخاري عَ  فَرلد، ْبن ع ثمان َسمه  َسمه

َحمد، ْبن َجعفر عت  : لَالَ  م  عت   رافع، أَبً اْبن َسمه  .ش مران َسمه

 تخرٌج الوجه الثانً:

د   َحدَّثَنَالال:  7409رلم /3/75فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً َحمَّ ، اْلَولهٌده  ْبن   م  ًُّ  النَّْرسه

ٌْد   ثنا ، ع ثَْمان   ثنا أَْخَزَم، ْبن   َز ًُّ ْعت  : لَالَ  اْلؽََطفَانه ، ْبنَ  َجْعفَرَ  َسمه د  َحمَّ ث   م  ، َعنْ  ٌ َحد ه هه  أَبٌه

ٌْد   أَْخبََرنًه ْعت  : لَالَ  َرافهع ، أَبهً ْبن   هللاه  ع بَ  أَنَا": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َمْولَى ش ْمَراَن، َسمه

 "ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  تَْحتَ  اْلمَِطٌَفةَ  َطَرْحتُ  َوهللاِ 
                                                           

 .296/ رلم7/143( تهذٌب التهذٌب 1)

 هً كساء له خمل: أي الذي ٌعمل لها وٌهتم بتحصٌلها. :المطٌفة( لال ابن األثٌر: 2)

 .4/34ٌنظر: النهاٌة 

كَسيييييياء لَيييييييه  أهيييييييداب ودثييييييار أَو فيييييييَرا  ذ و أهيييييييداب  :لمطٌفييييييية: ا2/747وجيييييياء فيييييييً المعجييييييم الوسيييييييٌط 

َاب وفر ْنه  ثٌه ٌر أَو اْلمطن صفٌك أوبر تتَّخذ مه  . كؤهداب الطنافس ونسٌج من اْلَحره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

من طرٌك الطبرانً  12/546فً تهذٌب الكمال: ترجمة "شمران":  وأخرجه المزي

 به.

ه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  1/343فً "معجم الصحابة":  وأخرجه ابن لانع ، ْبن   ّللاَّ ْمره  نا الصَّ

، َختَن   بهْشر   أَب و ئه ْمره ، َبْكر   أَب و نا اْلم  ًُّ به ٌْ ، ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  اْلك لَ د  َحمَّ  به بنحوه. م 

 دراسة إسناد الوجه األول:

ٌْدُ  -ٔ ًُّ  أَْخَزمَ  ْبنُ  َز ي   َطالهب أبو البَْصِريُّ  الَطابِ  .(4)خ  اْلَحافهظ البَْصره

ٌس، ْبن وإسحاق الوزٌر، أبً ْبن ع َمر ْبن  إبراهٌم :َعن َرَوى   عثمان بن فرلد، إهْدره

 . وؼٌرهم

ْسلهم سوى الجماعة :عنهروى و  .وؼٌرهم ،م 

 الجٌانى، على وأبو ،حجر وابن ،والذهبً ،والدارلطنً ،والنََّسابً ،حاتم أبو وثمه

بَّان ابن   وذكره  َولَال صحٌحه، فً حدٌثه وخرج الحدٌث، مستمٌم: َولَال الثمات فً حه

: ٌعنً ٌشرب، كان: نٌسابور تارٌخ فً( الحاكم) ذكره فٌما - جزرة دمحم ْبن َصالهح

                                          .ومابتٌن وخمسٌن سبع سنة الزنج ذبحه. الرواٌة فً صدوق وهو - النبٌذ

 .باتفاق  ثمة : حاله خبلصة

 ،2513/ رلم3/556 والتعدٌل والجرح ،34/ رلم1/37 النسابً مشٌخة: ٌنظر 

 والكاشؾ ،4509/ رلم9/453 بؽداد وتارٌخ ،13234/ رلم3/251 حبان ابن وثمات

/ 1/221 والتمرٌب ،725/ رلم3/393 حجر ابن وتهذٌب ،1719/ رلم1/335

                                               .2114رلم

 .)خ ت( البصري لعطارا فَْرلَد   ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ٕ

د ْبن َجْعفَر :َعن َرَوى َحمَّ ٌْمان الصادق، م  َشام األَْعَم ، وس لَ  .، وؼٌرهمعروة ْبن وهه

وَسى وأَب و المدٌنً، ْبن وعلً الطابً، أخرم بن زٌد :َعنه َرَوى د م  َحمَّ  المثنى، ْبن م 

 عٌرهم.و

ٌثا َرَوى: حاتم أَب و لال د، ْبن َجْعَفر َعنْ  منكرا َحده َحمَّ  َعنْ  رافع، أَبً ْبن ّللاَّ  ع بٌَد َعنْ  م 

بَّان ابن   وذكره .حمراء لطٌفة ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه لبر فًه ألمى: شمران ". الثمات" كتاب فً حه

ْرَعة أَب و َولَال .الحدٌث مستمٌم: َولَال ًُّ  َولَال الحدٌث، ضعٌؾ: الرازي ز  : الدَّاَرل ْطنه

 َولَال .فٌه ٌتكلمون: األزدي ولال .بؤسا به علمت وماولال الذهبً: . الثمات ٌخالؾ

 .خالؾ ربما صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن

 صدوق. خبلصة حاله:

، 9632/ رلم7/195والثمات البن حبان ، 399/ رلم6/164ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، وتهذٌب 5553/ رلم3/52، والمٌزان 3354/ رلم19/475وتهذٌب الكمال 

 .4510/ رلم1/336والتمرٌب ، 296/ رلم7/143التهذٌب 

 طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو :ُمَحَمد   ْبنَ  َجْعفَرَ  -ٖ

 .(4)بخ م  بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو الهاشمً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . وؼٌرهم ونافع، ،افععبٌد هللا بن دمحم بن رو أبٌه، :عن روى

 جعفر، بن موسى وابنه ،عثمان بن فرلدو األنصاري، سعٌد بن ٌحٌى :عنه روى

 . وؼٌرهم

 سمعت: حاتم أبً ابن ولال. والعجلً والنسابً، وأحمد، معٌن، وابن الشافعً، وثمه

 والعبلء أبٌه، عن صالح أبً بن وسهٌل أبٌه، عن دمحم بن جعفر عن وسبل زرعة، أبا

 فً هإالء من أرفع جعفر ٌرٌد. هإالء إلى جعفر ٌمرن ال: لال أصح؟ أٌهما أبٌه عن

 إما خصال ثبلث على إال أراه كنت فما زمانا إلٌه اختلفت: مالن ولال. معنى كل

 ابن وذكره. طهارة على إال ٌحدث رأٌته وما المرآن، ٌمرأ وإما صابم وإما مصل،

ٌْت أهل َساَدات من َكانَ : ولال الثمات، فً حبان  ابن ولال. وفضبل وعلما فمها اْلبَ

 .ومابة وأربعٌن ثمان سنة مات. إمام فمٌه صدوق: حجر

 .الجمهور وثمه ثمة  :حاله خبلصة

/ 1/93 العجلً ثماتو، 207/ رلم1/34تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً : ٌنظر

/ 6/131 حبان البن والثمات ،1937/ رلم2/437 والتعدٌل والجرح ،216رلم

 ،156/ رلم2/104 التهذٌب وتهذٌب، 950/ رلم5/74وتهذٌب الكمال  ،7039رلم

 .950/ رلم1/141 والتمرٌب

ً   مولى عبٌد هللا بن أبً رافع المدنً: -ٗ  ثابت،: ولٌل أسلم، رافع أَبًه واسم ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .)ع( هرمز: ولٌل

 أَبهً وأبٌه كاتبه، وَكانَ  ، َطالهب أَبً ْبن وعلً ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبهً مولى شمران :َعن َرَوى

 ، وؼٌرهم.رافع

ٌم ابنه روى عنه: د ْبن وَجْعفَر رافع، أَبً ْبن هللا ع بٌَد ْبن إهْبَراهه َحمَّ  ْبن علً ْبن م 

ده  ْبن والحسن الحسٌن، َحمَّ  ، وؼٌرهم.الحنفٌة ْبن م 

د ذكره َحمَّ  وكتب َعلهً عن روى: َولَال المدٌنة، أهل من الثانٌة الطبمة فً سعد ْبن م 

ووثمه ابن معٌن، والعجلً، وابن حجر.  .ثمة: الخطٌب بَْكر وأَب و حاتم، أَب و َولَال .لَه  

بَّان ابن   وذكره   ."الثمات" كتاب فً حه

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

، 2233/ رلم3/455، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 5/232الطبمات ٌنظر: 

وتهذٌب ، 3393/ رلم5/63، والثمات البن حبان 1053/ رلم1/316والثمات للعجلً 

/ 1/370، والتمرٌب 230/ رلم7/10، وتهذٌب التهذٌب 3632/ رلم19/34الكمال 

 .4233رلم

ه  َرس ول  مولى  :شمران -5  )ت(. عدي ْبن صالح اسمه إن: لٌل  .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ً   :َعن َرَوى  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

د جعفر وأَب و رافع، أَبً ْبن هللا ع بٌَد :َعنه َرَوى َحمَّ ه  ْبن م   ً ٌْن، ْبن َعله َس  ْبن وٌحٌى اْلح 

 .المازنً حسن أَبً ْبن عمارة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعبد ْبن مصعب لال ه  لرسول فوهبه عوؾ ْبن الرحمن لعَْبد حبشٌا عبدا َكانَ : ّللاَّ  ّللاَّ

 .فؤعتمه منه اشتراه بل: ولهٌلَ  .ملسو هيلع هللا ىلص

ه  َعبد َولَال هه  من شمران ورث لَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َرس ول َكانَ : وؼٌره الخرٌبً داود ْبن ّللاَّ  أَبٌه

ه  َرس ول به وأوصى بدر، بعد فؤعتمه ًُّ  ؼسل فٌمن وَكانَ  موته، عند ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

: ٌمال: حاتم أَب و َولَال .له ٌسهم فلم َعْبد وهو بدرا شمران شهد: المدنً معشر أَب و َولَال

 .ٌومبذ أسرهم الذٌن األسارى على وكان مملوكا بدر ٌوم َكانَ  أنه

، وتهذٌب 1200/ رلم2/706، واالستٌعاب 2753/ رلم4/263الكبٌر ٌنظر: التارٌخ 

 .1/169، والخبلصة 3935/ رلم3/234، واإلصابة 2765/ رلم12/544الكمال 

  دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام الطبرانً:

ًُّ  اْلَوِلٌدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ  البصري النرسً نصر بن الولٌد بن صالح بن دمحمهو  :النَْرِس

 .النرسً الولٌد ابن العباس أخً ابن

، الجحدري ثابت بن وأحمد أخزم، بن وزٌد األنصاري، حاتم بن مسلم :عن روى

 .وؼٌرهم

 ."معاجمه" فً عنه وأكثر الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 .الدمشمً الدٌن ناصر وابن نمطة، ابن ترجمه

 .ثمات رجاله: طرٌمه من حدٌث إسناد فً الهٌثمً ولال الضٌاء، له أخرج

، 4/263، وتوضٌح المشتبه 2694/ رلم3/11ٌنظر: إكمال اإلكمال البن نمطة 

 الطبرانً شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً إرشاد، و7/263ومجمع الزوابد 

1/562. 

ٌْدُ  -ٕ   .ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول: أَْخَزمَ  ْبنُ  َز

ًُّ  ُعثَْمانُ  -ٖ بلبً،: وٌ مال الؽطفانً، ع ثَْمان بن ع ثَْمانهو : اْلؽََطفَانِ  َعْمرو أَب و الكه

ي    .)م د س( لرٌ  مولى لاضٌها البَْصره

ٌْد :َعن َرَوى ْسلهم ْبن وعثمان أسلم، ْبن َز  ، وحعفر بن دمحم، وؼٌرهم.البتً م 

 وؼٌرهم. الطابً، أخزم ْبن وٌزٌد زاذان، بن وحماد حنبل، ْبن أَْحَمد روى عنه:

ه  َعبد لال  من خٌر َصالهح رجل ع ثَْمان ْبن ع ثَْمان: أَبًه لال: حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

ْرَعة أَب و َولَال .َصالهح شٌخ ه وَ : ٌَم ول حنبل ْبن أحمد سمعت: داود أبو َولَال .الثمات : ز 

ْحَمنه  َعْبد َولَال .به بؤس ال ٌن ْبن ٌَْحٌَى إهن: لَه   ولٌل أَبًه سمعت: َحاتهم أَبً ْبن الرَّ  َمعه

ٌثه ٌكتب شٌخ ه وَ : فَمَالَ  .ثمة الؽطفانً ع ثَْمان ْبن ع ثَْمان: ٌَم ول يُّ  ولَال .َحده : الب خاره

بَّان ابن   وذكره .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث مضطرب ، "الثمات" كتاب فً حه

ن َكانَ : َولَال مَّ  "الكامل" فً عدي ابن وَذَكره نظر، حدٌثه فً: العمٌلً َولَال .ٌخطا مه

 حدٌث ا له أر ولم ذكرت ما ؼٌر عثمان بن ولعثمان: َولَال أحادٌث عدة له وساق

ًُّ  َولَال. منكرا  لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. الصالحٌن الثمات أحد: الدَّاَرل ْطنه



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بلبً عثمان بن عثمان َحدَّثَنَا: الطباع ابن  َولَال. الحدٌث مضطرب أحمد منه سمع الكه

 .وهم ربما صدوق": التمرٌب" فً

 حسن الحدٌث. خبلصة حاله:

 أبا اآلجري عبٌد أبً سإاالت، و2320/ رلم1/571ٌنظر: الكنى واألسماء لمسلم 

والضعفاء الكبٌر للعمٌلً ، 273/ رلم223صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود

، والثمات البن حبان 379رلم/ 6/159والجرح والتعدٌل ، 1212/ رلم3/209

/ 19/437، وتهذٌب الكمال 1330/ رلم6/293، والكامل 9679/ رلم7/203

 .4500/ رلم1/335، والتمرٌب 236/ رلم7/137، وتهذٌب التهذٌب 3344رلم

  .ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول: ُمَحَمد   ْبنَ  َجْعفَرَ  -ٗ

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: أَبٌِهِ  َعنْ  -٘

 . )ع( البالر

 والحسٌن، الحسن وجدٌه الحسٌن بن علً وأبٌه عبٌد هللا بن أبً رافع، :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ،وعثمان الؽطفانً ،يوالزهر دمحم، بن جعفر :عنه روى

. الثمات فً حبان ابن وذكره. فاضل ثمة: حجر ابن ولال ثمة، تابعً،: العجلً لال

 .ومابة عشرة بضع سنة مات

 .تفاقبا ثمة  :حاله خبلصة

 ،117/ رلم3/26 والتعدٌل والجرح ،1436/ رلم1/410 العجلً ثمات: ٌنظر

 ،532/ رلم9/350 التهذٌب وتهذٌب ،5160/ رلم5/343 حبان البن والثمات

 .6151/ رلم1/497 والتمرٌب

ٌْدُ  -ٙ  سبمت ترجمته فً الوجه األول.ثمة، : َرافِع   أَبًِ ْبنُ  هللاِ  ُعبَ

 صحابً جلٌل، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: ملسو هيلع هللا ىلصمولى رسول هللا  ُشْمَراَن، -7

 عند ابن لانع:بكر بن خلؾ  دراسة متابعة 

 .السكري  العباس أبو نصر  بن  الصمر  بن  ّللاَّ  عبد هو   :الَصْمرِ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٔ

ٌم  روى عن: ٌم الحزامً، المنذر بن إهْبَراهه د بن وإهْبَراهه َحمَّ وبكر بن خلؾ،  الشافعً، م 

 .وؼٌرهم

 وابن لانع، وؼٌرهم. السمطً، اْلَحَسن بن الملن وعبد الشافعً، بكر أبو :عنه روى

َمام   ه وَ ولال الذهبً:  .صدوق هو: الدارلطنً ولَالَ  ثمة، وكانلال الخطٌب:   .الث همَة   اإله

 .مابة وثبلث اثنتٌن سنة ىاألول جمادى فً مات

 ثمة. خبلصة حاله:

 النهاٌة ؼاٌة، و99/ رلم14/173،  والسٌر 5066/ رلم11/161تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .1733/ رلم1/423 المراء طبمات فً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ي   خلؾ بن بكر هو :اْلُمْمِرئِ  َختَنُ  بِْشر   أَبُو -ٕ  عبد أبً ختن بشر أَب و: البَْصره

 .)خت د ق( الممرئ الرحمن

ٌم :َعن َرَوى ، وأبو بكر الكلٌبً، الماسم ْبن وأزهر الصنعانً، خالد ْبن إهْبَراهه

 وؼٌرهم.

 وعبد هللا بن الصمر، وؼٌرهم. َماَجْه، وابن داود، أَب و روى عنه:

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أبً ْبن بكر أبو لال  مرثد ْبن هاشم َولَال .بؤس بههه  ما: َمعه

،  ً ٌَى َعنْ  الطَّبََرانه ٌن ْبن ٌَْح  أمرنً: داود أبو َولَال. ثمة: حاتم أَب و َولَال .صدوق: َمعه

، والذهبً. خلفون وابن ندلسً،األ لاسم بن مسلمة ووثمه. عنه بالكتابة حنبل بن أحمد

 سنة مات .صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال ،فً الثمات حبان ابنوذكره 

 .بتٌناوم أربعٌن

 بتوثٌك األكثرٌن.  ثمة  خبلصة حاله:

/ 2/335، والجرح والتعدٌل 416/ رلم1/145ٌنظر: الكنى واألسماء لمسلم 

 /4/205، وتهذٌب الكمال 12961/ رلم3/150، والثمات البن حبان 1500رلم

، 334/ رلم1/430وتهذٌب التهذٌب  ،623/ رلم1/274، والكاشؾ 742رلم

 .733/ رلم1/126والتمرٌب 

بالتصؽٌر، نسبة إلى كلٌب بن ٌربوع، بطن من تمٌم، وهو   أبو بكر الكلٌبً: -ٖ

 عبدهللا بن الماسم.

 شٌخ له عند لصر أوس عن أبً سعٌد الخدري. روى عن:

 ود الطٌالسً، وحجاج بن منهال، وموسى بن إسماعٌل.أبو دا روى عنه:

 خ لٌس بمعروؾ، وذكره ابن حبان فً الثمات.لال أبو حاتم: شٌ

 .مجهول الحال خبلصة حاله:

، 1539/ رلم9/345، والجرح والتعدٌل 552/ رلم5/174التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 .3/103، واللباب 3935/ رلم7/45والثمات البن حبان 

  ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول: ُمَحَمد   ْبنَ  َجْعفَرَ  -ٗ

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: أَبٌِهِ  َعنْ  -٘

 . ، ثمة، سٌمت ترجمته فً الوجه األولالبالر

ٌْدُ  -ٙ  ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: َرافِع   أَبًِ ْبنُ  هللاِ  ُعبَ

 فً الوجه األول.صحابً جلٌل، سبمت ترجمته : ملسو هيلع هللا ىلصمولى رسول هللا  ُشْمَراَن، -7

 النظر فً الخبلؾ:

 .به شمران عن رافع أبً بن هللا عبٌد عن دمحم بن جعفر: األول الوجه

 ، وهو صدوق.رواه: عثمان بن فرلد

. به شمران عن رافع أبً بن هللا عبٌد عن أبٌه عن دمحم بن جعفر: الثانً الوجه

 .أبٌه عن بزٌادة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

مجهول ، وهو رواه: عثمان الؽطفانً، وهو حسن الحدٌث، وتابعه أبو بكر الكلٌبً

 الحال.

 .ٌستوي الوجهانإذا 

: 12/546ورجح الوجه الثانً: بزٌادة عن أبٌه اإلمام المزي، فمال فً تهذٌب الكمال 

 ."ٌة من لال عن أبٌه أولى بالصوابوروا"

 :لحكم على اإلسناد من وجهٌها

 .صدوق وهو فرلد، بن عثمان :فٌهالوجه األول حسن، 

  والوجه الثانً: فٌه عثمان الؽطفانً، وهو حسن الحدٌث.

 :رضً هللا عنهما وله شاهد من حدٌث ابن عباس

 اْلَمٌ هته  َعلَى اللَّبهنَ  َونَْصبه  اللَّْحده  فًه، باب الجنابز فً الصحٌح: كتاب أخرجه مسلم

ٌَى َحدَّثَنَالال:  967رلم /2/665 ٌَى، ْبن   ٌَْح ٌٌع، أَْخبََرنَا ٌَْح  ْبن   بَْكره  أَب و وَحدَّثَنَا ح َوكه

ٌْبَةَ، أَبًه ٌٌع، ؼ ْنَدٌر، َحدَّثَنَا َش ٌع ا َوَوكه د   وَحدَّثَنَا ح ش ْعبَةَ، َعنْ  َجمه َحمَّ ثَنَّى، ْبن   م   - اْلم 

ثَنَا: لَالَ  - لَه   َواللَّْفظ   ٌَى َحدَّ ، ْبن   ٌَْح ٌد  ، اْبنه  َعنه  َجْمَرةَ، أَب و َحدَّثَنَا ش ْعبَة ، َحدَّثَنَا َسعه  َعبَّاس 

  "َحْمَراءُ  لَِطٌفَة   ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  لَْبرِ  فًِ ُجِعلَ ": لَالَ 

ه   َجْمَرةَ، أَب و" :ُمْسِلم لَالَ  ْمَراَن، ْبن   نَْصر   اْسم  َّاحه، َوأَب و عه ه   التٌَّ ٌد   اْسم  ٌْد   ْبن   ٌَزه َم  َماتَا ح 

 "بهَسَرْخسَ 

ده َما َجاَء فهً  بَاب  فً السنن: كتاب أبواب الجنابز،  وأخرجه الترمذي الثَّْوبه الَواحه

ٌثٌ  َهَذاولال: " 1043رلم /3/356 ٌ ْلمَى تَْحَت الَمٌ هته فًه المَْبره  ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  "َصحه

 .2012رلم /4/31 اللَّْحده  فهً الثَّْوبه  َوْضع   فً السنن: كتاب الجنابز، باب والنسابً

 .3341رلم /5/352، 2021رلم /3/465 فً المسند: مسند ابن عباس وأحمد

ْكر   فً الصحٌح: كتاب التارٌخ، باب ن حبانواب حَ  َما َوْصؾه  ذه ْصَطفَى تَْحتَ  ط ره  اْلم 

هه  فًه    .6631رلم /14/599 لَْبره

 ( من طرٌك شعبة به بنحوه.، وأحمد، وابن حبانوالنسابً ،الترمذيأربعتهم )

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 صحٌح لؽٌره

 .مخدة ونحو ذلن تحت المٌت فً المبرالمطٌفة أو الوضع مسألة: حكم 

كراهة وضع لطٌفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلن  رأي الجمهور، وهو المول األول:

تحت المٌت فً المبر
(1)
. 

الشافعٌةن إباحة ذلن، وهو رأي البؽوي م :المول الثانً
(2)

هذا الحدٌث، واستدل ب
(3)
. 

                                                           

 .5/263، والمجموع شرح المهذب 7/34م ٌنظر: شرح النووي لصحٌح مسل (1)

 .2/444(  516الشافعٌة للبؽوي )ت ٌنظر التهذٌب فً فمه (2)

 .5/263، والمجموع شرح المهذب 7/34شرح النووي لصحٌح مسلم  (3)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

لم وأجابوا عن هذا الحدٌث بؤن شمران انفرد بفعل ذلن ولد  والصواب لول الجمهور:

كراهته أن ٌلبسها أحد لٌوافمه ؼٌره من الصحابة وال علموا ذلن وإنما فعله شمران 

ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌلبسها وٌفترشها فلم تطب نفس شمران أن ٌستبدلها ؛ بعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

أحد بعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص
(1) 

وخالفه ؼٌره
(2)
.  

                                                           

/ 1/520 ذكيييييييير وفاتييييييييه ودفنييييييييه ملسو هيلع هللا ىلص، بيييييييياب زالجنيييييييياب فييييييييً السيييييييينن: كتيييييييياب أخففففففففرج ابففففففففن ماجففففففففه (1)

عكرمييييية، عييييين ابييييين عبييييياس، ليييييال: لميييييا أرادوا أن  عييييين حسيييييٌن بييييين عبيييييد هللا،مييييين طرٌيييييك  1623رليييييم

ٌحفيييييروا لرسيييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بعثيييييوا إليييييى أبيييييً عبٌيييييدة بييييين الجيييييراح، وكيييييان ٌضيييييرح كضيييييرٌح أهيييييل مكييييية، 

إلٌهمييييييا  وبعثييييييوا إلييييييى أبييييييً طلحيييييية وكييييييان هييييييو الييييييذي ٌحفيييييير ألهييييييل المدٌنيييييية، وكييييييان ٌلحييييييد، فبعثييييييوا

رسييييولٌن، فمييييالوا: اللهييييم خيييير لرسييييولن، فوجييييدوا أبييييا طلحيييية، فجييييًء بييييه، ولييييم ٌوجييييد أبييييو عبٌييييدة، فلحييييد 

لرسيييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ليييييال: فلميييييا فرؼيييييوا مييييين جهيييييازه ٌيييييوم الثبلثييييياء، وضيييييع عليييييى سيييييرٌره فيييييً بٌتيييييه، ثيييييم 

ا فرؼيييييوا أدخليييييوا النسييييياء، حتيييييى دخيييييل النييييياس عليييييى رسيييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرسييييياال ٌصيييييلون علٌيييييه، حتيييييى إذ

إذا فرؼيييييوا أدخليييييوا الصيييييبٌان، وليييييم ٌيييييإم النييييياس عليييييى رسيييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحيييييد، لميييييد اختليييييؾ المسيييييلمون فيييييً 

المكييييان الييييذي ٌحفيييير لييييه، فمييييال لييييابلون: ٌييييدفن فييييً مسييييجده، ولييييال لييييابلون: ٌييييدفن مييييع أصييييحابه، فمييييال 

لييييال: فرفعييييوا « مييييا لييييب  نبييييً إال دفيييين حٌييييث ٌمييييب »ٌمييييول:  أبييييو بكيييير: إنييييً سييييمعت رسييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فييييرا  رسييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الييييذي تييييوفً علٌييييه، فحفييييروا لييييه، ثييييم دفيييين ملسو هيلع هللا ىلص، وسييييط اللٌييييل ميييين لٌليييية األربعيييياء، 

ونييييزل فييييً حفرتييييه علييييً بيييين أبييييً طالييييب، والفضييييل بيييين العبيييياس، ولييييثم أخييييوه وشييييمران مييييولى رسييييول 

، وليييييال: أوس بييييين خيييييولً وهيييييو أبيييييو لٌليييييى، لعليييييً بييييين أبيييييً طاليييييب: أنشيييييدن هللا وحظنيييييا مييييين هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رسييييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لييييييال لييييييه علييييييً: انييييييزل، وكييييييان شييييييمران مييييييواله، أخييييييذ لطٌفيييييية كييييييان رسييييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مفففففع رسفففففول هللا صفففففلى وهللا ال ٌلبسفففففها أحفففففد بعفففففدن أبفففففدا، ففففففدفنت ٌلبسيييييها، فيييييدفنها فيييييً المبييييير وليييييال: 

 .هللا علٌه وسلم

فييييييً الحربييييييً  أبففففففو الحسففففففن السففففففكريومختصييييييرا،  13رلييييييم /1/70فييييييً المسييييييند:  وأخرجففففففه البففففففزار

فييييييً السيييييينن الكبييييييرى:  والبٌهفففففففً مختصييييييرا، 64/ رلييييييم1/64لمنتميييييياة عيييييين الشييييييٌوخ العييييييوالً الفوابييييييد ا

 7/250، وفيييييييً اليييييييدالبل 6722/ رليييييييم3/572 ميييييييا روي فيييييييً لطٌفييييييية رسيييييييول هللا ملسو هيلع هللا ىلصكتييييييياب، بييييييياب 

 .به حسٌن بن عبد هللا،من طرٌك )البزار، والحربً، والبٌهمً(  ثبلثتهمبنحوه، 

 وهذا إسناد ضعٌؾ، فٌه:

وعلييييييً بيييييين  ،تركييييييه أحمييييييد بيييييين حنبييييييل :الحسييييييٌن بيييييين عبييييييد هللا بيييييين عبٌييييييد هللا بيييييين عبيييييياس الهاشييييييمً

وليييييال وليييييال اليييييذهبً: ضيييييعفوه.  والنسيييييابً. وليييييال البخييييياري ٌميييييال إنيييييه كيييييان ٌيييييتهم بالزندلييييية.  ،الميييييدٌنً

 وهييييو مميييين ٌكتييييب حدٌثييييه فييييإنً لييييم أجييييد فييييً أحادٌثييييه منكييييرا لييييد جيييياوز الممييييدار والحييييد.ابيييين عييييدي: 

 ولال ابن حجر: ضعٌؾ. 

/ 1/333، والكاشييييييييؾ 430/ رلييييييييم3/214، والكامييييييييل 293/ رلييييييييم1/245الضييييييييعفاء الكبٌيييييييير ٌنظيييييييير: 

 1326/ رلم1/167، والتمرٌب 1091رلم

أنييييييه كييييييره أن ٌلمييييييى تحييييييت  :ولييييييد روي عيييييين ابيييييين عبيييييياس": 3/356لييييييال الترمييييييذي فييييييً السيييييينن  (2)

 .، وإلى هذا ذهب بع  أهل العلمالمٌت فً المبر شًء
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 "َعابِد ا ُكونُ ٌَ  ال آدم بنا"حدٌث  -8ٕ

 فً ذكرا لعمبة وجدت ثم" )شداد بن عمبةلال ابن حجر: فً ترجمة "

 من أسند ثم ،الحدٌث منكر ،أمٌة بن شداد بن عمبة :فمال .العمٌلً ضعفاء

 :لال ،مسعود بنا عن ،شداد بن عمبة عن ،الربعً سلمة بن هللا عبد طرٌك

 ٌعرؾ ال :ولال "الحدٌث... ُكوَن َوِرع اٌُكوُن َعابِد ا َحتَى ٌاْبَن آَدَم، اَل "

(الحدٌث بهذاإال  عمبة
(ٔ)

 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 َحدَّثَنَالال:  3/352" أ َمٌَّةَ  ْبنه  َشدَّاده  ْبن   ع ْمبَة  ترجمة " فً الضعفاء: أخرجه  العمٌلً

يُّ  َجْعفَر   ْبن   أَْحَمد   َعلَّى ْبن   ٌَْحٌَى َحدَّثَنَا: لَالَ  التَّازه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  َمْنص ور   ْبنه  اْلم  َحمَّ  ْبن   م 

ٌلَ  يُّ  إهْسَماعه ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَجْعفَره : لَالَ  أ َمٌَّةَ  ْبنه  َشدَّاده  ْبنه  ع ْمبَةَ  َعنْ  َسلََمةَ، ْبن   ّللاَّ

ْعت   ه  َعْبدَ  َسمه ، ْبنَ  ّللاَّ ه  َرس ول   لَالَ : ٌَم ول   َمْسع ود  ا تَُكونُ  الَ  آَدَم، اْبنَ  ٌَا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َعابِد 

ا تَُكونُ  َوالَ  الَرِحَم، تَِصلَ  َحتَى ُمْؤِمن ا تَُكونُ  َوالَ ، َوِرع ا تَُكونَ  َحتَى  تُِحبَ  َحتَى ُمْسِلم 

 تَُكونَ  َحتَى َزاِهد ا تَُكونُ  َوالَ  َعِفٌف ا، تَُكونَ  َحتَى َؼنًٌِّا تَُكونُ  َوالَ  ِلنَْفِسَن، تُِحبُّ  َما ِللنَاِس 

 "ُمتََواِضع ا

، ومن طرٌمه أبو نعٌم فً 10043رلم /10/90فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

، ْبن   َخلهٌفَة   ثنا أَْحَمَد، ْبن   َعْبَدان   َحدَّثَنَا لال: 2/102الحلٌة:   ْبن   ٌَْعم وب   ثنا َخٌَّاط 

، َعنْ  ٌ وس َؾ، ٌَم، َعنْ  فَْرلَد  ه  َعنه  هللاه، َعْبده  َعنْ  َعْلمََمةَ، َعنْ  إهْبَراهه  ً  اَل : »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

د ا تَك ون   ع   تَك ونَ  َحتَّى َزاهه تََواضه   ممتصرا على آخره. «ام 

نْ  َرفَعَه   أََحد ا أَْعلَم   الَ  ولال أبو نعٌم: ٌثه  مه ًُّ  َوه وَ  فَْرلَد ا إهالَّ  َعْلَمَمةَ  َحده يُّ  السَّبَخه  .اْلبَْصره

 َحدَّثَنَا: لال 9/474" هللا عبد بن ٌعموب" ترجمة: الكامل فً عدي ابن وأخرجه

 به.  عبدان،

                                                           

  .433/ رلم7/241تهذٌب التهذٌب  (1)
اده  ْبيييين   ع ْمبَيييية  : 3/352وفييييً المطبييييوع ميييين الضييييعفاء للعمٌلييييً  ه  َعْبييييده  َعيييينْ  أ َمٌَّييييةَ  ْبيييينه  َشييييدَّ ، ْبيييينه  ّللاَّ  َمْسييييع ود 

ه  َعْبيييييد   َعْنيييييه   َرَوى ، َسيييييلََمةَ  ْبييييين   ّللاَّ ًُّ ييييي بَعه ٌْسَ  الرَّ ه  َوَعْبيييييد   بهَهيييييذَا، إهالَّ  ع ْمبَييييية   ٌ ْعيييييَرؾ   لَييييي ْنَكييييير   َسيييييلََمةَ  ْبييييين   ّللاَّ  م 
ٌثه   .اْلَحده
ومييييين هيييييذا اليييين  ٌتبيييييٌن أن اليييييذي لييييال عنيييييه العمٌليييييً منكيييير الحيييييدٌث هيييييو عبييييد هللا بييييين سيييييلمة،  للففففت:

 ولٌس عمبة بن شداد.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 خلٌفة ؼٌر َعْنه   روى أعلم والَ  بالمعروؾ، لٌس بصري هذا وٌعموب :ابن عدي لال

 ؼٌره، لٌعموب أعرؾ والَ  فرلد، عن هذا ٌَْعم وب ٌروٌه اإلسناد بهذا وهذا خٌاط ْبنا

 .ؼٌره عن والَ  فرلد، عن والَ 

  دراسة إسناد اإلمام العمٌلً:

التَاِزيُّ  َجْعفَر   ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ
(ٔ)

 .لم ألؾ له على ترجمة :

 وٌمال زكرٌا أبو منصور بن معلى بن حٌىهو ٌ :َمْنُصور   ْبنِ  اْلُمعَلَى ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٕ

 . األصل رازي عوانة أبو

ودمحم بن إسماعٌل  ،النهدي َمْسع ود ْبن وموسى التبوذكً، سلمة أبً :روى عن

 وؼٌرهم.  الجعفري،

ٌل :َعْنهُ  َرَوى  وأحمد بن جعفر، النسابً، علً ْبن واْلعَبَّاس البلخً، الفضل ْبن إهْسَماعه

 وؼٌرهم. 

 .ابن حبان فً الثمات، وذكره ثمة لال الخطٌب:

 ثمة. خبلصة حاله:

 .7450/ رلم16/310، وتارٌخ بؽداد 16353/ رلم9/267الثمات البن حبان ٌنظر: 

 دمحم بن براهٌمإ بن جعفر بن عٌلاسمإ بنهو دمحم  :اْلَجْعفَِريُّ  إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ

  .طالب أبً بن جعفر بن هللا عبد بن علً بنا

، وؼٌرهم. جعفر بن وموسى ،المزنً سلمة بن هللا وعبد ،الدراوردى :عن روى

ً   سعٌد بن أَْحمد، و زرعة أبو :عنه روى   وٌحٌى بن المعلى، وؼٌرهم. ، الدَّارمه

 .ٌؽرب ، ولال:وذكره ابن حبان فً الثمات .فٌه ٌتكلمون الحدٌث منكر أبو حاتم: لال

 منكر الحدٌث. خبلصة حاله:

 .15336/ رلم9/33 البن حبان ، والثمات1073رلم/7/139الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

  .َسلََمةَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  -ٗ

  .الزهري :عن روى

 .الجعفري إسماعٌل بن دمحم :عنه روى

ولال العمٌلً: منكر  ولال مرة: مترون. .الحدٌث منكر: فمال عنه زرعة أبو سبل

 الحدٌث.

 .الحدٌث منكر :حاله خبلصة

، 330/ رلم5/70الجرح والتعدٌل ، و1335/ رلم3/352الضعفاء للعمٌلً ٌنظر: 

 .4363/ رلم2/431ومٌزان االعتدال 
                                                           

بَاط إهلَى ْسبَةهكذا جاء فً طبعة بٌروت التً حممها د/عبد المعطً أمٌن للعجً ن (1)  فاس أَعمال من تازا ره

 .  بالمؽرب
 .1/323ٌنظر: توضٌح المشتبه البن ناصر الدٌن 

 لطبعة التً حممها د/مازن السرساوي: أحمد بن جعفر الرازي.وفً ا
 . 1339/ ترجمة3/234وكذلن فً طبعة دار التؤصٌل 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .)د( أَُمٌَةَ  ْبنِ  َشَدادِ  ْبنِ  ُعْمبَةَ  -٘

  .رضً هللا عنه مسعود ابن  روى عن:

  .، وؼٌرهمنعٌم وأبو  ،موسى بن هللا عبٌدو ،  سلمة بن هللا عبد :عنهروى و

 ولال ،العمٌلً ذكره ضعٌؾ وهوولال ابن حجر:  .ٌعرؾ اللال الذهبً فً المٌزان: 

 .الحدٌث منكر

 ولفظ ولٌس عمبة.عن عبد هللا بن سلمة الراوي عنه، منكر الحدٌث  :للت: لال العمٌلً

 .بهذا إال ٌعرؾ لٌس :العمٌلً

 .مجهول الحال خبلصة حاله:

، والتمرٌب 5637/ رلم3/35والمٌزان ، 1335/ رلم3/352الضعفاء للعمٌلً ٌنظر: 

/ 5/454ولسان المٌزان ، 433/ رلم7/241وتهذٌب التهذٌب ، / رلم1/394

 .5243رلم

ه  َعبد هو: َمْسعُود   ْبنَ  ّللَاِ  َعْبدَ  -ٙ ْعَجَمة - ؼافل بن مسعود بن ّللاَّ  َمْكس وَرة فَاء ثمَّ  بهم 

ْعَجَمة بهَفتْح -شمخ بن حبٌب بن -األلؾ بعد ٌم َوس ك ون األولى اْلم   أبو ،مخزوم بن  - اْلمه

ْحَمنه  َعْبده   . )ع( الهذلً الرَّ

ه  َرس ول صاحب  والمشاهد ،بدرا وشهد الهجرتٌن، وهاجر لدٌما، بمكة أسلم. - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ

ه  رسول مع كلها ابَة وروى. ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌث ثََمانمه ٌثا َوأَْرَبعٌن َوثََمانهٌة َحده  أَْرَبعَة على اتفمَا َحده

ت هٌنَ   . َوثبََلثهٌنَ  بهَخْمَسة ومسلم َوعْشرٌن، بهؤحد البخاري َواْنَفَردَ  َوسه

ً   :َعن َرَوى عَاذ ْبن سعد: َعنروى و ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  عسال ْبن وصفوان األنصاري، م 

 . رضً هللا عنهم الخطاب ْبن وع َمر ،المرادي

ٌَد، ْبن واألسود لٌس، بن األحنؾ :َعنه َرَوى  . وؼٌرهم ،مالن ْبن وأنس ٌَزه

ٌنَةه  َماتَ  ٌْنه  سنة بهاْلَمده نَ  اثْنَتَ ت هٌنَ  بضع َعن َوثبََلثٌه  .سنة َوسه

 الؽابة وأسد ،1659/ رلم3/937 واالستٌعاب ،2/337 الصحابة فضابلٌنظر: 

 .1/214 الخزرجً وخبلصة ،4970/ رلم4/193 واإلصابة ،3132/ رلم3/331

 الحكم على اإلسناد:

د  منكر؛ فٌه  َحمَّ ٌلَ  ْبن   م  يُّ  إهْسَماعه ه  َعْبد   منكر الحدٌث، وفٌه: اْلَجْعفَره منكر  َسلََمةَ  ْبن   ّللاَّ

 .، وفٌه عمبة بن شداد مجهولالحدٌث

 الطبرانً: متابعة اإلماموفً 

 مجهول.  :هللا عبد بن ٌعموب  -1

  .فرلد روى عن:

 .بصرى وهو ؼٌره، لٌعموب أعرؾ ال: عدي ابن لال. خٌاط بن خلٌفة :عنهروى 

 .هو من ٌدري الولال الذهبً: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، 9317/ رلم4/452، والمٌزان 2059/ رلم3/474الكامل البن عدي ٌنظر: 

ٌل الَجْرح فً التَّْكمٌلو فة والتَّْعده ٌل والضُّعفاء الث همَات وَمْعره البن كثٌر  والمَجاهه

 .1594رلم/ 2/411

، نسبة إلى السبخة بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة السبخى ٌعموب بن فرلد -ٕ

، ولد ٌستعمل هذه النسبة فً الدباغ فإنه ال ٌنبت فٌه النبات وهً التراب المالح الذي

  : ضعٌؾ.)ت ق( البصرى ٌعموب أبو ،ٌستعمل السبخة فً الجلود للدباؼة

 .مناكٌر حدٌثه فً: البخاري ولال .ثمة: معٌن ابن ولال .بموى لٌس: حاتم أبو لال

 بنا ولال ،الحدٌث منكر: أحمد أبو الحاكم ولال .ضعٌؾ :والدارلطنً، النسابً ولال

 المولوؾ وٌسند ٌعلم ال وهو المراسٌل ٌرفع فكان حفظ ورداءة ؼفلة فٌه كانت :حبان

ولال ابن  الضعفاء.وذكره الذهبً فً دٌوان  .به االحتجاج فبطل ٌفهم ال حٌث من

 .الخطؤ كثٌر الحدٌث لٌن لكنه عابد، صدوقحجر: 

، 362/ رلم2/204، والمجروحٌن 1515/ رلم3/453الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

ومٌزان االعتدال  ،7/55واألنساب  ،1573/ رلم7/139ضعفاء لالكامل فً او

وتهذٌب ، 3352/ رلم313، ودٌوان الضعفاء للذهبً صـ6699/ رلم3/346

  .5334/ رلم1/444والتمرٌب ، 477/ رلم3/262ذٌب الته

 الحكم على إسناد اإلمام الطبرانً:

 مجهول.، وهو ضعٌؾ ؛ فٌه فرلد السبخً وهو ضعٌؾ، وٌعموب بن عبد هللا 

، َرَواه  : 10/235فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ًُّ هه  الطَّبََرانه  ٌ وس َؾ، أَب و ٌَْعم وب   َوفٌه

 .َكذَّابٌ  َوه وَ 

 لم أجد أحدا كذبه ؼٌر الهٌثمً. للت:

  الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 منكر. 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْتُْم ُمعَاِوٌَةَ حدٌث  -9ٕ  ""إَِذا َرأَ

 :"ملٌكة أبً بن هللا عبد بن زٌد بن علًلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 :ؼٌيره وليال .التيرن فاسيتحك منيه ذلن فكثر وٌخطىء ٌهم :حبان بنا ولال)

 سيعٌد أبيً عين نضرة أبً عن عنه سلمة بن حماد به حدث ما روى ما أنكر

(فالتلوه األعواد هذه على معاوٌة رأٌتم إذا رفعه
(1)
. 

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 َحدَّثَنَالال:  6/343" جدعان بن زٌد بن علً" ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجه

َحمد اد   َحدَّثَنا الخزاعً، هللا َعبد ْبن   م  ه  َعنْ  َسلََمةَ، ْبن   َحمَّ  ً ، ْبنه  َعله ٌْد   نَْضَرةَ، أَبًه َعن َز

ٌد أَبهً َعن ه  َسعه ي  ْدره ه  َرس ولَ  إهنَّ  اْلخ  ٌْتُمْ  إَِذا": لَال ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌَةَ  َرأَ  األَْعَوادِ  َهِذهِ  َعلَى ُمعَاِو

ٌْهه  فَمَامَ  "فَاْلتُلُوهُ  لٌ  إهلَ نَ  َرج  ، مه ٌْؾه  ٌَْخط ب   َوهو األَْنَصاره ٌد أَب و فَمَالَ  بهالسَّ  ،؟تَْصنَع   َما :َسعه

ْعت  : لَالَ  ه  َرس ولَ  َسمه ٌْت مْ  إهَذا :ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌَةَ  َرأَ عَاوه   .فَاْلت ل وه   األَْعَواده  َعلَى ٌَْخط ب   م 

ٌد أَب و لَه   فَمَالَ  ْعنَا لَدْ  إهنَّا :َسعه ْعتَ  َما َسمه نَّا ،َسمه ٌْؾَ  نَس لَّ  أَنْ  نَْكَره   َولَكه  ع َمر عهد على السَّ

ًءَ  أَنْ  لَْبلَ  َمْوت ه   َفَجاءَ  َذلهنَ  ع َمر إلى فكتبوا نستؤمره ال حتى  .َجَواب ه   ٌَجه

ومن  ،6/343علً بن زٌد بن جدعان" " ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجهو

 َحدَّثَنَالال:  2/25كتاب الفضابل والمثالب موضوعات: طرٌمه ابن الجوزي فً ال

َحمد ٌد ْبن   م  ٌَْمان   َحدَّثَنا النصٌبً، معاوٌة ْبنه  َسعه  الصرٌفٌنً، ع َمر أَب و أٌَُّوبَ  ْبن   س لَ

ٌٌَنة ْبن   س ْفٌَان   َحدَّثَنا ًُّ  َعنْ  ع  ٌْده  ْبن   َعله ْدَعاَن، ْبنه  َز ٌْتُمْ  إَِذابه بلفظ " ج   َعلَى ُمعَاِوٌَةَ  َرأَ

 ."فَاْرُجُموهُ  ِمْنبَِري

ثَنَالال:  6/543عبد الرزاق بن همام" " ترجمة: الكامل فً عدي ابن وأخرجه  َحدَّ

ٌمَ  ْبن   إهْسَحاق   َحدَّثَنا الفسوي، سفٌان بن الحسن ، إهْبَراهه ًُّ اق َعبد أَْخبَرنا اْلَحْنَظله زَّ  َعنْ  الرَّ

ه  َعنْ  ع ٌٌَنة ْبن   س ْفٌَانَ   ً ٌْده  ْبنه  َعله ْدَعاَن، ْبنه  َز  به بنحوه. ج 

ٌَْمان ْبن َجْعفَرفً الكامل: ترجمة " أخرجه ابن عديو لال:  2/332" الضبعً س لَ

َحمد َحدَّثَنَا ٌمَ  ْبن   م  ، إهْبَراهه ًُّ اق َعبد َحدَّثَنا الفرات، بن أحمد َحدَّثَنا األَْصبََهانه زَّ  أخبرنا الرَّ

ٌَْمانَ  ْبن   َجْعفَر   ه  َعنْ  س لَ  ً ، ْبنه  َعله ٌْد     .به بنحوه َز

د ْبن أَْحَمدفً "المجروحٌن": ترجمة " وأخرجه ابن حبان َحمَّ ْصعَب ْبن م   بشر ْبن م 

ً أَبهً ثَنَا :لَالَ  1/157" فَضالة ْبنا ٌَى ثَنَا أَبًه ثَنَا لَاال َوَعم ه  ع ثَْمان   ثَنَا ع ثَْمانَ  ْبن   ٌَْح

ٌد   أَبًه َعنْ  أَبهٌهه  َعنْ  نَْضَرةَ  أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  َجبَلَةَ  ْبن  ا ه  َسعه ي  ْدره ه  َعنه  اْلخ   ً  النَّبه

ٌْتُمْ  إَِذا" :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌَةَ  َرأَ  "فَاْلتُلُوهُ  ِمْنبَِري َعلَى ُمعَاِو
                                                           

  .544/ رلم7/324تهذٌب التهذٌب ) (1)
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 ْبن  ا أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  3/169مجالد بن سعٌد" " ترجمة: الكامل فً عدي ابن وأخرجه

ر   ، َعامه يُّ ٌده ، اْلَوهَّابه  َعبد ْبن   بهْشر   َحدَّثَنا اْلبَْرلَعه ًُّ َمْشمه َحمد َحدَّثَنا الد ه ثَنا بشر، بن م   َحدَّ

َجالهٌد، ، أَبًه َعن م  ٌد أَبًه َعن اْلَودَّانه ْعت   َسعه ه  َرس ولَ  َسمه ٌْتُمْ  إَِذا" :ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ُمعَاِوٌَةَ  َرأَ

 "فَاْلتُلُوهُ  ٌَْخُطبُ  ِمْنبَر   َعلَى

 .فَعَل وا فََما :بهْشرٌ  لَالَ 

 َولَدْ  بهْشر   ْبن  ا وعنه مجالد ؼٌر الودان أَبًه َعن ٌروٌه، أعلم ال وهذا :ابن عدي لَالَ 

ٌْر   َرَواه     .مجالد عن بشر بنا َؼ

خبلفة  ": باب فًوالمشاهٌر والصحاح والمناكٌر األباطٌلفً " لانًزوأخرجه الجو

د من طرٌك 1/353معاوٌة  َحمَّ ، ْبن م  ، َعنْ  بهْشر  َجالهد   به بنحوه.   م 

ابن  :طرٌمه ومن ،3/367الولٌد بن الماسم" " ترجمة: الكامل فً عدي ابن وأخرجه

 الجوزي ابنو ،59/155عساكر فً "تارٌخ دمشك" ترجمة "معاوٌة رضً هللا عنه" 

 َحدَّثَنا المثنى، بن علً َحدَّثَنَالال:  2/25 والمثالب الفضابل كتاب: الموضوعات فً

، ْبن   اْلَولهٌد   مه َجالهد   َعن اْلمَاسه  به بلفظه.  ،م 

 دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

 هللا عبد أبو الخزاعى، عثمان بن هللا عبد بن دمحمهو : الخزاعً هللا َعبد ْبنُ  ُمَحمد -ٔ

 . )د ق( البصرى

 ، وؼٌرهم.  ٌحٌى أبى رجاء، وسلمة بن حماد، وزٌد بن حماد روى عن:

 الكرٌم عبد بن هللا عبٌد زرعة أبو، والحبحابى دمحم بن المدوس عبد روى عنه:

 ، وؼٌرهم. األنطاكى خرزاذ بن عثمان، والرازى

وذكره ابن حبان فً  .صالح: لانع ابن ولال. ثمة: ، وعلً، وابن حجرحاتم أبو لال

 .ومابتٌن وعشرٌن ثبلث سنة مات الثمات.

 . باتفاق ثمة خبلصة حاله:

، 1633/ رلم7/301الجرح والتعدٌل ، و2343/ رلم2/350التارٌخ األوسط ٌنظر: 

، وتهذٌب 4963/ رلم2/133والكاشؾ  ،15231/ رلم9/79وثمات ابن حبان 

 .6035/ رلم1/439، والتمرٌب 443/ رلم9/265التهذٌب 

، دٌنار بن سلمة بن حمادهو  :َسَلَمةَ  ْبنُ  َحَمادُ  -ٕ ي   . (4)خت م  سلمة أبو البَْصره

. وؼٌرهم ،البنانى وثابت ،بن جدعان وعلً بن زٌد لٌس، بن األزرق :َعن َرَوى

ه  َعبد ْبن دمحمو السامً، الحجاج ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى  بن ومإمل ،الخزاعً ّللاَّ

 . وؼٌرهم ،إسماعٌل

 لدٌما، منه سمع الطوٌل، حمٌد فً الناس أثبت سلمة بن حماد: حنبل ْبن أحمد لال

 معمر، من ثابت فً أثبت سلمة بن حماد: حنبل بن أحمد عن المٌمونً، الحسن َولَال

ه  َعبد ألبً للت  : إسحاق بن حنبل َولَال  سلمة؟ بن وحماد زٌد، بن وحماد وهٌب،: ّللاَّ

 أهل على الرد فً أروى أحدا أعلم ال سلمة بن وحماد ٌوثمه، كؤنه وهٌب وهٌب: لال
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د َولَال به، حسبن زٌد بن وحماد منه، البدع َحمَّ  وسبل هللا، َعبد أبا سمعت: حبٌب بن م 

 بن حماد ووصؾ. كبلهما: لال إلٌن؟ أحب أٌهما سلمة ْبن وحماد زٌد، ْبن حماد َعن

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنص ور، ْبن إسحاق َولَال وعمل، وهدي، بولار، زٌد  بن حماد: َمعه

، َعباس َولَال ثمة، سلمة يُّ ٌن بن ٌحٌى َعن الدُّوره  وآخره أمره أول فً حدٌثه: َمعه

: لٌل حماد، لول فالمول ثابت فً سلمة بن حماد خالؾ من: أٌضا عنه َولَال واحد،

ٌْمان ٌْمان: لال ثابت عن المؽٌرة بن فس لَ  علً ولال بثابت الناس أعلم وحماد ثبت، س لَ

 وابن العجلً ووثمه سلمة بن حماد من أثبت ثابت أصحاب فً ٌكن لم: المدٌنً بنا

 المجابٌن العباد من كان دٌنار بن سلمة بن حماد: حبان اْبن ولَال والساجً، سعد

 إسماعٌل بن بدمحم هنا ٌعر ) حدٌثه جانب من ٌنصؾ ولم األولات، فً الدعوة

 أَْوَهام لَه   ثهمَة إمام: الضعفاء فً المؽنى فً الذهبً ولال ،(الصحٌح صاحب البخاري

 بن الفضل أبو واعتذر: "التهذٌب فً حجر ابن ولال منه، أثْبتْ  َوَؼٌره وؼرابب

 لال حدٌثهم البخاري ترن ألوام أحادٌث أخرج مسلما أن ذكر لما ذلن عن طاهر

 منتحلً بع  تكلم لما وأطنبوا األبمة لمدحه كبٌر إمام سلمة بن حماد وكذلن

 معتمدا البخاري عنه ٌخرج لم منه لٌس ما حدٌثه فً أدخل الكذبة بع  أن المعرفة

 حدٌث من ٌروٌها التً أحادٌثه وأخرج ثمة أنه لٌبٌن مواضع فً به استشهد بل علٌه

 رأى ألنه علٌه اعتمد ومسلم وؼٌرهم عوانة وأبً زٌد بن وحماد كشعبة ألرانه

 وأخذ جماعة منهم مسلم وشاهد ٌختلفوا لم والمتؤخرٌن المدماء أصحابه من جماعة

 . انتهى" وأمانته ثمته على النمل أهل أبمة وإجماع نفسه فً الرجل عدالة ثم عنهم

 البخاري تركه فلذا حفظه ساء كبر لما أنه إال المسلمٌن أبمة أحد هو: البٌهمً ولال

 سوى وما تؽٌره لبل منه سمع ما ثابت عن حدٌثه من وأخرج فاجتهد مسلم وأما

 حماد: المطان ولال الشواهد، فً أخرجها حدٌثا عشر اثنً ٌبلػ ال ثابت عن حدٌثه

 عن وٌحٌى، أبٌه، عن هللا عبد ولال بذان، لٌس سعد بن ولٌس األعلم زٌاد عن

. كذاب: لال لال؟ ما: للت. كذا فهو سعد بن لٌس عن حماد ٌروي ما كان إن: المطان

 ابن عن عطاء إلى رفعها أحادٌث عنه روى ألنه: لال هذا؟ لال شًء ألي: ألبً للت

 .                                                 لبلها ولٌل ومابة وستٌن سبع مات. ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن عباس،

  ثمة أنه لٌبٌن ؛ به استشهد فإنه البخاري ؼٌر الجماعة به احتج ثمة :حاله خبلصة

 فً الناس أثبت من وهو بآخره تؽٌر .أنس عن ثابت رواٌة فً حدٌثا تعلٌما له وأخرج

 تؽٌر أنه بسبب ولعلها أوهام، له. الطوٌل حمٌد حدٌث فً وأثبتهم الناس وأعلم ثابت

 . أحمد لال كما خاصة، سعد بن لٌس عن كتابه ضٌاع بسبب أو بآخره، حفظه

ٌْبَة أَبً ابن ومصنؾ ،6/332 سعد ابن طبمات: ٌنظر  ٌحٌى وتارٌخ ،13/15731 َش

 للعجلً والثمات ،39/ رلم3/22الكبٌر البخاري وتارٌخ ،2/131 الدوري برواٌة

/ 1/252 والكاشؾ ،623/ رلم3/140 والتعدٌل والجرح ،330/ رلم1/131

 ،1/139 الضعفاء فً والمؽنى ،22251/ رلم1/591 االعتدال ومٌزان ،1220رلم
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ي   علل وشرح ،1340/ رلم4/142 تهذٌب الكمال وإكمال ذه  416،431 الت هْرمه

 .1499/ رلم1/173 والتمرٌب ،14/ رلم16-3/11 التهذٌب ذٌبوته

ٖ-  ِ ًّ ٌْد   ْبنِ  َعِل  البصري الحسن أبو التٌمً جدعان بن هللا عبد بن زٌد بن علًهو  :َز

، العبدي نضرة وأبً، المسٌب بن وسعٌد ،مالن بن أنس :عن روى. (4)بخ م 

 وؼٌرهم. 

 ، وؼٌرهم. والحمادان، لبله ومات لتادة روى عنه:

، َكثهٌرَ  َوَكانَ لال ابن سعد:  ٌثه  وابن ،أحمد ضعفه. وبههه  ٌ ْحتَجُّ  َوالَ  َضْعٌؾ، َوفهٌهه  اْلَحده

 ،به ٌحتج وال ،حدٌثه ٌكتب بموي لٌسولال أبو حاتم: والدارلطنً،  ،والنسابً ،معٌن

 :زرعة ولال أبو ٌتشٌع، وكان ،ضرٌرا وكان ،زٌاد بىأ بن ٌزٌد من إلى أحب وهو

 ٌهم َوَكانَ  َجلهٌبل   َشٌخا َكانَ ولال ابن حبان: " بالثبت، لٌس: الذهبً ولال .بموى لٌس

َها َوتبٌن أخباره فهً َذلهن كثر َحتَّى اآْلثَار فهً اوٌخط اأْلَْخبَار فًه ٌر فٌه  الَّتهً اْلَمنَاكه

ٌَها ٌر َعن ٌَْروه ْحتهَجاج ترن فَاْستحكَّ  اْلَمَشاهه وذكره . ضعٌؾ: حجر ابن ولال". بههه  االه

 :شعبة لال" ولال: "باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباطسبط ابن العجمً فً "

 ثنا :مرة ولال ،(ؼٌره ٌولفه الذي الشًء ٌرفع أي) رفَّاعا وكان ،زٌد بن علً ثنا

 .لبلها ولٌل، ومابة وثبلثٌن إحدى سنة مات". ٌختلط أن لبل علً

 ضعٌؾ ؛ ضعفه الجمهور. خبلصة حاله:

، 472/ رلم1/141وتارٌخ ٌحٌى رواٌة الدارمً ، 7/252ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، 673/ رلم2/103والمجروحٌن البن حبان ، 1021/ رلم6/136 والجرح والتعدٌل

والمٌزان ، 3916/ رلم2/40والكاشؾ ، 1351/ رلم6/333والكامل البن عدي 

وتهذٌب ، 264ـص باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباط، و5344/ رلم3/127

 .4734./ رلم1/401، والتمرٌب 544/ رلم7/322التهذٌب 

 نضرة أبو - المهملة وفتح الماؾ بضم - لطعة ْبن مالن ْبن المنذرهو  :نَْضَرةَ  وأَبِ  -ٗ 

ي   – لاؾ ثم والواو المهملة بفتح - العوفً ثم العبدي  . (4)خت م  البَْصره

ه  َعبد بن وجابر ،مالن ْبن أنس :َعن َرَوى ٌد وأبً ،ّللاَّ ي   َسعه ْدره  . وؼٌرهم ،الخ 

 ،وعلً بن زٌد بن جدعان وحشٌة، أَبً ْبن وجعفر دؼفل، ْبن إٌاس :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم

ا إال علمت ما: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن صالح لال ٌْر   منصور ْبن إسحاق َولَال. َخ

ٌَى َعن ٌن، ْبن ٌَْح ْرَعة، وأبو َمعه : َحاتهم أَبً ْبن الرحمن عبد َولَال ، ثمة: والنََّسابً ز 

د ولَال إلً، أحب نضرة أبو: فمال العوفً، وعطٌة نضرة، أَبًه َعن أَبًه سبل َحمَّ  ْبن م 

 كتاب فى حبان ابن وذكره به، ٌحتج أحد كل ولٌس الحدٌث، كثٌر ثمة، َكانَ : سعد

 ثمة، بصري: العجلً ولال ع َمره، آخر فًه فلج الناس فصحاء من َكانَ : َولَال الثمات،

ٌْمان أن إال ً   س لَ ٌْمه  لد: عون ابن فمال حاضر، عون وابن بحدٌث، ٌوما عنه حدث التَّ

ٌْمان لال نضرة، أبا رأٌت  أبو: ٌَم ول داود أَبَا سمعت: اآلجري َولَال، فمه؟ وأرٌته: س لَ
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 أبا أن إال لرٌب، من لرٌب أمرهم ألرب ما الصدٌك وأبو. نضرة وأبو المتوكل،

 جملة فً عدي وابن العمٌلً، وذكره. عون ابن ؼمزة ولد رواٌة، أكثر نضرة

ٌد أبً َعن صالح حدٌث وله: عدي ابن َولَال الضعفاء، ، َسعه ي  ْدره  بن جابر وعن الخ 

 من شٌبا له أر ولم الحدٌث، مستمٌم فهو ثمة عنه حدث وإذا وؼٌرهما هللا َعبد

 له أذكر لم فلذلن منكرا حدٌث ا ثمة عنه روى إذا له أجد لم ألنً المنكرة األحادٌث

 ابن َولَال التابعٌن، ثمات من: المٌزان فً الذهبً َولَال ثمة،: حزم ابن َولَال شٌبا،

 . ومابة تسع أو ثمان سنة مات.  ثمة: التمرٌب فً حجر

 . األكثرٌن بتوثٌك ثمة :حاله خبلصة

/ 4/141 الدوري ابن معٌن رواٌة وتارٌخ ،203/  7 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 3/241 والتعدٌل والجرح ،1713/ رلم1/359 لخلٌفة والطبمات ،3597رلم

 -10/302 التهذٌب وتهذٌب ،5499/ رلم5/420  حبان ابن وثمات ،1033رلم

 .6390/ رلم1/546 والتمرٌب ،527/ رلم303

  .3رلم:صحابً جلٌل سبمت ترجمته حدٌث  :اْلُخْدِرّيِ  َسِعٌد وأَبِ  -٘ 

 الحكم على إسناد ابن عدي:

 ضعٌؾ ؛ فٌه علً بن زٌد بن جدعان ، وهو ضعٌؾ.

 .كما عند ابن حبان فً المجروحٌن نَْضَرةَ  أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده ولد تابعه 

  :وضاع ؛ فٌه شٌخ ابن حبان، وهووهذا إسناد

د ْبن أَْحَمد - َحمَّ ْصعَب ْبن م   وضاع :فَضالة ْبن بشر ْبن م 

ن َكانَ لال ابن حبان فً "المجروحٌن": " مَّ ت ون ٌضع مه د وٌملب لآلثار اْلم   اأْلََسانٌه

ٌَته ،اتمالث أَْخبَار للبه ؼلب َحتَّى لؤْلَْخبَار َوا ْستَمهٌم َعلَى بالطامات اأْلَثْبَات َعن َوره  م 

ٌثه ٌث آاَلؾ عشَرة من أَْكثَر الث همَات َعلَى أللب لَدْ  َولَعَلَّه ،الت ْرن فَاْستحكَّ  َحده  كتبت َحده

ْنَها أَنا ٌث آاَلؾ ثبََلثَة من أَْكثَر مه ا َحده مَّ ٌما بههه  عهدي َعلَى َكانَ  لَلبَها أَنَّه   أَشن لَمْ  مه  لَده

ٌث َعلَى والطعن ،الث همَات َعن اأْلَْخبَار للب إهالَّ  ٌفعل الَ  َوه وَ  َوَؼٌره  ث مَّ  اأْلَثْبَات أََحاده

ا ٌدعى جعل عمره آخر  صاحب، ولال أبو نعٌم:  "َعْنه م َوروى ٌرهم لَمْ  ش ٌ وخ 

 مابة، وثبلث وعشرٌن ثبلث سنةمات  .مترون: الدارلطنًولال  .ومناكٌر ؼرابب

 .سنة وسبعٌن ثبلث اْبن َوه وَ 

 .2727/ رلم6/233وتارٌخ بؽداد  ،90/ رلم1/156ٌنظر: المجروحٌن البن حبان 

أخرجه ابن عدي  :وللحدٌث طرٌك آخر عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه للت:

 كما سبك فً تخرٌجه، وهذا دراسة إسناده عند ابن عدي: 

 البرلعٌدي الربعً الواحد عبد بن عامر بن أحمد هو :اْلبَْرلَِعٌِديُّ  َعاِمر   ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ

 جهة من الموصل بمعاء طرؾ فً بلٌدة :ودال ساكنة، وٌاء العٌن وكسر بالفتح،

 . نصٌبٌن
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لوعبود،  بن الواحد عبد بن أحمد :َعنْ  روى ٌْد ْبن وكثٌر ٌهاب، ْبن مإم  ، ع بَ

  .وؼٌرهم

 الحسن دمحم وأبو ،الحافظ عدي   ْبناوذي، المرو حمدان بن أحمد بن دمحم :َعْنهُ روى َو

  .وؼٌرهم البرلعٌدي علً بنا

 .بةام ثبلث سنة بعد توفً .صالحا شٌخا كانلال ابن عساكر: 

وتارٌخ  ،1/337، ومعجم البلدان لٌالوت 9665/ رلم71/226بنظر: تارٌخ دمشك 

  .507/ رلم7/171سبلم اإل

ًُّ  اْلَوَهابِ  َعبد ْبنُ  بِْشرُ  -ٕ َمْشِم  أبو بشٌر بن الوهاب عبد بن بشٌر وٌمال بشرهو  :الّدِ

 . دمشك أهل من مروان بن بشر مولى األموي الحسن

 الجنٌد بن عمرو بن وجنادة ،مسلم بن والولٌد ،الكوفً العبدي بشر بن دمحم :عن روى

 ، وؼٌرهم. المري

 وأبو ،الدوالبً حماد بن أحمد بن دمحم بشر وأبو ،بشر بن أحمد ابنه عنه:روى و

 ، وؼٌرهم. البرلعٌدي الواحد عبد بن عامر بن أحمد العباس

 من خلتا للٌلتٌن السبت ٌوم بدمشك مات .العٌد مسلسل حدٌث بوضع الذهبً اتهمه

 .ومابتٌن وخمسٌن أربع سنة رجب

 .متهم بالوضع خبلصة حاله:

، 907/ رلم1/106، والمؽنً فً الضعفاء 391/ رلم10/240ٌنظر: تارٌخ دمشك 

 .1435/ رلم2/293ولسان المٌزان 

 .)ع( الكوفً هللا َعْبد أَب و هو دمحم بن بشر العبدي، :بشر بن ُمَحمد -ٖ

ٌل روى عن:  ، ومجالد بن سعٌد، وؼٌرهم. دٌنار ْبن وحجاج خالد، أَبً ْبن إهْسَماعه

، وبشر بن عبد الوهاب، وؼٌرهم. عون بن جعفر، وراهوٌه بن إسحاق روى عنه:

والفسوي، وابن لانع، والنسابً، وابن شاهٌن، وابن حجر، والعجلً، وثمه ابن معٌن، 

 .بتٌناوم ثبلث سنة ماتولال الذهبً: الثبت.  وذكره ابن حبان فً الثمات.

 . مة باتفاقث خبلصة حاله:

، والمعرفة 1436/ رلم1/401، والثمات للعجلً 6/364ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والثمات البن حبان 1167/ رلم7/210، والجرح والتعدٌل 3/132للفسوي 

/ 9/73، وتهذٌب التهذٌب 4742/ رلم2/159، والكاشؾ 10326/ رلم7/441

 .5756/ رلم1/469، والتمرٌب 90رلم

 بسكون الهمدانً عمٌر بن سعٌد ابن الجٌم وتخفٌؾ أوله بضم هو مجالد :ُمَجاِلد   -4

 . (4)م  الكوفً سعٌد أبو وٌمال عمرو أبو. المٌم

، وؼٌرهم. نوؾ بن جبر الودان وأبً ،حازم أبً بن ولٌس ،الشعبً :عن روى

 ، وؼٌرهم. المطان وٌحٌىودمحم بن بشر العبدي،  ،سلٌمان بن عبدة عنه:روى و
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 وذكره العمٌلً فً الضعفاء. وؼٌرهم، سعد، وابن معٌن، وابن سعٌد، بن ٌحٌى ضعفه

 ولال ،الناس احتمله ولد الناس ٌرفعه ال كثٌرا حدٌثا ٌرفع بشًء لٌسلال أحمد: 

 واهً ضعٌؾ :معٌن بنا عن خٌثمة أبً بنا ولال ،ثمة :معٌن بنا عن الدوري

 :للت .رفعه كله حدٌثه مجالد لً ٌرفع أن أردت لو :ٌمول سعٌد بن ٌحٌى كان الحدٌث

 وهو ،ال :لال ؟بمجالد ٌحتج أبً سبل :حاتم أبً بنا ولال .للضعؾ :لال .ٌرفعه ولم

 وعٌسى ،حوشب بن وشهر ،العبدي هارون وأبً ،حرب بن بشر من إلً أحب

 ووثمه ،بالموي لٌس :النسابً ولال ،الحدٌث فً بموي مجالد ولٌس ،وداود ،الخٌاط

 ،جابر ؼٌر وعن صالحة أحادٌث جابر عن الشعبً عن له :عدي بنا ولال ة،مر

ولال ابن ولال ابن لتٌبة: كان ٌضعؾ فً حدٌثه.  ،محفوظة ؼٌر ٌروٌه ما وعامة

يء َكانَ حبان:  ْفظ َرده ٌل َوٌْرفَع اأْلََسانهٌد ٌملب اْلحه ْحتهَجاج ٌجوز الَ  اْلَمَراسه ولال  .بههه  االه

 فً ومابة وأربعٌن أربع سنة ماتفً آخر عمره.  ابن حجر: لٌس بالموي ولد تؽٌر

  .الحجة ذي

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

، 1277/ رلم3/269وتارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري ، 6/349ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والمعارؾ البن ، 50/ رلم49والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة المروذي صـ

والضعفاء للعمٌلً ، 334/ رلم1/130والضعفاء الصؽٌر للبخاري ، 637لتٌبة صـ

 البن والمجروحٌن ،1653/ رلم3/361، والجرح والتعدٌل 1326/ رلم4/232

/ 10/39هذٌب وتهذٌب الت، 7070/ رلم3/433والمٌزان  ،1039/ رلم3/10 حبان

 .6473/ رلم1/520والتمرٌب ، 65رلم

 -المٌم بسكون - الهمدانً - فاء وآخره النون بفتح - نوؾ بن جبرهو  :اْلَوَدانِ  وأَبِ  -٘

 وآخره الدال وتشدٌد الواو بفتح الودان أبو - الكاؾ وتخفٌؾ الموحدة بكسر - البكالً

  .(4)م  الكوفً كاؾ

  .الماضً وشرٌح ،الخدري سعٌد أبً :عن روى

  ، وؼٌرهم.طلحة أبً بن وعلً ،وهب بن ولٌس بن سعٌد، مجالد :عنهروى و

 أحب هو :المطان ٌحٌى لال :البخاري ولال .صالح :النسابً ولال .ثمة :معٌن بنا لال

 البن لٌل: خٌثمة أبً بنا ولال .الحدٌث للٌل كان :سعد بنا ولال .عطٌة من إلً

 ما ثمة الودان أبو :لال .هارون أبً فمثل :لٌل. ال :لال ؟الودان أبً مثل عطٌة معٌن

 وبشر ،حوشب بن شهر من إلً أحب الودان وأبو :حاتم أبو ولال .هارون وألبً له

كما ذكر ابن  بالموي لٌس :والتعدٌل الجرح فً النسابً ولال .هارون وأبً ،حرب بن

، وابن الثمات فً حبان بنا وذكرهونمل المزي عن النسابً أنه لال: صالح.  .حجر

لكاشؾ: ثمة، ولال فً "المٌزان": ولال الذهبً فً ا .شاهٌن فً تارٌخ أسماء الثمات

 .ٌهم صدوقولال ابن حجر:  ."حزم ابن ضعفه. مشهور صدوق"

 حسن الحدٌث. خبلصة حاله:
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وتارٌخ ، 33، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً صـ6/299طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، 2212/ رلم2/534، والجرح والتعدٌل 3176/ رلم4/66ابن معٌن رواٌة الدوري 

، 56، وتارٌخ أسماء الثمات البن شاهٌن صـ2075/ رلم4/117وثمات ابن حبان 

ومٌزان االعتدال ، 752/ رلم1/239والكاشؾ ، 395/ رلم4/496وتهذٌب الكمال 

/ 1/137والتمرٌب  ،92/ رلم2/60وتهذٌب التهذٌب ، 10713/ رلم4/534

 .394رلم

 .3:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً :الخدري رضً هللا عنه َسِعٌد وأَبِ  -ٙ

 ابن عدي:اإلمام الحكم على إسناد 

 ، وفٌه مجالد بن سعٌد ضعٌؾ.ضعٌؾ جد ا؛ فٌه بشر بن عبد الوهاب متهم بالوضع

 وللحدٌث شواهد منها:

  حدٌث سهل بن حنٌؾ: -أ

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  7/270فً الكامل: ترجمة "دمحم بن إسحاق"  أخرجه ابن عدي  ْبن   َعله

ٌد، ، ْبن   َسلََمة   َحدَّثَنا الرازي، عٌسى بن الحسٌن َحدَّثَنا َسعه َحمد َحدَّثَنا اْلفَْضله  ْبنه  م 

َحمد َعنْ  إهْسَحاقَ  ٌمَ  ْبنه  م  ه، إهْبَراهه  ً ٌْمه ، ْبنه  َسْهله  ْبنه  أ َماَمةَ  أَبًه َعن التَّ ٌْؾ  َن ، َعنْ  ح  هه  أَبٌه

ه  َرس ول   لَال: لَال ٌْتُمْ  إَِذا" :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ."فَاْلتُلُوهُ  اْلِمْنبَرِ  َعلَى فبُلن ا َرأَ

ٌد بن علً عن إالَّ  أكتبه لم بهذا وهذا :ابن عدي لَالَ   .َسعه

  وهذا إسناد ضعٌؾ ؛ فٌه:

)د  الري لاضً األزرق هللا عبد أبو موالهم األنصاري األبر  الفضل بن سلمة -ٔ

  ، وؼٌرهم.الرازي جعفر وأبً ،إسحاق بن ودمحم ،نابل بن أٌمن :عن روى .ت فك(

  .وؼٌرهم ، والحسٌن بن عٌسى،المسندي دمحم بن هللا وعبد ،معٌن ابن :عنهروى و

 رمٌنا حتى الري من خرجنا ما :علً لال .علً وهنه مناكٌر عنده :البخاري لال

 من فٌه لمعان فٌه ٌرؼبون ال الري أهل كان :زرعة أبً عن البرذعً لال .بحدٌثه

 وال حدٌثه ٌكتب إنكار حدٌثه فً الصدق محله :حاتم أبو ولال .فٌه وظلم راٌة سوء

 ثمة :معٌن ابن عن الرازي الحسن بن الحسٌن ولال .ضعٌؾ :النسابً ولال .به ٌحتج

 :معٌن ابن عن الدوري ولال .كتابه من أتم الكتب فً لٌس أتم مؽازٌه كتب عنه كتبنا

 إسحاق كان :الترمذي ولالوثمه ابن سعد. و .ٌتشٌع وكان بؤس به ولٌس عنه كتبنا

 لٌس :الحاكم أحمد أبو ولال .إسحاق ضعفه :البخاري عن عدي ابن ولال .فٌه ٌتكلم

 عنه سبل اأحمد أن خلفون بنا وذكر. ثمة :داود أبً عن اآلجري ولال .عندهم بالموي

 وتسعٌن إحدى سنة مات .الخطؤ كثٌر صدوقولال ابن حجر:  .خٌرا إال ملأع ال :فمال

 .ومابة

 ضعٌؾ روى مناكٌر، ولعل هذا من منكراته. خبلصة حاله:

/ 2/192، ومٌزان االعتدال 152/ رلم71ٌنظر: الضعفاء الصؽٌر للبخاري صـ

 .2505/ رلم1/243، والتمرٌب 265/ رلم4/513، وتهذٌب التهذٌب 3410رلم
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 .بالسماع ٌصرح ولم بالعنعنة، رواه ولد مدلس، صدوق وهو دمحم ٌن إسحاق: -ٕ

 .5725/ رلم1/467ٌنظر: التمرٌب 

 الحسن البصري: مرسل -ب

ٌم   َحدَّثَنَالال:  3/230 : ترجمة "عمرو بن عبٌد""الضعفاء" فً العمٌلً أخرجه  إهْبَراهه

د   ْبن  ا َحمَّ ثَنَا: لَالَ  م  ٌَْمان   َحدَّ ثَنَا: لَالَ  َحْرب   ْبن   س لَ اد   َحدَّ ٌْد   ْبن   َحمَّ ٌَُّوبَ  ل ْلت  : لَالَ  َز  إهنَّ : أله

ٌْد   ْبنَ  َعْمَرو ٌْتُمْ  إَِذا: اْلَحَسنه  َعنه  َرَوى ع بَ  َكَذبَ : فَمَالَ  فَاْلتُلُوهُ، اْلِمْنبَرِ  َعلَى ُمَعاِوٌَةَ  َرأَ

  .َعْمٌرو

ترجمة "معاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا  ":دمشك تارٌخ" فً عساكر ابنأخرجه و

  من طرٌك العمٌلً به بلفظه. 59/157عنه" 

 ممال. فٌها كلها األسانٌد وهذه ولال:

ابن و ،14/77" عبٌد بن عمرو" ترجمة: "بؽداد تارٌخ" فً الخطٌبأخرجه و

من طرٌك كبلهما  2/25الجوزي فً "الموضوعات": كتاب الفضابل والمثالب 

 سلٌمان بن حرب به بلفظه. 

  :فٌهضعٌؾ جد ا ؛ : وهذا إسناد للت

 المعتزلًموالهم أبو عثمان البصري بن باب بموحدتٌن التمٌمً بٌد عمرو بن عُ  -

، ء، ولال ابن المدٌنً، وابن معٌن: لٌس بشً، والنسابًتركه ٌحٌى المطان :)لد فك(

 .عابدا كان أنه مع جماعة اتهمه بدعته إلى داعٌة كان ولال ابن حجر:

/ 79والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ، 2603/ رلم6/352ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 3/70، وتهذٌب التهذٌب 164/ رلم113، والضعفاء ألبً نعٌم صـ445رلم

 .5071/ رلم1/424، والتمرٌب 103رلم

 .منكر وهو بالباء،": فالبلوه: "ولد ُروي بلفظ للت:

لال:  2/72فً "تارٌخ بؽداد": ترجمة "دمحم بن إسحاق بن مهران"  أخرجه الخطٌب

د   ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنًه َحمَّ ، م  د ، َحْف    أَبًه ْبن   ٌ وس ؾ   حدثنا: لَالَ  اْلَخبلل  اهه  حدثنا: لَالَ  الزَّ

د   َحمَّ ، اْلفَمهٌه   إهْسَحاقَ  ْبن   م  ي، النَّْضره  أَب و َحدَّثَنهً: لَالَ  إهْمبلء   ْبن   اْلَحَسن   حدثنا: لَالَ  اْلؽَازه

، ٌَْمنَ  ْبن   بَْكر   حدثنا: لَالَ  َكثهٌر  ، أَ ًُّ ٌْسه ر   حدثنا: لَالَ  اْلمَ ٌَى ْبن   َعامه ، ٌَْح ًُّ ٌمه : لَالَ  الصَّره

، أَب و حدثنا ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َجابهر  ٌْتُمْ  إَِذا" : ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َعلَى ٌَْخُطبُ  ُمعَاِوٌَةَ  َرأَ

  " َمأُْمون   أَِمٌن   فَِإنَهُ  فَاْلبَلُوهُ، ِمْنبَِري

 بن دمحم بٌن ما إسناده ورجال ،الوجه هذا من إال الحدٌث هذا أكتب لم لال الخطٌب:

 .مجهولون كلهم ،الزبٌر وأبً ،إسحاق

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 :ومنهم بالوضع األبمة موضوع حكم علٌه

ٌثٌ  َهَذا": لال فمد 1/351فً األباطٌل والمناكٌر  الجوزلانً ٌل، َمْوض وعٌ َحده  اَل  بَاطه

ٌثه  فًه لَه   أَْصلَ  ٌْسَ ، اأْلََحاده نْ  إهالَّ  َهَذا َولَ َعةه  فهْعله  مه ْبتَده ٌَن، اْلم  اعه م   اْلَوضَّ  فهً ّللاَّ   َخَذلَه 
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، ٌْنه ا َهَذا أَنَّ  بهبَالههه  َخَطرَ  أَوْ  َوأَْمثَالَه ، َهَذا اْعتَمَدَ  َمنه  الدَّاَر مَّ ه  َرس وله  لهَسانه  َعلَى َجَرى مه  ّللاَّ

ٌٌك، فَه وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ْنده جٌ  زه نَ  َخاره ، مه ٌنه و الد ه ، ْبن   َوَعْمر  ٌْد  ي ع بَ ٌَث، َهَذا َرَوى الَّذه ًَ  لَدْ  اْلَحده مه  ر 

به   ".بهاْلَكذه

  .2/24" الموضوعات" فً الجوزي ابنو

 أهل عند الحدٌث هذا أن لرر أن بعدحٌث لال  4/330فً منهاج السنة   وابن تٌمٌة

 ٌبٌ ن ومما": وسلم علٌه هللا صلً النبً علً مختلك موضوع كذب بالحدٌث المعرفة

 معاوٌة كان من معاوٌة بعد علٌه صعد لد وسلم علٌه هللا صلً النبً منبر أن كذبه

 علً الصعود لمجرد علٌه صعد من لتل ٌجب كان فإن المسلمٌن، باتفاق منه خٌرا

 فإن إلسبلم؛ دٌن من باالضطرار المعلوم خبلؾ هذا ثم. كلهم هإالء لتل وجب المنبر

 ال وهو األمر تولً  لكونه بمتله أمر وإن. مسلم لتل ٌبٌح ال المنبر صعود مجرد

 وهذا. منه أفضل معاوٌة ممن معاوٌة بعد األمر تولً من كل لتل فٌجب ٌصلح

 والة لتل عن نهٌه من وسلم علٌه هللا صلً النبً عن السنن به تواترت ما خبلؾ

 أمرها، تولً من كل تمتل لم فإنها هذا؛ خبلؾ علً متفمة األمة ثم. ولتالهم األمور

 ظالم، كل والٌة من أعظم هو ما والهرج الفساد من ٌوجب هذا ثم. ذلن استحل ت وال

 ."!تركه؟ من فسادا أعظم فعله ٌكون بشًء وسلم علٌه هللا صلً النبً ٌؤمر فكٌؾ

 معاوٌة ذم فً حدٌث كل أن ذكر إذ" :1/117 "المنٌؾ المنار" فً الجوزٌة لٌم وابن

 ."كذب

 ولو ،شن ببل كذب الحدٌث وهذا": حٌث لال 11/434فً البداٌة والنهاٌة  كثٌر وابن

 ."البم لومة هللا فً تؤخذهم ال كانوا ألنهم ذلن؛ فعل إلً الصحابة لبادر صحٌحا كان

 .1/249فً الفوابد المجموعة  والشوكانً
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 "اْلُمَدبَُر ِمَن الثُّلُِث"حدٌث:  -ٖٓ

 ":ظبٌان بن علًلال ابن حجر فً ترجمة "

المدبر" منكر بحدٌث ٌحدث :محرز بنا لال)
(1)
"(الثلث من 

(2)
  

_____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 وجهٌن: منهذا الحدٌث مداره على عبٌد هللا بن عمر، واختلؾ عنه 

 مرفوعا. ملسو هيلع هللا ىلصعن نافع عن ابن عمر عن النبً  عمر بن هللا عبٌد الوجه األول:

 مولوفا عمر ابن عن نافع عن عمر بن هللا عبٌد الوجه الثانً:

 تخرٌج الوجه األول: 

 َحدَّثَنَالال:  2514رلم /2/340، باب المدبر لعتكا فً سننه: كتاب أخرجه ابن ماجه

ٌْبَةَ  أَبًه ْبن   ع ثَْمان   ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  َش ٌْده  َعنْ  َظْبٌَاَن، ْبن   َعله ه، ع َب  اْبنه  َعنه  َنافهع ، َعنْ  ّللاَّ

ًَّ  أَنَّ  ع َمَر،  ."الثُّلُثِ  ِمنَ  اْلُمَدبَرُ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ْعت  : َماَجةَ  اْبن   لَالَ  ٌْبَةَ، أَبهً اْبنَ  ٌَْعنهً ع ثَْمانَ  َسمه ٌ  َهَذا: ٌَم ول   َش ٌثَ  ٌَْعنهً. َخَطؤ  َحده

َدبَّر  " نَ  اْلم  ه  َعْبده  أَب و لَالَ  ."الثُّل ثه  مه ٌْسَ ": ّللاَّ  "أَْصلٌ  لَه   لَ

ًُّ فً الضعفاء: ترجمة " العمٌلًأخرجه و من طرٌك دمحم بن  3/234" َظْبٌَانَ  ْبن   َعله

  .بههه  إهالَّ  ٌ ْعَرؾ   َوالَ ولال:  لدامة المصٌصً به بلفظه،

، وخالد بن لدامة بن دمحممن طرٌك  13365/ رلم12/367 :فً الكبٌر والطبرانً

 خدا  به بلفظه.

ًُّ " ترجمة فً الكامل:  وابن عدي به  لدامة بن دمحممن طرٌك  6/320 "َظْبٌَانَ  ْبن   َعله

 بلفظه.

 مسلممن طرٌك علً بن  4263/ رلم5/243السنن: كتاب المكاتب فً  والدارلطنً

  به بلفظه.

 /10/529، باب المدبر من الثلث المدبر : كتاب"السنن الكبرى"فً  والبٌهمً

 من طرٌك علً بن سلمة اللبمً به بلفظه. 21574رلم

                                                           

 دبييييير والمميييييات ،مماتيييييه بعيييييد اعتميييييه السيييييٌد نأل؛  اليييييدبر مييييين ميييييؤخوذ مييييياءواإل العبٌيييييد مييييين ر:دبّ الُمففففف (1)

 بعييييد شييييًء كييييل فييييً ةاللفظيييي هييييذه تسييييتعمل وال ،المييييوت بعييييد أي دبيييير عيييين اعتمييييه :ٌمييييال ومنييييه ة،الحٌييييا

 دابييييير ٌميييييال الميييييوت بعيييييد العتيييييك بيييييه خييييي  لفيييييظ التيييييدبٌر نأل ،وؼٌيييييره ووليييييؾ وصيييييٌة مييييين الميييييوت

 .مات إذا مدابر فهو الرجل

 232-231صـ الهروي األزهري بن أحمد بن دمحمل الشافعً ألفاظ ؼرٌب فً الزاهرٌنظر: 

 .569رلم/ 7/341تهذٌب التهذٌب  (2)
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ًُّ لال  ولال: َمه   الشَّافهعه ًُّ  لهً لَالَ : "هللا   َرحه ث   ك ْنت  : َظْبٌَانَ  ْبن   َعله  فَمَالَ  َمْرف وع ا بههه  أ َحد ه

ٌْسَ : أَْصَحابًه لهً فَّاظ  , َفَولَْفت ه  , ع َمرَ  اْبنه  َعلَى َمْول وؾٌ  َوه وَ , بهَمْرف وع   لَ  ٌَمهف ونَه   َواْلح 

 "ع َمرَ  اْبنه  َعلَى

ًُّ " ترجمةفً تارٌخ بؽداد:  والخطٌب   .13/403" َظْبٌَانَ  ْبن   َعله

 سلمة بن علًو وعلً بن مسلم، )عثمان، ودمحم بن لدامة، وخالد بن خدا ، كلهم

 .مرفوعا علً بن ظبٌان به( عن اللبمً

 عبٌدة طرٌك من 4264رلم /5/243 المكاتب كتاب: السنن فً الدارلطنً وأخرجه

 وال ٌباع ال المدبر": بلفظ مرفوع ا عمر ابن عن نافع، عن أٌوب، عن حسان، بنا

 ضعٌؾ، وهو حسان، بن عبٌدة ؼٌر ٌ سنده لم: ولال "الثلث من حر وهو ٌوهب،

 .لوله من مولوف ا عمر ابن عن هو وإنما

 تخرٌج الوجه الثانً:

 ع َمَر، ْبنه  هللا عبٌد عن ظبٌان، بن علً أخبرنا: لال 3/13" األم" فً الشافعً أخرجه

  .مولوف ا عمر، ابن َعنه  نَافهع ، َعنْ 

ًُّ  لال :لَالَ و ٌْسَ : أَْصَحابًه لهً فَمَالَ  َمْرف وع ا أََخْذته ك ْنت :َظْبٌَانَ  ْبن   َعله  ه وَ  بهَمْرف وع   َل

 .َفَولَْفته ع َمرَ  اْبنه  َعلَى َمْول وؾٌ 

ًُّ  لَالَ  فَّاظ   :الَشافِِع ٌنَ  َواْلح  ث ونَه   الَّذه نْ  أَْدَرْكت َمنْ  أَْعلَم   َوالَ  ع َمرَ  اْبنه  َعلَى ٌَمهف ونَه   ٌ َحد ه  مه

نَ  ْفتٌه َدبَّرَ  أَنَّ  فًه اْختَلَف وا اْلم  ٌَّةٌ  اْلم  نْ  َوصه  الثُّل ثه  مه

ًُّ " ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجهو  فً والبٌهمً ،6/319" َظْبٌَانَ  ْبن   َعله

 منكبلهما  21573رلم /10/529 : كتاب، باب المدبر من الثلث"الكبرى السنن"

 . به الشافعً طرٌك

 :عند اإلمام ابن ماجه األول الوجهدراسة إسناد 

ٌَْبةَ  أَبًِ ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ٔ د بن ثَْمانع   : هوَش َحمَّ  بهفَتْح -العبسً عثمان بن إبراهٌم بن م 

َوحَدة اْلبَاء َوس ك ون اْلعٌن ْهملَة سٌن آخرَها َوفًه اْلم  ه - م   - ؼطفان عبس إهلَى الن هْسبَة َهذه

ٌْبَة أَبً ْبن   اْلَحَسنه  أبو موالهم،  . )خ م د س ق( الكوفً َش

ٌْمان ْبن إبراهٌم إسماعٌل أبً :عن روى  ْبن وإسماعٌل ،وعلً بن ظبٌان المإدب، س لَ

 . وؼٌرهم ،عٌا 

ي، :َعنه َرَوى  . وؼٌرهم ماجه، وابن داود، وأبو ومسلم، اْلب َخاره

ه، َعبد ألبً للت  : األثرم بَْكر أبو لَال ٌْبَة، أَبً ابن: حنبل ْبن أحمد ٌعنً ّللاَّ  تمول َما َش

هه  ا إال علمت َما: فَمَالَ  بَْكر؟ أبا أعنً فٌه  َعبد ألبً للت  . َعْنه   المسؤلة أنكر وكؤنه. خٌر 

ه  ا إال علمت َما ع ثَْمان وأخوه: فَمَالَ  ؟ ع ثَْمان فؤخوه: ّللاَّ ٌْر  ، وأثنى َخ ٌْهه  ع ثَْمان: َولَال َعلَ

ي فضلن َولَال. سلٌم رجل ازه ٌَى سؤلت: الرَّ ٌن ْبن ٌَْح د َعنْ  َمعه َحمَّ ي، حمٌد ْبن م  ازه  الرَّ

ٌَْبة، أَبً ْبنه  ع ثَْمانَ  عن وسؤلته. ثمة: فَمَالَ   حمٌد ابن إلٌن أحب من: فَم ْلت  . ثمة: فَمَالَ  َش

د ٌسؤل رجبل سمعت: حاتم أبو ولال مؤمونٌن، أمنٌٌن ثمتٌن: فَمَالَ  ع ثَْمان؟ أَوْ  َحمَّ  ْبن م 
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ه  َعبد ٌْبَة أَبً ْبنه  ع ثَْمانَ  عن نمٌر ْبن ّللاَّ د فَمَالَ : لال َش َحمَّ ه  َعبد ْبن م   ّللاَّ  سبحان: ّللاَّ

ْحَمنه  َعْبد َولَال عنا، ه وَ  ٌسؤل إهنََّما َعْنه ، ٌسؤل ومثله  َعنْ  أَبًه سبل: حاتم أَبً ْبن الرَّ

ٌْبَة، أَبً ْبن ع ثَْمان  َكانَ  َما صنؾ َبْكر أبا أَن إال بَْكر أَبهً من أكبر َكانَ : فَمَالَ  َش

 ابن   وَذَكره العجلً، ووثمه صدوق، ه وَ : أَبًه َولَال لال،. ٌصنؾ لَمْ  وعثمان ٌطلب،

بَّان  وصدر المٌزان فً الذهبً عنه ودافع الضعفاء فً العمٌلً وذكره الثمات، فً حه

: التمرٌب فً حجر ابن َولَال بكر، أبً كؤخٌه األعبلم الحدٌث أبمة أحد: بموله ترجمته

 .                                                             ومابتٌن وثبلثٌن تسع سنة مات. المرآن ٌحفظ ال كان ولٌل أوهام له شهٌر حافظ ثمة

 .ومسلم البخاري به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

وتارٌخ البخاري  ،202-1/201وعلل أحمد  ،6/412 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والثمات، 2916/ رلم370-2/369 وسط، وتارٌخه األ2303/ رلم6/250الكبٌر

 حبان ابن وثمات ،913/ رلم6/166 والتعدٌل والجرح ،1111/ رلم1/329 للعجلً

 ،299/ رلم151-7/149 التهذٌب وتهذٌب ،2/315 واللباب ،14395/ رلم3/454

  .4513/ رلم1/336 والتمرٌب

 الكوفً، الحسن أبو الجنبً، ولٌل العبسً، ظبٌان بن علًهو  علً بن ظبٌان:-2

  .)ق( بؽداد لاضً

ٌل :َعن َرَوى ، أَبً ْبن إهْسَماعه د   َخالهد  ْند   أَبً ْبن   وَداو  ، وؼٌرهم. ع َمر ْبن هللا وع بٌَد ،هه

ٌْبَة، أَبً بن عثمان عنه:روى و  إدرٌس ْبن ودمحم الطوسً، مسلم ْبن وعلً َش

  ؼٌرهم.و الشافعً،

ٌْسَ  َخبهٌثٌ  َكذَّابٌ ، وفً رواٌة ابن محرز: بشًء حدٌثه لٌسلال ٌحٌى:  ولال  .بهثهمَة   لَ

 َولَال مترون، ولال البخاري: منكر الحدٌث، :األزدي الفتح وأبو ،النسابً، وأبو حاتم

ْرَعة أبو  أبو َولَال .بؤخباره االحتجاج سمط: حبان ابن َولَال .جدا الحدٌث واهً: ز 

 سنةمات  ولال الدارلطنً، وابن حجر: ضعٌؾ. .به بؤس ال: الحافظ النٌسابوري علً

 .بةاوم وتسعٌن اثنتٌن

ضعٌؾ جدا تركه النسابً، وأبو حاتم، واألزدي، وضعفه جدا أبو  خبلصة حاله:

 زرعة، وأنكر حدٌثه البخاري.

،  433/ رلم77والمتروكون للنسابً صـ، والضعفاء 6/402الطبمات  ٌنظر:

، 1054/ رلم6/191، والجرح والتعدٌل 1235/ رلم3/234والضعفاء الكبٌر 

، والضعفاء 1346/ رلم6/133، والكامل 676/ رلم2/105والمجروحٌن 

، وتهذٌب 5371/ رلم3/134، والمٌزان 403/ رلم2/166والمتروكون للدارلطنً 

 .4756/ رلم1/402 ، والتمرٌب569/ رلم7/341التهذٌب 

ٌْدِ  -ٖ  المرشً الخطاب ْبن ع َمر ْبن عاصم ْبن َحْف  ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ  ع َبٌد هو: ّللَاِ  ُعبَ

 . )ع( المدنً ع ثَْمان أبو الع َمري، العدوي
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د إبراهٌم :َعن َرَوى َحمَّ ه  َعبد ْبن م   المرشً، موسى ْبن وأٌوب األسدي، جح  ْبن ّللاَّ

 . وؼٌرهم ونافع،

ٌد ْبن أبان :َعنه َرَوى  .وؼٌرهم ،سلٌمان بن ومعتمر ،وعلً بن ظبٌان العطار، ٌَزه

 أثبت أٌهم وأٌوب ع َمر، ْبن ّللاَّ  وع بٌَد َمالهن، َعنْ  َحْنَبل ْبن أحمد سؤلت: حاتم أبو لَال

ه  َعبد َولَال رواٌة، وأكثرهم وأحفظهم أثبتهم ّللاَّ  ع بٌَد: فَمَالَ  نَافهع؟ فًه  ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

ٌن ْبن ٌَْحٌَى لال: حنبل ٌد ْبن عثمان َولَال الثمات، من ع َمر ْبن ّللاَّ  ع َبٌد: َمعه  َسعه

ٌن ْبن لٌحٌى ل ْلت: الدارمً ؟ ع بٌَد أو نافع عن إلٌن أحب َمالهن: َمعه  كبلهما،: لال ّللاَّ

 ابن وذكره والعجلً، سعد، وابن والنسابً، حاتم وأبو زرعة، أبو ووثمه ٌفضل، ولم

 فضبل، لرٌ  وأشراؾ المدٌنة، أهل سادات من كان: ولال الثمات، كتاب فً حبان

 فً خلفون ابن ذكره ولما: مؽلطاى ولال وإتمانا، وحفظا، وشرفا، وعبادة، وعلما،

 آخرٌن، وذكر السبتً جعفر وأبو الرحٌم، عبد وابن نمٌر، ابن وثمه: لال الثمات كتاب

 ابن َولَال بالذهب، مشبن الماسم عن عمر بن هللا عبٌد: شاهٌن البن الثمات كتاب وفً

 نافع حدٌث فً أثبت أحد لٌس مؤمون ثبت ثمة: صالح بن أحمد لال: التهذٌب فً حجر

 .ومابة وأربعٌن خمس أَوْ  أربع سنة َماتَ . ثبت ثمة: التمرٌب فً ولال منه،

  .تفاقبا ثمة :حاله خبلصة

 ،1/151 الدارمً،ٌحٌى رواٌة  وتارٌخ ،2/333 الدوريٌحٌى رواٌة  تارٌخ: ٌنظر

 أحمد وعلل ،573 الترجمة محرز، وابن ،143 الترجمة طهمان، ابن خوتارٌ

 ،1/347 لٌعموب والمعرفة ،1273/ رلم5/359 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/405

 ،1545/ رلم5/326 عدٌلتوال والجرح ،1065/ رلم1/313 للعجلً والثمات ،349

 ،3471/ رلم9/53 الكمال تهذٌب وإكمال ،9413/ رلم7/149 حبان ابن وثمات

 .4324/ رلم1/537 والتمرٌب ،71/ رلم40 -7/33 التهذٌب وتهذٌب

ه  َعْبد مولى  نافع هو: نَافِع   -ٗ ه  َعبد أبو العدوي، المرشً الخطاب ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ  ّللاَّ

 . )ع( المدنً

ه  َعبد ْبن ّللاَّ  َعبد: عن روى ه  َعبد ومواله ع َمر، ْبنه  ّللاَّ د ْبن هللا وَعبد ع َمر، ْبن ّللاَّ َحمَّ  م 

 . وؼٌرهم ،الصدٌك بكر أَبً ْبنا

. وؼٌرهم وعبٌد هللا بن عمر، الكوفً، مؽول ْبن ومالن أنس، ْبن مالن: عنهروى و

 عن نافع عن مالن األسانٌد أصح: البخاري ولال الحدٌث، كثٌر ثمة كان: سعد ابن لال

 بن عن ٌحدث نافع من سمعت إذا كنت: مالن عن عمرو بن بشر ولال عمر، ابن

 علٌنا تعالى هللا من لمد: عمر بن هللا عبد ولال ؼٌره، من أسمعه ال أن أبالً ال عمر

 فلم سالم أو إلٌن أحب عمر ابن عن نافع معٌن البن للت الدارمً عثمان ولال بنافع،

 ثمة، مدنً: العجلً ولال ٌفضل، ولم ثمات فمال دٌنار بن هللا عبد أو فنافع للت ٌفضل

 أصحاب أثبت: آخر موضع فً ولال ثمة: النسابً ولال نبٌل، ثمة: خرا  ابن ولال

 ثبلثة فً ونافع سالم اختلؾ آخر موضع فً ولال جماعة فذكر أٌوب ثم مالن نافع
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 فً حجر ابن ولال بالصواب، أولى الثبلثة وحدٌث نافع على أجل وسالم أحادٌث

 . ذلن بعد أو ومابة عشرة سبع سنة مات. مشهور فمٌه ثبت ثمة: التمرٌب

  .الجماعة به واحتجتفاق با ثمة :حاله خبلصة

 ،699/ رلم3/162 الدوري وتارٌخ العلمٌة، الطبعة 5/342 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،1679/ رلم1/446 للعجلً والثمات ،2270/ رلم3/34 الكبٌر البخاري وتارٌخ

 حبان ابن وثمات ،225/ 1 له والمراسٌل ،2070/ رلم3/451 والتعدٌل والجرح

/ 413- 10/412 التهذٌب وتهذٌب ،2/33 الدارلطنً وسنن ،5757/ رلم5/467

                  .7096/ رلم1/559 والتمرٌب ،742رلم

 3صحابً جلٌل سبمت ترجمته حدٌث رلم:رضً هللا عنهما:  ُعَمرَ  اْبنِ  -٘

 الوجه الثانً عند الشافعً فً األم:دراسة إسناد 

دهو الشافعً:  -ٔ َحمَّ  بن السابب بن شافع ابن ع ثَْمان بن اْلعَبَّاس بن إدرٌس بن م 

ه  َعْبد أَب و المطلبً، المرشً مناؾ عبد اْبن المطلب بن هاشم بن ٌزٌد َعْبد بن ع بٌَد  ّللاَّ

 . (4)خت  نزٌل مصرالمكً،  الشافعً

 وؼٌرهم.  وعلً بن ظبٌان، الشٌبانً، اْلَحَسن ْبن ودمحم أََنس، ْبن مالن روى عن:

، الرازي سرٌج أَبً ْبن وأَْحَمد الخبلل، خالد ْبن وأَْحَمد َحْنبَل، ْبن أَْحَمد روى عنه:

 وؼٌرهم. 

 ٌعلمهم من سنة بةام رأس كل فً للناس ٌمٌ  تعالى هللا إن: َحْنَبل ْبن أَْحَمد لال

ه  َرس وله  عن وٌنفً السنن،  عبد بن ع َمر بةاالم رأس فً فإذا فنظرنا الكذب، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ولال  .دهره وفرٌد عصره إمام ولال المزي: .الشافعً بتٌناالم رأس وفً العزٌز،

 رأس على الدٌن ألمر المجدد وهو ولال ابن حجر: .مام ناصر الحدٌثاإلالذهبً: 

 .سنة وخمسون أربع وله ومابتٌن أربع سنة مات .المابتٌن

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

، 4710/ رلم2/155والكاشؾ ، 5049/ رلم24/355 تهذٌب الكمال ٌنظر:

 .5717/ رلم1/467والتمرٌب 

 .ضعٌؾ جدا سبمت ترجمته فً الوجه األولعلً بن ظبٌان:  -ٕ

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت ثمةعبٌد هللا بن عمر:  -ٖ

 .فً الوجه األولسبمت ترجمته  ثمة نافع: -ٗ

 3:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابًابن عمر رضً هللا عنهما:  -٘

 النظر فً الخبلؾ:

 وعنه كل من: ،رواه علً بن ظبٌان الوجه األول المرفوع:

 بن أبً شٌبة ولال: هذا خطؤ. عثمان -1

د: هو لدامة بن ودمحم -2 َحمَّ ه  َعبد أَب و المرشً، المسور أعٌن بن ل َداَمةَ  بن م   ّللاَّ

  : ثمة.هاشم بنً مولى المصٌصً،
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

    .6233/ رلم1/137 التمرٌب: ٌنظر

 . ٌخطىء صدوقوهو  :خدا  بن وخالد -3

   .1623/ رلم1/503ٌنظر: التمرٌب 

  .ثمة :بؽداد نزٌل الطوسً سعٌد بن مسلم بن علًهو  :مسلم بن وعلً -4

 .4799/ رلم1/405 التمرٌب: ٌنظر

 . صدوق :النٌسابوري - لاؾ ثم والموحدة البلم بفتح - اللبمً سلمة بن وعلً -5

 .4739/ رلم1/401 التمرٌب: ٌنظر

الء، ولد بٌن أن الشافعً: وهو ثمة إمام أحفظ من هإرواه  :المولوؾ والوجه الثانً

 علً بن ظبٌان تراجع عن رفعه.

 هو الذي رجحه األبمة:إذا ٌترجح الوجه المولوؾ، و

ل حدٌثٌ  َهَذا: 6/611كما فً "العلل" البن أبً حاتم  زرعة أبو لال نْ  َواْمتَنَعَ  ؛ باطه  مه

  .لهَراَءتههه 

: ال ٌعرؾ إال  بعلً بن ظبٌان، وهو منكر 3/234فً "الضعفاء"  ولال العمٌلً

 الحدٌث.

 . ولفه األصح: 12/322 "العلل" فً الدارلطنً لالو

  .الشافعً رواه كما مولوؾ الصحٌح: 10/529فً "السنن" البٌهمً ولال

 .مولوؾ والصحٌح: 4/17اإلشبٌلً فً "األحكام الوسطى"  ولال عبد الحك

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 اد  ضعٌؾ ج ضعٌؾ جدا ؛ فٌه علً بن ظبٌان، وهو

 . مرسبل   - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً عن لبلبة أبً عنوله شاهد 

ثَنَا لال: 351/رلم257صـ المدبرباب : "المراسٌل" فً داود أبو أخرجه  ْبن  ا ع َمر   َحدَّ

َشام   ، هه ًُّ َد، اْبن   َحدَّثَنَا اْلمهْبطه ه، س ْفٌَانَ  َعنْ  َصالهح ، اْبنَ  ٌَْعنًه َحَسن   َعنْ  َداو  ي   َعنْ  الثَّْوره

،   "الثُّلُثِ  ِمنَ  اْلُمَدبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولُ  َجعَلَ ": لَالَ  لهبَلبَةَ، أَبًه َعنْ  َخالهد 

 / 10/529 الثلث من المدبر باب المدبر، كتاب :فً "السنن الكبرى" والبٌهمً

 من طرٌك مإمل عن سفٌان به. 21575رلم

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود فً المراسٌل:

ًُّ  ِهَشام   ْبنُ  ُعَمرُ  -1  . ممبول  :اْلِمْبِط

   .4931/ رلم1/413ٌنظر: التمرٌب 

ه  َعبد هو :َداُودَ  اْبنُ  -2 دَ  ْبن ّللاَّ ه  َداو   ً به ٌْ َر  كوفً - مصؽرا وموحدة بمعجمة - اْلخ 

 . عابد ثمة :األصل

   .3297/ رلم1/301 التمرٌب: ٌنظر

 ثمة: المٌم بسكون الهمدانً حً بن صالح بن الحسنهو  :َصاِلح   اْبنَ  ٌَْعنًِ َحَسن   -3

   .بالتشٌع رمً عابد فمٌه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

   .1250/ رلم1/161 التمرٌب: ٌنظر

  .2سبمت ترجمته حدٌث رلم. الثانٌة من مدلس ثمة باتفاق :الثَْوِرّيِ  ُسْفٌَانَ  -4

 من" فً َولَال، إمام ثمة: الكاشؾ فً الذهبً لال :الحذاء مهران بن خالدهو  :َخاِلد   -5

 .ٌرسل ثمة: حجر ابن َولَال، المدر كبٌر ثمة: "موثك وهو فٌه تكلم

، 102/ رلم1/139، ومن تكلم فٌه وهو موثك 1356/ رلم1/369ٌنظر: الكاشؾ 

 .1630/ رلم1/191والتمرٌب 

 إلى نسبة - الراء وسكون الجٌم بفتح - الجرمً زٌد بن هللا عبد هو :لِبَلبَة وأَبِ  -ٙ

 .    اإلرسال كثٌر فاضل ثمة:  -عمران بن رٌان بن جرم وهو لبٌلة وهى جرم

 .3333/ رلم1/304 والتمرٌب 1/273 اللباب: ٌنظر

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ؛ إلرساله 

 بمجموع طرله: الحدٌثالحكم على 

 .ضعٌؾ جدا

 ر:مسألة: حكم بٌع المدب

 للعلماء فً المسألة ألوال:

المالكٌة أخذ -أ
(1)
 بٌعه ألن؛ المدبر بٌع عن بالنهً فمالوا الحدٌث، علٌه ٌدل بما 

ةالحنفٌ وافمهم ولد. للعتك مخالؾ
(2)
 وأما بالموت، معلم ا التدبٌر كان إذا لولهم على 

  .عندهم بٌعه فٌجوز حر، فؤنت سفري من لدمت إذا: لوله مثل ممٌد ا، كان إذا

الشافعً لالو -ب
(3)
وأحمد ،

(4)
 أكان سواء مطلم ا؛ المدبر بٌع ٌجوز: رواٌة فً 

ا  وطاوس، ومجاهد، ،- عنها هللا رضً - عابشة لول وهو ال، أم ثمنه إلى محتاج 

 .العزٌز عبد بن وعمر

ثمنه إلى احتاج إذا بٌعه ٌجوز: رواٌة فً وأحمد وعطاء، الحسن، ولال -جـ
(5)
. 

: لَالَ  - عنهما هللا رضً - هللا عبد بن جابر حدٌثل؛ رأي الشافعً، وأحمد  والراجح

، َعنْ  لَهُ  َعْبد ا ِمنَا َرُجل   أَْعتَكَ " ًُّ  فََدَعا ُدبُر  علٌه متفك "فَبَاَعهُ  بِِه، ملسو هيلع هللا ىلص النَبِ
(6)
. 

 

  

                                                           

 .4/333 الكبٌر الشرح على الدسولً حاشٌة (1)

 .407-6/406 المدٌر فتح شرح ،194-7/193  البناٌة (2)

 .9/232 المجموع (3)

 .12/316 المؽنً (4)

 .9/232 المجموع، و12/316 المؽنً (5)

، 2534رليييييييم /3/147أخرجيييييييه البخييييييياري فيييييييً صيييييييحٌحه: كتييييييياب العتيييييييك، بييييييياب بٌيييييييع الميييييييدبر  (6)

ٌْعه  َجَوازه  بَاب   األٌمان، ومسلم فً صحٌحه: كتاب  َدب هره  بَ  .997/ رلم3/1239 اْلم 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ."أهزَ جْ أَ  هسِ أْ رَ  ِض عْ بَ بِ  حَ سَ مَ  اذَ إِ حدٌث " -ٖٔ

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "علً بن ظبٌان":

عن عبٌد هللا بن عمر عن  مناكٌرحدثنا بثبلثة أحادٌث  :بن المدٌنًاولال )

إذا "بن أبً خالد عن الشعبً اوعن  ،الثلثبن عمر المدبر من انافع عن 

فً الكتابة على "وعن عبد الملن عن عطاء  "مسح ببعض رأسه أجزاه

"الوصفاء
(1) 

 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

لال  13/403فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "علً بن ظبٌان"  أخرجه الخطٌب البؽدادي

د ْبن وعلً األزهري، أَْخبََرنًه َحمَّ  الصفار، ع ثَْمان ْبن ّللاَّ  َعْبد أَْخبََرنَا: لاال السمسار، م 

د أَْخبََرنَا: لَالَ  َحمَّ وَسى ْبن عمران ْبن م   اْبن علً ْبن ّللاَّ  َعْبد َحدَّثَنَا: لَالَ  الصٌرفً، م 

 مناكٌر أحادٌث بثبلثة َحدَّثَنَا ظبٌان ْبن علً كان: ٌَم ول   أَبهً، سمعت: لَالَ  المدٌنً،

 ".الثلث من المدبر: "مرفوعا ع َمر ابن َعن نافع، َعن ع َمر، ْبن ّللاَّ  عبٌد َعن كلها

 .أجزأه رأسه ببعض مسح إذا: الشعبً َعن خالد، أَبهً ابن وعن

 .الوصفاء على الكتابة فًه عطاء، عن الملن َعْبد وعن

  دراسة إسناد الخطٌب:

 األزهر بن الفرج بن عثمان بن أحمد واسمه الفتح أبً بن هللا عبٌدو هاألزهري:  -ٔ

 . السوادي بابن وٌعرؾ األزهري، وهو الصٌرفً، الماسم وأب إبراهٌم بنا

، عبٌد بن دمحم بن والحسٌن ماسً، بن دمحم ًوأب المطٌعً، مالن ابن روى عن:

 وؼٌرهم.  العسكري،

  .َعنه   الخطٌب وأكثر روى عنه:

 به، المعتنٌن ومن وسماعا، كتابة الحدٌث من المكثرٌن دحأ وكان لال الخطٌب:

 معتمد، وحسن مذهب، وسبلمة واستمامة، وصحة وأمانة، صدق مع له والجامعٌن

 ٌسكن وكان الطوال، والكتب الكبار، المصنفات منه وسمعنا .للمرآن درس ودوام

 صفر من التاسع السبت ٌوم فً ولدت: ٌمول وسمعته .طابك نهر من اآلجر بدرب

 سنة صفر من عشر التاسع الثبلثاء ٌوم فً ومات .مابة وثبلث وخمسٌن خمس سنة

 .مابة وأربع وثبلثٌن خمس

                                                           

 .569/ رلم7/341تهذٌب التهذٌب  (1)
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، 151/ رلم9/543، وتارٌخ اإلسبلم 5512/ رلم12/120ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

  .5/232والطبمات الكبرى للسبكً 

ً  هو  :السمسار ُمَحَمد ْبن علً -ٕ  البؽدادي   الحسن أبو الحسن، بن دمحم بن عل

  ً مسار، الحرب ٌْ  بابن المعروؾ الس ه   .ل َش

، بن أحمد بن وإبراهٌم المطٌعً، بكر ًأب :روى عن  ً اق، لإلإ وابن الخرل  الور 

 .وؼٌرهم

  الخطٌب.  روى عنه:

لهد ،مالن بمذهب ٌتفم ه صدول ا وكان عنه، كتبت: الخطٌب لال  ست    سنة فًه وو 

 سبع سنة شعبان من والعشرٌن الثالث األربعاء ٌوم فًه ومات .مابة وثبلث وخمسٌن

 .حرب باب ممبرة فًه ٌومه من ودفن مابة، وأربع وثبلثٌن

 صدوق خبلصة حاله:

 .205/ رلم9/567 اإلسبلم تارٌخ، و6437/ رلم13/534 بؽداد تارٌخ: ٌنظر

د بن عثمان بن ّللاَّ  عبدهو  :الصفار ُعثَْمان ْبن ّللَا  َعْبد -ٖ َحمَّ د أبو علً بن م  َحمَّ  م 

 . الصفار

ٌم روى عن:  إسحاق بن أَْحَمد بن ٌعموب بن وٌوسؾ الهاشمً، الصمد عبد بن إهْبَراهه

د البهلول، بنا َحمَّ   .وؼٌرهم الصٌرفً، موسى بن عمران بن وم 

د بن وأَْحَمد والخبلل، األزهري، :عنهروى  َحمَّ  وؼٌرهم.  العتٌمً، م 

  .مابة وثبلث وثمانٌن اثنتٌن سنة المحرم فً مات .ثمة وكانلال الخطٌب: 

 : ثمةخبلصة حاله

 .57/ رلم3/535 اإلسبلم وتارٌخ ،5113/ رلم11/225 بؽداد تارٌخ: ٌنظر

 ماهان بن موسى بن عمران بن دمحمهو  :الصٌرفً ُموَسى ْبن عمران ْبن ُمَحَمد -ٗ

 . مهٌار بابن ٌعرؾ الصٌرفً أحمد أبو

 علٌل بن والحسن المدٌنً، ابن علً بن هللا وعبد اللخمً، الربٌع بن حمٌد روى عن:

  .العنزي

  .وؼٌرهما الصفار، عثمان بن هللا وعبد حٌوٌه، بن عمر أبو :عنه روى

ً   سؤلت: السهمً لال  الصٌرفً، موسى بن عمران بن دمحم أحمد أبً عن الدَّاَرل ْطنه

 .مابة وثبلث وعشرٌن خمس سنة فً مات .ثمة: فمال البؽدادي؟

 ثمة. حاله:خبلصة 

 بؽداد تارٌخو، 6/ رلم73للدارلطنً صـ  السهمً ٌوسؾ بن حمزة سإاالت: ٌنظر

  .1424/ رلم4/226

  .المدٌنً اْبن علً ْبن ّللَا  َعْبد -٘

هه  :َعنْ  َرَوى   .تصانٌفه أَبٌه

مران ْبن دمحم :َعْنهُ روى َو ، عه  ً ٌَْرف   .المستعٌنً هللا َعْبد ْبن ودمحم الصَّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 كتاب أبٌه عن روى المدٌنً هللا عبد بن علً بن هللا عبد عن وسؤلته: السهمً لال

 .أبٌه من كثٌرا سمع وما :لال .ومناولة إجازة وروى ،كتبه أخذ إنما :فمال ؟العلل

 من سمع ولد ،دمحم له ٌمال آخر بن وله لال كتبه من ٌمكنه كان ما ألنه لال ؟لم :للت

  .ثمة وهو ،روى ولد ،أبٌه

 .الحال مجهول :حاله خبلصة

 تارٌخو ،323/ رلم231 صـ للدارلطنً السهمً ٌوسؾ بن حمزة سإاالتٌنظر: 

 .279/ رلم6/352 اإلسبلم وتارٌخ ،5072/ رلم11/173 بؽداد

ه  َعبد ْبن علًهو  وه:أَبِ  -ٙ  المدٌنً بن الحسن أبو السعدي، نجٌح بن جعفر ْبن ّللاَّ

ي    . )خ د ت س فك( البَْصره

 . وؼٌرهم وعلً بن ظبٌان، هارون، ْبن وٌزٌد زرٌع، ْبن ٌزٌد :عن روى

،: عنهوى رو ي   . وؼٌرهم وابنه، داود، وأبو اْلب َخاره

 وكان والعلل، الحدٌث معرفة فًه الناس فًه علما علً َكانَ : الرازي حاتم أبو لال

 المطان ٌحٌى ولال.  لط سماه أحمد سمعت وما لَه ، تبجٌبل ٌكنٌه إنما ٌسمٌه ال أحمد

ْنه   أتعلم وأنا المدٌنً، بن علً حب فًه ٌلومونً: ٌمول ٌن بن ٌحٌى ولال. مه  َكانَ : َمعه

 ولال التشٌع، أظهر البصرة إهلَى ذهب وإذا السنة أظهر علٌنا لدم إذا المدٌنً بن علً

 مستلمٌا، المدٌنً ابن علً رأٌت: ٌمول األعٌن سمعت البحٌري ٌوسؾ بن أحمد

ٌن بن وٌحٌى ٌمٌنه، عن حنبل بن وأحمد  أبو َولَال علٌهما، ٌملً وهو ٌساره عن َمعه

ْحَمنه  َعْبد د ولال للحدٌث، خلك المدٌنً بن علً َكانَ : النََّسابً الرَّ َحمَّ  إسماعٌل بن م 

 بن دمحم ولال فؤجالسه، حً، ّللاَّ  َعبد بن وعلً العراق، ألدم أن أشتهً: البخاري

 ولَال المدٌنً، بنا علً عند إال أحد عند نفسً استصؽرت ما: البخاري إسماعٌل

ْحَمنه  َعْبد ْرَعة، وأبو أبً عنه كتب: حاتم أَبً ْبن الرَّ ْرَعة أبو وترن ز   َعْنه   الرواٌة ز 

: َولَال. منه كان عما لنزوعه عنه ٌروي أبً وكان المحنة، فً منه كان ما أجل من

 الفرهٌانً وسبل صدله، فً نرتاب ال: فمال المدٌنً، بن علً عن زرعة أبا سؤلت

 والعلل، بالحدٌث فؤعلمهم علً أما: فَمَالَ  خٌثمة، وأبً وأحمد، وعلً، ٌحٌى، عن

 العمٌلً َولَال النببلء، من خٌثمة وأبو بالفمه، أعلمهم وأحمد بالرجال، أعلمهم وٌحٌى

 ابن َولَال هللا، شاء إن مستمٌم حدٌثه والجهمٌة دإاد أَبً ابن إلى جنح: الضعفاء فً

 وجمع رحل ممن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حدٌث بعلل زمانه أهل أعلم وكان: الثمات فً حبان

 .  وذاكر وحفظ وصنؾ وكتب

: فمال المٌزان فى الذهبً علٌه رد ولد الضعفاء، فى ٌذكره كٌؾ للعمٌلى وآعجبا: للت

 عنهم لنذب النمط هذا ذكر فً تبعنان وإنما تتكلم، فٌمن أتدري عمٌلً، ٌا عمل لن أفما

 بل بطبمات، منن أوثك هإالء من واحد كل أن تدري ال كؤنن فٌهم، لٌل ما ولنزٌؾ

 وأنا محدث، فٌه ٌرتاب ال مما فهذا كتابن، فً توردهم لم كثٌرٌن ثمات من وأوثك

. علٌه ٌتابع ال بما انفراد وال ؼلط ما الذي الثبت الثمة هو من تعرفنً أن أشتهً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 كمال مع النبوي، الحدٌث علل معرفة فً المنتهى فإلٌه المدٌنً بن علً وأما: َولَال

 فً زمانه فرد لعله بل الشؤن، هذا فً والتبحر الحفظ وسعة الرجال بنمد المعرفة

 وعلله بالحدٌث عصره أهل أعلم مامإ ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ، معناه

 ابن شٌخه فٌه ولال المدٌنً بن علً عند إال نفسً استصؽرت ما البخاري لال حتى

 بوااع للحدٌث خلمه هللا كؤن: النسابً ولال منً ٌتعلم مما أكثر منه أتعلم كنت: عٌٌنة

 سنة مات. نفسه على خاؾ كان بؤنه واعتذر وتاب تنصل لكنه المحنة فً إجابته علٌه

 .                                                                                      ومابتٌن وثبلثٌن أربع

 . ، وال ٌلتفت إلى كبلم العمٌلً فٌه، ولد رده الذهبًباتفاق ثمة :حاله خبلصة

 البخاري وتارٌخ ،1/307 أحمد وعلل ،7/303 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح، 1193/ رلم1/349والثمات للعجلً  ،2414/ رلم6/234الكبٌر

 النببلء أعبلم وسٌر ،14474/ رلم3/469 حبان ابن وثمات ،1064/ رلم6/193

 وتهذٌب ،5374/ رلم3/133 للذهبً االعتدال ومٌزان ،22/ رلم60-11/41 للذهبً

 .4760/ رلم1/403 حجر البن والتمرٌب ،576/ رلم357–7/249 التهذٌب

  .30ٌؾ جدا، سبمت ترجمته حدٌث رلمضع :ظبٌان ْبن علً-7

: ولٌل. هرمز: ولٌل سعد،: واسمه خالد، أبً بن إسماعٌل هو :خالد أبً ابن -8

ً البجلً كثٌر،  .  )ع( الكوفً هللا عبد أبو موالهم، األْحَمسه

 وه وَ  المبلبً، لٌس ْبن وَعْمرو السبٌعً، هللا َعبد ْبن َعْمرو إهْسَحاق أبً :عن روى

 . وؼٌرهم حازم، أَبً ْبن ولٌس منه، أصؽر

ه  َعبد ْبن وخالد أسامة، ابن حماد أسامة أَب و :عنه روى ٌد ْبن وٌحٌى الواسطً، ّللاَّ  َسعه

 . وؼٌرهم المطان،

فَّاظ  : الثوري لال  سلٌمان، أبً بن الملن وعبد خالد، أبً بن إسماعٌل: ثبلثة الناس ح 

 وأثبتهم بالشعبً، الناس أعلم - إسماعٌل: ٌعنً - وهو األنصاري، سعٌد بن وٌحٌى

: هللا عبد لال. خالد أبً ابن   الشعبً عن حدٌثا   الناس أصح: حنبل بن أحمد ولال. فٌه

 خالد أبً ابن شربا ، العلم ٌَشَرب   خالد أبً ابن  : لال السَّفَر؟ أبً وابن وفراس فزكرٌا

 أن بعد العجلً ولال. الشعبً أصحاب من أحدا   علٌه ألدم ال: حاتم أبو ولال. أحفظهم

 أروى ٌكن لم تابعً، األحمسً، حازم أبً بن لٌس عن راوٌة كان: ووثمه علٌه أثنى

 .منه عنه

 بهدَعة، وال بتَشٌُّع ٌنبز ولم به، واالحتجاج إتمانه، على أجمعوا: "السٌر فً الذهبً لال

 إلى المدخل فً الحاكم وكذا المدلسٌن، فً النسابً ذكره ولد... ".  الحمد وهلل

 أهل تعرٌؾ" فً حجر ابن وكذا" الثانٌة المرتبة" فً العبلبً وأورده. اإلكلٌل

 الصحٌح، فً له وأخرجوا تدلٌسه، األبمة احتمل َمنْ  هم: الثانٌة والمرتبة". التمدٌس

 حبان ابن وذكره. ثمة عن إال ٌدلس ال كان أو روى، ما جنب فً تدلٌسه وللة إلمامته

 .َصالحا َشٌخا َكانَ : ولال الثمات فً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ولد الشعبً، حدٌث فً هو إنما إسماعٌل، تدلٌس فً األبمة عن والنصو  :للت

 .الشعبً عن حدٌثا   الناس أصح من أنه ذكر سبك

ل هؾْ  فإذا الشعبً، عن الشًء أرسل ربما وكان: العجلً وعبارة  وكان أْخبر، و 

 .ثَْبتٌ  ثهمَةٌ،: التمرٌب فً حجر ابن ولال. سنة صاحب

تََّفكٌ  ثهمَةٌ، :حاله خبلصة مههه  َعلى م   وهو بالسماع، صرح ولد الثانٌة، من مدلس تَوثٌه

 .لٌس عن الناس أروى

 والثمات ،539/ رلم3/174 والتعدٌل والجرح ،34/ رلم1/64 للعجلً الثمات: ٌنظر

/ 1/245 والكاشؾ ،439/ رلم3/69 الكمال وتهذٌب ،1653/ رلم4/19 حبان البن

 وتمرٌب ،543/ رلم1/291 التهذٌب وتهذٌب ،33/ رلم6/176 والسٌر ،369رلم

 بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،433/ رلم1/107 التهذٌب

  .36/ رلم23صـ

 ابن ولٌل شراحٌل، بن هللا عبد ابن ولٌل شراحٌل، بن عامرهو : الشعبً -9

 . )ع( الكوفى عمرو أبو ،المعجمة فتحب الشعبى عبد، بن شراحٌل

ٌْس ْبن واألشعث حارثة، بن زٌد بن أسامة روى عن: ، مالن بن وأنس الكندي، َل

   وؼٌرهم.

ٌم :َعنه َرَوى ه  َعبد ْبن واألجلح مهاجر، ْبن إهْبَراهه ، َخالهد أَبً ْبن وإسماعٌل الكندي، ّللاَّ

  وؼٌرهم.

 بالكوفة، الشعبً وعامر بالمدٌنة، المسٌب ْبن سعٌد أربعة العلماء: الزهري لَالَ 

 فً كان: عٌٌنة اْبنولال  .بالشام ومكحول بالبصرة، البصري الحسن أبً ْبن والحسن

 زمانه، فً والشعبً زمانه، فً َعبَّاس اْبن: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َرس ول أصحاب بعد ثبلثة الناس

 زرعة، وأبو ،معٌن بن ٌحٌى عن منصور بن إسحاق ولال .زمانه فً والثوري

 إذا: ٌمول معٌن ابن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أبى بن بكر أبو ولال. ثمة: واحد وؼٌر

: العجلى هللا عبد بن أحمد ولال. بحدٌثه ٌحتج ثمة فهو فسماه، رجل عن الشعبى حدث

 ال صحٌح، الشعبى ومرسل...  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب من وأربعٌن ثمانٌة من سمع

 وابن هللا عبٌد بن وطلحة عمر عن وأرسلولال العبلبً: . صحٌحا إال ٌرسل ٌكاد

 عن الشعبً :زرعة أبو لال .عنهم هللا رضً الصامت بن وعبادة وعابشة مسعود

 :الذهبًلال و. وذكره ابن حبان فً الثمات. كذلن جبل بن معاذ وعن ،مرسل عمر

  .منه أفمه رأٌت ما مكحول لال .فاضل فمٌه مشهور ثمة، ولال ابن حجر: األعبلم أحد

ابَة تسع سنة َمات لَ  َولد َومه ابَة خمس سنة لٌه ابَة أَربع َوٌ مَال ،َومه  .َومه

  ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والثمات 2961/ رلم6/450والتارٌخ الكبٌر ، 6/246ٌنظر: طبمات ابن سعد 

وتارٌخ بؽداد ، 4437رلم/ 5/135والثمات البن حبان ، 751/ رلم1/244للعجلً 

وجامع التحصٌل  ،3042/ رلم14/29وتهذٌب الكمال ، 6633/ رلم14/143
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، وتهذٌب التهذٌب 2531/ رلم1/522والكاشؾ ، 322/ رلم204للعبلبً صـ 

 .3092/ رلم1/237والتمرٌب ، 110/ رلم5/65

 الحكم على اإلسناد:

 افٌه علً بن ظبٌان، وهو ضعٌؾ جد ضعٌؾ جدا ؛

 الحدٌثالحكم على 

 .علً بن ظبٌان، وهو ضعٌؾ جدا الحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه

 مسألة: حكم مسح الرأس فً الوضوء

ٌرى المالكٌة والحنابلة: ٌجب تعمٌم الرأس بالمسح
(1)
. 

وعند الشافعٌة: ٌجب مسح بع  الرأس ولو للٌبل، وٌسن التعمٌم
(2)
. 

وعند الحنفٌة: ٌجب مسح الربع وٌسن التعمٌم
(3)
.  

                                                           

 .1/93، والمؽنً 1/141الفواكه الدوانً  (1)

 .1/393، والمجموع شرح المهذب  1/117الحاوي الكبٌر للماوردي   (2)

 .1/166البناٌة شرح الهداٌة  (3)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 " اْلُوَصفَاءِ حدٌث "الكتابة على  -ٕٖ

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 لال 13/403" ظبٌان بن علً" ترجمة: بؽداد تارٌخ فً البؽدادي الخطٌب أخرجه

د ْبن وعلً األزهري، أَْخبََرنًه َحمَّ  الصفار، ع ثَْمان ْبن ّللاَّ  َعْبد أَْخبََرنَا: لاال السمسار، م 

د أَْخبََرنَا: لَالَ  َحمَّ وَسى ْبن عمران ْبن م   اْبن علً ْبن ّللاَّ  َعْبد َحدَّثَنَا: لَالَ  الصٌرفً، م 

 مناكٌر أحادٌث بثبلثة َحدَّثَنَا ظبٌان ْبن علً كان: ٌَم ول   أَبهً، سمعت: لَالَ  المدٌنً،

 ". الثلث من المدبر: " مرفوعا ع َمر ابن َعن نافع، َعن ع َمر، ْبن ّللاَّ  عبٌد َعن كلها

 .أجزأه رأسه ببع  مسح إذا: الشعبً َعن خالد، أَبهً ابن وعن

اْلُوَصفَاءِ  على الكتابة" فًه عطاء، نع الملن َعْبد وعن
(ٔ)

." 

 :الخطٌب إسناد دراسة

 األزهر بن الفرج بن عثمان بن أحمد واسمه الفتح أبً بن هللا عبٌدو هاألزهري:  -ٔ

   .31صدوق، سبمت ترجمته حدٌث رلم :الصٌرفً الماسم وأب إبراهٌم بن

ً  هو  :السمسار ُمَحَمد ْبن علً -ٕ  البؽدادي   الحسن أبو الحسن، بن دمحم بن عل

  ً مسار، الحرب ٌْ  بابن المعروؾ الس ه    .31رلم حدٌث ترجمته سبمت صدوق،: ل َش

د بن عثمان بن ّللاَّ  عبدهو  :الصفار ُعثَْمان ْبن ّللَا  َعْبد -ٖ َحمَّ د أبو علً بن م  َحمَّ  م 

   .31 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،: ثمةالصفار

 ماهان بن موسى بن عمران بن دمحمهو : الصٌرفً ُموَسى ْبن عمران ْبن ُمَحَمد -ٗ

    .31 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،: مهٌار بابن ٌعرؾ الصٌرفً أحمد أبو

 سبمتمجهول الحال، لم ٌذكر فٌه جرحا أو تعدٌبل  :المدٌنً اْبن علً ْبن ّللَا  َعْبد -٘

   .31 رلم حدٌث ترجمته

ه  َعبد ْبن علًهو  وه:أَبِ  -ٙ  المدٌنً بن الحسن أبو السعدي، نجٌح بن جعفر ْبن ّللاَّ

ي       .31 رلم حدٌث ترجمته سبمتثمة، : البَْصره

  .30ضعٌؾ جدا، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ظبٌان ْبن علً-7

 فٌه تكلم الجمهور، وثمه ثمة :العرزمً سلٌمان، أبً بن الملن عبد هو: الملن َعْبد -8

 .22، سبمت ترجمته حدٌث رلمللجار الشفعة بخبر عطاء عن لتفرده شعبة

                                                           

 الخدمة، حد بلػ إذا الؽبلم وصؾ: ٌمال جارٌة، أو كان، اؼبلم   الخادم: والوصٌؾ. وصٌؾ جمع: الوصفاء (1)

 .وصفاء والجمع الوصافة، بٌن وصٌؾ فهو
 .الوصابؾ والجمع واإلٌصاؾ الوصافة، بٌنة وصٌفة للجارٌة لالوا وربما: ثعلب ولال

 برلٌك آخر مكانه، وهو الوصٌؾ.والممصود به: أن ٌكاتب السٌد رلٌمه على أن ٌؤتً 
، 340ـص الصحاح ومختار ،4/1439 للجوهري الصحاح، و45صـ النسفً الدٌن نجمل الطلبة، طلبة: نظرٌ

 .9/324وتاج العروس  ،3/470 العرب ولسان
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 حدٌث ترجمته سبمت اإلرسال كثٌر باتفاق ثمة :رباح أبى بن عطاء هو: َعَطاء   -9

  .22رلم

 الحكم على اإلسناد:

 .ظبٌان، وهو ضعٌؾ جد ا ضعٌؾ جدا ؛ فٌه علً بن

 مسألة: حكم الكتابة على الوصفاء

 لال ابن المنذر:

 وأحمد، شبرمة، وابن والنخعً، والزهري، جبٌر، بن وسعٌد البصري، الحسن أجاز

 .الوصفاء على الكتابة: وإسحاق

 رأٌا أنهما: -عنهم هللا رضً -عمر بنت وحفصة األسلمً، برزة أبً عن وروٌنا

 .ذلن

 على صحٌحة الكتابة وكانت السلم، فً ٌوصؾ كما وصؾ إذا الشافعً، لال وبه

 .نجوم

 .الوصفاء ٌوصؾ لم وإن الرأي، أصحاب ذلن وأجاز

 ما لدر على ذلن فٌمومون بالمٌمة، المعرفة أهل له ٌدعى: مالن ولال مالن، لال وبه

 .ٌرون

 أو السودان الوصفاء من وسطا ٌعطى سودان، أو حمران،: لال إذا: مالن ولال

 .الحمران

 البن حزم المحلى باآلثارو ،7/14اإلشراؾ على مذاهب العلماء البن المنذر ٌنظر: 

3/44. 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "أَْجِرهِ  ِمثْلُ  فَلَهُ  ُمَصاب ا َعَزى َمنْ "حدٌث  -ٖٖ

 ":الواسطً صهٌب بن عاصم بنلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "علً 

 عن ،األسود عن ،إبراهٌم عن ،سولة بن دمحم عن حدٌثه الخطٌب له وأورد)

 نكرأُ  نهإ :ولال ،..."َمْن َعَزى ُمَصاب ا فَلَهُ ِمثُْل أَْجِرهِ  " مرفوعا هللا عبد

 عن كبلهما ،وإسرابٌل ،الربٌع بن لٌس عن وكٌع طرٌك من أورد ثم ،علٌه

  .ثابت ؼٌر وكٌع إلى اإلسناد ولكن ،مثله سولة بن دمحم

 أنه ٌرون منكر كوفً حدٌث هذا :المذكور الحدٌث فً شٌبة بن ٌعموب ولال

(عاصم بن علً ؼٌر أولفه وال ،أسنده أحدا نعلم ال له أصل ال
(1)
. 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

ى َمنْ  أَْجره  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، أبواب الجنابز فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي -أ  َعزَّ

َصاب ا ٌَسى ْبن   ٌ وس ؾ   َحدَّثَنَالال:  1073/ رلم3/377 م  ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  عه ، ْبن   َعله م   َعاصه

ه  َحدَّثَنَا: لَالَ  د   َوّللاَّ َحمَّ ٌَم، َعنْ  س ولَةَ، ْبن   م  ، َعنْ  إهْبَراهه ه، َعْبده  َعنْ  األَْسَوده ه  َعنْ  ّللاَّ  ً  النَّبه

  «أَْجِرهِ  ِمثْلُ  فَلَهُ  ُمَصاب ا َعَزى َمنْ »: لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ٌثٌ  َهَذا"ولال:  ٌبٌ  َحده ف ه   الَ  َؼره نْ  إهالَّ  َمْرف وع ا نَْعره ٌثه  مه ه  َحده  ً م   ْبنه  َعله  َوَرَوى ،َعاصه

ْم، ه  ده  َعنْ  بَْعض  َحمَّ ْسنَاده  بهَهَذا س ولَةَ  ْبنه  م  ثْلَه   اإله  َما أَْكثَر  ": َوٌ َمال    ٌَْرفَْعه ، َولَمْ  َمْول وف ا، مه

 ًَ ًُّ  بههه  اْبت له م   ْبن   َعله ٌثه  بهَهَذا َعاصه وا الَحده ٌْهه  نَمَم   ."َعلَ

ى َمنْ  ثََوابه  فهً َجاءَ  َما، باب الجنابز فً سننه: كتاب وأخرجه ابن ماجه َصاب ا َعزَّ  م 

وعن  1602رلم /1/511 ًُّ  َحدَّثَنَا لَالَ  َرافهع ، ْبن َعْمر  ، ْبن   َعله م   به بلفظه. َعاصه

ٌر": فً "الضعفاء الكب والعمٌلً، 1632/ رلم5/64فً مسنده:  البزاروأخرجه 

ٌْهه  ٌ تَابهْعه   لَمْ  ولال: 3/246ترجمة "علً بن عاصم"  مسنده: فً  والشاشً ،ثهمَةٌ  َعلَ

/ 1/217، وفً 313/ رلم1/132فً معجمه:  وابن األعرابً، 440/ رلم1/423

ى َمنْ  ثََوابه  بَاب   :"الدعاء"فً الطبرانً ، و930/ رلم3/919، وفً 335رلم  َعزَّ

َصاب ا مل": ترجمة "علً بن عاصم" فً "الكا وابن عدي، 1223/ رلم1/369 م 

فً مسند الشهاب: باب  والمضاعً، 1217رلم /2/91فً فوابده:  وتمام، 6/326

ى َمنْ  َصاب ا َعزَّ ثْل   فَلَه   م  هه  مه  بَاب  فً اآلداب: والبٌهمً ، 373/ رلم1/239 أَْجره

ٌَةه   ٌ ْستََحبُّ  َما بَاب  كتاب الجنابز، ، وفً "السنن الكبرى":  279رلم /1/116 التَّْعزه

                                                           

 .571/ رلم7/344هذٌب التتهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

نْ  ٌَةه  مه مْ  فًه اأْلَْجره  َرَجاءَ  اْلَمٌ هته  أَْهله  تَْعزه ٌَتههه  ولال البٌهمً: ،7033/ رلم4/93 تَْعزه

دَ  ًُّ  بههه  تَفَرَّ م   ْبن  ا َعله رَ  َما أََحد   َوه وَ  َعاصه ٌْهه  أ ْنكه يَ  َولَدْ  ،َعلَ وه ا ر  ٌْض  هه  َعنْ  أَ ٌْره ، أَْعلَم   َوهللا   َؼ

ٌل ْبن أَْحَمد" ترجمة: بؽداد تارٌخ فً والخطٌب ً إهْسَماعه ، وفً ترجمة 5/42" اْلمَاضه

ٌب الكمال: ترجمة "علً بن عاصم" فً تهذوالمزي ، 13/407"علً بن عاصم" 

كلهم من  9/255بن عاصم" ٌر": ترجمة "علً فً "الس والذهبً، 20/511-512

 طرٌك علً بن عاصم به بلفظه.

د   نالال:  367/ رلم1/209فً "معجمه":  ابن األعرابً وأخرجه -ب َحمَّ  ْبن   م 

ٌَْمانَ  ، س لَ ًُّ ار   نا اْلَحْضَرمه ، َخالهد   ْبن   َعمَّ ًُّ طه  .بلفظه به َمْنُصور   ْبنُ  اْلَحِكٌمِ  َعْبدُ  نا اْلَواسه

ٌَْمانَ  ْبن   أَْحَمد   نالال:  341رلم /2/431 ":معجمه" فً األعرابً ابن وأخرجه -جـ  س لَ

، ًُّ بَاحه ٌْد   نا الصَّ ده  ْبن   َز َحمَّ ٌْده  ْبنه  م  ٌد   ْبنه  َز ًُّ  َسعه طه  ْبن   نَْصر   نا أَبهً، نا ٌَْعلَى، أَب و اْلَواسه

اد   ، أَب و َحمَّ ثه  .بلفظه به ُشْعبَةُ  نا اْلَحاره

  من طرٌك نصر بن حماد عن شعبة به. 12119/ رلم2/91فً فوابده: وتمام 

ٌَى نالال:  1933/ رلم3/920": معجمه" فً األعرابً ابن وأخرجه -د  أَبهً ْبن   ٌَْح

 به بلفظه. ،اْلفَْضلِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  َعنْ  أَبهً، نا َطالهب ،

ٌَسى نالال:  2194رلم /3/1023": معجمه" فً األعرابً ابن وأخرجه -هـ  ْبن   عه

ده  َحمَّ ٌَسى ْبنه  م  ، عه ًُّ َراَسانه ٌَى، س وقه  بهَبْؽَدادَ  اْلخ  ، ْبن   ع َمر   نا ٌَْح د  َحمَّ  ْبنُ  ِعٌَسى نا م 

 .بلفظه به ،ُؼْنَجار   ُموَسى

ى َمنْ  ثََوابه  بَاب  فً "الدعاء":  وأخرجه الطبرانً -و َصاب ا َعزَّ  1224رلم /1/369 م 

ٌْن   ثنا أَْحَمَد، ْبن   َعْبَدان   دَّثَنَالال: ح َس ً    ْبن   اْلح  ، َعله ًُّ َدابه اد   ثنا الصُّ ، ْبن   َحمَّ  ثنا اْلَولهٌده

، ُسْفٌَانُ   .بلفظه به الثَْوِريُّ

ٌَةه  بَاب  فً "عمل الٌوم واللٌلة":  وابن السنً ، 536/ رلم1/537 اْلَمٌ هته  أَْولهٌَاءه  تَْعزه

  طرٌك حماد بن الولٌد عن الثوري به.من كبلهما  5/9فً "حلٌة األولٌاء"  وأبو نعٌم

 َحدَّثَنَا: لَالَ  دمحم، حدثنالال: " 1/404فً جزبه:  ه أبو جعفر بن البختريوأخرج -ز

ٌم   ، ْبن   إهْبَراهه ْسلهم  ًَّ  فََذَكرَ  َوَخْلٌؾ، َحْنبَل   ْبنه  أَْحَمدَ  وعنده وكٌعا َحَضْرت  : لَالَ  م   ْبنَ  َعله

، م  ٌثه  فًه َؼلَطَ : َخلَؾٌ  فَمَالَ  َعاصه  س ولَةَ، اْبن   حدٌث: لال هو؟ ما: لال مسعود، اْبنه  َحده

ٌعٌ  فَمَالَ  ، أَْخبََرنَا: َوكه  به بلفظه. إهْسَرابهٌل 

من طرٌك  13/407فً تارٌخ بؽداد: "ترجمة علً بن عاصم"  وأخرجه الخطٌب

 وكٌع به.

موسى ؼنجار، كلهم )عبد الحكٌم بن منصور، وشعبة، ودمحم بن الفضل، وعٌسى بن 

 .( عن دمحم بن سولة به، وإسرابٌلوالثوري

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي: -أ

، دٌنار بن عٌسى بن ٌوسؾهو  :ِعٌَسى ْبنُ  ٌُوُسؾُ  -ٔ ي  ْهره  المروزي ٌعموب أبو الزُّ

   .)خ م ت س(
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ْبن وعلً الجزري، تمٌم ْبن وحجاج ألرانه، من وهو راهوٌه ْبن إسحاق :َعن َرَوى

 ، وؼٌرهم. الواسطً عاصم

، ومسلم، البخاري، عنه:روى و ي  ذه  وؼٌرهم.  والنََّسابً، والت هْرمه

بَّان ابن   وذكره، والذهبً، وابن حجر، النََّسابًوثمه   تسع سنة مات. الثمات فًه حه

 .بتٌناوم وأربعٌن

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 954/ رلم9/227الجرح والتعدٌل ، و134/ رلم66مشٌخة النسابً صـٌنظر: 

لمن خرج له البخاري التعدٌل والتجرٌح ، و16440/ رلم9/231الثمات البن حبان و

، 7143/ رلم32/449وتهذٌب الكمال ، 1515/ رلم3/1239 فً الجامع الصحٌح

، والتمرٌب 313/ رلم11/420، وتهذٌب التهذٌب 6443/ رلم2/400والكاشؾ 

   .7376/ رلم1/611

ٕ-  ًُّ  المرشً الحسن أبو الواسطً صهٌب بن عاصم بن علًهو  :َعاِصم   ْبنُ  َعِل

  ً ٌْمه  . )د ت ق( التَّ

 ، وؼٌرهم. سولة بن ودمحم سلٌم، أَبً بن ولٌث التمار، ؼالب روى عن:

ٌْبَة بن وٌعموب لبله، ومات زرٌع بن ٌزٌد عنه:روى و  بن وٌوسؾ السدوسً، َش

 ، وؼٌرهم. المروزي عٌسى

ٌْبَة ْبن ٌَْعم وبلال   أنكر من منهم فٌه أصحابنا اختبلؾ على عاصم بن علً سمعت: َش

 عما الرجوع وتركه ذلن فً تمادٌه علٌه أنكر من ومنهم والؽلط، الخطؤ كثرة علٌه

 حفظه سوء فً تكلم من ومنهم الخطؤ، على وثباته فٌه ولجاجته فٌه الناس ٌخالفه

 ما تصحٌح عن وتوانٌه ضبطه سوء من به حدث ما بع  فً علٌه األمر واشتباه

 هللا رحمة كان ولد المص ، هذه من أؼلظ عنده لصته من ومنهم له، الورالون كتب

 آفات وللحدٌث التولً، شدٌد البارع، والخٌر والصبلح الدٌن أهل من وعلٌه علٌنا

د ْبن صالحولال  .تفسده َحمَّ  ٌهم، ولكن ٌكذب، ممن عندي هو لٌس عاصم بن علً: م 

 صحٌح حدٌثه وسابر وٌملبها، ٌرفعها أحادٌث فً ٌؽلط الوهم، كثٌر الحفظ، سا وهو

 علً كذاب،. ولال ٌحٌى: عاصم بن علً: ٌعنً عنه، تكتبوا الولال شعبة:  .مستمٌم

ٌن ْبن لٌحٌى لٌل :زهٌر بن أحمد لال .بشًء   لٌس عاصم بنا  حنبل بن أَْحَمد إهن: َمعه

 وال ثمة، لط عنده علً كان ما وهللا ال،: لال بكذاب، لٌس عاصم بن علً إن: ٌمول

ٌع َحدثنَاولال أحمد: . ثمة؟ الٌوم عنده صار فكٌؾ لط، بحرؾ عنه حدث  َوذكر َوكه

  ً م بن َعل ذ وا فَمَالَ  َعاصه ٌثه من خ  هه  أَخَطؤ َما أَو ؼلط َما ودعوا َصحَّ  َما َحده  أَب و لَالَ  فٌه

ْحَمن عبد هه  َوَكانَ  وٌخطىء ٌؽلط َكانَ  ٌَم ول َوَكانَ  بهَهَذا ٌْحتَج أبً َكانَ  الرَّ  َولم لجاج فٌه

ا ٌكن تَّهم  به  م  يُّ  ولَال. بهاْلَكذه : آخر موضع فً َولَال. عندهم بالموي لٌس :الب خاره

 معروفا ثمة كان فمال العجلً وذكرهلال ابن حجر فً "التهذٌب":  .فٌه ٌتكلمون

 . ٌفعل فلم ٌدعها أن ٌسؤلون أحادٌث فً ٌظلمونه والناس بالحدٌث



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .للت: ولم أجد لول العجلً فً الثمات

ْرَعة أَب و َولَال ٌن ابن عن الرازي ز  ْرَعة أبو وذكره، بثمة لٌس: َمعه  .الضعفاء فً ز 

 فً العمٌلً وذكره الحدٌث، مترون: آخر موضع فً َولَال. ضعٌؾ: النََّسابً َولَال

. ٌرجع لم له بٌن فإذا خطبه، على وٌمٌم ٌخطا ممن كان: حبان ابن َولَال. الضعفاء

 ألؾ مابة عنده وكان ضعفوهولال الذهبً:  بٌن، حدٌثه على الضعؾ: عدي ابن َولَال

 ورمً وٌصر ٌخطىء صدوقولال ابن حجر:  .سنة وتسعٌن بضعا وعا  حدٌث

 .ولىاأل جمادي فً بَتٌناه وم إحدى سنة مات .بالتشٌع

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

والعلل ومعرفة  ،1/50تارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز و، 7/313الطبمات ٌنظر: 

/ 6/290والتارٌخ الكبٌر ، 70/ رلم1/156الرجال ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 

، والضعفاء الكبٌر للعمٌلً 1/240عة الرازي والضعفاء ألبً زر، 2435رلم

/ 2/113، والمجروحٌن 1092/ رلم6/193والجرح والتعدٌل ، 1244/ رلم3/245

-20/504وتهذٌب الكمال  ،1343/ رلم6/325والكامل فً الضعفاء  ،692رلم

/ 7/344، وتهذٌب التهذٌب 3935/ رلم2/42، والكاشؾ 4094/ رلم520

 .4753/ رلم1/403، والتمرٌب 571رلم

د هو: ُسولَةَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ َحمَّ  والنون المعجمة بفتح الؽنوي المهملة بضم - س ولَةَ  ْبن م 

 لٌس ابن سعد بن منبه واسمه أعصر، ولٌل -ٌعصر بن ؼنى إلى نسبة - الخفٌفة

 . )ع( الكوفً بكر أبو مضر، بن عٌبلن

د :عن روى َحمَّ ٌْن، ْبن َعلهً ْبن م  َس د اْلح  َحمَّ  وإبراهٌم النخعً، المنكدر، ْبن وم 

 . وؼٌرهم

ٌْنَة، ْبن وس ْفٌَان الثوري، س ْفٌَان :عنهروى و ٌَ  . وؼٌرهم وعلً بن عاصم، ع 

د لَال َحمَّ د الرضى َحدَّثَنهً: ٌمول الثوري س ْفٌَان سمعت: الطنافسً ع بٌَد ْبن م  َحمَّ  ْبن م 

: العجلً ّللاَّ  َعبد ْبن أحمد َولَال. لمولى وال لعربً ذلن ٌمول أسمعه ولم: لال سولة،

 ما: فمال مكة أتى ثم درهم، ألؾ مابة الخز من جمع خزازا، وكان ثبت، كوفً

 فً كثٌر وخٌر وعبادة سنة صاحب وكان أخرها، من بها فتصدق لخٌر، هذه اجتمعت

ٌث بكثٌر لٌس الشٌوخ، عداد  ثمة: النََّسابً َولَال الحدٌث، صالح: حاتم أبو َولَال. اْلَحده

بَّان ابن   وذكره مرضً،  العبادة أهل من المراء، من كان: َولَال الثمات، كتاب فًه حه

 ابن َولَال .درهم ألؾ مابة عشرٌن العلم أهل على أنفك والسخاء، والدٌن والفضل

ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً َولَال .ورع ا وكان: سعد  ْبن إسحاق لال وكذلن ،ثمة: َمعه

 البرلانً َوَلال, وثماتهم الكوفة أهل خٌار من: سفٌان ابن ٌعموب َولَال .عنه منصور

ً   عن  .مرضً ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ،ثمة فاضل: الدَّاَرل طنه

 . باتفاق ثمة: حاله خبلصة
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 أحمد وعلل ،1/201 الدارمًٌحٌى رواٌة  وتارٌخ ،6/340 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 للعجلً والثمات ،237/ رلم1/102 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،2303/ رلم2/293

 حبان ابن وثمات ،1520/ رلم7/231 والتعدٌل والجرح ،1462/ رلم1/405

واألنساب  ،435/ رلم1/59 لطنً للدار البرلانً وسإاالت ،10613رلم/ 7/404

   .5942/ رلم1/432 والتمرٌب ،332/ رلم210-9/209 التهذٌب وتهذٌب، 10/36

ْمران أبو النخعً األسود بن لٌس نراهٌم بن ٌزٌد بهو إب: إِْبَراِهٌمَ  -ٗ . )ع( الكوفً عه

، خثٌم ْبن والربٌع الرحمن، عبد بن وخٌثمة ٌزٌد، ْبن األسود خاله :َعن َرَوى

 وؼٌرهم. 

، الضبً ممسم ابن ومؽٌرة سولة، ْبن ودمحم الضبً، خالد ْبن دمحم عنه:روى و

 وؼٌرهم. 

 بطنهمأو هللا عبد بؤصحاب الناس أعلم من عندي إبراهٌم كان :المدٌنً بن علً لال

. فمهابهم من وفمٌه اإلسبلم أهل أعبلم من علم النخعً إبراهٌم :زرعة وأبولال  .به

ً   لالو ْجله ً   أصحاب من أحد َعن ٌحدث لم: العه  ورأى جماعة، منهم أدرن ولد ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 صالحا رجبل وكان زمانهما، فً والشعبً هو الكوفة أهل مفتً وكان رإٌا، عابشة

ٌم كان: األعم ولال . الحجاج من مختؾ وهو ومات التكلؾ، للٌل متولٌا فمٌها  إهْبَراهه

ٌل عن الحمٌد عبد بن جرٌر َولَال .الحدٌث صٌرفً  الشعبً كان: خالد أَبً ْبن إهْسَماعه

 شًء جاءهم فإذا الحدٌث، ٌتذاكرون المسجد فً ٌجتمعون الضحى وأبو وإبراهٌم

ٌم رموا رواٌة فٌه عندهم لٌس  .بؤبصارهم إهْبَراهه

ٌن ْبن ٌحٌى َولَال ٌم مراسٌل: َمعه ولال الذهبً . الشعبً مراسٌل من إلً أحب إهْبَراهه

ولال فً  ،العلم فً رأسا للشهرة متولٌا والخٌر الورع فً عجبا وكانفً "الكاشؾ": 

َمام ،السٌر:  ٌْه   الَحافهظ ، اإله ، َفمه َراقه . وذكره كثٌرا ٌرسل أنه إال ثمةولال ابن حجر:  العه

 بالكوفة، الملن عبد ْبن الولٌد خبلفة فً وتسعٌن ست سنة توفًابن حبان فً الثمات. 

 .الخمسٌن ٌستكمل لم سنة وأربعٌن تسع ابن وهو

 ثمة فمٌه. خبلصة حاله:

/ 2/145، والجرح والتعدٌل 2600/ رلم3/531تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري ٌنظر: 

، 256/ رلم2/233وتهذٌب الكمال ، 1605/ رلم4/3، والثمات البن حبان 473رلم

وتهذٌب ، 213/ رلم4/520وسٌر أعبلم النببلء ، 221/ رلم1/227والكاشؾ 

 .270/ رلم1/95، والتمرٌب 325/ رلم1/177التهذٌب 

ْهملَة عٌن َوبعدَها َواْلَخاء النُّون بهَفتْح - النخعً ٌزٌد بن األسود هو: األَْسَود -٘ ه م   َهذه

 الرحمن عبد أبو وٌمال عمرو أبو  - مْذحج من َكبهٌَرة لَبٌلَة َوههً النخع إهلَى الن هْسبَة

 . )ع( الكوفً

 . وؼٌرهم وعابشة الٌمان، بن وحذٌفة ،عبد هللا بن مسعود :عن روى
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. وؼٌرهم ،السبٌعى إسحاق وأبو مزاحم، بن والضحان النخعً، إبراهٌم :عنهروى و

د ولال ثمة،: أحمد عن طالب، أبو لال َحمَّ  صالحة، أحادٌث وله ثمة، كان: سعد ْبن م 

 وذكره ثمة، تابعً كوفً: العجلً ولال ثمة،: ٌَْحٌَى عن إسحاق، َولَال الخٌر، أهل من

ا كان: ولال الثمات فً حبان ابن  مخضرم: التمرٌب فً حجر ابن ولال زاهد ا، فمٌه 

 . وسبعٌن خمس أو أربع سنة توفى. فمٌه مكثر ثمة

 . باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 ،1393/  رلم3/390 الدوريٌحٌى رواٌة  وتارٌخ ،6/46 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 100/ رلم1/67 العجلً وثمات 1437/ رلم1/449 للبخاري الكبٌر والتارٌخ

 واللباب ،1701/ رلم4/31 حبان ابن وثمات ،1067/ رلم1/291 والتعدٌل والجرح

/ 1/342 التهذٌب وتهذٌب ،509/ رلم235-3/233 للمزي الكمال وتهذٌب ،3/304

 .509رلم/ 1/111 والتمرٌب ،625رلم

  .23حابً جلٌل سبمت ترجمته حدٌث رلم بن مسعود، صهو عبد هللا: ّللَاِ  َعْبدِ  -ٙ

 الحكم على إسناد الترمذي:

 ، وهو ضعٌؾ، وهذا الحدٌث مما أنكر علٌه.منكر؛ فٌه على بن عاصم

 موسى بن وعٌسى الفضل، بن ودمحم وشعبة، منصور، بن الحكٌم عبدولد تابعه )

 (وإسرابٌل، والثوري ؼنجار،

 ابن األعرابً: عند منصور بن الحكٌمدراسة متابعة عبد  -ب

ٌَْمانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ ًُّ  ُسلَ  المعروؾ الحضرمً سلٌمان بن هللا عبد بن دمحم هو: اْلَحْضَرِم

 ًف حجر ابن لالو .صدوق: حاتم أبى ابن لال. الكوفة محدث: الكوفً بالمطٌن

 .شٌبة أبً ابن إلى أصؽوا وما الناس وثمه مطٌن: اللسان

  ثمة.  خبلصة حاله:

 .7021/ رلم7/257 المٌزان ولسان ،1613/ رلم7/293 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

ًُّ  َخاِلد   ْبنُ  َعَمارُ  -ٕ  ،ثمة وكان بواسط بىأ مع عنه كتبتابن أبً حاتم: : لال اْلَواِسِط

 سنة َماتَ وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال:  .صدوق :فمال عنه أبً سبلو صدولا،

نَ  ت ٌه ٌْنه  سه ابَتَ  .َومه

 ثمة.خبلصة حاله: 

/ 3/519، والثمات البن حبان 2201/ رلم6/395 الجرح والتعدٌلٌنظر: 

 .14733رلم

 سفٌان أبو الواسطً منصور بن الحكٌم عبدهو  :َمْنُصور   ْبنُ  اْلَحِكٌمِ  َعْبدُ  -ٖ

  .)ت( الخزاعى

  وؼٌرهم.  عبٌد، بن وٌونس ،سولة بن ودمحم ،عمٌر بن الملن عبد :عن روى

 علً بن عاصمو ،العجلى الحمٌد عبد بن عٌلاسم، وإخالد بن عمار :عنه روى

 . الواسطً
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 ٌكتب ال ولال أبو حاتم: كذاب، لال ٌحٌى: و كان ضعٌفا فً الحدٌث.لال ابن سعد: 

 :أحمد أبو الحاكم ولال .بثمة لٌس :النسابً ولال .داود أبو ضعفهولال الذهبً:  .حدٌثه

 :الدارلطنً ولال .الثمات علٌها ٌتابعه ال أحادٌث له :عدي ابن ولال .الحدٌث ذاهب

 شاهٌن بن إسحاق سمعت :معٌن ابن عن ولال ،الضعفاء فً الساجً وذكره مترون

 .كذبه ابن معٌن ولال ابن حجر: مترون .مناكٌر بؤحادٌث عنه ٌحدثان حرب بن ودمحم

 ضعٌؾ جدا خبلصة حاله:

/ 1/614، والكاشؾ 133/ رلم6/35الجرح والتعدٌل ، و7/314الطبمات ٌنظر: 

 .3750/ رلم1/332، والتمرٌب 219/ رلم6/103، وتهذٌب التهذٌب 3093رلم

 ابن األعرابً: إسنادالحكم على 

ٌمه  َعْبد  ضعٌؾ جدا؛ فٌه   جدا، وهو ضعٌؾ َمْنص ور   ْبن   اْلَحكه

  شعبة عند ابن األعرابً: متابعة دراسة -جـ

ونَ لال البخاري:  :)ق( اْلَحاِرثِ  أَبُو َحَماد   ْبنُ  نَْصرُ  -ٔ  هه  ٌَتََكلَّم   ذاهب: مسلم َولَال، فٌه

ْرَعة، أَب و َولَال .بثمة لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث د بن وصالح ز  َحمَّ  ال:  الحافظ م 

ولال ابن حبان فً  .الحدٌث مترون: األزدي الفتح وأَب و ،محات أَب و َولَال .حدٌثه ٌكتب

 ٌَؤْتهً َحتَّى اأْلََسانهٌد فًه وٌهم ،كثٌرا ٌخطىء َكانَ  َولكنه اْلحفاظ من َكانَ  المجروحٌن: 

ا َمْمل وبَة َكؤَنََّها باألشٌاء ْنه   َذلهن كثر فَلَمَّ ْحتهَجاج بَطل مه  وذكره، اْنفَرد إهذا بههه  االه

 .ٌضع أنه فزعم األزدي أفرط . ولال ابن حجر: ضعٌؾالضعفاء فً الدارلطنً

   ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

، 1115/ رلم3/54 المجروحٌنو ،2360/ رلم2/294ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 769/ رلم10/425، وتهذٌب التهذٌب 545/ رلم3/134للدارلطنً  الضعفاءو

 .7109/ رلم1/560والتمرٌب 

 حافظ إمام :الواسطً بسطام أبو العتكً الورد بن الحجاج بن شعبةهو  :ُشْعبَةُ  -ٕ

 .24، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر ثبت متمن

 الحكم على إسناد ابن األعرابً:

 . جدا ضعٌؾضعٌؾ جدا ؛ فٌه نصر بن حماد، وهو 

 عند ابن األعرابً:  اْلفَْضلِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ دراسة متابعة  - د

َمام ،لال الذهبً: ا :َطاِلب   أَبًِ ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٔ ، إله ث  َحد ه ، َبْكر   أَب و العَالهم ، الم  ي   لَالَ  البَْؽَداده

ْدق َمَحلُّه: َحاتهم   أَب و ً   َولَالَ  .الص ه ً   أَمرنهً: البَْرلَانه جَ  أَنْ  الدَّاَرل ْطنه ٌَى أ َخر ه ٌَْح  أَبهً بنه  له

ٌْحه  فًه َطالهب   ا .الصَّحه م، أَْحَمدَ  أَب و َوأَمَّ ٌْسَ : فَمَالَ  الَحاكه ْوَسى َولَالَ  .بهالمتٌن لَ  بن   م 

ْونَ  ٌْهه  أَشهد  : َهار  ٌْد -ٌكذب أَنَّه   َعلَ َواٌَة فًه الَ  َكبلَمه ًفَ  ٌ ره لا   لهَسانا   هللاَ  نَْسؤَل   - الر ه  .َصاده

ولال مسلمة . داود علً حدٌث ٌحٌى بن أبً طالب خط أبو :ولال أبو عبٌد اآلجري

توفً سنة خمس وسبعٌن ومابتٌن عن خمس  لٌس به بؤس تكلم الناس فٌه. :بن لاسما

 .وتسعٌن سنة
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 ، والدارلطنً من أخبر الناس به.حسن الحدٌثخبلصة حاله: 

، 242/ رلم12/619، وسٌر أعبلم النببلء 567/ رلم9/134الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

  .3475/ رلم3/452واللسان 

 : لم أجد فٌه جرحا أو تعدٌبل.طالب أبو الزبرلان بن هللا عبد بن جعفرهو : أبوه -ٕ

 .1/256تارٌخ واسط ٌنظر: 

َحمدهو : اْلفَْضلِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٖ ٌَّةَ  ْبنه  اْلفَْضله  ْبنه  م  كذاب، سبمت ترجمته حدٌث : َعطه

 .16رلم

 الحكم على إسناد ابن األعرابً:

َحمد موضوع؛ فٌه  ٌَّةَ  ْبنه  اْلفَْضله  ْبنه  م   .، وهو كذابَعطه

   :عند ابن األعرابً ُؼْنَجار   ُموَسى ْبنُ  ِعٌَسى دراسة متابعة -هـ

ًُّ  ِعٌَسى ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  ِعٌَسى -ٔ  العباس أبو عٌسى بن دمحم بن عٌسىهو  :اْلُخَراَسانِ

 ، وابن المٌسرانً.: وثمه الخطٌببالطهمانً المعروؾ المروزي،

 المٌسرانً البن والمختلؾ المإتلؾو، 5323/ رلم12/500ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .161/ رلم99صـ

ذكره الخطٌب فً ، وجمع عنه روىهو عمر بن دمحم البخاري،  :ُمَحَمد   ْبنُ  ُعَمرُ  -ٕ

 .تعدٌبل أو جرحا فٌه أجد لمبن دمحم، وشٌوخ عٌسى 

 فً لٌسوا الذٌن الرواة تمرٌب فً األرٌب مصباحو، 12/500ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .2/430 العنسً المصنعً أحمد بن دمحم هللا عبد ًب، ألالتهذٌب تمرٌب

ٌَسىهو  :ُؼْنَجار   ُموَسى ْبنُ  ِعٌَسى -ٖ وَسى بن عه ، م   ً ٌْمه  موالهم، التمٌمً،: وٌ مال التَّ

 بعدها النون وسكون المعجمة ضمب - بؽنجار المعروؾ األزرق البخاري أَْحَمد أَب و

  .)خت ق( لونه لحمرة بذلن لمب -جٌم

بَّان ابن   ذكره  الثمات، بحدٌث حدٌثه اعتبرت خالؾ، ربما: َولَال الثمات، كتاب فًه حه

 ٌوجب شٌبا المتمنٌن َعنه  ٌروي فٌما أر فلم الثمات، رواٌة مع األثبات َعنه  ورواٌته

 حتى كثٌرة أشٌاء والكذابٌن المجاهٌل َعنه  وٌروي خبره، فً السماع بٌن إذا تركه

 فً حتٌاطواال والمتروكٌن، الضعفاء َعنه  رواٌته لكثرة المناكٌر حدٌثه على ؼلب

 الثمات َعنه  ٌدلس كان ألنه عنهم السماع بٌن إذا الثمات عن روى بما االحتجاج: أمره

 السماع ٌبٌن لم إذا الثمات عن روى بما االحتجاج وترن عنهم، الضعفاء من سمع ما

 األخبار تلن فإن والمناكٌر والضعفاء المجاهٌل عن روى ما فؤما. عنهم رواٌته فً

ً   لَالَ و .منها بشًء   االحتجاج ٌجوز ال دونه، بؤولبن تلزق كلها ء الَ  :الدَّاَرل ْطنه ًْ ، َش

دٌ ولال الخلٌلً:  نَّه   َزاهه بََّما لَكه ي ر  عَفَاءه  َعنه  ٌَْروه ٌثَ  الضُّ ٌم   َوه وَ , أََحاده ولال  .اْلَمْوته  لَده

 أخطؤ ربما صدوقولال ابن حجر: . مجهول مابة عن روى لكنه صدوقالذهبً: 

وذكره ابن حجر فً المرتبة الرابعة  .المتروكٌن عن التحدٌث من مكثر دلس وربما

 من مراتب المدلسٌن.
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 ضعٌؾ مدلس من الرابعة.  خبلصة حاله:

، 2662/ رلم2/242البن الجوزي  ، والضعفاء 1/273ٌنظر: اإلرشاد للخلٌلً 

والتمرٌب ، 4401/ رلم2/113، والكاشؾ 4662/ رلم23/37وتهذٌب الكمال 

  .124/ رلم51، وطبمات المدلسٌن صـ5331/ رلم1/441

 الحكم على إسناد ابن األعرابً:

 فٌه عٌسى بن موسى، وهو ضعٌؾ مدلس ولم ٌصرح بالسماع.  ؛ضعٌؾ

  الثوري عند الطبرانً فً الدعاء: متابعة دراسة  -و

 الماضً دمحم أبو زٌاد بن موسى بن أحمد بن هللا عبدهو  :أَْحَمدَ  ْبنُ  َعْبَدانُ  -ٔ

  .عبدان األهوازي الجوالٌمً العسكري

 أحفظ المشاٌخ فً رأٌت وما حدٌث، ألؾ مابة ٌحفظ كان :النٌسابوري علً أبو لال

 ابن ولال. واألبواب المشاٌخ جمع األثبات الحفاظ الثمات أحد كان: الخطٌب لال. منه

 الحدٌث أبمة أحد كان: السمعانً ولال. المكثرٌن المجودٌن الحفاظ أحد: عساكر

 المشاٌخ جمع األثبات، الحفاظ من وكان طلبه، فً وهب وجمعه رحل وممن

 الحافظ الحجة: الذهبً ولال. إماما الحدٌث فً كان: كامل بن أحمد ولال. واألبواب

 . الشؤن هذا أبمة من وكان التصانٌؾ صاحب العبلمة

 إرشادو، 3163/ رلم27/51وتارٌخ دمشك ، 4903/ رلم11/16ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 المنصوري علً بن صبلح بن ناٌؾ، الطبرانً شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً

 .363صـ

ٌْنُ  -ٕ ًّ   ْبنُ  اْلُحَس ًُّ  َعِل َدابِ  سلٌم بن ٌزٌد بن علً بن الحسٌنهو  :)ت س( الصُّ

لال أبو حاتم: شٌخ، وذكره ابن حبان فً  - الدال وتخفٌؾ المهملة بضم - الصدابً

 ولال ابن حجر: صدوق. .ثمة عدلالثمات، ولال ابن خرا : 

، 12904/ رلم3/133، والثمات البن حبان 254/ رلم3/56الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .1336/ رلم1/167والتمرٌب ، 617/ رلم2/359وتهذٌب التهذٌب 

ٌث ٌسرقلال ابن حبان: و .شٌخلال أبو حاتم:  :اْلَوِلٌدِ  ْبنُ  َحَمادُ  -ٖ  َوٌْلزق اْلَحده

ٌْسَ  َما بالثمات ٌثهم من لَ وز الَ  أََحاده ْحتهَجاج ٌَج  ادٌ  ، ولال ابن عدي:بهَحال بههه  االه  لَه   َوَحمَّ

ٌث   ٌهه  َما َوَعاَمة   الث همَاته  َعنه  َوإهْفَراَداتٌ  َؼَرابهب   أََحاده ٌْهه  ٌ تَابهع وه   ال ٌَْروه  .َعلَ

 ،247/ رلم1/254المجروحٌن ، و654/ رلم3/150ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

  .416/ رلم3/11والكامل 

 .2ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم: الثَْوِريُّ  ُسْفٌَانُ  -ٗ

  الحكم على إسناد الطبرانً:

ٌؾٌ  دًّا َضعه  الولٌد، وهو ضعٌؾ جد ا؛ فٌه حماد بن جه

  :دراسة متابعة إسرابٌل عند ابن البختري -ز
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د  هو : دمحم -ٔ َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ْهَرانَ  ْبنه  ّللاَّ ، مه يُّ ٌْنََوره  وحدث بؽداد سكنلال الخطٌب:  الدَّ

 بن وحرب ٌونس، ابن هللا عبد بن وأحمد األوٌسً، هللا عبد بن العزٌز عبد: عن بهَها

 الشافعً، بكر وأبو لانع، ْبن البالً َعْبد  : عنه روى. مستمٌمة أحادٌث الطحان الحسن

 .صدوق: فمال الدارلطنً وذكره

 .970/ رلم3/444ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٌع َعن ٌروي : ذكره ابن حبان فً الثمات، ولال:ُمْسِلم   ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٕ  اْلجراح بن َوكه

َصام بن اْلحسن َعنه   روى  .ٌؽرب بَلَده َوأهل عه

 .304/ رلم1/364، ولسان المٌزان 12297/ رلم3/71ٌنظر: ثمات ابن حبان 

 وأبمة العلم بحور من ثبت، ثمة حافظ إمام: )ع( هو وكٌع بن الجراح: َوِكٌع   -ٖ

  .الجمهور وثمه الحفظ،

 ،11432/ رلم7/562 حبان ابن وثمات  ،163/ رلم9/37 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

 .7414/ رلم1/531 والتمرٌب ،211/ رلم11/123 التهذٌب وتهذٌب

 ٌوسؾ أبو السبٌعً، الهمدانً إسحاق أَبً بن ٌ ون سَ  ْبن   إهْسَرابهٌل   هو: إِْسَرابٌِل -ٗ

 .األصول فً الشٌخان به واحتج ،الجمهور وثمه ثمة: )ع( الكوفً

/ 2/330 حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرح ،77/ رلم1/222 للعجلً الثمات: ٌنظر

 ال بما فٌهم المتكلم الثمات والرواة ،6310/ رلم6/79 حبان البن والثمات ،1253رلم

 ،496/ رلم1/263 حجر البن التهذٌب وتهذٌب ،13/ رلم1/66 للذهبً ردهم ٌوجب

 .401/ رلم1/104 والتمرٌب

 الحكم على إسناد ابن البختري:

  .ضعٌؾ؛ فٌه إبراهٌم بن مسلم وهو مجهول

 حدٌث جابر رضً هللا عنهما:وللحدٌث شاهد من 

َحمدالكامل: ترجمة "فً  أخرجه ابن عدي لال:  7/249 "العرزمً هللا ع َبٌد ْبن م 

ونَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبنه  أَْحَمدَ  أَبًه ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا ٌْم  ، َم ب  َإد ه  السري بن ٌَْحٌى َحدَّثَنا اْلم 

ًُّ  َحدَّثَنا الضرٌر، ٌدَ  ْبن   َعله ًُّ  ٌَزه َدابه َحمد َعنه  الصُّ ه، ع َبٌد ْبن   م  ٌْره  أَبهً َعن ّللاَّ بَ  َعنْ  الزُّ

ًُّ  لَالَ  َجابهر     ."أَْجِرهِ  ِمثْلُ  فَلَهُ  ُمَصاب ا َعَزى َمنْ " :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

َحمد عن رواه أعلم ال ؼرٌب اإلسناد بهذا المتن وهذاو لال ابن عدي:و  هللا ع بٌَد بن م 

 .هذا ٌزٌد بن علً عن

من طرٌك ابن  3/223فً الموضوعات: كتاب ذكر الموت  وأخرجه ابن الجوزي

  عدي به بلفظه.

ٌث َهَذاولال:    .ٌَصح الَ  َحده

 دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:
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ٌُْمونَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  أَبًِ ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ بُ  َم اْلُمَؤّدِ
(1)

 الحسن بن أحمد بن دمحم هو : 

  .السامري بمٌمون ٌعرؾ المإدب بكر أبو والد بنا

 الٌمامً، عمر بن دمحم بن وأحمد الدورلً، إبراهٌم بن ٌعموب عن حدثلال الخطٌب: 

 أنه وذكر الجرجانً، عدي بن هللا عبد: عنه روى .الوراق سعد أبً بن هللا وعبد

 .تعدٌبل وال جرحا فٌه ٌذكر ولم .رأى من بسر منه سمع

 .33/ رلم2/115 بؽداد تارٌخ: ٌنظر

 شٌوخه، من جمعا وذكر ،"تارٌخه" فً الخطٌبذكره   :الضرٌر السري بن ٌَْحٌى -ٕ

 وال جرحا فٌه ٌذكر ولم. المحاملً الماضً عنه الرواة من وذكروجمعا من تبلمٌذه، 

 .تعدٌبل

 .7451/ رلم16/311ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٖ-  ًُّ ِ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  َعِل ًّ َدابِ  بموي لٌس ولال أبو حاتم: بؤس، به كان مالال أحمد:   :الصُّ

 أَب و َحدَّثَنا عرفة، ابن لَالَ و وذكره ابن حبان فً الثمات. .الثمات عن الحدٌث منكر

ٌد ْبن علً َوهو ٌسمٌه، والَ  األكفان، صاحب اْلَحَسن  ال أحادٌثه بصرٌا أظنه َهَذا ٌَزه

 أو منكر الثمات َعن بمتن أو َعلٌه ٌ تَاَبع   الَ  بإسناد، ٌؤتً أن إما الثمات أحادٌث تشبه

 .مجهول َعن ٌروي

/ 3/462والثمات البن حبان  ،1143/ رلم6/209ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

  .1365/ رلم6/362، والكامل 14439رلم

َحمدهو : ّللَاِ  ُعبٌَد ْبنُ  ُمَحمد -ٗ  الكوفً الرحمن َعبد أَب و العرزمً هللا ع َبٌد ْبن م 

بَارن ابن تركه: الفزاري  وذكره الدارلطنً فً "الضعفاء" .وٌحٌى الم 

، 1622/ رلم7/245الكامل البن عدي ، 1664/ رلم4/105الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

 .450/ رلم3/129والضعفاء للدارلطنً 

ٌْرِ  وأَبِ  -٘ بَ دهو : الزُّ َحمَّ  المهملة الدال وسكون المثناة بفتح - تدرس بن مسلم بن م 

 حجر ابن َولَالوثمه ٌحٌى، والعجلً،  )ع(. المكً الزبٌر أبو المرشً - الراء وضم

 المدلسٌن، مراتب من الثالثة المرتبة فً وذكره ٌدلس، أنه إال صدوق: التمرٌب فً

 . ومابة وعشرٌن ست سنة توفى

  للت: ولم ٌصرح بالسماع.

 ،1629/ رلم7/236 عدي البن والكامل ،1502/ رلم1/413 العجلً ثمات: ٌنظر

 وتعرٌؾ ،6291/ رلم1/506 والتمرٌب ،729/ رلم443-9/440 التهذٌب وتهذٌب

    .101/ رلم1/45 التمدٌس أهل

 22:رلم حدٌث ترجمته سبمتجلٌل،  صحابً ن عبد هللا رضً هللا عنهما:ب َجابِر -ٙ
                                                           

دمحم بييييين  "هكيييييذا جييييياء فيييييً هيييييذا الموضيييييع، وفيييييً جمٌيييييع المواضيييييع جييييياء فيييييً الكاميييييل البييييين عيييييدي  (1)

ونَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبنه  ْحَمدَ أ ٌْم  ب   َم َإد ه  " اْلم 

  .3/57، 3/153، 3/113، 2/530كامل ٌنظر: ال
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 الحكم على إسناد ابن عدي:

َحمدضعٌؾ جدا؛ فٌه   ، وهو مترون.العرزمً هللا ع بٌَد ْبن م 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ال موضوع وبعضها ،الضعؾ شدٌدة سولة بن دمحم عن الطرق جمٌعضعٌؾ جدا، ف

ًَّ  ٌتابع   لم: "العمٌلً لال ولذلن ؛ببع  بعضها ٌتموى   ".ثمةٌ  علٌه عاصم   بنَ  عل

 الحكم عبد: س ولة ابن حدٌث روى ولد": 13/407فً "تارٌخ بؽداد"  الخطٌب ولال

ًُّ  رواه ما مثل منصور بنا ه  سفٌان عن كذلن وروي عاصم، بن عل  وشعبة الثَّوري 

حمن وعبد عطٌَّة بن الفضل بن ودمحم وإسرابٌل  بن والحارث مؽول بن مالن بن الرَّ

ه  عمران  "ثابت ا منها شًءٌ  ولٌس س ولة، ابن عن كل ههم الجعفري 

تابعٌن وكل: "2/315 "الحبٌر التلخٌ " فً - هللا رحمه - حجر ابن الحافظ ولال  الم 

 طرٌك إال بها التعلك ٌمكن رواٌة من ولٌس بكثٌر، منه أضعؾ عاصم بن لعلً

 ."بعد إسنادها على ألؾ ولم وكٌع، طرٌك من" الكمال" صاحب ذكرها فمد إسرابٌل؛

ه لفت علٌها بتوفٌك هللا عند ابن لد وو :للت ي   مسلم بن إبراهٌموفً إسنادها "، اْلبَْختَره

، به ٌحتج ال فمثله ؛"ٌ ؽرب: "فٌه لوله مع حبان ابن ؼٌر أحد ٌوثمه لم  ؛"الخوارزمً

 وهللا أعلم.
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ٌُْن ِلبَنًِ أَُمٌَةَ،  "األٌام"حدٌث  -ٖٗ "الَسْبُت لَنَا، َواألََحُد ِلِشٌعَتِنَا، َواالثْنَ

اْلعَبَاِس، َواْلَخِمٌُس ِلِشٌعَتِِهْم، َواْلُجُمعَةُ َوالثُّبلثَاُء ِلِشٌعَتِِهْم، َواألَْربِعَاُء ِلبَنًِ 

" ٌَْس فٌِِه َسفَر   ِللنَاِس َجِمٌع ا، َولَ

 بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى بن علًلال ابن حجر فً ترجمة "

 ":الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن

 انلشٌعت واألحد لنا السبت" :مرفوعا آبابه عن هبسند حبان بنا له أورد)

ٌْن   م، َوالثُّبلَثَاء   أ َمٌَّةَ، لهبَنًه َواالثْنَ ٌْعَتههه بَنًه َواألَْربعَاء   لهشه ، له ٌْس   العَبَّاسه  َوالَخمه

م، ٌْعَتههه عَة   لهشه م  ٌْعا   لهلنَّاسه  َوالج   ".َجمه

ا: "َوبههه  يَ  لَمَّ نْ  َسمَطَ  بًه أ ْسره ْنه   فَنَبَتَ  َعَرلًه مه ٌشم ن أحب أن فم الَوْرد   مه

 ".راٌحتً فلٌشم الورد

ن وا: "َوبههه  هنَّه   بهاْلبَنَْفَسجه  ادَّهه دٌ  فَإ ٌْؾه  فًه بَاره تَاءه  فًه َحارٌّ  الصَّ  ".الش ه

انَة   أََكلَ  َمنْ : "َوبههه  مَّ َها ر  ٌْنَ  لَْلبَه   هللا   أَنَارَ  بهمهْشره  ".لٌلة أَْربَعه

نَّاء  : "َوبههه  نَ  أََمانٌ  النَّْوَرةه  بَْعدَ  الحه َذامه  مه  ".الج 

ًُّ  َكانَ : َوبههه  ًٌّ  لَه   لَالَ  َعَطسَ  إهَذا -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبه ْكَرنَ  هللا َرفَعَ : َعله  َعَطسَ  َوإهَذا ذه

 ًٌّ ًُّ  لَه   لَالَ  َعله  هللا عند فله فرٌضة أدى من وفٌه ".َكْعبَنَ  هللا   أَْعلَى: "ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبه

 ".مستجابة دعوة

 رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان بنا ٌذكر لم :الكامل ذٌل فً النباتً لال

  ؟ال أم علً عن الصلت أبً

 وحدٌث ،منكر األٌام حدٌث :النباتً لالالصلت  أبً رواٌة من وهً :للت

 ،الحناء وحدٌث ،أنكر الرمانة وحدٌث ،منكر البنسفج وحدٌث ،أنكر الورد

 بنا لال ثم ،وٌحذر ٌترن أن هذا مثل ٌروي لمن وحك وأطم أوهى

 ،مترون الإ عنه روى ما فإنه ،رواته عن رواٌاته فً والخلل :السمعانً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الرضً وكان ،فٌه مطعون عنه وراوٌها ،الصحٌفة رواٌته من والمشهور

(النسب شرؾ مع والفضل العلم أهل من
(1)
 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 
ً  لال:  2/106: ترجمة "علً بن موسى" فً "المجروحٌن" ابن حبان ذكره  بن َعل

وَسى َضا م  ه َعن ٌروي الر ه ْلت أَب و َعنه   روى اْلَعَجابهب أَبٌه  ٌهم َكانَ  َكؤَنَّه   َوَؼٌره الصَّ

هه  :َعنْ  َرَوى وٌخطا وَسى أَبٌه د   ْبنه  َجْعفَره  أَبهٌهه  َعنْ  َجْعفَر   ْبنه  م  َحمَّ ده  أَبهٌهه  َعنْ  م  َحمَّ  ْبنه  م 

   ً هه  َعنْ  َعله ه  أَبٌه  ً ٌْنه  ْبنه  َعله َس هه  َعنْ  اْلح  ٌْنه  أَبٌه َس ً    ْبنه  اْلح  هه  َعنْ  َعله ً    أَبٌه ه  َرس ول   أَنَّ  َعله  ّللاَّ

ٌْنُ َواال ،ِلِشٌعَتِنَا َواألََحدُ  ،لَنَا الَسْبتُ " :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ،ِلِشٌعَتِِهمْ  َوالثُّبلثَاءُ  ،أَُمٌَةَ  ِلبَنًِ ثَْن

ٌْسَ  ،َجِمٌع ا ِللنَاِس  َواْلُجُمعَةُ  ،ِلِشٌعَتِِهمْ  َواْلَخِمٌسُ  ،اْلَعبَاِس  ِلبَنًِ َواألَْربِعَاءُ   فٌِهِ  َولَ

 "َسفَر  

 دراسة إسناد ابن حبان:

َمام ه وَ : الرضا موسى بن علً -ٔ ادق جعفر ْبن الكاظم موسى ْبن الَحَسن أبو اإْله  الص 

ً   ْبن البالر دمحم ْبنا ٌْنه  ْبنه  العابدٌن زٌن عل َس ه  ْبنه  اْلح   ً ً   َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله  الهاْشم

ً   العَلَوي   َسٌن   .)ق( المعجمة وفتح الراء بكسر - بالرضا الملمب. الح 

، :َعنْ  َرَوى هه ٌْد أَبٌه   .أرطؤة ْبن ّللاَّ  وع َب

  وؼٌرهم. صالح، ْبن الس بلم وعبد والمؤمون، ،دمحم جعفر أبو ابنه :َعْنهُ روى و

ٌْت أهل َساَدات منذكره ابن حبان فً "الثمات" ولال:   الهاشمٌٌن َوجلة وعمبلبهم اْلبَ

ٌثه ٌْعتَبر أَن ٌجب ونببلبهم ْلت وأبى وشٌعته أَْواَلده ؼٌر َعنه   روى إهذا َحده  الصَّ

ٌل   َوتبٌن َعنه   روٌت الَّتهً اأْلَْخبَار فَإهن ،َخاصَّة ْلت ألبى فهٌَها الذَّنب إهنََّما بََواطه  الصَّ

َنَّه   ؛وشٌعته وألوالده  "المجروحٌن" فً وَذَكره .ٌكذب أَن من أجل َكانَ  نَفسه فًه أله

 فً الذهبً َولَال. منكرة أحادٌث عدة له وساق وٌخطا ٌهم كان كؤنه: َولَال أٌضا

 الشؤن إنما: للت - الذهبً َولَال - بعجابب أبٌه َعن ٌؤتً: طاهر ابن لال": المٌزان"

 كذب كما سابرة نسخة علٌه ووضع علٌه كذب لد فالرجل وإال إلٌه، السند ثبوت فً

 أهبل الشؤن، كبٌر الرضى علً كان ولد: السٌر فً َولَال. الصادق جعفر جده على

 فٌه وادعوا ٌجوز، ال بما وأطروه الرافضة، وفٌه علٌه كذبت ولكن للخبلفة،

 النسخ تلن عهدة من برئ وهو. لدرا شًء لكل هللا جعل ولد فٌه، وؼلت العصمة،

. عنه روى ممن والخلل صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال، "علٌه الموضوعة

ٌْنه  ثبََلث سنة بطوس مسموما َماتَ  ابَتَ  . َومه

                                                           

 .627/ رلم7/339تهذٌب التهذٌب  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .صدوق خبلصة حاله:

/ 2/106المجروحٌن البن حبان ، و14411/ رلم3/456الثمات البن حبان ٌنظر: 

، وتهذٌب التهذٌب 9/337والسٌر ، 5952/ رلم3/153ومٌزان االعتدال ، 673رلم

 .4304/ رلم1/405، والتمرٌب 627/ رلم7/339

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسىهو  موسى بن جعفر: -ٕ

  .)ت ق( طالب أبً

د   ْبنه  َجْعفَره  أبٌه :عن روى َحمَّ دٌنار بن هللا وَعبد الصادق، م 
(1)
 ل َداَمةَ  بن الَملهن وَعبد ،

  .الجمحً

وَسى بن إبراهٌم: أوالدهو ،موسى بن علً ابنه :عنه روى  بن وإهسماعٌل جعفر، بن م 

وَسى وَسى بن وحسٌن جعفر، بن م    .، وؼٌرهمجعفر بن م 

 الضعفاء، جملة فً العمٌلً وذكره .المسلمٌن بمةأ من مامإ صدوق ثمة: لال أبو حاتم

 ٌتابع وال: َولَال، الصلت أبً على فٌه والحمل محفوظ ؼٌر حدٌثه أبٌه َعن: َولَال

 الحمل كان فإذا: العمٌلً ٌتعمب" المٌزان" فً الذهبً َولَال. تماربه جهة من الإ علٌه

 صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال ه؟،تذكر موسى ذنب فما الصلت أبً على فٌه

 فً ؼٌره ولال ،ومابة وثمانٌن ثبلث سنة توفً العنبري صدلة بن دمحم ولال. عابد

 .رجب

 ، فمد وثمه أبو حاتم مع تشدده رحمه هللا.ثمة خبلصة حاله:

/ 3/139الجرح والتعدٌل ، و1726/ رلم4/156الضعفاء الكبٌر للعمٌلً  ٌنظر:

، 3355/ رلم4/201والمٌزان ، 6247/ رلم29/43وتهذٌب الكمال ، 625رلم

 .6955/ رلم1/550، والتمرٌب 597/ رلم10/339وتهذٌب التهذٌب 

 طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفرهو  جعفر بن دمحم: -ٖ

، سبمت ترجمته حدٌث ثمة وثمه الجمهور، بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو الهاشمً

 .27رلم

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحمهو  دمحم بن علً: -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ثمة باتفاق: البالر

 زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علًهو  علً بن الحسٌن: -٘

 . )ع( العابدٌن

  .أبٌه :عن روى

  ، وابنه دمحم، وؼٌرهم.والزهرى ،نصارياأل سعٌد بن ٌحٌى :عنه روى

                                                           

 ْبيييين هللا َعبييييد عيييين فرواٌتييييهومابيييية  ثمييييان سيييينة مولييييده نأ ثبييييت نإ": التهييييذٌب" فييييً حجيييير ابيييين لَييييال (1)

 . ومابة وعشرٌن سبع سنة توفً دٌنار بن هللا َعبد نأل منمطعة دٌنار

 .597/ رلم10/340تهذٌب التهذٌب 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ا رجبل   وكان ثمة، تابعً،لال العجلً:   البٌت أهل فمهاء منولال ابن حبان:  .صالح 

 .مشهور فاضل فمٌه عابد ثبت ثمةولال ابن حجر:  .المدٌنة وعباد هاشم بنى وأفاضل

 ثنتٌن سنة ماتلال ابن حبان: . منه أفضل لرشٌا رأٌت ما الزهري عن عٌٌنة ابن لال

 ؼٌر ولٌل وتسعٌن ثبلث سنة ماتولال ابن حجر:  .سنة وخمسون ثمان وله وتسعٌن

 .ذلن

  .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 والجرح ،1130/ رلم1/344 العجلً وثمات، 5/211طبمات ابن سعد : ٌنظر

والهداٌة ، 423/ رلم1/104، ومشاهٌر علماء األمصار 977/ رلم6/173 والتعدٌل

ورجال صحٌح ، 317/ رلم2/527واإلرشاد فً معرفة أهل الثمة والسداد للكبلباذي 

وٌَه البنمسلم   .4715/ رلم1/400 والتمرٌب،  1130/ رلم2/52 َمْنج 

 طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌنهو  :)ع( سٌن بن علً رضً هللا عنهماالح -ٙ

ه  َعْبد أَب و لهاشمً،ا المرشً ه  َرس ول سبط المدنً، ّللاَّ  وأحد الدنٌا، من ورٌحانته ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 .الجنة أهل شباب سٌدي

ه  َرس ول جده :َعن َرَوى ً   وأبٌه ، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  وأمه ،الخطاب ْبن وع َمر ، َطالهب أَبً ْبن َعله

ه  َرس ول بنت فاطمة   .م، وؼٌرهوسل علٌه هللا صلى ّللاَّ

ً   ْبن اْلَحَسن أخوه :َعنه َرَوى ً   ْبن اْلَحَسن ْبن زٌد وابنه ،َطالهب أَبً ْبن َعله  أَبً ْبن َعله

ً   وابنه َطالهب، ً   ْبن الحسٌن، ْبن َعله  ٌوم استشهد ، وؼٌرهم.العابدٌن زٌن َعله

 .سنة وخمسون ست وله وستٌن إحدى سنة عاشوراء

، وأسد 556/ رلم1/392، واالستٌعاب 2/661ٌنظر: معرفة الصحابة ألبً نعٌم 

/ 1/167، والتمرٌب 1729/ رلم2/67، واإلصابة 1173/ رلم2/24الؽابة 

 .1334رلم

ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وزوج ابنته من  :)ع( رضً هللا عنهبن أبً طالب علً  -7

السابمٌن األولٌن، وهو أحد العشرة. مات فً رمضان سنة أربعٌن، وهو ٌومبذ أفضل 

 األحٌاء من بنً آدم باألر  بإجماع أهل السنة، وله ثبلث وستون سنة على األرجح.

  .4753/ رلم1/402، والتمرٌب 1355م/ رل3/1039ٌنظر: االستٌعاب 

 :اإلسنادالحكم على 

 ٌذكر لم :الكامل ذٌل فً النباتً لال: 7/339لال ابن حجر فً "التهذٌب" منكر؛  فمد 

 من وهً :للت ،؟ال أم علً عن الصلت أبً رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان بنا

 صالح بن السبلم عبد هو: وأبو الصلترضً هللا عنه،  علً عن الصلت أبً رواٌة

: وهو ضعٌؾ جدا، سبمت الهروي الصلت أبو مٌسرة، بن أٌوب بن سلٌمان بنا

 .15ترجمته حدٌث رلم: 

 الحكم على الحدٌث:

  منكر؛ لضعؾ أبً الصلت الهروي.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "لََما أُْسِرَي بًِ َسمََط ِمْن َعَرلًِ فَنَبََت ِمْنهُ الَوْرُد" حدٌث الورد -ٖ٘

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

" زكرٌا بن صالح بن علً بن الحسنفً "الكامل": ترجمة " أخرجه ابن عدي

َحمد َحدَّثَنا العدوي، َحدَّثَنَالال:  3/202 ثَنا العنبري، صدلة بن م  وَسى َحدَّ ، ْبن   م   َجْعفَر 

هه  َعنْ  ، أَبٌه َحمد، أَبهٌهه  َعنْ  َجْعفَر  هه  َعنْ  م  ً  ، أَبٌه هه  َعنْ  َعله ، أَبٌه ٌْنه َس هه  َعنْ  اْلح  ه  أَبٌه  ً  ْبنه  َعله

ًَ  طالب أَبًه ه  َرس وله  لَال: لَال َعْنه ، ّللاَّ   َرضه ٌْلَةُ " ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َسمَطَ  الَسَماءِ  إِلَى بًِ أُْسِريَ  َل

 ."الورد فَْلٌَُشمَ  َرابَِحتًِ ٌَُشمَ  أَنْ  أََحبَ  فََمنْ  اْلَوْردُ  ِمْنهُ  فَنَبَتَ  َعَرلًِ ِمنْ  األَْرِض  إِلَى

 من طرٌك ابن عدي به 3/61فً الموضوعات: كتاب الطب  وأخرجه ابن الجوزي

  .بلفظه

ً  : لال 2/106" موسى بن علً" ترجمة": المجروحٌن" فً حبان ابن ذكرهو  بنا َعل

وَسى َضا م  ه َعن ٌروي الر ه ْلت أَب و :َعنه   روى .اْلَعَجابهب أَبٌه  ٌهم َكانَ  َكؤَنَّه   َوَؼٌره ،الصَّ

 وذكر له هذا الحدٌث. .وٌخطا

 دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

 عاصم بن صالح بن ٌَْحٌى بن زكرٌا بن صالح بن علً بن الحسنهو  :العدوي -ٔ

ٌد أبو زفر بنا    .البصري العدوي َسعه

 ودمحم بن صدلة، وؼٌرهم.  سعٌد، بن وعروة مرزوق، ْبن عمرو َعنْ  روى عن:

وابن عدي،  سلم، ْبن جعفر ْبن وأحمد المطٌعً، مالن ْبن َبْكر أَب و عنه:روى 

 وؼٌرهم. 

ق   الحدٌث، ٌضعلال ابن عدي:   عن وٌحدث آخرٌن لوم على وٌلزله الحدٌث َوٌَْسره

 عن أَنَس َعن خرا ، عن حدث .ٌخلمهم لم هللا نأ فٌهم متهم َوهو ٌعرفون، ال لوم

 السلمً سلٌمان بن وإبراهٌم بشر أبو هللا َعبد بن والصباح حدٌثا عشر بؤربع ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 ٌعرفون ال وهإالء وؼٌرهم النعمان بن والحجاج هللا َعبد بن ولإلإ ش ْعبَة عن جمٌعا

ن وحدث ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بٌت أهل على وٌضع بالبواطٌل الثمات عن عنهم وحدث  َعمَّ

ه  دٌث:بعد أن ذكر له بع  األحاابن عدي ولال  .ٌرهم لم ي  ٌْته  أَْهله  َعلَى َولهْلعََدوه  اْلبَ

ٌْر   َوَضعََها لَدْ  أََحاَدٌث   يُّ  بههه  َحدَّثَ  َما َوَعاَمة   َذَكْرت   َما َؼ  َمْوض وَعاتٌ  اْلمَلهٌلَ  إهال اْلعََدوه

ه   َوك نَّا م  ي ه وَ  أَنَّه   َنتٌََمَّن ه   َبلْ  نَتَّهه ٌْته  أَْهله  َعلَى َوَضعََها الَّذه مْ  اْلبَ هه ٌْره  :الدارلطنًولال  .َوَؼ

 ولٌل تسع عشرة. مابة، وثبلث عشرة ثمان سنة مات .مترون

 وضاع. خبلصة حاله:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

/ 3/373، وتارٌخ بؽداد 474/ رلم205-3/195ٌنظر: الكامل فً الضعفاء 

، ومٌزان االعتدال 2469/ رلم2/661 نمطة بنال اإلكمال إكمالو ،3363رلم

 .1904/ رلم1/506

ولال ابن الجوزي: ال ٌعرؾ.  لال ابن عدي: مجهول. :العنبري صدلة بن ُمَحمد -ٕ

 .ٌعرؾ ال .علً منالب فً منكرا حدٌثا   فذكر شعبة، عنولال الذهبً: 

 مجهول. خبلصة حاله:

، 3/63والموضوعات البن الجوزي ، 3/204ٌنظر: الكامل فً الضعفاء البن عدي 

 .7702/ رلم3/535ومٌزان االعتدال 

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٖ

 .34سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة، ،طالب أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر  أبوه  -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ثمة،بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمدأبوه  -٘

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   وهِ أَبِ  -ٙ  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ أبوه  -7  سبمتصحابً جلٌل،  المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

8-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  .34مرل حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 الحكم على اإلسناد:

  ، وهو وضاع.العدوي صالح بن علً بن الحسنفٌه  

 :رضً هللا عنهم َوَعابَِشة ،َوَجابِر ،أنسللت: وفً الباب عن 

  :رضً هللا عنه حدٌث أنس -أ

 13/131" الواحد عبد بن الحسن فً "تارٌخ دمشك": ترجمة " أخرجه ابن عساكر

 دمحم بن علً بن دمحم الحسن أبً عن الموازٌنً الحسٌن بن علً الحسن أبو أنبؤنالال: 

 نا سعٌد بن عطٌة نا الخراسانً سعٌد أبً بن دمحم بكر أبو أخبرنً األزدي صخر بنا

 عمار بن هشام نا المزوٌنً الواحد عبد بن الحسن نا بندار بن مكً نا فارس بن أحمد

 من األحمر الورد خلك": -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول لال :لال أنس عن الزهري عن مالن نا

 األصفر الورد وخلك ،عرلً من األبٌض الورد وخلك ،المعراج لٌلة جبرٌل عرق

  "البراق عرق من

 بن الواحد عبد النجٌب أبو لً لال ،الكتانً العزٌز عبد بخط لرأت لال ابن عساكر:

 من وضعه موضوع حدٌث وهذا ،مجهول الواحد عبد بن الحسن :األرموي هللا عبد

 .الصحٌح اإلسناد هذا على وركبه له علم ال
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

من طرٌك مكً بن  3/62فً الموضوعات: كتاب "الطب"  وأخرجه ابن الجوزي

 بندار به بلفظه. 

 خلك فً روى المزوٌنً الواحد عبد بن الحسن فٌه:؛ موضوع أنس حدٌث و للت:

  .معروؾ ؼٌر وهو كذبا، خبرا حمراأل الورد

ً بههه  ٌتهم ولال ابن الجوزي: سه ي   َوالَ  َمالهن َرَواه   َما شا فَإهنَّه   اْلَمْمده ْهره  .أََنس َوالَ  الزُّ

 .1331/ رلم1/502، ومٌزان االعتدال 3/63ٌنظر: الموضوعات 

 وللحدٌث طرٌك آخر عن أنس رضً هللا عنه: 

د   أَْنبَؤَنَاأخرجه  3/62" الطب" كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابنأخرجه  َحمَّ  ْبن   م 

ر   نه  َعْبد   أَْنبَؤَنَا نَاصه ْحسه ده  ْبن   اْلم  َحمَّ ً    ْبنه  م  ًُّ  َرْوح   ْبنه  ع َمرَ  ْبن   أَْحَمد   أَْنبَؤَنَا َعله  النَّْهَرَوانه

ٌَّا ْبن   المعافا اْلفرج أَب و الماضى أَنبؤَنَا ٌْث   َحدَّثَنَا َزَكره ده  ْبن   اللَّ َحمَّ ٌْثه  ْبنه  م  يُّ  اللَّ  اْلَمْرَوزه

ٌْنه  ْبن   َصْعَصعَة   اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنَا َس ًُّ  اْلح  ل ه د   َحدَّثَنهً الر  َحمَّ اد   ْبنه  َعْنبََسةَ  ْبن   م  ثَنَا َحمَّ  َحدَّ

ٌَْمانَ  ْبن   َجْعفَر   َعنْ  أَبًه ٌنَار   ْبنه  َمالهنه  َعنْ  س لَ ه  َرس ول   لَالَ  :لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  ده  ّللاَّ

اللََصؾُ  فَنَبَتَ  بَْعِدي ِمنْ  األَْرضُ  بََكتِ  الَسَماءِ  إِلَى بًِ ُعِرجَ  لما": ملسو هيلع هللا ىلص
(1) 

 َمابَِها، ِمنْ 

 ٌَْشتَمَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  أاَل أَْحَمَر، َوْرد   نََبتَ  األَْرِض  َعلَى َعَرلًِ ِمنْ  لَْطر   َرَجْعتُ  أَنْ  فَلََما

  ".األَْحَمرَ  اْلَوْردَ  فَْلٌَْشتَمَ  َرابَِحتًِ

هه  لال ابن الجوزي: ٌل فٌه  .ٌْعرف ونَ  الَ  َمَجاهه

 حدٌث جابر رضً هللا عنهما: -ب

 وروى: 2/234 الموضوعة األحادٌث فً المصنوعة الآللىءفً " لال السٌوطً

د ْبن أَْحَمد َحمَّ ٌَى ْبن م  هه  َعنْ  البتلهً َحْمَزة ْبن ٌَْح  اْبن َعنه  اأْلَْعَم    َعنه  َجد ه َعنْ  أَبٌه

ر ْنَكده  "اْلَوْردِ  َرابَِحةَ  فَْلٌَُشمَ  َرابَِحتًِ ٌَُشمَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ ": َمْرف وع ا َجابهر   َعنْ  الم 

ون َوأحمدلال:    .َمتْر 

 ؛ فٌه:ضعٌؾ جد ا وهذا إسناد

 بن ٌحٌى بن حمزة، أبو عبد هللا الحضرمً البتلهً.  أحمد بن دمحم -

وكان ضعٌفا. لال أبو أحمد الحاكم: حدثنا عنه أبو الجهم بن طبلب لال الذهبً: 

 بؤحادٌث بواطٌل.

 .371/ رلم1/295، ولسان المٌزان 74/ رلم6/690ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

  رضً هللا عنها: َعابَِشة َحِدٌث -جـ

                                                           

 وٌمال: إن اللصؾ جنس من التمر. شًء ٌنبت فً أصول الكبر كؤنه خٌار. اللصؾ:( 1)

 .2/322، وؼرٌب الحدٌث البن الجوزي 307ٌنظر: مجمل اللؽة البن فارس صـ

تََوس ط ذَات أزهار  :اللصؾ :2/325وجاء فً المعجم الوسٌط  شجٌرة شوكٌة تنمو فهً مْنطمَة َحْو  اْلبَْحر اْلم 

 .بٌ  من الفصٌلة اللصفٌة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْن أَب و ذكر: 3/62َلال ابن الجوزي فً "الموضوعات"  َس  َهَذا فًه فَارس ْبن اْلح 

َشام   َرَوى لَالَ  اْلكتاب، هه  َعنْ  ع ْرَوةَ  ْبن   هه صلى هللا  هللا َرس ول لَالَ : لَالَتْ  َعابهَشةَ  َعنْ  أَبٌه

 ".األَْحَمرَ  اْلَوْردَ  فَْلٌَْشتَمَ  َرابَِحتًِ ٌَْشتَمَ  أَن أََرادَ  من": علٌه وسلم

ٌثولال:  َشام َرَواه   َما َعابهَشة َحده  .لط   هه

هولال بعد أن ذكر أحادٌث الورد:  ٌث َهذه  .مَحال كلَها اأْلََحاده

 واهده:الورد بمجموع طرله وشعلى حدٌث الحكم 

  لم ٌثبت فً الورد شًءفموضوع؛ 

، فً "المؽنً عن الحفظ الحنفً الموصلً الورانً سعٌد بن بدر بن عمرلال 

 (والبان والبنفسج، والذرنجو ، والورد، النرجس، فًه) بَاب: 2/461والكتاب" 

ء اْلبَاب َهَذا فهً ٌَصح الَ : "لَالَ  ًْ  ".ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ول َعن َش

 لال وكذا ٌصح، ال: النووي لال: "1/216فً "المماصد الحسنة"  لال السخاويو

 ."عساكر ابن لذلن وسبمه موضوع، إنه: شٌخنا
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌِْؾ َحار  فًِ  حدٌث البنفسج -ٖٙ "اَدِهنُوا بِاْلبَنَْفَسجِ فَِإنَهُ بَاِرد  فًِ الَص

تَاِء".  الّشِ

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

لال: علً بن  2/106فً المجروحٌن: ترجمة "علً بن موسى:  ذكره ابن حبان

الرضا ٌروي عن أبٌه العجابب روى عنه أبو الصلت وؼٌره كؤنه كان ٌهم موسى 

ء روى عن أبٌه موسى بن جعفر عن أبٌه جعفر بن دمحم عن أبٌه دمحم بن علً ىوٌخط

بن علً عن أبٌه علً أن رسول هللا صلى عن أبٌه علً بن الحسٌن عن أبٌه الحسٌن 

 "ادهنوا بالبنفسج بارد فً الصٌؾ حار فً الشتاء" :هللا علٌه وسلم لال

َحمدفً "الكامل": ترجمة " أخرجه ابن عديز َحمد ْبن م   الحسن أَب و األشعث ْبن م 

َحمد َحدَّثَنَالال:  7/565 "الكوفً َحمد بن م  وَسى َحدَّثنً األشعث، بن م  ٌلَ  ْبن   م   إهْسَماعه

وَسى ْبنه ا َحمد، ْبنه  َجْعفَره  ْبنه  م  ، َعنْ  أَبهً، َحدَّثنً م  هه هه  َعن أَبٌه ، َجد ه ، َعنْ  َجْعَفر  هه  َعن أَبٌه

هه  ه  َجد ه  ً ، ْبنه  َعله ٌْنه َس هه  َعنْ  اْلح  ً  ، َعنْ  أَبٌه ه  َرس وله  لَال: لَال َعله  أَْهلَ  ّللَاُ  َفَضلَنَا" ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْتِ    ."األَْدَهانِ  َسابِرِ  َعلَى اْلبَنَْفِسجِ  َكفَْضلِ  النَاِس  َعلَى اْلبَ

َحمدمن طرٌك دمحم بن  63/رلم92فً منالب علً: صـ المؽازلً ابنوأخرجه   بن م 

 به بنحوه.   األشعث

 ْبنا هللا عبدمن طرٌك  3/64فً "الموضوعات": كتاب الطب  وأخرجه ابن الجوزي

ر   ْبنه  أَْحَمدَ  وَسى َحدَّثَنَا أَبهً َحدَّثَنًه َعامه  به بنحوه. َجْعفَر   ْبن   م 

 :دراسة إسناد ابن حبان

 .34صدوق، سبمت ترجمته حدٌث رلم علً بن موسى الرضا:  -ٔ

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٕ

 .34رلم، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث طالب أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر  أبوه  -ٖ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ثمة،بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمدأبوه  -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   وهِ أَبِ  -٘  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ أبوه  -ٙ  سبمتصحابً جلٌل،  المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

7-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  .34رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 الحكم على إسناد اإلمام ابن حبان:



     
 

   

  
110 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌذكر لم :الكامل ذٌل فً النباتً لال: 7/339منكر؛  فمد لال ابن حجر فً "التهذٌب" 

 من وهً :للت ،؟ال أم علً عن الصلت أبً رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان بنا

 صالح بن السبلم عبد هو: وأبو الصلترضً هللا عنه،  علً عن الصلت أبً رواٌة

: وهو ضعٌؾ جدا، سبمت الهروي الصلت أبو مٌسرة، بن أٌوب بن سلٌمان بنا

 .15ترجمته حدٌث رلم: 

 ولد توبع أبو الصلت كما عند ابن عدي فً الكاملللت: 

 ابن عدي: اإلمام دراسة إسناد

  .األشعث بن ُمَحمد بن ُمَحمد -ٔ

  موسى بن إسماعٌل. روى عن:

 . وؼٌرهما عدي، وابن الممرئ، ابن :َعْنهُ  َرَوى

 من لرٌبا نسخته لنا أخرج أن التشٌع إهلَى مٌله شدة حمله عنه كتبتلال ابن عدي: 

ٌلَ  ْبن موسى عن حدٌث ألؾ وَسى ْبنه  إهْسَماعه َحمد، ْبنه  َجْعفَره  ْبنه  م  ، َعنْ  م  هه هه  َعن أَبٌه  َجد ه

َها جدٌد كاؼد َعلَى طري بخط إلٌنا ٌخرجه كتاب ملسو هيلع هللا ىلص والنبً علً إهلَى ٌنتهً أن إهلَى  فٌه

 عن األحادٌث هذه رواٌته فذكرنا عامتها أو كلها مناكٌر مسندة وعامتها مماطٌع

ه  َعبد ألبً هذا موسى ٌْن   ّللاَّ َس ه  ْبن   اْلح   ً ه  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبنه  َعله  ً ه  ْبن   ع َمر ْبنه  َعله  ً  ْبنه  َعله

ً   ْبنه  اْلَحَسنه   ،الناصر أخ َوهو ،بمصر البٌت أهل من شٌخا َوَكانَ  طالب أَبًه ْبن َعله

ْنه   أكبر وكان  أن لط ذكر ما سنة أربعٌن بالمدٌنة جاري هذا موسى َكانَ  :لنا فمال مه

 الدارلطنً سؤلت: السهمى لال .ؼٌره عن والَ  أبٌه، عن ال، الرواٌة من شٌبا عنده

وذكره ابن الجوزي  .العلوٌات ٌعنى - الكتاب ذان وضع هللا، آٌات من آٌة: فمال عنه،

 وفً سنة أربع عشرة وثبلثمابة.ت فً الضعفاء.

 كذاب. خبلصة حاله:

، 52/ رلم1/101وسإاالت السهمً للدارلطنً ، 1791/ رلم7/565الكامل ٌنظر: 

/ 4/23، والمٌزان 3131/ رلم3/97والضعفاء والمتروكٌن البن الجوزي 

 .179/ رلم7/235، وتارٌخ اإلسبلم 3131رلم

 بن دمحم" ترجمة فًذكره الذهبً فً "المٌزان" موسى بن إسماعٌل بن موسى:  -2

 الحسنً علً بن الحسٌن إسماعٌل بن موسى عن سؤل عدي ابن أن "األشعث بن دمحم

 ما سنة أربعٌن بالمدٌنة جاري هذا موسى كان :فمال بمصر البٌت أهل شٌخ العلوي

  .ؼٌره عن وال أبٌه عن ال رواٌة عنده أن لط ذكر

 .3131/ رلم4/23 المٌزانٌنظر: 

 لم أعثر له على ترجمة. :بن جعفر موسى بن إسماعٌل -3

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٗ

 .34، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلمطالب أبً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر  جده  -٘

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ثمة،بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمدأبوه  -ٙ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   وهِ أَبِ  -7  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ أبوه  -8  سبمتصحابً جلٌل،  المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

9-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

  .34:رلم

 سناد ابن عدي:إالحكم على 

َحمدفٌه  َحمد ْبن م   ، وهو كذاب. الكوفً الحسن أَب و األشعث ْبن م 

ا لال الذهبً حمد بن عامر عن أبٌه، وهما وضعان كمعبد هللا بن أ تابعه ولد توبع:

 .2/390فً "المٌزان" 

 هللا عنهم.، والحسٌن بن علً رضً اب عن أنس، وأبً هرٌرةللت: وفً الب

 أنس رضً هللا عنه: حدٌث -أ

 3/212" الحربً الصوفً أَْحَمد بن اْلَحَسنفً تارٌخ بؽداد: ترجمة " أخرجه الخطٌب

ً أَْخبََرنَاه  لال:  د   اْلعَبلءه  أَب و اْلمَاضه َحمَّ ً    ْبن   م  ، َعله ًُّ طه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَواسه َحمَّ ه  ْبن   م   ً  َعله

ه  َعْبده  ْبنه ا ، ّللاَّ ًُّ َط، اْلبهْرته ًُّ  أَْحَمدَ  ْبن   اْلَحَسن   أَْخبََرنَا: لَالَ  بهَواسه ، الصُّوفه ًُّ : لَالَ  اْلَحْربه

ٌد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعَرفَةَ، ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا وَن، ْبن   ٌَزه ، َعنْ  َهار  ٌْد  َم ، َعنْ  ح   لَالَ : لَالَ  أََنس 

ه  َرس ول    "النَاِس  َسابِرِ  َعلَى َكَفْضِلً األَْدَهاِن، َعلَى اْلَبنَْفِسجِ  فَْضلُ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ًّ  أَْحَمدَ  ْبن اْلَحَسنمنكر ؛ فٌه وهذا إسناد   .اْلَحْربِ

ٌب َبْكر أَب و لَالَ  ٌث َمْجه ول شٌخ َوه وَ : اْلَخطه نكر واْلَحده  .م 

 .3711/ رلم3/212 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 هرٌرة رضً هللا عنه:أبً حدٌث  -ب

 لال: 7/465" ٌزٌد بن جعفر بن إدرٌس -فً تارٌخ بؽداد: ترجمة  أخرجه الخطٌب

د   أَْخبََرنَا َحمَّ ، ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  ْزق  ، أَْحَمدَ  ْبن   ع ثَْمان   أَْخبََرنَا: لَالَ  ره  َحدَّثَنَا: لَالَ  الدَّلَّاق 

ٌس   ٌدَ  ْبنه  َجْعَفره  ْبن   إهْدره ، ٌَزه ، أَبًه ْبن   اْلَحَسن   َوأَْخبََرنَا اْلعَطَّار   ْبن   َجْعفَر   أَْخَبَرنَا: لَالَ  َبْكر 

ده  َحمَّ ، اْلَحَكمه  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبنه  م  ًُّ طه ٌس   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَواسه د   ْبن   إهْدره َحمَّ ، م   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَعطَّار 

، ْبن   ش َجاع   بَْدر   أَب و د   َحدَّثَنَا: الَ لَ  اْلَولهٌده َحمَّ و، ْبن   م   أَبهً َعنْ  َسَلَمةَ، أَبًه َعنْ  َعْمر 

ٌَْرةَ، ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  َعلَى َكفَْضِلً األَْدَهاِن، َسابِرِ  َعلَى اْلبَنَْفِسجِ  فَْضلَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "النَاِس  َسابِرِ 
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من طرٌك الخطٌب به  3/65فً الموضوعات: كتاب الطب  وأخرجه ابن الجوزي

  بلفظه.

  :؛ فٌهضعٌؾ جدا وهذا إسناد

ون: الدَّارلطنً لَالَ : اْلعََطارُ  ٌَِزٌدَ  ْبنِ  َجْعفَرِ  ْبنُ  إِْدِرٌسُ  -   .َمتْر 

/ 7/465 بؽداد تارٌخ، و66/ رلم1/106سإاالت الحاكم للدارلطنً ٌنظر: 

 .630رلم/ 1/169، والمٌزان 3432رلم

 الحسٌن بن علً رضً هللا عنهما: حدٌث -جـ

دَ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  2392رلم /3/130فً المعجم الكبٌر:  الطبرانًأخرجه   َداو 

، ًُّ ، ع َمرَ  ْبن   َحْف    ثنا اْلَمك ه ًُّ نه ، اأْلَْشعَثه  ْبن   أَْرَطؤَة   ثنا اْلَمازه يُّ  َعْبده  ْبن   بهْشر   ثنا اْلعََدوه

و ْبنه  هللاه  ٌد   ْبنه  َعْمره ، َسعه ًُّ ده  َعلَى َدَخْلت  : لَالَ  اْلَخثْعَمه َحمَّ ه  ْبنه  م   ً ٌْن   ْبنه  َعله َس ْنَده   ح   َوعه

ٌْت   لَدْ : فَم ْلت  . اْلؽََداءه  إهلَى َهل مَّ : فَمَالَ  اْبن ه ، بَاء   إهنَّه  : لهً فَمَالَ . هللاه  َرس وله  اْبنَ  ٌَا تَؽَدَّ ْنده . هه

؟ فًه َوَما هللاه، َرس وله  اْبنَ  ٌَا: ل ْلت   بَاءه ْنده ي َعنْ  أَبهً َحدَّثَنهً: لَالَ  اْلهه  هللاه  َرس ولَ  أَنَّ  َجد ه

نْ  َما: »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص نْ  َوَرلَة   مه بَاءه  َوَرقه  مه ْنده ٌَْها إهالَّ  اْلهه نْ  لَْطَرةٌ  َوَعلَ  أَتَى ث مَّ  «اْلَجنَّةه  َماءه  مه

،  فهً َوَما: ل ْلت  . بَنَْفَسجٌ  إهنَّه  : لَالَ . هللاه  َرس وله  اْبنَ  ٌَا ادََّهْنت   لَده : فَم ْلت  . ادَّههنْ : فَمَالَ  بهد ْهن 

ي، َعنْ  أَبهً َحدَّثَنًه: لَالَ  اْلبَنَْفَسجه؟  اْلبَنَْفَسجِ  فَْضلَ  إِنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َجد ه

، َسابِرِ  َعلَى اْلُمَطِلبِ  َعْبدِ  َولَدِ  َكفَْضلِ  اأْلََدْهانِ  َسابِرِ  َعلَى ٌْش   ُدْهنِ  فَْضلَ  َوإِنَ  لَُر

ْسبَلمِ  َكفَْضلِ  اْلبَنَْفَسجِ    «اأْلَْدٌَانِ  َسابِرِ  َعلَى اإْلِ

، َرَواه  : 5/170فً "مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ًُّ ، ْبن   أَْرَطاة   َوفهٌهه  الطَّبََرانه  اأْلَْشعَثه

تََّهمٌ  َوه وَ   .بهاْلَوْضعه  م 

لال:  2/760/902، وفً الطب النبوي: 3/204 :فً "الحلٌة" وأخرجه أبو نعٌم

د   َبْحر   أَب و َحدَّثَنَا َحمَّ ، ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   م  د   ثَنَا َكْوثَر  َحمَّ ٌم   ثََنا السَّامُّ، ٌ ون سَ  ْبن   م   ْبن   إهْبَراهه

ؾ   اْلَحَسنه  ، اْلعَبلَّ يٌّ ًُّ  َحْف    ْبن   ع َمر   ثَنَا بَْصره نه  به بنحوه. عن بشر بن عبد هللا، اْلَمازه

ٌْخ   لَالَ  َمه   أبو نعٌم الشَّ ٌثٌ  َهَذا: هللا   َرحه ٌبٌ  َحده نْ  َؼره ٌثه  مه  بهَهَذا إهالَّ  نَْكت ْبه   لَمْ  َجْعفَر   َحده

، ْسنَاده ٌْخ   أَفَاَدنَاه   اإْله ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و اْلَحافهظ   الشَّ ٌْخه  َهَذا َعنْ  الدَّاَرل ْطنه  .الشَّ

 من طرٌك أبً نعٌم به. 3/65فً الموضوعات: كتاب الطب  ابن الجوزيوأخرجه 

 :إسناد الطبرانً ؛ ففً ضعٌؾ جداإسناد  وهذا

ي شٌخ : لال ابن حبان:اْلَعدوي اأْلَْشعَث ْبن أَْرَطاةهو  :اأْلَْشعَثِ  ْبنُ  أَْرَطاةُ  -  َعن ٌَْروه

ٌَْمان ٌر األَْعَم  س لَ ٌَْها ٌ تَابع اَل  الَّتًه اْلَمنَاكه وز اَل  َعَل ْحتهَجاج ٌَج  هه  االه ولال  .بهَحال بهَخبَره

 .الحدٌث منكرالذهبً: 

/ 24، ودٌوان الضعفاء صـ113/ رلم1/130ٌنظر: المجروحٌن البن حبان 

 .955/ رلم2/13، ولسان المٌزان 294رلم

 نعٌم: وفً إسناد أبً

  ضعٌؾ جدا. دمحم بن ٌونس الكدٌمً: -
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ولال ابن حبان: لعله لد وضع أكثر من ألؾ  لال ابن عدي: لد اتهم الكدٌمى بالوضع.

ولال ابن عدي: ادعى الرواٌة عمن لم ٌرهم، ترن عامة مشاٌخنا الرواٌة  حدٌث.

ا كذبه ولال أبو عبٌد اآلجرى: رأٌت أبا داود ٌطلك فً الكدٌمى الكذب، وكذ عنه.

وأما إسماعٌل لال الذهبً فً "المٌزان":  موسى بن هارون، والماسم المطرز.

 الخطبى فمال بجهل: كان ثمة، ما رأٌت خلما أكثر من مجلسه.

، 1023/ رلم2/312، والمجروحٌن 543/ رلم3/122ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .3353/ رلم4/47، ومٌزان االعتدال 1730/ رلم7/553والكامل 

  ضعٌؾ :أبو حفص العبدي َحْفص ْبن ُعَمر -

ٌثه خرلنا: أَْحَمد لَالَ  ٌْسَ : ٌحٌى َولَالَ  .َحده  لَالَ و .بموي لٌس لال البخاري:و .بشا لَ

 ًُّ ون: النََّسابه ٌث َمتْر   .ضعٌؾ: الدارلطنً ولال .الَحده

/ 13/22، وتارٌخ بؽداد 1220/ رلم6/99، والكامل 6/103ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .6075/ رلم3/139والمٌزان ، 5354رلم

 بمجموع طرله وشواهده:الحكم على الحدٌث 

ٌثَانه سج : وفً البنف4/233موضوع ؛ لال ابن المٌم فً زاد المعاد  بَلنه  َحده  بَاطه

ه  َرس وله  َعلَى َمْوض وَعانه    .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

، َسابهره  َعلَى اْلبَنَْفَسجه  د ْهنه  فَْضل  " :أََحُدُهَما  ."النَّاسه  َسابهره  َعلَى َكفَْضلهً اأْلَْدَهانه

، َسابهره  َعلَى اْلبَنَْفَسجه  د ْهنه  فَْضل  " :َوالثَانًِ ْسبَلمه  َكفَْضله  اأْلَْدَهانه  َسابهره  َعلَى اإْله

 ."اأْلَْدٌَانه 
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 حدٌث "الرمان" -7ٖ

ٌْلَة ". بمشرها"َمْن أََكَل ُرَمانَة    أَنَاَر ّللَاُ لَْلبَهُ أَْربَِعٌَن لَ

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

ً  : لال 2/106" موسى بن علً" ترجمةفً "المجروحٌن"  ذكره ابن حبان  بن َعل

وَسى َضا م  ه َعن ٌروي الر ه ْلت أَب و: َعنه   روى. اْلعََجابهب أَبٌه  ٌهم َكانَ  َكؤَنَّه   َوَؼٌره الصَّ

 أَنَارَ  ٌَُشَمَها َحتَى ُرَمانَة   أََكلَ  َمنْ " :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه أَن. الحدٌث هذا له وذكر. وٌخطا

ٌْلَة   أَْربَِعٌنَ  لَْلبَهُ  ّللَاُ   ". لَ

 :حبان ابن إسناد دراسة

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ،صدوق : الرضا موسى بن علً -ٔ

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٕ

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، طالب، أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر   أبوه -ٖ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، بالصادق، المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمد أبوه -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   أَبِوهِ  -٘  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ  أبوه -ٙ  سبمت جلٌل، صحابً المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

7-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  .34رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 :اإلسناد على الحكم

 ٌذكر لم: الكامل ذٌل فً النباتً لال: 7/339" التهذٌب" فً حجر ابن لال فمد  منكر؛

: )ابن حجر( للت ال؟، أم علً عن الصلت أبً رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان ابن

 .عنه هللا رضً علً عن الصلت أبً رواٌة من وهً

 الصلت أبو مٌسرة، بن أٌوب بن سلٌمان بن صالح بن السبلم عبد هو :الصلت وأبو

  15: رلم حدٌث ترجمته سبمت جدا، ضعٌؾ وهو: الهروي

 مولوفا على ابن عباس رضً هللا عنهما:ومرفوعا، وفً الباب  للت:

 الحدٌث المرفوع: -أ

َحمدفً "الكامل": ترجمة " أخرجه ابن عدي  7/542" المبلنسً أَبَان ْبن الولٌد ْبن م 

ٌبه، َعبد ْبن   َرْوح   َحدَّثَنالال:  جه َحمد َحدَّثَنا اْلم  ، ْبن   م   ابن عنه  عاصم، أَب و َحدَّثَنا اْلَولهٌده
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، َعنْ  َعْجبلَن، اْبنه  عنه  جرٌح، هه ، اْبنه  عنه  أَبٌه ْعت  : لَالَ  َعبَّاس  ه  َرس وله  َسمه صلى هللا  ّللاَّ

 ."اْلَجنَةِ  ُرَمانِ  ِمنْ  بَِحبَة   ٌُْلمَحُ  َوهو إِال، ُرَمانُِكمْ  ِمنْ  ُرَمان   ِمنْ  َما": ٌَم ول   علٌه وسلم

من طرٌك ابن عدي  2/235فً "الموضوعات": كتاب الطب  وأخرجه ابن الجوزي

 به.

أنبؤنا دمحم بن ناصر  2/235فً "الموضوعات": كتاب الطب  وأخرجه ابن الجوزي

أنبؤنا نصر بن أحمد بن البطر أنبؤنا أبو الحسن دمحم بن صدلة بن الحسٌن الموصلً 

حدثنا عبٌد هللا بن الحسٌن بن جعفر الماضً حدثنا سعد بن علً بن الخلٌل حدثنا عبد 

 ه.به بنحوالسبلم بن عبٌد بن أبً فروة حدثنا أبو عاصم 

 دراسة إسناد ابن عدي:

ٌْن عدي ابن، ومن شٌوخ ابن حبان :اْلُمِجٌبِ  َعبد ْبنُ  َرْوحُ  -ٔ  الرواٌة من أكثرا اللَذ

 أجد فٌه جرحا أو تعدٌبل. ، ولمعنه

  .10/512 ٌنظر: صحٌح ابن حبان

 منه سمع: الرازي حاتم أبً ابن لَالَ  :بن أبان المبلنسً البؽدادي اْلَوِلٌدِ  ْبنُ  ُمَحمد -ٕ

ذكره ابن حبان فً و .بصدوق ٌكن لم: فمال عنه وسؤلته وبسامراء، بالري أبً

بَما الثمات، ولال: ق   وٌوصله، الحدٌث ٌضعولال ابن عدي:  ،َوأْؼرب أَخَطؤ ر   َوٌَْسره

 .والمتون األسانٌد وٌملب

/ 9/136الثمات البن حبان ، و500/ رلم3/113الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 4/531، وتارٌخ بؽداد 1771/ رلم7/542، والكامل البن عدي 15613رلم

  .1705رلم

: ثمة، سبمت البصري النبٌل الشٌبانً عاصم أبو مخلد بن الضحان  هو  :عاصم أَبُو -ٖ

 .17ترجمته حدٌث رلم: 

ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبدهو : جرٌح ابن -ٗ َر  خالد وأبو الولٌد أبو  المرشً ج 

  .التحدٌثب صرحٌ ولم الثالثة، من مدلس األكثرون وثمه ثمة :المكً

/ 7/93 حبان ابن وثمات ،1637/ رلم5/356 حاتم أبى البن والتعدٌل الجرح: ٌنظر

/ 41ـ وطبمات المدلسٌن صـ5227/ رلم2/659 االعتدال ومٌزان ،9156رلم

 .33رلم

ه  َعْبد أبو المرشً، هو دمحم بن عجبلن :َعْجبلنَ  اْبنِ  -٘  والراجح فٌه مختلؾ: المدنً ّللاَّ

 صدوق إمام: المٌزان فً الذهبً َلال. هرٌرة أبً أحادٌث علٌه اختلطت صدوق أنه

ٌْرة أبً أحادٌث علٌه اختلط أنه إال صدوق: التمرٌب فً َولَال. مشهور  وذكره. ه َر

 . ومابة وأربعٌن ثمان سنة مات. المدلسٌن طبمات من الثالثة الطبمة فً

 ،223/ رلم3/49 والتعدٌل والجرح ،603/ رلم1/196 الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

 وطبمات ،6136/ رلم2/190 والتمرٌب ،7933/ رلم3/644 االعتدال ومٌزان

  .93/ رلم44صـ المدلسٌن
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

َمة مولى عجبلنهو  :أَبٌِهِ  َعنْ  -ٙ  .به بؤس ال: النََّسابً لَال: ربٌعة ْبن عتبة بهْنت فَاطه

بَّان ابن   وذكره  .به بؤس ال": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال،  "الثمات" كتاب فًه حه

  .4534/ رلم1/337، والتمرٌب 325/ رلم7/162ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

  .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم:: َعبَاس   اْبنِ  -7

 الحكم على إسناد ابن عدي:

َحمدفٌه  ، وهو السبلم بن عبٌد بن أبً فروةعبد ، ولد تابعه: ، وهو وضاعاْلَولهٌده  ْبن   م 

 وضاع. 

ٌسرق الحدٌث وٌلزق بالثمات األشٌاء التً رواها ؼٌرهم من لال عنه ابن حبان: 

 ال ٌكتب حدٌثه. زدي:ولال األ .األثبات ال ٌجوز االحتجاج به بحال

 .5056 / رلم2/617، والمٌزان 766 / رلم2/152المجروحٌن ٌنظر: 

 الحدٌث المولوؾ:  -ب

ْسلهم   أَب و َحدَّثَنَالال:  10/263/10611أخرجه الطبرانً فً الكبٌر:  ، م  ًُّ  أَب و ثنا اْلَكش ه

، م  ٌده  َعْبده  َعنْ  َعاصه ، ْبنه  اْلَحمه ، َعنْ  َجْعفَر  ذ   َكانَ  َعبَّاس   اْبنَ  أَنَّ  أَبهٌهه نَ  اْلَحبَّةَ  ٌَؤْخ  انه  مه مَّ  الرُّ

لَ  فٌََؤْك ل َها، ، اْبنَ  ٌَا: لَه   لٌه ٌْسَ  أَنَهُ  بَلَؽَنًِ إِنَهُ »: لَالَ  َهَذا؟ تَْفعَل   لهمَ  َعبَّاس   اأْلَْرِض  فًِ لَ

 .«َهِذهِ  فَلَعَلََها اْلَجنَِة، َحبِّ  ِمنْ  بَِحبَة   إِالَ  تُْلمَحُ  ُرَمانَة  

ًُّ  َرَواه  : 5/45فً "مجمع الزوابد"  ولال الهٌثمً َجال ه   الطَّبََرانه َجال   َوره ٌحه  ره  .الصَّحه

فً "الشعب": باب أكل اللحم  والبٌهمً، 1/323فً "الحلٌة":  وأخرجه أبو نعٌم

  أبً مسلم به بلفظه. من طرٌك ،3/105/5559

 الطبرانً: اإلمام دراسة إسناد

ًُّ  ُمْسِلم   أَبُو -ٔ  مسلم أبو المهاجر بن ماعز بن مسلم بن هللا عبد بن إبراهٌمهو  :اْلَكّشِ

. وثمه الدارلطنً، وموسى بن هارون، وعبد ًشوبالك بالكجً المعروؾ البصري

 الؽنً بن سعٌد.

البن  والمسانٌد السنن رواة لمعرفة، والتمٌٌد 3104/ رلم7/36ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .214/ رلم1/137نمطة 

 سبمت ثمة،: البصري النبٌل الشٌبانً عاصم أبو مخلد بن الضحان   هو :َعاِصم   أَبُو -ٕ

 .13: رلم حدٌث ترجمته

 رافع بن الحكم بن هللا عبد بن جعفر بن الحمٌد عبد هو :َجْعَفر   ْبنِ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  -ٖ

 رمً صدوق . ولال ابن حجر:ثمة ؼمزه الثوري للمدرلال الذهبً: : األنصاري

 .وهم وربما بالمدر

 .3756/ رلم1/333 التمرٌب، و3093/ رلم1/614الكاشؾ : ٌنظر

 ثمة: األنصاري سنان بن رافع بن الحكم بن هللا عبد بن جعفرهو :  أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

  .944/ رلم1/140التمرٌب ، 793/ رلم1/294الكاشؾ  ٌنظر:

 .1:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعبَاس   اْبنَ  -٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الحكم على إسناد الطبرانً:

عبد هللا بن إسناد رجاله ثمات، لكن لم أجد أحدا من األبمة صرح برواٌة جعفر بن 

، بل فً رواٌته عن أنس رضً هللا عنه ممال، فمد لال ابن حبان الحكم عن ابن عباس

لال و .ولد لٌل أنه سمع أنس بن مالن إن كان حفظه أبو بكر الحنفًفً الثمات: 

 .رأى أنسا :البخاري فً التارٌخ

  .147/ رلم2/99، وتهذٌب التهذٌب 7054/ رلم6/135ٌنظر: الثمات البن حبان 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 .موضوع

 .2/235ذكره ابن الجوزي فً الموضوعات 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث الحناء -8ٖ

 الِحنَاُء بَْعَد النَْوَرِة أََمان  ِمَن الُجَذاِم"."

_____________    

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 هللا عبد َحدَّثَنالال:  1/369الجذام  من ٌمنع ما بابفً الطب النبوي  أخرجه أبو نعٌم

 بن علً حدثنً أبً حدثنً عامر بن أحمد بن هللا عبد َحدَّثَنا عثمان، بن دمحم بنا

 َعن الحسٌن، َعن علً، َعن دمحم، َعن جعفر، َعن موسى، أبٌه َعن الرضً، موسى

النورة بعد الحناء": لال عنه هللا رضً علً
(ٔ)

 ."والبرص الجذام من أمان 

 إسناد اإلمام أبً نعٌم:دراسة 

د بن ّللاَّ  عبدهو  :عثمان بن دمحم بن هللا عبد -ٔ َحمَّ  بن عثمان بن ّللاَّ  عبد بن م 

د أبو المختار َحمَّ لسٌن المهملة والماؾ بفتح ا السماء بابن ٌعرؾ الواسطً، المزنً م 

 . ن ٌسمى الناس الماءلمالمشددة، وهذا 

 ٌعلى ًوأب الساجً، ٌَْحٌَى بن وزكرٌا الجمحً، الحباب بن الفضل عن:روى 

 وؼٌرهم.  الموصلً،

ً الحافظ، نعٌم وأبو الرزاز، أَْحَمد بن علً :عنه روى  .الواسطً العبلء أبو واْلمَاضه

ا كانلال الخطٌب:  : العبلء أبو لال: فً "تذكرة الحفاظ" ولال الذهبً .حافظ ا فهم 

. حفظ ا حدثنا وإنما كتاب ا السماء ابن مع نر لم: ٌموالن والدارلطنً ،المظفر ابن سمعت

بً الطٌب دمحم بن علً ولال ، الواسطٌٌن أبمة من السماء ابن: تارٌخه فً الجبلَّ

 .الفهم والحفظ والمعرفة بالحدٌثولال السمعانً: كان من أهل . المتمنٌن والحفاظ

َمام ،ولال الذهبً فً "السٌر":  ال   الث همَة ، الَحافهظ ، اإله حَّ  وسبعٌن ثبلث سنة توفً. الرَّ

 .، ولٌل ؼٌر ذلنمابة وثبلث

 حافظ ثمة. خبلصة حاله:

وتذكرة الحفاظ للذهبً ، 7/149واألنساب ، 5223/ رلم11/354ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .252/ رلم16/351، والسٌر 906/ رلم3/116

 صالح، بن سلٌمان بن عامر بن أَْحَمد بن هللا عبدهو  :عامر بن أحمد بن هللا عبد -ٕ

  .الطابً الماسم أبو

، :َعنْ  روى هه   .نسخة آبابه عن الرضا، موسى بن علً عن أَبٌه

  .، وؼٌرهمالجندي ابن اْلَحَسن وأبو شاهٌن، وابن شاذان، بن بكر أبو :عنه روى
                                                           

 لييييال أبييييو بكيييير النييييورة ميييين الحجيييير: الييييذي ٌحييييرق وٌسييييوى منييييه الكلييييس وٌحلييييك بييييه شييييعر العانيييية.( 1)

 : النورة سمٌت نورة ألنها تنٌر الجسد وتبٌضه، وهً مؤخوذة من النور.األنباري

 لبٌاضه وحسنه.وكذلن نور النبات، سمً نورا 

، وتهييييييييذٌب اللؽيييييييية 2/302 بكيييييييير األنبيييييييياري ًألبيييييييي الزاهيييييييير فييييييييً معييييييييانً كلمييييييييات النيييييييياسٌنظيييييييير: 

15/169. 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْت هلأ َعن ٌرويلال ابن الحوزي:  لَة ن ْسَخة اْلَب  عن أبٌه، عن. لال الذهبً: روى بَاطه

 وضع أو وضعه عن تنفن ما الباطلة، الموضوعة النسخة بتلن آبابه عن الرضا، علً

 أربع سنة: توفً .بالمرضى ٌكن لم أمٌا كان: الزهري علً بن الحسن لال .أبٌه

 .مابة وثبلث وعشرٌن

  وضاع.  خبلصة حاله:

/ 2/115، والضعفاء البن الجوزي 4924/ رلم11/27ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .4200رلم/ 2/390، والمٌزان 1934رلم

  .الطابً الماسم أبو صالح، بن سلٌمان بن عامر بن أَْحَمدهو  وه:أب -ٖ

ه  :َعنْ روى   ً وَسى ْبن َعله   .الرضا م 

ئ رجاء ْبن وإبراهٌم، ابنه عبد هللا روى عنه: ْمره   .اْلم 

 آبابه عن الرضا، علً عن أبٌه، عن عبد هللا بن أحمد بن عامر روى: الذهبً لال

 .أبٌه وضع أو وضعه عن تنفن ما الباطلة، الموضوعة النسخة بتلن

  وضاع. خبلصة حاله:

 .4200/ رلم2/390المٌزان و ،2423/ رلم5/551 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت صدوق،: الرضا موسى بن علً -ٗ

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -٘

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، طالب، أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر   أبوه -ٙ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، بالصادق، المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمد أبوه -7

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   أَبِوهِ  -8  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ  أبوه -9  سبمت جلٌل، صحابً المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

ٔٓ-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 .34رلم

 الحكم على اإلسناد: 
 .وضعان وهما ،، وأبوهعامر بن أحمد بن هللا عبد فٌه

 الحكم على الحدٌث:

 الحدٌث بهذا اإلسناد موضوع
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ًُّ  حدٌث " -9ٖ : َرفََع هللا ِذْكَرَن َوإَِذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-َكاَن النَبِ  ً إَِذا َعَطَس لَاَل لَهُ َعِل

 ًُّ ً  لَاَل لَهُ النَبِ  ملسو هيلع هللا ىلص: "أَْعلَى هللاُ َكْعبََن". -َعَطَس َعِل

_____________ 

 ۩ التخرٌج والدراسة:

ً  بن  2/106ذكره ابن حبان فً "المجروحٌن": ترجمة "علً بن موسى"  لال: َعل

ْلت َوَؼٌره َكؤَنَّه  َكاَن ٌهم  ه اْلَعَجابهب روى َعنه  أَب و الصَّ َضا ٌروي َعن أَبٌه وَسى الر ه م 

د  َعْن  َحمَّ وَسى ْبنه َجْعفَر  َعْن أَبهٌهه َجْعفَره ْبنه م  هه م  ده ْبنه وٌخطا َرَوى َعْن: أَبٌه َحمَّ أَبهٌهه م 

   ً ً   َعْن أَبهٌهه َعله ٌْنه ْبنه َعله َس ٌْنه َعْن أَبهٌهه اْلح  َس ه ْبنه اْلح   ً ً   َعْن أَبهٌهه َعله ًُّ "َعله -َكاَن النَبِ

ً  لَاَل لَهُ ا -ملسو هيلع هللا ىلص : َرفََع هللا ِذْكَرَن َوإَِذا َعَطَس َعِل  ً ًُّ إَِذا َعَطَس لَاَل لَهُ َعِل صلى هللا -لنَِب

 علٌه وسلم: "أَْعلَى هللاُ َكْعبََن". 

 :دراسة إسناد ابن حبان

 .34صدوق، سبمت ترجمته حدٌث رلم علً بن موسى الرضا:  -ٔ

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٕ

 .34، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلمطالب أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر  أبوه  -ٖ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ثمة،بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمدأبوه  -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   وهِ أَبِ  -٘  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ أبوه  -ٙ  سبمتصحابً جلٌل،  المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

7-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  .34رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 الحكم على إسناد اإلمام ابن حبان:

 ٌذكر لم :الكامل ذٌل فً النباتً لال: 7/339منكر؛  فمد لال ابن حجر فً "التهذٌب" 

 من وهً :للت ،؟ال أم علً عن الصلت أبً رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان بنا

 صالح بن السبلم عبد هو: وأبو الصلترضً هللا عنه،  علً عن الصلت أبً رواٌة

: وهو ضعٌؾ جدا، سبمت الهروي الصلت أبو مٌسرة، بن أٌوب بن سلٌمان بنا

  .15ترجمته حدٌث رلم: 

َضا، َعْن : 243فً "تذكرة الحفاظ" صـ ولال ابن المٌسرانً وَسى الر ه ًُّ ْبن  م  َرَواه  َعله

، َوَكاَن ٌَؤْتًه َعْن آبَابههه بهاْلعََجابهبه.  آبَابههه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 من أدى فرٌضة فله عند هللا دعوة مستجابة".حدٌث " -ٓٗ

_____________ 

 ۩ التخرٌج والدراسة:

ً  بن  2/106ذكره ابن حبان فً "المجروحٌن": ترجمة "علً بن موسى"  لال: َعل

ْلت َوَؼٌره َكؤَنَّه  َكاَن ٌهم  ه اْلَعَجابهب روى َعنه  أَب و الصَّ َضا ٌروي َعن أَبٌه وَسى الر ه م 

ده ْبنه وٌخط َحمَّ د  َعْن أَبهٌهه م  َحمَّ وَسى ْبنه َجْعفَر  َعْن أَبهٌهه َجْعفَره ْبنه م  هه م  ا َرَوى َعْن: أَبٌه

   ً هه َعله ً   َعْن أَبٌه ٌْنه ْبنه َعله َس هه اْلح  ٌْنه َعْن أَبٌه َس ه ْبنه اْلح   ً هه َعله ً   َعْن أَبٌه أن رسول هللا  َعله

  أدى فرٌضة فله عند هللا دعوة مستجابة"."من  ملسو هيلع هللا ىلص لال:

 :دراسة إسناد ابن حبان

 .34صدوق، سبمت ترجمته حدٌث رلم علً بن موسى الرضا:  -ٔ

 بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر بن موسى هو: َجْعفَر   ْبنُ  ُموَسى -ٕ

 .34، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلمطالب أبً

 الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن جعفر هو: َجْعفَر  أبوه  -ٖ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ثمة،بالصادق المعروؾ هللا عبد أبو

 جعفر أبو السجاد طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً بن دمحم هو: ُمَحمدأبوه  -ٗ

 .27رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، البالر،

ًّ   وهِ أَبِ  -٘  العابدٌن، زٌن الهاشمً طالب أبً بن علً بن الحسٌن بن علً هو: َعِل

 .34رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،

ٌْنِ أبوه  -ٙ  سبمتصحابً جلٌل،  المرشً، طالب أَبً ْبن علً ْبن الحسٌن هو: اْلُحَس

 .34رلم حدٌث ترجمته

7-  ِ ًّ ًَ  طالب أَبًِ ْبنِ  َعِل  .34رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض

 الحكم على إسناد اإلمام ابن حبان:

 ٌذكر لم :الكامل ذٌل فً النباتً لال: 7/339منكر؛  فمد لال ابن حجر فً "التهذٌب" 

 من وهً :للت ،؟ال أم علً عن الصلت أبً رواٌة من األحادٌث هذه هل حبان بنا

 صالح بن السبلم عبد هو: وأبو الصلترضً هللا عنه،  علً عن الصلت أبً رواٌة

: وهو ضعٌؾ جدا، سبمت الهروي الصلت أبو مٌسرة، بن أٌوب بن سلٌمان بنا

 .15ترجمته حدٌث رلم: 

 الحكم على الحدٌث:

 موضوع

 : موضوع.23لال الشوكانً فً الفوابد المجموعة صـ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْنَ  َمِدٌنَة   تُْبنَىحدٌث " -ٔٗ ٌْل   ِدْجلَةَ  بَ  "َوُدَج

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "عمار بن سٌؾ الضبً": 

 روى :عدي بنا ولال .شًء ال المناكٌر روى :األصبهانً نعٌم أبو ولال)

 دجلة بٌن مدٌنة تبنى" حدٌث جرٌر عن عثمان أبً عن األحول عاصمعن 

 والضعؾ هذا عمار عن الإ ٌروي ال منكر وهو :لال "الحدٌث ... ودجٌل

(بٌن حدٌثه على
(1)
 

_____________    

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 1250/ رلم6/136فً "الكامل: ترجمة "عمار بن سٌؾ الضبً"  أخرجه ابن عدي

ٌَةَ، اْبن   َحدَّثَنَالال:  م   أَْخبَرنا نَاجه  منصور بن إسحاق َحدَّثَنا دٌنار، بن زكرٌا ْبن   اْلمَاسه

ار   َحدَّثَنا السلولً، ٌْؾ   ْبن   َعمَّ ، َس ًُّ ب ه م   َعن الضَّ ، َعاصه : لَال ع ثَْمانَ  أَبهً َعن األَْحَوله

ٌر   َمعَ  كنت   ب لَّ  َجره ْعت   فمَالَ  فَؤَْسَرعَ  بهم ْطر  ه  َرس ولَ  َسمه  بٌن مدٌنة تبنى" :ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

َوالَصَراةِ  َولُُطُربُلَ  ودجٌل دجلة
(ٕ)

ٌَْها ٌُْجبَى  ًَ  بَِها ّللَاُ  ٌَْخِسؾُ  اْلَخَراجُ  إِلَ  فًِ أَْسَرعُ  ِه

 "الرخوة األرض فًِ اْلِمْعَولِ  ِمنَ  األَْرِض 

ارٌ  لَالَ  ْعت ه   :َعمَّ ث   َسمه هه  َعَلى َوأََعانَنًه س ْفٌَانَ  َمْجلهسه  فًه بههه  ٌ َحد ه  .َبْعضه

ٌثٌ  َوَهَذا ْنَكرٌ  َحده اره  َعنْ  إالَّ  ٌ ْرَوى ال م   .هذا سٌؾ ْبنه  َعمَّ

  .3/324رجمة "عمار بن سٌؾ الضبً" فً "الضعفاء الكبٌر": ت العمٌلً وأخرجه

 .336، 1/350/335فً "أمالٌه":  المحاملًو

 َواْلمَْذؾه  اْلَخْسؾه  فهً َجاءَ  َما بَاب  فً "السنن الواردة فً الفتن":  وأبو عمرو الدانً

ْجؾه  َواْلَمْسخه  / 4/904 اْلك وفَةه  َخَرابه  فهً َجاءَ  َما وفً باب، 350/ رلم3/713 َوالرَّ

 .469رلم

 .من طرٌك عمار بن سٌؾ به بنحوه)العمٌلً، والمحاملً، والدانً(  ثبلثتهم
                                                           

 .652/ رلم7/403تهذٌب التهذٌب  (1)
 .2/440.    ٌنظر: معجم البلدان نهر بؽداد  :دجلة (2)

 .2/443دان معجم البل.    ٌنظر: نهر مخرجه من أعلى بؽداد بٌن تكرٌت  دجٌل:
بالضم ثم السكون ثم فتح الراء، وباء موحدة مشددة مضمومة، والم، ولد روي بفتح أوله وطابه، وأما  لطربل:

 .الباء فمشددة مضمومة فً الرواٌتٌن، وهً كلمة أعجمٌة: اسم لرٌة بٌن بؽداد وعكبرا ٌنسب إلٌها الخمر
 .4/371، ومعجم البلدان 3/1033 ضعمعجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواٌنظر: 
ى بذلن ألن ه صرى من  الّصراة: را، ببل هاء أٌضا. سم  نهر ٌتشع ب من الفرات، وٌجرى إلى بؽداد. وٌمال الص 

 الفرات، أى لطع؛ وإٌاه عنى أبو الط ٌ ب بموله:
ا أرلرق فى الفرات دموعى؟ راة ملوحة ... مم   أو ما وجدتم فى الص 

 .3/329 م من أسماء الببلد والمواضعمعجم ما استعجٌنظر: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

َمام ،هو ابن ناجٌة:  -ٔ ، الَحافهظ ، اإله ق  اده د   أَب و الصَّ َحمَّ ده  بن   هللاه  َعْبد   م  َحمَّ ٌَةَ  بنه  م   بنه  نَاجه

، نََجبَةَ  يُّ يُّ  ث مَّ  البَْربَره  .البَْؽَداده

ٌْد :روى عن ، بن س َو ٌْد  ، َمْعَمر   ًَوأَب َسعه ًَّ َذله  .الماسم بن زكرٌا، وؼٌرهمو اله 

، َبْكر   أَب و :َعْنهُ روى  ًُّ ، ،وابن عدي الشَّافهعه ًُّ  وؼٌرهم. َوالطَّبََرانه

ة ، إهَماما ، َوَكانَ لال الذهبً:  جَّ ٌْرا   ح  ، بهَهَذا بَصه ْسنَدٌ ) لَه   الشَّؤْنه ٌْرٌ ( م  ٌْب   َلالَ و .َكبه  :الَخطه

د َلالَ و .الفاضل الثبت الشٌخ :اإلسماعٌلً بكر أبو لَالَ و .ثَْبتا   ثهمَة ، َكانَ  َحمَّ  بن م 

د أبو كان: لَالَ  أسمع، وأنا المنادي ابن على لرئ: العباس َحمَّ د بن ّللاَّ  عبد م  َحمَّ  ابن م 

 ولال .المسند تصنٌؾ فً والمكثرٌن بالطلب المشهورٌن الثمات أحد البربري ناجٌة

 وكان بصفرة، شٌبه وؼٌر عٌنٌه، بإحدى ممتع ا ناجٌة بن ّللاَّ  عبد كان: كامل بن أَْحَمد

ا كان أنه إال المكثرٌن، األكٌاس الحدٌث أصحاب من  .الكرابٌسً بصحبة مشهور 

ًَ ت   ف ه  .مابَة   َوثبَلَثه  إهْحَدى َسنَةَ  َرَمَضاَن، َشْهره  فهً: و 

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

، 95/ رلم14/164 أعبلم النببلء سٌر، و5175/ رلم11/313ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .12111/ رلم107والمعٌن فً طبمات المحدثٌن صـ

د أَب و ، دٌنار بن زكرٌا ْبنُ  اْلمَاِسمُ  -2 َحمَّ  .)م ت س ق( الكوفً الطحان م 

 ْبن وإسماعٌل، السلولً َمْنص ور ْبن وإسحاق الحفري، المفضل ْبن أحمد :َعن َرَوى

 .وؼٌرهم الوراق أبان

، مسلم،  :َعنه َرَوى ي  ذه   .وعبد هللا بن دمحم بن ناجٌة، وؼٌرهم والنََّسابً، والت هْرمه

بَّان ابن   وذكره. ثمة: ، وابن حجرالنََّسابً لال  حدود فً مات .الثمات" كتاب فًه حه

 ومابتٌن. الخمسٌن

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 4739/ رلم23/351، وتهذٌب الكمال 14947/رلم9/13ٌنظر: الثمات البن حبان 

 .5459/ رلم1/450، والتمرٌب 571/ رلم3/313وتهذٌب التهذٌب 

 َعْبدالرحمن أبو  موالهم، والبلمٌن، المهملة  بفتح ، السلولً منصور بن إسحاق -ٖ 

 .)خ م ت س ق( الكوفً

ٌم :َعن َرَوى ، سعد ْبن وإبراهٌم الرإاسً، حمٌد ْبن إهْبَراهه ي  ْهره  سٌؾ ْبن وعمار الزُّ

 ، وؼٌرهم.الضبً

 ألرانه، من وهو دكٌن ْبن الفضل نعٌم وأبو المدٌنً، ْبن هللا َعبد ْبن علىروى عنه: 

 ، وؼٌرهم.الكوفً دٌنار ْبن زكرٌا ْبن والماسم

ٌد ْبن عثمان لال ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه ٌْسَ : َمعه ، العجلً ووثمه .بؤس بههه  لَ

ولال ابن  فً الثمات. حبان ابن، وذكره عنه كتبت ولد تشٌع فٌه كان ثمة كوفً: َولَال

 .للتشٌع فٌه تكلم صدوقحجر: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

يُّ  ولَال دابن سعد، و َولَال .، ومابتٌنأربع سنة مات: ، وابن حبانالب خاره َحمَّ  ْبن م 

ه  ي   داود، وأبو نمٌر، ْبن َعبدّللاَّ ذه  .بتٌناوم خمس سنة مات: والت هْرمه

 صدوق خبلصة حاله:

/ 2/234، والجرح والتعدٌل 71/ رلم1/62، والثمات للعجلً 6/405ٌنظر: الطبمات 

/ 2/473، وتهذٌب الكمال 12435/ رلم3/112، والثمات البن حبان 324رلم

  .335/ رلم103/ 1، والتمرٌب 334رلم

ٌْؾ   ْبنُ  َعَمارُ  -ٗ ًُّ  َس  وصً الكوفً، الرحمن عبد أَب و  الموحدة ثم بالمعجمة ،الَضبِّ

 .)ت ق( الثوري سفٌان

ٌْمان الثوري، سفٌان :َعن َرَوى  وؼٌرهم. األحول، وعاصم األعم ، وس لَ

 منصور ْبن وإهْسَحاق بشر، ْبن وإسحاق المسعودي، ٌعموب ْبن أَْحَمد :َعنه َرَوى

 ، وؼٌرهم.السلولً

 عمار عن المبارن ْبن هللا َعبد عن أَبهً أَْخبََرنهً: رزمة أَبً ْبن العزٌز عبد ْبن دمحم لال

ٌْهه  وأثنى سٌؾ، ْبنا : لال إسحاق، ْبن ع َبٌد َحدَّثَنَا: الكلبً أسامة أَب و َولَال .خٌرا َعلَ

 ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أَب و َولَال .صدق شٌخ وكان سٌؾ ْبن عمار َحدَّثَنَا

ٌن ْرَعة أبو َولَال .بشًء   حدٌثه لٌس: َمعه  شٌخا كان: حاتم أبو َولَال .ضعٌؾ: ز 

 َولَال .مؽفبل َكانَ : داود أَب و َولَال .الحدٌث منكر لحدٌث،ا ضعٌؾ وكان صالحا،

 أحد بالكوفة ٌكن لم إنه: ٌمال وكان سنة، صاحب وكان متعبد، ثبت، ثمة: العجلً

ْنه   أفضل  وموته الشٌوخ، إال َعْنه   ٌحدث لٌس الموت، لدٌم إدرٌس، اْبن عنه روى .مه

 حتى المشاهٌر عن المناكٌر ٌروي ممن كان: حبان ابن َولَال. بملٌل سفٌان موت بعد

 المعضبلت من أتى لما به االحتجاج فبطل لها، المتعمد كان أنه الملب إلً سبك ربما

ٌل عن روى. الثمات عن  علٌه النبً عن أوفى أَبً ابن عن خالد أَبً ْبن إهْسَماعه

يُّ  ولَال. بذكرها الكتاب ٌطول لها أصول ال بواطٌل أحادٌث والسبلم الصبلة  الب خاره

ٌن ابن عن عبدة بن اللٌث َولَال. منكر: علٌه ٌتابع ال حدٌث ا له ذكر أن بعد  رجل: َمعه

 فً بٌن والضعؾ: عدي ابن َولَال. الناس خٌار من كان: ؼسان أبو َولَال. ثمة صدق

 بن إسماعٌل عن روى: الحاكم َولَال. مترون: الدارلطنً عن البرلانً َولَال. حدٌثه

 والثوري خالد أَبً بن إسماعٌل عن روى: نعٌم أبو َولَال. المناكٌر والثوري خالد أَبً

 فً ٌعنً صالح،: آخر موضع فً َولَال. ضعٌؾ: البزار َولَال. شًء ال المناكٌر

 .ومابة الستٌن بعد مات .عابد الحدٌث ضعٌؾ": التمرٌب" فً َولَال. نفسه

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

،  2520/ رلم3/515، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 6/333ٌنظر: الطبمات 

، والجرح 1205/ رلم1/352، والثمات للعجلً 131/ رلم7/29والتارٌخ الكبٌر 

، والكامل 340/ رلم2/195مجروحٌن البن حبان ، وال2191/ رلم6/393والتعدٌل 

، وتهذٌب الكمال 172/ رلم121، والضعفاء ألبً نعٌم صـ1250/ رلم6/136
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، 3991/ رلم2/51والكاشؾ ، 5939/ رلم3/165، والمٌزان 4164/ رلم21/194

 .4326/ رلم1/407، والتمرٌب 652/ رلم7/402وتهذٌب التهذٌب 

مه هو  :األَْحَولِ  َعاِصم  -5 ٌَْمانَ  ْبنه  َعاصه ي   الرحمن عبد أبو األْحَول   س لَ  .)ع( البَْصره

ْحَمنه  َعْبد عثمان وأبً المزنً، ّللاَّ  َعبد ْبن وبكر مالن، بن أنس :عن روى  مل ْبن الرَّ

 . وؼٌرهم النهدي،

 . وؼٌرهم الحذاء، وخالد زٌد، بن وحماد ؼٌاث، ْبن حف  :عنهروى و

 حبان ابن وذكره عمار، وابن ،زرعة وأبو ،المدٌنً وابن ،والعجلً ،سعد ابن وثمه

 بسبب فكؤنه المطان إال فٌه ٌتكلم لم ثهمَة ،: التمرٌب فى حجر ابن ولال الثمات، فى

، َعباس َولَال الوالٌة، فً دخوله يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّوره ٌد ْبن ٌحٌى كان: َمعه  َسعه

ٌن، بن ٌحٌى عن أٌضا، َولَال. األحول عاصما ٌضعؾ : لال دمحم، بن حجاج عن َمعه

 ابن لال. أحفظهما ألنه ؛النهدي عثمان أبً فً لتادة من إلً أحب عاصم: شعبة

ٌْمان: ثبلثة البصرة حفاظ: سفٌان َعنْ  المبارن، ، س لَ  ً ٌْمه  ْبن وداود األحول، عاصم التَّ

ً   َولَال هند، أَبً : بعةرأ الحفاظ من أدركت: الثوري سفٌان عن مسهر، ْبن َعله

ٌد، بن وٌحٌى األحول، وعاصما   خالد، أَبً بن إسماعٌل  أَبً بن الملن وعبد َسعه

ٌْمان  المٌمونً، الحسن أَب و َولَال ثمة، شٌخ األحول، عاصم: حنبل ْبن أَْحَمد ولال. س لَ

 بكر أبو َولَال ثمة، للحدٌث، الحفاظ من األحول، عاصم: حنبل بن أحمد عن

ٌن بن ٌحٌى إن: للت ثمة،: فمال األحول، عاصم عن هللا َعبد أبا سؤلت: المروذي  َمعه

 .      ومابة أربعٌن سنة بعد مات. ثمة: َولَال فعجب فٌه، تكلم

 .                                                         األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

 العجلً وثمات، 3053/ رلم6/435والتارٌخ الكبٌر  ،7/256 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 حبان ابن وثمات، 1900/ رلم6/343والجرح والتعدٌل  ،737/ رلم1/241

/ 1/335 والتمرٌب ،73/ رلم5/43 التهذٌب وتهذٌب ،4654/ رلم5/237

 .3060رلم

ْحَمن َعْبدهو  :ُعثَْمانَ  وأَب -6  عدي ْبن َعْمرو ْبن - مثلثة والمٌم ثمٌلة ببلم - مل بن الرَّ

 الهاء وسكون النون بفتح - النهدي عثمان أَب و جذٌمة، بن سعد بن ربٌعة بن وهب ْبنا

 .)ع( الكوفً

 ، وجرٌر، وؼٌرهم.زٌد ْبن وأسامة كعب، ْبن أَبًه :عن وىر

 ، وؼٌرهم.األحول وعاصم، البنانً وثابت السختٌانً، أٌوب روى عنه:

ًُّ  أدرن ولد مسعود، وابن ع َمر لمً ثمة، جاهلٌا كان: المدٌنً بن علًلال  صلى  النَّبه

 عثمان أَب و كان: جده َعنْ  أبٌه، َعن السري، ْبن الماهر عبد َولَال .هللا علٌه وسلم

 لتل فلما الكوفة، ساكنً من وكان ٌره، ولم ملسو هيلع هللا ىلص النبً وأدرن لضاعة، من النهدي

ه  َرس ول بنت ابن فٌه لتل بلدا أسكن ال: َولَال البصرة، إلى تحول الحسٌن صلى هللا  ّللاَّ

 وما سنة، ومبة ثبلثون علً أتت: َوَلال وع َمرة، حجة بٌن ما سنٌن وحج ،علٌه وسلم
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ووثمه ابن سعد، والعجلً،  .هو كما أجده فإنً أملً خبل أنكرته ولد إال شًء منً

 والنسابً، وأبو زرعة ، وأبو حاتم، وابن حجر، وذكره ابن حبان فً الثمات.

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

/ 1/505، والثمات للعجلً 316/ رلم9/33، والتارٌخ الكبٌر 7/97ٌنظر: الطبمات 

/ 5/75، والثمات البن حبان 1350/ رلم5/233، والجرح والتعدٌل 1999رلم

 .4017/ رلم1/351، والتمرٌب 549/ رلم6/277وتهذٌب التهذٌب ، 3927رلم

ً  ا عوؾ بن جشم بن ثعلبة بن نضر بن مالن بن جابر بن ّللاَّ  عبد بن َجِرٌر -7  لبجل

  .)ع( ّللاَّ  عبد أبا ٌكن ى ولٌل عمرو، أبا ٌكن ى الشهٌر، الص حابً

ٌث مابَة لَه   ٌثالبخاري  َواْنفََردَ  ثََمانهٌَة على اتفمَا َحده تَّة مسلم و بهَحده  .بهسه

ٌم اْبنه :عنهُ روى  ً   وهب بن َوزٌد َوأنس إهْبَراهه  .َوَطابهفَة َوالشْعبه

ْنذ   النَّبًه حجبنً َما :لَالَ  َراعا نعلة َوَكانَت ،تَبَسم إهالَّ  َرآنًه َوالَ  أسلمت م   فتح َوشهد ،ذه

ٌَّة ٌَْوم النَّاس مٌمنة على َوَكانَ  ،اْلَمَدابهن سه ه بهٌ وس ؾ وٌلمب ،اْلمَاده  :َخلٌفَة لَالَ  .اأْلمة َهذه

 .َوخمسٌن أَربع أَو إهْحَدى سنة َماتَ 

/ 1/531، واإلصابة 322/ رلم1/236واالستٌعاب ، 6/22ٌنظر: الطبمات 

 .1/61، والخبلصة 1139رلم

 الحكم على اإلسناد:

 ؛ فٌه عمار بن سٌؾ الضبً، وهو ضعٌؾ الحدٌث.منكر

ٌثٌ  َوَهَذا: 6/137لال ابن عدي فً الكامل  ْنَكرٌ  َحده اره  َعنْ  إالَّ  ٌ ْرَوى ال م   سٌؾ ْبنه  َعمَّ

 .هذا

 :وعلً رضً هللا عنهماللت: وفً الباب عن أنس، 

 حدٌث أنس بن مالن رضً هللا عنه:

 حدثنالال:  914/ رلم5/102فً الكامل: ترجمة "صالح بن بٌان"  أخرجه ابن عدي

، بٌََان   ْبن   َصالهح   ًُّ ٌَْرافه ٌث   َعنْ  الثَّْوري   س ْفٌَانَ  َسؤلت  : لالَ  السَّ ث نَ  لَْست   فَمَالَ  َحده  أ َحد ه

جَ  أَنْ  لهً تَْضَمنَ  َحتَّى نْ  تَْخر  ْنت   بَْؽَدادَ  مه َدثَنهً، لَه   فََضمه َدةَ، أَبهً َعن فَحَّ ٌْ  أَنَس َعن ع بَ

ًَ  ودجٌل دجلة بٌن مدٌنة تبنى" :ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول لَال  ِمنَ  األَْرِض  فًِ َذَهاب ا أَْسَرعُ  لَِه

 "الرخوة األَْرِض  فًِ اْلَجِدٌدِ  اْلَوتَدِ 

من طرٌك  10/421 "بٌان بن صالح"فً تارٌخ بؽداد: ترجمة  وأخرجه الخطٌب

  صالح بن بٌان به بلفظه.

 .مترون بٌان بن صالح: الدارلطنً بخط رأٌت: لال البرلانً، أَْخبََرنَاولال: 

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه: صالح بن بٌان:

 دمحم حدثنا شٌبة، أبً بن دمحم بن أحمد أخبرنا: عدي ابن ولال .مترون: الدارلطنً لال

 سؤلت: لال صالحا   شٌخا   وكان، بسٌراؾ بٌان بن صالح حدثنا المصٌصى، مطهر بنا

 بؽداد، من تخرج أن لً تضمن حتى أحدثن لست: فمال حدٌث، عن الثوري سفٌان
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 ،دجلة بٌن مدٌنة تبنى: لال مرفوعا ، - أنس عن عبٌدة، أبً عن فحدثنً  له، فضمنت

 .الرخوة األر  فً الحدٌد الوتد من األر  فً ذهابا أسرع لهى ودجٌل

 .الٌسٌر الشًء إال له أعرؾ ال بٌان بن وصالح ولال:

 وحكم على هذا الحدٌث بالنكارة.

/ 2/290والمٌزان ، 10/421، وتارٌخ بؽداد 914/ رلم5/102الكامل ٌنظر: 

 .3775رلم

 حدٌث علً رضً هللا عنه:

 وله عنه طرٌمان:

 الطرٌك األول:

 جرٌر َعنْ  عثمان أَبهً لحدٌث التابعة األحادٌث بمٌةفً تارٌخ بؽداد:  الخطٌبأخرجه 

، أَبًه ْبن   اْلَحَسن   أَْخبََرنَالال:  1/333 معناه فً لكونها  ْبن   ش َجاع   أَْخبََرنَا لَالَ  َبْكر 

، َجْعفَر   يُّ د   َحدَّثَنَا: لَالَ  األَْنَصاره َحمَّ ٌَّا ْبن   م  ، َزَكره ًُّ د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلؽَبلبه َحمَّ  َعْبده  ْبن   م 

ْحَمنه  مه  ْبنه  الرَّ ، اْلمَاسه ًُّ ٌْمه ه  َعْبده  ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  أَبهً، َحدَّثَنَا: لَالَ  التَّ ، ْبنه  ّللاَّ هه  َعنْ  َحَسن   أَبٌه

، ْبنه  َحَسنه  َعنْ  ده  َعنْ  َحَسن  َحمَّ ، ْبنه  م  ْمَرانَ  ْبن   ع ثَْمان   َوَحدَّثَنهً: لَالَ  اْلَحنَفهٌَّةه ، عه ًُّ ٌْفه  اْلع َج

ٌح ، ْبنه  نَاٌهله  َعنْ  و َعنْ  َنجه ، ْبنه  َعْمره ه، ألَْسَوده ا أَبًه ْبنه  َحْربه  أَبهً َعنْ  َشْمر   ً  َعنْ  الدَُّإله

، هه ًُّ  لَالَ : لَاال أَبٌه ْعت   َطالهب ، أَبًه ْبن   َعله د ا َحبهٌبهً َسمه َحمَّ  ِلبَنًِ َسٌَُكونُ ": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص م 

ً ٌْنَ  اْلَمْشِرِق، لِبَلِ  ِمنْ  َمِدٌَنة   َعّمِ ٌْل   ِدْجلَةَ  بَ  فٌَِها ٌَُشٌَدُ  َوالَصَراِة، َولُْطُربُّلَ  َوُدَج

 إِنَ  أََما أَُمتًِ، َوَجبَابَِرةُ  ّللَاِ، َخْلكِ  ِشَرارُ  ٌَْسُكنَُها َوالذََهِب، َواْلَجّصِ  َواآلُجرِّ  بِاْلَخَشبِ 

ِ  ٌَدِ  َعلَى َهبلَكَها ًّ  " ُعُروِشَها َعلَى َخاِوٌَة   َصاَرتْ  لَدْ  َوّللَاِ  بَِها َكأَنًِّ السُّْفٌَانِ

من طرٌك  2/61 والمثالب الفضابل كتابفً الموضوعات:  وأخرجه ابن الجوزي

 الخطٌب به.

 :وضاع وهذا إسناد ؛  فٌه

 كتاب فً حبان ابن ذكره ولد ضعٌؾ، وهولال الذهبً:   :دمحم بن زكرٌا الؽبلبً -

 ولال .فٌه تكلم: همند ابن ولال .ثمة عن روى إذا بحدٌثه ٌعتبر: ولال الثمات

 .الحدٌث ٌضع: الدارلطنً

 .3712/ رلم351، ودٌوان الضعفاء صـ7537/ رلم3/550ٌنظر: المٌزان 

 ابن ولال. كذاب زابػ: الجوزجانً ولال. بشا لٌس: ٌحٌى لال  عمرو بن شمر: -

: البخاري ولال. الثمات عن الموضوعات وٌروي الصحابة، ٌشتم رافضً: حبان

: حاتم أبو ولال. الحدٌث مترون: وؼٌرهما والدارلطنً النسابً ولال. الحدٌث منكر

 ضعٌؾ: زرعة أبو ولال. تركوه به ٌشتؽل ال الحدٌث ضعٌؾ جدا الحدٌث منكر

ة  : عدي ابن ولال. الحدٌث ٌهه  َما َوَعامَّ ٌْر   ٌَْروه  .َمْحف وظ   َؼ

 ،623رلم/ 2/75 والمجروحٌن ،1324رلم/ 6/239 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

 .6334رلم/ 3/263 والمٌزان ،1292رلم/ 6/230 والكامل
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 الطرٌك الثانً:

 جرٌر َعنْ  عثمان أَبهً لحدٌث التابعة األحادٌث بمٌة: بؽداد تارٌخ فً الخطٌب أخرجه

مه  أَب و أَْخبََرنَالال:  1/339 معناه فً لكونها ، اْلمَاسه يُّ  ْبن   أَْحَمد   أَْخَبَرنَا: لَالَ  األَْزَهره

ده  َحمَّ وَسى، ْبنه  م  ً    ْبن   اْلَحَسن   َوأَْخبََرنَا م  ، َعله يُّ د   أَْخبََرنَا: لَالَ  اْلَجْوَهره َحمَّ  اْلعَبَّاسه  ْبن   م 

، ْبنه ا ٌْهه ي، ْبنه  َجْعفَره  ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرَنا: لَالَ  َحٌَُّو نَاده رَ : لَالَ  اْلم  ٌده  إهْسنَاد   فًه ذ كه  َشده

ه، س ْفٌَانَ  َعنْ  الضَّْعؾه  ي  ه، إهْسَحاقَ  أَبهً َعنْ  الثَّْوره  ً ٌْبَانه ، أَبهً َعنْ  الشَّ ٌْس  ه  َعنْ  لَ  ً  ْبنه  َعله

ْعت  : لَالَ  أَنَّه   َطالهب ، أَبًه ًَّ  َسمه ٌْنَ  َمِدٌنَة   تَُكونُ ": ٌمول ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  ٌَُكونُ  َوِدْجلَةَ  اْلفَُراتِ  بَ

ًَ  اْلعَبَاِس، بَنًِ ُمْلنُ  فٌَِها عَة   َحْرب   فٌَِها ٌَُكونُ  الَزْوَراُء، َوِه  النَِّساءُ  فٌَِها ٌُْسبَى ُممَّطِ

َجالُ  فٌَِها َوٌُْذبَحُ   "اْلؽَنَمِ  تُْذبَحُ  َكَما الّرِ

ٌْس   أَب و لَالَ  ً    فَمهٌلَ : لَ ٌرَ  ٌَا: لهعَله نَ  أَمه نٌه ْإمه اَها لهمَ  اْلم  ه  َرس ول   َسمَّ ْوَراَء؟ ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ألَنَّ : لَالَ  الزَّ

 .تَْطبهَمَها َحتَّى َجَوانهبهَها فًه تَد ور   اْلَحْربَ 

من طرٌك  2/61فً الموضوعات: كتاب الفضابل والمثالب  وأخرجه ابن الجوزي

 الخطٌب به.

 َوال ضعفه بهشدَّة المنادى اْبن صرحوهذا إسناد ضعٌؾ؛ : 2/69لال ابن الجوزي 

ٌْهه  ٌعول  .َعَل

 :وشواهده الحكم على الحدٌث بمجموع طرله

 موضوع

 .كذب لَالَ  أَو َمْوض وع َهَذالال:  ٌحٌى بن معٌن:لال 

 .2645رلم/ 2/370 هللا عبد ابنه رواٌة ألحمد الرجال ومعرفة العلل: ٌنظر

ٌث َهَذالال:  أحمد:ولال  ٌْسَ  َحده ٌح لَ  .كذب لَالَ  أَو بهَصحه

 .2644/ رلم2/370ٌنظر: العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 

ٌثٌ  َوَهَذالال:  ابن عدي:ولال  ْنَكرٌ  َحده  .م 

 .6/137ٌنظر: الكامل 

ٌثٌ  َهَذالال:  ابن الجوزي:ولال  حُّ  الَ  َحده  .لَه   أصل َوال ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ول َعنْ  ٌَصه

 .2/63ضوعات وٌنظر: الم
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  "بابها وعلً العلم مدٌنة أنا" حدٌث  

 سعٌد بن مجالد بن إسماعٌل بن مرعلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 عن مجاهد عن األعم  عن معاوٌة أبً حدٌث :زرعة أبو لال) ":الكوفً

 ثم ،فٌه افتضحوا لد خلك من كم "بابها وعلً العلم مدٌنة أنا ": عباس بنا

 مجالد بن إسماعٌل بن عمر :له ٌمال ببؽداد شٌخا أتٌنا :زرعة أبو لً لال

 فكنا ،والٌاس وبٌان مجالد عن جٌاد أحادٌث فٌها ألبٌه كراسة إلٌنا فؤخرج

 عن معاوٌة أبو حدثنا :لال نموم أن أردنا فلما علٌنا فٌمرأ العصر إلى نكتب

 بن ٌحٌى فؤتٌت :لال .نمره هذا كل وال :له فملت .الحدٌث بهذا األعم 

 أبً عن هذا أنت كتبت متى هللا عدو ٌا له لل :فمال ذلن فذكرت معٌن

 هذا معاوٌة أبو حدث ومتى ببؽداد معاوٌة أبً عن كتبت إنما معاوٌة

 ٌحٌى سمعت أحمد بن هللا عبد إلً كتب :حاتم أبً بنا ولال ؟ببؽداد الحدٌث

 خبٌث كذاب بشًء لٌس مجالد بن إسماعٌل بن عمر رأٌت :ٌمول معٌن بنا

 له لٌس حدٌث وهو :ولال، الحدٌث فذكر معاوٌة أبً عن حدث سوء رجل

 ولال .صدق الإ أراه ال :فمال ؟ عنه أبً وسؤلت :هللا عبد لال .أصل

 عن كتبت :ٌمول معٌن بن ٌحٌى سمعت أحمد بن هللا عبد حدثنا :العمٌلً

 شوٌطر عمر هذا ابنه أن أرى وكنت بؤس به ولٌس ،مجالد بن إسماعٌل

 أصل له لٌس بحدٌث معاوٌة أبً عن حدث سوء رجل كذاب بشًء لٌس

 معاوٌة أبً بحدٌث أٌضا ٌحدث كذاب معٌن بنا عن الجنٌد بنا ولال .فذكره

 سؤلت :زٌاد بن أحمد بن ٌحٌى ولال .أصل له لٌس كذاب وهو :لال .فذكره

(فأنكره الحدٌث هذا عن معٌن بنا
(1)
.  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 (15سبك تخرٌجه مفصبل برلم ) 

                                                           

 .697/ رلم423-7/427تهذٌب التهذٌب  (1)
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 "ثبلثَةَ َموارٌثَ المرأة ُز وحُ تَ "  حدٌث -ٕٗ

 ": الحمصً التؽلبً روبة بن عمرلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 أنكروا وإنما بالكثٌر ولٌس ذكرت ما ؼٌر بةور بن ولعمر :عدي بنا ولال)

صرينال الواحد عبد عن أحادٌثه
(1)
 عن واحدا حدٌثا األربعة له روى .

موارٌث ثبلثة المرأة تحوز حدٌث واثلة عن صرينال
(2)
) 

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 عمر بن روبه، واختلؾ عنه من وجهٌن:هذا الحدٌث مداره على 

ْوبهَ  بن ع مر الوجه األول: ، ر  ًُّ ه  هللا عبد بن الواحد عبده  عن التَّْؽلهب  واثلةَ  عن النَّصري 

 مرفوعا. األْسمَع، بنا

ْوبهَ  بن ع مر الوجه الثانً: ، ر  ًُّ ه  هللا عبد بن الواحد عبده  عن التَّْؽلهب  واثلةَ  عن النَّصري 

   مولوفا. األْسمَع، بنا

 المرفوع: األول تخرٌج الوجه

/ 3/125 المبلَعنَةه  ابن مٌراث، باب اْلفََرابه ه فً سننه: كتاب  أخرجه أبو داود

، موسى بن إبراهٌم   حدَّثنالال:  2906رلم  ع مر حدَّثنً َحْرب ، بن محمد   حدَّثنا الرازيُّ

ْوبهَ  بنا ، ر  ًُّ ه  هللا عبد بن الواحد عبده  عن التَّْؽلهب  عن األْسمَع، بن واثلةَ  عن النَّصري 

 ًَّ  العنت الذي وولَدها ولمٌَطها، عتٌمَها،: َموارٌثَ  ثبلثَةَ  تُحِرزُ  المرأة" :لال -ملسو هيلع هللا ىلص- النب

 "عنه

ث   َما َجاءَ  َماباب ، أبواب الفراب  فً سننه: كتاب الترمذيأخرجه و نَ  الن هَساء   ٌَره  مه

ٌثٌ  َذابلفظ "تحوز ثبلثة ..." ولال: ه 2115رلم /4/429 الَواَلءه  ٌبٌ  َحَسنٌ  َحده  الَ  َؼره

ف ه   نْ  إهالَّ  نَْعره ٌثه  مه ده  َحده َحمَّ  .اْلَوْجهه  َهَذا َعلَى َحْرب   ْبنه  م 

ز   بَاب  ، الفراب  فً ستته: كتاب ماجه ابنو ٌثَ  ثبََلثَ  اْلَمْرأَة   تَْحره  /2/916 َمَواره

 بلفظه. 2742رلم

ٌَراث  باب  ،الفراب  : كتاب"الكبرى"السنن  فً والنسابى بَلَعنَةه  َولَده  مه  /6/113 اْلم 

  بنحوه. 6327رلم

 16931/ رلم23/113، وفً 16004/ رلم25/335واثلة  مسنده: مسندفً  أحمدو

 بنحوه.

 بنحوه. 131/ رلم22/73فً "المعجم الكبٌر": والطبرانً 
                                                           

 كما جاء فً التخرٌج "النصري"فً المطبوع "البصري" ، والصواب  (1)
 .737/ رلم7/477تهذٌب التهذٌب  ((2
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 .بلفظه 1335/ مسؤلة رلم7/134": المحلى" فً حزم وابن

 بنحوه. 4123/ رلم5/157  فً السنن: كتاب الفراب والدارلطنً

 به. ُرؤبة بن عمركلهم من طرٌك دمحم بن حرب عن 

وَسى َحدَّثَنَالال:  132رلم /22/73": )الكبٌر المعجم" فً الطبرانًوأخرجه   ْبن   م 

وَن، ، ْبن   إهْسَحاق   ثنا َهار  ٌْهه ًُّ  َسلََمةَ  أَب و َحدَّثَنهً بَمهٌَّة ، ثنا َراَهَو ْمصه ٌَْمان   اْلحه ، ْبن   س لَ ٌْم   س لَ

وبَةَ، ْبنه  ع َمرَ  َعنْ   .بنحوه به ر 

من طرٌك أبً سلمة عن  7936/ رلم4/373ستدرن: كتاب الفراب  فً الم الحاكمو

وبَةَ، ْبنه  ع َمرَ   .بنحوه ر 

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ٌح   َحده ْسنَاده  َصحه َجاه   َولَمْ  اإْله  ."ٌ ْخره

 المولوؾ:الثانً تخرٌج الوجه 

َكاتَبه  فًه بَابٌ كتاب الوصاٌا،  :"سننه" فً منصور بن سعٌد أخرجه وت   اْلم  ن   ٌَم   َوٌَتْر 

ٌْهه  َوَرثَة   نْ  بَمهٌَّةٌ  َوَعلَ َكاتََبتههه  مه ٌل   نا: لَالَ  479رلم /1/160 م  ، ْبن   إهْسَماعه : لَالَ  َعٌَّا  

ْإبَةَ  ْبن   ع َمر   َحدَّثَنًه ، ر  ًُّ به ده  َعْبده  َعنْ  التَّْؽله ه  َعْبده  ْبنه  اْلَواحه ه، ّللاَّ ي   ْبنه  َواثهلَةَ  َعنْ  النَّْصره

ه، اأْلَْسمَعه   ً ٌْثه  َولَِمٌِطَها، َعتٌِِمَها َمَواِرثَ : َمَواِرٌثَ  ثبََلثَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُْحِرزُ ": لَالَ  اللَّ

  "اْبنََها َواْلُمبَلَعنَةُ 

ٌَراثه  فًهفً مصنفه: كتاب الفراب ، باب  شٌبة أبً ابنُ أخرجه و  ه َو؟ لهَمنْ  اللَّمهٌطه  مه

 لَِمٌَطَها،: ثبََلثَة   اْلَمْرأَةُ  تَِرثُ "بلفظ  به عٌا  بن إسماعٌل عن 31575/ رلم6/295

 "اْبَنَها َواْلُمبَلِعنَةُ  َوَعتٌِمََها،

 دراسة إسناد الوجه األول المرفوع عند اإلمام أبً داود:

 -التمٌمً، زاذان بن ٌزٌد بن موسى بن إبراهٌمهو  :الرازيُّ  موسى بن إبراهٌمُ  -ٔ

ثَنَّاة التَّاء بفَتْح ثَنَّاة َواْلٌَاء فَوق من اْلم  ه - المكسورتٌن المٌمٌن َبٌن تَحت من اْلم   َهذه

ٌم إهلَى الن هْسبَة اء بهفَتْح- الرازي إسحاق أبو تَمه ه - َزاي آخرَها َوفهً األلؾ َوس ك ون الرَّ  َهذه

ي   إهلَى الن هْسبَة ٌنَة َوههً الر   . )ع( الفراء الدٌلم بهبَلد من َمْشه وَرة َكبهٌَرة َمده

 ودمحم بن حرب، سلٌم، ابن سبلم األحو  وأبً إسماعٌل، بن حاتم :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ،داوود وأبو ومسلم، البخاري، :عنهروى و

ْرَعة أبو لال ٌْبَة، أَبً ْبنا بكر أبً من أتمن هو: ز   إال ٌحدث ال منه، حدٌثا وأصح َش

 صفوان من وأحفظ أتمن وهو حفظه، من حدٌثا خمسٌن كتبت أنً أعلم ال كتابه، من

د ٌعنً الجمال، جعفر أبً من أتمن وهو الثمات من: حاتم أبو َولَال صالح، ْبنا َحمَّ  م 

 الكبار الحفاظ الجهابذة ومن: الخلٌلً َولَال ثمة،: النََّسابً َولَال. الرازي مهران ْبنا

 عند كان: داود أبو لالو .وألرانهما وٌحٌى بؤحمد وٌمرنون بالري كانوا الذٌن العلماء

 ٌدل وهذا: حجر ابن لال. فتركه علٌه فؤنكروه به فحدث إدرٌس بخط حدٌث إبراهٌم

 بن هللا عبد أبا أن خلفون ابن وذكر الثمات، فً حبان ابن وذكره تولٌه، شدة على
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 العشرٌن بعد مات.  حافظ ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال مؤمون، ثمة هو: لال البٌع

 .ومابتٌن

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 12294/ رلم3/70 حبان البن والثمات ،436/ رلم2/137 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

 ،1/222 واللباب ،1/350 الصحٌح فً البخاري له خرج لمن والتجرٌح والتعدٌل

 ،303/ رلم1/171 التهذٌب تهذٌبو ،301/ رلم1/299 الكمال تهذٌب وإكمال

 .259/ رلم1/94 والتمرٌب

دهو : َحْرب   بن محمدُ  -ٕ َحمَّ  المعروؾ الحمصً هللا َعبد أبو الخوالنً، حرب بن م 

  .)ع( الزبٌدي كاتب باألبر ،

ٌْمان سلمة أبً روى عن: ً   َعْمرو بن الرحمن وعبد الكنانً، سلٌم ْبن س َل  ، األَوزاعه

التؽلبً رإبة بن وعْمر
(1)

  ، وؼٌرهم.

وَسى ْبن إبراهٌم روى عنه:  ،الحرانً والد ْبن الَملهن َعبد ْبن وأحمد الرازي، م 

  ، وؼٌرهم.راهوٌه ْبن وإسحاق

ووثمه  .بمٌة على ولدمه بؤس، به لٌس: حنبل ْبن أحمد َعنْ  المروذي، َبْكر أَب و لَال

دٌحٌى، والعجلً،  َحمَّ :  حاتم أبو َولَال ، والنسابً، وابن حجر،الطابً عوؾ بن وم 

د َحدَّثَنَا: الصدٌك بن خشنام َولَال .الحدٌث صالح َحمَّ  من وكان الخوالنً حرب بن م 

بَّان ابن   وذكره . الناس خٌار  وتسعٌن اثنتٌن سنة مات: َولَال "الثمات" كتاب فً حه

ٌد َولَال .بةاوم  .بةاوم وتسعٌن أربع سنة مات: عثمان بن وَعْمرو ربه، عبد ْبن ٌَزه

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

والثمات للعجلً ، 161/ رلم1/69والتارٌخ الكبٌر ، 7/470طبمات ابن سعد ٌنظر: 

الجرح والتعدٌل ، و1920/ رلم1/493والكنى واألسماء لمسلم ، 1445/ رلم1/402

/ 25/44وتهذٌب الكمال ، 15126/ رلم9/50وثمات ابن حبان ، 1299/ رلم7/237

   .5305/ رلم1/473 والتمرٌب ،143/ رلم9/109، وتهذٌب التهذٌب 5133رلم

ًُّ  ُرْوبهَ  بن ُعمر -ٖ  بعدها الواو وسكون الراء بضم - روبة بن عمرهو  :التَْؽِلب

  .(4) الحمصً الشامً التؽلبً - موحدة

ده  عبد :َعن َرَوى ه  َعبد ْبن اْلَواحه   .األَْنَماري كبشة وأبً النصري، ّللاَّ

ٌْمان سلمة وأبو عٌا ، ْبن إسماعٌل :َعنه َرَوى  حرب ْبن ودمحم سلٌم، ْبن س لَ

  .الخوالنً

                                                           

ميييييرانفيييييً نسيييييخة "تهيييييذٌب الكميييييال" تحمٌيييييك/ اليييييدكتور الفاضيييييل: ٌشيييييار عيييييواد،   (1)  العيييييٌن بكسييييير) عه

 . رإبة بن( آخره فً ونون ألؾ وزٌادة المهملة

 فيييييً الحيييييافظو ،7/237 والتعيييييدٌل الجيييييرح فيييييً حييييياتم أبيييييً ابييييين ، وذكيييييرهرإبييييية بييييين ع َمييييير: وصيييييوابه

 .الصواب على ،143/ رلم9/95 التهذٌب تهذٌب
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ٌد ْبن عثمان لال  ال حم  شٌوخ من شٌخ رإبة ْبن ع َمر: دحٌم عن الدارمً، َسعه

 :فمال عنه أبً سؤلتلال ابن أبً حاتم: و .نظر فٌهلال البخاري: و .ثمة إال أعلمه

بَّان ابن  وذكره  .صالح ولكن ،ال :فمال الحجة؟ به تموم فملت ،الحدٌث صالح  فً حه

ي    ْبن   أَْحَمدَ  أَب و لَه   وروى، "الثمات" كتاب  ؼٌر رإبة بن ولع َمر: لال ثم أحادٌث، َعده

 وذكره .النصري الواحد عبد عن أحادٌثه أنكروا وإنما بالكثٌر، ولٌس ذكرت ما

هه  ً فً "المؽنً": . ولال الذهبمجهول: حزم ابن َولَال. "الضعفاء" فً العمٌلً ، لٌن فٌه

 .صدوقولال ابن حجر:  .بذان لٌس ولال فً "المٌزان": 

ضعٌؾ؛ ضعفه األكثرون، أما توثٌك دحٌم فهو معروؾ بتساهله فً  خبلصة حاله:

 توثٌك الشامٌٌن.

، 1143/ رلم3/159والضعفاء للعمٌلً ، 2003/ رلم6/155ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 9530/ رلم7/175 حبان بنال ثمات، وال570/ رلم6/103 والتعدٌل والجرح

 فً المؽنً، و4052/ رلم2/60والكاشؾ ، 1221/ رلم6/102والكامل البن عدي 

، وتهذٌب 6103/ رلم3/196، ومٌزان االعتدال 4463/ رلم2/467 الضعفاء

  .4395/ رلم1/412، والتمرٌب 737/ رلم7/447ٌب ذالته

ه  َعبد بن الواحد عبدهو  :النَصرّيِ  هللا عبد بن الواحد عبدِ  -ٗ  النصري كعب ْبن ّللاَّ

 . (4)خ  الحمصً وٌمال الدمشمً المهملة وسكون الموحدة بضم بسر أبو بالنون

 بن وواثلة المازنً، بسر بن هللا وعبد النصري، بسر بن هللا َعبد أبٌه روى عن:

  .األسمع

، َعْمرو ْبن الرحمن وعبد ،عثمان بن حرٌز :َعنه َرَوى  ً  رإٌة بن وَعْمرو األَوزاعه

 ، وؼٌرهم. التؽلبً

 َعْبد َولَالوثمه العجلً، والدارلطنً، وابن حجر، وذكره ابن حبان فً الثمات. 

 علً والٌا كان: فمال النصري، الواحد عبد عن أَبًه َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبن الرحمن

 .، ولال الذهبً فً "المٌزان": صدوقال: لال به؟ ٌحتج: للت. الحدٌث صالح المدٌنة،

 .، واحتج به البخاري فً الصحٌحثمة وثمه الجمهور حاله:خبلصة 

، 1043/ رلم3/13، والثمات للعجلً 1690/ رلم6/55ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 ذكر، و4133/ رلم5/127  حبان البن والثمات ،115/ رلم6/22 والتعدٌل والجرح

 ومسلم البخاري عند الثمات عن رواٌته صحت ممن بعدهم ومن التابعٌن أسماء

، والمٌزان 3539/ رلم13/459وتهذٌب الكمال  ،664/ رلم1/234للدارلطنً 

/ 1/367 والتمرٌب، 319/ رلم6/436 التهذٌب وتهذٌب، 5294/ رلم2/674

 .4244رلم

ْهملَة بعد بماؾ - األسمع بن واثلةهو  :األْسمَع بن واثلةَ  -٘  بن كعب بن بن - اْلم 

مَ . اللٌثً الكنانً عامر، ه  َمْخَرجه  لَْبلَ  لَده  ً فَّةَ  فََسَكنَ   بهلٌََال   تَب ون   إهلَى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  . )ع( الصُّ

ً   :عن روى  . سلمة وأم هرٌرة، وأبً مرثد، أبً وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النب
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، اْلَملهٌحه  أَب و :َعْنهُ  َرَوى ًُّ َذله ده  َوَعْبد   اْله  ، اْلَواحه يُّ وؾٌ  اْلَبْصره ، َوَمْعر  ًُّ َمْشمه  وؼٌرهم. الد ه

تَّة لَه   ٌثا َوَخْمس ونَ  سه ٌث البخاري لَه   اْنفَرد َحده ًَ مسلم بحدٌث.  و بهَحده ف ه  َخْمس   َسنَةَ  ت و 

لَ  َسنَة ، َوتهْسع ونَ  ثََمان   َولَه   ، ولٌل ثبلث وثمانٌن،َوثََمانهٌنَ  ًَ : َولٌه ف ه ابَةٌ  َولَه   ت و   َوَخْمس   مه

َن، نٌه  .الص حابة من بدمشك مات من آخر وهو سه

وأسد الؽابة  ،5/2715، ومعرفة الصحابة ألبً نعٌم 7/407ٌنظر: طبمات ابن سعد 

   .1/419، والخبلصة 9107/ رلم6/462، واإلصابة 5429/ رلم5/399

ًُّ  َسَلَمةَ  أَبُوولد تابع  ٌَْمانُ  اْلِحْمِص ٌْم   ْبنُ  ُسلَ  كما عند الطبرانً: ، دمحم بن حربُسلَ

ًّ  َسَلَمةَ  ًأَب متابعةدراسة  ٌَْمان اْلِحْمِص ٌْم   ْبن ُسلَ  عند الطبرانً: ُسلَ

 عمران أبو مروان بن هللا عبد بن هارون بن موسىهو : َهاُرونَ  ْبنُ  ُموَسى -ٔ

 . بالحمال والده المعروؾ البزاز

 وؼٌرهم.  راهوٌه، بن وإسحاق حنبل، بن وأحمد ،أبٌه عن:روى 

 والطبرانً، وؼٌرهم.  السمسار، هارون بن وعلً أحمد، بن دعلج روى عنه:

ًُّ  لَالَ  ْبؽه ٌْنَا َما: الص ه فَّاظه  فًه َرأَ ٌْثه  ح  نْ  أَْوَرعَ  َوالَ  أَْهٌَبَ  الَحده ْوَسى مه ْونَ  بنه  م   . َهار 

ه  َعْبد   الَحافهظ   َولَالَ   ً ٌْد   بن   الؽَنه ٌْثه  َعلَى َكبلَما   النَّاسه  أَحَسن  : َسعه  - ملسو هيلع هللا ىلص - هللاه  َرس ْوله  َحده

 ًُّ ه  بن   َعله  ً نه ٌْ ، فهً الَمده ْوَسى َزَمانههه ْونَ  بن   َوم  ، فهً َهار  ًُّ  َوْلتههه ولال  .َوْلتههه  فهً َوالدَّاَرل ْطنه

 إسحاق بن إلسماعٌل خرج الذي هو إنه: وٌمال حافظا، عالما ثمة كانالخطٌب: 

َمام ،ولال الذهبً:  .مسنده الماضً ، الَحافهظ   اإله ٌْر  ة ، الَكبه ج  ث   النَّالهد ، الح  َحد ه َراقه  م   .العه

ٌْنَ  أَْربَع   َسنَةَ  َشْعبَاَن، َشْهره  فًه: َماتَ  ، َوتهْسعه ٌْنه  .َعاما   ثََمان ْونَ  َولَه   َومابَتَ

 .ثمة خبلصة حاله:

 .39/ رلم12/116 للذهبً ، والسٌر6971/ رلم15/43ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٌْهِ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  -ٕ  راهوٌه بن إبراهٌم بن مخلد بن إبراهٌم بن إسحاقهو : َراَهَو

 مناة زٌد بن مالن بن حنظلة إلى نسبة الحنظلً ٌعموب أبو نٌسابور نزٌل المرزوي

 . (4)خ  تٌم بنا

 . وؼٌرهم وبمٌة بن الولٌد، المبارن، وابن عٌٌنة، ابن :عن روى

  وؼٌرهم. ماجة، ابن سوى الجماعة :عنهروى و

 األبمة، أحد إسحاق: النسابً ولال المسلمٌن، أبمة من إمام عندنا إسحاق: أحمد لال

 أبى ابن ولال إسحاق، من أحفظ رإي ما: زرعة أبو ولال مؤمون، ثمة: أٌضا ولال

: خزٌمة ابن ولال المسلمٌن، أبمة من إمام راهوٌه بن إسحاق: ٌمول أبً سمعت: حاتم

 َوَكانَ : حبان ابن ولال وفمهه، وعلمه بحفظه له أللروا التابعٌن فً كان لو وهللا

ن ونظرا وحفظا وعلما فمها َزَمانه َساَدات من إسحاق مَّ  الس نَن َوفرع اْلكتب صنؾ مه

 فً ٌتكلم الخراسانً رأٌت إذا: حماد بن نعٌم ولال خالفها، من ولمع َعْنَها وذب

 منه وسمعت أشهر بخمسة ٌموت أن لبل تؽٌر: داود أبو ولال دٌنه، فً فاتهمه إسحاق

 المختلطٌن، مراتب من األولى المرتبة فً العبلبى وذكره به، فرمٌت األٌام إحدى فً
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ا المسلمٌن، أبمة أحد كان: البؽدادى الخطٌب ولال  له اجتمع الدٌن، أعبلم من وَعلم 

. حجة ثمة: المٌزان فً الذهبً ولال والزهد، والورع والصدق والحفظ والفمه الحدٌث

 وثبلثٌن سبع سنة توفى. ثبت وثمة المسلمٌن أبمة من إمام هو: حجر ابن ولال

 .                       ومابتٌن وثبلثٌن ثمان سنة ولٌل ومابتٌن،

 . باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 حاتم أبى البن والتعدٌل والجرح ،1209/ رلم1/379 للبخاري الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

 بؽداد وتارٌخ ،12501/ رلم3/116 حبان البن والثمات ،714/ رلم2/209

 ،1/3 للعبلبً والمختلطٌن ،733/ رلم1/32 والمٌزان ،3331/ رلم7/362-374

   .332/ رلم1/54 والتمرٌب ،403/ رلم219-1/216 والتهذٌب

 ٌحمد أَب و المٌتمً، الحمٌري الكبلعً كعب بن صابد بن الولٌد بن بمٌةهو  :بَِمٌَةُ  -ٖ

  .(4)خت م  الحمصً المٌم وكسر المهملة وسكون التحتانٌة بضم

ٌْمان روى عن: ، وؼٌرهم. حمزة أَبً ْبن وشعٌب الحجاج، ْبن وشعبة، سلٌم ْبن س لَ

وَسى، ْبن وأسد راهوٌه، ْبن إسحاق روى عنه:  إبراهٌم بن إسماعٌل إبراهٌم وأَب و م 

 وؼٌرهم.  الترجمانً،

 ثواب فً كان ما منه وأسمعوا سنة فً كان ما بمٌة من تسمعوا ال :نةٌٌع ابن لال

 :لال خالد بن رباح سمعت :ٌمول موسى بن إبراهٌم سمعت:  زرعة وأب ولال .وؼٌره

 أحب فبمٌة الحدٌث فً وبمٌة عٌا  بن إسماعٌل اجتمع إذا :ٌمول المبارن ابن سمعت

 عن حدث فإذا إلى أحب بمٌة: فمال ؟عٌا  بن وإسماعٌل بمٌة عنأحمد  سبلو .إلً

 الولٌد بن بمٌة عن معٌن بن ٌحٌى لالو .تمبلوه ال ٌعنً - فبل بمعروفٌن لٌسوا لوم

 أولبن عن حدث إذا ماؤف وؼٌره عمرو بن صفوان مثل الثمات عن حدث إذا: لال

 أٌما لٌحٌى لٌلو .شٌبا ٌساوي فلٌس الرجل اسم ٌسم ولم كنى وإذا فبل، المجهولٌن

 كان :معٌن بن ٌحٌى لالو .صالحان كبلهما: لال عٌا ؟ بن إسماعٌل أو بمٌة أثبت

 منها فكن نمٌة لٌست حادٌثهأ بمٌة: مسهر أبو لالو .بؽداد لدم حٌث لبمٌة مبجبل شعبة

ثمة ما روى عن  ولال العجلً: .ثمة فهو وأنا، ثنا، لال إذا: النسابً لالو .تمٌة على

ي ابن   لَالَ و المعروفٌن، وما روى عن المجهولٌن فلٌس بشًء.  حدٌث ولبمٌة :َعده

 الشام أهل َعن روى َوإذا الثمات، ٌخالؾ رواٌاته بع  ففً ذكرناه ما ؼٌر َصالهح

 فهو الشامٌن عن روى إذا عٌا  ْبن كإسماعٌل خلط ؼٌرهم َعن روى َوإذا ثبت، فهو

لال و .عنهم رواٌته فًه الثمات خالؾ والعراق الحجاز أهل َعن روى َوإذا ثبت،

 فً مختلؾ العلم، أوعٌة من": الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منالذهبً فً "

 وثمهولال فً "الكاشؾ":  الثمات، عن مناكٌره كثرة على َلبهله وبعضهم. به االحتجاج

 صدوق كثٌر التدلٌس عن الضعفاء لال ابن حجر:و .الثمات من سمعه فٌما الجمهور

 ومابة. مات سنة سبع وتسعٌن وذكره فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن.
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: ثمة وثمه الجمهور، وهو ثبت إذا روى عن الشامٌٌن، وهو مدلس من خبلصة حاله

 الرابعة.

ٌَْمان  وهنا ٌروي عن  للت: ٌْم   ْبن   س لَ  . ، ولد صرح بالتحدٌثوهو شامً ،س لَ

الجرح والتعدٌل ، و1/162، والضعفاء الكبٌر 160رلم/ 1/33الثمات للعجلً ٌنظر: 

، 302/ رلم2/274، والكامل البن عدي 1/200، والمجروحٌن 1723/ رلم2/436

والكاشؾ ، 54/ رلم113للذهبً صـ الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو

/ 1/126، والتمرٌب 373/ رلم1/473، وتهذٌب التهذٌب 619/ رلم1/273

 .117/ رلم49المدلسٌن صـ، وطبمات 734رلم

ًُّ  َسلََمةَ  أَبُو -ٗ ٌَْمانُ  اْلِحْمِص ٌْم   ْبنُ  ُسلَ ٌْمان هو: ُسلَ  موالهم الكلبً، الكنانً سلٌم بن س لَ

ً الشامً َسلََمة أَب و  . (4) الحمصً اْلمَاضه

، شعٌب ْبن وَعْمرو التؽلبً، رإبة ْبن وع َمر األسدي، عاصم ْبن ع ثَْمان روى عن:

 وؼٌرهم. 

 الحمصً، سالم ْبن هللا وعبد اْلَولهٌد، ْبن وبمٌة عٌا ، ْبن إسماعٌل روى عنه:

 وؼٌرهم. 

د ْبن وٌحٌى حاتم، أَب و، وٌحٌى، ووثمه أحمد َحمَّ ، صاعد، ْبن م   ً  وٌعموب والدَّاَرل طنه

ي   ع بٌَد أَب و َولَال .الحدٌث حسن: وزاد س ْفٌَان، ْبنا ر ه  أبً َعن داود أبا سؤلت: اآلج 

ٌْمان هو ثمة،: فمَالَ  الحمصً، َسلََمة  أَب و: لَه   ٌمَالَ  آخر ولهم. حم  لاضً سلٌم ْبن س لَ

ي   عن روى َسلََمة، ْهره  وذكره .بؤس بههه  لٌس حمصً: النََّسابً َولَال .بشًء   لٌس الزُّ

بَّان ابن    فمهاء وأعبلم األمصار علماء مشاهٌروذكره فً " ".الثمات" كتاب فًه حه

ه  َعبد َولَال". ٌؽرب كان ومتمنٌهم الشام أهل خٌار منولال: " "األلطار  سالم ْبن ّللاَّ

ولال الذهبً فً "الكاشؾ": وثموه.  .منه عبدأ المدٌنة هذه فًه كان ما: الحمصً

 ومابة. وأربعٌن سبع سنة ماتووثمه ابن حجر. 

 وثمه الجمهورمة، ث خبلصة حاله:

 البن والتعدٌل الجرح، و5036/ رلم4/422تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ٌنظر: 

 مشاهٌرو ،3213/ رلم6/335 حبان البن والثمات ،523/ رلم4/121 حاتم أبى

/ 1/459، والكاشؾ 1439/ رلم233صـ األلطار فمهاء وأعبلم األمصار علماء

  .2566/ رلم1/251 والتمرٌب ،332/ رلم1/195 التهذٌب تهذٌبو ،2097رلم

  دراسة إسناد الوجه الثانً المولوؾ عند سعٌد بن منصور: 

 َوس ك ون اْلعٌن بهفَتْح -العنسً  سلٌم بن عٌا  بن إسماعٌل :َعٌَاش   ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  -ٔ

ْهملَة سٌن آخرَها َوفًه النُّون ه م  ً   َوه وَ  أدد بن َمالن بن عنس إهلَى الن هْسبَة َهذه  من َح

 . (4)ي  الحمصً عتبة أبو - مْذحج

ْحَمنه  َعْبد ْبن وأسٌد المدنً، فروة أَبً ْبن هللا َعبد ْبن إسحاق :َعن َرَوى  الخثعمً، الرَّ

 . وؼٌرهم الكبلعً، سعد ْبن وبحٌر
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 ْبن وعثمان الزبٌدي، العبلء ْبن وإبراهٌم السمرلندي، شماس ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

د َحمَّ ٌْبَة أَبً ْبن م   . وؼٌرهم َش

 ْبن إسماعٌل عند الشام علم: ٌمولون أصحابنا أسمع كنت: سفٌان ْبن ٌعموب لَال

 فهً رؼبة لهم أصحابنا َكانَ : ٌمول الٌمان أبا وسمعت: لال. مسلم ْبن والولٌد عٌا ،

 ونتعب الطلب، فًه نجهد: ٌمولون وكانوا ومكة، والمدٌنة بالشام شدٌد وطلب العلم،

 فًه لوم وتكلم: ٌعموب ولال إسماعٌل، عند كتبنا ما كل وجدنا جبنا فإذا ونؽٌب، أبداننا

 ما وأكثر دافع، ٌدفعه وال الشام، بحدٌث الناس أعلم عدل، ثمة وإسماعٌل إسماعٌل،

 ٌزٌد سمعت: خارجة ْبن الهٌثم َولَال والمكٌٌن، المدنٌٌن ثمات عن ٌؽرب: لَال وا تكلموا

 سفٌان ما أدري ما عٌا ، ْبن إسماعٌل من أحفظ رأٌت ما: ٌمول هارون اْبن

ٌْمان َولَال ، الثوري؟  رأٌت ما: ٌمول هارون ْبن ٌزٌد سمعت: الواسطً أحمد ْبن س لَ

دَ  أبو َولَال عٌا ، ْبن إسماعٌل من أحفظ عرالٌا وال شامٌا  لدم: السجستانً َداو 

 أر  مساحة فهً الكوفة عثمان ْبن وحرٌز ه وَ  لدم لدمتٌن، عٌا  ْبن إسماعٌل

 من هارون ْبن ٌزٌد وسمع البؽدادٌون، منه سمع بؽداد، إهلَى لدمها ولدمة حم ،

، َعباس َولَال. األولى المدمة فًه ببؽداد عٌا  ْبن إسماعٌل يُّ ٌَى عن الدُّوره  ْبن ٌَْح

ٌن ٌد ْبن عثمان لَالو.  ثمة عٌا  ْبن إسماعٌل: َمعه ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه : َمعه

د َولَال. بؤس به ٌكون ال أن أرجو َحمَّ  ْبن ٌحٌى سمعت: شٌٌبة أَبً ْبن عثمان ْبن م 

ٌن  أهل عن رواٌته وأما الشامٌٌن، عن روى فٌما ثمة عٌا  ْبن إسماعٌل: ٌَم ول َمعه

ه  َعبد َولَال عنهم، حفظه فًه فخلط ضاع، كتابه فإن الحجاز : المدٌنً بن علً بن ّللاَّ

ٌَى إن: للت عٌا ، ْبن إسماعٌل َعن أباه، ٌعنً وسؤلته، ٌن ْبن ٌَْح  ثمة إنه: ٌمول َمعه

 فٌما فضعفه شًء، ففٌه الشام، أهل ؼٌر عن روى ما فؤما الشام، أهل عن ٌروي فٌما

يُّ  ولَال وؼٌرهم، الشام أهل عن روى  وإذا فصحٌح، بلده أهل عن حدث إذا: الب خاره

 .                                                                            نظر ففٌه بلده، أهل ؼٌر عن حدث

ْحَمنه  َعْبد َولَال أصح، فهو الشامٌٌن عن روى ما: آخر موضع فً َولَال  أَبً ْبن الرَّ

 أحدا أعلم ال حدٌثه، ٌكتب لٌن، ه وَ : فَمَالَ  عٌا ، ْبن إسماعٌل عن أَبهً َسؤَلت  : َحاتهم

 ما ٌدري ال رجل ذان الفزاري إسحاق أبو ولال الفزاري، إسحاق أبو إال عنه كؾ

 . رأسه من ٌخرج

 َولَال. الشام أهل عالم وهو إسماعٌل مثل ًف ٌمبل ال الجرح ًف إسراؾ وهذا :للت

ٌد، ْبن لٌحٌى الحجاز أحادٌث من أحادٌث: عدي ْبن أحمد أبو  َعْمرو، ْبن ودمحم َسعه

ٌْج، وابن عروة، اْبن وهشام َر د، ْبن وع َمر ج  َحمَّ  ما وؼٌر الوصافً، ّللاَّ  وع بٌَد م 

 من ٌخلو فبل عنهم، عٌا  اْبن رواه إذا العرالٌٌن، حدٌث ومن حدٌثهم، من ذكرت

 ٌرفعه، مولوفا أو ٌوصله، مرسبل   أو برأسه، حدٌث ا ٌكون أن إما فٌه، ٌؽلط ؼلط

 عٌا  ْبن إسماعٌل الجملة وفً مستمٌم، فهو ثمة عنه روى إذا الشامٌٌن عن وحدٌثه

 ًف كما النسابً وضعفه خاصة، الشامٌٌن حدٌث فًه به وٌحتج حدٌثه ٌكتب ممن
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 أهل حدٌث فً صالح: فٌه لال النََّسابً أن: التهذٌب ًف حجر ابن ونمل الضعفاء،

 فً مخلط بلده أهل عن رواٌته فً صدوق: التهذٌب ًف حجر ابن ولال الشام،

 .سنة وسبعون بضع وله وثمانٌن اثنتٌن أو إحدى سنة مات. ؼٌرهم

 . ؼٌرهم فً به ٌ حتج وال الشامٌٌن عن ٌروٌه فٌما ثمة :حاله خبلصة

 .شامى وهو الحمصًوهنا ٌروي عن عمر بن روٌه : للت

/ 192-2/191 والتعدٌل الجرحو ،1169/ رلم1/369 الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

/ 233 -1/471 عدي البن والكامل، 43/ رلم1/124والمجروحٌن  ،650رلم

/ 1/35 الضعفاء فى والمؽنى، 2/362 واللباب ،2/45 والمعرفة ،127رلم

 ،534/ رلم326-1/321 والتهذٌب ،923/ رلم1/240 االعتدال ومٌزان ،697رلم

 .473/ رلم1/109 والتمرٌب

ًُّ  ُرْؤبَةَ  ْبنُ  ُعَمرُ  -ٕ  .األول الوجه فً ترجمته سبمتضعٌؾ،  :التَْؽِلِب

 .األول الوجه فً ترجمته سبمتثمة،  :النَْصِرّيِ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَواِحدِ  َعْبدِ  -ٖ

ِ  اأْلَْسمَعِ  ْبنِ  َواثِلَةَ  -ٗ ًّ ثِ ٌْ  صحابً جلٌل سبمت ترجمته فً الوجه األول.: اللَ

 النظر فً الخبلؾ:

ٌَْمان  و رواه )دمحم بن حرب، :الوجه األول المرفوع ٌْم   ْبن   س لَ كبلهما  ،وهما ثمتان (س لَ

ْوبهَ  بن ع مرعن  ، ر   ً ه  هللا عبد بن الواحد عبده  عن التَّْؽلهب  بن واثلةَ  عن النَّصري 

 .مرفوعا األْسمَع،

ْوبهَ  بن ع مر عنرواه إسماعٌل بن عٌا ، وهو ثمة،  والوجه الثانً: ، ر   ً  عن التَّْؽلهب

ه  هللا عبد بن الواحد عبده   ولوفا.م األْسمَع، بن واثلةَ  عن النَّصري 

  فمد رواه ثمتان. ،ٌةإذا ٌترجح الوجه األول المرفوع بمرٌنة األكثر

 من الوجه الراجح: الحكم على اإلسناد

 ضعٌؾ؛ فٌه عمر بن روبة، وهو ضعٌؾ.

 الحكم على الحدٌث:

  الحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ

 لٌس: البٌهمى لالو األربعة، السنن أصحاب أخرجه: 12/31  "الفتح" ًف الحافظ لال

 .بثابت
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  مسابل فمهٌة متعلمة بالحدٌث:

المبلعنة ابن مٌراث أوال:
(1)
 الزوج وادعى حامبل ، وكانت زوجها العنها التً وهً ،

 إلٌه؛ ٌنسب فبل منه برٌبا   الوالد وصار بٌنهما، وفرق المبلعنة، وحصلت زنا، من أنه

 ألن أمه؛ وبٌن بٌنه التوارث فٌكون أمه؛ إلى مضاؾ ولكنه باللعان، منه انتفى ألنه

 منه، لٌس أنه ٌدعً وزوجها زوجها، من أنه وتدعً أمه وهً ثابت، إلٌها نسبه

 .المبلعنة بعد الزوج ساحة منه وبربت أمه إلى فؤضٌؾ بٌنهما، فرق واللعان

 :ذلن فً العلم أهل اختلؾ ولد

 لهم الذٌن أبناءها ترث كما أمه وبٌن المبلعنة ابن بٌن التوارث إن: لال من فمنهم

 .أب

 العصوبة ألن العصبة؛ بمثابة له وتكون به، وتستمل مٌراثه تحوز إنها: لال من ومنهم

 وأمه، أبٌه بمثابة هً فصارت األب، إلى نسب له ٌثبت ولم ذهبت، األب جهة من

 .به وتستمل كامبل   المال ترث التً المعتمة مٌراث مثل منه مٌراثها فصار

 أنها: ذلن ومعنى ،(تحوز: )لال ألنه ذلن؛ على ٌدل اللفظ بهذا الحدٌث وهذاللت: 

 مٌراث تحوز المعتمة المرأة أن: خبلؾ ببل علٌه متفك وهذا عتٌمها، بمٌراث تستمل

 إال بالنفس تعصٌبا   ترث من النساء فً ولٌس علٌه، النعمة صاحبة ألنها عتٌمها؛

 من النساء من ولكن ذكور، كلهم العصبة أن مع المٌراث، جمٌع تحوز فإنها المعتمة،

 : الرحبً ٌمول ولهذا المعتمة، وهً بالتعصٌب ترث

الرلبة بعتك منت التً إال            عصبة طرا   النساء فً ولٌس
(ٕ)

 

 .المٌراث تحوز فإنها المعتمة؛ وهً

 .به وتستمل علٌه العنت الذي ابنها مٌراث تحوز أنها على ٌدل فالحدٌث

 من التمط وإنما أمه، وال أبوه ٌعرؾ وال التمط الذي هو اللمٌط ،(ولمٌطها) :لوله ثانٌا:

 المعروؾ لكن مٌراثه، فتحوز إلٌه، واإلحسان وتنشبته بتربٌته هً ولامت الطرٌك،

 إنما واإلرث والء، له ٌعرؾ وال نسب، له ٌعرؾ ال وأنه حر، اللمٌط أن: العلماء عند

 له وجد وإن للمٌطها، وارثة تكون فبل موجودٌن، ؼٌر وهذان والوالء، بالنسب ٌكون

 تعتبر ال إلٌه وأحسنت أخذته التً وتلن لهم، مٌراثه فإن زوجة أو أوالد من ٌرثه من

 .له وارثة

                                                           

، 431 -4/497)" للطحييييييياويالعلمييييييياء اخيييييييتبلؾ مختصيييييييرٌنظييييييير: تفصيييييييٌل المسيييييييؤلة فيييييييً كتييييييياب " (1)

  .2/101البن هبٌرة  العلماء األبمة اختبلؾ و

 وملخ  ألوال األبمة األربعة هو: 

ٌع اأْل م تْستَحك  : حنٌفَة أَب و لَالَ  -أ د   بهاْلفَْر ه  الَمال َجمه  .َوالرَّ

ً   َمالن َولَالَ  -ب ذ: َوالشَّافهعه  .الَمال لبٌت َواْلبَالهً بهاْلفَْر ه  الثُّل ث اأْل م تَؤْخ 

، أَْحميييييد َوَعييييين -جيييييـ َواٌَتَيييييانه  الثُّل يييييث، فليييييؤلم وخييييياال، أميييييا خليييييؾ فَيييييإهن أميييييه عصيييييبه عصيييييب: أَحيييييدهَما ره

 .اْلَخال دون فتحوٌه عصبه: َواأْل ْخَرى. للخال َواْلبَالهً

 3صـ  الرحبٌة متنالمعروؾ ب الموارث جمل عن الباحث بؽٌه (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

رٌّ  َواللَّمهٌط  " :لال أبو دمحم بن حزم رحمه هللا ٌْهه  َواَلءَ  َوالَ  ،ح  ََحد   َعَل َنَّ  ؛أله مْ  النَّاسَ  أله  ك لَّه 

هه  آَدمَ  أَْواَلد   اءَ  َوَزْوجه َما - َحوَّ ٌْهه انه  َوه َما - السَّبَلم   َعلَ رَّ ةه  َوأَْواَلد   ،ح  رَّ  بهبَل  أَْحَرارٌ  اْلح 

بَلؾ   نْ  خه رٌّ  فَه وَ  أََحد   َفك لُّ  أََحد   مه بَ  أَنْ  إالَّ  ح  ، نَ ُّ  ٌ وجه َما نَ َّ  َوالَ  س نَّة   أَوْ  ل ْرآن  هه  فٌه

ب   ، إْرلَاقَ  ٌ وجه قَّ  الَ  َوإهذْ  اللَّمهٌطه ٌْهه  ره ََحد   َواَلءَ  فَبَل  َعلَ ؛ أله ٌْهه َنَّه   َعلَ ةه  َبْعدَ  إالَّ  َواَلءَ  الَ  أله حَّ  صه

ق    ، َعلَى ره ٌب   لَه   أَب   َعلَى أَوْ  اْلَمْرءه ٌد   أَوْ  لَره ع   َبعه ٌْهه  ٌَْرجه ، إلَ ه  َرس ول   لَالَ  بهنََسبههه  - ّللاَّ

، َحنهٌفَةَ، أَبهً لَْول   َوَهَذا "،أَْعتَكَ  لهَمنْ  اْلَواَلء   إنََّما": - ملسو هيلع هللا ىلص ه، َوَمالهن   ً د َوالشَّافهعه "َوَداو 
(1)
.  

  

                                                           

 .1335/مسؤلة 7/132المحلى  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "ه وظاِهِرهمافٌّ كَ  ببطون الدعاء ًف حدٌث " -ٖٗ

 ":العبدي نبهان بن عمرلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 عنده له ،الترن فاستحك كثٌرا المشاهٌر عن المناكٌر ٌروي :حبان بنا لال)

(وظاهرهما كفٌه ببطون الدعاء فً حدٌث
(1)

 

_____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 حدَّثنالال:  1437/ رلم2/73 الدعاء ، بابالصبلة فً سننه: كتاب أخرجه أبو داود

، بن ع مبة   كَرم   مالن بن أنس عن لَتادة عن نبهان، بن عمر عن لتٌبةَ، بن   سلم حدَّثنا م 

 "وظاِهِرهما كفٌه بِباِطنِ  هكذا ٌَْدُعو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسولَ  رأٌتُ ": لال

 .ال ٌتابع فً حدٌثهولال:  2047/ رلم2/130فً التارٌخ األوسط:  اريأخرجه البخو

 النبً عن روي ولد: ولال 3/193 : ترجمة "عمر بن نبهان""الضعفاء" فً العمٌلًو

  .هذا من أصلح بإسناد الوجه هذا ؼٌر من وبظاهرهما كفٌه بباطن دعا أنه - ملسو هيلع هللا ىلص -

 سلم طرٌك من ثبلثتهم 61-6/60" نبهان بن عمر" ترجمة: "الكامل" فً عدي وابن

 .به بنحوه لتٌبة، بنا

لال:  12239رلم /19/263فً مسنده: مسند أنس رضً هللا عنه  أحمد هوأخرج

ٌد ، َحدَّثَنَا اد   أَْخبََرنَا ٌَزه ه، ثَابهت   َعنْ  َسلََمةَ، ْبن   َحمَّ  ً ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  اْلب َنانه  َرس ولَ  أَنَّ " َمالهن 

ه  رَ  َجَعلَ  َدَعا إهَذا َكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْهه  َظاهه ا َكفَّ مَّ َما، َوْجَهه ، ٌَلهً مه َنه  ا َوبَاطه مَّ  ."اأْلَْر َ  ٌَلهً مه

 .به بلفظه ،ٌزٌد طرٌك من 3534رلم /6/240فً مسنده:   ٌعلى وأبو

ْستهْسمَاءه  َصبَلةه  فً صحٌحه: كتاب ه مسلموأخرج ٌْنه  َرْفعه  بَاب   ،االه  فهً بهالدَُّعاءه  اْلٌََد

ْستهْسمَاءه  ، ْبن   َعْبد   َحدَّثَنَالال:  396رلم /2/612 االه ٌْد  َم وَسى، ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا ح   م 

اد   َحدَّثَنَا ، َعنْ  َسلََمةَ، ْبن   َحمَّ ، ْبنه  أََنسه  َعنْ  ثَابهت  ًَّ  أَنَّ " َمالهن   فَؤََشارَ  اْستَْسمَى، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌْهه  بهَظْهره    "السََّماءه  إهلَى َكفَّ

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود

 العمً الراء وفتح الكاؾ وسكون المٌم بضم مكرم بن عمبةهو  :ُمكَرم   بن ُعمبةُ  -ٔ

ي   الملن عبد أبو ،المٌم وتشدٌد المهملة بفتح   .)م د ت ق( البَْصره

ٌد روى عن: ٌَان ْبن َسعه ٌد الجحدري، س ْف  بن َسْلم ل تٌَبة وأبً الضبعً، عامر ْبن وَسعه

 وؼٌرهم.  لتٌبة،

، داود، وأَب و مسلم، روى عنه: ي  ذه   وؼٌرهم. والت هْرمه

                                                           

 .335/ رلم7/500 التهذٌب تهذٌب (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الثمة فً بندار فوق الناس ثمات من ثمة ثمة العمً مكرم بن عمبة :داود أبو لَال

 سنة ماتوكذلن ابن حجر. وذكره ابن حبان فً الثمات.  .ثمة: النََّسابً َولَال .عندي

 .بالبصرة بتٌناوم وأربعٌن ثبلث

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 ،1765/ رلم4/121 والتعدٌل والجرح، 2913/ رلم6/439ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 3933/ رلم20/223 الكمال وتهذٌب ،14665/ رلم3/500 حبان البن والثمات

 والتمرٌب ،452/ رلم7/250 التهذٌب تهذٌبو ،3349/ رلم2/30 والكاشؾ

  .4651/ رلم1/395

 الخرسانً لتٌبة أَب و ،المعجمة بفتح الشعٌري لتٌبة بن سلم هو :لتٌبةَ  بنُ  سلم -ٕ

  .(4)خ  البصرة نزٌل الفرٌابً،

، وؼٌرهم. نبهان ْبن وع َمر المبارن، ْبن وعلً الٌمامً، عمار ْبن عكرمة روى عن:

ْحَمنه  َعْبد عنه:روى و  ْبن وَعْمرو العمً، مكرم ْبن وعمبة العٌشً، المبارن ْبن الرَّ

   ً  ، وؼٌرهم. الفبلس َعله

ٌن ْبن ٌحٌىلال  ْرَعة وأَب و داود، أَب و َولَال .بؤس به لٌس: َمعه : حاتم أَب و َولَال .ثمة: ز 

ً   َولَال .حدٌثه ٌكتب الوهم، كثٌر بؤس، بههه  لٌس بَّان، ابن   وذكره ثمة،: الدَّاَرل طنه  وابن حه

 ماتولال ابن حجر: صدوق.  .ٌهم ثمة الذهبً ولال الثمات، فً خلفون وابن شاهٌن،

  ، ولٌل بعدها.بتٌنام سنة

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

/ 2/293، والتارٌخ األوسط 3775/ رلم4/171ٌنظر: تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري 

/ 3/297 حبان البن والثمات ،1143/ رلم4/266 والتعدٌل والجرح، 2671رلم

، 2015/ رلم1/451 والكاشؾ ،2433/ رلم11/232 الكمال وتهذٌب، 13541رلم

 .2471/ رلم1/246والتمرٌب  ،225/ رلم4/133 التهذٌب وتهذٌب

نبهان بن عمر -ٖ
(ٔ)

 وٌمال العبدي الموحدة وسكون النون بفتح نبهان بن عمرهو   :

  .)د( الخفٌفة الموحدة وفتح المعجمة بضم الؽبري

  ، وؼٌرهم.عٌسى بىأ وسبلم ،ولتادة ،الحسن :عن روى

 عبد سفٌان بوأو، لتٌبة بن سلم لتٌبة وأبو ،الضبعى سلٌمان بن جعفر :عنه روى

  .، وؼٌرهمتٌم بن ربه عبد بن الرحمن

                                                           

ً   الزبٌيييير أَب ييييو َعنييييه   حييييدث ثَْعلَبَيييية أبييييً َعيييين ٌييييروي :نَبَهييييان بيييين عمييييرراو آخيييير ٌمييييال لييييه " م  ث يييي (1) يييي  اْلَمك ه

هه  ٌعرؾ َما  ، وذكره ابن حبان فً الثمات.لدحا فٌه

  .5/152ٌنظر: الثمات البن حبان 

 أَب يييييو: َعنيييييه وٌيييييروي .الجيييييْبن أكيييييل فهيييييً الخطييييياب ْبييييين ع َمييييير: َعييييين ٌيييييروي نبهيييييان بييييين ع َميييييروآخييييير: 

 .السبٌعً إسحاق

 .21/517ٌنظر: تهذٌب الكمال 
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ي  ، ولال ابشا لٌسلال ٌحٌى:   ضعٌؾولال أبو حاتم:  .حدٌثه فًه ٌتابع ال: لب خاره

 اْلبَْصَرة أهل فًه عداده لَتَاَدة َعن ٌرويولال ابن حبان فً "المجروحٌن":  .الحدٌث

ن َكانَ  أَهلَها َعنه   روى مَّ ٌر ٌروي مه ٌر َعن اْلَمنَاكه ا اْلَمَشاهه ٌثه فًه َذلهن كثر فَلَمَّ  َحده

 َولَال. ضعٌؾ: س ْفٌَانَ  بن ٌعموب لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .الت ْرن اْستحك

 .ضعٌؾ": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. مشهور: البزار

 ضعٌؾ باتفاق. خبلصة حاله:

، 756/ رلم6/133 والتعدٌل والجرح، 2173/ رلم6/202ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 ،1202/ رلم6/60والكامل فً الضعفاء ، 654/ رلم2/90البن حبان  المجروحٌنو

 ،335/ رلم7/500 التهذٌب وتهذٌب، 4313/ رلم21/515وتهذٌب الكمال 

 .4975/ رلم1/417  والتمرٌب

 الخطاب أبو السدوسً، َعْمرو بن عزٌز بن لتادة بن دعامة بن لتادةهو  :لَتادة -ٗ

ي     .)ع( البَْصره

. وؼٌرهم ،وأنس بن مالن أوفى، ْبن وزرارة الرٌاحً، العالٌة أبً رفٌع :عن روى

، مسلم ْبن وهارون ،عمر بن نبهان :عنهروى و ي   ،الدستوابً وهشام البَْصره

 . وؼٌرهم

ه  َعبد ْبن بكر لال  وأجدر زمانه فً أدركنا من أحفظ إلى ٌنظر أن سره من: المزنً ّللاَّ

 أجدر وال منه أحفظ هو الذي رأٌت ما لتادة، إلى فلٌنظر سمعه كما الحدٌث ٌإدي أن

 إذا لتادة كان: الوراق مطر عن الماسم بن روح َولَال .سمعه كما الحدٌث ٌإدي أن

 حتى والزوٌل العوٌل ٌؤخذه الحدٌث سمع إذا وكان اختطاف ا، ٌختطفه الحدٌث سمع

ً   َولَال .ٌحفظه ٌد ْبن لٌحٌى للت: المدٌنً ْبن َعله ْحَمنه  َعْبد إن: َسعه  كل اترن: ٌمول الرَّ

 وع َمر رواد، أَبً وابن بمتادة، تصنع كٌؾ: لال. إلٌها ٌدعو بدعة فًه رأسا َكانَ  من

 أبو ولال كثٌرا، ناسا ترن الضرب هذا ترن إن: ٌَْحٌَى لال ثم لوما   وذكر ذر، بنا

ٌْنَة، ْبن سفٌان َولَال بالمدر، المول لتادة عن عندنا ٌثبت لم: داود ٌَ  أر لم: معمر َعن ع 

، من أفمه هإالء من ي  ْهره ً   ْبن َعْمرو َعنْ  َحاتهم، أبو َولَال ولتادة، وحماد، الزُّ  للت: َعله

ْحَمنه  لعَْبد  مثل خمسٌن من أحفظ لتادة: فَمَالَ . حدٌث فً الطوٌل، حمٌد: مهدي بن الرَّ

 من: لتادة عن معمر، عن الرزاق، عبد َولَال مهدي، اْبن صدق: حاتم أبو لال. حمٌد

: حاتم أبو َولَال وحدٌثٌن، حدٌثا العلم نطلب كنا إنما جملة، منه ذهب جملة   العلم طلب

 وفمهه، علمه، من ٌنشر فجعل ذكره فً فؤطنب لتادة، وذكر حنبل، ْبن أحمد سمعت

 المرآن، بتفسٌر عالم: ٌمول وجعل ذلن، وؼٌر والتفسٌر، باالختبلؾ ومعرفته

!. فلعل المثل أما ٌتمدمه من تجد ما لل: فَمَالَ  والفمه، بالحفظ وصفه العلماء، وباختبلؾ

بَّان ابن   وَذَكره والعجلً، ،سعد وابن ،معٌن ابن ووثمه  كان: َولَال الثمات كتاب فً حه

 وكان فٌه، لدر على زمانه، أهل حفاظ من وكان والفمه، بالمرآن الناس علماء من

ًُّ  َولَال مدلسا، : مدلس لكنه ثبت، ثمة حافظ: المٌزان فً الذهبً ولال ثمة،: الدَّاَرل ْطنه
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 إذا سٌما ال الصحاح، أصحاب به فاحتج هذا ومع معٌن، بن ٌحٌى لاله بالمدر، ورمى

 .حدثنا لال

ولال فً هدي . المدلسٌن مراتب من الثالثة المرتبة فً حجر ابن ذكره ولد :للت

الساري: أحد األثبات المشهورٌن كان ٌضرب به المثل فً الحفظ إال أنه كان ربما 

 دلس.

 الثمات عن دلس من المدلسٌن فمن": الحدٌث علوم معرفة" فً الحاكم ولال :للت

 الذٌن عداد من ٌخرجوا لم أنهم إال دونه أو فوله أو المحدث مثل الثمة فً هم الذٌن

 دعامة بن ولتادة نافع، بن طلحة سفٌان أبو التابعٌن من فمنهم أخبارهم، ٌمبل

 ثمامة أبً من سمع لتادة أرى ما: علً لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال. وؼٌرهما

 ولم طاووس، من ٌسمع لم: البزار َولَال الجدلً، هللا َعبد أبً من ٌسمع ولم الثمفً،

، من ٌسمع ي  ْهره  أحكام فً الماضً إسماعٌل َولَال أحادٌث، ثبلثة عنه روى ولد الزُّ

ٌد عن لتادة أحادٌث ٌضعؾ المدٌنً بن علً سمعت: المرآن َسٌَّب بن َسعه  تضعٌفا الم 

ٌد لتادة بٌن أكثرها أن أحسب: َولَال شدٌدا،  علوم فً الحاكم ولال. رجال فٌها وَسعه

 بن أحمد عن حاتم أبً ابن ذكر ولد أنس، ؼٌر صحابً من لتادة ٌسمع لم: الحدٌث

 من ٌسمع ولم: أحمد لال سماعا   ٌره لم فكؤنه سرجس فابن له لٌل وزاد ذلن مثل حنبل

 هللا عبد وال جبٌر بن سعٌد وال سالم وال الماسم من وال الهاشمً الحارث بن هللا عبد

 ولال الرحمن، عبد بن سلمة أبً من سماع له ٌصح لم: البردٌجً ولال مؽفل، بنا

 من وال الحمٌري الرحمن عبد بن حمٌد من وال ملٌكة أبً ابن من ٌسمع لم: معٌن ابن

 مولى الرحمن عبد من وال عفان بن حكٌم من وال حٌوة بن رجاء وال ٌسار بن مسلم

 بن سلٌمان وال مجاهدا وال جبٌر بن سعٌد ٌلك لم: الجنٌد ابن رواٌة فً ولال ،برثن أم

 أبً عن لتادة: حاتم أبو ولال معاذة، من سماعه ٌسمع لم: سعٌد بن ٌحٌى ولال ٌسار،

 ،ٌسار بن ومعمل ،هرٌرة وأبً ،وعابشة ،موسى أبً عن وأرسل مرسل، األحو 

َسٌَّب عن مالن: ٌمول مهدي ابن وكان َسٌَّب، ابن عن لتادة من إلً أحب الم   َولَال الم 

 .ومابة عشرة ثمانً أو عشرة سبع سنة مات. ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن

وأما ذكر  ولكنه لم ٌكن داعٌة إلى بدعته، ، ورمً بالمدر،مدلس ثمة :حاله خبلصة

، فبل سٌن الذٌن أكثروا من التَّدلٌسالمدل ه  مراتبمن  الثالثة ابن حجر له فً المرتبة 

ة من أحادٌثهم إ حوا فٌه بالسَّماعٌحتجُّ األبمَّ بل لال ابن حجر فً هدي  .ال ما صرَّ

فً المرتبة الثانٌة  ٌوضع فمثله نظر، لمرتبةفً ذكره فً هذه افالساري: ربما دلس. 

