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 فيه ءج ز  الج 

َسنيمن فوائد أيب   ي  ج  ن  وَش العايل البج  بنا احلج

 احلافظ، عليه ي  ود  الارج  ل  ض  بانتقاء أيب الفَ 

 بأ  اهد  الز   ل  جأ الأ  الشيخ   رواية  
 ي  ق 

 يب  عأ ش   عيسى بن   بن   ل  الو   أيب الوقت عبد   املشايخ   ة 

 ، عنه.النصاري   أيب منصور   اهلل بن   اإلسالم عبد   ، عن شيخ  ي  ز  ج  الس  

أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اهلل العطار املعروف بابن  الصالح   الشيخ   رواية  

  القالن   ه  بأ ز  و  ر  
 ، عن أيب الوقت.وف  الص   س 

د  الدين أيب عبد اهلل  الشيخ رشيد   رواية    عنه.، حضورا   قرئاملأيب القاسم  بن   حمم 

 ، عنه.إجازة   اهلل احلنبيل   عبد   بن   عبد احلق   املؤمن بن   عبد   الفقي   العبد   رواية  
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 حيمالر  محن الر  بسم اهلل 

دالدين أبو عبد اهلل  أنبأنا الشيخ العامل رشيد   بن أيب  عمرأ  الشيخ أيب القاسم بن   بن   حمم 

 رمحه اهلل قال: القاسم املقرئ  

نا أ بابن  املعروف   ،ار  اهلل العط   عبد   أيب بكر بن   بن   عيل  الشيخ الصالح أبو احلسن  أخَبأ

  القأ  ،هبأ ز  و  ر  
ف ليلة السبت  ،(1)ابعةالر  نة الس  وأنا أسمع ف  ،عليه قراءة   وف  الص   النس 

 ، قال:مئة   وعشين وست   سبع   من سنة   صفر   عشأ  سابعأ 

نا أ ف منتصف  وي  رأ الأ  زي  ج  الس   شعيب   بن  عيسى  الول بن   الشيخ أبو الوقت عبد   أخَبأ

 عليه، قال: قراءة   (2)مئة ومخسني ومخس   ثالث   سنةأ  ل  الو   ربيع  

نا أ د اهلل بن   اإلسالم أبو إسامعيل عبد   شيخ   أخَبأ دبقراءة احلافظ  النصاري   حمم  بن  حمم 

 أربع   ة من سنة  ج  ال وذي احل  عليه، وهو ينظر ف أصله، ف شو   (1)اقق  عبد الواحد الد  

 ، قال له:مئة وسبعني وأربع  

                                                           

وهو ابن أربع سنني، سامع رشيد الدين لذا اجلزء عىل ابن روزبه سنة سبع وعشين وست مئة، ( 1)

 .606: 3 "التحفة اللطيفة"ف  وهذا ما جاءسنة ثالث وعشين وست مئة،  يعني أنه ولد

سي "( أي: قبل وفاته بثامنية شهور، فقد كانت وفاته سادس ذي القعدة من السنة املذكورة. 2)

 . 310: 20 "أعالم النبالء
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نيأخَبكم أبو  دأمحد بن  احل سأ نيبن أيب بكر بن منصور بن  حمم  بن العايل هو ابن  احل سأ

ي امن لأ  به. مئة، فأقر   وأربع   ةأ عش   سبعأ  هبا بقراءتك عليه سنةأ  ي  ج  ن  وشأ الب   س 

  

______________________________ 

د، أبو عبد اهلل( 1) د بن عبد الواحد بن حمم  الصبهاين الدقاق: نسبة إىل صديقه أيب عيل الدقاق،  حمم 

فا ، صاحب سنة واتباع، إال أنه كان يبالغ ف تعظيم عبد  ال، كان صاحلا  فقيا  متعف  ح  احلافظ املفيد الر 

د بن منده، وأمحد بن الفضل  محن بن حمم  ه عبد الر  محن شيخه، ويؤذي الشعرية، سمع شيخأ الر 

املظفر عبد اهلل بن شبيب، وآخرين، وكتب بأصبهان عن أكثر من ألف شيخ، وف  الباطرقاين، وأبا

د بن عبد الواحد الصائغ،  لأفي، وحمم  رحلته عن أكثر من ألف أخرى، حدث عنه: أبو طاهر الس 

: 4 "طبقات علامء احلديث"س مئة. ازي وغيهم، توف سنة ست  عشة ومخالر  جاء الر  وخليل بن أيب 

، حققه وأخرجه الدكتور "معجم الشيوخ"، ومن تصانيفه: 1255: 4 "ذكرة احلفاظت"، و28

 .1418شد سنة الر  الشيف حاتم بن عارف العوين، ونشته مكتبة 
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نا -1 أ نا :، قاال(2)بن العباس الفقيه ، ومنصور  (1)ريفي  ط  الغ   أبو أمحدأ  أخَبأ أ احلسن بن  أخَبأ

يان ف  ثأنا، س  ناأبو صالح احلكم بن موسى،  حد  ثأ ي امنعبد اهلل بن املبارك، عن  حد  لأ  س 

 ع  ، عن مأ -  (4)دي  ه  وليس بالن   - ، عن أيب عثامنأ (3)الت ي مي
، أن (1)اهلل عنه ريض سار  ل بن يأ ق 

 .(2) چڤ چ  يعني: ((اقرأوها عىل موتاكم))قال:  صىل اهلل عليه وسلم النبي  

                                                           

دهو:  (1) نيبن أمحد بن  حمم  جاين،  أبو أمحد الغطريفيبن القاسم بن الرسي بن الغ ط ريف،  احل سأ اجل ر 

د  ال، مسند وقته، سمع احلسن بن الر  اإلمام احلافظ، املجو  يانح  ف  حي، وأبا بكر بن س  ، وأبا خليفة اجل مأ

ث عنه: أبو نعيم، ومحزة السهمي،  وأبو الطيب الطَبي وغيهم، صن ف خزيمة وغيهم، حد 

 387ص  "تاريخ جرجان". سبع وسبعني وثالث مئة ، توف سنة"صحيح البخاري"مستخرجا  عىل 

 .26ص  "سالة املستطرفةالر  "، و354: 16 "الءسي أعالم النب"(، و779)

شهد ف سجالت عىل حكومة القايض أيب  ،من الفقهاء العدول ،ن الفضلبمنصور بن العباس  (2)

وورد ذكره ف سند عند  ،"أخبار قزوين"موسى عيسى بن أمحد سنة تسع وستعني وثالث مئة، كذا ف 

، 735: 1 "املتفق واملفرتق". اخلطيب هكذا: أبو القاسم منصور بن العباس بن منصور البوشنجي

 .117: 4 "التدوين"و

لأي امن :هو (3) خان، أبو املعتمر  س  تادة الت ي ميبن طأر  دي، وقأ ، سمع أنس بن مالك، وأبا عثامن الن ه 

بةوغيهم، روى عنه: ابنه معتمر، و ع  ري وغيهم، توف سنة ثالث وأربعني ومئة، ثقة عابد، ش  ، والث و 

 (.2575) "التقريب"(، و2531) 5: 12 "هتذيب الكامل"روى له اجلامعة. 

قيل: اسمه سعد، روى عن أنس بن جندل البرصي، وأنس بن مالك، ومعقل بن هذا، أبو عثامن  (4)

لأي امنو عنه سوى يسار، وقيل: عن أبيه، عن معقل بن يسار، مل ير ، قال ابن املديني: وهو الت ي مي س 

، وقال ابن حجر: "الثقات"إسناد جمهول، وقال الذهبي: ال يعرف أبوه وال هو، وذكره ابن حبان ف 

                                                                                                                                        
= 
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______________________________ 

: 34 "هتذيب الكامل"، و664: 7 "الثقات"مقبول، روى حديثه أصحاب السنن سوى الرتمذي. 

 (.8240) "التقريب"(، و10409) 550: 4 "ميزان االعتدال"(، و7506) 74

( معقل بن يسار بن عبد اهلل املزين، كنيته أبو عيل، وقيل غي ذلك، أسلم قبل احلديبية، وشهد بيعة 1)

ضوان، وسكن البرصة، وإليه ينسب هنر معقل الذي بالبرصة، وحديثه ف الصحيحني والسنن الر  

: 10 "اإلصابة"، و409: 3 "االستيعاب"ذلك. ، وقيل بعد الربعة، وتوف ف آخر خالفة معاوية 

280 (8179.) 

نه ابن حجر. ،ال يصح (2)  وروي موقوفًا بإسناد حسَّ

 من طريق املصنف، به. 30ص  "ملء العيبة"خرجه ابن رشيد ف أ

لأي امنعىل  هواختلف في  :الت ي مي س 

 295: 5 "رشح السنة"(، والبغوي ف 10846) 394: 9 "الكَبى"فأخرجه املصنف، والنسائي ف 

( من طريق حييى 3002) 269: 7 "اإلحسان"( من طريق ابن املبارك. وابن حبان كام ف 1464)

لأي امنالقطان. كالمها عن   ، عن أيب عثامن، عن معقل. الت ي مي س 

باب  –(، وأبو داود: كتاب اجلنائز 20314) 427: 33(، 20301) 417: 33وأخرجه أمحد 

باب ما جاء فيام يقال عند املريض  –(، وابن ماجه: كتاب اجلنائز 3121) 489: 3القراءة عند امليت 

ِض   لأي امن( من طريق ابن املبارك، عن 2074) 753: 1(، واحلاكم 1448) 466: 1إذا ح  ، الت ي مي س 

 عن أيب عثامن، عن أبيه، عن معقل.

( والنسائي ف 20300( من طريق ابن املبارك. وأمحد )973) 244: 2وأخرجه أبو داود الطيالس 

لأي امن( من طريق معتمر بن 10847) 394: 9 "الكَبى" لأي امن. كالمها عن س  ، عن رجل، عن أبيه، س 

 عن معقل.

ال يصح؛ لن أبا عثامن هذا ال يعرف، وال روى )): 49: 5 "بيان الوهم واإلهيام"قال ابن القطان ف 

لأي امعنه غي   .((، وإذا مل يكن هو معروفا ، فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنام روى عنهالت ي مي نس 

                                                                                                                                        
= 
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نياإلسالم يقول: سمعت أبا  سمعت شيخأ  -2 يقول: سمعت أبا العباس  احل سأ

د اهلل بنأ  عبدأ  (1)ايني  احلأ  ديقول: سمعت أبا  جعفر   بن   حمم  أيب حاتم  محن بنأ الر   عبدأ  حمم 

______________________________ 

فيه جمهوالن، ومل يضعفه ))ف قسم الضعيف، وقال:  925: 2 "خالصة الحكام"وذكره النووي ف 

 . ((أبو داود

ف، ه ابن القطان باالضطراب، وبالوقأعل  )): 212: 2 "التلخيص احلبي"وقال ابن حجر ف 

بن العريب عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف اوبجهالة حال أيب عثامن وأبيه، ونقل أبو بكر 

 .((اإلسناد، جمهول املتن، وال يصح ف الباب حديث

نا(: 16969) 171: 28 "املسند"وقال اإلمام أمحد ف  ثأ ناأبو املغية،  حد  ثأ صفوان، حدثني  حد 

يف ب ضأ ق ه، فقال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ املشيخة أهنم حِضوا غ  و  ن احلارث الث اميل حني اشتد  سأ

كوين، فلام بلغ أربعني منها ق ب ض، قال: وكان املشيخة يقولون: إذا  يح الس  أ قال: فقرأها صالح بن رش 

ف ف عنه هبا. قال صفوان: وقرأها عيسى بن املعتمر عند ابن معبد.   قرئت عند امليت خ 

ضيف بن احلارث: صحايب.((حديث حسن اإلسناد)): 483: 8 "اإلصابة" قال ابن حجر ف  ، وغ 

أ عليه، رأ ق  : أراد من حِضته املنية، ال أن امليت ي  ((اقرؤوا عىل موتاكم يس))قوله ))قال ابن حبان: 

نوا موتاكم ال إله إال اهلل)): وكذلك قوله  ف  وغيه "الحكام"ورد ه املحب الطَبي ف ))انتهى.  ((لق 

 .212: 2 "التلخيص احلبي"كام ف  ((القراءة، وسل م له ف التلقني

دعبد اهلل بن هو:  (1) دعن  ىرو، ايني  العباس احلأ  أبو ،بن جعفر حمم  بن إسحاق بن خزيمة،  حمم 

دأبو عثامن سعيد بن العباس بن  :روى عنه بعدها  ،بحاء مهملةف :احلياين. وأما قاينوالَبأ   ،الروي حمم 

روى عنه املصنف ف هذا  .69: 3 "اإلكامل". وقبل آخره نون ،ياء مشددة معجمة باثنتني من حتتها

 اجلزء هذا احلديث واحلديث اآليت.
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ديقول: سمعت أيب يقول: سمعت  يقول:  اوي  هأ الر   (1)نان[]س  بن يزيد بن  حمم 

 يقول: سمعت سعيدأ  (5)يقول: سمعت جماهدا   (4)سمعت عطاء   (3) يقول:[ (2)]سمعت أيب

                                                           

يان: ))أ(( ف 1) ف  دوما أثبته من )ب(، وهو: (، وعليها عالمة توقف، س  بن يزيد بن سنان: أبو  حمم 

يانهاوي، روى عن أبيه، ومعقل بن عبيد اهلل اجلزري، والر  عبد اهلل بن أيب فروة اجلزري  ف  الثوري  س 

دمحن احلراين، وابنه أبو فروة يزيد بن الر  ازي، واملغية بن عبد الر  وغيهم، روى عنه: أبو حاتم   حمم 

هاوي وغيهم، قال أبو حاتم: ليس باملتني، هو أشد غفلة من أبيه، مع أنه كان الر  بن يزيد بن سنان 

جال  صاحلا ، مل يكن من أحالس احلديث، صدوق، وكان يرجع إىل سرت وصالح. وقال البخاري: ر

يروي عن أبيه مناكي. وقال أبو داود: ليس بيشء. وقال النسائي: ليس بالقوي، واعتمد الخي ابن 

، توف سنة عشين ومئتني، روى له النسائي "الثقات"، وذكره ابن حبان ف "التقريب"حجر ف 

 (.6399) "تقريب التهذيب"(، و5700) 20: 27 "هتذيب الكامل"وابن ماجه خارج السنن. 

هاوي، روى عن أيب املبارك، وميمون بن مهران، الر  يزيد بن سنان: أبو فروة اجلزري هو:  (2)

مي وغيهم، روى عنه ابنه  يم الل خ  وأ دوعروة بن ر  ، ووكيع، وأبو خالد المحر وغيهم، ضعيف، حمم 

(، 7001) 155: 32 "هتذيب الكامل"توف سنة مخس ومخسني ومئة، روى له الرتمذي وابن ماجه. 

 (.7727) "التقريب"و

 .)ب(، واستدركته من )أ(سقط من  قوفني( ما بني املع3)

دبن أيب رباح القريش موالهم، أبو عطاء  (4) املكي، روى عن جابر ين عبد اهلل، ورافع بن  حمم 

جَب وغيهم، روى عنه: إسامعيل بن مسلم املكي، وحبيب املعلم، وخالد بن  خديج، وجماهد بن

يزيد املرصي وغيهم، ثقة فقيه فاضل لكنه كثي اإلرسال، توف سنة أربع عشة عىل املشهور، روى 

 (.4591) "التقريب"(، و3933) 69: 20 "هتذيب الكامل"له اجلامعة. 

اجبن جَب، أبو  جماهد (5) ي موالهم املكي، روى عن عبد اهلل بن عمر، وطاووس بن املخزوم احلأج 

لأي امنكيسان، وجابر بن عبد اهلل النصاري وغيهم ، روى عنه: مطعم بن املقدام، و العمش،  س 

                                                                                                                                        
= 
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 صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل يقول: سمعت  (2)يبا  هأ يقول: سمعت ص   (1)بي  سأ امل   بنأ 

 .(3)((همأ ار  حمأ  ل  تحأ اس   ن  بالقرآن مأ  ما آمنأ ))يقول: 

______________________________ 

لأي امنو الحول وغيهم، ثقة إمام، توف سنة إحدى ومئة، وقيل بعد ذلك، روى له اجلامعة.  س 

 (.6481) "التقريب"(، و5783) 228: 27 "هتذيب الكامل"

دسعيد بن املسي ب: أبو  (1) رةأ القريش املخزومي املدين، سيد التابعني، روى عن: أيب  حمم  ي  رأ ، ه 

دوسعد بن أيب وقاص، وعبد اهلل بن عباس وغيهم، روى عنه: الزهري، وقتادة، و ر  حمم  د  ن كأ بن الـم 

وغيهم، إمام ثبت، اتفقوا عىل أن مرسالته أصح املراسيل، توف سنة ثالث وتسعني، وقيل بعدها 

 (.2396) "التقريب"(، و2358) 66: 11 "هتذيب الكامل"بسنة أو سنتني، روى له اجلامعة. 

روبن عبد  -ويقال: خالد  -( صهيب بن سنان بن مالك 2) م  ري أبو حيي عأ ومي؛ الر  ى، قيل له: الن مأ

ب ف اهلل، وكانت هجرته الر  لن  وم سبوه صغيا ، كان من أوائل املسلمني، ومن املستضعفني ممن يعذ 

، وشهد بدرا  واملشاهد بعدها، وهو القائل: مل يشهد ريض اهلل عنهإىل املدينة مع عيل بن أيب طالب 

حارضه، ومل يبايع بيعة قط إال كنت حارضه، ومل مشهدا  قط إال كنت صىل اهلل عليه وسلم  رسول اهلل 

ي رس   رسية قط إال كنت حارضها، وال غزا غزاة قط إال كنت فيها عن يمينه أو شامله، وما خافوا 

صىل اهلل عليه  رسول اهلل أمامهم قط إال كنت أمامهم، وال ما وراءهم إال كنت وراءهم، وما جعلت  

، روى عنه أوالده: حبيب، ومحزة، وسعد، وصالح، وصيفي، بيني وبني العدو قط حتى توفوسلم 

دوعباد، وعثامن، و ، وحفيده: زياد بن صيفي، وروى عنه أيضا : جابر بن عبد اهلل النصاري حمم 

ف شوال  ريض اهلل عنهمحن بن أيب ليىل وآخرون. توف الر  ، وسعيد بن املسيب، وعبد ريض اهلل عنهام

 (.4126) 293: 5 "اإلصابة"، و174: 2 "االستيعاب"ن سبعني. سنة ثامن وثالثني، وهو اب

 إسناده ضعيف (3)

                                                                                                                                        
= 
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______________________________ 

( من 778) 8: 2 "مسند الشهاب"(. والقضاعي ف 993) 390: 2 "املسند"أخرجه الشايش ف 

( من طريق أيب حامد 171) 344: 1 "شعب اإليامن"طريق زكريا بن أمحد البلخي. والبيهقي ف 

 أمحد بن احلسن احلافظ.

 ازي، به.الر  ثالثتهم )الشايش، والبلخي، وأبو حامد( عن أيب حاتم 

(، 57) 352: 1 "املجالسة"(، والدينوري ف 2084) 9: 6 "البحر الزخار"وأخرجه البزار ف 

 "الكامل"(، وابن عدي ف 7295) 31: 8 "الكبي"(، و4366) 337: 4 "الوسط"والطَباين ف 

ترتيب "(، والشجري ف أماليه كام ف 776، 775) 7: 2والقضاعي ، 270: 7ترمجة )يزيد بن سنان( 

(، والبيهقي 13) 405: 2 "املشيخة الكَبى"(، وأبو بكر قايض املارستان ف 550) 150: 1 "المايل

د( من طرق عن 171) 344: 1 "الشعب"ف   بن يزيد بن سنان، به. حمم 

د)): 177: 1 "جممع الزوائد"قال اليثمي ف  فه البخاري الر  بن يزيد بن سنان  حمم  هاوي: ضع 

فه أبو داود وغيه، وقال البخاري: مقارب  وغيه، وذكره ابن حبان ف الثقات، وأبوه يزيد: ضع 

 .((احلديث

د هذا عىل يزيد بن سنان،وقد اختلف فيه قلت:   :والد حمم 

 قدم.عن عطاء، عن جماهد، عن سعيد، عن صهيب، كام تابنه عنه، فرواه  -1

 عن أيب املبارك، عن صهيب:وكيع عنه، ورواه  -2

 180: 5( 20باب ) -(، والرتمذي: كتاب فضائل القرآن 30827) 533: 15أخرجه ابن أيب شيبة 

(2918.) 

دهذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد خولف وكيع ف روايته. وقال ))قال الرتمذي:  : أبو فروة حمم 

دبحديثه بأس إال رواية ابنه هاوي ليس الر  يزيد بن سنان  عنه؛ فإنه يروي عنه مناكي. قال أبو  حمم 

دعيسى: وقد روى  بن يزيد بن سنان عن أبيه هذا احلديث، فزاد ف هذا اإلسناد: عن جماهد، عن  حمم 

دسعيد بن املسيب، عن صهيب، وال يتابع  بن يزيد عىل روايته، وهو ضعيف، وأبو املبارك: رجل  حمم 

 انتهى. ((جمهول
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داين يقول: سمعت ي  سمعت أبا العباس احلأ  -3   مأ و  الق   احلسن   بنأ  حمم 
يقول:  س 

د بنأ  سمعت جعفرأ  يقول: سمعت  ازي  الر   ثابت   بنأ  يقول: سمعت أمحدأ  ي  ع  ذأ الَبأ   حمم 

يلأ  ع   بنأ  ةأ مأ لأ س  مأ 
ي /ب[ عم  42يقول: سمعت ] (1)أيب بكر بنأ  يقول: سمعت إبراهيمأ  (1)

______________________________ 

ميزان "ف  ذكره الذهبيعن صهيب منقطعة،  ة أيب املباركأن رواي قلت: يضاف إىل ما تقدم

 (.10560) 568: 4 "االعتدال

 .املبارك، عن عطاء، عن أيب سعيد عن أيبأبو خالد المحر عنه، ورواه  -3

 308ص  "املنتخب"ومن طريقه: عبد بن محيد ف  ،(30826) 533: 15جه ابن أيب شيبة أخر

 .(777) 8: 2، والقضاعي 270: 7عدي (، وابن 1003)

هذه كلها منكرة، ليست )كذا( فيها حديث يمكن أن )): - 571: 4 "العلل"كام ف  –قال أبو حاتم 

، فيحتمل أن يقال: إنه صحيح، وكأنه شبه املوضوع ... وحمل يزيد حمل  الصدق، والغالب عليه الغفلة

 .((يكون سمع من أيب املبارك هذا، وهو شبه جمهول ...

 انتهى. ((وايتان روامها يزيد بن سنان غي حمفوظتنيالر  هاتان ))وقال ابن عدي: 

(، والبيهقي 1511) 859: 2 "الكنى والسامء"الدواليب ف ، أخرجه وجه آخر وروي احلديث من

باطي، عن صدقة بن سابق موىل بني الر  ن أمحد بن سعيد ( من طريقني ع172) 345: 1 "الشعب"ف 

ل، عن جماهد، به. ورجاله ثقات سوى صدقة بن سابق، هأ ل  هأ ل بن م  ض  فأ محن م  الر  هاشم، عن أيب عبد 

ن، صاحب ابن إسحاق، كنيته أبو  م  رووهو الز  م  ، يقال له: صدقة املقعد، ذكره ابن شاهني ف عأ

، وأما ((ليس بيشء))( ونقل عن ابن معني قوله: 308) 111ص  "كذابنيتاريخ أسامء الضعفاء وال"

  ، وهذا من تساهله.(13663) 320: 8 "الثقات"ذكره ف ابن حبان فقد 

ني، أبو سعيد الدمشقي، روى عن سعيد بن أيب 1) : هو ابن خلف اخل شأ يلأ ، أي وب( مسلمة بن ع 

عنه: بقية بن الوليد، وهشام بن عامر، وعبد اهلل بن والوزاعي، وعبد امللك بن جريج وغيهم، روى 
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د  كأ ن  امل   بنأ  حمم 
صىل اهلل  رسول اهلل اهلل يقول: سمعت  عبد   بنأ  يقول: سمعت جابرأ  (2)ر  د 

 ص  ه لنفس، ولن ي  ت  ي  ضأ تأ ار   هذا دين  ))يقول: عليه وسلم 
، ل قاخل   ن  س  ح  و خاء  ه إال الس  حأ ل 

 صأ  فأكرموه هبام ما
 .(3)((موهت  ب  ح 

______________________________ 

 "التقريب"(، و5958) 567: 27 "هتذيب الكامل"وهب وغيهم، مرتوك، روى له ابن ماجه. 

(6662.) 

إبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر، روى عن عمه، وروى عنه: احلميدي، وإبراهيم بن موسى  (1)

 24: 1 "ميزان االعتدال"وقال الدارقطني: ضعيف.  ومجاعة، ذكره ابن أيب حاتم فام تعرض له،

(57.) 

د (2) ير القريش  حمم  ، روى عن جابر بن عبد اهلل، وسعيد بن الت ي ميبن املنكدر بن عبد اهلل بن ال دأ

داملسيب، و بن كعب القرظي وغيهم، روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن املنكدر، وحسان بن  حمم 

 وغيهم، ثقة فاضل، توف سنة ثالثني ومئة، أو بعدها، روى له اجلامعة. السختياين أي وبعطية، و

ف الول اسم جده إىل:  تصحف(، و6327) "التقريب"(، و5632) 503: 26 "هتذيب الكامل"

 . 148: 9 "توضيح املشتبه"باملهملة، كام ف  الصوابو –بالذال املعجمة  –الذير 

 .مل يثبت منها يشء ، ووشواهدمتابعات  لهوإسناده ضعيف جدًا، ( 3)

 .مل أقف عليه من رواية مسلمة بن عيل، عن إبراهيم بن أيب بكر

(، 34) 58: 1 "الضعفاء"(، والعقييل ف 56) 108ص  "الديباج"أخرجه أبو القاسم اخل ت يل ف و

، والطَباين 134: 2 "املجروحني"(، وابن حبان ف 40) 35ص  "مكارم الخالق"واخلرائطي ف 

ضاعي ف ، والق  41: 2 "تاريخ أصبهان"(، وأبو نعيم ف 8920) 375: 8 "املعجم الوسط"ف 

ق ( من طر10368) 302: 13 "شعب اإليامن"(، والبيهقي ف 1461) 329: 2 "مسند الشهاب"

عبد امللك بن مسلمة املرصي، عن إبراهيم بن أيب بكر، به. وهو عند اجلميع حديث قديس يرويه عن 

 عن جَبيل عليه السالم، عن ربه تبارك وتعاىل. صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل 

                                                                                                                                        
= 



63 
 

______________________________ 

، وفيه: إبراهيم بن أيب بكر بن "الوسط"رواه الطَباين ف )): 20: 8 "املجمع"قال اليثمي ف 

 .((املنكدر، وهو ضعيف، وكذلك مقدام بن داود

دإبراهيم بن أيب بكر بن املنكدر، عن ))وقال العقييل:  بن املنكدر: ال يتابع عىل حديثه من وجه  حمم 

 انتهى. ((يثبت

(: 1735) 371: 5 "اجلرح والتعديل"قال ابن أيب حاتم ف  ،عبد امللك بن مسلمة املرصيقلت: و

م )) رأ عن سألت أيب عنه فقال: كتبت عنه، وهو مضطرب احلديث، ليس بقوي، حدثني بحديث ف الكأ

قال:  –يشي إىل هذا احلديث  –َبئيل عليه السالم بحديث موضوع عن ج صىل اهلل عليه وسلم الن بي  

 .((وسألت أبا زرعة عنه فقال: ليس بالقوي، هو منكر احلديث

حديث موضوع، وعبد امللك هو ))( عن أبيه قوله: 2554) 313: 6 "العلل"ونقل أيضا  ف 

 .((مضطرب احلديث

أهل املدينة املناكي الكثية التي ال ختفى عىل  عبد امللك بن مسلمة: شيخ يروي عن))وقال ابن حبان: 

ن ي بعلم السنن  .((من ع 

تاريخ "ومن طريقه: ابن عساكر ف  –( 39) 35ص  "مكارم الخالق"وأخرجه اخلرائطي ف 

دمن طريق  – 290: 55 "دمشق دبن مسلمة بن هشام القريش، عن عمه، عن  حمم  بن املنكدر،  حمم 

 به.