وأخرجوا له فً الصَّحٌح وإن بل ، عنعنتهموهم من احتمل األبمة  -ر على ألل تمدٌ -

حوا بالسَّماع  :منها ألسباب ؛لم ٌصر ه

ة احتملوا عنعنة لَتادةأ -أ  ،البخاريَّ ك أخرجوا له فً الصَّحٌح معنعنا،، ون األبمَّ

ممن ألَّؾ فً الصَّحٌح  -وؼٌرهم  ،والحاكم ،وابن حبَّان ،وابن خزٌمة ،ومسلم
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حوا كثٌرا  و بعلة  ، بل ادة التً عنعن فٌها، ولم ٌردُّوها بالعلَّة هذهمن أحادٌث لَتصحَّ

 .أخرى إن وجد للحدٌث علة ما

 ، ففً اشتراط تصرٌحهممن تدور علٌه األسانٌد من أبمة الحدٌث، وهو أن لَتادة -ب

 .ردٌّ لكثٌر من األحادٌث الصحٌحة

رضً هللا عنه، وإذا  أكثر الثمة من  ادة أكثر من الرواٌة عن شٌخه أنسأن لت -جـ

الرواٌة عن شٌخ،  فرواٌته عنه محمولة على االتصال، فمد لال الذهبً  فً ترجمته 

لؤلعم  فً المٌزان
(1)

 وهو ٌدلس، وربما دلس عن ضعٌؾ، وال ٌدرى به، فمتى:"

 تطرق إلى احتمال التدلٌس إال فً شٌوخ له أكثر عن : لال حدثنا فبل كبلم، ومتى لال

عنهم: كإبراهٌم، وابن أبً وابل، وأبً صالح السمان، فإن رواٌته عن هذا الصنؾ 

 محمولة على االتصال.

 ،327/ رلم7/135 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،7/229 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والثمات ،756/ رلم7/133 والتعدٌل والجرح ،1330/ رلم1/339 للعجلً والثمات

 ومٌزان ،1/129 للحاكم الحدٌث علوم ومعرفة ،5045/ رلم5/321 حبان البن

 أهل وتعرٌؾ ،637/ رلم3/351 التهذٌب وتهذٌب ،6364/ رلم3/335 االعتدال

، 1/436، وهدي الساري 5513/ رلم1/453 والتمرٌب ،92/ رلم1/43 التمدٌس

َعاَمةَ و ٌْنه لَتاَدةَ بنه ده َماَم ٌَّات  اإله َمامه  ،َمْروه لَله لئله تَابه العه عَلَّة  فًه كه ٌَْحٌَى بنه أَبهً َكثهٌر  الم  َو

ٌَْها الَحافهظه أَبًه الَحَسنه الدَّاَرل ْطنهً ْكم  َعلَ َراَست َها َوالح  َها َوده ٌج   .104-100صـ تَْخره

 .23ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصح :مالن بن أنس -٘

 داود:الحكم على إسناد اإلمام أبً 

 ضعٌؾ ؛ فٌه عمر بن نبهان، وهو ضعٌؾ.  

 :عن أنس رضً هللا عنه وللحدٌث طرٌك آخر للت:

، ْبن   َعْبد   َحدَّثَنَالال:  فً صحٌحه كما سبك فً التخرٌج: أخرجه مسلم ٌْد  َم  َحدَّثَنَا ح 

وَسى، ْبن   اْلَحَسن   اد   َحدَّثََنا م  ، َعنْ  َسلََمةَ، ْبن   َحمَّ ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  ثَابهت  ًَ  أَنَ » َمالهن   النَبِ

ٌْهِ  بَِظْهرِ  فَأََشارَ  اْستَْسمَى، ملسو هيلع هللا ىلص  «الَسَماءِ  إِلَى َكفَ

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 حسن لؽٌره

  

                                                           

 .3517/ رلم2/224المٌزان  (1)
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 "والسنوت بالسنا علٌكمحدٌث " -ٗٗ

 ":الشامً السكسكً تمٌم بن بكر بن عمرولال الحافظ فً ترجمة: "

 ،عبلة أبً بنا عن روى :حبان بنا ولال ،مناكٌر أحادٌث له :عدي بن لال)

 الشؤن هذا من ٌشن ال التً والطامات وابداأل وؼٌرهما ،جرٌج وابن

 ماجة بنا :له روى .به االحتجاج ٌحل ال مملوبة أو معمولة أنها صناعته

ه  أبً عن عبلة أبً بن إبراهٌم رواٌة من واحدا حدٌثا  ً  حرام أم بنا أ بَ

 الرحمن عبد بن شداد" علٌه تابعه ولد ،"والسنوت بالسنا علٌكم"

  "األنصاري

 :الساجً ولال، محفوظ ؼٌر حدٌثه :العمٌلً ولال)ٌعنً ابن حجر(:  للت

 ،جرٌح وابن ،عبلة أبً بن إبراهٌم عن روى :نعٌم أبو ولال .ضعٌؾ

(شًء ال مناكٌر
(1)
. 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 3457رلم /2/1144 َوالسَّنُّوته  السَّنَا، باب الطب فً سننه: كتاب ابن ماجهأخرجه 

ٌم   َحدَّثَنَالال:  ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ ، َسْرج ْبنه  ٌ وس ؾَ  ْبنه  م  ًُّ و َحدَّثَنَا اْلفهْرٌَابه  َبْكر   ْبن   َعْمر 

، ًُّ ٌم   َحدَّثَنَا السَّْكَسكه ْعت   :لَالَ  َعْبلَةَ، أَبًه ْبن   إهْبَراهه ه  أَبَا َسمه  ً ، أ م ه  اْبنَ  أ بَ  لَدْ  َوَكانَ  َحَرام 

ه  َرس وله  َمعَ  َصلَّى ٌْنه  - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ ْعت  : ٌَم ول   اْلمهْبلَتَ ه  َرس ولَ  َسمه ٌُْكمْ ": ٌَم ول   - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ  َعلَ

َوالَسنُّوتِ  بِالَسنَا
(ٕ)

 َوَما ّللَاِ، َرُسولَ  ٌَا: لٌِلَ " الَسامَ  إِالَ  َداء   ُكلِّ  ِمنْ  ِشفَاء   فٌِِهَما فَِإنَ  ،

 "اْلَمْوتُ : "لَالَ  الَساُم؟
                                                           

 .9/ رلم3/3تهذٌب التهذٌب  (1)

، اْلَميييييدُّ : ل ؽَتَيييييانه  فَفهٌيييييهه  الَسفففففنَا أََمفففففا: "لفففففال ابفففففن لفففففٌم الجوزٌفففففة( 2) يٌّ  نَْبيييييتٌ  َوه يييييوَ  َواْلمَْصييييير  َجيييييازه  أَْفَضيييييل ه   حه

، ًُّ يييييي ٌؾٌ  َدَواءٌ  َوه ييييييوَ  اْلَمك ه ون   َشييييييره ، َمييييييؤْم  ٌييييييبٌ  اْلؽَابهلَييييييةه يييييينَ  لَره ، مه ْعتهييييييَداله  الدََّرَجييييييةه  فهييييييً ٌَييييييابهسٌ  َحييييييارٌّ  االه

ل   اأْل ولَيييييى، يييييْفَراءَ  ٌ ْسيييييهه يييييْوَداَء، الصَّ ي َوالسَّ ه يييييْرمَ  َوٌ مَيييييو  هه  اْلمَْليييييبه، جه يييييٌلَةٌ  َوَهيييييذه ٌفَةٌ  فَضه ، َشيييييره يييييهه يييييٌَّت ه   فٌه  َوَخاص ه

ييييينَ  النَّْفيييييع   ه، اْلَوْسيييييَواسه  مه ي  يييييْوَداوه ييييينَ  السَّ يييييمَاقه  َومه ، فهيييييً اْلعَييييياره ه  الش ه ييييينه  َوٌَْنفَيييييع   اْلعََضيييييلَ  َوٌَْفيييييتَح   اْلبَيييييَدنه  مه

، اْنتهَشيييييياره  ييييييعَره يييييينَ  الشَّ ييييييله  َومه ييييييَداعه  اْلم مَّ ، َوالصُّ ييييييكه ، َواْلَجييييييَربه  اْلعَتٌه ييييييةه  َواْلب ث ييييييوره كَّ عه، َواْلحه ييييييره ييييييْربه  َوالصَّ  َوش 

يييييا َمابهيييييهه  ييييينْ  أَْصيييييلَح   َمْطب وخ  يييييْربههه  مه ْميييييَدار   َميييييْدل ول ا، ش  يييييْربَةه  َومه ْنيييييه   الشَّ يييييَم، ثبََلثَييييية   مه ييييينْ  َدَراهه  َخْمَسييييية   َمابهيييييهه  َومه

ييييييَم، ييييييبهخَ  َوإهنْ  َدَراهه ءٌ  َمعَيييييييه   ط  ًْ يييييينْ  َشيييييي ييييييبه  اْلبَنَْفَسييييييجه  َزْهيييييييره  مه بٌه وعه  اأْلَْحَميييييييره  َوالزَّ  َكيييييييانَ  اْلعََجييييييم ، اْلَمْنييييييز 

  ."أَْصلَحَ 

َة   فَفهٌهه  الَسنُوتُ  َوأََما  : أَْلَوال   ثََمانٌه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .14رلم /1/31 :فً "مسند الشامٌٌن" وأخرجه الطبرانً

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ،7442رلم /4/224الطب  فً "المستدرن": كتاب والحاكم  َحده

ٌح   ْسنَاده  َصحه َجاه   َولَمْ  اإْله  . حبان ابن اتهمه بكر بن عمرو "، وتعمبه الذهبً فمال:ٌ َخر ه

  .552 – 21/551 بن بكر" عمرو"تهذٌب الكمال" فً ترجمة فً "والمزي 

 . به بلفظهمن طرٌك عمرو بن بكر السكسكً، ثبلثتهم 

ا وتابع -  :األنصاري الرحمن عبد بن شدادُ  َعمر 

 لال: 4/33" حرام أم بن هللا عبدفً "معجم الصحابة": ترجمة " أخرجه البؽوي

 الرحمن عبد بن شداد نا الفزاري معاوٌة بن مروان بن هللا عبد حذٌفة أبو حدثنا

 من خرجنا: لال عبلة أبً بن إبراهٌم سمعت: لال أوس بن شداد ولد من األنصاري

 عند من: للنا أٌن؟ من: فمال الدٌلمً بن هللا عبد فلمٌنا اللٌثً األسمع بن واثلة عند

 علٌكم: فمال األنصاري أٌوب أبا أردنا: فملنا ترٌدون؟ من: لال األسمع بن واثلة

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لال: أبً أبو لال أبً أبً على فدخلنا: لال الرجل، علٌكم الرجل

  ."داء كل من دواء فٌهما دواء فٌهما والسنوت السنا"

حدثنا عبد هللا بن لال:  1213/ رلم1/329فً التارٌخ:  ابن أبً خٌثمة وأخرجه

 به بنحوه. مروان بن معاوٌة

ً    أَب وفً معجم الصحابة: ترجمة " أخرجه ابن لانعو ه  َعْبد   أ َب و ْبن   ّللاَّ ٌْس   ْبنه  َعْمره  لَ

يُّ  ً    ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال  2/107 َحَرام   أ م ه  اْبن  : َوٌ مَال   اأْلَْنَصاره ، َعله از   أَب و نا اْلَخزَّ

ٌْفَةَ  َذ ه  َعْبد   ح  ٌَةَ  ْبنه  َمْرَوانَ  ْبن   ّللاَّ عَاوه ، م  يُّ  به بنحوه.  اْلفََزاره

ْلَحانَ  بهْنته  َحَرام   أ م ه  اْبن   هللاه  َعْبد  فً "معرفة الصحابة": ترجمة " وأخرجه أبو نعٌم " مه

 .به مروان بن هللا عبد طرٌك من ،4003/ رلم3/1590

من طرٌك  552 -21/551 بن بكر" عمرو" ترجمة فً" الكمال تهذٌب" فً المزيو

د َحمَّ ً   ٌ وس ؾَ  ْبن م  ْحَمنه  َعْبده  ْبن   َشدَّاد   َحدَّثَنَا: لال ،اْلفهْرٌَابه عن إبراهٌم بن أبً عبلة  الرَّ

 به.

  دراسة إسناد اإلمام ابن ماجه:

ًُّ  بالجٌم َسْرج ْبنِ  ٌُوُسؾَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٔ   .)ق( اْلِفْرٌَابِ

                                                                                                                                                                        

بُّ  أَنَّيييييه   :َوالثَفففففانًِ. اْلعََسيييييل   أَنَّيييييه   :أََحفففففُدَها يييييةه  ر  يييييْمنه  ع كَّ ج   السَّ يييييا ٌَْخييييير  َطط  ، َعلَيييييى َسيييييْوَداءَ  خ  يييييْمنه  َحَكاه َميييييا السَّ

يييييونَ  ٌ ْشيييييبهه   َحيييييبٌّ  أَنَّيييييه   :الثَاِلفففففثُ . السكسيييييكً بكييييير بييييين عميييييرو ٌْسَ  اْلَكمُّ ، َولَييييي ه  اْبييييين   لَالَيييييه   بهيييييهه  ً . اأْلَْعَرابهييييي

ييييييون   أَنَّييييييه   :الَرابِففففففعُ  ًُّ  اْلَكمُّ اْزٌَييييييانهج   أَنَّييييييه   :اْلَخففففففاِمسُ . اْلَكْرَمييييييانه فَييييييةَ  أَب ييييييو َحَكاه َمييييييا. الرَّ يُّ  َحنٌه ٌنََوره  َعيييييينْ  الييييييد ه

ييييبهتُّ  أَنَّييييه   :الَسففففاِدسُ . اأْلَْعييييَرابه  بَْعيييي ه  ه  ْبيييين   بَْكييييره  أَب ييييو َحَكاه َمييييا التَّْميييير   أَنَّييييه   :الَسففففابِعُ . الش ه  ً يييين ه . اْلَحييييافهظ   السُّ

ي اْلعََسيييييل   أَنَّيييييه   :الثَفففففاِمنُ  يييييون   الَّيييييذه لَييييياقه  فهيييييً ٌَك  ، زه يييييْمنه  بَْعييييي    لَيييييالَ . البؽيييييدادي اللطٌيييييؾ عبيييييد َحَكييييياه   السَّ

بَّييييياءه  يييييَوابه، إهلَيييييى َوأَْليييييَرب   اْلَمْعنَيييييى أَْجيييييَدر   َوَهيييييذَا: اأْلَطه ييييينَاء   ٌ ْخلَيييييط   أَيْ  الصَّ َخيييييالهطه  بهاْلعََسيييييله  َميييييْدل ول ا السَّ  اْلم 

، ييييْمنه ييييون   ٌ ْلعَييييك   ث ييييمَّ  لهلسَّ يييينه  أَْصييييلَحَ  فٌََك  ْفييييَرد ا اْسييييتهْعَمالههه  مه َمييييا م  ييييْمنه  اْلعََسييييله  فهييييً له يييينْ  َوالسَّ يييينَا، إهْصييييبَلحه  مه  السَّ

ْسَهاله  َعلَى لَه   َوإهَعانَتههه   .أَْعلَم   َوّللاَّ  . اإْله

 .70-4/69ٌنظر: زاد المعاد 
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، الرحمن َعْبد ْبن شداد روى عن: ي   وَعْمرو التنٌسً، ٌ وس ؾ ْبن هللا وعبد األَْنصاره

 ، وؼٌرهم. السكسكً بكر ْبنا

 مخلد ْبن وبمً عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد َبْكر وأَب و ماجه، ابن روى عنه:

 وؼٌرهم.  األندلسً،

بَّان ابن   وذكره ،ندلسًاأل لاسم بن مسلمة ووثمه ،صدوق: حاتم أبو لال  فً البستً حه

ابن الجوزي،  نمله فٌما األزدي َولَال ،والكذب بالمناكٌر ٌحدث: الساجً ولال. الثمات

 إلى ٌلتفت ال: بموله هذا على الذهبً وعلك. سالط: حجر وابن ،والذهبً ،مؽلطايو

 صدوق،ولال الذهبً فً "الكاشؾ":  ."رهما الجرح فً لسانه فً فإن األزدي، لول

 وكذلن لال ابن حجر.

 صدوق على لول األكثرٌن.  خبلصة حاله:

، 12317/ رلم3/77، والثمات البن حبان 412/ رلم2/131ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

/ 1/224 الكاشؾ، و117/ رلم1/52 الجوزي بنال والمتروكون الضعفاءو

 ، 235/ رلم1/161وتهذٌب التهذٌب ، 190/ رلم1/61والمٌزان  ، 193رلم

  .242/ رلم1/93والتمرٌب 

ًُّ  بَْكر   ْبنُ  َعْمُرو -ٕ  . )ق( الشامً السكسكً تمٌم بن بكر بن َعْمروهو  :الَسْكَسِك

ٌم روى عن:  وؼٌرهم.  ٌزٌد، ْبن وثور المنذر، ْبن وأرطاة عبلة، أَبً ْبن إهْبَراهه

 ٌوسؾ ْبن دمحم ْبن وإبراهٌم السكسكً، بكر ْبن َعْمرو ْبن إبراهٌم اْبنه عنه:روى و

د اْبن هاشم الدرداء وأبو ،الفرٌابً َحمَّ ي   ٌَْعَلى ْبن ٌزٌد ْبن م  ، الممدسً األَْنصاره

  وؼٌرهم.

ي   ْبن أَْحَمد أَب و لال  أَبهً َعن روى: حبان بن حاتم أَب و َولَال .مناكٌر أحادٌث لَه  : َعده

ٌْج، واْبن عبلة، َر  الشؤن َهَذا من ٌشن ال الَّتًه والطامات األوابد الثمات من وؼٌرهما ج 

 الضعفاء، فً العمٌلً وذكره .بههه  حتجاجاال ٌحل ال مملوبة، أو معمولة أنها صناعته

ٌْج، ابن عن: َولَال "الضعفاء" فً نعٌم أبو وَذَكره َر . شًء ال مناكٌر عبلة أَبً وابن ج 

ولال فً . موضوعة شبه أحادٌثه: "المٌزان" فً الذهبً َولَال .ضعٌؾ :ًالساج ولال

 .مترون": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال"الكاشؾ": واه. 

 ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

، 1233/ رلم6/222، والجرح والتعدٌل 1264/ رلم3/253الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

والضعفاء ألبً نعٌم ، 1310/ رلم6/250، والكامل 1310/ رلم2/79والمجروحٌن 

/ 2/72والكاشؾ  ،4331/ رلم21/549وتهذٌب الكمال  ،169/ رلم120صـ

 والتمرٌب ،9/ رلم3/3وتهذٌب التهذٌب  ،6337/ رلم3/247، والمٌزان 4130رلم

 .1/237 الكمال تهذٌب تذهٌب خبلصة، و4993/ رلم1/419

ٌمهو  :َعْبَلةَ  أَبًِ ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٖ  - المعجمة بكسر - شمر واسمه عبلة، أَبً بن إهْبَراهه

 . )خ م د س ق( العمٌلً المرتحل ْبن ٌمظان ْبنا
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  ، وؼٌرهم.حَرام أم أْبن أ بً وأَبًه ،وواثلة ،َمالن ْبن أنس :َعن روي

بَارن ْبنا، والسكسكً بكر ْبن وَعْمرو البٌروتً، علممة ْبن عمبة :َعنهُ  وىر ، اْلم 

  وؼٌرهم.

، والنََّسابً سفٌان، ْبن ٌعموب ٌوسؾ وأبو دحٌم،و المدٌنً،وثمه ابن معٌن، وابن 

ثمة صدوق: حاتم أبو َولَال .وابن حجر
(1)
د َولَال . َحمَّ  من ٌالن: الذهلً ٌحٌى بن م 

ًُّ  َولَال .رجل  ٌخالؾ ال ثمة، بنفسه وهو بصفو، لٌست إلٌه الطرلات: الدَّاَرل ْطنه

ٌْنه ا سنة َماتَ  .ثمة عنه روى إذا الثمات، ابَة َوخمسٌن ثبلث أو ثهْنتَ  . بفلسطٌن َومه

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 شٌبة أبً بن عثمان بن دمحم سإاالتو ،533/ رلم400صـ  الجنٌد ابن سإاالتٌنظر: 

والجرح ، 936/ رلم1/310، والتارٌخ الكبٌر 207/ رلم151صـ المدٌنً بن لعلً

 مشاهٌر،  و1614/ رلم4/11والثمات البن حبان ، 297/ رلم2/105والتعدٌل 

 والكاشؾ ،210/ رلم2/140 الكمال وتهذٌب ،905/ رلم139صـ األمصار علماء

 .213/ رلم1/92 والتمرٌب ،255/ رلم1/142 التهذٌب وتهذٌب ،172/ رلم1/213

ِ  وأَب -ٗ ًّ . )د ق( األنصاري كعب ابن ولٌل عمرو ابن هللا عبد اسمه :َحَرام   أُمِّ  اْبنَ  أُبَ

 أن حبان ابن وزعم بها الصحابة من مات من آخر وهو الممدس بٌت نزل صحابً

 .شمعون اسمه

، وتهذٌب 4363/ رلم4/167واإلصابة ، 4/32معجم الصحابة للبؽوي ٌنظر: 

 .7924/ رلم1/617، والتمرٌب 349/ رلم1/137التهذٌب 

 الحكم على اإلسناد:

 ، وهو ضعٌؾ جدا.ٌؾ جدا؛ فٌه عمرو بن بكرضع

 البؽويكما عند  األنصاري الرحمن عبد بن شدادُ للت: ولد تابعه 

 البؽوي:دراسة متابعة شداد بن عبد الرحمن عند 

ٌْفَةَ  أَبُو -ٔ  بن مروان بن ّللاَّ  عبدهو  :اْلفََزاِريُّ  ُمعَاِوٌَةَ  ْبنِ  َمْرَوانَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعْبدُ  ُحَذ

  .الفزاري حذٌفة أبو خارجة بن أسماء بن الحارث بن معاوٌة

، :َعنْ روى  ، الرحمن عبد بن وشداد عٌٌنة، بن سفٌانو أَبهٌهه ي   وؼٌرهم. اأْلَْنَصاره

، طرٌؾ بن زٌد وأبو الدنٌا، أبً بن بكر أبو :عنه روى  ً ، البؽوي الماسم وأبو اْلك وفه

  .وؼٌرهم

ْستَمهٌمذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  ٌث م   . ووثمه الخطٌب.الَحده

 ثمة. خبلصة حاله:

 .5257/ رلم11/337، وتارٌخ بؽداد / رلم3/350ٌنظر: الثمات البن حبان 

  .أَْوس   ْبنِ  َشَدادِ  َولَدِ  ِمنْ  الَرْحَمِن، َعْبدِ  ْبنُ  َشَدادُ  -ٖ

                                                           

 .صدوق: 2/143تهذٌب الكمال  كتاب فً الذيو (1)
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ٌم :َعن روى   .عبلة أبً بن إهْبَراهه

ٌَة بن َمْرَوان بن هللا عبد :َعنهُ  روى عَاوه ي   م  بن ٌوسؾ راهٌم ابن دمحم وإب ،اْلفَزاره

  .الفرٌابً

ْستَمهٌمذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  ٌث م  ونمل هذا المول السمعانً، ولم ٌعزه  .الَحده

 وذكره ابن لطلوبؽا فً الثمات. البن حبان.

، ابن حبانووثمه ، فمد روى عنه اثنان عنه؛  حسن على ألل أحواله خبلصة حاله:

   وابن لطلوبؽا.

 ٌمع لم ممن الثماتو، 3/71واألنساب ، 3439/ رلم6/441الثمات البن حبان  ٌنظر:

 .5/225 ل ْطل ْوَبؽَا بنال الستة الكتب فً

 الحكم على إسناد البؽوي:

  .حسن الحدٌث، وهو الرحمن عبد بن شداد ؛ فٌه حسن

رضً هللا  أم سلمةو، عمٌس بنت أسماءو ،مالن بن أنس عن الباب وفًللت: 

 .عنهم

 رضً هللا عنه:حدٌث أنس بن مالن  -أ

 /7/36 َوالسَّنُّوته  بهالسَّنَا الدََّواء   : كتاب الطب، باب"الكبرى" فً النسابً أخرجه 

و أَْخبََرنَالال:  7533رلم ، ْبن   َعْمر  ٌم   َحدَّثَنَا: لَالَ  َمْنص ور  وَسى، ْبن   إهْبَراهه : لَالَ  م 

ده  َعنْ  َحاتهٌم، أَْخبََرنَا َحمَّ  أََنسه  َعنْ  َطْلَحةَ، أَبهً ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  ع َماَرةَ، ْبنه  م 

، ْبنه ا  الَسَنا الَسامَ  إِالَ  َداء   ُكلِّ  ِمنْ  ِشفَاء   فٌِِهنَ  ثبََلث  ": ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َمالهن 

 َعَرْفنَاهُ، لَدْ  الَسنَا َهَذا هللِا، َرُسولَ  ٌَا: لَالُوا" الثَاِلثَةَ  َونَِسٌتُ : ُمَحَمد   لَالَ  «َوالَسنُّوتُ 

 ".لَعََرفَُكُموهُ  هللاَ  َشاءَ  لَوْ : »لَالَ  الَسنُّوُت؟ فََما

 دراسة إسناد شاهد أنس رضً هللا عنه عند النسابً فً الكبرى:

 : ثمة ثبت.)س( سعٌد أبو النسابً منصور بن عمروهو : َمْنُصور   ْبنُ  َعْمُرو -ٔ

 .5119/ رلم1/427، والتمرٌب 167/ رلم3/107ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

ٌمهو  :ُموَسى ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٕ  إسحاق أبو التمٌمً، زاذان بن ٌزٌد بن موسى بن إهْبَراهه

  .)ع( بالصؽٌر المعروؾ الفراء الرازي

ْرَعة أبو لال ٌْبَة، أَبً ْبن بكر أبً من أتمن هو: ز   إال ٌحدث ال منه، حدٌثا وأصح َش

 صفوان من وأحفظ أتمن وهو حفظه، من حدٌثا خمسٌن كتبت أنً أعلم ال كتابه، من

 وابن حجر، وذكره ابن حبان فً الثمات. . ووثمه أبو حاتم، والنسابً،صالح ْبنا

 ،12294/ رلم3/70 البن حبان الثماتو، 436/ رلم2/137الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .259/ رلم1/94 والتمرٌب، 254/ رلم2/219تهذٌب الكمال و

ٌلَ  بن حاتمهو   :َحاتِم   -ٖ  . )ع( المدنً إهْسَماعه

ٌلَ  ْبن حاتم: حنبل ْبن أحمدلال  ، من إلً أحب إهْسَماعه ي   َكانَ  حاتما أن زعموا الدَّراَوْرده

ٌد من إلً أحب هو: حاتم أَب و َولَال .صالح كتابه أن إال ؼفلة، فٌه  َولَال .سالم ْبن َسعه
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ٌن وابن ،العجلً ووثمه ابن سعد، .بؤس به لٌس: النََّسابً  ،والذهبً ،والدارلطنً ،َمعه

 .ٌهم صدوق الكتاب صحٌح: حجر ابن َولَال

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

 ،992/ رلم5/137 الكمال وتهذٌب ،1154/ رلم3/259 والتعدٌل الجرحٌنظر: 

 والتمرٌب ،209/ رلم2/123 التهذٌب تهذٌبو، 332/ رلم1/300والكاشؾ 

 .994/ رلم1/144

: (4) نصارياأل ًالحزم حزم بن عمرو بن عمارة بن دمحمهو : ُعَماَرةَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٗ

 ابن الموي، وذكره بذان لٌس صالح: حاتم أبو ولال معٌن، ابن وثمهمختلؾ فٌه، 

 .ٌخطىء صدوق: حجر ابن َولَال .الثمات فً حبان

 ،10474/ رلم7/363البن حبان  والثمات، 204/ رلم3/44 والتعدٌل الجرح :ٌنظر

 والتمرٌب ،593/ رلم9/359 التهذٌب وتهذٌب، 7991/ رلم3/662والمٌزان 

 .6167/ رلم1/493

 زرعة، وأبو ،معٌن ابنوثمه : )م س( َطْلَحةَ  أَبًِ ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  -٘

 .الثمات فً حبان ابن وذكره .صالحولال أبو حاتم:  .، وابن حجروالعجلً ،والنسابً

، 413/ رلم5/91 والتعدٌل الجرح، و339/ رلم1/266ٌنظر: الثمات للعجلً 

 .3415/ رلم1/309، والتمرٌب 3699/ رلم5/31والثمات البن حبان 

 .23حدٌث رلمه مت ترجمتسب صحابً جلٌل: َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -ٙ

 الحكم على إسناد النسابً:

دضعٌؾ؛ فٌه     .الحدٌث بهذا تفرد ولد ،مختلؾ فٌه عمارة بن محمَّ

  :حدٌث أسماء رضً هللا عنها -ب

 "، واختلؾ عنه من وجهٌن:جعفر بن الحمٌد عبدهذا الحدٌث مداره على "

ْرَعة عن جعفر، بن الحمٌد عبدالوجه األول:   لمعمر مولى   عن الرحمن، عبد بن ز 

  .أسماء عن التٌمً،

ٌده  َعْبد  الوجه الثانً:  ه، َعْبده  ْبن   ع تْبَة   عن َجْعفَر   ْبن   الَحمه ، بهْنته  أَْسَماءَ  َعنْ  ّللاَّ ٌْس   ع َم

 .اإلسناد من المولى فؤسمط

 تخرٌج الوجه األول:

ي الدََّواءه  ش ْربه  فًه، باب الطب فً مصنفه: كتاب أخرجه ابن أبً شٌبة ً الَّذه  ٌ ْمشه

ٌده  َعْبده  َعنْ  أ َساَمةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  23435رلم /5/33 ، ْبنه  اْلَحمه ْرَعةَ  َعنْ  َجْعفَر   ْبنه  ز 

، َعْبده  ْحَمنه ه، لهَمْعَمر   َمْول ى َعنْ  الرَّ  ً ٌْمه ، بهْنته  أَْسَماءَ  َعنْ  التَّ ٌْس   َرس ول   لهً لَالَ : لَالَتْ  ع َم
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ه  ٌَن؟تَْستَمْ  ك ْنته  بهَماَذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ «شه
(1)
، ل ْلت    مه ٌْت   ث مَّ  ،«َجارٌّ  َحارٌّ : »لَالَ  بهالشُّْبر   اْستَْمَش

ء   َكانَ  لَوْ " :فَمَالَ  بهالسَّنَا، ًْ  "اْلَمْوتِ  ِمنَ  ِشفَاء   َوالَسنَا الَسنَا، َكانَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  ٌَْشِفً َش

ه  َدَواءه  بَاب   الطب، كتاب: فً السنن ماجه ابن وأخرجه  ً  3461رلم /2/1145 اْلَمشه

  من طرٌك أبً بكر بن أبً شٌبة. 

 :لثانًا الوجه تخرٌج

: لال 2031رلم /4/403 السَّنَا فًه َجاءَ  َما باب كتاب،: سننه فً الترمذي أخرجه

د   َحدَّثَنَا َحمَّ د   َحدَّثَنَا: لَالَ  بَشَّار   ْبن   م  َحمَّ ٌده  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َبْكر   ْبن   م  : لَالَ  َجْعَفر   ْبن   الَحمه

ه، َعْبده  ْبن   ع تْبَة   َحدَّثَنًه ، بهْنته  أَْسَماءَ  َعنْ  ّللاَّ ٌْس  ه  َرس ولَ  أَنَّ  ع َم  بهمَ : »َسؤَلََها ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌَن؟ مه : لَالَتْ  «تَْستَْمشه ٌْت   ث مَّ : لَالَتْ  "َجارٌّ  َحارٌّ ": لَالَ   بهالشُّْبر   .بهالسَّنَا اْستَْمَش

ًُّ  فَمَالَ  ٌْب ا أَنَ  لَوْ ": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  َهَذا: ولال ."الَسنَا فًِ لََكانَ  الَمْوتِ  ِمنَ  ِشفَاء   فٌِهِ  َكانَ  َش

ٌثٌ  ٌبٌ  َحده   .َؼره

فً المستدرن: كتاب  والحاكم ،393رلم /24/154 :"رالكبٌ" فً الطبرانًوأخرجه 

ٌثٌ  َهَذاولال:  4/443/3233الطب  ٌح   َحده ، َصحه ْسنَاده َجاه   َولَمْ  اإْله ، ولال الذهبً: "ٌ ْخره

 صحٌح.

 من طرٌك أبً بكر الحنفً عن عبد الحمٌد بن جعفر ٌه.كبلهما )الطبرانً، والحاكم( 

  دراسة إسناد الوجه األول:

 العجلً وثمه. )ع( أسامة أبو ،المرشً زٌد بن أسامة بن حمادهو  :أَُساَمةَ  أَبُو -ٔ

 ولال الحدٌث، صالح كوفً: لانع ابن ولال الثمات، فً حبان ابن وذكره سعد، وابن

: لال الطبمات فً سعد ابن ألن ؛ فٌه ٌ إثر ال هذا لكن دلس ربما ثبت ثمة: حجر ابن

                                                           

ييييييٌنَ  ك ْنييييييته  بهَميييييياذَا" لَْول ييييييه  لييييييال ابيييييين لييييييٌم الجوزٌيييييية:  (1) ْبييييييعَ  ت لٌَ هنهييييييٌنَ  أَيْ  ؟"تَْستَْمشه ًَ  َحتَّييييييى الطَّ يييييي  َوالَ  ٌَْمشه

يييييٌرَ  لَيييييةه  ٌَصه ، بهَمْنزه يَ  اْلَوالهيييييؾه ، بهاْحتهبَييييياسه  فٌَ يييييْإذه َهيييييذَا النَّْجيييييوه ًَ  َوله يييييم ه ل   اليييييدََّواء   س  َسيييييه ه يييييًٌّا اْلم   َوْزنه  َعلَيييييى َمشه

ٌل    . فَعه

يييييييلَ  َنَّ : َولٌه ًَ  ٌ ْكثهييييييير   اْلَمْسيييييييه ولَ  أله ْخيييييييتهبَلؾَ  اْلَمْشييييييي ، َوااله ْلَحاَجيييييييةه يَ  َولَيييييييدْ  له وه  فَمَالَيييييييتْ  تَْستَْشيييييييفهٌَن؟ بهَمييييييياذَا": ر 

مه  يييييْبر  ييييينْ  َوه يييييوَ  ":بهالشُّ ْملَيييييةه  مه ٌَيييييةه  ج  ، اأْلَْدوه ٌ هيييييةه ييييي لهْشييييير   َوه يييييوَ  اْلٌَت وعه  فهيييييً ٌَيييييابهسٌ  َحيييييارٌّ  َوه يييييوَ  َشيييييَجَرة ، ْرقه عه

، الدََّرَجييييييةه  ابهعَييييييةه ْمييييييَرةه، إهلَييييييى اْلَمابهييييييل   َوأَْجييييييَود ه   الرَّ ييييييك   اْلَخفهٌييييييؾ   اْلح  لٌه ي الرَّ ْلييييييدَ  ٌ ْشييييييبهه   الَّييييييذه  اْلَمْلف ييييييوَؾ، اْلجه

ْملَةه  نَ  فَه وَ  َوبهاْلج  ٌَةه  مه بَّاء   أَْوَصى الَّتهً اأْلَْدوه َها اْستهْعَمالهَها بهتَْرنه  اأْلَطه  .إهْسَهالهَها َوفَْرطه  لهَخَطره

يييييمْ  َوأَْكثَييييير  : عبٌيييييد أبيييييو لَيييييالَ  ،(ٌَيييييارٌّ  َحيييييارٌّ : )َوٌ يييييْرَوى" َجيييييارٌّ  َحيييييارٌّ : "ملسو هيلع هللا ىلص َولَْول يييييه   هه يييييهه : ل ْليييييت  . بهاْلٌَييييياءه  َكبَلمه  َوفٌه

ٌمه  اْلَجييييييارَّ  اْلَحييييييارَّ  أَنَّ : أََحييييييد ه َما لَييييييْواَلنه  ٌد  : بهيييييياْلجه ييييييده ، الشَّ ْسييييييَهاله ةه  بهيييييياْلَحَراَرةه  فََوَصييييييفَه   اإْله ْسييييييَهاله  َوَشييييييد ه  اإْله

يُّ  حنٌفة أبو لَالَه   ه َو، َوَكذَلهنَ  ٌنََوره  .الد ه

يييييَواب   َوه يييييوَ  - َوالثَّيييييانهً ييييينَ  َهيييييذَا أَنَّ  - الصَّ تْبَييييياعه  مه ي اإْله ٌيييييد   بهيييييهه  ٌ ْمَصيييييد   الَّيييييذه ، تَؤْكه له يييييون   اأْلَوَّ ٌْنَ  َوٌَك  ٌيييييده التَّ  بَييييي  ؤْكه

ه   ً ييييي ه  اللَّْفظه ي  َهيييييذَا َواْلَمْعنَيييييوه يييييونَ  َوله يييييهه  ٌ َراع  ، أَْكثَيييييره  فهيييييً إهتْبَاَعيييييه   فٌه وفهيييييهه ر  مْ  ح  يييييل   أَيْ  بََسيييييٌن، َحَسييييينٌ : َكمَيييييْولههه  َكامه

، ْسيييينه مْ  اْلح  ، لََسيييينٌ  َحَسيييينٌ  َولَييييْول ه  ْنييييه   بهاْلمَيييياؾه ٌَْطانٌ  َومه ، َشيييي ٌَْطييييان   َمْعن ييييى اْلَجييييارٌّ  فهييييً أَنَّ  َمييييعَ  َجييييارٌّ  َوَحييييارٌّ  لَ

يا َوه ييييوَ  آَخييييَر، ييييرُّ  لَّييييذه ءَ  ٌَج  ًْ يييي ي الشَّ ييييٌب ه   الَّييييذه يييينْ  ٌ صه ييييدَّةه  مه ييييه   َكؤَنَّييييه   لَييييه ، َوَجْذبهييييهه  َحَراَرتهييييهه  شه ع  ه   ٌَْنزه . َوٌَْسييييل خ 

ييييييا َوٌَييييييارٌّ  ، فهييييييً ل ؽَييييييةٌ  إهمَّ مْ  َجييييييار   يٌّ  َكمَييييييْولههه ييييييْهره ٌٌج، صه ييييييْهره ي َوصه ييييييَهاره ، َوالصَّ ٌج  ييييييَهاره ييييييا َوالصَّ  إهتْبَيييييياع   َوإهمَّ

ْستَمهلٌّ   .م 

 .69-4/63ٌنظر: زاد المعاد 
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بَ  َوَكانَ  وٌبٌن ٌدلس ثمة كان ، س نَّة   َصاحه  الثانٌة المرتبة فً حجر ابن وذكره َوَجَماَعة 

 إحدى سنة توفى. تدلٌسهم العلم أهل احتمل مرتبة وهى ،المدلسٌن مراتب من

 .                                                                ومابتٌن

 .ٌ بٌن ولكنه الثانٌة من ٌدلس ثمة :حاله خبلصة

 والجرح ،323/ رلم1/130 العجلً وثمات، 113/ رلم3/23التارٌخ الكبٌر  ٌنظر

 التهذٌب وتهذٌب، 7453/ رلم6/222 حبان ابن وثمات ،600رلم/ 3/132 والتعدٌل

 1437/ رلم1/177 والتمرٌب ،44رلم/30  التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،1رلم/3/302

 رافع ابن الحكم بن هللا عبد بن جعفر بن الحمٌد عبدهو  :َجْعَفر   ْبنِ  اْلَحِمٌدِ  َعْبدِ  -ٕ

 .وهم وربما بالمدر رمً صدوق :(4)خت م  األنصاري

 .3756/ رلم1/333التمرٌب ، و225/ رلم6/111تهذٌب التهذٌب ٌنظر: 

 زرعة اسمه وٌمال هللا عبٌد ابن أو هللا عبد بن عتبةهو  :الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُزْرَعةَ  -ٖ

  مجهول :)ت( الرحمن عبد ابن

 .4434/ رلم1/331ٌنظر: التمرٌب 

ِ  ِلَمْعَمر   َمْول ى -ٗ ًّ ِم ٌْ  بن عتبة المولى اسم "تهذٌب التهذٌب":لال ابن حجر فً  :التَ

  .رواٌته فً الترمذي عند هللا عبد

 .وفً التمرٌب: ذكر أن عتبة هو زرعة بن عبد الرحمن

 .4434/ رلم1/331 التمرٌبو ،12/367 التهذٌب تهذٌبٌنظر: 

ٌْس   بِْنتِ  أَْسَماءَ  -٘  تزوجها صحابٌة الخثعمٌة عمٌس بنت أسماءهً  :(ٗ)خ  ُعَم

 بنت مٌمونة أخت وهى ،لهم وولدت ،علً ثم ،بكر أبو ثم ،طالب أبً بن جعفر

 .علً بعد ماتت ،ألمها المإمنٌن أم الحارث

 .3531/ رلم1/743، والتمرٌب 10309/ رلم3/14ٌنظر:  اإلصابة 

 دراسة إسناد الوجه الثانً: 

دهو  :بََشار   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ َحمَّ د بن ع ثَْمان بن بشار بن م   أبو العبدي، كٌسان بن َداو 

ي   بَْكر : )ع( والبندار الحدٌث، فً بندارا َكانَ  ألنه؛ ب ْنَدار: له لٌل وإنما. رب ْنَدا البَْصره

 .ثمة: اْلَحافهظ

، 15470/ رلم9/111 حبان ابن وثمات ،1137/ رلم7/214 والتعدٌل الجرحٌنظر: 

 التهذٌب وتهذٌب ،7269/ رلم3/490 االعتدال ومٌزان ،2/511 الحفاظ وتذكرة

 .5754/ رلم1/469 والتمرٌب ، 37/ رلم73 -9/70

د هو: بَْكر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ َحمَّ  وسكون الموحدة بضم - البرسانً عثمان بن َبْكر بن م 

ي   ع ثَْمان أبو: وٌ مال هللا، َعبد أبو  - مهملة ثم الراء  . )ع( البَْصره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌن، ْبن ٌحٌى وَوثمه الحدٌث، صالح: حنبل ْبن أحمد لال د، وأبو سعد، وابن َمعه  َداو 

والعجلً
(1)
بَّان ابن   وذكره الكاشؾ، فً والذهبً ،لانع وابن ،  الثمات، كتاب فًه حه

 .ومابتٌن أربع سنة مات.  ٌخطا لد صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال

 .الشٌخان به واحتج األكثرون وثمه ثمة: حاله خبلصة

 والثمات، 3345/ رلم4/133 الدوري وتارٌخ ،7/296 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ابن وثمات ،1175/ رلم7/212 والتعدٌل والجرح ،1575/ رلم2/232 للعجلً

 ،96/ رلم9/77 والتهذٌب ،4746/ رلم2/160 والكاشؾ ،9/33و ،7/442 حبان

 .5760/ رلم1/470 والتمرٌب

سبمت ترجمته فً  .وهم وربما ،بالمدر رمً صدوق  :َجْعفَر   ْبنُ  الَحِمٌدِ  َعْبدُ  -ٖ

 الوجه األول.

ْرَعةَ هو : ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعتْبَةُ  -ٗ ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  ز   الوجه فً ترجمته سبمت: مجهول. الرَّ

 . األول

ٌْس   بِْنتِ  أَْسَماءَ  -٘  .األول الوجه فً اترجمته سبمت صحابٌة جلٌلة: ُعَم

 بن بكر. اوتابع أبو بكر الحنفً، دمحم -

ي   الحنفً بكر أبو المجٌد، َعبد بن الكبٌر عبدهو  الحنفً:أبو بكر   : ثمة باتفاق.البَْصره

والتمرٌب  ،710/ رلم6/370 التهذٌب وتهذٌب ،7/299 سعد ابن طبماتٌنظر: 

 .4147/ رلم1/360

 النظر فً الخبلؾ: 

 الوجه األول: رواه حماد بن أسامة، وهو ثمة.

وهو ثمة إذا  ثمة، وتابعه أبو بكر الحنفً،والوجه الثانً: رواه دمحم بن بكر، وهو 

 ٌترجح الوجه الثانً بمرٌنة األكثرٌة

 من الوجه الراجح: سنادالحكم على اإل

   ضعٌؾ ؛ فٌه عتبة بن عبد هللا، وهو مجهول.

 ال د ه،رُّ تف ٌ حتمل وال الحدٌث، بهذا دتفرَّ  ولد فٌه، مختلؾ جعفر بن الحمٌد عبدوفٌه: 

 .فٌه اضطرب ولد سٌما

 نأ فجزم الحنفً، بكر أبً رواٌة على أسامة بن حماد رواٌة الطبرانً حمل ولد

ي هعدَّ  الطبرانً به جزم وما التٌمً، هللا عبد بن عتبة هو المبهم معمر مولى ز ه  المه

 من الحافظ فهمه كما نفسه، زرعة هو هللا عبد بن عتبة بؤن الحافظ فتعمَّبه احتماال ،

رعة ٌكون - المزي احتمله الذي - الطبرانً لول وعلى البخاري، كبلم  عبد بن ز 

 من سمط لد المبهم المولى ٌكون الحافظ لول وعلى اإلسناد، من سمط لد الرحمن

 .تمدم كما اإلسناد،

                                                           

 .2/232، وذكر فً طبعة الدار دار البازلم ٌذكر فً طبعة  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها: -جـ

ٌم   َحدَّثَنَالال:  952رلم /23/393فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً ، ْبن   إهْبَراهه ٌْم   ثنا د َح

، ، أَبهً اْبن   ثنا أَبًه ٌْن  ٌَّا ثنا ف َد ٌمَ  ْبن   َزَكره ٌع   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  إهْبَراهه طه ، م  يُّ ٌْحه  َعنْ  اْلعََدوه َك  ر 

ٌَْدةَ، أَبًه ْبنه ا ، َعنْ  ع بَ هه ًَّ  َدَخلَ : لَالَتْ  َسلََمةَ، أ م ه  َعنْ  أَبٌه صلى هللا علٌه  هللاه  َرس ول   َعلَ

ْرتَثَّة ؟ أََرانه  لهً َما: »فَمَالَ  ،وسلم ْبت  : فَم ْلت   ،«م  ً َدَواء   َشره ، أَْستَْحشه  َوَما: »لَالَ  بههه

م ،: ل ْلت   ،«ه َو؟ ؟ لَنه  َوَما: »لَالَ  الشُّْبر  مه ٌْنِ  نَار   َحار   فَِإنَهُ ": لَالَ  ،«َوالشُّْبر   بِالَسنَا َعلَ

، ُكلِّ  ِمنْ  َدَواء   فٌِِهَما فَِإنَ  َوالَسنُّوتِ  ء  ًْ   ".الَسامَ  إِالَ  َش

ًُّ  َرَواه  : 5/90ولال الهٌثمً فً المجمع  نْ  الطَّبََرانه ٌكه  مه ٌْح   َطره َك ٌَْدةَ  أَبًه ْبن   ر   َعنْ  ع َب

هه  ، َعنْ  أَبٌه هه مْ  َولَمْ  أ م ه ْفه   .أَْعره

  للت: ولٌس فً إسناد الطبرانً عن أمه.

 دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

ٌْم   ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٔ ْحَمن َعْبد دحٌم ْبن إبراهٌمهو : ُدَح  مٌمون ْبن إبراهٌم ْبن الرَّ

  ً  .وثبلثمابة ثبلث سنة المحرم فً مات .ممبوال   محدث ا وكانلال الذهبً: : الد مشم

 شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً إرشادو ،524/ رلم7/174تارٌخ اإلسبلم : ٌنظر

 .63صـ  المنصوري علً بن صبلح بن ناٌؾل الطبرانً

ْحَمن عبدهو  :أَبًِثنا  -ٕ ٌم بن الرَّ َمْشمهً إهْبَراهه  دحمان مصؽر بمهملتٌن دحٌم لمبه الد ه

م أَب و لَالَه اْلَخبٌث بلسانهموهو  َمام. اللمب َهَذا ٌكره َكانَ ، و َمْنَده اْبن اْلمَاسه  اْلَحافهظ اإله

ي   شٌخ  :النسابً زاد .ثمة :والدارلطنً، والنسابً ،حاتم وأبو ،العجلً لال .الب َخاره

 الجماهٌر وأبو ،مثله زمنه فً بدمشك ٌكن لم حجة :داود أبو ولال ،به بؤس ال مؤمون

ولال ابن حجر:  .نفسه وٌضبط ٌمٌز دحٌم كان :حاتم أبو ولال. ثمة وهو ،منه أسند

 متمن حافظ ثمة

 نزهةو ،3793رلم/ 1/335، والتمرٌب 276/ رلم6/132ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

 .1/253البن حجر  األلماب فً األلباب

ٌْن   أَبًِ اْبنُ  -ٖ ْسلهم بن أَبً فدٌن: حسن الحدٌث، هو  :فَُد ٌل بن م  د بن إهْسَماعه َحمَّ م 

 .20ه، حدٌث رلمسبمت ترجمت

 بن ٌحٌى :وعنه .أبٌه :عنروى  :اْلعََدِويُّ  ُمِطٌع   ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  َزَكِرٌَا -ٗ

 .بالمشهور لٌس .الجاري دمحم

 .3210/ رلم3/504ٌنظر: لسان المٌزان 

ٌْحِ  -٘ ٌَْدةَ  أَبًِ ْبنِ  ُرَك  َعنْ  ٌروي شٌخ ولال: ،ثماته فً حبان ابن ذكرهمجهول  :ُعبَ

هه   .َسلََمةَ  أ م ه  َعنْ  أَبٌه

 .7374/ رلم6/312ٌنظر: الثمات 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

: )م د س ق( المطلب بن األسود بن زمعة بن هللا عبد ابن ع بٌَدة أَب و هو :أَبٌِهِ  َعنْ  -ٙ

ْرَعة أَب و لال  تابعً من الثالثة الطبمة فً سعد ابن وذكره سماه أحدا أعرؾ ال: ز 

  .ممبول": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال، الحدٌث للٌل َكانَ : َولَال المدٌنة

، 7495/ رلم34/53وتهذٌب الكمال ، 5/325بمات ابن سعد، ط العلمٌة طٌنظر: 

   .3230/ رلم1/656وتمرٌب التهذٌب 

 ْبن المؽٌرة ْبن سهٌل: وٌ مال حذٌفة، واسمه أمٌة، أبً بنت هندهً  :)ع( َسلََمةَ  أُمِّ  -7

 سنة توفٌت. ملسو هيلع هللا ىلص النبً زوج المخزومٌة، المرشٌة سلمة أم مخزوم، بن ع َمر ْبن هللا َعبد

 . أصح واألول ذلن لبل ولٌل إحدى سنة ولٌل وستٌن اثنتٌن

 والتمرٌب ،11439/ رلم3/432 واإلصابة ،7343/ رلم6/239 الؽابة أسد: ٌنظر

  .3694/ رلم1/754

 الحكم على إسناد الطبرانً:

ٌَّا ضعٌؾ ؛ فٌه  ٌمَ  ْبن   َزَكره ٌع   ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  إهْبَراهه طه يُّ  م  ٌْحه ، واْلعََدوه َك ٌَْدةَ  أَبًه ْبنه  ر  ، ع َب

 وكبلهما مجهول.

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 حسن لؽٌره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث البهٌمة

 ":عمرو أبً بن عمرولال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

(البهٌمة حدٌث علٌه ٌنكر ثمة :العجلً ولال)
(1)
 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 .1سبك تخرٌجه مفصبل حدٌث رلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .122/ رلم3/33تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "إذا انتََصَؾ شعباُن، فبل تَُصوموا".  حدٌث  -٘ٗ

 ٌعموب بن الرحمن عبد بن العبلء لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الحرق

 صٌام العبلء على أنكروا العبلء من عندنا ىعلأ سهٌل: داود أبو ولال)

"انتََصَؾ شعباُن، فبل تَُصوموا"إذا  حدٌث : ٌعنً شعبان
(1)
 

_____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

ٌَةه  فًه ، بابالصوم فً سننه: كتاب أخرجه أبو داود  2337رلم /2/300 َذلهنَ  َكَراهه

مَ : لال دمحم، بن   العزٌز عبد   حدَّثنا سعٌد، بن   لتٌبة   حدَّثنالال:   المدٌنةَ، كثٌر   ابن   َعب اد   لَده

ه فؤخذ العبلءه  مجلس إلى فمال  أبً عن أبٌه عن ٌَحد هث هذا إن الله مَ : لال ثم فؤلامه، بٌده

. العبلء فمال ."تَُصوموا فبل شعباُن، انتََصؾَ  إذا": لال -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسولَ  أن ه رٌرة،

مَّ  ًَّ  عن هرٌرة أبً عن حدَّثنً أبً إن اللَّه   بذلن -ملسو هيلع هللا ىلص- النب

بل   ،الثوريُّ  رواه :داود أبو لال  عن دمحم، بن وزهٌر   ،عمٌس وأبو ،العبلء بن   وشه

 .العبلء

: عنده كان ألنه: لال لم؟: ألحمد للت   به، ٌ حدث ال الرحمن عبد   وكان :داود أبو لال

ًَّ  أن ل   كان -ملسو هيلع هللا ىلص- النب بلف ه -ملسو هيلع هللا ىلص- النبً عن: ولال برمضان، شعبانَ  ٌَصه  .خه

 .خبلفه لٌس عندي هذا :داود أبو لال

ٌَةه  فًه َجاءَ  َما اب  ، بأبواب الصوم فً سننه: كتاب الترمذي وأخرجه ْومه  َكَراهه  فًه الصَّ

نْ  اْلبَالًه الن هْصؾه   . 733رلم /3/106 َرَمَضانَ  لهَحاله  َشْعبَانَ  مه

ٌث  " ولال الترمذي: ٌَْرةَ  أَبًه َحده ٌثٌ  ه َر ٌٌح، َحَسنٌ  َحده ف ه   الَ  َصحه نْ  إهالَّ  َنْعره  الَوْجهه  َهَذا مه

 .اللَّْفظه  َهَذا َعلَى

ٌثه  َهَذا َوَمْعَنى ْندَ  الَحده ْلمه  أَْهله  بَْع ه  عه ل   ٌَك ونَ  أَنْ : العه ج  ا، الرَّ ر  ْفطه ًَ  فَإهَذا م  نْ  بَمه  مه

ءٌ  َشْعبَانَ  ًْ ْومه  فًه أََخذَ  َش يَ  َولَدْ " َرَمَضانَ  َشْهره  لهَحاله  الصَّ وه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  ر   َعنه  ه َر

ه   ً ْم، ٌ ْشبهه   َما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْث   لَْولَه  وا الَ ": ملسو هيلع هللا ىلص لَالَ  َح ، َرَمَضانَ  َشْهرَ  تَمَدَّم  ٌَام   ٌ َوافهكَ  أَنْ  إهالَّ  بهصه

ا َذلهنَ  ه   َكانَ  َصْوم  ٌثه  َهَذا فهً َدلَّ  َولَدْ  "،أََحد ك مْ  ٌَص وم  ٌَة   أَنََّما الَحده  َمنْ  َعلَى الَكَراهه

د   ٌَامَ  ٌَتَعَمَّ   "َرَمَضانَ  لهَحاله  الص ه

، َرَمَضان   ٌ تَمَدَّمَ  أَنْ  النَّْهًه  فًه َجاءَ  َما ، بابالصٌامفً سننه: كتاب  ماجه ابنو  بهَصْوم 

ا َصامَ  َمنْ  إهالَّ   .1651رلم /1/523 فََوافََمه   َصْوم 

  به بنحوه. دمحم، بن العزٌزمن طرٌك عبد كبلهما 

                                                           

  .336/ رلم3/137تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 َرَمَضان   ٌ تَمَدَّمَ  أَنْ  النَّْهًه  فًه َجاءَ  َما باب ،الصٌام كتاب: سننهفً  ماجه ابن وأخرجه

، ا َصامَ  َمنْ  إهالَّ  بهَصْوم  به  خالد بن مسلم طرٌك من 1651رلم /1/523 فََوافَمَه   َصْوم 

  بنحوه.

 /3/254 ، باب صٌام شعبانالصٌام: كتاب "الكبرىالسنن " فً والنسابً

 من كبلهما 9707/ رلم15/441ند: مسند أبً هرٌرة فً المس وأحمد، 2923رلم

 .بنحوه به هللا، عبد بن عتبة ُعمٌس أبً طرٌك

ٌْنَ  َما فَْصله ، باب الصٌامفً مصنفه: كتاب  وأخرجه عبد الرزاق  َوَشْعبَانَ  َرَمَضانَ  َب

 عن ابن عٌٌنة به بنحوه. 7325رلم /4/161

ْكر  ، باب الصومفً صحٌحه: كتاب  وأخرجه ابن حبان ٌْرَ  أَْوَهمَ  َخبَر   ذه ره  َؼ تََبح ه  فًه اْلم 

نَاَعةه  ْلمه  صه َضادُّ  أَنَّه   اْلعه نَا تَمَدَّمَ  الَّتًه لهؤْلَْخبَاره  م  ْكر   طرٌك من 3539رلم /3/355 لََها ذه

 .به بنحوه الماسم، بن روح

 َرَمَضانَ  تََمدَّمه  َعنْ  النَّْهًه  بٌََانه  بَاب  ، الصٌام فً مستخرجه: كتاب وأخرجه أبو عوانة

ٌْنه  أَوْ  ٌَْوم   بهَصْومه  نْ  ٌَْوَم ره  مه بَ  اْلَخبَرَ  َوأَنَّ  َشْعبَاَن، َشْهره  آخه وجه ٌَامه  اْلم  ره  لهصه  َشْهره  آخه

ًَ  أَنَّ  َعلَى الدَّالَّ  َشْعبَانَ  هه  َعنْ  النَّْه  َصْومه  َوَعنْ  َرَمَضاَن، َشْهره  بهَحاله  َصاَمه   لهَمنْ  َصْومه

، الصٌام الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: كتابو ،2713/ رلم2/172 الشَّن ه  ٌَْومه 

ْومه باب  نْ  الن هْصؾه  َبْعدَ  الصَّ من طرٌك  كبلهما 3319رلم /2/32 َرَمَضانَ  إهلَى َشْعبَانَ  مه

 به بنحوه. ,اْلمَاصّ  إِْبَراِهٌمَ  ْبن الَرْحَمنِ  َعْبد

ً   َعْلمََمةَ  ْبن   ع ْمبَة فً "الضعفاء": ترجمة " مٌلًؽال وأخرجه ونه ٌْر  ابن و، 3/354" اْلبَ

، من طرٌككبلهما  96/ رلم1/60معجمه:  ًف الممرئ ًّ   به بنحوه. اأْلَْوَزاِع

ْوَسى بنه  أَْحَمدَ وأخرجه  ٌْه  بن م   بن دمحم بن هللا عبد أبً أحادٌث فٌه جزءفً " َمْرَدَو

من طرٌك  111رلم /1/210": األصبهانً الشٌخ بؤبً المعروؾ حٌان بن جعفر

 شعبة به بنحوه. 

ٌْن  " ترجمةفً تارٌخ أصبهان:  وأخرجه أبو نعٌم َس ٌمه  َعْبده  ْبن   اْلح  حه و الرَّ ْمَرانَ  أَخ   عه

ٌمه  َعْبده  ْبنه ا حه  من طرٌك زهٌر بن معاوٌة به بنحوه. 1/335" الرَّ

 بن روحو وابن عٌٌنة، ،هللا عبد بن عتبة ُعمٌس وأبو ،خالد بن مسلمكلهم )

ًّ و ،اْلمَاصّ  إِْبَراِهٌمَ  ْبن الَرْحَمنِ  الماسم، َعْبد ( معاوٌة بن زهٌر ، و، وشعبةاأْلَْوَزاِع

 .به الَرْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  اْلعَبَلءِ عن 

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ٌد بن لتٌبة هو: سعٌد بنُ  لتٌبةُ  -ٔ  َعبد بن  طرٌؾ بن  - الجٌم بفتح - جمٌل بن َسعه

ه              .)ع( بلخ لرى من لرٌة إلى نسبة - البؽبلنً البلخً رجاء أبو الثمفً، ّللاَّ

ٌد ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى . وؼٌرهم سعد بن واللٌث ،وعبد العزٌز بن دمحم المدنً، َسعه

 َحْنَبل ْبن وأحمد الحربً، إسحاق ْبن وإبراهٌم ماجه، اْبن سوى الجماعة :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بَّان ابن   وذكره والنسابً، معٌن، بن وٌحٌى ،حاتم أبو وثمه : َولَال ،الثمات كتاب فً حه

ه  َعبد َولَال وانتحالها، السنن فً والمتبحرٌن الحدٌث فً المتمنٌن من كان د ْبن ّللاَّ َحمَّ  م 

 فً حجر ابن َولَال صدوق،: خرا  اْبن َولَال صدوق لتٌبة: الفرهٌانً سٌار ْبنا

 له ٌعرؾ ال: الفاسً المطان ابن َولَال. ثمة خراسانً: لاسم بن مسلمة لال: التهذٌب

عن تسعٌن  ومابتٌن أربعٌن سنة توفى. ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال تدلٌس،

 .سنة

 .الشٌخان به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

/ 2/372 األوسط وتارٌخه ،370/ رلم7/195 الكبٌر البخاري تارٌخ: ٌنظر

/ 1/62 النسابً ومشٌخة ،2/493و ،1/212 لٌعموب والمعرفة ،2924رلم

/ 9/20والثمات البن حبان  ،734/ رلم7/140 والتعدٌل والجرح ،104رلم

   .5522/ رلم1/456 والتمرٌب ،641/ رلم3/361 التهذٌب وتهذٌب، 14953رلم

، سبمت العمري هللا عبٌد عن حدٌثه فً إال الحدٌث حسن :دمحم بنُ  العزٌز عبدُ  -ٕ

 .1ترجمته حدٌث رلم:

 شبل أبو الحرلً، ٌعموب بن الرحمن عبد بن العبلءهو  :الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ْلعَبَلءُ ا -ٖ

 . (4)ر م  المدنً

 وعكرمة ٌعموب، بن الرحمن عبد هٌبأو مالن، بن كعب ْبن الرحمن َعْبد :عن روى

 . وؼٌرهم عباس، اْبن مولى

 العزٌز عبد  و الحجاج، ْبن وشعبة الرحمن، َعْبد ْبن العبلء ْبن شبل ابنه :عنهروى و

 . وؼٌرهم ،دمحم بن  ا

 وَسؤَلت  : لال. بسوء ذكره أحدا أسمع لَمْ  ثمة: أَبهٌهه  َعن َحْنبل، ْبن أحمد بن هللا عبد لال

 ْبن العبلء: َحْنَبل ْبن أحمد َولال, سهٌل فوق العبلء: فمال: وسهٌل العبلء، َعنه  أَبًه

د وفوق سهٌل، فوق عندي الرحمن َعْبد َحمَّ  خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َولَال, َعْمرو ْبن م 

ٌن بن ٌحٌى َعن ، َعباس َولَال حدٌثه، ٌتولون الناس ٌزل لم بذا، لٌس: َمعه يُّ  َعن الدُّوره

ٌن ْبن ٌحٌى ْرَعة أبو َولَال .السواء من لرٌب وسهٌل وهو بحجة، حدٌثه لٌس: َمعه : ز 

 من أنكر ولكنه الثمات، عنه روى صالح،: حاتم أبو َولَال ٌكون، ما بؤلوى هو لٌس

َسٌَّب، ْبن العبلء من أشبه عندي وهو أشٌاء، حدٌثه , بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال الم 

ٌْرة أَبهً َعن أبٌه َعن نسخ وللعبلء: عدي ْبن أحمد أبو َولَال  الثمات، عنه ٌروٌها ه َر

بَّان ابن   وذكره, بؤسا به أرى وما د َولَال .الثمات كتاب فًه حه َحمَّ د لال: سعد بن م  َحمَّ  م 

 َولَال, ثبتا الحدٌث، كثٌر ثمة، وكان مشهورة، بالمدٌنة العبلء وصحٌفة: ع َمر ْبنا

ي   َولَال ثمة، تابعً مدنً: العجلً ذه : الخلٌلً ولال .الحدٌث أهل عند ثمة هو: الت هْرمه

 ًٌّ ٌنه ْختَلَؾٌ  َمده ؛ م  هه َنَّه   فٌه د   أله ٌثَ  ٌَتَفَرَّ ٌَْها، ٌ تَاَبع   الَ  بهؤََحاده  عدي وابن العمٌلً وَذَكره َعلَ

 . الضعفاء جملة فً الجوزي وابن
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 فً حجر ابن َولَال ،(موثك وهو فٌه تكلم من) النافع كتابه فى الذهبً وذكره: للت

 ربما صدوق: التمرٌب فً َولَال العبلء، من عندنا أعلى سهٌل: أبوداود لال: التهذٌب

 .ومابة وثبلثٌن اثنتٌن سنة مات. وهم

 له لكنه مسلم به احتج ولد الحسن درجة عن ٌنزل ال حدٌثه فٌه مختلؾ :حاله خبلصة

 .الحسن درجة الى تنزله أوهام

 الدارمًابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،التابعٌن متمم 1/330 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 األوسط وتارٌخه ،3141/ رلم6/503 الكبٌر البخاري وتارٌخ623رلم/ 1/173

/ 3/341والضعفاء الكبٌر  ،1170/ رلم1/343 العجلً وثمات ،1676/ رلم2/29

/ 241/ 5 حبان ابن وثمات ،1974/ رلم6/357 والتعدٌل والجرح، 1369رلم

 ،1/213 للخلٌلً واإلرشاد ،1372/ رلم6/372 عدي البن والكامل ،4639رلم

/ 137-3/136 التهذٌب وتهذٌب ،253/ رلم1/336 موثك وهو فٌه تكلم ومن

 .5247/ رلم1/435 والتمرٌب ،336رلم

 . (4)ر م  المدنً الجهنً ٌعموب بن الرحمن عبدهو  :أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

ٌد أبً :عن روى ، َسعه ي  ْدره ٌْرة وأبً الرحمن، عبد ْبن سلمة وأبً الخ  . وؼٌرهم ه َر

 عبد بن العبلء وابنه ذكوان، ْبن حف  ْبن وع َمر النضر، أبو سالم :عنهروى و

 . وؼٌرهم ٌعموب بن الرحمن

ْحَمنه  َعْبد لال َسٌَّب أو أوثك ه وَ : للت عنه، أبً َسؤَلت  : َحاتهم أَبً اْبن الرَّ  رافع؟ بن الم 

بَّان ابن   وذكره بؤس، بههه  لٌس: النََّسابً َولَال. ألربهما ما: فَمَالَ   الثمات، كتاب فًه حه

ٌن بن ٌحٌى َوسبل ْحَمنه  َعْبد ْبن العبلء َعنه  َمعه ، َعن الرَّ : فمال ؟ حدٌثهما كٌؾ أَبهٌهه

 عن البرلانً َولَال الذهبً، ووثمه ثمة تابعً مدنً: العجلً َولَال بؤس، به لٌس

 من عندهم ألوى صالح أبا أن إال صالح، أَبً بن سهٌل من إلٌهم أحب: الدارلطنً

 .ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ، العبلء والد الرحمن عبد

 .مسلم به واحتج األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،362 الترجمة طهمان وابن ،5/309 سعد ابن طبمات: ٌنظر

ي   وجامع، 994/ رلم1/301والثمات للعجلً  ،1153/ رلم5/366 ذه  2/353 الت هْرمه

/ 5/103 حبان ابن وثمات ،1423/ رلم5/301 والتعدٌل والجرح ،437 رلم حدٌث

 ،537/ رلم6/301 التهذٌب وتهذٌب ،3347/ رلم1/649 والكاشؾ ،4034رلم

   .4046/ رلم1/503 التهذٌب وتمرٌب

ٌَْرةَ  وأَبِ  -٘  .1بً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصحا: ُهَر

 الحكم على اإلسناد:

حمن، وهو مختلؾ فٌه ولد أنكر علٌه األبمة هذا الحدٌث ر؛ فٌه العبلء بن عبد المنكر

  ومنهم:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌثَ  لَه   َوَذَكْرت  : 1/117لال المروزي كما فً العلل ومعرفة الرجال  أحمد: -  َحده

ٌْره  َه د   ْبنه  ز  َحمَّ ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  أَبهٌهه  َعنْ  اْلَعبَلءه  َعنه  م  ه  َرس ول   لَالَ  :لَالَ  ه َر صلى هللا  ّللاَّ

ي    اْبنَ  َسؤَْلت   َولَالَ  ،فَأَْنَكَرهُ  "َصْومَ  فَبَل  َشْعبَانَ  نهْصؾ   َكانَ  إهَذا" :وسلمعلٌه   فَلم :َعنه   َمْهده

ه  َعْبده  أَب و لَالَ  ث مَّ  ٌتوفاه َوَكانَ  بههه  ٌحدثنً بلؾ   َهَذا ّللاَّ ٌثه  خه ٌَتْ  الَّتهً األََحاده وه ه  َعنه  ر   ً  النَّبه

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 إنكار الحدٌث عن ابن معٌن فمال:  4/129فمد حكى الحافظ فً الفتح  معٌن:ابن  -

ٌن   وبن أَْحمد َولَالَ " ْنَكرٌ  إهنَّه   َمعه  ".م 

 العبلء حدٌث ٌنكر زرعة أبا شهدت: 2/333لال البرذعً فً الضعفاء  أبو زرعة: -

  .منكر أنه وزعم( شعبان انتصؾ إذا) الرحمن عبد بن

ْعت  : )4/173فً الكامل  ولال ابن عدي يَّ  َحْف    ْبنَ  أَْحَمدَ  َسمه  لهٌلَ  :ٌَم ول   السَّْعده

ه  َرْحَمة   َحْنبَل   ْبنه  ألََحْمدَ  ٌْهه  ّللاَّ رٌ  َوهو ٌَْعنهً، َعَل ٌث   حاَضه ٌَْرةَ  أَبهً َحده  َكانَ  إهَذا" ه َر

نْ  الن هْصؾ    . "َرَمَضانَ  ٌَص ومَ  َحتَّى أََحدٌ  ٌَص وم   فَبل َشْعبَانَ  مه

ٌؾٌ  أَيْ  َذانَ  :لَالَ  ٌث   لَالَ  ث مَّ  .َضعه ٌهه  َكانَ  اْلعَبلءه  َحده ٌعٌ  ٌَْروه ، أَبهً َعْنه   َوكه ٌْسه  َعن اْلع َم

ي    َواْبنه  العَبلَء، ن لٌل تركه ثم ٌروٌه فكان َمْهده ٌْر   َعنْ  لَالَ  ٌروٌه كان َعمَّ َه : لَال ث مَّ  ز 

ه  َرس وله  إهن ل ه   َشْعبَانَ  ٌَص وم   َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ   .(بهَرَمَضانَ  ٌَصه

 ٌتفرد ألنه فٌه، مختلؾ الرحمن عبد بن العبلء: 1/213لال فً اإلرشاد  :الخلٌلً -

 فً مسلم أخرج ولد "شعبان من النصؾ كان إذا" كحدٌث علٌها ٌتابع ال بؤحادٌث

 "والشواذ هذا دون حدٌثه من المشاهٌر الصحٌح

ثم  4/253وإلى تضعٌؾ الحدٌث ٌوما صنٌع البٌهمً فإنه أخرجه فً السنن الكبرى 

ْخَصةه  بَاب  لال: " نْ  أََصحُّ  ه وَ  بهَما َذلهنَ  فًه الرُّ ٌثه  مه  "اْلعَبَلءه  َحده

 اْستََدلَّ  َولَده : "4/129 فا للحدٌث فمال فً الفتحبٌهمً تضعٌولد اعتبر الحافظ صنٌع ال

 ًُّ ٌَْهمه ْخَصة   فَمَالَ  َضْعفههه  َعلَى اْلبَابه  ٌثه بهَحده  اْلبَ نْ  أََصحُّ  ه وَ  بهَما َذلهنَ  فًه الرُّ ٌثه  مه  َحده

يُّ  لَْبلَه   َصنَعَ  َوَكَذا اْلعَبَلءه   "الطََّحاوه

 َولَالَ : "4/129ر المحدثٌن فمال فً الفتح ونسب الحافظ تضعٌؾ الحدٌث إلى جمهو

ْمه ور   وز   :اْلع لََماءه  ج  ْوم   ٌَج  ع ا الصَّ نْ  الن هْصؾه  َبْعدَ  تََطوُّ ٌثَ  َوَضعَّف وا َشْعبَانَ  مه دَ  اْلَحده  اْلَواره

هه  ٌن   بناو أَْحمد َولَالَ  فٌه ْنَكرٌ  إهنَّه   َمعه  "م 

 الحدٌث هذا صحة فً العلماء ختلؾ)ا :1/135فً لطابؾ المعارؾ  ولال ابن رجب

 ،حبان وابن ،الترمذي :منهم واحد ؼٌر فصححه تصحٌحه فؤما: به العمل فً ثم

: ولالوا وأعلم هإالء من أكبر هو من فٌه وتكلم ،البر عبد وابن ،والطحاوي ،والحاكم

 الرازي زرعة وأبو ،أحمد واإلمام ،مهدي بن الرحمنعبد  :منهم منكر حدٌث هو

   .واألثرم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 النبً صٌام أحادٌث إلى ٌشٌر تخالفه كلها ٌشٌر تخالفه كلها األحادٌث :األثرم ولال

 فصار بٌومٌن رمضان على التمدم عن ونهٌه ،برمضان ووصله كله شعبان ملسو هيلع هللا ىلص

 .الصحٌحة لؤلحادٌث مخالفا شاذا حٌنبذ الحدٌث

 على العلماء وأكثر به العمل ترن على اإلجماع وحكى منسوخ هو" :الطحاوي ولال

 .به ٌعمل ال أنه

 نصؾ بعد بالصٌام التطوع ابتداء عن ونهو وأصحابه الشافعً منهم آخرون أخذ ولد

 علة فً اختلفوا ثم أصحابنا من المتؤخرٌن بع  ووافمهم عادة له لٌس لمن شعبان

 فٌما جدا بعٌد وهذا منه لٌس ما رمضان شهر فً ٌزاد أن خشٌة: لال من فمنهم النهً

 للتموى النهً: لال من ومنهم. ٌومٌن أو بٌوم التمدٌم فً هذا ٌحتمل وإنما ،النصؾ بعد

 وكٌع عن ذلن وروي رمضان صٌام عن ذلن ٌضعفه أن شفمة رمضان صٌام على

 بعد بالصٌام كله هذا برمضان ووصله أكثره أو كله شعبان ملسو هيلع هللا ىلص النبً صٌام هذا وٌرد

 .(شعبان نصؾ

وما ذهب إلٌه ابن مهدي، وأحمد، وابن معٌن، وأبو زرعة من إنكار الحدٌث  للت:

 هو الراجح، فهم أبمة الحدٌث ونماده.

 الجتماع التفرد فٌه والمخالفة. وسبب حكمهم على الحدٌث بالنكارة

أما التفرد ففد انفرد به العبلء بن عبد الرحمن وال ٌعرؾ إال من طرٌمه، ومثل العبلء 

 تفرده.ال ٌحتمل 

بلؾ   َهَذا" :1/159أحمد كما فً العلل رواٌة المروذي  لَالَ أما المخالفة فمد   خه

ٌثه  ٌَتْ  الَّتًه األََحاده وه ه  َعنه  ر   ً  "ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 /3/33 صوم شعبان، باب الصومومنها: ما أخرجه البخاري فً الصحٌح: كتاب 

حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن ٌحٌى، عن أبً سلمة، أن لال:  1970رلم

لم ٌكن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌصوم شهرا أكثر من شعبان، "عابشة رضً هللا عنها، حدثته لالت: 

 فإنه كان ٌصوم شعبان كله"

رمضان، باب صٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼٌر ، الصٌام وأخرجه مسلم فً الصحٌح: كتاب

حدثنا إسحاق بن لال:  1156رلم /2/311 واستحباب أن ال ٌخلً شهرا عن صوم

لم ": به بلفظإبراهٌم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثنً أبً، عن ٌحٌى بن أبً كثٌر، 

 "ن السنة أكثر صٌاما منه فً شعبانٌكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الشهر م
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 :ثانً من شعبانحكم صوم النصؾ المسألة: 

 للعلماء فً هذه المسألة ألوال:

ذهب لوم إلى كراهة الصوم َبْعَد النصؾ من شعبان إلى رمضان. هكذا  :المول األول

ٌْر تعٌٌن للمابلٌن بههه  َوه َو لَْول جمهور الشافعٌة ،نمله الطحاوي من َؼ
(1)
. 

ٌَْن أحادٌث الباب  -خ  ابن حزم المول الثانً: الٌوم السادس عشر النهً ب -جمعا  َب

وال ٌجوز صوم الٌوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصبل، وال ، فمال: من شعبان

لمن صادؾ ٌوما كان ٌصومه
(2)
.  

من الشافعٌة إلى تحرٌم صوم النصؾ الثانً من  ذهب الروٌانً المول الثالث:

شعبان
(3)
. 

ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصؾ الثانً من شعبان من  :المول الرابع

ٌْر كراهة َؼ
(4)
. 

الثبلثة األول بحدٌث َعْبد الرحمن بن العبلء، َعلَى اختبلؾ  األلوال واستدل أصحاب

 فً تحدٌد نوع الحكم.

الكراهة، بَْل  وأجاب الجمهور بتضعٌؾ حدٌثه، وعدم وجود ما ٌمتضً التحرٌم أو

 المَْول باالستحباب. وجود ما ٌعضد

فً عدم الكراهة وجواز صٌام النصؾ الثانً من  الراجحومذهب الجمهور ه َو 

ٌْث العبلء وعدم صحته. واألصل الجواز َحتَّى ٌؤتً دلٌل التحرٌم  شعبان لضعؾ َحده

 .أَْو الكراهة

  

                                                           

شييييييرح ، والمجمييييييوع 1/346 المهييييييذب فييييييً فميييييية اإلمييييييام الشييييييافعً، و2/32شييييييرح معييييييانً اآلثييييييار  (1)

 .6/399المهذب 

 .7/25المحلى  (2)

 .4/129نه ابن حجر فً فتح الباري نمله ع (3)

ضيييييييوء الشيييييييموع شيييييييرح المجميييييييوع فيييييييً الفميييييييه ، و2/316 بييييييين الهميييييييامر الفيييييييتح الميييييييدٌٌنظييييييير:  (4)

 .5/93 لفروع ومعه تصحٌح الفروع، ا1/637 المالكً
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 حدٌث فً "صبلة العٌد" -ٙٗ

ٌَسىلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "  :فَْرَوةَ  أَبًه ْبنه  األعلى َعْبده  ْبنَ  عه

 ٌكاد ال :الذهبً لال :للت .العٌد صبلة فً واحدا حدٌثا داود أبو له روى)

(منكر والخبر ،ٌعرؾ
(1)
 

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩  

 ٌومَ  كان إذا المسجد فً بالناس ٌصلًفً السنن: كتاب الصبلة، باب  أخرجه أبو داود

 الربٌع   وحَدثنا (ح) الولٌد   حدثنا عمار، بن   هشام حدثنالال:  1160/ رلم1/301 مطر

 من رجل حدثنا مسلم، بن   الَولٌد   حدثنا ٌوسؾ، بن هللا عبد   حدثنا سلٌمان، بنا

 أبا سمع - فروة أبً ابن األعلى عبد بن عٌسى: حدٌثه فً الربٌع   وسماه - الفََروٌٌن

ًَّ  هللا ع بٌدَ  ٌحٌى  فصلى عٌد، ٌوم فً مطر أصابهم أنه هرٌرة أبً نع ٌحدث التٌم

ًُّ  بهم  .المسجد فً العٌد صبلةَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - النب

لََواته  إهلَاَمةه  أَْبَواب  فً السنن: كتاب  وأخرجه ابن ماجه َها َوالسُّنَّةه  الصَّ  َجاءَ  َما، باب فٌه

ٌده  َصبَلةه  فًه ده  فًه اْلعه  .1313/ رلم1/416 َمَطرٌ  َكانَ  إهَذا اْلَمْسجه

: الحاكم طرٌك ومن 1094رلم /1/435فً المستدرن: كتاب صبلة العٌدٌن  والحاكم

ٌده  َصبَلةه   باب الصبلة، كتاب: الكبرى السنن فً البٌهمً أخرجه ده  فهً اْلعه  إهَذا اْلَمْسجه

نْ  ع ْذرٌ  َكانَ  هه  أَوْ  َمَطر   مه ٌْره  .3/433/6257 َؼ

ٌثٌ  َهَذا" :الحاكم ولال ٌح   َحده ، َصحه ْسنَاده َجاه   َولَمْ  اإْله ٌَى أَب و "ٌ َخر ه ًُّ  ٌَْح ٌْمه  َصد وٌق، التَّ

وح   إهنََّما ٌَى اْلَمْجر  ٌْده  ْبن   ٌَْح ه  ع بَ  "اْبن ه   ّللاَّ

 تلخٌ : على شرطهما.فً ال ولال الذهبً

 كبلهما )ابن ماجه، والحاكم( من طرٌك الولٌد به بنحوه.

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

 فهً مناكٌره أما صدوق أنه على واألكثرون الحدٌث حسن هشام بن عمار: -ٔ

 .13، سبمت ترجمته حدٌث رلمالتلمٌن ولبوله تؽٌره بعد أنها على محمولة

تحدٌث، ، ولد صرح بالالرابعة من مدلس توثٌمه على متفك ثمة الولٌد بن مسلم: -ٕ

 .13سبمت ترجمته حدٌث رلم

ه  َعبد بن األعلى عبد بن عٌسى-ٖ ي المرشً فروة أَبً بن ّللاَّ  إسحاق أخً اْبن األ َموه

 .)د ق( عفان ْبن ع ثَْمان مولى فروة، أَبً ْبن هللا َعبد ْبنا

                                                           

 .404/ رلم3/213هذٌب تهذٌب الت (1)
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ه  َعبد ْبن إسحاق روى عن: ، طلحة أَبً ْبن ّللاَّ ي   َعبد ْبن ّللاَّ  ع َبٌد ٌحٌى وأبً األَْنصاره

ً   موهب ْبن هللا ٌْمه  .التَّ

 .مسلم ْبن الولٌد :َعنه َرَوى

 المسجد فً العٌد صبلة" حدٌث له وساق ٌعرؾ، ٌكاد ال": المٌزان" فً الذهبً لَال

 أعرفه ال: المطان ابن لال "التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .منكر فرد حدٌث هذا: َولَال"

 .مجهول": التمرٌب" فًه َولَال. الحدٌث هذا ؼٌر فً وال الكتب، من شًء فً

 .لم ٌرو عنه إال الولٌد بن مسلم مجهول خبلصة حاله:

، وتهذٌب 6576/ رلم3/315، والمٌزان 4636رلم /22/625ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 .5305/ رلم1/439، والتمرٌب 404/ رلم3/213التهذٌب 

 .المدنً التٌمً ٌحٌى أبو موهب بن هللا عبد بن هللا عبٌدهو عبٌد هللا التٌمً:  -ٗ

 .)بخ د ت عس ق( ٌسار بن وعطاء الرحمن عبد بنت وعمرة هرٌرة أبً :عن روى

 موهب بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا عبٌد أخٌه وابن ٌحٌى ابنه :عنهوروى 

  .فروة أبً بن األعلى عبد بن وعٌسى

 وٌحٌى ،ٌحٌى ابنه عنه روى :ولال، الثمات فً حبان بنا وذكره ٌعرؾ ال :أحمد لال

 اإلمام ولال .ابنه لبل من حدٌثه فً المناكٌر ولعت وإنما ،ثمة وأبوه ،شًء ال

 ولال ابن حجر: ممبول. .الحال مجهول :الفاسً المطان بن ولال .نعرفه ال :الشافعً

 مجهول الحال لم ٌوثمه إال ابن حبان. خبلصة حاله:

، 1522/ رلم5/321، والجرح والتعدٌل 1243/ رلم5/339ٌنظر: التارٌخ الكبٌر

، والتمرٌب 53/ رلم7/25، وتهذٌب التهذٌب 3903/ رلم5/72والثمات البن حبان 

 .4311/ رلم1/372

  .1ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصح أبو هرٌرة رضً هللا عنه: -٘

 الحكم على اإلسناد:

 .، وعبٌد هللا التٌمً، وكبلهما مجهولاألعلىعٌسى بن عبد  ضعٌؾ؛ فٌه:

دَ  أَب و َرَواه  : 1/144ولال ابن حجر فً بلوغ المرام   . لٌَ هن   بهإهْسنَاد   َداو 

 مولوفا: الخطاب بن عمر عن الباب وفً

ٌده  َصبَلةه  فً السنن الكبرى: كتاب الصبلة، باب البٌهمً أخرجه ده  فهً اْلعه  إهَذا اْلَمْسجه

نْ  ع ْذرٌ  َكانَ  هه  أَوْ  َمَطر   مه ٌْره  ثنا اْلَحافهظ ، هللاه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنَالال:  6253رلم /3/433 َؼ

، ْبن   اْلعَبَّاس   أنبؤ اْلفَمهٌه ، إهْسَحاقَ  ْبن   بَْكره  أَب و ب ، اْبن   ثنا اْلفَْضله ، ْبن   َسلََمة   ثنا َكاسه  َرَجاء 

ده  َعنْ  َحمَّ ٌزه  َعْبده  ْبنه  م  ، َعْبده  ْبنه  اْلعَزه ْحَمنه نه  َعْبده  ْبنه  ع ثَْمانَ  َعنْ  الرَّ ْحمه ه  الرَّ  ً ٌْمه : لَالَ  التَّ

ْرنَا طه ٌنَةه  َعلَى ع ثَْمانَ  ْبنه  أَبَانَ  إهَماَرةه  فًه م  ا اْلَمده ٌد ا َمَطر  لَةَ  َشده ٌْ  فهً النَّاس   فََجَمعَ  اْلفهْطره  لَ

ده  جْ  فَلَمْ  اْلَمْسجه َصلَّى إهلَى ٌَْخر  ي اْلم  هه  ٌ َصل هً الَّذه  ْبنه  هللاه  لهعَْبده  لَالَ  ث مَّ  َواأْلَْضَحى اْلفهْطرَ  فٌه

ره  ر   ْبن   هللاه  َعْبد   فَمَالَ . أَْخبَْرتَنهً َما النَّاسَ  فَؤَْخبهره  ل مْ : "َربهٌعَةَ  ْبنه  َعامه  النَّاسَ  إهنَّ : "َعامه

وا ر  طه ًَ  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َعْهده  َعلَى م  نَ  النَّاس   فَاْمتَنَعَ  َعْنه   هللا   َرضه َصلَّى مه  فََجَمعَ  اْلم 
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ده الْ  فهً النَّاسَ  ع َمر   مْ  َفَصلَّى َمْسجه ، َعلَى لَامَ  ث مَّ  بههه ْنبَره  َرس ولَ  إهنَّ  النَّاس   أٌََُّها ٌَا: "فَمَالَ  اْلمه

ج   َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َصلَّى إهلَى بهالنَّاسه  ٌَْخر  مْ  ٌ َصل هً اْلم  َنَّه   بههه مْ  أَْرفَك   أله مْ  َوأَْوَسع   بههه ٌْهه  َوإهنَّ  َعلَ

دَ  ع ه مْ  الَ  َكانَ  اْلَمْسجه د   اْلَمَطر   َهَذا َكانَ  فَإهَذا: "لَالَ ". ٌَسه  "أَْرفَك   فَاْلَمْسجه

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 : ضعٌؾ)عخ ق( المدنً كاسب بن: وهو ٌعموب بن حمٌد ابن كاسب -ٔ

ٌن ْبن ٌحٌى لال ، َعباس َولَال .ثمة: َمعه يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّوره  َولَال .بشًء   لٌس: َمعه

 هو ألٌس: ل ْلت  . محدود ألنه: لال ذلن؟ ل ْلت   أٌن من: ل ْلت  . بثمة لٌس: آخر موضع فً

 الرحمن عبد َولَال .الحدٌث ٌوصل: العنبري عباس َولَال .بلى: لال ثمة؟ سماعه فًه

 الحدٌث؟ فًه صدولا َكانَ : ل ْلت  . رأسه فحرن زرعة أَبَا عنه سؤلت: حاتم أَبً بنا

 .كاسب اْبن على ٌسكن ال للبً: كاسب اْبن رواه حدٌث فًه َولَال. شروط لهذا: فمال

يُّ  ولَال .الحدٌث ضعٌؾ: حاتم أَب و َولَال ا، إهالَّ  نر لم: الب خاره ٌْر   األصل فًه هو َخ

 ابن   وذكره .بثمة لٌس: آخر موضع فًه َولَال .بشًء   لٌس: النََّسابً َولَال .صدوق

بَّان  الشا فً أخطؤ ربما وصنؾ، جمع ممن ٌحفظ كان: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

 حدٌث جعل لد السجستانً داود أبا رأٌت: الحلوانً داود بن زكرٌا َولَال .الشا بعد

 مسنده فً رأٌنا: فمال عنه، فسؤلته كتبه، ظهور على ولاٌات كاسب بن ٌعموب

 فً حادٌثاأل فوجدنا بعد، أخرجها ثم فدافعنا، ،األصولب فطالبناه أنكرناها، أحادٌث

 فً الذهبً َولَال. فٌها وزاد فؤسندها مراسٌل، كانت طري، بخط مؽٌرة األصول

 فً حجر ابن َولَال". وؼرابب مناكٌر له لكنه الحدٌث علماء من كان": المٌزان"

 .وهم ربما صدوق": التمرٌب"

/ 32/331وتهذٌب الكمال ، 2061/ رلم3/476الكامل فً الضعفاء ٌنظر: 

، 745/ رلم11/333، وتهذٌب التهذٌب 9310/ رلم4/450والمٌزان ، 7036رلم

 .7315/ رلم1/607والتمرٌب 

  .ضعٌؾ :)خ ت ق( رجاء بن سلمة -ٕ

ٌْسَ  ًكوفلال ٌحٌى:  ء لَ ًْ ولال  .بؤس بحدٌثه ما . وضعفه النسابً. ولال أبو حاتم: بهَش

 لوم عن وٌحدث وؼرابب أفراد وأحادٌثه ولال ابن عدي:  .صدوق ًكوف  :زرعة أبو

فً البخاري حدٌث واحد وله ، ولال ابن حجر: صدوق ٌؽرب .َعلٌه ٌ تَابَع   الَ  بؤحادٌث،

 .فً الفضابل

تروكون ، والضعفاء والم1632/ رلم3/337ري ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدو

/ 4/356، والكامل 705/ رلم4/160، والجرح والتعدٌل 242/ رلم47للنسابً صـ

 .2490/ رلم1/247والتمرٌب ، 734رلم

 الحكم على الحدٌث:

  ضعٌؾ
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 "عنًِّ ُخذُوا"حدٌث  -7ٗ

 ": الواسطً دلهم بن الفضللال الحافظ فً ترجمة "

 .واسطً هو :للت .أحادٌث له أن إال بؤس هب لٌس :أحمد عن األثرم لال)

 .عنه وكٌع عن روى أحدا أعلم ال نعم :لال

 عن حرٌث بن لبٌصة عن الحسن عن حدٌثه ذكر هللا عبد أبا وسمعت :لال

 أخطؤ أنه ٌعنً منكر حدٌث هذا :فمال "عنً خذوا" حدٌث المحبك بن سلمة

 عن الرلاشً هللا عبد بن حطان عن الحسن عن رووه وؼٌره لتادة ألن ؛فٌه

 حدٌث ٌعنً أصح هذا ولال الحدٌث هذا البخاري له وذكر ،عبادة

(حطان
(1)
. 

____________ 

 :والدراسة التخرٌج۩  

 :ثبلثة أوجههذا الحدٌث مداره على الحسن البصري، واختلؾ عنه من 

ط ان عنالحسن الوجه األول:  لاشً هللا عبد بنه  حه ، بنه  ع بادةَ  عن الرَّ ته امه  مرفوعا الصَّ

  هللا عبد بن حطان بإسماط ع بَاَدةَ، َعنْ  الحسن، الوجه الثانً: 

 .مرفوعا المحبك بن سلمة عن حرٌث بن لبٌصة عن الحسنالوجه الثالث: 

   تخرٌج الوجه األول:

لال:  1690/ رلم3/1316أخرجه مسلم فً صحٌحه: كتاب الحدود، باب حد الزنى 

، ٌَْحٌَى ْبن   ٌَْحٌَى َحدَّثَنَا ًُّ ٌمه ٌٌْم، أَْخَبَرنَا التَّمه ، َعنْ  ه َش ، َعنه  َمْنص ور  طَّانَ  َعنْ  اْلَحَسنه  حه

ه، هللاه  َعْبده  ْبنه ا  ً لَاشه ، ْبنه  ع بَاَدةَ  َعنْ  الرَّ ته امه  َعنًِّ، ُخذُوا»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  الصَّ

، لَُهنَ  هللاُ  َجعَلَ  لَدْ  َعنًِّ، ُخذُوا ًُ  ِمابَة   َجْلدُ  بِاْلبِْكرِ  اْلبِْكرُ  َسِبٌبل  ، َونَْف  بِالثٌَِّبِ  َوالثٌَِّبُ  َسنَة 

، َجْلدُ   «َوالَرْجمُ  ِمابَة 

ْجمه  فًه َجاءَ  َما، باب أبواب الحدود فً سننه: كتاب وأخرجه الترمذي  الثٌَّ هبه  َعلَى الرَّ

انًه ع م وبَة   باب ،الرجم كتاب: الكبرى فً والنسابً، 1434/ رلم4/41  الثٌَّ هبه  الزَّ

تهً: تَعَالَى لَْول ه  فً سننه: التفسٌر،  وسعٌد بن منصور  ،7106رلم /6/405  َوالبلَّ

نَ  َشةَ  ٌَؤْتٌه نْ  اْلفَاحه د وا نهَسابهك مْ  مه نَّ  فَاْستَْشهه ٌْهه ْنك مْ  أَْرَبعَة   َعلَ د وا فَإهنْ  مه ك وه نَّ  َشهه  فهً فَؤَْمسه

بل   َله نَّ  ّللاَّ   ٌَْجَعلَ  أَوْ  اْلَمْوت   ٌَتََوفَّاه نَّ  َحتَّى اْلبٌ  وته  َسبٌه
(2)

ً المسند: مسند ، وأحمد ف

                                                           

 .506/ رلم277-3/276تهذٌب التهذٌب  (1)

  .15سورة النساء: آٌة رلم:  (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ن به امن طرٌك منصور بن زاذ أربعتهم 22666رلم /37/333عبادة بن الصامت 

 بلفظه.

ٌثٌ  َهَذا ولال الترمذي: ٌحٌ  َحده ْندَ  َهَذا َعلَى َوالعََمل   ،َصحه ْلمه  أَْهله  بَْع ه  عه نْ  العه  مه

ه  أَْصَحابه   ً ْنه مْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ًُّ : مه ًُّ  َطالهب ، أَبًه ْبن   َعله ه  َوَعْبد   َكْعب ، ْبن   َوأ بَ ، ْبن   ّللاَّ  َمْسع ود 

ه ْم، ٌْر  ، أَْهله  بَْع    َذَهبَ  َهَذا َوإهلَى َوٌ ْرَجم ، ٌ ْجلَد   الثٌَّ هب  : لَال وا َوَؼ ْلمه  لَْول   َوه وَ  العه

 .إهْسَحاقَ 

ْلمه  أَْهله  َبْع    ولَالَ  نْ  العه ه  أَْصَحابه  مه  ً مْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ْنه  ، أَب و: مه ، َبْكر  ه َما َوع َمر  ٌْر   الثٌَّ هب  : َوَؼ

ٌْهه  إهنََّما ْجم   َعلَ يَ  َولَدْ  ٌ ْجَلد   َوالَ  الرَّ وه ه  َعنه  ر   ً ثْل   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْره  فًه َهَذا مه ٌث   َؼ ةه  فًه َحده  لهصَّ

ز   هه، َماعه ٌْره ْجمه  أََمرَ  أَنَّه   َوَؼ رْ  َولَمْ  بهالرَّ ْندَ  َهَذا َعلَى َوالَعَمل   ٌ ْرَجَم، أَنْ  لَْبلَ  ٌ ْجلَدَ  أَنْ  ٌَؤْم   عه

، أَْهله  بَْع ه  ْلمه ه، س ْفٌَانَ  َلْول   َوه وَ  العه ي  ، َواْبنه  الثَّْوره بَاَرنه ه، الم   ً  .َوأَْحَمدَ  َوالشَّافهعه

، 1690رلم /3/1316 الزنى حد باب الحدود، كتاب: صحٌحه فً مسلم أخرجهو

ْجمه  فًه ، باب الحدود فً سننه: كتاب وأبو داود  وابن ماجه ،4415/ رلم4/144 الرَّ

 لَتَاَدةَ،من طرٌك  ثبلثتهم 2550رلم /2/352فً سننه: كتاب الحدود، باب حد الزنا 

  به بنحوه. اْلَحَسِن، َعنِ 

، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ إال أنه عند ابن ماجه جعله  ٌْر  بَ طَّانَ  َعنْ  ج  ه  َعْبده  ْبنه  حه   .ّللاَّ

 - أعلم وهللا - وهم وهو: 4/246راؾ لال المزي فً تحفة األش

انًه ع م وبَة  ، باب الرجم فً الكبرى: كتاب وأخرجه النسابً / 6/405 الثٌَّ هبه  الزَّ

، َحْرب   ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنَالال:  7104رلم ًُّ له وصه مٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلم  ٌَد، اْبن   َوه وَ  لَاسه  ٌَزه

  به بنحوه. اْلَحَسِن، َعنِ  ٌُونَُس، َعنْ  س ْفٌَاَن، َعنْ 

 موسى بن مٌمون طرٌك من 2/236/2002 :"األوسط" فً الطبرانًوأخرجه 

  .به البصري، الحسن عن الَمَربً،

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ " ولال: ونه  َعنْ  اْلَحده ٌْم  وَسى ْبنه  َم وَسى اْبن ه   إهالَّ  م  ون   ْبن   م  ٌْم  ٌد   َم ٌَزه  ْبن   َو

ونَ   " َهار 

، 535رلم /1/473 الصامت بن عبادة مسند: مسنده فً الطٌالسً َداُودَ  أَبُو أخرجهو

بَاَرن   ثنالال  4931رلم /3/2517أبو حاتم فً التفسٌر:  ومن طرٌمه:  فََضالَةَ، ْبن   م 

، َعنه   به بنحوه. اْلَحَسنه

 عن 13359رلم /7/323الرجم واإلحصان باب فً مصنفه:  الرزاق عبد وأخرجه

 .به هللا، عبد بن حطان عن محرر، بن هللا عبد

 تخرٌج الوجه الثانً:

 535/ رلم1/473 : مسند عبادة بن الصامتفً مسنده الطٌالسً َداُودَ  أَبُوأخرجه 

ٌر   َحدَّثَنَا: لَالَ  ، ْبن   َجره م  ، َعنه  َحازه دَ  أَب و لَالَ  ع َباَدةَ، َعنْ  اْلَحَسنه  فََضالَةَ، اْبن   َوَذَكَره  : َداو 

، َعنه  طَّانَ  َعنْ  اْلَحَسنه ه  َعْبده  ْبنه  حه ه، ّللاَّ  ً لَاشه ه  َرس ولَ  أَنَّ  ع بَاَدةَ، َعنْ  الرَّ  إهَذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْهه  نََزلَ  ً   َعَل ؾَ  اْلَوْح هه  َذلهنَ  ع ره ا فٌه لَتْ  فَلَمَّ ا َسبهٌبل   لَه نَّ  ّللاَّ   ٌَْجَعلَ  أَوْ  أ ْنزه  اْرتَفَعَ  فَلَمَّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  ً ه  َرس ول   لَالَ  اْلَوْح  ِمابَة   َجْلدُ  بِاْلِبْكرِ  اْلبِْكرُ  َسِبٌبل   لَُهنَ  ّللَاُ  َجعَلَ  لَدْ  ُخذُوا ُخذُوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ًُ  ".ِحَجاَرةِ بِالْ  َوَرَجم   ِمابَة   َجْلدُ  بِالثٌَِّبِ  َوالثٌَِّبُ  َسنَة   َونَْف

 تخرٌج الوجه الثالث:

 َحدَّثَنَا 4415رلم /4/144، باب فً الرجم الحدود: كتاب فً سننه أخرجه أبو داود

د   َحمَّ ، َعْوؾ   ْبن   م  ًُّ ع   َحدَّثَنَا الطَّابه بٌه ، ْبنه  َرْوحه  ْبن   الرَّ ٌْد  لَ د   َحدَّثَنَا خ  َحمَّ  ٌَْعنهً َخالهد   ْبن   م 

، ًَّ ، ْبن   اْلفَْضل   َحدَّثَنَا اْلَوْهبه ، َعنه  َدْلَهم  ، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  اْلَحَسنه َحبَّكه  ْبنه  ع بَاَدةَ  َعنْ  اْلم 

، ته امه ه  َعنه  الصَّ  ً ٌثه  بهَهَذا - ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ، أَبَا ٌَا: ع بَاَدةَ  ْبنه  لهَسْعده  نَاسٌ  فَمَالَ  - اْلَحده  لَدْ  ثَابهت 

د ود ، نََزلَته  بل   اْمَرأَتهنَ  َمعَ  َوَجْدتَ  أَنَّنَ  لَوْ  اْلح  ٌْؾَ  َرج   ك ْنت  : لَالَ  َصانهع ا؟ ك ْنتَ  َك

َما بَه  ٌْؾه  َضاره ؟ أَْربَعَةَ  فَؤَْجَمع   أَْذَهب   أَفَؤَنَا ٌَْسك تَا، َحتَّى بهالسَّ  لََضى لَدْ  َذلهنَ  فَإهلَى ش َهَداء 

ْندَ  افَاْجتََمع و فَاْنَطلَم وا اْلَحاَجةَ، ه  َرس وله  عه ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَال وا ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  أَبًه إهلَى تَرَ  أَلَمْ  ّللاَّ

ه  َرس ول   فَمَالَ  َوَكَذا، َكَذا لَالَ  ثَابهت   ٌْؾه  َكَفى: »ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ د ا بهالسَّ  أََخاؾ   اَل، الَ : »لَالَ  ث مَّ  «َشاهه

َها ٌَتَتَابَعَ  أَنْ  ٌَْران   السَّْكَران   فٌه  .«َواْلؽَ

ٌٌع، َرَوى :َداُودَ  أَبُو لَالَ  لَ  َوكه ٌثه  َهَذا أَوَّ ، ْبنه  اْلفَْضله  َعنه  اْلَحده ، َعنه  َدْلَهم   َعنْ  اْلَحَسنه

َصةَ  ، ْبنه  لَبٌه ٌْث  َر ، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  ح  َحبَّكه ه  َعنه  اْلم   ً ٌثه  إهْسنَاد   َهَذا َوإهنََّما ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  اْبنه  َحده

، َحبَّكه بل   أَنَّ  اْلم  ٌَةه  َعلَى َولَعَ  َرج  ، َجاره دَ  أَب و لَالَ  اْمَرأَتههه ٌْسَ  َدْلَهم   ْبن   اْلفَْضل  : »َداو   لَ

، اب ا َكانَ  بهاْلَحافهظه طَ  لَصَّ  «بهَواسه

 دراسة إسناد الوجه األول:

مداره على إلى دراسة إسناده و الوجه األول رواه مسلم فً صحٌحه فلست فً حاجة

ن، ولتادة، وٌونس بن عبٌد، امنصور بن زاذ: الحسن البصري، ورواه عنه كل من

 ، ومبارن بن فضالة.ومٌمون بن موسى المربً

 أبو ،الواسطً معجمة وذال بزاي زاذان بن منصورهو  :نامنصور بن زاذ -ٔ

 . )ع( الثمفً المؽٌرة

ي   الحسن روى عن:  ، وؼٌرهم. ولتادة، رباح أَبً ْبن وعطاء ،البَْصره

 ، وؼٌرهم. بشٌر ْبن وهشٌم الحجاج، ْبن وشعبة،  حازم ْبن جرٌر :َعنه َرَوى

وثمه ابن سعد، وأحمد، وابن معٌن، والنسابً، وأبو حاتم، والدارلطنً، والذهبً، 

بَّان ابن   وذكره متعبد، صالح رجلولال العجلً:  وابن حجر، " الثمات" كتاب فً حه

 على ومابة وعشرٌن تسع سنة مات .للدٌن المتجردٌن المتمشفٌن من كان: َولَال

 .الصحٌح

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والجرح 1636/ رلم1/440، والثمات للعجلً 7/311ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، وتهذٌب الكمال 11012/ رلم7/476، وثمات ابن حبان 759/ رلم3/172والتعدٌل 

  .6393/ رلم1/546، والتمرٌب 5639رلم/2/296والكاشؾ ، 6191/ رلم23/523
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الخطاب أبو السدوسً، َعْمرو بن عزٌز بن لتادة بن دعامة بن لتادة هولتادة:  -ٕ

ي    .43، سبمت ترجمته حدٌث رلموالراجح أنه من الثانٌة مدلس ثمة: البَْصره

 . )ع( العبدي دٌنار بن ع بٌَد بن ٌونسهو ٌونس بن عبٌد:  -ٖ

ٌم عن:روى  ، إهْبَراهه  ً ٌْمه ي   والحسن ألرانه، من وهو السختٌانً وأٌوب التَّ ، البَْصره

 وؼٌرهم. 

ٌْمان الثوري، سفٌان عنه:روى و   ، وؼٌرهم.الحجاج ْبن وشعبة المؽٌرة، ْبن وس لَ

ٌن، ْبن ٌحٌىو حنبل، ْبن أحمدوثمه ابن سعد، و ، وأبو النََّسابً الرحمن عبد وأبو َمعه

 الحسن فًه أثبت ع بٌَد ْبن ٌونس: المدٌنً ابن علً َولَال . والذهبً، وابن حجر، حاتم

ْرَعة أَب و َولَال .عون اْبن من  ألن لتادة، من الحسن فًه إلً أحب ع بٌَد ْبن ٌونس: ز 

 هشام من إلً أحب وٌونس ٌونس، ألران من لٌس ولتادة الحسن، أصحاب من ٌونس

ٌْهه  ّللاَّ  َرْحَمة ٌ ون س َكانَ وذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  .حسان ْبنا  َساَدات من َعَل

 الشدٌد التمشؾ مع عالبد ألهل وبؽضا َوسنة وإتمانا وحفظا وفضبل علما َزَمانه أهل

 ومابة. وثبلثٌن تسع سنة مات .الكثٌر والحفظ الدٌن فً والفمه

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 والجرح، 3433/ رلم3/402، والتارٌخ الكبٌر 7/260 سعدٌنظر: طبمات ابن 

، وتهذٌب 11332/ رلم7/647، وثمات ابن حبان 1020/ رلم9/242 والتعدٌل

،  وتهذٌب التهذٌب 6472/ رلم2/403، والكاشؾ 7130/ رلم32/517الكمال 

 .7909/ رلم1/613، والتمرٌب 355/ رلم11/442

 الرحمن عبد ابن وٌمال موسى بن مٌمونهو  :البَْصِريّ  المربً مٌمون بن موسى -ٗ

  .)ت ق( البصري موسى أبو وهمزة بفتحتٌن المربً لدامة بن صفوان بنا

وَسى وأبٌه ألرانه، من وه وَ  العبد وخالد ،ْلَحَسنا :روى عن ْحَمنه  َعْبده  بن م   الرَّ

  .وؼٌرهم المربً،

 وؼٌرهم.  البرسانً، بكر بن ودمحم مسعدة، بن وحماد ،المطان ٌحٌى :عنه روى

، ٌدلس كان بؤسا، به أرى ماولال أحمد:  .ضعٌؾ: الصٌرفى على بن عمرولال 

 ولال أبو حاتم: صدوق. .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .الحسن حدثنا: ٌمول ال وكان

نكر المجروحٌن ولال: فً حبان ابن وذكرهوذكره ابن حبان فً الثمات،  ٌث م   اْلَحده

ي ٌث ٌشبه َماال الث همَات َعن ٌَْروه وز الَ  اأْلَثْبَات َحده ْحتهَجاج ٌَج   ابن وَذَكره .اْنفَرد إهذا بههه  االه

؛ صدوق فهو َحدَّثَنَا،: لال وإذا الحدٌث عزٌز هذا ومٌمون: َولَال" الكامل" فً عدي

 لٌس: أحمد أبو الحاكم لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال. بالتدلٌس متهما كان نهأل

 حجر ابن َولَال. ٌدلس صوٌلحولال الذهبً: . ٌدلس كان الساجً َولَال. عندهم بالموي

 وذكره فً المرتبة الثالثة من طبمات المدلسٌن. .مدلس صدوق: التمرٌب فً

 حسن الحدٌث مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالسماع. خبلصة حاله:
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 ،1065/ رلم3/236 والتعدٌل والجرح، 1470/ رلم7/341 الكبٌر التارٌخ ٌنظر:

والكامل ، 1029/ رلم3/6 ، والمجروحٌن 15340/ رلم9/173 حبان ابن وثمات

 والكاشؾ ،6339/ رلم29/227 الكمال وتهذٌب، 1397/ رلم3/160البن عدي 

/ 1/556 والتمرٌب ،704/ رلم10/393 التهذٌب وتهذٌب  ،5765/ رلم2/312

 .109/ رلم47صـ بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس هلأ عرٌؾوت، 7050رلم

 فضالة أبو المعجمة وتخفٌؾ الفاء بفتح فضالة بن مبارنهو  مبارن بن فضالة: -٘

 . )خت د ت ق( البصري

ٌْد ،اْلَحَسن روى عن:  ، وؼٌرهم. هللا عبد بن وبكر ،ع َمر ْبن ّللاَّ  وع َب

  .، وؼٌرهمحرب بن وسلٌمان، ووكٌع المبارن ْبن ّللاَّ  َعْبد :َعْنهُ  روى

لٌس به : ضعٌؾ، ومرة لال: ابن معٌنوأحمد، ومرة لال  وعفان،، ابن معٌنوثمه 

 فإذا كثٌرا ٌدلسولال أبو زرعة:  .به بؤس ال: العجلً َولَال .بؤس لم ٌكن بالكذوب

 َكانَ : ولال الثمات فً حبان ابن وذكره .ضعٌؾ: النسابً ولال .ثمة فهو حدثنا لال

 أحادٌثه وعامة أحادٌث ذكرت ما ؼٌر ولمبارنوختم ابن عدي ترجمته: ٌخطا. 

 .بههه  مبارن رمً ما أكثر بالضعؾ رمً لد من احتمل فمد مستمٌمة تكون أن أرجو

 طبمات من الثالثة المرتبة فً وذكره. وٌسوي ٌدلس صدوقولال ابن حجر: 

  .الصحٌح علىومابة  وستٌن ست سنة مات .المدلسٌن

 .بالسماع ٌصرح ولم الثالثة، من مدلس الحدٌث حسن :حاله خبلصة

/ 4/322تارٌخ ٌحٌى رواٌة الدوري ، و1/113تارٌخ ٌحٌى رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

/ 1/419وثمات العجلً ، 1367/ رلم7/426 الكبٌر التارٌخو، 4597رلم

/ 7/502 حبان ابن وثمات ،1557/ رلم3/333 والتعدٌل والجرح، 1533رلم

/ 27/130 الكمال وتهذٌب ،1301رلم/ 3/33 عدي البن والكامل ،11174رلم

 وتهذٌب، 7043/ رلم3/431والمٌزان  ،5274/ رلم2/233 والكاشؾ ،5766رلم

 التمدٌس هلأ وتعرٌؾ ،6464/ رلم1/519 والتمرٌب ،50/ رلم10/23 التهذٌب

 .93/ رلم43صـ بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب

 أبً داود الطٌالسً:اإلمام دراسة إسناد الوجه الثانً عند 

ه  َعْبد ْبن زٌد بن حازم بن جرٌرهو  :َحاِزم   ْبنُ  َجِرٌرُ  -ٔ  أبو األزدي، شجاع ْبن ّللاَّ

، النضر ي   . )ع( حازم بن جرٌر بن وهب والد البَْصره

 والحسن البصري، حسان، ْبن وهشام الجزري، راشد ْبن النعمان :عن روى

 . وؼٌرهم

 وأبو داود الطٌالسً، آدم، ْبن وٌحٌى حازم، ْبن جرٌر ْبن وهب ابنه :عنهروى و

 . وؼٌرهم

 عبد سمعت: المدٌنً بن علً َولَال .منه فاسمع حازم ْبن بجرٌر علٌن: شعبة لال

 َولَال. َخالهد ْبن لرة من عندي أثبت حازم ْبن جرٌر: ٌَم ول   - مهدي ابن ٌَْعنهً الرحمن،
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ْحَمنه  َعْبد عن المطان، سنان ْبن أحمد  لَه   وكان اختلط، حازم، ْبن جرٌر: مهدي ْبن الرَّ

 حال فًه منه، أحد ٌسمع فلم حجبوه، منه ذلن  أحسوا فلما حدٌث، أصحاب أوالد،

 أبو َولَال .بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال ،والعجلً معٌن، ابن ووثمه شٌبا، اختبلطه

ه  َعْبد َولَال صالح، صدوق، حازم ْبن جرٌر: حاتم  ٌحٌى سؤلت: حنبل ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

ٌن ْبنا  َعنْ  لتادة عن ٌحدث إنه: فملت بؤس، لَه   لٌس: فمَالَ  حازم، ْبن جرٌر َعنْ  َمعه

، لٌس: فمَالَ . مناكٌر أحادٌث أنس  فً حبان ابن َولَال ضعٌؾ، لتادة َعنْ  وهو بشًء 

 من وكان: المشاهٌر فً َولَال حفظه، من ٌحدث كان ما أكثر ألن ٌخطا وكان: ثماته

 حازم ْبن وجرٌر: الكامل فى عدي ابن ولال الدٌن، فً الورع وأهل المتمنٌن الحفاظ

ٌث مستمٌم َوهو مشاٌخه، َعن كثٌرة أحادٌث لَه    لَتاَدة َعن رواٌته، إال فٌه َصالهح اْلَحده

 حدث المسلمٌن ثمات من عندي وجرٌر ؼٌره، ٌروٌها ال لَتاَدة َعن أشٌاء، ٌروي فإنه

 اْبن واللٌث والثوري زٌد ْبن وحماد عون وابن السختٌانً أٌَُّوب النَّاس من بمةاأل عنه

ٌعَة وابن المصري، أٌَُّوب ْبن وٌحٌى سعد : السٌر فى الذهبً ولال وؼٌرهم، لَهه

 حدٌثه فً لكن ثمة،: التمرٌب فى حجر ابن َولَال روى، ما سعة فً أوهامه اؼتفرت

 .ومابة سبعٌن سنة  مات. حفظه من حدث إذا أوهام وله ضعؾ لتادة عن

كما لال ابن  ضعؾ ففٌه لتادة عن حدٌثه فى إال الشٌخان به احتج ثمة :حاله خبلصة

 .               معٌن، وابن عدي

 ،3609/ رلم4/144 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،7/253 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 للعجلً والثمات ،2234/ رلم214 -2/213 الكبٌر والتارٌخ ،1/334 خلٌفة وطبمات

 ،2079/ رلم505 – 2/504 حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرح ،204/ رلم1/96

 ،1255/ رلم1/243 حبان البن والمشاهٌر ،7091/ رلم6/144 حبان البن والثمات

 ،111/ رلم72-2/69 حجر ابن وتهذٌب  ،333/ رلم2/355 عدي البن والكامل

 .911/ رلم1/133 والتمرٌب ،394   الباري فتح وممدمة

، أَبًه ْبن   اْلَحَسن  هو  :اْلَحَسنِ  -ٕ  والمهملة، بالتحتانٌة - ٌََسارٌ  اْلَحَسنه  أَبهً َواْسم   اْلَحَسنه

نْ  إهنَّه   ٌ مَال   ٌَْساَن، َسْبً مه  . )ع( البصري سعٌد أبو َم

 سرٌع ْبن واألسود لٌس، اْبن واألحنؾ السدوسً، جزء بن أحمر :عن روى

 . وؼٌرهم

 موسى ْبن إسرابٌل موسى وأبو ،وجرٌر بن حازم العطار، ٌزٌد ْبن أبان :عنهروى و

 . وؼٌرهم

لهد   ٌنَةه  اْلَحَسن   و  ٌْنه  بهاْلَمده نْ  بَمهٌَتَا لهَسَنتَ بَلفَةه  مه ٌْر لَالَ  اْلَخطَّابه، ْبنه  ع َمرَ  خه َه عت: ز   أَبَا َسمه

ي   اْلحسن َكانَ  ٌَم ول إسحاق : العجلً ولال ، -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا َرس ول بؤصحاب ٌشبه اْلبَْصره

 أبً بن عطاء سؤلت أرطؤة بن الحجاج ولال. سنة صاحب صالح، رجل ثمة، تابعً،

 ما األعم  ولال به، ٌمتدى ضخم إمام ذان الحسن ٌعنً بذان علٌن: لً فمال رباح

 لال البالر ٌعنً جعفر أبً عند ذكر إذا وكان بها نطك حتى الحكمة ٌعً الحسن زال
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 والشعبً الحسن كان: عون بن عن هشٌم ولال األنبٌاء، كبلم كبلمه ٌشبه الذي ذان

ا جامعا الحسن كان: سعد ابن ولال بالمعانً، ٌحدثان  مؤمون ا ثمة فمٌها رفٌعا عالم 

ا العلم كثٌر ناسك ا عابد ا ا، جمٌبل   فصٌح   عمن وروى حدٌثه من أسند ما وكان وسٌم 

: فمال الحفاظ تذكرة فً الذهبً وتعمبه بحجة، فلٌس أرسل وما حجة فهو منه سمع

 بٌنه من وٌسمط لمٌه عمن ٌدلس ولد ٌدركه لم من فً عن بموله ٌحتج فبل مدلس وهو

 عدٌم الشؤن كبٌر النفس فمٌه العلم بحور من عبلمة حافظ ولكنه. أعلم وهللا وبٌنه

: الثمات فً حبان ابن ولال الخٌر، أنواع فً رأس الموعظة بلٌػ التذكٌر ملٌح النظٌر

 وكان صحابٌا وعشرٌن مابة ورأى صفٌن بع  وأدرن، وثبلثٌن سبع سنة احتلم

 فً حجر ابن ولال وأفمههم، وأعبدهم وأجملهم البصرة أهل أفصح من وكان ٌدلس

 فً حجر ابن وذكره وٌدلس، كثٌرا ٌرسل وكان مشهور فاضل فمٌه ثمة: التمرٌب

 رأى التابعٌن سادات من المشهور اإلمام: ولال المدلسٌن مراتب من الثانٌة المرتبة

 وٌرسل الحدٌث من مكثرا كان منه سماعه ٌثبت ولم علٌا ورأى خطبته وسمع عثمان

 ولد ومابة عشر سنة مات .وؼٌره ،النسابً اإلسناد بتدلٌس وصفه أحد كل عن كثٌرا

 .                     التسعٌن لارب

 .ثمة مدلس من الثانٌة خبلصة حاله:

/ 4/343 الدوري برواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،7/156 الكبرى الطبمات: ٌنظر

 ،177/ رلم3/40 والتعدٌل والجرح ،275/ رلم1/123 للعجلً والثمات ،4722رلم

 تهذٌبو ،1234/ رلم4/36 الكمال تهذٌب وإكمال ،66/ رلم1/57 الحفاظ وتذكرة

 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،1227/ رلم1/160 والتمرٌب ،270-2/263 التهذٌب

   .40/ رلم1/29

. المدنً الولٌد أبو الخزرجً األنصاري لٌس بن الصامت ابن عبادةهو  :ُعبَاَدةَ  -ٖ

ٌثا َوثََمان ونَ  َوأحد مابَة لَه   .مشهور بدري النمباء أحد ْنَها اتفمَا َحده تَّة على مه  َواْنفََردَ  سه

 وسبعون اثنتان وله وثبلثٌن أربع سنة بالرملة مات مسلم. َوَكَذا بحدٌثٌنالبخاري 

 .معاوٌة خبلفة إلى عا  ولٌل

/ 3/505واإلصابة ، 1372/ رلم2/307 األصحاب معرفة فً االستٌعابٌنظر: 

 .1/133، والخبلصة 4515رلم

 دراسة إسناد الوجه الثالث عند اإلمام أبً داود السجستانً:

ًُّ  َعْوؾ   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ دهو  :الَطابِ َحمَّ : وٌ مال جعفر، أبو الطابً، سفٌان بن عوؾ بن م 

 . )د عس( الحافظ الحمصً هللا، َعبد أبو

ٌل روى عن:  والربٌع نافع، بن الحكم الٌمان وأبً الصنعانً، الكرٌم عبد بن إهْسَماعه

 ، وؼٌرهم. روح بنا

َد، أَب و عنه:روى و  وؼٌرهم.  حكٌم، ابن وإبراهٌم ،"علً مسند" فًه والنََّسابً َداو 
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بَّان ابن   وذكره .ثمة: النََّسابً َولَال .صدوق: حاتم أبو لال : َولَال" الثمات" كتاب فًه حه

 ثبلث أو اثنتٌن سنة مات. حافظ ثمةولال ابن حجر: . ٌحفظ حدٌث صاحب كان

 ومابتٌن. وسبعٌن

 ثمة وثمه الجمهور. خبلصة حاله:

/ 9/143 حبان البن والثمات، 241/ رلم53-3/52  والتعدٌل الجرحٌنظر: 

، 5093/ رلم2/203والكاشؾ  ،5527/ رلم26/236 الكمال وتهذٌب، 15659رلم

 .6202/ رلم1/500والتمرٌب 

ٌْد   ْبنِ  َرْوحِ  ْبنُ  الَربٌِعُ  -ٕ )د  الحضرمً روح أبو الحمصً روح بن ربٌعهو  :ُخلَ

 بن ودمحم ،المخزومى الرحمن عبد بن والمؽٌرة ،عبٌدة بن الحارث :عن روى .س(

  ، وؼٌرهم.الوهبً خالد

، بكار بن وعمران ،الحمٌد عبد بن وبشر، الحمصً عوؾ بن دمحم :عنه روى

  وؼٌرهم.

بَّان ابن   وذكره .خٌارا ثمة كانلال أبو حاتم:   ثمة. ولال الذهبً: "الثمات" كتاب فهً حه

 .ثمة: حجر ابن ولال، نبٌل

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

/ 3/239 حبان البن والثمات، 2072رلم/ 3/461  والتعدٌل الجرح: ٌنظر

، 1530/ رلم1/391 والكاشؾ ،1360/ رلم9/76 الكمال وتهذٌب ،13215رلم

 .1339/ رلم1/206والتمرٌب  

ًَ  ٌَْعنًِ َخاِلد   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ دهو  :اْلَوْهبِ َحمَّ د، بن خالد بن م  َحمَّ وَسى، ابن: وٌ مال م   م 

 . )د س ق( الحمصً مخلد أَبً ْبن ٌحٌى أبو الوهبً، الكندي

ٌْج، ْبن الملن عبد روى عن: َر ، دلهم بن والفضل الوصافً، الولٌد بن هللا وع َبٌد ج 

 وؼٌرهم. 

ٌْمان، روح بن والربٌع الماضً، خلً بن خالد عنه:روى و  الخبابري، سلمة بن وس لَ

  وؼٌرهم.

 به، بؤس الوثمه ٌحٌى، والدارلطنً، وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال أبو داود: 

 .بةاوالم التسعٌن لبل مات ولال ابن حجر: صدوق.

  ثمة وثمه الجمهور  خبلصة حاله:

/ 25/145 الكمال وتهذٌب ،10577/ رلم7/396 حبان البن الثمات: ٌنظر

، 201/ رلم9/143التهذٌب وتهذٌب  ،4323/ رلم2/167 والكاشؾ، 5130رلم

  .3052/ رلم2/570، وموسوعة ألوال الدارلطنً 5343/ رلم1/476 والتمرٌب

 . )د ت ق( المصاب البصري ثم الواسطً دلهم بن لفضلهو ا :َدْلَهم   ْبنُ  اْلفَْضلُ  -ٗ

 ، وؼٌرهم. نضرة وأبً ،سٌرٌن بن ودمحم ،البصري الحسن :عن روى

  ، وؼٌرهم.الوهبً الخالد بن ودمحم ،ووكٌع ،المبارن بنا :عنه روى
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 عن معٌن بنا سؤلت الدوري عباس ولال .أحادٌث له أن إال بؤس به لٌس :أحمدلال 

 دلهم بن الفضل عن ٌحٌى سبل خٌثمة أبً بنا ولال .صبلح .فمال ؟هو كٌؾ :حدٌثه

 :داود أبو ولال .صالح حدٌثه :ٌمول مرة وسمعته :لال .ضعٌؾ :فمال ؟الحسن عن

 أبو لالو .شًء أحادٌثه من الملب فً :الجنٌد بن علً ولال .بالحافظ وال بالموي لٌس

 أبً عن اآلجري ولال .بالحافظ ٌكن لم :البزار بكر أبو ولال .الحدٌث صالح :حاتم

 ولال .رديء مذهب له كان أنه زعموا مرة ولال ،سوء رأي له معتزلٌا كان :داود

 الفتح أبو ولال .برضً هو ولٌس منكر حدٌثه :داود أبً عن العبد بن الحسن أبو

 َكانَ وذكره ابن حبان فً المجروحٌن، ولال:  .وكٌع ووثمه ،جدا ضعٌؾ :األزدي

ن مَّ ا ٌخطىء مه ه   فح  فَلَمَّ ْحتهَجاج َبطل َحتَّى َخطإ   بههه  فٌسلن اْلع د ول أثر لفا َواَل  بههه  االه

ْحتَج ؼٌر فَه وَ  س نَنهمْ  ي   َولَالَ  .اْنفَرد إهذا بههه  م  ٌؾ اأْلَْزده وذكره الذهبً فً  .جدا َضعه

 .باالعتزال ورمً لٌن ولال ابن حجر: ".الضعفاء فً المؽنً"

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

والضعفاء الكبٌر ، 1394/ رلم3/295 الدوري برواٌة معٌن ابن تارٌخ ٌنظر:

/ 2/210 المجروحٌن، و352/ رلم7/61والجرح والتعدٌل ، 1494/ رلم3/445

والضعفاء والمتروكون البن ، 5611/ رلم43/311وتارٌخ دمشك  ،372رلم

 تهذٌبو، 4916/ رلم2/511 الضعفاء فً المؽنً، و2703/ رلم3/6الجوزي 

   .5402/ رلم1/446 والتمرٌب ،506/ رلم3/276 التهذٌب

 .سبمت ترجمته فً الوجه الثانً :البصري اْلَحَسن -٘

ْهملَة - المحبك بن سلمةهو  :اْلُمَحبَكِ  ْبن َسلََمةَ  -ٙ َوحَدة ثمَّ  بهم   بن سلمة ولٌل - م 

)د  سنان أبو الهذلً صخر بن عبٌد وٌمال عبٌد بن صخر واسمه المحبك بن ربٌعة

  .صحبة له .س ق(

 سنان ابنه :عنه روى .البصرة وسكن ،وسلم وآله علٌه هللا صلى النبً :عن روى

ٌثا عشر اثْنَا لَه   ، وؼٌرهم.البصري والحسن ،حرٌث بن ولبٌصة  .َحده

، واإلصابة 2177/ رلم2/526أسد الؽابة ، و1026/ رلم2/642االستٌعاب ٌنظر: 

 .1/149، والخبلصة 270/ رلم4/153وتهذٌب التهذٌب ، 3407/ رلم3/123

  صحابً جلٌل، سبمت ترجمته فً الوجه الثانً. :الَصاِمتِ  ْبن ُعبَاَدة -7

 الخبلؾ:النظر فً 

 الَصاِمِت، بنِ  ُعبادةَ  عن الَرلاشً هللا عبد بنِ  ِحّطان عن الحسن: األولالوجه 

 .امرفوع  

 .وهو ثمة زاذان، بن منصوررواه كل من: 

 .وهو ثمة مدلس من الثانٌة ولتادة،

 وهو ثمة. عبٌد، بن وٌونس
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 ٌصرح ولم الثالثة، من مدلس الحدٌث حسن وهو المربً، موسى بن ومٌمون

 .بالسماع

 .بالسماع ٌصرح ولم الثالثة، من مدلس الحدٌث حسن ، وهوفضالة بن ومبارن

  .هللا عبد بن حطان بإسماط ُعبَاَدةَ، َعنْ  الحسن،:  الثانً الوجه

 رواه جرٌر بن حازم، وهو ثمة له أوهام.

  .امرفوع   المحبك بن سلمة عن حرٌث بن لبٌصة عن الحسن: الثالث الوجه

 ضعٌؾ( دلهم، وهو الفضل بنرواه )

 ، وسبب الترجٌح:إذا ٌترجح الوجه األول

 لرٌنة األكثرٌة واألحفظ. -أ

 إخراج مسلم له فً صحٌحه -ب

 أبو حاتم.البخاري، ووهو الذي رجحه   -جـ

ي   دلهم ْبن الفضل: "117-7/116فً التارٌخ الكبٌر  لال البخاري عَ  اْلبَْصره  َسمه

َحب هكه  ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  لبٌصة َعنْ  اْلَحَسنَ  ه  َعنه  اْلم   ً ْلبهْكره  لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ابَة   َجْلد   له ٌب   مه  َوتَْؽره

، ه  َعنه  ع بَاَدةَ  َعنْ  حطان َعنْ  اْلَحَسن َعنه  وسبلم لتادة ولَالَ  وكٌع، عنه روى َعام   ً  النَّبه

 ."أََصحُّ  َوَهَذا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 الفَْضل   َرَواه   حدٌث   َعنْ  أَبًه  وسؤلت  ": 203-4/207 العلل فً لال ابن أبً حاتمو

، عن َدْلَهم، بنا َصة َعنْ  اْلَحَسنه َرٌث، ْبنه  لَبٌه َحب هك، ْبنه  َسلَمة َعنْ  ح  ه  َعنه  الم   ً صلى  النب

ذ وا:  هللا علٌه وسلم ٌثَ  ،...  َسبهٌبل   لَه نَّ  هللا   َجعَلَ  لَدْ  َعن هً، خ   "اْلَحده

،: أََرادَ  إهنََّما خطؤٌ؛ َهَذا: أَبًه لَالَ  طَّان، َعنْ  اْلَحَسن  ه  عن الصَّامت، ْبنه  ع باَدة َعنْ  حه  ً  النب

 ."ملسو هيلع هللا ىلص

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 .صحٌح ؛ رواه مسلم فً صحٌحه
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ٌْفَهُ  حدٌث " -8ٗ  "َمْن َشَهَر َس

 هللا عبد أبو ،السٌنانً موسى بن الفضللال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":المروزي

 موسى بن الفضل حدٌث عن أبً سؤلت :المدٌنً بن علً بن هللا عبد لال)

 هللا رسول لال :لال الزبٌر بنا عن أبٌه عن طاوس بنا عن معمر عن

ٌْفَهُ فََدُمهُ َهَدر   " :ملسو هيلع هللا ىلص (ضعٌؾ منكر :فمال "َمْن َشَهَر َس
(1)
 

_____________ 

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث مداره على معمر، واختلؾ عنه من وجهٌن:

 مرفوعا. الزبٌر ابن عن أبٌه، عن طاوس، بن هللا عبد عنمعمر  الوجه األول:

 .مولوفا الزبٌر ابن عن أبٌه، عن طاوس، بن هللا عبد عن معمر الوجه الثانً:

 تخرٌج الوجه األول:

ٌمه  فً السنن: كتاب أخرجه النسابً -أ  ٌْفَه   َشَهرَ  َمنْ ، باب الدَّمه  تَْحره  فهً َوَضعَه   ث مَّ  َس

ٌمَ  ْبن   إهْسَحاق   أَْخبََرنَالال:  4097/ رلم7/117النَّاسه   ْبن   اْلفَْضل   أَْنبَؤَنَا: لَالَ  إهْبَراهه

وَسى ، اْبنه  َعنْ  َمْعَمٌر، َحدَّثَنَا: لَالَ  م  س  ، َعنْ  َطاو  هه ، اْبنه  َعنْ  أَبٌه ٌْره بَ ه  َرس وله  َعنْ  الزُّ  ّللاَّ

ٌَْفهُ  َشَهرَ  َمنْ »: لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  «َهَدر   فََدُمهُ  َوَضعَهُ  ثُمَ  َس

ٌْفَه   َشَهرَ  َمنْ  باب المحاربة، فً الكبرى: كتاب أخرجهو  النَّاسه  فًه َوَضَعه   ث مَّ  َس

 بنفس اإلسناد. 3546/ رلم3/455

َمنْ  َجاءَ  َمافً العلل الكبٌر: باب  وأخرجه الترمذي بَلحَ  َشَهرَ  فٌه / 1/237 الس ه

د ا َسؤَْلت  ، ولال: 429رلم َحمَّ ٌثه  َهَذا َعنْ  م  ٌهه  إهنََّما: فَمَالَ  اْلَحده ٌْره  اْبنه  َعنه  ٌَْروه َب  الزُّ

له  بٌََانه  بَاب  فً شرح مشكل اآلثار:  والطحاوي، َمْول وف ا ْشكه يَ  َما م  وه  هللاه  َرس وله  َعنْ  ر 

نْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌَدة   أََشارَ  َمنْ : " لَْولههه  مه نَ  أََحد   إهلَى بهَحده ٌنَ  مه ْسلهمه ٌد   اْلم  ه   َوَجبَ  فَمَدْ  لَتْلَه   بهَها ٌ ره  " َدم 

، وفً الكبٌر 3013/ رلم3/76ألوسط: فً ا والطبرانً، 1239/ رلم3/323

تفرد به الفضل عن معمر  ، ولال:4/21فً الحلٌة:  وأبو نعٌم، 232/ رلم13/115

  .مجردا

وَسى ْبن   اْلفَْضل   كلهم من طرٌك  به بلفظه. م 

ٌْب  وتابع  -ب  ، الفضَل بَن موسىوَه

                                                           

 .527/ رلم3/237تهذٌب التهذٌب  (1)
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 دَّثَنَالال ح 2670/ رلم2/171المستدرن: كتاب لتال أهل البؽً  فً أخرجه الحاكم

د   َحمَّ ، ْبنه  َصالهحه  ْبن   م  يُّ  ثنا َهانها  ٌَْمةَ، ْبن   السَّره َز وَسى ثنا خ  ٌَل، ْبن   م  ٌٌْب، ثنا إهْسَماعه  وَه

، ْبنه  َمْعَمره  َعنْ  د   به بلفظه. َراشه

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌحٌ  َحده ، َشْرطه  َعلَى َصحه ٌْنه ٌَْخ َجاه   َولَمْ  الشَّ   ، ووافمه الذهبً."ٌ َخر ه

  تخرٌج الوجه الثانً:

ْكره  بَاب  فً مصنفه: كتاب اللمطة،  أخرجه عبد الرزاق -أ بَلحه  َرْفعه  ذه / 10/161الس ه

س   اْبنه  َعنه  َمْعَمر   َعنْ  13634رلم ٌْره  اْبنه  َعنه   أَبهٌهه  َعنْ  َطاو  بَ ْعت ه   لَالَ  الزُّ : ٌَم ول   َسمه

 "َهَدر   فََدُمهُ  - ِبهِ  َضَربَ : ٌَمُولُ  - َوَضعَهُ  ثُمَ  بِِسبَلح   أََشارَ  َمنْ "

ٌمه   كتاب: السنن فً وأخرجه النسابً ٌْفَه   َشَهرَ  َمنْ  باب ،الدَّمه  تَْحره  فًه َوَضعَه   ث مَّ  َس

ٌْفَه   َشَهرَ  َمنْ  باب ،المحاربة كتاب: الكبرى فً، و4093رلم /7/117 النَّاسه   ث مَّ  َس

  من طرٌك عبد الرزاق به. 3547رلم /3/455 النَّاسه  فًه َوَضعَه  

ا وتابع -ب  جرٌج ابنُ  معمر 

ٌمه  كتاب: السنن فً النسابً أخرجه ، تَْحره ٌْفَه   َشَهرَ  َمنْ  باب الدَّمه  النَّاسه  فًه َوَضعَه   ث مَّ  َس

دَ  أَب و أَْخبََرنَا: لال 4099رلم /7/117 ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  َداو  م  ٌْج ، اْبنه  َعنْ  َعاصه َر  َعنْ  ج 

، اْبنه  س   .مولوفا بلفظه به َطاو 

 :عند اإلمام النسابً دراسة إسناد الوجه األول

ٌمَ  ْبن   إهْسَحاق  هو  :إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  -ٔ  بن راهوٌه، ثمة، سبمت ترجمته إهْبَراهه

 .42حدٌث رلم

 - ونونٌن مكسورة بمهملة - السٌنانً موسى بن الفضلهو : ُموَسى ْبنُ  اْلفَْضلُ  -ٕ

  .)ع( المروزي هللا عبد أبو، مرو لرى إحدى وهً سٌنان إلى نسبة

د، ْبن َمْعَمر روى عن: ، عروة ْبن وهشام ثابت، بن النعمان حنٌفة وأبً راشه

 وؼٌرهم. 

 معاذ ْبن والجارود النٌسابوري، الحكم ْبن وبشر راهوٌه، ْبن إسحاق روى عنه:

ي   ذه   ، وؼٌرهم.الت هْرمه

 المبارن، ابن من ثبتأ موسى بن الفضل: نعٌم وأبوثمه ابن سعد، وابن معٌن، ولال 

وذكره ابن حبان فً الثمات: ولال كان فٌه دعابة.  .صالح صدوقولال أبو حاتم: 

ولال  سنة، صاحب ثمة، الحدٌث، كثٌر عصره، أبمة من إماما كانولال السمعانً: 

 ومابة وتسعٌن اثنتٌن سنة مات. أؼرب وربما ثبت ثمةولال ابن حجر: الذهبً: ثبت. 

 .األول ربٌع فً

 .ثمه باتفاق خبلصة حاله:

/ 4/354، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 7/372ٌنظر: طبمات ابن سعد 

/ 7/319وثمات ابن حبان  ،390/ رلم7/69والجرح والتعدٌل  ،4744رلم

، 4750/ رلم23/254وتهذٌب الكمال ، 7/355واألنساب للسمعانً ، 10260رلم
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والتمرٌب ، 527/ رلم3/237، وتهذٌب التهذٌب 4477/ رلم2/123والكاشؾ 

 .5419/ رلم1/447

ثمة له أوهام وهو من أثبت الناس فً  ،األزدي راشد بن معمرهو : َمْعَمر   -ٖ

هشام بن الزهري، وكثٌر األوهام فً رواٌته عن ثابت، وعاصم ابن أَبً النجود، و

 .14حدٌث رلم  ترجمته سبمت ،عروة

ه  َعبدهو : َطاُوس   اْبنِ  -ٗ  نسبة -األبناوي دمحم أبو الٌمانً، كٌسان بن طاوس بن ّللاَّ

ي بن سٌؾ َمعَ  كْسَرى وجههم الَّذٌن اْلفرس أَبنَاء من بهاْلٌمن ولد من كل الى  ٌزن ذه

ٌْسَ   . )ع( ْبنَاءاأل وٌسمونهم اْلعََرب من فَلَ

ٌَد، بن سمان :َعن َرَوى  خالد بن وعكرمة رباح، أَبً بن وعطاء طاوس، وأبٌه ٌَزه

 . وؼٌرهم عباس، ابن مولى وعكرمة المخزومً،

ه  َعبد بن دمحم ابنه: عنهروى و د، بن وَمْعَمر طاوس، ْبنه  ّللاَّ  كثٌر بن والنضر راشه

   .وؼٌرهم

 كنت إن: أٌوب لً لال: معمر عن الرزاق، عبد َولَال ثمة،: والنََّسابً حاتم، أبو لال

هه : رواٌة وفً. رحلتً فهذا طاوس، بابن فعلٌن أحد، إهلَى راحبل  َولَال. إلٌه رحلتً فََهذه

ا ٌْض   بن هشام وال: لَه   فملت: لال. طاوس ابن مثل فمٌه ابن رأٌت ما: معمر عن أَ

 الناس أعلم من وكان َهَذا، مثل أر لم ولكن عروة، بن بهشام حسبن: فَمَالَ  عروة؟

ٌن بن لٌحًٌ للت الدارمً ولال. خلما وأحسنهم بالعربٌة،  ما مٌسرة بن إبراهٌم: َمعه

 كبلهما،: فمال ؟ طاوس ابن أو طاوس عن إلٌن أحب هو: للت ثمة: فمال ؟ حاله

 ثمة: الكنى فً النََّسابً لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال, الثمات فً حبان ابن وذكره

 حجر ابن َولَال. ثمة: العجلً َولَال والتعدٌل، الجرح فً الدارلطنً لال وكذا مؤمون،

 .ومابة وثبلثٌن اثنتٌن: سنة توفى. عابد فاضل ثمة: التمرٌب فً

 .                                                        باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 أحمد وعلل ،2/314 الدوريابن معٌن رواٌة  تارٌخ، و5/545الطبمات : ٌنظر

 323/ رلم1/262 العجلً وثمات 365/ رلم5/123 الكبٌر والتارٌخ ،1/133

 واللباب ،3755/ رلم7/4 حبان ابن وثمات ،405/ رلم5/33 والتعدٌل والجرح

 .3397/ رلم1/424 والتمرٌب ،453/ رلم263-5/267 والتهذٌب ،1/26

 بحٌر مولى الحمٌري، الرحمن عبد أبو الٌمانً، كٌسان بن طاوس هو: أَبٌِهِ  َعنْ  -٘

 . )ع( الحمٌري رٌسان بنا

 بن الزبٌر، هللا وعبد الخطاب، ْبن ع َمر ْبن هللا وعبد عباس، ْبن هللا عبد :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ،ثابت أَبً ْبن وحبٌب اللٌثً، زٌد ْبن وأسامة ،ابنه عبد هللا :عنهروى و

ه  رسول أصحاب من خمسٌن أدركت: طاووس لال  ألظن إنً: عباس ابن َولَال .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 أحدا فٌنا تحسبن وال طاووس، َحدَّثَنَا: دٌنار بن َعْمرو َولَال. الجنة أهل من طاووسا  
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 حدثتن إذا: طاووس لً لال: ثابت أَبً ْبن حبٌب َولَال. طاووس من لهجة أصدق

 مثل فٌنا طاووس كان: سعد بن لٌس َولَال. أحدا عنه تسؤلن فبل لن، فؤثبته الحدٌث،

ٌن، ْبن ٌحٌى َعنْ  َمْنص ور بن إسحاق َولَال .البصرة أهل فً سٌرٌن ابن  وأبو َمعه

ْرَعة ٌد ْبن عثمان َولَال. ثمة: ز  ٌن بن لٌحٌى للت: الدارمً َسعه  أحب طاووس: َمعه

ٌد أم إلٌن،  أهل عباد من كان: حبان ابن َولَال. ٌخٌر ولم. ثمات: لال جبٌر؟ بن َسعه

 َولَال. الدعوة مستجاب وكان حجة، أربعٌن حج لد وكان التابعٌن، سادات ومن الٌمن،

 .                                                   ذلن بعد ولٌل ومابة ست سنة مات. فاضل فمٌه ثمة: التمرٌب فً ابن حجر

  باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 ،3165/ رلم4/365 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،5/537 سعد ابن طبمات:  ٌنظر

 ،2203/ رلم4/500 والتعدٌل والجرح ،1177/ رلم1/243األوسط  هوتارٌخ

 التهذٌب وتهذٌب ،3511/ رلم4/391 حبان ابن وثمات ،100 -99 له والمراسٌل

 .3009/ رلم1/231 والتمرٌب ،14/ رلم5/3-10

ٌْرِ  اْبنِ  -ٙ بَ ه  َعبدهو : الزُّ ًا أسد بن خوٌلد بن العوام بن الزبٌر بن ّللاَّ  األسدي، ْلم َرشه

ْعَجَمة - خبٌب أَب و: وٌ مال َبْكر، أَب و وَمة بهم   . )ع( المدنً – َمْضم 

هه  وَعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبهً روى عن: ٌْر أَبٌه بَ ، وؼٌرهم. الصدٌك َبْكر أَبهً وجده ،مالعوا ْبن الزُّ

 الشَّْعبهً، شراحٌل ْبن وعامر حبٌب، ْبن وطلك ،نكٌسا ْبن طاوس روى عنه:

 وؼٌرهم. 

ْسبَلم فًه َمْول ود أول س اإْله ٌْ  َوفَاره ٌثا َوثبََلث ونَ  ثبََلثَة لَه   ل َر ٌث على اتفمَا َحده  َواْنفََردَ  َحده

تَّة البخاري  َوَكانَ سنٌن،  تسع الخبلفة وولً ،الٌرمون شهد. بحدٌثٌن مسلم َواْنفََردَ  بهسه

ْجَرة بعد ومولده ،َوسبعٌن ثبََلث سنة بهَمكَّة لتل .لسنا شجاعا شرٌفا فصٌحا  بهعْشرٌن اْلهه

 .شهرا

، 3269/ رلم14/503، وتهذٌب الكمال 1535/ رلم3/905ٌنظر: االستٌعاب 

 .1/197، والخبلصة 3319/ رلم1/303، والتمرٌب 4700/ رلم4/73واإلصابة 

، وتابع -ب ٌْب   موسى بنَ  الفضلَ  وَه

 دراسة متابعة وهٌب عند الحاكم:

 جعفر، أبو زٌد، بن هانا بن صالح بن دمحمهو : َهانِا   ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ

ٌْساب وري الوراق،   .المٌدانً النَّ

 دمحم بن ٌحٌى زكرٌا وأبا مهران، بن إسماعٌل بن ودمحم خزٌمة، بن السري روى عن:

 وؼٌرهم.  الشهٌد، ٌحٌى بنا

 أبو والشٌخ عنه، وأكثر" المعرفة"و" مستدركه" فً الحاكم هللا عبد أبو روى عنه:

  .وؼٌرهم المزكً، إسحاق وأبو ،إسحاق بن بكر

 حدٌث ا، وال بؽٌرها ٌسمع ولم بنٌسابور، الكثٌر الحدٌث سمع": تارٌخه" فً الحاكم لال

 وكان وٌحفظ، ٌفهم وكان المجالس، حضور عن ٌصبر ضعؾ أن بعد ٌكن ولم
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ا  عبد أبو الول .مؤمون ثمة: أٌضالال و ٌده، كسب من إال ٌؤكل ال الفمر، على صبور 

 هللا، ٌرضاه ال شٌبا أتى رأٌته ما سنٌن صالح بن دمحم صحبت: الحافظ ٌعموب بن هللا

 العباد أحدلال ابن كثٌر: و .اللٌل أكثر ٌموم وكان عنه، ٌسؤل شٌبا منه سمعت وال

 .وثبلثمابة أربعٌن سنةتوفً  .الصبلح وابن الحاكم، علٌه أثنى األجواد، الثمات

 ثمة مكثر. خبلصة حاله:

طبمات الشافعٌٌن البن و ،14/36 الجوزي البن والمنتظم ،739/ 1 المستدرنٌنظر: 

و ، و1/261كثٌر   علً بن صبلح بن ناٌؾ ،الحاكم شٌوخ تراجم فً الباسم الر 

  .2/1040 المنصوري

ٌَْمةَ  ْبنُ  الَسِريُّ  -ٕ ٌَْمة بن السرى هو: ُخَز َز   .البٌوردي خ 

ْحَمنه  َعْبده  أَبًه :َعن روي ئ، الرَّ ْمره ، َوأَبهً الم  ٌْم   وؼٌرهم.  ع ثَْماَن، بنه  َوَعْبَدانَ  ن عَ

د   :َعنهُ  روى َحمَّ  إهْسَحاق بن ٌَْعم وبو ٌَْعم ْوَب، بن   َوالَحَسن   َهانها، بنه  َصالهحه  بن   م 

 م. َوَؼٌره ،الفامً

ْستَمهٌم ذكره ابن حبان فً الثمات ولال: ٌث م  َمام ، هو"، ولال الذهبً: الَحده  الَحافهظ ، اإله

ة ، جَّ ث   ،.... الح  َحد ه ٌَْساب ْورَ  م  م   لَالَ  .َن ٌْخٌ  ه وَ : الَحاكه ًَ  ".الث همَةه  فَْوقَ  َش ف ه  َخْمس   َسنَةه  فهً ت و 

ٌْنَ  ٌْنه  َوَسْبعه  .َومابَتَ

 ثمة. خبلصة حاله:

/ 23وتارٌخ نٌسابور للحاكم صـ ،13569/ رلم3/302ٌنظر: ثمات ابن حبان 

 .123/ رلم13/245والسٌر ، 323رلم

وَسىهو : إِْسَماِعٌلَ  ْبنُ  ُموَسى -ٖ ٌلَ  بن م   وسكون المٌم كسرب - المنمري إهْسَماعه

 بفتح - التبوذكً أبو سلمة موالهم، ،نسبة إلى بنى منمر بن عبٌد -الماؾ وفتح النون

ي   المعجمة وفتح الواو وسكون الموحدة وضم المثناة لى بٌع السمادإنسبة  - البَْصره
(1)
 

ْحَمنه  َعْبده  بن وٌحٌى خالد، بن ووهٌب السعدي، دٌنار بن الولٌد روى عن: .)ع(  الرَّ

 ، وؼٌرهم. العصري

، روى عنه: ي  د، وأَب و اْلب َخاره  وؼٌرهم.  الحربً، إسحاق ْبن وإبراهٌم َداو 

ٌن، بن ٌَْحٌَى سمعت: حاتم أَب و َولَال. مؤمون ثمةلال ابن معٌن:  أبً  َعلَى وأثنى َمعه

 .أتمنهما سلمة وأَب و صالحا، رجبل المنهال بن الحجاج وَكانَ  كٌسا، َكانَ : فَمَالَ  سلمة،

د َولَال .صدوق ثمة،: الطٌالسً الولٌد وأبولال  َحمَّ  .الحدٌث كثٌر ثمة، كان: سعد ْبن م 

                                                           

 يأ بيييييو سيييييلمة التبيييييوذكً:أخطيييييابً ٌميييييول سيييييمعت ابييييين داسييييية ٌميييييول: النميييييبل عييييين ليييييال السيييييمعانً:  (1)

، وسييييييمعت ابييييييا الفضييييييل دمحم بيييييين ناصيييييير تبوذكٌييييييون بٌيييييياع السييييييماد، وٌمييييييول البصييييييرٌون لبٌيييييياع السييييييماد

التبييييييوذكً عنييييييدنا الييييييذي ٌبٌييييييع مييييييا فييييييً بطييييييون  الحييييييافظ ببؽييييييداد إن شيييييياء هللا تعييييييالى ٌمييييييول:السييييييبلمً 

بيييييو سيييييلمة موسيييييى بييييين أوالمانصييييية. والمشيييييهور بهيييييذه النسيييييبة اليييييدجاج والطٌيييييور مييييين الكبيييييد والمليييييب 

  .إسماعٌل التبوذكً المنمري من أهل البصرة

 .3/13ٌنظر: األنساب 
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ْحَمنه  َعْبد َولَال  الحجاج من أٌمظ َكانَ  ثمة،: فَمَالَ  َعْنه ، أَبهً َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

 وإنما سلمة، أبً من حدٌثا أحسن أدركناه ممن بالبصرة أحدا أعلم وال األنماطً،

بَّان ابن   وذكره .إلٌها فنسب دارا بتبوذن اشترى ألنه ؛التبوذكً سمً  كتاب فً حه

وثمه العجلً، وابن حزم، والذهبً، وابن حجر.  .المتمنٌن من كان: َولَال ،"الثمات"

: فٌه خرا  ابن لمول لكن فٌه، للٌن سلمة باأ اذكر لمولال الذهبً فً المٌزان: 

 الناس تكلم خرا  ابن لول إلى التفات والولال ابن حجر: . فٌه الناس وتكلم صدوق

 .بتٌناوم وعشرٌن ثبلث سنة مات. فٌه

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

 والجرح ، 1651/ رلم1/443، وثمات العجلً 7/306طبمات ابن سعد  ٌنظر:

والمحلى  ،15770/ رلم9/160 حبان ابن وثمات ،615/ رلم3/136 والتعدٌل

والمٌزان  ،5677/ رلم2/301 والكاشؾ، 3/13،12/459واألنساب ، 4/113

/ 1/549 والتمرٌب ،534/ رلم10/333 التهذٌب وتهذٌب، 3347/ رلم4/200

 .6943رلم

ٌْب   -ٗ  بكر أبو موالهم الباهلً عجبلن ابن خالد بن -بالتصؽٌر -وهٌب هو : وَه

 . )ع( البصري

 ؼٌرهم. و ومعمر بن راشد، ،تٌانىخالس ٌوبأو ،طاوس بن هللا عبد :عن روى

 وؼٌرهم.  ،بكار بن وسهل ،سماعٌلإ بن وموسى ،حرب بن سلٌمان روى عنه:

وثمه أبو داود، والعجلً،  .وبالرجال بالحدٌث أصحابه أبصر من كانلال ابن مهدي: 

وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال:  .بؤس به لٌسوابن سعد، وأبو حاتم، ولال أحمد: 

 وستٌن خمس سنة مات. بؤخرة للٌبل تؽٌر لكنه ثبت ثمة ولال ابن حجر:. متمنا َكانَ 

 ومابة. ولٌل تسع وستٌن ومابة.

بسبب ذهاب البصر ال العمل،  ٌسٌرا   تؽٌرهثمة، وتؽٌره فً آخر حٌاته  خبلصة حاله:

 فبل ٌعتبر مختلطا.

، والجرح 1737/ رلم1/467، وثمات العجلً 7/237طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، وتهذٌب الكمال 11471/ رلم7/560، وثمات ابن حبان 153/ رلم9/34والتعدٌل 

 العجمً ابن سبطل باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباط، و6769/ رلم31/164

/ 1/536والتمرٌب ، 290/ رلم11/169 التهذٌب وتهذٌب ،115/ رلم1/371

 .1/493 الكٌال بنال الثمات الرواة من معرفة فً النٌرات الكواكب ، و7437رلم

 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 الوجه الثانً: رواه عبد الرزاق عن معمر

 سكون و الحاء بكسر - الحمٌري نافع بن همام بن الرزاق عبدهو عبد الرزاق:  -ٔ

 أصول  من وهو حمٌر إلى نسبة - راء آخرها وفى تحتها من المثناة الٌاء وفتح المٌم

 . )ع( الصنعانً بكر أبو - بالٌمن  التً المبابل
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 بن ومعمر الصنعانً، مٌمون بن وإبراهٌم كٌسان، بن عمر بن إبراهٌم :عن روى

 . وؼٌرهم ،راشد

 .وؼٌرهم ،راهوٌه بن وإسحاق حنبل، وابن الدبرى، عباد بن إبراهٌم :عنهروى و

 عبد من حدٌث ا أحسن أحد ا رأٌت حنبل البن للت: المصري صالح بن أحمد لال

 عبد جرٌج ابن فً أثبت من ألحمد للت: الدمشمى زرعة أبو ولال ال، لال الرزاق

 لبل الرزاق عبد انا أحمد أخبرنً: أٌضا ولال الرزاق، عبد لال البرسانً أو الرزاق

 السماع، ضعٌؾ فهو بصره ذهب بعدما منه سمع من البصر صحٌح وهو المابتٌن

 ٌتعاهد كان ،البصرٌٌن حدٌث من إلى أحب معمر عن الرزاق عبد حدٌث: أحمد ولال

 من معمر حدٌث فً أثبت الرزاق عبد كان: معٌن ابن ولال. بالٌمن فٌها وٌنظر كتبه

ٌَى سمعت  : مرٌم أبً ابن ولال. ٌوسؾ بن هشام ٌن ْبنَ  ٌَْح اق َعْبد: ٌَم ول   َمعه زَّ  ثمةٌ  الرَّ

 ومثالب أحد، علٌها ٌوافمه لم الفضابل فً بؤحادٌث حدث: عدي ابن ولال. بههه  بَؤْسَ  ال

 عبد كان هل أبى سؤلت: أحمد بن هللا عبد ولال. التشٌع إلى ونسبوه مناكٌر، لؽٌرهم

 ولال شٌبا، هذا فً منه أسمع فلم أنا أما لال التشٌع فً وٌفرط ٌتشٌع الرزاق

 به، ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب: حاتم أبو ولال أصح، فهو كتابه من حدَّث ما: البخاري

ن َكانَ : حبان ابن ولال بآخره، كتب لمن نظر فٌه: النسابً ولال مَّ  وصنؾ جمع مه

ن َوَكانَ  وذاكر َوحفظ مَّ هه  تشٌع على حفظه من حدث إذا ٌخطىء مه  البزار ولال: فٌه

 فى عمى شهٌر مصنؾ حافظ ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال ٌتشٌع، ثمة: والعجلً

ة َوثَّمَه   التصانٌؾ َصاحب األثْبَات اْلحفاظ أحد: الفتح فى ولال فتؽٌر، آخره  كلهم األبهمَّ

ٌم عبد بن اْلعَبَّاس إال هه  أفرط بهَكبَلم فَتكلم َوحده اْلعَْنبَري اْلعَظه ٌْهه  ٌ َوافمه   َولم فٌه .  أحد َعلَ

 . ومابتٌن عشر إحدى سنة توفى

ٌْنه  لبل منه سمع ومن :للت ابَتَ  فهذا المابتٌن بعد منه سمع ومن االختبلط لبل فهذا اْلمه

ْنه   سمع وفٌَها االختبلط، بعد  َوإسحاق أحمد َعن األثرم حكى فهٌَما شبوٌه بن أحمد مه

، عَوانَة، أبً ش ٌ وخ من َوَطابهفَة الدٌري  ً ن َوالطََّبَرانه مَّ ر مه نَ  لرب إهلَى تَؤَخ   الثََّمانٌه

ٌْنه  ابَتَ  .َومه

 .ثبت الناس فً حدٌث معمرأ ، وهو منبآخره اختلط ثمة :حاله خبلصة

/ 6/103 الكبٌر والتارٌخ ،442/ رلم3/106 الدوري برواٌة معٌن ابن تارٌخ: ٌنظر

 ًللنساب كونووالمتر والضعفاء ،1000رلم/ 1/302 العجلً وثمات ،1933رلم

/ 3/412 حبان البن والثمات ،204/ رلم6/33 والتعدٌل والجرح ،379/ رلم1/69

 تهذٌبو ،1/393 واللباب ،1463/ رلم6/353 الضعفاء ًف والكامل ،14146رلم

 الفتح وممدمة ،4064/ رلم1/354 والتمرٌب ،611/ رلم313-6/310 التهذٌب

1/419. 

 على هذا الوجه: اجرٌج معمر   تابع ابنُ للت: ولد 

  دراسة متابعة ابن جرٌج عند النسابً:
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ٌْمانهو : َداُودَ  أَبُو -ٔ  داود أَب و موالهم، الطابً، درهم بن ٌَْحٌَى بن سٌؾ بن س لَ

  .)س( الحافظ الحرانً

 َجْعَفر ْبن هللا وعبد السهمً، َبْكر ْبن هللا وعبد النبٌل، مخلد ْبن لضحانا روى عن:

،  ً ل ه  وؼٌرهم.  الرَّ

ٌلَ  ْبن وإبراهٌم فؤكثر، النََّسابً، روى عنه:  ْبن وإبراهٌم الطوسً، العنبري إهْسَماعه

ده  َحمَّ  وؼٌرهم.  األصبهانً، اْلَحَسن ْبن م 

بَّان ابن   ذكرهو. حافظ ثمةولال ابن حجر:  .ثمة: النََّسابً لال  ،"الثمات" كتاب فً حه

 َولَال .ومبتٌن وسبعٌن اثنتٌن سنة شعبان نصؾ لبل السبت ٌوم بحران مات: َولَال

 .بتٌناوم وسبعٌن اثنتٌن سنة شعبان فًه مات: عمدة ابن

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 530/ رلم4/123، والجرح والتعدٌل 133/ رلم73ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، 2523رلم/ 11/450، وتهذٌب الكمال 13452/ رلم3/231وثمات ابن حبان 

 .2571/ رلم1/252، والتمرٌب 337/ رلم4/199وتهذٌب التهذٌب 

ة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث هو الضحان بن مخلد الشٌبانً، ثم :َعاِصم   أَبُو -ٕ

 13رلم: 

ٌْج   اْبنِ  -ٖ ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبدهو : ُجَر َر  خالد وأبو الولٌد أبو  المرشً ج 

 . )ع( خالد ابن أمٌة مولى المكً،

، صالح بن أبان :َعن َرَوى ي   بن العزٌز عبد وأبٌه وعبد هللا بن طاوس، البَْصره

ٌْج َر  . وؼٌرهم ،ج 

 والضحان بن مخلد، السكونً، زٌاد بن وإسماعٌل عجبلن، بن األخضر :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم

 علم صار ثم: لال. فذكرهم ستة على ٌدور اإلسناد فإذا نظرت: المدٌنً بن علً لَال

 ْبن الَملهن َعبد مكة أهل من منهم العلم، صنؾ ممن األصناؾ أصحاب إلى هإالء

ٌزه  َعْبد ٌْج ْبن اْلعَزه َر  ورأى دٌنار، بن وَعْمرو شهاب ابن لمً الولٌد، أبا وٌكنى ج 

ٌد بن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً ابن علً لَال. عنه ٌرو ولم األعم   أثبت من: َسعه

ٌْج وابن أنس، بن ومالن هللا، وع بٌَد أٌَُّوب،: لال ؟ نافع أصحاب َر  مالن من أثبت ج 

ٌنَار   ْبنه  َعْمرو: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن صالح َولَال. نافع فً ٌْج واْبنه  ده َر  أثبت ج 

ٌد بن ٌحٌى َولَال. عطاء فً الناس ٌْج ابن كتب نسمً كنا: َسعه َر  وإن األمانة، كتب ج 

ٌْج ابن ٌحدثن لم َر : حنبل بن أحمد َعن األثرم، بكر أبو َولَال. به تنتفع لم كتابه من ج 

ٌْج ابن لال إذا َر  أخبرنً: لال وإذا بمناكٌر، جاء وأخبرت فبلن َولَال فبلن لال ج 

 ابن لال إذا: جنٌل بنا أحمد عن المٌمونً، الحسن أبو َولَال. به فحسبن وسمعت

ٌْج َر  لَال. شا منه النفس فً لٌس بشًء   جاء أوسؤلت سمعت: لال وإذا فاحذره، لال ج 

ٌد ْبن عثمان ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً َسعه ٌْسَ : َمعه ي   فًه بشًء   لَ ْهره  ْبن أحمد َولَال الزُّ
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ٌن بن ٌحٌى َعن ، مرٌم أَبً ْبن سعد  ولال الكتاب، من عنه روى ما كل فً ثمة: َمعه

ٌد ْبن عثمان َولَال. جدا الحدٌث كثٌر ثمة كان: سعد ابن  ْبن أحمد سمعت: الدارمً َسعه

ٌْج ابن: ٌمول صالح َر  ولَال.  به ٌعبؤ فبل ٌخبر لم وإذا جٌد، فهو الخبر، أخبر إذا ج 

يُّ  ٌْج ابن من نافع فً أثبت أحد ٌكن لم: ٌحٌى لال: الب خاره َر  ثمة: العجلً َولَال. ج 

 أثبت دٌنار بن َعْمرو فً سفٌان: لٌحٌى للت: علً لال: سفٌان بن ٌعموب َولَال مكً،

ٌْج؟ ابن من َر ٌْج ابن بل: فمال ج  َر بَّان ابن   وَذَكره. أثبت ج  : َولَال الثمات كتاب فً حه

 أحد: المٌزان فً الذهبً ولال ٌدلس، وكان ومتمنٌهم الحجاز أهل فمهاء من كان

: التهذٌب فً حجر ابن ولال ثمته، على مجمع نفسه فً وهو ٌدلس، الثمات، األعبلم

 ثابت، أَبً ْبن حبٌب من ٌسمع لم: البزاز َولَال. كلٌب بن عثٌم من ٌسمع لم: أحمد لال

ًُّ  َولَال ٌْج ابن تدلٌس تجنب: الدَّاَرل ْطنه َر  سمعه فٌما إال ٌدلس ال التدلٌس لبٌح فإنه ج 

ٌَْنة ابن وأما وؼٌرهما، ع بٌَدة بن وموسى ٌحٌى، أَبً بن إبراهٌم مثل مجروح من  ع ٌَ

ٌْج وابن: الذهلً ولال. الثمات عن ٌدلس فكان َر  محتج فهو وسمعت حدثنً لال إذا ج 

ي   أصحاب من األولى الطبمة فً داخل بحدٌثه ْهره  خٌثمة أَبً بن بكر أبو َولَال. الزُّ

ٌد، بن ٌحٌى سؤلت: المدٌنً بن علً كتاب فً رأٌت ٌْج، ابن حدٌث عن َسعه َر  عن ج 

 كله شًء ال: لال. أخبرنً: ٌمول إنه: لٌحٌى للت ضعٌؾ،: فمال الخراسانً، عطاء

 فً حجر ابن َولَال. صدول ا كان: خرا  ابن َولَال. إلٌه دفعه كتاب هو إنما ضعٌؾ

 أهل تعرٌؾ فً حجر ابن ولال وٌرسل، ٌدلس وكان فاضل، فمٌه ثمة: التمرٌب

 بالعلم مشهور الحجاز فمٌه المكً جرٌج بن العزٌز عبد بن الملن عبد: التمدٌس

 التدلٌس شر: الدارلطنً لال بالتدلٌس، وؼٌره النسابً وصفه الحدٌث كثٌر والثبت

 ذكره ولد. مجروح من سمعه فٌما إال ٌدلس ال التدلٌس لبٌح فإنه ؛ جرٌج ابن تدلٌس

 جاز ولٌل السبعٌن جاز ولد بعدها أو ومابة خمسٌن سنة توفى. الثالثة المرتبة فً

 .المابة

 .                                                                            الثالثة من مدلس األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

، 1373/ رلم5/422التارٌخ الكبٌر للبخاري و ،5/492 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 5/356، والجرح والتعدٌل البن أبى حاتم 1033/ رلم1/310والثمات للعجلً 

/ 2/659، ومٌزان االعتدال 9156/ رلم7/93، وثمات ابن حبان 1637رلم

/ 1/41 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،753/ رلم409-6/405 التهذٌب وتهذٌب، 5227رلم

 .4193/ رلم1/363 والتمرٌب ،33رلم

 النظر فً الخبلؾ:

معمر عن عبد هللا بن طاوس، عن أبٌه، عن ابن الزبٌر : الوجه األول المرفوع

 مرفوعا.

 ووهٌب بن خالد، وهما ثمتان (رواه )الفضل بن موسى، 

  معمر عن عبد هللا بن طاوس، عن أبٌه، عن ابن الزبٌر مولوفا.: الوجه الثانً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 
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 .فً معمر من ؼٌره، وتابعه على هذا الوجه ابن جرٌجرواه عبد الرزاق، وهو أثبت 

، إذا ٌترجح الوجه المولوؾ ؛ ألن راوٌه وهو عبد الرزاق أثبت فً معمر من ؼٌره

  .ره علٌه، وهو الذي صوبه البخاريوتابعه ؼٌ

د ا َسؤَْلت  : 1/237فً العلل الكبٌر  لال الترمذي َحمَّ ٌثه  َهَذا َعنْ  م  ٌهه  إهنََّما: فَمَالَ  اْلَحده  ٌَْروه

ٌْره  اْبنه  َعنه  بَ  .َمْول وف ا الزُّ

ولال عبد هللا بن : 3/237والمرفوع أنكره ابن المدٌنً: لال ابن حجر فً التهذٌب 

بن طاوس اعلً بن المدٌنً سؤلت أبً عن حدٌث الفضل بن موسى عن معمر عن 

 :"من شهر سٌفه فدمه هدر" فمال :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :بن الزبٌر لالاعن أبٌه عن 

 .منكر ضعٌؾ

 من وجهه الراجح: اإلسنادالحكم على 

 صحٌح مولوفا
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 "تُْظِهِر الَشَماتَةَ أِلَِخٌَن فٌََْرَحَمهُ ّللَاُ َوٌَْبتَِلٌنَ اَل  حدٌث " -9ٗ

 ":الحذاء أمٌة بن الماسم لال ابن حجر فً ترجمة "

 عن عنه سلمة عن الترمذي روى :لال ثم ،صدولا كان :زرعة أبو ولال)

 بأخٌن الَشَماتَةَ  تُْظِهرِ  الَ  " حدٌث واثلة عن مكحول عن برد عن حف 

 شٌخه من أو منه خطؤ وهو الماسم بن أمٌة عنده فولع "َوٌَْبتَِلٌنَ  ّللَاُ  فٌََْرَحَمهُ 

 ترجمة فً األطراؾ فً ذلن نحو وذكر الصواب على عنه تمتام رواه فمد

 .واثلة عن مكحول

 ؼٌاث بن حف  عن ٌروي :ولال ،الضعفاء فً حبان بنا وذكره :للت

 النبً كبلم من له أصل ال ولال ،الحدٌث هذا له ساق ثم الكثٌرة المناكٌر

 تضعٌؾ من أولى صدوق أنه له حاتم وأبً زرعة أبً وشهادة ،لال كذا ملسو هيلع هللا ىلص

(له حبان بنا
(1)
 

_____________ 

 التخرٌج والدراسة: ۩

فَةه  أَْبَواب   فً سننه: كتاب أخرجه الترمذي ٌَاَمةه  صه لَابهكه  اْلمه ه  َرس وله  َعنْ  َواْلَوَرعه  َوالرَّ  ّللاَّ

ٌلَ  ْبن   ع َمر   َحدَّثَنَالال  2506/ رلم4/662، باب ملسو هيلع هللا ىلص َجالهده  ْبنه  إهْسَماعه ٌد   ْبنه  م   َسعه

 ًُّ ، ْبن   َحْف    َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَهْمَدانه ٌَاث   ْبن   أ َمٌَّة   َحدَّثَنَا: لَالَ  َشبهٌب   ْبن   َسلََمة   وأَْخبََرنَا ح ؼه

يُّ  الَحذَّاء   مه المَاسه  البَْصره
(2)
، ْبن   َحْف    َحدَّثَنَا: لَالَ   ٌَاث  ، ْبنه  ب ْرده  َعنْ  ؼه نَان   َعنْ  سه

، ول  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  األَْسمَعه، ْبنه  َواثهلَةَ  َعنْ  َمْكح   أِلَِخٌنَ  الَشَماتَةَ  تُْظِهرِ  الَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 «َوٌَْبتَِلٌنَ  ّللَاُ  فٌََْرَحَمهُ 

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌبٌ  َحَسنٌ  َحده ولٌ  ،َؼره عَ  لَدْ  َوَمْكح  نْ  َسمه  ْبنه  َوأَنَسه  األَْسَمعه، ْبنه  َواثهلَةَ  مه

ْند   َوأَبًه َمالهن   ه، هه ي  نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  إهنَّه  : َوٌ مَال   الدَّاره نْ  أََحد   مه ه  أَْصَحابه  مه  ً صلى هللا علٌه  النَّبه

نْ  إهالَّ  وسلم اَلءه  مه وٌل،" الثَّبَلثَةه  َهإ  ًٌّ  َوَمْكح  ه  َعْبده  أَبَا ٌ ْكَنى َشامه  ."فَؤ ْعتهكَ  َعْبد ا َوَكانَ  ّللاَّ

                                                           

 .560/ رلم309-3/303تهذٌب التهذٌب  (1)

 والصيييييواب. خطيييييؤ وهيييييو الماسيييييم، بييييين أمٌييييية الرواٌيييييات جمٌيييييع فيييييً عنيييييده وليييييع هكيييييذاال الميييييزي: لييييي (2)

 .العبدي الحذاء أمٌة بن الماسم

 .9/79ٌنظر: تحفة األشراؾ 
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ولٌ  يُّ  ومْكح  يٌّ  األَْزده عَ  بَْصره نْ  َسمه ه  َعْبده  مه ي ع َمَر، ْبنه  ّللاَّ   َزاَذانَ  ْبن   ع َماَرة   َعْنه   ٌَْروه

ًُّ  َحدَّثَنَا ْجر   ْبن   َعله ٌل   َحدَّثَنَا: لَالَ  ح  ، ْبن   إهْسَماعه ٌمه  َعنْ  َعٌَّا   ٌَّةَ، ْبنه  تَمه ا: " لَالَ  َعطه ر   َكثٌه

وال   أَْسَمع   ك ْنت   َما " نََدانَمْ : فٌََم ول   ٌ ْسؤَل   َمْكح 
(1)

 

مضاعً فً مسند ال :وعنه ،1612/ رلم2/733فً معجمه:  وأخرجه ابن األعرابً

فً  وابن حبان وفٌه تصرٌح مكحول بالسماع، 913/ رلم2/77الشهاب: 

مالمجروحٌن: ترجمة " نْ  لَه   أَْصلَ  اَل  َوَهَذا ، ولال:2/213" اْلحذاء أ مٌَّة بن اْلمَاسه  مه

ه  َرس وله  َكبلمه  ، 3739/ رلم4/110األوسط: باب من اسمه علً  فً والطبرانً، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ، وف334ً/ رلم1/214مسند الشامٌٌن  ، وف127ً/ رلم22/53وفً الكبٌر: 

ٌبٌ ولال:  5/136فً حلٌة األولٌاء: وأبو نعٌم ، 3379/ رلم4/305 نْ  َؼره ٌثه  مه  َحده

، ب ْرد   ول  نْ  إهالَّ  نَْكت ْبه   لَمْ  َوَمْكح  ٌثه  مه ٌَاث   ْبنه  َحْف ه  َحده ه  ؼه  ً فً  وابن بشران، النََّخعه

، كلهم 917/ رلم2/77الشهاب: فً مسند  والمضاعً، 1613/ رلم1/327أمالٌه: 

   به بنحوه.   اْلحذاء أ َمٌَّة ْبنمن طرق عن الماسم 

ْكره  بَاب  فً اعتبلل الملوب:  وأخرجه الخرابطً ٌلَةه  اْلَهَوى ذه هه  فًه َواْلحه ٌَانَةه  َعنه  َدْفعه  اْلخه

ه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  313/ رلم2/337 ب   َسْعد   أَبهً ْبن   ّللاَّ َإد ه ثَنَا: لَالَ  اْلم  ٌَى َحدَّ  ْبن   ٌَْح

ٌَسى ٌَّا أَب و عه دٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلعَطَّان   َزَكره ثَنَا ،َحْف ٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  فَهه د   َوَحدَّ َحمَّ  َجابهر   ْبن   م 

يُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  م   ْبن   السَّره ٌَاث   ْبن   َحْف    َحدَّثَنَا: لَالَ  َعاصه   به بنحوه. ؼه

ً أب حٌانَ  بن فهدمن طرٌك  1510رلم /2/263فً المخلصٌات:  المَخلِّصوأخرجه 

 به بنحوه. حف    حدثنا: لالَ  بكر  

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

ْحَمنه  َعْبد أَب و النٌسابوري شبٌب بن سلمةهو : َشبٌِب   ْبنُ  َسلََمةُ  -ٔ  الحجري الرَّ

 . (4)م  ًالمسمع

ٌم روى عن:  لماسم، واالصنعانً خالد ْبن وإبراهٌم العدنً، أبان ْبن الحكم ْبن إهْبَراهه

 بن أمٌة، وؼٌرهم. ا

  .البخاري سوى الجماعة روى عنه:

د ْبن وصالح الرازي، حاتم أَب و لال َحمَّ  بههه  علمنا ما: النََّسابً َولَال .صدوق: البؽدادي م 

 وكان مكة، إهلَى ورحل نٌسابور أهل من كان: المروزي سٌار ْبن أَْحَمد َولَال .بؤسا

 وكتب الناس، وجالس الحدٌث، فًه رحل وجماعة سنة صاحب الممرئ، مستملً

 والمدماء األبمة عنه حدث الثمات، أحد: نعٌم أَب و الحافظ َولَال .بمكة ومات الكثٌر،

بَّان ابن   وذكره  إتمانه على والمتفك مكة أهل محدث هو :الحاكم ولال، الثمات فًه حه

                                                           

ي الَ  أَيْ  (1) هه  أَْدره ٌَّةٌ  اْلَكلهَمة   َوَهذه سه ولٌ  َوَكانَ  فَاره ًٌّا َمْكح   أَْعَجمه

 .176-7/175ٌنظر: تحفة األحوذي 
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ٌد وأَب و ابن حبان، َولَال .ثمةولال ابن حجر:  .حجة ولال الذهبً: .وصدله  ْبن َسعه

ٌْنه  وأَب و ٌونس، َس ٌْر   لانع، ْبن اْلح  د   وَؼ  .بتٌناوم وأربعٌن سبع سنة مات: واحه

 ثمة، وثمه جماعة، واحتج به مسلم.  خبلصة حاله:

/ 33النسابً صـ، ومشٌخة 2970/ رلم2/336ٌنظر: التارٌخ األوسط للبخاري 

/ 3/237، وثمات ابن حبان 722/ رلم4/164، والجرح والتعدٌل 90رلم

، 252/ رلم4/147، وتهذٌب التهذٌب 2034/ رلم1/453، والكاشؾ 13432رلم

  .2494/ رلم1/247والتمرٌب 

 والذال بالمهملة - الحذاء أمٌة بن الماسمهو  :البَْصِريُّ  الَحذَاءُ  أَُمٌَةُ بن  المَاِسمِ  -ٕ

  .)ت( الثمٌلة المعجمة

  ، وؼٌرهم.لٌس بن ونوح ،سلٌمان بن ومعتمر ،ؼٌاث بن حف  :عن روى

  ، وؼٌرهم.حاتم وأبو ،زرعة وأبو ،شبٌب بن سلمة :عنه روى

 روى لال ثم صدولا كان زرعة أبو ولال .صدوق بؤس به لٌس: حاتم وأب لال

 تظهر ال حدٌث واثلة عن مكحول عن برد عن حف  عن عنه سلمة عن الترمذي

 من أو منه خطؤ وهو الماسم بن أمٌة عنده فولع وٌبتلٌن هللا فٌرحمه بؤخٌن الشماتة

 ولال مجروحٌن:ال فً حبان بنا وذكره .الصواب على عنه تمتام رواه فمد شٌخه

 له أصل ال ولال الحدٌث هذا له ساق ثم الكثٌرة المناكٌر ؼٌاث بن حف  عن ٌروي

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبً كبلم من

 أبً وشهادةللت: ورد الحافظ ابن حجر على ابن حبان فمال فً تهذٌب التهذٌب: 

 . ولال فً التمرٌب:له حبان بنا تضعٌؾ من أولى صدوق أنه له حاتم وأبً زرعة

 الترمذي نسخ بع  فً وولع مستند ببل حبان ابن ضعفه العاشرة كبار من صدوق

 .خطؤ وهو الماسم ابن أمٌة

 صدوق حاله:خبلصة 

، 573/ رلم3/923والضعفاء ألبً زرعة ، 772/ رلم7/172ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، وتهذٌب 331/ رلم2/213 ، والمجروحٌن 613/ رلم7/107 والتعدٌل الجرحو

  .5450/ رلم1/449، والتمرٌب 560/ رلم3/303التهذٌب 

 طلك بن - ومثلثة وٌاء مكسورة بمعجمة - ؼٌاث بن حف هو  :ِؼٌَاث   ْبنُ  َحْفصُ  -ٖ

 عٌن َوبعدَها َواْلَخاء النُّون بهفَتْح -النخعً ثعلبة بن الحارث بن مالن بن معاوٌة بنا

ْهملَة ه م   َعْمرو بن جسر النخع َواسم مْذحج من َكبهٌَرة لَبٌلَة َوههً النخع إهلَى الن هْسبَة َهذه

َنَّه   ؛النخع لَه   َولٌل  . )ع( الكوفً ع َمر أبو - َعْنه م دع  ب أَي لومه من أنتخع أله

 . وؼٌرهم وبرد بن سنان، عروة، بن وهشام خالد، أبى بن إسماعٌل :عن روى

. وؼٌرهم حنبل بن وأحمد الكوفى، ٌزٌد بن والحسٌن مهدى، بن إبراهٌم :عنهروى و

ٌن بن ٌحٌى عن مرٌم أَبً ْبن سعد ْبن وأحمد منصور، ْبن إسحاق لَال  بن حف : َمعه

ٌن بن ٌحٌى س بل: منصور ْبن الخالك عبد َولَال. ثمة ؼٌاث  ابن أحفظ أٌهما: َمعه
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 ؼٌاث بن حف  وكان حافظا إدرٌس ابن كان: فَمَالَ  ؼٌاث؟ بن حف  أو إدرٌس

 َولَال أحفظ، إدرٌس ابن كان: فَمَالَ  فضٌل؟ فابن: له فمٌل معرفة، له حدٌث صاحب

ه  َعبد بن أحمد : فٌمول الشا عن سبل ربما وكٌع وكان فمٌه مؤمون ثمة: العجلً ّللاَّ

ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال. مسلما عفٌفا شٌخا وكان فاسؤلوه، لاضٌنا إلى اذهبوا  ثبت ثمة: َش

: الحواري أَبً بن أحمد عن حاتم، أبو َولَال. حفظه بع  وٌتمى كتابه، من حدث إذا

 جاء إذا: لال ، ؼٌاث بن حف : للت به؟ جاء من: فَمَالَ  فعجب، بحدٌث وكٌعا حدثت

 ! نحن؟ نمول شًء فؤي ع َمر أبو به

ْرَعة أبو َولَال  صالح، فهو كتابه من عنه كتب فمن استمضً، ما بعد حفظه ساء: ز 

 وأبً ؼٌاث، بن حف  عن أبً سبل: حاتم أَبً بن الرحمن عبد َولَال. كذا فهو وإال

د َولَال. األحمر خالد أبً من وأحفظ أتمن حف : فَمَالَ  األحمر، خالد َحمَّ  َعبد ْبن م 

. ٌهم إنه: فملت. ثبت حف : ٌمول ٌحٌى كان: المدٌنً بن علً عن البزاز، الرحٌم

 وحف ، حزام،: الثبلثة هإالء مثل بالكوفة أر لم: ٌحٌى لال صحٌح، كتابه: فَمَالَ 

 كان كتبه حف  أخرج فلما: علً لال. حدٌث أصحاب هإالء كان زابدة أَبً وابن

 ْبن الرحمن وعبد النََّسابً، لَال. َ ٌحٌى لال كما وألفاظ أخبار فٌها إذا ٌحٌى، لال كما

 الحدٌث كثٌر مؤمونا ثمة كان: سعد ابن ولال. ثمة ؼٌاث بن حف : خرا  بن ٌ وس ؾَ 

 . ٌدلس كان أنه إال

 من األولى المرتبة فً حجر ابن وذكره ،سٌبالتدل ،والدارلطنً ،أحمد وصفه: للت

 وكان الكوفة لضاء على وكان فمٌه، مؤمون، ثمة،: العجلً ولال المدلسٌن، مراتب

 عفٌف ا سخًٌّا وكان فاسؤلوه، لاضٌها إلى اذهبوا: فٌمول الشًء عن ٌسؤل ربما وكٌع

ا  حفظه تؽٌر فمٌه ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال الثمات، فً حبان ابن وذكره. مسلم 

ة من: الفتح ممدمة فً ولال اآلخر، فً للٌل  توثٌمه على أَجمع وا األثْبَات األبهمَّ

تَابه من سمع َفمن حفظه َساءَ  اآلخر فهً أَنه إال بههه  واالحتجاج ن أصح كه مَّ  من سمع مه

 .               الثمانٌن لارب ولد بعدها ولٌل ومابة وتسعٌن خمس أو أربع سنة توفى. حفظه

 . نادرا إال بذلن ٌوصفوا لم الذٌن األولى من مدلس فمٌه ثمة :حاله خبلصة

 ،1271/ رلم3/269 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،6/339 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،2304/ رلم2/370 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،1/69،70 المدٌنً ابن وعلل

 ابن وثمات ،303/ رلم1/335 والتعدٌل والجرح ،310/ رلم1/125 للعجلً والثمات

 ،3/304 واللباب ،4266/ رلم9/63 بؽداد وتارٌخ ،7364/ رلم6/200 حبان

 والتمرٌب  ،2160/ رلم1/567 االعتدال ومٌزان ،6/ رلم34-9/22 والسٌر

 .1/393 الفتح وممدمة ،9/ رلم1/20 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،1430/ رلم1/173

 سكن لرٌ ، مولى الدمشمً، العبلء أَب و الشامً، سنان بن بردهو : ِسنَان   ْبنِ  بُْردِ  -ٗ

 . (4)بخ  البصرة

 ، وؼٌرهم. ونافع ،موسى بن وسلٌمان ،الشامً مكحول :عن روى
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 . وؼٌرهم، وحف  بن ؼٌاث، سلمة بن وحماد ،الثوري روى عنه:

 .خرا  ْبن ٌ وس ؾ ْبن الرحمن وعبد النََّسابً، الرحمن عبد وأَب و دحٌم،ووثمه ٌحٌى، 

: زرعة أبوولال  .لدرٌا وكان صدولا كانولال أبو حاتم:  .الحدٌث صالح ولال أحمد:

 رمً صدوقولال ابن حجر: . وذكره ابن حبان فً الثمات .بصرى به، بؤس ال

 َوثبََلثهٌنَ  خمس سنة َماتَ بالمدر،  ٌرمى داود، أبو ولال .المدٌنً ابن وضعفه .بالمدر

ابَة  .َومه

ٌكون ، وتضعٌؾ ابن المدٌنً إن صح ٌحتاج أن ثمة وثمه الجمهورخبلصة حاله: 

 مفسرا، ولعله بسبب المدر.

رواٌة الدارمً  معٌن ابن تارٌخ، و1/110تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

/ 2/422 والتعدٌل والجرح، 3010/ رلم1/576، والطبمات لخلٌفة 133/ رلم1/73

، 655/ رلم4/43، وتهذٌب الكمال 6961/ رلم6/114 حبان ابن وثمات، 1675رلم

 .653/ رلم1/121 والتمرٌب، 790/ رلم1/423وتهذٌب التهذٌب 

، َعْبد أبو الشامً مكحول هو: َمْكُحول   -٘ . مسلم أبو: وٌ مال أٌوب، أبو: وٌ مال ّللاَّ

ه، َعْبد أبو والمحفوظ  من مدلس اإلرسال كثٌر الجمهور وثمه ثمة :الفمٌه الدمشمً ّللاَّ

عرابً، سبمت ترجمته األ، ولد صرح بالسماع من واثلة كما فً رواٌة ابن الثالثة

 25حدٌث رلم: 

 ولد اختلؾ أهل العلم فً سماع مكحول من واثلة رضً هللا عنه:

 ، وهو لول أبً مسهر، وأبً حاتملم ٌسمع منه المول األول:

حد من أصحاب النبً صلى هللا أسؤلت أبا مسهر هل سمع مكحول من  :بو حاتمألال 

 .مالن نس بنأال إما صح عندنا  :لال ؟علٌه وسلم

 .واثلة فؤنكره :للت

عن مكحول عن واثلة فمال مكحول لم ٌسمع من واثلة ولال ابن أبً حاتم: سؤلت أبً 

 .دخل علٌه

 .، وهو لول البخاري، والترمذيسمع منهالمول الثانً: 

 .م الدرداءأو ،وواثلة ،وأبً مرة ،إنه سمع من أنس :لال البخاري

حد أوٌمال إنه لم ٌسمع من  ،سمع من واثلة وانس وأبً هند الداري :ولال الترمذي

 .ال من هإالء الثبلثةإأصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من 

، 212-211، والمراسٌل البن أبً حاتم صـ2003/ رلم3/21التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 315 -314ألبً زرعة العرالً صـ حفة التحصٌل فً ذكر رواة المراسٌلتو

 42 سبمت ترجمته حدٌث رلم :األَْسمَعِ  ْبنِ  اثِلَةَ وَ  -ٙ

 الحكم على إسناد الترمذي:

مه  حسن؛ فٌه  .، وهو صدوقالَحذَّاء   أ َمٌَّة   بن المَاسه

 (حٌان بن وفهد ،عاصم بن والسرى ،مجالد بن إسماعٌل بن عمرولد تابعه كل من: )
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 15رلم: ، سبمت ترجمته حدٌث كذاب: مجالد بن إسماعٌل بن عمر -أ

م ْبن لس ريهو ا :عاصم بن السرى  -ب  . المعتز مإدب اْلَهمَدانهً سهل ْبن َعاصه

 وؼٌرهم.  ؼٌاث، بن وحف  علٌة، ابن وإسماعٌل ٌونس، بن عٌسى :عنروى 

 الوراق، الخالك عبد بن بكر وأبو خرا ، بن ٌوسؾ بن الرحمن عبد روى عنه:

  .وؼٌرهم األنصاري، شعبة بن دمحم بن والحسن

ٌث ٌسرؾ بهبَْؽَداد َكانَ  لال ابن حبان: ْحتهَجاج ٌحل الَ  اْلَمْول وفَات َوٌْرفَع اْلَحده . بههه  االه

م   َرَواه  وذكر له هذا الحدٌث ولال:  ٌَاث   ْبنه  َحف ه  َعنْ  أ َمٌَّةَ  ْبن   اْلمَاسه ولال  .فََسَرلَه   ؼه

. ولال مشاٌخهم عن به وحدث الثمات عن سرله حدٌث ؼٌر وللسريابن عدي: 

 .ومابتٌن وخمسٌن ثمان سنة من صفر فً مات .الحدٌث مترون األزدي: 

 ضعٌؾ جدا خبلصة حاله:

، وتارٌخ بؽداد 374/ رلم4/540، والكامل 465/ رلم1/355ٌنظر: المجروحٌن 

 .4723/ رلم10/267

 حٌان بن فهد -جـ

 . اْلمطَّان َوعْمَران ،ش ْعبَة :َعن روي

  .اْلعَراق َوأهل ،َطالب أبً بن اْلعَبَّاس روى عنه:

ونَ . ولال البخاري: ذهب حدٌثه :المدٌنى بن علً لال هه  ٌَتََكلَّم   لال العجلً:و .فٌه

 .الحدٌث منكر: زرعة وأبولال  .الحدٌث ضعٌؾولال أبو حاتم:  الحدٌث، ضعٌؾ

ن َكانَ ولال ابن حبان:  مَّ ًء َحتَّى ٌخطىء مه ٌث ٌَجه  حد َعن خرج ممولبة بهؤََحاده

ْحتهَجاج  .َذلهن من كثر لما بههه  االه

 ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

، 1362/ رلم1/335ثمات العجلً ، و2327/ رلم2/343التارٌخ األوسط ٌنظر: 

، 502/ رلم7/33 والتعدٌل الجرحو، 1519/ رلم3/463والضعفاء الكبٌر 

 .371/ رلم2/210 المجروحٌنو

 .َعبَاس اْبن َحِدٌث منْ  َشاهد َوَلهُ للت: 

تَّفك فًه اْلَخِطٌب أخرجه ً أَْنبَؤَنَا لال 1/276: والمفترق اْلم  م عمر أَب و المَاضه  بن اْلمَاسه

ً َجْعفَر مه ً   اْلحسن أَب و َحدثنَا اْلَهاشه ٌم إهْسَحاق أَب و أَنبؤَنَا المادرانً إهْسَحاق بن َعل  إهْبَراهه

د ْبن هللا َعْبد ْبن أَْحَمد َحدَّثَنهً بهَمكَّة َخَلؾ ْبن بكر بشر أَبًه ْبنا َحمَّ نْعانً م   َحدَّثَنهً الصَّ

ٌم َمة َعن أَبهٌهه  َعنْ  أبان ْبن اْلَحَكم ْبن إهْبَراهه ْكره  هللا َرس ول لَالَ  :لَالَ  َعبَّاس اْبن َعن عه

ٌَنَ  ّللَاُ  فٌََْرَحَمهُ  بِاْلُمِصٌبَةِ  تَْشَمتْ  الَ " :وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى "َوٌَْبتَِل
(1)
. 

                                                           

 جعفييييير بييييين الماسيييييم عمييييير أبيييييو الماضيييييً أخبرنييييياجييييياء فيييييً المطبيييييوع مييييين "المتفيييييك والمفتيييييرق" :  (1)

 هللا رسييييول لييييال :لييييال عنهمييييا هللا رضييييً عبيييياس ابيييين عيييين خلييييؾ بيييين بكيييير بيييين إبييييراهٌم عيييين الهاشييييمً

 ."وٌبتلٌن هللا فٌرحمه بالمصٌبة تشمت ال" "وسلم آله وعلى علٌه هللا صلى
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 :ضعٌؾ؛ فٌه إسنادهذا و

 ضعٌؾ  :)فك( العدنً إسحاق أبو أبان، بن الحكم بن إبراهٌم -

ْرَعة أبوو ، والبخاري، والنسابً،ابن معٌن ضعفه ، األزدي الفتح أبوو: ز 

 فً البستً حبان ابن الحافظ تناوله ولد، عدي ْبن أحمد أبو، والجوزجانًو

 .ضعفه على ٌتفك ٌكاد وبهذا انفرد إذا بخبره االحتجاج ٌعجبنً ال: َولَال المجروحٌن

: التمرٌب ًف حجر ابن ولال مشاه، من ولل تركوه: المٌزان فً الذهبً اإلمام ولال

 .مراسٌل وصل ضعٌؾ

 ،305/ رلم3/76 الدوري وبرواٌة ،1/54 محرز ابن رواٌة معٌن ابن تارٌخ: ٌنظر

 والمجروحٌن ،252/ رلم2/94 والتعدٌل والجرح ،915/ رلم1/234الكبٌر والتارٌخ

 ومٌزان ،72/ رلم1/392 الضعفاء ًف والكامل ،23/ رلم1/114 حبان البن

 .166/ رلم1/39 والتمرٌب ،205/ رلم1/115 والتهذٌب ،72/ رلم1/27 االعتدال

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ، حسنه الترمذي.حسن

  

                                                                                                                                                                        

 األحادٌيييييث فيييييً المصييييينوعة الآلليييييىءواإلسيييييناد ذكيييييره السيييييٌوطً فيييييً "لليييييت: وفيييييً هيييييذا اإلسيييييناد سيييييمط، 

ٌيييييب لَيييييالَ  ليييييال: 2/356" الموضيييييوعة تَّفيييييك فهيييييً اْلَخطه يييييً أَْنبَؤَنَيييييا والمفتيييييرق اْلم  يييييم عمييييير أَب يييييو المَاضه  اْلمَاسه

ً َجْعفَيييير بيييينا ييييمه ً   اْلحسيييين أَب ييييو َحييييدثنَا اْلَهاشه ٌم إهْسييييَحاق أَب ييييو أَنبؤَنَييييا المييييادرانً إهْسييييَحاق بيييين َعليييي  ْبيييين إهْبييييَراهه

يييية َخلَييييؾ ْبيييين بكيييير بشيييير أَبهييييً ييييد ْبيييين هللا َعْبييييد ْبيييين أَْحَمييييد َحييييدَّثَنهً بهَمكَّ َحمَّ يييينْعانً م  ٌم َحييييدَّثَنهً الصَّ  ْبيييين إهْبييييَراهه

يييييهه  َعييييينْ  أبيييييان ْبييييين اْلَحَكيييييم َمييييية َعييييين أَبٌه ْكره يييييول لَيييييالَ : لَيييييالَ  َعبَّييييياس اْبييييين َعييييين عه  علٌيييييه هللا صيييييلى هللا َرس 

ٌبَةه  تَْشَمتْ  الَ " :وسلم آله وعلى صه  "َوٌَْبتَلهٌَنَ  ّللاَّ   فٌََْرَحَمه   بهاْلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

َ  حدٌث " -ٓ٘  " َحاَجتَهُ ْل أََحُدُكْم َربَهُ ِلٌَْسأ

 :"لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "لطن بن نسٌر البصري

َ " أنس حدٌث :عنه داود أبً عن الترمذي روى)  ،"ْل أََحُدُكْم َربَهُ َحاَجتَهُ ِلٌَْسأ

 أنه وذكر ،علٌه ٌحمل فرأٌته عنه زرعة أبو سبل حاتم أبً بنا لال.... 

 .علٌه أنكر مما أنس عن ثابت عن سلٌمان بن جعفر عن أحادٌث روى

 .الثمات فً حبان بن وذكره ،وٌوصله الحدٌث ٌسرق كان :عدي بنا ولال

 عن جعفر ثنا الموارٌري ثنا البؽوي حدثنا عدي بنا ولال :)ابن حجر( للت

 أن للموارٌري :رجل فمال "كلها حاجته ربه أحدكم لٌسؤل" بحدٌث ثابت

 لال .باطل :الموارٌري فمال .أنس عن ثابت عن جعفر عن به ٌحدث شٌخا

(لال كما وهو عدي بنا
(1)
. 

____________ 

  التخرٌج والدراسة: ۩

 ر بن سلٌمان، واختلؾ عنه من وجهٌن:هذا الحدٌث مداره على جعف

ٌَْماَن، ْبنُ  َجْعفَرُ الوجه األول:  ، َعنْ  ُسلَ ، َعنْ  ثَابِت   مرفوعا أَنَس 

ٌَْماَن، ْبنُ  َجْعفَرُ الوجه الثانً:  ، َعنْ  ُسلَ  مرسبل. ثَابِت 

 تخرٌج الوجه األول:

دَ  أَب و َحدَّثَنَالال:  5/533 الدعوات أبواب فً سننه: كتاب أخرجه الترمذي -أ  َداو 

ٌَْمان   يُّ  األَْشعَثه  ْبن   س لَ ْجزه يُّ  لََطنٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  الس ه ٌَْماَن، ْبن   َجْعَفر   أَْخبََرنَا: لَالَ  البَْصره  س لَ

، َعنْ  ، َعنْ  ثَابهت  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  أََنس   َحتَى ُكلََها َحاَجتَهُ  َربَهُ  أََحُدُكمْ  ِلٌَْسأَلْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 «اْنَمَطعَ  إَِذا نَْعِلهِ  ِشْسعَ  ٌَْسأَلَ 

ٌثٌ  َهَذا» ولال: ٌبٌ  َحده ٌْر   َوَرَوى «َؼره د   َؼ ٌثَ  َهَذا َواحه ٌَْماَن، ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  الَحده  س لَ

ِ، ثَابهت   َعنْ  ًّ ِ  َعنِ  البُنَانِ ًّ   .أَنَس   َعنْ  فٌِهِ  ٌَْذُكُروا َولَمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِ

وفً  3403رلم /6/130رضً هللا عنه  أبو ٌعلى فً مسنده: مسند أنس وأخرجه

كتاب حه: فً صحٌ ابن حبان وعنه:، 234/ رلم1/233معجمه: باب الماؾ 

ٌَةه  باب، الرلابك ْكر   باب الرلابك، كتاب ، وف366ًرلم /3/143 اأْلَْدعه  اْستهْحبَابه  ذه

ٌ ه  وره  اْلَمْرءه  تَْفوه بههه  إهلَى ك ل هَها لهؤْل م  َّاه   س َإالههه  َمعَ  بَاره قَّ  إٌه لَّ  الد ه نْ  َواْلجه / 3/177 أَْسبَابههه  مه
                                                           

 .679/ رلم3/332تهذٌب التهذٌب  (1)
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 إهَذا ٌَم ول   َمافً عمل الٌوم واللٌلة: باب  والنسابً ،395رلم /3/177، وفً 394رلم

ْسع ه   اْنمََطعَ   عن لطن به بلفظه. ،354/ رلم1/313 شه

ومه  فَْضله  فًه َجاءَ  َما بَاب  فً الدعاء:  وأخرجه الطبرانً ْلَحاحه  الدَُّعاءه  ل ز  هه  َواإْله  فٌه

فً  شعب اإلٌمان:  والبٌهمً، 5595/ رلم5/373 :، وفً األوسط25/ رلم1/29

ٌْر   ْبن   لََطن   أَْسنََده  ولال:  ،1079/ رلم2/363 ه   َوأَْرَسلَه   ن َس ٌْر  فً تارٌخ  وأبو نعٌم، َؼ

  ،23/620ب الكمال": ترجمة "لطن بن نسٌر" فً "تهذٌوالمزي ، 2/260أصبهان 

 هم من طرٌك لطن بن نسٌر به.أربعت

 تابع سٌاُر بن حاتم، لطن بن نسٌرو -ب 

 :لال 6376/ رلم12/294مسند أنس رضً هللا عنه  فً مسنده:  أخرجه البزار

ٌَْمانَ  ْبن   َجْعفَر   َحدَّثنا حاتم، بن سٌار َحدَّثنا الؽٌبلنً، هللا ع بٌَد بن سلٌمان َحدَّثنا ، به س لَ

ْلحَ  ٌَْسؤَلَه   َوَحتَّىبزٌادة "  ."اْلمه

ٌث   َوَهَذا ولال: ، َعنْ  َرَواه ، نَْعلَم   اَل  اْلَحده من  ،سلٌمان ْبن   َجْعفَر   إالَّ  أَنَس َعن ثابت 

 .حاتمطرٌك سٌار بن 

  الثانً: الوجه تخرٌج 

 َعْبده  ْبن   َصالهح   َحدَّثَنَا :لال 5/533 أبواب الدعوات كتاب: سننه فً الترمذي أخرجه

ه  ٌَْماَن، ْبن   َجْعفَر   أَْخبََرنَا: لَالَ  ّللاَّ ه، ثَابهت   َعنْ  س لَ  ً ه  َرس ولَ  أَنَّ  الب نَانه  ِلٌَْسأَلْ »: لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  «اْنمََطعَ  إَِذا نَْعِلهِ  ِشْسعَ  ٌَْسأََلهُ  َوَحتَى الِمْلَح، ٌَْسأَلَهُ  َحتَى َحاَجتَهُ  َربَهُ  أََحُدُكمْ 

نْ  أََصحُّ  َوَهَذا ولال: ٌثه  مه ، َحده ٌَْمانَ  ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  لََطن   .س لَ

ي   عباد أَب و نسٌر بن لطنفً الكامل: ترجمة " وأخرجه ابن عدي ، 7/131" اْلؽ بَره

 ْبن   هللاه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  1079رلم /2/363 البٌهمً فً شعب اإلٌمان: :من طرٌمهو

د   َحمَّ ، م  يُّ ، َحدَّثَنَا اْلبَؽَوه يُّ ٌره ، َعنْ  َجْعفٌَر، َحدَّثَنَا اْلمََواره ه  َعنه  ثَابهت   ً  فَمَالَ  نَْحَوه ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

لٌ  ه  َرج  ي  ٌره ْلمََواره ا فَإهنَّ : له ٌْخ  ث   َش ، َعنْ  بههه  ٌ َحد ه ، َعنْ  َجْعفَر  يُّ  لَالَ  أَنَس   َعنْ  ثَابهت  ٌره : اْلمََواره

لٌ "   ."بَاطه

 ."لال كما وهذا" :عدي ابن لال

 دراسة إسناد الوجه األول:

دَ  أَب وهو  داود: أبو -ٔ ٌَْمان   َداو  . السجستانً داود، أبو األزدي عمرو، بن شداد ْبن   س لَ

)ت  المشهورة الست ة الحدٌث كتب أصحاب أحد. الحدٌث فً بمةاأل إمام العلم، اإلمام،

  .ؼٌرهمو ،ولطن بن نسٌر وأحمد، المعنبً، :عن روى .س(

  .ؼٌرهمو عوانة، وأبو بكر، أبو وابنه الترمذي، :عنه روى

 ابن ولال.  الحدٌد لداود ألٌن كما الحدٌث، داود ألبً ألهٌنَ : عنه الحربً إبراهٌم لال

ا الدنٌا أبمة أحد داود أبو: حبان ا فمه   وصن ؾ جمع. وإتمان ا وورع ا ونسك ا وحفظ ا وعلم 

 المراسٌل؛و الستة، الكتب أحد وهو السنن منها عدٌدة مصنفات له. السنن عن ودافع

د أَب و َكانَ وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال:  .وؼٌرها البعث الزهد؛ ة أحد َداو   أَبهمَّ
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ن وإتمانا وورعا ونسكا وحفظا وعلما فمها الدُّْنٌَا مَّ  الس نَن َعن وذب وصنؾ جمع مه

 من وؼٌرها السنن مصنؾ حافظ ثمةولال ابن حجر: . ضدها َواْنتََحلَ  خالفها من ولمع

 ومابة.  وسبعٌن خمس سنة مات .العلماء كبار

 ثمة إمام متفك على توثٌمه. خبلصة حاله:

، 13453/ رلم3/232، والثمات البن حبان 91/ رلم33مشٌخة النسابً صـ ٌنظر:

،  615 / رلم2/127، وتذكرة الحفاظ للذهبً 2492/ رلم11/362وتهذٌب الكمال 

  .2533 / رلم1/250والتمرٌب 

، -مصؽر ومهملة بنون - نسٌر بن لطنهو : البَْصِريُّ  لََطن   -ٕ ي   عباد أَب و البَْصره

 . )م د ت( الخفٌفة الموحدة وفتح المعجمة بضم - الؽبري

ٌْمان بن وجعفر السلٌمً، َمْنص ور ْبن بشر روى عن:  ْبن والحسن الضبعً، س لَ

 وؼٌرهم.  السكن،

  .البؽوي، وؼٌرهم هاشم ْبن وإبراهٌم داود، وأَب و مسلم، روى عنه:

ْرَعة أبو سبل: حاتم أَبً ْبنا لال  أحادٌث روى أنه وذكر ،علٌه ٌحمل فرأٌته عنه ز 

ٌْمان ْبن َجْعفَر َعنْ  ي   ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .علٌه أنكر مما أنس َعنْ  ثابت َعنْ  س لَ : َعده

بَّان ابن   وذكره .وٌوصله الحدٌث ٌسرق كان  فً حجر ابن َولَال .الثمات كتاب فًه حه

 .ٌخطا صدوق: التمرٌب

 .، فً المتابعاتللت: روى مسلم حدٌثا له فً المنالب

 ضعٌؾ.   خبلصة حاله:

، 14963/ رلم9/22، وثمات ابن حبان 777/ رلم7/133الجرح والتعدٌل  ٌنظر:

، وتهذٌب 4336/ رلم33/617، وتهذٌب الكمال 1596/ رلم7/130والكامل 

 .5556رلم /1/456، والتمرٌب 679/ رلم3/332التهذٌب 

ٌَْمانَ  ْبنُ  َجْعفَرُ  -ٖ َبعً سلٌمان بن جعفرهو : ُسلَ  - الموحدة وفتح المعجمة بضم - الض 

 .(4)بخ م  البصري سلٌمان أبو ،نسبة إلى المحلة التً سكنها بنو ضبٌعة بالبصرة

 الٌشكري، عٌسى ابن وإبراهٌم الصنعانً، كٌسان ْبن ع َمر ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى 

 ، وؼٌرهم. البنانً وثابت

ه  َعبد ْبن صالح روى عنه: ، ّللاَّ ي  ذه  ْبن ولطن الموارٌري، ع َمر ْبن هللا وع َبٌد الت هْرمه

  ، وؼٌرهم.نسٌر

 إن له لٌل به بؤس ال: أحمد لالو .كان ثمة، وبه ضعؾ، وكان ٌتشٌعلال ابن سعد: 

 فً بؤحادٌث ٌحدث وكان ٌتشٌع كان إنما فمال حدٌثه ٌكتب ال ٌمول حرب بن سلٌمان

 لد كان نعم لال رلاق حدٌثه عامة للت علً فً ٌؽلون البصرة وأهل علً فضل

 فبل شٌبا عنه ٌحٌى من أسمع لم أنً إال وؼٌره الرحمن عبد عنه روى ولد ،جمعها

 عباس ولال ثمة،: معٌن ابن عن وؼٌره خٌثمة أبً بنا ولال ال، أم منه سمع أدري

 المطان، وضعفه آخر، موضع فً ولال حدٌثه، ٌكتب ال سعٌد بن ٌحٌى كان ثمة :عنه
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وذكره ابن حبان فً  .وكان ثمة، متمنا، حسن األخذ، حسن األداءولال الفسوي: 

من الثمات المتمنٌن فً الرواٌات ؼٌر إنه كان ٌنتحل المٌل إلى أهل الثمات، ولال: 

خبلؾ أن الصدوق البٌت ولم ٌكن بداعٌة إلى مذهبه ولٌس بٌن أهل الحدٌث من أبمتنا 

وذكره فً  .االحتجاج بؤخباره جابزففٌه بدعة ولم ٌكن ٌدعو إلٌها  المتمن إذا كان

كان ٌتمشؾ وٌجالس الصالحٌن مات سنة ثمان مشاهٌر علماء األمصار، ولال: 

والذي ذكر فٌه من التشٌع ولال ابن عدي: . وسبعٌن ومابة وكان ٌتشٌع وٌؽلو فٌه

ٌستدل بها على أنه شٌعً فمد روى فً فضابل الشٌخٌن  والرواٌات التً رواها التً

أٌضا كما ذكرت بعضها وأحادٌثه لٌست بالمنكرة وما كان منها منكرا فلعل الببلء فٌه 

: التمرٌب ًف حجر ابن ولال من الراوي عنه، وهو عندي ممن ٌجب أن ٌمبل حدٌثه.

  .ومابة وسبعٌن ثمان سنة مات.  ٌتشٌع كان لكنه زاهد صدوق

 .المذهب بسبب فٌه ت ك ل همَ  وإنماصدوق،  خبلصة حاله:

، 3533 / رلم4/130، تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 7/233الطبمات  :ٌنظر

والثمات البن  ،1/163، والمعرفة والتارٌخ 1957/ رلم2/431والجرح والتعدٌل 

، والكامل 1263/ رلم252ومشاهٌر علماء األمصار صـ، 7074/ رلم6/140حبان 

تكلم فٌه وهو موثك  ومن، 2/260، واللباب فً تهذٌب األنساب 343/ رلم2/339

 .942/ رلم1/140 والتمرٌب 145/ رلم2/95 التهذٌب تهذٌب، و63/ رلم143صـ

ه مخففٌن ونونٌن الموحدة بضم - البنانً أسلم بن ثابتهو  :ثَابِت -ٗ  إهلَى الن هْسبَة َهذه

ه لنزول بهاْلبَْصَرةه  محل ة بنانة َوَصاَرت َؼالب بن لَإي بن سعد ابن بنانة َوه وَ  بنانة  َهذه

لَة  . )ع( البصري دمحم أبو - بَها اْلمَبٌه

 بن هللا وعبد مالن، بن وأنس نوفل، ْبن الحارث ْبن هللا َعْبده  ْبن إسحاق :َعن روى

 . وؼٌرهم ،رباح

. وؼٌرهم ،سلمة ْبن وحماد الشعوذي، تمٌم بن وأؼلب ،جعفر بن سلٌمان :َعنه َرَوى

 فهً ٌتثبت ثابت: لال لتادة؟ أو أثبت ثابت: للت حنبل، ْبن أحمد سؤلت: طالب أبو لَال

 الثمات من محدثا وكان أذكر، وكان ٌم ، كان ولتادة ٌم ، وكان الحدٌث،

 َولَال خٌثمة، أبى وابن سعد وابن والنسابً العجلً ووثمه الحدٌث، صحٌح المؤمونٌن،

،: أنس أصحاب أثبت: َحاتهم أبو ي  ْهره ي   ْبن أحمد أبو َولَال لتادة، ثم ثابت، ثم الزُّ : َعده

 من الثمات األبمة عنه كتب ولد ومحدثٌهم، وزهادهم، البصرة، أهل تابعً من هو

 وما ثمة، عنه روى إذا مستمٌمة وأحادٌثه سلمة، ْبن حماد عنه الناس أروى الناس،

 جماعة عنه روى لد ألنه عنه، الراوي من هو إنما النكرة من حدٌثه فًه ولع

 على صبرا وأكثرهم البصرة أهل أعبد من كان: حبان ابن َولَال ضعفاء، مجهولون

ا لٌبل   الصبلة كثرة  ثابت وثابت: المٌزان فً الذهبً ولال الشدٌد، الورع مع ونهار 

. عابد ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال ذكرته، ما له عدي ابن ذكر ولوال كاسمه،

 .وثمانون ست وله ومابة، وعشرٌن بضع سنة مات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .تفاقبا ثمة : حاله خبلصة

 ،3390/ رلم4/107 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،7/232 سعد بن طبمات: ٌنظر

 ،130/ رلم1/39 للعجلً والثمات ،2052/ رلم2/159 الكبٌر البخاري وتارٌخ

 والكاشؾ ،1/173 واللباب ،1305/ رلم2/449 حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرح

 ،1354/ رلم363-1/362 والمٌزان ،91/ رلم5/220والسٌر ،631/ رلم1/170

 .310/ رلم1/132 والتمرٌب ،2/ رلم2/2 التهذٌب وتهذٌب

 .23رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً :أَنَس -٘

 عند اإلمام البزار: نسٌر بن مطنل حاتم، بن سٌارُ دراسة متابعة  -ب

ٌْمانهو : الؽٌبلنً هللا ُعبٌَد بن سلٌمان -ٔ  جابر بن َعْمرو بن ّللاَّ  ع َبٌد بن س لَ

ي   أٌوب أَب و المازنً، الؽٌبلنً   .)م س( البَْصره

ٌْمان داود وأَبًه خالد، ْبن أمٌة :َعن َرَوى ، الٌمان ْبن وع ثَْمان الطٌالسً، داود ْبن س لَ

  .وؼٌرهم

 والبزار، وؼٌرهم.  والنََّسابً، مسلم، :َعنه َرَوى

 ابن   وذكرهولال ابن حجر فً "التهذٌب":  .ثمة: النََّسابً َولَال .صدوق: حاتم أَب و لال

بَّان  فً حجر ابن َولَال. به بؤس ال: ندلسًاأل لاسم بن مسلمة َولَال ،الثمات فً حه

 وأربعٌن ست سنة مات فٌمن عاصم أَبً ْبن َبْكر أَب و ذكره .صدوق: التمرٌب

 .بتٌناوم وأربعٌن سبع سنة مات فٌمن ذكره وأعاد بتٌن،اوم

ثمة، فهو شٌخ مسلم وروى عنه فً صحٌحه، وروى عنه النسابً  خبلصة حاله:

 ووثمه.

، 550/ رلم4/123، والجرح والتعدٌل 95/ رلم33ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

 ، والتمرٌب356/ رلم4/209، وتهذٌب التهذٌب 2546/ رلم12/35وتهذٌب الكمال 

 .2590/ رلم1/253

 . )ت س ق( سلمة أبو العنزي حاتم بن -مثملة بتحتانٌة - سٌارهو : حاتم بن سٌار -ٕ

 بن هللا وع بٌَد زٌاد، ْبن الواحد عنه، وَعْبد رواٌته وجل ،سلٌمان بن جعفر روى عن:

  .وؼٌرهم عجبلن، بن شمٌط

، المروزي حرب ْبن علً ْبن ودمحم ،هللا عبد بن وهارون ،حنبل بن أحمد :عنه روى

  .وؼٌرهم

ٌن ْبن ٌَْحٌَى لال  َولَال. لط شٌبا عنه أكتب ولم بؤس، به لٌس ثمة، صدولا، َكانَ : َمعه

ٌْمان بن جعفر حدٌث ٌروي الذي سٌار عن علً وسبل: سفٌان بن ٌعموب  فً س لَ

 أحمد أبو َولَال. ذا عن ٌحدث أظن كنت ما عنه، ٌإخذ أحد كل لٌس فمال الزهد؟

". المدٌنً ابن ضعفه مناكٌر، أحادٌثه: العمٌلً َولَال. المناكٌر بع  حدٌثه فً: الحاكم

 سؤلت: فَمَالَ  َعْنه ، داود أَبَا سؤلت: اآلجري ع بٌَد أَب و لال. ومناكٌر عنده: األزدي َولَال

 ٌتهم: للموارٌري للت. الدكان فًه معً َكانَ . عمل له ٌكن لم: فمال عنه الموارٌري
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بَّان ابن   وذكره .ال: لال بالكذب؟ ولال . للرلابك جماعا كان: الثمات، َولَال فً حه

 فً حجر ابن َولَال. الحدٌث صالحالذهبً فً الكاشؾ: صدوق. ولال فً المٌزان: 

 .بةاوم وتسعٌن تسع أو بتٌن،ام سنة مات .أوهام له صدوق: التمرٌب

 ضعٌؾ ٌعتبر به لم ٌوثمه إال ابن معٌن. خبلصة حاله:

/ 1/334، والكنى واألسماء لمسلم 2334/ رلم4/161التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

/ 4/257  والتعدٌل والجرح، 2/145والمعرفة والتارٌخ للفسوي ، 1432رلم

/ 12/307 الكمال وتهذٌب، 13547/ رلم3/293والثمات البن حبان ، 1111رلم

 وتهذٌب، 3623/ رلم2/253، والمٌزان 2214/ رلم1/475والكاشؾ  ،2666رلم

 .2714/ رلم1/261 والتمرٌب ،503/ رلم4/290 التهذٌب

 دراسة إسناد الوجه الثانً: 

ه  َعْبده  ْبن   َصالهح  رواه   كما عند الترمذي، والموارٌري كما عند ابن عدي: ّللاَّ

ي   هللا عبد أبو الباهلً، ذكوان بن هللا َعبد بن صالحهو  :ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  َصاِلحُ  -ٔ ذه  الت هْرمه

 ْبن وجعفر الحمٌد، عبد بن وجرٌر الواسطً، مٌمون بن بشٌر روى عن:. )ت(

ٌْمان  ، وؼٌرهم. الضبعً س لَ

، روى عنه: ي  ذه  المثنى ْبن علً ْبن أَْحَمد ٌَْعلَى وأبو السمسار، زٌاد بن وأحمد الت هْرمه

  وؼٌرهم. الموصلً،

 وسنة حدٌث صاحب وكان: الثمات كتاب فً حبان ابن َولَال .صدوق:  حاتم أبو الل

، دمحم بن بصالح هذا ولٌس وجمع، كتب ممن وفضل، ي  ذه  من دجال مرجا ذان الت هْرمه

 البخاري وثمه: فً التهذٌب حجر ابن َولَال .مروان بن دمحم عن رواٌته أكثر الدجاجلة،

الذهبً فً الكاشؾ،  َولَال. صالحا كان: لانع ابن َولَال. الفرات بن إسحاق نمله فٌما

 .بمكة ، أو بعدهابتٌناوم وثبلثٌن إحدى سنة مات .ثمة: التمرٌب فً حجر ابنو

 وثمه األكثرون.ثمة  خبلصة حاله:

 ،1735/ رلم4/407 والتعدٌل والجرح، 2333/ رلم4/235التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 4304/ رلم10/433وتارٌخ بؽداد  ،13645/ رلم3/317 حبان البن والثمات

 تهذٌبو، 2343/ رلم1/496والكاشؾ  ،2321/ رلم13/61 الكمال وتهذٌب

 .2371/ رلم1/272، والتمرٌب 679/ رلم4/396 التهذٌب

 . )خ م د س( الجشمً الموارٌري مٌسرة ْبن ع َمر ْبن هللا ع بٌَدهو  :الموارٌري -ٕ

ٌْمان، ْبن وَجْعَفر َمْنص ور، ْبن وبشر المفضل، ْبن بشر روى عن:  وؼٌرهم.  س لَ

ي، روى عنه: ه  وعبد ومسلم، اْلب َخاره د ْبن ّللاَّ َحمَّ وؼٌرهم.  البؽوي، العزٌز َعْبد ْبن م 

د ْبن وصالحوثمه ابن سعد، وابن معٌن، والعجلً، والنسابً،  َحمَّ : وزاد، األسدي م 

ٌع فًه أر لَمْ : المروزي سٌار ْبن أَْحَمد َولَال .صدوق حاتم أَب و َولَال .صدوق  من َجمه

 فً حبان بنا وذكره .بمرو وصدلة ببؽداد، والموارٌري بالبصرة، مسدد مثل رأٌت

 .بتٌناوم وثبلثٌن خمس سنة مات. ثبت ثمةولال ابن حجر:  .الثمات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

 والجرح، 1066/ رلم1/313، وثمات العجلً 7/350طبمات ابن سعد ٌنظر: 

 وتهذٌب، 14116/ رلم3/406 حبان البن والثمات، 1547/ رلم5/327 والتعدٌل

التهذٌب وتهذٌب، 3577/ رلم1/635والكاشؾ  ،3669/ رلم19/130 الكمال
(1)
 

  .4325/ رلم1/373 والتمرٌب، 72/ رلم7/14

  النظر فً الخبلؾ:

ٌَْماَن، ْبنُ  َجْعفَرُ الوجه األول:  ، َعنْ  ُسلَ ، َعنْ  ثَابِت   مرفوعا أَنَس 

 وهو ضعٌؾرواه كل من: لطن بن نسٌر، وهو ضعٌؾ، وسٌار بن حاتم، 

ٌَْماَن، ْبنُ  َجْعفَرُ الوجه الثانً:  ، َعنْ  ُسلَ   مرسبل. ثَابِت 

ه  َعْبده  ْبن   َصالهح  رواه كل من:   ، وهو ثمة.الموارٌري عمر بن هللا عبٌد، وهو ثمة، وّللاَّ

 الوجه الثانً بمرٌنة األوثك. إذا ٌترجح

 فً التخرٌج.وهو الذي رجحه الترمذي. وابن عدي كما سبك 

 على الحدٌث من الوجه الراجح:الحكم 

 ضعٌؾ؛ إلرساله.

 ، وعن عابشة مولوفا.ٌث أبً هرٌرة مرفوعاوله شاهد من حدللت: 

 :رضً هللا عنه حدٌث أبً هرٌرة -أ

 هللاه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنَالال:  1030رلم /2/369فً شعب اإلٌمان:  أخرجه البٌهمً

د   اْلَحافهظ ، َحمَّ وَسى، ْبن   َوم  د   اْلَعبَّاسه  أَب و َحدَّثَنَا: لَاالَ  م  َحمَّ بَلل   َحدَّثَنَا ٌَْعم وَب، ْبن   م   ْبن   هه

، ، أَب و َحدَّثَنَا اْلعَبَلءه ام  ٌن، َحدَّثَنَا َهمَّ عَاره ، أَبهً َعنْ  م  هه  َعنْ  َعبَّاد  ، أَبًه َجد ه ٌد   أَبهً َعنْ  َسعه

ٌَْرةَ،  النَْعلِ  ِشْسعَ  َحتَى َحَوابِِجُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َبَدا َما هللاَ  َسلُوا": ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر

ْرهُ  لَمْ  إِنْ  فَِإنَهُ  ٌََسرْ  لَمْ  ٌٌَُّسِ  " ٌَتَ

ٌْر   إهْسنَاد ه  لال البٌهمً:  ي    َؼ   .لَوه

 وهذا سند ضعٌؾ جدا فٌه علتان: :للت

 بصري العبدي هللا عبد ابن أو عباد بن كاؾ وآخره أوله بضم معارن هو :معارن -ٔ

 واهً: زرعة أبو ولال .حدٌث ه ٌصح ولم :البخاري لالو .عرفهأ اللال أحمد: : )ت(

  ولال ابن حجر: ضعٌؾ. .منكرة حادٌثه. ولال أبو حاتم: أجدا الحدٌث

 ،1699/ رلم3/372، والجرح والتعدٌل 2039/ رلم3/23ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

  .6743/ رلم1/536، والتمرٌب 1933/ رلم3/210والكامل البن عدي 

 منكر: ، والفبلسأحمد لال .الممبري سعٌد أبً بن سعٌد بن هللا عبد هو: عباد أبو -2

ٌد ْبنه  ٌَْحٌَىلال وَ  الحدٌث، مترون الحدٌث ٌد ْبن هللا عبد إلى جلست: َسعه  أَبً ْبن َسعه

ٌد ، فعرفت مجلسا، َسعه هه ٌَى َولَال .الكذب: ٌعنً فٌه  أَب و َولَال .حدٌثه ٌكتب ال: ٌَْح

                                                           

 .تهذٌب التهذٌبطبعة تصحؾ اسم عبٌد هللا بن عمر، إلى عبٌدهللا بن عمرو، فً  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ْرَعة  ولَال .بموي لٌس: حاتم أَب و َولَال .شا على منه ٌولؾ ال الحدٌث، ضعٌؾ: ز 

يُّ  ٌْسَ : النََّسابً َولَال .تركوه: الب خاره ٌَى تركه بثمة، لَ ٌد، بن ٌَْح  ْبن الرحمن وعبد َسعه

 ٌروٌه ما وعامة :عدي ابن ولال .الحدٌث ذاهب: أَْحَمد أَب و الحاكم َولَال .مهدي

 ،والساجً ،داود وأبو ،سفٌان بن وٌعموب ،البرلً بنا وضعفه .بٌن علٌه الضعؾ

 حتى األخبار ٌملب كان :حبان ابن ولال .الحدٌث ذاهب مترون :الدارلطنً ولال

 ٌضعؾ ولال الجرجانً: .لٌن فٌه :البزار ولال .لها المتعمد أنه الملب إلى ٌسبك

 .حدٌثه

، 233/ رلم239وأحوال الرجال صـ ،307/ رلم5/105 الكبٌر التارٌخٌنظر: 

 البن والكامل، 532/ رلم2/9والمجروحٌن  ،336/ رلم5/71 والتعدٌل والجرح

، وتهذٌب التهذٌب 3305/ رلم15/31، وتهذٌب الكمال 933/ رلم5/263 عدي

 .412/ رلم5/233

 وله طرٌك آخر عن أبً هرٌرة:

ْسع ه   اْنَمَطعَ  إهَذا ٌَم ول   َمافً عمل الٌوم واللٌلة: باب  ابن السنًأخرجه   /1/312 شه

َسدَّد   َحدَّثَنَا َخلهٌفَةَ، أَب و أَْخبََرنَا 352رلم ، ْبن   م  َسْرَهد  ٌٌْم، ثنا م  ٌَى َعنْ  ه َش  ْبنه  ٌَْح

ه  ّللاَّ َعْبده
(1)
، َعنْ  ، هه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  أَبٌه ًَ  ه َر ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه صلى هللا  ّللاَّ

ء   ُكلِّ  فًِ أََحُدُكمْ  ِلٌَْستَْرِجعْ »: علٌه وسلم ًْ  ِمنَ  فَِإنََها نَْعِلِه، ِشْسعِ  فًِ َحتَى َش

 «اْلَمَصابِبِ 

 جدا فٌه:وهذا إسناد ضعٌؾ  للت:

ٌَىهو  :المدنً هللا عبٌد بن حٌىٌ -ٔ ه  ع َبٌد بن ٌَْح ه  َعبد بن ّللاَّ  المرشً موهب بن ّللاَّ

  ً ٌْمه  َعنْ  ٌحدث المطان، ٌَْعنهً ٌَْحٌَى، كان: علً ْبن َعْمرو لال. )ت ق( المدنً التَّ

ه، ع َبٌد ْبن ٌَْحٌَى  اْبن َكانَ : حاتم أَب و َولَال .الحدٌث ضعٌؾ ه وَ : َولَال تركه، ث مَّ  ّللاَّ

ٌْنَة يُّ  ولَال .ٌضعفه ع ٌَ ٌْنَة اْبن َكانَ : الب خاره  َولَال .المطان ٌَْحٌَى وتركه ٌضعفه ع ٌَ

 أبوه وال ه وَ  ٌعرؾ وال: مناكٌر أحادٌثه: مرة َولَال .بثمة لٌس الحدٌث، منكر: أَْحَمد

 .بالوضع فرماه الحاكم وأفح  ،مترونولال ابن حجر:  .مترون

   .7599/ رلم1/594، والتمرٌب 6376/ رلم31/449تهذٌب الكمال  ٌنظر:

ٌْدهو  :أبٌهعن  -ٕ ً   المدٌنً موهب ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن ّللاَّ  ع َب )بخ د ت  ٌَْحٌَى والد اْلم َرشه

 عبد بن هللا عبٌد منه سمع عنه، هللا رضى هرٌرة باأ سمعلال البخاري:  .عس ق(

 ، عن أبٌه: ٌحٌى بن عبٌد هللاال عبد هللا بن أحمد بن حنبلل .موهب بن الرحمن

 ْبن ٌحٌى اْبنه :َعنه   روىولال ابن حبان:  وال أبوه.، هو أحادٌثه مناكٌر، ال ٌعرؾ

ء الَ  َوه وَ  ّللاَّ  عبٌد ًْ ٌر َولع َوإهنََّما ثهمَة َوأَبوه   َش ٌث فًه اْلَمنَاكه ه َحده  .ٌحٌى اْبنه لبل من أَبٌه

 ولال ابن حجر: ممبول.

                                                           

 هكذا جاء فً المطبوع من عمل الٌوم واللٌلة، والصواب ٌحٌى بن عبٌد هللا بالتصؽٌر. (1)
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 . الحال، لم ٌوثمه إال ابن حبان : مجهولخبلصة حاله

، 1522/ رلم5/321والجرح والتعدٌل ، 1243/ رلم5/339 ٌنظر: التارٌخ الكبٌر

، 3655/ رلم19/79وتهذٌب الكمال ، 3903/ رلم5/72والثمات البن حبان 

  .4311/ رلم1/372والتمرٌب 

  عابشة مولوفا: أثر -ب

، وعنه: 4560رلم /3/44فً مسنده: مسند عابشة رضً هللا عنها  أخرجه أبو ٌعلى

ْسع ه   اْنمََطعَ  إهَذا ٌَم ول   َما بَاب   واللٌلة:ابن السنً فً عمل الٌوم   355رلم /1/314  شه

د   َحدَّثَنَالال:  َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  م   َحدَّثَنَا ،بن نمٌر ّللاَّ ، ْبن   َهاشه مه ده  َعنْ  اْلمَاسه َحمَّ ْسلهمه  ْبنه  م   ْبنه  م 

احه، أَبًه َشامه  َعنْ  اْلَوضَّ ، َعنْ  ع ْرَوةَ، ْبنه  هه هه ء   ُكلَ  ّللَاَ  َسلُوا»: لَالَتْ  َعابهَشةَ، َعنْ  أَبٌه ًْ  َش

ْسَع؛ َحتَى ْرهُ  لَمْ  إِنْ  ّللَاَ  فَِإنَ  الّشِ  «ٌَتٌَََسرْ  لَمْ  ٌٌَُّسِ

  .وهذا أثر صحٌح للت:

َجال ه   ٌَْعلَى، أَب و َرَواه  : 10/150لال الهٌثمً فً المجمع  َجال   َوره ٌحه  ره ٌْر   الصَّحه  َؼ

ده  َحمَّ ه  َعْبده  ْبنه  م  ، ْبنه  ّللاَّ ٌْر    .ثهمَةٌ  َوه وَ  ن َم

د لوجود؛ ولم ٌصب من ضعؾ هذا األثر للت: بحجة  الَوض اح، أبً بن مسلم بن محمَّ

 .ٌهم صدوق أن ابن حجر لال عنه:

، وأبو بو زرعة، وأحمد، وأبو داود، والنسابً، وأبل هو ثمة وثمه ابن معٌن للت:

وابن حبان ولال: هو  سعد، وأحمد بن صالح،سوي، وابن حاتم، والعجلً، والف

مستمٌم، ولم ٌضعفه إال البخاري فمال: فٌه نظر. والراجح اتفاق األبمة على توثٌمه، 

 وهللا أعلم. 

، والثمات 1/94، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 7/126ٌنظر: طبمات ابن سعد 

الثمات البن حبان ، و321/ رلم3/76 ، والجرح والتعدٌل1501/ رلم1/413للعجلً 

/ 1/507، والتمرٌب 737/ رلم9/453، وتهذٌب التهذٌب 15074/ رلم9/40

 .6293رلم

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 حسن لؽٌره.
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  "ِكبَلُب اْلَحْوأَبِ "حدٌث  -ٔ٘

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "لٌس بن أبً حازم"

 ثم الحدٌث منكر حازم أبً بنا :سعٌد بن ٌحٌى لً لال :المدٌنً بنا ولال)

(الحوأب حدٌث منها مناكٌر أحادٌث ٌحٌى له ذكر
(1)
 

____________ 

  :والدراسة التخرٌج۩ 

لال:  24254/ رلم40/293: مسند عابشة رضً هللا عنها فً المسند أخرجه أحمد

ٌَى، َحدَّثَنَا ٌَل، َعنْ  ٌَْح ثَنَا إهْسَماعه ٌْسٌ  َحدَّ ا" :لَالَ  لَ ٌَاهَ  بَلَؽَتْ  َعابهَشة   أَْلبَلَتْ  لَمَّ ر   بَنهً مه  َعامه

ٌْبل   ، َنَبَحته  لَ بَلب   أَن هً إهالَّ  أَظ نُّنهً َما: لَالَتْ  اْلَحْوأَبه  َماء  : لَال وا َهَذا؟ َماء   أَيُّ : لَالَتْ  اْلكه

عَةٌ  ٌنَ  َبلْ : َمعََها َكانَ  َمنْ  َبْع    فَمَالَ  َراجه ٌََرانه  تَْمَدمه وَن، فَ ْسلهم   َوَجلَّ  َعزَّ  هللا   فٌَ ْصلهح   اْلم 

ْم، َذاتَ  ٌْنههه ٌْؾَ ": ٌَْوم   َذاتَ  لَنَا لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  إهنَّ : لَالَتْ  بَ ٌَْها تَْنبَحُ  بِِإْحَداُكنَ  َك  َعلَ

اْلَحْوأَبِ  ِكبَلبُ 
(ٕ)

  "؟

نْ  ٌ ْذَكر   َما باب": الفتن" فً حماد بن نعٌمأخرجه و نْ  اْلمَْومه  نََداَمةه  مه ه  أَْصَحابه  مه  ً  النَّبه

مْ  ملسو هيلع هللا ىلص هه ٌْره ، فًه َوَؼ مْ  تَمَدَّمَ  َوَما اْنمهَضابهَها، َوبَْعدَ  اْلفهتْنَةه ٌْهه  ٌزٌد عن 133رلم /1/33 فهٌَها إهلَ

 .بنحوه به هارون بنا

ٌره  فًه : كتاب الجمل، بابمصنفه فً شٌبة أبً ابنو ً    َعابهَشةَ  َمسه  َوَطْلَحةَ  َوَعله

ٌْره  بَ  .ٌه بنحوه أسامة أبً عن 37771/ رلم7/536 َوالزُّ

  .بنحوه جرٌر عن 1569رلم /2/391 :مسنده فً راهوٌه بن وإسحاق

 والبٌهمً ،24654رلم /197/ 41 عنها هللا رضً عابشة مسند :مسنده فً وأحمد

 .بنحوه شعبة طرٌك من 410رلم/ 6 :النبوة دالبل فً

 .عبدة طرٌك من 2/403 : باب "نبح"الحدٌث ؼرٌب فً والحربً

 أبً طرٌك من 3275رلم /4/94 :"األستار كشؾ" فً كما مسنده فً والبزار

 .معاوٌة

                                                           

 .691/ رلم3/333تهذٌب التهذٌب  (1)

يييييعليييييال ابييييين درٌيييييد:  الحفففففوأب: (2) ي َوه يييييوَ  اْلبَْصيييييَرة مييييين لرٌيييييب َموضه ٌث فهيييييً َجييييياءَ  الَّيييييذه  َعابهَشييييية َحيييييده

ً ى أَو الحوأب إهلَى َمْنس وب اْلموضع َوَهذَا. َعْنَها هللا َرضه َسم   .وبرة بن كلب اْبنة َوههً بَها م 

ٌْنَ  َمْنييييزل ولييييال ابيييين األثٌيييير: ييييةَ  بَيييي ي َوه ييييوَ  والبَْصييييرة، َمكَّ ييييا َعابهَشيييية   نََزلَتْييييه   الَّييييذه   اْلبَْصييييَرةه  إهلَييييى َجيييياَءتْ  لمَّ

 .الَجمل وْلعَة فهً للصلح بٌن علً ومعاوٌة رضً هللا تعالى عنهم

 وهذا الحدٌث علم من أعبلم النبوة للت:

 .1/456، والنهاٌة 1/236ٌنظر: جمهرة اللؽة 
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 ابن :وعنه 4363رلم /232/ 3 عنها هللا رضً عابشة مسند :مسنده فً ٌعلى وأبو

 طرٌك من 5/516 "كوفً األزدي صالح بن الرحمن َعبد" : ترجمةالكامل فً عدي

 .بنحوه فضٌل بن دمحم

ْكر   ، بابالتارٌخ : كتابصحٌحه فً حبان وابن ْخبَاره  ذه وجه  َعنْ  اإْله ر   أ م ه  َعابهَشةَ  خ 

نهٌنَ  ْإمه َراقه  إهلَى اْلم   .به بنحوه مسهر وأبً وكٌع طرٌك من 6732رلم /15/126اْلعه

تَاب   :المستدرن فً والحاكم فَةه  كه َحابَةه  َمْعره ًَ  الصَّ  4613رلم /3/129 َعْنه مْ  ّللاَّ   َرضه

 .به بنحوه ع بٌد بن ٌعلى طرٌك من 6/410 :النبوة دالبل فً البٌهمً :وعنه

 بن ودمحم معاوٌة، وأبو وعبدة، وشعبة، وجرٌر، أسامة، أبوو هارون، بن ٌزٌد) :كلهم

 لٌس عن خالد، أبً بن إسماعٌل عن( ع بٌد بن وٌعلى مسهر، وأبو ووكٌع، فضٌل،

 .به حازم، أبً بنا

 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

 البصري موالهم التمٌمً سعٌد أبو الكبٌر الحافظ المطان سعٌد بن ٌحٌىهو ٌحٌى:  ٔ

  .)ع(

 ، وؼٌرهم. خالد بىأ بن سماعٌلإو ،عروة بن وهشام ،عم األ روى عن:

   ، وؼٌرهم.حنبل بن حمدأو ،ومسدد، مهدى بن  الرحمن عبد روى عنه:

 واختلفت المطان ٌحٌى زمانه أهل إمام حدثنا: بندار ولال مثله، رأٌت ما: أحمد لال

ٌث نمى ثهمَةولال العجلً:  لط، هللا عصى أنه أظن فما سنة عشرٌن إلٌه  الَ  َوَكانَ  الَحده

وذكره ابن حبان فً  .ذكرهم جَماَعة من س ْفٌَان فًه أثبت َوه وَ  ثهمَة َعن إهالَّ  ٌحدث

 ودٌنا وفضبل وفهما وعمبل وورعا حفظا َزَمانه أهل َساَدات من َكانَ " الثمات، ولال:

ي َوه وَ  وعلما ٌث رسم اْلعَراق ألهل مهد الَّذه  َوترن النَّْمل َعنه  اْلبَْحث فهً وأمعن الَحده

عَفَاء ْنه الضُّ ٌث علم تعلم َومه ٌَْحٌَى َحْنَبل ْبن أَْحمد الَحده ٌن ْبن و ً   ْبن َوعلً معه ٌنه  اْلَمده

 متمن ثمة: حجر ابن ولال. والعمل العلم فً رأسا كان: الذهبً ولال ".ش ٌ وخنَا َوَسابهر

 .وسبعون ثمان وله ومابة وتسعٌن ثمان سنة مات التاسعة كبار من لدوة إمام حافظ

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

 ،624/ رلم9/150والجرح والتعدٌل  ،1307/ رلم1/472الثمات للعجلً : ٌنظر

 الحدٌث علماء معرفة فً اإلرشاد، و11713/ رلم7/611البن حبان والثمات 

 .7557/ رلم1/591 والتمرٌب ،6175/ رلم2/366 الكاشؾو، 1/237 للخلٌلً

تََّفكٌ  ثهمَةٌ، خالد، أبً بن إسماعٌلهو  :إِْسَماِعٌلَ  -ٕ ، مدلس من الثانٌة تَوثهٌمههه  َعلى م 

 .31سبمت ترجمته حدٌث رلم .، وهو أروى الناس عن لٌسولد صرح بالسماع

 . )ع( الكوفً هللا عبد أبو البجلً حازم أبً بن لٌسهو  لٌس بن أبً حازم: -ٖ

 ٌرهم. وعابشة، وؼ ،وع َمر ،الصدٌك بكرً أب روى عن:

ًُّ  إهْسَحاق وأَب و ،َخالهد أَبًه ْبن عٌلاسمإ روى عنه: عه ْحَمن َعْبد ْبن وطارق ،السَّبٌه ، الرَّ

ي لال .وؼٌرهم  وهو فم ب  لٌباٌعه، - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً إلى وهاجر الجاهلٌة، أدرن: المز ه
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 لالو .صحبة له حازم أبو وأبوه، ذلن ٌثبت ولم ٌخطب، رآه إنه: ولٌل الطرٌك، فً

 أبً بن لٌس من - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول أصحاب عن أروى أحد بالكوفة كان ما: عٌٌنة ابن

 من تسعة عن روى حازم، أبً بن لٌس إسنادا   التابعٌن أجود: داود أبو لالو .حازم

 بن ٌحٌى لً لال: المدٌنً ابن لالو .عوؾ بن الرحمن عبد عن ٌرو ولم العشرة،

 كبلب) حدٌث منها مناكٌر، أحادٌث له ذكر ثم...  الحدٌث منكر لٌس: المطان سعٌد

 الفرد: هنا بالمنكر المطان ابن مراد بؤن ذكر "التهذٌب" فً حجر ابن لكن(. الَحْوأب

ة، ثمةٌ ": "المٌزان" فً الذهبً لالو .الم طلك جَّ  على أجمعوا صحابٌا ، ٌكون أن كاد ح 

 لال فمد. الهوى وترن السبلمة هللا نسؤل نفسه، آذى فمد فٌه تكلم وَمنْ  به، االحتجاج

ولال فً "الكاشؾ":  ."الزهري من أوثك لٌس كان: معٌن ابن عن صالح بن معاوٌة

: "التمرٌب" فً حجر ابن لالوووثمه العجلً، وذكره ابن حبان فً الثمات. . وثموه

 ٌروي أن له اجتمع إنه: ٌ مال الذي وهو رإٌة، له: وٌمال مخضرم، الثانٌة، من ثمة"

  ."وتؽٌَّر المبة جاوز ولد لبلها، أو التسعٌن بعد وفًت. العشرة من

 عوؾ ابن عن رواٌته داود أبو استثنى لد: للت

 .ولد ذكره سبط ابن العجمً فً "المختلطٌن" وكذا ابن الكٌال

ولال ابن حبان: إسماعٌل بن أبً خالد.  من عنه أروى أحد ٌكن لمللت: ذكر العجلً: 

ٌنَ  أَْربَع   َسنَةَ  َماتَ  لَ  َولَدْ  َوتهْسعه ٌنَ  ثََمان   َسنَةَ  لٌه لَ  َولَدْ  َوتهْسعه  َولَدْ  َوثََمانهٌنَ  أَْربَع   َسنَةَ  لٌه

لَ  تَّة   َسنَةَ  لٌه  .َوثََمانهٌنَ  سه

 .مردود فٌه والجرح ،هخرآب اختلط ثمة، خبلصة حاله:

، والثمات للعجلً 643/ رلم7/145 والتارٌخ الكبٌر ،6/67 سعد البن الطبماتٌنظر: 

 والتعدٌل الجرحو ،1/113 داود ألبً اآلجري سإاالت، و1393/ رلم1/392

 بؽداد تارٌخو ،4973/ رلم5/307 حبان البن الثماتو ،579/ رلم7/102

 النببلء أعبلم سٌرو ،4396/ رلم24/10 الكمال تهذٌبو ،6333/ رلم14/464

/ 2/139والكاشؾ  ،6903/ رلم3/392 االعتدال مٌزانو ،31/ رلم4/193

َوثك وهو فٌه تكلم من، و4596رلم ، 233/ رلم1/434 الحدٌث صالح أو م 

، 36/ رلم1/291 العجمً ابن سبطل باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباطو

، 5566/ رلم1/456 التهذٌب تمرٌبو ،691/ رلم3/336 التهذٌب تهذٌبو

 .51/ رلم1/374 الكٌال بنال النٌرات الكواكبو

 .16لمإمنٌن، سبمت ترجمتها حدٌث رلم:أم اعابشة رضً هللا عنها:  -ٗ

 الحكم على الحدٌث:

  صحٌح

  .اإلسناد صحٌح حدٌث هذا: 173-2/177فً السٌر  الذهبً لال

 .الصحٌحٌن شرط على إسناد وهذا: 9/137 فً "البداٌة والنهاٌة" كثٌر ابن لالو
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، ٌَْعلَى، َوأَب و أَْحَمد ، َرَواه  : 7/234فً المجمع  ولال الهٌثمً ار  َجال   َواْلبَزَّ  أَْحَمدَ  َوره

َجال   ٌحه  ره   .الصَّحه

 .الصحٌح شرط على سنده: 13/55" الفتح" فً حجر ابن  ولال

فمال: " الحافظ فً " التهذٌب همد تؤولوأما حكم ٌحٌى بن سعٌد المطان علٌه بالنكارة ف

" بؤن مراده الفرد المطلك"منكر الحدٌث لول ٌحٌى بن سعٌد وهو المطان:و
(1)
. 

األستاذ: ولد رد هذا الحدٌث اإلمام ابن العربً المالكً فً العواصم، وووافمه محممه 

محب الدٌن الخطٌب
(2)
. 

 ولوله مردود بتصحٌح األبمة له. 

 توضٌح وتعلٌك:

حٌن سارت عابشة رضً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مد تحممت نبوءته هذا الحدٌث من أعبلم نبوته ملسو هيلع هللا ىلص، ف

فلما بلؽت مٌاه بنً  للصلح بٌن المسلمٌن هللا عنها جهة البصرة لبٌل ولعة الجمل،

عامر نبحت الكبلب، فمالت: أي ماء هذا؟ لالوا: ماء الحوأب، لالت: ما أظننً إال أنً 

راجعة. فمال لها الزبٌر: بل تمدمٌن، فٌران المسلمون، فٌصلح هللا عز وجل بٌنهم، 

 "بإحداكن تنبح علٌها كبلب الحوأبكٌؾ " لال لً ذات ٌوم: لالت: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

خبرها به النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته بخمس وعشرٌن سنة، لٌكون إنباإه دلٌل فتحمك ما أ

 صدله وبرهان نبوته.

  

                                                           

 .691رلم/ 3/339تهذٌب التهذٌب  (1)

 .163-162صـ العواصم من المواصم (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "الُجُمعَةِ  ٌَْومَ  أََحُدُكمْ  نَعَسَ  إَِذاحدٌث " -ٕ٘

 ": المدنً خٌار بن لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "دمحم بن إسحاق

 منكرٌن حدٌثٌن الإ إسحاق البن أجد لم :علً لال :سفٌان بن ٌعموب ولال)

 ".الجمعة ٌوم أحدكم نعس إذا" :لال ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن عمر بنا عن نافع

"(فرجه أحدكم مس إذا" خالد بن زٌد عن عروة عن والزهري
(1) 

____________ 

  :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على ابن عمر، واختلؾ عنه ولفا ورفعا:

 نافع عن ابن عمر مرفوعا المرفوع:الوجه األول 

 مولوفا عمر ابن عنعمرو بن دٌنار  الوجه الثانً المولوؾ:

 تخرٌج الوجه المرفوع:

َمنْ فً السنن: كتاب أبواب الصبلة، باب  أخرجه الترمذي عَةه  ٌَْومَ  ٌَْنعَس   فٌه م   أَنَّه   الج 

ل   نْ  ٌَتََحوَّ هه  مه ثََنا: لال 526/ رلم2/404 َمْجلهسه ٌد   أَب و َحدَّ  ْبن   َعْبَدة   َحدَّثَنَا: لَالَ  األََشجُّ  َسعه

ٌَْماَن، ، َخالهد   َوأَب و س لَ ده  َعنْ  األَْحَمر  َحمَّ ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه  َعنْ  نَافهع ، َعنْ  إهْسَحاَق، ْبنه  م   ً  النَّبه

 َهَذا»ولال: : «َذِلنَ  َمْجِلِسهِ  ِمنْ  فَْلٌَتََحَولْ  الُجُمعَةِ  ٌَْومَ  أََحُدُكمْ  نَعَسَ  إَِذا» :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ٌثٌ  ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  «َصحه

له فً سننه: كتاب الصبلة، باب  وأخرجه أبو داود ج  َمام   ٌَْنعَس   الرَّ  ٌَْخط ب   َواإْله

 من طرٌك عبدة عن ابن إسحاق به بنحوه. 1119/ رلم1/292

من طرٌك ٌعلى بن  4741رلم/ 3/362فً مسنده: مسند ابن عمر  وأخرجه أحمد

  .بنحوه به إسحاق ابن عنعبٌد 

 فً الحاكمو ،4375/ رلم3/479 عمر ابن مسند: مسنده فًأٌضا  أحمد وأخرجه

 إسحاق ابن عنٌزٌد بن هارون  طرٌك منكبلهما  ،1075رلم /1/423: المستدرن

  .بنحوه به

 َحدَّثَنَالال:  6137/ رلم10/323 عمر ابن مسند: مسنده فً أٌضا أحمد وأخرجه

، ، َحدَّثَنَا ٌَْعم وب  ده  َعنْ  أَبًه َحمَّ به بنحوه. وفٌه تصرٌح ابن إسحاق  إهْسَحاَق، ْبنه  م 

 بالسماع.

ٌَسىمن طرٌك  1075/ رلم1/423فً المستدرن: كتاب الجمعة  وأخرجه الحاكم  عه

ده  َعنْ  ٌ ون َس، ْبن  ا َحمَّ  به بنحوه. إهْسَحاقَ  ْبنه  م 

                                                           

 .51/ رلم9/43تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌحٌ  َحده ، َشْرطه  َعلَى َصحه ْسلهم  َجاه   َولَمْ  م   . ووافمه الذهبً.ٌ َخر ه

 سعٌد األنصاري: ٌحٌى بنُ  ،وتابع ابَن إسحاق

ده  فهً النُّعَاسه فً السنن الكبرى: كتاب الجمعة، باب  أخرجه البٌهمً  ٌَْومَ  اْلَمْسجه

عَةه  م   أَب و أَْخبََرنَا لال: 1/60، وفً كتاب المراءة خلؾ اإلمام 5925/ رلم3/336  اْلج 

ٌَّا ٌْنه  أَب و أنبؤ إهْسَحاَق، أَبًه ْبن   َزَكره َس د   ثنا لَانهع ، ْبن   اْلبَالًه َعْبد   اْلح  َحمَّ  ْبنه  نَْصره  ْبن   م 

، َمْنص ور   ابهػ  ، ع َمرَ  ْبن   أَْحَمد   ثنا الصَّ ًُّ ٌعه ْحَمنه  َعْبد   ثنا اْلَوكه د   ْبن   الرَّ َحمَّ ، م  ًُّ به َحاره  اْلم 

ٌَى َعنْ  ٌد   ْبنه  ٌَْح ه، َسعه ي   إَِذا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  اأْلَْنَصاره

ٌِْرهِ  ِإلَى َمْجِلِسهِ  ِمنْ  فَْلٌَتََحَولْ  اْلُجُمعَةِ  ٌَْومَ  اْلَمْسِجدِ  فًِ الَصبَلةِ  فًِ أََحُدُكمْ  نَعَسَ  ".  َؼ

ٌثه  لَْفظ   ٌَّا أَبهً َحده ٌث   ،َزَكره بَله َما ،بهَمْعنَاه   هللاه  َعْبده  أَبهً َوَحده بَلةَ  َذَكرَ  َوكه َراد   ،الصَّ  َواْلم 

بَلةه  ع   بهالصَّ نْ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  َواْلَمْشه ور  ، اْلَحِدٌثِ  َهَذا َرْفعُ  ٌُثْبَتُ  َوالَ  ،الصَّبَلة َمْوضه  مه

   ؟لَْولههه 

ِ  ِإْسَحاقَ  وإسحاق، أَب ابنَ  وتابع ًّ ٌْبَانِ  :الَش

ٌْر   ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا :لال 2150/ رلم2/334 :فً األوسط أخرجه الطبرانً َه  نا: لَالَ  ز 

ٌم   يُّ  َهانها   ْبن   إهْبَراهه ٌَْساب وره د   نا: لَالَ  النَّ َحمَّ ًُّ  اْلَواههب َعْبده  ْبن   م  ثه  أَب و نا: لَالَ  اْلَحاره

َهاب   ه، إهْسَحاقَ  أَبًه َعنْ  اْلَحنَّاط ، شه  ً ٌْبَانه ه  َعنه  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  الشَّ  ً : لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 «َمَكاِنهِ  َعنْ  فَْلٌَتََحَولْ  اْلُجُمعَةِ  ٌَْومَ  أََحُدُكمْ  نَعَسَ  إَِذا»

 تخرٌج الوجه المولوؾ:

ده  فًه النُّعَاس  فً األم:  باب  أخرجه الشافعً عَةه  ٌَْومَ  اْلَمْسجه م   أَْخبََرنَالال:  1/223 اْلج 

ٌْنَةَ  ْبن   س ْفٌَان   ٌَ و َعنْ  ع  ٌنَار   ْبنه  َعْمره له  ٌَم ول   ع َمرَ  اْبن   َكانَ : لَالَ  ده ج   ٌَْومَ  نََعسَ  إَذا لهلرَّ

عَةه  م  َمام   اْلج  لَ  أَنْ  ٌَْخط ب   َواإْله ْنه   ٌَتََحوَّ  .مه

لجمعة، واإلمام فً مصنفه: كتاب الجمعة، باب النوم ٌوم ا وأخرجه ابن أبً شٌبة

 .عن ابن عٌٌنة به بنحوه 5243/ رلم1/454ٌخطب 

 دراسة إسناد الوجه المرفوع عند اإلمام الترمذي:

ٌد أَب و الكندي، حصٌن بن هو عبد هللا بن سعٌد :األََشجُّ  َسِعٌد   أَبُو -ٔ  األشج َسعه

  .)ع( الكوفً

ٌْمان، بن عبدة روى عن:  السكونً، خالد بن وعمبة موسى، ْبن هللا وع بٌَد س لَ

 وؼٌرهم. 

 وؼٌرهم.  الجماعة، روى عنه:

و َصد وقٌ  مَةٌ لال ابن سعد: ث ٌن ْبنلال او ن.َمؤْم   عن ٌروي ولكنه بؤس، به لٌس: َمعه

 أهل إمام األشج: أخرى رواٌة فًه َولَال. صدوق ثمة،: َحاتهم أَب و َولَال. ضعفاء لوم

د لَالو .بؤس به لٌس: آخر موضع فً َولَال. صدوق: النََّسابً َولَال .زمانه َحمَّ  ْبن م 

ْرَعة أبو َولَال. منه أحفظ رأٌت ما: الشطوي ببلل ْبن أحمد  َولَال صدوق، ثمة: ز 

 ٌحتاج وضعفاء ثمات أشٌاخه فً لكن ثمة: الخلٌلً َولَال. به بؤس ال: لاسم بن مسلمة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 سبع سنة مات .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. وتمٌٌز معرفة إلى حدٌثه فً

 .بتٌناوم وخمسٌن

 ثمة احتج به الجماعة. خبلصة حاله:

والجرح ، 223/ رلم1/110والضعفاء ألبً زرعة ، 6/415ٌنظر: طبمات ابن سعد 

وتهذٌب ، 13399رلم/ 3/365، والثمات البن حبان 342/ رلم5/73والتعدٌل 

/ 1/305، والتمرٌب 411/ رلم5/236وتهذٌب التهذٌب  ،3303/ رلم15/27الكمال 

  .3354رلم

ٌَْمانَ  ْبنُ  َعْبَدةُ  -ٕ  عبد اسمه ٌمال الكوفً دمحم أبو الكبلبً سلٌمان بن عبدة هو: ُسلَ

  .)ع( الرحمن

ٌد، بن مجالد روى عن: ، علممة ْبن َعْمرو ْبن ودمحم ٌسار، ْبن إسحاق ْبن ودمحم َسعه

 وؼٌرهم. 

ٌد أبو روى عنه: ه  َعبد َسعه ٌد ْبن ّللاَّ  َبْكر وأَب و أبان، بن ع َمر بن ّللاَّ  وعبد األشج، َسعه

ه  َعبد د ْبن ّللاَّ َحمَّ ٌْبَة أَبً ْبن م    ، وؼٌرهم.َش

بَّان ابن   وَذَكرهوثمه ابن سعد، وأحمد، وابن معٌن، والعجلً، والدارلطنً،   فً حه

 سبع سنة مات .ثبت ثمةولال ابن حجر:  ا،جد الحدٌث مستمٌم: َولَال ،"الثمات" كتاب

 .بعدها ولٌل ومابة، وثمانٌن

 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 242/ رلم92، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً صـ6/390الطبمات ٌنظر: 

 والثمات ،457/ رلم6/39 والتعدٌلوالجرح  ،1043/ رلم1/315والثمات للعجلً 

 رواٌته صحت ممن بعدهم ومن التابعٌن أسماء ذكرو ،9434/ رلم3/437 حبان البن

/ 13/530 الكمال وتهذٌب، 1/256للدارلطنً  ومسلم البخاري عند الثمات عن

/ 1/227، وتذكرة الحفاظ للذهبً  3526/ رلم1/677والكاشؾ ، 3613رلم

 .4269/ رلم1/369والتمرٌب ، 290رلم

ٌْمانهو  :األَْحَمرُ  َخاِلد   أَبُو -ٖ  الجعفري الكوفً األحمر خالد أبو األزدي، حٌان بن س لَ

 . )ع(

 اْبن مولى كرٌب ْبن ودمحم عجبلن، ْبن ودمحم ٌسار، ْبن إسحاق اْبن دمحم :عن روى

 . وؼٌرهم عباس

ه  َعْبد :عنهروى و ه  َبْكرَعبد وأبو أبان، ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ د ْبن ّللاَّ َحمَّ ٌْبَة، أَبً ْبن م  وأبً  َش

 . وؼٌرهمسعٌد األشج، 

 عنه؟ ٌسؤل ممن خالد وأبو: فمال خالد، أبً َعن وكٌعا سؤلت: راهوٌه ْبن إسحاق لال

، َعباس َولَال يُّ ٌن ابن ٌحٌى َعن الدُّوره  سعد ْبن أحمد َولَال ححجة، ولٌس صدوق: َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن مرٌم، أَبً ْبنا ً   لال وكذلن ثمة،: َمعه  ْبن عثمان َولَال المدٌنً، بن َعله

ٌد ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدارمً، َسعه  أبو َولَال النََّسابً، لال وكذلن بؤس، به لٌس: َمعه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 َولَال صدوق،: حاتم أبو َولَال األمٌن، الثمة األحمر خالد أبو َحدَّثَنَا: الرفاعً هشام

 أبو الرجل نعم: ٌَم ول   األحمر، خالد أبً َعن سبل إذا س ْفٌَان سمعت: ؼٌاث ْبن حف 

ه  َعبد هشام  خالد أبا ٌعٌب س ْفٌَان كان: الخطٌب بكر أبو الحافظ َولَال نمٌر، اْبن ّللاَّ

ه  َعبد اْبن إبراهٌم مع بخروجه  فٌه علٌه ٌطعن ٌكن فلم الحدٌث أمر فؤمر حسن، بن ّللاَّ

 الماتع كتابه فى الذهبً ولال الثمات فى حبان ابن وذكره والعجلً سعد ابن َووثمه

تَّة، اْلكتب فًه لَه   مخرج ثهمَة(: ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثمات الرواة)  ولال الس ه

 أبا أن الفتح ممدمة فً حجر ابن وذكر, وحفظ حدٌث صاحب كوفً،: المٌزان فى

 األعم  عن روى وأنه حافظا، ٌكن لم أنه بالنمل العلم أهل اتفك: لال البزار بكر

 مات. ٌخطىء صدوق: التمرٌب فى حجر ابن ولال علٌها، ٌتابع لم أحادٌث وؼٌره

 .ومابة تسعٌن سنة

 . صدوق أنه فاألكثرون الحدٌث حسن :حاله خبلصة

 وتارٌخ ،1/96 ابن محرز برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،6/391 سعد ابن طبمات:  ٌنظر

 وعلل ،1330/ رلم1/293 خلٌفة وطبمات ،410/ رلم1/129 الدارمًٌحٌى رواٌة 

 للعجلً والثمات ،1730/ رلم4/3 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/57،201 أحمد

/ 6/395 حبان ابن وثمات ،477/ رلم4/106 والتعدٌل والجرح ،607/ رلم1/201

 ،39/ رلم1/101 للذهبى ردهم الٌوجب بما فٌهم المتكلم الثمات والرواة ،3266رلم

 ،313/ رلم4/131 التهذٌب وتهذٌب ،3443/ رلم2/200 االعتدال ومٌزان

   .1/405 الفتح وممدمة، 2547/ رلم1/250والتمرٌب 

: وٌ مال. بَْكر أبو المدنً،دمحم بن إسحاق بن ٌسار بن خٌار هو  :إِْسَحاقَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٗ

ه  َعْبد أبو  . (4)خت م  المرشً ّللاَّ

. موؼٌره ،حكٌم أَبً ْبن وإسماعٌلوعبدة بن سلٌمان،  أبان بن صالح، روى عن:

 . ، وؼٌرهمحازم بن وجرٌر، ونافع مولى ابن عمرإبراهٌم بن سعد،  عنه:روى و

ه  َرس ول حدٌث مدار: المدٌنً ْبن علً لَال  فصار: لال ث مَّ  فذكرهم، ستة، على ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

د أحدهم عشر، اثنً عند الستة علم َحمَّ  سؤلت: خٌثمة أَبً ْبنا أحمد َولَال .إسحاق ْبن م 

ٌن ْبن ٌحٌى د َعنْ  َمعه َحمَّ  فً ٌزال ال: لتادة بنا ع َمر بن عاصم لال: فَمَالَ  إسحاق ْبن م 

د عا  َما علم الناس َحمَّ  هارون َحدَّثَنَا: أٌضا  خٌثمة أَبً ْبن أحمد َولَال .إسحاق ْبن م 

ٌَة أَبَا سمعت: لال معروؾ، ْبنا عَاوه  إذا فكان الناس من أحفظ إسحاق اْبن َكانَ : ٌَم ول م 

د فاستودعها جاء أكثر أو أحادٌث خمسة الرجل عند َكانَ  َحمَّ : لال ،إسحاق ْبن م 

 عن حنبل، ْبن أحمد ْبن  َصالهح َولَال .علً حفظتها لد كنت نسٌتها فإن ًَّ لَ عَ  احفظها

د َعنْ  وسبل س ْفٌَان سمعت: المدٌنً ْبنا علً َحمَّ  أهل ٌرو ملَ  مله : له لٌل إسحاق، ْبن م 

 أحد ٌتهمه وما سنة وسبعٌن بضع منذ إسحاق ابن جالست: سفٌان لال ؟ عنه المدٌنة

َمة جالس إسحاق اْبن َكانَ : لسفٌان للت. شٌبا فٌه ٌَم ول وال المدٌنة أهل من  بهْنت فَاطه

ه  َعبد َولَال .علٌها دخل وأنه حدثته، أنها إسحاق ابن أخبرنً: فَمَالَ  المنذر؟  أحمد ْبن ّللاَّ
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ثَنَا: َحْنبَل ْبنا ٌَى سمعت: لال الباهلً، خبلد ْبن بَْكر أبو َحدَّ ٌد ْبن ٌَْح  سمعت: ٌمول َسعه

َمة امرأتً َعنه  إسحاق ابن ٌحدث: ٌَم ول عروة ْبنا هشام  رآها إن وهللا المنذر بهْنت فَاطه

ه  َعبد لال!  لط  لعله هشام، ٌنكر ولم: فَمَالَ  إسحاق اْبن بحدٌث أَبًه فحدثت: أحمد ْبن ّللاَّ

 ٌَْعنهً سؤلته،: األثرم بَْكر أبو َولَال .ٌعلم ولم: لال أحسبه له فؤذنت علٌها فاستؤذن جاء

، بنا أحمد ده  َعن َحْنَبل  َحمَّ  لال :َولَال. الحدٌث حسن هو: فَمَالَ  ه َو؟ كٌؾ إسحاق ْبنا م 

 ابن فً مالن كبلم أما: َبْكر أبو اْلَحافهظ لال .الدجاجلة من دجال: فَمَالَ  وذكره، َمالهن

ٌْر فمشهور إسحاق  فً عنه فلٌج ابن حكاٌة وأما العلم، أهل من أحد على خاؾ َؼ

 إبراهٌم َعنْ  وراوٌها ذكرناه، الذي الوجه من الإ بالمحفوظة فلٌست عروة ْبن هشام

ٌْر المنذر ْبنا    . أعلم فاهلل عندنا، معروؾ َؼ

ٌْر إسحاق ابن برواٌات االحتجاج َعنه  أمسن ولد: لال د َؼ  ألسباب العلماء من واحه

 بمدفوع فلٌس الصدق فؤما ،حدٌثه فً وٌدلس المدر، إهلَى وٌنسب ٌتشٌع، َكانَ  أَنَّه  : منها

يُّ  ولَال .عنه ه  َعبد ْبن علً رأٌت: الب خاره  علً َولَال: لال. إسحاق اْبن بحدٌث ٌحتج ّللاَّ

ٌْنَة اْبن َعنه  ْرَعة أبو َولَال، إسحاق ابن ٌتهم أحدا   رأٌت َما: ع ٌَ ً   ز  َمْشمه د: الد ه َحمَّ  ْبن وم 

 وشعبة، س ْفٌَان،: منهم عنه خذاأل على العلم أهل من الكبراء اجتمع لد رجل إسحاق

ٌْنَة، واْبن  َسْعد ْبن وإبراهٌم المبارن، واْبن سلمة، ْبن وحماد زٌد، ْبن وحماد ع ٌَ

ٌد: كابراأل من عنه وروى  اصدل   فرأوا الحدٌث أهل اختبره ولد حبٌب أَبً ْبن ٌَزه

ا  أن فرأى فٌه، ٌَْعنًه َمالهن، لول دحٌما ذاكرت ولد. له شهاب اْبن مدحة مع وخٌر 

ٌْر ابن َولَال .بالمدر اتهمه ألنه ه وَ  إهنََّما للحدٌث لٌس ذلن د َكانَ : ٌَم ول ن َم َحمَّ  ْبن م 

ٌْبَة ْبن  ٌعموب َولَال .منه الناس أبعد وكان بالمدر ٌرمى إسحاق د سمعت: َش َحمَّ  ْبن م 

ه  َعبد  المعروفٌن من منه سمع من َعنْ  حدث إذا: فَمَالَ  إسحاق ابن وذكر نمٌر ْبن ّللاَّ

 .باطلة أحادٌث المجهولٌن َعنه  ٌحدث أَنَّه   من أتً وإنما صدوق، الحدٌث َحَسن فهو

ٌْبَة ْبنا ٌَْعم وب َولَال د حدٌث كٌؾ: للت المدٌنً ْبن علً سؤلت: أٌضا َش َحمَّ  ْبن م 

 لال فٌه؟ َمالهن فكبلم: له للت. صحٌح عندي حدٌثه نعم،: َفمَالَ  صحٌح؟ عندن إسحاق

! بالمدٌنة؟ حدث شًء أي إسحاق ابن: علً لال ث مَّ . ٌعرفه ولم ٌجالسه لم َمالهن: علً

 لعله بحجة، لٌس هشام لال الذي: علً فَمَالَ . فٌه تكلم لد عروة ْبن فهشام: له للت

د َولَال .منها فسمع ؼبلم وه وَ  امرأته على دخل َحمَّ ٌْبَة أَبً ْبنا عثمان ْبن م   سؤلت: َش

د َعنْ  علٌا َحمَّ  سمعت: خٌثمة أَبً ْبنا أحمد َولَال .وسط َصالهح ه وَ : فَمَالَ  إسحاق، ْبن م 

ٌن ْبن ٌحٌى د: ٌَم ول َمعه َحمَّ ٌن ْبن ٌَْحٌَى وسبل: لال .بؤس به لٌس إسحاق ْبن م   عنه َمعه

ٌن بنا ٌحٌى وسمعت: لال. ضعٌؾ بذان، لٌس: فَمَالَ  أخرى مرة  أخرى مرة َمعه

د: ٌَم ول َحمَّ  سمعت: المٌمونً اْلَحَسنه  أبو َولَال .بالموي لٌس سمٌم عندي إسحاق ْبن م 

ٌن ْبن ٌَْحٌَى د: ٌَم ول َمعه َحمَّ ْرَعة أبو َولَال .ضعٌؾ إسحاق ْبن م  ً   ز  َمْشمه  للت:  الد ه

ٌن، ْبن لٌحٌى د: لَه   فملت الحجة، لَه   وذكرت َمعه َحمَّ  ثمة، َكانَ : فَمَالَ  منهم؟ إسحاق ْبن م 

 َعباس َولَال، آخرٌن لوما وذكر أنس ْبن ومالن ع َمر، ْبن هللا ع َبٌد: الحجة إنما
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، يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدُّوره د: َمعه َحمَّ : العجلً َولَال، بحجة ولٌس ثمة، إسحاق ْبن م 

د َولَال، بالموي لٌس: النََّسابً َولَال، ثمة مدنً َحمَّ  من الناس ومن ثمة َكانَ : َسْعد ْبن م 

ي   ْبن أحمد أبو َولَال، فٌه ٌتكلم  َما أحادٌثه فً أجد فلم الكثٌر أحادٌثه فتشت ولد": َعده

ٌْهه  ٌمطع أن ٌتهٌؤ  ٌخطا كما الشا، بعد الشا فً ٌهم أو أخطؤ، وربما بالضعؾ، َعلَ

بَّان ابن   وَذَكره "،بههه  بؤس ال وه وَ  ،واألبمة الثمات عنه الرواٌة فً ٌتخلؾ ولم ؼٌره،  حه

 المناكٌر فولع الضعفاء على ٌدلس كان ألنه أتى ما أتى إنما: َولَال الثمات كتاب فً

 .برواٌته ٌحتج ثبت فهو ٌروٌه فٌما السماع بٌن إذا فؤما أولبن لبل من رواٌته فً

 ماله الحدٌث، صالح وهو آخرون، ووهاه واحد، ؼٌر وثمه: المٌزان فً الذهبً َولَال

 شعارواأل المنمطعة المنكرة األشٌاء من السٌرة فً حشا لد ما الإ ذنب عندي

 أصحاب من الخامسة الطبمة فً النََّسابً ذكره: التهذٌب فً حجر ابن َولَال .المكذوبة

ي   ْهره  وكذبه الكتاب، أهل عن رواٌته الإ عندي ٌضعه لم ثمة: المدٌنً ابن َولَال ،الزُّ

ٌْمان ً   س لَ ٌْمه  هشام فٌه فملدا والمطان وهٌب فؤما ،خالد بن ووهٌب ،المطان وٌحٌى ،التَّ

ٌْمان وأما ومالكا، عروة بنا ً   س لَ ٌْمه  شًء ألي( حجر البن الكبلم) لً ٌتبٌن فلم التَّ

ٌْمان نأل ؛ الحدٌث ؼٌر مرأل أنه والظاهر فٌه تكلم ، والتعدٌل الجرح أهل من لٌس س لَ

ً   َولَال  لم: البرلً ابن َولَال ،به ٌعتبر إنما بحجة ولٌس فٌه بمةاأل اختلؾ: الدَّاَرل طنه

 صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال، حدٌثه وحسن ثمته فً ٌختلفون الحدٌث أهل أر

: فٌه مالن كبلم بهب  سَ  وما حاله ملخصا   الذهبً َولَال، والمدر بالتشٌع ورمً ٌدلس،

 مالن وارتفع ذرة، وال فٌه دمحم كبلم ٌإثر ولم اللٌن، بع  دمحم فً مالن كبلم أثر"

 أحادٌث فً وأماسٌر، ال فً سٌما وال بحسبه ارتفاع فله خرواآل كالنجم، وصار

 ٌعد فإنه فٌه، شذ فٌما الإ الحسن رتبة إلى الصحة رتبة عن فٌها حدٌثه فٌنحط حكاماأل

"، وذكره ابن حجر فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن. توفى سنة خمسٌن امنكر  

 ومابة ولٌل بعدها.

 كتاب فً له وروى الصحٌح، فً البخاري به ستشهدحسن الحدٌث ا خبلصة حاله:

مدلس  البالون بههه  واحتج "المتابعات" فًه مسلم لَه   وروى، وؼٌره اإلمام خلؾ المراءة

 من الرابعة.

 ولد صرح بالتحدٌث فً رواٌة أحمد. للت:

سإاالت دمحم بن و ،1/37،31،32وعلل ابن المدٌنً  ،7/321ٌنظر: طبمات ابن سعد 

وعلل أحمد رواٌة المرزوي  ،33/ رلم39صـ عثمان بن أبً شٌبة لعلً بن المدٌنً

/ 1/90والضعفاء والمتروكون للنسابى  ،1433/ رلم1/400، والثمات للعجلً 1/34

/ 7/191والجرح والتعدٌل  ،1573/ رلم4/23والضعفاء للعمٌلى   ،513رلم

النفح الشذي فً شرح و ،10534/ رلم335-7/330وثمات ابن حبان  ،1037رلم

 التهذٌب تهذٌب، و7197/ رلم3/463ومٌزان االعتدال ، 2/693 جامع الترمذي

                                   .5725/ رلم1/467والتمرٌب  ،51/ رلم9/33-41
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 .30رلمحدٌث  ترجمته سبمت ثمة :نَافِع   -٘

 .3:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً: عنهما هللا رضً عمر ابن -ٙ

 : الكبرى السنن فً البٌهمًعند  األنصاري سعٌد بن ٌحٌىدراسة متابعة 

د بن إبراهٌم بن حٌىهو ٌ :إِْسَحاقَ  أَبًِ ْبنُ  َزَكِرٌَا أَبُو -ٔ  سختوٌه بن ٌحٌى بن محمَّ

 . المزكً إسحاق أبً بن بكر أبو: وٌمال زكرٌا أبو

د بن هللا عبد روى عن: د أبً إسحاق بن محمَّ  بن البالً وعبد الفاكهً، المكً محمَّ

 معجم كتاب صاحب البؽدادي موالهم األموي الحسٌن أبً واثك بن مرزوق بن لانع

 وؼٌرهم.  ،المعدل عمرو أبً الفضل بن ٌوسؾ بن الحسن بن الملن وعبد الصحابة،

 النٌسابوري المإذن صالح أبو علً بن الملن عبد بن أحمد ، والبٌهمً روى عنه:

 ، وؼٌرهم. األصبهانً الثمفً أحمد بن أحمد بن الفضل بن والماسم الصوفً،

 مرضى، عدل ثمة جلٌل مذكور، مشهور شٌخ": السٌاق" فً الفارسً الؽافر عبد لال

 ذكر تمد م والعراق خراسان، مزكً إسحاق أبو أبوه والتزكٌة، الحدٌث أهل أركان من

 رواٌة، وأكثرهم أشهرهم زكرٌا أبو وهذا أثبات، ثمات محدثون وكلهم جمٌع ا، أوالده

ا وورع ا وزهد ا دٌن ا النظٌر عدٌم وكان واٌة، فً واحتٌاط ا وصدل ا وإتمان ا وصبلح   الر ه

": طبماته" فً اإلسنوي ولال أصله، فً فٌنظر علٌه ٌمرأ كتابه من إهالَّ  ٌحدث كان ما

ا كان ْسنَد ا مدرس ا فمٌه   فمهاء أحد نٌسابور، مسند": طبماته" فً كثٌر ابن ولال. م 

 .وأربعمابة عشرة أربع سنة الحجة ذي من الخامس الثبلثاء لٌلة وتوفً. الش افعٌ ة

 .ثمة حاله:خبلصة 

ٌْم   إهْسَحاقَ  ًبألَ  نٌسابور لتارٌخ السٌاق كتاب من لمنتخبٌنظر: ا ده  بن   إهْبَراهه َحمَّ  بنه  م 

، األَْزَهره  ًُّ َراله ًُّ  العه نه ٌْ فه ٌْ ره ، 1/379وطبمات الشافعٌٌن  ،1636/ رلم523صـ الصَّ

ْرتَمهً إهتَْحاؾ  و مه  الم  ً   ش ٌ وخ بهتََراجه  .532صـ النحال الفتاح عبد بن محمودل البٌََهمه

ٌْنِ  أَبُو -ٕ ًهو : لَانِع   ْبنُ  اْلَبالًِ َعْبدُ  اْلُحَس ٌْنه  أَب و المَاضه َس  بنه  لَانهعه  بن   البَالًه َعْبد   الح 

وقه  يُّ  َواثك   بنه  َمْرز  ، َمْوالَه م، األ َموه يُّ عَجمه  كتَابه  َصاحب   الَبْؽَداده َحابَةه  م   . الصَّ

ثَ  روى عن: ٌْم أ َساَمةَ، أَبًه بنَ  الَحاره ٌْثَمه  بن َوإهْبَراهه ، الَه يَّ دو البَلَده َحمَّ  ْبنه  نَْصره  ْبن م 

 ، وؼٌرهم. َمْنُصور  

، :َعْنهُ روى   ً م ، هللاه  َعْبده  َوأَب و الدَّاَرل ْطنه ، المزكً إسحاق أبً بن بكر ًأب و الَحاكه

 وؼٌرهم.

ً   لَالَ   ٌ ون: البَْرلَانه ي َوه وَ  ٌوث همونه، البَْؽَداده ْنده ٌْؾ عه ًُّ  َولَالَ  .َضعه  ٌَْحفَظ ، َكانَ : الدَّاَرل ْطنه

نَّه   ا َولَكه  .َوٌ صرُّ  ٌ ْخطه

 أهل من البالً عبد كان ولد البرلانً، ضعفه شًء ألي أدري ال: ورد الخطٌب فمال

ٌْب   َوَرَوى .ٌوثمونه شٌوخنا عامة ورأٌت والفهم، والدراٌة العلم ه، َعنه  الَخطه ي   األَْزَهره

نْ  بهَنْحوه  َمْوته لَْبل اختهبلَطٌ  بههه  َحدَّثَ  لَدْ  لَانهع   اْبن   َكانَ  :لَالَ  الف َراته  بن الَحَسنه  أَبًه َعنْ   مه
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ٌْن، ْنه ، السََّماع فترْكنَا سنتَ عَ  مه ْنه   َوَسمه  ابن اختلط: حزم ابن ولال. اختبلَطه فًه لَْومٌ  مه

 .جملة الحدٌث أصحاب تركه الحدٌث منكر هو بسنة موته لبل لانع

 لَالَ  .فتجنبوه اختلط أنه صح وإنما تركه أحدا أعلم ماورد الحافظ ابن حجر فمال: 

ٌْب   ًَ : الَخطه ف ه ال   فًه ت و  ٌْنَ  إهْحَدى سنَةَ  َشوَّ  .مابَة   َوثبَلَثه  َوَخْمسه

 ق اختلط بآخرهصدو خبلصة حاله:

/ 12/375وتارٌخ بعداد ، 23/ رلم25سإاالت حمزة للدارلطنً صـٌنظر: 

 لعبلبًل المختلطٌنو ،303/ رلم527-15/526، وسٌر أعبلم النببلء 5723رلم

  .4533/ رلم5/50ولسان المٌزان  ،27/ رلم70صـ

 الرحمن عبد بن منصور بن نصر بن دمحم: هو الَصابِػُ  َمْنُصور   ْبنِ  نَْصرِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ

 . الصابػ جعفر أبو هشام بنا

 عمر بن وأحمد الزبٌري، حمزة بن وإبراهٌم أوٌس، أبً بن إسماعٌل عن:روى 

  .، وؼٌرهمالوكٌعً

 لانع، بن البالً وعبد الخطبً، وإسماعٌل المنادي، بن الحسٌن أبو :عنه روى

  .وؼٌرهم

 عنه تبك   لال ابن المنادي:ولال الخطٌب:  .ناسن فاضل صدوق هو: الدارلطنً لَالَ 

 شهر من خلون لسبع السبت لٌلة مات .المرآن الناس ٌمرئ وكان وثمة، ستر على

 .ومابتٌن وتسعٌن سبع سنة رمضان

 صدوق خبلصة حاله:

/ 4/512تارٌخ بؽداد ، و146صـ للدارلطنً النٌسابوري الحاكم سإاالتٌنظر: 

 .493/ رلم6/1049، وتارٌخ اإلسبلم 1634رلم

ًُّ  ُعَمرَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٗ  َعبد بن والد بن جهم بن َحْف  بن ع َمر بن أَْحَمد هو: )م( اْلَوِكٌِع

ه  ، ّللاَّ ي  ئ الكوفً َجْعفَر أَب و اْلك ْنده ْمره بالوكٌعً المعروؾ الضرٌر الجبلب اْلم 
(1)

 . 

ٌَاث، ْبن حف  روى عن:  ْبن الحمٌد وعبد نمٌر، ْبن هللا وعبد الحباب، ْبن وزٌد ؼه

ْحَمنه  َعْبد د ْبن الرحمن وعبد الحمانً، الرَّ َحمَّ  وؼبرهم.  المحاربً، م 

 ع َمر ْبن أَْحَمد ابن إبراهٌم وابنه، "المسابل" كتاب فًه داود وأَب و مسلم، روى عنه:

 وؼٌرهم.  الوكٌعً،

ه  َعبدوثمه ابن معٌن, و  وابن حجر، ،كامل ْبن عبدوس ْبن ودمحم ،حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

بَّان ابن   وذكره ومرة لال ابن معٌن: ال بؤس به.  كان: َولَال ،"الثمات" فً البستً حه

ْحَمنه  َعْبد ونمل. ثبتا ثمة صالحا عبدا كان: مؽلطاي نملكما  لانع ابن َولَال. ٌؽرب  الرَّ

ولال وكتب عنه أبو زرعة،  .عنه أكتب ولم أدركته: لوله أبٌه َعن َحاتهم أَبً ْبنا

                                                           

 بن الجراح. وكٌعا للزومه ذَلهن لَه   لٌل (1)

 .2/313 األلماب فً األلباب نزهةٌنظر: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 خمس سنة َماتَ  .صالحا كان: هارون بن موسى ولال .ثبتا حافظا وكانالذهبً: 

نَ  ٌْنه  َوثبََلثٌه ابَتَ  َومه

 ثمة، وثمه األكثرون، واحتج به مسلم. خبلصة حاله:

، 102/ رلم2/63، والجرح والتعدٌل 1/31تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

وتهذٌب ، 2307/ رلم5/466وتارٌخ بؽداد ، 12040/ رلم3/9والثمات البن حبان 

/ 1/63، وتهذٌب التهذٌب 63/ رلم1/200والكاشؾ ، 34/ رلم1/412الكمال 

 .10صـ الكمال تهذٌب تذهٌب خبلصة، و33/ رلم1/33والتمرٌب ، 1110رلم

ًُّ  ُمَحَمد   ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -٘  بما فٌحتج المجاهٌل، عن وٌروي ٌدلس ثمة، : اْلُمَحاِربِ

سبمت ترجمته  ولم ٌصرح بالسماع، ،بالسماع فٌه مصرحا   الثمات عن رواٌته من كان

 .3حدٌث رلم 

ٌد بن ٌَْحٌَىهو  :اأْلَْنَصاِرّيِ  َسِعٌد   ْبنِ  ٌَْحٌَى -ٙ  سهل بن َعْمرو بن لٌس بن َسعه

ي    . )ع( األَْنصاره

، الزرلً عٌا  أَبً ْبن والنعمان ع َمر، اْبن مولى ونافع عمبة، ْبن وموسى روى عن:

 وؼٌرهم. 

، روى عنه:  ً ْحَمنه  وعبد األَوزاعه د ْبن الرَّ َحمَّ  حرب ْبن السبلم وعبد المحاربً، م 

 ، وؼٌرهم. المبلبً

ٌن، ْبنوا وثمه ابن سعد، ْرَعة، وأبووالنسابً،  والعجلً، َمعه  علًولال  حاتم، وأبو ز 

: شًء حدٌثهم من النفس فهً لٌس ومن وثماته الحدٌث صحة صحابأ: المدٌنً ابن

ٌد ْبن وٌحٌى بالكوفة، ومنصور بالبصرة، أٌوب  .بمكة دٌنار ْبن وَعْمرو بالمدٌنة، َسعه

ٌْبَة، ْبن ٌَْعم وب َولَال ٌد ابن ٌحٌى ذكرنا: المدٌنً ابن علً عن َش ي   َسعه  عند األَْنصاره

ٌد ْبن ٌَْحٌَى ٌد، ْبن ٌَْحٌَى َكانَ : َفمَالَ  المطان، َسعه  حافظولال الذهبً:  .ٌعظمه وجعل َسعه

 سنة َماتَ وذكره ابن حبان فً الثمات ولال: . ثبت ثمة ابن حجر:ولال  .حجة فمٌه

ابَة َوأَْرَبعٌن أَربع أَو ثبََلث ت   سنة لٌل َولد بالعراق َومه  .َوأَْربَعٌن سه

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 1306/ رلم1/472، والثمات للعجلً 5/423ٌنظر: الطبمات 

، وتارٌخ بؽداد 6033/ رلم5/521حبان ، والثمات البن 620/ رلم9/147

/ 2/366والكاشؾ ، 6336/ رلم31/346، وتهذٌب الكمال 7393/ رلم16/155

   .7559/ رلم1/591 ، والتمرٌب361/ رلم11/221وتهذٌب التهذٌب ، 6176رلم

  .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،: نَافِع   -7

 .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً :ُعَمرَ  اْبنِ  -8

ِ  إِْسَحاقَ  ًأَبدراسة متابعة  ًّ َبانِ ٌْ   :األوسط فً الطبرانًعند  الَش

ٌْر   ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ   .التستري جعفر أبو زهٌر بن ٌحٌى بن أحمد :ُزَه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .وإبراهٌم بن هانا، وؼٌرهم أخزم، بن وزٌد الرازي، عمار بن دمحم :عن روى

 بالحفظ، ووصفه حبان، بن حاتم وأبو عنه، وأكثر، الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

  .وؼٌرهم حمزة، بن إسحاق وأبو

 تاج حافظ صالح شٌخ: الممرئ ابن ولال رأٌت، من أسود كان: حبان ابن لال

 جعفر سمعت: الحاكم ولال. منه أحفظ الدنٌا فً رأٌت ما: منده ابن ولال .المحدثٌن

 ألبً جعفر علٌه عر  مما حدٌث ا األهوازي عبدان أنكر: ٌمول المراؼً أحمد بنا

 عون ابن أنت لن أٌن من ولكن أصلً، هذا: ولال علٌه، فدخل التستري، زهٌر بنا

: جعفر أبا ٌا: وٌمول إلٌه، ٌعتذر عبدان زال فما حدٌث ا، فذكر سالم، عن الزهري عن

ا كان: السمعانً ولال. الحدٌث استؽربت إنما  ولال. بالطلب معروف ا الحدٌث من مكثر 

: الذهبً ولال. الشؤن هذا فً برع الزاهد العبلمة الحجة الحافظ: الهادي عبد ابن

 الخمسٌن لبل رحلته كانت اإلسبلم، شٌخ الحفاظ علم البارع، المحدث الحجة اإلمام

 عشر سنة مات . الحفظ فً المثل به ٌضرب وصار وعلل وصنؾ جمع ومابتٌن،

 .الثمانٌن أبناء من وكان وثبلثمابة،

 ثمة. خبلصة حاله:

/ 14/362، وسٌر أعبلم النببلء 759/ رلم2/229ٌنظر: تذكرة الحفاظ للذهبً 

 بنال األٌماظ وتبصرة الحفاظ تذكرة، و454/ رلم7/152وتارٌخ اإلسبلم ، 213رلم

ْبَرد ْمبل  ل المستدرن فً الحاكم رجالو ،50صـ الحنبلً المه ي بن   م   ،1/203 َهاده

 .194صـ المنصوري ناٌؾل الطبرانً شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً إرشادو

ٌَْسابُوِريُّ  َهانِا   ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٕ . النٌسابوري إسحاق أبو هانا بن إبراهٌمهو  :النَ

ودمحم بن عبد الواهب،  عبٌد، ابنً ودمحم وٌعلى العبسً، موسى بن هللا عبٌد :عنروى 

  .وؼٌرهم

وأحمد بن زهٌر،  كامل، بن عبدوس بن ودمحم حنبل، بن أحمد بن هللا عبد :عنه روى

  .وؼٌرهم

 ولال النٌسابوري، إسحاق فؤبو األبدال من رجل ببؽداد كان إن: حنبل بن أحمد لال

 فذكرت وصٌة، عن امرأة هللا عبد أبا سؤلت: لال موسى، بن ٌوسؾ أخبرنً: الخبلل

 وهوولال ابن أبً حاتم:  .ثمة إسحاق أبو: هللا عبد أبو فمال النٌسابوري، إسحاق أبا له

 أحد كان لال الخطٌب:و .بؽداد سكن فاضل، ثمة: الدارلطنً ولال .صدوق ثمة

 بؽداد، استوطن ثم ومكة، ومصر، والشام، العراق، إلى العلم فً ورحل األبدال،

ن َحْنَبل بن أَْحمد إْخَوان من َكانَ وذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  .بها وحدث مَّ  مه

ٌث على جالسه  .ومابتٌن وستٌن خمس سنةمات . َوالد ٌن الَحده

 باتفاق ثمة خبلصة حاله:
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، 12345/ رلم3/33، والثمات البن حبان 472/ رلم2/144الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، والسٌر 533/ رلم7/253، وتارٌخ ابن عساكر 3214/ رلم7/160تارٌخ بؽداد و

   .10/ رلم13/13

ًُّ  اْلَواِهب َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ  جعفر أبو الزبٌر بن الواهب عبد بن دمحمهو  :اْلَحاِرثِ

  .كوفًال الحارثً

، كهٌل بن سلمة بن وٌحٌى الحناط، شهابً وأب الطابفً، مسلم بن دمحم :روى عن

  .وؼٌرهم

 بن هللا وعبد المنادي، هللا عبٌد بن ودمحم النٌسابوري، هانا بن إبراهٌم :عنه روى

 وؼٌرهم.  حنبل، بن أحمد

 ربماولال ابن حجر: . ؼرابب عندهولال الدارلطنً: ثمة  جزرة، دمحم، بن صالحوثمه 

 .ومابتٌن وعشرٌن تسع سبع، أو سنة ببؽداد مات. الثمات فً حبان ابن لاله أخطؤ،

 ثمة له أو هام. خبلصة حاله:

، 4/1467 تبصٌر المنتبه بتحرٌر المشتبهو، 1170/ رلم3/673ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .7124/ رلم7/323ولسان المٌزان 

 ونون بمهملة الحناط شهاب أَب و الكنانً، نافع بن ربه عبد هو :اْلَحنَاطُ  ِشَهاب   أَبُو -ٗ

 . )خ م د س ق( األصؽر وه وَ  المدابن، نزٌل الكوفً،

د إهْسَحاق، ْبن دمحم :عن روى َحمَّ ٌْمان سولة، ْبن وم   . وؼٌرهم الشٌبانً، وس لَ

ه  َعبد ْبن أَْحَمد :عنه روى  عبد بن ودمحم األزرق، إبراهٌم ْبن وحجاج ٌ ون س، ْبن ّللاَّ

 وؼٌرهم.  الحارثً، الواهب

ًُّ  لال ه  ْبن   َعله  ً ٌنه ْعت   :اْلَمده ٌد ْبن ٌَْحٌَى َسمه  الحناط شهاب أَب و ٌكن لم: ٌَم ول   المطان َسعه

ٌَى ٌر  ولم: علً لال. بالحافظ : ٌمال كوفٌا َكانَ : حنبل ْبن أَْحَمد َولَال .أمره ٌَْح

ا إهالَّ  علمت ما صالحا، رجبل ٌْر  ه  َعبد َوَلال .ّللاَّ  رحمه َخ  َعن أبً َسؤَلت  : أَْحَمدَ  ْبن ّللاَّ

ٌَى إن: فملت. بؤس بحدٌثه ما: فَمَالَ . الحنوط شهاب أبً ٌد ْبن ٌَْح ٌْسَ : ٌَم ول َسعه  لَ

ٌن ْبن ٌحٌى َولَال .بههه  ٌمر ولم بذان، ٌر  فلم بالحافظ؟  سعد، وابن والعجلً، ،َمعه

ٌد ْبن عثمان َولَال. ثمة: نمٌر وابن والبزار، ٌن ْبن لٌحٌى للت: الدارمً َسعه  أَب و: َمعه

 من إلً أحب شهاب أَب و: فَمَالَ  عٌا ؟ ْبن   َبْكره  أَب و أَوْ  األعم ، فًه إلٌن أحب شهاب

ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال .شا كل فً بكر أبً  وكان الحدٌث، كثٌر ثمة، كان: السدوسً َش

 .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .حفظه فً تكلموا ولد بالمتٌن، ٌكن لم صالحا، رجبل

 أو موثوق وهو فٌه تكلم منوذكره الذهبً فً كتابه " .صدوق: خرا  ابن َولَال

ولال ابن  .صدوق . ولال فً الكاشؾ:شًء حفظه فً صدوق " ولال:الحدٌث صالح

 سوى به الجماعة احتجولال فً هدي الساري: ". ٌهم صدوق: فً التمرٌب حجر

 كؤبً ألرانه من ؼٌره إلى بالنسبة هو إنما ضعفه من تضعٌؾ أن والظاهر الترمذي،

 ومابتٌن. وسبعٌن اثنتٌن أو إحدى سنة مات. "وأنظاره عوانة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .من الثمات من ألرانه إنما هو بالنسبة إلى ؼٌره، ومن ضعفه صدوق خبلصة حاله:

 والتعدٌل والجرح ،926/ رلم1/237 للعجلً والثمات ،6/391 الطبمات: ٌنظر

/ 12/437 بؽداد وتارٌخ ،9434/ رلم7/154 حبان البن والثمات ،217/ رلم6/42

، 3123/ رلم1/619والكاشؾ  ،3744/ رلم16/435 الكمال وتهذٌب ،5775رلم

 التهذٌب وتهذٌب، 204/ رلم323صـ الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو

 .1/416، وهدي الساري 3790/ رلم1/335 والتمرٌب ،271/ رلم6/123

ِ  إِْسَحاقَ  وأَبِ  -٘ ًّ ٌْبَانِ ٌْمانهو  :الَش ٌْمان أَبً بن س لَ  خالان،: وٌ مال فٌروز، واسمه - س لَ

 . )ع( ثعلبة ْبن شٌبان بنً مولى الكوفً، الشٌبانً إهْسَحاقَ  أَب و - َعْمرو: وٌ مال

ْحَمنه  َعْبد ْبن والماسم عباس، اْبن مولى عكرمة روى عن: ه  َعبد ْبن الرَّ ، مسعود ْبن ّللاَّ

 ونافع مولى ابن عمر، وؼٌرهم. 

ٌم روى عنه: ٌم إهْسَحاقَ  وأَب و طهمان، ْبن إهْبَراهه ده  ْبن إهْبَراهه َحمَّ ، الفزاري الحارث ْبن م 

 وأبً شهاب الحناط، وؼٌرهم. 

 الشٌبانً، حدٌث ٌعجبه َحْنَبل ْبن أَْحَمد رأٌت: الجوزجانً ٌعموب ْبن إبراهٌم لال

ووثمه ابن معٌن، والعجلً، وأبو داود، والنسابً،  .شٌبا لَه   ندع ال إن أهل هو: َولَال

ولال الذهبً: الحافظ. وذكره ابن حبان فً ، وابن حجر. وابن عبد البر وأبً حاتم،

 مات علً بن عمرو ولال ،ومابة وعشرٌن تسع سنة مات :بكٌر بن ٌحٌى لالالثمات. 

 سنة مات :البخاري ولال تسع وثبلثٌن، سنة مات نمٌر ابن ولال ثمان وثبلثٌن، سنة

 .ومابة وأربعٌن اثنتٌن أو إحدى

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 عبٌد أبً سإاالتو ،667/ رلم1/202 للعجلً والثمات ،6/345 الطبماتٌنظر: 

 والجرح، 190/ رلم133صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري

والتمهٌد  ،3013/ رلم4/301 حبان البن والثمات ،592/ رلم4/135 والتعدٌل

 ،2096/ رلم1/460 والكاشؾ، 2525/ رلم11/444ب الكمال ٌوتهذ، 9/160

 .2563/ رلم1/252والتمرٌب ، 334/ رلم4/197التهذٌب وتهذٌب 

 .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، :نَافِع   -ٙ

 .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً :ُعَمرَ  اْبنِ  -7

 دراسة إسناد الوجه المولوؾ:

ٌْنَةَ  ْبنُ  ُسْفٌَانُ  -ٔ ٌَ ٌْنَة بن س ْفٌَان: هو ُع ٌَ ْمران، أَبً بن ع   الهبللً، مٌمون: واسمه عه

د أبو َحمَّ  . )خ م د ت س( الكوفً م 

ٌد ْبن وٌحٌى ،وعمرو بن دٌنار كثٌر، ْبن الولٌد :عن روى . وؼٌرهم، األنصاري َسعه

ٌد ْبن وإبراهٌم ،ودمحم بن إدرٌس الشافعً الرمادي، بشار ْبن إبراهٌم :عنهروى و  َسعه

 . وؼٌرهم ،الجوهري
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ي   أصحاب فًه ما: المدٌنً بن علً لَال ْهره ٌْنَة، اْبن من أتمن الزُّ ٌَ  َعبد ْبن أحمد َولَال ع 

ه  ٌْنَة ْبن س ْفٌَان: العجلً ّللاَّ  الحدٌث أهل بع  وكان الحدٌث، فًه ثبت ثمة، كوفً ع ٌَ

، حدٌث فًه الناس أثبت هو: ٌَم ول   ي  ْهره  حكماء من ٌعد وكان الحدٌث، حسن وكان الزُّ

 الربٌع َولَال كتب، لَه   تكن ولم اآلؾ، سبعة من نحوا حدٌثه وكان الحدٌث، أصحاب

ٌْمان ْبنا  َولَال الحجاز، علم لذهب وسفٌان مالن لوال: ٌَم ول   الشافعً سمعت: س لَ

ٌد ْبن ع ثَْمان ٌن، ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسعه ٌْنَة ابن: لَه   للت َمعه  فًه إلٌن أحب ع ٌَ

ٌْنَة ابن: فمَالَ  الثوري؟ أو دٌنار ْبن َعْمرو ٌْنَة فابن: للت. بههه  أعلم ع ٌَ  فٌه إلٌن أحب ع ٌَ

ٌْنَة ابن: لال زٌد؟ ْبن حماد أو ! شعبة عنه روى وأٌ : لال فشعبة؟: للت. بههه  أعلم ع ٌَ

 حجة، الحدٌث كثٌر ثبتا ثمة كان :سعد ابن ولال حدٌث، مابة من نحوا عنه روى إنما

 الحجة :الرازي حاتم أبو ولال الحجاز، أهل بحدٌث الناس أعلم كان :مهدي ابن لالو

 مامإ ثمة عٌٌنة بنا :أٌضا ولال .عٌٌنة وابن والثوري وشعبة مالن: المسلمٌن على

 ولال ثبت، مؤمون ثمة :خرا  ابن ولال عٌٌنة، وابن مالن الزهري أصحاب وأثبت

: الثمات فً حبان ابن ولال زٌد، بن حماد من أحفظ هو: ٌمول دمحم سمعت الترمذي

 عن مستؽن هو: البللكابً ولال والدٌن، الورع وأهل المتمنٌن الحفاظ من كان

. ولال ابن دٌنار بن عمرو فً الناس أثبت أنه الحفاظ وأجمع وإتمانه لتثبته ؛التزكٌة

وأما المدلسون الذٌن هم ثماٌت وعدوٌل، فإنا ال نحتجُّ حبان فً ممدمة "صحٌحه": "

بؤخبارهم إال ما بٌنوا السماع فٌما رووا ... اللهم إال أن ٌكون المدلس  ٌ علم أنه ما دلَّس 

، فإن كان كذلن ل بلت رواٌته  وإن لم ٌ بٌن السماع، وهذا لٌس فً الدُّنٌا  لطُّ إال عن ثمة 

، إال لسفٌان بن عٌٌنة وحده، فإن ، وال ٌدلس  إال عن ثمة  متمن  وال ٌكاُد ه كان ٌ دلس 

ٌوجد لسفٌان بن عٌٌنة خبر  دلَس فٌه إال ُوجد ذلن الخٌر بعٌنه لد بٌن سماُعه عن 

كالحكم  -وإن لم ٌ بٌن السماع فٌها-، والحكم  فً لبول رواٌته لهذه العلة مثل نفسه ثمة  

ه صلى هللا  ً  علٌه وعلى آله وسلم ما لم ٌسمع فً رواٌة ابن عباس إذا روى عن النب

 به االحتجاج على األمة أجمعت األعبلم، الثمات أحد: "المٌزان ًف الذهبً ولال .منه"

 فً وما الحفظ، لوى وكان ثمة، عن إال ٌدلس ال أنه منه المعهود لكن ٌدلس، وكان

 بن هللا عبد بن دمحم وروى أثبتهم، من فهو هذا ومع منه، سنا أصؽر الزهري أصحاب

 اختلط عٌٌنة بن سفٌان أن أشهد: لال المطان، سعٌد بن ٌحٌى عن الموصلً، عمار

 . شا ال فسماعه فٌها منه سمع فمن ومابة، وتسعٌن سبع سنة

 وٌؽلب العالً، الجزء ذان صاحب عاصم بن دمحم فٌها منه سمع(:  الذهبً أى) للت

 ".                      سبع سنة لبل منه سمعوا الستة األبمة شٌوخ سابر أن ظنى على

 الحاج لدوم لبل توفى ألنه فٌها، أحد ٌلمه ولم مات ففٌها وتسعٌن ثمان سنة فؤما

 فإن عمار، ابن من ؼلطا وأعده المطان، من الكبلم هذا أستبعد وأنا أشهر، بؤربعة

 عن تحدثهم وولت الحاج لدوم ولت وتسعٌن ثمان سنة من صفر فً مات المطان

 علٌه ٌشهد ثم سفٌان، اختبلط ٌسمع أن من سعٌد بن ٌحٌى تمكن فمتى الحجاز، أخبار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 جدا متعنت ٌحٌى أن مع سبع، سنة أثناء فً ذلن بلؽه فلعله به، نزل لد والموت بذلن،

 إال حجة إمام فمٌه حافظ ثمة:  التمرٌب فى حجر ابن ولال .فثمة وسفٌان الرجال فً

ٌْنَة بن س ْفٌَان َمات. الثمات عن لكن دلس ربما وكان بآخرة حفظه تؽٌر أنه ٌَ  ٌَْوم ع 

َماَدى من ٌَْوم آخر فًه السبت َرة ج  ابَة َوتهْسعٌن ثََمان سنة اآلخه  .                                                                                 َومه

 .نالمدلسٌ مراتب من الثانٌة المرتبة ًف حجر ابن وذكره: للت

 .ثمة عن إال ٌدلس ال باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 ،43/ رلم3/11 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،5/497 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،973/ رلم4/225 والتعدٌل والجرح ،2032/ رلم4/94 للبخاري الكبٌر والتارٌخ

 االعتدال ومٌزان ،3300/ رلم6/403 حبان ابن وثمات، 1/161وصحٌح ابن حبان 

 التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،206/ رلم4/117 التهذٌب وتهذٌب ،3327/ رلم2/170

           .2451/ رلم1/245 والتمرٌب ،52/ رلم1/32

َمحً األثرم دمحم أبو المكً دٌنار بن عمروهو  :ِدٌنَار   ْبنِ  َعْمِرو -ٕ  الجٌم بضم -الج 

 . )ع( لرٌ  من بطن جمح بنى إلى نسبة المٌم وفتح

 . وؼٌرهم عباس بن مولى وكرٌب هللا، عبد بن وجابر ،ابن عمر :عن روى

 . وؼٌرهم سلمة بن وحماد الصادق، دمحم بن وجعفر ابن عٌٌنة، :عنهروى و

 حسن ثمة كان: سعد ابن لال ثمة، ثمة وكان دٌنار بن عمرو حدثنا: عٌٌنة ابن لال

ٌث َعن ٌحٌى َسؤَلت: الدوري ولال الحدٌث، ٌنَار بن َعْمرو َعن ش ْعبَة َحده  َوالثَّْوري ده

ٌنَار بن َعْمرو َعن ٌْنَة بن وس ْفٌَان ده ٌَ ٌنَار بن َعْمرو َعن ع  ٌث أعلم أٌَهمْ  ده  َعْمرو بهَحده

ٌنَار بنا ٌْنَة بن س ْفٌَان: فَمَالَ  ده ٌث أعلمهم ع ٌَ ٌنَار، بن َعْمرو بهَحده  ثمة: النسابً ولال ده

 فً حجر ابن ولال الثمات، فً حبان ابن وذكره. حاتم وأبو زرعة أبو ووثمه ثبت،

 .ومابة وعشرٌن ست سنة توفى ثبت، ثمة: التمرٌب

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 3/137 الدوري برواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،5/430 الكبرى الطبمات: ٌنظر

/ 5/167 حبان الٌن والثمات ،2544/ رلم6/323الكبٌر والتارٌخ ،573رلم

 والتهذٌب ،4360/ رلم12-22/5 الكمال وتهذٌب، 1/291واللباب  ،4400رلم

 .5024/ رلم1/421 والتمرٌب ،45/ رلم3/23

  .3:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً: عنهما هللا رضً ُعَمرَ  اْبنُ  -ٖ

 النظر فً الخبلؾ:

 نافع عن ابن عمر مرفوعا الوجه األول المرفوع:

 كل من:عن نافع  رواه 

 .دمحم بن إسحاق، وهو صدوق -

د الرحمن بن دمحم ببن سعٌد األنصاري، وهو ثمة لكن من رواٌة ع وٌحٌى -

 .المحاربً، وهو ثمة مدلس، ولم ٌصرح بالسماع
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، وأبو إسحاق الشٌبانً، وهو ثمة، لكن الراوي عنه أبو شهاب الحناط، وهو صدوق

  وهو وهم.  :12/345وهذا الطرٌك لال عنه الدارلطنً فً العلل 

 مولوفا عمر ابن عنو بن دٌنار عمر الوجه الثانً المولوؾ:

 رواه سفٌان بن عٌٌنة، وهو ثمة، عن عمرو بن دٌنار، وهو أثبت الناس فٌه.

 .، واألحفظإذا ٌترجح الوجه الثانً المولوؾ بمرٌنة األوثك

 َهَذا َرْفع   ٌ ثَْبت   َوالَ " مال:ف 3/336 ففً السنن الكبرى وهو الذي رجحه البٌهمً

ٌثه  نْ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  َواْلَمْشه ور   ،اْلَحده  "لَْولههه  مه

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 صحٌح مولوفا
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 "هجَ رْ فَ  مكُ دُ حَ أَ  سَ مَ  اذَ إِ حدٌث " -ٖ٘

_______________ 

 :والدراسة التخرٌج۩ 

، دَّثَنَالال: ح 21639رلم /36/19مسند زٌد بن خالد  :مسندال فً أحمد أخرجه  ٌَْعم وب 

د   َحدَّثَنهً إهْسَحاَق، اْبنه  َعنه  أَبهً، َحدَّثَنَا َحمَّ ْسلهم   ْبن   م  ، م  يُّ ْهره ، ْبنه  ع ْرَوةَ  َعنْ  الزُّ ٌْره َب  الزُّ

ٌْده  َعنْ  ه، َخالهد   ْبنه  َز  ً َهنه ْعت  : لَالَ  اْلج   فَْرَجهُ  َمسَ  َمنْ ": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  َسمه

 "فَْلٌَتََوَضأْ 

 َهلْ  اْلفَْرجه  َمس ه  بَاب  كتاب الطهارة،  :"اآلثار معانً شرح" فً الطحاوي وأخرجه

ب   هه  ٌَجه ض وء   فٌه  5/243/5222 :"الكبٌر" فً والطبرانً ،441رلم /1/73 اَل؟ أَمْ  اْلو 

فً  وابن شاهٌن، 7/270 : ترجمة "دمحم بن إسحاق"الكامل" فً عدي وابن ،رلم

 إبراهٌم، بن ٌعموب طرٌك من أربعتهم 110رلم /1/106ناسخ الحدٌث ومنسوخه 

 .بلفظه به

تَاب  فً مصنفه:  شٌبة أبً ابن وأخرجه نْ  ٌََرى َكانَ  َمنْ  ، بابالطََّهاَراته  كه  َمس ه  مه

ا الذََّكره  ض وء   : مسند زٌد بن خالد"مسنده" فً والبزار ،1723رلم /1/150 و 

 َمس ه  بَاب  كتاب الطهارة، ": اآلثار معانً شرح" فً الطحاويو ،3762رلم /9/219

ب   َهلْ  اْلفَْرجه  هه  ٌَجه ض وء   فٌه ": الكبٌر" فً والطبرانً ،442رلم /1/73 اَل؟ أَمْ  اْلو 

 عبد طرٌك منخمستهم  15/352فً العلل:  الدارلطنً، و5221رلم /5/243

  .بلفظه به إسحاق، ابن دمحم عن ،األعلى عبد بن األعلى

 َصَدلَة من طرٌك 109رلم /1/106 ومنسوخه الحدٌث ناسخ فً شاهٌن ابنأخرجه و

 به بلفظه. إِْسَحاَق، ْبنِ  ُمَحَمدِ  َعنْ  ّللَاِ، َعْبدِ  ْبنا

 عبد طرٌك من 1/319 فً الكامل: ترجمة "أحمد بن هارون" عدي ابن وأخرجه

 خالد   بن بزٌد ولرن. به الزهري، شهاب بن مسلم بن دمحم عن جرٌج، بن الملن

 .محفوظ ؼٌر الزهري عن جرٌج ابن حدٌث من هو: ولال عابشةَ،

 دراسة إسناد اإلمام أحمد: 

ْحَمنه  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم ْبن ٌعموبهو  :ٌَْعمُوبُ  -ٔ - عوؾ ْبن الرَّ

ي   -المرشً ْهره  . )ع( بؽداد نزٌل المدنً، ٌوسؾ أبو الزُّ

د ْبن وعاصم الحجاج، بن وشعبة ،أبٌه :عن روى َحمَّ . وؼٌرهم ،الع َمري زٌد ْبن م 

 . وؼٌرهم المدٌنً بن وعلً راهوٌه، ابن وإسحاق أحمد، :عنهروى و

ٌد ْبن عثمان لال ٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسعه  سعد، ْبن إبراهٌم ْبن ٌعموب َعن َمعه

بَّان ابن   وذكره صدوق: حاتم أبو َولَال. ثمة: لال فؤخوه؟: ل ْلت  . ثمة: فمال  كتاب فً حه

د َولَال الثمات، َحمَّ  والورع الفضل فًه أخٌه على ٌمدم مؤمونا، ثمة َكانَ : سعد ْبن م 

 .ومابتٌن ثمان سنة مات. حجر وابن ،والذهبً لطنًراوالد العجلً، ووثمه والحدٌث،
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 .الجماعة به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

/ 1/229 الدارمً رواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،7/354 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،343/ رلم9/202 والتعدٌل والجرح ،1363 / رلم1/434 العجلً وثمات ،335رلم

/ 9/491 والسٌر ،16456/ رلم9/234 حبان ابن وثمات ،1/53 رلطنًاالد وسنن

 .7311/ رلم1/607 والتمرٌب ،741/ رلم11/330 التهذٌب وتهذٌب ،134رلم

ْحَمنه  َعْبد ْبن إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم هوأبوه:  -ٕ ، المرشً عوؾ ْبن الرَّ ي  ْهره  الزُّ

 . )ع( المدنً إسحاق أبو

 صالح، بن سالم عمه وابن الحجاج، ْبن وشعبة إبراهٌم، ْبن سعد أبٌه :عن روى

 . وؼٌرهم

 إبراهٌم بن وٌعموب إبراهٌم ابن سعد وابنه ٌوسؾ، بن هللا عبد بن أحمد :عنهروى و

 .  وؼٌرهم

: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبن صالح َولَال. ثمة: أبٌه َعن حنبل ْبن أحمد ْبن هللا َعبد لال

 َعن كؾ وكٌع كان: لال حنبل، اْبن أحمد سمعت: داود أبو َولَال. مستمٌمة أحادٌثه

 ،! ثمة إبراهٌم أدري، ال: لال لم؟: للت. بعد عنه حدث ثم سعد، ْبن إبراهٌم حدٌث

ٌن ْبن ٌحٌى َعن الؽبلبً، ؼسان ْبن والمفضل مرٌم، أَبً ْبن سعد ْبن أحمد َولَال : َمعه

د ولال ، ثمة: حاتم أبو ولَال. حجة: مرٌم أَبً اْبن زاد. ثمة َحمَّ  ثمة كان: سعد ْبن م 

ٌد ْبن ٌوسؾ ْبن الرحمن َعْبد ولَال الحدٌث، كثٌر  ووثمه صدوق،: خرا  ْبن َسعه

 والذهبً، عساكر، وابن والخطٌب، والسمعانً، حبان، وابن والعجلً، النسابً،

 حجر ابن ولال .علٌهم للرد فٌه الناس بع  كبلم بسبب الكامل فى عدي ابن وأورده

 . ومابة وثمانٌن خمس ولٌل ثبلث سنة مات. لادح ببل فٌه ت ك ل هم حجة ثمة: التمرٌب فً

 . الجماعة به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

والثمات  ،2/264 الدوريابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،7/322 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 6/7 حبان ابن وثمات ،233/ رلم2/101 والتعدٌل والجرح، 23/ رلم1/52للعجلً 

 ،174/ رلم93-2/33 الكمال وتهذٌب ،3072/ رلم6/601 بؽداد وتارٌخ 6435رلم

 .177/ رلم1/39 والتمرٌب ،212/ رلم1/206 الكمال تهذٌب وإكمال

سبمت  ولد صرح بالتحدٌث، ،الرابعة من مدلس ،الحدٌث حسن :إِْسَحاقَ  اْبنِ  -ٖ

 .52ترجمته حدٌث رلم 

ْهِريُّ  ُمْسِلم   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٗ  حدٌث ترجمته سبمت ،توثٌمه على متفك ثمة إمام: الزُّ

    .                                           13رلم

ٌْرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  -٘ بَ                                                .13 رلم حدٌث ترجمته باتفاق سبمت ثمة :الزُّ

ٌْدِ  -ٙ ِ  َخاِلد   ْبنِ  َز ًّ ٌْدهو  :اْلُجَهِن ً   َخالهد بن َز َهنه ٌم بهَضم - اْلج   َوفًه اْلَهاء َوفتح اْلجه

ه - النُّون آخرَها ٌْنَة إهلَى الن هْسبَة َهذه َه ٌْث بن زٌد واْسمه لضاعة من لَبٌلَة َوههً ج   بن لَ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، َعْبد أبو َواْلبَْصَرة اْلك وَفة نزل وا لضاعة بن الحاؾ بن أسلم بن سود ْحَمنه : وٌ مال الرَّ

 . )ع( عنه هللا رضً المدنً َطْلَحة، أبو

ًُّ  :َعن َرَوى  . وؼٌرهم األنصاري َطْلَحة وأَبًه َعفَّان، ْبن وعثمان - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبه

ٌد، ْبن بشر :َعنهروى و ٌْره  ْبنه  ع ْرَوةَ  و الجهنً، خالد ْبن زٌد ْبن َخالهد وابنه َسعه بَ  ،الزُّ

ٌثا َوثََمان ونَ  أحد لَه  . وؼٌرهم ٌنَةه  توفً  بهثبََلثَة، مسلم َواْنفََردَ  َخْمَسة على اتفمَا َحده  بهاْلَمده

 .سنة َوثََمانهٌنَ  خمس َعن َوسبعٌن ثََمان سنة

/ 2/355 الؽابة وأسد ،345/ رلم2/549 االستٌعاب، و4/344الطبمات : ٌنظر

 تذهٌب وخبلصة ،2902/ رلم2/499 واإلصابة ،1/317 واللباب ،1332رلم

 .1/123 الكمال تهذٌب

 الحكم على إسناد اإلمام أحمد:

 بالتحدٌث، صرح ولد الرابعة، من مدلس الحدٌث، حسنحسن؛ فٌه دمحم بن إسحاق، 

  وبالً رجاله ثمات.

 ، وأبً هرٌرة، رضً هللا عنهما:صفوان بنت بسرة حدٌث من شاهد وله

 رضً هللا عنها: بسرة بنت صفوانحدٌث 

ض وءه  بَاب  ، الطهارة فً الموطؤ: كتاب أخرجه مالن نْ  اْلو   53رلم /1/42 اْلفَْرجه  َمس ه  مه

ه  َعْبده  َعنْ  ده  ْبنه  َبْكره  أَبًه ْبنه  ّللاَّ َحمَّ و ْبنه  م  ، ْبنه  َعْمره عَ  أَنَّه   َحْزم  ٌْره  ْبنَ  ع ْرَوةَ  َسمه بَ  الزُّ

ْنه   ٌَك ون   َما فَتََذاَكْرنَا اْلَحَكمه  ْبنه  َمْرَوانَ  َعلَى َدَخْلت  : ٌَم ول   ض وء ، مه نْ  َمْرَوان   فَمَالَ  اْلو   َومه

ض وء ، الذََّكره  َمس ه  ، ْبن   َمْرَوان   فَمَالَ  َهَذا، َعلهْمت   َما ع ْرَوة   فَمَالَ  اْلو   ب ْسَرة   أَْخبََرتْنهً اْلَحَكمه

َعتْ  أَنََّها َصْفَواَن، بهْنت   ه  َرس ولَ  َسمه  «فَْلٌَتََوَضأْ  َذَكَرهُ  أََحُدُكمْ  َمسَ  إَِذا» :ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ومن طرٌك مالن:

ض وءه فً األم: باب  الشافعً أخرجه نْ  اْلو  فً سننه:  أبو داودو ،1/33 الذََّكره  َمس ه  مه

ض وءه  بَاب   ،الطهارة كتاب نْ  اْلو  فً  النسابًبنحوه، و 131رلم /1/46 الذََّكره  َمس ه  مه

ض وءه ، باب الطهارة السنن: كتاب نْ  اْلو  ظه، بلف 163رلم /1/100 الذََّكره  َمس ه  مه

ًُّ  ع َمرَ  ْبن   َحْف    : ترجمة "فً الضعفاء الكبٌر العمٌلًو  بلفظه. 1/273" اْلعََدنه

ض وءه  بَاب  ، الطََّهاَرةه  أَْبَواب   فً السنن: كتاب وأخرجه الترمذي نْ  الو   الذََّكره  َمس ه  مه

 من طرٌك هشام بن عروة عن أبٌه به بلفظه. 32رلم /1/126

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌٌح، َحَسنٌ  َحده ٌْر   َرَوى َهَكَذا َصحه د   َؼ ثْلَ  َواحه َشامه  َعنْ  َهَذا، مه  ع ْرَوةَ، ْبنه  هه

، َعنْ  هه  .ب ْسَرةَ  َعنْ  أَبٌه

 دراسة إسناد اإلمام مالن:

 .13، سبمت ترجمته حدٌث رلمتفاقبا ثمة :بَْكر   أَبًِ ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -ٔ

 . 13رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة :ُعْرَوةَ  -2

 .13رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة :اْلَحَكم ْبنِ  َمْرَوانَ  -3

 .13 رلم حدٌث ترجمتها سبمت صحابٌة :َصْفَوانَ  بِْنتِ  بُْسَرةَ  -4
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الحكم على إسناد اإلمام مالن:

 صحٌح

 :رضً هللا عنه هرٌرة أبً حدٌث

 َحدَّثَنَالال:  3404رلم /14/130فً المسند: مسند أبً هرٌرة  أخرجه اإلمام أحمد

ٌدَ  ْبن   ٌَْحٌَى ، ٌَْعنهً اْلَملهنه  َعْبده  ْبنه  ٌَزه ًَّ ٌده  َعنْ : َذَكَره   أَبهً لَالَ  النَّْوفَله ٌد   أَبهً ْبنه  َسعه  َسعه

ه، ي  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  اْلَمْمب ره ه  َعنه  ه َر  ً ٌْسَ  َذَكِرِه، إِلَى بٌَِِدهِ  أَْفَضى َمنْ » :لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  ُدونَهُ  لَ

، ٌْهِ  َوَجبَ  فَمَدْ  ِستْر    «اْلُوُضوءُ  َعلَ

ض وءه  باب فً األم: الشافعً أخرجهو نْ  اْلو  ٌَْمان   أَْخبََرنَا لال: 1/34 الذََّكره  َمس ه  مه  س لَ

و ْبن  ا د   َعْمر  َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   َوم  ٌدَ  َعنْ  ّللاَّ ه  اْلَملهنه  َعْبده  ْبنه  ٌَزه  ً مه  به بنحوه. اْلَهاشه

ْكر  ، الطََّهاَرةه فً صحٌحه: كتاب  وأخرجه ابن حبان  َذَكْرنَاَها الَّتًه اأْلَْخبَارَ  بهؤَنَّ  اْلبٌََانه  ذه

ْجَملَة ، ض وءَ  بهؤَنَّ  م  ب   إهنََّما اْلو  نْ  ٌَجه ْفَضاءه  َذلهنَ  َكانَ  إهَذا الذََّكره  َمس ه  مه  اْلَمس ه  َسابهره  د ونَ  بهاإْله

َما َكانَ  أَوْ  ٌَْنه  ٌدَ من طرٌك  1113رلم /3/401  َحابهلٌ  َب ، َعْبده  ْبنه  ٌَزه  ْبنه  َونَافهعه  اْلَملهنه

ٌْم   أَبًه ، ن عَ ئه   به بنحوه. اْلمَاره

ًَ بن حبان  َحاتِم   أَبُو لَالَ و نَا: َعْنه   ّللاَّ   َرضه ٌْم   أَبهً ْبنه  بهنَافهعه  اْلَخبَره  َهَذا فهً اْحتهَجاج   ن عَ

ٌدَ  د ونَ  ه  اْلَملهنه  َعْبده  ْبنه  ٌَزه  ً َنَّ  ؛النَّْوفَله ٌدَ  أله أْنَا اْلَملهنه  َعْبده  ْبنَ  ٌَزه نْ  تَبَرَّ تَابه  فًه ع ْهَدتههه  مه  كه

عَفَاءه   .الضُّ

  :أحمددراسة إسناد اإلمام 

ًَ  ٌَْعنًِ اْلَمِلنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٔ  درىأ ال الحدٌث منكرلال أبو حاتم:  :النَْوفَِل

 .عدي اْبن ضعفهو .مستمٌما حدٌثا حدٌثه فً ترى ال بٌه،أ من أو منه

  .2147/ رلم9/114، والكامل 727/ رلم9/193ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 الهاشمى المرشى الحارث بن نوفل بن المؽٌرة بن الملن عبد بن ٌزٌدهو  أبوه: -ٕ

 : ضعٌؾ.)ق( النوفلى

، والضعفاء والمتروكون 423/ رلم141للبخاري صـالضعفاء الصؽٌر ٌنظر: 

/ 1/603، والتمرٌب 6333/ رلم2/337والكاشؾ ، 645/ رلم110للنسابً صـ

 .7751رلم

 اختلط الجماعة به واحتج األكثرون وثمه ثمة :)ع( اْلَمْمبُِرّيِ  َسِعٌد   أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  -ٖ

 . االختبلط بعد منه أحد ٌسمع لم أنه والراجح بآخره

 ،545/ رلم1/399 للعجلً والثمات ،2/200 الدوري برواٌة ٌحٌى تارٌخ: ٌنظر

 ومٌزان ،320/ رلم4/443 عدي البن والكامل ،251/ رلم4/57 والتعدٌل والجرح

 ابن وتهذٌب ،17/ رلم1/39 للعبلبى والمختلطٌن ،3137/ رلم2/139 االعتدال

 .2321/ رلم1/236 والتمرٌب ،16/ رلم4/33 حجر

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٗ  .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: ُهَر

 الحكم على إسناد اإلمام أحمد:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌدَ  ْبن   ٌَْحٌَىضعٌؾ؛ فٌه   وهما متابعان، ، وأبوه، وكبلهما ضعٌؾ،اْلَملهنه  َعْبده  ْبنه  ٌَزه

ٌْم   أَبًه ْبنه  نَافهعه كما عند ابن حبان، تابعه ٌزٌد ولد توبع  ئه  ن عَ ، وهو صدوق إذا اْلمَاره

  للحسن لؽٌره.الحدٌث ٌرتمً 

 لحكم على الحدٌث بمجموع طرله، وشواهده:ا

 .لؽٌرهصحٌح 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

مِ حدٌث  -ٗ٘  التٌََمُّ

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "دمحم بن ثابت العبدي":

 بن أمٌة أبً من إلً أحب وهو ،حدٌثه ٌكتب بالمتٌن لٌس :حاتم أبو لال)

 .منكرا حدٌثا روى .المري وصالح ،ٌعلى

 فً عمر بنا عن نافع عن روى حدٌثه بع  فً ٌخالؾ :البخاري ولال

مه  َمُّ ولال معاوٌة بن ...، هفعل عمر بنا عن نافع عن والناس ،أٌوب ورواه التٌَّ

(.بن عمر فً التٌمم ال ؼٌراعلٌه حدٌث  ٌنكربن معٌن اصالح عن 
(1)
 

_______________ 

  :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على نافع، واختلؾ عنه من وجهٌن:

 .نافع عن ابن عمر مرفوعا الوجه األول:

 من فعله. عمر ابن عن نافع الثانً:الوجه 

 :المرفوع تخرٌج الوجه األول

مه أخرجه أبو داود فً السنن: كتاب الطهارة، باب  َمُّ  329/ رلم1/39اْلَحَضره  فًه التٌَّ

ٌمَ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  ًُّ  إهْبَراهه له ً  ، أَب و اْلَمْوصه د   أَْخبََرنَا َعله َحمَّ ، ثَابهت   ْبن   م  يُّ  اْلعَْبده

 ع َمرَ  اْبن   فَمََضى َعبَّاس   اْبنه  إهلَى َحاَجة   فًه ع َمرَ  اْبنه  َمعَ  اْنَطلَْمت  : لَالَ  نَافهعٌ  أَْخبََرنَا

نْ  فََكانَ  َحاَجتَه   ٌثههه  مه لٌ  َمرَّ : لَالَ  أَنْ  ٌَْوَمبهذ   َحده ه  َرس وله  َعلَى َرج  كَّة   فًه ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ نَ  سه  مه

،الس ه  نْ  َخَرجَ  َولَدْ  َكنه ، فََسلَّمَ  َبْول   أَوْ  َؼابهط   مه ٌْهه دَّ  فَلَمْ  َعلَ ٌْهه  ٌَر  ل   َكادَ  إهَذا َحتَّى َعلَ ج   أَنْ  الرَّ

كَّة فًه ٌَتََواَرى ٌْهه  َضَربَ » الس ه ََد َما َوَمَسحَ  اْلَحابهطه  َعلَى بٌه  َضْربَة   َضَربَ  ث مَّ  َوْجَهه ، بههه

، فََمَسحَ  أ ْخَرى ٌْهه َراَع له  َعلَى َردَّ  ث مَّ  ذه ج  دَّ  أَنْ  ٌَْمَنْعنهً لَمْ  إهنَّه  : »َولَالَ  «السَّبَلمَ  الرَّ ٌْنَ  أَر   َعلَ

 «ط ْهر   َعلَى أَك نْ  لَمْ  أَن ًه إهالَّ  السَّبَلمَ 

ْعت" :َداُودَ  أَبُو لَالَ  د   َرَوى: ٌَم ول   َحْنَبل   ْبنَ  أَْحَمدَ  َسمه َحمَّ ٌث ا ثَابهت   ْبن   م  ا َحده ْنَكر   فًه م 

مه  َمُّ  "التٌَّ

دَ  أَب و لَالَ  :َداَسةَ  اْبنُ  لَالَ  د   ٌ تَابَعْ  لَمْ : َداو  َحمَّ هه  فًه ثَابهت   ْبن   م  ةه  َهذه ٌْنه » َعلَى اْلمهصَّ  «َضْربَتَ

ه  َعنه   ً   .ع َمرَ  اْبنه  فهْعلَ  َوَرَوْوه   ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 ،1962/ رلم3/331الطٌالسً فً المسند: مسند ابن عمر  أبو داود أخرجهو

د ترجمة: "الضعفاء فً العمٌلًو فً شرح معانً  والطحاوي، 4/33 "ثابت بن محمَّ

ْكره  ، بابالطهارة اآلثار: كتاب ن به  ذه ي اْلَحابه ه  اْلج  ٌْسَ  َوالَّذه ض وء   َعلَى لَ م  , و   َولهَراَءتههه
                                                           

 .103/ رلم9/35تهذٌب التهذٌب  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

": ترجمة "دمحم بن ثابت": فً "المجروحٌن حبانوابن  ،544/ رلم1/35 اْلم ْرآنَ 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ ولال:  ،7734رلم /3/6" األوسط" فً والطبرانً، 2/251  َعنه  اْلَحده

ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه   ً مَ  ٌَْذك ره  َولَمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌَمُّ  ترجمة الكامل:  فً عدي وابن ، "نَافهعٌ  إهالَّ  التَّ

د مه  بَاب  ، الطهارة فً السنن: كتاب والدارلطنً ،7/309 ثابت بن محمَّ ٌَمُّ  /1/335  التَّ

مه كٌؾ  بَاب  ، الطهارة فً السنن الكبرى: كتاب والبٌهمً ،676رلم َمُّ / 1/316 ؟التٌَّ

فَّاظه  بَْع    أَْنَكرَ  َولَدْ  ولال: ،993رلم ٌثه  َهَذا َرْفعَ  اْلح  ده  َعلَى اْلَحده َحمَّ ه  ثَابهت   ْبنه  م  ي   اْلعَْبده

َماَعةٌ  َرَواه   فَمَدْ  نْ  نَافهع   َعنْ  جه  العبدي، ثابت بن محَمد طرٌك منكلهم  ،ع َمرَ  اْبنه  فَْعله  مه

 .به

 :المولوؾ تخرٌج الوجه الثانً

 َعنْ  91رلم /1/56فً الموطؤ: كتاب الطهارة، باب العمل فً التٌمم  أخرجه مالن

ه  َوَعْبد   ه وَ  أَْلَبلَ  أَنَّه   نَافهع ، نَ  ع َمرَ  ْبن   ّللاَّ ؾه  مه ر  ْربَده  َكانَا إهَذا َحتَّى اْلج  ه  َعْبد   نََزلَ  بهاْلمه  ّللاَّ

مَ » ٌد ا فَتٌََمَّ ٌْهه  َوْجَهه ، فََمَسحَ  َطٌ هب ا، َصعه ٌْنه  إهلَى َوٌََد ْرفَمَ  .«َصلَّى ث مَّ  اْلمه

من  637/ رلم1/334، باب التٌمم الطهارة فً السنن: كتاب وأخرجه الدارلطنً

 نحوه.بطرٌك مالن به 

  :وتابع أٌوب مالكا -أ

ت، باب فً التٌمم كٌؾ هو؟ فً المصنؾ: كتاب الطهارا أخرجه ابن أبً شٌبة

 به بنحوه. نَافهع ، َعنْ  أٌَُّوَب، َعنْ  ع لٌََّةَ، اْبن   َحدَّثَنَالال:  1/135

د ترجمة"فً "الضعفاء":  وأخرجه العمٌلً من طرٌك ابن أبً  4/33" ثابت بن محمَّ

 شٌبة به.

 :مالكا وتابع ابُن عجبلن -ب

ي السَّفَره  بَاب  ، الطهارة فً السنن الكبرى: كتاب أخرجه البٌهمً وز   الَّذه هه  ٌَج  م   فٌه َمُّ  التٌَّ

ٌَّا أَب و أَْخَبَرنَالال:  1/342/1064 ً، إهْسَحاقَ  أَبهً ْبن   َزَكره َزك ه د   اْلعَبَّاسه  أَب و ثنا اْلم  َحمَّ  م 

ع   أنا ٌَْعم وب   ْبن  ا بٌه ٌَْماَن، ْبن   الرَّ ، أنا س لَ ًُّ ٌْنَةَ، اْبن   أنا الشَّافهعه  َعنْ  َعْجبَلَن، اْبنه  َعنه  ع ٌَ

 .به بنحوه نَافهع ،

يَ  َولَدْ  :لَالَ و وه ْسنَد ا ر  ه  َعنه  م   ً ٌْسَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .بهَمْحف وظ   َولَ

ٌْدِ  -جـ  مالكا: اْلَجَزِرّيِ، اْلَكِرٌمِ  َوَعْبدِ  ُعَمَر، ْبنِ  هللاِ  وتابع ُعَب

فَةه ، باب الطهارة فً معانً اآلثار: كتاب أخرجه الطحاوي مه  صه َمُّ ٌْؾَ  التٌَّ ؟ َك ًَ  هه

، َحدَّثَنَالال:  673/ رلم1/114 ًُّ  ثنا: لَالَ  ٌ ون س  ، ْبن   َعله ٌْده  َعنْ  َمْعبَد   ع َمَر، ْبنه  هللاه  ع َب

ٌمه  َعْبده  َوَعنْ  ه، اْلَكره ي   به بنحوه. نَافهع ، َعنْ  اْلَجَزره

 دراسة األسانٌد:

  دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام أبً داود:

ًُّ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ ًّ   أَبُو اْلَمْوِصِل ٌم بن أَْحَمدهو  :َعِل  الموصلً، خالد بن إهْبَراهه

 . )د فك( بؽداد نزٌل علً، أَب و
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، العبدي ثَابهت ْبن ودمحم الشامً، فضالة ْبن وفرج الطنافسً، ع بٌَد ْبن ع َمر عن:روى 

  .وؼٌرهم

ه  َعبد ْبن وإبراهٌم واحدا، حدٌثا داود أَب و روى عنه:  ْبن وأَْحَمد الختلً، الجنٌد ْبن ّللاَّ

  وؼٌرهم. الكبٌر، الصوفً اْلَجبَّاره  َعْبد ْبن اْلَحَسن

ٌن ْبن ٌحٌىلال:  ٌن ابن عن الجنٌد بن إبراهٌم َولَال .بؤس به لٌس: َمعه  ثمة: َمعه

د ْبن ٌزٌد زكرٌا أَب و َولَال "صدوق َحمَّ ": الموصل تارٌخ" صاحب األزدي إٌاس ْبن م 

بَّان ابن   وذكرهولال ابن حجر: الحدٌث،  كثٌر والفضل، الصبلح ظاهر . الثمات فً حه

 .بتٌناوم وثبلثٌن و ستأ خمس سنة توفً .صدوقولال ابن حجر: 

 صدوق خبلصة حاله:

، وتهذٌب 1352/ رلم5/3، وتارٌخ بؽداد 1/ رلم2/39ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .1/ رلم1/77، والتمرٌب 1/ رلم1/9، وتهذٌب التهذٌب 1/ رلم1/345الكمال 

  . )د ق( البصري هللا عبد أبو العبدي ثابت بن هو دمحم :اْلَعْبِديُّ  ثَابِت   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ

م، ْبن وروح عطٌة، ْبن جبلة :َعن َرَوى  ، وؼٌرهم. ع َمر اْبن مولى ونافع اْلمَاسه

ٌم روى عنه: ه  َعبد ْبن إهْبَراهه ٌم ْبن وأحمد الهروي، حاتم ْبن ّللاَّ ، إهْبَراهه  ً  وخلؾ الدَّْوَرله

  وؼٌرهم. البزار، هشام ْبنا

ضعفه ابن معٌن، والطٌالسً، وأبو داود، وابن حبان. ولال ابن المدٌنً، والنسابً: 

ٌثه فًهولال البخاري: لٌس بالموي.  ء َحده ًْ  مرفوع ع َمر ابن عن نافع، عن روى َش

. فعله ع َمر، اْبن َعن نافع، َعنْ : فمالوا والناس، هللا وع َبٌد أٌَُّوب وخالفه التٌمم، فً

 ،ٌعلى بن مٌةأ بىأ من إلً أحب وهو حدٌثه ٌكتب بالمتٌن هو لٌسولال أبو حاتم: 

 َذَكْرت   َما ؼٌر ثابت بن ولدمحم ولال ابن عدي: .منكرا حدٌثا روى يالمر وصالح

ٌْسَ  ة   بهاْلَكثهٌره  َولَ ٌْسَ ومرة لال ابن معٌن:  .َعلٌه ٌ تَابَع   الَ  أحادٌثه، َوَعامَّ ولال  .بَؤْس بههه  لَ

 . ووثمه لوٌن، والعجلً.الحدٌث لٌن صدوقولال ابن حجر:  .بالموي لٌسالذهبً: 

 .ضعٌؾ ضعفه األكثرون خبلصة حاله:

/ 215، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن الدارمً صـ7/370الطبمات البن سعد ٌنظر: 

 والضعفاء الصؽٌر ،3976/ رلم4/205الدوري  رواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،309رلم

، والجرح والتعدٌل 1439/ رلم1/401والثمات للعجلً ، 327/ رلم119صـللبخاري 

/ 7/303، والكامل 927/ رلم2/251، والمجروحٌن 1201/ رلم7/216

، 4756/ رلم2/161، والكاشؾ 5104/ رلم24/554 كمال، وتهذٌب ال1637رلم

  .5771/ رلم1/471والتمرٌب ، 5343/ رلم2/561والمؽنً فً الضعفاء 

 .30حدٌث رلم ت ترجمتهاتفاق، سبمثمة ب: نَافِع   -ٖ

 .3حدٌث رلم صحابً جلٌل سبمت ترجمته: ُعَمرَ  اْبنِ  -ٗ

  :عند مالن فً الموطأ دراسة إسناد الوجه الثانً

 .30رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق، ثمة: نَافِع   -ٔ
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 .3 حدٌث رلم ترجمته سبمت جلٌل صحابً: ُعَمرَ  اْبنِ  -ٕ

ٌْدُ ، وعجبلن ابنُ و ،ًالسختٌان أٌوبُ  وتابع مالن على هذا الوجه كل من:  ْبنِ  هللاِ  ُعبَ

 اْلَجَزِرّيِ  اْلَكِرٌمِ  َوَعْبدُ  ُعَمَر،

 دراسة متابعة أٌوب السختٌانً عند ابن أبً شٌبة: -أ

 األسدي -الماؾ وسكون المٌم بكسر- ممسم بن إبراهٌم بن إسماعٌلهو  ابن علٌة: -ٔ

  .)ع( علٌة ابن

 ،الرحمن عبد بن ومنصور السختٌانً، وأٌوب العدوي، سوٌد بن إسحاق: عن روى

 . وؼٌرهم

 ،الدورلً إبراهٌم ْبن وأحمد بندار، بشار بن ودمحم دٌنار، بن إبراهٌم :عنهروى و

 . وؼٌرهم

ْحَمنه  َعْبد َولَال. المحدثٌن سٌد علٌة اْبن: شعبة لَال  من أثبت علٌة اْبن: مهدي ْبن الرَّ

ٌَى َولَال هشٌم، ٌد ْبن ٌَْح  ْبن حماد عن عفان، َولَال وهٌب، من أثبت علٌة اْبن: َسعه

 فًه فؤخطؤ سلمة، ْبن حماد عند كنا: أٌضا َولَال ع بٌَد، ْبن بٌونس نشبهه كنا: سلمة

 حماد: لَال وا ؟ من: فَمَالَ  فٌه، خولفت لد: لَه   فمٌل أحد لول إهلَى ٌرجع ال وَكانَ  حدٌث،

 ثم دخل ثم فمام ٌخالفن، علٌة بن إسماعٌل إن: إنسان لَه   فَمَالَ  ٌلتفت فلم زٌد، ْبنا

 سفٌان علً ّللاَّ  فؤخلؾ مالن، فاتنً: أٌضا َولَال. إسماعٌل لال ما المول: فَمَالَ  خرج،

ٌْنَة، ْبنا  ْبن ٌَْحٌَى َوَلال .علٌة بن إسماعٌل علً ّللاَّ  فؤخلؾ زٌد، ْبن حماد وفاتنً ع ٌَ

ٌن  الحفاظ: ٌمولون كانوا: لتٌبة َولَال تمٌا ، ورعا   مسلما   صدولا   مؤمونا   ثمة َكانَ : َمعه

: سعد ابن ولال ووهٌب، زرٌع، بن وٌزٌد الوارث، وعبد علٌة، بن إسماعٌل أربعة،

، فًه ثَْبت ا ثهمَة ، َكانَ  ٌثه ة ، اْلَحده جَّ دَ  أبو َولَال ح   إال المحدثٌن، من أحد ما: السجستانً َداو 

 فً إمام ثمة هو: المطان ابن ولال المفضل، ْبن وبشر علٌة، بن إسماعٌل إال أخطؤ، لد

 إسماعٌل إمامة: "المٌزان ًف الذهبً ولال ثبت، ثمة: النََّسابً َولَال والحدٌث، الفمه

 ٌكون ال هللا أخاؾ إنً ؟! ماذا فكان وتاب، هفوة منه بدت ولد فٌها، نزاع ال وثٌمة  

 ومابة وتسعٌن ثبلث سنة مات. حجة حافظ إمام: حجر ابن ولال ،"الؽٌبة من له ذكرنا

 .وثمانٌن ثبلث ابن وهو

 .                                               الجماعة به احتج ثمة :حاله خبلصة

، وتارٌخ 513/ رلم1/1/154 والتعدٌل والجرح ،7/325 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ومٌزان ،417رلم/ 33-3/23 للمزي الكمال وتهذٌب ،3007/ رلم6/512بؽداد 

 وتهذٌب ،459/ رلم2/145 الكمال تهذٌب وإكمال ،343/ رلم1/220 االعتدال

 .416/ رلم1/105 والتمرٌب ،513/ رلم1/275 التهذٌب

 بعدها المهملة بفتح السختٌانً كٌسان، واسمه تمٌمة، أَبً بن أٌَُّوبهو  أٌوب: -ٕ

ي   بكر أَب و نون، األلؾ وبعد تحتانٌة ثم مثناة ثم معجمة  . )ع( البَْصره
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د الزبٌر أبً روى عن: َحمَّ  ابن مولى ونافع المنكدر، ْبن ودمحم المكً، مسلم ْبن م 

 ، وؼٌرهم. ع َمر

ٌم روى عنه:  ، وؼٌرهم. حازم ْبن وجرٌر علٌة، بن وإسماعٌل طهمان، بن إهْبَراهه

 سٌد َكانَ  أٌَُّوب، حدثنً: شعبة َولَال .البصرة أهل شباب سٌد أٌَُّوب: الحسنلال 

، فًه ثَْبت ا ثهمَة   أٌَُّوب   َوَكانَ ولال ابن سعد:  .الفمهاء ٌثه ع ا اْلَحده ع ا، َعْدال   َجامه  َكثهٌرَ  َوره

، ْلمه ة   اْلعه جَّ  ابن َولَال .عون وابن ع َبٌد، ْبن وٌونس أٌَُّوب، مثل رأٌت ما: شعبةولال . ح 

د مات لما: عون َحمَّ  َكانَ : زٌد ْبن حماد َولَال. !أٌَُّوب: للنا ثم؟ من: للنا سٌرٌن، ْبن م 

 اْبن لمً: الحمٌدي بكر أَب و َولَال .للسنة اتباعا وأشده جالسته، من أفضل عندي أٌَُّوب

ٌْنَة  ْبن سفٌان َولَال. أٌَُّوب مثل فٌهم لمٌت ما: ٌمول وَكانَ  التابعٌن، من وثمانٌن ستة ع ٌَ

ٌْنَة،  أحب ه وَ : حاتم أَب و َولَال ! أٌوب؟ من به وأعلم نافع لحدٌث أطلب َكانَ  ومن ع ٌَ

ٌْمان من أكبر وه وَ  مثله، عن ٌسؤل ال ثمة وه وَ  الحذاء، َخالهد من شًء كل فًه إلً  س لَ

  ً ٌْمه ً   ٌبلػ وال التَّ ٌْمه وذكره ابن حبان فً  .ثبت ثمة: النََّسابً َولَال .أٌَُّوب منزلة التَّ

 إحدى سنة مات. العباد الفمهاء كبار من حجة ثبت ثمةالثمات. ولال ابن حجر: 

 .وستون خمس وله ومابة وثبلثٌن

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والجرح 1307/ رلم1/409، والتارٌخ الكبٌر 7/245الطبمات البن سعد ٌنظر: 

وتهذٌب الكمال ، 6691/ رلم6/53، والثمات البن حبان 4/ رلم1/333والتعدٌل 

  .605/ رلم117، والتمرٌب 733/ رلم1/397التهذٌب ، وتهذٌب 607/ رلم3/457

 .30 حدٌث رلم ترجمته سبمت باتفاق، ثمة :نَافِع   -3

 .3 حدٌث رلم ترجمته سبمت جلٌل صحابً :ُعَمرَ  اْبنِ  -4

 :البٌهمً ابن عجبلن عند متابعة دراسة -ب

ً إِْسَحاقَ  أَبًِ ْبنُ  َزَكِرٌَا أَبُو -ٔ  .52 ثمة حافظ، سبمت ترجمته حدٌث رلم :اْلُمَزّكِ

دهو : ٌَْعمُوبُ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلعَبَاِس  أَبُو -ٕ َحمَّ نَان بن معمل بن ٌ وس ؾ بن ٌَْعم وب بن م   سه

ٌم فَتْحب - المعملً اأْلََصم هللا عبد بنا  اَلم آخرَها َوفًه اْلمَاؾ َوكسر اْلعٌن َوس ك ون اْلمه

ه ٌْهه  المنتسب جد َوه وَ  معمل إهلَى الن هْسبَة َهذه ي - إهلَ ٌَْساب وره   .النَّ

 المرادي، سلٌمان بن والربٌع الدوري، وعباس المروزي، ٌحٌى بن زكرٌا روى عن:

 وؼٌرهم. 

 وذكر بالممرئ، ووصفه عنه، وأكثر ،"مستدركه" فً- الحاكم هللا عبد أبو روى عنه:

د بن والحسٌن -بنٌسابور حدثه أنه -أٌض ا- وذكر كتابه، أصل من حدثه أنه  بن محمَّ

  وؼٌرهم. المزكً، إبراهٌم بن وٌحٌى المبانً، زٌاد

ق كان: الجوزي ابن لال  سمع سنة، وسبعٌن ستا وحد ث ٌده، كسب من وٌؤكل ٌور 

لال ابن كثٌر: و .المكثرٌن الث همَات أحد: األثٌر ابن ولال. واألحفاد واألبناء اآلباء منه

 سنة، وسبعٌن ستا اإلسبلم فً حدث دٌنا، صدولا، ضابطا، حافظا، ثمة، إماما، كان
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 فً وطوؾ الكثٌر، روى باألجداد، األحفاد وألحك األلطار، من الناس إلٌه ورحل

 ست سنة اآلخر ربٌع شهر من والعشرٌن الثالث عشٌة ودفن االثنٌن لٌلةمات  .الببلد

 .وثبلثمابة وأربعٌن

 .باتفاق ثمة خبلصة حاله:

، 7124/ رلم56/237تارٌخ دمشك ، و2340/ رلم1/111تارٌخ نٌسابور ٌنظر: 

، 1/270وطبمات الشافعٌٌن ، 243/ رلم7/341، وتارٌخ اإلسبلم 3/235واللباب 

   .7/145واألعبلم 

ٌَْمانَ  ْبنُ  الَربٌِعُ  -ٖ  المرادى، كامل بن الجبار عبد بن سلٌمان بن الربٌعهو  :ُسلَ

 . (4) الشافعى صاحب المإذن المصرى دمحم أبو موالهم،

 ، والشافعً، وؼٌرهم. التنٌسى ٌوسؾ بن هللا عبد، ووهب بن هللا عبد روى عن:

، السلمى إسماعٌل بن دمحم إسماعٌل أبو، والرازى إدرٌس بن دمحم حاتم بوأ روى عنه:

  ودمحم بن ٌعموب األصم، وؼٌرهم.

. ثمة كان: الخطٌب بكر وأبو ٌونس، بن سعٌد أبو ولال. به بؤس ال: النسابى لال

: حاتم أبى ابن ولال: التهذٌب تهذٌب فً الحافظ لالو .الثمات فى حبان ابن وذكره

 متفك ثمة: الخلٌلى ولال. صدوق: فمال عنه، أبى سبل ثمة، صدوق وهو منه، سمعنا

 ولال. الربٌع بكتاب الشافعى عن مافاته على استعان جبللته مع والمزنى علٌه،

 شدٌدة، بؽفلة ٌوصؾ وكان مراد، إلى ٌنتمى الشافعى، أصحاب كبار من كان: مسلمة

: ـ تمام والد ـ الحافظ الرازى الحسٌن أبو ولال. واحد ؼٌر عنه أخبرنا ثمة، وهو

 المراطٌسى ٌزٌد أبا سمعت بحم ، الزٌادى حسان أبى بن دمحم بن على أخبرنى

 أخذ وإنما بالثبت، لٌس الشافعى من سلٌمان بن الربٌع سماع: ٌمول ٌزٌد بن ٌوسؾ

 . البوٌطى موت بعد البوٌطى آل من الكتب أكثر

 فى أثبت الربٌع: ٌمول كان البوٌطى بل ٌزٌد، أبى من ٌمبل ال وهذا: الحسٌن أبو لال

 موت لبل الربٌع من كلها الشافعى كتب الرازى زرعة أبو سمع ولد منى، الشافعى

 سنةمات  .ثمة: حجر ابن ، ولالالحافظ الفمٌهولال الذهبً:  ،سنٌن بؤربع البوٌطى

 .بتٌنام و سبعٌن

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

، 13220/ رلم3/240والثمات البن حبان ، 114/ رلم64مشٌخة النسابً صـٌنظر: 

/ 9/37، وتهذٌب الكمال 270صـ نمطة بنال والمسانٌد السنن رواة لمعرفة التمٌٌدو

 الرجال أسماء فً الكمال تهذٌب إكمالو، 222/ رلم12/537، والسٌر 1364رلم

/ 1/206، والتمرٌب 473/ رلم3/246، وتهذٌب التهذٌب 1544/ رلم4/339

 .1394رلم

ٗ-  ًُّ  .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ثمة باتفاق :الَشافِِع

ٌَْنةَ  اْبنُ  -٘  .52 رلم حدٌث ترجمته سبمت، ثمة عن إال ٌدلس ال باتفاق ثمة :ُعٌَ
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ٌْرة أبً أحادٌث علٌه اختلطت أنه إال الجمهور وثمه ثمة :َعْجبَلنَ  اْبنِ  -ٙ ، سبمت ه َر

  .16ترجمته حدٌث رلم 

 .30 حدٌث رلم ترجمته سبمت باتفاق، ثمة :نَافِع   -7

 .3 حدٌث رلم ترجمته سبمت جلٌل صحابً ابن عمر: -8

  :الطحاوي دراسة متابعة عبٌد هللا بن عمر، وعبد الكرٌم الجزري عند -جـ

 بهَفتْح - الصدفً حٌان ابن حف  بن مٌسرة بن األعلى عبد بن ٌونسهو  :ٌُونُسُ  -ٔ

اد ره َوفهً َوالدَّال الصَّ ه - فَاء آخه  من لَبٌلَة َوههً الدَّال بهَكْسر الصدؾ إهلَى الن هْسبَة َهذه

ي موسى أبو مصر، نزلت حمٌر ْصره  . )م س ق( المه

 إدرٌس بن دمحم، والحرانى خالد بن عمرو، والرلى شداد بن معبد بن لىع روى عن:

 ، وؼٌرهم. الشافعى

 بن الرحمن عبد بن أحمد، واألصبهانى الحسن بن دمحم بن إبراهٌم روى عنه:

 ، وؼٌرهم. الطحاوى سبلمة بن دمحم بن أحمد جعفر أبو، والرلى الجارود

 ولال. شؤنه ٌعظم و علٌه ٌحث السرح بن الطاهر أبا سمعت: الرازى حاتم أبو لال

 الحسن بن على ولال. شؤنه من ٌرفع و ٌوثمه أبى سمعت: حاتم أبى بن الرحمن عبد

 ابن وذكره. عمل ذا كان: الطحاوى جعفر أبو ولال. الحدٌث ٌحفظ كان: لدٌد بنا

بَّان ابن   وذكره حجر، وابن ،والذهبً والخلٌلى ،النسابً ووثمه. الثمات ًف حبان  فً حه

وذكره ابن حجر فً المرتبة الثانٌة  .حافظا كان: لاسم بن مسلمة ولال. الثمات كتاب

 أربع سنة اآلخر ربٌع من مضٌا لٌومٌن االثنٌن ٌوم ؼداةتوفً من مراتب المدلسٌن. 

  .ومابتٌن وستٌن

 .  ، مدلس من الثانٌة، ولد صرح بالسماعباتفاق ثمة :حاله خبلصة

 ،1022رلم/ 9/243 والتعدٌل والجرح ،103/ رلم1/63 النسابً مشٌخة: ٌنظر

 ،2/236 واللباب ،1/425 للخلٌلً واإلرشاد ،16497/ رلم9/290 حبان ابن وثمات

 والتمرٌب ،353/ رلم11/440 التهذٌب وتهذٌب ،6471/ رلم2/403 والكاشؾ

/ 36صـ بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس هلأ تعرٌؾو، 7907/ رلم1/613

 .65رلم

ٕ-  ًُّ  دمحم، أبو وٌمال ،الحسن أبو العبدى، شداد بن معبد بن لىهو ع :َمْعبَد   ْبنُ  َعِل

 . )ت س( المصرى ثم الرلى

وعبٌد هللا بن عمر،  علٌة، بن وإسماعٌل المدنً، جعفر ْبن إسماعٌل روى عن:

 وؼٌرهم. 

ٌن، ْبن ٌحٌى روى عنه: ، األعلى عبد ْبن وٌونس المخزومً، المؽٌرة بن وٌحٌى َمعه

  .وؼٌرهم

بَّان ابن   وذكرهوثمه أبو حاتم، والذهبً، وابن حجر.   مستمٌم: َولَال: الثمات فً حه

 .بتٌناوم عشرة ثمانً سنة رمضان شهر. مات فً الحدٌث
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 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 ،1124/ رلم6/205 والتعدٌل والجرح، 2453/ رلم6/297التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 ،4133/ رلم21/139وتهذٌب الكمال  ،14465/ رلم3/467 حبان ابن وثمات

 والتمرٌب ،624/ رلم7/334 التهذٌب وتهذٌب ،3963/ رلم2/47 والكاشؾ

  .4301/ رلم1/405

ٌْدِ  -ٖ  30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،: ثمة باتفاقُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  ُعبَ

ٌد  أبو الجزري، مالن بن الكرٌم َعْبدهو  :اْلَجَزِرّيِ  اْلَكِرٌمِ  َعْبدِ  -ٗ  مولى الحرانً،َسعه

  .)ع( سفٌان أَبً ْبن معاوٌة مولى: وٌ مال عفان، ْبن عثمان

، وؼٌرهم. ع َمر اْبن مولى ونافع مهران، ْبن ومٌمون ،المنكدر بن دمحم روى عن:

ٌْج ْبن الملن عبد روى عنه: َر ، َعْمرو بن ّللاَّ  وع بٌَد، ج   ً ل ه ، أنس بن ومالن الرَّ

  وؼٌرهم.

 هللا َعبد ْبن وأحمد عمار، ْبن هللا َعبد ْبن معٌن، وأحمد، ودمحموابن ، وثمه ابن سعد

ْرَعة وأَب و العجلً، أبو زرعة الدمشمً، وابن و، والنََّسابً َحاتهم، وأَب و ،الرازي ز 

 .ردٌبة عطاء عن الكرٌم َعبد أحادٌثولال ابن معٌن:  حجر.

ٌث   َوَهَذالال ابن عدي:  ي اْلَحده ٌن بن ٌَْحٌى َذَكَره   الَّذه ٌمه  َعبد عن َمعه  ه وَ  َعَطاء   َعنْ  اْلَكره

ه  ع بٌَد َرَواه   َما ًُّ  َعْمرو ْبن   ّللاَّ ل ه ٌمه  َعبد َعنْ  الرُّ  َكانَ  لَالَتْ  َعابهَشةَ  َعن َعطاء، َعنْ  اْلَكره

 ًُّ ث   والَ  ٌ َمب هل َها، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ا ٌ ْحده ض وء  ٌن ابن أراد إنما و   لٌس بمحفوظ ألنه الحدٌث هذا َمعه

 الثمات عنه روى َوإذا ثمات، لوم عن ٌروٌها مستمٌمة صالحة أحادٌث الكرٌم ولعبد

 .بةاوم وعشرٌن سبع سنة مات .مستمٌم فحدٌثه

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 1024/ رلم1/307والثمات للعجلً  ،1794/ رلم6/33 الكبٌر التارٌخ ٌنظر:

، وتارٌخ 1497/ رلم7/41البن عدي والكامل  ،310رلم/ 6/53 والتعدٌل والجرح

 والكاشؾ ،3504/ رلم19/252 الكمال وتهذٌب، 4197/ رلم36/450دمشك 

/ 345صـ الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو ،3430/ رلم1/661

 .4154/ رلم1/361 والتمرٌب ،717/ رلم6/373 التهذٌب وتهذٌب ،222رلم

 .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق، ثمة  :نَافِع   -٘

 .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً: عمر ابن -ٙ

  النظر فً الخبلؾ:

 .نافع عن ابن عمر مرفوعا الوجه األول:

 رواه دمحم بن ثابت العبدي، وهو ضعٌؾ.

 من فعله. عمر ابن عن نافع الوجه الثانً:

 رواه كل من:

  مالن، وهو ثمة.
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 ، وهو ثمة.السختٌانً كٌسان، واسمه تمٌمة، أَبً بن أٌَُّوبو

ٌْرة أبً أحادٌث علٌه اختلطت أنه إال الجمهور وثمه ثمة ودمحم بن عجبلن، وهو  .ه َر

ٌْده و ٌمه  َوَعْبده  ع َمَر، ْبنه  هللاه  ع َب ه  اْلَكره ي   ، وهما ثمتان.اْلَجَزره

 إذا ٌترجح الوجه الثانً بمرٌنة األحفظ، واألكثر.

  وهو الذي رجحه كل من:

َحمد، وروى: 1/50لال فً التارٌخ الكبٌر  البخاري: -أ  ع َمر، ابن عن نافع، َعنْ  م 

 اْبن َعنه  نافع، َعنْ : فمَال وا والناس، هللاه، وع َبٌد أٌَوب، وخالفه .التٌمم فًه مرفوع،

 .فهعلَه   ع َمر،

ْعت: "1/39فً السنن  لَالَ حٌث  أبو داود: -ب د   َرَوى: ٌَم ول   َحْنبَل   ْبنَ  أَْحَمدَ  َسمه َحمَّ  م 

ٌث ا ثَابهت   ْبن   ا َحده ْنَكر  مه  فهً م  َمُّ  "التٌَّ

دَ  أَب و لَالَ : َداَسةَ  اْبن   لَالَ  د   ٌ تَابَعْ  لَمْ : َداو  َحمَّ هه  فًه ثَابهت   ْبن   م  ةه  َهذه ٌْنه » َعلَى اْلمهصَّ  «َضْربَتَ

ه  َعنه   ً   .ُعَمرَ  اْبنِ  فِْعلَ  َوَرَوْوهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ه  َعْبد   َوَرَواه   بعد ان ساق الحدٌث، 3/43لال فً الضعفاء  العمٌلً: -جـ و، ْبن   ّللاَّ  َعْمر 

ٌَى ٌَْح ، ْبن   َو ٌد  َواب   َوَهَذا َمْول وؾٌ  َكَذا نَافهع ، َعنْ , َعْجبَلنَ  َواْبن   َسعه   .الصَّ

ْرَعةَ  أَبَا وسؤلت  : 603-1/602فً العلل  لال ابن أبً حاتم أبو زرعة: -د  نْ عَ  ز 

د   َرَواه   حدٌث   َحمَّ ه  عن عمر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  ثابت، ْبن   م   ً مه  فً: »ملسو هيلع هللا ىلص النب  التٌمُّ

 ؟«َضْربَتٌَنه 

 .مولوؾٌ  هو إهنََّما خطؤٌ؛ َهَذا: لَالَ 

؟ كٌؾ بَاب   الطهارة، كتاب: الكبرى السنن فً البٌهمً -هـ مه َمُّ : ولال 1/316/993 التٌَّ

فَّاظه  َبْع    أَْنَكرَ  َولَدْ  ٌثه  َهَذا َرْفعَ  اْلح  ده  َعلَى اْلَحده َحمَّ ه  ثَابهت   ْبنه  م  ي  َماَعةٌ  َرَواه   فَمَدْ  اْلعَْبده  جه

نْ  نَافهع   َعنْ    .ُعَمرَ  اْبنِ  فَْعلِ  مه

 العبدي، ثابت بن دمحم إسناده وفً: "73-1/72" الفمٌه إرشاد" فً لال :كثٌر ابن -و

 الثمات فرواه الحدٌث، هذا فً خولؾ ولد بعضهم، ووثمه الحفاظ، بع  ضعفه ولد

 حدٌثٌ  هذا: الخطابً ولال. عدي وابن زرعة وأبو البخاري لاله عمر، ابن فعل من

 ".منكر ؼٌر الحدٌث هذا رفع: البٌهمً ولال ٌصح، ال

 هو وإنما الحفاظ، أبمة عند منكر ورفعه": 2/41" الباري فتح" فً لال :رجب ابن -ز

 وأبو ،حاتم وأبو ،زرعة وأبو ،معٌن بن وٌحٌى ،أحمد اإلمام لاله كذا عندهم؛ مولوؾ

 نافع، عن العبدي، ثابت بن دمحم برفعه وتفرد. واألثرم ،والعمٌلً ،والبخاري ،داود

 الذي من: هذا ثابت بن دمحم سؤل أنه الولٌد أبً عن األثرم وذكر. ضعٌؾ والعبدي

 ."أدري ال: فمال عمر؟ وابن النبً: ٌمول

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

 .صحٌح مولوفا
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 " والمهديُّ  والمابمُ  ،والمنصورُ الّسفاُح،  ِمنَا حدٌث " -٘٘

 "السحٌمً طلك بن سٌار بن جابر بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 أبً بن إسحاق طرٌك من العباسً الماسم ترجمة فً الخطٌب وأورد)

،  جابر بن دمحم عن إسرابٌل ٌد  ، َعْن أَبًه َسعه ، َعْن أَبًه اْلَودَّانه َعنه األَْعَم ه

 وأما :وفٌه "،الحدٌث ...والمهدي والمابم والمنصور السفاح منا" حدٌث

 منكر وهو "الحدٌث ....دم محجمة فٌها ٌهراق ال الخبلفة فتؤتٌه المابم

(جدا
)1(
 

____________   

 التخرٌج والدراسة: ۩

 بن ّللاَّ  بؤمر المابم المإمنٌن أمٌر ّللاَّ  عبد"أخرجه الخطٌب فً تارٌخ بؽداد: ترجمة 

 أَْحَمد أَبًه بن بالِلَّ  المعتضد أَْحَمد بن بالِلَّ  الممتدر جعفر بن إسحاق بن بالِلَّ  المادر أَْحَمد

 4960/ رلم11/47" الرشٌد بن بالِلَّ  المعتصم بن ّللاَّ  على المتوكل جعفر بن الموفك

ً    ْبن   اْلَحَسن   أَْخبََرنهًلال:  ، َعله يُّ ًُّ  أَْخبََرنَا: لَالَ  اْلَجْوَهره ده  ْبن   َعله َحمَّ ، أَْحَمدَ  ْبنه  م  اق   اْلَورَّ

، أَْحَمدَ  ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا: لَالَ  يُّ ده ، أَبهً ْبن   إهْسَحاق   َحدَّثَنَا: لَاال اْلع َطاره ل  : لَالَ  إهْسَرابٌه

د   َحدَّثَنَا َحمَّ ، ْبن   م  ، َعنه  َجابهر  ، أَبهً َعنْ  األَْعَم ه ، أَبًه َعنْ  اْلَودَّانه ٌد  ْعت  : لَالَ  َسعه  َسمه

ه  َرس ولَ  اْلمَابِمُ  ِمنَا": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
(ٕ)

اْلَمْنُصورُ  َوِمنَا ،
(ٖ)

،  

                                                           

 .116/ رلم9/90التهذٌب  تهذٌب (1)
ولد سنة إحدى  جعفر العباسً، البؽدادي.اهلل بن إسحاق الخلٌفة، أبو المادر ببن هللا عبد  هو :المابم بأمر هللا (2)

له  وتسعٌن وثبلث مابة فً نصؾ ذي المعدة، وكان ملٌحا وسٌما أبٌ  بحمرة، لوي النفس، دٌنا ورعا متصدلا.

ثنتٌن وعشرٌن بوٌع ٌوم موت أبٌه بعهد له منه فً ذي الحجة، سنة ا ٌد فً الكتابة واألدب، وفٌه عدل وسماحة.

 وأربعمابة. سنة سبع وستٌنمات وأبوه هو الذي لمبه.  وأربع مابة.

، وتارٌخ الخلفاء 64/ رلم15/133، وسٌر أعبلم النببلء 133البن العمرانً صـ اإلنباء فً تارٌخ الخلفاءٌنظر: 

1/293. 

ولد فً: سنة خمس  الخلٌفة أبو جعفر عبد هللا بن دمحم بن علً الهاشمً العباسً، المنصور. هو :المنصور (3)

وكان فحل بنً العباس هٌبة، وشجاعة، ورأٌا،  ضرب فً اآلفاق، ورأى الببلد، وطلب العلم. وتسعٌن، أو نحوها.

لعمل، بعٌد الؽور، حسن وحزما، ودهاء، وجبروتا، وكان جماعا للمال، حرٌصا، تاركا للهو واللعب، كامل ا

أباد جماعة كبارا حتى توطد له الملن، ودانت له األمم على ظلم فٌه، ولوة  المشاركة فً الفمه، واألدب، والعلم.

نفس، ولكنه ٌرجع إلى صحة إسبلم وتدٌن فً الجملة، وتصون، وصبلة، وخٌر، مع فصاحة، وببلؼة، وجبللة. 

 .ومابة سنة ثمان و خمسٌنمات 

، وتارٌخ الخلفاء 37/ رلم7/33، وسٌر أعبلم النببلء 62صـنباء فً تارٌخ الخلفاء البن العمرانً اإلٌنظر: 

1/62. 
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الَسفَاحُ  َوِمنَا
(ٔ)

اْلَمْهِديُّ  َوِمنَا ،
(ٕ)

 ِمْحَجَمة   فٌَِها ٌُْهَرقْ  لَمْ  اْلِخبلفَةُ  فَتَأْتٌِهِ  اْلَمابِمُ  فَأََما ،

، ِمنْ   َوأََما َوالَدَم، اْلَمالَ  ٌَْسفَحُ  فَُهوَ  الَسفَاحُ  َوأََما َراٌَة ، لَهُ  تَُردُّ  فَبل اْلَمْنُصورُ  َوأََما َدم 

ا ُمِلبَتْ  َكَما َعْدال األَْرضُ  بِهِ  فَتُْمؤلُ  اْلَمْهِديُّ   "ُظْلم 

 ابن هللا عبد بن ابن عساكر فً تارٌخ دمشك: ترجمة "عبدهللا بن دمحم بن علًوأخرجه 

من  3523/ رلم32/301" المنصور جعفر أبو هاشم بن المطلب عبد بن عباس

 طرٌك علً بن دمحم بن أحمد به بلفظه.

 دراسة إسناد الخطٌب البؽدادي:

ًّ   ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٔ د   أَب و اْلَجْوَهِريُّ  َعِل َحمَّ   .3، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة :م 

ٕ-  ًُّ  .3، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة :اْلَوَراقُ  أَْحَمدَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  َعِل

 :اْلعَُطاِرِديُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  -3

ٌَْمان بن ودمحم إسرابٌل، أَبًه بن إهْسَحاق روى عن:  حف  بن ووهب لوٌن، س لَ

 .الحرانً

د :عنه روى َحمَّ ه  َعْبد بن ودمحم المظفر، بن م   .األبهري ّللاَّ

 ذكره الخطٌب فً التارٌخ، ولم ٌذكر فٌه جرحا وال تعدٌبل.

 مجهول الحالخبلصة حاله: 

 .3705/ رلم3/206ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 ٌعموب أبو ،الجٌم وسكون المٌم بفتح رجْ كامَ  بن إبراهٌم إِْسَرابٌِلُ  أَبًِ ْبنُ  إِْسَحاقُ  -ٗ

 .)بخ د س( المروزى

، جابر بن دمحم، والضبعى سلٌمان بن جعفر، والزهرى سعد بن إبراهٌم :عن روى

 وؼٌرهم. 

 بن على بن أحمد بكر أبو، وداود أبو، و"األدب" كتاب فى البخارى، روى عنه:

 ً، وؼٌرهم.الماض المروزى سعٌد

هٌر، ْبن   أَْحَمد   الَ ل ٌن اْبنه  َعنه  ز  ، عثمان ولال .ثهمَةٌ : َمعه  ً م ٌن ابن عن الد اره  ث مَّ . ثمة: َمعه

ٌن ابن َسؤَلت حٌن الولؾ أظهر إسحاق ٌكن لم: عثمان لال  الماسم أبو ولال .َعْنه   َمعه

 أن ه إال صدوق،: َجَزَرة صالح ولال .العمل للٌل كان أن ه إال مؤمون ا، ثمة كان: البَؽَوي  

                                                           

ً  بن عبد هللا بن العباس. أول خلفاء بنً العباس :السفاح (1) ولد سنة . هو أبو العباس، عبد هللا بن دمحم بن عل

بوٌع له فً سنة اثنتٌن وثبلثٌن ومابة فً وبالحمٌمة من ناحٌة البلماء، ونشؤ بها،  -ولٌل: سنة أربع-ثمان  ومابة 

  جمادى اآلخرة وتوفى فً أول ذي الحجة سنة ست وثبلثٌن ومابة.

 .1/191، وتارٌخ الخلفاء 61ـاإلنباء فً تارٌخ الخلفاء البن العمرانً صٌنظر: 

ً  بن عبد هللا بن العباس. :المهدي (2) سنة سبع وعشرٌن ولد  هو أبو عبد هللا، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عل

ا ملٌح الشكل، محبب ا إلى الرعٌة، حسن االعتماد، تتب ع  .سنة ست وعشرٌنولٌل ومابة،  وكان جواد ا ممد ح 

ا، وهو أول من أمر بتصنٌؾ كتب  الجدل فً الرد على الزنادلة والملحدٌن، بوٌع الزنادلة، وأفنى منهم خلم ا كثٌر 

 ومابة.  سنة تسع وستٌنمات  له بالخبلفة حٌن وصل الخبر بوفاة المنصور.

 .1/201، وتارٌخ الخلفاء 69صـ اإلنباء فً تارٌخ الخلفاء البن العمرانًٌنظر: 
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، كبلم المرآن: ٌمول كان  والفً: حنبل بن أحمدولال  .ثمة :الدارلطنًولال  .وٌمؾ ّللاَّ

 ولال) ولال ابن حجر فً "تهذٌب التهذٌب": .كٌس حدٌث صاحب أنه إال مشإوم،

 عنه أبً سؤلت إسرابٌل أبً بن ثنا :أبٌه مسند من أنس مسند فً أحمد بن هللا عبد

: الرازي حاتم أبو ولال .حدٌثا فذكر الفزاري إسحاق حدثنا :لال ."ثمة شٌخ: "فمال

 بمسجده أمر كنت حتى الناس تركه ولد حدٌثه عن فولفنا المرآن فً فولؾ عنه كتبنا"

 .منكر بحدٌث وحدث ٌكذب ال أنه عندي: زرعة أبو ولال ."أحد ٌمربه ال وحٌد وهو

 أوال تولؾ أنه وذان المرآن فً المول علٌه نمم: والتجرٌح التعدٌل فً الدارلطنً ولال

 ولال ."المحنة أٌام اتهم ممن كان: "ولال الثمات فً حبان ابن وذكره. أجابهم ثم

 بن إبراهٌم" ترجمة فً نٌسابور تارٌخ فً الحاكم ولال. مذهبه فً ٌتكلمون: األزدي

 لولفه فٌه تكلم صدوقولال ابن حجر فً "التمرٌب":  .(بمرة ضعٌؾ: "مخلد بن دمحم

 . سنة وتسعون خمس وله ست ولٌل وأربعٌن خمس سنة مات .المرآن فً

  ، ومن تكلم فٌه إنما تكلم من أجل تولفه فً المرآن.حسن الحدٌثخبلصة حاله: 

وتارٌخ ، 732/ رلم1/132والمٌزان ، 3336/ رلم7/376ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

/ 1/100، والتمرٌب 415/ رلم1/223وتهذٌب التهذٌب  ،34/ رلم5/1034اإلسبلم 

 .333رلم

ه  َعْبد أَب و الحنفً، السحٌمً طلك بن سٌار بن َجابِر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -٘ )د ت  الٌمامً ّللاَّ

ٌْمان، أَبً ْبن وحماد ثَابهت، ْبن حبٌب :َعن َرَوى .ق(  وؼٌرهم. َحْرب، بن وسمان س لَ

ٌل الطباع، ابن عٌسى بن وإسحاق إسرابٌل، أَبً ْبن إسحاق :َعنه َرَوى  ْبن وإهْسَماعه

 وؼٌرهم. الزٌادي، صاحب حكٌم

د سؤل ربما الضبً ممسم اْبن ٌَْعنًه المؽٌرة َكانَ : دالحمٌ عبد بن جرٌر لال َحمَّ  ْبن م 

اد حدٌث َعن َجابهر ه  َعبد َولَال .َحمَّ  َجابهر بن دمحم كان: أبٌه َعن حنبل، ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

، َعباس َولَال .الحدٌث ٌَْعنًه كتابه، فً ٌلحك أو ألحك ربما يُّ  ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره

ٌن ٌْهه  واختلط أعمى، َكانَ : َمعه  وهو الٌمامة، إهلَى فانتمل كوفٌا، وكان حدٌثه، َعلَ

: عدي ْبن أَْحَمد أبو َولَال .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال .بشًء   لٌس: داود أَب و َولَال .ضعٌؾ

ٌْر الحدٌث من َجابهر ْبن ولدمحم د َعنْ  إسرابٌل أَبً ْبن إهْسَحاق وعند ذكرت، َما َؼ َحمَّ  م 

د ٌفضل إهْسَحاق وكان صالحة، أحادٌث َجابهر ْبنا َحمَّ  هم شٌوخ جماعة على َجابهر ْبن م 

د عن روى ولد. وأوثك منه أفضل َحمَّ  واْبن أٌَُّوب،: الكبار من ذكرت كما َجابهر ْبن م 

د أن ولوال ذكرتهم، ممن وؼٌرهم وشعبة، والثوري، حسان، ْبن وهشام عون، َحمَّ  م 

 أحادٌث، فً خالؾ ولد دونهم، ه وَ  الذٌن هإالء عنه ٌرو لم المحل ذلن فً َجابهر ْبنا

ٌم َولَال .حدٌثه ٌكتب تكلم من فٌه تكلم َما ومع  دمحم: الجوزجانً ٌعموب ْبن إهْبَراهه

ي   َولَال. ممنعٌن ؼٌر جابر ابنا وأٌوب ذه  بنا دمحم فً الحدٌث أهل بع  تكلم لد: الت هْرمه

 وال علٌهما ٌتابع ال: َولَال حدٌثٌن له وساق، "الضعفاء" فً العمٌلً وَذَكره .جابر

بَّان ابن   وَذَكره حدٌثه، عامة على  فً ٌلحك أعمى كان: َولَال "المجروحٌن" فً حه
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 بن هللا َعبد سمعت: َولَال. به وٌحدث به ذوكر ما وٌسرق حدٌثه من لٌس ما كتبه

د ْبن جعفر سمعت: لال بطرسوس جابر َحمَّ د سمعت: ٌمول االذنً م  َحمَّ  عٌسى ْبن م 

 ٌوم ذات جابر بن دمحم ذاكرت: عٌسى ابن إسحاق أخً لً لال: ٌمول الطباع بنا

ٌن بحدٌث . طرٌا كتابا السطرٌن بٌن ألحمه لد كتابه فً فرأٌته إسحاق أبً َعن لَشره

ً   َولَال  جابر بن وأٌوب هو: َعنه البرلانً َولَال. ضعٌؾ بالموي، لٌس: الدَّاَرل طنه

ولال الذهبً فً . بهما ٌعتبر ال ٌتركان؟: له لٌل. متماربان ضعٌفان أخوان،

: والعجلً ،سفٌان بن ٌعموب لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال"المؽنً": ضعٌؾ. 

. منه شر إال عنه ٌحدث ال: حنبل بن أَْحَمد َولَال. بههه  بؤس ال: الذهلً َولَال. ضعٌؾ

 .ٌلمن فصار وعمً كثٌرا وخلط حفظه فساء كتبه ذهبت صدوق": التمرٌب" فً َولَال

 بعد مات ."باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباطوذكره سبط ابن العجمً فً "

 ومابة. السبعٌن

وألنه عمً فصار  ؛ضعٌؾ فاألكثرون على تضعٌفه بسبب ذهاب كتبه خبلصة حاله:

 ٌلمن.

/ 3/541، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة 1/51تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

والضعفاء والمتروكون البن ، 1215/ رلم7/219، والجرح والتعدٌل 2647رلم

، والمؽنً فً 5110/ رلم24/564، وتهذٌب الكمال 2910/ رلم3/45الجوزي 

/ 1/317 باالختبلط الرواة من رمً بمن طاالؼتبا، و3627/ رلم344الضعفاء  صـ

 .5777/ رلم1/471، والتمرٌب 116لم/ ر9/33، وتهذٌب التهذٌب 94رلم

ٌْمان هو :األَْعَمِش  -ٙ  واحتج األكثرون وثمه ثبت ثمة، الكاهلى األسدي مهران بن س لَ

 .15، سبمت ترجمته حدٌث رلم الثالثة من مدلس الجماعة به

 -المٌم بسكون - الهمدانً - فاء وآخره النون بفتح - نوؾ بن جبر هو: اْلَوَدانِ  وأَب -7

 وآخره الدال وتشدٌد الواو بفتح الودان أبو - الكاؾ وتخفٌؾ الموحدة بكسر - البكالً

 .29، سبمت ترجمته حدٌث رلم الحدٌث حسن، الكوفً كاؾ

  .3:رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابً: عنه هللا رضً الخدري َسِعٌد أَبِو -8

  الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ؛ فٌه الحسن بن أحمد العطاردي، وهو مجهول الحال.

 ودمحم بن جابر بن سٌار، وهو ضعٌؾ.

 :عن ابن عباس رضً هللا عنهما مرفوعا ومولوفا وفً الباب

  الوجه المرفوع:

 المنصور جعفر أَبًه المإمنٌن أمٌر أخبار بابفً تارٌخ بؽداد:  أخرجه الخطٌب

ً أَْخبََرنَا 1/369 م   ع َمرَ  أَب و اْلمَاضه ده  َعْبده  ْبنه  َجْعفَره  ْبن   اْلمَاسه ، اْلَواحه ًُّ مه : لَالَ  اْلَهاشه

ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنَا ده  ْبنه  إهْسَحاقَ  ْبن   َعله َحمَّ ه  ْبنه  م  ي  ، اْلبَْختَره ًُّ  أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَماَدَرابه

ًُّ  لهبلبَةَ  لَاشه  .الرَّ
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ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َوأَْخَبَرنَا ده  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   َعله َحمَّ دَ  ْبنه  م  ، َداو  از  زَّ  ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنَا: لَالَ  الرَّ

، َسْلَمانَ  اده ًُّ  لهبلبَةَ  أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  النَّجَّ لَاشه ، لهَراَءة   الرَّ ٌْهه : لَالَ  َربهٌعَةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  َعلَ

، َعنه  َعَوانَةَ، أَب و َحدَّثَنَا ، َعنه  األَْعَم ه انه ، اْبنه  َعنه  الضَّحَّ ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس   ّللاَّ

 "اْلَمْهِديُّ  َوِمنَا اْلَمْنُصوُر، َوِمنَا الَسفَاُح، ِمنَا": ملسو هيلع هللا ىلص

اد  لال  ٌْنَا لََرأَه   َهَكَذا: النَّجَّ  َمْرف وع ا لهبلبَةَ  أَب و َعلَ

 من 290-1/239 والمثالب الفضابل كناب: المتناهٌة العلل فً الجوزي ابن وأخرجه

 .بلفظه به الخطٌب طرٌك

 :فٌه ضعٌؾ؛ إسناد وهذا

ده  ْبن   الَملهن َعبد هو :لبلبة أبو - َحمَّ ه  َعبد ْبنه  م  د ْبن ّللاَّ َحمَّ  أبو مسلم، بن الَملهن َعبد ْبن م 

 منه سمع من أن ذلن وضابط بآخره، اختلط صدوق الحافظ، الضرٌر الرلاشً لبلبة

 سبمت االختبلط، بعد منه النجاد سلٌمان بن أحمد وسماع ٌختلط، أن فمبل بالبصرة

 .24 رلم حدٌث ترجمته

 وله طرٌك آخر:

 المنصور جعفر أَبًه المإمنٌن أمٌر أخبار باب: بؽداد تارٌخ فً الخطٌب أخرجه

، أَبًه ْبن   اْلَحَسن   أَْخبََرنَا 1/369 ده  ْبن   أَْحَمد   َسْهل   أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  بَْكر  َحمَّ ه  ْبنه  م  ّللاَّ  َعْبده

ٌَاد   ْبنه ا ، زه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَطَّان  َحمَّ ، اْلفََرجه  ْبن   م  ٌَى َحدَّثَنَا: لَالَ  األَْزَرق  ٌْبلَن، ْبن   ٌَْح  َؼ

، َعنه  نَةَ،َعَوا أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  انه  َعنه  األَْعَم ه ، ْبنه  الضَّحَّ م  َزاحه ه  َعْبده  َعنْ  م  ، ْبنه  ّللاَّ  َعبَّاس 

ه  َعنه   ً  "َواْلَمْهِديُّ  َواْلَمْنُصورُ  الَسفَاحُ  ِمنَا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 طرٌك من 1/290 والمثالب الفضابل كناب: المتناهٌة العلل فً الجوزي ابن وأخرجه

    .بلفظه به الخطٌب

 :انمطاع وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه

 الضحان لم ٌسمع من ابن عباس

 به األزرق ٌجرح أن ٌنبؽً ال: 7301/ رلم7/433لال ابن حجر فً لسان المٌزان 

 سمعه الذي المجهول من اآلفة فلعل عباس ابن من سماعه ٌصح ال الضحان فإن

 .أعلم وهللا ،منه الضحان

 .عهدته من األزرق فبرىء عوانة أبً َعن أخرى، طرٌك من الخطٌب رواه ولد

 الوجه المولوؾ:

 هللا عبد بن المهدي المإمنٌن أمٌر دمحم فً تارٌخ بؽداد: ترجمة " أخرجه الخطٌب

 937/ رلم3/332 المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علً بن دمحم بن المنصور

ًُّ  أَْخبََرنهًلال  ، أَْحَمدَ  ْبن   َعله از  زَّ اد ، َسْلَمانَ  ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنَا: لَالَ  الرَّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  النَّجَّ

د   َحمَّ ، ع ثَْمانَ  ْبن   م  ًُّ ٌٌع، َحدَّثَنَا: لَالَ  أَبهً، َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلعَْبسه  ْبن   فَْضل   َحدَّثَنَا: لَالَ  َوكه

، وق  ٌَْسَرةَ، َعنْ  َمْرز  ، َعنه  َحبهٌب ، اْبنَ : ٌَْعنًه َم ْنَهاله و، اْبنَ : ٌَْعنهً اْلمه ٌده  َعنْ  َعْمر   ْبنه  َسعه

، ٌْر  َب ، اْبنه  َعنه  ج   .اْلَمْهِديُّ  َوِمنَا الَسفَاُح، َوِمنَا اْلَمْنُصوُر، ِمنَا ثبَلثَة ؛ ِمنَا": لَالَ  َعبَّاس 
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 من( 1/292 والمثالب الفضابل كناب: المتناهٌة العلل فً الجوزي ابن وأخرجه

 .بلفظه به الخطٌب طرٌك

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:

 .الحافظ الكوفً العبسً جعفر أبو شٌبة، أبً بن عثمان بن دمحم -

 لً وصؾ ما على وهو منكرا، حدٌثا   له أر لم: عدي ابن ولال .جزرة صالح وثمه

 كان: خرا  ابن ولال .كذاب: فمال حنبل بن أحمد بن هللا عبد وأما .به بؤس ال عبدان

 ٌمال: الدارلطنً ولال .ٌؤفكون ما تلمؾ موسى عصا هو: مطٌن ولال .الحدٌث ٌضع

 وإبراهٌم الكلبً أسامة بن هللا عبد سمعت: عمدة ابن لالو .محدث ؼٌر كتاب أخذ إنه

 لد: داود وزادنا كذاب عثمان بن دمحم: ٌمولون ٌحٌى بن وداود الصواؾ إسحاق بنا

 حك فً طابفة عن هذا نحو عمدة ابن حكى ثم .لط بها حدثوا ما لوم على أشٌاء وضع

 .دمحم

 .7153/ رلم7/340، ولسان المٌزان 7934/ رلم3/642المٌزان ٌنظر: 

 الحكم على الحدٌث بمحموع طرله وشواهده:

 منكر

 حكم علٌه بالنكارة:

 .3/493فً تارٌخ بؽداد  الخطٌب

 .4/4فً المٌزان  والذهبً

هه  َوك لُّ : 1/292فً العلل المتناهٌة"  الجوزيولال ابن   َمْول وفَة   ال تَثْب ت   ال األَْشٌَاءَ  َهذه

 .َمْرف وَعة   َوال
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْؾِ  اْلمرى فتحتحدٌث " -ٙ٘  "بِالَس

 ": زبالة بن  الحسن  بن  لال الحافظ  ابن حجر فً ترجمة "دمحم

 المرى فتحت" عروة بن هشام حدٌث روى ما أنكر :عدي بنا ولال

"بالسٌؾ
(1)
  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ٌْر   َحدَّثَنَالال:  173/ رلم1/157ه: فً معجم أخرجه أبو ٌعلى َه ًُّ  َحْرب   ْبن   ز   النََّسابه

ٌْثََمةَ، أَب و ثَنَا َخ د   َحدَّ َحمَّ ، اْلَحَسنه  ْبن   م  ًُّ َشامه  َعنْ  َمالهٌن، َحدَّثَنَا اْلَمَدنه  َعنْ  ع ْرَوةَ، ْبنه  هه

، هه ه  َرْحَمة   َعابهَشةَ، َعنْ  أَبٌه ٌَْها، ّللاَّ ه  َعنه  َعَل  ً ٌِْؾ، اْلمَُرى فُتَِحتِ " :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  بِالَس

 "بِاْلمُْرآنِ  اْلَمِدٌنَةُ  َوفُتَِحتِ 

/ 7/372 "زبالة بن الحسن بن دمحمفً الكامل: ترجمة " وأخرجه ابن عدي

عن  2/217الجوزي فً الموضوعات: كتاب الحج ، ومن طرٌمه: ابن 1655رلم

 أبً ٌعلى به بلفظه.

بَالَةَ  َواْبن   ولال ابن عدي: رَ  ،ذكرت ما ؼٌر لَه   َهَذا ز  ٌثَ  َرَوى َما َوأ ْنكه َشامه  َحده  ْبنه  هه

ٌْؾه  اْلم َرى ف تهَحته  ع ْرَوةَ   .بهالسَّ

عن  4/53فً "الضعفاء الكبٌر": ترجمة "دمحم بن الحسن بن زبالة"  وأخرجه العمٌلً

 دمحم بن إسماعٌل به ٌلفظه.

ثْل ه   ه وَ  َمنْ  إهالَّ  ٌ تَابهع ه   الَ  ولال:  .د ونَه   أَوْ  مه

ٌْرمن طرٌك  27/ رلم1/39 فً المعجم: وأخرجه ابن الممريء َب به  بَكَّار   ْبن الزُّ

 بلفظه.

من  1342/ رلم2/531 ملسو هيلع هللا ىلص أَْسَمابههه  فًه فَْصلٌ فً الشعب: باب  وأخرجه البٌهمً

 طرٌك دمحم بن عبد الوهاب به بنحوه.

ن عبد الوهاب( عن دمحم بن الحسن ثبلثتهم )دمحم بن إسماعٌل، والزبٌر بن بكار، ودمحم ب

بالة به.اب  ن ز 

 أبً بن حماد ْبن   ع َمر   َحدَّثَنًهلال:  17فً "فتوح البلدان" صـ وأخرجه الببلذري

، ْبن   مالن حدثنا لال حنٌفة  فَِإنَ  َعْنَوة   َمِدٌَنة   أَوْ  ِمْصر   ِمنْ  ٌُْفتَحُ  َما"به بلفظ  أَنَس 

 ."ِباْلمُْرآنِ  فُتَِحتْ  اْلَمِدٌنَةَ 

 دراسة إسناد اإلمام أبً ٌعلى:

                                                           

 .160/ رلم9/116تهذٌب التهذٌب  (1)
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ٌْرُ  -ٔ ٌْثََمةَ  أَبُو َحْرب   ْبنُ  ُزَه اء اْلَحاء بهفَتْح - الحرشً ،َخ ْعجَمة شٌن آخرَها َوفًه َوالرَّ  م 

ه - ٌ  بنً إهلَى الن هْسبَة َهذه  نزل وا صعصعة بن َعامر بن ربٌعَة بن َكْعب بن اْلَحره

ْنَها اْلبَْصَرة ٌن النُّون بهَفتْح - النسابً خٌثمة أبو تَفرل وا َومه  وٌاء همَزة األلؾ َوبعد َوالس ه

ه الن َسب ٌنَة إهلَى ةالن هْسبَ  َهذه  . )خ م د س ق( بؽداد نزٌل -نسا لََها ٌ مَال بخراسان َمده

ودمحم بن  سعد، بن إبراهٌم بن وٌعموب الحضرمً، إسحاق ابن أحمد :عن روى

 . وؼٌرهم الحسن بن زبالة،

 .  وؼٌرهم الموصلً، ٌعلى وأبو ،ومسلم البخاري، :عنهروى و

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالهح، ْبن معاوٌة لال  الجنٌد ْبن الحسٌن ْبن علً َولَال ثمة،: َمعه

ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال صدوق،: حاتم أبو َولَال. لبٌلة ٌكفً: ٌحٌى عن الرازي،  زهٌر: َش

د ْبن هللا َعبد من أثبت َحمَّ ٌْبَة، أَبً ْبن م   ٌكن لم بالحدٌث، تهاون هللا َعبد فً وكان َش

 خٌثمة أبو: داود ألبً للت  : اآلجري ع بٌَد أبو َولَال. األلفاظ ٌعنً األشٌاء هذه ٌفصل

 الحسٌن َولَال مؤمون، ثمة: النََّسابً َولَال. علمه أحسن كان ما: لال الرجال؟ فً حجة

 ،سعد ابن ووثمه متمنا، حافظا ثبتا ثمة كان: الخطٌب َبْكر أبو َولَال ثبت، ثمة: فهم ْبنا

 لٌلة مات. عنه الرواٌة من مسلم وأكثر ،حجر وابن ،والذهبً ،لانع وابن ،حبان وابن

 وهو المتوكل،  خبلفة فً ومابتٌن وثبلثٌن أربع سنة شعبان من خلون لسبع الخمٌس

 .سنة وسبعٌن أربع اْبن

 .ومسلم البخاري به واحتج ،الجمهور وثمه ثبت ثمة :حاله خبلصة

 ،1427/ رلم3/429 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،7/354 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 3/256 حبان ابن وثمات ،2630/ رلم3/591  حاتم أبً البن والتعدٌل والجرح

 الحفاظ وتذكرة ،1/357 واللباب ،1/209 للفسوي والتارٌخ والمعرفة ،13314رلم

، 637/ رلم3/342 التهذٌب وتهذٌب ،1660/ رلم1/326 والكاشؾ ،2/437

   .2042/ رلم1/217والتمرٌب 

ًُّ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ   - المخزومً  الموحدة وتخفٌؾ الزاي بفتحبن زبالة   -اْلَمَدنِ

 .16، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق جدا ضعٌؾ 

 متفك ثبت ثمة إمام، األصبحً عامر أَبً ْبن مالن ْبن أنس بن مالن هو :َماِلن   -ٖ

 .19، سبمت ترجمته حدٌث رلم توثٌمه على

 مدلس األكثرون وثمه ثمة، األسدي المرشً العوام ْبن الزبٌر ْبن ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  -ٗ

  .16، سبمت ترجمته حدٌث رلم األولى من

 بن العزى عبد بن أسد بن خوٌلد بن العوام بن الزبٌر بن عروةهو عن أبٌه:  -٘

  .16 ، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق ثمة، األسدي لصى

ً الص دٌك بكر أبً بنت َعابَِشة -ٙ َما، هللا َرضه إمنهٌنَ  أم التٌمٌة َعْنه   َحبهٌبَة الربانٌة اْلم 

 .16، سبمت ترجمتها حدٌث رلم ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه

 الحكم على اإلسناد:
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 ضعٌؾ جدا؛ فٌه دمحم بن الحسن بن زبالة، وهو ضعٌؾ جدا.

 بن حماد بن أبً حنٌفة كما عند الببلذري فً فتوح البلدان عمرولد تابعه: 

  :حنٌفَة بًأ بن َحَماد بن عمر -

ٌه :َعن روى ٌلاإهْسمَ  أَخه ٌلاإهْسمَ  أَنا لَْوله عه اد بن عه  ثَابت بن النُّْعَمان حنٌفَة بًأ اْبن َحمَّ

بَان بنا ل ون أَبنَاء من اْلَمْرز  ٌب ذكره لط   رق علٌنا َولع َما َوهللا فَارس م  هه  اْلَخطه  بهإهْسنَاده

ه على تفمه َعنه   اد أَبٌه َما هللا َرْحَمة َحمَّ ٌْهه  .َعلَ

 .مجهول الحال لم ٌذكره أحد بجرح وال تعدٌلخبلصة حاله: 

  .1076/ رلم1/390ٌنظر: الجواهر المضٌة فً طبمات الحنفٌة 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

  منكر، حكم علٌه بالنكارة كل من:

 اإلمام أحمد -أ

 َهَذا َحْنبَل   ْبن   أَْحَمد   لَالَ : 2/351لال ابن الجوزي فً "التحمٌك فً مسابل الخبلؾ" 

ٌثٌ  نْ  ٌ ْسَمعْ  لَمْ  ُمْنَكر   َحده ٌث مه هه  لَمْ  َمالهن   لَْول   َهَذا إهنََّما شَهاب َواَل  َمالن َحده  أََحد   َعنْ  ٌَْروه

ٌْت   لَدْ  ٌْخَ  َهَذا َرأَ دَ  ٌَْعنهً الشَّ َحمَّ دَ  أَب و لَالَ  َوَكَذا ل ْلت   َكذَّاب ا َوَكانَ  اْلَحَسنه  ْبنَ  م  ٌَْحٌَى َداو   َو

ٌن   ْبن  ا ٌْخ   َهَذا َكانَ  َمعه  .َكذَّاب ا الشَّ

 ابن عدي -ب

بَالَةَ  َواْبن  : 7/372لال فً الكامل  ٌثَ  َرَوى َما َوأُْنِكرَ  ذكرت، ما ؼٌر لَه   َهَذا ز   َحده

َشامه  ٌْؾه  اْلم َرى ف تهَحته  ع ْرَوةَ  ْبنه  هه  .بهالسَّ

  



     
 

   

  
181 
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ٌْنِ  َصَدلَةَ  اْلعَبَاِس  ِمنَ  تَعََجلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبً أنحدٌث " -7٘  "َعام   فًِ َعاَم

 ":األزدي ذكوان بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 .الحدٌث منكر منصور عن ذكوان بن دمحم :لال النسابً عن عدي بنا ونمل)

 هللا عبد عن علممة عن إبراهٌم عن منصور عن حدٌثه أراد :عدي بنا لال

ٌْنِ  َصَدلَةَ  اْلعَبَاِس  ِمنَ  تَعََجلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبً أن (َعام   فًِ َعاَم
(ٔ)

 

____________  

  التخرٌج والدراسة: ۩

 ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَالال:  1432/ رلم4/303فً مسنده: مسند ابن مسعود  أخرجه البزار

د   نا: لَالَ  ٌَْحٌَى، َحمَّ د   نا: لَالَ ، َعْون   أَب و َعْون   ْبن   م  َحمَّ ، َعنْ  َذْكَواَن، ْبن   م   َعنْ  َمْنص ور 

ٌَم، ه  َعْبده  َعنْ  َعْلمََمةَ، َعنْ  إهْبَراهه ًَ  أَنَ ": ّللاَّ ٌْنِ  َصَدلَةَ  اْلعَبَاِس  ِمنَ  تَعََجلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِ   "َسنَتَ

ٌث   َوَهَذاولال:  ٌهه  إهنََّما اْلَحده فَّاظ   ٌَْروه ، َعنْ  اْلح  ٌْبَةَ  ْبنه  اْلَحَكمه  َعنه  َمْنص ور  ، ع تَ ْرَسبل   م 

ٌَْها ٌُتَابَعْ  لَمْ  َكثٌَِرة   بِأََحاِدٌثَ  َحَدثَ  لَدْ  اْلَحِدٌثِ  لٌَِّنُ  َهَذا َذْكَوانَ  ْبنُ  َوُمَحَمدُ   .َعلَ

/ 1/229، وفً األوسط: 9935/ رلم10/73فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

دَ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1000رلم ، َداو  ًُّ ، َعْون   أَب و ثنا اْلَمك ه يُّ ٌَاده د   ثنا الز ه َحمَّ  ْبن   م 

 به، بنحوه.  َذْكَواَن،

، َرَواه  : 3/79مع الزوابد فً مج ولال الهٌثمً ار  ًُّ  اْلبَزَّ ، اْلَكبهٌره  فًه َوالطَّبََرانه  َواأْلَْوَسطه

له  َعمَّ  أَنَّ : " َوَزادَ  ج  ْنو   الرَّ د   َوفهٌهه ، " أَبهٌهه  صه َحمَّ هه  َذْكَواَن، ْبن   م  ث هكَ  َولَدْ  َكبَلٌم، َوفٌه   .و 

م   حدَّثَنَا: لال 7/417" ذكوان بن دمحم" ترجمة: الكامل فً عدي ابن وأخرجه  ْبن   لَاسه

ثَنا الجوهري، علً َحمد َحدَّثَنا المكً، داود بن أحمد َحدَّ  أَنَّ " بلفظ به عون، بن م 

س ولَ  لَ  ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ نَ  تََعجَّ ٌْنه  َصَدلَةَ  اْلَعبَّاسه  مه  . "َعام   فًه َعاَم

ي َوَهَذا :ولال ٌْهه  أََشارَ  الَّذه ًُّ  إهلَ ْنَكر   َمْنص ور   َعنْ  أَنَّه   النََّسابه ٌثه  م  ٌهه  ال َهَذا ألَنَّ  ؛اْلَحده  ٌَْروه

 .َهَذا َذْكَوانَ  بن ؼٌر منصور َعنْ 

  دراسة إسناد البزار:

اء بهَضم - الرزى هشام بن ٌحٌى بن الحسنهو  :ٌَْحٌَى ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٔ  َزاي بْعدَها الرَّ

 . )د( البصرى على أبو األرز، وهو الرز إلى نسبة

 ، ودمحم بن عون، وؼٌرهم.البصرى الكندى ببلل بن دمحم، والمدٌنى بن على روى عن:

 عمرو بن أحمد بكر أبو، والتسترى البزاز هللا عبد بن أحمد، وداود أبو روى عنه:

 ، وؼٌرهم. البزار الخالك عبد بنا

                                                           

 .229/ رلم9/157تهذٌب التهذٌب  (1)
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 الحافظ لال. وحدٌث صاحب كان الحدٌث، مستمٌم: لال و الثمات، ًف حبان ابن ذكره

تارٌخ ولال الذهبً فً  .حافظا كان: والذهبى الصرٌفٌنى، ولال: التهذٌب تهذٌب فً

 .حدٌث صاحب صدوقولال ابن حجر:  .حافظا ثمة وكان: اإلسبلم

 .ثمة، وثمه ابن حبان، والذهبً خبلصة حاله:

 سإاالت السلمً للدارلطنًو ،12356/ رلم3/130 ٌنظر: الثمات البن حبان

/ 6/336وتهذٌب الكمال ، 6/116واألنساب للسمعانً ، 119/ رلم153صـ

، 152/ رلم5/1121، وتارٌخ اإلسبلم 1072/ رلم1/330 ، والكاشؾ1231رلم

 خبلصةو، 1292/ رلم1/164 ، والتمرٌب565/ رلم2/325 وتهذٌب التهذٌب

 .31صـ الكمال تهذٌب تذهٌب

َحمد هو: َعْون   أَبُو َعْون   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ ، َعون، ْبن م  يُّ   .الزٌادي َعون أَبو البَصره

ام َطْهمان، بن إبراهٌم :َعنْ روى  د ٌحٌى، بن وَهمَّ َحمَّ   .وؼٌرهم ذْكَوان، ْبن وم 

ْرعة، أبو :َعْنهُ روى  ، الفضل بن والعب اس ز   ً ٌْس، بن أٌ وب بن ودمحم األسفاط َر  الضُّ

  .ؼٌرهمو

. مات ذكره ابن حبان فً الثماتو .ثمة: حاتم أبو لاللال الذهبً فً تارٌخ اإلسبلم: 

  ومابتٌن.سنة ثبلثٌن، 

 ثمة. خبلصة حاله:

/ 1/605، والكنى واألسماء لمسلم 603/ رلم1/197ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 5/633، وتارٌخ اإلسبلم 15350/ رلم9/90والثمات البن حبان  ،2469رلم

  .390رلم

دهو : َذْكَوانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ َحمَّ  الجهضمً،: وٌ مال الطاحً، األزدي ذكوان بن م 

ي   موالهم،  . )ق( البَْصره

، والحسن البنانً، ثابت: َعن َرَوى ي   وؼٌرهم.  المعتمر، بن ومنصور البَْصره

 عون وأبو ألرانه، من وهو ٌسار ْبن إسحاق ْبن ودمحم ،طهمان بن إبراهٌم روى عنه:

د َحمَّ   وؼٌرهم. الزٌادي، عون بن م 

 منكر :حاتم أبو ولال .ثمة شعبة عنه روى الذي ذكوان بن دمحم :معٌن بن ٌحٌىلال 

 :النسابً ولال .الحدٌث منكر :البخاري ولال .الخطؤ كثٌر الحدٌث ضعٌؾ الحدٌث

ة  ولال ابن عدي:  .حدٌثه ٌكتب وال بثمة لٌس ٌهه  َما َوَعامَّ  َوَمعَ  َوَؼَرابهب   إهْفَراَداتٌ  ٌَْروه

 بنا وذكره .ضعٌؾ الدارلطنً ولال .مناكٌر عنده الساجً ولال .حدٌثه ٌكتب ضعفه

ٌر الث همَات َعن ٌرويوأعاد ذكره فً المجروحٌن ولال:  .الثمات فً حبان  اْلَمنَاكه

ٌر َعن والمعضبلت َواٌَته للَّة على اْلَمَشاهه ْحتهَجاج سمط َحتَّى ره  . ولال ابن حجر:بههه  االه

 .ضعٌؾ

 فه األكثرون.ضعٌؾ ضع خبلصة حاله:
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/ 120صـالصؽٌر ضعفاء وال، 1756/ رلم2/51 للبخاري : التارٌخ األوسطٌنظر

، 7/379، والثمات البن حبان 1373/ رلم7/251والجرح والتعدٌل  ،331رلم

، والضعفاء 1675/ رلم7/419، والكامل البن عدي 944/ رلم2/262والمجروحٌن 

، 5205/ رلم25/130وتهذٌب الكمال  ،479/ رلم3/131رلطنً والمتروكون للدا

  .5371/ رلم1/477 والتمرٌب، 229/ رلم9/156وتهذٌب التهذٌب 

 ثم ثمٌلة بمثناة عتاب أبو السلمً هللا عبد ابن المعتمر بن منصورهو  :َمْنُصور   -ٗ

 . )ع( الكوفً موحدة

ٌم :َعن َرَوى ، وؼٌرهم. سلمة ْبن وتمٌم واحدا، حدٌثا باذام صالح وأبً النخعً، إهْبَراهه

ٌْمان ْبن ومعتمر كدام، ْبن مسعر روى عنه:   ودمحم بن ذكوان، وؼٌرهم.، س لَ

 .خالد أَبً ْبن إسماعٌل من أثبت منصور: حنبل ْبن أحمد َعن األثرم، بكر أَب و لَال

ي   فًه أثبت منصور: لالوا لوما إن: ألبً للت  : حنبل ْبن أَْحَمد ْبن صالح َولَال ْهره  الزُّ

؟ َعن منصور روى شًء وأي: لال. مالن من ي  ْهره  إذا منصور جهال، هإالء الزُّ

 أَبً اْبن إال منصور من مجاهد عن أروى أحد ولٌس اضطرب، المشابخ إلى نزل

ه  َعبد َولَال .منصور من عنه أروى أحد فلٌس الؽرباء وأما نجٌح،  ْبن أحمد ْبن ّللاَّ

. منصور ثم عتٌبة، بن الحكم: لال إبراهٌم؟ فً الناس أثبت من: أبً َسؤَلت  : حنبل

ٌد ْبن ٌَحٌى لَالَ و ن َكانَ : َسعه ْرَعة أَب و لَالو .الناس أثبت مه  ْبن إبراهٌم سمعت: ز 

: حاتم أَبً ْبن الرحمن َعْبد َولَال .مسعر ثم منصور، الكوفة أهل أثبت: ٌمول موسى

 األعم ، َعن أَبًه سبل: أٌضا َولَال .ثمة: فمال,  المعتمر ابن منصور َعن أبً َسؤَلت  

 .ٌدلس وال ٌخلط ال أتمن ومنصور وٌدلس، ٌخلط حافظ األعم  :فمال ومنصور،

 ٌدلس ال وكان ثبت ثمةولال ابن حجر:  الحدٌث، فًه ثبت ثمة، كوفً،: العجلً َولَال

 .ومابة وثبلثٌن اثنتٌن سنة مات .األعم  طبمة من

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 واألسماء والكنى ،1491/ رلم7/346 الكبٌر التارٌخ، و6/337الطبمات ٌنظر: 

 والتعدٌل والجرح، 1637/ رلم1/440والثمات للعجلً  ،2634/ رلم1/650 لمسلم

وتهذٌب الكمال  ،11011/ رلم7/473 حبان البن والثمات ،773/ رلم3/177

/ 10/315 التهذٌب وتهذٌب، 5647/ رلم2/297والكاشؾ ، 6201/ رلم23/546

 .6903/ رلم1/547والتمرٌب ، 546رلم

 . (4)م  األعور الكوفً النخعً سوٌد بن إبراهٌم هو :إِْبَراِهٌمَ  -٘

 وؼٌرهم ،لٌس ْبن علممةو ،ٌزٌد ْبن الرحمن َعْبد وأخٌه ٌزٌد، ْبن األسود :عن روى

ٌَى الٌامً الحارث ْبن وزبٌد النخعً، هللا ع بٌَد ْبن الحسن :عنهروى و  زكرٌا بن وٌَْح

 . وؼٌرهم

ٌن ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن إسحاق لال  ابن ولال ثمة،: النََّسابً َولَال, مشهور: َمعه

 . ضعفه النََّسابً أن الجوزي البن تبعا المٌزان صاحب ونمل: التهذٌب فى حجر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 بن إبراهٌم ؼٌر وهو الصٌرفً سوٌد بن إبراهٌم وهو النََّسابً ضعفه والذي :للت

 .ربعةاأل السنن وأصحاب مسلم اإلمام له روى الذي هذا األعور الكوفً النخعً سوٌد

 : فمال ذلن ٌإٌد ما – هللا حفظه – عواد بشار/ الدكتور ساق ولد

 .الن  من واضح هو كما له النََّسابً توثٌك المزي نمل - أ

 كان أنه ٌذكر ولم النخعً سوٌد بن إلبراهٌم الكبٌر تارٌخه فً البخاري ترجم - ب

 فً منجوٌه ابن وال والتعدٌل، الجرح فً حاتم أَبً ابن هذا مثل ذكر وال صٌرفٌا

 اختبلفهما، إلى ٌشٌر كله وهذا ، الجمع فً المٌسرانً ابن وال  مسلم صحٌح رجال

 .أعلم وهللا

 حبان وابن العجلً، وثمه فمد النخعً، الكوفً هذا وثموا لد األبمة جمهور إن - جـ

 .                                        صحٌحه فً حدٌثه وخرج البستً،

 بن موسى َحدَّثَنَا حمشاذ، بن علً َحدَّثَنَا: المستدرن كتاب فً هللا عبد أبو الحاكم َولَال

ٌْبَة، أَبً بن عثمان َحدَّثَنَا: لاال سفٌان، بن والحسن هارون  زكرٌا، بن ٌحٌى َحدَّثَنَا َش

 الكبرى سإاالته فً َولَال. حدٌث ا فذكر - ثمة وكان النخعً، سوٌد بن إبراهٌم عن

 لٌس الحدٌث للٌل هو: لال سوٌد؟ بن فإبراهٌم: الدارلطنً: ٌعنً له، للت: للدارلطنً

 . منكر شًء حدٌثه فً

 .                                                                   باتفاق ثمة :حاله خبلصة

والجرح  ،26/ رلم1/52 للعجلً والثمات ،932/ رلم1/290الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

 الحاكم ومستدرن ،6430/ رلم6/6 حبان ابن وثمات ، 291/ رلم2/103والتعدٌل 

وإكمال  ،103/ رلم1/37والمٌزان  ،131/ رلم2/104 الكمال وتهذٌب ،1/114

/ 1/90 والتمرٌب ،224/ رلم1/126 والتهذٌب، 220/ رلم1/216تهذٌب الكمال 

 .134رلم

 . )ع( ً، أبو شبل الكوفًبن عبد هللا بن مالن النخع علممة بن لٌسهو  :َعْلمََمةَ  -ٙ

، وؼٌرهم. مسعود بن هللا عبد، وًالفارس سلمان، وولا  أبى بن عدس روى عن:

 حصٌن ظبٌان أبو، وًالنخع عروة بن بشر، وًالنخع سوٌد بن إبراهٌم روى عنه:

 ، وؼٌرهم. ًالجنب جندب بنا

 إسحاق ولال. الخٌر أهل من ثمة،: فمال ؟ لٌس بن علممة: ألحمد للت: طالب أبو لال

: معٌن بن لٌحٌى للت: سعٌد بن عثمان ولال. ثمة: معٌن بن ٌحٌى عن منصور، بنا

 بن عثمان لال. ٌخٌر فلم: ٌعنى ؟ هللا عبد عن عبٌدة أو هللا عبد عن إلٌن أحب فعلممة

 أصحاب من ٌكن لم: ًالمدٌن بن على ولال. بعبدهللا أعلم وعلممة ثمتان، كبلهما: سعٌد

 ثابت، بن زٌد: ثبلثة إال الفمه ًف بموله لاموا و عنه، حفظوا أصحاب له أحد ملسو هيلع هللا ىلص ًالنب

 وعبٌدة، واألسود، علممة، هللا بعبد الناس وأعلم عباس، وابن مسعود، بن هللا وعبد

ٌْه  ولال الذهبً فً "السٌر": وذكره العجلً، وابن حبان فً الثمات.  .والحارث  فَمه

، َها، الك ْوفَةه ب َها، َوَعالهم  ْمره َمام ، َوم  د ، الَحافهظ ، اإله ه َجو  د   الم  ْجتَهه ٌْر   الم  . ولال الذهبً: الَكبه
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. علممة إلى فممنا سمتا، و ودال هدٌا هللا بعبد الناس أشبه إلى بنا لوموا: معمر أبو لال

 .السبعٌن بعد ولٌل الستٌن بعد مات .عابد فمٌه ثبت ثمة ولال ابن حجر:

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

والثمات للعجلً ، 1054/ رلم1/243، والطبمات لخلٌفة 696ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، وثمات ابن حبان 2253/ رلم6/404، والجرح والتعدٌل 1161/ رلم1/339

، وتهذٌب الكمال 4757/ رلم41/154وتارٌخ دمشك ، 4559/ رلم5/207

، وتهذٌب التهذٌب 14/ رلم4/53ر أعبلم النببلء ، وس4017ٌ/ رلم20/300

    .4631/ رلم1/397، والتمرٌب 435/ رلم7/376

 .23هو عبد هللا بن مسعود، صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :ّللَاِ  َعْبدِ  -7

 الحكم على اإلسناد:

 .ؾ؛ فٌه دمحم بن ذكوان، وهو ضعٌؾٌضع

ن حدٌث رواه أبو وسؤلت أبً وأبا زرعة ع: 2/595لال ابن أبً حاتم فً العلل 

عن إبراهٌم، عن علممة ، عن عبد  ،عن دمحم بن ذكوان، عن منصور ،عون الزٌادي

على الصدلات، فؤتى العباس فمنعه، فشكا عمر إلى استعمل عمر  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبً هللا

 أبٌه، وإنا تعجلنا من عباس صدلة ماله؟: عم الرجل صنو ملسو هيلع هللا ىلص، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

: أن النبً ؛ إنما هو: منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن ٌناقهو خطأاال: فم

 .بعث عمر ... مرسل؛ وهو الصحٌح ملسو هيلع هللا ىلص

دمحم بن ذكوان، عن منصور عن إبراهٌم، عن : 5/156فً العلل  ولال الدارلطنً

 و وهم.وه علممة.

  :طلحة، رضً هللا عنهمو ،رافع وأبً  علً،للت: وله شاهد من حدٌث 

 :رضً هللا عنه علً حدٌث -أ

ٌله  فً السنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب ٌهمًأخرجه الب َدلَةه  تَْعجه  /4/136 الصَّ

ً    أَب و أنبؤ لَتَاَدةَ، ْبن   نَْصره  أَب و أَْخبََرنَالال:  7367رلم فَّاء ، َعله د   ثنا الرَّ َحمَّ  ٌ ون سَ  ْبن   م 

، ًُّ ٌْمه ، ْبن   َوْهب   ثنا اْلك َد ٌر  د   َوأَْخبََرنَاه   ح َجره َحمَّ ٌْنه  ْبن   م  َس ، اْلفَْضله  ْبنه  اْلح   أنبؤ اْلمَطَّان 

، ْبن   هللاه  َعْبد   ٌَسى ثنا س ْفٌَاَن، ْبن   ٌَْعم وب   ثنا َجْعفَر  ، ْبن   عه د  َحمَّ ، ْبن   َوْهب   ثنا م  ٌر   ثنا َجره

ْعت  : لَالَ  أَبًه ث   اأْلَْعَمَ ، َسمه و َعنْ  ٌ َحد ه ةَ، ْبنه  َعْمره رَّ ه، أَبهً َعنْ  م  ي  ً    َعنْ  اْلبَْختَره  َعله

 ًَ ة   فََذَكرَ  َعْنه   هللا   َرضه ًَ  ع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َبْعثه  فًه لهصَّ ٌ ا َعْنه   هللا   َرضه  َوَمْنعه  َساعه

ه  َذَكرَ  َوأَنَّه  ، َصَدلَتَه   اْلعَبَّاسه   ً  َعمَ  أَنَ  ُعَمرُ  ٌَا َعِلْمتَ  أََما": فَمَالَ  اْلعَبَّاس   َصنَعَ  َما ملسو هيلع هللا ىلص لهلنَّبه

ٌْنِ  َصَدلَةَ  اْلَعبَاسَ  فَاْستَْسلَْفنَا اْحتَْجنَا ُكنَا إِنَا أَبٌِهِ  ِصْنوُ  الَرُجلِ  ٌثه  لَْفظ  " َعاَم  ،اْلمَطَّانه  َحده

َواٌَةه  َوفًه ًَّ  أَنَّ  لَتَاَدةَ  اْبنه  ره لَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه نَ  تَعَجَّ ٌْنه  َصَدلَةَ  أَوْ  َعام   َصَدلَةَ  اْلَعبَّاسه  مه  .َعاَم

ٌْنَ  إهْرَسالٌ  َهَذا َوفهً لال البٌهمً: ه  أَبًه بَ ي  ً    اْلَبْختَره ًَ  َوَعله  َهَذا َوَردَ  َولَدْ  َعْنه   هللا   َرضه

ٌثه  فهً اْلَمْعنَى ٌَْرةَ  أَبهً َحده نْ  ه َر  .َعْنه   ثَابهت   َوْجه   مه

 الحكم على إسناد البٌهمً: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 فٌه انمطاع بٌن أبً البختري، وعلً. ضعٌؾ؛

د ا َسؤَْلت  لال الترمذي:  َحمَّ ه  أَب و: لَه   ل ْلت   م  ي  ًُّ  اْلبَْختَره  لَم   الَ : لَالَ  َسْلَماَن؟ أَْدَرنَ  الطَّابه

نْ  ه  أَب و ٌ ْدره ي  ً    لَْبلَ  َماتَ  َوَسْلَمان  , َعلهًٌّا اْلبَْختَره ه  وأَبه  :ش ْعبَةَ  ولال .َعله ي  نْ  لَمْ  اْلب ْختَره  ٌ ْدره

ْعت  : حاتم أبً ابن ولال .ٌََره   َولَمْ  َعلهًٌّا ه  أَب و :ٌَم ول   أَبهً َسمه ي  ًُّ  اْلَبْختَره  فهً ل تهلَ  ك وفه

مه  نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  اْلَجَماجه ً    مه ْكه   َولَمْ  َعله  .ٌ ْدره

   .74، والمراسٌل البن أبً حاتم صـ1/336 العلل الكبٌر للترمذيٌنظر: 

  :رضً هللا عنه رافع أبً حدٌث -ب

وٌد، َحدَّثَنَالال:  7362رلم /3/23فً األوسط:  أخرجه الطبرانً ٌم   نا َمْحم   ْبن   تَمه

، ره ْنتَصه ، إهْسَحاق   ثَنَا اْلم  ، َعنْ  اأْلَْزَرق  ٌن  ٌلَ  َعنْ  َشره ه، إهْسَماعه  ً ٌَْمانَ  َعنْ  اْلَمك ه ، س لَ  اأْلَْحَوله

ًُّ  َبَعثَ : لَالَ  َرافهع   أَبهً َعنْ  ه  َنبه ٌ ا اْلَخطَّابه  ْبنَ  ع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ، َعلَى َساعه َدلَةه  فَؤَتَى الصَّ

طَّلهبه، َعْبده  ْبنَ  اْلعَبَّاسَ  ، لَه   ؤَْؼلَظَ فَ  اْلم  ًَّ  ع َمر   فَؤَتَى اْلعَبَّاس   لَه   فَمَالَ  لَه ، َذلهنَ  فََذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 ًُّ  أَْسلَْفَنا َكانَ  اْلَعبَاسَ  إِنَ  أَبٌِِه، ِصْنوُ  الَرُجلِ  َعمَ  أَنَ  َعِلْمتَ  أََما ُعَمُر، ٌَا»: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 «أََول   َعامَ  ِلْلعَامِ  َصَدلَتَهُ 

ٌَْمانَ  َعنْ  اْلَحَدٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌل   إهالَّ  اأْلَْحَوله  س لَ ، إهْسَماعه ًُّ ٌلَ  َعنْ  َوالَ  اْلَمك ه  إهْسَماعه

ٌٌن، إهالَّ  دَ  َشره  .اأْلَْزَرق   إهْسَحاق  : بههه  تَفَرَّ

ٌله  بَاب  ، الزكاة فً السنن: كتاب وأخرجه الدارلطنً َدلَةه  تَْعجه  /3/34 اْلَحْوله  لَْبلَ  الصَّ

 من طرٌك شرٌن به بنحوه. 2014رلم

 الحكم على إسناد الطبرانً:

 ؾ.ٌشرٌن، وإسماعٌل بن مسلم المكً، وكبلهما ضعضعٌؾ؛ فٌه 

 عبدهللا أبو الكوفة ثم بواسط الماضً الكوفً النخعً هللا عبد بن شرٌن هو :َشِرٌن   -1

 ولال ،الحفظ سىء ؼٌره ولال ،معٌن ابن وثمه األعبلم أحد الذهبً: لال :(4)خت م 

. ولال المبارن ابن لاله الثورى من الكوفٌٌن بحدٌث أعلم هو بؤس به لٌس :النسابى

 عادال وكان بالكوفة المضاء ولً منذ حفظه تؽٌر كثٌرا ٌخطىء صدوقابن حجر: 

 .البدع أهل على شدٌدا عابدا فاضبل

  .2737/ رلم1/266 التمرٌبو، 2276/ رلم1/435الكاشؾ ٌنظر: 

 ثم البصرة من كان إسحاق أبو المكً مسلم بن إسماعٌلهو  :ُمْسِلم   ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  -ٕ

 : ضعٌؾ.)ت ق( مكة سكن

 والتمرٌب ،593/ رلم1/331 التهذٌب وتهذٌب ،403/ رلم1/249 الكاشؾٌنظر: 

 .434/ رلم1/110

 :عنه هللا رضً حدٌث طلحة -جـ

 ة أوجه:تمداره على الحكم ابن عتٌبة، واختلؾ عنه من سهذا الحدٌث 

ٌْبَةَ، ْبنه  اْلَحَكمه  َعنه  ع َماَرةَ، ْبن   اْلَحَسن  الوجه األول:  ، أَبهً ْبنه  وحبٌب ع تَ  َعنْ  ثَابهت 

وَسى   .أَبهٌهه  َعنْ  َطْلَحةَ، ْبنه  م 
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ه  َرس ول   َبعَثَ : لَالَ  عتٌبة بن الحكم عن أرطاة، بن حجاج :ثانًال لوجها  عمر -ملسو هيلع هللا ىلص- ّللاَّ

 .الصدلة على

، َعنه  هللا، عبٌد بن دمحم :لثالثا الوجه ، َعنْ  اْلَحَكمه ْمَسم   ابن حدٌث نحو َعبَّاس   اْبنه  َعنه  مه

  .أرطاة

َجٌ ة عن الحكم، عن دٌنار، بن الحجاج :رابعال الوجه   علً عن عدي، بن ح 

 الحكم عن دٌنار، بن الحجاج عن إسرابٌل، عن منصور، بن إسحاق :الخامس الوجه

ْجر عن َجْحل، بنا ً   عن العدنً، ح    .عل

 عن مسلم، بن الحسن عن الحكم، عن زاذان، بن منصور عن هشٌم، :سادسال لوجها

 .-ملسو هيلع هللا ىلص- النبً

 تخرٌج  الوجه األول: 

ٌْبَةَ، ْبنه  اْلَحَكمه  َعنه  ع َماَرةَ، ْبن   اْلَحَسن  ) ، أَبًه ْبنه  وحبٌب ع تَ وَسى َعنْ  ثَابهت   َطْلَحةَ، ْبنه  م 

هه  َعنْ   .(أَبٌه

 حدثنالال:  633رلم /2/12فً مسنده: مسند طلحة بن عبٌد هللا  أخرجه ابو ٌعلى

 ْبنه  اْلَحَكمه  َعنه  ع َماَرةَ، ْبن   اْلَحَسن   حدثنا خالد، بن ٌوسؾ حدثنا مسعدة، بن حمٌد

ٌْبَةَ، ، أَبهً ْبنه  وحبٌب ع تَ وَسى َعنْ  ثَابهت  ًَ  أَبهٌهه  َعنْ  َطْلَحةَ، ْبنه  م   إهنَّ : لَالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه

ٌْنِ  اْلُمَطِلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلعَبَاِس  َصَدلَةَ  تَعََجلَ  َكانَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول  .َسنَتَ

ٌث   َوَهَذا 3/159فً مسنده:  وأخرجه البزار ًَّ  اْلَحَسنَ  إهالَّ  َرَواه   َنْعلَم   اَل  اْلَحده  َوه وَ  اْلبََجله

، ع َماَرةَ، ْبن   اْلَحَسن   ْلمه  أَْهل   َسَكتَ  فَمَدْ  َواْلَحَسن  ٌثههه  َعنْ  اْلعه  .َحده

ٌله فً السنن: كتاب الزكاة، باب  الدارلطنًو َدلَةه  تَْعجه  /3/32 اْلَحْوله  لَْبلَ  الصَّ

 . 2011رلم

هه  فًه اْلَحَكمه  َعنه  اْختَلَف وا ولال: ٌح   ،إهْسنَاده ْسلهم   ْبنه  اْلَحَسنه  َعنه  َوالصَّحه ْرَسلٌ  م   .م 

 ( من طرٌك الحسن بن عمارة به بنحوه.والدارلطنً ، البزاركبلهما )

  :ثانًال لوجهاتخرٌج 

ه  َرس ول   َبعَثَ : لَالَ  عتٌبة بن الحكم عن أرطاة، بن حجاج)  (الصدلة على عمر -ملسو هيلع هللا ىلص- ّللاَّ

ٌله  َباب  فً كتاب "األموال":  الماسم بن سبلم أخرجه ، تَْعجه َدلَةه َها الصَّ  لَْبلَ  َوإهْخَراجه

ٌد ، َحدَّثَنَالال:  1335رلم /1/702 أََوانهَها اجه  َعنْ  ٌَزه  ْبنه  اْلَحَكمه  َعنه  أَْرَطاةَ، ْبنه  َحجَّ

ٌْبَةَ، ه  َرس ول   َبعَثَ : لَالَ  ع تَ ، َعلَى ع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ َدلَةه  َمالههه، َصَدلَةَ  ٌَْسؤَل ه   اْلعَبَّاسَ  فَؤَتَى الصَّ

ْلت   لَدْ : فَمَالَ  ه  لهَرس وله  َعجَّ ٌْنه  َصَدلَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه  َرس وله  إهلَى ع َمر   فََرفَعَه  . َسنَتَ : فَمَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ً، َصَدقَ » ٌْنِ  َصَدلَةَ  ِمْنهُ  َناتَعََجلْ  لَدْ  َعّمِ  «َسنَتَ

ٌْد   أَبُو لَالَ  ٌْمٌ  َكانَ  :ُعبَ ٌد   ه َش ٌثه  َهَذا إهْسنَاده  فهً ٌَزه ، َعنْ : اْلَحده ، َعنه  َمْنص ور   َعنه  اْلَحَكمه

ْسلهم   ْبنه  اْلَحَسنه  ثْت   م  د ه ْنه   أَْحفَظ ه   َوالَ  َعْنه ، بهَذلهنَ  ح   .مه

  :لثالثا الوجهتخرٌج 

، َعنه  هللا، عبٌد بن دمحم) ، َعنْ  اْلَحَكمه ْمَسم   .(َعبَّاس   اْبنه  َعنه  مه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌله ، باب الزكاة فً السنن: كتاب الدارلطنً أخرجه َدلَةه  تَْعجه  /3/33اْلَحْوله  لَْبلَ  الصَّ

د   َحدَّثَنَالال:  2012رلم َحمَّ و ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  ٌم   ثنا  اْلَخالهكه  َعْبده  ْبنه  َعْمره ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ  م 

ًُّ  نَابهلَةَ  ْبنه ا د   ثنا اأْلَْصَبَهانه َحمَّ ٌَرةه  ْبن   م  ؽه ده  َعنْ  السَّبَلمه  َعْبده  ْبن   النُّْعَمان   ثنا اْلم  َحمَّ  ْبنه ا م 

ٌْده  ه  ع بَ ْمَسم   َعنْ  اْلَحَكمه  َعنه  ّللاَّ ه  َرس ول   بَعَثَ : لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  مه ٌ ا ع َمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َساعه

ه  إهلَى َفَخَرجَ  ،اْلعَبَّاس   لَه   فَؤَْؼلَظَ : لَالَ  َمالههه  َصَدلَةَ  ٌَْطل ب   اْلعَبَّاسَ  فَؤَتَى: لَالَ   ً صلى هللا  النَّبه

ه  َرس ول   فَمَالَ : لَالَ  فَؤَْخبََره   علٌه وسلم  اْلعَامَ  َماِلهِ  َزَكاةَ  أَْسلَْفنَا لَدْ  اْلعَبَاسَ  ِإنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  «اْلُمْمبِلَ  َواْلعَامَ 

  :رابعال الوجهتخرٌج 

َجٌ ة عن الحكم، عن دٌنار، بن الحجاج  (علً عن عدي، بن ح 

ٌله  فًه، باب الزكاة فً السنن: كتاب داود أبو رواه َكاةه  تَْعجه  /2/115 الزَّ

ٌد   َحدَّثَنَالال: 1624رلم ، ْبن   َسعه ٌل   َحدَّثَنَا َمْنص ور  ٌَّا، ْبن   إهْسَماعه اجه  َعنه  َزَكره  ْبنه  اْلَحجَّ

، ٌنَار  ، َعنه  ده َجٌَّةَ، َعنْ  اْلَحَكمه ً  ، َعنْ  ح  ًَّ  َسؤَلَ  اْلَعبَّاسَ  أَنَّ » َعله ٌله  فًه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  َصَدلَتههه  تَْعجه

، أَنْ  لَْبلَ  لَّ ة   لَالَ  ،«َذلهنَ  فًه لَه   فََرخَّ َ  تَحه نَ : َمرَّ  .َذلهنَ  فًه لَه   فَؤَذه

ٌثَ  َهَذا َرَوى: َداُودَ  أَبُو لَالَ  ٌٌْم، اْلَحده ، َعنه  َزاَذاَن، ْبنه  َمْنص وره  َعنْ  ه َش  َعنه  اْلَحَكمه

، ْبنه  اْلَحَسنه  ْسلهم  ه  َعنه  م   ً ٌْم   َوَحِدٌثُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .أََصحُّ  ُهَش

َكاةه  أَْبَواب   فً السنن: كتاب والترمذي ٌله  فهً َجاءَ  َما بَاب  ، الزَّ َكاةه  تَْعجه  /3/54 الزَّ

ٌله  بَاب  ، بلب الزكاة فً السنن: كتاب ماجه وابن 673رلم َكاةه  تَْعجه ل هَها لَْبلَ  الزَّ  َمحه

ْكر  باب  :والحاكم ،1795رلم /1/572 ًَ  اْلعَبَّاسه  إهْسبَلمه  ذه  َواْختهبَلؾ   َعْنه ، ّللاَّ   َرضه

َواٌَاته  هه  َوْلته  فًه الر ه سناد، صحٌح: الحاكم ولال 5431رلم /375/ 3 إهْسبَلمه  ووافمه اإله

 .الذهبً

 الترمذي، وابن ماجه، والحاكم( من طرٌك سعٌد ٌن منصور به.ثبلثتهم )

  :الخامس الوجهتخرٌج 

 عن َجْحل، بن الحكم عن دٌنار، بن الحجاج عن إسرابٌل، عن منصور، بن إسحاق)

ْجر ً   عن العدنً، ح    (عل

ٌله  فًه َجاءَ  َما ، بابأبواب الزكاة فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي َكاةه  تَْعجه  /3/54 الزَّ

م   َحدَّثَنَالال:  679رلم ٌنَار   ْبن   الَماسه ًُّ  ده ، ْبن   إهْسَحاق   َحدَّثَنَا: لَالَ  الك وفه  َعنْ  َمْنص ور 

َل، اجه  َعنْ  إهْسَرابٌه ، ْبنه  الَحجَّ ٌنَار  ، ْبنه  الَحَكمه  َعنْ  ده ْجر   َعنْ  َجْحل  ه، ح  ي  ً  ، َعنْ  العََدوه  َعله

ًَّ  أَنَّ    «ِلْلعَامِ  األََولِ  َعامَ  العَبَاِس  َزَكاةَ  أََخْذنَا لَدْ  إِنَا»: لهع َمرَ  لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ؾ   الَ : »َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  البَابه  َوفًه ولال: ٌثَ  أَْعره ٌله  َحده َكاةه  تَْعجه نْ  الزَّ ٌثه  مه  َحده

َل، اجه  َعنه  إهْسَرابٌه ، ْبنه  الَحجَّ ٌنَار  نْ  إهالَّ  ده ٌث   «الَوْجهه  َهَذا مه ٌلَ  َوَحده ٌَّا، ْبنه  إهْسَماعه  َعنه  َزَكره

اجه  ي الَحجَّ ْنده نْ  أََصحُّ  عه ٌثه  مه َل، َحده اجه  َعنه  إهْسَرابٌه ٌنَار   ْبنه  الَحجَّ يَ  َولَدْ  ده وه ٌث   َهَذا ر   الَحده

ٌْبَةَ، ْبنه  الَحَكمه  َعنْ  ه  َعنه  ع تَ  ً ْرَسبل   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .م 

   :سادسال لوجهاتخرٌج 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

صلى - النبً عن مسلم، بن الحسن عن الحكم، عن زاذان، بن منصور عن هشٌم،)

 .مرسبل -هللا علٌه وسلم

ٌث   :ولال معلَّم ا، 115/ 2 سننه فً داود أبو ذكره ٌْم   َوَحده   .أََصحُّ  ه َش

 باب: الرخصة فً تمدٌم الزكاة لبل محلها :"األموال" فً زنجوٌه ابن خرجهوأ

 عن منصور عن ه شٌم أنا النٌسابوري ٌحٌى بن ٌحٌى عن 2203/ رلم3/1173

  .ملسو هيلع هللا ىلص- النبً عن مسلم، بن الحسن عن الحكم،

هه  فًه اْلَحَكمه  َعنه  اْختَلَف وا: 2011رلم /3/32ولال الدارلطنً فً السنن   ،إهْسنَاده

ٌح   ْسلهم   ْبنه  اْلَحَسنه  َعنه  َوالصَّحه ْرَسلٌ  م   .م 

  النظر فً الخبلؾ:

ٌْبَةَ، ْبنه  اْلَحَكمه ) الوجه األول: ، أَبهً ْبنه  وحبٌب ع تَ وَسى َعنْ  ثَابهت   َعنْ  َطْلَحةَ، ْبنه  م 

هه    .(أَبٌه

. الحدٌث فً ضعٌفا كانلال ابن سعد: وهو ضعٌؾ جدا.  رواه الحسن بن عمارة:

: أحمد ولال .ٌكذب: شعبةولال  ،وضعفه ابن عٌٌنة .حدٌثه ٌكتب ال من ومنهم

 شعبة إلى أحتاج ما: المدٌنً ابن ولال .بشا حدٌثه لٌس: معٌن ابن ولال .مترون

 ٌضع كان أنه إلى وذهب! ٌؽلط إٌ : لال ٌؽلط؟ أكان: لٌل .ذلن من أبٌن أمره فٌه،

 .مترون: والدارلطنً ومسلم، حاتم، أبو ولال .سالط: الجوزجانً ولال .الحدٌث

، ومٌزان 445/ رلم3/93، والكامل البن عدي 6/363ٌنظر: طبمات ابن سعد 

 .1913/ رلم1/513االعتدال 

ه  َرس ول   َبعَثَ : لَالَ  عتٌبة بن الحكم عن أرطاة، بن حجاج :ثانًال لوجها  عمر -ملسو هيلع هللا ىلص- ّللاَّ

 .الصدلة على

 من الرابعة، ولم ٌصرح بالسماع. مدلسٌ  صدوق :(ٗ)بخ م  رواه حجاج بن أرطأة

، والتمرٌب 365/ رلم2/196، وتهذٌب التهذٌب 1726/ رلم1/453ٌنظر: المٌزان 

/ 49صـ بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس هلأ تعرٌؾو، 1119/ رلم1/152

 .113رلم

، َعنه  هللا، عبٌد بن دمحم) :لثالثا الوجه ، َعنْ  اْلَحَكمه ْمَسم   (َعبَّاس   اْبنه  َعنه  مه

 . مترون: )ت ق( العرزمً هللا عبٌد بن دمحم رواه 

 .6103/ رلم1/494، والتمرٌب 535/ رلم9/322 التهذٌب تهذٌب: ٌنظر

َجٌ ة عن الحكم، عن دٌنار، بن الحجاج :رابعال الوجه  علً عن عدي، بن ح 

  به بؤس ال :(ٗ) رواه الحجاج بن دٌنار -

 .1125/ رلم1/152 التمرٌب: ٌنظر

 .ٌخطىء صدوق: )ت( الكندي عدي ابن علٌة بوزن حجٌةوفً إسناده:  -

   .1150/ رلم1/154 التمرٌب: ٌنظر
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 عن دٌنار، بن الحجاج عن إسرابٌل، عن منصور، بن إسحاق) :الخامس الوجه

ْجر عن َجْحل، بن الحكم ً   عن العدنً، ح    .عل

 ، ولد سبك فً الوجه الرابع.به بؤس الوهو  :دٌنارالحجاج بن رواه 

 مسلم، بن الحسن عن الحكم، عن زاذان، بن منصور عن هشٌم، عن :سادسال لوجها

 .-ملسو هيلع هللا ىلص- النبً عن

 47ث رلم ٌوهو ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حد رواه منصور بن زاذان:

 أبوبمرٌنة األحفظ، واألوثك، وهو الذي رجحه األبمة:  إذا ٌترجح الوجه السادس

 . والبٌهمً والدارلطنً، داود،

 "بالصواب أشبه وهو": ولال 4/203" العلل" فً الدارلطنً ذكرهو

 الحسن عن الحكم عن منصور رواه ما والصواب": 3/193 آخر موضع فً ولال

 " - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً عن مرسبل ٌناق بنا

 " الرواٌات هذه من األصح هو وهذا": 4/111 الكبرى السنن فً البٌهمً ولال

 بنا مسلم بن الحسن عن الحكم عن والصواب: 163/ 2" التلخٌ " فً الحافظ ولال

 "مرسبل ٌناق

 من الوجه الراجح: سنادالحكم على اإل

 ضعٌؾ إلرساله.

 الحكم على لحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 حسن لؽٌره.

 العباس صدلة تعجٌل فى المصة هذه ثبوت ولٌس: 3/334" الفتح" ًف الحافظ ولال

 .أعلم وهللا الطرق هذه بمجموع النظر ًف ببعٌد

 مسألة: حكم تعجٌل الزكاة

سؤلة لوالن:  للعلماء فً هذه الم 

ًُّ َوأَْحَمد  وإهْسَحاق  أصحاب الرأي، و وهو لول: اَل بَأَْس بتعجٌلها األول: الشَّافهعه

ٌْد   ٌْث العَبَّاس ، واستدلوا بوأَب ْوع َب  .الذي سبك فً التخرٌجَحده

ٌْر واحد من التابعٌن وعن ٌْم وسعٌد ْبن جبٌر -َؼ  لم ٌروا بههه بؤسا. -اْلَحَسن وإهْبَراهه

حٌث لال فً  ن حزم، وابمالن، وأهل المدٌنةوهو لول : اَل ٌجزئ أن ٌعجلهاالثانً: 

وال ٌجوز تعجٌل الزكاة لبل تمام الحول وال بطرفة عٌن فإن فعل لم ٌجزه، المحلى: 

وعلٌه إعادتها، وٌرد إلٌه ما أخرج لبل ولته؛ ألنه أعطاه بؽٌر حك 
(1)
. 

 المول األول، ودلٌله حدٌث العباس رضً هللا عنه. والراجح

 

                                                           

يلييييييي اخيييييييتبلؾ الفمهييييييياءٌنظييييييير:  (1)  ختصييييييير اخيييييييتبلؾ العلمييييييياء، وم456صيييييييـ دمحم بييييييين نصيييييييرالَمْرَوزه

 .4/211، والمحلى 1/455
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ٌْسَ حدٌث " -8٘  "َطعَان  البِ  اْلُمْؤِمنُ  لَ

  ترجمة "دمحم بن سابك"لال الحافظ ابن حجر فً 

 علممة عن إبراهٌم عن األعم  عن إسرابٌل عن هذا سابك بن دمحم روى)

ن  بهالطَّعَّانه  " مرفوعا مسعود بن هللا عبد عن ْإمه ٌَْس اْلم   أبو رواه "الحدٌث ...لَ

 ولال .ؼرٌب فهو حفظه سابك بن دمحم كان إن :ولال .عنه شٌبة أبً بن بكر

 هذا روى وإنما ،علممة عن إبراهٌم حدٌث من منكر حدٌث هذا :المدٌنً بنا

(عنه األعم  حدٌث ؼٌر من هللا عبد عن وابل أبو
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

تَاب  فً المصنؾ:  أخرجه ابن أبً شٌبة ٌَمانه  كه ْإٌَا اإْله رَ  َما، باب َوالرُّ َما ذ كه ي فٌه  ٌَْطوه

ٌْهه  ن   َعلَ ْإمه نَ  اْلم  بَلله  مه ثَنَالال:  30333رلم /6/162 اْلخه د   َحدَّ َحمَّ ، ْبن   م  ثَنَا: لَالَ  َسابهك   َحدَّ

، ل  ، َعنه  إهْسَرابٌه ٌَم، َعنْ  اأْلَْعَم ه ه  َعْبده  َعنْ  َعْلمََمةَ، َعنْ  إهْبَراهه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ّللاَّ  ّللاَّ

ٌْسَ ": ملسو هيلع هللا ىلص  "بِاْلبَِذّيِ  َوالَ  بِاْلفَاِحِش، َوالَ  بِاللَعَاِن، َوالَ  بِالَطعَاِن، اْلُمْؤِمنُ  اْلَمْرءُ  لَ

من  2074/ رلم1/574 َوالتَّبَلع نه  التََّطاع نه  َعنه  النَّْهًه  بَاب  ": الدعاء" فً والطبرانً

 طرٌك ابن أبً شٌبة به.

 اللَّْعنَةه  فًه َجاءَ  َماكتاب أبواب البر والصلة، باب  فً السنن: الترمذي وأخرجه

ٌثٌ  َهَذابنحوه. ولال:  1977/ رلم4/350 ٌٌب، َحَسنٌ  َحده يَ  َولَدْ  َؼره وه ه  َعْبده  َعنْ  ر   ّللاَّ

نْ  ٌْره  مه  .الَوْجهه  َهَذا َؼ

 بنحوه. 332/ رلم1/122 اْلعٌََّابه  بَاب   فً األدب المفرد: البخاريو

 بنحوه. 3339/ رلم6/390مسند عبد هللا بن مسعود  فً المسند:وأحمد 

ٌث   َوَهَذابنحوه، ولال:  1523/ رلم4/330 فً المسند: والبزار  َعنه  َرَواه   َنْعلَم   الَ  اْلَحده

، إهالَّ  اأْلَْعَم ه  ل  د   إهالَّ  إهْسَرابهٌلَ  َعنْ  َرَواه   َنْعلَم   َوالَ  إهْسَرابٌه َحمَّ  .َسابهك   ْبن   م 

 بنحوه. 5369/ رلم9/250فً المسند: مسند ابن مسعود  وأبو ٌعلى

ٌثٌ  َهَذاولال: " ،29/ رلم1/57كتاب اإلٌمان  فً المستدرن:والحاكم  ٌحٌ  َحده  َعلَى َصحه

، َشْرطه  ٌْنه ٌَْخ ا فَمَده  الشَّ اَلءه  اْحتَجَّ َواةه  بهَهإ  ْم، َعنْ  الرُّ هه ره َجاه ، لَمْ  ث مَّ  آخه ن   َما َوأَْكثَر   ٌ َخر ه  ٌ ْمكه

ْندَ  ٌ وَجد   اَل  أَنَّه   فهٌهه  ٌ مَالَ  أَنْ  لَ  اأْلَْعَم ه  أَْصَحابه  عه ه  ٌ ون سَ  ْبنه  َوإهْسَرابٌه  ً عه مْ  السَّبٌه هه  َكبهٌره

                                                           

 .262/ رلم9/175تهذٌب التهذٌب  (1)
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ْم، هه نْ  َجَماَعة   فهً اأْلَْعَم    َشاَرنَ  َولَدْ  َوَسٌ هده ، مه هه د   لَه   ٌ ْنَكر   فَبَل  ش ٌ وخه  بهَهَذا َعْنه   التَّفَرُّ

ٌثه  ٌثه . اْلَحده دٌ  َولهْلَحده هه  َعلَى آَخر   َشاهه  "َماَشْرطه

 بنحوه. 4/235 فً الحلٌة: وأبو نعٌم

ر  كتاب الشهادات، باب  فً السنن الكبرى: والبٌهمً نهَها بهاْمَرأَة   ٌ َشب هب   الشَّاعه ٌْ ٌَْستْ  بهَع  لَ

ا مَّ لُّ  مه َها لَه   ٌَحه َها فٌَ ْكثهر   َوْطإ  َها فٌه ر   بنحوه. 21140/ رلم10/411 َوٌَْبتَهه

 كلهم من طرٌك دمحم بن سابك به.

 وللحدٌث طرٌك آخر:

 أَْسَود ، َحدَّثَنَالال:  3943/ رلم7/60فً المسند: مسند ابن مسعود  أخرجه أحمد

، أَب و أَْخبََرنَا و، ْبنه  اْلَحَسنه  َعنه  بَْكر  ده  َعنْ  َعْمر  َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  م  ٌَد، ْبنه  الرَّ ، َعنْ  ٌَزه هه  أَبٌه

ه، َعْبده  َعنْ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ّللاَّ ٌْسَ  اْلُمْؤِمنَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َوالَ  الَطعَاِن، َوالَ  بِاللَعَاِن، لَ

 ".اْلبَِذيءِ  َوالَ  اْلفَاِحِش،

ٌْسَ  فً األدب المفرد: باب وأخرجه البخاري ن   لَ ْإمه ، 312/ رلم1/116 بهالطَّعَّانه  اْلم 

ْكره  فًه بَابٌ فً السنة:  وابن أبً عاصم ه  لَْوله  ذه  ً ٌْسَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ن   لَ ْإمه  َواَل  بهالطَّعَّانه  اْلم 

/ 9/20سند عبدهللا بن مسعود فً المسند: م وأبو ٌعلى، 1014/ رلم2/437 اللَّعَّانه 

، 4/73/1191فً "السنة": باب مناكحة المرجبة  وأبو بكر بن الخبلل، 5033رلم

فً "تهذٌب الكمال": ترجمة "دمحم  والمزي، 339رلم /1/354فً المسند: والشاشً 

 به بلفظه.  بن عٌا   من طرٌك أبً بكرتهم تس 25/650بن عبد الرحمن بن ٌزٌد" ا

 دراسة إسناد اإلمام ابن أبً شٌبة:

ٌد، أَب و: وٌ مال َجْعفَر، أَب و موالهم، التمٌمً دمحم بن سابك -ٔ  أصله الكوفً، البزاز َسعه

 .)خ م د ت س( بها ومات بؽداد، سكن ثم الكوفة، سكن فارس، من

 وؼٌرهم. نباتة، بن وحشرج ٌونس، بن وإسرابٌل، مانهط ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى

ٌم، والبخاري :َعنه َرَوى ه  َعبد ْبن إهْبَراهه د ْبن هللا َعبد بَْكر وأَب و الجنٌد، ْبن ّللاَّ َحمَّ  ْبن م 

ٌْبَة أَبً  ، وؼٌرهم.َش

د خٌثمة، أَبً ْبن َبْكر أَب و لَال َحمَّ ي   َسْعد بن هللا ع َبٌد بن وم  ْهره ٌن ْبن ٌحٌى عن الزُّ : َمعه

ٌْبَة بن ٌعموب َولَال .ثمة كوفً: العجلً َولَال .ضعٌؾ  ثمة، صدولا شٌخا كان: َش

د سمعت:  عمدة ْبن اْلعَبَّاس أَب و َولَال .للحدٌث بالضبط ٌوصؾ ممن ولٌس َحمَّ  بنا م 

ٌلَجة ٌعنً صالح د وذكر كه َحمَّ : النََّسابً َولَال .به بؤس ال خٌارا كان: فمال سابك بن م 

بَّان ابن   وذكره .بؤس به لٌس بَّان ابن   وذكره ."الثمات" كتاب فً حه  كتاب فً حه

 ضعفه أنه معٌن بن عن روي ما إال وثموهولال الذهبً فً "الكاشؾ":  ."الثمات"

. عندي ثمة وهو. ولال فً "المٌزان": بالضبط ٌوصؾ ال ثمة شٌبة بن ٌعموب ولال

ٌَم، َعنْ  األَْعَم ه  َعنه  إسرابٌل عن روى "التهذٌب" فً حجر ابن َولَال  َعنْ  إهْبَراهه

 أَب و َرَواه   الحدٌث،... بالطعان المإمن لٌس" مرفوعا مسعود ْبن ّللاَّ  َعبد عن علممة،

ٌْبَة أَبً ْبن   بَْكره   ابن َولَال. ؼرٌب فهو حفظه سابك بن دمحم كان إن: َولَال عنه َش
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 عن وابل أبو هذا روى وإنما علممة، عن إبراهٌم حدٌث من منكر حدٌث هذا المدٌنً

 َولَال. به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب: حاتم أبو َولَال. عنه األعم  حدٌث ؼٌر من هللا َعبد

 ومابتٌن. عشرة أربع ولٌل عشرة ثبلث سنة مات .صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن

 .، حسن له الترمذي، وصحح له الحاكمصدوق خبلصة حاله:

، 1523/ رلم7/233، والجرح والتعدٌل 1457/ رلم1/404ٌنظر: الثمات للعجلً 

، 5230/ رلم25/233، وتهذٌب الكمال 15133/ رلم9/61والثمات البن حبان 

، وتهذٌب التهذٌب 7563/ رلم3/555، والمٌزان 4362/ رلم2/172والكاشؾ 

  .5397/ رلم1/479، والتمرٌب 262/ رلم9/174

 .)ع( الكوفً ٌوسؾ أبو السبٌعً، الهمدانً إسحاق أَبً بن ٌونس بن إسرابٌل -ٕ

ٌد روى عن: ٌْمان الثوري، مسروق ْبن َسعه ، حرب ْبن وسمان األعم ، وس لَ

 وؼٌرهم.

ٌل ْبن مالن ؼسان وأبو، همام ْبن الرزاق عبد روى عنه:  ْبن ودمحم النهدي، إهْسَماعه

 ، وؼٌرهم.البؽدادي سابك

 حزم، وابن المدٌنً ابن فٌه تكلم ولد. حاتم وأبو ،والعجلً ،سعد وابن ،معٌن ابن وثمه

 األصول، فً ومسلم البخاري اعتمده إسرابٌل: فمال فٌه تكلم من على الذهبً رد ولد

ولال ابن حجر فً  .ضعفه من تضعٌؾ إلى ٌلتفت فبل كاألسطوانة، الثبت فً وهو

 .حجة ببل فٌه ت كلم ثمة"التمرٌب": 

  .األصول فً الشٌخان به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

 ،1669/ رلم2/56 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،6/374 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،2/333 خٌثمة أبى ابن وتارٌخ ،77/ رلم1/63 للعجلً والثمات

 عدي البن والكامل ،6307/ رلم6/79 حبان البن والثمات ،2/330 حاتم أَبً البن

/ 1/209 للذهبً والمٌزان ،10/132 حزم البن والمحلى ،237/ رلم2/123

 وتهذٌب ،1/66 للذهبً ردهم ٌوجب ال بما فٌهم المتكلم الثمات والرواة ،320رلم

 .401/ رلم1/104 والتمرٌب ،496/ رلم263-1/261 حجر البن التهذٌب

ٌْمان هو األعمش: -ٖ  واحتج األكثرون وثمه ثبت ثمة، الكاهلى األسدي مهران بن س لَ

 .15، سبمت ترجمته حدٌث رلم الثالثة من مدلس الجماعة به

، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق ثمةر، األعو الكوفً النخعً سوٌد بن إبراهٌم -ٗ

57                                                                   . 

ً، ثمة ، أبو شبل الكوفًبن عبد هللا بن مالن النخع علممة بن لٌسهو : َعْلَمَمةَ  -٘

 .57 باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم

 .23جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  هو عبد هللا بن مسعود، صحابً :ّللَاِ  َعْبدِ  -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 حسن؛ فٌه دمحم بن سابك، وهو حسن الحدٌث.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حسنه الترمذي، وصححه الحاكم كما سبك فً التخرٌج.

  :كما سبك فً التخرٌج وللحدٌث طرٌك آخر أخرجه اإلمام أحمد

 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

 وٌلمب الرحمن عبد أبا ٌكنى بؽداد نزٌل الشامً عامر بن األسودهو  :أَْسَودُ  -ٔ

 .)ع( شاذان

، عٌا  ْبن بكر وأبً، حً ْبن َصالهح ْبن والحسن، ٌونس ْبن إسرابٌل :َعن َرَوى

 .وؼٌرهم

ٌم ثور أَب و  :عنه روى ٌد ْبن وإبراهٌم الكلبً، َخالهد ْبن إهْبَراهه  بن وأحمد الجوهري، َسعه

 وؼٌرهم.  حنبل، بن دمحم

ه  َعبد أَبَا سمعت: إسحاق ْبن حنبل لال : لال ثمة؟: للت ثمة، عامر ْبن أسود: ٌمول ّللاَّ

ٌد ْبن عثمان َولَال .وزاد ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه  حاتم، أبو َولَال .به بؤس ال: َمعه

ً   عن ْحَمنه  َعْبد َولَال .ثمة: المدٌنً اْبن َعله  .صالح صدوق: أبٌه َعن حاتم، أَبً ْبن الرَّ

 ثمة.ابن حجر:  َولَالووثمه الذهبً فً "تارٌخ اإلسبلم". 

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، وتارٌخ 503/ رلم3/226، وتهذٌب الكمال 3450/ رلم7/495تارٌخ بؽداد ٌنظر: 

 .503/ رلم1/111، والتمرٌب 33/ رلم5/33اإلسبلم 

 الكوفً األسدي سالم ابن ومعجمة بتحتانٌة َعٌَّا    ْبنَ  َبْكره  أَبَو : هوبَْكر   أَبُو -ٕ

 دمحم اسمه ولٌل اسمه أنها واألصح بكنٌته مشهور - ونون بمهملة -الحناط  الممرىء

 حبٌب أو حماد أو مطرؾ أو خدا  أو مسلم أو رإبة أو شعبة أو سالم أو هللا عبد أو

 .)ع( ألوال عشرة

 َعْمرو ْبن والحسن َخالهد، أَبً ْبن وإسماعٌل الكندي، ّللاَّ  َعبد ْبن األجلح روى عن:

 ، وؼٌرهم.الفمٌمً

د ْبن وثابت الحافً، الحارث ْبن وبشر شاذان، عامر ْبن ألسودا روى عنه: َحمَّ  م 

  وؼٌرهم. الشٌبانً،

 وهو، ؼلط ربما ثمة: أحمد ولال .منه ؼلطا أكثر أحد شٌوخنا فً ٌكن لم: نعٌم أبو لال

 ولال .وجهه كلح عنده ذكر إذا به، ٌعبؤ ال سعٌد بن ٌحٌى وكان وسنة، لرآن صاحب

 لٌس وكتبه .جدا الؽلط كثٌر: مهنؤ منه سمعه فٌما أٌضا أحمد ولال .ثمة: معٌن ابن

 من َوهوولال ابن عدي: ووثمه العجلً، وذكره ابن حبان فً "الثمات".  .خطؤ فٌها

 إسحاق أبً مثل مشاٌخهم جملة عن بالرواٌة المختصٌن ومن الكوفة مشاٌخ مشهوري

 أهل لراء من َوهو صاحبه، َوهو النجود، أبً بن وعاصم حصٌن وأَب و السبٌعً،

 عندي روى من كل عن رواٌاته فً َوهو لرأ، وعلٌه المراءة أخذ عاصم وعن الكوفة

 عنه ٌروي أن إال ثمة عنه روى إذا منكرا حدٌثا له أجد لم أنً وذان وذان به بؤس ال

 ٌؽلط الحدٌث فً لكنه المراءة، فً ثبت صدوق " :المٌزان فًالذهبً   ولال. ضعٌؾ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 سنة مات. صحٌح وكتابه حفظه، ساء كبر لما أنه إال عابد ثمةولال ابن حجر:  ".وٌهم

 .المابة لارب ولد سنتٌن، أو بسنة، ذلن لبل ولٌل ومابة، وتسعٌن أربع

 .، وله أؼبلطكتابه صحٌححسن الحدٌث، خبلصة حاله: 

، 1565/ رلم9/343، والجرح والتعدٌل 1913/ رلم1/492الثمات للعجلً  :ٌنظر

وتهذٌب الكمال ، 390/ رلم5/40والكامل ، 12013/ رلم7/663والثمات البن حبان 

 موثوق وهو فٌه تكلم منو، 10016/ رلم4/499والمٌزان ، 7252/ رلم33/129

 .7935رلم/ 1/624 التمرٌبو، 400/ رلم569صـ الحدٌث صالح أو

و ْبن اْلَحَسن -ٖ  -الماؾ وفتح الفاء بضم - الفمٌمً َعْمرو بن اْلَحَسنهو  :َعْمر 

 .)خ د س ق( َعْمرو ْبن الفضٌل أخو الكوفً لتمٌمًا

د الزبٌر وأبً النخعً، ٌزٌد ْبن نالرحمدمحم بن عبد  روى عن: َحمَّ ، المكً مسلم ْبن م 

 وؼٌرهم.، ّللاَّ  ع َبٌد ْبن طلحة ْبن إسحاق ْبن ومعاوٌة

، ْبن ندلم روى عنه:  ً ، عٌا  ْبن بكر وأبو زابدة، أَبً ْبن زكرٌا ْبن وٌحٌى َعله

 وؼٌرهم.

 ال: حاتم أَب و لَال. وحجر وابن والذهبً، ،العجلًووابن معٌن، والنسابً، أحمد، وثمه 

، بؤس  بةاوم وأربعٌن اثنتٌن سنة توفً وذكره ابن حبان فً الثمات.  .صالح بههه

  ثمة وثمه األكثرون. حاله:خبلصة 

، والثمات 31/ رلم53، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً صـ6/341ٌنظر: الطبمات 

، والثمات البن حبان 107/ رلم3/25، والجرح والتعدٌل 235/ رلم1/117للعجلً 

/ 1/323، والكاشؾ 1256/ رلم6/233، وتهذٌب الكمال 7176/ رلم6/164

 .1267لم/ ر1/162،  والتمرٌب 1054رلم

 .(4)بخ  الكوفً جعفر أَب و النخعً، لٌس بن ٌَِزٌدَ  ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٗ

ْحَمنه  َعْبد وأبٌه ٌزٌد، ْبن األسود عمه :َعن َرَوى ٌَد، بن الرَّ  ْبن علممة أبٌه وعم ٌَزه

 .لٌس

 وؼٌرهم. جبٌر، ْبن وحكٌم عتٌبة، ْبن والحكم الفمٌمً، َعْمرو بن الحسن :َعنه َرَوى

ٌن ْبن ٌحٌىلال  ْرَعة أبو َولَال .ثمة: َمعه  ابن   وذكره .الجلة من المدر رفٌع كان: ز 

بَّان  . ووثمه العجلً، وابن حجر."الثمات" كتاب فً حه

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 1477/ رلم1/409، والثمات للعجلً 6/293ٌنظر: الطبمات 

، وتهذٌب الكمال 5206/ رلم5/361، والثمات البن حبان 1737/ رلم7/321

/ 1/493، والتمرٌب 5005/ رلم2/194، والكاشؾ 5412/ رلم25/643

  .6036رلم

 .)ع( الكوفً بكر أبو النخعً لٌس بن هو عبد الرحمن بن ٌزٌد :أَبٌِهِ  َعنْ  -٘
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  وعبد الٌمان، بن وحذٌفة ٌزٌد، بن األسود أخٌه :َعن َرَوى  وؼٌرهم. مسعود، ْبن ّللاَّ

د وابنه مهاجر، ْبن وإبراهٌم ، النخعً سوٌد ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى َحمَّ  عبد ْبن م 

 وؼٌرهم. ٌزٌد بن الرحمن

ٌن ْبن ٌحٌىوثمه ابن سعد، و ًُّ  َولَال .وابن حجر، والعجلً، َمعه  أخو هو: الدَّاَرل ْطنه

د لال .ثمات وكلهم علممة أخً وابن األسود، َحمَّ  الحجاج والٌة فً توفً: سعد ْبن م 

: علً بن َعْمرو َولَال .وسبعٌن ثبلث سنة مات: بكٌر بن ٌحٌى َولَال .الجماجم لبل

 .وثمانٌن ثبلث سنة الجماجم فً مات

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

 لمن والتجرٌح التعدٌلو، 993/ رلم1/301 ، والثمات للعجل6/122ًالطبمات ٌنظر: 

/ 13/12، وتهذٌب الكمال 919/ رلم2/330 الصحٌح الجامع فً البخاري له خرج

 .4043/ رلم1/353والتمرٌب ، 533/ رلم6/299، وتهذٌب التهذٌب 3994رلم

 .23 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً مسعود، بن هللا عبد هو :ّللَاِ  َعْبدِ  -ٙ

 الحكم على إسناد اإلمام أحمد:

 وهو حسن الحدٌث.حسن الحدٌث؛ فٌه أبو بكر بن عٌا ، 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 صحٌح لؽٌره.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

لََما أُْسِرَي بًِ إِلَى الَسَماِء، فَِصْرُت إِلَى الَسَماِء الَرابِعَِة، َسمََط  حدٌث " -9٘

 ..."فًِ ِحْجِري تُفَاَحة  

 بن سلٌمان بن هشام بن سلٌمان بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 "الٌشكري طلحة بن عمرو

 ،األحادٌث وٌوصل ثمات لوم من سرلها مسرولة أحادٌثه :عدي بنا ولال)

همناكٌر ومن
(1)
 عمر بنا عن نافع عن ذبب أبً بنا عن وكٌع عن روى :

لََما أُْسِرَي بًِ إِلَى الَسَماِء، فَِصْرُت إِلَى الَسَماِء الَرابِعَِة، َسمََط فًِ  " مرفوعا

 .عثمان فضل فً "الحدٌث ... تُفَاَحة  ِحْجِري 

 بن دمحم سوى ثمات رجاله كل اإلسناد بهذا منكر الحدٌث هذا :الخطٌب لال

(علٌه فٌه والحمل هشام بن سلٌمان
(2)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 سعٌدة بنت ابن هشام بن سلٌمان بن دمحمفً تارٌخ بؽداد: ترجمة " أخرجه الخطٌب

 َعْبد   َحدَّثَنًه لال: 3/222" هشام بؤخً وٌعرؾ الشطوي علً أبو الوراق مطر بنت

ٌزه  ، أَْحَمدَ  ْبن   اْلعَزه ًُّ ام   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَكتَّانه ده  ْبن   تَمَّ َحمَّ ه  َعْبده  ْبنه  م  ، ّللاَّ يُّ ازه  أَْخَبَرنَا: لَالَ  الرَّ

ٌم   ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ ، ْبنه  َصالهحه  ْبنه  م  نَان  د   َجْعفَر   أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  سه َحمَّ ٌَْمانَ  ْبن   م   ْبنه ا س لَ

، َشام  ٌٌع، َحدَّثَنَا: لَالَ  هه بْب ، أَبًه اْبنه  َعنه  َوكه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  ذه

ه،  ِحْجِري فًِ َسمَطَ  الَرابِعَِة، الَسَماءِ  إِلَى فَِصْرتُ  الَسَماِء، إِلَى بًِ أُْسِريَ  لََما": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ِلَمنْ  تََكلَِمً،: لََها فَمُْلتُ  تُمَْهِمهُ، َحْوَراءُ  ِمْنَها فََخَرجَ  َفاْنفَلََمتْ  بٌَِِدي فَأََخْذتَُها تُفَاَحة ،

 ".َعفَانَ  ْبنِ  ُعثَْمانَ  َشِهٌد ا؛ ِلْلَمْمتُولِ : لَاَلتْ  أَْنِت؟

ٌث   َهَذا ولال: ْنَكرٌ  اْلَحده ، بهَهَذا م  ْسنَاده َجالههه  َوك لُّ  اإله َوى ثهمَاتٌ  ره ده  سه َحمَّ ٌَْمانَ  ْبنه  م   ْبنه  س لَ

، َشام  ْمل   هه هه  َواْلحه ، فٌه ٌْهه  أَْعلَم   َوّللاَّ   َعلَ

من  1/279 والمثالب اْلفََضابهل كتابوأخرجه ابن الجوزي فً "الموضوعات": 

ْرت   السََّماءه  إهلَى ىب أسرى لماطرٌك الخطٌب به  بلفظ "  ..." السَّابهعَةه  السََّماءه  إهلَى فَصه

                                                           

"ومييييين منييييياكٌر:، والصيييييواب ميييييا ذكرنييييياه، وهيييييو ميييييا  الهنيييييد النظامٌييييية، المعيييييارؾ دابيييييرةفيييييً طبعييييية  (1)

 جاء فً طٌعة الرسالة، وفً الكامل البن عدي

 .316/ رلم9/202تهذٌب التهذٌب  (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 دراسة إسناد الخطٌب:

ًُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  اْلعَِزٌزِ  َعْبدُ  -ٔ ٌز َعْبد : هواْلَكتَانِ  بن علً بن دمحم بن أحمد بن اْلعَزه

ٌَْمان ث. س لَ د أبو المحد ه َحمَّ ً   الكتانً التمٌمً م  وف  . الصُّ

د ْبن َصَدلَة روى عن: َحمَّ د ْبن وتمام الدَّلم، ْبن م  َحمَّ  ْبن نْصر ًوأب الرازي، م 

 وؼٌرهم.  هارون،

، الخطٌب، َبْكر أبو :َعْنهُ  َرَوى ٌْدي  َم  وؼٌرهم.  الرواسً، وعمر والح 

 ثمة هو: الخطٌب ولال .متمن مكثر وهو َعْنه، وكتبت   عنً  كتبَ : ماكوال ابن لال

ولال  .للمرآن الد رس مداوم المذهب سلٌم مستمٌم، صدوق هو: األكفانً ابن ولال .أمٌن

 وستٌن ست سنة من اآلخرة جمادى ًف فًتو .فاضبل ثمة وكان: الحنبلً نمطة ابن

 .وأربعمابة

 ثمة. خبلصة حاله:

وتارٌخ ، 1/363 الحنبلً نمطة بنال والمسانٌد السنن رواة لمعرفة التمٌٌدٌنظر: 

  .4/13، واألعبلم 122/ رلم13/243، والسٌر 173/ رلم10/234اإلسبلم 

ام : هوالَراِزيُّ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  تََمامُ  -ٕ  َعْبد ْبن جعفر ْبن هللا َعْبد ْبن دمحم ْبن تم 

نٌد، ْبن هللا ً   الحسٌن، أبً الحافظ ابن الماسم أبو الحافظ الج  ازي   الَبَجل ً   ثم الر   الد مشم

 . المحدَّث

، روى عن: هه ٌْثََمة أَبٌه  وؼٌرهم.  الماضً، حذلم بن وأحمد سلٌمان، ْبن وَخ

، الحسٌن وأبو الصؽار، شٌوخه أحد الكبلبً الوهاب عبد :َعْنهُ  روى  ً ٌْدان  وعبد الَم

 وؼٌرهم.  الكتانً، العزٌز

ً   لَالَ  ً   أبو ولال .الش امٌٌ ن حدٌث فً منه أحفظ أر ولم ثمة، وكان: الكت ان  عل

ٌْت وما: األهوازي ا َكانَ . معناه فً مثله َرأَ  أبو ولال .الرجال ومعرفة بالحدٌث عالم 

فً . الفوابد كتابمن مإلفاته:  .والخٌر الحفظ فً تمام مثل لمٌنا ما: الحد اد بَْكر  ت و 

 .وأربعمابة عشرة أربع سنة محرم من خلون لثبلث

 ثمة خبلصة حاله:

 ،177/ رلم17/239 النببلء أعبلم سٌرو، 125/ رلم9/232تارٌخ اإلسبلم  ٌنظر:

 .2/37واألعبلم 

ٌمهو  :ِسنَان   ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٖ نان، ْبن صالح ْبن دمحم ْبن إْبَراهه  أَب و سه

ً   إهْسَحاق   .الولٌد ْبن َخالهد مولً، المخزومً اْلم َرشه

 ،الدمشمً زرعة وأبً ،البصري مطر بنت ابن سلٌمان بن دمحم جعفر أبً :عن وىر

 ، وؼٌرهم. الماضً سعٌد بن علً بن وأحمد

لال  ، وؼٌرهم.مندة بن هللا عبد وأبو ،دمحم بن وتمام ،إبراهٌم بن أحمد ابنه روى عنه:

،ولال فً السٌر:  .الكتانً ووثمهالذهبً:  ٌْخ  َمام ، الشَّ د ْوق اإله  تسع سنة فً مات .الصَّ

 .خراآل ربٌع شهر فً وثبلثمابة وأربعٌن
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ثمة. حاله: خبلصة

 وسٌر، 330/ رلم7/373 اإلسبلم تارٌخ، و495/ رلم7/133دمشك ٌنظر: تارٌخ 

 .312/ رلم15/534 النببلء أعبلم

ٌَْمانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  َجْعفَر   أَبُو -ٗ دهو : ِهَشام   ْبنِ  ُسلَ َحمَّ ٌْمان بن م  ٌْمان بن هشام بن س لَ  س لَ

 المعجمة فتحب الشطوي علً أَب و: وٌ مال جعفر، أَب و الٌشكري، طلحة بن ْمروع ْبنا

 .)ق( الخزاز البؽداديوالمهملة 

د األزرق، ٌ وس ؾ ْبن إسحاق روى عن: َحمَّ  ْبن ووكٌع الشافعً، إدرٌس ْبن وم 

 ، وؼٌرهم. الجراح

ٌم إسحاق وأبو ماجه، اْبن روى عنه:  إسحاق وأَب و. المهلب ْبن اْلَحَسن ْبن إهْبَراهه

ٌم د ْبن إهْبَراهه َحمَّ   وؼٌرهم. الدمشمً، سنان بن صالح ْبن م 

ي   علً ْبن الحسٌن علً أَب و َولَال .نظر أمره فً: عمدة ْبن اْلعَبَّاس أَب و لال ٌَْساب وره  النَّ

نكر ولال ابن حبان: .الحدٌث منكر ضعٌؾ،: الحافظ ٌث م   َكؤَنَّه  سرق الث همَات َبٌن اْلَحده

ٌث ٌث إهلَى ٌعمد الَحده وفَة أََحاده  ٌجوز الَ  شٌوخهم بَها حدث بؤعٌانهم أللوام َمْعر 

ْحتهَجاج  ثمات لوم من ٌسرلها مسرولة أحادٌثه: عدي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال. بهَحال بههه  االه

 خمس سنة بالكرخ توفً .ضعٌؾولال الذهبً، وابن حجر:  .األحادٌث وٌوصل

 .بتٌناوم وستٌن

 ضعٌؾ باتفاق خبلصة حاله:

، 1760/ رلم7/531والكامل البن عدي ، 1011/ رلم2/304ٌنظر: المجروحٌن 

والكاشؾ ، 5263/ رلم25/311وتهذٌب الكمال ، 319/ رلم3/222وتارٌخ بؽداد 

/ 1/432، والتمرٌب 316/ رلم9/201 وتهذٌب التهذٌب، 4333/ رلم2/176

 .5931رلم

ه مهملة ثم وهمزة الراء بضم -الرإاسً ملٌح بن الجراح بن وكٌعهو : َوِكٌع   -٘  َهذه

أْس إهلَى الن هْسبَة  . )ع( الكوفً سفٌان أبو - َرأسه لكبر َذلهن لَه   ولٌل - الرَّ

 . وؼٌرهم ،كدام بن ومسعر ،وابن أبً ذبب صمعة، بن أبان :َعن َرَوى

ٌد ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى د  و الجوهري، َسعه َحمَّ ٌَْمانَ  ْبن   م  ، ْبنه  س لَ َشام   بن ومحمود هه

 .وؼٌرهم ،ؼٌبلن

 شن وكٌعا رأٌت ما وكٌع، من أحفظ وال وكٌع، من للعلم أوعى رأٌت ما: أحمد لَال

 موضع فًه َولَال لط، رلعت وال كتابا وكٌع مع رأٌت وال واحدا، ٌوما إال حدٌث فًه

 وكان حافظا، حافظا وكٌع كان الحفظ، مطبوع وكٌع كان: ٌمول أبً سمعت: آخر

 أشهد: الرازي حاتم أبو َولَال كثٌرا، كثٌرا مهدي ابن الرحمن عبد من أحفظ وكٌع

ٌَى الجراح، ْبن وكٌع بالعراق عندنا الثبت: لال أنه حنبل بن أحمد َعلَى ٌد، ْبن وٌَْح  َسعه

ٌن اْبن ٌحٌى ولال. مهدي ْبن الرحمن وعبد  إال هلل ٌحدث رجبل رأٌت ما: ٌَم ول َمعه

 وهو الحدٌث، حفاظ من أدٌب، صالح عابد ثمة كوفً،: العجلً ولال والمعنبً، وكٌع،
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 وكٌع زمان فهً بالكوفة كان ما: عمار ابن ولال ذكرهم، جماعة من سفٌان فً أثبت

 حافظا كان: الثمات فً حبان ابن ولال جهبذا، وكٌع كان منه، بالحدٌث أعلم وال أفمه

 أول أو ست سنة آخر فً مات. عابد حافظ ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال متمنا،

 .                     سنة سبعون وله ومابة وتسعٌن سبع سنة

 . الجمهور وثمه الحفظ، وأبمة العلم بحور من ثبت، ثمة حافظ إمام :حاله خبلصة

 ابن وعلل ،2363رلم/ 2/434 الدوري وتارٌخ ،6/394 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتارٌخه ،2613/ رلم3/179الكبٌر البخاري وتارٌخ ،77 ،69 ،1/40 المدٌنً

 الجرح وتمدمة  ،163/ رلم9/37 والتعدٌل والجرح ،2969/ رلم2/335 وسطاأل

/ 13/466 بؽداد وتارٌخ ،11432/ رلم7/562 حبان ابن وثمات ،1/219 والتعدٌل

  .7414/ رلم1/531 والتمرٌب ،211/ رلم11/12 التهذٌب وتهذٌب ،7234رلم

 ذبب أبً بن الحارث بن المؽٌرة بن الرحمن عبد بن دمحمهو : ِذبْب   أَبًِ اْبنِ  -ٙ

 . )ع( المدنً الحارث أبو العامري المرشً

 . وؼٌرهم ،الممبري وسعٌد ،والزهري ،عمر بن مولى نافع :عن روى

 . وؼٌرهم ووكٌع، ألرانه من وهما ،ومعمر ،الثوري :عنهروى و

 لٌل المسٌب بن بسعٌد ٌشبه ذبب أبً بنا كان :ٌمول أحمد سمعت :داود أبو لال

 ذبب أبً بنا :ٌمول أحمد وسمعت :لال بؽٌرها، وال ال لال بببلده مثله خلؾ ألحمد

 ذبب أبً بنا كان منه للرجال تنمٌة أشد مالكا أن إال مالن من أفضل صدولا ٌعد كان

 بالمعروؾ ٌؤمر صالحا رجبل كان: أحمد عن البؽوي ولال .ٌحدث عمن ٌبالً ال

 ذبب أبً ابن عنه روى من وكل ثمة ذبب أبً ابن: معٌن ابن ولال .بسعٌد ٌشبه وكان

 أن ؼٌر صدوق ثمة ذبب أبً ابن: شٌبة بن ٌعموب ولال البٌاضً، جابر أبا إال ثمة

 ولال ثمة،: النسابً ولال .باالضطراب بعضهم فٌها تكلم خاصة الزهري عن رواٌته

. فاضبل عابدا ورعا فمٌها ثمة عالما وكان بالمدٌنة ٌفتً ذبب أبً ابن وكان: سعد ابن

 بن ٌعموب ولال بذلن، أنس بن مالن وبٌن بٌنه الذي ٌكن ولم. بالمدر ٌرمً وكان

 بدنه فً أصلح ذبب أبً ابن: لال ؟ذبب أبً ابن أو مالن أعلم من ألحمد لٌل :سفٌان

 من أثبت ذبب أبً ابن :معٌن ابن ولال السبلطٌن، عند مالن من بالحك وألوم وأروع

 أهل أبمة من فمٌه مالن علٌه أثنى ثمة: الخلٌلً ولال الممبري، سعٌد فً عجبلن ابن

 لد لكنه مالن شٌوخ فشٌوخه الثمات عن روى إذا الصحٌح فً مخرج حدٌثه المدٌنة

 :لال عمه عن ذبب أبً بن أخذ كٌفٌة الزهري أخً ابن بٌن ولد الضعفاء عن ٌروي

 أبً بنا ندم ثم ٌحدثه ال أن الزهري فحلؾ فتماوال علٌه فرد فؤجابه شًء عن سؤل إنه

ووثمه  بها، ٌحدث فكان له فكتب حدٌثه من أحادٌث له ٌكتب أن الزهري لؤفس ذبب

 فً حجر ابن َولَال ابن المدٌنً، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والخطٌب، والذهبً،

 .لبلها ولٌل ومابة وخمسٌن تسع سنة مات. فاضل فمٌه ثمة: التمرٌب

 . باتفاق ثمة :حاله خبلصة



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 وتارٌخ ،2/525 الدوري وتارٌخ العلمٌة، ط 5/455 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،1704/ رلم7/313 والتعدٌل والجرح ،455/ رلم1/152 الكبٌر البخاري

 وتهذٌب ،10556رلم/ 7/390 حبان ابن وثمات ،1/196،197 له والمراسٌل

 .6032/ رلم1/493 والتمرٌب ،505/ رلم307-9/303 التهذٌب

 .30ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : نَافِع   -7

 .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت صحابً جلٌل: ُعَمرَ  اْبنِ  -8

 الحكم على اإلسناد:

د   َجْعفَر   أَب و؛ منكر فٌه َحمَّ ٌَْمانَ  ْبن   م  َشام   ْبنه  س لَ  وهو ضعٌؾ.، هه

ٌث   َهَذا: "3/222فً تارٌخ بؽداد  ولال الخطٌب ْنَكرٌ  اْلَحده ، بهَهَذا م  ْسنَاده َجالههه  َوك لُّ  اإله  ره

َوى ثهمَاتٌ  ده  سه َحمَّ ٌَْمانَ  ْبنه  م  ، ْبنه  س لَ َشام  ْمل   هه هه  َواْلحه ، فٌه ٌْهه  ."أَْعلَم   َوّللاَّ   َعلَ

 عنهما:للت: وفً الباب عن عمبة، وأنس رضً هللا 

 :رضً هللا عنه حدٌث عمبة

 وله عنه طرٌمان:

 الطرٌك األول: 

  364رلم /1/522 عنه هللا رضً فً فضابل الصحابة: فضابل عثمان أخرجه أحمد

دٌ  َحدَّثَنَالال:  َحمَّ ًُّ  نا لَالَ  م  ٌَسى ْبن   َعله ْحَمنه  َعْبد   ثنا عه ْحَمنه  َعْبد   ثنا َعفَّانَ  ْبن   الرَّ  ْبن   الرَّ

ٌَم، ٌْثه  َعنْ  إهْبَراهه ، ْبنه  لَ ٌدَ  َعنْ  َسْعد  ب ، أَبهً ْبنه  ٌَزه ، أَبهً َعنْ  َحبٌه ٌْره  ْبنه  ع ْمبَةَ  َعنْ  اْلَخ

ر   ه  َعامه  ً َهنه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  اْلج  ، َجنَةَ  َدَخْلتُ  الَسَماءِ  إِلَى بًِ ُعِرجَ  لََما" : ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َعْدن 

ٌَْها أَْشفَارَ  َكأَنَ  َمْرِضٌَة   َحْوَراءَ  َعنْ  فَاْنفَلََمتْ : لَالَ  تُفَاَحة ، َكفًِّ فًِ فَُوِضعَ  ٌْنَ  َممَاِدٌمُ  َع

 ْبنِ  ُعثَْمانَ  بَْعِدنَ  ِمنْ  اْلَمْمتُولِ  ِلْلَخِلٌفَةِ  أَنَا: فَمَاَلتْ  أَْنِت؟ ِلَمنْ : فَمُْلتُ  ،"النُُّسورِ  أَْجنَِحةِ 

  ."َعفَانَ 

ْحَمنه  َعْبد  فً الضعفاء: ترجمة " العمٌلًأخرجه و ٌمَ  ْبن   الرَّ ، ومن 2/320" إهْبَراهه

ْحَمنه  َعْبد   ابن عساكر فً تارٌخ دمشك: ترجمة " أخرجهالعمٌلً:  طرٌك  ْبن   الرَّ

ٌمَ   والمثالب الفضابل، كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابنو ،34/172" إهْبَراهه

ْحَمنه عبد  طرٌك من 1/330  به، بلفظه. َعفَّانَ  ْبن   الرَّ

ْحَمنه  َعْبد   ولال العمٌلً: ٌمَ  ْبن   الرَّ ًُّ  إهْبَراهه َمْشمه ث   ده ٌْثه  َعنه  ٌ َحد ه  َمْجه ول   َسْعد   ْبنه  اللَّ

، ٌث ه   بهالنَّْمله  .لَه   أَْصلَ  الَ  َمْوض وٌع َوَحده

 الطرٌك الثانً:

ه  َعْبد   نا: لَالَ  بَْكرٌ  َحدَّثَنَالال  3039رلم /3/261فً األوسط:  أخرجه الطبرانً  ْبن   ّللاَّ

ٌَْمانَ  يُّ  ٌ وس ؾَ  ْبنه  س لَ ٌْث   نا: لَالَ  اْلعَْبده ، ْبن   لَ  به بلفظه. َسْعد 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌْثه  َعنه  اْلَحده ه  َعْبد   إهالَّ  اللَّ  .ّللاَّ

 ٌعموب، بن ٌوسؾ بن سلٌمان بن هللا عبدفً تارٌخ بؽداد: ترجمة " الخطٌبوأخرجه 

 والمثالب الفضابل، كتاب: الموضوعات فً الجوزيابن و ،9/470" الجارودي
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌَْمانَ  ْبن هللا عبدمن طرٌك كبلهما  1/330 ٌْث   َحدَّثَنَا لَالَ  ٌَْعم وبَ  ْبنه  ٌ وس ؾَ  ْبنه  س لَ  اللَّ

 به بلفظه. َسْعد   ْبن  ا

 موضوععمبة  وحدٌث للت:

ًُّ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ ففً الطرٌك األول:  ث   ِدَمْشِم ٌْثه  َعنه  ٌ َحد ه  لال. َسْعد   ْبنه  اللَّ

، َمْجه ول  :  العمٌلً ٌث ه   بهالنَّْمله  .ٌعرؾ الولال الذهبً:  .لَه   أَْصلَ  الَ  َمْوض وعٌ َوَحده

 ،3747/ رلم34/172 دمشك تارٌخ، و903/ رلم2/320ٌنظر: الضعفاء للعمٌلً 

 .4305/ رلم2/546ومٌزان االعتدال 

لال  :الجارودي ٌعموب، بن ٌوسؾ بن سلٌمان بن هللا عبد وفً الطرٌك الثانً:

ا حدٌث ا سعد بن اللٌث عن حدثالخطٌب:   زٌد بن عٌسى بن أَْحَمد عنه رواه منكر 

د المٌسً، الخشاب َحمَّ د ْبن وم  َحمَّ ٌَْمان ْبن م   ولال الذهبً فً "المٌزان": .الباؼندي س لَ

 .بمعتمد لٌس

، وتارٌخ 4713/ رلم2/523، والمٌزان 5047/ رلم9/470 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 .243/ رلم5/1153اإلسبلم 

 حدٌث أنس رضً هللا عنه:

 وله عنه ثبلث طرق:

 الطرٌك األول:

 هشام أبو العباس، بن إبراهٌم بن دمحمأخرجه الخطٌب فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "

ٌْنه  ْبن   اْلَوهَّابه  َعْبد   اْلفََرجه  أَب و أَْخبََرنَا 1/426 "الملطً الطابً َس  بن عمرو ْبن اْلح 

د أنبؤنا لال بصور البؽدادي   بزهان َحمَّ  نبؤنا لال الد ل اق بخٌت ْبن َخلَؾ ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن م 

َشام   أَب و د   هه َحمَّ ٌمَ  ْبن   م   عبد بن إبراهٌم نبؤنا لال بعكبرا الملطً الطابً اْلعَبَّاسه  ْبنه  إهْبَراهه

ٌْدٌ  نبؤنا لال السلمى شبٌب بن ٌحٌى نبؤنا لال الفارسً فروخ زاذ بن هللا َم ٌل   ح   الطَّوه

ًُّ  لَالَ  :لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ   فََخَرجَ  َوَكَسْرتَُها تُفَاَحة   فَتَنَاَوْلتُ  اْلَجنَةَ  َدَخْلتُ ": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌَْها أَْشَفارُ  َحْوَراءُ  ِمْنَها ٌْنَ  "َعفَانَ  ْبنِ  ِلعُثَْمانَ : لَاَلتْ  أَْنِت؟ ِلَمنْ : لُْلتُ  النِّْسِر، َكِرٌِش  َع

من طرٌك  1/330 والمثالب الفضابل، كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابنوأخرجه 

 الخطٌب به.

 الطرٌك الثانً:

لال:  39/112 عثمان بن عفان"فً تارٌخ دمشك: ترجمة " أخرجه ابن عساكر

 إبراهٌم بن عمر حف  أبو أنا الصرٌفٌنً دمحم أبو أنا السمرلندي بن الماسم أبو أخبرنا

 بكر أبو أنا المعدل دٌنار بن حبٌ  بن إبراهٌم أنا بالكتانً المعروؾ اإلمام الممرئ

 حمٌد أنا الكندي زكرٌا أبو شبٌب بن ٌحٌى أنا المنطري سهل بن السري بن دمحم

 مالن بن أنس سماه وإنما لصٌرا وكان سلٌم بنً فً بالبصرة ٌنزل وكان الطوٌل

 فً فوضعت الجنة دخلت" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لال :لال مالن بن أنس أنا لمصره الطوٌل

 حوراء عن فانفملت ٌدي فً أللبها أنا فبٌنا ٌدي فً أللبها فجعلت تفاحة ٌدي
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ظلما للممتول لالت أنت لمن فملت النسور أجنحة ممادٌم حاجبٌها كأن مرضٌة

 "عفان بن عثمان

 من طرٌك  1/331 والمثالب الفضابل، كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابن أخرجهو

 به بلفظه. الصرٌفٌنً دمحمأبً 

 الطرٌك الثالث:

 اْلعَبَّاس   َرَواه   1/331 والمثالب الفضابل، كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابنلال 

د   ْبن  ا َحمَّ يُّ  م  اره  َعنْ  اْلعَلَوه ونَ  ْبنه  َعمَّ ه  َهار   ً ْستَْمله اده  َعنْ  اْلم   َعنْ  ثَابهت   َعنْ  َسلََمةَ  ْبنه  َحمَّ

 .فََذَكَره   أَنَس  

ٌثٌ  َهَذاولال:  حُّ  الَ  َحده  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ول َعنْ  ٌَصه

  وحدٌث أنس موضوع للت:

ٌْنه  فمدار ٌمَ لٌن الطَّره  :على اأْلَوَّ

 بههه  ٌحدث لم َما الثَّْوري   َعن ٌروي بهاْلبَْصَرةه  حدثلال ابن حبان:  :شبٌب بن ٌَْحٌَى -

ْحتهَجاج ٌجوز الَ  لط    َعن روىولال أبو نعٌم:   ، وذكر له هذا الحدٌث.بهَحال بههه  االه

 . الموضوعات الثَّْوري  

/ 163، والضعفاء ألبً نعٌم صـ1223/ رلم129-3/123ٌنظر: المجروحٌن 

 .7446/ رلم16/301، وتارٌخ بؽداد 273رلم

 والطرٌك الثالث؛ فٌه: للت:

اره  َعنْ  َرَوى شٌخلال ابن حبان: : اْلعلِوي ُمَحَمد بن َعبَاس - ونَ  ْبنه  َعمَّ ْستَْملهً َهار   اْلم 

اد   َعنْ  وذكر له هذا الحدٌث. ولال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبهً َعن أنس َعن ثَابهت   َعنْ  َسلََمةَ  ْبن   َحمَّ

ءٌ  َوَهَذا ًْ نْ  لَه   أَْصلَ  الَ  َش ه  َرس ول   َكبلمه  مه نْ  َوال ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌثه  مه اده  َوال ثَابهت   َوال أََنس   َحده  َحمَّ

 .َسلَمة ْبنه ا

 .330/ رلم129-3/123 المجروحٌن: ٌنظر

 الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:الحكم على 

 موضوع، حكم علٌه بالوضع كل من:

 ًّ  .2/320فً الضعفاء  اْلعمٌِل

 .1/331فً الموضوعات  وابن الجوزي

ٌب   َرَواه   : ولال:1/340فً الفوابد المجموعة  والشوكانً  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  اْلَخطه

تََّهم  . َمْوض وعٌ َوه وَ  َمْرف وع ا،  .الوراق هشام بن سلٌمان بن دمحم: بههه  َواْلم 

 طرلا الآللىء فً له ذكر ولد. الحجة به تموم ال من فٌها أخرى، طرٌك من وروى

 .شًء منها ٌصح ال كثٌرة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ...."نمَ ٌَ ى الْ لَ ى إِ وسَ ا مُ بَ ه أَ جّ ا وَ مَ أبً موسى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لَ حدٌث " -ٓٙ

 ":عباد بن الزبرلان المكًبن لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة " دمحم 

روى دمحم بن عباد عن سفٌان  :للت ألبً :ولال عبد هللا بن علً بن المدٌنً)

عن عمرو بن دٌنار عن سعٌد بن أبً بردة عن أبٌه عن أبً موسى أن 

وَسى إهلَى اْلٌََمن "النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ه أَبَا م  ا َوج    ..." لَمَّ

 .إنما روى هذا الشٌبانً عن سعٌد ،هذا كذب باطل :فمال

ولم ٌرو عمرو بن دٌنار عن أبً بردة وال عن سعٌد بن أبً بردة  :لال

(وأنكره جدا ،شٌبا
(ٔ)

. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث مداره على سفٌان بن عٌٌنة، واختلؾ عنه من وجهٌن:

أبً بردة، عن أبٌه، عن سعٌد بن الوجه األول: سفٌان عن عمرو بن دٌنار عن 

 .مرفوعا جده،

سعر، وؼٌره، عن سعٌد سهل بن صمٌر، فرواه عن ابن عٌٌنة، عن مالوجه الثانً: 

 .بن أبً بردةا

 تخرٌج الوجه األول:

بٌان أن كل مسكر خمر وأن كل ، باب األشربة فً الصحٌح: كتاب أخرجه مسلم

حدثنا دمحم بن عباد، حدثنا سفٌان، عن عمرو، لال:  1733/ رلم3/1536 خمر حرام

سمعه من سعٌد بن أبً بردة، عن أبٌه، عن جده، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعثه ومعاذا إلى الٌمن، 

، لال: فلما وتطاوعا " -وأراه لال:  -"بشرا وٌسرا، وعلما وال تنفرا فمال لهما: 

شرابا من العسل ٌطبخ حتى  ولى رجع أبو موسى، فمال: ٌا رسول هللا، إن لهم

ٌعمد
(2)

كل ما أسكر عن الصبلة "، والمزر ٌصنع من الشعٌر، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ."فهو حرام

                                                           

 .394/ رلم9/254تهذٌب التهذٌب  (1)

، العسييييييل ونحييييييوهٌمييييييال: عمييييييد  نييييييووي: هييييييو بفييييييتح الٌيييييياء وكسيييييير الميييييياؾ"حتييييييى ٌعمييييييد" لييييييال ال (2)

 .وأعمدته

 وانعمد وأعمدته فهو معمد وعمٌد: ؼلظ. ،وفً "اللسان": وعمد العسل والرب ونحوهما ٌعمد

 .3/293ولسان العرب  ،13/170وي ٌنظر: شرح مسلم للنو
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 فً األمر بالتٌسٌر، وترن التنفٌرفً كتاب الجهاد والسٌر، باب  وأخرجه أٌضا

وحدثنا دمحم بن عباد، حدثنا سفٌان، عن عمرو، ح وحدثنا لال:  1733/ رلم3/1359

إسحاق بن إبراهٌم، وابن أبً خلؾ، عن زكرٌا بن عدي، أخبرنا عبٌد هللا، عن زٌد 

 .به مختصرابن أبً أنٌسة، كبلهما عن سعٌد بن أبً بردة، ا

ن وم، 1147/ رلم3/661فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "دمحم بن عباد"  وأخرجه الخطٌب

 25/733طرٌك الخطٌب: أخرجه المزي فً تهذٌب الكمال: ترجمة "دمحم بن عباد" 

 من طرٌك مسلم به.

أخرجه ابن  ، ومن طرٌك أبً ٌعلى:67/ رلم1/30فً المعجم:  وأخرجه أبو ٌعلى

كثٌر حرم حبان فً الصحٌح: كتاب، باب ذكر السكر الذي إذا تولد من الشراب ال

  ن دمحم بن عباد به مطوال.ع 5373رلم /12/194شرب للٌله 

 "ؼرٌب ؼرٌب" :بن حبان لال أبو حاتمو

الدلٌل على أن الطبخ ال ، باب األشربة والحد فٌها فً السنن الكبرى: كتاب والبٌهمً

/ 3/510 ٌخرج هذه األشربة من دخولها فً االسم، والتحرٌم إذا كانت مسكرة

الحسٌن بن علً الحافظ، أنبؤ أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ، ثنا أبو علً  17377رلم

 به بنحوه. ٌعلى، ثنا دمحم بن عباد،

 تخرٌج الوجه الثانً:

وخالفه سهل بن صمٌر، فرواه عن ابن ولال:  7/215نً فً العلل طذكره الدارل

 .عٌٌنة، عن مسعر، وؼٌره، عن سعٌد بن أبً بردة

 دراسة إسناد الوجه األول: 

ًّ ا بن الزبرلان بن عباد دمحم  -1   .)خ م ت س ق( ْلَمّكِ
ٌَْحٌَى الزرلً،  َرَوى َعن: ٌْنَة، وطلحة ْبن  حنظلة ْبن َعْمرو الزرلً، وس ْفٌَان ْبن ع ٌَ

 .وؼٌرهم

 .وموسى بن هارون الحافظ، وؼٌرهم، البخاري، ومسلم َرَوى َعنه:

د ْبن عباد المكً، فمال لً: حدٌثه  َحمَّ ه ْبن أَْحَمد ْبن حنبل: َسؤَلت  أبً عن م  لال َعبد ّللاَّ

حدٌث أهل الصدق، وأرجو أن ال ٌكون به بؤس. لال: وسمعته مرة أخرى ذكره فمال: 

ٌن: ال بؤس به. وذكره  ْرَعة، عن ٌَْحٌَى ْبن َمعه ٌمع فً للبً أنه صدوق. َولَال أَب و ز 

بَّان فً كتاب "الثمات". َولَال ابن حجر فً "التهذٌب": لال ابن مندة: ٌكنى أبا ابن   حه

. َولَال ابن لانع: كان ثمة،  ولال النووي: ثمة. َعبد هللا. َولَال صالح جزرة: ال بؤس بههه

ي وؼٌره: مات فًه آخر  ذي الحجة سنة َولَال فً "التمرٌب": صدوق ٌهم. لال اْلب َخاره

ومابتٌن. َلال أبو الماسم البؽوي: مات أول ٌوم من سنة خمس وثبلثٌن أربع وثبلثٌن 

د ْبناوم َحمَّ سنة خمس  ،خلؾ البزاز: مات ؼرة المحرم بتٌن. َولَال ع بٌَد  ْبن م 

 بتٌن.اوثبلثٌن وم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، وروى عنه ، فاألكثرون على أنه ال بؤس بهدٌثصدوق حسن الح خبلصة حاله:

 .أوهام ٌسٌرة تنزله عن درجة الصحٌح الشٌخان فً صحٌحٌهما فرضٌاه، وله

، 15351/ رلم9/90، والثمات البن حبان 60/ رلم3/14ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

وتهذٌب الكمال ، 12/42وشرح مسلم للنووي ، 1147/ رلم3/651وتارٌخ بؽداد 

، وتهذٌب التهذٌب 373/ رلم5/920، وتارٌخ اإلسبلم 5321/ رلم25/435

 .5993/ رلم1/436 لتمرٌب،  وا394/ رلم9/244

، سبمت ترجمته ثمة عن إال ٌدلس ال باتفاق ثمةهو سفٌان بن عٌٌنة، : ُسْفٌَانُ  -2

 .52حدٌث رلم 

 .52تفاق، سبمت ترجمته، حدٌث رلم ثمة با عمرو بن دٌنار: -ٖ

واسمه عامر بن أبً موسى عبد هللا بن لٌس األشعري  سعٌد بن أبً بردة: -ٗ

 .)ع( بن عبد هللا بن أبً بردةالكوفً، عم أبً بردة ٌزٌد 

أنس بن مالن، وربعً بن حرا ، وأبً وابل شمٌك بن سلمة، وأبٌه أبً  روى عن:

 وؼٌرهم. بردة بن أبً موسى،

 ، وؼٌرهم.، ومسعر بن كدامولتادة بن دعامةعمرو بن دٌنار،  روى عنه:

عبد هللا ولال ٌحٌى بن معٌن، وأحمد بن  لال أحمد بن حنبل: بخ، ثبت فً الحدٌث.

 وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات". ولال أبو حاتم: صدوق ثمة. العجلً: ثمة.

ى دارنا جا إلٌ ولال عبد هللا بن إدرٌس، عن موسى بن أبً بردة: كان الشعبً

ثمة ثبت ورواٌته  ولال ابن حجر:  .أبً بردةٌعنً سعٌد بن  فٌمول: أٌن لمر الدار؟ 

 .عن ابن عمر مرسلة

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 206/ رلم4/43، والجرح والتعدٌل 532/ رلم1/131ٌنظر: الثمات للعجلً 

، 2242/ رلم10/345، وتهذٌب الكمال 3053/ رلم6/351والثمات البن حبان 

 .2275/ رلم1/233والتمرٌب 

اسمه الحارث ولٌل عامر ولٌل  -أبو بردة بن أبى موسى األشعري هو عن أبٌه: -٘

 .)ع( اسمه كنٌته

 وؼٌرهم.  ،البراء بن عازب، وعلى بن أبى طالب، وأبٌه :روى عن

 وؼٌرهم.  ،، واألجلح بن عبد  هللا الكندي، واألزرق بن لٌسسعٌد ابنه عنه:روى  و

لال ابن سعد: كان ثمة كثٌر الحدٌث، ولال العجلً: كوفً تابعً ثمة. ولال ابن 

ووثمه الذهبً، وابن  خرا : صدوق ومرة لال ثمة، وذكره ابن حبان فً الثمات،

 حجر. مات سنة أربع ومابة ولٌل ؼٌر ذلن.                                       

 .ثمة  اتفك األبمة على توثٌمهخبلصة حاله: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

والجرح  ،1903/ رلم1/491والثمات للعجلً  ،6/263: الطبمات الكبرى ٌنظر

والكاشؾ  ،4492رلم/ 5/133والثمات البن حبان  ،1309/ رلم6/325والتعدٌل 

 .7952/ رلم1/621والتمرٌب  ،6503/ رلم1/407

ار أبو ُموَسى األْشعَِرّي: عن جده: هو  -ٙ ٌَْمان بن َحضَّ هو عبد هللا بن لٌس بن س لَ

ْهملَة َوتَْشدٌد ا ْعَجَمة بهفَتْح اْلم   .  )ع( -رضً هللا عنه  -ْلم 

ً اْلك وفَة لعمر، َواْلبَْصَرة، َوفتح على َهاجر إهلَى اْلَحبََشة، َوعمل على زبٌد وعدن، َوول

ٌْهه تستر، وعدة أَْمَصار.   . - ملسو هيلع هللا ىلص -النبً  روى عن:ٌََد

ٌثا  روى عنه: تُّوَن َحده ابة َوسه أنس، وابنه أبو بردة، واْبن اْلمسٌب وؼٌرهم. لَه  ثبلثمه

 َسة َوعْشرٌن .اتفمَا على خمسٌن َواْنفََرَد البخاري بؤَْربعَة ومسلم  بهَخمْ 

، واإلصابة 1/64، واللباب 1639/ رلم3/979ٌنظر: االستٌعاب البن عبد البر 

 .1/210، والخبلصة 4916/ رلم4/131

 دراسة إسناد الوجه الثانً:

بالمهملة أوٌمال: ابن  بالماؾ بالماؾ ولٌل بالسٌن المهملة والعٌن ،سهل بن صمٌر -ٔ

  .)ق( األصلسمٌر أٌضا، أبو الحسن الخبلطً، بصري 

إبراهٌم بن سعد، وإسماعٌل بن ٌحٌى بن عبد هللا بن عبٌد هللا بن أبً  روى عن:

 وؼٌرهم.ملٌكة التٌمً، وسفٌان بن عٌٌنة، 

أحمد بن عبد هللا بن أٌوب البردعً، وإسحاق بن إدرٌس النصٌبً،  روى عنه:

  .، وؼٌرهمبن دمحم الدبٌلًاوسعٌد 

عنه ؼٌر الماسم بن عبد الرحمن الفارلً، حدثنا عنه : لم ٌحدثنا لال أبو أحمد بن عدي

بؤحادٌث فٌها بع  اإلنكار، وسهل لٌس بالمشهور، وأرجو أنه ال ٌتعمد الكذب، 

ولال  ولال أبو بكر الخطٌب: ٌضع الحدٌث. وإنما ٌؽلط أو ٌشتبه علٌه الشا فٌروٌه.

منكر الحدٌث ولال الذهبً: متهم. ولال ابن حجر:  .نصر بن ماكوال: فٌه ضعؾأبو 

 .اتهمه الخطٌب بالوضع

 ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

، والكاشؾ 2616/ رلم12/193، وتهذٌب الكمال 353/ رلم4/514ٌنظر: الكامل 

 .2662/ رلم1/253، والتمرٌب 3531/ رلم2/233، والمٌزان 2173/ رلم1/469

  52سبمت ترجمته حدٌث رلم  ال ٌدلس إال عن ثمة، ثمة باتفاق،: ابن عٌٌنة -ٕ

   5، سبمت ترجمته حدٌث رلم هو مسعر بن كدام، ثمة باتفاق: مسعر -ٖ

 ثمة باتفاق، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: سعٌد بن أبً بردة -ٗ

 النظر فً الخبلؾ:

 هذا الحدٌث مداره على سفٌان بن عٌٌنة، واختلؾ عنه من وجهٌن:

بردة، عن أبٌه، عن سعٌد بن أبً الوجه األول: سفٌان عن عمرو بن دٌنار عن 

 .مرفوعا جده،
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .وهذا الوجه: رواه دمحم بن عباد المكً، وهو حسن الحدٌث صدوق

سعر، وؼٌره، عن سعٌد سهل بن صمٌر، فرواه عن ابن عٌٌنة، عن مالوجه الثانً: 

 .بن أبً بردةا

 وهذا الوجه: رواه سهل بن صمٌر، وهو ضعٌؾ جدا.

 إذا ٌترجح الوجه األول بمرٌنة األوثك.

 إخراج مسلم له فً الصحٌح.و

هذا االسناد استدركه : "171-13/170لال النووي فً شرح صحٌح مسلم 

 .هذا عن عمرو بن دٌنار والٌصح :لال .بن عباد على هذااولال لم بتابع  ،الدارلطنى

 .ولم ٌثبت ولم ٌخرجه البخارى ،بن عٌٌنة عن مسعراولد روى عن  :لال

ٌتابع بن عباد  هذا مما استدركه الدارلطنً ولال لم: "12/41ولال النووي أٌضا فً 

وال  ،ولد روى عن سفٌان عن مسعر عن سعٌد ،عن سفٌان عن عمرو عن سعٌد

 .ٌثبت ولم ٌخرجه البخاري من طرٌك سفٌان هذا كبلم الدارلطنً

بن عباد ثمة ولد جزم برواٌته عن سفٌان عن عمرو عن األن  ؛على مسلم إنكاروال 

 .ثابت من الطرقبت لم ٌضر مسلما فإن المتن سعٌد ولو لم ٌث

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

 حسن ؛ فٌه دمحم بن عباد المكً، وهو حسن الحدٌث.

 للت: وله طرق عن سعٌد بن أبً بردة، ومنها:

 شعبة عن سعٌد: -أ

ما ٌكره من التنازع ، باب الجهاد والسٌر فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنا لال:  3033رلم /4/65 واالختبلؾ فً الحرب، وعموبة من عصى إمامه

ٌحٌى، حدثنا وكٌع، عن شعبة، عن سعٌد بن أبً بردة، عن أبٌه، عن جده، أن النبً 

ٌسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، "معاذا وأبا موسى إلى الٌمن لال: ملسو هيلع هللا ىلص، بعث 

 "وتطاوعا وال تختلفا

فً األمر بالتٌسٌر، وترن ، باب الجهاد والسٌر فً الصحٌح: كتاب مسلموأخرجه 

 من طرٌك شعبة به بلفظه. 1733رلم /3/1359 التنفٌر

 :الشٌبانً، عن سعٌد بن أبً بردة -ب

، باب بعث أبً موسى، ومعاذ إلى المؽازي فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنً إسحاق، حدثنا خالد، عن لال:  4343رلم /5/161الٌمن لبل حجة الوداع 

 به بنحوه. الشٌبانً، عن سعٌد بن أبً بردة، عن أبٌه،

 الحكم على الحدٌث بمجموع الطرق:

 ، متفك علٌه.صحٌح
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌِْرهِ  بِاْلمََدرِ  َواإِلٌَمانُ حدٌث ابن عباس " -ٔٙ هِ  َخ  "َوَشّرِ

 : فً ترجمة "دمحم بن عباد" لال الحافظ

د   أَْخبََرنَا :الخطٌب ولال" َحمَّ ٌْنه  ْبن   م  َس د   ْبنه  اْلح  َحمَّ ، م   أَْخبََرنَا: لَالَ  األَْزَرق 

ده  ْبن   أَْحَمد   َسْهل   أَب و َحمَّ ه  َعْبده  ْبنه  م  ٌَاد   ْبنه  ّللاَّ ، زه وَسى َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَطَّان   ْبن   م 

وَن، د   َحدَّثَنَا: لَالَ  َهار  َحمَّ ، َعبَّاد   ْبن   م  ًُّ ، َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَمك ه و، َعنْ  س ْفٌَان   َعْمر 

وا: لَالَ  ٌَّةَ  َذَكر  ْندَ  اْلمََدره ه ، َذَهبَ  َما بَْعدَ  َعبَّاس   اْبنه  عه ٌْته  فًه َهلْ : فَمَالَ  بََصر   اْلبَ

ْم؟ أََحدٌ  ْنه  ونًه مه ذ   فَؤَر  ، آخ  هه ٌده  َمْنظ ومٌ  إهنَّه  : َعبَّاس   اْبن   َولَالَ  بهَرأْسه  أَنَّه   بهالتَّْوحه

ٌنَ  ٌل   َجاَءه   حه ْبره ْفه ، ال َوه وَ  فهٌَها ٌََراه   ٌَك نْ  لَمْ  الَّتًه الصُّوَرةه  فهً جه  فََسؤَلَه   ٌَْعره

، َعنه  ٌَمانه ه، َرس ول   لَه   فَمَالَ  اإله ٌَمان   َوَكَذا، َكَذا ه وَ : ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ هه  بهاْلمََدره  َواإله ٌْره  َخ

هه   ".َوَشر ه

 عن عباس بنا عن رواه أحدا األر  فً نعلم ال :هارون بن موسى لال

 .عباد بن دمحم ؼٌر ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 سفٌان من الحدٌث هذا سمعت :أبً ولال :المدٌنً بن علً بن هللا عبد لال

وأنكره المرفوع هذا فٌه ولٌس
(ٔ)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هللا عبد أبو الزبرلان بن عباد بن دمحم"فً "تارٌخ بؽداد": ترجمة  أخرجه الخطٌب

د   أَْخبََرنَالال:  3/651" المكً َحمَّ ٌْنه  ْبن   م  َس د   ْبنه  اْلح  َحمَّ ، م   أَب و أَْخبََرنَا: لَالَ  األَْزَرق 

ده  ْبن   أَْحَمد   َسْهل   َحمَّ ه  َعْبده  ْبنه  م  ٌَاد   ْبنه  ّللاَّ ، زه وَسى َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَطَّان  وَن، ْبن   م  : لَالَ  َهار 

د   َحدَّثَنَا َحمَّ ، َعبَّاد   ْبن   م  ًُّ ، َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَمك ه و، َعنْ  س ْفٌَان  وا: لَالَ  َعْمر  ٌَّةَ  َذَكر  ْندَ  اْلمََدره  عه

ه ، َذَهبَ  َما بَْعدَ  َعبَّاس   اْبنه  ٌْته  فًه َهلْ : فَمَالَ  بََصر  ْم؟ أََحدٌ  اْلَب ْنه  ونًه مه ذ   فَؤَر  ، آخ  هه  بهَرأْسه

ٌده  َمْنظ ومٌ  إهنَّه  : َعبَّاس   اْبن   َولَالَ  ٌنَ  أَنَّه   بهالتَّْوحه ٌل   َجاَءه   حه ْبره  ٌَك نْ  لَمْ  الَّتًه الصُّوَرةه  فًه جه

َها ٌََراه   ْفه ، ال َوه وَ  فٌه ، َعنه  فََسؤَلَه   ٌَْعره ٌَمانه ه، َرس ول   لَه   فَمَالَ  اإله  َوَكَذا، َكَذا ُهوَ : ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌِْرهِ  بِاْلمََدرِ  َواإِلٌَمانُ  هِ  َخ  ".َوَشّرِ

                                                           

 .394/ رلم9/245 تهذٌب التهذٌب (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه   َولَالَ  :لَالَ  ٌْر  هه  أََخذَ : َؼ  .فَؤَْنَصبَه   بهَرأْسه

ٌثَ  َرَوى أََحد ا األَْر ه  فًه نَْعلَم   ال :ُموَسى ِعْمَرانَ  أَبُو لَالَ  ه، َعنه  َعبَّاس   اْبنه  َحده  ً  النَّبه

ٌْرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ده  َؼ َحمَّ  .َعبَّاد   ْبنه  م 

من  25/439فً "تهذٌب الكمال": ترجمة "دمحم بن عباد المكً"  وأخرجه المزي

 طرٌك الخطٌب به.

 دراسة إسناد الخطٌب:

ٌْنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ  .األَْزَرقُ  ُمَحَمد   ْبنِ  اْلُحَس

ٌل روى عن: ف ار، إهْسَماعه د الصَّ َحمَّ  ووأب حرب، بن علً بن ع َمر ْبن ٌحٌى ْبن وم 

 ، وؼٌرهم. زٌاد بنا سهل

، الماسم أبً بن ودمحم سننه، فً والبٌهمً الخطٌب،: روى عنه  ً  .وؼٌرهم البلْلكاب

 بن هللا وهبة الفوارس، أبً بن دمحم علٌه انتخب .ثمة وكان عنه، كتبنالال الخطٌب: "

 وثبلثٌن خمس سنة من شوال فً ولدت: فمال مولده، عن وسؤلته .الطبري الحسن

 االثنٌن لٌلة من اللٌل انتصاؾ عند وتوفً .المطن دار ٌسكن وكان مابة، وثبلث

 اللٌلة تلن صبٌحة فً ودفن مابة، وأربع عشرة خمس سنة رمضان شهر من الثالث

 .نٌسابور إلى رحلتً فً ؼاببا ذان إذ وكنت الدٌر، باب ممبرة فً

 ثمة.خبلصة حاله: 

 .226/ رلم9/262، وتارٌخ اإلسبلم 667/ رلم3/44ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ثمة، سبمت ترجمته حدٌث : اْلمََطانُ  ِزٌَاد   ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َسْهل   أَبُو -ٕ

 .5رلم 

 .42ثمة حافظ، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َهاُرونَ  ْبنُ  ُموَسى -ٖ

ًُّ  َعبَاد   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٗ ، فاألكثرون على أنه ال بؤس به، حسن الحدٌث صدوق :اْلَمّكِ

وهام ٌسٌرة تنزله عن درجة وروى عنه الشٌخان فً صحٌحٌهما فرضٌاه، وله أ

 .60ت ترجمته حدٌث رلم ، سبموهذا الحدٌث من أخطاءه، الصحٌح

بمت ترجمته ، سثمة عن إال ٌدلس ال باتفاق ثمةهو سفٌان بن عٌٌنة، : ُسْفٌَانُ  -٘

 .50حدٌث رلم 

 .52، سبمت ترجمته، حدٌث رلم باتفاق ثمة: ِدٌنَار   ْبنِ  َعْمِرو -ٙ

 .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم ابن عباس:  -7

 الحكم على اإلسناد:

 ، وهم فٌه دمحم بن عباد المكً.منكر

 ولال :المدٌنً بن علً بن هللا عبد لال(: 9/244لال الحافظ فً "تهذٌب التهذٌب" 

 .وأنكره المرفوع هذا فٌه ولٌس سفٌان من الحدٌث هذا سمعت :أبً

 للت: والمرفوع منه ثبت من رواٌة عمر رضً هللا عنه:
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 والمََدره  َواإلسبلم، اإلٌمان، معرفة باب اإلٌمان، كتاب: فً الصحٌح مسلم أخرجه

ٌْثََمةَ  أبو َحدَّثَنهً لال 1رلم/1/36 السَّاَعةه  َوَعبَلَمةه  ٌْر   َخ َه ٌٌع، َحدَّثَنَا َحْرب ، ْبن   ز   َعنْ  َوكه

، ٌَْدةَ، ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  َكْهَمس  ٌْد   وَحدَّثَنَا ح ٌَْعَمَر، ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  ب َر عَاذ   ْبن   هللاه  ع بَ  م 

يُّ  ٌث ه   َوَهَذا - اْلعَْنبَره ثَنَا أَبهً، َحدَّثَنَا - َحده ٌَْدةَ، اْبنه  َعنه  َكْهَمٌس، َحدَّ ٌَى َعنْ  ب َر  ْبنه  ٌَْح

لَ  َكانَ : لَالَ  ٌَْعَمَر، ، َمْعبَدٌ  بهاْلبَْصَرةه  اْلمََدره  فًه لَالَ  َمنْ  أَوَّ ًُّ َهنه ٌْد   أَنَا فَاْنَطلَْمت   اْلج  َم  ْبن   َوح 

ْحَمنه  َعْبده  يُّ  الرَّ ْمٌَره ٌْنه  اْلحه ٌْنه  أَوْ  - َحاجَّ َر ْعتَمه  َرس وله  أَْصَحابه  َمنْ  أََحد ا لَمهٌنَا لَوْ : فَم ْلنَا - م 

ا فََسؤَْلنَاه   ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  اَلءه  ٌَم ول   َعمَّ ، فًه َهإ  ف هكَ  اْلمََدره  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  ْبن   هللاه  َعْبد   لَنَا فَو 

بل   َد، َداخه بهً أَنَا فَاْكتَنَْفت ه   اْلَمْسجه ، َعنْ  اأََحد نَ َوَصاحه ٌنههه ، َعنْ  َواآلَخر   ٌَمه َمالههه  أَنَّ  فََظَنْنت   شه

بًه ل   َصاحه ، اْلَكبَلمَ  َسٌَكه ًَّ ْحَمنه  َعْبده  أَبَا: فَم ْلت   إهلَ  ٌَْمَرء ونَ  نَاسٌ  لهبَلَنَا َظَهرَ  لَدْ  إهنَّه   الرَّ

ونَ  المرآن، ٌَتَمَفَّر  ْلَم، َو نْ  َوَذَكرَ  اْلعه ْم، مه مْ  َشؤْنههه ونَ  َوأَنَّه   األْمرَ  َوأَنَّ  لََدَر، اَل  أَنْ  ٌَْزع م 

يءٌ  أَن ًه فَؤَْخبهْره مْ  أ ولَبهنَ  لَمهٌتَ  فَإذا: »لَالَ  أ ن ٌؾ، ْم، بَره ْنه  ن هً ب َرآء   َوأَنَّه مْ  مه ي ،«مه  َوالَّذه

مْ  أَنَّ  لَوْ » ع َمرَ  اْبن   هللاه  َعْبد   بههه  ٌَْحلهؾ   هه ََحده ثْلَ  أله د   مه ْنه   هللا   لَبهلَ  َما فَؤَْنفَمَه   َذَهب ا، أ ح   َحتَّى مه

نَ  َنَما: لَالَ  اْلَخطَّابه  ْبن   ع َمر   أَبًه َحدَّثَنًه: لَالَ  ث مَّ  «بهاْلمََدره  ٌ ْإمه ٌْ ْندَ  َنْحن   َب  هللاه  َرس وله  عه

، َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌْنَا َطلَعَ  إهذْ  ٌَْوم  لٌ  َعلَ ٌد   َرج  ٌد  شَ  الث هٌَابه، بٌََا ه  َشده ، َسَواده  ده ٌْهه  ٌ َرى الَ  الشَّعَره  َعلَ

، أَثَر   ف ه   َوالَ  السَّفَره نَّا ٌَْعره ه  إهلَى َجَلسَ  َحتَّى أََحٌد، مه  ً ٌْهه  فَؤَْسنَدَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ْكبَتَ ، إهلَى ر  ٌْهه ْكَبتَ  ر 

ٌْهه  َوَوَضعَ  ، َعَلى َكفَّ ٌْهه َذ د   ٌَا: َولَالَ  فَخه َحمَّ : ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   فَمَالَ  اإلسبلم، َعنه  أَْخبهْرنهً م 

د ا َوأَنَّ  هللا   إال إهلَهَ  الَ  أَنْ  تَْشَهدَ  أَنْ  اإلسبلم» َحمَّ بَلةَ، َوت مهٌمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   م  ًَ  الصَّ  َوت ْإته

َكاةَ، جَّ  َرَمَضاَن، َوتَص ومَ  الزَّ ٌْتَ  َوتَح  ٌْهه  اْستََطْعتَ  إهنه  اْلبَ : لَالَ  َصَدْلَت،: لَالَ  ،«َسبهٌبل   إهلَ

ْبنَا ل ه ، ٌَْسؤَل ه ، لَه   فَعَجه نَ  أَنْ : »لَالَ  اإلٌمان، َعنه  فَؤَْخبهْرنهً: لَالَ  َوٌ َصد ه  بهاهلله، ت ْإمه

، ، َوَمبَلبهَكتههه ، َوك ت بههه س لههه ، َواْلٌَْومه  َور  ره ٌِْرهِ  بِاْلمََدرِ  َوتُْؤِمنَ  اآلخه هِ  َخ  َصَدْلَت،: لَالَ  «َوَشّرِ

 فَإهنَّه تََراه   تَك نْ  لَمْ  فَإهنْ  تََراه ، َكؤَنَّنَ  هللاَ  تَْعب دَ  أَنْ : »لَالَ  اإلحسان، َعنه  فَؤَْخبهْرنهً: لَالَ 

، َعنه  فَؤَْخبهْرنًه: لَالَ  ،«ٌََرانَ  نَ  بهؤَْعلَمَ  َعْنَها اْلَمْسب ول   َما: »لَالَ  السَّاَعةه : لَالَ  «ابهله السَّ  مه

فَاةَ  تََرى َوأَنْ  َربَّتََها، األَمة   تَلهدَ  أَنْ : »لَالَ  أََماَرتهَها، َعنْ  فَؤَْخبهْرنهً َعاءَ  اْلعَالَةَ  اْلع َراةَ  اْلح   ره

ي ع َمر   ٌَا: »لهً لَالَ  ث مَّ  َملهًٌّا، فَلَبهثْت   اْنَطلَكَ  ث مَّ : لَالَ  ،«اْلب ْنٌَانه  فًه ٌَتََطاَول ونَ  الشَّاءه   أَتَْدره

؟ َمنه  ٌل   فَإهنَّه  : "لَالَ  أَْعلَم ، َوَرس ول ه   هللا  : ل ْلت   «السَّابهل  ْبره ك مْ  أَتَاك مْ  جه ٌنَكم ٌ عَل هم   "                                                                                        ده

ٌلَ  َوْصؾه  فًه َجاءَ  َما باب اإلٌمان، أبواب   كتاب: فً السنن الترمذي وأخرجه ْبره  جه

ه   ً ٌثٌ  َهَذا :ولال بلفظه، 2610رلم /5/6 َواإلسبلم اإلٌمان ملسو هيلع هللا ىلص لهلنَّبه ٌٌح، َحَسنٌ  َحده  َصحه

 بكر وأبو بلفظه، 63رلم /1/24 اإلٌمان فًه باب الممدمة،: فً السنن ماجه وابن

ا، 1676رلم /5/32 المرجبة مناكحة باب: السنة فى الخبلل  من ثبلثتهم مختصر 

 . به وكٌع طرٌك

 ،4695رلم /4/223 اْلمََدره  فًه باب السنة، كتاب: فً السنن داود أبو وأخرجه

، اإلٌمان كتاب: فً السنن والنسابً هه  ،4990رلم /3/97 اإلسبلم نَْعته  باب َوَشَرابهعه

 . بلفظه به كهمس طرٌك منكبلهما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 
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 "رمَ عُ  بَ ِض ؼَ  إذا ٌؽضب هللاَ  نّ "إحدٌث  -ٕٙ

 ":الخراسانً خالد بن هللا عبد بن لال الحافظ فً ترجمة "دمحم

 له ساق ثم ،الثمات عن المنكرات ٌروي ضعٌفا كان :فمال الخطٌب ذكره)

 بن عاصم عن إسحاق أبً عن الثوري عن الماسم بن هاشم النضر أبً عن

 فً الذهبً لال "عمر ؼضب إذا ٌؽضب هللا أن" رفعه علً عن ضمرة

(منكر خبر هذا :المٌزان
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

لال:  966/ رلم3/439داد": ترجمة "دمحم بن عبد هللا" فً "تارٌخ بؽ أخرجه الخطٌب

د   اْلعَبلءه  أَب و أَْخبََرنَا َحمَّ د   ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   م  َحمَّ ، م  اق  ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَورَّ  ْبن   َعله

ٌْنه  َس ت    َسنَةه  فًه إهْمبلء   بهاْلبَْصَرةه  اْلمَطَّان   َجْعفَر   ْبنه  اْلح  ، َوثبَلثه  َوثبَلثهٌنَ  سه ابَة  : لَالَ  مه

ٌْده  أَب و َحدَّثَنَا َب ه  ع  عه  ْبنه  ّللاَّ بٌه ْصَر، الرَّ م   َحدَّثَنَا: لَالَ  ل ْمَماَن، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  بهمه  ْبن   َهاشه

، مه ، س ْفٌَان   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَاسه يُّ مه  َعنْ  إهْسَحاَق، أَبهً َعنْ  الثَّْوره ه  َعنْ  َضْمَرةَ، ْبنه  َعاصه  ً  َعله

ه، َرس ول   لَالَ : لَالَ  َطالهب ، أَبًه ْبنه ا  إَِذا ٌَْؽَضبُ  ّللَاَ  فَِإنَ  ُعَمَر، َؼَضبَ  اتَمُوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "َؼِضبَ 

/ 1/191فً "العلل المتناهٌة": كتاب الفضابل والمثالب  وأخرجه ابن الجوزي

  من طرٌك الخطٌب به بلفظه. 305رلم

ٌثٌ  َهَذا :ولال حُّ  ال َحده ه  َرس وله  َعنْ  ٌَصه  .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 دراسة إسناد الخطٌب:

 .اْلَوَراقُ  ُمَحَمد   ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلعَبلءِ  أَبُو -ٔ

ٌل  روى عن: د بن إهْسَماعه َحمَّ فَّار، م  د الصَّ َحمَّ ً   ْبن ع َمر ْبن ٌحٌى ْبن وم   حرب بن َعله

 .وؼٌرهم المطان، جعفر بن الحسٌن بن وعلً الطابً،

  الخطٌب. روى عنه:

 .ثمة وكان عنه كتبنالال الخطٌب: 

 عشرة اثنتً سنة األول ربٌع شهر من والعشرٌن الثانً الخمٌس ٌوم فً مات

 .الخٌزران ممبرة فً ودفن وأربعمابة

 ثمة.خبلصة حاله: 

 .57/ رلم9/203، وتارٌخ اإلسبلم 606/ رلم2/623نظر: تارٌخ بؽداد ٌ
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ًُّ  اْلَحَسنِ  أَبُو -ٕ ٌْنِ  ْبنُ  َعِل  .اْلمََطانُ  َجْعفَر   ْبنِ  اْلُحَس

ه  َعْبده  أَبًه َعلَى لََرأْت  تارٌخ بؽداد فمال: ذٌل فً  ترجم له ابن النجار ه  ّللاَّ  ً  اْلَحْنبَله

ره  َعنه  بهؤَْصبََهانَ  ده  َعْبده  ْبنه  اْلفَْضله  ْبنه  اْلَخضه ًَّ  َكتَبَ : َلالَ  اْلَواحه مه  أَب و إهلَ  بن إسماعٌل اْلمَاسه

ًُّ  ٌ وس ؾَ  ْبن   َحْمَزة   أنبؤنا اإلسماعٌلً، مسعدة ، لهَراَءة   السَّْهمه ٌْهه ه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنهً َعلَ  ّللاَّ

ٌْن   َس اق   بَْكر   ْبن   اْلح  ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنَا بهاْلبَْصَرةه، اْلَورَّ ٌْنه  ْبن   َعله َس  جعفر ْبنه  اْلح 

ٌْده  أَب و حدثنا المطان، البؽدادي ه  ع بَ بهٌعه  ْبن   ّللاَّ يُّ  الرَّ ٌره ْصَر، اْلحه  لممان، أبو حدثنا بهمه

يُّ  حدثنا الماسم، بن هاشم أبو حدثنا مه  َعنْ  إهْسَحاقَ  أَبهً َعنْ  الثَّْوره  َعنْ  َضْمَرةَ  ْبنه  َعاصه

   ً ًَ  َعله ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه  إهَذا ٌَْؽَضب   ّللاََّ  فَإهنَّ  ع َمرَ  َؼَضبَ  اتَّم وا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

بَ    "َؼضه

وبٌن علً بن الحسٌن بن جعفر بن دمحم المطان، ولال أظنه  ،بٌنه بن النجاراوفرق 

ه  َعْبده  أَبًهؼٌر األول. روى عن:  ده  ّللاَّ َحمَّ   .الدوري اْلعَطَّاره  َمْخلَد   ْبنه  م 

ً :عنه روى م   ع َمرَ  أَب و اْلمَاضه  .الهاشمً الواحد عبد ْبنه  َجْعفَره  ْبن   اْلمَاسه

 مجهول لم ٌذكره أحد بجرح وال تعدٌل. خبلصة حاله: 

 .793، 797/ رلم3/223البن النجار تارٌخ بؽداد ذٌل ٌنظر: 

ٌْدِ  أَبُو -ٖ ع ْبن دمحم هو: الَرِبٌعِ  ْبنِ  ّللَاِ  ُعبَ بٌه ٌَْمان ْبن الرَّ د ْبن س لَ ي   الجٌزي َداو   .اْلَمْصره

د  روى عن: َحمَّ  .األٌلً وهارون أَبهٌهه،و ،اْلَحَكمه  َعْبد ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن م 

ٌم :َعْنهُ روى وَ   الممرئ، ابن بكر وأبو الحلبً، دمحم بن وعلً التمار، علً ْبن إهْبَراهه

  .وؼٌرهم

 كثٌر الرواٌة، فً مصر أهل من األثبات أحد كان: مسلمة لال: ل ْطل ْوَبؽَا بنلال ا

 .الحدٌث

 .مابة وثبلث وعشرٌن أربع سنة األول ربٌع فً مات

  ثمة. حاله: خبلصة

، 1/230بمات الشافعٌٌن البن كثٌر ، وط197/ رلم7/500تارٌخ اإلسبلم  ٌنظر:

 .9749/ رلم3/236 ل ْطل ْوبَؽَا بنال الستة الكتب فً ٌمع لم ممن الثماتو

 .)ق( الخراسانً خالد بن هللا عبد بن دمحم هوأبو لممان:  -ٗ

 .وؼٌرهم ،موسى بن هللا وعبٌد ،والشافعً ،النعمان بن سرٌج :عن روى

 موسى بن وأحمد ،الجٌزي الربٌع بن ودمحم ،األرؼٌانً المسٌب بن دمحم :عنهروى و

 ، وؼٌرهم.الرازي

 أبً عن له ساق ثم ،الثمات عن المنكرات ٌروي ضعٌفا كان :فمال الخطٌب ذكره

 علً عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبً عن الثوري عن الماسم بن هاشم النضر

 .منكر خبر هذا :المٌزان فً الذهبً لال ".عمر ؼضب إذا ٌؽضب هللا أن" رفعه

لال ابن ٌونس مات بمصر سنة اثنتٌن و ولال ابن حجر فً "التمرٌب": ضعٌؾ.

 وستٌن ومابتٌن.
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 ضعٌؾ. خبلصة حاله:

هذٌب وت 966رلم /3/439 بؽداد تارٌخو، 560لم/ ر2/211ٌنظر: تارٌخ ابن ٌونس 

  .6014/ رلم1/437، والتمرٌب 419/ رلم254-9/253التهذٌب 

 .)ع( البؽدادي اللٌثً النضر أَبُو اْلمَاِسمِ  ْبنُ  َهاِشمُ  -٘

 الجمحً، حاطب بن الحارث بن هللا َعبد بن وإبراهٌم سعد، بن إبراهٌم :َعن َرَوى

  ، وؼٌرهم.والثوري

ٌم :َعنه َرَوى ودمحم بن عبد هللا أبو  حنبل، ْبن وأحمد الجوزجانً، ٌعموب ْبن إهْبَراهه

 وؼٌرهم. ،لممان

 من النضر أَب و: ٌمول حنبل بن أحمد سمعت: األعٌن عتاب أَبً ْبن َبْكر أَب و لَال

 النضر أَب و: ٌمول حنبل بن أحمد سمعت: الشامً ٌحٌى بن مهنا َولَال .بؽداد متثبتً

 بن مسلم ابن دمحم مع لٌلة اجتمعت: الرمادي منصور بن أحمد َولَال .شاذان من أثبت

 َولَال جرٌر، بن وهب من أثبت النضر أَب و أنا فملت شعبة، أصحاب فذكرنا وارة،

 النضر أَب و: فَمَالَ  حبنل، بن أحمد هللا َعبد أبً َعلَى فؽدونا. أثبت جرٌر بن وهب: هو

ٌد بن عثمان َولَال .إهْمبلء   شعبة َعنْ  كتب ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه  .ثمة: َمعه

ً   لال وكذلن ْحَمنه  َعْبد َولَال .سعد بن ودمحم المدٌنً، ابن َعله  َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

 ثمة بؽداد، سكن األبناء، من النضر أَب و: العجلً َولَال .صدوق هو: فَمَالَ  َعْنه   أَبًه

ولال ابن وذكره ابن حبان فً الثمات.  .به ٌفخرون بؽداد أهل وكان سنة، صاحب

 فؤذكره، منكرا حدٌثا لَه   أر لم نًأل مسنده من شٌبا له أذكر لم الماسم بن وهاشم: عدي

ً   َولَال. به بؤس ال وعندي األبمة، عنه روى ولد  أبو لً لال: المؽٌرة ْبن سهل ْبن َعله

. النضر أبا بمٌصر ٌعنً. سفٌان بكتاب شجعًاأل عن ٌحدث لٌصر هللا ٌتمً أما: نعٌم

 أنه على اتفموا: اْلبَر ه  َعبد ابن َولَال. ثمة: لانع ابن لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال

 ابن َولَال. الحدٌث فً ثبت حافظ: الحاكم َولَال. به بؤس ال: النََّسابً َولَال. صدوق

 .وسبعون ثبلث وله ومابتٌن سبع سنة مات .ثبت ثمة": التمرٌب" فً حجر

 ثمة وثمه األكثرون.خبلصة حاله: 

/ 1/454والثمات للعجلً ، 1335/ رلم3/339تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ٌنظر: 

/ 9/243، والثمات البن حبان 446/ رلم9/105، والجرح والتعدٌل 1714رلم

، 6540/ رلم30/130وتهذٌب الكمال ، 2031/ رلم3/413، والكامل 16227رلم

 .7256/ رلم1/570، والتمرٌب 37رلم/ 11/13وتهذٌب التهذٌب 

ٌد بن سفٌان هو: الثَْوِريُّ  ُسْفٌَانُ  -ٙ  من مدلس تفاقبا ثمة الثوري، مسروق بن َسعه

 .2 رلم حدٌث ترجمته سبمت  الثانٌة،

 الهمدانى، شعٌرة، أبى ابن أو على أو عبٌد بن هللا عبد بن عمروهو  :إِْسَحاقَ  وأَبِ  -7

  .)ع( الكوفى -  الموحدة وكسر المهملة بفتح - السبٌعى إسحاق أبو

 ، وؼٌرهم.السلولً ضمرة بن وعاصم ربٌعة، ْبن وعابس، زفر ْبن صلة روى عن:
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ٌَْنة، ْبن وسفٌان فٌه، الناس أثبت وهو الثوري، سفٌان روى عنه: ٌْمان ع ٌَ  وس لَ

 ، وؼٌرهم.األَْعَم 

ه  َعبد ْبن أَْحَمد لَال  أصحاب من وثبلثٌن ثمانٌة سمع ثمة، تابعً، كوفً،: العجلً ّللاَّ

 ًُّ  ٌسمع ولم شٌبا، علممة من إسحاق أبو ٌسمع ولم بسنتٌن، منه أكبر والشعبً ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

: حاتم أَب و َولَال .أخذه كتاب هو إنما ذلن وسابر ،أحادٌث أربعة إال األَعور حارث من

ي   وٌشبه الشٌبانً، إسحاق أَبهً من أحفظ وهو ثمة، ْهره  واتساعه الرواٌة كثرة فً الزُّ

 ولد الثالثة، من مدلس وهو ماعة،جال به احتج مكثر ثمةابن حجر:  َولَال .الرجال فً

 .النسٌان إلى فنسبه اختبلطه الذهبً أنكر

   .ثمة مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالسماع خبلصة حاله:

 ، 2594/ رلم6/347 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،6/313 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ، 1347/ رلم3/1/343 والتعدٌل والجرح ،1272/ رلم1/366 العجلً وثمات

 ،4400/ رلم112-22/102 الكمال وتهذٌب، 4449/ رلم5/177 حبان ابن وثمات

 وتهذٌب ،6393/ رلم3/270 االعتدال ومٌزان 2/436 للذهبً الضعفاء فً والمؽنى

                                                                                    .42صـ المدلسٌن وطبمات ،5065رلم /1/423 والتمرٌب ،100/ رلم3/63 التهذٌب

 .(4) الكوفً السلولً ضمرة بن عاصم -3

ٌد عن وحكى طالب، أَبً ْبن علً روى عن:  .منه أكبر وهو ،جبٌر بن َسعه

 ، وؼٌرهم.السبٌعً إسحاق وأبو عتٌبة، بن والحكم ثابت، أَبً بن حبٌب :َعنه َرَوى

 أعلى هو: أحمد ولال بؤس، به لٌس: النسابً ولال المدٌنً، بن علًو ابن سعد، وثمه

يء َكانَ : " فمال حبان ابن وجرحه .حجة عندي وهو األعور، الحارث من ْفظ َرده  اْلحه

ً   َعن ٌرفع اْلَخَطؤ فَاح  ا كثٌرا لَْوله َعل ٌَته فًه َذلهن فح  فَلَمَّ َوا  على الت ْرن اْستحك ره

ث من َحاال أحسن أَنه  وعاصم:  "فمال عدي ابن وتبعه الجوزجانً، وضعفه ،"اْلَحاره

 ٌتابعه ال ومما به تفرد مما علً َعن ٌروي ما لكثرة حدٌثا لَه   اذكر لم ضمرة ْبن

 ٌروي ممن لٌس عاصم من البلٌة ثمات لوم عاصم َعن ٌروٌه، والذي علٌه الثمات

 أصحاب على الجوزجانً تعصب: فمال هذا، بع  حجر ابن الحافظ رد ولد". َعْنه  

ًَّ  تبع ولد. معروؾ علً  ال باطلة بؤحادٌث علً وعن: "فمال عدي، ابن   الجوزجان

مات سنة أربع . صدوق: التمرٌب فً ولال". منه والببلء الثمات، علٌها ٌتابعه

 وسبعٌن.

 .صدوق ٌروي عن علً رضً هللا عنه الؽرابب خبلصة حاله:

، والجرح 3052/ رلم6/432، والتارٌخ الكبٌر 6/222الطبمات البن سعد : ٌنظر

 والكامل ،719/ رلم2/125 حبان البن المجروحٌن، و1910/ رلم6/345والتعدٌل 

 التهذٌب وتهذٌب ، 4052/ رلم2/352والمٌزان  ،1330/ رلم6/336 عدي البن

 .3063/ رلم1/235 والتمرٌب ،77/ رلم5/47
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حابً جلٌل، سبمت ترجمته ، صالهاشمً المطلب عبد بن طالب أبً بن علً -9

 .34حدٌث رلم

 الحكم على اإلسناد:

 خالد، وهو ضعٌؾ.ضعٌؾ؛ فٌه أبو لممان دمحم بن عبدهللا بن 

 الحكم على الحدٌث:

 الحدٌث بهذا اإلسناد: منكر

 بن هاشم النضر أبً عنفمال: " 3/604الذهبً فً المٌزان  حكم علٌه بالنكارة:

  ."عمر فضل فً منكر بخبر الماسم

ٌثٌ  َهَذا: 1/191/305" المتناهٌة العلل" فً الجوزي ابنولال  حُّ  ال َحده  َعنْ  ٌَصه

ه  َرس وله    .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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 "ٌعوده حدٌث "دخل على مرٌض -ٔٙ

 أبً بن جعفر أبو البؽدادي ٌزٌد بن هللا عبٌد بن دمحملال الحافظ فً ترجمة "

 ": المنادي بن داود

 أبً عن حدٌثه ٌنكر وسمعته ،كثٌر بحدٌث داود أبو عنه ثنا :اآلجري ولال)

 رسول دخل" :لال عمر بن عن نافع عن ٌعنً عمر بن هللا عبٌد عن أسامة

("علٌها ٌجلس فلم وسادة إلٌه فألمٌت ٌعوده مرٌض على ملسو هيلع هللا ىلص هللا
(ٔ)

 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 5390/ رلم3/320 َواْلَوَسابهده  اْلف ر  ه  فهًفً شعب اإلٌمان: باب  أخرجه البٌهمً

ده  ْبن   إهْسَحاق   هللاه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنَالال:  َحمَّ ، ٌ وس ؾَ  ْبنه  م  يُّ ٌَْساب وره  اْلعَبَّاسه  أَب و ثَنَا النَّ

د   َحمَّ د   ثَنَا ٌَْعم وَب، ْبن   م  َحمَّ ٌْده  ْبن   م  ي، ْبنه  هللاه  ع بَ َناده ٌْده  َعنْ  أ َساَمةَ، أَب و ثَنَا اْلم    ْبنه  هللاه  ع بَ

 ِوَساَدة   لَهُ  فََطَرُحوا لَْوم   َعلَى َدَخلَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَ ": ع َمرَ  اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  ع َمَر،

ٌَْها ٌَْجِلسْ  فَلَمْ  ٌَْها ٌَْجِلسْ  َولَمْ  َعلَ  ."أََحد   َعلَ

 األصم ٌعموب بن دمحممن طرٌك  672/ رلم1/544فً معجمه:  وأخرجه ابن عساكر

  به بلفظه.

 داود أبً واسم داود أبً بن دمحمالبؽدادي فً تارٌخ بؽداد: ترجمة " وأخرجه الخطٌب

، أَبًه ْبن ن ْعَمان من طرٌك 3/564" المنادي ابن جعفر أبو ٌزٌد بن هللا عبٌد ْلَهاثه  الد ه

دوٌعموب بن إسحاق عن  َحمَّ ٌْده  ْبن م  ي ْبنه  هللاه  ع َب نَاده   .به بلفظه اْلم 

ٌبٌ  َوه وَ  ولال الخطٌب: نْ  َؼره ٌثه  مه ٌْده  َحده َب ه  ع  ، ْبنه  ع َمرَ  ْبنه  ّللاَّ هه  لَمْ  َحْف    إهال َعْنه   ٌَْروه

دَ  أ َساَمةَ، أَب و َواٌَتههه  َوتَفَرَّ ي اْبنه  أ َساَمةَ  أَبًه َعنْ  بهره َناده  .اْلم 

 داود أبً واسم داود أبً بن دمحم" ترجمة: بؽداد تارٌخ فً البؽدادي الخطٌب أخرجهو

، بَْكر   أَب و أَْخبََرنَالال:  3/564" المنادي ابن جعفر أبو ٌزٌد بن هللا عبٌد ًُّ : لَالَ  اْلَبْرلَانه

، ن وح   ْبن   ع َمر   أَْخبََرنَا ًُّ ٌزه  َعْبده  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلبََجله اد   ْبنه  اْلعَزه  بَْكر   أَب و َحمَّ

، يُّ ْصره د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمه َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ، ّللاَّ ًُّ مه َخر ه  َحدَّثَنَا: لَالَ  أ َساَمةَ، أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلم 

ٌْد   ه  ع بَ ه، َرس ولَ  أَنَّ  ع َمَر، اْبنه  َعنه  َنافهع ، َعنْ  ع َمَر، ْبن   ّللاَّ  َمِرٌض   َعلَى َدَخلَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌَْها ٌَْجِلسْ  فَلَمْ  ِوَساَدة ، لَهُ  فَُوِضعَتْ  ٌَعُوُدهُ،   ".لَامَ  َحتَى َعلَ

د   َكانَ  َولَدْ  ولال: َحمَّ ٌْده  ْبن   م  ه  ع َب ي اْبنه  ّللاَّ نَاده َم، ٌَْسك ن اْلم  َخر ه  َهَذا ٌَك ونَ  أَنْ  فَؤَْخَشى اْلم 

ٌث   ي، َعْنه   اْلَحده وه نْ  اْلٌَاءه  َحْرؾه  نَالهل ه   َوأَْسَمطَ  ر  ، مه ٌْد   أَْعلَم   َوّللاَّ   ع بَ

                                                           

 .540/ رلم9/372تهذٌب التهذٌب  (1)
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  البٌهمً:اإلمام دراسة إسناد 

ٌَْسابُوِريُّ  ٌُوُسؾَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  هللاِ  َعْبدِ  أَبُو -ٔ  . النَ

، َعْبد وس ْبن دمحم ْبن وأحمد األصم ، العب اس ًأب روى عن:  ً  دمحم جعفر ًوأب الط رابف

، هللا عبد بن دمحم بنا  . وؼٌرهم البؽدادي 

  .ماوؼٌره الحنبلً الفراء بن ٌعلً أبوو البٌهمً، َبْكر أبو :َعْنهُ  روى

 الثمة العدل السوسً هللا عبد أبو: تارٌخه فً الفارسً الؽافر عبد لال: الصرٌفٌنً الل

 بٌن والمشهورٌن الحدٌث فً والمعتمدٌن الصالحٌن وكبار الرجال نببلء من الرضا

 الذهبً لال. وولته محدث كان هللا عبد أبو وهذا والحدٌث، العدالة بٌت وبٌته أهله،

ا رضا، ثمة كان": تارٌخه" فً  عشر سنة رجب سلخ الثبلثاء ٌوم توفً .نبٌبل   صالح 

 .وأربعمابة

 .ثمة خبلصة حاله:

 نٌسابور لتارٌخ السٌاق كتاب من المنتخبو، 3416/ رلم7/443ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٌْم   إهْسَحاقَ  ًبألَ  ده  بن   إهْبَراهه َحمَّ ًُّ  األَْزَهره  بنه  م  نه ٌْ فه ٌْ ره وتارٌخ ، 377/ رلم164صـ الصَّ

 246/ رلم9/267اإلسبلم 

   13ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :الشٌبانً ٌَْعمُوبَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلعَبَاِس  أَبُو -ٕ

ٌْدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ  . )خ( اْلُمنَاِدي ْبنِ  هللاِ  ُعبَ

اد أسامة وأبً ؼٌاث، بن وحف  األزرق، ٌوسؾ بن إسحاق :َعن َرَوى  ْبن َحمَّ

 وؼٌرهم.  أسامة،

 بن أَْحَمد سهل وأَب و المنادي، ابن جعفر بن أحمد الحسٌن أَب و ابنه اْبن :َعنه َرَوى

د َحمَّ ه  َعْبد ْبن م  ٌَاد ْبن ّللاَّ   .، وؼٌرهماألصم ٌعموب ابن دمحم العباس وأبو اْلمَطَّان، زه

ْحَمنه  َعْبد لَال  َعْنه   وسبل ،ثمة صدوق وهو، أبً مع منه سمعت: حاتم أَبً ْبن  الرَّ

ه  َعبد سؤلت: عمدة بن العباس أَب و َولَال .صدوق: فمال أبً،  ودمحم حنبل، ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

بَّان ابن   وذكره .ثمة: فماال َعْنه ، كامل بن عبدوس بنا  الخطٌب ونمل. الثمات فً حه

ٌْمان داود أبا سمعت: لال األجري ع بٌَد أبً َعن بسنده  ابن حدٌث ٌنكر االشعث بن س لَ

 لال. كثٌر بحدٌث عنه وَحدَّثَنَا ع َمر، ْبن هللا ع بٌَد عن أسامة أبً َعن المنادي

 عن( أسامة أبً إلى سنده وساق) أخبرناه داود أبو أنكره الذي والحدٌث: الخطٌب

ه  َرس ول أن: )ع َمر اْبن َعنه  نَافهع، َعنْ  ع َمر ْبن هللا ع بٌَد  ٌعوده مرٌ  على دخل ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

نْ  ؼرٌب لفظ وهوولال: ( علٌها ٌجلس فلم وسادة له فؤلمت ٌثه  مه ه  ع َبٌد َحده  ع َمر ْبنه  ّللاَّ

. المنادي ابن أسامة، أبً َعن برواٌته وتفرد أسامة، أبو إال عنه ٌروه لم حف ، بنا

ٌْنه  أَب و لال .صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال َس د جدي توفً: المنادى ابن اْلح  َحمَّ  م 

 لثبلث الثبلثاء ٌوم ودفن السحر، فً الثبلثاء لٌلة المنادي داود أَبً بن هللا ع َبٌد بنا

 رمضانا   وتسعٌن اثنتٌن وصام بتٌناوم وسبعٌن اثنتٌن سنة رمضان شهر من بمٌن
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 وأربعة واحدة وسنة سنة بةام حٌنبذ وله فٌه، توفً الذي الشهر من ٌوما عشر واثنى

 .ولٌلة ٌوما عشر واثنا أشهر

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 15597/ رلم9/132والثمات البن حبان ، 12/ رلم3/3الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 3/564وتارٌخ بؽداد ، 2/590 بن زبر الربعًال تارٌخ مولد العلماء ووفٌاتهم

/ 9/325وتهذٌب التهذٌب ، 5439/ رلم26/50وتهذٌب الكمال ، 1030رلم

  .6113/ رلم1/495، والتمرٌب 540رلم

 . )ع( أسامة أبو المرشً زٌد بن أسامة بن حمادهو  :أَُساَمةَ  أَبُو -ٗ

، وعبٌد هللا بن هللا عبد بن برٌد بردة وأبى اللٌثً، زٌد بن إسحاق أبى :عن روى

 . وؼٌرهمعمر، 

د  و حنبل، بن وأحمد الجوهري، سعٌد بن إبراهٌم :عنهروى و َحمَّ ٌْده  ْبن   م   ْبنه  هللاه  ع بَ

ي نَاده   .وؼٌرهم ،اْلم 

 البن للت: الدارمً عثمان ولال ٌ خطىء، ٌكاد ال أثبته كان ما ثبت ا كان: أحمد لال

 بن عمر بن هللا عبد ولال ثمة، إال منهما ما لال عبدة أو إلٌن أحب أسامة أبو معٌن

: عمار ابن ولال حدٌث، ألؾ مابة هاتٌن بإصبعً كتبت: ٌمول أسامة أبا سمعت أبان

 ما: سفٌان عن بسنده العجلً ولال النسان، من ٌعد الثوري زمن فً أسامة أبو كان

 فً حبان ابن وذكره سعد، وابن العجلً ووثمه أسامة، أبً من أعمل شاب بالكوفة

 عالم حجة: الكاشؾ فً الذهبً ولال الحدٌث، صالح كوفً: لانع ابن ولال الثمات،

 بعد ثم التدلٌس، كثٌر كان: المعٌطً لال: األزدي لال: المٌزان فً ولال أخباري،

 جاز كٌؾ ألعجب إنً: لال إسناد، ببل الثوري سفٌان عن األزدي، وذكر تركه، ذلن

 .                                                         جٌد لحدٌث الناس أسرق من كان بٌنا، أمره كان أسامة، أبً حدٌث

.  باطل المول هذا أن لٌعرؾ ولكن فٌه، لشا أورده لم أسامة أبو(: الذهبً أي) للت

 كتاب فً إٌاه ذكره بعد" صحٌحه" فً حدٌثه حبان ابن وخرج: مؽلطاي ولال

. الشٌخٌن شرط على صحٌح: حدٌثه خرج لما الحاكم هللا عبد أبو ولال". الثمات"

 الجارود، بن دمحم وأبو اإلسفراٌٌنً، عوانة وأبو خزٌمة، ابن: أٌضا وصححه

 وسكون الموحدة الباء بضم: وبوغ الترمذي، ٌعنً) والبوؼً والطوسً، والدارمً،

 ،(منها فراسخ ستة على ترمذ لرى من لرٌة وهً معجمة، ؼٌن وبعدها الواو

 ال ممن وؼٌرهم ،"المعرفة" كتاب فً والبٌهمً ،"السنن" كتاب فً والدارلطنً

 سعد ابن ألن ؛ فٌه ٌ إثر ال هذا لكن دلس ربما ثبت ثمة: حجر ابن ولال. كثرة ٌحصى

بَ  َوَكانَ  وٌبٌن ٌدلس ثمة كان: لال الطبمات فً ، س نَّة   َصاحه  حجر ابن وذكره َوَجَماَعة 

 توفى. تدلٌسهم العلم أهل احتمل مرتبة وهى المدلسٌن مراتب من الثانٌة المرتبة فً

 .                                                                ومابتٌن إحدى سنة

 .ٌ بٌن ولكنه الثانٌة من ٌدلس ثمة :حاله خبلصة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 وثمات ،113/ رلم3/23 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،6/394 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 حبان ابن وثمات ،600/ رلم3/132 والتعدٌل والجرح ،323/ رلم1/130 العجلً

/ 1/343 والكاشؾ ،2235/ رلم1/533 االعتدال ومٌزان، 7453/ رلم6/222

 ،1/ رلم3/2 التهذٌب وتهذٌب ،1329رلم/ 4/132 مؽلطاي وإكمال ،1212رلم

 .1437/ رلم1/177 والتمرٌب ،44/ رلم1/30 التمدٌس أهل وتعرٌؾ

ٌْدِ  -٘  .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت، ثمة :ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  ُعبَ

 .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،  :نَافِع   -ٙ

 .3صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :ُعَمرَ  اْبنِ  -7

 على اإلسناد:الحكم 

 صحٌح

 الحكم على الحدٌث:

 الحدٌث بهذا اإلسناد صحٌح
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ًَ اَل ٌَرِ  "حدٌث  -ٗٙ  " ُث اْلُمْسِلُم النَْصَرانِ

 ":الرعٌنً المصري الٌافعً عمرو بن لال الحافظ فً ترجمة "دمحم

ث  " جابر عن الزبٌر أبً عن جرٌج بنا عن حدٌثه النسابً له وروى) اَل ٌَره

ْسلهم   ًَّ إهالَّ أَنْ اْلم   مناكٌر له :عدي بنا لال :للت "ٌَك وَن َعْبَده  أَْو أََمتَه   النَّْصَرانه

 جرٌج بنا عن الرزاق عبد رواه لد .واستنكره الحدٌث هذا له وأورد

 بن ٌحٌى عن ونمل ،الضعفاء فً الساجً وذكره ،الصواب وهو ،مولوفا

ه(عدالت تثبت لم :المطان بنا ولال ،منه ألوى ؼٌره :لال أنه معٌن
(1)
 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ٌْج ، اْبنهذا الحدٌث مداره على  َر  من وجهٌن: َعْنه   َواْخت لهؾَ  ج 

ٌْج ، اْبن  الوجه األول: َر ، أَبهً َعنْ  ج  ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ ه  َعنه  َجابهر   ً  .َمْرف وع ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

، أَبًه َعنْ  ابن جرٌج الوجه الثانً: ٌْره َب  .مولوفا جابر، َعنْ  الزُّ

 تخرٌج الوجه األول:

ًُّ ، باب اْلفََرابه ه  فً السنن الكبرى: كتاب أخرجه النسابً به ٌْهه  أََحد   ٌ ْسلهم   الصَّ  أَبََو

، األعلى َعْبده  ْبن   ٌ ون س   أَْخبََرنَالال:  6356/ رلم6/126 ًُّ َدفه  هللاه  َعْبد   أَْخبََرنَا: لَالَ  الصَّ

د   أَْخَبَرنهً: لَالَ  َوْهب ، ْبن  ا َحمَّ و ْبن   م  ، َعْمر  ًُّ ٌْج ، اْبنه  َعنه  اْلٌَافهعه َر ، أَبًه َعنْ  ج  ٌْره بَ  الزُّ

، َعنْ  ًَ  اْلُمْسِلمُ  ٌَِرثُ  الَ »: لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  أَنَّ  َجابهر   أَوْ  َعْبَدهُ  ٌَُكونَ  أَنْ  إِالَ  النَْصَرانِ

 «أََمتَهُ 

فً  البٌهمًو، 4031/ رلم5/130فً السنن: كتاب الفراب   وأخرجه الدارلطنً

ث   الَ ، باب اْلفََرابه ه  السنن الكبرى: كتاب ْسلهم   ٌَره ْسلهمَ  اْلَكافهر   َوالَ  اْلَكافهَر، اْلم   اْلم 

 به بلفظه. األعلىكبلهما من طرٌك ٌونس بن عبد  12227/ رلم6/353

د  ولال:  3007/ رلم4/333فً المستدرن: كتاب الفراب   وأخرجه الحاكم َحمَّ  ْبن   م 

و ًُّ  ه وَ  َهَذا َعْمر  نْ  اْلٌَافهعه ْصرَ  أَْهله  مه ٌثه  َصد وق   مه ٌحٌ  اْلَحده  .َصحه

ث   الَ  باب ،اْلفََرابه ه  كتاب: الكبرى السنن فً البٌهمًو ْسلهم   ٌَره  اْلَكافهر   َوالَ  اْلَكافهَر، اْلم 

ْسلهمَ   .6/353/12227 اْلم 

د ترجمة "فً تهذٌب الكمال:  والمزي َحمَّ   .26/223الٌافعً"  َعْمرو ْبن م 

 من طرٌك ابن وهب به بلفظه. ثبلثتهم

                                                           

 .627/ رلم9/330تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 تخرٌج الوجه الثانً:

تَابه  أَْهله  فً المصنؾ: كتاب الَرَزاقِ  َعْبدُ أخرجه  ٌْنه  أَْهل   ٌَتََواَرث   الَ  ، باباْلكه لَّتَ  مه

ٌْج   اْبن   أَْخبََرنَا: لَالَ  9365/ رلم6/13 َر ، أَب و أَْخبََرنهً: لَالَ  ج  ٌْره بَ عَ  أَنَّه   الزُّ  ْبنَ  َجابهرَ  َسمه

ه  َعْبده  ، َوالَ  اْلٌَُهوِدَي، اْلُمْسِلمُ  ٌَِرثُ  الَ »: ٌَم ول   ّللاَّ ًَ  َعْبدَ  ٌَُكونَ  أَنْ  إِالَ  ٌَِرثُُهمْ  َوالَ  النَْصَرانِ

 «أََمتَهُ  أَوْ  َرُجل  

 َمْول وؾٌ ولال:  4031/ رلم5/131فً السنن: كتاب الفراب   الدارلطنًوأخرجه 

 اْلَمْحف وظ   َوه وَ 

ث   الَ  باب ،اْلفََرابه ه  كتاب: الكبرى السنن فً والبٌهمً ْسلهم   ٌَره  اْلَكافهر   َوالَ  اْلَكافهَر، اْلم 

ْسلهمَ  ًٌّ  لَالَ  َمْول وٌؾ، َهَذا ولال: 12223رلم /6/353 اْلم   . اْلَمْحف وظ   َوه وَ : َعله

 من طرٌك عبد الرزاق به. كبلهما 

ث   الَ : لَالَ  َمنْ كتاب الفراب ، باب  ابن أبً شٌبة:وأخرجه  ْسلهم   ٌَره  اْلَكافهرَ  اْلم 

، ْبن   أَْسبَاط   َحدَّثَنَالال:  31449/ رلم6/243 د  َحمَّ ، أَبهً َعنْ  أَْشعََث، َعنْ  م  ٌْره بَ به  الزُّ

 مولوفا بنحوه.

  دراسة إسناد الوجه األول:

ًُّ  األعلى َعْبدِ  ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٔ  صرح ولد الثانٌة، من مدلس باتفاق، ثمة :الَصَدفِ

   .54، سبمت ترجمته حدبث رلم إلخباربا

، سبمت الجماعة به واحتج الجمهور وثمه األولى من مدلس ثمة :َوْهب   ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -ٕ

 .6ترجمته حدٌث رلم 

و ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ ًُّ  َعْمر    .)م س( الرعٌنً المصري الٌافعً عمرو بن دمحمهو  :اْلٌَاِفِع

  .والثوري ،جرٌج بنا :عن روى

  .وهب بنا روى عنه:و

 بنا ولال ،وهب البن شٌخ :فماال ؟عنه زرعة وأبا أبً سؤلت :حاتم أبً بنا لال

 .بؽرابب حدث وهب بنا من السن لرٌب وهو وحده وهب بنا عنه روى :ٌونس

 حدٌثه النسابً له وروى متابعة واحد حدٌث مسلم فً له .الثمات فً حبان بنا وذكره

 عبدة ٌكون أن إال النصرانً المسلم ٌرث ال" جابر عن الزبٌر أبً عن جرٌج بنا عن

 عبد رواه لد واستنكره ،الحدٌث هذا له وأورد مناكٌر له :عدي بنا لال". أمته أو

 عن ونمل الضعفاء فً الساجً وذكره .الصواب وهو مولوفا جرٌج بنا عن الرزاق

 .مجهول الحال، ال ٌعرؾ :المطان بنا ولال .منه ألوى ؼٌره :لال أنه معٌن بن ٌحٌى

 . أوهام له صدوق ولال ابن حجر: .ولال الذهبً: وثك

 فً له حبان ابن بذكر عبرة وال ،األبمة عن توثٌمه ضعٌؾ لم ٌرد خبلصة حاله:

 .فً توثٌك المجاهٌل لاعدته على بناء ذلن ألن ؛الثمات

، 15069/ رلم9/40، والثمات البن حبان 144/ رلم3/32ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

وٌَه بن، ورجال صحٌح مسلم ال1695/ رلم7/460والكامل البن عدي  / 2/197 َمْنج 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

الكمال وتهذٌب ، 3/533 بٌان الوهم واإلٌهام فً كتاب األحكامو، 1439رلم

/ 9/330وتهذٌب التهذٌب ، 5092/ رلم2/207والكاشؾ  ، 5521/ رلم26/226

  .6196/ رلم1/500، والتمرٌب 627رلم

ٌْج   اْبنِ  -ٗ سبمت ولم ٌصرح بالسماع، ثمة، وثمه األكثرون مدلس من الثالثة،  :ُجَر

 .43ترجمته حدٌث رلم 

ٌْرِ  وأَبِ  -٘ بَ د :الزُّ َحمَّ  وضم المهملة الدال وسكون المثناة بفتح - تدرس بن مسلم بن م 

 . )ع( المكً الزبٌر أبو المرشً - الراء

ه، َعبد ْبن جابر :َعن َرَوى ٌد السمان، صالح أبً وذكوان ّللاَّ . وؼٌرهم جبٌر ابن وَسعه

 واللٌث طهمان، بن وإبراهٌم األنصاري، مجمع بن إسماعٌل ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم سعد بنا

ٌْنَة، ْبن سفٌان لَال  لهم أحفظ جابر إلى ٌمدمنً  عطاء كان: الزبٌر أبً َعن ع ٌَ

 الناس أكملَ  وكان الزبٌر، أبو َحدَّثَنًه: عنه روى فٌما عطاء، بن ٌَْعلَى َولَال الحدٌث،

: فمال الزبٌر، أبً َعن حنبل ْبن أحمد سبل: إسماعٌل بن حرب َولَال وأحفظهم، عمبل  

 بالحدٌث أعلم الزبٌر أبا ألن ؛سفٌان أبً من إلً أحب الزبٌر وأبو الناس، احتمله لد

ه  َعبد َولَال. بؤس به لٌس الزبٌر وأبو منه،  أٌوب كان: أبً لال: حنبل بن أحمد اْبن  ّللاَّ

 ٌضعفه؟ كؤنه: ألبً للت  ! الزبٌر أبو الزبٌر وأبو الزبٌر، أبو َحدَّثَنَا: ٌمول السختٌانً

َنة ابن سمعت: حماد بن نعٌم َولَال. نعم: لال ٌْ  أبو وهو الزبٌر أبو َحدَّثَنَا: ٌمول ع ٌَ

ٌزه  َعْبد ابن سوٌد عن عمار بن هشام َولَال ٌضعفه، كؤنه أي الزبٌر  لً: لال: اْلعَزه

 خٌثمة، أَبً ْبن بكر أبو َولَال ،!  ٌصلً أن ٌحسن ال وهو الزبٌر أبً َعن تؤخذ: شعبة

ٌن ْبن ٌحٌى َعن ٌن ابن ٌحٌى َعن منصور، ْبن إسحاق َولَال ثمة،: َمعه  ، صالح: َمعه

د بن عباس َولَال ثمة، مرة َولَال َحمَّ ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدوري، م   أحب الزبٌر أبو: َمعه

 َعْمرو بن هللا عبد من ٌسمع لم: ٌحٌى عن أخر، موضع فً َولَال سفٌان، أبً من إلً

ٌْبَة بن ٌعموب َولَال ٌره، ولم ْحَمنه  َعْبد َولَال هو، ما الضعؾ وإلى صدوق ثمة: َش   الرَّ

 أحب وهو به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب: فمال الزبٌر، أبً َعن أَبهً َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبنا

 شعبة عنه حدث ولد: عدي بن أحمد أبو َولَال ثمة،: النََّسابً َولَال سفٌان، أبً من إلً

 الزبٌر أبً َعن مالن وروى شعبة، عن رجل بههه  ٌنفرد حدٌث كل أفراد ا أحادٌث

 عن إال ٌروي ال مالكا فإن مالن، َعْنه   ٌحدث أن صدل ا الزبٌر بؤبً وكفى أحادٌث،

 نفسه فً وهو َعْنه   كتب ولد إال الزبٌر أبً َعن تخلؾ الثمات من أحدا   أعلم وال ثمة،

 ابن   وذكره الضعٌؾ، جهة من ذلن فٌكون الضعفاء بع  َعْنه   ٌروي أن إال ثمة،

بَّان  من ألن ؛فٌه لدح من ٌنصؾ لم...  وكان من الحفاظ: َولَال الثمات، كتاب فً حه

 . ألجله الترن ٌستحك لم لنفسه الوزن فً استرجح

 .  السماع على محمولة عنه اللٌث ورواٌة: للت
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌد لَال فمد ً   فدفع الزبٌر، أبا فجبت مكة لدمت: سعد بن اللٌث عن َمْرٌَمَ  أَبً بن َسعه  إل

 من كله هذا سمع هل فسؤلته عاودته لو: نفسً فً للت ثم بهما، فانملبت كتابٌن،

 سمعت، ما على لً أعلم: له فملت.  َعْنه   حدثت ما ومنه سمعت ما منه: فمال جابر؟

: التمرٌب فً حجر ابن َولَال ثمة، تابعً: العجلً َولَال عندي، الذي هذا على لً فؤعلم

 ست سنة توفى المدلسٌن، مراتب من الثالثة المرتبة فً وذكره ٌدلس، أنه إال صدوق

 . ومابة وعشرٌن

 على محمولة عنه اللٌث ورواٌة الثالثة من مدلس األكثرٌن بتوثٌك ثمة؛ :حاله خبلصة

 .السماع

 وثمات ،1502/ رلم1/413 العجلً ثمات، و694/ رلم1/221التارٌخ الكبٌر : ٌنظر

 ،1629/ رلم7/236 عدي البن والكامل ،5165/ رلم352-5/351 حبان ابن

 وتعرٌؾ ،6291/ رلم1/506 والتمرٌب ،729/ رلم443-9/440 التهذٌب وتهذٌب

          .101/ رلم1/45 التمدٌس أهل

 .22صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :َجابِر -ٙ

  دراسة إسناد الوجه الثانً: 

ٌْج   اْبنُ  -ٔ  سبمت ،إلخباربا صرحولد  الثالثة، من مدلس األكثرون وثمه ثمة، :ُجَر

  .43 رلم حدٌث ترجمته

ٌْرِ  أَبُو -ٕ بَ ، ولد صرح بالسماع، سبمت الثالثة من مدلس األكثرٌن بتوثٌك ثمة؛ :الزُّ

  ترجمته فً الوجه األول.

 .22صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  -ٖ

 النظر فً الخبلؾ:

ٌْج ، اْبن:  األول الوجه َر ، أَبهً َعنْ  ج  ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ ه  َعنه  َجابهر   ً  .َمْرف وع ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

د  رواه  َحمَّ و ْبن   م  ًُّ  َعْمر  ٌَافهعه  فً لاعدته على بناء ؛ حبان ابنلم ٌوثمه إال ضعٌؾ : اْل

 .المجاهٌل توثٌك

، أَبًه َعنْ  جرٌج ابن: الثانً الوجه ٌْره َب  .مولوفا جابر، َعنْ  الزُّ

 43، وهو ثمة حافظ، سبمت ترجمته حدٌث رلم رواه عبد الرزاق

إذا ٌترجح الوجه الثانً المولوؾ بمرٌنة األوثك واألحفظ، وهو الذي رجحه 

  :13/351الدارلطنً فً العلل 

، أَبهً حدٌث عن وسبل ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ ه  َعنه  َجابهر   ً  إال النصرانً، المسلم ٌرث الَ : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .أمته أو عبده، ٌكون أن

ٌهه : فَمَالَ  ٌْج ، اْبن   ٌَْروه َر  َعْنه ؛ َواْخت لهؾَ  ج 

ٌْج ، اْبنه  َعنه  الٌافعً، عمرو بن دمحم فََرَواه   َر ، أَبهً َعنْ  ج  ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ ه  َعنه  َجابهر   ً  النَّبه

 .َمْرف وع ا ملسو هيلع هللا ىلص

ه   ٌْر  ، َوَؼ ٌهه ٌْج ، اْبنه  َعنه  ٌَْروه َر ، أَبًه َعنْ  ج  ٌْره َب  .أصح والمولوؾ مولوفا، جابر، َعنْ  الزُّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

 صحٌح مولوفا

 وفً الباب عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنهما:

باب: ال ٌرث المسلم الكافر وال  ، الفراب  فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جرٌج، عن ابن لال:   6764رلم /3/156 المسلمالكافر 

شهاب، عن علً بن حسٌن، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زٌد رضً هللا 

 "سلمال ٌرث المسلم الكافر وال الكافر الم" عنهما: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:

 بمكة للحاج، وتورٌث دورهاالنزول ، باب الحج فً الصحٌح: كتاب وأخرجه مسلم

 به بنحوه.ٌونس بن ٌزٌد، عن ابن شهاب، من طرٌك  439رلم /2/934

به  ابن عٌٌنة، عن الزهري،من طرٌك  1614رلم /3/1233 وفً كتاب الفراب 

 بلفظه.

  مسألة: حكم التوارث بٌن المسلم والكافر

 أجمع المسلمون على أن الكافر ال ٌرث المسلم -أ 

 أجمع المسلمون على أن الكافر ال ٌرث المسلم. لال اإلمام النووي: 

ولد اتفك المسلمون على أن الكافر ال ٌرث المسلم، وال ٌتزوج : ابن تٌمٌةاإلمام ولال 

الكافر المسلمة
(1)
.  

وأما المسلم فبل ٌرث الكافر أٌضا عند جماهٌر العلماء من الصحابة والتابعٌن  -ب

وهو مذهب معاذ بن جبل ، طابفة إلى تورٌث المسلم من الكافرومن بعدهم وذهبت 

ومعاوٌة وسعٌد بن المسٌب ومسروق وؼٌرهم وروي أٌضا عن أبً الدرداء 

والشعبً والزهري والنخعً نحوه على خبلؾ بٌنهم فً ذلن والصحٌح عن هإالء 

ول، المول البلزم المول األ، وهو الذي رجحه ابن المنذر حٌث لال: كمول الجمهور

-ملسو هيلع هللا ىلص -لثبوته عن رسول هللا
(2)
. 

  

                                                           

 (32/36(، ومجموع الفتاوي )11/52شرح صحٌح مسلم للنووي ) (1)

 (3/337والمحلى )، (4/355) اإلشراؾ على مذاهب العلماء (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ًَ  أَحلَ  الذي ما"حدٌث  -ٗٙ  "ُكنٌَتً وَحَرمَ  اْسِم

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "دمحم بن عمران الحجبً": 

ًَ " حدٌث عابشة عن شٌبة بنت صفٌة جدته :عن روى) ما الذي أَحَل اْسِم

 .وَحَرَم ُكنٌَتً"

 .النفٌلً جعفر وأبو ،عاصم وأبو ،ووكٌع ،معاوٌة بن مروان :وعنه

 بن أحمد عن الطبرانً رواه ولد ،الواحد الحدٌث هذا داود أبو :له روى

 بهذا إال عابشة عن ٌروي ال :ولال النفٌلً عن عفان بن الرحمن عبد

 .اإلسناد

(الصحٌحة لؤلحادٌث مخالؾ منكر متن وهو :للت
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ْخَصةه  فًه بَابٌ فً السنن: كتاب األدب،  أخرجه أبو داود َما اْلَجْمعه  فًه الرُّ ٌَْنه   َب

، َحدَّثَنَالال:  4963رلم /4/292 ًُّ له ٌْ ثَنَا النُّفَ د   َحدَّ َحمَّ ْمَرانَ  ْبن   م  ، عه ًُّ ، َعنْ  اْلَحَجبه  َجدَّتههه

ٌْبَةَ  بهْنته  َصفهٌَّةَ  ًَ  َعابهَشةَ  َعنْ  َش ٌ  َجاَءته : لَالَتْ  َعْنَها، ّللاَّ   َرضه ه  َرس وله  إهلَى اْمَرأَة  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَتْ  ا َولَْدت   لَدْ  إهن هً ّللاَّ ٌْت ه   ؼ بَلم  د ا فََسمَّ َحمَّ ٌْت ه   م  ، أَبَا َوَكنَّ مه رَ  اْلمَاسه  لهً فَذ كه

 ُكْنٌَتًِ، َحَرمَ  الَِذي َما" أَوْ  "ُكْنٌَتًِ َوَحَرمَ  اْسِمً، أََحلَ  الَِذي َما": فَمَالَ  َذلهَن، تَْكَره   أَنَّنَ 

 "اْسِمً َوأََحلَ 

، 25040رلم /41/490 فً المسند: مسند عابشة رضً هللا عنها خرجه أحمدوأ

 بنحوه. 25747/ رلم42/437

 /1/155" الحجبً الرحمن عبد بن دمحم" ترجمة :الكبٌر"التارٌخ فً "البخاري و

 بنحوه. 461رلم

 بنحوه. 1394/ رلم2/96فً التارٌخ الكبٌر:  وابن أبً خٌثمة

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ ولال:  1057رلم /2/9: األوسط"المعجم فً " والطبرانً  َعنْ  اْلَحده

د   إهالَّ  َصفهٌَّةَ  َحمَّ ْمَراَن، ْبن   م  ْسنَاده  بهَهَذا إهالَّ  َعابهَشةَ  َعنْ  ٌ ْرَوى َوالَ  عه  .اإْله

 بلفظه. 16رلم /1/32الصؽٌر" المعجم "فً  و

 بنحوه. 175 -2/174" المحدثٌن طبماتفً " وأبو الشٌخ

                                                           

 .631/ رلم9/233تهذٌب التهذٌب ( 1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

نَ  َجاءَ  َما بَاب   فً السنن الكبرى: والبٌهمً ْخَصةه  مه َما اْلَجْمعه  فًه الرُّ ٌْنَه   /9/521 بَ

َما اْلَجْمعه  فهً َرخَّ َ  َمنْ  بَاب  ": وفً "اآلداب 19331رلم ٌْنَه  صلى هللا  َوفَاتههه  َبْعدَ  بَ

 بلفظه. 337رلم /1/160 علٌه وسلم

  بنحوه. 431/ رلم1/373فً "الناسخ والمنسوخ":  وابن شاهٌن

 بنحوه. 3/42 :فً "تارٌخ دمشك" وابن عساكر

  .بلفظه 5524رلم /26/233 دمحم بن عمران"فً تهذٌب الكمال: ترجمة " والمزي

  3012رلم /3/672 : ترجمة "دمحم بن عبد الرحمن الحجبً"فً "المٌزان" والذهبً

 .تعدٌبل وال جرحا فٌه لهم رأٌت وما منكر، وهو حدٌث، له ولال:

  .به من طرق عن دمحم بن عمران الَحَجبًكلهم 

 دمحم بن عمران الحجبً، تابعه "دمحم بن عبد الرحمن الحجبً" ولد توبع

/ 3/679رضً هللا عنها  مسند عابشةفً المسند:  بن راهوٌه أخرجه إسحاق

ٌٌع، أَْخبََرنَالال:  1272رلم د   نا َوكه َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبن   م  ، الرَّ ًُّ  بهْنته  َصفهٌَّةَ  َعنْ  اْلَحَجبه

ٌْبَةَ، ه  َرس ول   لَالَ : لَالَتْ  َعابهَشةَ، َعنْ  َش ٌَِتً َوَحَرمَ  اْسِمً أََحلَ  َما" :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  أََحلَ  َما أَوْ  ُكْن

 "اْسِمً َوَحَرمَ  ُكْنٌَتًِ

، أَب و أَْخبََرنَالال:  1273/ رلم3/679وفً  ر  د   نا َعامه َحمَّ ، َعْبده  ْبن   م  ْحَمنه نْ  الرَّ  َولَده  مه

ٌْبَةَ  ْعت  : لَالَ  َش ٌْبَةَ، بهْنتَ  َصفهٌَّةَ  َسمه لهدَ : لهعَابهَشةَ  ل ْلت  : تَم ول   َش ٌْت ه   ؼ بَلٌم، لهً و  د ا َفَسمَّ َحمَّ  م 

ٌْت ه   مه  بهؤَبًه َوَكنَّ وا النَّاسَ  َوأََرى اْلمَاسه ًَّ  أَْنَكر  وا َذلهنَ  َعلَ ًَّ  أَنَّ  َوَزَعم   َذلهنَ  ٌَْكَره   َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ْنَدنه  فََهلْ  ءٌ  عه ًْ ْعتهٌهه  َش نَ  َسمه ه  مه  ً لهدَ : فَمَالَتْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه َمْرأَة   و  نَ  اله تْه   ؼ بَلمٌ  اأْلَْنَصاره  مه  فََسمَّ

د ا َحمَّ مه  بهؤَبهً َوَكَنتْه   م  ، النَّاس   فَؤَْنَكرَ  اْلمَاسه ٌْهه ه  َرس ول   فََمالَ  َعلَ  اْسِمً أََحلَ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 «اْسِمً َوَحَرمَ  ُكْنٌَتًِ َحَرمَ  َما أَوْ  ُكْنٌَتًِ، َوَحَرمَ 

 ، 461رلم /1/155 : ترجمة "دمحم بن عبد الرحمن الحجبً""الكبٌر" ًوالبخاري ف

 من طرٌك دمحم بن عبد الرحمن به بنحوه.

  دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ٔ-  ًُّ ِل ٌْ ه  َعبدهو : النَُّف د بن ّللاَّ َحمَّ ً   بن م   َجْعَفر أبو -مصؽر وفاء بنون - نفٌل بن َعله

 .1، سبمت ترجمته حدٌث رلمالبخاري به واحتج علٌه، متفك ثمة، الحرانً النفٌلً

ًُّ  ِعْمَرانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ  .)د( اْلَحَجبِ

ٌْبَة بت صفٌة جدته :َعن َرَوى  .َش

م أَب و :َعنه َرَوى ه  َعبد َجْعفَر وأَب و مخلد، ْبن الضحان َعاصه د ْبن ّللاَّ َحمَّ  النفٌلً، م 

  وؼٌرهم. الفزاري، معاوٌة بن ومروان

 وما منكر، وهو حدٌث، له": المٌزان" فً الذهبً َولَال. الحدٌث للٌل: سعد ابن لَال

 .مستور": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .تعدٌبل وال جرحا فٌه لهم رأٌت

 مجهول الحال، لم ٌذكر بجرح وال تعدٌل. خبلصة حاله:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

/ 3/672والمٌزان ، 5524/ رلم26/232وتهذٌب الكمال ، 5/499الطبمات ٌنظر: 

 .6199/ رلم1/500والتمرٌب ، 3012رلم

ٌْبَةَ  بِْنتِ  َصِفٌَةَ  -ٖ  العزى عبد بن هللا َعبد واسمه طلحة، أَبً بن عثمان بن الحاجب َش

ًُّ  َولَال. رإٌة لها. العبدرٌة المرشٌة الدار عبد ْبن عثمان ْبن  لها تصح لٌس: الدَّاَرل ْطنه

ٌد بن سفٌان بنت برة عثمان أم أمها. رإٌة  األَعور أبً أخت السلمً لانؾ بن َسعه

 .)ع( السلمً

ه  َعبد وعن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبً :َعن روت  ، وؼٌرهم.وعابشة الخطاب، ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ

 السهمً، محٌصن بن الرحمن عبد بن وع َمر مهاجر، بن إبراهٌم :عنها روى

ْمران بن دمحم وسبطها   ، وؼٌرهم.الحجبً عه

ٌن بن ٌحٌى عن حكً ٌْج ابن ٌسمع لم: لال َمعه َر ٌْبَة بنت صفٌة من ج   .أدركها ولد َش

عت " ولال: الثمات" كتابً فه  حبان ابن وذكرها  اْلفَتْح َعام َطاؾ ورأته ملسو هيلع هللا ىلص النَّبهً َسمه

ٌثَها بعٌر على ْند َحده ٌْده  عه ه  ع بَ ه  َعْبده  ْبنه  ّللاَّ  تابعٌة مكٌة: العجلً َولَال. ثَْور أبً ْبن ّللاَّ

. لها رإٌة ال لال من وأبعد صحبتها، فً مختلؾولال ابن حجر فً اإلصابة:  .ثمة

 البخاري وفً الصحابة من وؼٌرها عابشة عن وحدثت رإٌة هاولال فً التمرٌب: ل

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبً من بسماعها التصرٌح

 صحابٌة جلٌلة. خبلصة حالها:

، 663/ رلم3/197، والثمات البن حبان 2099/ رلم1/520ٌنظر: الثمات للعجلً 

  .3622/ رلم1/749، والتمرٌب 11410/ رلم3/213واإلصابة 

ًَ  َعابَِشةَ  -ٗ ٌة جلٌلة، سبمت ترجمتها حدٌث : أم المإمنٌن، وصحابَعْنَها ّللَاُ  َرِض

 .16رلم

 الحكم على اإلسناد:

 وهو مجهول الحال. دمحم بن عمران الجمحً،ضعٌؾ؛ فٌه 

الحجبً" كما عند إسحاق بن راهوٌه، والبخاري فً  دمحم بن عبد الرحمنلد تابعه "و

 التارٌخ.

  مام إسحاق بن راهوٌه: بن عبد الرحمن الحجبً عند اإلدراسة متابعة دمحم

 بحور من ثبت، ثمة حافظ إمام الرإاسً، ملٌح بن الجراح بن وكٌع هو :َوِكٌع   -ٔ

 .59رلم حدٌث ترجمته سبمت الجمهور، وثمه الحفظ، وأبمة العلم

ًُّ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ   اْلَحَجبِ

ه، روى عن: حَمن، َعبد ْبن وَمنصور أ م ه  .شٌبَة بنت َصفهٌَّة جدتهو الرَّ

 أبو عاصم، وابن المبارن. روى عنه:

 وال جرحا فٌه ٌذكر ولم كتابه فً حاتم أبً ابن وترجمه ،"الثمات" فً حبان ابن ذكره

 .تعدٌبل

 مجهول الحال لم ٌذكر بجرح وال تعدٌل. خبلصة حاله:
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، 1743/ رلم7/323، والجرح والتعدٌل 461/ رلم1/155ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 .10713/ رلم7/422والثمات البن حبان 

ٌْبَةَ  بِْنتِ  َصِفٌَةَ  -ٖ   الطرٌك األول. صحابٌة، سبمت ترجمتها فً: َش

ًَ  َعابَِشةَ  -ٗ  حدٌث ترجمتها سبمت جلٌلة، وصحابٌة المإمنٌن، أم: َعْنَها ّللَاُ  َرِض

 .16رلم

 الحكم على اإلسناد:

 .ضعٌؾ، فٌه دمحم بن عبد الرحمن الحجبً

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 منكر، أنكره الذهبً، وابن حجر، ومتنه مخالؾ لؤلحادٌث الصحٌحة.

 ومنها:

 حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما:

ه  ك ْنٌَةه  بَاب  ، المنالب فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري  ً  3533رلم /4/136 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

د   َحدَّثَنَالال:  َحمَّ ، ْبن   م  ، َعنْ  ش ْعبَة ، أَْخَبَرنَا َكثهٌر  ، َعنْ  َمْنص ور  ًَ  َجابهر   َعنْ  َسالهم   َرضه

ه  َعنه  َعْنه ، ّللاَّ    ً ٌَتًِ تَْكتَنُوا َوالَ  ِباْسِمً، تََسَمْوا": َلالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  "بُِكْن

 وبٌان الماسم بؤبً التكنً عن النهً باب ،اآلداب الصحٌح: كتاب فً مسلم أخرجهو

 من طرٌك منصور به بنحوه. 2133رلم /3/1632 األسماء من ٌستحب ما

 هرٌرة رضً هللا عنه:حدٌث أبً 

ه  ك ْنٌَةه  بَاب   المنالب، كتاب: الصحٌح فً أخرجه البخاري  ً  3539رلم /4/136 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  ه، َعْبده  ْبن   َعله ، َحدَّثَنَا ّللاَّ ٌَن، اْبنه  َعنه  أٌَُّوَب، َعنْ  س ْفٌَان  ٌره ْعت  : لَالَ  سه  َسمه

ٌَْرةَ، أَبَا مه  أَب و لَالَ : ٌَم ول   ه َر وا": ملسو هيلع هللا ىلص المَاسه ً، َسمُّ  "بهك ْنٌَتهً تَْكتَن وا َوالَ  بهاْسمه

 وبٌان الماسم بؤبً التكنً عن النهً باب اآلداب، كتاب: الصحٌح فً مسلم وأخرجه

 من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة به نحوه. 2134رلم /3/1634 األسماء من ٌستحب ما

من طرٌك ابن عجبلن  2341رلم /5/136فً السنن: كتاب، باب  وأخرجه الترمذي

 عن أبٌه عن أبً هرٌرة به بنحوه.

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ٌٌح، َحَسنٌ  َحده هَ  َولَدْ  َصحه ْلمه  أَْهله  َبْع    َكره ل   ٌَْجَمعَ  أَنْ  العه ج  ٌْنَ  الرَّ  اْسمه  َب

ه   ً ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ه مْ  َذلهنَ  فََعلَ  َولَدْ  َوك ْنٌَتههه   "بَْعض 

 حدٌث أنس رضً هللا عنه:

ه  ك ْنٌَةه فً الصحٌح: كتاب المنالب، باب  أخرجه البخاري  ً   3537رلم /4/136 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

، َعنْ  ش ْعبَة ، َحدَّثَنَا ع َمَر، ْبن   َحْف    َحدَّثَنَالال:  ٌْد  َم ًَ  أَنَس   َعنْ  ح  : لَالَ  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه

ًُّ  َكانَ  ، فهً ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه لٌ  فَمَالَ  السُّوقه ، أَبَا ٌَا: َرج  مه ًُّ  فَاْلتَفَتَ  المَاسه وا": فَمَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  َسمُّ

 "ِبُكْنٌَِتً تَْكتَنُوا َوالَ  بِاْسِمً،

 الماسم بؤبً التكنً عن النهً باب ،اآلدابفً الصحٌح: كتاب  وأخرجه مسلم

 من طرٌك حمٌد به بنحوه. 2131رلم /3/1632

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فابدة: حكم التكنٌة بأبً الماسم:

مه  بهؤَبهً التََّكن هً فهً ْخت لهؾَ : "لال النووي: ا10/572لال الحافظ ابن حجر فً الفتح   اْلمَاسه

  :َمَذاههب   ثبََلثَةه  َعلَى

ْطلَم ا اْلَمْنع   :اأْلََولُ  ه   َكانَ  َسَواءٌ  م  د ا اْسم  َحمَّ ه  َعنه  َذلهنَ  ثَبَتَ  الَ  أَمْ  م   ً   .الشَّافهعه

ْطلَم ا اْلَجَواز   :َوالثَانًِ ً   َوٌَْختَ ُّ  م    .ملسو هيلع هللا ىلص بهَحٌَاتههه  النَّْه

وز   الَ  :َوالثَاِلثُ  ه   لهَمنه  ٌَج  دٌ  اْسم  َحمَّ وز   م  ٌَج  هه  َو ٌْره َؽ   .له

ًُّ  لَالَ  افهعه َنَّ  ؛اأْلََصحُّ  ه وَ  َهَذا ٌَك ونَ  أَنْ  ٌ ْشبهه   :الرَّ ٌعه  فًه ٌَْفعَل ونَه   ٌََزال وا لَمْ  النَّاسَ  أله  َجمه

نْ  اأْلَْعَصاره  ٌْره  مه  .إهْنَكار   َؼ

يُّ  لَالَ  َخالهؾٌ  َهَذا :النََّووه ره  م  ٌثه  لهَظاهه ا ،اْلَحده ٌْهه  النَّاسه  إهْطبَاق   َوأَمَّ ٌَةٌ  فَفهٌهه  َعلَ ْلَمْذَهبه  تَْموه  له

ْستَنََده مْ  َوَكؤَنَّ  ،انًهالثَّ  ٌثه  فًه َولَعَ  َما م  َشاره  أَنَس   َحده ٌْهه  اْلم   السُّوقه  فًه َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّه   لَْبل   إهلَ

عَ  بل   فََسمه مه  أَبَا ٌَا :ٌَم ول   َرج  ٌْهه  فَاْلتَفَتَ  اْلمَاسه وا فَمَالَ  ،أَْعنهنَ  لَمْ  :فَمَالَ  إهلَ ً َسمُّ  َواَل  بهاْسمه

ٌَتًه ت َكنُّوا وا :لَالَ  .بهك ْن م  نَ  فَفَهه ْختهَصا َ  النَّْهًه  مه  َزالَ  َولَدْ  اْلَمْذك وره  لهلسَّبَبه  بهَحٌَاتههه  االه

 ".اْنتََهى ملسو هيلع هللا ىلص بَْعَده  

 عن وردفمد  والراجح من هذه األلوال: المول الثانً، وهو الجواز مطلما رأي الباحث:

 الحافظ ذلن ذكر كما. الماسم بؤبً وكنوهم بدمحم أبناءهم سموا أنهم الصحابة من كثٌر

الفتح فً
(1)

 ،عوؾ بن الرحمن وعبد ،طالب أبً بن وجعفر ،أبوبكر: ومنهم، 

 . عنهم هللا رضً لٌس بن واألشعث ،بلتعة أبً بن وحاطب

 . األمصار وفمهاء والخلؾ السلؾ جمهور ٌمول المول وبهذا: عٌا  الماضً لال

 . "بكنٌتً تكنوا وال باسمً تسموا": علٌه المتفك هرٌرة أبً حدٌث فً ملسو هيلع هللا ىلص :لوله وأما

 أن خشٌة حٌاته حال فً بكنٌته التكنً عن النهً - المحممون لال كما - فالممصود

 .أعلم وهللا، المراد هو أنه ملسو هيلع هللا ىلص هو فٌظن الكنٌة بهذه ؼٌره ٌنادى

  

                                                           
 .10/573فتح الباري  ((1
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ٌْنِ  َعنْ النهً  "حدٌث  -ٙٙ   وبٌعتٌن" ِلْبَستَ

ده  لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة " َحمَّ ٌْر ْبنه  م    "المحاربً ع َم

  .وبٌعتٌن لبستٌن عن النهً فً هرٌرة أبً :عن روى)

 النسابً ولال ،الثمات فً حبان بنا ذكره الشعثاء أبً بن أشعث :عنه روى

 فً المصنؾ جزم :للت .مجهول :عمٌر بن ودمحم ،منكر هذا :تخرٌجه بعد

 وخبره ٌعرؾ ٌكاد ال :الذهبً ولال ،المجهولٌن أحد بؤنه األطراؾ

(منكر
(1)
. 

____________  

  التخرٌج والدراسة: ۩

اءه  اْشتهَمال  ، باب الزٌنة فً السنن الكبرى: كتاب أخرجه النسابً مَّ ْكر   الصَّ  اْختهبَلؾه  َوذه

ٌد   أَبًه لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  ه  َسعه ي  ْدره  ْبن   َهنَّاد   أَْخَبَرنَا 9667/ رلم3/443 َذلهنَ  فًه اْلخ 

ه، ي  ، ْبن   َسبَلم   َوه وَ  اأْلَْحَو ه  أَبًه َعنْ  السَّره ٌْم  ده  َعنْ  أَْشعََث، َعنْ  س لَ َحمَّ ، ْبنه  م  ٌْر   ع َم

ٌَْرةَ  أَب و لَالَ : لَالَ  ٌْنه  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   َنَهى": ه َر ل   ٌَْلَبسَ  أَنْ  لهْبَستَ ج  دَ  الثَّْوبَ  الرَّ  اْلَواحه

لٌ  ْشتَمه حَ  بههه  م  ، َعلَى َجانهبَه   َوٌَْطره ٌْهه َب ًَ  أَوْ  َمْنكه ده  بهالثَّْوبه  ٌَْحتَبه  "اْلَواحه

َراءه  بَاب  فً "شرح معانً اآلثار":  وأخرجه الطحاوي ءه  شه ًْ / 4/363 اْلؽَابهبه  الشَّ

 من طرٌك أسد بن موسى بنحوه. 7323رلم

المزي فً  :، ومن طرٌمه553/ رلم1/341فً "المخلصٌات":  وأبو طاهر المخلص

من طرٌك دمحم بن سلٌمان المعروؾ  26/235 "دمحم بن عمٌرتهذٌب الكمال: ترجمة "

 بنحوه. بـ"لوٌن"

 كبلهما )أسد بن موسى، ولوٌن( عن أبً األحوص به.

من  593/ رلم1/195ترجمة "دمحم بن عمٌر" الكبٌر:  فً التارٌخ وأخرجه البخاري

  أشعث عن دمحم بن عمٌر به مختصرا. طرٌك شٌبان عن 

اءه  اْشتهَمال   باب ،الزٌنة كتاب: الكبرى السنن فً النسابًو مَّ ْكر   الصَّ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  َوذه

ٌد   أَبًه لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ  ه  َسعه ي  ْدره د   أَْخبََرنَا 9670رلم /3/449 َذلهنَ  فًه اْلخ  َحمَّ  َعْبده  ْبن   م 

، َحدَّثَنَا: لَالَ  َخالهدٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  األعلى  به بلفظه. اأْلَْشعَث 

 دراسة إسناد اإلمام النسابً:

 أَبً بن مصعب بن - الخفٌفة الراء بكسر - السري بن هناد هوهناد بن السري:  -ٔ

ه  َعبد ابن زٌد بن عدس بن زرارة بن َعْمرو بن صعفوق بن شبر بن بَْكره   دارم ْبنه  ّللاَّ
                                                           

 .632/ رلم9/332تهذٌب التهذٌب  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اء َوكسر األلؾ َوس ك ون الدَّال فَتْح - الدارمً -التمٌمً ٌم َوبعدَها الرَّ ه - مه  الن هْسبَة َهذه

ٌم بن َمنَاة زٌد بن َحْنَظلَة بن َمالن بن دارم إهلَى ٌم من َكبهٌر بطن تَمه  السري أبو - تَمه

 . (4)عخ م  الكوفً

 . وؼٌرهم ووكٌع، عٌٌنة، بن وسفٌان سبلم بن سلٌم، :عن روى

  .والبالون العباد أفعال فى البخاري :عنهروى و

 نكتب من َعنْ  وسبل حنبل، ْبن أحمد سمعت: اإلسفراٌٌنً سهل بن أحمد حامد أبو لال

بَّان ابن   وذكره صدوق،: حاتم أبو َولَال بهناد، علٌكم: فَمَالَ  بالكوفة؟  كتاب فً حه

 وأربعٌن ثبلث سنة توفى. التمرٌب فً حجر وابن ومسلمة، ،النسابً ووثمه الثمات،

 .سنة وتسعون إحدى وله ومابتٌن

 .                                      مسلم به واحتج األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

/ 62ومشٌخة النسابً صـ ،2339/ رلم3/243 للبخاري الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

/ 9/246 حبان ابن وثمات ،501/ رلم9/119 والتعدٌل والجرح، 106رلم

 ،4963/ رلم12/163 الكمال تهذٌب وإكمال ،1/434 واللباب ،16246رلم

 .7320/ رلم1/574 والتمرٌب ،109/ رلم71-11/70 التهذٌب وتهذٌب

 - فَاء آخرَها َوفهً َوالنُّون اْلَحاء بهفَتْح - الحنفً  سلٌم بن سبلمهو أبو األحوص:  -ٕ

ه َرة لَبٌلَة وهم حنٌفَة إهلَى الن هْسبَة َهذه  ،أبو موالهم - اْلٌََماَمة نزل وا نزار بن ربٌعَة من َكثٌه

 . )ع( الكوفً األحو 

 ،الشعثاء أَبً ْبن وأشعث لٌس، ْبن واألسود البجلى، مهاجر ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم

ي   ْبن وهناد البلخً، ٌوسؾ ْبن وإبراهٌم الرازي، موسى ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى  السَّره

 . وؼٌرهم التمٌمً،

ٌن، من أثبت األحو  أبو: مهدي ْبن الرحمن عبد لال  أَبً ْبن بكر أبو َولَال َشره

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة ٌد ْبن عثمان َولَال متمن، ثمة: َمعه  أبو: لٌحٌى للت: الدارمً َسعه

 هللا َعبد ْبن أحمد َولَال.  ألربهما ما: لال ؟ عٌا  ْبن   َبْكره  أبو أو إلٌن أحب األحو 

 لال الحدٌث، أصحاب من داره ملبت إذا وَكانَ ، واتباع سنة صاحب ثمة، كان: العجلً

ه  َرس ول أصحاب من أحد ا ٌشتم داري فهً رأٌته فمن لم بنً ٌا: أحو  البنه  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 زرعة، أبو ووثمه حدٌث، آالؾ أربعة نحو حدٌثه وَكانَ  إلٌنا بكم ٌجا ما فؤخرجه

 وسبعٌن تسع: سنة توفى. حجر وابن والذهبً، شاهٌن، وابن سعد، وابن والنسابً،

 .ومابة

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 والتارٌخ، 1944/ رلم3/400 الدوري وتارٌخ ،6/379 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والجرح ،645/ رلم1/212 للعجلً والثمات ،2231/ رلم4/135 للبخاري الكبٌر

 البن والثمات ،3365/ رلم6/417 حبان البن والثمات ،1121/ رلم4/259 والتعدٌل
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 ،497/ رلم4/232 التهذٌب وتهذٌب ،1/397 واللباب ،471/ رلم1/101 شاهٌن

  .2703/ رلم1/342 والتمرٌب

ٌم بهَضم - المحاربً أسود ْبن سلٌم: واسمه الشعثاء، أَبً بن أشعث -3  اْلَحاء َوفتح اْلمه

اء َوكسر األلؾ َوس ك ون َوحَدة بَاء آخرَها َوفًه الرَّ  – لَبٌلَة َوه وَ  مَحارب إهلَى ْسبَةن - م 

 . )ع( الكوفً

 ْبن سلٌم الشعثاء أبً وأبٌه ،ودمحم بن عمٌر المحاربً هبلل، ْبن األسود :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم أسود

 . وؼٌرهم ،سلٌم ْبن وسبلم لدامة، ْبن وزابدة ٌونس، ْبن إسرابٌل :َعنه َرَوى

ه  َعبد لال ٌن، اْبن ٌحٌى َعن خٌثمة أَبً ْبن بكر وأبو أبٌه، َعن حنبل ْبن أحمد ْبن ّللاَّ  َمعه

 سمان على ٌمدمه أحمد سمعت: إسماعٌل ْبن حرب َولَال. ثمة: والنََّسابً حاتم، وأبو

ه  َعبد ْبن أحمد َولَال حرب، ْبنا  بكثٌر ولٌس الكوفٌٌن، الشٌوخ ثمات من: العجلً ّللاَّ

ٌث  فً حجر وابن مؽلطاي نمل فٌما والبزار داود، أبو ووثمه َعال، شٌخ أَنه إال اْلَحده

 .ومابة وعشرٌن خمس سنة مات. الثمات فً شاهٌن وابن حبان، ابن وذكره التمرٌب،

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 3/430، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 6/319 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 2/270 والتعدٌل والجرح ،104/ رلم1/232 للعجلً والثمات ،2351رلم

/ 1/36، والثمات البن شاهٌن 3160/ رلم4/323والثمات البن حبان  ،977رلم

/ 1/113 والتمرٌب ،647/ رلم1/355 التهذٌب وتهذٌب ،3/170 واللباب، 63رلم

 .526رلم

 .)س( المحاربًدمحم بن عمٌر  -ٗ

ٌْرة أبً :عن روى  .وبٌعتٌن لبستٌن عن النهً فهً ه َر

 .الشعثاء أَبً ْبن أشعث :َعنه َرَوى

بَّان ابن   ذكره  النََّسابً، له روىلال المزي فً "تهذٌب الكمال":  ."الثمات" كتاب فً حه

د منكر، هذا: َولَال َحمَّ  ولال الذهبً فً "الكاشؾ": مختلؾ فٌه. مجهول، ع َمٌر بن م 

 ولال ابن حجر: مجهول.

 مجهولخبلصة حاله: 

، 131/ رلم3/40، والجرح والتعدٌل 593/ رلم1/194ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 5525/ رلم26/234، وتهذٌب الكمال 5204/ رلم5/360والثمات البن حبان 

 .6200/ رلم1/500، والتمرٌب 5096/ رلم2/203والكاشؾ 

 1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته خدٌث رلم أبو هرٌرة:  -٘

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن عمٌر المحاربً، وهو مجهول.

 :عنه هللا رضًطرق عن أبً هرٌرة وللحدٌث 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 :عنه هللا رضً األعرج عن أبً هرٌرة -ٔ

نَ  ٌَْست ر   َما، باب الصبلة فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري  /1/32 الَعْوَرةه  مه

َصة   َحدَّثَنَالال:  363رلم ، َحدَّثَنَا: لَالَ  ع ْمبَةَ، ْبن   لَبٌه ، أَبهً َعنْ  س ْفٌَان  نَاده  َعنه  الز ه

ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  األَْعَرجه، ًُّ  نََهى": لَالَ  ه َر ٌْنِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِ ٌْعَتَ  َوأَنْ  َوالنِّبَاِذ، اللَِّماِس  َعنِ  بَ

ًَ  َوأَنْ  الَصَماَء، ٌَْشتَِملَ   "َواِحد   ثَْوب   فًِ الَرُجلُ  ٌَْحتَبِ

ٌْعه  إهْبَطاله ، باب البٌوع فً الصحٌح: كتاب ومسلم بَلَمَسةه  بَ نَابََذةه  اْلم   /3/1151 َواْلم 

بَلَمَسةه  فًه َجاءَ  َما بَاب  كتاب أبواب البٌوع، فً السنن:  والترمذي، 1511رلم  الم 

نَابََذةه  ٌث  " ولال:، 1310رلم /3/593 َوالم  ٌَْرةَ  أَبهً َحده ٌثٌ  ه َر ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  َوَمْعَنى َصحه

ٌثه  َهَذا ٌْنَ  نَبَْذت   إهَذا ٌَم ولَ  أَنْ : الَحده ءَ  إهلَ ًْ ٌْع   َوَجبَ  فَمَدْ  الشَّ ٌْنهً الَب ٌْنََن، َب بَلَمَسة   َوبَ : َوالم 

ءَ  لََمْستَ  إهَذا ٌَم ولَ  أَنْ  ًْ ، َوَجبَ  فَمَدْ  الشَّ ٌْع  ْنه   ٌََرى الَ  َكانَ  َوإهنْ  البَ ٌْب ا مه ثْلَ  َش  ٌَك ون   َما مه

َرابه، فًه ٌْره  أَوْ  الجه نْ  َهَذا َكانَ  َوإهنََّما َذلهَن، َؼ لهٌَّةه  أَْهله  بٌ  وعه  مه  ".َذلهنَ  َعنْ  فََنَهى الَجاهه

 كبلهما )مسلم، والترمذي( من طرٌك أبً الزناد به بنحوه. 

ٌْعه ، باب البٌوع فً الصحٌح: كتاب وأخرجه البخاري نَابََذةه  بَ ، 2146رلم /3/70 الم 

ٌْعه  إهْبَطاله  باب ،البٌوع كتاب: الصحٌح فً ومسلم بَلَمَسةه  َب نَابََذةه  اْلم   َواْلم 

 كبلهما من طرٌك دمحم بن ٌحٌى بن حبان به بنحوه. 3/1151/1511

 :عنه هللا رضً سهٌل بن أبً صالح عن أبً هرٌرة -ٕ

ٌْعه  إهْبَطاله  باب ،البٌوع كتاب: الصحٌح فً مسلمأخرجه  بَلَمَسةه  بَ نَابََذةه  اْلم   َواْلم 

ٌْبَة   وَحدَّثَنَا: لال 1511رلم /3/1151 ، ْبن   ل تَ ٌد   َعْبده  اْبنَ  ٌَْعنًه ٌَْعم وب   َحدَّثَنَا َسعه

، ْحَمنه ٌْله  َعنْ  الرَّ ، َعنْ  َصالهح ، أَبًه ْبنه  س َه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  أَبهٌهه ه  َعنه  ه َر  ً صلى هللا  النَّبه

ثْلَه   علٌه وسلم  .مه

 دمحم بن سٌرٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه: -ٖ

 /3/70بٌع المبلمسة ، باب النهً عن البٌوع فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

ٌْبَة ، َحدَّثَنَالال:  2145رلم ، َحدَّثَنَا الَوهَّابه، َعْبد   َحدَّثَنَا ل تَ ، َعنْ  أٌَُّوب  د  َحمَّ  أَبهً َعنْ  م 

ٌَْرةَ  ًَ  ه َر ًَ ": َلالَ  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه ٌْنِ  َعنْ  نُِه ًَ  أَنْ : ِلْبَستَ  الَواِحِد، الثَْوبِ  فًِ الَرُجلُ  ٌَْحتَبِ

ٌْنِ  َوَعنْ  َمْنِكِبِه، َعلَى ٌَْرفَعَهُ  ثُمَ  ٌْعَتَ  " َوالنِّبَاذِ  اللَِّماِس : بَ

له  َبٌَانه  بَاب  فً "شرح مشكل اآلثار":  والطحاوي ْشكه يَ  َما م  وه صلى  هللاه  َرس وله  َعنْ  ر 

ٌْعه  َعنْ  نَْهٌههه  فًه هللا علٌه وسلم من طرٌك أٌوب عن  5477رلم /14/34 اْلَحَصاةه  َب

 ٌن سٌرٌن به بنحوه. دمحم

 أبو سلمة عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه: -ٗ

ٌْنه  َعنْ  النَّْهًه  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، أبواب البٌوع فً السنن: كتاب أخرجه  الترمذي ٌْعَتَ  بَ

ٌْعَة   فًه ٌَْماَن، ْبن   َعْبَدة   َحدَّثَنَا: لَالَ  َهنَّادٌ  َحدَّثَنَالال:  1231رلم /3/525 بَ ده م   َعنْ  س لَ  َحمَّ

و، ْبنه ا ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، أَبهً َعنْ  َعْمر  ٌْنِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولُ  نََهى": لَالَ  ه َر ٌْعَتَ  فًِ بَ

ٌْعَة     "بَ
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ه  َعْبده  َعنْ  البَابه  َوفًه لال: و، ْبنه  ّللاَّ ٌث  ": َمْسع ود   َواْبنه  ع َمَر، َواْبنه  َعْمر  ٌَْرةَ  أَبًه َحده  ه َر

ٌثٌ  ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  "َصحه

ٌْنه ، باب البٌوع فً السنن: كتاب والنسابً ٌْعَتَ ، فًه بَ ٌْعَة  ع نَ : ٌَم ولَ  أَنْ  َوه وَ  بَ هه  أَبٌه  َهذه

ْلعَةَ  ابَةه  الس ه ْرَهم   بهمه ًْ  نَْمد ا، ده ابَتَ ْرَهم   َوبهمه ٌبَة   ده من طرٌك دمحم بن  4632رلم /7/295 نَسه

 به بلفظه. عمرو عن أبً سلمة

 :منها وللحدٌث شواهد

 حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه: -ٔ

ْستهبَْذانه  فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري ل وسه  بَاب  ، االه ٌْفََما الج   /3/63 تٌََسَّرَ  َك

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  6234رلم ه، َعْبده  ْبن   َعله ، َحدَّثَنَا ّللاَّ ه، َعنه  س ْفٌَان  ي  ْهره  ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  الزُّ

ٌدَ  ه، ٌَزه  ً ثه ٌْ ٌد   أَبهً َعنْ  اللَّ ه  َسعه ي  ْدره ًَ  الخ  ًُّ  نََهى: "لَالَ  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه ٌْنِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبِ  ِلْبَستَ

ٌْنِ  َوَعنْ  ٌْعَتَ ٌْسَ  َواِحد   ثَْوب   فًِ َوااِلْحتِبَاءِ  الَصَماِء، اْشِتَمالِ : بَ  ِمْنهُ  اإِلْنَسانِ  فَْرجِ  َعلَى لَ

ء ، ًْ  "َوالُمنَابََذةِ  َوالُمبلََمَسةِ  َش

د   َمْعَمٌر، تَاَبعَه   ولال البخاري: َحمَّ ه  َوَعْبد   َحْفَصةَ، أَبًه ْبن   َوم  ، ْبن   ّللاَّ ٌْل  ه  َعنه  ب َد ي  ْهره  .الزُّ

 حدٌث جابر رضً هللا عنهما: -ٕ

اءه  اْشتهَماله  بَاب  ، اللباس والزٌنة فً الصحٌح: كتاب أخرجه مسلم مَّ ْحتهبَاءه  الصَّ  فًه َوااله

د   ثَْوب   ٌْبَة   وَحدَّثَنَالال:  2099رلم /3/1661 َواحه ، ْبن   ل تَ ٌد  ، ْبنه  َمالهنه  َعنْ  َسعه  فهٌَما أَنَس 

ئَ  ، ل ره ٌْهه ، أَبهً َعنْ  َعلَ ٌْره بَ ، َعنْ  الزُّ  الَرُجلُ  ٌَأُْكلَ  أَنْ  نََهى ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولَ  أَنَ " َجابهر 

ًَ  أَوْ  بِِشَماِلِه، ًَ  َوأَنْ  الَصَماَء، ٌَْشتَِملَ  َوأَنْ  َواِحَدة ، نَْعل   فًِ ٌَْمِش  َواِحد   ثَْوب   فًِ ٌَْحتَبِ

 ."فَْرِجهِ  َعنْ  َكاِشف ا

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 حسن لؽٌره.

 ؼرٌب الحدٌث:

  .أو النهار وال ٌمل هبه إال بذان بٌده باللٌللمس الرجل ثوب اآلخر " :المبلمسة

أن ٌنبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وٌنبذ اآلخر ثوبه، وٌكون ذلن بٌعهما عن  المنابذة:

ؼٌر نظر  وال ترا   
(1)
.  

أن ٌجعل ثوبه على أحد عاتمٌه فٌبدو أحد " :واللبستان اشتمال الَصماء، والَصَماء

 شمٌه لٌس علٌه ثوب. 

"ه وهو جالس لٌس على فرجه منه شًءاألخرى احتباإه بثوبواللبسة 
(2)
. 

  

                                                           

 227صـ تفسٌر ؼرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم (1)

 .2/314، والفابك 2/117بً عبٌد ؼرٌب الحدٌث أل (2)
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 "ُعثَْماَن ل تَ مْ حدٌث "مَ  -7ٙ

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "دمحم بن عٌسى بن الماسم"

 ،عمر بن ٌعنً هللا عبد عن حسان أحادٌث وله ،به بؤس ال :عدي بنا ولال)

 أنكر والذي ،الحدٌث حسن وهو الثمات من ،وجماعة الماسم بنا ٌعنً وروح

 .ذبب أبً بنا من ٌسمعه لم أنه عثمان ممتل حدٌث علٌه

 حدٌثا ذبب أبً بنا عن روى أنه إال الحدٌث مستمٌم :دمحم أبو الحاكم ولال 

 بن إسماعٌل عن كتابه فً كان :وٌمال .عثمان ممتل حدٌث وهو ،منكرا

(الحدٌث ذاهب وإسماعٌل فؤسمطه ذبب أبً بنا عن ٌحٌى
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

/ 4/115سى بن سمٌع الدمشمً" دمحم بن عٌفً "الضعفاء": ترجمة " ه العمٌلًأخرج

، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1673رلم َشام   َحدَّثَنَا َمْنص ور  ، ْبن   هه ار  د   َحدَّثَنَا َعمَّ َحمَّ  ْبن  ا م 

ٌَسى مه  ْبنه  عه ٌْع ، ْبنه  اْلمَاسه ده  َعنْ  س َم َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبنه  م  بْب ، أَبهً ْبنه  الرَّ ده  َعنْ  ذه َحمَّ  ْبنه ا م 

ْسلهم   ه  م  ي  ْهره ٌده  ل ْلت  : لَالَ  الزُّ َسٌ هبه  ْبنه  لهَسعه ي أَْنتَ  َهلْ : اْلم  ْخبهره ٌْؾَ  م   ع ثَْمانَ  لَتْل   َكانَ  َك

 ًَ ٌثَ  َوَذَكرَ  َعْنه ؟ ّللاَّ   َرضه  .بهط ولههه  اْلَحده

/ 7/433ترجمة "دمحم بن عٌسى بن الماسم" فً "الكامل":  ابن عدي أخرجهو

حمد الكوفً، العبلء أَب و َحدَّثَنَالال:  1723رلم  َحدَّثَنا: لَاال الولٌد، ْبن العباس ْبن َوم 

َشام   ار   ْبن   هه ه  َعبد ْبن   اْلفَْضل   َوَحدَّثنا َعمَّ ون   َحدَّثَنا مخلد، بن ّللاَّ َحمد ْبن   َهار   بَكَّار   ْبنه  م 

َحمد َحدَّثَنا: لاال ببلل، بنا ٌَسى ْبن م    .به المرشً، سفٌان أَب و سمٌع ْبن عه

 بن َطاههرمن طرٌك  1/52ً "موضح أوهام الجمع والتفرٌك": ف وأخرجه الخطٌب

د َحمَّ َمْشمهً اْلعَبَّاس أَب و الحكم بن م  َشام َحدَّثَنَا الد ه   .به عمار بن هه

 اإلمام العمٌلً:دراسة إسناد 

مادي   َبْكر أبو الحافظ معارن، بن سٌار ْبن  أحمد بن منصور -ٔ  .)ق( الر 

بَاب، ْبن وزٌد ، هارون، ْبن ٌزٌد روى عن:  وهشام بن عمار، وؼٌرهم.  الح 

 والعمٌلً، وؼٌرهم. حاتم، أبً وابن ماجة، ابن روى عنه:

ْحَمنه  َعْبد لال ًُّ  َولَال. ٌوثمه أَبهً وكان أَبهً، مع َعْنه   كتبنا: َحاتهم أَبً ْبن الرَّ : الدَّاَرل ْطنه

د اْلعَبَّاس أَب وولال  .ثمة َحمَّ ي   رجاء ْبن م   أرن لم: السجستانً داود ألبً للت  : البَْصره

                                                           

 .640/ رلم9/392تهذٌب التهذٌب ( 1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

الوالفة ٌصحب رأٌته: لال الرمادي؟ َعنه  تحدث
(1)

 بن مسلمة ووثمه .عنه أحدث فلم، 

  عنه روى من آخر ثمة": رشاداإل" كتابه فً الخلٌلً ٌَْعلَى أبو َولَال: ندلسًاأل لاسم

 كان": الثمات" فً َولَال أٌضا البستً حبان ابن ووثمه. الصفار إسماعٌل الثمات من

 داود أبو فٌه طعن حافظ ثمةحجر فً "التمرٌب":  ولال ابن .الحدٌث فً مراأل مستمٌم

 وثمانون ثبلث وله ومابتٌن، وستٌن خمس سنة مات .المرآن ًف الولؾ ًف لمذهبه

 سنة.

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 12159/ رلم3/41، والثمات البن حبان 169/ رلم2/73الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 1/492وتهذٌب الكمال ، 271/ رلم6/23، وتارٌخ دمشك 2/604واإلرشاد 

 والتمرٌب، 143/ رلم1/33، وتهذٌب التهذٌب 632/ رلم1/153، والمٌزان 113رلم

 .113/ رلم35 /1

 فهً مناكٌره أما صدوق أنه على واألكثرون الحدٌث حسن هشام بن عمار: -ٕ

 .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت التلمٌن، ولبوله تؽٌره بعد أنها على محمولة

ي، المرشً بالتصؽٌر  سمٌع بن الماسم ْبن ِعٌَسى ْبن ُمَحَمد -ٖ  سفٌان أَب و األ َموه

 .)د س ق( سفٌان أَبً بن معاوٌة مولى الدمشمً

ٌم :َعن َرَوى ٌْمان بن إهْبَراهه  أَبً ابن الرحمن عبد بن ودمحم الطوٌل وحمٌد األفطس، س لَ

 .وؼٌرهم ذبب،

  ، وؼٌرهم.عمار بن وهشام الخبلل، صبح ْبن الولٌد ْبن العباس :َعنه َرَوى

 ٌكتب دمشمً، شٌخ: حاتم أَب و َولَال .لدري وهو الحدٌث، أهل من لٌس: دحٌم لال

يُّ  ولَال .بههه  ٌحتج وال حدٌثه، د: الب خاره َحمَّ  أَبً ابن َعن شامً الماسم بن عٌسى بن م 

ي   َعن ذبب ْهره  ابن من ٌسمع لم إنه ٌمال: آخر موضع فً َولَال .عثمان ممتل فً الزُّ

 أَب و لال. بالمدر ٌتهم َكانَ  أنه إال بؤس به لٌس: داود أَب و َولَال .الحدٌث هذا ذبب أَبً

دَ  د   َحدَّثَنَا: لال عمار، بن هشام سمعت: َداو  َحمَّ  صالح لَالو. المؤمون الثمة عٌسى ْبن   م 

د ناْ ب َحمَّ ثَنَا: الحافظ األسدي م  د   َحدَّثَنَا: لال عمار بن هشام َحدَّ َحمَّ ٌَسى ْبن   م   ْبن   عه

، مه ي   عن ذبب، أَبً اْبنه  عن اْلمَاسه ْهره  بههه  فجهدت: لال. عفان بن عثمان ممتل حدٌث الزُّ

 صالح لال. ذبب أَبً اْبنه  َعنه : إال ٌمول أن فؤبى ذبب، أَبً اْبن   َحدَّثَنَا: ٌمول أن الجهد

د بنا َحمَّ د بنت ابن محمود لً لال: م  َحمَّ  عن جدي، كتاب فً هو: عٌسى بن م 

 ٌحٌى بن وإسماعٌل: صالح لال. ذبب أَبً اْبنه  َعنه  هللا، ع بٌَد ابن ٌحٌى بن إسماعٌل

هه  َعن ٌروي الذي هللا ع َبٌد ابن ٌحٌى ابن وهو: لال. الحدٌث ٌضع هذا  أبً َعن أَبٌه

ٌْرة د بن صالح لال. وهإالء ع بٌَد بن ٌَْعلَى َعْنه   ٌروي الذي األحادٌث، تلن ه َر َحمَّ : م 

                                                           

 .المرآن خلك مسؤلة فً المول فً تولفوا الذٌن هم: الوالفة (1)

 533-532صـ األشعري إسماعٌل بن علً الحسنألبً  المصلٌن واختبلؾ اإلسبلمٌٌن مماالتٌنظر: 
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 وبلؽنً: الماسم أبو لال. المستعان هللا: فمال الذهلً، ٌحٌى ابن دمحم المصة بهذه فحدثت

د ْبن ٌزٌد َعنْ  َحمَّ د: لال أنه الصمد عبد ْبن م  َحمَّ  أَب و َولَال .ثبت شٌخ عٌسى بن م 

د: شاهٌن بن حف  َحمَّ  ْبن وإسماعٌل ثمة، الشام أهل من شٌخ سمٌع بن عٌسى بن م 

 الحدٌث مستمٌم هو :حبان بن حاتم أَب و َولَال .ضعٌؾ أسمطه الذي ّللاَّ  ع َبٌد ْبن ٌحٌى

، َعن ذبب، أَبً ابن َعن روى الذي خبره فؤما خبره، فً السماع بٌن إذا ي  ْهره  َعنْ  الزُّ

ٌد َسٌَّب ْبنه  َسعه  بن إسماعٌل من سمعه ذبب، أَبً ابن من ٌسمعه فلم عثمان ممتل فً الم 

 َولَال .واه ضعٌؾ وإسماعٌل عنه، فدلس ذبب، أَبً اْبنه  َعنه  هللا، ع َبٌد بن ٌحٌى

 وهو منكرا، حدٌثا ذبب أَبً اْبنه  عن روى أنه إال الحدٌث مستمٌم: أَْحَمد أَب و الحاكم

، ٌحٌى بن إسماعٌل عن كتابه فً كان: وٌ مال عثمان، ممتل حدٌث  ً ٌْمه  أَبً اْبنه  َعنه  التَّ

، بؤس ال: عدي ْبن أحمد أبو َولَال .الحدٌث ذاهب وإسماعٌل فؤسمطه، ذبب  وله بههه

 والذي الحدٌث، حسن وهو الثمات، من وجماعة وروح، هللا ع بٌَد عن حسان أحادٌث

وذكره العمٌلً فً  .ذبب أَبً ابن من ٌسمعه لم أنه عثمان ممتل حدٌث علٌه أنكر

 بؤس به لٌس: الدارلطنً لال": التهذٌب تهذٌب" فً حجر ابن َولَال"الضعفاء". 

 علٌه دلس أنه والظاهر نظر، وفٌه ذبب، أَبً ابن حدٌث دلس بؤنه حبان ابن وجزم

 وهو فٌه تكلم من ولال الذهبً فً " .جزرة صالح خبر فً تمدم كما التسوٌة تدلٌس

 ٌخطا صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال": صدوق. الحدٌث صالح أو موثوق

 مات وذكره ابن حجر فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن. .بالمدر ورمً وٌدلس

 .سنة تسعٌن من نحو وله ومابتٌن ست ولٌل أربع سنة

، بل صدوق مدلس من الرابعة، وهذا الحدٌث لم ٌصرح فٌه بالسماع خبلصة حاله:

 صرح البخاري بعدم سماعه هذا الحدٌث من ابن أبً ذبب.

، 1673/ رلم4/115والضعفاء للعمٌلً ، 630/ رلم1/203ٌنظر: التارٌخ الكبٌر  

، 15090/ رلم9/43والثمات البن حبان ، 173/ رلم3/37والجرح والتعدٌل 

 وهو فٌه تكلم من، و26/254/5533،  وتهذٌب الكمال 1723/ رلم7/433والكامل 

، 640/ رلم9/390، وتهذٌب التهذٌب 311/ رلم462صـ الحدٌث صالح أو موثوق

  .6209/ رلم1/501، والتمرٌب 126/ رلم51وطبمات المدلسٌن صـ

 .59ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :ِذبْب   أَبًِ ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٗ

ْهِرّيِ  ُمْسِلم   ْبنِ  ُمَحَمدِ  -٘  .13رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، الزُّ

 .2 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة، اْلُمَسٌِّبِ  ْبنِ  سعٌد -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

ضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن عٌسى بن الماسم، وهو صدوق مدلس من الرابعة، ولم ٌصرح 

 هذا الحدٌث من ابن أبً ذبب. ٌسمعبالسماع، ون  البخاري، وؼٌره على أنه لم 

: هو مستمٌم الحدٌث إذا بٌن السماع فً 15090/ رلم9/43فً الثمات  بن حباناَولَال 

َسٌَّب خبره، فؤما خبره الذي روى َعن ابن أَبً ذ ٌد ْبنه الم  ، َعْن َسعه ي  ْهره بب، َعن الزُّ
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فً ممتل عثمان فلم ٌسمعه من ابن أَبً ذبب، سمعه من إسماعٌل بن ٌحٌى بن ع َبٌد 

 هللا، َعنه اْبنه أَبً ذبب، فدلس عنه، وإسماعٌل ضعٌؾ واه.

 الحكم على الحدٌث:

 الحدٌث بهذا اإلسناد منكر

 حكم علٌه بالنكارة كل من:

  .7/439فً الكامل  ابن عدي

 الحدٌث مستمٌم :دمحم أبو الحاكم: ولال 9/392ولال ابن حجر فً "تهذٌب التهذٌب" 

 فً كان :وٌمال ،عثمان ممتل حدٌث وهو ،منكرا حدٌثا ذبب أبً بن عن روى أنه إال

  .الحدٌث ذاهب وإسماعٌل ،فؤسمطه ذبب أبً بنا عن ٌحٌى بن إسماعٌل عن كتابه
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 ."نِْصفَهُ  أَوْ  ثُلُثَهُ  أَْعتَكَ  َشاءَ  إِنْ  َشاءَ  َما َعْبِدهِ  ِمنْ  الَرُجلُ  ٌَْعتِكُ "حدٌث  -8ٙ

 الجهضمً األزدي خالد بن فضاء بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة " 

  ":البصري بحر أبو

 عن أبٌه عن منكراته ومن ،حرب بن سلٌمان فٌه تكلم :الترمذي ولال)

 َشاءَ  َما َعْبِدهِ  ِمنْ  الَرُجلُ  ٌَْعتِكُ  " مرفوعا أبٌه عن المزنً عبدان بن علممة

("نِْصفَهُ  أَوْ  ثُلُثَهُ  أَْعتَكَ  َشاءَ  إِنْ 
(1)
 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

: لَالَ  أَْحَمَد، ْبن   َعْبَدان   َحدَّثَنَالال:  474/ رلم13/199فً الكبٌر:  الطبرانً أخرجه

، َشبَابٌ  َحدَّثَنَا يُّ ٌَْدةَ  أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلع ْصف ره ده  َعنْ  اْلَحدَّاد ، ع بَ َحمَّ ، ْبنه  م  ، َعنْ  فََضاء  هه  أَبٌه

ه، هللاه  َعْبده  ْبنه  َعْلمََمةَ  َعنْ   ً َزنه ، َعنْ  اْلم   ِمنْ  الَرُجلُ  ٌُْعِتكُ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  أَبهٌهه

 «ُربُع ا َشاءَ  َوإِنْ  ثُلُثَا، َشاءَ  إِنْ  َشاَء، َما َعْبِدهِ 

"دمحم  فً الكامل: ترجمة عدي وابن ،2/137 فً معجم الصحابة: لانع ابن وأخرجه

 .به عبدان، عنكبلهما  ؛ (7/371)بن فضاء" ا

، الدٌباجً الرحٌم عبد بن دمحم عن 7160رلم /7/162 األوسط فً لطبرانًا أخرجهو

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ده  َعنْ  اْلَحده َحمَّ ٌَْدةَ  أَب و إهالَّ  فََضالَةَ  ْبنه  م  َب دَ  اْلَحدَّاد ، ع   .َشبَابٌ : بههه  تَفَرَّ

نْ  أَْعتَكَ  َمنْ : َبابٌ  العتك، : كتابفً السنن الكبرى والبٌهمً هه  مه ا َمْمل وكه ْمص   شه

 أَب و اأْل ْستَاذ   لَالَ  ولال:، سبلم بن العزٌز عبد طرٌك من 21320رلم /10/463

ي ه وَ : أَْصَحاب نَا لَالَ : اْلَولهٌده  نْ  ٌ ْعتهك   الَّذه نْ  ،ث ل ثَه   َذا مه ب عَه   َذا َومه  أَْوَصى أَوْ  ،َماتَ  َوَمنْ  ،ر 

تْكه  بهنهْصؾه  تْكه  َوبهنهْصؾه  ،َهَذا عه ل   اَل  ،َهَذا عه نْ  َوٌ ْعتَك   ،اآْلَخرَ  أََحد ه َما ٌ ْبطه د   ك ل ه  مه  َواحه

ٌْخ   لَالَ . أَْعتَمَه   َما لَْدر   َمه   الشَّ ٌلٌ  َهَذا: هللا   َرحه دَ  أَنَّ  إهالَّ  َحَسنٌ  تَؤْوه َحمَّ  َهذَا فََضاء   ْبنَ  م 

ٌؾٌ  هه  تََكلَّمَ  بههه  ٌ ْحتَجُّ  الَ  َضعه ٌن   ْبن   ٌَْحٌَى فٌه ٌَْمان  ، َمعه ْحَمنه  َعْبده  َوأَب و، َحْرب   ْبن   َوس لَ  الرَّ

 ًُّ م  َرحه  النََّسابه   .هللا   َمه 

 دمحم" وتصحؾ به، خٌاط، بن خلٌفة عن( العزٌز وعبد الرحٌم، عبد بن دمحم) كبلهما

 ".األوسط المعجم" من المطبوع فً" فضالة بن دمحم" إلى" فضاء بنا

 دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

 الماضً دمحم أبو زٌاد بن موسى بن أحمد بن هللا عبد هو :أَْحَمدَ  ْبنُ  َعْبَدانُ  -ٔ

 .33: ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلمعبدان األهوازي الجوالٌمً العسكري

                                                           

 .656/ رلم9/400تهذٌب التهذٌب  (1)
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 العٌن بضم - العصفرى خٌاط بن خلٌفة بن خٌاط بن خلٌفةهو  :اْلعُْصفُِريُّ  َشبَاب   -ٕ

 المعروؾ ، الحافظ البصرى عمرو أبو ،- راء آخرها وفً الفاء وضم الصاد وسكون

 . )خ( - خفٌفة األولى وموحدتٌن المعجمة بفتح - بشباب

 بن الواحد عبدو ،الباهلى صالح بن إبراهٌمو ،النٌلى الحجاج بن إبراهٌم روى عن:

 وؼٌرهم. ، الحداد عبٌدة أبو، السدوسى واصل

، األهوازى عبدان، والموصلى المثنى على بن أحمد ٌعلى أبو، والبخارى روى عنه:

 وؼٌرهم. 

 فوابده ًف أخرجها كان أحادٌث إلى زرعة أبو انتهى: حاتم أبى بن الرحمن عبد لال

 أبو ولال. عنه الرواٌة وتركنها علٌها فضربنا علٌنا، ٌمرأها فلم العصفرى، شباب عن

 الولٌد، أبى عن ثبلثة أحادٌث مسنده من كتب لوى، ؼٌر هو عنه، أحدث ال: حاتم

 كتاب من كتبها: فملت ًحدٌث من هذه ما: لال و فؤنكرها، عنها وسؤلته الولٌد أبا فؤتٌت

 كثٌر حدٌث له: عدى بن أحمد أبو ولال. ؼضبه وسكن فعرفه!  العصفرانى شباب

 ومن صدوق، الحدٌث، مستمٌم وهو ،"الرجال طبمات" ًف وكتاب حسن، وتارٌخ

 الناس بؤٌام عالما متمنا كان: ولال الثمات، فى حبان ابن وذكره. الحدٌث رواة متٌمظى

 وأٌام السٌر و بالنسب عالما كان العرب، من فخذ وعصفر: الخطٌب لالو. وأنسابهم

 أخبارٌا وكان أخطؤ، ربما صدوق. ولال ابن حجر: صدوق: الذهبًولال:  .الناس

وجمٌع ...أحد الحفاظ المصنفٌن من شٌوخ البخاري ولال فً هدي الساري:  .عبلمة

وإن  ،وذلن فً ثبلثة أحادٌث ،حدثنا خلٌفة :ما أخرجه له البخاري أن لرنه بؽٌره لال

 .بتٌنامو  أربعٌن سنة مات. لال خلٌفة :أفرده علك ذلن فمال

 .، حسن الحدٌث كما لال ابن عدي فمد َخَبَر حدٌثهصدوق خبلصة حاله:

/ 1/574 مسلمل واألسماء الكنىو ،646/ رلم3/191 الكبٌر التارٌخٌنظر: 

/ 3/373 والتعدٌل والجرح، 439/ رلم2/22والضعفاء الكبٌر ، 2339رلم

 ،614/ رلم3/517 والكامل ،13130/ رلم3/233الثمات البن حبان و ،1723رلم

/ 1/375 والكاشؾ ،1719/ رلم3/314 الكمال وتهذٌب ،2/371فترق موالمتفك وال

 ،304/ رلم3/160 التهذٌب وتهذٌب ،2561/ رلم1/665 والمٌزان ،1409رلم

   .1/401، وهدي الساري 1743/ رلم1/195 والتمرٌب

ٌَْدةَ  أَبُو -ٖ  الحداد عبٌدة أبو موالهم، السدوسى واصل بن الواحد عبدهو  :اْلَحَدادُ  ُعبَ

 . )خ د ت س( البصرى

 ، ودمحم بن فضاء، وؼٌرهم. عجبلن بن األخضر، وصمعة بن أبان روى عن:

 السفر أبى بن دمحم بن هللا عبد بن أحمد عبٌدة أبو، وحنبل بن أحمد روى عنه:

 ، وخلٌفة بن خٌاط، وؼٌرهم. الهمدانى

 سفٌان، بن وٌعموب شٌبة، بن وٌعموب العجلى، هللا عبد بن أحمدوثمه ابن معٌن، و

 صالح: شٌبة ابن زاد والذهبً، وابن حجر، ،والخطٌب الدارلطنى،، وداود وأبو
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

تكلم فٌه و. الثمات ًف حبان ابن وذكره .ببؽداد إال ٌحدث لم: داود أبو وزاد. الحدٌث

 و تسعٌن سنة. مات حجة بؽٌر األزدى فٌه تكلماألزدي، ودافع عنه ابن حجر فمال: 

 .بةام

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

والثمات للعجلً ، 1711/ رلم6/61 الكبٌر التارٌخو ،7/329 سعد ابن طبماتٌنظر: 

 الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري عبٌد أبً سإاالت، و1045/ رلم1/314

 حبان البن والثمات ،127/ رلم6/24 والتعدٌل والجرح، 343/ رلم259صـ والتعدٌل

/ 1/673 والكاشؾ ،5605/ رلم12/247، وتارٌخ بؽداد 14225/ رلم3/426

   .4249/ رلم1/367 والتمرٌب ،323/ رلم6/440 التهذٌب وتهذٌب ،3503رلم

 خالد بن - المد مع والمعجمة الفاء بفتح - فضاء بن دمحمهو  :فََضاء   ْبنِ  ُمَحَمدِ  -ٗ 

  .)د ت ق( البصري بحر أبو الجهضمً األزدي

 . أبٌه :عن روى

 . وؼٌرهم اْلَحدَّاد، ع بٌَدة وأَب و ،سلٌمان بن ومعتمر زٌد بن حماد :عنهروى و

 بن دمحم معٌن البن: للت: الجنٌد ابن ولال. بشًء لٌس الحدٌث ضعٌؾ: معٌن ابن لال

 ضعٌؾ: زرعة أبو ولال. تعبٌره مثل وحدٌثه نعم: لال الرإٌا؟ ٌعبر كان فضاء

. أحد فٌها ٌشاركه لٌس أحادٌث أبٌه عن روى بموي، لٌس: حاتم أبو ولال. الحدٌث

. الحدٌث واهً: حبان ابن ولال. بثمة لٌس: مرة ولال. الحدٌث ضعٌؾ: النسابً ولال

 حرب بن سلٌمان سمعت: البخاري ولال. بحدٌثه االحتجاج ٌجوز ال: مرة ولال

 ومن حرب بن سلٌمان فٌه تكلم: الترمذي ولال. الشراب ٌبٌع كان: وٌمول ٌضعفه

 عبدة من الرجل ٌعتك مرفوعا أبٌه عن المزنً عبدان بن علممة عن أبٌه عن منكراته

 ال: العمٌلً ولال. الحدٌث منكر: الساجً ولال. نصفه أو هثلث أعتك شاء إن شاء ما

ٌؾٌ : البٌهمً ولال. حدٌثه على ٌتابع هه  تََكلَّمَ , بههه  ٌ ْحتَجُّ  الَ  َضعه ٌَى فٌه ٌن   ْبن   ٌَْح  ،َمعه

ٌَْمان   ْحَمنه  َعْبده  َوأَب و ،َحْرب   ْبن   َوس لَ ًُّ  الرَّ م   النََّسابه َمه  . ضعفوه: الذهبً ولال. هللا   َرحه

 ضعٌؾ. :حجر ابن ولال

 باتفاق ضعٌؾ :حاله خبلصة

 رواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،746/ رلم202صـ الدارمً رواٌة معٌن ابن تارٌخ: ٌنظر

 والضعفاء ،660/ رلم1/209 الكبٌر والتارٌخ ،3400/ رلم4/103 الدوري

 ،261/ رلم3/56 والتعدٌل والجرح ،543/ رلم94صـ للنسابً والمتروكون

والسنن الكبرى  ،1654/ رلم7/269 والكامل ،964/ رلم2/274 والمجروحٌن

/ 2/210 والكاشؾ ،5544/ رلم26/277 الكمال وتهذٌب، 10/463للبٌهمً 

 ،656/ رلم9/400 التهذٌب وتهذٌب ،3054/ رلم4/5 والمٌزان ،5112رلم

 .6223/ رلم1/502 والتمرٌب

ي   األزدي الجهضمً خالد بن فضاءهو  :أَبٌِهِ عن  -٘  . )د ت ق( البَْصره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .المزنً هللا َعبد ْبن وعلممة الجهضمً، خالد أبٌه روى عن:

د ابنه :َعنه َرَوى َحمَّ   .المعبر فضاء ْبن م 

 .مجهول: التمرٌب فً حجر ابن َولَال. جهالة فٌه: المٌزان فً الذهبً لَال

 مجهول لم ٌرو عنه إال ابنه دمحم. خبلصة حاله:

، 4724/ رلم23/134تهذٌب الكمال ، و533/ رلم7/93الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 التهذٌب وتهذٌب ،4456/ رلم2/121والكاشؾ  ،6704/ رلم3/347والمٌزان 

 5393/ رلم1/445 والتمرٌب ،497/ رلم3/267

ِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْلمََمةَ  -ٙ ًّ ي   المزنً سنان بن هللا عبد بن علممة هو :اْلُمَزنِ  .البَْصره

 بن ومعمل الخطاب، بن ع َمر ْبن ّللاَّ  وعبد المزنً، سنان بن هللا َعْبد أبٌه :عن روى

 . (4) المزنً ٌسار

 األزدي خالد بن وفضاء الطوٌل، وحمٌد المزنً، هللا َعْبد ْبن بكر :َعنه َرَوى

 وؼٌرهم.  الجهضمً،

 ألبً لٌل: اآلجري ع بٌَد أَب و َولَال .، وابن حجرالنََّسابًوثمه ابن سعد، وابن المدٌنً و

بَّان ابن   وذكره. ال: لال هللا؟ عبد بن بكر أخو هو هللا عبد بن علممة: داود  فً حه

 .مابة سنة مات .الثمات

 تفاقثمة با خبلصة حاله:

والتارٌخ ، 1673/ رلم1/354والطبمات لخلٌفة  ،7/209 سعد ابن طبماتٌنظر: 

، والثمات البن حبان 2270/ رلم6/406 والتعدٌل الجرح، و179/ رلم7/41الكبٌر

/ 2/34 والكاشؾ ،4014/ رلم20/297وتهذٌب الكمال ، 4562/ رلم5/210

 .4673/ رلم1/397 والتمرٌب ،432/ رلم7/275 التهذٌب وتهذٌب ،3370رلم

ه  بدهو ع :أَبٌِهِ  َعنْ  -7  . )د ت ق( المزنً سلمان بن َسلََمةَ  بن نبٌشة بن سنان بن ّللاَّ

 .عمب بها وله البصرة، نزل: سعد بنا لال .الصحابة فًه عداده ملسو هيلع هللا ىلصالنبً  روى عن:

ٌنَ  َعَلى وال: فٌهم نزل الذٌن البكابٌن أحد وهو ... لتحملهم أتون َما إهَذا الَّذه
(1)

، ولال 

 اآلجري لال وكذا بكر، والد هللا عبد ؼٌر وهو معاوٌة، خبلفة فً وماتابن حجر: 

 وتبعه أخوان، هما: فمال البخاري، وخالفه أخوٌن، وبكر علممة ولٌس داود، أبً عن

  . حب ان ابن

وأسد الؽابة ، 990/ رلم1/233والطبمات لخلٌفة  ،7/31 سعد ابن طبماتٌنظر: 

/ 1/560والكاشؾ ، 3322/ رلم15/66وتهذٌب الكمال ، 2992/ رلم3/263

 4743/ رلم4/105واإلصابة ، 2769رلم

 الحكم على اإلسناد:

 ، وهو ضعٌؾ، وأبوه مجهول.فضاء بن دمحمضعٌؾ؛ فٌه 

                                                           

  .(92) جزء من اآلٌة سورة التوبة:  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الحكم على الحدٌث:

 بهذا اإلسناد ضعٌؾالحدٌث 

ًُّ  َواه  : ر4/243لال الهٌثمً فً المجمع  د   َوفهٌهه ، َواأْلَْوَسطه  ،اْلَكبهٌره  فًه الطَّبََرانه َحمَّ  م 

ٌؾٌ  َوه وَ  - بهاْلفَاءه  - فََضاء   ْبن  ا  .َضعه

لال أبو الولٌد الفمٌه: : 3/4300 فً اختصار السنن الكبٌر ولال الذهبً فً المهذب

الذي ٌعتك من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومات، أو أوصى بنصؾ عتك لال أصحابنا: هو 

 عتمه.  هذا وبنصؾ عتك هذا ال ٌبطل أحدهما اآلخر، وٌعتك من كل واحد لدر ما

  .ضعٌؾهذا تؤوٌل حسن لكن ابن فضاء  ذهبً:لال ال
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "َممَالَتًِ َسِمعَ  رأامْ  هللا رضّ نَ حدٌث " -9ٙ

 ":الكوفً المرشً كثٌر بن دمحم لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 كان ما :لال .الكوفً كثٌر بن دمحم معٌن البن :للت :الجنٌد بن إبراهٌم ولال)

 إسماعٌل عن :للت ؟هً ما :لال .منكرات أحادٌث روى إنه :للت .بؤس به

 امرأ هللا نضر" ٌرفعه ،بشٌر بن النعمان عن ،الشعبً عن ،خالد أبً بنا

هن نْ ٌَ  لمْ  فإذا نهان، ما آنَ رْ المُ  أرَ الْ " ٌرفعه اإلسناد وبهذا ،"ممالتً سمع

 فمال ،أصحابنا من رجل :لتفم ؟عنه هذا ٌروي ومن :لال "تمرأه فلستَ 

 وإال ،كذاب فهو هذا روى الشٌخ هذا كان فإن ي،السد من سمعه هذا عسى

مستمٌما الشٌخ حدٌث رأٌت لد فإنً
(1)
)
(2)
 

 ____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  1224/ رلم2/41فً الكبٌر:  الطبرانً أخرجه  اْلَحَسن   ْبن   الرَّ

َراب   ، الض ه ًُّ ، أٌَُّوبَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ثنا اأْلَْصبََهانه ًُّ مه َخر ه د   ثنا اْلم  َحمَّ ر   ْبن   م  ه، َكثٌه  ً  ثنا اْلك وفه

ٌل   ، أَبهً ْبن   إهْسَماعه ه، َعنه  َخالهد   ً ، ْبنه  النُّْعَمانه  َعنه  الشَّْعبه ٌر  ، َعنْ  بَشه ه  َعنه  أَبهٌهه  ً صلى  النَّبه

ٌْرُ  فِْمه   َحاِملِ  فَُربَ  فََحِفَظها، َممَالَتًِ َسِمعَ  َعْبد ا هللاُ  َرِحمَ »: لَالَ  هللا علٌه وسلم ، َؼ  فَِمٌه 

  «ِمْنهُ  أَْفمَهُ  ُهوَ  َمنْ  ِإلَى فِْمه   َحاِملِ  َوَربُّ 

 من طرٌك الطبرانً به. 1/62 ":الخمٌسٌة األمالً ترتٌبفً " الشجري وأخرجه

فً "المجروحٌن":  وابن حبان، 1/96فً "معجم الصحابة"  ابن لانع أخرجهو

مل: ترجمة "دمحم بن كثٌر" فً الكا ابن عديو، 2/237" كثٌر بن دمحم" ترجمة

 1/393، وفً معرفة الصحابة 2/270فً تارٌخ أصبهان  وأبو نعٌم، 7/500

 أٌوب بن هللا َعبد من طرٌك (نعٌم وأبو ،عدي وابنوابن حبان،  ،لانع ابن)تهم أربع

 به بنحوه.  المخرمً،

ٌهه  َوَهَذا :ابن عدي لَالَ و َحمد ٌَْروه ر   ْبن   م  ٌلَ  َعنْ  َكثٌه ٌبٌ  فَه وَ  َخالهد أَبًه ْبنه  إهْسَماعه  َؼره

نْ  ٌْنه  مه ٌْث   :َوالثَّانًه ،َخالهد   أَبهً بن حدٌث من :أََحد ه َما :َوْجَه  ْبنه  النُّْعَمانه  َعنه  نلَالَ  َح

ٌر   هه  َعنْ  بَشه  .أَبٌه

  دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:
                                                           

 439صـ معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً الجنٌد ابن سإاالت (1)

 .637/ رلم419/ 9تهذٌب التهذٌب  (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

َرابُ  اْلَحَسنُ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -ٔ ًُّ  الّضِ  .اأْلَْصبََهانِ

عبد هللا و الكوفً، إسحاق بن وهارون هللا، عبد بن ورد بن ٌحٌى روى عن:

  وؼٌرهم.المخرمً، 

  .وؼٌرهم العسال، أحمد وأبو الشٌخ، وأبو، فً الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 الحدٌث وأصبهان وواسط وبؽداد بالكوفة كتب المتمنٌن، أحد كان: الشٌخ أبو لال

 كان: مردوٌه ابن ولال. والسماع الكتب وصحة واألبواب المسند وصنؾ الكثٌر،

 ولال. وثماتهم المحدثٌن كبار من كان: نعٌم أبو ولال. والسماع الكتاب صحٌح متمنا

 سنة رمضان فً مات .واألبواب المسند صنؾ كبٌر ثمة: الصفدي وتلمٌذه الذهبً،

  .وثبلثمابة سبع

 باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 2/77 أصبهان أخبارو ،434/ رلم3/537 ؤصبهانالمحدثٌن ب طبماتٌنظر: 

 ،335/ رلم7/120 اإلسبلم تارٌخو، 3/503 نمطة بنال اإلكمال إكمالو ،1139رلم

 .346/ 3 المنتبه تبصٌرو ،13/31 بالوفٌات الوافًو

ًُّ  أٌَُّوبَ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -ٕ ِم  .البؽدادي صبٌح بن أٌوب بن دمحم بن هللا بدهو ع: اْلُمَخّرِ

  .ودمحم بن كثٌر، وؼٌرهم سلٌمان، بن وٌحٌى عٌٌنة، بن سفٌان  روى عن:

، الصفار دمحم بن وإسماعٌل دمحم، بن وٌحٌى المطان، حسنوٌه ابن علً روى عنه:

  .وؼٌرهم

وذكره  ثمة، بؽدادي: مسلمة ولال .صدوق وهو أبً مع منه سمعت: حاتم أبً ابن لال

 .ومابتٌن وستٌن خمس سنة توفً .ابن حبان فً الثمات

 صدوق خبلصة حاله:

، 13379/ رلم3/362حبان ، والثمات البن 53/ رلم5/11الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 بنال الستة الكتب فً ٌمع لم ممن الثماتو، 5143/ رلم11/279وتارٌخ بؽداد 

  .5736/ رلم5/436 ل ْطل ْوَبؽَا

ِ  َكثٌِر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ ًّ  . إسحاق أبو الكوفً المرشً كثٌر بن دمحمهو  :اْلُكوفِ

. وؼٌرهم خالد، أبً بن وإسماعٌل لٌس، بن وعمرو سلٌم، أبً بن اللٌث :عن روى

. وؼٌرهم المخرمً، أٌوب بن هللا وعبد معٌن، وابن المدٌنً، بن علً :عنه وروى

: معٌن ابن ولال. الحدٌث منكر كوفً: البخاري ولال. حدٌثه خرلنا أحمد اإلمام لال

. حدٌثه على وخططت عجابب عنه كتبنا: المدٌنً ابن ولال. بؤس به ٌكن ولم شٌعً

 عن ٌحدث: أٌضا أحمد عن داود أبو ولال. بٌن حدٌثه على الضعؾ: عدي ابن ولال

 كثٌر بن دمحم معٌن البن: للت: الجنٌد بن إبراهٌم ولال. مملوبة كلها أحادٌث أبٌه

: للت هً؟ ما: لال. منكرات أحادٌث روى إنه: للت. بؤس به كان ما: لال. الكوفً

 امرأ هللا نضر" ٌرفعه بشٌر، بن النعمان عن الشعبً، عن خالد، أبً بن إسماعٌل عن

" تمرأه فلست ٌهنن لم فإذا هنان ما المرآن الرأ" ٌرفعه اإلسناد وبهذا ،"ممالتً سمع
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 من سمعه هذا عسى فمال أصحابنا، من رجل: فملت عنه؟ هذا ٌروي ومن: لال

 الشٌخ حدٌث رأٌت لد فإنً وإال كذاب، فهو هذا روى الشٌخ هذا كان فإن السدي،

ن َكانَ ولال ابن حبان:  .الحدٌث ضعٌؾ حاتم أبو ولال. مستمٌما مَّ  الث همَات َعن ٌْنفَرد مه

ٌث من َسمعَها إهَذا الَّتًه المملوبات باألشٌاء  اَل  َمْمل وبَة أَو معمولة أَنََّها علم صناعته اْلَحده

 ولال ابن حجر: ضعٌؾ. .بهَحال بههه  ٌْحتَج

 ضعٌؾ؛ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

، 303/ رلم3/63الجرح والتعدٌل ، و1633/ رلم4/129الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

، وتارٌخ بؽداد 1731/ رلم7/493، والكامل 935/ رلم2/237والمجروحٌن 

/ 9/413، وتهذٌب التهذٌب 3093/ رلم4/17، والمٌزان 1501/ رلم4/313

   .6253/ رلم1/504 ، والتمرٌب637رلم

تَّفَكٌ  ثهمَةٌ، :َخاِلد   أَبًِ ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  -ٗ سبمت ترجمته  الثانٌة، من مدلس تَوثهٌمههه  َعلى م 

 .31حدٌث رلم

٘-  ِ ًّ  ابن لٌل و شراحٌل، بن هللا عبد ابن لٌل و شراحٌل، بن عامر هو :الَشْعبِ

  .31رلم حدٌث ترجمته سبمت ، ، ثمة باتفاقالشعبى عبد، بن شراحٌل

 بضم - الجبلس بن ثعلبة بن سعد بن بشٌر بن النعمان هو: بَِشٌر   ْبنِ  النُّْعَمانِ  -ٙ

ً   وضبطه ،مخففا الجٌم م وتثمٌل المعجمة الخاء بفتح الد ارلطن  سبل  خَ  ابن -البل 

 . )ع( المدنى هللا عبد أبو الخزرجى، األنصارى

، وؼٌرهم. الخطاب بن عمره، وخال رواحة بن هللا عبد، وعن: ملسو هيلع هللا ىلص لنبىا روى عن:

، الشعبى عامر، وحرب بن سمان، والؽطفانى الجعد أبى بن سالم روى عنه:

  وؼٌرهم.

 خمس سنة بحم  لتل ثم الكوفة إمرة ولً ثم الشام سكن ثم صحبة وألبوٌه له

 .سنة وستون أربع وله وستٌن

، والتمرٌب 5237/ رلم5/310، وأسد الؽابة 2614/ رلم4/1496ٌنظر: االستٌعاب 

 .3749/ رلم6/346، واإلصابة 7152/ رلم1/563

 بن ثعلبة بن مالن بن زٌد بن الجبلس بن ثعلبة بن سعد بن بشٌر هو: أَِبٌهِ عن  -7

 . )س( الخزرجى األنصارى الخزرج بن كعب

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبى روى عن:

 بشٌر بن النعمان، وابنه ابن ،بشٌر بن النعمان بن دمحم، والزبٌر بن عروة عنه:روى 

 ، وؼٌرهم. ابنه

ا، الثانٌة، العمبة شهد  بكر أبا باٌع من أول إنه: ٌمال بعدها، والمشاهد وأحد ا، وبدر 

 ْبن َخالهد مع التمر عٌن ٌَْوم ولتل األنصار، من السمٌفة ٌَْوم عنه، ّللاَّ  رضً الصدٌك

 .عشرة اثنتً سنة الٌمامة من انصرافه بعد اْلَولهٌد
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 واإلصابة ،459/ رلم1/393 الؽابة وأسد، 193/ رلم1/173 االستٌعابٌنظر: 

 .694/ رلم1/442

 الحكم على إسناد الطبرانً:

د   ضعٌؾ؛ فٌه َحمَّ ه  َكثهٌر   ْبن   م   ً  .، وهو ضعٌؾاْلك وفه

 فرب ٌسمعها لم من إلى فؤداها فوعاها ممالتً سمع امرأ هللا نضروحدٌث " للت:

 . "منه أفمه هو من إلى فمه حامل ورب فمٌه ؼٌر فمه حامل

 حدٌث متواتر 

: 33" صـالمتواتر الحدٌث من المتناثر نظم فً كتابه "  الكتانً جعفر بن دمحملال 

، بشٌر بن النعمان، ومطعم بن جبٌر، ومسعود ابن، وثابت بن زٌدأورده من حدٌث: 

 لتادة بن عمٌر، وهللا عبد بن وجابر، وأنس، ولا  أبً بن سعد، وبشٌر والدهو

 وربٌعة، الخدري سعٌد وأبً، لرفاصة وأبً، الدرداء أبًو، جبل بن ومعاذ، اللٌثً

 وشٌبة، هرٌرة وأبً، عابشةو، الجهنً خالد بن وزٌد، عمر وابن، التٌمً عثمان بنا

 ."عثمان بنا

: 1/363 المختصر أحادٌث تخرٌج فً الخبر الخبر موافمةولال الحافظ ابن حجر فً 

َها أو السنن فً خرج مشهور حدٌث وهو"  ثابت بن وزٌد مسعود ابن حدٌث من َبْعضه

: تذكرته فً مندة بن الماسم أبو وذكر والحاكم، حبان ابن وصححه مطعم بن وجبٌر

 طرله تتبعت ولد أسماءهم، سرد ثم ،صحابٌ ا وعشرون أربعة -ملسو هيلع هللا ىلص- النبً عن رواه

 ".ستة وزٌادة أكثرها لً فولع

ٌث  : 2/630ولال السٌوطً فً تدرٌب الراوي   "َممَالَتًِ َسِمعَ  اْمَرأ   ّللَاُ  نََضرَ " :َوَحده

نْ  َواٌَةه  مه نَ  َنْحوه  ره  .ثبََلثٌه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "لم ٌَْنَهَن فَلَْسَت تَْمَرُؤهُ إلَرإِ المُْرآَن َما نَهاَن فَِإذا "حدٌث  -7ٓ

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 بن دمحم: لٌحٌى للت: 439صـ معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً هسإاالتفً  ابن الجنٌد لال

 أنا فظننت ،«ذان نهركم عند ثم فنزل لدم كان بؤس، به كان ما: »لال الكوفً؟ كثٌر

كرخاٌا نهر ٌعنً أنه
(1)
: للت ،«هً؟ ما: »لال منكرات، أحادٌث روى إنه: للت ،

 هللا نضر: »ٌرفعه بشٌر بن النعمان عن الشعبً، عن خالد، أبً بن إسماعٌل عن

ا  لم فإذا نهان، ما المرآن الرأ»: مرفوع اإلسناد وبهذا ،«بها فبلػ ممالتً سمع امرء 

 أعنً- أصحابنا من رجل: فملت ، «هذا؟ عنه روى من: »فمال ،«تمرؤه فلست ٌنهن

 شاهن، ابن السندي من سمعه عسى هذا: »فمال ،-الحمٌدي الحمٌد عبد بن دمحم: له

ا الشٌخ حدٌث رأٌت فإنً وإال كذاب، فهو هذا روى الشٌخ كان وإن   .«مستمٌم 

ً    ْبن   اْلَحَسن   أخبرنالال:  3/409فً "تارٌخ بؽداد":  وأخرجه الخطٌب ، َعله يُّ  اْلَجْوَهره

ده  َعنْ  لهَراَءة   َحمَّ ، ْبنه  م  د   أخبرنا: لَالَ  اْلعَبَّاسه َحمَّ مه  ْبن   م  ، اْلمَاسه ًُّ  حدثنا: لَالَ  اْلَكْوَكبه

ٌم   ه  َعْبده  ْبن   إهْبَراهه ، ْبنه  ّللاَّ ٌْده َن  به.  اْلج 

 دراسة إسناد ابن الجنٌد:

ِ  َكثٌِر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ ًّ  ضعٌؾ؛: إسحاق أبو الكوفً المرشً كثٌر بن دمحم هو :اْلُكوفِ

 .69رلم حدٌث ترجمته سبمت ن،األكثرو ضعفه

تََّفكٌ  ثهمَةٌ، :َخاِلد   أَبًِ ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  -2  ترجمته سبمت الثانٌة، من مدلس تَوثهٌمههه  َعلى م 

 .31رلم حدٌث

3-  ِ ًّ  ابن ٌلل و شراحٌل، بن هللا عبد ابن ولٌل شراحٌل، بن عامر هو :الَشْعبِ

  .31رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق، ثمة الشعبى، عبد، بن شراحٌل

 .69رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل، : بَِشٌر   ْبنِ  النُّْعَمانِ  -ٗ

 الحكم على اإلسناد:

د   ضعٌؾ؛ فٌه َحمَّ ه  َكثهٌر   ْبن   م   ً   .، وهو ضعٌؾاْلك وفه

 عن نافع ابن أبً سهٌل، ومرسبل  ، مرفوع ا للت: وفً الباب عن عبد هللا بن عمرو

   .بن علً مولوفا والحسن

 حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما: -أ 

                                                           

ليييييال ٌيييييالوت: بيييييالفتح ثيييييم السيييييكون، وخييييياء معجمييييية، وبعيييييد األليييييؾ ٌييييياء مثنييييياة مييييين تحيييييت:  كرخاٌفففففا: (1)

فلميييييا أحيييييدث عٌسيييييى بييييين عليييييً بييييين عبيييييد هللا بييييين  ...هيييييو نهييييير كيييييان ببؽيييييداد ٌؤخيييييذ مييييين نهييييير عٌسيييييى 

وليييييد أكثيييييرت الشيييييعراء مييييين ذكيييييره،  ...،م جعفييييير لطيييييع نهييييير كرخاٌيييييا أعبييييياس الرحيييييا المعروفييييية برحيييييا 

 .واآلن ال أثر له وال ٌعرؾ البتة

 .447-4/446ٌنظر: معجم البلدان 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 محمود بن إسماعٌل   حدثنالال:  14543/ رلم13/622فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً

د بنا ٌْسابوري، محمَّ ٌْسابوري، ٌحٌى بن ٌحٌى ثنا النَّ  عن عٌَّا ، بن إسماعٌل   ثنا النَّ

: ٌمول َعمرو بن عبَدهللا سمعت  : لال َحْوَشب، بن شهر عن ع َبٌدهللا، بن العزٌز عبد

بَّ ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول   لال له  ر  ٌْر   فهْمه   َحامه ، َؼ ه   ٌَْنفَْعه   لَمْ  وَمنْ  فَمهٌه  ْلم  ه   عه  اْلَرأِ  َجْهل ه ، َضرَّ

 ."تَْمَرُؤهُ  فَلَْستَ  ٌَْنَهنَ  لَمْ  فَِإنْ  نََهاَن، َما المُْرآنَ 

 البر عبد وابن ،بلفظه 1345رلم /2/232 :"الشامٌٌن مسند" فً أخرجه الطبرانًو

ه  َرس وله  د َعاءه  بَاب   :"وفضله العلم بٌان جامع" فً عه  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ْستَمه ْلمه  لهم  هه  اْلعه هه  َوَحافهظه بَل هؽه  َوم 

 .الحوطً نجدة بن الوهاب عبد طرٌك من بنحوه (1/190/200)

 طرٌك من ،741رلم /1/432و 392رلم /1/245" الشهاب مسند" فً والمضاعً

 .به بلفظه عوؾ بن فهد

  .به عٌا ، بن إسماعٌل عن( وفهد الوهاب، عبد) كبلهما

 دراسة إسناد شاهد عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما عند الطبرانً:

ٌْسابوري محَمد بن محمود بن إسماعٌلُ  -ٔ  بن ٌحٌى: عن حدثمجهول الحال: : النَ

، الطبرانً الماسم أبو: عنهروى و .الخزاعً أحمد بن وإبراهٌم النٌسابوري، ٌحٌى

 .الحاكم ٌذكره لم: الذهبً لال .المصري دمحم بن وعلً

 .151/ رلم6/722ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

ٌْسابوري ٌحٌى بن ٌحٌى -ٕ  .إمام ثبت ثمة :النَ

 .7663/ رلم1/593، والتمرٌب 167/ رلم10/512ٌنظر: السٌر 

، ؼٌرهم فً به ٌ حتج وال الشامٌٌن عن ٌروٌه فٌما ثمة :عٌَاش بن إسماعٌلُ  -ٖ

 .42ترجمته حدٌث رلمسبمت ورواٌته هنا عن عبد العزٌز، وهو شامً. 

 بن صهٌب بن حمزة بن هللا عبٌد بن العزٌز عبدهو  :ُعبٌَدهللا بن العزٌز عبد -ٗ

 عٌا  ابن إسماعٌل ؼٌر عنه ٌرو ولم ،: ضعٌؾالحمصى الشامى سنان

  .4111/ رلم1/353، والتمرٌب 671/ رلم6/349ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

. بالموى لٌس: النسابى ولال به، أعتد فلم شهرا لمٌت: شعبة لال: َحْوَشب بن شهر -٘

 .به ٌحتج وال الزبٌر، أبً بدون هو لٌس :حاتم أبو ولال ،معٌن وابن ،أحمد ووثمه

 .األوهام و اإلرسال كثٌر صدوق، ولال ابن حجر: .به بؤس ال: زرعة أبو ولال

 لعبلبًل المراسٌل أحكام فً التحصٌل جامع، و3756/ رلم2/233المٌزان ٌنظر: 

 .2330/ رلم1/269، والتمرٌب 197صـ

 .3ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصح: َعمرو بن عبَدهللا -ٙ

 الحكم على إسناد الطبرانً:

 بن شهروفٌه:  ضعٌؾ، ، وهوالحمصى الشامى ع َبٌدهللا بن العزٌز عبدضعٌؾ؛ فٌه 

 ، مختلؾ فٌه.َحْوَشب
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 من اإلحٌاء فً ما تخرٌج فً األسفار، فً األسفار حمل عن المؽنًفً  ولال العرالً

ً   أخرجه: 325صـ األخبار ٌث من الطَّبََرانه ٌؾ بهَسنَد َعْمرو بن هللا عبد َحده  .َضعه

ًُّ  َرَواه  : 1/134فً المجمع  ولال الهٌثمً ، فًه الطَّبََرانه هه  اْلَكبهٌره  َحْوَشب ، ْبن   َشْهر   َوفٌه

ٌٌؾ، َوه وَ  ث هكَ  َولَدْ  َضعه  .و 

  نافع أبً سهٌل: مرسل -ب

ل   بههه  ٌ وَصؾ   َما بَاب   :"المرآن فضابل" فً عبٌد أبو أخرجه نْ  اْلم ْرآنه  َحامه  تهبَلَوتههه  مه

ت هبَاعه   المبارن ابن عن عثمان بن أحمد حدثنا لال: 1/133 بههه  َواْلعََمله  لَه   َوالطَّاَعةه  بهااله

، أَب و نَافهعٌ  َحدَّثَنهً: لال لبٌبة أبً بن دمحم عن الرحمن عبد بن عٌسى أو ٌحٌى عن ٌْل   س َه

ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  : لَالَ  أَوْ . "تَْمَرُؤهُ  فَلَْستَ  ٌَْنَهنَ  لَمْ  فَِإنْ . نََهانَ  َما اْلمُْرآنَ  اْلَرأِ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "تَْمَرأْهُ  فَبلَ "

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

 ضعٌؾ: لبٌبة أبى ابن ٌمال و لبٌبة، بن الرحمن عبد بن دمحمهو  :لبٌبة أبً بن دمحم -

  .اإلرسال كثٌر

  .6030/ رلم1/493، والتمرٌب 7329/ رلم3/613المٌزان  ٌنظر:

وهو من ثمة،  :المدنً أبو سهٌل التٌمى األصبحى عامر أبى بن مالن بن نافع -

 ، مرسلة.ملسو هيلع هللا ىلصرواٌته  عن النبً التابعٌن، إذا 

، 737/ رلم10/409، وتهذٌب التهذٌب 6363/ رلم29/290ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 .7031/ رلم1/553والتمرٌب 

 مولوفا: رضً هللا عنه الحسن بن علًحدٌث  -جـ

ل   بههه  ٌ وَصؾ   َما بَاب  ": المرآن فضابل" فً عبٌد أبو أخرجه نْ  اْلم ْرآنه  َحامه  تهبَلَوتههه  مه

ت هبَاعه  ثْت  لال:  1/134 بههه  َواْلعََمله  لَه   َوالطَّاَعةه  بهااله د ه  أَبَانَ  َعنْ  َخلهٌَفةَ، ْبنه  َخلَؾه  َعنْ  ح 

ْكتهبه، ، أَبهً َعنْ  اْلم  م  ً  ، ْبنه  اْلَحَسنه  َعنه  َهاشه  لَمْ  فَِإَذا َنَهاَن، َما اْلمُْرآنَ  اْلَرأِ ": َلالَ  َعله

 "تَْمَرُؤهُ  فَلَْستَ  ٌَْنَهنَ 

 للت: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 ابن وَذَكره .مجهول: حاتم أبً ابن لال: المكتب بشٌر بن أبانهو أبان المكتب:  -

بَّان  .ال؟ أم هاشم أبً من سمع أدري ال: الب خاري َولال ".الثمات" فً حه

  .4/ رلم1/220، ولسان المٌزان 1449/ رلم1/453ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ضعٌؾ. 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ..."فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ  حدٌث " -7ٔ

 حسان بن الرحمن عبد بن المتوكل بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":السعمبلنً الحافظ السري أبً بن هللا عبد أبو موالهم الهاشمً

مناكٌره من عدي بنا أورد)
(ٔ)

 عن عطاء عن أبٌه عن معتمر عن حدٌثه :

ْلم  فََكتََمه  " مرفوعا هرٌرة أبً  اإلسناد وبهذا ،الحدٌث ...َمْن س بهَل َعْن عه

(جدا ؼرٌب
(2)
.  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

د   نَا: لَالَ  ثَابهتٌ  َحدَّثَنَالال:  3322/ رلم3/335فً األوسط:  أخرجه الطبرانً َحمَّ  ْبن   م 

ه  أَبًه ي  ر   نَا: لَالَ  السَّره ْعتَمه ٌَْماَن، ْبن   م  ، َعنْ  س لَ هه  أَبهً َعنْ  َربَاح ، أَبًه ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  أَبٌه

ٌَْرةَ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر ٌَاَمةِ  ٌَْومَ  أُْلِجمَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ِمنْ  ِبِلَجام   اْلِم

نَار  
(ٖ)

" 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌَْمانَ  َعنْ  اْلَحده ه  س لَ  ً ٌْمه دَ  اْبن ه ، إهالَّ  التَّ ه  أَبهً اْبن   بههه  تَفَرَّ ي   .السَّره

 بنفس اإلسناد. 315/ رلم1/193فً الصؽٌر:  وأخرجه

 َحدَّثَنَاه  لال:  3/74فً "الضعفاء": ترجمة "عبد الوهاب بن همام"  وأخرجه العمٌلً

د   َحمَّ ٌَسى ْبن   م  ام   ْبن   اْلَوهَّابه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َشبهٌب   ْبن   َسلََمة   َحدَّثَنَا: لَالَ  عه و َهمَّ  َعْبده  أَخ 

اقه  زَّ ، َحدَّثَنَا: لَالَ  الرَّ ٌَْمانَ  َعنْ  س ْفٌَان  ه، س لَ  ً ٌْمه  أَبهً َعنْ  َربَاح ، أَبهً ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  التَّ

ٌَْرةَ  ا َكتَمَ  َمنْ ": لَالَ  ه َر   "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   أُْلِجمَ  ِعْنَدهُ  ِعْلم 

ٌْهه  ٌ تَابَع   َوالَ ولال:  نْ  َعلَ ْسنَاده  َهَذا مه  .اإْله

 

                                                           
 التراجم السالطة من الكامل فً معرفةلم أجد ترجمة "دمحم بن المتوكل" فً المطبوع من الكامل، وال فً  ((1

 .سٌنً: أبو الفضل عبد المحسن الحكهااستدر، التً ضعفاء المحدثٌن وعلل الحدٌث

 .697/ رلم9/425تهذٌب التهذٌب  (2)

ييييين :نييييييار مييييين بلجيييييام (3) ْمسه مثَّييييييل الكيييييبلم عيييييين الم   الملجييييييم أن: والمعنيييييى بلجييييييام، نفسيييييه ألجييييييم بمييييين م 

 العلييييم فييييً وذليييين نييييار، ميييين بلجييييام اآلخييييرة فييييً ٌ عالييييب العلييييم عيييين واإلخبييييار الحييييك لييييول عيييين نفسييييه

: فٌميييييييول اإلسيييييييبلم، ٌرٌيييييييد كيييييييافرا   رأى كمييييييين فرضيييييييه، علٌيييييييه وٌتعيييييييٌن إٌييييييياه، تعلٌميييييييه ٌلزميييييييه اليييييييذي

 الصيييييبلة ٌ حسييييين وال باإلسيييييبلم، عهيييييد   حيييييدٌث رجيييييبل   ٌيييييرى وكمييييين اليييييدٌن؟ وميييييا اإلسيييييبلم، ميييييا عل هميييييونً

سييييتفتٌا   جيييياء وكميييين أ صييييلً؟ كٌييييؾ علمييييونً: ٌمييييول ولت هييييا، حضيييير ولييييد : ٌمييييول حييييرام أو حييييبلل فييييً م 

ؾ أن ذليييييين مثيييييل فيييييً ٌلييييييزم فإنيييييه أرشيييييدونً، أفتيييييونً  الوعٌييييييد، اسيييييتحك منعيييييه فميييييين الجيييييواب، ٌ عيييييرَّ

 .تعلٌمها ٌلزم ال التً العلم نوافل فً كذلن األمر ولٌس

 .3/12ٌنظر: جامع األصول 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  :عطاءوله طرق عن 

 :أرطأة بن الحجاجالطرٌك األول: 

لال:  7943/ رلم13/325فً المسند: مسند أبً هرٌرة رضً هللا عنه  أحمد هأخرج

ٌد ، َحدَّثَنَا اج   أَْخبََرنَا ٌَزه ، َعنْ  أَْرَطاةَ، ْبن   اْلَحجَّ ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  َعَطاء   َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر

ه  ْلم   َعنْ  س بهلَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه   عه ا اْلمهٌَاَمةه  ٌَْومَ  َجاءَ  َفَكتََمه ، ٌَْعلَم  ْلَجم  نْ  بهلهَجام   م    "َنار   مه

ٌد   ع ثَْمانَ  أَب و َحدَّثَنَا لال: 1/2/2 ع فً بٌان العلم وفضله:مفً الجا البر عبد وابن  َسعه

م   َحدَّثَنَا نَْصر   ْبن  ا د   َحدَّثَنَا أَْصبَػَ  ْبن   لَاسه َحمَّ امه  أَبًه ْبن   م  ٌد   أَْخَبَرنَا اْلَعوَّ ونَ  ْبن   ٌَزه ٌه  َهار 

 بلفظه.