دمحوهذا سند ضعيف؛ ف  ، لكن عمه ال يعرف.55: 9 "الثقات"بن مسلمة: ذكره ابن حبان ف  م 

( من طريق 10366) 301: 13 "الشعب"، والبيهقي ف 189: 4 "الكامل"وأخرجه ابن عدي ف 

روعبد اهلل بن إبراهيم بن أيب  م  دالغفاري، عن  عأ دبن أيب بكر، عن  حمم  بن املنكدر، به. وعند  حمم 

دالبيهقي: عبد اهلل بن أيب بكر، بدل:   بن أيب بكر. حمم 

 .((عامة ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه))قال ابن عدي ف )عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري(: 

 .((يأيت بام ال يتابع عليه))وقال البيهقي: 
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______________________________ 

( من طريق 10367) 301: 13 "شعبال"، والبيهقي ف 827: 3 "اإلرشاد"وأخرجه اخللييل ف 

يان ف  دالثوري، عن  س   بن املنكدر، به. حمم 

يانوهذا من حديث ))قال اخللييل:  ف  ، عن ابن املنكدر: ال يعرف، وإنام احلديث معروف برواية س 

ى عىل من حيمل هذا ...  .((عبد اهلل بن أيب بكر، عن ابن املنكدر، وهو ضعيف، وال ي درأ

صني، وأنس، وابن عباسن أيب سعيد، وعمراع ف البابقلت: و  .ن بن ح 

، وأبو القاسم 184: 1 "تاريخ أصبهان"أخرجه أبو نعيم الصبهاين ف  فحديث أيب سعيد:

(، وإسناده ضعيف جدا ؛ فيه: عبد اهلل بن 550) 327: 1 "الرتغيب والرتهيب"الصبهاين ف 

: ذاهب احلديث. وقال عبدان: قلت لعبد بن بعي، قال أبو أمحد احلاكمالر  شبيب، وهو: أبو سعيد 

خراش: هذه الحاديث التي حيدث هبا غالم خليل، من أين له؟ قال: رسقها من عبد اهلل بن شبيب، 

ورسقها ابن شبيب من النِض بن سلمة شاذان، ووضعها شاذان. وقال ابن حبان: يقلب الخبار 

 ازي فقال: حيل رضب عنقه.الر  وبالغ فضلك  ويرسقها، وقال الذهبي: أخباري عالمة، لكنه واه ...

 وف سنده أيضا  من ال يعرف. ،(4376) 438: 2 "ميزان االعتدال"

 165: 8 "الوسط"(، و347) 159: 18 "املعجم الكبي"أخرجه الطَباين ف  وحديث عمران:

رو مل يرو هذا احلديث عن احلسن إال أبو عبيدة، تفرد به)): "الوسط"(، وقال ف 8286) م  بن  عأ

رو)): 20: 8، 127: 3 "املجمع"، وقال اليثمي ف ((احلصني م   .((بن احلصني العقييل: مرتوك عأ

(، وف 1545، 1209) 261، 86: 2 "الرتغيب"وأخرجه من طريق آخر أبو القاسم الصبهاين ف 

أبا زرعة كان  سنده: عبد اهلل بن وهب الدينوري، قال أبو عيل النيسابوري: كان حافظا ، بلغني أن

يعجز عن مذاكرته ف زمانه، ورماه بالكذب عمر بن سهل، وكان ابن عقدة يتهمه، قال ابن عدي: 

 494: 2 "امليزان"قوه، وقال الدارقطني: مرتوك، وقال مرة: كان يضع احلديث. له قوم وصد  ب  وقأ 

(4566.) 

زكريا بن دويد الكندي، وف سنده:  289: 50 "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر ف  وحديث أنس:

 (.2874) 72: 2 "امليزان"وهو كذاب وضاع. كام ف 
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نا -4 ثأ اإلسامعييل   إبراهيمأ  بن   أبو بكر أمحد   حد 
نا، (1) ثأ دبد اهلل أبو ع حد   دار  ن  ب   بن   حمم 

 س  اإل ار  ط  العأ 
نا، (2)ي  اباذ  رت  ثأ ، عن (1)، عن عبد املنعم(3)الصالح   عيسى بن أبان العبد   حد 

______________________________ 

د، من طريق أيب عيل 114: 4 "تاريخ قزوين"افعي ف الر  وأخرجه  بن هارون القزويني، عن  حمم 

ال يشء، سمع منه ))(: 8769) 183: 4منصور بن إبراهيم القزويني، قال الذهبي ف ترمجة )منصور( 

 .((رون بمرص حديثا  باطال  أبو عيل بن ها

(، وف سنده: عمر بن إسامعيل بن 1130) 56: 2 "الفوائد"أخرجه متام ف  وحديث ابن عباس:

: 3 "امليزان"جمالد يرويه عن مسعدة، وهو ابن صدقة، وكالمها مرتوك، قاله الدارقطني وغيه، كام ف 

182 (6055 ،)4 :98 (8466.) 

 هذه املتابعات.مل يثبت يشء من  واخلالصة أنه 

أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن العباس، أبو بكر اإلسامعييل اجلرجاين الشافعي، الشيخ اإلمام،  (1)

دروى عن يوسف بن يعقوب القايض، وأيب يعىل املوصيل، و وغيهم،  بن عثامن بن أيب شيبة حمم 

قاين، واحلاكم وغيهم، صنف  ، "املستخرج عىل الصحيح"روى عنه: محزة السهمي، وأبو بكر الَبأ 

، وتصانيفه تشهد له باإلمامة ف الفقه وله مسند كبي ف نحو مئة جملد، "عجمامل"، و"مسند عمر"و

ات طبق"(، و98) 69ص  "تاريخ جرجان". واحلديث، توف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة

روى عنه املصنف ف هذا اجلزء هذا احلديث، واحلديث الثالث عش،  .7: 3 "الشافعية الكَبى

 واخلامس عش، والسادس عش.

بكرس اللف، وسكون السني املهملة، )) 130: 1 "النساب"( هذه النسبة ضبطها السمعاين ف 2)

ملوحدة بني اللفني، وف آخرها الذال اء والباء االر  وكرس التاء املنقوطة باثنتني من فوقها، وفتح 

 بفتح احلرف الول والثالث. 174: 1 "معجم البلدان"، وضبطها ياقوت ف ((املعجمة

ما علمت أحدا  ))(: 6553) 310: 3 "امليزان"عيسى بن أبان العبد الصالح: قال الذهبي ف  (3)

كان جوادا  فاضال  عارفا ، لكنه ))(: 5914) 256: 6 "اللسان". وقال ابن حجر ف ((ضعفه وال وثقه
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ي امن ر بن  مأ ، عن ع  (2)الةأ ضأ فأ  بن   ج  رأ الفأ  لأ  (1)سفينة   ت  التحمأ قال:  (4)، عن مكحول  (3)س 

زه أبوه ي يقال له: زيد، جه  من بني عم   وفيها شاب   ،ومالر   (2)ار ف بحرج  لبعض الت  

______________________________ 

سنة إحدى وعشين ف املحرم  قال أبو سعد: مات ه ...و الناس إليكان يقول بخلق القرآن، ويدع

 .((ومئتني

واة اثنان هبذا االسم (1)  ليسا بأهل للرواية: ف الر 

د بالوضع. أحدمها: عبد املنعم بن إدريس اليامين: قال البخاري: ذاهب احلديث، واهتمه غي واح

 (.4939) 279: 5 "لسان امليزان"

واآلخر: عبد املنعم بن بشي املرصي: جرحه ابن معني واهتمه، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن 

 (.4940) 281: 5 "اللسان"حبان: منكر احلديث جدا ، ال جيوز االحتجاج به. 

الة: أبو فضالة الشامي، روى عن ربيعة بن يزيد (2) ، وأيب راشد التنوخي، وإسامعيل الفرج بن فأضأ

دبن عياش وغيهم، روى عنه: حجاج بن  يج بن يونس، وصالح بن عبد اهلل  حمم  املصييص، ورس 

الرتمذي وغيهم، ضعيف، توف سنة سبع وسبعني ومئة، روى له أصحاب السنن إال النسائي. 

 (.5383) "التقريب"(، و4714) 156: 23 "هتذيب الكامل"

لأي امن: القريش العدوي املدين، من ولد عمر بن اخلطاب، وهو: عمر بن لأي امنس  عمر بن  (3) بن  س 

روعاصم بن عمر بن اخلطاب، وقيل:  م  لأي امنبن  عأ محن بن أبان، روى عنه: الر  ، روى عن عبد س 

بةإسامعيل بن علية، و ع  روى له أصحاب السن الربعة  ،ثقة، وجهضم بن عبد اهلل الياممي، ش 

 (.4912) "التقريب"(، و4249) 380: 21 "هتذيب الكامل". حديثني

أبو عبد اهلل الشامي الفقيه، روى عن أنس بن مالك، وجبي بن ن في احلِضمي، وأيب  ،مكحول (4)

رةأ  ي  رأ ي، وعامر الحول، وعيل بن حوشب وغيهم،  ه  يقال: مرسل، وغيهم، روى عنه: ب ش  بن ن مأ

ثقة فقيه كثي اإلرسال، توف سنة بضع عشة ومئة، روى له البخاري خارج الصحيح والباقون. 

 (.6875) "التقريب"(، و6168) 464: 28 "هتذيب الكامل"
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ي رةأ جاء أبوه إىل أيب  ت  دينار، فلام التحمأ  ألف   مئة   ومعه قيمة   رأ وسأله أن يدعو له،   ه 

رةأ له أبو  قال ي  رأ ؟ وأفضل   ،إجابة   لك من دعائي، وأرسع   ك عىل ما هو أنفع  ل  : أال أد  ه 

 ما معه. ، وسالمة  كأ ابن   ا نجاة  هب (3)[ن  ك  يأ ]بصدقة  ق  تصد  

ابني،  ، وقلت: هذا فداء  ف يده درمها   ت  ع  ف املسجد، فوضأ  فإذا سائل   قال: فالتفت  

 .سم  الش   رار  ف  ه، وذلك عند اص  خالص   وعليكأ 

 .مقبول   داءأ الف   ف البحر: أال إن   ف تلك الساعة مناد   (5)فناداين[ (4)]قال

وأهنم  ،ت  حأ جنأ  فأخَبهم أن السفينةأ  ،يوم الثالث زيد   مأ بام فيها، وقد   السفينة   ت  مأ ل  فسأ 

 .(6)س  م  بان الش  ي   غأ أيقنوا بالالك عند م  

______________________________ 

ب )): 537: 12)ل ح م(  "اللسان"( أي: توقفت ومل تَبح. قال ف 1) : نأش  م حلأ ام  لحأ م باملكان يأ
حلأ 

م الرض ز  أحلم )): 1493)ل ح م( ص  "القاموس". وف ((باملكان، وأحلم باملكان: أقام .. وقيل: لأ

: وقفت ومل تَبح، فاحتيجت إىل الِضب  . ((الدابة 

 ف )ب(: )ف بلد(. (2)

بعد  الفعل عفقد وق؛ العربيةأثبته هو املوافق للقاعدة )يكن( كام ف )ب(، وف )أ(: )يكون(، وما ( 3)

 ، وحقه اجلزم.طلب

 ما بني املعقوفني من )ب(. (4)

 ف )ب(: )فنادى(. (5)

ا، )): 153)غ ر ب( ص  "القاموس"ف  جاء (6) يت ه مغرهبأ
ق  بان الشمس: حيث تغرب، ولأ ر  غ  مأ

يباناهتا: عند غروهبا غأ يباهنا، وم  غأ  . ((وم 
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ا و  دنأ  ،بيض   ، عليهم ثياب  الوجوه   بيضأ  حتى رأيت رجاال   س  م  الش   ت  اهلل ما غابأ  فو

 .ت  وسارأ  ت  مأ ل  ومسحوها بأيدهيم، فسأ  ،منها فاقتلعوها

 .مهأ ر  ي الد  به عم   قأ الذي تصد  [ (1)]هو الوقت  قال مكحول: 

رةأ فبلغ ذلك أبا  ي  رأ رةأ ، فقال أبو ه  ي  رأ صىل اهلل  رسول اهلل إين سمعت  ؟لكم ل  : أمل أق  ه 

 .(3)((عنكم ف  شأ ك  ت   ،قاتدأ بالص   الموم والغمومأ  (2)اركواتد))يقول: عليه وسلم 

                                                           

 ني املعقوفني من )ب(.ما ب (1)

  حاشيتها إىل )تداركوا(، وهي عىل الصواب ف )ب(.، وصوبت عىل (تذاكروا): ف )أ(( 2)

ة أحاديثإسناده واه جدًا، والقصة مل أعثر عليها يف مصدر، ويف معنى الزء املرفوع  (3) ليست  عدَّ

  .احلديث موضوعال يتبني يل أن هذا  أحسن حاالً منه، لكن قال احلافظ ابن حجر: 

تداركوا الغموم ))( بدون ذكر القصة، ولفظه: 2085) 66: 2 "فردوس الخبار"أورده الديلمي ف 

والموم بالصدقات يكشف اهلل عز  وجل رضكم، وينرصكم عىل عدوكم، ويثبت عند الشدائد 

 .((أقدامكم

املغني ف "، قال الذهبي ف ((فيه: ميرسة بن عبد ربه)): 239: 3 "فيض القدير"قال املناوي ف 

 .((كذاب معروف))(: 6553) 341: 2 "الضعفاء

 ف معناه عدة أحاديث:ورد و

 9: 6 "املعجم الوسط": أخرجه الطَباين ف ((باكروا بالصدقة؛ فإن البالء ال يتخطاها)) -1

ا ال يروى هذ))، وقال: ( من حديث عيسى بن عبد اهلل، عن أبيه، عن جده، عن عيل 5643)

بن عبد اهلل: قال الدارقطني: مرتوك، وقال ابن حبان:  ى. وعيس((احلديث عن عيل إال هبذا اإلسناد

 (.6578) 315: 3 "ميزان االعتدال"يروي عن آبائه أشياء موضوعة. 

                                                                                                                                        
= 
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______________________________ 

نا( من حديث بش بن عبيد، 3082) 52: 5 "الشعب"وأخرجه البيهقي ف  -2 ثأ أبو يوسف  حد 

تارالقايض، عن  ص  "املقاصد احلسنة"فلفل، عن أنس، مرفوعا  مثله. وعزاه السخاوي ف  بن امل خ 

 ، وابن أيب الدنيا."الثواب"أيضا : ليب الشيخ ف  155

به الزدي، وقال ابن عدي: منكر احلديث عن الئمة، بني  الضعف جدا .  وبش بن عبيد: كذ 

 (.1205) 320: 1 "امليزان"

ل، وأ غ  محن ابن بنت مالك بن م  الر  وكذا رواه الصقر بن عبد )) :155ص  "املقاصد"قال السخاوي ف 

تارعن عبد اهلل بن إدريس، عن   .((امل خ 

محن: قال ابن أيب شيبة: كان يضع احلديث، وقال صالح جزرة: كذاب. وقال أبو الر  والصقر بن عبد 

، وذكر له حديثا  322: 8 "الثقات"(. وذكره ابن حبان ف 3903) 317: 2 "امليزان"حاتم: صدوق 

 .((وف قلبي من حديثه))ف اخلالفة، وقال: 

نا ( من حديث ابن املصف ى،3083) 52: 5 "الشعب"ورواه البيهقي ف  ثأ حييى بن سعيد، عن  حد 

تار  بن فلفل، عن أنس، فذكره موقوفا . امل خ 

، ((رواه البيهقي مرفوعا  وموقوفا  عىل أنس، ولعله أشبه)): 20-19: 2 "الرتغيب"قال املنذري ف 

 .156 ص "املقاصد"كام ف  ((املرفوع وهم))ونقل احلافظ ابن حجر عن البيهقي أنه قال: 

( من 4402) 274: 4 "املعجم الكبي": رواه الطَباين ف ((سبعني بابا  من السوء الصدقة تسد  )) -3

 ديج، مرفوعا .حديث محاد بن شعيب، عن سعيد بن مرسوق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خأ 

 .((فيه محاد بن شعيب، وهو ضعيف)): 109: 3 "املجمع"قال اليثمي ف 

رو( من حديث 3653) 574: 2أورده الديلمي  ((اتالصدقات بالغدوات يذهبن بالعاه)) -4 م   عأ

، ورمز 156ص  "املقاصد"بن قيس، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، مرفوعا . كام ف 

رو( لضعفه، و5147) 237: 4 "اجلامع الصغي"السيوطي ف  م  بن قيس: هو الكندي، كام ف  عأ

رو))(: 6425) 284: 3 "امليزان"، قال الذهبي ف 237: 4 "فيض القدير" م  بن قيس الكندي  عأ

                                                                                                                                        
= 
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نا -5 أ د أبو سعيد   أخَبأ ناوي هبا، رأ الأ  (1)[الكثيي] مأ سأ ي  دأ  بن   كثي   بن   أمحدأ  بن   حمم  ثأ  حد 

نا، (2)ويرأ دام الأ ق  أبو جعفر أمحد بن م   ثأ نا، (3)نيكأ د   بن   ل  ض  يم الفأ عأ أبو ن   حد  ثأ سلمة بن  حد 

______________________________ 

الكوف، عن أبيه: قال ابن معني: ال يشء، قد رأيته، وقال أبو داود، وأبو حاتم: ثقة، وكذا وثقه ابن 

 .((عقدة

قال احلافظ ابن حجر،  ومع ذلكوف اجلملة: فاحلديث ضعيف جدا ، وشواهده ال تقل عنه ضعفا ، 

 ، واهلل أعلم.((ال يتبني يل أن هذا احلديث موضوع)): 156 ص "املقاصد"ونقله عنه السخاوي ف 

دوهو: ، ما بني املعقوفني من )ب(( 1) دبن أمحد بن  حمم  ي سمبن  حمم   ، أبو سعيد الكثييكثي بن دأ

وي ث ف الدنيا عنه، عاش بعده اثنتني وتسعني الأرأ وي، وهو آخر من حد  ، سمع أمحد بن املقدام الأرأ

، 295ص  380-351حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم". سنة اثنتني وستني وثالث مئةسنة، توف 

 .287: 7 "توضيح املشتبه"و

، والقعنبي، يزيد بن أيب حكيم العدين، وأبا نعيم سمع( هو: أمحد بن املقدام، أبو جعفر الروي، 2)

د: أبو سعيد وعنه، ومجاعة  ،الرويون وأبو إسحاق البزازاحلسن بن عمران، و ،بن أمحد بن ديسم حمم 

 )طبعة د. بشار 281-280: 6للذهبي  "تاريخ اإلسالم"توف سنة سبعني ومئتني، له ترمجة ف 

، وحترف ف املطبوع إىل: )جزء ابن "ايل عجزء ابن ال "ف  وقع حديثه عاليا  "عواد(، وقال الذهبي: 

 الفايل( فيصحح.

رو( هو: الفضل بن 3) م  بن محاد بن زهي بن درهم، أبو نعيم املالئي الكوف الحول، ودكني:  عأ

لقب أبيه، روى عن سلمة بن وردان، والعمش، وزهي بن معاوية وغيهم، روى عنه: البخاري، 

وعيل بن عبد العزيز البغوي، وابن ابنه أمحد بن ميثم بن أيب نعيم وغيهم، ثقة ثبت، توف سنة ثامن 

(، 4732) 197: 23 "هتذيب الكامل"يل تسع عشة، روى له اجلامعة. عشة ومئتني، وق

 (. 5401) "التقريب"و
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ث ريض اهلل عنه مالك بنأ  ، سمعت أنسأ (1)املدينيدان ر  وأ  صىل  رسول اهلل  عن [ (2)]حيد 

 ب   وهو باطل   الكذبأ  تركأ  ن  مأ ))قال:  اهلل عليه وسلم
، ومن ترك اجلن ةرياض  ي له فن 

 ب   ق  وهو حم    راءأ امل  
 ه ب  قأ خل   نأ ي له ف وسطها، ومن حس  ن 

 .(3)((ي له ف أعالهان 

                                                           

سلمة بن وردان: أبو يعىل الليثي املدين، روى عن أنس، وسامل بن عبد اهلل بن عمر، ومالك بن  (1)

ثان وغيهم، روى عنه: أبو نعيم الفضل بن دكني، وإسامعيل بن أيب فديك، وأبو  ن باتة أوس بن احلأدأ

، والرتمذي، "الدب"املدين وغيهم، ضعيف، توف سنة بضع ومخسني ومئة، روى له البخاري ف 

 (.2514) "التقريب"(، و2473) 324: 11 "هتذيب الكامل"وابن ماجه. 

 ما بني املعقوفني من )ب(. (2)

ة أحاديث بعضها صحيح (3)   إسناده ضعيف، ويف معناه عدَّ

-351حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، وف 515: 18 "أعالم النبالءسي "أخرجه الذهبي ف 

 من طريق املصنف. 295ص  380

(، وابن ماجه: 1993) 358: 4باب ما جاء ف املراء  –وأخرجه الرتمذي: كتاب الَب والصلة 

 ( من طريق ابن أيب فديك.51) 19: 1باب اجتناب البدع واجلدل  –املقدمة 

د( من طريق 54) 108ص  "الديباج"يل ف ت  وأخرجه أبو القاسم اخل    بن احلسن. حمم 

 كالمها عن سلمة بن وردان، به.

 .((هذا احلديث حديث حسن، ال نعرفه إال من حديث سلمة بن وردان، عن أنس))قال الرتمذي: 

 .أنه ضعيفف ترمجته سلمة بن وردان تقدم قلت: 

بكر الشافعي  (، وأيب6626) 181: 13البزار عند ، وحديثه الطويل ديأ مح   ف هذا احلديث: هتابعوقد 

دمن طريق كالمها ( 1088) 779: 2 "الغيالنيات"ف  بن جعفر املدائني، عن عبد الواحد بن  حمم 

 سليم، عن محيد، عن أنس، مرفوعا ، بنحوه.

 .((عةعبد الواحد بن سليم، وثقه ابن حبان، وضعفه مجا)): 23: 8 "املجمع"قال اليثمي ف 

                                                                                                                                        
= 
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نا[  /أ 34] -6 أ دأبو احلسن  أخَبأ  (1)اج  بن إسامعيل الرس    أمحدأ  احلسن بن   بن   حمم 

نا، بنأي سابورأ  ثأ  ثالث   بالبرصة سنةأ  معاذ بن معاذ العنَبي   املثنى بن   بن   أبو عيل احلسن   حد 

______________________________ 

لأي امنعبد الواحد بن ): "الغيالنيات"ف النسخ اخلطية من  الذيو وليس )عبد الواحد بن ، (س 

 وصوبه.بن سليم، ااملحقق:  سليم(، لكن أثبته

دشيوخ  قلت: عبد الواحد هذا من كام تقدم ف السند، واملذكور عند املزي ف بن جعفر املدائني  حمم 

د بن جعفر املدائني( 11: 25 "هتذيب الكامل" لأي امنعبد الواحد بن هو:  ف شيوخ )حمم  ، وليس: س 

لأي امن هو  (.110) 21: 6 "اجلرح والتعديل"الزدي، قال عنه أبو حاتم: جمهول.  ابن سليم، وابن س 

 أيب أمامة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ ريض اهلل عنهم. ف الباب: عنو

( بلفظ: 4800) 150: 5باب ف حسن اخللق  –اود: كتاب الدب أخرجه أبو د فحديث أيب أمامة:

قا ،  اجلن ةأنا زعيم ببيت ف ربأض )) ملن ترك الكذب وإن  اجلن ةببيت ف وسط وملن ترك املراء وإن كان حم  

ه اجلن ةكان مازحا ، وببيت ف أعىل  نأ خلقأ : 289ص  "رياض الصاحلني". قال النووي ف ((ملن حس 

 .((صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيححديث ))

(. قال اليثمي ف 11290) 139: 11 "املعجم الكبي"أخرجه الطَباين ف  وحديث ابن عباس:

فيه: أبو حاتم سويد بن إبراهيم، ضعفه اجلمهور، ووثقه ابن معني ف رواية، )): 23: 8 "املجمع"

 .((وبقية رجاله رجال الصحيح

فيه )): 157: 1(. قال اليثمي 878) 269: 1 "الوسط"َباين ف أخرجه الط وحديث ابن عمر:

 .((عقبة بن عيل، وهو ضعيف

(، 5328) 284: 5 "الوسط"(، و217) 110: 20 "الكبي"أخرجه الطَباين ف  وحديث معاذ:

دف إسناد الطَباين ))إىل البزار، وقال:  23: 8(. وعزاه اليثمي 805) 74: 2 "الصغي"و بن  حمم 

 .((احلصني، ومل أعرفه، والظاهر أنه التميمي، وهو ثقة، وبقية رجاله ثقات

د (1) النيسابوري املقرئ، اإلمام املحدث  الرساج ، أبو احلسنبن احلسن بن أمحد بن إسامعيل حمم 

القدوة، شيخ اإلسالم، سمع احلسن بن املثنى، وأبا شعيب احلراين، وموسى بن هارون وغيهم، 

                                                                                                                                        
= 
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ثأنا، وتسعني ومئتني نا، مسلم   ان بن  ف  عأ  حد  ثأ نا، ام  مهأ   حد  ثأ أن أبا  ، عن أنس  ثابت   (1)حد 

ثه  ريض اهلل عنه بكر   رسول ونحن ف الغار: يا  صىل اهلل عليه سلم قال: قلت للنبي  حد 

أ ي  هم ينظر إىل قدمأ أحدأ  ، لو أن  اهلل   ما ظن كأ  ،يا أبا بكر))ه، فقال: ي  نا حتت قدمأ ه لبرصأ

 . (2)((هامثالث   باثنني اهلل 

  

______________________________ 

ث عنه: املصنف، واحلاكم، وأبو سعد املاليني وغيهم، كان شديد االجتهاد ف العبادة، قال  حد 

احلاكم: قل  ما رأيت أكثر اجتهادا  وعبادة منه، وكان يعل م القرآن ... صىل  حتى أقعد، وبكى حتى 

 .161: 16 "سي أعالم النبالء"، و251: 14 "املنتظم". ، توف سنة ست وستني وثالث مئة!عمي

نا(. (1) أ  ف )ب(: )أخَبأ

 من طريق املصنف، به. 30ص  "ملء العيبة"( أخرجه ابن رشيد ف 2)

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   چباب  –أخرجه البخاري: كتاب التفسي و

( عن عبد اهلل 4663) 176: 8[ 40]التوبة:  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

دبن  حديث   4 :1854باب من فضائل أيب بكر الصديق  –. ومسلم: كتاب فضائل الصحابة حمم 

محن الدارمي. أربعتهم عن الر  ( عن زهي بن حرب، وعبد بن محيد، وعبد اهلل بن عبد 2381) 1

ب ان بن هالل.  حأ

( 3653) 11: 7باب مناقب املهاجرين وفضلهم ...  –وأخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة 

دعن  وأصحابه إىل  صىل اهلل عليه وسلمباب هجرة النبي  –اقب النصار بن سنان. وف كتاب من حمم 

 ( عن موسى بن إسامعيل.3922) 302: 7املدينة 

ب ان، و دثالثتهم )حأ  ام، به.، وموسى( عن مهأ  حمم 
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نا -7 أ دأبو سعيد  أخَبأ ناوي، رأ بن أمحد بن يوسف بن مروان الأ  حمم  ثأ أمحد بن  حد 

نايان إمالء، ر  بن الع   [(1)دةنج  ] ثأ نا، (2)ين  الس   أمحد بن عبد اهلل بن يونس الكوف   حد  ثأ  حد 

  بن   مالك  
 وأ غ  م 

بن أيب  نا عيل  قال: خطبأ  (5)خي   ، عن عبد  (4)أيب ثابت بن   ، عن حبيب  (3)ل 

                                                           

)نجيد(، انظر ترمجة )أمحد بن نجدة إىل  )ب(، وهو الصواب، وتصحف ف )أ(ف )نجدة( كام ( 1)

وي يان الأرأ ر  ص  300-219حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و571: 13 "السي"( ف بن الع 

77 (74.) 

أمحد وهو: عن )التميمي(،  تصحفت، ومل أجد من نسبه كذلك، ولعلها )أ، ب(كذا ف  (السني)( 2)

بن عبد اهلل بن يونس: أبو عبد اهلل الكوف التميمي، روى عن إبراهيم بن سعد، وزائدة بن قدامة، وأيب 

بن عياش وغيهم، روى عنه: البخاري، ومسلم، وابو داود وغيهم، ثقة حافظ، توف سنة سبع بكر 

 (.63) "التقريب"(، و64) 375: 1 "هتذيب الكامل"وعشين ومئتني، وحديثه ف الكتب الستة. 