، 10437/ رلم16/293 عنه هللا رضً هرٌرة أبً مسند: المسند فً أحمدوأخرجه 

د   َحدَّثَنَالال:  10597/ رلم16/351وفً  َحمَّ ٌَد، ْبن   م  ، أَْخبََرنَا ٌَزه اج   به بنحوه. اْلَحجَّ

 :األعمش الطرٌك الثانً:

ده  ْبن   َجْعَفر   َحدَّثَنَالال:  1/131/344 كتاب العلم فً المستدرن: الحاكم هأخرج َحمَّ  م 

، ْبنه ا ٌْر  م   ثنا بهَبْؽَداَد، إهْمبَلء   ن َص ده  ْبن   اْلمَاسه َحمَّ ، ْبنه  م  اد  ه  َعْبده  ْبن   أَْحَمد   ثنا َحمَّ  ْبنه  ّللاَّ

ثَنًه ٌ ون َس، د   َحدَّ َحمَّ ، ْبن   م  ٌْج ، اْبن   ثنا ثَْور  َر  َعنْ  فََسؤَلَه   َعَطاء   إهلَى اأْلَْعَم    َجاءَ : لَالَ  ج 

ٌث   ث   لَه   فَم ْلنَا َفَحدَّثَه ، َحده ؟ َوه وَ  َهَذا ت َحد ه ًٌّ َراله َن ًه: لَالَ  عه ْعت   أله ٌَْرةَ  أَبَا َسمه ث   ه َر  ٌ َحد ه

ه  َعنه   ً  بِِلَجام   أُْلِجمَ  َوَلدْ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  بِهِ  ِجًءَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

  ."نَار ِمنْ 

ٌثٌ  َهَذا ولال: دَ  النَّاس   تََداَولَه   َحده ْسنَاد   َوَهَذا بهَها، َوٌ َذاَكر   ت ْجَمع   َكثهٌَرة   بهؤََسانٌه ٌحٌ  اإْله  َصحه

ٌْنه  َشْرطه  َعلَى ٌَْخ َجاه ، َولَمْ  الشَّ نَا َذاَكْرت   ٌ َخر ه ٌْخه ً    أَبَا َش  َسؤَْلت ه   ث مَّ  اْلبَابه  بهَهَذا اْلَحافهظَ  َعله

حُّ  َهلْ  ءٌ  ٌَصه ًْ نْ  َش هه  مه ، َهذه ده ، َعنْ  اأْلََسانٌه َنَّ : لَالَ  لهَم؟: ل ْلت   اَل،: مَالَ فَ  َعَطاء   لَمْ  َعَطاء   أله

نْ  ٌَْسَمْعه   ٌَْرةَ  أَبهً مه  ." ه َر

 .شرطهما على فً التلخٌ : ولال الذهبً

 :حرب بن سمان الطرٌك الثالث:

ٌةه : باب "إلى السنن المدخل" فً البٌهمً هأخرج ْلمه  َمْنعه  َكَراهه ْلم   َوه وَ  اْلعه تَابه  عه  اْلكه

د   اْلَحَسنه  أَب و أَْخبََرنَالال:  574/ رلم1/346  َوالسُّنَّةه  َحمَّ ٌْنه  ْبن   م  َس دَ  ْبنه  اْلح  يُّ  َداو   اْلعَلَوه

د   َبْكر   أَب و ناأ َولهَراءة ، إهْمبَلء   َحمَّ ٌْهه  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  ، َدلَُّو  ْبنه  َحْف ه  ْبن   أَْحَمد   ثنا الدَّلَّاق 

ه، َعْبده  ٌم   َحدَّثَنهً أَبهً، َحدَّثَنهً ّللاَّ َمانه  َعنْ  َطْهَماَن، ْبن   إهْبَراهه  ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  َحْرب ، ْبنه  سه

ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َربَاح ، أَبًه ه  َرس وله  َعنْ  ه َر  فََكتََمهُ  ِعْلم   ِعْنَدهُ  َكانَ  َمنْ ": لَالَ  أَنَّه   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  "نَار   ِمنْ  ِبِلَجام   اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  أُْلِجمَ 

ٌده  بَاب  : كتاب العلم، "السنة شرح" فً والبؽوي ا َكتَمَ  َمنْ  َوعه ْلم  ه   عه لال:  1/301 ٌَْعلَم 

ٌَاد   اْلفَْضله  أَب و َحدَّثَنَا د   ْبن   زه َحمَّ ، م  ًُّ عَاَذةَ  أَب و أَنا اْلَحنَفه ، َعْبده  ْبن   الشَّاه   م  ْحَمنه  أَب و أَنا الرَّ

ٌلَ  ْبنه  َسْهله  ْبن   ع َمر   بَْكر   ، إهْسَماعه يُّ ٌَنَوره ده  ْبن   أَْحَمد   أَنا الد ه َحمَّ ٌَسى ْبنه  م  ًُّ  عه  اْلبهْرته

،ً ٌْفَةَ  أَب و نَا اْلمَاضه َذ وَسى ح  ، ْبن   م  ٌم   نَا َمْسع ود   به بلفظه. َطْهَماَن، ْبن   إهْبَراهه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ."حسن حدٌث هذا: "لالو

 :دٌنار بن مالن الطرٌك الرابع: 

ثَنَالال:  452رلم /1/275فً الصؽٌر:  ه الطبرانًأخرج ان   َحدَّ  ْبنه  س ْفٌَانَ  ْبن   َدرَّ

ٌَةَ  عَاوه ، اْلمَطَّان   م  يُّ وَسى َحدَّثَنَا اْلبَْصره ٌلَ  ْبن   م  ، َسلََمةَ  أَب و إهْسَماعه يُّ ْنَمره  َصَدلَة   َحدَّثَنَا اْلمه

وَسى، ْبن  ا ، ْبنه  َمالهنه  َعنْ  م  ٌنَار  ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َربَاح ، أَبًه ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  ده  لَالَ : لَالَ  ه َر

ه  َرس ول   ٌْهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  أُْلِجمَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسِبلَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َوآلههه  َعلَ

 .َنار   ِمنْ  بِِلَجام  

هه  لَمْ  ولال: ٌنَار   ْبنه  َمالهنه  َعنْ  ٌَْروه وَسى ْبن   َصَدلَة   إهالَّ  ده  م 

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  5/121فً الكامل: ترجمة "صدلة بن موسى"  وأخرجه ابن عدي  َعله

ٌْنه  ْبن  ا َس ٌمه  َعبد ْبنه  اْلح  حه ، الرَّ يُّ ٌَْساب وره َحمد َحدَّثَنا النَّ  نعٌم أبو َحدَّثَنا أسلم، بن م 

 به بنحوه. موسى، بن صدلة َحدَّثَنا المبلبً،

 :جرٌج ابن الطرٌك الخامس: 

 اْلَحَسن   َحدَّثَنَالال:  5/142 فً الكامل: ترجمة "صؽدي بن سنان" عدي ابن جهأخر

، ش ْعبَة ْبن  ا يُّ ٌلَ  ٌَْعنًه اْلعَالهٌَةَ  أَب و َحدَّثَنا األَْنَصاره يُّ  َحدَّثَنا إبراهٌم، ْبنَ  إهْسَماعه  ْبن   َصْؽده

، نَان  َرٌج، اْبنه  عنه  سه ، َعن ج  ٌَْرةَ  أَبهً َعن َعَطاء  نَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول لَال ه َر ا َكتَمَ  مه ْلم   عه

مَ   . نار من بلجام اْلمهٌَاَمةه  ٌَْومَ  أ ْلجه

  من طرٌك ابن عدي به بلفظه. 1/96فً العلل المتناهٌة: كتاب العلم الجوزي ابنو

 :سلٌم أبً بن لٌث الطرٌك السادس:

د   َحدَّثَنَا لال: 7/293/7532فً "األوسط":  خرجه الطبرانًأ َحمَّ ٌَم، ْبن   م   ثَنَا إهْبَراهه

، ٌل  ، أَب و ثَنَا إهْسَماعه ، َعنْ  اأْلَْحَو ه ٌْث  ، َعنْ  لَ ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َعَطاء   َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر

ه  ا َكتَمَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  ّللَاُ  أَْلَجَمهُ  ِعْنَدهُ  ِعْلم 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌْث   َعنْ  اْلَحده ، أَب و إهالَّ  لَ دَ  اأْلَْحَو ه ٌل  : بههه  تَفَرَّ و ْبن   إهْسَماعه  .َعْمر 

 عن األحو  أبً طرٌك من 1/96 العلم كتاب: المتناهٌة العلل فً الجوزي وابن

  . لٌث

 ْبن   َخلَؾ   َحدَّثَنَالال:  1/6/6فً جامع بٌان العلم، وفضله  البر عبد ابنوأخرجه 

ٌْنه  أَب و نا َجْعفَر   َس ًُّ  اْلَولهٌده  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   اْلَوهَّابه  َعْبد   اْلح  بَلبه  َبْكر   أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلكه

د   َحمَّ ٌْمه  ْبن   م  َر ًُّ  َمْرَوانَ  ْبنه  خ  له ٌْ َشام   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلع مَ ار   ْبن   هه ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعمَّ  الرَّ

ٌَْمانَ  ْبن  ا ٌْث   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَجْونه  أَبهً ْبنه  س لَ ٌْم   أَبهً ْبن   لَ   ، به بلفظه.س لَ

 :ِشْنظٌر بن كثٌر الطرٌك السابع: 

ده  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  160رلم/ 1/112 :الصؽٌر فً الطبرانًه أخرج َحمَّ دَ  ْبنه  م   َداو 

يُّ  ، السُّكَّره يُّ ٌَساب وره ْنده د   َحدَّثَنَا بهَها اْلج  َحمَّ ٌْد   ْبن   م  لَ ، خ  ًُّ اد   َحدَّثَنَا اْلَحنَفه  ٌَْحٌَى ْبن   َحمَّ

، ، ْبنه  َكثهٌره  َعنْ  اأْلَبَحُّ ٌر  ْنظه ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َربَاح ، أَبهً ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  شه  لَالَ : لَالَ  ه َر
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ه  َرس ول   ٌْهه  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  أُْلِجمَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسِبلَ  َمنْ ": َوَسلَّمَ  َوآلههه  َعلَ

  "َنار   ِمنْ  بِِلَجام  

هه  لَمْ  ولال: ٌره  ْبنه  َكثهٌره  َعنْ  ٌَْروه ْنظه ادٌ  إهالَّ  شه دَ  َحمَّ د   بههه  تَفَرَّ َحمَّ ٌْد   ْبن   م  لَ  .خ 

 :البنانً الحكم بن علً: الثامن الطرٌك

 :وجهٌن من عنه واختلؾ" الحكم بن علً" على إسناده مدار ٌث الحد هذا

 .مرفوعا هرٌرة أبً عن عطاء عن الحكم بن علً :األول الوجه

 .مرفوعا هرٌرة أبً عن رجل عن عطاء عن الحكم بن علً :الثانً الوجه

 تخرٌج الوجه األول:

ٌَةه ، باب العلم فً السنن: كتاب أخرجه أبو داود ْلمه  َمْنعه  َكَراهه  3653/ رلم3/321 اْلعه

وَسى َحدَّثَنَالال:  ٌَل، ْبن   م  اٌد، َحدَّثَنَا إهْسَماعه ًُّ  أَْخَبَرنَا َحمَّ ، ْبن   َعله ، َعنْ  اْلَحَكمه  َعنْ  َعَطاء 

ٌَْرةَ، أَبًه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  ِمنْ  بِِلَجام   ّللَاُ  أَْلَجَمهُ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  نَار  

تَْمانه  فهً َجاءَ  َما، باب أبواب العلم فً السنن: كتاب والترمذي ْلمه  كه / 5/29 العه

 .2649رلم

، َعنْ  البَابه  َوفًه ولال: ه  َوَعْبده  َجابهر  و ْبنه  ّللاَّ ٌث  ": َعْمر  ٌَْرةَ  أَبًه َحده ٌثٌ  ه َر  "َحَسنٌ  َحده

ْلم   َعنْ  س بهلَ  َمنْ ، باب الممدمةوابن ماجه فً السنن:  ( كبلهما 1/96/261) فََكتََمه   عه

ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  َزاَذانَ  ْبن َماَرةمن طرٌك ع  به بنحوه. اْلَحَكمه  ْبن   َعله

 الوجه الثانً:تخرٌج 

د   أَْخبَْرنَاه   لال: 345/رلم1/132الحاكم فً المستدرن: كتاب العلم  أخرجه َحمَّ  ْبن   م 

ٌد   ْبنه  أَْحَمدَ  ، َسعه ًُّ طه ثه  َعْبد   ثنا َمْرَواَن، ْبن   أَْزَهر   ثنا اْلَواسه ، ْبنه  اْلَواره ٌد  ًُّ  ثنا َسعه  ْبن   َعله

، ، َعنْ  اْلَحَكمه ، َعنْ  َعَطاء  ل  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َرج  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  ُسبِلَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 . "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  ّللَاُ  أَْلَجَمهُ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ 

َ  لَدْ )أي لشٌخه أبً علً(  :لَه   فَم ْلت   هه  أَْخَطؤ ك م   أَوْ  َمْرَوانَ  ْبن   أَْزَهر   فٌه ٌْخ   أَْحَمدَ  اْبن   َش

، ًُّ طه ٌْر   اْلَواسه ْستَْبعَد   َوَؼ َما م  ْنه    "اْلَوْهم   مه

ٌثه  َحدَّثَنَا فَمَدْ  ًُّ  إهْسَحاقَ  ْبن   َبْكره  أَب و بهاْلَحده ٌل   ثنا: لَاالَ  َحْمَشاذَ  ْبن   َوَعله  إهْسَحاقَ  ْبن   إهْسَماعه

،ً ْسلهم   ثنا اْلمَاضه ٌَم، ْبن   م  ثه  َعْبد   ثنا إهْبَراهه ، ْبن   اْلَواره ٌد  ه  َعنْ  َسعه  ً ، ْبنه  َعله  َعنْ  اْلَحَكمه

، ل  ، َعنْ  َرج  ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  َعَطاء  ه  َعنه  ه َر  ً ْلم   َعنْ  س بهلَ  َمنْ ": لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ْنَده   عه  َفَكتََمه   عه

نْ  بهلهَجام   ّللاَّ   أَْلَجَمه    " ."اْلمهٌَاَمة ٌَْومَ  نَار   مه

ً    أَب و فَاْستَْحَسنَه   ، لهً َواْعتََرؾَ  َعله ا ث مَّ  بههه وا َجَماَعة   َوَجْدت   اْلبَابَ  َجَمْعت   لَمَّ هه  َذَكر   فٌه

نْ  َعَطاء   َسَماعَ  ٌَْرةَ، أَبهً مه ٌثَ  َوَوَجْدنَا ه َر ٌح   بهإهْسنَاد   اْلَحده ، ؼ بَارَ  الَ  َصحه ٌْهه  َعْبده  َعنْ  َعلَ

ه  و ْبنه  ّللاَّ  .َعْمر 

، ْبنُ  َسِعٌدُ الطرٌك التاسع:  ٌَةُ  َراِشد  ًُّ  َخاِلد   ْبنُ  َواْلعَبَلءُ  اْلَكِرٌِم، َعْبدِ  ْبنُ  َوُمعَاِو  الَداِرِم
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ًُّ  اْلَحَسنه  أَب و َحدَّثَنًه لال:  1557/ رلم2/213فً الفوبد:  أخرجه تمام  اْلَحَسنه  ْبن   َعله

ده  ْبنه ا َحمَّ م   ْبنه  م  يُّ  َهاشه ، اْلبَْؽَداده اق  َ  اْلَورَّ ٌم   إهْسَحاقَ  أَب و أَْنبَؤ وَسى ْبن   إهْبَراهه يُّ  م   اْلَجْوزه

د   ثنا بهَبْؽَداَد، َحمَّ و ْبن   م  ، َعْمر  ًُّ له ، اْلبَاهه يُّ ٌلَ  أَب و ثنا: َلاالَ  َواْلَهْروه ، إهْسَماعه ًُّ ٌد   ثنا اأْل ب ل ه  َسعه

، ْبن  ا د  ٌَة   َراشه عَاوه ، َعْبده  ْبن   َوم  ٌمه ، َخالهد   ْبن   َواْلعَبَلء   اْلَكره ًُّ مه : لَالَ  َعَطاٌء، ثنا: لَال وا الدَّاره

ْعت   ٌَْرةَ، أَبَا َسمه ْعت  : ٌَم ول   ه َر ه  َرس ولَ  َسمه  أُْلِجمَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "َنار   ِمنْ  بِِلَجام  

 محمُد بن سٌرٌن وتابع عطاء،

ْلم   َعنْ  س بهلَ  َمنْ  بَاب  فً السنن: الممدمة،  أخرجه ابن ماجه  266/ رلم1/93 فََكتََمه   عه

د   َحدَّثَنَالال:  َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  َشامه  ْبنه  َحْف ه  ْبنه  ّللاَّ ٌْده  ْبنه  هه  َحدَّثَنَا: لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  ْبنه  َز

ٌمَ  أَب و ٌل   إهْبَراهه ٌمَ  ْبن   إهْسَماعه ، إهْبَراهه ًُّ سه ، اْبنه  َعنه  اْلَكَرابٌه ده  َعنْ  َعْون  َحمَّ ٌَن، ْبنه  م  ٌره  سه

ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  ٌَْومَ  أُْلِجمَ  فََكتََمهُ، ٌَْعلَُمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   اْلِمٌَاَمةِ 

من  1/74ترجمة "إسماعٌل بن إبراهٌم الكرابٌسً" فً "الضعفاء الكبٌر":  والعمٌلً

 طرٌك إسماعٌل الكرابٌسً به بنحوه.

 دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

ٌْم   ْبن   ثَابهت  هو  :ثَاِبت   -ٔ ًُّ  َمْعن   أَب و ن عَ  .اْلَهْوجه

 .العسمبلنً إٌاس أبً بن وآدم العسمبلنً، السري أبً بن دمحم :عن روى

 وٌعموب أحمد، بن هللا عبد بن ودمحم ،"معاجمه" فً الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 .حجر بن إسحاق بنا

 .أعرفه لم: الهٌثمً ولال الضٌاء، له وأخرج. مجهول: لاسم بن مسلمة لال

 .الحال مجهول خبلصة حاله:

ولسان ، 1156/ ح1/223ومجمع الزوابد ، 166/ رلم6/757تارٌخ اإلسبلم ٌنظر: 

 .2/391المٌزان 

دهو  : الَسِرّيِ  أَبًِ ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ َحمَّ  المرشً حسان ْبن الرحمن َعْبد ْبن المتوكل بن م 

ه  َعبد أَب و الهاشمً،  مولى السري، أَبً بن الحسٌن أخو العسمبلنً، السري أَبً بن ّللاَّ

 .)د( هاشم بنً

 ْبن ومعتمر الصنعانً، الكرٌم بدع ْبن وإسماعٌل المرشً، دمحم بن أسباط :عن روى

ٌْمان  ، وؼٌرهم.س لَ

  وثابت بن نعٌم، وؼٌرهم. البرلسً، داود أَبً ْبن وإبراهٌم داود، أَب و روى عنه:

ه  َعبد بن إبراهٌم لال ٌَى سؤلت: الجنٌد ْبن ّللاَّ ٌن ْبن ٌَْح  السري أَبً اْبن َعنه  َمعه

ي   ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .الحدٌث لٌن: حاتم أبو َولَال .ثمة: فمال العسمبلنً،  كثٌر: َعده

بَّان ابن   وذكره .الؽلط  فً الذهبً َولَال. الحفاظ من كان: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

 عدي ابن أورد": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. تستنكر أحادٌث هذا ولدمحم": المٌزان"
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ٌثهه مناكٌره من ر   َعنْ  َحده ْعتَمه ٌْرة أَبهً َعن َعَطاء   َعنْ  أَبهٌهه  َعن م   س بهلَ  َمنْ : "مرفوعا ه َر

ْلم   عن . لاسم بن مسلمة َولَال. جدا ؼرٌب إلسنادا بهذا وهذا "،الحدٌث...  فََكتََمه   عه

 فً حجر ابن َولَال. الؽلط كثٌر كان: وضاح ابن لال. بؤس ال وكان الوهم، كثٌر كان

 .بتٌناوم وثبلثٌن ثمان سنة مات .كثٌرة أوهام له عارؾ صدوق": التمرٌب"

 حسن الحدٌث له أوهام، وهذا الحدٌث من أوهامه. خبلصة حاله:

، 15335/ رلم9/33، والثمات البن حبان 452/ رلم3/105ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، والمٌزان 5573/ رلم26/355، وتهذٌب الكمال 3/1332والمتفك والمفترق 

 .6263/ رلم1/504، والتمرٌب 9/425، وتهذٌب التهذٌب 3114رلم/ 4/23

ٌَْمانَ  ْبنُ  ُمْعتَِمرُ  -ٖ ، طرخان بن ُسلَ  ً ٌْمه د أبو التَّ َحمَّ ي   م   . )ع( البَْصره

 وأبٌه سلٌمان التٌمً، عجبلن، ْبن واألخضر الخوزي، ٌزٌد اْبن إبراهٌم :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم

. وؼٌرهم المتوكل، بن ودمحم الضبً، عبدة ْبن وأحمد حنبل، ْبن أحمد :عنهروى و

 وذكره صدوق، ثمة: َحاتهم أبو َولَال. حجر وابن والعجلً، سعد، وابن معٌن، ابن وثمه

 عندنا معتمر ما: ٌمول خالد ْبن لرة سمعت: معاذ ْبن معاذ َوَلال الثمات، فً حبان ابن

ٌْمان دون ، س لَ  ً ٌْمه  من حدث وإذا حفظه، من ٌخطا صدوق: خرا  ابن َوَلال التَّ

 رأسا كان: الكاشؾ فً ولال مطلما، ثمة هو: المٌزان فً الذهبً ولال ثمة، فهو كتابه

 .ومابة وثمانٌن سبع سنة مات. كؤبٌه والعبادة العلم فً

 .                                     الجماعة به واحتج الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

 الكبٌر البخاري وتارٌخ  ،575/ 2 الدوري وتارٌخ ،7/290 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،1/433 للعجلً والثمات ،2/241 الصؽٌر وتارٌخه ،3/49

 ،2/279 والكاشؾ ،4/142 االعتدال ومٌزان ،7/521 حبان ابن وثمات ،3/402

                                                            .6735/ رلم1/539 والتمرٌب ،223 - 10/227 التهذٌب وتهذٌب

   .16ت ترجمته حدٌث رلم، سبممان بن طرخان، ثمةهو سلٌ: أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

 أبً واسم - والموحدة الراء بفتح - رباح أبى بن عطاء هو: َربَاح   أَبًِ ْبنِ  َعَطاءِ  -٘

  . 22ت ترجمته حدٌث رلماإلرسال، سبمر ، ثمة كثٌالمكً موالهم المرشً أسلم رباح

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ  .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: ُهَر

 الحكم على إسناد اإلمام الطبرانً:

 ضعٌؾ؛ فٌه ثابت بن نعٌم، وهو مجهول.

 وفٌه: دمحم بن المتوكل، وهو حسن الحدٌث له أوهام، وهذا الحدٌث من أوهامه. 

دمحم بن المتوكل، تابعه: عبد الوهاب بن همام عن سفٌان عن سلٌمان التٌمً  ولد توبع

 كما عند العمٌلً، وهذا إسناد ضعٌؾ.

 أبً بن أحمد رواٌة فً معٌن ابن وثمه عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق: -

 ولال .فٌه ٌتكلمون: األزدي ولال .التشٌع فً ٌؽلو كان: حاتم أبو ولال .عنه مرٌم
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 شدٌد وكان الحدٌث ٌعرؾ ال كان: النٌسابوري رافع بن دمحم لالو .مؽفبل كان: آخر

بَّان ابن وَذَكره .لط جماعة معنا صلى رأٌته ما جدا ٌفرط التشٌع  ".الثمات" فً حه

، 366/ رلم6/70، والجرح والتعدٌل 1323/ رلم6/97ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، والمٌزان 1434/ رلم6/145، والكامل 14136/ رلم3/409والثمات البن حبان 

 .4990/ رلم5/312، ولسان المٌزان 5329/ رلم2/634

 وللحدٌث طرق عن عطاء:

 :أرطأة بن الحجاج: األول الطرٌك

مدلس من و الخطؤ كثٌر صدوقإسناده ضعٌؾ؛ فٌه حجاج بن أرطؤة: وهذا الطرٌك 

  الرابعة، ولم ٌصرح بالسماع.

، والتمرٌب 365/ رلم2/196، وتهذٌب التهذٌب 1726/ رلم1/453المٌزان : ٌنظر

/ 49، وتعرٌؾ أهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس صـ1119/ رلم1/152

 .113رلم

 :األعمش: الثانً الطرٌك

  :ضعٌؾ؛ فٌه هإسنادالطرٌك وهذا 

  ضعٌؾدمحم بن الماسم بن حماد:  -

 ضعفهو ،أَْصَحابنَا َعنه   كتب نعٌم أبً َعن ٌرويذكره ابن حبان فً الثمات، ولال: 

 .، والذهبًالدارلطنً

، وتارٌخ 6335/ رلم3/373، والمٌزان 14950/ رلم9/19ٌنظر: الثمات البن حبان 

 .355/ رلم6/1001اإلسبلم 

 :حرب بن سمان: الثالث الطرٌك

 حسن الطرٌك إسناده وهذا 

ٌْنِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلَحَسنِ  أَبُو -ٔ  :اْلعَلَِويُّ  َداُودَ  ْبنِ  اْلُحَس

َمام ،لال الذهبً:  ، السٌَّ هد ، اإله ث  َحد ه ، الم  د ْوق  سند الصَّ َراَسان، م   جدولال السبكً:  خ 

م نسبه َساق َكَذا أسبلفه َوَعن َعنه   هللا رضى بنٌسابور النُّمَبَاء ٌْهه  َوأثْنى اْلَحاكه  :َولَالَ  ،َعلَ

بَاَدة اْلعَالهٌَة الهمة ذ و عصره فى الش رؾ شٌخ َرة َواْلعه  .الطاهرة والسجاٌا الظَّاهه

/ 3/143الشافعٌة الكبرى  وطبمات، 4990/ رلم5/312ٌنظر: سٌر أعبلم النٌبلء 

 .133رلم

ٌْهِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  بَْكر   أَبُو -ٕ  :الَدلَاقُ  َدلَُّو

ٌْهه  أَثْنَْوا": اإلرشاد" فً، الخلٌلً لال م   َوَزكَّاه   َعلَ تَابه  فًه اْلَحاكه نَ  كه ٌ ٌه ٌَْساب وره . ولال النَّ

 .صدوق ٌسابوري  الذهبً فً التارٌخ: ن

 .456/ رلم7/573، وتارٌخ اإلسبلم 3/334ٌنظر: اإلرشاد 

 :عمرو أبً بن علً أبو النٌسابوري السلمً راشد بن هللا عبد بن َحْفِص  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٖ

 .صدوق
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 .27/ رلم1/73ٌنظر: التمرٌب 

 النٌسابوري عمرو أبو السلمً راشد بن هللا عبد بن حف هو : أَبًِ َحَدثَنًِ -ٗ

 .صدوق لاضٌها

 .1403/رلم1/172ٌنظر: التمرٌب 

 َطْهَمانَ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -٘

 ثمة. ولال ابن حجر: حاتم وأبو أحمد وثمه إرجاء، وفٌه اإلسبلم أبمة منلال الذهبً: 

 .عنه رجع: وٌمال لئلرجاء فٌه وتكلم ٌؽرب

 .131/ رلم1/90، والتمرٌب 143/ رلم1/214ٌنظر: الكاشؾ 

 .بآخره اختلط الحدٌث، حسن: َحْرب   ْبنِ  ِسَمانِ  -ٙ

 للعبلبً والمختلطٌن ،3543رلم/ 2/232 والمٌزان ،6/323 الطبمات: ٌنظر

-101صـ الثمات الرواة واختبلط ،2624رلم/ 1/255 والتمرٌب ،20رلم/ 49 

102.   

  .22ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َربَاح   أَبًِ ْبنِ  َعَطاءِ  -7

 .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  أبو هرٌرة: -8

 :دٌنار بن مالن:  الرابع الطرٌك

 الطرٌك ضعٌؾ فٌه:وهذا 

 ضعٌؾ؛ ضعفه األكثرون صدلة بن موسى: -

 ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب الحدٌث لٌن: الرازي حاتم أبو لالضعفه ٌحٌى، وابن معٌن. و

 بالموي لٌس: الحاكم أحمد أبو ولال الحدٌث، ضعٌؾ: الساجً ولال .بالموي لٌس به

 إذا فكان صناعته من ٌكن لم الحدٌث أن إال صالحا شٌخا كان: حبان ابن ولال .عندهم

 له صدوقولال ابن حجر:   .به االحتجاج حد عند خرج حتى األخبار للب روى

 أوهام

، 2495/ رلم6/365، وإكمال تهذٌب الكمال 925/ رلم119 -5/113ٌنظر: الكامل 

 .2921/ رلم1/275والتمرٌب 

 :جرٌج ابن: الخامس الطرٌك

 وهذا الطرٌك ضعٌؾ؛ فٌه: 

 ضعٌؾصؽدي بن سنان:  -

ٌن ابن َعنه  عباس، وروى .الحدٌث ضعٌؾ: حاتم أبو لال  عن روى بشًء لٌس: َمعه

 .وطبمته الحذاء خالد

 .3923/ رلم4/320، ولسان المٌزان 939/ رلم5/140ٌنظر: الكامل 

 :سلٌم أبً بن لٌث: السادس الطرٌك

 وهذا الطرٌك ضعٌؾ؛ فٌه:

  وهو ضعٌؾ لٌث بن أبً سلٌم: -
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 .فترن حدٌثه ٌتمٌز ولم جدا اختلط صدوقلال ابن حجر: 

/ 2/231 حبان البن والمجروحٌن ،1014/ رلم7/177 والتعدٌل الجرحٌنظر: 

 .5635/ رلم1/464 والتمرٌب ،1617/ رلم7/233 عدي البن والكامل ،906رلم

 الطرٌك السابع:  كثٌر بن ِشْنظٌر:

 وهذ إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 : ضعٌؾالحنفً  بن خلٌددمحم

 فٌه ضعؾ، ذكره ابن حبان ووهاه.، ولال الذهبً: روى مناكٌر لال ابن مندة:

 7492/ رلم3/533، والمٌزان 1003/ رلم2/302ٌنظر: المجروحٌن 

 :البنانً الحكم بن علً: الثامن الطرٌك

 :وجهٌن من عنه واختلؾ" الحكم بن علً" على إسناده مدار الحدٌث هذا

 .مرفوعا هرٌرة أبً عن عطاء عن الحكم بن علً: األول الوجه

  رواه كل من:

 أنه لٌبٌن ؛ به استشهد فإنه البخاري ؼٌر الجماعة به احتج ثمة حماد بن سلمة: -ٔ

 أثبت من وهو بآخره تؽٌر. أنس عن ثابت رواٌة فً حدٌثا تعلٌما له وأخرج، ثمة

 بسبب ولعلها أوهام، له. الطوٌل حمٌد حدٌث فً وأثبتهم الناس وأعلم ثابت فً الناس

 لال كما خاصة، سعد بن لٌس عن كتابه ضٌاع بسبب أو بآخره، حفظه تؽٌر أنه

 .29رلم حدٌث ترجمته سبمت أحمد،

 .ضعفه األكثرونعمارة بن زاذان:  -ٕ

 ٌكتب: حاتم أبو ولال .مناكٌر له: أحمد ولال .حدٌثه فً ٌضطرب ربما: البخاري لال

 أبو ولال .بذان لٌس: داود أبو ولال .ضعٌؾ: الدارلطنً ولال .به ٌحتج وال حدٌثه

 .الخطؤ كثٌر صدوقولال ابن حجر:  .به بؤس ال: زرعة

 .4347./ رلم1/409، والتمرٌب 6024/ رلم3/176ٌنظر: المٌزان 

 .مرفوعا هرٌرة أبً عن رجل عن عطاء عن الحكم بن علً: الثانً الوجه

 رواه:

 الجماعة به احتج ثمة عبد الوارث بن سعٌد: -ٔ

 النسابً ومشٌخة ،1046/ رلم1/314 للعجلً والثمات ،7/239 الطبمات: ٌنظر

/ 7/140 حبان البن والثمات ،336/ رلم6/75 والتعدٌل والجرح ،91صـ

 4251/ رلم1/367 والتمرٌب  ،9363رلم

 النظر فً الخبلؾ:

 الوجه األول: رواه حماد بن سلمة، وهو ثمة له أوهام

 وعمارة بن زاذان، وهو ضعٌؾ

 واه عبد الوارث بن سعٌد، وهو ثمة، احتج به الجماعةالوجه الثانً: ر

 إذا ٌترجع الوجه الثانً بمرٌنة األحفظ، واألوثك.
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ْند َوه وَ ٌهام": ل ابن المطان فً "بٌان الوهم واإللا د أبً عه َواٌَة من َداو  اد ره  بن َحمَّ

ً   َحدثنَا: لَالَ  َسلَمة ٌَْرة أبً َعن َعطاء، َعن الحكم بن َعل  .ه َر

اد وتابع ار، َعنه   ذكره َزاَذان بن عَماَرة َهَذا، على َسلَمة بن َحمَّ َما اْلبَزَّ  عبد َوَخالَفَه 

ً   َعن فََرَواه   - ثهمَة َوه وَ  - سعٌد اْبن الوراث  َعن َعطاء، َعن رجل َعن الحكم، بن َعل

ٌَْرة أبً ً   َبٌن أَدخل - ه َر  .أَْرَطاة بن حجاج أَنه: لٌل َولد - َمْجه وال رجبل َوَعَطاء َعل

ً   َكانَ  َولَو مَّ  َعنه ، رجل َعن َرَواه   َما َعطاء، من َسمعه لد َعل  صرح لد َكانَ  لَو إهالَّ  اللَّه 

هه  عت، أَو أخبرنَا، أَو َحدثنَا،: ٌَم ول بهؤَن َعطاء من بهَسَماعه ٌنَبهذ   َذلهن أشبه َما أَو َسمه  ك نَّا فَحه

َطة َوَرَواه   َسَماعا، َعنه   َرَواه  : نم ول ، على بههه  فَحدث َعنه ، بهَواسه ٌْنه  َكانَ  َوإهذا اْلَوْجَه

َعْنعن ا، األول ٌَاَدة م   .المعنعن اْنمهَطاع َدلهٌل َبٌنهَما رجل فَزه

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

  .ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ عطاء

، ْبنُ  َسِعٌدُ : التاسع الطرٌك ٌَةُ  َراِشد  ًُّ  َخاِلد   ْبنُ  َواْلعَبَلءُ  اْلَكِرٌِم، َعْبدِ  ْبنُ  َوُمعَاِو  الَداِرِم

 ؛ فٌه:جدا وهذا الطرٌك ضعٌؾ

 ضعٌؾ جد ا حفص بن عمر أبو إسماعٌل األبلً: -

ٌْر   َهَذا ع َمر ْبنه  َولهَحْف ه له أحادٌث:  لال ابن عدي بعد أن ساق نَ  َذَكْرت   َما َؼ  مه

ٌثه  ٌث ه   اْلَحده ا ك لَُّها َوأََحاده ْنَكر   إهمَّ ْنَكر   أَوْ  اْلَمتْنه  م  ، م  ْسنَاده  لَالَ و .أَْلَرب   الضَّْعؾه  إهلَى َوهو اإله

ي   َحاتهم أَب و ازه ي   َولَالَ  كذابا َكانَ  الرَّ ون اأْلَْزده بَّان ابن   وذكره .َسالهط َمتْر   فً حه

". انفرد إذا به االحتجاج ٌجوز ال للبا األسانٌد ٌملب ممن كان: َولَال"المجروحٌن"

ٌن ابن عن البرلً َولَال. باطٌلباأل ٌحدث: العمٌلً َولَال  اآلجري َولَال. بثمة لٌس: َمعه

د أبً َعن ، لٌس: َداو  ٌن ابن وسمعت: لال بشًء   وسمعت سوء، رجل كان: ٌمول َمعه

 .الببلٌا تلن فً حماد مع كان: ٌمول أحمد

، والضعفاء 511رلم/ 3/236والكامل ، 253/ رلم1/257ٌنظر: المجروحٌن 

 .2132/ رلم1/561، والمٌزان 940/ رلم1/233والمتروكون البن الجوزي 

 ، وهذه المتابعة ضعٌفة؛ ففً اإلسناد:ولد تابع عطاء، محمُد ٌن سٌرٌن

 ضعٌؾ: الكرابٌسً إبراهٌم بن إسماعٌل -

 أصلٌ  لحدٌثه لٌس: العمٌلً ولال. الحدٌث لٌن  : الحافظ ولال حبان، ابن ؼٌر ٌوثمه لم

 . عون ابن حدٌث من مولوؾ هو إنما مسنٌد،

، والتمرٌب 517/ رلم1/231، وتهذٌب التهذٌب 334/ رلم1/214ٌنظر: المٌزان 

1/105/420. 

 عمر بن هللا وعبد عباس، بن هللا عبد :منهم عن جمع من الصحابة وللحدٌث شواهد

 ".رضً هللا عنهم ،العا  بن عمرو بن هللا وعبد الخطاب، بنا

 :ماعنه هللا رضً عباس بن هللا عبدحدٌث  -أ
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 وله طرق عن ابن عباس:

 سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس الطرٌك األول:

 2535رلم /4/453 فً المسند: مسند ابن عباس رضً هللا عنهما أخرجه أبو ٌعلى

ٌٌْر، َحدَّثَنَالال:  َه ، ْبن   ٌ ون س   َحدَّثَنَا ز  د  َحمَّ  َعنْ  ،األعلى َعْبده  َعنْ  َعَوانَةَ، أَب و َحدَّثَنَا م 

ٌده  ، ْبنه  َسعه ٌْر  بَ ه  َرس ول   لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  ج   ٌَْومَ  َجاءَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ا اْلِمٌَاَمةِ  ، ِمنْ  بِِلَجام   ُمْلَجم  ٌْرِ  اْلمُْرآنِ  فًِ لَالَ  َوَمنْ  نَار   اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  َجاءَ  ٌَْعلَمْ  َما بِؽَ

ا  "َنار   ِمنْ  بِِلَجام   ُمْلَجم 

من  12393رلم /12/35، 12392رلم /12/35 فً الكبٌر: وأخرجه الطبرانً

  به بنحوه. األعلىطرٌك عبد 

ًُّ  ٌَْعلَى أَب و َرَواه  : 1/163فً المجمع  ولال الهٌثمً  بهاْختهَصاره  اْلَكبهٌره  فًه َوالطََّبَرانه

، فًه: لَْولههه  َجال   اْلم ْرآنه َجال   ٌَْعلَى أَبًه َوره ٌحه  ره  .الصَّحه

ورواته ثمات محتج  رواه أبو ٌعلى، :1/121فً "الترؼٌب والترهٌب"  ال المنذريول

 .بهم فً الصحٌح

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:للت: 

 عبد والد الكوفً، -المهملة والعٌن المثلثة بالثاء- الثعلبً عامر بن األعلى عبد -

  .األعلى

ٌَى لال ٌد ْبن ٌَْح  الحنٌفة، ابن عن ،األعلى عبد أحادٌث عن الثوري، سفٌان سؤلت: َسعه

ْحَمنه  َعْبد َولَال .فضعفها  ابن دمحم عن األعلى عبد روى شًء كل: مهدي ْبن الرَّ

ْحَمنه  َعْبد كان: علً ْبن َعْمرو َولَال .ٌسمعه لم أخذه، كتاب ه وَ  إنما الحنٌفة،  ْبن الرَّ

ْحَمنه  َعْبد سمعت. عنه ٌحدث ال مهدي،  عن أحدث كٌؾ أدري ما: ٌَم ول مهدي ْبن الرَّ

، َعْبد أبً َعن: ٌَم ول وآخر الحنٌفة، ابن عن: ٌمول واحد ،األعلى عبد ْحَمنه  وآخر الرَّ

ٌد َعنْ : ٌَم ول ٌد بن ٌَْحٌَى وَكانَ : لال جبٌر ْبن َسعه ثَنَا َسعه  َولَال .األعلى عبد عن ٌَحدَّ

ْرَعة أَب و َولَال .الحدٌث ضعٌؾ: حنبل ْبن أَْحَمد ٌث، ضعٌؾ: ز  ٌث رفع ربما اْلَحده  اْلَحده

ٌْسَ : أبو حاتم َولَال. ولفه وربما : لَه   ٌمال لرجل صحٌفة إلٌه ولع إنه: ٌمال بموي، لَ

 َعنْ  الحنٌفة، ابن عن ٌروى فما: لَه   فملت الحنٌفة، ابن عن ٌروي َكانَ  هنً، ْبن عامر

 الحارث كتاب إلٌه ولع: لال. لم؟: لَه   للت. ٌصححها لم رٌح، شبه: لال علً؟

ٌْسَ : النََّسابً َولَال .األَعور ن َكانَ ولال ابن حبان:  .حدٌثه وٌكتب بالموي، لَ مَّ  مه

َواٌَته للَّة فًه َذلهن فَكثر وٌملب ٌخطىء ْحتهَجاج ٌ عجبنًه فَبَل  ره  أَن على اْنفَرد إهذا بههه  االه

ٌد َكانَ  الثَّْوري   ٌْهه  اْلحمل َشده  الثمات، عنه حدث لد: عدي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .َعلَ

ٌد َعنْ  وٌحدث ْحَمنه  َعْبد وأبً الحنٌفة، وابن جبٌر، ْبن َسعه  وؼٌرهم، السلمً، الرَّ

 .ٌهم صدوقولال ابن حجر:  .علٌها ٌتابع ال بؤشٌاء

ٌد ْبن جبٌر، وابن الحنٌفة، خآصة فً رواٌته عن:  ضعٌؾ باتفاق خبلصة حاله: َسعه

ْحَمنه السلمً  .، وهنا ٌروي عن سعٌد بن جبٌروأبً َعْبد الرَّ
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، والكامل 772/ رلم2/155، والمجروحٌن 134/ رلم6/25ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .3731/ رلم1/331، والتمرٌب 4726/ رلم2/530، والمٌزان 1464/ رلم6/546

 أبو صالح عن ابن عباس:ً: الطرٌك الثان

د   َحدَّثَنَالال:  10345رلم /11/5فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً َحمَّ ٌَى ْبن   م   َمْنَدةَ  ْبنه  ٌَْح

، ًُّ دَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ثنا اأْلَْصبََهانه ٌلَة ، َداو  ٌم   ثنا َسْنده ، أٌَُّوبَ  ْبن   إهْبَراهه ًُّ  َهانها   أَب و ثنا اْلفهْرسان

ٌل   ، َعنْ  َخلهٌفَةَ، ْبن   إهْسَماعه ، َعنه  َزابهَدةَ، َعنْ  َمْعَمر   اْبنه  َعنه  َصالهح ، أَبًه َعنْ  اأْلَْعَم ه

، ه  َعنه  َعبَّاس   ً ا َكتَمَ  َمنْ " :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه . "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  أُْلِجمَ  ٌَْعلَُمهُ  ِعْلم 

 ٌُْرِشدُ  َوالَ  ٌَْعَلُمَها َوُهوَ  َلَها، ٌُْدَعا الَ  أَوْ  لََها ٌُْدعا الَرُجلِ  َعنِ  تَُكونُ  الَشَهاَدةُ  ِهً": لَالَ 

ٌَْها َصاِحبََها  "اْلِعْلمُ  َهَذا فَُهوَ  إِلَ

ًُّ  َرَواه  : 1/163فً المجمع  ولال الهٌثمً ، فًه الطَّبََرانه هه  اْلَكبهٌره ٌم   َوفٌه  أٌَُّوبَ  ْبن   إهْبَراهه

، ًُّ  .َمْجه ولٌ  َوه وَ  اْلفهْرَسانه

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه: 

ًُّ  أٌَُّوبَ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -    مجهول الحال :اْلِفْرَسانِ

 عنه لاله مجهول،: حاتم أبو لالولال الذهبً فً "المٌزان":  .أعرفه اللال أبو حاتم: 

 بن النضر عنه روى أنه فٌه بل حاتم، أبً ابن كتاب فً أنا رأٌته وما الجوزي، ابن

 .األصبهانٌان بكر ابن الرزاق وعبد هشام،

للت: بل كبلم أبً حاتم مذكور فً الجرح والتعدٌل بلفظ: ال أعرفه، ولد تصرؾ فً 

 هذه العبارة ابن الجوزي رحمه هللا.

/ 2/67، وطبمات المحدثٌن بؤصبهان 220/ رلم2/39ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .46/ رلم1/21، والمٌزان 97رلم

 عطاء عن ابن عباس: الطرٌك الثالث:

ثَنَالال:  11310رلم /14/145فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً ود   َحدَّ د   ْبن   َمْحم  َحمَّ  م 

، ًُّ طه م   ثنا اْلَواسه ٌده  ْبن   اْلمَاسه َسٌ هبه  ْبنه  َسعه ، ْبنه  اْلم  ٌن  ، النَّْضره  أَب و ثنا َشره ًُّ  ثنا اأْلكفان

، ، َعنْ  س ْفٌَان  ، َعنْ  َجابهر  ، اْبنه  َعنه  َعَطاء  صلى هللا علٌه  هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس 

ٌَاَمةِ  ٌَْومَ  َجاءَ  فََكتََمهُ  َعِلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": وسلم ا اْلِم  "َنار   ِمنْ  ِبِلَجام   ُمْلَجم 

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 . 14رلم ، سبمت ترجمته حدٌثضعٌؾ :الجعفً جابر -

 :ماعنه هللا رضً الخطاب بن عمر بن هللا حدٌث عبد -ب

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  3921رلم /4/133فً األوسط:  أخرجه الطبرانً ٌد   ْبن   َعله يُّ  َسعه ازه  الرَّ

ًُّ  َعتهٌك   ْبن   السَّبَلمه  َعْبد   نا: لَالَ  َمْشمه م   َصْفَوانَ  أَب و نا: لَالَ  الد ه ٌدَ  ْبن   اْلمَاسه  َعَوانَةَ  ْبنه  ٌَزه

ٌَاه   ْبن   َحسَّان   نا: لَالَ  ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  َذْكَواَن، ْبن   اْلَحَسن   نا: لَالَ  سه  ً  النَّبه

 "نَار   ِمنْ  بِِلَجام   أُْلِجمَ  لَدْ  اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  بِهِ  ِجًءَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص
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ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ ولال: " ٌَاه ، ْبن   َحسَّان   إهالَّ  َذْكَوانَ  ْبنه  اْلَحَسنه  َعنه  اْلَحده  َحسَّانَ  َعنْ  َوالَ  سه

م   إهالَّ  ٌدَ  ْبن   اْلمَاسه دَ  َصْفَواَن، أَب و ٌَزه  "َعتهٌك   ْبن   السَّبَلمه  َعْبد  : بههه  تََفرَّ

 عن علً بن سعٌد به بنحوه. 3/253فً الكامل: ترجمة "حسان بن سٌاه"  وابن عدي

 له سٌاه بن وحسان الوجه هذا من إالَّ  ٌروي أعلم ال نافع عن الحدٌث وهذا ولال:

 رواٌاته على ٌتبٌن والضعؾ علٌه ؼٌره ٌتابعه ال وعامتها ذكرته ما ؼٌر أحادٌث

 .وحدٌثه

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 سٌاه: ضعٌؾ.حسان بن  -

نكر: ابن حبان  لالو .والدارلطنً عدي ابن ضعفه ٌث م   بهَما الث همَات َعن ٌَؤْتهً جدا اْلَحده

ٌث ٌشبه الَ   اأْلَثْبَات َحده

، 500/ رلم3/2432الكامل ، و274/ رلم1/267المجروحٌن البن حبان ٌنظر: 

  .1306/ رلم1/473والمٌزان 

 :ماعنه هللا رضً العاص بن عمرو بن هللا حدٌث عبد -جـ

ه  َعْبد   نا 2/219فً زوابد الزهد: صفة النار  أخرجه نعٌم َوْهب   ْبن   ّللاَّ
(1)
ه  َعْبده  َعنْ  ،  ّللاَّ

، ْبنه  ، َعنْ  َعٌَّا   هه ْحَمنه  َعْبده  أَبًه َعنْ  أَبٌه ه  الرَّ  ً ب له ه  َعْبده  نْ عاْلح  و، ْبنه  ّللاَّ ه  َعنه  َعْمر   ً  النَّبه

ٌَاَمةِ  ٌَْومَ  نَار   ِمنْ  ِبِلَجام   أُْلِجمَ  فََكتََمهُ  ِعْلم   َعنْ  ُسبِلَ  َمنْ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  "اْلِم

ْكر  ، باب العلم فً صحٌحه: كتاب وأخرجه ابن حبان ، َخَبر   ذه ح   ثَان  ةه  ٌ َصر ه حَّ  َما بهصه

 .96رلم /1/293 َذَكْرنَاه  

ولال:  5027رلم /5/136األوسط:  ، وف33ًرلم /13/20الكبٌر:  فًوالطبرانً 

ٌث   َهَذا ٌ ْرَوى الَ " ه  َعْبده  َعنْ  اْلَحده و ْبنه  ّللاَّ ، بهَهَذا إهالَّ  َعْمر  ْسنَاده دَ  اإْله ه  َعْبد  : بههه  تَفَرَّ  ْبن   ّللاَّ

 "َعٌَّا   

ٌحٌ  إهْسنَادٌ  َهَذا" ولال:، 346رلم /1/132 كتاب العلم فً المستدرن: والحاكم نْ  َصحه  مه

ٌثه  ٌ هٌنَ  َحده ْصره ٌْنه  َشْرطه  َعلَى اْلمه ٌَْخ ٌْسَ  الشَّ لَّةٌ، لَه   َولَ نَ  َجَماَعة   َعنْ  اْلبَابه  َوفًه عه  مه

َحابَةه  ٌْره  الصَّ ٌَْرةَ  أَبًه َؼ ًَ  ه َر مْ  ّللاَّ   َرضه   "َعْنه 

 .له علة وال شرطهما على فً "التلخٌ ": ولال الذهبً

 من طرٌك ابن وهب به بلفظه. والحاكم(  والطبرانً، ابن حبان،)ثبلثتهم 

 وهذا إسناد حسن

، سبمت الجماعة به واحتج الجمهور وثمه األولى من مدلس ثمةعبد هللا بن وهب:  -ٔ

 .6ترجمته حدٌث رلم 

                                                           

ا: 1/93ولد وهم اإلمام ابن الجوزي فظنه عبدهللا بن وهب الفسوي، فمال فً العلل المتناهٌة  (1) ٌث   َوأَمَّ  اْبنه  َحده

و ه  َعْبد   فَفهٌهه  َعْمر  يُّ نالْ  َوْهب   ْبن   ّللاَّ الٌ : َحبَّانَ  اْبن   لَالَ  .َسوه ٌثَ  ٌََضع   َدجَّ  .اْلَحده
 الجوزي بن الفرج أبو ظن ولد صحٌح، إسناد هذا: "فمال 252 -5/251" السنن تهذٌب" فً المٌم ابن تعمب ه ولد
 .النسوي وهب ابن هو هذا أن
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 الماؾ بكسر المتبانً ومهملة بموحدة عباس ابن ومعجمة بمثناة عٌاش بن هللا عبد -ٕ

 بالمتٌن، لٌس: حاتم أبو لال :المصري حف  أبو موحدة ثم ساكنة مثناة بعدها

، وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال لهٌعة ابن من لرٌب وهو حدٌثه، ٌكتب صدوق،

 .الشواهد فً مسلم له أخرج ٌؽلط صدوقابن حجر: 

وعبد هللا بن عٌا ، ٌحسن حدٌثه، فمد روى له ابن حبان فً صحٌحه، وصحح  للت:

 له الحاكم، وألره الذهبً.

، 3962/ رلم7/51، والثمات البن حبان 530/ رلم5/126الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .3522/ رلم1/317والتمرٌب 

 وسكون الماؾ بكسر المتبانً ومهملة بموحدة عباس بن عٌا هو  عن أبٌه: -ٖ

 .ثمة :المصري المثناة

 .5269/ رلم1/437ٌنظر: التمرٌب 

 الحبلً الرحمن عبد أبو المعافري ٌزٌد بن هللا عبد هوأبو عبد الرحمن الحبلً:  -ٗ

 .ثمة :والموحدة المهملة بضم

 .3712/ رلم1/329ٌنظر: التمرٌب 

 .3، سبمت ترجمته حدٌث رلمصحابً جلٌلعبد هللا بن عمرو بن العاص:  -٘

 الحكم على إسناد نعٌم بن حماد:

 حسن؛ فٌه عبد هللا بن عٌا ، وهو حسن الحدٌث.

 وشواهده:الحكم على الحدٌث بمجموع طرله 

 حسن لؽٌره

  .فحدٌث عبد هللا بن عمرو ٌصل إلى درجة الحسن

 نهاٌة فً ٌكن لم وإن والحدٌث" :11صـ المسدد المول فً حجر ابن الحافظ لال

 ".للحجة صالح لكنه الصحة
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ٌَْس اْلَخبَُر َكاْلُمعَاٌَنَةِ حدٌث " -7ٕ  "لَ

 بن بكٌر بن مرزوق بن دمحم بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":البصري هللا عبد أبو الباهلً البهلول

 أنس عن ثمامة عن أبٌه عن األنصاري عن حدٌثه :عدي ابن له وأورد)

ٌَْس اْلَخبَُر َكاْلُمعَاٌَنَةِ " مرفوعا  وعن عمرو بن دمحم عن األنصاري وعن ،"لَ

 لضاء فبل رمضان فً ناسٌا أكل إذا" مرفوعا هرٌرة أبً عن سلمة أبً

  ".كفارة وال علٌه

(منهما أنكر له أر لم :عدي ابن لال
(1)
  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

د   َحدَّثَنَا لال: 6943/ رلم7/90أخرجه الطبرانً فً األوسط:  َحمَّ ً    ْبن   م   َعله

، يُّ د   ثَنَا اْلَمْرَوزه َحمَّ ، ْبن   م  وق  د   ثَنَا َمْرز  َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ، ّللاَّ يُّ ، ثََنا اأْلَْنَصاره  َعنْ  أَبًه

، َعنْ  ث َماَمةَ، ًَّ  أَنَّ  أََنس  ٌْسَ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌَنَةِ  اْلَخبَرُ  لَ  ."َكاْلُمعَا

ٌث   َهَذا ٌ ْرَوى الَ " ولال: ، بهَهَذا إهالَّ  أَنَس   َعنْ  اْلَحده ْسنَاده دَ  اإْله د  : بههه  تَفَرَّ َحمَّ وق   ْبن   م   "َمْرز 

ًُّ  َرَواه  : 1/153المجمع  فً ولال الهٌثمً ، فًه الطَّبََرانه َجال ه   اأْلَْوَسطه  .ثهمَاتٌ  َوره

 .بنحوه الطبرانً به طرٌك من 1323رلم /5/202: المختارة فً الضٌاء وأخرجه

ٌح إهْسنَاده :ولال  . َصحه

 1773رلم/ 7/551فً الكامل: ترجمة "دمحم بن دمحم بن مرزوق"  ابن عديخرجه وأ

ه  َعبد َحدَّثَنَالال:  َحمد َحدَّثَنا الواسطً، الحمٌد َعبد ْبن   ّللاَّ َحمد ْبن   م  به  مرزوق، ْبنه  م 

 بنحوه.

 .هذا مرزوق بنا ؼٌر األنصاري عن ٌروه لم اإلسناد بهذا وهذا :الشٌخ لَالَ 

فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "دمحم بن دمحم بن مرزوق"  وأخرجه الخطٌب

 من طرٌك دمحم بن دمحم ٌن مرزوق ٌه بنحوه. 1511/رلم4/327

 اإلمام الطبرانً:إسناد دراسة 

ًّ   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ  هللا عبد أبو إبراهٌم بن دمحم بن علً بن دمحمهو : اْلَمْرَوِزيُّ  َعِل

ْزفََرمً  .المروزي اله زم 

                                                           

 .706/ رلم9/432تهذٌب التهذٌب  (1)
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 معمر بن ودمحم الكوسج، منصور بن وإسحاق المطٌعً، ٌحٌى بن دمحم :عنروى 

 .وؼٌرهم البحرانً،

 مخلد بن ودمحم بالحافظ، ووصفه ،"معاجمه" فً الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 .وجماعة عمدة، وابن درام، أبً بن بكر وأبو الدوري،

 حدٌث، صاحب صدولا   ثمة متمنا   حافظا   كان: السمعانً ولال. ثمة كان: الخطٌب لال

 من خرجت: ٌمول وكان ومصر، وخراسان، بالعراق، الكثٌر وكتب وجمع، رحل

 ولال. حدٌث آالؾ بعشرة أذاكر الٌوم وأنا حدٌث، ألؾ بمابة أذاكر وأنا البصرة

 .ثمة كان: أٌضا   ولال. المجود الحافظ: الذهبً

 .وثبلثمابة ست سنة المحرم آخر فً مات

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

 النببلءوسٌر أعبلم  ،13/399 األنسابو ،1293/ رلم4/115 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 .436/ رلم6/313 اإلسبلم تارٌخو ،202/ رلم14/311

د بن دمحم هو :َمْرُزوق   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ َحمَّ ه  َعبد أَب و الباهلً، بكٌر بن مرزوق بن م   ّللاَّ

ي    .)م ت ق( جده إلى نسب البَْصره

د البرسانً، بكر بن دمحم :عن روى َحمَّ ه  َعبد ْبن وم  ، ّللاَّ ي  د وأبٌه األَْنصاره َحمَّ  بن م 

 .وؼٌرهم الباهلً، مرزوق

 ودمحم بن علً المروزي، وؼٌرهم. ،مسلم، وابن خزٌمة :عنه روى

ً   لالو .صدوق :حاتم أَب و لال بَّان ابن   وذكره. ثمة: ، والخطٌبالدَّاَرل ْطنه  كتاب فً حه

ولال الذهبً فً "المؽنً": . لٌن وهوولال ابن عدي:  ولال: ربما أخطؤ. "الثمات"

ٌث تفرد نكر بهَحده  ثمان سنة مات. أوهام له صدوقولال ابن حجر: . َصد وق َوه وَ  ،م 

 .بتٌناوم وأربعٌن

حسن الحدٌث على ألل أحواله فمد روى له مسلم فً الصحٌح، وله خبلصة حاله: 

 أوهام تنزله عن درجة الصحة.

، 15553/ رلم9/126، والثمات البن حبان 334/ رلم3/39ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

وتارٌخ بؽداد ، 3/142/2243وسنن الدارلطنً ، 1773/ رلم7/551والكامل 

والمؽنً فً الضعفاء ، 5536/ رلم26/377وتهذٌب الكمال ، 1511/ رلم4/327

 .6271/ رلم1/505والتمرٌب ، 5950/ رلم2/629

د هو: اأْلَْنَصاِريُّ  ّللَاِ  َعْبدِ  نُ بْ  ُمَحَمدُ  -ٖ َحمَّ  أََنس ْبن هللا َعبد ْبن المثنى ْبن ّللاَّ  َعبد بن م 

، مالن ْبنا ي  ه  َعْبد أَب و األَْنصاره ي   ّللاَّ  . )ع( الماضً البَْصره

ٌل :َعن َرَوى ه  َعبد وأبٌه ،المكً مسلم ْبن إهْسَماعه ي   المثنى ْبن ّللاَّ  وعبد، األَْنصاره

 وؼٌرهم. المساور، أَبً بن األعلى

ي، :َعنه َرَوى د ،حمدوأَ  اْلب َخاره َحمَّ ي   مرزوق ْبن وم   ، وؼٌرهم.البَْصره

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
101 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌن بن ٌحٌى لالو .صدولا كان: سعد ابن لَال  .ثمة صدوق: حاتم أبو َولَال .ثمة: َمعه

ٌْمان َحْنَبل، ْبن أَْحَمد: ثبلثة إال األبمة من أر لم: آخر موضع فً َولَال  داود ْبن وس لَ

د الهاشمً، َحمَّ ي   ّللاَّ  َعبد ْبن وم   َولَال .شدٌدا تؽٌرا تؽٌر: داود أَب و َولَال .األَْنصاره

بَّان ابن   وذكره .بؤس به لٌس: النََّسابً  ٌَْحٌَى ْبن زكرٌا َولَال ."الثمات" كتاب فً حه

ٌَى مثل الحدٌث فرسان من عندهم ٌكن لم عالم جلٌل رجل: الساجً  المطان ٌَْح

ٌن، ْبن ٌَْحٌَى عن حدثت: آخر موضع فً َولَال .الرأي علٌه ؼلب ونظرابه، : لال َمعه

د كان َحمَّ ي   ّللاَّ  َعبد ْبن م   فالحدٌث؟ زكرٌا أبا ٌا: له فمٌل المضاء، به ٌلٌك األَْنصاره

  :فمال

 وحساب كتاب وللدواوٌن         خلموا لها ألوام للحرب

 ومابتٌن. عشرة خمس سنة مات .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال

 ثمة وثمه األكثرون، واحنج به الجماعة.  خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 455/ رلم1/132، والتارٌخ الكبٌر 7/194الطبمات ٌنظر: 

 واإلرشاد الهداٌة، و10333/ رلم7/443، والثمات البن حبان 1655/ رلم7/305

، 1056/ رلم2/657 الكبلباذي البخاري نصر ًألب والسداد الثمة أهل معرفة فً

 .6046/ رلم1/490والتمرٌب  ،455/ رلم9/274وتهذٌب التهذٌب 

ه  َعبدهو  وه:أَبِ  -ٗ ه  َعبد ْبن المثنى ْبن ّللاَّ ، مالن ْبن أنس ْبن ّللاَّ ي   المثنى أَب و األَْنصاره

، ي  د والد البَْصره َحمَّ ه  َعبد ْبن م  ي   ّللاَّ  .)خ ت ق( الماضً األَْنصاره

ه  َعبد ْبن ثمامة وعمه، البنانً ثابت :َعن َرَوى ، والحسن أنس، ْبنه  ّللاَّ ي   البَْصره

 وؼٌرهم. 

ٌْمان ْبن وجعفر السامً، الحجاج ْبن إبراهٌم روى عنه: د وابنه الضبعً، س لَ َحمَّ  ْبن م 

ه  َعبد ي   ّللاَّ  ، وؼٌرهم.األَْنصاره

ٌن، ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن إسحاق لال ْرَعة وأبو َمعه  زاد .صالح:  َحاتهم وأبو ، ز 

بَّان ابن   وذكره .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .شٌخ: َحاتهم أَب و  ،(الثمات) كتاب فًه حه

ه  َعبد بن الحسٌن َحدَّثَنَا: العمٌلً َولَال. أخطؤ ربما: َولَال دَ  أَب و َحدَّثَنَا: لال الذراع ّللاَّ  َداو 

ثَنَا: ٌَم ول   سلمة أبا سمعت: لال ه  َعبد َحدَّ  عظٌم، المرٌتٌن من ٌكن ولم المثنى ْبن   ّللاَّ

 على ٌتابع وال: وؼٌره ثمامة عن: العمٌلً َولَال. الحدٌث منكر الحدٌث ضعٌؾ وكان

ي   َولَال .حدٌث من كثٌر ذه . ثمة: العجلً لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. ثمة: الت هْرمه

. األزدي لال وبنحوه. مناكٌر روى الحدٌث أهل من ٌكن لم ضعؾ فٌه: الساجً َولَال

ًُّ  َولَال  .الؽلط كثٌر صدوق": التمرٌب" فً َولَال. ضعٌؾ: مرة َولَال .ثمة: الدَّاَرل ْطنه

 عمه عن رواٌته فً إال به احتج البخاري أر لم: "فً "هدي الساري" حجر ابن لالو

 "أحادٌث عنه فعنده ثمامة

. فمد احنج البخاري برواٌته عنه ثمامة عمه عن رواٌته ثمة فًخبلصة حاله: 

 وضعٌؾ فً رواٌته عن ؼٌره، وبهذا ٌجمع بٌن لول من وثمة، وضعفه.
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وسنن  ،377/ رلم1/276، والثمات للعجلً 5/203ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، وتهذٌب الكمال 330رلم 5/177والجرح والتعدٌل  ،2673/ ح5/46الترمذي

/ 5/337، وتهذٌب التهذٌب 4590/ رلم2/499، والمٌزان 3521/ رلم16/25

  .3571/ رلم1/320، والتمرٌب 659رلم

ه  َعبد ْبن ثمامةهو  :ثَُماَمةَ  -٘ ي   مالن أنس ْبنه  ّللاَّ ، األَْنصاره ي   .)ع( لاضٌها البَْصره

ٌْرة، وأبً عازب، ْبن والبراء مالن، ْبن أنس جده :َعن َرَوى  .ٌدركه ولم ه َر

 وحمٌد مالن، ْبن أنس ْبن موسى ْبن حمزة عمه وابن سلمة، ْبنحماد  :َعنه َرَوى

 وؼٌرهم. الطوٌل،

ه  َعْبد لال  ْبن أحمد أبو َولَال .النََّسابً لال وكذلن .ثمة أبٌه، َعن حنبل، ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

، بؤس ال نهأ وأرجو. أنس َعنْ  أحادٌث له: عدي  وهو ؼٌره، من لرٌبة وأحادٌثه بههه

: سعد ابن َولَال ثمة، تابعً بصري: العجلً َولَال .عندي أنس َعنْ  ٌروٌه فٌما صالح

 َولَال، وذكره ابن حبان فً الثمات، شاهٌن ابن حف  أبو ووثمه الحدٌث، للٌل كان

 .صدوق: حجر ابن

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الجماعة. خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 133/ رلم1/91، والثمات للعجلً 7/239ٌنظر: الطبمات 

/ 2/321، والكامل 1933/ رلم4/96، والثمات البن حبان 1393/ رلم2/466

، وتهذٌب التهذٌب 153/ رلم53، وتارٌخ أسماء الثمات البن شاهٌن صـ323رلم

 .353رلم /1/134ب ، والتمر49ٌ/ رلم2/23

 .23حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص :أَنَس   -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 حسن؛ فٌه دمحم بن دمحم بن مرزوق، وهو حسن الحدٌث

 وله شاهد من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما:

لال:  1342رلم /3/341فً المسند: مسند ابن عباس رضً هللا عنهما:  حمدأخرجه أ

ٌٌْم، َحدَّثَنَا ، أَبهً َعنْ  ه َش ٌده  َعنْ  بهْشر  ، ْبنه  َسعه ٌْر  بَ ، اْبنه  َعنه  ج   هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس 

 ."َكاْلُمعَاٌََنةِ  اْلَخبَرُ  ٌْسَ لَ : "ملسو هيلع هللا ىلص

 2447رلم /4/260: عنهما هللا رضً عباس ابن مسندفً المسند:  وأخرجه أحمد

ٌْج   َحدَّثَنَالال:  ، ْبن   س َر ثَنَا النُّْعَمانه ٌٌْم، َحدَّ   به بلفظه. ه َش

 من طرٌك أحمد به بلفظه. 455رلم /1/199فً أمالٌه:  وأخرجه ابن بشران

 /2/351فً المستدرن: كتاب التفسٌر، تفسٌر سورة األعراؾ  وأخرجه الحاكم

 من طرٌك هشٌم به بلفظه. 3250رلم

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ٌحٌ  َحده ٌْنه  َشْرطه  َعلَى َصحه ٌَْخ َجاه   َولَمْ  الشَّ  "ٌ ْخره

 .ومسلم البخاري شرط علىفً "التلخٌ ":  ولال الذهبً
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ْكر   ، بابالتارٌخ فً الصحٌح: كتاب وأخرجه ابن حبان ي السَّبَبه  ذه نْ  الَّذه  أَْلمَى أَْجلههه  مه

وَسى ٌْ    أَْخبََرنَالال:  6213رلم /14/96 اأْلَْلَواحَ  م  بَ ه  َعْبده  ْبن   ح  ، ّللاَّ ًُّ له ، الن ٌه ط   بهَواسه

نَان   ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا ، سه َد، أَب و َحدَّثَنَا اْلمَطَّان  ، أَبًهعن  َعَوانَةَ، أَب و َحدَّثَنَا َداو  به  بهْشر 

 بلفظه.

د   َحدَّثَنَالال:  6936رلم /7/104فً األوسط:  أخرجه الطبرانًو َحمَّ ً    ْبن   م   َعله

، يُّ ه  َعْبده  ْبن   إهْسَحاق   ثَنَا اْلَمْرَوزه ، ّللاَّ ْشن  ، َعْبده  ْبن   َحْف    ثَنَا اْلخ  ْحَمنه د   ثَنَا الرَّ َحمَّ  ْبن   م 

ٌمه  َعنْ  إهْسَحاَق، ٌمه  ْبنه  َحكه ، ْبنه  َعبَّاده  ْبنه  َحكه ٌْؾ  َن ٌده  َعنْ  ح  ، ْبنه  َسعه ٌْر  َب  به بنحوه. ج 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌمه  َعنْ  اْلَحده ٌم   ْبنه  َحكه د   إهالَّ  َحكه َحمَّ د   َعنْ  َواَل  إهْسَحاَق، ْبن   م  َحمَّ  إهالَّ  م 

، َعْبده  ْبن   َحْف    ْحَمنه دَ  الرَّ ْشنه  ْبن   إهْسَحاق  : بههه  تَفَرَّ  "اْلخ 

 : عند اإلمام أحمد دراسة إسناد شاهد ابن عباس رضً هللا عنهما

ٌْم   -ٔ : للت الثالثة، من مدلس ثمة: السلمى دٌنار بن الماسم بن بشٌر بن هشٌم هو :ُهَش

 .لتحدٌثبا صرحولم ٌ

، والتمرٌب 100/ رلم64-11/59، وتهذٌب التهذٌب 7/313ٌنظر: طبمات ابن سعد 

 111./ رلم1/47، وتعرٌؾ أهل التمدٌس 7312/ رلم1/574

 المهملة وسكون الواو بفتح - وحشٌة أَبً ابن وهو إٌاس بن جعفرهو  :بِْشر   وأَبِ  -ٕ

 تحتها من باثنتٌن المنموطة الٌاء بفتح - الٌشكري – التحتانٌة وتثمٌل المعجمة وكسر

 أبو ٌشكر، لبٌلة إلى نسبة  -الراء آخرها وفً الكاؾ وضم المعجمة الشٌن وسكون

 .             ومجاهد سالم بن حبٌب فً وضعؾ الجمهور وثمه ثمة: الواسطً بشر

 التهذٌب وتهذٌب، 217/ رلم1/99 للعجلً والثمات ،7/253 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 .930/ رلم1/139 والتمرٌب ،129/ رلم2/33-34

ٌْر   ْبنِ  َسِعٌدِ  -ٖ  .ثمة: ُجبَ

 والتمرٌب ،14/ رلم4/11 التهذٌب وتهذٌب، 29/رلم4/9 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

 .2273/ رلم1/234

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: َعبَاس   اْبنِ  -ٗ

 اإلسناد: الحكم على

  :تابعه ضعٌؾ؛ فٌه هشٌم، وهو ثمة مدلس، ولم ٌصرح بالسماع، ولد توبع

 ثمة: البزاز الواسطى عوانة أبو الٌشكرى هللا عبد بن الوضاحوهو أبو عوانة:  -

 .ثبت

 .7407/ رلم1/530ٌنظر: التمرٌب 

 بمجموع طرله وشواهده: ٌثدعلى الحالحكم 

 صحٌح لؽٌره

: 2/133" المختصر أحادٌث تخرٌج فً الخبر الخبر موافمةولال ابن حجر فً "

 .حسن حدٌث
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 "فًِ َرَمَضاَن  نَاِسٌ ا لَ كَ ا أَ ذَ حدٌث "إِ  -7ٖ

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ْكره ، باب الصٌامفً الصحٌح: كتاب  أخرجه ابن خزٌمة  َعنه  َواْلَكفَّاَرةه  اْلمََضاءه  إهْسمَاطه  ذه

له  به  اآْلكه ٌَامه  فًه َوالشَّاره ٌ ا َكانَ  إهَذا الص ه هه  نَاسه ٌَامه / 3/239 َوالشُّْربه  اأْلَْكله  َوْلتَ  لهصه

ٌد، نا 1990رلم َحمَّ ٌم   م  ده  اْبنَا َوإهْبَراهه َحمَّ وق   ْبنه  م  لهٌَّانه  َمْرز  ٌَّانه  اْلبَاهه  َحدَّثَنَا: لَاالَ  اْلبَْصره

د   َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ، ّللاَّ يُّ د   ثنا اأْلَْنَصاره َحمَّ و، ْبن   م  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َسلََمةَ، أَبهً َعنْ  َعْمر   ه َر

ه  َرس ولَ  أَنَّ  ٌْهِ  لََضاءَ  الَ  نَاِسٌ ا، َرَمَضانَ  َشْهرِ  فًِ أَْفَطرَ  َمنْ » :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  «َكفَاَرةَ  َوالَ  َعلَ

ٌث   َهَذا ، َحده د  َحمَّ ٌم   َولَالَ  م  ٌ فًه إهْبَراهه  فَبلَ  نَاِسٌ ا َرَمَضانَ  فًِ َشِربَ  أَوْ  أََكلَ  َمنْ » :ثههه َحده

ٌْهِ  لََضاءَ   «َكفَاَرةَ  َوالَ  َعلَ

 َعلَى َواْلَكفَّاَرةه  اْلمََضاءه  نَْفًه  ْكر  ذ، باب الصوم فً الصحٌح: كتاب وأخرجه ابن حبان

له  ابهمه  اآْلكه ٌ ا َرَمَضانَ  َشْهره  فًه الصَّ من طرٌك ابن خزٌمة به  3521/ رلم2/237 نَاسه

 بلفظه.

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ ولال:  5352/ رلم5/292فً األوسط:  وأخرجه الطبرانً  َعنْ  اْلَحده

ده  َحمَّ و ْبنه  م  ه، َعْمر  ي  دَ  اأْلَْنَصاره د  : بههه  تَفَرَّ َحمَّ وق   ْبن   م   " َمْرز 

 .7/551 فً الكامل: ترجمة "دمحم بن دمحم بن مرزوق" وابن عدي

دَ ولال:  ،2243رلم /3/142 الصٌام والدارلطنً فً السنن: كتاب د   بههه  تَفَرَّ َحمَّ  ْبن   م 

وق   ه  َعنه  ثهمَةٌ  َوه وَ  َمْرز  ي   .اأْلَْنَصاره

ثبلثتهم )الطبرانً، وابن عدي، والدارلطنً( من طرٌك دمحم بن دمحم بن مرزوق به 

 بلفظه.

ٌثٌ  َهَذاولال: " ،1569رلم /1/559الصوم  فً المستدرن: كتاب وأخرجه الحاكم  َحده

ٌحٌ  ، َشْرطه  َعلَى َصحه ْسلهم  َجاه   َولَمْ  م  هه  ٌ َخر ه ٌَالَةه  بهَهذه فً السنن البٌهمً  ومن طرٌمه:، "الس ه

بَ  أَوْ  أََكلَ  َمنْ  بَاب  ، الصٌام الكبرى: كتاب ٌ ا َشره ٌْهه  لََضاءَ  َوالَ  َصْوَمه   فَْلٌ تهمَّ  نَاسه  َعلَ

ْحَمنه  َعْبده  أَب و أَْخبََرنهًلال:   3074/ رلم4/337) ده  ْبنه  الرَّ َحمَّ ه  َعْبده  ْبنه  م  ، ّللاَّ ر   ثنا التَّاجه

د   َحاتهم   أَب و َحمَّ ٌَس، ْبن   م  د   ثنا إهْدره َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ، ّللاَّ يُّ  به بلفظه. اأْلَْنَصاره

د   َرَواه   َوَكَذلهنَ " فً السنن: ولال البٌهمً َحمَّ وق   ْبن   م  يُّ  َمْرز  ه، َعنه  اْلبَْصره ي   اأْلَْنَصاره

ا َوه وَ  مَّ دَ  مه يُّ  بههه  تَفَرَّ ده  َعنْ  اأْلَْنَصاره َحمَّ و، ْبنه  م  يَ . أَْعلَم   َوهللا   ثهمَاٌت، َوك لُّه مْ  َعْمر  وه  فًه َور 

ً    َعنْ  َذلهنَ  نْ  ع َمرَ  َواْبنه , َعله َما مه ًُّ  لَالَ  لَْولههه ٌ: الدَّاَرل ْطنه د   هه ٌَْروه َحمَّ ، ْبن   م  وق   َولَدْ  َمْرز 

نْ  َرَواه   ٌثه  مه ٌنَا َولَدْ . َحاتهم   أَبهً َحده ه و  د   َعنْ  ر  َجاهه َماعه  َوفًه َذلهنَ  فًه َواْلَحَسنه  م  ٌ ا اْلجه : نَاسه

ٌْهه  لََضاءَ  الَ " َماعه  فًه ٌَم ول   َعَطاءٌ  َوَكانَ  ،"َعلَ ٌ ا اْلجه ٌْهه : َناسه  "اْلمََضاء   َعلَ

  إسناد اإلمام ابن خزٌمة:دراسة 
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د بن دمحم هو :ُمَحَمد   -ٔ َحمَّ ه  َعبد أَب و الباهلً، بكٌر بن مرزوق بن م  ي   ّللاَّ  نسب البَْصره

 أوهام وله الصحٌح، فً مسلم له روى فمد أحواله ألل على الحدٌث حسن: جده إلى-

 .72، سبمت ترجمته حدٌث رلمالصحة درجة عن تنزله

ده هو ابن : إِْبَراِهٌمُ  -ٕ َحمَّ وق   ْبنه  م  ًَّ  َمْرز  له يَّ  اْلبَاهه ، ة: لم أعثر له على ترجماْلبَْصره

  .وهو متابع

، سبمت الجماعة به واحنج األكثرون، وثمه ثمة: اأْلَْنَصاِريُّ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ

  .70ترجمته حدٌث رلم

و ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٗ م بهفَتْح اللٌثً ولا  بن علممة بن َعْمر   آخرَها َوفًه اْلٌَاء َوس ك ون البلَّ

ثَل ثَة ثاء ه - م  ٌْث إهلَى الن هْسبَة َهذه ٌْث َوإهلَى كنَانَة بن لَ  هللا عبد أبو. َمنَاة عبد بن بكر بن َل

 بؽٌره ممرونا البخاري له روى فمد ؛ به ٌحتج الحدٌث حسن: المدنً الحسن أبو ولٌل

                            .       1رجمته حدٌث رلم، سبمت تالبالون به واحتج المتابعات فً ومسلم

 .                                  1رلم حدٌث ترجمته سبمت ،باتفاق ثمة: عوؾ بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -٘

 .1ابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصح: عنه هللا رضً هرٌرة أبو -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 .فٌه دمحم بن عمرو، وهو حسن الحدٌثحسن ؛ 

 وله طرٌك آخر عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه:

ابهمه  بَاب  فً صحٌحه: كتاب،  أخرجه البخاري بَ  أَوْ  أََكلَ  إهَذا الصَّ ٌ ا َشره / 3/31 نَاسه

، َحدَّثَنَالال:  1933رلم ٌد   أَْخَبَرنَا َعْبَدان  ٌْع ، ْبن   ٌَزه َر َشاٌم، َحدَّثَنَا ز  ٌَن، اْبن   َحدَّثَنَا هه ٌره  سه

ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  ًَ  ه َر ه  َعنه  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه  ً ًَ  إَِذا": لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  فَْلٌُتِمَ  َوَشِرَب، فَأََكلَ  نَِس

 "َوَسمَاهُ  ّللَاُ  أَْطعََمهُ  فَِإنََما َصْوَمهُ،

 ٌفطر ال وجماعه وشربه الناسً أكل باب ،الصٌام الصحٌح: كتاب فً مسلم أخرجهو

 .من طرٌك هشام المردوسً به بلفظه 1155رلم /2/309

 مجموع طرٌمٌه:على الحدٌث بالحكم 

 صحٌح لؽٌره

 :صابم ناسٌا، وهو أو جامع و شربمسألة: حكم من أكل أ

ٌنَ  َمْذَهب   -1 ابهمَ  أَنَّ  اأْلَْكثَره بَ  أَوْ  أََكلَ  إهذَا الصَّ ٌ ا َجاَمعَ  أَوْ  َشره ر   الَ  نَاسه نْ  ٌ ْفطه مَّ  لَالَ  َومه

فَةَ  أَب و :بهَهَذا د  والشافعً،  ،َحنٌه ونَ  ،َوَداو  َوآَخر 
(1)
. 

ه   ٌَْفس د   :َوَمالهنٌ  َربهٌعَة   َولَالَ  -2 ٌْهه  ،َصْوم  اْلَكفَّاَرةه  د ونَ  اْلمََضاء   َوَعلَ
(2)
. 

ًُّ  ،َعَطاءٌ  َولَالَ  -3 ٌْث   ،َواأْلَْوَزاعه ب   :َواللَّ َماعه  فًه اْلمََضاء   ٌَجه اأْلَْكله  د ونَ  اْلجه
(3)
. 

                                                           

 مختصيييييير شييييييرح، و1/322 الحنفييييييً الزٌلعييييييً الييييييدٌن فخيييييير، الييييييدلابك كنييييييز شييييييرح الحمييييييابك تبٌييييييٌن (1)

 .4/326،  والمحلى 2/106لشافعً ، واألم ل2/411 الحنفً جصا لل الطحاوي

 .1/277المدونة  (2)

  .3/35وشرح النووي على صحٌح مسلم ، 3/131المؽنً  (3)
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ب   :أَْحَمد   َولَالَ  -4 َماعه  فهً ٌَجه ءَ  َوالَ  َواْلَكفَّاَرة   اْلمََضاء   اْلجه ًْ األكل فًه َش
(1)
. 

 فً ناسٌ ا ، أو جامعشرب أوإذا أكل  الصابمأن  المول األول وهو: والراجح للت:

 صحٌح فصومه الكفارات فً أو النذر، فً أو رمضان، لضاء فً أو رمضان،

 وهو نسً من": لال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن الصحٌحٌن فً ثبت ألنه علٌه؛ شًء وال ٌكمله،

 ".وسماه هللا أطعمه فإنما صومه؛ فلٌتم شرب أو فؤكل صابم،

وهذا المول هو الذي اختاره اإلمام النووي فً شرحه لصحٌح مسلم
(2)
. 

 

  

                                                           

والمؽنيييييً ، 1/442 الممدسيييييً لدامييييية ابييييين اليييييدٌن موفيييييك دمحم ًألبييييي أحميييييد اإلميييييام فميييييه فيييييً الكيييييافً (1)

3/131.  

 .3/35 مسلم صحٌحالنووي على  شرح (2)
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 "ألَُمتًِ تََجاَوزَ  ّللَاَ  إِنَ حدٌث " -7ٗ

 أبو المرشً بهلول بن مصفى بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الحمصً عبدهللا

 عن الولٌد عن مصفى البن حدٌث عن أبً سؤلت :أحمد بن هللا عبد لال)

 تََجاَوَز ألَُمتًِ تعالى إَِن ّللَاَ  " مرفوعا عباس بنا عن عطاء عن األوزاعً

(جدا أبً فأنكره "علٌه استكرهوا عما
(1)
 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 :من أربعة أوجه هذا الحدٌث مداره على الولٌد بن مسلم واختلؾ عنه

، ْبنه  ْلَولهٌده ا الوجه األول: ْسلهم  ه، َعنه  م   ً  .مرفوعا َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  األوزاع

، ْبنه  اْلَولهٌده  الوجه الثانً: ْسلهم   مرفوعا. َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  ،ابن جرٌج َعنه  م 

، :لثالوجه الثا ، َعنْ  اْلَولهٌده  .مرفوعا ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  َمالهن 

، :الرابعالوجه  ٌعَة، اْبنه  َعنه  اْلَولهٌده ، ْبنه  ع ْمَبة َعنْ  َوْردان، ابن موسى عن لَهه ر   َعامه

 مرفوعا.

  الوجه األول: تخرٌج

ِ، َعْن َعَطاء، َعِن اْبِن َعبَاس، مرفوعا) ًّ ، َعِن األوزاع  (اْلَوِلٌِد ْبِن ُمْسِلم 

ْكَرهه  َطبَلقه  بَاب  : كتاب الطبلق، سننال فً ماجه ابن أخرجه ً اْلم   /1/659 َوالنَّاسه

د   َحدَّثَنَا لال: 2045رلم َحمَّ َصفَّى ْبن   م  ، اْلم  ًُّ ْمصه ثَنَا اْلحه ْسلهم   ْبن   اْلَولهٌد   َحدَّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  م 

، ًُّ ، َعنْ  اأْلَْوَزاعه ، اْبنه  َعنه  َعَطاء  ه  َعنه  َعبَّاس   ً  أَُمتًِ َعنْ  َوَضعَ  ّللَاَ  إِنَ ": لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌَاَن، اْلَخَطأَ، ٌْهِ  اْستُْكِرُهوا َوَما َوالنِّْس  ".َعلَ

َ  إهنَّ بلفظ " 4/145 : ترجمة "دمحم بن مصفى""الضعفاء" فً العمٌلًأخرجه و  تَعَالَى ّللاَّ

عَ بلفظ " 3273رلم /3/161 :"األوسط" فً والطبرانً ،..."تََجاَوزَ  ضه تهً َعنْ  و   أ مَّ

ه، حدٌث ٌرو لم" :الطبرانً ولال ..."،َوالن هْسٌَان   اْلَخَطؤ    ً ، َعنْ  األَْوَزاعه  اْبنه  َعنه  َعَطاء 

 ًأب علً بن الحسن" : ترجمة "الكامل" فً عدي وابن ،"مسلم بن الولٌد إال عباس

 َما، باب الخلع والطبلق : كتاب"الكبرى السنن" فً والبٌهمً ،3/211 "النخعً علً

ْكَرهه  َطبَلقه  فًه َجاءَ   .أربعتهم من طرٌك دمحم بن مصفى به 15095رلم /7/534 اْلم 

 من: مصفى كلُّ  بنَ اوتابع 

 :الزبٌدي إبراهٌم بن ُمَحمد -أ

                                                           

 .744/ رلم9/460 التهذٌب تهذٌب (1)
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 3/211" النخعً علً أبً علً بن الحسن" ترجمة": الكامل" فً عدي ابنأخرجه  

ٌل   َحدَّثَنا دحٌم، بن إبراهٌم َحدَّثَنَالال:  َحمد َحدَّثَنا َعْمرو، ْبن   إهْسَماعه  إبراهٌم بن م 

ً   َعنه  اْلَولهٌد   َحدَّثَنا الزبٌدي، ، َعنْ  األَْوزاعه ه  َعنه  َعبَّاس   اْبنه  عنه  َعَطاء   ً صلى هللا  النَّبه

 .َنْحَوه   علٌه وسلم

  :مٌمون بن هللا َعبد ْبنُ  ُمَحمد -ب

 3/212" النخعً علً أبً علً بن الحسن" ترجمة": الكامل" فً عدي ابن أخرجه

َحمد َحدَّثَنَالال:  ثَنا َحْمَداَن، ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  َحمد َحدَّ  اْلَولهٌد   َحدَّثَنا مٌمون، بن هللا َعبد ْبن   م 

ً   َعنه  ، َعنْ  األَْوزاعه ه  َعنه  َعبَّاس   اْبنه  عنه  َعَطاء   ً َ  إهنَّ : لَال ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه تهً تََجاَوزَ  ّللاَّ  أل مَّ

 َ  .َوالن هْسٌَانَ  اْلَخَطؤ

تَاب  : "صحٌحه" فً حبان ابن أخرجهو هه  كه ، َمنَالهبه  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص إهْخبَاره َحابَةه مْ  الصَّ َجالهه   ره

مْ  ْكره  َونهَسابههه مْ  بهذه ه  َرْضَوان   أَْسَمابههه مْ  ّللاَّ ٌْهه ٌنَ  َعلَ ْكر   ، بابأَْجَمعه ْخبَاره  ذه ا اإْله  ّللاَّ   َوَضعَ  َعمَّ

هه  َعنْ  بهفَْضلههه  ةه  َهذه  /2/52 :"الصؽٌر" فً والطبرانً ،7219رلم /16/202 اأْل مَّ

فً والحاكم  ،4351رلم /5/300 : كتاب النذورسننال فً والدارلطنً ،765رلم

ٌثٌ  َهَذا" ولال:، 2901/ رلم2/216المستدرن: كتاب الطبلق  ٌحٌ  َحده  َشْرطه  َعلَى َصحه

، ٌْنه ٌَْخ َجاه   َولَمْ  الشَّ  فً والبٌهمً. ومسلم البخاري شرط على ولال الذهبً: "ٌ َخر ه

ْكَرهه  َطبَلقه  فًه َجاءَ  َما باب، والطبلق الخلع : كتاب"الكبرى السنن" / 7/534 اْلم 

دَ ولال:  15094رلم نَ  َوه وَ  َبْكر   ْبن   بهْشر   إهْسنَاَده   َجوَّ   .الث همَاته  مه

، ْبن   بهْشر   عن سلٌمان، بن الربٌع طرٌك من خمستهم ه، َعنه  بَْكر   ً  َعَطاءه  َعنْ  األَْوَزاعه

ٌْده  َعنْ  رباح، أَبًه ْبنه ا ، ْبنه  ع بَ ٌْر   ّللاََّ  إهنَّ بلفظ " به ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن عباس، ابن َعنه  ع َم

تًه َعنْ  تََجاَوزَ  ه وا َوَما َوالن هْسٌَاَن، اْلَخَطؤَ، أ مَّ ٌْهه  اْست ْكره  ."َعلَ

  تخرٌج الوجه الثانً:

، َعِن ابن جرٌج، َعْن َعطَ )  (َعبَاس، مرفوعااء، َعِن اْبِن اْلَوِلٌِد ْبِن ُمْسِلم 

وَسى َحدَّثَنَالال:  3275رلم /3/161 :"األوسط" فً الطبرانً هأخرج ، ْبن   م  ْمه ور   ج 

د   نا َحمَّ َصفَّى، ْبن   م  ، ْبن   اْلَولهٌد   ثَنَا م  ْسلهم  ٌْج ، اْبنه  َعنه  م  َر ، َعنْ  ج  ، اْبنه  َعنه  َعَطاء   َعبَّاس 

ه  َعنه   ً ثْلَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه   .مه

  تخرٌج الوجه الثالث:

، َعْن نَافِع ، َعِن اْبِن ُعَمَر، مرفوعا)  (اْلَوِلٌِد، َعْن َماِلن 

 أَْحَمد ، َحدَّثَنَالال:  4/145 : ترجمة "دمحم بن مصفى""الضعفاء" فً العمٌلً أخرجه

ٌد، َحدَّثَنَا َحمَّ ثَنَا اْلَولهٌد ، َحدَّثَنَا م  ه  َعنه  ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  َمالهٌن، َحدَّ  ً صلى هللا  النَّبه

ثْلَه  , علٌه وسلم  . مه

نْ  ٌ ْرَوى َوَهَذا ولال: ٌْره  مه  .َجٌ هد   بهإهْسنَاد   اْلَوْجهه  َهَذا َؼ

 مالن، حدٌث ٌرو لم: ولال ،3274رلم /3/161 :"األوسط" فً الطبرانًأخرجه و

 .الولٌد إال نافع عن
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 مصفى، ابن به تفرد مالن، حدٌث من ؼرٌبٌ : ولال ،6/352" الحلٌة" فً نعٌم وأبو

 .الولٌد عن

 كبلهما )الطبرانً، وأبو نعٌم( من طرٌك ابن مصفى به.

  تخرٌج الوجه الرابع:

، مرفوعابن َوْردان، عَ ، َعِن اْبِن لَِهٌعَة، عن موسى اْلَوِلٌدِ )  (ْن ُعْمبَة ْبِن َعاِمر 

َصفَّى بن دمحم حدثنالال:  2/494 :"والتارٌخ المعرفة" فً الفسويأخرجه   َحدَّثَنَا اْلم 

ٌعَةَ  اْبن   َحدَّثَنَا اْلَولهٌد   ْعت  : لَالَ  َوْرَدانَ  بن موسى َعنْ  لَهه ر   ْبنَ  ع ْمبَةَ  َسمه  لَالَ : ٌَم ول   َعامه

ه  َرس ول   ُ  أَُمتًِ َعنْ  ُوِضعَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ   ."علٌه اْستُْكِرُهوا َوَما َوالنِّْسٌَانُ  اْلَخَطأ

 َطبَلقه  فًه َجاءَ  َما باب ،والطبلق الخلع كتاب": الكبرى السنن" فً البٌهمًوأخرجه 

ْكَرهه     من طرٌك الفسوي به. 15096رلم /7/534 اْلم 

 ٌرو لم أنه الطبرانً وذكر ،3276رلم /3/161 :"األوسط" فً الطبرانً أخرجهو

 تفرد لهٌعة، ابن إال موسى عن رواه وال وردان، بن موسى إال عامر بن عمبة حدٌثَ 

 .الولٌد: به

 دراسة األسانٌد:

  دراسة إسناد الوجه األول عند ابن ماجه:

ًُّ  اْلُمَصفَى ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ  هللا عبد أبو المرشً بهلول بن مصفى بن دمحمهو  :اْلِحْمِص

 . )د س ق( الحافظ الحمصً

 . وؼٌرهم مسلم، بن والولٌد الولٌد، بن وبمٌة أبٌه، :عن روى

 . وؼٌرهم ماجه، وابن والنسابً داود أبو :عنه روى

 مخلطا، كان: دمحم بن صالح ولال صالح،: النسابً ولال. صدوق: حاتم أبو لال

 الثمات، فً حبان ابن وذكره. مناكٌر بؤحادٌث حدث ولد صدولا، ٌكون أن وأرجو

 الذهبً َولَال. صدوق: النسابً ولال. مشهور ثمة: مسلمة ولال ٌخطىء، كان: ولال

ولال فً الكاشؾ:  .الحدٌث علماء من سنة صاحب ثمة مصفى ابن كان: المٌزان فً

 أبا سمعت :حبان بن حاتم أبو لال. لال ابن حجر فً طبمات المدلسٌن: ٌؽرب ثمة

 ،صالح بن صفوان كان :ٌمول الدمشمً زرعة أبا سمعت :ٌمول اصجو بن الحسن

. الضعفاء ممدمة آخر فً ذكره الولٌد بن كبمٌة الحدٌث ٌسوٌان مصفى بن ودمحم

 أوهام له صدوقوذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة. ولال ابن حجر فً التمرٌب: 

 .ومابتٌن وأربعٌن ست سنةمات  .ٌدلس وكان

 ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، وٌدلس تدلٌس تسوٌة. خبلصة حاله:

، وثمات 446/ رلم3/104الجرح والتعدٌل ، و15/ رلم50النسابً صـمشٌخة ٌنظر: 

، وتهذٌب 7006/ رلم55/410وتارٌخ دمشك ، 15411/ رلم9/100ابن حبان 

/ 4/43، والمٌزان 5157/ رلم2/222، والكاشؾ 5613/ رلم26/465الكمال 
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، 6304/ رلم1/507، والتمرٌب 744/ رلم9/460وتهذٌب التهذٌب ، 3131رلم

 .103/ رلم45مدلسٌن صـوطبمات ال

، وٌدلس تدلٌس التسوٌة، الرابعة من مدلس توثٌمه على متفك ثمة: ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٕ

 .13مت ترجمته حدٌث رلمسب

ٖ-  ًُّ ْحَمن َعْبدهو  :اأْلَْوَزاِع  أبو الشامً، ٌحمد واسمه َعْمرو، أَبً بن َعْمرو بن الرَّ

ً   َعْمرو اي َوفتح اْلَواو َوس ك ون االلؾ بهفَتْح - األوزاعه ْهملَة اْلعٌنوَ  الزَّ  إلى نسبة - اْلم 

ي من بطن األوزاع ً   َولٌل اْلٌمن من الكبلع ذه  . )ع( َهمَدان من بطن األْوَزاعه

ٌد ْبن وٌحٌى ،وعطاء بن أبً رباح جمٌل، أَبً اْبن واصل :عن روى  األنصاري، َسعه

  .وؼٌرهم

ٌد ْبن وٌحٌى الحضرمً، حمزة ْبن وٌحٌى مسلم، ْبن الولٌد :عنهروى و  المطان، َسعه

 . وؼٌرهم

ْحَمنه  َعْبد لال ،: أربعة الحدٌث فً األبمة: مهدي ْبن الرَّ  ً  وسفٌان ومالن، األوزاعه

ْحَمنه  َعْبد َعنْ  ع بٌَد، أبو َولَال زٌد، ْبن وحماد الثوري،  بالشام كان ما: مهدي ْبن الرَّ

، من بالسنة أعلم أحد ا  ً ٌد ْبن عثمان َولَال األوزاعه ٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الدارمً َسعه  َمعه

ً   َعنه  ؟ فًه حاله ما األوزاعه ي  ْهره ، عن روى ما ألل ما ثمة: فمال الزُّ ي  ْهره  أبو َولَال الزُّ

ً   أجاب: زٌاد ْبن همل َعنْ  مسهر، أبو َولَال سمع، لما متبع إمام: حاتم  فهً األوزاعه

ٌْنَة ْبن سفٌان َعن الوزٌر، أَبً ْبن إبراهٌم َولَال نحوها، أو مسؤلة ألؾ سبعٌن  كان: ع ٌَ

  ً د َولَال زمانه، أهل: ٌعنً إمام، األوزاعه َحمَّ  صدولا مؤمونا ثمة كان: سعد ْبن م 

 إلى بسنده البٌهمً وروى أحمد، ووثمه والفمه، والعلم الحدٌث كثٌر خٌرا فاضبل

 أحمد ٌرٌد: معتذرا َولَال ضعٌؾ حدٌثه: حنبل اْبن أحمد َعنْ  لال أنه الحربً إبراهٌم

ً  : لال ثم. الرواٌة فً أضعؾ نهأل ؛به ٌحتج ما بع  بذلن  نفسه فً إمام واألوزاعه

 .بالمماطٌع ٌحتج ثم حاله، على ٌمؾ لم من بؤحادٌث مسابله بع  فً ٌحتج لكنه ثمة

 .مطلما ثمة أنه أحمد عن نمل الذي: للت

ً   َعْمرو أبو: الكنى فً النََّسابً َولَال  العجلً ووثمه وفمٌههم، الشام أهل إمام األوزاعه

 .ومابة وخمسٌن سبع سنة مات. الثمات فً حبان ابن وذكره حجر، وابن والخلٌلً

 .تفاقبا ثمة :حاله خبلصة

ٌْبَة أَبً ابن ومصنؾ ،7/433 سعد ابن طبمات: ٌنظر  بنال عللالو ،13/15732 َش

 للعجلً والثمات ،1034/ رلم5/326 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،76 ،1/39 المدٌنً

 والتعدٌل والجرح، 131-1/130والمراسٌل البن أَبً حاتم  ،970/ رلم1/296

 ،1/64 الدارلطنً وسنن ،9019/ رلم7/62 حبان ابن وثمات ،1257/ رلم5/266

 ،93-1/92 واللباب ،6/135 األولٌاء وحلٌة ،2/432 ًللخلٌل واإلرشاد ،3/233و

 .3967/ رلم1/347 والتمرٌب ،437/ رلم242-6/233 التهذٌب وتهذٌب
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، سبمت ترجمته حدٌث اإلرسال كثٌر باتفاق ثمة: رباح أبى بن عطاءهو  :َعَطاء   -ٗ

 .22رلم 

 .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َعبَاس   اْبنِ  -٘

  للت: وتابع دمحم بن مصفى على هذا الوجه كل من:

ٌْدي   العبلء بن إبراهٌم بن دمحمهو  :الزبٌدي إبراهٌم بن ُمَحمد - َب ً   الزُّ  ابن الحمص

ْبرٌك ا. األحادٌث ٌسرق كان: َعْوؾ بن دمحم لاللال الذهبً: . زه  ؼٌر فشٌخ أبوه فؤم 

 .متهم

 ضعٌؾ جدا خبلصة حاله:

، واللسان 7107/ رلم3/447، والمٌزان 339/ رلم5/1210ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

 .6330رلم/ 6/472

 أبو اإلسكندرانى، مٌمون بن هللا عبد بن دمحمهو  :مٌمون بن هللا َعبد ْبنُ  ُمَحمد -ٕ

 . )د س( السكرى بكر

، مسلم بن الولٌد، والثمفى الرحمن عبد بن مإملو ،عٌٌنة بن سفٌان روى عن:

 وؼٌرهم. 

 المهرجان بن موسى بن عمران، والرازى حاتم أبى بن الرحمن بدع روى عنه:

  ، وؼٌرهم.خزٌمة بن إسحاق بن دمحم، والنٌسابورى

 لالو. ثمة صدوق وهو باإلسكندرٌة، عنه كتبت: حاتم أبى بن الرحمن عبد لال

 .الحدٌث جابز وهور، منك حدٌث لهولال فً المٌزان: . ثمة: ٌونس ابن لال:  الذهبً

 ٌترن ولم بالكذب رمى و فٌه تكلم: لاسم بن مسلمة ولال .صدوق:  حجر ابن ولال 

 األول ربٌع شهر من خلت لٌلة عشرة إلحدى الخمٌس ٌوم ًف توفى .عنه الكتابة أحد

 .بتٌناوم وستٌن اثنتٌن سنة

 ثمة، وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 953/ رلم3/432وتارٌخ بؽداد ، 1651/ رلم7/304الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، ومٌزان 4979رلم/ 2/191، والكاشؾ 5373/ رلم25/564وتهذٌب الكمال 

، والتمرٌب 464/ رلم9/232، وتهذٌب التهذٌب 7770/ رلم3/602االعتدال 

  .6052/ رلم1/490

 دراسة إسناد الوجه الثانً عند الطبرانً:

  .السمسار التنٌسً ثم البؽدادي زرٌك بن ُجْمُهور   ْبنُ  ُموَسى -ٔ

، وؼٌرهم. المصفى بن ودمحم ،األزرق خالد بن وهشام ،عمار بن هشام روى عن:

 ابن علً الحسن وأبو ،طالب بن نصر بن أحمد طالب وأبو ،الطبرانً روى عنه:

  ، وؼٌرهم.بالمصري المعروؾ الواعظ دمحم



     
 

   

  
181 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ولال وؼٌره، السوسً عن عرضا المراءة أخذ ثمة، مصدر ممرئ: الجزري ابن لال

 عمار، بن هشام عن الحروؾ روى مشهور، ثمة أصحابهم، من كبٌر هو: الدالً

 .الثبلثمابة حدود فً مات .شنبوذ ابن عرضا عنه المراءة وروى

   .ثمة خبلصة حاله:

 ،7712/ رلم60/402تارٌخ دمشك و ،6972/ رلم15/50 بؽداد تارٌخٌنظر: 

 .3676/ رلم2/313 النهاٌة ؼاٌة،  و545/ رلم6/339وتارٌخ اإلسبلم 

، تسوٌة تدلٌس وٌدلس الثالثة، من مدلس األكثرون وثمه ثمة :ُمَصفَى ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ

 .سبمت ترجمته فً الوجه األول

 التسوٌة، تدلٌس وٌدلس الرابعة، من مدلس توثٌمه على متفك ثمة :ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٖ

 .13رلم حدٌث ترجمته سبمت

ٌْج   اْبنِ  -ٗ ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبد هو: ُجَر َر  األكثرون وثمه ثمة :المرشً ج 

     .43رلم حدٌث ترجمته سبمتولم ٌصرح بالسماع،  ،الثالثة من مدلس

 حدٌث ترجمته سبمت اإلرسال كثٌر باتفاق ثمة: رباح أبً بن عطاء هو :َعَطاء -٘

 .22رلم

 .1رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً :َعبَاس   اْبنِ  -ٙ

 دراسة إسناد الوجه الثالث عند العمٌلً:

 تسوٌة، تدلٌس وٌدلس الثالثة، من مدلس األكثرون وثمه ثمةبن المصفى:  ُمَحَمد   -ٔ

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت

 التسوٌة، تدلٌس وٌدلس الرابعة، من مدلس توثٌمه على متفك ثمة: ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٕ

 .13رلم حدٌث ترجمته سبمت

 :األصبحً الحارث بن َعْمرو ْبن عامر أَبً ْبن مالن ْبن أنس بن مالن هو: َماِلن -ٖ

 .                                           19، سسبمت ترجمته حدٌث رلم توثٌمه على متفك ثبت ثمة إمام 

   .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة باتفاق،: نَافِع   -ٗ

 .  3 رلم حدٌث ترجمته صحابً جلٌل، سبمت: ُعَمرَ  اْبنِ  -٘

 الرابع عند الفسوي:دراسة إسناد الوجه 

 تسوٌة، تدلٌس وٌدلس الثالثة، من مدلس األكثرون وثمه ثمةبن المصفى:  ُمَحَمد   -ٔ

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت

 التسوٌة، تدلٌس وٌدلس الرابعة، من مدلس توثٌمه على متفك ثمة: ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٕ

 .13رلم حدٌث ترجمته سبمت

 أبو الحضرمً عمبة ابن -الهاء وكسر البلم بفتح -لهٌعة بن هللا عبدهو  :لَِهٌعَةَ  اْبنُ  -3

 . )م د ت ق( الماضً المصري الرحمن عبد

 وموسى بن وردان، ربٌعة، بن وجعفر األشج، ْبن ّللاَّ  َعبد بن بكٌر :عن روى

  .وؼٌرهم
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ي، صالح ْبن هللا َعبد :عنهروى و ْصره  ،ٌن مسلموالولٌد  المبارن، بن ّللاَّ  وعبد المه

 . وؼٌرهم ،وهب ْبن هللا وعبد

، لَال يُّ ٌد ْبن ٌَْحٌَى َكانَ : الحمٌدي عن الب خاره : المدٌنً بن علً َولَال شٌبا، ٌراه ال َسعه

ي  ، بن الرحمن عبد سمعت ه  َعبد َعن تحمل لَه ، ولهٌلَ  َمْهده  اْبنه  َعن المصٌر، ٌزٌد ْبنه  ّللاَّ

ٌعَة؟ ، َعْبد فَمَالَ  لَهه ْحَمنه ٌعَة اْبنه  َعنه  أحمل ال الرَّ  َعْبد   لال ثم: كثٌرا وال للٌبل َلهه

ْحَمنه  ٌعَة ابن إلً كتب: الرَّ ، كتابا لَهه هه ْحَمنه  َعْبد   لال. شعٌب بن َعْمرو َحدَّثَنَا فٌه : الرَّ

ٌعَة، اْبنه  َعن كتابه من المبارن ابن إلً فؤخرجه المبارن، ابن على فمرأته : لال َلهه

ثَنَّى بن دمحم َولَال. شعٌب ْبن َعْمرو َعن فروة، أَبً بن إسحاق أَْخبََرنًه  سمعت ما: اْلم 

ْحَمنه  َعْبد ٌعَة اْبنه  َعنه  ٌحدث الرَّ  مهدي، ابن سمعت: حماد بن نعٌم َولَال. لط شٌبا لَهه

ٌعَة ابن حدٌث من سمعته بشًء   اعتد ما: ٌَم ول    ولَال. ونحوه المبارن ابن سماع إال لَهه

ه  َعْبد أبو ٌث   َما: ّللاَّ ٌعَة اْبنه  َحده ، لَهه ة  جَّ ا ألَْكت ب   وإهن هً بهح  ا َكثهٌر  مَّ  وه وَ  بههه  أَْعتَبهر   أَْكت ب   مه

ي ه ه   ٌ مَو  ٌعَة بن عمبة بن هللا َعبد: سعد ابن َولَال .بهَبْع    َبْعض   من الحضرمً لَهه

 فً منه سمع ومن كثٌر، حدٌث وعنده ضعٌفا وكان الرحمن، عبد أبا وٌكنى أنفسهم،

 أنه فٌذكرون مصر أهل وأما بؤخرة، منه سمع ممن رواٌته فً حاال أحسن أمره أول

 حدٌثه من لٌس ما علٌه ٌمرأ كان ولكن واحد ا وآخره أمره أول ٌزل ولم ٌختلط لم

 ٌمرإونه بكتاب ٌجٌبون إنما ذنبً؟ وما: فمال ذلن، فً له فمٌل علٌه، فٌسكت

 عن المٌمونً، اْلَحَسنه  أَب و َولَال. حدٌثً من لٌس أنه خبرتهمأل سؤلونً ولو وٌمومون

، ْبن أَْحَمد ٌَسى ْبنه  إهْسَحاقَ  َعنْ  َحْنبَل  ٌعَة اْبنه  ك ت ب   اْحتََرَلتْ : عه نَ  تهْسع   َسنَةَ  لَهه ت ٌه  وسه

َن، أَْربَع   َسنَةَ  ولَمهٌت ه   ت ٌه ٌؾ،: النسابى ولال وسه  وأبا أبً سؤلت: حاتم أبً ابن ولال َضعه

 بٌن ضعٌفان، جمٌعا: فماال. إلٌكما أحب أٌهما واألفرٌمً لهٌعة ابن عن زرعة

 على حدٌثه ٌكتب مضطرب، فؤمره لهٌعة ابن أما كثٌر، لهٌعة وابن اإلفرٌمً

 به؟ ٌحتج المبارن ابن مثل لهٌعة ابن عن ٌروى من كان إذا: ألبً للت. االعتبار

 سواء وأوله آخره: فمال منه؟ المدماء سماع لهٌعة ابن عن زرعة أبو وسبل. ال: لال

 كانوا البالون وهإالء منه، فٌكتبان أصوله ٌتتبعان كانا وهب وابن المبارن ابن أن إال

 َكانَ  َولكنه َصالح َشٌخا َكانَ : المجروحٌن ًف حبان ابن ولال الشٌخ، من ٌؤخذون

عَفَاء َعن ٌ َدلس ابَة سبعٌن سنة فًه كتبه احترلت ثمَّ  كتبه احتراق الضُّ  َموته لبل َومه

نهٌن بهؤَْربَع ْنه   سمع من َسماع إهن ٌَم ول ونَ  أَْصَحابنَا َوَكانَ  سه  مثل كتبه احتراق لبل مه

ٌح فسماعهم العبادلة ْنه   سمع َومن َصحه ٌْسَ  فسماعه كتبه احتراق بعد مه ء لَ ًْ  َوَكانَ  بهَش

ٌعَة ابن ٌْنه  من لَهه تَابَ ٌث اْلكه ، والرحالٌن لْلعلم والجماعٌن لْلَحده هه ً   ولال فٌه  سهل بن َعل

  ً عت: ٌَم ول النََّسابه ٌعَة ابن من سمع من: ٌَم ول َحْنبَل بن أَْحمد َسمه ٌما لَهه  فسماعه لَده

ٌح بَارن ابن علٌنا لدم َصحه ٌعَة ابن من سمع من فَمَالَ  َوسبعٌن تسع سنة اْلم  ْنذ   لَهه  م 

ٌح فَه وَ  سنة عْشرٌن عت: لَه   للت َصحه بَارن ابن من َسمه  لد َحاتهم أَب و: لَالَ  الَ : لَالَ  اْلم 

ٌعَة بن أخبر سبرت َواٌَة من لَهه مٌن ره تَمَد ه ٌْت َعنه   والمتؤخرٌن اْلم  َواٌَة فًه التَّْخلهٌط فََرأَ  ره
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رٌن تَؤَخ ه ودا َعنه   اْلم  َواٌَة من لَه   أصل اَل  َوَما َمْوج  مٌن ره تَمَد ه  إهلَى فََرَجعت كثٌرا اْلم 

ْعتهبَار ٌعَة ابن َرآه مْ  أَلوام َعن ضعفى أَلوام َعن ٌ َدلس َكانَ  فرأٌته االه  فالتزلت ثهمَات لَهه

، الموضوعات تهْلنَ   حدثن من له فمال به فحدثه حدٌث عن وهب ابن رجل وسؤل بههه

َحمد، أبا ٌا بهذا ٌعَة بن هللا َعبد البار الصادق وهللا به َحدَّثنً: لَال م   بن أحمد وعن. لَهه

 لهٌعة، ابن عن الثمات روى فٌما: له لٌل. ثمة: فمال لهٌعة؟ ابن عن سبل أنه صالح

 أبو ولال. لهٌعة بابن ورفع ثمة،: لال. التخلٌط ذلن نطرح أن نرى تخلٌط، فٌها وولع

 بلده من ألنه صالح، بن أحمد لول عندي لهٌعة ابن فً والمول: شاهٌن ابن حف 

 ابن عن الحجاج بن شعبة حدث ولد المصرٌٌن، من وبؤشكاله به الناس أعرؾ ومن

 .لهٌعة

، المصرى صالح بن حمدأ كبلم شاهٌن ابن ملنٌ ولم :للت  عن الساجً نمل فمد كامبل 

 .         به حدث شٌبا   لمن إذا أنه إال الثمات، من لهٌعة ابن كان: صالح بن أحمد

 احتراق بعد التلمن لبول جاء ولد بها، ٌتصؾ من رواٌة تضعؾ تهمة وهذه: للت

 ما وهو األحادٌث، من توبع ما منه ٌمبل ضعٌؾ أنه أمره، فً والحك .كتبه من جزء

 وإنً بحجة، لهٌعة ابن حدٌث ما: لال حٌث هللا رحمه حنبل بن أحمد اإلمام إلٌه ذهب

ا ألكتب : لال حٌث خزٌمة وابن ببع ، بعضه ٌموي وهو به، أعتبر أكتب مما كثٌر 

 معه ألن أخرجته وإنما انفرد، إذا الكتاب هذا فً حدٌثه أخرج ممن لست لهٌعة وابن

 . إسماعٌل بن جابر

 ٌروي بما ٌعتبر جده إلى نسب وربما عمبة، بن لهٌعة بن هللا عبد: الدارلطنى ولال

 فً طاهر ابن الفضل أبو وذكر. وهب وابن والممرئ، المبارن، ابن العبادلة عنه

 عن والممرئ المبارن وابن وهب ابن العبادلة روى إذا: الؽنً عبد لال: المنثور كتاب

 ٌمول أحمد سمعت داود أبو لال: الكاشؾ ًف ًالذهب ولال. صحٌح سند فهو لهٌعة ابن

(: ًالذهب يأ) للت .وضبطه وإتمانه حدٌثه كثرة فً بمصر لهٌعة ابن مثل كان من

 احتراق بعد خلط صدوق: التمرٌب ًف حجر ابن ولال .حدٌثه تضعٌؾ على العمل

 بع  مسلم فً وله ؼٌرهما، من أعدل عنه وهب وابن المبارن ابن ورواٌة كتبه

ٌَن، أَْربَع   َسنَةَ  َماتَ  .ممرون شًء ٌنَ  ثبَلث   أَوْ  وَسْبعه  ومابة وَسْبعه

كما فال الدارلطنً، وعبد الؽنً بن  عنه العبادلة رواه فٌما إال ضعٌؾ :حاله خبلصة

 .                               سعٌد األزدي وابن حجر

 ،574/ رلم5/132 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،7/516 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 5/145 والتعدٌل والجرح ،346/ رلم1/64 للنسابً والمتروكون والضعفاء

/ 5/237 الضعفاء ًف والكامل ،533/ رلم2/11 حبان البن والمجروحٌن ،632رلم

 للدارلطنً والمتروكون والضعفاء ،1/46 شاهٌن البن فٌهم والمختلؾ ،977رلم

/ 3/143 الكمال تهذٌب كمالإو ،2934/ رلم1/590 والكاشؾ ،319/ رلم2/160

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
181 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ،643/ رلم379- 5/373 والتهذٌب ،1/65 ًللعبلب والمختلطون ،3150رلم

    .3563/ رلم1/319 والتمرٌب

وَسىهو  :َوْرَدانَ  بن موسى -ٗ  . (4)بخ  المرشً وردان بن م 

ه، َعبد ْبن وجابر مالن، ْبن أنس :َعن َرَوى  مالن، ْبن أنس ْبن هللا ع َبٌد ابن وحف  ّللاَّ

 ؼٌرهم. و

ٌعَة بن هللا َعبد روى عنه: ْحَمنه  َعْبد شرٌح وأَب و ، لَهه  اإلسكندرانً، شرٌح بن الرَّ

ي، هبلل أَبً بن الرحمن وعبد ْصره   وؼٌرهم.  المه

، َعباس َولَال .خٌرا إال أعلم اللال أحمد:  يُّ ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره  ٌم  َكانَ : َمعه

ٌد ْبن عثمان َولَال .صالح وه وَ  بمصر، ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدارمً، َسعه  لٌس: َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر أَب و َولَال .بالموي  لا ، وردان ابن موسى: َمعه

: حاتم أبو َولَال .ثمة تابعً، مصري،: العجلً َولَال. الحدٌث ضعٌؾ بمصر، َكانَ 

 ع بٌَد أبو َولَال .حدٌثه ٌكتب بالمتٌن، لٌس: آخر موضع فً َولَال .بؤس به لٌس

دَ  أَبهً َعن اآلحري،  وردان، بن وموسى: س ْفٌَانَ  بن ٌعموب َولَال .مدنً أصله ثمة: َداو 

ٌعَة اْبنه  َعنه  األسود أَب و َحدَّثَنَا وَسى َعنْ  لَهه  لالو .بههه  بؤس ال فاضبل، وَكانَ  وردان ْبنه  م 

وَسى منهم مصر أهل من التابعٌن ثمات وهإالء: ٌعموب  َولَال .وردان بن م 

 ًُّ بَّان ابن   وذكره .بههه  بؤس ال: الدَّاَرل ْطنه  فح  ممن كان: َولَال" المجروحٌن" فً حه

 الحدٌث صالح: البزار َولَال. المناكٌر شٌاءاأل المشاهٌر عن ٌروي كان حتى خطإه

ٌْرة، أبً َعن روى ٌد وأبً ه َر  عنه روى حمٌد، أَبً بن دمحم ماأو به، بؤس وال َسعه

. ٌضاأ داود أبً َعن تضعٌفه فً وجاء ":المٌزان" فً الذهبً َولَال. منكرة حادٌثأ

 توفً .خطؤأ ربما صدوق": بالتمرٌ" فً حجر ابن َولَالولال فً الكاشؾ: صدوق. 

 . بةاوم عشرة سبع سنة

، وأما األحادٌث المنكرة التً روٌت عنه فهً من رواٌة حسن الحدٌث خبلصة حاله:

 دمحم بن أبً حمٌد عنه.

/ 7/297، والتارٌخ الكبٌر 5196/ رلم4/440 الدوري رواٌة معٌن ابن تارٌخٌنظر: 

/ 3/165،  والجرح والتعدٌل 1666/ رلم1/445للعجلً ، والثمات 1263رلم

، وتارٌخ 1323/ رلم3/63، والكامل 912/ رلم2/239، والمجروحٌن 733رلم

/ 2/309والكاشؾ ، 3939/ رلم4/226والمٌزان ، 7760/ رلم61/224دمشك 

   .7023/ رلم1/554، والتمرٌب 669/ رلم10/376، وتهذٌب التهذٌب 5741رلم

ٌم بهَضم - الجهنى َعْمرو بن عبس بن عامر بن عمبةهو  :َعاِمر   ْبنَ  ُعْمبَةَ  -٘  َوفتح اْلجه

ه - النُّون آخرَها َوفًه اْلَهاء ٌَْنة إهلَى الن هْسبَة َهذه َه  حماد، أبو -لضاعة من لَبٌلَة َوههً ج 

 . )ع( -عنه هللا رضً- َعْمرو أبو وٌ مال عامر، أبو: وٌ مال سعاد، أبو: وٌ مال

 اْلبَْحر َؼْزو َوولى بصفٌن َمعَه َوحضر لمعاوٌة مصر وولى - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً صاحب

ا فصٌحا َوَكانَ  ر  ب ا َكاتبا مفوها َشاعه  . َعالما هللا لكتاب لَاره
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ه  :َعن َرَوى  ً ٌثا َوَخْمسٌنَ  َخْمَسة - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبه  البخاري َواْنفََردَ  َسْبعَة على اتفمَا َحده

ٌث  . الخطاب ْبن ع َمر وعن بهتهْسعَة، ومسلم بهَحده

ْمران أبو أسلم :َعنه َرَوى  ،مرة بن وكثٌر الؽافمً، عامر بن وإٌاس التجٌبً، عه

 .وخمسٌن ثمان سنة مات .وؼٌرهم

 واللباب ،3711/ رلم4/51 الؽابة وأسد ،1324/ رلم3/1073 االستٌعاب: ٌنظر

 1/269 والخبلصة ،5617/ رلم4/429 واإلصابة ،1/317

 النظر فً الخبلؾ:

، ْبنه  ْلَولهٌده ا الوجه األول: ْسلهم  ه، َعنه  م   ً  مرفوعا َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  األوزاع

دمحم بن مصفى، وهو ثمة ٌدلس تدلٌس تسوٌة، ولم ٌصرح بالسماع فً جمٌع  :رواه

ودمحم بن عبد هللا بن  ضعٌؾ، وهو طبمات اإلسناد، وتابعه دمحم بن إبراهٌم الزبٌدي،

 . مٌمون، وهو ثمة

، ْبنه  اْلَولهٌده  الوجه الثانً: ْسلهم   مرفوعا. َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  ،ابن جرٌج َعنه  م 

 جمٌع فً بالسماع ٌصرح ولم تسوٌة، تدلٌس ٌدلس ثمة وهو مصفى، بن دمحم :رواه

 .اإلسناد طبمات

، الوجه الثالث: ، َعنْ  اْلَولهٌده  مرفوعا ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  َمالهن 

 جمٌع فً بالسماع ٌصرح ولم تسوٌة، تدلٌس ٌدلس ثمة وهو مصفى، بن دمحم :رواه

 .اإلسناد طبمات

، الوجه الرابع: ٌعَة، اْبنه  َعنه  اْلَولهٌده ، ْبنه  ع ْمَبة َعنْ  َوْردان، ابن موسى عن لَهه ر   َعامه

  مرفوعا.

 جمٌع فً بالسماع ٌصرح ولم تسوٌة، تدلٌس ٌدلس ثمة وهو مصفى، بن دمحم :رواه

 .اإلسناد طبمات

، ْبنه  اْلَولهٌده إذا ٌترجح الوجه األول ) ْسلهم  ه، َعنه  م   ً  َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  األوزاع

فمد تابع دمحم بن المصفى على هذا الوجه ؼٌره من الثمات،  ٌة،( بمرٌنة األكثرمرفوعا

 .مٌمون بن هللا عبد بن دمحموهو 

 من وجهه الراجح: اإلسنادالحكم على 

 جمٌع فً بالسماع ٌصرح ولم تسوٌة، تدلٌس ٌدلسضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن مصفى، ثمة، 

 .، ولد توبعاإلسناد طبمات

 طبمات جمٌع فً بالسماع ٌصرح ولم تسوٌة، تدلٌس ٌدلس وفٌه الولٌد بن مسلم،

 .اإلسناد

ًُّ  ٌَْسَمعه  لَمْ ": 4/117وفٌه انمطاع: لال أبو حاتم كما فً العلل   الحدٌثَ  هذا األوزاع

عَه ماإنَّ  َعَطاء؛ من نْ  َسمه ل   مه ه، لَمْ  َرج  ، ْبن   هللا عبد أنه أَتََوهَّم   ٌ َسم ه ر  ٌل   أَوْ  َعامه  ْبن   إهْسَماعه

، ْسلهم  ، َهَذا ٌصحُّ  َوال م   .إهْسنَاد ه   ٌَثب ت   َوال الحدٌث 
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، ْبن   بهْشر   عن سلٌمان، بن الربٌعوطرٌك  للت: ه، َعنه  َبْكر   ً  ْبنه  َعَطاءه  َعنْ  األَْوَزاعه

ٌْده  َعنْ  رباح، أَبًه ، ْبنه  ع بَ ٌْر   .عباس ابن َعنه  ع َم

وهذا اإلسناد رجاله ثمات، من رجال الجماعة سوى بشر بن بكر، وهو من رجال 

  البخاري، عٌر أنه معلول.

ًُّ  ٌَْسَمعه  لَمْ "وبٌن علته أبو حاتم الرازي فمال:    "َعَطاء من الحدٌثَ  هذا األوزاع

تَابه  فهً نَْصر   ْبنُ  ُمَحَمدُ  لَالَ و ْختهبَلؾه  كه ْكَرهه  َطبَلقه  بَابه  فهً االه كما فً التلخٌ   اْلم 

ه  َعنْ  ٌ ْرَوى :1/672الحبٌر   ً هه  َعنْ  ّللاَّ   َرفَعَ : "لَالَ  أَنَّه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ةه  َهذه َ  اأْل مَّ  َوالن هْسٌَانَ  اْلَخَطؤ

ه وا َوَما ٌْهه  أ ْكره ٌْسَ  أَنَّه   إالَّ " َعلَ ثْلههه  ٌ ْحتَجُّ  إْسنَادٌ  لَه   لَ  "بهمه

: وهذه العلة التً ذكرها أبو حاتم، وأشار إلٌها ؼٌره خفٌت على جماعة ممن جاء للت

 بعضهم أو رأوها ؼٌر لادحة.

من المعاصرٌن أحمد صححه الحاكم، وحسنه النووي، وكذا السٌوطً، وفصححه 

البخاري شرط على صحٌح إسناده: شعٌب األرناإوطلال شاكر، واأللبانً، و
(1)
. 

وال شن أن المول لول أبمة هذا الشؤن ومنهم: أحمد، وأبو حاتم، ودمحم بن نصر 

 المروزي.

 ولد حكم علٌه بالنكارة كل من:

ٌث   َعنْ  َسؤَْلت ه  لال عبد هللا ابنه:  اإلمام أحمد: -ٔ د   َرَواه   َحده َحمَّ َصفًّى ْبن   م  ًُّ  م   الشَّامه

ْسلهم   ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  ه  َعنه  م   ً ه  َرس ولَ  أَن   َعبَّاس   ْبنه  َعن َعطاء َعنْ  اأْلَْوَزاعه صلى هللا  ّللاَّ

تهً تََجاَوزَ  ّللاََّ  إهنَّ " :لَالَ  علٌه وسلم ا أله مَّ ه وا َعمَّ ٌْهه  اْست ْكره  "َوالن هْسٌَانه  اْلَخَطؤه  َوَعنه  َعَل

ثْل ه   ع َمرَ  بن َعن نَافهع َعنْ  َمالهن   َعنْ  اْلَولهٌده  َوَعنه  دًّا فَأَْنَكَرهُ  مه ٌْسَ  َولَالَ  جه هه  ٌ ْرَوى لَ  إهالَّ  فٌه

ه  َعنه  اْلَحَسنه  َعنه   ً  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .1/561د رواٌة ابنه أحم ماملئل الرجال ومعرفة العللٌنظر: 

 أبو حاتم: -ب

د َرَواه   حدٌث   َعنْ  أَبًه وسؤلت  : 117-4/116 العلل فً كما  لال ابن أبً حاتم  محمَّ

َصفَّى، ْبن  ا ، ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  الم  ْسلهم  ه، َعنه  م   ً  َعنه  َعبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، َعنْ  األوزاع

ه   ً تهً َعنْ  َوَضعَ  وَجلَّ  عزَّ  هللاَ  إهنَّ : لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النب َ  أ مَّ ه وا وَما والن هْسٌَانَ  الَخَطؤ ٌْهه  اْست ْكره  .َعلَ

َصفًّى، اْبن   َوَرَوى ، ْبنه  اْلَولهٌده  َعنه  م  ْسلهم  ه، عن م   ً  عبَّاس، اْبنه  َعنه  َعَطاء، عن األوزاع

ثلَه    .مه

، َوَعنه  ، َعنْ  اْلَولهٌده ثلَه   ع َمَر، اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  َمالهن   .مه

، َوَعنه  ٌعَة، اْبنه  َعنه  اْلَولهٌده ، ْبنه  ع ْمبَة َعنْ  َوْردان، ابن موسى عن لَهه ر  ه  عن َعامه  ً  النب

ثْل   ؛ ملسو هيلع هللا ىلص  َذلهَن؟ مه
                                                           

، واإلحكيييييييييام فيييييييييً أصيييييييييول 1/137، واألشيييييييييباه والنظيييييييييابر 1/672ٌنظييييييييير: التلخيييييييييٌ  الحبٌييييييييير  (1)

 بلبيييييييييييان ابييييييييييين بترتٌيييييييييييب حبيييييييييييان ابييييييييييين صيييييييييييحٌحو ، 1/71، وإرواء الؽلٌيييييييييييل 5/713م األحكيييييييييييا

16/202/7219. 
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هه : أَبًه لَالَ  نَكرةٌ، أحادٌث   َهذه   .موضوعة كؤنها م 

ًُّ  ٌَْسَمعه  لَمْ : أَبهً َولَالَ  عَه إنَّه َعَطاء؛ من الحدٌثَ  هذا األوزاع نْ  َسمه ل   مه ه، لَمْ  َرج   ٌ َسم ه

، ْبن   هللا عبد أنه أَتََوهَّم   ر  ٌل   أَوْ  َعامه ، ْبن   إهْسَماعه ْسلهم  ، َهَذا ٌصحُّ  َوال م   ٌَثب ت   َوال الحدٌث 

 .إهْسنَاد ه  

وأبً وأم الدرداء،  ،الدرداء أبًو ،بكرة أبًو، ذر أبً حدٌث منوفً الباب  للت: 

 .هرٌرة رضً هللا عنهم

  :رضً هللا عنه ذر أبً حدٌث -أ 

 2043رلم /1/659 والناسً المكره طبلق باب ،الطبلق كتاب :ماجه ابن أخرجه

ٌم   َحدَّثَنَالال:  ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ ًُّ  ٌ وس ؾَ  ْبنه  م  ٌْد   ْبن   أٌَُّوب   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلفهْرٌَابه  َحدَّثَنَا: لَالَ  س َو

، َبْكر   أَب و ًُّ َذله ه، َذر    أَبهً َعنْ  َحْوَشب ، ْبنه  َشْهره  َعنْ  اْله  ي  فَاره ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  اْلؽه  ّللاَّ

ٌْهِ  اْستُْكِرُهوا َوَما َوالنِّْسٌَاَن، اْلَخَطأَ، أَُمتًِ َعنْ  تََجاَوزَ  لَدْ  ّللَاَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص  "َعَل

ٌؾ إهْسنَاد َهَذا :2/152فً الزوابد  ولال البوصٌري  بكر أبً ضعؾ على التفالهم َضعه

  ً ذله ٌث من َشاهد َوله اْله  ٌَْرة أبً َحده ة َرَواه   ه َر تَّة اأْلَبهمَّ  .الس ه

 وهذا إسناد ضعٌؾ فٌه: للت:

مجمع على ضعفه، ضعفه ابن معٌن، وأبو زرعة، وأبو حاتم،  أبو بكر الهذلً: -ٔ

 والنسابً، والذهبً، وابن حجر.

، 4372/ رلم1/453، ودٌوان الضعفاء 7263/ رلم33/160ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 .3002/ رلم1/625والتمرٌب 

 :رضً هللا عنه بكرة أبً حدٌث -ب

ٌْفَة   َحدَّثَنَالال:  2/390" جسر ْبن َجْعَفر فً الكامل: ترجمة " عدي ابن أخرجه َذ  ْبن   ح 

، اْلَحَسنه  ًُّ سه َحمد أ َمٌَّةَ  أَب و َحدَّثَنا التَّنٌه  فرلد، ْبن جسر ْبن َجْعفَر َحدَّثَنا إبراهٌم، ْبن   م 

، َعنه  أَبهً َحدَّثنً ه  َرس ول   لَال: لَال بَْكَرةَ، أَبًه َعن اْلَحَسنه  َهِذهِ  َعنْ  ّللَاُ  َرفَعَ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

َ  ثبَلث ا األَُمةِ  ٌَانَ  اْلَخَطأ ٌْهِ  ٌُْكَرُهونَ  َواألَْمرَ  َوالنِّْس  . "َعلَ

" أصبهان أخبار" فً نعٌم وأبو 3/30" المحدثٌن بؤصبهان طبمات" فً الشٌخ وأبو

 منثبلثتهم  1/509" المختصر أحادٌث تخرٌج" فً ابن حجر  والحافظ ،1/123

 "ؼرٌب حدٌث هذا" :الحافظ لالو به بنحوه. فرلد بن جسر بن جعفر طرٌك

 فٌه: وهذا إسناد ضعٌؾ :للت

 ٌْعتَبروذكره ابن حبان فً الثمات، ولال: لال أبو حاتم: شٌخ،  : جسر بن جعفر -ٔ

ه ؼٌر َعن روى إهذا بَحدٌثه  بن جعفر منكرات من هذا الحدٌث عدي ابن َعدَّ و .أَبٌه

 ألن   عنه ؼفلوا كٌؾ أدري وال لوال، فٌه الرجال فً للمتكلمٌن أر ولم: ولال جسر

 ولعل ٌروٌها التً والمتون األسانٌد من أنكرت لما ذكرته ولد منكر، ٌروٌه ما عامة

 الضعفاء فً ٌتكلمون ممن تمدم من فٌه تكلم لد أباه فإن   أبٌه، لبل من هو إنما ذان

 "أبٌه ؼٌر عن جعفر ٌروي أر لم ألنً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 "بمناكٌر وحدث شدٌد اضطراب فٌه حفظه جسر بن جعفر: العمٌلً ولال

/ 3/160، والثمات البن حبان 1933/ رلم2/476الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .344/ رلم2/390، والكامل 12744رلم

 .ضعفه ابن معٌن، والبخاري، والنسابًجسر بن فرلد:  :أبوه -ٕ

 .1430/ رلم1/393، والمٌزان 356/ رلم2/421 الكامل: ٌنظر

 :رضً هللا عنه الدرداء أبً حدٌث  -جـ

 َحدَّثَنَالال:  3/1172 "سلمى بن عبد هللا أبو بكر الهذلً": ترجمة عدي ابنأخرجه 

َشام   َحدَّثَنا األنطاكً، ّللاَّ  َعبد بن الفضل ، ْبن   هه ار   َعن عٌا ، بن إسماعٌل َحدَّثَنا َعمَّ

ه  بَْكر   أبً  ً َذله ، أ م ه  َعنْ  َحْوَشب ْبنه  َشْهر َعنْ  اْله  ، أَبًه َعن الدَّْرَداءه ًُّ  لَال: لَال الدَّْرَداءه  النَّبه

َ  أَُمِتً َعنْ  ّللَاُ  تََجاَوزَ ": ملسو هيلع هللا ىلص  ."َواالْستِْكَراهَ  َوالنِّْسٌَانَ  اْلَخَطأ

 " الحدٌث مترون الهذلً بكر وأبو: 2/364 العلوم جامعفً  رجب ابن ولال

  "ضعؾ إسناده فً": 1/673فً التلخٌ   الحافظ لالو

 :فٌه ضعٌؾ إسناد وهذا :للت

  ، ولد سبك فً حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه. ضعفه على مجمع: الهذلً بكر أبو

 :رضً هللا عنها حدٌث أم الدرداء -د

، َحدَّثَنَالال:  3092رلم /2/579فً تفسٌره:  أخرجه ابن أبً حاتم ْسلهم   ثنا أَبًه  ْبن   م 

ٌَم، ، َبْكر   أَب و ثنا إهْبَراهه ًُّ َذله ، َعنْ  اْله  ، أ م ه  َعنْ  َشْهر  ه  َعنه  الدَّْرَداءه  ً صلى هللا علٌه  النَّبه

، َعنْ  أِلَُمتًِ تََجاَوزَ  ّللَاَ  إِنَ ": لَالَ  وسلم   "َوااِلْستِْكَراهِ  َوالنِّْسٌَانِ  اْلَخَطأِ  َعنِ  ثبََلث 

ْذنَا الَ  َربَّنَا ل ْرآن ا؟ بهَذلهنَ  تَْمَرأْ  َما أََجٌل،: فَمَالَ  لهْلَحَسنه  َذلهنَ  فََذَكْرت  : بَْكر   أَب و لَالَ   إهنْ  ت َإاخه

ٌنَا أَْخَطؤْنَا أَوْ  نَسه
(1)

 

 ذر أبً حدٌث فً سبك ولد ضعفه، على مجمع: الهذلً بكر أبو :فٌه للت: وهذا إسناد

 . عنه هللا رضً

  :رضً هللا عنه حدٌث أبً هرٌرة -هـ

 َوالطَّبلَقه  العَتَالَةه  فًه َوالن هْسٌَانه  لخطؤباب اكتاب العتك، فً صحٌحه:  أخرجه البخاري

هه، ه  لهَوْجهه  إهالَّ  َعتَالَةَ  َوالَ  َوَنْحوه ، َحدَّثَنَالال:  2523رلم /3/145 ّللاَّ يُّ ٌْده َم  َحدَّثَنَا الح 

، ثَنَا س ْفٌَان  ْسعٌَر، َحدَّ َراَرةَ  َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ  مه ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  أَْوفَى، ْبنه  ز  ًَ  ه َر  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه

ًُّ  لَالَ : لَالَ   َلمْ  َما ُصُدوُرَها، ِبهِ  َوْسَوَستْ  َما أَُمِتً َعنْ  ِلً تََجاَوزَ  ّللَاَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

  "تََكلَمْ  أَوْ  تَْعَملْ 

تَاب  وفً  ٌَْمانه  كه ٌ ا َحنهثَ  إهَذا ، بابَوالنُّذ وره  األَ ٌَْمانه  فًه نَاسه لال:  6664رلم /3/135 األَ

د   َحدَّثَنَا ْسعٌَر، َحدَّثَنَا ٌَْحٌَى، ْبن   َخبلَّ  أَوْ  َوْسَوَسْت، َعَما أِلَُمتًِ تََجاَوزَ  ّللَاَ  إِنَ "به بلفظ  مه

 "تََكلَمْ  أَوْ  بِهِ  تَْعَملْ  لَمْ  َما أَْنفَُسَها، بِهِ  َحَدثَتْ 

                                                           

 236جزء من اآلٌة: سورة البمرة:  (1)
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ْؼبلَقه  فًه لطَّبلَقه ، باب االطبلق وفً كتاب َما، َوالَمْجن ونه  َوالسَّْكَرانه  َوالك ْرهه، اإله هه  َوأَْمره

ْرنه  الطَّبلَقه  فًه َوالن هْسٌَانه  َوالؽَلَطه  هه  َوالش ه ٌْره من طرٌك هشام به  5269رلم /7/46 َوَؼ

 بنحوه.

زه ، باب اإلٌمان فً صحٌحه: كتاب وأخرجه مسلم ٌثه  َعنْ  هللاه  تََجاو   النَّْفسه  َحده

ره   من طرٌك أبً عوانة به بنحوه. 127رلم /1/116 تَْستَمهرَّ  لَمْ  إهَذا بهاْلمَْلبه، َواْلَخَواطه

  كبلهما هشام، وأبو عوانة عن لتادة به.

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله و شواهده:

 الطرق هذه ومجموع: "1/370لال السخاوي فً المماصد الحسنة ، فمد حسن لؽٌره

 من الصحٌح فً هرٌرة أبً حدٌث الباب وأصل سٌما ال أصبل، للحدٌث أن ٌظهر

 لم ما أنفسها، به حدثت ما ألمتً تجاوز ّللاَّ  إن: بلفظ عنه أوفى ابن زرارة طرٌك

ٌثٌ  َهَذا: 1/137 والنظابر األشباهولال السٌوطً فً  ."به تكلم أو به، تعمل  .َحَسنٌ  َحده

 حكم الخطأ والنسٌان، واإلكراه: مسألة:

 :2/366" والحكم العلوم جامع" فً  لال ابن رجب

ُ  فَأََما) حَ  فَمَدْ  َوالنِّْسٌَاُن، اْلَخَطأ زه  اْلم ْرآن   َصرَّ َما، بهالتََّجاو   اَل  َربَّنَا: تَعَالَى ّللاَّ   لَالَ  َعْنه 

ْذنَا ٌنَا إهنْ  ت َإاخه أَْخَطؤْنَا أَوْ  نَسه
(1)
ٌْسَ : َولَالَ  . ٌْك مْ  َولَ نَاحٌ  َعلَ نْ  بههه  أَْخَطؤْت مْ  فهٌَما ج   َما َوَلكه

َدتْ  ل ل وب ك مْ  تََعمَّ
(2)

ٌْنه " َوفًه.  ٌَح و َعنْ " الصَّحه عَ  اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره ًَّ  َسمه صلى هللا  النَّبه

 فَاْجتََهدَ  َحَكمَ  َوإَِذا أَْجَراِن، فَلَهُ  أََصابَ  ثُمَ  فَاْجتََهدَ  اْلَحاِكُم، َحَكمَ  إَِذا": ٌَم ول   علٌه وسلم

"أَْجر   فَلَهُ  فَأَْخَطأَ،
(3)
. 

نْ  ّللاَّ   َذَكرَ  َما لَْوالَ  :اْلَحَسنُ  َولَالَ  ٌْنه  أَْمره  مه ٌْنه  َهَذ لَ ج  دَ  ٌَْعنًه - الرَّ ٌَْمانَ  َداو  ٌْت   - َوس لَ  لََرأَ

، َهَذا َعلَى أَثَْنى فَإهنَّه   َهلَك وا، لَدْ  اْلم َضاةَ  أَنَّ  هه  َهَذا َوَعَذرَ  بهَعَملههه : َلْولَه   ٌَْعنًه: بهاْجتهَهاده

 َد ٌَْمانَ  َوَداو  هه  نَفََشتْ  إهذْ  اْلَحْرثه  فًه ٌَْحك َمانه  إهذْ  َوس لَ اْلمَْومه  َؼنَم   فٌه
(4)
. 

ْكَراهُ  َوأََما حَ : اإْلِ ا اْلم ْرآن   فََصرَّ ٌْض  زه  أَ ه  َكفَرَ  َمنْ : تَعَالَى لَالَ  َعْنه ، بهالتََّجاو  نْ  بهالِلَّ  بَْعده  مه

َمانههه  هَ  َمنْ  إهالَّ  إٌه ْطَمبهنٌّ  َولَْلب ه   أ ْكره ٌَمانه  م  بهاإْله
(5)
. 

ذه  الَ : تَعَالَى َولَالَ  ن ونَ  ٌَتَّخه ْإمه ٌنَ  اْلم  نْ  أَْولهٌَاءَ  اْلَكافهره نهٌنَ  د ونه  مه ْإمه  َذلهنَ  ٌَْفعَلْ  َوَمنْ  اْلم 

ٌْسَ  نَ  فَلَ ه  مه ء   فًه ّللاَّ ًْ َّم وا أَنْ  إهالَّ  َش مْ  تَت ْنه  ت مَاة   مه
(6)

). 

                                                           

 236سورة البمرة: جزء من اآلٌة: رلم  (1)

 5سورة األحزاب: جزء من اآلٌة رلم:  (2)

ْعتهَصييييييامه أخرجييييييه البخيييييياري فييييييً صييييييحٌحه: كتيييييياب  (3) تَييييييابه  االه يييييينَّةه  بهالكه مه  أَْجييييييره  بَيييييياب   ،َوالسُّ  إهذَا الَحيييييياكه

 ،األلضييييييٌة صييييييحٌحه: كتيييييياب فييييييً مسييييييلم أخرجييييييه، و7352/ رلييييييم9/103أَْخَطييييييؤَ  أَوْ  فَؤََصييييييابَ  اْجتََهييييييدَ 

 .1716/ رلم3/1342 أخطؤ أو فؤصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بٌان باب

 73: جزء من اآلٌة رلم: نبٌاءسورة األ (4)

 106: رلم اآلٌة من جزء: النحل سورة (5)

 23: رلم اآلٌة من جزء: عمران آل سورة (6)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ حدٌث " -7٘

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "دمحم بن مٌمون حجازي":

 النبً أن هرٌرة أبً عن األعرج عن أبٌه عن الزناد أبً بن عن روى)

  "اللَُهَم بَاِرْن أِلَُمتًِ فًِ بُُكوِرَها " :لال ملسو هيلع هللا ىلص

  .العثمانً عثمان بن دمحم مروان أبو :عنه روى

 تعالى وهللا ،منكر اإلسناد بهذا والحدٌث لبله الذي هو ٌكون أن أبعد ما :للت

(أعلم
(1)
.  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

نَ  ٌ ْرَجى َما َباب  ، التجارات فً السنن: كتاب أخرجه ابن ماجه اْلب ك وره  فًه اْلبََرَكةه  مه

د   َمْرَوانَ  أَب و َحدَّثَنَالال:  2237/ رلم2/752 َحمَّ ًُّ  ع ثَْمانَ  ْبن   م   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلع ثَْمانه

د   َحمَّ ون   ْبن  ا م  ٌْم  ، َم ًُّ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  اْلَمَدنه ، أَبًه ْبنه  الرَّ نَاده ، َعنْ  الز ه هه  اأْلَْعَرجه، َعنه  أَبٌه

ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  ٌَْومَ  بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ َباِرنْ  اللَُهمَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "اْلَخِمٌس

فً "تهذٌب  والمزي، 2/276، وفً 1/315فً تارٌخ أصبهان:  وأخرجه أبو نعٌم

من طرٌك دمحم بن عثمان به  كبلهما ،26/544الكمال": ترجمة "دمحم بن مٌمون" 

 بلفظه. 

 وله طرق عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه:

 أبو سلمة عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه الطرٌك األول:

َما َجاءَ  َما بَاب  فً مكارم األخبلق:  أخرجه الخرابطً نَ  ٌ ْستََحبُّ  فٌه  فًه اْلب ك وره  مه

د   َحدَّثَنَالال:  340/ رلم1/272 اْلَحاَجاته  َوَطلَبه  اأْلَْسفَاره  َحمَّ ْصَعب   ْبن   م  ، م  ًُّ َمْشمه  الد ه

ٌَْمانَ  ْبنه  اْلفََرجه  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا ًُّ  س لَ ْمصه ، ع تْبَةَ  أَب و اْلحه يُّ ْنده ٌْد   ْبن   أٌَُّوب   َحدَّثَنَا اْلكه  س َو

، ًُّ ْمله ه، َعنه  الرَّ  ً ه، َعنه  اأْلَْوَزاعه ي  ْهره ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، أَبهً َعنْ  الزُّ  لَالَ : لَالَ  ه َر

ه  َرس ول    "بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

أبً عمٌر النحاس عن دمحم بن أٌوب عن أبٌه عن من طرٌك  341/ رلم1/273وفً 

ٌَى َعنْ وزاعً األ ، أَبًه ْبنه  ٌَْح ر  ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  َكثٌه  به بلفظه. ه َر

ٌْر   أَب و لَالَ  ولال: ٌث   َهَذا: ع َم ، اْلَحده ٌح  ٌث   الصَّحه ه  َوَحده ي  ْهره ٌ  الزُّ  .َخَطؤ

                                                           

 .794/ رلم9/436تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

   أبو الؽٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه الطرٌك الثانً:

ٌْر   ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  754/ رلم1/229فً األوسط:  أخرجه الطبرانً  نا: لَالَ  ب َش

ًُّ  َمْعَمر   أَب و ٌعه ه  َعْبد   نا: لَالَ  اْلمَطه ، ْبن   ّللاَّ ، ْبنه  ثَْوره  َعنْ  َجْعَفر  ٌْد  ، أَبهً َعنْ  َز ٌْثه  َعنْ  اْلؽَ

ٌَْرةَ  أَبًه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  "بُُكوِرَها فًِ أِلَُمِتً بُوِرنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ه  َعْبد   إهالَّ  ثَْور   َعنْ  اْلَحده  .َجْعَفر   ْبن   ّللاَّ

  دراسة إسناد اإلمام ابن ماجه:

ًُّ  ُعثَْمانَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  َمْرَوانَ  أَبُو -ٔ   :)س ق( اْلعُثَْمانِ

 .، وؼٌرهم، ودمحم بن مٌمونسعد بن وإبراهٌم خالد، بن عثمان أبٌه :عنروى 

 .، وأبو زرعة، وؼٌرهموالفرٌابً ه،ماج ابن :عنهروى و

 عن ٌروي أنه إال ثمة،: جزرة صالح ولال .ثمة: حاتم أبو ولال .صدوق: البخاري لال

وذكره ابن حبان فً الثمات  .المناكٌر بع  حدٌثه فً: الحاكم ولال .المناكٌر أبٌه

 بهَمكَّة َماتَ  .ٌخطىء صدوق . ولال ابن حجر فً "التمرٌب": ولال: ٌخطا، وٌخالؾ

ٌنَ  سنة آخر فًه ٌْنه  أَْرَبعه ابَتَ ٌْنه  َوأَْرَبعٌن إهْحَدى سنة أول أَو َومه ابَتَ  .َومه

حسن الحدٌث، فله أوهام تنزله عن درجة الصحٌح، ومن ضعفه فمد خبلصة حاله: 

  ضعفه لرواٌته المناكٌر عن أبٌه.

، 111/ رلم3/25، والجرح والتعدٌل 553/ رلم1/131ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

وتهذٌب  ،7923/ رلم3/640والمٌزان ، 15376/ رلم9/94والثمات البن حبان 

  .6123/ رلم1/496، والتمرٌب 557/ رلم9/336التهذٌب 

ٌُْمون   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ ًُّ  َم   :)ق( اْلَمَدنِ

  .الزناد أبً بنا :عن روى

 .العثمانً عثمان بن دمحم مروان أبو :عنه روى

لال الحافظ ابن حجر فً تهذٌب . وذا من ٌدرى ال": المٌزان" فً الذهبً لَال

 النبً أن هرٌرة أبً عن األعرج عن أبٌه عن الزناد أبً بن عن وىالتهذٌب: ر

 ،لبله الذي هو ٌكون أن أبعد ما :للت " ...بكورها فً ألمتً بارن اللهم" :لال ملسو هيلع هللا ىلص

 الذي ٌكون أن ٌحتملولال فً التمرٌب:  .أعلم تعالى وهللا منكر اإلسناد بهذا والحدٌث

  .فمستور وإال)ٌعنً: دمحم بن مٌمون الزعفرانً(،  لبله

 مجهول لم ٌرو عنه إال دمحم بن عثمان. خبلصة حاله:

وتهذٌب ، 3246/ رلم4/54، والمٌزان 5651/ رلم26/543تهذٌب الكمال ٌنظر: 

  .6347/ رلم1/510، والتمرٌب 794/ رلم9/436التهذٌب 

 المرشً، ذكوان، ْبن ّللاَّ  َعبد: واسمه  - النون بفتح - الزناد أَبًِ ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -ٖ

د أبو موالهم َحمَّ  . (4)م  المدنً م 

ٌْمان طالب، أَبً اْبن علً ْبن الحسٌن ْبن علً ْبن زٌد :َعن َرَوى  ْبن ّللاَّ  َعبد ْبن وس لَ

، عوٌمر  ً  . وؼٌرهم ،وأبٌه األسلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ودمحم الهروي، حاتم بن هللا َعبد ْبن وإبراهٌم الصٌنً، إسحاق ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 . وؼٌرهم ن مٌمون،با

ٌد لَال  أنس ْبن َمالهن فؤتٌت المدٌنة لدمت: سلمة ْبن موسى خاله َعن مرٌم، أَبً ْبن َسعه

. الزناد أَبً بابن علٌن: فمال بههه  تؤمرنً ممن واسمع العلم، ألسمع لدمت إنً: له فملت

، ْبن أحمد ْبن َصالهح َولَال ه َعن َحْنبَل   َعن داود، أبو َولَال. الحدٌث مضطرب: أَبٌه

ٌن بن ٌحٌى ْحَمن َعْبد عروة ْبن هشام فً الناس أثبت: َمعه  َولَال. الزناد أَبً ْبن الرَّ

ً   ْبن ّللاَّ  َعبد  حدث وما صحٌح، فهو بالمدٌنة حدث ما: أبٌه َعن المدٌنً، ْبن َعله

ْحَمن، َعْبد ورأٌت البؽدادٌون، أفسده ببؽداد،  أحادٌث على خطط مهدي، ابن ٌعنً الرَّ

 َعنْ  البؽدادٌون ولمنه مشٌختهم، َعنْ  حدٌثه فًه ٌمول وكان. الزناد أَبً ْبن الرحمن َعْبد

ٌن ْبن ٌحٌى َعن: محرز ابن ولَال. وفبلن وفبلن فبلن عدهم، فمهابهم،  ممن لٌس: َمعه

، لٌس الحدٌث، أصحاب بههه  ٌحتج  به، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب: حاتم أبو َولَال بشًء 

ْحَمن َعْبد من إلً أحب وهو  أسلم، ْبن زٌد ْبن الرحمن َعْبد ومن الرجال، أَبً ْبن الرَّ

ٌثه  َكثهٌرَ  َكانَ : سعد ابن ولال ٌف ا، اْلَحده  أبو َولَال بحدٌثه، ٌحتج ال: النََّسابً َولَال َضعه

ي   َولَال علٌه، ٌتابع ال ٌروٌه، ما وبع : عدي بن أحمد ذه  أَبً ْبن الرحمن َعْبد: الت هْرمه

 ممن كان: حبان ابن َولَال. عنه بالكتابة وٌؤمر ٌوثمه أنس بن مالن كان ثمة، الزناد

 ٌجوز فبل خطبه، وكثرة حفظه سوء من ذلن وكان األثبات، عن بالمملوبات ٌنفرد

 وَذَكره به، الرواٌات فً صادق فهو الثمات وافك فٌما فؤما انفرد، إذا بخبره االحتجاج

 عالما بالمرآن، عالما كان: داود أبً َعن اآلجري، َولَال الثمات، فً شاهٌن ابن

 .عندهم بالحافظ لٌس: الحاكم أحمد أبو َولَال ثمة،: الثمات فً العجلً َولَال باألخبار،

 ولال. مالن مذهب ذم فً المصد ٌجاوز ٌكاد الزناد أَبً ابن كان: الشافعً َولَال

 سٌما وال المكثرٌن، الحفاظ من وكان وعدلوه، جماعة مشاه لد: المٌزان فً الذهبً

 هشام، فً الناس أثبت هو: معٌن بن ٌحٌى لال حتى عروة، بن وهشام أبٌه، عن

 هللا شاء إن وهو له، األربعة السنن أرباب روى ولد .مفتٌا كان أنه سعد ابن دمحم وذكر

 .     الرواٌة فً الحال حسن

 الصدٌك مراهنة فً مكرم بن نٌار حدٌث الحسن مع الترمذي له صحح ولدللت: 

 حفظه تؽٌر صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال. فارس الروم ؼلبة على المشركٌن

 وسبعٌن أربع سنة ببؽداد مات. فحمد المدٌنة خراج ولً السابعة من فمٌها وكان

                                                                            .     سنة وسبعٌن أربع ابن وهو ومابة،

 له وصحح األربعة له روى فمد أحواله ألل على الحدٌث حسن: حاله خبلصة

 .الترمذي

 وتارٌخ ،2/347 الدوري وتارٌخ ،7/324و 5/415 سعد ابن طبمات: ٌنظر

ي   وسنن ،997/ رلم5/315 الكبٌر البخاري ذه  ،1755 رلم حدٌث4/234 الت هْرمه

 والجرح ،1/63 للنسابً والمتروكون والضعفاء ،952/ رلم1/292 للعجلً والثمات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ابن وثمات ،595/ رلم2/56 حبان البن والمجروحٌن ،1201رلم/ 5/253 والتعدٌل

/ 2/576 االعتدال ومٌزان ،5312/ رلم11/494 بؽداد وتارٌخ ،1/147 شاهٌن

ي   الكبٌر والعلل ،4903رلم ذه / 173 -6/170 التهذٌب وتهذٌب ،1/253 للت هْرمه

 .3361/ رلم1/340 والتمرٌب ،356رلم

 المعروؾ المدنى، الرحمن عبد أبو المرشى، ذكوان بن هللا عبد هو :أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

 . )ع(  ربٌعة بن شٌبة بنت رملة مولى الزناد، بؤبى

ْحَمنه  وَعْبد َعفَّان، ْبن عثمان ْبن أبان :عن روى  ْبن الرحمن وَعْبد جرهد، ْبن الرَّ

 . وؼٌرهم األعرج، هرمز

 ٌحٌى بن ومعاوٌة َسْعد، ْبن واللٌث الزناد، أَبً ْبن الرحمن َعْبد ابنه :عنه روى

 . وؼٌرهم الشامً،

 وأبو والعجلً، معٌن، وابن وأحمد، المدٌنً، وابن الثوري، وسفٌان سعد، ابن وثمه

ي ولال. الثمات فً حبان ابن وذكره. حجر وابن والذهبً، والبزار، حاتم، : اْلب َخاره

ٌْرة أَبهً أسانٌد وأصح. ع َمر اْبن َعنه  نَافهع، َعنْ  َمالهن،: كلها األسانٌد أصح  أَب و: ه َر

ٌْرة أَبًه َعن األَْعَرجه، َعنه  الزناد،  ولال. كلها مستمٌمة أحادٌثه: عدي ابن َولَال. ه َر

 ولد. ظاهرة عداوة بٌنهما كان فإنه فٌه، ربٌعة لول ٌسمع ال": المٌزان" فً الذهبً

 ولٌل ومابة، ثبلثٌن، سنة مات. ذا ٌصح ولم ٌرضاه، ال كان: ولٌل مالن عنه أكثر

 .بعدها

 باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 والجرح ،300رلم/ 1/254 للعجلً والثمات ،229رلم/ 5/33 الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

/ 14/146 الكمال وتهذٌب ،3764رلم/ 7/6 والثمات ،227رلم/ 5/49 والتعدٌل

 ،351رلم/ 5/203 التهذٌب وتهذٌب ،2710رلم/ 1/549 والكاشؾ ،3253رلم

     .3302رلم/ 1/302 والتمرٌب

ْحَمن َعْبد هو: اأْلَْعَرجِ  -٘  . )ع( المدنً داود أبو األعرج، هرمز بن الرَّ

ْحَمن عبد :عن روى  األنصاري، َعْمرة أَبً ْبن الرحمن وعبد الماري، عبد ْبن الرَّ

 . وؼٌرهم هرٌرة، وأبً

ْحَمن، َعْبد أَبً ْبن وربٌعة الحصٌن، ْبن داود :عنه وروى . وؼٌرهم الزناد، وأبو الرَّ

 أَبهً أصحاب أعلى َعنْ  المدٌنً بن علً سبلو. الحدٌث كثٌر ثمة كان: سعد ابن لال

ٌْرة، ٌد فبدأ ه َر َسٌَّب، ْبن بَسعه  صالح وأبو الرحمن َعْبد ْبن سلمة أبو وبعده: لال ثم الم 

 دون وهو ثمة، هو: فمال فاألعرج؟: المدٌنً بن لعلً لٌل. سٌرٌن وابن السمان،

ْحَمن فعبد: له فمٌل. هإالء  دون وهو ثمة، هو: فمال ؟ الحرلة مولى ٌعموب ْبن الرَّ

د َولَال. هإالء َحمَّ ٌْبَة، أَبً ْبن عثمان ْبن م   أَبهً أصحاب: المدٌنً بن على َعن َش

ٌْرة ٌد: الستة هإالء ه َر َسٌَّب، ْبن َسعه  ْبن ودمحم صالح، وأبو واألعرج، سلمة، وأبو الم 

: مؽلطاى ولال. حرفا إال حدٌثهم حدٌثه ٌشبه منبه ْبن همام وكان وطاوس سٌرٌن،
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 ابن: ولٌل حسان، ابن: ولٌل هرمز، بن الرحمن عبد: خلفون البن الثمات كتاب وفى

 وكان هرٌرة، أبً فً األثبات ومن التابعٌن، جلة من وهو أشهر، واألول كٌسان،

 وابن والعجلً، زرعة، أبو ووثمه ،الزناد أبو عنه الناس وأروى للمرآن، ممربا

 عشرة سبع سنة باإلسكندرٌة مات. الثمات فً حبان ابن وذكره حجر، وابن خرا ،

 .                                                  ومابة

 .تفاقبا ثمة: حاله خبلصة

/ 3/137 الدوري رواٌة معٌن ابن وتارٌخ ،134-5/133 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 1/300 للعجلً والثمات ،11444رلم/ 5/360 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،339رلم

 /5/107 حبان ابن وثمات ،1403رلم/ 5/297 والتعدٌل والجرح ،933رلم

/ 3/245 لمؽلطاي الكمال تهذٌب وإكمال ،1/121 الدارلطنً وسنن ،4073رلم

/ 1/352 والتمرٌب ،569رلم/ 291-6/290 التهذٌب وتهذٌب ،3265رلم

 .4033رلم

ٌَْرةَ  أَبِو -ٙ   .1رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: ُهَر

 الحكم على اإلسناد:

 .ضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن مٌمون المدنً، وهو مجهول

 :دون ذكر لفظ "ٌوم الخمٌس" هرٌرة رضً هللا عنهوله طرق أخرى عن أبً 

 عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن سلمة أبو :األول الطرٌك

 وهذا اإلسناد ضعٌؾ؛ فٌه: 

 تحتانٌة ثم مفتوحة بمهملة السٌبانً الحمٌري مسعود أبو الرملً :أٌوب بن سوٌد -

  : ضعفه األكثرون.موحدة ثم ساكنة

: المبارن ابن ولال. بشا لٌس: معٌن ابن ولال .بثمة لٌس: النسابً ولال، أحمد ضعفه

 ابن من والعجبولال الذهبً فً "المٌزان":  .فٌه ٌتكلمون: البخاري ولال .به ارم

 صدوق لال ابن حجر:و .الحفظ ردئ: ولال جٌدا، ٌصنع فلم الثمات فً ذكره حبان

 .ٌخطىء

، والمٌزان 193/ رلم2/23، والكامل 1333/ رلم1/147التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 .615/ رلم1/113والتمرٌب ، 1079/ رلم1/237

   عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن الؽٌث أبو :الثانً الطرٌك

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 والد علً بن المدٌنً: متفك على ضعفه عبد هللا بن جعفر -

 الحدٌث منكر: حاتم أبو ولال .ضعٌؾ أبً: المدٌنً ابن ولال .بشا لٌس: ٌحٌى لال

لال الذهبً: ضعفوه. و .واه: الجوزجانً ولال .الحدٌث مترون: النسابً ولال .جدا

 ه.خرآب حفظه تؽٌر:  ٌمال ضعٌؾ،ولال ابن حجر: 
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 ، والتفرٌب2663/ رلم1/543الكاشؾ ، و4247/ رلم2/401المٌزان ٌنظر: 

 .3255/ رلم1/293

 وللحدٌث شواهد عن جمع من الصحابة منها:

 رضً هللا عنه: الؽامدي صخر حدٌث -أ

ي اْلٌَْومه  فًه َجاءَ  َما بَاب  بن منصور فً السنن:  أخرجه سعٌد هه  ٌ ْستََحبُّ  الَّذه وج   فٌه ر   اْلخ 

ج   َوْلت   َوأَيُّ  ٌدٌ  َحدَّثََنالال:  2332رلم /2/131 ٌَْخر  ٌٌْم، نا: لَالَ  َسعه  ٌَْعلَى أنا: لَالَ  ه َش

، ْبن  ا ، ْبن   ع َماَرة   نا: لَالَ  َعَطاء  ٌد  ه، َصْخر   َعنْ  َحده ي  ده ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  اْلؽَامه صلى  ّللاَّ

ٌَّة   بَعَثَ  إهَذا َوَكانَ  "بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ": هللا علٌه وسلم نْ  َبعَثَه مْ  َسره له  مه  أَوَّ

، بل   َصْخرٌ  َوَكانَ  النََّهاره ا، َرج  ر  نْ  تهَجاَرة   ٌَْبَعث   َوَكانَ  تَاجه له  مه  َوَكث رَ  فَؤَثَْرى النََّهاره  أَوَّ

 .َمال ه  

 /3/35 السفر فً االبتكار فً بابفً السنن: كتاب الجهاد،  داود أبووأخرجه 

  من طرٌك سعٌد به بلفظه. 2606رلم

ٌره  فًه َجاءَ  َما، باب أبواب البٌوع فً السنن: كتاب وأخرجه الترمذي  بهالت هَجاَرةه  التَّْبكه

 .1212رلم /3/509

ً  ، َعنْ  البَاب َوفًه ولال: ، َواْبنه  َعله َدةَ، َمْسع ود  ٌْ ، َوب َر ، َواْبنه  ع َمَر، َواْبنه  َوأَنَس   َعبَّاس 

ٌث  ": َوَجابهر   ه  َصْخر   َحده ي  ده ٌثٌ  الؽَامه ؾ   َوالَ  َحَسٌن، َحده ه  لهَصْخر   َنْعره ي  ده ه  َعنه  الؽَامه  ً  النَّبه

ٌْرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌثه  َهَذا َؼ يُّ  س ْفٌَان   َرَوى َولَدْ  ،"الَحده  َهَذا َعَطاء   ْبنه  ٌَْعلَى َعنْ  ش ْعبَةَ، َعنْ  ،الثَّْوره

ٌثَ   الَحده

نَ  ٌ ْرَجى َما، باب التجارات فً السنن: كتاب وابن ماجه  /2/752 اْلب ك وره  فًه اْلبََرَكةه  مه

 .2236رلم

 /24/325، 15443رلم /24/177فً المسند: مسند صخر الؽامدي  وأحمد

 .15557رلم

ْكر  ، باب السٌر فً الصحٌح: كتاب وابن حبان َمامه  ٌ ْستََحبُّ  َما ذه ه   ٌَك ونَ  أَنْ  لهئْله  إهْنَشاإ 

ٌَّةَ   .4754رلم /11/62 بهاْلؽَْدَواته  السَّره

 .7/70/6333فً األوسط:  والطبرانً

 .6020/ رلم3/715فً المٌزان: ترجمة "عمارة بن حدٌد"  والذهبً

( من طرٌك ، والذهبًوالطبرانًتهم )الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان، ست

 هشٌم به بنحوه. 

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

  :حدٌد بن عمارة -

 أبو ولال ٌعرؾ، ال: زرعة أبو لالوثمه العجلً، وذكره ابن حبان فً الثمات. و

 أحدا أعلم ال: المدٌنً ابن ولال مجهول،": التمرٌب" فً والحافظ السكن وابن ،حاتم

 مجهول: "واإلٌهام الوهم" فً المطان ابن ولال عطاء، بن ٌعلى ؼٌر عنه روى
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د ا َوَسؤَْلت  ولال الترمذي:  .عطاء بن ٌعلً إال عنه روى ٌعرؾ وال الحال، َحمَّ  َعنْ  م 

ٌثه  ٌد   ْبنه  ع َماَرةَ  َحده ه  َصْخر   َعنْ  َحده ي  ده ه  َعنه  اْلؽَامه  ً مَّ ": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه نْ  اللَّه  تهً بَاره  فًه أله مَّ

َها ؾ   الَ : فَمَالَ  "ب ك وره ه  لهَصْخر   أَْعره ي  ده ه  َعنه  اْلؽَامه  ً ٌثَ  َهَذا إهالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  لهع َماَرةَ  َوالَ  ،اْلَحده

ٌد   ْبنه ا  عنه ٌرو لم مجهول رجل وعمارة: "االستٌعاب" فً البر عبد ابن ولال. َحده

 .هو من ٌ درى ال": الكاشؾ" فً الذهبً ولال .الطابفً عطاء بن ٌعلً ؼٌر

، والعلل 1/173، والعلل الكبٌر للترمذي 1210/ رلم1/353ٌنظر: الثمات للعجلً 

، والثمات البن 2003/ رلم6/364، والجرح والتعدٌل 6/41/2301البن أبً حاتم 

، 3/436وبٌان الوهم واإلٌهام  ،2/716، واالستٌعاب 4666/ رلم5/241حبان 

/ 1/403والتمرٌب ، 6020رلم/ 3/715 المٌزانو، 4004/ رلم2/53والكاشؾ 

  .4341رلم

  رضً هللا عنه: مسعود ابن حدٌث -ب

 "زرقاأل سدياال عابس بن على: ترجمة ""الكبٌرالتارٌخ " فً البخاري أخرجه

د  لال:  2432/ رلم6/239 َحمَّ ْلته  ْبن   م  ًُّ  َحدَّثَنَا الصَّ  ْبنه  اْلعَبلءه  َعنه : َعابهس   ْبن   َعله

ه عن المسٌب ه  َعْبده  َعنْ  أَبٌه ًَ  َمْسع ود ْبنه  ّللاَّ ه  َعنه  َعْنه   ّللاَّ   َرضه  ً  هللا بارن: لال ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .بكورها فً المتً

ٌن   ابن ضعفه ولال: ٌْت ه  : َولَالَ  ،َمعه  .َرأَ

 ، 5406رلم /9/279 فً المسند: مسند ابن مسعود رضً هللا عنه ٌعلى وأبو

  .5409رلم /9/231

  .3/244فً الضعفاء الكبٌر: ترجمة "علً بن عابس" والعمٌلً 

َما َجاءَ  َما : باب "األخبلق مكارم" فً والخرابطً نَ  ٌ ْستََحبُّ  فٌه  اأْلَْسفَاره  فًه اْلب ك وره  مه

  .339رلم /1/272 اْلَحاَجاته  َوَطلَبه 

  .10/207 :"الكبٌر" فً والطبرانً

  .1/343" الفاصل المحدث" فً والرامهرمزي

  به بنحوه. النخعً عابس بن علً الحسن أبً طرٌك منكلهم 

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 .ضعٌؾالنخعً:  عابس بن لًع -

 فٌا وهمه َوكثرخطإه،  فح "كان ممن : حبان ابن ولال بشًء، لٌس: ٌحٌى لال

ْحتهَجاج فََبطل ٌروٌهه  : الهٌثمً ولال. واهً الحدٌث ضعٌؾ، ولال الجوزجانً: " بههه  االه

 ."ضعٌؾ وهو عابس بن علً وفٌه

/ 6/239، والتارٌخ الكبٌر 1349/ رلم3/231ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

، والمجروحٌن 3/244، والضعفاء الكبٌر للعمٌلً 1/33، وأحوال الرجال 2432رلم

   .4/61، ومجمع الزوابد 675/ رلم2/104

 أخرى، وهً:وفً الحدٌث علة  :للت
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ْرَسلٌ  َمْسع ود   اْبنه  َعنه : حاتم أبو لال رافع بن المسٌب  .م 

 770/ رلم1/207ٌنظر: المراسٌل البن أبً حاتم 

 :طرق عنهوله  رضً هللا عنهما عباس ابن حدٌث

بَعً َجْمَرة أبً عن العتكً مساور بن عمر  :األولالطرٌك   به عباس ابن عن الضُّ

 .مرفوعا

لال:  3/192فً "الضعفاء الكبٌر": ترجمة "عمر بن مساور العتكً"  أخرجه العمٌلً

د   َحدَّثَنَا َحمَّ ٌلَ  ْبن   م  ، ْبن   ع َمر   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعفَّان   َحدَّثَنَا: لَالَ  إهْسَماعه ر  َساوه  َجْمَرةَ  أَبًه َعنْ  م 

ه،  ً بَعه ، اْبنه  َعنه  الضُّ ًَّ  أَنَّ  َعبَّاس    "بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ه  َعنه  ثَابهتٌ  اْلَمتْن   ولال:  ً نْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْره  مه  .اْلَوْجهه  َهَذا َؼ

نَ  ٌ ْستََحبُّ  فهٌَما َجاءَ  َمافً مكارم األخبلق: باب  أخرجه الخرابطًو  فًه اْلب ك وره  مه

  .342رلم /1/273 اْلَحاَجاته  َوَطلَبه  اأْلَْسفَاره 

 .12966رلم /12/299فً الكبٌر:  والطبرانً

ٌْنه  فًه اْلَحٌَاء  ": ملسو هيلع هللا ىلص لَْول ه  األصٌهانً فً "أمثال الحدٌث": باب  وأبو الشٌخ ٌْنَ " اْلعَ

  .195رلم /1/231

مَّ فً مسند الشهاب: باب  والمضاعً نْ  اللَّه  تهً بَاره هَ  فًه أله مَّ  1439رلم /2/341ا ب ك وره

 خمستهم من طرٌك عمر بن مساور به.

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 عمر بن مساور: ضعٌؾ   -

ٌن ابن ولال .ضعٌؾ: حاتم أبو ولال .الحدٌث منكر: البخاري لال  حدٌثه لٌس: َمعه

 فتعمب أنفس ثبلثة التارٌخ فً البخاري وجعلهولال ابن حجر فً "اللسان":  .بشًء

 .الخطٌب علٌه ذلن

، 1237/ رلم6/121، والكامل 2165،2166/ رلم6/199ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 .5691/ رلم6/144، واللسان 6215/ رلم3/233والمٌزان 

 ابن عن عكرمة عن الثُّمالً دٌنار صفٌة أبً بن ثابت حمزة أبو :الثانًالطرٌك 

 "الخمٌس ٌوم واجعلها" وزاد مرفوعا به عباس

ٌْب   ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنهًلال:  1191رلم /2/676: "الكنى" فً الدوالبً أخرجه : لَالَ  ش عَ

ٌَْدة   أَْخبََرنًه َب ًٌّ  الطٌَّ هبه  ْبن   ع  ً    أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  نََسابه ً    ْبن   اْلَحَسن   َعله ًُّ  َعله َسابه ًُّ  اْلكه  اْلك وفه

نَاَدة   َحدَّثَنَا: لَالَ  ، أَب و َسْلم   ْبن   ج  ، ْبنه  ثَابهته  َصفهٌَّةَ  أَبًه َعنْ  اْلَحَكمه ٌنَار  َمةَ  َعنْ  ده ْكره  َعنه  عه

ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس   اْبنه   ٌَْومَ  َواْجعَْلَها بُِكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  "اْلَخِمٌِس 

: ترجمة "الكامل" فً عدي وابن ، 1027رلم /2/523: "معجمال" فً األعرابً وابن

ثابت بن بن أبً  الثمالً حمزة أبًكبلهما من طرٌك  3/233 "الحسٌن بن علوان" 

 .به صفٌة
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  ؛ فٌه:ضعٌؾ وهذا إسناد

 حمزة أبو سعٌد،: ٌمال و دٌنار،: صفٌة أبى بن ثابتوهو  :الثمالً حمزة وأب -

 .: ضعٌؾالمهلب مولى الكوفى، األزدى الثمالى

ٌن ْبن ٌحٌى َولَال .بشًء   لٌس الحدٌث، ضعٌؾ: حنبل ْبن أَْحَمد لال . بشًء   لٌس: َمعه

ْرَعة أَب و َولَال  َولَال .بههه  ٌحتج ال حدٌثه، ٌكتب الحدٌث، لٌن: حاتم أَب و َولَال .لٌن: ز 

 أَب و َولَال. بثمة لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث واهً: الجوزجانً ٌعموب ْبن إبراهٌم

ً   لَالو .ألرب الضعؾ إهلَى وهو رواٌاته، َعَلى بٌن وضعفه: عدي ْبن أَْحَمد : الدَّاَرل طنه

 خرج حتى خباراأل فً الوهم كثٌر": المجروحٌن" كتاب فً حبان ابن َولَال. ضعٌؾ

 أبً كتاب وفً: مؽلطاي َولَال". تشٌعه فً ؼلو مع انفرد إذا به االحتجاج حد عن

 .بثمة لٌس: صفٌة أَبً ابن: الدوالبً بشر

، والمٌزان 319/ رلم4/357، وتهذٌب الكمال 311/ رلم2/294ٌنظر: الكامل 

 .351/ رلم3/71، وإكمال تهذٌب الكمال 1353/ رلم1/363

 .عباس ابن عن عطاء عن الحضرمً عمرو بن طلحة :الثالثالطرٌك 

" المرشً البٌسري خالد أبو هللا َعبد بن ٌزٌدفً الكامل: ترجمة " عدي ابن أخرجه

ْصَمةَ، أَبًه اْبن   َحدَّثَنَالال:  2176/ رلم9/171  ٌزٌد بن إسماعٌل َحدَّثَنا: لَال عه

ًُّ  َعْمرو ْبن   َطْلَحة   َحدَّثَنا خالد، أبو ٌزٌد َحدَّثَنا داود، أبو َحدَّثَنا األصبهانً،  اْلَحْضَرمه

، اْبنه  عنه  َعَطاٌء، َعنْ  ه  رس ول أَن َعبَّاس   ."بُُكوِرَها ِفً ألَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ": لَال ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 من طرٌك أبً داود به بلفظه. 109رلم /2/3 :"أصبهان أخبار" فً نعٌم أبوو

 ؛ فٌه:جدا ضعٌؾ إسنادههذا و

 .جدا ضعٌؾ: عمرو بن طلحة -

ٌثه  َكثهٌرَ  َكانَ : سعد ابن لال ٌف ا اْلَحده دًّا َضعه  شا ال: أحمد ولال. َعْنه   َرَوْوا َولَدْ  جه

 بالموي لٌس مكً: حاتم أبو ولال. بشا لٌس ضعٌؾ،: ٌحٌى ولال. الحدٌث مترون

ن َكانَ : حبان ابن ولال. ضعٌؾ مكً: زرعة أبو ولال. عندهم الحدٌث لٌن مَّ  ٌروي مه

ٌْسَ  َما الث همَات َعن ٌثهم من لَ تَابَة ٌحل الَ  أََحاده ٌثه كه َواٌَة َواَل  َحده َهة َعلَى إهلَى َعنه   الر ه  جه

ب  .مترون: حجر ابن ولال. التَّعَجُّ

، 303/ رلم3/75وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري  ،5/494 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتهذٌب ،513/ رلم1/332 والمجروحٌن ،2097/ رلم4/473 والتعدٌل والجرح

 .3030/ رلم1/233 والتمرٌب ،33/ رلم5/23 التهذٌب

 به جده عن أبٌه عن عباس بن هللا عبد بن علً بن سلٌمان :الرابعالطرٌك 

 "خمٌسها ٌوم" وزاد مرفوعا

ثَنَالال:  10679رلم /10/236 :"لكبٌر" فً الطبرانً أخرجه  اْلفَْضله  ْبن   اْلعَبَّاس   َحدَّ

، ًُّ ٌْث   ثنا اأْلَْسفَاطه ، ْبن   ش َع ز  ْحره ٌْن   ثنا م  و ْبن   ع َو ، َعْمر  ًُّ ٌْسه ٌَْمانَ  ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  اْلمَ  س لَ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  ْبنه ا  ً ، ْبنه  هللاه  َعْبده  ْبنه  َعله ، َعنْ  َعبَّاس  هه هه، َعنْ  أَبٌه ه  َعنه  َجد ه  ً  بَاِرنْ  اللُهمَ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 "َخِمٌِسَها ٌَْومَ  بُُكوِرَها فًِ أِلَُمتًِ

، ْبن   النَّْضر   َحدَّثَنَالال:  1251رلم /2/30: كشؾ األستار والبزار ر   إهْسَحاق   ثنا َطاهه

ٌَْمانَ  ْبن  ا ه  ْبنه  س لَ  ً ه  َعْبده  ْبنه  َعله ، ْبنه  ّللاَّ ، َعنْ  َعبَّاس  هه  به بنحوه.  أَبٌه

 أسند نعلم وال ذلن، من إسنادا أحسن وهذا آخر، وجه من روي لد وهذا :البزار لالو

 "علٌها ٌتابع لم أحادٌث له والنضر هذا، ؼٌر سلٌمان بن إسحاق

 موسى بن الصمد عبد طرٌك من 1492رلم /1/342فً مسند الشهاب:  والمضاعً

 سلٌمان اأبٌه عن عباس بن هللا عبد بن علً بن سلٌمان بنت زٌنب حدثتنً الهاشمً

 .بلفظه به علً بنا

 وهذا إسناد ضعٌؾ ؛فٌه:

 منكر: البخاري ولال شًء، ال: معٌن ابن لال المٌسً عمرو بن عون: وٌمال عوٌن -

 .شٌخ . ولال أبو حاتم: "الضعفاء" فً العمٌلً وذكره مجهول، الحدٌث

/ 6/336، والجرح والتعدٌل 1/570/2313ٌنظر: الكنى واألسماء لمسلم 

 .6/250/5397، ولسان المٌزان 2152رلم

 .ؾٌضع: موسى بن الصمد عبد -

 بن دمحم جده عن مناكٌر ٌروي: ال الذهبًلو .ضعفوه لد: الخطٌب الذهبً: لال لال

 .ماماإل إبراهٌم

 ولول الخطٌب لم أجده فً تارٌخ بؽداد.

، واللسان 5073/ رلم2/621، والمٌزان 5669/ رلم12/306ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .4791/ رلم5/139

 الهاشمً دمحم بن الوهاب عبد ثنا الهاشمً موسى بن الصمد عبد :الخامسالطرٌك 

  .جده عن عباس بن هللا عبد بن علً بن الصمد عبد عن

باب أحادٌث فً ذكر األٌام والشهور  : "المتناهٌة العلل" فً الجوزي ابن أخرجه

د   أَْخبََرنَالال:  512رلم /1/317 َحمَّ  الممريء علً بن والحسٌن األرموي ع َمرَ  ْبن   م 

َمده  َعْبد   نا لَالَ  ٌم   نا لَالَ  الدارلطنً نا لال المؤمون ْبن   الصَّ َمده  َعْبده  ْبن   إهْبَراهه  الصَّ

 ًُّ مه ثَنًه لَالَ  اْلَهاشه َمده  َعْبده  عن الهاشمً دمحم ْبن   اْلَوهَّابه  َعْبد   نا لَالَ  أَبهً َحدَّ ً    ْبنه  الصَّ  َعله

هه  َعنْ  ْعته  لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  َجد ه ًَّ  َسمه   ".بُُكوِرَها ِفً ألَُمتًِ بَاِرنْ  اللَُهمَ ":ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 هذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:و

 : ضعٌؾ، سبك فً الطرٌك الرابع.موسى بن الصمد عبد

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 حسن لؽٌره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌجه" فًه اْلَحافهظ َطاههر اْبن لَالَ : )9/60فً "البدر النٌر"  لال ابن الملمن  تَْخره

ٌث َهَذا: "بالشَها ألحادٌث َحابَة، من جماعات َرَواه   الَحده ْنَها ٌخرج َولم الصَّ  ٌَْعنهً - مه

ٌح فًه ء، كثرتها َعلَى - الصَّحه ًْ ة إهلَى وألربها َش حَّ ٌث َهَذا والشهرة الص ه  . الَحده

ي   َولَالَ  ء وس فًه النََّووه ي   حسن لد: اْلمَسابهل ر  ذه ٌث َهَذا الت هْرمه  َؼٌره لَالَ  َوَكَذا: لَالَ . الَحده

ٌث أَنه اْلحفاظ؛ من ٌح حسن َحده يَ : لَالَ . َصحه وه ٌث َهَذا َور   من َكثهٌَرة طرق من الَحده

ٌث ٌْن، بن َوعْمَران َمْسع ود، بن هللا َوعبد هللا، عبد بن َوَجابهر والعبادلة، َعلً  َحده َص  ح 

ٌَْرة، َوأَب و َسبلم، بن هللا َوعبد ٌَْدة ه َر ، سعد بن َوَسهل اْلحصٌن، بن َوب َر ي  ده  َوأبً السَّاعه

ه ذكر بكَرة َوأبً وثٌمة، بن َوعماَرة ،- ملسو هيلع هللا ىلص - هللا َرس ول مولَى َرافع  كلَها الط رق َهذه

ر عبد اْلَحافهظ  "(أربعٌنه" فًه الرهاوي اْلمَاده

 ولال: 1/160فً "المماصد الحسنة" بعد أن ذكر بع  طرله  ولال السخاوي

  .والضعٌؾ الحسن وفٌها ٌصح، ال ما ومنها ٌصح، ما ومنها: شٌخنا

 من عدد فبلػ ط رله، بجمع الحفاظ بع  اعتنى ولد: 6/114 الفتح فً الحافظ لالو

 .نفس ا عشرٌن نحوَ  الصحابة من منه جاءَ 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 " أَْكَذُب النَاِس الَصبَاُؼوَن َوالَصَواُؼونَ  " حدٌث -7ٙ

 بن سلٌمان بن موسى بن ٌونس بن دمحملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الكدٌمً السامً كدٌم بن ربٌعة بن عبٌد

 عن نعٌم أبً عن حدٌثه :منها مناكٌر عدي وابن ،حبان ابن له وأورد)

أَْكَذُب النَاِس الَصبَاُؼوَن  " مرفوعا هرٌرة أبً عن صالح أبً عن األعم 

  ".َوالَصَواُؼونَ 

 أكذب من أنه :ٌعنً نعٌم أبً على هذا افترى ومن ذكره لما :الذهبً لال

 السبخً فرلد عن همام حدٌث من إال ٌعرؾ ال وهذا :حبان بنا لال .الناس

 بن روح عن :وله ،بشًء لٌس وفرلد ،هرٌرة أبً عن الشخٌر بن ٌزٌد عن

 اطلبوا" مرفوعا عمر بنا عن سٌبمال بنا عن لتادة عن شعبة عن عبادة

"الوجوه حسان عند الخٌر
(1)

 اهـ (

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث مداره على همام واختلؾ عنه من أوجه:

 مرفوعا همام عن فرلد عن ٌزٌد عن أبً هرٌرة الوجه األول:

 مرفوعا همام عن لتادة عن أنس: الوجه الثانً

 . ملسو هيلع هللا ىلص عن النبً فَْرلَد   َعنْ همام  الوجه الثالث:

 عن صالح أبً عن األعم  عن عوانة كبلهما ، وأبونعٌم وأبرواه : رابعالوجه ال

 مرفوعا هرٌرة أبً

 تخرٌج الوجه األول:

نَاَعاته  ، بابالت هَجاَراته  فً السنن: كتاب أخرجه ابن ماجه  2152رلم /2/723 الص ه

و َحدَّثَنَالال:  وَن، ْبن   ع َمر   َحدَّثَنَا: لَالَ  َرافهع   ْبن   َعْمر  ، َعنْ  َهار  ام  ه، فَْرلَد   َعنْ  َهمَّ  ً  السَّبَخه

ٌدَ  َعنْ  ه  َعْبده  ْبنه  ٌَزه ، ْبنه  ّللاَّ ٌره خ ه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  الش ه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  أَْكَذبُ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

َوالَصَواُؼونَ  الَصبَاُؼونَ  النَاِس 
(ٕ)

" 

                                                           

 .339/ رلم9/543التهذٌب تهذٌب  (1)

، وصاَؼة   الثٌابه  َصبَّاؼو ه مْ : لٌل (2) ًَ له مْ  الح  َنَّه  ٌده  ٌْمط ل ون أله  . بهاْلَمَواعه

 .              =3/10النهاٌة و، 2/250دٌنً الم موسى ًبأل والحدٌث المرآن ؼرٌبً فً المؽٌث المجموعٌنظر: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الطٌالسً:ومن طرٌك ، 2697/ رلم4/300الطٌالسً فً مسنده:  وأخرجه أبو داود

فً السنن الكبرى:  البٌهمًو .بنحوه 9605رلم /17/75 :مسنده فً البزار أخرجه

بَّاؼ ونَ  النَّاسه  أَْكَذبه " فًه َجاءَ  َما ، بابالشهادات كتاب اؼ ونَ  الصَّ / 10/421 "َوالصَّوَّ

اٌم، َحدَّثَنَا: لَالَ  21173رلم  به بلفظه.  َهمَّ

ٌث   اْلَمْحف وظ   ه وَ  َهَذا ولال البٌهمً: ام   َحده َ , فَْرلَد   َعنْ  َهمَّ هه  َوأَْخَطؤ مْ  َعنْ  فٌه هه  َعنْ  بَْعضه

ام   ٌدَ  َعنْ  لَتَاَدةَ  َعنْ  َعْنه  : فَمَالَ , َهمَّ ه مْ  َولَالَ  ،ٌَزه بَله َما ،أََنس   لَتَاَدةََعنْ  َعنْ  َعْنه  : بَْعض   َوكه

لٌ  يَ  ،بَاطه وه نْ  َور  ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  آَخرَ  َوْجه   مه ٌد   أَبًه َعنْ : َولهٌلَ  ه َر  .َمْرف وع ا َسعه

 7920رلم /13/293مسند أبً هرٌرة رضً هللا عنه  :مسنده فً أحمد وأخرجه

ٌد ، َحدَّثَنَا :لال   به بلفظه. ٌَزه

لال:  3543رلم /14/224 عنه هللا رضً هرٌرة أبً مسند: مسنده فً أحمد وأخرجه

، َحدَّثَنَا  به بنحوه.  َعفَّان 

 َحدَّثَنَا 3302رلم /14/56 عنه هللا رضً هرٌرة أبً مسند: مسنده فً أحمد أخرجهو

، َعْبد   َمده  به بنحوه. الصَّ

 ابن الممرئو، 2/205جروحٌن: ترجمة "فرلد السبخً" مفً ال ابن حبانوأخرجه 

/ 2/250وفً ، 202رلم /1/91فً فوابده:  وتمام ،1122/ رلم1/342فً معجمه: 

، ْبن ه ْدبَة   من طرٌك ثبلثتهم 1655رلم  .بلفظه به َخالهد 

    وهدبة بن خالد( عن همام به.وعبد الصمد، الطٌالسً، وٌزٌد، وعفان، خمستهم )

 :تخرٌج الوجه الثانً

 َحدَّثَنَالال:  7/554" بن الولٌد بن أبان بن دمحم" ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجه

َحمد ، أَْحَمدَ  ْبن   م  ًُّ َحمد َحدَّثَنا: لَال اْلَوْحَواحه  َحدَّثَنا هدبة، َحدَّثَنا أَبَان، ْبنه  اْلَولهٌده  ْبنَ  م 

اٌم، ْعت   أََنس َعن َلتاَدة، َعن َهمَّ ه  َرس ولَ  َسمه  الَصَواُؼونَ  النَاِس  أَْكَذبُ " :ٌَم ول   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ."َؼد ا َسْوؾَ  ٌَمُولُ  الَِذي َوالَصبَاُؼونَ 

 .همام رواه وإهنَّما باطل، اإلسناد بهذا أَنَس َعن وهذا، :لَالَ و

َحمد ٌضبط فلم هرٌرة أَبًه َعن مطرؾ، أخً ٌزٌد عن لتادة بٌت فًه فرلد َحدَّثنً  م 

ٌك   َهَذا َوَكانَ  أَنَس َعن لتادة، فمال الحدٌث هذا الولٌد ْبنا  .علٌه أسهل الطَّره

 :ثالثتخرٌج الوجه ال

                                                                                                                                                                        

ًُّ  ليييييالَ وليييييال مرتضيييييى الزبٌيييييدي: =  يييييابه ٌْنه  أْهيييييلَ  أنَّ  الَكيييييبلمه  َهيييييذَا َمْعنَيييييى: الَخط  ٌْنه  هييييياتَ يييييناَعتَ  تَْكث ييييير الص ه

ٌيييييد   مييييْنه م ، الَمَوالٌيييييته  وَضييييْربه  الَمتَييييياعه، َرد ه  فهييييً الَمَواعه بََّميييييا فٌييييهه ْلييييؾ   فٌيييييهه  َولَييييعَ  ور  : َهيييييذَا علييييى فمٌيييييلَ  الخ 

ييييم ، أْكييييذَبه  ميييينْ  إنَّه  ٌْسَ : لييييالَ  الن ييييياسه يييييلَّ  أنَّ  الَمْعنَييييى ولَيييي ٌب، وَصييييب اغ   صييييابهػ   ك  نَّيييييه   كيييياذه ييييا ولكه  َهيييييذَا فََشييييا لم 

ع   ييييينٌه مْ  مييييينْ  الصَّ يييييهه يييييكَ  بَْعضه مْ  عليييييى أ ْطله تههه يييييلُّ  كيييييانَ  إذْ  ذليييييَن، عيييييامَّ يييييد   ك  يييييْنه مْ  واحه  ذلييييينَ  ٌ وَجيييييدَ  أنْ  بَرْصيييييده  مه

ييييييرادَ  إنَّ : ولٌييييييلَ : لييييييالَ  مْنييييييه ، ييييييٌاَؼة   بييييييهه  الم  ٌن ييييييه وَصييييييْبؽَت ه الَكييييييبلمه  صه ، وتَْلوه ييييييله  ف ييييييبلنٌ : ٌ مييييييال َكَمييييييا بالبَاطه

ف ه، الَكبلمَ  ٌَص وغ    .المَْوله  منَ  ذلنَ  ونَْحو   وٌ َزْخره

 .22/519 تاج العروس من جواهر الماموس  ٌنظر:
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َدةَ  أَب و َحدَّثَنَا :لَالَ  2/129فً العلل رواٌة ابنه عبد هللا:  أخرجه أحمد ٌْ  َعنْ  اْلَحدَّاد   ع َب

ام   ه  َرس ول   لَالَ  :لَالَ  فَْرلَد   َعنْ  َهمَّ  "َوالَصَواُؼونَ  الَصبَاُؼونَ  النَاِس  أَْكَذبُ " ٌَْعنًِ :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 تخرٌج الوجه الرابع:

لال:  ،2/313" دمحم بن ٌونس الكدٌمً" ترجمة: جروحٌنمال فً حبان ابن أخرجه

ده  ْبن   أَْحَمد  أخبرنا  َحمَّ ٌمَ  ْبنه  م  ًُّ  َحدَّثَنَا لَالَ  إهْبَراهه ٌْمه د   اْلك َد َحمَّ ٌْم   أَبًه نْ ع ٌ ون سَ  ْبن   م   ن َع

ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َصالهح   أَبهً َعنْ  األَْعَم ه  َعنه  ه  َرس ول   لَالَ  :َلالَ  ه َر  النَاِس  أَْكَذبُ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  "َوالَصَواُؼونَ  الَصبَاُؼونَ 

نَ  َهَذا: ولال ٌثه  مه ْندَ  بهش ْهَرتهَها ت ْؽنهً الَّتًه األََحاده ٌثه  َمْسلَنَ  َسلَنَ  َمنْ  عه ْؼَراقه  َعنه  اْلَحده  اإله

َها فًه ْكره ْلمَْدحه  ذه هه  له ٌث   َوَهَذا فٌه ٌْسَ  اْلَحده نْ  إهالَّ  ٌ ْعَرؾ   لَ ٌثه  مه ام   َحده ه  فَْرلَد   َعنْ  َهمَّ  ً  السَّبَخه

ٌد َعنْ  ٌره  بن هللا عبد بن ٌزه خ ه ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  الش ه  .ه َر

 َحدَّثَنَالال:  7/554 "الكدٌمً ٌونس بن دمحم" ترجمةفً الكامل:  وأخرجه ابن عدي

َحمد َحدَّثَنا الصٌرفً، َسْهل   ْبنه  ٌَْحٌى ْبن   َسْهل    به بلفظه. الكدٌمً، ٌ ون س بن م 

د   بَْكر   أَب و أَْخبََرنَالال:  201/ رلم1/90فً فوابده:  وأخرجه تمام َحمَّ ه  ْبن   م   ً  ْبنه  َعله

يُّ  اْلَحَسنه  ًُّ  اْلبَْؽَداده انه مَّ ، الرُّ ًُّ ٌم   ثنا الشََّرابه م   ْبن   إهْبَراهه ، َهاشه يُّ ، ْبن   ه ْدبَة   ثنا اْلبَؽَوه  ثنا َخالهد 

، َعنه  َعَوانَةَ، أَب و  به بلفظه. اأْلَْعَم ه

 بن علً بن دمحمأخرجه ابن عساكر فً تارٌخ دمشك: ترجمة " ومن طرٌك تمام:

 .54/263" البؽدادي الرمانً الشرابً بكر أبو الحسن

 دراسة األسانٌد:

  إسناد الوجه األول عند ابن ماجه:دراسة 

 بضم - حجر أبو البجلً، رافع بن الفرات بن رافع بن َعْمروهو  :َرافِع   ْبنُ  َعْمُرو -ٔ

  .)ق( المزوٌنً – الجٌم وسكون المهملة

ٌم :َعن َرَوى وعمر بن  المدنً، جعفر بن وإسماعٌل الرازي، المختار ْبن إهْبَراهه

 هارون، وؼٌرهم. 

 خالد بن وأحمد الجمال، نصر ْبن َجْعَفر ْبن أَْحَمد العباس وأَب و ماجه، ابن روى عنه:

 وؼٌرهم.  الرازي، المبلنسً

 العلم معنا ٌطلب كان ممن أحد بمً ما: ٌمول موسى بن إبراهٌم سمعت: حاتم أبو لال

 وأصح لهجة أصدق عنه كتبنا من لل: أٌضا حاتم أبو َولَال .نافع بن َعْمرو ؼٌر

بَّان ابن   وذكره .عنه الطنافسً علً َحدَّثَنَا منه، حدٌثا  مستمٌم: َولَال الثمات، فًه حه

َمام ، الَحافهظ ،ولال الذهبً فً السٌر:  .جدا الحدٌث  فً حجر ابن َولَال. الثَّْبت   اإله

 .بتٌناوم وثبلثٌن سبع سنة توفً.ثبت ثمة: التمرٌب

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

/ 3/437، والثمات البن حبان 1236/ رلم6/232ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، وسٌر أعبلم 4364/ رلم22/19، وتهذٌب الكمال 2/700، واإلرشاد 14532رلم
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/ 1/421، والتمرٌب 49/ رلم3/32، وتهذٌب التهذٌب 32/ رلم11/335النببلء 

 .5023رلم

 . )ت ق( البلخً موالهم الثمفً ٌزٌد بن هارون بن عمرهو : َهاُرونَ  ْبنُ  ُعَمرُ  -ٕ

، ٌحٌى ْبن وهمام المدنً، رافع بن وإسماعٌل اللٌثً، زٌد ْبن أسامة :َعن َرَوى

  وؼٌرهم.

ٌْبَة، أَبً ْبن دمحم ْبن عثمان روى عنه:  رافع ْبن وَعْمرو الصفار، مسلم ْبن وعفان َش

 ، وؼٌرهم. المزوٌنً

يُّ  ولَال .حدٌثه وتركوا كبٌرا، كتابا َعْنه   الناس كتب: سعد ْبن دمحم لَال  فٌه تكلم: الب خاره

ٌن ْبن ٌَْحٌَى ٌن ابن ٌحٌى سمعت: الرازي الجنٌد ْبن الحسٌن ْبن علً َولَال .َمعه  َمعه

ْحَمنه  َعْبد َولَال كذاب، هارون ْبن ع َمر: ٌمول : فَمَالَ  َعْنه ، أَبهً َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

هه  تكلم ٌد أبا إن: ألبً للت  . حدٌثه فذهب المبارن اْبن فٌه  ْبن ع َمر عن َحدَّثَنَا األشج َسعه

 ع َمر إن: فَمَالَ  نخسة، المبارن اْبن نخسه الحدٌث، ضعٌؾ ه وَ : فَمَالَ . البلخً هارون

 ْبن جعفر توفً لد وكان لدومه لبل لدمت ولد دمحم، ْبن جعفر عن ٌروي هارون ْبنا

 أهل من وهو: لال .شٌبا َعْنه   أروي ال هارون ْبن ع َمر: حنبل ْبن أحمدولال  .دمحم

 عندي، لٌمة لَه   تكن لم: ٌمول مهدي ْبن الرحمن َعْبد كان ولكن َعْنه ، أكثرت ولد بلخ،

 ْبن إسماعٌل عن بها حدث أخرى مرة لدم فلما بؤحادٌث َحدَّثَنهً: لال أنه وبلؽنً

 كتاب فًه وجدت: حبان ْبن الحسٌن ْبن علً َولَال .حدٌثه فتركت أولبن، عن عٌا 

 بشًء   حدٌثه لٌس خبٌث كذاب البلخً هارون ْبن ع َمر: زكرٌا أبو لال: ٌده بخط أَبًه

 أمره لنا تبٌن ث مَّ  النهروان إهلَى معه وذهْبنا الكوفة، بباب بابه َعلَى وبت َعْنه   كتبت لد

 خرلتها دفتر ظهر َعلَى أحادٌث إال كلمة َعْنه   عندي ما كله حدٌثه فخرلت َذلهَن، بعد

 ولم - مهدي ابن الرحمن عبد لال: لال أمره؟ من لكم تبٌن ما: زكرٌا ألبً للت  . كلها

ْنه   أسمعه  ْبن جعفر عن فَحدَّثَنَا علٌنا لدم: لال الرحمن، عبد عن مشهور َهَذا ولكن مه

 َولَال .خروجه لبل مات لد جعفر فَإهَذا مكة إهلَى خروجه وإلى مولده إهلَى فنظرنا دمحم

يُّ  َعباس ٌن ابن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بكر وأبو ،الدُّوره  َولَال .بشًء   لٌس: َمعه

د ْبن أحمد َحمَّ ٌن ْبن ٌحٌى َعن محرز ْبن الماسم ْبن م   الؽبلبً َولَال .ثمة ه وَ  لٌس: َمعه

 داود أَب و َولَال .ضعٌؾ: أخرى مرة َولَال .مثله باب ْبن ونصر بثمة، لٌس: ٌحٌى عن

ٌن بن ٌحٌى سمعت: الطٌالسً عثمان أَبً ْبن َجْعفَر َولَال .ثمة ؼٌر ه وَ : ٌحٌى عن  َمعه

 أَب و َولَال .جدا فضعفه عنه أبً َسؤَلت  : المدٌنً ْبن علً ْبن هللا َعبد َولَال. ٌكذب: ٌمول

ْرَعة : فَمَالَ  هارون؟ ْبن ع َمر عن تحدث ال لم: لَه   ولٌل موسى ْبن إبراهٌم سمعت: ز 

 الرازي رجاء ْبن شعٌب َحدَّثَنَا: حاتم أَبً ْبن الرحمن عبد َولَال .حدٌثه تركوا الناس

 ذي، مثل هارون ْبن ع َمر عن كتبت: ٌمول موسى ْبن إبراهٌم سمعت: لال المكتب،

 ٌمنع لم: الجوزجانً ٌعموب ْبن إبراهٌم َولَال .بشًء   َعْنه   أحدث ولم - حزمة ٌعنً

 وأبو الحافظ، دمحم ْبن وصالح النََّسابً، َولَال .ضعٌؾولال العجلً:  .بحدٌثه الناس
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 َولَال .ضعؾ فٌه: الساجً ٌحٌى ْبن زكرٌا َولَال .الحدٌث مترون: الحافظ علً

 ًُّ ٌْج، اْبن عن حدث: الحافظ نعٌم أَب و َلالو .ضعٌؾ: الدَّاَرل ْطنه َر ، ج   ً  واألَوزاعه

 عن ٌروي ممن وكان: المجروحٌن فً حبان ابن َولَال .شا ال بالمناكٌر وشعبة

 وتعمبه. فٌه الرأي حسن مهدي ابن وكان ٌرهم، لم شٌوخا وٌدعً المعضبلت الثمات

. اتهمه أنه عنه واحد ؼٌر روى ولد مهدي، ابن عن لتٌبة رواٌة هذه: فمال الذهبً

: خرا  ابن َولَال. كذابا كان هارون بن ع َمر: األسدي دمحم ْبن صالح علً أَب و َولَال

 كان: المٌزان فً الذهبً َولَال. كذاب هو: المبارن ابن لال البلخً، هارون بن ع َمر

 ابن ولال. الباطل ٌتعمد ممن أظنه وما ،مناكٌره وكثرة ضعفه على العلم أوعٌة من

 .ومابة وتسعٌن أربع سنة مات. حافظا وكان مترون: حجر

 ضعٌؾ جدا فاألكثرون على أنه مترون الحدٌث. خبلصة حاله:

 لجوزجانًل الرجال أحوال، و1/54تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

 والجرح والتعدٌل، 1247/ رلم1/361والثمات للعجلً  ،336/ رلم355صـ

/ 6/57والكامل البن عدي  ،655/ رلم2/90 ، والمجروحٌن765/ رلم6/140

، 3/926، واإلرشاد 365/ رلم2/164 لدارلطنًل وكونوالمتر الضعفاء، 1201رلم

، وسٌر أعبلم 6237/ رلم3/223، والمٌزان 4317/ رلم21/520وتهذٌب الكمال 

/ 1/417والتمرٌب  ،339/ رلم7/501 ، وتهذٌب التهذٌب75/ رلم9/267النببلء 

 .4979رلم

 وكسر الواو وسكون المهملة بفتح - العوذي دٌنار بن ٌحٌى بن همام هو: َهَمام   -ٖ

 َعامر بن مزٌمٌاء َعْمرو بن عمَران بن اْلحجر بن سود بن عوذ إهلَى نْسبَة - المعجمة

ي   َبْكر، أبو: وٌ مال هللا، عبد أبو ، المحلمً - األزد من بطن السََّماء َماء  . )ع( الَبْصره

 . وؼٌرهم ،وفرلد السبخً عروة، بن وهشام ع َمر، ابن مولى نافع :عن روى

  .وؼٌرهم الجعد، بن وعلى ،وعمر بن هارون مسلم، بن عفان :عنهروى 

ٌد بن ٌحٌى كان: مسلم بن عفان َعنْ  شبة، بن ع َمر لال  فهً همام َعَلى ٌعتر  َسعه

 كثٌر فًه هماما ٌوافك فوجدناه كتبه فًه نظرنا هشام بن معاذ لدم فلما حدٌثه، من كثٌر

 فًه لوٌا همام كان: هارون ْبن ٌزٌد َولَال .عنه بعد ٌحٌى فكؾ ٌنكره، ٌحٌى كان مما

 للت  : األثرم بَْكر أبو َولَال المشاٌخ، كل فً ثبت همام: حنبل ْبن أحمد َولَال الحدٌث،

. ٌرضاه الرحمن عبد كان: لال فٌه؟ تمول أٌ  همام: حنبل بن أحمد هللا َعبد ألبً

 الصدق فً عندي همام: ٌمول مهدي ابن سمعت: حنبل ْبن أحمد عن حاتم، أبو َولَال

وبَة، أَبً ابن مثل ، بن أحمد أَْخبََرنًه: الساجً ٌحٌى بن زكرٌا َولَال َعر  د  َحمَّ : لال م 

 كثٌر، أَبً ْبن ٌحٌى فهً أبان من أثبت وهو ثمة، همام: ٌمول حنبل بن أحمد سمعت

، َعباس َولَال يُّ ٌن اْبن ٌحٌى َعنْ  الدُّوره ٌد ْبن ٌحٌى كان: َمعه  ْبن أبان عن ٌروي َسعه

 بن أبان من عندنا أفضل همام وكان ٌحٌى، بن همام َعنْ  ٌروي وال العطار، ٌزٌد

وبَة، أَبً ابن: لتادة أصحاب من األثبات: علً بن َعْمرو َولَال ٌزٌد،  وهشام، َعر 
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ه  َعبد َعنْ  أظنه ٌوسؾ بن إسحاق أَْخبََرنهً: عدي بن أحمد أبو َولَال وهمام، وشعبة،  ّللاَّ

ٌد بن ٌحٌى شهد: لال أبٌه، َعن حنبل، ْبن أحمد ْبنا  همام وكان شهادة، حداثته فًه َسعه

 من وأصدق أشهر وهمام لهذا، ٌحٌى فٌه فتكلم ٌعدله لم هماما وأن ٌعنً العدالة، َعلَى

 كثٌر، أَبً بن ٌحٌى فًه ممدم وهو ، لتادة َعنْ  مستمٌمة وأحادٌثه حدٌث، له ٌذكر أن

د َولَال َحمَّ ْحَمنه  عبد َولَال الحدٌث، فًه ؼلط ربما ثمة، كان: سعد بن م   أَبً ْبن الرَّ

ْرَعة أبو سبل: َحاتهم  أبً سبل: أٌضا َولَال به، بؤس ال: فَمَالَ  ٌحٌى، ابن همام عن ز 

 وإذا كتابه، من حدث ما إلً أحب همام: لال منهما؟ تمدم من العطار وأبان همام، عن

بَّان ابن   وذكره ، والؽلط الحفظ فًه متماربان فهما حفظه من حدث . الثمات كتاب فً حه

 الحلوانً علً بن الحسن عن الضعفاء فً العمٌلً ونمل ثمة، بصري: العجلً َولَال

 ٌخالؾ وكان فٌه، ٌنظر وال كتابه إلى ٌرجع ٌكاد ال همام كان: لال عفان سمعت: لال

 عفان ٌا: فمال كتبه فً فنظر بعد رجع ثم لال. ذلن ٌكره وكان. كتابه إلى ٌرجع فبل

 وهذا: لاببل التهذٌب فً حجر ابن ذلن على وعلك هللا، فاستؽفر كثٌرا نخطا كنا

 بن أحمد ذلن على ن  ولد لدٌما منه سمع ممن أصح بآخرة همام حدٌث أن ٌمتضً

 .                                                     انتهى: حنبل

ٌد بن ٌحٌى ظلم: مهدي بن الرحمن عبد لال: خٌثمة أَبً ابن َولَال: لال ثم  همام َسعه

 ٌكتب صدوق همام: البردٌجً بكر أبو َولَال مجالسة، وال علم به له ٌكن لم ٌحٌى ابن

: الساجً َوَلال حافظ، ثمة: الحاكم َولَال. منه أمثل العطار وأبان به ٌحتج وال حدٌثه

، فلٌس حفظه من حدث وما صالح فهو كتابه من حدث ما الحفظ سا صدوق  بشًء 

 فً حجر ابن َولَال المشاٌخ، كل فً ثبت هو أحمد لال: الكاشؾ فً الذهبً ولال

 .                                                     ومابة وستٌن خمس أو أربع سنة مات. وهم ربما ثمة: التمرٌب

 .الشٌخان به واحتج فٌه تمدح ال رةٌٌس أوهام وله األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة

 والتارٌخ ،3633/ رلم4/153 الدوري وتارٌخ ،7/232 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والتعدٌل والجرح ،1751/ رلم1/461 العجلً وثمات ،2352/ رلم3/237 الكبٌر

 الضعفاء ًف والكامل ،11593/ رلم7/536 حبان البن والثمات ،457/ رلم9/107

 وتهذٌب ،5936/ رلم2/339 والكاشؾ ،2/363 واللباب ،2047/ رلم3/442

 .7319/ رلم1/574 والتمرٌب ،103/ رلم11/67 التهذٌب

ِ  فَْرلَد   -ٗ ًّ ضعٌؾ ضعفه : البصرى ٌعموب أبو السبخى، ٌعموب بن فرلدهو : الَسبَِخ

 .23، سبمت ترجمته حدٌث رلماألكثرون

ٌرِ  ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَِزٌدَ  -٘ ّخِ  المعجمة بكسر - الشخٌر ْبن هللا َعبد ْبن ٌزٌدهو  :الّشِ

، العبلء أَب و العامري، - المعجمة وتشدٌد ي  ه  َعبد بن مطرؾ أخو البَْصره  الشخٌر بن ّللاَّ

ه  َعبد بن وهانا   .)ع( الشخٌر ْبن ّللاَّ

ٌْرة، وأبً عازب، ْبن والبراء لٌس، ْبن األَحنؾ :َعن َرَوى   وؼٌرهم. ه َر



     
 

   

  
110 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .وؼٌرهم السبخً وفرلد ،الحذاء وخالد الدورلً، عمٌل أَب و عمبة ْبن بشٌر :َعنه َرَوى

بَّان ابن   وذكره .ثمة: النََّسابً لَال ووثمه ابن سعد، والعجلً، والذهبً،  الثمات، فًه حه

 .بةاوم عشرة إحدى سنة مات وابن حجر.

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والجرح 1347رلم/ 1/479، وثمات العجلً 7/155ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، وتهذٌب الكمال 6037/ رلم5/532وثمات ابن حبان  ،1154/ رلم9/274والتعدٌل 

، وتهذٌب التهذٌب 193/ رلم4/493، وسٌر أعبلم النببلء 7014/ رلم32/175

   .7740/ رلم1/602، والتمرٌب 654/ رلم11/341

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ  .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص :ُهَر

 عمر بن هارون على هذا الوجه كل من: تابعو

ٌْمانهو : الطٌالسً -ٔ  الطَّاء بهفَتْح - الطٌالسً داود أبو الجارود، بن داود بن س لَ

ثَنَّاة َواْلٌَاء م َوكسر األلؾ َوس ك ون تحتَها من اْلم  ْهملَة سٌن َوبعدَها البلَّ ه - م   الن هْسبَة َهذه

ي   -العمابم على تْجَعل الَّتًه الطٌالسة إهلَى  . (4)خت م  الحافظ البَْصره

 . وؼٌرهم وهمام بن ٌحٌى، سعد، ابن وإبراهٌم ٌزٌد، بن أبان :عن روى

 ،واألربعة الكوسج، منصور بن وإسحاق حنبل، بن دمحم بن أحمد :عنهروى و

 . وؼٌرهم

ً    ْبن َعْمرو لال  الطٌالسً، داود أبً من أحفظ المحدثٌن فً رأٌت ما: الفبلس َعله

 حدٌث ألؾ عشر اثنا صدري وفً فخر، وال حدٌث ألؾ ثبلثٌن أسرد: ٌَم ول   سمعته

 فبثثتها أصبهان إهلَى فخرجت البصرة، أهل من أحد عنها سؤلنً ما البري لعثمان

 ابن ورافك مهدي، وابن المطان، ٌحٌى صحب ولد هذا، مثل لال: الذهبً ولال. فٌهم

ً    ْبن َعْمرو َعنْ  الفرٌابً، َجْعَفر َولَال المدٌنً،  بن علً َولَال ثمة، داود أبو: َعله

 َعن كتبوا: شبة ْبن ع َمر َولَال الطٌالسً، داود أبً من أحفظ أحدا رأٌت ما: المدٌنً

ه  َعبد َولَال كتاب، معه ولٌس حدٌث ألؾ أربعٌن بؤصبهان داود أبً ده  ْبن ّللاَّ َحمَّ  ْبن م 

 من أحد َعلَى بكٌت ما: ٌَم ول   بندارا سمعت: األصبهانً إبراهٌم َعنْ  المزوٌنً، َجْعفَر

 من كان لما: فمَالَ  وكٌؾ؟: لَه   فملت: لال. الطٌالسً داود أبً َعلَى بكٌت ما المحدثٌن

ْحَمنه  َعْبد سمعت:  علً ْبن َعْمرو َولَال مذاكرته، وحسن ومعرفته، حفظه  ْبن الرَّ

 لتٌبة ْبن ٌ وس ؾَ  ْبن الحجاج َولَال س،النا أصدق الطٌالسً داود أبو: ٌَم ول   مهدي

 فمَالَ  الطٌالسً، داود أبً َعن حاضر وأنا السبلم عبد ْبن النعمان سبل:  األصبهانً

 فهً أكبر أحدا رأٌت ما: الرازي الفرات ْبن أحمد مسعود أبو َولَال مؤمون، ثمة هو:

 ثمة: فمَالَ  داود، أبً َعن َحْنبَل   ْبن أحمد سؤلت: أٌضا َوَلال داود، أبً من شعبة

ٌد ْبن عثمان َولَال ، لَه   ٌحتمل: فمَالَ  ٌخطا؟ إنه: فملت صدوق،  سؤلت: الدارمً َسعه

ٌن، ْبن ٌَْحٌَى  حرمً؟ أو إلٌن أحب داود فؤبو: للت - شعبة أصحاب َعنْ  ٌعنً َمعه

ْحَمنه  َعْبد أو إلٌن أحب داود فؤبو: للت. إلً أحب داود أبو صدوق، داود أبو: فمَالَ   الرَّ
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، أعلم داود أبو: فمَالَ  مهدي؟ ْبنا ْحَمنه  َعْبد: ع ثَْمان َولَال بههه  كل فًه إلٌنا أحب الرَّ

 وكٌع كان: المهرلانً ع َمر ْبن حف  َولَال. شعبة َعنْ  رواٌة أكثر داود وأبو شًء،

ه  َعبد ْبن أحمد َولَال العلم، جبل داود أبو: ٌَم ول    كثٌر وكان ثمة، بصري: العجلً ّللاَّ

 وَعْبد هو الببلذر شرب لد وكان بٌوم، لدومً لبل مات فؤصبته، إلٌه رحلت الحفظ،

ْحَمنه  ، َعْبد وبر  هو، فجذم مهدي، ْبن الرَّ ْحَمنه  ألؾ أربعٌن داود أبو فحفظ الرَّ

ْحَمنه  َعْبد وحفظ حدٌث،  أبو َحدَّثَنَا: عدي ْبنا أحمد أبو َولَال حدٌث، آالؾ عشرة الرَّ

د سمعت: لال الموصلً، ٌعلى َحمَّ  داود ألبً للت  : ٌَم ول   الضرٌر المنهال ْبن م 

 وكنت سنة، فتركته: لال. ال: لال شٌبا؟ عون اْبن من سمعت: ٌوما الطٌالسة صاحب

 من سمعت داود أبا ٌَا: لَه   للت سنة، كان فلما: لال. نسً َحتَّى ذلن لبل بشًء   اتهمه

 بن دمحم أى) للت. ونٌؾ حدٌثا عشرون: لال كم؟: للت. نعم: لال شٌبا؟ عون اْبن

 ما لَه   واحدا خبل ما زرٌع ْبن ٌزٌد أحادٌث هً فإذا كلها، فعدها علً عدها(: المنهال

 ممدما بالبصرة، من أحفظ أٌامه فًه كان الطٌالسً داود وأبو: عدي ابن ولال ، أعرفه

 وهو لاله، ما المنهال ابن فٌه لال معنى ألي أدري وما ومعرفته، لحفظه ألرانه َعلَى

ً    ْبن َعْمرو لال كما  معاذ، ْبن معاذ من شعبة أصحاب فً جاوزت وإذا ثمة،: َعله

 ٌرفعها، أحادٌث وله خامسهم، داود فؤبو وؼندر، المطان، وٌحٌى الحارث، ْبن وخالد

ث   من بعجب ولٌس  منها، أحادٌث فهً ٌخطا إن حفظه من حدٌث ألؾ بؤربعٌن ٌ َحد ه

 من ذلن أتى وإنما ؼٌره، ٌرسلها أحادٌث، وٌوصل ؼٌره، ٌولفها أحادٌث، ٌرفع

 والخطٌب، سعد، ابن ووثمه ثبت، متٌمظ إال ؼٌري وعند عندي داود أبو وما حفظه،

مْ  أَْصبََهان دخل َوَكانَ : ولال الثمات فً حبان ابن وذكره حجر، وابن ،والذهبً  فََحدثه 

ٌث ألؾ بهثبََلثهٌنَ  بَها  .ومابتٌن أربع سنة ولٌل ثبلث سنة توفى. حفظا َحده

 .الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

 والتارٌخ ،2/229 الدوري برواٌة ٌحٌى وتارٌخ ،7/293 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 حبان ابن وثمات ،609/ رلم1/201 للعجلً والثمات ،1733/ رلم4/10 الكبٌر

 وتذكرة ،4570/ رلم10/32 بؽداد وتارٌخ ،2/293 واللباب ،13423/ رلم3/275

/ 1/250 والتمرٌب ،316/ رلم4/131 التهذٌب وتهذٌب ،340/ رلم1/351 الحفاظ

 .2550رلم

ٌن بهَضم - السلمً زاذان بن هارون بن ٌزٌدهو : ٌزٌد -ٕ م َوفتح الس ه ٌم ثمَّ  البلَّ  نهْسَبة مه

 لبٌلة وهى مضر بن عٌبلن لٌس بن خصفة بن عكرمة بن َمْنص ور بن سلٌم إهلَى

 . )ع( الواسطً خالد أبو مشهورة

. وؼٌرهم، علممة بن عمرو بن ودمحم ،وهمام بن ٌحٌى عٌا ، بن أبان :عن روى

ٌم :َعنه َرَوى  ،عبٌد بن وٌعلى حنبل، ْبن وأحمد الجورجانً، ٌعموب ْبن إهْبَراهه

 . وؼٌرهم
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 الحدٌث فً رجبل   رأٌت ما: آخر موضع فً ولال الثمات، من هو :المدٌنً ابن لال

 ال صدوق  إمام ثمة: حاتم أبو ولال الحدٌث، فً ثبت ثمة: العجلً ولال منه، أحفظ

  وابن شٌبة، أبً بن ٌعموب  ووثمه الحدٌث، كثٌر ثمة: سعد ابن ولال مثله، عن ٌسؤل

 ضعٌؾ عروبة أبى من ٌزٌد  سماع إن: أحمد عنه لال ولد والذهبً، والخلٌلً، لانع،

 ابن ولال عروبة، أبى ابن لبل من فٌها الضعؾ إن: الذهبً لال أحادٌث، فً أخطا

 الحفاظ من أربعة بالعراق كان: ٌحٌى بن ٌحٌى ولال منه، أحفظ رأٌت ما: المدٌنً

 توفى. عابد متمن ثمة: التمرٌب فً حجر ابن ولال أحفظهم، أنه إلى وأشار فٌهم فذكره

 .                                             ومابتٌن ست سنة

 . األكثرٌن بتوثٌك متمن؛ ثمة :حاله خبلصة

 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،1/677 الدوري وتارٌخ ،7/314 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 للخلٌلى واإلرشاد ،1359/ رلم1/431 للعجلً والثمات ،3354/ رلم3/363

 ،612/ رلم11/366 التهذٌب وتهذٌب ،113/ رلم9/353 والسٌر ،/ رلم2/534

 .7739/ رلم 1/606 والتمرٌب

ه  َعْبد بن مسلم بن عفان هو: عفان -ٖ ي   عثمان أبو الصفار، ّللاَّ  . )ع( البَْصره

 هللا، عبد بن الوضاح عوانة وأبً ً،ٌٌح ْبن وهمام الدستوابً، هشام :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ،حنبل ْبن وأحمد الحربً، إسحاق ْبن وإبراهٌم البخاري، :عنهروى و

ه  َعْبد ْبن أحمد لال  وكان سنة، صاحب ثبت ثمة بصري مسلم بن عفان: العجلً ّللاَّ

 عن ٌمؾ أن على دٌنار آالؾ عشرة له فجعل الماضً معاذ بن معاذ مسابل على

 فؤبى،. شٌبا فٌه تمل فبل عنه لؾ: لالوا عدل، ؼٌر وال عدل ٌمول فبل رجل تعدٌل

 كتاب فًه وجدت: حبان ْبن الحسٌن ْبن علً َولَال الحموق، من حما أبطل ال: َولَال

ٌن بن ٌحٌى: ٌعنً زكرٌا، أبا سؤلت: ٌده بخط أَبًه  الولٌد أبو اختلؾ إذا: للت - َمعه

. عفان لول المول: لال هو؟ من لول فالمول سلمة بن حماد عن حدٌث فً وعفان

 شًء كل وفً: للت عفان، لول المول: لال شعبة؟ عن حدٌث فً اختلفوا فإن: للت

 فٌما األحول نعٌم فؤبو: للت. ثبت ثمة الولٌد وأبو وأكٌس، منه أثبت عفان نعم،: لال

 دمحم بن الحسن َولَال أثبت، عفان: لال أثبت؟ من به، حدث فٌما وعفان به حدث

 وعفان: فمال وكذا؟ كذا حدٌث على عفان تابع من: حنبل بن ألحمد للت: الزعفرانً

 ْبن ٌحٌى سبل: منصور ْبن الخالك َعْبد َولَال لال، كما أو!  أحد؟ ٌتابعه أن إلى ٌحتاج

ٌن  المدٌنً ابن إن: له فمٌل. ثمتان كبلهما: فمال أوثك؟ كان أٌهما وبهز عفان َعن َمعه

 اْبن ٌعموب َولَال صدولٌن، ثمتٌن جمٌعا كانا: فمال الرجلٌن؟ أصح عفان أن ٌزعم

ٌْبَة ٌن بن ٌحٌى سمعت: َش ٌْج، وابن مالن،: خمسة الحدٌث أصحاب: ٌمول َمعه َر  ج 

: الخلٌلى ولال متٌن، متمن ثمة إمام عفان: حاتم أبو َولَال. وعفان وشعبة، والثوري،

تََّفكٌ  ٌْهه  م  ج   َعلَ َخرَّ ، فًه م  ٌْنه ٌَح عَ  الصَّحه ، ش ْعبَةَ، َسمه ٌْنه اَد ٌَْره مْ  َواْلَحمَّ َر، َوَؼ عَ  ع م ه ْنه   َوَسمه  مه
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، بههه  َواْحتَجَّ  اْلم َدَماء ، يُّ ، َمْوتههه  َلْبلَ  َوتَؽٌََّرَ  اْلب َخاره  أبو َولَال بهبَْؽَداَد، ٌ مَال   َوَماتَ  بهؤَْشه ر 

ٌن بن وٌحٌى أبً سمعت: خٌثمة أَبً اْبن بَْكر  ألٌام صفر فً عفان أنكرنا: ٌموالن َمعه

. أٌام بعد عفان ومات. ومابتٌن عشرٌن سنة: رواٌة وفً - عشرة تسع سنة منه خلون

 .                                                ببؽداد عفان توفً: بكر أبو لال

 . الثمة فً ٌمدح ال الموت مر  فً الحادث التؽٌر وهذا: للت

ٌْبَة أَبً ْبن َبْكر أبو َولَال  على ٌعنً علٌه، ألدمه حاله مثل فً لط أحد ا رأٌت ما: َش

د ْبن اْلَحَسن َولَال عفان َحمَّ ٌد ْبن ٌَْحٌَى سمعت: الصباح ْبن م   ما: ٌمول المطان َسعه

بَّان ابن   وَذَكره خالفنً، من عفان وافمنً إذا أبالً  وابن لانع ابن ووثمه الثمات، فً حه

 .                                                        لبلها أو ومابتٌن عشرٌن سنة مات. حجر وابن خرا 

 .                                           باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 للعجلً والثمات ،331/ رلم7/72 الكبٌر والتارٌخ ،7/293 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 حبان البن والثمات ،165/ رلم7/30 والتعدٌل والجرح ،1145/ رلم1/336

 واإلرشاد ،1550/ رلم7/104 الضعفاء فً والكامل ،14305/ رلم3/522

 ،424/ رلم7/230 والتهذٌب ،5673/ رلم3/31 االعتدال ومٌزان ،2/590

 .4625/ رلم1/393 والتمرٌب

ٌد ْبن الوارث عبد ْبن الصمد عبدهو  عبد الصمد: -ٗ  العنبري، التمٌمً ذكوان بن َسعه

 وعملها التنور إلى نسبة - المضمومة النون وتثمٌل المثناة بفتح - التنوري موالهم

ي   سهل أبو وبٌعها،  . )ع( البَْصره

 المهري، عتبة بن وثواب ،وهمام بن ٌحٌى العبدي، مسلم بن إسماعٌل :عن روى

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم الطوسً، مسلم ْبن وعلً المدٌنً، ْبن علًأحمد، و :عنهروى و

بَّان ابن   وذكره الحدٌث، صالح صدوق: حاتم أبو لال  ابن َولَال الثمات، كتاب فً حه

ٌن ابن عن محرز ابن َولَال هللا، شاء إن ثمة كان: سعد  عبد من أثبت معمر أبو: َمعه

 َحدَّثَنَا، كتابه فً ٌكن ولم َحدَّثَنَا، َحدَّثَنَا كلها كتبه فً ٌمول: َعنه أٌضا َولَال الصمد،

 ،مسلم: داود أبو َولَال ثمة،: العجلً َولَال ثمة، وهللا وكان َحدَّثَنَا فٌه أر فلم كتابه رأٌت

 َولَال. التلمٌن ٌحتمل: أٌضا َولَال المشاٌخ، ٌطلبون ،إدرٌس بن وإسحاق ،الصمد وعبد

 عنه أبً سؤلت:  حاتم أبى ابن ولال ٌخطا، ثمة: لانع ابن َولَال. مؤمون ثمة: الحاكم

 .مجهول شٌخ :فمال

 الوارث عبد بن الصمد عبد فإن فً طبعة الجرح والتعدٌل؛ سمط هنان لعل :للت

 ن مٌر، ابن عن توثٌمه خلفون ابن ونمل أعلم، وهللا حجة ثمة وهو معروؾ مشهور

 حجة،: الكاشؾ ًف الذهبً ولال شعبة، فً ثبت الصمد عبد: المدٌنً بن علً َولَال

 . ومابتٌن سبع أو ست سنة مات. صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال

 .الجماعة به واحتج األكثرون وثمه ثمة :حاله خبلصة
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 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،2/364 الدوري وتارٌخ ،7/300 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 1/303 للعجلً والثمات ،2712/ رلم2/303 األوسط وتارٌخه ،1343/رلم6/105

/ 3/414 حبان ابن وثمات ،269/ رلم6/50 والتعدٌل والجرح ،1003رلم

 التهذٌب وتهذٌب 3376/ رلم1/653 والكاشؾ ،3/97 واألنساب ،14157رلم

 .4030/ رلم1/356 والتمرٌب ،632/ رلم323 -6/327

 بن خالد ابن موحدة بعدها الدال وسكون أوله بضم هدبة هو: خالد بن هدبة -٘

  .)خ م د( أوله وفتح بالتثمٌل - هداب له وٌمال البصري خالد أبو المٌسً األسود

  ، وؼٌرهم.ٌحٌى ْبن وهمام حازم، بن وجرٌر العطار، ٌزٌد بن أبان :َعن َرَوى

 وؼٌرهم.  داود، وأَب و ومسلم، البخاري، روى عنه:

: حاتم أَب و َولَال .، وابن حجرفً المٌزان ه ٌحٌى، والعجلً، ومسلمة، والذهبًثمو

بَّان ابن   وذكره .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال .صدوق : عدي بنا َولَال. "الثمات" كتاب فً حه

 كثٌر وهو ٌروٌه، فٌما منكرا حدٌثا له أعرؾ ال ألنً؛  حدٌثا له أخرج أن استؽنٌت

 فٌه تكلم منولال الذهبً فً " .به بؤس ال صدوق، وهو الناس، وفمه ولد الحدٌث،

ولال فً  .ضعفه النسابً أن من والعجب وثموه،": الحدٌث صالح أو موثوق وهو

 ومابتٌن. وثبلثٌن بضع سنة ماتالكاشؾ: صدوق. 

  .بتلٌٌنه النسابًثمة باتفاق، وانفرد  خبلصة حاله:

، 434/ رلم9/114، والجرح والتعدٌل 1720/ رلم1/455الثمات للعجلً : ٌنظر

 ،2052/ رلم3/456، والكامل البن عدي 16244/ رلم9/246والثمات البن حبان 

 الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو، 6553/ رلم30/152وتهذٌب الكمال 

، 9212/ رلم4/294، والمٌزان 5942/ رلم2/334، والكاشؾ 356/ رلم513صـ

 .7269/ رلم1/571 والتمرٌب ،53/ رلم11/25 التهذٌبو

 عند اإلمام ابن عدي: الثانً دراسة إسناد الوجه 

ًُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمد -ٔ  عدي، لم أجد له ترجمة.شٌخ ابن  :اْلَوْحَواِح

 .أبو جعفر المبلنسً المخرمً، أَبَان ْبنِ  اْلَوِلٌدِ  ْبنَ  ُمَحمد -ٕ

 .وهدبة بن خالد، وؼٌرهم إبراهٌم، بن ومكً عبادة، بن روح روى عن:

، الدوري مخلد بن دمحمو ،طبلب بن الجهم بوأو ،الخزاعً دمحم بن سلٌمان :عنه روى

  .وؼٌرهم

 ٌكن لم: فمال عنه وسؤلته وبسامراء، بالري أبً منه سمع: الرازي حاتم أبً ابن لَالَ 

بَما: ولال الثمات، فً حبان ابن وذكره. بصدوق : عدي ابن ولال َوأْؼرب، أَخَطؤ ر 

ق   وٌوصله، الحدٌث ٌضع  .ضعٌؾ: الدارلطنً لالو .والمتون األسانٌد وٌملب َوٌَْسره

 جدا. ضعٌؾ خبلصة حاله:
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/ 7/542 عدي البن والكامل ،15613/ رلم9/136 حبان البن الثمات: ٌنظر

/ 56/135وتارٌخ دمشك ، 1705/ رلم4/532 بؽداد وتارٌخ ،1771رلم

 .3293/ رلم4/60والمٌزان ، 7037رلم

  ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: هدبة -ٖ

 .األول الوجه فً ترجمته سبمتهو همام بن ٌحٌى العوذي: ثمة، : َهَمام   -ٗ

  .43حدٌث رلم ترجمته سبمت ، ولم ٌصرح بالسماع،ثمة مدلس: لَتاَدة -٘

 .23رلم حدٌث ترجمته سبمت هو أنس بن مالن: صحابً جلٌل،: أَنَس -٘

 دراسة إسناد الوجه الثالث عند اإلمام أحمد فً العلل:

ٌَْدةَ  أَبُو -ٔ ، سبمت ترجمته باتفاق ثمة ،هو عبد الواحد بن واصل السدوسى :اْلَحَدادُ  ُعبَ

 .66حدٌث رلم

 .هو همام بن ٌحٌى العوذي، ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول: َهَمام   -ٕ

      .23حدٌث رلم ترجمته سبمتضعٌؾ، : فَْرلَد   -ٖ

 ابن حبان فً المجروحٌن:اإلمام عند  الرابع دراسة إسناد الوجه

  لم أجد له ترجمة: إِْبَراِهٌمَ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ

ٕ-  ًُّ ٌِْم  المرشى سلٌمان بن موسى بن ٌونس بن دمحم هو :ٌُونُسَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  اْلُكَد

ٌم آخرَها َوفًه نمطتان تحتَها اْلٌَاء َوس ك ون الدَّال َوفتح أَوله بهَضم الكدٌمى ه اْلمه  َهذه

د اْلعَبَّاس أبً جد َوه وَ  كدٌم إهلَى الن هْسبَة َحمَّ وَسى بن ٌ ون س بن م  ٌَْمان ْبن م   عبٌد بن س لَ

ي   كدٌم بن ربٌعَة بنا  . )د( البصرى السامى، العباس أبو ،اْلبَْصره

. وؼٌرهم عبادة، بن وروح ،وأبً نعٌم الفضل بن دكٌن ٌحٌى، بن خبلد :عن روى

 الدلاق الدورى سهل بن على بن وجعفر الصفار، دمحم بن إسماعٌل :عنه روى

  وؼٌرهم.وأحمد بن دمحم بن إبراهٌم،  الحافظ،

 ما المعرفة حسن الحدٌث، حسن :ٌمول أبى سمعت: حنبل بن أحمد بن هللا عبد لال

 من أكذب دمٌن دار دخل ما إنه: وٌمال الشاذكونى، لسلٌمان صحبته إال علٌه وجد

 أبا سمعت: النٌسابورى منصور بن دمحم بن عمرو سعٌد أبو ولال. الشاذكونى سلٌمان

 بن دمحم عن كتبت سعٌد أبا ٌا:  لى ٌمول ـ خزٌمة ابن ٌعنى ـ إسحاق بن دمحم بكر

. وبندار موسى، أبى حٌاة فى بالبصرة عنه كتبت: لال. نعم: للت الكدٌمى؟ ٌونس

: فمال الكدٌمى، عن وسبل الهٌثم، بن دمحم األحو  أبا سمعت: الشافعى بكر أبو ولال

 بن عمرو أبو ولال. خٌرا إال علمت ما علما، أكثر و منى، أكبر هو و عنه، تسؤلونى

 رجل: فمال الكدٌمى، عن وسبل األهوازى، عبدان سمعت: النٌسابورى حمدان

 من فسمعته التفسٌر، بع  معمر بن دمحم عن فاتنى الكثٌر، والسماع بالطلب معروؾ

 عنه كتبنا: المنادى بن الحسٌن أبو ولال. عبادة بن روح تفسٌر: ٌعنى الكدٌمى،

 فتركناه فٌه، السجستانى داود أبى كبلم بلؽنا ثم بملٌل السبعٌن بعد أحٌاء عندنا والناس

 الحدٌث، كثٌر حافظا، كان: الخطٌب بكر أبو الحافظ ولال. منه سمعنا بالذى ورمٌنا
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 ٌزل ولم بها، وحدث فسكنها، بؽداد، إلى انتمل ثم والٌمن، بالحجاز، وسمع ،سافر

 رواٌات أكثر حتى الحدٌث فً ممدما بالطلب مشهورا بالحفظ، العلم أهل عند معروفا

 ولال. منه للسماع ٌنشطوا ولم عنه، الناس بع  ذان إذ فتولؾ والمناكٌر الؽرابب

 دمحم وفى ، ـ المزاز ٌعنى ـ سنان بن دمحم فى ٌتكلم داود أبا سمعت: اآلجرى عبٌد أبو

 بابن المعروؾ البصرى وهب بن دمحم بكر أبو ولال. الكذب فٌهما ٌطلك ٌونس بنا

 فذكر خلٌل، وؼبلم الكدٌمى: رجلٌن إال أحد تكذٌب داود أبو أظهر ما: الوراق التمار

 بن موسى كان: المطان زٌاد بن سهل أبو ولال. كذب أنها الكدٌمى فى ذكرها أحادٌث

 عن كتبت بؤنى إلى تمرب لد: وٌمول الكدٌمى، من السماع عن الناس ٌنهى هارون

 !  األسدى الماسم بن دمحم عن لط أبى حدث وما األسدى، الماسم بن دمحم مجلس فى أبٌن

 عبد بن هارون ٌكون أن لجواز فٌه حجة ال المول وهذا: الخطٌب بكر أبو الحافظ لال

 . عنه ٌحدث لم و األسدى، الماسم بن دمحم من سمع موسى والد هللا

: ٌمول عزرة بن إبراهٌم بن عزرة سمعت: الساجى حكٌم بن فهد بن إبراهٌم ولال

 الكدٌمى، وأخو ـ موسى بن ٌونس ٌعنى ـ الكدٌمى: ٌمول الشاذكونى سلٌمان سمعت

 موسى بن عمر: له ٌمال أخ موسى بن لٌونس وكان: لال الكذب، بٌت الكدٌمى وابن

: فمال حدٌثه من شا علٌه وعر  بىأ سمعتولال ابن أبً حاتم: . بالحادى ٌلمب

 عبد بن المطلب بن أحمد بكر أبو لال: الدارلطنى ولال .الصدق هلأ حدٌث هذا لٌس

 أبى مسند علٌنا ٌمرأ وكان المطرز، الماسم عند ٌوما كنا: الهاشمى الواثك بن هللا

 عبد بن دمحم إلٌه فمام لرأته عن فامتنع الكدٌمى، عن حدٌث كتابه فى به فمر هرٌرة

 أنا: ولال فؤبى، تمرأه، أن أحب الشٌخ أٌها: فمال الكدٌمى، عن أكثر لد وكان الجبار،

 وعلى ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولن على ٌكذب كان هذا إن: وألول المٌامة، ٌوم هللا ٌدى بٌن أجاثٌه

 ٌتهم الكدٌمى كان: ٌمول الدارلطنى سمعت: السهمى ٌوسؾ بن حمزة ولال. العلماء

 بن بكر أبا سمعت: الحافظ النٌسابورى هللا عبد أبو الحاكم ولال. الحدٌث بوضع

 ،ًالكدٌم عن أكثرت لد: ٌعموب بن هللا عبد أبو له ولال ـ، الصبؽى ٌعنى ـ إسحاق

 فهو والزندلة بالكفر ًرمان من أال: ٌمول وبكى ٌوما الكدٌمى العباس أبا سمعت: فمال

 بٌن خصمه فإنى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حدٌث فى بالكذب رمانى من أال حل، ًف ًلبل من

 بكر أبو ولال ما: ٌمول مرة ؼٌر بكر أبا وسمعت: الحاكم لال. المٌامة ٌوم هللا ٌدى

 بكل ٌحدثون البصرة أهل ولكن ثمة، الكدٌمى: ٌمول الطٌالسى جعفرا سمعت: الشافعى

 من أكثر الثمات على وضع لد لعله الحدٌث، ٌضع كان: حبان ابن ولال. ٌسمعون ما

 ٌرهم لم لوم رإٌة وادعى وبسرلته الحدٌث بوضع تهما: عدى ابن ولال. حدٌث ألؾ

 نسبه عنه حدث ومن عنه الرواٌة مشاٌخنا عامة وترن ٌعرفون ال لوم عن ورواٌة

 عن حدٌثه منها مناكٌر، عدى وابن حبان ابن له وأورد .ٌعرؾ ال بؤن موسى جده إهلَى

 الناس أكذب: مرفوعا هرٌرة أبى عن صالح، أبى عن األعم ، عن نعٌم، أبى

 ـ نعٌم أبى على هذا افترى ومن: ذكره لما الذهبى لال. والصواؼون الصباؼون،
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 عن همام، حدٌث من إال ٌعرؾ ال وهذا: حبان ابن لال. الناس أكذب من أنه ٌعنى

 عن وله. بشىء لٌس وفرلد هرٌرة، أبى عن الشخٌر، بن ٌزٌد عن السبخى، فرلد

: مرفوعا عمر ابن عن المسٌب، ابن عن لتادة، عن شعبة، عن عبادة، بن روح

 . الوجوه حسان عند الخٌر اطلبوا

 ولال بالكذب، إلى الكدٌمى تمرب: ٌمول هارون بن موسى سمعت: عدى ابن ولال

 دمحم عن كتبت ما: ٌمول أبى سمعت ولد. سابك بن دمحم مجلس فى أبٌن عن كتبت: لى

ولال . ٌموٌه من ومنهم الموى، بذان لٌس: الخلٌلى ولال. رأٌته وال شٌبا، سابك بن

 فً مات. ضعٌؾ: حجر ابن ولال .المتروكٌن أحد الحافظالذهبً فً المٌزان: 

 .ومابتٌن وثمانٌن ست سنة اآلخرة جمادى

 ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

، 1023/ رلم2/312، والمجروحٌن 534/ رلم3/122الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 137صـ للدارلطنً النٌسابوري الحاكم سإاالت، و1730/ رلم7/553والكامل 

واإلرشاد للخلٌلً ، 111للدارلطنً صـ السهمً ٌوسؾ بن حمزة سإاالت، و173رلم

وتهذٌب الكمال ، 3/37واللباب ، 1342/ رلم4/633وتارٌخ بؽداد ، 2/511

، وتهذٌب التهذٌب 3353/ رلم4/47ومٌزان االعتدال ، 5721/ رلم27/66

   .6419/ رلم1/515، والتمرٌب 336/ رلم9/539

ٌْم   وأَبِ  -ٖ  ْبن زهٌر ْبن حماد ْبن َعْمرو واسمه لمب، وهو دكٌن، بن الفضلهو  :نُعَ

ً   المرشً درهم ٌْمه ٌْم أَب و الطلحً، التَّ  ْبن طلحة آل مولى األحول الكوفً المبلبً ن َع

  .)ع( هللا ع بٌَد

ه  َعبد ْبن أبان روى عن: ٌْمان مجمع، بن إسماعٌل بن وإبراهٌم البجلً، ّللاَّ  وس لَ

 ، وؼٌرهم. األعم 

، روى عنه: ي  د الحربً، إسحاق ْبن وإبراهٌم اْلب َخاره َحمَّ  الكدٌمً، ٌونس ْبن وم 

 وؼٌرهم. 

ه، َعْبد أَب و سبل: إهْسَحاقَ  ْبن حنبل لَال ٌْم؟ وأَب و فوكٌع: له فمٌل ّللاَّ ٌْم أَب و: لال ن َع  أعلم ن َع

 .أفمه ووكٌع وبالرجال، وأنسابهم بالشٌوخ

ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال ٌْم أَب و: َش د ْبن أَْحَمد سمعت. صدوق ثبت، ثمة، ن عَ َحمَّ  حنبل، ْبن م 

ٌْم أَب و: فَمَالَ  وذكره ٌْنَة ابن بههه  ٌزاحم ن َع ٌَ  ٌمٌل فجعل وكٌع وفً فٌه إنسان فناظره. ع 

 الحدٌث من نعٌم أبً عند شًء وأي: الرجل له فَمَالَ . وكٌع من أثبت أنه ٌزعم أن إلى

: حاتم أَب و َوَلال .وكٌع من أثبت رواٌته للة على هو: فَمَالَ  وحدٌثا؟ رواٌة أكبر ووكٌع

ً   سؤلت ٌد، ْبن ٌَْحٌَى: لال الثوري؟ أصحاب أوثك من: المدٌنً ْبنا َعله  وعبد َسعه

ٌْم، وأَب و ووكٌع، مهدي، بن الرحمن ٌْم وأَب و ن عَ ٌْم أَب و: العجلً َولَال .الثمات من ن عَ  ن َع

د ألبً للت  : رىجاآل ع َبٌد أبو َولَال .الحدٌث فً ثبت ثمة كوفً، األحول  أَب و كان: َداو 

ٌْم  نعٌم أبا أن أصحابنا أجمع: الفارسً سفٌان ْبن ٌعموب َولَال. جدا: لال حافظا؟ ن َع
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 حفظا، ومسعر الثوري حدٌث ٌحفظ كان ثمة: حاتم أَب و َولَال .اإلتمان فً ؼاٌة كان

 خمس نحو مسعر وحدٌث حدٌث، مبة وخمس آالؾ ثبلثة الثوري حدٌث ٌحرز كان

 نكاو ٌلمن، ال وكان ٌؽٌر، ال واحد لفظ على الثوري بحدٌث ٌؤتً كان. حدٌث مبة

بَّان ابن   وذكره. حجة الحدٌث كثٌر مؤمونا ثمة كان: سعد ابن َولَال .متمنا حافظا  فً حه

: صالح بن أحمد لال: الثمات فً شاهٌن ابن َولَال. زمانه أهل أتمن كان: َولَال الثمات،

 نعٌم أبو: أحمد َولَال - دكٌن بن الفضل ٌعنً نعٌم، أبً من أصدق محدثا رأٌت ما

 ذا مزاحا نعٌم أبو كان: الخطٌب بكر أبو َولَال .مناكٌر أحادٌث ٌدلس وكان ثمة، كان

: "الكنى" فً النََّسابً لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال .وأمانته وثمته تدٌنه مع دعابة،

 َولَال. خالفنً من بالٌت ما حولاأل هذا وافمنً إذا: وكٌع َولَال. مؤمون ثمة نعٌم أَب و

 مابتٌن.و عشرة تسع ولٌل عشرة ثمانً سنة مات .ثبت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن

 البخاري شٌوخ كبار من وهو ،ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 عبٌد أبً سإاالت، و1351/ رلم1/333للعجلً والثمات ، 6/400ٌنظر: الطبمات 

/ 7/62والجرح والتعدٌل ، 99صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري

/ 14/307وتارٌخ بؽداد ، 10261/ رلم7/319، والثمات البن حبان 353رلم

/ 3/270، وتهذٌب التهذٌب 4732/ رلم23/197وتهذٌب الكمال ، 6740رلم

 .5401/ رلم1/446، والتمرٌب 505رلم

، سبمت الثالثة من مدلس الجماعة به واحتج األكثرون وثمه ثبت ثمة: األَْعَمِش  -ٗ

 . 15ترجمته حدٌث رلم

 وكنٌته باسمه مشهور ذكوان،: اسمه الزٌات، السمان صالح أَب وهو  :َصاِلح   وأَبِ  -٘

 .9رلم حدٌث ترجمته سبمت، : ثمة باتفاقالمدنً

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ  .1رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل،  : ُهَر

: هدبةُ  ًَ   ،بن خالد وتابع الكدٌم

انً البؽدادي الحسن بن علً بن محَمد :إسناده وفً م   عبدروى عن: : الشَرابً الرُّ

 أبً بن عثمان بن ودمحم ،البؽوي هاشم بن وإبراهٌم ،األنباري عجب بن دمحم بن هللا

، دمحم بن أحمد بن علً الحسن أبو ابنه وابن ،دمحم بن تمام :عنه روى ، وؼٌرهم.شٌبة

 أبو لالو .مستمٌمة أحادٌثه: الخطٌب لال وؼٌرهم. ،نصر بن عمر بن الرحمن وعبد

  .اللٌن بع  فٌه كان :فمال مسرور ابن الفتح أبو ذكره :األكفانً بن دمحم

 البؽوي، هاشم بن إبراهٌم حدثنا: لال عنه، روى تماما فإن بثمة، لٌس بللال الذهبً: 

 - هرٌرة أبً عن صالح، أبً عن األعم ، عن عوانة، أبو حدثنا هدبة، حدثنا

 ."والصباؼون الصواؼون الناس كذب"أ: مرفوعا  

 .ضعٌؾ آخر إسناد وللمتن الشرابً، على فٌه والحمل موضوع، وهذا

  بالوضع. الذهبً كذاب فمد حكم على حدٌثه خبلصة حاله:

 .7970/ رلم3/653، والمٌزان 6773/ رلم54/263ٌنظر: تارٌخ دمشك 
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  النظر فً الخبلؾ:

  مرفوعا هرٌرة أبً عن ٌزٌد عن فرلد عن همام :األول الوجه

 (خالد بن وهدبة الصمد، وعبد وعفان، وٌزٌد، الطٌالسً،)عمر بن هارون، و :رواه

  .وكلهم ثمات عدا عمر بن هارون فهو مترون

 مرفوعا أنس عن لتادة عن همام :الثانً الوجه

َحمدهدبة بن خالد، والراوي عنه:  :رواه   جدا ، وهو ضعٌؾأَبَان ْبنه  اْلَولهٌده  ْبنَ  م 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن فَْرلَد   َعنْ  همام :الثالث الوجه

 وهو ثمة باتفاق، رواه )أبو عبٌدة الحداد(

 صالح أبً عن األعم  عن نعٌم، ًأبدمحم بن ٌونس الكدٌمً عن  رواه :رابعال الوجه

  .مرفوعا هرٌرة أبً عن

 .جدا ضعٌؾ: الكدٌمً ٌونس بن ودمحم

 .هرٌرة أبً عن صالح أبً عن األعم  عن َعوانة ًأب عن  خالد بن ه دبةوتابعه 

دوفً إسناده:  انً البؽدادي الحسن بن علً بن محمَّ م   : وهو كذاب.الشَرابً الرُّ

 إذا ٌترجح الوجه األول للمرابن التالٌة:

 رواٌة األكثر عددا، واألرجح صفة. -

 .راوي الوجه الثانً سلن به الجادة -

  :لهذا الوجه األبمة ترجٌح -

 فرلد عن همام، حدٌث من إال ٌعرؾ ال وهذا: 2/312فً المجروحٌن  حبان ابن لال

 .بشىء لٌس وفرلد هرٌرة، أبى عن الشخٌر، بن ٌزٌد عن السبخى،

ٌث   اْلَمْحف وظ   ه وَ  َهَذا: 10/421فً السنن الكبرى  ولال البٌهمً ام   َحده  فَْرلَد   َعنْ  َهمَّ

 َ هه  َوأَْخَطؤ مْ  َعنْ  فٌه هه ام   َعنْ  َبْعضه ٌَدَولَالَ  لَتَاَدةََعنْ  َعنْ  َعْنه  : فَمَالَ , َهمَّ ه مْ  ٌَزه  َعنْ  َعْنه  : َبْعض 

بَله َما أَنَس   َعنْ  لَتَاَدةَ  لٌ  َوكه يَ  ،بَاطه وه نْ  َور  ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  آَخرَ  َوْجه   مه  أَبهً َعنْ : َولهٌلَ  ،ه َر

ٌد    .َمْرف وع ا َسعه

 من الوجه الراجح: اإلسنادالحكم على 

 منكر؛ فٌه فرلد السبخً، وهو ضعٌؾ

 :هللا عنه رضً وفً الباب عن أبً سعٌد

د"فً الكامل: ترجمة  أخرجه ابن عدي َحمَّ ً بن ٌ ون س بن م  ٌْمه لال:  7/554" اْلك َد

ًُّ  َحدَّثَنَا  ٌَْحٌى ْبن   بَْكر   َحدَّثَنا: لَال الملوسً، ٌوسؾ أبو َحدَّثَنا مروان، ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   َعله

هه  َعنه  َوَسؤَْلت ه   األَْحَول   َحدَّثَنا َزبَّاَن، ْبنه ا ًٌّ  َوهو اْسَمه ، ٌَْحفَظه  فَلَمْ  اْسمه  َحٌَّانَ  إهلَى َجاءَ  ك وفه

، ْنَدل  ٌد، أَبًه َعن َصالهح ، أَبًه َعن األَْعَم ، َعنه  َومه ه  َرس ول   لَال: لَال َسعه صلى هللا  ّللاَّ

، فًِ اْلَكِذبُ  ٌَْصلُحُ  الَ " :علٌه وسلم نَاُع، النَاِس  َوأَْكَذبُ  َهْزل   والَ  ِجّد   وما: ولٌِلَ  الصُّ

نَاعُ  ٌْهِ  اْلعَاِملُ  لَالَ  الصُّ   ."بٌََِد

 ابن عدي:دراسة إسناد اإلمام 
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ٔ-  ًُّ  وثمه الخطٌب: مروان ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  َعِل

 .33/ رلم7/445، وتارٌخ اإلسبلم 6030م/ رل13/217ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

: ذكره زٌاد بن إسحاق بن ٌعموب بن مسدد بن ٌعموبهو : الملوسً ٌوسؾ أبو -ٕ

 الخطٌب، وابن عساكر، ولم ٌذكرا فٌه جرحا أو تعدٌبل.

 .10146/ رلم74/173دمشك  وتارٌخ ،7551/ رلم16/432 بؽداد تارٌخٌنظر: 

  ضعٌؾ :ثمٌلة وموحدة مفتوحة بزاي َزبَانَ  ْبنِ  ٌَْحٌى ْبنُ  بَْكرُ  -ٖ

لال أبو حاتم: شٌخ، وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال الذهبً: وثك، ولال ابن حجر: 

 ممبول.

، 753/ رلم4/321، وتهذٌب الكمال 1536/ رلم2/394ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .753/ رلم1/127، والتمرٌب 633/ رلم1/275والكاشؾ 

ًٌّ  َوهو: األَْحَولُ  -ٗ ْنَدل   َحٌَّانَ  إهلَى َجاءَ  ك وفه  : مجهولَومه

  .7/554ٌنظر: الكامل 

 رلم حدٌث ترجمته سبمتثمة مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالسماع، : األَْعَمش -٘

15 . 

 وكنٌته باسمه مشهور ذكوان،: اسمه الزٌات، السمان صالح أَب و هو: َصاِلح   أَبِو -6

 .9رلم حدٌث ترجمته سبمت ،تفاقبا ثمة: المدنً

 .3هو الخدري، صحابً جلٌل ، سبمت ترجمته حدٌث رلم أبو سعٌد: -7

 الحكم على اإلسناد: 

 ، وهو مجهولالملوسً ٌوسؾ أبو ضعٌؾ؛ فٌه

 وفٌه: بكر بن ٌحٌى، وهو ضعٌؾ

 حولوجهالة األ

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ضعٌؾ

 .بذلن إسناده ٌكن لم: 3/106 السنن معالم فً الخطابً لال

 .وؼٌره أحمد أخرجه اإلسناد مضطرب حدٌث وهو: 4/317 الفتح فً الحافظ ولال

 حدٌث نمدي فً وهو": 2/174بن الصدٌك الؽماري فً المداوي  ولال الشٌخ أحمد

 ٌنطك وكٌؾ هرٌرة، أبو عنه رواه وال -ملسو هيلع هللا ىلص- ّللاَّ  رسول به نطك ما موضوع باطل

 الناس كذبؤب والصباؼون الصواؼون فما الوالع؟ ٌخالؾ بما الهوى عن ٌنطك ال من

 ولو هذا بمثل ٌردُّ  الحدٌث كان وإذا الصناع، سابر بٌن من بذلن مخصوصون هم وال

 الضعفاء رواٌة من وهو به فكٌؾ اآلحاد رواٌة من بل الثمة رواٌة من كان

  ."والمتروكٌن؟
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ٌْرَ  اْطلُبُواحدٌث " -77  "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث رواه ابن عمر رضً هللا عنهما وله عنه طرق:

 اْبنه ع َمَر رضً هللا عنهما سعٌد بن المسٌب عن  الطرٌك األول:

دترجمة " :فً المجروحٌن ابن حبانأخرجه  َحمَّ ً بن ٌ ون س بن م  ٌْمه  /2/312 "اْلك َد

د   أَْخبََرنَاه  لال:  1022رلم َحمَّ ٌد   ْبن   م  د   َحدَّثَنَا لَالَ  بهعَْسمَبلنَ  اْلعَطَّار   َسعه َحمَّ  ٌ ون سَ  ْبن   م 

ٌده  َعنْ  لَتَاَدةَ  َعنْ  ش ْعبَة   َحدَّثَنَا لَالَ  ع بَاَدةَ  ْبن   َرْوح   َحدَّثَنَا لَالَ  َسٌ هبه  ْبنه  َسعه  بنا َعنْ  اْلم 

ٌْرَ  اْطلُبُوا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ول لَالَ  :لَالَ  ع َمر   "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

  رضً هللا عنهما ، َعنه اْبنه ع َمرَ عنَافه  الطرٌك الثانً:

ٌد   أنالال:  743/ رلم1/243فً المنتخب من مسنده:  أخرجه سعٌد بن منصور  ْبن   ٌَزه

وَن، د   أنا َهار  َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبن   م  ، ْبنه  الرَّ ْجبهره  لَالَ : لَالَ  ع َمرَ  اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  اْلم 

ه  َرس ول   ٌْرَ  اْطلُبُوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

من طرٌك سعٌد بن  2/160فً الموضوعات: كتاب الصدلة  وأخرجه ابن الجوزي

 منصور به.

فً تارٌخ  والخطٌببلفظه،  71/رلم 110فً أمثال الحدٌث: صـ وأخرجه أبو الشٌخ

ٌَْمان ْبن الحسٌن ْبن أَْحَمد ْبن ع ثَْمانبؽداد: ترجمة " ْحَمن َعْبد ْبن س لَ  َعْمرو أَب و الرَّ

من طرٌك ٌزٌد بن  بنحوه، كبلهما 13/130"  البزاز الخضٌب بابن المعروؾ

 هارون به.

د  فً "الضعفاء الكبٌر" ترجمة " أخرجه العمٌلًو َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبن   م  َجبَّره  ْبنه  الرَّ " اْلم 

اج من طرٌك 4/102 ْنَهاله  ْبن َحجَّ ثَنَا اْلمه د   َحدَّ َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبن   م  َجب هره  ْبنه  الرَّ به  اْلم 

 بلفظه.

َواٌَة   ولال: َها اْلَبابه  َهَذا فًه الر ه  .لهٌنٌ  فٌه

 ابن حبان فً المجروحٌن:الطرٌك األول عند دراسة إسناد 

 . )فك( الضرٌر العطار ٌحٌى بوهو أ: اْلعََطارُ  َسِعٌد   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٔ

 بن ٌونس الكدٌمً، وؼٌرهم.  دمحم، والمعلى بن وأحمد ،دمحم بن عمرو :عن روى

، الضراب دمحم بن أحمد هللا عبد وأبو، النالد جعفر بن أحمد بكر أبو روى عنه:

  والطبري، وؼٌرهم.

 الخطٌبمسلمة، و ولال .الثمات فً حبان ابن وذكره .صدوقلال ابن أبً حاتم: 

َمام ،ولال الذهبً فً السٌر:  .ثمة: البؽدادي ، اإله ث  َحد ه د ْوق   الم  . ولال ابن حجر: الصَّ

 .ضعٌؾ ابن لانع: ولال صدوق.
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فً  وابن حبان لٌس له رواٌة عنه، وإنما ٌروي عنه بواسطة فمد لال ابن حبان للت:

د َعنه   َحدَّثناالثمات:  َحمَّ ً   سعٌد بن ع ثَْمان بن م    .َوَؼٌره الدَّارمه

 .ومابتٌن وستٌن حدىمات سنة إ

 ثمة. خبلصة حاله:

/ 9/123الثمات البن حبان ، و1451/ رلم7/266الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، 140/ رلم12/345، والسٌر 337/ رلم3/240، وتارٌخ بؽداد 15566رلم

 .5912/ رلم1/430والتمرٌب 

  .76دٌث رلمحٌؾ جدا، سبمت ترجمته الكدٌمً: ضع هو، ٌُونُسَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ

 مرثد بن َعْمرو بن حسان بن العبلء بن عبادة بن روحهو  :ُعبَاَدةَ  ْبنُ  َرْوحُ  -ٖ

ي   دمحم أبو أنفسهم، من ثعلبة ْبن لٌس ْبنً من المٌسً،   .)ع( البَْصره

ٌْنَة، ْبن سفٌان روى عن: ، وؼٌرهم. الحجاج ْبن وشعبة المكً، عباد ْبن وشبل ع ٌَ

 موسى ْبن ٌونس ْبن ودمحم المٌسً، سعد ْبن ومالن المدٌنً، ابن علً روى عنه:

 وؼٌرهم.  الكدٌمً،

 منها كتبت حدٌث ألؾ بةام من أكثر فً عبادة ْبن لروح نظرت: المدٌنً بن علًلال 

د لالو .أالؾ عشرة َحمَّ ٌْبَة، اْبن: ٌعنً ٌعموب، ْبن أحمد ْبن م   جدي، َحدَّثَنَا: لال َش

 الحدٌث كثٌر مرٌا، سرٌا وكان الحماالت، ٌتحمل من أحد كان عبادة ْبن روح: لال

 فً ٌزالوا لم لوم المحدثٌن من: ٌمول جعفر ْبن هللا َعبد ْبن علً سمعت صدولا، جدا،

 .عبادة ْبن روح: منهم حدثوا، ثم صنفوا، ثم فطلبوا، نشؤوا، عنه، ٌشؽلوا لم الحدٌث،

ٌن ْبن ٌحٌى ولال  اْبن عن ٌحدث، صدلة على ٌدل حدٌثه صدوق، بؤس به لٌس: َمعه

 ٌحٌى أن زعموا: لٌحٌى للت: لال. عون ابن عن زٌد، ْبن حماد عن ٌحدث، ثم عون،

، فٌه المطان ٌحٌى تكلم ما باطل،: فمال. فٌه ٌتكلم كان المطان . صدوق هو بشًء 

 فً النََّسابً َولَال الذهبً، وابن حجر.ووالخلٌلً، ، حبان وابن ،العجلً ووثمه

 صالح: أبٌه َعن حاتم أَبً ابن َولَال. بالموي لٌس: العتك كتاب أثناء وفً، "الكنى"

 أٌهم النحوي زٌد وأبو الخفاؾ الوهاب وعبد فروح: له للت: َولَال، الصدق محله

وبَة؟ أَبً ابن فً إلٌن أحب  مسلم بن دمحم َحدَّثَنَا: أٌضا َولَال. إلً أحب روح: فمال َعر 

 عن كتب: َولَال بخٌر، فذكره عبادة بن روح النبٌل عاصم أبو ذكر: لال وارة، بنا

ٌْج ابن َر  فً وهمه بسبب فٌه تكلم إنما مهدي بن الرحمن عبد نإ ولهٌلَ . "الكتب ج 

 . حدٌث إسناد

 لد حافظ حك فً إنصاؾ وللة تعنت هذا": فً السٌر فمال ذلن الذهبً تعمب ولد

 فً أحادٌث عدة فً أخطؤ لو فروح إسناد، فً فوهم الحدٌث، من كثٌرة ألوفا روى

 الحفظ فً روح رتبة إن: نمول ولسنا نظرابه، أسوة ذلن له الؼتفر علمه، سعة

ولال . "النضر أبً وال الرزاق، عبد بدون هو ما بل المطان، ٌحٌى كرتبة واالتمان

 إلى انصرؾ ثم طوٌلة، مدة بها وحدث بؽداد فمدم البصرة، أهل من كانالخطٌب: 
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 وجمع واالحكام، السنن فً الكتب وصؾ الحدٌث، كثٌر وكان بها، فمات البصرة

 .ومابتٌن سبع أو خمس سنة مات .ثمة وكان التفسٌر،

 وثمه األكثرون، واحتج به الجماعة.ثمة  خبلصة حاله:

، والثمات 1052/ رلم3/309والتارٌخ الكبٌر  ،7/296 سعد ابن طبماتٌنظر: 

، والثمات البن 2255/ رلم3/493والجرح والتعدٌل ، 447/ رلم1/162للعجلً 

وتهذٌب الكمال ، 4456/ رلم9/335وتارٌخ بؽداد  ،13236/ رلم3/243حبان 

، 2302/ رلم2/53، والمٌزان 1593/ رلم1/393والكاشؾ ، 1930/ رلم9/233

/ 1/211، والتمرٌب 549/ رلم3/296وتهذٌب التهذٌب ، 131/ رلم9/402والسٌر 

 .1/113 خزرجًلل الكمال تهذٌب تذهٌب خبلصةو ،1962رلم

 أمٌر ثبت متمن حافظ إمام، العتكً الورد بن الحجاج بن شعبةهو  :ُشْعبَةُ  -ٗ

 .24، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق الحدٌث فً المإمنٌن

 .43سبمت ترجمته حدٌث رلم  ولم ٌصرح بالسماع، ،مدلس ثمة :لَتَاَدةَ  -٘

   .2رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ثمة باتفاق: اْلُمَسٌِّبِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  -ٙ

 ترجمته سبمت: هو عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، صحابً جلٌل، ُعَمر بنا -7

 .3رلم حدٌث

 الحكم على اإلسناد:

 .ضعٌؾ جدا؛ فٌه دمحم بن ٌونس الكدٌمً، وهو ضعٌؾ جدا

سناد الطرٌك الثانً عن ابن عمر رضً هللا عنهما عند اإلمام سعٌد بن إدراسة 

 منصور:

  .76ترجمته حدٌث رلمثمة، سبمت  :َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَِزٌدُ  -ٔ

  .الثمٌلة المفتوحة والباء بالجٌم -اْلُمْجبِرِ  ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ

  ، وؼٌرهم.الماسم بن الرحمن وعبد ،أسلم بن وزٌد نافع، روى عن:

 ،الواسطً سلٌمان بن وسعٌد ،المنهال بن والحجاج ،هارون بن ٌزٌد :عنهروى و

  .عبرهمو

 .واه: زرعة أبو ولال .ضعٌؾ: ، وابن شاهٌنالفبلس ولال .بشا لٌس: ٌحٌى لال

 عنده :جزرة ولال .مترون: وجماعة النسابً ولال .عنه سكتوا: البخاري ولال

 ٌكتب ضعٌؾ: عدي ابن ولال .حدٌثه ترن :داود أبو ولال .وؼٌره نافع عن المناكٌر

 .حدٌثه

 ضعٌؾ جدا. خبلصة حاله:

 والكذابٌن الضعفاء أسماء تارٌخ، و1653/ رلم4/102للعمٌلً الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

ومٌزان  ،4/2013 لدارلطنًل والمختَلهؾ المإتَلهؾو ،533/ رلم1/169البن شاهٌن 

، ولسان 5735/ رلم2/605والمؽنً فً الضعفاء  ،7339/ رلم3/621االعتدال 

 .7051/ رلم7/273ن المٌز
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  .30رلم حدٌث ترجمته سبمتثمة باتفاق، : نَافِع -ٖ

 .3رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل، : ُعَمرَ  اْبن -ٗ

 الحكم على اإلسناد: 

د  ضعٌؾ جدا؛ فٌه  َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  ْبن   م  ْجبهره  ْبنه  الرَّ     ، وهو ضعٌؾ جدا.اْلم 

، وأبو وعابشة ،ابن عباس وللحدٌث شواهد عن جمع من الصحابة منهم:للت: 

 وأبً مصعب األنصاري رضً هللا عنهم. أبً بكرة،و، بن عمرو، وعبد هللا هرٌرة

 :رضً هللا عنهما عباس ابن حدٌث -أ

 وله طرق عن ابن عباس:

 الطرٌك األول:

ْصَمة  " ترجمة :"الكبٌر الضعفاء" فً العمٌلً أخرجه د   ْبن   عه َحمَّ يُّ  م    3/340 "اأْلَْنَصاره

ون   َحدَّثَنَاه   لال: ً    ْبن   َهار  ئ   َعله ْمره ٌْن   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلم  َس ٌدَ  ْبن   اْلح  ْصَمة   َحدَّثَنَا: لَالَ  ٌَزه  عه

د   ْبن  ا َحمَّ ، م  يُّ َشامه  َعنْ  اأْلَْنَصاره ، َعنْ  ع ْرَوةَ، ْبنه  هه هه ه  َعْبده  َعنْ  أَبٌه ، ْبنه  ّللاَّ  أَنَّ  َعبَّاس 

ه  َرس ولَ  ٌْرَ  اْطلُبُوا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

َواٌَة   لال: ٌْد   َحدَّثَنَا لٌَ هَنةٌ  َهَذا فهً َوالر ه ه  ع بَ د   ْبن   ّللاَّ َحمَّ ْعت  : لَالَ  م  ، ْبنَ  ٌَْحٌَى َسمه ٌن   س بهلَ  َمعه

ْصَمةَ  َعنْ  د   ْبنه  عه َحمَّ ه، م  ي  ٌثَ  ٌََضع   َكذَّابٌ  َهَذا: فَمَالَ  اأْلَْنَصاره  .اْلَحده

من طرٌك العمٌلً  2/160فً الموضوعات: كتاب الصدلة  وأخرجه ابن الجوزي

 به.

 سناد فٌه:اإلوهذا حكم علٌه ابن الجوزي بالوضع، والذهبً بالبطبلن،  الطرٌكوهذا 

 .الحدٌث فً ضعٌفا عندهم كان: لال ابن سعد: األنصاري المدٌنى دمحم بن عصمة -

 وكلولال ابن عدي:  .بموى لٌس ولال أبو حاتم: .الحدٌث ٌضع كذابلال ٌحٌى: و

: العمٌلً ولال .مترون: الدارلطنً ولال .الحدٌث منكر َوهو محفوظ، ؼٌر حدٌثه

 وساق الذهبً هذا الحدٌث من أباطٌله.  .الثمات عن بالبواطٌل حدث

/ 7/39، والكامل 106/ رلم7/20، والجرح والتعدٌل 7/332ٌنظر: طبمات ابن سعد 

    .5631/ رلم3/63، والمٌزان 6679رلم/ 14/224، وتارٌخ بؽداد 1535رلم

 الطرٌك الثانً:

 ثنا أَْحَمَد، ْبن   َعْبَدان   َحدَّثَنَالال:  11110رلم /11/31فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً

ٌٌْد، امه  َعنه  هللاه، َعْبد   ثنا َز ، َعنْ  َحْوَشب ، ْبنه  اْلعَوَّ د  َجاهه ، اْبنه  َعنه  م  : لَالَ  َرفَعَه   أ َراه   َعبَّاس 

ٌْرَ  اْطلُبُوا"   "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِمنْ  َواْلَحَوابِجَ  اْلَخ

، َرَواه  : 3/195فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ًُّ ه  َعْبد   َوفهٌهه  الطَّبََرانه َرا ه  ْبن   ّللاَّ  خه

بَّانَ  اْبن   َوثَّمَه   َحْوَشب   ْبنه ا بََّما: َولَالَ  حه ه ، َوَضعَّفَه   أَْخَطؤَ، ر  ٌْر  َجالههه  َوبَمهٌَّة   َؼ  .ثهمَاتٌ  ره

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

  ضعٌؾ عبد هللا بن خراش بن حوشب: -
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 أبو ولال. الحدٌث منكر: البخارى ولال .الحدٌث ضعٌؾ بشىء، لٌس: زرعة أبو لال

 عامة: عدى بن أحمد أبو ولال. الحدٌث ضعٌؾ الحدٌث، ذاهب الحدٌث، منكر: حاتم

 لالو .أخطؤ ربما: ولال الثمات، فى حبان ابن وذكره.  محفوظ ؼٌر ٌروٌه ما

، النسابى ضعفهو. الحدٌث ٌضع كان بشىء، لٌس جدا، الحدٌث ضعٌؾ: الساجى

 .كذاب: الموصلى عمار بن دمحم ولال. ، وابن حجرالدارلطنىو

، 797/ رلم2/243والضعفاء الكبٌر ، 31ٌنظر: الضعفاء الصؽٌر للبخاري صـ

، وتهذٌب التهذٌب 1016/ رلم5/347والكامل ، 214/ رلم5/45والجرح والتعدٌل 

 .3293/ رلم1/301، والتمرٌب 341/ رلم5/193

 الطرٌك الثالث:

ٌْثََمة   اْلَحَسنه  أَب و أَْخبََرنَالال:  365رلم /1/340فً فوابده:  أخرجه تمام ٌَْماَن، ْبن   َخ  س لَ

يُّ  ثنا َصة   ثنا ٌَْحٌَى، ْبن   السَّره ، س ْفٌَان   ثنا ع ْمبَةَ، ْبن   لَبٌه يُّ و، ْبنه  َطْلَحةَ  َعنْ  الثَّْوره  َعْمر 

، َعنْ  ، اْبنه  َعنه  َعَطاء  ًَّ  أَنَّ  َعبَّاس  ٌْرَ  اْلتَِمُسوا": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

 َطْلَحةعن  ع َمَر، ْبن َحْف من طرٌك  2/21فً أخبار أصبهان:  وأخرجه أبو نعٌم

 بن عمرو به بنحوه.ا

 ا فٌه:إسناد ضعٌؾ جد   وهذا

: ضعٌؾ جدا، المكً الحضرمً عثمان بنهو طلحة بن عمرو  طلحة بن عمرو: -

 .73ت ترجمته حدٌث رلمسبم

 :رضً هللا عنها عابشة حدٌث -ب

 وله طرٌمان عن عابشة:

 الطرٌك األول: 

دفً التارٌخ الكبٌر: ترجمة " أخرجه البخاري َحمَّ ْحَمن َعْبد ْبن م   ؼرارة أَب و الرَّ

  ً ٌم   َحدَّثَنهًلال:  1/157" اْلم َرشه  بكر أبً بن الرحمن عبد َحدَّثَنَا لَالَ  َمْعنٌ  نا لَالَ  إهْبَراهه

ه  َعنه  َعابهَشةَ  َعنْ  أَبهٌها َعنْ  َجْبَرةَ  اْمَرأَتههه  عن الملٌكً  ً  عند الخٌر اطلبوا" ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 "الوجوه حسان

معنبنفس اإلسناد، وسمط من المطبوع اسم  2/176 وفً التارٌخ األوسط:
(1)
.  

 /2/726 عنه، هللا رضً علً فضابل باب: الصحابة فضابل فً أحمد أخرجهو

َسانه  إهلَى اْلَحَوابهجه  َطلَبه  بَاب  فً لضاء الحوابج:  وابن أبً الدنٌا، 1246رلم وهه  حه ج   اْلو 

ْكره  اب  فً اعتبلل الملوب: ب والخرابطً، 51/ رلم75صـ ٌلَةه  ذه  َخ َّ  َوَما, اْلَجَماله  فَضه

َّاه ، َوأَْلَزَمه مْ  أَْهلَه   بههه  تَعَالَى ّللاَّ   مْ  إٌه  َنْعتههه  فًه الشُّعََراءه  َوإهْؼَراءه  اْلَحَوابهجه  بهَطَلبه  َوإهَشاَرتههه

فً  والبٌهمً، 67رلم /1/106فً أمثال الحدٌث:  وأبو الشٌخ، 342رلم /1/166
                                                           

، التيييييً حممهيييييا حليييييب المييييياهرة -مكتبييييية دار التيييييراث  ،دار اليييييوعًسيييييمط اسيييييم "معييييين" مييييين طبعييييية  (1)

تٌسييييٌر بيييين التييييً حممهييييا كييييل ميييين: الرٌييييا   -مكتبيييية الرشييييد ، وثبييييت فييييً طبعيييية محمييييود إبييييراهٌم زاٌييييد

 ٌحٌى بن عبد هللا الثمالً، وسعد أبو حٌمد
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ْستهْعفَاؾه  فهً فَْصلٌ : شعب اإلٌمان تهم من خمس 3263رلم /5/176  اْلَمْسؤَلَةه  َعنه  االه

ٌلإه طرٌك  ، ْبن ْسَماعه ٌَْرةَ  أَوْ  َجْبَرةَ  َعنْ  َعٌَّا   ده  بهْنته  َخ َحمَّ بَاع ، ْبنه  ثَابهته  ْبنه  م  به  سه

 .بلفظه

 فٌه:جدا وهذا إسناد ضعٌؾ 

  ضعٌؾ جدا.  :المرشً الملٌكً بكر أبً بن الرحمن َعبد -ٔ

ي   لالو .الحدٌث منكر ولال أحمد: .الحدٌث ضعٌؾلال ٌحٌى:   .الحدٌث منكر: الب خاره

 .الحدٌث مترون: النسابً ولال

 .2423/ رلم1/240ودٌوان الضعفاء ،  1122/ رلم5/431ٌنظر: الكامل 

 روى إذا ثبت وهو الجمهور، وثمه ثمة : تابعه إسماعٌل بن عٌا : وهوولد توبع -

 .42، سبمت ترجمته حدٌث رلمالرابعة من مدلس وهو الشامٌٌن، عن

 .للت: ولم ٌصرح بالسماع، ورواٌته هنا عن ؼٌر الشامٌٌن

 الطرٌك الثانً:

ٌَْمان  " ترجمة :"الكبٌر الضعفاء" فً العمٌلًأخرجه   َحدَّثَنَالال:  2/121" أَْرلَمَ  ْبن   س لَ

د   َحمَّ ٌلَ  ْبن   م  ً    ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا: لَالَ  إهْسَماعه ٌد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعله ونَ  ْبن   ٌَزه  أَْخبََرنَا: لَالَ  َهار 

ٌٌْخ، نْ  َش ، مه   ٌْ ه، َعنه  ل َر ي  ْهره ه  َرس ول   لَالَ : لَالَتْ  َعابهَشةَ، َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  الزُّ صلى  ّللاَّ

ٌْرَ  اْطلُبُوا" :هللا علٌه وسلم  َكِرٌمُ  أَتَاُكمْ  َوإَِذا بِِخٌَاِرُكْم، َوتََسَمْوا اْلُوُجوِه، ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

  "فَأَْكِرُموهُ  لَْوم  

ٌدَ  فَمهٌلَ : اْلَحَسن   َولَالَ  ونَ  ْبنه  لهٌَزه ؟ َهَذا َمنْ : َهار  ٌْخ  ، أَوْ  الشَّ هه  َعنْ  تَْسؤَل وا الَ : فَمَالَ  َسم ه

تَس ْإك مْ  لَك مْ  ت ْبدَ  إهنْ  أَْشٌَاءَ 
(1)
  

ابهػ   لَالَ  ٌَْمان   ه وَ : الصَّ ًُّ  َوَحدَّثَنَا أَْرلَمَ  ْبن   س لَ ر   ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   َعله ًُّ  َعامه : لَالَ  اأْلَْصبََهانه

ر   َحدَّثَنَا ٌَْمان   َحدَّثَنَا: لَالَ  َسٌَّار   ْبن   َعامه ه، َعنه  أَْرلََم، ْبن   س لَ ي  ْهره  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  الزُّ

ه  َعنه  َعابهَشةَ،  ً   .َنْحَوه   ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

د   َحدَّثَنَالال:  63رلم /1/106: الحدٌث أمثال فً الشٌخ أبوأخرجه و َحمَّ ٌمَ  ْبن   م   إهْبَراهه

َد، ْبنه  ، اْلَملهنه  َعْبده  ْبن   نَْصر   ثَنَا َداو  يُّ ْنَجاره ث   ثَنَا الس ه ْفلهحه  أَبهً ْبن   اْلَحاره ، اْلم  ًُّ بَعه  ثَنَا الضُّ

، َعْبده  ْبن   ع ثَْمان   ْحَمنه ه، َعنه  الرَّ ي  ْهره  به بنحوه. الزُّ

 فٌه:ضعٌؾ جدا وهذا إسناد 

ٌَْمانُ    ضعٌؾ جدا. :أَْرلَمَ  ْبنُ  ُسلَ

ٌْسَ لال ٌحٌى:  ء   لٌسولال أحمد:  .فلس ا ٌسوى َل ًْ ولال  .الحدٌث عنه ٌروي ال بَش

. ولال بشًء لٌس . ولال ابن شاهٌن: البخاري: تركوه. ولال الدارلطنً: مترون

 الذهبً: تركوه.

                                                           

  .101 جزء من اآلٌة: :المابدةسورة  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، والضعفاء الصؽٌر 2577/ رلم3/527 الدوري رواٌة معٌن ابن تارٌخٌنظر: 

 الضعفاء أسماء تارٌخ، و734/ رلم4/223، والكامل 145/ رلم69للبخاري صـ

  .3427/ رلم2/196، والمٌزان 235/ رلم97صـ والكذابٌن

: وهو مترون، الولاصً الَرْحَمنِ  َعْبد ْبن ثمانتابعه عسلٌمان بن أرلم:  ولد توبع

 مترون: حاتم أبو ولال .تركوه: يالبخار لالو لاله ابن حجر، وكذبه ابن معٌن،

 ولال. بالموى لٌس: يالترمذ ولال. بشًء لٌس: داود أبو ولال. ذاهب الحدٌث،

 . حدٌثه ٌكتب ال و بثمة لٌس: آخر موضع ًف ولال. مترون: ًالنساب

، والتمرٌب 279/ رلم7/134، وتهذٌب التهذٌب 5531/ رلم3/43ٌنظر: المٌزان 

  .4493/ رلم1/335

 :رضً هللا عنه ً هرٌرةأبحدٌث  -جـ

 :طرقوله عنه 

  الطرٌك األول:

ْحَمنه  َعْبد  ترجمة ": الضعفاء فً العمٌلً أخرجه ٌمَ  ْبن   الرَّ لال:  2/320 "اْلمَا ُّ  إهْبَراهه

ٌل   َحدَّثَنًه ود   ْبن   إهْسَماعه يُّ  َمْحم  ٌَْساب وره د   َحدَّثَنَا: لَالَ  النَّ َحمَّ ًُّ  اأْلَْزَهره  ْبن   م  : لَالَ  اْلبَْلخه

ٌْد   َحدَّثَنَا بَابه  ْبن   َز ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلح  ٌَم، ْبن   الرَّ  َعْبده  ْبنه  اْلَعبَلءه  َعنه  إهْبَراهه

، ْحَمنه ، َعنْ  الرَّ ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  أَبهٌهه ه  َرس ولَ  أَنَّ  ه َر ٌْرَ  اْطلُبُوا" :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

  "اْلُوُجوهِ 

ٌْسَ : لَالَ و ٌكٌ  لَه   لَ   .ٌَثْب ت   َطره

 العمٌلً طرٌك من 2/161 الصدلة كتاب: الموضوعات فً الجوزي ابن وأخرجه

 .به

  فٌه:ضعٌؾ وهذا إسناد  للت:

 األكثرون على تضعٌفه.  :اْلمَاصُّ   إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -

ٌن   اْبن   َوثَّمَه    به لٌس: أحمد ولال .البخاري وثمه: ولٌل .بشا لٌس: وفً رواٌة .َمعه

ًُّ  َحاتهم   أَب و َولَالَ  .بؤس ٌْسَ : َوالنََّسابه ه  لَ ي   لَا َّ  َوَكانَ ولال الذهبً فً التارٌخ:  .بهاْلمَوه

ٌنَةه  أَْهله  َره مْ  اْلَمده َذك ه  .الدارلطنً ضعفه ولال الذهبً فً دٌوان الضعفاء: .َوم 

/ 5/257التارٌخ الكبٌر ، و3799/ رلم4/174تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ٌنظر: 

، 221/ رلم4/432وتارٌخ اإلسبلم ، 997/ رلم5/211والجرح والتعدٌل ، 329رلم

 .2412/ رلم239صـ الضعفاء دٌوان، و4303/ رلم2/545والمٌزان 

 الطرٌك الثانً:

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  3737رلم /4/129فً األوسط:  الطبرانًأخرجه   ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   َعله

يُّ  النَّْضره  ٌْد   نا: لَالَ  اأْلَْزده ه  ع بَ ًُّ  َعابهَشةَ  اْبن   ّللاَّ ٌْمه ٌَسى، ْبن   َصْفَوان   نا: لَالَ  التَّ  َعنْ  عه

و، ْبنه  َطْلَحةَ  ، َعنْ  َعْمر  ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  َعَطاء  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر  اْطلُبُوا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  إِلَى اْلَحَوابِجَ 
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ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  اْلَحده ، َعنْ  َواَل  َعَطاٌء، إهالَّ  ه َر  َواَل  َطْلَحة ، إهالَّ  َعَطاء 

ٌَسى، ْبن   َصْفَوان   إهالَّ  َطْلَحةَ  َعنْ  دَ  عه  "َعابهَشةَ  اْبن  : بههه  تَفَرَّ

: أصبهان تارٌخ فً نعٌم أبوو، 70/ رلم103فً أمثال الحدٌث: صـ أبو الشٌخو

د  " ترجمة َحمَّ ٌَاد   ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   م  و، ْبن َطْلَحة كبلهما من طرٌك 2/216 "زه به  َعْمر 

 بنحوه.

وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه طلحة بن عمرو، وهو ضعٌؾ جدا، ولد سبك فً  للت: 

 حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما

 الطرٌك الثالث:

َسانه  إهلَى اْلَحَوابهجه  َطلَبه  بَاب   فً لضاء الحوابج: أخرجه ابن أبً الدنٌا وهه  حه ج   اْلو 

ً أَْخبََرنَالال:  53رلم /1/53 ، أَب و اْلمَاضه مه ً  ، أَب و َحدَّثَنَا اْلمَاسه ه، َعْبد   َحدَّثَنَا َعله  ّللاَّ

د   َحدَّثَنًه َجاهه وَسى، ْبن   م  ٌد   َحدَّثَنَا َمْعٌن، َحدَّثَنَا م  ٌَرةه، ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  ْبن   ٌَزه ؽه  َعنْ  اْلم 

ْمَرانَ  ، أَبهً ْبنه  عه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  أََنس  ه  َرس ولَ  أَنَّ  ه َر ٌْرَ  اْبتَؽُوا" :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ِعْندَ  اْلَخ

 "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ 

  نحوه.من طرٌك معن به ب 69/ رلم 103صـفً أمثال الحدٌث:  وأبو الشٌخ

 ٌزٌد بن عبد الملن طرٌك من 2/161 الصدلة كتاب: الموضوعات فً الجوزي وابن

 .بلفظه به

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:للت: 

   ضعفه الذهبً، وابن حجر :المؽٌرة بن الملن عبد بن ٌزٌد -

 .7751/ رلم1/603، والتمرٌب 6333/ رلم2/337ٌنظر: الكاشؾ 

 حدٌث أبً بكرة رضً هللا عنه: -د

ً    أَب و َحدَّثَنَالال:  364رلم /1/340فً فوابده:  أخرجه تمام د   َعله َحمَّ ونَ  ْبن   م   ْبنه  َهار 

ٌْب ، ٌْد   ْبن   أَْحَمد   ثنا ش عَ لَ ، خ  يُّ ْنده ، ٌَْعم وبَ  أَب و ثنا بهَحلََب، اْلكه بَاَرن   ثنا اأْلَْفَطس   ْبن   اْلم 

، َعنه  فََضالَةَ، ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  بَْكَرةَ، أَبًه َعنْ  اْلَحَسنه ٌْرَ  اْطلُبُوا" :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  ِعْندَ  اْلَخ

 "ُجوهِ اْلوُ  ِحَسانِ 

  وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:للت: 

  .همتٌ كان بد العزٌز الكتانً:ع لالاللسان:  فً لال :شعٌب بن هارون بن دمحم -

 .7517/ رلم7/553 اللسانٌنظر: 

، بالسماع ٌصرح ولم الثالثة، من مدلس الحدٌث حسنوهو  :فََضالَةَ  ْبنُ  اْلُمبَاَرنُ  -

 .47سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 :رضً هللا عنهما عمرو بن هللا عبد حدٌث -هـ

َحمد"ترجمة  :الكامل فً عدي ابن أخرجه " مكً ع َمٌر ْبن ع َبٌد ْبن ّللاَّ  َعبد ْبن م 

ٌزه  َعبد َحدَّثَنَالال:  7/451 ٌل   َحدَّثَنا السرخسً، لممان بن علً ْبن   اْلعَزه  بهْشره  ْبن   إهْسَماعه

ٌلَ  ْبنه ا ثَنا الباهلً، ٌوسؾ بن عصام َحدَّثَنا الباهلً، إهْسَماعه َحمد َحدَّ ه  َعبد ْبن   م   ْبنه ا ّللاَّ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  لَتَاَدةَ  ْبنه  ع َمٌر ْبنه  ع بٌَد  ً ٌْثه ، َعنْ  ش عٌَب، ْبنه  َعْمرو َعنْ  اللَّ هه، َعن أَبهٌهه ً   أَن َجد ه  النَّب

 .اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  إِلَى اْلَحاَجاتِ  اْطلُبُوا: لَال ملسو هيلع هللا ىلص

ٌْخُ  لَالَ  ْسنَاده  بهَهَذا ٌ ْستَْؽَرب   َوَهذا :الَش هه  َعن أَبهٌهه  َعنْ  ش عٌَب، ْبنه  َعْمرو َعنْ  اإله  .َجد ه

 ؛ فٌه: جدا وهذا إسناد ضعٌؾ للت:

 .الحدٌث منكر: البخاري ولال .معٌن ابن ضعفه :اللٌثً عبٌد بن هللا عبد بن دمحم -

 فًالذهبً  لالو .حدٌثه ٌكتب ضعفه مع هو: عدي ابن لالو .مترون: النسابً ولال

 .تركه وبعضهم ضع فوه،: المؽنً

، والمؽنً فً 7734/ رلم3/591، والمٌزان 1691/ رلم7/450ٌنظر: الكامل 

 .5660/ رلم596/ 2الضعفاء 

 حدٌث أبً مصعب األنصاري: -و

ٌَسى أَْخَبَرنَالال:  1246رلم /2/726فً المسند:  راهوٌهاق بن أخرجه إسح  ْبن   عه

ٌده  َعْبد   نا ٌ ون َس، ، َجْعفَر   ْبن   اْلَحمه يُّ ْصعَب   أَب و َحدَّثَنهً اأْلَْنَصاره ، م  يُّ  لَالَ : لَالَ  اأْلَْنَصاره

ه  َرس ول   ٌْرَ  اْطلُبُوا" ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "اْلُوُجوهِ  ِحَسانِ  ِعْندَ  اْلَخ

رَ  َما فً المصنؾ: كتاب، باب وأخرجه ابن أبً شٌبة  /5/293 اْلَحَوابهجه  َطلَبه  فًه ذ كه

ٌَسى ثنالال: حد 26276رلم َسانه  إهلَى اْلَحَوابهجَ  اْطل ب وابه بلفظ " ٌ ون َس، ْبن   عه  حه

وهه  ج   "اْلو 

ْصعَب  ً بأفً معرفة الصحابة: ترجمة " وأخرجه أبو نعٌم يُّ  م   /6/3031 "اأْلَْنَصاره

 من طرٌك ٌونس به بلفظه. 7026رلم

بلنً جعفر أبو وأخرجه من طرٌك هشٌم عن  13/ح33فً "الجود والكرم" صـ الب ْرج 

 عبد الحمٌد بن جعفر به بنحوه.

 فٌه:  للت: وهذا إسناد ضعٌؾ إلرساله

ْختَلَؾٌ لال أبو نعٌم:  أبو مصعب األنصاري: - هه  م   أرسل تابعً، ، ولال ابن حجر: فٌه

 .الصحابة فً نعٌم أبو ذكره. حدٌثا

 .10627/ رلم334-7/333، واإلصابة 6/3031 ألبً نعٌم الصحابة معرفةٌنظر: 

 طرله وشواهده: على الحدٌث بمجموعالحكم 

 .ضعٌؾ

 . ٌثبت طرٌك له لٌس 2/320 "الضعفاء" فً العمٌلً لال

َواٌَة من ٌْعلى أَب و خرجه: "1443صـ" اإلحٌاء أحادٌث تخرٌج" فً العرالً لالو  ره

ٌل د بنت خٌرة َعن َعٌَّا  بن إهْسَماعه َحمَّ بَاع بن ثَابت بن م   وخٌرة َعابهَشة، أمَها َعن سه

َها عَفَاء، فًه آخر َوجه من حبَان اْبن َوَرَواه  . َحالهَما أعرؾ الَ  َوأم  ً   الضُّ ٌَْهمه  فهً َواْلبَ

ٌث من الش عب ٌفَة كلَها طرق َوله عمر، اْبن َحده  . َضعه

 المتن هذا بؤن الحدٌث أبمة حكم: 106/ 7 المٌزان لسان فً حجر ابن الحافظ ولال

 . باطل
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌصب لم أنه كما المصنؾ أن ٌعرؾ وبه: "1/540فً "فٌ  المدٌر"  ولال المناوي

 حٌث الجوزي ابن ٌصب لم صحٌح حسن نمدي فً الحدٌث هذا الآللا فً لوله فً

 عن ٌصح لم باطل الحدٌث هذا لال حٌث تٌمٌة ابن كشٌخه المٌم ابن وال بوضعه حكم

 الحفاظ زٌن أفاده ما العدل والمول إفراط وهذا تفرٌط ذان بل انتهى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

  .ٌعنً أنه ضعٌؾ العرالً

 :لوضعبا علٌه حكم من العلماء ومن

 : وهذا الحدٌث كذب.1/36 "الخبلل علل من المنتخب"لال أحمد كما فً 

 2/195 "الموضوعات"فً  الجوزيابن وذكره 

 56صـ "الموضوعات"والصؽانً فً 

 أو الوجوه حسان ذكر فٌه حدٌثه  كلُّ  :63ـص "المنٌؾ المنار" فً المٌم ابن ولال

 تمسهم ال النار أن أو منهم، وابجحال والتماس   إلٌهم بالنظر األمر أو علٌهم الثناء

 .اهـ. مفتري وإفن مختلك فكذب

 :حسنومن العلماء من حكم علٌه بال

 : وهذا الحدٌث فً معتمدي حسن صحٌح.63/ 2لال السٌوطً فً الآللىء 

: فالحدٌث بمجموعه ال ٌنزل 107ولال ابن همات زاده فً "التنكٌت واإلفادة" صـ

 عن درجة الحسن وال ب د .

ٌث  أَلَلُّ َمَراتهبههه أَْن : 433ولال مبل على الماري فً "األسرار المرفوعة" صـ فَاْلَحده

ا َكْون ه  َمْوض وع ا فَبَل َوَكبَل. ٌف ا َوأَمَّ  ٌَك وَن َحَسن ا أَْو َضعه

 

 فابدة: المؤلفات المفردة فً الكبلم على هذا الحدٌث:

 ".الوجوه حسان عند الخٌر اطلبوا"جزء فً طرق حدٌث  -1

هـ911للحافظ السٌوطً ت
(1)

 

البن طولون الصالحً ، نسان فً إرسال أصحاب الوجوه الحسانلضاء حوابج اإل -2

هـ953ت
(2)

 

 ".الوجوه حسان عند الخٌر اطلبوا: "لحدٌث والوجوه الطرق جمع -3

 ".الوجوه حسان عند الخٌر اطلبوا"وغ الطالب ما ٌرجوه من طرق حدٌث نٌل بل -4

هـ1330كبلهما ألحمد بن الصدٌك الؽماري ت 
(3)

 

  

                                                           

 .2/63لمصنوعة الآللا ا (1)

 125الفلن المشحون صـ (2)

سماع ، وتشنٌؾ األ1139، 439بوي رلم ، وتراث المؽاربة فً الحدٌث الن600، 1/72ذكره فً المداوي  (3)

 .1/234سعٌد ممدوح لمحمود 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْتَ  حدٌث " -78  "ٌسمً أن وٌنسى ٌذبح ِمنَا الَرُجلَ  أََرأَ

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "مروان بن سالم الؽفاري:

عن األوزاعً عن ٌحٌى أنكر علٌه لال الدارلطنً: مترون الحدٌث، ومما )

لال: لال رجل ٌارسول هللا: أرأٌت الرجل منا عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة 

 ."اسم هللا تعالى على كل مسلم"ٌذبح، وٌنسى أن ٌسمى، فمال: 

"إن وعن عبد الملن بن أبً سلٌمان عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: 

(أخر ما ٌجازي به العبد أن ٌؽفر لمن شٌع جنازته"
(1)
 

 ____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  4769/ رلم5/94فً "األوسط"  الطبرانًأخرجه   ْبن   الرَّ

ٌْنه  َس ًُّ  اْلح  اب ونه ٌَى نَا: لَالَ  الصَّ ٌدَ  ْبن   ٌَْح يُّ  ٌَزه امه  أَب و نَا: لَالَ  اأْلَْهَوازه ، ْبنه  َهمَّ لَانه ْبره  الز ه

، ْبنه ا َمْرَوانَ  َعنْ  ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  َسالهم  و ْبنه  الرَّ ه، َعْمر   ً ٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه ، أَبًه ْبنه  ٌَْح  َكثهٌر 

ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  لٌ  َسؤَلَ : لَالَ  ه َر ًَّ  َرج  ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْتَ  ّللاَّ  أََرأَ

لَ  ج  ، الرَّ ؟ أَنْ  َوٌَْنَسى ٌَْذبَح  ًَ ه  َرس ول   فَمَالَ  ٌ َسم ه  "ُمْسِلم   ُكلِّ  فَمِ  َعلَى ّللَاِ  اْسمُ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 :ومن طرٌمه، 3/120فً "الكامل": ترجمة "مروان بن سالم"  أخرجه ابن عديو

ٌَةَ  تََرنَ  َمنْ  بَاب   ،كتاب: الكبرى السنن فً البٌهمً نْ  َوه وَ  التَّْسمه مَّ لُّ  مه  َذبهٌَحت ه   تَحه

 .13394/ رلم9/402

ة  : أَْحَمدَ  أَب و لَالَ  ولال البٌهمً: ٌثه  َعامَّ ا َسالهم   ْبنه  َمْرَوانَ  َحده مَّ ٌْهه  الث همَات   ٌ تَابهع ه   الَ  مه . َعلَ

ٌْخ   لَالَ  يُّ  َسالهم   ْبن   َمْرَوان  : الشَّ ٌؾٌ  اْلَجَزره يُّ  َحْنَبل   ْبن   أَْحَمد   َضعَّفَه  , َضعه  َواْلب َخاره

ه َما ٌْر  ٌث  الْ  َوَهَذا ،َوَؼ ْنَكرٌ  َحده ْسنَاده  بهَهَذا م   .اإْله

ٌْده  فً السنن: باب وأخرجه الدارلطنً َمةه  َوالذَّبَابهحه  الصَّ ٌْره  َواأْلَْطعه / 5/533 َذلهنَ  َوَؼ

ٌؾٌ  َسالهم   ْبن   َمْرَوان  ولال:  4303رلم  .َضعه

 من طرٌك ٌحٌى بن ٌزٌد به بنحوه. ) ابن عدي، والدارلطنً( كبلهما 

 اإلمام الطبرانً:دراسة إسناد 

ٌْنِ  ْبنُ  الَرْحَمنِ  َعْبدُ  -ٔ ًُّ  اْلُحَس  :الَصابُونِ

 الٌربوعً، طلحة بن وٌحٌى األعلى، عبد بن واصل بن األعلى عبد :عنروى 

 وؼٌرهم. األهوازي، ٌزٌد بن وٌحٌى

 .بتستر لانع بن البالً وعبد ،"معاجمه" فً عنه وأكثر الطبرانً الماسم روى عنه:
                                                           

 .172/ رلم10/93تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 الطبرانً بالمعدل.وصفه 

 ثمة روى عنه جمع، وعدله الطبرانً خبلصة حاله:

 شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً إرشاد، 2/6/673ٌنظر: المعجم الصؽٌر 

 .354صـ الطبرانً

  اأْلَْهَواِزيُّ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٕ

  .الزبرلان بن دمحم :عنروى 

ه  َعْبده  َوأَب و س ْفٌَاَن، ْبن   ٌَْعم وب   :َعْنهُ  َرَوى د   ّللاَّ َحمَّ ً َعْبَدةَ  ْبن   م  ، وعبد الرحمن بن اْلمَاضه

 الحسٌن الصابونً، وؼٌرهم.

 .ٌعرؾ ال والرجللال الذهبً فً المٌزان: ذكره ابن حبان فً "الثمات"، و

 مجهول لم ٌوثمه إال ابن حبان.  خبلصة حاله:

 الرسم فً المتشابه تلخٌ ، و16351/ رلم9/266الثمات البن حبان ٌنظر: 

/ 3/435، ولسان المٌزان 9653رلم /4/414، والمٌزان 1/331للخطٌب 

  . 3539رلم

ْبِرلَانِ  ْبنِ  َهَمامِ  أَبُو -ٖ )خ م دس  ألهوازيا همام أبو الزبرلان، بن ُمَحَمدهو  :الّزِ

ٌل :َعن َرَوى .ق(  ع َبٌدة بن وموسى سالم، بن ومروان المكً، مسلم بن إهْسَماعه

 ، وؼٌرهم.الربذي

مه  ْبن أحمد :َعنه َرَوى  ٌزٌد بن ٌحٌى زكرٌا وأبو المنتصر، بن وتمٌم ،اللٌثً اْلمَاسه

 .، وؼٌرهماألهوازي

يُّ  َعباس َولَال .ثمة: المدٌنً بن علً لال ٌن بن ٌحٌى َعن الدُّوره  ٌكن لم همام أبو: َمعه

 أَب و َولَال. بؤس به لٌس: َعنه محرز ابن َولَال. به بؤس ال ولكن حدٌث، صاحب

ْرَعة يُّ  وَلال .وصدوق الحدٌث، صالح: حاتم أبو َولَال .وسط صالح: ز  : الب خاره

بَّان ابن   وذكره .بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث معروؾ ، "الثمات" كتاب فًه حه

. ثمة: الدارلطنً عن البرلانً لال" التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .أخطؤ ربما: َولَال

ي   سوى الجماعة له روى. وهم ربما صدوق": التمرٌب" فً َولَال ذه   .الت هْرمه

 صدوق فاألكثرون على أنه ال بؤس به.خبلصة حاله: 

تارٌخ ابن معٌن ، و435صـ معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً الجنٌد ابن سإاالتٌنظر: 

والجرح والتعدٌل ، 239/ رلم1/37والتارٌخ الكبٌر ، 1/36رواٌة ابن محرز 

 السلمً سإاالتو ،10323/ رلم7/441 ، والثمات البن حبان1419/ رلم7/260

، وتهذٌب التهذٌب 5213/ رلم25/203وتهذٌب الكمال ، 339صـ للدارلطنً

  .5334/ رلم1/473، والتمرٌب 246/ رلم9/166

ضعٌؾ جدا ، أمٌة بنً مولى الشامً، هللا َعْبد أَب و الؽفاري: َساِلم   ْبنِ  َمْرَوانَ  -ٗ

 .10، سبمت ترجمته حدٌث رلم فاألكثرون على أنه مترون

و ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -٘ ِ  َعْمر  ًّ  .74رلم، سبمت ترجمته حدٌث ثمة : اأْلَْوَزاِع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  )ع(. الٌمامً نصر أبو الطابً :َكثٌِر   أَبًِ ْبنِ  ٌَْحٌَى -ٙ

ه  َعبد ْبن إهْسَحاق :َعن َرَوى  ،ً سلمةوأب رآه، ولد َمالهن، ْبن وأنس طلحة، أَبً ْبن ّللاَّ

 . ٌرهمؼو

ه  َعبد ابنه :عنه روى ، َعْمرو ابن الرحمن وعبد كثٌر، أَبً ابن ٌحٌى بن ّللاَّ  ً  األَوزاعه

 . وؼٌرهم الٌمامً، عمار بن وعكرمة

ٌَى مثل األر  وجه على بمً َما: ٌَم ول أٌوب سمعت: خالد بن وهٌب لال  أَبً ْبن ٌَْح

ٌْنَة ْبن س ْفٌَان َولَال. كثٌر ي   بعد أحدا أعلم َما أٌوب لال: ع ٌَ ْهره  أهل بحدٌث أعلم الزُّ

 أعلم َما: السختٌانً أٌوب لال: َحْنبَل ْبن أَْحَمد َولَال. َكثهٌر أَبً ابن ٌحٌى من المدٌنة

ي   بعد بالمدٌنة أحدا ْهره ٌَى من أعلم الزُّ ٌد ْبن ٌَْحٌَى َولَال. َكثهٌر أَبً ْبن ٌَْح : المطان َسعه

ٌَى: ٌَم ول ش ْعبَة سمعت ي   من حدٌثا أحسن َكثهٌر أَبً ْبن ٌَْح ْهره  الرحمن َعْبد َولَال. الزُّ

ي   على َكثهٌر أَبً ْبن ٌَْحٌَى ٌمدم ش ْعبَة َكانَ  سلمان، ْبن بشٌر ْبن الحكم ْبنا ْهره  َولَال. الزُّ

ي   مع ٌعد إنما الناس، أثبت من كثٌر أَبً ْبن ٌحٌى: حنبل ْبن أحمد ْهره  ْبن وٌحٌى الزُّ

ٌد، ي   خالفه فإذا َسعه ْهره ٌَى لول فالمول الزُّ ر أَبً ْبن ٌَْح  ٌعد َكانَ  ثمة،: العجلً َولَال. َكثٌه

بَّان ابن   وذكره. ثمة َعنْ  إال ٌحدث ال إمام: حاتم أَب و َوَلال. الحدٌث أصحاب من  فًه حه

 ٌمدر وال اللٌلة تلن ٌتع  لم جنازة حضر إذا العباد، من َكانَ : َولَال ،"الثمات" كتاب

 فً حبان ابن ولال. بالتدلٌس ٌذكر َكانَ : العمٌلً َجْعفَر أَب و َولَال. ٌكلمه أهله من أحد

 ، الصحابة من ؼٌره وال مالن، بن أنس عن له ٌصح ال": األمصار علماء مشاهٌر"

ْرسبل   أَنَس عن روى: أٌضا حاتم أَب و َولَال. مدلسة أخبار كلها وتلن  أنسا رأى ولد م 

َمده  عبد َولَال. منه ٌسمع ولم رإٌة الحرام المسجد فًه ٌصلً  الوارث، َعْبده  ْبن الصَّ

، َعن هه  إنما سبلم أَبًه َعن شًء كل: كثٌر أَبً بن ٌحٌى لً لال: المعلم حسٌن َعنْ  أَبٌه

ْرسبل ت هذه: َكثهٌر أَبً ْبن لٌحٌى للنا: آخر موضع فًه َولَال. كتاب ه وَ   من َعنْ  الم 

ه  َرس ول على فكتب وصحٌفة مدادا أخذ رجبل أترى: لال هً؟ : لال. الكذب ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 َبْكر أَب و َولَال. كتاب من فإنه بلؽنً،: للت إذا: لال. فؤخبرنا هذا مثل جاء فإذا: للت

ٌد ْبن ٌَْحٌَى لال: األسود أَبً ْبنا ْرسبل ت: َسعه  ولال. الرٌح شبه كثٌر أَبً ْبن ٌَْحٌَى م 

 زٌد عن ورواٌته الزهري، نظراء من حافظ عدل نفسه فً هو: المٌزان فً الذهبً

 العلماء العباد من كان": الكاشؾ" فً ولال. له ولع كتاب من ألنها منمطعة سبلم بنا

 المرتبة فً حجر ابن وذكره. وٌرسل ٌدلس لكنه ثبت، ثمة: حجر ابن ولال ثباتاأل

 له ٌصح لم وٌمال اإلرسال كثٌر مشهور حافظ: ولال المدلسٌن، مراتب من الثانٌة

 ولٌل ومابة، وثبلثٌن اثنتٌن سنة مات. بالتدلٌس النسابً ووصفه ،صحابً من سماع

 .ذلن لبل

 اإلرسال كثٌر الثانٌة من مدلس ثمة :حاله خبلصة

 ،599رلم/ 9/141 والتعدٌل والجرح ،3037رلم/ 3/301 الكبٌر التارٌخ: ٌنظر

/ 304صـ األمصار علماء ومشاهٌر ،11613رلم/ 7/591 حبان البن والثمات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ،9607رلم/ 4/403 والمٌزان ،6907رلم/ 31/504 الكمال وتهذٌب ،1537رلم

 والتمرٌب ،439رلم/ 11/267 التهذٌب وتهذٌب ،6235رلم/ 2/373 والكاشؾ

/ 36صـ بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس أهل وتعرٌؾ ،7632رلم/ 1/596

 .63رلم

، سبمت ترجمته حدٌث باتفاق ثمة :المرشً عوؾ بن الرحمن عبد بن َسَلَمةَ  وأَبِ  -7

                                                            .1رلم 

 .1ابً جلٌل،  سبمت ترجمته حدٌث رلمصح :عنه هللا رضً هرٌرة أبو -8

 اإلسناد:الحكم على 

 ضعٌؾ جدا؛ فٌه مروان بن سالم، وهو ضعٌؾ جدا

 : الحكم على الحدٌث

 .الحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ جد ا

 ولد حكم علٌه بالنكارة كل من:

 .3/120فً الكامل  ابن عدي

ٌث   َوَهَذا: 9/402فً السنن الكبرى  ولال البٌهمً ْنَكرٌ  اْلَحده ْسنَاده  بهَهَذا م   . اإْله
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "َجنَاَزتَهُ  َشٌَعَ  َمنْ  ِلَجِمٌعِ  ٌُْؽفَرَ ن أ اْلعَْبدُ  بِهِ  ٌَُجاَزى َما آخر إِنَ حدٌث " -79

____________  
 التخرٌج والدراسة: ۩

 َعْبد   َحدَّثَنَالال:  623رلم /1/211فً "المنتخب من مسنده"  أخرجه عبد بن حمٌد

ٌده  ٌزه  َعْبده  ْبن   اْلَمجه ، أَبًه ْبنه  اْلعَزه اد  ، ْبنه  َمْرَوانَ  َعنْ  َروَّ  أَبهً ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  َسالهم 

ٌَْماَن، ، َعنْ  س لَ ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  َعَطاء   بِهِ  ٌَُجاَزى َما أََولَ  إِنَ " :ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "ِجنَاَزتَهُ  تَِبعَ  َمنْ  ِلَجِمٌعِ  ٌُْؽفَرَ  أَنْ  َمْوتِهِ  بَْعدَ  اْلُمْؤِمنُ  اْلعَْبدُ 

، وفً 4796رلم /11/36 : مسند ابن عباس رضً هللا عنهما:فً المسند والبزار

ٌده  َعبد َحدَّثنا: لَال الصباح، بن الحسن َحدَّثنالال:  5160رلم /11/344  َعبد ْبن   اْلَمجه

ٌزه  اد   أَبًه ْبنه  اْلعَزه  به بلفظه. َروَّ

ٌث   َوَهَذا ولال البزار: ه   ال اْلَحده ً   َعن ٌ ْرَوى نَْعلَم  ن إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ، َهَذا مه  َنْعلَم   والَ  اْلَوْجهه

ً   َعن َعباس، اْبن   إالَّ  َرَواه    .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

، لٌَ هن   َسالهم   ْبن   َوَمْرَوان   ٌثه َحمد َعْنه   َوَرَواه   اْلَحده ، ْبن   م  لَانه ْبره ام   أَب و الز ه ، َهمَّ يُّ  األَْهَوازه

ٌده  َوَعْبد   ٌزه  َعبد ْبن   اْلَمجه ، أَبهً ْبنه  اْلَعزه اد  ٌَْماَن، أَبًه ْبن   اْلَملهنه  َعبد أَْسنَدَ  َنْعلَم   والَ  َروَّ  س لَ

ٌْنه  إالَّ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  َعطاء، َعن ٌثَ ْندَ  بهتُّ  َواآلَخر   أََحد ه َما، َهَذا َحده ونَةَ  َخالَتهً عه ٌْم   .َم

 .4/204فً "الضعفاء الكبٌر": ترجمة "مروان بن سالم"  وأخرجه العمٌلً

 .1042رلم /3/13فً المجروحٌن: ترجمة "مروان بن سالم"  وابن حبان

  .3/119فً الكامل: ترجمة "مروان بن سالم"  وابن عدي

ابن  :ومن طرٌمه، 3106رلم /4/132 األول المجلس: المخلصٌات فً والمخلص

 .57/232عساكر فً "تارٌخ دمشك": ترجمة "مروان بن سالم" 

ابهع  الباب ا :فً "شعب اإلٌمان" والبٌهمً تُّونَ  لرَّ نْ  َوالس ه ٌَمانه  ش عَبه  مه  فهً بَابٌ  َوه وَ  اإْله

بَلةه  نْ  َماتَ  َمنْ  َعلَى الصَّ وابن  )العمٌلً، خمستهم 33230رلم /11/452 اْلمهْبلَةه  أَْهله  مه

  .( من طرٌك عبد المجٌد بهوالبٌهمً حبان، وابن عدي، والمخلص،

ابهع   الباب فً "شعب اإلٌمان":  وأخرجه البٌهمً تُّونَ  الرَّ نْ  َوالس ه ٌَمانه  ش عَبه  مه  َوه وَ  اإْله

بَلةه  فًه بَابٌ  نْ  َماتَ  َمنْ  َعلَى الصَّ  أَب و َوأَْخَبَرنَالال:  3319رلم /11/452 اْلمهْبلَةه  أَْهله  مه

د   اْلعَبَّاسه  أَب و نا اْلَحافهظ ، هللاه  َعْبده  َحمَّ ٌْد   أَب و نا ٌَْعم وَب، ْبن   م  ده  ْبن   أَْحَمد   َز َحمَّ ٌؾ   ْبنه  م   َطره

، ًُّ د   نا اْلبََجله َحمَّ ، ْبن   م  ، َعنه  َكثهٌر  َمة ، َحدَّثَنهً اأْلَْعَم ه ْكره  س بهلَ : لَالَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  عه

له  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   ن   بههه  ٌ تَْحؾ   َما أَوَّ ْإمه هه، فًه اْلم   "ِجنَاَزتَهُ  تَِبعَ  ِلَمنْ  ٌُْؽفَرُ " : لَالَ  َلْبره

 دراسة إسناد اإلمام عبد بن حمٌد:

سبمت ترجمته حدٌث ، أوهام له صدوق :َرَواد   أَبًِ ْبنِ  اْلعَِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَمِجٌدِ  َعْبدُ  -ٔ

  .19رلم
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، سبمت ترجمته حدٌث مترون أنه على فاألكثرون جدا ضعٌؾ :َساِلم   ْبنِ  َمْرَوانَ  -ٕ

 . 10رلم

ٌَْمانَ  أَبًِ ْبنِ  اْلَمِلنِ  َعْبدِ -ٖ  عطاء عن لتفرده شعبة فٌه تكلم الجمهور، وثمه ثمة :ُسلَ

 .22، سبمت ترجمته حدٌث رلمللجار الشفعة بخبر

 أسلم رباح أبً واسم - والموحدة الراء بفتح - رباح أبى بن عطاء هو: َعَطاء   -ٗ

 .22، سبمت ترجمته حدٌث رلمالمكً موالهم المرشً

  .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصرضً هللا عنهما:  َعبَاس   اْبنِ  -٘

 الحكم على اإلسناد:

  .ضعٌؾ جدا؛ فٌه مروان بن سالم، وهو مترون

عن ابن عباس رضً هللا عنهما أخرجه البٌهمً كما سبك فً  :وللحدٌث طرٌك آخر

د التخرٌج من طرٌك َحمَّ ، ْبن م  ، َعنه  َكثهٌر  َمة ، َحدَّثَنًه اأْلَْعَم ه ْكره  به. َعبَّاس   اْبنه  َعنه  عه

 ؛ فٌه:ضعٌؾوهذا إسناد 

 ضعفه ضعٌؾ؛، إسحاق أبو الكوفً المرشً كثٌر بن دمحم هو :دمحم بن كثٌر -

 .69سبمت ترجمته حدٌث رلم، األكثرون

 ،10سبك تخرٌجه حدٌث رلم، وله شاهد من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه

 .كذاب وهو الضبً، لٌس بن الرحمن عبد فٌه ؛ موضوعوإسناده 

 بؤنه علٌه الحاكم حكم ونمل ،1/332 المتناهٌة العلل فً الجوزي ابن وذكره

 .موضوع

 الحكم على الحدٌث:

 موضوع

  3/225ذكره ابن الجوزي فً الموضوعات  

 2/370وابن عراق فً تنزٌه الشرٌعة المرفوعة عن األخبار الشنٌعة الموضوعة 

ولال دمحم بن دمحم دروٌ ، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعً فً كتابه "أسنى المطالب 

، وكل ط409/ رلم96فً أحادٌث مختلفة المراتب" صـ هه م بهَوْضعه رله : َوحكم اْلَحاكه

ٌفَة.  َضعه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث "فً الرؤٌة" -8ٓ

ن أبً سعٌد بن حجر فً ترجمة "مروان بن عثمان لال الحافظ اب

 األنصاري":

)ذكر المإلؾ أنه روى عن أم الطفٌل، وفٌه نظر فإن رواٌته إنما هً عن: 

 متن وهو الرؤٌة فً أبً امرأه الطفٌل أم عنعمارة بن عمرو بن حزم 

(منكر
(1)
.  

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 بن ٌحٌى َحدثنهًلال:  1419/ رلم1/291فً التارٌخ األوسط:  أخرجه البخاري

ٌَْمان و َحدَّثَنَا لَالَ  َوْهب   بنا َعن س لَ ثه  ْبن   َعْمر  ٌدَ  أَنَّ  اْلَحاره بَلل   أَبهً ْبنَ  َسعه  أَنَّ  َحدَّثَه   هه

ر   ْبنَ  ع َماَرةَ  َعنْ  َحدَّثَه   ع ثَْمانَ  ْبنَ  َمْرَوانَ  ٌْل أم َعن َعامه  أَنَهُ " َمْرف وع أبً أْمَرأَة الطُّفَ

 ."اْلَمنَامِ  فًِ َربَهُ  َرأَى

نْ  َسَماع ه   َوالَ  ع َماَرة   ٌ ْعَرؾ   َوالَ  لال: ٌْله  أ م ه  مه  .الطُّفَ

ٌل   ثنا 471رلم /1/205: السنة فً ابن أبً عاصم وأخرجه ه، َعْبده  ْبن   إهْسَماعه  ثنا ّللاَّ

ٌْم   ، ْبن  ا ن َع اد  ٌَْماَن، ْبن   َوٌَْحٌَى َحمَّ  .به س لَ

 ثنا, اْلَخطَّابه  ْبن   ع َمر   َحدَّثَنَالال:  3335/ رلم6/153فً اآلحاد والمثانً: أخرجه و

ٌْم   اد   ْبن   ن َع ه  َعْبد   ثنا َحمَّ ٌْتُ : "ه بلفظنع َوْهب   ْبن   ّللاَّ  فًِ اْلَمنَامِ  فًِ َوَجلَ  َعزَ  َربًِّ َرأَ

 .اْلَحِدٌثَ  فََذَكرَ ... ُصوَرة   أَْحَسنِ 

ٌَةه  ْكر  فً الرإٌة: باب ذ وأخرجه الدارلطنً َوا ٌْله  أ م ه  َعنْ  الر ه ه  اْمَرأَةه  الطُّفَ  ً  َكْعب   ْبنه  أ بَ

ه  َعنه   ً  من طرٌك نعٌم به. 237/ رلم1/359 َذلهنَ  فًه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

  .346/ رلم25/143فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

َواٌَةه  ذْكر   باب: الرإٌة فً الدارلطنًو ٌْله  أ م ه  َعنْ  الر ه ه  اْمَرأَةه  الطُّفَ  ً ه  َعنه  َكْعب   ْبنه  أ بَ  ً  النَّبه

 .236/ رلم1/353 َذلهنَ  فًه ملسو هيلع هللا ىلص

 .342/ رلم2/363فً األسماء والصفات:  والبٌهمً

 .7975/ رلم6/3524فً معرفة الصحابة:  وأبو نعٌم

 .7237/ رلم15/419فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "نعٌم بن حماد"  والخطٌب

                                                           

 .175/ رلم10/95تهذٌب التهذٌب  (1)
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( من طرٌك ابن ، والخطٌب)الطبرانً، والدارلطنً، والبٌهمً، وأبو نعٌمتهم خمس

 وهب ٌه.

  :البخاريدراسة إسناد اإلمام 

ٌَْمان بن ٌحٌى -ٔ  .)خ ت( الجعفً ُسلَ

، المصرى وهب بن هللا عبد، وعلٌة بن إسماعٌل، والكوفى بشٌر بن أحمد :عن روى

  وؼٌرهم.

 بن سعد بن أحمد إبراهٌم أبو، والترمذى الحسن بن أحمد، ولبخارىا روى عنه:

 ، وؼٌرهم.الزهرى إبراهٌم

بَما: حبان ابن ولال. بثمة لٌس: النسابً ولال. شٌخ: حاتم أبو لال ابن  لالو. أؼرب ر 

. به بؤس ال: لاسم بن مسلمة ولال. ثمة: الدارلطنىلال  حجر فً "تهذٌب التهذٌب":

 توفى .ٌخطىء صدوق: حجر ابن ولال. مناكٌر أحادٌث وله ثمة، العمٌلى عند كانو

 . بتٌناوم ثبلثٌن و ثمان سنة، ولٌل سبع سنة بمصر

 ٌذكر من أوهامه.حسن الحدٌث إال فٌما وهم فٌه، وهذا الحدٌث لم  خبلصة حاله:

/ 9/263 حبان البن والثمات ،633رلم/ 9/154 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

، 11/227وتهذٌب التهذٌب  ،63119532رلم/ 4/332 والمٌزان ،16337رلم

 .7564رلم/ 1/591 والتمرٌب

 به واحتج الجمهور وثمه األولى من مدلس ثمةهو عبد هللا بن وهب، : َوْهب   ابن -ٕ

 .6رلم حدٌث ترجمته سبمت الجماعة،

 أمٌة أبو - نسبته سبمت - األنصاري هللا عبد بن ٌعموب بن اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َعْمُرو -ٖ

 . )ع( المصري

وسعٌد بن أبً هبلل، ودرا موسى، بن وأٌوب إبراهٌم، بن إسماعٌل :عن روى

 . وؼٌرهم

. وؼٌرهم ،وهب بن هللا وعبد مضر، بن وبكر اللٌثى، زٌد بن أسامة :عنهروى و

 وذكره واحد، وؼٌر والعجلً، والنسابً، زرعة، وأبو معٌن، ابنابن سعد، و وثمه

 ولال الدٌَّن، فهً اْلَورع َوأهل المتمنٌن اْلحفاظ من َكانَ : ولال الثمات، فً حبان ابن

 .ومابة الخمسٌن لبل توفى.  حافظفمٌه  ثمة: حجر ابن ولال ثمة، صدوق: الساجً

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 والثمات ،1/107 محرز ابن برواٌة معٌن ابن تارٌخ، و7/515الطبمات : ٌنظر

 الكمال وتهذٌب ،9304/ رلم7/223 حبان ابن وثمات ،1253/ رلم1/362 للعجلى

/ 1/419 والتمرٌب ،22/ رلم3/14 التهذٌب تهذٌبو ،4341/ رلم21/571-572

                                                                         .5004رلم

 . )ع( الِمْصِري العبلء أبو اللٌثً هبلل أَبً بن َسِعٌد -ٗ
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ه  َعبد ْبن جعفر :عن روى  بن ومخرمة ،ومروان بن عثمان، األنصاري، الحكم اْبن ّللاَّ

 . وؼٌرهم سلٌمان

ه  َعبد ْبن حسان :َعنه َرَوى ي، ّللاَّ ٌد ،وعمرو بن الحارث األَموه  فمٌه أَبً ْبن وَسعه

 . وؼٌرهم الرعٌنً

بَّان ابن   وذكره. به بؤس ال: حاتم أبو لال  سعد، ابن ووثمه. الثمات كتاب فًه حه

، خزٌمة، وابن والعجلً،  ً  وؼٌرهم، اْلبَر ه  َعبد وابن والخطٌب، والبٌهمً، والدَّاَرل طنه

 ولال. األحادٌث فً ٌخلط شًء أي أدري ما: ٌمول أحمد كان صدوق: الساجً َولَال

 لٌس: وحده حزم ابن ولال. الستة الكتب فً حدٌثه معروؾ ثمة: المٌزان فً الذهبً

 أن إال سلف ا تضعٌفه فً حزم البن أر لم صدوق: التمرٌب فً حجر ابن ولال بالموى،

 لبل ولٌل لبلها ولٌل ومابة الثبلثٌن بعد مات. اختلط أنه أحمد عن حكى الساجً

 .بسنة الخمسٌن

 . المختلطٌن فً العجمً ابن سبط وال العبلبً ٌذكره ولم: للت

 .الجمهور وثمه ثمة :حاله خبلصة

 ،1736/ رلم3/519 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،7/514 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والثمات ،301/ رلم4/71 والتعدٌل والجرح ،566/ رلم1/139 للعجلً والثمات

 االعتدال ومٌزان ،1/305 الدارلطنً وسنن ،3165/ رلم6/374 حبان البن

   .2410/ رلم1/242 والتمرٌب ،159/ رلم4/94 والتهذٌب ،3290/ رلم2/126

ٌد أَبً ْبن ُعثَْمانَ  بنمروان  -٘ ي   لمعلىا ْبن َسعه  المدنً عثمان أَب و الزرلً، األَْنصاره

 .)بخ س(

ٌَْعلَى حنٌن، ْبن ع َبٌد :َعن َرَوى ، كعب بن أبً امرأة الطفٌل أمو أوس، ْبن شداد ْبن و

 .وؼٌرهم

ٌد :َعنه َرَوى ٌد ْبن وٌحٌى علمة، بن َعْمرو بن ودمحم هبلل، أَبً ْبن َسعه  َسعه

ي    .األَْنصاره

بَّان ابن   وذكره .ضعٌؾ: حاتم أبو لال  فً حجر ابن َولَال"، الثمات" كتاب فًه حه

 عن هً إنما رواٌته فإن نظر وفٌه، الطفٌل أم عن روى أنه المإلؾ ذكر": التهذٌب"

 لال. منكر متن وهو الرإٌة فً أبً امرأه الطفٌل أم عن حزم بن َعْمرو بن عمارة

 ٌصدق حتى عثمان بن مروان ومن: ٌمول النََّسابً سمعت: الفمٌه الحداد بن بكر أبو

 .ضعٌؾ": التمرٌب" فً حجر ابن لَالوَ . عزوجل هللا على

 ضعٌؾ، ضعفه األكثرون. حاله:خبلصة 

، 1244/ رلم3/272، والجرح والتعدٌل 1419رلم/ 1/291التارٌخ األوسط ٌنظر: 

، 5375/ رلم27/397وتهذٌب الكمال  ،5516/ رلم5/423والثمات البن حبان 

/ 1/526، والتمرٌب 47/ رلم10/95وتهذٌب التهذٌب ، 3433/ رلم4/92والمٌزان 

  .6572رلم
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 َعاِمر   ْبن َماَرةع -ٙ

 .الرإٌة بحدٌث الطفٌل أم :عنروى 

يوذكره ابن حبان فً الثمات، ولال:  ٌْل أم َعن ٌَْروه ه  اْمَرأَة الطُّفَ  ً  النَّبًه َعن َكْعب ْبن أ بَ

ٌْت" :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٌثا .."َرب ًه َرأَ ْنكرا َحده ٌْل أم من عَماَرة ٌسمع لم م   لَكً ذكرته َوإهنََّما الطُّفَ

هه  النَّاظر ٌؽر الَ  ٌث من بههه  فٌحتج فٌه  اَل ولال الذهبً فً "المؽنً":  .مصر أهل َحده

 .ٌعرؾ

 .ضعٌؾ خبلصة حاله:

، 2024/ رلم6/367، والجرح والتعدٌل 3111/ رلم6/500ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 4404/ رلم2/461، والمؽنً فً الضعفاء 4632/ رلم5/245والثمات البن حبان 

  .5567/ رلم6/53واللسان 

ٌْل أم -7 ًّ أُ  ْمَرأَةا الطُّفَ   رضً هللا عنه: ب

 .كعب ْبن أبً ْبن الطفٌل بابنها تكنى كانت ورواٌة، صحبة لََها

د   :َعْنَها َرَوى َحمَّ ه  ْبن   م   ً ره  ْبن   َوع َماَرة   َكْعب ، ْبنه  أ َب يُّ  َحْزم   ْبنه  َعامه  اأْلَْنَصاره

، واإلصابة 4174/ رلم4/1944واالستٌعاب ، 6/3524ٌنظر: معرفة الصحابة 

 .12120/ رلم3/424

 الحكم على اإلسناد:

  ضعٌؾ؛ فٌه مروان بن عثمان، وهو ضعٌؾ، وعمارة بن عامر، وهو ضعٌؾ

  وله شواهد عن جمع من الصحابة، ومنها:

  رضً هللا عنه: جابر بن سمرةحدٌث 

نبٌنا علٌه السبلم ربه ما ذكر من رإٌة  باب :فً "السنة" ابن أبً عاصمأخرجه 

نا أبو بكر بن أبً شٌبة، ثنا ٌحٌى بن  لال: 465رلم /1/203 تبارن وتعالى فً منامه

أبً بكٌر، ثنا إبراهٌم بن طهمان، ثنا سمان بن حرب، عن جابر بن سمرة، لال: لال 

صم المؤل إن هللا تعالى تجلى لً فً أحسن صورة، فسألنً فٌما ٌخت": ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

األعلى؟ لال: للت: ربً ال أعلم به، لال: فوضع ٌده بٌن كتفً، حتى وجدت بردها 

فما سألنً عن  -فً أو وضعها بٌن ثدًٌ حتى وجدت بردها بٌن كت -بٌن ثدًٌ 

 ".شًء إال علمته

رجاله رجال الصحٌحٌن ماعدا سمان بن حرب فهو من رجال وهذا إسناد حسن 

 عنه لم تمٌز. إبراهٌم بن طهمانتلط بآخره، ورواٌة حسن الحدٌث، اخمسلم: وهو  

/ 2/232، والمٌزان 2332/ رلم4/173، والتارٌخ الكبٌر 6/323ٌنظر: الطبمات 

/ 4/232، وتهذٌب التهذٌب 20/ رلم49، والمختلطٌن للعبلبً  3543رلم

 .102-101، واختبلط الرواة الثمات صـ2624/ رلم1/255، والتمرٌب 405رلم

  :رضً هللا عنه أبً أمامة حدٌث 
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ما ذكر من رإٌة نبٌنا علٌه السبلم ربه تبارن  باب فً السنة: أخرجه ابن أبً عاصم

ثنا ٌوسؾ بن موسى، ثنا جرٌر، عن لٌث، لال:  466رلم /1/203 وتعالى فً منامه

تراءى لً ربً فً أحسن "لال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبً  عن ابن سابط، عن أبً أمامة، عن

  ، ثم ذكر الحدٌث."الصورة

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

  وهو ضعٌؾ. :لٌث بن أبً سلٌم

، 1014/ رلم7/177والجرح والتعدٌل  ،6/349ٌنظر: طبمات ابن سعد 

 .5673/ رلم1/464، والتمرٌب 906/ رلم2/231والمجروحٌن البن حبان 

  رضً هللا عنه: ثوبان حدٌث

ذكر من رإٌة نبٌنا علٌه السبلم ربه تبارن  ما باب فً السنة: أخرجه ابن أبً عاصم

ثنا عبٌد هللا بن فضالة، ثنا عبد هللا بن لال:  470رلم /1/204 وتعالى فً منامه

صالح، ثنا معاوٌة بن صالح، عن أبً ٌحٌى، عن أبً ٌزٌد، عن أبً سبلم األسود، 

. وفً "ربً أتانً اللٌلة فً أحسن صورة إن": ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، لال: لال رسول هللا 

 "ووضع ٌده بٌن كتفً"ه األخبار: هذ

 /1/419 ٌدعو به فً سابر نهاره ملسو هيلع هللا ىلصباب ما كان النبً فً الدعاء:  والطبرانً

 عن بكر بن سهل عن عبدهللا بن صالح به. 1417رلم

َواٌَةه َعْن ثَوْ فً الرإٌة: باب  والدارلطنً ْكر  الر ه ه ذه  /1/340 ملسو هيلع هللا ىلصبَاَن َمْولَى َرس وله ّللاَّ

، َحدَّثَنَا لال:  254رلم ٌَْمةَ اْلَكاتهب  َز ً   أَْحَمد  ْبن  اْلفَْضله ْبنه اْلعَبَّاسه ْبنه خ  َحدَّثَنَا أَب و َعله

ه  ، َحدَّثَنَا َعْبد  ّللاَّ ًُّ ٌَل السُّلَمه د  ْبن  إهْسَماعه َحمَّ ٌَل م    به.  ْبن  َصالهح ،أَب و إهْسَماعه

ه  والدارلطنً َواٌَةه َعْن ثَْوبَاَن َمْولَى َرس وله ّللاَّ ْكر  الر ه  /1/337 ملسو هيلع هللا ىلصفً الرإٌة: باب ذه

ه ْبن  لال:  253رلم ، َحدَّثَنهً َعْبد  ّللاَّ ، َحدَّثَنَا ٌَْحٌَى ْبن  نَْصر  يُّ ٌَْساب وره َحدَّثَنَا أَب و بَْكر  النَّ

ٌَة  ْبن  َصالهح ، عَاوه  به. َوْهب ، َحدَّثَنهً م 

ه فً الرإٌة:  والدارلطنً َواٌَةه َعْن ثَْوبَاَن َمْولَى َرس وله ّللاَّ ْكر  الر ه  /1/341 ملسو هيلع هللا ىلصباب ذه

ه ْبنه س   لال: 255رلم د  ْبن  َعْبده ّللاَّ َحمَّ ٌَْماَن، َحدَّثَنَا َحدَّثَنَا أَْحَمد  ْبن  َسْلَماَن، َحدَّثَنَا م  لَ

ٌَة  ْبن  َصالهح ، عَاوه ون  ْبن  اأْلَْصبَػه، َحدَّثََنا اْبن  أَبًه َمْرٌََم، َحدَّثَنَا م  ٌْم   به. َم

 وهذا  إسناد ضعٌؾ؛ فٌه انمطاع:

 لم ٌسمع من ثوبان. أبو سبلم األسود -

سمع. ولال أبو لم ٌسمع من ثوبان. ولال أحمد: ما أراه : بن المدٌنً، واابن معٌن لال

حاتم: روى عن ثوبان، والنعمان بن بشٌر، وأبً أمامة، وعمرو بن عبسة مرسل. 

 . لال الذهبً: ؼالب رواٌاته مرسلة، ولذا ما أخرج له البخاري

، ونهذٌب التهذٌب 1/315 تحفة التحصٌل فً ذكر رواة المراسٌلٌنظر: 

 .514/رلم10/296

 رضً هللا عنه: حدٌث عبد الرحمن بن عابش
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 مداره على خالد بن اللجبلج، واخنلؾ عنه من أوجه:

صلى هللا علٌه الوجه األول: خالد بن اللجبلج عن عبد الرحمن بن عابش عن النبً 

 مرفوعا وسلم

صلى هللا الوجه الثانً: خالد بن اللجبلج عن ابن عابش عن رجل من أصحاب النبً 

 مرفوعا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبً  علٌه وسلم

صلى هللا عن النبً  الوجه الثالث: خالد بن اللجبلج عن ابن عباس رضً هللا عنهما

 مرفوعا علٌه وسلم

 تخرٌج الوجه األول:

م فً رإٌة الرب تعالى فً النو ، باب الرإٌا فً السنن: كتاب أخرجه الدارمً

أخبرنا دمحم بن المبارن، حدثنً الولٌد بن مسلم، حدثنً لال:  2195رلم /2/1365

ن جابر، عن خالد بن اللجبلج، وسؤله، مكحول أن ٌحدثه، لال: سمعت عبد الرحمن اب

 لال:« رأٌت ربً فً أحسن صورة": ٌمول ملسو هيلع هللا ىلص بن عاب ، ٌمول: سمعت رسول هللا

 فوضع كفه بٌن كتفً، لال: ""أنت أعلم ٌا رب"فٌم ٌختصم المؤل األعلى؟ فملت: 

وكذلن نري فعلمت ما فً السموات واألرض، وتبل فوجدت بردها بٌن ثدًٌ، 

سموات واألرض ولٌكون من المولنٌنإبراهٌم ملكوت ال
(ٔ)

  

باب ما  ، وفً السنة:2535رلم /5/43فً اآلحاد والمثانً:  وأخرجه ابن أبً عاصم

ما باب ، وفً 333رلم /1/169 ذكر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً التعوذ من الضبللة وؼٌر ذلن

لال:  467رلم /1/203 ذكر من رإٌة نبٌنا علٌه السبلم ربه تبارن وتعالى فً منامه

 به بلفظه.حدثنا هشام بن عمار، نا صدلة بن خالد، والولٌد بن مسلم 

حدثنا ، بن موسىحدثنا ٌحٌى لال:  661رلم /1/356فً العلل الكبٌر:  والترمذي

 ، به مختصرا.الولٌد بن مسلم

ه ْبنه َمْسع ود   باب وحٌد:فً الت وابن خزٌمة عن الولٌد  54رلم /2/503 أَْخبَار  َعْبده ّللاَّ

 به بلفظه.

ٌده فً الزهد:  بن عمران الموصلً المعافىوأخرجه  بَاٌب فًه فَْضله التََّواض عه َوالتَّْشده

ٌَةه لهَذلهنَ  ره َواْلَكَراهه ْبره َوالتَّفَاخ  َعْن َعْبده ، عن األوزاعً 115رلم /1/251 فًه اْلكه

ْحَمنه  ٌَد،االرَّ  به بنحوه. ْبنه ٌَزه

ْحَمنه من طرٌك ا 234رلم /1/313فً الرإٌة:  والدارلطنً ه، َعْن َعْبده الرَّ  ً أْلَْوَزاعه

ٌَد،ا  به بنحوه. ْبنه ٌَزه

 تخرٌج الوجه الثانً:

 /27/171 حدٌث بع  أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المسند: أخرجه أحمد

حدثنا أبو عامر، حدثنا زهٌر ٌعنً لال:  23210رلم /33/256، وفً 16621رلم

                                                           

 .75سورة األنعام: جزء من اآلٌة:  (1)
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ابن دمحم، عن ٌزٌد بن ٌزٌد ٌعنً ابن جابر، عن خالد بن اللجبلج، عن عبد الرحمن 

 مرفوعا به بنحوه. ،ملسو هيلع هللا ىلصبن عاب ، عن بع  أصحاب النبً ا

 تخرٌج الوجه الثالث:

 4727رلم /11/42بن عباس رضً هللا عنهما أخرجه البزار فً المسند: مسند ا

دثنا دمحم بن المثنى، لال: حدثنا معاذ بن هشام، لال: حدثنً أبً عن لتادة، عن لال: ح

 .به بنحوهأبً لبلبة عن خالد بن اللجبلج عن عبد هللا بن عباس، 

ابن و، 2603رلم /4/475فً المسند: مسند ابن عباس رضً هللا عنهما  وأبو ٌعلى

 كبلهما من طرٌك 2/533/56فً التوحٌد: باب أخبار عبد هللا بن مسعود  خزٌمة

عَاذ  به بنحوه. ، لَاَل: َحدَّثَنًه أَبهً، َعْن لَتَاَدةَ، َعْن أَبًه لهبَلبَةَ،م 

، باب: ومن أبواب تفسٌر المرآن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً السنن: كتاب ورواه الترمذي

حدثنا سلمة بن شبٌب، وعبد بن حمٌد، لاال: حدثنا  3233رلم /5/366سورة " " 

خالد بدون ذكر  عبد الرزاق، عن معمر، عن أٌوب، عن أبً لبلبة، عن ابن عباس

 . بن اللجبلجا

 دراسة األسانٌد:

صلى هللا علٌه خالد بن اللجبلج عن عبد الرحمن بن عابش عن النبً الوجه األول )

 (مرفوعا وسلم

بفتح األلؾ وسكون الزاى وكسر الدال  -األزدي  ٌزٌد بن جابر رواه عبد الرحمن بن

ٌْنه  -أبو عتبة الشامً الدارنً -المهملة نسبة إلى أزد شنوءة  بهفَتْح الدَّال َوس ك ون األلفَ

ه الن هْسبَة إهلَى دارٌا َوههً لَْرٌَة من ؼوطة  -بٌَنهَما َراء َمْفت وَحة َوفهً آخرَها نون  َهذه

 دمشك. 

، وخالد بن اللجبلجإسماعٌل بن عبٌد هللا المهاجر، ومكحول الشامى،  روى عن:

 وؼٌرهم. 

 والولٌد بن مسلم،أٌوب بن حسان الجرشً، وعبد هللا بن المبارن،  عنه:روى و

 وؼٌرهم. 

ً، وأبو والنساب ،لال ابن حنبل: لٌس به بؤس، ووثمه ابن معٌن، والعجلً، وابن سعد

 .سنة بضع وخمسٌن ومابة داود، وابن حجر، والفسوي. مات

 .: ثمة ؛ بمرٌنة توثٌك األكثرٌنخبلصة حاله

، وعلل أحمد 5271/ رلم4/456ي ، وتارٌخ الدور7/466ٌنظر: الطبمات البن سعد 

/ 7-13/5، وتهذٌب الكمال 1/432باب ، والل2/453، والتارٌخ والمعرفة 3/369

 .4041/ رلم1/353، والتمرٌب 3992رلم

صلى هللا الوجه الثانً: خالد بن اللجبلج عن ابن عابش عن رجل من أصحاب النبً 

 مرفوعا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبً  علٌه وسلم

 ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابررواه 
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بسر بن عبٌد هللا الحضرمً، وخالد بن اللجبلج، ورزٌك بن حٌان  روى عن:

 ، وؼٌرهم.الفزاري

 فطس، وأبو النصر إسحاق ابن سٌار الدمشمً،إبراهٌم بن سلٌمان اال روى عنه:

 وزهٌر بن دمحم، وؼٌرهم

 وثمه ابن سعد، وابن معٌن، وأبو داود، والنسابً، والعجلً، وابن حبان، وابن حجر.

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، والثمات للعجلً 3359/ رلم3/369، والتارٌخ الكبٌر 7/466الطبمات ٌنظر: 

/ 1/606والتمرٌب ، 7063/ رلم32/273هذٌب الكمال ، وت1362/ رلم1/433

 .7791رلم

صلى هللا عن النبً  الوجه الثالث: خالد بن اللجبلج عن ابن عباس رضً هللا عنهما

 مرفوعا علٌه وسلم

نسبة إلى  -بفتح الجٌم وسكون الراء  -هو عبد هللا بن زٌد الجرمً رواه أبو لبلبة: 

ثمة فاضل كثٌر لال ابن حجر: : -انعمر جرم وهى لبٌلة وهو جرم بن رٌان بن

مضاء سنة أربع ومابة مات بالشام هاربا من ال. العجلً فٌه نصب ٌسٌر لال اإلرسال.

  .ولٌل بعدها

 .لبلبة ال سماع له من ابن عباس لال الطحاوي: أبوو

ولال  ة لم ٌسمع من أبً لبلبة شٌبا.لال الدوري: سمعت ٌحٌى بن َمعٌن، ٌمول: لتاد

 حنبل: لم ٌسمع لتادة من أبً لبلبة شٌبا، إنما بلؽه عنه. أحمد بن

شرح مشكل األثار ، و3909/ رلم4/193تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ٌنظر: 

التعدٌل ، و630/ رلم1/171والمراسٌل البن أبً حاتم  ،2543/ رلم6/330

 ،1/273اللباب و ،3/1065 والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح

 .3333/ رلم1/304والتمرٌب 

 :النظر فً الخبلؾ

 .الوجه األول: رواه عبد الرجمن بن زٌد بن جابر، وهوثمة

 .وهو ثمةوالوجه الثانً: ٌزٌد بن ٌزٌد ٌن جابر 

، والراوي عنه أبو لتادة وهو والوجه الثالث: رواه أبو لبلبة، وهو ثمة، واختلؾ عنه

 .لم ٌسمع منه

والثانً، باألكثرٌة، وجعله من مسند ابن عاب ، ولٌس من إذا ٌترجح الوجه األول، 

  مسند ابن عباس.

ولال أبو زرعة الدمشمً أٌضا: للت : 17/203فً "تهذٌب الكمال"  لال المزي

ألحمد بن حنبل: أن ابن جابر ٌحدث عن خالد بن اللجبلج، عن عبد الرحمن بن 

صورة". وٌحدث به لتادة، عن أبً  : رأٌت ربً فً أحسنملسو هيلع هللا ىلصعاب ، عن النبً 
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لبلبة، عن خالد بن اللجبلج، عن عبد هللا بن عباس، فؤٌهما أحب إلٌن؟ لال: حدٌث 

 .والمول ما لال ابن جابرلتادة هذا لٌس بشًء، 

: سؤلت أبً عن حدٌث رواه معاذ بن هشام عن 1/20فً "العلل"  لال ابن أبً حاتمو

باس، عن النبً خالد بن اللجبلج، عن ابن عأبٌه، عن لتادة، عن أبً لبلبة، عن 

: "رأٌت ربً عز وجل"، وذكر الحدٌث فً إسباغ الوضوء ونحوه، لال أبً: هذا ملسو هيلع هللا ىلص

رواه الولٌد بن مسلم وصدلة عن ابن جابر، لال: كنا مع مكحول، فمر به خالد بن 

ضرمً عن بن عاب  الحاللجبلج، فمال مكحول: ٌا أبا إبراهٌم، حدثنا، فمال: حدثنً ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

ولتادة ٌمال: لم ٌسمع من أبً لبلبة إال أحرفا، فإنه ولع إلٌه كتاب  هذا أشبه،لال أبً: 

 ن عاب ، وبٌن ابن عباس. لال أبً:من كتب أبً لبلبة فلم ٌمٌزوا بٌن عبد الرحمن ب

وروى هذا الحدٌث جهضم بن عبد هللا الٌمامً وموسى بن خلؾ العمً، عن ٌحٌى 

بن أبً كثٌر، عن زٌد بن سبلم، عن جده ممطور، عن أبً عبد الرحمن السكسكً، ا

. لال أبً: وهذا أشبه من حدٌث ملسو هيلع هللا ىلصجبل، عن النبً عن مالن بن ٌخامر، عن معاذ بن 

 ابن جابر.

عاذ، عن وسبل عن حدٌث مالن بن ٌخامر، عن م: "6/54ً العلل ف لال الدارلطنًو

، لال: رأٌت ربً فً أحسن صورة، فمال لً: ٌا دمحم، فٌم ٌختصم المؤل ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

 األعلى؟ ... الحدٌث بطوله.

فمال: رواه عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر، عن خالد بن اللجبلج، لال: سمعت عبد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصول هللا ، لال: سمعت رسالرحمن بن عاب 

 ، وحماد بن مالن، وعمارة بن بشٌر، عن ابن جابر.لال ذلن الولٌد بن مسلم

 وكذلن لال األوزاعً، عن عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر، عن خالد بن اللجبلج.

ولال ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر: عن خالد بن اللجبلج، عن عبد الرحمن بن عاب ، عن 

ولال خارجة بن مصعب: عن ٌزٌد بن  .ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصب النبً ل من أصحارج

  أصحاب النبً ٌزٌد، عن خالد بن اللجبلج، عن عبد الرحمن بن عٌا ، عن بع

 ، وإنما أراد ابن عاب .ملسو هيلع هللا ىلص

 ورواه أبو لبلبة، عن خالد بن اللجبلج، واختلؾ عنه؛

 فرواه لتادة، واختلؾ علٌه فٌه أٌضا؛

 فمال ٌوسؾ بن عطٌة الصفار: عن لتادة، عن أنس بن مالن، ووهم فٌه.

ولال هشام الدستوابً، من رواٌة الممدمً، عن معاذ بن هشام، عن أبٌه: عن لتادة، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبً الد بن اللجبلج، عن ابن عباسعن أبً لبلبة، عن خ

 ."ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما أراد ابن عٌا ، عن النبً  لوله ابن عباسووهم فً 

الرحمن بن عبد : 175/ رلم205-6/204 التهذٌب"نهذٌب " فً ولال ابن حجر

عاب  الحضرمً، وٌمال السكسكً: مختلؾ فً صحبته وفً إسناد حدٌثه، روي عنه 
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، ولٌل: حابةولٌل: عنه، عن رجل من الص ،"رأٌت ربً فً أحسن صورة"حدٌث: 

، ولٌل ؼٌر ذلن، روى عنه خالد بن ذ بن جبلعنه، عن مالن بن ٌخامر، عن معا

اللجبلج، وأبو سبلم األسود، وربٌعة بن ٌزٌد، لال البخاري: له حدٌث واحد إال أنهم 

ٌضطربون فٌه، ولال أبو حاتم: هو تابعً وأخطؤ من لال: له صحبة، ولال أبو زرعة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصٌسمع من النبً ل الترمذي: لم الرازي: لٌس بمعروؾ، ولا

الحدٌث له طرق ولد صحح أحمد طرٌك ٌحٌى بن أبً كثٌر عن زٌد  :ابن عدي ولال

بن سبلم عن جده للت وكذا لواه بن خزٌمة من رواٌة ٌحٌى عن زٌد عن جده عنه ا

عن مالن بن ٌخامر عن معاذ بن جبل وهً طرٌك بن عباس وصحح صحبته بن 

حبان تبعا للبخاري وولع عند أبً الماسم البؽوي فً إسناد حدٌثه التصرٌح بسماعه 

لول الولٌد بن  :كن لال ابن خزٌمةول ،وهللا أعلم موسل من النبً صلى هللا علٌه وآله 

مسلم فً هذا اإلسناد عن عبد الرحمن بن عاب  سمعت النبً صلى هللا علٌه وآله 

 م. وسل ن النبً صلى هللا علٌه وآله ألن عبد الرحمن لم ٌسمع م ؛وسلم وهم

 .كما بٌنته فً ترجمته من اإلصابة لد صرح ؼٌره بذلن )ٌعنً ابن حجر(: للت

  سناد من الوجه الراجح:اإلالحكم على 

 .ضعٌؾ ؛ إلرساله

 : مختلؾ فً صحبته.عبد الرحمن بن عاب  الحضرمًفٌه 

ولال أبو زرعة  لال أبو حاتم الرازي: هو تابعً، وأخطؤ من لال: له صحبة.فمد 

. ولال ابن حبان: له ملسو هيلع هللا ىلصولال البخاري: لم ٌدرن النبً  الرازي: لٌس بمعروؾ.

 الذهبً فً "المٌزان": حدٌثه عجٌب ؼرٌب. صحبة. ولال

، والعلل الكبٌر للترمذي 130/ رلم3/313ٌنظر: الضعفاء ألبً زرعة الرازي 

 3364/ رلم17/202، وتهذٌب الكمال 1/356

 :الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده

  حسن لؽٌره

 .الثماتوهو حدٌث حسن رواه : 24/321لال ابن ابن عبد البر فً التمهٌد 

: حدٌث "لال ابن صدلة عن أبً زرعة :33لال الفتنً فً تذكرة الموضوعات صـ

 . معتزلً وروي فً بعضها رآه بفإادهابن عباس صحٌح ال ٌنكره إال 

وإن حمل على الٌمظة فؤجاب أستاذنا  ،والحدٌث إن حمل على رإٌة المنام فبل إشكال

 ".كمال الدٌن بن الهمام بؤن هذا حجاب الصورة
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 "اْلبٌَِّنَةُ َعلَى َمِن اَدَعى حدٌث " -8ٓ

  "المكً الزنجً خالد بن مسلم لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ثمة خالد بن مسلم كان :ٌمول معٌن بن ٌحٌى سمعت :محرز بن أحمدلال )

 أبً عن عطاء عن جرٌج بنا عن حدٌثه علٌه أنكروا امفم الحدٌث صالح

 جده عن أبٌه عن شعٌب بن عمرو عن جرٌج بنا عن :مرة ولال، هرٌرة

 ،"المسامة فً إال أنكر من على والٌمٌناْلبٌَِّنَةُ َعلَى َمِن اَدَعى  ": مرفوعا

 النساء أتى من ملعون" رفعه عباس ابن عن عكرمة عن داود عن وحدٌثه

 بن صفوان عن المنكدر بنا عن سعد بن زٌاد عن :وحدٌثه "،دبارهنأ فً

 آالؾ أربعة منهم نبً آالؾ ثمانٌة أثر على بعثت" مرفوعا أنس عن سلٌم

"رالمناكٌ من ذلن وؼٌر ،"إسرابٌل بنً من
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث مداره على مسلم بن خالد الزنجً، واختلؾ عنه من وجهٌن:

ْسلهم  الوجه األول:  ٌْج   اْبنه  َعنه , َخالهد   ْبن   م  َر ٌَْرةَ  أَبًه َعنْ  َعَطاء   َعنْ   ج   مرفوعا. ه َر

ْسلهم  الوجه الثانً:  ًُّ  َخالهد   ْبن   م  ْنجه ٌْج   اْبنه  َعنه  الزَّ َر و َعنْ  ج  ٌْب   ْبنه  َعْمره هه  َعنْ  ش عَ  َعنْ  أَبٌه

هه    مرفوعا. َجد ه

   تخرٌج الوجه األول:

ثَنا لال: 3/9كامل: ترجمة "مسلم بن خالد" فً ال أخرجه ابن عدي َحمد َحدَّ  َحْمَزةَ  ْبن   م 

َحمد، ْبن   َعبَّاس   َحدَّثَنا األصبهانً، عمارة ْبنه ا َحمد ْبن   ع ثَْمان   َحدَّثَنا م   ع ثَْمانَ  ْبنه  م 

ْسلهم   َحدَّثَنا الرازي، ، َخالهد   ْبن   م  ًُّ ْنجه َرٌج، اْبنه  عنه  الز ه ، َعن ج  ٌَْرةَ  أَبهً َعن َعَطاء   أَن   ه َر

ه  َرس ولَ   فًِ إالَ  أَْنَكرَ  َمنْ  َعلَى َواْلٌَِمٌنُ  اَدَعى َمنِ  َعلَى اْلبٌََِّنةُ ": لَال ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ."المسامة

،  3190/ رلم4/114 ت وؼٌرهالحدود، والدٌافً السنن: كتاب  وأخرجه الدارلطنً

 4507/ رلم5/339 اْرتَدَّتْ  إهَذا ت ْمتَل   اْلَمْرأَةه  فًهوباب  :واألحكام األلضٌة وفً كتاب

ٌَى نالال:  ده  ْبن   ٌَْح َحمَّ د   ْبنه  م  يُّ  بَْكر   َوأَب و ،َصاعه ٌَْساب وره ٌل   ،النَّ د   ْبن   َوإهْسَماعه َحمَّ  م 

                                                           

 .223/ رلم130-10/129تهذٌب التهذٌب  (1)
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فَّار   د   ْبن   َعبَّاس   نا: لَال وا الصَّ َحمَّ ده  ْبن   ع ثَْمان   نا م  َحمَّ  َعْبده  أَبًه ْبنه  َربهٌعَةَ  ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبنه  م 

ْحَمنه  ْسلهم   نا الرَّ  به بلفظه. َخالهد   ْبن   م 

 تخرٌج الوجه الثانً:

ثَنَا :لال 3/9" خالد بن مسلم" ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجه َحمد َحدَّ  َحْمَزةَ  ْبن   م 

ًُّ  َحدَّثَنا األصم، مطرؾ َحدَّثَنا البؽدادي، زاهر بن الماسم َحدَّثَنا عمارة، ْبنه ا ْنجه  ْبن  ا زه

، َرٌج، اْبنه  عنه  َخالهد  ، َعنْ  ش عٌَب، ْبنه  َعْمرو َعن ج  هه هه  َعن أَبٌه ًُّ  َعنْ  َجد ه صلى هللا  النَّبه

  .َنْحَوه   علٌه وسلم

ٌْخ لال َرٌج اْبن عنه  بمسلم، ٌعرفان اإلسنادان وهذان :الَش  إالَّ  لوله زٌادة المتن وفً ج 

 .المسامة فً

ٌم   إهْسَحاقَ  أَب و َحدَّثَنَا: لال 616رلم /1/193: معجمه فً الممرئ وابن  َعْبده  ْبن   إهْبَراهه

ْحَمنه  ًُّ  َمْرَوانَ  ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  ْبنه  الرَّ َمْشمه َمْشكَ  الد ه ع   ثنا بهده بٌه ٌَْماَن، ْبن   الرَّ ٌؾ، ثنا س لَ َطر ه  م 

 .به

 أَب و نالال:  3191/ رلم4/114 وؼٌره والدٌات الحدود، كتاب: السنن فً والدارلطنً

يُّ  بَْكر   ٌَْساب وره ً    َوأَب و ،النَّ فَّار   َعله د   ْبن   َعبَّاس   نا: لَاالَ  الصَّ َحمَّ ؾٌ  نا م  َطر ه  َوَحدَّثَنَا ح م 

ٌم   د   ْبن   إهْبَراهه َحمَّ يُّ  م  ٌْر   نا اْلع َمره بَ د   نا بَكَّار   ْبن   الزُّ َحمَّ انه  ْبن   م  ؾ   ،الضَّحَّ َطر ه  ْبن   َوم 

ه  ّللاَّ د   َونا ح َعْبده َحمَّ ٌم   نا َمْخلَد   ْبن   م  د   ْبن   إهْبَراهه َحمَّ ك   م  ؾٌ  نا اْلعَتٌه َطر ه  به بلفظه. م 

ٌْن   نا 3192رلم /4/114 وؼٌره والدٌات الحدود، كتابوفً  َس ٌلَ  ْبن   اْلح   نا إهْسَماعه

ه  َعْبد   ب   ْبن   ّللاَّ ٌل   َحدَّثَنهً َشبٌه ه  َعْبده  ْبن   إهْسَماعه ٌم   نا ّللاَّ ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ  .به بلفظه َمالهن   ْبنه  م 

َها َواْلبهَداٌَةه  اْلمََساَمةه  أَْصله ، باب المسامة : كتابفً السنن الكبرى والبٌهمً  اللَّْوثه  َمعَ  فٌه

ٌَْمانه  َ ً بهؤ دَّعه ٌْنه  أَب و أَْخَبَرنَالال:  16445/ رلم3/213 اْلم  َس ًُّ  اْلح  ده  ْبن   َعله َحمَّ  ْبنه  م 

هللاه  ًُّ  أنبؤ بهَبْؽَداَد، بهْشَرانَ  ْبنه ا َعْبده د   ْبن   َعله َحمَّ ، م  يُّ ْصره ٌَْماَن، ْبن   َعْبَدة   ثنا اْلمه  ثنا س لَ

ؾ   َطر ه  به بلفظه. هللاه، َعْبده  ْبن  ا م 

َها َواْلبهَداٌَةه  اْلمََساَمةه  أَْصله  بابوفً كتاب المسامة،  ٌَْمانه  اللَّْوثه  َمعَ  فٌه َ ً بهؤ دَّعه  اْلم 

ٌم   ثنا اْلفَمهٌه ، اْلَولهٌده  أَب و أنبؤ اْلَحافهظ ، هللاه  َعْبده  أَب و َوأَْخبََرنَا 16446رلم /3/213  إهْبَراهه

، ْبن   بهْشر   ثنا َطالهب ، أَبًه ْبن  ا  به بلفظه. اْلَحَكمه

بن دمحم بن مالن، وبشر بن الحكم(  وإبراهٌمودمحم بن الضحان، ثبلثتهم )مطرؾ، 

 عن الزنجً به بلفظه.

  دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام ابن عدي:

  .األصبهانً عمارة ْبنِ  َحْمَزةَ  ْبنُ  ُمَحمد -ٔ

، أَبًه روى عن: ه  َوَعبَّاس   َمْسع ود  ي   وؼٌرهم.  الفرات، بن وأحمد الدُّوره

  .وؼٌرهم عدي، وابن ،همند وابن الطبرانً، الماسم أبو روى عنه:

نَ  َكانَ  :األصبهانً الشٌخ لال أبو ، مه نْ  اْلف مََهاءه ، أَْهله  َومه ٌثه  َوَصنََّؾ، اْلَكثهٌرَ  َوَكتَبَ  اْلَحده

ْعنَا ْنه   َوَسمه ٌث ا مه ا، َحده ًَ  َكثهٌر  ف ه ٌنَ  إهْحَدى َسنَةَ  ت و  ْشره ابَة   َوعه   .َوثبََلثهمه
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 .ثمة روى عنه جماعة من الثمات، ووصؾ بؤنه من أهل الحدٌث خبلصة حاله:

/ 2/239، وتارٌخ أصبهان 409/ رلم3/360ٌنظر: طبمات المحدثٌن بؤصبهان 

 .3/22والوافً بالوفٌات ، 41/ رلم7/443وتارٌخ اإلسبلم ، 1560رلم

 . (4) البؽدادى الفضل أبو الدورى، والد بن حاتم بنهو ا: ُمَحمد ْبنُ  َعبَاسُ  -ٕ

، وعثمان بن دمحم، الهاشمى داود بن سلٌمان، والطٌالسى داود بن لٌمانس روى عن:

 وؼٌرهم. 

 ودمحم بن حمزة، وؼٌرهم.  ،الترمذى، وداود أبو روى عنه:

: فمال عنه، أبى سبل صدوق، هو و أبى، مع منه سمعت: الرازى حاتم أبى بنا لال

 حدٌثا أحسن مشاٌخى فى أر لم: األصم العباس أبو ولال. ثمة: النسابى ولال. صدوق

 بن هللا عبد بن دمحم بكر أبا سمعت: الدورى مخلد بن دمحم ولال. الدورى عباس من

 ٌحدثه أن الخطاب بن ٌحٌى وسؤله معٌن، بن ٌحٌى سمعت: لال مربع، بن عتاب

 :لال الدورى، عباس: لال ؟ من: لال تحدث، ذا هو: له فمال أحدث، لٌس: فمال

 فى الخلٌلى ولال. الثمات فى حبان ابن وذكره . ثمة: مسلمة ولال .وصاحبنا، صدٌمنا

. منهما واحد له ٌخرج لم فالشٌخان وإال ،عدالته على: ٌعنى. علٌه متفك: اإلرشاد

 خلت عشرة لخمس بالعشى الثبلثاء ٌوم ماتووثمه الحافظان: الذهبً، وابن حجر. 

 .بتٌناوم سبعٌن و إحدى سنة صفر من

 ثمة باتفاق. حاله:خبلصة 

، والثمات البن 1139/ رلم6/216، والجرح والتعدٌل 65مشٌخة النسابً صـٌنظر: 

/ 14/245، وتهذٌب الكمال 2/605، واإلرشاد 14749/ رلم3/513حبان 

، 603/ رلم2/119، وتذكرة الحفاظ للذهبً 199/ رلم12/522، والسٌر 3141رلم

  .3139/ رلم1/294، والتمرٌب 226/ رلم5/130وتهذٌب التهذٌب 

هكذا نسبه ابن عدي فً "الكامل"، وسماه : الرازي ُعثَْمانَ  ْبنِ  ُمَحمد ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ٖ

ده  ْبن ع ثَْمانالدارلطنً فمال:  َحمَّ ْحَمنه  َعْبده  أَبهً ْبنه  َربهٌعَةَ  ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبنه  م  ولم ألؾ  ،الرَّ

له على ترجمة، لكن نحسن حدٌثه ؛ ألن ابن عدي لما ضعؾ حدٌث "البٌنة على من 

ادعى" ضعفه لحال خالد الزنجً، فٌظهر وهللا أعلم أنه ٌعول وٌعتمد على بالً 

 على هذا، وهللا أعلم. اإلسناد دون خالد الزنجً، فعثمان نستطٌع أن نحسن حدٌثه بناء  

  3/9ٌنظر: الكامل 

ًُّ  َخاِلد   ْبنُ  ِلمُ ُمسْ  -ٗ ْنِج  .)د ق( الّزِ

ٌْج، ْبن الملن وعبد المدنً، إهْسَحاقَ  ْبن الرحمن عبد روى عن: َر  بن هللا وع َبٌد ج 

 ، وؼٌرهم. ع َمر

ٌزه  َعْبد ْبن الملن عبد روى عنه: د ْبن وعثمان الماجشون، ْبن اْلعَزه َحمَّ  عثمان ْبن م 

 وؼٌرهم.  الجوهري، الجعد ْبن وعلً الرازي،
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لال ابن معٌن: ثمة، وفً رواٌة لال: لٌس به بؤس، ولال تارة: ضعٌؾ، وكذا لال أبو 

ً   َولَال، وأبو جعفر النفٌلً، داود فً سننه   .بشًء   لٌس: المدٌنً ْبن َعله

ه  َعبد لالو وكذا كذا الزنجً خالد ْبن مسلم أبً لال: حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ
(1)
 ولَال .

يُّ   بذان لٌس: حاتم أَب و َولَال .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث منكر: الب خاره

ٌث، منكر الموي، ، ٌحتج وال حدٌثه، ٌكتب اْلَحده  ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .وتنكر تعرؾ بههه

ه  َعبد َولَال .به بؤس ال أنه وأرجو الحدٌث، حسن: عدي  للت: حنبل ْبن أَْحَمد بن ّللاَّ

ٌد ْبن لسوٌد ٌم َولَال .السواد شدٌد كان: لال الزنجً؟ سمً لم: َسعه  إسحاق ْبن إهْبَراهه

 َولَال .البصلة مثل أشمر كان ألنه الزنجً سمً وإنما مكة، أهل فمٌه كان: الحربً

 الؽلط كثٌر وَكانَ  ولال ابن سعد:  .الفمه فً إمام الزنجً: حاتم أَبً ْبن الرحمن َعْبد

 فً أروج العطار وداود ٌؽلط، كان ولكنه الرجل، نعم بدنه فً وكان حدٌثه، فً

بَّان ابن   وذكره .منه الحدٌث  الحجاز، أهل فمهاء من كان: َولَال الثمات، كتاب فًه حه

 بن مسلم وكان أنس، ْبن مالن ٌلمى أن لبل ٌجالس كان وإٌاه الفمه، الشافعً تعلم ومنه

ولال ابن  .ؼلطه لكثرة داود أبو وضعفه وثكولال الذهبً:  .أحٌانا ٌخطا، خالد

 ثمانٌن سنة لٌل ولد وسبعٌن، تسع سنة ماتحجر: فمٌه، صدوق، كثٌر األوهام. 

 .بةاوم

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 1/35تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز  ٌنظر:

/ 3/133، والجرح والتعدٌل 2541رلم /2/263والتارٌخ األوسط ، 227/ رلم3/60

، 1797/ رلم3/6،  والكامل 10365/ رلم7/443، والثمات البن حبان 300رلم

، والمٌزان 5413/ رلم2/253، والكاشؾ 5925/ رلم27/503وتهذٌب الكمال 

/ 1/529، والتمرٌب 223/ رلم10/123، وتهذٌب التهذٌب 3435/ رلم4/102

  .6625رلم

ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبد هو :ُجَرٌج اْبنِ  -٘ َر  األكثرون وثمه ثمة، المرشً ج 

 .  43، سبمت ترجمته حدٌث رلم الثالثة من مدلس

 رلم حدٌث ترجمته سبمت اإلرسال كثٌر باتفاق ثمة: رباح أبً بنا هو :َعَطاء   -ٙ

22. 

ٌَْرةَ  وأَبِ  -7  .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُهَر

 الوجه الثانً عند اإلمام ابن عدي:دراسة إسناد 

 ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: عمارة ْبنِ  َحْمَزةَ  ْبنُ  ُمَحمد -ٔ

                                                           

 هللا عبيييييد بييييين عميييييرو إسيييييحاق أبيييييً بييييين ٌيييييونسفسييييير هيييييذه اللفظييييية اإلميييييام اليييييذهبً فيييييً ترجمييييية " (1)

 فٌميييييا كثٌيييييرا أحميييييد بييييين هللا عبيييييد ٌسيييييتعملها العبيييييارة هيييييذهالمٌيييييزان فميييييال: " مييييين "السيييييبٌعى الهميييييدانً

 ."لٌن فٌه عمن كناٌة باالستمراء وهى والده، به ٌجٌبه

 .9914/ رلم4/433ٌنظر: المٌزان 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
118 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .البؽدادي زاهر بن الماسم -ٕ

د  :َعنْ روى  َحمَّ   .وؼٌرهم إبراهٌم، ْبن ومسلم مسلم، ْبن وعفان سابك، ْبن م 

د :عنه روى َحمَّ  ْبن وحمزة المادرابً، إسحاق ْبن وعلً التارٌخً، الملن عبد ْبن م 

د َحمَّ  وؼٌرهم.  الدهمان، م 

 .ومابتٌن وسبعٌن إحدى سنةمات  .ثمة كانلال الخطٌب: 

 ثمة خبلصة حاله:

/ 14/430، وتارٌخ بؽداد 3/1166ٌنظر: المإتلؾ والمختلؾ للدارلطنً 

 .326/ رلم6/539، وتارٌخ اإلسبلم 6339رلم

ه  َعبد بن مطرؾهو  :األصم مطرؾ -ٖ ٌْمان ْبن مطرؾ بن ّللاَّ  - الٌساري ٌسار بن س لَ

 زوج مٌمونة مولى المدنً، مصعب أَب و الهبللً، - المفتوحتٌن والمهملة بالتحتانٌة

  ً  . )خ ت ق( ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌد ْبن والزبٌر أسلم، ْبن زٌد ْبن أسامة روى عن:  خالد بن ومسلم الهاشمً، َسعه

 ، وؼٌرهم. الزنجً

د حاتم أبو روى عنه: َحمَّ ، والماسم الوالدي كاتب سعد ابن ودمحم الرازي، إدرٌس ْبن م 

 بن زاهر، وؼٌرهم. ا

ْحَمنه  َعْبد لال  للت   صدوق الحدٌث مضطرب: فَمَالَ  َعْنه ، أَبًه سبل: َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

 ابن َولَال .مطرؾ: فمال أوٌس؟ أَبً ْبن إسماعٌل أو مطرؾ: إلٌن أحب من: ألبً

 فً ومعن المعنبً مثل مطرؾ: زكرٌا البً لٌل طهمان ابن َولَال .ثمة كان: سعد

 بن ٌعموب َولَال. ثمات كلهم ثمة، نافع وابن ثمة، والمعنبً ثمة، مطرؾ: فمال مالن؟

 علً ٌمدمونه كانوا: فمال مطرؾ عن هللا َعبد أبا سؤلت: طالب أبو لال: سفٌان

 بن هللا وَعبد مودود وأبً ذبب، أَبً ابن عن ٌحدث: ابن عدي َولَال. مالن أصحاب

 بن أحمد طرٌك من منكرة أحادٌث بضعة له وساق، بالمناكٌر وؼٌرهم ومالن ع َمر،

 ٌعنً) أباطٌل هذه: لاببل " المٌزان" فً الذهبً وتعمبه. عنه مصعب أبً َعن داود

 بن أحمد من الببلء وإنما رواٌاتها، من مطرفا حاشى( عدي ابن سالها التً حادٌثاأل

 االحادٌث هذه حولت ولو ،الدارلطنً كذبه فمد عدي، ابن على هذا خفً فكٌؾ داود

": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. ثمة: هللا َعبد أبو الحاكم َولَال  .أولى كان ترجمته إلى

 مات .تضعٌفه فً عدي ابن ٌصب لم ثمة": التمرٌب" فً َولَال .ثمة: الدارلطنً لال

 .وثمانون ثبلث وله ،الصحٌح علىومابتٌن  عشرٌن سنة

 .ثمة، وثمه الجمهور، واحتج به البخاري خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 1731/ رلم7/397 والتارٌخ الكبٌر ،5/433 طبماتٌنظر: ال

/ 3/110، والكامل 15399/ رلم9/133، والثمات البن حبان 1454/ رلم3/315

، 5479/ رلم2/269، والكاشؾ 6002/ رلم23/70وتهذٌب الكمال ، 1360رلم
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، والتمرٌب 327/ رلم10/176وتهذٌب التهذٌب  ،3531/ رلم4/124والمٌزان 

 .6707/ رلم1/534

ٗ-  ًُّ ، سبمت ترجمته فً األكثرون ضعفه ضعٌؾهو مسلم بن خالد، : َخاِلد   ْبنُ  ِزْنِج

 .الوجه األول

ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبد هو :ُجَرٌج اْبنِ  -٘ َر  األكثرون وثمه ثمة المرشً، ج 

 .  43 رلم حدٌث ترجمته سبمت الثالثة، من مدلس

د بن شعٌب بن َعْمروهو  :ُشعٌَب ْبنِ  َعْمرو -ٙ َحمَّ ه  َعبد بن م   العا  بن َعْمرو بن ّللاَّ

 .(4)ر  المدنً هللا أبوَعبد: وٌ مال إبراهٌم، أبو ، السهمً المرشً

ٌد روى عن:  ٌد أَبً ابن َسعه ٌد الممبري، َسعه َسٌَّب، بن وَسعه ، دمحم بن شعٌب وأبٌه الم 

 رهم. وؼٌ

ٌْج، ْبن اْلَملهن وعبد الجزري، َمالهن بن الكرٌم عبد روى عنه: َر  ْبن ّللاَّ  وع َبٌد ج 

  ، وؼٌرهم.األخنس

ٌد بن ٌحٌىلال   ْبن علً َولَال .به ٌحتج ثمة فهو الثمات عنه روى إذا: المطان َسعه

ٌد بن ٌحٌى عن المدٌنً، ٌْنَة، بن سفٌان عن علً، َولَال .واه عندنا حدٌثه: َسعه ٌَ  كان ع 

 بن معتمر َولَال .شًء فٌه الناس عند حدٌثه وكان جده، عن أبٌه، َعن ٌحدث إنما

ٌْمان  بن وَعْمرو لتادة، على ٌعاب ال كان: ٌمول العبلء بن َعْمرو أبا سمعت: س لَ

 عن الرزي هللا َعبد بن دمحم َولَال .به حدثا إال شٌبا ٌسمعان ال كانا أنهما إال شعٌب

 علٌهما ٌؽث ال شعٌب بن وَعْمرو لتادة، كان: العبلء ابن َعْمرو أبً َعن معتمر،

: ٌمول حنبل بن أحمد سمعت: المٌمونً الحسن أبو َولَال .أحد كل عن ٌؤخذا شًء

 حجة ٌكون أن فؤما به، ٌعتبر حدٌثه ٌكتب وإنما مناكٌر، أشٌاء له شعٌب بن َعْمرو

 شعٌب بن َعْمرو: حنبل بن ألحمد للت: الوراق الجوزجانً علً بن دمحم َولَال .فبل

ه  َعبد من سمع فؤبوه: للت. أبً حدثنً: ٌمول: لال شٌبا؟ أبٌه من سمع  َعْمرو؟ ْبن ّللاَّ

 بن َعْمرو عن هللا عبد أبو سبل: األثرم بكر أبو َولَال .منه سمع لد أراه نعم،: لال

 شًء، منه الملب فً وجس وربما به، احتججنا وربما حدٌثه، أكتب أنا: فمال شعٌب،

ي   ولَال .عنه رجل عن ٌروي ومالن  بن وعلً حنبل، بن أحمد رأٌت: الب خاره

 بن َعْمرو بحدٌث ٌحتجون أصحابنا وعامة ع َبٌد، وأبا راهوٌه، بن وإسحاق المدٌنً،

، َعن شعٌب،  .المسلمٌن من أحد تركه ما جده، َعنْ  أَبهٌهه

 ! ؟  بعدهم الناس من: البخاري لال

َد، أَب و َولَال  َعْمرو بحدٌث احتجوا شؤوا إذا الحدٌث أصحاب: حنبل بن أَْحَمد عن َداو 

 َعنْ  َمْنص ور، بن إسحاق َولَال .تركوه شاءوا وإذا جده، عن أبٌه، َعن شعٌب، بنا

ٌن ْبن ٌحٌى ، َعباس َولَال .حدٌثه ٌكتب: َمعه يُّ ٌن بن ٌحٌى عن الدُّوره  حدث إذا: َمعه

د بن شعٌب بن َعْمرو هو كتاب، فهو جده عن أبٌه، َعن شعٌب، بن َعْمرو َحمَّ  ْبن م 

ه  َعبد  أو ضعفه جاء هنا ها فمن جدي عن أبً: ٌمول وهو العا  بن َعْمرو ْبن ّللاَّ
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ٌد عن حدث وإذا الكبلم، من هذا نحو َسٌَّب بن َسعه ٌْمان أو الم   عروة أو ٌسار بن س لَ

 بن ومعاوٌة آخر، موضع فً عباس َولَال .هذا من لرٌب أو هإالء، عن ثمة فهو

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالهح،  ْبن ٌَْحٌَى سؤلت: حاتم أَب و َولَال .ثمة شعٌب بن َعْمرو: َمعه

ٌن  خٌثمة، أَبً ْبن بَْكر أَب و َولَال .األبمة عنه روى ألول؟ ما: َولَال فؽضب، عنه، َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  ْرَعة أبو َولَال .بذان لٌس: َمعه  أنكروا وإنما، الثمات عنه روى: ز 

 صحٌفة وأخذ ٌسٌرة أحادٌث سمع إنما: َولَالوا جده، عن أبٌه، َعن رواٌته كثرة علٌه

 من جده عن أبٌه، ؼٌر عن روى مما عنه نصٌب ما ألل وما فرواها عنده، كانت

 وابن الصباح، بن المثنى عن هً إنما عنه تروى التً المناكٌر هذه وعامة المنكر،

ٌعَة ْحَمنه  َعْبد َولَال .عنده كتاب بسبب فٌه تكلم إنما نفسه فً ثمة وهو والضعفاء لَهه  الرَّ

 بهز أبو جده، عن أبٌه َعن شعٌب بن َعْمرو إلٌن أحب أٌما: أبً سبل: حاتم أَبً ْبنا

 .إلً أحب َعْمرو: فمال جده؟ َعنْ  أبٌه َعن حكٌم ْبنا

 حجة جده عن أبٌه َعن شعٌب بن َعْمرو: داود ألبً لٌل: اآلجري ع َبٌد أَب و َولَال

ٌن ولال .حجة نصؾ وال ال،: لال عندن؟  بن هللا َعبد عن مجاهد، عن لٌث، عن َشره

 فصحٌفة الصادلة فؤما;  والوهطة الصادلة خصلتان إال الحٌاة فً ٌرؼبنً ما: َعْمرو

ه  َرس ول عن كتبتها  ٌموم كان العا  بن َعْمرو بها تصدق فؤر  الوهطة وأما ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْبَة أَبً بن عثمان َولَال .علٌها  ال كان: لال مؽٌرة عن الحمٌد، عبد بن جرٌر َحدَّثَنَا: َش

ً   عن الرملً سوٌد بن أٌوب َولَال .َعْمرو بن هللا َعبد بصحٌفة ٌعبؤ  ما: األَوزاعه

 .شعٌب بن َعْمرو من أكمل، لط لرشٌا أدركت ما: رواٌة وفً أفضل، لرشٌا رأٌت

 شعٌب ْبن َعْمرو عن الراوي كان إذا: راهوٌه بن إسحاق عن سفٌان بن الحسن َولَال

هه  َعن ه  َعبد ْبن أَْحَمد َولَال .ع َمر اْبن َعنه  نَافهع، َعنْ  كؤٌوب فهو ثمة، جده عن أَبٌه  ّللاَّ

 .بؤس به لٌس: آخر موضع فًه النََّسابً َولَال .ثمة: والنََّسابً العجلً،

ٌد بن أحمد جعفر أبو َولَال  نظروا الذٌن عنه روى ثمة، شعٌب بن َعْمرو: الدارمً َسعه

، أٌوب، مثل الرجال فً ي  ْهره  من أبوه وسمع بحدٌثه، أصحابنا واحتج والحكم، والزُّ

 زٌاد بن بكر أَب و َولَال .عباس بن هللا وعبد ع َمر، بن هللا وعبد َعْمرو، بن هللا َعبد

 .هللا َعبد جده من شعٌب سماع وصح شعٌب، أبٌه من َعْمرو سماع صح: النٌسابوري

ي   ْبن أَْحَمد أَب و َولَال  أن إال الضعفاء من وجماعة وثماتهم الناس أبمة عنه روى: َعده

: َولَالوا خرجوا ما صحاح فً ٌدخلوها لم إٌاه احتمالهم مع جده عن أبٌه َعن أحادٌثه

 عن شعٌب بن َعْمرو روى إذا": المجروحٌن" فً حبان ابن َولَال .صحٌفة هً

َسٌَّب وابن طاووس  عن ٌروي بما االحتجاج ٌجوز ثمة فهو بٌهأ ؼٌر الثمات عن الم 

 عندي االحتجاج ٌجوز ال كثٌرة، مناكٌر ففٌه جده عن أبٌه َعن روى وإذا هإالء،

ْرسبل   ٌكون أن من ٌخلوا ال اإلسناد هذا نأل ؛جده عن أبٌه َعن رواه بشًء    أو م 

 فؤبوه أبٌه َعن روى فإذا َعْمرو، بن هللا َعبد بن دمحم بن شعٌب بن َعْمرو نهأل منمطعا

 َعبد ٌلك لم شعٌبا فإن شعٌب جد َعْمرو بن هللا َعبد وأراد جده عن روى وإذا شعٌب
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 دمحم فهو دنىاأل جده جده، عن بموله رادأ وإن منمطع، هذا بنمله والخبر ،َعْمرو بن هللا

ْرسبل ، ٌكون النمل بهذا فالخبر له الصحبة هللا َعبد بن ودمحم َعْمرو، بن هللا َعبد بنا  م 

 بن وعلً حنبل بن أحمد وكان. حجة بها ٌموم ال خباراال من والمنمطع والمرسل

 بن ٌحٌى وأما المطان، ابن وتركه بحدٌثه، ٌحتجون :إبراهٌم بن وإسحاق المدٌنً

ٌن  إال شعٌب بن َعْمرو فً عندي الحكم لٌس: أٌضا َولَال .فٌه المول فمر  َمعه

 ولوال بٌه،أ ؼٌر الثمات عن روى بما واالحتجاج ،جده عن أبٌه َعن روى ما مجانبة

 ٌستدل أشٌاء جده عن أبٌه َعن رواها التً أخباره مناكٌر من لذكرت التطوٌل كراهٌة

 .اإلسناد هذا وهن على

  .وروى عنه جده، صحب شعٌبا أن ثبت لدللت: 

 أو موثوق وهو فٌه تكلم من. ولال فً "زمانه علماء أحدولال الذهبً فً المٌزان: 

 لم لكن لوي وحدٌثه بحال، تضعٌفه لً ٌظهر ال نفسه، فً صدوق": الحدٌث صالح

 عشرة ثمانً سنة مات. صدوق. ولال ابن حجر: فؤجادا الصحٌحٌن فً له ٌخرجا

 . ومابة

 حسن له الترمذي. ؛الحدٌث حسن :حاله خبلصة

، 5302/ رلم4/462، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 5/243الطبمات ٌنظر: 

، والجرح 1266/ رلم1/365، والثمات للعجلً 2573/ رلم6/342والتارٌخ الكبٌر 

/ 6/201، والكامل 621/ رلم2/71والمجروحٌن ، 1323/ رلم6/233والتعدٌل 

، 4173/ رلم2/73، والكاشؾ 4335/ رلم22/64وتهذٌب الكمال  ،1231رلم

 الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم من، و6333/ رلم3/263والمٌزان 

، 30/ رلم3/43وتهذٌب التهذٌب ، 1/243وتحفة التحصٌل  ،267/ رلم407صـ

 .5050/ رلم1/423 والتمرٌب

د بن شعٌبهو  :أَبٌِهِ  َعنْ  -7 َحمَّ ه  َعبد بن م   السهمً المرشً العا  ْبن َعْمرو ْبن ّللاَّ

 .جده إلى ٌنسب ولد. شعٌب ْبن َعْمرو والد الحجازي،

ه  َعبد وجده عباس، ْبن ّللاَّ  وعبد الصامت، ْبن عبادة :َعن َرَوى  ْبن َعْمرو ْبن ّللاَّ

 . (4)ر  ، وؼٌرهمالعا 

ه، الى ونسبه ،البنانً ثابت :َعنه َرَوى ، شعٌب ْبن وَعْمرو شعٌب، ْبن ع َمر: وابناه َجد ه

 وؼٌرهم. 

د ذكره َحمَّ بَّان ابن   وذكره .المدٌنة أهل من الثانٌة الطبمة فً سعد ْبن م   كتاب فً حه

 ،بصحٌح عندي ذلن ولٌس عمرو بن هللا عبد جده من سمع إنه ٌمالولال:  الثمات

 .عمرو بن هللا عبد من سماعه ٌصح ال أبٌه عن ٌروي تلٌها التً الطبمة فً ولال

 َولَال .َعْمرو ْبن هللا َعبد جده من سمع أنه  واحد وؼٌر داود وأَب و البخاري، وذكر

د َحمَّ ه  َعبد جده عن روى: سعد بن م   شعٌب، ْبن َعْمرو ابنه عنه وروى َعْمرو، ْبن ّللاَّ
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، َعن فحدٌثه هه  وحدٌث شعٌب، ْبن َعْمرو: ٌعنً أَبهٌهه ه  َعبد: ٌعنً جده، َعنْ  أَبٌه  ْبن ّللاَّ

 .جده من سماعه ثبت صدوقولال ابن حجر: ولال الذهبً: صدوق.  .َعْمرو

 حسن الحدٌث فاألكثرون على أنه صدوق. خبلصة حاله:

، والثمات 1519/ رلم4/351، والجرح والتعدٌل 5/243طبمات ابن سعد ٌنظر: 

والكاشؾ ، 2756/ رلم12/534وتهذٌب الكمال ، 3463/ رلم4/357البن حبان 

/ 1/267، والتمرٌب 607/ رلم4/356وتهذٌب التهذٌب ، 2294/ رلم1/433

 .2306رلم

هِ  َعن -8  ، صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث اهو عبد هللا بن عمرو بن الع :َجّدِ

 .3رلم 

  وتابع مطرفا على هذا الوجه كل من:

ان بن دمحمهو دمحم بن الضحان:  -ٔ َزامً، عثمان بن الضَّحَّ   .المدٌنة أهل من الحه

 . ومالن ،أبٌه :عن روي

  .حمٌد بن ٌعموبووالزبٌر بن بكار،  الحزامً، المنذر بن إبراهٌم :عنه روى

 ."الستة الكتب فً ٌمع لم ممن الثماتمؽلطاي فً كتابه "ابن حبان فً الثمات، وذكره 

 ثمة، وثمه ابن حبان، ومؽلطاي، وروى عنه جماعة. خبلصة حاله:

/ 9/59، والثمات البن حبان 1576/ رلم7/290ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .3/347 الستة الكتب فً ٌمع لم ممن الثمات، و15174رلم

ٌْهه  بهاْبنه  ٌ ْعَرؾ  : مالن بن دمحم بن إبراهٌم -ٕ   .َماَهَو

ٌْنه  :َعنِ  ِوير َس ي  ، ْبنه  ح  ٌلَ  َمْهده ٌَد، ْبنه  َوإهْسَماعه ده  ٌَزه َحمَّ و ْبنه  َوم  ، اْلعَبَّاسه  ْبنه  َعْمره

 وؼٌرهم. 

  .، وؼٌرهمٌوسؾ بن جعفر بن ودمحم الشٌخ، وأبو العسال، :َعْنهُ روى وَ 

ب  لال أبو نعٌم:  .به بؤس ال: حاتم أبو لال تَاب ، َصاحه ًَ  .فَمهٌهٌ  كه ف ه  أَْربَع   َسنَةَ  ت و 

ابَة    .َوثبََلثهمه

 صدوق. خبلصة حاله:

، 359/ رلم1/232تارٌخ أصبهان ، و405/ رلم2/129الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

   .175/ رلم7/76وتارٌخ اإلسبلم 

 الرحمن عبد أبو العبدى، مهران بن حبٌب بن الحكم بن بشرهو : الحكم بن بشر -ٖ

 . )خ م س( الزاهد الفمٌه النٌسابورى

، سلٌمان بن معتمر، والزنجى خالد بن مسلم، والكبلبى ربٌعة بن دمحم روى عن:

 وؼٌرهم. 

 ، وؼٌرهم. النسابى، ومسلم، والبخارى روى عنه:

 عبد بن دمحم سمعت: المستملى عمرو أبى بخط لرأت: الحافظ هللا عبد أبو الحاكم لال

 حبان بنا وذكره. نفسه ضٌع صدوق، ثمة عندى، الحكم بن بشر: ٌمول الفراء الوهاب
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 لال .فمٌه زاهد ثمةولال ابن حجر: ووثمه مسلمة كما ذكر مؽلطاي.  .الثمات فى

ً   دمحم ْبن الحسٌن فً : المب ان  ْبن زكرٌا ولال وثبلثٌن، ثمان سنة رجب شهر فً ت و 

ٌْه  .وثبلثٌن سبع سنة: الواعظ َدلَُّو

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

 إكمال، و74رلم/ 5/793، وتارٌخ اإلسبلم 635/ رلم4/114ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 .633/ رلم1/123، والتمرٌب 723/ رلم2/394 الرجال أسماء فً الكمال تهذٌب

 النظر فً الخبلؾ:

هذا الحدٌث مداره على مسلم بن خالد الزنجً، واختلؾ عنه فرواه دمحم بن الضحان، 

ومطرؾ، وإبراهٌم بن دمحم بن مالن، وبشر بن الحكم عنه عن ابن جرٌج عن عمرو 

 أبٌه عن جده مرفوعا. بن شعٌب عنا

 عنه عن ابن جرٌج عن عطاء عن أبً هرٌرة.ورواه عثمان بن دمحم بن عثمان 

فمال  3/9وعلة هذا الحدٌث "مسلم بن خالد" كما أشار إلى ذلن ابن عدي فً الكامل 

َرٌج اْبن عنه  بمسلم، ٌعرفان اإلسنادان وهذان"بعد ذكر الرواٌتٌن:   زٌادة المتن وفً ج 

 ."المسامة فً إالَّ  لوله

 ."لٌن إسناده فً": 23/205فً التمهٌد  البر عبد ابن ولال

جوه، لم الحدٌث هذا: "75-5/74ولال ابن عبد الهادي فً تنمٌح التحمٌك   وزٌادة ٌخر ه

 .منكرةٌ  فٌه االستثناء

 هذا فً علٌه اختلؾ ولد األبمة، من واحد ؼٌر فٌه تكلَّم: الزنجً خالد بن ومسلم

 :الحدٌث

 .]ٌمصد طرٌك ابن جرٌج عن عطاء عن أبً هرٌرة[ هكذا عنه: فمٌل

 عن أبٌه عن شعٌب بن عمرو عن جرٌج ابن عن عنه: وؼٌره الحكم بن بشر ولال

ه  .به جد ه

ي    ابن رواه ولد  ابن عن بمسلم ٌعرفان اإلسنادان هذان: ولال الوجهٌن، من َعده

 "أعلم وهللا ،(المسامة فً إال: لوله زٌادة المتن وفً جرٌج،

 : لال ابن عدي: اضطرب فٌه مسلم بن خالد.2/175فً الدراٌة  ولال ابن حجر

 هه الراجح:على الحدٌث من وجالحكم 

الحدٌث منكر من كبل الوجهٌن؛ لضعؾ مسلم بن خالد، واضطرابه فً سند الحدٌث، 

 وفً متنه زٌادة منكرة وهً لوله "إال المسامة"

دمحم المصٌصً، فروٌاه عن عن ابن جرٌج عن ولد خالفه عبد الرزاق، وحجاج بن 

 عمرو مرسبل.

 3192رلم /4/114 كتاب الحدود، والدٌات وؼٌره :فً السنن ذكره الدارلطنً

 .46تلط بآخره، سبمت ترجمته حدٌث رلمثمة حافظ اخ وعبد الرزاق:
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 لاسم بن ومسلمة لانع، وابن والعجلً، مسلم، وثمهبن دمحم المصٌصً: وحجاج 

 وجعله المختلطٌن فى العبلبً وذكره. حجر وابن والذهبً، حبان، وابن األندلسً،

 لمصر إما مرتبته من ٌحط ولم أصبل   ضعف ا له ذلن ٌوجب ال الذي األول المسم من

 توفى الوهم، من حدٌثه فسلم اختبلطه حال شٌبا ٌرو لم ألنه وإما وللته، االختبلط مدة

                        .                                                                                                                            ومابتٌن ست سنة

 وسٌر ،254/ رلم1/103 للعجلً والثمات ،439 ،333/ 7 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتهذٌب ،10/ رلم1/91 للعبلبًوالمختلطٌن  ،169/ رلم450-9/447 النببلء أعبلم

  1135/ رلم1/153 والتمرٌب ،331/ رلم206-2/205 حجر ابن

، ورواٌتهما مشهوران ثمتان وحجاج الرزاق عبد ألن   ؛أصحالوجه المرسل  وهذا

  ممدمة على رواٌة مسلم بن خالد الزنجً فهو ضعٌؾ.
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 "أَْدبَاِرِهنَ "َمْلعُون  َمْن أَتَى النَِّساَء فًِ حدٌث  -8ٕ

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 أَب و َحدَّثَنَالال:  6462/ رلم11/349فً مسنده: مسند أبً هرٌرة  أخرجه أبو ٌعلى

ام   ٌَّا ْبن   ٌَْحٌَى َحدَّثَنَا ش َجاع ، ْبن   اْلَولهٌد   َهمَّ ، َعنْ  َزابهَدةَ، أَبًه ْبنه  َزَكره ْسلهم   ْبنه  اْلعَبَلءه  َعنه  م 

، َعْبده  ْحَمنه ، َعنْ  الرَّ هه ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  أَبٌه ه  َرس ولَ  أَنَّ  ه َر  أَتَى َمنْ  َمْلعُون  " :لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ 

ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  4754/ رلم5/33فً األوسط:  والطبرانً  نَا: لَالَ  َسْلم   ْبن   الرَّ

ٌَّا ْبن   ٌَْحٌَى نَا: لَالَ  ع ثَْمانَ  ْبن  ا َسْهل    به بلفظه. َزابهَدةَ  أَبًه ْبنه  َزَكره

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ْسلهم   إهالَّ  اْلعَبَلءه  َعنه  اْلَحده ، ْبن   م  ْسلهم   َعنْ  َوالَ  َخالهد   أَبهً اْبن   إهالَّ  م 

دَ  َزابهَدةَ،   .ع ثَْمانَ  ْبن   َسْهل  : بههه  تَفَرَّ

ٌم   َحدَّثَنَالال:  3/10ً الكامل: ترجمة "مسلم بن خالد" ف وابن عدي ، ْبن   إهْبَراهه  أَْسبَاط 

ه  َعبد َحدَّثَنا ًُّ  َوَحدَّثنا أَبَان ْبنه  ع َمر ْبن   ّللاَّ ٌْنه  ْبن   َعله َس ً اْلح  ، اْلمَاضه لَّةه  عبدان َحدَّثَنا بهالرَّ

ٌَّا ْبن   ٌَْحٌى َحدَّثَنا: لاال الوكٌل،  به بلفظه. زابهدة، أَبًه ْبن   َزَكره

ْسلهم ٌروٌه العَبلَء َعن وهذا، ولال: ْسلهم وعن م   .زابدة أَبًه ْبن م 

  وله طرق أخرى عن أبً هرٌرة:

ْهِرّيِ،ا الطرٌك األول: ٌَْرةَ  أَِبً َعنْ  َسلََمةَ، أَبًِ َعنْ  لزُّ  ُهَر

ٌثه  ْكر  ، باب ذعشرة النساء فً السنن الكبرى: كتاب أخرجه النسابً  ْبنه  ع َمرَ  َحده

 َحدَّثَنَا: لَالَ  هللاه  َعْبده  ْبن   ع ثَْمان   أَْخبََرنًهلال  3961/ رلم3/199 َذلهنَ  فًه اْلَخطَّابه 

ٌَْمان   ، َعْبده  ْبن  ا س لَ ْحَمنه نْ  الرَّ تَابههه  مه د   ْبن   اْلَملهنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  كه َحمَّ ًُّ  م  ْنعَانه : لَالَ  الصَّ

ٌد   َحدَّثَنَا ، َعْبده  ْبن   َسعه ٌزه ه، َعنه  اْلعَزه ي  ْهره ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  َسلََمةَ، أَبًه َعنْ  الزُّ  لَالَ : لَالَ  ه َر

 "أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ  تَأْتُوا الَ  اْلَحٌَاءِ  َحكَ  هللاِ  ِمنَ  اْستَْحٌُوا" :ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول  

 بنفس اإلسناد. 269/ رلم1/162مسند الشامٌٌن: فً  وأخرجه الطبرانً

من طرٌك سلٌمان بن عبد الرحمن به  309/ رلم1/320فً فوابده:  وأخرجه تمام

 بلفظه.

ٌْل الطرٌك الثانً: ٌَْرةَ  أَبًِ َعنْ , َمْخلَد   ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعنِ , َصاِلح   أَبًِ ْبنِ  ُسَه  ُهَر

 2162/ رلم2/249 النكاح جامع فًفً سننه: كتاب النكاح، باب  أبو داودأخرجه 

 بن الحارث عن صالح، أبً بن سهٌل عن سفٌان، عن وكٌع ، عن هن اد، حدَّثنالال: 

خلَّد  "ُدبُِرها فً امرأتَه أتَى َمنْ  َمْلعُون": -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول   لال: لال هرٌرة، أبً عن م 

ْكر    باب النساء، عشرة: كتاب "الكبرى" فً النسابً وأخرجه  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه

ٌَْرةَ  أَبًه لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ   .اإلسناد بهذا وكٌع، طرٌك من 3966رلم  /3/200 َذلهنَ  فًه ه َر
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نَّ  فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  َعنْ  النَّْهًه  بَاب  كتاب النكاح،  :ماجه ابن وأخرجه هه  /1/619 أَْدبَاره

نَّ  فًه الن هَساءه  َوْطءه  َباب  : اآلثار معانً شرح فً الطحاويو ،1923رلم هه  /3/44 أَْدبَاره

ٌزه  َعْبد من طرٌك 4411رلم ْختَاره  ْبن اْلعَزه ٌْله  َعنْ  اْلم   به بنحوه. َصالهح   أَبهً ْبنه  س َه

ْكر  رى: كتاب عشرة النساء، باب  فً الكب والنسابً  أَبهً لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه

ٌَْرةَ  فً تهذٌب  والمزي، (3965رلم، 3964رلم، 3963رلم /3/200 َذلهنَ  فًه ه َر

. به صالح، أبً بن سهٌل عن طرق من 5/279الكمال: ترجمة "الحارث بن مخلد" 

 ".دبرها فً امرأته جامع رجل إلى هللا ٌنظر ال: "بلفظ

ْكر    باب النساء، عشرة كتابفً الكبرى:  النسابً وأخرجه  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه

ٌَْرةَ  أَبهً لهَخبَره   سعد، بن اللٌث عن سعد، بن لتٌبة عن 3962رلم /3/200 َذلهنَ  فًه ه َر

 . به مخل د، بن الحارث عن الهاد، ابن ٌزٌد عن

 بن إبراهٌم رواه فمد صالح، أبً بن سهٌل فٌه والحارث ،الهاد ابن بٌن أن والظاهر

 الحارث، عن سهٌل، عن الهاد، ابن ٌزٌد عن 3963رلم /3/200 النسابى عند سعد

 عن 12237رلم" التحفة" فً المزي لاله فٌما الحرانً، خالد بن عمرو رواه وكذا

 .الحارث عن سهٌل، عن الهاد، بن ٌزٌد عن سعد بن اللٌث

ٌْث: لثالطرٌك الثا ، َعنْ  ،لَ ٌَْرةَ  أَبًِ َعنْ  ُمَجاِهد   ُهَر

 هذا الطرٌك مداره على لٌث، واختلؾ عنه من وجهٌن:

لٌث عن مجاهد عن أبً عبد الوارث، وبكر بن خنٌس، كبلهما عن  الوجه األول:

 هرٌرة مرفوعا

لٌث عن مجاهد عن أبً  ، والثوري، وإسماعٌل ثبلثتهم عن حف الوجه الثانً:

 هرٌرة مولوفا

 األول المرفوع:تخرٌج الوجه 

ع   َحدَّثَنَالال:  9179/ رلم9/73فً األوسط:  أخرجه الطبرانً َور ه ه، َعْبده  ْبن   م   ثَنَا ّللاَّ

ٌدَ  ْبن   ع َمر   ، ٌَزه يُّ ، َعْبد   ثَنَا السٌََّّاره ثه ، َعنْ  اْلَواره ٌْث  ، َعنْ  َل د  َجاهه ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  م  : لَالَ  ه َر

ه  َرس ول   لَالَ   "َكفَرَ  فَمَدْ  أَْعَجاِزِهنَ  فًِ النَِّساءَ  أَتَى َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌْث   َعنْ  اْلَحده ، َعْبد   إهالَّ  لَ ثه دَ  اْلَواره ٌدَ  ْبن   ع َمر   بههه  تََفرَّ  ٌَزه

ٌْس   ْبن   َبْكر  فً الضعفاء: ترجمة "والعمٌلً  َن ه  َعْبد   َحدَّثَنَاه   1/143" خ   اْلَحَسنه  ْبن   ّللاَّ

ٌْبَ  أَبهً ْبنه  أَْحَمدَ  ْبنه ا ًُّ  ش عَ انه ي َحدَّثَنًه: لَالَ  اْلَحرَّ ٌْبَ  أَبهً ْبن   أَْحَمد   َجد ه  َحدَّثََنا: لَالَ  ش عَ

وَسى ، ْبنه  َبْكره  َعنْ  أَْعٌََن، ْبن   م  ٌْس  نَ ، َعنْ  خ  ٌْث  ، َعنْ  لَ د  َجاهه ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  م   َعنه  ه َر

ه   ً ٌْهه  النَّبه ٌْب ا أَتَى َمنْ ": لَالَ  السَّبَلم   َعلَ َجالِ  أَوِ  النَِّساءِ  ِمنَ  َش  "َكفَرَ  فَمَدْ  أَْدبَاِرِهنَ  فًِ الّرِ

، س ْفٌَان   َرَواه   :لَالَ و يُّ ، ْبن   َوَمْعَمر   الثَّْوره د  ، ْبن   َبْكره  َوأَب و َراشه ًُّ  َعٌَّا   به ٌد   َواْلَمَحاره  َوٌَزه

، َعَطاء   ْبن  ا يُّ ًُّ  اْلٌَْشك ره ٌْله  ْبن   َوَعله ، ْبنه  اْلف َض ٌَا   ، َعنْ  عه ٌْث  ، َعنْ  لَ د  َجاهه  أَبهً َعنْ  م 

ٌَْرةَ   َوأَْولَف وه   ه َر

 تخرٌج الوجه الثانً المولوؾ:
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 فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  فًه َجاءَ  َما، باب النكاح فً مصنفه: كتاب أخرجه ابن أبً شٌبة

نَّ  هه هه  َجاءَ  َوَما أَْدبَاره نَ  فٌه ، َعنْ  َحْفٌ ،عن  16303رلم /3/530 اْلَكَراَهةه  مه ٌْث   َعنْ  لَ

، د  َجاهه ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  م  َجالِ  ِمنَ  أَتَاهُ  َمنْ ": لَالَ  ه َر   "َكفَرَ  فَمَدْ  َوالنَِّساءِ  الّرِ

ْكر  ، باب عشرة النساءفً الكبرى: كتاب  وأخرجه النسابً  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه

ٌَْرةَ  أَبًه لهَخبَره  : لَالَ  َمْنص ور   ْبن   إهْسَحاق   أَْخبََرنَالال:  3969رلم /3/201 َذلهنَ  فًه ه َر

، َعْبد   أَْخبََرنَا ْحَمنه ، َعنْ  س ْفٌَاَن، َعنْ  الرَّ ٌْث  ٌَانُ " به مولوفا بلفظ َل َجالِ  النَِّساءِ  إِتْ  َوالّرِ

  "ُكْفر   أَْدبَاِرِهنَ  فًِ

ْكر   باب ،عشرة النساء كتابوفً  ٌَْرةَ  أَبًه لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه  َذلهنَ  فًه ه َر

د   أَْخبََرنَا 3970رلم /3/201 َحمَّ ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  بَشَّار   ْبن   م   َحدَّثَنَا: لَالَ  الرَّ

، ، َعنْ  س ْفٌَان  ٌْث   به بلفظه. لَ

لال:  1430/ رلم4/163فً السنة: باب مناكحة المرجبة  وأخرجه أبو بكر الخبلل

ه، َعْبده  أَب و َحدَّثَنَا ، ثنا: لَالَ  ّللاَّ ٌل  ، َعنْ  إهْسَماعه ٌْث  ، َعنْ  َل د  َجاهه ٌَْرةَ  أَب و لَالَ : لَالَ  م  : ه َر

َجالَ  النَِّساءَ  أَتَى َمنْ "  "َكَفرَ  فَمَدْ  أَْعَجاِزِهَن، فًِ َوالّرِ

ْكره  بَاب   :فً اإلبانة وابن بطة ٌر   الَّتًه الذُّن وبه  ذه بهَها تَصه ٌْره  ك ْفر   إهلَى بهَصاحه ج   َؼ  َعنه  َخاره

لَّةه   من طرٌك أحمد عن إسماعٌل به. 1017/ رلم2/739 اْلمه

 اللٌث على هذا الوجه، تابعه علً بن بذٌمة: وتوبع

ْكر   باب ،عشرة النساء كتاب: الكبرى فً النسابً أخرجه  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  اْختهبَلؾه  ذه

ٌَْرةَ  أَبًه لهَخبَره  ٌَة   أَْخبََرنهًلال:  3972رلم /3/201 َذلهنَ  فهً ه َر عَاوه  َصالهح   ْبن   م 

 ًُّ َمْشمه ، أَبًه اْبنَ  ٌَْعنًه َمْنص ورٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  الد ه م  َزاحه ٌد   أَب و اَحدَّثََن: لَالَ  م   ٌَْعنهً َسعه

َب، َإد ه ه  َعنْ  اْلم   ً ٌَمةَ، ْبنه  َعله ، َعنْ  بَذه د  َجاهه ٌَْرةَ  أَبهً َعنْ  م  َجالِ  أَْدبَارَ  أَتَى َمنْ ": لَالَ  ه َر  الّرِ

 "َكفَرَ  فَمَدْ  َوالنَِّساءِ 

 عن أبً هرٌرة  تَِمٌَمَة، أَبًِ َعنْ  اأْلَثَْرِم، َحِكٌم   الطرٌك الرابع:

، َحدَّثَنَالال:  9290/ رلم15/164فً المسند: مسند أبً هرٌرة  أخرجه أحمد  َعفَّان 

اد   َحدَّثَنَا: لَالَ  ٌمٌ  أَْخبََرنَا: لَالَ  َسلََمةَ، ْبن   َحمَّ ٌَمةَ  أَبهً َعنْ  اأْلَثَْرم ، َحكه ه، تَمه  ً ٌْمه َج  َعنْ  اْله 

ٌَْرةَ، أَبًه ه  َرس ولَ  أَنَّ  ه َر ا، أَتَى َمنْ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َكاِهن ا أَوْ  ُدبُِرَها، فًِ اْمَرأَة   أَوِ  َحابِض 

 "ُمَحَمد   َعلَى أُْنِزلَ  ِمَما بَِرئَ  فَمَدْ  فََصَدلَهُ،

  .3904/ رلم4/15، باب فً الكاهن الطب فً سننه: كتاب أخرجه أبو داودو

ٌَةه  فهً َجاءَ  َما، باب أبواب الطهارة فً السنن: كتاب والترمذي  الَحابه ه  إهتٌَْانه  َكَراهه

ؾ   الَ ولال:  135/ رلم1/242 ٌثَ  َهَذا َنْعره نْ  إهالَّ  الَحده ٌثه  مه ٌم   َحده ، َحكه  أَبهً َعنْ  األَثَْرمه

ٌَمةَ  ه، تَمه  ً ٌْمه َج ٌَْرةَ، أَبهً َعنْ  اله  ْندَ  َهَذا َمْعنَى َوإهنََّما ه َر ْلمه  أَْهله  عه  التَّْؽلهٌظه  َعلَى العه

/ 1/209 اْلَحابه ه  إهتٌَْانه  َعنْ  النَّْهًه اب ، بالطهارة فً السنن: كتاب وابن ماجه

 سلمة به بنحوه. ثبلثتهم من طرٌك حماد بن 639رلم

  دراسة إسناد اإلمام أبً ٌعلى:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
118 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .)م د ت ق( ُشَجاع   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  َهَمام   أَبُو -ٔ

ٌلَ  بَمهٌَّةَ، :َعنْ  َرَوى ، ْبنه  َوإهْسَماعه مْ  زابدة، أَبً ْبن زكرٌا ْبن وٌحٌى َعٌَّا   هه ٌْره  .َوَؼ

 ، وؼٌرهم. ٌَْعلَى وأَب و داود، وأَب و مسلم، روى عنه:

د ْبن أَْحَمد َولَال .عنه اكتبوالال أحمد:  َحمَّ  بن ٌحٌى سؤلت: محرز ْبن الماسم ْبن م 

ٌن ام أَبهً َعن َمعه ، بؤس ال: فَمَالَ  بدر، أَبً ْبن َهمَّ  .ٌكذب ممن ه وَ  لٌس بههه

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: الؽبلبً ؼسان ْبن المفضل َولَال  بةام همام أبً عند: ٌَم ول َمعه

: ٌَم ول وَكانَ  لط، سوءا فٌه ٌَم ول سمعته وما: الؽبلبً لال. الثمات َعنه  حدٌث ألؾ

ٌن، ْبن ٌَْحٌَى سمعت: األبار علً ْبن أَْحَمد َولَال .بخت له لٌس  رجل وسؤله َمعه

، بؤس ال: ٌَم ول فسمعته ام أَبهً َعن: فَمَالَ  سؤلته؟ عمن: للرجل فملت بههه لال و .َهمَّ

ٌْتهالعجلً:  ذ َرأَ ٌث ٌَؤْخ  ة َولَالَ  ،ردٌبا أخذا الَحده لال ابن أبً حاتم:  .بههه  بَؤْس الَ  مر 

 هشام ابى من إلى أحب وهو به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب صدوق: فمال عنه أبً سؤلت

ولال الذهبً فً  وذكره ابن حبان فً الثمات. .به بؤس ال: النََّسابً َولَال .الرفاعً

": ثمة. الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منولال فً " . ٌؽرب حافظ الكاشؾ:

على  بتٌناوم وأربعٌن ثبلث سنة مات .حجر ابنوثمه وولال فً المٌزان: صدوق. 

 .الصحٌح

 .ثمة وثمه األكثرون خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 1941/ رلم2/342، والثمات للعجلً 7/333الطبمات ٌنظر: 

/ 31/22، وتهذٌب الكمال 16143/ رلم9/227، والثمات البن حبان 23/ رلم9/7

 صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منو، 6063/ رلم2/352، والكاشؾ 6709رلم

وتهذٌب التهذٌب ، 9374/ رلم4/340، والمٌزان 366/ رلم532صـ الحدٌث

   .7423/ رلم1/532، والتمرٌب 226/ رلم11/135

ون، واسمه: َزابَِدةَ  أَبًِ ْبنِ  َزَكِرٌَا ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٕ ٌْم   بهفَتْح - الوادع الهمدانً فٌروز ْبن َم

ْهملَة الدَّال َوكسر األلؾ َوس ك ون اْلَواو ْهملَة عٌن َوبعدَها اْلم  ه م   َوادَعة إهلَى الن هْسبَة َهذه

 بن خٌوان بن جشم بن حاشد اْبن َمالن بن َرافع بن ناشج بن َعامر بن َعْمرو بنا

ٌد أبو - َهمَدان من بطن َهمَدان بن نوؾ  . )ع( الكوفً َسعه

. وؼٌرهم خالد، نبْ مسلم و ٌ ون س، ْبن وإسرابٌل الثمفً، إبراهٌم ْبن إسحاق :عن روى

د ْبن عثمان :عنهروى و َحمَّ ٌْبَة، أَبً ْبن م  ً   بن وعلً ،بن شجاعوالولٌد  َش ٌنه  اْلَمده

 . وؼٌرهم

ٌْنَة بن سفٌان لال ٌَ ه  َعبد: الرجلٌن هذٌن ٌشبه أصحابنا من أحد علٌنا لام َما: ع   ْبن ّللاَّ

بَاَرن، ٌد ْبن ٌحٌى َولَال زابدة، أَبً ْبن زكرٌا اْبن وٌحٌى اْلم   خالفنً َما: المطان َسعه

 َمعٌن، ْبن وٌحٌى حنبل، ْبن أَْحَمد ووثمه زابدة، أَبً اْبن من علً أشد بالكوفة أحد

ٌد ْبن عثمان َولَال ٌن ْبن لٌحٌى للت: الدارمً َسعه  إلٌن أحب زكرٌا ْبن إسماعٌل: َمعه

ٌَى: لال زكرٌا؟ بن ٌحٌى أو  َولَال ال،: لال عندن؟ أخوان هما: للت. إلً أحب ٌَْح
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ً   بن علً ٌنه  بعد بالكوفة أحد ٌكن لم: آخر موضع فًه َولَال الثمات، من ه وَ : اْلَمده

 فهً َعبَّاس اْبن إلى العلم انتهى: آخر موضع فًه َولَال زابدة، أَبً اْبن من أثبت الثوري

 أَبً ابن ٌحٌى إلى ثم زمانه، فًه الثوري إلى ث مَّ  زمانه، فهً الشعبً إلى ث مَّ  زمانه،

د َولَال. زمانه فًه زابدة َحمَّ ه  َعبد ْبن م   اإلتمان، فًه زابدة أَبً اْبن َكانَ : نمٌر اْبن ّللاَّ

 َولَال ثمة، صدوق الحدٌث، مستمٌم: حاتم أبو َولَال اإلتمان، فهً إدرٌس اْبن من أكبر

 على وَكانَ  والحدٌث، الفمه له جمع ممن وه وَ  ثمة،: العجلً َولَال. ثبت ثمة: النََّسابً

 إنما ووكٌع سنة، صاحب ثبتا، مفتٌا للحدٌث، الكوفٌٌن حفاظ من وٌعد المدابن، لضاء

 فإذا ٌخطا للما ٌحٌى: زرعة أبو ولال زابدة، أَبً بن ٌحٌى كتب على كتبه صنؾ

 ثنا شبة بن عمر لال معٌن، ابن ذكره الذي على ٌرد وهذا انتهى، بالعظابم أتى أخطؤ

 خالد أبً ابن عن عنه ٌحدث أن بؤهل هو وما زابدة أبً بن زكرٌا بن ٌحٌى ثنا أبو

 .عنه به حدث ما فمٌها كان ولو لال لوله

 . الجمهور توثٌك أمام ٌإثر ال وهذا :للت

 .                                            ومابة وثمانٌن أربع أو ثبلث سنة مات. حجر وابن الذهبً الحافظان ووثمه

 . باتفاق ثمة :حاله خبلصة

/ 3/333 الدوريابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،6/393 سعد ابن طبمات: ٌنظر 

 ،2974/ رلم3/273 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/40 المدٌنً ابن وعلل ،1636رلم

 ابن وثمات ،609/ رلم9/144 والتعدٌل والجرح ،1304/ رلم1/471 العجلً وثمات

 ،90/ رلم3/299 النببلء أعبلم وسٌر ،3/344 واللباب ،11732/ رلم7/615 حبان

 التهذٌب وتهذٌب ،6163/ رلم2/365 والكاشؾ ،252/ رلم1/196 الحفاظ وتذكرة

 .7543/ رلم1/590  والتمرٌب ،350/ رلم203/ 11

 .31جً، ضعٌؾ ، سبمت ترجمته حدٌث رلمهو مسلم بن خالد الزن: ُمْسِلم   -ٖ

 احتج ولد الحسن درجة عن ٌنزل ال حدٌثه فٌه مختلؾ :الَرْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلعَبَلءِ  -ٗ

 .45 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،الحسن درجة الى تنزله أوهام له لكنه مسلم به

 .45 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة وثمه األكثرون،: أَبٌِهِ  َعنْ  -٘

ٌَْرةَ  أَبًِ َعنْ  -ٙ  .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُهَر

 الحكم على إسناد أبً ٌعلى:

 منكر ؛ فٌه مسلم بن خالد، وهو ضعٌؾ.

 هرٌرة وله طرق أخرى عن أبً

  :فً السنن الكبرى عند اإلمام النسابً الطرٌك األولإسناد دراسة 

ه  َعبد بن ع ثَْمانهو : هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ٔ د ْبن ّللاَّ َحمَّ  المعجمة بضم - خرزاذ ْبن م 

، - زاي بعدها الراء وتشدٌد ي   األنطاكى اْلَحافهظ، أَْحَمد أَبً ْبن َعْمرو أَب و البَْصره

 . )س( الحافظ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 بن سهل، وًالدارم بكار بن سهلو ،ًالدمشم الرحمن عبد بن لٌمانس روى عن:

 ، وؼٌرهم. ًالمطبخ نصر

 ٌوسؾ بن دمحم بن إبراهٌم، وصدلة بن دمحم بن إبراهٌم، وًلنسابا روى عنه:

  ، وؼٌرهم.ًاألنطاك

 بلدان بع  ًف الحدٌث كتابة ًف أبى رفٌك كان: حاتم أبى بن الرحمن عبد لال

 محموٌه بن بكر أبو ولال. منه أسمع ولم أدركته صدوق وهو والشام، الجزٌرة

 أحد كان: همند بن هللا عبد أبو ولال. خرزاذ بن عثمان رأٌت من أحفظ: ياألهواز

 ولال,  حافظ: النسابى ولال. مؤمون ثمة: الحافظ هللا عبد أبو الحاكم ولال. الحفاظ

 ابن حجر: ثمة.ولال  .حافظا ثمة كان: مسلمة

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

، 316/ رلم6/149، والجرح والتعدٌل 131/ رلم92مشٌخة النسابً صـٌنظر: 

وتهذٌب ، 650/ رلم2/143وتذكرة الحفاظ ، 3334/ رلم19/417وتهذٌب الكمال 

    .4490/ رلم1/335والتمرٌب ، 275/ رلم7/132التهذٌب 

  (.4) الدمشمً التمٌمى مٌمون بن عٌسى بنهو ا :الرحمن عبد بن سلٌمان -ٕ

ْسلهم، ْبن الولٌد :عن روى ٌَسى وعبد الملن بن دمحم الصنعانً، م  ، ٌونس ْبن َوعه

 . وؼٌرهم

 . مسلم سوى والبالون داود وأبو البخاري :عنهروى و

 ابن سلٌمان: حاتم أبو ولال منه، أكٌس عمار بن وهشام بؤس، به لٌس معٌن ابن لال

 وكان والمجهولٌن، الضعفاء عن الناس أروى ولكنه الحدٌث مستمٌم صدوق شرحبٌل

 فً حبان ابن وذكره ٌمٌز، ال وكان ٌفهم لم حدٌثا له وضع رجبل أن لو: حد فً عندي

ٌثه ٌْعتَبر: ولال الثمات ٌر الث همَات َعن روى إذا َحده َواٌَته فَؤَما اْلَمَشاهه عَفَاء َعن ره  الضُّ

ٌر فَفهٌَها والمجاهٌل  َواالْعتهبَار األْخبَار فًه السبر ٌَمع َوإهنََّما بَها اْعتهبَار الَ  َكثهٌَرة َمنَاكه

َواٌَة باآلثار عَفَاء دون والثمات اْلع د ول بهره د ْبن صالح َولَال والمجاهٌل، الضُّ َحمَّ  م 

 أبو ولال صدوق،: النََّسابً َولَال. الضعفاء َعنه  ٌحدث ولكنه به بؤس ال: البؽدادي

 اآلجري ولال عمار، بن هشام من خٌر وهو الناس، ٌخطا كما ٌخطا هو: داود

 بن أحمد الحجة :لال .حجة هو :للت .الناس ٌخطىء ثمة :فمال عنه داود أبا سؤلت

 كان: سفٌان بن ٌعموب ولال المعروفٌن، عن روى إذا ثمة: معٌن ابن ولال حنبل،

 ولال ثمة، وسلٌمان النمل فمن شًء فٌه ولع فإن ٌحول كان أنه إال الكتاب صحٌح

 ثمة فإنه ذكرته، لما الضعفاء كتاب فً العمٌلً ٌذكره لم لو :المٌزان فً الذهبً

 .ٌخطىء صدوق: التمرٌب فً حجر ابن ولال مطلما،

 . مسلم بن الولٌد عن رواٌته ًف البخاري به احتج ثمة :حاله خبلصة
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/ 3/273 حبان البن والثمات ،559/ رلم4/129 والتعدٌل الجرح: ٌنظر

-4/207 التهذٌب وتهذٌب ،3437/ رلم2/212 االعتدال ومٌزان ،13435رلم

          .2533/ رلم1/253 والتمرٌب ،354/ رلم203

 راء بٌنهما والمهملة الموحدة بفتح البرسمً لحمٌريهو ا :ُمَحَمد   ْبنُ  اْلَمِلنِ  َعْبدُ  -ٖ

ًُّ  ساكنة ْنعَانه  .)د س ق( الصَّ

، العزٌز عبد بن سعٌد، وياألنصار جبٌرة بن زٌد، وًالتمٌم دمحم بن زهٌر روى عن:

 . وؼٌرهم

 عبد، وًالدمشم الرحمن عبد بن سلٌمان، وًالصنعان المبارن بن زٌد روى عنه:

  ، وؼٌرهم.إسماعٌل بن ٌحٌى بن الرحمن

. ضجع فكؤنه ًالصنعان دمحم بن الملن عبد عن دحٌما سؤلت: يالراز حاتم أبو لال

 أبى بن الرحمن عبد ولال. ألربهما ما: فمال ؟ علممة بن عمبة أو أثبت هو: فملت

 عنه ٌسؤل فٌما ٌجٌب كان: حبان ولال ابن. حدٌثه ٌكتب: فمال ؟ عنه أبى سؤلت: حاتم

 حدثنا: زنجوٌه بن حمٌد ولال. برواٌته االحتجاج ٌجوز ال بالموضوعات، ٌنفرد حتى

 الصنعانى، دمحم بن الملن عبد حدثنا: لال ـ الرحمن عبد بن سلٌمان ٌعنى ـ أٌوب أبو

 ولال: التهذٌب تهذٌب فً الحافظ لالوً. األوزاع أصحاب من ثمة وهو :لال

. ولال الذهبً: لٌس بحجة. ولال ابن حجر: لٌن حدٌثه ًف بالمرضى لٌس: األزدى

 الحدٌث.

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

 ،1723/ رلم5/369والجرح والتعدٌل  ،7/470ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والكاشؾ  ، 3557/ رلم13/405وتهذٌب الكمال  ، 733/ رلم2/136والمجروحٌن 

/ 1/365، والتمرٌب 779/ رلم6/421وتهذٌب التهذٌب ، 3479/ رلم1/669

 .4211رلم

  .(4)بخ م  الدمشمً التنوخًهو  :اْلعَِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسِعٌدُ  -ٗ

ٌل :عن روى ه  ع بٌَد ْبن إهْسَماعه  . ، وؼٌرهمومكحول ،الزهري، والمهاجر أَبً ْبن ّللاَّ

 . ، وؼٌرهمعبد الملن بن دمحم، ومسلم بن والولٌد ،الثوري  :عنه روى

ولال أحمد:  .األوزاعً على العزٌز عبد بن سعٌد ٌمدم مسهر أبو كان لال أبو حاتم:

 عندي واألوزاعً وسعٌد العزٌز، عبد بن سعٌد من حدٌثا أصح رجل بالشام لٌس

 من َوَكانَ وذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  ،حاتم أبوو العجلً،ووثمه ٌحٌى، و .سواء

َواٌَة فًه ومتمنٌهم وفمهابهم الشَّام أهل عباد  :أحمد لالولال الذهبً فً الكاشؾ:  .الر ه

 إال الصبلة إلى لمت ما :فمال فسبل خوافا بكاء سعٌد كان سواء عندي وزاعًواأل هو

 .ثبت ثمة النسابً ولال .كتاب لً ما :ٌمول سمعته :مسهر أبو ولال ،جهنم لً مثلت

 إمام ثمة ولال ابن حجر: .بذان الزهري فً هو ولٌس ثمة،ولال الذهبً فً المٌزان: 

. ولال سبط ابن أمره آخر فً اختلط لكنه مسهر أبو ولدمه باألوزاعً أحمد سواه
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 لد كان مسهر أبو ولال. بآخره تؽٌر أنه إلى الكتانً حمزة أشار األبمة أحدالعجمً: 

 .وسبعون بضع وله بعدها ولٌل ومابة وستٌن سبع سنة مات .موته لبل اختلط

 للت: وروى عنه لٌل االختبلط: شعبة، والثوري.

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 3/53والعلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة ابنه ، 7/463ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، 3144/ رلم6/369، والثمات البن حبان 134/ رلم4/42والجرح والتعدٌل 

والمٌزان ، 1926/ رلم1/441، والكاشؾ 2320/ رلم10/539وتهذٌب الكمال 

، 42/ رلم136صـ باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباط، و3231/ رلم2/149

ط الرواة ، واختبل2353/ رلم1/233، والتمرٌب 102/ رلم4/59وتهذٌب التهذٌب 

  .37الثمات، دراسة تطبٌمٌة على الكتب الستة صـ

ْهِرّيِ  -٘ ي   شهاب ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن هللا عبٌد بن مسلم بن دمحم هو :الزُّ ْهره  ثمة إمام ،الزُّ

 .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت .توثٌمه على متفك

                                                          .1 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،باتفاق ثمة :َسلََمةَ  وأَبِ  -ٙ

ٌَْرةَ  وأَبِ  -7  .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُهَر

 الحكم على إسناد النسابً:

 ضعٌؾ؛ فٌه عبد الملن بن دمحم الصنعانً، وهو ضعٌؾ.

  عند اإلمام أبً داود: دراسة إسناد الطرٌك الثانً

 .66األكثرون، سبمت ترجمته حدٌث رلم ، ثمة وثمهالسري بن هنادهو : هنّاد -ٔ

 بحور من ثبت، ثمة حافظ إمام، الرإاسً ملٌح بن الجراح بن وكٌع هو :وكٌع   -ٕ

 .59، سبمت ترجمته حدٌث رلمالجمهور وثمه الحفظ، وأبمة العلم

ٌد بن سفٌان هو :سفٌان -ٖ  ، الثانٌة من مدلس تفاقبا ثمة، الثوري مسروق بن َسعه

 .2مرل حدٌث ترجمته سبمت

 الثوري ورواٌة اختبلطه، لبل به حدث فٌما به محتج ثمة :صالح أبً بن سهٌل -ٗ

 . 9 رلم حدٌث ترجمته سبمت تمٌز لم عنه

ي   الزرلً هو :البلم بتشدٌد ُمخلَد بن الحارث -٘   .)د س ق( المدنً األَْنصاره

ٌْرة وأبً الخطاب، ْبن ع َمر :َعن َرَوى   .ه َر

ٌد، ْبن بسر :َعنه َرَوى   .صالح أَبً ْبن وسهٌل َسعه

 وكذلن الحال، مجهول: المطان ابن َولَال بمشهور، لٌس: البزار َولَال حبان، ابن وثمه

 ، ولال الذهبً: صدوق."التمرٌب" فً حجر ابن لال

حسن الحدٌث روى عنه ثمتان، ووثمه ابن حبان، ولال الذهبً:  خبلصة حاله:

 صدوق، فارتفعت جهالته.

، 412/ رلم3/39، والجرح والتعدٌل 2467/ رلم2/231التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 1042/ رلم5/273وتهذٌب الكمال ، 2152/ رلم4/133والثمات البن حبان 
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، والتمرٌب 271م/ رل2/156وتهذٌب التهذٌب ، 372/ رلم1/304والكاشؾ 

  .1047/ رلم1/147

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: هرٌرة وأب -ٙ

 الحكم على إسناد اإلمام أبً داود:

  حسن ؛ فٌه الحارث بن مخلد، وهو حسن الحدٌث.

 .اإلسناد جٌ هد حدٌث وهو: 4/372فً "تنمٌح التحمٌك"  ولال ابن عبد الهادي

 دراسة إسناد الطرٌك الثالث:

 دراسة إسناد الوجه المرفوع عند الطبرانً:

عُ  -ٔ   .المصٌصً ذهل أبو هو: ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَوّرِ

 .السٌاري ٌزٌد بن وعمر معاذ، بن وداود الحربً، عٌسى بن الحسن :عن روى

 فً ومابتٌن، وسبعٌن ثمان سنة بالمصٌصة، الطبرانً الماسم أبو :عنهروى و

 .والهٌثمً المنذري، وثمهلم أجد له ترجمة؛ لكن  .أحادٌث ثمانٌة" المعجمٌن"

  .ثمة، وثمه المنذري والهٌثمً خبلصة حاله:

 إلى والدانً الماصً إرشادو ،4/299 الزوابد مجمعو ،3/201 الترؼٌب ٌنظر: 

 .654صـ الطبرانً شٌوخ تراجم

 الصفار حف  أَب وهو : ثمٌلة تحتانٌة ثم بمهملة الَسٌَاِريُّ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  ُعَمرُ  -ٕ

ي    . )د(البَْصره

ٌم روى عن:  ْبن الوارث وعبد زٌد، ْبن وحماد مهدي، ْبن الرحمن َعْبد ْبن إهْبَراهه

ٌد،  وؼٌرهم.  َسعه

ومورع بن عبد هللا،  النحوي، الصنعانً معمر ْبن وإبراهٌم داود، أَب و روى عنه:

 وؼٌرهم. 

 .صدوق تحب كما ٌزٌد السٌاري ْبن ع َمر َحدَّثَنَا: البزاز الرحٌم َعبد ْبن دمحم لال

بَّان ابن   وذكره  لعبد للت: سفٌان ْبن ٌعموب َولَال .الحدٌث مستمٌم: َولَال، الثمات فًه حه

؟ ٌزٌد بن ع َمر: إبراهٌم بن الرحمن ي  ولال . فمٌها ثمة وكان كاتبهم، كان: لال البَْصره

 ال: الدارلطنً لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَالالذهبً فً المٌزان: وثمه صاعمة. 

ٌْنه  َوأَْربَعٌن بضع سنة َماتَ  .صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال بههه  بؤس ابَتَ  . َومه

  .فاألكثرون على أنه صدوق  حسن الحدٌث خبلصة حاله:

، وتهذٌب 14343/ رلم3/446، والثمات البن حبان 2/369 والتارٌخ المعرفةٌنظر: 

/ 3/231، والمٌزان 4120/ رلم2/71، والكاشؾ 4321رلم/ 21/532الكمال 

 .4933/ رلم1/413، والتمرٌب 343/ رلم7/506، وتهذٌب التهذٌب 6249رلم

ٌد بن الوارث عبدهو : اْلَواِرثِ  َعْبدُ  -ٖ  موالهم، العنبري، التمٌمً ذكوان بن َسعه

ي   ع َبٌدة أبو ،النون وتشدٌد المثناة بفتح التنوري  . )ع( البَْصره

 وؼٌرهم.  سلٌم، بن ولٌث كعب، بن ولطن مهران، بن الماسم روى عن:
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، وعمر بن ٌزٌد الصواؾ هبلل بن وبشر إسرابٌل، أَبً بن إسحاق روى عنه:

 السناري، وؼٌرهم. 

 وكان المعلم، حسٌن عن حدٌثا الناس أصح الوارث عبد كان: حنبل بن أحمدلال 

ٌن ْبن لٌحٌى للت: صالح ْبن معاوٌة َولَال .الحدٌث فً صالحا  شٌوخ أثبت من: َمعه

ن؟  ٌٌ ٌد، بن الوارث عبد: لال البَْصره ٌد بن عثمان َولَال .سماهم جماعة مع َسعه  َسعه

ٌن ْبن لٌحٌى للت: الدارمً . أٌوب فً زٌد بن حماد مثل هو: لال الوارث؟ عبد: َمعه

 أحب علٌة فابن: للت. الوارث عبد: لال الوارث؟ عبد أو إلٌن، أحب فالثمفً: للت

يُّ  ولَال .الوارث عبد: لال الوارث؟ عبد أو أٌوب فً إلٌن : الصمد عبد لال: الب خاره

 .ع َبٌد بن َعْمرو وكبلم المدر، فً لط ٌمول منه سمعته وما أبً، على لمكذوب إنه

ْرَعة أبو َولَال  بن وبشر علٌة، ابن مع ٌعد ممن صدوق، ثمة: َحاتهم أَب و َولَال .ثمة: ز 

 ثمة،ولال العجلً:  .سلمة بن حماد من أثبت هو الثمات، من ٌعد ووهٌب، المفضل

وفً مشٌخة النسابً لال: ال  .ثبت ثمة: النََّسابً َولَال .إلٌه ٌدعو وال المدر، ٌرى وكان

د َولَالبؤس به.  َحمَّ  َولَال وذكره ابن حبان فً الثمات.. حجة ةثم كان: سعد بن م 

 بن لعَْمرو متعصب لدري أنه إال التثبت، فً المنتهى إلٌه": المٌزان" فً الذهبً

 حجر ابن َولَال. ٌمربنً فبل الوارث عبد مجلس أتى من: زرٌع بن ٌزٌد َولَال. ع بٌَد

 بن هللا َعبد سؤلت الربٌع بن الحسن َحدَّثَنَا: خٌثمة أَبً ابن لال": التهذٌب" فً

ٌد، بن الوارث عبد نؤتً كنا: فملت المبارن،  تركناه الصبلة حضرت فإذا َسعه

ٌن ابن َولَال. بالمدر ٌرمى وكان فعلت، ما أعجبنً ما: فمال وخرجنا،  أنه إال ثمة: َمعه

": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. واحد وؼٌر نمٌر ابن ووثمه. وٌظهره المدر ٌرى كان

 .بةاوم ثمانٌن سنة المحرم فً بالبصرة توفً .عنه ٌثبت ولم بالمدر رمً ثبت ثمة

 .الجماعة به احتج ثمة خبلصة حاله:

، والضعفاء الصؽٌر 1391/ رلم6/113، والتارٌخ الكبٌر 7/239ٌنظر: الطبمات 

/ 6/75، والجرح والتعدٌل 1046/ رلم1/314، والثمات للعجلً 243/ رلم94صـ

/ 13/473وتهذٌب الكمال  ،9363/ رلم7/140، والثمات البن حبان 336رلم

، 326/ رلم6/443وتهذٌب التهذٌب ، 5307/ رلم2/677والمٌزان  ، 3595رلم

 .4251/ رلم1/367والتمرٌب 

ٌْث   -ٗ ٌْثهو : لَ ٌْم أَبً بن لَ . الكوفً بكٌر، أبو: وٌ مال َبْكر، أبو المرشً زنٌم بن س لَ

مجاهد  ملٌكة، أَبً بن هللا ع َبٌد بن هللا وعبد َحَسن، ْبن َحَسن ْبن هللا عبد :عن روى

 . (4)خت م  وؼٌرهم ،جبر بنا

د ْبن إبراهٌم إسحاق أبو :عنهروى و َحمَّ وعبد  علٌة، ابن وإسماعٌل الفزاري، م 

 . وؼٌرهم الوارث بن سعٌد،

ه  َعبد لال ٌْم أَبً ابن لٌث: ٌمول أبً سمعت: حنبل ْبن أحمد ْبن ّللاَّ  مضطرب س لَ

ٌَى رأٌت َما: ٌَم ول أَبهً سمعت: أٌضا َولَال الناس، عنه حدث ولكن الحدٌث،  ْبن ٌَْح
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ٌد ٌْث، فً منه أحد فً رأٌا أسوأ َسعه د لَ َحمَّ  أن أحد ٌستطٌع ال وهمام، إسحاق، ْبن وم 

ٌْث: . ولال ابن معٌنفٌهم ٌراجعه ٌد من أضعؾ لَ ٌَاد، أَبً ْبن ٌَزه  فً فوله وٌزٌد زه

ٌَة َولَال الحدٌث، عَاوه ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  َصالهح ْبن  م  ٌْث: َمعه ٌْم أَبً ْبن لَ  إال ضعٌؾ س لَ

ٌد ْبن إبراهٌم َولَال حدٌثه، ٌكتب أَنَّه   ٌَى َحدَّثَنَا: الجوهري َسعه ٌن، ْبن ٌَْح  ٌَْحٌَى عن َمعه

ٌد ْبنا ٌْث َعنْ  ٌحدث ال َكانَ  أَنَّه   اْلمَطَّان َسعه ٌْم، أَبً ْبن لَ  َكانَ : علً ْبن َعْمرو َولَال س لَ

ٌْم، أَبً ابن لٌث عن ٌحدث ال ٌَْحٌَى اج َعنْ  وال س لَ ْحَمنه  َعْبد وكان أرطاة، ْبن َحجَّ  الرَّ

ً   َمْعَمر أبو َولَال عنهما، وؼٌره س ْفٌَان َعنْ  ٌحدث ٌعه ٌْنَة ابن كان: المَطه  ٌضعؾ ع ٌَ

ٌْث ٌْم، أَبً ْبن لَ د ْبن علً َولَال س لَ َحمَّ  حدٌث من حدٌث َعنْ  وكٌعا سؤلت: الطنافسً م 

ٌْث ٌْم، أَبً ْبن لَ ٌْث: فَمَالَ  س لَ  سنان ْبن أحمد َولَال لٌثا، ٌسمً ال س ْفٌَان َكانَ  لٌث، لَ

ٌْث: ٌَم ول مهدي ْبن الرحمن عبد سمعت: المطان  السابب، بن وعطاء سلٌم، أَبً ْبن لَ

: لال نعٌم، أبا سمعت: حاتم أبو َولَال .عندي حاال أحسنهم لٌث زٌاد، أَبً بن وٌزٌد

ٌْم أَبً ابن للٌث شعبة لال  وطاووس، عطاء،: الثبلثة هإالء لن اجتمع أٌن: س لَ

ْحَمنه  َعْبد َولَال! ! أبٌن خؾ َهَذا َعنْ  سل: فَمَالَ  ومجاهد؟  أَبهً سمعت: َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

ٌْم أَبً ابن لٌث: ٌمول ٌد من إلً أحب س لَ ٌَاد، أَبً ْبن ٌَزه  ٌكتب ساحة أبرأ َكانَ  زه

ٌْث: ٌموالن زرعة وأبا أبً، سمعت: أٌضا َولَال الحدٌث، ضعٌؾ وكان حدٌثه،  ال لَ

، ٌشتؽل ٌْث: ٌَم ول زرعة أَبَا سمعت: أٌضا َولَال الحدٌث، مضطرب ه وَ  بههه  أَبً ْبن لَ

ٌْم  أبً سمعت: أٌضا َولَال بالحدٌث، العلم أهل عند الحجة بههه  تموم ال الحدٌث، لٌن س لَ

 ألٌس: للت. طاووس عن وهرام، ْبن سلمة من إلً أحب طاووس عن لٌث: ٌمول

ٌْث؟ فً تكلموا ٌْث: لال لَ ٌْنَة ابن إال سلمة عن روى نعلم وال سلمة، من أشهر َل  ع ٌَ

ٌْر صالحة أحادٌث له: عدي ْبن أحمد أبو َولَال وزمعة،  عنه روى ولد ذكرت، َما َؼ

 حدٌثه، ٌكتب فٌه الذي الضعؾ ومع الناس، ثمات من وؼٌرهما والثوري، ش ْعبَة،

: العجلً َولَال الحدٌث، فً ضعٌفا وكان عابدا، صالحا رجبل كان: سعد ابن َولَال

 سؤلت: لال ٌوما سلٌم أَبً بن لٌث وحدث: لال. به بؤس ال: مرة َولَال. الحدٌث جابز

 هإالء؟ اجتمع أٌن: شعبة له فمال ؼٌرهم، وذكر وطاووسا، وعطاء، وسالما، الماسم،

 بثبت، لٌس حدٌثه ٌضعؾ: الجوزجانً ٌعموب ْبن إبراهٌم َولَال أمن، عرس فً: لال

ي   َولَال ذه . الشا فً ٌهم وربما صدوق سلٌم أَبً بن لٌث: إسماعٌل بن دمحم لال: الت هْرمه

 ٌرفع اللٌث كان بحدٌثه، ٌفرح ال لٌث: حنبل بن أحمد َولَال: إسماعٌل بن دمحم لال

 فً حبان ابن َولَال ضعٌؾ،: النََّسابً َولَال ، ضعفوه فلذلن ؼٌره، ٌرفعها ال أشٌاء

 ٌحدث ما ٌدري ال كان حتى ع َمره آخر فً اختلط ولكن العباد من كان: المجروحٌن

 كل أحادٌثهم، من لٌس بما الثمات عن وٌؤتً المراسٌل وٌرفع األسانٌد ٌملب فكان به،

 بن وٌحًٌ حنبل، بن وأحمد مهدى، وابن المطان ٌحٌى تركه اختبلطه، فً منه ذلن

ٌن، ًُّ  َولَال َمعه . ضعٌؾ: أٌضا َولَال. الحفظ سا: أٌضا َولَال. بحافظ لٌس: الدَّاَرل ْطنه

 الحاكم َولَال عندهم، بالموي لٌس: أحمد أبو الحاكم لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال
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 أصابه أنه اال العباد أحد كان: البزار َولَال حفظه سإء على مجمع: هللا َعبد أبو

 ترن أحد ا نعلم فبل وإال بهذا العلم أهل فٌه تكلم وإنما حدٌثه، فؤضطرب اختبلط

ٌْبَة بن ٌعموب َولَال. حدٌثه  صدوق :الساجً َولَال. الحدٌث ضعٌؾ صدوق، هو: َش

 َولَال. عنه ٌحدث ال بؤخرة المطان ٌحٌى كان الؽلط، كثٌر الحفظ سا كان ضعؾ، فٌه

ٌن ابن  صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال سنة، صاحب وكان الحدٌث، منكر: َمعه

 .لبلها ولٌل ومابة وأربعٌن ثمان سنة مات. فترن حدٌثه ٌتمٌز ولم جد ا اختلط

 .باتفاق ضعٌؾ :حاله خبلصة

 ،2057/ رلم3/420 الدوري ٌحٌى رواٌة  وتارٌخ ،6/349 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 وتارٌخ ،1/233 خلٌفة وطبمات ،560/ رلم1/153 الدارمً،ٌحٌى رواٌة  وتارٌخ

/ 1/149 للجوزجانى الرجال وأحوال ،1051/ رلم7/246 الكبٌر البخاري

 للنسابى والمتروكون والضعفاء ،1431/ رلم1/399 العجلً وثمات ،132رلم

 ،1/131 له والمراسٌل ،1014/ رلم7/177 والتعدٌل والجرح ،511/ رلم1/90

ً   وسنن ،906/ رلم2/231 حبان البن والمجروحٌن  ،1/63،331،3/269 الدَّاَرل طنه

 وتهذٌب، 6997/ رلم3/420والمٌزان  ،1617/ رلم7/233 عدي البن والكامل

 .5635/ رلم1/464 والتمرٌب ،335/ رلم463 -3/465 التهذٌب

 ، سبمت ترجمته حدٌث رلمالجماعة به واحتج باتفاق ثمة : : هو ابن جبرُمَجاِهد   -٘

15. 

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ  .1 رلم حدٌث ترجمته سبمت: صحابً جلٌل، ُهَر

  وتابع بكُر بن خنٌس، عبَد الوارث كما عند العمٌلً فً الضعفاء:

 .)ت ق( الكوفً مصؽر مهملة سٌن وآخره والنون بالمعجمة خنٌس بن بكر -

 ، وؼٌرهم.مسلٌ أَبً ْبن ولٌث األعرابً، وعوؾ رباح، أَبً ْبن عطاء روى عن:

ٌد ْبن وٌحٌى الجراح، ْبن ووكٌع خنٌس، ْبن بكر ْبن المدوس عبد ابنه روى عنه:  َسعه

 ، وؼٌرهم. العطار

 حدٌثه من وٌكتب ضعفاء، َعنْ  ٌروي إنه إال. بههه  بؤس ال صالح،لال ابن معٌن: 

يُّ  َعباس َولَال الرلاق،  َولَال .بشًء   لٌس: ٌحٌى َعن. خٌثمة أَبً ْبن بكر وأبو الدُّوره

ً   سؤلت: حاتم أَب و د َولَال .رجال للحدٌث: فمَالَ  عنه، المدٌنً ابن َعله َحمَّ ه  َعْبد ْبن م   ّللاَّ

 صالح ْبن أَْحَمد َولَال .ؼزو صاحب شٌخ وهو. بمترون لٌس: الموصلً عمار ْبنا

ي، ْصره ً   خرا ، ْبن ٌ وس ؾ ْبن الرحمن وعبد المه  ْبن َعْمرو َوَلال .مترون: والدَّاَرل طنه

،  ً ٌْبَة ْبن وٌعموب َعله  ٌوصؾ وكان: ٌعموب زاد .ضعٌؾ: والنََّسابً السدوسً، َش

ْحَمنه  َعْبد َولَال. بالموي لٌس: آخر موضع فًه النََّسابً َولَال .والزهد بالعبادة  ْبن الرَّ

. الحدٌث فًه بموي ولٌس، ؼزاء صالحا رجاال كان: فمال عنه، بً سبل: حاتم أَبً

: داود أَب و َولَالولال العجلً: ثمة.  .الترن بههه  ٌبلػ ال: لال الحدٌث؟ مترون هو: للت

 منكر، كل عن منكر كل ٌروي كان: الجوزجانً ٌعموب بن إبراهٌم لَالو .بشًء   لٌس
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[نفسه فًه بههه  بؤس ال وكان]
(1)
ي   ْبن أَْحَمد أَب و َولَال . . حدٌثه ٌكتب ممن وهو: َعده

 أن إال. صالح رجل نفسه فًه وهو بهم، بؤس ال لوم َعنْ  مناكٌر بؤحادٌث وٌحدث

 حدٌث جملة فًه وحدٌثه بالتوهم، حدثوا وربما الحدٌث، علٌهم ٌشبه الصالحٌن،

ولال ابن حجر:  واه. :فً الكاشؾ . ولال الذهبًبحدثه ٌحتج ممن ولٌس الضعفاء،

 .حبان ابن فٌه أفرط أؼبلط له صدوق بؽداد سكن عابد كوفً

 األكثرون.: ضعٌؾ ضعفه خبلصة حاله

، 161/ رلم1/34، والثمات للعجلً 163/ رلم131أحوال الرجال صـٌنظر: 

، 1/143والضعفاء للعمٌلً ، 34/ رلم24للنسابً صـ والمتروكون الضعفاءو

، والكامل 145/ رلم1/195، والمجروحٌن 1497/ رلم2/334والجرح والتعدٌل 

، 624/ رلم1/274والكاشؾ ، 743/ رلم4/203وتهذٌب الكمال ، 264/ رلم2/133

 .739/ رلم1/126، والتمرٌب 335/ رلم1/431وتهذٌب التهذٌب 

 :عند ابن أبً شٌبة المولوؾ الثانً الوجهدراسة إسناد 

 بذلن ٌوصفوا لم الذٌن األولى من مدلس فمٌه ثمة هو حف  بن ؼٌاث: : َحْفص   -ٔ

 . 49، سبمت ترجمته حدٌث رلم نادرا إال

ٌْث   -ٕ  .فً الوجه األول المرفوع ترجمته سبمت سلٌم، ضعٌؾ،هو لٌث بن أبً : لَ

 .15 رلم حدٌث ترجمته سبمت الجماعة، به واحتج باتفاق ثمة: ُمَجاِهد   -ٖ

ٌَْرةَ  أَبِو -ٗ  .1 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: ُهَر

ا كل من:  وتابع حفص 

ٌد بن سفٌان هو: ُسْفٌَانَ  -ٔ   الثانٌة، من مدلس تفاقبا ثمة الثوري، مسروق بن َسعه

 .2رلم حدٌث ترجمته سبمت

 رلم حدٌث ترجمته سبمت، الجماعة به احتج  حافظ ثمة ،هو ابن علٌة: إِْسَماِعٌلُ  -ٕ

54.                                             

 النظر فً الخبلؾ:

 .مرفوعا هرٌرة أبً عن مجاهد عن لٌث: األول الوجه

 عبد الوارث بن سعٌد، وهو ثمة، وبكر بن خنٌس، وهو ضعٌؾ. رواه كل من: 

 .امولوف هرٌرة أبً عن مجاهد عن لٌث: الثانً الوجه

 ابن علٌة، وكلهم ثماتورواه كل من: حف  بن ؼٌاث، والثوري، 

 إذا ٌترجح الوجه الثانً المولوؾ بمرٌنة األوثك، واألكثر 

 من وجهه الراجح: اإلسناد الحكم على

ٌْثضعٌؾ؛ فٌه  ٌْم أَبً بن لَ  ، وهو ضعٌؾ.س لَ

                                                           

، وهييييييو مثبييييييت فييييييً 131مييييييا بييييييٌن المعمييييييوفتٌن سييييييمط ميييييين المطبييييييوع ميييييين أحييييييوال الرجييييييال صييييييـ (1)

 .4/211كمال للمزي تهذٌب ال
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 دراسة إسناد الطرٌك الرابع عند اإلمام أحمد:

  .74، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق ثمة هو عفان بن مسلم الصفار،: َعفَانُ  -ٔ

 أنه لٌبٌن ؛ به استشهد فإنه البخاري ؼٌر الجماعة به احتج ثمة :َسلََمةَ  ْبنُ  َحَمادُ  -ٕ

 أثبت من وهو بآخره تؽٌر. أنس عن ثابت رواٌة فً حدٌثا تعلٌما له وأخرج  ثمة

 بسبب ولعلها أوهام، له. الطوٌل حمٌد حدٌث فً وأثبتهم الناس وأعلم ثابت فً الناس

 لال كما خاصة، سعد بن لٌس عن كتابه ضٌاع بسبب أو بآخره، حفظه تؽٌر أنه

 .29رلم حدٌث ترجمته سبمت ،أحمد

  .(4) اأْلَثَْرمُ  َحِكٌم   -ٖ

، اْلَحَسن :َعن َرَوى ي    .الهجٌمً تمٌمة وأبً البَْصره

ٌد سلمة، بن حماد :َعنه َرَوى ي   الرحمن عبد بن وَسعه  وعوؾ حرة، أبً أخو البَْصره

  .األعرابً

د لال َحمَّ  أعٌانا: لال هو؟ من األثرم حكٌم: المدٌنً ابن لعلً للت الذهلً ٌحٌى بن م 

يُّ  لَال .هو أٌن من أدري ال: لال رواٌة وفً. هذا  َعن بصري األثرم حكٌم: الب خاره

ٌْرة أبً َعن الهجٌمً، تمٌمة أبً  نعرؾ وال، حدٌثه فً ٌتابع ال "كاهنا أتى من" ه َر

ٌْرة أبً من سماعا تمٌمة ألبً  بن أحمد أبو َولَال .بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال .ه َر

بَّان ابن   وذكره .الٌسٌر إال ؼٌره له ولٌس الحدٌث، بهذا ٌعرؾ: عدي  ".الثمات" فً حه

 ولال .ثمة داود أبً عن :اآلجري ولال فً "تهذٌب التهذٌب": حجر ابن الحافظ ولال

 بنا عنه سؤلت :شٌبة أبً بنا ولال .منكر بحدٌث حماد عنه حدث :البزار بكر أبو

 فً حجر ابن َولَال. صدوق": الكاشؾ" فً الذهبً َولَال .عندنا ثمة :فمال ؟المدٌنً

 .الضعفاء جملة فً العمٌلً وذكره. لٌن فٌه": التمرٌب"

 فمد وثمه ابن المدٌنً، وأبو داود.  حسن الحدٌث خبلصة حاله:

التارٌخ ، و5/ رلم49صـ سإاالت دمحم بن عثمان بن أبً شٌبة لعلً بن المدٌنًٌنظر: 

والثمات البن  ،909رلم/ 3/203والجرح والتعددٌل  ،67/ رلم3/16الكبٌر للبخاري 

/ 7/207، وتهذٌب الكمال 403/ رلم2/512، والكامل 7432/ رلم6/215حبان 

، وتهذٌب 2223/ رلم1/537، والمٌزان 1203/ رلم1/343، والكاشؾ 1465رلم

 .1431/ رلم1/177، والتمرٌب 737/ رلم2/452التهذٌب 

ِ  تَِمٌَمةَ  أَبًِ -ٗ ًّ ِم ٌْ   .(4)خ  السلً مجالد بن طرٌؾهو  :اْلُهَج

َرة، ْبن َجابهر روى عن: ٌْرة وأبً هللا َعبد بن وجندب َسم    .، وؼٌرهمه َر

ه  َعبد ْبن بكر :َعنه َرَوى  مٌمون، بن وجعفر الحنفً، عمارة بن وثابت المزنً، ّللاَّ

  ، وؼٌرهم.األثرم وحكٌم

وذكره ابن  وثمه ابن سعد، وابن معٌن، والدارلطنً، وابن عبد البر، وابن حجر.

 سبع سنة مات .هرٌرة أبً من سماعا له نعرؾ ال :البخاري لالحبان فً الثمات. و

 خبلصة حاله: ثمة باتفاق ؛ لكنه لم ٌسمع من أبً هرٌرة. بعدها أو لبلها أو وتسعٌن
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 ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، والثمات البن 3125/ رلم4/335، والتارٌخ الكبٌر 7/152ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، وجامع التحصٌل 2962/ رلم13/330، وتهذٌب الكمال 3533/ رلم4/395حبان 

 .3014/ رلم1/2325، والتمرٌب 9653/ رلم7/46، واإلصابة 1/201

ٌَْرةَ  وأَبِ  -٘  .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُهَر

 الحكم على إسناد اإلمام أحمد:

 هرٌرةؾ؛ فٌه انمطاع، أبو تمٌمة لم ٌسمع من أبً ضعٌ

 : منها عن عدد من الصحابة وللحدٌث شواهد

 رضً هللا عنهما: عباس ابن حدٌث -أ

 هذا الحدٌث مداره على الضحان، واختلؾ عنه من وجهٌن:

ٌَْماَن، ْبنه  َمْخَرَمةَ الوجه األول: الضحان عن  ٌْب ، َعنْ  س لَ ٌه  َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  ك َر

 .مرفوعا

ٌَْماَن، ْبنه  َمْخَرَمةَ  عن الضحانالوجه الثانً:  ٌْب ، َعنْ  س لَ  ٌه َعبَّاس   اْبنه  َعنْ  ك َر

 ولوفا.م

 تخرٌج الوجه األول المرفوع:

ٌَةه  فهً َجاءَ  َما بَاب  ، أبواب الرضاع فً السنن: كتاب الترمذي أخرجه  إهتٌَْانه  َكَراهه

نَّ  فًه الن هَساءه  هه ٌد   أَب و َحدَّثَنَالال:  1165رلم /3/461  أَْدبَاره ، َسعه  أَب و َحدَّثَنَا: لَالَ  اأْلََشجُّ

، َخالهد   انه  َعنْ  اأْلَْحَمر  ٌَْماَن، ْبنه  َمْخَرَمةَ  َعنْ  ع ثَْماَن، ْبنه  الضَّحَّ ٌْب ، َعنْ  س لَ  اْبنه  َعنْ  ك َر

ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعبَّاس     "الدُّبُرِ  فًِ اْمَرأَة   أَوْ  َرُجبل   أَتَى َرُجل   إِلَى ّللَاُ  ٌَْنُظرُ  الَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ْكر  : كتاب عشرة النساء، باب "الكبرى" فً والنسابً ٌثه  ذه ، َعبَّاس   اْبنه  َحده هه  فٌه

ٌْهه  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  َواْختهبَلؾ    .بنفس اإلسناد والمتن  3952رلم /3/197 َعلَ

ٌثٌ  َهَذا ولال الترمذي: ٌبٌ  َحَسنٌ  َحده  .َؼره

 الوجه الثانً المولوؾ:تخرٌج 

ْكر   باب النساء، عشرة كتاب": الكبرى" فً النسابًأخرجه  ٌثه  ذه ، َعبَّاس   اْبنه  َحده هه  فٌه

ٌْهه  النَّالهلهٌنَ  أَْلفَاظه  َواْختهبَلؾ   ه، ْبن   َهنَّاد   أَْخبََرنَالال:  3953رلم /3/197 َعلَ ي   َعنْ  السَّره

ٌع ، انه  َعنه  َوكه ٌَْماَن، ْبنه  َمْخَرَمةَ  َعنْ  ع ثَْماَن، ْبنه  الضَّحَّ ٌْب ، َعنْ  س لَ  َعبَّاس   اْبنه  َعنه  ك َر

 "ُدبُِرَها فًِ اْمَرأَة   أَوِ  بَِهٌَمة   أَتَى َرُجل   ِإلَى اْلِمٌَاَمةِ  ٌَْومَ  هللاُ  ٌَْنُظرُ  الَ ": لَالَ 

 النظر فً الخبلؾ:

 الوجه المرفوع: رواه أبو خالد األحمر، وهو صدوق.

 المولوؾ: رواه وكٌع، وهو ثمة إمام. والوجه

 .األحمر خالد أبً من أثبت وكٌعا ألن   ؛ أصح وهذا

 من الوجه الراجح: الحكم على اإلسناد

 .مولوفا صحٌح
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 .المرفوع من عندهم أصح وهو: الحافظ لال

 .3/131 الحبٌر التلخٌ  ٌنظر:

  :الحنفً طلك بن علً حدٌث -ب 

ٌَةه  فهً َجاءَ  َما، باب أبواب الرضاع فً السنن: كتاب الترمذيأخرجه   إهتٌَْانه  َكَراهه

نَّ  فًه الن هَساءه  هه  َحدَّثَنَا: لَاالَ  َوَهنَّاٌد، َمنهٌع ، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1164رلم /3/460  أَْدبَاره

ٌَةَ، أَب و عَاوه م   َعنْ  م  ، َعاصه ٌَسى َعنْ  األَْحَوله طَّاَن، ْبنه  عه ْسلهمه  َعنْ  حه ، ْبنه  م  م  ه  َعنْ  َسبلَّ  ً  َعله

ًٌّ  أَتَى: لَالَ  َطْلك   ْبنه ا ًَّ  أَْعَرابه ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ل   ّللاَّ ج  نَّا الرَّ  الفَبَلةه  فهً ٌَك ون   مه

ْنه   فَتَك ون   ٌَْحة ، مه َو ه  َرس ول   فَمَالَ  لهلَّةٌ، الَماءه  فًه َوٌَك ون   الرُّ  أََحُدُكمْ  فََسا إَِذا": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 ولال: "الَحكِّ  ِمنَ  ٌَْستَْحًٌِ الَ  ّللَاَ  فَِإنَ  أَْعَجاِزِهَن، فًِ النَِّساءَ  تَأْتُوا َوالَ  فَْلٌَتََوَضأْ،

ٌث   ه  َحده  ً ٌثٌ  َطْلك   ْبنه  َعله   َحَسنٌ  َحده

ْكر   ، بابعشرة النساء : كتاب"الكبرى" فً والنسابً ٌثه  ذه ه  َحده  ً  إهتٌَْانه  فًه َطْلك   ْبنه  َعله

نَّ  فًه الن هَساءه  هه  من طرٌك هناد به بنحوه. 3974رلم /3/202 أَْدبَاره

ْكر  ، باب الصبلة فً الصحٌح: كتاب وأخرجه ابن حبان  فًه أَْحَدثَ  لهَمنْ  اأْلَْمره  ذه

د ا َصبَلتههه  تَعَم ه ٌ ا أَوْ  م  ، بهإهَعاَدةه  َساهه ض وءه بَلةه  َواْستهْمبَاله  اْلو  دَّ  الصَّ  بهاْلبهنَاءه  أََمرَ  َمنْ  لَْوله  ضه

ٌْهه   من طرٌك أبً عاصم به بنحوه. 2337رلم /6/3 َعلَ

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 مجهول الحال :الحنفً مسلم بن سبلم -

 . طلك بن علً :عن روى

  .حطان بن وعٌسى الملن، عبد ابنه :عنهروى و

ذكره ابن حبان . مسلم عن عٌسى، عن الملن، عبد رواٌة أن والصحٌحلال المزي: 

 اْبن لَالَ و. فٌها ٌؽرب الرواٌة للٌل فً الثمات، وفً مشاهٌر علماء األمصار ولال:

 ولال ابن حجر: ممبول.. ولال الذهبً: وثك. اْلَحال َمْجه ول اْلمطَّان

، 5373رلم/ 5/395، والثمات البن حبان 310/ رلم3/135 ٌنظر: الجرح والتعدٌل

، والكاشؾ 5930/ رلم27/519وتهذٌب الكمال ، 1/200ومشاهٌر علماء األمصار 

/ 1/529والتمرٌب ، 635/ رلم1/191وذٌل مٌزان االعتدال  ،5417/ رلم2/259

 .6631رلم

  :رضً هللا عنه ثابت بن خزٌمة حدٌث -جـ

نَّ  فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  َعنْ  النَّْهًه  بَاب  ، النكاح فً سننه: كتاب أخرجه ابن ماجه هه  أَْدبَاره

ده  َعْبد   أخبرنا َعْبَدةَ، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1924رلم /1/619 ، ْبن   اْلَواحه ٌَاد   َعنْ  زه

اجه  و َعنْ  أَْرَطاةَ، ْبنه  َحجَّ ٌْب ، ْبنه  َعْمره ه  َعْبده  َعنْ  ش َع ً ْبنه  ّللاَّ َمةَ  َعنْ  َهَرمه ٌْ َز ، ْبنه  خ   ثَابهت 

ه  َرس ول   لَالَ : الَ لَ   تَأْتُوا الَ  - َمَرات   ثبََلثَ  - اْلَحكِّ  ِمنْ  ٌَْستَْحًٌِ الَ  ّللَاَ  إِنَ ": - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ

 ".أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ 

 .به أرطاة، بن الحجاج طرٌك من 21354رلم /36/177 فً المسند: وأخرجه أحمد
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 لهَخبَره  النَّالهلهٌنَ  اْختهبَلؾه  ْكر  ذ ، باب عشرة النساء : كتاب"الكبرى" فً النسابً وأخرجه

ٌَْمةَ  َز نَّ  فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  فًه ثَابهت   ْبنه  خ  هه  علً طرٌك من 3939رلم /3/193  أَْعَجازه

 به. ثابت بن خزٌمة عن هللا، عبد بن هرمً عن شعٌب، بن عمرو عن الحكم، بنا

. د ب رها لهبَل من المرأة   ت إتى أن نهى - ملسو هيلع هللا ىلص -النبً أن: -الصواب على هرمً باسم فؤتى

 .ثمة :الحكم بن وعلً

 /3/194 ،3941رلم /3/194 الموضع السابك : "الكبرى" فً النسابً وأخرجه

ً   بن هللا عبد عن هبلل أبً بن سعٌد عن طرٌمٌن من 3942رلم  السابب بن عل

 الجادة وهو هللا، عبد ابن: الثانٌة النسابً رواٌة وفً- عمرو بن هرمً عن المطلبً،

 .به ثابت بن خزٌمة عن -ذكرنا كما اسمه فً

 عمرو طرٌك من 3940رلم /3/194الموضع السابك فً الكبرى:  النسابً وأخرجه

 عن محصن، بن حصٌن عن هللا، عبد عن هبلل، أبً بن سعٌد عن الحارث، بنا

 .حصٌن ا اإلسناد فً فزاد. هرمً

 /3/192 ،3935رلم /3/192  الموضع السابكفً الكبرى:  النسابً وأخرجه

 عن الحصٌن، بن هللا عبد بن هللا عبٌد عن الهاد، بن ٌزٌد طرٌك من 3936رلم

 .هرمى

 الولٌد طرٌك من 3937رلم /3/192 الموضع السابكفً الكبرى:  النسابً وأخرجه

. هرمً عن لٌس، بن عمرو بن الملن عبد عن هللا، عبد بن هللا عبٌد عن كثٌر، بنا

 .الملن عبد اإلسناد فً فزاد

 .وهذا إسناد حسن

 حدٌث وهو ،ثابت أحدهما حدٌثٌن فوجدنا: الشافعً لال: 3/191فً الفتح  الحافظ لال

 "... ثابت بن خزٌمة

نْ  َجَماَعةٌ  َوَذَهبَ " :الحافظ لال ةه  مه ٌثه  أَبهمَّ ه  :اْلَحده ي  ه  ،َكاْلب َخاره  ً اره  ،َوالذُّْهله  ،َواْلبَزَّ

ه   ً ه  َوأَبًه ،َوالنََّسابه  ً ه  َعله ي  ٌَْساب وره هه  ٌَثْب ت   الَ  أَنَّه   إهلَى ،النَّ ءٌ  فٌه ًْ نْ  :ل ْلت   .َش ل َها لَكه  َكثهٌَرةٌ  ط ر 

وع َها ْحتهَجاجه  َصالهحٌ  فََمْجم  ٌمه  اْلمَْولَ  َوٌ َإٌ هد   بههه  لهبله ٌثَ  ْمنَالَدَّ  لَوْ  أَنَّا بهالتَّْحره بَاَحةه  أََحاده مَ  اإْله  لَلَزه

حَ  أَنَّه   مَ  أَنْ  َبْعدَ  أ بٌه ه   َواأْلَْصل   َحر   خزٌمة حدٌث اإلسناد الصالحة األحادٌث فمن ،َعَدم 

 ..."حبان ابن وصححه ماجه وابن والنسابً أحمد أخرجه ثابت، بنا

   .9/221وصححه ابن حزم فً المحلى 

 :عنه هللا رضً الخطاب بن عمر حدٌث -د

 :أربعة أوجهوهذا الحدٌث مداره على زمعة بن صالح، واختلؾ عنه من 

، اْبنه  َعنه  َصالهح ، ْبنه  َزْمعَةَ  الوجه األول: س  ، َعنْ  َطاو  هه ، اْبنه  َعنه  أَبٌه  ع َمرَ  َعنْ  اْلَهاده

 مرفوعا. اْلَخطَّابه، ْبنه ا

ْكر  ، باب عشرة النساء فً الكبرى: كتاب أخرجه النسابً ٌثه  ذه  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َحده

ٌد   أَْخبََرنَالال:  3959رلم /3/193 َذلهنَ  فًه ًُّ  ٌَْعم وبَ  ْبن   َسعه  َحدَّثَنَا: لَالَ  الطَّاْلمَانه
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، ْبن  ا ع ثَْمان   ، اْبنه  َعنه  َصالهح ، ْبنه  َزْمعَةَ  َعنْ  اْلٌََمانه س  ، َعنْ  َطاو  ، اْبنه  َعنه  أَبهٌهه  اْلَهاده

ه  َعنه  اْلَخطَّابه، ْبنه ا ع َمرَ  َعنْ   ً  "أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ  تَأْتُوا الَ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

  عن عثمان بن الٌمان به بنحوه. 229رلم /1/459فً فوابده:  وأخرجه الفاكهً

و َعنْ  َصالهح ، ْبنه  َزْمعَةَ  الوجه الثانً: ، ْبنه  َعْمره ٌنَار  ، َعنْ  ده س   ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  َطاو 

 مرفوعا.  ع َمرعن  اْلَهاده 

ْكر   باب ،عشرة النساء كتاب: الكبرى فً النسابً أخرجه ٌثه  ذه  اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َحده

ٌمَ  ْبن   إهْسَحاق   أَْخبََرنَا: لال  3959رلم /3/193 َذلهنَ  فًه ٌد   أَْخَبَرنَا: لَالَ  إهْبَراهه  ْبن   ٌَزه

، أَبًه ٌم  و َعنْ  َصالهح ، ْبنه  َزْمعَةَ  َعنْ  َحكه ، ْبنه  َعْمره ٌنَار  ، َعنْ  ده س   ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  َطاو 

 ِمنَ  ٌَْستَِحًٌ الَ  هللاَ  فَِإنَ  هللِا، ِمنَ  اْستَْحٌُوا": ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : ع َمر   لَالَ : لَالَ  اْلَهاده 

 "أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ  تَأْتُوا الَ  اْلَحكِّ 

، فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  َعنْ  النَّْهًه  بَاب  فً مساوئ األخبلق:  وأخرجه الخرابطً نَّ هه  أَْدبَاره

 من طرٌك ٌزٌد بن أبً حكٌم العدنً به بنحوه. 442رلم /1/210 لهَذلهنَ  َواْلَكَراَهةه 

، َعنْ  َوْهَراَن، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َزْمعَة ، الوجه الثالث: س  ي، اْبنه  َعنه  َطاو   ع َمرَ  َعنْ  اْلَهاده

 به مرفوعا.

د   َحدَّثَنَالال:  339رلم /1/474فً المسند:  أخرجه البزار َحمَّ ٌده  ْبن   م  ٌدَ  ْبنه  َسعه  ْبنه  ٌَزه

ٌمَ  يُّ  إهْبَراهه  َعنْ  َوْهَراَن، ْبنه  َسلََمةَ  َعنْ  َزْمعَة ، نا: لَالَ  اْلٌََمانه  ْبن   ع ثَْمان   نا: لَالَ  التُّْستَره

، س  ي، اْبنه  َعنه  َطاو  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ع َمرَ  َعنْ  اْلَهاده  ِمنَ  ٌَْستَْحًٌِ الَ  ّللَاَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

  "أَْدبَاِرِهنَ  ِفً النَِّساءَ  تَأْتُوا الَ  اْلَحّكِ،

ٌث   َوَهَذاولال:  ه   الَ  اْلَحده نْ  إهالَّ  ع َمرَ  َعنْ  ٌ ْرَوى نَْعلَم  ْسَناده  بهَهَذا اْلَوْجهه  َهَذا مه   اإْله

س   اْبنه  َعنه  َصالهح   ْبن َزْمعَة :الوجه الرابع هه  َعنْ  َطاو  و َوَعنْ  ،أَبٌه ، ْبنه  َعْمره ٌنَار   َعنْ  ده

ه  َعْبده  ٌدَ  ْبنه  ّللاَّ  ، عن عمر به مرفوعا.ٌَزه

ثَنَالال:  3/376فً الحلٌة:  أخرجه أبو نعٌم ً    ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   إهْسَحاق   َحدَّ ٌم   ثنا, َعله  إهْبَراهه

د   ثنا, َخالهد   ْبنه  ٌ وس ؾَ  ْبن  ا َحمَّ ْستَْملهً أَبَاَن، ْبن   م  ٌع   م  ٌعٌ  ثنا َوكه  َصالهح   ْبن   َزْمَعة   ثنا  َوكه

س   اْبنه  َعنه  و َوَعنْ   ،أَبهٌهه  َعنْ  ،َطاو  ، ْبنه  َعْمره ٌنَار  ه  َعْبده  َعنْ  ده ٌَد، ْبنه  ّللاَّ  لَالَ : لَاالَ  ٌَزه

ه  َرس ول   لَالَ : اْلَخطَّابه  ْبن   ع َمر    تأتوا الَ  اْلَحكِّ  ِمنَ  ٌَْستَِحً الَ  تَعَالَى ّللَاَ  إِنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 "أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءَ 

ٌبٌ  ولال: نْ  َؼره ٌثه  مه س   َحده نْ  إهالَّ  نَْكت ْبه   َولَمْ  َوع َمرَ  َطاو  ٌثه  مه  .َزْمعَةَ  َحده

والراجح من هذه األوجه هو الوجه األول: الذي رواه عثمان بن الٌمان، وهو  للت:

ٌثه  َعنْ  َوس بهلَ " : 2/166الذي رجحه الدارلطنً فً العلل  ه  َعْبده  َحده  ْبنه  َشدَّاده  ْبنه  ّللاَّ

، ه  َعنه  ع َمَر، َعنْ  اْلَهاده  ً نَّ  فًه الن هَساءَ  تَؤْت وا ال: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه هه  .أَْدبَاره

ٌثٌ  ه وَ : فَمَالَ  ٌهه  َحده  .َعْنه   َواْخت لهؾَ  َصالهح ، ْبنه  َزْمعَةَ  ٌَْروه

، ْبن   ع ثَْمان   فََرَواه   ، َعنْ  طاووس، ابن عن زمعة، عن اْلٌََمانه ه  َعْبده  َعنْ  أَبهٌهه  ْبنه  ّللاَّ

،  .ع َمرَ  َعنْ  َشدَّاد 
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ٌد   َوَرَواه   ٌم   أَبًه ْبن   ٌَزه  وعن أبٌه، عن طاووس، ابن عن زمعة، عن العدنً، َحكه

 .الهاد بن ٌزٌد بن هللا عبد عن طاووس، عن عمرو،

 .أصح واألول الهاد، ابن نسب فً ووهم

و وعن أبٌه، عن طاووس، ابن عن زمعة، عن وكٌع، ورواه ، ْبنه  َعْمره ٌنَار   َعْبده  َعنْ  ده

ه   .عمر عن فبلن، ْبنه  ّللاَّ

ٌثه  فًه طاووسا ٌذكر ولم و َحده ٌنَار   ْبنه  َعْمره  .ده

ٌََمانه  ْبنه  ع ثَْمانه  َولَْول   َها، اْل  ."أَْعلَم   َوّللاَّ   أََصحُّ

 من الوجه الراجح: سنادالحكم على اإل

 ضعٌؾ؛ فٌه:

ٌث   لَه   َكانَتْ لال ابن سعد:  عثمان بن الٌمان: -  الثمات، فى حبان ابن ذكره. أََحاده

 ولال الحافظ: ممبول. . أخطؤ ربما: ولال

البن حبان ، والثمات 943/ رلم6/173، والجرح والتعدٌل 5/501ٌنظر: الطبمات 

 .4530/ رلم1/337، والتمرٌب 14376/ رلم3/450

  ضعٌؾ زمعة بن صالح: -

 ابن ولال، وابن حجر، زرعةوأبو  والنسابً،  وأبو داود، فه أحمد، وابن معٌن،ضع

 مهدي ابن تركه حدٌثه، فً ٌخالؾولال البخاري:  .الحدٌث صوٌلح: مرة - معٌن

 وابن الثوري عنه روى ولد الحدٌث، فً ضعؾ فٌه: علً ْبن َعْمرو َولَال .أخٌرا

  .فٌه الذي الضعؾ مع الحدٌث جابز وهو لط، ذكره ٌحٌى سمعت وما مهدي،

، 2003رلم/ 9/336، وتهذٌب الكمال 1505/ رلم3/451ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 .2035/ رلم1/217، والتمرٌب 2904/ رلم2/31والمٌزان 

 رضً هللا عنهما: العاص بن عمرو بن هللا عبد حدٌث -هـ

 .هذا الحدٌث اختلؾ فٌه على "عبد هللا بن عمرو" مرفوعا، ومولوفا

  تخرٌج الوجه المرفوع:  

، َعْبد   َحدَّثَنَا لال: 6706رلم /11/309 :مسندال فً أحمد أخرجه ْحَمنه امٌ  لَالَ  الرَّ : َهمَّ

و َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ  أَْخبََرنَا ٌْب ، ْبنه  َعْمره ، َعنْ  ش َع هه، َعنْ  أَبهٌهه ًَّ  أَنَّ  َجد ه صلى هللا علٌه  النَّبه

ًَ ": لَالَ  وسلم ْؽَرى اللُّوِطٌَةُ  ِه لَ  ٌَْعنًه "الصُّ ج  َها فًه اْمَرأَتَه   ٌَؤْتًه الرَّ   .د ب ره

ْكر  كتاب عشرة النساء، باب  : "الكبرى" فً النسابً وأخرجه ٌثه  ذه  ْبنه  هللاه  َعْبده  َحده

و هه  َعْمر   .اإلسناد بهذا مهدي، بن الرحمن عبد طرٌك من رلم 3/196/3943 فٌه

 معانً شرح" فً والطحاوي ،2330رلم /4/23فً المسند:  الطٌالسً وأخرجه

نَّ  فًه الن هَساءه  َوْطءه  باب: "اآلثار هه  السنن فً والبٌهمً ،4410رلم /3/44 أَْدبَاره

نَّ  فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  بَاب  كتاب النكاح،  :الكبرى هه  طرٌك من 14122رلم /7/320 أَْدبَاره

  .به همام،
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، أَْحَمد ، َرَواه  : 4/293فً "المجمع"  ولال الهٌثمً ار  ًُّ  َواْلبَزَّ ، فًه َوالطََّبَرانه  اأْلَْوَسطه

َجال   اره  أَْحَمَد، َوره َجال   َواْلبَزَّ ٌحه  ره  .الصَّحه

ٌدمن طرٌك  2733رلم /4/64فً مسند الشامٌٌن:  وأخرجه الطبرانً ، ْبن َسعه ٌر   بَشه

 به بلفظه. لَتَاَدةَ، َعنْ 

ْكر  ، باب عشرة النساء : كتاب"الكبرى" فً النسابً وأخرجه ٌثه  ذه  ْبنه  هللاه  َعْبده  َحده

و هه  َعْمر   عن شعٌب، بن عمرو عن األعرج، حمٌد طرٌك من 3949رلم /3/196 فٌه

 به. عمرو ابن

 تخرٌج الوجه المولوؾ:

ْكر   باب النساء، عشرة كتاب فً الكبرى:  النسابًأخرجه  ٌثه  ذه و ْبنه  هللاه  َعْبده  َحده  َعْمر 

هه  ٌَْمانَ  ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنَالال:  3950رلم /3/196 فٌه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  س لَ َحمَّ : لَالَ  بهْشر   ْبن   م 

، َحدَّثَنَا ٌْد   َعنْ  س ْفٌَان  َم و َعنْ  اأْلَْعَرجه، ح  ٌْب ، ْبنه  َعْمره و ْبنه  هللاه  َعْبده  َعنْ  ش عَ : لَالَ  َعْمر 

ْؽَرى اللُّوِطٌَةُ  أَْدبَاِرِهنَ  فًِ النَِّساءِ  إِتٌَْانُ "  "الصُّ

َها فًه اْلَمْرأَةه  إهتٌَْانه  بَاب  فً الجامع:  ومعمر  أَنَّ  لَتَاَدةَ،عن  20953رلم /11/442 د ب ره

ه  َعْبدَ  و، ْبنَ  ّللاَّ ًَ ": لَالَ  َعْمر  ٌَّة   هه ْؽَرى اللُّوطه   "الصُّ

نَّ  فًه الن هَساءه  َوْطءه باب  : "اآلثار معانً شرح" فً والطحاوي هه  /3/46 أَْدبَاره

 أبً عن لتادة، عن عروبة، أبً بن سعٌد عن المطان، ٌحٌى طرٌك من 4425رلم

  .مولوفا   عمرو، ابن عن المراؼً، أٌوب

 والراجح: الوجه المولوؾ للت:

ٌثَ  َهَذا َرَوى َولَدْ : 1/593" التفسٌر" فً كثٌر ابن لال الحافظ  ٌد   ْبن   ٌَْحٌَى   اْلَحده  َسعه

، ٌده  َعنْ  اْلمَطَّان  وبَةَ، أَبهً ْبنه  َسعه ه  َعْبده  َعنْ  أٌَُّوَب، أَبهً َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ  َعر  و ْبنه  ّللاَّ  َعْمره

، ْبنه ا ، َوَهَذا. لَْولَه   اْلعَا ه   .أَْعلَم   َوّللاَّ   أََصحُّ

 .لوله من عمرو بن هللا عبد عن والمحفوظ: 3/391" التلخٌ " فً  الحافظ ولال

 فً ولال المولوفة، الرواٌة ذكر حٌث 3/303" الكبٌر تارٌخه" فً البخاري وأعله

 .ٌصح ال والمرفوع: 2/273" الصؽٌر تارٌخه"

  رضً هللا عنها: سلمة أم حدٌث -و

لال:  26601رلم /44/219 فً المسند: مسند أم سلمة رضً هللا عنها أحمد أخرجه

، َحدَّثَنَا ٌٌْب، َحدَّثَنَا َعفَّان  َه ه  َعْبد   َحدَّثَنَا و  ، ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   ّللاَّ ٌْم  ثَ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  خ   ْبنه  الرَّ

، ، َعْبده  اْبنَةه  َحْفَصةَ  َعلَى َدَخْلت  : لَالَ  َسابهط  ْحَمنه ، َعنْ  َسابهل نه  إهن ًه: فَم ْلت   الرَّ  َوأَنَا أَْمر 

ٌهً ً الَ : فَمَالَتْ  َعْنه ، أَْسؤَلَنَ  أَنْ  أَْستَْح ً، اْبنَ  ٌَا تَْستَحه  فًه الن هَساءه  إهتٌَْانه  َعنْ : لَالَ  أَخه

؟ نَّ هه بُّونَ  الَ  َكان وا اأْلَْنَصارَ  أَنَّ  َسلََمةَ، أ مُّ  َحدَّثَتْنهً: لَالَتْ  أَْدبَاره  اْلٌَه ود   َوَكانَته  الن هَساَء، ٌ جه

ا أَْحَوَل، َولَد ه   َكانَ  اْمَرأَتَه ، َجبَّى َمنْ  إهنَّه  : تَم ول   مَ  فَلَمَّ ونَ  لَده ر  َهاجه ٌنَةَ، اْلم  وا اْلَمده  فهً نََكح 

، نهَساءه  ،فَجَ  اأْلَْنَصاره ٌ  فَؤَبَتْ  بُّوه نَّ ٌعَ  أَنْ  اْمَرأَة َها فَمَالَتْ  َزْوَجَها، ت طه  َذلهنَ  تَْفعَلَ  لَنْ : لهَزْوجه

ًَ  َحتَّى ه  َرس ولَ  آته ً: فَمَالَتْ  لََها، َذلهنَ  َفَذَكَرتْ  َسلََمةَ، أ م ه  َعلَى فََدَخلَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َحتَّى اْجلهسه
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 ًَ ه  َرس ول   ٌَؤْته ا ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه  َرس ول   َجاءَ  فَلَمَّ ٌَّة   اْستَْحٌَته  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  فََخَرَجْت، تَْسؤَلَه ، أَنْ  اأْلَْنَصاره

ه  َرس ولَ  َسلََمةَ، أ مُّ  فََحدَّثَتْ  ً": فَمَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌَّةَ  اْدعه ٌَْت، ،"اأْلَْنَصاره ٌَْها فَتبََل  فَد عه هه  َعلَ  َهذه

ك مْ : اآْلٌَةَ  بْت مْ  أَنَّى َحْرثَك مْ  فَؤْت وا لَك مْ  َحْرثٌ  نهَساإ  شه
(1)
ا  َمام  د ا صه  "َواحه

اءه  إهتٌَْانه ، باب الطهارة فً سننه: كتاب وأخرجه الدارمً نَّ  فهً الن هسه هه  /1/724 أَْدبَاره

 من طرٌك وهٌب به بنحوه.  1159رلم

ٌره  أَْبَواب   فً السنن: كتاب وأخرجه الترمذي ، باب ومن سورة البمرة اْلم ْرآنه  تَْفسه

 من طرٌك سفٌان عن ابن خثٌم به مختصرا.  2979رلم /5/215

 اْبنه  َعنه  َمْعَمرٌ  نا 265رلم /1/341فً تفسٌره: تفسٌر سورة البمرة  وعبد الرزاق

ٌْم   ثَ  به مختصرا. خ 

 فٌه: حسن إسنادوهذا 

: عثمان أبو المكً الماري مصؽرا والمثلثة بالمعجمة بن خثٌم عثمانعبد هللا بن  -

 .صدوق

 .3466/ رلم1/313 والتمرٌب  ،2349/ رلم573-1/572 الكاشؾٌنظر: 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 صحٌح لؽٌره.

نْ  : 3/191فً الفتح  لال الحافظ ل َها لَكه َرةٌ  ط ر  وع َها َكثٌه ْحتهَجاجه  َصالهحٌ  فََمْجم    .بههه  لهبله

                                                           

  .223البمرة: جزء من اآلٌة: سورة  (1)
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ًّ  حدٌث " -8ٖ بُِعثُْت َعلَى إِثِْر ثََمانٌَِِة آاَلؾ  ِمَن اأْلَْنبٌَِاِء ِمْنُهْم أَْربَعَةُ آاَلِؾ نَبِ

 ِمْن بَنًِ إِْسَرابٌَِل"

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ْكر  فً الطبمات:  أخرجه ابن سعد ه  َرس وله  َمْبعَثه  ذه ثَ  َوَما ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ لال:  1/192 بههه  ب عه

ده  ْبن   أَْحَمد   أَْخبََرنَا َحمَّ ، اْلَولهٌده  ْبنه  م  ًُّ ْسلهم   أَْخبََرنَا اْلَمك ه ًُّ  َخالهد   ْبن   م  ْنجه  َحدَّثَنهً: لَالَ  الزَّ

ٌَاد   ، ْبن   زه ده  َعنْ  َسْعد  َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده ، ْبنه  َصْفَوانَ  َوَعنْ  اْلم  ٌْم  : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  س لَ

ه  َرس ول   لَالَ  ًّ   آاَلؾِ  أَْربََعةُ  ِمْنُهمْ  اأْلَْنبٌَِاءِ  ِمنَ  آاَلؾ   ثََمانٌَِةِ  إِثْرِ  َعلَى بُِعثْتُ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  نَبِ

 ".إِْسَرابٌِلَ  بَنًِ ِمنْ 

كبلهما  3/162فً الحلٌة:  وأبو نعٌم، 295رلم /1/173فً معجمه:  وابن األعرابً

ٌَّا من طرٌك ي  ، ْبن   َزَكره ْسلهم   نا َعده ، َخالهد   ْبن   م  ًُّ ْنجه به  عن ابن المنكدر عن صفوان الزَّ

 بنحوه. 

ٌبٌ  ولال أبو نعٌم: نْ  َؼره ٌثه  مه ٌَاد   َحده دَ  زه ٌَّا بههه  تَفَرَّ م   ْبن   أَْحَمد   َوَرَواه   َزَكره  َعنْ  َحازه

، َصْفَواَن، د  َحمَّ ، َعنْ  َوم  ون ا أََنس   َمْمر 

َحمد َحدَّثَنَالال:  1/274ً الكامل: ترجمة "أحمد بن خازم" ف وأخرجه ابن عدي  ْبن  ا م 

وَسى ، م  ًُّ ه  َعبد ْبن   ٌَْحٌى َحدَّثَنا اْلفََرجه، ْبن   َرْوح   َحدَّثَنا اْلَحْضَرمه  اْبن   َحدَّثَنا ب َكٌر، ْبنه  ّللاَّ

ٌعَة، َحمد َعنْ  ، خازم ْبنه  أَْحَمدَ  َعنْ  لَهه ره  ْبنه  م  ْنَكده ، ْبنه  َوَصْفَوانَ  اْلم  ٌْم   به بنحوه. س لَ

 عن أنس: ٌك آخروله طر

 ٌزٌد الرلاشً عن أنس:

لال:  7/131/4092مسند أنس بن مالن رضً هللا عنه : فً المسند أبو ٌعلىأخرجه 

بهٌعه  أَب و َحدَّثَنَا ، الرَّ ًُّ ْهَرانه د   َحدَّثَنَا الزَّ َحمَّ ، ثَابهت   ْبن   م  يُّ  َخالهد   ْبن   َمْعَبد   َحدَّثَنَا اْلعَْبده

، يُّ ٌدَ  َعنْ  اأْلَْنَصاره ه، ٌَزه  ً لَاشه ْعت  : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  الرَّ ه  َرس ولَ  َسمه صلى هللا  ّللاَّ

ًّ ، آاَلؾِ  ثََمانٌَِةُ  اأْلَْنبٌَِاءِ  ِمنَ  إِْخَوانًِ ِمنْ  َخبلَ  فٌَِمنْ  َكانَ ": ٌَم ول   علٌه وسلم  َكانَ  ثُمَ  نَبِ

 ."أَنَا ُكْنتُ  ثُمَ  َمْرٌََم، اْبنُ  ِعٌَسى

من طرٌك أبً  4170/ رلم2/653المستدرن: كتاب أخبار األنبٌاء  فً والحاكم

 الربٌع به بلفظه.

لال:  4132/ رلم7/519 مسند أنس بن مالن رضً هللا عنه فً المسند: أبو ٌعلىو

ه  َعْبده  أَب و إهْسَحاقَ  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا يُّ  ّللاَّ ، اْلَجْوَهره يُّ ًُّ  َحدَّثَنَا اْلَبْصره ٌَم، ْبن   َمك ه  َحدَّثَنَا إهْبَراهه

وَسى ٌَْدةَ  ْبن   م  ، ع بَ يُّ بَذه ٌدَ  َعنْ  الرَّ ه، ٌَزه  ً لَاشه  به بنحوه. الرَّ
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كتاب  فً المستدرن: والحاكم ،774/ رلم1/236فً األوسط:  وأخرجه الطبرانً

ٌمكبلهما من طرٌك  4167رلم /2/653 أخبار األنبٌاء ره  ْبن إهْبَراهه َهاجه ، ْبنه  اْلم  ْسَمار   مه

ده  َعنْ  َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده ، ْبنه  َوَصْفَوانَ  اْلم  ٌْم  ٌدَ  َعنْ  س لَ ه، ٌَزه  ً لَاشه  به. الرَّ

  .نواهٌا وٌزٌد إبراهٌمفً "التلخٌ ":  ولال الذهبً

  دراسة إسناد اإلمام ابن سعد:

ًُّ  اْلَوِلٌدِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  -ٔ  .)خ( اْلَمّكِ

 سلٌمان بن هشام، والزنجى خالد بن مسلم، والفزارى معاوٌة بن روانم وى عن:ر

 ، وؼٌرهم. المخزومى

 ، الصاؼانى إسحاق بن دمحم بكر أبو، والرازى إدرٌس بن دمحم حاتم أبو روى عنه:

  ، وؼٌرهم.الوالدى كاتب سعد بن دمحمو

ً، والذهبً، وابن حجر، سفراٌٌناإل عوانة أبو و ي،الراز حاتم أبوو وثمه ابن سعد،

ًْ  سنة َماتَ لال ابن حبان:  وذكره ابن حبان فً الثمات. ٌْنه  عشَرة ثهْنتَ ابَتَ ولال ابن . َومه

 .وعشرٌن اثنتٌن سنة ولٌل عشرة سبع سنة ماتحجر: 

 ة باتفاقمث حاله:خبلصة 

، والجرح والتعدٌل 1492/ رلم2/3 ، والتارٌخ الكبٌر5/502 ٌنظر: طبمات ابن سعد

/ 1/203، والكاشؾ 12035/ رلم3/7، والثمات البن حبان 123/ رلم2/70

 .104/ رلم1/34، والتمرٌب 134/ رلم1/79وتهذٌب التهذٌب ، 34رلم

ًُّ  َخاِلد   ْبنُ  ُمْسِلمُ  -ٕ    .31ٌؾ، سبمت ترجمته حدٌث رلم ضع: الَزْنِج

 الرحمن عبد أبو الخراسانى، الرحمن عبد بن سعد بن زٌادهو : َسْعد   ْبنُ  ِزٌَادُ  -ٖ

 بن هللا عبد بن عامر، والمازنى سعٌد بن ضمرةو ،سلٌم بن صفوان روى عن:. )ع(

 ، وؼٌرهم. الزبٌر

ً، المخزوم ًالمرش خالد بن مسلم، وأنس بن مالن، وحوشب بن لعواما روى عنه:

 وؼٌرهم. 

، والخلٌلً، حاتم وأبو زرعة، وأبو وابن المدٌنً، معٌن، بن ٌحٌىوثمه أحمد، و

 الحفاظ من كان: ولال الثمات، ًف حبان ابن ذكرهو. ثبت ثمة: النسابىوالعجلً. ولال 

 ابن لال ثبت، ثمة:  حجر ابن ولال .يالزهر ًف ثبت ثمة:  الذهبًولال . المتمنٌن

 ي.الزهر أصحاب أثبت كان: عٌٌنة

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 470/ رلم1/163والثمات للعجلً  ،3/73 الدوري رواٌة، معٌن ابن تارٌخ ٌنظر:

، 7915/ رلم6/319، والثمات البن حٌان 2403/ رلم2/533والجرح والتعدٌل 

، والتمرٌب 673/ رلم3/370، وتهذٌب التهذٌب 1691/ رلم1/410والكاشؾ 

  .2030رلم/ 1/219

 . )ع( المدنً التٌمً بالتصؽٌر الهدٌر ابن هللا عبد بن: هو ااْلُمْنَكِدرِ  ْبن ُمَحَمد -ٗ
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ه  َعبد ْبن وجابر مالن، بن وأنس حنٌن، بن هللا َعبد ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى  ،ّللاَّ

 . وؼٌرهم

ْحَمنه  َعْبد ْبن دمحم :عنهروى و  وزٌاد بن سعد، علممة، بن َعْمرو بن ودمحم نبٌه، ْبن الرَّ

 . وؼٌرهم

ٌْهه  ْبن   إسحاق لَال ٌْنَة بن سفٌان َعنْ  َراَهَو ٌَ  إلٌه وٌجتمع الصدق، معادن من كان: ع 

ه  َرس ول   لال: لال إذا منه الناس ٌمبل أن أجدر أحدا ٌدرن ولم الصالحون، صلى هللا  ّللاَّ

 ْبن وٌحٌى سعد، ابن ووثمه حافظ،: الحمٌدي الزبٌر بن هللا َعبد َولَال. منه علٌه وسلم

ٌن، بَّان ابن   وذكره والعجلً، حاتم وأبو َمعه  سادات من كان: َولَال الثمات كتاب فً حه

ه  َرس ول حدٌث لرأ إذا البكاء ٌتمالن ال المراء  ولحٌته رأسه ٌصفر وكان ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 .بعدها ولٌل ومابة ثبلثٌن سنة مات.  فاضل ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال بالحناء،

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

ابن معٌن رواٌة  وتارٌخ ،713/  رلم3/164 الدوريابن معٌن رواٌة  تارٌخ: ٌنظر

 والجرح ،691/ رلم1/219 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،749/ رلم1/203 الدارمً

 التهذٌب وتهذٌب ،5163/ رلم350/ 5 حبان ابن وثمات ،421/ رلم3/97 والتعدٌل

 .6327/ رلم1/503 والتمرٌب ،769/ رلم475 -9/473

ٌْم   ْبن َصْفَوان -٘  . )ع( : هو المدنًُسَل

وؼٌرهم.  هللا، َعبد بن وجابر المرظً، مالن أَبً بن وثعلبة مالن، بن أنس :َعن َرَوى

 بن ودمحم ألرانه، من وهو أسلم، بن وزٌد الخراسانً، سعد بن زٌاد روى عنه:

 وؼٌرهم.  ألرانه، من وهو المنكدر،

 ٌعموب، ووالنََّسابً حاتم، وأَب و لعجلً،وثمه ابن سعد، وابن المدٌنً، وابن معٌن، وا

ٌْبَة بنا ولال الذهبً فً  .بالمدر ٌمول كان: الؽبلبً ؼسان ْبن المفضل َولَال ،َش

 ،سنة أربعٌن جنبه ٌضع لم إنه :ٌمال...  بذكره ٌستسمً ومن ،المدوة ماماإلالكاشؾ: 

. حجة ثمة .السلطان جوابز ٌمبل ال لانعا وكان ،السجود كثرة من ثمبت جبهته إن ولٌل

ولال ابن حجر فً "تهذٌب  .بالمدر رمً عابد مفت ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال

 ٌصح وال، ال :لال ؟أنسا صفوان رأى هل :حاتم ألبً للت :الكتانً التهذٌب": )ولال

 ،إمامة أبا إال الصحابة من أحدا ٌر لم :السجستانً داود أبو ولال .أنس عن رواٌته

 .سنة وسبعون اثنتان ولهومابة.  وثبلثٌن اثنتٌن سنة مات (.بسر بن هللا وعبد

 ، ورواٌته عن أنس مرسلة.ثمة له:احخبلصة 

 والجرح ،693/ رلم1/223ط:العلمٌة، والثمات للعجلً  5/417ٌنظر: الطبمات 

والكاشؾ  ،3624/ رلم6/463 حبان ابن وثمات ،1353رلم/ 4/423 والتعدٌل

/ 1/276 والتمرٌب ،744/ رلم4/426 التهذٌب وتهذٌب، 2393/ رلم1/503

 .2933رلم

 .23حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -ٙ
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 :الحكم على اإلسناد

 ضعٌؾ؛ فٌه مسلم بن خالد، وهو ضعٌؾ

 كما عند ابن عديولد تابعه أحمد بن خازم 

  دراسة متابعة أحمد بن خازم عند اإلمام ابن عدي:

ًُّ  ُموَسى ْبنُ  ُمَحمد -ٔ   .اْلَحْضَرِم

 . ، وعبد هللا بن أحمداألعلى عبد بن ٌونس :عن روى

 فً تكلم حدٌث ألؾ بةام من نحوا ٌحفظ كان: المصري ٌونس بن سعٌد أبو لال

 أخرج ثم عٌٌنة بن سفٌان بكتاب ٌونس عن وحدث. فٌه واستصؽر ،ٌونس عن إكثاره

 مع ٌونس من سمع ٌكون أن وأنكر فٌه فتكلم كثٌرة كتبا وهب ابن حدٌث من عنه

 .الكثٌرة الكتب هذه سنه صؽر

ووثمه  .اإلخبار فٌها ٌطلك أن فاستجاز إجازة منه له تكون أن وٌحتمل: لال ابن حجر

 الدارلطنً.

 ثمة. خبلصة حاله:

المٌزان و ،29/ رلم33للدارلطنً صـ السهمً ٌوسؾ بن حمزة سإاالتٌنظر: 

 .7463/ رلم7/536، ولسان المٌزان 3234/ رلم4/51

  .المصري الزنباع أبو مطانال اْلفََرجِ  ْبنُ  َرْوحُ  -ٕ

 .وؼٌرهم ،بكٌر بن وٌحٌى ،الحرانً خالد بن وعمرو ،عدي بن ٌوسؾ :عن روى

 . ، وؼٌرهمالمصري دمحم بن وعلً والطحاوي ،المحاملً :عنهروى و

 أوثك من كان :الموالً فً الكندي لالو الثمات من وكان فً التهذٌب: المزيلال 

 كان الخطٌب ولال .والصدق بالعلم هللا رفعه نفسه رجل ذان :لدٌد ابن ولال .الناس

 وثمانٌن اثنتٌن سنة المعدة ذى ًف توفى: ٌونس ابن ولالولال ابن حجر: ثمة.  .ثمة

 .ومابتٌن

 ثمة باتفاق. حاله: خبلصة

، والمإتلؾ والمختلؾ للدارلطنً 432/ رلم1/130ٌنظر: تارٌخ ابن ٌونس 

، وتهذٌب 3101/ رلم1/352البن منده  واأللماب الكنى فً الباب فتحو ،3/1703

/ 1/211، والتمرٌب 554/ رلم3/297، وتهذٌب التهذٌب 1934/ رلم9/250الكمال 

 .1967رلم

 . )خ م ق( بَُكٌر ْبنِ  ّللَاِ  َعبد ْبنُ  ٌَْحٌى -ٖ

  ، وؼٌرهم. لهٌعة وابن ،سعد ابن واللٌث ،نسأ بن مالن :عن روى

  .زرعة ووأب أبو حاتم،و األعلى عبد بن ٌونسالبخاري، و روى عنه:

 به، ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب: فمال عنه أبً سؤلت ، ولال ابن أبً حاتم:ضعفه  النسابً

 روى صدوق، هو: الساجً َولَالوذكره ابن حبان فً الثمات.  .الشؤن هذا ٌفهم كان

 فٌه، الناس أثبت وهو سعد بن اللٌث جار كان: عدي ابن َولَال. فؤكثر اللٌث عن
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 من سماعه الن فٌه تكلم: لاسم بن مسلمة َولَال. أحد عند لٌس ما اللٌث عن وعنده

 َولَال والخلٌلً، لانع، وابن سفٌان، بن ٌعموب ووثمه. حبٌب بعر  كان إنما مالن

 بالفتوى، بصٌرا الناس، وأٌام بالحدٌث عارفا العلم، ؼزٌر كان": السٌر" فًالذهبً 

 وهذا بثمة، لٌس: مرة َولَال ضعفه، حتى منه للنسابً الح ما أدري وما دٌنا، صادلا

 لال ولد. أورده حتى منكرا حدٌث ا له علمت وما الشٌخان، به احتج فمد مردود، جرح

 مالن من" الموطؤ" سمع بكٌر بن ٌحٌى أن مخلد بن بمً َحدَّثَنَا: العزٌز عبد بن أسلم

 ابن الحافظ ولال مفتٌا العلم واسع صدولا كان. ولال فً الكاشؾ: "مرة عشرة سبع

ولال  .الثمات علٌه وافمه ما حدٌثه من انتمى البخاري نإ :"الساري هدي" فً حجر

 صفر من الن ْصؾ فًه َماتَ . مالن من سماعه فً وتكلموا اللٌث فً ثمةفً التمرٌب: 

نَ  إهْحَدى سنة ٌْنه  َوثبََلثٌه ابَتَ  .َومه

 ثمة احتج به البخاري ومسلم. خبلصة حاله:

، 107، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ3019/ رلم2/235التارٌخ الكبٌر  ٌنظر:

، 16333/ رلم9/262، والثمات البن حبان 632/ رلم9/165والجرح والتعدٌل 

، وتهذٌب التهذٌب 6193/ رلم2/369، والكاشؾ 210/ رلم10/612والسٌر 

  .1/452، وهدي الساري 7530/ رلم1/592، والتمرٌب 333/ رلم11/233

                                .74، سبمت ترجمته حدٌث رلمعنه العبادلة رواه فٌما إال ضعٌؾ: لَِهٌَعة اْبنُ  -ٗ

  .خازم ْبن أَْحَمد -٘

و َربَاح ، أَبهً ْبن   َعَطاء   روى عن: ، ْبن   َوَعْمر  ٌنَار  ٌْره ده   .َماَوَؼ

ٌعَةَ، اْبن   :َعْنهُ روى وَ  يُّ  َلهه   .َواْلَوالهده

ًّا أَظ نُّه   لال ابن عدي: ٌَنٌه ًٌّ : َوٌ مَال   َمْد َزنه يٌّ  م  عَافهره ، م  يٌّ ْصره ٌْسَ  مه ، لَ وؾه ث   بهاْلَمْعر   ٌ َحد ه

ٌعَة، اْبن   َعْنه   ث   لَهه ، ْبنه  ع َمرو َعنْ  َهَذا أَْحَمد   َوٌ َحد ه ٌنَار  ه  َوَعبد ده ٌنَار   ْبن   ّللاَّ  َوَعَطاٌء، ده

ره  َواْبن   ْنَكده ٌْم   ْبن   َوَصْفَوان   اْلم   بن ٌحٌى بن أحمدولال  .مستمٌمة عامتها بؤحادٌث س لَ

 هذا عدي ابن كبلم ذكر ولد: الحفاظ بع  لال: الضبً جعفر أبو عمٌرة، بن أحمد

 هإالء عن ٌروى رآه لما ولعله. مدٌنً بؤنه الظن له ولع أٌن من أدري ما: منه معجبا  

 أو وؼٌرهما الؽنً وعبد ٌونس ابن عرفه ولد ظن كما ولٌس كذلن، ظنه المذكورٌن

 ابن سوى عنه ٌرو لم .الحال حسنة نسخة ولكنها ٌعرؾ، الولال الذهبً:  .لال كما

 أحادٌثه عامة: ولال له، عدي ابن لذكر إال أورده ولم بمصر، شابا مات .لهٌعة

 .مستمٌمة

 .حسن الحدٌث، فعامة أحادٌثه مستمٌمة خبلصة حاله:

 فً الملتمس بؽٌةو، 3/ رلم1/274الكامل ، و12/ رلم1/9تارٌخ ابن ٌونس ٌنظر: 

 /3/313وتارٌخ اإلسبلم ، 175صـ الضبً جعفر ًبأل األندلس أهل رجال تارٌخ

 .361/ رلم1/95، والمٌزان 16رلم

  فً الطرٌك األول. ترجمته سبمتثمة، : اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحمد -ٙ
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ٌْم   ْبنِ  َصْفَوانَ  -7  .األول الطرٌك فً ترجمته سبمت ثمة،: ُسَل

 :عند ابن عدي الحكم على متابعة أحمد بن خازم

 إسناد ضعٌؾ؛ فٌه ابن لهٌعة، وهو ضعٌؾ.

 عن أنس، وهو طرٌك ٌزٌد الرلاشً عن أنس:وللحدٌث طرٌك آخر 

 دراسة إسناد طرٌك ٌزٌد الرلاشً عن أنس عند أبً ٌعلى:

ًُّ  الَربٌِعِ  أَبُو -ٔ ٌْمانهو  :الَزْهَراِن  والتاء المهملة العٌن بفتح - العتكً داود بن س لَ

 من بطن وهو العتٌن، إلى النسبة هذه الكاؾ، وكسر فوق من بنمطتٌن المنموطة

 آخرها وفً - الراء وفتح الهاء وسكون الزاى بفتح - الزهرانً الربٌع أبو األزدي،

ي   زهران، بنى إلى النسبة هذه النون،                                       . )خ م د س( البَْصره

 ،ودمحم بن ثابت العبدي عوانة، أبً والوضاح المجاشعً، سلمان ْبن هشام :عن روى

 . وؼٌرهم

 الموصلً، المثنى ْبن علً ْبن أحمد ٌَْعلَى وأبو ومسلم، البخاري، :عنهروى و

 . وؼٌرهم

ٌن، ْبن ٌحٌى وثمه ْرَعة، وأبو َمعه  سبل صدوق،: ٌَْحٌَى زاد والنََّسابً، حاتم، وأبو ز 

 الربٌع أبو: فمَالَ  زٌد؟ ْبن حماد فًه أثبت أٌهما والحجبً، الربٌع أبً َعن داود أبو

 أبً كتاب فً وجدت: حبان ابن الحسٌن بن علً َولَال ثمة، والحجبً الرجلٌن، اشهر

: لال. بالبصرة ٌكتبون من َعنْ  فسؤلوه جماعة وجاءه زكرٌا أبا شهدت: ٌده بخط

ْحَمنه  َعْبد َولَال الزهرانً، الربٌع وأبو ومسدد، الحجبً، : خرا  اْبن ٌ وس ؾ ْبن الرَّ

 حبان، وابن األندلسً، لاسم بن ومسلمة لانع، ابن ووثمه ،صدوق وهو فٌه الناس تكلم

 وثبلثٌن أربع سنة مات .لم ٌتكلم فٌه أحد بحجةوزاد ابن حجر: . حجر وابن والذهبً

 .              ومابتٌن

 . أحد المول هذا على خرا  ابن ٌتابع لم: للت

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/327 أحمد وعلل ،7/307 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،3/235و1/170 لٌعموب والمعرفة ،2339/ رلم2/363األوسط  وتارٌخ ،4/11

 أعبلم وسٌر 9/227 ،6/349 واألنساب ،493/ رلم4/113 والتعدٌل والجرح

والتمرٌب  ،322/ رلم4/190 حجر ابن وتهذٌب ،250/ رلم10/676 النببلء

 .5/272 الباري وفتح، 2556/ رلم1/251

 .54، سبمت ترجمته حدٌث رلماألكثرون ضعفه ضعٌؾ :اْلَعْبِديُّ  ثَابِت   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ

  .اأْلَْنَصاِريُّ  َخاِلد   ْبنُ  َمْعبَدُ  -ٖ

  .مالن ْبن أنس جده :َعن روي

ٌد ْبن عاصم :َعنه روي  . الولٌد ْبن لبمٌة شٌخ المزنً َسعه

 .مجهول": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. هو من ٌدرى ال":  المٌزان" فً الذهبً لَال
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 .مجهول خبلصة حاله:

، 6071/ رلم23/233، وتهذٌب الكمال 1749/ رلم7/400التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، والتمرٌب  406/ رلم10/223، وتهذٌب التهذٌب 3640/ رلم4/140والمٌزان 

 .6775/ رلم1/539

ِ  ٌَِزٌدَ  -ٗ ًّ  عمرو أبو معجمة ثم الماؾ بتخفٌؾ الرلاشً أبان بن ٌزٌد هو: الَرلَاِش

 عٌسى ْبن الفضل عم وهو البصرة، أهل زهاد من ،المهملة بتشدٌد الما  البصري

  .)بخ ت ق( الرلاشً أبان ابن

، والحسن، مالن ْبن وأنس الرلاشً، أبان أبٌه :عن روى ي   وؼٌرهم.  البَْصره

ٌم روى عنه: ، المكً مسلم ْبن وإسماعٌل ذكوان، ْبن وإسماعٌل العجلً، إهْبَراهه

 وؼٌرهم. 

ٌد ْبن ٌَْحٌَى َكانَ : علً ْبن َعْمرو َولَال .لدرٌا ضعٌفا َكانَ : ابن سعد الل  ٌحدث ال َسعه

ْحَمنه  َعْبد وَكانَ  عنه،  َعْبد سمعت: آخر موضع فًه َولَال .عنه ٌحدث مهدي ْبن الرَّ

 عنه، الناس روى ولد صالحا، رجبل وكان عنه، صبٌح ْبن الربٌع َعن ٌحدث الرحمن

يُّ  ولَال .الحدٌث فًه بالموي ولٌس  راهوٌه، ْبن إسحاق َولَال .شعبة فٌه تكلم: الب خاره

 ٌزٌد َعن أروي أن من إلً أحب الطرٌك ألطع ألن: شعبة لال: شمٌل ْبن النضر َعنه 

ي   ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .الرلاشً  العزٌز َعْبد َحدَّثَنهً: لال س ْفٌَاَن، ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا: َعده

ه  َعبد أَْخبََرنهً: لال نافع، أو رافع َحدَّثَنَا: لال سبلم، ْبنا  سمعت: لال إدرٌس، ْبن ّللاَّ

 .الرلاشً وٌزٌد أبان َعن ٌروي أن من لَه   خٌر بزنا الرجل ٌفعل نأل: ٌمول شعبة

 بن سلمة سمعت: الحلوانً ٌحٌى ْبن زكرٌا ٌحٌى أَبهً َعن العمٌلً، جعفر أَب و َولَال

 إلً أحب أزنً ألن: ٌمول شعبة سمعت: ٌَم ول   هارون بن ٌزٌد سمعت: ٌمول شبٌب

 َكانَ : فمال حنبل، بن ألحمد ذلن فذكرت: سلمة لال. الرلاشً ٌزٌد َعن أروي أن من

ٌْمان داود أَب و وكان: ٌحٌى أبو لال. أبان فً هذا لال أنه بلؽنا  صاحب األشعث ْبن س لَ

 أَب و َولَال .جمٌعا فٌهما لاله: داود أَب و فمال سلمة، مجلس فهً معنا حنبل ْبن أحمد

 ترن فلم: لَه   ل ْلت  . الرلاشً ٌزٌد حدٌث ٌكتب ال: ٌمول حنبل ْبن أحمد سمعت: طالب

 علٌه، ٌحمل شعبة: َولَال. الحدٌث منكر َكانَ  ولكن ال،: لال فٌه؟ َكانَ  لهوى حدٌثه،

 أَب و َولَال .صدق رجلوضعفه أحمد، والفسوي، وابن معٌن، ولال مرة:  .لاصا وكان

: حاتم أَب و لَال .صالح رجل: فمال الرلاشً، ٌزٌد عن داود أبا سؤلت: اآلجري ع بٌَد

 حدٌثه وفً عبادة، صاحب نظر، فٌه بما أَنَس َعن الرواٌة كثٌر بكاء، واعظا َكانَ 

 فً النََّسابً َولَال .الحدٌث مترون: أحمد أَب و والحاكم النََّسابً،و مسلم، َولَال .ضعؾ

 أحادٌث له: عدي ْبن أحمد أبو َولَال .ضعٌؾ: والبرلانً والدارلطنً،: آخر موضع

ن من عنه الثمات لرواٌة به بؤس ال أنه وأرجو وؼٌره، أَنَس َعن صالحة  ٌٌ  البَْصره

 من هللا عباد خٌار من َكانَ  :"المجروحٌن" فً حبان ابن َولَال. وؼٌرهم والكوفٌٌن

 الحدٌث صناعة عن ؼفل ممن السبرات، فً بالحمابك والمابمٌن الخلوات فً البكابٌن
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 عن أنس، عن فٌجعله الحسن كبلم ٌملب كان حتى وأسبابها بالعبادة واشتؽل وحفظها،

 الثمات من وؼٌره أنس حدٌث من لٌس ما رواٌته فً كثر فلما ٌعلم، ال وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبً

. ولال الذهبً فً "التعجب سبٌل على إال عنه الرواٌة تحل فبل به، االحتجاج بطل

 ، ومابة.العشرٌن لبل اتولال ابن حجر: ضعٌؾ. م الكاشؾ: ضعٌؾ.

 .ضعٌؾ؛ ضعفه األكثرون خبلصة حاله:

، والكنى 424/ رلم141، والضعفاء الصؽٌر للبخاري صـ7/245ٌنظر: الطبمات 

 داود أبا اآلجري عبٌد أبً سإاالت، و2323/ رلم1/571لمسلم  واألسماء

، والضعفاء والمتروكون للنسابً 491/ رلم320صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً

/ 3/93، والمجروحٌن 1053/ رلم9/251، والجرح والتعدٌل 642/ رلم110صـ

، 6953/ رلم32/64، وتهذٌب الكمال 2153/ رلم9/130، والكامل 1175رلم

، وتهذٌب التهذٌب 9669/ رلم4/413، والمٌزان 6277/ رلم2/330والكاشؾ 

  .7633/ رلم1/599، والتمرٌب 597/ رلم11/309-311

 .23حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -٘

 الحكم على إسناد اإلمام أبً ٌعلى:

ومعبد بن خالد، وهو  ولد توبع ضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن ثابت العبدي، وهو ضعٌؾ،

 ضعٌؾ ، وهووٌزٌد الرلاشًولد توبع، مجهول، 

 :طرله بمجموع الحدٌث على الحكم

 .منكر

لال أحمد بن محرز: سمعت ٌحٌى : 130-11/129لال ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب 

وحدٌثه:  ...علٌه  أنكروابن معٌن ٌمول: كان مسلم بن خالد ثمة صالح الحدٌث فمما ا

عن زٌاد بن سعد عن ابن المنكدر عن صفوان بن سلٌم عن أنس مرفوعا "بعثت على 

 .منهم أربعة آالؾ من بنً إسرابٌل"أثر ثمانٌة آالؾ نبً 
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 حدٌث الطٌر  -8ٗ

 ":المبلبً الضبً كٌسان بن مسلملال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 وابن ،فضٌل بنا :عنه رواه .الطٌر فً أنس عن حدٌثه :منكراته ومن)

(باطل والحدٌث ،ثمة فضٌل
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 ٌعلى، أبو َحدَّثَنَالال:  3/5الكامل": ترجمة "مسلم بن كٌسان" فً " أخرجه ابن عدي

ْسلهم   َحدَّثَنا الفضٌل، ابن َحدَّثَنا الرفاعً، هشام أبو َحدَّثَنا ه، م   ً بلبه  أَْهَدتْ  لَالَ  أََنس َعن اْلم 

ٌَْمنَ  أ مُّ  ه  إهلَى أَ  ً ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْر  ًٌّا َط  .فذكره ... إلٌن خلمن بِأََحبِّ  ابْتِنًِ اللَُهمَ ": فَمَالَ  َمْشوه

 ومن طرٌمه:، 430رلم /430-2/429 :الزهريأبً الفضل  حدٌث فً والجوهري

 .بنحوه به هاشم أبً  طرٌك من 42/243ابن عساكر فً تارٌخ دمشك 

إسماعٌل ٌن أبان الوراق من طرٌك  1501/ رلم4/2033فً الشرٌعة: واآلجري 

ه  َعْبدعن  ْسلهم   ْبن ّللاَّ ً   م  بَلبه هه  َعنْ  اْلم  ٌَْمنَ  أ مُّ  أَْهَدتْ : لَالَ بلفظ  َمالهن   ْبنه  أََنسه  َعنْ  أَبٌه  إهلَى أَ

ه  َرس وله  ا ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْر  ًٌّا َط ًَ  أَْدِخلْ  اللَُهمَ ": فَمَالَ  َمْشوه  "َمِعً ٌَأُْكلُ , َوأُِحبُّهُ  تُِحبُّهُ  َمنْ  َعلَ

ًٌّ  فََجاءَ  ًَ  َعله ه  َرس ولَ  إهنَّ : فَم ْلت   ٌَْوَمبهذ   اْلبَابه  َعلَى َوأَنَا فَاْستَؤَْذنَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه صلى  ّللاَّ

بُّ  َوأَنَا ،ش ْؽل   َعلَى هللا علٌه وسلم بل   ٌَك ونَ  أَنْ  أ حه نَ  َرج  َةَ  َجاءَ  ث مَّ  ،اأْلَْنَصاره  مه  الثَّانٌه

عَ  الثَّالهثَة   َجاءَ  ث مَّ  ،فََرَجعَ  َحاَجة   َعلَى إهنَّه   ،فَاْستَؤَْذنَ  ًُّ  فََسمه  "لَه   ابَْذنْ ": فَمَالَ  ،َصْوتَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌْنَ  َمْوض وعٌ َوه وَ  فََدَخلَ  ٌْهه  َب ْنه   فَؤََكلَ  ٌََد ًَ  اللَُهمَ ": َولَالَ  ،مه ًَ  َواللَُهمَ  ،َوِإلَ  ثبََلثَ  "َوإِلَ

ات    .َمرَّ

 

  دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

ٌم بهفَتْح -الموصلً ٌعلى أبو ٌحٌى بن المثنى بن على بن أحمدهو : ٌعلى أبو -ٔ  اْلمه

اد َوكسر اْلَواو َوس ك ون ْهملَة الصَّ ه - اَلم آخرَها َوفًه اْلم   َوههً اْلموصل إهلَى الن هْسبَة َهذه

َنََّها الجزٌرة لببلدها لٌل َوإهنََّما الجزٌرة بهبَلد من  .والفرات دجلة بٌَن أله

 . وؼٌرهم حرب بن وزهٌر أسلم، بن خبلد و الحجاج، بن إبراهٌم :عن روى

  .وؼٌرهم وابن عدي، السجستانً، حاتم وأبو اإلسماعٌلً، بكر أبو :عنهروى و

: عدي ابن ولال .به موثوق مؤمون ثمة: الدارلطنً ولال .الثمات فً حبان ابن ذكره

 ولال .هلل ٌحدث كان ألنه ٌعلى؛ أبى مسند إال األر  وجه على مسندا سمعت ما

 هللا عبد وأبو الخلٌلً، ووثمه األثبات، الثمات أحد ٌعلى أبو: األزدي الؽنى عبد الحافظ

                                                           

 .247/ رلم10/136تهذٌب التهذٌب  (1)
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 سنة مات .الجزٌرة محدث الثمة الحافظ: عنه فمال الذهبً ووثمه منده، وابن الحاكم،

                      .                                                                                                                            وثبلثمابة سبع

 .باتفاق ثمة :حاله خبلصة

 واللباب ،2/620 للخلٌلى واإلرشاد ،12223/ رلم3/55 البن حبان الثمات: ٌنظر

 ،100/ رلم14/174 والسٌر ،726/ رلم2/707 للذهبى الحفاظ وتذكرة ،3/269

       .11/130 والنهاٌة والبداٌة

 الكوفً، الرفاعً ماشه أبو رفاعة بن ٌزٌد بن دمحمهو : الرفاعً هشام أبو -ٕ

 .)م د ق( الماضً

 وؼٌرهم. فضٌل، وابن ؼٌاث، بن وحف  عٌا ، بن بكر أبً :عن روى

، مسلم، :َعنه َرَوى ي  ذه  وأبو ٌعلى، وؼٌرهم. َماَجْه، وابن والت هْرمه

ٌن ابن ٌحٌىلال  ، بؤس ال كوفً،: العجلً َولَال .بؤس ا به أرى ما: َمعه  صاحب بههه

يُّ  ولَال .المدابن لضاء وولً سلٌم، على لرأ لرآن،  على مجتمعٌن رأٌتهم: الب خاره

ٌْبَة أَبً ْبن عثمانولال  .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال .ضعفه  رجل الرفاعً هشام أَب و: َش

 َعن وحدي أنا عثمان سؤلت ثم: لال. هذا بؽٌر ٌذكره ولم للمرآن، لارئ الخلك، حسن

 أعلى: للت. فٌروٌه ؼٌره حدٌث ٌسرق إنه هإالء تخبر ال: فمال الرفاعً، هشام أبً

. ولال ! !َحدَّثَنَا: ٌمول وهو تدلٌسا ٌكون كٌؾ: فمال الكذب؟ وجه على أو التدلٌس وجه

 ْبن طلحة َولَال .المرزبان ْبن مسروق مثل هو فٌه، ٌتكلمون ضعٌؾ، أبو حاتم: 

ده  َحمَّ  وأربعٌن اثنتٌن سنة فً - ببؽداد ٌعَْنً الرفاعً، هشام أَب و استمضى: جعفر ْبنه  م 

 المراءات فً كتاب وله والحدٌث، والفمه والعلم المرآن أهل من رجل وهو بتٌن،اوم

بَّان ابن   وذكره .كثٌر بحدٌث وحدث أكثره، صاعد ابن َعلهٌ نا لرأ  كتاب فً حه

 اْلَحَسن أَب و أمرنً ثمة: البرلانً بكر أَب و َولَال .وٌخالؾ ٌخطا كان: َولَال ،"الثمات"

 أبو لال":  التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .الصحٌح فً حدٌثه أخرج أن الدارلطنً

 َولَال. أصحابه فارق كثٌر شذوذ عنهم وله جماعة عن المراءات أخذ: الدانً َعْمرو

 ًُّ  َولَال عندهم، بالموي لٌس: أحمد أبو الحاكم َولَال بلده، أهل فٌه تكلم! الدَّاَرل ْطنه

 ثمان سنة مات .بالموي لٌس": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. بههه  بؤس ال مسلمة

 .بتٌناوم وأربعٌن

 ؛ ضعفه األكثرون.ضعٌؾخبلصة حاله: 

وتارٌخ ، 3/292وأخبار المضاة لوكٌع ، 1517/ رلم1/416الثمات للعجلً ٌنظر: 

ر معرفة المراء الكبا، 5703/ رلم27/24وتهذٌب الكمال ، 1753/ رلم4/595بؽداد 

/ 1/514، والتمرٌب 365/ رلم9/526وتهذٌب التهذٌب  ،47/ رلم1/130 للذهبً

  .6402رلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
181 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

دهو : الفضٌل ابن -ٖ َحمَّ اد بهَفتْح - الضبً جرٌر بن ؼزوان بن فضٌل بن م   الضَّ

َوحَدة اْلبَاء َوتَْشدٌد ه - اْلم   م ضرَعم بن إْلٌَاس بن طابخة بن أد بن ضبة إهلَى الن هْسبَة َهذه

ٌم  . )ع( الكوفً الرحمن َعْبد أبو موالهم،  - أد بن مر بن تَمه

ه  َعبد بن واألجلح الهجري، إبراهٌم :َعن َرَوى . وؼٌرهم ومسلم المبلبً، الكندي، ّللاَّ

ٌد ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى وأبو  الكوفً، الصفار إشكاب ابن وأحمد الجوهري، َسعه

 . وؼٌرهم هاشم الرفاعً،

ٌد ْبن عثمان َولَال .الحدٌث حسن وكان ٌتشٌع، كان: حنبل بن أحمد لال  الدارمً، َسعه

ٌن ْبن ٌحٌى َعن ْرَعة أبو َولَال ثمة،: َمعه : َحاتهم أبو َولَال العلم، أهل من صدوق: ز 

دَ  أبو َولَال شٌخ،  ابن   وذكره بؤس، به لٌس: النََّسابً َولَال محترلا، شٌعٌا كان: َداو 

بَّان  صدولا ثمة َكانَ : َسْعد ابن َولَال التشٌع، فً ٌؽلو كان: َولَال الثمات، كتاب فً حه

 بن حسن حدثنً: أحمد بن هللا َعبد َولَال به، ٌحتج ال وبعضهم متشٌعا الحدٌث كثٌر

 فلما فسكت ؼزوان، بن فضٌل بن ودمحم أسباط عن المبارن ابن سؤلت: لال عٌسى

 َولَال ، ٌرضونهما أصحابنا أرى ال صاحبان حسن ٌا: لً فمال رآنً أٌام بعد كان

 فً الذهبً ولال. ٌتشٌع كان ثمة كوفً: العجلً َولَال الحك، عن زابػ: الجوزجانً

 الحدٌث فً ثبتا كان: الدارلطنً لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال .شٌعى ثمة: الكاشؾ

: ٌمول فضٌل ابن سمعت: الرفاعً هشام أبو َولَال عثمان، عن منحرفا كان أنه إال

 صاحب أنه باهلل ٌحلؾ وسمعته: لال. علٌه ٌترحم ال من رحم وال عثمان هللا رحم

 ٌعنً ٌجهر أسمعه فلم ٌحصً ال ما خلفه وصلٌت المسح أثر خفه على رأٌت سنة،

 الدكتور ولال. بالتشٌع رمً عارؾ صدوق: التمرٌب فً حجر ابن َولَال بالبسملة،

 أصحاب من وعدوه الشٌعة وثمة لد: للمزي الكمال تهذٌب على تعلٌمه فً عواد بشار

 . المعتمدة كتبهم فً رواٌة له أجد لم لكننً الصادق،

 .                                      لبلها ولٌل ومابة وتسعٌن خمس سنة مات

 .جماعة ووثمه ومسلم البخاري به احتج ثمة :حاله خبلصة

 للبخاري الكبٌر والتارٌخ ،2/534 الدوري وتارٌخ ،6/339 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 ،1439/ رلم1/411 للعجلً والثمات ،1/37 الرجال وأحوال ،652/ رلم1/207

 ،5115/ رلم2/211 والكاشؾ ،2/261 واللباب ،263/ رلم3/57 والتعدٌل والجرح

 ،660/ رلم406 -9/405 التهذٌب وتهذٌب ،5543/ رلم26/293 الكمال وتهذٌب

 .6227/ رلم1/502 والتمرٌب

ِ  ُمْسِلم   -ٗ ًّ  الكوفً هللا َعْبد أَب و البراد، المبلبً الضبً كٌسان بن مسلمهو   :اْلُمبلبِ

 .)ت ق( األَعور

ٌد مالن، ْبن وأنس النخعً، إبراهٌم :َعن َرَوى  وؼٌرهم. جبٌر، ْبن وَسعه

، الضبً ؼزوان ْبن فضٌل ْبن ودمحم مسهر، ْبن وعلً عاصم، ابن علً روى عنه:

 وؼٌرهم.
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ه  َعبد لَال  .لضعفه: لال لم؟: للت. ٌسمٌه ال وكٌع كان: أبٌه َعن حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

 ْبن ولٌث ثوٌر، دون هو: فمال األَعور، مسلم َعنْ  أسمع وأنا أبً سبل: أٌضا َولَال

 ٌحًٌ َعن منصور، ْبن إسحاق َولَال .ٌضعؾ وكان زٌاد، أَبً ْبن وٌزٌد سلٌم، أَبً

ٌن بنا ٌن، ْبن ٌحٌى َعن خٌثمة، أَبً ْبن بَْكر أَب و َولَال .شا ال: َمعه  .اختلط إنه: ٌمال َمعه

ْرَعة أَب و َولَال  ضعٌؾ وهو فٌه، ٌتكلمون: حاتم أَب و َولَال .الحدٌث ضعٌؾ: ز 

يُّ  ولَال .الحدٌث  الحدٌث، ذاهب ضعٌؾ،: آخر موضع فًه َولَال .فٌه ٌتكلمون: الب خاره

ي   َولَال .بشًء   لٌس: داود أَب و َولَال .َعْنه أروي ال ذه  موضع فًه َولَال .ٌضعؾ: الت هْرمه

 ٌعموب ْبن إبراهٌم َولَال .بثمة لٌس: النََّسابً َولَال .بالموي َعْندي لٌس: آخر

: الجنٌد ْبن الحسٌن ْبن وعلً آخر، موضع فً النََّسابً َولَال .ثمة ؼٌر: الجوزجانً

 .بههه  ٌحدث ما ٌدري ال فكان ع َمره، آخر فً اختلط: حبان ْبن حاتم أَب و َولَال .مترون

 َولَال عندهم، بالموي لٌس أحمد أبو الحاكم لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال

 أنس عن حدٌثه منكراته ومن عثمان، على علٌا ٌمدم وكان الحدٌث، منكر: الساجً

 فً حجر ابن َولَال .باطل والحدٌث ثمة فضٌل وابن فضٌل ابن عنه رواه الطٌر فً

 .ضعٌؾ": التمرٌب"

 ضعٌؾ باتفاق. خبلصة حاله:

/ 2/93، والتارٌخ األوسط 1477/ رلم3/311ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

/ 125، والضعفاء الضؽٌر صـ1145/ رلم7/271، والتارٌخ الكبٌر 1916رلم

/ 97، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ47/ رلم76، وأحوال الرجال صـ359رلم

، 1034/ رلم3/3، والمجروحٌن 344/ رلم3/192، والجرح والتعدٌل 563رلم

والمٌزان ، 5939/ رلم27/530، وتهذٌب الكمال 1796/ رلم3/3والكامل 

، 110/ رلم353صـ  باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباطو ،3506/رلم4/106

 .6641/ رلم1/530، والتمرٌب 247/ رلم10/135وتهذٌب التهذٌب 

 .23حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: أَنَس -٘

 :اإلسناد على الحكم

ضعٌؾ لكنه  الرفاعً هاشم أبوضعٌؾ؛ فٌه مسلم بن كٌسان، وهو ضعٌؾ باتفاق، و

 توبع.

 وللحدٌث طرق كثٌرة عن أنس:

 .عنهُ  هللاُ  رضً أنس   عن البنانً ثابتالطرٌك األول: 

ٌمترجمة " :الضعفاء فً العمٌلً أخرجهُ  ار بَاب   ْبن إهْبَراهه يٌّ  اْلمَصَّ / 1/46 "بَْصره

وَسى َحدَّثَنَالال:  33رلم يُّ  إهْسَحاقَ  ْبن   م  ه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اأْلَْنَصاره  أَبَانَ  ْبنه  ع َمرَ  ْبن   ّللاَّ

ٌم   َحدَّثَنَا: لَالَ  ار   َباب   ْبن   إهْبَراهه ًُّ  ثَابهتٌ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَصَّ : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أََنسه  َعنْ  اْلب نَانه

ٌَْمنَ  أ مُّ  َجاَءتْ  ه  َرس وله  َمْواَلة   أَ ه  َرس ول   لََها فَمَالَ , َفَوَضَعتْه   بهَطابهر   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  "َهَذا؟ َما": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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ه  َرس ول   فَمَالَ  ،لَنَ  َصَنْعت ه   َطابهرٌ : لَالَتْ  مَّ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه  ابْتهنهً اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب   ٌَؤْك ل   إهلَ

ً ًٌّ  فََجاءَ  "َمعه   ..." َعله

ٌْسَ  :العمٌلً لَالَ  ٌثه  لهَهَذا َل نْ  اْلَحده ٌثه  مه  .أَْصلٌ  ثَابهت   َحده

 بن إبراهٌم طرٌك من 3/141/4651 كتاب معرفة الصحابة  :المستدرن فً والحاكم

  به بنحوه. البنانً ثابت ثنا المصار البصري ثابت

  وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للتُ 

ار البصري باب بن إبراهٌموهو : المصار ثابت بن إبراهٌم - فً  الذهبً لال :المص 

 .واه   ضعٌؾ: فً المؽنً أٌضا   ولال. الطٌر بحدٌثه  إال ٌعرؾ   ٌكاد   ال واه  : المٌزان

 ولال فً دٌوان الضعفاء: تالؾ.

 ضعٌؾ جدا خبلصة حاله:

، والمؽنً فً 155/ رلم14، ودٌوان الضعفاء صـ47/ رلم1/21ٌنظر: المٌزان 

   .43/ رلم1/10الضعفاء 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن الطوٌل عثمانالطرٌك الثانً: 

ٌم ْبن ٌزٌد ْبن أَْحَمدترجمة " :الكبٌر التارٌخ فً البخاري أخرجهُ   اْلَحَسن أَب و إهْبَراهه

د   لهً لَالَ لال:  1433رلم/ 2/4 "الحرانً َحمَّ  ثنا: لَالَ  أَْحَمد ، َحدَّثَنَا: ٌ وس ؾَ  ْبن   م 

ٌٌْر، َه ، ع ثَْمان   ثنا: لَالَ  ز  ٌل  ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  الطَّوه يَ : لَالَ  َمالهن  ه  أ ْهده  ً صلى هللا علٌه  لهلنَّبه

ب ه ، َكانَ  َطابهرٌ  وسلم مَّ ": فَمَالَ  ٌ ْعجه ه  ابْتهنهً اللَّه  ٌْنَ  َخلَمهنَ  بهؤََحب  ٌْرَ  َهَذا ٌَؤْك ل   إهلَ  ،"الطَّ

ًٌّ  فَاْستَؤَْذنَ  عَ  َعله لْ ": فَمَالَ  َكبَلَمه   فََسمه  "اْدخ 

نْ  َسَماعٌ لهع ثَْمانَ  ٌ ْعَرؾ   وال ولال: ، مه  ه وَ  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  ٌ وس ؾَ  ابن اسحاق ولال أَنَس 

ٌَْمانَ  أَبًه اْبن   دَ  أَنَس   َعنْ  س لَ ً   َشهه ْرَسلٌ  بهَهَذا، - ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .م 

 به بنحوه. من طرٌك أحمد بن ٌزٌد 42/250 :دمشك تارٌخ فً عساكر ابنو

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للتُ 

 ولال. أخطؤ ربما: حبَّان ابن فٌه لالَ  .شٌخ هولال أبو حاتم:  :الطوٌل عثمان -

 .أنس من سماع لعثمان ٌعرؾ وال: البخاري

  ضعٌؾ، ورواٌته عن أنس مرسلة.خبلصة حاله: 

والثمات ، 950/ رلم 6/173والجرح والتعدٌل ، 1433رلم/2/4الكبٌر التارٌخٌنظر: 

 .4352/ رلم5/157البن حبان 

 .عنه هللا رضً أنس، عن األزرق إسماعٌل الطرٌك الثالث:

 وأبو الفراوي هللا عبد أبو أخبرنا 42/256 :دمشك تارٌخ فً عساكر ابن أخرجه

 بن دمحم نا الرازي سعٌد أبو أنا الصابونً ٌعلى أبو أنا لاال الشحامً زاهر الماسم

 أهل من رجل إسماعٌل نا نبهان بن الحارث نا إبراهٌم بن مسلم أنا الرازي أٌوب

يَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - هللاه  َرس ول أن مالن بن أنس عن الكوفة ٌْرٌ  لَه   أ ْهده قَ  َط  نهسابههه  فً َبْعَضها فَفَرَّ

ٌْنَ  بَْعَضها َوَوَضعَ  ٌْهه  بَ مَّ ": فمال ٌََد ً ٌؤك ل   إلٌنَ  َخْلمهنَ  أََحبَّ  س كْ  اللَّه    ."َمعه
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 المؽازلً وابن، 7547/ رلم14/30 فً المسند: مسند أنس بن مالن البزار وأخرجه

 بن إسماعٌل ثنا موسى بن هللا عبٌد طرٌك من 191رلم ح/211صـ :علً منالب فً

 .بنحوه به مالن بن أنس عن األزرق سلمان

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

 .الكوفً التٌمً األزرق المؽٌرة أبً بن سلمان بن إسماعٌلهو : األزرق إسماعٌل -

 ولال .مترون: أٌضا   ولال .الؽبلة الشٌعة من كان: نمٌر بن هللا عبد بن دمحم لال

ٌن ْبن ٌَْحٌَىولال: . مترون: النسابً ْرَعة أَب و َولَال .بشًء   حدٌثه لٌس: َمعه  ضعٌؾ: ز 

ٌث ٌث ضعٌؾ: حاتم أبو َولَال .الحدٌث واهً اْلَحده وذكره ابن حبان فً الثمات  .اْلَحده

 .ٌخطىء ولال:

 ضعٌؾ جدا.  خبلصة حاله:

، 450/ رلم3/105، وتهذٌب الكمال 1649/ رلم4/19ٌنظر: الثمات البن حبان 

 .557/ رلم1/303، وتهذٌب التهذٌب 29/ رلم3/317وتارٌخ اإلسبلم 

 .عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن السدي الطرٌك الرابع:

ه  َمنَالهبه  بَاب   كتاب أبواب المنالب،فً السنن:  الترمذي أخرجه  ً  َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله

 ًَ ٌع   ْبن   س ْفٌَان   َحدَّثَنَا لال:  3721رلم /5/636 َعْنه   ّللاَّ   َرضه ٌْد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َوكه ه  ع َب  ّللاَّ

وَسى، ْبن  ا ٌَسى َعنْ  م  ه، َعنْ  ع َمَر، ْبنه  عه ي  ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  السُّد ه ْندَ  َكانَ : لَالَ  َمالهن  ه  عه  ً  النَّبه

ٌْرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص مَّ ": فَمَالَ  َط ه  ابْتهنهً اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل   إهلَ ٌْرَ  َهَذا َمعه ًٌّ  فََجاءَ  "الطَّ  فَؤََكلَ  َعله

 . َمعَه  

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌبٌ  َحده ف ه   اَل  َؼره نْ  َنْعره ٌثه  مه ه  َحده ي  نْ  إهالَّ  السُّد ه يَ  َولَدْ . الَوْجهه  َهَذا مه وه  َهَذا ر 

ٌث   نْ  اْلَحده ٌْره  مه ، َعنْ  َوْجه   َؼ ٌَسى أَنَس  ، ه وَ  ع َمرَ  ْبن   َوعه ًٌّ يُّ  ك وفه ه   َوالسُّد ه ٌل  : اْسم   إهْسَماعه

ْحَمنه  َعْبده  ْبن  ا ٌْنَ  َوَرأَى َمالهن   ْبنَ  أَنَسَ  أَْدَرنَ  لَدْ  الرَّ َس ً    ْبنَ  الح    .َعله

ه  َمنَالهب  باب  :الكبٌر العلل وفً  ً ًَ  َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله  693رلم /1/374 َعْنه   ّللاَّ   َرضه

 ٌنفس اإلسناد.

ٌثه السُّد ه َسؤَْلت   ولال الترمذي: ْن َحده ْفه  مه ٌثه فَلَْم ٌَْعره د ا َعْن َهَذا اْلَحده َحمَّ ه َعْن أَنَس  م  ي 

ْنه . ،َوأَْنَكَرهُ  ب  مه ٌَتََعجَّ  َوَجَعَل 

تَاب   :الكبرى فً والنسابً ْكر  ، باب اْلَخَصابه ه  كه لَةه  ذه ه  َمْنزه  ً ًَ  َطالهب   أَبًه ْبنه  َعله  َرضه

نَ  َعْنه   هللا   : رضً هللا عنه علً خصاب  وفً ، 3341رلم /7/409 َوَجلَّ  َعزَّ  هللاه  مه

ً   منزلَة ذكر باب ً َطالب أبً بن َعل   /23صـ َوجل عز هللا من َعنه   هللا َرضه

 نعٌم وأبو ، 4052رلم /7/105 : مسند أنس بن مالنالمسند فً ٌعلى وأبو ،10رلم

 206 ،205رلم ح : علً منالب فً المؽازلً وابن ،1/243 :أصبهان أخبار فً

  به. مالن بن نسأ عن السدي طرٌك نمأربعتهم 

  ؛ فٌه:وهذا إسناد ضعٌؾ :للت
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ن عبد بن إسماعٌل هو: السدي - ـٰ ي كرٌمة أبً بن الرحم  وتشدٌد المهملة بضم السد ه

الممانع بها ٌبٌع كان الكوفة، مسجد سدة إلى نسبة -الدال
(1)
  .الكوفً المرشً دمحم أبو ،

 السدي ٌذكر احدا سمعت ما به، بؤس الولال ٌحٌى بن سؽٌد المطان: وثمه العجلً، 

وذكره ابن  .صالح الحدٌث ممارب :حنبل بن أحمد. ولال أحد تركه وما بخٌر إال

 عن معتمر عن حدثت: أٌضا   ولال. شت ام كذاب: الجوزجانً لالحبان فً الثمات. و

 والد بن حسٌن ولال .والكلبً السدي: أحدهما فمات كذابان بالكوفة كان: لال لٌث

 .إلٌه أعد فلم وعمر بكر   أبا ٌشتم سمعته حتى لمت فما السدي من سمعت: المروزي

 ٌكتب: حاتم أبو ولال .لٌن: زرعة أبو ولال .بالتشٌ ع السد ي ورمً: ذهبًلا ولال

ولال ابن  .ضعٌؾ: مهدي ابن ولال. ضعٌؾ: معٌن ابن ولال .به ٌحتج وال حدٌثه

 ومابة. وعشرٌن سبع سنة مات. بالتشٌع ورمً ٌهم صدوقحجر فً "التمرٌب":  

 ، ورمً بالتشٌع.ضعٌؾ؛ ضعفه األكثرون خبلصة حاله:

، والثمات 625/ رلم2/134، والجرح والتعدٌل 94/ رلم1/66ٌنظر: الثمات للعجلً 

/ 3/132الكمال ، وتهذٌب 116/ رلم1/446، والكامل 1659/ رلم4/20البن حبان 

، 572/ رلم1/313، وتهذٌب التهذٌب 907/ رلم1/236، والمٌزان 462رلم

   .463/ رلم1/103والتمرٌب 

 .عنه هللا رضً أنس عن أنس بن هللا عبٌد الطرٌك الخامس:

 ْبن   لََطن   حدثنالال:  3935رلم /16/103 العالٌة المطالب فً كما ٌعلى أبو أخرجه

، ٌر  َماَن، ْبن   َجْعَفر   ثنا نَسه ٌْ ه  َعْبده  َعنْ  س لَ ثَنَّى، ْبنه  ّللاَّ ٌْده  َعنْ  اْلم  ه  ع بَ ، ْبنه  ّللاَّ  أََنس   َعنْ  أََنس 

 ًَ يَ : لَالَ  َعْنه هللا َرضه ه  لهَرس وله  أ ْهده يٌّ  َحَجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ْبَزة   َمْشوه ه  َرس ول   فَمَالَ  وظبابة بهخ   ّللاَّ

مَّ : "ملسو هيلع هللا ىلص ه  ابْتهنًه اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل   إهلَ نْ  َمعه ، َهَذا مه ًَ  عابشة فمالت الطَّعَامه  هللا َرضه

مَّ : َعْنها ًَ  حفصة ولالت. أَبهً اْجعَْله   اللَّه  مَّ : َعْنها هللا َرضه  أََنسٌ  لَالَ . أَبهً اْجعَْله   اللَّه 

 ًَ مَّ : فَم ْلت  : َعْنه هللا َرضه ْعت  : لَالَ . ع بَاَدةَ  ْبنَ  َسْعدَ  اْجعَْله   اللَّه   فََخَرْجت   بهاْلبَابه  َحَرَكة   فََسمه

ًٌّ  فَإهَذا ًَ  َعله ه  َرس ولَ  إهنَّ : فَم ْلت   َعْنه، هللا َرضه ْعت   ث مَّ  فَاْنَصَرَؾ،. َحاَجة   َعلَى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َسمه

ًٌّ  فَإهَذا فََخَرْجت   الباب َحَرَكة   ًَ  َعله عَ  َكَذلهنَ  َعْنه هللا َرضه ه  َرس ولَ  فََسمه : فَمَالَ  َصْوتَه   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ًٌّ  فَإهَذا فََخَرْجت  ". َهَذا؟ َمنْ  اْنظ رْ " ًَ  َعله بْت   َعْنه، هللا َرضه ه  َرس ولَ  فَجه صلى هللا علٌه  ّللاَّ

مَّ : "فَمَالَ  فَؤَْخبَْرت ه  /  وسلم ًَّ  اللَّه  مَّ  َوإهلَ ًَّ  اللَّه    ".َوإهلَ

 وابن ،343/ رلم2/335ترجمة "جعفر بن سلٌمان"  فً الكامل: عدي وابن

 وابن ،42/247 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن ،203 ،207رلم ح المؽازلً

 كلهم من طرٌك لطن بن نسٌر به. 51رلم ح األطعمة فً بشكوال

  للت: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

                                                           

 نييييهأل السييييدي سييييمً وإنمييييا: لييييال سييييبطه، عيييين رواٌيييية فييييً حيييياتم أَبييييً البيييين والتعييييدٌل الجييييرح وفييييً (1)

 .625/ رلم2/135" السد له ٌمال موضع فً بالمدٌنة ٌجلس كان
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .50ضعٌؾ؛ سبمت ترجمته حدٌث رلملطن بن نسٌر:  -

 .األنصاري مالن بن أنس بن هللا عبد ابنهو : المثنى بن هللا عبد -

ٌن، ْبن ٌحٌى َعن منصور ْبن إسحاق لال ْرَعة وأبو َمعه  أَب و زاد .صالح: َحاتهم وأبو ، ز 

 هللا عبد عن داود أبا سؤلت: اآلجري ولال .بالموي لٌس: النسابً فٌه لالو .شٌخ: َحاتهم

 ولال. أخطؤ ربما: حبان ابن ولال. حدٌثه أخرج ال: فمال األنصاري المثنى بنا

 سلمة أبا سمعت: لال داود أبو حدثنا: لال الذراع هللا عبد بن الحسٌن حدثنا: العمٌلً

 منكر ضعٌفا وكان بعظٌم المرٌتٌن فً ٌكن ولم المثنى بن هللا عبد حدثنا: ٌمول

ي   َوَلال .حدٌثه أكثر على ٌتابع وال وؼٌره ثمامة عن: العمٌلً ولال .الحدٌث ذه : الت هْرمه

 لم ضعؾ فٌه: الساجً َولَال. ثمة: العجلً لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. ثمة

ًُّ  َولَال. األزدي لال وبنحوه. مناكٌر روى الحدٌث أهل من ٌكن  َولَال .ثمة: الدَّاَرل ْطنه

 .الؽلط كثٌر صدوق": التمرٌب" فً َولَال. ضعٌؾ: مرة

 ضعٌؾخبلصة حاله: 

،  3521/ رلم16/25، وتهذٌب الكمال 160/ رلم4/672ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .3567/ رلم1/320والتمرٌب ، 4590/ رلم2/499ومٌزان االعتدال 

ة   فرواه الحدٌث، فً هذا المثنى بن هللا عبد اضطرب ولد: للت  ثمامة عن أخرى مر 

ٌ هؾَ  سلمة أم أن مالن بن أنس عن ه  لهَرس وله  ض  ا ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْر  بَاع ا أَوْ  َط   ...." ضه

 : كتاب الفضابل والمثالبالجوزي البن المتناهٌة العلل فً كما مردوٌه ابن أخرجه

 .247-42/246 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن ،373رلم /1/234-235

 . عنه هللا رضً أنس عن جابر بن مٌمونالطرٌك السادس: 

ده  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1765رلم /4/133فً الضعفاء:   العمٌلً أخرجه َحمَّ  ْبنه  م 

م   ٌم   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعاصه اجه  ْبن   إهْبَراهه ٌْن   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلَحجَّ ٌزه  َعْبده  ْبن   س َك ثَنَا: لَالَ  اْلعَزه  َحدَّ

ونٌ  ٌْم  فَّاء   َم ، أَب و الرَّ يَ : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  َخلَؾ  ه  إهلَى أ ْهده  ً ٌْرٌ , ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه : فَمَالَ , َط

مَّ " ه  ابْتهنهً اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل  , إهلَ نْ  َمعه ٌْره  َهَذا مه ٌثَ  َوَذَكرَ  ،"الطَّ  . اْلَحده

ق   ولال: ٌثه  َهَذا ط ر  َها اْلَحده  .لهٌنٌ  فٌه

  من طرٌك سكٌن بن عبد العزٌز به. 251-42/250 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن

 تفرد أنس عن خلؾ أبً مٌمون حدٌث من ؼرٌب حدٌث هذا :الدارلطنً لال ولال:

  العزٌز بعد بن سكٌن به

  حدٌث ضعٌؾ جدا؛ فٌه:وهذا  :للت

 . خلؾ أبو الرفاء: جابر بن مٌمون -

 . حدٌثه ٌصح وال: العمٌلً ولال .مترون: زرعة أبو: لال

 .3961/ رلم4/232، والمٌزان 1765رلم /4/133 للعمٌلً الكبٌر الضعفاءٌنظر: 

 .عنه هللاُ  رضً أنس، عن سلٌمان أبً بن الملن عبد الطرٌك السابع:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 َحاتهم   أَبهً اْبن   َرَواه   َولَدْ لال:  11/77 والنهاٌة البداٌة فً كما حاتم أبً ابن أخرجه

اره  َعنْ  ه، َخالهد   ْبنه  َعمَّ  ً طه ، إهْسَحاقَ  َعنْ  اْلَواسه ٌَْماَن، أَبًه ْبنه  اْلَملهنه  َعْبده  َعنْ  اأْلَْزَرقه  س لَ

 . أَنَس   َعنْ 

 .209 ،190رلم ح/203صـ :علً منالب فً المؽازلً وابن

 ٌه:وهذا إسناد ضعٌؾ؛ ف: للت

 فٌه تكلم الجمهور، وثمه ثمة :الكوفً العرزمً مٌسرة ،سلٌمان أبً بن الملن عبد -

  .22، سبمت ترجمته حدٌث رلم للجار الشفعة بخبر عطاء عن لتفرده شعبة

 . ولكنه لم ٌسمع من أنس رضً هللا عنهللت: 

 مالن بن أنس عن سلٌمان أبً بن الملن عبد: ٌمول أبً سمعت: حاتم أبً ابن لال

 . مرسل

 .475/ رلم132البن أبً حاتم صـ المراسٌلٌنظر: 

 .عنه هللا رضً أنس، عن الهندي أبو الطرٌك الثامن:

د   َبْكر   أب و أَْخبََرنَالال:   5ح رلم/17ـص الصؽرى مشٌخته فً شاذان ابن أخرجهُ  َحمَّ  م 

ٌح   ْبنه  اْلعَبَّاسه  ْبن  ا نْ  اْلَحافهظ   َنجه هه  مه د   نَا لَْفظه َحمَّ مه  ْبن   م  يُّ  اْلمَاسه  أب و نَا هللاه  َعْبده  أب و النَّْحوه

م   ه  أَبهً َعنْ  َعاصه ي  ْنده ًَ  لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  اْلهه مَّ : " فَمَالَ  بهَطابهر   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبهً أ ته  ابْتهنهً اللَّه 

ه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل ه   إهلَ ًٌّ  فََجاءَ  َمعه ٌْنه  فََحَجْبت ه   َعله تَ ْنت   الثَّالهثَةه  فًه فََجاءَ  َمرَّ  فَمَالَ  لَه   فَؤَذه

ً   ٌَا هه  :لَالَ  نبسحَ  َما َعل ات   ثبَلث   َهذه بْت َها لَدْ  َمرَّ  لَالَ  أَنَسٌ  ٌَا لهمَ  لَالَ  أََنسٌ  فََحَجبَنهً جه

ْعت   بل   ٌَك ونَ  أَنْ  فَؤَْحَبْبت ه   هللاه  َرس ولَ  ٌَا َدْعَوتَنَ  َسمه نْ  َرج  ً مه ًُّ  فَمَالَ  لَْومه ل  " :ملسو هيلع هللا ىلص النَّب ج   الرَّ

بُّ   "َلْوَمه   ٌ حه

 أبو سلٌمان بن ٌاسر بن خبلد بن الماسم بن دمحم: ترجمة "بؽداد تارٌخ فً والخطٌب

 ابن :طرٌمه ومن ، 1432/ رلم4/234 "المنصور جعفر أبً مولى الضرٌر هللا عبد

 منالب فً المؽازلً وابن 1/237/364 والمثالب: كتاب الفضابل، العلل فً الجوزي

 من 253-42/252 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن ،197رلم ح/213صـ :علً

 ه.بنحو أنس عن الهندي أبً طرٌك

ٌبٌ  ولال الخطٌب: هه  َؼره نْ  إهال نَْكت ْبه   لَمْ  بهإهْسنَاده ٌثه  مه ٌْنَاءه  أَبهً َحده ده  اْلعَ َحمَّ مه  ْبنه  م   َعنْ  اْلمَاسه

م   أَبًه ه  َوأَب و ،َعاصه ي  ْنده ه   َمْجه ولٌ  اْلهه  .ٌ ْعَرؾ   ال َواْسم 

 للت: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 . الٌعرؾ: الذهبً ولال ،اسمه ٌعرؾ وال مجهول: الخطٌب لال :الهندي أبو

 .9944رلم /5/293 االعتدال مٌزان، و1432رلم/ 4/234ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .عنه هللا رضً أنس، عن البصري الحسن الطرٌك التاسع:

ون   َحدَّثَنَالال:  9372رلم /9/146 :األوسط المعجم فً الطبرانً أخرجه  ْبن   َهار 

ده  َحمَّ له  ْبنه ا م  َنخَّ ًُّ  اْلم  ثه ، اْلَحاره ًُّ طه  ع َمرَ  ْبن   َحْف    نَا َطالهب ، أَبهً ْبن   اْلعَبَّاس   ثَنَا اْلَواسه

، ًُّ وَسى نَا اْلعََدنه ، َسْعد   ْبن   م  يُّ ، َعنه  اْلبَْصره يَ : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  اْلَحَسنه  إهلَى أ ْهده
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َرس وله  مَّ ": فَمَالَ  َطابهٌر، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه  ابْتهنهً اللَّه  ًَّ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك لْ  إهلَ نْ  َمعه  ،"الطَّابهره  َهَذا مه

ًُّ  فََجاءَ   .َطالهب   أَبًه ْبن  ا َعله

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: وَسى إهالَّ  اْلَحَسنه  َعنه  اْلَحده ، ْبن   م  دَ  َسْعد   .ع َمرَ  ْبن   َحْف    بههه  تَفَرَّ

ْكره  بَاب   :الشرٌعة فً اآلجريأخرجه و ه  َمَحبَّةه  ذه صلى هللا علٌه  َوَرس ولههه  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ

ه  وسلم  ً ًَ  َطالهب   أَبهً ْبنه  لهعَله بٌّ  َعلهًٌّا َوأَنَّ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه حه ه  م  َّ صلى  َوَرس ولههه  َوَجلَّ  َعزَّ  لِله

 ع َمر بن حف : ترجمة "الكامل فً عدي وابن ،1500رلم /4/2033 هللا علٌه وسلم

 دمشك تارٌخ فً عساكر ابن :طرٌمه ومن ،3/230 "فرخ الملمب العدنً مٌمون بنا

 الؽابة أسد فً األثٌر وابن ،366/ح 231/  :العلل فً الجوزي وابن ،42/249

 الحسن عن البصري سعد بن موسى عن العدنً عمر بن حف  طرٌك من 4/105

 .بنحوه مالن بن أنس عن

  وها إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

 وسكون بالفاء بالفرخ الملمب إسماعٌل أبو مٌمون ابنهو : العدنً عمر بن حفص -

 .المعجمة والخاء الراء

 ابن ولال .مترون: الدارلطنً لالو. سوء رجل: أٌضا   ولال .بثمة لٌس: معٌن ابن لال

: العمٌلً ولال. انفرد إذا به االحتجاج الٌجوز للبا   األسانٌد ٌملب ممن كان: حبان

 وإن أبان بن والحكم : ...عدي ابن ولال. باألباطٌل ٌحدث: أٌضا   ولال. الحدٌث الٌمٌم

 ولال .الحكم من ال حف  من والببلء بكثٌر منه ألٌن هذا حفصا   فإن لٌن فٌه كان

 محفوظ ؼٌر حدٌثه وعامة هذا، ؼٌر أحادٌث الفرخ عمر بن ولحف : ...أٌضا  

 أحمد سمعت: داود أبً عن اآلجري ولال .النسابً ذكره كما ضعفا   ٌكون أن وأخاؾ

 ولال .البربري حمادا   ٌعنً: اآلجري لال. الببلٌا تلن فً حماد مع كان: ٌمول

: النسابً ولال. الحدٌث منكر: داود أبو ولال .بشًء لٌس: داود أبً عن اآلجري،

ولال ابن حجر:  .الحدٌث لٌن فمال عنه بًأ سؤلت: حاتم أبً ابن ولال. بثمة لٌس

  ضعٌؾ.

والكامل ، 253/ رلم1/257، والمجروحٌن 2773/ رلم2/365التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 2130/ رلم1/561، والمٌزان 7/42/1405الكمال وتهذٌب ، 503/ رلم3/279

 .1/173/1416والتمرٌب 

 .عنه هللا رضً أنس، عن عمٌر بن الملن عبد الطرٌك العاشر:

و َحدَّثَنَالال:  730رلم /1/253 :الكبٌر المعجم فً الطبرانً أخرجه  أَبهً ْبن   َعْمر 

ره  ، السَّْرحه  ْبنه  الطَّاهه يُّ ْصره ي  ، ْبن   ٌ وس ؾ   ثنا اْلمه اد   ثنا َعده ، ْبن   َحمَّ ْختَاره  َعْبده  َعنْ  اْلم 

، ْبنه  اْلَملهنه  ٌْر  ًَ  أََنس   َعنْ  ع َم   به بنحوه. َعْنه ، هللا   َرضه

 وابن، 34-3/33 "كوفً المختار بن ٌَْحٌى بن حماد : ترجمة "الكامل فً عدي وابن

 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن ،202ح/223صـ علً منالب فً المؽازلً
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 من 1/223/367 : كتاب الفضابل والمثالبالعلل فً الجوزي وابن ،42/255

 به. عمٌر بن الملن عبدحماد بن المختار عن  طرٌك

ٌث   َوَهَذابعد  أن ذكر له هذا الحدٌث وآخر:  لال ابن عدي ٌهه  أَْعلَم   ال اْلَحده  َعنْ  ٌَْروه

ٌْر   ع َمٌر ْبنه  اْلَملهنه  َعبد اد   َؼ ادٌ  َهَذا َحمَّ َواٌَتههه  َوَحمَّ ٌْنه  بهره ٌْنه  َهَذ ٌثَ نْ  أَنَّه   َعلَى ٌَد لُّ  اْلَحده  مه

ً تََشٌ هعه ، م  ؾ   والَ  اْلك وفَةه اد   أَْعره نَ  لهَحمَّ ٌثه  مه ٌْرَ  اْلَحده ٌنه  َؼ ٌْنه  َهذه ٌثَ  .اْلَحده

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

ٌْسَ لال ابن عدي: : كوفً المختار بن ٌَْحٌى بن حماد - وؾه  لَ ولال الذهبً:  .بهاْلَمْعر 

 بل ٌعرؾ.

 .2270/ رلم1/599،  والمٌزان 429/ رلم3/33ٌنظر: الكامل 

 .عنه هللا رضً أنس، عن النخعً الحكم بن الحسن الطرٌك الحادي عشر:

د   َحدَّثَنَالال:  5336رلم /6/90 األوسط المعجم فً الطبرانً أخرجه َحمَّ ٌْد   ْبن   م  لَ  خ 

يُّ  ًُّ  اْلعَْبده د   ثَنَا: لَالَ  اْلك وفه َحمَّ ٌؾ   ْبن   م  ًُّ  َطره ل   نا: َلالَ  اْلبََجله فَضَّ  نه اْلحس َعنه  َصالهح ، ْبن   م 

، ْبنه ا يَ : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  اْلَحَكمه ه  أ ْهده  ً ، َطابهرٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لهلنَّبه يٌّ مَّ : »فَمَالَ  َمْشوه  ابْتهنًه اللَّه 

ه  ٌَْن، َخْلمهنَ  بهؤََحب  ًَ  ٌَؤْك ل   إهلَ نْ  َمعه ًٌّ  فََجاءَ  «الطَّابهره  َهَذا مه ًَ  َعله ا َعْنه ، ّللاَّ   َرضه  َرآه   فَلَمَّ

ه  َرس ول   ه  ٌَا: »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  «َوال   َرب 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: فَضَّل   إهالَّ  اْلَحَكمه  ْبنه  اْلحسنه  َعنه  اْلَحده دَ  َصالهح ، ْبن   م  د   بههه  تَفَرَّ َحمَّ  م 

ٌؾ   ْبن  ا   " َطره

من  372رلم /1/231فً العلل المتناهٌة: كتاب الفضابل، والمثالب  الجوزي بنوا

 .به الحكم بن الحسن عن صالح بن مفضل طرٌك

 للت: وهذا إسناد ضعٌؾ ؛ فٌه:

: والبخاري حاتم، أَب و لال: الكوفً - المعجمة بالخاء - النخاس صالح بن المفضل -

ي   َولَال .الحدٌث منكر ذه  ْبن حاتم أَب و َولَال .الحافظ بذان الحدٌث أهل عند لٌس: الت هْرمه

نكر: حبان ٌث م  ن َكانَ  الَحده مَّ  أَنَّه   اْلملب إهلَى ٌْسبك َحتَّى الث همَات َعن المملوبات ٌروي مه

تََعمد َكانَ  ْحتهَجاج ترن فََوَجبَ  كثرته من لََها اْلم  . ولال الذهبً فً "الكاشؾ": بههه  االه

 .ضعٌؾ": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. ضعفوه

 ضعٌؾ باتفاق.خبلصة حاله: 

/ 5/316، والجرح والتعدٌل 25444/ رلم2/263التارٌخ األوسط ٌنظر: 

، 6147/ رلم23/409وتهذٌب الكمال ، 1057/ رلم3/22، والمجروحٌن 1459رلم

 .6354/ رلم1/544والتمرٌب ، 5605/ رلم2/239والكاشؾ 

 عن أبً سؤلت: حاتم أبً ابن لال :الكوفً الحسن أبو النخعً الحكم بن الحسن -

 ٌحدث إنما أنسا   ٌلك لم: فمال عنه؟ ٌروي فإنه مالن بن أنس لمً هو الحكم بن الحسن

 بخبره االحتجاج ٌعجبنً ال شدٌدا ، وٌهم كثٌرا   ٌخطا: حب ان ابن ولال. التابعٌن عن

 .انفرد إذا
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .210رلم /1/273 المجروحٌن، و153رلم /47-1/46البن أبً حاتم  المراسٌل

 .عنه هللا رضً أنس، عن سعٌد بن ٌحٌى الطرٌك الثانً عشر:

د   َحدَّثَنَالال:  6561رلم /6/335 األوسط المعجم فً الطبرانً أخرجه َحمَّ  أَبهً ْبن   م 

، َؼسَّانَ  ًُّ ٌَا ه  ْبن   أَْحَمد   َؼسَّانَ  أَب و أَبًه َحدَّثَنهً اْلفََرابهضه ٌْبَةَ، أَبًه ْبنه  عه  ْبن   ٌَْحٌَى ثَنَا َط

ٌَْمانَ  َعنْ  َحسَّاَن، ، ْبنه  س لَ ، ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  بهبَلل  ٌد   أَْخد م   ك ْنت  : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  َسعه

ه  َرس ولَ  ا فَمَدَّمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ًٌّا، فَْرخ   .وساق الحدٌث بنحوه َمْشوه

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ " ولال: ٌَى َعنْ  اْلَحده ٌد   ْبنه  ٌَْح ٌَْمان   إهالَّ  َسعه ، ْبن   س لَ ٌَْمانَ  َعنْ  َواَل  بهبَلل   س لَ

دَ  َحسَّاَن، ْبن   ٌَْحٌَى إهالَّ  د   بههه  تََفرَّ َحمَّ  "أَبهٌهه  َعنْ  َؼسَّاَن، أَبهً ْبن   م 

 َهَذا ولال: 4650رلم /3/141 كتاب معرفة الصحابة :المستدرن فً الحاكمأخرجه و

ٌثٌ  ٌحٌ  َحده ، َشْرطه  َعلَى َصحه ٌْنه ٌَْخ َجاه   َولَمْ  الشَّ نْ  َجَماَعةٌ  أََنس   َعنْ  َرَواه   َولَدْ ، ٌ َخر ه  مه

ٌَاَدة   أَْصَحابههه  ته  ث مَّ  نَْفس ا، ثبََلثهٌنَ  َعلَى زه َواٌَة   َصحَّ ً    َعنْ  الر ه ٌد   َوأَبهً َعله ه  َسعه ي  ْدره  اْلخ 

ٌثه  َوفًه َوَسفهٌنَةَ، ه  ثَابهت   َحده  ً ٌَاَدة   أَنَس   َعنْ  اْلب نَانه  أَْلفَاظ   زه

 أعرفه ال عٌا  ابنفً التلخٌ :  ولال الذهبً

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

ولال  .وثمه من على ألؾ ولم مجهول :ؼسان أبو طٌبة أبً ابن: عٌاض بن أحمد -

ولال الحافظ فً "لسان المٌزان":  .الطٌر بحدٌث تفردالذهبً فً "تارٌخ اإلسبلم": 

 نصٌر بن الملن عبد بن عٌا  بن أحمد: لال مصر تارٌخ فً ٌونس ابن ذكره

 سنة توفً .حسان بن ٌحٌى عن ٌروي ؼسان أبا ٌكنى مراد من جنب مولى المفر 

 .جرحا فٌه ٌذكر ولم ذكره هكذا .هـ273

 .6434/ رلم6/533، ولسان المٌزان 43/ رلم6/490ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

 .عنه هللا رضً أنس، عن كثٌر أبً بن ٌحٌى الطرٌك الثالث عشر:

 نا: لَالَ  أَْحَمد   َحدَّثَنَالال:  1744رلم /2/206 :األوسط المعجم فً الطبرانً أخرجه

اقه  َعْبد   نا: لَالَ  َشبهٌب   ْبن   َسلََمة   زَّ ، أَنَا: لَالَ  الرَّ ًُّ ، أَبًه ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه  َعنْ  َكثهٌر 

ٌَْمنَ  أ مُّ  أَْهَدتْ : لَالَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  ه  إهلَى أَ  ً ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ٌْنَ  َطابهر  ٌْنه  َب ٌَف ، وساق الحدٌث َرؼه

 . بنحوه

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ه  َعنه  اْلَحده  ً ، َعْبد   إهالَّ  اأْلَْوَزاعه اقه زَّ دَ  الرَّ  .َسلََمة  : بههه  تَفَرَّ

  وهذا إسناد ضعٌؾ إلرساله؛ فٌه:: للت

 مرسبل ، أنس عن روى: حاتم أبو لال الٌمامً نصر أبو الطابً: كثٌر أبً بن ٌحٌى -

: سعٌد بن ٌحٌى ولال. منه ٌسمع ولم رإٌة   الحرام المسجد فً ٌصلً  أنسا   رأى ولد

 - هللا عبد أبا: ٌعنً - وسبل: هانا ابن ولال .الرٌح شبه كثٌر أبً بن ٌحٌى مرسبلت

 .صؽار ضعاؾ رجال عن روى ألنه التعجبنً: لال كثٌر؟ أبً بن ٌحٌى مراسٌل عن

، 2055رلم /4/1532 للعمٌلً الضعفاء، و599رلم /9/141 والتعدٌل الجرحٌنظر: 

 .9076رلم /5/133 االعتدال مٌزانو
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . عنه هللا رضً أنس، عن الرجال أبو الرحمن عبد بن دمحم الطرٌك الرابع عشر:

ون   أَْحَمدَ  أَب و َحدَّثَنَالال:  4/2031/1499 الشرٌعة فً اآلجري أخرجه  ٌ وس ؾَ  ْبن   َهار 

ًُّ  ع َمرَ  أَبًه اْبن   َحدَّثَنَا: لَالَ  د   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلعََدنه َحمَّ د   ْبنه  َجْعَفره  ْبن   م  َحمَّ  أَْخبََرنهٌهه : لَالَ  م 

َجاله  أَبًه اْبن   هه  َعنْ  الر ه هه  َعنْ  أَبٌه  به بنحوه. َمالهن   ْبنه  أََنسه  َعنْ  َجد ه

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

 فٌهم الرجال أبً ابن فؤبناء هو من الرجال أبً ابن لً ٌتبٌٌن لمابن أبً الرجال:  -

 .الضعٌؾ

 .عنه هللا رضً أنس، عن دٌنار مكٌس أبوالطرٌك الخامس عشر: 

 /4/5 "مكٌس أبو كنٌته ٌمال ّللاَّ  َعبد ْبن دٌنار فً الكامل: ترجمة " عدي ابن أخرجه

َحمد ْبن   َجْعَفر   َحدَّثَنَالال:  646رلم َحمد َحدَّثَنا عامر، ْبنه  م   األصبهانً، إسماعٌل ْبن م 

ْعت  : لَالَ  ْعت  : لَالَ  دٌنار، ٌعنً مكٌس أبا َسمه ه  َعنه  أََنس   َسمه  ً  .الطٌر حدٌث فذكر ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 من طرٌك ابن عدي به. 223رلم /176ـص :جرجان تارٌخ فً السهمً وأخرجه

ه  َعْبد ْبن دٌنارترجمة " :بؽداد تارٌخ فً والخطٌب  /9/359 "الحبشً مكٌس أَب و ّللاَّ

 مكبس به.، من طرٌك أبً 4442رلم

 ؛ فٌه:ضعٌؾ جداوهذا إسناد : للت

 ٌروي شٌخ هللا عبد بن دٌنار: حبان ابن لال :الحبشً هللا عبد ابن: دٌنار ُمَكٌَس  أبو  -

 سبٌل على إال مارواه كتابة وال الكتب فً ذكرها الٌحل موضوعة أشٌاء أنس عن

 أن إال المجهول ٌشبه هذا ودٌنار: مرة ولال. الحدٌث منكر: عدي ابن لالو. فٌه المدح

 ولال. الضعفاء من جماعة عنه وحدث ذكرته الذي الحدٌث هذا عنه ذكر ناجٌه ابن

 .  ذاهب ضعٌؾ: أٌضا  

، وتارٌخ بؽداد 646رلم /4/5 ، والكامل330رلم /1/362 المجروحٌنٌنظر: 

 .4442رلم/9/359

 .عنه هللا رضً أنس، عن سالم بن ٌؽنم الطرٌك السادس عشر: 

َحمد َحدَّثَنَالال:   9/179 : ترجمة "ٌؽنم بن سالم"الكامل فً عدي ابن أخرجه  ْبن   م 

، أَبًه مَاتهل  ٌم   َحدَّثَنا م   لنبر بن سالم بن ٌؽنم َحدَّثَنا الكوفً، العامري صدلة ْبن   إهْبَراهه

ْعت  : لَالَ  َعْنه ، هللا رضً طالب أبً بن علً مولى  أهدي ٌَم ول َمالهن ْبنَ  أَنَسَ  َسمه

يٌّ  طٌر ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  لرسول مَّ  لَالَ  َمْشوه ه  اٌهتهنًه اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل   إهلَ نْ  َمعه ٌْره  َهَذا مه  الطَّ

ٌثَ    .اْلَحده

ٌممن طرٌك  4/2234 : باب نعٌم، وٌؽنموالمختلؾ المإتلؾ فً والدارلطنً  إْبَراهه

د بنا حمَّ ي   صدلة بن م  ره   به بلفظه. العَامه

ٌَسىمن طرٌك  116رلم ح السنة أهله  مذهب شرح فً شاهٌن وابن ره  ْبن عه َساوه  اْلم 

يُّ    عن ٌؽنم به بلفظه. اْلَجْوَهره

 :وضاع ؛ فٌهوهذا إسناد: للت
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌضع شٌخ: حبان ابن فٌه لال عنه هللا رضً علً مولى لنبر ابن: سالم بن ٌؽنم -

 وال به االحتجاج الٌحل موضوعة نسخة عنه روى الحدٌث مالن بن أنس على

 مالن بن أنس عن ٌروي شٌخ: أٌضا   ولال. االعتبار سبٌل على إال عنه الرواٌة

 به؟ االحتجاج فكٌؾ عنه الرواٌة ٌعجبنً ال والضعفاء المجاهٌل عنه روى العجابب

 فً ذكرها الٌحل موضوعة أكثرها اإلسناد بهذا عنه كتبناها نسخة فً: مرة ولال

 حدٌثه عندهم ماٌمع لل الحدٌث أصحاب لعل شٌخ وهذا بها؟ االحتجاج فكٌؾ الكتب

ة   ولال .الحدٌث منكر: العمٌلً ولال. الرأي أصحاب عند حدٌثه وكثر : أخرى مر 

 .مناكٌر أنس عن ٌروي: عدي ابن ولال. مناكٌر أكثرها نسخة أنس عن ٌؽنم وعند

 ضعٌؾ مجهول: حاتم أبو ولال. محفوظة ؼٌر عامتها ٌؽنم وأحادٌث: أٌضا   ولال

 .فكذب أنس عن حدث: ٌونس ابن ولال .الحدٌث

/ 9/314، والجرح والتعدٌل 2101رلم /4/466فاء الكبٌر للعمٌلً ٌنظر: الضع

، 2133/ رلم9/173، والكامل 1252/ رلم3/145، والمجروحٌن 1360رلم

 .9345/ رلم4/459والمٌزان 

 .عنه هللا رضً أنس، عن عبٌد بن خالد الطرٌك السابع عشر:

 َحدَّثَنَالال:  3/449 "خالد بن عبٌد أبو عصام : ترجمة "الكامل فً عدي ابن أخرجه

َحمد ْبن   ّللاَّ  َعبد ٌمَ  ْبنه  م  يُّ  إهْبَراهه ه  َعبد أنا بهب َخاَرى اْلَمْرَوزه وده  ْبن   ّللاَّ  بنا ثابت ْبنه  َمْحم 

، أَب و ه وَ  ع بٌَد ْبن   َخالهد   َحدَّثَنا عمران، بن العبلء َحدَّثَنا المروزي، سلٌمان َصام   عه

ٌْنَا لَالَ  أََنسٌ  َحدَّثنً ْندَ  ٌَْوم   َذاتَ  أَنَا بَ ه  عه  ً لٌ  َجاَءه   إهَذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه َؽطَّى بهَطبَك   َرج   َهلْ  فَمَالَ  م 

نْ  ٌْنَ  الطَّبَكَ  فََوَضعَ  نَعَم للت   إهْذن   مه ه  َرس وله  ٌََديْ  بَ ٌْهه  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ يٌّ  َطابهرٌ  َوَعلَ بُّ  فَمَالَ  َمْشوه  أ حه

نْ  بَْطنَنَ  تَْمؤلَ  أَنْ  ٌْهه  َؼط ه  لَالَ  هللاه  َرس ولَ  ٌَا َهَذا مه لْ  اللَّه مَّ  فَمَالَ  َربَّه   َسؤَلَ  ث مَّ  َعلَ ًَّ  أَْدخه  َعلَ

ًَّ  َخْلمهنَ  أََحبَّ  ْعنهً إهلَ  .الطٌر حدٌث فََذَكرَ  الطَّعَامَ  َهَذا ٌ نَازه

ابن عدي  طرٌك من 1/229/363 والمثالب الفضابل كتاب :العلل فً الجوزي وابن

  به.

 :وضاع ؛ فٌهدوهذا إسنا: للت

 .البصري عصام أبو العتكً: عبٌد بن خالد

: حبان ابن لالو. حدٌثه على ٌتابع ال: العمٌلً ولال. نظر حدٌثه فً: البخاري لال

 الحدٌث لٌس من ٌعرفها أصل لها ما موضوعة بنسخة مالن بن أنس عن ٌروي

  .التعجب جهة على إال حدٌثه كتابة الٌحل: أٌضا   ولال .موضوعة أنها صناعته

والجرح ، 2/10/412، والضعفاء الكبٌر 554/ رلم3/161التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

/ 3/447، والكامل 295/ رلم1/279والمجروحٌن ، 1543/ رلم3/342والتعدٌل 

 .536رلم

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن البالر علً بن دمحم الطرٌك الثامن عشر:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌم ، َحدَّثَنَالال:  3/453 :بؤصبهان المحدثٌن طبمات فً الشٌخ أبو أخرجه : لال إهْبَراهه

، ْبنه  اْلَولهٌده  ْبن   أَْحَمد   ثنا ه  َعْبد   لال ب ْرد  ، ْبن   ّللاَّ ون  ٌْم  ، ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  َم د  َحمَّ ، َعنْ  م  هه  أَبٌه

، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  يَ : لَالَ  َمالهن  ه  لهَرس وله  أ ْهده ٌٌْر، ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ مَّ ": فَمَالَ  َط ه  ابْتهنهً اللَّه   َخْلمهنَ  بهؤََحب 

ٌْنَ  ً ٌَؤْك ل   إهلَ ٌْرَ  َهَذا َمعه ًٌّ  فََجاءَ  "الطَّ ٌثَ  فََذَكرَ  َمعَه ، فَؤََكلَ  َعله  .اْلَحده

 عبد من طرٌك 374رلم /1/232كتاب الفضابل والمثالب  فً العلل: وابن الجوزي

 .به بلفظه مٌمون بن هللا

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

. الحدٌث منكر: مرة ولال. مترون: حاتم أبو لال :المداح داود بن مٌمون بن هللا عبد

 منكر: أٌضا   ولال. الحدٌث ذاهب: البخاري ولال. الحدٌث واهً: زرعة أبو ولال

 المملوبات والحجاز العراق وأهل دمحم بن جعفر عن ٌروي: حبان ابن ولال. الحدٌث

: عدي ابن ولال. انفرد إذا به االحتجاج الٌجوز الملزولات الؽرباء من األثبات وعن

 . الحدٌث منكر: الترمذي ولال. ضعٌؾ: النسابً ولال. علٌه ٌتابع ال ماٌروٌه عامة

/ 63، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ653/ رلم5/206التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 549/ رلم2/21، والمجروحٌن 779/ رلم5/172، والجرح والتعدٌل 336رلم

 .1002/ رلم5/309والكامل 

 .عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن المسٌب بن سعٌد الطرٌك التاسع عشر:

ه، َعْبد   نالال:  9ٕٗ/7ٕٗ/ٕ الزهري حدٌث فً الجوهري أخرجه  اْلم دُّوسه  َعْبد   نا ّللاَّ

ٌْبه  ْبن  ا ً َحدَّثَنهً اْلَحْبَحابه، ْبنه  ش َع ٌْب ، ْبنه  اْلَكبهٌره  َعْبده  ْبن   َصالهح   َعم ه ه  َعْبد   َحدَّثَنهً ش َع  ّللاَّ

ٌَاد   ْبن   ٌده  َعنْ  اْلع بَل، أَب و زه َسٌ هبه، ْبنه  َسعه ، َعنْ  اْلم  يَ : لَالَ  أََنس  ه  َرس وله  إهلَى أ ْهده صلى  ّللاَّ

ٌْرٌ  ،هللا علٌه وسلم ، َط يُّ مَّ : »فَمَالَ  َمْشوه لْ  اللَّه  ًَّ  أَْدخه ٌَْن، اأْلَْر ه  أَْهله  أََحبَّ  َعلَ  ٌَؤْك ل   إهلَ

 ًَ ًٌّ  فََجاءَ : أَنَسٌ  لَالَ  «َمعه ًَ  َعله  َجاءَ  ث مَّ  فََحَجْبت ه ، ثَانهٌَة   َجاءَ  ث مَّ  َفَحَجْبت ه ، َعْنه   ّللاَّ   َرضه

ل   الدَّْعَوة   تَك ونَ  أَنْ  َرَجاءَ  فََحَجْبت ه   ثَالهثَة   نْ  لهَرج  ً، مه ابهعَةَ  َجاءَ  ث مَّ  لَْومه ْنت   الرَّ ا لَه ، فَؤَذه  فَلَمَّ

ه  َرس ول   َرآه   مَّ،: »لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ بُّه   َوأَنَا اللَّه  نْ  َمعَه   فَؤََكلَ  ،«أ حه   " ٌْره الطَّ  َذلهنَ  مه

 عن العبلء ًأب زٌاد بن هللا عبد من طرٌك  42/247 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن

 .به بلفظه المسٌب بن سعٌد

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

  :الٌامً ،العبلء أبو زٌاد بن هللا عبد

 .الحدٌث منكرلال البخاري: 

 .4326/ رلم2/242، والمٌزان 2/261ٌنظر: الضعفاء الكبٌر 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس عن عدي بن الزبٌر الطرٌك العشرون:

، ْبن   بَْكره  أَب و َحدَّثَنَالال:  1/279 :أصبهان أخبار ذكر فً نعٌم أبو أخرجه د   ثنا َخبلَّ

د   َحمَّ ونَ  ْبن   م  ع ، ْبنه  َهار  َجم ه اج   ثنا م  ٌْبَةَ، ْبنه  ٌ وس ؾَ  ْبن   اْلَحجَّ ، ْبن   بهْشر   ثنا ل تَ ٌْنه َس  َعنه  اْلح 

ٌْره  بَ ي  ، ْبنه  الزُّ ، ْبنه  أََنسه  َعنْ  َعده يَ : لَالَ  َمالهن  ه  َرس وله  إهلَى أ ْهده ٌْرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ، َط يُّ ا َمْشوه  فَلَمَّ
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عَ  ضه ٌْنَ  و  ، بَ ٌْهه مَّ : »لَالَ  ٌََد ه  ابْتهنًه اللَّه  ًَ  ٌَؤْك ل   َخْلمهنَ  بهؤََحب  نْ  َمعه ٌْره  َهَذا مه عَ ، «الطَّ  فَم ره

،: فَمَالَ  َهَذا؟ َمنْ : فَم ْلت  : اْلبَاب   ًُّ ه  َرس ولَ  إهنَّ : فَم ْلت   َعله ٌَث . . . " َحاَجة   َعلَى ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  اْلَحده

 به الحسٌن بن بشر طرٌك من 42/252 :دمشك تارٌخ فً عساكر ابن :طرٌمه ومن

 . بنحوه

 فٌه: وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛: للت

  الهبللً األصبهانً دمحم أبو: الحسٌن بن بشر

 وله بواطٌل عدي بن الزبٌر عن مترون: الدارلطنً ولال. نظر فٌه: البخاري فٌه لال

 بن الزبٌر عن ٌروي الحسٌن بن بشر إن: داود ألبً ولٌل .موضوعة نسخة عنه

 حدٌثا   إال أنس عن عدي بن للزبٌر نعرؾ ما كذب: فمال أحادٌث أنس عن عدي

 بن زٌاد بن دمحم عن ٌحدثون لوم ببؽداد نهإ له فمٌل أعرفه الولال أبو حاتم: . واحدا  

 مسندة حدٌثا عشرٌن نحو أنس عن عدي بن الزبٌر عن الحسٌن بن بشر عن زبار

ه  َعنه  أنس عن للزبٌر لٌس موضوعة أحادٌث هً: فمال  ً  أو أحادٌث أربعة إال ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 فً ما وكل : ...الهمدانً عدي بن الزبٌر ترجمة فً حبان ابن ولال. أحادٌث خمسة

 الثمات فً أٌضا   ولال. األصبهانً الحسٌن بن بشر جهة من فهً مناكٌر من أخباره

 له أخرجت األر  كؤن األصبهانً الحسٌن بن بشر: "عدي بن الزبٌر" ترجمة فً

 .التعجب جهة على إال عنه ٌروى وال شًء فً ٌنظر ال شًء حدٌثه فً كبدها أفبلذ

 وعامة: ... عدي ابن ولال. كلها مناكٌر النحو هذا من حدٌث ؼٌر وله: العمٌلً ولال

 وإنما: عدي بن للزبٌر األحادٌث بع  إٌراد بعد أٌضا   ولال. بالمحفوظ لٌس حدٌثه

 أحد ٌتابعه ال ما الزبٌر عن رواٌته فً ٌبطل ألنه الحسٌن بن بشر لبل من ذلن أ تً

 . المدٌنً ابن ضع فه: أٌضا   ولال. ضعٌؾ وبشر ثمة والزبٌر علٌه

، 1350/ رلم2/355الجرح والتعدٌل ، و1664/ رلم2/26التارٌخ األوسط : ٌنظر

، والكامل 133/ رلم1/190، والمجروحٌن 2326/ رلم4/262والثمات البن حبان 

 .1192/ رلم1/315، والمٌزان 243/ رلم2/161

 هللاُ  رضً أنس عن طلحة أبً بن هللا عبد بن إسحاق لعشرون:الطرٌك الحادي وا

 . عنهُ 

ًُّ  َحدَّثَنَالال:  6/339 :الحلٌة فً نعٌم أبو أخرجه ٌْد   ْبن   َعله َم ، ح  ًُّ طه  ْبن  ا أَْسلَم   ثَنَا اْلَواسه

، د   ثَنَا َسْهل  َحمَّ ْهَراَن، ْبنه  َصالهحه  ْبن   م  ده  ْبن   هللاه  َعْبد   ثَنَا مه َحمَّ ًُّ  ع َماَرةَ  ْبنه  م   ث مَّ  المََّداحه

يُّ  ْعت  : لَالَ  السَّْعده نْ  َهَذا َسمه ث نَا َسَماع ا أَنَس   ْبنه  َمالهنه  مه  هللاه  َعْبده  ْبنه  إْسَحاقَ  َعنه  بههه  ٌ َحد ه

، َعنه  َطْلَحةَ، أَبهً ْبنه  ٌْم   أ مُّ  َبعَثَتْنهً: لَالَ  أََنس  ٌْر   ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  إهلَى س لَ ي    بهَط  َوَمعَه   َمْشوه

فَةٌ  نْ  أَْرؼه ٌر   مه ٌْت ه   َشعه َ ٌْنَ  فََوَضْعت ه   بههه  فَؤَت ٌْهه  َب نْ  َمعَنَا ٌَؤْك ل   َمنْ  لَنَا اْدع   أَنَس   ٌَا: »فَمَالَ  ٌََد  مه

ٌْره  َهَذا مَّ  الطَّ ٌْره  آتهنَا الله   ، وساق حدٌث الطٌر بنحوه.«َخْلمهنَ  بهَخ

ٌبٌ ولال:  نْ  َؼره ٌثه  مه ، َحده ، َعن   اْلؽَفهٌر   اْلَجمُّ  َرَواه   َوإهْسَحاقَ  َمالهن  ٌث   أََنس   لَمْ  َمالهن   َوَحده

نْ  إهالَّ  نَْكت ْبه   ٌثه  مه ه  َحده  ً دَ  المََّداحه  .بههه  تَفَرَّ
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أبً  طرٌك من 361رلم /1/225 : كتاب الفضابل والمثالبالعلل فً الجوزي ابنو

 نعٌم به.

 ضعٌؾ؛ فٌه:للت: وهذا إسناد 

 مالن اإلمام على ووهم الحدٌث منكر األنصاري، المداح :عمارة بن دمحم بن هللا عبد

لال . مالن عن تفرده من وعده الحدٌث هذا العلم أهل علٌه أنكر ولد الطٌر بحدٌث

 له وأوردولال ابن حجر:  .روى ما ولل ضعؾ، وال وثك، ما مستورالذهبً: 

 أَنس َعن طلحة، أبً بن هللا عبد بن إسحاق عن مالن عن الؽرابب فً الدارلطنً

 .منه أثبت َوؼٌره مالن، عن المداحً به تفرد: ولال منكر خبر وهو الطٌر حدٌث

، ولسان 4545/ رلم2/439، والمٌزان 1534/ رلم11/253ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

  .4401/ رلم4/561المٌزان 

 هللاُ  رضً أنس، عن الزهري شهاب بن مسلم بن دمحم الطرٌك الثانً والعشرون:

 .عنهُ 

 بن صخر فمثل: الموضوعات فؤما: فمال 13رلم /1/202 اإلرشاد فً الخلٌلً أورده

 بن لعلً الطٌر حدٌث - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً عن أنس عن الزهري عن اللٌث عن الحاجبً دمحم

 . عنه   هللا   رضً طالب أبً

 :وضاع ؛ فٌهللت: وهذا إسناد

 ٌضع: أٌضا   ولال.الحدٌث مترون: الدارلطنً فٌه لال :الحاجبً دمحم بن صخر -

 ٌضع": عدي ابن ولال. الثمات من نظرابهما وعلى واللٌث مالن على الحدٌث

 أسلم بن زٌد عن أنس بن مالن عن وحدث ،بالبواطٌل الثمات عن حدث... الحدٌث

 "...باطلٌن بحدٌثٌن - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً عن أنس عن

.. مناكٌر ٌروٌه ما وعامة الحدٌث من ذكرت ما ؼٌر هذا ولصخر: أٌضا   ولال

 الرواٌة تحل ال: حبان ابن ولال. وإسماطه ضعفه على مجمعٌن مرو أهل ورأٌت

 أبو ولال. كذابا   كان الحاجبً المروزي دمحم بن صخر: الممدسً طاهر أبو ولال. عنه

 ولال. الشًء والموضوعات بالمناكٌر ومالن لهٌعة وابن اللٌث عن روى: نعٌم

 مرو أهل من الحاجبً صخر: له ٌمال مالن على كذَّاب وضعه الطٌر حدٌث: الخلٌلً

 . بذلن مشهور وهو

 المٌزان لسان، و3367/ رلم2/303والمٌزان  ،13رلم /1/202 اإلرشادٌنظر: 

  .3903// رلم4/307

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس عن مرة بن ٌعلى بن هللا عبد الطرٌك الثالث والعشرون:

ٌم ْبن الحسن ْبن علً:  ترجمة "التارٌخ فً الخطٌب أخرجه  جبلة ْبن لتٌبة ْبن إهْبَراهه

د أَب و َحمَّ د   أَب و أَْخبََرنَالال:  6135رلم /13/302 "المطان م  َحمَّ ه  َعْبد   م  ه  ْبن   ّللاَّ  ً  ْبنه  َعله

ٌَا    ً عه د   أَْخبََرنَا: لَالَ  بهص وَر، اْلمَاضه َحمَّ ٌْع   ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  َم ، ج  ًُّ  َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلؽَسَّانه

د   َحمَّ ، ْبن   م  د   أَب و َحدَّثَنهً: لَالَ  َمْخلَد  َحمَّ ًُّ  م  ٌمَ  ْبنه  اْلَحَسنه  ْبن   َعله ٌْبَةَ  ْبنه  إهْبَراهه  َجبَلَةَ  ْبنه  ل تَ
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، بَّاح   َحدَّثَنَا: لَالَ  َزْنَجلَةَ، ْبن   َسْهل   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلمَطَّان  ب ، اْبنَ  ٌَْعنًه الصَّ َحاره  ع َمرَ  َعنْ  م 

ه  َعْبده  ْبنه ا ةَ، ْبنه  ٌَْعلَى ْبنه  ّللاَّ رَّ ، َعنْ  م  هه هه، َعنْ  أَبٌه ، ْبنه  أَنَسه  َوَعنْ  َجد ه يَ : لَاال َمالهن   إهلَى أ ْهده

ه  َرس وله  ٌْرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ بَاَرى، إهال َنَراه   َما َط مَّ : "فَمَالَ  ح  ًَّ  اْبعَثْ  اللَّه  ٌَْن، أَْصَحابًه أََحبَّ  إهلَ  إهلَ

ل نهً ٌْرَ  َهَذا ٌ َواكه   ".الطَّ

  من طرٌك الخطٌب به بلفظه. 370رلم /1/230: العلل فً الجوزي ابنو

حُّ  ال َوَهَذا ولال:  .ٌَصه

 ؛ فٌه:جدا وهذا إسناد ضعٌؾ :للت

 االحتجاج الٌعجبنً: ن حبا ابن ولال. نظر فٌه: البخاري فٌه لال: ٌعلى بن عبدهللا -

 البلٌة أدري فلست أٌضا   واه   ابنه أن على رواٌته فً المناكٌر لكثرة انفرد إذا بخبره

 . أبٌه من أو منه فٌها

، 954/ رلم5/204،  والجرح والتعدٌل 774/ رلم5/235 الكبٌر التارٌخٌنظر: 

  .1039/ رلم5/373، والكامل 555/ رلم2/25والمجروحٌن 

 حنبل بن أحمد سؤلت: علً بن دمحم ولال. مترون: الدارلطنً فٌه لال: عمرابنه و -

 ضعٌؾ: أٌضا   أحمد اإلمام ولال. الحدٌث منكر: فمال ٌعلى بن هللا عبد بن عمر عن

 سمعت: حبان  ابن ولال . ٌرضه فلم ٌعلى بن عمر وذكر: المروذي ولال. الحدٌث

 ٌعلى بن هللا عبد بن عمر: معٌن بن لٌحٌى ٌمول الدارمً سمعت: لال محمود بن دمحم

 جرٌر سمعت: أٌضا   ولال. ضعٌؾ: أٌضا   معٌن ابن ولال. بشًء لٌس: لال حاله؟ ما

: البخاري ولال. الخمر ٌشرب الثمفً ٌعلى بن عمر كان: ٌمول الحمٌد عبد بنا

 أنه زابدة عن ٌحكً جرٌر وكان أبٌه عن الرواٌة منكر: حبان ابن ولال .فٌه ٌتكلمون

 مملوبة أكثرها نسخة ٌعلى بن هللا عبد بن عمر روى: أٌضا   ولال. الخمر ٌشرب رآه

 سبل: حاتم أبً ابن ولال . الحدٌث ضعٌؾ: الرازي حاتم أبو ولال .جده عن أبٌه عن

 أسؤل: لال حاله؟ ما: فملت بموي، لٌس: فمال ٌعلى بن هللا عبد بن عمر عن زرعة أبو

 ولال .عنه أروي أن أستحل فما ٌعلى بن عمر رأٌت: نعٌم أبو ولال  .السبلمة هللا

 .ضعٌؾ: النسابً

، 259/ رلم96، والضعفاء الصؽٌر له صـ2065/ رلم6/170ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، وتارٌخ أسماء 656رلم 2/91، والمجروخٌن 633/ رلم6/113والجرح والتعدٌل 

والضعفاء والمتروكون للدارلطنً ،  345/ رلم120الضعفاء البن شاهٌن صـ

 .2432/ رلم2/213البن الجوزي  والمتروكون والضعفاء ، 373/ رلم2/164

 .عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن الخلٌل أبو شرٌح بن عابذ الطرٌك الرابع والعشرون:

 أَْخبََرَنالال:  373رلم /2/339": والتفرٌك الجمع أوهام موضح" فً الخطٌب أخرجه

د   ْبن   اْلَحَسن   َحمَّ د   َحدَّثَنَا اْلَخبلل   م  َحمَّ ًُّ  إهْسَحاقَ  ْبن   م  ٌعه  ْبنه  نَْصره  ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا اْلمَطه

ه  َعْبده  ْبنه  ٌَْحٌَى ْبن   اْلَملهنه  َعْبد   َحدَّثَنَا َطالهب   ٌر   ْبنه  ّللاَّ ثَنَا َبكه  بن هللا عبد َحدَّثَنَا أَبهً َحدَّ

د َحمَّ ٌَرةه  بن م  ؽه ثَنًه لَالَ  اْلَخلهٌله  أَبهً َعنْ  اْلم  ًَ  َمالهن   ْبن   أََنس   َحدَّ  أَْهَدتْ  لَالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه
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ٌَْمنَ  أ مُّ  ه  لهرسول أَ ا ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ٌْر  مَّ  فَمَالَ  َط ه  ابْتهنهً اللَّه  ٌْنَ  َخْلمهنَ  بهؤََحب  ً ٌَؤْك ل   إهلَ نْ  َمعه  َهَذا مه

ٌْره  ه  فََدَخل الطَّ  ً ًَ  َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله مَّ : "فََمالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه ًَّ  اللَّه   "َوإهلَ

 ٌؾ؛ فٌه:وهذا إسناد ضع: للت

 الحدٌث للٌل كان: حبان ابن فٌه لال .ضعٌؾ: الحضرمً شرٌح بن عابذ: الخلٌل أبو

 الثمات وافك وفٌما انفرد إذا به االحتجاج حد عن خرج حتى للته على ٌخطا ممن

 ولال. ضعؾ حدٌثه فً: الرازي حاتم أبو ولال. بؤسا   به أر لم معتبر به اعتبر فإذا

 .بشًء لٌس: طاهر ابن

، 79/ رلم7/61، والجرح والتعدٌل 272/ رلم7/60ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

  373رلم /2/339 والتفرٌك الجمع أوهام موضح، و337/ رلم2/194والمجروحٌن 

  .4100/ رلم2/363والمٌزان 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن لتادة الطرٌك الخامس والعشرون:

 الحسن أبو أخبرنالال:  201/ح رلم 321صـ :علً منالب فً المؽازلً ابن أخرجه

 خمس سنة المحرم فً علٌه بمراءتً الواسطً الصوفً الطٌب بن الحسٌن بن علً

 دمحم بن جعفر بن أحمد بن هللا عبٌد الماسم أبو أخبركم: له للت وأربعمابة وثبلثٌن

 لرئ: لال معروؾ بن أحمد بن هللا عبٌد دمحم أبو المضاة لاضً حدثنا: لال الصفار

 بن عمر بن دمحم حدثكم -أسمع وأنا- األنماطً نٌروز بن إبراهٌم بن دمحم بكر أبً على

به  أنس عن لتادة عن -دعلج ابن وهو- خلٌد حدثنا الحسن، بن علً حدثنا نافع،

 .بنحوه

 به بلفظه. دعلج بن خلٌد طرٌك من 250ـ42/249 :دمشك تارٌخ فً عساكر وابن

 للت: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 الحدٌث فً بالمتٌن لٌس صالح: حاتم أبو لال البصري السدوسً: دعلج بن خلٌد

 فٌما الخطؤ كثٌر كان: حبان ابن فٌه الول .منكرة بعضها أحادٌث لتادة عن حدث

 صالح: حاتم أبو ولال. انفرد إذا حدٌثه عن التنكب ٌعجبنً وؼٌره لتادة عن ٌروي

 للت: البرلانً ولال. منكرة بعضها أحادٌث لتادة عن حدث الحدٌث فً بالمتٌن لٌس

 . المتروكٌن من جماعة فً الدارلطنً وذكره. ال: لال ثمة؟ دعلج بن خلٌد: للدارلطنً

 بالمنكر ولٌس إنكار حدٌثه بع  وفً ؼٌره علٌه ٌتابعه حدٌثه عامة: عدي ابن ولال

 .الحدٌث ضعٌؾ: أحمد اإلمام ولال. بشًء لٌس: معٌن بن ٌحٌى ولال. جدا   الحدٌث

 الساجً كذلن وضعفه. بثمة لٌس: النسابً ولال. ضعٌؾ: داود أبً عن اآلجري ولال

 ولال ابن حجر: ضعٌؾ. .البرلً وابن

/ 3/334، والجرح والتعدٌل 175/ رلم36الضعفاء والمتروكون للنسابً صـ ٌنظر:

، والمٌزان 606/ رلم3/435، والكامل 310/ رلم1/235، والمجروحٌن 1759رلم

/ 1/195، والتمرٌب 301رلم/ 3/153 وتهذٌب التهذٌب، 2555/ رلم1/663

 .1740رلم



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس عن نافع الطرٌك السادس والعشرون:

 أحمد بن دمحم أخبرنالال:  193/ رلم219صـ :علً منالب فً المؽازلً ابن أخرجه

 مردوٌه بن سهل بن دمحم بن أحمد نصر أبا أن إذنا   -هللا رحمه- النحوي سهل بنا

 النالد، عٌسى بن أحمد حدثنا: لال أربعمابة سنة من صفر فً إمبلء   حدثهم البزار

 عن نافع عن هللا عبد بن الحسن حدثنا فدٌن، أبً ابن حدثنا مسمار، بن صالح حدثنا

 إلٌن خلمن بأحب ابتنً اللهم": فمال طٌرٌ  إلٌه لرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن مالن بن أنس

 .معه فؤكل طالب أبً بن علً فجاء: لال ،"الطٌر هذا من معً ٌأكل

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

 بثمة لٌس: معٌن ابن لالو. الحدٌث ضعٌؾ: أحمد لال .البصري هرمز أبو: نافع -

 مترون: حاتم أبو ولال . بشًء لٌس: أٌضا   ولال. حدٌثه ٌكتب ال: أٌضا   ولال. كذاب

 ٌجوز ال حدٌثه من لٌس ما أنس عن ٌروي: حبان ابن ولال. الحدٌث ذاهب الحدٌث

 على الؽالب: العمٌلً ولال. االختبار سبٌل على إال حدٌثه كتابة وال به االحتجاج

 ؼٌر ٌروٌه ما وعامة ذكرت ما ؼٌر هرمز أبً ولنافع: عدي ابن ولال. الوهم حدٌثه

 بن الرحمن عبد ولال. بثمة لٌس: النسابً ولال. بٌن رواٌته على والضعؾ محفوظ

 كما: فمال الحدٌث؟ ضعٌؾ: فملت هرمز أبً نافع عن زرعة أبا سؤلت: حاتم أبً

 . ذاهب هو ٌكون

، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 1/71ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 

، والجرح 662رلم/ 114صـ للنسابً والمتروكونوالضعفاء ، 3323/ رلم4/130

/ 3/306، والكامل 1123/ رلم3/57، والمجروحٌن 2037/ رلم3/455والتعدٌل 

 .3039/ رلم3/249، ولسان المٌزان 1931رلم

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن السبان جعفر أبو والعشرون:الطرٌك السابع 

 بن الحسن أخبرنا لال: 200رلم ح/220صـ علً منالب فً المؽازلً ابن أخرجه

 علً بن إسماعٌل حدثنا الفتح، أبو سعدان بن جعفر بن دمحم بن هبلل أخبرنا موسى،

 البزار الخزاعً ورلاء بن بدٌل بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن عثمان بن رزٌن بنا

 أهدي: لال مالن بن أنس عن السبان جعفر أبً عن بمٌة بن وهب حدثنا بحران،

صلى هللا  هللا رسول فدخل األنصار، من امرأة له أهدته مشوي طابر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول

 من إلٌن خلمن أحب علً أدخل اللهم": فمال ٌدٌه بٌن ذلن فوضعت علٌه وسلم

 ."الطابر هذا من معً لٌؤكل واآلخرٌن األولٌن

 .ترجمة على له ألؾ لم السبان جعفر أبو: هإسناد فًو :للت

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن الطوٌل حمٌد الطرٌك الثامن والعشرون:

 الحسن أبو أخبرنالال:  139رلم ح/ 207صـ :علً منالب فً المؽازلً ابن أخرجه

 به فؤلر علٌه بمراءتً -هللا رحمه- الشافعً الفمٌه العطار أحمد بن المظفر بن أحمد

 عثمان بن دمحم بن هللا عبد دمحم أبو أخبركم: له للت وأربعمابة وثبلثٌن أربع سنة
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 علً الحسن أبو حدثنا: لال -هللا رحمه- الواسطً الحافظ السماء بابن الملمب المزنً

 بنا دمحم حدثنا وثبلثمابة، ثبلث سنة هللا رحمه الواسطً الجوهري صدلة بن دمحم بنا

  .به بنحوه مالن بن أنس عن الطوٌل حمٌد حدثنا العبدي، دوٌد بن زكرٌا

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

 .باطل بخبر الطوٌل حمٌد عن لال الذهبً: :دوٌد بن زكرٌا بن دمحم

 .6737/ رلم7/137، ولسان المٌزان 7535/ رلم3/549ٌنظر: المٌزان 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن عٌاش أبً بن أبان والعشرون:الطرٌك التاسع 

 الماسم أبو سهل بن إسحاق بن هللا عبٌد: ترجمة "دمشك تارٌخ فً عساكر ابن أخرجه

 أحمد بن العزٌز عبد نا المسلم بن علً الحسن أبو خبرنالال أ 37/406 "السنجاري

 نا السنجاري سهل بن إسحاق بن هللا عبٌد الماسم أبو أنا السمسار بن الحسن أبو أنا

 هللا عبد نا داود بن موسى نا إبراهٌم نا بنصٌبٌن مسرور بن أحمد بن هاشم الولٌد أبو

 .به بنحوه مالن بن أنس عن أبان عن المثنى بنا

 للت: وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:

 لال .بذلن مشهور مترون :العبدي اسماعٌل أبو البصري فٌروز: عٌاش أبً بن أبان

 ٌسمٌه، وال رجل، ٌمول حدٌثه على مر إذا وكٌع كان الحدٌث، مترون هو: أحمد

: عوانة أبو ولال .ضعٌؾ: مرة ولال .مترون: معٌن بن ٌحٌى ولال .له استضعافا

 جمعت حتى الحسن عن به فحدثنً أبان، به جبت إال حدٌثا   بالبصرة أسمع ال كنت

 .سالط: الجوزجانً السعدي إسحاق أبو ولال .عنه أروى أن أستحل فما مصحفا ، منه

ولال الذهبً:  .منكرة أحادٌث جملة ألبان عدي ابن ساق ثم مترون،: النسابً ولال

 .وؼٌره أنس عن ٌحمل صؽٌر، تابعً وهو الضعفاء حدأ

 .15/ رلم1/10، والمٌزان 142/ رلم2/19تهذٌب الكمال ٌنظر: 

 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس، عن أمٌة أبً بن سالم النضر أبو الطرٌك الثبلثون:

 -1/233 والمثالب الفضابل كتاب :المتناهٌة العلل فً الجوزي ابن أخرجه

ر   ْبن   َزاههر   أَنَالال:  234/371 ْحَمنه  َعْبده  ابن إسماعٌل عثمان أَب و أَْنبَؤَنَا لَالَ  َطاهه  الرَّ

 ًُّ اب ونه ًُّ  بَْكر   َوأَب و الصَّ ٌهَهمه د   أَنَا لَاال اْلبَ َحمَّ ه  َعْبده  ْبن   م  ًُّ  ّللاَّ ٌَْمان   نا لَالَ  األَْنَدل سه  ْبن   س لَ

ًُّ  أَْحَمدَ  ٌده  ْبن   أَْحَمد   نا لَالَ  اْلبَْلخه يُّ  فَْرلَد   ْبنه  َسعه د ه ةَ  أَب و نا لَالَ  اْلج  مَّ د   ح  َحمَّ  ٌ وس ؾَ  ْبن   م 

 ًُّ ةَ  أَب و نا لَالَ  اْلٌََمامه وَسى ل رَّ ق   ْبن   م  وَسى َعنْ  َطاره  َسالهم   النَّْضره  أَبهً َعنْ  ع ْمبَةَ  ْبنه  م 

ٌْده  ْبنه  ع َمرَ  َمْولَى ه  ع بَ  .به بنحوه َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  ّللاَّ

 ؛ فٌه:ضعٌؾ جدا سنادوهذا إ: للت

 أحمد بن سعٌد بن فرلد الجدي. -

 أبً حمة. :روى عنلال الذهبً فً المٌزان: "

 ."الطبرانً، فذكر حدٌث الطٌر بإسناد الصحٌحٌن، فهو المتهم بوضعه :عنهروى و

 .525/ رلم1/469، ولسان المٌزان 390/ رلم1/100ٌنظر: مٌزان االعتدال 
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 . عنهُ  هللاُ  رضً أنس عن مهاجر بن إبراهٌم الطرٌك الحادي والثبلثون:

 السادس الطرٌك 1/236/377كتاب الفضابل والمثالب : العلل فً الجوزي ابن لال

مهاجر بن إبراهٌم عن طهمان بن خالد طرٌك من مردوٌه ابن روى: عشر
(1)
 عن 

 . فٌه ممدوح وكبلهما أنس

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:: للت

: البخاري فٌه لال ضعٌؾ الحدٌث منكر. المدنً مسمار ابن: مهاجر بن إبراهٌم -

: للت الذي جنس من: أٌضا   ولال . جدا   الحدٌث منكر: حبان ابن ولال. الحدٌث منكر

 له وأورد فٌه المول ٌمر  معٌن بن ٌحٌى وكان انفرد إذا بخبره االحتجاج الٌعجبنً

 أبً سمعت: حاتم أبً بن الرحمن عبد ولال .موضوع متن وهذا: بعده ولال حدٌثا  

. مدٌنً شٌخ: فمال أخرى مرة وسبل: لال بالمترون ولٌس الحدٌث منكر هو: ٌمول

 . ضعٌؾ: النسابً ولال

، 3/ رلم11، والضعفاء والمتروكون صـ2642/ رلم2/290ٌنظر: التارٌخ األوسط 

والكامل  ،13/ رلم1/103، والمجروحٌن 421/ رلم2/132والجرح والتعدٌل 

 .60/ رلم1/352

 :منها شواهدوللحدٌث  

 . عنهُ  هللاُ  رضً سفٌنة، حدٌث - ٔ

 َعْبد   َوَحدَّثَنَالال:  ،الزخار البحر ـ3341رلم /9/237 فً المسند: البزار أخرجه

، ْبن  ا األعلى ل  ، ْبن   َعْون   نَا: لَالَ  َواصه م  ٌْب ، ْبن   َسْهل   نَا: لَالَ  َسبلَّ ٌَْدة   نَا: لَالَ  ش َع  ْبن   ب َر

ا َوَكانَ  َسفهٌنَةَ، َعنْ  س ْفٌَاَن، م  ه  لهَرس وله  َخاده يَ : لَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ه  لهَرس وله  أ ْهده  َطَواٌهر   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ا َبْعَضَها، لَه   فََصنَْعت   ٌْت ه   أَْصبَحَ  فَلَمَّ َ نْ ": فَمَالَ  بههه  أَت ٌْنَ  مه نَ : فَم ْلت   "َهَذا؟ لَنَ  أَ ي مه تَ  الَّذه  أ تٌه

، بههه  َرنَّ  الَ  لَنَ  أَل لْ  أَلَمْ ": لَالَ  أَْمسه ا لهؽَد   تَدَّخه ْزل ه ؟ ٌَْوم   لهك ل ه  َطعَام  ، "ره  اللَّه مَّ ": لَالَ  ث مَّ

لْ  ًَّ  أَْدخه ٌْنَ  َخْلمهنَ  أََحبَّ  َعلَ ً ٌَؤْك ل   إهلَ نْ  َمعه ٌْره  َهَذا مه ، فََدَخلَ  "الطَّ ًٌّ مَّ ": فَمَالَ  َعله ًَّ  اللَّه   "َوإهلَ

  بن واصل به. األعلىمن طرٌك عبد  529رلم /1/443 :األمالً فً والمحاملً

ٌْدٌ  َحدَّثَنَالال:  6437رلم /7/32فً الكبٌر:  الطبرانًوأخرجه  ، ع بَ ْجلً  ٌم   ثنا اْلعه  إهْبَراهه

، َسْعد   ْبن  ا يُّ ٌْن   ثنا اْلَجْوَهره َس ، ْبن   ح  د  َحمَّ ٌَْمان   ثنا م  ، ْبن   س لَ  َعنْ  َخلهٌفَةَ، ْبنه  فهْطره  َعنْ  لَْرم 

ْحَمنه  َعْبده  ، أَبهً ْبنه  الرَّ ه  َمْولَى َسفهٌنَةَ، َعنْ  ن ْعم   ً  به بنحوه.  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ار   َرَواه   :9/126فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ًُّ  اْلبَزَّ ، َوالطَّبََرانه َجال   بهاْختهَصار   َوره

ه   ً َجال   الطَّبََرانه ٌحه  ره ٌْرَ  الصَّحه  .ثهمَةٌ  َوه وَ  َخلهٌفَةَ، ْبنه  فهْطره  َؼ

 ضعٌؾ؛ فٌه: وإسناد البزار: للت

  المدنً األسلمً فروة ابن: سفٌان بن برٌدة -

                                                           

 .والصواب ما ذكرته، مهاجر بن إبراهٌم عن إبراهٌم عن المطبوع فً جاء (1)
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 عن سؤلته: أحمد بن هللا عبد ولال. فٌه ٌتكلمون: مرة ولال. نظر فٌه: البخاري لال

 فً بالموي لٌس: النسابً ولال. عنه تحكى بلٌة له: لال حدٌثه؟ كٌؾ سفٌان بن برٌدة

 ردئ: الجوزجانً ولال. الدارلطنً تركهو .الحدٌث ضعٌؾ: حاتم أبو ولال. الحدٌث

 .المذهب

، 1635/ رلم2/424، والجرح والتعدٌل 1937/ رلم2/141التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، والمٌزان 132/ رلم1/260، والضعفاء والمتروكون 294/ رلم2/243والكامل 

 .1156/ رلم1/306

 وإسناد الطبرانً ضعٌؾ؛ فٌه:

ٌَْمانُ  -  لال :النحوي البصري داود أبو معاذ ابن الراء وسكون الماؾ بفتح لَْرم   ْبنُ  ُسلَ

 ومع .ؼالٌا رافضٌا كان: حبان ابن ولال .ثمة: فمال أحمد وأما .بالمتٌن لٌس: حاتم أبو

 .ٌتشٌع الحفظ سىءولال ابن حجر: . بالموي لٌس: النسابً ولال .األخبار ٌملب ذلن

/ 1/253، والتمرٌب 3599رلم/ 2/219، والمٌزان 735/ رلم4/233ٌنظر: الكامل 

    .2536رلم

 .  عنهُ  هللاُ  رضً ولاص أبً بن سعدحدٌث   - ٕ

د   َحدَّثَنَالال:  4/356 :الحلٌة فً نعٌم أبو أخرجه َحمَّ ، ْبن   م  َظفَّره ٌْد   ثنا: لَالَ  اْلم   ْبن   َز

، د  َحمَّ ده  ْبن   أَْحَمد   ثنا: لَالَ  م  َحمَّ ، ْبنه  م  وده  ْبن   َرَجاء   ثنا: لَالَ  اْلَجْهمه ، أَب و اْلَجار  ره ْنذه : لَالَ  اْلم 

ٌَْمان   ثنا د   ْبن   س لَ َحمَّ ، م  ًُّ َباَركه د   ثنا: لَالَ  اْلم  َحمَّ ٌر   ْبن   م  ًُّ  َجره ْنعَانه ٌْهه  َوأَثْنَى الصَّ ا، َعلَ ٌْر   َخ

، َعنه  ش ْعبَة ، ثنا: لَالَ  ٌْلَى، أَبهً اْبنه  َعنه  اْلَحَكمه ، أَبهً ْبنه  َسْعده  َعنْ  لَ  لَالَ : لَالَ  َولَّا  

ه  فًه ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول    ً بَلل   ثبََلث   َطالهب   أَبًه ْبنه  َعله ٌَنَّ ": خه اٌَةَ  أَل ْعطه بل   َؼد ا الرَّ بُّه   َرج   هللا   ٌ حه

ٌث   ،َوَرس ول ه   ، َوَحده ٌْره ٌث   الطَّ ٌره  َوَحده م    َؼده  . "خ 

ٌبٌ ولال:  نْ  َؼره ٌثه  مه ، ْعبَةَ،ش   َحده نْ  إهالَّ  َكتَْبنَاه   َما َواْلَحَكمه   .اْلَوْجهه  َهَذا مه

 وهذا إسناد ضعٌؾ فٌه: :للت

 وإن المباركً إال عنه ٌروه  ولم ،ترجمة على له  ألؾ لم :الصنعانً جرٌر بن دمحم -

 الرجال بنمد المعروفٌن من لٌس فالمباركً ممبول ؼٌر فثناإه علٌه أثنى

 . عنُهما هللاُ  رضً هللا، عبد بن جابرحدٌث   - ٖ

 دمحم بن أحمد سعد أبو أخبرنا 245 ـ42/244 :دمشك تارٌخ فً عساكر ابن أخرجه

 بن دمحم منصور وأبو الكوسج دمحم بن جعفر بن محمود المظفر أبو نا البؽدادي بنا

 نا البؽدادي بن سلٌمان بن أحمد بن بن علً الحسن علً أبو أنا لاال شكروٌة بن أحمد

 إسماعٌل بن دمحم إسماعٌل أبو نا العبدي أبان بن عمر بن دمحم بن أحمد الحسن أبو

 عن المنكدر بن دمحم عن لهٌعة ابن حدثنً صالح بن هللا عبد صالح أبو نا الترمذي

صلى هللا  - هللا لرسول األنصار من امرأة صنعت :لال األنصاري هللا عبد بن جابر

صلى  - النبً ٌدي بٌن فمدمته فطبختها دجاجة له وذبحت أرؼفة أربعة -علٌه وسلم

 - هللا رسول رفع ثم فؤتٌاه وعمر بكر أبً إلى  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول فبعث -هللا علٌه وسلم
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مَّ  :لال ثم السماء إلى ٌدٌه -ملسو هيلع هللا ىلص ٌْنا س كْ  اللَّه  بل   إلَ حب ا   َرابهعا   َرج  بُّه َولهَرس ولهنَ  لَنَ  م  مَّ  ت حه  اللَّه 

نا فً فٌََْشَرك نَا َوَرس ول نَ  أَْنتَ  نْ  َطعَامه  اللهم  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول :لال ثم ، فهٌهه  لَنا َوبَاره

  ."... طالب أبً بن علً اجعله

 .أنس حدٌث والمشهور ؼرٌب حدٌث هذا ولال:

  وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:: للت

 فٌما إال ضعٌؾ : المصري الرحمن عبد أبو عمبة بن لهٌعة بن هللا عبد: لهٌعة ابن

  .74، سبمت ترجمته حدٌث رلمعنه العبادلة رواه

   ابن عباس رضً هللا عنهما: حدٌث -ٗ

د  فً "الضعفاء": ترجمة " أخرجه العمٌلً َحمَّ ٌْب   ْبن   م  ه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  4/32" ش َع  ّللاَّ

ٌم   َحدَّثَنَا أَْحَمَد، ْبن  ا ٌد   ْبن   إهْبَراهه ، َسعه يُّ ٌْن   َحدَّثَنَا اْلَجْوَهره َس ، ْبن   ح  د  َحمَّ ٌَْمان   َحدَّثَنَا م   س لَ

، ْبن  ا ده  َعنْ  لَْرم  َحمَّ ٌْب ، ْبنه  م  دَ  َعنْ  ش عَ ه  ْبنه  َداو   ً ه  َعْبده  ْبنه  َعله ، ْبنه  ّللاَّ ، َعنْ  َعبَّاس  هه  أَبٌه

هه  َعنْ   . به بنحوه َعبَّاس   اْبنه  َجد ه

َواٌَة   ولال:  .لهٌنٌ  فهٌَها َهَذا فًه الر ه

ٌْدٌ  َحدَّثَنَالال:  10667رلم /10/232فً "الكبٌر":  وأخرجه الطبرانً ، ع بَ ْجل   ثنا اْلعه

ٌم   ٌد   ْبن   إهْبَراهه ، َسعه يُّ   به بنحوه. اْلَجْوَهره

 630/ رلم3/557 فً الكامل: ترجمة "داود بن علً ٌن عبد هللا" وأخرجه ابن عدي

م   َحدَّثَنَالال:  ، اْلمَاسه يُّ ، َواْبن   اْلَممَّره د  ثَنا: لَاال َصاعه ٌم   َحدَّ ٌد، ْبن   إهْبَراهه  بنحوه. به َسعه

 :للت: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه

ٌَْمانُ  -  :النحوي البصري داود أبو معاذ ابن الراء وسكون الماؾ بفتح لَْرم   ْبنُ  ُسلَ

 عنه عند الطبرانً. هللاضعٌؾ ٌتشٌع، سبمت ترجمته فً دراشة شاهد سفٌنة رضً 

 ،"الضعفاء" فً العمٌلً وذكره ،"أعرفه ال: "عدي ابن لال مجهول، :شعٌب بن دمحم -

 فٌها هذا فً والرواٌة...  محفوظ ؼٌر حدٌثه: "ولال ترجمته، فً الحدٌث هذا وذكر

 ".ٌعرؾ ال: "الذهبً ولال ،"لٌن

 .                           7671رلم /3/530 والمٌزان ،3/953 الكاملو ،33-4/32 للعمٌلً الضعفاءٌنظر: 

: معٌن ابن لال :الهاشمً المطلب عبد بن عباس بن هللا عبد بن علً بن داود -

 فً حبان ابن وذكره واستؽربة، واحدا ، حدٌثا   الترمذي له وروى ٌكذب، ال أنه أرجو

 عن أبٌه، عن برواٌاته بؤس ال أنه عندي: "عدي ابن ولال ٌخطًء،: ولال ثماته،

  ولال ابن حجر: ممٌول. .بحجة حدٌثه لٌس: الذهبً َولَال ،"جده

/ 1/219 والمؽنً ،2633 رلم/ 2/13 المٌزان، و630/ رلم3/553الكامل ٌنظر: 

 .1302 ./ رلم1/199، والتمرٌب 371رلم/ 3/194 التهذٌب وتهذٌب ،2013رلم

 لها ٌذكر ولم والنهاٌة البداٌة فً كثٌر ابن أوردها التً الشواهد بع  وهنان: للت

 .، ولم ألؾ على إسنادهاسند

  رضً هللا عنه: الخدري سعٌد أبً حدٌث ـ ٔ
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َحه   :11/33 كثٌر ابن لال م ، َوَصحَّ نَّ  اْلَحاكه ْظلهمٌ  إهْسنَاَده   َوَلكه هه  م   .ض عَفَاء   َوفٌه

  رضً هللا عنه: رافع أبً حدٌث ـ ٕ

ٌْسَ  :11/33 والنهاٌة البداٌةلال ابن كثٌر فً  ٌح   َوَل ٌم ه   َبلْ  بهَصحه ْظلهمٌ  َطره  .م 

 رضً هللا عنه:  جنادة بن حبشً حدٌث ـ ٖ

حُّ  َوالَ  :11/33 والنهاٌة البداٌة كثٌر  لال ابن ٌْض   ٌَصه  .اأَ

 الحكم على الحدٌث بمجموه طرله وشواهده:

 : وهذه بع  األمثلة الحدٌث هذا متن فً الرواة اضطرب ولدضعٌؾ، 

 فتحه الذي: اآلخر بعضها وفً مالن، بن أنس: الباب فتح الذي: بعضها ففً -1

 .سفٌنة

  .الطٌر عدد فً االختبلؾ - 2

 فً وجمع ثبلثة، بعضها وفً طٌران، بعضها وفً واحد، طابر الرواٌات بع  ففً

 .طوابر أو أطٌار: فمٌل بعضها،

 .الطٌر صفة فً االختبلؾ - 3

 وصبابة، بخبزة حجل: ولٌل جبلً، طٌر: ولٌل حبارى،: ولٌل مشوي، فرخ: فمٌل

 .شعٌر من أرؼفة معه: ولٌل رؼٌفٌن، بٌن: ولٌل

 .الطٌر لدَّم فٌمن االختبلؾ - 4

 ومعه ،-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول إلى مشوي بطٌر سلٌم أم بعثتنً: أنس ٌمول بعضها ففً

 .ٌدٌه بٌن فوضعته به، فؤتٌته شعٌر، من أرؼفة

 وبعضها رجل، وبعضها أٌمن، أم وبعضها نسابه، إحدى لدَّمه الذي بعضها وفً

 .سفٌنة صنعه الذي بعضها وفً األنصار، من امرأة

 .-عنه هللا رضً- علً مجًء صفة فً االختبلؾ - 5

 وفً مرات، أربع بعضها وفً أنس، وٌرده مرات، ثبلث الباب طرق أنه بعضها ففً

 صدره، فً أنسا   ضرب الثانٌة وفً أنس، فرده األولى، المرة فً طرله أنه بعضها

صلى - النبً فمال بالسٌاط، ٌضرب كؤنما جاء الثانٌة المرة فً بعضها وفً ودخل،

 خرج وإنما الباب، ٌضرب لم علٌا   أن بعضها وفً". افتح افتح،: "-هللا علٌه وسلم

 .مرات ثبلث وهكذا فعاد، علٌا ، فوجد الدعوة، صاحب ٌكون رجل عن ٌبحث أنس

 :هممنأكثر أهل العلم وللت: ولد أعل الحدٌث 

 :والعمٌلً البخاري، - 2 ،1

 فً ٌعلم ال وضعؾ، لٌن، فٌها الرواٌة الباب وهذا: "1/42 الضعفاء فً العمٌلً لال

 ".البخاري إسماعٌل بن دمحم لال وهكذا ثابت، شًء

 :البزار - 3

 وكل وجوه، من أنس عن روي لد: "لال ثم 194 -3/193 مسنده فً الحدٌث ذكر

 ".بالموي فلٌس أنس عن رواه من
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 هذا: "الحدٌث أخرج أن بعد 224 -10/223 السنن فً بموله الترمذي وضعفه - 4

 الحدٌث هذا روي ولد الوجه، هذا من إال السدي حدٌث من نعرفه ال ؼرٌب، حدٌث

 ".أنس عن وجه ؼٌر من

 :داود أبً بن بكر أبو - 5

 مبالؽة فٌها بعبارة فردَّه الطٌر، حدٌث عن سبل أنه 3/232 السٌر فً الذهبً عنه نمل

 .علٌها الذهبً تعمبه

 :الدارلطنً - 6

: فمال الصحٌحٌن، على المستدرن فً الطٌر حدٌث أدخل الحاكم أن الدارلطنً بلػ

  ! ".الطابر؟ حدٌث علٌهما ٌستدرن"

 .1/233 المتناهٌة العلل

رشاد صاحب الخلٌلً ٌعلى أبو - 7  :اإله

 ثمة، الطٌر حدٌث روى ما: "لوله 304 - 1/303 التهذٌب فً حجر ابن عنه نمل

 ".وأشباهه األزرق، سلمان بن إسماعٌل مثل الضعفاء رواه

 :الممدسً طاهر بن دمحم - 3

 ".معلولة باطلة طرله كل: "الطٌر حدٌث عن لال

 .234 -1/233 الجوزي البن المتناهٌة العلل

 :السبلمً ناصر بن دمحم - 9

 موضوع حدٌث: "الطٌر حدٌث عن لوله 7/275  المنتظم فً الجوزي ابن عنه نمل

 ".وؼٌره أنس عن والمجاهٌل، المشاهٌر عن الكوفة، أهل سماط من جاء إنما

 :الجوزي ابن - 10

 نحو من مردوٌه ابن ذكره لد: "ولال ،234 -1/225 المتناهٌة العلل فً الحدٌث ذكر

طالة أر فلم مطعن، وفٌها مظلم، كلها طرٌما   عشرٌن  ".بذلن اإله

 :الماضً البالبلنً، بكر أبو - 11

 وتضعٌفه رده فً كبٌر مجلد على ولفت: "11/33فً البداٌة والنهاٌة  كثٌر ابن لال

 ".المتكلم البالبلنً بكر أبً للماضً ومتنا   سندا ،

 :المزوٌنً علً بن عمر حف  أبو - 12

 مشكاة على المنتمدة األحادٌث بشؤن حجر ابن الحافظ عنها سبل التً األسبلة فً

 على حكم المزوٌنً أن ذكر ،1776 -3/1774 المشكاة بآخر والمطبوعة المصابٌح،

 .بالوضع الحدٌث هذا

 :تٌمٌة بن أحمد العباس أبو - 13

 أهل عند الموضوعات المكذوبات من الطابر حدٌث: "4/99 السنة منهاج فً لال

 .متنه رد ه  فً الكبلم أطال ثم ،"النمل بحمابك والمعرفة العلم

 ابن كثٌر:  -14
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ْملَةه : "11/33لال فً البداٌة والنهاٌة  نْ  اْلمَْلبه  فَفهً َوبهاْلج  ةه  مه حَّ ٌثه  َهَذا صه  نََظٌر، اْلَحده

ل ه ، َكث َرتْ  َوإهنْ   ."أَْعلَم   َوّللاَّ   ط ر 

 :الزٌلعً ٌوسؾ بن هللا عبد الدٌن جمال - 15

 طرله، وتعددت رواته، كثرت حدٌث من كم: "360-1/395 الراٌة نصب فً لال

 إال الطرق كثرة الحدٌث ٌزٌد ال لد بل ،... الطٌر كحدٌث ضعٌؾ حدٌث وهو

 ".ضعفا  

 :الماموس صاحب باديآالفٌروز - 16

 طرق له" :الحدٌث هذا عن لوله عنه 332ـص المجموعة الفوابد فً الشوكانً نمل

 ".ضعٌفة كلها كثٌرة

 :منهمطابفة  حسنه، أو الحدٌث، بصحة المول إلى ذهب لدو للت:

 .المستدرن فً كما الحاكم، هللا عبد أبو - 1

 :الطبري جرٌر ابن - 2

 طرق جمع فً مجلد له الطبري أن ذكر :11/33فً البداٌة والنهاٌة  كثٌر ابن لال

 لم وإن الحدٌث، صحة ٌرى الطبري أن كثٌر ابن كبلم وظاهر الحدٌث، هذا وألفاظ

 .به ٌصرح

 :حجر ابن - 3

: الحدٌث عن ٌمول 3/336 المٌزان لسان ففً للحدٌث، حجر ابن نظرة اختلفت ولد

 ".منكر خبر هو"

 اللسان فً حجر ابن وألره ،"منكر حدٌث هذا: "1/602 المٌزان فً الذهبً ولال

2/354. 

 -3/1737 المصابٌح كتاب فً بالوضع وصفت التً األحادٌث عن أجوبته وفً

 الحاكم لال: "لال ثم عنه، الكبلم وبع  الحدٌث، ذكر المصابٌح مشكاة من 1733

 وفً الصحابة، من جماعة عن شواهد له ذكر ثم نفسا ، ثبلثٌن من أكثر أنس عن رواه

 ".متمارب منهما كل وسند عباس، ابن وعن سفٌنة، عن منها الطبرانً

ل الحدٌث، تحسٌن إلى ٌمٌل كؤنه أجوبته فً حجر ابن فالحافظ  المتؤخر: علٌه والمعو 

 .أعلم وهللا لولٌه، من

 :المٌرة محمود الشٌخ - 4

 الحاكم عن رسالته فً" العلم مدٌنة أنا: "وحدٌث الحدٌث هذا عن الكبلم أطال

 ."الحسن بمرتبة فالحدٌثان:" 463   لال ثم ومستدركه،
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ا ٌَعُودُ  الَ  حدٌث " -8٘  ":امٌّ أَ  ةثبََلث بَْعدَ  إاِلَ  َمِرٌض 

ً    ْبن   َمْسلََمة   لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "  ": الخشنً خلؾ بن ع لَ

صلى هللا علٌه  النبً أن أنس عن حمٌد عن جرٌح بنا عن :منكراته ومن)

 عمار بن هشام :عنه رواه. "أٌام ثبلثة بعد إال مرٌضا ٌعود ال كان" وسلم

 ٌحٌى عن األوزاعً عن مرٌم أبً بن سعٌد رواٌة من :العمٌلً له وأخرج

 الَرِمُد، َصاِحبُ  ٌعادون ال ثبلثة": رفعه هرٌرة أبً عن جعفر أبً عن

ْرِس، لِ  َوالّضِ  من كثٌر أبً بنا عن األوزاعً عن بمٌة ورواه :لال  "َوالدُّمُّ

(منكر باطل هذا :حاتم أبو لال .أولً هذا :ولال ،لوله
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ٌَاَدةه  فًه َجاءَ  َما بَاب  كتاب الجنابز،  :سننال فً ماجه ابن أخرجه ٌ ه  عه  /1/462 اْلَمره

َشام   َحدَّثَنَالال:  1437رلم ار   ْبن   هه ً    ْبن   َمْسلََمة   َحدَّثَنَا: لَالَ  َعمَّ  اْبن   َحدَّثَنَا: لَالَ  ع لَ

ٌْج ، َر ٌْد   َعنْ  ج  َم ، ح  ٌله ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  الطَّوه ًُّ  َكانَ  لَالَ  َمالهن  ا ٌَعُودُ  الَ ": ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  إِالَ  َمِرٌض 

 "ثبََلث   بَْعدَ 

 بلفظه. 54رلم /1/60 : "والكفارات المر " فً الدنٌا أبً وابن

 بنحوه. 3/34مسلمة بن علً" " ترجمة": المجروحٌن" فً حبان وابن

 434رلم /1/293 :"رالصؽٌ" وفً ،3642رلم /4/72: "األوسط" فً والطبرانً

 بنحوه.

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ٌْج ، اْبنه  َعنه  اْلَحده َر ً  ، ْبن   َمْسلََمة   إهالَّ  ج  دَ  ع لَ َشام   بههه  تَفَرَّ  ْبن   هه

ار    . َعمَّ

 بلفظه.  3/13 "علً بن مسلمة" ترجمة :"الكامل" فً عدي وابن

ْكر  باب  :"ملسو هيلع هللا ىلص النبً أخبلق" فً الشٌخ وأبو ٌَاَدتههه  ذه ٌَ ، عه  752رلم /3/437 ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمره

 بلفظه. 

  بلفظه. 3731رلم /11/429: فصل فً آداب العٌادة "الشعب" فً والبٌهمً

 َمْسلََمة  ولال:  662رلم /467صـ :"المختار النبً شمابل فً األنوار" فً والبؽوي

ٌؾٌ   .َضعه

 كلهم من طرٌك هشام بن عمار به.

                                                           

 .273/ رلم10/147تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  دراسة إسناد اإلمام ابن ماجه:

 فهً مناكٌره أما صدوق أنه على واألكثرون الحدٌث حسن :َعَمار   ْبنُ  ِهَشامُ  -ٔ

 .13مت ترجمته حدٌث رلم، سبالتلمٌن ولبوله تؽٌره بعد أنها على محمولة

ًّ   ْبنُ  َمْسَلَمةُ  -ٕ ٌد أَب و الخشنً، خلؾ بن ُعلَ  الببلط ٌسكن كان الببلطً، دمشمًال َسعه

  .)ق( منها فرسخ نحو على دمشك لرى من لرٌة

ٌْج، ْبن الملن وَعْبد الخثعمً، مسلم ْبن وثعلبة عبلة، أَبً ْبن إبراهٌم :َعن َرَوى َر  ج 

 وؼٌرهم. 

د، الولٌد ْبن بمٌة :َعنه َرَوى َحمَّ ، وؼٌرهم. عمار ْبن وهشام الصوري، المبارن ْبن وم 

يُّ  عباس الل ٌن، ْبن ٌحٌى َعن الدُّوره ٌْسَ : دحٌم عن حاتم وأبو َمعه  ولَال .بشًء   لَ

يُّ  ْرَعة أَب ولال و .األوزاعً َعنه  الحدٌث منكر :الب خاره  أبو َولَال .الحدٌث منكر: ز 

، ٌشتؽل ال الحدٌث، منكر الحدٌث، ضعٌؾ: حاتم  إبراهٌم َولَال .الترن حد فً هو بههه

 ٌنبؽً ال: سفٌان ْبن ٌعموب َولَال .مترون وحدٌثه ضعٌؾ،: الجوزجانً ٌعموب ْبن

 مترون :والبرلانً والدارلطنً، النََّسابً، َولَال .بحدٌثه أنفسهم ٌشؽلوا أن العلم ألهل

 عن وٌروي األسانٌد ٌملب ممن كان: "ولال ابن حبان فً "المجروحٌن .الحدٌث

 أَب و َولَال .بههه  االحتجاج بطل منه ذلن فح  فلما توهما أحادٌثهم من لٌس ما الثمات

 ؼٌر أحادٌثه وجمٌع: عدي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .ضعٌؾ: النٌسابوري الحافظ علً

 له وساق. الضعفاء جملة فً الجوزي وابن نعٌم، وأبو العمٌلً، وَذَكره .محفوظة

 عن روى :نعٌم أبو َولَال. علٌه ٌتابع وال: َولَال علٌه أنكر مما أحادٌث بضعة العمٌلً

  ً ٌْج وابن والزبٌدي األَوزاعه َر  الذهبً َولَال. الحدٌث لٌن: البزار َولَال .بالمناكٌر ج 

 عن: منكراته ومن": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. تركوه واه شامً: "المٌزان" فً

ٌْج ابن َر . "أٌام ثبلثة بعد إال مرضا ٌعود ال كان ملسو هيلع هللا ىلص النبً أن: "أنس عن حمٌد عن ج 

 ضعٌؾ: الساجً َولَال. شا كبل حدٌثه: المنادي ابن َولَال مترون،: األزدي َولَال

ً   عن روى: الحاكم َولَال. جدا  ابن َولَال. والموضوعات المناكٌر والزبٌدي األَوزاعه

 ومابة. تسعٌن سنة لبل مات مترون.": التمرٌب" فً حجر

 .دا؛ فاألكثرون على أنه مترونضعٌؾ ج خبلصة حاله:

/ 7/333والتارٌخ الكبٌر  ،5242/ رلم4/450 الدوري رواٌة معٌن ابن تارٌخٌنظر: 

، والضعفاء والمتروكون للنسابً 291/ رلم232وأحوال الرجال صـ ،1692رلم

والجرح والتعدٌل ، 1793/ رلم4/211والضعفاء الكبٌر للعمٌلً ، 570/ رلم97صـ

/ 3/33، والمجروحٌن 621/ رلم2/222، وتارٌخ ابن ٌونس 1222/ رلم3/263

 ،245/ رلم149، والضعفاء ألبً نعٌم صـ1799/ رلم5/12، والكامل 1073رلم

، وتهذٌب 3527رلم/4/109والمٌزان ، 5953/ رلم27/567وتهذٌب الكمال 

 .6662/ رلم1/531والتمرٌب ، 273/ رلم10/146التهذٌب 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْج   اْبنُ  -ٖ ٌْج بن العزٌز عبد بن الَملهن َعبد هو: ُجَر َر  األكثرون وثمه ثمة، المرشً ج 

 .                                                                            43، سبمت ترجمته حدٌث رلم ، ولم ٌصرح بالسماعالثالثة من مدلس

ٌْد   -ٗ  بمضمومة الخزاعً عبٌدة أبو الطوٌل حمٌد أبً بن حمٌدهو : الَطِوٌلِ  ُحَم

 . )ع( خزاعة إلى نسبة - معجمة زاي وخفة

 .  وؼٌرهم أنس بن وموسى البنانً، وثابت مالن، بن أنس :عن روى

 . وؼٌرهم وابن جرٌج، األنصاري، سعٌد بن وٌحٌى سلمة، بن حماد :عنهروى و

 كان: سعد ابن ولال. والنسابً ،خرا  وابن ،والعجلً ،معٌن وابن ،حاتم أبو وثمه

 هو: ولال الثمات فً حبان ابن وذكره أنس، عن دلس ربما أنه إال الحدٌث كثٌر ثمة

 وسمع حدٌثا   عشر ثمانٌة أنس من سمع ٌدلس وكان داود أبً بن حمٌد له ٌمال الذي

 عن داود أبً عن الطٌب بن عامر بن عٌسى ولال عنه، فدلس البنانً ثابت من

 ٌحٌى عن المدٌنً بن علً ولال أحادٌث، خمسة أنس عن حمٌد سمع شًء كل: شعبة

 ولال فٌه ٌشن أنس حدٌث بع  على بعضه ذهب إذا الطوٌل حمٌد كان: سعٌد ابن

 لد حمٌدا إن: لً فمال درست له ٌمال بصري شوٌب عندنا كان: سفٌان عن الحمٌدي

 له ألول فكنت ٌسٌر شًء إال أنس عن ولتادة ثابت ومن أنس من سمع ما علٌه اختلط

 بن ٌحٌى ولال أنسا، سمعت فٌمول عنها حمٌدا فاسؤل أنس ؼٌر عن شبت بما أخبرنً

 كثٌرة أحادٌث له: عدي ابن ولال .الطوٌل حمٌد حدٌث زابدة طرح المحاربً ٌعلى

 وسمع ذكر ما ممدار إال أنس من ٌسمع لم أنه عنه ذكر ما وأما األبمة عنه حدث ولد

 سمعه ولد ،ٌدلسه أنس عن رواه ما بع  أن بابه فً ما فؤكثر عنه ثابت من البالً

 مدلسة حمٌد أحادٌث ٌكون أن تمدٌر فعلى: العبلبً سعٌد أبو الحافظ ولال .ثابت من

 عٌسى ورواٌة: التهذٌب فً حجر ابن ولال .صحٌح ثمة وهو فٌها الواسطة تبٌن فمد

 حمٌد صرح فمد باطل لول أحادٌث أنس من سمع إنما حمٌدا أن المتمدمة عامر بن

 عامر بن وعٌسى جملة ذلن من البخاري صحٌح وفً كثٌر بشًء أنس من بسماعه

 زابدة ترن وأما هالن درست فإن بشًء لٌست درست عن سفٌان وحكاٌة عرفته ما

 ممدمة فً حجر ابن ولال .الخلفاء أمور من شًء فً لدخوله آخر ألمر فذان حدٌثه

 وذكره مدلس، ثمة: التمرٌب فً ولال بهم، االحتجاج على المتفك الثمات من: الفتح

 ثبلث وٌمال اثنتٌن سنة مات. المدلسٌن مراتب من الثالثة المرتبة فً حجر ابن

 .             وسبعون خمس وله ٌصلً لابم وهو ومابة وأربعٌن

 .  الحدٌث هذا فً بالسماع صرحولم ٌ :للت

 . الثالثة من مدلس الجماعة به واحتج ،توثٌمه على متفك :حاله خبلصة

 والثمات ،2704/ رلم2/343 البخاري وتارٌخ، 7/252 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 حبان ابن وثمات ،961رلم/ 3/219 والتعدٌل والجرح ،345/رلم1/136 للعجلً

 ،600صـ الفتح وممدمة، 144/ رلم1/163 للعبلبً والمراسٌل 2217/ رلم4/143
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 أهل وتعرٌؾ ،1544/ رلم1/131 والتمرٌب ،65/ رلم40-3/33 التهذٌب وتهذٌب

 .71/ رلم1/33 التمدٌس

 .23صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -٘

 اإلسناد:الحكم على 

  ضعٌؾ جدا. ؛ فٌه مسلمة بن علً، وهوضعٌؾ جدا 

ٌثٌ  َهَذا": 10/113" الفتح" فً حجر ابن ولال ٌؾٌ  َحده دًّا َضعه دَ  جه  ْبن   َمْسلََمة   بههه  تَفَرَّ

   ً ونٌ  َوه وَ  ،َعله ٌثٌ  ه وَ  :فَمَالَ  َحاتهم   أَب و َعْنه   س بهلَ  َولَدْ  ،َمتْر  لٌ  َحده د ا لَه   َوَوَجْدت   ،بَاطه  َشاهه

نْ  ٌثه  مه ٌَْرةَ  أَبهً َحده ْندَ  ه َر ه  عه  ً هه  ،اأْلَْوَسطه  فًه الطَّبََرانه ونٌ  َراو   َوفٌه ا َمتْر  ٌْض   ".أَ

 .مسلمة منكرات من 273رلم/ 10/146" التهذٌب تهذٌب" فً حجر ابن وعدَّه

 من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه: شاهد ولهللت:  

 َصالهح   ْبن   َحبَاب   َحدَّثَنَالال:  3503رلم /4/13 :"األوسط" فً الطبرانً أخرجه

 ًُّ طه د   نا: لَالَ  اْلَواسه َحمَّ ًُّ  َحْرب   ْبن   م  اد   ْبن   نَْصر   نا: لَالَ  النََّشابه ثه  أَب و َحمَّ ، اْلَحاره اق   اْلَورَّ

ه، َعنه  َجنَاح ، ْبنه  َرْوحه  َعنْ  ي  ْهره ٌده  َعنْ  الزُّ َسٌ هبه، ْبنه  َسعه ٌَْرةَ  بهًأَ  َعنْ  اْلم   لَالَ : لَالَ  ه َر

ه  َرس ول    "ثبََلث   بَْعدَ  إِالَ  اْلَمِرٌضُ  ٌُعَادُ  الَ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: ه، َعنه  اْلَحده ي  ْهره دَ  َجنَاح ، ْبن   َرْوح   إهالَّ  الز  ثه  أَب و: بههه  تَفَرَّ  اْلَحاره

اق  .اْلَورَّ

لال:  660/ رلم4/43" ؼطٌؾ ْبن روحفً الكامل: ترجمة " وأخرجه ابن عدي

َحمد َحدَّثَنَا ، َحْمَدانَ  ْبنه  أَْحَمدَ  ْبن   م  ًُّ ْسعَنه  َحدَّثَنا الدهمان، الفضل بن أَْحَمد   َحدَّثَنا: لَال الرُّ

اد   ْبن   نَْصر   اق   َحمَّ  "جناح بن روح" بدل" ؼطٌؾ بن روح" لال أن ه إالبه بلفظه.  اْلَورَّ

ا َوَهَذاولال:  ْنَكرٌ  اْلَمتْنه  ذابه أٌَض  ٌْسَ  ،م  ، َولَ ْهري   عنه  بهَمْحف وظ   .الزُّ

من طرٌك ابن عدي  3/205فً الموضوعات: كتاب المر   وأخرجه ابن الجوزي

 به.

ٌثٌ  َهَذا ولال: حُّ  الَ  َحده  .ٌَصه

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:

 .33ضعٌؾ جدا، سبمت ترجمته حدٌث رلم نصر بن حماد أبو الحارث الوراق: -

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 منكر

 كل من: حكم علٌه بالنكارة

 .4/43 الكامل فً عدي ابن

/ 93صـ البرٌة خٌر على المكذوبة األحادٌث فً البهٌة النخبةفً  ودمحم األمٌر الكبٌر

 .233ح

لٌ  حدٌثٌ  َهَذا: 6/211فً العلل  ولال أبو حاتم  .موضوعٌ باطه

 .3/205فً الموضوعات  وذكره ابن الجوزي
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ْرِس، الَرِمُد، َصاِحبُ  ونَ ادُ عَ ٌُ  الَ  ةُ بلثَ ثَ "حدٌث  -8ٙ لِ  َوالّضِ  " َوالدُّمُّ

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على األوزاعً، واختلؾ عنه من وجهٌن:

، الوجه األول: ًُّ ٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه ، أَبًه ْبنه  ٌَْح ، أَبًه َعنْ  َكثهٌر  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َجْعفَر   ه َر

 مرفوعا.

ًُّ ا الوجه الثانً: ر   أَبهً ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  ،أْلَْوَزاعه  ممطوعا. َكثٌه

   تخرٌج الوجه األول:

ً    ْبن   َمْسلََمة  فً الضعفاء الكبٌر: ترجمة " أخرجه العمٌلً ًُّ  ع لَ َشنه لال:  4/211" اْلخ 

ٌَى َحدَّثَنَاه   ٌد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َصالهح   ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   ٌَْح ده  ْبنه  اْلَحَكمه  ْبن   َسعه َحمَّ ٌم   أَبًه ْبنه  م   فَهه

ً    ْبن   َمْسلََمة   أَْخبََرنَا: لَالَ  لَ ًُّ  ع  َشنه ، َحدَّثَنهً: لَالَ  اْلخ  ًُّ ، أَبًه ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه  َكثهٌر 

، أَبًه َعنْ  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َجْعَفر  ه  َرس وله  َعنْ  ه َر  َصاِحبُ  ٌُعَاُدونَ  الَ  ثبََلثَة  ": لَالَ  أَنَّه   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ْرِس  َوَصاِحبُ  ،الَرَمدِ   . "الدَُّملِ  َوَصاِحبُ ، الّضِ

فً الكامل: ترجمة  وابن عدي، 152رلم /1/55: األوسط فً الطبرانً أخرجهو

ً    ْبن   َمْسلََمة  " ًُّ  ع لَ َشنه   كبلهما من طرٌك مسلمة به. 3/12 "اْلخ 

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  :الطبرانً ولال ه  َعنه  اْلَحده  ً ً    ْبن   َمْسلََمة   إهالَّ  اأْلَْوَزاعه  .ع لَ

 تخرٌج الوجه الثانً:

ً    ْبن   َمْسلََمة  " ترجمة: الكبٌر الضعفاء فً العمٌلً أخرجه ًُّ  ع لَ َشنه لال:  4/211" اْلخ 

ٌم   َحدَّثَنَا ده  ْبن   إهْبَراهه َحمَّ ٌْثَمه  ْبنه  م  ب   اْلَه د   َحدَّثَنَا: لَالَ  الطَّعَامه  َصاحه ٌْد   ْبن   َداو  َش  َحدَّثَنَا: لَالَ  ر 

ه، َعنه  بَمهٌَّة ،  ً ٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه نْ  ٌ عَاد   الَ  ثبََلثَةٌ : لَالَ  َكثهٌر   أَبًه ْبنه  ٌَْح ثْلَه   فََذَكرَ , ه نَّ مه . مه

 .أَْولَى َوَهَذا ولال:

ٌَاَدةه  فًه بَابٌ فً شعب اإلٌمان:  ولال البٌهمً ٌ ه  عه  ،3755/ رلم11/414 اْلَمره

، َوَرَواه   ْمل  ه، َعنه  هه  ً ، أَبهً ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه نْ  َكثهٌر  زْ  لَمْ  لَْولههه  مه ، ٌ َجاوه  َوه وَ  بههه

ٌح    .الصَّحه

 دراسة إسناد الوجه األول:

ي زكرٌا أَب و السهمً، المرشً صفوان بن َصاِلح   ْبنِ  ُعثَْمانَ  ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٔ ْصره  المه

 اللخمً راشد ْبن رفاعة ْبن وأَْحَمد الحضرمً، الصباح ْبن أبان روى عن: .)ق(

ٌد الراشدي،  ؼٌرهم. و َمْرٌَم، أَبً بن الحكم بن وَسعه

ٌم بن وأحمد ماجه، ابن روى عنه: د بن إهْبَراهه َحمَّ ، جامع بن م  ي  والعمٌلً،  السُّكَّره

  وؼٌرهم.
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ْحَمنه  َعْبد لال  أَب و َولَال .فٌه وتكلموا أَبهً، عنه وكتب عنه كتبت: َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

ٌد  وحدث للحدٌث، حافظا وَكانَ  العلماء، وبموت البلد بؤخبار عالما َكانَ : ٌ ون س ْبن َسعه

 صاحب وكان ٌتشٌع،: االندلسً لاسم بن مسلمة َولَال .ؼٌره عند ٌوجد ٌكن لم بما

 هو: فً المٌزان الذهبً َولَال. ذلن جلأل فٌه فطعن كتبه ؼٌر من ٌحدث ورالة

 تكلم منولال فً ". ٌنكر ما له يأخبار حافظ. ولال فً الكاشؾ: هللا شاء إن صدوق

 ،بالتشٌع رمى صدوق ابن حجر:ولال  ": صدوق.الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه

 وثمانٌن اثنتٌن سنة المعدة ذي فًه توفً .أصله ؼٌر من حدث لكونه بعضهم ولٌنه

 .بتٌناوم

  صدوق خبلصة حاله:

، 1335/ رلم1/507، وتارٌخ ابن ٌونس 721/ رلم9/175الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

والكاشؾ ، 9536/ رلم4/396والمٌزان ، 6333/ رلم31/462وتهذٌب الكمال 

/ 546صـ الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم من، و6213/ رلم2/371

  .7605/ رلم1/594، والتمرٌب 415/ رلم11/257وتهذٌب التهذٌب  ،379رلم

  .)ع( فَِهٌم   أَبًِ ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنِ  اْلَحَكمِ  ْبنُ  َسِعٌدُ  -ٕ

ٌم روى عن: ٌل ْبن إهْبَراهه ، ومسلمة بن علً، سوٌد ْبن وإبراهٌم حبٌبة، أَبً ْبن إهْسَماعه

 وؼٌرهم. 

، َصالهح   ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   ٌَْحٌَى، والجوزجانً وإبراهٌم بن ٌعموب لبخاري،ا روى عنه:

 وؼٌرهم. 

ٌْن لال َس : فَمَالَ  بمصر؟ اكتب من عن: َحْنبَل   ْبن أَْحَمد سؤلت: الرازي اْلَحَسن ْبن اْلح 

ه  َعبد ْبن أَْحَمد َولَال .حجة عندي مرٌم أَبً ابن: داود أَب و َولَال .مرٌم أَبً اْبن َعنه   ّللاَّ

: علٌه فٌرد علٌه، فٌسلم فٌمؾ الرجل، ٌؤتٌه وكان طوٌل، دهلٌز لَه   َكانَ  ثمة،: العجلً

 وٌؤتً .خبٌث لدري: فٌمول لهذا؟ ما: فؤلول. بن وفعل حفظن وال علٌن هللا سلم ال

 مثل فٌمول آخر وٌؤتً. خبٌث جهمً: فٌمول لهذا؟ ما: فؤلول َذلهَن، مثل لَه   فٌمول آخر

 وكان. سبلمه علٌه رد إال ٌظن ال. خبٌث رافضً: فٌمول لهذا؟ ما: فؤلول َذلهَن،

 .ثمة: حاتم أبو َولَال .الحكٌم عبد بن هللا َعبد ومن منه أعمل بمصر أر لم عالبل،

ٌن، ابن ووثمه  مات وذكره ابن حبان فً الثمات. .حجر وابن والذهبً، حبان، وابن َمعه

 .سنة ثمانون وله ومابتٌن وعشرٌن أربع سنة

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، وتارٌخ 49/ رلم4/13، والجرح والتعدٌل 537/ رلم1/132ٌنظر: الثمات للعجلً 

، وتهذٌب 13363/ رلم3/266، والثمات البن حبان 540/ رلم1/204ابن ٌونس 

وتهذٌب التهذٌب ، 1363/ رلم1/433والكاشؾ ، 2253/ رلم10/391الكمال 

  .2236/ رلم1/234، والتمرٌب 23/ رلم4/17

ًّ   ْبنُ  َمْسلََمةُ  -ٖ   .35ضعٌؾ جدا، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُعلَ
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ٗ-  ِ ًّ  .74، سبمت ترجمته حدٌث رلم تفاقبا ثمة :اأْلَْوَزاِع

، سبمت ترجمته حدٌث اإلرسالثمة مدلس من الثانٌة كثٌر : َكثٌِر   أَبًِ ْبنِ  ٌَْحٌَى -٘

 .73رلم 

أبً  روى عن:. (4)بخ  المإذن ًالمدن ياألنصار جعفر أبوهو   :َجْعفَر   وأَبِ  -ٙ

 . اسمه ٌعرؾ ال: يالترمذ لالٌحٌى بن أبً كثٌر.  روى عنه:هرٌرة. 

 جزم وبهذا. األنصار من رجل هذا جعفر أبو: ًالدارم الرحمن عبد بن هللا عبد ولال

 بن على بن دمحم هو: صحٌحه ًف حبان ابن ولال. مجهول إنه: ولال المطان، ابن

 . الحسٌن

 ٌكن لم على بن دمحم ألن ؛ بمستمٌم هذا لٌسورد ابن حجر فمال فً تهذٌب التهذٌب: و

 وأما أحادٌث، عدة ًف هرٌرة أبى من بسماعه صرح لد هذا جعفر أبا وألن مإذنا،

ولال  .أعلم تعالى وهللا ؼٌره، أنه فتعٌن هرٌرة، أبا ٌدرن فلم الحسٌن بن على بن دمحم

 ومن ممبول،ولال ابن حجر فً "التمرٌب": فً لسان المٌزان: حسن الترمذي حدٌثه. 

 .وهم فمد الحسٌن بن على بن دمحم أنه زعم

 .مجهول خبلصة حاله:

، والتمرٌب 213/ رلم12/55وتهذٌب التهذٌب ، 4/314/1905سنن الترمذي  ٌنظر:

  .5423/ رلم7/457، ولسان المٌزان 3017/ رلم1/623

ٌَْرةَ  أبو -7  .1ث رلمصحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌ: ُهَر

 دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام العمٌلً:

ٌْثَمِ  ْبنِ  ُمَحَمدِ  ْبنُ  إِْبَراِهٌمُ  -ٔ   .الَطعَامِ  َصاِحبُ  اْلَه

 .وؼٌرهم النالد، وعمرو الجرجرابً، الصباح بن دمحم داود بن رشٌد، و روى عن:

  .وؼٌرهموالعمٌلً،  اإلسماعٌلً بكر وأبو، الطبرانً الماسم أبو :عنهروى 

 وثمة بالحدٌث، المعرفة حسن كان: الخطٌب ولال. صدوق ثمة: الدارلطنً لال

 فً مات. عنه الناس كتب عٌسى، لطٌعة فً الؽربً الجانب فً منزله متٌمظا،

 .وثبلثمابة إحدى سنة اآلخرة جمادى

 ثمة خبلصة حاله:

  .122/ رلم6/711، وتارٌخ اإلسبلم 3147/ رلم7/36ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٌْد   ْبنُ  َداُودُ  -ٕ )خ م د  ًالخوارزم الفضل أبو موالهم، ،ًالهاشم هو: بالتصؽٌر ُرَش

 . س ق(

 ، وؼٌرهم.إسماعٌل بن جعفر، وإسماعٌل بن علٌة، وبمٌة بن الولٌد روى عن:

 وإٌراهٌم بن دمحم بن الهٌثم، وؼٌرهم. مسلم، وأبو داود، عنه: روى

 وذكره. صدوق: حاتم أبو ولال وابن حجر. وثمه ابن سعد، وابن معٌن، والدارلطنً،

 إثر فمال حزم ابن ووهم. ولال ابن حجر فً "تهذٌب التهذٌب": الثمات فً حبان ابن
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 .ضعٌؾ رشٌد بن داود": اإلٌصال" من الحدود كتاب ًف رواٌته من أخرجه حدٌث

 .، ومابتٌنوثبلثٌن تسع سنة مات

 .: ثمة باتفاقحاله خبلصة

والجرح والتعدٌل ، 333/ رلم3/224، والتارٌخ الكبٌر 7/349ٌنظر: الطبمات 

، وتهذٌب التهذٌب 13199/ رلم3/236، والثمات البن حبان 1334/ رلم 3/412

  .1734/ رلم1/193، والتمرٌب 3/134

 عن روى إذا ثبت وهو الجمهور، وثمه ثمةهو بمٌة بن الولٌد، وهو  :بَِمٌَةُ  -ٖ

 حدٌث ترجمته سبمت ، ولم ٌصرح بالسماع،الرابعة من مدلس وهو الشامٌٌن،

 .42رلم

ٗ-  ِ ًّ  .74، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة باتفاق: اأْلَْوَزاِع

حدٌث ، سبمت ترجمته اإلرسال كثٌر الثانٌة من مدلس ثمة : َكِثٌر   أَبًِ ْبنِ  ٌَْحٌَى -٘

 .73رلم 

 زٌاد كما أشار إلى ذلن البٌهمً: بنُ  للت: وتابع بمٌةَ على هذا الوجه، هملُ 

 بمهملتٌن ًالسكسك زٌاد ابن - الم ثم الماؾ وسكون أوله بكسر - هملهو همل:  -

 عبد أو دمحم واسمه لمب همل لٌل بٌروت نزٌل الدمشمً ساكنة كاؾ بٌنهما مفتوحتٌن

  .(4)م  األوزاعً كاتب وكان هللا

 بن المثنىً، واألوزاع عمرو بن الرحمن عبدً، والمك عمرو بن طلحة روى عن:

 ، وؼٌرهم. الصباح

 بن سعٌدً، والبلحون روح بن الربٌعي، والمصر العمرى نجٌح بن خالد روى عنه:

 ي، وؼٌرهم. المصر مرٌم أبى بن الحكم

 صالح: حاتم أبو ولال. وابن حجر، ًالنسابو والعجلى، ،يالراز زرعة أبووثمه 

 الهمل: ًالموصل عمار بن هللا عبد بن دمحم لالو .الثماتً ف حبان ابن وذكره. الحدٌث

 .بعدها أو ،ومابة، وسبعٌن تسع سنة مات .ًاألوزاع أصحاب أوثك من

 ثمة باتفاق. حاله: خبلصة

/ 9/245، والثمات البن حبان 321/ رلم9/123ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .7314/ رلم1/574، والتمرٌب 11/65، وتهذٌب التهذٌب 16240رلم

 النظر فً الخبلؾ: 

، :األول الوجه ًُّ ٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه ، أَبًه ْبنه  ٌَْح ، أَبًه َعنْ  َكثهٌر  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َجْعفَر   ه َر

 .  مرفوعا

 مسلمة بن علً الخشنً، وهو ضعٌؾ جدا. :رواه

، :الثانً الوجه ًُّ ر   أَبهً ْبنه  ٌَْحٌَى َعنْ  اأْلَْوَزاعه  .ممطوعا َكثٌه

مٌة بن الولٌد، وهو ، ورواه بهمل بن زٌاد، وهو من أوثك أصحاب األوزاعً :رواه

 ثمة مدلس، ولم ٌصرح بالسماع.
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 إذا ٌترجح الوجه الثانً بمرٌنة األوثك، واألكثر، وهو الذي رجحه األبمة:

 أَْولَى َوَهَذا :4/211فً الضعفاء  لال العمٌلً

ٌح  : 11/232فً العلل  ولال الدارلطنً ٌَى َعنْ  َوالصَّحه  .لوله ٌَْح

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

 .صحٌح ممطوعا

 مسألة: هل ٌعاد صاحب الرمد والضرس والدمل؟

ٌَاَدة َوإهْن لَْم ٌَك ْن : "...اأْلَْزَهار فًهلال لال علً الماري رحمه هللا:  اهْستهْحبَاب اْلعه

ٌَاَدة َحتَّى ٌَ كالصداع ووجع الضرساْلَمَر  َمْخوف ا  وز بهَذلهَن أَْجر ، َوأَنَّ َذلهَن عه ح 

ٌَاَدة  .اْلعه

بَلؾ ا ْرس خه َمد َوَوَجع الض ه ٌَاَدة فًه الرَّ ٌَّة أَنَّ اْلعه ٌث َوَرَوى َعْن َبْع  اْلَحنَفه لسُّنَّة َواْلَحده

د ه   "ٌَر 
(1)
. 

والراجح جواز عٌادة المرٌ  من كل مر  منعه من الخروج من بٌته، للت: 

ٌْده ْبنه أَْرلََم، َلاَل: وٌشهد لهذا ما أخرجه أبو داود فً السنن من حدٌث  َعاَدنهً "َز

ٌْهه َوَسلَّ  ه َصلَّى هللا  َعلَ ْن َوَجع  َكاَن بهعَ َرس ول  ّللاَّ نهًَم مه ٌْ"
(2)
. 

  

                                                           

 .3/1134مرلاة المفاتٌح  (1)

َمييييييده  أخرجيييييه أبييييييو داود فييييييً السيييييينن: كتيييييياب الجنييييييابز، بيييييياب  (2) ييييييَن الرَّ ٌَيييييياَدةه مه ، 3/136/3102 فهييييييً اْلعه

، والحييييييياكم فييييييً المسيييييييتدرن: كتييييييياب 32/93/19343وأحمييييييد فيييييييً المسييييييند: مسيييييييند زٌييييييد بييييييين أرلييييييم 

ه هييييييذا حييييييدٌث صييييييحٌح علييييييى شييييييرط الشييييييٌخٌن، ولييييييم ٌخرجيييييياه، وليييييي، ولييييييال: 1/492/1265الجنييييييابز 

 ."شاهد صحٌح من حدٌث أنس بن مالن
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 "اأْلََمةِ  َطبَلقُ حدٌث " -87

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "مظاهر بن أسلم":

 .منكر اأْلََمةه َطبَلق   فً وحدٌثه ،مجهول رجل :داود أبو ولال)

 ال ؼرٌب وهو ،الحدٌث هذا ؼٌر العلم فً له ٌعرؾ ال :الترمذي ولال

 .حدٌثه من إال نعرفه

  .ضعٌؾ :النسابً ولال

(مظاهر حدٌث من أنكر حدٌث بالبصرة لٌس :النبٌل عاصم أبو ولال
(1)
. 

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

/ 2/257 باب فً سنة طبلق العبدفً السنن: كتاب الطبلق،  أخرجه أبو داود

حدثنا دمحم بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جرٌج، عن مظاهر، لال:  2139رلم

طبلق األمة تطلٌمتان، ولرؤها "لال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن الماسم بن دمحم، عن عابشة، عن النبً 

 ".حٌضتان

صلى هللا علٌه لال أبو عاصم، حدثنً مظاهر، حدثنً الماسم، عن عابشة، عن النبً 

 ".وهو حدٌث مجهول"، لال أبو داود: "وعدتها حٌضتان" أنه لال: مثله إال وسلم

ما جاء أن طبلق األمة  السنن: كتاب أبواب الطبلق، بابفً  وأخرجه الترمذي

حدثنا دمحم بن ٌحٌى النٌسابوري لال: حدثنا أبو لال:  1132/ رلم3/430 تطلٌمتان

 :بن ٌحٌىلال دمحم و "،طبلق األمة تطلٌمتان، وعدتها حٌضتان": به بلفظعاصم، 

 وحدثنا أبو عاصم لال: حدثنا مظاهر بهذا.

  وفٌه تصرٌح ابن جرٌج بالتحدٌث.

رفوعا إال حدٌث عابشة حدٌث ؼرٌب، ال نعرفه م"باب عن عبد هللا بن عمر.: وفً ال

ومظاهر ال نعرؾ له فً العلم ؼٌر هذا الحدٌث، "، "من حدٌث مظاهر بن أسلم

وؼٌرهم، وهو لول سفٌان  ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبً 

 "الثوري، والشافعً، وأحمد، وإسحاق

/ 1/672 فً طبلق األمة وعدتهافً السنن: كتاب الطبلق، باب  وابن ماجه

 به بلفظه. بشار لال: حدثنا أبو عاصمحدثنا دمحم بن لال:  2030رلم

                                                           

 .343/ رلم10/133تهذٌب التهذٌب  (1)
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لال:  2340/ رلم3/1473 باب فً طبلق األمة، الطبلق فً السنن: كتاب والدارمً

 به بلفظه. أخبرنا أبو عاصم،

حدثنا إبراهٌم لال:  4504/ رلم3/64 لراءباب اإل فً شرح معانً اآلثار: والطحاوي

 به بنحوه. لال: ثنا أبو عاصم ،بن مرزوقا

البٌهمً فً  ومن طرٌمه:، 2322رلم /2/223مستدرن: كتاب الطبلق ً الف والحاكم

لال: حدثنا أبو النضر دمحم  14334رلم /11/93رفة السنن واآلثار: كتاب الرجعة مع

بن دمحم بن ٌوسؾ الفمٌه، نا أبو بكر دمحم بن سلٌمان الواسطً، ثنا أبو عاصم، به ا

 بلفظه. 

ولال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فملت: حدثنً كما حدثت ابن  ولال الحاكم:

صلى هللا جرٌج، فحدثنً مظاهر، عن الماسم، عن عابشة رضً هللا عنها، عن النبً 

لال: "طبلق األمة تطلٌمتان، ولرإها حٌضتان" مثل ما حدثه، مظاهر بن  علٌه وسلم

مشاٌخنا بجرح، فإذا الحدٌث  أسلم شٌخ من أهل البصرة، لم ٌذكره أحد من متمدمً

 صحٌح، ولم ٌخرجاه، ولد روي عن ابن عباس رضً هللا عنهما حدٌث ٌعارضه".

 فً التلخٌ : صحٌح ولال الذهبً

حدثنا دمحم بن أبً زرعة، نا لال:  6749/ رلم7/26فً المعجم األوسط:  والطبرانً

 .به بنحوههشام بن عمار، نا سلٌمان بن موسى، عن مظاهر بن أسلم، 

لم ٌرو هذا الحدٌث عن سلٌمان بن موسى إال هشام بن عمار، ولم ٌروه عن " ولال:

 .مظاهر بن أسلم إال ابن جرٌج، وسلٌمان بن موسى الكوفً، وأبو عاصم "

 دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ٔ-  ًُّ  :)د( ُمَحَمُد بُن َمْسعُْوِد بِن ٌُْوُسَؾ الَطَرُسْوِس

،  َعْن:روى  ٌْد  المَطَّانه ٌَْسى بنه ٌ ْون َس، َوٌَْحٌَى بنه َسعه وأبو عاصم الضحان بن عه

 مخلد، وؼٌرهم.

،  َعْنهُ:روى  ًُّ َد، َوَجْعَفٌر الفهْرٌَابه (، َواْبن ه ؛ أَب و َبْكر  بن  أَبهً َداو  َد فهً )س َننههه أَب و َداو 

 وؼٌرهم.

، َوثَّمَ  ٌْب  اح   .الذهبً، وابن حجروومسلمة بن الماسم، ه : أَب و َبْكر  الَخطه َوَكاَن اْبن  َوضَّ

. ٌْهه ْن و ٌَتَؽَالَى فه ٌْثه مه ٌْت  أَْعلََم بهالَحده اح : َما َرأَ : لَاَل اْبن  َوضَّ لَاَل أَب و ع َمَر بن  َعْبده البَر ه

. ده بنه َمْسع ْود  َحمَّ ٌْع  الشَّ  م  ٌْضا : ه َو َرفه اح  أَ ٌَْس بهد ْونه َولَاَل اْبن  َوضَّ ٌل، لَ ، فَاضه أَْحَمَد  ؤْنه

 ومابتٌن. مات سنة سبع وأربعٌن وذكره ابن حبان فً الثمات. .بنه َحْنَبل  ا

 ثمة باتفاق. خبلصة حاله:

، 1653/ رلم4/434وتارٌخ بؽداد ، 15554/ رلم9/126ٌنظر: الثمات البن حبان 

ونهذٌب التهذٌب ، 5147/ رلم2/216والكاشؾ ، 91/ رلم 12/249والسٌر 

 .6233/ رلم506 /1والتمرٌب ، 726/ رلم9/433
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هو الضحان  بن مخلد أبو عاصم الشٌبانً النبٌل البصري: ثمة، سبمت  أبو عاصم: -ٕ

 .13ترجمته حدٌث رلم: 

ٌْج المرشً  أبو الولٌد وأبو خالد ابن جرٌح:  -ٖ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

، فً رواٌة الترمذي بالتحدٌثلد صرح رون مدلس من الثالثة، واألكث المكً: ثمة وثمه

 .43سبمت ترجمته حدٌث 

 .)د ت ق( ، وٌمال: ابن دمحم ابن أسلم المرشً المخزومً المدنًمظاهر بن أسلم -ٗ

 .دمحم بن أبً بكر الصدٌك سعٌد الممبري، والماسم بن روى عن:

وأبو عاصم ، وسلٌمان بن موسى المرشً الزهري ،سفٌان الثوري روى عنه:

 .الضحان بن مخلد

لال ابن الجنٌد: سمعت ٌحٌى بن معٌن وسبل عن ابن جرٌج عن مظاهر من مظاهر 

هذا؟ لال: هذا مظاهر بن أسلم، شٌخ له لٌس بشًء لد سمع منه أبو عاصم النبٌل 

رجل  لٌس بشًء مع أنهعن ٌحٌى بن معٌن: لال إسحاق بن منصور. وأٌضا

ولال أبو داود: رجل  : منكر الحدٌث، ضعٌؾ الحدٌث.ولال أبو حاتم. الٌعرؾ

ولال الترمذي: الٌعرؾ له فً العلم ؼٌر هذا  مجهول وحدٌثه فً طبلق االمة منكر.

ولال النسابً:  الحدٌث ولال فٌه: ؼرٌب ال نعرفه مرفوعا إال من حدٌث مظاهر.

ه وذكر ة حدٌث أنكر من حدٌث مظاهر.ولال أبو عاصم النبٌل: لٌس بالبصر ضعٌؾ.

وفرق البخاري بٌن مظاهر بن أسلم المخزومً سمع  .ابن حبان فً كتاب "الثمات"

فً االخٌر: كان أبو عاصم سعٌد الممبري وبٌن مظاهر بن أسلم عن الماسم، ولال 

 .ولال ابن حجر فً "التمرٌب": ضعٌؾ. ٌضعفه

 ضعٌؾ ضعفه الجمهور خبلصة حاله:

، والتارٌخ 96/ رلم1/297 سإاالت ابن الجنٌد ألبً زكرٌا ٌحٌى بن معٌنٌنظر: 

، والضعفاء الكبٌر 2211/ رلم3/73، والتارٌخ الكبٌر 2033/ رلم2/213األوسط 

، والثمات البن حبان 2003/ رلم3/439، والجرح والتعدٌل 634/ رلم2/141

/ 15/124ً ، والعلل للدارلطن1931/ رلم3/205، والكامل 11306/ رلم7/523

 .6721/ رلم1/535 ، والتمرٌب343/ رلم10/133ٌب ، وتهذٌب التهذ3335رلم

، أبو دمحم، وٌمال: أبو عبد بً بكر الصدٌك المرشً التٌمًبن أالماسم بن دمحم  -٘ 

 .)ع( الرحمن المدنً

 ، وعمته عابشة، وؼٌرهم.، ورافع بن خدٌجأسلم مولى عمر بن الخطاب روى عن:

، ، ومظاهر بن أسلممسلم بن شهاب الزهري، ودمحم بن المنكدر ندمحم ب روى عنه:

 وؼٌرهم.

وكان ثمة، وكان رفٌعا،  لمدٌنة، ولال:فً الطبمة الثانٌة من أهل اذكره دمحم بن سعد 

ٌحٌى بن سعٌد: ما أدركنا بالمدٌنة ولال  عالما، فمٌها، إماما، ورعا، كثٌر الحدٌث.

: حدثنا علً بن عبد هللا، لال: فً "الصحٌح" ولال البخاري أحدا تفضله على الماسم.
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حدثنا سفٌان، لال حدثنا عبد الرحمن بن الماسم، وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع 

صلى هللا أباه، وكان أفضل أهل زمانه ٌمول: سمعت عابشة تمول: طٌبت رسول هللا 

بٌدي هاتٌن ... الحدٌث علٌه وسلم
(1)
ن أبٌه: ما ، عال عبد الرحمن بن أبً الزنادول .

أعلم بالسنة من الماسم بن دمحم، وما كان الرجل ٌعد رجبل حتى ٌعرؾ  رأٌت أحدا

ولال أٌضا: ما رأٌت أحدا أحد ذهنا من الماسم بن دمحم إن كان لٌضحن من  السنة.

بن نزار، عن سفٌان بن عٌٌنة: كان أعلم ولال خالد  أصحاب الشبه كما ٌضحن الفتى.

ثبلثة: الماسم بن دمحم، وعروة بن الزبٌر، وعمرة بنت عبد الناس بحدٌث عابشة 

ولال جعفر بن أبً عثمان الطٌالسً: سمعت ٌحٌى بن معٌن ٌمول: عبٌد هللا  الرحمن.

لال أحمد بن عبد هللا و بن عمر، عن الماسم، عن عابشة ترجمة مشبكة بالذهب.ا

مدنً، تابعً، ثمة،  :ولال فً موضع آخر : كان من خٌار التابعٌن وفمهابهم.العجلً

وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات" ولال: من سادات التابعٌن،  نزه، رجل صالح.

ومن أفضل أهل زمانه علما وأدبا وعمبل وفمها وكان صموتا ال ٌتكلم، فلما ولً عمر 

ا به الماسم أرادو -بن عبد العزٌز لال أهل المدٌنة: الٌوم تنطك العذراء فً خدرها ا

مات سنة ست  حد الفمهاء بالمدٌنة.أولال ابن حجر فً "التمرٌب": ثمة . بن دمحما

 .ولٌل بعدهاومابة، وعشرٌن 

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، والجرح والتعدٌل 1370/ رلم1/337، والثمات للعجلً 5/137ٌنظر: الطبمات 

، وتهذٌب الكمال 4951/ رلم5/302، والثمات البن حبان 675/ رلم7/113

، وتمرٌب التهذٌب 603/ رلم3/333، وتهذٌب التهذٌب 4319رلم/ 23/427

 .3931/ رلم1/343

 .16صحابٌة جلٌلة، سبمت ترجمتها حدٌث رلم : عابشة رضً هللا عنها -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ؛ فٌه مظاهر بن أسلم، وهو ضعٌؾ.

 وله شاهد من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما، واختلؾ عنه ولفا ورفعا:

 الوجه المرفوع:ج تخرٌ

 /1/672 فً طبلق األمة وعدتها فً السنن: كتاب الطبلق، باب أخرجه ابن ماجه

حدثنا دمحم بن طرٌؾ، وإبراهٌم بن سعٌد الجوهري، لاال: حدثنا عمر لال:  2079رلم

بن شبٌب المسلً، عن عبد هللا بن عٌسى، عن عطٌة، عن ابن عمر، لال: لال ا

 "طبلق األمة اثنتان، وعدتها حٌضتان": ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                                           

 اب الطٌييييييب بعييييييد رمييييييً الجمييييييار والحلييييييك لبييييييل اإلفاضييييييةبييييييأخرجييييييه البخيييييياري: كتيييييياب الحييييييج،  (1)

2/179/1754. 
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لضعؾ عطٌة  ؛هذا إسناد ضعٌؾ": 2/131فً "مصباح الزجاجة"  ولال البوصٌري

رواه البٌهمً فً سننه الكبرى من طرٌك  .وعمر بن شبٌب الكوفً ،بن سعٌد العوفًا

الصحٌح أنه مولوؾ على ابن  :ولال .سعدان بن نصر عن عمر بن شبٌب به مرفوعا

وكذا رواه الدارلطنً فً سننه من  ،عمر رواه مالن فً الموطؤ مولوفا على ابن عمر

ومن طرٌك الدارلطنً وؼٌره  .طرٌك عبٌد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر به

وله شاهد من حدٌث عابشة رواه أبو داود والترمذي  ،رواه البٌهمً فً سننه الكبرى

 "وابن ماجة

 3995، رلم3994رلم /5/63فً السنن: كتاب الطبلق والخلع  وأخرجه الدارلطنً

ما ، والصحٌح عن ابن عمر، عمر بن شبٌب مرفوعا وكان ضعٌفاتفرد به  ولال:

 .رواه سالم ونافع عنه من لوله

، وفً السنن 14330رلم /11/92فً معرفة السنن واآلثار: كتاب الرجعة  والبٌهمً

ما جاء فً عدد طبلق العبد ومن لال الطبلق بالرجال والعدة  باب الكبرى: كتاب،

  .15166رلم /7/605 بالنساء ومن لال هما جمٌعا بالنساء

فرد به عمر بن شبٌب المسلً هكذا مرفوعا وكان ضعٌفا والصحٌح ما رواه ت ولال:

  .افع عن ابن عمر مولوفاسالم ون

 بٌب به بلفظه.من طرٌك عمر بن ش )الدارلطنً، والبٌهمً(كبلهما 

 تخرٌج الوجه المولوؾ:

عن  2/574/50 ما جاء فً طبلق العب فً الموطؤ: كتاب الطبلق، باب أخرجه مالن

إذا طلك العبد امرأته تطلٌمتٌن فمد حرمت " نافع، أن عبد هللا بن عمر كان ٌمول:

حرة ثبلث حٌض، وعدة علٌه، حتى تنكح زوجا ؼٌره: حرة كانت أو أمة، وعدة ال

 "حٌضتاناألمة 

حدثنا ٌونس  لال:  4501رلم /3/62فً شرح مشكل اآلثار: باب اإللراء  والطحاوي

 به بنحوه. مالن عنثنا ابن وهب 

عن عبد هللا ، 12370رلم /1/220 باب عدة األمةفً مصنفه: كتاب،  وعبد الرزاق

كبلهما د هللا بن عمر، ٌعن عب 12959رلم /7/233وفً باب عدة الحرة بن عمر، ا

  به بنحوه. نافع،عن 

من طرٌك سالم،  3997رلم /5/69 فً السنن: كتاب الطبلق والخلع والدارلطنً

 ونافع به بنحوه.

 دراسة األسانٌد:

 الوجه المرفوع:

الكوفى، أبو  العوفً، بن جنادة بضم الجٌم بعدها نون خفٌفة دعطٌة بن سعرواه 

 .الحسن
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كان صدوق ٌخطىء كثٌرا، ولال الذهبً: ضعفوه. ولال ابن حجر فً التمرٌب: 

 ، ولد ذكره فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن.شٌعٌا مدلسا

، وطبمات 1/393/4616، والتمرٌب2/27/3320الكاشؾ  ،6/304الطبمات  ٌنظر:

 .50المدلسٌن صـ

 الوجه المولوؾ:

 رواه كل من:

 .19ثمة إمام، سبمت ترجمته حدٌث رلم  مالن بن أنس: -ٔ

بن حف  بن عاصم بن عمر بن الخطاب المرشى العدوى  عمر عبٌدهللا بن -ٕ

  .30، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ثمة باتفاقالعمرى المدنى أبو عثمان

، أبو بن عمر بن الخطاب المرشى العدوى بن حف  بن عاصم عبد هللا بن عمر -ٖ

مختلؾ فٌه، وثمه جماعة وضعفه آخرون حتى لال : عبد الرحمن العمرى المدنى

رواٌته فذلن حسن لوي إن  الذهبً: وحدٌثه ٌتردد فٌه النالد، أما إن تابعه شٌخ فً

 .شاء هللا

، 523/ رلم2/7، والمجروحٌن 344/ رلم2/230ٌنظر: الضعفاء الكبٌر للعمٌلً 

 .564/ رلم5/326، وتهذٌب التهذٌب 123/ رلم341-7/339والسٌر 

 النظر فً الخبلؾ:

 عد العوفً، وهو ضعٌؾ.الوجه المرفوع: رواه عطٌة بن س

والوجه المولوؾ: رواه مالن، وعبٌد هللا بن عمر وهما ثمتان، ورواه عبد هللا بن 

 عمر، وهو مختلؾ فٌه.

 إذا ٌترجح الوجه المولوؾ بمرٌنة األحفظٌة واألكثرٌة.

 الحكم على اإلسناد من وجهه الراجح:

 صحٌح مولوفا

 مسألة: طبلق األمة وعدتها

 : ذااختلؾ العلماء فً ه

  .الطبلق بالرجال والعدة بالنساءالمول األول: 

وإن كانت حرة تحت عبد  ،وعدتها لرءان ،إذا كانت أمة تحت حر فطبللها ثبلثف

 فطبللها اثنتان وعدتها ثبلثة الراء فً لول هإالء.

وإلٌه ذهب عطاء بن أبً  ،وابن عباس ،وزٌد بن ثابت ،روي ذلن عن ابن عمر

وهو لول مالن ،رباح
(1) 

والشافعً
(2)
وإسحاق وأحمد 

(3)
. 

 
                                                           

 .4/316الذخٌرة للمرافً  (1)

 .11/166، 9/193بٌر للماوردي  الحاوي الك (2)

 .3/321البن لدامة   لشرح الكبٌر على متن الممنعا (3)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

لثوري، وهو أن الحرة تعتد ثبلثة لال به أبو حنٌفة وأصحابه وسفٌان ا المول الثانً:

لراء كانت تحت حر أو عبد وطبللها ثبلث كالعدة، واألمة تعتد لرأٌن وتطلك أ

بطلمتٌن سواء كانت تحت حر أو عبد
(ٔ)
. 

والحدٌث حجة ألهل العراق إن ثبت ولكن أهل  فً "معالم السنن":لخطابً لال ا

"الحدٌث ضعفوه ومنهم من تؤوله على أن ٌكون الزوج عبدا  
(2)
. 

 

 

  

                                                           

 .6/39، 6/15، والمبسوط  للسرخسً 5/126ر الطحاوي للجصا  شرح مختص (1)

 .240-3/239 معالم السنن ( 2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "َحك   فَُهوَ  ِعْنَدهُ، فَعََطسَ  بَِحِدٌث   َحَدثَ  َمنْ حدٌث " -88

ٌَةَ  لال الحافظ فً ترجمة " عَاوه  ":ٌَْحٌَى ْبنه  م 

 عن األعرج عن الزناد أبً عن حدٌثه :المناكٌر من عدي بنا له وأورد)

ٌث   َحدَّثَ  َمنْ " مرفوعا هرٌرة أبً ْنَده ، فَعََطسَ  بهَحده  ولال ،"َحكٌّ  فَه وَ  عه

اإلسناد بهذا إال ٌروي ال :الحدٌث هذا فً الطبرانً
(1)
.  