ف، ونافع موىل ابن  (3) يل، روى عن طلحة بن م رصأ  ل: أبو عبد اهلل الكوف البأجأ وأ غ 
عمر، مالك بن م 

بيعي وغيهم، روى عنه: إسامعيل بن زكريا، و دوأيب إسحاق الس  بن سابق، وأبو نعيم الفضل بن  حمم 

دكني وغيهم، ثقة ثبت، توف عىل الصحيح سنة تسع ومخسني ومئة، وحديثه ف الكتب الستة. 

 (.6451) "التقريب"(، و5753) 158: 27 "هتذيب الكامل"

يى الكوف السدي، روى عن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص، حبيب بن أيب ثابت: أبو حي (4)

بةوعطاء بن يسار، وسعيد بن جبي وغيهم، روى عنه: العمش، و ع  ، والثوري وغيهم، ثقة فقيه ش 

هتذيب "جليل، وكان كثي اإلرسال والتدليس، توف سنة تسع عشة ومئة، وحديثه ف الكتب الستة. 

 (.1084) "لتقريبا"(، و1079) 358: 5 "الكامل

امرة المداين الكوف، روى عن عيل، وزيد بن أرقم، وابن مسعود  (5) عبد خي: هو ابن يزيد، أبو ع 

وغيهم، روى عنه: حبيب بن أيب ثابت، وخالد بن علقمة، وأبو إسحاق السبيعي وغيهم، ثقة، 

 (.3781) "التقريب"(، و3734) 469: 16 "هتذيب الكامل"روى له الربعة. 
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هم بعد ، وخي  أبو بكر : (1)؟ها هذه المة بعد نبي   فقال: أال أنبئكم بخي   طالب 

 .نهامأيب بكر: عمر ريض اهلل ع

 .(3)قال: فرأينا أنه يعني نفسه لنبأتكم بالثالث. ت  ئ  ولو ش  [ (2) ]قال:

                                                           

د صىل اهلل عليه وسلم(. (1)  ف )ب(: )بعد نبينا حمم 

 ما بني املعقوفني من )ب(. (2)

 توبع. مدل س وقد عنعن، لكنه ثقات، وحبيب بن أيب ثابترجاله إسناده صحيح، و( 3)

( عن أمحد بن عبد اهلل بن يونس، 132) 164ص  "الفوائد املعللة"أخرجه أبو زرعة الدمشقي ف 

 به.

(، وابن املقرئ ف 45) 80: 1 "فضائل الصحابة"(، و879) 224: 2 "املسند"ف  وأخرجه أمحد

 ( من طريق حييى بن آدم، عن مالك بن مغول، به.760) 236ص  "معجمه"

 370، 309: 1 "فضائل الصحابة"(، و933،1040) 306، 249: 2 "املسند"وأخرجه أمحد ف 

: 3 "الوسط"(، والطَباين ف 908) 238: 2 "املسند"(، وعبد اهلل ف زوائده عىل 548، 421)

( من طرق عن حبيب 611) 263ص  "أماليه"(، وابن بشان ف 5421) 318: 5(، 3420) 366

 بن أيب ثابت، به.

، 311، 303، 302، 247: 2(، وعبد اهلل ف زوائده 932) 249: 2 "املسند"وأخرجه أمحد ف 

 عن عبد خي. رق( من ط1052، 1051، 1032، 1030،1031، 926) 312

، 871، 836، 835، 834، 833) 224، 223، 220، 201، 200: 2 "املسند"وأخرجه أمحد ف 

( من طرق عن أيب جحيفة وهب بن عبد 1054) 313: 2(، وعبد اهلل ف زوائده 922، 879، 878

وائي.  اهلل الس 
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نا -8 ثأ دئيس أبو عبد اهلل الر   حد  ص  بن العباس  حمم  نا، إمالء   (1)ي  م  الع  ثأ أبو بكر أمحد  حد 

دبن  يش  رأ الق  بن عمر  حمم 
  بنأ  أن أمحدأ ، (2)

ثأناثهم، حد   (3)رانأ ه  م  أبو إسحاق إسامعيل  حد 

______________________________ 

روريق ( من ط178) 107: 1 "الكبي"(، والطَباين ف 488) 130: 2وأخرجه البزار  م  بن  عأ

 حريث.

 ( من طريق أيب موسى.177) 107: 1وأخرجه الطَباين أيضا  

روأربعتهم )عبد خي، وأبو جحيفة، و م   ، وأبو موسى( عن عيل.عأ

د (1) مي من أهل  حمم  ب ي، ويعرف بالع ص  ل الض  ه  م، أبو عبد اهلل بن أيب ذ  ص  بن العباس بن أمحد بن ع 

دهراة، سمع  محن بن أيب حاتم وغيهم، روى عنه: الر  بن معاذ املاليني، وحييى بن صاعد، وعبد  حمم 

نيالدارقطني، واحلاكم، وأبو  اج احل سأ ي وغيهم، ثقة حافظ متقن نبيل، استشهد ف صفر سنة احلأج 

مي: بضم ، و1006: 3 "تذكرة احلفاظ"و ،119: 3 "تاريخ بغداد". ثامن وسبعني وثالث مئة ص  الع 

م جده: نسبة إىل، وسكون الصاد املهملتني، العني ص     .204: 4 "النساب". ع 

دأمحد بن  (2) دمحن بن عمر بن الر  بن عمر بن عبد  حمم   الت ي ميبن املنكدر، أبو بكر القريش  حمم 

املدين، ويعرف باملنكدري، سمع عبد اجلبار بن العالء، ويونس بن عبد العىل، وأبا زرعة وغيهم، 

دعنه: ابنه عبد الواحد، و روى دبن مأمون احلافظ، و حمم  بن صالح بن هانئ وغيهم، حافظ،  حمم 

قال احلاكم: له أفراد وعجائب، وقال اإلدريس: يقع ف حديثه املناكي، ومثله إن شاء اهلل ال يتعمد 

 "النبالء سي أعالم"، و398: 5)املنكدري(  "النساب"الكذب، توف سنة تسع عشة وثالث مئة. 

 ، وجاءت وفاته ف الثاين: سنة أربع عشة وثالث مئة.532: 14

أمحد بن مهران بن خالد، أبو جعفر الصبهاين من أهل يزد، روى عن عبيد اهلل بن موسى،  (3)

دواحلسن بن قتيبة، وخالد بن خملد وغيهم، روى عنه املنكدري، و بن عبد اهلل الصفار، وأمحد  حمم 

دبن  تاربن  حمم  الصبهانيان وغيهم، توف سنة ست وثامنني ومئتني. ذكره ابن حبان ف  امل خ 

مرتني وقال أبو نعيم: كان ال خيرج من بيته إال إىل الصالة، توف سنة أريع وثامنني ومئتني.  "الثقات"

 .456: 1 "اإلكامل"، و128: 1 "تاريخ أصبهان"، و52، 48: 8 "الثقات"
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رو]بن  م  ناالكوف،  (1)[عأ ثأ يان حد  ف  ، عن (4)، عن ابن بريدة(3)، عن الجلح(2)الثوري س 

، وبعث معه ةي  رسأ  ف  ريض اهلل عنهبعث عليا   صىل اهلل عليه وسلم ، أن النبي  (1)أبيه

 .(2)رجال  يكتب الخبار

                                                           

رو، ال: )عمر(، و)أ،ب(( ف 1) م  روإسامعيل بن وهو: صواب: عأ م  بن نأجيح، أبو إسحاق البجيل  عأ

يانالكوف، شيخ أصبهان ومسندها، روى عن  ف  ل وغيهم، روى  س  وأ غ 
الثوري، ومسعر، ومالك بن م 

دعنه: أمحد بن الفرات، و دبن إبراهيم الصفار، و حمم  ي املدين، وخلق من الصبهانيني،  حمم  بن ن صأ

ث عن مسعر، والثوري، واحلسن بن صالح، وغيهم ))لدارقطني، وقال ابن عدي: فه اضع   حد 

وهذه الحاديث التي أمليتها مع سائر رواياته ))، وذكر له أحاديث ثم قال: ((بأحاديث ال يتابع عليها

و ه))، وقال اخلطيب: ((التي مل أذكرها، عامتها مما ال يتابع إسامعيلأ أحد  عليها، وهو ضعيف ...

يانصاحب غرائب ومناكي عن  ف  ، توف سنة سبع وعشين ومئتني. ((الثوري، وعن غيه س 

 .435: 10 "سي أعالم النبالء"، و37: 1 "تاريخ بغداد"، و322: 1 "الكامل"

يان (2) ف  بن سعيد بن مرسوق بن حبيب، أبو عبد اهلل الثوري الكوف، سمع منصور بن املعتمر  س 

لأمي، وإسامعيل  هم، روى عنه: الس  بيعي، وغيأ يل، وأبا إسحاق الس  دبن أيب خالد البأجأ بن كثي،  حمم 

ري، وغيهم، أحد الفقهاء املعتَبين، وأئمة املحدثني، روى له اجلامعة،  وحييى القطان، وأبو داود احلأفأ

 (.2445) "التقريب"(، و2407) 154: 11 "هتذيب الكامل"توف سنة إحدى وستني ومئة. 

ية الكندي الكوف، ا (3) جأ ي ة، ويقال: أجلح بن عبد اهلل بن معاوية، أبو ح  جأ لجلح بن عبد اهلل بن ح 

يانروى عن عبد اهلل بن بريدة، والشعبي، واحلكم بن عتيبة وغيهم، روى عنه:  ف  الثوري، وابن  س 

لبخاري املبارك، وجعفر بن عون وغيهم، صدوق شيعي، توف سنة مخس وأربعني ومئة، روى له ا

ه، وأصحاب  السنن.  "الدب"ف   (.285) "التقريب"(، و282) 275: 2 "هتذيب الكامل"وغي 

يب، أبو سهل السلمي املروزي، روى عن أبيه بريدة، وأنس، هو:  (4) عبد اهلل بن بريدة بن احل صأ

ثقة، توف وابن مسعود وغيهم، روى عنه: الجلح، وبشي بن املهاجر، وحسني بن ذكوان وغيهم، 
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نا -9 أ دأبو عبد اهلل  أخَبأ قاين  سأ ب  العأ بن عيل الكاتب  حمم 
بقراءيت  - اةأ رأ هأ  قان  سأ ب  عأ  - (3)

ناعليه،  أ نا، (4)حزم بن  ااهلل  عبد   بن   ل  ض  الفأ  أخَبأ ثأ ي امن بن   مالك   حد  لأ بن  ، عن هشام  (1)أس 

______________________________ 

 328: 14 "هتذيب الكامل"سنة مخس ومئة، وقيل: بل مخس عشة ومئة، روى له اجلامعة. 

 (.3227) "التقريب"(، و3179)

يب بن عبد اهلل بن احلارث، أبو سهل السلمي، صحايب أسلم قبل بدر، 1) ( هو: بريدة بن احل صأ

كثية، توف ف مرو سنة ثالث وسكن البرصة ملا فتحت، وغزا خراسان ف زمن عثامن، ومناقبه 

 (.632) 533: 1 "اإلصابة"، و173: 1 "االستيعاب"وستني. 

 جداً  إسناده ضعيف( 2)

، من طريق 382: 16 "سي أعالم النبالء"، و1007: 3 "تذكرة احلفاظ"أخرجه الذهبي ف 

د، بدل: بريدة، ، وفيه: بري((غريب جدا  ))، وقال ف الثاين: ((غريب فرد))وقال ف الول:  ،املصنف

 فيصحح.

روقلت: تفرد به إسامعيل بن  م  بن نأجيح، عن الثوري، وتقدم أنه صاحب الغرائب واملناكي عن  عأ

 الثوري وغيه، يرويه عنه: املنكدري، راوي العجائب والفراد واملناكي، فاخلَب ال يصح. 

د (3) نيبن عيل بن  حمم  قاين   ، أبو عبد اهلل احل سأ ب سأ سنة ستني وثالث مئة.  ، ماتالكاتب املاليني العأ

: 4 "معجم البلدان"من قرى مالني هراة.  –بالفتح، ثم السكون، وسني مهملة، ثم قاف  -عبسقان و

 عند ذكر شيوخ)العبسقاين( إىل: )الغيسقاين(  تصحف، وهراة: ف الشامل الغريب من أفغانستان، و79

 420-401حوادث ووفيات  ،الدكتور عمر التدمريبتحقيق  "خ اإلسالمتاري" مطبوعة املصنف ف

: 17 "السي"وعند الشيخ شعيب الرنؤوط ف  ،305: 9الدكتور بشار عواد حتقيق ، و459ص 

 عند اجلميع.فيصحح ، 381

راة، كنيته: أبو  (4) هو: الفضل بن عبد اهلل بن مسعود اليشكري، يقال له: ابن حزم، من أهل هأ

لأي امنيروي عن مالك بن ))العباس، قال ابن حبان:  وغيه العجائب، ال جيوز االحتجاج به بحال،  س 

ن يقلبها شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثأه تغني عن التطويل ف اخلطاب ف أمره، فال أدري أكا
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ريض اهلل داء ر  ، عن أيب الد  (4)أيب طلحة بن   دانأ ع  ، عن مأ (3)دانع  مأ  بن   ش   ، عن أيب ب  (2)سعد

من املسلمني مل  أبيات   مخس   (2)إذا أمجع))قال:  صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  ، (1)عنه

 .(4)((عليهم الشيطان   وذأ ح  تأ ، فقد اس  عليهم الصالة   (3)قام، أو ت  ن  فيهم مؤذ   ن  ذ  ؤأ ي  

______________________________ 

ل عليه فيجيب فيها خأ ، ثم قال: ((بنفسه، أو ت د  هذا موضوع عىل ))، وذكره ابن اجلوزي عقب حديث 

لأي امنعن مالك بن ))، وقال الذهبي: ((، واملتهم به الفضل بن عبد اهللصىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل   س 

 353: 3 "امليزان"، و445: 3 "املوضوعات"، و211: 2 "كتاب املجروحني". ((يروي العجائب

(6734.) 

لأي امنمالك بن  (1) راة، قال العقييل: ف حديثه نظر، وكذا قال  س  وي، قايض هأ ة النهشيل الأرأ ر  بن م 

لأي امينال يروي عن ابن أيب ذئب ))وقال:  "الثقات"، وقال الدارقطني: ضعيف، وذكره ابن حبان ف س 

ن مجع وصن ف، خيطئ كثيا ، وامتحن بأصحاب سوء ومالك، روى عنه أهل بلده، وكان مرجئا ، مم

كانوا يقلبون عليه حديثه ويقرؤون عليه، فإن اعتَب املعتَب حديثه الذي يرويه عن الثقات، ويروي عنه 

الثبات، مما بني  السامع فيه، مل جيدها إال تشبه حديث الناس، عىل أنه من مجلة الضعفاء، ... وهو ممن 

 "ميزان االعتدال"، و165: 1 "الثقات"، و173: 4 "الضعفاء الكبي". ((ل  فيهأستخي اهلل عز  وج

3 :427 (7021.) 

ب اد، أو: أبو سعيد (2) والزهري، ونافع  ،املدين، روى عن حاتم بن أيب نرص هشام بن سعد، أبو عأ

يانموىل ابن عمر وغيهم، روى عنه: وكيع، و ف  ، صدوق محن بن مهدي وغيهمالر  الثوري، وعبد  س 

(، 6577) 204: 30 "هتذيب الكامل"والباقون.  "الدب"له أوهام، روى له البخاري ف 

 (.7294) "التقريب"و

 مل أقف عىل ترمجته. (3)

ري الكناين الشامي، روى عن أيب الدرداء، وعمر،  (4) مأ معدان بن أيب طلحة، ويقال: ابن طلحة اليأع 

ص بن عمر النصاري، وسامل فوغيهم، روى عنه: ح صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل وثوبان موىل 
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______________________________ 

هتذيب "بن أيب اجلعد، والوليد بن هشام املعيطي وغيهم، ثقة، روى له اجلامعة سوى البخاري. 

 (.6787) "التقريب"(، و6082) 256: 28 "الكامل

عامر، أو مالك، أو: زيد، أو وأبوه:  - عامر، وعويمر لقبوقيل:  - عويمر ، اسمه:( أبو الدرداء1)

غي ذلك، النصاري اخلزرجي، أسلم يوم بدر، وشهد أحدا  وما بعدها من املشاهد، وكان أحد 

يل  قضاء دمشق، وله حكم مأثورة مشهورة، قيل: إنه مات بعد صفني،  احلكامء والعلامء والفضالء، و 

 565: 7 "اإلصابة"، و15: 3 "اباالستيع"والصح عند أهل احلديث أنه توف ف خالفة عثامن. 

(6147.) 

 ف )ب(: )ما اجتمع(. (2)

(. )أ، ب(( كذا ف 3) ن  ، بالعطف عىل: )مل يؤذ  م   ، وحقها: أو ت قأ

  وإسناده حسن. مغاير، وروي بلفظ واهإسناده ( 4)

فيه جمموع "أخرجه أبو العباس الصم ف اجلزء الثالث من حديثه مما رواه الطويس عنه، كام ف 

( من طريق الفرج بن فأضالة، عن 184) 115ص  "مصنفات أيب العباس الصم وإسامعيل الصفار

 هشام بن سعد، به.

لأي امن -( 5383) "التقريب"كام ف  -والفرج بن فضالة: ضعيف   .ال يتقوى به مالك بن س 

( عن 27513) 506: 45أمحد عند  : وحديثه - وهو أحسن حاال  منهام - خالفهام عيل بن ثابتو

، عن أيب الدرداء  بادة بن ن سأ  ما من ))، مرفوعا  بلفظ: هشام بن سعد، عن حاتم بن أيب نرص، عن ع 

مخسة أهل أبيات ال يؤذ ن فيهم بالصالة، وتقام فيهم الصلوات، إال استحوذ عليهم الشيطان، وإن 

 ، وفيه قصة.((الذئب يأخذ الشاذ ة

؛ مل يرو عنه -( 1000) "التقريب"كام ف  –حاتم بن أيب نرص: جمهول لن ؛ وإسناده ضعيف أيضا  

فه غي واحد إال هشام  .(6577) 204: 30 "هتذيب الكامل"كام ف  ،بن سعد، وهشام: ضع 

ما من ثالثة ف قرية ال يؤذ ن وال ت قام فيهم الصالة  إال استحوذ )) :بلفظ وجه آخر روي احلديث منو

(، 21710) 42: 36أخرجه أمحد : ((ن، فعليك باجلامعة؛ فإن الذئب يأكل القاصيةعليهم الشيطا
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دحدثني أبو حاتم  -10 د عبد الواحد بن   بن   حمم   صام  حييى بن ع   زكريا بن   بن   حمم 

 إبراهيمأ  بن   أمحدأ [  ] عيل  بن  ه، حدثني ط  يل بخأ  وكتبأ  ي  الر  ب (1)ازي  الر   زاعي  اخل  

نا، احلافظ   (2)يبي  احلأب   ثأ د محن بن  الر   عبد   حد  أ القايض الأ  ه  ويأ ل  عأ  بن   حمم  عت ، سمي  ر  هب 

نايقول:  راسانأ وايل خ   د  أس بن   /ب[ أمحدأ  43] بنأ  إسامعيلأ  ثأ  بن   أيب، عن يزيدأ  حد 

صىل اهلل  اهلل   قالأ رسول  قال:  (3)ريض اهلل عنه، عن أبيه عي  جأ ش  هارون، عن أيب مالك الأ 

______________________________ 

(، والنسائي: كتاب 547) 371: 1باب ف التشديد ف ترك اجلامعة  -وأبو داود: كتاب الصالة 

( من طريق زائدة بن قدامة، عن السائب بن حبيش 847) 106: 2التشديد ف ترك اجلامعة  -اإلمامة 

معدان بن أيب طلحة قال: قال يل أبو الدرداء: أين مسكن ك؟ قال: قلت: ف قرية دون الكالعي، عن 

ال الصحيح، ورجاله ثقات رج، فذكره. يقولصىل اهلل عليه وسلم  رسول اهلل محص، قال: سمعت 

بيش قد وثقه العجيل، وقال الدارقطني: صالح احلديث، وذكره ابن حبان ف ، وسوى السائب بن ح 

، ومن كان هذا حاله فهو صدوق، كام ف -( 2165) 182: 10 "هتذيب الكامل" - "الثقات"

(، ومن ثم فاإلسناد حسن، 2193) "التقريب"(، ال مقبول، كام ف 1788) 424: 1 "الكاشف"

 واهلل أعلم.

د (1) دبن عبد الواحد بن  حمم  ، سمع أبا احلسن ازيالر   اللبان أبو حاتم اخلزاعي ،بن زكريا حمم 

ث عنه: أبو العالء الَب ذعي، وبكر بن عبد اهلل بن احلبال، وميرسة بن عيل القزويني وغيهم، حد 

تاريخ ". الواسطي، واجلوهري، وابن املهتدي باهلل، صدوق، كان حيا  سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة

 .275ص  400-381حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و360: 2 "بغداد

 ، واستدركته من املرجع.ب( سقط من )أ، قوفنيوما بني املع، 520: 2 "تبصي املنتبه"( 2)

( هو: طارق بن أشيم بن مسعود الشجعي، والد أيب مالك، صحايب، سكن الكوفة، وتفرد ابنه 3)

 (.4244) 379: 5 "اإلصابة"، و236: 2 "االستيعاب"واية عنه. الر  ب
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دأ وأ  ن  مأ )): عليه وسلم ه عىل اهلل ه، وحساب  ودم  ه م مال  ر  ر بام سواه، حأ وكفأ  ،عز  وجل   اهللأ  ح 

 .(1)((عز  وجل  

  

                                                           

دباب المر بقتال الناس حتى يقولوا: ال إله إال اهلل  –( أخرجه مسلم: كتاب اإليامن 1) رسول  حمم 

 ( من طريق يزيد بن هارون، به.22) 38حديث  53: 1...  اهلل 

 ( من طرق عن أيب مالك الشجعي، به.22) 38، 37حديث  -املوضع السابق  –وأخرجه أيضا  
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نا -11 أ نيأبو  أخَبأ د احل سأ نا، (1)ر بن موسى احلافظف  ظأ بن امل   حمم  ثأ ي امن اهلل بن   د  عب حد  لأ  س 

ناالشعث،  بن   ثأ يأل بن   إسحاق   حد  نا، (2)أأخ  ثأ ثأنا، هشام   بن   معاوية   حد  يان حد  ف   س 

 ام  ، عن عأ ري  و  الث  
قال: ريض اهلل عنهام عبد اهلل  بن   ، عن جابر  ي  بأ ، عن أيب الز  ني  ه  الد   ر 

 .(3)سوداء   اممة  وعليه ع   ةأ مك   ح  ت  فأ  يومأ صىل اهلل عليه وسلم  ي  ب  دخل الن  

                                                           

د (1) ر بن موسى  حمم  دبن عيسى بن بن امل ظأف  ني، أبو حمم  ث العراق، سمع  احل سأ البغدادي البزاز، حمد 

دأبا القاسم البغوي، و ث عنه: أبو نعيم،  حمم  بن جرير الطَبي، وأبا جعفر الطحاوي وغيهم، حد 

. والدارقطني، وابن شاهني وغيهم، إمام حافظ ثقة مأمون، توف سنة تسع وسبعني وثالث مئة

 . 980: 3 "تذكرة احلفاظ"، و262: 3 "تاريخ بغداد"

 .11: 1 "تبصي املنتبه"( 2)

 من طريق املصنف. 254ص  "ملء العيبة"جه ابن رشيد ف أخر( 3)

 451بعد حديث  990: 2باب جواز دخول مكة بغي إحرام  –أخرجه مسلم: كتاب احلج و

 ( من طريق عامر الدهني، به.1358)

بعاممة بيضاء مع  اعتم   ال نعلم ف يشء من احلديث أنه ))وعلق ابن رشيد عىل هذا احلديث بقوله: 

 عىل هذا، وذلك فيام نرى واهلل أعلم أنه  ه عىل لباس البياض، ومل نر لحد من أهل العلم تنبيها  حض  

بالبياض تغي بكثرة الطيب، فلذلك عدل عن البيضاء إىل  كان يكثر دهن رأسه بالطيب، فلو اعتم  

ا مه   .((ءالسوداء والد 

ب د   :وإسحاق بن الخيل احللبي هذا)) ثم قال: ذكره ابن أيب حاتم، وقال: روى عن عثامن بن عأ

أن  الطرائفي، روى عنهالر   عبد اهلل بن أيب داود السجستاين، وقال الدارقطني فيام وجدته عنه:  :مح 

اق بن الخيل حلبي ثقة، عن م   حأ أبو  :ني هوه  الد   ر  وعام   .ومعاوية بن هشام ، بن إسامعيلش  بأ إ س 

 :ومعاوية بن هشام هو كوف ثقة. ،يلةج  قبيلة من بأ  :نه  معاوية عامر بن أيب معاوية البجيل الدهني، ود  

 . ((يصدوق، وقال الدارقطني: ليس بالقويكنى أبا احلسن،  ،ار السدي موالهمص  القأ 
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نا -12 أ د أبو احلسن أخَبأ  عب بن   حمم 
ل   ةأ دب  عأ  بن   إبراهيمأ  اهلل بن   د  نا، (1)ي  يط  الس  ثأ د حد   حمم 

نا، (2)ي  ج  ن  وشأ الب   سعيد   بن   إبراهيمأ  بن   ثأ ناحنبل،  بن   أمحد   حد  ثأ ثأناان، ف  عأ  حد   عبد   حد 

ثأنازياد،  بن   الواحد   ثأناكيم، عثامن بن حأ  حد  د حد  ، عن رانأ ر، عن مح   د  كأ ن  بن امل   حمم 

 فأحسنأ  أأ توض   ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل   قالأ رسول  قال:  انعف   بن   عثامنأ 

 .(3)((هأظفار   ن حتت  م   ه، حتى خترجأ د  ن جسأ خطاياه م   ت  خرجأ  ،الوضوءأ 

  

                                                           

د (1) التميمي، املعروف  بن قأطأن بن إبراهيم، أبو احلسن بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدة حمم 

ليطيب د، من أهل نيسابور، سمع الس  بن إبراهيم البوشنجي، وموسى بن العباس اجلويني،  حمم 

رزقويه، ثقة، توف سنة أربع  بنوإبراهيم بن عيل الذهيل وغيهم، روى عنه: احلاكم، وأبو احلسن 

-351حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"، و460-459 :5 "تاريخ بغداد". وستني وثالث مئة

ني(، واسم جده العىل )عبدة( إىل )عبد 330ص  380 ، وتصحفت كنيته ف )ب( إىل )أبو احل سأ

 اهلل(.

تبصي "، ومقتىض عبارة 648: 1 "توضيح املشتبه"، و100ص  "املشتبه"البوشنجي: كام ف  (2)

 بالسني املهملة، واهلل أعلم. :البوسنجي 424: 1 "اإلكامل"ابن ماكوال ف  ها، وضبط179: 1 "املنتبه

 (.476) 516: 1 "املسند"( أخرجه املصنف من طريق اإلمام أمحد، وهو ف 3)

( 245) 33حديث  216: 1باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء  –وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة 

 من طريق عبد الواحد، به.
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نا -13 ثأ ثأنا، - هو اإلسامعييل   -أبو بكر  حد  دأبو عبد اهلل  حد   سعيد   بن   أمحدأ  بن   حمم 

نا، ساءك  يعرف بابن  ،وتسعني ومئتني تسع   سنةأ  ي  ط  الواس   ار  ز  البأ  ثأ  بن   زيد   بن   هارون   حد 

ناقاء، ر  أيب الز   أ  ، عن ابن  ات، عن جماهد  ت  القأ  يب، عن أيب حييىعأ بن ش   اد  أيب، عن مح   أخَبأ

ف الدنيا  ن  ك  ))، فقال: (1)جسدي بعض  ب صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل قال: أخذأ  مرأ ع  

 .(3)((سبيل   عابر   (2)أو ،غريب   كأ كأن  

                                                           

صىل اهلل عليه  رسول اهلل أخذ ))(: 6416ية العمش عن جماهد عند البخاري )( جاء ف روا1)

: جممع العضد -بكرس الكاف  -املنكب )): 238: 11 "الفتح"قال ابن حجر ف  ((بمنكبيوسلم 

. ((والكتف، وضبط ف بعض الصول بالتثنية بي 
 يعني: بمنك 

ليست )أو( للشك، بل للتخيي ))عن الطيبي قوله:  238: 11 "الفتح"( نقل احلافظ ابن حجر ف 2)

واإلباحة، والحسن أن تكون بمعنى )بل(، فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن 

ى وأرضب عنه إىل عابر السبيل؛ لن الغريب قد يسكن ف بلد ق  يأويه، وال مسكن يسكنه، ثم ترأ 

ربة، بخالف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، وبينهام أودية مردية، ومفاوز مهلكة، وقطاع طريق، الغ

 .((فإن من شأنه أن ال يقيم حلظة، وال يسكن ملحة ...