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 َحدَّثَنَالال:  6352رلم /11/234 : مسند أبً هرٌرة"مسنده" فً ٌعلى أبو أخرجه

د   ، ْبن  ا َداو  ٌْد  َش ٌَةَ  َعنْ  بَمهٌَّة ، َحدَّثَنَا ر  عَاوه ٌَى، ْبنه  م  ، أَبهً َعنْ  ٌَْح نَاده  َعنْ  اأْلَْعَرجه، َعنه  الز ه

ٌَْرةَ  أَبًه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ه َر   "َحك   فَُهوَ  ِعْنَدهُ  فَعََطسَ  َحِدٌث ا َحَدثَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 :عدي ابن طرٌك ومن ،3/141 : ترجمة "معاوٌة بن ٌحٌى""الكامل" فً عدي وابن

من طرٌك  11/509/3920: فصل فً تكرٌر العطاس "الشعب" فً البٌهمً أخرجه

 .داود بن رشٌد به بلفظه

 عبد بن عبدة طرٌك من ،6509رلم /6/316 :"األوسط" فً الطبرانً وأخرجه

 به. الرحٌم

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: نَاده  أَبهً َعنْ  اْلَحده ٌَة   إهالَّ  الز ه عَاوه ٌَى، ْبن   م  دَ  ٌَْح  َواَل . بَمهٌَّة   بههه  تَفَرَّ

ه  َرس وله  َعنْ  ٌ ْرَوى ْسنَاده  بهَهَذا إهالَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  " اإْله

 به. الجماهر، أبً عثمان بن دمحم طرٌك من، 1005/ رلم2/16 :"الفوابد" فً وتمام

 الولٌد، بن حاجب طرٌك من ،3/77 : كتاب األدب"الموضوعات" فً الجوزي وابن

 به بمٌة، عن )عبدة بن عبد الرحٌم، ودمحم بن عثمان، وحاجب بن الولٌد( ثبلثتهم به

 .بلفظه

 دراسة إسناد اإلمام أبً ٌعلى:

ٌْد   ْبنُ  َداُودُ  -ٔ  .36، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق ثمة: ُرَش

 الشامٌٌن، عن روى إذا ثبت وهو الجمهور، وثمه ثمة ،هو بمٌة بن الولٌد :بَِمٌَةُ  -ٕ

 .42 رلم حدٌث ترجمته سبمت بالسماع، ٌصرح ولم الرابعة، من مدلس وهو

ٌَةَ  -ٖ   .)س ق( الدمشمً األطرابلسً مطٌع أَب و الشامً :ٌَْحٌَى ْبنِ  ُمعَاِو

، مروان ْبن وكثٌر ذكوان ْبن هللا َعبد الزناد وأبً ،المنذر ْبن أرطاة :َعن َرَوى

  وؼٌرهم.

                                                           

 .403/ رلم10/221ذٌب التهذٌب ته (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌم ْبن إهْسَحاق النضر أَب و :َعنه َرَوى  عتبة وأبو، الولٌد ْبن وبمٌة، الفرادٌسً إهْبَراهه

 ، وؼٌرهم. مسلم بن علً بن الحسن

ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  صالح، ْبن معاوٌة لال ٌد ْبن عثمان َولَال .بؤس بههه  لٌس: َمعه  َسعه

 الؽبلبً ؼسان ْبن المفضل َولَال .به بؤس ال: والنََّسابً داود وأبو دحٌم َعن الدارمً

ٌن ْبن ٌحٌى َعن  ٌحٌى ْبن معاوٌة من ألوى األطرابلسً ٌحٌى ْبن معاوٌة: َمعه

ٌم َولَال .الصدفً ه  َعبد ْبن إهْبَراهه ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الجنٌد ْبن ّللاَّ  بذان لٌس صالح: َمعه

ْحَمنه  َعْبد َولَال. الموي  معاوٌة مطٌع أَبًه َعنه  زرعة وأبا أَبًه َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبن الرَّ

ْرَعة أَب و َولَال ،الحدٌث مستمٌم صدوق: فماال ٌحٌى ْبنا د َولَال .ثمة هو: ز  َحمَّ  ْبن م 

ٌم  أو إلٌن أحب األطرابلسً ٌحٌى بن معاوٌة: حاتم ألبً للت  : األصبهانً إهْبَراهه

 .إلً أحب األطرابلسً: فمال الصدفً؟ ٌحٌى ْبن معاوٌة

د ْبن صالح َولَال َحمَّ  الساحل أهل من حمصً األطرابلسً ٌحٌى ْبن معاوٌة: الحافظ م 

 األطرابلسً ٌحٌى ْبن معاوٌة: الحافظ النٌسابوري علً أَب و َولَال .الحدٌث صحٌح

ٌد أَب و َولَال .ثمة شامً  مطٌع أَبَا ٌكنى األطرابلسً ٌحٌى ْبن ومعاوٌة: ٌونس ْبن َسعه

 بٌت على بالري َكانَ  الذي الصدفً ٌحٌى ْبن معاوٌة ؼٌر وهو عنه وكتب مصر لدم

ي   َعن ٌروي المال ْهره   .الزُّ

 أَب و خلط لد"ولد خلط بٌنهما ابن حبان فً المجروحٌن، وتعمبه الدارلطنً فمال:  للت:

، هما لبٌحا، تخلطٌا اْلبَاب َهَذا فًه َحاتهم د لكل ٌمَالَ  رجبَلنه َما َواحه ْنه  ٌَة: مه عَاوه  ْبن م 

َدفًه: ٌَْحٌَى ي َوه وَ  روح، أَبَا ٌكنى الصَّ ، َعن روى الَّذه ي  ْهره  َهاه نَا َعنه   ذكره َما الزُّ

ي َوه وَ  .َذلهن َوؼٌر ه، الَمال َبٌت على َكانَ  الَّذه ي َوه وَ  بهالري   ْبن الهمل: َعنه   روى الَّذه

ٌَاد، ٌَسى زه ٌَْمان ْبن َوإهْسَحاق ٌ ون س، ْبن َوعه ، س لَ ي  ازه  أَبَا ٌكنً: َواآْلخر .َوَؼٌرهم الرَّ

ٌع، طه ي َوه وَ  األطرابلسً، َوه وَ  م  ٌث روى الَّذه  ."َهاه نَا اْلَمْذك ور وَداَعة ْبن َعكَّاؾ َحده

: عدي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .ضعٌؾ: الدارلطنً الحسن وأبو البؽوي الماسم أبو َولَال

 ال: داود أبو َولَال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .علٌه ٌتابع ماال رواٌاته بع  فًه

ًُّ  َولَال بحدٌثه بؤس : عمار ْبن هشام َولَال ،الصدفً من مناكٌر أكثر هو: الدَّاَرل ْطنه

 فً حجر ابن لَال. وثمة وكان األطرابلسً ٌحٌى ْبن معاوٌة مطٌع أَب و َحدَّثَنَا

 .لبله بالذي خلطه من وؼلط أوهام له صدوق": التمرٌب"

 .، وله أوهامصدوق حسن الحدٌث، فاألكثرون على االحتجاج به خبلصة حاله:

/ 7/336، والتارٌخ الكبٌر 5264/ رلم4/454 الدوري رواٌة معٌن ابن تارٌخٌنظر: 

/ 3/334، والجرح والتعدٌل 5/241، ومعجم الصحابة للبؽوي 1446رلم

، 1025/ رلم3/3والمجروحٌن ، 629/ رلم2/235، وتارٌخ ابن ٌونس 1754رلم

 حبان البن المجروحٌن على الدارلطنً تعلٌماتو، 1336/ رلم3/141والكامل 

/ 2/277والكاشؾ  ،6069/ رلم23/224كمال وتهذٌب ال، 341/ رلم256صـ

  .6773/ رلم1/539، والتمرٌب 403/ رلم10/220، وتهذٌب التهذٌب 5537رلم
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نَادِ  وأَبِ  -ٗ  .75، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة باتفاق: الّزِ

ْحَمن َعْبدهو  :اأْلَْعَرجِ  -٘ ، سبمت تفاقبا ثمة، المدنً داود أبو األعرج، هرمز بن الرَّ

 .75ترجمته حدٌث رلم 

ٌَْرةَ  وأَبِ  -ٙ  .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: ُهَر

 الحكم على اإلسناد: 

ضعٌؾ؛ فٌه بمٌة بن الولٌد، مدلس، ولم ٌصرح بالسماع، وفٌه معاوٌة بن ٌحٌى، وهو 

  .صدوق له أوهام، وهذا الحدٌث مما أنكر علٌه

 داود رواه حدٌث عن أبً سؤلت: 2552رلم/ 6/310" العلل" فً حاتم أبً ابن لال

ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  األَْعَرجه، َعنه  الزناد أبً عن ٌحٌى بن معاوٌة عن بمٌة عن رشٌد بنا  ه َر

  ؟"حك فهو عنده فعطس بحدٌث حدث من: "ملسو هيلع هللا ىلص النبً َعنه 

 كذب حدٌث هذا :أبً لال

ًُّ  َرَواه  : 3/59فً "مجمع الزوابد"  ولال الهٌثمً  ٌ ْرَوى الَ : َوَلالَ  اأْلَْوَسطه  فًه الطَّبََرانه

ه  َعنه   ً ْسنَاده  بهَهَذا إهالَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبه هه  ٌَْعلَى، َوأَب و. اإْله ٌَة   َوفٌه عَاوه ٌَى ْبن   م  ًُّ  ٌَْح َدفه  َوه وَ  الصَّ

ٌؾٌ    .َضعه

 عطس إهذا الحدٌث عند الناس ٌموله الذي هذا: 72وسبل النووي فً الفتاوي صـ

 .ال؟ أم أصل له هل للحدٌث تصدٌك إهنه: إنسان

 عن حسن جٌد بإسناد مسنده فً الموصلً ٌعلى أبو روى أصٌل، أصل له نعم فمال: 

 َحدَّثْ  منْ : "وسلم وآله علٌه هللا صلى هللا رسول لال: لال عنه هللا رضً هرٌرة أبً

نَده   فع طس حدٌث ا  الولٌده  بن بمٌة إهال متمنون، ثمات إهسناده رجال كل" َحكٌ  فَهوَ  عه

 هذا ٌروي وهو الشامٌٌن، عن برواٌته ٌحتجون واألبمة الحفاظ وأكثر فٌه، فمختلؾ

 "الشامً ٌحٌى بن معاوٌة عن الحدٌث

 وفً الباب عن أنس رضً هللا عنه: 

ثَنَالال:  3360رلم /3/346فً األوسط:  أخرجه الطبرانً ٌم   نَا: لَالَ  َجْعفَرٌ  َحدَّ  إهْبَراهه

ٌزه  َعْبده  ْبن  ا ، ش َجاع   ْبنه  َمْرَوانَ  ْبنه  اْلعَزه ًُّ انه لَّةه  اْلَحرَّ ر   نَا: لَالَ  بهالرَّ ده  ْبن   اْلَخضه َحمَّ  ْبنه  م 

، ْبن   َعفهٌؾ   نَا: لَالَ  ش َجاع   ، َعنْ  َزاَذاَن، ْبنه  ع َماَرةَ  َعنْ  َسالهم   لَالَ : لَالَ  أََنس   َعنْ  ثَابهت 

ه  َرس ول    "ِعْنَدهُ  ُعِطسَ  َما اْلَحِدٌثِ  أََصَدقُ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌثَ  َهَذا ٌَْروه  لَمْ  ولال: دَ  ع َماَرة ، إهالَّ  ثَابهت   َعنْ  اْلَحده ر   بههه  تَفَرَّ  اْلَخضه

ًُّ  َرَواه  : 3/59فً مجمع الزوابد  ولال الهٌثمً ، فًه الطَّبََرانه هه  َعنْ  اأْلَْوَسطه ٌْخه  َجْعفَره  َش

ده  ْبنه ا َحمَّ د   ْبنه  م  ْفه ، َولَمْ  َماجه َماَرة   أَْعره ْرَعةَ  أَب و َوثَّمَه   َزاَذانَ  ْبن   َوعه هه  َوَجَماَعةٌ، ز   َوفٌه

َجالههه  َوبَمهٌَّة   َضْعٌؾ،  .ثهمَاتٌ  ره

 وهذا إسناد منكر؛ فٌه: للت:

 لالو. مناكٌر أحادٌث أنس عن ٌروى: حنبل بن أحمدلال  عمارة بن زاذان: -

 ولال .به ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب: حاتم أبو ولال .حدٌثه فً ٌضطرب ربما: البخاري
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ولال .به بؤس ال: زرعة أبو ولال .بذان لٌس: داود أبو ولال .ضعٌؾ: الدارلطنً

 .حدٌثه ٌكتب ممن به بؤس ال عندي هو: عدي ابن

، وتهذٌب 6024رلم/ 3/176، والمٌزان 3123/ رلم6/505ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 .676/ رلم7/416التهذٌب 

 الحكم على الحدٌث:

 .منكر

ْنَكرٌ : 11/509فً الشعب  لال البٌهمً  م 

 2552رلم/ 6/310حكم علٌه بالكذب أبو حاتم كما فً العلل و

 .: باطل3/77فً الموضوعات  ولال ابن الجوزي

 هَسنَدَ  الناس بع  صحح وإن وهذا: 51فً المنار المنٌؾ صـ ولال ابن لٌم الجوزٌة

سُّ  هه  ٌَْشَهد   فَاْلحه د   ألَنَّا بهَوْضعه بَ  ،اْلعَطَّاسَ  ن َشاهه  أَْلؾه  مبة عطس ولو ،َعَملَه   ٌَْعَمل   َواْلَكذه

ل   ْندَ  َرج  ٌث   عه ه  َعنه  ٌ ْرَوى َحده  ً تههه  ٌ ْحَكمْ  لَمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه حَّ َطاسه  بهصه ْندَ  َعَطس وا َولَوْ  بهاْلعه  عه

َهاَدةه  ور   شه   .ت َصدَّقْ  لَمْ  ز 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث فً "تعلٌم المرآن" -89

 لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "المؽٌرة بن زٌاد":

 :هللا عبد أبو الحاكم ولال .عندهم بالمتٌن لٌس :أحمد أبو الحاكم ولال)

 فً ٌختلفوا لم مناكٌر صاحب المكفوؾ هشام أبو له ٌمال زٌاد بن المؽٌرة

 حدث أنه :وٌمال ،موضوع بحدٌث نسً بن عبادة عن حدث أنه :ٌمال .تركه

  .المناكٌر من بجملة ،الزبٌر وأبً ،عطاء عن

 ولعله ،مترون نهإ :لال أحدا نعلم ال ناإف، نظر المول هذا فً :المزي لال

 من وهو ،أٌضا هشام أبا ٌكنى فإنه ،حوشب بن بؤصرم الحاكم على اشتبه

 المتروكٌن

 ال بما الثمات عن ٌنفرد كان :حبان بنا فٌه لال لد )ٌعنً ابن حجر(: للت

 بما االحتجاج وترن ،به انفرد ما ةمجانب فوجب ،ثباتاأل حدٌث ٌشبه

 إلٌه أشار الذي والحدٌث ،مردود تركه على اإلجماع نمل ولكن ،ٌخالؾ

 عن نسً بن عباده عن طرٌمه من هماج وابن داود أبو رواه لد الحاكم

 :عبدالبر بنا ولال ،المرآن تعلٌم فً الصامت بن عبادة عن ثعلبة بن األسود

(مناكٌره فً معدود الحدٌث هذا
(1)
. 

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 هذا الحدٌث مداره على عبادة بن نسً، واختلؾ عنه من وجهٌن:

 الوجه األول: عبادة بن نسً عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت مرفوعا.

 جنادة بن أبً أمٌة، عن عبادة بن الصامت،الوجه الثانً: عبادة بن نسً عن 

 مرفوعا.

 تخرٌج الوجه األول:

                                                           

 .465/ رلم260-10/259تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 من كره أجر المعلم، باب البٌوع واأللضٌة فً المصنؾ: كتاب أخرجه ابن أبً شٌبة

حدثنا وكٌع، وحمٌد بن عبد الرحمن، عن مؽٌرة بن زٌاد، لال:  20343/ رلم4/341

عن عبادة بن نسً، عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، لال: علمت ناسا 

من أهل الصفة الكتابة والمرآن، فؤهدى إلً رجل منهم لوسا، فملت: لٌس بمال، 

سؤلنه، فؤتٌته فملت: ٌا رسول هللا، وأرمً عنها فً سبٌل هللا، آلتٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤل

رجل أهدى لً لوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والمرآن، ولٌست بمال، وأرمً عنها فً 

 "إن كنت تحب أن تطوق بها طولا من نار فالبلها"سبٌل هللا فمال: 

 3416/ رلم3/264 فً كسب المعلم، باب البٌوع فً السنن: كتاب أخرجه أبو داودو

 أبً شٌبة به بلفظه.عن أبً بكر بن 

فً السنن الكبرى: والبٌهمً ، 2277/ رلم2/43كتاب البٌوع فً المستدرن:  والحاكم

كبلهما من  11631/ رلم6/206 من كره أخذ األجرة علٌه، باب  اإلجارة كتاب

  به بلفظه.بكر بن أبً شٌبة،  طرٌك أبً 

 .هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ولال الحاكم:

 .مؽٌرة بن زٌاد صالح الحدٌث ولد تركه ابن حبانفً التلخٌ :  الذهبًولال 

عن وكٌع  22639/ رلم37/363فً المسند: مسند عبادة بن الصامت  وأخرجه أحمد

 به بنحوه.

/ 2/730) األجر على تعلٌم المرآن، باب التجارات فً السنن: كتاب وابن ماجه

 .2157رلم

 .1266/ رلم3/130فً المسند:  والشاشً

 .3/7فً المجروحٌن: ترجمة "المؽٌرة بن زٌاد الموصلً"  وابن حبان

 .2/43فً تارٌخ أصبهان:  وأبو نعٌم

 .بنحوه من طرٌك وكٌع به وأبو نعٌم(وابن حبان، )ابن ماجه، والشاشً،  تهمأربع

 تخرٌج الوجه الثانً:

حدثنا فال:  22766/ رلم3/401ً المسند: مسند عبادة بن الصامت ف أخرجه أحمد

أبو المؽٌرة، حدثنا بشر بن عبد هللا ٌعنً ابن ٌسار السلمً لال: حدثنً عبادة بن 

نسً، عن جنادة بن أبً أمٌة، عن عبادة بن الصامت لال: كان رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم ٌشؽل، فإذا لدم رجل مهاجر على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دفعه إلى رجل منا ٌعلمه 

دفع إلً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجبل، فكان معً فً البٌت أعشٌه عشاء أهل البٌت، المرآن، ف

فكنت ألربه المرآن فانصرؾ انصرافة إلى أهله، فرأى أن علٌه حما فؤهدى إلً لوسا 

لم أر أجود منها عودا وال أحسن منها عطفا، فؤتٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فملت: ما ترى ٌا 

 "أو تعلمتها ،جمرة بٌن كتفٌن تملدتها":  فٌها؟ لالرسول هللا

المزي فً  :ومن طرٌمه، 2237رلم /3/270فً مسند الشامٌٌن:  وأخرجه الطبرانً

 .4/134تهذٌب الكمال: ترجمة "بشر بن عبد هللا" 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

/ 3/401الصامت رضً هللا عنه فً المستدرن: ذكر منالب عبادة بن  والحاكم

فً  ولال الذهبً، حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاهذا ه ولال: ،5527رلم

 التلخٌ : صحٌح.

 )الطبرانً، والحاكم( من طرٌك أبً المؽٌرة به بلفظه. كبلهما

 /3/264فً كسب المعلم ، باب البٌوع أبو داود فً السنن: كتاب أخرجهو

ره أخذ ، باب من كاإلجارة البٌهمً فً السنن الكبرى: كتاب ومن طرٌمه:، 3416رلم

حدثنا عمرو بن عثمان، وكثٌر بن عبٌد، لال:  11633رلم /6/207األجرة علٌه 

 به بنحوه.لاال: حدثنا بمٌة، حدثنً بشر بن عبد هللا بن ٌسار 

 دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام ابن أبً شٌبة:

: ثمة باتفاق، سبمت وكٌع بن الجراح بن ملٌح الرإاسى، أبو سفٌان الكوفى: وكٌع -ٔ

   .59ترجمته رلم 

رحمن الرإاسً، أبو عوؾ الكوفً، من ال بن حمٌد بن عبد حمٌد بن عبد الرحمن -ٕ

لٌس عٌبلن، ولٌل: كنٌته أبو علً، وأبو عوؾ لمب، وهو ابن أخً إبراهٌم بن حمٌد 

 .)ع(الرإاسً

بن أبً لٌلى، ودمحم بن عبد الرحمن ، إبراهٌم بن إسماعٌل بن أبً حبٌبة روى عن:

 وؼٌرهم. والمؽٌرة بن زٌاد الموصلً،

أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أبً شٌبة، وعبد الرحمن بن صالح األزدي، : روى عنه

 ، وؼٌرهم.وعثمان بن دمحم بن أبً شٌبة

ال أبو بكر األثرم: أثنى أبو عبد هللا أحمد بن حنبل على حمٌد الرإاسً، ووصفه ل

ولال أبو بكر بن أبً خٌثمة، عن أبً بكر بن أبً  : ثمة.ٌحٌى بن معٌنل ولا بخٌر.

ووثمه الذهبً، وابن بن حبان فً كتاب "الثمات"، اوذكره  شٌبة: لل من رأٌت مثله.

 .بةاسنة اثنتٌن وتسعٌن وم، ولٌل: سنة تسعٌنلٌل: مات سنة تسع وثمانٌن وحجر. 

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة 243/ رلم1/90ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً 

والمتفك ، 7330/ رلم6/194والثمات البن حبان ، 2706/ رلم3/553الدوري 

وتهذٌب التهذٌب ، 37/ رلم4/340وتارٌخ اإلسبلم ، 427/ رلم1/720والمفترق 

 .1551/ رلم1/132، والتمرٌب 75/ رلم3/44

 .(4) اد البجلً، أبو هشام، وٌمال: أبو هاشم الموصلًزٌمؽٌرة بن  -ٖ

إسماعٌل بن عبٌد هللا بن أبً المهاجر، وعبادة ابن نسً الكندي، وأبً  روى عن:

 ، وؼٌرهم.عمر عبد هللا بن كٌسان

حمٌد بن عبد الرحمن الرإاسً، وابنه زٌاد بن المؽٌرة بن زٌاد  روى عنه:

 ، وؼٌرهم.الموصلً، ووكٌع بن الجراح
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ولال عبد هللا بن  لال البخاري: لال وكٌع: كان ثمة، ولال ؼٌره: فً حدٌثه اضطراب.

وعن . أحمد بن حنبل، عن أبٌه: مضطرب الحدٌث، منكر الحدٌث، أحادٌثه مناكٌر

وأحمد بن ، ولال عباس الدوري ٌحٌى بن معٌن: لٌس به بؤس، له حدٌث واحد منكر.

وكذلن لال  ة، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة.وأبو بكر بن أبً خٌثم، سعد بن أبً مرٌم

 العجلً، وابن عمار الموصلً، وٌعموب بن سفٌان.

 وزاد ابن أبً مرٌم، عن ٌحٌى: لٌس به بؤس.

أبً حاتم: سؤلت أبً، وأبا زرعة عنه، فماال: شٌخ. للت: ٌحتج به؟ لاال: ال. ابن ولال 

 البخاري فً كتاب، وأدخله ... صدوق، لٌس بذان الموي لال: ولال أبً: هو صالح،

ولال أبو زرعة فً  ."الضعفاء" عت أبً ٌمول: ٌحول اسمه من كتابالضعفاء" فسم"

ولال النسابً: لٌس به  ولال أبو داود: صالح. موضع آخر: فً حدٌثه اضطراب.

ولال أبو أحمد بن عدي: عامة ما ٌروٌه  ولال فً موضع آخر: لٌس بالموي. بؤس.

كما ٌمع فً حدٌث من لٌس به بؤس من الؽلط، وهو ال مستمٌم إال أنه ٌمع فً حدٌثه 

ولال الحاكم أبو عبد هللا  ولال الحاكم أبو أحمد: لٌس بالمتٌن عندهم. بؤس به عندي.

النٌسابوري: المؽٌرة بن زٌاد ٌمال له: أبو هشام المكفوؾ صاحب مناكٌر، لم ٌختلفوا 

وٌمال: إنه حدث عن  فً تركه. وٌمال: إنه حدث عن عبادة بن نسً بحدٌث موضوع،

 عطاء بن أبً رباح، وأبً الزبٌر بجملة من المناكٌر.

وفً هذا المول نظر، فإن جماعة من أهل على هذا المول فمال:  ورد اإلمام المزي

العلم لد وثموه كما تمدم وال نعلم أحدا منهم لال إنه مترون الحدٌث، ولعله اشتبه علٌه 

هشام أٌضا وهو من الضعفاء المتروكٌن، بؽٌره، فإن أصرم بن حوشب ٌكنى أبا 

ولال الذهبً فً "المؽنً": صالح الحدٌث مشهور  فلعله اشتبه علٌه به، وهللا أعلم.

ونمل ابن حجر فً "التهذٌب" لول ابن حبان ولال: ولكن نمل . وهاه ابن حبان

 االجماع على تركه مردود، والحدٌث الذي أشار إلٌه الحاكم لد رواه أبو داود وابن

ماجة من طرٌمه عن عبادة ابن نسً، عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة الصامت فً 

تعلٌم المرآن. ولال ابن عبد البر: هذا الحدٌث معدود فً مناكٌره فمد لال صالح بن 

ولال ابن . أحمد عن أبٌه: ثمة. ولال ٌحٌى بن سعٌد المطان: حدٌثه فً التفهٌم منكر

 ، ومابة.مات سنة اثنتٌن وخمسٌن م.حجر فً "التمرٌب": صدوق له أوها

 حسن الحدٌث، له أوهام تنزله عن درجة الصحة.خبلصة حاله: 

، والعلل ومعرفة الرجال ألحمد 2/143تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: 

، 364/ رلم1/127، والضعفاء الصؽٌر 315/ رلم1/399رواٌة ابنه عبدهللا 

/ 4/175، والضعفاء الكبٌر 562رلم/ 96والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ

والمؽنً فً ، 1337/ رلم3/73، والكامل 1/227، والجرح والتعدٌل 1752رلم

، وتهذٌب التهذٌب 3709/ رلم4/160، والمٌزان 6373/ رلم2/672 الضعفاء

  .6334/ رلم1/543، والتمرٌب 465/ رلم10/253
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

أبو عمر الشامً لاضً  بضم النون وفتح المهملة الخفٌفة الكندي عبادة بن نسً -ٗ

  .(4) طبرٌة

 ، وؼٌرهم.واألسود بن ثعلبة، وعبادة بن الصامت ،أوس بن أوس الثمفً :روى عن

وأٌوب بن  ،وعبد الرحمن بن زٌاد بن أنعم ،المؽٌرة بن زٌاد الموصلً روى عنه:

 ، ؼٌرهم.لطن

ً وابن معٌن والعجل: ولال أحمد .كان ثمة :لال ابن سعد فً تابعً أهل الشام

عبادة بن نسً  :ولال البخاري .لٌس به بؤس :ولال أحمد فً رواٌة .والنسابً ثمة

 .بلٌسؤل عنه من النال  :فمال ؟بن معٌن عنهاسؤلت  :ولال أبو داود .الكندي سٌدهم

لال مسلمة بن عبد  :ولال مؽٌرة بن زٌاد .ال بؤس به :ولال أبو حاتم وابن خرا 

 :وٌنصر بهم على األعداء ،هللا لٌنزل بهم الؽٌث ن، إكندة لثبلثة نفرفً أن  :الملن

ولال: ابن حبان فً الثمات ذكره و .وعدي بن عدي ،ورجاء بن حٌوة ،عبادة بن نسً

ثمة كبٌر المدر ولال الذهبً: . وثمة ابن نمٌر :ولال ابن صفوان .مات وهو شاب

نة ثمانً مات س. ثمة فاضلولال ابن حجر: . وأظن رواٌاته عن الكبار منمطعة ،مات

 ومابة. عشرة

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 1316/ رلم6/95، والتارٌخ الكبٌر 1391/ رلم1/235التارٌخ األوسط ٌنظر: 

، 9476/ رلم7/162، والثمات البن حبان 493/ رلم6/96والجرح والتعدٌل 

، والتمرٌب 193/ رلم5/113وتهذٌب التهذٌب ، 2537/ رلم1/534والكاشؾ 

 .3160/ رلم1/292

 .)د ق( الكندي الشامً: األسود بن ثعلبة -٘ 

 والمرآن ،سا من أهل الصفة، الكتابعبادة بن الصامت: علمت نا :عنروى 

 ...الحدٌث.

 عبادة بن نسً. روى عنه:

رج الحاكم ولال مؽلطاي: خ لال علً ابن المدٌنً: ال أحفظ عنه ؼٌر هذا الحدٌث.

ال أبو الحسن بن المطان فً ول...،  ، ولال: شامً معروؾ"صحٌحه"حدٌثه فً 

جملة "وذكره أبو حاتم ابن حبان فً  : هو مجهول الحال."الوهم واإلٌهام"كتاب 

 ولال ابن حجر فً التمرٌب: مجهول. ."الثمات

ذكره ابن سعد فٌمن نزل الكوفة من الصحابة، ولال ابن حبان: ٌمال إن له صحبة. 

البر، ولم ٌزٌدوا فً ترجمته  عبدوذكره ابن شاهٌن، وابن مندة، وأبو نعٌم، وابن 

 على ما حكاه ابن سعد عن الوالدي أنه شهد خطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً حجة الوداع.

، فمد صحح له الحاكم، وألره الذهبً، حسن الحدٌث على ألل أحوالهخبلصة حاله: 

 واختلؾ فً صحبته.
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، والجرح والتعدٌل 1422/ رلم1/444، والتارٌخ الكبٌر 6/45ٌنظر: الطبمات 

البن منده ، ومعرفة الصحابة 23/ رلم3/9، والثمات البن حبان 1071/ رلم2/293

، 535/ رلم2/210 ، وإكمال تهذٌب التهذٌب 47/ رلم1/90واالستٌعاب  ،1/195

، واإلصابة 499/ رلم1/111، والتمرٌب 615/ رلم1/333وتهذٌب التهذٌب 

   .151/ رلم1/222

 .47الحدٌث رلم صحابً جلٌل، سبمت ترجمته فً ُعبَاَدة ْبن الَصاِمِت:  -ٙ

 دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام أحمد:

 .)ع( هو عبد المدوس بن الحجاج الخوالنً: أبو المؽٌرة -ٔ

 بن سعد األملوكً،أرطاة بن المنذر، وبشر بن عبد هللا بن ٌسا ر، وثابت  روى عن:

 وؼٌرهم.

  ، وؼٌرهم.البخاري، وإبراهٌم بن هانا النٌسابوري، وأحمد بن حنبل روى عنه:

والدارلطنً، وثمه العجلً، و ولال النسابً: لٌس به بؤس. لال أبو حاتم: كان صدولا.

لال البخاري: مات سنة ثنتً عشرة  جر، وذكره ابن حبان فً الثمات.ابن حو

 وصلى علٌه أحمد بن حنبل. ،بتٌناوم

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، والمعرفة والتارٌخ 1022/ رلم1/307، والثمات للعجلً 7/472الطبمات ٌنظر: 

/ 3/419،  والثمات البن حبان 299/ رلم6/56، والجرح والتعدٌل 1/193

 .4145/ رلم1/360والتمرٌب ، 3495/ رلم13/237، وتهذٌب الكمال 14136رلم

الشامً الحمصً، وكان من حرس عمر  بشر بن عبد هللا ٌعنً ابن ٌسار السلمً -ٕ

 .)د( بن عبد العزٌزا

 ، وؼٌرهم.رجاء بن حٌوة، وسلٌمان بن موسى، وعبادة بن نسً روى عن:

وأبو المؽٌرة عبد المدوس بن ، إسماعٌل بن عٌا ، وبمٌة بن الولٌد روى عنه:

 ؼٌرهم.الحجاج الخوالنً، و

وأخرج الحاكم حدٌثه فً مستدركه، ولال ابن حجر فً ذكره ابن حبان فً الثمات، 

 "التمرٌب": صدوق.

 حسن الحدٌث.خبلصة حاله: 

، 6374/ رلم6/95، الثمات البن حبان 1750/ رلم2/73ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، والتمرٌب 535/ رلم1/269، والكاشؾ 339/ رلم10/237وتارٌخ دمشك 

 .694/ رلم1/123

 ثمة باتفاق، سبمت ترجمته فً الوجه األول.: عبادة بن نسً -ٖ

 األزدي ثم الزهرانً، وٌمال: الدوسً، أبو عبد هللا الشامً جنادة بن أبً أمٌة -ٗ

 وؼٌرهم. النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وعن بسر بن أبً أرطاة، وعبادة بن الصامت، روى عن: .)ع(

 ، وؼٌرهم.ٌزٌد، وعبادة بن نسًبسر بن سعٌد، والحارث بن  روى عنه:
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 لال أبو سعٌد بن ٌونس: كان من الصحابة، شهد فتح مصر، وولً البحر لمعاوٌة.

وذكره دمحم بن سعد فً الطبمة األولى من تابعً أهل الشام، ولال: لمً أبا بكر وعمر. 

 لال الوالدي، وٌحٌى ولال العجلً: شامً، تابعً، ثمة من كبار التابعٌن سكن األردن.

بن بكٌر، وخلٌفة بن خٌاط: توفً سنة ثمانٌن، زاد الوالدي، وكان ثمة، صاحب ا

 ولٌل: مات سنة ست وثمانٌن، ولٌل: سنة خمس وسبعٌن ؼزو.

 ولد خلط المزي بٌن ترجمة لال محمك تهذٌب الكمال، دكتور بشار عواد حفظه هللا:

"جنادة  حمٌك، وبٌنبٌه على التأالصحابً والذي ال ٌعرؾ اسم  "جنادة بن أبً أمٌة"

 بٌه كبٌر. مما تمدم ٌظهر لنا أنهم ثبلثة:أواسم  ،التابعً بن أبً أمٌة"

 جنادة بن أبً أمٌة األزدي صحابً. -1

 جنادة بن مالن األزدي صحابً. -2

 .ة بن أبً أمٌة كبٌر الدوسً تابعًجناد -3

اثنان مختلؾ فً صحبته فمال العجلً تابعً ثمة والحك أنهما ولال ابن حجر: 

صحابً وتابعً متفمان فً االسم وكنٌة األب ولد بٌنت ذلن فً كتابً فً الصحابة 

ورواٌة جنادة األزدي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً سنن النسابً ورواٌة جنادة ابن أبً أمٌة عن 

 .عبادة ابن الصامت فً الكتب الستة

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

أبً إسحاق إبراهٌم بن الجنٌد لئلمام ٌحٌى بن  سإاالت، و7/439ٌنظر: الطبمات 

، وثمات العجلً 2297/ رلم2/232، والتارٌخ الكبٌر 269/ رلم1/113 معٌن

، والثمات البن حبان 2129/ رلم2/515، والجرح والتعدٌل 219/ رلم1/99

/ 1/142، والتمرٌب 971/ رلم5/133، وتهذٌب الكمال 2019/ رلم4/103

   .973رلم

 .47حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: الصامتعبادة بن  -٘

 النظر فً الخبلؾ:

 عبادة بن نسً عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت مرفوعا. الوجه األول:

رواه مؽٌرة بن زٌاد البجلً، وهو حسن الحدٌث له أوهام، وعد هذا الحدٌث من 

 منكراته.

الصامت،  عبادة بن نسً عن جنادة بن أبً أمٌة، عن عبادة بن الوجه الثانً:

 مرفوعا.

بشر بن عبد هللا ٌعنً ابن ٌسار السلمً الشامً الحمصً، وكان من حرس  رواه

 حسن الحدٌث.، وهو عمر بن عبد العزٌز

 إذا ٌترجح الوجه الثانً بمرٌنة األوثك، فهذا الحدٌث عد من أوهام مؽٌرة بن زٌاد.

وسؤلت أبً عن " فمال: أبً حاتم فً العلل الوجهٌن، ولم ٌرجح بٌنهما ولد ذكر ابن

عن بشر بن عبد هللا بن ٌسار؛ لال: حدثنً عبادة بن نسً، عن ، حدٌث رواه بمٌة
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: ملسو هيلع هللا ىلص أمٌة، عن عبادة بن الصامت، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدثت أنه لال للنبً جنادة بن أبً

لوسا، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: جمرة بٌن كتفٌن تملدتها، ٌمرئ رجبل المرآن فؤهدى إلٌه إنه كان 

 أو تعلمتها؟

مؽٌرة بن زٌاد، عن عبادة بن  لال أبً: وروى هذا الحدٌث إسحاق بن سلٌمان، عن

نسً، عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة ابن الصامت، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص... وذكر 

"لحدٌثا
(1)
. 

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

 حسن؛ فٌه بشر بن عبد هللا بن ٌسار، وهو حسن الحدٌث.

 :منها للحدٌث شواهدو

  رضً هللا عنه: أبً بن كعب حدٌث -أ

 /2/730 األجر على تعلٌم المرآن ، بابالتجارات فً السنن: كتاب أخرجه ابن ماجه

ٌدَ َحدَّثَنَا َسْهل  ْبن   2153رلم ، َعْن ثَْوره ْبنه ٌَزه ٌد  ، َحد ثَنَا ٌَْحٌَى ْبن  َسعه أَبهً َسْهل 
(2)

 ،

ْحَمنه ْبن  َسْلم  َحد ثَنًه عَ  ًْبد  الرَّ ٌَّةَ اْلَكبَلعه بل   ، َعْن َعطه ه ْبنه َكْعب ، لَاَل: َعلَّْمت  َرج   ً َعْن أ بَ

ًَّ لَْوس ا، فََذَكْرت  َذلهَن لهرَ  ه اْلم ْرآَن، فَؤَْهَدى إهلَ ٌْهه َوَسلََّم  -س وله ّللاَّ فَمَاَل: "إهْن  -َصلَّى ّللاَّ  َعلَ

" فََرَدْدت َهاأََخْذتََها أََخْذَت َلْوس   ْن َنار   .ا مه

 من كره أخذ األجرة علٌه، باب اإلجارة فً السنن الكبرى: كتاب ورواه البٌهمً

أخبرناه أبو الحسن علً بن دمحم الممرئ، أنبؤ الحسن بن لال:  11634رلم /6/207

به  ثنا ٌحٌى بن سعٌد، ثنا دمحم بن أبً بكر، ثنا ٌوسؾ بن ٌعموب، إسحاقدمحم بن 

 بنحوه.

 :علتان ؛ فٌهضعٌؾ وهذا إسناد

لال مجهول.  :)ق( الشامً – بفتح المهملة وسكون البلم - د الرحمن بن َسْلمعب -أ

ولال الحافظ الذهبً الذهبً فً "تنمٌح التحمٌك": فٌه لٌن. ولال ابن حجر: مجهول، 

فً "المٌزان" فً ترجمته عن حدٌثه هذا: إسناده مضطرب، ولال الحافظ المزي فً 

الجوزي فً "تهذٌب الكمال" فً ترجمته: فً إسناد حدٌثه اختبلؾ كثٌر، وضعفه ابن 

عبد البر فً  : منمطع. ولال ابنمً فً "السُّنن الكبرى"بٌه، ولال ال،"العلل المتناهٌة"

 منكر.: "التمهٌد"

                                                           

 .1716/ رلم663-4/661علل الحدٌث  (1)

وبييييٌن عبييييد الييييرحمن بيييين سييييلم خالييييَد  ،بييييٌن ثييييور بيييين ٌزٌييييد ميييين سيييينن ابيييين ماجييييه زاد فييييً المطبييييوع (2)

األشيييييراؾ"، وذلييييين َوهيييييٌم، ووهميييييه بيييييذلن ابييييين  بيييييَن معيييييدان، وذكييييير هيييييذه الزٌيييييادة الميييييزي فيييييً "تحفييييية ا

يييييا ابييييين حجييييير فيييييً "النكيييييت الظيييييراؾ". للنيييييا: وهيييييذه الزٌيييييادة "التنميييييٌح" عبيييييد الهيييييادي فيييييً ، وتعمَبيييييه أٌض 

 لٌست فً شًء من أصولنا الخطٌة.

 .4/135، وتنمٌح التحمٌك البن عبد الهادي 1/35ٌنظر: تحفة األشراؾ 
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وتهذٌب الكمال  ،1/75العلل المتناهٌة ، 6/207السنن الكبرى للبٌهمً ٌنظر: 

للذهبً  وتنمٌح التحمٌك ،4373/ رلم2/567، والمٌزان 3336/ رلم17/143

 .3331/ رلم1/341والتمرٌب  ،2/131

 االضطراب. -ب

حدثنً أبو لال:  175رلم /1/91فً المنتخب من مسنده:  عبد بن حمٌد رواهفمد 

الولٌد، لال: ثنا همام بن ٌحٌى، ثنا دمحم بن جحادة، لال: أخبرنً رجل ٌمال له أبان، 

عن أبً بن كعب، أنه علم رجبل سورة من المرآن، فؤهدى إلٌه ثوبا أو لال: خمٌصة، 

شن دمحم ألبست  "إن أخذته"أو لال:  "لو أنن أخذته"فمال:  ،لال: فذكر ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص

  ثوبا من النار"

 : 1/35فً تحفة األشراؾ  ولال المزي

 رواه موسى بن علً بن رباح، عن أبٌه، عن أبً بن كعب. "

 ورواه دمحم بن جحادة، عن رجل ٌمال له أبان، عن أبً بن كعب. 

، عن عطٌة بن الرحمن بن مسلم )كذا(د، عن عبد ورواه بندار، عن ٌحٌى بن سعٌ

 ."لٌس الكبلعً أن أبً بن كعب علم رجبل

  رضً هللا عنه:  أبً الدرداءحدٌث  -ب

ٌَةه أَْخذه اْلمَْوسه َعلَى تَْعلهٌمه اْلم ْرآنه فً "فضل الرمً":  أخرجه الطبرانً  بَاب  َكَراهه

ٌر  لال:  279رلم /1/167، وفً مسند الشامٌٌن 61رلم /1/170 َحدَّثَنَا اْلَحَسن  ْبن  َجره

ٌزه  ْحَمنه ْبن  ٌَْحٌَى ْبنه َعْبده اْلعَزه ، َحدَّثَنَا َعْبد  الرَّ ٌْنه ابَتَ َن َومه ، بهص ور  َسنَةَ ثََمانٌه يُّ الصُّوره

،ا ْسلهم  ثَنَا اْلَولهٌد  ْبن  م  ، َحدَّ ره َهاجه ه ْبنه أَبهً اْلم  ٌْده ّللاَّ ٌَل ْبنه ع َب ٌد  ْبن  َعْبده  ْبنه إهْسَماعه َحدَّثَنَا َسعه

ي،  ْب َولَده ، أَد ه ٌل  : ٌَا إهْسَماعه ه، لَاَل: لَاَل لهً َعْبد  اْلَملهنه ٌْده ّللاَّ ٌَل ْبنه ع بَ ، َعْن إهْسَماعه ٌزه اْلعَزه

نهٌَن َولَْد َحدَّثَتْنًه أ مُّ ال ْإمه ٌَر اْلم  ٌَْؾ بهَذلهَن ٌَا أَمه : َوَك ٌَن، ل ْلت  ْعطه ، َعْن أَبهً فَإهن ًه م  دَّْرَداءه

ٌْهه َوَسلََّم لَاَل:  ه َصلَّى ّللاَّ  َعلَ ، أَنَّ َرس وَل ّللاَّ َمْن ٌَأُْخْذ َعلَى تَْعِلٌِم اْلمُْرآِن لَْوس ا "الدَّْرَداءه

 " لَلََدهُ ّللَاُ لَْوس ا ِمْن نَار  

، ن سفٌانثنا الحسن ب، حدثنا أبو عمرو بن حمدانلال:  6/36فً الحلٌة:  وأبو نعٌم

 به بنحوه. ثنا إسماعٌل بن عبٌد هللا ،ثنا عمرو بن والد، ثنا هشام بن عمار 

 /6/203، باب من كره أخذ األجرة علٌه اإلجارة فً السنن الكبرى: كتاب البٌهمًو

حدثناه أبو الماسم عبد الرحمن بن دمحم السراج إمبلء، ثنا أبو الحسن لال:  11635رلم

 ثنا عبد الرحمن بن، فً، ثنا عثمان بن سعٌد الدارمًالطرابأحمد بن دمحم بن عبدوس 

 ، به بنحوه.ٌحٌى بن إسماعٌل بن عبٌد هللا

  إسناده جٌد. لال ابن التركمانً:و

رواه الدارمً بسند على ": 1662رلم /4/13" الحبٌر التلخٌ فً "  الحافظولال 

م، ولال له مسل لم ٌخرج شرط مسلم، لكن شٌخه عبد الرحمن بن ٌحٌى ابن إسماعٌل

 ".فٌه أبو حاتم: ما به بؤس
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 الحكم على الحدٌث بمجموه طرله وشواهده:

 صحٌح لؽٌره.

 لة: حكم أخذ أجرة على تعلٌم المرآنمسأ

 للعلماء فً هذه المسؤلة ألوال:

 عدم جواز أخذ األجرة.  المول األول:

األجرة ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ ": لال البؽوي فً "شرح السنة"

 والعو  على تعلٌم المرآن ؼٌر مباح، وهو لول الزهري وأبً حنٌفة وإسحاق.

 المول الثانً: جواز أخذ األجرة.

وذهب إلى جواز أخذ األجرة على تعلٌم المرآن وجواز شرطه: عطاء لال البؽوي: 

 والحكم، وبه لال مالن والشافعً وأبو ثور، لال الحكم: ما سمعت فمٌها ٌكرهه!

 ،وابن سٌرٌن ،م إلى أنه ال بؤس بؤخذ المال ما لم ٌشرط، وهو لول الحسنوذهب لو

"والشعبً
(1)
. 

وإنما تنازع العلماء فً جواز االستبجار على تعلٌم المرآن والحدٌث ولال ابن تٌمٌة: "

 والفمه على لولٌن مشهورٌن، هما رواٌتان عن أحمد: 

 االستبجار على ذلن. أنه ال ٌجوز: -وهو مذهب أبً حنٌفة وؼٌره  :إحداهما

 : أنه ٌجوز االستبجار.-وهو لول الشافعً  :انٌةوالث

ً كما لال تعالى فً وفٌها لول ثالث فً مذهب أحمد: أنه ٌجوز مع الحاجة دون الؽن

ومن كان ؼنٌا فلٌستعفؾ ومن كان فمٌرا فلٌؤكل بالمعروؾولً الٌتٌم: 
(2)

 . 

التعلٌم؛ كما ٌعطى األبمة والمإذنون وٌجوز أن ٌعطى هإالء من مال المسلمٌن على 

"اة، وذلن جابز مع الحاجةوالمض
(3)

 

وذهب الجمهور إلى أنها تحل األجرة على تعلٌم "ال الشوكانً فً "نٌل األوطار": ول

المرآن، وأجابوا عن أحادٌث الباب بؤجوبة، منها: أن حدٌث أبً وعبادة لضٌتان فً 

علم أنهما فعبل ذلن خالصا هلل، فكره أخذ العو  عنه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -عٌن، فٌحتمل أن النبً 

وال  وأما من علم المرآن على أنه هلل، وأن ٌؤخذ من المتعلم ما دفعه إلٌه بؽٌر سإال

"استشراؾ نفس، فبل بؤس به
(4)

 

حزم، فمال فً "المحلى" وممن ذهب إلى جواز اإلجارة على ذلن: ابن
(5)

: واإلجارة 

المرآن، وعلى تعلٌم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلن جابز وعلى جابزة على تعلٌم 

ن ذلن الرلى، وعلى نسخ المصاحؾ، ونسخ كتب العلم; ألنه لم ٌؤت فً النهً، ع

                                                           

 .3/263شرح السنة  (1)

 5جزء من اآلٌة: سورة النساء:  (2)

 .206-30/205مجموع الفتاوي  (3)

 .5/344وطار نٌل األ (4)

 .1307/ مسؤلة رلم3/193المحلى  (5)
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، ثم استدل على الجواز بما أخرجه البخاري فً .ن ، بل لد جاءت اإلباحة..

ابن عباس فً الطب، باب الشروط فً الرلٌة بفاتحة الكتاب، من حدٌث  حٌحه""ص

، أو سلٌم -مروا بماء فٌهم لدٌػ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رضً هللا عنهما، أن نفرا من أصحاب النبً 

 -فعر  لهم رجل من أهل الماء، فمال: هل فٌكم من راق؟ إن فً الماء رجبل لدٌؽا 

، فانطلك رجل منهم، فمرأ بفاتحة الكتاب شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى -أو: سلٌما 

به، فكرهوا ذلن، ولالوا: أخذت على كتاب هللا أجرا؟ حتى لدموا المدٌنة، أصحا

ما إن أحك ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  فمالوا: ٌا رسول هللا، أخذ على كتاب هللا أجرا، فمال رسول

"أخذتم علٌه أجرا: كتاب هللا
(ٔ)

. 

على تعلٌم  والراجح من هذه األلوال لول الجمهور، وهو جواز أخذ األجرة للت:

 .لحدٌث ابن عباس فً صحٌح البخاري المرآن

  

                                                           

 الشيييييرط فيييييً الرلٌييييية بمطٌيييييع مييييين الؽييييينمأخرجيييييه البخييييياري فيييييً الصيييييحٌح: كتييييياب الطيييييب، بييييياب  (1)

 به. ابن أبً ملٌكة، عن ابن عباس من طرٌك 7/131/5737

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 فً َمعَه فوَضعَها َمْجذُوم   بٌدِ  - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسولَ  أخذ"حدٌث  -9ٓ

 ..."لمَْصعَةِ ا

فَضَّل  ال " ترجمة فً حجر ابن الحافظ لال  ":فََضالةَ  بن   م 

 هللا رسول أخذ" جابر عن المنكدر بنا عن حبٌب عن حدٌثه :السنن فً له)

 أخو أنه بعضهم وزعم ،"الحدٌث.. المصعة فً معه فوضعها مجذوم بٌد ملسو هيلع هللا ىلص

 .بشًء ولٌس ،فضالة بن الفرج

 حدٌث ٌعنً هذا من أنكر له أر لم :عدي بنا لال .حبان ابن لول هذا :للت

(جابر
(1)
. 

____________  

 :والدراسة التخرٌج۩ 

 حبٌب بن الشهٌد، واختلؾ عنه من وجهٌن:هذا الحدٌث مداره على 

، ْبنه  َحبهٌبه الوجه األول:  ٌده ده  َعنْ  الشَّهه َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده ، َعنْ  اْلم   مرفوعا. َجابهر 

ٌده  ْبنه  َحبهٌبه الوجه الثانً:  ه  َعْبدَ  عن الشَّهه ٌَْدةَ، ْبنَ  ّللاَّ  .مولوفا َسْلَمان  عن  ب َر

  تخرٌج الوجه األول:

ٌََرةه  فًه، باب الطب فً السنن: كتاب داودأخرجه أبو  لال:  3925/ رلم4/20الط ه

ٌْبَةَ، أَبًه ْبن   ع ثَْمان   َحدَّثَنَا ، ْبن   ٌ ون س   َحدَّثَنَا َش د  َحمَّ فَضَّل   َحدَّثَنَا م   َعنْ  فََضالَةَ، ْبن   م 

، ْبنه  َحبهٌبه  ٌده ده  َعنْ  الشَّهه َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده ، َعنْ  اْلم  ه  َرس ولَ  أَنَّ  َجابهر  صلى هللا علٌه  ّللاَّ

، فًه َمعَه   َفَوَضعََها َمْجذ وم   بهٌَده  أََخذَ  وسلم ٌْهِ  َوتََوكُّبل   بِاّللَِ  ثَِمة   ُكلْ ": َولَالَ  اْلمَْصعَةه  "َعلَ

 َمعَ  األَْكله  فًه َجاءَ  َما، باب أبواب األطعمة فً السنن: كتاب وأخرجه الترمذي

ٌثٌ  َهَذا ولال: 1317/ رلم4/266الَمْجذ ومه  ٌبٌ  َحده ف ه   الَ  َؼره نْ  إهالَّ  نَْعره ٌثه  مه  ٌ ون سَ  َحده

، ْبنه ا د  َحمَّ فَضَّله  َعنه  م  فَضَّل   ،فََضالَةَ  ْبنه  الم  ٌْخٌ  َهذَا فََضالَةَ  ْبن   َوالم  ، َش يٌّ ل   بَْصره فَضَّ  َوالم 

ٌْخٌ  فََضالَةَ  ْبن  ا يٌّ  آَخر   َش ْصره نْ  أَْوثَك   مه ٌَث، َهَذا ش ْعبَة   َرَوى َولَدْ  َوأَْشَهر   َهَذا مه  َعنْ  الَحده

، ْبنه  َحبهٌبه  ٌده ٌَْدةَ، اْبنه  َعنْ  الشَّهه ع َمرَ  أَنَّ  ب َر
(2)
َده  أََخذَ  ، ، بٌه ٌث   َمْجذ وم   أَْشبَه   ش ْعبَةَ  َوَحده

ي ْنده  .َوأََصحُّ  عه

َذامه ، باب الطب فً السنن: كتاب وابن ماجه وابن أبً ، 3542/ رلم2/1171 اْلج 

، 24536/ رلم5/141 اْلَمْجذ ومه  َمعَ  اأْلَْكل  ، باب األطعمة فً المصنؾ: كتاب شٌبة

                                                           

 .490رلم/ 10/273تهذٌب التهذٌب  (1)
 عثر علٌهاأ فلم عمر عن برٌدة، ابن عن حبٌب، عن شعبة رواٌة عن بحثت ولد (2)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ْكر   ، بابوالفال والطٌرة العدوي فً الصحٌح: كتاب وابن حبان بَاَحةه  ذه ْلَمْرءه  اإْله  له

َإاَكلَةَ  ي م  ، َذوه دَّ  اْلعَاَهاته َهه   َمنْ  لَْوله  ضه فً  والحاكم، 6120/ رلم13/433 َكره

ٌثٌ  َهَذا ولال: ،7196/ رلم4/152 األطعمة المستدرن: كتاب ٌح   َحده ْسنَاده  َصحه  َولَمْ  اإْله

َجاه    اَل  بَاب  ، النكاح فً السنن الكبرى: كتاب والبٌهمًصحٌح،  ولال الذهبً:، " ٌ َخر ه

د   ْمره ٌ  ٌ وره ح    َعلَى م  صه ٌبَتههه  تَعَالَى هللا   ٌَْجعَل   فَمَدْ  م  َخالََطتَه   بهَمشه َّاه   م  هه  َسبَب ا إٌه  لهَمَرضه

 .14250/ رلم7/357

  كلهم من طرٌك ٌونس بن دمحم المؤدب به.

 مرزوق، ابن عن 7074رلم /4/309 :"اآلثار معانً شرح" فً الطحاوي وأخرجه

 جابر عن الزبٌر، أبً عن مسلم، بن إسماعٌل عن األنصاري، هللا عبد بن دمحم عن

 . به

  ضعٌؾ :المكً وهو، مسلم بن وإسماعٌل للت:

 تخرٌج الوجه الثانً:

 /5/141 اْلَمْجذ ومه  َمعَ  اأْلَْكل   ، باباألطعمة فً المصنؾ: كتاب أخرجه ابن أبً شٌبة

 َحدَّثَنَا لال: 34661/ رلم7/120بلم سلمان ، باب كالزهد ، وفً كتاب24533رلم

، ْبن   ٌَْحٌَى ٌد  ، ْبنه  َحبهٌبه  َعنْ  َسعه ٌد  ٌَْدةَ، اْبنه  َعنه  َشهه  الطَّعَامَ  ٌَْصنَع   َكانَ ": َسْلَمانَ  أَنَّ  ب َر

نْ  ، مه ٌنَ  فٌََْدع و َكْسبههه  "َمَعه مْ  َفٌَؤْك ل   اْلَمْجذ ومه

لال:  4/242ة "المفضل بن فضالة" فً الضعفاء الكبٌر: ترجم وأخرجه العمٌلً

د   حدثنا  َحمَّ ً    ْبن   م  ثَنَا: لَالَ  َعله ٌد   َحدَّ ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَا: لَالَ  َمْنص ور   ْبن   َسعه ٌَاد   ْبن   الرَّ  زه

 به بنحوه. ش ْعبَة ، َحدَّثَنَا: لَالَ 

ٌثه  أَْصل   َهَذا ولال: هه  اْلَحده َواٌَة   َوَهذه  .أَْولَى الر ه

لال  77/ رلم3/29اآلثار: مسند علً رضً هللا عنه  فً تهذٌب وأخرجه الطبري

ٌْد   َحدَّثَنَا َم ، َمْسعََدةَ  ْبن   ح  ًُّ ثَنَا: لَالَ  السَّامه  به بنحوه. َحبهٌب ، ْبن   س ْفٌَان   َحدَّ

 َشِهٌد   ْبنِ  َحِبٌبِ ، وشعبة، وسفٌان بن حبٌب( عن المطان ثبلثتهم )ٌحٌى بن سعٌد

 به.

 :عند اإلمام أبً داود دراسة إسناد الوجه األول

ٌْبَةَ  أَبًِ ْبنُ  ُعثَْمانُ  -ٔ مت ، سبومسلم البخاري به واحتج ،الجمهور وثمه ثمة: َش

 .30ترجمته حدٌث رلم

  .)ع( المإدب دمحم أبو البؽدادى مسلم بن دمحم بن ٌونسهو  :ُمَحَمد   ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٕ

 . وؼٌرهم ، ومفضل بن فضالة،سعد بن واللٌث سلمة، ْبن حماد :َعن َرَوى

 ،النٌسابوري الخلٌل ْبن وأحمد ،بن أبً شٌبةوعثمان  حنبل، ْبن أحمد :عنهروى 

 . وؼٌرهم
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ٌد ْبن عثمان لال ٌن ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه ٌْبَة ْبن ٌَْعم وب َولَال ثمة،: َمعه  ثمة: َش

بَّان ابن   وذكره صدوق،: حاتم أبو َولَال ثمة،  كان: سعد ابن َولَال الثمات، كتاب فًه حه

 . ومابتٌن سبع سنة توفى. حجر وابن الذهبً،: الحافظان ووثمه صدولا، ثمة

 .صدوق لال تشدده مع حاتم أبا ماعدا األبمة وثمه ثمة :حاله خبلصة

 والتعدٌل والجرح 1/23،2/212 أحمد وعلل 7/337 سعد ابن طبمات:  ٌنظر

/ 2/404 والكاشؾ 16439/ رلم9/239 حبان ابن وثمات 1033/ رلم9/246

 .7914/ رلم1/614 والتمرٌب 764/ رلم11/447 التهذٌب وتهذٌب 6467رلم

 بن مبارن أخو البصري مالن أبو المرشً أمٌة أبً ابن هو :فََضالَةَ  ْبنُ  ُمفََضلُ  -ٖ

 . )د ت ق( الخطاب آل مولى فضالة

 . وؼٌرهم المزنً، هللا عبد بن وبكر الشهٌد، بن وحبٌب أبٌه،: عن روى

. وؼٌرهم المإدب، دمحم بن وٌونس األعور، دمحم بن وحجاج مهدي، ابن: عنه روى

: داود أبً عن اآلجري ولال. حدٌثه ٌكتب: حاتم أبو ولال. بذان لٌس: معٌن ابن لال

 والمصري بصري، شٌخ: الترمذي ولال. نكارة حدٌثه فً: لال أنه علً عن بلؽنً

 فً له. الثمات فً حبان ابن وذكره ،بالموي لٌس: النسابً ولال. وأشهر منه أوثك

 مجذوم بٌد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخذ جابر عن المنكدر بن عن حبٌب عن حدٌثه السنن

 ولٌس فضالة، بن الفرج أخو أنه: بعضهم وزعم الحدٌث، المصعة فً معه فوضعها

ولال ابن حجر:  .جابر حدٌث ٌعنً هذا من أنكر له أر لم عدي بن ولال. بشًء

 ضعٌؾ

 ضعٌؾ باتفاق. :خبلصة حاله

/ 1/172، والكنى واألسماء لمسلم 1774/ رلم7/405التارٌخ الكبٌر  ٌنظر:

، والجرح والتعدٌل 563/ رلم96الضعفاء والمتروكون للنسابً صـ، و493رلم

/ 3/149، والكامل 11145/ رلم7/496، والثمات البن حبان 1460/ رلم3/317

، 490م/ رل10/273وتهذٌب التهذٌب  5607/ رلم2/239، والكاشؾ 1319رلم

  .6357/ رلم1/544والتمرٌب 

د، أَب و األزديهو : الَشِهٌدِ  ْبن َحبٌِب -ٗ َحمَّ ي   شهٌد، أَب و: وٌ مال م   . )ع( البَْصره

ه، َعبد ْبن وإٌاس سٌرٌن، ْبن أنس :َعن َرَوى  ، وؼٌرهم. المنكدر ْبن ودمحم ّللاَّ

 ْبن والمفضل، علٌة بن وإسماعٌل ، الشهٌد ْبن حبٌب ْبن إبراهٌم ابنه روى عنه:

ي   فضالة  ، وؼٌرهم. البَْصره

ه  َعبد لال  .الطوٌل حمٌد من أثبت وهو مؤمون، ثمة،: أَبهٌهه  َعن حنبل، ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

د َولَال َحمَّ ً    ْبن م  : لال الشهٌد ْبن حبٌب وذكر حبٌب، ْبن أَْحَمد سمعت: الوراق َعله

ابن  وثمه: .الحدٌث للٌل وَكانَ  عون، وابن ٌونس، ممام ٌموم عندي وهو ثمة، ثبتا، َكانَ 

ٌن، ْبن ٌحٌىسعد، و  ،والدارلطنً والعجلً، المدٌنً، ابن، ووالنََّسابً حاتم، وأبو َمعه
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 َكانَ : أسامة أَب و َولَال، والذهبً، وابن حجر. عساكر وابن حبان، وابن شاهٌن، وابن

 .بةاوم وأربعٌن خمس سنة مات .حدٌث بةام روى وإنما الناس، رفعاء من

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والثمات 2615/ رلم2/320التارٌخ الكبٌر و ،7/271 سعد ابن طبماتٌنظر: 

، والثمات البن حبان 473/ رلم3/102، والجرح والتعدٌل 247/ رلم1/106للعجلً 

/ 1/303، والكاشؾ 1090/ رلم5/373وتهذٌب الكمال ، 7267/ رلم6/132

  .1097/ رلم1/151 ، والتمرٌب333/ رلم2/135وتهذٌب التهذٌب ، 910رلم

  .33مة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلمث: اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  َمدُمحَ  -٘

 .64رلم حدٌث ترجمته سبمت صحابً :بن عبدهللا َجابِر -ٙ

  دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام ابن أبً شٌبة:

 .51، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق ثمةهو المطان:  :َسِعٌد   ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٔ

 .ثمة باتفاق، سبمت ترجمته فً الوجه األول: َشِهٌد   ْبنِ  َحبٌِبِ  -ٕ

ٌَْدةَ  اْبنِ  -ٖ ، الخصٌب بن برٌدة بن هللا َعبدهو : بَُر  ً  . )ع( يالمروز سهل أبو األسلم

 ،العدوي كعب ْبن وبشٌر الحصٌب، ْبن برٌدة وأبٌه مالن، اْبن أنس :َعن َرَوى

 . وؼٌرهم

ه، َعبد ْبن حجٌر :عنهروى   وحبٌب بن الشهٌد، المعلم، ذكوان ْبن وحسٌن ّللاَّ

 . وؼٌرهم

ه  َعبد ألبً للت  : األثرم بَْكر أبو لال ٌْمان برٌدة ابنً: ّللاَّ ٌْمان أما: لال ؟ ّللاَّ  وعبد س لَ  س لَ

ء، منه نفسً فًه فلٌس ًْ ا َش ه، َعبد وأَمَّ  َكان وا: ٌَم ول وكٌع َكانَ : لال ث مَّ  سكت، ث مَّ  ّللاَّ

ٌْمان ْنه م أحمد برٌدة ْبن لس لَ ٌْب ا أَوْ  برٌدة، ْبن ّللاَّ  لعبد مه  لال: ّللاَّ  َعبد لالو. معناه َهَذا َش

ه  َعبد: أبً ي برٌدة ْبن ّللاَّ ا المنٌب وأبو: أنكرها َما: والد بن حسٌن عنه روى الَّذه ٌْض   أَ

الءه  لبل من َكؤَنََّها: ٌَم ول ٌن، ْبن ٌحٌى ثمهوو .َهإ   حجر، وابن والعجلً، ،حاتم وأبو َمعه

ه  َعْبد أبو لال: طالب أبو لال: س ْفٌَان ْبن ٌعموب ولال ٌْمان:  ّللاَّ  من أوثك برٌدة ْبن س لَ

ه  َعبد ْرَعة أبو َولَال برٌدة، بن ّللاَّ ه  َعبد: الرازي ز  ٌَْدةَ  ْبنه  ّللاَّ  َولَال .مرسل ع َمر َعنْ  ب َر

 ًُّ  صدوق: خرا  ابن لال: التهذٌب فً حجر ابن ولال .عابشة من ٌسمع لم: الدَّاَرل ْطنه

 .ومابة عشرة خمس ولٌل ،ومابة خمس سنة َماتَ . البصرة نزل كوفً

 . األكثرٌن توثٌكب ثمة :حاله خبلصة

 وتارٌخ ،4736/ رلم4/360 الدوري وتارٌخ ،7/221 سعد ابن طبمات: ٌنظر

، والثمات للعجلً 1/139 الصؽٌر وتارٌخه ،110/ رلم5/51 الكبٌر البخاري

/ 1/111 له والمراسٌل ،61/ رلم5/13 والتعدٌل والجرح ،732/ رلم1/250

 وتهذٌب ،3/33 الدارلطنً وسنن ،3610/ رلم5/16 حبان ابن وثمات ،176رلم

 .       3227/ رلم1/297 والتمرٌب ،270/ رلم5/157 التهذٌب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  َعْبد أبو الفارسً، الخٌر سلمانهو : َسْلَمانَ  -ٗ  أسلم. عنه هللا رضً اإلسبلم بن ّللاَّ

ٌنَة ملسو هيلع هللا ىلص النَّبًه ممدم  .الَخْنَدق َوشهد اْلَمده

ًُّ  :َعن روى  ْبن وحارثة األزدي، وجندب مالن، ْبن أنس :َعنه وَرَوى. ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ت   سنة: عبٌد أبو َولَالَ  ع ثَْمان خبَلفَة فهً توفً. وؼٌرهم ،مضرب  َعن َوثبََلثهٌنَ  سه

ابة  .سنة َوخمسٌن ثبلثمه

 وتهذٌب ،2150/ رلم2/510 الؽابة وأسد ،1014/ رلم2/634 االستٌعاب: ٌنظر

 .1/147 والخبلصة ،3369/ رلم3/113 واإلصابة ،233/ رلم4/137 حجر ابن

 من:وتابع ٌحٌى بن سعٌد على هذا الوجه كل 

، سبمت باتفاق الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر ثبت متمن حافظ إمام شعبة بن الحجاج: -ٔ

 .24ترجمته حدٌث رلم 

  .(4)بخ  البصرى حبٌب بن سفٌان -ٕ

 بن حبٌب، والحمصى ٌزٌد بن ثور، والحمرانى الملن عبد بن شعثأ روى عن:

 ، وؼٌرهم. الشهٌد

 ، وؼٌرهم. أٌوب بن سلٌمان، ومسعدة بن حمٌد، ولزعة بن الحسن روى عنه:

: حاتم أبو ولال. ثمة وكان حبٌب بن سفٌان حدثنا: على بن عمرو لالوثمه ابن سعد. 

 شٌبة، بن ٌعموب لال. وعروبة أبى ابن بحدٌث الناس أعلم وكان ثمة، صدوق،

، وذكره ابن حبان فً ووثمه الحافظان: الذهبً، وابن حجر .ثبت ثمة،: والنسابى

 .الثمات

 .ثمة باتفاق  حاله:خبلصة 

، والجرح والتعدٌل 2063/ رلم4/90، والتارٌخ الكبٌر 7/291ٌنظر: الطبمات 

/ 1/443، والكاشؾ 3303/ رلم6/405، والثمات البن حبان 979/ رلم4/223

 .2436/ رلم1/244، والتمرٌب 190/ رلم4/107، وتهذٌب التهذٌب 1939رلم

 النظر فً الخبلؾ:

، ْبنه  َحبهٌبه : األول الوجه ٌده ده  َعنْ  الشَّهه َحمَّ ، ْبنه  م  ره ْنَكده ، َعنْ  اْلم   .مرفوعا َجابهر 

 رواه: مفضل بن فضالة، وهو ضعٌؾ.

ٌده  ْبنه  َحبهٌبه : الثانً الوجه ه  َعْبدَ  عن الشَّهه ٌَْدةَ، ْبنَ  ّللاَّ  .مولوفا َسْلَمان   عن ب َر

البصري، وكلهم رواه كل من: ٌحٌى بن سعٌد المطان، وشعبة، وسفٌان بن حبٌب 

 ثمات أثبات.

 إذا ٌترجح الوجه الثانً بمرٌنة األوثك، واألكثر.

 4/242وهو الذي رجحه العمٌلً فً الضعفاء الكبٌر 

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

صحٌح مولوفا، ضعٌؾ مرفوعا، ولد حكم على المرفوع بالنكارة ابن عدي فً 

  .3/149الكامل 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

هذا الحدٌث، وحدٌث "فر من المجذوم..."مسألة: دفع التعارض بٌن 
 (ٔ)

: 

  ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن األمر باجتنابه منسوخ. -

ْن السَّلَؾ إهلَى اأْلَْكل َمعَه  ف ٌْره مه أْلَْمر بهاْجتهنَابههه َمْنس وخَوَرأَْوا أَنَّ ا ،مَْد َذَهَب ع َمر َوَؼ
(2)
. 

ٌَتَعَذَّْر والمول ب للت: ٌْنه َولَْم  ٌثَ ٌَْن اْلَحده ر  اْلَجْمعه َب
 الجمع هنا،النَّْسَخ ٌ ْشتََرط  فهٌهه تَعَذُّ

ٌَْس َذلهَن موجودا هنا :َوالثَّانًه خه َولَ ر  النَّاسه ٌخه َوتَؤَخُّ  التَّاره
فَة  هه َمْعره  .أَنَّه  ٌ ْشتََرط  فٌه

ي لَالَه  هو وَ المول الثانً:   ٌح الَّذه ٌْهه أَنَّه  اَل نَْسخ بَْل  الصَّحه ٌر إهلَ وَن َوٌَتَعٌََّن اْلَمصه اأْلَْكثَر 

ْستهْحبَاب  ْنه  َعلَى االه ٌْنه َوَحْمل اأْلَْمر بهاْجتهنَابههه َواْلفهَرار مه ٌثَ ٌْن اْلَحده ب اْلَجْمع َب ٌَجه

َبٌَانه ا ا اأْلَْكل َمعَه  فَفَعَلَه  له وب، َوأَمَّ ج  ْحتهٌَاط اَل اْلو  ، لاله النووي رحمه هللاْلَجَوازَوااله
(3)
. 

  

                                                           

. 7/126/5707( علمييييييه البخيييييياري فييييييً صييييييحٌحه بصييييييٌؽة الجييييييزم، كتيييييياب الطييييييب، بيييييياب الجييييييذام 1)

يييييَرةَ،  ليييييال:  ٌْ ْعت  أَبَيييييا ه َر ٌنَييييياَء، لَييييياَل: َسيييييمه ٌد  ْبييييين  مه : َحيييييدَّثَنَا َسيييييلهٌم  ْبييييين  َحٌَّييييياَن، َحيييييدَّثَنَا َسيييييعه َولَييييياَل َعفَّيييييان 

ه َصيييييي ييييييول  ّللاَّ : لَيييييياَل َرس  ييييييهه َوَسييييييلََّم: ٌَم ييييييول  ٌْ ٌَييييييَرةَ، َوالَ َهاَمييييييةَ َوالَ َصييييييفََر، "لَّى هللا  َعلَ َوفِففففففَر الَ َعييييييْدَوى َوالَ طه

 "وِم َكَما تَِفرُّ ِمَن األََسدِ لَمْجذُ ِمَن ا

 اعتبيييييييار السيييييييبلمة فيييييييً الكفييييييياءةووصيييييييله البٌهميييييييً فيييييييً السييييييينن الكبيييييييرى: كتييييييياب النكييييييياح، بييييييياب  

 به بلفظه. عمرو بن مرزوق، ثنا سلٌم بن حٌان،من طرٌك  7/213/13772

 .10/424عون المعبود  (2)

 .14/223شرح النووي على مسلم  (3)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بَ  أَلَنْ حدٌث " -9ٔ ٌْر   َولََدهُ  الَرُجلُ  ٌَُؤّدِ  "بَِصاع   ٌَتََصَدقَ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ  َخ

حلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "  الرحمن عبد بنا :وٌمال هللا عبد بن نَاصه

 :المحلمً التمٌمً

 جابر عن سمان عن عنده الحدٌث منكر الحدٌث ضعٌؾ :حاتم أبو ولال)

 سعٌد :مثل الضعؾ فً وهو ،سمان ؼٌر ٌعرؾ ال كؤنه منكرات سمرة بنا

 الصبلح علٌه ؼلب صالحا شٌخا كان :حبان ابن ولال .حرب بن سمان بنا

 وروى ،الترن استحك منه ذلن فح  فلما ،التوهم على بالشًء ٌؤتً فكان

 األحادٌث وهذه :لال ثم ،سمرة بن جابر عن سمان عن أحادٌث عدي بنا له

 جملة فً وهو ذكرت ما ؼٌر صح ولنا محفوظة ؼٌر جابر عن سمان عن

 عن حدٌثه :الترمذي له روى .حدٌثه ٌكتب ممن وهو الكوفة أهل متشٌعً

بَ  أَلَنْ " جابر عن سمان ٌْر   َولََدهُ  الَرُجلُ  ٌَُؤّدِ ، "بَِصاع   ٌَتََصَدقَ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ  َخ

 وناصح ،الحدٌث أهل عن بالموي لٌس الكوفً العبلء بنا هو ناصح :ولال

 وهو ،الترمذي لال هكذا :المزي لال .هذا من أثبت هو بصري آخر شٌخ

 أبو ولال :للت .وسنذكره ،الكوفً ال البصري هو العبلء بنا وإنما ،وهم

 علٌه المطعون وإنما ،ثمة البصري هو العبلء بن ناصح :الحاكم هللا عبد

(المناكٌر حرب بن سمان عن روى فإنه ؛المحلمً هللا عبد بن ناصح
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

لَةه  البهر ه  أَْبَواب   فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي  الَولَده  أََدبه  فًه َجاءَ  َما، باب َوالص ه

ٌْبَة   َحدَّثَنَالال:  1951/ رلم4/337 ٌَى َحدَّثَنَا: لَالَ  ل تَ ح ، َعنْ  ٌَْعلَى، ْبن   ٌَْح  َعنْ  نَاصه

َمانه  َرةَ  ْبنه  َجابهره  َعنْ  َحْرب ، ْبنه ا سه ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َسم  بَ  أَلَنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  الَرُجلُ  ٌَُؤّدِ

ٌْر   َولََدهُ   "بَِصاع   ٌَتََصَدقَ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ  َخ

                                                           

 .721/ رلم10/402تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌبٌ  َحده حٌ  ،َؼره ًٌّ  اْلعَبَلءه  اْبن   ه وَ  َونَاصه ٌْسَ  ك وفه ْندَ  لَ ٌثه  أَْهله  عه ه  الَحده ي   بهالمَوه

ٌث   َهَذا ٌ ْعَرؾ   َوالَ  نْ  إهالَّ  الَحده حٌ  الَوْجهه  َهَذا مه ٌْخٌ  َونَاصه ، آَخر   َش يٌّ ي بَْصره اره  َعنْ  ٌَْروه  َعمَّ

ار   أَبًه ْبنه ا هه  َعمَّ ٌْره نْ  أَثَْبت   َوه وَ  َوَؼ  .َهَذا مه

 بن ٌحٌى عن 20970رلم /34/491 سمرة بن جابر مسند: المسند فً أحمد وأخرجه

ٌْرٌ " بلفظ به ٌعلى نْ  لَه   َخ  " َصاع   بهنهْصؾه  ٌَْوم   ك لَّ  ٌَتََصدَّقَ  أَنْ  مه

ح   َعنْ  أَبهً َحدَّثَ  َما :أحمد بن هللا عبد ولَالَ  ه  َعْبده  أَبًه نَاصه ٌْرَ  ّللاَّ ٌثه  َهَذا َؼ  .اْلَحده

له  تَْعلهٌمه  بَاب  فً النفمة على العٌال:  وأخرجه ابن أبً الدنٌا ج  هه  َوتَْعلهٌمه  أَْهلَه   الرَّ  َولَده

مْ  ٌبههه ترجمة "ناصح بن عبد هللا" ، وابن عدي فً الكامل: 323/ رلم1/501 َوتَؤْده

 من طرٌك ٌحٌى بن ٌعلى به بنحوه. كبلهما  3/302

شعب: باب فً ال والبٌهمً، 164/ رلم1/36: فً "البر والصلة" وحسٌن بن حرب

من طرٌك علً بن هاشم به كبلهما  3239/ رلم11/131حموق األوالد واألهلٌن 

 بنحوه.

فً  ًوالطبران، 4/311" هللا عبد بن ناصح" ترجمة: الكبٌر الضعفاء فً والعمٌلً

ٌْع بنوا ،2032/ رلم2/246المعجم الكبٌر:  فً "معجمه":  الصٌداوي الؽسانً ُجَم

 3290رلم /11/131 واألهلٌن األوالد حموق باب: الشعب فً والبٌهمً، 1/253

 من طرٌك عبد العزٌز بن الخطاب به بنحوه. أربعتهم

من طرٌك مالن بن  7630/ رلم4/292فً المستدرن: كتاب األدب  والحاكم

 إسماعٌل به بنحوه. 

 .هالن هللا عبد أبو ناصح ولال الذهبً:

فً  والبٌهمً، 4/311بن عبد هللا" مة "ناصح فً الضعفاء الكبٌر: ترج والعمٌلً

من طرٌك إسماعٌل بن  3233/ رلم11/131 واألهلٌن األوالد حموقالشعب: باب 

 أبان به بنحوه.

ي   َمْنص ور   ْبن إهْسَحاقمن طرٌك  2/515فً "معجمه":  وأبو بكر اإلسماعٌلً  اأْلََسده

 به بنحوه.

 بن العزٌز عبد و، هاشم بن علً، وعلً بن ثابت، وٌعلى بن ٌحٌى) سبعتهم

ي   َمْنص ور   ْبن إهْسَحاقو ،أبان بن إسماعٌل، وإسماعٌل بن مالن، والخطاب ( عن اأْلََسده

 ناصح بن عبد هللا به. 

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

ٌد بن لتٌبة هولتٌبة:  -ٔ ه  َعبد بن  طرٌؾ بن  - الجٌم بفتح - جمٌل بن َسعه  الثمفً، ّللاَّ

، سبمت ترجمته الشٌخان به واحتج ،الجمهور وثمه ثمة: البؽبلنً البلخً رجاء أبو

  .45حدٌث رلم 

ً  هو  :ٌَْعلَى ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٕ   .)بخ ت( الكوفً زكرٌا أَب و المطوانً، األَسلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌل: َعن َرَوى ه  َعبد ْبن وناصح صبٌح، ْبن وحرب خالد، أَبً ْبن إهْسَماعه  المحلمً ّللاَّ

  .وؼٌرهم

ه  َعبد ْبن وإبراهٌم التؽلبً، الحسن ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى ولتٌبة ابن  التنوخً، ّللاَّ

  سعٌد، وؼٌرهم.

ٌن ْبن ٌحٌى لال يُّ  ولَال .بشًء   لٌس: َمعه ٌث مضطرب: الب خاره : حاتم أبو َولَال .الَحده

 ابن   لالو .شٌعتهم من كوفً: عدي ْبن أحمد أبو َولَال .بالموي لٌس الحدٌث، ضعٌؾ

بَّان  الثمات عن ٌروي صرد، بن ضرار نعٌم أبو عنه روى": المجروحٌن"  فً حه

 نعٌم أبا الن نعٌم، أبً من أو منه رواٌته فً ذلن ولع أدري فلست المملوبات، شٌاءاأل

 روٌا فٌما بؤحدهما الجرح إلزاق ٌتهٌؤ فبل الخطؤ، كثٌر الحفظ سا صرد بن ضرار

"  حال كل على بهما االحتجاج وترن جملة روٌا عما التنكب ووجب اآلخر، دون

ً   َولَال  وابن والذهبً، الجوزي، ابن وضعفه. بالموي لٌس": العلل" فً الدَّاَرل طنه

 .حجر

 ضعٌؾ باتفاق.خبلصة حاله: 

، 320/ رلم9/196، والجرح والتعدٌل 2507/ رلم2/254ٌنظر: التارٌخ األوسط 

وتهذٌب الكمال ، 2132/ رلم9/37، والكامل 1212/ رلم3/120والمجروحٌن 

/ 11/304، وتهذٌب التهذٌب 6272/ رلم2/379، والكاشؾ 6915/ رلم32/50

   .7677/ رلم1/593، والتمرٌب 537رلم

ه، َعبد بن ناصحهو : نَاِصح -ٖ   المعروؾ التمٌمً الرحمن، عبد ابن: وٌ مال ّللاَّ

ه  َعبد أَب و ،البلم وتشدٌد بالمهملة - بالمحلمً  بن سمان صاحب الحابن، الكوفً ّللاَّ

 . )ت( حرب

 .وؼٌرهم كثٌر، أَبً ْبن وٌحٌى السَّابهبه، بن وعطاء حرب، بن سمان :َعن َرَوى

 ٌَْعلَى بن وٌحٌى الوراق، أبان ْبن وإهسماعٌل السلولً، َمْنص ور ْبن إسحاق :َعنه َرَوى

  ً  ، وؼٌرهم. األَسلم

، عباس لال يُّ ٌن بن ٌَْحٌَى َعنْ  الدُّوره  .بثمة لٌس سمان صاحب الكوفً ناصح: َمعه

ٌن ْبن ٌحٌى عن األبار، علً بن أحمد َولَال : علً ْبن َعْمرو َولَال. بشًء   لٌس: َمعه

يُّ  ولَال .منكرة أحادٌث سمان عن روى. الحدٌث مترون  َولَال .الحدٌث منكر: الب خاره

ي   َولَال .بشًء   لٌس: داود أَب و ذه : النََّسابً َوَلال .الحدٌث أهل عند بالموي لٌس: الت هْرمه

 منكر الحدٌث، ضعٌؾ: َحاتهم أَب و َولَال .بثمة لٌس: آخر موضع فًه َولَال .ضعٌؾ

َرة بن جابر عن سمان، عن عنده الحدٌث،  منكرات كلها الفضابل فًه مسندات َسم 

 َولَال .حرب ابن سمان مثل الضعؾ فًه وه وَ  جابر، عن سمان ؼٌر ٌعرؾ ال كؤنه

ٌْهه  ؼلب صالحا شٌخا َكانَ : حبان ابن  فلما التوهم، َعلَى بالشا ٌؤتً فكان الصبلح َعلَ

: الحاكم هللا َعبد أبو لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .الترن استحك منه ذلن فح 

ي   هو العبلء بن ناصح  المحلمً هللا َعبد بن ناصح علٌه المطعون وانما ثمة، الَبْصره
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 هللا َعبد بن ناصح: أحمد أبو الحاكم َولَال. المناكٌر حرب بن سمان عن روى فانه

ًُّ  َولَال الحدٌث ذاهب  فً حجر ابن َولَالولال الذهبً: ضعفوه. . ضعٌؾ: الدَّاَرل ْطنه

 .ضعٌؾ": التمرٌب"

 .ضعٌؾ باتفاقخبلصة حاله: 

، 403/ رلم135، والضعفاء الصؽٌر صـ2425/ رلم3/122ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 107صـ والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري عبٌد أبً سإاالتو

، والجرح والتعدٌل 534/ رلم100، والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ23رلم

/ 3/302، والكامل 1116/ رلم3/54، والمجروحٌن 2303/ رلم3/502

/ 29/261وتهذٌب الكمال ، 257/ رلم155والضعفاء ألبً نعٌم صـ، 1979رلم

، 721/ رلم10/401، وتهذٌب التهذٌب 5775/ رلم2/313والكاشؾ ، 6354رلم

 .7067/ رلم1/557والتمرٌب 

 بن نزار بن خالد بن أوس بنهو ا :َحْرب   ْبن - المٌم وتخفٌؾ أوله بكسر - ِسَمان -ٗ

 . (4)خت م  الذهلً ثعلبة بن ذهل بن عامر بن ربٌعة بن حارثة بن معاوٌة

َرة ْبن وجابر، النخعً ٌزٌد ْبن وإبراهٌم حرب، ْبن إبراهٌم أخٌه روى عن: ، َسم 

 وؼٌرهم. 

ه  َعْبد أَب و وناصح ،الضبً ممسم ْبن ومؽٌرة عطٌة، ْبن الفضل ْبن دمحم روى عنه:  ّللاَّ

 ، وؼٌرهم. الكوفً المحلمً

 وسمان ع َمٌر ْبن الملن بَعْبد علٌكم: ٌمول إسحاق أبا سمعت: عٌا  ْبن   َبْكره  أَب و لَال

 ْبن أَْحَمد َوَلال .حدٌث حرب بن لسمان سمط ما: الثوري س ْفٌَان َولَال .حرب ْبنا

 علٌه ٌختلؾ الَملهن َعبد أن وذلن ع َمٌر، ْبن الَملهن َعبد من حدٌثا أصح سمان: حنبل

 ْبن ٌحٌى َولَال .الحدٌث مضطرب: حنبل ْبن أحمد َعن طالب، أَب و َولَال .الحفاظ

ٌن  ألول أن شبت ولو عكرمة، التفسٌر فًه: ٌمول وَكانَ  ٌضعفه، شعبة وكان. ثمة: َمعه

 ال ٌعنً عكرمة، َعنْ  إال تفسٌره ٌروي ال شعبة فكان: ٌحٌى لال. لماله عباس ابن: له

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أَبً ْبن   َبْكره  أبو َولَال .- عباس ابن َعنه  فٌه ٌذكر  سبل َمعه

: ٌحٌى لال. ؼٌره ٌسندها لم أحادٌث اسند: لال عابه؟ الذي ما حرب ْبن سمان َعنْ 

د َولَال .ثمة وسمان َحمَّ ه  َعبد ْبن م   ٌؽلط، َكانَ  أنه ٌمولون: الموصلً عمار ْبن ّللاَّ

 َكانَ  أنه إال الحدٌث، جابز بكري حرب ْبن سمان: العجلً َولَال .حدٌثه فًه وٌختلفون

ه  َرس ول   لال: لال وربما عباس، ابن َعنه  الشا وصل ربما عكرمة حدٌث فًه صلى  ّللاَّ

 بع  ٌضعفه الثوري وَكانَ  عباس، ابن َعنه  ٌحدث عكرمة َكانَ  وإنما. هللا علٌه وسلم

 عالما وَكانَ  أحد، عنه ٌرؼب ولم أحد حدٌثه ٌترن لم الحدٌث جابز وَكانَ  الضعؾ،

: فمال عنه، أبً َسؤَلت  : َحاتهم أَبً ْبنا  َولَال .فصٌحا وَكانَ  الناس، وأٌام بالشعر

 ع َمٌر، ْبن الَملهن َعبد من حدٌثا أصلح سمان: حنبل ْبن أَْحَمد لال: له للت .ثمة صدوق

ٌْبَة ْبن ٌعموب َولَال .لال كما هو: فمال  َعنْ  سمان رواٌة: المدٌنً ْبن لعلً للت: َش
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 َعنه : ٌمول وؼٌرهما عكرمة، َعنْ  ٌجعلونها وشعبة س ْفٌَان مضطربة،: فمال عكرمة؟

 .الحدٌث فًه ضعٌؾ سمان: المبارن ابن َولَال .األَحو  وأَب و إسرابٌل عباس، ابن

 صالح، عكرمة ؼٌر فًه وهو مضطربة، خاصة عكرمة َعنْ  ورواٌته: ٌعموب لالو

 عنه فحدٌثهم وسفٌان شعبة مثل لدٌما سمان من سمع ومن. المتثبتٌن من ولٌس

 َولَال .بؤخرة منه سمع فٌمن أَنَّه   ٌرى إنما المبارن ابن لاله والذي مستمٌم، صحٌح

د ْبن صالح َحمَّ  .شًء حدٌثه وفً بؤس، به لٌس: النََّسابً َولَال .ٌضعؾ: البؽداذي م 

ي ابن   لالوذكره ابن حبان فً الثمات. و .لٌن حدٌثه فهً: خرا  ْبنا َولَال  :َعده

 كبار من َوهو األبمة، عنه حدث ولد كله ّللاَّ  شاء إن مستمٌم كثٌر حدٌث ولسمان

ن حسان وأحادٌثه الكوفٌٌن تابعً . ولال به بؤس ال صدوق َوهو عنه، روى َعمَّ

 أوعٌة من صالح، صدوق. ولال فً المٌزان: حفظه ساء ثمة هوالذهبً فً الكاشؾ: 

 خاصة عكرمة عن ورواٌته صدوق،": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .مشهور العلم،

 .بةاوم وعشرٌن ثبلث سنة مات .ٌلمن ربما فكان بؤخرة تؽٌر ولد مضطربة،

 ورواٌة ناصح بن عبد هللا عنه لم تمٌز.اختلط بآخره، حسن الحدٌث،  خبلصة حاله:

، والثمات للعجلً 2332/ رلم4/173، والتارٌخ الكبٌر 6/323ٌنظر: الطبمات 

، والثمات البن حبان 1203/ رلم4/279والجرح والتعدٌل ، 621/ رلم1/207

/ 12/115وتهذٌب الكمال ، 375/ رلم4/541 والكامل، 3223/ رلم4/339

، 3543/ رلم2/232، والمٌزان 2141/ رلم1/465والكاشؾ ، 2579رلم

، والتمرٌب 405/ رلم4/232وتهذٌب التهذٌب ، 20/ رلم49  لعبلبًل المختلطٌنو

  .102-101واختبلط الرواة الثمات صـ، 2624رلم/ 1/255

 والمد المهملة بضم السوابً نون بعدها الجٌم بضم جنادة ابن: َسُمَرةَ  ْبن َجابِر -٘

  .صحابً ابن صحابً

وجعفر بن أبً  ،وتمٌم بن طرفة ،سمان بن حرب :عنهروى و .النبً ملسو هيلع هللا ىلص :روى عن

  ، وؼٌرهم.ثور

تَّة مابَة لَه   ٌثا َوأَْرَبع ونَ  َوسه  نزل. َوعْشرٌن بهثبََلثَة مسلم َواْنفََردَ  حدٌثٌن على اتفمَا َحده

 . سبعٌن سنة بعد بها ومات الكوفة

، والخبلصة 1020/ رلم1/542، واإلصابة 299/ رلم1/224ٌنظر: االستٌعاب 

1/59. 

 الحكم على اإلسناد:

  وكبلهما ضعٌؾضعٌؾ، فٌه: ٌحٌى بن ٌعلى، وناصح بن عبد هللا المحلمً، 

 :الحدٌث على لحكما

سناد بهذا منكر الحدٌث   .اإله

ْسنَاده  بهَهَذا حدٌثٌ  َهَذا لال أبو حاتم: نَكٌر، اإله حٌ  م  ٌثه  ضعٌؾ   ونَاصه  .اْلَحده

 5/613ٌنظر: العلل 
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 حدٌث فً "المرجبة والمدرٌة" -9ٕ

 ":هاشم بنً مولى األسدي حٌان بن نزارترجمة "لال الحافظ ابن حجر فً 

 عن حدٌثه "نزار بن علً ابنه" ترجمة فً :الكامل فً عدي بنا ذكر)

 أحد الحدٌث هذا :لال ثم ،"والمدرٌة المرجبة فً" عباس ابن عن عكرمة

("والده وعلى ،نزار بن علً" على أنكر ما
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

/ 4/454فً المدرٌة ما جاء فً السنن: كتاب أبواب المدر، باب  أخرجه الترمذي

حدثنا واصل بن عبد األعلى الكوفً لال: حدثنا دمحم بن فضٌل، عن لال:  2149رلم

الماسم بن حبٌب، وعلً بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس لال: لال 

اإلسبلم نصٌب: المرجبة  صنفان من أمتً لٌس لهما فً"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

والمدرٌة
(ٕ)

" 

وهذا حدٌث حسن ؼرٌب ،وفً الباب عن عمر، وابن عمر، ورافع بن خدٌج :لال
(3)
 

حدثنا دمحم بن رافع لال: حدثنا دمحم بن بشر لال: حدثنا سبلم بن أبً عمرة، عن 

 .، عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، نحوهعكرمة

  .62/ رلم1/24السنن: الممدمة، باب فً اإلٌمان فً  وابن ماجه

                                                           

 .762/ رلم10/423تهذٌب التهذٌب  (1)

طابفييييية مييييين فيييييرق المسيييييلمٌن، ٌموليييييون: إنيييييه ال ٌضييييير ميييييع اإلٌميييييان ليييييال ابييييين األثٌييييير:   المرجبفففففة: (2)

معصييييٌة، كمييييا أنييييه ال ٌنفييييع مييييع الكفيييير طاعيييية، وهييييذا مييييذهب سييييوء، أمييييا فييييً جانييييب الكفيييير: فصييييحٌح، 

فكٌيييييؾ ال ٌضييييير؟ والمابيييييل بهيييييذا ٌفيييييتح بييييياب  فإنيييييه ال ٌنفيييييع معيييييه طاعييييية، وأميييييا فيييييً جانيييييب اإلٌميييييان:

اإلباحيييية، فييييإن اإلنسييييان إذا علييييم أنييييه ال تضيييير المعاصييييً مييييع إٌمانييييه ارتكييييب كييييل مييييا تحدثييييه بييييه نفسييييه 

منهيييييا، علميييييا أنهيييييا ال تضيييييره، وهيييييإالء هيييييم أضيييييداد المدرٌييييية، فيييييإن مييييين ميييييذهبهم: أن الكبٌيييييرة إذا ليييييم 

لييييييى هييييييذا االخييييييتبلؾ العظييييييٌم، ٌتييييييب منهييييييا ٌخلييييييد صيييييياحبها فييييييً النييييييار، وإن كييييييان مإمنييييييا، فييييييانظر إ

 .والتنال  الزابد فً اآلراء المختلفة األهواء، نعوذ باهلل من ذلن

ظاهرة اإلرجاء فً الفكر ، و1/139وٌنظر: الملل والنحل للشهرستانً ، 10/130ثٌر جامع األصول البن األ

 لسفر بن عبد الرحمن  اإلسبلمً

بفيييييتح اليييييدال وتسيييييكن وهيييييم المنكيييييرون للميييييدر الميييييابلون بيييييؤن أفعيييييال العبييييياد مخلولييييية بميييييدرتهم  :المدرٌفففففة

ودواعيييييٌهم ال بميييييدرة هللا وإرادتيييييه إنميييييا نسيييييبت هيييييذه الطابفييييية إليييييى الميييييدر ألنهيييييم ٌبحثيييييون فيييييً الميييييدر 

 كثٌرا

 1/43، وٌنظر: الملل والنحل 6/303تحفة األحوذي 

الميييييزي فيييييً ليييييدكتور/ بشيييييار، وليييييال الحيييييافظ هكيييييذا فيييييً طبعييييية الشيييييٌخ/ أحميييييد شييييياكر، وطبعييييية ا (3)

 :  ولال: ؼرٌب.21/156"تهذٌب الكمال" 
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باب فً لوله علٌه السبلم: صنفان من أمتً لٌس لهم فً  فً السنة: وابن أبً عاصم

 .1/147/334 اآلخرة نصٌب: المدرٌة، والمرجبة

س، عن النبً فً تهذٌب اآلثار: ذكر خبر من أخبار عكرمة، عن ابن عبا الطبريو

 .969رلم ،963رلم /2/654ملسو هيلع هللا ىلص 

  .6/332"علً بن نزار" : ترجمة الكاملفً ابن عدي و

/ 2/691 باب فً المرجبة، وسوء مذاهبهم عند العلماء: الشرٌعةفً اآلجري و

ٌده َعلَى َمْن َكذََّب بهمََدره فً المضاء والمدر: والبٌهمً  ،310رلم َن التَّْشده بَاب  َما َوَرَد مه

مَدََّرةٌ لَه  د وَن  ه تَعَالَى َوَزَعَم أَنَّ أَْعَمالَه  م  هه د وَن ّللاَّ ًَ بهإهثْبَاتههه اْلمََدَر لهنَْفسه َخالهمههه َحتَّى س م ه

ًٌّا  .436، 435/ رلم1/233 َخالهمههه لََدره

 .21/156ٌب الكمال: ترجمة "علً بن نزار" فً تهذ والمزي

، واآلجري، والبٌهمًوابن عدي، ، )ابن ماجه، وابن أبً عاصم، والطبريتهم سبع

 به بنحوه. فضٌلدمحم بن ( من طرٌك والمزي

حدثنا دمحم بن ال: ل 1/24/73السنن: الممدمة، باب فً اإلٌمان فً  وابن ماجه

: حدثنا إسماعٌل الرازي لال: أنبؤنا ٌونس بن دمحم لال: حدثنا عبد هللا بن دمحم اللٌثً لال

 به بنحوه. نزار بن حٌان،

/ 1/201عباس رضً هللا عنهما  فً المنتخب من المسند: مسند ابن وعبد بن حمٌد

 به بلفظه. أخبرنا دمحم بن بشر العبدي، عن علً بن نزار،لال:  579رلم

ذكر خبر من أخبار عكرمة، عن ابن عباس، عن فً تهذٌب اآلثار:  الطبريوأخرجه 

حدثنا أبو كرٌب، لال: حدثنا دمحم بن بشر، عن سبلم بن أبً لال:  2/653 النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 به بلفظه. مرة، عن عكرمة،ع

 دراسة إسناد اإلمام الترمذي:

بن هبلل األسدي، أبو الماسم، وٌمال: أبو دمحم، الكوفً،  واصل بن عبد األعلى  -ٔ

 .(4)م  والد عبد االعلى بن واصل

أسباط بن دمحم المرشً، وأبً أسامة حماد بن أسامة، ودمحم بن فضٌل  روى عن:

 وؼٌرهم.

 .الجماعة سوى البخاري روى عنه:

، والذهبً، وابن ولال النسابً، ودمحم بن عبد هللا الحضرمً لال أبو حاتم: صدوق.

 وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات". : ثمة.حجر

 بتٌن.الال الحضرمً، ودمحم بن إسحاق السراج: مات سنة أربع وأربعٌن وم

 .ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله: 

، 144/ رلم9/32، والجرح والتعدٌل 173/ رلم71صـ ٌنظر: مشٌخة النسابً

، 30/404/6664، وتهذٌب الكمال 14131/ رلم3/409والثمات البن حبان 

 .7334/ رلم1/579، والتمرٌب 6029/ رلم2/346والكاشؾ 
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ثمة احتج به البخاري ومسلم ووثمه : بن ؼزوان بن جرٌر الضبً دمحم بن فضٌل -ٕ

 .34، سبمت ترجمته حدٌث رلمجماعة

 .)ت( التمار الكوفًب ٌالماسم بن حب -ٖ

، سلمة بن كهٌل، وعكرمة مولى ابن عباس، ونزار بن حٌان األسدي روى عن:

  وؼٌرهم.

كٌن، ودمحم بن فضٌل األسدي، وأبو نعٌم الفضل ابن دأشعث بن عطاؾ  روى عنه:

 .وؼٌرهم، بن ؼزوانا

ابن حبان فً كتاب وذكره  لال إسحاق بن منصور، عن ٌحٌى بن معٌن: ال شا.

 ولال ابن حجر فً "التمرٌب": لٌن.ولال الذهبً: ضعؾ. ". "الثمات

 ضعٌؾ لم ٌوثمه إال ابن حبان. خبلصة حاله:

، 624/ رلم7/103والجرح والتعدٌل ، 763/ رلم7/170ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

تارٌخ أسماء الضعفاء والكذابٌن ، و10343/ رلم7/337والثمات البن حبان 

، 4733/ رلم23/340، وتهذٌب الكمال 513/ رلم233صـ بن شاهٌنال والمتروكٌن

 .5453/ رلم1/449، والتمرٌب 4505/ رلم2/127والكاشؾ 

 .)ت ق( ، مولى بنً هاشمحٌان األسدي الكوفً بن علً بن نزار -ٗ

زٌاد بن أبً زٌاد األسدي، وعكرمة مولى ابن عباس، وعن أبٌه نزار بن  روى عن:

 حٌان عن عكرمة.

دمحم بن بشر العبدي، ودمحم بن فضٌل ابن ؼزوان، والمفضل بن ٌونس  روى عنه:

 .ؼٌرهمالجعفً، و

 :لال أبو أحمد بن عديو لال عباس الدوري، عن ٌحٌى بن معٌن: لٌس حدٌثه بشًء.

اٌة، وهو أشهر عند الناس بحدٌثه الذي رواه، عن أبٌه، عن ال أعلم له كثٌر رو

ولال أبو الفتح األزدي: ضعٌؾ جدا. وذكره  عكرمة، عن ابن عباس فً المدرٌة.

ٌعموب بن سفٌان فً باب من ٌرؼب عن الرواٌة عنهم. ولال ابن حبان فً 

ابن و، . ولال الذهبً"المجروحٌن": ٌنفرد عن الثمات بما ال ٌشبه حدٌث االثبات

 .: ضعٌؾحجر

 ضعٌؾ باتفاق.خبلصة حاله: 

، 1349/ رلم6/333، والكامل البن عدي 690/ رلم2/112ٌنظر: المجروحٌن 

، والمٌزان 3973/ رلم2/43، والكاشؾ 4143/ رلم21/155وتهذٌب الكمال 

 .4306/ رلم405/ 1، والتمرٌب 5957/ رلم3/159

 .)ت ق( مولى بنً هاشم، والد علً بن نزار، بن حٌان األسدي :نزار -٘

 .سدي، وعكرمة مولى ابن عباسأبٌه حٌان األ روى عن:

وابنه علً بن نزار بن حٌان ، والماسم بن حبٌب ، عبد هللا بن دمحم اللٌثً روى عنه:

 .، وؼٌرهم.التمار
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ذكره ابن حبان فً كتاب" المجروحٌن" ولال: منكر الحدٌث جدا، ٌؤتً عن عكرمة 

ٌجوز االحتجاج به ٌسبك إلً الملب أنه كان المتعمد لها ال بما لٌس من حدٌثه حتى 

ذكر ابن عدي فً " الكامل" فً ترجمة ابنه علً بن نزار حدٌثه عن عكرمة . وبحال

نكر على علً بن أدرٌة ثم لال: هذا الحدٌث احد ما عن ابن عباس فً المرجبة والم

 فً "التمرٌب" ضعٌؾ.ابن حجر: ولال  وعلى والده. ،نزار

 .ضعٌؾ باتفاقخبلصة حاله: 

، 1349/ رلم6/333، والكامل البن عدي 1120/ رلم3/57المجروحٌن ٌنظر: 

 .7104/ رلم1/559والتمرٌب ، 6390/ رلم29/333وتهذٌب الكمال 

 .1عباس، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلمهو مولى ابن : عكرمة -ٙ

 .1حدٌث رلمصحابً جلٌل، سبمت ترجمته رضً هللا عنهما:  ابن عباس -7

  الحكم على اإلسناد:

 ، وكلهم ضعفاء.نزار وأبوهالماسم بن حبٌب، وعلً بن نزار، ضعٌؾ؛ فٌه: 

سبلم بن أبً وللحدٌث طرٌك آخر عن ابن عباس رضً هللا عنهما من طرٌك 

 ابن عباس رضً هللا عنهما.عن  عمرة، عن عكرمة،

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه: 

  .ضعٌؾ :)ت( الخراسانً أبو علًسبلم ابن أبً عمرة  -

ٌروي عن الثمات المملوبات ال ولال ابن حبان:  : لٌس حدٌثه بشا.ٌحٌى بن معٌن لال

 . ولال ابن حجر: ضعٌؾ.ٌجوز االحتجاج بخبره

، 432/ رلم1/341، والمجروحٌن 1116/ رلم4/253ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 .2709/ رلم1/261والتمرٌب 

 :منها وللحدٌث شواهد

 حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما: -أ

حدثنا الحسن بن عرفة، لال:  972رلم /2/656فً "تهذٌب اآلثار"  أخرجه الطبري

لال: حدثنً علً بن ثابت الجزري، عن إسماعٌل بن إسحاق، عن ابن أبً لٌلى، عن 

 فًصنفان من أمتً لٌس لهما " نافع، عن ابن عمر، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

  "اإلسبلم نصٌب: المرجبة والمدرٌة

من طرٌك الحسن بن  1799رلم /5/1053فً شرح أصول اعتماد السنة:  والبللكابً

 عرفة به بلفظه.

يُّ لال:  22رلم /1/33فً اإلٌمان:  أخرجه أبو عبٌدو ًُّ ْبن  ثَابهت  اْلَجَزره ، َحدَّثَنَا َعله

ٌَْلى  مولوفا.، َعنه اْبنه ع َمرَ  ،َعْن نَافهع  ، َعنه اْبنه أَبًه لَ

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

  ضعٌؾ ضعفه األكثرون.دمحم بن عبد الرحمن بن أبً لٌلى: 
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 :ولال عبد هللا بن أحمد عن أبٌه .كان ٌحٌى بن سعٌد ٌضعفه :لال أبو طالب عن أحمد

ولال  .بن أبً لٌلى أحب إلٌنا من حدٌثهاكان سًء الحفظ مضطرب الحدٌث كان فمه 

ولال أبو داود الطٌالسً عن  .ضعٌؾ وفً عطاء أكثر خطؤ :بن أبً لٌلىا :مرة

بن أبً اأفادنً  :ولال روح عن شعبة .ما رأٌت أحدا أسوأ حفظا من أبً لٌلى :شعبة

كان زابدة ال  :عن أحمد بن ٌونس ولال الجوزجانً .لٌلى أحادٌث فإذا هً مملوبة

فمال  :عن أحمد بن ٌونس ذكره زابدةولال أبو حاتم  .ٌحدث عنه وكان لد ترن حدٌثه

كان فمٌها صاحب سنة صدولا جابز الحدٌث وكان  :ولال العجلً .كان أفمه أهل الدنٌا

عالما بالمرآن وكان من أحسب الناس وكان جمٌبل نبٌبل وأول من استمضاه على 

 .لٌس بذان :ولال بن أبً خٌثمة عن ٌحٌى بن معٌن .الكوفة ٌوسؾ بن عمر الثمفً

محله الصدق كان سًء الحفظ شؽل  :ولال أبو حاتم .لٌس بالموي :أبو زرعةولال 

بالمضاء فساء حفظه ال ٌتهم بشًء من الكذب إنما ٌنكر علٌه كثرة الخطؤ ٌكتب حدٌثه 

. ولال ولال النسابً لٌس بالموي .وهو والحجاج بن أرطاة ما ألربهما ،وال ٌحتج به

 .صدوق سًء الحفظ جداابن حجر: 

، 1653/ رلم4/93الضعفاء الكبٌر ، و1/407/1476ثمات للعجلً الٌنظر: 

والتمرٌب ، 503/ رلم9/301وتهذٌب التهذٌب ، 921/ رلم2/243والمجروحٌن 

 .6031/ رلم1/493

 حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه: -ب

حدثنا دمحم بن عبد هللا لال:  5537رلم /5/370فً األوسط:  أخرجه الطبرانً

الحضرمً لال: نا عبد هللا بن عمر بن أبان لال: نا عمرو بن الماسم بن حبٌب التمار، 

عن ابن أبً لٌلى، عن عطٌة، عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 "صنفان من أمتً لٌس لهما فً اإلسبلم نصٌب: المرجبة والمدرٌة"

ماسم، تفرد به: عبد هللا بن و هذا الحدٌث عن ابن أبً لٌلى إال عمرو بن اللم ٌر ولال:

 ."أبان

بهٌَن بهاْلمََدره فً اإلبانة:  وابن بطة َكذ ه َي فًه اْلم  وه لال:  1537رلم /4/115 َباب  َما ر 

ٌَْعم وب  ْبن  ٌ وس َؾ لَاَل: َحدَّثََنا أَب و بَْكر  أَْحَمد   يُّ َحدَّثَنهً أَب و ٌ وس َؾ  د  اْلَمْرَوزه َحمَّ ْبن  م 

ٌَم الشَّ  د  ْبن  إهْبَراهه َحمَّ ، لَاَل: َحدَّثَنَا َجْعفٌَر، لَاَل: َحدَّثَنَا م  ٌْنه َس د  ْبن  اْلح  َحمَّ ، لَاَل: َحدَّثَنَا م  ًُّ امه

اج  أَبًه السَّْمحه، َعنْ  ، َعْن َدرَّ ٌَاد  ْمله ْبنه زه ، َعنه اْلهه
، لَاَل: َحدَّثَنَا بَمهٌَّة  ٌْثَمه عن أبً  أَبهً اْلَه

 سعٌد به بنحوه.

 وإسناد الطبرانً: ضعٌؾ؛ فٌه:

 .وهو ضعٌؾ وكذلن عطٌة العوفً ،بن حبٌب التمار عمرو بن الماسم -

رواه الطبرانً فً األوسط وفٌه عمرو : 207-7/206لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد 

 .بن الماسم بن حبٌب التمار وهو ضعٌؾ وكذلن عطٌة العوفًا

 وإسناد ابن بطة ضعٌؾ؛ فٌه: 
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بتثمٌل الراء وآخره جٌم ابن سمعان أبو السمح بمهملتٌن األولى مفتوحة دراج  -

والمٌم ساكنة لٌل اسمه عبد الرحمن ودراج لمب السهمً موالهم المصري الما  

 .صدوق فً حدٌثه عن أبً الهٌثم ضعؾ

 .1324/ رلم1/201التمرٌب ٌنظر: 

 وع طرله وشواهده:الحكم على الحدٌث بمجم

 حسن لؽٌره

بعد ذكر  23للعبلبً صـ النمد الصحٌح لما اعتر  من أحادٌث المصابٌحوفً 

فهذه المتابعات وتحسٌن الترمذي له ٌخرج الحدٌث عن أن : "المتابعات والشواهد

 ."ٌكون موضوعا  أو واهٌا ، وهللا أعلم

 :  1/32 أجوبة الحافظ ابن حجر العسمبلنً عن أحادٌث المصابٌح فًو

أخرجه الترمذي وابن ماجه، ومداره على نزار بن حبان عن عكرمة عن ابن "

عباس، ولال الترمذي: "هذا حدٌث حسن ؼرٌب". ونزار هذا، بكسر النون وتخفٌؾ 

الزاي، وآخره راء، ضعٌؾ عندهم، ورواه عنه ابنه علً بن نزار، وهو ضعٌؾ، 

 لكن تابعه الماسم بن حبٌب.

طرٌمٌن كل منهما ضعٌؾ، لوي أحد الطرٌمٌن باآلخر، ومن ثم  منوإذا جاء الخبر 

ووجدنا له شاهدا من حدٌث جابر، ومن طرٌك ابن عمر، ومن حسنه الترمذي. 

طرٌك معاذ وؼٌرهم، وأسانٌدها ضعٌفة، ولكن لم ٌوجد فٌه عبلمة الوضع، إذ ال ٌلزم 

نه ٌحمل على نفً من نفً اإلسبلم عن الطابفتٌن إثبات كفر من لال بهذا الرأي، أل

اإلٌمان الكامل، أو المعنى أنه اعتمد اعتماد الكافر، إلرادة المبالؽة فً التنفٌر من ذلن، 

 ."ال حمٌمة الكفر. وٌنصره أنه وصفهم بؤنهم من أمته
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 "آِخذ  بِِلَسانِهِ  ركْ بَ  ابَ أَ  تٌْ أَ رَ حدٌث " -9ٖ

 أبو البجلً حازم بن إسماعٌل بن النضرلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الكوفً الما  المؽٌرة

  .اإلسناد ٌحفظ ٌكن لم :أبٌه عن حنبل بن أحمد بن هللا عبد ولال)

 حدٌث وهو ،"آِخذ  بِِلَسانِهِ  بكر أبا رأٌت" :لال لٌس عن إسماعٌل :عن روى

(ذلن نحو أحمد عن :البخاري ولال ،أسلم بن زٌد حدٌث هو وإنما ،منكر
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

حدثنا أبو  لال: 1735/ رلم2/132فً العلل رواٌة ابنه عبد هللا:  أخرجه اإلمام أحمد

رأٌت أبا بكر الصدٌك أخذ بطرؾ  :المؽٌرة الما  لال حدثنا إسماعٌل عن لٌس لال

 " لسانه وهو ٌمول ها إن هذا أوردنً الموارد

ْفظه فً الصمت:  وابن أبً الدنٌا لال:  19/ رلم1/55 الل هَسانه َوفَْضله الصَّْمته بَاب  حه

، لَال وا:  ًُّ ْمَراَن اأْلَْخنَسه ، َوأَْحَمد  ْبن  عه ًُّ ْبن  اْلَجْعده ٌْل  ْبن  َعْبده اْلَوهَّابه، َوَعله َحدَّثَنَا اْلف َض

ٌَل،  به بلفظه. َحدَّثَنَا النَّْضر  ْبن  إهْسَماعه

 دراسة إسناد اإلمام أحمد:

النضر بن إسماعٌل بن حازم البجلً، أبو المؽٌرة الما   هوأبو المؽٌرة الماص:  -ٔ

 .)ت س( الكوفً، إمام مسجد الكوفة

إسماعٌل بن أبً خالد، وإسماعٌل بن مسلم المكً، وأبً بردة برٌد بن  روى عن:

 وؼٌرهم.عبد هللا بن أبً بردة بن أبً موسى األشعري، 

المصٌصً، وإبراهٌم بن موسى الرازي، وأحمد بن إبراهٌم بن مهدي  روى عنه:

 وؼٌرهم. حنبل،

لال عبد هللا بن أحمد بن حنبل: سؤلت أبً عنه، فمال: لم ٌكن ٌحفظ اإلسناد، روى عن 

وهو حدٌث منكر، وإنما هو  ، إسماعٌل، عن لٌس، لال: رأٌت أبا بكر أخذ بلسانه"

ولال أبو بكر األثرم، عن  عن أحمد نحو ذلن. وحكى البخاري زٌد بن أسلم. حدٌث

لٌس بموي، ٌعتبر بحدٌثه، ولكن ما كان من رلابك،  أحمد بن حنبل: لد كتبنا عنه

عن ٌحٌى  ولال عباس الدوري، وٌعموب بن شٌبة وكان أكثر حدٌثا من ابن السمان.

ولال  ولال أبو بكر بن أبً خٌثمة عن ٌحٌى بن معٌن: ال شا. بن معٌن: لٌس بشًء.ا

بن عثمان بن أبً شٌبة، عن ٌحٌى بن معٌن: كان  ولال دمحم  ثه بشًء.مرة: لٌس حدٌ

                                                           

 .791/ رلم435-10/434تهذٌب التهذٌب  (1)
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ولال اللٌث بن عبدة المصري، عن ٌحٌى بن معٌن: كان صدولا، وكان ال  ضعٌفا.

ولال ٌعموب   ٌدري ما ٌحدث به. ولال العجلً: كوفً ثمة، وكان امام مسجد الجامع.

ولال أبو عبٌد  سفٌان: ضعٌؾ.ولال ٌعموب بن  بن شٌبة: صدوق، ضعٌؾ الحدٌث.ا

 ولال أبو زرعة، والنسابً: لٌس بالموي. اآلجري عن أبً داود: تجا عنه مناكٌر.

ولال ابن  ولال أبو أحمد بن عدي: أرجو إنه ال بؤس به. ولال الدارلطنً: صالح.

حبان فً " المجروحٌن": كان ممن فح  خطإه وكثر وهمه، استحك الترن من 

فً "الكاشؾ": لٌس بالموي. ولال ابن حجر فً "التهذٌب": لال أجله. ولال الذهبً 

أبو أحمد الحاكم: لٌس بالموي عندهم. ولال الساجً: عنده مناكٌر. ولال ابن حجر فً 

 "التمرٌب": لٌس بالموي.

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون.خبلصة حاله: 

ال ، والعلل ومعرفة الرج1311/ رلم3/274ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

، والثمات 2293/ رلم3/90والتارٌخ الكبٌر  ،3/297ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 

، والضعفاء الكبٌر للعمٌلً 3/55، والمعرفة والتارٌخ 1690/ رلم1/449للعجلً 

/ 3/51والمجروحٌن ، 2177/ رلم3/474، والجرح والتعدٌل 1334/ رلم4/290

، وتهذٌب 5327/ رلم2/320، والكاشؾ 1965/ رلم3/266والكامل ، 1109رلم

  .7130/ رلم1/561، والتمرٌب 791/ رلم10/434التهذٌب 

هو إسماعٌل بن أبً خالد، واسمه: سعد، ولٌل: هرمز. ولٌل: كثٌر، إسماعٌل:  -ٕ

ً موالهم، أبو عبد هللا الكوفً تَّفٌَك َعلى تَوثهٌمههه مدلس من : البجلً األْحَمسه ثهمَةٌ، م 

 .31، سبمت ترجمته حدٌث رلم لٌس الثانٌة، وهو أروى الناس عن

ثمة، اختلط بآخره، : هو لٌس بن أبً حازم البجلً أبو عبد هللا الكوفً لٌس: -ٖ

 .51، سبمت ترجمته حدٌث رلم والجرح فٌه مردود

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ؛ فٌه أبو المؽٌرة النضر بن إسماعٌل، وهو ضعٌؾ.

 .بالنكارةولد حكم علٌه اإلمام أحمد 

بن أحمد بن حنبل: سؤلت أبً عنه، فمال: لم ٌكن ٌحفظ اإلسناد، روى  بد هللالال ع

، وإنما هو منكروهو حدٌث  لال: رأٌت أبا بكر أخذ بلسانه"، عن إسماعٌل، عن لٌس،

  .حدٌث زٌد بن أسلم

 .3/297العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا ٌنظر: 

 عنه:شاهد من حدٌث عمر رضً هللا وله 

 :زٌد بن أسلم، واختلؾ عنه من أربعة أوجهوهذا الحدٌث مداره على 

أن عمر دخل على أبً بكر، ولم ٌذكر المرفوع الوجه األول: زٌد بن أسلم عن أبٌه 

 .إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرسبل وال مسندا
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بلسانه، أن عمر، اطلع على أبً بكر وهو آخذ الوجه الثانً: زٌد بن أسلم عن أبٌه 

لال: هذا أوردنً الموارد، سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول: كل عضو ٌشكو إلى هللا 

  .اللسان على حدته

زٌد بن أسلم، عن أبٌه، عن أبً بكر لم ٌذكر فٌه عمر، ولال فٌه: إن الوجه الثالث: 

 أسلم، لال: رأٌت أبا بكر.

 عن أبً بكر لم ٌمل فٌه عن أسلم.زٌد بن أسلم مرسبل، عن عمر، الوجه الرابع: 

 تخرٌج الوجه األول:

، وعبد العزٌز  بن عجبلن، وأسامة بن زٌدرواه مالن، وهشام بن سعد، ودمحم

 .فً الراجح عنه الدراوردي

 رواٌة مالن بن أنس: -أ 

عن زٌد بن أسلم، عن  12رلم /2/933، باب الكبلم فً الموطؤ: كتاب أخرجه مالن

الخطاب دخل على أبً بكر الصدٌك وهو ٌجبذ لسانه، فمال له أبٌه، أن عمر بن 

 "إن هذا أوردنً الموارد"مه ؼفر هللا لن، فمال أبو بكر:  عمر:

عن  303رلم /1/423 فً الكبلم لما ال ٌنبؽً وال ٌحسنفً الجامع: باب  وابن وهب

  مالن به بلفظه.

ٌعنٌه، وترن  فصل فً فضل السكوت عن كل ما الفً شعب اإلٌمان:  والبٌهمً

أخبرنا أبو زكرٌا بن أبً إسحاق، أنا أبو الحسن لال:  4636رلم /7/57 الخو  فٌه

 به بلفظه. ، نا المعنبً، فٌما لرأ على مالنالطرابفً، نا عثمان بن سعٌد

 هشام بن سعد: -ب

حدثنا أحمد بن هشام بن بهرام، لال:  10/71فً أنساب األشراؾ  أخرجه الببلذري

حدثنا شعٌب بن حرب، حدثنا هشام بن سعد، عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه، عن عمر 

، فملت: سبحان بكر وهو آخذ بلسانه ٌنضنضه: اطلعت إلى أبً بن الخطاب، لالا

 هللا! فمال: إن هذا أوردنً الموارد.

لماسم ثنا علً بن أخبرناه علً بن الال:  1/206"الفصل للوصل" فً  والخطٌب

إسحاق المادرابً نا عٌسى بن جعفر وجعفر بن دمحم بن شاكر لاال: نا أبو نعٌم نا 

 به. هشام بن سعد

 دمحم بن عجبلن: -جـ

 /5/320، باب فً كؾ اللسان األدب فً المصنؾ: كتاب أخرجه ابن أبً شٌبة

ه الل هَسانه َوَخْوؾه َما ، وفً األدب: باب 26500رلم َن اْلَكبَلمه فًه َكؾ   /1/245 ٌَك ون  مه

، حلال:  222رلم هه ٌْده ْبنه أَْسلََم، َعْن أَبٌه ده ْبنه َعْجبَلَن، َعْن َز َحمَّ ، َعْن م  دَّثَنَا أَب و َخالهد 

ًَ ّللَاُ َعْنهُ َوُهَو آِخذ  بِِلَسانِِه، َوُهَو ٌَمُوُل:  لَاَل:  َهَكَذا إِنَ »َدَخَل ُعَمُر َعلَى أَبًِ بَْكر  َرِض

ًَ اْلَمَواِردَ   «َهَذا أَْوَرَدنِ
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ما جاء فً خبلفة أبً بكر وسٌرته فً الردة باب  ،المؽازي فً المصنؾ: كتابو

 عن ابن إدرٌس عن ابن عجبلن به بنحوه. 37047رلم /7/432

كتاب فٌه شًء من ذكر الدنٌا، وفٌه حفظ اللسان، : فً الزهد ابن أبً عاصمو

 ن ابن أبً شٌبة به.ع 24رلم /1/24 والصمت، والعزلة

 :أسامة بن زٌد -د

كتاب فٌه شًء من ذكر الدنٌا، وفٌه حفظ  :فً "الزهد" أخرجه ابن أبً عاصم

أخبرنا أبو موسى، أخبرنا عبد لال:  22رلم /1/25اللسان، والصمت، والعزلة 

الرحمن بن مهدي، أخبرنا أسامة بن زٌد، عن أبٌه زٌد بن أسلم، عن جده، أن عمر 

ما هذا ٌا خلٌفة رسول اطلع على أبً بكر الصدٌك وهو آخذ بلسانه ٌنصنصه، فمال: 

 "هذا أوردنً الموارد"هللا؟ لال: 

 .من طرٌك ابن أبً عاصم به 9/17فً "حلٌة األولٌاء"  نًأبو نعٌم األصبهاو

 :بد العزٌز بن دمحم الدراورديع -د 

  530رلم /1/92بن أحمد فً زٌادات الزهد: زهد أبً بكر الصدٌك  أخرجه عبد هللا

حدثنً عبٌد هللا بن عمر، حدثنا عبد العزٌز بن دمحم الدراوردي، حدثنا زٌد بن لال: 

ما تصنع ٌا "آخذه بٌده، فمال: ه، أسلم، عن أبٌه أن عمر رأى أبا بكر وهو مدل لسان

 ".وهل أوردنً الموارد إال هذا"فمال:  "خلٌفة رسول هللا؟

 تخرٌج الوجه الثانً:

ْفظه الل هَسانه َوفَْضله الصَّْمته فً الصمت:  أخرجه ابن أبً الدنٌا  13رلم /1/50بَاب  حه

َمده ْبن  َعْبده  لال: ، َحدَّثَنَا َعْبد  الصَّ ًُّ ْحَمنه ْبن  َزبَّاَن ْبنه اْلَحَكمه الطَّابه َحدَّثَنًه َعْبد  الرَّ

، أَنَّ ع َمَر ْبَن اْلَخطَّابه  هه ٌْده ْبنه أَْسلََم، َعْن أَبٌه ، َعْن َز د  َحمَّ ٌزه ْبنه م  ، َعْن َعْبده اْلعَزه ثه اْلَواره

ًَ ّللاَّ  َعْنه   دُّ لهَسانَه  فَمَالَ  َرضه ٌَم  ًَ ّللاَّ  َعْنه  َوه و  : َما تَْصنَُع ٌَا اطَّلََع َعَلى أَبهً َبْكر  َرضه

ٌِْه َخِلٌفَةَ َرُسوِل ّللَاِ؟ فَمَاَل: إَِن َهَذا أَْوَرَدنًِ اْلَمَواِرَد، َوإَِن َرُسوَل ّللَاِ َصلَى هللاُ   َعلَ

ء  ِمنَ "َوَسلََم لَاَل:  ًْ ٌَْس َش  "ى ِحَدتِهِ اْلَجَسِد إِاَل ٌَْشُكو إِلَى ّللَاِ اللَِّساَن َعلَ  لَ

 تخرٌج الوجه الثالث:

 30رلم /1/54فً الزهد: باب من كبلم أبً بكر رضً هللا عنه  أخرجه أبو داود

رأٌت أبا بكر : لال: نا دمحم بن كثٌر، لال: نا سفٌان، عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه، لال

 آخذا بطرؾ لسانه، فمال: هذا أوردنً الموارد.الصدٌك رحمه هللا 

عن سوٌد بن  11431رلم /10/402فً السنن الكبرى: كتاب المواعظ  والنسابً

 به بلفظه. نصر، عن عبد هللا بن المبارن، عن سفٌان،

 وترن المرء الكبلم فٌما ال ٌعنٌه ،حفظ اللسانفً مكارم األخبلق: باب  والخرابطً

 به بلفظه. ثنا علً بن حرب، حدثنا وكٌع، عن سفٌان،حد لال: 401رلم /1/137

 تخرٌج الوجه الرابع:

 .1/161ذكره الدارلطنً فً العلل 
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ورواه سعٌر بن الخمس، عن زٌد بن أسلم مرسبل، عن عمر، عن أبً بكر لم ولال: 

 ٌمل فٌه عن أسلم.

 دراسة األسانٌد:

  الوجه األول: رواه كل من:

  .19 سبمت ترجمته حدٌث رلم ،إمام ثمة متفك على إمامته س:نن بن أمال -ٔ

، وفٌه أبو عباد أو أبو سعٌد صدوق له أوهام ورمً بالتشٌع: هشام بن سعد -ٕ

 .توثٌك فً زٌد بن أسلم خاصة

 .7294/ رلم1/572ٌنظر: التمرٌب 

ٌْرة :دمحم بن عجبلن -ٖ ، ثمة وثمه الجمهور إال أنه اختلطت علٌه أحادٌث أبً ه َر

 .16سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 .3ضعٌؾ، سبمت ترجمته حدٌث رلم بن أسلم: د أسامة بن زٌ -ٗ

، سبمت حسن الحدٌث إال فً حدٌثه عن عبٌد هللا العمري: عبد العزٌز الدراوردي -٘

 .1ترجمته حدٌث رلم 

 الوجه الثانً: 

، العمريعبد العزٌز الدراوردي: حسن الحدٌث إال فً حدٌثه عن عبٌد هللا رواه 

 .1سبمت ترجمته حدٌث رلم 

  والوجه الثالث:

 .2رواه سفٌان الثوري، وهو ثمة إمام، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

  الوجه الرابع:

آخره راء مصؽر ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون المٌم ثم مهملة  رواه سعٌر

 مختلؾ فٌه، والراجح انه صدوق. :التمٌمً أبو مالن أو أبو األحو 

 : صالح الحدٌث، ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به.ولال أبو حاتم حٌى بن معٌن: ثمة.لال ٌ

. ولال ل الحدٌثولال الترمذي: ثمة عند أه .ه ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكر

 ولال ابن حجر: صدوق. .ن سفٌان: كوفً ثمةٌعموب ب

، 136/ رلم4/105، وتهذٌب التهذٌب 2394/ رلم11/130ٌنظر: تهذٌب الكمال 

    .2432/ رلم1/243والتمرٌب 

 النظر فً الخبلؾ:

مالن، وهشام بن سعد، ودمحم بن عجبلن، وأسامة بن رواه خمسة، وهم:  الوجه األول:

 .زٌد، وعبد العزٌز الدراوردي

 ومنهم ثمتان، وهما: مالن، وابن عجبلن.

 ، وهو حسن الحدٌث. عبد العزٌز الدراورديو

 .، وهو حسن الحدٌثالدراورديعبد العزٌز  رواه الوجه الثانً:

 ، وهو ثمة.: رواه الثوريالوجه الثالث
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 ، وهو صدوق.رواه سعٌر بن الخمس الوجه الرابع:

 إذا ٌترجح الوجه األول بمرٌنة األكثرٌة.

 : 161-1/153وهو الذي رجحه الدارلطنً فً العلل 

 فمال: رواه زٌد بن أسلم، عن أبٌه.)

دراوردي عبد العزٌز بن دمحم، عن زٌد بن أسلم، فرواه ال: واختلؾ عن زٌد بن أسلم

عن أبٌه، أن عمر، اطلع على أبً بكر وهو آخذ بلسانه، لال: هذا أوردنً الموارد، 

 .سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول: كل عضو ٌشكو إلى هللا اللسان على حدته

 سلم، عن أبٌه.لال ذلن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن الدراوردي، عن زٌد بن أ

 ووهم فٌه على الدراوردي.

عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه؛ أن عمر اطلع على أبً بكر، وهو آخذ  والصواب عنه،

 بلسانه، فمال: هذا أوردنً الموارد.

 ولال الدراوردي: عن زٌد بن أسلم؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: كل عضو ٌشكو.

بلن، وؼٌرهما، عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه أن ورواه هشام بن سعد، ودمحم بن عج

عمر دخل على أبً بكر، نحو لول الدراوردي، ولم ٌذكر المرفوع إلى النبً صلى 

  هللا علٌه وسلم مرسبل وال مسندا.

ورواه سفٌان الثوري، عن زٌد بن أسلم، عن أبٌه، عن أبً بكر لم ٌذكر فٌه عمر، 

 ولال فٌه: إن أسلم، لال: رأٌت أبا بكر.

 وٌمال: إن هذا وهم من الثوري.

ورواه سعٌر بن الخمس، عن زٌد بن أسلم مرسبل، عن عمر، عن أبً بكر لم ٌمل فٌه 

 عن أسلم.

 .(من ذلن ما لاله ابن عجبلن، وهشام بن سعد، ومن تابعهماوالصحٌح 

 الحكم على الحدٌث من وجهه الراجح:

 صحٌح مولوفا
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 فتكون ٌموت أو عٌنه تؽلب أن مخافة العشاء لبل أربع تمدٌم"حدٌث  -9ٗ

 "المكتوبة عوض

 "المدابنً كٌمحَ  بن عٌمن  " لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة

 لبل أربع تمدٌم" :مسعود ابن عن له وأورد ،مناكٌر أحادٌثه :األزدي ولال

 ٌموم ال "المكتوبة عو  فتكون ٌموت أو عٌنه تؽلب أن مخافة العشاء

(حدٌثه
(1)
.  

____________  
 التخرٌج والدراسة: ۩

 .لم أجده فٌما بٌن ٌدي من مصادر

 .الحدٌث حكم علٌه األزدي بالنكارة كما نمل ابن حجر وهذا

 وثمه ابن معٌنسبب حكم األزدي علٌه بالنكارة أنه من رواٌة نعٌم بن حكٌم، ولد و

العجلً. وثمه و، فً رواٌة عبد الخالك بن منصور، ونمل الساجً عنه تضعٌفهكما 

ولال النسابً: لٌس  سعد: لم ٌكن بذان. نولال اب ولال األزدي: أحادٌثه مناكٌر.

 وذكره ابن حبان فً الثمات. .صدوق، له أوهام ولال ابن حجر: بالموي.

 ضعٌؾ ضعفه األكثرون. خبلصة حاله:

والثمات (، 1696/ رلم1/451(، والثمات للعجلً )7/320ٌنظر: طبمات ابن سعد )

والمٌزان (، 7234/ رلم15/413وتارٌخ بؽداد )(، 16096/ رلم9/213البن حبان )

/ 1/564والتمرٌب )(، 330/ رلم10/457وتهذٌب التهذٌب ) ،(9101/ رلم4/267)

 (7165رلم

 

  

                                                           

 .330/ رلم10/453تهذٌب التهذٌب  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ..."فِْرلَة   َوَسْبِعٌنَ  بِْضع   َعلَى أَُمتًِ تَْفتَِرقُ "حدٌث  -9ٖ

ٌْم   "لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة  اد   ْبن   ن عَ  ":َحمَّ

 بن عٌسى عن حماد بن نعٌم حدثنا لدحٌم :للت :الدمشمً زرعة أبو ولال)

 عن أبٌه عن نفٌر بن جبٌر بن الرحمن عبد عن عثمان بن حرٌز عن ٌونس

 ...فرلة وسبعٌن بضع على أمتً تفترق" :لال ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن مالن بن عوؾ

  ."الحدٌث

 مملوب إسناده أن ٌعنً معاوٌة حدٌث ،عمرو بن صفوان حدٌث هذا :فمال

(فأنكره الحدٌث هذا فً معٌن البن وللت :زرعة أبو لال
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ه  َمالهن   ْبنه  َعْوؾه  ْسنَد  مفً مسنده:  أخرجه البزار  ً ًَ  اأْلَْشَجعه  /7/136 َعْنه   ّللاَّ   َرضه

، اْلَخطَّابه  ْبن   ع َمر   َحدَّثَنَالال:  2755رلم ًُّ ْستَانه جه ٌْم   أَْخبََرنَا: لَالَ  الس ه ، ْبن   ن عَ اد  : لَالَ  َحمَّ

ٌَسى أَْخبََرنَا ٌزه  َعنْ  ٌ ون َس، ْبن   عه ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  ع ثَْماَن، ْبنه  َحره ، ْبنه  الرَّ ٌْر  بَ ، َعنْ  ج   أَبهٌهه

ًَ  َمالهن   ْبنه  َعْوؾه  َعنْ  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َعْنه   ّللاَّ   َرضه  َعَلى أَُمتًِ َستَْفتَِرقُ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ُمونَ  بَِرأٌِْهمْ  اأْلُُمورَ  ٌَِمٌُسونَ  لَْوم   أَُمتًِ َعلَى فِتْنَة   أَْعَظُمَها فِْرلَة   َوَسْبِعٌنَ  بِْضع     ٌَُحّرِ

  "اْلَحَرامَ  َوٌُِحلُّونَ  اْلَحبَلَل،

ٌث   َوَهَذا ولال: ٌْم   إهالَّ  بههه  َحدَّثَ  أََحد ا َنْعلَم   الَ  اْلَحده اد   ْبن   ن عَ ٌْهه  ٌ تَابَعْ  َولَمْ  َحمَّ  .َعَل

/ 2/143، وفً مسند الشامٌٌن 90/ رلم13/50 فً الكبٌر: ًالطبران أخرجهو

ٌَىعن  1072رلم   به بنحوه. َصالهح   ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   ٌَْح

ْكر  فً المستدرن:  والحاكم ه  َمالهن   ْبنه  َعْوؾه  َمنَالهبه  ذه  ً ًَ  اأْلَْشَجعه  /3/631 َعْنه   ّللاَّ   َرضه

كتاب الفتن والمبلحم ، وفً بنحوه به َصالهح   ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   ٌَْحٌَىمن طرٌك  6325رلم

ده  ْبن اْلفَْضلمن طرٌك  3325/ رلم4/447 َحمَّ َسٌ هبه  ْبنه  م   به بنحوه. اْلم 

 عصام َحدَّثَنا حماد، ابنعن  3/253 حماد"ترجمة "نعٌم بم فً الكامل:  وابن عدي

 به بنحوه. رواد، بنا

اد   اْبن   لَنَا لَالَ  ولال: ٌْم   َوَضعَه   َهَذا َحمَّ     .حماد ْبن   ن عَ

                                                           

 .331/ رلم10/460ٌب التهذٌب تهذ (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ْكره  اب  ب فً اإلبانة:  وابن بطة مْ  فهً اأْل َممه  اْفتهَراقه  ذه ٌنههه ق   َكمْ  َوَعلَى ده هه  تَْفتَره ة   َهذه  اأْل مَّ

ه  َوإهْخبَار    ً ٌْدمن طرٌك  272/ رلم1/374 بهَذلهنَ  لَنَا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ، َعْبده  ْبن ع َب ده  ًأَبو اْلَواحه

،  به بنحوه. اأْلَْحَو ه

نْ  ٌ ْذَكر   َما بَاب  فً المدخل إلى السنن:  والبٌهمً أْيه  َذم ه  مه  فًه اْلمهٌَاسه  َوتََكلُّؾه  الرَّ

عه  د   ْبن اْلَفْضلمن طرٌك  207/ رلم1/133 النَّ  ه  َمْوضه َحمَّ ً   م  ٌْدو ،الشَّْعَرانه  ْبن ع َب

، ٌن    به بنحوه. َشره

دَ  ولال: ٌْم   بههه  تَفَرَّ اد   ْبن   ن عَ نَ  َجَماَعةٌ  َعْنه   َوَسَرلَه   ،َحمَّ عَفَاءه  مه ْنَكرٌ  َوه وَ  ،الضُّ  َوفهً ،م 

هه  ٌْره نْ  َؼ ٌثه  مه َحاحه  أََحاده َدةه  الص ه فَاٌةٌ  َمْعنَاه   فًه اْلَواره ه  ،كه  .التَّْوفهٌك   َوبهالِلَّ

ٌعموب بن من طرٌك  15/419ٌخ بؽداد: ترجمة "نعٌم بن حماد" فً تار والخطٌب

 به بنحوه.  سفٌان

ٌْدووالفضل بن دمحم، وعصام بن رواد، )ٌحٌى بن عثمان بن صالح،  تهمبعس  ْبن ع بَ

، َعْبده  ده ٌْد ،اأْلَْحَو ه  ووأَب اْلَواحه ، ْبن وع َب ٌن   به ،( عن نعٌموٌعموب بن سفٌان َشره

 .بنحوه

 ولد توبع نعٌم بن حماد:

وسوٌد بن سعٌد  ،الرلًعبد هللا بن جعفر و، ُد اْلَوَهاِب ْبُن الَضَحانِ َعبْ تابعه:  

  الحدثانً.

/ 1/46: باب المسح على الخفٌن فً فوابد العرالٌٌن أخرجه أبو سعٌد النماش -أ

ٌَّا ْبن  ٌَْحٌَى ْبنه لال:  30رلم ، ثنا َزَكره يُّ ه التُّْستَره أَْخبََرنَا أَب و اْلَحَسنه َسْهل  ْبن  َعْبده ّللاَّ

ٌَسى ْبن  ٌ ون َس، ، ثنا عه انه ْسَت، ثنا َعْبد  اْلَوهَّابه ْبن  الضَّحَّ  به بنحوه د ر 

فؤخبرناه لال:  15/419بؽداد: ترجمة "نعٌم بن حماد" فً تارٌخ  أخرجه الخطٌب -ب

علً بن أحمد الرزاز، لال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد، إمبلء، لال: حدثنا هبلل بن 

 به بنحوه.العبلء، لال: حدثنا عبد هللا بن جعفر، لال: حدثنا عٌسى بن ٌونس، 

فحدثنٌه لال:  15/419فً تارٌخ بؽداد: ترجمة "نعٌم بن حماد"  أخرجه الخطٌب -جـ

بن دمحم المصري الصواؾ، لال: حدثنا دمحم بن أحمد بن جمٌع  أبو الفتح دمحم بن أحمد

الؽسانً، لال: حدثنا أبو الحسن موسى بن عٌسى بن موسى بن ٌزٌد بدٌر العالول، 

لال: حدثنا عبد الكرٌم بن الهٌثم المطان، لال: لال لً سوٌد: ارو هذا الحدٌث عنً، 

 به بلفظه.عن عٌسى بن ٌونس، 

  زار:دراسة إسناد اإلمام الب

 مثناة بعدها المهملة وسكون والجٌم المهملة بكسر - السجستانً الخطاب بن ُعَمر -ٔ

 وؼٌرهم.  حماد، ْبن ونعٌم أسد، ْبن ومعلى الفرٌابً، ٌوسؾ ْبن دمحم روى عن: .)د(

 ْبن أَْحَمد بكر وأبو عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد َبْكر وأَب و داود، أَب و روى عنه:

 وؼٌرهم.  البزار، الخالك عبد ْبن َعْمرو
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بَّان ابن   كرهذ  .صدوقولال ابن حجر: . الحدٌث مستمٌم: َولَال" الثمات" كتاب فًه حه

  ً ف ن أربع   سنة بكْرمان ت و   .، ومابتٌنوستٌ 

 .صدوق خبلصة حاله:

/ 21/326، وتهذٌب الكمال 14353/ رلم3/447ٌنظر: الثمات البن حبان 

 .4339/ رلم1/412، والتمرٌب 336/ رلم6/375اإلسبلم ، وتارٌخ 4226رلم

ٌْمُ  -ٕ  الخزاعً، مالن بن سلمة بن همام بن الحارث بن معاوٌة بناهو : َحَماد   ْبنُ  نُعَ

ه  َعبد أَب و   .) خ مك د ت ق( األَعور الفار  المروزي ّللاَّ

ه  َعبد روى عن: وؼٌرهم.  ٌ ون َس، بن وعٌسى همام، بن الرزاق وعبد ،المبارن ْبن ّللاَّ

 بن ع َمر، والجوزجانً ٌعموب ْبن وإبراهٌم بؽٌره، ممرونا البخاري :َعنه َرَوى

 ، وؼٌرهم. السجستانً الخطاب

ه  َعبد أَبَا سمعت: المروذي بكر أَب و لال  باب َعلَى ونحن حماد بن نعٌم جاءنا: ٌَم ول ّللاَّ

ه  َرس ول حدٌث جمعتم: فَمَالَ  الممطعات، نتذاكر هشٌم  .ٌومبذ من بها فعنٌنا ؟ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 بن نعٌم المسند بكتب عرفناه من أول: حنبل ْبن أَْحَمد عن المٌمونً، اْلَحَسنه  أَب و َولَال

 الحدٌث فًه لٌس ووثمه ابن معٌن، ومرة لال:  .الثمات من َكانَ ولال أحمد:  .حماد

،  كتاب فًه وجدت": حبان ْبن الحسٌن بن علً َولَال. سنة صاحب َكانَ  ولكنه بشًء 

ٌَّا أبو لال ٌده، بخط أبً  أعرؾ أنا صدق، رجل صدوق، ثمة، حماد بن نعٌم: َزَكره

، الناس  لال. حدٌث ألؾ خمسٌن عبادة ابن روح عن كتب بالبصرة، رفٌمً َكانَ  بههه

ٌَّا أَب و هه : مصر من خروجً لبل لَه   للت أنا: َزَكره  من أخذتها التً األحادٌث َهذه

هه؟ شًء أي العسمبلنً ٌَّا أبا ٌا: لال َهذه  َهَذا للت إنما: فملت بهذا؟ ٌستمبلنً مثلن َزَكره

 الكتاب، بع  فدرس الماء، أصابها نسخ معً كانت إنما: لال. علٌن الشفمة من

 فؤما عرفته كتابً مثل َكانَ  فإذا علً تشكل التً الكلمة فًه َهَذا كتاب فًه أنظر فكنت

ٌَّا أَب و لال. هو إال إله ال الذي وهللا فبل لط، شٌبا منه كتبت أكون أن ٌْهه  لدم ثم: َزَكره  َعلَ

، ٌخطا كذا الشا ٌتوهم كان أنه إال خراسان من كتبه بؤصول وجاءه أخٌه ابن هه  فٌه

ْرَعة أَب و َولَال .ثمة: العجلً َولَال ."الصدق أهل من فََكانَ  هو فؤما  ٌصل: الدمشمً ز 

 َولَال .الصدق محله: أبٌه َعن حاتم، أَبً بن الرحمن عبد َوَلال .الناس ٌولفها أحادٌث

ٌْمان بن وعبدة حماد، بن نعٌم: لَه   للت: أٌضا  .ألربهما ما: لال إلٌن؟ أحب أٌهما س لَ

ً   َعن حدٌثا عشرٌن نحو حماد بن نعٌم عند: داود أبً َعن اآلجري ع َبٌد أَب و َولَال  النَّبه

 لٌس: آخر موضع فً َولَال .ضعٌؾ حماد بن نعٌم: النََّسابً لَال .أصل لها لٌس ملسو هيلع هللا ىلص

ْحَمنه  َعْبد أبا سمعت: الحافظ النٌسابوري علً أَب و َولَال .بثمة  فضل ٌذكر النََّسابً الرَّ

 لد: فَمَالَ  حدٌثه، لبول فًه لَه   لٌل ثم والسنن، والمعرفة العلم فهً وتمدمه حماد بن نعٌم

 وذكره .بههه  ٌحتج ال من حد فًه فصار كثٌرة بؤحادٌث المعروفٌن األبمة عن تفرده كثر

بَّان ابن   ي    ْبن   أَْحَمدَ  أَب و َولَال .ووهم أخطؤ ربما: َولَال ،"الثمات" كتاب فًه حه  لال: َعده

د بشر أبا ٌعنً حماد، ابن لنا َحمَّ  ٌروي حماد بن نعٌم: الدوالبً حماد ْبن أَْحَمد ْبن م 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌضع َكانَ : ؼٌره َولَال: حماد ابن لال. شعٌب بن أَْحَمد لاله ضعٌؾ، المبارن اْبنه  َعنه 

 ابن لالو .كذب حنٌفة أبً ثلب فًه العلماء عن وحكاٌات السنة، تموٌة فهً الحدٌث

 حدٌث فًه أٌضا َولَال .الرأي أهل فهً لصبلبته ٌموله فٌما متهم: حماد وابن عدي،

ٌَسى عن نعٌم  بن نعٌم وضعه: حماد ابن لنا لال عثمان، بن حرٌز عن ٌونس، ْبن عه

 علٌه أثنى ولد ذكرت ما ؼٌر ولٌعلم :ولال مناكٌر أحادٌث عدي بنا له وأورد .حماد

 فً المرآن محنة فً ومات ،السنة فً ٌتصلب من أحد وكان ،لوم وضعفه لوم

 .مستمٌما حدٌثه بالً ٌكون أن وأرجو ذكرته الذي هو علٌه أنكر ما وعامة ،الحبس

ولال . الوهم كثٌر السنة فً إمام: فمال الدارلطنً ذكره: الخطٌب بكر أبو َولَال

 وجماعة، أحمد وثمه حافظ": "الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم منالذهبً فً "

 فً حجر ابن َولَال ."بعجابب ٌؤتً ولكنه السنة، أبمة من وهو البخاري، به واحتج

 فً منكرة احادٌث وله الخطؤ كثٌر وهو صدولا كان: لاسم بن مسلمة لال": التهذٌب"

 فًه الحدٌث ٌضع َكانَ : األزدي َولَال. المرآن فً سوء مذهب وله بها انفرد المبلحم

 ٌخالؾ ربما الحاكم َولَال. كذب كلها حنٌفة أبً ثلب فً مزورة وحكاٌات السنة تموٌة

 َولَال. فٌه المول فصل فهذا فٌه وهم ما ٌتبع عدي ابن ان مضى ولد حدٌثه، بع  فًه

 فًه َماتَ  .بالفراب  عارؾ فمٌه كثٌرا ٌخطا صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن

ْجنه  ٌنَ  ثََمان   َسنَةه  فًه الس ه ْشره ٌْنه  َوعه ابَتَ  .َومه

  .، وأخطاءحسن الحدٌث له أوهامخبلصة حاله: 

، والجرح 1695/ رلم1/451، والثمات للعجلً 7/519طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، والكامل 16099/ رلم9/219، والثمات البن حبان 2125/ رلم3/463والتعدٌل 

/ 62/149، وتارٌخ دمشك 7237/ رلم15/419، وتارٌخ بؽداد 1959/ رلم3/251

 أو موثوق وهو فٌه تكلم من، و6451/ رلم29/466وتهذٌب الكمال ، 7909رلم

والتمرٌب  ،331/ رلم10/453، وتهذٌب التهذٌب 355/ رلم517صـ الحدٌث صالح

  .7166/ رلم1/564

 . )ع( السبٌعً إسحاق أَبً بنهو ا: ٌُونُسَ  ْبنُ  ِعٌَسى -ٖ

. وؼٌرهم وحرٌز بن عثمان، اللٌثً، زٌد ْبن وأسامة عجبلن، ْبن األخضر :َعن َرَوى

. وؼٌرهم وهب، ْبن هللا وعبد المعنبً، مسلمة ْبن ّللاَّ  وعبد ،نعٌم بن حماد :عنهروى 

ٌْبَة، ْبن وٌعموب حاتم، وأبو حنبل، ْبن وأحمد سعد ابن وثمه  وابن والنََّسابً، َش

ْرَعة أبو َولَال شجاع، ْبن والولٌد والعجلً، المدٌنً، وابن خرا ،  حافظا، كان: ز 

ٌَسى إلى أذهب أن أرٌد إنً لوكٌع للت: راهوٌه ْبن إسحاق َولَال : لال. ٌونس ْبن عه

 ابن ولال أحمد، أبو والحاكم الثمات فً حبان بن وذكره العلم، لهر لد رجبل تؤتً

 إحدى سنة ولٌل ومابة، وثمانٌن سبع سنة مات. مؤمون ثمة: التمرٌب فً حجر

 .                                                   ومابة وتسعٌن

 .                                                                    توثٌمه على متفك :حاله خبلصة
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 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،2/466 الدوري وتارٌخ ،7/433 سعد ابن طبمات: ٌنظر

والثمات للعجلً  ،2460/ رلم2/243 األوسط وتارٌخه ،2793/ رلم6/406

 التهذٌب وتهذٌب، 1613/ رلم6/291، والجرح والتعدٌل 1333/ رلم1/330

 .5341/ رلم1/526 والتمرٌب ،440/ رلم3/237-240

 والحاء الراء بفتح - الرحبً أسعد بن أحمر بن جبر بنهو ا :ُعثَْمانَ  ْبن َحِرٌز -ٗ

 . )خ( الشامً عون أَب و: وٌ مال عثمان، أَب و المشرلً - موحدة بعدها المهملة

 جبٌر ْبن الرحمن وعبد الخوالنً، مسلم ْبن وشرحبٌل صالح، بن حبٌب روى عن:

 ، وؼٌرهم. الحضرمً نفٌر ْبنا

، وؼٌرهم. ٌونس ْبن وعٌسى المدابنً، َحْف  ْبن وعلً الجعد، ْبن علً عنه:روى 

 مبتً من نحوا دفتر فً عثمان ْبن حرٌز حدٌث جمعنا: الحمصً عٌا  بن علًلال 

 بكر أَب و َولَال .مرتٌن! عنً كله هذا: وٌمول كثرته من ٌتعجب فجعل بههه  فؤتٌناه حدٌث

 ٌختلؾ ال ٌحفظ، َكانَ  إنما كتاب، له ٌكن لم": الحمصٌٌن تارٌخ" صاحب البؽدادي

يُّ  ولَال .الحدٌث فً ثبت فٌه، د لال: الب خاره َحمَّ : لال معاذ ْبن معاذ َحدَّثَنَا: المثنى ْبن م 

 أفضله الشام أهل من أحدا رأٌت أنً أعلم وال عثمان، أَب و عثمان ْبن حرٌز َحدَّثَنَا

 علٌا ٌعنً ترن ثم رجل من ٌتناول حرٌز َكانَ : الٌمان أَب و َوَلال: البخاري لالو .علٌه

 ْبن أَْحَمد َحدَّثَنَا: لال عصمة، أَبً ابن َحدَّثَنَا: عدي ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .َعْنه   هللا رضً

ٌَى أَبً  وهو مبة، ثبلث من نحو حرٌز حدٌث: ٌمول َحْنَبل   ْبن أَْحَمد سمعت: لال ٌَْح

د وأب َولَال .علً على ٌحمل أنه إال الحدٌث، صحٌح ، ْبن أحمد سؤلت: َداو   عن َحْنَبل 

، إدرٌس ْبن الحسٌن َولَال .ثمة ثمة، ثمة،: فَمَالَ  حرٌز، ي  : داود أبً َعن األَْنصاره

: ألحمد لٌل بحٌر، ٌكون أن إال حرٌز، من أثبت بالشام لٌس: لال أَْحَمد سمعت

 .ثمة حرٌز: لال ، فصفوان؟

دَ  أَب و َولَال: لال  وصفوان، مرٌم أَبً ْبن   بَْكره  وأَب و حرٌز له وذكر أَْحَمد سمعت: َداو 

 أَْحَمد وسمعت: لال المدر، ٌرى ٌكن ولم منه، أثبت لٌس حرٌز، مثل فٌهم لٌس: فَمَالَ 

 صالح، ْبن ومعاوٌة، منصور ْبن إهْسَحاق َولَال .ثمة ثمة، حرٌز: ٌمول أخرى مرة

ٌد ْبن وعثمان الدوري، وعباس الؽبلبً، ؼسان ْبن والمفضل  ٌحٌى َعن ، الدارمً َسعه

ٌن ْبنا د َولَال .ثمة: َمعه َحمَّ ٌْبَة أَبً ْبن عثمان ْبن م   حرٌز عن المدٌنً بن علً وسبل: َش

ووثمه دحٌم، وأبو حاتم،  .ٌوثمونه أصحابنا من أدركناه من ٌزل لم: فَمَالَ  عثمان، ْبنا

 فً األثبات من عثمان ْبن وحرٌزوالعجلً، والذهبً، وابن حجر. ولال ابن عدي: 

 ْبن وإسماعٌل شعٌب، ابن ودمحم مسلم، ْبن الولٌد مثل الثمات عنه ٌحدث الشامٌٌن،

ٌَل، ْبن ومبشر عٌا ،  عنه وحدث الوحاظً، وٌحٌى ،خالد ْبن وعصام وبمٌة، إهْسَماعه

ٌَى: العراق أهل ثمات من  هارون، ْبن وٌزٌد معاذ، ْبن ومعاذ بههه  وناهٌن المطان ٌَْح

ٌن، ْبن وٌحٌى حنبل، ْبن وأحمد  وتكلموا لعلً، ببؽضه منه وضع وإنما ودحٌم، َمعه

 فجعل مكة إلى مصر من عثمان ْبن حرٌز عادلت: عٌا  ْبن إسماعٌلولال  .فٌه
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د َولَال .وٌلعنه علٌا ٌسب َحمَّ د   َحدَّثَنَا: العمٌلً َعْمرو ْبن م  َحمَّ ٌَى ْبن أٌوب ْبن   م   ْبن ٌَْح

ٌَى َحدَّثَنَا: لال الضرٌس،  علٌا ٌشتم َكانَ  حرٌزا أن جرٌر ذكر: لال المؽٌرة ْبن   ٌَْح

ٌْهه  ّللاَّ  رضَوان َطالهب بن على ٌلعن َوَكانَ ولال ابن حبان:  .المنابر على  بهاْلؽََداةه  َعلَ

ة سبعٌن ة سبعٌن وبالعشً مر  ع ه وَ  فَمَالَ  َذلهنَ  فًه لَه   فَمهٌلَ  مر  ء وس اْلمَاطه  آبَابهً ر 

ٌَة َوَكانَ ، بالفإوس وأجدادي  .مْذهبه إهلَى َداعه

 للت: ولٌل إنه رجع عن النصب:

عت لال الدوري: عت: ٌَم ول ٌحٌى َسمه عت :ٌَم ول َعٌَّا  بن على َسمه  بن حرٌز َسمه

ً   أشتم أَن ًه تْزعم َوٌحن لرجل :ٌَم ول ع ثَْمان  علٌا شتمت َما َوهللا ،َطالب أبً بن َعل

 الٌمان أبً لمول البخاري له أخرج وإنما. ولال ابن حجر فً "تهذٌب التهذٌب": لط  

 .سنة وثمانون ثبلث وله ، ومابة،وستٌن ثبلث سنة مات .النصب عن رجع أنه

 رجع عنه. ، ولٌل لدبالنصب متهم وهو الجمهور، وثمه ثمة: حاله خبلصة

الدوري  رواٌة معٌن ابن تارٌخو ،1/145تارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز  ٌنظر:

/ 1/112، والثمات للعجلً 356/ رلم3/104، والتارٌخ الكبٌر 5069/ رلم4/419

، 276/ رلم1/263، والمجروحٌن 1233/ رلم3/239، والجرح والتعدٌل 267رلم

وتهذٌب الكمال ، 4313/ رلم9/132، وتارٌخ بؽداد 563/ رلم3/390والكامل 

، 1792/ رلم1/475، والمٌزان 936/ رلم1/319والكاشؾ ، 1175/ رلم5/563

  .1134/ رلم1/156 ، والتمرٌب436/ رلم2/237وتهذٌب التهذٌب 

ٌْر   ْبن الَرْحَمن َعْبد -٘ )بخ  الحمصً الحضرمً مصؽر وفاء بنون نفٌر ابنهو : ُجبَ

  وؼٌرهم. معدان ْبن وخالد نفٌر، ْبن جبٌر أبٌهو ،مالن ْبن أنس روى عن:. (4م 

، الرحبً حمٌر ْبن وٌزٌد، وحرٌز بن عثمان، عٌا  ْبن إسماعٌل :َعنه َرَوى

  .وؼٌرهم

ْرَعة، أَب و لال بَّان ابن   وذكره .الحدٌث صالح: حاتم أَب و َولَال .ثمة: والنََّسابً ز   فً حه

د َولَال ".الثمات" كتاب َحمَّ . ولال حدٌثه ٌستنكر الناس وبع  ثمة، كان: سعد بن م 

 ومابة. عشرة ثمانً سنة مات الذهبً، وابن حجر: ثمة.

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، وثمات ابن حبان 1041/ رلم5/221، والجرح والتعدٌل 7/455الطبمات ٌنظر: 

/ 1/624والكاشؾ ، 3732/ رلم17/26وتهذٌب الكمال ، 3941/ رلم5/79

 .3327/ رلم1/333والتمرٌب ، 314/ رلم6/154وتهذٌب التهذٌب ، 3164رلم

 الحضرمً، عامر بن مالن بن -مصؽرا وفاء بنون -نفٌر بن جبٌرهو : أَبٌِهِ  َعنْ  -ٙ

ه  َعْبد أبو: وٌ مال الرحمن، عبد أبو  . (4)بخ م  الحمصً الشامً، ّللاَّ

ه  وَعْبد الصامت، ْبن عبادة :عن روى  وعوؾ بن مالن، الخطاب، ْبن ع َمر ْبن ّللاَّ

  .وؼٌرهم

  .وؼٌرهم ،وابنه عبد الرحمن والد، ْبن وزٌد أرطاة، ْبن زٌد :عنهروى و
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ْرَعة، أبو لال  المدماء، من الشام أهل تابعً كبار من: حاتم أبو زاد ثمة،: حاتم وأبو ز 

ْرَعة أبو ولال  الخوالنً إدرٌس أبو أعلم، عندن الرجلٌن أي: لدحٌم للت: الدمشمً ز 

 َولَال .نفٌر ْبن جبٌر شؤن من ورفع. الممدم عندي إدرٌس أبو: لال نفٌر؟ ْبن جبٌر أو

ٌث من ٌروي فٌما ثمة كان: سعد ابن  التابعٌن، كبار من أحد لٌس: النََّسابً َولَال .اْلَحده

 النهدي، عثمان وأبً حازم، أَبً اْبن لٌس: ثبلثة من الصحابة َعنه  رواٌة أحسن

 شامً: العجلً َولَال .الشام تابعً أجل من ه وَ : خرا  اْبن َولَال .نفٌر ْبن وجبٌر

وذكره ابن حبان فً . وؼٌرهم حجر، وابن والذهبً، داود، أبو ووثمه .ثمة تابعً

، أَبهً خبلفة فًه أسلم جاهلٌا، وكان وسبعٌن، خمس سنة ماتالثمات.   مات: وٌ مال بَْكر 

 . بعدها ولٌل ،ثمانٌن سنة فًه

 .                                                            تفاقبا ثمة :حاله خبلصة

 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،1/364 ألحمد والعلل ،7/440 سعد ابن طبمات: ٌنظر

/ 513 -512/ 2 حاتم أَبً البن والتعدٌل والجرح ،2275/ رلم224 -2/223

 اْلبَر ه  َعبد البن واالستٌعاب ،2051رلم/ 4/111 حبان البن والثمات ،2116رلم

/ 1/290 والكاشؾ ،700/ رلم1/517 األثٌر البن الؽابة وأسد ،314/ رلم1/234

 ،904/ رلم1/133 والتمرٌب ،103/ رلم65-2/64 حجر ابن وتهذٌب ،761رلم

 .1277/ رلم1/631 واإلصابة

: وٌ مال الرحمن، عبد أَب و الؽطفانً، األشجعً عوؾ أَبً بنهو ا :َماِلن ْبن َعْوؾ -7

ه، عبد أَب و د، أَب و: وٌ مال ّللاَّ َحمَّ  َرس ول صاحب َعْمرو، أَب و: وٌ مال حماد، أَب و: وٌ مال م 

ه  ه  َرس وله  َمعَ  مكة فتح شهد. ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  نزل ثم ٌومبذ أشجع راٌة معه كانت: وٌ مال .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

 صلى النبً :َعن َرَوى .العتٌك الؽزل سوق عند بها داره وكانت دمشك، وسكن الشام

ه  َعبد وعن ،هللا علٌه وسلم   .سبلم ْبن ّللاَّ

 لَه  ، وؼٌرهم. عمار أَب و وشداد ؼفلة، ْبن وسوٌد، الحضرمً نفٌر ْبن جبٌر :َعنهروى 

تُّونَ  َسْبعَة ٌثا َوسه ٌث على اتفَما َحده ٌث البخاري َواْنفََردَ  َحده  مات. بهَخْمَسة ومسلم بهَحده

 .وسبعٌن ثبلث سنة

، 97/ رلم2/370، وتارٌخ اإلسبلم 4/2203ٌنظر: معرفة الصحابة ألبً نعٌم 

 .1/293، والخبلصة 6116/ رلم4/617واإلصابة 

 الحكم على اإلسناد:

 منكر؛ أنكره األبمة على "نعٌم بن حماد"، وعدوه من منكراته.

ْحَمنه  لهعَْبده  للت :الدمشمً ُزْرَعة أبو لَال ٌمَ  ْبنه  الرَّ ٌْم   َحدَّثَنَا: إهْبَراهه ، ْبن   ن عَ اد   َعنْ  َحمَّ

ٌَسى ٌزه  َعنْ  ٌ ون َس، ْبن   عه  أبٌه، َعن نفٌر، ْبن جبٌر ْبن الرحمن َعْبد َعن عثمان، ْبنه  َحره

، ْبنه  َعْوؾه  َعنْ  ًُّ  َعنه  َمالهن  ق  : لال ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه تًه تَْفتَره ٌنَ  بهْضع   َعلَى أ مَّ  فهْرلَة   وَسْبعه

َها تًه َعلَى فهتْنَة   أَْعَظم  ورَ  ٌَمهٌس ونَ  َلْومٌ  أ مَّ مْ  األ م   "اْلَحبللَ  وٌحرمون الحرام فٌحلون بهَرأٌْههه



     
 

   

  
101 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌث   َهَذا: لال ٌث   َعْمرو، ْبنه  َصْفَوانَ  َحده ٌَةَ  َحده عَاوه  ْبن لٌحٌى ل ْلت  : زرعة أَب و لال. م 

ٌن ٌثه  فًه َمعه ٌْم   َحده تههه  َعنْ  وَسؤَْلت ه   َهَذا، ن َع حَّ  . فَأَْنَكَرهُ  صه

نْ : ل ْلت   ٌْنَ  مه  .لَه   ش ب ههَ : لال ٌ ْإتَى؟ أَ

د َولَال َحمَّ ٌن ْبنَ  ٌَْحٌَى سؤلت: المروزي حمزة بن علً بن م  ، َهَذا َعنْ  َمعه ٌثه  اْلَحده

 بباطل؟ ثمة ٌحدث كٌؾ: للت. ثمة نعٌم لال حماد؟ بن فنعٌم: للت. أصل لَه   لٌس: فَمَالَ 

لَه   شبه: لال
(1)
. 

دَ : 1/133فً المدخل إلى السنن  ولال البٌهمً ٌْم   بههه  تَفَرَّ اد   ْبن   ن عَ  َعْنه   َوَسَرلَه   ،َحمَّ

نَ  َجَماَعةٌ  عَفَاءه  مه هه  َوفًه ،ُمْنَكر   َوُهوَ  ،الضُّ ٌْره نْ  َؼ ٌثه  مه َحاحه  أََحاده َدةه  الص ه  َمْعنَاه   فًه اْلَواره

فَاٌةٌ   .كه

  ولد توبع نعٌم، تابعه: للت:

: كذاب، سبمت ترجمته حدٌث بن أبان السلمً العرضً ْلَوَهاِب ْبُن الَضَحانِ َعْبُد ا -

 .74رلم 

 .)ع( جعفر الرلً هللا بنُ  وعبدُ  -

وعبٌد هللا بن  ،إسماعٌل بن عٌا ، وأبً الملٌح الحسن بن عمر الرلً روى عن:

 وؼٌرهم. عمرو الرلً، وعٌسى بن ٌونس،

، وهبلل بن ً، ومعاوٌة بن صالح األشعري الدمشمدمحم بن ٌحٌى الذهلً روى عنه:

 .، وؼٌرهمالعبلء الرلً

ولال النسابً: لٌس به بؤس لبل أن   وثمه ابن معٌن، وأبو حاتم، والذهبً، وابن حجر،

مات ٌوم األحد لسبع بمٌن من ، ولال: ابن حبان فً كتاب "الثمات" وذكره ٌتؽٌر.

شعبان سنة عشرٌن ومبتٌن بالرلة، وكان لد اختلط سنة ثمانً عشرة، وبمً فً 

 .اختبلطه إلى أن مات، ولم بكن اختبلطه اختبلطا فاحشا، ربما خالؾ

 ولم ٌفح  اختبلطه.ثمة وثمه األكثرون،  خبلصة حاله:

، 2667/ رلم1/543والكاشؾ ، 3204/ رلم14/376مال ٌنظر: تهذٌب الك

، والتمرٌب 296/ رلم5/173، وتهذٌب التهذٌب 24/ رلم61والمختلطٌن للعبلبً صـ

  .3253/ رلم1/293

 .)م ق( وسوٌد بن سعٌد الحدثانً -

 وؼٌرهم. عٌسى بن ٌونس، والفرج بن فضالة، وفضٌل بن عٌا ، روى عن:

  وؼٌرهم. وإبراهٌم بن هانا النٌسابوري،مسلم، وابن ماجه،  روى عنه:

لال عبد هللا بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبً أحادٌث لسوٌد بن سعٌد عن ضمام 

ولال أبو  بن إسماعٌل، فمال لً: اكتبها كلها أو لال: تتبعها فإنه صالح أو لال: ثمة.ا

إال خٌرا.  الحسن المٌمونً: سؤل رجل أبا عبد هللا عن سوٌد الحدثً فمال: ما علمت

                                                           

 .29/473، وتهذٌب الكمال 15/419تارٌخ بؽداد  (1)
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فمال له: إنسان جاءه بكتاب فضابل فجعل علٌا أولها واخر أبا بكر وعمر، فعجب أبو 

لعله أتى من ؼٌره، لالوا له: وثم تلن األشٌاء. لال: فلم  عبد هللا من هذا ولال:

: كان يولال أبو الماسم البؽو تسمعوها أنتم ال تسمعوها ولم أره ٌمول فٌه إال خٌرا.

ن أحمد بن حنبل ٌنتمً علٌه لولدٌه صالح وعبد هللا ٌختلفان إلٌه من الحفاظ، وكا

ولال دمحم بن ٌحٌى الخزاز السوسً: سؤلت ٌحٌى بن معٌن عن سوٌد  فٌسمعان منه.

 بن سعٌد فمال: ما حدثن فاكتب عنه، وما حدث به تلمٌنا فبل.ا

سه ولال: ولال عبد هللا بن علً ابن المدٌنً: سبل أبً عن سوٌد األنباري فحرن رأ

 ولال ٌعموب بن شٌبة: صدوق مضطرب الحفظ وال سٌما بعدما عمً. لٌس بشًء.

ولال البخاري:  ولال أبو حاتم: كان صدولا وكان ٌدلس وٌكثر ذلن، ٌعنً: التدلٌس.

وذكره ابن  .ولال النسابً: لٌس بثمة وال مؤمون كان لد عمً فتلمن ما لٌس من حدٌثه.

ٌخطا فً اآلثار، وٌملب االخبار. وذكره ابن ، ولال: "حبان فً "المجروحٌن

الجوزي فً كتاب"الضعفاء". ولال العجلً: ثمة، من أروى الناس عن علً بن 

ه وثم، وثمة"مسهر". ولال مسلمة بن لاسم االندلسً فً كتاب"الصلة": سوٌد: ثمة، 

ولسوٌد أحادٌث كثٌرة عن شٌوخه روى عن وختم ابن عدي ترجمته بموله: . الخلٌلً"

مالن الموطؤ وٌمال إنه سمعه خلؾ حابط فضعؾ فً مالن أٌضا ولسوٌد مما أنكرت 

احتج به ولال الذهبً فً "المٌزان":  .علٌه ؼٌر ما ذكرت، وهو إلى الضعؾ ألرب

وكان صاحب حدٌث وحفظ، لكنه عمر وعمى، فربما لمن مما لٌس من ... مسلم، 

حجر فً "التمرٌب": صدوق  ولال ابنوهو صادق فً نفسه، صحٌح الكتاب. ، حدٌثه

 فً نفسه، إال أنه عمً، فصار ٌتلمن ما لٌس من حدٌثه، وأفح  فٌه ابن معٌن المول.

 وذكره ابن حجر فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن.

صدوق إذا حدث من أصوله، ولذلن خرج له مسلم فً الصحٌح من  خبلصة حاله:

 . ٌل فٌه من الجرحمن كتبه، وكتبه األصول ال ٌتناولها ما ل

، 456/ رلم1/352، والمجروحٌن 1026/ رلم4/240الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، والكاشؾ 2643/ رلم12/247وتهذٌب الكمال ، 343/ رلم4/496والكامل 

/ 51، والمختلطٌن للعبلبً صـ3621/ رلم2/243، والمٌزان 2194/ رلم1/472

، 2690/ رلم1/260، والتمرٌب 431/ رلم4/272، وتهذٌب التهذٌب 22رلم

  .120/ رلم50وطبمات المدلسٌن صـ

بؽٌر هذا من ؼٌر طرٌك نعٌم بن حماد، وولد ورد حدٌث عوؾ بن مالن للت: 

  اللفظ:

لال:  3992رلم /2/1322اأْل َممه  اْفتهَراقه فً السنن: كتاب، باب  أخرجه ابن ماجه

و َحدَّثَنَا ٌده  ْبنه  ع ثَْمانَ  ْبن   َعْمر  ٌنَار   ْبنه  َكثهٌره  ْبنه  َسعه ًُّ  ده ْمصه  ْبن   َعبَّاد   َحدَّثَنَا: لَالَ  اْلحه

و، ْبن   َصْفَوان   َحدَّثَنَا: لَالَ  ٌ وس ؾَ  ده  َعنْ  َعْمر  ، ْبنه  َراشه ، ْبنه  َعْوؾه  َعنْ  َسْعد  : لَالَ  َمالهن 

ه  َرس ول   لَالَ   اْلَجنَِة، فًِ فََواِحَدة   فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ  إِْحَدى َعلَى اْلٌَُهودُ  اْفتََرلَتِ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ
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ٌْنِ  َعلَى النََصاَرى َواْفتََرلَتِ  النَاِر، فًِ َوَسْبعُونَ   َوَسْبعُونَ  فَِإْحَدى فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ  ثِْنتَ

 ثبََلث   َعلَى أَُمِتً لَتَْفتَِرلَنَ  بٌَِِدهِ  ُمَحَمد   نَْفسُ  َوالَِذي اْلَجنَِة، فًِ َوَواِحَدة   النَاِر، فًِ

 َمنْ  ّللَاِ  َرُسولَ  ٌَا: لٌِلَ  ،"النَارِ  فًِ َوَسْبعُونَ  َوِثْنتَانِ  اْلَجنَِة، فًِ َواِحَدة   فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ 

 "اْلَجَماَعةُ ": لَالَ  ُهْم؟

 /2/100وفً مسند الشامٌٌن  ، 129رلم /13/70الكبٌر   المعجم فً   والطبرانً

، 149رلم /1/112 والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرحفً  البللكابًو، 933رلم

ومن طرٌك   14/130فً تهذٌب الكمال: ترجمة "عباد بن ٌوسؾ"  والمزي  ْبن َعْمر 

  به بلفظه. ع ثَْمانَ 

 دراسة إسناد اإلمام ابن ماجه:

ٌده  ْبنه  ُعثَْمانَ  ْبنُ  َعْمُرو -ٔ ٌنَار   ْبنه  َكثهٌره  ْبنه  َسعه ًُّ  ده ْمصه  المٌم وسكون الحاء بكسر -اْلحه

 . )د س ق( الشام بببلد حم  إلى نسبة - المهملة والصاد

 . وؼٌرهم ،وعباد بن ٌوسؾ حرب، بن ودمحم أبٌه، :عن روى

 . وؼٌرهم ،ماجه وابن والنسابً، ،داود أبو :عنهروى و

 من أحفظ كان: زرعة أبو ولال .الثمات فً حبان ابن وذكره صدوق،: حاتم أبو لال

 على وأبو ومسلمة،، داود وأبو ،النسابً ووثمه .إلى وأحبهما المصفى بن دمحم

: التمرٌب فً حجر ابن ولال حافظ، صدوق: الكاشؾ فً الذهبً ولال الجٌانً،

                         .ومابتٌن خمسٌن سنة توفى. صدوق

 .   األكثرٌن بتوثٌك ثمة: حاله خبلصة

 ،1374/ رلم6/249 والتعدٌل الجرح، و33/ رلم60صـ مشٌخة النسابً: ٌنظر

 ،6/267 اإلسبلم وتارٌخ 1/339 واللباب ،14592/ رلم3/433 حبان ابن وثمات

/ 1/424 والتمرٌب ،111/ رلم3/76 والتهذٌب ،4191/ رلم2/33 والكاشؾ

 .5073رلم

  .)ق( الكرابٌسً الحمصً، ع ثَْمان أَب و، الكنديهو : ٌُوُسؾَ  ْبنُ  َعبَادُ  -ٕ

، الرازي جعفر وأبً، السكسكً َعْمرو ْبن وصفوان المنذر، من أرطاة :َعن َرَوى

  .وؼٌرهم

ٌم روى عنه: ٌد ْبن ع ثَْمان ْبن وَعْمرو الزبٌدي، العبلء ْبن إهْبَراهه  دٌنار ْبن كثٌر ْبن َسعه

ْسلهم، ْبن والولٌد ، الحم   وؼٌرهم.  م 

ٌم َعنْ  َصالهح، ْبن ع ثَْمان لال  صاحب ٌ وس ؾ ْبن عباد َحدَّثَنَا: العبلء ْبن إهْبَراهه

بَّان ابن   وذكره .بهَها تفرد أحادٌث َرَوى: عدي ْبن أحمد أبو َولَال .ثمة الكرابٌس  فً حه

 .ممبول": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. ٌؽرب صدوقولال الذهبً:  ،"الثمات" كتاب

 .ومابتٌن ست سنة مات

 الحدٌث، روى عنه جماعة، ووثمه ابن حبان، وؼٌره.حسن  :حاله خبلصة
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، 1173/ رلم5/556والكامل ، 14233/ رلم3/435الثمات البن حبان ٌنظر: 

وتهذٌب ، 2532/ رلم1/533والكاشؾ ، 3105/ رلم14/179وتهذٌب الكمال 

  .3154/ رلم1/291 ، والتمرٌب134/ رلم111-5/110التهذٌب 

و ْبنُ  َصْفَوانُ  -ٖ   .(4)بخ م  الحمصً َعْمرو بوأ  السكسكً هرم بنهو ا :َعْمر 

ه  َعبد ْبن أزهر :َعن َرَوى ، سعد بن وراشد الطابً، صالح بن وحبٌب الحرازي، ّللاَّ

 وؼٌرهم. 

ٌد روى عنه:  بن وعباد السمٌن، هللا َعبد بن وصدلة الزبٌدي، الجبار عبد ْبن َسعه

 ، وؼٌرهم. الكندي ٌوسؾ

ٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: حاتم أبو َولَال .بؤس به لٌس: معٌن ، وابنحنبل ْبن أَْحَمد لال  َمعه

: المدٌنً ْبن علً َولَال .الحدٌث فً ثبت: علً بن َعْمرو َولَال .خٌرا علٌه فؤثنى عنه،

 العجلً،ابن سعد، و ووثمه  .ٌزٌد بن الرحمن عبد من أرفع المطان ٌحٌى عند كان

 .المبارن، وابن خرا ، وابن حجر، وابن والنََّسابً حاتم، وأبو ودحٌم،

 َوخمسٌن خمس سنة َماتَ وذكره ابن حبان فً الثمات.  .به بؤس ال: حاتم أبو زاد

ابَة  .بعدها أو َومه

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

والثمات للعجلً ، 1/31، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 7/467ٌنظر: الطبمات 

والثمات البن حبان ، 1352/ رلم4/422، والجرح والتعدٌل 979/ رلم1/293

، وتهذٌب التهذٌب 2333/ رلم13/201وتهذٌب الكمال ، 3625/ رلم6/469

 .2933/ رلم1/277، والتمرٌب 751/ رلم4/423

 همزة بعدها الراء وفتح الماؾ وسكون المٌم بفتح - الممربًهو  :َسْعد   ْبن َراِشد -ٗ

  .(4)بخ  الحمصً الحبرانً،: وٌ مال ،النسب ٌاء ثم

، وؼٌرهم. مالن ْبن وعوؾ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مولى وثوبان مالن، ْبن أنس روى عن:

، َعْمرو ْبن وصفوان ٌزٌد، ْبن وثور، ع َمٌر ْبن حكٌم ْبن األَحو  روى عنه:

 وؼٌرهم. 

ٌد ْبن عثمان َولَال .بههه  بؤس ال: حنبل ْبن أَْحَمدلال  ٌن، ْبن ٌحٌى َعن الدارمً، َسعه  َمعه

ٌْبَة، ْبن وٌعموب العجلً، هللا َعبد ْبن وأحمد حاتم، وأَب و  َولَال .ثمة والنََّسابً َش

 ًُّ : المدٌنً ابن علً َولَال .مترون عنه ٌحدث لم إذا به ٌعتبر به، بؤس ال: الدَّاَرل ْطنه

ٌد ْبن لٌحٌى للت  من إلً أحب هو شؤنه ما: لال سعد؟ ْبن اشدر عن تروي: َسعه

 سعد؟ ْبن راشد فعل ما: فمال طاوس، على دخلت: المنذر ْبن أرطاة َولَال .مكحول

 أهل أثبت من: الؽبلبً ؼسان ْبن المفضل َولَال .السبلم منً ألربه: فمال بخٌر،: للت

د لالو .الشام َحمَّ . ووثمه الذهبً، وابن ثمة وكان حم ، أهل من كان: سعد ْبن م 

 َعبد ْبن هشام خبلفه فً بةاوم ثمان سنه مات حجر، وزاد ابن حجر: كثٌر اإلرسال.

 ومابة. عشرة ثبلث ولٌل ،الَملهن
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 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

 والتعدٌل والجرح ،403رلم/ 1/151 للعجلً والثمات ،7/456 الطبماتٌنظر: 

/ 9/3 الكمال وتهذٌب ،2663/ رلم4/233 حبان البن والثمات ،2173/ رلم3/433

 ،432/ رلم3/225 التهذٌب وتهذٌب، 1493/ رلم1/333والكاشؾ  ،1326رلم

 .1354رلم/ 1/204 والتمرٌب

 الطرٌك األولفً   ترجمته جلٌل، سبمت  صحابً  : َماِلن   ْبنِ  َعْوؾِ  -٘

 الحكم على إسناد اإلمام ابن ماجه:

 ، وهو حسن الحدٌث.ٌ وس ؾَ  ْبن   َعبَّاد  حسن؛ فٌه 

 :منها شواهد وللحدٌث

 حدٌث أنس رضً هللا عنه: -أ

 3993رلم /2/1322فً السنن: كتاب الفتن، باب افتراق األمم  أخرجه ابن ماجه

َشام   َحدَّثَنَالال:  ، ْبن   هه ار  ، ْبن   اْلَولهٌد   َحدَّثَنَا َعمَّ ْسلهم  و، أَب و َحدَّثَنَا م   َعنْ  لَتَاَدة   َحدَّثَنَا َعْمر 

، ْبنه  أَنَسه  ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  َمالهن   إِْحَدى َعلَى اْفتََرلَتْ  إِْسَرابٌِلَ  بَنًِ إِنَ ": - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللاَّ

ٌْنِ  َعلَى َستَْفتَِرقُ  أَُمتًِ َوإِنَ  فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ   إِالَ  النَارِ  فًِ ُكلَُّها فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ  ِثْنتَ

ًَ  َواِحَدة ،  "اْلَجَماَعةُ  َوِه

 الممدسً الضٌاء :طرٌمه ومن ،64رلم /1/23" السنة" فً عاصم أبً ابن وأخرجه

 .اإلسناد بهذا عمار، بن هشام عن 2500رلم /7/90 :"المختارة" فً

 عامر أبً طرٌك من 2499رلم /7/39 :فً "المختارة" الممدسً الضٌاء وأخرجه

 . اإلسناد بهذا مسلم، بن الولٌد عن خرٌم، بن عامر بن موسى

 .حسن إسناد هذا لال:و

 دراسة إسناد شاهد أنس عند ابن ماجه:

 فهً مناكٌره أما صدوق أنه على واألكثرون الحدٌث حسن هشام بن عمار: -ٔ

 .13، سبمت ترجمته حدٌث رلمالتلمٌن ولبوله تؽٌره بعد أنها على محمولة

 بالسماع، صرح ولد،  الرابعة من مدلس توثٌمه على متفك ثمة  :ُمْسِلم   ْبنُ  اْلَوِلٌدُ  -ٕ

 .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت

  .74هو األوزاعً، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم  أبو عمرو: -3

 . 43سبمت ترجمته حدٌث رلم ، مدلس ثمة، السدوسً دعامة بن لتادة هو :لتادة -ٗ

 .23صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم  أنس بن مالن: -5

 :اإلسنادالحكم على 

حسن؛ فٌه هشام بن عمار، وهو حسن الحدٌث، وبالً رجاله ثمات، ولد توبع هشام 

 .وهو حسن الحدٌث خرٌم، بن عامر بن موسىبن عمار، تابعه ا

 حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه: -ب
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 لال: 4596رلم /4/197 ، باب شرح السنةالسنة السنن: كتاب فً داود أبو أخرجه

، َعنْ  بَمهٌَّةَ، ْبن   َوْهب   َحدَّثَنَا ده  َعنْ  َخالهد  َحمَّ و، ْبنه  م  ٌَْرةَ، أَبًه َعنْ  َسلََمةَ، أَبهً َعنْ  َعْمر   ه َر

ه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  ٌْنِ  أَوْ  إِْحَدى َعلَى اْلٌَُهودُ  اْفتََرلَتِ ": ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ  ثِْنتَ

ٌْنِ  أَوْ  إِْحَدى َعلَى النََصاَرى َوتَفََرلَتِ   ثبََلث   َعلَى أَُمِتً َوتَْفتَِرقُ  فِْرلَة ، َوَسْبِعٌنَ  ثِْنتَ

  "فِْرلَة   َوَسْبِعٌنَ 

 به بلفظه. هللا، عبد بن خالد من طرٌك 1/123 العلم كتاب: المستدرن فً والحاكم

هه  اْفتهَراقه  فًه َجاءَ  َما ،اإلٌمان السنن: كتاب أبواب فً الترمذيو ةه  َهذه  /5/25 األ مَّ

ْكر   : كتاب التارٌخ، بابصحٌحه فً حبّان وابن ،2640رلم ْخبَاره  ذه  اْلبهَدعه  فهَرقه  َعنْ  اإْله

هه  فًه َوأَْهلهَها ةه  َهذه وَسى، ْبن   اْلفَْضل   كبلهما من طرٌك 6731رلم /15/125 اأْل مَّ  عن م 

د  .بنحوه به عمرو بن محمَّ

ٌث   ولال الترمذي: ٌَْرةَ  أَبهً َحده ٌثٌ  ه َر ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  َصحه

د عن ،3396رلم /14/124 : مسند أبً هرٌرةالمسند فً أحمدو  عن بشر، بن محمَّ

د  .بنحوه به عمرو بن محمَّ

 :إسناد حسن؛ فٌه وهذا

 له روى فمد ؛ به ٌحتج الحدٌث حسن :اللٌثً ولاص بن علممة بن عمرو بن دمحم -

، سبمت ترجمته حدٌث البالون به واحتج المتابعات فً ومسلم بؽٌره ممرونا البخاري

 .1رلم 

 معاوٌة رضً هللا عنه: حدٌث -جـ

لال:  1597رلم /4/193 فً السنن: كتاب السنة، باب شرح السنة أخرجه أبو داود

، ْبن   أَْحَمد   َحدَّثَنَا د   َحْنَبل  َحمَّ ٌَرةه، أَب و َحدَّثَنَا: لَاالَ  ٌَْحٌَى، ْبن   َوم  ؽه ، َحدَّثَنَا اْلم   ح َصْفَوان 

و وَحدَّثَنَا ثَنهً: لَالَ  بَمهٌَّة ، َحدَّثَنَا ع ثَْماَن، ْبن   َعْمر  ، َحدَّ  أَْزَهر   َحدَّثَنًه: لَالَ  َنْحَوه   َصْفَوان 

ه  َعْبده  ْبن  ا ، ّللاَّ يُّ ر   أَبًه َعنْ  اْلَحَرازه ه، َعامه  ً ٌَةَ  َعنْ  اْلَهْوَزنه عَاوه  لَامَ  أَنَّه   س ْفٌَاَن، أَبًه ْبنه  م 

نَا ه  َرس ولَ  إهنَّ  أاَلَ : فَمَالَ  فٌه  اْفتََرلُوا اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  لَْبلَُكمْ  َمنْ  إِنَ  أاَلَ : "فَمَالَ  فهٌنَا لَامَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌْنِ  َعلَى  ثِْنتَانِ : َوَسْبِعٌنَ  ثبََلث   َعلَى َستَْفتَِرقُ  اْلِملَةَ  َهِذهِ  َوإِنَ  ِملَة ، َوَسْبِعٌنَ  ثِْنتَ

ًَ  اْلَجنَِة، فًِ َوَواِحَدة   النَاِر، فًِ َوَسْبعُونَ  ٌَى، اْبن   َزادَ » اْلَجَماَعةُ  َوِه  فًه َوَعْمٌرو ٌَْح

َما ٌْهه ٌثَ  ٌَتََجاَرى َكَما اأْلَْهَواُء، تِْلنَ  بِِهمْ  تََجاَرى أَْلَوام   أَُمتًِ ِمنْ  َسٌَْخُرجُ  َوإِنَهُ  «َحده

اْلَكْلبُ 
(ٔ)

بههه  اْلَكْلب  ": َعْمٌرو َولَالَ  "ِلَصاِحبِهِ   ْنه   ٌَْبَمى الَ  بهَصاحه ْرقٌ  مه لٌ  َواَل  عه  إهالَّ  َمْفصه

 ."َدَخلَه  

                                                           

 الفاسيييييييدة، األهيييييييواء فيييييييً الوليييييييوع وهيييييييو الَجيييييييري، مييييييين تفاعيييييييل التجييييييياري، :الَكلَفففففففب ٌتجفففففففارى (1)

 .الفرس بجري تشبٌها   فٌها، والتداعً

 فاسيييييييدة ردٌبيييييية أعيييييييرا  لييييييه َعييييييَر  حٌوانيييييييا   َعيييييي َّ  إذا للكْلييييييب، ٌعيييييييره  معييييييروؾ داءٌ  :والَكلَففففففب

 .هلن وتمادى باإلنسان تجارى فإذا لاتلة،

 .10/32ٌنظر: جامع األصول 
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 ،16937رلم /23/134 فً المسند: مسند معاوٌة رضً هللا عنه أحمد وأخرجه

هه  اْفتهَراقه  فًهباب كتاب السٌر، فً السنن:  والدارمً ةه  َهذه  2560رلم /3/1636 اأْل مَّ

 فً والطبرانً ،بنحوه  51رلم /1/19 : "السنة" فً المروزي نصر بن ودمحم ،بنحوه

 29رلم /1/314: "الشرٌعة" فً واآلجري ،بنحوه 334رلم /19/376: "الكبٌر"

 .به المؽٌرة، أبً طرٌك منكلهم 

 3/333فً و ،332-2/331 "والتارٌخ المعرفة" فً سفٌان بن ٌعموب وأخرجه

ْكر  : باب السنة فً عاصم أبً وابن ،بنحوه وَمةه  اأْلَْهَواءه  ذه م   اْلَمْذم  َ  نَْستَْعصه  تَعَاَلى ّللاَّ

ْنَها، نْ  بههه  َونَع وذ   مه ب   َما ك ل ه  مه  بلفظه، 2رلم /1/7 فًو بنحوه، 1رلم /1/7 َسَخَطه   ٌ وجه

ًُّ  بههه  أَْخبَرَ  فهٌَما بَابٌ  فًو ٌْهه  النَّبه تَه   أَنَّ  السَّبَلم   َعَل ق   أ مَّ ٌْنه  َعلَى َستَْفتَره ٌنَ  اثَْنتَ  فهْرلَة ، َوَسْبعه

هه  َدة ، إهالَّ  ك لََّها اْلفهَرقَ  َوَذم ه ْكر   َواحه ٌْهه  لَْولههه  َوذه ا إهنَّ : السَّبَلم   َعلَ  َكانَ  َمنْ  س نَنَ  َسٌَْرَكب ونَ  لَْوم 

 :"السنة" فً والمروزي ،بنحوه 69رلم /1/35 فًو بنحوه، 65رلم /1/33 لَْبلَه مْ 

 والحاكم ،بنحوه 335رلم /19/376" الكبٌر" فً والطبرانً ،بنحوه 50رلم /1/19

 بن صفوان عن طرق من كلهمبنحوه،  443رلم /1/213 فً المستدرن: كتاب العلم

 .به عمرو،

 وهذا إسناد حسن ؛ فٌه:

العجلً. ولال ابن حجر فً حسن الحدٌث، وثمه  :اْلَحَراِزيُّ  ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْزَهرُ  -

 عبد بن وأزهر ،سعٌد بن أزهر بٌنفرق ابن حبان فً الثمات، و" "تهذٌب التهذٌب":

 لم إن: لال و مرة، بن الخلٌل وعنه ،تمٌم عن يالراو هللا عبد بن أزهر ذكر ثم هللا،

 الخٌل ًف كنت: لال هللا عبد بن أزهر ذكر ثم. هو من أدرى فبل يالحراز هو ٌكن

 فجعل عنه ياألشعر سالم بن هللا عبد طرٌك من بسنده ذلن وأخرج. أنسا سبوا الذٌن

 من ٌنال ناصبً، لكنه الحدٌث، حسن تابعًولال الذهبً فً المٌزان: . "أربعة الواحد

 .للنصب فٌه تكلموا صدوقولال ابن حجر:  .عنه هللا رضً علً

وتهذٌب التهذٌب ، 699/ رلم1/173، والمٌزان 55/ رلم1/59ٌنظر: الثمات للعجلً 

  .310/ رلم1/93، والتمرٌب 335/ رلم1/204

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 صحٌح لؽٌره

ٌثه  فًه َجاءَ : "4/361فً التفسٌر  لال ابن كثٌر ه  اْلَحده ي  ده  فهً اْلَمْروه ، اْلَمَسانٌه  َوالسُّنَنه

نْ  َها ٌَش دُّ  َطْرق   مه ا َبْعض  ٌنَ  إهْحَدى على افترلت اْلٌَه ودَ  إهنَّ : "بَْعض   َوإهنَّ  فهْرلَة ، َوَسْبعه

ٌْنه  َعلَى اْفتََرل وا النََّصاَرى ٌنَ  ثهْنتَ ق   فهْرلَة ، َوَسْبعه تًه َوَستَْفتَره ٌنَ  ثبََلث   َعلَى أ مَّ  فهْرلَة ، َوَسْبعه

َدة   فهْرلَةَ  إهالَّ  النَّاره  فًه ك لَُّها ه؟ َرس ولَ  ٌَا ه مْ  َوَمنْ : لَال وا". َواحه ٌْهه  أَنَا َما: "لَالَ  ّللاَّ  َعلَ

ٌث: "1/1133 اإلحٌاء أحادٌث تخرٌج فً العرالً ولال  ".َوأَْصَحابهً  اْفتهَراق: َحده

 ".جٌاد وأسانٌدها...  اأْلمة

ٌح إهْسنَاد َهَذا":  4/130فً مصباح الزجاجة لال البوصٌري و َجاله َصحه  ."ثهمَات ره
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 "ةادَ هَ شَ  ةِ بَ رْ ؽُ الْ  تُ وْ مَ حدٌث " -9ٙ

وٌمال المسعودي  ،بن الحكم األزدي هذٌلفً ترجمة " ابن حجرالحافظ لال 

 ":أبو المنذر البصري

 "َمْوُت اْلؽُْربَِة َشَهاَدة"بن عباس ابن ماجة حدٌث عكرمة عن اروى له )

ولد كتبت عن الهذٌل  ،لٌس بشًء منكرهذا الحدٌث  :بن معٌناللت: لال 

(ولم ٌكن به بؤس
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 :ٌل بن الحكم، واختلؾ عنه من ثبلثة أوجههذهذا الحدٌث مداره على 

بن أبً رواد، عن عكرمة، عن ابن هذٌل بن الحكم عن عبد العزٌز  الوجه األول:

 به مرفوعا. عباس،

 ذٌل بن الحكم ثنا ابن أبً رواد عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا.ه الثانً:الوجه 

 الهذٌل بن الحكم ثنا الحكم بن أبان عن وهب عن طاوس مرسبل. الوجه الثالث:

  تخرٌج الوجه األول:

به  بن أبً رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس،هذٌل بن الحكم عن عبد العزٌز )

 .(مرفوعا

/ 1/514 ما جاء فٌمن مات ؼرٌبا فً السنن: كتاب الجنابز، باب اجهابن م أخرجه

حدثنا جمٌل بن الحسن، لال حدثنا أبو المنذر الهذٌل بن الحكم لال: لال:  1613رلم

حدثنا عبد العزٌز بن أبً رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، لال: لال رسول هللا 

 "موت ؼربة شهادة"ملسو هيلع هللا ىلص: 

، 2331/ رلم4/369ل مسند ابن عباس رضً هللا عنهما مسنده: أوفً وأبو ٌعلى 

البٌهمً فً شعب اإلٌمان: فصل فً ذكر ما فً األوجاع واألمرا  ومن طرٌمه: 

 عن أبً بكر بن أبً شٌبة به. 9426رلم /12/297مصٌبات من الكفارات وال

"أشار البخاري إلى تفرد الهذٌل بن الحكم بهذا لال: وهو منكر  :البٌهمً ولال

الحدٌث"، ولد روٌناه من حدٌث إبراهٌم بن بكر الكوفً عن ابن أبً رواد، وزعم 

 .ابن عدي، أنه سرله من الهذٌل وهللا أعلم، وروي من وجه أضعؾ من هذا.

عن  1376/ رلم3/1063باب من كنٌته أبو المنذر  :الكنى واألسماءفً الدوالبً و

 أبً موسى دمحم بن المثنى.

                                                           

 .55رلم/ 11/26تهذٌب التهذٌب  (1)
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فً  الطبرانًو ،4/365: ترجمة "هذٌل بن الحكم" الضعفاء الكبٌرفً  العمٌلًو

 .  من طرٌك دمحم بن كثٌر العبدي 11623رلم /11/246الكبٌر: المعجم 

ل: فً الكام وابن عدي، 50/ رلم1/70فً الؽرباء: باب فً موت الؽرٌب  واآلجري

من  ثبلثتهم ،12/367فً "العلل"  والدارلطنً، 3/434ترجمة "هذٌل بن الحكم" 

و ا َحْف  ْبن طرٌك ً  َعْمر  بَاله  .لرَّ

حدثنا دمحم بن لال:  435-3/434الكامل: ترجمة "هذٌل بن الحكم"  فً وابن عدي

 .بانهارون بن حمٌد، حدثنا دمحم بن أ

 من طرٌك عمر بن شبة. 12/367فً "العلل"  والدارلطنً

ؼرٌب من حدٌث ولال: من طرٌك هارون بن سلٌمان.  3/201فً الحلٌة: وأبو نعٌم 

 .عبد العزٌز تفرد به الهذٌل

وحفص بن  ودمحم بن كثٌر العبدي، كلهم )أبو بكر بن أبً شٌبة، ودمحم بن المثنى،

هذٌل بن الحكم به  سلٌمان( عنوهارون بن  وعمر بن شبة، ودمحم بن أبان،عمرو، 

 بنحوه.

ومن ، 1956/ رلم3/926لمعجم: حدٌث الترلفً فً ا وأخرجه ابن األعرابً

ثنا  33/ رلم1/33د الشهاب: باب موت الؽرٌب شهادة المضاؼً فً مسن :طرٌمه

 به بنحوه. عبد هللا هو ابن أٌوب، ثنا إبراهٌم بن بكر، ثنا عبد العزٌز بن أبً رواد،

 جه الثانً:تخرٌج الو

 .(هذٌل بن الحكم ثنا ابن أبً رواد عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا)

حدثنا دمحم بن لال:  3/435  فً الكامل: ترجمة "هذٌل بن الحكم" أخرجه ابن عدي

الحسٌن بن شهرٌار، حدثنا دمحم بن صدران، حدثنا الهذٌل بن الحكم، حدثنا عبد 

عمر، لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه العزٌز بن أبً رواد، عن نافع، عن ابن 

 ."موت الؽرٌب شهادة" :وسلم

الهذٌل بن الحكم عن عبد العزٌز بن أبً رواد، عن  :وهكذا لال ابن شهرٌارلال: 

نافع، عن ابن عمر ولد أملٌت، عن أبً بكر بن أبً شٌبة، وابن موسى والربالً 

عن ابن أبً رواد، عن وإنما هو كما رووه،  الصواب،وعبدة، وابن أبان على 

 عكرمة، عن ابن عباس فبل أدري.

لال لنا ابن شهرٌار، عن ابن صدران فمال عن نافع، عن ابن عمر هو أخطؤ فٌه، 

 .وابن صدران هكذا حدث به والهذٌل بن الحكم ٌعرؾ بهذا الحدٌث

 تخرٌج الوجه الثالث:

 .(الهذٌل بن الحكم ثنا الحكم بن أبان عن وهب عن طاوس مرسبل)

حدثنٌه لال:  4/365الكبٌر: ترجمة "هذٌل بن الحكم"  فً الضعفاء أخرجه العمٌلً

جدي لال: حدثنا معلى بن أسد العمى لال: حدثنا هذٌل بن الحكم األزدي لال: حدثنا 
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رسول هللا صلى هللا علٌه  الحكم بن أبان، عن وهب، عن طاوس الٌمانً، ٌرفعه إلى

 . "موت الؽرٌب شهادة": لال، وسلم

 .حدٌث معلى أولىلال: و

 دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام ابن ماجه:

الجهضمً، أبو الحسن البصري،  بن جمٌل األزدي العتكً :جمٌل بن الحسن -ٔ

 .)ق( نزٌل األهواز

 ، وؼٌرهم.والهذٌل بن الحكم، ن موسى اللإلإي، وسفٌان بن عٌٌنةأحمد بروى عن: 

حمدان التستري، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد ابن ماجه، وأحمد بن وى عنه: ر

 وؼٌرهم. الخالك البزار،

ولال أبو أحمد بن عدي:  لال عبد الرحمن بن أبً حاتم: أدركناه ولم نكتب عنه.

 سمعت عبدان وسبل بحضرتً عن جمٌل بن الحسن فمال: كان كذابا فاسما فاجرا.

أن جمٌبل ٌعر  لها ولال: سمعت ابن معاذ ٌحكً عن آخر، عن امرأة زعمت 

فمالت له: اتك هللا، فمال: لتؤتً علٌنا الساعة ٌحل لنا فٌها كل شًء، أو كما   وراودها،

بن  لال أبو أحمدو لال عبدان: فكان عندنا باألهواز ثبلثٌن سنة لم نكتب عنه. لال.

: وجمٌل بن الحسن لم أسمع أحدا تكلم فٌه ؼٌر عبدان، وهو كثٌر الرواٌة، عدي

تب سعٌد بن أبً عروبة ٌروٌه عن عبد االعلى، عن سعٌد، وعنده عن أبً وعنده ك

وأرجو أنه ال بؤس  همام األهوازي ؼرابب، وعن ؼٌرهما، وال أعلم له حدٌثا منكرا،

  به إال أن عبدان نسبه إلى الفسك، فؤما فً باب الرواٌة فإنه صالح.

ل المرأة فٌه مع كونها ولكن كٌؾ ٌإثر لوللت: ورد ابن حجر على هذه المصة فمال: 

 مجهولة.

ووثمه مسلمة بن لاسم  وذكره أبو حاتم بن حبان فً كتاب الثمات، ولال: ٌؽرب.

االندلسً فٌما نمل مؽلطاي وصحح ابن حبان وابن خزٌمة والحاكم حدٌثه فؤخرجوه 

 فً كتبهم، ولال الحافظ ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق ٌخطا أفرط فٌه عبدان".

ابن خزٌمة، ابن حبان، والحاكم،  له على ألل أحواله فمد صحح صدوقخبلصة حاله: 

 كبلم عبدان لم ٌوافك علٌه.و

/ 3/164، والثمات البن حبان 2155/ رلم2/520الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، وفتح الباب فً الكنى واأللماب البن منده 360/ رلم2/249، والكامل 12763رلم

، وتذهٌب تهذٌب الكمال 963/ رلم5/127وتهذٌب الكمال ، 1956/ رلم1/233

، وتهذٌب التهذٌب 1013/ رلم3/239وإكمال تهذٌب الكمال  ،972/ رلم2/159

  .970/ رلم1/142، والتمرٌب 179/ رلم2/113

 ألزدي، وٌمال: المسعودي، أبو المنذر البصري.ا :أبو المنذر الهذٌل بن الحكم -ٕ

 .)ق( الحكم بن أبان العدنً، وعبد العزٌز بن أبً رواد روى عن:
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بشر بن عبٌس بن مرحوم العطار، وجمٌل بن الحسن الجهضمً، وأبو  روى عنه:

 . وؼٌرهمبكر عبد هللا بن دمحم بن أبً شٌبة، 

رأٌته بالبصرة،  لال ابن الجنٌد: سؤلت ٌحٌى بن معٌن عن الهذٌل بن الحكم، فمال: لد

وكتبت عنه ولم ٌكن به بؤس. للت: ما روى عن عبد العزٌز بن أبً داود، عن 

عكرمة، عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: موت الؽرٌب شهادة"؟ لال ٌحٌى: هذا حدٌثه 

ال البخاري: ول الذي كان ٌسؤل عنه، لٌس هذا الحدٌث بشًء، هذا حدٌث منكر. 

ولال ابن حبان فً . ال أبو جعفر العمٌلً: ال ٌمٌم الحدٌثول منكر الحدٌث.

شٌخ ٌروي عن عبد العزٌز بن أبً رواد روى عنه أهل العراق "المجروحٌن": "

منكر الحدٌث جدا فلست أدري السبب الموجب للمناكٌر فً حدٌثه كان منه أو من 

وى رجل عبد العزٌز بن أبً رواد ألن عبد العزٌز لٌس فً الحدٌث بشًء وإذا ر

مجهول لم ٌعرؾ بالعدالة عن ضعٌؾ شٌبا منكرا ال ٌتهٌؤ إلزاق المدح بؤحدهما دون 

اآلخر إال بعد السبر على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواٌة عن الثمات 

بما ٌوافك األثبات متعرٌة عن المناكٌر فلم ٌدخل فً جملة أهل العدالة وٌلزق ذلن 

ن ذلن الضعٌؾ بالضعٌؾ دونه هذا حكم ذلن الجنس الحدٌث المنكر الذي روي ع

ولال ابن حجر: لٌن ولال الذهبً فً " الكاشؾ": منكر الحدٌث. "، من الناس

 الحدٌث.

 .هلاألكثرون على تضعٌفضعٌؾ الحدٌث خبلصة حاله: 

/ 2/151، والتارٌخ األوسط 213/ رلم327ٌنظر: سإاالت ابن الجنٌد صـ

، 1163/ رلم3/95، والمجروحٌن 1973/ رلم4/365، والضعفاء الكبٌر 2120رلم

/ 4/294، والمٌزان 5944/ رلم2/334، والكاشؾ 2041/ رلم3/434والكامل 

 .7271/ رلم1/571والتمرٌب ، 55/ رلم11/26، وتهذٌب التهذٌب 9214رلم

ولٌل: أٌمن،  واسمه مٌمون، ،بفتح الراء وتشدٌد الواو :رواد عبد العزٌز بن أبً -ٖ

 .(4)خت  ولٌل: ٌمن، بن بدر المكً، مولى المهلب بن أبً صفرة األزدي

 ،إسماعٌل بن أمٌة، وسالم بن عبد هللا بن عمر، والضحان بن مزاحم روى عن:

 ، وؼٌرهم.وعكرمة مولى ابن عباس

 ، وؼٌرهم.إبراهٌم البلخً، والهذٌل بن الحكم، ووكٌع بن الجراحمكً بن  روى عنه:

ٌحٌى بن  لال. ولال ابن سعد: كان مرجبا وكان معروفا بالصبلح والورع والعبادة

ولال  ثمة فً الحدٌث لٌس ٌنبؽً أن ٌترن حدٌثه لرأي أخطؤ فٌه. : سعٌد المطان

لال عبد هللا بن أحمد بن و الحمٌدي: عن ٌحٌى بن سلٌم الطابفً: كان ٌرى اإلرجاء.

  حنبل، عن أبٌه: رجل صالح الحدٌث، وكان مرجبا ولٌس هو فً التثبت مثل ؼٌره.

ولال أبو زرعة: خراسانً سكن  ولال إسحاق بن منصور، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة.

 ولال النسابً: لٌس به بؤس. ولال أبو حاتم: صدوق، ثمة فً الحدٌث، متعبد. مكة.

ولال أبو  دمحم الروذي: ما رأٌت آدب من عبد العزٌز بن أبً رواد.ولال إدرٌس بن 
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ولال ابن حبان: لم ٌصل علٌه  أحمد بن عدي: وفً بع  أحادٌثه ما ال ٌتابع علٌه.

الثوري النه كان ٌرى االرجاء، وكان ممن ؼلب علٌه التمشؾ حتى كان ال ٌدري ما 

ته إذا سمعها أنها ٌحدث به فروى عن نافع أشٌاء ال ٌشن من الحدٌث صناع

موضوعة، كان ٌحدث بها توهما ال تعمدا ومن حدث على الحسبان وروى على 

التوهم حتى كثر ذلن منه سمط االحتجاج به وإن كان فاضبل فً نفسه، وكٌؾ ٌكون 

 التمً فً نفسه من كان شدٌد الصبلبة فً االرجاء كثٌر البؽ  لمن انتحل السنن.

 ًُّ الشؤن فً صحة إسنادها إلى عبد العزٌز، فمال:  ورد على كبلم ابن حبان الذهب

  فلعلها لد أدخلت علٌه.

نٌد: كان ولال الدارلطنً: لٌن وابنه أثبت، وال ٌعتبر به، ٌترن. ولال علً بن الج

ولال الحاكم: ثمة عابد مجتهد شرٌؾ النسب. ولال  ضعٌفا وأحادٌثه منكرات.

ال حف  بن عمرو بن رفٌع: كنا الدارلطنً: هو متوسط فً الحدٌث وربما وهم. ول

عند ابن جرٌج فطلع عبد العزٌز وكان ابن جرٌج ٌولره وٌعظمه، فمال له لابل: ٌا أبا 

عبد المجٌد، من الرافضً؟ فمال: من كره أحدا من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فمال ابن جرٌج: 

ثمة مرجا الذهبً:  ولال .الحمد هلل كان الناس ٌمولون فً هذا الرجل ولمد كنت أعلم

لال: أبو الحسٌن   .صدوق عابد ربما وهم ورمً باإلرجاء ولال ابن حجر:  . عابد

 بة.ابن لانع: مات بمكة سنة تسع وخمسٌن وم

 حسن الحدٌث، وثمه جماعة، ولكن له أوهام تنزله عن درجة الثمة.خبلصة حاله: 

، 4741/ رلم4/354، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 5/493ٌنظر: الطبمات 

، والتارٌخ األوسط 429صـ ، وتارٌخ خلٌفة631/ رلم425وسإاالت ابن الجنٌد صـ

/ 1/304، والثمات للعجلً 263/ رلم261وأحوال الرجال صـ ،1932/ رلم2/112

/ 5/394، والجرح والتعدٌل 963/ رلم3/6، والضعفاء الكبٌر 1010رلم

ونهذٌب ، 1429/ رلم6/507 ، والكامل739/ رلم2/136، والمجروحٌن 1330رلم

/ 7/134والسٌر ، 3337/ رلم1/655، والكاشؾ 3447/ رلم13/136الكمال 

  .4096/ رلم1/357، والتمرٌب 653/ رلم6/333وتهذٌب التهذٌب ، 64رلم

 .1هو مولى ابن عباس، سبمت ترجمته حدٌث رلم  : عكرمة -ٗ

 .1حدٌث رلمحابً جلٌل، سبمت ترجمته صرضً هللا عنهما:  ابن عباس -٘

  بن الحسن كل من:  ولد تابع جمٌلَ 

بد هللا بن دمحم بن أبً شٌبة إبراهٌم بن عثمان العَْبسً هو ع :أبو بكر بن أبً شٌبة -1

  .)خ م د س ق( موالهم، الواسطً األصل، أبو بكر بن أبً شٌبة الكوفً

 ، وهذٌل بن، وأحمد بن عبد هللا بن ٌونسأحمد بن إسحاق الحضرمً روى عن:

 الحكم، وؼٌرهم.

 وؼٌرهم. البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، روى عنه:
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: سمعت ٌحٌى الحمانً ٌمول: أوالد ابن أبً شٌبة من لال عثمان بن سعٌد الدارمً

: سمعت بلولال عبد هللا بن أحمد بن حن أهل العلم، كانوا ٌزاحموننا عند كل محدث.

: لال عبد هللاو وهو أحب إلً من عثمان. أبً ٌمول: أبو بكر بن أبً شٌبة، صدوق،

إلٌنا فمال أبً: أبو بكر أعجب  للت ألبً: إن ٌحٌى بن معٌن ٌمول: عثمان أحب إلً؟

زاد العجلً: وكان حافظا  : ثمة.من عثمان. ولال العجلً، وأبو حاتم، وابن خرا 

 ى فً الثمة.لال الذهبً فً المٌزان: أبو بكر ممن لفز المنطرة، وإلٌه المنتهو للحدٌث.

، دالمسن: ولال فً السٌر: اإلمام العلم، سٌد الحفاظ، وصاحب الكتب الكبار

 ولال ابن حجر فً التمرٌب: ثمة حافظ، صاحب تصانٌؾ. والمصنؾ، والتفسٌر.

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

/ 3/353، والثمات البن حبان 737/ رلم5/160الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، 44/ رلم11/122، والسٌر 3526/ رلم16/34، وتهذٌب الكمال 13359رلم

  .3575/ رلم1/320، والتمرٌب 4549/ رلم2/490والمٌزان 

أبو  -بفتح النون والزاي  -هو دمحم بن المثنى بن عبٌد العنزي  :دمحم بن المثنى -ٕ

 . )ع( ي المعروؾ بالزمن مشهور بكنٌته وباسمهموسى البصر

بد األعلى ، وعهذٌل بن الحكموأبً إسحاق إبراهٌم ْبن إسحاق الطالمانً،  روى عن:

 . بن عبد األعلى، وؼٌرهما

ٌَْعلَى أحمد ْبن علً ْبن المثنى الموصلً، وبمً ْبن مخلد  وروى عنه: الجماعة، وأبو 

 األندلسً وؼٌرهم. 

ٌن: ثمة. َولَال أبو سعد ٌحٌى بن منصور الهروي الزاهد: سؤلت  لال ٌحٌى ْبن َمعه

د ْبن المثنى، لال: حجة. َولَال صالح  َحمَّ وَسى م  ٌَْحٌَى النٌسابوري َعن أبً م  د ْبن  َحمَّ م 

د الحافظ : صدوق اللهجة وكان فً عمله شًء، وكنت ألدمه على بندار.  َحمَّ بن م 

وبَة الحرانً: ما رأٌت بالبصرة َولَال أبو حاتم: ص الح الحدٌث، صدوق. َولَال أبو َعر 

، كان ٌؽٌر فً كتابه.  وَسى، وٌحٌى بن حكٌم. َولَال النََّسابً: ال بؤس بههه أثبت من أبً م 

وَسى على  ٌْنه َعبد هللا بن دمحم السمنانً: َكاَن أهل البصرة ٌمدمون أَبَا م  َس َولَال أبو اْلح 

وَسى. َولَال أبو العباس بن عمدة: ب ْنَدار، وكان  الؽرباء ٌمدمون بندارا على أَبًه م 

د  اْبن  المثنى، وكان من  َحمَّ ْحَمنه بن ٌوسؾ بن خرا  ٌمول: َحدَّثَنَا م  سمعت َعْبد الرَّ

بَّان فًه كتاب الثمات، َولَال: كان صاحب كتاب ال ٌمرأ إال من  األثبات. وذكره ابن  حه

ْكر الخطٌب: كان صدولا، ورعا، فاضبل، عالبل. َولَال فً موضع كتابه. َولَال أبو بَ 

آخر: َكاَن ثمة ثبتا، احتج سابر األبمة بحدٌثه، ولدم بؽداد مرة وحدث بها، ثم رجع 

د ْبن سٌار  َحمَّ ه ْبن م  إلى البصرة فمات بها. َولَال أبو َبْكر اإلسماعٌلً: سمعت َعبد ّللاَّ

وَسى وب وَسى أحج ألنه َكاَن ال ٌمرأ إال من الفرهٌانً ٌمول: أبو م  ندار ثمتان، وأبو م 

كتابه، وبندار ٌمرأ من كل كتاب. ووثمه ابن شاهٌن، َولَال ابن حجر فً التهذٌب: لال 

الذهلً: حجة، َولَال السلمً عن الدارلطنً: كان أحد الثمات ولدمة على بندار. لال 
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نهما كل شًء إال ما تكلم به أحدهما ولد سبل َعْمرو بن علً عنهما فمال: ثمتان ٌمبل م

فً اآلخر، وكان فً أبً موسى سبلمة. َولَال مسلمة: ثمة مشهور، َولَال ابن حجر 

فً التمرٌب: ثمة ثبت وكان هو وبندار فرسً رهان . توفى سنة اثنتٌن وخمسٌن 

 ومابتٌن.

 ثمة ثبت وثمه األكثرون واحتج به البخاري ومسلم. خبلصة حاله:

/ 1/54، ومشٌخة النسابى 2993/ رلم2/396التارٌخ األوسط للبخاري ٌنظر: 

، 15471/ رلم9/111، وثمات ابن حبان 410/ رلم3/95، والجرح والتعدٌل 42رلم

/ 4/453، وتارٌخ الخطٌب 1273/ رلم1/212وأسماء الثمات البن شاهٌن 

، وتهذٌب 5579/ رلم26/359، وتهذٌب الكمال 2/362، واللباب 1633رلم

               .6264/ رلم1/505، والتمرٌب 693/ رلم427-9/425هذٌب الت

البصري، أخو سلٌمان بن كثٌر، وكان سلٌمان  أبو عبد هللا دمحم بن كثٌر العبدي: -ٖ

 .)ع( أكبر منه بخمسٌن سنة

 .، وهذٌل بن الحكم، وؼٌرهمإبراهٌم بن نافع المكً، وإسرابٌل بن ٌونس روى عن:

 وؼٌرهم. البخاري، وأبو داود، وأبو مسلم إبراهٌم بن عبد هللا الكجً، روى عنه:

وا عنه، ولال: لم ٌكن لال أبو بكر بن أبً خٌثمة: لال لنا ٌحٌى بن معٌن: ال تكتب

 : صدوق.ولال أبو حاتم ولاله عبد الخالك بن منصور، عن ٌحٌى بن معٌن. .بالثمة

ثنا عنه الفضل بن حباب مات سنة ، ولال: حده ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكر

 ثبلث وعشرٌن ومبتٌن، وكان له ٌوم مات تسعون سنة، وكان تمٌؤ فاضبل ٌخضب.

 .زاد: ورأٌت الحوضً فً جنازتهفً تارٌخ وفاته، وأبو داود و وكذلن لال البخاري

د فَثهَمةولال الذهبً فً "المؽنً فً الضعفاء":  ي  َوأبً َداو  ولال ابن . شٌخ الب َخاره

 .هثمة لم ٌصب من ضعفحجر: 

 : ثمة احتج به الشٌخان، وروى له الجماعة.خبلصة حاله

، والثمات البن حبان 311/ رلم3/70، والجرح والتعدٌل 7/305ٌنظر: الطبمات 

والمؽنً فً الضعفاء  ،5571/ رلم26/334وتهذٌب الكمال ، 15273/ رلم9/77

 .6252/ رلم1/504والتمرٌب  ، 5923/ رلم2/627

بن ربال بن إبراهٌم بن عجبلن الربالً أبو عمر، وٌمال: أبو   حفص بن عمرو -ٗ

 .)صد ق( عمرو الرلاشً البصري

، وهذٌل بن إسماعٌل بن علٌة، وبهز بن أسد، وحف  بن عمر الرازي روى عن:

 الحكم، وؼٌرهم.

داود فً "فضابل األنصار"، وابن ماجه، وإبراهٌم بن إسحاق  أبو روى عنه:

 وؼٌرهم.الحربً، 

: ولال الدارلطنً : أدركته ولم أسمع منه وهو صدوق.لال عبد الرحمن بن أبً حاتم

: لال أبو الحسٌن بن لانعو .م ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكره أبو حات ثمة مؤمون.
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ن لاسم االندلسً فً ولال مسلمة ب .ثمة مؤمونخمسٌن ومبتٌن، وهو مات سنة ثمان و

 ال بؤس به. وفً مشٌخة البؽوي للحافظ ابن االخضر: كان صدولا.كتاب )الصلة(: 

 ووثمة السمعانً والذهبً وابن حجر.

 األكثرون. وثمه ثمة، خبلصة حاله:

/ 3/201والثمات البن حبان  ، 799/ رلم3/135الجرح والتعدٌل  ٌنظر:

 .1423/ رلم1/173، والتمرٌب 1413/ رلم7/52ب الكمال ، وتهذ12973ٌرلم

، أبو بكر ابن أبً إبراهٌم المستملً، وٌعرؾ بن وزٌر البلخً  :دمحم بن أبان -٘

 .(4)خ  بحمدوٌه، وكان مستملً وكٌع ابن الجراح ٌمال: بضع عشرة سنة

، وهذٌل بن الحكم، ووكٌع ابن الجراح، إبراهٌم بن صدلة البصري روى عن:

 وؼٌرهم.

دمحم بن إسحاق بن إبراهٌم الثمفً السراج، ودمحم بن إسحاق ابن خزٌمة،  روى عنه:

  وؼٌرهم. ودمحم بن هارون بن حمٌد ابن المجدر،

مستملً وكٌع تعرفه؟ لال: نعم،  فؤبو بكر لال أبو بكر المروذي: للت ألبً عبد هللا: 

ل: الطبلق. للت: إنه حدث لد كان معنا ٌكتب الحدٌث، كتب لً كتابا بخطه أظنه لا

وكان عند خلؾ، بحدٌث أنكروه، ما ألل من هو عنده عن عبد الرزاق وهو عندن، 

بن أحمد بن حنبل: لدم عبد هللا ولال  ، لال: لد كان معنا تلن السنة.ٌعنً ابن سالم

علٌنا رجل من بلخ، ٌمال له: دمحم بن أبان، فسؤلت أبً عنه فعرفه، وذكر أنه كان 

: سمعت عمرو بن حماد بن ولال أحمد بن لتٌبة عبد الرزاق، فكتبنا عنه.معهم عند 

فرافصة، وكان ٌختلؾ إلى دمحم بن أبان المستملً، ٌمول: لدمت الكوفة، فؤتٌت أبا بكر 

ع بن أبً شٌبة، فسؤلنً عن دمحم بن أبان، فملت: خلفته على أنه ٌمدم فإنه كان أزما

بن أبً حاتم: سبل أبً ولال عبد الرحمن  به. حتى ٌنتفع على الخروج. لال: لٌته لدم

"، ولال: ره ابن حبان فً كتاب "الثماتوذك : ثمة.ولال النسابً عنه، فمال: صدوق.

ولال ولال الذهبً: حجة.  ممن جمع وصنؾ، وكان مستملً وكٌع.المذاكرة  حسن.

": لال الخلٌلً: ثمة متفك علٌه. وفً الزهرة، روى عنه ابن حجر فً "التهذٌب

ة أربع البخاري ثمانٌة وثبلثٌن. ولال ابن حجر فً "التمرٌب": ثمة حافظ. مات سن

 .ولٌل بعدها بسنة ومابتٌن، وأربعٌن

 .ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله: 

، 1124/ رلم7/200، والجرح والتعدٌل 6/ رلم49ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، وتهذٌب 403/ رلم2/423، وتارٌخ بؽداد 15420/ رلم9/102والثمات البن حبان 

/ 9/3، وتهذٌب التهذٌب 4694/ رلم2/153، والكاشؾ 5021/ رلم24/296الكمال 

 .5639/ رلم1/765، والتمرٌب 2رلم

بفتح المعجمة وتشدٌد الموحدة بن عبٌدة بن زٌد النمٌري بالنون  :عمر بن شبة -ٙ

  .)ق( مصؽر أبو زٌد بن أبً معاذ البصري نزٌل بؽداد
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وهذٌل بن الحكم،  بن معاذ العنبري، ومعاوٌة بن هشام المصار، معاذ روى عن:

 وؼٌرهم.

ابن ماجه، وأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخً األنباري، وأبو بكر أحمد  روى عنه:

 وؼٌرهم.  بن عبد العزٌز الجوهري،ا

 : كتبت عنه مع أبً وهو صدوق صاحب عربٌة وأدب.ال عبد الرحمن بن أبً حاتمل

: مستمٌم الحدٌث، وكان فً كتاب "الثمات" وذكره ابن حبان : ثمة.الدارلطنًولال 

: كان ثمة، ولال أبو بكر الخطٌب صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بؤٌام الناس.

الناس، وله تصانٌؾ كثٌرة، وكان لد نزل فً آخر عمره سر من  عالما بالسٌر وأٌام

 رأى وتوفً بها.

زٌد ولمبه شبة وإنما لمب شبة ألن أمه كانت ترلصه  وذكر عمر بن شبة أن اسم أبٌه

ولال ٌعموب بن سفٌان: ال  شٌخا كبٌرا خبا. ،وعا  حتى دبا ،ٌا بؤبً وشبا وتمول:

العبلمة األخباري، الحافظ، الحجة، صاحب . ولال الذهبً فً السٌر: "بؤس به

واسع ": نمٌري مولى تمٌم أدٌب فمٌه ولال المرزبانً فً "معجمه ،"التصانٌؾ

صدوق له  لال ابن حجر: و .": ثمةولال مسلمة فً كتاب "الصلة. صدوق ثمة الرواٌة

 .ولد جاوز التسعٌن ، ومابة،مات سنة اثنتٌن وستٌن .تصانٌؾ

  األكثرون. ثمة، وثمه خبلصة حاله:

/ 2/335، وتهذٌب األسماء واللؽات 624/ رلم6/116ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 ،153/ رلم12/369، والسٌر 4255/ رلم21/336وتهذٌب الكمال ، 440رلم

 .4913/ رلم1/413والتمرٌب  ، 3999/ رلم10/69وإكمال تهذٌب الكمال 

هارون بن سلٌمان بن داود بن بهرام بن لطبة بن حرٌث هو  :هارون بن سلٌمان -7

بن جوٌزة السلمً أبو الحسن الخزاز توفً سنة خمس ولٌل ثبلث وستٌن ومابتٌن، ا

حماد بن مسعدة، وعبد الرحمن بن مهدي، وٌحٌى المطان، ومعاذ بن  :روى عن

 .هشام، وأبً عاصم، وأبً عامر العمدي، أحد الثمات

  .1327/ رلم2/313ٌنظر: تارٌخ أصبهان 

 :عند اإلمام ابن عدي دراسة إسناد الوجه الثانً

 .أبو بكر المطان بلخً األصل :دمحم بن الحسٌن بن شهرٌار -ٔ

 .النضر بن طاهر البصري، وبشر بن معاذ العمدي عن: روى

 وابن عدي، وؼٌرهم.بكر الشافعً، ودمحم بن عمر ابن الجعابً،  ًأب :هروى عن

 .ست وثبلث مابةخمس، أوسنة مات  .لٌس به بؤسلال الدارلطنً: 

 صدوق. خبلصة حاله:

، 635/ رلم3/19، وتارٌخ بؽداد 94/ رلم119ٌنظر: سإاالت حمزة للدارلطنً صـ

 .247/ رلم7/95، وتارٌخ اإلسبلم 13/136والمنتظم فً تارٌخ الملون واألمم 
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دمحم بن إبراهٌم بن صدران بضم المهملة والسكون األزدي هو : دمحم بن صدران  -ٕ

 .)د ت س( السلٌمً بالفتح، أبو جعفر البصري المإذن، ولد ٌنسب إلى جده

هذٌل بن أزهر بن سعد السمان، ودمحم بن خالد بن سلمة المخزومً، و روى عن:

  الحكم، وؼٌرهم.

  وؼٌرهم. ،شهرٌاردمحم بن الحسٌن بن وأبو داود، والترمذي، والنسابً،  روى عنه:

لال عبد الرحمن بن أبً حاتم: سمع منه أبً فً الرحلة الثالثة، وسبل عنه، فمال: 

 ولال النسابً: ال بؤس به. عن أبً داود: ثمة. جريولال أبو عبٌد اآل .بصري صدوق

ولال ابن حجر فً  ولال الذهبً: وثك. ."وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات

 بتٌن.الال أبو بكر بن أبً عاصم: مات سنة ثبلث وأربعٌن ومو "التمرٌب": صدوق.

 .بتٌناولال فً موضع آخر: سنة سبع وأربعٌن وم

  صدوقخبلصة حاله: 

، 1222/ رلم190صـ سإاالت أبً عبٌد اآلجري لئلمام أبً داود السجستانًٌنظر: 

، 15441/ رلم9/106، والثمات البن حبان 1575/ رلم7/290والجرح والتعدٌل 

/ 24/316، وتهذٌب الكمال 1495/ رلم133وفتح الباب فً الكنى واأللماب صـ

 .5695/ رلم1/465والتمرٌب ، 4693/ رلم2/153 اشؾوالك، 5027رلم

 .ضعٌؾ سبمت ترجمته فً الوجه األول: الهذٌل بن الحكم -ٖ

 .سبمت ترجمته فً الوجه األول حسن الحدٌث،: عبد العزٌز بن أبً رواد -ٗ

 .30، سبمت ترجمته حدٌث رلم هو مولى ابن عمر؛ ثمة باتفاق: نافع -٘

 .3صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ابن عمر -ٙ

 :عند اإلمام العمٌلً الوجه الثالثدراسة إسناد 

 )الهذٌل بن الحكم ثنا الحكم بن أبان عن وهب عن طاوس مرسبل(.

 .أبو خالد ٌزٌد بن دمحم بن حماد العمٌلًهو حدثنٌه جدي:  -ٔ

مسعود بن " فمال: مسعود بن مسروق ذكره ابن حبان فً الثمات ضمن ترجمة "

أهل بلده لم أر  :روى عنه .مسروق من أهل المبارن ٌروي عن إسماعٌل بن جعفر

أبو خالد ٌزٌد بن دمحم  ولد روى عن مسعود هذا ،فً حدٌثه إال ما ٌشبه حدٌث الثمات

 .الذي كان ٌمٌم بمكة وكان أصله من أصبهان بن حماد العمٌلًا

 .ثمة فحدٌثه ٌشبه حدٌث الثماتخبلصة حاله: 

 .15933/ رلم9/191ٌنظر: الثمات البن حبان 

أبو الهٌثم البصري، أخو ، بن أسد العمى وتشدٌد البلم المفتوحةبفتح ثانٌه معلى  -ٕ

 .(خ م لد ت س ق) بهز بن أسد، وكان األصؽر

وهذٌل بن الحكم،  تمام بن بزٌع، والحارث بن عبٌد أبً لدامة اإلٌادي، روى عن:

 هم.وؼٌر

 وأبو حاتم، وؼٌرهم. البخاري، وأبو مسلم إبراهٌم بن عبد هللا الكجً، روى عنه: 
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: شٌخ بصري ثمة كٌس وكان معلما وبهز أخوه أسن منه، وهو ثبت فً ال العجلًل 

: ثمة ما أعلم أنً عثرت له على خطؤ ؼٌر حدٌث ولال أبو حاتم .الحدٌث رجل صالح

ولال: مات . ووثمه مسلمة، وابن حجر. ه ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكر واحد.

 .ٌنبتاسنة ثمانً عشرة وم بالبصرة فً شهر رمضان

 .ثمةخبلصة حاله: 

، 1542/ رلم3/334، والجرح والتعدٌل 1603/ رلم1/435ٌنظر: الثمات للعجلً 

، 6097/ رلم23/232، وتهذٌب الكمال 15393/ رلم9/132والثمات البن حبان 

 .6302/ رلم1/540، والتمرٌب 432/ رلم10/236وتهذٌب التهذٌب 

  الوجه األول. ضعٌؾ، سبمت ترجمته فً: هذٌل بن الحكم األزدي -ٖ

 .(4)ر  لعدنً أبو عٌسى: االحكم بن أبان -ٗ

 .ؼٌرهمطاوس، وعكرمة، ووهب، و عن:روى 

 وؼٌرهم. ، ومعتمر بن سلٌمان، وابن عٌٌنة،ابنه إبراهٌم عنه:روى و

ٌن: ثمة، وكذلن لال النََّسابً, َولَال أبو  لال إسحاق ْبن منصور، َعن ٌحٌى ْبن َمعه

ْرَعة: صالح، َولَال  ه العجلً: ثمة صاحب سنة. كان إذا هدأت ز  أحمد ْبن َعبد ّللاَّ

العٌون ولؾ فً البحر ركبتٌه ٌذكر هللا حتى ٌصبح، لال: نذكر هللا مع حٌتان البحر 

ٌْنَة: أتٌت عدن، فملت:  ، َعْن سفٌان بن ع ٌَ  ً ٌنه ودوابه حتى نصبح، َولَال علً ْبن اْلَمده

ونوا كلهم جهاال، فلم أر مثل الحكم بن أبان، إما أن ٌكون الموم علماء كلهم، أو ٌك

وعلً بن ، ر السبتًوذكره ابن خلفون فً الثمات، َولَال: وثمه ابن نمٌر وأبو جعف

المدٌنً، وأحمد بن حنبل. وخرج الحاكم والطوسً حدٌثه فً صحٌحهما، وخرج له 

تكلم أهل  ابن خزٌمة حدٌث: ٌا عباس "أال أحبون" فذكر صبلة التسبٌح، بطوله َولَال:

المعرفة بالحدٌث فً االحتجاج بخبره. َولَال ع َبٌد اآلجري: سمعت أبا داود ٌمول: 

كان الحكم بن أبان إذا ؼلبه النوم نزل فدخل البحر ٌسبح مع دواب البحر، َولَال ابن 

حبان فً الثمات: الحكم بن أبان المدنً، سكن الٌمن، روى عنه ٌزٌد ْبن أَبً زٌاد، 

إنما ولعت المناكٌر فً رواٌته من رواٌة ابنه إبراهٌم بن الحكم عنه، وربما أخطؤ، و

مات سنة أربع وخمسٌن  وإبراهٌم ضعٌؾ، َولَال ابن حجر: صدوق عابد وله أوهام.

 .ومابة

 . ثمة بتوثٌك األكثرٌن :خبلصة حاله

، وعلل أحمد 2/123، وتارٌخ ٌحٌى برواٌة الدوري 5/545ٌنظر : طبمات ابن سعد 

والضعفاء الكبٌر للعمٌلً  ،2662/ رلم2/336وتارٌخ البخاري الكبٌر ، 1/99،403

/ 6/135، وثمات ابن حبان 526/ رلم3/113والجرح والتعدٌل ، 310/ رلم1/255

 .1433/ رلم1/174، والتمرٌب 736/ رلم2/423، وتهذٌب التهذٌب 7233رلم

 و عبد هللا األبناويالٌمانً الصنعانً الذماري أببن منبه بن كامل بن سٌج  :وهب -٘

 .(خ م د ت س فك) بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون
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 .وؼٌرهموطاووس ابن كٌسان،  ،أنس بن مالن، وجابر بن عبد هللا :روى عن

، والحكم بن أبان، ابن أخٌه عمٌل بن معمل بن منبه ، وعمرو بن دٌنار :روى عنه

 .وؼٌرهم

بن حبان فً كتاب الثمات، ولال ا، وذكره ثمة :زرعة، والنسابً، والعجلًلال أبو 

فً من تكلم "ولال . صدوق، صاحب كتب أخباري عبلمة لا  :فً الكاشؾ الذهبً

ولد ضعفه الفبلس ولال الذهبً فً "المٌزان": " .ثمة، مشهور :"فٌه وهو موثك

بن دٌنار، لال: دخلت على سفٌان بن عٌٌنة، عن عمرو  لال ووثمه جماعة. ،وحده

أنن لم تكن وهب بن منبه داره بصنعاء، فؤطعمنً من جوزة فً داره، فملت: وددت 

نً: كتب كتابا  فً لال الجوزجاو لال: وأنا وهللا لوددت ذلن. كتبت فً المدر كتابا.

وروى حماد بن  كان ٌتهم بشا من المدر، ثم رجع. ولال أحمد بن حنبل: المدر ثم ندم.

عن أبً سنان: سمعت وهب بن منبه ٌمول: كنت ألول بالمدر حتى لرأت  سلمة،

من جعل لنفسه شٌبا على المشٌبة فمد "بضعة وسبعٌن كتابا  من كتب االنبٌاء فً كلها: 

 عشرة ومابة.بضع سنة مات ثمة.  ولال ابن حجر: ."كفر، فتركت لولى

 .ثمة وثمه األكثرون، ولد رجع عن المدر خبلصة حاله:

والمعرفة والتارٌخ ، 1736/ رلم1/467ثمات للعجلً ال، و5/543الطبمات  ٌنظر:

، 5363/ رلم5/437البن حبان  الثمات، و110/ رلم9/24والجرح والتعدٌل ، 2/29

، ومن تكلم فٌه 6116/ رلم2/353، والكاشؾ 6767/ رلم13/140وتهذٌب الكمال 

والتمرٌب ، 9430/ رلم353-4/352والمٌزان ، 370/ رلم535وهو موثك صـ

 .7435/ رلم1/535

 .43هو طاوس بن كٌسان، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم : طاوس الٌمانً -ٙ

 النظر فً الخبلؾ:

بن أبً رواد، عن عكرمة، عن ابن الوجه األول: هذٌل بن الحكم عن عبد العزٌز 

 به مرفوعا. عباس،

العبدي، وحف  بن )أبو بكر بن أبً شٌبة، ودمحم بن المثنى، ودمحم بن كثٌر رواه 

، وكلهم ثمات، وجمٌل بن عمرو، ودمحم بن أبان، وعمر بن شبة، وهارون بن سلٌمان

 الحسن، وهو صدوق(

 ذٌل بن الحكم ثنا ابن أبً رواد عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا.الوجه الثانً: ه

 رواه دمحم بن صدران، وهو صدوق.

 ان عن وهب عن طاوس مرسبل.الهذٌل بن الحكم ثنا الحكم بن أبالوجه الثالث: 

 رواه معلى بن أسد، وهو ثمة.

 إذا ٌترجح الوجه األول بمرٌنة األكثرٌة وهو الذي رجحه الدارلطنً فً العلل

وسبل عن حدٌث ٌروى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبً صلى هللا ": 12/367

 علٌه وسلم، لال: موت الؽرٌب شهادة.
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 د، واختلؾ عنه؛فمال: ٌروٌه عبد العزٌز بن أبً روا

 فرواه هذٌل بن الحكم، واختلؾ عنه؛

حدث به ٌوسؾ بن دمحم العطار، عن عمرو بن علً، عن هذٌل بن الحكم، عن عبد 

 العزٌز بن أبً رواد، عن نافع، عن ابن عمر.

ما حدثناه إسماعٌل الوراق، لال: حدثنا حف  بن عمرو، وعمر بن شبة،  والصحٌح

لاال: حدثنا الهذٌل بن الحكم، عن عبد العزٌز بن أبً رواد، عن عكرمة، عن ابن 

 ."عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: موت الؽرٌب شهادة

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

 ضعٌؾ. ضعٌؾ ؛ هذٌل بن الحكم، وهو

 عن ابن عباس رضً هللا عنهما: :وللحدٌث طرٌك آخر

حدثنا حجاج بن عمران لال:  11034رلم /11/57فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً

العمٌلً، ثنا دمحم بن عبد هللا بن عبلثة، عن الحكم بن  عمرو بن الحصٌنالسدوسً، ثنا 

موت الؽرٌب "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  أبان، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، لال: لال

شهادة إذا احتضر، فرمى ببصره عن ٌمٌنه وعن ٌساره، فلم ٌر إال ؼرٌبا، وذكر 

لؾ سٌبة، وٌكتب له ألفً أهله وولده، وتنفس فله بكل نفس ٌتنفسه ٌمحو هللا ألفً أ

 "ألؾ حسنة

 وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ فٌه:

 داضعٌؾ ج الحصٌن العمٌلً:عمرو بن 

وسبل أبو زرعة عنه عندما امتنع من التحدٌث عنه فمال: لٌس هو ، لال عبد الرحمن

ولال أبو الفتح األزدي: ضعٌؾ جدا  فً موضع ٌحدث عنه، وهو واهً الحدٌث.

وهو مظلم  ر ...،حدث بؽٌر حدٌث عن الثمات منكولال ابن عدي:  ٌتكلمون فٌه.

ذكرت من الحدٌث وعامة حدٌثه كما الحدٌث وٌروي عن لوم معروفٌن وله ؼٌر ما 

 ولال الدارلطنً: مترون. ذكرته.

/ 2/165، والضعفاء والمتروكون للدارلطنً 1314/ رلم6/256ٌنظر: الكامل 

 .4343/ رلم21/537، وتهذٌب الكمال 333رلم

 شاهد من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه: لحدٌثول

لال:  2/233 هللا بن الفضل": ترجمة "عبد "الكبٌرفً "الضعفاء خرجه العمٌلًأ

حدثناه جعفر بن دمحم بن برٌك لال: حدثنا عبد الرحمن بن نافع لال: حدثنا أبو رجاء 

الخراسانً عبد ّللاَّ بن الفضل، عن هشام بن حسان، عن دمحم بن سٌرٌن، عن أبً 

  "موت الؽرٌب شهادة": لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصهرٌرة، 

أبو رجاء منكر الحدٌث، وفً هذا رواٌة من ؼٌر هذا الوجه شبٌهة  ولال العمٌلً:

 بهذه فً الضعؾ"
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من طرٌك عبد   51رلم /1/72 : باب فً موت الؽرٌبفً "الؽرباء" واآلجري

 الرحمن بن نافع به بلفظه.

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 .ضعٌؾ :بد هللا بن الفضل الخراسانً أبو رجاءع

 .منكر الحدٌث لال العمٌلً:

 .10136/ رلم4/524، والمٌزان 359/ رلم2/233ٌنظر: الضعفاء الكبٌر 

 وله شاهد من حدٌث أنس رضً هللا عنه:

لال:  2532رلم /3/239فً المخلصٌات: الجزء الحادي عشر  أخرجه المخلص

: حدثنا نعٌم  بن   الواحده : حدثنا سلٌمان  بن   حدثنا عبٌد هللاه: حدثنا عبٌد  بن  عبده حماد 

ؽٌرةالم
(1)
، عن َمولى آلل محدوج ، عن محمده بنه ٌحٌى بنه حدثنً   ًُّ سلٌماَن التٌم

ه، عن أبٌه، عن أنسه بنه مالن  لاَل:  ً َمن ماَت ؼرٌبا  ": لاَل رسول  هللاه ملسو هيلع هللا ىلص لٌس  المؤرب

 "ماَت شهٌدا  

َن الشََّهاَدةه لهمَ فً "تعزٌة المسلم": باب وابن عساكر  ٌب ا بهالشََّهاَدةه َما َجاَء مه  ْن َماَت َؼره

 من طرٌك المخل  به. 34/ رلم63صـ

 الرجل من آل محدوج.؛ لجهالة وهذا إسناد ضعٌؾ

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 ضعٌؾ

ٌب : "4/449لال المنذري فً "الترؼٌب والترهٌب"  َولد َجاَء فًه أَن موت اْلؽَره

ٌث اَل  َما أعلمَشَهاَدة جملَة من اأْلََحاده ْنَها َدَرَجة اْلحسن فٌه ء مه ًْ  "ٌبلػ َش

  

                                                           

حيييييييدثنا سيييييييلٌمان  بييييييين  المعتميييييييره بييييييينه  إليييييييى:  3/239فيييييييً المطبيييييييوع مييييييين المخلصيييييييٌات  تصيييييييحؾ (1)

، ًُّ والصييييواب مييييا ذكرنيييياه، ولييييد جيييياء علييييى الصييييواب فييييً تعزٌيييية المسييييلم البيييين عسيييياكر  سييييلٌماَن التٌميييي

 .2/112 الآللىء المصنوعة فً األحادٌث الموضوعة، وفً 63صـ
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 ان"ضَ مَ ً رَ ع فِ الِ وَ مُ حدٌث "الْ  -97

 نً": دَ مَ د الْ عْ سَ  نه ام بْ شَ لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "هه 

حدٌثه عن الزهري عن أبً سلمة عن أبً  :وروى ابن عدي أحادٌث منها)

اعتك رلبة  :ولد أفطر فً رمضان فمال له ،هرٌرة جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ،والرواٌتان جمٌعا خطؤ :لال .عن الزهري عن أنس :ولال مرة ،الحدٌث

وهشام خالؾ فٌه  ،وإنما رواه الثمات عن الزهري عن حمٌد عن أبً هرٌرة

 .وله ؼٌر ما ذكرت ومع ضعفه ٌكتب حدٌثه ،الناس

ن نسب إلى الضعؾ وذكره ابن عبد البر فً باب م ،صدوق :ولال الساجً

 ممن ٌكتب حدٌثه.

الحفاظ  أنكر :ولال الخلٌلً .ضعٌؾ حدٌثه مختلط :ولال لً ابن معٌن :لال

 من حدٌث الزهري عن أبً سلمة. حدٌثه فً الموالع فً رمضان

 وإنما رواه الزهري عن حمٌد. :لالوا

د عن الزهري عن أبً هرٌرة ورواه وكٌع عن هشام بن سع :لال

(منمطعا
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 :أوجه أربعة هذا الحدٌث مداره على الزهري، واختلؾ عنه من

رضً هللا  عن أبً هرٌرة، عن أبً سلمة بن عبد الرحمنالوجه األول: الزهري 

 مرفوعا. ،عنه

 الوجه الثانً: الزهري عن أنس رضً هللا عنه.

رضً هللا عنه،  عن أبً هرٌرة عن حمٌد بن عبد الرحمن: الزهري الوجه الثالث

 مرفوعا.

 منمطعا.عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه الزهري الوجه الرابع: 

 تخرٌج الوجه األول:

                                                           

 .30/ رلم40-11/39تهذٌب التهذٌب  (1)
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 كفارة من أتى أهله فً رمضان، باب الصوم فً السنن: كتاب أخرجه أبو داود

حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبً فدٌن، حدثنا هشام لال:  2393/ رلم2/314

: جاء عن أبً هرٌرة، لال سعد، عن ابن شهاب، عن أبً سلمة بن عبد الرحمنبن ا

أفطر فً رمضان، بهذا الحدٌث، لال: فأتً بعرق فٌه تمر لدر  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى النبً رجل 

 خمسة عشر صاعا، ولال فٌه: "كله أنت وأهل بٌتن، وصم ٌوما واستؽفر هللا"

أمر المجامع بمضاء صوم ٌوم ، باب الصٌام بفً الصحٌح: كتا خرجه ابن خزٌمةوأ

مكان الٌوم الذي جامع فٌه إذا لم ٌكن واجدا للكفارة التً ذكرتها لبل إن صح الخبر؛ 

 . هذا اإلسناد وهم لال:و 1954رلم /3/223 فإن فً الملب من هذه اللفظة

  .3/411 : ترجمة "هشام بن سعد" فً "الكامل" وابن عدي

 ، وف2305ً/ رلم3/165، ٌاب المبلة للصابم الصٌام كتاب :سننالفً  والدارلطنً

 .2402رلم /3/205 باب: طلوع الشمس بعد اإلفطار كتاب الصٌام،

باب رواٌة من روى األمر بمضاء ٌوم  كتاب الصٌام، :الكبرىالسنن فً  والبٌهمً

 .4/332/3061 مكانه فً هذا الحدٌث

  .2/104فً تارٌخ أصبهان:  وأبو نعٌم

 به.من طرٌك هشام بن سعد، عن الزهري، كلهم 

 تخرٌج الوجه الثانً:

ولال أبو  لال: 3/411جمة "هشام بن سعد المدنً" رمل: تفً الكا ابن عدي ذكره

 رضً هللا عنه. عن أنس عن الزهري عن وكٌع عن هشام بن سعد :كرٌب

ال هشام، عن الزهري، عن أنس ورواٌة أبً كرٌب عن وكٌع عن  ولال ابن عدي:

 أصل له وخالؾ هشام بن سعد فٌه الناس.

 :تخرٌج الوجه الثالث

 كفارة من أفطر فً رمضان، باب الصٌامفً الموطؤ: كتاب  أخرجه مالن

عن ابن شهاب، عن حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، عن أبً هرٌرة أن  1/296/23

أن ٌكفر بعتك رلبة، أو صٌام "رجبل أفطر فً رمضان، فؤمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، فمال: ال أجد. فأتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعرق «شهرٌن متتابعٌن، أو إطعام ستٌن مسكٌنا

، فمال: ٌا رسول هللا. ما أحد أحوج منً، فضحن "خذ هذا فتصدق به"تمر، فمال: 

 "كله"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت أنٌابه، ثم لال: 

عن مالن به  293/ رلم1/300باب ماجاء فً اآلذان فً السنن المؤثورة:  عًوالشاف

 بلفظه.

، 10637رلم /16/403د: مسند أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً المسن حمدوأخرجه أ

/ 2/313 كفارة من أتى أهله فً رمضان، باب الصوم فً السنن: كتاب وأبو داود

ذكر اختبلؾ ألفاظ ، باب الصٌام السنن الكبرى: كتابفً  النسابًو، 2392رلم

 ثبلثتهم من طرٌك مالن به بلفظه. 3102رلم /3/312 الناللٌن لخبر أبً هرٌرة فٌه
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إذا جامع فً رمضان، ولم ٌكن له شًء، ، باب الصوم فً الصحٌح: كتابوالبخاري 

 به بنحوه. شعٌب، عن الزهريمن طرٌك  1936/ رلم3/32 فتصدق علٌه فلٌكفر

باب المجامع فً رمضان، هل ٌطعم أهله من ، الصوم فً الصحٌح: كتاب والبخاري

كتاب الهبة وفضلها والتحرٌ   وفً ،1937/ رلم3/32 الكفارة إذا كانوا محاوٌج

من طرٌك  2600/ رلم3/160 باب إذا وهب هبة فمبضها اآلخر ولم ٌمل لبلت ،علٌها

 به بنحوه. منصور، عن الزهري،

/ 7/66 باب نفمة المعسر على أهله، النفمات بفً الصحٌح: كتاوالبخاري 

من طرٌك  6037رلم /3/23 التبسم والضحن بابكتاب األدب، ، وفً 5363رلم

  به بنحوه. إبراهٌم بن سعد، حدثنا ابن شهاب،

/ 3/33 ما جاء فً لول الرجل وٌلن ، باباألدب فً الصحٌح: كتاب والبخاري

 بنحوه.من طرٌك األوزاعً عن الزهري به  6164رلم

من أصاب ذنبا دون الحد، فؤخبر اإلمام،  ، بابالحدود فً الصحٌح: كتابوالبخاري 

فً ومسلم  ،6321/ رلم3/166 فبل عموبة علٌه بعد التوبة، إذا جاء مستفتٌا

، باب تؽلٌظ تحرٌم الجماع فً نهار رمضان على الصابم، الصٌام الصحٌح: كتاب

ها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فً ووجوب الكفارة الكبرى فٌه وبٌانها، وأن

من طرٌك اللٌث عن الزهري به  1111/ رلم2/732 ذمة المعسر حتى ٌستطٌع

 بنحوه.

ٌعطً فً الكفارة عشرة ، باب كفارات األٌمان فً الصحٌح: كتاب والبخاري

 فً الصحٌح: كتاب ومسلم ،6711/ رلم3/145 مساكٌن، لرٌبا كان أو بعٌدا

حرٌم الجماع فً نهار رمضان على الصابم، ووجوب الكفارة باب تؽلٌظ ت، الصٌام

الكبرى فٌه وبٌانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فً ذمة المعسر حتى 

 من طرٌك سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري به بنحوه. 1111رلم/2/731 ٌستطٌع

، باب تؽلٌظ تحرٌم الجماع فً نهار رمضان على الصٌام فً الصحٌح: كتابومسلم 

الصابم، ووجوب الكفارة الكبرى فٌه وبٌانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر 

حدثنً دمحم بن رافع، لال:  1111رلم /2/732وتثبت فً ذمة المعسر حتى ٌستطٌع 

 به بنحوه. ابن جرٌج، حدثنً ابن شهاب،حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا 

 تخرٌج الوجه الرابع: 

 الزهري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا

/ 4/341لمدنً" بن سعد ا فً الضعفاء الكبٌر: ترجمة "هشام أخرجه العمٌلً 

حدثناه سهل بن سعد المزوٌنً لال: حدثنا علً بن دمحم الطنافسً لال: لال:  1947رلم

حدثنا وكٌع لال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبً هرٌرة لال: جاء رجل 

 ، إنً ولعت بأهلً فً شهر رمضانإلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص , فمال: 
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عن أبً ، لزهريعن هشام بن سعد عن ا، ورواه أبو نعٌم وجعفر بن عون لال:

 هرٌرة.

 :اإلمام أبً داود عند الوجه األولدراسة إسناد 

 .(الزهري عن أبً سلمة بن عبد الرحمن، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، مرفوعا)

، سبمت ترجمته حسن الحدٌث فاألكثرون على أنه صدوق :جعفر بن مسافر -ٔ

 .20حدٌث رلم 

د بن : فدٌنابن أبً  -2 َحمَّ ْسلهم بن أَبً فدٌن هو م  ٌل بن م  الدٌلً  -مصؽر -إهْسَماعه

 .20، حسن الحدٌث، سبمت ترجمته حدٌث رلم موالهم المدنً

ٌد، المرشًالمدنً، أبو عباد، وٌ   :هشام بن سعد -ٖ  . (4)خت م  مال: أبو َسعه

ٌ روى عن: ٌد بن أَبً َسعه دمحم بن مسلم بن شهاب د الممبري، وزٌد بن أسلم، وَسعه

 . وؼٌرهم الزهري،

ودمحم بن إسماعٌل بن أبً  ،أبو نعٌم الفضل بن دكٌن، واللٌث بن سعد عنه:روى و

 .، وؼٌرهمفدٌن

لال أبو حاتم: سمعت أحمد ْبن حنبل ٌَم ول: لم ٌكن هشام بن سعد بالحافظ. َولَال َعبد 

ٌَى بْ  ٌَْح ٌد ال هللا بن أحمد ْبن حنبل، َعن أبٌه: هشام بن سعد كذا وكذا، َكاَن  ن َسعه

َولَال أبو طالب، َعن أحمد ْبن حنبل: لٌس هو محكم الحدٌث، َولَال حرب ٌروي عنه، 

ْبن إسماعٌل: سمعت أحمد ْبن حنبل وذكر له هشام بن سعد، فلم ٌرضه، َولَال: لٌس ا

ٌن: هشام بن سعد ضعٌؾ، وداود بن لٌس أحب  بمحكم للحدٌث، ولال ٌحٌى بن َمعه

ٌن فى موضع آخر: هشام ْبن سعد صالح، لٌس بمترون  إلً منه، ولال ٌحٌى بن َمعه

ٌن: لٌس بذان الموي، َولَال  الحدٌث، َولَال معاوٌة ْبن صالح، َعن ٌحٌى ْبن َمعه

ْرَعة: شٌخ محله الصدق. وكذلن  العجلً: جابز الحدٌث، حسن الحدٌث، َولَال أبو ز 

: دمحم بن إسحاق وهكذا هو عندي، وهشام أحب إلً من دمحم بن  ًُّ إسحاق, َولَال اْلبَْرَذعه

ْرَعةَ ٌَ  ْعت  أَبَا ز  : هشام بن سعد واهً الحدٌثَسمه َولَال أبو حاتم: ٌكتب حدٌثه،  .م ول 

د بن إسحاق عندي واحدوال ٌحتج ب َحمَّ د .ه، وم  ي  َعن أبً َداو  ر ه  :َوَلال أبو ع َبٌد اآلج 

َولَال فً موضع  .َسابً: ضعٌؾَولَال النَّ  .سعد أثبت الناس فًه زٌد بن أسلم هشام بن

ٌثه ٌ ستضعؾكَ  :ولال ابن سعد .آخر: لٌس بالموي بَّان،  .اَن َكثهٌَر اْلَحده وَذَكره ابن  حه

َولَال ابن حبان: كان ممن ٌملب  .دي، وابن الجوزي فً جملة الضعفاءوابن ع

ثبات األٌث ال ٌعلم، فلما كثر مخالفته األسانٌد وهو ال ٌفهم وٌسند المولوفات من ح

ما وافك الثمات من حدٌثه فبل حتجاج به وإن اعتبر بالفٌما ٌروي عن الثمات بطل ا

َولَال ابن حجر فً التمرٌب: صدوق له  .وذكره ٌعموب بن سفٌان فً الضعفاء .ضٌر

 .                         رمً بالتشٌع. مات سنة ستٌن ومابةأوهام و

ٌم لم ٌ خرج له إال فى الشواهد، وفٌه : ضعٌؾ ضعفه األكثرون ومسلخبلصة حاله

 توثٌك فً زٌد بن أسلم خاصة. 
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وعلل أحمد ، 2/617متمم التابعٌن، وتارٌخ الدوري  1/445ت ابن سعد ٌنظر: طبما

/ 1/457، والثمات للعجلً 2706/ رلم3/200، وتارٌخ البخاري الكبٌر 2/45

، 611/ رلم1/104بً وضعفاء النسا ،3/373، والمعرفة والتارٌخ 1734رلم

، 241/ رلم9/61والجرح والتعدٌل ، 1947/ رلم4/341والضعفاء الكبٌر للعمٌلً 

/ 3/409عدي ، والكامل البن 1154/ رلم3/39والمجروحٌن البن حبان 

، 9224/ رلم4/293والمٌزان  ،3/147، والضعفاء البن الجوزي 2025رلم

 .7294/ رلم1/572، والتمرٌب 41-11/39وتهذٌب التهذٌب 

مة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث ي، ثدمحم بن مسلم بن شهاب الزهر: شهاب -ٗ

 .13رلم

  .1مة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلمث: سلمة بن عبد الرحمن وأب -٘

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: هرٌرة وأب -ٙ
 الوجه الثانً: دراسة إسناد 

 .(الزهري عن أنس رضً هللا عنه)

 .59بن الجراح، سبمت ترجمته حدٌث رلمهو وكٌع وكٌع:  -ٔ

ضعٌؾ ضعفه األكثرون ومسلٌم لم ٌ خرج له إال فى الشواهد،  :هشام بن سعد -ٕ

 .، سبمت ترجمته فً الوجه األولوفٌه توثٌك فً زٌد بن أسلم خاصة

 .13باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثمة: الزهري -ٖ

 .23صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم أنس رضً هللا عنه:  -ٗ

 : عند اإلمام مالن فً الموطأ الوجه الثالثدراسة إسناد 

 .(الزهري عن حمٌد بن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، مرفوعا)

  .13ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ابن شهاب -ٔ

ن، وٌ مال: أبو عبد الرحمالمرشً أبو إبراهٌم،  حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ -ٕ

 . )ع( وٌ مال: أبو عثمان، المدنً

ٌد بن زٌد ْبن َعْمرو ْبن نفٌل وؼٌرهم. أبً هرٌرةبشٌر بن سعد، و روى عن: ، وَسعه

د بن سعد ْبن أَبً ولا ، وابن أخٌه سعد بن إبراهٌم  َعنه:روى و َحمَّ إسماعٌل بن م 

ْحَمنه ْبن عوؾ، ودمحم بن مسلم ا  الزهرى وؼٌرهم. ْبن َعْبد الرَّ

ْرَعة، وابن خرا ، وابن حبان، وابن سعد،  ، وأبو ز   ً ْجله ه العه وثمه أحمد ْبن َعبد ّللاَّ

، والذهبً، وابن حجر. توفى سنة خمس ومابة.                                                    ً  والدَّاَرل طنه

 ثمة باتفاق.   :حاله ة خبلص

، 2696/ رلم2/345، وتارٌخ البخاري الكبٌر5/153ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، 339/ رلم1/134، والثمات للعجلً 1/367،331،536،725والمعرفة لٌعموب 

ً  939/ رلم3/225والجرح والتعدٌل  / 1/257، والكاشؾ 2/210، وسنن الدَّاَرل طنه

 .1552/ رلم1/132، والتمرٌب 77/ رلم46-3/45، وتهذٌب التهذٌب 1253رلم
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 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص  :رٌرةه وأب -ٖ

 على هذ الوجه كل من: اوتابع مالك  

ي، موالهم أبو بشر شعٌب بن أَبً حمزة، واسمه دٌنار، المرشً األمَ هو  :شعٌب -ٔ وه

 .)ع( الحمصً

، ودمحم  َرَوى َعن: ي  ْهره إسحاق ْبن َعبد هللا ْبن أَبً فروة، ودمحم ْبن مسلم ْبن شهاب الزُّ

 ْبن المنكدر، وؼٌرهم. ا

ٌد ْبن كثٌر ْبن دٌنار الحمصً، وعلً ْبن عٌا   عنه:روى و ع ثَْمان ْبن َسعه

 وؼٌرهم.  ،الحمصً، ومبشر ْبن إسماعٌل الحلبً

ٌد الدارمً: للت لٌحٌى  لال أحمد ْبن حنبل: ثبت صالح الحدٌث، َولَال عثمان ْبن َسعه

ٌن: فشعٌب، أعنً: ابن أَبً حمزة؟ ا فمال: ثمة مثل ٌونس وعمٌل ٌعنً فهً ْبن َمعه

ه العجلً، وٌعموب ْبن  ٌن: ثمة، ووثمه أحمد ْبن َعبد ّللاَّ ، ولال ٌحٌى ْبن َمعه ي  ْهره الزُّ

ٌْبَة، وأبو حاتم، والنََّسابً، ودحٌم، والبرلى، والخلٌلى، وابن حجر، وذكره ابن  َش

صالحا من خٌار  حبان فً الثمات، وذكره ابن خلفون فً الثمات ولال: كان رجبل

عباد هللا ومن أهل الطبمة األولى من أصحاب الزهري، ولال ابن سعد: َكاَن َكثهٌَر 

َمْشَك. مات سنة اثنتٌن وستٌن ومابة ولٌل بعدها . ٌ ا بهده ٌثه َصالهَحها ، َوَكاَن لَاضه  اْلَحده

 .، وهو من أثبت الناس فً الزهريتفاقثمة با: خبلصة حاله

وتارٌخ ابن معٌن ، 370، 1/303وعلل أحمد  ،7/463 ٌنظر: طبمات ابن سعد

، والثمات 2576/ رلم4/222وتارٌخ البخاري الكبٌر ، 5/ رلم1/42رواٌة الدارمً 

ذه 669/ رلم1/221للعجلً  ، 1/151، والمعرفة 211حدٌث 1/414ي  ، وسنن الت هْرمه

/ 6/433والثمات البن حبان  1503/ رلم4/344، والجرح والتعدٌل 242

 .2793/ رلم1/267، والتمرٌب 593/ رلم4/351، وتهذٌب التهذٌب 3472رلم

 .57، سبمت ترجمته حدٌث رلم هو منصور بن المعتمر، ثمة باتفاق :منصور -ٕ

 .53الزهري، ثمة، وثمه األكثرون، سبمت ترجمته حدٌث رلم : إبراهٌم بن سعد -ٖ

و  هو :األوزاعً -ٗ ْحَمنه ْبنه َعْمر  ه:  ثمةَعْبده الرَّ  ً ، سبمت ترجمته تفاقبا اأْلَْوَزاعه

  .74حدٌث رلم

ْحَمنه الفهمً  ٌث بن سعدهو الل :اللٌث -٘ ك ون اْلَهاء َوفًه بهفَتْح اْلفَاء َوس   -بن َعْبد الرَّ

ٌم ه الن هْسبَة إهلَى فهم َوه َو بطن من لٌس عٌ - آخرَها مه يَهذه ْصره ث المه  بلن، أبو اْلَحاره

 ، وأبى الزبٌر المكً وؼٌرهم. والزهريعبلة، إبراهٌم ْبن أَبً  روى عن: .)ع(

وداود بن منصور أحمد بن عبدهللا بن ٌونس، وحجٌن بن المثنى،  عنه:روى و

 . وؼٌرهم ،النسابً

د ْبن سعد فً الطبمة الخامسة من أهل مصر، ولال: وكان ثمة، َكثهٌر  َحمَّ ذكره م 

أحمد ْبن  نبٌبل، سخٌا، له ضٌافة، َولَال، الحدٌث صحٌحه، وكان سرٌا من الرجال

: ثمة ثبت. َولَال حنبل ْبن إسحاق: سبل أبو عبد هللا: ابن أَبً ذبب أحب إلٌن َعنه َحْنبَل
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ٌْهه سماعه من سماع  الممبري أو اْبن عجبلن َعنه الممبري؟ لال: اْبن عجبلن اختلط َعلَ

، ولٌث ْبن َسْعد أحب إلً منهم فٌما ٌروي َعنه  هه د: َحدَّثَنَا  أَبٌه الممبري. َولَال أبو َداو 

ٌْث  د ْبن الحسٌن، لال: سمعت أحمد ٌَم ول: اللَّ َحمَّ ْبن َسْعد ثمة، ولكن فً أخذه ام 

د أٌضا: سمعت أحمد ْبن َحْنبَل ٌَم ول: لٌس فٌهم، ٌَْعنًه أهل  سهولة. َولَال أبو َداو 

ٌماربه. َولَال أبو بكر مصر، أصح حدٌثا من اللٌث بن سعد، وَعْمرو بن الحارث 

ٌٌن أثبت من اللٌث ْبن سعد ال  ْصره األثرم: سمعت أبا َعبد هللا ٌمول: ما فًه هإالء المه

َعْمرو ْبن الحارث وال أحد، ولد َكاَن َعْمرو ْبن الحارث عندي، ث مَّ رأٌت لَه  أشٌاء 

ٌْث ْبن َسْعد َما أصح حدٌثه، ه: لَ ٌْهه فَمَاَل  مناكٌر، ث مَّ لال أبو َعْبد ّللاَّ وجعل ٌثنً َعلَ

ه: إن إنسانا ضعفه فَمَاَل: ال ٌدري. َولَال إسحاق بن منصور وأبو  إنسان ألبً َعبد ّللاَّ

ْحَمنه النََّسابً: ثمة، َولَال َعباس  ٌن، وأبو َعْبد الرَّ بكر ْبن أَبً خٌثمة َعن ٌحًٌ ابن َمعه

ٌن للت: أٌهما أث : سؤلت ٌَْحٌَى ْبن َمعه يُّ ٌْث ْبن َسْعد أو اْبن أَبً ذبب فً الدُّوره بت: لَ

ٌْث ْبن َسْعد ثبت. َولَال  ٌد الممبري؟ فَمَاَل: كبلهما، َولَال علً ْبن المدٌنً: اللَّ َسعه

ْحَمنه   ْبن أَبً َحاتهم: سؤلت أَبَا زرعة االعجلً: مصري، فهمً، ثمة، َولَال َعْبد الرَّ

إي لعمري. َولَال أٌضا: سمعت أَبهً عنه، فَمَاَل: صدوق، للت: ٌحتج بحدٌثه؟ لال: 

ٌْث ْبن َسْعد أحب إلً من المفضل  ْبن فضالة. َولَال اْبن خرا : صدوق، اٌَم ول: اللَّ

ٌْث  ٌْبَة: اللَّ ي  اصحٌح الحدٌث. َولَال ٌعموب ْبن َش ْهره ْبن َسْعد ثمة، وه َو دونهم فً الزُّ

ٌْنَة،  ٌَ ي  بع  ٌَْعنًه دون َمالهن، ومعمر، وسفٌان ْبن ع  ْهره وفً حدٌثه َعنه الزُّ

ٌَى ْبن بكٌر، َعنه اْبن وْهب: دخلت على َمالهن ْبن أنس فسؤلنً  ٌَْح االضطراب.َولَال 

ٌْث ْبن َسْعد، فَمَاَل لً: كٌؾ ه َو؟ للت: بخٌر. لال: كٌؾ صدله؟ للت: ٌَا أَبَا  َعنه اللَّ

ه إنه لصدوق، لال: أما إنه إن فعل متع بسمعه وب صره، َولَال ابن حبان فً َعبد ّللاَّ

الثمات: كان رحمة هللا علٌه من سادات أهل زمانه فمها وعلما وورعا وفضبل وسخاء 

كان ال ٌختلؾ إلٌه أحد إال وأدخله فً جملة عٌاله مادام ٌختلؾ إلٌه ثم ٌزوده عند 

: ثمة، َولَال: من أثبت الناس فً ح  ً دٌث الخروج بالبلؽة إلى وطنه. َولَال الدَّاَرل طنه

ٌد الممبري. َولَال الذهبً فً  ٌد الممبري، َولَال: أصح الناس رواٌة عن َسعه َسعه

المٌزان: أحد األعبلم واألبمة األثبات، ثمة حجة ببل نزاع، َولَال ابن حجر فً 

التهذٌب: لال ابن أَبً مرٌم: ما رأٌت أحد ا من خلك هللا أفضل من لٌث، وما كانت 

 كانت تلن الخصلة فً اللٌث. َولَال أبو داود: لٌس ٌنزل خصلة تتمرب بها إلى هللا إال

نزوله أحد كان ٌكتب الحدٌث على وجهه، وذكر أبو صالح كاتبه أنه كان ٌجٌز كتب 

ٌن: كان ٌتساهل فً السماع  العلم لمن ٌسؤله وٌراه جابزا واسعا. َولَال ٌحٌى بن َمعه

ثمة ثبت فمٌه إمام مشهور. والشٌوخ، ووثمه الخطٌب، َولَال ابن حجر فً التمرٌب: 

 .ت فً شعبان سنة خمس وسبعٌن ومابةما

 .وثمه األكثرون واحتج به الجماعةثمة ثبت  :خبلصة حاله
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/ 1/399وثمات العجلً ، 1/501، وتارٌخ الدوري 7/517ٌنظر: طبمات ابن سعد 

/ 7/361، وثمات ابن حبان 1015/ رلم7/179والجرح والتعدٌل ، 1430رلم

، ومٌزان 2/443، واللباب 6913/ رلم14/524رٌخ بؽداد ، وتا10445رلم

، والتمرٌب 334/ رلم465-3/459، وتهذٌب التهذٌب 6993/ رلم3/423االعتدال 

  .5634/ رلم1/464

 .52ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم :سفٌان بن عٌٌنة -ٙ

ٌْج المرشً  أبو الولٌد  :ابن جرٌج -7 َر وأبو خالد هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

، ولد صرح ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، المكً، مولى أمٌة ابن خالد

          .43بالتحدٌث، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

  دراسة إسناد الوجه الرابع عند اإلمام العمٌلً:

سهل بن سعد بن نضلة الطابً، أبو الماسم هو : سهل بن سعد المزوٌنً -ٔ

 المزوٌنً. 

  .الزهري مصعبً علً بن دمحم الطنافسً، وأب :روى عن

، :َرَوى َعْنهُ  ًُّ ٌَْسانه ، َوإهْسَحاق  اْلَك ٌْهه َو  والعمٌلً، وؼٌرهم. اْبن  َسمَّ

 لال الخلٌلً: كان ثمة.

 .ثمةخبلصة حاله: 

/ 6/755وتارٌخ اإلسبلم ، 3/61والتدوٌن فً أخبار لزوٌن ، 2/715ٌنظر: اإلرشاد 

 .277رلم

، بفتح المهملة وتخفٌؾ النون وبعد األلؾ فاء ثم مهملة: الطنافسً علً بن دمحم -ٕ

 .)عس ق( بن أخت ٌعلى بن عبٌدا هو

 ، وؼٌرهم.وأبً أسامة حماد بن أسامة ،ووكٌع ،بن عٌٌنةا :روي عن

وأبو حاتم، وأبو زرعة، سهل بن سعد بن نضلة الطابً المزوٌنً،  روى عنه:

  وؼٌرهم.

بى شٌبة فً الفضل أدولا وهو أحب إلً من أبً بكر بن كان ثمة صلال أبو حاتم: 

وذكره ابن ووثمه الذهبً، وابن حجر.  كثر حدٌثا منه وافهم.أبو بكر أوالصبلح و

 .مات سنة خمس وثبلثٌن ومابتٌن أو لبلها أو بعدها بملٌلحبان فً الثمات. 

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

/ 3/467والثمات البن حبان ،  1111/ رلم6/202ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، 3960/ رلم2/46والكاشؾ ، 4123/ رلم21/120وتهذٌب الكمال ، 14463رلم

 .4791/ رلم1/405والتمرٌب 

   .59هو وكٌع بن الجراح، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : وكٌع -ٖ

  .ضعٌؾ ضعفه األكثرون، سبمت ترجمته فً الوجه األول: هشام بن سعد -ٗ

 .13هو دمحم بن مسلم بن شهاب، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم : الزهري -٘
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: هرٌرة وأب -ٙ

 النظر فً الخبلؾ:

رضً هللا  عن أبً هرٌرة، عن أبً سلمة بن عبد الرحمنالوجه األول: الزهري 

 مرفوعا. ،عنه

 رواه هشام بن سعد، وهو ضعٌؾ.

 أنس رضً هللا عنه. الوجه الثانً: الزهري عن

 رواه هشام بن سعد، وهو ضعٌؾ.

رضً هللا عنه،  عن أبً هرٌرة عن حمٌد بن عبد الرحمنالوجه الثالث: الزهري 

 مرفوعا.

مالن، وشعٌب بن أبً حمزة، ومنصور بن المعتمر، وإبراهٌم بن )رواه كل من: 

 سعد، واألوزاعً، واللٌث بن سعد، وابن جرٌج( 

 منمطعا.الزهري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه الوجه الرابع: 

 رواه هشام بن سعد، وهو ضعٌؾ.

الزهري عن حمٌد بن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة وهو ) إذا ٌترجح الوجه الثالث،

 ، ومن لرابن الترجٌح:(رضً هللا عنه، مرفوعا

 .لرٌنة األكثرٌة، واألحفظ -1

 ن. إخراج البخاري، ومسلم، لهذا الوجه فً الصحٌحٌ -2

 هذا الوجه هو الذي رجحه العمٌلً، وابن عدي، والخلٌلً: -3

ومن حدٌثه ما حدثناه سهل بن سعد : 4/341 لال العمٌلً فً الضعفاء الكبٌر

المزوٌنً لال: حدثنا علً بن دمحم الطنافسً لال: حدثنا وكٌع لال: حدثنا هشام بن 

فمال: إنً ولعت ، إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص سعد، عن الزهري، عن أبً هرٌرة لال: جاء رجل

، ورواه أبو نعٌم وجعفر بن عون عن هشام بن سعد عن بؤهلً فً شهر رمضان

 عن أبً هرٌرة. الزهري 

وعلً بن  ،وأبو عامر العمدي، وابن أبً فدٌن، وسلٌم بن ببلل، ورواه ابن أبً حازم

زهري، ن هشام بن سعد، عن الع، وإسماعٌل بن داود المخرالً، كر األسفاريأبً ب

 .عن أبً سلمة، عن أبً هرٌرة

وعبد الرحمن بن خالد بن  ،وابن جرٌج ،وابن عٌٌنة، ومعمر، ولال مالن بن أنس

ودمحم بن أبً  ،واألوزاعً، وإبراهٌم بن سعد، وٌونس ،واللٌث بن سعد، مسافر

 عن الزهري، عن حمٌد بن عبد الرحمن، عن أبً هرٌرة. ، حفصة

 .ور بن المعتمر عن الزهري، هكذاومنص، ران بن مالن ورواه ك

عن أبً هرٌرة، عن الزهري، عن حمٌد، وأبً سلمة  ولال صالح بن أبً األخضر

 ".والمحفوظ حدٌث حمٌد



     
 

   

  
111 
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حدثنا عبد الصمد بن عبد هللا الدمشمً، حدثنا : "3/411فً الكامل  ولال ابن عدي

عن ابن شهاب، عن أبً سلمة،  دحٌم، حدثنا ابن أبً فدٌن، حدثنً هشام بن سعد،

عتك أال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أبً هرٌرة جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولد أفطر فً رمضان فم

ولال أبو كرٌب عن وكٌع عن هشام بن سعد، عن أنس والرواٌتان  رلبة الحدٌث.

فؤما رواٌة بن أبً فدٌن عن هشام، عن ابن شهاب، عن أبً سلمة، عن  جمٌعا خطأ

أبً هرٌرة رواه الثمات، عن الزهري عن حمٌد بن عبد الرحمن، عن أبً هرٌرة 

ورواٌة أبً كرٌب عن وكٌع عن هشام، عن الزهري، عن أنس وعن أنس ال أصل 

 ."وخالؾ هشام بن سعد فٌه الناسله 

ٌثه ": ٖ٘ٗ/ٔولال الخلٌلً فً اإلرشاد  ًُّ لَال وا: إهنَّه  َواههً اْلَحده َشام  ْبن  َسْعد  اْلَمَدنه  هه

ه َعْن أَبًه َسلََمةَ فًه لهصَّ  ي  ْهره ي َعنه الزُّ فَّاظ   ،ةه اْلَمَوالهعه فًه َرَمَضانَ ٌَْروه َوَهَذا أَْنَكَره  اْلح 

بَ  ه ، ة  لَاطه ي  ْهره ٌثه الزُّ ْن َحده ْهِرّيِ ُكلَُهُم اتَفَمُوا َعِن َعْن أَبًه َسلََمةَ؛  مه أِلََن أَْصَحاَب الزُّ

ْهِرّيِ  ٌِْد ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن ْبِن َعْوؾ  أَِخً أَبًِ َسلََمةَ ، الزُّ ٌَْس ه وَ  ،َعْن ُحَم ٌثه  َولَ ْن َحده مه

ْنه  ، أَبًه َسلََمةَ  َشام  َومه ه َمْمط وع ا َعنْ عَ ْم َمْن َرَواه  َعْن هه ي  ْهره ٌَْرةَ  نه الزُّ َرَواه  أَبهً ه َر

ٌعٌ َهَكَذا وَ  َشام  فَؤَْسمََط أَبَا  .كه تَْر َعلَى هه َمه  ّللاَّ  الس ه ٌٌع َرحه : أََراَد َوكه يُّ ازه ْرَعةَ الرَّ لَاَل أَب و ز 

 ."َسلََمةَ 

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 صحٌح، متفك علٌه.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 حدٌث سبً زٌد بن حارثة رضً هللا عنه -98

هبلل بن زٌد بن حسن بن أسامة بن زٌد لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

  ":بن حارثة الكلبً أبو عمال الدمشمً مولى النبً ملسو هيلع هللا ىلصا

  .عن جده ،أبٌه :ٌروي عن)

تمام بن دمحم الرازي فً فوابده عن أبً الحسٌن دمحم بن ٌحٌى  :روى حدٌثه

زٌد ٌحٌى بن أٌوب عن أبٌه أٌوب  بن أٌوب بن أبً عمال عن أبٌه أبًا

وعمه زٌد ابنً أبً عمال عن أبٌهما أبً عمال للت: بمٌته أن أباه حدثه أن 

حارثة تزوج إلى طً امرأة من بنً نبهان فؤولدها جبلة وأسامة وزٌدا 

فذكر الحدٌث فً سبً زٌد بن حارثة ومصٌره إلى النبً صلى  ... وتوفٌت

حدٌث وهو  "،لدم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وآمن بههللا علٌه وسلم وفٌه أن حارثة 

لد أورده الحافظ أبو عبد هللا بن مندة فً معرفة  .فٌه طول منكر جدا

ثم رأٌته فً  ،نه ال ٌروي إال بهذا اإلسنادإ :ولال ،الصحابة فً ترجمته

(المستدرن للحاكم لكنه لم ٌصرح بتصحٌحه
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ذكر منالب زٌد الحب بن حارثة بن شراحٌل بن عبد فً المستدرن:  أخرجه الحاكم

ْرَعةَ أَْحَمد  ْبن  الْ لال: ح 4946/ رلم3/235 العزىَ  ه دَّثَنهً أَب و ز  ي  ًُّ بهالر ه ٌْنه الصُّوفه َس ، ح 

ه ْبنه نَْصره ْبنه  َمْشكَ هه  ثنا أَب و اْلفَْضل  أَْحَمد  ْبن  َعْبده ّللاَّ ًُّ بهده َمْشمه ٌَّا بَلل  الد ه ، ثنا أَب و َزَكره

ثَةَ ْبنه  ٌْده ْبنه َحاره ٌْده ْبنه اْلَحَسنه ْبنه أ َساَمةَ ْبنه َز مَاله ْبنه َز ٌَْحٌَى ْبن  أٌَُّوَب ْبنه أَبهً عه

ره ْبنه َعْبده وَ  ٌْسه ْبنه َعامه ئه اْلمَ ى ْبنه اْمره ٌَل ْبنه َعْبده اْلع زَّ نَانَةَ َشَراحه ، د ه ْبنه َعْونه ْبنه كه

ٌْد   ً َز ٌْد   َحدَّثَنًه َعم ه مَاله ْبنه َز هه اْلَحَسنه ْبنه أ َسا، َحدَّثَنهً أَبًهْبن  أَبهً عه َمةَ ْبنه ، َعْن َجد ه

، َعْن أَبهٌهه  ٌْد  ْن َز َج اْمَرأَة  فًه َطٌ ها  مه ٌَل تََزوَّ ثَة  ْبن  َشَراحه نَْبَهاَن فَؤَْولََدَها ، لَاَل: َكاَن َحاره

َْت َوأَْخلَفَْت أَْواَلَدَها فه  ف ٌه ٌْد ا ، فَت و  مْ َجبَلَةَ َوأَْسَماَء َوَز َبهٌهه ْم أله هه ْجره َجد ه ثَة   ،ً حه َوأََراَد َحاره

مْ  ْم ، فَتََراَضْوا إهلَى أَْن َحَملَ َحْملَه  ٌٌْر لَه  َو َخ ْنَدنَا َفه  َوأَْسَماَء  َجبَلَةَ  ، فَؤَتَى َجدُّه ْم فَمَاَل: َما عه

ٌْد ا ْن َبنًه فَزَ َوَخلَّؾه َز ْن تهَهاَمةَ مه ٌٌْل مه ٌْد ا اَرةَ فَؤََؼاَرْت َعلَى َطٌ ها  ، َوَجاَءْت َخ ، فََسبَْت َز
                                                           

 .125/ رلم11/79تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

وه  إهلَى س وقه ع َكاظ  فَ  ٌْهه َوَسلََّم مه َصٌَّر  ًُّ َصلَّى ّللاَّ  َعلَ اَل ، فَمَ ْن لَْبله أَنه ٌ ْبعَثَ ، فََرآه  النَّبه

ًَ ّللاَّ   ٌَجةَ َرضه ٌُْت فًِ السُّوِق ُؼبَلم  "ٌَا َخِدٌَجةُ َعْنَها:  لهَخده ٌْتَ ، َرأَ ٌَْت َوَك " ا ِمْن ِصفَتِِه َك

ٌْتُهُ ـ ٌَِصُؾ َعْمبل  َوأََدب ا َوَجَماال  ـ لَْو أَ  اه  فَؤََمَرْت َوَرلَةَ ْبَن نَْوفَل  فَاْشتَرَ  "َن ِلً َماال  اَلْشتََر

ْن َمالههَ  د   "ْلؽبَُلَم بِِطٌب  ِمْن نَْفِسنِ ، َهبًِ ِلً َهَذا اةُ ٌَا َخِدٌجَ "ا، فَمَاَل: مه َحمَّ ، فَمَالَْت: ٌَا م 

ٌب ا َوأََخا ا َوضه بَه  أََرى ؼ بَلم  ًُّ َصلَّى ّللاَّ  َعلٌَْ ؾ  أَْن تَبهٌعَه  أَْو تَهه ٌَا "هه َوَسلََّم: ، فَمَاَل النَّبه

د  فََربَّاه  َوتَبَنَّاه  فَمَالَْت: نَعَْم ، ٌَا م  " اَل أَلَتَبَنَاهُ ، َما أََرْدُت إِ ُمَوفَمَةُ  ٌْد  ْبن  ، فََكاَن ٌ مَ َحمَّ ال  لَه : َز

د   َحمَّ ٌْد  فَعََرفَه  م  ه فََنَظَر إهلَى َز  ً َن اْلَح ٌل مه ثَةَ ، فَمَاَل: أَْنَت َزٌْ ، فََجاَء َرج  ، ، لَاَل: اَل د  ْبن  َحاره

ٌْد  ْبن   د   أَنَا َز َحمَّ َوَمتهنَ لَاَل: الَ  ،م  َن َوع م  فَةه أَبٌه ْن صه ثَةَ مه ٌْد  ْبن  َحاره َوأَْخَوالهَن  ، َبْل أَْنَت َز

ٌْتَ  ٌَْت َوَك لهنَ ، لَْد أَتَْعب وا اأْلَْبَداَن َوأَْنفه َك   .م وا اأْلَْمَواَل فًه َسبٌه

ٌْد :  فَمَاَل َز

ً َوإهْن  ك ْنييييت    ييييـنُّ إهلَييييى لَييييْومه  نَابٌه يييياأَحه

ي لَيييْد َشيييَجاك مْ  يييَن اْلَوْجيييهه الَّيييذه  َوك فُّيييوا  مه

يييـَر  أ ْسيييَرة   ٌْ َ  فهيييً  َخ  فَيييإهن ًه  بهَحْميييده ّللاَّ

                          

ره   ْنيييَد  اْلَمَشييياعه يييته  عه ٌْ ٌن   اْلبَ  فَيييإهن ًه  لَيييـطه

ره   َواَل تَْعَمل يييوا فهيييً اأْلَْر ه فهْعيييَل اأْلَبَييياعه

ٌَيياَر  َمييـْعد   ا    بَييـْعَد    َكـابهييـره   خه  َكييـابهر 

 

ٌِْه:  فَمَاَل َحاِرثَةُ لََما َوَصَل إِلَ

ييـد  َولَييـْم  أَْدر  َمييا فَعَييلْ  ٌْ ٌْييت   َعلَييى  َز  بََك

ه  َميييييا  ي  َوإهن هيييييـً  لََسيييييابهٌل  فَيييييَوّللاَّ  أَْدره

ي َهيْل لَيَن ا يْعره  دَّْهَر  َرْجعَيةٌ ليفٌَا لٌََت شه

هه    نٌه َهيييات َذك يييـهر  ْنيييَد   ط ل وعه  الشَّيييْمس   عه

ْكيييَره    َوإهْذ َهبَّيييته   اأْلَْرَواح    َهيييٌَّْجَن   ذه

ٌسه  ل  نَ َّ اْلعه يد ا ًفَسؤ ْعمه  اأْلَْر ه َجاهه

َّتًه ً    َمييـنٌه ًَ    أَْو   تَييؤْتًه    َعلَييـ  فٌََييـؤْتهت

                                          

ًٌّ  فٌَ ْرَجيى  أَْم    أَتَيى  د ونَيه    اأْلََجيلْ  أََح

 أََؼالََن  َسيْهل  اأْلَْر ه  أَْم َؼالَيَن اْلَجبَيلْ 

وع يَن لهيً  بََجيلْ  ج  يَن اليدُّْنٌَا ر   فََحْسبًه  مه

ْكييَراه  إهْذ َعْسيعََس الطَّفَييلْ   َوٌَْعيره   لهيً ذه

ٌْيهه   َوٌَيا َوَجيلْ   فٌََا  ط وَل   أَْحَزانًه  َعلَ

بهييلْ َواَل أَْسييؤَم    التَّْطييَوا  َؾ  أَْو  تَْسييؤَم   اإْله

ه  اأْلََميلْ  ئ    فَيان   َوإهْن  َؼيرَّ  َوك لُّ   اْميره

 

ٌَل إهلَى َمكَّةَ فه  ثَة  ْبن  َشَراحه َم َحاره ٌْتههه فَمَده ٌْهه ً إهْخَوتههه َوأَْهله َب ًَّ َصلَّى ّللاَّ  َعلَ ، فَؤَتَى النَّبه

ْن أَْصَحابههه َوَسلََّم فًه فَنَاءه اْلَكْعبَةه فهً نَفَر   ثَةَ  مه ٌْد  ْبن  َحاره ْم َز هه وفٌه ا نََظر  ٌْد  ، فَلَمَّ ا إهلَى َز

ٌْهه َوَسلََّم ، َفمَال وا لَه : ٌَا  َعَرف وه   ه َصلَّى ّللاَّ  َعلَ ْم إهْجبَلال  لهَرس وله ّللاَّ ٌْهه ْم َولَْم ٌَم ْم إهلَ َوَعَرفَه 

ْم ، فَمَاَل لَه  ال ْبه  ٌْد  ، فَلَْم ٌ جه ًُّ َصلَّ َز ٌْهه َوَسلََّم: "نَّبه ٌُْد ؟مَ ى ّللاَّ  َعلَ   "ْن َهُؤاَلِء ٌَا َز

ٌَرتهً اَلءه َعشه ً، َوَهإ  ً، َوَهَذا أَخه ه، َهَذا أَبهً، َوَهَذا َعم ه ًُّ لَاَل: ٌَا َرس وَل ّللاَّ ، فَمَاَل لَه  النَّبه

ٌْهه َوَسلََّم: َصلَّ  ٌِْهمْ لُْم "ى ّللاَّ  َعلَ ٌْدُ  فََسلِّْم َعلَ ٌْهه ث مَّ لَال وا "ٌَا َز وا َعلَ ْم َوَسلَّم  ٌْهه  َفمَاَم فََسلََّم َعلَ

ٌْد   ٌْهه َوَسلَّمَ لَه : اْم ه َمَعنَا ٌَا َز ه َصلَّى ّللاَّ  َعلَ ٌد  بهَرس وله ّللاَّ هه  ، َفمَاَل: َما أ ره ٌْره بََدال  َواَل َؼ

د   َحمَّ ْعط  أََحد ا، فَمَال وا: ٌَا م  ٌَات   ونَ ، إهنَّا م  بْ بهَهَذا اْلؽ بَلمه ده ٌَْن، ، فََسم ه َما شه ل وه  إهلَ َت فَإهنَّا َحامه

" ، َوأَنًِّ َخاتَُم أَْنبٌَِابِِه َوُرُسِلِه َوأُْرِسلُهُ َمعَُكمْ أََن اَل إِلَهَ إاَِل ّللَاُ أَْسأَلُُكْم أَْن تَْشَهُدوا "فَمَاَل: 

وافَتَاب   نَّا َما َعَرضْ مَال وا، فَ وا َوتَلَكَّب وا َوتَلَْجلَج  َن الدَّنَانهٌره : تَْمبَل  مه ٌَْن مه ْم: نَا َعلَ  ، فَمَاَل لَه 
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ٌُْر َهِذِه لَ " ٌِْه، فَِإْن َشاَء فَْلٌَمُْم، َوإِْن َشاَء فَْلٌَْدُخلْ َها ُهنَا َخْصلَة  َؼ   "ْد َجعَْلُت اأْلَْمَر إِلَ

ٌْد  لَال وا: َما بَمه  ٌء ؟ لَال وا: ٌَا َز ًْ َن لََن اآْلَن م   ،ًَ َش ٌد فَاْنَطلهْك َمعَنَالَْد أَذه ٌَْهاَت َحمَّ ، لَاَل: َه

ٌْهه َوَسلََّم بََدال  َواَل أ ْإثهر   ه َصلَّى ّللاَّ  َعلَ ٌد  بهَرس وله ّللاَّ ٌَْهاَت َما أ ره ٌْهه َوالهد ا َواَل َولَد اَه ، َعلَ

وه  َوأاََلص وه  َواْستَْعَطف وه  َوأَْخبَر   ْن و  فَؤََدار  ْن َوَرابههه مه مْ وه  مه هه َوَحلََؾ أَْن اَل  ، فَؤَبَىْجده

مْ  ً أَنَا أَْشَهد  ٌَْلَحمَه  ٌَن بهنَْفسه ا أَنَا فَؤ َواسه ثَة : أَمَّ د ا َعْبد ه  ، َوأَنَّ أَنَّ اَل إهلَهَ إهالَّ ّللاَّ  ، لَاَل َحاره َحمَّ م 

 .، َوأََبى اْلبَال ونَ َوَرس ول ه  

، وفً إسبلم 2/32/1200نافع بن أبً نعٌم المارئء  فً فوابده: نسخة وأخرجه تمام

ه أخرج ومن طرٌك تمام:، 1/ رلم133زٌد بن حارثة وؼٌره من أحادٌث الشٌوخ صـ

ٌَْحٌَى لال:  3/43ابن عساكر فً تارٌخ دمشك  د  ْبن   َحمَّ ٌْنه م  َس ْبنه اأَْخَبَرنَا أَب و اْلح 

مَال  له  ٌَى ْبن  أٌَُّوَب ْبنه أَبًه عه ٌَْح ٌْد   َ أَبًه أَب و َز هه بهَحَجره الذََّهبه، أَْنبَؤ ٌْهه فًه َداره َراَءة  َعلَ

 ، مَال   به بلفظه.  أٌَُّوَب ْبنه أَبًه عه

أخبرنً دمحم بن إبراهٌم لال:  2/747/1937فً معرفة الصحابة:  رجه أبو نعٌموأخ

عنه دمحم بن إبراهٌم،  بن مروان أبو عبد هللا الدمشمً، فٌما كتب إلً، وحدثنًا

 به مختصرا. وؼٌره، لالوا: ثنا ٌحٌى بن أبً أٌوب بن عمال،

 دراسة إسناد اإلمام الحاكم:

  .مد بن الحسٌن الصوفً بالريأبو زرعة أح -ٔ

عبد الرحمن بن أبً حاتم، والماضً أبا عبد هللا المحاملً، وابن مخلد  روى عن:

 ، وؼٌرهم. العطار

 وؼٌرهم.، وعبد الؽنً األزدي، حاكموالتمام الرازي، عنه: روى 

وكان حافظا متمنا ثمة، رحل فً الحدٌث وسافر الكثٌر، وجالس لال الخطٌب: 

الحافظ، لال الذهبً: اإلمام و .الحفاظ، وجمع التراجم واألبواب، وحدث ببؽداد

الرحال، الصدوق، أبو زرعة أحمد بن الحسٌن بن علً بن إبراهٌم بن الحكم 

 مات بطرٌك مكة لدٌما فً سنة خمس وسبعٌن وثبلثمابة. الصؽٌر.

 حافظ ثمة. خبلصة حاله:

 .16/ رلم17/46، والسٌر 2036/ رلم5/174تارٌخ بؽداد  ٌنظر:

 .ن عبد هللا بن نصر بن هبللأبو الفضل أحمد ب -ٕ

ه، وموسى بن عامر المري، ودمحم بن إسماعٌل ابن علٌة، وؼٌرهم. ٌأب :روى عن

أبو حف  بن شاهٌن، وعبد الوهاب الكبلبً، ودمحم بن علً اإلسفراٌٌنً  عنه:روى 

  ؼٌرهم.الحافظ، و

. ولال فً "تارٌخ اإلسبلم": الشٌخ، الجلٌل، مسند دمشكولال الذهبً فً السٌر: 

سنة أربع وثبلثٌن وثبلثمابة  فً جمادى األولى  توفً وكان أسند من بمً بدمشك.

 عن بضع وتسعٌن سنة.

 .إمام حافظ حاله: خبلصة
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، 123/ رلم7/675، وتارٌخ اإلسبلم 2/960ٌنظر: بؽٌة الطلب فً تارٌخ حلب 

  .4/135، وشذرات الذهب 150/ رلم15/310، والسٌر 3/347وتذكرة الحفاظ 

 .ً عمال بن زٌد بن أسامة بن زٌدٌحٌى بن أٌوب بن أب -ٖ

  .وعمه زٌد بن أبً عمال ،أبٌه أٌوب :روى عن

وأبو عبد  ،وأبو المٌمون بن راشد ،ابنه أبو الحسٌن دمحم بن ٌحٌى بن أٌوب :روى عنه

  ، وؼٌرهم.وانهللا بن مر

  ٌموم بمثله حجة، ولكن ٌكتبال روى عنه أهل دمشك.لال الذهبً فً "المٌزان": 

ٌحٌى إلى زٌد بن  ورجال إسناده مجهولون منلال ابن حجر فً اإلصابة: و حدٌثه.

 .الحسن بن أسامة

 مجهول. صة حاله:خبل

، واإلصابة 9461/ رلم4/362، والمٌزان 3110/ رلم64/92ٌنظر: تارٌخ دمشك 

 .1531/ رلم1/705

زٌد بن هبلل وكنٌة هبلل أبو عمال بن زٌد  هو : حدثنً عمً زٌد بن أبً عمال -ٗ

  .بن حسن بن أسامة بن زٌد بن حارثة بن شراحٌل الكلبًا

 .أبٌه :روى عن

 .ابن أخٌه أبو زٌد بن أٌوب بن أبً عمال :روى عنه

 .لم ٌرو عنه إال ابن أخٌه، ولم ٌذكره أحد بجرح، وال تعدٌل مجهولخبلصة حاله: 

  .2352رلم /19/529ٌنظر: تارٌخ دمشك 

بن زٌد بن حسن بن أسامة بن زٌد بن حارثة الكلبً أبو  هبللهو : حدثنً أبً -٘

  .عمال الدمشمً مولى النبً ملسو هيلع هللا ىلص

  .أبٌه :روى عن

 .أٌوب وزٌد ابنً أبً عمال روى عنه:

 لم ٌذكره أحد بجرح، وال تعدٌل. مجهولخبلصة حاله: 

 .125/ رلم11/79، وتهذٌب التهذٌب 6619/ رلم30/336تهذٌب الكمال ٌنظر: 

  .عن جده الحسن بن أسامة بن زٌد -ٙ

  .أبٌه :روى عن

ودمحم بن الحسن بن أسامة، ودمحم بن أبً سهل، ، ابنه زٌد بن الحسن :هروى عن

  وأم الحسن برزة بنت ربعً، من بنً عذرة. ،بى سهل النبالأبن مسلم  وٌمال:
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ان للٌل الحدٌثكذكره دمحم بن سعد فً الطبمة الثانٌة من أهل المدٌنة، ولال: 
(1)
ولال  .

ذكره و. بن المدٌنً حدٌثه مدٌنً رواه شٌخ ضعٌؾ عن مجهول عن آخر مجهولا

 ولال ابن حجر فً التمرٌب: ممبول. ابن حبان فً الثمات.

 للت: وحسن له الترمذي.

   حسن الحدٌث روى عنه جماعة، وحسن له الترمذي فً السنن. خبلصة حاله:

وسنن الترمذي ، 2492/ رلم2/236التارٌخ الكبٌر ، و5/246الطبمات ٌنظر: 

/ 4/125والثمات البن حبان ، 1/ رلم3/1والجرح والتعدٌل ، 3769/ ح5/656

/ 2/254، وتهذٌب التهذٌب 1296/ رلم13/25، وتارٌخ دمشك 2111رلم

 .1211/ رلم1/153، والتمرٌب 469رلم

ال أبو . وٌمبن شراحٌل الكلبً. أبو دمحم  هو أسامة بن زٌد بن حارثة: عن أبٌه -7

مولى رسول هللا المدنً. الحب ابن الحب.  زٌد. وٌمال: أبو ٌزٌد. وٌمال: أبو حارثة 

 حاضنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.، وأمه أم أٌمن ملسو هيلع هللا ىلص

 وؼٌرهم. ،ن حارثةب، وأبٌه زٌد ، وعن ببلل بن رباحالنبً ملسو هيلع هللا ىلص روى عن:

بنه الحسن بن أسامة ، واٌم بن سعد بن أبً ولا ، وحرملة موالهإبراه روى عنه:

مابة وثمانٌة وعشرون حدٌثا اتفما على خمسة عشر وانفرد كل  له  وؼٌرهم. ،بن زٌدا

توفً بوادي . جٌ  فٌهم أبو بكر وعمر وشهد مإتةأمره النبً على  .منهما بحدٌثٌن

 .المرى ولٌل بالمدٌنة سنة أربع وخمسٌن عن خمس وسبعٌن سنة

واإلصابة ، 316/ رلم2/333تهذٌب الكمال ، و34/ رلم1/194أسد الؽابة ٌنظر: 

 .26، والخبلصة صـ39/ رلم1/202

 الحكم على اإلسناد:

زٌد هبلل بن إلى  بن أٌوب بن أبً عمال رجال إسناده مجهولون من ٌحٌى ضعٌؾ؛

 بن الحسن بن أسامة.ا

 الحكم على الحدٌث:

  الحدٌث بهذا اإلسناد ضعٌؾ.

 جدا فٌه طول. منكر: وهو حدٌث 11/79 فً "تهذٌب التهذٌب" لال ابن حجر

بن اورجال إسناده مجهولون من ٌحٌى إلى زٌد بن الحسن : 1/705 اإلصابةولال فً 

ر أسامة، والمحفوظ أن حارثة لدم مكة فً طلب ولده زٌد فخٌره النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فاختا

 ولم أر لحارثة ذكر إسبلم إال من هذا الوجه....  صحبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

(
1
كيييييان ثميييية للٌيييييل الحييييدٌث". وميييييا أثبتنيييياه هيييييو الييييذي فيييييً تييييارٌخ ابييييين "فييييً المطبييييوع مييييين الطبمييييات:  (

مييييين زٌيييييادات  وؼٌيييييره، فلعيييييل كلمة"ثمييييية" ،وتهيييييذٌب ابييييين حجييييير ، وتهيييييذٌب الكميييييال للميييييزي، عسييييياكر

 أعلم. وهللاالنساخ، 

/ 2/254وتهيييييييييذٌب التهيييييييييذٌب  ،1296/ رليييييييييم13/25، وتيييييييييارٌخ دمشيييييييييك 5/246الطبميييييييييات ٌنظييييييييير: 

 .469رلم
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 حدٌث فً "الحكرة" -99

الهٌثم بن رافع الحنفً وٌمال الباهلً أبو ظ ابن حجر فً ترجمة: "فالحالال 

الحكم وٌمال أبو الحارث وٌمال أبو ٌحٌى البصري الطاطري وٌمال إنهم 

  ":ثبلثة

وكؤنه لم  :ولال أبو عبٌد .لال ٌحٌى ثمة .ثمة :ولال اآلجري عن أبً داود)

(روى حدٌثا منكرا فً الحكرةٌرضه سمعته ٌمول 
(ٔ)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

، واختلؾ عنه من الهٌثم بن رافع الطاطري البصريهذا الحدٌث مداره على 

 وجهٌن:

عن فروخ مولى عثمان بن عفان لهٌثم بن رافع عن أبً ٌحٌى المكً االوجه األول: 

 .مرفوعا مرعن ع

 مرفوعا. الهٌثم بن رافع عن أبً ٌحٌى المكً عن عمرالوجه الثانً: 

 تخرٌج الوجه األول:

/ 2/729 لحكرة والجلبا، باب التجارات فً السنن: كتاب أخرجه ابن ماجه

حدثنا ٌحٌى بن حكٌم لال: حدثنا أبو بكر الحنفً لال: حدثنا الهٌثم بن لال:  2155رلم

رافع لال: حدثنً أبو ٌحٌى المكً، عن فروخ، مولى عثمان بن عفان، عن عمر بن 

من احتكر"الخطاب، لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول: 
(ٕ)

مهم، على المسلمٌن طعا 

 ".ضربه هللا بالجذام واإلفبلس

                                                           

 .163/ رلم11/79تهذٌب التهذٌب  (1)

ْحتهَكار   (2) ْكَرة . : االه ْسم  اْلح  ْلؽبََلءه َوااله  َحْبس  الطَّعَامه له

واختلييييييؾ الفمهيييييياء فييييييً معنييييييى االحتكييييييار؛ فمييييييال أبييييييو حنٌفيييييية: معنييييييى االحتكييييييار أن ٌشييييييتري الرجييييييل 

الطعيييييام مييييين المصييييير وٌمتنيييييع مييييين بٌعيييييه، وحبسيييييه ٌضييييير بالنييييياس، وإهن ليييييم ٌضييييير فيييييبل بيييييؤس بيييييه. فيييييإهن 

كييييان الطعييييام ممييييا أؼلَّتييييه ضييييٌعته أو اشييييتراه خييييارج المصيييير فؤدخلييييه وامتنييييع ميييين بٌعييييه فييييبل بييييؤس بييييه. 

 شتراه من سواد ٌمرب من البلد كان حكمه حكم البلد. لال دمحم: إهن ا

معنييييييى االحتكييييييار المنهييييييً عنييييييه: أن ٌكييييييون للرجييييييل طعييييييام فاضييييييل عيييييين لوتييييييه  ولييييييال أبييييييو ٌوسييييييؾ:

 ولوت عٌاله، وبالمسلمٌن والضعفاء حاجةٌ إهلٌه فبل ٌبٌعه طلبا  لؽبلء السعر.

فييييييييً ترتٌييييييييب   المؽييييييييرب،  و3/1539 شييييييييمس العلييييييييوم ودواء كييييييييبلم العييييييييرب ميييييييين الكلييييييييوم ٌنظيييييييير:

 124المعرب  صـ
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ومن ، 135/ رلم1/233المسند: مسند عمر رضً هللا عنه  فً خرجه أحمدوأ

 23/171لكمال: ترجمة "فروخ مولى عثمان" أخرجه المزي فً تهذٌب اطرٌمه: 

 به مطوال. نا الهٌثم بن رافع الطاطريحدث أبو سعٌد، مولى بنً هاشم،حدثنا لال: 

 17/ رلم1/34مسند عمر رضً هللا عنه وعبد بن حمٌد فً المنتخب من المسند: 

 به مطوال. ، لال: أنا الهٌثم بن رافع،ٌزٌد بن هارونأخبرنا لال: 

أخبرنا  10704رلم /13/512فصل فً ترن االحتكار فً شعب اإلٌمان: والبٌهمً 

مكً بن علً بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبٌد الصفار، ثنا إسماعٌل بن دمحم، ثنا 

  به بنحوه. الهٌثم بن رافع البصري، إبراهٌم، ثنا

أخبرنا أبو الحسن علً بن دمحم بن علً لال:  246/ رلم6فً دالبل النبوة:  والبٌهمً

دمحم الممرئ، أنبؤنا الحسن بن دمحم بن إسحاق، حدثنا ٌوسؾ بن ٌعموب الماضً، حدثنا 

 ، به بنحوه.حدثنا الهٌثم بن رافع الباهلً ،الممدمًبن أبً بكرا

 الوجه الثانً:تخرٌج 

فً  :ومن طرٌمه البٌهمً، 55/ رلم1/53الطٌالسً فً المسند:  أخرجه أبو داود

بن  حدثنا الهٌثملال:  10704/ رلم13/513ب اإلٌمان: فصل فً ترن االحتكار شع

المكً، عن عمر بن الخطاب لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رافع، حدثنا أبو ٌحٌى 

ه هللا بالجذام أو لال: من احتكر على المسلمٌن طعامهم ابتبل"ٌخطب وهو ٌمول: 

 "باإلفبلس

َن الت هَجاَرةه فً إصبلح المال: باب ابن أبً الدنٌا و ومه مه لال:  256/ رلم1/34 اْلَمْذم 

ًُّ َحدَّثَنَا  ٌُْد ّللَاِ ْبُن ُعَمَر اْلُجَشِم ٌْثَم  َحدَّ ُعبَ يُّ  ثَنَا اْلَه  به بنحوه. الطَّاَطره

 دراسة إسناد الوجه األول: 

لممومً، أبو سعٌد ا بتشدٌد الواو المكسورة، وٌمال: المموم: ٌحٌى بن حكٌم -ٔ

 .)د س ق( البصري الحافظ

إبراهٌم بن صالح بن درهم الباهلً، وأزهر بن سعد السمان، وأبً بكر  روى عن:

 .، وؼٌرهمالحنفً

  وؼٌرهم. أبو داود، والنسابً، وابن ماجه، روى عنه:

ولال أبو عروبة الحرانً:  : ثمة حافظ.ولال النسابً : كان حافظا متمنا.لال أبو داود

ما رأٌت بالبصرة أثبت من أبً موسى ومن ٌحٌى بن حكٌم، وكان ٌحٌى، ٌعنً ابن 

حبان فً كتاب "الثمات" ولال: كان  وذكره ابن ورعا متعبدا، أو كما لال. -حكٌم 

حجة ورع صالح حافظ، ولال ابن  :لكاشؾ"اولال الذهبً فً ". ممن جمع وصنؾ

 .بتٌنامات سنة ست وخمسٌن وم حجر فً "التمرٌب": ثمة.

 ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله: 

/ 31/273، وتهذٌب الكمال 16353/ رلم9/266ٌنظر: الثمات البن حبان 

 .7534/ رلم539/ 1، والتمرٌب 6175/ رلم2/364، والكاشؾ 6314رلم



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ي   :بو بكر الحنفًأ -ٕ  .)ع( هو عبد الكبٌر بن َعبد المجٌد، أبو بكر الحنفً البَْصره

 ، وهٌثم بن رافع، وؼٌرهم.أسامة بن زٌد اللٌثً، وأفلح بن حمٌد روى عن:

 ، وؼٌرهم.أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوٌه، وٌحٌى بن حكٌم المموم روى عنه:

ن أحمد بن حنبل: سؤلت ولال عبد هللا ب لال أبو بكر األثرم، عن أحمد بن جنبل: ثمة.

ولال عثمان بن سعٌد الدارمً، عن ٌحٌى بن معٌن:  أبً عنه، فمال: أنا أحدث عنه.

ولال أبو زرعة:  ولال أبو حاتم: ال بؤس به، صالح الحدٌث. ال بؤس به، هو صدوق.

ولال دمحم بن سعد: كان ثمة، ولال ابن حجر فً  هم ثبلثة إخوة، وهم ثمات.

"التهذٌب": لال العجلً: بصري ثمة. ولال العمٌلً: عبد الكبٌر ثمة وأخوه أبو علً 

. ولال الدارلطنً: هم أربعة إخوة ال ٌعتمد -خ الثالث ضعٌؾ، ٌعنً عمٌرا ثمة واأل

 فً جرابن حو الذهبً فً الكاشؾ، . ولالعلى أبً بكر، وأبً علًمنهم أال 

 بتٌن فً خبلفة عبد هللا بن هارون.ا"التمرٌب": ثمة. وتوفً بالبصرة سنة أربع وم

 ثمة وثمه األكثرون.خبلصة حاله: 

، والجرح 1/33، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 7/299ٌنظر: الطبمات 

، وتهذٌب 14190/ رلم3/420، والثمات البن حبان 331/ رلم6/62والتعدٌل 

، وتهذٌب التهذٌب 3424/ رلم1/660، والكاشؾ 3497رلم /13/243الكمال 

  .4147/ رلم1/360، والتمرٌب 710/ رلم6/370

الحنفً وٌمال الباهلً أبو الحكم وٌمال أبو الحارث وٌمال أبو  ،الهٌثم بن رافع -ٖ

  .)ق( ٌحٌى البصري الطاطري وٌمال إنهم ثبلثة

 ، وؼٌرهم.وأبً ٌحٌى المكً ،وعطاء بن أبً رباح ،ربعً بن حرا  :روى عن

، وٌزٌد بن هارون ،وأبو سعٌد مولى بنً هاشم ،أبو بكر الحنفً :عنهروى و

  وؼٌرهم.

ثمة: بن معٌنالال الدوري عن 
(1)
ثمة  :لال ٌحٌى .ثمة :ولال اآلجري عن أبً داود .

ولال  وكؤنه لم ٌرضه سمعته ٌمول روى حدٌثا منكرا فً الحكرة. :ولال أبو عبٌد

صدوق ربما ولال ابن حجر فً التمرٌب: . أنكروا حدٌثه فً الحكرة : صدوقالذهبً

 وذكره ابن حبان، وابن شاهٌن فً الثمات. .أخطؤ

 ثمة فاألكثرون على توثٌمه. خبلصة حاله: 

/ 3/217، والتارٌخ الكبٌر 4664/ رلم4/333ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

/ 164صـ لئلمام أبً داود السجستانًسإاالت أبً عبٌد اآلجري ، 2774رلم

/ 7/577، والثمات البن حبان 333، 332/ رلم9/32، والجرح والتعدٌل 1007رلم

                                                           

تيييييارٌخ ابييييين معيييييٌن رواٌييييية  فيييييً المطبيييييوع مييييين كلمييييية "ثمييييية" ليييييم أجيييييدهكيييييذا فيييييً تهيييييذٌب الكميييييال، و (1)

سيييييييمعت ٌحٌيييييييى ٌميييييييول الهٌيييييييثم بييييييين رافيييييييع الطييييييياطري وكيييييييان : 4/334طبيييييييوع اليييييييدوري، وفيييييييً الم

 .بصرٌا
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/ 12/191وإكمال تهذٌب الكمال ، 6019/ رلم2/334، والكاشؾ 11551رلم

 .7372/ رلم1/577، والتمرٌب 163/ رلم11/97وتهذٌب التهذٌب ، 4997رلم

  :)ق( أبو ٌحٌى المكً -ٗ

  .فروخ مولى عثمان بن عمر فً ذي االحتكار :عنروى 

لال . وذكره ابن حبان فً الثمات ،أبو الحكم الهٌثم بن رافع الباهلً :عنهروى و

ٌمال هو ولال ابن حجر فً التمرٌب:  .ال ٌعرؾ و الخبر منكرالذهبً فً "المٌزان": 

 وإال فهو مجهول ،مصدع

 مجهول لم ٌرو عنه إال الهٌثم بن رافع. خبلصة حاله:

، 2346/ رلم9/457، والجرح والتعدٌل 796/ رلم9/32التارٌخ الكبٌر  ٌنظر:

 ط دار الكتب العلمٌة، 7/444، والمٌزان 12010/ رلم7/667والثمات البن حبان 

  .3445/ رلم1/634، والتمرٌب 1274/ رلم12/273وتهذٌب التهذٌب 

  .)ق( عفان فروخ، مولى عثمان بن -٘

  .عمر فً النهً عن االحتكار :روى عن

  .أبو ٌحٌى المكً :عنهروى و

، ولال الذهبً فً المٌزان: ال ٌعرؾ. ولال ابن حجر فً بن حبان فً الثماتاذكره 

 التمرٌب: ممبول.

 مجهول لم ٌرو عنه إال أبو ٌحٌى المكً. خبلصة حاله:

، 4935/ رلم5/293البن حبان ، والثمات 495/ رلم7/37ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، وتهذٌب التهذٌب 6703/ رلم3/347، والمٌزان 4449/ رلم2/120والكاشؾ 

 .5336/ رلم1/444، والتمرٌب 439/ رلم3/264

، المرشً العدوي، ْلَخطَّابه بن نفٌل بن عبد العزىع َمَر ْبَن اهو : عمر بن الخطاب -ٙ

 أبو حف ، أمٌر المإمنٌن.

دٌن َوأحد اْلعْشَرة اْلَمْشه ود لَه م بهاْلجنَّةه َوأول من أحد ف مََهاء  اشه لَفَاء الرَّ َحابَة ثَانهً اْلخ  الصَّ

ه              ٌنَة لبل َرس ول ّللاَّ َن، أسلم بمكة لدٌما، وهاجر إهلَى اْلَمده إمنٌه ٌر اْلم  سمً أَمه

ه  ملسو هيلع هللا ىلص. وولً الخبلفة عشر سنٌن وخمسة  ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع َرس ول ّللاَّ

ٌثا اتفمَا على عشَرة َواْنفََرَد  أشهر، ولٌل: ستة أشهر. ابَة َوتهْسعَة َوثبََلث وَن َحده لَه  َخْمسمه

ي  بهتهْسعَة، ومسلم بهَخْمَسة عشر.   الب َخاره

ً   َرَوى َعن:  ب، وأبً بكر الصدٌك. وَعن: أَبهً ْبن كع -ملسو هيلع هللا ىلص  -النَّبه

مواله أسلم، واألسود ْبن ٌزٌد النخعً، وعبد الرحمن ْبن عبد الماري،  َرَوى َعنه:

وؼٌرهم. اْستْشهد فهً آخر سنة ثبََلث َوعْشرٌن َودفن فهً أول سنة أَربع َوعْشرٌن 

ْجَرة النَّ  ٌْب َودفن فًه اْلح  َه ٌْهه ص  ت هٌَن. َوصلى َعلَ ٌَّة.َوه َو اْبن ثبََلث َوسه  َبوه

، 3330/ رلم4/137، وأسد الؽابة 1373/ رلم3/1144ٌنظر: االستٌعاب 

 .1/232والخبلصة 



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  من: ولد تابع أبا بكر الحنفً كل  

)خ  البصري لرحمن بن عبد هللا بن عبٌدهو عبد ا: أبو سعٌد، مولى بنً هاشم -ٔ

الهٌثم بن  عمرو بن كثٌر بن أفلح، ولرة بن خالد السدوسً، روى عن: .صد س ق(

 رافع، وؼٌرهم.

  وؼٌرهم. أحمد بن بكار الحرانً، وأحمد بن حنبل، وخلٌفة بن خٌاط، روى عنه:

ولال أبو حاتم: كان  سعٌد الدارمً عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة. وعثمان بنلال أحمد، 

ولال أبو الماسم الطبرانً: ثمة، روى عنه  أحمد بن حنبل ٌرضاه، وما كان به بؤس.

ولال ابن حجر فً "التهذٌب": وثمه الدارلطنً. ونمل المبانً أنه  علٌه.أحمد وأثنى 

لال  جاء عن أحمد أنه كان ال ٌرضاه. ولال فً "التمرٌب": صدوق ربما أخطؤ.

 بة.االبخاري عن هارون بن األشعث: مات سنة سبع وتسعٌن وم

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

، 3371/ رلم17/217وتهذٌب الكمال  ،1341/ رلم1/365ٌنظر: الكنى واألسماء 

 .3913/ رلم1/344والتمرٌب ، 429/ رلم6/209وتهذٌب التهذٌب 

 .76سبمت ترجمته حدٌث رلم  ثمة متمن،   :زٌد بن هارونٌ -ٕ

بن بشٌر بن فرلد، وٌمال: مكً بن إبراهٌم بن فرلد بن بشٌر، : مكً بن إبراهٌم -ٖ

 .)ع( التمٌمً الحنظلً البرجمً

والهٌثم بن رافع، وإسماعٌل بن رافع األنصاري المدنً،  ،إبراهٌم بن أدهم روى عن:

 وؼٌرهم.

وإسماعٌل بن دمحم  البخاري، وإبراهٌم بن زهٌر بن أبً خالد الحلوانً،  روى عنه:

  وؼٌرهم. بن أبً كثٌر البلخً،ا

ولال  ولال أحمد بن أبً خٌثمة، عن ٌحٌى بن معٌن: صالح. أحمد بن حنبل: ثمة. لال

ولال ابن  ولال النسابً: لٌس به بؤس. ولال أبو حاتم: محله الصدق. العجلً: ثمة.

حجر فً " التهذٌب": لال مسلمة فً "الصلة": ثمة ولال الخلٌلً: ثمة متفك علٌه 

وأخطؤ فً حدٌثه عن مالن عن نافع، عن ابن عمر فً الصبلة فً النجاشً، 

ولال ابن حجر فً "التمرٌب": . والصواب، عن الزهري، عن سعٌد، عن أبً هرٌرة

 .وله تسعون سنة، مات سنة خمس عشرة ومابتٌن ثمة ثبت.

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الجماعة.خبلصة حاله: 

، والثمات للعجلً 2199/ رلم3/71، والتارٌخ الكبٌر 7/373ٌنظر: الطبمات 

، وتهذٌب الكمال 2011/ رلم3/441، والجرح والتعدٌل 1629/ رلم1/439

/ 1/545، والتمرٌب 511/ رلم10/293، وتهذٌب التهذٌب 6170/ رلم23/476

 .6377رلم

دمحم بن أبً بكر بن علً بن عطاء ابن ممدم الممدمً هو : دمحم بن أبً بكرالممدمً -ٗ

  .)خ م س( بالتشدٌد أبو عبد هللا الثمفً موالهم البصري
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 رافع، وؼٌرهم.والهٌثم بن إسماعٌل بن علٌة، وبشر بن المفضل،  روى عن:

 البخاري، ومسلم، وإبراهٌم بن دمحم بن الحارث بن نابلة األصبهانً، روى عنه:

  وؼٌرهم.

ولال أٌضا: للت لٌحٌى:  ال عبد الخالك بن منصور، عن ٌحٌى بن معٌن: صدوق.ل

ولال أبو حاتم: صالح  ولال أبو زرعة: ثمة. أكتب عنه أحادٌث أبٌه؟ لال: أكتب.

ولال ابن حجر فً "التهذٌب": لال ابن لانع: مات فً شعبان  .الحدٌث، محله الصدق

 ومابتٌن. مات سنة أربع وثبلثٌن. ثمة  :. ولال فً التمرٌبوكان ثمة

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الشٌخان. خبلصة حاله:

حبان والثمات البن  ،1173/ رلم7/213، والجرح والتعدٌل 7/303ٌنظر: الطبمات 

/ 9/79التهذٌب وتهذٌب ، 5094/ رلم24/534، وتهذٌب الكمال 15324/ رلم9/35

 .5761/ رلم1/470، والتمرٌب 93رلم

 ً عند اإلمام أبً داود الطٌالسً:دراسة إسناد الوجه الثان

  ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول. :الهٌثم بن رافع -ٔ

 وجه األول.: مجهول، سبمت ترجمته فً الأبو ٌحٌى المكً -ٕ

 .صحابً جلٌل، سبمت ترجمته فً الوجه األول :عمر بن الخطاب -ٖ

ًُّ وتابع أبا داود الطٌالسً عبٌد هللا بن عمر بن هو  :، عبٌُد هللا بن عمر الجشم

  .)خ م د س( مٌسرة الجشمً

 والهٌثم بن رافع، وؼٌرهم. ،مفضل، وبشر بن منصوربشر بن ال روى عن:

 وؼٌرهم. ومسلم، وأبو داود،البخاري،  روى عنه:

 عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة. لال عثمان بن سعٌد الدارمً، وأبو بكر بن أبً خٌثمة

وزاد: ، أحمد بن عبد هللا بن العجلً، والنسابً، وصالح بن دمحم األسدي وكذلن لال

: سؤلت ٌحٌى بن معٌن عن مسدد والموارٌري، ولال دمحم بن هارون الفبلس صدوق.

: ولال أبو حاتم : كان ثمة، كثٌر الحدٌث.ولال دمحم بن سعد إال صدوق. مهفمال: ما من

: لم أر فً جمٌع من رأٌت مثل مسدد ولال أحمد بن سٌار المروزي صدوق.

بن خلؾ النسفً:  ولال عبد المإمن  بالبصرة، والموارٌري ببؽداد، وصدلة بمرو.

الزهرانً وأشهر وأعلم دمحم ٌمول: الموارٌري أثبت من  سمعت أبا علً صالح بن

بحدٌث البصرة، ما رأٌت أحدا أعلم بحدٌث البصرة منه ومن علً ومن ابراٌهم بن 

 عرعرة، ولد سمعت الموارٌري ٌمول: ما رأٌت أبا الربٌع عند حماد بن زٌد لط.

ولال أبو بكر بن األنباري: سمعت أحمد بن ٌحٌى ثعلبا ٌمول: سمعت من عبٌد هللا 

 مات سنة خمس وثبلثٌنولال ابن حجر: ثمة ثبت.  حدٌث. بة ألؾاالموارٌري م

 .على األصح وله خمس وثمانون سنة ومابتٌن،

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:
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، 1066/ رلم1/313، والثمات للعجلً 1275/ رلم5/395التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، 14116/ رلم3/405،والثمات البن حبان 1547/ رلم5/327والجرح والتعدٌل 

 .4325/ رلم1/373، والتمرٌب 3669/ رلم19/130وتهذٌب الكمال 

 النظر فً الخبلؾ:

الهٌثم بن رافع عن أبً ٌحٌى المكً عن فروخ مولى عثمان بن عفان الوجه األول: 

 عن عمرمرفوعا.

لحنفً، وأبو سعٌد مولى بنً هاشم، وٌزٌد بن هارون، ومكً اأبو بكر  رواه كل من:

 أبً بكر الممدمً. وكلهم ثمات.بن إبراهٌم، ودمحم بن ا

 الوجه الثانً: الهٌثم بن رافع عن أبً ٌحٌى المكً عن عمرمرفوعا.

 رواه أبو داود الطٌالسً، وعبٌد هللا بن عمر الجشمً، وهما ثمتان.

 .إذا ٌترجح الوجه األول بمرٌنة األكثرٌة

 من الوجه الراجح: اإلسنادالحكم على 

 روخ مولى عثمان، وكبلهما مجهول.ضعٌؾ ؛ فٌه: أبو ٌحٌى المكً، وف

  وله طرٌك آخر عن عمر رضً هللا عنه:

 /2/723 باب الحكرة والجلبكتاب التجارات، فً السنن:  أخرجه ابن ماجه

حدثنا نصر بن علً الجهضمً لال: حدثنا أبو أحمد لال: حدثنا لال:  2153رلم

جدعان، عن سعٌد بن إسرابٌل، عن علً بن سالم بن ثوبان، عن علً بن زٌد بن 

الجالب مرزوق، والمحتكر "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  المسٌب، عن عمر بن الخطاب، لال: لال

 ."ملعون

 33رلم /1/42فً المنتخب من المسند: مسند عمر رضً هللا عنه وعبد بن حمٌد 

 عن أبً نعٌم.

 /3/1667 فً النهً عن االحتكار، باب البٌوع فً السنن: كتاب والدارمً

 .أخبرنا دمحم بن ٌوسؾ 2536رلم

 ودمحم بن ٌوسؾ عن إسرابٌل به بلفظه.كبلهما أبو نعٌم، 

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 .29ت ترجمته حدٌث رلم ضعٌؾ، سبمعلً بن زٌد بن جدعان:  -

هذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ علً بن : "3/10فً مصباح الزجاجة  ولال البوصٌرى

 ".ٌزٌد بن جدعان

حدٌث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون : "3/35فً التلخٌ  الحبٌر  حجرولال ابن 

ً الضعفاء ابن ماجه والحاكم وإسحاق والدارمً وعبد بن حمٌد وأبو ٌعلى والعمٌلً ف

 ."بسند ضعٌؾمن حدٌث عمر 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

ضعٌؾ.
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ٌْنَ حدٌث " -ٓٓٔ  "ِن ِوَكاُء الَسهِ ااْلعَ

بن عطاء بن كنانة بن عبد هللا بن  الوضٌنحجر فً ترجمة "لال ابن 

  ":مصدع الخزاعً

عن علممة عن عبد محفوظ  منكر ؼٌرعنده حدٌث واحد  :ولال الساجً)

ٌْنَ "الرحمن بن عابذ عن علً حدٌث   ."ِن ِوَكاُء الَسهِ ااْلعَ

وال أراه  ،رأٌت أبا داود أدخل هذا الحدٌث فً كتاب السنن :لال الساجً

(ذكر فٌه إال وهو عنده صحٌح
(1).  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

/ 1/52وم فً الوضوء من الن ، بابالطهارة فً السنن: كتاب أخرجه أبو داود

حدثنا حٌوة بن شرٌح الحمصً، فً آخرٌن، لالوا: حدثنا بمٌة، عن لال:  203رلم

الرحمن بن عابذ، عن علً بن  الوضٌن بن عطاء، عن محفوظ بن علممة، عن عبد

وكاء السه العٌنان" أبً طالب رضً هللا عنه، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
(ٕ)

، فمن نام 

 "فلٌتوضأ

من طرٌك حٌوة بن شرٌح به  656/ رلم1/373فً مسند الشامٌٌن:  والطبرانً

 بنحوه.  

/ 1/161 من النومالوضوء ، باب الطهارة وسننها فً السنن: كتاب ابن ماجهو

 .حدثنا دمحم بن المصفى الحمصً لال:  477رلم

حدثنا علً بن بحر،  337/ رلم2/227المسند: مسند علً رضً هللا عنه  فً وأحمد

 وفٌه تصرٌح بمٌة بالسماع من شٌخه.

                                                           

 .205/ رلم11/120تهذٌب التهذٌب  (1)

كيييييياء أَصيييييله ه ييييييَو  ل ":اْلعيييييٌن وكييييياء السييييييه"لَييييياَل أَب يييييو عبٌييييييد:  (2) ْوليييييه: السيييييه ٌَْعنهييييييً َحلمَييييية اليييييدُّبر والوه

كييييياء للمهربييييية ٌَم يييييول: فَيييييإهذا  ي ٌ َشيييييد  بهيييييهه َرأس المهربييييية فَجعيييييل اْلٌَمََظييييية للعيييييٌن مثيييييل الوه يييييٌر الَّيييييذه اْلَخيييييٌط أَو الس 

ْنه  اْلَحدث كاء فََكاَن مه  .نَاَمْت اْلعٌن استرخى ذَلهن الوه

ليييييدبر، وهيييييو مييييين األسيييييت. وأصيييييلها سيييييتة بيييييوزن فيييييرس، وجمعهيييييا السيييييه: حلمييييية اوليييييال ابييييين األثٌييييير: 

أسيييييتاه كيييييؤفراس، فحيييييذفت الهييييياء وعيييييو  منهيييييا الهميييييزة فمٌيييييل أسيييييت. فيييييإذا رددت إلٌهيييييا الهييييياء وهيييييً 

المهييييا وحييييذفت العييييٌن التييييً هييييً التيييياء انحييييذفت الهمييييزة التييييً جييييىء بهييييا عييييو  الهيييياء، فتمييييول سييييه 

وإثبييييييات العييييييٌن، والمشييييييهور  بحييييييذؾ الهيييييياء« وكيييييياء السييييييت»بفييييييتح السييييييٌن، وٌييييييروى فييييييً الحييييييدٌث 

 األول.

 .2/429، والنهاٌة البن األثٌر 32-3/31ؼرٌب الحدٌث ٌنظر: 
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ٌْنه  260/ رلم1/215فً المعجم: باب العٌن  وأبو ٌعلى َس ًُّ ْبن  اْلح  َحدَّثَنَا َعله

ا     .اْلَخوَّ

بن امن طرٌك نعٌم  4/329وضٌن بن عطاء" فً الضعفاء الكبٌر: ترجمة "والعمٌلً 

 حماد.

فً ما روي فٌمن نام لاعدا ولابما ، باب الطهارة فً السنن: كتاب والدارلطنً

من طرٌك سلٌمان بن  600/ رلم1/295 ومضطجعا وما ٌلزم من الطهارة فً ذلن

 عمر األلطع.

/ 1/190، باب الوضوء من النوم الطهارة فً السنن الكبرى: كتاب والبٌهمً

 عن أبً عتبة. 573رلم

)دمحم بن المصفى، وعلً بن بحر، وعلً بن الحسٌن الخوا ، ونعٌم بن حماد،  كلهم

 وسلٌمان بن عمر، وأبو عتبة( عن بمٌة به بنحوه.

  داود:دراسة إسناد اإلمام أبً 

  ق(. )خ د ت حٌوة بن شرٌح الحمصً -ٔ

 إسماعٌل بن عٌا ، وبمٌة بن الولٌد، وأبٌه أبً حٌوة شرٌح بن ٌزٌد، روى عن:

  وؼٌرهم.

 وؼٌرهم. الجوهري، البخاري، وأبو داود، وإبراهٌم بن سعٌد روى عنه:

ال إبراهٌم بن عبد هللا بن الجنٌد: سبل ٌحٌى بن معٌن عن حٌوة بن شرٌح، ل

ولال دمحم بن  ولال ٌعموب بن شٌبة: ثمة. والجرجسً ٌزٌد بن عبد ربه فمال: ثمتان.

عوؾ: سمعت حٌوة بن شرٌح ٌمول: أنا، وٌزٌد بن عبد ربه صاحبا بمٌة من خالفنا 

ولال أبو داود: للت لعبد الوهاب بن نجدة فً حدٌث لال فٌه حٌوة: كذا وكذا،  عطب.

ن لال ٌعموب بووثمه الحافظان الذهبً، وابن حجر. و لال: حٌوة كان ٌتعلم منً.

 بتٌن.اسفٌان: مات سنة أربع وعشرٌن وم

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

، والمعرفة 215/ رلم327صـ سإاالت ابن الجنٌد ألبً زكرٌا ٌحٌى بن معٌنٌنظر: 

/ 7/432الكمال وتهذٌب ، 1367/ رلم3/307والجرح والتعدٌل ، 1/207والتارٌخ 

، 136/ رلم3/70وتهذٌب التهذٌب ، 432/ رلم2/11 ، وتذكرة الحفاظ1531رلم

 .1601/ رلم1/135والتمرٌب 

هو بمٌة بن الولٌد، وهو ثمة وثمه الجمهور، وهو ثبت إذا روى عن  :بمٌة -ٕ

ح بالسماع، سبمت ترجمته حدٌث صرلد الشامٌٌن، وهو مدلس من الرابعة، و

 .42رلم

بن : بن عطاءبفتح أوله وكسر المعجمة بعدها تحتانٌة ساكنة ثم نون االوضٌن  -ٖ

 .)د عس ق( ، أبو كنانة، وٌمال: أبو عبد هللا الدمشمًًالخزاعكنانة 

 ، وؼٌرهم.ببلل بن سعد، وجنادة بن أبً أمٌة، ومحفوظ ابن علممة روى عن:
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، ، وأٌوب بن حسان الجرشً، وبمٌة بن الولٌدبراهٌم بن عمرو الصنعانًإ روى عنه:

  وؼٌرهم.

الدارمً عن ٌحٌى بن  وعثمان بن سعٌدعن أبٌه، ال عبد هللا بن أحمد بن حنبل ل

ولال العمٌلً:  كان ٌرى المدر. ،لٌس به بؤس لال أحمد:و معٌن، وعن دحٌم، ثمة.

حدثنا أحمد بن ٌحٌى لال: حدثنا الهٌثم بن خارجة لال: حدثنا الولٌد بن مسلم لال: "

حدثنا ولال: ولم ٌكن فً حدٌثه بذان. ، رأٌت الوضٌن بن عطاء وكان صاحب خطب

 ،وابن جابر ،حٌى بن عثمان لال: سمعت ابن ٌوسؾ، ٌمول: كان الوضٌن بن عطاءٌ

  :مًولال أبو زرعة الدمش ".وزٌد بن والد ٌتهمون بالمدر، وأبو وهب، والنعمان

حدثت عن دمحم بن عثمان، لال: سؤلت سعٌد بن بشٌر، عن الوضٌن بن عطاء، فمال: 

م بن ولال إبراهٌ ا فً الحدٌث.: كان ضعٌفولال دمحم بن سعد كان صاحب منطك.

ولال  .: تعرؾ وتنكرولال أبو حاتم : واهً الحدٌث.ٌعموب السعدي الجوزجانً

ولال  : ضعٌؾ.ولال عبد البالً بن لانع : ؼٌره أوثك منه.ًإبراهٌم بن إسحاق الحرب

: للت لبعد ولال أبو زرعة الدمشمً : ما أرى بؤحادٌثه بؤسا.أبو أحمد بن عدي

براهٌم: فما تمول فً أبً معٌد حف  بن ؼٌبلن؟ لال: ثمة. للت: فما الرحمن بن إ

تمول فً الوضٌن بن عطاء؟ لال: ثمة. للت: فؤٌن هو من أبً معٌد؟ لال: فوله لسنه 

للت: هو لدري؟ لال:  عن أبً داود: صالح الحدٌث.ولال أبو عبٌد اآلجري  ولمٌه.

الكاشؾ": ثمة وبعضهم الذهبً فً "ولال  .ه ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكر نعم.

ولال ٌعموب . ضعفه. ولال ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق سا الحفط ورمً بالمدر

ولال الؽبلبً، عن  بة أو نحوه.ا، عن دحٌم: مات سنة سبع وأربعٌن ومبن سفٌان

، وٌحٌى بن ولال خلٌفة بن خٌاط  بة.اٌحٌى بن معٌن: مات سنة سبع وأربعٌن وم

، وعلً بن  بن عثمان التنوخًبٌد الماسم بن سبلم، وأبو الجماهر دمحمبكٌر، وأبو ع

: مات سنة تسع موب بن شٌبة السدوسً، وؼٌرهموٌع د هللا التمٌمً، ودمحم بن سعد،عب

 بة.اوأربعٌن وم

 صدوق حسن الحدٌث، ومن ضعفه ضعفه بسبب المدر. خبلصة حاله:

، والعلل ومعرفة الرجال 2340/ رلم4/3ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 

سإاالت أبً عبٌد اآلجري لئلمام أبً ، و3550/ رلم2/537ألحمد رواٌة ابنه عبدهللا 

، 724، وتارٌخ أبً زرعة الدمشمً صـ1601/ رلم243صـ داود السجستانً

، والثمات 213/ رلم9/50والجرح والتعدٌل  ،1936/ رلم4/32والضعفاء الكبٌر 

وتهذٌب الكمال  ،2012/ رلم3/376والكامل  ،11490/ رلم7/564البن حبان 

  .7403/ رلم1/531، والتمرٌب 6050/ رلم2/349، والكاشؾ 6639رلم/30/449

، أبو جنادة الحمصً، أخو نصر بن علممة، وكان الحضرمً محفوظ بن علممة -ٗ

 .)د عس ق( األكبر
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ن ، وأبٌه علممة الحضرمً، وٌزٌد ابن مٌسرة بعبد الرحمن بن عابذ روى عن:

 حلبس.

، بهز أبو جنادة الحمصً، وثور بن ٌزٌد الرحبً، والوضٌن بن عطاء روى عنه:

 .وؼٌرهم

: ولال أبوز زرعة عن ٌحٌى بن معٌن، وعن دحٌم: ثمة.لال عثمان بن سعٌد الدارمً 

ولال وصحح له الحاكم، وابن حبان.  ."ره ابن حبان فً كتاب "الثماتوذك ال باس به.

 حجر فً "التمرٌب": صدوق. ولال ابنالذهبً: وثك. 

 ثمة وثمه األكثرون. خبلصة حاله:

ألبً زرعة  لضعفاء، وا791/ رلم213ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً صـ

، والثمات البن 1921/ رلم3/422، والجرح والتعدٌل 667/ رلم3/937 الرازي

/ 27/233وتهذٌب الكمال ، 2/130/2566والمستدرن ، 11269/ رلم7/520حبان 

 .6507/ رلم1/522، والتمرٌب 5315/ رلم2/245، والكاشؾ 5309رلم

ألزدي، الثمالً، وٌمال: الكندي، وٌمال: الٌحصبً، أبو ا عبد الرحمن بن عابذ -٘

 .(4) عبد هللا، وٌمال: أبو عبٌد هللا، الشامً الحمصً، ٌمال: أن له صحبة

 وؼٌرهم. أنس بن مالن، وجابر بن عبد هللا، وجبٌر بن نفٌر، روى عن:

، ، ومحفوظ بن علممة الحضرمًإسماعٌل بن أبً خالد، وثور بن ٌزٌد روى عنه:

 وؼٌرهم.

ً هللا عنه مرسل. وكذا لال أبو لال أبو زرعة: عبد الرحمن بن عابذ، عن علً رض

ذر رضً هللا عنهما وروى أٌضا عن عمر وأبً ولال العبلبً: . حاتم الرازي

وذكره  .طبمة الثانٌة من أهل الشاماتذكره خلٌفة بن خٌاط فً ال. والظاهر أنه مرسل

ولال أبو عبد هللا بن مندة  أبو الحسن بن سمٌع فً الطبمة الثالثة مع تابعً أهل الشام.

فً "معرفة الصحابة: عبد الرحمن بن عابذ عداده فً أهل حم ، ذكره البخاري فً 

ولال أبو نعٌم الحافظ فً "معرفة الصحابة": عبد الرحمن بن  ، وال ٌصح.الصحابة

ولال أبو  عابذ، ٌمال: أنه أدرن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ذكره البخاري فً الصحابة، مختلؾ فٌه.

الماسم: كذا ٌحكً ابن مندة عن البخاري، ولم ٌذكره البخاري فً الصحابة فً 

، عن ثور بن ٌزٌد: كان أهل حم  ٌؤخذون كتب ابن ٌدولال بمٌة بن الول .""التارٌخ

عابذ، فما وجدوا فٌها من األحكام، عمدوا بها على باب المسجد. لناعة بها ورضى 

: وحدثنً أرطؤة بن المنذر، لال: التسم رجال من الجند كتب ابن لال بمٌة بحدٌثه.

 بن إسحاق: حدثنً ولال: سلمة بن الفضل، عن دمحم عابذ بٌنهم بالمٌزان لمناعته فٌهم.

حملة العلم  ثور عن ٌحٌى بن جابر، عن عبد الرحمن بن عابذ، وكان عبد الرحمن من

ولال  أصحابه، فذكر عنه حدٌثا.وٌتطلبه من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحاب 

ابن حجر  ولالوضعفه األزدي،  .ه ابن حبان فً كتاب "الثمات"وذكر النسابً: ثمة.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

وهم من ذكره فً الصحابة. ولال الذهبً فً "المٌزان": ٌرسل ثمة تمرٌب": فً "ال

 كثٌرا.

 ثمة مختلؾ فً صحبته.خبلصة حاله: 

، 1273/ رلم5/270، والجرح والتعدٌل 1029/ رلم5/324ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

/ 5/107، والثمات البن حبان 212/ رلم124والمراسٌل البن أبً حاتم صـ

/ 17/193وتهذٌب الكمال ، 4/1359ومعرفة الصحابة ألبً نعٌم ، 4077رلم

، 434/ رلم223، وجامع التحصٌل صـ4393/ رلم2/571والمٌزان  ،3336رلم

 .3910/ رلم1/343والتمرٌب 

 .34حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمصرضً هللا عنه:  علً بن أبً طالب -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 عبد الرحمن بن عابذ رواٌته عن علً رضً هللا عنه مرسلة. ضعٌؾ ؛ النمطاعه

 وله شاهد من حدٌث معاوٌة رضً هللا عنه:

 هذا الحدٌث مداره على عطٌة بن لٌس الكبلبً، واختلؾ عنه ولفا ورفعا:

 عطٌة بن لٌس عن معاوٌة رضً هللا عنه مرفوعا.الوجه األول المرفوع: 

 ولوفا.ن معاوٌة رضً هللا عنه معطٌة بن لٌس عالوجه الثانً المولوؾ: 

 تخرٌج الوجه األول المرفوع:

لال  16379رلم /23/92فً المسند: مسند معاوٌة رضً هللا عنه  أخرجه أحمد

ه: حدثنا بكر بن ٌزٌد، هللا بن أحمد: وجدت هذا الحدٌث فً كتاب أبً بخط ٌدعبد

كان فً وكان بكر ٌنزل المدٌنة، أظنه لد سمعته منه فً المذاكرة فلم أكتبه، وأظنً 

المحنة كان لد ضرب على هذا الحدٌث فً كتابه لال: حدثنا بكر بن ٌزٌد، لال: 

معاوٌة بن أبً عن عطٌة بن لٌس الكبلبً، أن  أخبرنا أبو بكر ٌعنً ابن أبً مرٌم،

امت العٌنان استطلك العٌنٌن وكاء السه، فإذا ن "إنرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سفٌان، لال: لال 

 ."الوكاء

/ 7/577 : ترجمة "بكر بن ٌزٌد الطوٌل""بؽداد فً "تارٌخ وأخرجه الخطٌب

 .بلفظهمن طرٌك عبد هللا بن أحمد، به  3430رلم

 /1/562 الوضوء من النوم، باب الطهارة فً السنن: كتاب وأخرجه الدارمً

  بنحوه. 749رلم

 ، بنحوه 7372رلم /13/362فً المسند: مسند معاوٌة رضً هللا عنه  وأبو ٌعلى

باب بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى : فً "شرح مشكل اآلثار"والطحاوي 

 ، 3433رلم /9/57هللا علٌه وسلم فً النوم الذي ٌنتم  به وضوء من سواه من أمته 

  بنحوه. 3434رلم /9/57وفً 

 :، وفً مسند "الشامٌٌن"375رلم /19/372: ٌر"الكبالمعجم فً " والطبرانً

  بنحوه. 1494رلم /2/353
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

باب فً ما روي فٌمن نام لاعدا ولابما كتاب الطهارة، : فً "السنن" والدارلطنً

  بنحوه. 597رلم /1/293 ومضطجعا وما ٌلزم من الطهارة فً ذلن

 /1/191 ، باب الوضوء من النومالطهارة : كتاب"الكبرى فً "السنن والبٌهمً

  أبً بكر بن أبً مرٌم، به.ك من طرٌكلهم بنحوه.  579رلم

 تخرٌج الوجه الثانً المولوؾ:

 2/209"أبً بكر بن عبد هللا بن أبً مرٌم" فً الكامل: ترجمة  أخرجه ابن عدي

حدثنا عبد هللا بن دمحم بن مسلم الجوربذي، حدثنا صالح بن شعٌب، حدثنا دمحم بن لال: 

العٌن " :الولٌد، حدثنا مروان بن جناح عن عطٌة بن لٌس عن معاوٌة لالأسد، حدثنا 

 مولوؾ. "وكاء السه

 بن أبً مرٌم.االولٌد ومروان أثبت من  :لالو

 /1/191، باب الوضوء من النوم الطهارة الكبرى: كتاب فً "السنن البٌهمًو

ابن عدي من طرٌك   530رلم
(1)
 به بلفظه. 

  عند اإلمام أحمد:دراسة إسناد الوجه األول 

هو الطوٌل الحمصً نزٌل بؽداد، روى عنه جمع، وذكره ابن : بكر بن ٌزٌد -ٔ

 حبان فً "الثمات".

 .3430/ رلم7/577، وتارٌخ بؽداد 12670/ رلم3/146ٌنظر: الثمات البن حبان 

ضعٌؾ، وكان لد سرق لال الحافظ فً "التمرٌب": : أبو بكر ٌعنً ابن أبً مرٌم -ٕ

 . فاختلطبٌته 

 .7974/ رلم1/723ٌنظر: التمرٌب 

 .ثمة ممرئ: عطٌة بن لٌس الكبلبً -ٖ

 .4622/ رلم1/393والتمرٌب  ،4740/ رلم5/260الثمات البن حبان  ٌنظر:

أسلم لبل الفتح وكتب الوحً ومات فً صحابً جلٌل، : اوٌة بن أبً سفٌانمع -ٗ

 .رجب سنة ستٌن ولد لارب الثمانٌن

 .6753/ رلم1/537ٌنظر: التمرٌب 

  دراسة إسناد الوجه الثانً عند اإلمام ابن عدي:

                                                           

مكييييية  -دار البييييياز   مكتبيييييةتصيييييحؾ إسيييييناد البٌهميييييً فيييييً المطبيييييوع مييييين السييييينن الكبيييييرى،  طبعييييية  (1)

دار الكتييييييييب  ، وفييييييييً طبعيييييييية : دمحم عبييييييييد المييييييييادر عطيييييييياتحمٌييييييييك.  م1994 - هييييييييـ1414المكرميييييييية ، 

أنييييا أبييييو أحمييييد بيييين عييييدي الحييييافظ نييييا عبييييد هللا بيييين دمحم عيييين مسييييلم نييييا  : إلييييى، نلبنييييا –العلمٌيييية، بٌييييروت 

 .صالح بن سعٌد نا دمحم بن بن أسد ثنا الولٌد نا مروان بن جناح فذكره

جليييييس دابيييييرة المعييييارؾ النظامٌييييية الكابنيييية فيييييً الهنييييد ببليييييدة حٌيييييدر وجيييياء عليييييى الصييييواب فيييييً طبعيييية  م

  هـ 1344الطبعة: الطبعة : األولى ـ  آباد
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لال السمعانً:  لال الدارلطنً: صدوق. :بن دمحم بن مسلم الجوربذيعبد هللا  -ٔ

األثبات المجودٌن فً ألطار كان من ...  ولال: ،ذكره الحاكم أبو عبد هللا الحافظ

 .األر 

/ 66، وتارٌخ نٌسابور صـ66/ رلم107صـ سإاالت حمزة بن ٌوسؾ السهمًٌنظر: 

 .3/392، واألنساب 1329رلم

كناه لنا:  ً.سمع: دمحم بن أسد الخش: أبو أَحمد الحاكم الكبٌرلال : صالح بن شعٌب -ٕ

 أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن مسلم.

، وفتح الباب فً الكنى 2063/ رلم3/75 ألبً أحمد الحاكم ٌنظر: األسامً والكنى

 .2442/ رلم1/233واأللماب 

بضم الخاء المنموطة وفً آخرها الشٌن المعجمة المشددة،  الخشى : بن أسددمحم -ٖ

ولل  صدوق. لال أبو حاتم: .وهً لرٌة من لرى أسفراٌٌن، هذه النسبة إلى خ 

 إمام، رحال، مصنؾ.، أحد األعبلمالذهبً: 

، وتارٌخ 1415/ رلم5/147، واألنساب 1155/ رلم7/209والتعدٌل ٌنظر: الجرح 

 .345/ رلم5/903اإلسبلم 

المرشً، أبو العباس الدمشمً: ثمة متفك على توثٌمه هو الولٌد بن مسلم : الولٌد -ٗ

عن  بن عديعند ا لتحدٌثمدلس من الرابعة ٌدلس تدلٌس تسوٌة، ولد صرح با

 .13شٌخه؛ ولكنه لم ٌصرح بالسماع إلى آخر اإلسناد، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 ثمة وثمه األكثرون: مروان بن جناح -٘

وثمه دحٌم وأبو داود وأبو على الحسٌن بن على الحافظ النٌسابوري والذهبً فى 

الكاشؾ، وذكره ابن حبان فً الثمات، َولَال أبو حاتم: هو أحب إلً من أخٌه روح 

: ال بؤس بههه  ًُّ اْبن جناح، وهما شٌخان ٌكتب حدٌثهما وال ٌحتج بهما، َولَال الدَّاَرل ْطنه

  شامً أصله كوفً، َولَال ابن حجر فً التمرٌب: ال بؤس به.

/ 3/274، والجرح والتعدٌل 1591/ رلم7/371تارٌخ البخاري الكبٌر ٌنظر: 

                                                                          .6566/ رلم1/525والتمرٌب ، 11063/ رلم7/433، وثمات ابن حبان 1250رلم

  .ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه األول: عطٌة بن لٌس -ٙ

 فً الوجه األول. صحابً جلٌل، سبمت ترجمته: معاوٌة -7

 النظر فً الخبلؾ:

 معاوٌة رضً هللا عنه مرفوعا.الوجه األول المرفوع: عطٌة بن لٌس عن 

 رواه أبو بكر بن أبً مرٌم، وهو ضعٌؾ.

 الوجه الثانً المولوؾ: عطٌة بن لٌس عن معاوٌة رضً هللا عنه مولوفا.

 رواه مروان بن جناح، وهو ثمة.

 بمرٌنة األوثك. لمولوؾإذا ٌترجح الوجه الثانً ا

  .2/209وهو الذي رجحه ابن عدي فً الكامل 
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 من الوجه الراجح: سنادعلى اإلالحكم 

 ضعٌؾ؛ فٌه: صالح بن شعٌب، ولم ٌذكره أحد بجرح أو تعدٌل.

 والولٌد بن مسلم مدلس، تدلٌس تسوٌة، ولم ٌصرح بالسماع إلى آخر اإلسناد.

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله وشواهده:

 ضعٌؾ.

عن وسؤلت أبً عن حدٌث رواه بمٌة، : "106/ رلم563-1/561لال ابن أبً حاتم 

صلى بن عطاء، عن محفوظ بن علممة، عن ابن عابذ، عن علً، عن النبً  الوضٌن

 ؟هللا علٌه وسلم

عن عطٌة بن لٌس، عن معاوٌة، عن النبً  بن أبً مرٌم، بكر  أبً حدٌث  وعن 

  سه؟الملسو هيلع هللا ىلص: العٌن وكاء 

 لٌسا بموٌٌن.فماال: 

 بهذا الحدٌث؟وسبل أبو زرعة عن حدٌث ابن عابذ، عن علً، 

 ."فمال: ابن عابذ، عن علً، مرسل

حدٌث علً أثبت من  :ولال أحمد: "1/333ولال ابن حجر فً التلخٌ  الحبٌر 

 "حدٌث معاوٌة فً هذا الباب

 .هذان الحدٌثان لٌسا بالموٌٌن: 13/243ولال ابن عبد البر فً التمهٌد 
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 "ناٌنَ دِ  علٌنا تَْلبُسوا ال" حدٌث  -ٔٓٔ

 :"المرشً مسلم بن الولٌد الحافظ ابن حجر فً ترجمة "لال 

 سمع ما أحادٌث علٌه اختلطت :فمال ؟الولٌد عن أحمد سؤلت :مهنؤ ولال)

 تلبسوا ال" العا  بن عمرو حدٌث منها منكرات له وكانت ،ٌسمع لم وما

(ملسو هيلع هللا ىلص النبً عن هذا فً "دٌننا علٌنا
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 هذا الحدٌث مداره على رجاء بن حٌوة، واختلؾ عنه من وجهٌن:

ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه  الوجه األول: َصةَ  َعنْ  َح ٌْب ، ْبنه  لَبٌه و َعنْ  ذ َإ رضً هللا  اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره

 مرفوعا. عنه

ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه  الوجه الثانً: َصةَ  َعنْ  َح ٌْب ، ْبنه  لَبٌه و َعنْ  ذ َإ  رضً اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره

 .مولوفا عنه هللا

 تخرٌج الوجه األول:

دَّة فًفً السنن: كتاب الطبلق، باب  أخرجه أبو داود  2303/ رلم2/294 الولد أم عه

 حدَّثنا المثنى، ابن وحدَّثنا( ح) حدَّثهم جعفر، بن دمحم أن سعٌد، بن   لتٌبة   حدَّثنالال: 

، عن ،األعلى عبد   ، عن سعٌد   عن ذإٌب بنه  لَبٌَصةَ  عن َحٌوةَ، ابنه  رجاء عن َمَطر 

و علٌنا تَْلبُسوا ال": لال العا ه  بنه  عمره
(ٕ)

صلى - نبٌنا ُسنةَ  :المثنى ابن لال- السُّنةَ  

، أشهر   أربعةُ  عنها المتوفَى ِعدةُ  -هللا علٌه وسلم  "الولد أمَ  ٌعنً وعشر 

دَّةه ، باب الطبلق فً السنن: كتاب وأخرجه ابن ماجه  2033/ رلم1/673 اْلَولَده  أ م ه  عه

 من طرٌك وكٌع عن سعٌد بن أبً عروبة به بنحوه.

ت َها: لَالَ  َمنْ ، باب الطبلق فً المصنؾ: كتاب وأخرجه ابن أبً شٌبة دَّ  أَْشه ر   أَْربَعَة   عه

ا  .13746/ رلم4/144 َوَعْشر 

المسند: مسند عبد هللا بن عمرو  فً أبو ٌعلىأخرجه  :ومن طرٌك ابن أبً شٌبة

ْكر  ، باب الطبلق فً الصحٌح: كتاب وابن حبان، 7333/ رلم13/323 دَّةه  َوْصؾه  ذه  عه

ًَ  إهذَا اْلَولَده  أ م ه  ف ه  َعنْ  ،األعلى َعْبدمن طرٌك  4300/ رلم10/136 َسٌ هد َها َعْنَها ت و 

، ٌد   به بلفظه. َسعه

                                                           

 .254/ رلم11/155ٌب التهذٌب تهذ (1)

 .والتَّشكٌن التَّخلٌط ،التَّْلبٌس :ت لَب هس وا ال (2)

 .3/117ٌنظر: جامع األصول 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ًَ   بن حبان  َحاتِم    أَبُو لَالَ و عَ  : َعْنه   ّللاَّ   َرضه وبَةَ، أَبًه اْبن   اْلَخبَرَ  َهَذا َسمه  َعنْ  َعر 

، َوَمَطرٌ  لَتَاَدةَ، اق  ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه  َعنْ  اْلَورَّ ة   َح ث   َفَمرَّ   .َذلهنَ  َعنْ  َوأ ْخَرى  َهَذا، َعنْ  ٌ َحد ه

 َعْبد طرٌك من 2336رلم /2/223 الطبلق كتاب: المستدرن فً الحاكم وأخرجه

، َعنْ  ،األعلى ٌد   .بنحوه به َسعه

ٌثٌ  َهَذا :ولال ٌحٌ  َحده ، َشْرطه  َعلَى َصحه ٌْنه ٌَْخ َجاه   َولَمْ  الشَّ  .ٌ َخر ه

 َحدَّثَنَا 17303/ رلم29/333المسند: مسند عبد هللا بن عمرو  فً وأخرجه أحمد

ٌد   وَن، ْبن  ا ٌَزه ٌٌد، أَْخبََرنَا: لَالَ  َهار  ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه  َعنْ  َلتَاَدةَ، َعنْ  َسعه  به بنحوه. َح

 من 7349رلم /13/332 عمرو بن هللا عبد مسند: المسند فً ٌعلى أبووأخرجه 

 لتادة به بنحوه. طرٌك

 تخرٌج الوجه الثانً:

 َعنْ  اْلَولهٌد   َحدَّثَنَا :لَالَ  2656/ رلم2/372فً العلل رواٌة ابنه عبد هللا  أخرجه أحمد

ٌده  ٌزه  َعْبده  ْبنه  َسعه ٌَْمانَ  َعنْ  اْلعَزه وَسى ْبنه  س لَ ٌَْوةَ  ْبنه  َرَجاءه  َعنْ  م  ٌْب   ْبنه  لَبهٌَصةَ  َعنْ  َح  ذ َإ

و َعنْ   "اْلُحَرةِ  ِعَدةُ  اْلَولَدِ  أُمِّ  ِعَدةُ " :لَالَ  اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره

ٌد :لَالَ  ؟َحدثك مْ  َمن للولٌد للت :أَبًه لال عبد هللا بن أحمد: لَالَ   َهَذا :أَبًه لَالَ  .َسعه

ٌثٌ   .ُمْنَكر   َحده

 15531/ رلم7/737 اْلَولَده  أ م ه  اْستهْبَراءه ، باب العدد فً السنن: كتاب وأخرجه البٌهمً

 .، وفٌه تصرٌح الولٌد بالسماع من شٌخهمن طرٌك عبد هللا بن أحمد به بلفظه

من  3341رلم /4/473 المهر باب ،النكاح كتاب: السنن فً الدارلطنً وأخرجه

 اْلَولَدِ  أُمِّ  فًِ ٌَْعنًِ أََمة   َواأْلََمةُ  ُحَرة   اْلُحَرةُ  بِِدٌِننَا نَتبََلَعبُ  الَ  إِنَا" طرٌك الولٌد به بلفظ

ٌَْها تَُكونُ   "اْلُحَرةِ  ِعَدةُ  َعلَ

من  3341رلم /4/473 المهر باب ،النكاح كتاب: السنن فً الدارلطنً وأخرجه

ٌْد   ًأَب طرٌك عَ ٌْبَلنَ  ْبن َحْف  م  ٌَْمانَ  َعنْ  َؼ وَسى ْبنه  س لَ  .بنحوه به م 

َواب   َوه وَ  َمْول وؾٌ  :ولال ْرَسلٌ  َوه وَ  الصَّ َنَّ  ؛ م  َصةَ  أله نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  َلبٌه و مه  .َعْمر 

 أَب و نا 3336/ رلم4/477، باب المهر النكاحفً السنن: كتاب  أخرجه الدارلطنًو

   ً ًُّ  َعله و َحْف    أَب و نا اْلَمالهكه ً    ْبن   َعْمر  ٌد   ْبن   ٌَْحٌَى نا, َعله ٌدَ  ْبن   ثَْور   نا َسعه : لَالَ  ٌَزه

ْعت   ٌَْوةَ  ْبنَ  َرَجاءَ  َسمه و س بهلَ : َلالَ  َح دَّةه  َعنْ  اْلعَا ه  ْبن   َعْمر   تَْلبَُسوا الَ ": فَمَالَ  َولَد   أ م ه  عه

ٌْنَا  ."ُحَرة   ِعَدةُ  ِعَدتََها َفِإنْ  أََمة   تَُكنْ  إِنْ  ِدٌنََنا َعلَ

ٌَْمان   َوَرَواه   ولال: وَسى ْبن   س لَ ٌَْوةَ  ْبنه  َرَجاءه  َعنْ , م  َصةَ  َعنْ , َح ٌْب   ْبنه  لَبٌه  َعنْ , ذ َإ

و ا َمْول وف ا اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره ٌْض   . أَ

اق   َوَمَطرٌ ، لَتَاَدة   َوَرفَعَه   َصة   أََصحُّ  َواْلَمْول وؾ  . اْلَورَّ نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  َولَبٌه و مه  .َعْمر 

 دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام أبً داود:
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 موسى أبو - والزاي النون بفتح - العنزي عبٌد بن المثنى بن دمحمهو : المثنى ابن -ٔ

 به واحتج األكثرون وثمه ثبت ثمة .وباسمه بكنٌته مشهور بالزمن المعروؾ البصري

 .96، سبمت ترجمته حدٌث رلم ومسلم البخاري

 ،بالمهملة - السامً شراحٌل، اْبن :ولٌل دمحم، بن األعلى عبد بنهو ا: األعلى عبدُ  -ٕ

ي   المرشً،  .)ع( البَْصره

ٌدَ  بن إبراهٌم :َعن َرَوى ٌد الطوٌل، وحمٌد الخوزي، ٌَزه وبَة أَبً بن وَسعه ، َعر 

 وؼٌرهم.

ً   ْبن وَعْمرو المدٌنً، ْبن علً روى عنه: ، َعله  ً ٌَْرفه د موسى وأَب و الصَّ َحمَّ  ْبن م 

 ، وؼٌرهم.المثنى

 الثمفً الوهاب عبد: حنبل بن أحمد َولَال .الحدٌث فً بالموي ٌكن لم: سعد ابن لَال

. األعلى عبد من أصحابه عند وأوثك أعرؾ الثمفً السامً، األعلى عبد من أثبت

ٌن ْبن ٌحٌى لالو .المدر ٌرى كان األعلى عبد بن األعلى عبد: َولَال ْرَعة وأبو، َمعه : ز 

بَّان ابن   وذكره .بؤس بههه  لٌس: النََّسابً َولَال .الحدٌث صالح: حاتم أَب و َولَال .ثمة  فهً حه

ٌث، فًه متمنا َكانَ : َولَال ،"الثمات" كتاب : لعجلًولال ا .إلٌه داعٌة ؼٌر لدرٌا اْلَحده

 ابن َولَال". الثمات" فً شاهٌن ابن وَذَكره ثمة،: سفٌان ْبن ٌعموب َولَال. ثمة بصري

 حاجتً من فرؼت لال ،األعلى عبد َحدَّثَنَا: لال ع َمر، بن هللا ع بٌَد َحدَّثَنَا: خٌثمة أَبً

ٌد من وبَة أَبً ابن ٌعنً) َسعه (. االختبلط لبل منه سمع أنه ٌعنً) الطاعون لبل( َعر 

ٌد من سمع أنه ٌمال: خلفون ابن َولَال وبَة أَبً بن َسعه  لاله. ثمة وهو اختبلطه، لبل َعر 

ولال فً . صدوق": المؽنً" فً الذهبً َولَال .وؼٌرهما وضاح وابن نمٌر، ابن

 .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .ومعرفة حدٌث صاحب صدوق بصريالمٌزان: 

 .بةاوم وثمانٌن تسع سنة مات

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الجماعة اله:حخبلصة 

، 3253/ رلم4/33وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري ، 7/290الطبمات ٌنظر: 

، والجرح 915/ رلم1/234، والثمات للعجلً 1743/ رلم6/73والتارٌخ الكبٌر 

 أسماء تارٌخ، و9313/ رلم7/130، والثمات البن حبان 147/ رلم6/23والتعدٌل 

، 3637/ رلم16/359وتهذٌب الكمال ، 1004/ رلم196صـ نشاهٌ بنال الثمات

وتهذٌب ، 4723/ رلم2/531، والمٌزان 3445/ رلم1/364 الضعفاء فً المؽنًو

 .3734/ رلم1/331، والتمرٌب 201/ رلم6/96التهذٌب 

ٌد : هوسعٌد   -ٖ وبَة، أَبً بن َسعه ي   النضر أَب و العدوي، مهران، واسمه َعر   البَْصره

 ، وؼٌرهم.الوراق ومطر، دٌنار ْبن ومالن دعامة، ْبن لتادة عن:روى  .)ع(

ٌم روى عنه: ، األعلى عبد بن األعلى وعبد المبارن، ْبن هللا وعبد طهمان، ْبن إهْبَراهه

 وؼٌرهم.
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 أَب و لالو .ع َمره آخر فً اختلط ثم الحدٌث كثٌر ثمة كان: طبماته فً سعد ابن لَال

ٌد ٌكن لم: ٌَم ول   حنبل ْبن أحمد سمعت: حاتم وبَة أَبً ْبن لَسعه  كان إنما كتاب، َعر 

ٌدا أن وزعموا كله، ذلن ٌحفظ  معشر أبا أن وذلن لتادة، تفسٌر إال أكتب لم: لال َسعه

ٌن، ْبن ٌحٌى َولَال .أكتبه أن إلً كتب ْرَعة، وأبو َمعه ْرَعة أبو زاد .ثمة: والنََّسابً ز  : ز 

ٌن بن ٌحٌى َولَال .مؤمون ٌد: لتادة فًه الناس أثبت: َمعه وبَة، أَبً ْبن َسعه  وهشام َعر 

 تبالً فبل - لتادة َعنْ  ٌعنً بحدٌث، الثبلثة هإالء من حدثن فمن وشعبة، الدستوابً،

 من أحفظ أحد الزمان ذلن فًه عندنا كان ما: عوانة أبو َولَال .ؼٌره من تسمعه ال أن

ٌد وبَة أَبً ْبن َسعه ٌد كان: الطٌالسً داود أبو َولَال .َعر  وبَة أَبً ْبن َسعه  أحفظ َعر 

ٌد: أبٌه َعن حاتم، أَبً ْبن الرحمن عبد َولَال .لتادة أصحاب وبَة أَبً ْبن َسعه  أن لبل َعر 

ٌد: زرعة ألبً للت  : - أٌضا - َولَال لتادة بحدٌث الناس، أعلم وكان ثمة، ٌختلط  َسعه

وبَة أَبً ْبنا ٌد فمَالَ  العطار؟ أبان أو أحفظ، َعر   هشام لتادة أصحاب وأثبت أحفظ، َسعه

ٌد ٌن ْبن ٌحٌىولال   .وَسعه ٌد: ٌمول َمعه وبَة أَبً ْبن َسعه ٌم هزٌمة بعد اختلط َعر   إهْبَراهه

ه  َعبد ْبنا  صحٌح فهو ومابة، وأربعٌن اثنتٌن سنة منه سمع فمن حسن بن حسن ْبن ّللاَّ

 ما بعد عنه   كتبت: نعٌم أَب و ولال .بشًء   فلٌس ذلن بعد من سمع من وسماع السماع،

عَ  حدٌثٌن، اختلط  خمس سنة اختلط لد وكان: حبان ابن َولَال .أنس ْبن النضر َسمه

مابة  سنة وفاته ذكر نهأل ؛لال كذا) اختبلطه فً سنٌن خمس وهً بةاوم وأربعٌن

 بنا :مثل اختبلطه لبل المدماء عنه روى ربما إال به ٌحتج ال أن وأحب ،(وخمسٌن

بَارن ٌد ،اْلم  ٌْع بن َوٌزه َر َواٌَة َوٌْعتَبر وذوٌهما ،ز  رٌن بهره تَؤَخ ه ْحتهَجاج دون َعنه   اْلم   االه

ٌْب َسماع َوَكانَ  بهما ْنه   إهْسَحاق بن ش َع ابَة َوأَْرَبعٌن أَربع سنة مه  .بهسنة ٌْختَلط أَن لبل َومه

 ومن األبمة، عنه حدث ولد كثٌرة، أصناؾ وله الناس، ثمات منولال ابن عدي: 

 ال ما فذلن االختبلط بعد سمع ومن حجة، صحٌح ذلن فإن االختبلط لبل منه سمع

 منها والبع  الساجً، األعلى عبد :عنه أرواهم عنه بؤصنافه وحدث. علٌه ٌعتمد

ٌْمان، بن وعبدة إسحاق، بن شعٌب  أصحاب فً ممدم وهو الخفاؾ، الوهاب وعبد س لَ

 وهم عنهم دلس من إال عنه روى من كل عن وثبتا عنه، رواٌة الناس أثبت ومن لتادة

 بن وخالد زرٌع، بن ٌزٌد عنه الناس وأثبت. منهم ٌسمع لم ممن ذكرتهم الذٌن

ٌد بن وٌحٌى الحارث ٌد عن كله صناؾاأل وروى. اختبلطه لبل ونظراإهم َسعه  بن َسعه

وبَة أَبً  وهو فٌه تكلم منولال الذهبً فً " .الخفاؾ عطاء بن الوهاب عبد َعر 

ولال ابن حجر:  .عمره آخر فً حفظه ساء مصنؾ، مة": ثالحدٌث صالح أو موثوق

 .لتادة فً الناس أثبت من وكان واختلط التدلٌس كثٌر لكنه تصانٌؾ له حافظ ثمة

نْ " ولد مٌز السخاوي الرواة الذٌن أخذوا عنه فبل االختبلط، وبعده فمال: للت: مَّ  َومه

عَ  ْنه   َسمه ةه  َحاله  فًه مه حَّ ثه  ْبن   َخالهد   :الص ه َرار   ع بَاَدةَ، ْبن   َوَرْوح   ،اْلَحاره ، ْبن   َوسه ر  َجش ه  م 

ٌْب   ًُّ  األعلى َوَعْبد   ،إهْسَحاقَ  ْبن   َوش عَ ه  َوَعْبد   ،السَّامه بَاَرنه  ْبن   ّللاَّ  اْلَوهَّابه  َوَعْبد   ،اْلم 
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 ًُّ ٌَْمانَ  ْبن   َوَعْبَدة   ،اْلَخفَّاؾ   َعَطاء   ْبن   اْلَوهَّابه  َوَعْبد   ،الثَّمَفه ٌَى  ،س لَ ٌَْح ٌد   ،ْلمَطَّان  اَو  ْبن   َوٌَزه

ٌْع   َر ٌد   ،ز  ونَ  ْبن   َوٌَزه  .َهار 

نْ   مَّ عَ  َومه ْنه   َسمه ْختهبَلطه  فهً مه َما ع بَاَدةَ  ْبن   َرْوح   :االه نَا لَالَه   فٌه ٌْخ  َمةه  فهً َش مَد ه  لَدَّْمت   َولَدْ  اْلم 

بَلفَه ، ي    َواْبن   خه دَ  أَبَا فَإهنَّ  :َمْهده َما َداو  يُّ  نَمَلَه   فٌه رُّ ْنه   َسَماَعه   إهنَّ : لَالَ  َعْنه   اآْلج   بَْعدَ  مه

، ٌَمةه ٌْم   َوأَب و اْلَهزه ، ْبن   اْلفَْضل   ن َع ٌْن  ، اْختَلَطَ  َبْعَدَما َعْنه   َكتَْبت  : لَالَ  فَإهنَّه   د َك ٌْنه ٌثَ  َحده

د   َحمَّ د   ؼ ْنَدٌر، َجْعفَر   ْبن   َوم  َحمَّ ي  ، أَبًه ْبن   َوم  عَافَى َعده ْمَرانَ  ْبن   َواْلم  ، عه ًُّ له  اْلَمْوصه

ٌعٌ  ار   اْبنه  لهمَْوله  ؛َوَوكه ه  َعمَّ  ً له ٌَْستْ : اْلَحافهظه  اْلَمْوصه َما لَ َواٌَت ه  ، َعْنه   ره ء  ًْ َما إهنََّما بهَش  َسَماع ه 

ٌن   اْبن   لَالَ  َولَدْ  اْختَلََط، َما بَْعدَ  َما َمعه ث  : لهثَانهٌهه ، َعنْ  ت َحد ه ٌد  ْعتَ  َوإهنََّما َسعه ْنه   َسمه  فهً مه

؟ ْختهبَلطه ٌْتَنًه َهلْ : فَمَالَ !  االه ٌث   إهالَّ  َعْنه   َحدَّثْت   َرأَ ْستَو   بهَحده  ."م 

 .، ولٌل سنة سبعومابة وخمسٌن ست سنة مات

 .بعده منه كان ما وٌ َرد   االختبلط، لبل حدٌثه من كان بما ٌحتج ثمة خبلصة حاله:

كما ن  على ذلن السخاوي، بل لال  عنه لبل االختبلط األعلىورواٌة عبد للت: 

 ابن عدي: من أروى الناس عن ابن عروبة

والجرح ، 1679/ رلم3/504، والتارٌخ الكبٌر 7/273ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والكامل 3104/ رلم6/360، والثمات البن حبان 276/ رلم4/65والتعدٌل 

 أو موثوق وهو فٌه تكلم منو ،2327/ رلم11/5وتهذٌب الكمال ، 322/ رلم4/446

، والمختلطٌن 3242/ رلم2/153والمٌزان  ،133/ رلم226صـ الحدٌث صالح

/ 1/239التمرٌب ، و110/ رلم4/63وتهذٌب التهذٌب ، 13/ رلم41للعبلبً صـ

، واختبلط الرواة الثمات دراسة تطبٌمٌة على 374-4/371، وفتح المؽٌث 2365رلم

 .39الكتب الستة صـ

 .(4)خت م  الخراسانً رجاء أَب و الوراق، طهمان بن مطر: هو َمَطر   -ٗ

ه  َعبد ْبن كرب روى عن: ي   والحسن، المزنً ّللاَّ  ، وؼٌرهم.حٌوة ْبن ورجاء ،البَْصره

ٌد، والد ْبن والحسٌن، طهمان بن إبراهٌم عنه:روى  وبَة أَبً ْبن وَسعه  ، وؼٌرهم. َعر 

ٌد ْبن ٌحٌى َكانَ : ولال أحمد بن حنبل .الحدٌث فً ضعؾ فٌه كان: سعد ابن لَال  َسعه

ه  َعبد َولَال .عطاء َعن حدٌثه ٌضعؾ  مطر َعن أَبًه َسؤَلت  : حنبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

ٌد ْبن ٌحٌى َكانَ : فمال الوراق،  سوء فًه لٌلى أَبً بابن الوراق مطر حدٌث ٌشبه َسعه

ه  َعبد لال الحفظ  عطاء فًه لٌلى أَبً اْبن من ألربه ما: فَمَالَ  عنه، أبً فَسؤَلت  : ّللاَّ

ه  َعبد لال الحدٌث ضعٌؾ عطاء فهً مطر: َولَال خاصة، ٌن ْبن لٌحٌى ل ْلت  : ّللاَّ : َمعه

ٌَى َولَال .رباح أَبً ْبن عطاء حدٌث فهً ضعٌؾ: فمال الوراق؟ مطر ٌن، ْبن ٌَْح  َمعه

ْرَعة وأبو ْرَعة أَب و زاد .صالح: ز   .شٌبا أنس من ٌسمع لم مرسلة أنس َعن رواٌته: ز 

 من أكبر هو ممن: فمال حفصة؟ من سمع: ألبً للت  : حاتم أَبً ْبن الرحمن َعْبد َولَال

ا َولَال .حفصة ٌْض   عمبة من إلً أحب الحدٌث صالح هو: فمال َعْنه ، أَبًه َسؤَلت  : أَ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْمان ومن األصم،  هشام ثم مطر سنا لتادة أصحاب أكبر وكان األشدق موسى بن س لَ

 .ال: لال تابع؟: له لٌل به بؤس ال: مرة َولَال صدوق بصري: العجلً َولَال  .شعبة ثم

بَّان ابن   وذكره .بالموي لٌس: النََّسابً َولَال  ؤ.أخط ربماولال:  "الثمات" كتاب فً حه

 حجة عندي هو لٌس: فمال طهمان بن مطر وذكر ،داود أبا سمعت: اآلجري َولَال

 حدٌثه ٌجمع ضعفه مع وهو: عدي ابن . ولالاختلؾ إذا حدٌث فً به ٌمطع ال ومطر

ًُّ  َولَال. وٌكتب  أو موثوق وهو فٌه تكلم منولال الذهبً فً " .بالموي لٌس: الدَّاَرل ْطنه

 من فمطرولال فً "المٌزان":  .عطاء فً ضعؾ مشهور، صدوق":  الحدٌث صالح

 لٌس: البزار بكر أبو لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال .الحدٌث حسن مسلم، رجال

 أحد ا نعلم وال ،شٌبا منه سمع نعلم وال ،حدٌث بؽٌر عنه وحدث أنسا رأى بؤس به

 كثٌر صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .ٌهم صدوق: الساجً َولَال ،حدٌثه ترن

 ومابة. تسع سنة وٌمال وعشرٌن خمس سنة مات .ضعٌؾ عطاء عن وحدٌثه الخطؤ

 .عطاء فً ضعٌؾ الحدٌث، حسن خبلصة حاله:

، والجرح والتعدٌل 1534/ رلم1/430، والثمات للعجلً 7/245الطبمات ٌنظر: 

/ 3/133 مل، والكا5533/ رلم5/435، والثمات البن حبان 1319/ رلم3/237

 أو موثوق وهو فٌه تكلم ومن، 5994/ رلم23/51، وتهذٌب الكمال 1332رلم

 وتهذٌب التهذٌب، 3537/ رلم4/126والمٌزان  ،329رلم/ 435صـ الحدٌث صالح

 .6699رلم/ 1/534، والتمرٌب 316/ رلم10/167

 امرئ ْبن السمط ْبن األَحنؾ ْبن جندل،: وٌ مال جرول، بنهو ا: َحٌوةَ  بنِ  رجاء -٘

 .(4)خت م  الكندي المٌس

ه، َعبد ْبنه  َجابهره  روى عن:  ، وؼٌرهم.ذإٌب ْبن ولبٌصة العزٌز، عبد ْبن وع َمر ّللاَّ

 ، وؼٌرهم.الوراق ومطر ع َمٌر، ْبن الملن وعبد ،ٌزٌد ْبن ثور روى عنه:

د لَال َحمَّ ، العجلً هللا َعبد ْبن أحمد َولَال .العلم كثٌر فاضبل ثمة كان: سعد ْبن م 

 بهم لٌنزل هللا إن لثبلثة كندة فً نإ: الَملهن َعبد ْبن مسلمةولال  .ثمة شامً: والنََّسابً

 .عدي ْبن وعدي نسً، ْبن وعبادة حٌوة، ْبن رجاء: األعداء على بهم وٌنصر الؽٌث

 عدي ْبن وعدي حٌوة، ْبن رجاء كان: ٌسار ْبن موسى عن حمزة، ْبن ٌحٌى َولَال

 شٌخنا سلوا: مكحول فمال مسؤلة، عن مكحوال رجل فسؤل المسجد، فً ومكحول

 رجاء ذكر ٌعجبه من ذكر إذا عون اْبن كان: أسامة أبو َولَال .حٌوة ْبن رجاء وسٌدنا

 رجاء أعظم أحدا الناس من أدركت ما: عون اْبن عن المطعً، سهٌل َولَال .حٌوة ْبنا

د، ْبن الماسم من اإلسبلم ألهل َحمَّ د م  َحمَّ  َولَال .حٌوة ْبن ورجاء سٌرٌن، ْبن وم 

،  ً د: مثلهم رأٌت ما ثبلثة رأٌت: عون اْبن عن األَْصَمعه َحمَّ  بالعراق، سٌرٌن ْبن م 

د ْبن والماسم َحمَّ  اْبن عن شمٌل، ْبن النضر َولَال .بالشام حٌوة ْبن ورجاء بالحجاز، م 

 بالشام، ورجاء بالبصرة، سٌرٌن اْبن: فتواصوا اجتمعوا كؤنهم ثبلثة لمٌت: عون

د ْبن والماسم َحمَّ  أهل عباد من َوَكانَ وذكره ابن حبان فً الثمات ولال:  .بالمدٌنة م 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ولال ابن حجر:  .عبلماأل العلماء جلة من كانولال الذهبً:  .وفمهابهم وزهادهم الشَّام

 ومابة. عشرة اثنتً سنة مات .فمٌه ثمة

 .باتفاقثمة خبلصة حاله: 

، والثمات للعجلً 1062/ رلم3/312، والتارٌخ الكبٌر 7/454ٌنظر: الطبمات 

، والثمات البن حبان 2266/ رلم3/501، والجرح والتعدٌل 439/ رلم1/160

/ 1/395، والكاشؾ 1390/ رلم9/151، وتهذٌب الكمال 2691/ رلم4/237

   .1920رلم /1/203، والتمرٌب 500/ رلم3/265، وتهذٌب التهذٌب 1559رلم

 - ساكنة الم بٌنهما مفتوحتٌن بمهملتٌن - حلحلة بنهو ا: ذؤٌب بن لَبٌَصةَ  -ٙ

ٌد، أَب و الخزاعً  .)ع( المدنً إهْسَحاق، أَب و: وٌ مال َسعه

العا  ْبن وَعْمرو  ،الداري وتمٌم رباح، ْبن ببلل :َعن َرَوى
(ٔ)

 ، وؼٌرهم.

ٌد حٌوة، ْبن رجاء روى عنه: ه  وَعْبد عفان، ابن عثمان بن َعْمرو بن َخالهد بن وَسعه  ّللاَّ

  ، وؼٌرهم.مرٌم أَبً ْبنا

ٌعَة اْبن َعنه  وهب اْبن َوَلال .الحدٌث كثٌر مؤمونا ثمة كانلال ابن سعد:   اْبن أن: َلهه

 األعم  َولَال .األمة هذه علماء من كان: لال ذإٌب، ْبن لبٌصة ذكر إذا كان شهاب

ٌد: أربعة المدٌنة أهل فمهاء كان: الزناد أبً َعن َسٌَّب، ْبن َسعه  ذإٌب، ْبن ولبٌصة الم 

د َولَال .مروان ْبن الملن وعبد الزبٌر، ْبن وعروة َحمَّ  ما: مكحول َعنْ  راشد، ْبن م 

 أعلم ذإٌب ْبن لبٌصة: الشعبً َعنه  مؽٌرة َولَال .ذإٌب بن لبٌصة من أعلم رأٌت

بَّان ابن   وَذَكره .ثمة تابعً مدنً: العجلً َولَال .ثابت ْبن زٌد بمضاء الناس  فً حه

 إلى انتمل كتاب، معلم وكان وصالحٌهم، المدٌنة أهل فمهاء من كان: َولَال" الثمات"

 َعبد ابن َولَال. وتسعٌن ست سنة َماتَ  لٌل ولد وثمانٌن، ست سنة بها ومات الشام

 وكان وعلم، فمه له وكان الفتح عام ولد: ولٌل الهجرة، سنة أول فً ولد: فً اْلبَر ه 

 فً حجر ابن َولَال. ربانٌا عالما كانولال الذهبً: . مروان بن الَملهن َعبد خاتم على

 أورده: "الذٌل" فً المدٌنً موسى أبو َولَال. رإٌة له ٌمال: لانع ابن لال":  التهذٌب"

 عن وروى، الفتح ٌوم ولد نهأل سماعه ٌصح ال جعفر َولَال. الصحابة فً العسكري

  .رإٌة له": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .مراسٌل أحادٌث ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 .وثمانٌن بضع سنة مات

 ، وله رإٌة.: ثمةخبلصة حاله

 ، والثمات للعجل734ً/ رلم7/174، والتارٌخ الكبٌر 5/176ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والثمات البن حبان 713/ رلم7/125والجرح والتعدٌل  1377/ رلم1/333

/ 2/133والكاشؾ ، 4342/ رلم23/476وتهذٌب الكمال  ،5025/ رلم5/317

  .5512/ رلم1/453، والتمرٌب 630/ رلم3/347وتهذٌب التهذٌب ، 4245رلم

                                                           

َصةَ : 3341رلم /4/473لال الدارلطنً فً السنن  (1) نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  لَبٌه و مه  .َعْمر 



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

بن وابل بن هاشم المرشً، أبو عبد هللا، ولٌل: أبو دمحم،  العاِص  بن وعمر -7

 ، والد عبد هللا بن عمرو بن العا . لدم على النبًالسهمً، صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مسلما سنة ثمان لبل الفتح بؤشهر مع خالد بن الولٌد، وعثمان بن طلحة، ولٌل: ملسو هيلع هللا ىلص 

 أسلم بٌن الحدٌبٌة وخٌبر. 

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عابشة أم المإمنٌن. روى عن:

ة بن خزٌمة بن ثابت األنصاري، ولبٌصة بن وعمار، عروة بن الزبٌر روى عنه:

  ، وؼٌرهم.ذإٌب الخزاعً

 ، ومسلم بطرؾ حدٌثالبخاري له تسعة وثبلثون حدٌثا اتفما على ثبلثة وانفرد 

 .مات سنة ثبلث وأربعٌن ودفن بالممطم. بحدٌثٌن

، 5397/ رلم4/537، واإلصابة 4333/ رلم22/73ٌنظر: تهذٌب الكمال 

 .1/290والخبلصة للخزرجً 

 وتابع لتادة مطرا الوراق كما عند أحمد فً المسند:

 دراسة إسناد متابعة لتادة عند أحمد فً المسند:

 .76، سبمت ترجمته حدٌث رلم متمن ثمة :َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَِزٌدُ  -ٔ

 ما وٌ َرد   االختبلط، لبل حدٌثه من كان بما ٌحتج ثمةهو ابن أبً عروبة،  :َسِعٌد   -ٕ

 .سبمت ترجمته فً إسناد أبً داود ،ورواٌة ٌزٌد عنه لبل االختبلط، بعده منه كان

 .43 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،مدلس ثمة: لَتَاَدةَ  -ٖ

ٌَْوةَ  ْبنِ  َرَجاءِ  -ٗ  .داود أبً إسناد فً ترجمته سبمت ، باتفاق ثمة :َح

ٌْب   ْبنِ  لَبٌَِصةَ  -٘  .، سبمت ترجمته فً إسناد أبً داودرإٌة وله ثمة، :ذَُؤ

 فً إسناد أبً داود. ترجمته سبمت جلٌل، صحابً :اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو -ٙ

  :عند اإلمام أحمد فً العلل ًإسناد الوجه الثاندراسة 

 توثٌمه على متفك ثمة :الدمشمً العباس أبو المرشً، مسلم بن اْلَولهٌد هو  :اْلَوِلٌدُ  -ٔ

 شٌخه؛ عن عند البٌهمً باإلخبار صرح ولد ٌدلس تدلٌس تسوٌة، الرابعة من مدلس

 .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت، اإلسناد آخر إلى بالسماع ٌصرح لم ولكنه

 ، ورواٌة الولٌد عنه لم تمٌز،، اختلط بآخرهتفاقبا ثمة :اْلعَِزٌزِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  -ٕ

 .32 رلم حدٌث ترجمته سبمت

ٌَْمانَ  -ٖ ي المرشًهو  :ُموَسى ْبنِ  ُسلَ  أَب و: وٌ مال الربٌع، أبو: وٌ مال أٌوب، أَب و األ َموه

 .(4)م  حرب ْبن س ْفٌَان أبً آل مولى األشدق، الدمشمً هشام،

ه  وَعْبد كٌسان، ْبن طاووس روى عن: ٌَّا، أَبً ْبن ّللاَّ  أَبً ْبن الرحمن وَعْبد َزَكره

 وؼٌرهم. حسٌن،

ٌد والد، ْبن وزٌد سلمة، أَبً ْبن رجاء روى عنه:  ، وؼٌرهم.العزٌز َعْبد ْبن وَسعه

ٌْج ابن علٌه أثنى ثمة كان: سعد ابن لَال َر ٌْج ابن َولَال. ج  َر  . العضل فً ٌفتً كان: ج 

ٌد ْبن ع ثَْمان َولَال ٌْمان ،دحٌم َعنْ  الدارمً، َسعه  َعنْ  ؼٌره، َولَال .ثمة :موسى ْبن وس لَ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْمان مكحول أصحاب أوثك: دحٌم وَسى ْبن س لَ ٌد ْبن ع ثَْمان َولَال .م   للت: الدارمً َسعه

ٌن ْبن لٌحٌى ٌْمان: َمعه وَسى ْبن س لَ ؟ فًه حاله ما م  ي  ْهره : َحاتهم أَب و َولَال .ثمة: فمال الزُّ

 مكحول أصحاب من أحدا أعلم وال ،االضطراب بع  حدٌثه وفً الصدق، محله

يُّ  ولَال .منه أثبت وال ،منه فمهأ  الفمهاء، أحد: النََّسابً َولَال .مناكٌر عنده: الب خاره

 ْبن أَْحَمد أَب و َولَال .شا حدٌثه فً: آخر موضع فً َولَال .الحدٌث فًه بالموي ولٌس

ي   ٌْمان: َعده وَسى ْبن وس لَ  علماء أحد وهو الناس، من الثمات عنه حدث. راو فمٌه م 

 ثبت عندي وهو ؼٌره، ٌروٌها ال ٌروٌها، بها ٌنفرد أحادٌث روى ولد الشام، أهل

 .مناكٌر عنده: الساجً َولَال. ثمة به بؤس ال: داود أَبًه َعن األجري َولَال .صدوق

بَّان ابن   وذكره فً "تهذٌب  حجر ابن ونمل. ورعا فمٌها كان: َولَال" الثمات" فً حه

ٌن بن ٌحٌى إن التهذٌب": ٌْمان: أكثم بن لٌحٌى لال َمعه  وحدٌثه ثمة موسى بن س لَ

ٌْمان كان": المٌزان" فً الذهبً َولَال. عندنا صحٌح  لبل ولته فً الشام أهل فمٌه س لَ

،  ً  من" كتابه فً لال. وحفظها ٌكون أن ٌجوز له تستنكر التً الؽرابب وهذه األَوزاعه

 فً حجر ابن َولَال. وثك صدوق": الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم

 .بملٌل موته لبل وخلط لٌن بع  حدٌثه فً فمٌه صدوق": التمرٌب"

للت: وعبارة ابن حجر تدل على اختبلط الموت، الذي ال ٌكاد ٌنجو منه إنسان، 

 ورواٌة سعٌد بن عبد العزٌز عنه لبل االختبلط.

، فمد وثمه جماعة، وله مناكٌر وؼرابب تنزله عن درجة حسن الحدٌث خبلصة حاله:

 الثمة. 

، والتارٌخ 26/ رلم46صـ، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً 7/457الطبمات ٌنظر: 

، والثمات البن حبان 615/ رلم 4/141والجرح والتعدٌل  ،1333/ رلم4/33الكبٌر 

/ 12/92، وتهذٌب الكمال 741/ رلم4/251، والكامل 3192/ رلم6/379

، 149/ رلم246صـ الحدٌث صالح أو موثوق وهو فٌه تكلم من ، 2571رلم

، والتمرٌب 337/ رلم4/226، وتهذٌب التهذٌب 3513/ رلم2/225والمٌزان 

   .100واختبلط الرواة الثمات صـ، 2616رلم/1/255

ٌَْوةَ  ْبنِ  َرَجاءِ  -ٗ   الوجه األول فً ترجمته سبمت  ،باتفاق ثمة: َح

ٌْب   ْبنِ  لَبٌَِصةَ  -٘  .الوجه األول فً ترجمته سبمت رإٌة، وله ثمة،: ذَُؤ

 ترجمته فً الوجه األول.سبمت  جلٌل، صحابً :اْلَعاِص  ْبنِ  َعْمِرو -ٙ

ٌَْمانَ ولد تابع   :ٌزٌد  عند الدارلطنً فً السنن على هذا الوجه ثوُر بنُ  ُموَسى ْبنِ  ُسلَ

ثمة ثبت، ومن ترن الرواٌة عنه فمن أجل المدر، سبمت ترجمته حدٌث : ٌَِزٌدَ  ْبنِ  ثَْورِ 

 . 24رلم 

 النظر فً الخبلؾ:

ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه الوجه األول:  َصةَ  َعنْ  َح ٌْب ، ْبنه  َلبٌه و َعنْ  ذ َإ رضً هللا  اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره

 عنه مرفوعا.
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، ولتادة، وهو ثمة مدلس، ولكنه لم ٌصرح حسن الحدٌثرواه: مطر الوراق، وهو 

 بالسماع 

ٌَْوةَ، ْبنه  َرَجاءه  الوجه الثانً: ٌْب ، ْبنه  لَبهٌَصةَ  َعنْ  َح و َعنْ  ذ َإ  هللا رضً اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره

 مولوفا عنه

 رواه: سلٌمان بن موسى، وهو حسن الحدٌث، وثور بن ٌزٌد، وهو ثمة.

، وهو الذي رجحه الدارلطنً فً لوؾ بمرٌنة األوثكإذا ٌترجح الوجه الثانً المو

ٌَْمان   َوَرَواه  : لالحٌث  :4/477السنن  وَسى ْبن   س لَ ٌَْوةَ  ْبنه  َرَجاءه  َعنْ  م  َصةَ  َعنْ , َح  لَبٌه

ٌْب   ْبنه ا و َعنْ  ذ َإ ا َمْول وف ا اْلعَا ه  ْبنه  َعْمره ٌْض   . أَ

اق   َوَمَطرٌ ، لَتَاَدة   َوَرفَعَه   َصة   أََصحُّ  َواْلَمْول وؾ  . اْلَورَّ نْ  ٌَْسَمعْ  لَمْ  َولَبٌه و مه  .َعْمر 

 الحكم على اإلسناد من الوجه الراجح:

 الدارلطنًضعٌؾ؛ لبٌصة لم ٌسمع من عمرو بن العا  كما ن  على ذلن 

 وفً الباب عن علً رضً هللا عنه مولوفا:

ت َها: لَالَ  َمنْ فً المصنؾ: كتاب الطبلق، باب  أخرجه ابن أبً شٌبة دَّ  أَْشه ر   أَْربَعَة   عه

ا ٌد ، نالال:  13753رلم /4/145 َوَعْشر  ، َعنْ  ٌَزه ٌد  ، َعنْ  َلتَاَدةَ، َعنْ  َسعه بَلس   َعنْ  خه

،  ً ثْلَ  َعله  َذلهنَ  مه

 15536رلم /7/733 اْلَولَده  أ م ه  اْستهْبَراءه فً السنن: كتاب العدد، باب  وأخرجه البٌهمً

ٌعمن طرٌك  وبَةَ، أَبًه اْبنه  َعنه  ،َوكه دَّة  " به بلفظ لَتَاَدةَ، َعنْ  َعر   أَْشه ر   أَْربَعَة   اْلَولَده  أ م ه  عه

ا  ."َوَعْشر 

َها َعْنَها َماتَ  إهَذا َمْعنَاه   :َوِكٌع   لَالَ  َها َبْعدَ  َزْوج   .َسٌ هده

َواٌَات   :البٌهمً لَالَ و بَلس   ره ً    َعنْ  خه ًَ  َعله ْندَ  َعْنه   هللا   َرضه ْلمه  أَْهله  عه ٌثه  اْلعه ٌْر   بهاْلَحده  َؼ

ٌَّة   ًَ  ٌَم ول ونَ  لَوه ٌفَةٌ  َوهه  .َمحه

 دراسة إسناد اإلمام ابن أبً شٌبة:

 .76، سبمت ترجمته حدٌث رلم متمن ثمة :َهاُرونَ  ْبنُ  ٌَِزٌدُ  -ٔ

 ما وٌ َرد   االختبلط، لبل حدٌثه من كان بما ٌحتج ثمةهو ابن أبً عروبة، : َسِعٌد   -ٕ

بمت ترجمته فً رواٌة عمرو بن س، ، ورواٌة ٌزٌد عنه لبل االختبلطبعده منه كان

 .العا  رضً هللا عنه

 .43 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،مدلس ثمة: لَتَاَدةَ  -ٖ

 بفتحتٌن الهجري عمرو ابن - البلم وتخفٌؾ أوله بكسر - خبلسهو خبلس:  -ٗ

 .البصري

 عن حدٌثه ٌتولى المطان ٌحٌى وكان كتاب، علً عن ورواٌته ثمة، ثمة: أحمد لال

 أبو ولال .ثمة: معٌن ابن ولال .على من ٌسمع لم ثمة،: داود أبو ولال .خاصة علً

 علً، عن صحؾ عنده ولعت ٌمال: حاتم أبو ولال .وعابشة عمار من سمع: زرعة

 هو :لالوا :لال ؟عمرو بن فخبلس :للت للدارلطنً الحاكم سإاالت وفً .بموى ولٌس
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 علً عن فؤما احتمل هرٌرة أبً عن رافع أبً عن حدٌثه من كان فما ،صحفً

 .ٌرسل وكان ثمة،:  حجر ابنولال  .فبل عنهما هللا رضً وعثمان

ال تمبل، ألنه لم ، إال أن رواٌته عن علً جمع من األبمة ؛ وثمهثمةخبلصة حاله: 

 شٌبا ، إنما هً صحؾ كان ٌ حد هث منها. ٌسمع منه
، وجامع 2532/ رلم1/653المٌزان ، و1344/ رلم3/402الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

 .1770/رلم1/197والتمرٌب ، 175/ رلم172التحصٌل صـ

 الحكم على إسناد اإلمام ابن أبً شٌبة:

 ٌر ممبولة.س بن عمرو، لكن رواٌته عن علً ؼضعٌؾ؛ فٌه خبل

 :، وشواهدهالحكم على الحدٌث بمجموع طرله

 منكر

 منكر حدٌث هذا: 2/372 الرجال ومعرفة العللفً  أحمد اإلماملال 

 بن أحمد وضعؾ: 5/362" العلماء مذاهب على اإلشراؾ" فً  ولال ابن المنذر

 .الحدٌث هذا عبٌد وأبو حنبل،

و َخبَر   َصحَّ  لَوْ : 10/115فً المحلى  ولال ابن حزم ْسنَد ا َعْمر   اْلمَْوله  إلَى لََساَرْعنَا م 

هه  - بههه  ا َوفٌه ٌْض  ْفظه  َسٌ ها   َوه وَ  َمَطرٌ  أَ  .اْلحه

 فابدة: عدة أم الولد

 لول وهو أحمد، عن المشهور وهو حٌضة، أنه فالصحٌح عدتها، فً الفمهاء اختلؾ

 .وؼٌرهم ثور، وأبو والشافعً، مالن، ذهب وإلٌه وعابشة، وعثمان، عمر، ابن

 وفٌه الباب، حدٌث فً كما وعشرا ، أشهر أربعة تعتد: أخرى رواٌة أحمد وعن

 جبٌر، بن وسعٌد سٌرٌن، وابن المسٌب، بن سعٌد لول وهو رأٌت، كما ضعؾ

 واألوزاعً، والزهري، العزٌز، عبد بن وعمر عمرو، بن وخبلس ومجاهد،

 .وإسحاق

 رواٌة وهً الخطاب، أبو حكاها أٌام، وخمسة شهرٌن تعتد: ثالثة رواٌة أحمد وعن

 .صحٌحة أظنها وال: الممدسً دمحم أبو لال عنه، منكرة

 مسعود، وابن علً عن ذلن وٌروى حٌ ، ثبلث عدتها: وأصحابه حنٌفة أبو ولال

والثوري النخعً، وإبراهٌم عطاء، لول وهو
(1)
. 

  

                                                           

يل الفمهاء اختبلؾٌنظر:  (1) / 2/406 لطحاويل العلماء اختبلؾ مختصرو، 133/ مسؤلة رلم1/303 لَمْرَوزه

ٌَْرة بنال العلماء األبمة اختبلؾ، و912مسؤلة رلم البن المنذر  العلماء مذاهب على إلشراؾ، وا2/202 ه بَ
5/362. 
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 "وإن كان مابعا فانتفعوا به"حدٌث  -ٕٓٔ

أبو العباس ، بن أٌوب الؽافمً ٌحٌىلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":المصري

بن جرٌج اعن  ومن مناكٌره ،ولال الدارلطنً: فً بع  حدٌثه اضطراب)

("وإن كان مابعا فانتفعوا به"عن الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا 
(1)
 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 أوجه:سبعة من  هذا الحدٌث مداره على الزهري، واختلؾ عنه

 الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا.الوجه األول: 

 ،رضً هللا عنه الزهري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرةالوجه الثانً: 

 .مرفوعا

به  ،باس، عن ابن عبن عبدهللا بن عتبة الزهري، عن عبٌد هللاالوجه الثالث: 

 .ولم ٌذكر مٌمونةمرفوعا، 

 .عن مٌمونة به مرفوعا الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس،الوجه الرابع: 

، ولم ٌذكر ابن ، عن مٌمونة به مرفوعاعبٌد هللا الوجه الخامس: الزهري عن

 .عباس

 مرفوعا.الزهري عن عبٌد هللا عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص به : الوجه السادس

 مرسبل.ملسو هيلع هللا ىلص الزهري عن عبٌد هللا عن النبً الوجه السابع: 

  تخرٌج الوجه األول:

 .(الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا)

 :رواه عبد الجبار بن عمر -أ

لال: حدثناه  3/37بٌر: ترجمة "عبد الجبار بن عمر" فً الضعفاء الك أخرجه العمٌلً

ٌحٌى بن عثمان لال: حدثنا ابن أبً مرٌم لال: حدثنا عبد الجبار بن عمر األٌلً، عن 

ابن شهاب، عن سالم بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر: " أنه كان عند رسول هللا 

: ملسو هيلع هللا ىلص حٌن جاءه رجل فسؤله عن فؤرة ولعت فً ودن لهم، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

"اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا". لالوا: ٌا رسول هللا، إن كان مابعا؟ 

 لال: "فانتفعوا به وال تأكلوه"

                                                           

 .315/ رلم11/137تهذٌب التهذٌب  (1)
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ذكر االختبلؾ فً االنتفاع بالسمن المابع الذي فً األوسط:  وأخرجه ابن المنذر

فمالت  سمطت فٌه الفؤرة اختلؾ أهل العلم فً السمن المابع الذي سمطت فٌه الفؤرة،

ذكر االختبلؾ فً االنتفاع بالسمن المابع الذي سمطت فٌه الفؤرة  طابفة ٌنتفع به

 اختلؾ أهل العلم فً السمن المابع الذي سمطت فٌه الفؤرة، فمالت طابفة ٌنتفع به

 مرٌم، عن ابن وهب، عن عبد الجبارحدثنا عبلن بن المؽٌرة، ثنا ابن أبً  2/292

 به ببنحوه.بن عمر ا

 :ومن طرٌك الطبرانً، 3077/ رلم3/257فً المعجم األوسط:  رانًالطبأخرجه و

حدثنا بكر بن سهل لال: نا شعٌب بن لال:  1/155ابن حجر فً موافمة الخبر الخبر 

ٌحٌى لال: أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن جرٌج
(1)

 به بنحوه.، 

شهاب، عن سالم، عن  هكذا رواه عبد الجبار بن عمر، عن ابن جرٌج، عن ابنلال: و

ورواه معمر، عن الزهري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة، ورواه . أبٌه

رضً هللا  أصحاب الزهري: عن الزهري، عن عبٌد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس

 عنهما.

 من أباح االستصباح بهفً السنن الكبرى: كتاب الضحاٌا، باب  وأخرجه البٌهمً

وأبو  ، الحافظ، وأبو زكرٌا بن أبً إسحاقأخبرنا أبو عبد هللا لال:  9/594/19625

أنبؤ دمحم بن عبد هللا  : ثنا أبو العباس دمحم بن ٌعموببكر أحمد بن الحسن وؼٌرهم لالوا

 به بنحوه. بن عبد الحكم، أنبؤ ابن وهب، أخبرنً عبد الجبار بن عمر،ا

 ابُن جرٌج:وتابع عبد الجبار،  -ب

اتخاذ الخمر من الخل ً السنن: كتاب األشربة وؼٌرها، باب ف الدارلطنًأخرجه 

بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل نا بكر بن حدثنا عبٌد هللا لال:  4739/ رلم5/525

 به بنحوه. سهل نا شعٌب بن ٌحٌى نا ٌحٌى بن أٌوب عن ابن جرٌج عن ابن شهاب

 /9/594االستصباح به حاٌا، باب من أباح فً السنن الكبرى: كتاب الضالبٌهمً و

أخبرنا أبو الحسٌن بن بشران ببؽداد أنبؤ أبو الحسن علً بن دمحم لال:  19625رلم

 المصري ثنا بكر بن سهل، ثنا شعٌب بن ٌحٌى، ثنا ٌحٌى بن أٌوب، عن ابن جرٌج،

  به بنحوه.

 .والصحٌح عن ابن عمر من لوله مولوؾ علٌه ؼٌر مرفوع لال:

  تخرٌج الوجه الثانً:

 .(الزهري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، مرفوعا

 باب الفؤرة تموت فً الودنفً المصنؾ: كتاب الطهارة، باب   أخرجه عبد الرزاق

عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسٌب، عن أبً هرٌرة لال:  273/ رلم1/34

                                                           

هكيييييذا فيييييً المطبيييييوع مييييين معجيييييم الطبرانيييييً، واليييييذي ٌظهييييير أن ابييييين جيييييرٌج زٌيييييادة، بيييييدلٌل رواٌييييية  (1)

   .ابن حجر الذي رواه من طرٌك الطبرانً، ولم ٌذكر ابن جرٌج
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حولها، وإن إذا كان جامدا فألموه وما " :سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الفؤرة تمع فً السمن لال

 ."كان مابعا فبل تمربوه

عن عبد الرزاق به  7601/ رلم13/42فً المسند: مسند أبً هرٌرة  وأخرجه أحمد

 بلفظه.

/ 3/364 فً الفؤرة تمع فً السمنفً السنن: كتاب األطعمة، باب  وأخرجه أبو داود

السمن أو البٌهمً فً السنن الكبرى: كتاب الضحاٌا، باب   :ومن طرٌمه، 3342رلم

حدثنا أحمد بن صالح، والحسن بن لال:  19621/ رلم3/593 الزٌت تموت فٌه فؤرة

 به بلفظه. لاال: حدثنا عبد الرزاق، -واللفظ للحسن  -علً، 

لال: الحسن، لال: عبد الرزاق وربما حدث به معمر، عن الزهري، عن عبٌد  ولال:

 . بن عبد هللا، عن ابن عباس، عن مٌمونة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصهللا

حدثنا لال:  371/ رلم1/221باب ماجاء فً األطعمة  :فً المنتمى وابن الجارود

 .دمحم بن ٌحٌى

ذكر خبر أوهم بع  من لم ٌطلب فً الصحٌح: كتاب الطهارة، باب  وابن حبان

لال:  1393/ رلم4/237 هذه معلولة أو موهومةالعلم من مظانه أن رواٌة ابن عٌٌنة 

  .أخبرنا ابن لتٌبة، لال: حدثنا ابن أبً السري

: كتاب الطهارة، باب ذكر خبر أوهم بع  من لم ٌطلب العلم من مظانه أن وفً

لال: أخبرنا عبد هللا بن  1394رلم /4/233ابن عٌٌنة هذه معلولة أو موهومة رواٌة 

 .سحاق بن إبراهٌمدمحم األزدي، لال: حدثنا إ

وإسحاق بن إبراهٌم الدبري( عن عبد  )دمحم بن ٌحٌى، وابن أبً السري، ثبلثتهم

  الرزاق به.

 عن دمحم بن جعفر 7177رلم /12/100فً المسند: مسند أبً هرٌرة  وأخرجه أحمد

 .به بنحوه

بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا فً شرح مشكل اآلثار: باب  والطحاوي

لال:  5354/ رلم13/392 علٌه وسلم فً الفؤرة تموت فً سمن، من حل االنتفاع به

به  حدثنا فهد بن سلٌمان لال: حدثنا الحسن بن الربٌع لال: حدثنا عبد الواحد بن زٌاد،

 بنحوه.

باب بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الفؤرة تموت فً سمن، من حل وفً 

حدثنا دمحم بن خزٌمة لال: حدثنا مسلم بن لال:  5355/ رلم13/392ه االنتفاع ب

  به بنحوه. إبراهٌم األزدي لال: حدثنا دمحم بن دٌنار الطاحً

حدثنا أبو مسلم لال: نا أبو عمر لال:  2452/ رلم3/54فً األوسط:  والطبرانً

 ."مطإن ولعت فً ماء جامد ف"به مفتصرا على  الضرٌر لال: نا ٌزٌد بن زرٌع،

أربعتهم )دمحم بن جعفر، وعبد الواحد بن زٌاد، ودمحم بن دٌنار، وٌزٌد بن زرٌع( عن 

 معمر به.
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 الوجه الثالث: تخرٌج 

ولم ٌذكر به مرفوعا،  ،، عن ابن عباسبن عبدهللا بن عتبة الزهري، عن عبٌد هللا)

 .(مٌمونة

 رواه مالن بن أنس: -أ

/ 3/492الفؤرة تمع فً السمن رواٌة دمحم بن الحسن: كتاب، باب  أخرجه فً الموطأ

أخبرنا مالن أخبرنا ابن شهاب عن عبٌد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن لال:  933رلم

 عن فؤرة ولعت فً سمن فماتت ؟ لال: عباس: أن النبً صلى هللا علٌه و سلم سبل

 . وما حولها من السمن فاطرحوه خذوها

تمع فً الزٌن والسمن فً األوسط: كتاب الدباغ، باب المٌتة  نذرأخرجه ابن المو

، عن من طرٌك المعنبًكبلهما  3/379فً الحلٌة:  وأبو نعٌم، 370/ رلم2/233

 به بلفظه.مالن، 

 .ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن مالن بإسناده، فمال: عن مٌمونة :ابن المنذر لال

السمن فماتت فً السنن: كتاب األطعمة، باب فً الفؤرة تمع فً  وأخرجه الدارمً

  .، به بنحوهحدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالنلال:  2130رلم /2/1322

فً شرح مشكل اآلثار: باب بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا  وأخرجه الطحاوي

حدثنا لال:  5353رلم /13/395االنتفاع به ملسو هيلع هللا ىلص فً الفؤرة تموت فً سمن، من حل 

إبراهٌم بن أبً داود لال: حدثنا عبد هللا بن دمحم بن أسماء لال: حدثنا جوٌرٌة بن 

 به بلفظه. أسماء، عن مالن،

 ورواه سفٌان بن عٌٌنة: -ب

لال:  2339/ رلم4/436فً المسند: مسند ابن عباس  الطٌالسً أخرجه أبو داود

 به بنحوه. حدثنا سفٌان بن عٌٌنة، عن الزهري،

 ورواه األوزاعً: -جـ

 .، ولم الؾ له على إسناد15/253ذلن الدارلطنً فً العلل  ذكر

 ورواه عبد الرحمن بن إسحاق: -د

 ، ولم ألؾ له على إسناد  3/37 ذكر ذلن العمٌلً فً الضعفاء الكبٌر

 الوجه الرابع: تخرٌج 

 .(عن مٌمونة به مرفوعا الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس،)

 رواه سفٌان بن عٌٌنة: -أ

لال: ثنا  314/ رلم1/137سند: مسند مٌمونة رضً هللا عنها فً الم أخرجه الحمٌدي

سفٌان لال: ثنا الزهري لال: أخبرنً عبٌد هللا بن عبد هللا أنه سمع ابن عباس ٌحدث 

ألموها " عنها، فمال: عن مٌمونة أن فؤرة ولعت فً سمن فماتت، فسبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  "وما حولها وكلوه
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لال أبو بكر: فمٌل لسفٌان فإن معمرا ٌحدثه، عن الزهري، عن سعٌد، عن أبً هرٌرة 

لال سفٌان: ما سمعت الزهري ٌحدثه إال عن عبٌد هللا، عن ابن عباس، عن مٌمونة، 

 .عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولمد سمعته منه مرارا

ذا ولعت الفؤرة فً السمن الجامد فً الصحٌح: كتاب الذبابح والصٌد، باب إوالبخاري 

 عن الحمٌدي به. 5533/ رلم7/97 أو الذابب

 /3/364 فً الفؤرة تمع فً السمن، باب األطعمة فً السنن: كتاب وأخرجه أبو داود

 .مسدد حدثنال: لا 3341رلم

 جاء فً الفؤرة تموت فً السمنما فً السنن: كتاب األطعمة، باب  والترمذي

 .عبد الرحمن المخزومً، وأبو عمار حدثنا سعٌد بنلال:  1793/ رلم4/256

هذا حدٌث حسن صحٌح ولد روي هذا الحدٌث، عن  .وفً الباب عن أبً هرٌرة لال:

سبل ولم ٌذكروا فٌه عن لنبً ملسو هيلع هللا ىلص الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس، أن ا

وروى معمر، عن الزهري، عن  .وحدٌث ابن عباس، عن مٌمونة أصح مٌمونة،

سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص نحوه. وهو حدٌث ؼٌر محفوظ. 

وسمعت دمحم بن إسماعٌل ٌمول: وحدٌث معمر عن الزهري عن سعٌد بن المسٌب عن 

إذا كان جامدا فؤلموها وما "ه أنه سبل عنه، فمال:  وذكر فٌأبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

، هذا خطؤ أخطؤ فٌه معمر لال: والصحٌح حدٌث "حولها، وإن كان مابعا فبل تمربوه

 . الزهري عن عبٌد هللا عن ابن عباس عن مٌمونة

/ 7/173 لفؤرة تمع فً السمنا باب، الفرع والعتٌرة فً السنن: كتاب والنسابً

 . لتٌبة أخبرنالال:  4253رلم

لال: حدثنا  26796/ رلم44/379المسند: مسند مٌمونة بنت الحارث فً وأحمد 

 سفٌان. 

أخبرنا سفٌان  لال: 2007/ رلم4/204فً المسند: مسند مٌمونة  وإسحاق بن راهوٌه

 .بن عٌٌنةا

 765/ رلم1/572 الفؤرة تمع فً السمنفً السنن: كتاب الطهارة، باب  والدارمً

 .بن ٌوسؾ أخبرنا دمحملال: 

لال:  2123/ رلم2/1322 فً الفؤرة تمع فً السمن فماتتوفً كتاب األطعمة، باب 

 .أخبرنا علً بن عبد هللا

حدثنا أبو بكر بن أبً لال:  3099/ رلم5/434فً اآلحاد والمثانً:  وابن أبً عاصم

 .شٌبة

 ،، ولتٌبة، وأحمدعبد الرحمن المخزومً، وأبو عمار سعٌد بن)مسدد، و تسعتهم

( عن بن عبد هللا، وأبو بكر بن أبً شٌبة ًوإسحاق بن راهوٌه، ودمحم بن ٌوسؾ، وعل

 سفٌان به بلفظه.

 ورواه مالن: -ب
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ما ٌمع من النجاسات فً السمن ، باب الوضوء فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنا إسماعٌل، لال: حدثنً مالن، عن ابن شهاب لال:  235/ رلم1/56 والماء

 به بلفظه. الزهري،

مع من النجاسات فً السمن والماء كتاب الوضوء، باب ما ٌأٌضا فً  وأخرجه

 به. حدثنا علً بن عبد هللا، لال: حدثنا معن، لال: حدثنا مالن،لال:  236رلم /1/56

 .حدثنا مالن، ما ال أحصٌه ٌمول عن ابن عباس، عن مٌمونة :لال معن ولال:

إذا ولعت الفؤرة فً السمن الجامد أو ، باب ٌدالذبابح والص واخرجه أٌضا فً كتاب

 .العزٌز بن عبد هللا، حدثنا مالن حدثنا عبدلال:  5540/ رلم7/97 الذابب

 .71/ رلم1/129فً مشٌخته:  وأخرجه ابن طهمان

ما جاء فً فً الموطؤ رواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى: كتاب االستبذان، باب  وأخرجه مالن

  .20رلم /2/971 باألكل لبل الصبلةالفؤرة تمع فً السمن، والبدء 

لال:  26347رلم /44/422د: مسند مٌمونة رضً هللا عنها فً المسن وأخرجه أحمد

 حدثنا عبد الرحمن، عن مالن، به.

 وعبد الرحمن هو ابن مهدي.

 فً الفؤرة تمع فً السمن فماتت، باب األطعمة كتابفً السنن:  الدارمًوأخرجه 

 .مالن حدثنا زٌد بن ٌحٌى، حدثنالال:  2131/ رلم2/1322

/ 3/367، وفً األوسط: 1042/ رلم23/429فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

بن داود الزبٌري، نا مالن بن حدثنا الحسن بن المتوكل، نا سعٌد لال:  3413رلم

 .أنس

بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا فً شرح مشكل اآلثار: باب  وأخرجه الطحاوي

حدثنا لال:  5357/ رلم13/394  فً الفؤرة تموت فً سمن، من حل االنتفاع بهملسو هيلع هللا ىلص

  .س لال: أخبرناه ابن وهب، عن مالنٌون

باب بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا  :فً شرح مشكل اآلثار أخرجه الطحاويو

حدثنا لال: 5359رلم /13/395تموت فً سمن، من حل االنتفاع به ملسو هيلع هللا ىلص فً الفؤرة 

ابن أبً داود لال: حدثنا سعٌد بن أبً مرٌم لال: أخبرنا مالن، وابن عٌٌنة، عن 

 به. الزهري،

)إسماعٌل بن أبً أوٌس، ومعن، وعبد العزٌز بن عبد هللا، وابن طهمان،  تسعتهم

، وسعٌد ٌى، وسعٌد بن داود، وزٌد ٌن ٌحٌى بن ٌحٌى، وعبد الرحمن بن مهديوٌح

 مالن.( عن بن أبً مرٌما

 ورواه األوزاعً: -جـ

حدثنا  26303/ رلم44/337المسند: مسند مٌمونة بنت الحارث فً  أخرجه أحمد

ألموها وما حولها، به بلفظ "دمحم بن مصعب، لال: حدثنا األوزاعً، عن الزهري، 

 ."كلوا سمنكمو
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 ورواه عبد الرحمن بن إسحاق: -د

حدثنا الحسن لال:  3101رلم /5/434فً اآلحاد والمثانً:  أبً عاصم أخرجه ابن

 بن علً الواسطً، نا خالد بن عبد هللا، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري،ا

  بمثل حدٌث ابن عٌٌنة.

حدثنا أحمد بن عمرو المطرانً، لال:  27/ رلم24/15فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

 به بلفظه. حدثنا خالد بن عبد هللا، عن عبد الرحمن بن إسحاق،

 ورواه معمر بن راشد: -هـ

/ 7/173 الفؤرة تمع فً السمن ، بابالفرع والعتٌرة فً السنن: كتاب أخرجه النسابً

أخبرنا خشٌ  بن أصرم لال: حدثنا عبد الرزاق لال: أخبرنً عبد لال:  4260رلم

إن كان جامدا فؤلموها وما حولها، وإن كان " لفظ بالرحمن بن بوذوٌه، أن معمرا 

 "تمربوهمابعا فبل 

حدثنا سلمة، لال:  3100/ رلم5/434فً اآلحاد والمثانً:  وأخرجه ابن أبً عاصم

 بلفظه. به نا عبد الرزاق،

حدثنا عبد هللا بن أحمد بن لال:  1045/ رلم23/430: فً المعجم الكبٌر والطبرانً

 به بلفظه. حنبل، حدثنً سلمة بن شبٌب، ثنا عبد الرزاق،

 الوجه الخامس: تخرٌج 

 .(، ولم ٌذكر ابن عباس، عن مٌمونة به مرفوعاعن عبٌد هللاالزهري عن )

فً شرح مشكل اآلثار: باب بٌان مشكل ما روي عن رسول هللا  أخرجه الطحاوي

لال: حدثنا  5357رلم /13/394تموت فً سمن، من حل االنتفاع به ملسو هيلع هللا ىلص فً الفؤرة 

ٌونس لال: أخبرناه ابن وهب، عن مالن عن ابن شهاب، عن عبٌد هللا بن عبد هللا، 

 .عن مٌمونة، ولم ٌذكر ابن عباس فً حدٌثه

ورواه ابن وهب، عن مالن، عن ولال:  15/253فً العلل:  ذكره الدارلطنًو

 الزهري، عن عبٌد هللا، لم ٌذكر فٌه ابن عباس.

 .15/253تعلٌما فً الحلٌة  وأخرجه أبو نعٌم

 الوجه السادس: تخرٌج 

 .(الزهري عن عبٌد هللا عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص به مرفوعا)

ابن الماجشون عن مالن عن من طرٌك  3/379: فً الحلٌة أخرجه أبو نعٌم

وأحال بمتنه على رواٌة  ،عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصالزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن مسعود، 

ثنا مالن، عن ابن شهاب، عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة، إسماعٌل بن أبً أوٌس 

  .عن ابن عباس، عن مٌمونة، رضً هللا تعالى عنهما

 وذلن وهم من راوٌه.: 15/259فً العلل  ولال الدارلطنً

 تخرٌج الوجه السابع: 

 مرسبل(.ملسو هيلع هللا ىلص )الزهري عن عبٌد هللا عن النبً 
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   مالن:رواه  -أ

 2714/ رلم2/393اٌة أبً مصعب: كتاب جامع البٌوع رو أخرجه مالن فً الموطأ

لال: حدثنا مالن، عن ابن شهاب، عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أن 

خذوها وما حولها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن فؤرة سمطت فً سمن، فماتت، فمال: 

 السمن فاطرحوه.

ورواه إسحاق األنصاري، عن معن، عن ولال:  15/259: فً العلل وذكر الدارلطنً

 مالن، عن الزهري، عن عبٌد هللا، مرسبل، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.

  :بن ٌزٌد وتابع مالكا، ٌونسُ  -ب

الفؤرة فً السمن الجامد إذا ولعت فً الصحٌح: كتاب الضحاٌا، باب  أخرجه البخاري

حدثنا عبدان، أخبرنا عبد هللا، عن ٌونس، عن لال:  5539/ رلم7/97 أو الذابب

 .به بنحوهالزهري، 

 وتابع ماكا، وٌونس، ابُن جرٌج: -جـ

 ، ولم ألؾ على من أخرجها.15/259: فً العلل ذكره الدارلطنً

 دراسة األسانٌد:

 الوجه األول:  دراسة إسناد

 سالم عن أبٌه مرفوعا(.)الزهري عن 

 رواه عبد الجبار بن عمر، وابن جرٌج عن الزهري.

 :عند العمٌلً عبد الجبار بن عمردراسة رواٌة  -أ

ٌَْحٌَى ْبن  ع ثَْماَن ْبنه َصالهح  بن صفوان المرشً السهمً،  هو : ٌحٌى بن عثمان -ٔ

ي ْصره  .52، سبمت ترجمته حدٌث رلم صدوق: أَب و زكرٌا المه

هو سعٌد بن الحكم، المعروؾ بابن أبً مرٌم، الجمحً، أبو دمحم،  :أبً مرٌمابن  -ٕ

 .36المصري، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

أبو عمر، وٌمال: أبو ، بفتح الهمزة وسكون التحتانٌة، عبد الجبار بن عمر األٌلً -ٖ

 .)ت ق( الصباح المرشً. األموي، مولى عثمان بن عفان

إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة، وربٌعة بن أبً عبد الرحمن، ودمحم بن  روى عن:

 .وؼٌرهم مسلم بن شهاب الزهري،

 وؼٌرهم.خلؾ بن تمٌم، وسعٌد بن أبً مرٌم، وسوار بن عمارة الرملً،  روى عنه:

ولال دمحم بن سعد: . لال عباس الدوري، عن ٌحٌى بن معٌن: ضعٌؾ لٌس بشًء

ولال عبد الرحمن بن أبً حاتم، عن أبً  ثمة. بؤفرٌمٌة، وكان ٌكنى أبا الصباح، وكان

زرعة: واهً الحدٌث، وأما مسابله فبل بؤس، ٌعنى: ما روى من المسابل عن ربٌعة 

ولال فً موضع آخر، عن أبً زرعة: ضعٌؾ الحدٌث، لٌس بموي، ولرأ  وؼٌره.

دٌث، لٌس محلة علٌنا حدٌثه. لال: وسؤلت أبً عنه، فمال: منكر الحدٌث، ضعٌؾ الح

ولال  ولال أبو داود، والترمذي: ضعٌؾ. م.لال البخاري: لٌس بالموي عندهوالكذب. 



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ولال الجوزجانً: ضعٌؾ الحدٌث. ولم نسمع من ٌذكر عنه  النسابً: لٌس بثمة.

وذكره العمٌلً فً  .وذكره ٌعموب بن سفٌان فٌمن ٌرؼب عن الرواٌة عنهم  .بدعة

لح: ثمة، فً حدٌثه تخلٌط وخبلؾ. ولال ابن حبان كان "الضعفاء". ولال أحمد بن صا

ردئ الحفظ ممن ٌؤتً بالمعضبلت عن الثمات، ال ٌجوز االحتجاج به إال فٌما وافك 

الثمات. ولال ابن عدي: عامة ما ٌروٌه ٌخالؾ فً ذلن والضعؾ على رواٌاته بٌن. 

ى الذهلً: ولال دمحم بن ٌحٌ .ولال الدارلطنً: ضعٌؾ. ولال مرة أخرى: مترون

ولال الحربً: ؼٌره أثبت منه وكان ٌتفمه. ولال أبو أحمد الحاكم: لٌس  ضعٌؾ جدا.

بالمتٌن عندهم. ولال ابن ٌونس: منكر الحدٌث. ولال ابن حجر فً "التمرٌب": 

 مات بعد الستٌن، ومابة. ضعٌؾ.

 .ضعٌؾ ضعفه األكثرون خبلصة حاله:

، 723/ رلم3/165رواٌة الدوري ، وتارٌخ ابن معٌن 7/520ٌنظر: الطبمات 

، 2244/ رلم2/136، والتارٌخ األوسط 340/ رلم357وسإاالت ابن الجنٌد صـ

سإاالت  ،265/ رلم253، وأحوال الرجال صـ246/ رلم94والضعفاء الصؽٌر صـ

، 244/ رلم213صـ أبً عبٌد اآلجري أبا داود السجستانً فً الجرح والتعدٌل

، 395/ رلم72عفاء والمتروكون للنسابً صـ، والض3/44والمعرفة والتارٌخ 

، 163/ رلم6/31، والجرح والتعدٌل 1057/ رلم3/36والضعفاء الكبٌر 

، وتهذٌب الكمال 1475/ رلم1/73، والكامل 779/ رلم2/153والمجروحٌن 

/ 6/103، وتهذٌب التهذٌب 4743/ رلم2/534، والمٌزان 3695/ رلم16/333

  .3742/ رلم1/332، والتمرٌب 211رلم

 .13مة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلمثالزهري:  ابن شهاب -ٗ

 .14هو سالم بن عبد هللا بن عمر، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم سالم:  -٘

 .3 هو عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، سبمت ترجمته حدٌث رلمعن أبٌه:  -ٙ

 :عند اإلمام الدارلطنً الجبار، ابُن جرٌج عبدَ دراسة متابعة  -ب

 .عبٌد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل -ٔ

إسحاق بن إبراهٌم بن سنٌن الختلً، ودمحم بن علً بن زٌد الصابػ المكً،  روى عن:

 .وؼٌرهموبكر بن سهل الدمٌاطً، 

 وؼٌرهم.عبد العزٌز بن جعفر الخرلً، والدارلطنً، وابن شاهٌن،  روى عنه:

رمضان من سنة ثبلث  فًمات  ثمة وكان ٌتفمه بمذهب الشافعً. وكانلال الخطٌب: 

 .وعشرٌن وثبلث مابة

 ثمة.خبلصة حاله: 

/ 7/473، 4462/ رلم33/9، وتارٌخ دمشك 5453/ رلم12/71ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

 .135رلم
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بن إسماعٌل بن نافع الدمٌاطى، موالهم الهاشمى: ٌكنى أبا دمحم.   بكر بن سهل -ٕ 

 ى. بن عبد الرحمن الهاشممولى الحارث 

، عبد هللا بن ٌوسؾ، وشعٌب بن ٌحٌى، ونعٌم بن حماد المروزي :روى عن

  وؼٌرهم.

، وعبٌد هللا بن عبد وسلٌمان بن أحمد الطبرانً ،أبو جعفر الطحاوي روى عنه:

   الصمد، وؼٌرهم. 

ولال الذهبً:  .صاحب التفسٌر وهو من مشاهٌر المحدثٌن بدمٌاطالسمعانً: لال 

ولال أبو الشٌخ: وكان لد جمعوا له بالرملة  وكان شٌخا أسمر، مربوعا، كبٌر األذنٌن.

خمس مابة دٌنار لٌمرأ علٌه التفسٌر، فامتنع. ولدم بٌت الممدس، فجمع له من الرملة 

ولال الذهبً  ولال النسابً: ضعٌؾ. وبٌت الممدس ألؾ دٌنار، فمرأ علٌهم الكتاب.

ولال مسلمة بن لاسم: تكلم الناس  حمل الناس عنه، وهو ممارب الحال.: فً "المٌزان"

 .توفى بدمٌاط فى شهر ربٌع األول سنة سبع وثمانٌن ومابتٌن.  فٌه وضعفوه

 ضعٌؾ.خبلصة حاله: 

، وتارٌخ دمشك 5/373، واألنساب 132/ رلم1/70ٌنظر: تارٌخ ابن ٌونس 

/ 1/345، والمٌزان 162/ رلم6/725، وتارٌخ اإلسبلم 949/ رلم10/379

 .1532/ رلم2/344، واللسان 1234رلم

السابب التجٌبً العبادي، أبوٌحٌى المصري. والعباد بطن من شعٌب بن ٌحٌى  -ٖ 

 .)س( السكون

 .، وؼٌرهمحٌوة بن شرٌح، وعبد هللا بن لهٌعة، وٌحٌى بن أٌوب المصري روى عن:

بٌان الؽافمً،  بكر بن سهل الدمٌاطً، وجعفر بن أحمد بن علً بن روى عنه:

 وؼٌرهم. والحارث بن مسكٌن،

ولال: مستمٌم  "وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات لال أبو حاتم: شٌخ لٌس بالمعروؾ.

ولال ابن حجر ولال الذهبً: ثمة عابد.  الحدٌث. واحتج به بن خزٌمة فً صحٌحه.

ولال أبو سعٌد بن ٌونس: كان رجبل صالحا ؼلبت علٌه  بد.صدوق عا: فً "التمرٌب"

 بتٌن.ابتٌن، ولٌل: سنة خمس عشرة وماالعبادة، توفً سنة إحدى عشرة وم

 ثمة احتج به ابن خزٌمة، وابن حبان فً صحٌحٌهما، ووثمه الذهبً.خبلصة حاله: 

 ، والثمات1/236، وتارٌخ ابن ٌونس 1547/ رلم4/353ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، والكاشؾ 2759/ رلم12/533، وتهذٌب الكمال 13603/ رلم3/309البن حبان 

/ 1/267، والتمرٌب 609/ رلم4/353، وتهذٌب التهذٌب 2295/ رلم1/433

 .2303رلم

  .)ع( أبو العباس المصري الؽافمًٌحٌى بن أٌوب  -ٗ

 ، وؼٌرهم. وابن جرٌج ،وٌحٌى بن سعٌد األنصاري ، حمٌد الطوٌل :روى عن

 وشعٌب بن ٌحٌى، وؼٌرهم.  ،وجرٌر بن حازم ،اللٌث وهو من ألرانه :عنهروى و
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ولال  .وهو دون حٌوة وسعٌد بن أٌوب ،سًء الحفظ : لال عبد هللا بن أحمد عن أبٌه

سبل  :بن أبً حاتماولال  .ثمة :ولال مرة .صالح :بن معٌناإسحاق بن منصور عن 

 ،ٌحٌى بن أٌوب أحب إلى :فمال ؟الأبً ٌحٌى بن أٌوب أحب إلٌن أو بن أبً المو

بن ا للت ألبً داود :ولال اآلجري .وال ٌحتج به ،ومحل ٌحٌى الصدق ٌكتب حدٌثه

 .ولال النسابً: لٌس به بؤس ولال مرة: لٌس بالموي .هو صالح :فمال ؟أٌوب ثمة

ولال الدارلطنً: فً بع   .بن سعد منكر الحدٌثاولال  .بن حبان فً الثماتاوذكره 

بن جرٌج عن الزهري عن سالم عن أبٌه اومن مناكٌره عن  .حدٌثه اضطراب

ولال ٌعموب  .ولال الترمذي: عن البخاري ثمة ".وإن كان مابعا فانتفعوا به"مرفوعا 

ولال أبو زرعة الدمشمً  .ال ٌحتج به :ولال اإلسماعٌلً .كان ثمة حافظا :بن سفٌانا

خل فً أوربما  ،كان ٌحٌى بن أٌوب من وجوه أهل البصرة :حعن أحمد بن صال

ولال  .له أشٌاء ٌخالؾ فٌها :بن صالحالال  :بن شاهٌن فً الثماتاولال  .حفظه

صدوق ٌهم كان أحمد ٌمول ٌحٌى بن أٌوب  :ولال الساجً .ثمة :إبراهٌم الحربً

وما حدث إذا حدث من حفظه ٌخطىء  :ولال الحاكم أبو أحمد .ٌخطىء خطؤ كثٌرا

وذكره العمٌلً فً الضعفاء وحكى عن أحمد أنه أنكر حدٌثه  .من كتاب فلٌس به بؤس

بن عدي ثم اعن عابشة فً المراءة فً الوتر وكذا نمل  عمرةعن ٌحٌى بن سعٌد عن 

وهو عندي صدوق ال بؤس  .وال أرى فً حدٌثه إذا روى عن ثمة حدٌثا منكرا :لال

 ، ومابة.مات سنة ثمان وستٌن .دوق ربما أخطؤصولال ابن حجر فً التمرٌب:  به.

صدوق، وثمه جماعة، واحتج به مسلم فً الصحٌح، وله بع  األوهام  خبلصة حاله:

 تنزله عن درجة الصحٌح.

، والعلل 1/93، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 7/516ٌنظر: طبمات ابن سعد 

/ 3/260لكبٌر للبخاري ، والتارٌخ 4125/ رلم3/52ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 

، والضعفاء والمتروكون للنسابً 1791/ رلم1/463، والثمات للعجلً 2919رلم

، والجرح والتعدٌل 2011/ رلم4/391، والضعفاء الكبٌر 626/ رلم107صـ

/ 9/54، والكامل 11656/ رلم7/600، والثمات البن حبان 542/ رلم9/127

ومن تكلم فٌه وهو موثوق أو ، 6792/ رلم31/233، وتهذٌب الكمال 2113رلم

  .7511/ رلم1/533، والتمرٌب 371/ رلم537صالح الحدٌث صـ

ٌْج المرشً، أبو الولٌد وأبو خالد : ابن جرٌج -٘ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

، سبمت ترجمته ولم ٌصرح بالسماعالمكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، 

 .43حدٌث رلم 

  إسناد الوجه الثانً:دراسة 

 .(الزهري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، مرفوعا)

 رواه معمر عن الزهري

 دراسة رواٌة معمر عند عبد الرزاق:
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ثمة له أوهام وهو من أثبت الناس فً الزهري،  هو معمر بن راشد،: معمر -1 

، النجود، وهشام بن عروةوكثٌر األوهام فً رواٌته عن ثابت، وعاصم ابن أَبً 

                    .14سبمت ترجمته حدٌث رلم وفٌما رواه بالبصرة، 

 .13ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : الزهري -2

  .2مة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلمهو سعٌد بن المسٌب، ث :ابن المسٌب -ٖ

 .1حابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلمص: هرٌرة وأب -ٗ

 دراسة إسناد الوجه الثالث: 

ولم ٌذكر به مرفوعا،  ،، عن ابن عباسبن عبدهللا بن عتبة الزهري، عن عبٌد هللا)

 (.مٌمونة

 ، وابن عٌٌنة، واألوزاعً، وعبد الرحمن بن إسحاق.رواه مالن بن أنس

 .إمام حافظ ثمة، وهو أثبت الناس فً الزهري مالن بن أنس: -ٔ

خالد بن و المعنبً،و الحسن الشٌبانً، كل من: دمحم بنوجه رواه عن مالن، وهذا ال

 بن أسماء. جوٌرٌةومخلد، 

، ال ٌدلس إال عن ثمة، سبمت ترجمته تفاقثمة باهو سفٌان بن عٌٌنة، ابن عٌٌنة:  -ٕ

  .50 حدٌث رلم

ْحَمن بن َعْمرو بن أَبً َعْمرو، واسمه ٌحمد الشامً، أبو   األوزاعً: -ٖ هو َعْبد الرَّ

ً  َعْمرو   .74، سبمت ترجمته حدٌث رلم تفاقثمة با، األوزاعه

عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد هللا بن الحارث بن  هو عبد الرحمن بن إسحاق: -ٗ

كنانة، المرشً، العامري، المدنً، مولى بنً عامر بن لإي، وٌمال: الثمفً، وٌمال له: 

 .(4)بخ م  البصرةعباد بن إسحاق، وهو أخو هشام بن إسحاق بن كنانه، نزل 

 ، ودمحم بن المنكدر، ومسلم بن أبً مسلم،سلم بن شهاب الزهريدمحم بن م روى عن:

 وؼٌرهم.

، وأبو إسحاق إبراهٌم بن دمحم بن الحارث الفزاري، إبراهٌم بن طهمان روى عنه:

 ، وؼٌرهم.وإسماعٌل بن علٌة

 وكذلن لال علً سؤلت عنه بالمدٌنة، فلم أرهم ٌحمدونه. :لال ٌحٌى بن سعٌد المطان

: سمعت سفٌان، وسبل عن عبد الرحمن بن إسحاق، ولال علً أٌضا بن المدٌنً.ا

لال: كان لدرٌا فنفاه أهل المدٌنة، فجاءنا هاهنا، ممتل الولٌد، فلم نجالسه، ولالوا إنه 

 أحفظ منه، وكان كوسجا. ولال ٌزٌد بن زرٌع: ما جاء من المدٌنة لد سمع الحدٌث.

، ال عبد هللا بن أحمد بن حنبلول : رجل صالح، أو ممبول.عنه أحمد بن حنبلولال 

 .عن أبٌه: صالح الحدٌث

: سؤلت أبً عنه، فمال: لٌس به بؤس، فملت له: إن ٌحٌى بن ولال فً موضع آخر

ت أحمد : سؤلولال أبو طالب سعٌد، ٌمول: سؤلت عنه بالمدٌنة، فلم ٌحمدوه، فسكت.

بن حنبل عنه، فمال: روى عن أبً الزناد أحادٌث منكرة، وكان ٌحٌى ال ٌعجبة، ا
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ٌحٌى بن معٌن: كان إسماعٌل بن علٌة ولال  للت: كٌؾ هو؟ لال: صالح الحدٌث.

بن معٌن: ثمة، وعبد الرحمن ا، عن ٌحٌى راهٌم بن عبد هللا بن الجنٌدولال إب ٌرضاه.

 ن صالح بن أبً األخضر.بن إسحاق عن الزهري أحب إلً ما

: ولال فً موضع آخر ، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة.ولال عثمان بن سعٌد الدارمً

: صالح ولال فً موضع آخر ، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة.ولال عباس الدوري صوٌلح.

 ، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة، لٌس به بؤس.ابونًولال عبد هللا بن شعٌب الص الحدٌث.

ولال ٌعموب بن  كان ٌري المدر، ولم ٌحمل عنه أهل المدٌنة.ولال علً بن المدٌنً: 

: لال أحمد بن عبد هللا العجلًو : لٌس به بؤس.ولال ٌعموب بن سفٌان شٌبة: صالح.

: ٌكتب حدٌثه، وال ٌحتج به، وهو لرٌب ولال أبو حاتم ٌكتب حدٌثه، ولٌس بالموي.

ولٌس بثبت وال لوي، من دمحم بن إسحاق، صاحب"المؽازي"، وهو حسن الحدٌث، 

ولال البخاري: لٌس ممن ٌعتمد  وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبً شٌبة.

وإن كان ممن ٌحتمل فً بع . لال: ولال  على حفظه، إذا خالؾ من لٌس بدونه.

إسماعٌل بن إبراهٌم: سؤلت أهل المدٌنة عنه، فلم ٌحمد، مع أنه ال ٌعرؾ له بالمدٌنة 

ولال أبو عبٌد  .ه أشٌاء، فً عدة منها اضطرابعً، روى عنتلمٌذ إال موسى الزم

اآلجري: سمعت أبا داود ٌمول: دمحم بن إسحاق لدري معتزلً، وعبد الرحمن بن 

: مات بالبصرة، لما طلبت ولال فً موضع آخر عنه إسحاق، لدري، إال أنه ثمة.

لم ٌكن لٌحٌى ولال النسابً: لٌس به بؤس، و المدرٌة أٌام مروان، هرب إلى البصرة.

ه ابن حبان فً كتاب وذكر ولال أبو بكر بن خزٌمة: لٌس به بؤس. المطان فٌه رأي.

: فً حدٌثة ال أبو أحمد بن عديول : ضعٌؾ ٌرمً بالمدر.ولال الدارلطنً ."الثمات"

حدٌث، كما لاله بع  ما ٌنكر، وال ٌتابع علٌه، واألكثر منه صحاح، وهو صالح ال

حاكم: ال ٌحتجان به وال واحد منهما وإنما أخرجا له فً ولال ال .أحمد بن حنبل

الشواهد. ولال المروزي عن أحمد: أما ما كتبنا من حدٌثه فصحٌح. ولال السعدي: 

 . ولال ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق رمً بالمدر.الحدٌثكان ؼٌر محمود فً 

فٌه ما  ، وثمه جماعة، وضعفه جماعة، وأعدل األلوالحسن الحدٌث خبلصة حاله:

 لاله ابن حجر، أنه صدوق.

، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة 13/ رلم44ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً صـ

 ،2559/ رلم2/352، والعلل ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 765/ رلم3/171الدوري 

/ 275صـ سإاالت أبً عبٌد اآلجري أبا داود السجستانً فً الجرح والتعدٌلو

/ 5/212، والجرح والتعدٌل 910/ رلم2/321، والضعفاء الكبٌر 332رلم

/ 16/519،  وتهذٌب الكمال 9125/ رلم7/36، والثمات البن حبان 1000رلم

 .3300/ رلم1/336، والتمرٌب 235/ رلم6/137، وتهذٌب التهذٌب 3755رلم

 الوجه الرابع:  دراسة إسناد

 .عن مٌمونة به مرفوعا( عباس،الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن )
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 رواه سفٌان بن عٌٌنة، ومالن، واألوزاعً، وعبد الرحمن بن إسحاق

 .52سبمت ترجمته حدٌث رلمال ٌدلس إال عن ثمة، ، ثمة باتفاقسفٌان بن عٌٌنة:  -ٔ

 .19م ثمة ثبت، سبمت ترجمته حدٌث رلمإمامالن بن أنس:  -ٕ

  جماعة من أصحابه عنه منهم: وهذا الوجه هو المحفوظ عن مالن، فمد رواه

إسماعٌل بن أبً أوٌس، ومعن، وعبد العزٌز بن عبد هللا، وابن طهمان، وٌحٌى بن "

داود، وسعٌد بن أبً ٌحٌى، وعبد الرحمن بن مهدي، وزٌد ٌن ٌحٌى، وسعٌد بن 

 ."مرٌم

ْحَمن بن َعْمرو بن أَبً َعْمرو، واسمه ٌحمد الشامً،  األوزاعً: -ٖ أبو هو َعْبد الرَّ

، ثمة با  ً  .74، سبمت ترجمته حدٌث رلم تفاقَعْمرو األوزاعه

 فً الوجه الثالثصدوق، سبمت ترجمته  عبد الرحمن بن إسحاق: -ٗ

هو معمر بن راشد، ثمة له أوهام وهو من أثبت الناس فً  معمر بن راشد: -٘

بن الزهري، وكثٌر األوهام فً رواٌته عن ثابت، وعاصم ابن أَبً النجود، وهشام 

                    .14عروة، وفٌما رواه بالبصرة، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 الوجه الخامس: دراسة إسناد 

 .، ولم ٌذكر ابن عباس(، عن مٌمونة به مرفوعاعن عبٌد هللا)الزهري عن 

 هذا الوجه رواه مالن بن أنس

 دراسة إسناد هذا الوجه عند اإلمام الطحاوي: 

ثمة باتفاق، مدلس من الثانٌة، ولد صرح هو ٌونس بن عبد األعلى،  :ٌونس -1

 .  54، سبمت ترجمته حدٌث رلم باإلخبار

 .6، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاقهو عبد هللا بن وهب، ثمة  :ابن وهب -ٕ

 .19هو مالن بن أنس، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : مالن -ٖ

   .13ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :ابن شهاب -ٗ

 الوجه السادس: دراسة إسناد 

 )الزهري عن عبٌد هللا عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص به مرفوعا(.

 رواه مالن بن أنس: وهو ثمة إمام حافظ.

وهذ الوجه رواه عن مالن، الماسم بن الماجشون، ولد حكم على هذا الرجه الدارلطنً 

 وذلن وهم من راوٌه.: 15/259بالوهم فمال فً العلل 

 الوجه السابع:  دراسة إسناد

 مرسبل(.ملسو هيلع هللا ىلص )الزهري عن عبٌد هللا عن النبً 

 رواه مالن، وٌونس بن ٌزٌد، وابن جرٌج

فً الزهري، سبمت ترجمته حدٌث إمام ثمة حافظ أثبت الناس مالن بن أنس:  -ٔ

   .19رلم

 وهذا الوجه رواه عن مالن، أبو مصعب، ومعن.
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بفتح الهمزة وسكون التحتانٌة  -هو ٌونس بن ٌزٌد األٌلًبن ٌزٌد األٌلً:  ٌونس -ٕ

ا ٌَلهً دٌ مَّ أبو ٌزٌد  -ار مصر بعدها الم نسبة إلى بَْلَدة على َساحل َبحر الملزم مه

 . )ع( المرشً، مولى معاوٌة ْبن أَبً سفٌان

ده ْبن أَبً بكر الصدٌك،  َرَوى َعن: َحمَّ إبراهٌم ْبن أَبً عبلة الممدسً، والماسم ْبن م 

، وؼٌرهم.  ي  ْهره د بن مسلم ْبن شهاب الزُّ َحمَّ  وم 

وٌونس بن  أبو ضمرة أنس ْبن عٌا  اللٌثً، وأٌوب بن سوٌد الرملى، َرَوى َعنه:

 سلٌم، وؼٌرهم. 

لَال علً بن المدٌنً: سؤلت عبد الرحمن ْبن مهدي عن ٌونس ْبن ٌزٌد، فمال: َكاَن 

اْبن المبارن ٌمول: كتابه صحٌح. ولال اْبن مهدي: وأنا ألول: كتابه صحٌح، َولَال 

عبدان، َعن اْبن المبارن: إنً إذا نظرت فًه حدٌث معمر وٌونس ٌعجبنً كؤنهما 

ن مشكاة واحدة. َولَال عبد الرزاق، عن ابن المبارن: ما رأٌت أحدا أروى خرجا م

للزهري من معمر إال أن ٌونس أحفظ للمسند وفً رواٌة: إال ما َكاَن من ٌونس، فإنه 

كتب الكتب على  الوجه. َولَال دمحم بن عوؾ، عن أحمد ْبن حنبل: لال وكٌع: رأٌت 

لال أحمد: سمع منه وكٌع ثبلثة أحادٌث،  ٌونس ْبن ٌزٌد األٌلً وكان سٌا الحفظ.

ي   ْهره : َما أحد أعلم بحدٌثه ٌعنً الزُّ ه ٌَم ول  َولَال حنبل ْبن إسحاق: سمعت أَبَا َعبد ّللاَّ

من معمر إال ما َكاَن من ٌونس األٌلً فإنه كتب كل شًء هنان. َولَال أبو الحسن 

ْهره  ؟ لال: معمر. لٌل لَه : فٌونس ؟ المٌمونً: سبل أحمد ْبن حنبل: من أثبت فًه الزُّ ي 

لال: روى أحادٌث منكرة، َولَال الفضل ْبن زٌاد: لال أحمد: ٌونس أكثر حدٌثا َعن 

ٌن: أثبت  ، عن ٌحٌى بن َمعه يُّ ي  من عمٌل، وهما ثمتان، َولَال َعباس الدُّوره ْهره الزُّ

: مالن، ومعمر، وٌونس، وعمٌل، وشعٌب بن أَبً  ي  ْهره حمزة، وابن الناس فًه الزُّ

ٌن: ٌونس أحب إلٌن أو  ٌد الدارمً: للت لٌحٌى بن َمعه ٌْنَة. َولَال عثمان ْبن َسعه ع ٌَ

: أٌن ٌمع، ٌعنً  ، ل ْلت  ي  ْهره عمٌل؟ فمال: ٌونس ثمة وعمٌل ثمة نبٌل الحدٌث َعن الزُّ

  ً ً  ثمة ما ألل ما  -األوزاعه ، واألوزاعه ي  ْهره من ٌونس؟ فمال: ٌونس أسند َعن الزُّ

ي  . ْهره ً  َعن الزُّ  روى األوزاعه

ٌن: من أثبت معمر أو  ٌْبَة، َعن أحمد بن العباس: للت لٌحٌى ابن َمعه َولَال ٌعموب ْبن َش

ٌونس؟ لال: ٌونس أسندهما وهما ثمتان جمٌعا، وكان معمر أحل. َولَال أبو َبْكر ْبن 

، َولَال فًه موضع  ي  ْهره ٌن: معمر وٌونس عالما بالزُّ أَبً خٌثمة، َعن ٌحٌى ْبن َمعه

: مالن، ومعمر وٌونس كانوا عالمٌن  آخر، َعن ٌحٌى: ي  ْهره أثبت أصحاب الزُّ

د ْبن َعبد الرحٌم: سمعت علٌا ٌمول: أثبت  َحمَّ . َولَال ٌعموب ْبن سفٌان، َعن م  ي  ْهره بالزُّ

ٌْنَة، وزٌاد ْبن سعد، ثم مالن، ومعمر، وٌونس من  ٌَ : سفٌان بن ع  ي  ْهره الناس فً الزُّ

ي  على ٌونس أحدا. كتابه. َولَال أحمد ْبن صالح ا ْهره ي: نحن ال نمدم فهً الزُّ ْصره لمه

ي  إذا لدم أٌلة نزل على ٌونس، وإذا سار إلى المدٌنة زامله ٌونس،  ْهره لال: وكان الزُّ

ٌْبَة: صالح الحدٌث، عالم بحدٌث  ولَال العجلً، والنََّسابً: ثمة. َولَال ٌعموب ْبن َش
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ْرَعة: ال بؤس . َولَال أبو ز  ي  ْهره د اْبن  الزُّ َحمَّ به. َولَال ابن خرا : صدوق. َولَال م 

سعد: َكاَن حلو الحدٌث، كثٌره، ولٌس بحجة، ربما جاء بالشا المنكر. ولال الذهبً 

فً المٌزان: ثمة حجة، شذ ابن سعد فً لوله: لٌس بحجة، وشذ وكٌع فمال: سٌا 

فً رواٌته عن  الحفظ. ولال فً الكاشؾ: أحد األثبات. ولال ابن حجر: ثمة، إال أن

ي  خطؤ. توفى مات سنة تسع وخمسٌن ومابة  ْهره ي  وهما للٌبل، وفً ؼٌر الزُّ ْهره الزُّ

 على الصحٌح ولٌل سنة ستٌن ومابة .

للت: بل صرح األبمة )ٌحٌى، وٌعموب بن سفٌان، وأحمد بن صالح المصري، وابن 

 المبارن، أنه من أثبت الناس فً الزهري( .

 ثمة وثمه األكثرون واحتج به األبمة وهو من أثبت الناس فً الزهري. خبلصة حاله: 

، وتارٌخ البخاري الكبٌر 3/64، وتارٌخ الدوري 7/520ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والمعرفة لٌعموب 1336/ رلم1/433، وثمات العجلً 3496/ رلم3/406

/ 7/643، وثمات ابن حبان 1042/ رلم9/247، والجرح والتعدٌل 2/133-139

، والكاشؾ 9924/ رلم4/434، ومٌزان الذهبً 1/93، واللباب 11337رلم

/ 1/614، والتمرٌب 769/ رلم11/450، وتهذٌب التهذٌب 6430/ رلم2/404

 .7919رلم

ٌْج المرشً، أبو الولٌد وأبو خالد  ابُن جرٌج: -ٖ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

 .43، سبمت ترجمته حدٌث رلم ثالثةدلس من الالمكً: ثمة وثمه األكثرون م

  النظر فً الخبلؾ:

 هذا الحدٌث مداره على الزهري، واختلؾ عنه من سبعة أوجه:

 الوجه األول: الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا.

 ورواه عنه:

 عبد الجبار ٌن عمر األٌلً: وهو ضعٌؾ -1

ٌصح ففٌه بكر بن ، ولكن اإلسناد إلبه ال ابن جرٌج: وهو ثمة مدلس من الثالثة -2

 سهل، وهو ضعٌؾ.

عبد الجبار : "9/594ولد أشار البٌهمً إلى علة هذا الوجه فمال فً السنن الكبرى 

والطرٌك إلٌه  ،عن ابن شهاب هكذاوروي عن ابن جرٌج  ،بن عمر ؼٌر محتج بها

  . والصحٌح عن ابن عمر من لوله مولوؾ علٌه ؼٌر مرفوع...،  ؼٌر لوي

هري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، الوجه الثانً: الز

 مرفوعا.

معمر بن راشد، وهوثمة إال فً رواٌته عن ثابت، واألعم ، وهشام بن   ورواه عنه:

 عروة، وكذلن فٌما حدث بالبصرة.

 ولد اختلؾ عن معمر فً هذا الحدٌث:
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هللا عنه، الزهري، عن سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة رضً فمرة ٌروٌه عن  

 مرفوعا.

 ومرة ٌروٌه عن الزهري عن عبٌد هللا عن ابن عٌاس عن مٌمونة.

دمحم بن جعفر، وعبد الواحد أما رواٌته األولى فرواها عنه أصحابه )عبد الرزاق، و

 بن زٌاد، ودمحم بن دٌنار، وٌزٌد بن زرٌع(ا

الترجٌح ٌمتضً ورواٌته الثانٌة فرواها عنه: عبد الرحمن بن ٌوذٌة، وبتطبٌك لواعد 

 ترجٌح الرواٌة األولى بمرٌنة األكثرٌة.

ولكن حكم أهل العلم بؤن معمرا أخطؤ فً هذه الرواٌة، وخالؾ أصحاب الزهري 

 الذٌن رووا الوجه الرابع عنه. 

ال دمحم: وحدٌث معمر عن ل :553/ رلم1/293كما فً العلل الكبٌر  الترمذيلال 

 .وهم فٌه معمر لٌس له أصل ،الزهري عن ابن المسٌب عن أبً هرٌرة

 وبع  أهل العلم صحح الوجهٌن.

ح كبل فم": 2/340كما فً شرح علل الترمذي  لال ابن رجبو ن الحفَّاظ من صحَّ

ًُّ وؼٌرهما، ومنهم اإلمام أحمد والمولٌن ، ومنهم من حكم بؽلط دمحم بن ٌحٌى الذُّهل

 ."وأبو حاتم، وؼٌرهمري، والترمذي، معمر، النفراده بهذا اإلسناد، منهم البخا

الوجه الثالث: الزهري، عن عبٌد هللا بن عبدهللا بن عتبة، عن ابن عباس، به 

 مرفوعا، ولم ٌذكر مٌمونة.

  ورواه عنه:

 مالن بن أنس، ولد اختلؾ عنه: -1

  فمرة ٌروٌه هكذا عن الزهري عن عبٌدهللا عن ابن عباس. -أ

الحسن الشٌبانً، والمعنبً، وخالد بن رواه عن مالن، كل من: دمحم  بن وجه الوهذا 

 مخلد، وجوٌرٌة بن أسماء.

 ومرة ٌروٌه عن الزهري عن عبٌد هللا عن ابن عباس عن مٌمونة. -ب

 وهذا الوجه هو المحفوظ عن مالن، فمد رواه جماعة من أصحابه عنه منهم: 

بن  "إسماعٌل بن أبً أوٌس، ومعن، وعبد العزٌز بن عبد هللا، وابن طهمان، وٌحٌى

ٌحٌى، وعبد الرحمن بن مهدي، وزٌد ٌن ٌحٌى، وسعٌد بن داود، وسعٌد بن أبً 

 مرٌم".

سؤلت دمحما عن حدٌث الزهري : 552/ رلم1/293كما فً العلل الكبٌر  لال الترمذي

أن فؤرة ولعت فً سمن فمال: هو الصحٌح عن مٌمونة  عن عبٌد هللا عن ابن عباس

ه إسماعٌل بن أنس ثبلث مرات عن مٌمونة. وحدثنا بإن معنا لال: حدثنا به مالن بن 

 .بٌد هللا عن ابن عباس عن مٌمونةعن عأبً أوٌس عن مالن عن الزهري 

 ومرة ٌروٌه عن الزهري عن عبٌد هللا عن مٌمونة. -جـ

 وهذا الوجه لم ٌروه عنه ؼٌر ابن وهب.
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 ومرة ٌروٌه عن الزهري عن عبٌد هللا عن ابن مسعود. -د

 ؼٌر عبد املن بن الماجشون. لم ٌروه عنه

 ومرة عن الزهري عن عبٌد هللا مرسبل. -هـ

 وهذا الوجه رواه عنه: معن، وأبو مصعب الزهري.

 واألوزاعً، واختلؾ عنه: -2

 .مرفوعا عن الزهري عن عبٌدهللا عن ابن عباسفمرة ٌروٌه  -أ

  ولم ألؾ على إسنادها.

 ابن عباس، عن مٌمونة به مرفوعا.الزهري، عن عبٌد هللا، عن ومرة ٌروٌه عن  -ب

 ورواها عنه دمحم بن مصعب: وهو ضدوق كثٌر الؽلط.

 6302/ رلم 1/507، والتمرٌب 9/404ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

 ، واختلؾ عنه:عبد الرحمن بن إسحاق -3

 فمرة ٌروٌه عن الزهري عن عبٌدهللا عن ابن عباس مرفوعا. -أ 

 ولم ألؾ على إسنادها. 

 ه عن الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس، عن مٌمونة به مرفوعا.ومرة ٌروٌ -ب

  .ثمة وهو خالد بن عبد هللا الطحان:ورواها عنه 

 .1647/ رلم 1/139، والتمرٌب 3/37ٌنظر: تهذٌب التهذٌب 

إذا تترجح هذه الرواٌة ألن الراوي عنه ثمة، وإن كنت لم ألؾ على إسناد الرواٌة 

 إما أن ٌكون مساوٌا لخالد، أو أدنى منه.األولى، ولكن رواٌها 

 وهذه الرواٌة الثانٌة موافمه لرواٌة األثبات من أصحاب الزهري. 

 الوجه الرابع: الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس، عن مٌمونة به مرفوعا.

 ورواه عنه:

 مالن: وهو إمام ثمة وهذ الوجه هو الراجح عنه. -أ

 بت، ومن أثبت أصحاب الزهري.سفٌان بن عٌٌنه، وهو ثمة ث -ب

 معمر بن راشد، وهذه الرواٌة هً الراجحة عنه. -جـ

األوزاعً، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولد تمدم الكبلم علٌهما فً دراسة الوجه  -د،هـ

 الثالث، وأن هذه الرواٌة هً األرجح.

عن عبٌد هللا، عن مٌمونة به مرفوعا، ولم ٌذكر ابن الوجه الخامس: الزهري 

 اس.عب

وهذه الرواٌة ؼٌر محفوظة عنه، لمخالفة ابن وهب فٌها  مالن بن أنس،   ورواه عنه:

 الثمات من أصحاب مالن الذٌن رووا الوجه الرابع.

 الوجه السادس: الزهري عن عبٌد هللا عن ابن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص به مرفوعا.

 الماجشونمالن بن أنس، وهذه الرواٌة ؼٌر محفوظة عنه، لمخالفة ابن  ورواه عنه:

 فٌها الثمات من أصحاب مالن الذٌن رووا الوجه الرابع.
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 الوجه السابع: الزهري عن عبٌد هللا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرسبل.

 مالن بن أنس، وهذا الوجه ؼٌر محفوظ عنه. ورواه عنه:

 .وٌونس بن ٌزٌد: وهو ثمة

 وابن جرٌج، وهو ثمة مدلس من الثالثة، ولم ألؾ على إسناد رواٌته.

مما سبك من بٌان أوجه االختبلؾ ٌترجح الوجه الرابع وهو )الزهري عن عبٌد هللا 

عن ابن عباس عن مٌمونة رضً هللا عنها( فهً الرواٌة المحفوظة عن مالن، وهو 

وعبد الرحمن ومعمر بن راشد،  ،أثبت أصحاب الزهري، وتابعه كل من: ابن عٌٌنة

 واألوزاعً. بن إسحاق،ا

 وهذا الوجه هو الذي رجحه األبمة، ومنهم:

  العمٌلً: -ٔ

والمحفوظ حدٌث الزهري عن عبٌد هللا، عن ابن : 3/37لال فً الضعفاء الكبٌر 

 .وابن بوذوٌه عن معمر ،وابن عٌٌنة ،عباس، عن مٌمونة رواٌة مالن

 وأبو حاتم: -ٕ

أبً عن حدٌث رواه ابن أبً  وسؤلت: 393-4/391أبً حاتم فً العلل لال ابن 

 عبد الجبار بن عمر األٌلً، عن الزهري، عن سالم، عن أبٌه، عن النبً عن مرٌم،

 فً الفؤرة تمع فً السمن؛ لال: إن كان جامدا ... ، الحدٌث؟ ملسو هيلع هللا ىلص "

سٌب، عن أبً هرٌرة، عن بن الملال أبو دمحم: ورواه معمر، عن الزهري، عن سعٌد 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

لال أبً: كبلهما وهم، والصحٌح: الزهري، عن عبٌدهللا بن عبد هللا، عن ابن عباس، 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص عن مٌمونة، عن النبً

، عن ا زرعة عن حدٌث رواه المعنبًأبً وأبوسؤلت  :4/373ولال فً العلل  أٌضا 

سبل عن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا، عن ابن عباس: أن النبً  بن عبدري، عن عبٌدهللا الن، عن الزهم

 الفؤرة؟ فمال: خذوها وما حولها، فؤلموها؟السمن الجامد تمع فٌه 

، عن الزهري، عن عبٌدهللا بن عبد رعة: هذا الحدٌث فً "الموطؤ" : مالنلال أبو ز

 .سل... ، مر ملسو هيلع هللا ىلصهللا: أن النبً 

اس، عن ولال أبً: الصحٌح من حدٌث الزهري: عن عبٌدهللا بن عبد هللا، عن ابن عب

 ملسو هيلع هللا ىلص.مٌمونة، عن النبً 

والصحٌح: عن : 15/259لال فً العلل بعد أن ذكر الخبلؾ  الدارلطنً:و -ٖ

 الزهري، عن عبٌد هللا، عن ابن عباس، عن مٌمونة.

 الراجح:الحكم على الحدٌث من الوجه 

 صحٌح، أخرجه البخاري فً صحٌحه
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 روتْ ً الْ ة فِ اءَ رَ مِ حدٌث الْ  -ٖٓٔ

أبو العباس ، بن أٌوب الؽافمً ٌحٌىلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":المصري

حدٌثه عن ٌحٌى بن  أنكروحكى عن أحمد أنه  ،وذكره العمٌلً فً الضعفاء)

عمرةسعٌد عن 
(1)
(عن عابشة فً المراءة فً الوتر 

(2)
 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

كر المراءة فً صبلة الوتر جاء فً األوسط: كتاب الوتر، باب ذ أخرجه ابن المنذر

الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌوتر بثبلث ركعات، أول ركعة بـ سبح اسم ربن 

 2705/ رلم5/204 أحداألعلى والثانٌة بـ لل ٌا أٌها الكافرون والثالثة لل هو هللا 

حدثنا عبلن بن المؽٌرة، لال: ثنا ابن أبً مرٌم، لال: ثنا ٌحٌى بن أٌوب، لال: لال: 

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرأ فً "حدثنً ٌحٌى بن سعٌد، عن عمرة، عن عابشة، لالت: 

رون، الركعة األولى من الوتر بسبح اسم ربن األعلى وفً الثانٌة لل ٌا أٌها الكاف

 "وفً الثالثة لل هو هللا أحد، ولل أعوذ برب الفلك ولل أعوذ برب الناس

، 1694رلم /1/235 باب الوتر، كتاب الصبلة: فً "شرح معانً اآلثار" الطحاويو

  .1695/ رلم1/235وفً 

أما المعوذتٌن فبل  لال:و ،4/391ٌحٌى بن أٌوب" فً الضعفاء: ترجمة " العمٌلًو

 .ٌصح

  .2229/ رلم3/1037، وفً 439/ رلم1/233 األعرابً:ومعجم ابن 

ذكر الخبر الدال على أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ، باب الصبلة : كتابصحٌحالفً  وابن حبان

وفً باب  ،2432رلم /6/133ٌفصل بالتسلٌم بٌن الركعتٌن والثالثة التً وصفناها 

لراءة لل هو هللا أحد فً وتره الذي ذكر اإلباحة للمرء أن ٌضم لراءة المعوذتٌن إلى 

 .2443/ رلم6/201 ذكرناه

ثبلث أو بواحدة أو بؤكثر الوتر بخمس أو ب ، بابالوتر فً السنن: كتاب والدارلطنً

 ما ٌمرأ فً ركعات الوتر والمنوت فٌه، وفً باب: 1649رلم /2/343من خمس 

 .1675رلم /2/361

                                                           

عيييييين ٌحٌييييييى بيييييين سييييييعٌد عيييييين  315/ رلييييييم11/137مطبييييييوع ميييييين تهييييييذٌب التهييييييذٌب  جيييييياء فييييييً ال (1)

 .حجر عن عابشة

 وما ذكرته هو الصواب الذي جاء فً كتب التخرٌج.

 .315/ رلم11/137تهذٌب تهذٌب ال (2)
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كتاب الوتر  فًو ،1143رلم /1/447كتاب الوتر  :فً "المستدرن" والحاكم

هذا حدٌث " ولال:، 3922/ رلم2/577 كتاب التفسٌر ، وف1144ًرلم /1/447

وسعٌد بن عفٌر إمام أهل مصر ببل ، صحٌح على شرط الشٌخٌن، ولم ٌخرجاه

مدافعة، ولد أتى بالحدٌث مفسرا مصلحا داال على أن الركعة التً هً الوتر ثانٌة 

  ."ؼٌر الركعتٌن اللتٌن لبلها

 .رواته ثمات عنه وهو على شرط البخاري ومسلم فً التلخٌ : ولال الذهبً

باب ما ٌمرأ فً الوتر بعد الفاتحة ، الصبلة : كتاب"الكبرى فً "السنن والبٌهمً

 /4/36 : باب ماٌمرأ فً الوترالسنن واآلثار" ، وفً "معرفة4352رلم /3/54

، 2296رلم /4/135 الكافرون ذكر سورة لل ٌا أٌهااإلٌمان:  وفً شعب ،5554رلم

 به. ،ٌحٌى بن أٌوب من طرٌك 2332/ رلم4/162 تخصٌ  المعوذتٌن بالذكروفً 

  دراسة إسناد اإلمام ابن المنذر:

علً بن عبد الرحمن بن دمحم بن المؽٌرة ابن نشٌط المرشً هو : عبلن بن المؽٌرة -ٔ

بفتح المهملة وتشدٌد  المخزومً، أبو الحسن الكوفً ثم المصري المعروؾ بعبلن

، ابن أخً عبد هللا بن دمحم بن المؽٌرة مولى جعدة بن هبٌرة بن أبً وهب البلم

 .)س( المخزومً

روى عن: آدم بن أبً إٌاس، وسعٌد بن الحكم بن أبً مرٌم المصري، وسعٌد بن 

 ، وؼٌرهم.كثٌر بن عفٌر

 الزنبري،أبو بكر أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدرٌس بن عكرمة  روى عنه:

 والطحاوي، وابن المنذر، وؼٌرهم.

ولال ابن حجر فً  ن بن أبً حاتم: كتبت عنه بمصر، وهو صدوق.ملال عبد الرح

بن ٌونس فً تارٌخ مصر: كتب الحدٌث وحدث وكان ثمة ولال ا"تهذٌب التهذٌب": 

مات لثمان  حسن الحدٌث. وذكره ابن حبان: فً الثمات. ولال فً "التمرٌب": صدوق.

 .بتٌنان من شعبان سنة اثنتٌن وسبعٌن ومخلو

ثمة فمد روى عنه جمع من الثمات، وثمه ابن ٌونس، وهوأعلم بؤهل  خبلصة حاله:

 بلده، وابن حبان، وأنزله أبو حاتم لتشدده، إلى درجة صدوق، وال ٌعرؾ فٌه جرح.

وتهذٌب التهذٌب ، 4101/ رلم21/51وتهذٌب الكمال ، 1071/ رلم6/195ٌنظر: 

 .4765/ رلم1/1/403والتمرٌب ، 530رلم /7/360

المعروؾ بابن أبً مرٌم، الجمحً، أبو دمحم، ، سعٌد بن الحكمهو  :ابن أبً مرٌم -ٕ

 .36، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم المصري

صدوق،  الؽافمً، بمعجمة ثم فاء ولاؾ أبو العباس المصري. :ٌحٌى بن أٌوب -ٖ

بع  األوهام تنزله عن درجة وثمه جماعة، واحتج به مسلم فً الصحٌح، وله 

 .102، سبمت ترجمته حدٌث رلم الصحٌح

 .52، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاقاألنصاري، ثمة : ٌحٌى بن سعٌد -ٗ
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ٌ ة المدنٌة، والدة : عمرة -٘ هً ع َمرة بنت َعْبد الرحمن ْبن سعد ْبن زرارة األَْنصاره

ي   ، سبمت ترجمتها حدٌث باتفاق، ثمة أبً الرجال دمحم ْبن عبد الرحمن األَْنصاره

 .20رلم

ٌة جلٌلة، سبمت ترجمتها حدٌث أم المإمنٌن، وصحابعابشة رضً هللا عنها:  -ٙ

 .16رلم

 الحكم على اإلسناد:

 حسن؛ فٌه ٌحٌى بن أٌوب الؽافمً، وهو حسن الحدٌث.

  عنها:وللحدٌث طرق أخرى عن عابشة رضً هللا

 عبد العزٌز بن جرٌج عن عابشة رضً هللا عنها: -أ

/ 2/326 ما جاء ما ٌمرأ فً الوتر، باب أبوا الوتر فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي

حدثنا إسحاق بن إبراهٌم بن حبٌب بن الشهٌد البصري لال: حدثنا دمحم لال:  463رلم

جرٌج، لال: سؤلنا عابشة، بؤي بن سلمة الحرانً، عن خصٌؾ، عن عبد العزٌز بن ا

كان ٌمرأ فً األولى: بسبح اسم ربن األعلى، : "شًء كان ٌوتر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ لالت

 هللا أحد، والمعوذتٌن " وفً الثانٌة بمل ٌا أٌها الكافرون، وفً الثالثة بمل هو 

احب وهذا حدٌث حسن ؼرٌب، وعبد العزٌز هذا هو والد ابن جرٌج ص ولال:

عطاء، وابن جرٌج اسمه عبد الملن بن عبد العزٌز بن جرٌج، ولد روى هذا الحدٌث 

 . بن سعٌد األنصاري، عن عمرة، عن عابشة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصاٌحٌى 

ما جاء فٌما ٌمرأ فً ، باب إلامة الصبلة، والسنة فٌها فً السنن: كتاب وابن ماجه

 من طرٌك دمحم بن سلمة به بلفظه. 1173/ رلم1/371 الوتر

أحمد و، 1673/ رلم3/962فً المسند: مسند عابشة رضً هللا عنها  ابن راهوٌهو

عن دمحم بن كبلهما  1173/ رلم1/371فً المسند: مسند عابشة رضً هللا عنها 

 سلمة به بلفظه.

 فٌه، وكٌؾ التكبٌر ما ٌمرأفً الوتر، باب الصبلة فً المصنؾ: كتاب وعبد الرزاق

 به. عن ابن جرٌج لال: أخبرت عن عابشة 4693/ رلم3/33

 :علتان وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه

:األولى:  ٌْؾ  عبد الرحمن هو خصٌؾ بالصاد المهملة آخره فاء مصؽر ابن  ُخَص

، سبمت ترجمته حدٌث ؛ ضعفه األكثرون من جهة حفظهضعٌؾ، الجزري أبو عون

 .26رلم 

: وهو شبٌه العمٌلً لال أبو جعفرٌلك عابشة. عبد العزٌز بن جرٌج لم  الثانٌة:

أخبرنا حرب بن ولال ابن أبً حاتم:  .بالمرسل عن عابشة، ٌشن فً لمابه عابشة

إسماعٌل فٌما كتب إلً لال لال أحمد بن حنبل ابن جرٌج هو عبد الملن بن عبد 

ولال  .نه لم ٌلك عابشةالعزٌز بن جرٌج وأبوه ٌروي عن عابشة وذهب أحمد إلى أ

بد العزٌز بن جرٌج عن عابشة رضً هللا عنها لالت: كان النبً البخاري: لال ع
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، روى عنه ابنه عبد الملن ، لاله خصٌؾ، وروى أٌضا عن سعٌدملسو هيلع هللا ىلص ٌوتر بثبلث

 مولى آل أمٌة بن خالد المرشً، المكً، ال ٌتابع فً حدٌثه.

وفً رواٌة عبد الرزاق عن ابن جرٌج لال: أخبرت، وعبد الرزاق أحفظ،  للت:

 وأوثك من خصٌؾ.

، والمراسٌل البن 3/12الضعفاء الكبٌر ، و1564/ رلم6/23التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 .470/ رلم131أبً حاتم صـ

 أبو موسى األشعري عن عابشة رضً هللا عنها: -ب

/ 1/235تاب الصبلة، باب الوتر فً شرح معانً اآلثار: ك أخرجه الطحاوي

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشمً، لال: ثنا صفوان لال:  1697رلم

بن صالح، لال: ثنا الولٌد بن مسلم، عن إسماعٌل بن عٌا ، عن دمحم بن ٌزٌد ا

كان "لالت: موسى، عن عابشة، رضً هللا عنها الرحبً، عن أبً إدرٌس، عن أبً 

  " ٌمرأ فً وتره فً ثبلث ركعات لل هو هللا أحد والمعوذتٌنرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .وعمرة ،فمد وافك هذا الحدٌث أٌضا ما روى سعد ولال:

حدثنا دمحم بن أحمد بن لبٌد، نا لال:  6325/ رلم7/52فً األوسط:  والطبرانً

بالسماع من شٌخه وفٌه تصرٌح الولٌد بن مسلم صفوان بن صالح، نا الولٌد بن مسلم، 

إلسناد، تفرد ال ٌروى هذا الحدٌث عن أبً موسى، عن عابشة إال بهذا اولال:  فمط.

 .به إسماعٌل بن عٌا 

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

ثمة متفك على توثٌمه مدلس من  المرشً، أبو العباس الدمشمً: الولٌد بن مسلم -

عن شٌخه؛ ولكنه لم  طبرانًعند ال بارلس تدلٌس تسوٌة، ولد صرح باإلخالرابعة ٌد

 .13ٌصرح بالسماع إلى آخر اإلسناد، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 رضً هللا عنها: ٌزٌد بن رومان، عن عروة، عن عابشة، -جـ

حدثنا جعفر لال:  2/125فً الضعفاء: ترجمة "سلٌمان بن حسان"  أخرجه العمٌلً

بن دمحم الزعفرانً لال: حدثنا ٌزٌد بن عبد العزٌز لال: حدثنا سلٌمان بن حسان، عن ا

حٌوة بن شرٌح، عن عٌا  بن عباس العتبانً، عن ٌزٌد بن رومان، عن عروة، عن 

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوتر بـ سبح اسم ربن األعلى ولل ٌا أٌها الكافرون عابشة، لالت: 

 .دولل هو هللا أح

 وهذا إسناد ضعٌؾ؛ فٌه:

 .ال ٌتابع على حدٌثهلال العمٌلً:  :المصري نسلٌمان بن حسا -

 .605/ رلم2/125ٌنظر: الضعفاء الكبٌر 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

 صحٌح لؽٌره.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "اْلَمْسُروُق ِمْنهُ ٌَتََظنَىال زَ  ٌَ الَ حدٌث " -ٗٓٔ

بن أبان بن سعٌد بن  بن سعٌد ٌحٌىلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":العا  بن أمٌة األموي

أورده العمٌلً فً الضعفاء)
(1)
له عن األعم  عن أبً وابل عن  واستنكر ،

ْنه  ٌَتََظنَّىال زَ ٌَ  عبد هللا الَ  وق  مه  اْلَمْسر 
(2)
ا من حتى ٌكون أعظم إثم   ،

(السارقه 
(3)
 

 ____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

حدثنا ٌوسؾ لال:  1239/ رلم1/433األدب المفرد: باب الظن خاري فً أخرجه الب

بن ٌعموب لال: حدثنا ٌحٌى بن سعٌد أخو عبٌد المرشً لال: حدثنا األعم ، عن أبً ا

ما ٌزال المسروق منه ٌتظنى"وابل، عن عبد هللا لال: 
(ٗ)

حتى ٌصٌر أعظم من  

 "السارق

  دراسة إسناد اإلمام البخاري فً األدب المفرد:

الكوفً، مولى بنً هاشم، لٌل مولى بنً  الصفار، أبو ٌعموب: ٌوسؾ بن ٌعموب -ٔ

 .)خ م( أمٌة

، وٌحٌى ابن سعٌد ان الرازي، وإسماعٌل بن علٌةإسحاق بن سلٌم روى عن:

 ، وؼٌرهم.األموي

 وؼٌرهم. البخاري، ومسلم، وإبراهٌم بن أبً داود البرلسً، روى عنه:

ولال أبو  بن أبً عاصم: كان ثمة من أهل الخٌر. ولال أبو بكر : ثمة.لال أبو حاتم

حبان فً وذكره ابن  عبٌد اآلجري: سؤلت أبا داود عنه، فمال: ما سمعت إال خٌرا.

                                                           

، وليييييم ٌيييييذكر هيييييذا الحيييييدٌث فيييييً ترجمتيييييه، وليييييم ٌيييييذكر 4/4بليييييً فيييييً "الضيييييعفاء"  رجم ليييييه العمتييييي (1)

 مصيييييير –دار ابيييييين عبيييييياس   :لتييييييً نشييييييرتهاا. 6/361 الييييييدكتور مييييييازن السرسيييييياويأٌضييييييا فييييييً طبعيييييية 

 م2003الطبعة: الثانٌة، 

، "ال ٌيييييييييزال المسيييييييييروق 356/ رليييييييييم11/214لمطبيييييييييوع مييييييييين تهيييييييييذٌب التهيييييييييذٌب جييييييييياء فيييييييييً ا (2)

 األدب المفرد للبخاري.متؽٌظا"، والصواب ما ذكرته، وهو الذي جاء فً 

 .356/ رلم11/214تهذٌب التهذٌب  (3)

  .أي: ٌتظنن، لال فً "الماموس": "و )التظنً( إعمال الظن، وأصله التظنن" ٌتظنى: (4)

"تظيييينن، ظيييين، وٌميييييال فٌهييييا )تظنييييى( بإبيييييدال النييييون الثالثيييية ألفيييييا ، كمييييا ليييييالوا  وفييييً "المعجييييم الوسيييييٌط":

 فً تمص : تمصى".

 .2/573، والمعجم الوسٌط 1213المحٌط صـٌنظر: الماموس 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

لال أبو العباس  ووثمه الحافظان الذهبً، وابن حجر. : ٌؽرب.كتاب "الثمات"، ولال

 .بتٌنااألحول، وموسى بن هارون الحافظ: مات سنة إحدى وثبلثٌن وم

 ثمة باتفاق. بلصة حاله:خ

، والثمات البن حبان 935/ رلم9/234، والجرح والتعدٌل 6/414ٌنظر: الطبمات 

/ 1/612، والتمرٌب 7163/ رلم32/434، وتهذٌب الكمال  16443/ رلم9/231

 .7397رلم

ابن سعٌد بن العا  بن  بن سعٌد بن العا  :د أخو عبٌد المرشًٌحٌى بن سعٌ -ٕ

أمٌة المرشً األموي، أبو أٌوب الكوفً، نزٌل بؽداد، أخو عبد هللا بن سعٌد، وعبٌد 

بن سعٌد، وعنبسة بن سعٌد، ودمحم بن سعٌد، ووالد سعٌد بن ٌحٌى بن سعٌد األموي، ا

 .)ع( ولمبه جمل

إسماعٌل بن أبً خالد، وأبً بردة بن عبد هللا بن أبً بردة بن أبً موسى  روى عن:

 وؼٌرهم. األشعري، وسلٌمان األعم ،

، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوٌه، وٌوسؾ بن ٌعموب الصفار روى عنه:

 وؼٌرهم.

ال أبو بكر األثرم، عن أحمد بن حنبل: ما كنت أظن عنده هذا الحدٌث الكثٌر، فإذا ل

مون إن عنده عن األعم  حدٌثا كثٌرا وعن ؼٌره. ولد كتبنا عنه، وكان له هم ٌزع

أخ له لدر وعلم ٌمال له: عبد هللا بن سعٌد، ولم ٌثبت أمر ٌحٌى فً الحدٌث، كؤنه 

ولال أبو بكر المروذي، عن أحمد بن . ٌمول: كان ٌصدق ولٌس بصاحب حدٌث

ن أحمد بن حنبل: لٌس به بؤس، ولال أبو داود، ع حنبل: لم ٌكن له حركة فً الحدٌث.

ولال ٌزٌد بن الهٌثم الباد، عن ٌحٌى بن معٌن: هو من  عنده عن األعم  ؼرابب.

وأبو بكر بن أبً خٌثمة، عن ٌحٌى ، ولال عباس الدوري أهل الصدق، لٌس به بؤس.

ولال دمحم بن عبد هللا بن عمار  زاد عباس: وكان ٌلمب جمبل. ابن معٌن: ثمة.

ولال النسابً: لٌس به  ولال أبو داود: ال بؤس به ثمة. ارلطنً: ثمة.الموصلً، والد

ووثمه ٌعموب بن سفٌان، وابن شاهٌن، . وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات" بؤس.

لكن العمٌلً ذكره فً الضعفاء واستنكر له حدٌثا عن األعم   وتابعه الذهبً فذكره 

ء، ولال الذهبً: صالح الحدٌث، فً " المٌزان" بسبب أن العمٌلً ذكره فً الضعفا

 سنة أربع وتسعٌن ومابة.. مات ولال ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق ٌؽرب

 .، واحتج به الجماعة: ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله

، والعلل 1230/ رلم3/270، تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 6/393ٌنظر: الطبمات 

بن حنبل اسإاالت أبً داود لئلمام أحمد ، و224/ رلم123ألحمد رواٌة المروذي صـ

/ 4/403،  والضعفاء الكبٌر 577/ رلم363صـ  فً جرح الرواة وتعدٌلهم

/ 31/313وتهذٌب الكمال ، 625/ رلم9/151، والجرح والتعدٌل 2025رلم

   .7554/ رلم1/590 ، والتمرٌب9524/ رلم4/330، والمٌزان 6331رلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْمان بن مهران : األعمش -ٖ ثمة ثبت وثمه األكثرون واحتج األسدي الكاهلى، هو س لَ

به الجماعة مدلس من الثالثة، فبل ٌمبل إال ما صرح بالسماع، وٌستثنى من ذلن: ما 

كان فً الصحٌحٌن، فهو محمول على السماع، وإذا كان حدٌث األعم  عن الشٌوخ 

ان، كما فً لول الذهبً.   الذٌن أكثر عنهم: كإبراهٌم، وأبً وابل، وأبً صالح الَسمَّ

 .15ت ترجمته حدٌث رلمسبم

 . )ع(نسبة إلى أسد خزي  -شمٌك بن سلمة، أبو وابل األسدي هو :  وابل وأب -ٗ

  ً أسامة ْبن زٌد، واألشعث  َرَوى َعن:ولم ٌره .  -َصلَّى ّللاَّ  علٌه وسلم  -أدرن النَّبه

 ْبن لٌس، وابن مسعود وؼٌرهم. ا

 وؼٌرهم.  ، األعم و ،جامع بن أَبً الراشد، وحبٌب ْبن أَبً ثَابهت َعنه: وَرَوى

بَّان فً  وثمه ابن معٌن، وابن سعد، ووكٌع، َولَال العجلً: رجل صالح. وذكره ابن  حه

ٌْهه وسلم ولٌست له  ص حبَةٌ  ً  َصلَّى ّللاَّ  َعَل سكن الكوفة  -كتاب الثمات، َولَال: أدرن النَّبه

وكان من عبادها. َولَال ابن حجر فً التمرٌب: ثمة مخضرم. ولَال خلٌفة ْبن خٌاط: 

عد الجماجم سنة اثنتٌن وثمانٌن، ولال ابن حجر فى التمرٌب: مات فً خبلفة مات ب

 . عمر ابن عبد العزٌز وله مابة سنة

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

والتارٌخ الكبٌر  ،1114/ رلم1/262وطبمات خلٌفة  ،6/96ٌنظر: طبمات ابن سعد 

والتعدٌل  والجرح ،673/ رلم1/459وثمات العجلً  ،2631/ رلم4/245للبخاري 

والتمرٌب  3312/ رلم4/354وثمات ابن حبان  ،1613/ رلم4/371البن أبى حاتم 

 .2316/ رلم1/263

 .23هو عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه، سبمت ترجمته حدٌث رلم : عبد هللا -٘

 الحكم على اإلسناد:

  صحٌح
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "بَْكر  َوُعَمَر ٌَْمُشوَن أََماَم اْلَجنَاَزةِ  وَوأَبُ  كان النبً ملسو هيلع هللا ىلصحدٌث " -٘ٓٔ

 ،أبو زكرٌا ،ٌحٌى بن صالح الوحاظًلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":وٌمال أبو صالح الشامً

 ،مالن حدٌثا ال ٌتابع علٌه :وروى عن ،ثمة روى عن األبمة :ولال الخلٌلً)

كان النبً صلى هللا علٌه : "وهو عن مالن عن الزهري عن سالم عن أبٌه

هذا منكر  :لال الخلٌلً ."أََماَم اْلَجنَاَزةه  علٌه بَْكر  َوع َمَر ٌَْمش ونَ  وَوأَب  وسلم 

بن عٌٌنة أخطؤ ان إبن عٌٌنة ولٌل اوالمحفوظ من حدٌث  ،من حدٌث مالن

(فٌه
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 ة أوجه:عنه من أربعه على الزهري، واختلؾ هذا الحدٌث مدار

 "... وأبا بكر وعمررأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص"لال: األول: الزهري عن سالم عن أبٌه الوجه 

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ٌمشون أمام  -ملسو هيلع هللا ىلص-الزهري أن النبً الثانً: الوجه 

 .، مرسبلالجنازة

 .كان ٌمشً بٌن ٌدي الجنازةبن عمر الزهري عن سالم أن ا الوجه الثالث:

  وعمر  وأبو بكر -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا  الزهري عن أنس لال: الوجه الرابع: 

  وعثمان ٌمشون أمام الجنازة.

 الوجه األول: تخرٌج 

 .(" وأبا بكر وعمر...لال: "رأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلصالزهري عن سالم عن أبٌه )

 ، وبكر الكوفً، وزٌادبن المعتمر ابن عٌٌنة، ومنصورعن الزهري كل من: رواه 

  ، ومالن.وعمٌل، وٌونس وابن أخً ابن شهاب،، بن سعدا

/ 3/205 باب المشً أمام الجنازةفً السنن: كتاب الجنابز،  أخرجه أبو داود

الزهري، عن سالم، عن حدثنا المعنبً، حدثنا سفٌان بن عٌٌنة، عن لال:  3179رلم

ٌِْه َوَسلََم َوأََبا بَْكر  َوُعَمَر ٌَْمُشوَن أََماَم اْلَجنَاَزةِ  "أبٌه، لال:  ًَ َصلَى هللاُ َعلَ ٌُْت النَبِ  ."َرأَ

 ما جاء فً المشً أمام الجنازة، باب أبواب الجنابز فً السنن: كتاب والترمذي

، باب مكان الماشً من الجنابز فً السنن: كتاب والنسابً ،1007/ رلم3/320

ما جاء فً  ، بابالجنابز فً السنن: كتاب وابن ماجه، 1944رلم /4/56الجنازة 

                                                           

 .372/ رلم11/231تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

سند عبد هللا بن عمر فً المسند: م وأحمد، 1432رلم /1/475المشً أمام الجنازة 

 /3/353لمسند: مسند ابن عمر الطٌالسً فً ا وأبو داود، 4539رلم /3/137

، 1333رلم /2/397ً المسند: حدٌث عبد هللا بن عمر ف ًوالروٌان، 1926رلم

، باب  ذكر ما ٌستحب للمرء إذا شهد جنازة الجنابز فً الصحٌح: كتابوابن حبان 

ذكر  ، بابالجنابز ، وفً كتاب3045رلم /7/317مشٌه معها لدامها أن ٌكون 

تهم من بعس 3046/ رلم7/313 اإلباحة للمرء أن ٌمشً أمام الجنازة إذا سٌر بها

  بلفظه. سفٌان بن عٌٌنة بهطرٌك 

ما جاء فً المشً أمام الجنازة ، باب أبواب الجنازة فً السنن: كتاب والترمذي

حدثنا الحسن بن علً الخبلل لال: حدثنا عمرو بن عاصم، عن  1003رلم /3/320

همام، عن منصور، وبكر الكوفً، وزٌاد، وسفٌان، كلهم ٌذكر أنه سمعه من 

 بلفظه.به  الزهري،

حدثنا لال:  6042/ رلم10/229ً المسند: مسند عبد هللا بن عمر ف وأخرجه أحمد

سلٌمان بن داود الهاشمً، أخبرنا إبراهٌم بن سعد، حدثنً ابن أخً ابن شهاب، عن 

 به بلفظه ابن شهاب،

ط: باب من اسمه ، وفً األوس13135/ رلم12/236فً الكبٌر:  وأخرجه الطبرانً

حدثنا دمحم بن عمرو، ثنا أبً، ثنا ابن لهٌعة، عن عمٌل، لال:  6363رلم/ 6/263دمحم 

 به بلفظه.وٌونس، عن ابن شهاب، 

 .ا الحدٌث عن ٌونس إال ابن لهٌعةلم ٌصل هذ ولال:

حدثنا دمحم بن عبد هللا بن ماهان، لال:  230/ رلم1/110فً المعجم:  وابن الممرئ

سفٌان، حدثنا ٌحٌى بن صالح الوحاظً، وأبو عٌسى الرملً لاال: حدثنا ٌعموب بن 

 عن ابن شهاب به بنحوه. حدثنا مالن،

، 2/247فً تارٌخ أصبهان  وأبو نعٌم، 231/ رلم1/111فً المعجم:  وابن الممرئ

مالن  ٌحٌى بن صالح عن طرٌكمن  ثبلثتهم 35/ رلم1/267فً اإلرشاد:  والخلٌلً

  عن ابن شهاب به بلفظه.

ٌثه َمالهن  َوَهَذا  ولال الخلٌلً: ْن َحده ْنَكٌر مه ٌْنَةَ َواْلَمْحف وظه ، م  ٌَ ٌثه اْبنه ع  ْن َحده َعنه ، مه

ه  ي  ْهره هه َولهٌَل: إه ، الزُّ ٌْره َهَذا اْلَمْوض وعه ، نَّ س ْفٌَاَن أَْخَطؤَ فٌه ةٌ َذَكْرنَاَها فًه َؼ
لَّ  .َولَه  عه

 الوجه الثانً: تخرٌج 

 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ٌمشون أمام الجنازة، مرسبل. -ملسو هيلع هللا ىلص–الزهري أن النبً 

 وعون مولى أم حكٌم. رواه مالن، ومعمر،

المشً أمام ، باب الجنابز : كتابرواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى فً الموطؤ أخرجه مالن

، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر وعمر كانوا عن ابن شهاب 3/ رلم1/225الجنازة 

  .والخلفاء هلم جرا، وعبد هللا بن عمر ،الجنازة ٌمشون أمام
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المشً بالجنابز باب  ،الجنابز رواٌة دمحم بن الحسن الشٌبانً: كتاب وفً الموطأ

: كتاب بن سعٌد الحدثانً رواٌة سوٌد، وفً الموطؤ 306/ رلم2/91والمشً معها 

، والموطؤ رواٌة أبً مصعب: 393/ رلم1/315 المشً أمام الجنازةالجنابز، باب 

 .1024/ رلم1/404 ما جاء فً المشً أمام الجنازةكتاب الجنابز، باب 

 /3/444، باب المشً أمام الجنازة الجنازة فً المصنؾ: كتابوعبد الزاق 

أبواب  فً السنن: كتاب أخرجه الترمذيومن طرٌك عبد الرزاق:  ،6259رلم

معمر، عن عن  1009/ رلم3/321الجنازة ب ما جاء فً المشً أمام ، باالجنابز

 به.الزهري 

وسمعت ٌحٌى ، ون أن الحدٌث المرسل فً ذلن أصحوأهل الحدٌث كلهم ٌر) ولال:

هذا  حدٌث الزهري فًمول: لال ابن المبارن: بن موسى ٌمول: سمعت عبد الرزاق ٌا

 .مرسل أصح من حدٌث ابن عٌٌنة

وروى همام بن ٌحٌى هذا  ،بن عٌٌنةأرى ابن جرٌج أخذه عن او لال ابن المبارن:

الحدٌث، عن زٌاد وهو ابن سعد، ومنصور، وبكر، وسفٌان، عن الزهري، عن سالم، 

العلم فً المشً واختلؾ أهل ، ه هماموإنما هو سفٌان بن عٌٌنة روى عن عن أبٌه،

مشً أمامها من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌرهم: أن الفرأى بع  أهل العلم ، أمام الجنازة

 (حدٌث أنس فً هذا الباب ؼٌر محفوظو، فضل، وهو لول الشافعً، وأحمدأ

ْهري ورواه عون، مولى أم حكٌم، عن (: 12/236وذكر الدارلطنً فً العلل ) الزُّ

 .مرسبل

 الوجه الثالث: تخرٌج 

 .(الزهري عن سالم أن ابن عمر كان ٌمشً بٌن ٌدي الجنازة)

وأبو عتٌك، وموسى  وعمٌل بن خالد، ابن جرٌج،ورواه عن الزهري كل من: معمر، 

 .، وٌونسبن عمبةا

 3033/ رلم5/332سط: باب ذكر المشً أمام الجنازة فً األو أخرجه ابن المنذر

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، لال: أخبرنً الزهري، لال: أخبرنً  لال:

  بٌن ٌدي الجنازة "سالم، أن أباه، كان ٌمشً 

حدثنا عبد الرزاق، لال:  4939/ رلم9/9فً المسند: مسند ابن عمر  وأخرجه أحمد

 به بنحوه.وابن بكر، لاال: أخبرنا ابن جرٌج لال: لال ابن شهاب: 

ابن من طرٌك  5519/ رلم9/391فً المسند: مسند ابن عمر  وأخرجه أبو ٌعلى

  به بنحوه. جرٌج، أخبرنً ابن شهاب،

حدثنا حجاج، لال:  6253/ رلم10/369فً المسند: مسند ابن عمر  وأخرجه أحمد

 به بنحوه. حدثنا لٌث، حدثنً عمٌل بن خالد، عن ابن شهاب،
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ٌنبؽً ، باب المشً فً الجنازة أٌن الجنابز فً شرح معانً اآلثار: كتاب والطحاوي

ً، لال: ثنا سبلمة، لال: حدثنا دمحم بن عزٌز األٌل 2744رلم /1/479أن ٌكون منها؟ 

 عن عمٌل، لال: حدثنً ابن شهاب، به بنحوه.

/ 5/37، وفً المعجم األوسط: 13136/ رلم12/336فً المعجم الكبٌر:  والطبرانً

حدثنا عبٌد هللا بن دمحم العمري، ثنا إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً لال:  4603رلم

به  ، عن ابن شهاب،أخً، عن سلٌمان بن ببلل، عن أبً عتٌك، وموسى بن عمبة

 بنحوه.

المشً فً الجنازة أٌن ٌنبؽً  ، بابالجنابز فً شرح معانً اآلثار: كتاب والطحاوي

حدثنا ٌونس، لال: أنا ابن وهب، لال: لال:  2743/ رلم1/479 أن ٌكون منها؟

 به بنحوه.أخبرنً ٌونس، عن ابن شهاب، 

 : الوجه الرابعتخرٌج 

وأبو بكر وعمر وعثمان ٌمشون أمام  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا الزهري عن أنس لال: كان رسول )

 .(الجنازة

 نس بن ٌزٌد، وابن أخً الزهري.رواه عن الزهري: ٌو

المشً أمام الجنازة  ، باب ما جاء فًأبواب الجنابز فً السنن: كتاب أخرجه الترمذي

دمحم بن بكر لال: حدثنا أبو موسى دمحم بن المثنى لال: حدثنا لال:  1010/ رلم3/322

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأبا بكر، وعمر، "بن ٌزٌد، عن ابن شهاب، عن أنس،  حدثنا ٌونس

 ."وعثمان، كانوا ٌمشون أمام الجنازة

سؤلت دمحما عن هذا الحدٌث، فمال: هذا حدٌث خطؤ أخطؤ فٌه دمحم بن  :ولال الترمذي

 أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وأبا بكر،"هذا الحدٌث عن ٌونس، عن الزهري  بكر، وإنما ٌروى

 . "وعمر، كانوا ٌمشون أمام الجنازة

 "هذا أصح"ن ٌمشً أمام الجنازة. لال دمحم: وأخبرنً سالم: أن أباه كا لال الزهري:

 /1/475ب ما جاء فً المشً أمام الجنازة ، باالجنابز فً السنن: كتاب وابن ماجه

فً  والطبرانً، 3603/ رلم6/291فً المسند: مسند أنس  وأبو ٌعلى، 1433رلم

 ثبلثتهم من طرٌك ٌونس بن ٌزٌد به بلفظه. 106/ رلم1/40المعجم األوسط: 

ًُّ ْبن  ٌَْعم وَب ْبنه لال:  537/ رلم1/224فً فوابده:  وتمام مه َعله أَْخَبَرنَا أَب و اْلمَاسه

ٌَم  ،اإهْبَراهه ر  ْحَمنه ْبن   ْبنه َشاكه ًُّ بهَمكَّةَ، ثنا َعْبد  الرَّ طه د  ْبن  أَْحَمَد اْلَواسه َحمَّ ه م  ثنا أَب و َعْبده ّللاَّ

ه، َعْن  ي  ْهره هه الزُّ ه، َعْن َعم ه ي  ْهره ً الزُّ ، َعنه اْبنه أَخه ٌم  ْبن  َسْعد  ، ثنا إهْبَراهه ًُّ ه اْلَحلَبه ٌْده ّللاَّ ع بَ

،  به بلفظه. أَنَس 

 انٌد:دراسة  األس

  :دراسة إسناد الوجه األول

 )الزهري عن سالم عن أبٌه لال: "رأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر وعمر..."(.
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رواه عن الزهري كل من: ابن عٌٌنة، ومنصور بن المعتمر، وبكر الكوفً، وزٌاد 

 بن سعد، وابن أخً ابن شهاب، وعمٌل، وٌونس، ومالن. ا

  ابن عٌٌنة عند اإلمام أبً داود:دراسة رواٌة سفٌان  -أ

ً  : المعنبً -ٔ ه ْبن مسلمة ْبن لعنب اْلمَْعنَبه ثمة سبمت ترجمته، حدٌث  : هو َعبد ّللاَّ

 .3رلم: 

 .52، سبمت ترجمته حدٌث رلمثمة ، ال ٌدلس إال عنةثم: فٌان بن عٌٌنةس -ٕ

 .13ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : الزهري -ٖ

 .14هو سالم بن عبد هللا بن عمر، ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :سالم -ٗ

 .3هو عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، سبمت ترجمته حدٌث رلم : عن أبٌه -٘

دراسة متابعة منصور بن المعتمر، وبكر بن وابل الكوفً، وزٌاد بن  -ب، جـ، د

  سعد عند اإلمام الترمذي:

ة أبو علً، ولٌل: أبو دمحم، الحلوانً الرٌحانً، نزٌل مك :الحسن بن علً الخبلل -ٔ

 .(خ م د ت ق)

إبراهٌم بن خالد الصنعانً، وأزهر بن سعد السمان،  وعمرو بن عاصم  :روى عن

 .، وؼٌرهمالكبلبً

 وؼٌرهم. الجماعة سوى النسابً، وإبراهٌم بن إسحاق الحربً، روى عنه:

عنه، فمال: ما أعرفه بطلب الحدٌث، وال أبً  ال عبد هللا بن أحمد بن حنبل: سؤلتل

رأٌته ٌطلب الحدٌث. للت: إنه ٌذكر أنه كان مبلزما لٌزٌد بن هارون. فمال: ما أعرفه 

إال أنه جاءنً إلى ها هنا ٌسلم علً ولم ٌحمده أبً، ثم لال: تبلؽنً عنه أشٌاء أكرهه، 

ٌن، أو كبلما هذا ولال أبً مرة أخرى: أهل الثؽر عنه ؼٌر راض ولم أر أبً ٌستخفه.

ولال أبو داود: كان ال ٌنتمد  ولال ٌعموب بن شٌبة: كان ثمة، ثبتا، متمنا. معناه.

الثمة  ولال أٌضا: الرجال. ولال أٌضا: كان عالما بالرجال، وكان ال ٌستعمل علمه.

 ولال داود بن الحسٌن البٌهمً: بلؽنً أن الحسن بن علً ولال النسابً: ثمة.. الحافظ

لال داود بن و ، لال: إنً ال أكفر من ولؾ فً المرآن، فتركوا علمه.الحلوانً

 الحسٌن: سؤلت أبا سلمة بن شبٌب عن علم الحلوانً، فمال: ٌرمى فً الح . لال أبو

 ولال أبو بكر الخطٌب: كان ثمة حافظا. سلمة: من لم ٌشهد بكفر الكافر فهو كافر.

فه فً السنة"، ووثمه ابن حبان، ولال ابن عدي فً "شٌوخ البخاري": وله كتاب صن

ومسملة بن لاسم االندلسً، وؼٌرهما، ولال الذهبً: ثبت حجة"، ولال ابن حجر: ثمة 

 ومابتٌن. مات سنة اثنتٌن وأربعٌن حافظ.

 ، واحتج به الشٌخان.ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

/ 69صـ سإاالت أبً عبٌد اآلجري أبا داود السجستانً فً الجرح والتعدٌلٌنظر: 

، وتهذٌب 1049/ رلم1/323، والكاشؾ 6/259/1250، وتهذٌب الكمال 13رلم

 .1262/ رلم1/162، والتمرٌب 530/ رلم2/302التهذٌب 
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بن عبٌد هللا بن الوازع الكبلبً المٌسً أبو عثمان البصري : عمرو بن عاصم -ٕ

 .)ع( الحافظ

  ، وؼٌرهم.وهمام بن ٌحٌى ،وحماد بن سلمة ،شعبة :روى عن

، وأحمد بن الحسن بن خرا  ،والحسن بن علً الخبلل، البخاري :عنهروى و

 وؼٌرهم. 

 :لال .ال أنشط لحدٌثه :ولال اآلجري عن أبً داود .ثمة :بن معٌناابن سعد، ولال 

لوال فرلً من  :ولال بندار :لال .وسؤلته عنه وعن الحوضً فً همام فمدم الحوضً

بن حبان فً اوذكره  ،لنسابً لٌس به بؤسعمرو بن عاصم لتركت حدٌثه ولال ا آل

ثهمَة َمْشه ور  ": الرواة الثمات المتكلم فٌهم بما ال ٌوجب ردهم. ولال الذهبً فً "الثمات

تَّة ْحتَج بههه فهً اْلكتب الس ه مات سنة ثبلث  دوق فً حفظه شًءص . ولال ابن حجر:م 

 ومابتٌن. عشرة

 أصحاب الكتب الستة.ثمة وثمه األكثرون، واحتج به خبلصة حاله: 

/ 6/355، والتارٌخ الكبٌر 2/293، والتارٌخ األوسط 7/305ٌنظر: الطبمات 

/ 3/431، والثمات البن حبان 1331/ رلم6/250، والجرح والتعدٌل 2620رلم

، 63/ رلم146  الرواة الثمات المتكلم فٌهم بما ال ٌوجب ردهم، و14552رلم

 .5055/ رلم1/423 ، والتمرٌب37/ رلم3/53وتهذٌب التهذٌب 

 .76حدٌث رلم  العوذي، ثمة، سبمت ترجمتههو همام بن ٌحٌى  :همام -ٖ

 . 57، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاقهو منصور بن المعتمر، ثمة  :منصور -ٗ

 .(4)م  الكوفً بن داود التٌمًهو بكر بن وابل   :بكر الكوفً -٘

 بن مسلم بن شهاب إبراهٌم بن مٌسرة، وإسماعٌل بن مسلم المكً، ودمحم روى عن:

 ، وؼٌرهم.الزهري

 ، وٌعلى بن الحارث المحاربً،همام بن ٌحٌى، وأبوه وابل بن داود روى عنه:

 وؼٌرهم.

ولال الحاكم أبو عبد  .ً: لٌس به بؤس، مات لبل أبٌهولال النساب لال أبو حاتم: صالح.

فً "الثمات" وأخرج حدٌثه فً صحٌحه. متان"، وذكره ابن حبان هللا: وابل وابنه ث

ولال عبد الحك فً "االحكام": ضعٌؾ"، ورد ذلن علٌه ابن المطان فً كتاب"بٌان 

"لال عبد الحك: ضعٌؾ، فهذا : فؤجاد، ولال اإلمام الذهبً فً مٌزانه الوهم واالٌهام"

الخلٌلً. ولال الذهبً فً به مسلم". ووثمه  شًء ما سبك إلٌه، بل هو ثمة، احتج

 الكاشؾ، وابن حجر فً التمرٌب: صدوق.

 : ثمة احتج به مسلم فً صحٌحه.خبلصة حاله

/ 6/103، والثمات البن حبان 1533/ رلم2/393ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

، 757/ رلم4/230، وتهذٌب الكمال 2/151، وبٌان الوهم واإلٌهام 6907رلم
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/ 1/127، والتمرٌب 1297/ رلم1/343والمٌزان ، 637/ رلم1/275والكاشؾ 

 .752رلم

 .33، سبمت ترجمته حدٌث رلمباتفاق ثمةسعد:  زٌاد بن -ٙ

 دراسة متابعة  ابن أخً ابن شهاب عند اإلمام أحمد فً المسند: -هـ

 بن سلٌمان بن داود بن داود بن على بن عبد هللاهو  :سلٌمان بن داود الهاشمً -ٔ

 .(4)عخ  بو أٌوب البؽدادى الهاشمى الفمٌه، أالمرشى عباس بن عبد المطلب

سعٌد بن عبد الرحمن ، وإسماعٌل بن جعفر المدنى، وبراهٌم بن سعدإ روى عن:

 ، وؼٌرهم.الجمحى

أحمد ، وإبراهٌم بن إسحاق الحربى"، وخارى ، فى كتاب " أفعال العبادبال روى عنه:

  ، وؼٌرهم.بن دمحم بن حنبلا

: لال لً الشافعً: ما رأٌت أعمل من رجلٌن: أحمد بن الزعفرانًلال الحسن بن دمحم 

: بلؽنً عبد الرحمن بن ٌوسؾ بن خرا  ولال حنبل، وسلٌمان بن داود الهاشمً.

عن أحمد بن حنبل، لال: لو لٌل لً: اختر لؤلمة رجبل استخلفه علٌهم، استخلفت 

ودمحم بن سعد، وٌعموب بن لال أحمد بن عبد هللا العجلً، و سلٌمان بن داود الهاشمً.

زاد ٌعموب:  : ثمة.شٌبة، وأبو حاتم، والنسابً، والدارلطنً، وأبو بكر الخطٌب

: بلؽنً عن ابن وارة، لال: ولال ابن خرا  أٌضا وزاد النسابً: مؤمون. صدوق.

سمعت سلٌمان بن داود الهاشمً، ٌمول: ربما أحدث بحدٌث ولً نٌة فإذا أتٌت على 

وذكره ابن حبان فً  فإذا الحدٌث الواحد ٌحتاج إلى نٌات. بعضه، تؽٌرت نٌتً

ولٌل ، بتٌناوم ،توفً ببؽداد سنة تسع عشرة الثمات. ولال ابن حجر: ثمة جلٌل.

 بعدها.

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 13431/ رلم3/277، والثمات البن حبان 1739/ رلم4/10ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، والكاشؾ 4573/ رلم10/41، وتارٌخ بؽداد 131/ رلم1/294واألسامً والكنى  

/ 1/251، والتمرٌب 2509/ رلم11/410، وتهذٌب الكمال 2034/ رلم1/459

 .2552رلم

 .53الزهري، ثمة، وثمه األكثرون، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :إبراهٌم بن سعد -ٕ

عبد هللا بن   بن عبد هللا بن مسلم بن عبٌد هللا بن: هو دمحمابن شهاب ابن أخً -ٖ

  .)ع( الزهرى، أبو عبد هللا المدنىشهاب المرشى 

دمحم بن ، وعبد هللا بن مسلم الزهرى، وأبٌه صالح بن عبد هللا بن أبى فروة روى عن:

 ، وؼٌرهم.مسلم بن شهاب الزهرى

، وإبراهٌم بن أحمد بن عبد هللا بن ٌونس، وراهٌم بن مهدى المصٌصى إبوى عنه: ر

  وؼٌرهم.سعد الزهري، 
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ولال ؼٌره، عن أحمد بن حنبل:  ، عن أحمد بن حنبل: ال بؤس به.لال أبو طالب

ولال  ، عن ٌحٌى بن معٌن: ضعٌؾ.ال عثمان بن سعٌد الدارمًول صالح الحدٌث.

: ولال مرة أخرى ، عن ٌحٌى بن معٌن: لٌس بذان الموي.أبو بكر بن أبً خٌثمة

من دمحم ، عن ٌحٌى بن معٌن: ابن أخً الزهري أحب إلً ولال عباس الدوري صالح.

: ودمحم بن إسحاق عند ٌحٌى بن معٌن عمٌلًلال أبو جعفر ال. وبن إسحاق فً الزهريا

لال: وأما دمحم بن ٌحٌى النٌسابوري فجعله فً الطبمة الثانٌة  ضعٌؾ ال ٌحتج بحدٌثه.

أبً أوٌس، وفلٌح، وعبد من أصحاب الزهري مع أسامة ابن زٌد، ودمحم بن إسحاق، و

الرحمن ابن إسحاق، وهإالء كلهم فً حال الضعؾ واالضطراب. لال: ولال دمحم بن 

ٌحٌى: إذا اختلؾ أصحاب الطبمة الثانٌة كان المفزع إلى أصحاب الطبمة األولى فً 

اختبلفهم، فإن لم ٌوجد عندهم بٌان، ففٌما روى هإالء ٌعنً الطبمة الثانٌة وفٌما روى 

: لٌس بموي، ولال أبو حاتم حاب الطبمة الثالثة تعرؾ بالشواهد والدالبل.صأ ٌعنً

ولال أبو عبٌد اآلجري: سبل أبو داود عن ابن أخً الزهري، فمال: لم  ٌكتب حدٌثه.

أسمع أحدا ٌمول فٌه بشًء إال أن أحمد بن صالح حكى عن ابن أبً أوٌس لال أبو 

مرة أخرى: سؤلت أبا داود عنه فمال: ولال  داود: طوبى البن أبً أوٌس أن ٌماربه.

: بن عدياولال  ثمة، سمعت أحمد ٌثنً علٌه، وأخبرنً عباس عن ٌحٌى بالثناء علٌه.

روى عنه ٌعموب بن إبراهٌم ابن سعد نسخة عن عمه الزهري، وروى عن ابن أخً 

وال رأٌت له حدٌثا إذا روى عنه ثمة. ، ن إسحاق، ولم أر بحدٌثه بؤساالزهري دمحم ب

كان ردئ الحفظ كثٌر الوهم ٌخطا  ولال ابن حبان:  نكرا فؤذكره إذا روى عنه ثمة.م

عن عمه فً الرواٌات وٌخالؾ فٌما ٌروي عن األثبات، فبل ٌجوز االحتجاج به إذا 

": صدوق صالح الحدٌث ولال الذهبً فً "المٌزان .انفرد. ولال الدارلطنً: ضعٌؾ

ابن حجر فً "التهذٌب ": لال الساجً:  ولد انفرد عن عمه بثبلثة أحادٌث. ولال

ولال ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق  عن عمه بؤحادٌث لم ٌتابع علٌها. صدوق تفرد

 ولٌل بعدها ومابة، مات سنة اثنتٌن وخمسٌن له أوهام.

 حسن الحدٌث له أوهام، ولم ٌعد هذا الحدٌث من أوهامه. خبلصة حاله:

، 1643/ رلم4/33، والضعفاء الكبٌر 394/ رلم1/131ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، وتهذٌب 924/ رلم2/249، والمجروحٌن 1653/ رلم7/304والجرح والتعدٌل 

 ،305/ رلم454، ومن تكلم فٌه وهو موثك صـ5357/ رلم25/244الكمال 

 ، والتمرٌب460/ رلم9/273، وتهذٌب التهذٌب 7743/ رلم3/592والمٌزان 

  .6049/ رلم1/490

 :ٌل، وٌونس عند الطبرانًدراسة متابعة عم -و، ز

 .26، ثمة ، سبمت ترجمته حدٌث رلم بن خالد الحرانً دمحم بن عمرو -ٔ

، ثمة وثمه األكثرون، واحتج به البخاري، عمرو بن خالد بن فروخهو  ه:أبٌعن  -ٕ

 .26سبمت ترجمته حدٌث رلم 
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، سبمت ، ضعٌؾ إال فٌما روى عنه العبادلةهو عبد هللا بن لهٌعة :ابن لهٌعة -ٖ

 .74ترجمته حدٌث رلم 

بن خالد ابن عمٌل بالفتح األٌلً بفتح الهمزة بعدها تحتانٌة بالضم عمٌل هو : عمٌل -ٗ

 .)ع( ; مولى عثمان بن عفانأبو خالد األموى موالهمبن ساكنة ثم الم

، ودمحم بن مسلم بن شهاب الزهريأبان بن صالح، والحسن البصري،  روى عن:

 وؼٌرهم.

، وعبد هللا خالد، وجابر بن إسماعٌل الحضرمً ابنه إبراهٌم بن عمٌل بن روى عنه:

 ، وؼٌرهم.بن لهٌعةا

ولال ٌعموب بن  وكذلن لال النسابً. ، عن أبٌه: ثمة.حمد بن حنبللال عبد هللا بن أ

بن شعٌب الصابونً: لرأ علً ٌحٌى بن معٌن لال: أثبت من روى شٌبة، عن عبد هللا 

، عن ٌحٌى بن ولال عباس الدوري عن الزهري: مالن بن أنس، ثم معمر، ثم عمٌل.

ن معٌن: أثبت الناس فً الزهري: مالن بن أنس، ومعمر، وٌونس، وعمٌل، وشعٌب ب

سمعت ٌحٌى بن  ولال دمحم بن عبد الوهاب الفراء: .أبً حمزة، وسفٌان بن عٌٌنة

ٌحٌى، ٌمول إلسحاق بن إبراهٌم، وإسحاق ٌمرأ علٌه كتاب الجهاد: عمٌل أثبت عندكم 

: وكان ولال دمحم بن سعد أو ٌونس؟ فمال إسحاق: عمٌل حافظ، وٌونس صاحب كتاب.

ولال  : صدوق ثمة.ولال أبو زرعة بؤٌلة عمٌل بن خالد صاحب الزهري وكان ثمة.

سؤلت أبً: عمٌل بن خالد أحب إلٌن أم ٌونس؟ لال: عمٌل  :عبد الرحمن بن أبً حاتم

: سبل أبً عن عمٌل ومعمر أٌهما ولال أٌضا أحب إلً من ٌونس، عمٌل ال بؤس به.

 أثبت؟ فمال: عمٌل أثبت كان صاحب كتاب. وكان الزهري ٌكون بؤٌلة، وللزهري

العجلً:  . ولالحبان فً "الثمات"وذكره ابن  هنان ضٌعة، وكان ٌكتب عنه هنان.

با ثمة. ولال العمٌلً: صدوق، تفرد عن الزهري بؤحادٌث. لٌل لم ٌسمع من السري شٌ

مات سنة . ثبت سكن المدٌنة ثم الشام ثم مصرثمة . وفال ابن حجر: إنما هو مناولة

 .أربع وأربعٌن على الصحٌح

 .ثمة باتفاقخبلصة حاله: 

، 110/ رلم1/172، والعلل ألحمد رواٌة ابنه عبدهللا 7/519ٌنظر: الطبمات 

، والجرح 1153/ رلم1/333، وثمات العجلً 1733/ رلم2/53والتارٌخ األوسط 

، والكاشؾ 10194/ رلم7/305، والثمات البن حبان 243/ رلم7/43والتعدٌل 

/ 1/396، والتمرٌب 4001/ رلم20/242، وتهذٌب الكمال 3360/ رلم2/32

  .4665رلم

ثمة وثمه األكثرون واحتج به األبمة وهو من  ،هو ٌونس بن ٌزٌد األٌلً: ٌونس -٘

 . 102، سبمت ترجمته حدٌث رلم أثبت الناس فً الزهري

 دراسة متابعة مالن عند ابن الممرئ: -ح 

 .أبو بكردمحم بن عبد هللا بن ماهان،  -ٔ
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كثٌر الحدٌث، كان ٌحج كل سنة، توفً بمكة، ٌروي عن عمران بن  لال أبو نعٌم: 

 .عبد الرحٌم، وٌعموب بن سفٌان

 مجهول خبلصة حاله:

  .1534/ رلم2/247ٌنظر: تارٌخ أصبهان 

  .ٌدإسحاق بن موسى بن سع : هوأبو عٌسى الرملً -ٕ

دمحم بن عوؾ الحمصً، وعباس بن الولٌد البٌروتً، وأبً داود  عن:روى 

 .ؼٌرهمالسجستانً، و

أبو العباس عبد هللا بن موسى الهاشمً، والحسٌن بن أحمد بن دٌنار،  روى عنه:

 وؼٌرهم. وأبو حف  بن شاهٌن،

، عن إسحاق بن موسى بن سعٌد أبً عٌسى الرملً؟   ً لال السهمً: سؤلت الدَّاَرل ْطنه

 .مات سنة عشرٌن وثبلث مابة فمال: ثمة.

 ثمةخبلصة حاله: 

 .676/ رلم3/236، وتارٌخ دمشك 3394/ رلم7/433ٌنظر: تارٌخ بؽداد 

ٌعموب بن سفٌان بن جوان، الحافظ الكبٌر أبو ٌوسؾ بن هو : ٌعموب بن سفٌان -ٖ

 .)ت س(أبً معاوٌة الفسوي الفارسً 

، ودمحم بن عبد هللا األنصاري، صالحوٌحٌى بن عاصم النبٌل،  أبً روى عن:

 وؼٌرهم.

 وؼٌرهم.وابن خزٌمة، ، الترمذي، والنسابً عنه:روى و

لال أبو زرعة الدمشمً: لدم علٌنا رجبلن من نببلء الناس، أحدهما: ٌعموب بن 

سفٌان، ٌعجز أهل العراق أن ٌروا مثله؛ والثانً: حرب بن إسماعٌل، وهو ممن كتب 

 ود الفارسً: حدثنا ٌعموب بن سفٌان العبد الصالح، فذكر حدٌثا.عنً. ولال دمحم بن دا

وذكره ابن  ولال أبو بكر أحمد بن عبدان الشٌرازي: كان ٌتشٌع وٌتكلم فً عثمان.

وكان ممن جمع وصنؾ وأكثر مع الورع والنسن والصبلبة حبان فً الثمات، ولال: 

صاحب التارٌخ ... حافظ الكبٌر ولال النسابً: ال بؤس به. ولال الذهبً: ال. فً السنة

 ، لبل أبً حاتم الرازي بشهر.ومابتٌن توفً فً وسط سنة سبع وسبعٌن والمشٌخة.

 .ثمة حافظ . ولال ابن حجر:ثمة مصنؾ خٌر صالحولال الذهبً فً الكاشؾ: 

 .ثمةخبلصة حاله: 

/ 9/237البن حبان ، والثمات 363/ رلم9/203الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، 6333/ رلم2/394، والكاشؾ 475/ رلم6/641تارٌخ اإلسبلم و، 16474رلم

  .7317/ رلم1/603والتمرٌب 

نسبة إلى  بضم الواو وتخفٌؾ المهملة ثم معجمة :ٌحٌى بن صالح الوحاظً -ٗ

زكرٌا، وٌمال: أبو صالح الشامً الدمشمً، وٌمال:  أبو، وحاظة، وهو بطن من حمٌر

 (.خ م د ت ق) الحمصً
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 ، ومالن، وؼٌرهم.إسحاق بن ٌحٌى الكلبً، وإسماعٌل بن عٌا  روى عن:

وٌعموب بن سفٌان  البخاري، وإبراهٌم بن الحسٌن بن دٌزٌل الهمذانً، روى عنه:

 .، وؼٌرهمالفارسً

 فً ٌحٌى بن صالح إال خٌرا. -أبو زرعة الدمشمً: لم ٌمل، ٌعنً أحمد بن حنبل  لال

حنبل عن ٌحٌى بن صالح، فمال: رأٌته. ولم ولال مهنا بن ٌحٌى: سؤلت أحمد بن 

ولال عبد هللا بن أحمد بن حنبل: سؤلت أبً عن ٌحٌى ابن صالح الوحاظً،  ٌحمده.

فمال: رأٌته فً جنازة أبً المؽٌرة، فجعل أبً ٌضعفه. لال أبً: أخبرنً إنسان من 

أصحاب الحدٌث، لال: لال ٌحٌى بن صالح: لو ترن أصحاب الحدٌث عشرة 

ولال أبو  ٌعنً هذه التً فً الرإٌة. لال أبً: كؤنه نزع إلى رأي جهم. أحادٌث،

 ولال أبو حاتم: صدوق. زرعة الدمشمً أٌضا: سؤلت ٌحٌى بن معٌن عنه، فمال: ثمة.

ولال أبو عوانة اإلسفراٌٌنً: حسن الحدٌث، ولكنه صاحب رأي، وهو عدٌل دمحم بن 

ذكره أبو أحمد بن عدي فً جماعة و الحسن إلى مكة، وأحمد بن حنبل لم ٌكتب عنه.

ولال أحمد بن صالح المصري: حدثنا ٌحٌى بن صالح بثبلثة  من ثمات أهل الشام.

ولال أبو جعفر العمٌلً: حدثنً عبد هللا  عشر حدٌثا عن مالن ما وجدناها عند ؼٌره.

بن علً، لال: حدثنا إسحاق بن منصور، لال: حدثنا ٌحٌى بن صالح وكان مرجبا ا

ابن صالح حمصً  اعً دعوة لٌس بؤهل أن ٌروى عنه. لال العمٌلً: ٌحٌىخبٌثا د

ولال البخاري: لال عبد الصمد: سؤلت ٌحٌى بن صالح عن اإلٌمان، فمال:  جهمً.

ولال  حدثنا أبو الملٌح، لال: سمعت مٌمون بن مهران ٌمول: أنا ألدم من اإلرجاء.

نً أن أكتب عن ٌحٌى بن صالح إبراهٌم بن الهٌثم البلدي: كان حٌوة بن شرٌح ٌنها

وذكره  ولال الحاكم أبو أحمد: لٌس بالحافظ عندهم. الوحاظً، ولال: هو كذا وكذا.

. وتجهمه، ثمة فً نفسه، ت ك ل هَم فٌه لرأٌهولال الذهبً:  ابن حبان فً كتاب "الثمات".

ولال الساجً هو عندهم من أهل الصدق ولال ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب: "

نة لال عبد هللا بن أحمد لال أبً: لم اكتب عنه ألنً رأٌته فً مسجد الجامع واألما

ٌسًء الصبلة ولال الخلٌلً ثمة روى عن األبمة وروى عن مالن حدٌثا ال ٌتابع علٌه 

وهو عن مالن عن الزهري عن سالم عن أبٌه كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر وعمر ٌمشون 

الخلٌلً هذا منكر من حدٌث مالن والمحفوظ من حدٌث بن علٌه إمام الجنازة لال 

مات سنة اثنتٌن وعشرٌن ". ولال فً التمرٌب عٌٌنة ولٌل أن بن عٌٌنة أخطؤ فٌه

 .ومابتٌن

 ثمة، وثمه األكثرون، ومن تكلم فٌه إنما تكلم فٌه لتجهمه. خبلصة حاله:

، والضعفاء الكبٌر 3009/ رلم3/232، والتارٌخ الكبٌر 7/473الطبمات ٌنظر: 

، والثمات البن حبان 657/ رلم9/153، والجرح والتعدٌل 2034/ رلم4/403

وتهذٌب الكمال ، 1/266واإلرشاد ، 13/236واألنساب ، 16322/ رلم9/260

ٌب ، وإكمال تهذ376/ رلم542ومن تكلم فٌه وهو موثك صـ، 6346/ رلم31/375
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 والتمرٌب، 372/ رلم11/229وتهذٌب التهذٌب ، 5143/ رلم12/326الكمال 

  .7563/ رلم1/591

 .19هو مالن بن أنس، إمام حافظ ثمة متمن، سبمت ترجمته حدٌث رلم : مالن -٘

 دراسة إسناد الوجه الثانً:

 وعون مولى أم حكٌم، وٌونس.رواه مالن، ومعمر، 

 .19، سبمت ترجمته حدٌث رلم حافظ ثمة متمنإمام دار الهجرة لن بن أنس: ام -أ

عن مالن لد رووه عن مان هكذا فرواه عنه ٌحٌى بن ٌحٌى، ودمحم بن  ورواة الموطؤ

 الحسن، وسوٌد، وأبو مصعب، وهً الرواٌة المحفوظة عن مالن.

 دراسة متابعة معمر عند عبد الرزاق فً مصنفه: -ب

بآخره، وهو من اثبت الناس فً حدٌث ثمة اختلط عبد الرزاق بن همام الصنعانً: 

 .43، سبمت ترجمته حدٌث رلم معمر

ثمة له أوهام وهو من أثبت الناس فً الزهري، وكثٌر  :معمر بن راشد األزدي

 األوهام فً رواٌته عن ثابت، وعاصم ابن أَبً النجود، وهشام بن عروة.                   

 .14حدٌث رلم سبمت ترجمته

ْهري مرسبل.عون، مولى أ -جـ  م حكٌم، عن الزُّ

 ذكره الدارلطنً فً العلل، ولم ألؾ على إسناده.

  .عون مولى أم حكٌم

 .الزهري :روى عن

 . عون وابنه دمحم بن ،بى ذببأوابن  ،الماجشون :روى عنه

حدثنً عبد العزٌز بن أبً سلمة بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن  بن أحمد: لال عبد هللا

عمر بن الخطاب العمري لال حدثنً دمحم بن عون لال العمري عون مولً أم حكٌم 

 . وذكره ابن حبان فً الثمات. ولال الدارلطنً:سؤلت أبً فمال هذا رجل معروؾ

 مدٌنً، ثمة.

 .: ثمةخبلصة حاله

، والجرح 4920/ رلم3/213ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا ٌنظر: العلل ومعرفة الرجال 

سإاالت و ،10070/ رلم7/231، والثمات البن حبان 2143/ رلم6/336والتعدٌل 

 .334/ رلم115صـ أبً بكر البرلانً لئلمام أبً الحسن الدارلطنً

ثمة وثمه األكثرون واحتج به األبمة وهو من أثبت الناس  ٌونس بن ٌزٌد األٌلً: -د

 .102، سبمت ترجمته حدٌث رلم لزهريفً ا

 الوجه الثالث:  دراسة إسناد

 )الزهري عن سالم أن ابن عمر كان ٌمشً بٌن ٌدي الجنازة(.

رواه عن الزهري كل من: معمر، وابن جرٌج، وعمٌل بن خالد، وأبو عتٌك، 

 وموسى بن عمبة، وٌونس.
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 دراسة رواٌة معمر عند ابن المنذر: -أ

 .بن إبراهٌم بن عباد الَدَبرياق إسحهو  :إسحاق -ٔ

عبد الرزاق، وهو راوٌته، سمع تصانٌفه منه سنة عشر ومابتٌن باعتناء  روى عن:

 أبٌه به، وكان حدث ا ولت إذ، فإن مولده سنة خمس وتسعٌن وسماعه منه صحٌح.

د بن  روى عنه: َحمَّ ٌَْمان، َوم  ٌْثََمة بن س لَ (، َوَخ هه ٌْحه ٌْنًه فهً )َصحه ْسفََراٌه أبو َعَوانَةَ اإله

ال، وؼٌرهم. ده بنه َعْبد هللاه بنه َحْمَزة الَحمَّ َحمَّ  م 

اق للت  زَّ لال الذهبً فً المؽنً: َصد وق. لَاَل اْبن عدي استصؽر فًه عبد الرَّ

اق زَّ ن اَْو نَْحوَها وروى َعنه   )الذهبً(: سمع من عبد الرَّ نٌه كتبه َوه َو اْبن سبع سه

ًَ َمْحف وَظة  ي َواْنَفَرَد بههه اَْو هه ًَ من لبل الدبره َها َهل هه نكَرة فََولع التََّردُّد فٌه احادٌث م 

اق َولد اْحتج بالدبري جَماَعة من اْلحفاظ َكؤبً عَوانَة َوَؼٌره.  زَّ ا اْنفَرد بههه عبد الرَّ مَّ  مه

ً  ، ول ٌْمه ْفره ٌْك اْبن أَنعم اإله ْن َطره دا  مه ٌْثا  َواحه ي   َحده ال الذهبً فً السٌر: َساق لَه اْبن َعده

عََها، َولَعَلَّ النََّكاَرة  َع ك تبا ، فَؤَدَّاَها َكَما َسمه ل فَمَْد َسمه ج  ٌر؟ َوالرَّ ٌَْن الَمنَاكه َ ٌْحتَمل مثله، فَؤ

 َ ٌْخه، فَإهنَّه  أََضرَّ بهؤ ْن َش ً  َعْن و .-فَاهلل  أَْعلَم   -َخَرة، مه م : َسؤَْلت  الدَّاَرل ْطنه لَاَل الَحاكه

ٌْح؟ ي: أٌَدخل فًه الصَّحه ٌْهه خبلَفا . إهْسَحاَق الدَّبره ٌْت  فه  لَاَل: إهي َوهللاه، ه َو َصد ْوٌق، َما َرأَ

 صدوق خبلصة حاله:

/ 13/417نببلء ، وسٌر أعبلم ال177/ رلم1/560ٌنظر: الكامل فً الضعفاء 

 .1/69، والمؽنً فً الضعفاء 203رلم

ثمة اختلط بآخره، وهو من أثبت الناس فً  بن همام الصنعانً،: عبد الرزاق -ٕ

  .43حدٌث معمر، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

ثمة له أوهام وهو من أثبت الناس فً الزهري، وكثٌر هو معمر بن راشد، : معمر -ٖ

 األوهام فً رواٌته عن ثابت، وعاصم ابن أَبً النجود، وهشام بن عروة.                   

 .14سبمت ترجمته حدٌث رلم 

 .13ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم  الزهري: -ٗ

 .14بن عبد هللا بن عمر، سبمت ترجمته حدٌث رلم  سالم: -٘

 . 3جمته حدٌث رلم رتصحابً جلٌل، سبمت  عبد هللا بن عمر: -6

  دراسة متابعة ابن جرٌج عند اإلمام أحمد فً المسند: -ب

ثمة اختلط بآخره، وهو من أثبت الناس فً  بن همام الصنعانً، : الرزاقعبد  -ٔ

 . 43حدٌث معمر، سبمت ترجمته حدٌث رلم 

هو دمحم بن بكر البرسانً، ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الشٌخان، : ابن بكر -ٕ

 .44مسبمت ترجمته حدٌث رل

ٌْج المرشًهو َعبد الَملهن ب :ابن جرٌج -ٖ َر أبو الولٌد وأبو خالد ، ن عبد العزٌز بن ج 

، ولد صرح باإلخبار فً رواٌة أبً ٌعلى وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، المكً: ثمة

 .43ترجمته حدٌث رلم سبمت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     
 

   

  
101 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  دراسة متابعة عمٌل بن خالد عند اإلمام أحمد فً المسند: -جـ

 .31: ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم ابن دمحم المصٌصً األعورهو  :حجاج -ٔ

 .97هو ابن سعد، ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم : لٌث، -2

 .105ثمة باتفاق، سٌمت ترجمته حدٌث رلم : عمٌل بن خالد -3

 دراسة متابعة أبً عمٌل وموسى بن عمبة عند الطبرانً:  -، هـد

 ي. العمرعبٌد هللا بن دمحم -ٔ

، وإسماعٌل بن أبً أوٌس ،وبكر بن عبد الوهاب، الزبٌر بن بكار روى عن:

  وؼٌرهم.

  ، وؼٌرهم.وخٌثمة بن سلٌمان، والطبرانً، عون بن الحسن بن عون :روى عنه

 الدارلطنً: وكان ضعٌفا.لال و رماه النسابً بالكذب،

 .ضعٌؾ جدا خبلصة حاله:

/ 2/413، والمؽنً فً الضعفاء 4434/ رلم33/102ٌنظر: تارٌخ دمشك 

 .5037/ رلم5/340، ولسان المٌزان 3943رلم

 .3سبمت ترجمته حدٌث رلم  ،ثمة: إسماعٌل بن أبً أوٌس -ٕ

 . (خ م د ت س) كر عبد الحمٌد بن أبى أوٌسب : هو أبوحدثنً أخً -ٖ

أبى أوٌس عبد هللا بن عبد هللا ، وأبٌه: سلٌمان بن ببلل، وسفٌان الثورى روى عن:

  ،  وؼٌرهم.المدنى

زٌد بن ، وأٌوب بن سلٌمان بن ببلل، وأخوه إسماعٌل بن أبى أوٌس روى عنه:

 ، وؼٌرهم. الحسن

ولال ؼٌره، عن ٌحٌى: لٌس . لال عثمان بن سعٌد الدارمى، عن ٌحٌى بن معٌن: ثمة

فمدمه على إسماعٌل تمدٌما  ،ل أبو عبٌد اآلجرى: سؤلت أبا داود عنهلاو. بؤس به

ولال الحاكم، عن  .ولال النسابى: ضعٌؾ ."وذكره ابن حبان فى كتاب "الثمات. شدٌدا

وولع عند األزدي أبو بكر ثمة  :ابن حجرلال ووثمه الذهبً، و. الدارلطنى: حجة

 .فلم ٌصب مات سنة اثنتٌن ومابتٌن األعشى فً إسناد حدٌث فنسبه إلى الوضع

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الشٌخان.خبلصة حاله: 

 نصر البخاري الكبلباذيألبً  الهداٌة واإلرشاد فً معرفة أهل الثمة والسدادٌنظر: 

/ 10/534، وتارٌخ اإلسبلم 3110/ رلم1/616، والكاشؾ 737/ رلم2/432

  .3767/ رلم1/333، والتمرٌب 239/ رلم6/113، وتهذٌب التهذٌب 455رلم

 .3ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : سلٌمان بن ببلل -ٗ

 دمحم بن عبد هللا بن أبً عتٌك دمحم بن عبد الرحمن بن أبً بكرهو : عتٌك وأب -٘

 .)خ د ت س( الصدٌك المرشً التٌمً المدنً، أخو عبد الرحمن بن أبً عتٌك

أبٌه عبد هللا بن أبً عتٌك، ودمحم بن مسلم بن شهاب الزهري، ونافع مولى  روى عن:

 .وؼٌرهمابن عمر، 
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 ن وؼٌرهم.حاتم بن إسماعٌل، وحماد بن سلمة، وسلٌمان بن ببلل روى عنه:

ولال دمحم بن ٌحٌى الذهلً: ابن أبً ذبب، وابن  "الثمات".ذكره ابن حبان فً كتاب 

أبً عتٌك مماربان فً الرواٌة عن الزهري، فؤما ابن أبً ذبب، فمشهور، روى عنه 

أهل الحجاز وأهل العراق، ولد كان أنكر منه بالعراق آخر أمره وهو برواٌة أهل 

م لال: وأما ابن أبً العراق عنه أشهر منه برواٌة أهل الحجاز عنه، وذكر كبلما، ث

عتٌك فهو مدنً من ولد أبً بكر الصدٌك ٌمال له: دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن عبد 

الرحمن بن أبً بكر الصدٌك، ولم ٌرو عنه فٌما علمت ؼٌر سلٌمان بن ببلل، 

وسمعت أٌوب بن سلٌمان بن ببلل سبل عن نسبه فذكره، ولال: ما علمت أحدا روى 

لال الذهلً: وهو حسن الحدٌث عن الزهري، كثٌر الرواٌة، و ً.عنه بالمدٌنة ؼٌر أب

ممارب الحدٌث لوال إن سلٌمان بن ببلل لام بحدٌثه لذهب حدٌثه وال أعلمه كتب عن 

سلٌمان بن ببلل حدٌث ابن أبً عتٌك هذا ؼٌر أبً بكر عبد الحمٌد بن أبً أوٌس 

ٌث بالمدٌنة، لدٌم األعشى أخً إسماعٌل بن أبً أوٌس، وكان مشهورا بطلب الحد

الموت، روى عنه اخوه إسماعٌل عامة كتبه، وال أعلمه روى عن أحد من أصحاب 

الزهري عن الزهري، وربما جاء فٌه بسلٌمان وبموسى ابن عمبة ٌجمعهما فً حدٌث 

الزهري، ما ظننت إن عند سلٌمان ابن ببلل من الحدٌث ما عنده، حتى نظرت فً 

ٌحٌى بن  د تبحر حدٌث المدنٌٌن، وإذا هو لد روى عنكتاب ابن أبً أوٌس فإذا هو ل

ابن أبً عتٌك كثرة من  سعٌد األنصاري، لطٌعا من حدٌث الزهري. وروى عن

حدٌث الزهري، وعن موسى بن عمبة عدة من حدٌث الزهري، وعن ٌونس األٌلً، 

فمدار حدٌث ابن أبً عتٌك علً سلٌمان بن ببلل، ومدار حدٌث سلٌمان بن ببلل على 

بد الحمٌد بن أبً أوٌس، ومدار حدٌث عبد الحمٌد على أخٌه إسماعٌل بن أبً ع

ولال ابن حجر فً  ولال الدارلطنً: ثمة. أوٌس، وأٌوب بن سلٌمان بن ببلل.

 "التمرٌب": ممبول.

 ثمة، وثمه الدارلطنً، وصحح له ابن حبان، والحاكم. خبلصة حاله:

/ 7/364، والثمات البن حبان 1623/ رلم7/299ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

سإاالت الحاكم النٌسابوري و، 2/21/2137ومستدرن الحاكم ، 10460رلم

/ 2/133، 5373/ رلم25/549، وتهذٌب الكمال 477/ رلم271صـ للدارلطنً

 .6047/ رلم1/490، والتمرٌب 4974رلم

 .)ع( بن أبً عٌا  المرشً: موسى بن عمبة -ٙ

مسلم بن شهاب الزهري، ودمحم بن المنكدر، ودمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن  روى عن:

 .، وؼٌرهمحبان

وسلٌمان بن  ،إبراهٌم بن طهمان، وأبو إسحاق ابراهٌم ابن دمحم الفزاري روى عنه:

 ، وؼٌرهم.ببلل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وفً رواٌة: وكان ثمة، ثبتا، كثٌر الحدٌث. كان ثمة، للٌل الحدٌث.لال ابن سعد: 

ولال إبراهٌم بن المنذر  وذكره خلٌفة بن خٌاط فً الطبمة الخامسة من أهل المدٌنة.

الحزامً، عن معن بن عٌسى: كان مالن بن أنس إذا لٌل له مؽازي من نكتب؟ لال: 

كان مالن إذا سبل عن المؽازي لال: علٌن و علٌكم بمؽازي موسى بن عمبة، فإنه ثمة.

وفً رواٌة أخرى عن  ة، فإنها أصح المؽازي.بمؽازي الرجل الصالح موسى بن عمب

إبراهٌم بن المنذر، لال: سمعت دمحم بن طلحة ٌمول: سمعت مالكا ٌمول: علٌكم 

بمؽازي موسى ابن عمبة فإنه رجل ثمة طلبها على كبر السن لٌمٌد من شهد مع رسول 

ة: كان ٌحٌى بن معٌن ولال أبو بكر بن أبً خٌثم هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌكثر كما كثر ؼٌره.

ولال عبد هللا بن  ٌمول: كتاب موسى بن عمبة، عن الزهري من أصح هذه الكتب.

وكذلن لال عباس الدوري، وؼٌر واحد  أحمد بن حنبل، عن أبٌه: موسى بن عمبة ثمة.

ولال  زاد أبو حاتم: صالح. عن ٌحٌى بن معٌن، وأبو حاتم، والعجلً، والنسابً.

ثمة، كانوا ٌمولون فً رواٌته عن  بً، عن ٌحٌى بن معٌن:المفضل بن ؼسبلن الؽبل

نافع فٌها شًء، لال: وسمعت ٌحٌى بن معٌن ٌضعؾ موسى بن عمبة بع  

ولال إبراهٌم بن عبد هللا ببن الجنٌد، عن ٌحٌى بن معٌن: لٌس موسى بن  التضعٌؾ.

، وموسى، عمبة فً نافع مثل مالن، وعبٌد هللا بن عمر.ولال الوالدي: كان إلبراهٌم

ودمحم بنً عمبة حلمة فً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا كلهم فمهاء محدثٌن، وكان 

وذكره ابن حبان  ولال مصعب بن عبد هللا الزبٌري: كان لهم هٌبة وعلم. موسى ٌفتً.

فً كتاب "الثمات". ولال ابن حجر فً "التهذٌب": لال اإلسماعٌلً فً كتاب" 

 لم ٌسمع موسى بن عمبة من الزهري شٌبا كذا لال. العتك": ٌمال:

 فً الصحٌحٌن.للت: ورواٌة موسى عن الزهري ثابتة 

مات سنة إحدى وأربعٌن  لال ابن حجر فً "التمرٌب": ثمة فمٌه امام فً المؽازي.و

 بة.امات سنة اثنتٌن وأربعٌن وم ولٌل: بة.اوم

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

/ 1/444الثمات للعجلً و، 3125/ رلم2/476ٌنظر: العلل ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 

/ 5/404، والثمات البن حبان 693/ رلم3/154، والجرح والتعدٌل 1661رلم

/ 10/360، وتهذٌب التهذٌب 6232/ رلم29/115، وتهذٌب الكمال 5423رلم

 .6992/ رلم1/522، والتمرٌب 633رلم

 ٌزٌد عند اإلمام الطحاوي:متابعة ٌونس بن  -و

، خباردلس من الثانٌة، ولد صرح باإلثمة باتفاق، م: هو ابن عبد األعلى: ٌونس

 .  54سبمت ترجمته حدٌث رلم 

  .6ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ابن وهب -ٕ

  .102حدٌث رلم  ابن ٌزٌد األٌلً، ثمة، سبمت ترجمته هو: ٌونس -ٖ

 الوجه الرابع: دراسة إسناد 
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وأبو بكر وعمر وعثمان ٌمشون أمام  -ملسو هيلع هللا ىلص-)الزهري عن أنس لال: كان رسول هللا 

 الجنازة(.

 نس بن ٌزٌد، وابن أخً الزهري.ورواه عن الزهري: ٌ

 : الترمذيدراسة رواٌة ٌونس بن ٌزٌد عند  -أ

، به البخاري ومسلم ثمة ثبت وثمه األكثرون واحتج :أبو موسى دمحم بن المثنى -ٔ

 .96سبمت ترجمته حدٌث رلم 

هو دمحم بن بكر البرسانً، ثمة وثمه األكثرون، واحتج به الشٌخان، : دمحم بن بكر -ٕ

 .44سبمت ترجمته حدٌث رلم

 .102حدٌث رلمثمة باتفاق، سبمت ترجمته : ونس بن ٌزٌدٌ -ٖ

 .13سبمت ترجمته حدٌث رلم  ثمة باتفاق: ابن شهاب -ٗ

 .23: صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم بن مالن أنس -٘

 دراسة متابعة ابن أخً الزهري: -ب

ًُّ ْبُن ٌَْعمُوَب ْبنِ  -ٔ بن زامل أبو الماسم الهمدانً : إِْبَراِهٌَم ْبِن َشاِكر   أَبُو اْلمَاِسِم َعِل

  .المعروؾ بابن أبً العمب مولى ابن معٌوؾ

وأبً عبد هللا دمحم بن أحمد  ،وسمع منه بمكةعبد هللا بن أحمد بن حنبل  روى عن:

 ، وؼٌرهم.وجعفر الفرٌابً ،الواسطً

وابن ابن ابنه عبد الرحمن  ،وأبو دمحم بن أبً نصر ،تمام بن دمحم الرازي روى عنه:

 ، وؼٌرهم.بن الحسن بن الحسن بن علًا

 أحد محدثً الشام الثمات.، ولال الذهبً: أحد الثمات لال ابن عساكر:

 .ثمةحاله:  خبلصة

، 24/ رلم35صـ دمحم الكتانً الدمشمً ًبأل ذٌل تارٌخ مولد العلماء ووفٌاتهمٌنظر: 

 .101/ رلم3/59وتارٌخ اإلسبلم ، 5119/ رلم43/236وتارٌخ دمشك 

ًُّ أَبُو َعْبِد ّللَاِ ُمَحَمُد ْبُن أَْحمَ  -ٕ   .المعروؾ بابن كساء :َد اْلَواِسِط

 وعبد الرحمن بن عبٌد هللا، وهشام بن خالد األزرق ،هشام بن عمار روى عن:

 الحلبً، وؼٌرهم.

وأبو دمحم الحسن بن عبد الرحمن بن خبلد  ،عبد البالً بن لانع روى عنه:

 ، وأبو الماسم علً بن ٌعموب، وؼٌرهم.الرامهرمزي

 ترجم له ابن عساكر، والذهبً، ولم ٌذكر بجرح وال تعدٌل.

 مجهول الحال.  خبلصة حاله:

 .331/ رلم6/1013، وتارٌخ اإلسبلم 5393/ رلم51/41ٌنظر: تارٌخ دمشك 

ًُّ َعْبُد الَرْحَمِن ْبُن ُعبَ  -ٖ أبو دمحم الحلبً الكبٌر المعروؾ بابن أخً : ٌِْد ّللَاِ اْلَحلَبِ

 .)د س( اإلمام، وكان إمام مسجد حلب
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إبراهٌم بن سعد، ، ووعبد العزٌز بن أبً حازم  ،عبٌد هللا بن عمرو الرلً :روى عن

 وؼٌرهم.

دمحم بن أحمد بن سعٌد بن كسا الواسطً، وأبو حاتم دمحم بن إدرٌس روى عنه: 

 الرازي، وابن ابنه دمحم بن عبد هللا بن عبد الرحمن األسدي المعروؾ باألسٌر،

 وؼٌرهم.

 لال النسابً: ال بؤس به. ولال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فً الثمات، ولال: 

ولال أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان: حدثنا عبد الرحمن بن عبٌد هللا  .ربما أخطؤ

ولال ابن حجر: لال أبو حاتم فً "العلل": سؤلته وكان ٌفهم الحدٌث.  أخو اإلمام ثمة.

 ومابتٌن. مات فً حدود األربعٌن ولال ابن حجر فً "التمرٌب": صدوق.

 نه صدوق ال بؤس به.حسن الحدٌث فاألكثرون على أ خبلصة حاله:

، 1220/ رلم5/253، والجرح والتعدٌل 160/ رلم70ٌنظر: مشٌخة النسابً صـ

، 3392/ رلم17/265، ونهذٌب الكمال 13933/ رلم3/332والثمات البن حبان 

  .3939/ رلم1/346والتمرٌب ، 453/ رلم6/224وتهذٌب التهذٌب 

 .53الزهري، ثمة، وثمه األكثرون، سبمت ترجمته حدٌث رلم : إِْبَراِهٌُم ْبُن َسْعد   -ٗ

هو دمحم بن عبد هللا بن مسلم بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن ابن أخً ابن شهاب:  -٘

حسن الحدٌث له أوهام، ولم ٌعد هذا : شهاب المرشى الزهرى، أبو عبد هللا المدنى

 .، سبمت ترجمته فً الوجه الثانًالحدٌث من أوهامه

 فً الخبلؾ: النظر

)الزهري عن سالم عن أبٌه لال: "رأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر الوجه األول: 

 وعمر..."(.

 رواه عن الزهري كل من: 

 وهو ثمة. :ابن عٌٌنة

  وهو ثمة. :ومنصور بن المعتمر

 وهو ثمة. :وبكر الكوفً

 وهو ثمة. :وزٌاد بن سعد

 : وهو حسن الحدٌث.وابن أخً ابن شهاب

، وهما ثمتان لكن هذا الوجه الٌصح عنهما ؛ ألنه بن ٌزٌد وٌونسبن خالد،  وعمٌل

 من رواٌة ابن لهٌعة عنهما.

: وهو ثمة إمام لكن من رواٌة ٌحًٌ بن صالح الوحاظً، وهو ثمة لكنه خالؾ ومالن

أصحاب مالن: ٌحٌى بن ٌحٌى، ودمحم بن الحسن الشٌبانً، وسوٌد بن سعٌد، وأبا 

 رووه عنه مرسبل. مصعب  الذٌن

وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ٌمشون أمام  -ملسو هيلع هللا ىلص–الوجه الثانً: الزهري أن النبً 

 الجنازة، مرسبل.
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 وهو ثمة. :رواه مالن

 وهو ثمة. :ومعمر

 وهو ثمة. :وعون مولى أم حكٌم

 وٌونس بن ٌزٌد: وهو ثمة.

 وهذا الوجه رجحه ابن المبارن، والترمذي:

وأهل الحدٌث كلهم ٌرون أن الحدٌث ": 3/321/1009فً السنن  الترمذي لال

المرسل فً ذلن أصح، وسمعت ٌحٌى بن موسى ٌمول: سمعت عبد الرزاق ٌمول: 

 لال ابن المبارن: حدٌث الزهري فً هذا مرسل أصح من حدٌث ابن عٌٌنة.

ٌحٌى هذا لال ابن المبارن: وأرى ابن جرٌج أخذه عن ابن عٌٌنة، وروى همام بن 

الحدٌث، عن زٌاد وهو ابن سعد، ومنصور، وبكر، وسفٌان، عن الزهري، عن سالم، 

 "هو سفٌان بن عٌٌنة روى عنه همامعن أبٌه، وإنما 

 الوجه الثالث: )الزهري عن سالم أن ابن عمر كان ٌمشً بٌن ٌدي الجنازة(.

 رواه عن الزهري كل من: 

 : وهو ثمة.معمر

 مدلس.: وهو ثمة وابن جرٌج

 : وهو ثمة.وعمٌل بن خالد 

، وهما ثمتان لكن من طرٌك عبٌد هللا بن دمحم العمري، وموسى بن عمبة، وأبو عتٌك

 .ضعٌؾ جداوهو 

 ، وهو ثمة. بن ٌزٌد وٌونس

وأبو بكر وعمر وعثمان  -ملسو هيلع هللا ىلص-الوجه الرابع: )الزهري عن أنس لال: كان رسول هللا 

 ٌمشون أمام الجنازة(.

 رواه عن الزهري: 

 : وهو ثمة، لكن هذا الوجه عنه ؼٌر محفوظ  عن ٌونس.ٌونس بن ٌزٌد

ا حدٌث خطؤ سؤلت دمحما عن هذا الحدٌث، فمال: هذ": 3/322فً السنن لال الترمذي 

 "أخطؤ فٌه دمحم بن بكر

 .: وهو حسن الحدٌثوابن أخً الزهري

وأبا بكر وعمر وعثمان  -ملسو هيلع هللا ىلص–الزهري أن النبً  مما سبك ٌترجح الوجه الثانً:

 كانوا ٌمشون أمام الجنازة، مرسبل.

 ومعمر.، الزهري، وهما مالن فً اثنان من أثبت الناسفمد رواه 

 ومالن هو أثبت أصحاب الزهري على اإلطبلق.

للت له )ٌعنً : "2/343حمد رواٌة ابنه عبد هللا بن أحمد كما فً العلل أل لال عبد هللا

ألبٌه( أٌما أثبت أصحاب الزهري؟ فمال: لكل واحد منهم علة، إال أن ٌونس، وعمٌبل  

ٌإدٌان األلفاظ، وشعٌب بن أبً حمزة، ولٌس هم مثل معمر، معمر ٌماربهم فً 
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ولكن هإالء الكثرة، كم عند  مالن أثبت فً كل شًء،اإلسناد. للت: فمالن؟ لال: 

 حدٌث.  بةاو ذا، وابن عٌٌنة نحو من ثبلثمبة حدٌث أو نحامالن ثبلثم

ثم لال: هإالء الذٌن رووا عن الزهري الكثٌر ٌونس، وعمٌل، ومعمر. للت له: 

شعٌب؟ لال: شعٌب للٌل، هإالء أكثر حدٌثا  عن الزهري. للت: فصالح بن كٌسان 

رواٌته عن الزهري؟ لال: صالح أكبر من الزهري، لد رأى صالح ابن عمر. للت: 

ولكن هإالء  مالن أثبتهم،ء أصحاب الزهري. للت: أثبتهم مالن؟ لال: نعم، فهإال

الذٌن بمروا علم الزهري ٌونس، وعمٌل، ومعمر. للت له: فبعد مالن من ترى؟ لال: 

 ".ابن عٌٌنة

سمعت ٌحٌى بن معٌن ٌمول: : 2753/ رلم2/255فً التارٌخ  ولال ابن أبً خٌثمة

 ٌونس، كانوا عالمٌن به.أثبت أصحاب الزهري مالن، ومعمر، و

وهو مالن بن أنس ثمة إمام أهل الحجاز : "1/17فً الجرح والتعدٌل  ولال أبو حاتم

وابن  عٌٌنة وإذا خالفوا مالكا  من أهل الحجاز حكم لمالن،  أثبُت أصحاب الزهري،

ًُّ الحدٌث، وهو أنمى حدٌثا  من الثوري واألوزاعً،  ، نم وألوى ومالن نمىُّ الرجاله

 "معمر وابن أبً ذبب وألوى من ،لزهري من ابن عٌٌنة، وألل خطأ  منهفً ا

  وهذا الوجه رجحه كل من: 

حدٌث سؤلت دمحما عن هذا ال: )1/144/247لال الترمذي فً العلل الكبٌر البخاري:  -

وعمر كانوا ٌمشون أمام  أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر، "ح عن الزهريفمال: الصحٌ

 ."الجنازة

 عن ابن عمر فعله.  ،عن سالم، فإن هماما روى عن زٌاد بن سعد للت له:

فإذا  دثنا عبد الرزاق  حدثنا ابن عٌٌنة فٌما عنده ح حدثنا حسٌن بن مهدي البصري 

لال ابن المبارن:  ال أبو عٌسى: ٌعنً معمرا ومالكا اختلفوا أخذنا بمول رجلٌن منهم ل

  (.وى معمرولم ٌرو أحد عن الزهري أكثر مما ر

، والنسابً 12/236/13133كما فً رواٌة الطبرانً فً "الكبٌر"  أحمد بن حنبل -

 .2032فً "الكبرى" 

 ".هذا خطؤ والصواب مرسللال: " 4/56/1945فً السنن والنسابً  -

 1/430"شرح معانً اآلثار"  والطحاوي فً -

 .1/331للمدرج فً النمل"  فً "الفصل للوصل والخطٌب -

أخرجه اأْلَْربَعَة، حٌث لال: " 1/233/553فً اإللمام بؤحادٌث األحكام  دلٌكوابن  -

ي. َولٌل: َرَواه  جَماَعة من اْلحفاظ ذه ، َعن النَّبهً  َواللَّْفظ لهلت هْرمه ي  ْهره ى ّللاَّ  َصلَّ َعن الزُّ

ٌْهه َوَسلَّم  ."والمرسل أصح، َعلَ

  ول، وهم:جماعة من الحفاظ الوجه األول الموصولد رجح للت: 

 .5/334فً "األوسط"  ابن المنذر

  .7/319فً الصحٌح  وابن حبان
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  .165-5/164فً "المحلى"  وابن حزم

واختلؾ فٌه على عمٌل، وٌونس بن حٌث لال: " 4/36 فً السنن الكبرى والبٌهمً

موصوال ولٌل مرسبل ومن وصله  زهري ٌزٌد، فمٌل عن كل واحد منهما عن ال

 ".واستمر على وصله، ولم ٌختلؾ علٌه فٌه وهو سفٌان بن عٌٌنة حجة ثمة وهللا أعلم

  .91- 12/35مهٌد" تفً "ال وابن عبد البر

  .2/999/3571فً "خبلصة األحكام"  والنووي

 .2/11/373فً "التحمٌك"  وابن الجوزي

  .5/419فً "بٌان الوهم واالٌهام"  طانوابن الم

 .3/323فً "تهذٌب سنن أبً داود"  وابن المٌم

 . 5/225 فً "البدر المنٌر"  وابن الملمن

ألن سفٌان بن عٌٌنة ثمة حافظ، ولد ضبط هذه الرواٌة إذ  ؛وإنما صححوا الموصول

لال له علً ابن المدٌنً: ٌا أبا دمحم، خالفن الناس فً هذا الحدٌث، فمال: استٌمن 

وٌبدٌه، عن سالم عن الزهري، حدثنً مرارا لست أحصٌه، سمعت من فٌه ٌعٌده 

 .ولد توبع أبٌه،

 الحكم على اإلسناد من وجهٌه الراجحٌن:

 وجه األول: صحٌح.من ال

 .ومن الوجه الثانً: ضعٌؾ إلرساله

 المشً فً الجنازة أٌن ٌنبؽً أن ٌكون منها؟مسألة: 

 لوال:اختلؾ أهل العلم إلى ثبلثة أ

ب أن ٌكون الماشً أمامها والراكب خلفها، وهو رأي المالكٌة دٌن المول األول:

والحنابلة
(1)
. 

، سواء كان ماشٌا أو راكبا ؛ ألنه شفٌع ٌندب أن ٌكون المشٌع أمامهاالمول الثانً: 

وهو رأي الشافعٌة
(2)
. 

المول الثالث: األفضل للمشٌع أن ٌكون خلفها سواء كان راكبا أو ماشٌا ألنه ألرب 

إلى التواضع وألٌك بحال الشفٌع، وهو رأي األحناؾ
(3)
. 

  

                                                           

 .1/369، والكافً فً فمه ابن حنبل 1/1165 شرح التلمٌن، و1/253ٌنظر: المدونة  (1)

 .5/273، والمجموع 1/310األم  (2)

 .1/309، وبدابع الصنابع 2/56المبسوط  (3)
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 ر"طْ فِ ة الْ لَ دَ حدٌث "صَ  -ٙٓٔ

  ":عباد السعديبن  ٌحٌىلال الحافظ ابن حجر فً  ترجمة "

  .ال أعرفه :فمال ؟سؤلت أبا داود عنه :لال اآلجري)

بن عباس فر  رسول هللا صلى ابن جرٌج عن عطاء عن اللت: روى عن 

(فأنكر الحدٌثهللا علٌه وسلم صدلة الفطر 
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 أوجه: خمسة هذا الحدٌث مداره على ابن جرٌج، واختلؾ عنه من

 ابن جرٌج عن عطاء عن ابن عباس. الوجه األول:

 عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده مرفوعاجرٌح ابن  الوجه الثانً:

 ابن جرٌج عن العباس بن مٌناء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا. الوجه الثالث:

 .ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعاابن جرٌج عن عمرو بن شعٌب عن النبً  الوجه الرابع:

 ابن جرٌج عن عطاء من لوله. الوجه الخامس:

  تخرٌج الوجه األول:

 .(ابن جرٌج عن عطاء عن ابن عباس)

، ومن طرٌك الحاكم: 1492/ رلم1/569: كتاب الزكاة :فً المستدرنأخرجه الحاكم 

فطر على أهل البادٌة فً السنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة ال البٌهمً

لال: حدثنا أبو العباس دمحم بن ٌعموب، ثنا دمحم بن علً الوراق  7726رلم /4/239

ولمبه حمدان، ثنا داود بن شبٌب، ثنا ٌحٌى بن عباد، وكان من خٌار الناس، ثنا ابن 

 أمر صارخا جرٌج، ثنا ابن جرٌج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

واجب على كل مسلم صؽٌر، أو كبٌر: ذكر "إن صدلة الفطر حك ببطن مكة ٌنادي: 

  "أو أنثى، حر أو مملون، حاضر أو باد، صاع من شعٌر أو تمر

 هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه بهذه األلفاظ.  ولال الحاكم:

وهذا حدٌث ٌنفرد به ٌحٌى بن عباد، عن ابن جرٌج هكذا، وإنما رواه  ولال البٌهمً:

ؼٌره عن ابن جرٌج عن عطاء من لوله فً المدٌن، وعن ابن جرٌج، عن عمرو بن 

 شعٌب مرفوعا إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً سابر ألفاظه.

راهٌم حدثنا إبلال:  4/417فً الضعفاء: ترجمة "ٌحٌى بن عباد"  أخرجه العمٌلًو

 به بنحوه.بن دمحم، والعباس بن السندي، لاال: حدثنا داود بن شبٌب ا

                                                           

 .334/ رلم11/236( تهذٌب التهذٌب 1)
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لال: حدثنً دمحم بن أحمد بن  4/416مة "ٌحٌى بن عباد" وأخرجه أٌضا فً ترج

الحسن السهنانً لال: حدثنا مهدي بن علً أبو صالح المومسً، حدثنا الخضر بن 

 به بنحوه. سبلم، حدثنا ٌحٌى بن عباد البصري، عن ابن جرٌج، 

  تخرٌج الوجه الثانً:

 (ابن جرٌح عن  عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده مرفوعا)

/ 3/51 ما جاء فً صدلة الفطرفً السنن: كتاب أبواب الزكاة، باب أخرجه الترمذي 

حدثنا عمبة بن مكرم البصري لال: حدثنا سالم بن نوح، عن ابن لال:  674رلم

ٌه، عن جده، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعث منادٌا فً فجاج جرٌج، عن عمرو بن شعٌب، عن أب

أال إن صدلة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صؽٌر أو " مكة:

 "كبٌر، مدان من لمح، أو سواه صاع من طعام

 "هذا حدٌث حسن ؼرٌب" ولال:

حدثنا لال:  2030/ رلم3/63 كتاب زكاة الفطرفً السنن:  وأخرجه الدارلطنً

به بن ٌعموب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدي ثنا سالم بن نوح  عن ابن جرٌج اٌوسؾ 

 بنحوه. 

حدثنا لال:  4/417ء الكبٌر: ترجمة "ٌحٌى بن عباد" فً الضعفا وأخرجه العمٌلً

أحمد بن دمحم الحاطبً لال: حدثنا إبراهٌم بن مهدي لال: حدثنا معتمر بن سلٌمان لال: 

 به بنحوه. بن صالح، عن ابن جرٌج،أنبؤنً علً 

حدثنا أبو لال:  2033/ رلم3/63 كتاب زكاة الفطرفً السنن:  الدارلطنً وأخرجه

معتمر لال: أنبؤنً ثنا إبراهٌم بن مهدي، ثنا ال ثنا عبد الكرٌم بن الهٌثم سهل بن زٌاد

  به بنحوه. علً بن صالح عن ابن جرٌج

امً زاهر بن طاهروأخرجه  ده الشح  َحمَّ من  1/31/9فً "جزء تحفة عٌد الفطر"  ْبن  م 

طرٌك معتمر بن سلٌمان عن علً بن صالح
(1)
 عن ابن جرٌج به، ٌنحوه. 

  تخرٌج الوجه الثالث:

 .(ابن جرٌج عن العباس بن مٌناء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا )

 3/51زكاة، باب ما جاء فً صدلة الفطر فً السنن: كتاب أبواب ال أخرجه الترمذي

لال: وروى عمر بن هارون هذا الحدٌث، عن ابن جرٌج،  674عمب حدٌث رلم

                                                           

، حٌييييييث وثييييييك علييييييً بيييييين د. عبييييييد العزٌييييييز مختييييييار إبييييييراهٌمووهييييييم محمييييييك هييييييذا الجييييييزء، وهييييييو،  (1)

، وابيييين سييييعد، صييييالح ولييييال:  ًُّ ييييفٌان، والنَّسيييياب وثَّمييييه اإلمييييام  أحمييييد، وٌحٌييييى بيييين معييييٌن، وٌعم ييييوب بيييين س 

، وؼٌرهم، وذكره ابن حبَّان فً الثمات. ًُّ جل  .ولال الحافظ  فً التمرٌب: ثمةٌ عابدٌ  والعه

وثمييييه األبميييية هييييو علييييً بيييين صييييالح بيييين حييييً، ولييييٌس علييييً بيييين صييييالح المكييييً الييييذي معنييييا  وهييييذا الييييذي

 فً هذ الحدٌث.

ترجمييييية عليييييً بييييين صيييييالح ، و20/464لكميييييال  ترجمييييية عليييييً بييييين صيييييالح بييييين حيييييً ٌنظييييير: تهيييييذٌب ا

 .20/463المكً 
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عن العباس بن مٌناء، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فذكر بع  هذا الحدٌث، حدثنا جارود  :ولال

 .لال: حدثنا عمر بن هارون هذا الحدٌث

 الوجه الرابع: تخرٌج 

 .(عمرو بن شعٌب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا ابن جرٌج عن)

حدثنا إسحاق، لال:  4/417الضعفاء: ترجمة "ٌحٌى بن عباد"  فً أخرجه العمٌلً

عن عبد الرزاق، عن ابن جرٌج، عن عمرو بن شعٌب لال: بعث رسول هللا صلى 

ب أال إن زكاة الفطر حك واج"سلم أمر صارخا ٌصرخ فً بطن مكة: هللا علٌه و

 على كل مسلم ذكر أو أنثى  حر وعبد  صؽٌر وكبٌر  حاضر وباد  ومدان من لمح 

ٌعنً  -أال وإن الولد للفراش وللعاهر األثٌب  أو صاعا مما سوى ذلن من الطعام

 . "الحجر

حدثنا عبد لال:  2031/ رلم3/63فً السنن: كتاب زكاة الفطر وأخرجه الدارلطنً 

به  ي حدثنا الحسن بن أبً الربٌع ثنا عبد الرزاقبن دمحم بن إسحاق المروزاهللا 

 بنحوه.

  .وحدٌث عبد الرزاق أولىولال: 

حدثنا دمحم بن  لال: 2032رلم /3/63كتاب زكاة الفطر فً السنن:  الدارلطنًو

به  ثنا ابن جرٌجثنا عبد الوهاب   إسماعٌل الفارسً  حدثنا ٌحٌى بن أبً طالب

 بنحوه.

جوب زكاة الفطر على أهل البادٌة ، باب والزكاة فً السنن الكبرى: كتاب والبٌهمً

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفمٌه، أنبؤ علً بن عمر الحافظ، ثنا  7727رلم /4/239

دمحم بن إسماعٌل الفارسً، ثنا ٌحٌى بن أبً طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبؤ 

  به بنحوه. ابن جرٌج،

 .عن ابن جرٌج عن عمرو منمطعا عبد الرزاق وكذلن رواهولال: 

 تخرٌج الوجه الخامس:

 .(ابن جرٌج عن عطاء من لوله)

حدثنا دمحم بن  لال: 2035رلم /3/63الفطر فً السنن: كتاب زكاة  الدارلطنًأخرجه 

إسماعٌل الفارسً حدثنا ٌحٌى بن أبً طالب ثنا عبد الوهاب ثنا ابن جرٌج لال: لال 

 .أو صاعا من تمر أو شعٌر الحر والعبد فٌه سواء مدٌن من لمحعطاء: 

 دراسة األسانٌد:

 :عند الحاكم دراسة إسناد الوجه األول

  )ابن جرٌج عن عطاء عن ابن عباس(.

نَان بن  أبو العباس دمحم بن ٌعموب: -ٔ د بن ٌَْعم وب بن ٌ وس ؾ بن معمل بن سه َحمَّ هو م 

 .54: ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم عبد هللا اأْلََصم المعملً

  :دمحم بن علً الوراق ولمبه حمدان -ٕ
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عبٌد هللا بن  ،دمحم بن حسان بن خالد أبو جعفر السمتًو ،أبً عاصم :روي عن

 ، وؼٌرهم.موسى

ٌعموب، وٌحٌى بن دمحم بن صاعد، ودمحم بن  ،دمحم بن المنذر بن سعٌدروى عنه: 

 م.ؼٌرهو

توفً ٌوم الثبلثاء لتسع عشرة  ذكره ابن حبان فً الثمات. وثمه الدارلطنً، والخطٌب.

 .لٌلة خلت من المحرم سنة اثنتٌن وسبعٌن ومابتٌن

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

/ 301، وسإاالت السلمً للدارلطنً صـ15660/ رلم9/143ٌنظر: الثمات 

 .1277/ رلم4/102، وتارٌخ بؽداد 371رلم

 .)خ د ق( سلٌمان البصريالباهلً، أبو  :داود بن شبٌب -ٖ 

، وحبٌب بن أبً حبٌب الجرمً، أبً شٌبة إبراهٌم بن عثمان العبسً روى عن:

 ، وؼٌرهم.وٌحٌى بن عباد السعدي

 وؼٌرهم. وأبو داود، ودمحم بن علً الوراق المعروؾ بحمدان، ،البخاري روى عنه:

رلطنً: ما ولال الدا .وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات" لال أبو حاتم: صدوق.

لال البخاري: مات سنة  علمت إال خٌرا. ووثمه الذهبً، ولال ابن حجر: صدوق.

 بتٌن.اإحدى أو اثنتٌن وعشرٌن وم

 ثمة وثمه األكثرون، واحتج به البخاري. خبلصة حاله:

، والكنى واألسماء 332/ رلم3/243، والتارٌخ الكبٌر 7/303ٌنظر: الطبمات 

، والثمات البن حبان 1399/ رلم3/415والتعدٌل والجرح ، 1395/ رلم1/376

/ 3/400وتهذٌب الكمال  ،1442/ رلم1/330، والكاشؾ 13194/ رلم3/235

    .1739/ رلم1/193، والتمرٌب 1763رلم

 .(4)ر  السعدي ٌحٌى بن عباد -ٗ

  .بن جرٌجا روى عن:

  .داود بن شبٌب البصري  :عنهروى و

بن جرٌج عن عطاء الال اآلجري سؤلت أبا داود عنه فمال ال أعرفه للت: روى عن 

بن عباس فر  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صدلة الفطر فؤنكر الحدٌث ولال الدارلطنً: اعن 

ولال حمدان بن علً عن داود بن شبٌب ثنا ٌحٌى بن عباد السعدي وكان  .ضعٌؾ

ولال العجلً مجهول بالنمل ال ٌمٌم الحدٌث . موٌهمن خٌار الناس حدٌثه فً فوابد س

 ،ب حدٌث ابن جرٌج فً صدلات الفطرصاح . ولال العمٌلً:حدٌثه ٌدلن على ضعفه

 .مجهولولال ابن حجر: ولال األزدي منكر الحدٌث جدا.  .فدلت رواٌته على أنه واه

 .ضعٌؾ باتفاقخبلصة حاله: 

الت أبً عبٌد اآلجري لئلمام أبً سإا، و1312/ رلم1/473الثمات للعجلً ٌنظر: 

، 2041/ رلم4/416والضعفاء الكبٌر ، 1295/ رلم204صـ داود السجستانً
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، والتمرٌب 9552/ رلم4/333، والمٌزان 7414/ رلم16/216وتارٌخ بؽداد 

  .7577/ رلم1/592

ٌْج المرشًَعبد الَملهن  هو: ابن جرٌج -٘ َر أبو الولٌد وأبو خالد  بن عبد العزٌز بن ج 

، سبمت ترجمته المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث

   . 43حدٌث رلم 

 .22هو عطاء بن أبً رباح، ثمة سبمت ترجمته حدٌث رلم : عطاء -ٙ

هو عبد هللا بن عباس رضً هللا عنه: صحابً جلٌل، سبمت ترجمته : باسابن ع -7

 .1حدٌث رلم 

 :عند اإلمام الترمذي دراسة إسناد الوجه الثانً

 (ابن جرٌح عن  عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده مرفوعا)

 .43ثمة باتفاق، سبمت ترجمته حدٌث رلم  :عمبة بن مكرم البصري -ٔ

 .(بخ م د ت س) بن أبً عطاء، البصري، أبو سعٌد العطار :سالم بن نوح -ٕ

وعبد الملن بن عبد العزٌز  ،إٌاس الجرٌري بشر بن السري، وسعٌد بن روى عن:

 ، وؼٌرهم.بن جرٌجا

عبد الرحمن بن دمحم بن منصور الحارثً، وعبٌد هللا بن موسى الجبٌري،  روى عنه:

 ن وؼٌرهم.وعمبة بن مكرم العمٌ

 لال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، عن أبٌه: ما بحدٌثه بؤس، كتبت عنه حدٌثا واحدا.

لٌس ه ولال عباس الدوري عن ٌحٌى بن معٌن: لٌس بشًء.عن ابن محرز  ولال

ولال أبو حاتم: ٌكتب حدٌثه  ولال أبو زرعة: ال بؤس به، صدوق، ثمة.. بحدٌثه بؤس

ولال عمرو بن علً: للت لٌحٌى بن سعٌد: لال سالم بن نوح: ضاع  وال ٌحتج به.

 ا بؤس بذلن.منً كتاب ٌونس والجرٌري، فوجدتهما بعد أربعٌن سنة. لال ٌحٌى: وم

ولال أبو أحمد بن عدي: عنده ؼرابب وأفراد، وأحادٌثه  ولال النسابً: لٌس بالموي.

 -ووثمه ابن لانع ولال الساجً  ."وذكره ابن حبان فً كتاب "الثمات محتملة متماربة.

فٌما نمله مؽلطاي وابن حجر: صدوق ثمة، وأهل البصرة أعلم به من ابن معٌن، 

وذكره الذهبً فً . ولكن لال الدارلطنً: لٌس بالموي، ًءٌعنً: فً لوله لٌس بش

ولال ابن حجر: . عن ٌونس بن عبٌد، حسن الحدٌث"من تكلم فٌه وهو موثك": 

 .مات بعد المابتٌن .صدوق له أوهام

حسن الحدٌث، وثمه جماعة لكن له أوهام وؼرابب تنزله عن درجة خبلصة حاله: 

 الصحٌح، ولد حسن له الترمذي.

، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 1/16ارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز ٌنظر: ت

، 3351/ رلم2/503، والعلل ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا 4133/ رلم4/245

/ 6/411،  والثمات البن حبان 223/ رلم46والضعفاء والمتروكون للنسابً صـ

/ 1/276، وموسوعة ألوال الدارلطنً 795/ رلم4/373، والكامل 3339رلم
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 وتهذٌب التهذٌب  ،122/ رلم215ومن تكلم فٌه وهو موثك صـ، 1333رلم

  .2135/ رلم1/227والتمرٌب 

ٌْج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد  :ابن جرٌج -ٖ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

سبمت ترجمته  ،المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث

     .43حدٌث رلم 

ه بن َعْمرو بن العا  : عمرو بن شعٌب -ٗ د بن َعبد ّللاَّ َحمَّ هو َعْمرو بن شعٌب بن م 

، سبمت حسن الحدٌث، المرشً السهمً، أبو إبراهٌم، وٌ مال: أبوَعبد هللا المدنً

 .31ترجمته حدٌث رلم 

ه ْبن َعْمرو ْبن َعْن أَبٌِِه:  -٘ د بن َعبد ّللاَّ َحمَّ العا  المرشً السهمً هو شعٌب بن م 

حسن الحدٌث فاألكثرون على ، الحجازي، والد َعْمرو ْبن شعٌب. ولد ٌنسب إلى جده

 .31ترجمته حدٌث رلم، سبمت أنه صدوق

ِه:  -ٙ هو عبد هللا بن عمرو بن العا ، صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث َعن َجّدِ

 .3رلم 

 دراسة متابعة علً بن صالح عند العمٌلً:  -ب

ذكره المزي ضمن تبلمٌذ إبراهٌم بن مهدي المصٌصً، : أحمد بن دمحم الحاطبً -ٔ

 ولم أجد له ترجمة.

 .251/ رلم2/214تهذٌب الكمال ٌنظر: 

 .)د( المصٌصً، بؽدادي األصل سكن المصٌصة: إبراهٌم بن مهدي -ٕ

سلٌمان المإدب، ومعتمر بن  إبراهٌم بن سعد، وأبً إسماعٌل إبراهٌم بنروى عن: 

 وؼٌرهم.سلٌمان، 

أبو داود، وإبراهٌم بن سعٌد الجوهري، وأحمد بن دمحم بن عبد هللا بن  روى عنه:

  وؼٌرهم. بن علً بن دمحم بن حاطب الحاطبى،اعمر 

لال عبد الخالك بن منصور: سبل ٌحٌى بن معٌن عن إبراهٌم ابن مهدي الطرسوسً، 

. ولال أبو حاتم: ثمة. فمٌل له: أهو ثمة؟ فمال: ما أراه ٌكذبفمال: كان رجبل مسلما، 

. ولال اآلجري عن لثماتاما نمل مؽلطاي، وذكره ابن حبان فً  ووثمه ابن لانع على

بن مسهر أحادٌث ال  أبً داود: كان أحمد ٌحدثنا عنه. ولال األزدي: له عن علً

سنة خمس وعشرٌن  بن لانع: ماتالال ولال ابن حجر: ممبول. . ٌتابع علٌها

 .بتٌناولال ؼٌره: مات سنة أربع وعشرٌن وم. بتٌناوم

 : ثمة وثمه األكثرون.خبلصة حاله

سإاالت أبً عبٌد اآلجري لئلمام أبً  ، و1044/ رلم1/331ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

،  447/ رلم2/133، والجرح والتعدٌل 1766/ رلم264صـ داود السجستانً

/ 1/226، والكاشؾ 251/ رلم2/214لكمال ، وتهذٌب ا12295/ رلم3/71

  .256/ رلم1/94، والتمرٌب 210رلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، سبمت ترجمته حدٌث ثمة وثمه الجمهور واحتج به الجماعة :معتمر بن سلٌمان -ٖ

                                      .71مرل

  .)ت( ، أبو الحسن العابدالمكً علً بن صالح -ٗ

سعد بن سعٌد األنصاري، وسلٌمان األعم ، وعبد الملن بن عبد العزٌز  روى عن:

 ؼٌرهم. بن جرٌج، وا

، وسفٌان الثوري، ومعتمر بن ٌم بن ٌحٌى بن أبً ٌعموب العدنًإبراه روى عنه:

 وؼٌرهم.سلٌمان التٌمً، 

 ،ولال أبو حاتم: ال أعرفه مجهول .حبان فً كتاب "الثمات"، ولال: ٌؽربذكره ابن 

. جوزي فً "الضعفاء"وذكره ابن ال وسكت عنه. كم فً المستدرن،حدٌثه الحا وذكر

 ولال ابن حجر فً "التمرٌب": ممبول.ولال الذهبً: وثك. 

  لم ٌوثمه إال ابن حبان. ضعٌؾخبلصة حاله: 

/ 7/209الثمات البن حبان ، و1049/ رلم6/191الجرح والتعدٌل  ٌنظر:

، 4/305والمستدرن ، 3/233، واألسماء والكنى ألبً أحمد الحاكم 9713رلم

وإكمال تهذٌب ، 3929/ رلم2/41والكاشؾ ، 4035/ رلم20/463وتهذٌب الكمال 

 .4749/ رلم1/402والتمرٌب ، 3306/ رلم9/335الكمال 

َرٌْ : ابن جرٌج -٘ ج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

، سبمت ترجمته المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث

 .43حدٌث رلم 

  :عند اإلمام الترمذي الوجه الثالث دراسة إسناد

 .(ابن جرٌج عن العباس بن مٌناء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا )

 .)ت( وٌمال: أبو معاذ، الترمذي الجارود بن معاذ السلمً، أبو داود، هو  :جارود -ٔ

إبراهٌم بن رستم النٌسابوري، واألسود بن عامر شاذان، وعمر بن  روى عن:

 وؼٌرهم. هارون البلخً، 

 وؼٌرهم.  الترمذي، والنسابً، وإبراهٌم بن المختار البلخً الفمٌه، روى عنه:

حاتم بن حبان فً كتاب "الثمات"، ولال: مستمٌم وذكره أبو  ال النسابً: ثمة.ل

الحدٌث. ولال مسلمة بن لاسم االندلسً فً كتاب"الصلة": كان ٌمٌل إلى االرجاء 

بن لال أبو الماسم و ولٌس بذان. ووثمه الذهبً وابن حجر ولال"رمً باالرجاء.

 بتٌن.ا: مات سنة أربع وأربعٌن ومعساكر

 ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، 333/ رلم4/476، وتهذٌب الكمال 12776/ رلم3/166الثمات البن حبان ٌنظر: 

 .332/ رلم1/137، والتمرٌب 30/ رلم2/53، وتهذٌب التهذٌب 742/ رلم1/233

ضعٌؾ ، هو عمر بن هارون بن ٌزٌد الثمفً موالهم البلخً :عمر بن هارون -ٕ

 .76مته حدٌث رلم، سبمت ترججدا فاألكثرون على أنه مترون الحدٌث
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ٌْج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد : ابن جرٌج -ٖ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث، سبمت ترجمته 

 .43حدٌث رلم 

 .)مد ق( شجعىعباس بن عبد الرحمن بن مٌنا األهو ال: العباس بن مٌناء -ٗ

  ، وجودانن وؼٌرهم.وعبد الرحمن بن ٌزٌد بن معاوٌة ،ابن عباس :روى عن

 ، وؼٌرهم.والحجاج بن صفوان ،وابن جرٌج ،دمحم بن إسحاق :روى عنه

 ذكره ابن حبان فً الثمات. ولال ابن حجر: ممبول.

 لم ٌوثمه إال ابن حبان. مجهول الحالخبلصة حاله: 

والجرح والتعدٌل ، 50تارٌخ واسط لبحشل صـو ،14/ رلم7/5التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

وتهذٌب الكمال  ،4737/ رلم5/259لثمات البن حبان ، وا1159/ رلم6/211

 .3174/ رلم1/293، والتمرٌب 3126/ رلم14/220

 : عند العمٌلً الوجه الرابعدراسة إسناد 

 .(ابن جرٌج عن عمرو بن شعٌب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا)

سبمت ترجمته حدٌث  ،صدوق: هو إسحاق بن إبراهٌم بن عباد الدَّبَري :إسحاق -ٔ

 .105مرل

 اختلط بآخره، هو عبد الرزاق بن همام الصنعانً، ثمة باتفاق، :عبد الرزاق -ٕ

 .43سبمت ترجمته حدٌث رلم 

ٌْج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد  :ابن جرٌج -ٖ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث، سبمت ترجمته 

 .43حدٌث رلم 

ه بن َعْمرو بن العا  : عمرو بن شعٌب -ٗ د بن َعبد ّللاَّ َحمَّ هو َعْمرو بن شعٌب بن م 

سن الحدٌث، سبمت إبراهٌم، وٌ مال: أبوَعبد هللا المدنً، حالمرشً السهمً، أبو 

 .31ترجمته حدٌث رلم

 دراسة متابعة عبد الوهاب عند اإلمام الدارلطنً: -ب

 . دمحم بن إسماعٌل الفارسً -ٔ

وٌحٌى بن أبً زرعة الدمشمً، وعبد هللا بن دمحم بن أبً مرٌم المصري،  :عنروى 

  أبً طالب، وؼٌرهم.

 الحسن الدارلطنً فؤكثر، وأبو الحسٌن بن حمة الخبلل. أبوروى عنه: 

 وكان ثمة ثبتا فاضبل.لال الخطٌب: ذكره ابن حبان فً الثمات، ولال: ٌؽرب. و

 : ثمة.خبلصة حاله

/ 9/73والثمات البن حبان ، 97/ رلم1/59ٌنظر: الكنى واألسماء لمسلم 

   .249لم/ ر5/77، واللسان 397/ رلم2/332، وتارٌخ بؽداد 15277رلم

  .33حسن الحدٌث، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ٌحٌى بن أبً طالب -ٕ
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وله  ،حسن الحدٌث وثمه جماعة :عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾهو : عبد الوهاب -ٖ

ولد صرح فً هذه الرواٌة  ،مدلس من الثالثة أخطاء تنزله عن درجة الصحٌح،

  .25، سبمت ترجمته حدٌث رلم بالتحدٌث

ٌْج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد  :ابن جرٌج -ٗ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث، سبمت ترجمته 

 .43حدٌث رلم 

 :عند اإلمام الدارلطنً الخامس الوجهدراسة إسناد 

 .(ابن جرٌج عن عطاء من لوله)

 ثمة، سبمت ترجمته فً الوجه الرابع. :الفارسًدمحم بن إسماعٌل  -ٔ

 .33حسن الحدٌث، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ٌحٌى بن أبً طالب -ٕ

وله هو عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ: حسن الحدٌث وثمه جماعة، عبد الوهاب:  -ٖ

ولد صرح فً هذه الرواٌة  ،مدلس من الثالثة أخطاء تنزله عن درجة الصحٌح،

 . 25ترجمته حدٌث رلم ، سبمت بالتحدٌث

ٌْج المرشً أبو الولٌد وأبو خالد ابن جرٌج:  -ٗ َر هو َعبد الَملهن بن عبد العزٌز بن ج 

المكً: ثمة وثمه األكثرون مدلس من الثالثة، ولم ٌصرح بالتحدٌث، سبمت ترجمته 

 .43حدٌث رلم 

 .22هو ابن رباح، سبمت ترجمته حدٌث رلم : عطاء -٘

 النظر فً الخبلؾ:

 ابن جرٌج عن عطاء عن ابن عباس. الوجه األول:

 رواه: ٌحٌى بن عباد السعدي، وهو ضعٌؾ باتفاق. 

 ابن جرٌح عن  عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده مرفوعا الوجه الثانً:

حسن الحدٌث، وثمه جماعة لكن له أوهام وؼرابب تنزله رواه: سالم بن نوح، وهو 

 مذي.عن درجة الصحٌح، ولد حسن له التر

 وعلً بن صالح المكً، وهو ضعٌؾ.

  ابن جرٌج عن العباس بن مٌناء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا. الوجه الثالث:

 رواه: عمر بن هارون البلخً، وهو ضعٌؾ جدا.

 ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعا.ابن جرٌج عن عمرو بن شعٌب عن النبً  الوجه الرابع:

 .ثمةوهو عبد الرزاق بن همام الصنعانً، رواه: 

عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ: حسن الحدٌث وثمه جماعة، وله أخطاء تنزله عن و

 درجة الصحٌح،  مدلس من الثالثة، ولد صرح فً هذه الرواٌة بالتحدٌث.

 ابن جرٌج عن عطاء من لوله. الوجه الخامس:

وثمه جماعة، وله أخطاء تنزله عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ: حسن الحدٌث  رواه:

 عن درجة الصحٌح،  مدلس من الثالثة، ولد صرح فً هذه الرواٌة بالتحدٌث.
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إذا ٌترجح الوجه الرابع بمرٌنة األحفظ، واألوثك، فمد رواه كل من عبد الرزاق بن 

 . همام، وهو ثمة، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ، وهو حسن الحدٌث

ولال: وحدٌث  :3/63/2031فمال  الدارلطنً فً السنن وهذا الوجه هو الذي رجحه

 عبد الرزاق أولى.

 الحكم على الحدٌث من الوجه الراجح:

 ضعٌؾ؛ فٌه ابن جرٌج، وهو مدلس، ولم ٌصرح بالسماع.

 وفٌه انمطاع فمد رواه عمرو بن شعٌب عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص.

 وللحدٌث شواهد منها:

 هللا عنه:حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً 

 صدلة الفطر صاع من طعام، باب الزكاة فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، أخبرنا مالن، عن زٌد بن أسلم، لال:  1506رلم /2/131

عن عٌا  بن عبد هللا بن سعد بن أبً سرح العامري، أنه سمع أبا سعٌد الخدري 

فطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعٌر، كنا نخرج زكاة ال"رضً هللا عنه، ٌمول: 

 "أو صاعا من ألط، أو صاعا من زبٌبأو صاعا من تمر، 

زكاة الفطر على المسلمٌن من التمر ، باب الزكاة فً الصحٌح: كتابجه مسلم وأخر

به  حدثنا ٌحٌى بن ٌحٌى، لال: لرأت على مالن،لال:  935رلم /2/673 والشعٌر

 بلفظه.

 عنهما:حدٌث ابن عمر رضً هللا 

صدلة الفطر على العبد وؼٌره من  ، بابالزكاة فً الصحٌح: كتاب أخرجه البخاري

حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، أخبرنا مالن، عن نافع، لال:  1504رلم /2/130 المسلمٌن

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، " عن ابن عمر رضً هللا عنهما:

 "أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمٌن شعٌر على كل حر،أو صاعا من 

 الحكم على الحدٌث بمجموع طرله:

   حسن لؽٌره.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 " اْلَحَمامِ  إِلَى النََظر حدٌث " -7ٓٔ

ٌده  َعْبده  ْبن   ٌَْحٌَىلال ابن حجر فً ترجمة " ًُّ  اْلَحمه انه مَّ  ":اْلحه

ً   بنا إن: ألبً للت :هللا عبد ولال) انه مَّ ، َعنْ  َحدَّثَ  اْلحه ٌن  َشامه  َعنْ  َشره  ْبنه  هه

، َعنْ  ع ْرَوةَ،  ،علٌه نكروهأف ،"امِ اْلَحمَ  إِلَى النََظر" فً َعابهَشةَ، َعنْ  أَبهٌهه

 .رفعه عن فرجع

 وضعه نهإ :ٌمولون علوان بن لحسٌن نعرفه كنا إنما كذب هذا: أبً فمال

(هشام على
(1)
.  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 :ًبأل للتلال عبد هللا:  1499/ رلم2/44رواٌة ابنه عبدهللا  مد فً العللأح ذكر

ه  بنا أَن بَلؽنهً  ً انه مَّ ٌن   َعنْ  َحدَّثَ  اْلحه َشامه  َعنْ  َشره  أَنَّ  َعابهَشةَ  َعنْ  أَبهٌهه  َعنْ  ع ْرَوةَ  ْبنه  هه

 ًَّ ٌْهه  فؤنكروه "اْلحمام إِلَى النّظر ٌُْعِجبُهُ  َكانَ " ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه هه  َعنْ  فََرَجعَ  َعلَ  َعنْ  َولَالَ  ،َرْفعه

ْرَسبل   َعابهَشةَ   .م 

بٌ  َهَذا :أَبًه فَمَالَ  ؾ   ك نَّا إهنََّما َكذه ٌْنَ  بههه  َنْعره َس  َعلَى َوَضعَه   إهنََّما َوٌَم ول ونَ  ،ع ْلَوانَ  ْبنَ  ح 

َشام    .هه

ٌث أَْصَحاب بع  نإ :لَه   للت ٌَّا أَبَا أَن زعم الَحده ٌنهً َزَكره  لَالَ  شرٌن َعن َرَواه   السٌلَحه

ٌنهً على َهَذا كذب ٌث َهَذا .َهَذا بهمثل ٌحدث الَ  السٌلَحه ل َحده  .بَاطه

ٌده  َعْبده  ْبن   ٌَْحٌَىفً الضعفاء الكبٌر: ترجمة " وأخرجه العمٌلً ٌَّا أَب و اْلَحمه  َزَكره

 ًُّ انه مَّ  عن عبد هللا بن أحمد به. 4/412 "اْلحه

 وممصود عبد هللا بموله "بع  أصحاب الحدٌث": "ٌحٌى بن معٌن" للت:

ه، َعْبد   أخبرنا: 1/32جاء فً المنتخب من علل الخبلل   ... بَلَؽَنهً: ألَبهً ل ْلت  : لَالَ  ّللاَّ

 فذكره عنه كما تمدم فً العلل ثم لال:

ْعت  : األَْعَرج   فَْضلٌ  لَالَ   .لحٌنًٌالس به حدث لد: ٌمول معٌن ْبنَ  ٌَْحٌَى َسمه

، فَؤَْنَكَره   ْعت ه   أَبًه لَنَ  لَالَ : َول لْ  ٌَْحٌَى، إهلَى اْذَهبْ : لهً َولَالَ  أَبًه نَ  َسمه ه؟ مه  ً ٌنه ٌْلَحه  .السَّ

 . هللا عبد أَبًه إهْنَكارَ  لَه   فََذَكْرت   ٌَْحٌَى، فَلَمهٌت  : لَالَ 

ه  ال،: لَه   ل لْ : فَمَالَ  ْعت ه   َما َوّللاَّ  .َسمه

ه  َعْبد   َوَرفَعَ  ً َكؤَنَّه   َصْوتَه ، ّللاَّ  . "ٌَْحٌَى َكبلمَ  ٌ َحاكه

                                                           

 .399/ رلم11/243تهذٌب التهذٌب   (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 دراسة إسناد اإلمام أحمد فً العلل:

ِ  ابن -ٔ ًّ ْحَمنه  َعْبد بنٌحٌى بن عبد الحمٌد هو  :اْلِحَمانِ ون بن الرَّ ٌْم   َعْبده  بن َم

ْحَمنه   .)م( الكوفً زكرٌا أَب و ،-المٌم  وتشدٌد المهملة بكسر - الحمانً الرَّ

، سعد ْبن إبراهٌم: َعن َرَوى ي  ْهره ٌن الحمٌد، عبد بن وجرٌر الزُّ ه  َعبد ْبن وَشره  ّللاَّ

 وؼٌرهم. النخعً،

 الكرخً هارون ْبن أَْحَمد َجْعفَر وأبو الشطوي، ٌزٌد ْبن موسى ْبن أَْحَمدروى عنه: 

ٌَى ْبن أَْحَمد َجْعفَر وأَب و الضرٌر،  وؼٌرهم. الحلوانً، البجلً إهْسَحاق ْبن ٌَْح

ٌَى إلى أنظر كؤنً: لموصلًا ع َبٌدهللا ْبن طرٌؾ لَال  أعور ضعٌؾ، شٌخ الحمانً ٌَْح

ٌن َحدَّثَنَا: ٌَم ول العنك، منحنً الٌسار، عٌن د َولَال .َشره َحمَّ ْحَمنه  َعْبد ْبن م   السامً الرَّ

ي    أَب و َولَال .شٌبا ٌمل فلم عنه، فسكت الحمانً، ٌَْحٌَى عن َحْنبَل   بن أَْحَمد سبل: اْلَهَروه

 بؤبً لٌس: فَمَالَ  الحمانً، ابن حنبل، بن أحمد عند ٌعنً عنده، وذكر المٌمونً اْلَحَسنه 

ه  َعْبد أَب و لال: آخر موضع فً َولَال .بؤس ؼسان ثَنَا: ّللاَّ  َعْبد ْبن الحمٌد عبد َحدَّ

ْحَمنه   وجهً فًه ٌده نف  ث مَّ . أدري ال: لال فابنه؟: للت صدولا وَكانَ  الحمانً الرَّ

د َولَال .ٌدفعه مرة ؼٌر َحمَّ ه  َعبد ْبن م  ٌَى عن َحْنَبل   ْبن أَْحَمد سؤلت: الحضرمً ّللاَّ  ٌَْح

: فَمَالَ  ثمة؟ َكانَ : له فملت أعرفه ال كٌؾ: ل فما علم؟ به لن تعرفه؟: له للت الحمانً،

 حافظا، َكانَ : ٌَم ول داود أبا سمعت: اآلجري ع بٌَد أَب و لالو .بمشاٌخكم أعرؾ أنتم

 َولَال .عرفته رأٌته إذا إنن: لال بلى: للت تره؟ ألم: فَمَالَ  َعْنه ، حنبل ْبن أَْحَمد وسؤلت

 حدٌث َعنْ  سؤلته: لال ٌتشٌع؟ َكانَ  الحمانً اْبن: داود ألبً للت  : آخر موضع فًه

ه  َعبد ألبً للت  : األثرم َبْكر أَب و َولَال.  ع ثَْمان؟ تحب: لً فَمَالَ  لعثمان،  فهً تمول َما: ّللاَّ

: لال ث مَّ . عنه ٌحكون أربعة وال ثبلثة وال اثنٌن وال واحد ه وَ  لٌس: فَمَالَ  الحمانً؟ اْبن

يُّ  ولَال .الحدٌث أمر فًه شدٌدا حمبل علٌه وحمل ذان، من أعظم فٌه األمر : الب خاره

 .الحمانً ٌَْحٌَى فًه ٌتكلمان وعلً أَْحَمد َكانَ 

 سفٌان ْبن ٌعموب َولَال: نمٌر واْبن َحْنَبل ْبن أَْحَمد رماه: آخر موضع فًه َولَال

ه  َعْبد وأَب و فٌه، الرأي سا حنبل بن أَْحَمد فإن الحمانً اْبن وأما: الفارسً  فًه متحر ّللاَّ

ً   ٌ وس ؾ ْبن أَْحَمد َولَال .ؼٌره مذهب من أَْحَمد مذهبه مذهبه،  ابن علً سمعت: السُّلَمه

  ً ٌنه ٌَى: ٌحفظون ال بما ٌحدثون ثبلثة أدركت: ٌَم ول اْلَمده  وعبد الحمٌد، عبد ْبن ٌَْح

ٌْمان ْبن والمعتمر السامً، األعلى ي    ْبن   أَْحَمدَ  أَب و َولَال .س لَ  لال: عبدان لنا لال: َعده

 .منه أسمعه لم: لال نمٌر؟ اْبن من سمعته: لعبدان فمٌل. كذاب الحمانً: نمٌر اْبن

د َولَال َحمَّ ه  َعبد ْبن م  د سؤلت: الحضرمً ّللاَّ َحمَّ ه  َعبد ْبن م   ٌَْحٌَى َعنْ  نمٌر ْبن ّللاَّ

ٌم لال .عنه فاكتب كلهم، هإالء من أكبر ه وَ  ثمة، ه وَ : فَمَالَ  الحمانً،  ٌعموب ْبن إهْبَراهه

 أَب و َولَال .ٌنبعث فبل حدٌثه، ترن متلون، سالط الحمٌد عبد بن ٌحٌى: الجوزجانً

د سمعت: خزٌمة ْبن بَْكر َحمَّ ٌَى ْبن م  : فَمَالَ  الحمانً، الحمٌد عبد بن ٌحٌى وذكر ٌَْح

د َولَال .الذاهب كاألمس ذهب َحمَّ َسٌَّب ْبن م  : ٌَم ول   ٌَْحٌَى بن دمحم سمعت: األرؼٌانً الم 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌَى حدٌث على اضربوا ٌده  َعْبد ْبن ٌَْح  .ضعٌؾ: النََّسابً َولَال .ألبلم بستة الحمانً اْلَحمه

ٌد بن عثمان َولَال .بثمة لٌس: آخر موضع فًه َولَال  ْبن ٌَْحٌَى سمعت: الدارمً َسعه

ٌن  فٌه ٌمال َما الحمانً، اْبن مثل بالكوفة َما مشهور، صدوق الحمانً اْبن: ٌَم ول َمعه

ٌد ْبن ع ثَْمان لال. حسد من إال  أن ٌمدر ٌكن لم ؼفلة فٌه شٌخا الحمانً اْبن وَكانَ : َسعه

: رواٌة وفً. علٌه فٌفتري رجل ٌجً ربما. الحدٌث أصحاب ٌفعل كما نفسه ٌصون

ٌَى سمعت: خٌثمة أَبً ْبن بكر أَب و َولَال .ٌلطمه وربما فٌسبه ٌن ْبن ٌَْح ٌَى: ٌَم ول َمعه  ٌَْح

 وهإالء معه، ٌحفظ رجل أٌامه فًه بالكوفة َكانَ  وما ثمة، الحمانً الحمٌد عبد بنا

ٌن ْبن ٌحٌى سؤلت: الرازي حاتم أَب و َولَال .ٌحسدونه  المول فؤجمل الحمانً َعنه  َمعه

ٌن سردا آالؾ أربعة مسنده ٌسرد وَكانَ  له، َما: َولَال  مبة وخمس آالؾ ثبلثة وَشره

 الخالك عبد َولَال .المحدثٌن أحد َكانَ : َولَال آالؾ، عشرة نحو حاتم أَب و وذكر. كمثل

ٌن ْبن ٌحٌى سبل: منصور ْبنا  ٌحدث التً األحادٌث هذه أن ٌزعم الحمانً اْبن أن َمعه

 .سمعاها منه صدق،: ٌَْحٌَى فَمَالَ  منً، سمعاها إنما صرد ابن وضرار سلٌم ابن بها

ٌن بن ٌَْحٌَى سبل: آخر موضع فًه َولَال  .ثمة صدوق: فمال الحمانً ابن ٌحٌى عن َمعه

 صنؾ من أول إنه وٌ مال َصالهح مسند الحمانً ولٌحٌى: عدي ْبن أحمد أبو َولَال

 صنؾ من وأول مسدد، بالبصرة" المسند" صنؾ من وأول بالكوفة،" المسند"

ه  إن: ٌمال الحمانً، وٌحٌى موتا، وألدم لبلهما وأسد السنة، أسد بمصر" المسند"  َعبدّللاَّ

ْحَمنه  َعْبد ْبنا ي   الرَّ  كتبه وجد انصرؾ فلما مكة، إلى خرج لما كتبا أودعه السََّمْرَلْنده

ه  َعبد فَمَالَ  محلوال، ٌْمان أحادٌث كتبه من سرق إنه: ّللاَّ  الحمانً بها حدث ببلل، ْبن لس لَ

ٌْمان َعنْ  ، بن وعلً أَْحَمد فٌه وتكلم .الحمانً محن أحد هذا وَكانَ  نفسه، س لَ  ً ٌنه  اْلَمده

ٌن ْبن وٌحٌى ، وعلى علٌه الثناء حسن َمعه هه  ولم حسد، من فٌه تكلم لذيا أن وذكر أَبٌه

ولال الذهبً فً  .بههه  بؤس ال أنه وأرجو مناكٌر، أحادٌث وأحادٌثه" مسنده" فًه أر

نكر َحافظ"المؽنً":  ٌث م  . الحدٌث بسرلة اتهموه أنهم إال حافظ. ولال ابن حجر: الَحده

 ومابتٌن. وعشرٌن ثمان سنة مات

 ضعٌؾ جدا، ضعفه األكثرون، والجرح فٌه مفسر. خبلصة حاله:

، 1/104، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 6/411ٌنظر: طبمات ابن سعد 

، والجرح 3037/ رلم3/291، والتارٌخ الكبٌر 2363/ رلم2/357والتارٌخ األوسط 

/ 31/419وتهذٌب الكمال ، 2133/ رلم9/95والكامل ، 695/ رلم9/163والتعدٌل 

/ 11/243، وتهذٌب التهذٌب 7006/ رلم2/739والمؽنً فً الضعفاء  ،6363رلم

  .7591/ رلم1/593، والتمرٌب 399رلم

 عبدهللا أبو الكوفة ثم بواسط الماضً الكوفً النخعً هللا عبد بن شرٌن هو :َشِرٌن   -ٕ

 .(4)خت م 

، عروة ْبن وهشام األَعور، حمزة أبً ومٌمون المعتمر، ْبن منصور روى عن:

 وؼٌرهم.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌد ْبن حٌىٌ روى عنه:  ْبن وٌزٌد الحمانً، الحمٌد عبد بن وٌحٌى المطان، َسعه

 ، وؼبرهم.هارون

 من الكوفٌٌن بحدٌث أعلم هو بؤس به لٌس: النسابى ولال ، والعجلً،معٌن ابن وثمه

 .مابل الحدٌث مضطرب الحفظ سًء: الجوزجانًولال . المبارن ابن لاله الثورى

ٌد بن إبراهٌم َولَال ٌن أخطؤ: الجوهري َسعه ًُّ  َولَال. حدٌث مبة أربع فً َشره : الدَّاَرل ْطنه

ٌن: دمحم بن صالح علً أبو َولَال. بالموي لٌس  المضاء ولً ولما صدوق، َشره

: حجر ابن ولال .به ٌحتج الذي الحدٌث فً إلٌه ٌحتاج ما ولل حفظه، اضطرب

 عابدا فاضبل عادال وكان بالكوفة المضاء ولً منذ حفظه تؽٌر كثٌرا ٌخطىء صدوق

 ومابة. وسبعٌن ثمان أو سبع سنة مات .البدع أهل على شدٌدا

 ضعٌؾ سًء الحفظ. خبلصة حاله:

، 664/ رلم1/217والثمات للعجلً ، 2647/ رلم4/237التارٌخ الكبٌر : ٌنظر

، والكامل 1602/ رلم4/365، والجرح والتعدٌل 134/ رلم150وأحوال الرجال صـ

/ 1/435 الكاشؾو، 2736/ رلم12/462، وتهذٌب الكمال 333رلم/ 5/10

 .2737/ رلم1/266 والتمرٌب ،2276رلم

  .16 رلم حدٌث ترجمته سبمت حافظ، األولى من مدلس فمٌه ثمة: ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  -ٖ

  .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق ثمة: الزبٌر بن عروةهو : أَبٌِهِ  َعنْ  -ٗ

 .16 رلم حدٌث ترجمتها سبمت: عنها هللا رضً المؤمنٌن أم عاشة -٘

 الحكم على اإلسناد:

 ضعٌؾ جدا؛ فٌه ٌحٌى بن عبد الحمٌد الحمانً، وهو ضعٌؾ جدا.

وأما متابعة أبً زكرٌا السٌلحٌنً، فمابل ذلن ٌحٌى بن معٌن، وعند المحالمة  للت:

 ذكر أنه لم ٌسمعه من السٌلحٌنً، ومع ذلن لم ٌذكر من حدثه عن السٌلحٌنً.

 وله طرٌك آخر عن عابشة رضً هللا عنها:

لال:  217رلم /1/310 المونمة المناظر باب: فً الطب النبوي أخرجه أبو نعٌم

، أحمد بن دمحم َحدَّثَنا الفضل، بن الرحمن عبد بن دمحم اَحدَّثَن ي  ْهره  بن إبراهٌم َحدَّثَنا الزُّ

 دمحم َعن سعٌد، بن ٌحٌى َحدَّثَنا َعْمرو، َحدَّثَنا والد، بن الرحٌم عبد َحدَّثَنا العزٌز، عبد

 الخضر إلى ٌنظر أن ٌعجبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان :لالت عابشة َعن التٌمً، إبراهٌم بنا

 .األحمر الحمام وإلى

بن  من طرٌك عمرو 3/9فً الموضوعات: كتاب األطعمة وأخرجه ابن الجوزي 

 به بلفظه. شمر عن ٌحٌى

 :وضاع ؛ فٌهوهذا إسناد

 . 41وضاع، سبمت ترجمته، حدٌث رلم عمرو بن شمر: -

 ، وأبً كبشة األنماري رضً هللا عنهم:وفً الباب عن علً، وأنس

 حدٌث علً رضً هللا عنه: -أ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌَسىفً المجروحٌن: ترجمة " أخرجه ابن حبان ه  َعْبد   بن عه ده  ْبن   ّللاَّ َحمَّ  ْبنه  ع َمرَ  ْبنه  م 

ه   ً  بتنٌس اْلمطَّان أَْحمد بن إهْسَحاق   أَْخبََرنَالال:  711/ رلم2/121" َطالب أَبًه ْبنه  َعله

وَسى ْبن   ٌ وس ؾ   َحدَّثَنَا لَالَ  ٌَسى َحدَّثَنَا لَالَ  اْلمَطَّان   م  ه  َعْبده  ْبن   عه  َعنْ  أَبًه َحدَّثَنَا لَالَ  ّللاَّ

ه ه  جده َعن أَبٌه  ً  اْلَحَمامِ  إِلَى النََظرُ  ٌُْعِجبُهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولُ  َكانَ " :لَالَ  َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله

 "َواألُتُْرّجِ  األَْحَمرِ 

 بان به.من طرٌك ابن ح 3/3فً الموضوعات: كتاب األطعمة  ابن الجوزيو

 :وضاع ؛ فٌهوهذا إسناد

ده  ْبن   ّللَاِ  َعْبدُ  بن ِعٌَسى - َحمَّ ه  ْبنه  ع َمرَ  ْبنه  م   ً  ٌروي: لال ابن حبان: َطالب أَبًه ْبنه  َعله

ه َعن ْحتهَجاج ٌحل اَل  َمْوض وَعة أَْشٌَاء آبَابههه  َعن أَبٌه  َحتَّى ٌخطًء ٌهم َكانَ  َكؤَنَّه   بههه  االه

ًء َكانَ  ْحتهَجاج فَبَطل أسبلفه َعن اْلَمْوض وَعة باألشٌاء ٌَجه  .ٌروٌهه  بهَما االه

  .711/ رلم2/121 المجروحٌن :ٌنظر

 حدٌث أنس رضً هللا عنه: -ب

 أَْخبََرنَا لال: 533رلم /2/555فً "موضح أوهام الجمع والتفرٌك"  أخرجه الخطٌب

ه  َعْبده  ْبن   ع ثَْمان   ٌْمه  َعنْ  ّللاَّ ًَ  َمالهن   ْبنه  أَنَسه  َعنْ  َسالهم   ْبنه  ؼ نَ ه  َرس ولَ  أَن   َعْنه   ّللاَّ   َرضه  ّللاَّ

 ٌَا َنعَمْ  لَهُ  لُْلتُ  ِسنٌِنَ  َعْشرِ  اْبنُ  َوأَنَا ملسو هيلع هللا ىلص النَبًِ َوَخَدْمتُ  اْحتَلَْمتَ  أَنَسُ  ٌَا" :لهً لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ي تُْفِش  الَ  أََنسُ  ٌَا ِلً فَمَالَ  ّللَاِ  َرُسولَ   ..." األَْحَمرُ  اْلَحَمامُ  ٌُْعِجبُهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَبًِ َوَكانَ  ِسّرِ

 :وضاع وهذا إسناد فٌه

 َعنه   روى اْلعََجابهب َمالن بن أنس َعن ٌروي شٌخ: حبان ابن الل ؼنٌم بن سالم: -

َواٌَة ٌ عجبنهً اَل  والضعفاء المجاهٌل ْحتهَجاج فَكٌؾ َعنه   الر ه  ٌجوز َوَكٌؾ بههه  االه

ْحتهَجاج َواٌَات فًه الث همَات ٌ َخالؾ بهمن االه ... اأْلَثْبَات من أحد دونه من ٌ وجد الَ  ثمَّ  الر ه

هه  أخبرنَاوبعد أن ذكر له ثبلثة أحادٌث لال:  ٌث بهَهذه  بن أَْحمد بن َجْعفَر الثَّبَلثَة اأْلََحاده

ً   مسلمة ه  َعْبده  ْبن   ع ثَْمان   َحدَّثَنَا لَالَ  بنٌسابور الس لمه ي ّللاَّ  أََنسه  َعن ؼنٌم َحدثنَا لَالَ  اأْلَموه

ْسنَاده  بهَهَذا َعْنه   َكتَْبنَاَها ن ْسَخة   فًه َمالهن ْبنه ا َها اإله  فهً ذكرَها ٌحل اَل  َمْوض وَعة أَْكثَر 

ْحتهَجاج فَكٌؾ اْلكتب ٌث أَْصَحاب لََعلَّ  شٌخ َوَهَذا بَها االه ْندهم ٌَمع َما لل الَحده ٌثه عه  َحده

ٌثه َوأْكثر ْند َحده أْي أَْصَحاب عه  .الرَّ

 .353/ رلم2/202ٌنظر: المجروحٌن 

 حدٌث أبً كبشة األنماري رضً هللا عنه: -جـ

ٌْد ع   بن الحسٌن حدثنالال:  350رلم /22/339فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً  السََّم

، ًُّ وَسى حدثنا: لال األَْنَطاكه ، أٌَُّوبَ  بن م  ًُّ ٌبه ، بن بَمهٌَّة   حدثنا: لال النَّصه  أبً عن اْلَولهٌده

ه، س ْفٌَانَ  ي  ه  عبد بن َحبهٌبه  عن األَْنَماره ه، َكْبَشةَ  أبً بن ّللاَّ ي  هه، عن أبٌه، عن األَْنَماره  َجد ه

 اْلَحَمامِ  إلى النََظرُ  ٌُْعِجبُهُ  وكان األُتُْرّجِ، إلى النََظرُ  ٌعجبه - ملسو هيلع هللا ىلص - ّللَاِ  رسول كان :لال

  .األَْحَمرِ 
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ًُّ  َرَواه  : 4/67فً المجمع  ولال الهٌثمً ، فًه الطَّبََرانه ره  س ْفٌَانَ  أَب و َوفهٌهه  اْلَكبٌه

، يُّ ٌؾٌ  َوه وَ  اأْلَْنَماره  .َضعه

 /3/143سفٌان األنماري" ً أبفً المجروحٌن: ترجمة " وأخرجه ابن حبان

  .بنحوه من طرٌك علً بن حجر عن أبً كبشة به 1253رلم

 علل: أربع ضعٌؾ جدا فٌه للت: وهذا إسناد

 مدلس وهو الشامٌٌن، عن روى إذا ثبت وهو الجمهور، وثمه ثمة  بمٌة بن الولٌد: -ٔ

 .42فً هذا الحدٌث، سبمت ترجمته حدٌث رلم  ، ولم ٌصرح بالسماعالرابعة من

  .األنماري سفٌان أبو -ٕ

 .األنصاري سعٌد بن وٌحٌى كبشة، أبً بن حبٌب :عن روى

  .الولٌد بن بمٌة :عنه وروى

 ٌجوز ال الرواٌات، فً الطامات ٌروي شٌخ: حبان ابن ولال .مجهول: حاتم أبو لال

 فً حجر وابن ،"المؽنً" وفً "المٌزان" فً الذهبً لالو .انفرد إذا به االحتجاج

 .مجهول: "اللسان"

، والمٌزان 3/143، والمجروحٌن 1731/ رلم9/331ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

/ 9/31، ولسان المٌزان 7499/ رلم2/733، والمؽنً 10251/ رلم4/531

  .3332رلم

 .َمْجه ْولٌ  :األْنَماري َكْبشة أبً بن هللا عبد بن بٌبح -ٖ

 .األنماري سفٌان أبو :عنه روى .أبٌه :عن روى

 .تعدٌبل   وال جرحا   فٌه ٌذكر ولم ،"والتعدٌل الجرح" فً حاتم أبً ابن ذكره

  .433/ رلم3/104ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

 سعٌد: ولٌل عمر، بن سعد: ولٌل سعد، بن عمر: واسمه َكْبشة، أبً بن هللا عبد -ٗ

ً األْنَماري عمرو، بنا  .َمْجه ْولٌ : الشَّامً الَمْذَحجه

 وذكره ."الثمات" فً حبان ابن ذكره .حبٌب ابنه :عنه وروى .أبٌه :عن روى

 . تعدٌبل   وال جرحا   فٌه ٌذكر ولم ،"الكبٌر التارٌخ" فً البخاري

  .3723/ رلم5/36الثمات البن حبان ، و434/ رلم5/144التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

 :بمجموع طرله وشواهده الحدٌث على لحكما

 .موضوع

 : ومنهم الموضوعات كتب فً العلماء   أورده ولد

 .3/3 "الموضوعات" فً الجوزي ابن

 .2/195 "المصنوعة الآللا" فً والسٌوطً

 .2/250 "الشرٌعة تنزٌه" فً عراق وابن

 .1/463 "المرفوعة األسرار" فً لارئ علً والمبل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 "فَاِطَمةَ  تَْزِوٌج حدٌث " -8ٓٔ

 أبو ،ًالمطوان األسلمً ٌعلى بن ٌحٌىلال الحافظ ابن حجر فً ترجمة "

 ":الكوفً زكرٌا

َمةَ  فً طوٌبل حدٌثا صحٌحه فً له حبان بنا أخرج) ٌج فَاطه  فٌه تَْزوه

(نكارة
(1)
.  

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

هه  تَاب  ك الصحٌح:فً  أخرجه ابن حبان  عنهم هللا رضً الصحابة منالب َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص إهْخبَاره

ْكر  ، باب أجمعٌن ٌجه  َوْصؾه  ذه ه  تَْزوه  ً َمةَ  َطالهب   أَبهً ْبنه  َعله ًَ  فَاطه  فَعَلَ  َولَدْ  َعْنَها ّللاَّ   َرضه

ٌْبَةَ  أَب و أَْخبََرنَالال:  6944رلم /15/393 د   َش ٌمَ  ْبن   َداو  دَ  ْبنه  إهْبَراهه ٌدَ  ْبنه  َداو   ٌَزه

يُّ  ، اْلبَْؽَداده ، ْبن   اْلَحَسن   َحدَّثَنَا بهاْلف ْسَطاطه اد  ٌَى َحدَّثََنا َحمَّ ، ٌَْعلَى ْبن   ٌَْح ًُّ ٌده  َعنْ  اأْلَْسلَمه  َسعه

وبَةَ، أَبًه ْبنه ا ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  لَتَاَدةَ، َعنْ  َعر  ه  إهلَى بَْكر   أَب و َجاءَ : لَالَ  َمالهن   ً  فَمَعَدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

ٌْنَ  ، بَ ٌْهه ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَ  ٌََد نَاَصَحتهً َعلهْمتَ  لَدْ  ّللاَّ ً م  ْسبَلمه  فًه َولهَدمه  َوإهن هً، َوإهن ًه اإْله

نًه: لَالَ  ،"َذاَن؟ َوَما": لَالَ  ج  ه َمةَ، ت َزو   ع َمَر، إهلَى َبْكر   أَب و فََرَجعَ  َعْنه ، فََسَكتَ : لَالَ  فَاطه

، َهلَْكت   لَدْ : لَه   فَمَالَ  َمةَ  َخَطْبت  : لَالَ  َذاَن؟ َوَما: لَالَ  َوأ ْهلهْكت  ه  إهلَى فَاطه  ً صلى هللا  النَّبه

ًَ  َحتَّى َمَكانَنَ : لَالَ  َعن هً، فَؤَْعَر َ  ،علٌه وسلم ًَّ  آته ثْلَ  فَؤَْطل ب   ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ي مه  َطلَْبَت، الَّذه

ًَّ  ع َمر   فَؤَتَى ٌْنَ  فَمََعدَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه ، بَ ٌْهه ه، َرس ولَ  ٌَا: فَمَالَ  ٌََد نَاَصَحتهً َعلهْمتَ  لَدْ  ّللاَّ ً م   َولهَدمه

، فًه ْسبَلمه نهً: لَالَ  ،"َذاَن؟ َوَما": لَالَ  َوإهن هً، َوإهن ًه اإْله ج  ه َمةَ، ت َزو   فََرَجعَ  َعْنه ، فََسَكتَ  فَاطه

، أَبًه إهلَى ر   إهنَّه  : لَه   فَمَالَ  بَْكر  ه  أَْمرَ  ٌَْنتَظه ً    إهلَى بهنَا ل مْ  فهٌَها ّللاَّ َره   َحتَّى َعله ثْلَ  ٌَْطل ب   نَؤْم   مه

ي ًٌّ  لَالَ  َطلَْبنَا، الَّذه ٌبل   أ َعالهج   َوأَنَا فَؤَتٌََانهً: َعله بْنَانَ  إهنَّا: فَمَاالَ  لهً، فَسه نْ  جه ْنده  مه نه  اْبنه  عه  َعم ه

، ْطبَة  ًٌّ  لَالَ  بهخه ، فََنبََّهانهً: َعله َْمر  رُّ  فَم ْمت   أله ٌْت   َحتَّى َدابهً،ره  أَج  ًَّ  أَتَ ٌْنَ  فَمَعَْدت   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  َب

، ٌْهه ه، َرس ولَ  ٌَا: فَم ْلت   ٌََد ً َعلهْمتَ  لَدْ  ّللاَّ ْسبَلمه  فهً لهَدمه ، اإْله نَاَصَحتًه : لَالَ  َوإهن هً، َوإهن هً َوم 

نًه: ل ْلت   "َذاَن؟ َوَما" ج  ه َمةَ، ت َزو  ء   َوِعْنَدنَ ": لَالَ  فَاطه ًْ ً: ل ْلت   ،"َش : لَالَ  َوبََدنهً، فََرسه

ابَة   بهؤَْربَعه  فَبهْعت َها: لَالَ  ،"فَبِْعَها بََدنُنَ  َوأََما ِمْنهُ، لَنَ  بُدَ  فَبلَ  فََرُسنَ  أََما" َن، مه بْت   َوثََمانٌه  َفجه

هه، فًه َوَضْعت َها َحتَّى بهَها ْجره ْنَها فَمََب َ  حه  "ِطٌب ا بَِها اْبتَِؽَنا بِبَلُل، أَيْ ": فَمَالَ  لَْبَضة ، مه

وَها أَنْ  َوأََمَره مْ  ز  ا لََها َفَجعَلَ  ٌ َجه ه ٌر  ْشَرط ا َسره ، م  َساَدة   بهالشَّْرطه نْ  َووه َها أََدم   مه  لهٌٌؾ، َحْشو 

ً    َولَالَ  ٌْب ا، تُْحِدثْ  فَبَل  أَتَتْنَ  إَِذا": لهعَله ٌَْمنَ  أ م ه  َمعَ  فََجاَءتْ  "آتٌَِنَ  َحتَى َش  فهً لَعََدتْ  َحتَّى أَ

ٌْته  َجانهبه  ه  َرس ول   َوَجاءَ  َجانهب   فًه َوأَنَا اْلبَ  أ مُّ  لَالَتْ  ،"أَِخً؟ ُهَنا َها": فَمَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌَْمنَ  ونَ : أَ ْجتَه   َولَدْ  أَخ  ه  َرس ول   َوَدَخلَ  ،"نَعَمْ ": لَالَ  اْبنَتََن؟ َزوَّ ٌْتَ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ َمةَ  فَمَالَ  اْلبَ : لهفَاطه

                                                           

 .537/ رلم11/304تهذٌب التهذٌب  (1)
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ٌْته  فهً لَْعب   إهلَى فَمَاَمتْ  ،"ِبَماء   إٌِتٌِنًِ" هه  فَؤَتَتْ  اْلبَ ، فٌه هه  َوَمجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص فَؤََخَذه   بهَماء   لَالَ  ث مَّ  فٌه

ٌْنَ  فَنََضحَ  فَتَمَدََّمتْ  ،"تَمََدِمً": لََها ٌَْها َب ٌَ َها، َوَعلَى ثَْد  بِنَ  أُِعٌذَُها إِنًِّ اللَُهمَ ": َولَالَ  َرأْسه

ٌَتََها ٌَْطانِ  ِمنَ  َوذُّرِ ٌْنَ  فََصبَّ  فَؤَْدبََرْت، ،"أَْدبِِري": لََها ملسو هيلع هللا ىلص لَالَ  ث مَّ  ،"الَرِجٌمِ  الَش ٌَْها، بَ  َكتهَف

ٌَتََها بِنَ  أُِعٌذَُها إِنًِّ اللَُهمَ ":  َولَالَ  ٌَْطانِ  ِمنَ  َوذُّرِ صلى هللا علٌه  لَالَ  ث مَّ  "الَرِجٌمِ  الَش

ًٌّ  َلالَ  ،"بَِماء   إٌِتُونًِ": وسلم ي فَعَلهْمت  : َعله ٌد ، الَّذه ، ٌ ره ، اْلمَْعبَ  فََمؤَلْت   فَم ْمت  ٌْت ه   َماء  َ  َوأَت

، ، َوَمجَّ  فَؤََخَذه   بههه هه ً َعلَى فََصبَّ  "تَمََدمْ ": لهً لَالَ  ث مَّ  فٌه ٌْنَ  َرأْسه ، َوَب ًَّ  اللَُهمَ ": لَالَ  ث مَّ  ثَْدٌَ

ٌَتَهُ  بِنَ  أُِعٌذُهُ  إِنًِّ ٌَْطانِ  ِمنَ  َوذُّرِ ، ،"أَْدبِرْ ": لَالَ  ث مَّ  "،الَرِجٌمِ  الَش ٌْنَ  فََصبَّه   فَؤَْدبَْرت   َب

، ًَّ ٌَتَهُ  بِنَ  أُِعٌذُهُ  إِنًِّ اللَُهمَ ": َولَالَ  َكتهَف ٌَْطانِ  ِمنَ  َوذُّرِ ً    لَالَ  ث مَّ  "،الَرِجٌمِ  الَش : لهعَله

 "َواْلبََرَكةِ  ّللَاِ  بِْسمِ  بِأَْهِلَن، اْدُخلْ "

من طرٌك الحسن بن حماد به  1021/ رلم22/403 :فً الكبٌر وأخرجه الطبرانً

 بلفظه.

وسه  ٌَم ول   َما بَاب  فً عمل الٌوم واللٌلة:  وأخرجه ابن السنً لَةَ  لهْلعَر  ٌْ  اْلبهنَاءه  لَ

 مختصرا. به حماد بن الحسن طرٌك من( 1/559/606)

 ولد تصحؾ فً المطبوع اسم "ٌحٌى بن ٌعلى" إلى "ٌحٌى بن العبلء" للت:

 دراسة إسناد اإلمام ابن حبان: 

ٌَْبةَ  أَبُو -ٔ   :اْلبَْؽَداِديُّ  ٌَِزٌدَ  ْبنِ  َداُودَ  ْبنِ  إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  َداُودُ  َش

د روى عن: َحمَّ اد، ْبن األعلى َوعبد شٌبة، أَبهً ْبن َوعثمان بكار، ْبن م    .وؼٌرهم َحمَّ

ً   الممرئ اْبن بَْكر َوأبو عدي، ْبنا :عنه روى  .، وابن حبان، وؼٌرهماألَْصبََهانه

: الدارلطنًولال  .أهلها عند حدٌثه فحصل بها، َوحدث مصر، سكنلال ابن ٌونس: 

،الذهبً: ا. ولال صالح ٌْخ  ، لشَّ ث  َحد ه د ْوق   العَالهم ، الم   شٌخولال ابن حجر:  .الصَّ

 ابن َوال الضعفاء، كتب فً أحد ذكره ما بَةامه  الثبلث بعد كان صدوق معروؾ

 سنة رمضان شهر فًه بمصر وفًت. حجة ببل تصانٌفه بع  فً وهاه إنه ثم الجوزي

 . سنة التسعٌن جاز َولد مابة، َوثبلث عشرة

 حسن الحدٌث. خبلصة حاله:

، والسٌر 4433/ رلم9/353، وتارٌخ بؽداد 192/ رلم2/77ٌنظر: تارٌخ ابن ٌونس 

 .3011/ رلم3/394، ولسان المٌزان 14/244/147

ً   أَب و، الحضرمً كسٌب بن :َحَماد   ْبنُ  اْلَحَسنُ  -ٕ )د  بسجادة المعروؾ البؽدادي َعله

ٌم :َعن َرَوى .س ق( ٌْنَة، ْبن إهْبَراهه  ٌَْعلَى ْبن وٌحٌى األزرق، ٌوسؾ ْبن وإسحاق ع ٌَ

،  ً  .وؼٌرهم األَسلم

 وؼٌرهم. المخرمً، أٌوب ْبن وإبراهٌم ماجه، وابن داود، أَب و :َعنه َرَوى

 ْبنا وذكره .ثمة َكانَ : الخطٌبل َولَا .اخٌر إال   عنه بلؽنً وما سنة صاحبلال أحمد: 

: "السٌر" فً الذهبً َولَال ، ندلسًاأل لاسم بن مسلمة ووثمه". الثمات" كتاب فًه حبان
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ولال ابن  ولال فً الكاشؾ: ثمة صاحب سنة. .زمانه فً وثماتهم العلماء جلة من كان

 ومابتٌن. وأربعٌن إحدى سنة مات. صدوقحجر: 

  ثمة، وثمه األكثرون.خبلصة حاله: 

، 12331/ رلم3/175، والثمات البن حبان 32/ رلم3/9الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

، والسٌر 1219/ رلم6/129وتهذٌب الكمال ، 3755/ رلم3/243وتارٌخ بؽداد 

 .1230/ رلم1/160، والتمرٌب 1024/ رلم1/324، والكاشؾ 35/ رلم11/392

ًُّ  ٌَْعلَى ْبنُ  ٌَْحٌَى -ٖ  .91، سبمت ترجمته حدٌث رلم ضعٌؾ باتفاق: اأْلَْسَلِم

 كان ما وٌ َرد   االختبلط، لبل حدٌثه من كان بما ٌحتج ثمة: َعُروَبةَ  أَبًِ ْبنِ  َسِعٌدِ  -ٗ

 .101رلم حدٌث ترجمته سبمتورواٌة ٌحٌى بن ٌعلى عنه لم تمٌز  ،بعده منه

ي   الخطاب أبو السدوسً، دعامة بن لتادة هو: لَتَاَدةَ  -٘  سبمت، مدلس ثمة: البَْصره

 .43 رلم حدٌث ترجمته

 .23صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

 .، وهو ضعٌؾاألسلمً ٌعلى بن ٌحٌىفٌه   منكر؛

 وله طرٌك آخر عن أنس:

تَابهً فًه َوَجْدت  لال:  6911رلم /13/312فً المسند:  أخرجه البزار ً كه  َعنْ  بهَخط ه

ده  َحمَّ د   َحدَّثنا دمحم، بن ٌسار َحدَّثنا الممدمً، علً بن ع َمر ْبنه  م  َحمَّ ، ْبن   م  ه، َعن ثَابهت   أَبٌه

 .به بنحوه أَنَس؛ َعن

ٌث   َوَهَذا ولال: ، َعنْ  َرَواه ، َنْعلَم   الَ  اْلَحده د   إالَّ  أَنَس َعن ثابت  َحمَّ ، ْبن   م   َعن والَ  ثَابهت 

د   َحمَّ د   ْبن   ٌََسار   إالَّ  م  َحمَّ  .م 

  دراسة إسناد البزار:

 :(4) الممدمً علً بن ُعَمر ْبن ُمَحَمد -ٔ

ٌد بن وٌحٌى الدستوابً، هشام بن ومعاذ إبراهٌم، بن مسلم روى عن:  المطان، َسعه

 وؼٌرهم. 

 ْبن أَْحَمد بكر وأبو عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد ب كر وأب و األربعة، روى عنه:

 وؼٌرهم. البزار، الخالك عبد ْبن َعْمرو

 وذكره .ثمة: أخر موضع فً َولَال .به بؤس ال: النََّسابً َولَال .صدوق: لال أبو حاتم

بَّان ابن   ": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. ثمة كان: البزار َولَال ".الثمات" كتاب فً حه

فً . صدوق": التمرٌب" فً َولَال. ثمة: مسلمة لال  .، ومابتٌنوأربعٌن خمس سنة ت و 

 .: ثمة، وثمه األكثرونخبلصة حاله

، والثمات 93/ رلم3/21والجرح والتعدٌل ، 546/ رلم 1/179ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، وتارٌخ 5497/ رلم26/174وتهذٌب الكمال ، 15456/ رلم9/109البن حبان 
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/ 10/290، وإكمال تهذٌب الكمال 5074/ رلم2/205والكاشؾ ، 5/1240اإلسبلم 

  .6171/ رلم1/493، والتمرٌب 602/ رلم9/361وتهذٌب التهذٌب ، 4226رلم

 هو البنانً.: دمحم بن ٌسار -ٕ

 عن البنانً ثابت بن دمحم عن ٌروى. ولال ابن حجر: شًء ال :معٌن بن ٌحٌى لال

 .مناكٌر فٌها البزار أوردها نسخة عنه هللا رضى أنس عن أبٌه

 ضعٌؾ. خبلصة حاله:

، 1325/ رلم9/307، والجرح والتعدٌل 3564/ رلم3/421ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

 .3607/ رلم3/511، ولسان المٌزان 3309/ رلم3/214والضعفاء البن الجوزي 

ي   البنانً أسلم بنهو ا: ثَابِت   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ   .)ت( البَْصره

د ْبن وجعفر البنانً، ثَابهت أَبهٌهه  :عن روى َحمَّ  ْبن هللا َعبد ْبن هللا وع َبٌد الصادق، م 

 وؼٌرهم. نوفل، بن الحارث

ٌْمان ْبن وجعفر بكار، ْبن َبْكر روى عنه: د وأَب و الضبعً، س لَ ، الطٌالسً َداو 

 وؼٌرهم.

ٌن ْبن ٌحٌىلال  ٌث، منكر: حاتم أَب و َولَال .بشًء   لٌس: َمعه  ٌحتج وال حدٌثه ٌكتب اْلَحده

يُّ  ولَال .بههه  د، أَب و َولَال .نظر فٌه: الب خاره  أَْحَمد أَب و له وروى .ضعٌؾ: والنََّسابً َداو 

 ال مما عامتها أذكرها لم مما ؼٌرها مع األحادٌث وهذه: لال ثم أحادٌث عدي ْبنا

بَّان ابن   وَذَكره. بالموي لٌس: سفٌان بن ٌعموب َولَال .علٌه ٌتابع  "المجروحٌن" فً حه

 وال به االحتجاج ٌجوز ال آخر، ثابت كؤنه حدٌثه من لٌس ما أبٌه َعن ٌروي: َولَال

ً   َولَال .للته على عنه الرواٌة  ولم الحدٌث عزٌز هو: الحاكم َولَال. ضعٌؾ: الدَّاَرل طنه

 .ضعٌؾ": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. بمنكر ٌؤت

 .ضعٌؾ باتفاق خبلصة حاله:

، 1203/ رلم7/217، والجرح والتعدٌل 103/ رلم1/50التارٌخ الكبٌر ٌنظر: 

، وتهذٌب التهذٌب 1633/ رلم7/313، والكامل 923/ رلم2/252والمجروحٌن 

 .5767/ رلم1/470، والتمرٌب 104/ رلم9/32

  .50 رلم حدٌث ترجمته سبمت  ،باتفاق ثمة :ثابت البنانً  هو: أَبٌِهعن  -ٗ

 .23 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل، صحابً: أَنَس   -٘

 الحكم على إسناد البزار:

 ضعٌؾ؛ فٌه ٌسار بن دمحم، ودمحم بن ثابت البنانً، وكبلهما ضعٌؾ.

 الحكم على الحدٌث:

 فً فمال 11/304التهذٌب  تهذٌبالحافظ ابن حجر فً  ولد حكم علٌه بالنكارة، منكر

 فً طوٌبل حدٌثا" صحٌحه" فً حبان ابن له وأخرج: األسلمً ٌعلى بن ٌحٌى ترجمة

 .نكارة فٌه فاطمة تزوٌج

  .ضعٌؾ وهو أسلم، بن ثابت بن دمحم وفٌه: 9/207 الهٌثمًوإسناد البزار لال عنه 
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 َوْجِههِ  ِعْندَ  ُسِمع ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  َعلَى الوحً نََزلَ  إَِذا َكانَ  حدٌث " -9ٓٔ

 "النَْحلِ  َكَدِوّيِ 

 ابن حجر فً ترجمة "ٌونس بن سلٌم":الحافظ لال 

 الرحمن عبد عن عروة عن شهابابن  عن األٌلً ٌزٌد بن ٌونس )عن

 ِعْندَ  عمِ سُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولِ  َعلَىالوحً  نََزلَ  إَِذا َكانَ  :لال عمر عن الماري

 .الحدٌث ،النَْحلِ  َكَدِوّيِ  َوْجِههِ 

 ؼٌر رواه أحدا نعلم ال منكر حدٌث هذا: النسابً لال .الرزاق عبد: وعنه

(نعرفه ال وٌونس ،ٌونس
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 ى عبد الرزاق، واختلؾ عنه من وجهٌن:دٌث مداره علالح هذا

، ْبن   ٌ ون س   :الوجه األول ٌْم  ٌدَ  ْبنَ  ٌ ون سَ عن  س لَ ي   عن ،ٌَزه ْهره  َعْبده  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  ،الزُّ

ْحَمنه  ه، َعْبد   ْبنه  الرَّ ي   مرلوعا. اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َعنْ  اْلمَاره

، ْبن   ٌ ون س   الوجه الثانً: ٌْم  ، عن س لَ ي  ْهره ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  الزُّ  َعْبد   ْبنه  الرَّ

ه، ي   بإسماط ٌونس بن ٌزٌد. .مرلوعا اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َعنْ  اْلمَاره

 الوجه األول:تخرٌج 

 َعْبد   َحدَّثَنَا 223رلم /1/350مسند عمر رضً هللا عنه   فً المسند: أحمد أخرجه

، اقه زَّ ، ْبن   ٌ ون س   أَْخبََرنًه الرَّ ٌْم  ًَّ  أَْملَى: لَالَ  س لَ ٌدَ  ْبن   ٌ ون س   َعلَ ، ٌَزه ًُّ له ٌْ  اْبنه  َعنه  اأْلَ

َهاب ، ، ْبنه  ع ْرَوةَ  َعنْ  شه ٌْره بَ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  الزُّ ه، َعْبد   ْبنه  الرَّ ي  ْعت   اْلمَاره  ْبنَ  ع َمرَ  َسمه

ه  َرس وله  َعلَى َنَزلَ  إهَذا َكانَ : ٌَم ول   اْلَخطَّابه  ً   ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ْندَ  ٌ ْسَمع   اْلَوْح هه  عه يٌّ  َوْجهه ه  َدوه ي   َكَدوه

، ، َوَرفَعَ  اْلمهْبلَةَ  َفاْستَْمبَلَ  َساَعة ، فََمَكثْنَا النَّْحله ٌْهه  تَْنمُْصنَا، َوال ِزْدنَا اللَُهمَ ": فَمَالَ  ٌََد

ٌْنَا، تُْؤثِرْ  َوال َوآثِْرنَا تَْحِرْمنَا، َوال َوأَْعِطنَا تُِهنَا، َوال َوأَْكِرْمنَا  «َوأَْرِضنَا َعنَا َواْرضَ  َعلَ

ًَ  أُْنِزَلتْ  لَمَدْ : »لَالَ  ثُمَ  ، َعْشرُ  َعَل  ".اْلَجنَةَ  َدَخلَ  أَلَاَمُهنَ  َمنْ  آٌَات 

ٌْنَا لََرأَ  ثُمَ  اْلُمْؤِمنُونَ  أَْفلَحَ  لَدْ : َعلَ
(ٕ)

 . آٌَات   اْلعَْشرَ  َختَمَ  َحتَى 

تَاب   :الحاكم أخرجه :أحمد طرٌك ومن ، كه ، الدَُّعاءه ، َوالتَّْكبهٌره  َوالتَّْسبهٌحه  َوالتَّْهلهٌله

ْكره  ٌثٌ  َهَذا" ولال: ،1961رلم /717/ 1 َوالذ ه ٌح   َحده ، َصحه ْسنَاده َجاه   َولَمْ  اإْله  "، وفًٌ َخر ه

ٌثٌ  َهَذا" ولال: ،3479رلم /2/425 كتاب التفسٌر ٌح   َحده ْسنَاده  َصحه َجاه   َوَلمْ  اإْله   "ٌ ْخره

                                                           

 .351/ رلم440-11/439تهذٌب التهذٌب  (1)

 1 آٌة: رلم :المإمنونسورة  (2)
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 .شًء أظنه ال :فمال ؟ذا شٌخه عن الرزاق عبد سبل فً التلخٌ : ولال الذهبً

ٌْؾَ  بَاب   :"الدالبل" فً والبٌهمً ً   ٌَؤْتهٌهه  َكانَ  َك ٌْؾَ  اْلَوْح ْندَ  ٌَك ون   َكانَ  َوَك ولههه  عه  َوَما ن ز 

َْصَحابههه  َظَهرَ  نْ  َذلهنَ  فًه أله ْدقه  آثَاره  مه   .55 -7/54 الص ه

 :منهم الرزاق عبد عن واحد ؼٌروتابع أحمد على هذا الوجه 

 هراهوٌ بن إسحاق - ٔ

َامه  كتابالسنن الكبرى:  فً النسابً أخرجه ٌْله  لٌه عه  اللَّ ، باب رفع الٌدٌن النََّهاره  َوتََطوُّ

ٌثٌ  َهَذا: ٌنحوه، ولال 1443/ رلم2/170فً الدعاء  ْنَكٌر، َحده  َرَواه   أََحد ا نَْعَلم   الَ  م 

ٌْرَ  ٌْم   ْبنه  ٌ ون سَ  َؼ ٌْم   ْبن   َوٌ ون س   س لَ ف ه ، الَ  س لَ  .أَْعلَم   َوهللا   َنْعره

له  بٌََانه  بَاب  شرح مشكل اآلثار:  فً والطحاوي ْشكه يَ  َما م  وه صلى هللا  هللاه  َرس وله  َعنْ  ر 

نْ  اأْل َولَ  اآْلٌَاته  اْلعَْشرَ  َحفهظَ  َمنْ  ثََوابه  فًه علٌه وسلم ن ونَ  أَْفلَحَ  لَدْ  س وَرةه  مه ْإمه  اْلم 

 .4102، 4101، 4100رلم /10/249

ٌْم   ْبن   َوٌ ون س   ولال: لٌ  َهَذا س لَ نْ  َرج  ٌْرَ  َعْنه   َحدَّثَ  أََحد ا نَْعلَم   الَ  َصْنَعاءَ  أَْهله  مه  َعْبده  َؼ

، اقه زَّ ه   َوالَ  الرَّ ، بهَهَذا إهالَّ  َعْنه   َحدَّثَ  َنْعلَم  ٌثه ٌثه  بهَهَذا َحدَّثَ  َولَدْ  اْلَحده  َعْبده  َعنْ  اْلَحده

اقه  زَّ لَّة   الرَّ نْ  اْلجه مَّ ْلمَ  أََخذَ  مه ْنه مْ  َعْنه ، اْلعه ، ْبن   أَْحَمد   مه ْنه مْ  َحْنبَل  ٌْهه  ْبن   إهْسَحاق   َومه  .َراَهَو

ٌْم   ْبن   ٌ ون س  فً الضعفاء الكبٌر: ترجمة " والعمٌلً ًُّ  س لَ ْنعَانه  .461-4/460" الصَّ

ا: باب "الدالبل" فً نعٌم وأبو ٌْفهٌَّة   َوأَمَّ  َعْنَها َسؤَلَ  فَمَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبً إهلَى اْلَوْحًه  إهْلمَاءه  َك

ث   َشام   ْبن   اْلَحاره ًَ  هه  .1/223/172 َعْنه   ّللاَّ   َرضه

 . البلخً أبان بن دمحم -ٕ

ٌره  أَْبَواب   فً السنن: كتاب الترمذي أخرجه ه  َرس وله  َعنْ  اْلم ْرآنه  تَْفسه نْ  ، بابملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َومه

ن ونَ  س وَرةه  ْإمه نَ  أََصحُّ  َوَهَذا" ولال: ،3173رلم /5/326 اْلم  ٌثه  مه له  الَحده ْعت "األَوَّ  َسمه

، ْبنَ  إهْسَحاقَ  ، ْبن   أَْحَمد   َرَوى: ٌَم ول   َمْنص ور  ًُّ  َحْنبَل  ه، ْبن   َوَعله  ً ٌنه  ْبن   َوإهْسَحاق   الَمده

ٌَم، ، َعْبده  َعنْ  إهْبَراهه اقه زَّ ، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  الرَّ ٌْم  ٌَد، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  س لَ ه، َعنه  ٌَزه ي  ْهره  الزُّ

ٌَث، َهَذا عَ  َوَمنْ ": الَحده نْ  َسمه اقه  َعْبده  مه زَّ ا الرَّ ٌم  ونَ  إهنََّما فَإهنَّه مْ  لَده هه  ٌَْذك ر   ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  فٌه

ٌَد، هه  ٌَْذك ر   الَ  َوَبْعض ه مْ  ٌَزه ٌَد، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  فٌه هه  َذَكرَ  َوَمنْ  ٌَزه ٌدَ  ْبنَ  ٌ ون سَ  فٌه وَ  ٌَزه  فَه 

، اقه  َعْبد   َوَكانَ  أََصحُّ زَّ بََّما الرَّ ٌثه  َهَذا فًه َذَكرَ  ر  ٌدَ  ْبنَ  ٌ ون سَ  الَحده بََّما ٌَزه  ٌَْذك ْره ، لَمْ  َور 

هه  ٌَْذك رْ  لَمْ  َوإهَذا ْرَسلٌ  فَه وَ  ٌ ون َس، فٌه  ."م 

 . األبلً مهدي بن الحسٌن، والمروزي لمٌر بن دمحم بن زهٌر -ٗ،ٖ

ٌث   َوَهَذا ولال: .بنحوه 301رلم /1/427: المسند فً البزار أخرجه ه   الَ  اْلَحده  َنْعلَم 

ه  َعنه  ٌ ْرَوى  ً ه  َعنه  ع َمَر، َعنْ  إهالَّ  اللَّْفظه  بهَهَذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  ً ْسنَاده  بهَهَذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه  .اإْله

 . األبٌوردي حماد بن دمحم - ٘

ٌْؾَ  بَاب   :"الدالبل" فً البٌهمً أخرجه ً   ٌَؤْتهٌهه  َكانَ  َك ٌْؾَ  اْلَوْح ْندَ  ٌَك ون   َكانَ  َوَك  عه

ولههه  َْصَحابههه  َظَهرَ  َوَما ن ز  نْ  َذلهنَ  فًه أله ْدقه  آثَاره  مه فً تهذٌب  والمزي ،55 -7/54 الص ه

 .510 - 32/509 الكمال: ترجمة "ٌونس بن سلٌم"
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 . ٌحٌى بن مهنا هللا عبد أبو - ٙ

 .3/519 "الصنعانً سلٌم بن ٌ ون س فً الكامل: ترجمة " عدي ابن أخرجه

 . الَدبَري عباد بن إبراهٌم بن إسحاق - 7

تَاب  فً المستدرن:   الحاكم أخرجه ، كه ، الدَُّعاءه ، َوالتَّْكبهٌره حه  َوالتَّْهلهٌله ْكره  َوالتَّْسبٌه  َوالذ ه

 .به الدبري عن الصنعانً علً بن دمحم هللا عبد أبً عن 1961/ رلم1/717

ٌثٌ  َهَذا ولال: ٌح   َحده ، َصحه ْسنَاده َجاه   َولَمْ  اإْله  .ٌ َخر ه

 تخرٌج الوجه الثانً:

 :وعنه ،15رلم /1/34 : مسند عمر بن الخطاب"المنتخب" فً حمٌد بن عبد أخرجه

ٌره  أَْبَواب   فً السنن: كتاب الترمذي ه  َرس وله  َعنْ  اْلم ْرآنه  تَْفسه نْ ، باب ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  س وَرةه  َومه

ن ونَ  ْإمه ، َعْبد   أَْخبََرنَا 3173رلم /5/326 اْلم  اقه زَّ ٌَْمانَ  ْبن   ٌ ون س   أنا: لَالَ  الرَّ س لَ
(1)
 َعنه  ،

َهاب ، اْبنه  ، ْبنه  ع ْرَوةَ  َعنْ  شه ٌْره بَ ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  الزُّ ه، َعْبد   ْبنه  الرَّ ي  ْعت  : لَالَ  اْلمَاره  ع َمرَ  َسمه

ه  َرس ول   َكانَ : ٌَم ول   اْلَخطَّابه، ْبنَ ا ٌْهه  نََزلَ  إهَذا ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ ً   َعلَ ْندَ  ٌ ْسَمع   اْلَوْح هه  عه ه  َوْجهه ي   َكَدوه

، لَ  النَّْحله ٌْهه  فَؤ ْنزه ا، َعلَ يَ  َساَعة ، فََسَكتْنَا ٌَْوم  ٌْهه  َوَرفَعَ  اْلمهْبلَةَ، فَاْستَْمَبلَ  َعْنه ، فَس ر ه : َولَالَ  ٌََد

 تُْؤثِرْ  َوالَ  َوآثِْرنَا تَْحِرْمنَا، َوالَ  َوأَْعِطنَا تُِهنَا، َوالَ  َوأَْكِرْمنَا تَْنمُْصنَا، َوالَ  ِزْدنَا اللَُهمَ "

ٌْنَا، ًَ  أُْنِزلَ  لَدْ : لَالَ  ثُمَ  َعنَا، َواْرضَ  َواْرِضنَا َعلَ  َدَخلَ  أَلَاَمُهنَ  َمنْ  آٌَات   َعْشرُ  َعلَ

اْلُمْؤِمنُونَ  أَْفلَحَ  لَدْ : لََرأَ  ثُمَ  اْلَجنَةَ،
(ٕ)

 ."آٌَات   َعْشرَ  َختَمَ  َحتَى 

 وتابع عبد بن حمٌد كل من:

 . البلخً موسى بن ٌحٌى - ٔ

ٌره  أَْبَواب   كتاب: السنن فً الترمذي أخرجه ه  َرس وله  َعنْ  اْلم ْرآنه  تَْفسه نْ  باب ،ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ  َومه

ن ونَ  س وَرةه  ْإمه  .3173رلم /5/326 اْلم 

  الدبري -ٕ

 َوفَْضلههه  اْلم ْرآنه  تَْعلهٌمه  بَاب  ، المرآن فضابل فً المصنؾ: كتاب أخرجه عبد الرزاق

 .6033/ رلم3/333

  دراسة إسناد الوجه األول عند اإلمام أحمد:

مت ، سبمعمر حدٌث فً الناس ثبتأ من وهو بآخره، اختلط ثمة :الَرَزاقِ  َعْبدُ  -ٔ

 .43ترجمته حدٌث رلم 

ٌْم   ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٕ  .)ت س( الصنعانً ُسلَ

 .األٌلً ٌزٌد ْبن ٌونس  روى عن:

 .همام ْبن الرزاق َعْبد :َعنه َرَوى

                                                           

هكييييييذا جيييييياء فييييييً المطبييييييوع ميييييين المنتخييييييب، والصييييييواب "ٌييييييونس بيييييين سييييييلٌم" كمييييييا جيييييياء فييييييً  (1)

 .للتخرٌج المصادر األخرى
 1 رلم: آٌة: المإمنون سورة (2)



     
 

   

  
111 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 َولَال .شا ال أظنه: فمال. عنه الرزاق َعْبد سؤلت: حنبل ْبن أحمد لال: حاتم أَب و لال

ٌد ْبن عثمان ٌن ْبن ٌحٌى َعنْ  الدارمً، َسعه  َعْبد ؼٌر عنه ٌروي أعرفه ما: َمعه

بَّان ابن   وذكره .أعرفه ال: النََّسابً َولَال .الرزاق  ٌروي: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

 َولَال .وؼٌره الرزاق َعْبد: الٌمانٌون عنه روى ٌزٌد، ْبن وٌونس ٌزٌد، بن ثور َعن

 .حجر ابن :وجهلهولال الذهبً: واه. . بههه  إال ٌعرؾ وال حدٌثه َعلَى ٌتابع ال: العمٌلً

  .مجهولخبلصة حاله: 

، 393/ رلم1/232 ،337/ رلم1/230تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً  ٌنظر:

، 2092/ رلم4/460والضعفاء الكبٌر للعمٌلً ، 3532/ رلم3/413والتارٌخ الكبٌر 

، 16431/ رلم9/233البن حبان ، والثمات 1003/ رلم9/240والجرح والتعدٌل 

/ 2/403، والكاشؾ 9906/ رلم4/431، والمٌزان 2031/ رلم3/519والكامل 

  .7905/ رلم1/613، والتمرٌب 351/ رلم11/439، وتهذٌب التهذٌب 6469رلم

ًُّ  ٌَِزٌدَ  ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٖ ِل ٌْ َ  الناس أثبت من وهو األبمة به واحتج األكثرون وثمه ثمة، اأْل

 . 102، سبمت ترجمته حدٌث رلمالزهري فً

                                               .13 رلم حدٌث ترجمته متبس توثٌمه على متفك ثمة إمام :ِشَهاب   اْبنِ  -ٗ

ٌْرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  -٘ بَ                                                .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق ثمة: الزُّ

 ْبن محلم ْبن الدٌ  ْبن المارة ولد من - الٌاء بتشدٌد - اْلمَاِرّيِ  َعْبد   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبد -ٙ

 . )ع( نزار ْبن مضر ْبن إلٌاس ْبن مدركة ْبن خزٌمة ْبن الهون ْبن أٌثع ْبن ؼالب

 األنصاري، طلحة وأبً األنصاري، أٌوب وأبً اْلَخطَّابه، ْبن ع َمر :عن روى

 . وؼٌرهم

ٌد ْبن والسابب عوؾ، ْبن الرحمن َعْبد ْبن حمٌد :عنهروى و  - ألرانه من وهو - ٌَزه

 .وؼٌرهم ،األعرج هرمز ْبن الرحمن وعبد

 ولد أنه: ٌمال: المزي ولال، الثمات ًف حبان ابن وذكره والعجلً، ،معٌن ابن وثمه

ً   عهد على  له إن ٌمال: التمرٌب فً حجر ابن َولَال .صحبة له نإ: وٌ مال. ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .لبلها ولٌل وثمانٌن ثمان سنة مات. رإٌة

  .صحبته فً مختلؾ ثمة :حاله خبلصة

 وتارٌخ ،1/257 أحمد وعلل ،1/412 خلٌفة وطبمات ،5/57 سعد ابن طبمات: ٌنظر

 والجرح ،966/ رلم1/295 العجلً وثمات  ،1003/ رلم5/313 الكبٌر البخاري

 التهذٌب وتهذٌب ،3942/ رلم5/79 حبان ابن وثمات ،1233رلم/ 5/216 والتعدٌل

/ 1/345 والتمرٌب ،6239/ رلم5/34 واإلصابة ،452/ رلم6/223-224

 .3933رلم

 أمٌر حف ، أبو ، العدوي المرشً العزى عبد بن نفٌل بن اْلَخَطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  -7

 .99، سبمت ترجمته حدٌث رلم المإمنٌن

  الوجه كل من:وتابع أحمد على هذا 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .42، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق ثمة: راهوٌه بن إسحاق -ٔ

 .(4)خ  البلخً أبان بن دمحم -ٕ

، صدلة بن إبراهٌم :َعن َرَوى  ي  ، همام ْبن الرزاق وعبد علٌة، بن وإسماعٌل البَْصره

 وؼٌرهم.

ْسلهم، سوى الجماعة روى عنه: ٌم الحربً، إهْسَحاق ْبن وإبراهٌم م   أَبً ْبن وإهْبَراهه

، طالب ي  ٌَْساب وره  وؼٌرهم. النَّ

ٌع ستملًم بكر فؤبو: هللا َعبد ألبً للت  : المروذي بكر أَب و َولَال  نعم،: لال تعرفه؟ وكه

 حدث إنه: للت. الطبلق: لال أظنه بخطه كتابا لً كتب الحدٌث، ٌكتب معنا َكانَ  لد

اقه  َعْبد َعنْ  عنده ه وَ  من ألل َما أنكروه، بحدٌث زَّ  خلؾ، عند وكان عندن، وه وَ  الرَّ

ه  َعبد َولَال .السنة تلن معنا َكانَ  لد: لال سالم، اْبن ٌَْعنًه  لدم: َحْنَبل ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ

د: له ٌمال بلخ، من رجل علٌنا َحمَّ  َكانَ  أَنَّه   وذكر فعرفه، عنه أَبًه فَسؤَلت   أبان، ْبن م 

، َعْبد عند معهم اقه زَّ اد ْبن َعْمرو سمعت: لتٌبة ْبن أَْحَمد َولَال .عنه فكتبنا الرَّ  ْبن َحمَّ

د إهلَى ٌختلؾ وكان فرافصة، َحمَّ  أبا فؤتٌت الكوفة، لدمت: ٌَم ول المستملً، أبان ْبن م 

ٌْبَة، أَبً ْبن بكر د َعنْ  فسؤلنً َش َحمَّ  َكانَ  فإنه ٌمدم أنه على خلفته: فملت أبان، ْبن م 

 َولَال .صدوق: أبو حاتم َولَال .بههه  ٌنتفع َحتَّى لدم لٌته: لال. الخروج على أزمع

بَّان ابن   وذكره .ثمة: النََّسابً  جمع ممن لمذاكرةا حسن: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

ٌع مستملً وكان وصنؾ،  ووثمه ابن حجر. .وجمع صنؾ حجةولال الذهبً:  .وكه

 .، ولٌل بعدهابتٌناوم وأربعٌن أربع سنة ببلخ مات

 .ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله: 

/ 9/102، والثمات البن حبان 1124/ رلم7/200الجرح والتعدٌل  ٌنظر:

 ،5021/ رلم24/296وتهذٌب الكمال ، 3/1312، والمتفك والمفترق 15420رلم

  .5639/ رلم1/465، والتمرٌب 4694رلم /2/153والكاشؾ 

 .)ق( المروزي لمٌر بن دمحم بن زهٌر - ٖ

ٌم :َعن َرَوى  همام ْبن الرزاق وَعْبد حنبل، ْبن وأحمد المصٌصً، مهدي ْبن إهْبَراهه

 وؼٌرهم.

 ْبن َعْمرو ْبن أَْحَمد َبْكر وأَب و هارون، ْبن الحسن ْبن وأحمد ماجه، ابن :َعنه َرَوى

 وؼٌرهم. البزار، الخالك عبد

د لال َحمَّ  أفاضل من: المنادي اْبن الحسٌن أَب و َولَال .مؤمون ثمة: الثمفً إسحاق ْبن م 

بَّان ابن   وذكره .كثٌرا حدٌثا عنه الناس كتب ولد الناس،  َولَال ".الثمات" كتاب فًه حه

ٌب بَْكر أَب و َمام ،ولال الذهبً فً "السٌر": . زاهدا ورعا صادلا ثمة كان: اْلَخطه  اإله

، ًُّ بَّانه ، الرَّ ث  َحد ه  ومابتٌن. وخمسٌن ثمان سنة مات ابن حجر.ووثمه  .الثَّْبت   الم 

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، 4551/ رلم9/511، وتارٌخ بؽداد 13315/ رلم3/257الثمات البن حبان ٌنظر: 

، والتمرٌب 154/ رلم12/360، والسٌر 2016/ رلم9/411وتهذٌب الكمال 

 .2043/ رلم1/217

ٌد أَب و: والموحدة الهمزة بضم - األبلً مهدي بن الحسٌن - ٗ ي   َسعه  .)ت ق( البَْصره

 ْبن المدوس َعْبد المؽٌرة وأبً همام، ْبن الرزاق وعبد نصٌر، ْبن حجاج :َعن َرَوى 

 وؼٌرهم. الخوالنً، الحجاج

، :َعنه َرَوى ي  ذه  َعْمرو ْبن وأحمد عاصم، أَبً ْبن َعْمرو ْبن وأحمد َماَجْه، وابن الت هْرمه

 وؼٌرهم. ،رالبزا الخالك َعْبد ْبنا

بَّان ابن   وذكره .صدوق: ، وابن حجرحاتم أَب و لال  سنة مات ".الثمات" كتاب فً حه

 .بتٌناوم وأربعٌن سبع

 : صدوق.خبلصة حاله

، 12903/ رلم3/133، والثمات البن حبان 294/ رلم3/65ٌنظر: الجرح والتعدٌل 

  .1356/ رلم1/169، والتمرٌب 1344/رلم6/436وتهذٌب الكمال 

 . األبٌوردي حماد بن دمحم - ٘

ٌْنَة، ْبن سفٌان :عنروى  ٌَ  وؼٌرهم. همام، ْبن الرزاق وعبد المبارن، ْبن هللا وعبد ع 

 أَْحَمد ْبن ودمحم ألرانه، من وهو النٌسابوري السلمً منصور بن الحسٌن :َعنهروى 

د عون، أَبً بنا َحمَّ  .، وؼٌرهمالفراء الوهاب عبد بن وم 

بَّان ابن   ذكره  .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال ."الثمات" كتاب فً حه

 .بتٌناوم وأربعٌن تسع أو ثمان سنة مات

 ثمة خبلصة حاله:

، 414/ رلم5/1221، وتارٌخ اإلسبلم 5163رلم/25/92تهذٌب الكمال ٌنظر: 

 .5330/ رلم1/475والتمرٌب 

 .ٌحٌى بن مهنا هللا عبد أبو - ٙ

 .وؼٌرهم هارون، بن وٌزٌد ربٌعة، بن وضمرة الولٌد، ْبن بمٌة روى عن:

ٌم :َعْنهُ روى وَ  سابوري، هانا بن إهْبَراهه  ْبن وٌحٌى حنبل، ْبن أَْحَمد ْبن ّللاَّ  وَعْبد النٌَّ

 .وؼٌرهم صاعد،

 ثبَلث ا ّللاَّ  عبد أبا لزمت: مهنا لال. أحمد أصحاب كبار من مهنا: الخبَلل بَْكر أَب و لَالَ 

 لالو .نبٌل ثمة مهنا: الدارلطنً ولال .عٌٌنة ابن عند بمك ة ورأٌته سنة، وأربعٌن

 .الحدٌث منكر: األزدي

 .ثمة خبلصة حاله:

 .3335/ رلم4/197والمٌزان ، 551/ رلم6/217ٌنظر: تارٌخ اإلسبلم 

 .105، سبمت ترجمته حدٌث رلم صدوق: الَدبَري عباد بن إبراهٌم بن إسحاق - 7
 عبد بن حمٌد:دراسة إسناد الوجه الثانً عند 
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مت ، سبمعمر حدٌث فً الناس ثبتأ من وهو بآخره، اختلط ثمة :الَرَزاقِ  َعْبدُ  -ٔ

 .43ترجمته حدٌث رلم 

ٌْم   ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٕ   .مجهول، سبمت ترجمته فً الوجه األولالصنعانً:  ُسلَ

                                               .13 رلم حدٌث ترجمته متبس توثٌمه على متفك ثمة إمام :ِشَهاب   اْبنِ  -ٖ

ٌْرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  -ٗ بَ                                                .13 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق ثمة: الزُّ

، سبمت ترجمته فً الوجه صحبته فً مختلؾ ثمة: اْلمَاِرّيِ  َعْبد   ْبنِ  الَرْحَمنِ  َعْبدِ  -٘

  .األول

 .99حدٌث رلم  ترجمته سبمت ،صحابً جلٌل :اْلَخَطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  -ٙ

  وتابع عبد بن حمٌد على هذا الوجه كل من:

 23، سبمت ترجمته حدٌث رلم باتفاق: ثمة البلخً موسى بن ٌحٌى - 1

 .األول الوجه فً ترجمته سبمت، صدوق :الدبري -2

 :النظر فً الخبلؾ

، ْبن   ٌ ون س  : األول الوجه ٌْم  ٌَد، ْبنَ  ٌ ون سَ  عن س لَ ، عن ٌَزه ي  ْهره  َعْبده  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  الزُّ

ْحَمنه  ه، َعْبد   ْبنه  الرَّ ي   .مرلوعا اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َعنْ  اْلمَاره

 بن دمحم بن زهٌرو  ،البلخً أبان بن دمحم، وراهوٌه بن إسحاقرواه كل من )أحمد، و

 هللا عبد أبو، واألبٌوردي حماد بن دمحم، واألبلً مهدي بن الحسٌن، والمروزي لمٌر

  . (الدَّبَري عباد بن إبراهٌم بن إسحاق، وٌحٌى بن مهنا

، ْبن   ٌ ون س  : الثانً الوجه ٌْم  ، عن س لَ ي  ْهره ْحَمنه  َعْبده  َعنْ  ع ْرَوةَ، َعنْ  الزُّ  َعْبد   ْبنه  الرَّ

ه، ي   .ٌزٌد بن ٌونس بإسماط. مرلوعا اْلَخطَّابه  ْبنه  ع َمرَ  َعنْ  اْلمَاره

 (الدبري، والبلخً موسى بن ٌحٌىرواه )عبد بن حمٌد، و

 األبمة: بمرٌنة األكثر، وهو الذي رجحه إذا ٌترجح الوجه األول

ْعت:  "5/326حٌث لال فً السنن  الترمذي: - ، ْبنَ  إهْسَحاقَ  َسمه  َرَوى: ٌَم ول   َمْنص ور 

، ْبن   أَْحَمد   ًُّ  َحْنَبل  ه، ْبن   َوَعله  ً ٌنه ٌَم، ْبن   َوإهْسَحاق   الَمده ، َعْبده  َعنْ  إهْبَراهه اقه زَّ  ٌ ون سَ  َعنْ  الرَّ

، ْبنه  ٌْم  ٌَد، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  س لَ ه، َعنه  ٌَزه ي  ْهره ٌَث، َهَذا الزُّ عَ  َوَمنْ ": الَحده نْ  َسمه  َعْبده  مه

اقه  زَّ ا الرَّ ٌم  مْ  لَده ونَ  إهنََّما فَإهنَّه  ٌَد، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  فهٌهه  ٌَْذك ر  مْ  ٌَزه هه  ٌَْذك ر   اَل  َوَبْعض ه   َعنْ  فٌه

ٌَد، ْبنه  ٌ ون سَ  هه  َذَكرَ  َوَمنْ  ٌَزه ٌدَ  ْبنَ  ٌ ون سَ  فٌه ، فَه وَ  ٌَزه اقه  َعْبد   َوَكانَ  أََصحُّ زَّ بََّما الرَّ  َذَكرَ  ر 

ٌثه  َهَذا فًه ٌدَ  ْبنَ  ٌ ون سَ  الَحده بََّما ٌَزه هه  ٌَْذك رْ  لَمْ  َوإهَذا ٌَْذك ْره ، لَمْ  َور  ْرَسلٌ  فَه وَ  ٌ ون َس، فٌه  "م 

 َرَواه   حدٌث   َعنْ  أَبًه وسؤلت   :633-4/637لال ابن أبً حاتم فً العلل  أبو حاتم: -

د   َعمهٌل أَب و ب   بن   محمَّ ، َحاجه يُّ زاق، عبد عن اْلَمْرَوزه ٌْم، ْبنه  ٌ ون سَ  َعنْ  الرَّ  َعنه  س لَ

هري، بٌَر، ْبنه  ع ْرَوة َعنْ  الزُّ ه؛ َعْبد   ْبنه  الرحمن عبد عن الزُّ  ع َمرَ  سمعت   لَالَ  الماري 

ًُّ  َكانَ : ٌَم ول   الَخطَّاب ْبنه ا ٌْهه  نََزل إهَذا ملسو هيلع هللا ىلص النب ، َعلَ  ً ْنه   س مع الوح ه  َدويٌّ  مه ي  ،  كَدوه  النَّْحله

ٌْهه  فؤ نزل ا، َعلَ مَّ،: فَمَالَ  ٌَدٌه َوَرفَعَ  المهْبلَةَ، فاستمبَلَ  َساَعة ، فَمَكثَْنا ٌَْوم  ْدنَا اللَّه   والَ  زه

ْمنَا تَْنم ْصنَا، نَّا، َوالَ  وأَْكره نَا ت هه ْمَنا، والَ  وأَْعطه ٌْنَا، ت ْإثهرْ  والَ  وآثهْرنَا تَْحره نَا َعلَ  وأَْرضه
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لَ  لَمَدْ : لَالَ  ثُّمَ  َعنَّا، واْر َ  ًَّ  أ ْنزه ؛ َعْشر   َعلَ  لَدْ : لََرأَ  ث مَّ  الَجنَّةَ، َدَخلَ  أَلَاَمه نَّ  َمنْ  آٌَات 

ن ونَ  أَْفلَحَ  ْإمه ؟ َعشرَ  ختمَ  َحتَّى ، اْلم   آٌات 

زاق روى: أبً لال ة   الحدٌثَ  َهَذا عبد الرَّ ٌْم، ْبنه  ٌ ون سَ  عن: فَمَالَ  أ ْخَرى، مرَّ  َعنْ  س لَ

ٌَد، بن   ٌونس   ٌْم ْبن   َوٌ ون س   ٌَزه  حدٌث من الحدٌث   َهَذا ٌ ْعرؾ   َوال أعرف ه، ال س لَ

هري  .الزُّ

 :من الوجه الراجح الحكم على اإلسناد

 ضعٌؾ؛ فٌه ٌونس بن سلٌم، وهو مجهول

 الحكم على الحدٌث:

  الحدٌث بهذا اإلسناد منكر

ٌثٌ  َهَذا: 2/170 لال النسابً فً الكبرى ْنَكٌر، َحده ٌْرَ  َرَواه   أََحد ا نَْعلَم   الَ  م   ْبنه  ٌ ون سَ  َؼ

ٌْم   ٌْم   ْبن   َوٌ ون س   س لَ ف ه ، الَ  س لَ  .أَْعلَم   َوهللا   نَْعره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 إِاَل ِعٌَسى" "اَل َمْهِديّ حدٌث  -ٓٔٔ

 ":األعلى َعْبده  ْبن ٌ ون س لال ابن حجر فً ترجمة "

 "َمْهِديُّ إِاَل ِعٌَسىاَل " حدٌث الشافعً عن برواٌته تفرده ،علٌه أنكروا ولد)

 ذلن فً وٌستند ،دلسه ٌونس أن ٌدعً الذهبً وكذا ،عنه هماج بنا أخرجه

 همند بنا رواه لكن .الشافعً عن حدثت :فمال ٌونس عن رواه الطاهر أبا أن

 المذكور الطاهر وأبً ،الطرابفً ٌوسؾ بن الحسن طرٌك من فوابده فً

 وابن خزٌمة بنا عن المٌانجً ٌوسؾ هوروا .الشافعً أنا ٌونس عن كبلهما

(الشافعً ثنا ٌونس عن واحد وؼٌر الساجً وزكرٌاء حاتم أبً
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 4039/ رلم2/1340نن: كتاب الفتن، باب شدة الزمان فً الس أخرجه ابن ماجه

د   َحدَّثَنَا ،األعلى َعْبده  ْبن   ٌ ون س   َحدَّثَنَالال:  َحمَّ ٌسَ  ْبن   م  ، إهْدره ًُّ ثَنًه الشَّافهعه د   َحدَّ َحمَّ  ْبن   م 

، َخالهد   يُّ ، ْبنه  أَنَسه  َعنْ  اْلَحَسنه  َعنْ  َصالهح ، ْبنه  أَبَانَ  َعنْ  اْلَجنَده ه  َرس ولَ  أَنَّ  َمالهن   - ّللاَّ

ْنٌَا َوالَ  ِشَدة ، إِالَ  اأْلَْمرُ  ٌَْزَدادُ  الَ ": لَالَ  - ملسو هيلع هللا ىلص ا، إِالَ  الدُّ ا، إِالَ  النَاسُ  َوالَ  إِْدبَار   تَمُومُ  َوالَ  ُشحًّ

 "َمْرٌَمَ  اْبنُ  ِعٌَسى إِالَ  اْلَمْهِديُّ  َوالَ  النَاِس، ِشَرارِ  َعلَى إِالَ  الَساَعةُ 

 لَالَ  ولال: ،3363/ رلم4/433 : كتاب الفتن والمبلحمفً المستدرن الحاكم وأخرجه

ت   عَاذ   ْبن   َصامه ٌَرةَ  اْلَجنَده  إهلَى َعَدْلت  : م  ٌْنه  َمسه نْ  ٌَْوَم ث   َعلَى فََدَخْلت   َصْنعَاَء، مه َحد ه مْ  م   لَه 

ٌثَ  َهَذا فََطلَْبت   ْنَده ، فََوَجْدت ه   اْلَحده ده  َعنْ  عه َحمَّ ، َخالهد   ْبنه  م  يُّ  أَبهً ْبنه  أَبَانَ  َعنْ  اْلَجنَده

، ، َعنه  َعٌَّا   ه  َعنه  اْلَحَسنه  ً ثْلَه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه يَ  َولَدْ  ،مه وه ٌزه  َعْبده  َعنْ  اْلَمتْنه  َهَذا بَْع    ر   اْلعَزه

ٌْب ، ْبنه ا َه ًَ  َمالهن   ْبنه  أََنسه  َعنْ  ص  ه  َرس وله  َعنْ  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه  .ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

ٌبٌ  ولال: 9/161 :"األولٌاء حلٌة" فً نعٌم وأبو نْ  َؼره ٌثه  مه ، َحده  إهالَّ  َنْكت ْبه   لَمْ  اْلَحَسنه

نْ  ٌثه  مه ه  َحده  ً  .أَْعلَم   َوّللاَّ   الشَّافهعه

 /4/303 فًو ،217رلم /3/521 :"الفتن فً الواردة السُّنن" فً الدانً عمرو وأبو

 .539رلم /5/1075 فًو ،409رلم

 .399، 393رلم /2/63" الشهاب مسند" فً والمضاعً

 الطابً اْلعَبَّاس أَب و اْلعَبَّاس ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن أَْحَمد" : ترجمة"بؽداد تارٌخ" فً بٌوالخط

 .2137رلم /5/360 "األلطع

                                                           

 .353/ رلم11/441ذٌب التهذٌب ته (1)
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 .1447/ رلم2/379لمتناهٌة": كتاب المبلحم والفتن فً "العلل ا وابن الجوزي

دتهذٌب الكمال: ترجمة " فً والمزي   .5131/ رلم25/143" الَجنَدي خالد بن محمَّ

 به بلفظه. األعلى عبد بن ٌونس طرٌك منستتهم 

 طرٌك من 1041/ رلم1/604 :"وفضله العلم بٌان جامع" فً البر دبع ابنأخرجه و

 به بلفظه. المزنً ٌحٌى بن إسماعٌل

 .به الشافعً، إدرٌس بن محَمد عن)ٌونس، والمزنً(  كبلهما

 خطؤ بٌان" فً والبٌهمً ،900رلم /2/63 :"الشهاب مسند" فً المضاعً وأخرجه

 بن ٌحٌى عن معاذ، بن صامت طرٌك من كبلهما، 296ـص" الشافعً على أخطؤ من

 .بلفظه به الجندي، خالد بن محَمد عن السكن

 .السكن بن زٌد: إلى" الشهاب مسند" فً اسم "ٌحٌى بن السكن" تحرؾتنبٌه: 

  دراسة إسناد اإلمام ابن ماجه:

لتحدٌث، سبمت با صرح ولد الثانٌة، من مدلس باتفاق، ثمة :األعلى َعْبدِ  ْبنُ  ٌُونُسُ  -ٔ

 .  54ترجمته حدٌث رلم 

ًُّ  إِْدِرٌسَ  ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٕ    .30 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،باتفاق ثمة: الَشافِِع

ٌم بهفَتْح اْلَجنَِديُّ  َخاِلد   ْبنُ  ُمَحَمدُ  -ٖ ً   َوالنُّون اْلجه ْنعَانه  .)س( الصَّ

 .معمل بن الصمد وعبد المكً، عباد بن شبل، وصالح بن أبان :َعن َرَوى

د ع َمر، بن الحمٌد عبد :َعنه َرَوى َحمَّ د بن ومنصور الشافعً، إدرٌس بن وم  َحمَّ  بن م 

 .، وؼٌرهمالعابد البلخً مروان

ه  َعْبد أَب و َولَال الحدٌث، منكر: األزدي لال": المٌزان" فً الذهبً لَال : الحاكم ّللاَّ

د: ع َمر أَب و لال": التهذٌب" فً حجر ابن َولَال. مجهول َحمَّ  بن والمثنى ،خالد ْبن م 

": الضعفاء" فً األزدي الفتح أبو َولَال. الحدٌث هذا ٌثبت وال متروكان الصباح

 .مجهول": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال. علٌه ٌتابع ال حدٌثه

 .هولجم خبلصة حاله:

، وتهذٌب 7479/ رلم3/535، والمٌزان 5131/ رلم25/146تهذٌب الكمال  ٌنظر:

 .1/334والخبلصة ، 5344/ رلم1/476، والتمرٌب 202/ رلم9/143التهذٌب 

 المكً: ولٌل المدنً، بكر أبو موالهم، المرشً، ع بٌَد بن ع َمٌر بن َصاِلح   ْبن أَبَان -ٗ

 .(4خت )

، الحسن أَبً ْبن والحسن مالن، ْبن أنس :َعن َرَوى ي  د ْبن والحسن البَْصره َحمَّ  ْبن م 

 وؼٌرهم. طالب، أَبً ْبن علً

 اللٌثً زٌد ْبن وأسامة ألرانه، من وهو الممدسً  عبلة أَبً ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى

 ، وؼٌرهم. الجندي خالد ْبن ودمحم المدنً

ٌن ْبن ٌحٌى وثمه ه  َعبد ْبن أحمد، وَمعه ٌَْبة ْبن وٌعموب العجلً، َصالهح ْبن ّللاَّ  َش

ْرَعة وأَب و السدوسً،  بنا وذكره .بؤس به لٌس: النََّسابً َولَال، الرازٌان َحاتهم وأَب و ز 
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َواٌَة ؼٌر من بَحدٌثه ٌْعتَبرولال:  "الثمات" فً حبان ٌَاد بن درست ره  من َوأَْضَرابه زه

عَفَاء  بنا ولال ،"ضعٌؾ صالح بن أبان": "التمهٌد" فً البر عبد بنا ولال ،َعنه   الضُّ

 . انتهى "بالمشهور لٌس أبان: ""المحلً" فً حزم

 علٌه تواردا وخطؤ منهما ؼفلة وهذهوتعمبهما ابن حجر فمال فً "تهذٌب التهذٌب": 

 .-أعلم وهللا- معه تمدم ومن معٌن بنا لول فٌه وٌكفً ،لبلهما أحد هذا أبان ٌضعؾ فلم

 مات . فضعفه البر عبد وابن فجهله حزم ابن ووهم، األبمة وثمهولال فً "التمرٌب": 

 .سنة وخمسٌن خمس ابن وهو بة،اوم عشرة بضع سنة بعسمبلن

 .ثمة وثمه األكثرونخبلصة حاله: 

/ 2/297، والجرح والتعدٌل 13/ رلم1/50، والثمات للعجلً 6/336الطبمات ٌنظر: 

والتمهٌد ، 1/192، والمحلى 6755/ رلم6/67، والثمات البن حبان 1091رلم

، 163/ رلم1/94، وتهذٌب التهذٌب 137/ رلم2/9، وتهذٌب الكمال 1/312

 .137/ رلم1/37والتمرٌب 

، ولم من الثانٌة : ثمة مدلسالبصري سعٌد أبو اْلَحَسنه  أَبًه ْبن   اْلَحَسن   هو :اْلَحَسنِ  -٘

 .47 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ٌصرح بالسماع

 .23 رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل، : َماِلن   ْبنِ  أَنَِس  -ٙ

 الحكم على اإلسناد:

  .ضعٌؾ؛ فٌه دمحم بن خالد الجندي، وهو مجهول

 الحكم على الحدٌث:

 منكر

ْحَمن َعْبد أَب و لال: 2/330فً "العلل المتناهٌة"  لال اإلمام ابن الجوزي  ْبنا أَْحَمد الرَّ

د الحدٌث بهذا تفرد :البٌهمً ولال ،منكر حدٌث َهَذا :النسابً شعٌب َحمَّ  َخالهد ْبن م 

 ".إسناد ا أصح المهدي خروج على التنصٌ  فًه لبله واألحادٌث....  الجندي

  .جدا منكر هو: 3/535فً المٌزان  الذهبً االمام لالو

 ال: "فٌه الذي والحدٌث: "163 -2/167" السنة منهاج" فً تٌمٌة ابناإلمام  ولال

 ٌونس عن رواه ضعٌؾ، حدٌث وهو ماجه، ابن رواه" مرٌم ابن عٌسى إال فٌه مهدي

: وؼٌرها الخلعٌات، وفً الشافعً، حدٌث عن لال أنه عنه وروي ،األعلى عبد بنا

 خالد بن دمحم حدٌث عن لال ثم الشافعً، حدثنا: ٌمل ولم الشافعً، عن ٌونس، حدثنا

 لم الشافعً إن ٌمول من الناس ومن الحدٌث، توهٌن على ٌدل تدلٌس وهذا: الجندي

 .اهـ". ٌروه

 فً  النبً عن واألحادٌث ضعٌؾ، إسناده: 1205صـ "التذكرة" فً المرطبً ولال

 الحدٌث هذا من أصح ثابتة فاطمة ولد من عترته من المهدي خروج على التنصٌ 

 .دونه بها فالحكم

 .موضوع: الصنعانً لال: 1/511فً "الفوابد المجموعة"  ولال الشوكانً
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 "العُْشرُ  الَسَماءُ  َسمَتِ  فٌَِماحدٌث " -ٔٔٔ

 لال الحافظ ابن حجر:

ْرَعة أبو َولَال) الدمشمً ز 
(1)

ه  َعبد أَبَا سمعت:   فًه: ٌمول حنبل ْبن أَْحَمد ّللاَّ

، َعن منكرات ٌزٌد ْبن ٌونس حدٌث ي  ْهره ، َعن سالم َعن: منها الزُّ  َعنه  أَبهٌهه

ه   ً (العشر السماء سمت فٌما: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه
(2)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

َما الع ْشره  بَاب  كتاب الزكاة، فً الصحٌح:  أخرجه البخاري نْ  ٌ ْسمَى فٌه ، َماءه  مه  السََّماءه

ي َوبهاْلَماءه  ٌد   َحدَّثَنَالال:  1433/ رلم2/126 الَجاره ه  َعْبد   َحدَّثََنا َمْرٌََم، أَبهً ْبن   َسعه  ْبن   ّللاَّ

ٌَد، ْبن   ٌ ون س   أَْخبََرنًه: لَالَ  َوْهب ، ه، َعنه  ٌَزه ي  ْهره ه، َعْبده  ْبنه  َسالهمه  َعنْ  الزُّ هه  َعنْ  ّللاَّ  أَبٌه

 ًَ ه  َعنه  َعْنه ، ّللاَّ   َرضه  ً َعثَِرًٌّا َكانَ  أَوْ  َوالعٌُُونُ  الَسَماءُ  َسَمتِ  فٌَِما": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه
(ٖ) 

ًَ  َوَما العُْشُر، بِالنَْضحِ  ُسِم
(ٗ)

  "العُْشرِ  نِْصؾُ  

َدلَةه  فًه َجاءَ  َما باب ،أبواب الزكاة كتاب: السنن فً الترمذي وأخرجه َما الصَّ  ٌ ْسمَى فٌه

َها بهاألَْنَهاره  ٌْره ْكره ، باب الزكاة : كتابالصحٌحفً  وابن خزٌمة، 640رلم /3/23 َوَؼ  ذه

به  َمْبلَػه  نَ  اْلَواجه َدلَةه  مه ب وبه  فًه الصَّ ، اْلح  ٌْنَ  َواْلفَْرقه  َوالث هَماره به  بَ َدلَةه  فهً اْلَواجه َما الصَّ  فٌه

ٌْنَ  ه َما، أَوْ  اأْلَْنَهار   أَوه  السََّماء   َسمَتْه   ًَ  َما َوَب ، س مه َشاءه ، 2303/ رلم4/37 َوالدََّوالهً بهالر ه

                                                           

  .النصري، أبو زرعة الدمشمًبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا ابن صفوان هو ع (1)

أحيييييد أبمييييية الحيييييدٌث وممييييين  ليييييه العناٌييييية ليييييال السيييييمعانً: مييييين أبمييييية زمانيييييه فيييييً الحيييييدٌث ورجاليييييه. 