وقد تابعه األعمش، وحديثه  –( 8444) "التقريب"كام يف  –أبو حييى القتات: لني احلديث ( 3)

 عند البخاري.

هارون بن زيد بن أيب  من طريق 238: 3ترمجة أيب حييى القتات  "كاملال"أخرجه ابن عدي ف 

وأبو حييى له غي ما ذكرت من احلديث ... وف حديثه بعض ما فيه، إال أنه ))الزرقاء، به. ثم قال: 

 .((يكتب حديثه

كن ف الدنيا كأنك )): صىل اهلل عليه وسلم باب قول النبي –قاق الر  وأخرجه البخاري: كتاب 

( من طريق العمش، قال: حدثني جماهد، به. وزاد ف 6416) 237: 11 ((غريب، أو عابر سبيل

                                                                                                                                        
= 
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نا -14 ثأ دأبو بكر  حد  نا، ببغدادأ  (1)اجلوهري   يثالل   بن   حمم  ثأ بأارة   حد   يعني ابنأ  - ج 

ثأنا، - (2)سل  غأ امل   ي امن بن   يم  حالر   عبد   حد  لأ ي امنأ ، عن (3)س  لأ ين ، عن ابن  الت ي مي   س  ي 
، (4)س 

______________________________ 

إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من ))آخره: وكان ابن عمر يقول: 

 . ((صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك

د (1) دبن الليث بن  حمم  هري، روى عن جبارة بن املغلس، وحييى بن بن يزيد، أبو بكر اجلو حمم 

دطلحة اليبوعي، وعمر بن  بن احلسن السدي، روى عنه: أبو بكر القطيعي، وعبد الباقي بن  حمم 

 "ريخ بغدادتا". وتسعني ومئتني –أو: تسع  –قانع، وأبو عيل الصواف وغيهم، ثقة، توف سنة سبع 

 .(474) 290ص  300-291وادث ووفيات ح "تاريخ اإلسالم"، و196: 3

بارة (2) ل س، أبو بن امل   ج  دغأ ين الكوف، روى عن حجاج بن متيم اجلزري، وعبد العىل بن  حمم  ام 
احل 

يانأيب املساور، وأيب بكر النهشيل وغيهم، روى عنه: ابن ماجه، وأبو يعىل، واحلسن بن  ف   س 

ناه ف أول أمره وكناه، قال: ف أبو حاتم حديثه ، وكان أبو زرعة حدث عنوغيهم، ضع   ثأ أبو  حد 

د وقال أيضا : قال يل ابن نمي: ما هو عندي ممن يكذب، قلت:  ،احلامين، ثم ترك حديثه بعد ذلك حمم 

كتبت عنه؟ قال: نعم، قلت: حتدث عنه؟ قال: ال، قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له احلديث 

 "اجلرح والتعديل"ف سنة إحدى وأربعني ومئتني. فيحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب، تو

 (.890) "التقريب"(، و891) 489: 4 "هتذيب الكامل"(، و2284) 550: 2

يان عبد  (3) ف  ، روى عن العمش، وس  لأي امن الكناين أو الطائي، أبو عيل املروزي الشل  حيم بن س  الر 

د بن العالء، الثوري، وهشام بن حسان وغيهم، روى عنه: أبو بكر بن أ ريب حمم  يب شيبة، وأبو ك 

 "الكامل هتذيب". وإسامعيل بن اخلليل وغيهم، ثقة، توف سنة سبع وثامنني ومئة، روى له اجلامعة

لأي امن(، وما أثبته من (4056) "التقريب"، و(3407) 36: 18 محن بن س  ، وجاء ف )ب(: )عبد الر 

 يج.)أ(، وهو املوافق ملا جاء ف مصادر التخر

ينابن  (4) ي 
د، هو: س  ينبن  حمم  ي 

أيب عمرة النصاري البرصي، موىل أنس بن  بن، أبو بكر س 

رةأ مالك، روى عن أيب  ي  رأ لأي امن، ومواله أنس، وحذيفة بن اليامن وغيهم، روى عنه: ه  ، الت ي مي س 

                                                                                                                                        
= 
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رةأ عن أيب  ي  رأ ما  امثيل  ف الت   صأ أنه رخ   صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  ، ريض اهلل عنه ه 

 .(1)وبا  ص  ن  ما كان مأ  هأ ر  ، وكأ أ  وطأ ي   كانأ 

______________________________ 

روى له اجلامعة. وعبد اهلل بن عون، وعاصم الحول وغيهم، ثقة ثبت، توف سنة عش ومئة، 

 (.5948) "التقريب"(، و5280) 344: 25 "هتذيب الكامل"

 ؛ حلال جبارة بن املغلس، وقد خولف.إسناده ضعيف( 1)

د( عن أيب بكر 72) 409: 1أخرجه أبو بكر اإلسامعييل ف معجمه  عن  بن الليث اجلوهري، حمم 

 به. جبارة بن املغلس،

 عبد اهلل بن عمر بن أبان.خالفه  : مع ضعفه،جبارة بن املغلسو

د بن عبد اهلل ( 5703) 31: 6 "املعجم الوسط"الطَباين ف  حديثه أخرج نا حمم  ثأ فقال: حد 

نا ثأ نا عبد اهلل بن عمر بن أبان، حد  ثأ لأي امنحيم بن الر  عبد  احلِضمي، حد  لأي امن، عن س  عن بن أرقم،  س 

رةأ. ي  رأ ين، عن أيب ه  ي 
د بن س   حمم 

دمل يرو هذا احلديث عن ))الطَباين: قال  ينبن  حمم  ي 
لأي امنإال  س   انتهى. ((بن أرقم س 

لأي امنو  .ا(، وغيمه2532) "التقريب"، و174: 5 "املجمع"ضعيف، كام ف  :بن أرقم س 

 :صحيح اهمعنفاحلديث من كال الوجهني ضعيف، لكن 

 ف (، ومسلم5954) 400: 10التصاوير  باب ما وطئ من –كتاب اللباس ف  فقد أخرج البخاري

( عن 2104) 92حديث  1668: 3باب حتريم تصوير صورة احليوان  –كتاب اللباس والزينة 

رام  فيه متاثيل، فلام رآه هتكه،  ت  وقد سرتأ   رسول اهلل عائشة ريض اهلل عنها قالت: دخل عيل  وة  يل بق  ه  سأ

ن وجه    ((اس عذابا  عند اهلل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اهلليا عائشة، أشد  الن))ه، وقال: وتلو 

قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتني. هذا لفظ مسلم، وف رواية له: قالت: فأخذته 

ة، أو  فجعلته مرفقتني، فكان  و  ف، والقرام: ستارة فيها نقش. الر  يرتفق هبام ف البيت. والسهوة: الكأ

 .400: 10 "الفتح"انظر 
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نا -15 ثأ نا، (1)أبو بكر   حد  ثأ د   أبو جعفر   حد   (2)الواسطي   بي  صأ القأ  احلسن   بن   أمحدأ  بن   حمم 

نا، - ومل يكن بذاك - ثأ نا، (3)بن شاهني إسحاق   حد  ثأ ، عن أيب (4)خالد بن عبد اهلل حد 

ف  ر  ظأ الن  )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل   قالأ رسول  قال:  ريض اهلل عنه ، عن أنس  (5)والةأ ط  

 .(1)((اءة  نأ دأ  ام  ج  احلأ  ة  رآم  

                                                           

هو اإلسامعييل؛ ملا سيأيت ف التخريج، ولن عبارة )ومل يكن بذاك( ف السند له، انظر التعليق  (1)

 اآليت.

د (2) بن أمحد بن احلسن، أبو جعفر الواسطي القصبي، قال أبو بكر اإلسامعييل: مل يكن بذاك.  حمم 

ني "امليزان"، وف (6419) 525: 6 "اللسان"(، و7167) 462: 3 "ميزان االعتدال" بدل:  احل سأ

 ."اللسان"احلسن، والقعنبي بدل: القصبي، ومها عىل الصواب ف 

إسحاق بن شاهني بن احلارث ، أبو بش بن أيب عمران الواسطي، روى عن خالد بن عبد اهلل  (3)

شيم بن بأشي، واحلكم بن ظ هي وغيهم، روى عنه:  دالواسطي، وه  بن أمحد القصبي،  حمم 

البخاري، والنسائي وغيهم، صدوق، توف بعد اخلمسني ومئتني، وقد جاز املئة، روى له البخاري و

 (.359) "التقريب"(، و358) 434: 2 "هتذيب الكامل"والنسائي. 

محن بن يزيد الطحان الواسطي، املزين موالهم، روى عن أيب الر  خالد بن عبد اهلل بن عبد  (4)

ف العرايب وغيهم، روى عنه: إسحاق بن شاهني الواسطي، وعبد ط والة، ومحيد الطويل، وعو

محن بن مهدي، وحفص بن عمر احلويض وغيهم، ثقة ثبت، توف سنة اثنتني وثامنني ومئة، روى الر  

 (.1647) "التقريب"(، و1625) 99: 8 "هتذيب الكامل"له اجلامعة. 

حزم النصاري املدين، قايض املدينة لعمر بن  محن بن معمر بنالر  أبو ط والة: عبد اهلل بن عبد  (5)

امرة املزين وغيهم، روى عنه:  عبد العزيز، روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن يسار، وحييى بن ع 

دخالد بن عبد اهلل الواسطي، وإسامعيل بن جعفر، و بن جعفر بن أيب كثي وغيهم، ثقة، توف  حمم 

                                                                                                                                        
= 
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، مالك   بن   ، عن أنس  الةأ وأ أيب ط   من حديث   : غريب  (2)احلافظ   [  /أ 44قال أبو الفضل ]

 ت  اإلسناد، وال يثب   هبذا بي  صأ القأ  د به هذا الشيخ  ، تفر  صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  

  ب  تأ ك  وإنام ي   ،بي  صأ القأ فيه عىل  ل  م  ، واحلأ صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  هذا  ل  ث  م  
 ل  ث  م 

 للمعرفة. هذا احلديث  

  

______________________________ 

(، 3385) 217: 15 "هتذيب الكامل"روى له اجلامعة.  سنة أربع وثالثني ومئة، وقيل بعد ذلك،

 (.3435) "التقريب"و

 منكرقال اإلسامعييل: ( 1)

دعن  426: 1أخرجه اإلسامعييل ف معجمه   بن أمحد القصبي، به. حمم 

 (.6874) 297: 4 "الفردوس"ومن طريق القصبي أيضا : أخرجه الديلمي كام ف 

 (.6419) 525: 6 "اللسان"نقله احلافظ ابن حجر ف ل أبو بكر اإلسامعييل: هو منكر، قا

عن ال يثبت مثل هذا ))وسينقل املصنف عقب هذا احلديث عن احلافظ أيب الفضل اجلارودي قوله: 

 . ((صىل اهلل عليه وسلم الن بي  

 هذا اجلزء.ف )ب(: )قال أبو الفضل اجلارودي(، وهو من انتقى أحاديث ( 2)
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نا -16 ثأ نا، (1)أبو بكر   حد  ثأ د   أبو جعفر   حد  هبا،  ي  َبأ  ك  الع   (2)يح  ر  ذأ  بن   صالح   بن   حمم 

نا ثأ بأ  حد  نا، ارة  ج  ثأ ، عن أبيه، عن أيب ل  ي  هأ ، عن س  ي  د  السأ  مرسوق   (3)بن   يك  رشأ   حد 

رةأ  ي  رأ  ةأ عأ م  اجل   م  ت  ي  إذا صل  )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل  قالأ رسول  قال:  ريض اهلل عنه ه 

 .(4)((ها أربعا  وا بعدأ ل  فصأ 

  

                                                           

 هو اإلسامعييل؛ ملا سيأيت ف التخريج. (1)

يح: بفتح املعجمة، وكرس 2) ر  ت ني "املغني"(، و3168) "التقريب"اء، ثم حاء مهملة. الر  ( ذأ ص  للفأ

106. 

 ف )ب(: )عن(، وما أثبته من )أ(، ومثله عند اإلسامعييل، كام سيأيت ف التخريج.   (3)

بارة( 4) عن رشيك بن مرسوق  يرويهضعيف، ( أنه 14تقدم يف حديث ) ،سل  غَ هو ابن املج  :جج

 من طرق أخرى. عند مسلماحلديث لكن  ،مل أقف له عىل ترمجة ، واألسدي

 يح، به.ر  عن ابن ذأ  433: 1أخرجه أبو بكر اإلسامعييل ف معجمه 

( من طريق 881) 67حديث  600: 2باب الصالة بعد اجلمعة  –وأخرجه مسلم: كتاب اجلمعة 

يانمن طريق جرير و 69من طريق عبد اهلل بن إدريس. وبرقم  68خالد بن عبد اهلل. وبرقم  ف  . س 

 .((إذا صىل أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربعا  ))أربعتهم عن سهيل، به. ولفظ حديث خالد: 
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نا -17 أ  عأ  بن   اهلل   عبد   أبو أمحدأ  أخَبأ
نا، احلافظ   (1)ي  د  أ ثأنا، اب  بأ احل   بن   ل  ض  الفأ  أخَبأ أبو  حد 

  و  احلأ  رأ مأ ع   بن   ص  ف  حأ  رأ مأ ع  
، عن (3)دينار   بن   ، عن مالك  (2)جيه  وأ  بن   ، عن احلارث  يض 

د   ينأ  بن   حمم  ي  
رةأ ، عن أيب س  ي  رأ صىل اهلل عليه  اهلل  قالأ رسول  ]قال:  ريض اهلل عنه ه 

 ع  شأ  كل   حتتأ )) (4):[وسلم
أ وا البأ ق  ن  ، وأأ رأ عأ وا الش  ل  س  ، أال فاغ  نابة  جأ  رة  ((شأ

(5). 

                                                           

دحمعبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن  (1) ، يعرف  عدي اجلرجاين احلافظ بنبن مبارك، أبو أمحد  م 

ولد سنة سبع وسبعني ومئتني وهي السنة ، "جالالر  الكامل ف ضعفاء "، صاحب كتاب بابن القطان

يان سمع أبا يعىل املوصيل، واحلسن بنازي، الر  التي توف فيها أبو حاتم  ف  ، وابن خزيمة، وخلقا  س 

ث عنه: شيخه أبو العباس  عقدة،  ومحزة بن يوسف السهمي، واملصنف وآخرون، إمام  بنكثيا ، حد 

 ص "تاريخ جرجان"حافظ ناقد متقن، مل يكن ف زمانه مثله، توف سنة مخس وستني وثالث مئة. 

جلزء هذا احلديث ، روى املصنف عنه ف هذا ا154: 16 "سي أعالم النبالء"، و(443) 225

 واحلديث الثامن والعشين.

داحلارث بن وجيه: أبو  (2) اسبي البرصي، روى عن مالك بن دينار، روى عنه: حفص بن الر   حمم 

عمر احلويض، ونرص بن عيل اجلهضمي، ومسلم بن إبراهيم وغيهم، ضعيف، ليس له عند أيب داود 

(، 1051) 304: 5 "هتذيب الكامل"ه الباقون. والرتمذي وابن ماجه إال هذا احلديث، ومل يرو ل

 (.1056) "التقريب"و

دروى عن  ،ن دينار: أبو حييى الناجي البرصيمالك ب (3) ينبن  حمم  ي 
اين، وعطاء بن نأ ، وثابت الب  س 

قيقي  أيب رباح وغيهم، روى عنه: احلارث بن وجيه، وأبان بن يزيد العطار، وصدقة بن موسى الد 

هتذيب "توف سنة ثالثني ومئة، علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن.  وغيهم، صدوق،

 (.6435) "التقريب"(، و5737) 135: 27 "الكامل

 من )ب(.وفني ق( ما بني املع4)

 إسناده ضعيف جداً ( 5)

                                                                                                                                        
= 
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______________________________ 

 .193: 2اسبي( الر  ترمجة )احلارث بن وجيه  "الكامل"أخرجه املصنف عن ابن عدي، وهو ف 

(، والرتمذي: الطهارة 248) 171: 1باب ف الغسل من اجلنابة  –د: كتاب الطهارة وأخرجه أبو داو

باب  –(، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها 106) 178: 1باب ما جاء أن حتت كل شعرة جنابة  –

( ثالثتهم عن نرص بن عيل اجلهضمي، عن احلارث بن وجيه، 597) 196: 1حتت كل شعرة جنابة 

 به. 

حديث احلارث بن ))، وقال الرتمذي: ((احلارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف))قال أبو داود: 

وجيه حديث غريب، ال نعرفه إال من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غي واحد من 

: 248: 1 "التلخيص احلبي". وقال ابن حجر ف ((الئمة، وقد تفرد هبذا احلديث عن مالك بن دينار

 .انتهى ((مداره عىل احلارث بن وجيه، وهو ضعيف جدا  ))

 ، وأسانيدها ضعيفة.س ريض اهلل عنهم، وعائشة، وأنأي وبعن عيل، وأيب  :وف الباب

( من طريق محاد بن 599) 196: 1(، وابن ماجه 249) 173: 1أخرجه أبو داود  فحديث عيل:

 صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل  ، أن ريض اهلل عنهعن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن عيل سلمة، 

قال عيل: فمن ثأم   ((من ترك موضع شعرة من جنابة مل يغسلها ف ع ل به كذا وكذا من النار))قال: 

 وكان جيز شعره. –ثالثا   –عاديت رأيس 

ح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد إسناده صحي)): 249: 1 "التلخيص"قال ابن حجر ف 

 .((سمع منه محاد بن سلمة قبل االختالط

)ترمجة  "هتذيب التهذيب"ف نفسه ، واستظهر احلافظ خمتلف فيه قلت: سامع محاد بن سلمة من عطاء

مرتني، مرة قبل االختالط ومرة بعده، وكأن هذا احلديث مما  هسمع من هأن 105: 3عطاء بن السائب( 

ال خالف عن عطاء وجعله موقوفا  عىل عيل، ورواه محاد بن زيد بدليل أن سمعه منه بعد االختالط؛ 

لكن )): "التلخيص"قبل االختالط، ومن ثم قال ابن حجر ف كان محاد بن زيد من عطاء ف أن سامع 

 (.365) 207: 3 "علل الدارقطني". وانظر ((عيل قيل: إن الصواب وقفه عىل

                                                                                                                                        
= 
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نا -18 ثأ جاين  ر  اجل   املغية   حييى بن   بن   أمحدأ  بن   احلسن   أبو عيل   حد 
ناهبا،  (1) ثأ د   (2)حد   حمم 

نا، ادي  د  احلأ  دانأ محأ   بن   ثأ اباذ  س  اإل   خانأ ر  طأ  بن   جعفر   حد  نا، (3)ي  رت  ثأ ، أي وبأ  حييى بن   حد 

نا ثأ ي امن   حد  لأ رو بن   س  م  تار  ، عن (4)عأ ريض اهلل عنه  مالك   بن   ، عن أنس  (1)ل  ف  ل  ف   بن   امل خ 

______________________________ 

، أي وب( من طريق طلحة بن نافع، عن أيب 598) 196: 1أخرجه ابن ماجه  :أيُّوبوحديث أيب 

شيئا ، نقله ابن أيب  أي وبمل يسمع من أيب  :، وطلحة بن نافع((... إن حتت كل شعرة جنابة))مرفوعا : 

 .100ص  "املراسيل"حاتم عن أبيه ف 

يف، قال: حدثني 24797) 306: 41أخرجه أمحد  وحديث عائشة: صأ يك، عن خ  ( من طريق رشأ

: صىل اهلل عليه وسلم رجل منذ ستني سنة عن عائشة، قالت: أمجرت رأيس إمجارا  شديدا ، فقال النبي

رجال  رجاله)): 272: 1 "املجمع".  قال اليثمي ف ((يا عائشة، أما علمت  أن عىل كل شعرة جنابة  ))

 .293: 1 "النهاية". ((مجعته وضفرته)). ومعنى أمجرت رأيس: ((أن فيه رجال  مل يسمالصحيح، إال 

 100: 2 "املعجم الصغي"(، والطَباين ف 3624) 306: 6أخرجه أبو يعىل  وحديث أنس:

وال  بالغ ف االغتسال من اجلنابة، فإنك خترج من مغتسلك وليس عليك ذنب))( مطوال ، وفيه: 856)

دفيه )): 272: 1 "املجمع". قال اليثمي ف ((خطيئة  ((بن احلسن بن أيب يزيد، وهو ضعيف حمم 

عان، وهو ضعيفكذلك انتهى، وفيه د   (.4734) "التقريب"، كام ف أيضا   : عيل بن زيد بن ج 

جاينالثقفي  ، أبو عيلاحلسن بن أمحد بن حييى بن املغية (1) موسى، وابن ، روى عن عمران بن اجل ر 

 (252) 145ص  "تاريخ جرجان. " خزيمة، والبغوي وغيهم، توف سنة سبعني وثالث مئة

نا(. (2) أ  ف )ب(: )أخَبأ

 (.4( بكرس احلرف الول والثالث، أو بفتحهام: وجهان. انظر ما تقدم تعليقا  عند احلديث )3)

لأي امن( 4) روبن  س  م  احلديث، وقال حييى: معروف بوضع  ، أبو داود النخعي، قال أمحد: كان يضععأ

احلديث ... كان أكذب الناس، وقال البخاري: مرتوك، رماه قتيبة وإسحاق بالكذب، وقال يزيد بن 

 (.3495) 216: 2 "امليزان"هارون: ال حيل لحد أن يروي عنه، وقال الذهبي: كذاب. 
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، فقال: اهلل أكَب، اهلل أكَب رأى جنازة   ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل  قالأ رسول  قال: 

م  ه، ورسول   اهلل   ناه، هذا ما وعدأ ورسول   اهلل  صدقأ  ، كتأ  (2)ناد  ز   الل ه  له  اهلل   بأ إيامنا  وتسليام 

ي امن   د به أبو داودأ تفر   .((القيامة ا إىل يوم  يقول   يوم   ف كل   ة  حسنأ  عشينأ  لأ ع   س   .(3)ي  الن خأ

  

______________________________ 

ل الق1) ل ف   الت ي ميواحلسن البرصي، وإبراهيم  ،ريش املخزومي الكوف، روى عن أنس( خمتار بن ف 

لأي امنوغيهم، روى عنه: ابنه بكر بن خمتار بن فلفل، و روبن  س  م  عي، وجرير بن عبد احلميد  عأ الن خأ

لقول أيب داود: ليس به بأس،  حكم ابن حجر الضبي، قال ابن حجر: صدوق له أوهام، قلت: لعل

قال: خيطئ كثيا ، وتكلم فيه و، "الثقات" ذكره ابن حبان فووقول البزار: صالح احلديث، 

لأي امينال ه ف رواة املناكي عن أنس، لكن  س  جل أحسن من هذا، فقد وثقه أمحد، وابن الر  حال  ، فعد 

دمعني، وأبو حاتم، والعجيل، و يانبن عبد اهلل بن عامر املوصيل، والنسائي، ويعقوب بن  حمم  ف  ، س 

: 27مع التعليق عليه  "هتذيب الكامل": ثقة له أوهام، واهلل أعلم. حقه الوىل أن يقال فوالذهبي، ف

 (.6524) "التقريب"(، و5331) 248: 2مع التعليق عليه  "الكاشف"، و319

 ف )ب(: )زده(، وما ف )أ( هو املناسب للسياق. (2)

 موضوع( 3)

(، 6104) 191: 4 "الفردوس"ف (، والديلمي كام 1161) 352ص  "الدعاء"أخرجه الطَباين ف 

لأي امن: سنده وف رو، أبو داود النخعي: وهو كذاببن  س  م  اق أدخلو، كام سبق ف ترمجته، عأ  ابن عر 

 .331: 2 "تنزيه الشيعة"ف احلديث  هذا
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ثأنا -19 د   ش   أبو ب   حد  د   بن   حمم   عم   وهو ابن   - ان  ط  القأ  (1)حمم 
د   ة   بن   إسحاقأ  بن   حمم 

نا، بنأي سابورأ  -يمةأ زأ خ   ثأ نا، ون  د  محأ   بن   أمحد   أبو حامد   حد  ثأ د   حد  ، ي  ط  موسى الواس   بن   حمم 

نا ثأ  مح   بن   عيسى حد 
 بأ الض   اد 

نا، (2)ي  ع  ثأ  بن   رأ مأ ع   العزيز بن   ، أخَبين عبد  (3)يج  رأ ج   ابن   حد 

رةأ ، عن أيب (1)مالك   بن   راك  ، عن ع  ، حدثني مكحول  (4)العزيز عبد   ي  رأ ريض اهلل عنه  ه 

                                                           

 عىل حاشية )ب(: )حييى(، ورمز إىل أهنا ف نسخة. (1)

 مل أقف عىل ترمجته. (2)

العزيز بن جريج، أبو الوليد، وأبو خالد القريش املكي، روى عن عبد هو: عبد امللك بن عبد  (3)

لأي امنالعزيز بن عمر بن عبد العزيز، وسهيل بن أيب صالح، و الحول وغيهم، روى عنه: إسامعيل  س 

علية، واحلامدان وغيهم، ثقة فقيه فاضل، وكان يدل س ويرسل، توف سنة مخسني ومئة، أو  بن

 (. 4193) "التقريب"(، و3539) 338: 18 "هتذيب الكامل"عة. نحوها، روى له اجلام

دعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، أبو  (4) الموي املدين، روى عن أبيه  حمم 

عمر بن عبد العزيز، ومكحول، وإسامعيل بن جرير وغيهم، روى عنه: عبد امللك بن عبد العزيز بن 

دجريج، و لأي امن العبدي، وعبدة بن بن بش حمم  وغيهم، قال الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر:  س 

صدوق خيطئ، والول أوىل؛ فقد وثقه حييى بن معني، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو نعيم، 

وابن عامر، وزاد: ليس بني الناس فيه اختالف، وما حكاه اخلطايب عن أمحد أنه قال: ليس من أهل 

ام يعني بذلك سعة املحفوظ، ويؤيده قول ابن معني: هو ثبت روى شيئا  يسيا ، وقال أبو احلفظ، فإن

فه أبو مسهر وحده، توف ف حدود اخلمسني ومئة، روى له اجلامعة. حاتم: يكتب حديثه، وضع  

(، و 4113) "التقريب"(، و3404) 657: 1 "الكاشف"(، و3464) 173: 18 "هتذيب الكامل"

 .441ص  "اريمقدمة فتح الب"
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صاها أح   ن  وتسعني اسام  مأ  تسعة   هلل   إن  )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل   قالأ رسول  قال: 

 .(2)((اجلن ةأ  دخلأ 

  

______________________________ 

رةأ عراك بن مالك الغفاري الكناين املدين، روى عن أيب  (1) ي  رأ ، وعروة بن الزبي، وعائشة ه 

لأي امنوغيهم، روى عنه: مكحول الشامي، وبكي بن الشج، و بن يسار وغيهم، ثقة، توف بعد  س 

 (.4549) "التقريب"(، و3893) 545: 19 "هتذيب الكامل"املئة، روى له اجلامعة. 

 .طرق أخرىمل أقف عىل بعض رجاله، واحلديث يف الصحيحني من ( 2)

( من طريق 3623) 386: 4 "مسند الشاميني"(، و4070) 235: 4 "الوسط"أخرجه الطَباين ف 

 اجلهني، عن ابن جريج، به. محاد بن عيسى

(، ومسلم: 6410) 218: 11باب هلل مئة اسم غي واحدة  -وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات 

ر والدعاء  ك  ( من 2677) 5رقم  2062: 4باب ف أسامء اهلل تعاىل وفضل من أحصاها  -كتاب الذ 

يانطريق  ف   بن عيينة. س 

 417: 5ز من االشرتاط والثنيا ف اإلقرار باب ما جيو -وأخرجه البخاري: كتاب الشوط 

( من طريق 7392) 389: 13باب إن هلل مئة اسم إال واحدة  -(، وف كتاب التوحيد 2736)

 شعيب بن أيب محزة.