ثمييييية حيييييافظ وليييييال ابييييين حجييييير:  .الحيييييافظ شيييييٌخ الشيييييام فيييييً ولتيييييه . وليييييال الميييييزي: التامييييية فيييييً طلبيييييه

وثمييييييانٌن . تييييييوفً سيييييينة إحييييييدى لفوابييييييد المعللييييييةا ، والتييييييارٌخ وعلييييييل الرجييييييالميييييين مإلفاتييييييه:  .مصيييييينؾ

( وهيييييييو خطيييييييؤ مخيييييييالؾ لميييييييا جييييييياء فيييييييً 230، وفيييييييً األعيييييييبلم للزركليييييييً )تهيييييييـ(231وميييييييابتٌن )

 المصادر التً ترجمت له.

/ 17/301 ، وتهييييييييييييييذٌب الكمييييييييييييييال35/141، وتييييييييييييييارٌخ دمشييييييييييييييك 13/114ٌنظيييييييييييييير: األنسيييييييييييييياب 

 .3/320، واألعبلم 3965/ رلم1/347، والتمرٌب 3916رلم

 .769/ رلم11/451تهذٌب التهذٌب  (2)

ييييييهه  المييييييرابط اْبيييييين َوحكييييييى والثييييياء اْلعييييييٌن بهفَييييييتْح: عثرٌيييييياالماضييييييً عٌييييييا : ( ليييييال 3) ييييييك ون فٌه  الثَّيييييياء س 

ييييَماء سييييمته َمييييا :َوه ييييوَ  َنَّييييه   َوالث هَمييييار الن خييييل ميييين السَّ  إهلَييييى اْلَمَطيييير َميييياء تجمييييع السييييالٌة شييييبه لَييييه   ٌصيييينع أله

 .العاثور ٌ سمى أ ص وله

 .3/132الحدٌث ، والنهاٌة فً ؼرٌب 2/67ٌنظر: مشارق األنوار 

 َوفهيييييً بالسيييييوالً باالستسيييييماء أَي :اْلعْشييييير نصيييييؾ فَفهٌيييييهه  بالنضيييييح سيييييمى َمييييياليييييال الماضيييييً عٌيييييا :  (4)

 بالدلو  استمى من َمْعنَاه  

 .5/69 الحدٌث ؼرٌب فً والنهاٌة، 2/16  األنوار مشارق: ٌنظر
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ج   َما َكاة  زَ  باب كتاب الزكاة، :اآلثار معانً شرح فً والطحاوي نَ  ٌَْخر   اأْلَْر ه  مه

 من طرٌك سعٌد بن أبً مرٌم به بلفظه. 3039رلم /2/36

ٌثٌ  َهَذا" :الترمذي ولال ٌحٌ  َحَسنٌ  َحده  "َصحه

ْرعه  َصَدلَةه  بَاب  ، لسنن: كتاب الزكاةفً ا وأحرجه أبو داود ، 1596/ رلم2/103 الزَّ

ب   َما، باب فً السنن: كتاب الزكاة النسابًو ب   َوَما اْلع ْشرَ  ٌ وجه  اْلع ْشره  نهْصؾَ  ٌ وجه

وعه  َصَدلَةه ، باب  الزكاة فً السنن: كتاب وابن ماجه، 2433/ رلم5/41 ر   َوالث هَماره  الزُّ

ون عن ثبلثتهم، 1317/ رلم1/531 ٌده  ْبن َهار  ٌْثَمه  ْبنه  َسعه ً   اْلَه له ٌْ ابن وهب به  عن اأْلَ

 بنحوه.

ٌر  فً األموال:  وأخرجه ابن زنجوٌه هه  ٌَك ون   َما تَْفسه نَ  اْلع ْشر   فٌه ْرعه، الث هَماره  مه  َوَما َوالزَّ

هه  ٌَك ون   ، أَب و ثََنا 1960/ رلم3/1095 اْلع ْشره  نهْصؾ   فٌه ٌعَةَ، اْبن   أنا اأْلَْسَوده ٌدَ  َعنْ  لَهه  ٌَزه

َهاب ، اْبنه  َعنه  َحبهٌب ، أَبًه ْبنه ا  به بنحوه. شه

 :دراسة اإلسناد

رواه البخاري فلست فً حاجة إلى دراسة إسناده، وسبب حكم أحمد على هذا الحدٌث 

 هذا الحدٌث بالنكارة أنه من رواٌة ٌونس بن ٌزٌد عن الزهري.

 فً الناس أثبت من وهو األبمة به واحتج األكثرون وثمه ،ثمة :نس بن ٌزٌدووٌ للت:

 .الزهري

 وابن المصري، صالح بن وأحمد سفٌان، بن وٌعموب ٌحٌى،) :األبمة صرحفمد 

 .102، سبمت ترجمته حدٌث رلمالزهري فً الناس أثبت من أنه ،(المبارن

 بن أبً حبٌب عند ابن زنجوٌه ولد تابعه على رواٌته ٌزٌدللت: 
 دراسة متابعة ٌزٌد بن أبً حبٌب عند ابن زنجوٌه:

 األسود أبو موالهم المرادى نضٌر بن الجبار عبد بن النضرهو  :اأْلَْسَودِ  أَبُو -ٔ

 .)د س ق( المصرى

 ، وؼٌرهم.لهٌعة بن هللا عبد، وإسماعٌل بن ضمام، ومضر بن بكر روى عن:

، سموٌه األصبهانى هللا عبد بن إسماعٌل، والمصرى صالح بن أحمد روى عنه:

  ، وؼٌرهم.الحافظ النسابى زنجوٌه بن لتٌبة بن مخلد بن حمٌدو

ٌن بن حٌىلال ٌ ٌعَة، اْبنه  َعنه  راوٌة َكانَ : َمعه : حاتم أَب و َوَلال .صدق شٌخ وَكانَ  لَهه

ٌد بن هارون َولَال .بؤس بههه  لٌس: النََّسابً َولَال .بالمعنبً شبهته عابد، صدوق،  َسعه

ٌَى حضرت: لال به، أثك من َحدَّثَنهً: األٌلً ٌن بن ٌَْح  األسود، أبً إهلَى أتى ولد َمعه

 وأي منه، لرأت شًء أي: ٌَْحٌَى َله   فَمَالَ  ٌزٌد، بن نافع كتاب إلٌه ٌخرج أن فسؤله

، َحدَّثَنًه ما ومنه لرأته ما منه: فَمَالَ  حدثن؟ شًء  أمٌز ولست إجازة أخذته ومنه ما بههه

بَّان ابن   وذكره .منه الكتاب فانتسخ الصدق، َعلَى منن آخذه: ٌَْحٌَى فَمَالَ  ذٌن، بٌن  حه

َمام ،ولال الذهبً: . بلده وأهل صالح بن أَْحَمد عنه روى: َولَال ،"الثمات" كتاب فً  اإله
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، عشرة تسع سنة مات .ثمة": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال .الَحافهظ   العَابهد ، الم ْدَوة ،

 وسبعون أربع وله ومابتٌن،

 صدوق، فاألكثرون على أنه صدوق. خبلصة حاله:

، 2197/ رلم3/430، والجرح والتعدٌل 2297/ رلم3/90ٌنظر: التارٌخ الكبٌر 

، 6429/ رلم29/391، وتهذٌب الكمال 16066/ رلم9/213والثمات البن حبان 

  .7143/ رلم1/562، والتمرٌب 196/ رلم10/567والسٌر 

 .                               74، سبمت ترجمته حدٌث رلم عنه العبادلة رواه فٌما إال ضعٌؾ :لَِهٌَعةَ  اْبنُ  -ٕ

 .)ع( سوٌد أبٌه واسم رجاء أبو المصري: َحبٌِب   أَبًِ ْبنِ  ٌَِزٌدَ  -ٖ

د عطاء، ْبن َعْمرو ْبن دمحم روى عن: َحمَّ ي   شهاب ْبن مسلم ْبن وم  ْهره  كتب فٌما الزُّ

ه  َعبد ْبن مرثد الخٌر وأبً إلٌه،  ، وؼٌرهم.الٌزنً ّللاَّ

 ، وؼٌرهم.إسحاق بن دمحمو، لهٌعة وابن ،اللٌث روى عنه:

ٌد أَب و لال  وكان عالبل، حلٌما وكان أٌامه، فًه مصر أهل مفتً كان: ٌونس ْبن َسعه

 كانوا إنهم: ولٌل ومسابل، والحرام الحبلل فًه والكبلم بمصر، العلم أظهر من أول

 ْبن ٌزٌد: سعد ْبن اللٌث َولَال .الخٌر فًه والترؼٌب والمبلحم بالفتن ٌتحدثون ذلن لبل

ْرَعة أبوابن سعد، و ووثمه .وعالمنا سٌدنا حبٌب أَبً  َعْبد َولَال والعجلً، ، الرازي ز 

ْحَمنه   أحب أٌهما الجهنً وموسى حبٌب أَبً ْبن ٌزٌد َعنْ  أبً َسؤَلت  : حاتم أَبً ْبن الرَّ

 ع َمر اْبن من ٌسمع لم إنه ":العلل" فً الدارلطنً وذكر إلً، أحب ٌزٌد: لال إلٌن؟

عتولال عبد هللا بن أحمد: . الصحابة من أحد من وال ٌد :ٌَم ول أبً َسمه  أبً بن ٌزه

ي   من ٌسمع لم حبٌب ْهره ٌْبا شَهاب بن الزُّ ٌْهه  كتب إهنََّما َش ي   إهلَ ْهره  رجل َعن وٌروي ،الزُّ

ي   من ٌسمع لم َعنه   ْهره ٌْبا الزُّ ة َولَالَ  ،َش ٌد مر  ي   َعن حبٌب أبً بن ٌزه ْهره  إهالَّ  كتاب الزُّ

ي   َوبٌَن بٌَنه سمى َما ْهره  أَبً بن ٌزٌد أن :بكٌر ابن عن سفٌان بن ٌعموب ونمل .الزُّ

ي   ع بٌَد أبو َولَال. نافع من وال ،شهاب ابن من ٌسمع لم حبٌب ر ه دَ  ألَبًه للت  : اآلج  : َداو 

؟ من سمع ي  ْهره ي   من ٌسمع لم: لال الزُّ ْهره  الحكماء العلماء من ثمةلال الذهبً: و .الزُّ

 ولد ، ومابتٌنوعشرٌن ثمان سنة مات. ٌرسل وكان فمٌه ثمةلال ابن حجر: و. تمٌاءاأل

 .الثمانٌن لارب

 ثمة باتفاق، ولم ٌسمع من الزهري. خبلصة حاله:

، 1273/ رلم1/533والعلل ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا ، 7/513ٌنظر: الطبمات 

والجرح والتعدٌل ، 2/431والمعرفة والتارٌخ ، 1337/ رلم1/473والثمات للعجلً 

وتهذٌب الكمال ، 2352/ رلم12/420، والعلل للدارلطنً 1122/ رلم9/267

 .7701/ رلم1/600والتمرٌب  ،6239رلم/2/331والكاشؾ  ،6975/ رلم32/102

، ثمة إمام سبمت شهاب ْبن ّللاَّ  َعْبد ْبن هللا عبٌد بن مسلم بن دمحم هو :ِشَهاب   اْبنِ  -ٗ

 .                               13ترجمته حدٌث رلم 

 .                                14 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ثبت ثمة  :ّللَاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َساِلمِ  -٘
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت جلٌل صحابًعبد هللا بن عمر: هو  :أَبٌِهِ  َعنْ  -ٙ

 ابن زنجوبه:الحكم على إسناد 

 ضعٌؾ، فٌه ابن لهٌعة، وهو ضعٌؾ، وٌزٌد بن أبً حبٌب لم ٌسمع من الزهري.

 الحكم على الحدٌث:

 صحٌح؛ خرجه البخاري فً صحٌحه، وصححه الترمذي، وابن خزٌمة.
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "ان  مَ زَ  لٌََأْتٌََِن َعلَى َجَهنَمَ  حدٌث " -ٕٔٔ

 ":الواسطً الفزاري بَلَج   أَبًهلال الحافظ فً ترجمة "

 .منكرا حدٌثا روى :أحمد لال)

دَ  أَبًه َعنْ  ب ْنَدارٌ  َحدَّثَنَا :تارٌخه فً الفسوي ولال  بَلَج   أَبًه َعنْ  ش ْعبَةَ  َعنْ  َداو 

و َعنْ  ون   ْبنه  َعْمره ٌْم  ه  َعْبده  َعنْ  َم و ْبنه  ّللاَّ  زمان لٌََأْتٌََِن َعلَى َجَهنَمَ ": لَالَ  َعْمر 

ٌْسَ  أَْبَوابَُها تخفك  ."أََحد   فٌَِها لَ

(فأنكره ؟هذا عن الحسن سؤلت :البنانً ثابت لال
(ٔ)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

دَ  أَبًه َعنْ  ب ْنَدارٌ  َحدَّثَنَالال  2/103فً "المعرفة والتارٌخ":  أخرجه الفسوي  َعنْ  َداو 

و َعنْ  بَلَج   أَبهً َعنْ  ش ْعبَةَ  ون   ْبنه  َعْمره ٌْم  ه  َعْبده  َعنْ  َم و ْبنه  ّللاَّ  على لٌأتٌن": لَالَ  َعْمر 

ٌْسَ  أَْبَوابَُها تخفك زمان جهنم  ."أََحد   فٌَِها لَ

ًُّ  َوَحدَّثَنَا :َداُودَ  أَبُو لَالَ  ٌثَ  َهَذا َعنْ  الحسن سؤلت: لَالَ  ثَابهت   َعنْ  َسلََمةَ  ْبن   َعله  اْلَحده

 .فَأَْنَكَرهُ 

 أَْخبََرنَالال:  2473/ رلم6/442عمرو ً مسنده: حدٌث عبد هللا بن ف وأخرجه البزار

د   َحمَّ  به ٌلفظه. -بندار -بَشَّار   ْبن   م 

  الفسوي فً التارٌخ:اإلمام دراسة إسناد 

دهو : بُْنَدار   -ٔ َحمَّ د بن ع ثَْمان بن بشار بن م   َبْكر أبو العبدي، كٌسان بن َداو 

ي    .  )ع( اْلَحافهظ: والبندار الحدٌث، فً بندارا َكانَ  ب ْنَدارألنه: له لٌل وإنما. البَْصره

ٌد ْبن وٌحٌى ،وأبً داود الطٌالسً حازم، ْبن جرٌر ْبن وهب :عن روى  المطان َسعه

 . وؼٌرهم

 . وؼٌرهم ، والبزار،الحربً إسحاق ْبن وإبراهٌم الجماعة، :عنهروى و

ه  َعبد لال ٌَى عند كنا: الدورلً ْبن ّللاَّ ٌن ْبن ٌَْح  ال ٌَْحٌَى فرأٌت ب ْنَدار ذكر وجرى َمعه

ً   اْبن لال. وٌستضعفه بههه  ٌعبؤ  َكانَ : َولَال ٌرضاه ال الموارٌري ورأٌت:  الدَّْوَرله

 لول ولٌس ولبلوه، عنه الناس كتب لد ب ْنَدار: األزدي اْلفَتْح أبو لال .حمام صاحب

ه  َعبد َولَال .وصدق بخٌر إال ذكره أحدا رأٌت وما ٌجرحه، مما والموارٌري ٌَْحٌَى  ّللاَّ

د ْبنا َحمَّ وَسى أبو: أٌضا سٌار ْبن م  وَسى وأبو ثمتان، وبندار م   ٌمرأ ال َكانَ  ألنه أحج م 

                                                           

 .134/ رلم12/47تهذٌب التهذٌب  (1)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ه  ْبن   أحمد بَْكر أبو اْلَحافهظ لالو. كتاب كل من ٌمرأ وبندار كتابه، من إال  ً  ثَابهت   ْبنه  َعله

ٌب د أَْخَبَرنهً ولد. حدٌثه ٌحفظ َكانَ   فإنه كتاب كل من ٌمرأ َكانَ  وإن: اْلَخطه َحمَّ  ْبن م 

د أخبرنا: لال ٌعموب، ْبن أحمد َحمَّ د أحمد أَبَا سمعت: لال الضبً، نعٌم ْبن م  َحمَّ  ْبن م 

ٌْن َس د َبْكر أَبَا سمعت: ٌَم ول الشٌبانً اْلح  َحمَّ  َما: ٌَم ول بندارا سمعت: ٌَم ول إسحاق ْبن م 

 ثمة، بصري، ب ْنَدار: العجلً َولَال .خرجته َما جمٌع حفظت َحتَّى َهَذا مجلسً جلست

 .بههه  بؤس ال َصالهح: النََّسابً َولَال صدوق،: حاتم أبو َولَال .حابكا وكان الحدٌث، َكثهٌر

 ببل حجة وهو كلهم الصحاح أصحاب به احتج صدوق، ثمة: المٌزان فً الذهبً َولَال

 ورجل البصرة، بعلماء والتنع كبار ففاته ٌرحل ولم العلم أوعٌة من كان رٌب،

 أهل امام َحدَّثَنَا: التوحٌد فً خزٌمة ابن لال: التهذٌب فً حجر ابن َولَال .بؤخرة

 ثمة وكان المهرانً ابن عنه أخبرنا: لاسم بن مسلمة َولَال بشار، بن دمحم زمانه

ًُّ  َولَال مشهورا، . ثمة: التمرٌب فً حجر ابن َولَال األثبات، الحفاظ من: الدَّاَرل ْطنه

 .                                               ومابتٌن وخمسٌن ثنتٌن سنة رجب فًه مات

 .توثٌمه والجمهورعلى ،الصحاح أصحاب به احتج ثمة :حاله خبلصة

والتارٌخ  ،93/ رلم1/49 الكبٌر البخاري وتارٌخ ،2/297،290 أحمد علل: ٌنظر

 ومشٌخة ،1435/ رلم1/401 العجلً وثمات، 2991/ رلم2/396األوسط له 

 حبان ابن وثمات ،1137/ رلم7/214 والتعدٌل والجرح ،43/ رلم1/55 النسابً

 للباجً البخاري ورجال ،447/ رلم2/453 الخطٌب وتارٌخ ،15470/ رلم9/111

 ،526/ رلم2/511 الحفاظ وتذكرة ،52/ رلم12/144 النببلء أعبلم وسٌر ،2/621

 ،37/ رلم73 -9/70 التهذٌب وتهذٌب ،7269/ رلم3/490 االعتدال ومٌزان

  .5754/ رلم1/469 والتمرٌب

ٌْمان هو :َداُودَ  وأَبِ  -ٕ : ثمة، سبمت الطٌالسً داود أبو الجارود، بن داود بن س لَ

  .76ترجمته حدٌث رلم 

 باتفاق الحدٌث فً المإمنٌن أمٌر ثبت متمن حافظ إمام هو ابن الحجاج:: ُشْعبَةَ  -ٖ

  .24 رلم حدٌث ترجمته سبمت

: وٌ مال الواسطً، الفزاري - جٌم بعدها البلم وسكون أوله بفتح -: بَلَج   وأَبِ  -ٗ

: وٌ مال سلٌم، أَبً ْبن ٌَْحٌَى: وٌ مال بلج، ْبن سلٌم ْبن ٌَْحٌَى: اسمه الكبٌر، وهو الكوفً،

 .(4) األسود أَبً ْبن ٌَْحٌَى

هه  :َعن َرَوى  مٌمون ْبن وَعْمرو خدٌج، بن رافع بن رفاعة بن وعباٌة بلج، ْبن سلٌم أَبٌه

ي    .وؼٌرهم األَوده

ٌم :َعنه َرَوى  .وؼٌرهم صفوان، ْبن وشعٌب الحجاج، بن وشعبة المختار، ْبن إهْبَراهه

ٌن ْبن ٌحٌى لال د لال وكذلن .ثمة: َمعه َحمَّ ً   والنََّسابً، سعد، ْبن م   ولَال. والدَّاَرل طنه

يُّ   ؼٌر: الجوزجانً َولَال .بههه  بؤس ال الحدٌث، صالح: حاتم أبو لَالو .نظر فٌه: الب خاره

بَّان ابن   وَذَكره به، بؤس ال كوفً: سفٌان بن ٌعموب َولَال. ثمة  ،"المجروحٌن" فً حه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌنفن ماال منه أتى وال الترن، استحك حتى خطإه ٌفح  لم ٌخطا، ممن كان: َولَال

 وهو الرواٌة، من انفرد بما ٌحتج ال أن فؤرى العدول، مسلن به فٌسلن عنه البشر

 ش ْعبَة، مثل الناس أجلة بلج أبً َعن روى، ولد ولال ابن عدي:. فٌه ّللاَّ  استخٌر ممن

وعد الذهبً فً "المٌزان" هذا الحدٌث من  .بحدٌثه بؤس والَ  وهشٌم، َعَوانة وأَب و

 َولَال. الحدٌث صالح": ماجة ابن رجال فً المجرد" فً الذهبً َولَالببلٌاه، وأنكره. 

 .أخطؤ ربما صدوق": التمرٌب" فً حجر ابن

 حسن الحدٌث له أوهام تنزله لدرجة الحسن. خبلصة حاله:

، وأحوال الرجال 2996/ رلم3/279، والتارٌخ الكبٌر 7/311الطبمات ٌنظر: 

، والجرح والتعدٌل 446/ رلم1/155، والكنى واألسماء لمسلم 190/ رلم193صـ

، 2123/ رلم9/30والكامل ، 1197/ رلم3/113، والمجروحٌن 634/ رلم9/153

ؾ ، والكاش9539/ رلم4/334، والمٌزان 7269/ رلم33/162وتهذٌب الكمال 

/ 1/625، والتمرٌب 134/ رلم12/47، وتهذٌب التهذٌب 6550/ رلم2/414

 .3003رلم

ٌُْمون   ْبنِ  َعْمِرو -٘ ، :َم ي  ، َعْبد أَب و األَوده  ْبن أود من الكوفً أبوٌحٌى: وٌ مال ّللاَّ

 .)ع( ملسو هيلع هللا ىلص النبً ٌلك ولم الجاهلٌة أدرن: مذحج من العشٌرة سعد بن صعب

، العا  ْبن َعْمرو ْبن هللا وعبد ولا ، أَبً ْبن وسعد خثٌم، ْبن الربٌع :َعن َرَوى

  وؼٌرهم.

ٌد ْبن إبراهٌم :َعنه َرَوى ، ٌَزه  ً ٌْمه ً   سوٌد ْبن والحارث التَّ ٌْمه ، الفزاري بلج وأَب و، التَّ

 .وؼٌرهم

د ذكره َحمَّ  َعنْ  منصور، ْبن إهْسَحاق َولَال .الكوفة أهل من األولى الطبمة فً سعد ْبن م 

ٌن ْبن ٌحٌى  .جاهلً ثمة، تابعً، كوفً،: العجلً َولَال. النََّسابً لال وكذلن .ثمة: َمعه

 ْبن بَعْمرو ٌرضون ملسو هيلع هللا ىلص النبً أصحاب كان: إسحاق أَبًه َعن عٌا ، ْبن   َبْكره  أَب و َولَال

بَّان ابن   وذكره. مٌمون  مخضرم": التمرٌب" فً حجر ابن َولَال". الثمات" فً حه

 .بعدها ولٌل وسبعٌن أربع سنةمات  .عابد ثمة مشهور

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

، والجرح والتعدٌل 1290/ رلم1/371، والثمات للعجلً 6/117الطبمات  ٌنظر:

/ 22/261، وتهذٌب الكمال 7/129، والثمات البن حبان 1422/ رلم6/253

 .5122/ رلم1/427، 131/ رلم3/109، وتهذٌب التهذٌب 4453رلم

و ْبنِ  ّللَاِ  َعْبدِ  -ٙ  .3صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : َعْمر 

 لى اإلسناد:الحكم ع

 .الرواٌة من انفرد بما ٌحتج المنكر، فٌه أبو بلج، وهو حسن الحدٌث إال أنه 

: من ببلٌاه، ولال الحدٌث هذا: 4/334ولد أنكره األبمة، وعد الذهبً فً المٌزان 

 .منكر وهذا
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  .فؤنكره هذا عن الحسن سؤلت: البنانً ثابت لال

 رضً هللا عنهما:أبً أمامة عن  ولد روي هذا الحدٌث مرفوعا 

 حدٌث أبً أمامة رضً هللا عنه:

ْحَمنه  َعْبد   َحدَّثَنَالال:  7969رلم /3/247فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً  َسْلم   ْبن   الرَّ

، يُّ ازه ، ْبن   هللاه  َعْبد   ثنا ع ثَْماَن، ْبن   َسْهل   ثنا الرَّ ْسَعر  ، ْبنه  َجْعفَره  َعنْ  مه ٌْره بَ ، َعنه  الزُّ مه  اْلمَاسه

ٌَنَ ": ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ول   لَالَ : لَالَ  أ َماَمةَ  أَبًه َعنْ   َهاَج، َزْرع   َكأَنََها ٌَْوم   َجَهنَمَ  َعلَى لٌََأِْت

 "أَْبَوابَُها تَْخفُكُ  َواْحَمرَ 

 بن سلٌمان بن داود بن هللا عبٌد بن سهل فً تارٌخ بؽداد: ترجمة " رجه الخطٌبوأخ

من طرٌك سهل بن عثمان  4691/ رلم10/177" البخاري نصر أبو هللا عبد بن أبان

 به بنحوه.

 فٌه:وهذا إسناد ضعٌؾ جدا؛ 

 ٌتابع ال: العمٌلً ولال .الحدٌث مترون: حاتم أبو لال :كدام بن مسعر بن هللا عبد -ٔ

 .حدٌثه على

، 340/ رلم5/131الجرح والتعدٌل ، و331/ رلم2/304الضعفاء الكبٌر ٌنظر: 

  .4599/ رلم2/502والمٌزان 

 َكانَ : ش ْعبَة لَالَ : )ق( ًالدمشم الشامى الباهلى، ولٌل الحنفى،جعفر بن الزبٌر:  -ٕ

ٌْسَ : ٌحٌى َولَالَ  ٌكذب ي   َولَالَ  بهثهمَة، لَ ٌثه، نبذوا: السَّْعده ي   َولَالَ  َحده ً   ،الب َخاره  َوالنََّسابه

ون: َوالدَّارلطنً  أَب و لَالو .مهجور مترون، ضعٌؾ،: سفٌان ْبن ٌعموب َوَلال .َمتْر 

 ٌتابع ال مما وعامتها الماسم، عن ذكرت ما ؼٌر أحادٌث ولجعفر: عدي ْبن أَْحَمد

 ٌساوي وال حدٌثه ٌكتب ال: نعٌم أَب و الحافظ َولَال .بٌن حدٌثه على والضعؾ علٌه،

 مترونولال ابن حجر:  .له أصل ال حدٌث ؼٌر أمامة أَبًه َعن الماسم عن روى شٌبا،

 . نفسه فى صالحا كان و الحدٌث،

، والمٌزان 940/ رلم5/32، وتهذٌب الكمال 335/ رلم2/361ٌنظر: الكامل 

 .939/ رلم1/140، والتمرٌب 1502/ رلم1/406

 الحكم على الحدٌث:

 منكر.علٌه، المولوؾ عبد هللا بن عمرو، حدٌث 

  :المرفوع موضوع حكم علٌه بالوضعالحدٌث و

 فً المصنوعة الآللىءفً " والسٌوطً، 3/263 "الموضوعات"فً  ابن الجوزي

 2/333" الموضوعة األحادٌث

 .2/379" الموضوعة الشنٌعة األخبار عن المرفوعة الشرٌعة تنزٌهفً " وابن عراق
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْبَاتِ  َذِوي أَلٌِلُواحدٌث " -ٖٔٔ  "... اْلَه

ونَ  ْبن هللاه  َعْبد لال الحافظ ابن حجر فً ترجمة " ي   َهار   ":اْلفَْروه

 .مناكٌر له :عدي ابن ولال)

 كتب عدي ابن لال :األول ،الصحٌح بإسناد باطلٌن حدٌثٌن له وأورد :للت

 هارون بن هللا عبد أنا الحافظ البٌروتً السبلم عبد بن دمحم ٌعنً مكحول إلً

 َذِوي أَلٌِلُوا" مرفوعا أنس عن شهاب ابن عن ذبب أبً بن ثنا المعنبً أنا

ٌْبَاتِ   "زالتهم اْلَه

 ابن عن هللا عبٌد عن الزهري عن بكٌر عن أبٌه عن رواٌته من :والثانً

 "حافر أو نصل أو خؾ فً إال سبك ال" مرفوعا عباس

 ،المٌزان من نملته هكذا انتهى اإلسناد بهذا باطبلن هذان :عدي ابن لال 

 بهعم عدي ابن لال آخر بإسناد ثالثا حدٌثا له عدي بنا كامل فً ووجدت

 أر لم :لال ثم "مفردا الحج" حدٌث له أخرج ثم أصل له لٌس اإلسناد بهذا

(األحادٌث هذه من أنكر لهارون
(1)
. 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 أبً بنا َوهو موسى، بن هارون بن هللا َعبد" ترجمة: الكامل فً عدي ابنأخرجه 

ًَّ  َكتَبَ  لال: 1095رلم/ 5/427" الفروي علممة َحمد إهلَ ه  َعبد ْبن   م   السَّبلمه  َعبد ْبنه  ّللاَّ

وؾ   ول   اْلَمْعر  نْ  بهَمْكح  وتَ  مه ٌْر  ، بهؤَْطَراب ْلسَ  َوأَنَا بَ هه  بن هارون بن هللا َعبد َحدَّثَنا بهَخط ه

وَسى ، م  يُّ ه  َعبد َحدَّثَنا اْلفََروه بْب ، أَبًه اْبن   َحدَّثنً َكْعب ، ْبنه  َمْسلََمةَ  ْبنه  ّللاَّ  اْبنه  عنه  ذه

َهاب ، ه  رس ول أَن أََنس، َعن شه ٌْبَاتِ  َذِوي أَلٌِلُوا": لَال ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ "َعثََراتِِهمْ  اْلَه
(ٕ)

. 

ٌْخُ  لَالَ  ٌث   َوَهَذا :الَش  .باطل اإلسناد بََهَذا اْلَحده

                                                           

 .315/ رلم173-12/172تهذٌب التهذٌب  (1)

، ٌ ْعَرف ييييييون الَ  الَّييييييذٌن ه ييييييم   ":َعثَففففففراتِِهم اْلَهٌَبَففففففاتِ  ذَِوي ألٌِلُففففففوالففففففال ابففففففن األثٌففففففر: " (2) يييييير ه لُّ  بالشَّ  فٌََييييييزه

لَّييييية أَحيييييد هم ٌْبَييييية   .الزَّ يييييوَرة  : واْلَه يييييًء ص  ٌْبييييياته  ذَوي بهيييييهه  وٌ رٌيييييد  . وَحالَت يييييه وَشيييييْكل ه الشَّ  اليييييذٌَهن الَحَسييييينَةه  الَه

ون ٌْبَة   ٌَْلَزم  َدة   َه د ا، وَسْمتا   َواحه نْ  بالتَّنَمُّل َحااَلت هم تَْختَلؾ   َوالَ  َواحه ٌْبَة مه ٌْبَة   إهلَى َه  .َه

 .5/235ٌنظر: النهاٌة 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

  دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

 .ِبَمْكُحول   اْلَمْعُروؾُ  الَسبلمِ  َعبد ْبنِ  ّللَاِ  َعبد ْبنُ  ُمَحمد -ٔ

ٌر ًأَب روى عن: ٌَْسى ع مه د   بنَ  عه َحمَّ اس، م  ٌَْمانَ  بنَ  َوأَْحَمدَ  النَّحَّ ، س لَ يَّ َهاوه وعبد هللا  الرُّ

 .بن هارون، وؼٌرهما

، بن   بَْكر   أَب و :َعْنهُ روى وَ  ئه ْمره م ، أَْحَمدَ  َوأَب و الم   .وؼٌرهموابن عدي،  الَحاكه

َمام ، الَحافهظ ،لال الذهبً:  ، اإله ث  َحد ه ال   الم  حَّ نْ  ثهمَة   َوَكانَ ، ...الرَّ ةه  مه ٌْث أَبهمَّ  لال. والَحده

 كان: الصفدي ولال. المشاٌخ ثمات من: السمعانً ولال. ثبتا   ثمة كان: الفرضً ابن

ل فًه َماتَ  .المشهورٌن الثمات من َماَدى أَوَّ َرةه  ج  ٌْنَ  إهْحَدى َسنَةَ  اآلخه ْشره  َوثبَلَثه  َوعه

 .مابَة  

 ثمة باتفاق.خبلصة حاله: 

/ 15/34والسٌر  ،1/450 األنسابو، 6539رلم/53/367ٌنظر: تارٌخ دمشك 

 .945/ رلم531صـ الطبرانً شٌوخ تراجم إلى والدانً الماصً إرشادو ،17رلم

  .اْلفََرِويُّ  ُموَسى بن هارون بن هللا َعبد -ٕ

د ْبن ولدامة الصابػ، نافع ْبن ّللاَّ  وعبد المعنبً، مسلمة ْبن هللا َعبد روى عن: َحمَّ  م 

 .وؼٌرهم الخشرمً،

 الرازي، حاتم أَبً ْبن الرحمن وعبد الكوفً، الحمانً حبا  ْبن الحسن :َعنه روي

د لرٌ  وأبو َحمَّ   ، وؼٌرهم.جمعة بن م 

 أَب و َولَال .الثمات أحد موسى ْبن هارون وأبوه الحدٌث، منكر: أَْحَمد أَب و الحاكم لال

 الثمات فً حبان ابن وذكره .فٌه تكلم: حاتم أبً ابن ولال .مناكٌر لَه  : عدي ْبن أَْحَمد

ولال ابن  .الحدٌث مترون :مالن ؼرابب فً الدارلطنً ولال .وٌخالؾ ٌخطىء :ولال

 حجر: ضعٌؾ.

  .باتفاق ضعٌؾخبلصة حاله: 

، 1095/ رلم5/427، والكامل 13903/ رلم3/367الثمات البن حبان ٌنظر: 

وتهذٌب ، 10432/ رلم4/553والمٌزان ، 7523/ رلم34/100وتهذٌب الكمال 

 .3261/ رلم1/659، والتمرٌب 315/ رلم12/172التهذٌب 

 .3 رلم حدٌث ترجمته، سبمت ثمة: َمْسلََمةَ  ْبنِ  ّللَاِ  َعبد -ٖ

 .59 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق ثمة :ِذبْب   أَبًِ اْبنُ  -ٗ

 .13 ثمة إمام، سبمت ترجمته حدٌث رلم: ِشَهاب   اْبنِ  -٘

 هو ابن مالن رضً هللا عنه، صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم: أَنَس -ٙ

23. 

 الحكم على اإلسناد:

وَسى بن هارون بن هللا َعبدضعٌؾ؛ فٌه  يُّ  م   ، وهو ضعٌؾ باتفاق.اْلفََروه

  واهد:وللحدٌث ش
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، ولد سبك ، وابن مسعود، وابن عمر، وعابشة رضً هللا عنهمزٌد بن ثابتعن 

 .20ث رلم، والحكم علٌها حدٌتخرٌج هذه الشواهد

 له وشواهده:على الحدٌث بمجموع طرالحكم 

  حسن لؽٌره

: 35" صـالمصابٌح أحادٌث من اعتر  لما الصحٌح النمدفً " لال الحافظ العبلبً

 الوضع إلى نسبته ٌجوز وال. له النسابً تخرٌج مع سٌما ال حسن والحدٌث"

 ."واالختبلق

 هذه مع فالحدٌث: "2/143فً المداوي  لال الشٌخ أحمد بن الصدٌك الؽماريو

ا ٌكن لم إن أصبل   لحسنا درجة عن ٌنزل ال الطرق  ".صحٌح 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 "نَْصل   أَوْ  َحافِر   أَوْ  ُخّؾ   فًِ إِالَ  َسْبكَ  الَ "حدٌث  -ٗٔٔ

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

ٌَّا َحدَّثَنَالال:  10764/ رلم10/314فً الكبٌر:  أخرجه الطبرانً  ٌَْحٌَى ْبن   َزَكره

، ًُّ ونَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ثنا السَّاجه ، َهار  يُّ ، ْبنه  َمْخَرَمةَ  َعنْ  ل َداَمة ، ثنا اْلفَْروه ٌْر  ، َعنْ  ب َك  أَبهٌهه

، َعنْ  ، اْبنه  َعنه  َعَطاء  ًَّ  أَنَّ  َعبَّاس   أَوْ  َحافِر   أَوْ  ُخّؾ   فًِ إِالَ  َسْبكَ  الَ ": لَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

نَْصل  
(ٔ)

" 

 علممة أبً بن َوهو موسى، بن هارون بن هللا َعبدفً الكامل: ترجمة " وابن عدي

  من طرٌك عبد هللا بن هارون به. 1095/ رلم5/427" الفروي

 .باطل َوَهَذاولال: 

  دراسة إسناد اإلمام الطبرانً:

ًُّ  ٌَْحٌَى ْبنُ  َزَكِرٌَا -ٔ  .الَساِج

ٌْع ًَوأَب َعبَّاد، بنَ  َطال ْوتَ  روى عن: به ، الرَّ  ً ْهَرانه وعبد هللا بن هارون الفروي،  الزَّ

 وؼٌرهم.

ي  ، بن   أَْحَمدَ  أَب و :َعْنهُ روى  ، بَْكر   َوأَب و َعده ًُّ له ٌْ ْسَماعه مه  َوأَب و اإله ، المَاسه ًُّ  الطَّبََرانه

 وؼٌرهم.

 الرجال، فً حسان مإلفات وله والفمه، الحدٌث ٌعرؾ ثمة كان: حاتم أبً ابن لال

لال الذهبً فً "السٌر": و .ثمة: الدارلطنً ولال. المرآن وأحكام العلماء، واختبلؾ

َمام ، ، اإله ث   الَحافهظ ، الثَّْبت  َحد ه َها البَْصَرةه  م  ٌْخ  ْفتٌَها، َوَش نْ  َوَكانَ ...  َوم  ةه  مه ٌْثه  أَبهمَّ  .الَحده

 بن الحسن أبو ولال .أصبل جرحا فٌه علمت ما االثبات حدولال فً "المٌزان": أ

  .آخرون وضعفه لوم وثمه، الحدٌث فً فٌه مختلؾ: المطان

 لد المطان، ابن بمول أحد ٌؽتر الللت: ولد رد الحافظ على لول ابن المطان فمال: 

 من َكانَ ولال تاج الدٌن السبكً: ، لط أحد ا الساجً ضعؾ وما الممالة، بهذه جازؾ

ة الث همَات  .ثمابةوثبل سبع سنة توفى. اأْلَبهمَّ

                                                           

 . نوال أو جعل من سبمه على للسابك ٌجعل ما هو :الباء بفتح كالسبَ لال الخطابً رحمه هللا:  (1)

 مفتوحة السبك الحدٌث هذا فً الصحٌحة والرواٌة ،اسبم   أسبمه الرجل سبمت مصدر فهو :الباء بسكون كالسبْ  فؤما

 الرمً وهو النصل وفً معناهما، فً وما واإلبل الخٌل سباق فً إال   ٌستحك ال والعطاء الجعل ٌرٌدان. الباء

 فً وٌدخل. علٌه وتحرٌ  الجهاد فً ترؼٌب علٌها الجعل وبذل وفً العدو لتال فً عدة األمور هذه ألن ؛وذلن

 أثمال تحمل ألنها ونجابها سٌرها سرعة إلى ٌحتاج ولد حوافر ذوات كلها ألنها؛ والحمٌر البؽال الخٌل معنى

 .المؽازي فً معها وتكون العساكر

 الجهاد على الموة باب من وال الحرب عدة من لٌس مما معناه فً ٌدخل وما بالحمام والزجل بالطٌر السباق وأما

 .ٌجوز ال محظور لمار علٌه السبك فؤخذ

 .2/333، والنهاٌة 2/255ٌنظر: معالم السنن 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ، وكبلم ابن المطان رد علٌه ابن حجر.ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والمٌزان 113رلم/ 14/193والسٌر ، 2717/ رلم3/601الجرح والتعدٌل ٌنظر: 

/ 2/433، ولسان المٌزان 137/ رلم3/299، وطبمات الشافعٌة 2397/ رلم2/79

 .1953رلم

  سبمت ترجمته حدٌث رلم  ،باتفاق ضعٌؾ  :اْلفَْرِويُّ   َهاُرونَ   ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  -ٕ

113. 

  .)س( الخشرمى دمحم بن لَُداَمةُ  -ٖ

، ٌزٌد أبى بن صفوان بن الحجاجو ،الطابفى تمٌم بن شٌبة بن إسماعٌل روى عن:

 ، وؼٌرهم.األشج بن هللا عبد بن بكٌر بن مخرمةو

 علممة أبو، و الحكم عبد بن هللا عبد بن سعد، والمصرى صالح بن أحمد روى عنه:

 ، وؼٌرهم.الفروى علممة أبى بن موسى بن هارون بن هللا عبد

 حدثنا:  لال ، إلى كتب فٌما إسحاق بن ٌعموب أخبرنا:  حاتم أبى بن الرحمن عبد لال

 خشرم، بن لدامة بن دمحم بن لدامة عن معٌن بن ٌحٌى سؤلت: لال سعٌد، بن عثمان

 دمحم بن لدامة عن أبى سؤلت فمشهور، لدامة وأما ـ ٌخبره ال ٌعنى ـ أعرفه ال: فمال

 بؤس ال: فمال المدٌنى، دمحم بن لدامة عن زرعة أبو سبلو. بؤس به لٌس: فمال المدٌنى

 به االحتجاج ٌجوز ال المملوبات، ٌروى كان: "المجروحٌن" فى حبان ابن ولال. به

 ابنولال  .ؼٌره ومشاه حبان، ابن فٌه كلمولال الذهبً فً "المٌزان": ت. انفرد إذا

 .ٌخطىء صدوق:  حجر

 حسن الحدٌث. خبلصة حاله: 

/ 7/179الكبٌر ، والتارٌخ 710/ رلم1/193ٌنظر: تارٌخ ابن معٌن رواٌة الدارمً 

، 333/ رلم2/219، والمجروحٌن 735/ رلم7/129، والجرح والتعدٌل 305رلم

، وتهذٌب التهذٌب 6371/ رلم 3/336، والمٌزان 1593/ رلم7/173والكامل 

   .5529/ رلم1/454، والتمرٌب 650/ رلم3/365

ٌْر   ْبنِ  َمْخَرَمةَ  -ٗ  بنً مولى المدنً، المسور أَب و المرشً، األشج بن هللا َعبد ْبن بَُك

 .)بخ م د س( مخزوم

ه  َعبد ْبن بكٌر أبٌه :عن روى  .الزبٌر بن هللا َعبد ْبن وعامر المرشً، األشج بن ّللاَّ

د ابن ولدامة المبارن، ْبن هللا وعبد ،الخٌاط َخالهد ْبن حماد :َعنه َرَوى َحمَّ  م 

 ، وؼٌرهم.الخشرمً

ثَنًه: ٌمول مالكا سمعت: وهب ابن َعنه  بشر ْبن زٌد لال  وكان بكٌر، ْبن مخرمة َحدَّ

 ٌمول الذي هذا: للت أوٌس أَبً ْبن إسماعٌل سؤلت: حاتم أَب و َولَال .صالحا رجبل

: طالب أَب و َولَال .األشج ْبن بكٌر ْبن مخزمة: لال هو؟ من الثمة َحدَّثَنهً أنس ْبن مالن

 إنما شٌبا أبٌه من ٌسمع ولم ثمة، هو: فمال بكٌر، ْبن مخرمة َعنْ  حنبل ْبن أَْحَمد سؤلت

ٌن ْبن ٌحٌى سمعت: خٌثمة أَبً ْبن بَْكر أَب و َولَال .أَبهٌهه  كتاب من ٌروي : ٌَم ول َمعه
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

يُّ  َعباس َولَال .ٌسمعه ولم أبٌه كتاب إلٌه ولع ٌمال بكٌر ْبن مخرمة  ٌحٌى َعن الدُّوره

ٌن ْبنا  سمع المدٌنً ابن ولال .منه ٌسمعه ولم كتاب، أبٌه َعن وحدٌثه ضعٌؾ،: َمعه

 أَب و َولَال .الحدٌث صالحولال أبو حاتم:  .بؤس بههه  لٌس: النََّسابً َولَال. للٌبل أبٌه من

ي   ْبن أَْحَمد  أحادٌث مخرمة َعنْ  وؼٌرهما عٌسى، ْبن ومعَنْ  وهب، ابن وعند: َعده

 .به بؤس ال أنه وأرجو مستمٌمة، حسان

بَّان ابن   وذكره  أبٌه َعن رواٌته ؼٌر من برواٌته حتجٌ: َولَال ،"الثمات" كتاب فً حه

ولال الساجً: صدوق ٌدلس. وابن المدٌنً. . ووثمه ابن سعد، أبٌه من ٌسمع لم نهأل

 سنة ماتوذكره فً "طبمات المدلسٌن" من المرتبة األولى. ولال ابن حجر: صدوق. 

 .المهدي والٌة آخر فً بةاوم وخمسٌن تسع

 .ن، واحتج به مسلم فً صحٌحهثمة وثمه األكثرو خبلصة حاله:

، 341/ رلم3/32، وتارٌخ ابن معٌن رواٌة الدوري 5/464طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، 1660/ رلم3/363، والجرح والتعدٌل 1/56وتارٌخ ابن معٌن رواٌة ابن محرز 

وتهذٌب ، 1903/ رلم3/177، والكامل 11220/ رلم7/510والثمات البن حبان 

وتهذٌب التهذٌب ، 3334/ رلم4/30والمٌزان ، 5329/ رلم27/324الكمال 

 بمراتب التمدٌس اهل تعرٌؾو، 6526/ رلم1/523والتمرٌب ، 120/ رلم10/70

 .27/ رلم25صـ بالتدلٌس الموصوفٌن

ه  َعْبده  بن بكٌرهو  :أَبٌِهِ  َعنْ  -٘ : وٌ مال مخزوم، بنً مولى المرشً، األشج بن ّللاَّ

، مخزمة ْبن المسور مولى ي  ْهره  أَب و: وٌ مال هللا، عبد أَب و أشجع، مولى: وٌ مال الزُّ

 . )ع( مصر نزٌل المدنً، ٌ وس ؾ،

وعطاء بن  األشج، ْبن هللا َعْبد وأبٌه حنٌؾ، ْبن سهل ْبن أسعد أمامة أبً :عن روى

 ٌسار، وؼٌرهم.

 ، وؼٌرهم. بكٌر ْبن مخرمة وابنه ،سعد ْبن واللٌث ، نشٌط ْبن إبراهٌم روى عنه:

ي صالح بن أَْحَمد لال ْصره  األشج ْبن بكٌر مالن ذكر ما: ٌمول وهب اْبن سمعت: المه

يُّ  ولَال .العلماء من كان: لال إال . الناس صلحاء من كان: الكبٌر تارٌخه فً الب خاره

واٌن حبان، والذهبً، وابن  وأبو حاتم، ووثمه أحمد، وابن معٌن، والعجلً، والنسابً،

 .بعدها ولٌل ومابة، عشرٌن سنة مات حجر.

 .ثمة باتفاق خبلصة حاله:

، والثمات 1376/ رلم2/113، والتارٌخ الكبٌر 1/303طبمات ابن سعد ٌنظر: 

، وثمات ابن حبان 1535/ رلم2/403، والجرح والتعدٌل 170/ رلم1/36للعجلً 

/ 1/275والكاشؾ  ،765/ رلم4/242وتهذٌب الكمال ، 6919/ رلم6/106

 .760/ رلم1/123، والتمرٌب 903/ رلم1/491وتهذٌب التهذٌب  ،644رلم

 حدٌث ترجمته سبمت باتفاق ثمة :الهبللً ٌسار بن عطاء هو ابن ٌسار: َعَطاء -ٙ

                               .3رلم
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 .1دٌث رلمٌل، سبمت ترجمته حصحابً جل: َعبَاس   اْبن -7

 الحكم على اإلسناد:

ونَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ضعٌؾ؛ فٌه يُّ  َهار   .ضعٌؾ ، وهواْلفَْروه

 وفً الباب عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه:

لال:  2574رلم /3/29 السَّبَك فً كتاب الجهاد، باب فً السنن:  أخرجه أبو داود

بب ، أبً ابن حدَّثنا ٌون س، بن أحمد حدَّثنا : لال ه رٌرةَ  أبً عن نافع   أبً بن نافعه  عن ذه

 "نَصل   أو حافر   أو ُخّؾ   فً إال َسبك ال" :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا رسول لال

َهانه  فًه َجاءَ  َما بَاب  ، أبواب الجهاد فً السنن: كتاب الترمذي وأخرجه  َوالسَّبَكه  الر ه

  .1700رلم /4/205

 /6/226وفً  ،3535رلم /6/226 ، باب السبكالخٌلفً السنن: كتاب  والنسابً

  .3536رلم

 .10133رلم /16/129 هرٌرة أبً مسند: المسند فً وأحمد

 .2/352فً "ؼرٌب الحدٌث"  وإبراهٌم الحربً

 .بلفظه به ذبب، أبً ابن طرٌك من( ، والحربً، وأحمدوالنسابً ،)الترمذي أربعتهم

،، باب الجهاد فً السنن: كتاب ماجه ابن وأخرجه َهانه  السَّبَكه  /2/960 َوالر ه

، وفً 7432رلم /12/453فً المسند: مسند أبً هرٌرة  وأحمد، 2373رلم

 من (ابن ماجه، وأحمد) كبلهما 9437رلم /15/295، وفً 3993رلم /14/542

 ولم. هرٌرة أبً عن لٌث، بنً مولى الحكم أبً عن علممة، بن عمرو بن دمحم طرٌك

 .النصل ٌذكر

  دراسة إسناد اإلمام أبً داود:

ه  َعبد ْبن أَْحَمد هو :ٌونُس بن أحمد -ٔ ه  َعبد بن ٌونس ْبن ّللاَّ ً   لٌس بن ّللاَّ ٌمه  التَّمه

ه  َعْبد أَب و الٌربوعً، ه إهلَى ٌنسب ولد. الكوفً ّللاَّ  سبع سنة مات. حافظ ثمة: َجد ه

 .سنة وتسعٌن أربع ابن وهو ومابتٌن، وعشرٌن

 .36/ رلم1/31 التمرٌبٌنظر: 

  .59ثمة، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ِذبب   أبً ابن -ٕ

 .الذهبً، وابن حجر، وثمه ابن معٌن، وثمة :نافع   أبً بن نافعِ  -ٖ

، والتمرٌب 5733/ رلم2/315، والكاشؾ 3999/ رلم4/242ٌنظر: المٌزان 

1/533/7033.  

 .1صحابً جلٌل، سبمت ترجمته حدٌث رلم : ُهرٌرة وأب -ٗ

 الحكم على إسناد اإلمام أبً داود:

 صحٌح

 الحكم على الحدٌث:

 حسن لؽٌره
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ا اْلَحجّ  حدٌث " -٘ٔٔ  "ُمْفَرد 

____________  

 التخرٌج والدراسة: ۩

 أبً ابن َوهو موسى، بن هارون بن هللا َعبد" ترجمة: الكامل فً عدي ابن أخرجه

ه  َعبد َحدَّثَنا مكحول، الً كتب: لال 1095رلم/ 5/427" الفروي علممة ونَ  ْبن   ّللاَّ  َهار 

، يُّ ه  َعبد َحدَّثَنا اْلفََروه ْسلََمةَ  ْبن   ّللاَّ ٌعَة اْبنه  عنه  َلْعنَب ، ْبنه  م   َعن سعد، بن اللٌث عن لَهه

ٌْره  أَبًه بَ ه  الزُّ  ً ه  َعبد ْبنه  َجابهره  َعنْ  اْلَمك ه  .ُمْفَرد ا ِباْلَحّجِ  ملسو هيلع هللا ىلص ّللَاِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجنَا :لَالَ  ّللاَّ

/ 132" صـبعضا بعضهم عن ورواٌتهم األلران ذكر" فً أبو الشٌخوأخرجه 

به  الفروي هارون بن هللا عبد حدثنا الطبركً الحسٌن بن دمحم حدثنالال:  461رلم

 .بنحوه

  دراسة إسناد اإلمام ابن عدي:

َحمدهو : مكحول -ٔ ه  َعبد ْبن   م   حدٌث ترجمته سبمت ،باتفاق ثمة السَّبلمه  َعبد ْبنه  ّللاَّ

 .  113 رلم

 .113 رلم حدٌث ترجمته سبمت باتفاق، ضعٌؾ :اْلفََرِويُّ  َهاُرونَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعبد -ٕ

   .3 رلم حدٌث ترجمته سبمت ،ثمة: لَْعنَب   ْبنِ  ُمْسلََمةَ  ْبنُ  ّللَاِ  َعبد -ٖ

                               .  74 رلم حدٌث ترجمته سبمت، عنه العبادلة رواه فٌما إال ضعٌؾ: لَِهٌَعة اْبن -ٗ

   .97 رلم حدٌث ترجمته سبمت ثمة،: سعد بن اللٌث -٘

ٌْرِ  وأَبِ  -ٙ بَ ِ  الزُّ ًّ ورواٌة اللٌث عنه  الثالثة، من مدلس األكثرٌن بتوثٌك ثمة؛ :اْلَمّكِ

   .64حدٌث رلم  ترجمته سبمت ،محمولة على السماع

 .22 رلم حدٌث ترجمته سبمتصحابً جلٌل، : ّللَاِ  َعبد ْبنِ  َجابِرِ  -7

 الحكم على إسناد اإلمام ابن عدي:

ونَ  ْبن   هللاه  َعْبد   ضعٌؾ، فٌه ، َهار  يُّ   .ضعٌؾ وهو اْلفَْروه

 وللحدٌث طرق أخرى عن جابر رضً هللا عنهما:

 :عنهما هللا رضً عطاء عن جابر -أ

ْلَرانه  التََّمتُّعه فً الصحٌح: كتاب الحج، باب  أخرجه البخاري ْفَراده  َواإله ه، َواإله  بهالَحج 

ه  َوفَْسخه  ثَنَالال:  1563رلم /2/143 َهْديٌ  َمعَه   ٌَك نْ  لَمْ  لهَمنْ  الَحج  ، أَب و َحدَّ ٌْم   أَب و َحدَّثَنَا ن َع

َهاب ، ْمت  : لَالَ  شه تََمت هع ا لَده ٌَةه  لَْبلَ  فََدَخْلنَا بهع ْمَرة ، َمكَّةَ  م  ، بهثبَلَثَةه  التَّْروه  أ نَاسٌ  لهً فََمالَ  أٌََّام 

نْ  ٌر  : َمكَّةَ  أَْهله  مه ت نَ  اآلنَ  تَصه ٌَّة ، َحجَّ ، َعَطاء   َعلَى فََدَخْلت   َمك ه  َحدَّثَنهً: فَمَالَ  أَْستَْفتهٌهه

ه  َعْبده  ْبن   َجابهر   ًَ  ّللاَّ ه  َمعَ  َحجَّ  أَنَّه  : َعْنه َما ّللاَّ   َرضه  ً  َولَدْ  َمعَه ، الب ْدنَ  َساقَ  ٌَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبه

 .." ُمْفَرد ا، بِالَحّجِ  أََهلُّوا
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

وهه  بٌََانه فً الصحٌح: كتاب الحج، باب  ومسلم ج  ، و  ْحَرامه وز   َوأَنَّه   اإْله ه  إهْفَراد   ٌَج   اْلَحج 

، َوالتََّمتُّعه  ه  إهْدَخاله  َوَجَوازه  َواْلمهَرانه لُّ  َوَمتَى اْلع ْمَرةه، َعلَى اْلَحج  ن   ٌَحه نْ  اْلمَاره هه  مه  ن س كه

 من طرٌك عطاء به بنحوه. 1216رلم /2/334

 :عنهما هللا رضً جابر عنلتٌبة ودمحم بن رمح عن اللٌث عن أبً الزبٌر  -ب

ٌَانه  باب الحج، كتاب: الصحٌح فً مسلمأخرجه  وهه  َب ج  ، و  ْحَرامه وز   َوأَنَّه   اإْله  إهْفَراد   ٌَج 

ه  ، َوالتََّمتُّعه  اْلَحج  ه  إهْدَخاله  َوَجَوازه  َواْلمهَرانه لُّ  َوَمتَى اْلع ْمَرةه، َعلَى اْلَحج  ن   ٌَحه نْ  اْلمَاره هه  مه  ن س كه

ٌْبَة   َحدَّثَنَالال:  1213رلم /2/331 ، ْبن   ل تَ ٌد  د   َسعه َحمَّ ْمح ، ْبن   َوم  ٌع ا ر  ٌْثه  َعنه  َجمه  ْبنه  اللَّ

، ٌْبَة   لَالَ  - َسْعد  ٌْثٌ  َحدَّثَنَا،: ل تَ ، أَبًه َعنْ  - لَ ٌْره َب ًَ  َجابهر   َعنْ  الزُّ : لَالَ  أَنَّه   َعْنه ، هللا   َرضه

ل هٌنَ  أَْلبَْلنَا هه ، بَِحّج   ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َمعَ  م   ..."ُمْفَرد 

  وله شاهد من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما:

ْفَراده  فًه بَابٌ  الحج، كتاب: الصحٌح فً مسلمأخرجه  ه  َواْلمهَرانه  اإْله  َواْلع ْمَرةه  بهاْلَحج 

، َعْون   ْبن   هللاه  َوَعْبد   أٌَُّوَب، ْبن   ٌَْحٌَى َحدَّثَنَالال:  1231رلم /2/904 ًُّ بَلله : لَاالَ  اْلهه

، َعبَّاد   ْبن   َعبَّاد   َحدَّثَنَا ًُّ َهلَّبه ٌْد   َحدَّثَنَا اْلم   فًه - ع َمرَ  اْبنه  َعنه  نَافهع ، َعنْ  ع َمَر، ْبن   هللاه  ع َب

َواٌَةه  َواٌَةه  َوفًه - ،ُمْفَرد ا بِاْلَحّجِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس وله  َمعَ  أَْهلَْلنَا": لَالَ  - ٌَْحٌَى ره  - َعْون   اْبنه  ره

 "ُمْفَرد ا بِاْلَحّجِ  أََهلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاه  َرس ولَ  أَنَّ 

 الحدٌث:الحكم على 

 حسن لؽٌره
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 ةم  ات  انخ  

 وتشتمم عهى:

: اننتائج  أوًلا

 ثانياا: انتىصيات   
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 

  
 

 

 دمحم نبٌنا على وبارن وسلم هللا وصلىبنعمته تتم الصالحات  الحمد هلل الذي

 وبعد: أجمعٌن وأصحابه آله وعلى ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فًلد ظهر لً تمام هذا البحث وووفمنً إل هللا تعالى الذي أعاننً أحمد   فإنً

 الٌة:الت النتابج هذا البحث نهاٌة

ٌن هذا نَّ إ -1  هذا مظاهر من وأنَّ  له، - وجل عز - هللا بحفظ محفوظ الد ه

فَّاظ، والجهابذة فذاذ،األ عبلماأل أولبن الحفظ  - سبحانه - هللا   َهٌَّؤَه م الذٌن الح 

، ون ْصَرةه  دٌنه، عن للذود ٌعَتههه هه  وأنَّ  َشره  عز هللا من اَخاصًّ  اتؤٌٌد   الطَّابهفَةه  لهَهذه

 .وجل

بٌان علو كعب الحافظ ابن حجر فً علم علل الحدٌث حٌث أعل عدد ا  -2

من األحادٌث بالنكارة فً كتابه "تهذٌب التهذٌب" سواء حكم علٌها بنفسه، 

 .نمل حكم ؼٌره من علماء الحدٌث األوابل أو

من أجود الكتب، وأدلها التً عملت على "تهذٌب التهذٌب" كتاب ٌعد  -3

ذٌب الكمال" مع ما فٌه من وضوح العبارة، اختصار وتهذٌب كتاب "ته

اشتمل  ، ولد وسهولتها مع البعد عن التحامل والتجرٌح الذي ولع فٌه ؼٌره

أن توجد فً ؼٌره من الكتب المإلفة  الكتاب على إضافات وتحرٌرات للَّ 

فً تراجم الرواة، وهو وإن اعتمد على "التذهٌب" لئلمام الذهبً، و"إكمال 

ؽلطاي اعتمادا كبٌرا إال أنه انتمى منهما ما وجده مهما، تهذٌب الكمال" لم

 ومناسبا فذكره.

 :  النتابجأوال 
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌعتبر مصطلح "المنكر" من المصطلحات التً كثر استعمالها فً كبلم  -4

 األبمة المتمدمٌن.

 ظهر من ألوال األبمة أنهم ٌطلمون المنكر على: -5

د الراوي ثمة كان أو ضعٌفا -أ تفر 
(ٔ)
. 

مخالفة الثمة لؽٌره من الثمات فهو بمعنى الشاذ  -ب
(ٕ)
. 

 من، وهو مخالفة الضعٌؾ للثمات، وهو اصطبلح الحافظ ابن حجر -جـ

 للمنكرا شامبل  ولٌس هو تعرٌف   باب التعرٌؾ بالجزء
(ٖ)
. 

ٌطلك على الموضوع  -د
(ٗ)

 . 

األبمة أحٌانا ٌحكمون على الحدٌث بؤنه منكر، وٌمصدون ٌتلن إن  -6

العبارة الحكم على سند ذلن الحدٌث فمط، وال ٌمصدون متن الحدٌث، فمد 

المتن صحٌحا لمجٌبه من طرق أخرى ٌكون
(٘)
. 

عناٌة المحدثٌن بنمد المتون كما اعتنوا بنمد األسانٌد؛ فهنان الكثٌر من  -7

 األحادٌث التً حكم علٌها المحدثون بالنكارة من أجل متونها.

واتهها فً كتاب "تهذٌب ابلؽت عدد األحادٌث  -3 رت على ر  لتً أ ْنكه

من: أول  ترجمة عبد الرحمن بن زٌاد بن أَْنع م ، التهذٌب" للحافظ ابن حجر

على الصحٌح،  تولد اشتملحدٌثا(،  115) إلى: آخر الكتاب. اإلفرٌمً

وإلٌن بٌان درجة األحادٌث التً لمت والموضوع، والحسن، والضعٌؾ، 

 فً هذا البحث فً اإلجمال التالً:  بدراستها 

                                                           

 .77ٌنظر صـ (1)

 .33-32ٌنظر صـ (2)

 .34ٌنظر صـ (3)

 .30ٌنظر صـ (4)

 .37-35ٌنظر صـ (5)
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

، وأرلامها % 13,26 حدٌث ا، بنسبة 21ألحادٌث الصحٌحة: بلػ عددها: ا -أ

(5 ،3 ،11، 19 ،47 ،43 ،51 ،52 ،54 ،60 ،63 ،64 ،36، ،37 ،

90 ،93 ،97 ،102 ،104 ،105 ،109 )                                                                                                                                                 

، % 7,32 بنسبةأحادٌث،  9حٌحة لؽٌرها: بلػ عددها: األحادٌث الص -ب

 ( 103، 95، 39، 32، 73، 72، 53، 53 ،27وأرلامها )

 رلمه، و% 0,36، بنسبة حدٌثا واحدااألحادٌث الحسنة: بلػ عددها:  -جـ

(49) 

، % 15,65حدٌث ا بنسبة  13بلػ عددها:  األحادٌث الحسنة لؽٌرها: -د

، 75، 74، 71، 66، 57، 50، 44، 43، 24، 20، 17، 14وأرلامها )

30 ،92 ،106 ،113 ،114 ،115) 

، وأرلامها % 43,69حدٌث ا بنسبة  56بلػ عددها:  األحادٌث الضعٌفة: -هـ

(1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،12، 13 ،15 ،13 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26،  

23 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،37 ،39 ،40 ،42 ،45 ،46 ،55 ،56 ،

61 ،62 ،65 ،67 ،63 ،69 ،70 ،76 ،77 ،73 ،79 ،31 ،33 ،34 ،

35 ،33 ،91 ،94 ،96 ،93 ،99 ،100 ،101 ،103 ،109 ،110 )      

%،  3,69بنسبة  أحادٌث 10األحادٌث الموضوعة: بلػ عددها:  -و

 (112، 107، 59، 41، 33، 36، 35، 29، 16 ،10)وأرلامها 

دٌثؤلحاالنسب المبوٌة لوهذا رسم تخطٌطً ٌبٌن 

 

18% 8% 

1% 

15% 

49% 

9% 

 موضوع ضعٌؾ حسن لؽٌره حسن  صحٌح لؽٌره صحٌح
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ا

 

إعداد دراسة علمٌة موسعة تتناول المنكر عند األبمة الحفاظ، أوصً ب -1

جمٌع ا؛ الدراسة بحصره وجمعه عند أبمة النمد  وعمل استمراء تام تموم هذه

فٌنظر معناه عند ابن  لٌظهر المراد والممصود منه عند الحفاظ المتمدمٌن،

والبخاري، ومسلم، والبردٌجً، وأبً داود، والنسابً،  وأحمد،المدٌنً، 

وابن عساكر،  والدارلطنً، والخطٌب البؽدادي، ،والساجً والفبلس،

دٌث لؤلحاوؼٌرهم، وأإكد على أن ٌكون الجمع وابن رجب، والذهبً، 

انتمابٌة، وممارنة ألوال النماد بعضها  بطرٌمة المنكرة بطرٌمة استمصابٌة، ال

حال األحادٌث  ببع ، والموازنة بٌن األلوال فً الحدٌث الواحد، وتحرٌر

 َوفك لرابن الترجٌح المعروفة لدى أبمة هذا الشؤن.

رلت فٌها، العناٌة بؤحكام األبمة المتمدمٌن، وجمعها من مظانها التً تف -2

وضم بعضها إلى بع ، وتخرٌجها التخرٌج الصحٌح عند االختبلؾ؛ ألنهم 

 اختصوا بمعرفة العلل، وإدران النكارة. 

التركٌز على الجانب االستمرابً فً الدراسات الحدٌثٌة المعاصرة؛ لما  -3

 فً ذلن من فوابد عظٌمة، ربط الجانب النظري بالجانب التطبٌمً.

ألبمة المتؤخرٌن للمصطلحات الحدٌثٌة كالشاذ، وزٌادة دراسة تعرٌفات ا -4

  الثمة، والؽرٌب، ونحوها على ضوء التطبٌمات العملٌة لؤلبمة المتمدمٌن.

وتحمٌمه  الحافظ ابن حجر،اإلمام بتراث توجٌه اهتمام الباحثٌن لبلعتناء  -5 

صورة حسنة، خآصة كتابه "تهذٌب التهذٌب"  تحمٌما علمٌا وإخراجه فً

  .علمٌة ففً طبعاته تصحٌفات كثٌرة حاجة إلى خدمةفً  هوف

 ثانٌ ا: التوصٌات
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 ٌتمكن لكً بعد، تطبع لم التً كادٌمٌةاأل العلمٌة الرسابل طباعة تؤكٌد -6

 . بٌنها والتنسٌك منها ستفادةاال من الباحثون

 تحظ لم والتً المطبوعة الرجال كتب بع  تحمٌك إعادة ضرورة -7

  .منها ٌ كمل لم ما طباعة وتكمٌل متمن، علمً بتحمٌك

المعلة،  إعداد موسوعة علمٌة حاسوبٌة متخصصة فً األحادٌث -7

هتمام بعمل تراجم واسعة للرواة الذٌن لهم مناكٌر، والمنكرة، والشاذة، واال

ها بما وأوهام وأؼبلط أثرت على رواٌاتهم، وسبر مروٌاتهم، والحكم علٌ

للنظر، والترجٌح  ستعانة بؤساتذة متخصصٌنٌلٌك بحالها، مع ضرورة اال

بٌن الوجوه المختلفة، وتمٌٌز الراجح من أحوال الرواة الموصوفٌن بالنكارة 

ا للباحثٌن وطالبً الحدٌث الشرٌؾ.  والوهم؛ وذلن ٌكون عون ا كبٌر 

 العلم ٌرزلنا أن العلٌا وصفاته الحسنى بؤسمابه - وجل عز - هللا وأسؤل هذا

 وصحبه آله وعلى دمحم نبٌنا على وسلم هللا وصلى الصالح، والعمل النافع

 .أجمعٌن

 

 كتبه/ الراجً عفو ربه 

  دمحم مختار محمود                                                               
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 
        

 
 

: المرآن الكرٌم  أوال 

 

 حرؾ األلؾ 
 اإلباضٌة فً مٌزان أهل السنة -ٔ

 ، بدون ذكر دار النشر، وبدون تارٌخ.هللا بن مسعود السنً لعبد

 بطة البن الكبرى اإلبانة -ٕ

 العكبري َبطَّة بابن المعروؾ الع ْكبَري حمدان بن دمحم بن دمحم بن هللا عبٌد هللا عبد ًألب

 والولٌد الوابل، وٌوسؾ األثٌوبً، وعثمان معطً، رضا: المحمك (هـ337: المتوفى)

، الرٌا  والتوزٌع، للنشر الراٌة دار: الناشر، التوٌجري وحمد النصر، سٌؾ بنا

  م 2005 - هـ 1426 األولى،: الطبعة

 العشرة المسانٌد بزوابد المهرة الخٌرة إتحاؾ -ٖ

 عثمان بن لاٌماز بن سلٌم بن إسماعٌل بن بكر أبً بن أحمد الدٌن شهاب العباس ًألب

 أحمد الدكتور الشٌخ فضٌلة: تمدٌم، (هـ340 :المتوفى) الشافعً الكنانً البوصٌري

 بن ٌاسر تمٌم ًأب بإشراؾ العلمً للبحث المشكاة دار: المحمك،  الكرٌم عبد معبد

 م1999 - هـ1420 األولى، الطبعة. الرٌا  للنشر، الوطن دار: النشر دار. إبراهٌم

 .الدٌن علوم إحٌاء بشرحإتحاؾ السادة المتمٌن  -ٗ

دألبً الفٌ   د بن محم  اق عبد بن محم  بٌدي بمرتضى، الملم ب الحسٌنً، الرز   الزَّ

 .تارٌخ بدون ،بٌروت الفكر دار مطبعة ،(هـ1205: المتوفى)

  إتحاؾ النببلء بأدلة تحرٌم إتٌان المحل المكروه من النساء -٘

تؤلٌؾ/ عبد هللا بن دمحم بن عبد الرحٌم بن حسٌن البخاري، مكتبة الؽرباء األثرٌة، 

 م1994-هـ 1414

 العباد وأخبار الببلد آثار -ٙ

 بٌروت – صادر دار: الناشر، (هـ632: المتوفى) المزوٌنً محمود بن دمحم بن لزكرٌا

 بدون تارٌخ.

 الفمهاء اختبلؾ فً الحدٌث علل أثر -7

 األولى،: الطبعة، عمان للنشر، عمار دار: الناشر، الهٌتً فحل ٌاسٌن ماهر: المإلؾ

 م2000 - هـ1420

 فهرس المصادر والمراجع
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

َجابَةُ  -8 ٌَْرادِ  اإْلِ  الَصَحابَةِ  َعلَى َعابَِشةُ  اْستَْدَرَكتْهُ  َما إِلِ

: المتوفى) الشافعً الزركشً بهادر بن هللا عبد بن دمحم الدٌن بدر هللا عبد ًألب

. د: والتخرٌج علٌه والتعلٌك الكتاب بتحرٌر ولام ،األفؽانً سعٌد: المحمك. (هـ794

 - هـ1390 عام: الثانٌة الطبعة. بٌروت -اإلسبلمً المكتب: الناشر. هللا عصمت

 م1970

 اإلجماع -9

. تحمٌك ودراسة: د. فإاد عبد المنعم أحمد. دمحم بن إبراهٌم بن المنذر النٌسابوريل

 م2004هـ/ 1425ولى لدار المسلم، الطبعة: األ. الناشر: دار المسلم للنشر والتوزٌع

 اإلسبلمٌةجماع فً الشرٌعة اإل -ٓٔ

الطبعة: السنة العاشرة، العدد األول، . الناشر: الجامعة اإلسبلمٌة. رشدي علٌانل

 م1977ٌونٌة  -ماٌو  -هـ 139األخرة جمادى 

 األجوبة الفاضلة لؤلسبلة العشرة الكاملة -ٔٔ

: المتوفى) الحسنات ًأب الهندي، اللكنوي األنصاري الحلٌم عبد دمحم بن الحً عبد دمحمل

دار السبلم ، الماهرة ، الطبعة : الناشر،  ؼدة أبو الفتاح عبد: المحمك، (هـ1304

 م1993 -هـ 1414الثالثة 

 والمثانً اآلحاد -ٕٔ

 الشٌبانً مخلد بن الضحان بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ألبً

 الرٌا  – الراٌة دار: الناشر،  الجوابرة أحمد فٌصل باسم. د: كٌحمت. هـ237ت

 م1991 – هـ1411 األولى، الطبعة

 األحادٌث التً أعلها اإلمام أحمد جمعا ودراسة ممارنة -ٖٔ

إلى كلٌة الدعوة الباحث: عٌسى بن دمحم بن عٌسى مسملً، رسالة دكتوراه ممدمة من 

 هـ1422وأصول الدٌن جامعة أم المرى 

 جمع الصؽرى، سننه فً بالنكارة النسابً اإلمام علٌها حكم التً األحادٌث -ٗٔ

  ودراسة

 العدد سعود، بن دمحم اإلمام جامعة بمجلة نشر بحث الشتوي، أبراهٌم بن حمد/ د

 هـ1430 رجب ،عشر الثانً

األحادٌث التً ذكر العمٌلً فٌها اختبلفا فً الضعفاء الكبٌر، ولم ٌحكم علٌها  -٘ٔ

 من: أول الكتاب، إلى ترجمة: داود بن عثمان تخرٌجا ودراسة

، إلى كلٌة الشرٌعة ممدمة من الباحثة/ لٌلى بنت على بن دمحم النصار ماجستٌررسالة 

  م2010بجامعة المصٌم 

 األحادٌث واآلثار التً ضعفها اإلمام ابن تٌمبة، ومنهجه فً نمدها -ٙٔ

–رسالة دكتوراه ممدمة من الباحث/ دمحم بن ماهر المظلوم، إلى جامعة أم درمان 

 م 2006 -السودان
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 = صحٌح ابن حبان  حبان ابن صحٌح تمرٌب فً اإلحسان -7ٔ

 الدارمً، حاتم، أبو التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن لدمحم

 هـ739ت   الفارسً بلبان بن علً الدٌن عبلء األمٌر: ترتٌب هـ354 ت الب ستً

 هـ1403 األولى،: الطبعة بٌروت الرسالة، مإسسة: الناشر،  األرنإوط شعٌبتحمٌك 

  م1933 -

 األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكام -8ٔ
 دلٌك بابن المعروؾ المشٌري، مطٌع بن وهب بن علً بن دمحم الفتح أبو الدٌن لتمً

 بدون. الدمحمٌة السنة مطبعة: الناشر، تحمٌك: أحمد دمحم شاكر  (هـ702: المتوفى) العٌد

 . تارٌخ

  الصؽرى الشرعٌة األحكام -9ٔ

 األندلسً األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحك لعبد

 أحمد بنت دمحم أم: المحمك. (هـ 531: المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،

 مكتبة: الناشر. العنبري دمحم بن علً بن خالد: له ولدم وراجعه علٌه أشرؾ. الهلٌس

 العربٌة المملكة - جدة العلم، مكتبة العربٌة، مصر جمهورٌة - الماهرة تٌمٌة، ابن

 م1993 - هـ1413 األولى،: الطبعة. السعودٌة

 الكبرى الشرعٌة األحكام -ٕٓ

 األندلسً األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحك لعبد

 بن حسٌن هللا عبد أبو: المحمك (هـ531: المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،

 - هـ1422 األولى،: الطبعة الرٌا / السعودٌة - الرشد مكتبة: الناشر عكاشة

 م2001

 - ملسو هيلع هللا ىلص - النبً حدٌث من الوسطى األحكام -ٕٔ

 األندلسً األزدي، إبراهٌم سعٌد بن الحسٌن بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن الحك لعبد

 السلفً، حمدي: تحمٌك. (هـ 531: المتوفى) الخراط بابن المعروؾ األشبٌلً،

 العربٌة المملكة - الرٌا  والتوزٌع، للنشر الرشد مكتبة: الناشر. السامرابً صبحً

 م 1995 - هـ 1416: النشر عام. السعودٌة

 الرجال أحوال -ٕٕ

تحمٌك  هـ259ت  الجوزجانً، السعدي إسحاق بن ٌعموب بن إبراهٌم إسحاق ألبً

بدون  باكستان ، آباد فٌصل - مًٌكادأ حدٌث: نشر،  البَستوي العظٌم عبد العلٌم عبد

 .تارٌخ 

 المضاة أخبار -ٖٕ

د   َبْكر   ألبً َحمَّ ً   َصَدلَةَ  ْبنه  َحٌَّانَ  ْبنه  َخلَؾه  ْبن   م  ب ه ي   الضَّ لَمَّب, البَْؽَداده ٌع"بهـ الم   ت" َوكه

ج علٌه وعلك صححه: المحمك، هـ306  مصطفى العزٌز عبد: أحادٌثه وخر 

  م1947-هـ1366 األولى،: الطبعة الكبرى، التجارٌة المكتبة: الناشر، المراؼً
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 وحدٌثه الدهر لدٌم فً مكة أخبار -ٕٗ

. د: المحمك (هـ272: المتوفى) الفاكهً المكً العباس بن إسحاق بن دمحم هللا عبد ًألب

  هـ1414 الثانٌة،: الطبعة. بٌروت - خضر دار: الناشر، دهٌ  هللا عبد الملن عبد

 اختبلط الرواة الثمات دراسة تطبٌمٌة على رواة الكتب الستة -ٕ٘

      م2005 -هـ1426للدكتور/ عبد الجبار سعٌد، الناشر/ مكتبة الرشد، الطبعة األولى 

 وآدابه النبً أخبلق -ٕٙ

 الشٌخ بؤبًه المعروؾ األنصاري حٌان بن جعفر بن دمحم بن هللا عبد دمحمبً أل

 المسلم دار: الناشر،  الونٌان دمحم بن صالح: المحمك،  (هـ369: المتوفى) األصبهانً

 م1993 األولى،: الطبعة. والتوزٌع للنشر

 المفرد األدب -7ٕ

.  (هـ256: المتوفى) هللا عبد ًأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن لدمحم

: الطبعة بٌروت – اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر،  البالً عبد فإاد دمحم: المحمك

  م1939 - هـ1409 الثالثة،

 األذكار -8ٕ

 عبد: تحمٌك. (هـ676: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًألب

 لبنان – بٌروت والتوزٌع، والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر،  األرنإوط المادر

 م1994 - هـ1414

 البخاري صحٌح لشرح الساري رشادإ -9ٕ

 العباس، ًأب المصري، المتٌبً المسطبلنً الملن عبد بن بكر أبى بن دمحم بن ألحمد

: الطبعة مصر األمٌرٌة، الكبرى المطبعة: الناشر،  (هـ923: المتوفى) الدٌن شهاب

 هـ 1323 السابعة،

 الحدٌث علماء معرفة فً اإلرشاد -ٖٓ

 ت المزوٌنً الخلٌل بن إبراهٌم بن أحمد بن هللا عبد بن خلٌل الخلٌلً، ٌعلى ألبً

 الرٌا  – الرشد مكتبة: الناشر، إدرٌس عمر سعٌد دمحم. د: المحمك،  هـ446

  هـ1409 األولى،: الطبعة
 السبٌل منار أحادٌث تخرٌج فً الؽلٌل إرواء -ٖٔ

: الناشر. الشاوٌ  زهٌر: إشراؾ.  (هـ1420: المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر لدمحم

 م1935 - هـ 1405 الثانٌة: الطبعة، بٌروت – اإلسبلمً المكتب

 االستذكار -ٕٖ

 ت  المرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ألبً 

 – العلمٌة الكتب دار: الناشر معو  علً دمحم عطا، دمحم سالم: تحمٌك ،هـ463

 م2000 - هـ1421 األولى،: الطبعة بٌروت

 األصحاب معرفة فً ستٌعاباال -ٖٖ
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 ت  المرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ألبً

 األولى،: الطبعة،  بٌروت الجٌل، دار: الناشر البجاوي دمحم علً: المحمك، هـ463

 م1992 - هـ1412

  الصحابة معرفة فً الؽابة أسد -ٖٗ

 المعروؾ الواحد، عبد بن الكرٌم عبد بن دمحم بن دمحم الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

، نشر  الموجود عبد أحمد عادل - معو  دمحم علً: ، تحمٌكهـ630ت  ثٌراأل بابن

  م1994 - هـ1415 األولى الطبعة، العلمٌة الكتب دار
 للبٌهمً والصفات األسماء -ٖ٘

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن ألحمد ْسَرْوجه  البٌهمً بكر ًأب الخراسانً، الخ 

 لدم.  الحاشدي دمحم بن هللا عبد: علٌه وعلك أحادٌثه وخرج حممه،  (هـ453: المتوفى)

 المملكة - جدة السوادي، مكتبة: الناشر.  الوادعً هادي بن ممبل الشٌخ فضٌلة: له

 م1993 - هـ 1413 األولى،: الطبعة، السعودٌة العربٌة

 ألشباه والنظابر فً لواعد الفمها -ٖٙ

حف  عمر بن علً األنصاري المعروؾ بـ ابن الملمن )المتوفى:  ًالدٌن أبلسراج 

الناشر: )دار ابن المٌم للنشر . تحمٌك ودراسة: مصطفى محمود األزهري. هـ( 304

المملكة العربٌة السعودٌة(، )دار ابن عفان للنشر والتوزٌع،  -والتوزٌع، الرٌا  

 م2010 -هـ 1431األولى، الطبعة: . جمهورٌة مصر العربٌة( -الماهرة 

 اإلشراؾ على مذاهب العلماء -7ٖ

المحمك: صؽٌر . هـ(319بكر دمحم بن إبراهٌم بن المنذر النٌسابوري )المتوفى:  ًألب

اإلمارات  -الناشر: مكتبة مكة الثمافٌة، رأس الخٌمة . أحمد األنصاري أبو حماد

 م2004 -هـ 1425الطبعة: األولى، . العربٌة المتحدة

 الصحابة تمٌٌز فً اإلصابة -8ٖ

: تحمٌك.  هـ352ت  العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً 

، بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  معو  دمحم وعلى الموجود عبد أحمد عادل

 هـ1415 - األولى: الطبعة

 إصبلح المنطك  -9ٖ

 المحمك: دمحم مرعب. هـ(244ٌوسؾ ٌعموب بن إسحاق )المتوفى:  ًالبن السكٌت، أب

 م2002 -هـ 1423الطبعة: األولى . الناشر: دار إحٌاء التراث العربً

 األضداد -ٓٗ

بكر، دمحم بن الماسم بن دمحم بن بشار بن الحسن بن بٌان بن سماعة بن فَروة بن  ًبأل

. المحمك: دمحم أبو الفضل إبراهٌم. هـ(323لََطن بن دعامة األنباري )المتوفى: 

 م1937 -هـ 1407عام النشر: . لبنان -الناشر: المكتبة العصرٌة، بٌروت 

 االعتبار فً الناسخ والمنسوخ من اآلثار -ٔٗ
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: مً الهمدانً، زٌن الدٌن )المتوفىبكر دمحم بن موسى بن عثمان الحاز ًألب

الطبعة: الثانٌة، . ، الدكنآبادحٌدر  -ة المعارؾ العثمانٌة : دابرالناشر. هـ(534

 هـ1359

 الحدٌث وأصحاب السلؾ مذهب على الرشاد سبٌل إلى والهداٌة العتمادا -ٕٗ

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن ألحمد ْسَرْوجه  البٌهمً بكر ًأب الخراسانً، الخ 

 – الجدٌدة اآلفاق دار: الناشر، الكاتب عصام أحمد: المحمك، (هـ453: المتوفى)

 هـ1401 األولى،: الطبعة. بٌروت

 للخرابطً الملوب اعتبلل -ٖٗ

: المتوفى) السامري الخرابطً شاكر بن سهل بن دمحم بن جعفر بن دمحم بكر ًألب

-المكرمة مكة الباز، مصطفى نزار: الناشر، الدمردا  حمدي: تحمٌك (هـ327

 م2000هـ1421 الثانٌة،: الطبعة، الرٌا 

 حاتم أبً البن العلل كتاب خبلل من ٌجًء ال الذي السند بمرٌنة اإلعبلل -ٗٗ

 الرازي

 الشرعٌة للعلوم الشارلة جامعة مجلة، بحث نشر بالخلؾ عواد دمحم الصمد عبد صفٌة

 م2013، دٌسمبر 2: العدد 15 :المجلد اإلسبلمٌة والدراسات

 ألعبلما -٘ٗ

 هـ1396 ت الدمشمً الزركلً فارس، بن علً بن دمحم بن محمود بن الدٌن لخٌر

 م2002 ماٌو/ أٌار - عشر الخامسة: الطبعة،  للمبلٌٌن العلم دار: الناشر

 اإلعبلم بفوابد عمدة األحكام -ٙٗ

بن الملمن سراج الدٌن أبو حف  عمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري ال

الناشر: دار . المحمك: عبد العزٌز بن أحمد بن دمحم المشٌمح. هـ(304)المتوفى: 

 -هـ 1417الطبعة: األولى، . للنشر والتوزٌع، المملكة العربٌة السعودٌةالعاصمة 

 م1997

 النصر وأعوان العصر أعٌان -7ٗ

 أبو علً الدكتور: المحمك. (هـ764: المتوفى) الصفدي أٌبن بن خلٌل الدٌن لصبلح

: له لدم،  دمحم سالم محمود الدكتور موعد، دمحم الدكتور عشمة، أبو نبٌل الدكتور زٌد،

 الفكر، دار لبنان، - بٌروت المعاصر، الفكر دار: الناشر،  المبارن المادر عبد مازن

 م1993 - هـ1413 األولى،: الطبعة.  سورٌا – دمشك

 باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباط -8ٗ

 ابن سبط الشافعً الطرابلسً خلٌل بن دمحم بن إبراهٌم الوفا أبو الحلبً الدٌن لبرهان

 نهاٌة) تحمٌمه وسمى رضا، علً الدٌن عبلء: المحمك، (هـ341: المتوفى) العجمً

 التراجم فً وزٌادات وتحمٌك دارسة وهو( باالختبلط الرواة من رمً بمن االؼتباط

 م1933 األولى،: الطبعة.  الماهرة – الحدٌث دار: لناشرا .الكتاب على
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 االلتراح فً بٌان االصطبلح -9ٗ

الفتح دمحم بن علً بن وهب بن مطٌع المشٌري، المعروؾ بابن دلٌك  ًلتمً الدٌن أب

 .بٌروت -الناشر: دار الكتب العلمٌة . هـ(702العٌد )المتوفى: 

 اإللناع فً مسابل اإلجماع -ٓ٘

 الحسن ابن المطان ًسً، أبعلً بن دمحم بن عبد الملن الكتامً الحمٌري الفال

الناشر: الفاروق الحدٌثة . الصعٌديالمحمك: حسن فوزي . هـ(623)المتوفى: 

 م2004 -هـ 1424الطبعة: األولى، . للطباعة والنشر

  مالن ابن ألفٌة -ٔ٘

: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد ًأب الجٌانً، الطابً مالن ابن هللا، عبد بن دمحمل

 . بدون تارٌخ.التعاون دار: الناشر. (هـ672

 الرجال أسماء فً الكمال تهذٌب إكمال -ٕ٘

 عبلء هللا، عبد ًأب الحنفً، الحكري المصري البكجري هللا عبد بن للٌج بن لمؽلطاي

، إبراهٌم بن أسامة دمحم أبو - دمحم بن عادل الرحمن عبد أبو: المحمك، هـ762 ت الدٌن

 م2001 -   هـ1422 األولى،: الطبعة والنشر للطباعة الحدٌثة الفاروق:الناشر

 والكنى األسماء فً والمختلؾ المؤتلؾ عن االرتٌاب رفع فً اإلكمال -ٖ٘

 . واألنساب

 دار: الناشر،  هـ475 ت ماكوال بن جعفر بن هللا هبة بن علً نصر ىأب الملن، سعدل

 م1990- هـ1411 األولى الطبعة: الطبعة،  لبنان -بٌروت - العلمٌة الكتب

 إكمال المعلم بفوابد مسلم -ٗ٘

 ت السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌا  بن موسى بن عٌا  الفضل ألبً 

الدكتور: ٌحٌى إسماعٌل، الناشر: دار الوفاء، الطبعة األولى:  :المحمك، هـ544

  م1993-هـ1419

 للدارلطنً والتتبع اإللزامات -٘٘

 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًبأل

 الرحمن عبد أبو الشٌخ: وتحمٌك دراسة، (هـ335: المتوفى) الدارلطنً البؽدادي

: الطبعة.  لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر، الوداعً هادي بن ممبل

 م1935 - هـ1405 الثانٌة،

 السماع وتمٌٌد الرواٌة أصول معرفة إلى اإللماع -ٙ٘

، هـ544 ت السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌا  بن موسى بن عٌا  الفضل ألبً 

، تونس/ الماهرة - العتٌمة المكتبة/ التراث دار: الناشر، صمر أحمد السٌد: المحمك

 م1970 - هـ1379 األولى،: الطبعة

 األحكام بأحادٌث اإللمام -7٘
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 دلٌك بابن المعروؾ المشٌري، مطٌع بن وهب بن علً بن دمحم الفتح أبو الدٌن لتمً

 إسماعٌل حسٌن أحادٌثه وخرح نصوصه حمك: المحمك، (هـ702: المتوفى) العٌد

 – لبنان/  الرٌا  - السعودٌة - حزم ابن دار - الدولٌة المعراج دار: الناشر، الجمل

  م2002- هـ1423 الثانٌة،: الطبعة، بٌروت

 األم -8٘

عبد هللا دمحم بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  ًألب

. بٌروت –الناشر: دار المعرفة . هـ(204مناؾ المطلبً المرشً المكً )المتوفى: 

 م1990هـ/1410سنة النشر: . الطبعة: بدون طبعة

 التسبٌح صبلة فضل فً األذكار أمالً -9٘

. (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 بدون تارٌخ بٌروت – لرطبة مإسسة: الناشر، خلٌفة دمحم كٌبلنً: تحمٌك

 بشران ابن أمالً -ٓٙ

 مهران بن بْشران بن دمحم بن بْشران بن هللا عبد بن دمحم بن الملن عبد الماسم ًألب

 ٌوسؾ بن عادل الرحمن عبد أبو: نصه ضبط، (هـ430: المتوفى) البؽدادي

 م1997 - هـ 1413 األولى،: الطبعة، الرٌا  الوطن، دار: الناشر. العزازي

 اإلمام الترمذي والموازنة بٌن جامعه وبٌن والصحٌحٌن -ٔٙ

  م2014 -هـ 1435، دار البصابر الطبعة األولى للدكتور/ نور الدبن عتر

 اإلمام الحاكم وكتابه المستدرن مع العناٌة بكتاب التفسٌر منه  -ٕٙ

 م2005 -هـ 1426للدكتور/عادل حسن علً ، مإسسة المختار. الطبعة الثانٌة 

 العلمٌة وآثاره الدارلطنً اإلمام -ٖٙ

 بدون تارٌخ الخضراء األندلس دار: الناشر، الرحٌلً هللا ضٌؾ بن هللا لعبد

  الطبري وجهوده فى علم الحدٌثاإلمام المحب  -ٗٙ

 م.2007رسالة دكتوراة ، الدكتور: السٌد أحمد أحمد سعٌد 

 العمر بأبناء الؽمر إنباء -٘ٙ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 إحٌاء لجنة - اإلسبلمٌة للشبون األعلى المجلس: الناشر. حبشً حسن د: المحمك

 م1969 هـ،1339:النشر عام. مصر اإلسبلمً، التراث

 النحاة أنباه على الرواة إنباه -ٙٙ

 المكتبة: الناشر.  (هـ646: المتوفى) المفطً ٌوسؾ بن علً الحسن أبو الدٌن لجمال

 هـ 1424 األولى،: الطبعة، بٌروت العصرٌة،

  األنساب -7ٙ
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 هـ562 ت سعد أبو المروزي، السمعانً التمٌمً منصور بن دمحم بن الكرٌم لعبد

 دابرة مجلس: الناشر، وؼٌره الٌمانً المعلمً ٌحٌى بن الرحمن عبد: المحمك

 م1962 - هـ1332 األولى، الطبعة، آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ

 األشراؾ أنساب -8ٙ

 زكار سهٌل: تحمٌك. (هـ279: المتوفى) البَبَلذ ري داود بن جابر بن ٌحٌى بن حمدأل

 م1996 - هـ1417 األولى،: الطبعة. بٌروت - الفكر دار: الناشر، الزركلً ورٌا 

 اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ  -9ٙ

. هـ( 335الحسن علً بن سلٌمان بن أحمد الَمْرداوي )المتوفى:  ًلعبلء الدٌن أب

. الدكتور عبد الفتاح دمحم الحلو -تحمٌك: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركً 

 جمهورٌة مصر العربٌة -الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعبلن، الماهرة 

 م1995 -هـ 1415الطبعة: األولى، 

األنوار الكاشفة لما فً كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضلٌل  -7ٓ

 والمجازفة

الناشر: . هـ(1336عبد الرحمن بن ٌحٌى بن علً المعلمً الٌمانً )المتوفى: ل

 م1936/ هـ1406سنة النشر: . بٌروت -المطبعة السلفٌة ومكتبتها / عالم الكتب 

أنٌُِس الَساري فً تخرٌج َوتحمٌك األحادٌث التً ذكرها الَحافظ ابن َحجر  -7ٔ

 العسمبلنً فً فَتح الَباري
المحمك: نبٌل . حذٌفة، نبٌل بن منصور بن ٌعموب بن سلطان البصارة الكوٌتً ًألب

ٌَعموب البصارةبا الناشر: مإسََّسة السَّماحة، مإسََّسة الرٌَّان، بٌروت . ن َمنصور بن 

 م2005 -هـ 1426الطبعة: األولى، . لبنان –

 التوحٌد أصول من الحك المذهب إلى الخبلفات رد فً الخلك على الحك إٌثار -7ٕ

 أبو الماسمً، الحسنً المفضل بن المرتضى بن علً بن إبراهٌم بن دمحم الوزٌر، البن

. بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  (هـ340: المتوفى) الٌمنً الدٌن عز هللا، عبد

 م1937 الثانٌة،: الطبعة

 منده البن اإلٌمان -7ٖ

.  (هـ395: المتوفى) العبدي َمْنَده بن ٌحٌى بن دمحم بن إسحاق بن دمحم هللا عبد ًألب

.  بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر،  الفمٌهً ناصر بن دمحم بن علً. د: المحمك

  هـ1406 الثانٌة،: الطبعة

 ودرجاته واستكماله، وسننه، ومعالمه،، ٌماناإل -7ٗ

: المحمك (هـ224: المتوفى) البؽدادي الهروي هللا عبد بن سبل م بن الماسم ع بٌد ًألب

 - هـ1403 الثانٌة،: الطبعة،  اإلسبلمً المكتب: الناشر،  األلبانً الدٌن ناصر دمحم

 م1933
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 حرؾ الباء
 )مسند البزار(  الزخار البحر -7٘

 المعروؾ العتكً هللا عبٌد بن خبلد بن الخالك عبد بن عمرو بن أحمد بكر ألبً

 عبد وصبري سعد بن وعادل هللا، زٌن الرحمن محفوظ: المحمك،  هـ292ت  بالبزار

 األولى،: الطبعة المنورة المدٌنة - والحكم العلوم مكتبة: الناشر، الشافعً الخالك

  (م2009 وانتهت م،1933 بدأت)

 المشرفة السنة تارٌخ فً حوثب -7ٙ

 .. بدون تارٌخالرابعة: الطبعة، بٌروت – بساط: الناشر. العمري ضٌاء بن ألكرم

 الشرابع ترتٌب فً الصنابع دابعب -77

: الناشر (هـ537: المتوفى) الحنفً الكاسانً أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدٌن، لعبلء

 م1936 - هـ1406 الثانٌة،: الطبعة العلمٌة الكتب دار

 والنهاٌة البداٌة -78

. هـ774 ت الدمشمً ثم البصري المرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء ألبً

 والتوزٌع والنشر للطباعة هجر دار: الناشر،  التركً المحسن عبد بن هللا عبد: تحمٌك

  هـ 1413 األولى،: الطبعة،  واإلعبلن

 الكبٌر الشرح فً الوالعة ثارواآل األحادٌث تخرٌج فً المنٌر لبدرا -79

 المصري الشافعً أحمد بن علً بن عمر حف  ىأب الدٌن سراج الملمن البن

، كمال بن وٌاسر ،سلٌمان بن هللا وعبد ،الؽٌط أبو مصطفى: المحمك .هـ304ت

-هـ1425 األولى، الطبعة،  السعودٌة-الرٌا  - والتوزٌع للنشر الهجرة دار: الناشر

  م2004

 البر والصلة -8ٓ

. هـ(246عبد هللا الحسٌن بن الحسن بن حرب السلمً المروزي )المتوفى:  ًألب

الطبعة: األولى، . الرٌا  –الناشر: دار الوطن . المحمك: د. دمحم سعٌد بخاري

 هـ1419

 األحكام أدلة من المرام لوغب -8ٔ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 الرٌا  – الفلك دار: الناشر الزهري أمٌن بن سمٌر: وتعلٌك وتخرٌج تحمٌك

 هـ1424 السابعة،: الطبعة

 الهداٌة شرح البناٌة -8ٕ

 الدٌن بدر الحنفى الؽٌتابى حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود دمحم ألبً

: الطبعة لبنان بٌروت، - العلمٌة الكتب دار: الناشر (هـ355: المتوفى) العٌنى

  م2000 - هـ1420 األولى،
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 األحكام كتاب فً واإلٌهام الوهم ٌانب -8ٖ

 المطان ابن الحسن أبو الفاسً، الحمٌري الكتامً الملن عبد بن دمحم بن لعلً

.  الرٌا  – طٌبة دار: الناشر. سعٌد آٌت الحسٌن. د: المحمك .(هـ623: المتوفى)

 م1997-هـ1413 ، األولى: الطبعة

وابن حجر دراسة ممارنة لمنهجٌهما فً شرح صحٌح  العٌنً بٌن اإلمامٌن -8ٗ

 البخاري

  .تؤلٌؾ/ د. جاد الرب أمٌن عبد المجٌد، الناشر: دار المحدثٌن، بدون تارٌخ

 حرؾ التاء
 الماموس جواهر من العروس تاج -8٘

دل د بن محم  اق عبد بن محم  بٌدي بمرتضى، الملم ب الفٌ ،ى أب الحسٌنً، الرز   الزَّ

 بدون تارٌخ الهداٌة دار: الناشر المحممٌن من مجموعة: المحمك (هـ1205: المتوفى)

 (الدوري رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -8ٙ

 المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً

 البحث مركز: ، طبعة  سٌؾ نور دمحم أحمد. د: . تحمٌك هـ233 ت البؽدادي بالوالء،

 - هـ1399 األولى،: الطبعة،  المكرمة مكة - اإلسبلمً التراث وإحٌاء العلمً

 م1979

 (الدارمً عثمان رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -87

 المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌاألبً 

 دار: طبعة سٌؾ نور دمحم أحمد. د: ، تحمٌك هـ233: المتوفى البؽدادي بالوالء،

 بدون تارٌخ  كدمش - للتراث المؤمون

 ابن محرز (  رواٌة) معٌن ابن تارٌخ -88

 المري الرحمن عبد بن بسطام بن زٌاد بن عون بن معٌن بن ٌحٌى زكرٌا ألبً

 العربٌة اللؽة مجمع: الناشر المصار كامل دمحم المحمك،  هـ233 ت البؽدادي بالوالء،

 م1935 هـ،1405 األولى،: الطبعة، دمشك -

 تارٌخ ابن ٌونس المصري -89

الناشر: دار . هـ(347عبد الرحمن بن أحمد بن ٌونس الصدفً، أبو سعٌد )المتوفى: ل

 هـ1421الطبعة: األولى، . الكتب العلمٌة، بٌروت

 إربل تارٌخ -9ٓ

ربلً، اللخمً موهوب بن المبارن بن أحمد بن لمبارنل   المستوفً بابن المعروؾ اإله

 واإلعبلم، الثمافة وزارة: الناشر، الصمار خماس سٌد بن سامً: المحمك. هـ637 ت

 م1930: النشر عام،  العراق للنشر، الرشٌد دار

 الثمات أسماء تارٌخ -9ٔ
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 البؽدادي أزداذ بن أٌوب بن دمحم بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر حف  ألبً

 السلفٌة الدار: الناشر،  السامرابً صبحً: المحمك هـ335ت شاهٌن ابن بـ المعروؾ

  م1934 - هـ1404 األولى،: الطبعة،  الكوٌت –

 ارٌخ أسماء الضعفاء والكذابٌنت -9ٕ

حف  عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن دمحم بن أٌوب بن أزداذ البؽدادي  ًألب

. المحمك: عبد الرحٌم دمحم أحمد المشمري. هـ(335المعروؾ بـ ابن شاهٌن )المتوفى: 

 م1939هـ/1409الطبعة: األولى، بدون. الناشر: 

 ارٌخ أصبهان = أخبار أصبهانت -9ٖ

نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانً  ًبأل

 بٌروت -الناشر: دار الكتب العلمٌة . المحمك: سٌد كسروي حسن. هـ(430)المتوفى: 

 م1990-هـ 1410الطبعة: األولى، 

  اإلسبلم تارٌخ -9ٗ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد ىأب الدٌن لشمس  هـ743 ت الذهبً لَا

اد بشار الدكتور: المحمك : الطبعة. اإلسبلمً الؽرب دار: الناشر، معروؾ عو 

 م2003 األولى،

 األوسط التارٌخ -9٘

: . تحمٌكهـ256ت   البخاري المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن دمحم هللا عبد ألبً

: الطبعة، الماهرة ،حلب – التراث دار مكتبة ،الوعً دار: شرن زاٌد إبراهٌم محمود

 م1977 - هـ1397 األولى،

 بؽداد تارٌخ -9ٙ

.  هـ463ت البؽدادي الخطٌب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علً بن أحمد بكر ألبً

: الطبعة بٌروت – اإلسبلمً الؽرب دار :نشر معروؾ عواد بشار الدكتور: تحمٌك

 م2002 - هـ1422 األولى،

 تارٌخ بٌهك -97

الحسن ظهٌر الدٌن علً بن زٌد بن دمحم بن الحسٌن البٌهمً، الشهٌر بابن فندمه  ًألب

 هـ1425الطبعة: األولى، . الناشر: دار الرأ، دمشك. هـ(565)المتوفى: 

 تارٌخ جرجان -98

الماسم حمزة بن ٌوسؾ بن إبراهٌم السهمً المرشً الجرجانً )المتوفى:  ًألب

. بٌروت –الناشر: عالم الكتب . عبد المعٌد خانالمحمك: تحت مرالبة دمحم . هـ(427

 م1937 -هـ 1407الطبعة: الرابعة 

 دمشك تارٌخ -99
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

: المحمك.  هـ571ت عساكر بابن المعروؾ هللا هبة بن الحسن بن علً الماسم ألبً

: النشر عام والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، العمروي ؼرامة بن عمرو

 م1995 - هـ1415

 الكبٌر التارٌخ -ٓٓٔ

 دابرة: الطبعة. هـ256 البخاري المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن دمحم هللا عبد ألبً

 خان المعٌد عبد دمحم: مرالبة تحت طبع، الدكن – آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ

 الشرٌؾ والمبر الشرٌفة والمدٌنة الحرام والمسجد المشرفة مكة ارٌخت -ٔٓٔ

 البماء، ًأب الدٌن بهاء الحنفً، المكً العمري المرشً دمحم الضٌاء بن أحمد بن لدمحم

. نصر أٌمن إبراهٌم، عبلء: المحمك، (هـ354: المتوفى) الضٌاء بابن المعروؾ

 م2004 - هـ1424 الثانٌة،: الطبعة. لبنان/  بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر

 تالً تلخٌص المتشابه -ٕٓٔ

بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب البؽدادي )المتوفى:  ًألب

الناشر: دار . أحمد الشمٌرات، المحمك: مشهور بن حسن آل سلمان. هـ(463

 هـ1417الطبعة: األولى، . الرٌا  –الصمٌعً 

 الحدٌث مختلؾ تأوٌل -ٖٓٔ

 االسبلمً المكتب: الناشر.  هـ276 ت الدٌنوري لتٌبة بن مسلم بن هللا عبد دمحم ألبً

 م1999 - هـ1419 الثانٌة الطبعة اإلشراق مإسسة -

ِ  وحاشٌة الدلابك كنز شرح الحمابك بٌٌنت -ٗٓٔ ًّ ْلبِ  الّشِ

 (هـ 743: المتوفى) الحنفً الزٌلعً الدٌن فخر البارعً، محجن بن علً بن عثمانل

ًُّ  ٌونس بن إسماعٌل بن ٌونس بن أحمد بن دمحم بن أحمد الدٌن شهاب: الحاشٌة ْلبه  الش ه

: الطبعة الماهرة بوالق، -األمٌرٌة الكبرى المطبعة: الناشر. (هـ1021: المتوفى)

 هـ1313 األولى،

 تحرٌر تمرٌب التهذٌب -٘ٓٔ

د/ بشار عواد معروؾ، والشٌخ/ شعٌب األرنإوط، مإسسة الرسالة، الطبعة األولى 

 م1997 -هـ1417

 الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة -ٙٓٔ

 دار: الناشر.  هـ1353ت المباركفورى الرحٌم عبد بن الرحمن عبد دمحم العبل ألبً

 بٌروت - العلمٌة الكتب

 األطراؾ بمعرفة األشراؾ تحفة -7ٓٔ
 عبد: المحمك.  هـ742 ت المزي الرحمن عبد بن ٌوسؾ الحجاج أبو الدٌن لجمال

: الثانٌة:  الطبعة،  المٌ مة والدار ، اإلسبلمً المكتب:  طبعة،  الدٌن شرؾ الصمد

 م1933 هـ،1403

 الخبلؾ أحادٌث فً التحمٌك -8ٓٔ
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، (هـ597:  المتوفى) الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج ًأب الدٌن جمالل

: الطبعة، بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر. السعدنً دمحم الحمٌد عبد مسعد: المحمك

 هـ1415 ، األولى

 تخرٌج حدٌث أنا مدٌنة العلم وعلً بابها -9ٓٔ

، الطبعة الثانٌة ألبً عبد العزٌز خلٌفة الكواري، دار المبس للنشر والتوزٌع

 .م2010 -هـ1413

 تدرٌب الراوي فً شرح تمرٌب النواوي -ٓٔٔ

حممه: أبو لتٌبة . هـ(911عبد الرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً )المتوفى: ل

 ، بدون تارٌخ.الناشر: دار طٌبة. الفارٌابًنظر دمحم 

 والمدلسون لتدلٌسا -ٔٔٔ

 مجلة: الناشر. (هـ1413: المتوفى) السعدي الخزرجً األنصاري دمحم بن لحماد

 المنورة بالمدٌنة اإلسبلمٌة الجامعة

 التاسع المرن نهاٌة إلى األول المرن من وتطوره نشأته النبوٌة السنة تدوٌن -ٕٔٔ

 الهجري

: الناشر (هـ1427: المتوفى) الزهرانً مطر آل عثمان بن مطر بن دمحم ٌاسر ًألب

 األولى،: الطبعة السعودٌة العربٌة المملكة الرٌا ، والتوزٌع، للنشر الهجرة دار

 م1996/هـ1417

 )أطراؾ أحادٌث كتاب المجروحٌن البن حبان( تذكرة الحفاظ -ٖٔٔ

الفضل دمحم بن طاهر بن علً بن أحمد الممدسً الشٌبانً، المعروؾ بابن  ًألب

الناشر: دار . تحمٌك: حمدي عبد المجٌد السلفً. هـ(507المٌسرانً )المتوفى: 

 .م1994 -هـ 1415الطبعة: األولى، . الصمٌعً للنشر والتوزٌع، الرٌا 

 )طبمات الحفاظ( الحفاظ تذكرة -ٗٔٔ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد ًأب الدٌن لشمس . هـ743 ت الذهبً لَا

 م1993 -هـ1419 األولى،: الطبعة،  لبنان -بٌروت العلمٌة الكتب دار: الناشر

 تذهٌب تهذٌب الكمال فً أسماء الرجال -٘ٔٔ

تحمٌك: . هـ 743ت مد بن عثمان بن لٌمازالذهبًشمس الدٌن أبً عبد هللا دمحم بن أحل

. الناشر: الفاروق الحدٌثة للطباعة والنشر. مجدي السٌد أمٌن -ؼنٌم ؼنٌم عباس 

 م2004 -هـ 1425ى، الطبعه: األول

 التذٌٌل على كتاب تهذٌب التهذٌب -ٙٔٔ

 م 2004 -هـ1425لدمحم طلعت، دار أضواء السلؾ،الطبعة الولى 

 تراث المؽاربة فً الحدٌث النبوي -7ٔٔ

 م1995 -هـ 1416البشابر اإلسبلمٌة، الطبعة األولى لدمحم بن عبد هللا التلٌدي. دار 

 التراث والمعاصرة  -8ٔٔ
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  هـ1405للدكتور/أكرم ضٌاء العمري. كتاب األمة، الطبعة األولى  

 تراجعات ابن حجر فً فتح الباري -9ٔٔ

-هـ 1413ألبً عبٌدة مشهور حسن سلمان، مكتبة الخراز جدة، الطبعة األولى 

 م1997

 فً وال التمرٌب فً لهم ٌترجم لم الذٌن سننه فً الدارلطنً رجال تراجم -ٕٓٔ

 الحاكم رجال

ْمبل   ي بن   لم  ْمبهله  بنه  َهاده ًُّ  الَهْمَدانً لَابهَدةَ  بنه  م   دار: الناشر (هـ1422: المتوفى) الوادعه

 م1999 هـ،1420 األولى،: الطبعة صنعاء - اآلثار

 الحدٌث وعلل المحدثٌن ضعفاء معرفة فً الكامل من السالطة التراجم -ٕٔٔ

 - تٌمٌة ابن مكتبة: الناشر. الحسٌنً المحسن عبد الفضل أبو: وتحمٌك استدران

 م1993 - هـ1413 األولى،: الطبعة. مصر - الماهرة

 ترتٌب المدارن وتمرٌب المسالن -ٕٕٔ

المحمك:  .هـ(544الفضل الماضً عٌا  بن موسى الٌحصبً )المتوفى:  ًبأل

: عبد المادر الصحراوي، 4، 3، 2جزء . م1965تاوٌت الطنجً، : ابن 1جزء

: سعٌد أحمد أعراب 3، 7، 6جزء . : دمحم بن شرٌفة5جزء. م1970 -1966

 .الطبعة: األولى. الدمحمٌة، المؽرب -الناشر: مطبعة فضالة . م1931-1933

 صحٌحه ورواة مسلم اإلمام رجمةت -ٖٕٔ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبدً أب الدٌن لشمس : المتوفى) الذهبً لَا

 ابن: الناشر، المري هادي حمد أبو -الكندري هللا عبد ٌحٌى أبو: تحمٌك. (هـ743

 م1996-هـ1416 األولى،: الطبعة.  بٌروت – حزم

 منهما واحد كل انفرد وما ومسلم البخاري أخرجهم من سمٌةت -ٕٗٔ

 الضبً الحكم بن ن عٌم بن حمدوٌه بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم الحاكم هللا عبد ًألب

 ٌوسؾ كمال: المحمك، (هـ405: المتوفى) البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً

 األولى،: الطبعة، بٌروت - الجنان دار ،الثمافٌة الكتب مإسسة: الناشر، الحوت

 هـ1407

 المماصد وتكمٌل الفوابد سهٌلت -ٕ٘ٔ

: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد ًأب الجٌانً، الطابً مالن ابن هللا، عبد بن دمحمل

. والنشر للطباعة العربً الكتاب دار: الناشر. بركات كامل دمحم: المحمك. (هـ672

 م1967 - هـ1337: النشر سنة

 تشنٌؾ األسماع بشٌوخ اإلجازة والسماع -ٕٙٔ

 هـ1434د/ محمود سعٌد ممدوح. بٌروت الطبعة الثانٌة 

 المحدثٌن تصحٌفات -7ٕٔ
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 (هـ332: المتوفى) العسكري إسماعٌل بن سعٌد بن هللا عبد بن الحسن أحمد ًألب

: الطبعة الماهرة – الحدٌثة العربٌة المطبعة: الناشر مٌرة أحمد محمود: المحمك

 هـ1402 األولى،

 األربعة األبمة رجال بزوابد المنفعة عجٌلت -8ٕٔ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 ـ األولى: الطبعة بٌروت ـ البشابر دار: الناشر، الحك إمداد هللا إكرام. د: المحمك

 م1996

 الصحٌح الجامع فً البخاري له خرج لمن والتجرٌح التعدٌل -9ٕٔ

 الباجً المرطبً التجٌبً وارث بن أٌوب بن سعد بن خلؾ بن سلٌمان الولٌد ألبً

 والتوزٌع للنشر اللواء دار: الناشر،  حسٌن لبابة أبو. د: المحمك هـ474 ت األندلسً

 م1936 – هـ1406 األولى،: الطبعة،  الرٌا  –

 = طبمات المدلسٌن بالتدلٌس الموصوفٌن بمراتب التمدٌس هلأ عرٌؾت -ٖٓٔ

: المحمك.  هـ352 ت العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 األولى،: الطبعة. عمان - المنار مكتبة: الناشر، المرٌوتً عبدهللا بن عاصم. د

 م1933 – هـ1403

 التعرٌفات -ٖٔٔ

المحمك: ضبطه . هـ(316علً بن دمحم بن علً الزٌن الشرٌؾ الجرجانً )المتوفى: ل

-الناشر: دار الكتب العلمٌة بٌروت . وصححه جماعة من العلماء بإشراؾ الناشر

 م1933-هـ 1403الطبعة: األولى . لبنان

 التعرٌفات الفمهٌة -ٕٖٔ

الطبعة: األولى، . دار الكتب العلمٌةالناشر: . دمحم عمٌم اإلحسان المجددي البركتًل

 م2003 -هـ 1424

 التعرٌؾ بما أفرد من األحادٌث بالتصنٌؾ -ٖٖٔ

 م. 1997 -هـ1413لٌوسؾ بن دمحم العتٌك. دار الصمٌعً، الطبعة األولى 

 تعزٌة المسلم عن أخٌه -ٖٗٔ

. هـ(571الماسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروؾ بابن عساكر )المتوفى:  ًبأل

الطبعة: األولى، . الشرلٌة -جدة -الناشر: مكتبة الصحابة . تحمٌك: مجدي فتحً السٌد

 م1991 - هـ1411

 خبلل من تعالى هللا رحمهما حزم ابن االمام على حجر ابن الحافظ تعمبات -ٖ٘ٔ

 ودراسة جمع: التهذٌب وتمرٌب التهذٌب تهذٌب كتابً

 -( األزهر جامعة) بؤسٌوط العربٌة اللؽة كلٌة مجلة، بحث نشر بحسن دمحم مرسًد/

 29 ع: العدد /3المجلدم، 2010سنة مصر
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تعمٌات الحافظ ابن حجر على ؼٌره من العلماء من خبلل كتابه "تهذٌب  -ٖٙٔ

 حرؾ األلؾ، إلى: نهاٌة حرؾ الزاي التهذٌب" من: بداٌة

رسالة ماجستٌر ممدمة من الباحث/ منصور سلمان نصر نصار، إلى الجامعة 

 م2005األردنٌة 

 التعمبات الحدٌثٌة على الشٌخ األلبانً -7ٖٔ

ومكتبة اإلٌمان، الطبعة تؤلٌؾ/ د. علً عبد الباسط مزٌد، مكتبة الجامعة األزهرٌة، 

 م2013 -هـ1434األولى 

 تعمبات الذهبً على الحاكم خارج التلخٌص -8ٖٔ

جمع ودراسة/ محٌى الدٌن سامً كبلب، مكتبة النهضة العصرٌة للنشر والتوزٌع 

 م 2013  -هـ1439

 (الحسن بن دمحم برواٌة مالن لموطأ شرح) دمحم موطأ على الممجد التعلٌك -9ٖٔ

: المتوفى) الحسنات أبو الهندي، اللكنوي األنصاري الحلٌم عبد دمحم بن الحً عبد لدمحم

 اإلمارات بجامعة الشرٌؾ الحدٌث أستاذ الندوي الدٌن تمً: وتحمٌك تعلٌك (هـ1304

  م 2005 - هـ1426 الرابعة،: الطبعة، دمشك الملم، دار: الناشر المتحدة العربٌة

 حاتم أبً البن العلل على علٌمةت -ٓٗٔ

: المتوفى) الحنبلً الدمشمً ٌوسؾ بن الهادي عبد بن أحمد بن دمحم الدٌن لشمس

 بن هللا عبد المحدث الشٌخ فضٌلة: تمدٌم،  هللا جاد بن دمحم بن سامً: تحمٌك.  (هـ744

 - هـ 1423 األولى،: الطبعة. الرٌا  السلؾ، أضواء: الناشر.  السعد الرحمن عبد

 م 2003

 حبان البن المجروحٌن على الدارلطنً تعلٌمات -ٔٗٔ

 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

: الناشر. العربً دمحم بن خلٌل: تحمٌك. (هـ335: المتوفى) الدارلطنً البؽدادي

 األولى،: الطبعة. الماهرة - اإلسبلمً الكتاب دار والنشر، للطباعة الحدٌثة الفاروق

 م1994 - هـ1414

 البخاري صحٌح على التعلٌك ؽلٌكت -ٕٗٔ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 – عمار دار - اإلسبلمً المكتب: الناشر،  المزلً موسى الرحمن عبد سعٌد: المحمك

 هـ1405 األولى،: الطبعة.  األردن – عمان -بٌروت

 نمدٌةالتفرد والنكارة عند العمٌلً فً كتابه "الضعفاء" دراسة  -ٖٗٔ

رسالة دكتوراه ممدمة من الباحث/ دمحم فاروق دمحم جزر، إلى جامعة العلوم اإلسبلمٌة 

 م2015العالمٌة باألردن 

 ومسلم البخاري الصحٌحٌن فً ما ؼرٌب فسٌرت -ٗٗٔ
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ٌدي المٌورلً األزدي حمٌد بن فتوح بن هللا عبد بن فتوح بن لدمحم  هللا عبد ىأب الَحمه

: الناشر، العزٌز عبد سعٌد دمحم زبٌدة: الدكتورة: المحمك هـ433 ت نصر أبً بنا

 م1995 – هـ1415 األولى،: الطبعة، مصر – الماهرة - السنة مكتبة

 التهذٌب تمرٌب -٘ٗٔ

: المحمك.  هـ352 ت العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 م1936 – هـ1406 األولى،: الطبعة،  سورٌا – الرشٌد دار: الناشر،  عوامة دمحم

 تمٌٌد المهمل وتمٌٌز المشكل -ٙٗٔ

المحمك: علً بن دمحم العمران، . هـ(493ٌن بن دمحم الؽسانً الجٌانً )علً الحس ًألب

 م2000 -هـ 1421الطبعة: األولى . الناشر: دار عالم الفوابد. ودمحم عزٌز شمس

 الصبلح ابن ممدمة شرح واإلٌضاح التمٌٌد -7ٗٔ

 بن بكر أبً بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل ألبً

 عبد دمحم: الناشر،  عثمان دمحم الرحمن عبد: المحمك،  هـ306 ت العرالً إبراهٌم

 األولى،: الطبعة،  المنورة بالمدٌنة السلفٌة المكتبة صاحب الكتبً المحسن

 م1969/هـ1339

 الكبٌر الرافعً أحادٌث تخرٌج فً الحبٌر التلخٌص -8ٗٔ

: الناشر،  هـ352  العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 .م1939 - هـ1419 األولى الطبعة: الطبعة،  العلمٌة الكتب دار

 واألسانٌد المعانً من الموطأ فً لما التمهٌد -9ٗٔ

 المرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمرألبً 

: الناشر، البكري الكبٌر عبد دمحم، والعلوي أحمد بن مصطفى: تحمٌك، هـ463ت

  هـ1337: النشر عام، المؽرب - اإلسبلمٌة والشإون األولاؾ عموم وزارة

 الشافعً الفمه فً التنبٌة -ٓ٘ٔ

 عالم: الناشر. (هـ476: المتوفى) الشٌرازي ٌوسؾ بن علً بن إبراهٌم اسحاق ًألب

 ، بدون تارٌخ.الكتب

 التنبٌه والرد على أهل األهواء والبدع -ٔ٘ٔ

ألبً الحسن دمحم بن أحمد الملطً. تحمٌك: دمحم زاهد الكوثري، الناشر: المكتبة 

 األزهرٌة للتراث بمصر.

 تنمٌح التحمٌك فً أحادٌث التعلٌك -ٕ٘ٔ

تحمٌك: سامً . هـ( 744شمس الدٌن دمحم بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلً )المتوفى: ل

 -دار النشر: أضواء السلؾ . بن دمحم بن جاد هللا وعبد العزٌز بن ناصر الخبانًا

 م2007 -هـ 1423الطبعة: األولى، . الرٌا 

 تنمٌح التحمٌك فً أحادٌث التعلٌك -ٖ٘ٔ
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ٌْماز الذهبً )ال ًلشمس الدٌن أب : متوفىعبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَا

 -: دار الوطنالناشر. : مصطفى أبو الؽٌط عبد الحً عجٌبالمحمك. هـ(743

 .م2000 -هـ 1421الطبعة: األولى، . الرٌا 

 التنكٌت واإلفادة فً تخرٌج أحادٌث خاتمة سفر السعادة -ٗ٘ٔ

ألبً عبد هللا دمحم بن حسن المعروؾ بابن همات زاده الدمشمً، تحمٌك: أحمد البزرة، 

 هـ1407اث، الطبعة األولى الناشر: دار المؤمون للتر

 األباطٌل من الكوثري تأنٌب فً بما التنكٌل -٘٘ٔ

 (هـ1336: المتوفى) الٌمانً العتمً المعلمً دمحم بن علً بن ٌحٌى بن الرحمن عبدل

 الرزاق عبد - الشاوٌ  زهٌر - األلبانً الدٌن ناصر دمحم: وتعلٌمات تخرٌجات مع

 م1936 - هـ1406 الثانٌة،: الطبعة اإلسبلمً المكتب: الناشر حمزة

 واللؽات األسماء تهذٌب -ٙ٘ٔ

 بنشره عنٌت. (هـ676: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًبأل

 الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصوله وممابلة علٌه والتعلٌك وتصحٌحه

 . بدون تارٌخ . لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار، المنٌرٌة

 التهذٌب تهذٌب -7٘ٔ

: الناشر هـ352 ت العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 هـ1326 األولى، الطبعة: الطبعة،  الهند النظامٌة، المعارؾ دابرة مطبعة

 الرجال أسماء فً الكمال تهذٌب -8٘ٔ

 دمحم أبً الزكً ابن الدٌن جمال ٌوسؾ، بن الرحمن عبد بن ٌوسؾألبً الحجاج 

: الناشر، معروؾ عواد بشار. د: المحمك.  هـ742ت  المزي الكلبً المضاعً

 م1930 – هـ1400 األولى،: الطبعة، بٌروت – الرسالة مإسسة

 اللؽة تهذٌب -9٘ٔ

 عو  دمحم: المحمك. (هـ370)ت الهروي، األزهري بن أحمد بن دمحمألبً منصور 

  م2001 األولى،: الطبعة،  بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار: الناشر، مرعب
 األثر أصول إلى النظر توجٌه -ٓٙٔ

 ثم الجزابري، السمعونً موهب، بن أحمد ابن( صالح دمحم أو) صالح بن لطاهر

  ً  مكتبة: الناشر،  ؼدة أبو الفتاح عبد: المحمك،  (هـ1333: المتوفى) الدمشم

 م1995 - هـ1416 األولى،: الطبعة. حلب – اإلسبلمٌة المطبوعات

 توضٌح األفكار لمعانً تنمٌح األنظار -ٔٙٔ

. تحمٌك: دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد. دمحم بن إسماعٌل األمٌر الحسنً الصنعانًل

 . المدٌنة المنورة -: المكتبة السلفٌة الناشر

 التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح -ٕٙٔ
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الشافعً المصري بن الملمن سراج الدٌن أبو حف  عمر بن علً بن أحمد ال

الناشر: دار . المحمك: دار الفبلح للبحث العلمً وتحمٌك التراث. هـ(304)المتوفى: 

 م2003 -هـ 1429الطبعة: األولى، . سورٌا –النوادر، دمشك 

 مالن ابن ألفٌة بشرح والمسالن المماصد توضٌح -ٖٙٔ

ً   بن هللا عبد بن لاسم بن حسن الدٌن بدر دمحم ًألب  المالكً المصري المرادي عل

 فً اللؽوٌات أستاذ سلٌمان، علً الرحمن عبد: وتحمٌك شرح، (هـ749:  المتوفى)

 م2003 - هـ1423 األولى: الطبعة، العربً الفكر دار: الناشر، األزهر جامعة

 

 حرؾ الثاء
 هـ(ٕٙٙ-8ٕ٘) ثبت شٌخ اإلسبلم الماضً زكرٌا األنصاري -ٗٙٔ

، الحسٌن هـ(، تحمٌك/ دمحم بن إبراهٌم902)تتخرٌج الحافظ: شمس الدٌن السخاوي 

 م2010-هـ 1413الناشر: دار البشابر، الطبعة األولى 

 الثمات -٘ٙٔ

 الدارمً، التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن دمحمألبً حاتم 

: الطبعة، الهند الدكن آباد بحٌدر العثمانٌة المعارؾ دابرة: الناشر،  هـ354 ت الب ستً

 م1973=   ه 1393 األولى،

 الثمات -ٙٙٔ

  الباز دار: ، نشر هـ261 الكوفى العجلى صالح بن هللا عبد بن أحمد الحسن ألبً

  م1934 - هـ1405 األولى الطبعة
 األثر علم فً النظر ثمرات -7ٙٔ

 إبراهٌم، ًأب الصنعانً، ثم الكحبلنً الحسنً، دمحم بن صبلح بن إسماعٌل بن لدمحم

 أبً بن صبري بن رابد: المحمك (هـ1132: المتوفى) باألمٌر المعروؾ الدٌن، عز

 األولى،: الطبعة السعودٌة – الرٌا  - والتوزٌع للنشر العاصمة دار: الناشر.  علفة

 م1996 - هـ1417

 

 حرؾ الجٌم
 جارمٌات  -8ٙٔ

 م1992 -هـ 1412المإلؾ: على الجارم ، دار الشروق الطبعة األولى 

 الجامع   -9ٙٔ

 د: المحمك، (هـ197:المتوفى) المرشً المصري مسلم بن وهب بن هللا عبد دمحم ًبأل

: الطبعة، الرٌا  - الجوزي ابن دار: الناشر الخٌر، أبو دمحم حسٌن حسن مصطفى

 م1995 - هـ1416 األولى
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 جامع األصول فً أحادٌث الرسول -7ٓٔ

 بن دمحم ابن عبد الكرٌم الشٌبانًمجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم ل

التتمة تحمٌك  -: عبد المادر األرنإوط تحمٌك. هـ(606: الجزري ابن األثٌر )المتوفى

 األولى الطبعة:. مكتبة دار البٌان -مطبعة المبلح-الناشر: مكتبة الحلوانً. بشٌر عٌون

 م.1972

 وفضله العلم بٌان جامع -7ٔٔ

 المرطبً النمري عاصم بن البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن ٌوسؾ عمر ًبأل

 الجوزي، ابن دار: الناشر، الزهٌري األشبال أبً: تحمٌك، (هـ463: المتوفى)

 م1994 - هـ1414 األولى،: الطبعة، السعودٌة العربٌة المملكة

 المراسٌل أحكام فً التحصٌل جامع -7ٕٔ

.  هـ761 العبلبً الدمشمً هللا عبد بن كٌكلدي بن خلٌل سعٌد ىأب الدٌن صبلحل

 الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت – الكتب عالم: الناشر،  السلفً المجٌد عبد حمدي: المحمك

 م1936 – هـ1407

 الجامع فً العلل -7ٖٔ

 هـ 1431ماهر ٌاسٌن الفحل، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى 

 راشدجامع معمر بن  -7ٗٔ

 الٌمن نزٌل البصري، عروة أبو موالهم، األزدي راشد عمرو أبً بن معمرل

 العلمً المجلس: الناشر، األعظمً الرحمن حبٌب: المحمك، (هـ153: المتوفى)

 هـ1403 الثانٌة،: الطبعة، ببٌروت اإلسبلمً المكتب وتوزٌع بباكستان،

 والتعدٌل الجرح -7٘ٔ

 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن دمحم بن الرحمن عبد دمحم ألبً

 األولى،: الطبعة،  بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار،  هـ327 ت حاتم أبً

 م1952 - هـ1371

 جزء تحفة عٌد الفطر -7ٙٔ

الناشر: . المحمك: د. عبد العزٌز مختار إبراهٌم. هـ(533لزاهر بن طاهر الشحامً )

 هـ1429: األولى الطبعة. العلمً والمطابعالنشر  -جامعة الملن سعود 

 المحدثٌن من جماعة وفٌات فٌه جزء -77ٔ

ً   مسعود ًأب األصبهانً، أحمد بن علً بن الرحٌم عبدل  الوفاء أبً ابن الحاج

 الهجرة دار: الناشر، العونً عارؾ بن حاتم الشرٌؾ: المحمك، (هـ566: المتوفى)

 م1994 - هـ1415 األولى: الطبعة

 األنام خٌر دمحم على الصبلة فضل فً األفهام جبلء -78ٔ
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: المحمك.  هـ751  الجوزٌة لٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن دمحمل

: الكوٌت الطبعة - العروبة دار: الناشر، األرناإوط المادر عبد - األرناإوط شعٌب

 م1937 - هـ1407 الثانٌة،

 ومسلم البخاري الصحٌحٌن بٌن الجمع -79ٔ

ٌدي المٌورلً األزدي حمٌد بن فتوح بن هللا عبد بن فتوح بن لدمحم  بن هللا عبد أبو الَحمه

 حزم ابن دار: الناشر، البواب حسٌن علً. د: المحمك، (هـ433: المتوفى) نصر أبً

 م 2002 - هـ1423 الثانٌة،: الطبعة، بٌروت/ لبنان -

 األشراؾ أنساب من جمل -8ٓٔ
 زكار سهٌل: تحمٌك.  (هـ279: المتوفى) البَبَلذ ري داود بن جابر بن ٌحٌى بن ألحمد

 م1996 - هـ1417 األولى،: الطبعة. بٌروت -الفكر دار: الناشر، الزركلً ورٌا 

 مهرة اللؽةج -8ٔٔ

المحمك: رمزي منٌر . هـ(321بكر دمحم بن الحسن بن درٌد األزدي )المتوفى:  ًألب

 م1937الطبعة: األولى، . بٌروت -الناشر: دار العلم للمبلٌٌن . بعلبكً

 
 حرؾ الحاء

  النسابً سنن على السندي حاشٌة -8ٕٔ
 مكتب: الناشر. (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 م1936 - هـ1406 الثانٌة،: الطبعة. حلب – اإلسبلمٌة المطبوعات

 فً فمه مذهب اإلمام الشافعً وهو شرح مختصر المزنًلحاوي الكبٌر ا -8ٖٔ

الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البؽدادي، الشهٌر بالماوردي  ًألب

الشٌخ عادل أحمد عبد  -المحمك: الشٌخ علً دمحم معو  . هـ(450)المتوفى: 

-هـ 1419الطبعة: األولى، . لبنان –الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت . الموجود

 م1999

 للفتاوي الحاوي -8ٗٔ
 دار: الناشر. (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 م2004 - هـ1424: النشر عام. لبنان-بٌروت والنشر، للطباعة الفكر

 حاتم أبً البن الحدٌث علل كتاب فً تطبٌمٌة نظرٌة دراسة المنكر الحدٌث -8٘ٔ

 هـ1433 األولى الطبعة النوادر، دار طبعة سمحة، أبو السبلم عبد/د 

 الحدٌث المنكر عند نماد المحدثٌن -8ٙٔ

لعبد الرحمن بن نوٌفع السلمً، بحث ممدم لنٌل درجة التخص  "الماجستٌر" 

 هـ1431بجامعة أم المرى 

 الترمذي اإلمام عند وداللته المنكر الحدٌث -87ٔ
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 هـ1430 ، الطبعة األولىبالرٌا  العاصمة دار التركً، تركً بن دمحم/ د 

 والمحدثون لحدٌثا -88ٔ

 هـ1373  الماهرة: األولى الطبعة. العربً الفكر دار: الناشر.  زهو أبو دمحم دمحمل

 حكم العمل بالحدٌث الضعٌؾ -89ٔ

 م 2017 -هـ 1433للشٌخ/ دمحم عوامة، دار الٌسر للنشر، الطبعة األولى 

 األصفٌاء وطبمات األولٌاء حلٌة -9ٓٔ

 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب

 م1974 - هـ1394 مصر،، السعادة: الناشر. (هـ430: المتوفى)

 

 حرؾ الخاء
 الزواٌا خباٌا -9ٔٔ

: المتوفى) الشافعً الزركشً بهادر بن هللا عبد بن دمحم الدٌن بدر هللا عبد ًألب

 والشبون األولاؾ وزارة: الناشر، العانً هللا عبد المادر عبد: المحمك (هـ794

 هـ1402 األولى،: الطبعة، الكوٌت – اإلسبلمٌة

 -فهرس مخطوطات  -خزانة التراث  -9ٕٔ

 المكتبات فً اإلسبلمٌة المخطوطات فهارس: نبذة. فٌصل الملن مركز صدارهإب لام

 وجود أماكن عن معلومات على تشتمل العالم فً المخطوطات ومراكز والخزانات

 .العالمٌة والخزابن المكتبات فً حفظها وأرلام المخطوطات

 الشام خطط -9ٖٔ

د، بن الرزاق عبد بن دمحم  مكتبة: الناشر. (هـ1372: المتوفى) َعلً ك ْرد محمَّ

 م1933 - هـ1403 الثالثة،: الطبعة. دمشك النوري،

 اإلسبلم ولواعد السنن مهمات فً األحكام خبلصة -9ٗٔ
 وخرج حممه.  (هـ676:  المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًألب

: الطبعة. بٌروت – لبنان - الرسالة مإسسة: الناشر الجمل إسماعٌل حسٌن: أحادٌثه

 م1997 - هـ1413 ، األولى

  الرجال أسماء فً الكمال تهذٌب تذهٌب خبلصة -9٘ٔ

 الٌمنً، الساعدي األنصاري الخزرجً العلٌم عبد بن الخٌر أبً بن هللا عبد بن ألحمد

 مكتب: الناشر ،ؼدة أبو الفتاح عبد: المحمك، هـ923 بعد: المتوفى الدٌن صفً

 هـ 1416 الخامسة: الطبعة، بٌروت/  حلب - البشابر دار/اإلسبلمٌة المطبوعات

 العباد أفعال خلك -9ٙٔ
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 (هـ256: المتوفى) هللا عبد ىأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن لدمحم

بدون  الرٌا  - السعودٌة المعارؾ دار: لناشرا .عمٌرة الرحمن عبد .د: المحمك

 تارٌخ

 

 حرؾ الدال
 المدارس تارٌخ فً الدارس -97ٔ

،  الدٌن شمس إبراهٌم: المحمك،  هـ927 ت الدمشمً النعٌمً دمحم بن المادر عبدل

 م1990 - هـ1410 األولى الطبعة.  العلمٌة الكتب دار: الناشر

 الهداٌة أحادٌث تخرٌج فً الدراٌة -98ٔ

. (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

. بدون بٌروت - المعرفة دار: الناشر. المدنً الٌمانً هاشم هللا عبد السٌد: المحمك

 تارٌخ.

 الثامنة المابة أعٌان فً الكامنة الدرر -99ٔ

 هـ352 ت العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

/ اباد صٌدر - العثمانٌة المعارؾ دابرة مجلس: الناشر،  ضان المعٌد عبد دمحم:المحمك

 م1972/ هـ1392 الثانٌة، الطبعة،  الهند

 للضبً الدعاء -ٕٓٓ

 الكوفً موالهم الضبً جرٌر بن ؼزوان بن فضٌل بن دمحم الرحمن عبد ًألب

: الناشر، البعٌمً إبراهٌم بن سلٌمان بن العزٌز عبد/ د: المحمك (هـ195: المتوفى)

 م1999 - هـ1419 األولى،: الطبعة الرٌا  - الرشد مكتبة

 للطبرانً الدعاء -ٕٔٓ

ت  الطبرانً الماسم ىأب الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانل 

. بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر، عطا المادر عبد مصطفى: المحمك. هـ360

 هـ1413 األولى، الطبعة

  الدعاء للمحاملً -ٕٕٓ

 أبان بن سعٌد بن إسماعٌل بن دمحم بن إسماعٌل بن الحسٌن البؽدادي هللا عبد ًبأل

، المنعم عبد عمرو: أحادٌثه وخرج حممه، (هـ330: المتوفى) المحاملً الضبً

: الطبعة، السعودٌة – جدة العلم، مكتبة مصر، - الماهرة تٌمٌة، ابن مكتبة: الناشر

 هـ1414 األولى،

 دفاع عن الُسنَة ورد شبه الُمْستَْشِرلٌَِن والكتاب المعاصرٌن -ٖٕٓ

الناشر: مجمع البحوث . هـ(1403ش هبة )المتوفى:  ًدمحم بن دمحم بن سوٌلم أبل

 م.1935 -هـ 1406الطبعة: الثانٌة، . الماهرة –اإلسبلمٌة 
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 (اإلرادات منتهى شرح)  النهى أولً دلابك -ٕٗٓ

: المتوفى) ًالحنبل ًالبهوت إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صبلح بن ٌونس بن لمنصور

 م1993 - هـ1414 األولى،: الطبعة الكتب عالم: الناشر (هـ1051

 الدلٌل الشافً على المنهل الصافً -ٕ٘ٓ

هـ(، تحمٌك: 374لجمال الدٌن أبً المحاسن ٌوسؾ بن تؽري بردي )المتوفى سنة 

 م.  1993فهٌم دمحم شلتوت، مطبعة دار الكتب المصرٌة بالماهرة 

 الصالحٌن رٌاض لطرق الفالحٌن دلٌل -ٕٙٓ

: المتوفى) الشافعً الصدٌمً البكري إبراهٌم بن عبلن بن دمحم بن علً لدمحم

 والنشر للطباعة المعرفة دار: الناشر شٌحا مؤمون خلٌل: بها اعتنى، (هـ1057

 م2004 - هـ1425 الرابعة،: الطبعة.  لبنان – بٌروت والتوزٌع،

 والؽزو الباطنً التؽلؽل لمماومة إسبلمى مشروع وبروز السبلجمة دولة -7ٕٓ

 الصلٌبً

. الماهرة والترجمة، والتوزٌع للنشر الرأ مإسسة: الناشر. الصَّبلَّبً دمحم دمحم َعلً

 م2006 - هـ1427 األولى،: الطبعة

 دٌوان ابن حجر العسمبلنً -8ٕٓ

وصححه الدكتور/ السٌد أبو الفضل، أستاذ اللؽة العربٌة بالجامعة العثمانٌة،  جمعه

 هـ1331حٌدر أباد الدكن، طبع سنة 

 دٌوان اإلسبلم -9ٕٓ
. هـ(1167الؽزي )المتوفى: لشمس الدٌن أبو المعالً دمحم بن عبد الرحمن بن 

الطبعة: . لبنان –الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت . المحمك: سٌد كسروي حسن

 م 1990 -هـ  1411األولى، 

 الحجاج بن مسلم صحٌح على لدٌباجا -ٕٓٔ

 أصله، حمك.  (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 - والتوزٌع للنشر عفان ابن دار: الناشر،  األثري الحوٌنً قاسحإ أبو: علٌه وعلك

 م1996 - هـ 1416 األولى: الطبعة.  الخبر – السعودٌة العربٌة المملكة

 

 حرؾ الذال
 ثكمو وهو فٌه تكلم منذكر  -ٕٔٔ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد ًأب الدٌن شمسل  هـ743ت   الذهبً لَا

  م2005 - هـ1426 األولً الطبعة،  الرحٌلً هللا ضٌؾ بن هللا عبد: المحمك

 ذٌل تارٌخ بؽداد -ٕٕٔ
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عبد هللا دمحم بن محمود بن الحسن المعروؾ بابن النجار )المتوفى:  ًلمحب الدٌن أب

 .دار الكتاب العربً بٌروت لبنان. هـ(643

 ذٌل تارٌخ مدٌنة السبلم -ٖٕٔ

: الدكتور بشار عواد المحمك. هـ( 637عبد هللا دمحم بن سعٌد ابن الدبٌثً ) ًألب

 م2006 -هـ 1427الطبعة: األولى . : دار الؽرب اإلسبلمًالناشر. معروؾ

 ٌل تذكرة الحفاظذ -ٕٗٔ

شمس الدٌن أبو المحاسن دمحم بن علً بن الحسن بن حمزة الحسٌنً الدمشمً ل

الطبعة: الطبعة األولى . الناشر: دار الكتب العلمٌة. هـ(765الشافعً )المتوفى: 

 م1993 -هـ 1419

 ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد -ٕ٘ٔ

الطٌب المكً الحسنً الفاسً )المتوفى:  ً بن أحمد بن علً، تمً الدٌن، أبدمحمل

. الناشر: دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان. المحمك: كمال ٌوسؾ الحوت. هـ(332

 م1990هـ/1410عة: األولى، الطب

 ٌل ذٌل تارٌخ مولد العلماء ووفٌاتهمذ -ٕٙٔ

، ابن  ًبن أحمد بن دمحم بن هبة هللا، أبهبة هللا ل  ً دمحم، األمٌن، األنصاري الدمشم

الناشر: . المحمك: د. عبد هللا بن أحمد بن سلمان الحمد. هـ(524األكفانً )المتوفى: 

 هـ1409ألولى، الطبعة: ا. الرٌا  –دار العاصمة 

 ٌل طبمات الحفاظذ -7ٕٔ

المحمك: الشٌخ . هـ(911عبد الرحمن بن أبً بكر، جبلل الدٌن السٌوطً )المتوفى: ل

 ، بدزن تارٌخ.الناشر: دار الكتب العلمٌة. زكرٌا عمٌرات

 الحنابلة طبمات ذٌل -8ٕٔ

 ثم البؽدادي، الَسبلمً، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن لزٌن

: الناشر، العثٌمٌن سلٌمان بن الرحمن عبد د: المحمك هـ795 ت الحنبلً الدمشمً،

 م2005 - هـ1425 األولى،: الطبعة الرٌا  – العبٌكان مكتبة

 ٌل لسان المٌزان ذ -9ٕٔ

الناشر: دار عالم الفوابد للنشر . حاتم بن عارؾ بن ناصر الشرٌؾ العونًد/ 

 هـ1413الطبعة: األولى، . العربٌة السعودٌة المملكة -والتوزٌع، مكة المكرمة 

 ٌل مرآة الزمانذ -ٕٕٓ

بعناٌة: وزارة . هـ( 726الفتح موسى بن دمحم الٌونٌنً )المتوفى:  ًلمطب الدٌن أب

الناشر: دار الكتاب اإلسبلمً، . التحمٌمات الحكمٌة واألمور الثمافٌة للحكومة الهندٌة

 م1992 -هـ 1413الطبعة: الثانٌة، . الماهرة

 ذٌل مٌزان االعتدال -ٕٕٔ
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 سٌن بن عبد الرحمن بن أبً بكر بنالفضل زٌن الدٌن عبد الرحٌم بن الح ًألب

عادل أحمد  المحمك: علً دمحم معو /. هـ(306إبراهٌم العرالً )المتوفى: 

 -هـ 1416الطبعة: األولى، . بٌروت –الناشر: دار الكتب العلمٌة . عبدالموجود

 م1995

 

 حرؾ الراء

 
 (األسفار وعجابب األمصار ؼرابب فً النظار تحفة) بطوطة ابن رحلة -ٕٕٕ

 بطوطة ابن هللا، عبد أبو الطنجً، اللواتً إبراهٌم بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم: المإلؾ

 هـ1417: النشر عام.  الرباط المؽربٌة، المملكة أكادٌمٌة: الناشر (هـ779: المتوفى)

 جبٌر ابن رحلة -ٖٕٕ

: المتوفى) الحسٌن أبو األندلسً، الكنانً جبٌر بن أحمد بن دمحم جبٌر، ابن: المإلؾ

 .بدون تارٌخ . بٌروت الهبلل، ومكتبة دار: الناشر.  (هـ614

 المختار الدر على المحتار رد -ٕٕٗ

 الحنفً الدمشمً عابدٌن العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن دمحم عابدٌن، ابن: المإلؾ

 - هـ1412 الثانٌة،: الطبعة. بٌروت -الفكر دار: الناشر.  (هـ1252: المتوفى)

 م1992

 مصر لضاة عن اإلصر رفع -ٕٕ٘

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 األولى،: الطبعة. الماهرة الخانجً، مكتبة: الناشر. عمر دمحم علً الدكتور: تحمٌك

 م1993 - هـ1413

 هشام البن النبوٌة السٌرة شرح فً األنؾ الروض -ٕٕٙ

 عبد عمر: المحمك. هـ531ت  السهٌلً أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد الماسم ألبً

 هـ1421 األولى، الطبعة بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار: الناشر، السبلمً السبلم

  م2000 -

بِّ  فً البَاسمْ  الَروضُ  -7ٕٕ  - ملسو هيلع هللا ىلص - الَماِسم أبً ُسنَةِ  َعنْ  الذِّ

 دمحم الوزٌر، ابن: المإلؾ (الص نعانً األمٌر منهم العلماء من لجماعة   حوا    وعلٌه)

 عز هللا، عبد أبو الماسمً، الحسنً المفضل بن المرتضى بن علً بن إبراهٌم بنا

 عبد بن بكر العبلمة الشٌخ فضٌلة: تمدٌم.  (هـ340: المتوفى) الوزٌر آل من الدٌن،

 للنشر الفوابد عالم دار: الناشر.  العمران دمحم بن علً: به اعتنى. زٌد أبو هللا

 . والتوزٌع

 الروضة الندٌة شرح الدرر البهٌة -8ٕٕ
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الطٌب دمحم صدٌك خان بن حسن بن علً ابن لطؾ هللا الحسٌنً البخاري  ًألب

 بدون تارٌخ. الناشر: دار المعرفة. هـ(1307المهنَّوجً )المتوفى: 

 الصالحٌن رٌاض -9ٕٕ

 شعٌب: المحمك. (هـ676: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ألبً

 هـ1419 الثالثة،: الطبعة .لبنان بٌروت، الرسالة، مإسسة: الناشر. األرنإوط

 م1993/

 العشرة منالب فً النضرة الرٌاض -ٖٕٓ

. (هـ694: المتوفى) الطبري الدٌن محب دمحم، بن هللا عبد بن أحمد العباس، ًألب

 .. بدون تارٌخالثانٌة: الطبعة. العلمٌة الكتب دار: الناشر
 

 حرؾ الزاي
 العباد خٌر هدي فً المعاد زاد  -ٖٕٔ

: الناشر. هـ751 ت الجوزٌة لٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن لدمحم

 السابعة :الطبعة. الكوٌت اإلسبلمٌة، المنار مكتبة - بٌروت الرسالة، مإسسة

 م1994/ هـ1415  والعشرون

 الزاهر فً معانً كلمات الناس -ٕٖٕ

المحمك: د. . هـ(323بكر األنباري )المتوفى:  ً بن الماسم بن دمحم بن بشار، أبدمحمل

-هـ 1412الطبعة: األولى، . بٌروت –الناشر: مإسسة الرسالة . حاتم صالح الضامن

 م1992

 الدنٌا أبً البن لزهدا -ٖٖٕ

 المرشً األموي البؽدادي لٌس بن سفٌان بن عبٌد بن دمحم بن هللا عبد بكر ًألب

: الطبعة دمشك كثٌر، ابن دار: الناشر (هـ231: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ

 م1999 - هـ 1420 األولى،

 البن أبً عاصم زهدال -ٖٕٗ

 الشٌبانً مخلد بن الضحان بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ًألب

 -للتراث الرٌان دار: الناشر. حامد الحمٌد عبد العلً عبد: المحمك (هـ237: المتوفى)

 هـ1403 الثانٌة،: الطبعة. الماهرة

 السجستانً داود ألبً الزهد -ٖٕ٘

 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ًبأل

ْستانً جه  ببلل أبو دمحم، بن ابراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو: تحمٌك. (هـ275: المتوفى) الس ه

 اللطٌؾ عبد بن عمرو دمحم الشٌخ فضٌلة: وراجعه له ولدم ؼنٌم بن عباس بن ؼنٌم

 م1993 - هـ 1414 األولى،: الطبعة. حلوان والتوزٌع، للنشر المشكاة دار: الناشر

 لهناد الزهد -ٖٕٙ
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ي ًبأل ي بن َهنَّاد السَّره  عمرو بن صعفوق بن شبر بن بكر أبً بن مصعب بن السَّره

: المحمك. (هـ243: المتوفى) الكوفً الدارمً التمٌمً زٌد بن عدس بن زرارة بنا

. الكوٌت – اإلسبلمً للكتاب الخلفاء دار: الناشر. الفرٌوابً الجبار عبد الرحمن عبد

 هـ1406 األولى،: الطبعة

 الزهد لوكٌع -7ٖٕ

سفٌان وكٌع بن الجراح بن ملٌح بن عدي بن فرس بن سفٌان بن الحارث بن  ًألب

حممه ولدم له وخرج . هـ(197عمرو ابن عبٌد بن رإاس الرإاسً )المتوفى: 

الناشر: مكتبة الدار، المدٌنة . أحادٌثه وآثاره: عبد الرحمن عبد الجبار الفرٌوابً

 م1934 -هـ 1404الطبعة: األولى، . المنورة

 الزاهدٌن وصفة لزهدا -8ٖٕ

 الصوفً البصري درهم بن بشر بن زٌاد بن دمحم بن أحمد األعرابً بن سعٌد ًبأل

 -للتراث الصحابة دار: الناشر. السٌد فتحً مجدي: المحمك. (هـ340: المتوفى)

 هـ1403 األولى،: الطبعة. طنطا

 زوابد رجال صحٌح ابن حبان على الكتب الستة جمع ا ودراسة  -9ٖٕ

 دكتوراه  للدكتور/ ٌحٌى الشهري جامعة أم المرى رسالة

 السٌنحرؾ 
 والتعدٌل الجرح فً السجستانً داود أبا اآلجري عبٌد أبً سؤاالت -ٕٓٗ

 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ًألب

ْستانً جه  عمادة: الناشر.  العمري لاسم علً دمحم: المحمك (هـ275: المتوفى) الس ه

.  السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسبلمٌة، بالجامعة العلمً البحث

 م1933/هـ1403 األولى،: الطبعة

 حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد أبا األثرم سؤاالت -ٕٔٗ

.  (هـ241: المتوفى) الشٌبانً أسد بن هبلل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد ًألب

: الطبعة بٌروت – اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر.  صبري حسن عامر. د: المحمك

 .م2004 - هـ1425 األولى،

 والتعدٌل الجرح فً للدارلطنً البرلانى سؤاالت -ٕٕٗ

.  (هـ425: المتوفى) بالبرلانً المعروؾ بكر بًأ ؼالب، بن أحمد بن دمحم بن ألحمد

 والتوزٌع والنشر للطبع المرآن مكتبة: الناشر.  ابراهٌم السٌد مجدي: وتعلٌك تحمٌك

 الترمذي جامع فً أحادٌث حول للبخاري الترمذي سؤاالت -ٖٕٗ

 البحث عمادة: الناشر.  (هـ1431: المتوفى) المدنً ثم النجدي الد خٌل دمحم بن لٌوسؾ

 األولى: الطبعة السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسبلمٌة، بالجامعة العلمً

 م2003/هـ1424
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 للدارلطنً النٌسابوري الحاكم سؤاالت -ٕٗٗ

 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

 المادر عبد بن هللا عبد بن موفك. د: المحمك.  (هـ335: المتوفى) الدارلطنً البؽدادي

 1934 - 1404 األولى،: الطبعة.  الرٌا  - المعارؾ مكتبة: الناشر

 السبلم سبل -ٕ٘ٗ

 عز إبراهٌم، أبو الصنعانً، ثم الكحبلنً الحسنً، دمحم بن صبلح بن إسماعٌل بن لدمحم

 .الحدٌث دار: الناشر (هـ1132:المتوفى) باألمٌر كؤسبلفه المعروؾ الدٌن،

 وفوابدها فمهها من وشًء الصحٌحة األحادٌث سلسلة -ٕٙٗ

 األشمودري آدم، بن نجاتً بن نوح الحاج بن الدٌن، ناصر دمحم الرحمن عبد ألبً

. الرٌا  والتوزٌع، للنشر المعارؾ مكتبة: الناشر. (هـ1420: المتوفى) األلبانً

: 6جـ. م1995 - هـ1415: 4 - 1 جـ:النشر عام (المعارؾ لمكتبة) األولى،: الطبعة

  م2002 - هـ1422: 7 جـ.  م1996 - هـ1416

 األمة فً السٌا وأثرها والموضوعة الضعٌفة األحادٌث سلسلة -7ٕٗ

 األشمودري آدم، بن نجاتً بن نوح الحاج بن الدٌن، ناصر دمحم الرحمن عبد ألبً

 العربٌة الممكلة - الرٌا  المعارؾ، دار: النشر دار.  (هـ1420: المتوفى) األلبانً

 م 1992/  هـ 1412 األولى،: الطبعة.  السعودٌة

 جالوت عٌن ومعركة لطز الدٌن سٌؾ السلطان -8ٕٗ

، مصر والترجمة، والتوزٌع للنشر الرأ مإسسة: الناشر. الصَّبلَّبً دمحم دمحم لًلعَ 

 م 2009 - هـ 1430 األولى،: الطبعة
 الملون دول لمعرفة لسلونا -9ٕٗ

 الممرٌزي الدٌن تمً العبٌدي، الحسٌنً العباس ًأب المادر، عبد بن علً بن ألحمد

/ لبنان - العلمٌة الكتب دار: الناشر عطا المادر عبد دمحم: المحمك (هـ345: المتوفى)

 م1997 - هـ1413 األولى،: الطبعة بٌروت

 لسنةا -ٕٓ٘

 ت الشٌبانً مخلد بن الضحان بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر ألبً

،  بٌروت – اإلسبلمً المكتب: الناشر،  األلبانً الدٌن ناصر دمحم:  المحمك. هـ237

 هـ1400 األولى، الطبعة

 األثرم سنن -ٕٔ٘

ده  بن   أَْحَمد   َبْكر   ًب  ألَ  َحمَّ ًُّ  َهانها بنه  م  ْسَكاف ًُّ  األَثَْرم اإله ٌْلَ  الطَّابه ً  : َوله : المتوفى) الَكْلبه

 األولى،: الطبعة اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر صبري حسن عامر: المحمك (هـ273

  م 2004

 الترمذي سنن -ٕٕ٘
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: المتوفى) عٌسى أبو الترمذي، الضحان، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى بن لدمحم

، (3 جـ) البالً عبد فإاد ودمحم، (2 ،1 جـ) شاكر دمحم أحمد :المحمك.  (هـ279

 شركة: الناشر، (5 ،4 جـ) الشرٌؾ األزهر فً المدرس عو  عطوة وإبراهٌم

 م1975 - هـ1395 الثانٌة،: الطبعة، مصر – الحلبً البابً مصطفى ومطبعة مكتبة

 الؽرب دار: الناشر، معروؾ عواد بشاروفً بع  المواضع رجعت إلى طبعة د/  

 م1993: النشر سنة، بٌروت – اإلسبلمً

 الدارلطنً سنن -ٖٕ٘

 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ألبً

 االرنإوط، شعٌب: علٌه وعلك نصه وضبط حممه.  هـ335 ت الدارلطنً البؽدادي

 مإسسة: الناشر،  برهوم أحمد هللا، حرز اللطٌؾ عبد شلبً، المنعم عبد حسن

  م2004 - هـ1424 األولى،: الطبعة،  لبنان – بٌروت الرسالة،

 الدارمً سنن -ٕٗ٘

 الدارمً، الصمد عبد بن َبهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد دمحم ألبً

 المؽنً دار: الناشر الدارانً أسد سلٌم حسٌن: تحمٌك.  هـ255ت  السمرلندي التمٌمً

 م 2000 - هـ 1412 األولى،: الطبعة،  السعودٌة العربٌة المملكة والتوزٌع، للنشر

 داود أبً سنن -ٕ٘٘

 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود ألبً

ْستانً جه  المكتبة: الناشر،  الحمٌد عبد الدٌن محًٌ دمحم: المحمك.  هـ275 ت الس ه

  بدون تارٌخ بٌروت – صٌدا العصرٌة،

 منصور بن سعٌد سنن -ٕٙ٘

.  هـ227ت   الجوزجانً الخراسانً شعبة بن منصور بن سعٌد عثمان ألبً

 األولى،: الطبعة،  الهند – السلفٌة الدار: الناشر،  األعظمً الرحمن حبٌب: المحمك

 م1932- هـ1403

 ماجه ابن سنن -7ٕ٘

: تحمٌك.  هـ273 ٌزٌد أبٌه اسم وماجة المزوٌنً، ٌزٌد بن دمحم هللا عبدى أب ماجة البن

 الحلبً البابً عٌسى فٌصل - العربٌة الكتب إحٌاء دار: الناشر،  البالً عبد فإاد دمحم

  بدون تارٌخ

 الكبرى السنن -8ٕ٘

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدبكر  ألبً ْسَرْوجه  هـ453 البٌهمى ت الخ 

 الطبعة.  لبنات – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر،  عطا المادر عبد دمحم: المحمك

  م 2003 - هـ 1424 الثالثة،

  الصؽرى النسابً سنن -9ٕ٘
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: تحمٌك.  هـ303 ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً

 الثانٌة، الطبعة.  حلب – اإلسبلمٌة المطبوعات مكتب: الناشر،  ؼدة أبو الفتاح عبد

 م1936 – هـ1406

 الكبرى  النسابً سنن -ٕٓٙ

 حممه.  هـ303 ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً

: الطبعة ،بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر شلبً المنعم عبد حسن: أحادٌثه وخرج

 م 2001 - هـ 1421 األولى،

 النببلء أعبلم سٌر -ٕٔٙ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدٌن لشمس . هـ743 ت الذهبً لَا

 مإسسة:  الناشرـ  األرناإوط شعٌب الشٌخ بإشراؾ المحممٌن من مجموعة: المحمك

 م1935/  هـ1405 ، الثالثة:  الطبعة،  الرسالة

 

 حرؾ الشٌن

  تحلٌلٌة دراسة العسمبلنً، حجر ابن شاعرٌة -ٕٕٙ

 اإلسبلمٌة بالجامعة نولشت ماجستٌر رسالة ممداد، علً صبحً دمحم/ باحثال إعداد

 .م2015-هـ 1436 اآلداب لسم العربٌة، اللؽة كلٌة بؽزة،

 واألؼذٌة األدوٌة الطبٌة، الصناعة فً لشاملا -ٖٕٙ

: المحمك. (هـ637: المتوفى) المرشً الحزم أبً بن علً النفٌس، ابن الدٌن لعبلء

 - المتحدة العربٌة اإلمارات - أبوظبً الثمافً، المجمع: الناشر. زٌدان ٌوسؾ

 ذهب من أخبار فً الذهب شذرات -ٕٗٙ

: المتوفى الفبلح ىأب الحنبلً، العَكري العماد ابن دمحم بن أحمد بن الحً لعبد

: الناشر،  األرناإوط المادر عبد: أحادٌثه خرج،  األرناإوط محمود: حممه، هـ1039

 م 1936 - هـ1406 األولى، الطبعة بٌروت – دمشك كثٌر، ابن دار

 شرح التلمٌن -ٕ٘ٙ

ٌمً المازري المالكً )المتوفى:  ًألب . هـ(536عبد هللا دمحم بن علً بن عمر التَّمه

د المختار الس بلمً سبلمً. المحمك: سماحة الشٌخ محمَّ . الناشر: دار الؽرب اإله

 م2003الطبعة: الطبعة األولى، 

 السنة شرح -ٕٙٙ

 ت الشافعً البؽوي الفراء بن دمحم بن مسعود بن الحسٌن دمحم أبو السنة، لمحًٌ

 - اإلسبلمً المكتب: الناشر،  الشاوٌ  زهٌر دمحم -األرنإوط شعٌب: تحمٌك هـ516

 م1933 - هـ1403 الثانٌة،: الطبعة،  بٌروت دمشك،

 بطال البن البخاري صحٌح شرح -7ٕٙ
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 تمٌم أبو: تحمٌك.  هـ449 ت الملن عبد بن خلؾ بن علً الحسن ىأب بطال البن

 الثانٌة، الطبعة.  الرٌا  السعودٌة، - الرشد مكتبة: النشر دار،  إبراهٌم بن ٌاسر

 م2003 - هـ1423

 الحجاج بن مسلم صحٌح شرح -8ٕٙ

 إحٌاء دار: الناشر،  هـ676 ت النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ألبً

  هـ1392 الثانٌة، الطبعة، بٌروت – العربً التراث

 الطحاوٌة العمٌدة شرح -9ٕٙ
ً   الدٌن لصدر الدٌن دمحم بن عبلء  الصالحً األذرعً الحنفً، العز أبً ابن دمحم بن عل

. التركً المحسن بن هللا عبد - األرنإوط شعٌب: تحمٌك (هـ792: المتوفى) الدمشمً

 م1997 - هـ1417 العاشرة،: الطبعة. بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر

 شرح علل الترمذي -7ٕٓ

زٌن الدٌن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسبلمً، البؽدادي، ثم ل

. المحمك: الدكتور همام عبد الرحٌم سعٌد. هـ(795الدمشمً، الحنبلً )المتوفى: 

 م1937 -هـ 1407الطبعة: األولى، . األردن –الزرلاء  -الناشر: مكتبة المنار 

 الشافٌة الكافٌة شرح -7ٕٔ

: المتوفى) الدٌن جمال هللا، عبد أبو الجٌانً، الطابً مالن ابن هللا، عبد بن لدمحم

 البحث مركز المرى أم جامعة: الناشر. هرٌدي أحمد المنعم عبد: المحمك. (هـ672

. المكرمة مكة اإلسبلمٌة والدراسات الشرٌعة كلٌة اإلسبلمً التراث وإحٌاء العلمً

 .األولى: الطبعة

 لشرح الكبٌر على متن الممنعا -7ٕٕ

 الفرج، ًة الممدسً الجماعٌلً الحنبلً، أبعبد الرحمن بن دمحم بن أحمد بن لدامل

 .والتوزٌعالناشر: دار الكتاب العربً للنشر .هـ(632شمس الدٌن )المتوفى: 

 الطحاوي مختصر شرح -7ٖٕ

. د: المحمك. (هـ 370: المتوفى) الحنفً الجصا  الرازي بكر أبو علً بن حمدأل

 دمحم زٌنب د - خان هللا عبٌد دمحم د - بكدا  سابد. د. أ - دمحم هللا عناٌت هللا عصمت

 هـ1431 األولى: الطبعة. السراج ودار - اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر. فبلتة حسن

 م2010 -

  اآلثار مشكل شرح -7ٕٗ

 المصري الحجري األزدي سلمة بن الملن عبد بن سبلمة بن دمحم بن أحمد جعفر ًألب

 مإسسة: الناشر.  األرنإوط شعٌب: تحمٌك. ( هـ321: المتوفى) بالطحاوي المعروؾ

  م1494 هـ،1415 - األولى: الطبعة.  الرسالة

 اآلثار معانً شرح -7ٕ٘
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 المصري الحجري األزدي سلمة بن الملن عبد بن سبلمة بن دمحم بن أحمد جعفر ًألب

 دمحم - النجار زهري دمحم: )له ولدم حممه.  (هـ321: المتوفى) بالطحاوي المعروؾ

 د: وأحادٌثه وأبوابه كتبه ورلم راجعه.  الشرٌؾ األزهر علماء من( الحك جاد سٌد

: الناشر. النبوٌة بالمدٌنة السنة خدمة بمركز الباحث - المرعشلً الرحمن عبد ٌوسؾ

  م1994 هـ،1414 - األولى: الطبعة. الكتب عالم

 شرح مولظة الذهبً -7ٕٙ

 هـ1427الشرٌؾ حاتم بن عارؾ العونً، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى 

  الحدٌث أصحاب شعار -77ٕ

 بالحاكم المعروؾ الكرابٌسً النٌسابوري إسحاق بن أحمد بن دمحم بن دمحم أحمد ألبً

بدون  الكوٌت – الخلفاء دار: الناشر،  السامرابً صبحً: المحمك.  هـ373 ت الكبٌر

 تارٌخ

 اإلٌمان شعب -78ٕ

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمد ألبً بكر ْسَرْوجه  ت  البٌهمً الخراسانً، الخ 

 الحمٌد عبد العلً عبد الدكتور: أحادٌثه وخرج نصوصه وراجع حممه.  هـ453

 الدار صاحب الندوي، أحمد مختار: أحادٌثه وتخرٌج تحمٌمه على أشرؾ .حامد

 مع بالتعاون بالرٌا  والتوزٌع للنشر الرشد مكتبة: الناشر،  الهند – ببومباي السلفٌة

  م 2003 - هـ 1423 األولى،: الطبعة،  بالهند ببومباي السلفٌة الدار

 الجرح والتعدٌلشفاء العلٌل بألفاظ  -79ٕ

ألبً الحسن مصطفى بن إسماعٌل المؤربً، الناشر: مكتبة ابن تٌمٌة. الطبعة األولى 

 م.  1991-هـ1411

 الحرام البلد بأخبار الؽرام شفاء -8ٕٓ

: المتوفى) الفاسً الحسنً المكً الطٌب أبو الدٌن، تمً علً، بن أحمد بن لدمحم

 م2000-هـ1421 األولى: الطبعة.  العلمٌة الكتب دار: الناشر.  (هـ332

 الكلوم من العرب كبلم ودواء العلوم شمس -8ٕٔ

 العمري هللا عبد بن حسٌن د: المحمك.  هـ573ت  الٌمنً الحمٌرى سعٌد بن لنشوان

 المعاصر الفكر دار: الناشر،  هللا عبد دمحم ٌوسؾ د - اإلرٌانً علً بن مطهر -

 م 1999 - هـ 1420 األولى، الطبعة سورٌة – دمشك الفكر دار ، لبنان – بٌروت

 شٌخ اإلسبلم زكرٌا األنصاري وأثره فً الفمه الشافعً -8ٕٕ

رسالة ماجستٌر للباحث/طارق ٌوسؾ حسن جابر، ممدمة لكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة، 

 م2004الجامعة األردنٌة 

 حرؾ الصاد 
 العربٌة وصحاح اللؽة تاج الصحاح -8ٖٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الؽفوردعب أحمد: تحمٌك. هـ393 ت الفارابً الجوهري حماد بن إسماعٌل نصر ألبً

 م1937 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة. بٌروت – للمبلٌٌن العلم دار: الناشر، عطار

 البخاري صحٌح -8ٕٗ

 بن زهٌر دمحم : كٌحم. ت هـ256ت  الجعفً البخاري هللا عبد ىأب إسماعٌل بن لدمحم

 دمحم ترلٌم ترلٌم بإضافة السلطانٌة عن مصورة النجاة طوق دار الناشر الناصر ناصر

  هـ1422 األولى،: الطبعة البالً عبد فإاد

  حبان ابن صحٌح تمرٌب فً اإلحسان صحٌح ابن حبان =

 خزٌمة ابن صحٌح -8ٕ٘

 النٌسابوري السلمً بكر بن صالح بن المؽٌرة بن خزٌمة بن إسحاق بن دمحم بكر ألبً

   بٌروت - اإلسبلمً المكتب: الناشر، األعظمً مصطفى دمحم. د: المحمك،  هـ311 ت

 النبوٌة السٌرة صحٌح -8ٕٙ

 – عمان - اإلسبلمٌة المكتبة: الناشر. (هـ1420:المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر لدمحم

 بدون تارٌخ األولى: الطبعة، األردن

 صحٌح مسلم  -87ٕ

 عبد فإاد دمحم: المحمك. هـ261ت النٌسابوري المشٌري نٌالحس ىأب الحجاج بن لمسلم

  بدون تارٌخ بٌروت.  العربً التراث إحٌاء دار: الناشر، البالً

 الدنٌا أبً البن الجنة صفة -88ٕ

 المرشً األموي البؽدادي لٌس بن سفٌان بن عبٌد بن دمحم بن هللا عبد بكر ًألب

 المنعم عبد عمرو: ودراسة تحمٌك.  (هـ231: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ

  السعودٌة - جدة العلم، مكتبة مصر، -الماهرة تٌمٌة، ابن مكتبة: الناشر سلٌم

 ألبً نعٌم الجنة صفة -89ٕ

 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب

 - للتراث المؤمون دار: الناشر.  هللا عبد رضا علً: المحمك.  (هـ430: المتوفى)

 سورٌا/  دمشك

 الصفوة صفة -9ٕٓ

. (هـ597: المتوفى) الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمالل

: الطبعة مصر الماهرة، الحدٌث، دار: الناشر. علً بن أحمد: المحمك

 م2000/هـ1421

 اللسان وآداب الصمت -9ٕٔ

 المرشً األموي البؽدادي لٌس بن سفٌان بن عبٌد بن دمحم بن هللا عبد بكر ًألب

: الناشر.  الحوٌنً إسحاق أبو: المحمك.  (هـ231: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ

  هـ1410 األولى،: الطبعة.  بٌروت – العربً الكتاب دار

 والسمط اإلسماط من وحماٌته والؽلط اإلخبلل من مسلم صحٌح صٌانة -9ٕٕ
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: المتوفى) الصبلح بابن المعروؾ الدٌن تمً عمرو، أبو الرحمن، عبد بن لعثمان

، بٌروت – اإلسبلمً الؽرب دار: الناشر، عبدالمادر عبدهللا موفك: المحمك (هـ643

 هـ1403 الثانٌة،: الطبعة

 

 حرؾ الضاد
 للبخارى الصؽٌر الضعفاء -9ٖٕ

: المحمك.  هـ256ت  هللا عبد ىأب البخاري، المؽٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن لدمحم

  هـ1396 األولى،: الطبعة،  حلب – الوعً دار: الناشر،  زاٌد إبراهٌم محمود

 للعمٌلى الكبٌر الضعفاء -9ٕٗ

 عبد: المحمك. هـ322 ت المكً العمٌلً حماد بن موسى بن عمرو بن دمحم جعفر ألبً

 األولى،: الطبعة،  بٌروت – العلمٌة المكتبة دار: الناشر للعجً أمٌن المعطً

 م1934 - هـ1404

 ألبى نعٌم الضعفاء -9ٕ٘

 األصبهانً مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد نعٌم ًألب

.  البٌضاء الدار - الثمافة دار: الناشر.  حمادة فاروق: المحمك. (هـ430: المتوفى)

 م1934 – هـ1405 األولى،: الطبعة

 البن الجوزي  والمتروكون لضعفاءا -9ٕٙ

: لمحمك. ا هـ597ت   الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن لجمال

 1406 األولى،: الطبعة،  بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  الماضً هللا عبد

 للنسابً  والمتروكون لضعفاءا -97ٕ

: المحمك.  هـ303 ت النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ألبً

  هـ1396 األولى، الطبعة،  حلب – الوعً دار: الناشر،  زاٌد إبراهٌم محمود

  داود أبً ضعٌؾ -98ٕ

 للنشر ؼراس مإسسة:  النشر دار.  (هـ1420:  المتوفى) األلبانً الدٌن ناصر لدمحم

 هـ1423 - األولى:  الطبعة.  الكوٌت – والتوزٌع

 وء الشموع شرح المجموع فً الفمه المالكًض -99ٕ

المحمك: دمحم محمود ولد دمحم . بحاشٌة: حجازي العدوي المالكً. المالكًدمحم األمٌر ل

 –مورٌتانٌا ، مكتبة اإلمام مالن -بن تاشفٌن  الناشر: دار ٌوسؾ. األمٌن المسومً

 م2005 -هـ 1426الطبعة: األولى، . نواكشوط

 

 حرؾ الطاء
 = تذكرة الحفاظ للذهبً الحفاظ طبمات
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 للسٌوطً الحفاظ طبمات -ٖٓٓ

 دار: الناشر، (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن عبدل

 هـ1403 األولى،: الطبعة، بٌروت – العلمٌة الكتب

 الحنابلة طبمات -ٖٔٓ

: الناشر الفمً حامد دمحم: المحمك.  هـ526 ت دمحم بن دمحم ٌعلى، أبً ابن الحسٌن ألبً

 ، بدون تارٌخ بٌروت – المعرفة دار

 طبمات خلٌفة بن خٌاط -ٕٖٓ

عمرو خلٌفة بن خٌاط بن خلٌفة الشٌبانً العصفري البصري )المتوفى:  ًألب

سنة . الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع. المحمك: د سهٌل زكار. هـ(240

 م1993هـ = 1414نشر: ال

 الشافعٌة طبمات -ٖٖٓ

 لاضً ابن الدٌن تمً الدمشمً، الشهبً األسدي عمر بن دمحم بن أحمد بن بكر ألبً

 – الكتب عالم: النشر دار،  خان العلٌم عبد الحافظ. د: المحمك.  هـ351 ت شهبة

 هـ1407 األولى،: الطبعة،  بٌروت

 الكبرى الشافعٌة طبمات -ٖٗٓ

 دمحم محمود. د: المحمكٓهـ771 ت السبكً الدٌن تمً بن الوهاب عبد الدٌن تاجل

: الطبعة،  والتوزٌع والنشر للطباعة هجر: الناشر،  الحلو دمحم الفتاح عبد. د الطناحً

  هـ1413 الثانٌة،

 الشافعٌٌن طبمات -ٖ٘ٓ

.  هـ774 ت الدمشمً ثم البصري المرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء ألبً

. الدٌنٌة الثمافة مكتبة: الناشر،  عزب دمحم زٌنهم دمحم د هاشم، عمر أحمد د: تحمٌك

  م 1993 - هـ 1413: النشر تارٌخ

 الكبرى الطبمات -ٖٙٓ

 المعروؾ البؽدادي البصري، بالوالء، الهاشمً منٌع بن سعد بن دمحم هللا عبد ألبً

 بٌروت – صادر دار: الناشر،  عباس إحسان: المحمك.  هـ230 ت سعد بابن

 العلمٌة الكتب دار. وفى بع  المواضع رجعت إلى طبعة م  1963 األولى،: الطبعة

 م 1990 - هـ 1410 األولى،: الطبعة،  عطا المادر عبد دمحمتحمٌك  بٌروت –

 للداوودي المفسرٌن طبمات -7ٖٓ

 الكتب دار: الناشر.  هـ945 ت المالكً الداوودي الدٌن شمس أحمد، بن علً بن لدمحم

 بدون تارٌخ  بٌروت – العلمٌة

  للسٌوطى المفسرٌن طبمات -8ٖٓ

 عمر دمحم علً: المحمك. هـ 911 ت السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن عبدل

 هـ1396 األولى،: الطبعة،  الماهرة – وهبة مكتبة: الناشر
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  التمرٌب شرح فً التثرٌب طرح -9ٖٓ

 بن بكر أبً بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل ًألب

 الحسٌن بن الرحٌم عبد بن أحمد: ابنه أكمله.  (هـ306: المتوفى) العرالً إبراهٌم

: المتوفى) العرالً ابن الدٌن، ولً زرعة أبو المصري، ثم الرازٌانً الكردي

 إحٌاء دار) منها عدة دور وصورتها - المدٌمة المصرٌة الطبعة: الناشر (هـ326

 (العربً الفكر ودار العربً، التارٌخ ومإسسة العربً، التراث

 طلبة الطلبة -ٖٓٔ

بن دمحم بن أحمد بن إسماعٌل، أبو حف ، نجم الدٌن النسفً )المتوفى:  عمرل

تارٌخ . الطبعة: بدون طبعة. الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببؽداد. هـ(537

 هـ1311النشر: 

 حرؾ الظاء
 اهرة اإلرجاء فً الفكر اإلسبلمًظ -ٖٔٔ

هـ/ 1420: األولى، الطبعة. : دار الكلمةالناشر. سفر بن عبد الرحمن الحوالً د/

 م1999

 حرؾ العٌن 
 ؼبر من خبر فً العبر -ٕٖٔ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدٌن لشمس  (هـ743: المتوفى) الذهبً لَا

 - العلمٌة الكتب دار: الناشر. زؼلول بسٌونً بن السعٌد دمحم هاجر أبو: المحمك

 .بدون تارٌخ بٌروت

 األسباب بٌان فً العجاب -ٖٖٔ

. (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 . بدون تارٌخ.الجوزي ابن دار: الناشر. األنٌس دمحم الحكٌم عبد: المحمك

عجالة اإلمبلء المتٌسرة من التذنٌب على ما ولع للحافظ المنذري من الوهم  -ٖٗٔ

 فً كتابه "الترؼٌب والترهٌب"

إلبراهٌم بن دمحم بن محمود بن بدر، برهان الدٌن، أبً إسحاق الحلبً الناجً 

هـ(. تحمٌك الدكتور: إبراهٌم بن حماد الرٌس، والدكتور: دمحم بن عبد 900)المتوفى:

 -هـ 1420الطبعة: األولى -الرٌا -المنا . الناشر: مكتبة المعارؾ هللا بن على 

 م 1999

 ٌه المنهاجعجالة المحتاج إلى توج -ٖ٘ٔ

، «ابن النحوي»بن أحمد المعروؾ بـ سراج الدٌن أبو حف  عمر بن علً ل

ضبطه على أصوله وخرج حدٌثه . هـ( 304)المتوفى: « ابن الملمن»والمشهور بـ 
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 –الناشر: دار الكتاب، إربد . وعلك علٌه: عز الدٌن هشام بن عبد الكرٌم البدرانً

 م2001 -هـ 1421عام النشر: . األردن

 لعزلةا -ٖٙٔ

 بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن دمحم بن حمد سلٌمان ألبً

 هـ1399 الثانٌة،: الطبعة.  الماهرة – السلفٌة المطبعة: الناشر.  (هـ333: المتوفى)

 الزنكٌة الدولة عصر -7ٖٔ

 – الماهرة والترجمة، والتوزٌع للنشر الرأ مإسسة: الناشر. الصَّبلَّبً دمحم دمحم َعلً

 م2007 - هـ1423 األولى،: الطبعة. مصر

 العظمة -8ٖٔ

 الشٌخ بؤبًه المعروؾ األنصاري حٌان بن جعفر بن دمحم بن هللا عبد دمحم ألبً

: الناشر،  المباركفوري إدرٌس دمحم بن هللا رضاء: المحمك. هـ369 ت األصبهانً

 1403 األولى،: الطبعة،  الرٌا  – العاصمة دار

 العمد الثمٌن -9ٖٔ

هـ. تحمٌك: دمحم حامد الفمً. الطبعة: الثانٌة، الرسالة 332لتمً الدٌن الفاسً ت

 م .1936

 حاتم أبً البن العلل -ٕٖٓ

 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن دمحم بن الرحمن عبد دمحم ألبً

 هللا عبد بن سعد/ د وعناٌة بإشراؾ الباحثٌن من فرٌك: تحمٌك.  هـ327 ت حاتم أبً

 :الطبعة، الحمٌضً مطابع: الناشر، الجرٌسً الرحمن عبد بن خالد/ د و الحمٌد

 م2006 - هـ1427 األولى،

 لعلً بن المدٌنً  العلل -ٕٖٔ

 هـ234ت الحسن أبو البصري، المدٌنً، بالوالء السعدي جعفر بن هللا عبد بن لعلً

: الطبعة،  بٌروت – اإلسبلمً المكتب: الناشر،  األعظمً مصطفى دمحم: المحمك

  م1930 الثانٌة،

 للترمذي  الكبٌر عللال -ٕٕٖ

 هـ279 ت الترمذي، الضحان، بن موسى بن َسْورة بن عٌسى بن دمحمألبً عٌسى 

 المعاطً أبو, السامرابً صبحً: المحمك، الماضً طالب أبو: الجامع كتب على رتبه

 - العربٌة النهضة مكتبة, الكتب عالم: الناشر، الصعٌدي خلٌل محمود, النوري

  هـ1409 األولى،: الطبعة، بٌروت

 الواهٌة األحادٌث فً المتناهٌة لعللا -ٖٕٖ

: المحمك.  هـ597ت الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن لجمال

 :الطبعة، باكستان آباد، فٌصل األثرٌة، العلوم إدارة: الناشر، األثري الحك إرشاد

 م1931/هـ1401 الثانٌة،
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  للدارلطنً النبوٌة األحادٌث فً الواردة لعللا -ٕٖٗ

 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ألبً

 تحمٌك، عشر الحادي إلى األول، من المجلدات. هـ335 ت الدارلطنً البؽدادي

: الطبعة، الرٌا  – طٌبة دار: الناشر، السلفً هللا زٌن الرحمن محفوظ: وتخرٌج

 علك، عشر الخامس إلى عشر، الثانً من والمجلدات .م1935 - هـ1405 األولى

: الطبعة،  الدمام – الجوزي ابن دار: الناشر، الدباسً دمحم بنا صالح بن دمحم: علٌه

 هـ1427 األولى،

 ألحمد رواٌة ابنه عبد هللا العلل ومعرفة الرجال -ٕٖ٘

. هـ(241عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هبلل بن أسد الشٌبانً )المتوفى:  ًألب

الطبعة: الثانٌة، . الرٌا  الناشر: دار الخانً . المحمك: وصً هللا بن دمحم عباس

 .هـ 1422

 العلم -ٕٖٙ

 الدٌن ناصر دمحم: المحمك.  (هـ234: المتوفى) النسابً حرب بن زهٌر خٌثمة ًألب

  م1933 - هـ1403 الثانٌة،: الطبعة، بٌروت – اإلسبلمً المكتب: لناشرا

 البن السنً واللٌلة الٌوم عمل -7ٕٖ

، إبراهٌم بن إسحاق بن دمحم بن ألحمد ٌَْنَوريُّ : المتوفى) «السُّن هً ابن» بـ المعروؾ الد ه

 علوم ومإسسة اإلسبلمٌة للثمافة المبلة دار: الناشر البرنً كوثر: المحمك. (هـ364

 .. بدون تارٌختبٌرو/  جدة - المرآن

 للنسابً واللٌلة الٌوم عمل -8ٕٖ

 (هـ303: المتوفى) النسابً الخراسانً، علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد ًألب

 الثانٌة،: الطبعة. بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر. حمادة فاروق. د: المحمك

 هـ1406

 البخاري صحٌح شرح الماري عمدة -9ٕٖ

 الدٌن بدر الحنفى الؽٌتابى حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود دمحم ألبً

 .، بدون تارٌخ بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار: الناشر هـ355 ت العٌنى

العواصم من المواصم فً تحمٌك موالؾ الصحابة بعد وفاة النبً صلى هللا  -ٖٖٓ

 علٌه وسلم

بكر بن العربً المعافري اإلشبٌلً المالكً المإلؾ: الماضً دمحم بن عبد هللا أبو 

. ومحمود مهدي االستانبولً -المحمك: محب الدٌن الخطٌب . هـ(543)المتوفى: 

 م1937 -هـ 1407الطبعة: الثانٌة، . لبنان –الناشر: دار الجٌل بٌروت 

 داود أبً سنن شرح المعبود ونع -ٖٖٔ
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 الصدٌمً، الحك، شرؾ الرحمن، عبد أبو حٌدر، بن علً بن أمٌر بن أشرؾ دمحمل

 الثانٌة،: الطبعة، بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر. هـ1329ت  آبادي العظٌم

 هـ1415

 

 حرؾ الؽٌن
 ؼاٌة اإلحكام فى أحادٌث األحكام  -ٕٖٖ

. تحمٌك الدكتور حمزة  هـ 694ألبً جعفر أحمد بن عبد هللا محب الدٌن الطبري ت 

  هـ 1424أحمد الزٌن ، دار الكتب العلمٌة الطبعة األولى 

 البن الجوزي  الحدٌث ؼرٌب -ٖٖٖ

: المحمك.  هـ597 ت الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمالل

،  لبنان – بٌروت - العلمٌة الكتب دار: الناشر،  الملعجً أمٌن المعطً عبد الدكتور

  م1935 – هـ1405 األولى،: الطبعة

 للخطابى  الحدٌث ؼرٌب -ٖٖٗ

 ت بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن دمحم بن حمد سلٌمانألبً  

 رب عبد المٌوم عبد: أحادٌثه وخرج, الؽرباوي إبراهٌم الكرٌم عبد: المحمك.  هـ333

  م1932 - هـ1402: الطبعة،  الفكر دار: الناشر،  النبً

  ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد -ٖٖ٘

 دمحم. د: المحمك.  هـ224 ت البؽدادي الهروي هللا عبد بن سبل م بن الماسم ع بٌد ألبً

،  الدكن -آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ دابرة مطبعة: الناشر،  خان المعٌد عبد

  م1964 - هـ 1334 األولى،: الطبعة

 

 حرؾ الفاء
 واألثر الحدٌث ؼرٌب فً الفابك -ٖٖٙ

: المحمك.  هـ533ت  هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود الماسم ألبً

: الطبعة. لبنان – المعرفة دار: الناشر، إبراهٌم الفضل أبو دمحمو ،البجاوي دمحم علً

  .بدون تارٌخ الثانٌة

 لفاظ وعبارات الجرح والتعدٌلأ -7ٖٖ

-هـ 1425مكتبة أضواء السلؾ، الطبعة األولى  تؤلٌؾ/ د. أحمد معبد عبد الكرٌم،

 م2004

 الصبلح ابن فتاوى -8ٖٖ
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: المتوفى) الصبلح بابن المعروؾ الدٌن تمً عمرو، ًأب الرحمن، عبد بن لعثمان

 عالم,  والحكم العلوم مكتبة: الناشر. المادر عبد هللا عبد موفك. د: المحمك (هـ643

 هـ1407 األولى،: الطبعة. بٌروت – الكتب

 البن حجر البخاري صحٌح شرح الباري تحف -9ٖٖ

 - المعرفة دار: الناشر. الشافعً العسمبلنً الفضل ىأب حجر بن علً بن حمدأل

 بإخراجه لام، والبالً عبد فإاد دمحم: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رلم، هـ1379 بٌروت،

 عبد: العبلمة تعلٌمات علٌه، الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه

 باز بن هللا عبد بن العزٌز

 البن رجب  البخاري صحٌح شرح الباري فتح -ٖٓٗ

 ثم البؽدادي، الَسبلمً، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن لزٌن

: الناشر ،الماهرة – الحرمٌن دار تحمٌك مكتب : تحمٌك. هـ795 ت الحنبلً الدمشمً،

  م1996 - هـ1417 األولى،: الطبعة،  .النبوٌة المدٌنة - األثرٌة الؽرباء مكتبة

 الفتح الربانً على نظم رسالة ابن أبً زٌد المٌروانً -ٖٔٗ

لدمحم أحمد الداه الشنمٌطً. دراسة وتحمٌك: د.علً بن حمزة العمري. دار ابن حزم، 

 م.2006-هـ1427الطبعة األولى 

  (الكبٌر الشرح) الوجٌز بشرح العزٌز فتح -ٕٖٗ

، بدون الفكر دار: الناشر (هـ623: المتوفى) المزوٌنً الرافعً دمحم بن الكرٌم لعبد

 .تارٌخ

 فتح المدٌر -ٖٖٗ

. هـ(361كمال الدٌن دمحم بن عبد الواحد السٌواسً المعروؾ بابن الهمام )المتوفى: ل

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون تارٌخ. لناشر: دار الفكرا

 للعرالً الحدٌث الفٌة بشرح المؽٌث تحف -ٖٗٗ

 دمحم بن عثمان بن بكر أبً بن دمحم بن الرحمن عبد بن دمحم الخٌر ىأب الدٌن لشمس

 الطبعة، مصر – السنة مكتبة: الناشر، علً حسٌن علً: المحمك. هـ902 السخاوي

 م2003/  هـ1424 األولى،

 فروع ومعه تصحٌح الفروع لعبلء الدٌن علً بن سلٌمان المرداويال -ٖ٘ٗ

بن مفلح بن دمحم بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدٌن الممدسً الرامٌنى ثم دمحم ل

المحمك: عبد هللا بن عبد المحسن . هـ(763الصالحً الحنبلً )المتوفى: 

 م2003 -هـ 1424الطبعة: األولى . الناشر: مإسسة الرسالة.التركً

 الفصل للوصل المدرج فً النمل -ٖٙٗ

بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب البؽدادي )المتوفى:  ًألب

الطبعة: األولى، . الناشر: دار الهجرة. المحمك: دمحم بن مطر الزهرانً. هـ(463

 م1997هـ/1413
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 األربعة المذاهب على لفمها -7ٖٗ

 العلمٌة، الكتب دار: الناشر.  هـ1360 ت الجزٌري عو  دمحم بن الرحمن عبدل

  م2003 - هـ1424 الثانٌة،: الطبعة،  لبنان - بٌروت

 المتفمهالفمٌه و -8ٖٗ

بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطٌب البؽدادي )المتوفى:  ًألب

الناشر: دار ابن . ازيعزأبو عبد الرحمن عادل بن ٌوسؾ الالمحمك: . هـ(463

 ـ.ه1421الطبعة: الثانٌة، . السعودٌة –الجوزي 

 الفلن المشحون فً أحوال ابن طولون -9ٖٗ

شمس الدٌن دمحم بن علً بن خماروٌه بن طولون الدمشمً الصالحً الحنفً ل

 هـ  1416. دار ابن حزم، الطبعة: األولى هـ(953)المتوفى: 

 فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسبلت -ٖٓ٘

ً  بن عبد الكبٌر ل ابن دمحم الحسنً اإلدرٌسً، المعروؾ بعبد الحً دمحم َعْبد الَح

اإلسبلمً  الناشر: دار الؽرب. المحمك: إحسان عباس. هـ(1332الكتانً )المتوفى: 

 م1932، الثانٌةالطبعة: ت. بٌرو –

 الفهرست -ٖٔ٘

 بابن المعروؾ الشٌعً المعتزلً البؽدادي الوراق دمحم بن إسحاق بن دمحم الفرج ًألب

 - بٌروت المعرفة دار: الناشر. رمضان إبراهٌم: المحمك. (هـ433: المتوفى) الندٌم

 م1997 - هـ1417 الثانٌة: الطبعة. لبنان

 الفوابد -ٕٖ٘

 ثم الرازي البجلً الجنٌد بن هللا عبد بن جعفر بن هللا عبد بن دمحم بن تمام الماسم ًألب

 مكتبة: الناشر.  السلفً المجٌد عبد حمدي: المحمك.  (هـ414: المتوفى) الدمشمً

 هـ1412 األولى،: الطبعة.  الرٌا   الرشد

 الفوابد -ٖٖ٘

دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حٌان األنصاري المعروؾ بؤبًه الشٌخ  ًألب

تحمٌك وتخرٌج: علً بن حسن بن علً بن عبد . هـ(369األصبهانً )المتوفى: 

الطبعة: .والتوزٌع، الرٌا الناشر: دار الصمٌعً للنشر . الحمٌد الحلبً األثري

 م1992 -هـ 1412األولى، 

 الموضوعة األحادٌث فً المجموعة الفوابد -ٖٗ٘

 ىٌحٌ بن الرحمن عبد: المحمك، (هـ1250: المتوفى) الشوكانً دمحم بن علً بن لدمحم

 .، بدون تارٌخلبنان بٌروت، العلمٌة، الكتب دار: الناشر، الٌمانً المعلمً

 المعللةالفوابد  -ٖ٘٘



     
 

   

  
8081 

 
  

 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

. صفوان النصري المشهور بؤبً زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا بنل

. المحمك: رجب بن عبد الممصود. هـ(231الدمشمً الملمب بشٌخ الشباب )المتوفى: 

 م2003-هـ 1423الطبعة: األولى، . الكوٌت –توزٌع: مكتبة اإلمام الذهبً 

 للحربًالفوابد المنتماة عن الشٌوخ العوالً  -ٖٙ٘

الحسن السكري الحربً الصٌرفً  ًبن دمحم بن الحسٌن ابن شاذان، أبعلً بن عمر ل

 -الناشر: الوطن . تحمٌك: تٌسٌر بن سعد أبو حٌمد. هـ(336الكٌال )المتوفى: 

 م1999 -هـ 1420الطبعة: األولى، . المملكة العربٌة السعودٌة -الرٌا 

 الموضوعةلفوابد الموضوعة فً األحادٌث ا -7ٖ٘

مرعً بن ٌوسؾ بن أبى بكر بن أحمد الكرمى الممدسً الحنبلى )المتوفى: ل

. الرٌا  –الناشر: دار الوراق . المحمك: د. دمحم بن لطفً الصباغ. هـ(1033

 م1993 -هـ 1419الطبعة: الثالثة، 

 لفوابد والزهد والرلابك والمراثًا -8ٖ٘

بؽدادي المعروؾ بـ الخلدي )المتوفى: دمحم جعفر بن دمحم بن نصٌر بن لاسم ال ًألب

الناشر: دار الصحابة للتراث للنشر والتحمٌك . تحمٌك: مجدي فتحً السٌد. هـ(343

 م1939 -هـ 1409الطبعة: األولى، . مصر –والتوزٌع، طنطا 

 الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد المٌروانً -9ٖ٘

شهاب الدٌن النفراوي األزهري المالكً  حمد بن ؼانم )أو ؼنٌم( بن سالم ابن مهنا،أل

تارٌخ النشر: . الطبعة: بدون طبعة. الناشر: دار الفكر. هـ(1126)المتوفى: 

 م1995 -هـ 1415

 الصؽٌر الجامع شرح المدٌر فٌض -ٖٓٙ

 العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن تاج بن الرإوؾ بعبد المدعو دمحم الدٌن لزٌن

 مصر - الكبرى التجارٌة المكتبة: الناشر،  هـ1031 ت الماهري المناوي ثم الحدادي

  هـ1356 األولى، الطبعة

 

 حرؾ الماؾ
 المحٌط الماموس -ٖٔٙ

 تحمٌك مكتب: تحمٌك.  هـ317 ت الفٌروزآبادى ٌعموب بن دمحم طاهر أبو الدٌن المجد

 مإسسة: الناشر.  العرلس وسً نعٌم دمحم: بإشراؾ،  الرسالة مإسسة فً التراث

 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة،  لبنان – بٌروت والتوزٌع، والنشر للطباعة الرسالة

 المدر -ٕٖٙ
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ْستَفا  بن الحسن بن دمحم بن جعفر بكر ًألب  (هـ301: المتوفى) الفهْرٌابًه الم 

: الطبعة.  السعودٌة – السلؾ أضواء: الناشر.  المنصور حمد بن هللا عبد: المحمك

 م 2005م1997 - هـ1413 األولى،

 اإلمام خلؾ لمراءةا -ٖٖٙ

 األستاذ: علٌه وعلك حممه. هـ256ت  الجعفً البخاري هللا عبد ىأب إسماعٌل بن لدمحم

: الناشر.  الفوحبانً خلٌؾ هللا عطا دمحم األستاذ: راجعه الثوري، الرحمن فضل

 م1930 - هـ 1400 األولى،: الطبعة.  السلفٌة المكتبة

الترجٌح فً المحفوظ والشاذ وفً زٌادة الثمة عند الحافظ ابن حجر لرابن  -ٖٗٙ

 فً كتابه "فتح الباري" جمع ودراسة

-هـ 1439الطبعة الثانٌة للدكتور/ نادر السنوسً العمرانً، مكتبة الرشد؛ بٌروت 

 م2013

 لواعد العلل ولرابن الترجٌح -ٖ٘ٙ

. المحدث للنشر والتوزٌعالناشر: دار . عادل بن عبد الشكور بن عباس الزرلًل

 هـ1425الطبعة: األولى، 

 المواعد المنهجٌة فى التنمٌب عن المفمود من الكتب  -ٖٙٙ

  هـ1412للدكتور / حكمت بشٌر ٌاسٌن ، مكتبة المإٌد الطبعة األولى 

 الترمذي جامع على المؽتذي لوت -7ٖٙ

: الطالب إعداد. (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

. الهاشمً سعدي/ الدكتور األستاذ فضٌلة: إشراؾ.  الؽرٌبً حامد بن دمحم بن ناصر

 وأصول الدعوة كلٌة - المكرمة مكة المرى، أم جامعة - الدكتوراه رسالة: الناشر

 هـ1424: النشر عام.  والسنة الكتاب لسم الدٌن،

 أحمد لئلمام المسند عن الذب فً المسدد المول -8ٖٙ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 هـ1401 األولى،: الطبعة. الماهرة - تٌمٌة ابن مكتبة: الناشر

 حرؾ الكاؾ
 الستة الكتب فً رواٌة له من معرفة فً الكاشؾ -9ٖٙ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد ىأب الدٌن لشمس : المحمك. هـ743  الذهبً لَا

 مإسسة - اإلسبلمٌة للثمافة المبلة دار: الناشر،  الخطٌب نمر دمحم أحمد عوامة دمحم

 م1992 - هـ1413 األولى،: الطبعة،  جدة المرآن، علوم

 أحمد اإلمام فمه فً الكافً -7ٖٓ
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 ثم الممدسً الجماعٌلً لدامة بن دمحم بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفك دمحم ألبً

 الكتب دار: الناشر (هـ620: المتوفى) الممدسً لدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشمً

 م 1994 - هـ 1414 األولى،: الطبعة العلمٌة

  كافً المحتاج إلى شرح المنهاج -7ٖٔ

 .بدون تارٌخ للنشر طبعته دار الكتب العلمٌة

 التارٌخ فً الكامل -7ٕٖ

 الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد بن دمحم بن دمحم الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

،  تدمري السبلم عبد عمر: تحمٌك.  هـ630 ت األثٌر ابن الدٌن عز الجزري،

 م1997/  هـ1417 األولى، الطبعة لبنان – بٌروت العربً، الكتاب دار: الناشر

 الرجال ضعفاء فً الكامل -7ٖٖ

 دمحم علً-الموجود عبد أحمد عادل: تحمٌك هـ365ى تالجرجان عدي بن أحمد ألبً

 -بٌروت - العلمٌة الكتب: الناشر، سنة أبو الفتاح عبد: تحمٌمه فً شارن معو 

  م1997هـ1413 األولى،: الطبعة، لبنان

 والفنون الكتب أسامً عن الظنون كشؾ -7ٖٗ

 الحاج أو خلٌفة حاجً باسم المشهور المسطنطٌنً جلبً كاتب هللا عبد بن لمصطفى

 م1941: النشر تارٌخ،   بؽداد - المثنى مكتبة: الناشر.  هـ1067 ت خلٌفة

 اإلختصار ؼاٌة حل فً األخٌار كفاٌة -7ٖ٘

 الدٌن تمً الحصنً، الحسٌنً معلى بن حرٌز بن المإمن عبد بن دمحم بن بكر ألبً

: الناشر، ذ سلٌمان وهبً ودمحم بلطجً الحمٌد عبد علً: المحمك.  هـ329 ت الشافعً

 م1994 األولى،: الطبعة دمشك – الخٌر دار

 الكفاٌة فى معرفة أصول علم الرواٌة  -7ٖٙ

. تحمٌك أبى إسحاق هـ 463ألبً بكر أحمد بن على بن ثابت الخطٌب البؽدادى ت 

 م 2002الدمٌاطى ، الناشر مكتبة ابن عباس 

 اللؽوٌة والفروق المصطلحات فً معجم الكلٌات -77ٖ

 (هـ1094: المتوفى) الحنفً البماء ًأب الكفوي، المرٌمً الحسٌنً موسى بن ٌوبأل

 بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر المصري دمحم - دروٌ  عدنان: المحمك

 الكمال فً أسماء الرجال -78ٖ

هـ(،  تحمٌك/ د. شادي بن 600ألبً دمحم بن عبد الؽنً بن عبد الواحد الممدسً )ت

-هـ 1437للدعاٌة بالكوٌت، الطبعة األولى دمحم بن سالم آل نعمان، شركة ؼراس 

 م2017

 واألسماء الكنى -79ٖ
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 ت الرازي الدوالبً األنصاري مسلم بن سعٌد بن حماد بن أحمد بن دمحم بهْشر ألبً

/ بٌروت - حزم ابن دار: الناشرـ  الفارٌابً دمحم نظر لتٌبة أبو: المحمك،  هـ310

  م2000 - هـ1421 األولى،: الطبعة.  لبنان

 البخاري صحٌح شرح فً الدراري لكواكبا -8ٖٓ

: الناشر. (هـ736: المتوفى) الكرمانً الدٌن شمس سعٌد، بن علً بن ٌوسؾ بن لدمحم

 م1931 - هـ1401: ثانٌة طبعة. لبنان -بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار

 حرؾ البلم
 الآللىء المصنوعة فً األحادٌث الموضوعة -8ٖٔ

المحمك: أبو . هـ(911بكر، جبلل الدٌن السٌوطً )المتوفى: عبد الرحمن بن أبً ل

الطبعة: . بٌروت -الناشر: دار الكتب العلمٌة . عبد الرحمن صبلح بن دمحم بن عوٌضة

 م1996 -هـ 1417األولى، 

 األنساب تهذٌب فً اللباب -8ٕٖ

 الشٌبانً الواحد عبد بن الكرٌم عبد بن دمحم بن دمحم الكرم أبً بن علً الحسن ألبً

 .بٌروت – صادر دار: الناشر هـ630 ت األثٌر ابن الدٌن عز الجزري،
 األنساب تحرٌر فً اللباب لب -8ٖٖ

 دار: الناشر. (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن لعبد

 .بٌروت – صادر

 حظ األلحاظ بذٌل طبمات الحفاظل -8ٖٗ

الفضل تمً الدٌن ابن فهد الهاشمً العلوي  األصفونً ثم  ً، أبدمحم بن دمحم بن دمحمل

ً  الشافعً )المتوفى:  الطبعة: األولى . الناشر: دار الكتب العلمٌة. هـ(371المك

 م1993 -هـ 1419

 العرب لسان -8ٖ٘

 الروٌفعى األنصاري منظور ابن الدٌن جمال الفضل، ىأب على، بن مكرم بن لدمحم

  هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بٌروت – صادر دار: الناشر هـ711 ت اإلفرٌمى

 المٌزان لسان -8ٖٙ

: المحمك هـ 352ت  العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 م2002 األولى، الطبعة،  اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر،  ؼدة أبو الفتاح عبد

 الحدٌث ورود أسباب فً اللمع -87ٖ

 مكتب: بإشراؾ. (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن عبدل

 األولى،: الطبعة. والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار فً والدراسات البحوث

    م1996 - هـ1416
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 حرؾ المٌم 
 المبسوط -88ٖ

 – المعرفة دار: الناشر هـ433 ت السرخسً األبمة شمس سهل أبً بن أحمد بن لدمحم

 .بدون تارٌخ - بٌروت

 ماجه ابن  سنن  أسماء رجال   فً المجرد   -89ٖ
ٌْماز الذهبً )المتوفى:  ًشمس الدٌن أبل  743عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَا

الناشر: دار الراٌة للنشر والتوزٌع  تحمٌك: الدكتور باسم فٌصل الجوابرة،. هـ(

 م1933 -هـ 1409األولى، الطبعة: . المملكة العربٌة السعودٌة -الرٌا  

 والمتروكٌن والضعفاء المحدثٌن من لمجروحٌنا -9ٖٓ

 الدارمً، التمٌمً، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن دمحمألبً حاتم 

: الطبعة، حلب -الوعً دار: الناشر، زاٌد إبراهٌم محمود: المحمك. هـ354ى ت الب ست

 هـ1396 األولى،

 الفوابد ومنبع الزوابد مجمع -9ٖٔ

: المحمك. هـ307 ت الهٌثمً سلٌمان بن بكر أبً بن علً الدٌن نور الحسن ألبً

  م1994 هـ،1414: النشر عام، الماهرة المدسً، مكتبة: الناشر،  المدسً الدٌن حسام

 (والمطٌعً السبكً تكملة مع) المهذب شرح المجموع -9ٕٖ

: الناشر. (هـ676: المتوفى) النووي شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبو: المإلؾ

 .. بدون تارٌخالفكر دار

 الفتاوى مجموع -9ٖٖ

 عبد: المحمك. هـ723ت الحرانً تٌمٌة بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن لتمً

 الشرٌؾ، المصحؾ لطباعة فهد الملن مجمع: الناشر، لاسم بن دمحم بن الرحمن

  م1995/هـ1416: النشر عام،  السعودٌة العربٌة المملكة النبوٌة، المدٌنة

 المجموع المؽٌث فً ؼرٌبً المرآن والحدٌث -9ٖٗ
لدمحم بن عمر بن أحمد بن عمر بن دمحم األصبهانً المدٌنً، أبو موسى )المتوفى: 

جامعة أم المرى، مركز البحث  الناشر:. المحمك: عبد الكرٌم العزباوي. هـ(531

، مكة المكرمة -كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة  العلمً وإحٌاء التراث اإلسبلمً،

الطبعة: . المملكة العربٌة السعودٌة -دار المدنً للطباعة والنشر والتوزٌع، جدة و

 م1933 -هـ 1403 األولى

 والواعً الراوي بٌن الفاصل المحدث -9ٖ٘

: المحمك. هـ360 ت الفارسً الرامهرمزي خبلد بن الرحمن عبد بن الحسن دمحم ألبً

 هـ1404 الثالثة، الطبعة، بٌروت  الفكر دار: الناشر، الخطٌب عجاج دمحم. د

 المحكم والمحٌط األعظم -9ٖٙ
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المحمك: عبد الحمٌد . هـ453علً بن إسماعٌل بن سٌده المرسً ت:  الحسن ًبأل

 م2000 -هـ 1421الطبعة: األولى، . بٌروت -الناشر: دار الكتب العلمٌة . هنداوي

 المحلى باآلثار -97ٖ

دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً المرطبً الظاهري )المتوفى:  ًألب

 . الطبعة: بدون طبعة وبدون تارٌخ. بٌروت –الناشر: دار الفكر . هـ(456

 المحٌط فً اللؽة -98ٖ

سماعٌل بن عباد بن العباس، أبو الماسم الطالمانً، المشهور بالصاحب بن عباد إل

 هـ(335)المتوفى: 

 مختصر خبلفٌات البٌهمً -99ٖ

حمد بن فَرح )بسكون الراء( بن أحمد بن دمحم بن فرح اللَّخمى اإلشبٌلى، نزٌل أل

المحمك: د. ذٌاب عبد . هـ(699دمشك، أبو العباس، شهاب الدٌن الشافعً )المتوفى: 

عة: األولى، الطب. السعودٌة / الرٌا  -الناشر: مكتبة الرشد . الكرٌم ذٌاب عمل

 م1997 -هـ 1417

 مختصر سنن أبً داود -ٓٓٗ

: المتوفى) المنذري الدٌن زكً دمحم، أبو هللا، عبد بن الموي عبد بن العظٌم عبدل

 تحمٌك: أحمد دمحم شاكر. دار المعرفة بٌر وت. (هـ656

 المخلصٌات  -ٔٓٗ

المَخل ه  دمحم بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكرٌا البؽدادي ل

الناشر: وزارة األولاؾ . المحمك: نبٌل سعد الدٌن جرار. هـ(393)المتوفى: 

 م2003 -هـ 1429الطبعة: األولى، . والشإون اإلسبلمٌة لدولة لطر

 المداوي لعلل الجامع الصؽٌر وشرحى المناوي -ٕٓٗ

هـ . دار الكتبً الطبعة األولى 1330ألبً الفٌ  أحمد بن الصدق الؽماري ت

 م1996

 الكبرى السنن إلى المدخل -ٖٓٗ

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدألبً بكر  ْسَرْوجه  ت البٌهمً الخراسانً، الخ 

 للكتاب الخلفاء دار: الناشر، األعظمً الرحمن ضٌاء دمحم/ د: المحمك. هـ453

 بدون تارٌخ الكوٌت - اإلسبلمً

 المدونة -ٗٓٗ

 دار: الناشر. (هـ179: المتوفى) المدنً األصبحً عامر بن مالن بن أنس بن مالنل

 م1994 - هـ1415 األولى،: الطبعة. العلمٌة الكتب

 الزمان حوادث من ٌعتبر ما معرفة فً الٌمظان وعبرة الجنان مرآة -٘ٓٗ
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: المتوفى) الٌافعً سلٌمان بن علً بن أسعد بن هللا عبد الدٌن عفٌؾ دمحم ًألب

 – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر. المنصور خلٌل: حواشٌه وضع. (هـ763

 م1997 - هـ 1417 األولى،: الطبعة. لبنان

 مراتب الثمات وأثرها فً رواٌة الحدٌث وعلله -ٙٓٗ

-هـ1435تؤلٌؾ/ د. موسى همام عبد الرحٌم ملحم، مكتبة الرشد، الطبعة الثانٌة 

 م2014

 لمراسٌلا -7ٓٗ

 ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس بن دمحم بن الرحمن عبد دمحم ألبً

 الرسالة مإسسة: الناشر،  لوجانً هللا نعمة هللا شكر: المحمك.  هـ327 ت حاتم أبً

 هـ1397 األولى،: الطبعةـ  بٌروت –

 المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرلاة -8ٓٗ

: الناشر هـ1014ت  الماري الهروي المبل الدٌن نور الحسن أبو دمحم، سلطان بن لعلً

 م2002 - هـ1422 ى،األول الطبعة لبنان – بٌروت الفكر، دار

مروٌات اإلمام الزهري المعلة فً كتاب العلل للدارلطنً، تخرٌجها ودراسة  -9ٓٗ

 أسانٌدها والحكم علٌها

-هـ1419د/ عبدهللا بن دمحم حسن دمفو، مكتبة الرشد، الرٌا ، الطبعة األولى: 

 م1999

ٌِْن لَتاَدةَ بِن ِدَعاَمةَ َوٌَْحٌَى بِن أَبًِ َكثٌِر  الُمعَلَةُ فًِ ِكتَاِب الِعلَِل  -ٓٔٗ َمْرِوٌَاُت اإِلَماَم

ٌَْها لئِلَماِم الَحافِِظ أَبًِ الَحَسِن الَداَرلُْطنًِ  تَْخِرٌُجَها َوِدَراَستَُها َوالُحْكُم َعلَ

له بنه َعْبده . مهارسالة ممدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً السنة وعلو إعداد: د. َعاده

َرلًه األستاذ بمسم . إشراؾ فضٌلة الدكتور: محروس حسٌن عبد الجواد. الشَّك وره الزُّ

ٌا  ) ٌن بالر ه  هـ(1424السنة وعلومها بكلٌة أصول الد ه

 األخبارٌٌن ورواٌات المحدثٌن لواعد بٌن النبوٌة السٌرة مروٌات -ٔٔٗ

 الشرٌؾ المصحؾ لطباعة فهد الملن مجمع: الناشر، العمري ضٌاء بن ألكرم

 ، بدون تارٌخالمنورة بالمدٌنة

 الطابؾ وحصار حنٌن ؼزوة مروٌات -ٕٔٗ

 المدٌنة اإلسبلمٌة، بالجامعة العلمً البحث عمادة: الناشر. لرٌبً إبراهٌم بن براهٌمإل

 هـ1412 األولى،: الطبعة.  السعودٌة العربٌة المملكة النبوٌة،

 هللا عبد ابنه رواٌة حنبل بن أحمد مسابل -ٖٔٗ

 (هـ241: المتوفى) الشٌبانً أسد بن هبلل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد ًألب

 األولى،: الطبعة. بٌروت -اإلسبلمً المكتب: الناشر. الشاوٌ  زهٌر: المحمك

 م1931 هـ1401

 األمصار ممالن فً األبصار مسالن -ٗٔٗ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

: المتوفى) الدٌن شهاب العمري، العدوي المرشً هللا فضل بن ٌحٌى بن حمدأل

 هـ1423 األولى،: الطبعة. ظبً أبو الثمافً، المجمع: الناشر. (هـ749

 الصحٌحٌن على لمستدرنا -٘ٔٗ

 الضبً الحكم بن ن عٌم بن حمدوٌه بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم الحاكم هللا عبد ألبً

 المادر عبد مصطفى: تحمٌك.  هـ405ت   البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً

  م1990 – هـ1411 األولى،: الطبعة بٌروت – العلمٌة الكتب دار: الناشر،  عطا

 حنبل بن أحمد مسند -ٙٔٗ

: المحمك. هـ241 ت الشٌبانً أسد بن هبلل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد ألبً

 المحسن عبد بن هللا عبد د: إشراؾ، وآخرون مرشد، عادل - األرنإوط شعٌب

  م 2001 - هـ 1421 األولى،: الطبعة،  الرسالة مإسسة: الناشر، التركً

 راهوٌه بن إسحاق مسند -7ٔٗ

 بـ المعروؾ المروزي الحنظلً إبراهٌم بن مخلد بن إبراهٌم بن إسحاق ٌعموب ألبً

: الناشر،  البلوشً الحك عبد بن الؽفور عبد. د: المحمك.  هـ233 ت راهوٌه ابن

 1991 – 1412 األولى،: الطبعة،  المنورة المدٌنة - اإلٌمان مكتبة

 مسند البزار = البحر الزخار

 الجعد ابن مسند -8ٔٗ

، حٌدر أحمد عامر: تحمٌك.  هـ230 ت البؽدادي الَجْوَهري عبٌد بن الَجْعد بن لعلً

  م1990 - هـ1410 األولى،: الطبعة، بٌروت - نادر مإسسة: الناشر

 الحمٌدي مسند -9ٔٗ

 المكً الحمٌدي األسدي المرشً هللا عبٌد بن عٌسى بن الزبٌر بن هللا عبد بكر ألبً

ً   أسد سلٌم حسن: أحادٌثه وخرج نصوصه حمك،  هـ219 ت  دار: الناشر.  الدَّاَران

  م 1996 األولى،: الطبعة،  سورٌا – دمشك السما،

 الطٌالسً داود أبً مسند -ٕٓٗ

: المحمك.  هـ204ت البصرى الطٌالسً الجارود بن داود بن سلٌمان داود ألبً

 األولى،: الطبعة. مصر - هجر دار: الناشر، التركً المحسن عبد بن دمحم الدكتور

 م  1999 - هـ 1419

 سند الروٌانً م -ٕٔٗ

وٌانً هارون بن دمحم بكر ًألب . ٌمانً أبو علً أٌمن: المحمك. (هـ307: المتوفى) الرُّ

 هـ1416 األولى،: الطبعة. الماهرة - لرطبة مإسسة: الناشر

 الشامٌٌن مسند -ٕٕٗ

 هـ360ت  الطبرانً الشامً اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمان الماسم ألبً

: الطبعة، بٌروت – الرسالة مإسسة: الناشر، السلفً عبدالمجٌد بن حمدي: المحمك

  م1934 - هـ1405 األولى،
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 حمٌد بن عبد مسند -ٖٕٗ

  واإلعجام بالفتح الَكش ً: له وٌمال الَكس ً نصر بن حمٌد بن الحمٌد عبد دمحم ألبً

، الصعٌدي خلٌل دمحم محمود، والسامرابً البدري صبحً: المحمك. هـ249 ت

 م1933 - هـ1403 األولى،: الطبعة، الماهرة - السنة مكتبة: الناشر

 ٌعلى أبً مسند -ٕٗٗ

 الموصلً التمٌمً، هبلل بن عٌسى بن ٌحٌى بن المث نى بن علً بن أحمد ٌعلى ألبً

: الطبعة. دمشك -للتراث المؤمون دار: الناشر،  أسد سلٌم حسٌن: المحمك. هـ307 ت

  م1934 – هـ1404 األولى،

 اآلثار صحاح على األنوار مشارق -ٕ٘ٗ

 هـ544ت  السبتً، الٌحصبً عمرون بن عٌا  بن موسى بن عٌا ألبً الفضل 

 بدون تاربخ  التراث ودار العتٌمة المكتبة: النشر دار

 األلطار فمهاء وأعبلم األمصار علماء مشاهٌر -ٕٙٗ

 الب ستً الدارمً، التمٌمً َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن دمحمألبً حاتم 

 الوفاء دار: الناشر،  ابراهٌم على مرزوق: علٌه وعلك ووثمه حممه. هـ354 ت

  م1991 - هـ1411 األولى: الطبعة،  المنصورة – والتوزٌع والنشر للطباعة

تسمٌة مشاٌخ أبً عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً مشٌخة النسابً =  -7ٕٗ

 النسابً وذكر المدلسٌن )وؼٌر ذلن من الفوابد(

. هـ(303عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً، النسابً )المتوفى:  ًألب

. مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوابد . المحمك: الشرٌؾ حاتم بن عارؾ العونً

 هـ1423الطبعة: األولى 

 مصابٌح السنة -8ٕٗ
لمحًٌ السنة، أبو دمحم الحسٌن بن مسعود بن دمحم بن الفراء البؽوي الشافعً )المتوفى: 

إبراهٌم سمارة،  تحمٌك: الدكتور ٌوسؾ عبد الرحمن المرعشلً، دمحم سلٌم. هـ( 516

 لبنان –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت . جمال حمدي الذهبً

  م1937 -هـ 1407الطبعة: األولى، 

 ابن أبى شٌبة مصنؾ -9ٕٗ

 ت العبسً خواستً بن عثمان بن إبراهٌم بن دمحم بن هللا عبد شٌبة، أبً بن بكر ألبً

: الطبعة، الرٌا  – الرشد مكتبة: الناشر، الحوت ٌوسؾ كمال: المحمك. هـ235

 هـ1409 األولى،

 عبد الرزاق مصنؾ -ٖٓٗ

 هـ211 ت الصنعانً الٌمانً الحمٌري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر ألبً

 الثانٌة،: الطبعة الهند -العلمً المجلس: الناشر، األعظمً الرحمن حبٌب: المحمك

 هـ1403
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ٌَةُ  المَطالبُ  -ٖٔٗ  الثَّمانٌَِةِ  المَسانٌد ِبَزَوابِدِ  العَال

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 بن ناصر بن سعد. د: تنسٌك. جامعٌة رسالة 17 فً الباحثٌن من مجموعة: المحمك

 للنشر الؽٌث دار - والتوزٌع للنشر العاصمة دار: الناشر. الشَّثري العزٌز عبد

 - 12 المجلد من. م1993 - هـ1419: 11 - 1 المجلد من األولى: الطبعة. والتوزٌع

 م2000 - هـ1420: 13

 مطالع األنوار على صحاح اآلثار -ٕٖٗ
إسحاق ابن لرلول )المتوفى:  ًإلبراهٌم بن ٌوسؾ بن أدهم الوهرانً الحمزي، أب

الناشر: وزارة األولاؾ . تحمٌك: دار الفبلح للبحث العلمً وتحمٌك التراث. هـ(569

  م2012 -هـ 1433الطبعة: األولى، . دولة لطر -والشإون اإلسبلمٌة 

 داود أبً سنن شرح وهو السنن، معالم -ٖٖٗ

 بالخطابً المعروؾ البستً الخطاب بن إبراهٌم بن دمحم بن حمد سلٌمان ألبً

 -هـ1351 األولى: الطبعة، حلب - العلمٌة المطبعة: الناشر. هـ333: المتوفى

  م1932

 (األدٌب معرفة إلى األرٌب إرشاد) األدباء معجم -ٖٗٗ

 (هـ626: المتوفى) الحموي الرومً هللا عبد بن ٌالوت هللا عبد أبو الدٌن لشهاب

 األولى،: الطبعة، بٌروت اإلسبلمً، الؽرب دار: الناشر، عباس إحسان: المحمك

 م 1993 - هـ1414

 األعرابً ابن معجم -ٖ٘ٗ

 الصوفً البصري درهم بن بشر بن زٌاد بن دمحم بن أحمد األعرابً بن سعٌد ألبً

، الحسٌنً أحمد بن إبراهٌم بن المحسن عبد: وتخرٌج تحمٌك. (هـ340: المتوفى)

 - هـ1413 األولى،: الطبعة،  السعودٌة العربٌة المملكة الجوزي، ابن دار: الناشر

 م1997

 األوسط المعجم -ٖٙٗ

 ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانألبً الماسم 

 الحسٌنً إبراهٌم بن المحسن عبد، ودمحم بن هللا عو  بن طارق: المحمك. هـ360

  .بدون تارٌخ الماهرة – الحرمٌن دار: الناشر

 البلدان معجم -7ٖٗ

 (هـ626 :المتوفى) الحموي الرومً هللا عبد بن ٌالوت هللا عبد ًأب الدٌن لشهاب

  م1995 الثانٌة،: الطبعة. بٌروت صادر، دار: الناشر

 معجم الشٌوخ -8ٖٗ
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ٌْع الؽسانً الصٌداوي  ًألب َم الحسٌن دمحم بن أحمد بن عبد الرحمن بن ٌحٌى بن ج 

الناشر: مإسسة الرسالة  . المحمك: د. عمر عبد السبلم تدمري. هـ(402)المتوفى: 

 هـ1405الطبعة: األولى، . طرابلسبٌروت  -دار اإلٌمان 

 معجم الشٌوخ الكبٌر للذهبً -9ٖٗ
ٌْماز الذهبً )المتوفى:  ًلشمس الدٌن أب عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَا

 -الناشر: مكتبة الصدٌك، الطابؾ . المحمك: الدكتور دمحم الحبٌب الهٌلة. هـ(743

 م1933 -هـ 1403الطبعة: األولى، . المملكة العربٌة السعودٌة

 الصحابة عجمم -ٓٗٗ

بان بن العزٌز عبد بن دمحم بن هللا عبد الماسم ًبأل  شاهنشاه بن سابور بن الَمْرز 

 دار مكتبة: الناشر.  الجكنً دمحم بن األمٌن دمحم: المحمك.  (هـ317: المتوفى) البؽوي

 م 2000 - هـ 1421 األولى،: الطبعة. الكوٌت – البٌان

  الصؽٌر لمعجما -ٔٗٗ

 ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانألبً الماسم 

 دار، اإلسبلمً المكتب: الناشر،  أمرٌر الحاج محمود شكور دمحم: المحمك. هـ360

 م1935 – هـ1405 األولى،: الطبعة، عمان، بٌروت - عمار

 المعجم فً أسامً شٌوخ أبً بكر اإلسماعٌلً -ٕٗٗ

بكر أحمد بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن العباس بن مرداس اإلسماعٌلً الجرجانً  ًألب

 -الناشر: مكتبة العلوم والحكم . المحمك: د. زٌاد دمحم منصور. هـ(371)المتوفى: 

 هـ1410الطبعة: األولى، . المدٌنة المنورة

 المعجم الكبٌر -ٖٗٗ

 هـ360ت الطبرانً الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانألبً الماسم 

: الطبعة. الماهرة – تٌمٌة ابن مكتبة: النشر دار السلفً المجٌد عبد بن حمدي: المحمك

 بدون تارٌخ  الثانٌة

 معجم ما استعجم من أسماء الببلد والمواضع -ٗٗٗ

هـ، تحمٌك: مصطفى السما، الناشر: 437لعبد هللا بن عبد العزٌز البكري األندلسً ت 

 هـ1403لطبعة: الثالثة، . االكتب، بٌروتعالم 

 المنثورة واألجزاء المشهورة الكتب أسانٌد تجرٌد أو المفهرس المعجم -٘ٗٗ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 األولى،: الطبعة. بٌروت - الرسالة مإسسة: الناشر. المٌادٌنً شكور دمحم: المحمك

  م1993 -هـ1413

 المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي -ٙٗٗ

 م.1936، طبعة لٌدن لمجموعة من المستشرلٌٌن

 اللؽة مماٌٌس معجم -7ٗٗ
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، (هـ395: المتوفى) الحسٌن ًأب الرازي، المزوٌنً زكرٌاء بن فارس بن حمدأل

 .م1979 - هـ1399: النشر عام، الفكر دار: الناشر، هارون دمحم السبلم عبد: المحمك

 المؤلفٌن عجمم -8ٗٗ

 (هـ1403: المتوفى) الدمشك كحالة الؽنً عبد بن راؼب دمحم بن رضا بن لعمر

 .تبٌرو العربً التراث إحٌاء دار بٌروت، - المثنى مكتبة: الناشر

 المعجم الوسٌط -9ٗٗ

مصطفى/ أحمد الزٌات/ حامد  )إبراهٌم المإلؾ: مجمع اللؽة العربٌة بالماهرة

  .الناشر: دار الدعوة. / دمحم النجار(عبدالمادر

 = ممدمة ابن الصبلح  معرفة أنواع علوم الحدٌث

 واآلثار السنن معرفة  -ٓ٘ٗ

ردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمدبكر  ألبً ْسَرْوجه ت  البٌهمً الخراسانً، الخ 

 اإلسبلمٌة الدراسات جامعة: الناشرون، للعجً أمٌن المعطً عبد: المحمك.  هـ453

 دار ،(دمشك - حلب) الوعً دار ،(بٌروت - دمشك) لتٌبة دار ،(باكستان - كراتشً)

 م1991 - هـ1412 األولى،: الطبعة،  (الماهرة - المنصورة) الوفاء

 معرفة الصحابة البن منده -ٔ٘ٗ

. هـ(395عبد هللا دمحم بن إسحاق بن دمحم بن ٌحٌى بن َمْنَده العبدي )المتوفى:  ًألب

. الناشر: مطبوعات جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة. عامر حسن صبريد/: تحمٌك

 م2005 -هـ 1426الطبعة: األولى، 

 ألبً نعٌم معرفة الصحابة -ٕ٘ٗ

 وسى بن مهران األصبهانًسحاق بن منعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إ ًبأل

 -الناشر : دار الوطن للنشر . : عادل بن ٌوسؾ العزازيتحمٌك. هـ(430: )المتوفى

 م1993 -هـ 1419الطبعة: األولى . الرٌا 

 معرفة علوم الحدٌث  -ٖ٘ٗ

 الضبً الحكم بن ن عٌم بن حمدوٌه بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم الحاكم هللا عبد ًبأل

، تعلٌك: السٌد معظم (هـ405: المتوفى) البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً

 هـ1430حسٌن، مكتبة ابن تٌمٌة الطبعة الثانٌة 

 معرفة مدار اإلسناد وبٌان مكانته فً علم علل الحدٌث -ٗ٘ٗ

 تؤلٌؾ/ دمحم مجٌر الخطٌب الحسنً، دار المٌمان للنشر والتوزٌع، بدون تارٌخ. 

  والتارٌخ المعرفة -٘٘ٗ

 أكرم: لمحمكا هـ277 ت ،الفسوي الفارسً جوان بن سفٌان بن ٌعموبألبً ٌوسؾ 

 م1931 -هـ1401 الثانٌة،: الطبعة، بٌروت الرسالة، مإسسة: الناشر، العمري ضٌاء

 المعلم بفوابد مسلم  -ٙ٘ٗ
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. تحمٌك متولى خلٌل وموسى السٌد  هـ536ألبً عبد هللا دمحم بن على المازرى ت 

 هـ1413للشبون اإلسبلمٌة  األعلىالشرٌؾ طبعة المجلس 

 المؽازي -7٘ٗ

 الوالدي هللا، عبد ًأب المدنً، بالوالء، األسلمً السهمً والد بن عمر بن لدمحم

: الطبعة، بٌروت – األعلمً دار: الناشر جونس مارسدن: تحمٌك (هـ207: المتوفى)

 .م1939/هـ1409 – الثالثة

 فً ترتٌب المعرب المؽرب -8٘ٗ

ناصر بن عبد السٌد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدٌن الخوارزمً ل

ى  )المتوفى:  زه َطر ه الطبعة: بدون طبعة . الناشر: دار الكتاب العربً. هـ(610الم 

 .وبدون تارٌخ

 لدامة البن المؽنً -9٘ٗ

 ثم الممدسً الجماعٌلً لدامة بن دمحم بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفك دمحم ًألب

 مكتبة: الناشر (هـ620: المتوفى) الممدسً لدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشمً

 م1963 - هـ1333: النشر تارٌخ طبعة بدون: الطبعة الماهرة

 مفرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب -ٓٙٗ

د بن سالم بن نصرهللا بن سالم ابن  عبد هللا المازنً التمٌمً  ًواصل، أبلمحمَّ

 ،تحمٌك: الدكتور جمال الدٌن الشٌال. هـ(697الحموي، جمال الدٌن )المتوفى: 

الناشر: دار الكتب . الدكتور سعٌد عبد الفتاح عاشور و ،الدكتور حسنٌن دمحم ربٌعو

لنشر: عام ا. جمهورٌة مصر العربٌة -المطبعة األمٌرٌة، الماهرة  -والوثابك المومٌة 

 م1957 -هـ  1377

 المرآن ؼرٌب فً المفردات -ٔٙٗ

، (هـ502: المتوفى) األصفهانى بالراؼب المعروؾ دمحم بن الحسٌن الماسم ًبأل

، بٌروت دمشك - الشامٌة الدار الملم، دار: الناشر، الداودي عدنان صفوان: المحمك

 هـ1412 األولى: الطبعة

 داود أبً اإلمام سنن فً المنكر الحدٌث مفهوم -ٕٙٗ

 سعود، بن دمحم اإلمام جامعة بمجلة نشر بحث الهلٌل، هللا عبد بن العزٌز عبد/للدكتور

 .هـ1426 اآلخر ربٌع ،(50) العدد

 المصلٌن واختبلؾ اإلسبلمٌٌن مماالت -ٖٙٗ

 موسى بن هللا عبد بن إسماعٌل بن سالم بن إسحاق بن إسماعٌل بن علً الحسن ًبأل

 هلموت: بتصحٌحه عنى. (هـ324: المتوفى) األشعري موسى أبً بن بردة أبً بنا

 - هـ1400 الثالثة،: الطبعة. (ألمانٌا) فٌسبادن بمدٌنة شتاٌز، فرانز دار: الناشر. رٌتر

 م1930

 ممدمات اإلمام الكوثري -ٗٙٗ
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 م2012 -هـ 1433هـ، دار السبلم، الطبعة األولى1371لدمحم زاهد الكوثري المتوفى:

 (الحدٌث علوم أنواع عرفةابن الصبلح )مممدمة  -٘ٙٗ

 هـ643ت  الصبلح بابن المعروؾ الدٌن تمً عمرو،ى أب الرحمن، عبد بن عثمانل

. بٌروت – المعاصر الفكر دار سورٌا، -الفكر دار: الناشر،  عتر الدٌن نور المحمك

  م1936 - هـ1406: النشر سنة

 الممصور والممدود -ٙٙٗ

. هـ(332أحمد بن دمحم بن الولٌد التمٌمً المصري )المتوفى: بن والد أبو العباس ال

 م1900الناشر: مطبعة لٌدن، . تحمٌك: بولس برونله

 طرابمها ومحمود ومعالٌها األخبلق مكارم -7ٙٗ

. هـ327 ت السامري الخرابطً شاكر بن سهل بن دمحم بن جعفر بن دمحم بكر ألبً

. الماهرة العربٌة، اآلفاق دار: الناشر، البحٌري الجابر عبد أٌمن: وتحمٌك تمدٌم

  م1999 - هـ1419 األولى،: الطبعة

 الملل والنحل -8ٙٗ

. هـ(543الفتح دمحم بن عبد الكرٌم بن أبى بكر أحمد الشهرستانً )المتوفى:  ًألب

 ، بدون تارٌخ.الناشر: مإسسة الحلبً

  والتعدٌل الجرح أهل وألوال «نظر فٌه» البخاري فٌه لال من -9ٙٗ

 مجلة فً منشور: الناشر، الدمحمي الرزاق عبد بن مصطفى بن المادر عبد ذر ًألب

 .م2009 بؽداد - اإلسبلمٌة الجامعة

 التً األحادٌث على تطبٌمٌة دراسة المنكر الحدٌث فً البخاري اإلمام منهج -7ٓٗ

 الكبٌر الترمذي وعلل توارٌخه فً البخاري أنكرها

 فٌصل الملن لجامعة العلمٌة المجلة نشرته بحث الجوابره، باسم فٌصل. د تؤلٌؾ/

  هـ1439 - م2013 -1 العدد -19 المجلد( واإلدارٌة اإلنسانٌة العلوم)

 المنهج الحدٌثً عند اإلمام ابن حزم األندلسً -7ٔٗ

 -هـ1422األولى  :تؤلٌؾ/ طه بن علً بو سرٌح، الناشر/ دار ابن حزم، الطبعة

 م2001

 مختصر علوم الحدٌث النبويالمنهل الروي فً  -7ٕٗ

عبد هللا، دمحم بن إبراهٌم بن سعد هللا بن جماعة الكنانً الحموي الشافعً، بدر ً ألب

الناشر: دار . المحمك: د. محًٌ الدٌن عبد الرحمن رمضان. هـ(733الدٌن )المتوفى: 

 هـ1406الطبعة: الثانٌة، . دمشك -الفكر 

 الوافً بعد والمستوفى الصافً المنهل -7ٖٗ

 ت الدٌن جمال المحاسن، ىأب الحنفً، الظاهري هللا عبد بن بردي تؽري بن لٌوسؾ

 الفتاح عبد سعٌد دكتور: تمدٌم، أمٌن دمحم دمحم دكتور: حواشٌه ووضع حممه. هـ374

 .للكتاب العامة المصرٌة الهٌبة: الناشر. عاشور
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 المهذب فً اختصار السنن الكبٌر -7ٗٗ

ً  )المتوفً:  ًبأل ً  الشَّافع د بن أحمد بن ع ثمان الذ َهب تحمٌك: . هـ( 743عبد هللا محم 

الناشر: دار الوطن . دار المشكاة للبحث العلمًه، بإشراؾ أبً تَمٌم ٌَاسر بن إبراهٌم

 م2001 -هـ 1422ولى، الطبعة: األ. للنشر

 الشافعً اإلمام فمة فً لمهذبا -7٘ٗ

 دار: الناشر. (هـ476: المتوفى) الشٌرازي ٌوسؾ بن علً بن إبراهٌم اسحاق ًألب

 .العلمٌة الكتب

ًّ  بٌن الموازنة -7ٙٗ  معرفة كتابٌهما خبلل من) الرواة توثٌك فً حبان وابن اْلعجِل

 (الثّمات وتارٌخ - الثّمات

 الشرٌعة لعلوم المرى أم جامعة مجلةد/ عبد الرحمن حسن دمحم عثمان، بحث نشر ب

 هـ1415 شعبان ، 26:العدد اإلسبلمٌة، والدراسات

 المختصر أحادٌث تخرٌج فً الخبر الخبر موافمة -77ٗ

. (هـ 352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

: الناشر. السامرابً جاسم السٌد صبحً السلفً، المجٌد عبد حمدي: علٌه وعلك حممه

 الثانٌة،: الطبعة. السعودٌة العربٌة المملكة - الرٌا  والتوزٌع، للنشر الرشد مكتبة

 م1993 - هـ1414

 خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب -78ٗ

 المعروؾ المؽربً، الطرابلسً الرحمن عبد بن دمحم بن دمحم هللا عبد أبو الدٌن لشمس

عٌنً بالحطاب  الثالثة،: الطبعة الفكر دار: الناشر (هـ954: المتوفى) المالكً الرُّ

 م1992 - هـ1412

موجز التارٌخ اإلسبلمً منذ عهد آدم علٌه السبلم )تارٌخ ما لبل اإلسبلم(  -79ٗ

  إلى عصرنا الحاضر
 -الناشر: ؼٌر معروؾ )فهرسة مكتبة الملن فهد الوطنٌة . أحمد معمور العسٌري

 م 1996 -هـ  1417الطبعة: األولى، . الرٌا (

 المصرٌة موسوعة البلدان -8ٓٗ

 م 2009للثمافة  األعلىلجمال مشعل، الناشر: المجلس 

  الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة -8ٔٗ

 - 1404 من: )الطبعة.  الكوٌت – اإلسبلمٌة والشبون األولاؾ وزارة: عن ةصادر

 - 24 األجزاء، والكوٌت – دارالسبلسل ، الثانٌة الطبعة: 23-1 األجزاء (هـ1427

 الثانٌة، الطبعة: 45 -39 األجزاء. ومصر - الصفوة دار مطابع األولى، الطبعة: 33

 .الوزارة طبع

 لموضوعاتا -8ٕٗ
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 الرحمن عبد: تحمٌك.  هـ597 ت الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الدٌن لجمال

: الطبعة المنورة بالمدٌنة السلفٌة المكتبة صاحب المحسن عبد دمحم: الناشر، عثمان دمحم

  م1963 - هـ1333: 3 جـ،  م1966 - هـ1336: 2 ،1 جـ األولى

 مالن اإلمام موطأ -8ٖٗ

 صححه. (هـ179: المتوفى) المدنً األصبحً عامر بن مالن بن أنس بن لمالن

 التراث إحٌاء دار: الناشر،  البالً عبد فإاد دمحم: علٌه وعلك أحادٌثه وخرج ورلمه

 م 1935 - هـ 1406: النشر عام،  لبنان – بٌروت العربً،

 بن سعٌد الحدثانً موطأ اإلمام مالن رواٌة سوٌد -8ٗٗ

المحمك: عبد . هـ(179مالن بن أنس بن مالن بن عامر األصبحً المدنً )المتوفى: ل

 م1994الناشر: دار الؽرب اإلسبلمً، الطبعة: األولى . المجٌد تركً

 موطأ اإلمام مالن رواٌة دمحم بن الحسن -8٘ٗ

. مٌك: د. تمً الدٌن الندويتح .هـ(179)ت عبدهللا األصبحً ًلمالن بن أنس أب

  م1991 -هـ 1413الطبعة: األولى . دمشك –: دار الملم الناشر

 رواٌة أبً مصعب موطأ اإلمام مالن -8ٙٗ

 :الناشرعواد. : بشار المحمك هـ(.179عبدهللا األصبحً)ت ًمالن بن أنس أبل

 هـ1412سنة النشر: . مإسسة الرسالة

 الرجال نمد فً االعتدال مٌزان -87ٗ

ٌْماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد ىأب الدٌن لشمس : تحمٌك هـ743 ت الذهبً لَا

: الطبعة. لبنان – بٌروت والنشر، للطباعة المعرفة دار: الناشر،  البجاوي دمحم علً

 م 1963 - هـ 1332 األولى،

 حرؾ النون
 ومنسوخه الحدٌث اسخن -88ٗ

ده  بن   أَْحَمد   َبْكر   ًب  ألَ  َحمَّ ًُّ  َهانها بنه  م  ْسَكاف ًُّ  األَثَْرم اإله ٌْلَ  الطَّابه ً  : َوله : المتوفى) الَكْلبه

  م1999 - هـ1420 األولى،: الطبعة. المنصور حمد بن هللا عبد: المحمك. (هـ273

 الكرٌم المرآن فً والمنسوخ الناسخ -89ٗ

: المتوفى) الظاهري المرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً دمحم ًألب

 - العلمٌة الكتب دار: الناشر. البنداري سلٌمان الؽفار عبد. د: المحمك. (هـ456

  م1936 - هـ1406 األولى،: الطبعة. لبنان بٌروت،
 والسنن الفرابض من فٌه وما العزٌز المرآن فً والمنسوخ الناسخ -9ٓٗ

 دراسة. (هـ224: المتوفى) البؽدادي الهروي هللا عبد بن سبل م بن الماسم ع بٌد ًألب

/  الرشد مكتبه: الناشر. (جامعٌة رسالة التحمٌك أصل) المدٌفر صالح بن دمحم: وتحمٌك

 م1997 - هـ 1413 الثانٌة،: الطبعة. الرٌا  – الرٌا  شركة
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 والباطلة الضعٌفة األحادٌث فً النافلة -9ٔٗ

. للتراث الصحابة دار: الناشر. شرٌؾ دمحم حجازي األثري الحوٌنً إسحاق ًألب

 م1933 - هـ 1403 األولى،: الطبعة

 الناهٌة عن طعن أمٌر المؤمنٌن معاوٌة -9ٕٗ

 فرٌهاري الملتانً أبو عبد الرحمنعبد العزٌز بن أحمد بن الحامد المرشً الل

علٌه حممه وعلك . تمدٌم: عبد هللا بن عبد العزٌز بن عمٌل. هـ(1239)المتوفى: بعد 

الناشر: ؼراس للنشر . وخرج أحادٌثه: أحمد بن عبد العزٌز بن دمحم التوٌجري

 هـ1422الطبعة: األولى، . والتوزٌع، الكوٌت

 نتابج األفكار فى تخرٌج أحادٌث األذكار  -9ٖٗ

. تحمٌك:  هـ 352ت  العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ألبً

 هـ1429حمدي عبد المجٌد السلفً . الناشر : دار ابن كثٌر بٌروت . الطبعة الثانٌة 

 أبو إسحاق الحوٌنًالشٌخ ثل النبال بمعجم الرجال الذٌن ترجم لهم ن -9ٗٗ

. الناشر: دار ابن عباس، مصر. جمعه ورتبه: أبو عمرو أحمد بن عطٌة الوكٌل

 م2012 -هـ 1433الطبعة: األولى، 

 والماهرة مصر ملون فً الزاهرة النجوم -9٘ٗ

 ت الدٌن جمال المحاسن، ىأب الحنفً، الظاهري هللا عبد بن بردي تؽري بن لٌوسؾ

 .بدون تارٌخ مصر الكتب، دار المومً، واإلرشاد الثمافة وزارة: الناشر،  هـ374

 لنخبة البهٌة فً األحادٌث المكذوبة على خٌر البرٌةا -9ٙٗ

الناشر: ، المحمك: زهٌر الشاوٌ . هـ(1223الكبٌر المالكً )المتوفى: دمحم األمٌر ل

 م1933 -هـ  1409الطبعة: األولى، . بٌروت –المكتب اإلسبلمً 

 األلماب فً األلباب نزهة -97ٗ

. (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

. الرٌا  – الرشد مكتبة: الناشر. السدٌري صالح بن دمحم العزٌز عبد: المحمك

 م1939-هـ1409 األولى،: الطبعة

 والنواظر المسامع وبهجة الخواطر زهةن  -98ٗ

 دار. (هـ1341: المتوفى) الطالبً الحسنً العلً عبد بن الدٌن فخر بن الحً لعبد

 م1999 هـ،1420 األولى،: الطبعة. لبنان بٌروت، - حزم ابن دار: النشر

 األثر أهل مصطلح فً الفكر نخبة توضٌح فً النظر زهةن -99ٗ

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 مطبعة: لناشر، اعتر الدٌن نور: علٌه وعلك المإلؾ على ممروءة نسخه على حممه

 م 2000 - هـ 1421 الثالثة،: الطبعة، دمشك الصباح،

 النزول -ٓٓ٘
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 دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن ًألب

. الفمٌهً ناصر بن دمحم بن علً: المحمك. (هـ335: المتوفى) الدارلطنً البؽدادي

 م 1933 - هـ1403 األولى: الطبعة-: الناشر

 الزٌلعً تخرٌج فً األلمعً بؽٌة حاشٌته مع الهداٌة ألحادٌث الراٌة نصب -ٔٓ٘

 لدم، (هـ762: المتوفى) الزٌلعً دمحم بن ٌوسؾ بن هللا عبد دمحم ًأب الدٌن لجمال

 الفنجانً، العزٌزالدٌوبندي عبد:الحاشٌة ووضع صححه، الَبن وري ٌوسؾ دمحم: للكتاب

 :الناشر، عوامة دمحم: المحمك، الكاملفوري ٌوسؾ دمحم أكملها ثم الحج، كتاب إلى

 – جدة -اإلسبلمٌة للثمافة المبلة دار/ لبنان - بٌروت - والنشر للطباعة الرٌان مإسسة

 م1997/هـ1413 األولى،: الطبعة، السعودٌة

 األعٌان أعٌان فً العمٌان نظم -ٕٓ٘

 فٌلٌب: المحمك، (هـ911: المتوفى) السٌوطً الدٌن جبلل بكر، أبً بن الرحمن عبدل

 ، بدون تارٌخبٌروت - العلمٌة المكتبة: الناشر، حتً

 العوالً بالمابة الآللً نظم -ٖٓ٘

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

: الطبعة. لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر. الحوت ٌوسؾ كمال: تحمٌك

 م1990 - هـ1410 األولى،

 النفح الشذي فً شرح جامع الترمذي -ٗٓ٘

الفتح، فتح الدٌن  ًبن أحمد، ابن سٌد الناس، الٌعمري الربعً، أبلدمحم بن دمحم بن دمحم 

الناشر: ، دراسة وتحمٌك وتعلٌك: الدكتور أحمد معبد عبد الكرٌم. هـ( 734)المتوفى: 

 هـ1409الطبعة: األولى، ، المملكة العربٌة السعودٌة -دار العاصمة، الرٌا  

 المصابٌح أحادٌث من اعترض لما الصحٌح النمد -٘ٓ٘

: المتوفى) العبلبً الدمشمً هللا عبد بن كٌكلدي بن خلٌل سعٌد ًأب الدٌن لصبلح

 هـ1405 األولً، :الطبعة :الناشر، المشمري أحمد دمحم الرحمن عبد: المحمك،(هـ761

  م1935/

د الرحمن لنكت الجٌاد المنتخبة من كبلم شٌخ النماد ذهبً العصر العبلمة عبا -ٙٓ٘

 الٌمانًبن ٌحً المعلمً ا

 -الناشر: دار طٌبة للنشر والتوزٌع، الرٌا  . أنس إبراهٌم بن سعٌد الصبٌحً ًألب

 م2010 -هـ 1431الطبعة: األولى، . المملكة العربٌة السعودٌة

 الصبلح ابن كتاب على النكت -7ٓ٘

 (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

 بالجامعة العلمً البحث عمادة: الناشر، المدخلً عمٌر هادي بن ربٌع :المحمك

 هـ1404 األولى،: الطبعة ،السعودٌة العربٌة المملكة المنورة، المدٌنة اإلسبلمٌة

 م1934/
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 العمٌان نكت فً الهمٌان تنك -8ٓ٘

: حواشٌه ووضع علٌه علك.  هـ764: المتوفى الصفدي أٌبن بن خلٌل الدٌن لصبلح

: الطبعة،  لبنان – بٌروت العلمٌة، الكتب دار: الناشر.  عطا المادر عبد مصطفى

  م 2007 - هـ 1423 األولى،

 األلفٌة شرح فً بما الوفٌة النكت -9ٓ٘

 مكتبة: الناشر. الفحل ٌاسٌن ماهر: المحمك. البماعً عمر بن إبراهٌم الدٌن لبرهان

 م2007/  هـ1423 األولى،: الطبعة. ناشرون الرشد

 واألثر الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة -ٓٔ٘

 الشٌبانً الكرٌم عبد ابن دمحم بن دمحم بن دمحم بن المبارن السعادات ىأب الدٌن لمجد

،  الطناحً دمحم محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحمٌك.  هـ606 ت األثٌر ابن الجزري

 م1979 - هـ1399 بٌروت، - العلمٌة المكتبة: الناشر

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحادٌث فً األصول نوادر -ٔٔ٘

 :المتوفى) الترمذي الحكٌم هللا، عبد ًأب ،ربش بن الحسن بن علً بن لدمحم

، بدون بٌروت – الجٌل دار: الناشر، عمٌرة الرحمن عبد: المحمك. (هـ320نحو

 تارٌخ.

 لنور السافر عن أخبار المرن العاشرا -ٕٔ٘

وس )المتوفى: محً الدٌن عبد المادر بن شٌخ بن عبد ل ٌَْدر  الناشر: . هـ(1033هللا العَ

 هـ1405الطبعة: األولى، . بٌروت –دار الكتب العلمٌة 

 نٌل االبتهاج بتطرٌز الدٌباج -ٖٔ٘

المإلؾ: أحمد بابا بن أحمد بن الفمٌه الحاج أحمد بن عمر بن دمحم التكروري التنبكتً 

وتمدٌم: الدكتور عبد الحمٌد عبد عناٌة . هـ( 1036السودانً، أبو العباس )المتوفى: 

 م2000الطبعة: الثانٌة، . لٌبٌا –الناشر: دار الكاتب، طرابلس . هللا الهرامة

  نٌل األوطار -ٗٔ٘

 الدٌن عصام: تحمٌك (هـ1250: المتوفى)لدمحم بن على بن دمحم الشوكانى الٌمنى 

 م1993 - هـ1413 األولى،: الطبعة .مصر الحدٌث، دار: الناشر الصبابطً

 حرؾ الهاء
 الهداٌة واإلرشاد فً معرفة أهل الثمة والسداد -٘ٔ٘

نصر البخاري الكبلباذي )المتوفى:  ًبن دمحم بن الحسٌن بن الحسن، أب ألحمد

الطبعة: األولى، . بٌروت –الناشر: دار المعرفة . المحمك: عبد هللا اللٌثً. هـ(393

 هـ1407

 المصنفٌن وآثار المؤلفٌن أسماء العارفٌن هدٌة -ٙٔ٘
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

 طبع: الناشر. هـ1399 ت البؽدادي البابانً سلٌم مٌر بن أمٌن دمحم بن إلسماعٌل

 م1951 استانبول البهٌة مطبعتها فً الجلٌلة المعارؾ وكالة عناٌةب

 لهم والحزنا -7ٔ٘

بكر عبد هللا بن دمحم بن عبٌد بن سفٌان بن لٌس البؽدادي األموي المرشً  ًبأل

الناشر: . المحمك: مجدي فتحً السٌد. هـ(231المعروؾ بابن أبً الدنٌا )المتوفى: 

  م1991 - هـ1412الطبعة: األولى، . الماهرة –دار السبلم 

 حرؾ الواو
 بالوفٌات الوافً -8ٔ٘

 أحمد: المحمك. هـ764 ت الصفدي هللا عبد بن أٌبن بن خلٌل الدٌن لصبلح

 -هـ1420:النشر عام. بٌروت التراث إحٌاء دار: الناشر، ىمصطف وتركً األرناإوط

 م2000

 الورع -9ٔ٘

. ن بن لٌس البؽدادي األموي المرشًبكر عبد هللا بن دمحم بن عبٌد بن سفٌا ًألب

عبد هللا دمحم بن حمد  المحمك: أبً. هـ(231المعروؾ بابن أبً الدنٌا )المتوفى: 

 م1933 - هـ1403الطبعة: األولى، . الكوٌت –الناشر: الدار السلفٌة . الحمود

 الحدٌث ومصطلح علوم فً الوسٌط -ٕٓ٘

، بدون العربً الفكر دار: الناشر (هـ1403: المتوفى) ش هبة أبو سوٌلم بن دمحم بن لدمحم

 .تارٌخ

 الموطأ ببلؼات وصل -ٕٔ٘

: المتوفى) الصبلح بابن المعروؾ الدٌن تمً عمرو، ًأب الرحمن، عبد بن عثمانل

، بدون حلب- اإلسبلمٌة المطبوعات: الناشر، ؼدة أبو الفتاح عبد: تحمٌك، (هـ643

 .تارٌخ

 وفاة الشٌوخ الذٌن أدركهم البؽوي -ٕٕ٘

بان بن سابور بن شاهنشاه  ًألب الماسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزٌز بن الَمْرز 

 -الناشر: الدار السلفٌة . المحمك: دمحم عزٌز شمس. هـ(317البؽوي )المتوفى: 

 م1933 -هـ 1409الطبعة: األولى . الهند –بومباي 

 الزمان أبناء وأنباء األعٌان وفٌات -ٖٕ٘

 البرمكً خلكان ابن بكر أبً بن إبراهٌم بن دمحم بن أحمد الدٌن شمس العباس ًألب

 .بٌروت - صادر دار: الناشر، عباس إحسان: المحمك (هـ631: المتوفى) اإلربلً

 م1994 ،األولى الطبعة

 وفٌات جماعة من المحدثٌن -ٕٗ٘
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 األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً تهذٌب التهذٌب 

ً  ابن أبً الوفاءعبد الرحٌم بن علً بن أحمد األصبهانً، أل . بو مسعود الحاج

 الناشر: دار الهجرة. المحمك: الشرٌؾ حاتم بن عارؾ العونً. هـ(566)المتوفى: 

 م1994 -هـ 1415الطبعة: األولى 

 هـ7ٖ٘ سنة من سواهم ونفر المصرٌٌن من لوم وفٌات -ٕ٘٘

: المتوفى) اْلَحبَّال إسحاق أبً المصري، - بالوالء - النعمانً سعٌد بن راهٌمبإل

: الطبعة، الرٌا  - العاصمة دار: الناشر، الحداد دمحم بن محمود: المحمك، (هـ432

 هـ1403 األولى،

 مسلم صحٌح على المولوؾ على الولوؾ -ٕٙ٘

. (هـ352: المتوفى) العسمبلنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ًألب

: الطبعة. بٌروت - الثمافٌة الكتب مإسسة: الناشر. األنصاري اللٌثً هللا عبد: المحمك

 هـ1406 األولى،

 حرؾ الٌاء

 مة الدهر فً محاسن أهل العصرٌٌت -7ٕ٘

المحمك: د. . هـ(429منصور الثعالبً )المتوفى:  ًلعبد الملن بن دمحم بن إسماعٌل أب

-هـ4031الطبعة: األولى. بٌروت/لبنان -الناشر: دار الكتب العلمٌة . مفٌد دمحم لمحٌة

 م1933

 الدنٌا أبً البن الٌمٌن -8ٕ٘

 المرشً األموي البؽدادي لٌس بن سفٌان بن عبٌد بن دمحم بن هللا عبد بكر ًألب

، السورس دمحم ٌاسٌن: علٌه وعلك حممه، (هـ231: المتوفى) الدنٌا أبً بابن المعروؾ

 .بدون تارٌخ اإلسبلمٌة البشابر دار: الناشر

 حجر ابن نخبة شرح فً والدرر الٌوالٌت -9ٕ٘

 العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن تاج بن الرإوؾ بعبد المدعو دمحم الدٌن زٌنل

 أحمد الزٌن المرتضً: المحمك، (هـ1031: المتوفى) الماهري المناوي ثم الحدادي

 م1999 األولى،: الطبعة، الرٌا  – الرشد مكتبة: الناشر
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 الصفحة رلم رلم اآلٌة السورة اآلٌة
  نَِساُإُكْم َحْرٌث لَُكْم فَؤْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى

 ِشبْتُمْ 

َربَّنَا ََل تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌَنا أَْو أَْخَطؤْنَا 

 ٌَتَِّخِذ اْلُمْإِمنُوَن  اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاءَ ََل 

ومن كان غنٌا فلٌستعفف 

 تًِ ٌَؤْتٌَِن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِساِبُكْم  َوالَّلَّ

َعْن أَْشٌَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْإُكمْ ََل تَْسؤَلُوا 

نري إبراهٌم ملكوت السموات وكذلن 

  واألرض

وَل َعَلى الَِّذٌَن إَِذا َما أتون لتحملهم 

 اآلِمروَن بالَمعروِف والنَّاهوَن َعن

 الُمنَكر

 ِِمْن َبْعِد إٌَِمانِهِ َمْن َكَفَر ب ِ   اَّللَّ

 ٌََْحُكَمانِ  َوَداُود ٌَْماَن إِْذ   َوُسلَ

 َلَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُون 

 ٌُِْكْم ُجنَاٌح فٌَِما أَْخَطؤْتُْم بِه ٌَْس َعلَ  َولَ

 البمرة

 

 البمرة

 آل عمران

 النساء

 النساء

 المابدة

 األنعام

 

 التوبة

 التوبة

 

 النحل

 األنبٌاء

 المإمنون

 األحزاب
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فهرس اآلٌات القرآنٌة حسب 
 ترتٌبها فً المصحف الشرٌف  
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 لراويا طرف الحدٌث أو األثر

درجة 
 الحدٌث

رقم 
 ثالحدٌ

 أحلت لنا مٌتتان

 أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌد مجذوم

 إذا أكل ناسٌا فً رمضان 

 إذا انتصف شعبان 

 إذا رأٌتم معاوٌة على المنبر

 إذا رفع رأسه من آخر السجدة

 مس أحدكم فرجه إذا

 إذا مسح بعض رأسه

 إذا نعس أحدكم 

 إذا هم أحدكم باألمر

 أرأٌت الرجل منا ٌذبح

 أربع َل ٌشبعن من أربع

  اطلبوا الخٌر عند حسان الوجوه

 أعلى هللا كعبن

 األعمال بالنٌات

 متعلما أواغد عالما 

 ألرأ المرآن  ما نهان

 لٌلوا ذوي الهٌبات زَلتهمأ

 عثراتهم لٌلوا ذوي الهٌباتأ

 أكذب الناس الصباغون 

 ألمً فً لبره ملسو هيلع هللا ىلص لطٌفة 

 ثمد عند النومأمر باإل

 أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل على مرٌض

 إن هللا تجاوز ألمتً 

 إن هللا ٌغضب إذا غضب عمر

 أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تعجل من العباس 

 حتى تورمت لدماه ملسو هيلع هللا ىلصأن النبً 

 أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما وجه أبا موسى 

 عبد هللا بن عمر

 جابر بن عبدهللا

 أبو هرٌرة 

 أبو هرٌرة 

 أبو سعٌد الخدري

 عبد هللا بن عمرو

 زٌد بن خالد الجهنً 

 الشعبً

 عبد هللا بن عمر 

 جابر بن عبد هللا 

 أبو هرٌرة 

 عابشة 

 عبد هللا بن عمر 

 علً بن أبً طالب

 أبوسعٌد، وعمر

 أبو بكرة

 النعمان بن بشٌر 

  عابشة 

 عابشة

  أنس -أبو هرٌرة 

 شمران

 معبد بن هوذة

 عبد هللا بن عمر 

 عبد هللا بن عباس 

 علً بن أبً طالب 

 عبد هللا بن مسعود

 أبو هرٌرة 

 أبو موسى األشعري

 صحٌح مولوفا

 صحٌح مولوفا

 صحٌح لغٌره

 منكر

 موضوع

 ضعٌف

 صحٌح لغٌره

 ضعٌف جًدا

 صحٌح مولوفا

 صحٌح 

 ضعٌف جدا

 موضوع

 ضعٌف

 منكر

 صحٌح 

 صحٌح مولوفا

 ضعٌف

  لغٌره حسن

 حسن لغٌره

 ضعٌف

 حسن لغٌره

 ضعٌف

 صحٌح

 حسن لغٌره 

 ضعٌف 

 حسن لغٌره

 حسن لغٌره

  صحٌح

8 
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واآلثار  النبوٌة األحادٌث فهرس

 على حروف المعجم
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 أنا مدٌنة العلم

 بعثت على أثر ثمانٌة آَلف

 البٌنة على من ادعى

 تبنى مدٌنة بٌن دجلة ودجٌل 

 تجشؤ رجل

 تحوز المرأة ثَّلثة موارٌث

 ترفع زٌنة الدنٌا

 ترن العشاء مهرمة

 تفترق أمتً على بضع وسبعٌن فرلة

 أربع لبل العشاءتمدٌم 

  ثَّلثة َل ٌعادون صاحب الرمد

 الحج مفردا

 حدٌث اإلفن

 حدٌث األٌام

 حدٌث البنفسج

 حدٌث تزوٌج فاطمة 

 حدٌث التٌمم

 حدٌث الحناء

   حدٌث الحوأب 

 حدٌث الرمان

     حدٌث سبً زٌد

 حدٌث الشفعة

 حدٌث صدلة الفطر 

 حدٌث طَّلق األمة

 حدٌث الطٌر

 حدٌث فضل العباس

 حدٌث فً تعلٌم المرآن 

     حدٌث فً الحكرة

 حدٌث فً الدعاء ببطون كفٌه

 حدٌث فً الرإٌة

 حدٌث فً المرجبة والمدرٌة

 حدٌث المراءة فً الوتر 

 حدٌث مس الذكر والمرأة مثل ذلن

 حدٌث ممتل عثمان

 حدٌث الموالع فً نهار رمضان 

   حدٌث النظر إلى الحمام

 األوَلدحدٌث النهً عن بٌع أمهات 

 عبد هللا بن عباس

 أنس بن مالن 

 ابن عمرو -أبو هرٌرة

 جرٌر بن عبدهللا

 عبدهللا بن عمر 

 واثلة بن األسمع

 عبدالرحمن بن عوف

 أنس بن مالن

 عوف بن مالن 

 عبد هللا بن مسعود

 أبو هرٌرة 

 جابر بن عبد هللا 

 عابشة

 علً بن أبً طالب

 علً بن أبً طالب

 أنس بن مالن 

 عبد هللا بن عمر 

 علً بن أبً طالب

 عابشة 

 علً بن أبً طالب

 أسامة بن زٌد 

 جابر بن عبد هللا

 ابن عمرو -ابن عباس

 عابشة 

  أنس بن مالن

 عبد هللا بن عباس

 عبادة بن الصامت

  عمر بن الخطاب 

  أنس بن مالن

 أم الطفٌل

 عبدهللا بن عباس 

 عابشة 

 بسرة بنت صفوان 

 سعٌد بن المسٌب 

 أبو هرٌرة 

  عابشة 

 سعٌد بن المسٌب

 ضعٌف

 منكر

 منكر 

 موضوع

 حسن لغٌره

 ضعٌف

 ضعٌف

 ضعٌف جًدا

 صحٌح لغٌره

 أنكره األزدي

 صحٌح ممطوعا

 حسن لغٌره

 ضعٌف

 منكر

 موضوع

 منكر

 صحٌح مولوفا

 موضوع 

 صحٌح

 منكر

 ضعٌف 

 منكر

 حسن لغٌره

 صحٌح مولوفا

 ضعٌف

 منكر

 صحٌح لغٌره

 ضعٌف

 حسن لغٌره

حسن لغٌره 

 حسن لغٌره

 صحٌح لغٌره

 منكر 

  منكر

 صحٌح

 موضوع

 ضعٌف
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 حدٌث الورد

 رأى على عمر ثوبا

  رأٌت أبا بكر آخذ بلسانه

 العلم ثَّلثة

 علٌكم بالسنا والسنوت 

 العٌنان وكاء السة

 فتحت المرى بالسٌف

 فٌما سمت السماء العشر

 كان إذا نزل الوحً على رسول هللا

 كان النبً وأبو بكر وعمر ٌمشون 

  الكتابة على الوصفاء

 كلم هللا البحر

 ٌإدب الرجل ولدهألن 

 اللهم بارن ألمتً فً بكورها

 لما أسري به إلى السماء

  لٌؤتٌن على جهنم زمان

 لٌسؤل أحدكم ربه حاجته

 لٌس الخبر كالمعاٌنة

 لٌس المإمن بطعان

 ما الذي أحل اسمً 

 المدبر من الثلث

 ملعون من أتى النساء فً أدبارهن

  منا السفاح والمنصور

 من أتى بهٌمة فالتلوه

 دعوة أدى فرٌضة فله عند هللا من

 من أذن فهو ٌمٌم

 من حدث بحدٌث فعطس

 من سبل عن علم فكتمه

 من شهر سٌفه

  من عزى مصابا

 من كرامة المإمن على هللا

 موت الغربة شهادة

 نضر هللا امرأ سمع ممالتً

 نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن لبستٌن

 وإن كان مابعا فانتفعوا به

 بالمدر خٌره وشرهواإلٌمان 

 َل تظهر الشماتة بؤخٌن

 علً بن أبً طالب 

 عبد هللا بن عمر

 لٌس بن أبً حازم 

 عمروعبد هللا بن 

 أبو أبً ابن أم حرام

 علً بن أبً طالب

 عابشة 

 عبد هللا بن عمر

 عمر بن الخطاب

 عبدهللا بن عمر 

 عطاء بن أبً رباح 

 أبو هرٌرة

 جابر بن سمرة

 أبو هرٌرة 

 عبد هللا بن عمر

  عبد هللا بن عمرو 

 أنس بن مالن

 أنس بن مالن 

 عبدهللا بن مسعود

 عابشة   

 عبد هللا بن عمر

 أبو هرٌرة 

 أبو سعٌد الخدري

 عبد هللا بن عباس

 علً بن أبً طالب

 زٌد بن الحارث

 أبو هرٌرة 

 أبو هرٌرة 

  عبد هللا بن الزبٌر

 عبد هللا بن مسعود

 أبو هرٌرة

 ابن عمر  –ابن عباس 

 بشٌر بن سعد

 أبو هرٌرة

 مٌمونة -ابن عباس

 عبد هللا بن عباس 

 واثلة بن األسمع

 موضوع

 حسن لغٌره

 صحٌح مولوفا

 ضعٌف

 حسن لغٌره

 ضعٌف

 منكر

 صحٌح

 منكر

  صحٌح

 جًدا ضعٌف

 ضعٌف

 منكر 

 حسن لغٌره

 موضوع

 موضوع

 حسن لغٌره

 صحٌح لغٌره

 صحٌح لغٌره

  منكر 

 ضعٌف جدا

 صحٌح لغٌره

 منكر

 ضعٌف

 منكر  

 منكر

 منكر 

 حسن لغٌره

 صحٌح مولوفا

 ضعٌف جدا

 موضوع

 ضعٌف 

 ضعٌف

 حسن لغٌره

 صحٌح

 منكر

 حسن
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 َل تلبسوا علٌنا دٌننا

 َل خٌر فٌمن لم ٌكن عالما أو متعلما

 َل سبك إَل فً خف

 َل مهدي إَل عٌسى

 َل ٌرث المسلم النصرانً

 َل ٌزال المسروق منه ٌتظنى

  ابن آدم َل تكن عابداٌ

 ٌعتك الرجل من عبده ما ٌشاء

                                           ٌإم الموم ألرإهم لكتاب هللا

 عمرو بن العاص

____ 

 ابن عباس 

 أنس بن مالن 

 جابر بن عبد هللا

 عبدهللا بن مسعود

  عبد هللا بن مسعود

 عبد هللا بن سنان 

 أبو زٌد األنصاري 

 

 

 

 منكر

 ضعٌف

 حسن لغٌره

 منكر 

 صحٌح مولوفا

 صحٌح مولوفا

 منكر

 ضعٌف

 منكر
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 رقم الصفحة العلم
ِرٌرُ   إِْبَراِهٌُم ْبُن َزَكِرٌَّا الضَّ

باط بن علً البماعً  إبراهٌم بن عمر بن حسن الرُّ

 أحمد بن دمحم بن علً بن حجر الهٌتمً

 الرومٌةابن  أحمد بن دمحم بن مفرج

 ًُّ ٌِْج  أَْحَمُد بُن َهاُرْوَن بِن َرْوحٍ البَْرِد

 أبو بكر بن علً بن أحمد بن دمحم الخروبً

 جمال الدٌن أبو الحجاج المزي

 جمٌع ْبن ثوب

اج بن سمعان أبو السمح  درَّ

 زكرٌا بن دمحم بن أحمد بن زكرٌا األنصاري

 الساجً  زكرٌا بن ٌحٌى بن عبد الرحمن

ٌُْد بُن عَ  اٍر األَْزِديُّ مْ َسِع ًُّ  ِرو بِن َعمَّ   البَْرَذِع

 سلٌمان بن أبً كرٌمة

 سلٌمان بن موسى

 ًُّ بِّ  اْلعَبَّاُس ْبُن بَكَّاٍر الضَّ

  عبد الرحمن بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشمً

 العرالً الرحٌم بن الحسٌن بن عبد الرحمن عبد

د  ًّ ْبن َعْبد الواحد أبو ُمَحمَّ ًّ َعْبد الغَنِ  الَمْمِدِس

 عبد هللا بن علً بن عبد هللا اللخمً الرشاطً

 عبد هللا بن المادر باهلل بن إسحاق أبو جعفر العباسً 
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ًّ بن عبد هللا بن العباس  السفاح  عبد هللا بن دمحم بن عل

 عبد هللا بن دمحم بن علً الهاشمً العباسً، المنصور

 َعْبُد اْلَمِلِن ْبُن ِمْهَرانَ 

 بن مٌمونعبد الواحد 

ٌُْمون ٌْس بن َم  ُعبَ

 علً بن أبً بكر بن سلٌمان بن أبً بكر الهٌثمً

ٌْر بن صالح البُلمٌنً  عمر بن َرسَّلن بن نُص

 ابن الُملمَّنأحمد بن دمحم األنصاري  ُعمر بن علً بن

 لاسم بن لطلوبُغا

 لٌس بن أبً حازم

 بدر الدٌن البشتكً دمحم بن إبراهٌم المصري

 أحمد بن دمحم أبو جعفر الماضً السمنانًدمحم بن أحمد بن 

  المٌروانً دمحم بن أحمد بن تمٌم التمٌمً أبو العرب

 دمحم بن أبً بكر بن عبد العزٌز بن دمحم بن َجَماعة

 دمحم بن الحسٌن بن أحمد أبو الفتح األزدي

 دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم شمس الدٌن السخاوي

 ًّ  المهدي دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عل

 محّمد بن علً بن محّمد بن عمر بن المطان المصري

 دمحم بن دمحم بن فهد المكً

 دمحم بن ٌعموب بن دمحم بن إبراهٌم الفٌروزابادي

 المغٌرة بن زٌاد الموصلً

 ناصر بن أحمد بن ٌوسف الفزاري

 ٌوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الحنفً

 ابن عبد الهادي الصالحً ٌوسف بن حسن بن أحمد
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 رلم الحدٌث الصحابً
 أبو أبً ابن أبً حرام

 أسامة بن زٌد

 أنس بن مالن

 بسرة بنت صفوان

 بشٌر بن سعد

 أبو بكرة = نفٌع بن الحارث

 جابر ٌن سمرة

 جابر بن عبد هللا

 جرٌر بن عبد هللا البجلً

 الحسٌن بن علً

 زٌاد بن الحارث الصدابً

 زٌد بن خالد الجهنً

 أبو سعٌد الخدري

 الفارسً سلمان الخٌر

 سلمة بن المحبك

 شمران مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 صفٌة بنت شٌبة الحاجب

 أم الطفٌل امرأة أبً

 عابشة بنت أبً بكر الصدٌك
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 عبادة بن الصامت

 عبد الرحمن بن عوف

 عبد هللا بن الزبٌر بن العوام

 عبد هللا بن سنان

 عبد هللا بن عباس

 عبد هللا بن عمر بن الخطاب

 هللا بن عمرو بن العاص عبد

 عبد هللا بن مسعود

 مبة بن عامرع

 علً بن أبً طالب

 عمر بن الخطاب

 عمرو بن أخطب = أبو زٌد األنصاري

 عمرو بن العاص

 عوف بن مالن

 معبد بن هوذة األنصاري

 أبو موسى األشعري

 النعمان بن بشٌر

 أبو هرٌرة

 واثلة بن األسمع
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رقم  خالصة حاله الراوي
 الحدٌث

 أَبَان ْبن َصاِلحٍ بن ُعَمٌر

 إبراهٌم ْبن سعد ْبن إبراهٌم

 ْبُن َسِعٌٍد الَجْوَهِريُّ إِْبَراِهٌُم 

 إبراهٌم بن سوٌد النخعً

 إِْبَراِهٌم بن أَبً عبلة

ِد ْبِن َصاِلحِ ْبِن ِسنَانٍ   إِْبَراِهٌُم ْبُن ُمَحمَّ

 إبراهٌم بن دمحم بن مالن

ًَّ  إِْبَراِهٌمُ  ِد ْبِن َمْرُزوٍق اْلبَاِهِل  بن ُمَحمَّ

ٌْثَمِ  ِد ْبِن اْلَه  إِْبَراِهٌُم ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ٌُوُسفَ إِبْ   َراِهٌُم ْبُن ُمَحمَّ

 المصٌصً إبراهٌم بن مهدي

 إبراهٌُم بن موسى الرازيُّ 

ٌَْسابُوِريُّ   إِْبَراِهٌُم ْبُن َهانٍِا النَّ

 إبراهٌم بن ٌزٌد بن لٌس النخعً

 أَْحَمد بن إِْبَراِهٌم بن خالد الموصلً

 أحمد بن أبً بكر

 أَْحَمُد ْبُن َجْعفٍَر التَّاِزيُّ 

 أحمد بن الحسٌن الصوفً

 أَْحَمد ْبن خازم

 أَْحَمُد ْبُن َعاِمٍر اْلبَْرلَِعٌِديُّ 

 أَْحَمد بن عامر أبو الماسم الطابً

 أحمد بن عبد هللا بن نصر بن هَّلل

 أحمد بن عبدهللا بن ٌونس

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 صدوق

 لم أعثر له على ترجمة

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 لم أعثر له على ترجمة

 ثمة

 حسن الحدٌث

 صدوق

 وضاع

  إمام حافظ

 ثمة
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 أحمد بن عبد الواحد بن عبود

 أحمد بن على بن المثنى

 ًُّ  أَْحَمُد ْبُن ُعَمَر اْلَوِكٌِع

 أحمد بن عمرو بن السرح

 أحمد بن عمرو بن أبً عاصم

ٌِْر ْبِن َجْوَصا  أَْحَمُد ْبُن ُعَم

 أحمد بن عٌسى الوشاء

 أحمد بن الفرات

ِد ْبِن إِْبَراِهٌمَ   أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

 أحمد بن دمحم الحاطبً

د ْبن ُمْصَعب ْبن فَضالة  أَْحَمد ْبن ُمَحمَّ

ِد ْبِن  ًُّ أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  اْلَوِلٌِد اْلَمّكِ

 ْبن سٌار أحمد بن منصور

 أحمد بن ٌحٌى الحلوانً

 أحمد بن ٌحٌى بن زهٌر

 أَْحَمُد ْبُن ٌُوُسَف بن َخاِلد

 أسامة بن زٌد بن أسلم

  إسحاق بن إبراهٌم بن عباد الدَّبَري

  إِْسَحاُق ْبُن أَِبً إِْسَرابٌِلُ 

ٌْهِ   إِْسَحاُق ْبُن َراَهَو

 الطباعإسحاق بن عٌسى 

دِ   ْبِن ٌُوُسَف  إِْسَحاُق ْبُن ُمَحمَّ

 إسحاق بن منصور السلولً

 األَْنصاِرّي إسحاق بن موسى 

 إسحاق بن موسى بن سعٌد

 إسرابٌل بن ٌونس السبٌعً

 بن علٌة.إسماعٌل بن إبراهٌم 

 إسماعٌل بن أبً أوٌس

 إسماعٌل بن أبً خالد

 إسماعٌل بن عٌاش

 إسماعٌل بن موسى بن جعفر

                                  األسود بن ثعلبة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ثمة

 مترون

 ثمة

 لم أعثر له على ترجمة

 لم أعثر له على ترجمة
  وضاع 

 ثمة

  ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 صدوق

 حسن الحدٌث

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 صدوق

 ثمة 

 ثمة

 ثمة

  ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ثمة فً رواٌته عن الشامٌٌن

 ترجمةلم أعثر له على 

 حسن الحدٌث
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 الفهارس

 بن عامر الشامًاألسود 

 األسود بن ٌزٌد النخعً

 أشعث بن أَبً الشعثاء

 أٌَُّوب بن أَبً تمٌمة

 برد بن سنان الشامً

 أبو بردة بن أبى موسى األشعري

 بركة بن دمحم الحلبً

 بشر بن الحكم بن حبٌب

 أَبُو بِْشٍر َختَُن اْلُمْمِرئِ 

 بن ٌساربشر بن عبد هللا 

 ًُّ َمْشِم  بِْشُر ْبُن َعبد اْلَوهَّاِب الّدِ

 بمٌة بن الولٌد

 بكر بن خنٌس

 بكر بن سهل  

 بكر بن سوادة

 أَبَو َبْكِر ْبَن َعٌَّاٍش 

 أبو بكر الكلٌبً

د ْبن حزم األَْنصاِريّ   أَبُو بكر بن ُمَحمَّ

 أَبُو بكر بن نافع المرشً

 التٌمًبكر بن وابل بن داود 

ِ بن األشج المرشً  بكٌر بن َعْبِد َّللاَّ

 الفزاري أَبِو بَلَجٍ 

اِزيُّ  ِ الرَّ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ اُم ْبُن ُمَحمَّ  تَمَّ

 ثابت بن أسلم البنانً

 ًُّ ٌٍْم أَبُو َمْعٍن اْلَهْوِج  ثَابُِت ْبُن نُعَ

ِ ْبِن أنس مالن  ثمامة ْبن َعبد َّللاَّ

 ثور بن ٌزٌد

 الجعفًجابر بن ٌزٌد 

 الجارود بن معاذ السلمً

 جبر بن نوف

 جبٌر بن نفٌر

 جرٌر بن حازم

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف جدا

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث

 متهم بالوضع

 ثمة مدلس من الرابعة

 ضعٌف

 ضعٌف

 ثمة 

 حسن الحدٌث له أغَّلط

 مجهول الحال

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث له أوهام

 ثمة

 ثمة

 مجهول الحال

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة إَل فً حدٌثه عن لتادة
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 الفهارس

 أبو جعفر األنصاري المدنً المإذن

 جعفر بن سلٌمان الُضبَعً

 جعفر بن عبد هللا بن الزبرلان

 جعفر بن دمحم بن علً بن الحسٌن

 َجْعفَُر ْبُن ُمَسافِرٍ 

 جمٌل بن الحسن

 جنادة بن أبً أمٌة

 الحارث بن ُمخلَّد

 َحِبٌب ْبن الشَِّهٌدِ 

 حجاج بن دمحم المصٌصً

 َحِرٌز ْبن ُعثَْمانَ 

 اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد اْلعَُطاِرِديُّ 

 الحسن بن أسامة بن زٌد

 اْلَحَسُن ْبُن أَبًِ اْلَحَسِن البصري

ادٍ  اْلَحَسُن ْبنُ   بن كسٌب َحمَّ

 الحسن بن عبد هللا الرلً 

 الحسن بن عبد هللا بن منصور

 علً الجوهري الحسن بن

 الحسن بن علً الخَّلل

 الحسن بن علً بن صالح

 اْلَحَسن بن َعْمرو الفمٌمً

 الحسن بن ٌحٌى بن هشام الرزى

  الحسٌن بن إسحاق األصبهانً

 الحسٌن بن صفوان

 ًُّ َداِب ٍ الصُّ ًّ ٌُْن ْبُن َعِل  اْلُحَس

ٌُْن ْبُن فَْهمٍ   اْلُحَس

 الحسٌن بن دمحم بن زٌاد المبانً

 الحسٌن بن مهدي األبلً

 حفص بن عمرو  بن ربال

 حفص بن غٌاث

 الحكم بن أبان

 َحِكٌٌم اأْلَثَْرمُ 

 مجهول

 صدوق

 مجهول

 ثمة

 حسن الحدٌث

 صدوق

 ثمة

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 مجهول الحال

 حسن الحدٌث

 ثمة مدلس من الثانٌة

 ثمة

 ثمة 

 مجهول الحال

 ثمة

 ثمة

 وضاع

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث 

 صدوق

 صدوق

 ثمة

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث
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 الفهارس

 حماد بن أسامة بن زٌد المرشً

 حماد بن سلمة

اُد ْبُن اْلَوِلٌدِ   َحمَّ

 حمٌد بن أبً حمٌد الطوٌل

 حمٌد بن عبد الرحمن الرإاسً

 حمٌد بن عبد الرحمن بن عوف

 حٌوة بن شرٌح الحمصً

 خالد بن خداش 

 خالد بن عبد هللا الطحان 

 خالد بن مهران الحذاء

 خصٌف بن عبد الرحمن الجزري

 خَّلس بن عمرو الهجري

 خلٌفة بن خٌاط

 َداُوُد ْبُن إِْبَراِهٌَم ْبِن َداُودَ 

ٌْدٍ   َداُوُد ْبُن ُرَش

 داود بن الحصٌن

 داود بن شبٌب

 َراِشد ْبن َسْعدٍ 

بٌُِع ْبُن َرْوحِ ْبِن  ٌْدٍ الرَّ  ُخلَ

 الربٌع بن سلٌمان المرادى

 رجاء بِن َحٌوةَ 

 روح بن عبادة

 َرْوُح ْبُن اْلفََرجِ المطان

 ًُّ ٌَْحٌَى السَّاِج  َزَكِرٌَّا ْبُن 

ٌُْر ْبُن َحْربٍ   ُزَه

 زهٌر بن دمحم بن لمٌر المروزي

 زهٌر بن معاوٌة

 زٌاد بن سعد بن عبد الرحمن

 زٌاد بن نعٌم الحضرمً

ٌُْد ْبُن  ًُّ َز  أَْخَزَم الطَّابِ

  زٌد بن أسلم

 زٌد بن أبً عمال

 ثمة مدلس من الثانٌة

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة مدلس من الثالثة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

  ثمة   

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة إَل فً رواٌته عن علً

 صدوق

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

  ثمة

 مجهول
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 الفهارس

ِ بن ُعَمر   َساِلم بن َعبد َّللاَّ

 سالم بن نوح

ٌَْمة  السرى بن ُخَز

 الّسري ْبن َعاِصم

 سعٌد بن أبً بردة

ِد ْبِن أَبًِ َفِهٌمٍ   َسِعٌُد ْبُن اْلَحَكِم ْبِن ُمَحمَّ

ٌْد الهروي  سعٌد بن الّربٌع أبو َز

 التنوخً َعْبِد اْلعَِزٌزِ َسِعٌُد ْبُن 

 َسِعٌد بن أَبً َعُروبَة

 سعٌد بن المسٌب

 َسِعٌد بن أَبً هَّلل اللٌثً

 سفٌان بن حبٌب

 سفٌان بن سعٌد الثوري

ٌْنَة  ُسْفٌَان بن ُعٌَ

 سَّلم بن سلٌم  الحنفً

 سلم بُن لتٌبةَ 

 سلمة بن شبٌب

 أبو سلمة بن عبد الرحمن

 سلٌمان بن األشعث السجستانً

 سلٌمان بن بَّلل 

ٌْمان بن حٌان األزدي  ُسلَ

 الهاشمىسلٌمان بن داود بن داود 

ٌْمان بن داود أبو داود الطٌالسً  ُسلَ

ٌْمان بن داود العتكً  ُسلَ

ٌْمان بن سلٌم الكنانً الكلبً  ُسلَ

ٌْمان ٌْمان بن أَبً ُسلَ  ُسلَ

ٌَى ٌْمان بن سٌف بن ٌَْح  ُسلَ

 ًّ ِم ٌْ ٌْمان بن طرخان التَّ  ُسلَ

 سلٌمان بن عبد الرحمن

 سلٌمان بن ُعبٌَد هللا الغٌَّلنً

ٌْمان بن مهران األسدي  ُسلَ

ٌَْماَن ْبِن ُموَسى  ُسلَ

 ثمة

 حسن الحدٌث له أوهام

 ثمة

 ضعٌف جدا

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة اختلط بآخره

 ثمة 

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمةثمة َل ٌدلس إَل عن 

  ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة إمام

 ثمة

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

  ثمة

 ثمة مدلس من الثالثة

 حسن الحدٌث
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 َحْربٍ  ْبنِسَمان 

 أبو سهل بن زٌاد المطان

 سهل بن سعد المزوٌنً

 سهل بن صمٌر

 سهٌل بن أبً صالح

 سوٌد بن سعٌد الحدثانً

ٌْدٌ   ْبُن نَْصرٍ  ُسَو

 سٌار بن حاتم

ْحَمنِ  َشدَّادُ   ْبُن َعْبِد الرَّ

 شرٌن بن عبد هللا النخعً

 شعبة بن الحجاج

 شعٌب بن أَبً حمزة

ِ ْبن َعْمرو د بن َعبد َّللاَّ  شعٌب بن ُمَحمَّ

 شعٌب بن ٌحٌى السابب

 شمٌك بن سلمة

 أبو صالح السمان

  صالح بن َعبد هللا بن ذكوان

ٌْمٍ   َصْفَوان ْبن ُسلَ

 َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو

 بن مخلد أبو عاصمالضحان 

 طرٌف بن مجالد السلً

 بن عمرو بن عثمان  طلحة

 طاوس بن كٌسان

ٌَْماَن األْحَولُ   َعاِصِم ْبِن ُسلَ

 عاصم بن ضمرة السلولً

 عامر بن شراحٌل

 عباد بن منصور الناجً

 الكندي ُن ٌُوُسفَ َعبَّاُد بْ 

 عبادة بن نسً

 بن حاتم الدورى َعبَّاُس ْبُن ُمَحمد

 مٌناءالعباس بن 

 عباس بن الولٌد بن صبح

 حسن الحدٌث اختلط بآخره

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف جدا

 ثمة

 صدوق إذا حدث من أصوله

 ثمة

 ضعٌف

 حسن الحدٌث

  ضعٌف

 ثمة إمام

 ثمة

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

  ثمة

 ثمة

  ضعٌف جدا

 ثمة

 ثمة

 صدوق ٌروي الغرابب 

 ثمة

 ضعٌف

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 مجهول الحال

 صدوق
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 الفهارس

 ن عبد األعلىب عبُد األعلى

 َعْبُد اْلبَالًِ ْبُن لَانِعٍ 

 عبد الجبار بن عمر األٌلً

 عبد الحكٌم بن منصور الواسطً

 عبد الحمٌد بن أبى أوٌس

 عبد ربه بن نافع

ْحَمن بن إِْبَراِهٌم دحٌم  عبد الرَّ

 عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد هللا

 أبً بكرة عبد الرحمن بن

ٌْرٍ  ْحَمن ْبن ُجَب  َعْبد الرَّ

َرابُ  ْحَمِن ْبُن اْلَحَسُن الّضِ  َعْبُد الرَّ

 ًُّ ابُونِ ٌِْن الصَّ ْحَمِن ْبُن اْلُحَس  َعْبُد الرَّ

 عبد الرحمن بن رافع

ْحَمِن ْبِن أَِبً الزناد  َعْبِد الرَّ

  عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم

 الرحمن بن زٌاد بن أنعم عبد

 بن عابذ األزدي عبد الرحمن

ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلمَاِرّيِ   َعْبِد الرَّ

 عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبٌد

 عبد الرحمن بن عبد هللا العمري

 ًُّ ِ اْلَحلَبِ ٌِْد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن ُعبَ  َعْبُد الرَّ

 ًّ ْحَمن بن َعْمرو األوزاِع  َعْبد الرَّ

ْحَمن بن اْلمَاِسم  َعْبد الرَّ

  عبد الرحمن بن لٌس 

 عبد الرحمن بن دمحم المحاربً

ْحَمن بن مل  َعْبد الرَّ

 عبد الرحمن بن مهدي

 عبد الرحمن بن أبً الموال    

ْحمَ   ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َمْعبَدِ  نَعْبُد الرَّ

ْحَمِن ْبُن نَِمرٍ   َعْبُد الرَّ

ْحَمن بن هرمز األعرج  َعْبد الرَّ

 جابرعبد الرحمن بن ٌزٌد بن 

 ثمة

 صدوق

 ضعٌف

 ضعٌف جًدا

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 حسن الحدٌث

 ضعٌف 

 ضعٌف

 ثمة مختلف فً صحبته

 ثمة

 ثمة

 مترون

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

   كذاب 

 مدلس  ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 صدوق له أوهام

 ثمة

  ثمة

 ثمة
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 عبد الرحمن بن ٌزٌد بن لٌس النخعً

 عبد الرحمن بن ٌعموب الجهنً

 عبد الرزاق بن همام بن نافع

 َعْبُد السَََّّلِم ْبُن َصاِلحٍ اْلَهَرِويُّ 

 عبد السَّلم بن عبد المدوس بن حبٌب

 عبد الصمد ْبن عبد الوارث ْبن َسِعٌد

 ًُّ  َعْبُد اْلعَِزٌِز ْبُن أَْحَمَد اْلَكتَّانِ

 العزٌز بن أبً روادعبد 

 َعْبِد اْلعَِزٌِز ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمرَ 

 عبد العزٌز بن عبد هللا المرشً

 عبد العزٌز بن دمحم الدراوردي

 َعْبُد اْلعَِزٌِز ْبُن ُمعَاِوٌَةَ 

 عبد الغفار ٌن عبدهللا بن الزبٌر

 عبد الكبٌر بن َعبد المجٌد

 اْلبَاُروِديُّ  َراِهٌَم َعْبُد هللاِ ْبُن إِبْ 

ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َذْكَوانَ   َعْبُد َّللاَّ

 عبد هللا بن أحمد بن عامر

 عبد هللا بن أحمد بن أبً مسرة

 ًُّ ِم  َعْبُد هللاِ ْبُن أٌَُّوَب اْلُمَخّرِ

 َعبد هللا بن برٌدة بن الخصٌب

ِ بن أَ   بن حزم بً بكرَعبد َّللاَّ

 عبُد هللا بُن جعفر الرلً

 عبد هللا بن ذكوان المرشى

 عبد هللا بن زٌد بن أسلم

 عبد هللا بن سعٌد بن حصٌن الكندي

ِ ْبُن َسلََمةَ   َعْبُد َّللاَّ

ْمرِ  ِ ْبُن الصَّ  َعْبُد َّللاَّ

ِ بن طاوس بن كٌسان  َعبد َّللاَّ

 َعْبد َّللاَّ ْبن ُعثَْمان الصفار

 َعْبد َّللاَّ ْبن علً اْبن المدٌنً

 غانم عبد هللا بن عمرو بن

 عبد هللا بن لهٌعة
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  ضعٌف جًدا

 ضعٌف جدا
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 ثمة

 حسن الحدٌث
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 حسن الحدٌث

 صدوق

 مجهول الحال
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 لم أعثر له على ترجمة

 صدوق

 وضاع

 حسن الحدٌث

 صدوق 
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 حسن الحدٌث
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 منكر الحدٌث
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 مجهول الحال 
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 عبد هللا بن المبارن

 بن المهتدي باهلل الصمدعبٌدهللا بن عبد

ِ ْبن المثنى ْبن َعبد َّللاَِّ   َعبد َّللاَّ

ِد ْبِن َسْلم ِ ْبُن ُمَحمَّ  عبد َّللاَّ

 عبد هللا بن دمحم بن أبً شٌبة

 عبد هللا بن دمحم بن عبٌد

  عبد هللا بن دمحم بن عثمان

   دمحم بن عجَّلنعبد هللا بن 

 عبد هللا بن دمحم بن علً بن نوفل

ِد بِن نَاِجٌَةَ   َعْبُد هللاِ بُن ُمَحمَّ

ِ ْبُن َمْرَواَن ْبِن ُمَعاِوٌَةَ   َعْبُد َّللاَّ

 عبد هللا بن مسلمة المعنبً

 َعبد هللا بن هارون بن ُموَسى اْلفََرِويُّ 

 عبد هللا بن وهب 

 ُمعَاِوٌَةَ َعْبُد هللاِ ْبُن ٌَْحٌَى ْبِن 

 عبد هللا بن ٌزٌد الممريء

 عبدة بن سلٌمان الكَّلبً

 عبد المدوس بن الحجاج

 َعْبد الكرٌم بن مالن الجزري

 اْلعَِزٌِز ْبن أَبً روادْبن َعْبد َعبد المجٌد

 بن َسِعٌد عبد الملن بن زٌد

 العرزمً عبد الملن بن أبً سلٌمان

ٌْج  َعبد الَمِلن بن عبد العزٌز بن ُجَر

 الملن بن عَّلقعبد 

ٍد الحمٌري  َعْبُد اْلَمِلِن ْبُن ُمَحمَّ

دِ   أبو لَّلبة ،َعبد الَمِلن ْبُن ُمَحمَّ

 عبد الوارث بن َسِعٌد بن ذكوان

 عبِد الواحد بن عبد هللا النَّصرّيِ 

 عبد الواحد بن واصل السدوسى

اِن بن أبان  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن الضَّحَّ

 عبد الوهاب بن عطاء الخفاف

 َعْبَداُن ْبُن أَْحَمدَ 
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 ثمة فً رواٌته عن عمه
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 صدوق
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 ضعٌف جدا
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 صدوق له أوهام
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 ثمة مدلس من الثالثة

 مجهول
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 صدوق
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 كذاب

 حسن الحدٌث
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 عبٌد بن جناد

 عبٌد هللا بن أبً رافع

 عبٌد هللا بن عبد هللا بن موهب التٌمً

 ًُّ  عبٌُد هللا بن عمر الجشم

 ُعبٌَد َّللاَّ ْبن ُعَمر ْبن َحْفص

 ُعبٌَد هللا ْبن ُعَمر بن مٌسرة الموارٌري

 عبٌد هللا بن أبً الفتح األزهري

 عبٌد هللا بن دمحم العمري

 َعتَّاُب ْبُن بَِشٌرٍ 

ٌْبَةَ   ُعثَْماُن ْبُن أَبًِ َش

د ْبن خرزاذ ِ ْبن ُمَحمَّ  ُعثَْمان بن َعبد َّللاَّ

 ُعثَْمان بن ُعثَْمان الغطفانً

 ُعثَْماُن ْبُن فَْرلٍَد العطار

 ُعثَْماُن ْبُن ُمَحمد ْبِن ُعثَْمانَ 

 عجَّلن مولى فَاِطَمة ِبْنت عتبة

 عروة بن الزبٌر

 ْبُن ثَابِتٍ َعْزَرةُ 

 عطاء بن أبى رباح

 عطاء بن مسلم الخفاف

 عطاء بن ٌسار

ِ الصفار  عفان بن مسلم بن َعْبد َّللاَّ

 ُعْمبَةَ ْبِن َشدَّاِد ْبِن أَُمٌَّةَ 

 عمبة بن مكرم

 األٌلً عمٌل بن خالد بن عمٌل

 عكرمة مولى ابن عباس

 العَّلء بن عبد الرحمن الحرلً

 عَّلن بن المغٌرة

 ْبِن أَْحَمرَ ِعْلبَاَء 

 ِ ًّ  َعْلمََمةَ ْبِن َعْبِد هللاِ اْلُمَزِن

 علممة بن لٌس بن عبد هللا النخعً

  علً بن ثابت الجزري 

 علً بن الحسن المطٌعً
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ٌِْن ْبِن َجْعَفٍر اْلمَطَّانُ  ًُّ ْبُن اْلُحَس  َعِل

 علً بن الحسٌن بن علً 

 علً بن زٌد بن عبد هللا بن جدعان

 علً بن صالح المكً

 بن ظبٌان علً

ًُّ ْبُن َعاِصمٍ عَ   ِل

 علً بن دمحم بن أحمد الوراق

د السمسار  علً ْبن ُمَحمَّ

 علً بن دمحم الطنافسً

 علً بن دمحم بن علً

 علً بن دمحم المعدل

 علً بن المدٌنً

 علً بن مسهر

 على بن معبد بن شداد العبدى

 علً بن نزار بن حٌان األسدي

 علً بن موسى الرضا

ًُّ ْبُن   ٌَْعمُوَب ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن َشاِكرٍ َعِل

 ًُّ اُر ْبُن َخاِلٍد اْلَواِسِط  َعمَّ

 ًُّ بِّ ٌٍْف الضَّ اُر ْبُن َس  َعمَّ

 َعاِمرٍ  ْبن عَماَرة

 عمر بن إسماعٌل بن مجالد

 ُعَمر بن الخطاب السجستانً

 ًُّ  ُعمر بن ُرْوبهَ التَّْغِلب

  ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسنَانٍ 

 عمر بن شبة

 ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن َرِزٌنٍ 

 عمر بن دمحم البخاري

 نبهانُعمر بن 

 عمر بن هارون بن ٌزٌد

 ُعَمُر ْبُن ٌَِزٌَد السٌََّّاِريُّ 

 ُعَمرة بنت َعْبد الرحمن

 َعْمرو بن بكر بن تمٌم السكسكً

 مجهول

 ثمة 
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 ضعٌف جدا
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 ضعٌف

 صدوق
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 ضعٌف

 كذاب

 صدوق

 ضعٌف

 حافظ فمٌه
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 مجهول

 ضعٌف

 ضعٌف جدا

 حسن الحدٌث
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 ضعٌف جدا
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 َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث بن ٌعموب

ًُّ  َعمرو ْبن َخاِلد  الَحّرانِ

 دٌنار المكًعمرو بن 

 َعْمرو بن رافع بن الفرات

 َعْمرو بن شعٌب

 عمرو بن عاصم

 عمرو بن عبد هللا بن عبٌد السبٌعى

 َعْمُرو ْبُن ُعثَْماَن ْبِن َسِعٌدِ 

 عمرو بن أبً عمرو

ٌُْمونٍ   األَوِديّ  َعْمِرو ْبِن َم

 ًُّ ْحَمِن المَُرِش  َعْنبََسةُ ْبُن َعْبِد الرَّ

 عون مولى أم حكٌم

 عبد األعلىعٌسى بن 

ِد ْبِن ِعٌَسى  ِعٌَسى ْبُن ُمَحمَّ

 ِعٌَسى ْبُن ُموَسى ُغْنَجارٌ 

 بن أَبً إسحاق ا ِعٌَسى ْبُن ٌُونُسَ 

 فرلد بن ٌعموب السبخى

 فروخ، مولى عثمان بن عفان

 فضاء بن خالد الجهضمً

 الفضل بن دكٌن

 الفضل بن دلهم

 الفضل بن موسى

 فَهد بن َحٌَّان

 أَُمٌَّةُ الَحذَّاءُ المَاِسِم بن 

 الماسم بن حبٌب التمار

 الماسم بن زاهر البغدادي

 اْلمَاِسُم ْبُن زكرٌا بن دٌنار

 الماسم بن دمحم بن أبً بكر الصدٌك

 لَبٌَصةَ بن ذإٌب

 لتادة بن دعامة السدوسً

 لتٌبة بن َسِعٌد

 لَُداَمةُ بن دمحم الخشرمى

 ثمة
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 ثمة

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة مدلس من الثالثة
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 حسن الحدٌث
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 ضعٌف جدا

 ثمة

 مجهول
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 من الثانٌةثمة مدلس 
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 لطن بن نسٌر

 لٌس بن أبً حازم

 مسلم المرشًكرٌب بن أبً 

 كعب األحبار= كعب الحمٌري

 اللٌث بن سعد

ٌْم ٌْث بن أَبً ُسلَ  لَ

 مالن بن أنس

 مبارن بن فضالة

 مجالد بن سعٌد

 مجاهد بن جبر

 محفوظ بن علممة الحضرمً

 دمحم بن أبان البلخً

 دمحم بن إبراهٌم بن صدران

ٌْديّ  بَ  دمحم بن إبراهٌم بن العَّلء الزُّ

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن تَِمٌٍم اْلمَْنَطِريُّ   ُمَحمَّ

 دمحم بن أحمد بن جعفر الوكٌعً

 ًُّ ُد ْبُن أَْحَمَد اْلَواِسِط  ُمَحمَّ

 ًُّ  ُمَحمد ْبُن أَْحَمَد اْلَوْحَواِح

د بن إدرٌس الشافعً  ُمَحمَّ

 دمحم بن إسحاق بن ٌسار

ُد ْبُن إِْسَماِعٌَل اْلَجْعَفِريُّ   ُمَحمَّ

دُ  َراِريُّ  ُمَحمَّ  ْبُن إِْسَماِعٌَل الّضِ

 دمحم بن إسماعٌل الفارسً

د بن إِْسَماِعٌلمُ   بن أَبً فدٌن َحمَّ

 بن وزٌر  بن أباندمحم

د بن بشار  ُمَحمَّ

 دمحم بن بشر العبدي

ِد ْبِن أَبًِ بَْكٍر ْبن حزم األَْنصاِريّ   ُمَحمَّ

 الممدمً دمحم بن أبً بكر

ُد ْبُن ثَابِتٍ   البنانًبن أسلم  ُمَحمَّ

 دمحم بن ثابت العبدي

ُد ْبُن َجابٍِر بن سٌار  ُمَحمَّ

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 حسن الحدٌث مدلس من الثالثة

  ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 صدوق

 ضعٌف جدا

 فٌه لٌن

 ثمة

 مجهول الحال

 لم أعثر له على ترجمة

  ثمة إمام

 حسن الحدٌث

 منكر الحدٌث

 صدوق
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  ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ضعٌف

 ضعٌف

 ثمة
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ٌِْديُّ  ُد ْبُن َجْعفٍَر اْلفَ  ُمَحمَّ

ُد  ْبُن  َحاتٍِم  بن نعٌم  ُمَحمَّ

 محمُد بن َحْربٍ 

د بن اْلحسن بن زبالة  ُمَحمَّ

اقُ  ٍد اْلَورَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

 دمحم بن الحسٌن بن شهرٌار

ٍد األَْزَرقُ ُمَحمَّ  ٌِْن ْبِن ُمَحمَّ  ُد ْبُن اْلُحَس

 دمحم بن الحسٌن األنماطً

 دمحم بن حماد األبٌوردي

 دمحم بن حمٌد الرازي

 دمحم بن حمٌد المخرمً

 ُمَحمد ْبُن َحْمَزةَ ْبِن عمارة

د بن خازم التمٌمً الَسْعدي  ُمَحمَّ

ُد ْبُن َخاِلٍد اْلَجنَِديُّ   ُمَحمَّ

 ًَّ ُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهبِ  ُمَحمَّ

د بن ذكوان األزدي  ُمَحمَّ

ٌَْمان الجٌزي ِبٌع ْبن ُسلَ  دمحم ْبن الرَّ

د بن الزبرلان  ُمَحمَّ

 دمحم بن سابك التمٌمً

ُد ْبُن َسِعٌٍد اْلَعطَّارُ   ُمَحمَّ

ٌَْماَن اأْلَْنبَاِريُّ  ُد ْبُن ُسلَ  ُمَحمَّ

ٌَْماَن  ُد ْبُن ُسلَ ًُّ ُمَحمَّ  اْلَحْضَرِم

ٌَْماَن ْبِن ِهَشامٍ  ُد ْبُن ُسلَ  ُمَحمَّ

د ْبن ُسولَةَ   ُمَحمَّ

 دمحم بن سٌرٌن األنصاري

ُد ْبُن َصاِلحِ ْبِن َهانِاٍ   ُمَحمَّ

 ُمَحمد بن صدلة العنبري

ان بن عثمان  دمحم بن الضَّحَّ

 دمحم بن عباد  بن الزبرلان

ْحَمِن  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ًُّ ُمَحمَّ  اْلَحَجبِ

 بن أبً ذببدمحم بن عبد الرحمن 

ْحَمِن ْبِن اْلُمْجبِرِ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ  ُمَحمَّ

 حسن الحدٌث

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف جدا

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ضعٌف

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة باتفاق

 مجهول

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 صدوق

 صدوق

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 مجهول

 ثمة

 حسن الحدٌث

 مجهول الحال

 ثمة

 ضعٌف جدا
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ْحَمِن ْبِن ٌَِزٌدَ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  ُمَحمَّ

 دمحم بن عبد الرحٌم البزاز

 دمحم بن عبد هللا بن خالد الخراسانً

 ُمَحمد ْبُن َعبد هللا الخزاعً

 ردمحم بن عبد هللا بن سابو

ِ ْبِن َعبد السََّّلمِ   ُمَحمد ْبُن َعبد َّللاَّ

 دمحم بن عبد هللا بن أبً عتٌك

 دمحم بن عبد هللا بن ماهان

د بن َعبد َّللاَّ ْبن المثنى األَْنصاِريّ   ُمَحمَّ

 دمحم بن عبد هللا بن مسلم

 ُمَحمد ْبُن َعبد هللا بن مٌمون

ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِهب  ُمَحمَّ

ُد ْبُن  ٌِْد هللِا ْبِن اْلُمنَاِديُمَحمَّ  ُعَب

 ًُّ ُد ْبُن ُعثَْماَن اْلعُثَْماِن  ُمَحمَّ

ُد ْبُن َعْجََّلَن المرشً  ُمَحمَّ

د بن علً بن الحسن البغدادي  محمَّ

 دمحم بن علً بن الحسٌن السجاد

ٍ اْلَمْرَوِزيُّ  ًّ ُد ْبُن َعِل  ُمَحمَّ

 دمحم بن علً الوراق

د ْبن ُعَمر بن علً الممدمً  ُمَحمَّ

 ًُّ ُد ْبُن ِعْمَراَن اْلَحَجِب  ُمَحمَّ

د ْبن عمران ْبن ُموَسى  ُمَحمَّ

 ًُّ انِ ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد اْلَحرَّ  ُمَحمَّ

 دمحم بن عمرو بن علممة

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهَشامٍ   ُمَحمَّ

 دمحم بن عمرو الٌافعً

 دمحم بن عمٌر المحاربً

 ًُّ ُد ْبُن َعْوٍف الطَّاِب  ُمَحمَّ

 البَصِريُّ   ُمَحمد ْبن َعون

د ْبن ِعٌَسى ْبن الماسم  ُمَحمَّ

 دمحم بن فضاء

ٍد ْبَن اْلفَْضل بن َعِطٌَّة  ُمَحمَّ

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 ثمة

 صدوق

 ثمة

 ثمة

 مجهول

 ثمة

 حسن الحدٌث له أوهام

 ثمة

 ثمة له أوهام

 ثمة

 الحدٌثحسن 

 ثمة

 كذاب

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 مجهول الحال

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث

 مجهول الحال

 ضعٌف

 مجهول

 ثمة

 ثمة

 صدوق مدلس من الرابعة

 ضعٌف

 كذاب
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د بن فضٌل بن غزوان  ُمَحمَّ

 دمحم بن كثٌر العبدي

 ِ ًّ ُد ْبُن َكثٌٍِر اْلُكوفِ  ُمَحمَّ

د بن المتوكل ْبن أَبً السري  ُمَحمَّ

 دمحم بن المثنى بن عبٌد العنزي 

 ُمَحمد بن ُمَحمد بن األشعث

د بن مرزوق  دمحم بن ُمَحمَّ

 ٍ ًّ ِد ْبِن َمّكِ ُد ْبُن ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ُد بُن َمْسعُْوِد بِن ٌُْوُسفَ   ُمَحمَّ

 دمحم بن مسكٌن

د بن مسلم بن تدرس  ُمَحمَّ

ْهِريّ  لمدمحم بن مس  ْبن شهاب الزُّ

ُد ْبُن اْلُمَصفَّى  ُمَحمَّ

د ْبن اْلُمْنَكِدرِ   ُمَحمَّ

 ًُّ  ُمَحمد ْبُن ُموَسى اْلَحْضَرِم

د بن موسى بن الفضل  محمَّ

 ًُّ ٌُْموٍن اْلَمَدِن ُد ْبُن َم  ُمَحمَّ

 دمحم بن نصر بن منصور

 ُمَحمد ْبَن اْلَوِلٌِد ْبِن أَبَان

 ًُّ ُد ْبُن اْلَوِلٌِد النَّْرِس  ُمَحمَّ

ٌِْس  َر ٌَى ْبِن الضُّ ٌَْح ُد ْبُن   ُمَحمَّ

 الرفاعًدمحم بن ٌزٌد أبو هاشم 

ٌَْعلَى السلمً ُد ْبُن   ُمَحمَّ

 ًُّ بَاِن ٌْ ٌَْعمُوَب الشَّ ُد ْبُن   ُمَحمَّ

ٌَْعمُوب بن ٌُوُسف د بن   ُمَحمَّ

 دمحم بن ٌونس بن موسى الكدٌمى

ٌْرٍ   َمْخَرَمةَ ْبِن بَُك

 مروان بن الحكم 

 مروان بن سالم الغفاري 

 مروان بن ُعثَْماَن ْبن أَبً َسِعٌد

 مسعر بن كدام

 ًُّ ْنِج  ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الّزِ

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 حسن الحدٌث له أوهام

 ثمة

 كذاب

 حسن الحدٌث

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة مدلس من الثالثة

 ثمة إمام

 ثمة مدلس من الثالثة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 مجهول

 صدوق

 ضعٌف جدا

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 ضعٌف جًدا

 ثمة

 ثمة

 ضعٌف جدا

 ثمة

 ثمة 

  ضعٌف جدا

 ضعٌف

 ثمة 

 ضعٌف 
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 مسلم بن كٌسان الضبً المَّلبً 

 مسلم بن ٌسار

 مسلمة بن علً الخشنً

 المسور بن الصلت

ْحَمنِ   ُمْصعَِب ْبِن ُمْصعَِب ْبِن َعْبِد الرَّ

 مطر بن طهمان الوراق

 ِ  األصم مطرف بن َعبد َّللاَّ

 مظاهر بن أسلم

ٌَى ٌَْح  الشامً ُمعَاِوٌَةَ ْبِن 

 َمْعبَُد ْبُن َخاِلدٍ 

ٌَْمانَ   ُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَ

 معلى بن أسد العمى

 معمر بن راشد األزدي

 مغٌرة بن زٌاد البجلً

ُل ْبُن فََضالَةَ   ُمفَضَّ

 ممسم ْبن بجرة

 مكحول الشامً

 مكً بن إبراهٌم

 المنذر ْبن مالن ْبن لطعة

 منصور بن زاذان

 منصور بن المعتمر

 مهنا بن ٌحٌى

عُ   ْبُن َعْبِد َّللاَِّ ُمَوّرِ

 ُموَسى بن إِْسَماِعٌَل المنمري

 موسى بن إسماعٌل بن موسى

 موسى بن جعفر بن دمحم

 ُموَسى ْبُن ُجْمُهورٍ 

 موسى بن عمبة

 ُموَسى ْبُن َهاُروَن البزاز

 ُموَسى بن وردان المرشً

 مٌمون بن موسى المربً

 ناصح بن َعبد َّللاَِّ 

 ضعٌف

 صدوق

 ضعٌف

 ضعٌف

 ضعٌف

 حسن الحدٌث 

 ثمة

 ضعٌف

 صدوق له أوهام 

 مجهول

 ثمة

 ثمة

 ثمة له أوهام

 حسن الحدٌث له أوهام

 ضعٌف

 صدوق

 ثمة مدلس من الثالثة

 ثمة

 ثمة 

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 لٌس له رواٌة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث

 حسن الحدٌث مدلس من الثالثة

 ضعٌف
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ِ ْبن   ُعَمرنافع  مولى َعْبد َّللاَّ

 بن حٌان األسدي نزار

اٍد أَبُو اْلَحاِرثِ   نَْصُر ْبُن َحمَّ

 النضر بن إسماعٌل بن حازم البجلً

 النضر بن عبد الجبار

 النعمان بن عٌاش 

 النعمان بن معبد بن هوذة

ادٍ  ٌُْم ْبُن َحمَّ  نَُع

 نعٌم بن حكٌم

 نوح بن حبٌب المُومسً

 َهاِشُم ْبُن اْلمَاِسِم أَبُو النضر اللٌثً

 هدبة بن خالد

   الهذٌل بن الحكم

 المدنً هشام بن سعد

 هشام ْبن عروة ْبن الزبٌر

ارٍ   ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

ٌْمٌ   بن بشٌر ُهَش

 همل بن زٌاد

 هَّلل بن زٌد بن حسن بن أسامة

 همام بن ٌحٌى بن دٌنار العوذي

 هناد بن السري

 الهٌثم بن رافع

 واصل بن عبد األعلى

  الوضٌن بن عطاء

 الجراحوكٌع بن 

 اْلَوِلٌُد ْبُن ُشَجاعٍ 

 اْلَوِلٌد بن مسلم المرشً

 بن منبه وهب

 وهٌب بن خالد

د المزكً  ٌحٌى بن إبراهٌم بن محمَّ

 ٌحٌى بن أٌوب بن أبً عمال

 ٌحٌى بن أٌوب الغافمً

 ثمة

 ضعٌف

 ضعٌف جدا

 ضعٌف

 صدوق

 ثمة 

 مجهول

 حسن الحدٌث له أوهام

 ضعٌف

  ثمة

  ثمة

 ثمة

 ضعٌف

 ضعٌف

 ثمة مدلس من األولى

 حسن الحدٌث

 ثمة مدلس من الثالثة

 ثمة

 مجهول 

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 الحدٌثصدوق حسن 

 ثمة

 ثمة

 ثمة مدلس من الرابعة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 مجهول

 صدوق
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 ٌحٌى بن حسان

 ٌحٌى بن حكٌم

 ٌَْحٌَى ْبُن َزَكِرٌَّا ْبِن أَبًِ َزابَِدةَ 

 المرشًٌحٌى بن سعٌد أخو عبٌد 

  ٌحٌى بن سعٌد المطان

 ٌَْحٌَى بن َسِعٌد بن لٌس األَْنصاِريّ 

ٌَْمان الجعفً  ٌحٌى بن ُسلَ

 ٌحٌى بن صالح الوحاظً

 ٌَْحٌَى ْبُن أَِبً َطاِلبٍ 

 ٌحٌى بن عباد السعدي

ْحَمنِ   ٌحٌى بن عبد الحمٌد بن َعْبد الرَّ

ِ ْبِن بَُكٌر  ٌَْحٌى ْبُن َعبد َّللاَّ

 ُعثَْماَن ْبِن َصاِلحٍ ٌَْحٌَى ْبُن 

 ٌحٌى بن لزعة

 ٌَْحٌَى ْبِن أَِبً َكثٌِرٍ 

 ٌحٌى بن مسلم البكاء

 ٌَْحٌَى ْبُن اْلُمعَلَّى ْبِن َمْنُصورٍ 

 أبو ٌحٌى المكً

 البلخً ٌَْحٌَى ْبُن ُموَسى

 ٌَْحٌَى ْبُن ٌَِزٌَد اأْلَْهَواِزيُّ 

 األسلمً ٌَْحٌَى ْبُن ٌَْعلَى

 ٌزٌد بن أبان الرلاشً

 ٌَِزٌَد ْبِن أَِبً َحبٌِبٍ 

ٌرِ  ّخِ ِ ْبِن الّشِ  ٌَِزٌَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ٌزٌد بن دمحم بن حماد العمٌلً

 ٌزٌد بن هارون بن زاذان السلمً

 ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر

 ٌسار بن دمحم البنانً

 ٌعموب ْبن إبراهٌم ْبن سعد

 الفسوي ٌعموب بن سفٌان

  ٌعموب بن عبد هللا

 دٌنارٌوسف بن عٌسى بن 

 ثمة 
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 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 حسن الحدٌث له أوهام

 ثمة

 حسن الحدٌث

 ضعٌف

 ضعٌف جدا

 ثمة

 صدوق

 ضعٌف

   ثمة مدلس من الثانٌة

 ضعٌف

 ثمة

 مجهول

 ثمة

 مجهول

 ضعٌف

 ضعٌف

 ثمة

 ثمة

 ثمة

 ثمة
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 ضعٌف
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 مجهول
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 الصفار ٌوسف بن ٌعموب

ٌٍْم الصنعانً  ٌُونُُس ْبُن ُسلَ

 ٌونس بن عبد األعلى

 ٌونس بن ُعبٌَد بن دٌنار

 ٌونس بن دمحم بن مسلم المإدب

 ٌونس بن ٌزٌد األٌلً

 ثمة

 مجهول

 ثمة مدلس من الثانٌة

 ثمة

 ثمة

 ثمة
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 رقم الصفحة الفائدة
 تعرٌف الحدٌث المرسل

 تعرٌف التدلٌس

 تعرٌف مصطلح  شٌخ اإلسَّلم

 تعرٌف مصطلح الحافظ

 شرط الحافظ عند الخطٌب

 شروط الحافظ عند المحدثٌن كما بٌنها الحافظ ابن حجر

 ما تمٌز به ابن حجر من سرعة الحفظ والدَللة على ذلن

 الكتب التً ارتضاها ابن حجر من تصانٌفه

كتابه تهذٌب التهذٌب إلى كتب مفمودة رجوع ابن حجر فً 

 واألمثلة على ذلن.

 معنى لول المطان فً الراوي كان منكرا

 مراد ٌحٌى المطان بالمنكر

األبمة ٌحكمون على الحدٌث بؤنه منكر، وٌمصدون بذلن الحكم 

 على السند، وَل ٌمصدون المتن

استعمال لفظً المعروف والمحفوظ  للدَللة على الحدٌث 

 الصحٌح

 َّلق البخاري المنكر على من َل تحل الرواٌة عنهاط

 آراء الفمهاء فً من أتً بهٌمة

 حكم بٌع أمهات األوَلد
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 ورودها فً البحث
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 معنى السابري

 مسؤلة: من أذن فهو ٌمٌم

 األحادٌث التً سمعها الحكم من ممسم

 لول الصحابً أمرنا بكذا أو نهٌنا عن كذا له حكم الرفع

 تصحٌف ولع فً المطبوع من العلل المتناهٌة 

 وهم ولع َلبن الجوزي فً ترجمة العوام بن حوشب

 حكم الكحل للصابم

 مس المرأة فرجها هل ٌنمض الوضوء؟

 فً المطبوع من فضابل الصحابةتصحٌف ولع 

 حدٌث "أنا مدٌنة العلم"المإلفات فً تخرٌج 

 المطبوع من الحلٌةخطؤ فً اسم راوي فً 

 لشفعةمعنى ا

 فً تسمٌة الجارٌة برٌرة اإلفنفً متن حدٌث نكارة 

 حكم وضع المطٌفة أو المخدة ونحو ذلن تحت المٌت فً المبر

 تعرٌف المدبر

 حكم بٌع المدبر

 معنى الوصٌف

َراةِ ب التعرٌف ٌٍْل َولُْطُربَُّل َوالصَّ  ِدْجلَةَ َوُدَج

 مٌراث ابن المَّلعنة

 معنى السنا والسنوت

 الثانً من شعبانحكم صوم النصف 

 معنى التبوذكً

 الترمذيسنن خطؤ ولع فً نسخ 

 سمط ولع فً إسناد المطبوع من المتفك والمفترق

 حكم تعجٌل الزكاة
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 حكم التوارث بٌن المسلم والكافر

 حكم التكنٌة بؤبً الماسم

 تواتر حدٌث نضر هللا امرأ سمع ممالتً

 وهم ولع َلبن الجوزي فً العلل المتناهٌة

 أكل أو شرب ناسٌا فً نهار رمضانحكم من 

 حكم الخطؤ والنسٌان واإلكراه

 المإلفات المفردة فً الكَّلم على حدٌث "اطلبوا الخٌر"

 معنى لول أحمد فً الراوي كذا وكذا

 طَّلق األمة وعدتها

 حكم أخذ األجرة على تعلٌم المرآن

 تصحٌف ولع فً المطبوع من المخلصٌات

 عدة أم الولد

 الجنازة أٌن ٌنبغً أن ٌكون منهامسؤلة: المشً فً 

 وهم ولع لمحمك جزء تحفة عٌد الفطر

 زرعة الدمشمً ًأبخطؤ ولع للزركلً فً تارٌخ وفاة 
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 رلم الصفحة الموضوع

 شكر وتقدٌر 

 المقدمة 

 أوَل: أهمٌة الموضوع 

 ثانٌا: أسباب اختٌار الموضوع 

  وضوعثالثًا: الدراسات السابمة فً هذا الم

 رابعا: خطة البحث

 خامسا: المراجع األصٌلة للبحث

 سادًسا: منهج البحث

 فظ ابن حجر وكتابه تهذٌب التهذٌبالتعرٌف بالحا :التمهٌد

 ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر المبحث األول:

 المطلب األول: اسمه ونسبه ونسبته وكنٌته ولمبه وشهرته.

 المطلب الثانً: مولده ونشؤته.

 المطلب الثالث: تعلٌمه وتعلمه.

 لمطلب الرابع: شٌوخه.ا

 المطلب الخامس: تَّلمٌذه.

 المطلب السادس: رحَّلته العلمٌة.

 المطلب السابع: مإلفاته العلمٌة.

 المطلب الثامن: منزلته العلمٌة وثناء العلماء علٌه.

 المطلب التاسع: عمٌدته ومذهبه الفمهً.

 المطلب العاشر: وفاته.

 د-أ
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 هذٌب بإٌجاز التعرٌف بكتاب تهذٌب الت  المبحث الثانً:

 المطلب األول:  اسم الكتاب وصحة نسبته إلى مإلفه.

 المطلب الثانً: موضوع الكتاب.

 المطلب الثالث: مصادر المإلف فً الكتاب .

 المطلب الرابع: منهج المإلف فً كتابه .

 المطلب الخامس: مٌزات الكتاب.

 المطلب السادس: أهم المإاخذات التً أخذت على المإلف فٌه.   

عَّللته بغٌره من مباحث الحدٌث المنكر وأنواعه و -الباب األول:

 اَلصطَّلح

 تعرٌف الحدٌث المنكر   الفصل األول:

 المبحث األول: تعرٌف الحدٌث المنكر لغة

  حدٌث المنكر اصطَّلحاالمبحث الثانً: تعرٌف ال

  المطلب األول: تعرٌف المنكر لبل ابن الصَّلح

المطلب الثانً: تعرٌف المنكر عند ابن الصَّلح ومولف من جاء 

 بعده منه 

وعَّللته بغٌره من مباحث أنواع الحدٌث المنكر  الفصل الثانً:

 اَلصطَّلح

 المبحث األول: أنواع الحدٌث المنكر 

 المطلب األول: المنكر باعتبار السند

 المطلب الثانً: المنكر باعتبار المتن

لة الحدٌث المنكر بغٌره من مباحث اَلصطَّلح المبحث الثانً: عَّل

 المطلب األول: عَّلفة المنكر بالشاذ

 المطلب الثانً: عَّللة المنكر بالغرٌب والفرد

 المطلب الثالث: عَّللة المنكر بالمعروف والمحفوظ 

 المبحث الثالث: األلفاظ المصرحة بالنكارة 
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 المطلب األول: لولهم: منكر الحدٌث

 لهم: حدٌثه منكر أو أحادٌثه مناكٌرالمطلب الثانً: لو

 المطلب الثالث: لولهم: عامة أحادٌثه مناكٌر

 المطلب الرابع: لولهم: صاحب مناكٌر 

األحادٌث التً أنكرت على رواتها فً كتاب تهذٌب  الباب الثانً:

 التهذٌب للحافظ ابن حجر جمٌع وتخرٌٌج ودراسة نمدٌة

 حدٌث البهٌمة

 حدٌث أمهات األوَلد  

 "إذا رفع رأسه من آخر السجدة فمد تمت صَّلته" ثحدٌ

ٌَُكْن َعاِلًما، أَْو ُمتَعَلًِّما"حدٌث  ٌَْر فٌَِمْن لَْم   "َل َخ

 حدٌث "اْغُد َعاِلًما أَْو ُمتََعلًِّما"

 حدٌث "اْلِعْلُم ثَََّلثَةٌ"

 حدٌث "من أذن فهو ٌمٌم"

 حدٌث "أحلت لنا مٌتتان ودمان"

 الشامً"حدٌث: " كلم هللا البحر 

 حدٌث "من كرامة المإمن على هللا أن ٌغفر لمشٌعٌه"

 حدٌث اَلستخارة

 عند النوم" اإلثمدحدٌث " 

 حدٌث "مس الذكر، والمرأة ..."

 حدٌث "رأى على عمر ثوبا"

 حدٌث أنا مدٌنة العلم

 حدٌث: "أربع َل ٌشبعن من أربع"

 حدٌث "تجشؤ رجل..."

 "حدٌث "ٌإم الموم ألرإهم لكتاب هللا ...

 حدٌث "األعمال بالنٌات"
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ٌْبَاِت َعثََراِتِهْم"حدٌث   "أَلٌِلُوا َذِوي اْلَه

 نة الدنٌا سنة خمس وعشرٌن ومابة"ترفع زٌحدٌث "

 حدٌث الشفعة

 حدٌث "تَْرَن العََشاِء َمْهَرَمةٌ"

َمْت لََدَماهُ"حدٌث "  َحتَّى تََورَّ

 حدٌث فضل العباس

 حدٌث اإلفن

  لطٌفة حمراءحدٌث شمران ألمى فً لبره ملسو هيلع هللا ىلص

 حدٌث "ابن آدم َل ٌَُكوُن َعابًِدا"

 حدٌث "إذا رأٌتم معاوٌة"

 حدٌث: "المدبر من الثلث"

 "إذا مسح ببعض رأسه أجزاه" حدٌث 

 "فً الكتابة على الوصفاء"حدٌث 

ى ُمَصابًا فَلَهُ ِمثُْل أَْجِرِه"  حدٌث "َمْن َعزَّ

 حدٌث األٌام 

 حدٌث الورد 

 ج فسالبنحدٌث 

 حدٌث الرمانة 

 حدٌث الحناء

 "أَْعلَى هللاُ َكْعبََن"حدٌث "

 "من أدى فرٌضة فله عند هللا دعوة مستجابة"حدٌث "

ٌٍْل" ٌَْن ِدْجلَةَ َوُدَج  حدٌث "تُْبَنى َمِدٌنَةٌ َب

 "تحوز المرأة ثَّلثة موارٌث"حدٌث 

 فً الدعاء ببطون كفٌه وظاهرهما"حدٌث "

 سنوت"حدٌث "علٌكم بالسنا وال
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 إذا انتصف شعبان"حدٌث "

 حدٌث فً "صَّلة العٌد"

 حدٌث "ُخذُوا عنًِّ"

 حدٌث "من شهر سٌفه"

 حدٌث "َل تظهر الشماتة بؤخٌن فٌرحمه هللا"

 حدٌث "لٌسؤل أحدكم ربه حاجته"

 حدٌث الحوأب

ٌَْوَم الُجُمعَِة"  حدٌث "إَِذا نََعَس أََحُدُكْم 

 حدٌث "إذا مس أحدكم فرجه"

 حدٌث التٌمم

"  حدٌث " ِمنَّا الّسفاُح، والمنصوُر، والمابُم والمهديُّ

ٌِْف"  حدٌث "فتحت اْلمرى بِالسَّ

ٌِْن فًِ َعاٍم" َل ِمَن اْلَعبَّاِس َصَدلَةَ َعاَم  حدٌث "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تََعجَّ

ٌَْس اْلُمْإِمُن ِبَطعَّاٍن"  حدٌث "لَ

 سماء ..."حدٌث " لما أسري بن إلى السماء فصرت إلى ال

 حدٌث "أبً موسى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما وجه أبا موسى إلى الٌمن...."

ِه" ٌِْرِه َوَشّرِ  حدٌث ابن عباس "َواإِلٌَماُن بِاْلمََدِر َخ

 حدٌث "إّن هللاَ ٌغضب إذا َغِضَب ُعَمر"

 حدٌث "دخل على مرٌض ٌعوده"

 حدٌث "َل ٌرث المسلم النصرانً "

ٌَتً"حدٌث "ما الذي  َم ُكن ًَ وَحرَّ  أَحلَّ اْسِم

ٌِْن وبٌعتٌن"  حدٌث " النهً َعْن ِلْبَستَ

 حدٌث "ممتل عثمان"

ُجُل ِمْن َعْبِدِه َما َشاَء إِْن َشاَء أَْعتََك ثُلُثَهُ أَْو نِْصفَهُ" ٌَْعِتُك الرَّ  حدٌث "

 حدٌث "نَّضر هللا اْمرأ َسِمَع َممَالَتًِ"
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 ا لم ٌنهن فلست تمرأه"حدٌث "الرأ المرآن ما نهان، فإذ

 حدٌث " َمْن ُسبَِل َعْن ِعْلٍم فََكتََمهُ..."

 حدٌث "لٌس الخبر كالمعاٌنة"

 حدٌث "إذا أكل ناسٌا فً رمضان"

ِتً " َ تََجاَوَز ألُمَّ  حدٌث " إِنَّ َّللاَّ

ِتً فًِ بُُكوِرَها"  حدٌث "اللَُّهمَّ بَاِرْن أِلُمَّ

 حدٌث "أكذب الناس الصباغون والصواغون"

ٌَْر ِعْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه"  حدٌث "اْطلُبُوا اْلَخ

ُجَل ِمنَّا ٌذبح وٌنسى أن ٌسمً" ٌَْت الرَّ  حدٌث " أََرأَ

 حدٌث "إِنَّ آخر َما ٌَُجاَزى بِِه اْلعَْبُد أن ٌُْغفََر ِلَجِمٌعِ َمْن َشٌََّع َجنَاَزتَهُ"

 الرإٌةحدٌث 

 حدٌث "البٌنة على من ادعى"

 أدبارهن"حدٌث "ملعون من أتى النساء فً 

منهم أربعة آَلف من بنً  حدٌث "بعثت على أثر ثمانٌة آَلف نبً

 إسرابٌل"

 حدٌث الطٌر

 حدٌث " ََل ٌَعُوُد َمِرًٌضا إَِلَّ بَْعَد ثَََّلثة أٌَّام"

ِل" ْرِس، َوالدُّمُّ ِمُد، َوالّضِ  حدٌث "ثََّلثَةُ ََل ٌُعَاُدوَن َصاِحُب الرَّ

 حدٌث "طَّلق األمة"

"حدٌث "َمْن   َحدََّث بَِحِدٌٍث فَعََطَس ِعْنَدهُ، فَُهَو َحكٌّ

 حدٌث فً "تعلٌم المرآن"

 بٌِد َمْجذُوٍم فوَضَعها َمعَه فً المَْصعَِة..."ملسو هيلع هللا ىلص  حدٌث "أخذ رسوَل هللا

ٌٌْر لَهُ ِمْن أَْن ٌَتََصدََّق بَِصاعٍ" ُجُل َولََدهُ َخ َب الرَّ  حدٌث "أَلَْن ٌَُإّدِ

 المرجبة والمدرٌة"حدٌث فً "

 حدٌث "رأٌت أبا بكر آخذ بلسانه"
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حدٌث "تمدٌم أربع لبل العشاء مخافة أن تغلب عٌنه أو ٌموت فتكون 

 عوض المكتوبة"

ِتً َعلَى بِْضعٍ َوَسْبِعٌَن فِْرلَةً..."  حدٌث "تَْفتَِرُق أُمَّ

 حدٌث "موت الغربة شهادة"

 حدٌث "الموالع فً رمضان"

 حارثة رضً هللا عنهحدٌث سبً زٌد بن 

 حدٌث فً "الحكرة"

 حدٌث "العٌنان وكاء السه"

 حدٌث  "َل تَْلبُسوا علٌنا ِدٌَننا"

 حدٌث "وإن كان مابعا فانتفعوا به"

 حدٌث المراءة فً الوتر

 حدٌث "َل ٌزال المسروق منه ٌتظنى"

 ة"مام الجنازأ وأبو بكر وعمر ٌمشون علٌه حدٌث " كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 حدٌث "صدلة الفطر"

 حدٌث " النََّظر إِلَى اْلَحَماِم "

 حدٌث " تَْزِوٌج فَاِطَمةَ"

حدٌث " َكاَن إَِذا َنَزَل الوحً َعلَى َرُسوِل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِمع ِعْنَد َوْجِهِه 

 َكَدِوّيِ النَّْحِل"

 حدٌث "َل مهدي ِإَلَّ ِعٌَسى"

 العُْشُر" حدٌث "فٌَِما َسمَِت السََّماءُ 

 حدٌث " لٌؤتٌن على جهنم زمان"

ٌْبَاِت ..."  حدٌث "أَلٌِلُوا َذِوي اْلَه

 حدٌث "ََل َسْبَك إَِلَّ ِفً ُخّفٍ أَْو َحافٍِر أَْو نَْصٍل"

 حدٌث " اْلَحّج ُمْفَرًدا"

 الخاتمة
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 النتائج

 التوصٌات

 فهرس المصادر والمراجع

 الفهارس

 ترتٌبها فً المصحف الشرٌف.فهرس اآلٌات المُْرآنٌِّة حسب 

 فهرس األحادٌث النبوٌة واآلثار على حروف المعجم.

 فهرس األعَّلم المترجم لهم فً ثناٌا البحث على حروف المعجم.

 المترجم لهم فً ثناٌا البحث على حروف المعجمالصحابة فهرس 

 . فً ثناٌا البحث على حروف المعجمفهرس الرواة المترجم لهم 

 . ٌة والعلمٌة حسب ورودها فً البحثفهرس الفوابد الحدٌث

 فهرس الموضوعات.
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