يانكالمها ) ف  ناد، عن العرج. س   بن عيينة، وشعيب بن أيب محزة( عن أيب الز 

ينق ابن ( من طري2677) 6رقم  2063: 4وأخرجه مسلم أيضا :  ي 
 ، ومهام.س 

ينثالثتهم )العرج، وابن  ي 
رةأ ، ومهام( عن أيب س  ي  رأ  .ه 
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نا -20 ثأ نيأبو  حد  د   احل سأ د   بن   حمم  نا، (1)يعقوبأ  بن   حمم  أ ي امن   أبو العباس   أخَبأ لأ  بن   س 

 ح  الض   بن   أمحدأ  بن   أمحدأ 
 م  الر  ب اك 

نا، لة  ثأ د   حد  ي امنأ  بن   حمم  لأ نا، ي  ر  قأ ن  امل   س  ثأ د   حد   بن   حمم 

يانأ ، عن كثي   ف  قال:  ريض اهلل عنه رأ مأ ع   ، عن ابن  (2)[ دينار   ب / 44] اهلل بن   ، عن عبد  س 

 د   ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل   قالأ رسول  
  اهللأ صأ فقد عأ  ب  فلم جي    إىل وليمة   يأ ع 

 .(3)((هورسولأ 

                                                           

د (1) دبن  حمم  اجبن إسامعيل بن  بن يعقوب حمم  نيبن اجلراح، أبو  احلأج  اج احل سأ ي، أحد علامء احلأج 

دنيسابور وثقاهتم، العبد الصالح، احلافظ املقرئ الثبت، سمع  بن جرير، وابن خزيمة، وأمحد بن  حمم 

د ث عنه: أبو عيل احلافظ، وأبو بكر  حمم  املقرئ، ومها أكَب منه، وأبو عبد  بنالزهري وغيهم، وحد 

اهلل احلاكم وغيهم، صن ف العلل ف نيف وثامنني جزءا ، وصن ف الشيوخ والبواب، قال احلاكم: 

ام أعلم أن امللك كتب عليه خطيئة، توف سنة ثامن وستني صحبته نيفا  وعشين سنة بالليل والنهار، ف

، روى املصنف عنه ف (6975) 212: 55 "تاريخ دمشق"، و223: 3 "تاريخ بغداد". وثالث مئة

 هذا اجلزء هذا احلديث والذي يليه.

، روى محن القريش العدوي، موىل عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهامالر  عبد اهلل بن دينار، أبو عبد  (2)

يانعن مواله ابن عمر، وأيب صالح السامن، ونافع موىل ابن عمر وغيهم، روى عنه: ال ف  ان، وابنه س 

محن بن عبد اهلل بن دينار، ويزيد بن عبد اهلل بن الاد وغيهم، ثقة، توف سنة سبع وعشين الر  عبد 

 (.3300) "التقريب"(، و3251) 471: 14 "هتذيب الكامل"ومئة، روى له اجلامعة. 

 إسناده صحيح، وله شاهد يف الصحيحني( 3)

( من 7938) 52: 8 "الوسط"(، والطَباين ف 4200) 62: 3 "املستخرج"أخرجه أبو عوانة ف 

 طريق عاصم بن عمر، عن عبد اهلل بن دينار، به.

                                                                                                                                        
= 
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نا -21 أ ني  أبو  أخَبأ نا، احل سأ أ د   بن   أمحد   أخَبأ د  ، حدثني الزهر   بن   حمم   ب  عأ  بن   حمم 
 بن   اد 

نا، يب  هأ ص   ثأ ناأيب،  حد  ثأ بة حد  ع  اجبن  ش  ريض  رأ مأ ع   ، عن ابن  دينار   اهلل بن   ، عن عبد  احلأج 

 .(1)((اع  رأ  م  ك  كل  ))بحديث  صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  ، اهلل عنهام

______________________________ 

رةأ ويشهد له: حديث أيب  ي  رأ ى إليه الغنياء  وأ )): ه  عأ د  ، فمن بئس الط عام  طعام الوليمة، ي  ك  املساكني  أ ي رت 

ه صأ اهللأ ورسولأ ، فقد عأ ةأ عوأ باب من ترك الدعوة فقد  –أخرجه البخاري: كتاب النكاح  ((مل يأت الد 

باب المر بإجابة الداعي إىل دعوة  –(، ومسلم: كتاب النكاح 5177) 152: 9عص اهلل ورسوله 

 (.1432) 107حديث  1054: 2

(، 4122) 367: 2 "امليزان"كام يف اد بن صهيب: أحد املرتوكني. ب  إسناده ضعيف جدًا، عَ ( 1)

دوابنه  د: مل أقف عىل ترمجته، وأمحد بن حممَّ ، 202: 1 "الكامل"بن األزهر: حدث بمناكري.  حممَّ

 .واحلديث يف الصحيحني من طرق أخرى

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چباب قول اهلل تعاىل:  –أخرجه البخاري: كتاب الحكام 

( من طريق مالك، عن عبد 7138) 119: 13[ 59]النساء:  چ یی   ی  ی

أال كلكم راع  وكلكم مسئول عن رعيته، فاإلمام العظم الذي عىل الناس ))اهلل بن دينار به، ولفظه: 

راع عىل أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية عىل أهل  جلالر  راع وهو مسئول عن رعيته، و

جل  راع عىل مال سيده وهو مسئول عنه، أال فكلكم الر  مسئولة عنهم، وعبد   بيت زوجها وولده وهي

 .((راع وكلكم مسئول عن رعيته

(، وكتاب 893) 441: 2باب اجلمعة ف القرى واملدن  –وأخرجه البخاري: كتاب اجلمعة 

باب العبد راع ف  –(، وكتاب العتق 2409) 84: 5باب العبد راع ف مال سيده ...  –االستقراض 

ڻ  ۀ   چ باب تأويل قوله تعاىل –(، وكتاب الوصايا 2558) 215: 5مال سيده ... 

                                                                                                                                        
= 
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نا -22 ثأ د   أبو عيل   حد  ني  ] بن   عيل   بن   حمم  أ ي  رافأ س  بأأ  احلافظ   شاذانأ  بن   (1)[احل سأ  إمالء   ني 

ثأناعلينا،    د  ق  املأ  يعقوبأ  حييى بن   زكريا بن   حد 
نا، س  د  ق  املأ  ببيت   (2)يس  ثأ  أبو إسحاقأ  حد 

______________________________ 

من طريق ( 2751) 444: 5[ ... 12]النساء:  چۀ  ہ  ہ      ہ  ہ

 الزهري، عن سامل.

(، وكتاب 2554) 211: 5قيق الر  باب كراهية التطاول عىل  –وأخرجه البخاري: كتاب العتق 

(، وباب املرأة 5188) 163: 9[ 6]التحريم:  چۋ  ۋ   ۅ   ۅ چ باب –النكاح 

: 3باب فضيلة اإلمام العادل  –(، ومسلم: كتاب اإلمارة 5200) 210: 5راعية ف بيت زوجها 

 ( من طرق عن نافع.1829) 20حديث  1459

 كالمها )سامل، ونافع( عن ابن عمر، به.

دما بني املعقوفني من ب، وتصحف ف )أ( إىل )احلسن(، وهو: ( 1) نيبن عيل بن  حمم   ، أبو عيلاحل سأ

اء احلافظ اإلمام، تلميذ أيب عوانة احلافظ، سمع أبا عروبة احلراين، شاذان  بن اإلسفراييني، ابن السق 

ث عنه ولده عيل بن  بنوحييى بن صاعد، وأبا احلسن  دجوصاء وغيهم، حد  أحد مشيخة  حمم 

البيهقي، وأبو عبد اهلل احلاكم، وأبو سعيد املروزي، قال احلاكم: هو من املعروفني بكثرة احلديث 

. حلة والتصنيف وصحبة الصاحلني، ومن احلفاظ اجلوالني، توف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئةالر  و

هذا عنه ف هذا اجلزء  روى املصنف .350: 16 "سي أعالم النبالء"، و1002: 3 "تذكرة احلفاظ"

 (.26، 25، 24، 23التالية: ) :الحاديثاحلديث، و

بأ عنه، كتبت  عنه، )): بن القاسم مسلمةعنه ، قال )بن( بإقحام )بن املقديس(ف )أ(: ( 2)
ت  ثقة، ك 

ط يل عىل احلديث، وكان عنده أحاديث غريبة، كان يأخذ عىل  وهو حسن الكتاب، وكان يأخذ الَب  

 (. 4030) 330: 4 "الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة" .((درمها  ستة منها 
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د  ] بن   إبراهيم   نا، ايب  يأ ر  الف   فأ يوس   (1)[بن   حمم  ثأ د   حد  ، (2)ي  ي   شأ الق   محن  الر   عبد   بن   حمم 

نا ثأ  رجال  ناولأ   رأ مأ ع   قال: رأى ابن   رأ مأ ع   ، عن ابن  ، عن نافع  رأ مأ ع   بن   اهلل   يد  بأ ع   حد 

ه، ي  عىل عينأ  (3)ا[هعأ ووضأ  الهفقب  ] ريض اهلل عنهام مرأ ع   ها ابن  ها، فأخذأ فرد   ،انة  حي  رجال  رأ 

  بةأ ي  الط   ياحنيأ الر   هذه   إن  ))يقول:  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل   ت  ع  ثم قال: سم  
 ن  م 

 ب  ]نأ 
 .(5)((ه  د  ر  منها شيئا  فال يأ  م  ك  أحد   لأ و  و  ، فإذا ن  ن ة  اجلأ  (4)[ت 

                                                           

د بن يوسف بن  (1) ما بني املعقوفني سقط من )أ(، واستدركته من )ب(، وهو: إبراهيم بن حمم 

محن القشيي املقديس،  د بن عبد الر  ج، أبو إسحاق الفريايب، نزيل بيت املقدس، روى عن حمم  رسأ 

رو بن بكر السكسكي وغيهم، روى عنه: زكريا بن حييى بن وحسان بن عبد اهلل ا م  ملرصي، وعأ

 191: 2 "هتذيب الكامل"ازي، وابن ماجه وغيهم، صدوق. يعقوب املقديس، وأبو حاتم الر  

  (.198) "الكاشف"(، و237)

د( 2) شيي: الر  بن عبد  حمم  شيخ كوف سكن بيت املقدس، روى عن عبد اهلل وعبيد اهلل محن الق 

العمريني، وهشام بن عروة وغيهم، روى عنه: أنس بن عياض، وشجاع بن الوليد، وجعفر بن 

بوه. عاصم احلراين وغيهم، قال املزي: هو من الضعفاء املرتوكني، وقال ابن حجر:  هتذيب "كذ 

 (.6090) "التقريب"(، و5416) 657: 25 "الكامل

 ف )أ(: )فقبله ووضعه(، وما أثبته من )ب(. (3)

 ما بني املعقوفني من )ب(. (4)

 حديث منكر: قاله الذهبي، ويف معنى جزئه األخري حديث صحيح( 5)

دترمجة )أيب عيل  350: 16 "السي"، و1003: 3 "تذكرة احلفاظ"أخرجه الذهبي ف  بن عيل  حمم 

نيبن  يي تالف))املصنف، وقال:  اإلسفراييني( من طريق احل سأ شأ  .((هذا حديث منكر، والق 

                                                                                                                                        
= 



101 
 

نا -23 أ   (1)ي  او  حأ الط   عىل أيب جعفر   ت  أ  قال: قرأ  أبو عيل   أخَبأ
أ بم   م  ك  ثأ : حد  ت  ل  ، ق  رص 

ي امن   لأ نا، (2)يب  عأ ش   بن   س  ثأ نا، (3)أيب حد  ثأ ر   بن   (4)[ د  ]أسأبو املنذر  حد  م  ، عن يل  جأ البأ  وعأ

______________________________ 

رةأ أيب  صح  من حديثو ي  رأ ض عليه ))مرفوعا :   ه  ر  ه؛ فإنه خفيف املأ من ع  ل، رحيان  فال يرد  م  ح 

باب استعامل املسك، وأنه أطيب  –أخرجه مسلم: كتاب اللفاظ من الدب وغيها  ((يحالر  طي ب 

 (.2253) 20حديث  1766: 4حيان والط يب الر  الطيب، وكراهة رد  

د بن سالمة الزدي ( 1) أبو جعفر الطحاوي، هو اإلمام الشهي، واحلافظ الكبي أمحد بن حمم 

سي "مرص وفقيهها، صاحب التصانيف، املتوىف سنة إحدى وعشين وثالث مئة. احلنفي، حمدث 

 .27: 15 "أعالم النبالء

د الكلبي الكيساين املرصي، روى عن ( 2) لأي امن بن سليم بن كيسان، أبو حمم  لأي امن بن شعيب بن س  س 

د  د الواعظ، وحمم  أبيه، وأسد بن موسى وبش التنيس وغيهم، روى عنه: الطحاوي، وعيل بن حمم 

، 123: 5 ()الكيساين "النساب"بن أمحد العامري وغيهم، ثقة، توف سنة ثالث وسبعني ومئتني. 

 (. 395) 364ص  280-261حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"و

لأي امن( هو: شعيب بن 3) بن سليم بن كيسان، أبو سعيد الكلبي، قدم مرص، روى عنه سعيد بن  س 

، ومل يذكر فيه جرحا  وال 123: 5)الكيساين(  "النساب"توف سنة أربع ومئتني. ، عقبة وغيه

 تعديال .

رو البجيل( وفيه سقط وتصحيف، وجاء ف )أ(: )أسد( بدلف )ب(: ( 4) م  نا ابن املنذر بن عأ ثأ  )حد 

روأسد بن  :)راشد(، والصواب ما أثبته، وهو م  قال يزيد  واسط،  بن عامر، أبو املنذر البجيل، قايض عأ

 وقال أبو حاتم: ضعيفالبخاري والفالس، ابن املديني وبن هارون: ال حيل الخذ عنه، وضعفه 

وقال أيضا : ليس بثقة، واختلف فيه قول وقال النسائي: ليس بالقوي، احلديث، ال يعجبني حديثه، 

أي، وقال وقال أمحد: صدوق، وقال مرة: صالح احلديث،  ابن معني،ابن عامر و كان من أصحاب الر 

ابن عدي: مل  يعتَب به، وقالوقال الدارقطني: ابن سعد: كان عنده حديث كثي، وهو ثقة إن شاء اهلل، 

 (. 1105) 90: 2 "اللسان"(، و814) 206: 1 "امليزان"أر له شيئا  منكرا ، وأرجو أنه ال بأس به. 
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ر  ، عن (1)أيب خالد   بن   إسامعيلأ  م   (2)دينار   بن   وعأ
 
 اس  ب  عأ  ، عن ابن  اح  بأ أيب رأ  بن   ، عن عطاء

التي  فةأ عرأ  ليلةأ  ركأ د  أأ  ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل  قالأ رسول  قال:  ريض اهلل عنهام

  .(3)((ج  احلأ  كأ رأ د  فقد أأ  ر  ج  الفأ  عأ ل  ط  أن يأ  لأ قب   فةأ عرأ  بعدأ 

                                                           

بن أيب خالد، أبو عبد اهلل المحس البجيل الكوف، روى عن أيب صالح السامن، وحكيم  إسامعيل( 1)

شيم بن بأشي، ويزيد بن  بن جابر، وقيس بن أيب حازم وغيهم، روى عنه: جرير بن عبد احلميد، وه 

 "هتذيب الكامل"وأربعني ومئة، وحديثه ف الكتب الستة.  هارون وغيهم،  ثقة ثبت، توف سنة ست

 (.438) "التقريب"(، و439) 69: 3

د املكي، روى عن عطاء بن أيب رباح، ووهب بن منبه، وعبد اهلل بن ( 2) رو بن دينار، أبو حمم  م  عأ

يانان وغيهم، ثقة ثبت، توف  ف  عمر بن اخلطاب وغيهم، روى عنه: زكريا بن إسحاق املكي، والس 

 "التقريب"(، و4360) 5: 22 "ذيب الكاملهت"مئة، وحديثه ف الكتب الستة. سنة ست وعشين و

(5024.) 

 يف إسناده ضعف، وله شاهد صحيح( 3)

 من طريق املصنف. 255ص  "ملء العيبة"أخرجه ابن رشيد ف 

باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك احلج  –ويشهد له ما أخرجه الرتمذي: كتاب احلج 

(، 2975) 214: 5باب ومن سورة البقرة  –(، وكتاب تفسي القرآن 890، 889) 237: 3

(، وف من مل يدرك صالة 3016) 256: 5فرض الوقوف بعرفة  –والنسائي: كتاب مناسك احلج 

يان( من طرق عن 3044) 264: 5الصبح مع اإلمام بمزدلفة  ف  الثوري، عن بكي بن عطاء، عن  س 

رأ الر  عبد  مأ ع  ، وف ((مجأ ع  قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج   من جاء ليلةأ ))مرفوعا ، وفيه:  محن بن يأ

هذا حديث  )). قال الرتمذي: ((ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج))لفظ آخر: 

يان، ونقل عن ((حسن صحيح ف   .((هذا أجود حديث رواه الثوري))بن عيينة قوله:  س 
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نا -24 ثأ نا، أبو عيل   حد  أ نا، دةأ ق  ع   بن   اس  ب  أبو العأ  (1)أخَبأ ثأ د   حد   بن   (2)ل  ض  فأ امل   بن   حمم 

نا، إبراهيمأ  ثأ ناأيب،  حد  ثأ  غ  تأ  بن   ح  و  ن   حد 
 ، عن عبد  ب  ه  وأ  بن   ، عن زيد  ، عن العمش   بأ ل 

نا قال: ريض اهلل عنه اهلل  ثأ  :املصدوق   ق  اد  وهو الص  صىل اهلل عليه وسلم  اهلل   رسول   حد 

ل قأ  ن  إ))  .(3)احلديثأ  فذكرأ  ((م  ك  أحد  خأ

                                                           

نا(. (1) ثأ  ف )ب(: )حد 

د؟.ف )ب(: )الفضل(، ومل أ (2)  قف عىل ترمجته وال ترمجة ولده حمم 

(، وكتاب أحاديث 3208) 350: 6باب ذكر املالئكة  –( أخرجه البخاري: كتاب بدء اخللق 3)

(، 6594) 486: 11( 1باب ) –(، وكتاب القدر 3332) 418: 6باب خلق آدم وذريته  –النبياء 

 449: 13 [171]الصافات:  چۓ  ڭ ے ے  ۓچ باب قوله تعاىل  –التوحيد وكتاب 

( من 2643) 1حديث  2036: 4باب كيفية اخللق اآلدمي ...  –، ومسلم: كتاب القدر (7454)

ه أربعني يوما ، ثم يكون  ))طرق عن العمش، به، ولفظه عند مسلم:  ه ف بطن أم  ع  خل ق  كم جي  مأ إن  أحدأ

خ  فيه  ل  امللأك  فيأن ف  سأ ر  غة  مثلأ ذلك، ثم ي  ث لأ ذلك، ثم يكون  ف ذلك م ض 
ة  م  ر  الر  ف ذلك علأقأ مأ ؤ  ، وي  وحأ

ت ب  رزق ه، وأجل ه، وعمل ه، وشقي أو سعيد، فو الذي ال إله غي : بكأ ل  بأربع  كلامت  يعمأ كم لأ ه، إن  أحدأ

ب ق  عليه الكتاب، فيعمل  بعمل أهل النار اجلن ةبعمل  أهل  ، حتى ما يكون  بينه وبينها إال ذراع، فيأس 

ب ق  عليه  كم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون  بينه وبينها إال ذراع، فيأس  فيدخل ها، وإن أحدأ

 .((ا، فيدخل هاجلن ةالكتاب، فيعمل  بعمل أهل 



104 
 

نا -25 ثأ نا، أبو عيل   حد  ثأ أ الر   عبد   بن   يعقوب   حد  نا، (1)ر  ك  ذأ امل   ن  مح  ثأ د   حد   اهلل   عبد   بن   حمم 

 ي  مأ احل  
نا، (2)ي  د  ثأ نا، (3)ة  ابأ بأ شأ  حد  ثأ بأ  حد  ع   ريض اهلل عنه ، عن جابر  (1)ي   بأ ، عن أيب الز  (4)ة  ش 

أ   .(2)ف املسجد   م  ح  بالل   ر  مأ أن ي   صىل اهلل عليه وسلم اهلل   رسول  ى قال: هنأ

                                                           

اء الواعظ، الر  هو: يعقوب بن عبد  (1) ع  اص الد  روى محن بن أمحد بن يعقوب، أبو يوسف اجلص 

د بن سعيد العطار، وأمحد بن مالعب وغيهم، روى عنه:  رو النصاري، وحمم  م  عن عيل بن عأ

د الزنجي وغيمها،  دقال احلافظ أبو الدارقطني، وإسامعيل بن حمم  الزهري:  غالم بناحلسن  حمم 

سؤاالت محزة "ليس باملريض، وقال اخلطيب: ف حديثه وهم كثي، توف إحدى وثالثني وثالث مئة. 

 453: 4 "امليزان"، و294: 14 "تاريخ بغداد"(، و380) 261ص  "السهمي للدارقطني

(9819.) 

د بن عمر احلميدي( وبحثت عنه عىل االحتاملني فلم( 2) ار  ف )ب(: )حمم  أجده؟ وشبابة بن سو 

داسمه:  ه رجليروي عن مي، وهو ثقة حافظ، كام ف  حمم  (، فال 6045) "التقريب"بن عبد اهلل املخر 

مي(؟ صحف)احلميدي( ف السند تيكون إن كان هو، و أجزم  ، واهلل أعلم.عن )املخر 

ار، أبو 3) و  بأابة بن سأ رو( شأ م  زاري اخلراساين املدائني، قيل عأ  : اسمه مروان، وإنام غلب عليهالفأ

لأي امن بن املغية وغيهم، روى  اج، وورقاء بن عمر اليشكري، وس  بة بن احلأج  ع  شبابة، روى عن ش 

راش وغيهم، ثقة حافظ، توف  عنه: حممود بن غيالن، وحييى بن بش البلخي، وأمحد بن احلسن بن خ 

(، 2684) 343: 12 "هتذيب الكامل"بعد ذلك، روى له اجلامعة.  سنة أربع ومئتني، وقيل

 (.2733) "التقريب"و

بة( 4) ع  اجبن  ش  بن الورد، أبو ب سطام الزدي الواسطي ثم البرصي، أمي املؤمنني ف احلديث،  احلأج 

ار،  ثار، وهشام بن عروة وخالئق، روى عنه: شبابة بن سو 
روى عن أيب الزبي املكي، وحمارب بن د 

ح بن عبادة، وإسام و  لأي ة وغيهم كثي، ثقة حافظ متقن، توف سنة ستني ومئة، روى له  بنعيل ورأ ع 

 (.2790) "التقريب"(، و2739) 479: 12 "هتذيب الكامل"اجلامعة. 
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ثأنا -26 نا، أبو عيل   حد  ثأ د  أبو  حد  د   بن   أمحدأ  بن   ن  مح  الر   عبد   (3)حمم   بن   اج  احلأج   بن   حمم 

 ع  سأ  بن   دينأ ش  ر  
أ بم   (1)د  ثأنا، رص  ر   بن   أمحد   أبو طاهر   حد  م   ، حدثني خايل(2)ح  الرس    بن   وعأ

______________________________ 

بي القريش املكي، روى عن جابر ين عبد اهلل، وعبد ( 1) س، أبو الز  ر  د بن مسلم بن تأد  هو: حمم 

يانان  ف  بة، والعمش، والس  ع  محن بن الصامت، وأم املؤمنني عائشة وغيهم، روى عنه: ش  الر 

فه بعضهم لكثرة التدليس وغيه، ومل يرو له ال بخاري وغيهم، تابعي مشهور، وثقه اجلمهور، وضع 

سوى حديث واحد مقرونا ، وعلق له عدة أحاديث، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، توف سنة 

 .464ص  "مقدمة فتح الباري"(، و5602) 402: 26 "هتذيب الكامل"ست وعشين ومئة. 

 مل يثبت( 2)

رالر  يعقوب بن عبد  ك  ذأ احلديث من ذا وكأن هكام تقدم عن اخلطيب، ف حديثه وهم كثي،  :محن الـم 

بةبحديث  هذا احلديثليس إذ  ؛أوهامه ع  فقد أخرجه ابن معني ف إنام هو حديث محزة النصيبي، ، ش 

( من طريق شبابة، عن محزة بن أيب محزة الن صيبي، عن أيب 5410) 486: 4رواية الدوري  "التاريخ"

: 376: 2 "الكامل"ف  ، وقال ابن عدي((ليس يساوي فلسا  ))الزبي، به. وقال ف محزة النصيبي: 

 .((يضع احلديث ...وكل ما يرويه أو عامته مناكي موضوعة، والبالء منه ...))

 ( من748) 247: 1باب ما يكره ف املساجد  –وأخرج ابن ماجه: كتاب املساجد واجلامعات 

وذكر  ((خصال ال تنبغي ف املسجد ... ))قال : صىل اهلل عليه وسلم  رسول اهلل حديث ابن عمر، عن 

بية النصاري: مرتوك. ((وال يمر فيه بلحم ينء))منها:  (، 2122) "التقريب"، وف إسناده: زيد بن جأ

صىل اهلل عليه  رسول اهلل هذا حديث ال يصح عن )): 402: 1 "العلل املتناهية"قال ابن اجلوزي ف 

 .((وسلم

ب ة ف  ثأناعن احلكم بن موسى قال:  35: 1 "تاريخ املدينة"وأخرج ابن شأ حييى بن محزة، عن  حد 

هنى أن ترفع الصوات ف املسجد باحلديث  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل  النعامن، عن مكحول أن 

ر  فيه بلحم))واللغو ... احلديث، وفيه:  مأ  لكنه مرسل. . ورجال إسناده بني ثقة وصدوق،((وال ي 

د)أبو  )أ(:( ف 3)  محن( بإقحام )بن(.الر  بن عبد  حمم 
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 جأ أبو رأ 
 
، (4)أي وبأ [  /أ 45] ني حييى بن  ثأ ، حد  ي  ر  ه  املأ  احلميد   عبد   (3)[بن   ن  مح  الر   ]عبد   اء

صىل اهلل عليه  عن الن بي  ، ريض اهلل عنه مالك   بن   ، عن أنس  (5)د  ن  أيب ه   بن   عن داودأ 

______________________________ 

دمحن بن أمحد بن الر  عبد  (1) اجبن  حمم  دين بن سعد احلأج  ش  د،بن ر  روى عن أيب الطاهر  ، أبو حمم 

ف وغيهم، إمام ثقة، توف سنة ست دأ ح، واحلارث بن مسكني، ويونس الص  وعشين  بن الرس  

 . 239: 15 "السي"محن جرحا . الر  ما علمت ف عبد وثالث مئة، قال الذهبي: 

روأمحد بن  (2) م  ح عأ محن بن عبد احلميد املهري، وعبد الر  روى عن خاله عبد ، أبو الطاهر، بن الرس  

ياناهلل بن وهب، و ف  دمحن بن أمحد بن الر  بن عيينة وغيهم، روى عنه: عبد  س  اجبن  حمم  بن  احلأج 

رشدين بن سعد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغيهم، ثقة، توف سنة مخسني ومئتني. 

 (.85) "التقريب"(، و86) 415: 1 "هتذيب الكامل"

محن بن عبد احلميد،  ، وهو:مصادر ترمجته أثبته من، و)أ، ب(سقط من  قوفني( ما بني املع3) عبد الر 

يل بن خالد، ويعقوب بن جماهد وغيهم،  أي وبروى عن حييى بن ي، أبو رجاء املهر قأ املرصي، وع 

روروى عنه: ابن أخته أمحد بن  م  ح، وعبد اهلل بن وهب، وهارون بن معروف، ثقة، توف  عأ بن الرس  

(، 3884) 250: 17 "هتذيب الكامل"سنة اثنتني وتسعني ومئة، روى له أبو داود والنسائي. 

 (.3931) "التقريب"و

أبو العباس الغافقي املرصي، روى عن داود بن أيب هند، وجعفر بن ربيعة، حييى بن أي وب، ( 4)

وعبد اهلل بن طاووس وغيهم، روى عنه: الليث بن سعد، وزيد بن احل باب، وجرير بن حازم 

: 31 "هتذيب الكامل"وغيهم، صدوق ربام أخطأ، توف سنة ثامن وستني ومئة، روى له اجلامعة. 

 (.7511) "التقريب"(، و6792) 233

دأبو بكر، ويقال: أبو داود بن أيب هند، ( 5) القشيي البرصي، رأى أنس بن مالك، وروى عن  حمم 

بةاحلسن البرصي، وسعيد بن املسيب وغيمها، روى عنه: محاد بن سلمة، والثوري، و ع  وغيهم،  ش 

هتذيب "ئة، عل ق له البخاري وروى له الباقون. ثقة متقن، كان هيم بأخرة، توف سنة أربعني وم

 (.1817) "التقريب"(، و1790) 461: 8 "الكامل
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 ش   م   عىل كل   (1)هامأ ه، وحر  بيد   سأ و  دأ ر  ى الف  بنأ  وجل   عز   اهللأ  إن  ))قال:  وسلم
 ، وكل  ك 

 د  م  
  ر  مخأ   ن  م 

ي  س   .(2)((ك 

  

                                                           

مها وحظرها(. (1)  ف )ب(: )وحر 

 إسناده ضعيف( 2)

 ( عن ابن العايل، به.23) 71 ص "الربعون ف دالئل التوحيد" أخرجه النصاري ف

يانأخرجه احلسن بن و ف  : 2 "معجمه"، وابن العرايب ف - 107ص  "حادي الرواح"كام ف  – س 

، 94: 3 "حلية الولياء"(، وأبو نعيم ف 1182، 1181) 75: 2 "فوائده"(، ومتام ف 897) 459

(، 23) 71 ص "الربعون ف دالئل التوحيد"والنصاري ف (، 61) 83: 1 "اجلن ةصفة "و

(، وابن 212) 156ص  "البعث والنشور"(، و5201) 409: 7 "شعب اإليامن"والبيهقي ف 

من طرق عن أيب طاهر  206: 1 "معجم الشيوخ"، والذهبي ف 306: 53 "تاريخ دمشق"عساكر ف 

روأمحد بن  م   بن الرسح، به. عأ

غريب من حديث داود عن أنس ريض اهلل تعاىل عنه، مل يروه عنه إال حييى )): "احللية"قال أبو نعيم ف 

د به عنه أبو رجاء أي وببن   انتهى. ((املعافري املرصي، تفر 

ومل  إنام املشكلة ف االنقطاع؛ داود بن أيب هند رأى أنسا  هؤالء مجيعا  ثقات، وال مشكلة، فقلت: 

 .278: 6 "الثقات". ((روى عن أنس مخسة أحاديث مل يسمعها منه))يسمع منه، قال ابن حبان: 
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نا -27 أ نا، (2)أمحدأ  بن   ش   ب   (1)أخَبأ ثأ نا، (3)ةأ يأ ناج   ابن   حد  ثأ د   بن   د  ي  بأ ع   حد  ، (4)اق  ر  الوأ  حمم 

نا ثأ  ب  العأ  هالل   موسى بن   حد 
 يبأ ، عن ع  (5)ي  د 

ريض اهلل  رأ مأ ع   ، عن ابن  ، عن نافع  (1)اهلل  د 

                                                           

نا(. (1) ثأ  ف )ب(: )حد 

بن بش بن حممود، أبو سهل اإلسفراييني، اإلمام املحدث الثقة، مسند وقته، وأحد  بش بن أمحد (2)

املوصوفني بالشهامة والشجاعة، سمع ابن ناجية، وأبا يعىل املوصيل، واحلسن بن سهل وغيهم، 

رجاين  ه 
ث عنه: احلاكم، ورشيك بن عبد امللك امل  ث -وهو من شيوخ البيهقي  –حد  ، وآخر من حد 

تاريخ "، و228: 16 "سي أعالم النبالء". عنه: عمر بن مرسور الزاهد، توف سنة سبعني وثالث مئة

 .436ص  380-351حوادث ووفيات  "اإلسالم

دعبد اهلل بن هو: ( 3) بة، أبو  حمم  دبن ناجية بن نأجأ واحد الَببري ثم البغدادي، روى عن عبد ال حمم 

بن غياث، وأيب بكر بن أيب شيبة، وسويد بن سعيد وغيهم، روى عنه: الطَباين، وأبو بكر الشافعي، 

تاريخ "وأبو حفص بن الزيات وغيهم، ثقة ثبت، له مسند كبي، توف سنة إحدى وثالث مئة. 

 .164: 14 "السي"، و104: 10 "بغداد

بأيد بن 4) د( ع  لأي امنبن القاسم بن  حمم  دن أيب مريم، أبو ب س  الوراق النيسابوري، سكن بغداد،  حمم 

دوحدث هبا عن موسى بن هالل العبدي، وبش بن احلارث، ويعقوب بن  الزهري وغيهم،  حمم 

دروى عنه: ابن أيب الدنيا، والقايض املحاميل، و دبن  حمم  الباغندي وغيهم، ثقة، توف سنة مخس  حمم 

 .97: 11 "تاريخ بغداد"ومخسني ومئتني. 

بد اهلل بن عمر العمري، موسى بن هالل العبدي ( 5) شيخ برصي، روى عن هشام بن حسان، وعأ

روى عنه: أمحد، والفضل بن سهل العرج، وأبو أمية الطرسويس وغيهم، قال أبو حاتم 

لعقييل: ال يتابع عىل حديثه، وقال ابن القطان: احلق أنه مل تثبت عدالته، والدارقطني: جمهول، وقال ا

وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وقال الذهبي: هو صالح احلديث ... وأنكر ما عنده حديثه عن 

لسان ". ((من زار قَبي وجبت له شفاعتي))عبد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا : 

 (.8052) 228: 8 "امليزان
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له  ت  يت وجبأ و  مأ  بعدأ  (2)رآين ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل  قالأ رسول  قال: عنهام 

 .(3)((شفاعتي

______________________________ 

( عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، أبو عثامن القريش املدين، روى عن 1)

نافع موىل ابن عمر، وثابت البناين، وسعيد املقَبي وغيهم، روى عنه: عبد اهلل بن املبارك، وحييى بن 

ب اد املهل بي وغيهم، ثقة ثبت، توف  ب اد بن عأ سنة بضع وأربعني ومئة، روى له سعيد القطان، وعأ

 (.4324) "التقريب"(، و3668) 124: 19 "هتذيب الكامل"الستة. 

 ف )ب(: )زارين(، وانظر ختريج احلديث.. (2)

 منكر (3)

 "تاريخ اإلسالم"والذهبي ف  عن املصنف وبلفظه، 31ص  "ملء العيبة"ابن رشيد ف  أخرجه

، وقال: ((من زارين بعد مويت ...))بلفظ: من طريق املصنف،  212ص  180-171حوادث ووفيات 

 .((حديث منكر))

د( عن القايض املحاميل، عن عبيد بن 2695) 334: 3 "سننه"الدارقطني ف  اهورو الوراق به،  حمم 

 .((من زار قَبي وجبت له شفاعتي)): بلفظ

باب ))فقال:  - 228: 8 "اللسان"نقال  عن ابن حجر ف  -ابن خزيمة ف صحيحه  ذكره هبذا اللفظو

، وأخرجه من طريقني عن ((إن ثبت اخلَب؛ فإن ف القلب منه صىل اهلل عليه وسلمالنبي  زيارة قَب

بأيد اهلل بن عمر أجل  وأحفظ  من أن ))موسى بن هالل، ثم قال:  أنا أبرأ من عهدة هذا اخلَب ... وع 

روي مثل هذا املنكر، فإن كان موسى بن هالل مل يغلط فيمن فوق أحد العمرين، فيشبه أن يكون ي

بأيد اهلل بن عمر فإين ال أشك أنه ليس من حديثه . ((هذا من حديث عبد اهلل بن عمر، فأما من حديث ع 

بأ  -املكَب   -وعبد اهلل بن عمر العمري ))ثم قال ابن حجر:  يد اهلل بن عمر ضعيف احلديث، وأخوه ع 

ثقة حافظ جليل، ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا اخلَب، ال  -بالتصغي  -

 .((حيسن أن يقال: أخرجه ابن خزيمة ف صحيحه إال مع البيان

                                                                                                                                        
= 
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نا -28 أ نا، ي  عد   بن   أبو أمحدأ  (1)أخَبأ ثأ نا، (2)ه  يأ و  ج  ن  زأ  بنموسى  بن   أمحد   حد  ثأ د   حد   بن   حمم 

نا، ي  أيب الرس    ثأ نا، اق  ز  الر   عبد   حد  أ يان   أخَبأ ف  د  ، عن ي  ر  و  الث   س   ، عن(3)النأ ج  عأ  بن   حمم 

______________________________ 

عند قلت: ومما يؤيد أن احلديث من رواية عبد اهلل املكَب  الضعيف: ما جاء ف سند هذا احلديث 

نا))( قال: 1483) 846: 2 "الكنى والسامء" فالدواليب  ثأ بد اهلل بن عمر أبو عبد  حد  محن، أخو الر  عأ

بأيد اهلل بيد اهلل الر  ، ومعلوم أن أبا عبد ((ع  ، وأما ع  : فكنيته أبو -بالتصغي  –محن كنية عبد اهلل املكَب 

 عثامن، كام تقدم.

ل من هذا أن احلديث بلفظيه منكر، وأشد    مها نكارة اللفظ الذي أورده املؤلف، واهلل أعلم. فتحص 

نا(. (1) ثأ  ف )ب(: )حد 

: أمحد بن زنجويه بن موسى، وقيل: أمحد بن عمر الذي ف كتب الرتاجم، وهنا( كذا جاء اسمه 2)

مي القطان، يعرف بابن زنجويه، ثقة متقن، توف سنة أربع  بن زنجويه بن موسى، أبو العباس املخر 

 .246: 14 "السي"، و164: 4 "تاريخ بغداد"مئة. وثالث 

د( 3) أبو عبد اهلل القريش املدين، روى عن سمي، ورجاء بن حيوة، وعامر بن عبد بن عجالن،  حمم 

ياناهلل بن الزبي وغيهم، روى عنه: ال ف  ان، وحاتم بن إسامعيل، ومالك بن أنس وغيهم، قال ابن س 

رةأ أحاديث أيب حجر: صدوق إال أنه اختلطت عليه  ي  رأ ، قلت: وثقه أمحد وابن معني ومجع من الئمة ه 

رةأ غيمها، وأما اختالط أحاديث أيب  ي  رأ عليه: فيوضحه قول ابن عجالن نفسه: كان سعيد املقَبي  ه 

رةأ حيدث عن أبيه عن أيب  ي  رأ رةأ ، وعن أيب ه  ي  رأ رةأ ، فاختلط عيل  فجعلتها كل ها عن أيب ه  ي  رأ ن ، نقله ابه 

حبان عن حييى القطان، ودافع عنه، توف ابن عجالن سنة ثامن وأربعني ومئة، وروى له اجلامعة سوى 

 "التقريب"(، و5462) 101: 26 "هتذيب الكامل"، و387: 7 "الثقات"البخاري فتعليقا . 

(6136.) 
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رةأ ، عن أيب (2)، عن أيب صالح  (1)ي  مأ س   ي  رأ صىل اهلل  اهلل  رسول   قال: كانأ ريض اهلل عنه  ه 

 .(3)ه  هأ وج   رأ مخ   سأ إذا عطأ  عليه وسلم

  

                                                           

، أبو عبد اهلل القريش املدين، موىل أيب بكر بن عبد 1) ي  مأ ث بن هشام، روى عن محن بن احلارالر  ( س 

محن وغيهم، روى عنه: الر  ذكوان أيب صالح السامن، وسعيد بن املسيب، ومواله أيب بكر بن عبد 

د يانبن عجالن، وإسامعيل بن رافع املدين، وال حمم  ف  ان وغيهم، ثقة، ق تل سنة ثالثني ومئة، روى له س 

  (.2635) "التقريب"(، و2590) 141: 12 "هتذيب الكامل"اجلامعة. 

رةأ ذكوان، أبو صالح السامن الزيات املدين، روى عن أيب هو ( 2) ي  رأ ، وعبد اهلل بن عباس، وعائشة ه 

، وعبد اهلل بن دينار، وعطاء وغيهم، ثقة ثبت، توف سنة إحدى ومئة،  ي  مأ وغيهم، روى عنه: س 

 (. 1841) "التقريب"(، و1814) 513: 8 "هتذيب الكامل"روى له اجلامعة. 

 إسناده حسن (3)

(، وأبو الشيخ ف 109) 83: 1 "الصغي"(، و1849) 237: 2 "الوسط"أخرجه الطَباين ف 

 ( عن ابن زنجويه، به.403) 109ص  "ذكر القران"

يانمل يرو هذا احلديث عن ))وقال الطَباين:  ف   .((زاق، تفرد به ابن أيب الرسيالر  الثوري إال عبد  س 

 –(، والرتمذي: كتاب الدب 5029) 278: 5باب ف العطاس  –الدب  وأخرجه أبو داود: كتاب

( من طريق حييى بن 2745) 86: 5باب ما جاء ف خفض الصوت وختمي الوجه عند العطاس 

 سعيد، عن ابن عجالن، به.

هذا ))، وقال: ((كان إذا عطس غط ى وجهه بيده أو بثوبه، وغض  هبا صوته))ولفظه عند الرتمذي: 

 .((حسن صحيححديث 
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نا -29 أ نا، (1)اإلسالم شيخ   أخَبأ أ   رأ الق   أبو عثامنأ  أخَبأ
نا، (2)يش  أ ، (3)اس  العب   بن   منصور   أخَبأ

نا أ يانأ  بن   ن  احلسأ  أخَبأ ف  نا، (4)س  ثأ قال: وكان - إبراهيمأ  بن   إسامعيل   ر  مأ ع  أبو مأ  حد 

 رأ هأ 
نا، -(5)ا  ي  و  ثأ  ي  ، عن لأ (6)ب  املؤد   أبو إسامعيلأ  حد 

، عن (2)ةأ ز  بأ أيب  بن   ، عن القاسم  (1)ث 

                                                           

القائل: أبو الوقت السجزي، ومن  هذا احلديث إىل آخر اجلزء مما رواه عن شيخ اإلسالم ( 1)

 النصاري من غي حديث ابن العايل.

د( هو سعيد بن العباس بن 2) ، أبو عثامن القريش املزكي، من أهل هراة، روى عن منصور بن حمم 

روالعباس البوشنجي، وأيب  م  بن محدان، وعيل بن عيسى املاليني وغيهم، حدث عنه: أبو إسامعيل  عأ

دعبد اهلل بن  دالنصاري، واخلطيب البغدادي، و حمم  يي وآخرون، ثقة إمام، توف  حمم  مأ بن عيل الع 

 .552: 17 "السي"، و113: 9 "تاريخ بغداد"سنة ثالث وثالثني وأربع مئة. 

بو القاسم البوشنجي، ورد ذكره ف سند عند اخلطيب ف ( منصور بن العباس بن منصور، أ3)

 وغيه، ومل أقف له عىل ترمجة. 735: 1 "املتفق واملفرتق"

يان( احلسن بن 4) ف  وي، روى عن  س  بن عامر بن عبد العزيز، أبو العباس الشيباين اخلراساين الن سأ

خزيمة، وأبو بكر اإلسامعييل، أمحد، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه وغيهم، روى عنه: ابن 

وأبو حاتم ابن حبان وغيهم، إمام حافظ ثبت، وهو صاحب املسند، قال ابن أيب حاتم: كتب إيل، 

 .157: 14 "السي"(، و60) 16: 3 "اجلرح والتعديل"وهو صدوق، توف سنة ثالث وثالث مئة. 

طيعي ا5) وي، روى عن محاد بن أس( إسامعيل بن إبراهيم بن معمر بن احلسن، أبو معمر القأ امة، لأرأ

يان بن عيينة، وإسامعيل  ف  بن علية وغيهم، روى عنه: الشيخان، وأبو داود، وأبو يعىل وغيهم، وس 

 19: 3 "هتذيب الكامل"وروى له النسائي أيضا ، ثقة مأمون، توف سنة ست وثالثني ومئتني. 

 (.415) "التقريب"(، و416)

لأي امن( هو إبراهيم بن 6) زين، أبو إسامعيل املؤد ب الرد ين  نزيل بغداد ، روى عن جمالد بن  س  بن رأ

لأي امنسعيد، وعاصم بن  لأي امنالحول، و س  العمش وغيهم، روى عنه: ابنه إسامعيل بن أيب  س 

                                                                                                                                        
= 
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: يا فقالأ  اهلل عليه وسلمصىل  ي  ب  إىل الن   ا  جاءأ أن أعرابي   ريض اهلل عنه ، عن جابر  نافع  

  ن  م   كأ لأ   ما))مايل؟ قال:  ن  ، ما يل م  اهلل   رسولأ 
 تأ س  ب  ، أو لأ تأ ي  فأفنأ  تأ ل  إال ما أكأ  كأ مال 

  يأ ق  ، وما بأ تأ ي  ضأ م  فأأ  تأ ي  ، أو أعطأ تأ ي  لأ فأب  
 .(3)((يكأ وال  مأ فل 

______________________________ 

يج بن يونس، وعثامن بن أيب شيبة وغيهم، صدوق يغرب، روى له ابن ماجه  أ إسامعيل املؤدب، ورس 

 (.181) "التقريب"(، و178) 99: 2 "هتذيب الكامل"ديثا  واحدا  ف السواك للصائم. ح

ي القريش الكوف، روى عن أشعث بن أيب 1) نأيم، أبو بكر، أو: أبو ب كأ لأيم بن ز  ( هو ليث بن أيب س 

محن بن سابط، وشهر بن حوشب وغيهم، روى عنه: جرير بن عبد احلميد، الر  الشعثاء، وعبد 

يانس  و الثوري، وف ضيل بن عياض وغيهم، صدوق اختلط جدا  ومل يتميز حديثه فرتك، توف سنة  ف 

ثامن وثالثني ومئة، علق له البخاري، وروى له مسلم مقرونا  بأيب إسحاق الشيباين، وروى له 

 (.5685) "التقريب"(، و5017) 279: 24 "هتذيب الكامل"الباقون. 

ة، أبو عبد اهلل، أو: أبو زة( وهو تصحيف، وهو: ف )ب(: )القاسم عن أيب ب( 2) القاسم بن أيب بأز 

عاصم القارئ املخزومي موالهم املكي، روى عن نافع موىل ابن عمر، وعكرمة موىل ابن عباس، 

وجماهد وغيهم، روى عنه: فطر بن خليفة، وحجاج بن أرطاة، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج 

: 23 "هتذيب الكامل"أربع عشة أو مخس عشة ومئة، روى له اجلامعة. وغيهم، ثقة، توف سنة 

 (.5452) "التقريب"(، و4782) 338

 إسناده ضعيف( 3)

 .من حديث جابرمل أقف عليه و

ي، عن أبيه  عنوف الباب:  خ  ف بن عبد اهلل الش  طأر  صىل اهلل عليه النبي قال: أتيت  ريض اهلل عنهم 

مالك إال  يقول ابن آدم: مايل، مايل. قال: وهل لك يا بن آدم من))قال:  چژ  ڑ چوهو يقرأ  وسلم

 .((ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

                                                                                                                                        
= 
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نا -30 أ نا، اإلسالم   شيخ   أخَبأ ثأ ، فأقر  به (2)أيب إسحاقأ  بن   إسحاق   أبو يعقوبأ  (1)حد 

نا ثأ  مأ الص   عبد   حد 
د   بن   د   وأ ر  املأ  دأ يأ ح  أأ  بن   حمم 

نا، ي  ز  ثأ د   حد   (3)]... [ بن   أمحدأ  بن   حمم 

 وأ ر  املأ 
نا، ي  ز  ثأ د   بن   إبراهيم   حد  نا، يلأ َب  ج   بن   حمم  ثأ د   بن   أمحد   حد  ناحييى،  بن   حمم  ثأ  حد 

نا، حفص   بن   أمحد   ثأ نا، (4)جعفر   بن   منصور   حد  ثأ  ح  ، عن الض  (5)سعيد   بن   ل  شأ هنأ   حد 
 بن   اك 

______________________________ 

رةأ أيب  وعن ي  رأ يقول العبد: مايل، مايل، إنام ))قال:  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل ، أن ريض اهلل عنه ه 

فأبىل، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وتاركه  له من ماله ثالث: ما أكل فأفنى، أو لبس

 .((للناس

 (.2959، 2958) 4، 3حديث  2273: 4قائق الر  أخرجهام مسلم:  كتاب الزهد و

نا(. (1) أ  ف )ب(: )أخَبأ

د( إسحاق بن أيب إسحاق: إبراهيمأ بن 2) وي الر  بن عبد  حمم  س الأرأ خ  أ محن، أبو يعقوب الرس 

اب، إمام حافظ كبي مصن ف، مرجع ف العلل واجلرح والتعديل، حدث عنه شيخ اإلسالم عبد  ر  القأ

داهلل بن   .570: 17 "السي"النصاري وغيه، توف سنة تسع وعشين وأربع مئة.  حمم 

 ون بياض.، وجاء ف ب: )بن املروزي( بدبقدر كلمة )أ(( بياض ف 3)

ني( لعله والد أيب عيل 4) بن منصور: من رجال الصحيح، فإن يكنه فقد ذكره احلاكم كام ف  احل سأ

منصور بن جعفر بن عبد اهلل بن رزين السلمي ))فقال:  36ص  "تلخيص تاريخ نيسابور"

 فلم أقف عليه. ال،، وإ((النيسابوري أبو العباس

دان، أبو سعيد5) ر  داين برصي الصل، سكن ( هنشل بن سعيد بن وأ ر  ، أو: أبو عبد اهلل القريش الوأ

خراسان، روى عن الضحاك بن مزاحم، وثور بن يزيد احلميص، وداود بن أيب هند وغيهم، روى 

نأيس، و دعنه: معاوية بن سلمة النرصي، وبكر بن خ  بن معاوية النيسابوري وغيهم، مرتوك،  حمم 

 31: 30 "هتذيب الكامل"راهويه: كذاب، روى له ابن ماجه. وقال أبو داود الطيالس وإسحاق بن 

 (.7198) "التقريب"(، و6483)



115 
 

قال: صىل اهلل عليه وسلم  اهلل   رسولأ  ، أن  ريض اهلل عنهام اس  عب   ، عن ابن  (1)م  زاح  م  

ة  صأ مأ  (2)شهر   ،ال  ه  وأأ  حبا  بهر  فمأ  ،هور  الش   د  سي   م  ، أتاك  ضانأ رمأ  شهر   م  اك  أت))  وأجر   ح 

ط  ب  ، وت  ة  مح  الر  فيه  ل  ز  ن  ، وتأ ياطني  فيه الش   ل  غأ ، ت  َب  الص   ، وهو شهر  ي   وخأ  ، بة  و  فيه الت   سأ

 .(3)((اجلن ة   فيه أبواب   ح  تأ ف  ، وت  ار  الن   فيه أبواب   ق  لأ غ  وت  

                                                           

د( الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم، ويقال: أبو 1) الاليل اخلراساين، روى عن ابن عباس،  حمم 

وأنس، والسود بن يزيد النخعي وغيهم، روى عنه: هنشل بن سعيد، وجويَب بن سعيد، وعبد 

 "هتذيب الكامل"بن عوسجة وغيهم، صدوق، توف بعد املئة. روى له أصحاب السنن.  محنالر  

 (.2978) "التقريب"(، و2928) 291: 13

 ف )ب(: )فمرحبا  وأهال  بشهر(.( 2)

  إسناده واه( 3)

وف ))بقوله:  148ص  "لطائف املعارف"، وأشار إليه احلافظ ابن رجب ف مسندا   مل أقف عليهو

 .((أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا  به وأهال  ))حديث آخر: 

قالأ قال:  من حديث أيب سعيد اخلدري  –( 663) "خمترص زوائد مسند البزار" –وأخرج البزار 

، وف ((سيد الشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو احلجة)): صىل اهلل عليه وسلم رسول  اهلل 

 .((يزيد فيه لني))البزار: إسناده: يزيد بن عبد امللك النوفيل، قال 

رةأ ( من حديث أيب 8312) 174: 8 "الوسط"وأخرج الطَباين ف  ي  رأ  قالأ رسول  اهلل  قال:   ه 

، قال اليثمي ف ((اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا)): صىل اهلل عليه وسلم

 .((رجاله ثقات)): 179: 3 "املجمع"

رةأ أيب  من حديث نيوف الصحيح ي  رأ ت  أبواب  )): مرفوعا    ه  ت حأ ت  اجلن ةإذا جاء رمضان  ف  ل قأ ، وغ 

ياطني ت  الش  دأ ف   135: 4باب هل يقال رمضان ...  –. البخاري: كتاب الصوم ((أبواب  النار، وص 

 (.1079) 1حديث  758: 2باب فضل شهر رمضان  –(، ومسلم: كتاب الصيام 1899)
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 بنأ  الكريم   عبدأ  أبا القاسم   ت  ع  ، سم  النصاري   اهلل  اإلسالم عبدأ  شيخأ  (1)ت  ع  سم   -

ر  يقول: تركت أب (5)ي  ج  ن  الب وسأ  (4)وف  الص   (3)ارر  احل (2)ميتاس  ت  ج  وخرأ (7)[ ةأ ]بمك   ا  ي  حأ  (6)ا ذأ

 ز  ر  أه  الش   هو والفقيه   (8)وثالثنيأ  أربع   سنةأ  ماتأ  إلينا، يأ ع  فن   إىل فارسأ 
. (10)ف عام   (9)ي  ور 

                                                           

 السجزي، راوي اجلزء عن شيخ اإلسالم النصاري.القائل: أبو الوقت ( 1)

وف ، 393: 37 "تاريخ دمشق"بنقطتني واضحتني للياء والتاء، ومثله ف  )أ(( )ميتاس( كذا ف 2)

وأبو القاسم هذا مل ومثله عىل حاشية )ب(، : ميناس، 171: 2 "التقييد"وجاء ف )ب(: )ميامن(؟، 

 أعثر له عىل ترمجة. 

ار)): 160ص  "املشتبه" ( قال الذهبي ف3)  .((املغاربة يسمون احلريري: احلر 

 .: الصدف171: 2 "التقييد"ف ، و393: 37 "تاريخ دمشق"، ومثله ف )أ، ب( فام ك (4)

 "التقييد"، و393: 37 "تاريخ دمشق"مثله ف ، و)أ، ب(ف  ، كام( )البوسنجي( بالسني املهملة5)

ذ. -السكون، والسني مهملة، والنون ساكنة، وجيم بالضم، ثم  -، وبوسنج 171: 2 م  ر 
: من قرى ت 

، و ابن 649-648: 1 "التوضيح"، لكن ظاهر صنيع ابن نارص الدين ف 508: 1 "معجم البلدان"

، وبوشنج: بليدة من أعامل هراة، أنه البوشنجي: بالشني املعجمة 179: 1 "التبصي"حجر ف 

 ام ابن العايل صاحب هذا اجلزء.والكثي ينسب إليها، ومنهم اإلم

 ( يريد أبا ذر الروي، وستأيت ترمجته قريبا .6)

، 393: 37 "تاريخ دمشق" ، وما أثبته من )ب(، ومثله ف)ثم كَب( )أ( إىل:ف تصحفت  (7)

 .171: 2 "التقييد"و

 ( أي: وأربع مئة، كام سيأيت ف ترمجته.8)

رزوري: بضم 9) ه   "معجم البلدان"، وفتحها، كام ف 473: 3 "النساب" ف اء الوىل، كامالر  ( الش 

 .أهتد إليه، والفقيه املذكور مل 375: 3

 .171: 2 "التقييد"، و393: 37 "تاريخ دمشق"( اخلَب ف 10)
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د   بن   أمحدأ  بن   (1)د  ب  هو عأ  :يقول   اإلسالم   شيخأ  ت  ع  وسم  ، [/ب  45]  ام  الس   بن  ا ،حمم 
 (2)ك 

 منه حديثا  واحدا  عن شيبانأ  ت  ع  ه، سم  : ف مذهب  ه، أي  ي  موا ف رأ  ، تكل  صدوق   ،احلافظ  

د   بن    بأ الض   حمم 
أ بالبأ  ي  ع   رص 

 احلج   حديثأ  ،املديني، عن جابر   ، عن ابن  يفةأ ل  ، عن أيب خأ ة 

 ص  بطوله وق  
ه ت  أ  قرأ  حديث   ل  أو   (4)، فهواحلديث   قراءةأ  ادأ تأ ع  حتى تأ [ ]عيل   ه  أ  رأ : اق  (3)قال ه،ت 

 عىل و   ت  س  ، فقال: لأ ه اجلزءأ ت  ل  ، وناوأ (5)ناعىل شيخ  
 
 .(6)ه  ع  ، فضأ ضوء

                                                           

 : )عبد اهلل(، والصواب ما أثبت ه، وانظر التعليق اآليت.)أ، ب(( ف 1)

د( هو عبد بن أمحد بن 2) ي بن  حمم  فأ دبن عبد اهلل بن غ  ، اخلراساين النصاري املالكي، املعروف حمم 

وي شيخ احلرم، راوي الصحيح عن أيب إسحاق املستميل، وأيب  ك، أبو ذر الأرأ دببلده بابن السام   حمم 

ني، ولد سنة مخس أو ست ومخسني وثالث مئة، روى عن أيب احلسن  يهأ
م  ش  بن مح ويه، وأيب اليثم الك 

دالدارقطني، وبش بن  داملزين، وشيبان بن  حمم  الضبعي وغيهم، روى عنه ابنه أبو مكتوم  حمم 

عيسى، وأبو الوليد الباجي، وعبد اهلل بن احلسن الت ن يس وغيهم، وروى عنه باإلجازة ابن عبد الَب، 

نا  فاضال ، توف سنة أربع وثالثني وأربع مئة.  واخلطيب البغدادي وغيمها، وكان ثقة ضابطا  دي 

 . 1103: 3 "تذكرة احلفاظ"، و141: 11 "تاريخ بغداد"

 ف )ب(: )قال يل(. (3)

 ف )ب(: )وهو(. (4)

 ف )ب(: )عىل شيخ(. (5)

استدركته  املعقوفني، وما بني 556: 17 "سي أعالم النبالء"، و394: 37 "تاريخ دمشق"( 6)

 منهام.
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د  قال  - ، اإلسالم   ا عىل شيخ  هت  أ  ، قرأ أمحدأ  ف مناقب   من قصيدة   (1)الواحد   عبد   بن   حمم 

 :البياتأ  منها هذه   ت  ل  ونقأ 

 ىعأ الذي كان قد وأ  م  ل  بالع   كأ متس  
 

 ر  فأ ع  زأ امل   (2)بيص  ه عنه اخلأ ه  ل  ومل ي   
 

   وال بغلة  
 ة  ي  ب  ر  غ  مأ  (3)ة  الجأ مه 

 

 شأ  ن  رارا  وت  ى م  وأ ط  ت   ة  ل  وال ح   
 

 ن  قأ ت  م   (5)س  ل  والك   (4)اج  بالس   ل  ز  ن  وال مأ 
 

ش    نأق   ر  و  صأ وي   ه  ص  فيه جأ  ي 
 

 (6)ة  ض  بأ  يد  اجل   اقة  بر   ة  مأ وال أأ 
 

 ن  بمأ  
 ر  حأ س  وي   يم  ل  احلأ  (7)ىنأ ض  ها ي  ق  ط 

 

                                                           

دوالصواب ما أثبته من )أ(، وهو:  ف )ب(: )أمحد بن عبد الواحد(،( 1) بن عبد الواحد بن أيب  حمم 

هاشم، أبو عمر الزاهد اللغوي املحدث البغدادي احلنبيل، املعروف بغالم ثعلب، سمع من موسى بن 

اء، وأمحد بن سعيد اجلامل، و دسهل الوش  بن عثامن العبس وغيهم، والزم ثعلبا  ف العربية وأكثر  حمم 

 "غريب احلديث"ابن منده، وأبو عبد اهلل احلاكم، وأبو عيل بن شاذان وغيهم، له  عنه، حدث عنه

: 2 "تاريخ بغداد"وغيه، توف سنة مخس وأربعني وثالث مئة.  "مسند اإلمام أمحد"صنفه عىل 

 .508: 15 "سي أعالم النبالء"، و326ص  "طبقات احلنابلة"، و356

 .795)خ ب ص( ص  "القاموس". ((ناخلبيص: املعمول من التمر والسم))( 2)

الج: حسن سي الدابة ف رسعة))( 3) م 
لأجة وال   .393: 2م ل ج(  ـ)ه "لسان العرب". ((الأم 

 .249)س و ج( ص  "القاموس". ((الساج: الطيلسان الخِض أو السود))( 4)

شديدا ، وبعد خروج ( الك ل س: اجلي، وهو: املادة املتبقية بعد تسخني احلجر اجليي تسخينا  5)

: طاله بالك ل س.  لأس البناءأ  .830)ك ل س( ص  "املعجم الوسيط"بعض مكوناته، وكأ

ة وبضباضة: 6) ة وبضيضة وباض  )ب ض ض  "القاموس"قيقة اجللد، املمتلئة. انظر الر  ( جارية بأض 

 .821( ص 

 .1683بق )ض ن ي( ص ( أي: يمرض، يقال: أضناه املرض، واملضاناة: املعاناة. املرجع السا7)
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 له ت  حأ نيا وقد سنأ الد   ه  ى نفسأ محأ 
 

 ص  م   وت  الق   نأ ه إال م  ل  ز  ن  فمأ  
 (1)ر  ف 

 

 ه  فإن   ،ال  ق  يا م  ن  ف الد   ك  يأ  ن  فإ  
 

 ك  م   والعلم   املحمود   من الدب   
 ر  ث 

 

 ب  الس   اي  ر  كأ زأ  بن   ك  ل  املأ  عبد   شيد  الر  قال: أنشدنا أبو  اإلسالم   أنشدنا شيخ   -  
 الفقيه   (2)ي  ت 

 يب العأ ل  
 
 :(3)ي  ر  عأ املأ  الء

 ح  رأ أأ 
رأ  (4)ت  ح  رأ ني وأأ ت  م   ادأ و  الق   الض 

 

 (5)اودأ اجل   ك  دأ ن   ع  والعجزأ كان ط اليب   
 

ع  ر  فأ طا ناف  ق  ي  س  نأ ف  جأ  كأن    ز 
 

 (6)داي  عأ أو ذ  ي  وعا  ر  ق  و   إذا أرادأ  
 

أ  (1)طيع  تأ س  ال نأ  أي   ق  الَبأ   سأ تناعأ   ىرس 
 

 (2)ادأ ي  الب   ع  طأ ق  ى يأ سأ م  ي، وأأ ب  ح  صأ  فنامأ  
 

                                                           

ره. السابق )ص ف ر( ص 1) ف  : أخاله، كصأ  .546( أصفر: افتقر، وأصفر البيتأ

وتكررت ف )ب( قبل كلمة )الفقيه( وبعده!، غي معجمة،  هكذا )أ، ب(ف  )السبتي( رسمت( 2)

 فاستظهرهتا: )السبتي( وعبد امللك هذا مل أقف له عىل ترمجة.  

لأي امنبن ( هو أمحد بن عبد اهلل 3) ، أبو العالء املعري التنوخي العمى، الشاعر الفيلسوف شيخ س 

اآلداب، صاحب التصانيف السائرة، واملتهم ف نحلته، ولد ومات ف معرة النعامن، وشعره ثالثة 

جم كثي من ر  ، وقد ت  "ضوء السقط"وكالمها مطبوع، و "سقط الزند"، و"لزوم ما ال يلزم"أقسام: 

 "العالم"، و23: 18 "سي أعالم النبالء"لعربية، توف سنة تسع وأربعني وأربع مئة. شعره إىل غي ا

-221ص  "سقط الزند"، وهذه البيات خمتارة من قصيدة له تتألف من أحد عش بيتا  ف 157: 1

222. 

(4.)  ( ف املرجع السابق: )فأرحت 

املرجع  ((الضامرة الطويلة العناقأي: أرحتني حينام أيأستني من وصلك، فأرحت نياقي ))( 5)

 السابق تعليقا .

 املرجع السابق. ((سقطا الطائر: جناحاه، ذيد: منع))( 6)
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 صأ أ   ن  ي أأ ن  م   كأنه غارأ 
 (3)هابأ اح 

 

 يداواع  املأ  (4)اك  قاضأ تأ أأ  ن  أأ  وخافأ  
 

 م  لأ م  ما أأ  (5)ك  ديثأ ي حأ د  ر  
 تأ س  ل ت 

 (6)عا  م 
 

ل  م   ن  ومأ    ر  تأ  فاس  ن  الأ  نأ يأمأ
 داي  د 

 

 

  

______________________________ 

 .: )ال أستطيع(221ص  "سقط الزند"( ف 1)

 ليال  عىل ملعانه، فنام صحب الشاعر، ثم ييريد أن الَبق انقطع ملعانه حتى مل يبق باإلمكان الس)) (2)

 املرجع السابق تعليقا . ((فارق يقطع القَبعاد ال

 ( ف املرجع: )أن نصاحبه(.3)

 ( ف املرجع: )نتقاضاك(.4)

 ( ف املرجع: )كالمك(.5)

 ف )ب(: )زد ف حديثك ما أمليت مستمعا(. (6)
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نا -31 أ نا، اإلسالم   شيخ   أخَبأ أ  ز  وارأ اخل   أيب طالب   بن   أبو احلسن عيل   أخَبأ
ثم  ي  م 

 رأ الأ 
نا، (1)ي  و  ثأ د   بن   حامد   حد  نا، (2)اء  ف  الر   حمم  ثأ ناى، ن  ثأ امل   بن   معاذ   (3)أبو احلسن حد  ثأ  حد 

د  سأ م   نا، (4)د  ثأ نا، (5)زيد   بن   اد  محأ   حد  ثأ رمحه اهلل  (2)احلسنأ  ت  ع  ، سم  (1)سأ يون  [  /أ 46] حد 

 .(3)ور  ث  الد   ؛ فإهنا رسيعة  القلوبأ  وا هذه  ث  يقول: حاد  

                                                           

دف اء، روى عنه: الر  روى عن حامد  (1) دبن عيل بن  حمم  بن عمي الزاهد، وشيخ اإلسالم أبو  حمم 

 "حوادث ووفيات "تاريخ اإلسالم"، و111-110: 18 "تاريخ مدينة دمشق" إسامعيل النصاري.

دترمجة ) 481-490 دبن عيل بن  حمم   (.323) 314ص  بن عمي الزاهد( حمم 

د( حامد بن 2) املثنى العنَبي، وإبراهيم ف اء الروي، روى عن معاذ بن الر  بن عبد اهلل، أبو عيل  حمم 

احلريب، وعيل بن عبد العزيز البغوي وغيهم، روى عنه: أبو عبد اهلل احلاكم، وأبو عيل بن شاذان، 

وأمحد بن عبد اهلل املحاميل وغيهم، وثقه اخلطيب وغيه، وتوف سنة ست ومخسني وثالث مئة. 

 .16: 16 "السي"، و172: 8 "تاريخ بغداد"

ف كتب الرتاجم: أبو املثنى، معاذ بن املثنى بن معاذ بن الذي ، و)أ، ب(كذا ف  ( )أبو احلسن(:3)

وخ وغيهم، روى عنه:  د، والقعنبي، وشيبان بن فر  معاذ بن نرص بن حسان العنَبي، روى عن مسد 

أبو بكر الشافعي، وعمر بن سلم، وعبد الباقي بن قانع وغيهم، ثقة متقن، توف سنة ثامن وثامنني 

 .527: 13 "سي أعالم النبالء"، و136: 13 "تاريخ بغداد"ئتني. وم

د بن مرسهد بن مرسبل، أبو احلسن السدي البرصي، روى عن محاد بن زيد، ووكيع بن 4) ( مسد 

معاوية الِضير وغيهم، روى عنه: معاذ بن املثنى العنَبي، والبخاري، وأبو داود  اجلراح، وأيب

 "هتذيب الكامل"النسائي، ثقة حافظ، توف سنة ثامن وعشين ومئتني. وغيهم، وروى له الرتمذي و

 (.6598) "التقريب"، و443: 27

( محاد بن زيد بن درهم، أبو إسامعيل الزدي البرصي، روى عن يونس بن خباب، ويونس بن 5)

د، و دعبيد، وعطاء بن السائب وغيهم، روى عنه: مسد  لأي امنبن الفضل عارم، و حمم  بن حرب  س 

                                                                                                                                        
= 
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______________________________ 

، 239: 7 "هتذيب الكامل"وغيهم، ثقة ثبت فقيه، توف سنة تسع وسبعني ومئة، روى له اجلامعة. 

 (.1498) "التقريب"و

( يونس الذي يروي عن احلسن البرصي، ويروي عنه محاد بن زيد اثنان، أحدمها: يونس بن 1)

يدي، واآلخر: يونس بن عبيد، والذي روى هذا الثر ه ب اب ال سأ د ف خأ ح به مسد  و الثاين، رص 

(، 3103) 23: 13 "املطالب العالية"(، و5978) 341: 6 "إحتاف اخلية املهرة"سنده، كام ف 

وهو: يونس بن عبيد بن دينار، أبو عبد اهلل، أو: أبو عبيد العبدي البرصي، ثقة ثبت فاضل ورع، توف 

 (.7909) "التقريب"، و517: 23 "هتذيب الكامل"سنة تسع وثالثني ومئة، روى له اجلامعة. 

( احلسن بن أيب احلسن: يسار، أبو سعيد البرصي، روى عن أيب بن كعب ومل يدركه، وجابر بن 2)

عبد اهلل النصاري، وجندب بن عبد اهلل البجيل وغيهم، روى عنه: يونس بن خباب، ويونس بن 

ا  ويدلس، توف سنة عش ومئة، عبيد، وجرير بن حازم وغيهم، ثقة فاضل مشهور، وكان يرسل كثي

 (.1227) "التقريب"، و95: 6 "هتذيب الكامل"روى له اجلامعة. 

 حإسناده صحيهذا األثر عن احلسن ( 3)

د ف   "املطالب العالية"(، و5978) 341: 6 "إحتاف اخلية املهرة"كام ف  "مسنده"أخرجه مسد 

13 :23 (3103.) 

 من طريق شيخ اإلسالم، به. 32ص  "ملء العيبة"وأخرجه ابن رشيد ف 

 عن مبارك بن فأضالة. 91ص  "الزهد"وأخرجه ابن املبارك ف 

، وابن 270ص  "أدب النفوس"، واآلجري ف 102ص  "حماسبة النفس"وأخرجه ابن أيب الدنيا ف 

من طريق  256ص  "القصاص واملذكرين"، و66ص  "ذم الوى"، و137: 7 "املنتظم"اجلوزي ف 

 ة الناجي.أيب عبيد

 من طريق عيسى بن عمر. ثالثتهم عن احلسن، به. 144: 2 "احللية"وأخرجه أبو نعيم ف 

ع  إىل رش  غاية، وإنكم إن تطيعوها ف كل ))ابن املبارك:  زاد ن ز  لأعة، وإنام تأ وا هذه النف سأ فإهنا ط  ع  اق دأ وأ

ب قي لكم شيئا   ع  إليه، ال ت  ن ز   .((ما تأ

                                                                                                                                        
= 
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نا -32 أ  ع  أبو سأ  أخَبأ
د   بن   ب  ي  عأ ش   د  نا، (1)ي  ج  ن  وشأ الب   إبراهيمأ  بن   حمم  أ بن  حامد   (2)أخَبأ

د   نا، اء  ف  الر   حمم  ثأ ي امن   حد  لأ د   بن   س  نا، (3)ل  ض  الفأ  بن   حمم  ثأ عيل   بن   أي وب   حد 
نا، (4) ثأ  زياد   حد 

______________________________ 

ك  أن ))نيا: وزاد ابن أيب الد ، وإنام أنتم ركب  وقوف، ي وش  د  عأ دوا، فإنام هي ليال ت  د  تأشأ وا وأ فتأصَب 

دأ الناس، وحالأ  هأ ب وا بصالح  ما بحِضتكم، إن هذا احلق أج 
ل  ت، فانقأ تأف  ل  كم فيجيب وال يأ ى أحد  عأ د  ي 

جأ  أ عىل هذا احلق  من عرفأ فضلأه، ورأ بني شهواهتم، وإن ام صَبأ  .((ا عاقبتأهبينهم وأ

قوله: رسيعة الدثور، يعني: دروسأ ذكر اهلل تبارك )): 510: 5 "غريب احلديث"قال أبو عبيد ف 

عوها، يعني:  س: قد دثأر، فهو داثر ... وقوله: اقدأ وتعاىل، منها: يقال للمنزل وغيه إذا عفا ودرأ

تأها،  ع الدابة  باللجام، إذا كبأح  دأ ق  وها وامنعوها، كام ت  ف  لأعة، ك  قاله الكسائي... وقال الصمعي: ط 

ض من كنائني إيل  الط لأعة اخل بأأة، يعني: التي تكثر االطالع 
وحكى عن بعض املاضني ... أنه قال: أ ب غ 

يأ صاحبأها، يقول: 
د  : أن النفوس تط لع إىل هواها وتشتهيه حتى ت ر  ن  واالختباء، والذي أراد احلسأ

 .((فامنعوها من ذلك

دعيب بن ( ش1) دبن إبراهيم، أبو سعد الشعيبي البوشنجي، سمع أباه، وحامد بن  حمم  فاء، الر   حمم 

دوإبراهيم املؤدب، وروى الكثي، حدث عنه شيخ اإلسالم عبد اهلل بن  النصاري، توف سنة  حمم 

 (.360) 461ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"تسع عشة وأربع مئة. 

نا(. (2) ثأ  ف )ب(: )حد 

لأي امن( 3) دبن  س  بن الفضل بن جَبيل، أبو منصور النهرواين من ولد جرير بن عبد اهلل البجيل  حمم 

 د، روى عن دبن أيب الرسي العسقالين، و حمم  بن وهب بن أيب كريمة، وعبد الوهاب بن  حمم 

قانع، وعبد الصمد بن عيل الطستي الضحاك وغيهم، روى عنه: أبو بكر الشافعي، وعبد الباقي بن 

فه الدارقطني، وأخرج من طريقه حديثا  ثم قال: فذكر حديثا  باطال ، توف سنة سبع وغيهم، ضع  

 (.3641) 172: 4 "لسان امليزان"، و59: 9 "تاريخ بغداد"وثامنني ومئتني. 

الكناين الفلسطيني،  لأي امنس  بن مسلم بن خيشنة بن نفي، أبو  أي وببن عيل بن هيصم بن  أي وب( 4)

لأي امنوجده العىل: مسلم أخو أيب قرصافة من أبيه، روى عن زياد بن سيار، روى عنه  دبن  س  بن  حمم 

                                                                                                                                        
= 
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 ي  سأ  بن  
ةأ ، (1)ار  ز  صىل اهلل  اهلل  قالأ رسول  قال:  (3)ريض اهلل عنه ةأ صافأ ر  عن أيب ق  ، (2)[ ]عن عأ

 دا  ب  عم  تأ م   عيل   بأ كذأ  ن  مأ )): عليه وسلم
 .(5)(((4) فيه[ ع  تأ ر  ]يأ  مأ ف جهن   ي له بيت  ن 

______________________________ 

(، 905) 252: 2 "اجلرح والتعديل"الفضل، وأبو بكر بن أيب داود، وأبو حاتم، وقال: شيخ. 

 (. 102) 181ص  250-241حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"و

إىل )سنان(، وهو: زياد بن سيار الكناين موىل لم، سمع أبا قرصافة، روى عن  )أ(ف  تصحف( 1)

بن عيل بن اليصم العسقالين، والطيب بن  أي وبعزة بنت عياض عن جدها أيب قرصافة، روى عنه 

اجلرح ". "الثقات"زبان أبو زبان العسقالين، قاله أبو حاتم وما ضعفه، وذكره ابن حبان ف 

 .255: 4 "الثقات"(، و2410) 534: 3 "والتعديل

، وهو ثابت ف مصادر التخريج، كام سيأيت، وهي عزة بنت عياض )أ، ب(( )عن عزة( سقط من 2)

أبو قرصافة، جندرة بن خيشنة ... روت عنه: ابنته ))بن أيب قرصافة، وقال ابن ماكوال عند )خيشنة(: 

ة بنت عياض بن أيب قرصافة،  ز  ة، وعأ ز  وف هذا القول ))، فتعقبه ابن نقطة قائال : ((وزياد بن سيارعأ

واة إىل الر  أوهام؛ لن أبا قرصافة ليس له ابنة اسمها عزة، إنام هي عزة بنت عياض، قد نسبها بعض 

ها ها، وزياد  بن سي ار يروي عنها، عن جد  : 2 "إكامل اإلكامل"، و212-211: 3 "اإلكامل". ((جد 

451 ،4 :157. 

أبو قرصافة الكناين، اسمه: جندرة بن خيشنة بن نفي، وقيل: جندرة بن خيشنة بن مرة بن وائلة  (3)

روبن الفاكه بن  م  ، ثم صىل اهلل عليه وسلمبن احلارث بن مالك بن النِض بن كنانة، صحب النبي  عأ

 . 541: 12 "اإلصابة"، و163: 4 "االستيعاب"سكن فلسطني، وقيل: كان يسكن أرض هتامة. 

 ما بني املعقوفني من )ب(. (4)

 إسناده ضعيف، واحلديث متواتر.( 5)

ص  "((من كذب عيل متعمدا  ))طرق حديث: "(، وف 2516) 18: 3 "الكبي"أخرجه الطَباين ف 

 – 14: 1 "الكامل"، وابن عدي ف - 452: 2 "اإلكامل"ومن طريقه: ابن نقطة ف  -( 155) 146

                                                                                                                                        
= 
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ثأنا -33 ي امن   حد  لأ نا، (1)هذا س  أ   يال  الط   أبو داودأ  (2)أخَبأ
نا، س  ثأ بة   حد  ع  ي امنأ ، عن ش  لأ  س 

عن ، ريض اهلل عنه ، عن أنس  زأ م  ر  ه   موىل ابن   اب  ت  ، وعأ ب  ي  هأ ص   بن   العزيز   ، وعبد  الت ي مي  

  ه  دأ عأ ق  مأ  أ  و  تبأ يأ دا  فل  م  عأ تأ م   عيل   بأ كذأ  ن  مأ ))قال: صىل اهلل عليه وسلم  الن بي  
 .(3)((ار  الن   نأ م 

______________________________ 

دكالمها عن  –( 180) 112: 1 "املوضوعات"ومن طريقه: ابن اجلوزي ف  بن احلسن بن قتيبة،  حمم 

حدثوا عني بام تسمعون، وال حيل لرجل أن يكذب عيل، فمن كذب ))بن عيل به، ولفظه:  أي وبعن 

 .((بني له بيت ف جهنم يرتع فيه – ((قال عيل غي ما قلت))أو:  –عيل 

: ال يروى إال من هذا صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  هذا احلديث عن أيب قرصافة، ))قال ابن عدي: 

 .((الطريق

 241: 1 صىل اهلل عليه وسلمباب إثم من كذب عىل النبي  –قلت: أخرج البخاري: كتاب العلم 

؛ فإنه من يكذب عيل  ف))، مرفوعا  بلفظ: ريض اهلل عنه( من حديث عيل 106) ليلج ال تكذبوا عيل 

رواه من الصحابة ثامنية )): 53: 1 "املوضوعات"، واحلديث متواتر، قال ابن اجلوزي ف ((النار

 ثم ذكره عنهم، وانظر احلديث اآليت. ((صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل وتسعون نفسا  عن 

لأي امن( هو: 1) دبن  س   بن الفضل، املذكور ف السند السابق. حمم 

نا(. (2) ثأ  ف )ب(: )حد 

 241: 1 صىل اهلل عليه وسلم باب إثم من كذب عىل النبي –أخرجه البخاري: كتاب العلم  (3)

من تعمد عيل كذبا  فليتبوأ ))( من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس، مرفوعا  بلفظ: 108)

 .((مقعده من النار

 صىل اهلل عليه وسلم اب إثم من كذب عىل النبيب –وبلفظ املصنف: أخرجه البخاري: كتاب العلم 

 10: 1 صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل باب تغليظ الكذب عىل  –(، ومسلم: املقدمة 110) 244: 1

رةأ ( من حديث أيب 3) 3حديث  ي  رأ  .ه 

                                                                                                                                        
= 
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نا -34 أ د   بن   ]شعيب   أخَبأ نا، حمم  أ نا، اء  ف  الر   (1)[أخَبأ أ نا، العزيز   عبد   بن   عيل   أخَبأ ثأ أبو  حد 

نا، يم  عأ ن   ثأ ريض اهلل عنها قالت:  ، عن عائشةأ ، عن السود  ، عن إبراهيمأ العمش   حد 

 .(2)ام  غنأ  ة  مر   صىل اهلل عليه وسلم اهلل   رسول  أهدى 

  

______________________________ 

(، ومسلم 1291) 191: 3باب ما يكره من النياحة عىل امليت  –البخاري: كتاب اجلنائز أخرجه و

 ( من حديث املغية.4) 4حديث  –املوضع السابق  –

 242: 1 صىل اهلل عليه وسلمباب إثم من كذب عىل النبي   -البخاري: كتاب العلم أخرجه و

 572: 6باب ما ذكر عن بني إرسائيل  –( من حديث الزبي. وف كتاب أحاديث النبياء 107)

رو( من حديث عبد اهلل بن 3461) م   .عأ

 72حديث  2298: 4باب التثبت ف احلديث ...  –قائق الر  كتاب الزهد ومسلم: أخرجه و

 ( من حديث أيب سعيد اخلدري، وانظر ختريج احلديث السابق.3004)

 ما بني املعقوفني سقط من )أ(، واستدركته من )ب(. (1)

 ( عن أيب نعيم، به.1701) 639: 3باب تقليد الغنم  –( أخرجه البخاري: كتاب احلج 2)

 367حديث  958: 2باب استحباب بعث الدي إىل احلرم ...  –رجه مسلم: كتاب احلج وأخ

مرة  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل ( من طريق أيب معاوية، عن العمش به، ولفظه: أهدى 1321)

 إىل البيت غنام  فقل دها.
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ثأنا -35 د  أبو منصور  حد  نا، (1)ي  املاح   جَبيلأ  بن   حمم  أ د  أبو احلسن  أخَبأ  ن  سأ احلأ  بن   حمم 

نا، بنأي سابورأ  اج  الرس    اإلسامعييل   إسامعيلأ  بن   أ ى ن  ثأ امل   بن   ن  سأ احلأ  (2)[]أبو عيل   أخَبأ

نا، ي  َبأ  ن  العأ  ثأ ناان، ف  عأ  حد  ثأ ناام، مه   حد  أ قال:  ه  ثأ حد   ، أن أبا بكر  ، عن أنس  ثابت   أخَبأ

إىل  ر  ظ  ن  يأ  (3)دا  أحأ  أن   و  ، لأ اهلل  رسولأ : يا ار  ف الغأ  ونحن   صىل اهلل عليه وسلم ي  ب  للن   ت  ل  ق  

 ي  مأ قدأ 
أ ب  لأ  ه   ي  قدمأ  نا حتتأ رصأ

 . (4)((امه  ثالث   اهلل  ني   نأ باث   كأ ن  ما ظأ  ر  ك  يا أبا بأ )). فقال: ه 

  

                                                           

د( 1) ، أبو منصور الروي الفقيه، سمع حامد  حمم  داء، وخلف بن فالر  بن جَبيل بن ماح   حمم 

دوغيمها، روى عنه: شيخ اإلسالم النصاري، و بن عيل العميي وغيمها، توف سنة ست  حمم 

توضيح "(، و265) 407ص  420-401حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"عشة وأربع مئة. 

 .6: 8 "املشتبه

 ما بني املعقوفني من )ب(. (2)

 ف )ب(: )أحدهم(. (3)

 صحيحإسناده ( 4)

، اإلسالم به، واحلديث ف الصحيحنيمن طريق شيخ  31أخرجه ابن رشيد ف ملء العيبة ص 

 ( من رواية شيخ اإلسالم النصاري عن ابن العايل.6وتقدم برقم )
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نا -36 ثأ د   القايض أبو منصور   حد  د   بن   حمم   ز  اهلل الأ  عبد   بن   حمم 
نا ،إمالء   (1)ي  د  ثأ  عيل   حد 

نا، (2)وانأ ل  بح   ي  يق  ق  الد   أمحدأ  بن   ثأ نا، واين  ل  احل   ي  هأ ز   بن   إبراهيم   حد  ثأ ، إبراهيمأ  بن   مكي   حد 

نا ثأ ينأ  ، عن ابن  انأ حس   بن   ام  شأ هأ  حد  ي 
رةأ ، عن أيب س  ي  رأ  سأل رجل   قال: ريض اهلل عنه ه 

  م  ك  ما كل  ))؟ فقال: واحد   ف ثوب   ل  ج  الر   يل  صأ ي  : أأ صىل اهلل عليه وسلم اهلل   رسولأ 
 د  جيأ 

  .(3)((ني  ثوبأ 

                                                           

د( 1) دبن  حمم  نيبن عبد اهلل بن  حمم  ، أبو منصور الزدي املهل بي  الروي القايض اجلامع بني احل سأ

حلة إىل هراة فقها  وحديثا  من أجله، الر  واية، وكانت الر  ، كان إمام الشافعية، واسع الفقه واحلديث

دروى عن  بن عيل بن دحيم الشيباين، ودعلج بن أمحد، وأمحد بن عثامن الدمي وغيهم، روى  حمم 

عاصم  محن بن أيبالر  ، وعبد -وهو أكَب شيخ سمع منه  –عنه: شيخ اإلسالم أبو إسامعيل النصاري 

حوادث  "تاريخ اإلسالم"اجلوهري، وأمحد بن أمحد بن محدين، وغيهم، توف سنة عش وأربع مئة. 

 .196: 4 "طبقات الشافعية الكَبى"(، و336) 212ص  420-401ووفيات 

ل وان 2) : عدة مواضع، منها: حلوان العراق، وهي ف آخر حدود -بالضم، ثم السكون  -( ح 

معجم "من بغداد، ومنها: حلوان مرص، وهي معروفة، وغي ذلك. انظر  السواد مما ييل اجلبال

اوي برصي كام ف التعليق الر  ، وكأن املقصود هنا التي ف العراق؛ لن 294-290: 2 "البلدان

ص  "أطلس التاريخ العريب اإلسالمي"موقع حلوان العراق عىل اخلريطة ف حتديد السابق، وانظر 

65. 

(، ومسلم: 365) 566: 1باب الصالة ف القميص ...  –( أخرجه البخاري: كتاب الصالة 3)

( من طريق 515) 276حديث  368: 1باب الصالة ف ثوب واحد وصفة لبسه  –كتاب الصالة 

ين، عن ابن أي وب ي 
 ، به.س 

                                                                                                                                        
= 
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نا -37 ثأ د   ل  ض  أبو الفأ  حد  نا، (1)عش    سنةأ  إمالء   ي  ود  اجلار   أمحدأ  بن   حمم  أ اس ب  أبو العأ  أخَبأ

ني   بن   اهلل   عبد   ناالقايض،  ن  سأ احلأ  بن   احل سأ أ د   أخَبأ ، ي  ب  الض   حرب   بن   (2)غالب   بن   حمم 

نا ثأ نا، يفةأ ذأ أبو ح   حد  أ يان   أخَبأ ف  عىل  ت  ل  دخأ  :، عن أبيه قالس  عاب   بن   محن  الر   ، عن عبد  س 

مأ  : يا أم  ت  ل  ريض اهلل عنها فق   عائشةأ   ن  أأ  صىل اهلل عليه وسلم اهلل   رسول   املؤمنني، حر 

 ؟.ام  أي   ثالثة   الضاحي فوقأ  حلوم   لأ كأ ؤ  ت  

مأ ط  أن ي   ، فأرادأ اس  فيه الن   جاعأ  إال ف عام   (3) ]ذلك[ لأ قالت: ما فعأ 
 .الفقيأ  الغني  ع 

أ  سأ [ مخ   /ب 46] (4)اعأ رأ الك   ع  فأ ر  ا نأ ن  قالت: ولقد ك    .ليلة   ةأ عش 

 ؟.إىل ذلك م  ك  ر  طأ يض   : فام كانأ ت  ل  ق  

______________________________ 

( من طريق سعيد بن 515) 275حديث  368-367: 1 –املوضع السابق  –وأخرجه مسلم 

ي رةأ سيب، وأيب سلمة، عن أيب امل رأ  ، به.ه 

، انظر ترمجته ف قسم ة أيب الفضل اجلارودي بثالث سننيقبل وفاوهذا ( أي: وأربع مئة، 1)

  الدراسة.

د بن عبد اهلل(، والصواب ما أثبته من )أ(، له ترمجة ف  (2) ، 143: 3 "تاريخ بغداد"ف )ب(: ) حمم 

 .390: 13 "سي اعالم النبالء"و

 ما بني املعقوفني من )ب(. (3)

راع من البقر والغنم: مستدق الساق. 4)  .980)ك ر ع( ص  "القاموس"( الك 
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د   آل   عأ ب  : ما شأ ت  ، وقالأ ت  كأ ح  فضأ   باهلل   قأ ، حتى حلأ  (1)يال  لأ  ثالثأ  وم  د  أ  مأ  ز  ب  خ   ن  م    حمم 

 .ل  وجأ  عز  

يانأ من حديث  (2)ق عليهفأ ت  م   ف  د  ، ويصةأ ب  ، وقأ د  ال  عن خأ  :(3)[ ]البخاري  ، ي  ر  و  الث   س   بن   حمم 

د  ، وفأ يوس    س  م   (4) ]أخرجه[و، -منه  امع  س غي   ن  م   - كثي   بن   حمم 
، عن بكر  عن أيب  :م  ل 

يانأ عن  م  ه  كل   .وكيع   ف  د  وربام اخترص  ،س   .، ووكيع  فأ يوس   بن   حمم 

  

                                                           

 ف )ب(: )ثالثة أيام(. (1)

باب ما كان السلف يدخرون ف بيوهتم وأسفارهم من الطعام  –( البخاري: كتاب الطعمة 2)

( عن 5438) 474: 9( عن خالد بن حييى. وف باب القديد 5432) 463: 9واللحم وغيه 

 578: 11باب إذا حلف أن ال يأتدم فأكل مترا  بخبز ...  –قبيصة. وف كتاب اليامن والنذور 

د( عن 6687) د بن يوسف، وعنده علقه عىل حمم   بن كثي.  حمم 

نا( عن أيب بكر بن أيب شيبة قال: 2970) 23حديث  2282: 4قائق الر  ومسلم: كتاب الزهد و ثأ  حد 

 وكيع.

دمخستهم )خالد، وقبيصة، و دبن يوسف، و حمم  يانبن كثي، ووكيع( عن  حمم  ف   ، به.س 

 .)أ،ب( سقط من قوفني( ما بني املع3)

 ما بني املعقوفني من )ب(. (4)
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نا -38 أ أ الن   إبراهيمأ  بن   إسامعيل   (1)[]إبراهيمأ أبو  أخَبأ نا، ورأ بنأي ساب   (2)ي  اباذ  رص  أ  عبد   أخَبأ

 ر  بمأ  (3)ي  ر  هأ و  اجلأ  عمرأ  اهلل بن  
نا، و  ثأ نا، (4)ه  يأ و  اس  سأ  حييى بن   حد  ثأ  ،(5)اهلل عبد   بن   بة  ت  ع   حد 

                                                           

ما بني املعقوفني من )ب(، وف )أ(: )أبو بكر( ومثلها عىل حاشية )ب(، ورمز إىل أهنا نسخة،  (1)

 ، وانظر ترمجته ف التعليق اآليت.120ص  "اجلن ةموجبات "والصواب الول، كام ف 

د( إسامعيل بن إبراهيم بن 2) الستاذ الواعظ الصوف الثقة أبو إبراهيم، بن حممويه النرصاباذي،  حمم 

محن عبد الر  وخراسان والعراق واحلجاز وغيها، وروى عن أيب عبد  بنأي سابورأ املحدث، سمع الكثي 

اهلل بن عمر بن أمحد بن عل ك اجلوهري، وأيب بكر القطيعي، وأيب بكر اإلسامعييل وغيهم، وأمىل 

ملحدث، توف سنة ثامن وعشين وأربع مئة. سنني، وخلف أباه أبا القاسم النرصاباذي الصوف ا

 .(300) 129ص  "املنتخب من كتاب السياق"

ل ك، أبو عبد 3) محن اجلوهري املروزي احلافظ ابن احلافظ، سمع الر  ( عبد اهلل بن عمر بن أمحد بن عأ

دأباه، وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل، و يس وغيهم، روى عنه: أبو أي وببن  حمم  أ بكر الَبقاين،  بن الِض 

سي "وأبو عبد اهلل احلاكم وغيمها، قال اخللييل: حافظ متفق عليه، توف سنة ستني وثالث مئة. 

 .168: 16 "أعالم النبالء

ثم  "غرائب مالك"( مل أقف له عىل ترمجة، لكن ورد ذكره ف سند حديث رواه الدارقطني ف 4)

دترمجة )أمحد بن  "اللسان" . نقال  عن((رجاله كلهم معروفون بالثقة))قال:  : 1بن رميح النسوي(  حمم 

600 (747.) 

دي املروزي، روى عن أيب غانم يونس بن نافع، 5) م  ( عتبة بن عبد اهلل بن عتبة، أبو عبد اهلل الي ح 

يانو ف  يانبن عيينة، ومالك بن أنس وغيهم، روى عنه: النسائي، وابن خزيمة، واحلسن بن  س  ف  ، س 

 311: 19 "هتذيب الكامل"مذي وغيهم، صدوق، توف سنة أربع وأربعني ومئتني. واحلكيم الرت

 (.4433) "التقريب"(، و3777)
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نا ثأ يل  الباه   امةأ مأ ، عن أيب أ  (2)، عن أيب غالب  (1)أبو غانم   حد 
 ضأ  ن  مأ ))قال:  (3)

ا  ت  يل س   نأ م 

 ضأ 
 ن  م   اسأ وا الن  ف  ص  ن  ، وأأ (4)مك  ين  وا ف د  ل  غ  ، وال تأ م  ك  و  وا عن عد  ن  ب  : ال تأ  اجلن ةأ له  ت  ن  م 

                                                           

 "اللسان"(، ونقله ابن حجر ف 2080) 423: 9 "اجلرح والتعديل"( قال أبو حاتم: ال أعرفه. 1)

روزي القايض، يونس بن نافع، أبو غانم اخلراساين امل هوقلت: ( تبعا  للعراقي، 9004) 137: 9

روروى عن  م  بن دينار، وكثي بن زياد، وأيب الزبي املكي وغيهم، روى عنه: عتبة بن عبد اهلل،  عأ

وعبد اهلل بن املبارك، ومعاذ بن أسد وغيهم، صدوق خيطئ، توف سنة تسع ومخسني ومئة، روى له 

 (. 7917) "التقريب"(، و7186) 548: 32 "هتذيب الكامل"أبو داود، والنسائي. 

ر، وقيل: سعيد، وقيل: 2) و  زأ ( أبو غالب البرصي، صاحب أيب أمامة، اختلف ف اسمه، فقيل: حأ

ياننافع، روى عن أيب أمامة، وأنس، وأم الدرداء، روى عنه: حجاج بن دينار، و ف  الك بن عيينة، وم س 

ف بعض حديثه:  ضعفه النسائي، وقال ابن سعد: منكر احلديث، وقال الرتمذي بن دينار وغيهم،

هذا حديث حسن، وف بعضها: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن 

روى له البخاري ف معني: صالح احلديث، ووثقه الدارقطني، وقال ابن حجر: صدوق خيطئ، 

هتذيب "(، و3253، 3000) "سنن الرتمذي". وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، "الدب"

 (.8298) "التقريب"(، و7561) 170: 34 "لالكام

ي بن عجالن بن احلارث، أبو أ مامة الباهيل، صحايب جليل، 3) دأ سكن مرص، ثم انتقل منها إىل ( ص 

، وعن عمر، وعثامن، وعيل وغيهم، صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  روى  ،محص فسكنها ومات هبا

: خالد بن معدان، وشهر بن حوشب، ورشحبيل بن مسلم مجاعة من التابعني، منهم روى عنه

، 199: 2 "أسد الغابة". وتسعني سنة، ، وهو ابن إحدى ست وثامننيإحدى أو: وغيهم، توف سنة 

 .241: 5 "اإلصابة"، و4: 4

ويؤيده من الغلول، ، ((وا فيأكمل  غ  ال تأ )): 120ص  "اجلن ةموجبات "ف جاء ، و)أ، ب(( كذا ف 4)

 .((ال تغلوا غنائمكم))(: 8082) 282: 8اين َبالطلفظ 
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 مأ س  املوا ف ق  ظأ م، وال تأ ك  ظامل    ن  م م  ك  لوم  ظ  وا مل أ ذ  ، وخ  م  ك  أنفس  
وا ل  م  ، وال حتأ  (1)ميك  واد  بأ  ة 

 .(2)((اجلن ةأ  م  ت  ل  ذلك دخأ  م  ت  ل  ، وإذا فعأ مك  م عىل رب  ك  ذنوبأ 

 ع  : أن يأ ((مك  م عىل رب  ك  وا ذنوبأ ل  م  وال حتأ  ))معنى قوله 
 ن  ا م  ف املعايص أهن   (3)هنفسأ  العبد   رأ ذ 

 
 
  وب  ن  ، الذ  اهلل  قضاء

 
 إىل القول   جأ هذا فقد خرأ  بغي   قالأ  ن  ، مأ فيها جمرم   د  ب  ، والعأ اهلل  بقضاء

 .(1)بيح  القأ  َب   باجلأ 

                                                           

 282: 8، وعند الطَباين 120ص  "اجلن ةموجبات "، ومثله ف )أ، ب(كذا ف  (بواديكم)( 1)

 .((مواريثكم))(: 8082)

 ليس بالقويإسناده ( 2)

 من طريق شيخ املصنف، به. 120ص  "اجلن ةموجبات "أخرجه ابن الفاخر ف 

قي، عن 8082) 282 :8 "املعجم الكبي"ف وأخرجه الطَباين  لأي امن الر  ( من طريق العالء بن س 

 اخلليل بن مرة، عن أيب غالب، به.

لأي امن، واخلليل بن مرة: ضعيفان نوالعالء ب  "التقريب"(، و5278) 464: 5 "اللسان" ، كام فس 

 ، وقد توبعا.(1757)

بن بلفظ آخر، من طريق فضال  121ته ص ، وابن اجلوزي ف مشيخ117وأخرجه ابن الفاخر ص 

 عن أيب أمامة.جبي، 

هذا احلديث، وقال ابن  لهوذكر  ((غي حمفوظةكلها أحاديثه ))قال ابن عدي: وفضال بن جبي: 

شيخ من أهل البرصة، كان يزعم أنه سمع أبا أمامة، روى عنه البرصيون، يروي عن أيب ))حبان: 

 .204: 2 "املجروحني"، و21: 6 "الكامل". ((االحتجاج به بحالحديثه، ال حيل أمامة ما ليس من 

 ف )ب(: )أن يعذر العبد ربه من نفسه(.( 3)
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نا -39 أ د  اهلل  أبو عبد   أخَبأ د   بن   عيل   بن   حمم  ني   بن   حمم  اين  شأ البا احل سأ
نا، (2) ثأ أبو  حد 

نا، إمالء   ياسنيأ  بن   إسحاقأ  ثأ د   بن   (3)[يد  بأ ع  ] حد  نا، احلافظ   حمم  ثأ ، اح  ب  صأ  بن   ن  سأ احلأ  حد 

______________________________ 

امللل "ب تعاىل، واجلَبية أصناف. انظر الر  عل حقيقة  عن العبد، وإضافته إىل اجلَب: نفي الف( 1)

وردت اآليات الكريمة وقد )) "470: 2 "وض الباسمالر  "قال ابن الوزير ف ، 85: 1 "والنحل

حيحة بام يدل  عىل نفي اجلَب وثبوت االختيار: ۇ  ۇ   چ قال اهلل تعاىل:  والحاديث الص 

ف  صىل اهلل عليه وسلم قالأ رسول  اهلل  و ،[286:]البقرة چۆ  ۆ  ۈ  ۈ

م  ))حديث القسم للنساء:  رواه أبو داود ف  ((هذا قسمي فيام أملك، فال تؤاخذين فيام ال أملك الل ه 

نن" افعي ف كتابه "الس  وروى ، ((إن ه حديث صحيح)): "إرشاد الفقيه"، قال احلافظ ابن كثي الش 

اج ف صحيحه من حديث أيب ذر  مسلم بن  فمن وجد خيا  فليحمد ))مرفوعا :  ريض اهلل عنه احلأج 

من ذلك ما يطول ذكره،  حيحةوف الحاديث الص ،((اهلل، ومن وجد رشا  فال يلومن  إال نفسه

كان يعمل وجيتهد ف العبادة ويأمر  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل م أن ل  والقصد اإلشارة، وقد ع  

روع، ويستشي ف  وقد سئل  - ويدب ر المور، وقال  ،أيالر  بذلك، وحيرتز ف احلروب، ويلبس الد 

بهة بعينها لقد أويت جوامع  ،فصىل  اهلل عليه وسل م ((خلق له ملا ميرس    اعملوا فكل  )): - عن هذه الش 

قات احلكم  .((الكلم، ومجع ف اللفظ القليل متفر 

قرى الباشاين، ويقال: الفاشاين؛ لن فاءها أعجمية تنطق بني الفاء والباء، نسبة إىل: فاشان، من  (2)

إسحاق أمحد  هروي، حدث عن أيب، وأبو عبد اهلل هذا باشاين 1148: 3 "تبصي املنتبه"هراة، كام ف 

د بن إبراهيم بن نافع، حدث عنه: شيخ اإلسالم  د بن ياسني، فكان آخر أصحابه، وعن حمم  بن حمم 

سي أعالم "سنة أربع عشة وأربع مئة، قيل: إنه عاش مئة  وست  سنني. النصاري، ثقة، توف 

 .339: 17 "النبالء

د بن(  تصحف )عبيد( ف )أ( إىل: )محيد(، (3) د( بإقحام )حمم  د بن عبيد بن حمم  وجاء ف )ب(: )حمم 

د  لأي امن بن أيب مريم، أبو  حمم  د بن القاسم بن س  ف أول االسم، والصواب ما أثبته، وهو: عبيد بن حمم 

                                                                                                                                        
= 
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نا ثأ  و  عأ  بن   جعفر   حد 
نا، ن  ثأ نا، يس  مأ أبو الع   حد  أ  بن   ، عن طارق  مسلم   بن   قيس   أخَبأ

أميأ املؤمنني،  (2)]يا[قال له:  (1)اليهود   نأ ال  م  رج   أن    اب  ط  اخلأ  بن   ، عن عمرأ شهاب  

أ ع  نا مأ ي  علأ  و  لأ  ،اوهنأ ؤ  رأ ق  تأ  م  ك  ف كتاب   آية  
أ  ت  نزلأ  اليهود   ش   دا .ي  ع   نا ذلك اليومأ ذ  الخت 

 آيأ  قال: أي  
 ؟ة 

 [.3]املائدة:  چ ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چقال: 

[ نا ذلكف  : قد عرأ ريض اهلل عنه قال عمر  فيه عىل النبي   ت  الذي نزلأ  واملكانأ  (3) ]اليومأ

 عأ م  اجل   يومأ  فةأ رأ بعأ  ، وهو قائم  صىل اهلل عليه وسلم
 .(4)ة 

______________________________ 

 "تاريخ بغداد"عند اخلطيب ف ، و433: 8 "الثقات"عند ابن حبان ف  الوراق النيسابوري، له ترمجة

11 :97.  

د جل هو الر  هذا ))(: 45عند ) 129: 1 "الفتح"قال ابن حجر ف  (1) كعب الحبار، بني ذلك مسد 

 .((... "الوسط"مسنده، والطَبي ف تفسيه، والطَباين ف ف 

 ما بني املعقوفني من )ب(.( 2)

 (.45) "يح البخاريحص"رواية  هي ثابتة ف، ومن )ب(ما بني املعقوفني  (3)

قال اخللييل: ليس بالقوي، وقال اإلدريس: سمعت إسناد املصنف فيه أبو إسحاق بن ياسني،  (4)

: 15 "سي أعالم النبالء" .كذبه الدارقطني، وقال مرة: مرتوكأهل بلده يطعنون فيه وال يرضونه، و

 ، لكن احلديث ف الصحيحني كام سيأيت.(798) 643: 1 "لسان امليزان"، و339

 .عن شيخ اإلسالم النصاري به 256ص  "ملء العيبة" ف أخرجه ابن رشيد

                                                                                                                                        
= 



136 
 

 س  وم   .اح  ب  صأ  بن   ن  سأ عن احلأ  :البخاري   (1) ]أخرجه[
 ب  عن عأ  :م  ل 

 . (3)ر  فأ ع  كالمها عن جأ  .(2)د 

______________________________ 

من طريق شيخ اإلسالم  340: 15 "السي"، و 63: 3 "تذكرة احلفاظ"وأخرجه الذهبي ف 

دالنصاري، عن  بن أمحد اجلارودي، عن أيب عبد اهلل الباشاين، به. وشيخ اإلسالم النصاري  حمم 

 .504: 18 "السي"انظر  اجلارودي.عن و ،يروي عن الباشاين

 من )ب(.ما بني املعقوفني  (1)

 ف )ب(: )عن غندر(، والصواب ما أثبته من )أ(. (2)

( عن احلسن بن 45) 129 "1باب زيادة اإليامن ونقصانه  –البخاري: كتاب اإليامن أخرجه ( 3)

( عن عبد بن محيد. كالمها عن جعفر 3017) 5حديث  2313: 4الصب اح. ومسلم: كتاب التفسي 

  بن عون، به.

( عن 4606) 119: 8[ 3]املائدة:  چچ  چ  چ  ڇ چباب  –وأخرجه البخاري: كتاب التفسي 

د بن بشار. ومسلم  د بن املثنى. 3حديث  –املوضع السابق  –حمم   عن زهي بن حرب، وحمم 

محن بن مهدي.  د بن بشار، وزهي، وابن املثنى( عن عبد الر   ثالثتهم )حمم 

د بن يوسف. 4407) 712: 7باب حجة الوداع  –وأخرجه البخاري: كتاب املغازي   ( عن حمم 

يان الثو ف  د( عن س  محن، وحمم   ري.كالمها )عبد الر 

يان بن عيينة، 7268) 259: 13وأخرجه البخاري: كتاب االعتصام بالسنة  ف  ( عن احلميدي، عن س 

 عن مسعر وغيه.

ريب، عن عبد اهلل بن  4حديث  –املوضع السابق  –وأخرجه مسلم  عن أيب بكر بن أيب شيبة، وأيب ك 

 إدريس، عن أبيه.

 سلم، به.يه، وإدريس( عن قيس بن ممجيعهم )الثوري، ومسعر وغ

                                                                                                                                        
= 
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نا -40 أ د   بن   طاهر   ف  لأ أبو د   أخَبأ   ي  اهلل القأ  عبد   بن   حمم 
نا، (1)س  ثأ د   بن   حامد   حد   حمم 

نا، اء  ف  الر   ثأ نا، (2)الكريم   عبد   بن   ل  ض  الفأ  حد  ثأ د   حييى بن   أبو سعيد   حد  نا، (3)حمم  ثأ د   حد   حمم 

قالأ قال:  ريض اهلل عنه مالك   بن   ، عن أنس  (1)اش  ي  أيب عأ  بن   انأ بأ ، عن أأ (4)ل  ض  الفأ  بن  

 .(2) ((ر  فهو كاف   ه  إىل نفس   االستطاعةأ  لأ عأ جأ  ن  مأ )): صىل اهلل عليه وسلم اهلل   رسول  

______________________________ 

مسعر: هو ابن كدام، بكرس ))(: 7268عند حديث ) 260: 13 "الفتح"قال احلافظ ابن حجر ف 

ح به، إال أنه حيتمل أن يكون  يانالكاف، وختفيف الدال، والغي  الذي أهبم معه: مل أر من رص  ف   س 

 .((الثوري ... 

ف اء، روى عنه شيخ  (1) د الر  لأف القيس، سمع حامد بن حمم  د بن عبد اهلل، أبو د  طاهر بن حمم 

تاريخ "وأربع مئة. ذكره الذهبي ف اإلسالم أبو إسامعيل الروي، كان حيا  سنة ثالث عشة 

  (.71) 313ص  420-401حوادث ووفيات  "اإلسالم

كذا جاء اسمه ف )أ، ب(، وهو حتريف، وسيأيت عقب احلديث:   :الفضل بن عبد الكريم (2)

، وهو الصواب، وهو اليشكري الذي يقال له: ابن احلزم، أبو العباس الفضل بن عبد اهلل بن مسعود

لأي امن ))، وقال: 211: 2 "كتاب املجروحني"الروي، ذكره ابن حبان ف  وغيه يروي عن مالك بن س 

 .((اج به بحال ...العجائب، ال جيوز االحتج

 مل أقف له عىل ترمجة، وسيأيت عند املصنف عقب احلديث أنه هروي، وله تفسي، ينفرد بغرائب. (3)

د بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد، أبو عبد اهلل العبس الكوف املروزي، روى عن أبيه:  (4) حمم 

هم، روى عنه: بقية بن الوليد، وعب اد الفضل بن عطية، وأبان بن أيب عياش، ومنصور بن املعتمر وغي

به ابن معني والفالس والنسائي، وقال صالح بن يعقوب، وحييى بن حييى النيسابوري وغيه م، كذ 

: 26 "هتذيب الكامل"جزرة: كان يضع احلديث، توف سنة ثامنني ومئة، روى له الرتمذي وابن ماجه. 

  (.6225) "التقريب"(، و5546) 280
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د   حديث   ن  م   غريب    اش  ي  أيب عأ  بن   ، عن أبانأ راساين  اخل   ةأ ي  عط   بن   ل  ض  الفأ  بن   حمم 

  ه  ج  رأ ، خمأ  ي  رص   البأ  أيب إسامعيلأ  (3)ي  ن  /أ[ الس  47]
 رأ هذا هأ  ، وأبو سعيد  راةأ هأ  ن  م 

، وهو ي  و 

 ر  ، مل يأ بأ رائ  بغأ  د  ر  فأ ن  ، يأ سي  ف  الت   صاحب  
، وإنام مسعود   اهلل بن   عبد   بن   ل  ض  عنه إال الفأ  ه  و 

 ب  نأ م   بن   ب  ه  وأ  من قول   هذا الكالم   ف  رأ ع  ي  
 .(4)ه 

______________________________ 

أبان بن أيب عياش، أبو إسامعيل العبدي الرصي، روى عن أنس بن مالك، وعطاء، واحلسن  (1)

د بن الف ضل بن عطية، وعمران القطان، ويزيد بن هارون وغيهم، مرتوك، وغيهم، روى عنه: حمم 

 19: 2 "هتذيب الكامل"توف ف حدود سنة أربعني، روى له أبو داود حديثا  واحدا  مقرونا  بقتادة. 

 (.142) "التقريب"(، و142)

عن وهب بن  سنده تالف، ومل أقف عليه ف مصدر مرفوعا ، وروي نحوه ف الكتب القديمة (2)

 منب ه ، وسيأيت تعليقا .

)السني( كذا ف )أ، ب(، ومل أجد هذه النسبة لبان عند من ترجم له، فهل هي حمرفة عن  (3)

 )العبدي(؟ اهلل أعلم.

ام، ومعقل، وغيالن أبناء منب ه، روى عن  (4) وهب بن منبه بن كامل، أبو عبد اهلل اليامين، أخو مه 

أنس بن مالك، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عباس وغيهم، روى عنه: ابناه عبد اهلل، وعبد 

قيل ابنا أخيه معقل بن منبه والر   غيهم، ثقة، توف محن، وابن بنته: إدريس بن سنان، وعبد الصمد وعأ

: 31 "هتذيب الكامل"والباقون.  "التفسي"سنة أربع عشة ومئة، أو قريبا  منها، روى له ابن ماجه ف 

ة ف ط  الذي أشار إليه املصنف أخرجه ابن بأ  منب ه ، وقول(7485) "التقريب"(، و6767) 140

ي ن: اساين، قالريزيد اخل  ( بسنده إىل 1772) 213: 4 "اإلبانة"  بنأ  بنا ومكحول، إ ذ قال: يا وها أبأ

نأ  دب  م  م حمم  ر؟ قال: عن ي؟ قال: نعم، فقال: وال ذي كر  دأ د بالنبوة، لق  ا  ه أأي  يشء بلغني عنك ف القأ

أ ت  من اهللاق   أ ل  ا ي  ، منه ما ي رسأ  ومنه ما  اثنني وسبعني كتاب ل  عز  وج رتأ ت  ف ن، ما منه كتاب  إالع  د  : يهوجأ

ن   ه ش افأ أضمأ ر اهلل ئا  يإىل نفس  ن  قدأ
 .أكَب ل: اهللو، فقال مكحافر باهللك ، فهوم 
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نا -41 أ  ع  سأ أبو  أخَبأ
د   بن   يب  عأ ش   (1)د  نا، الديب   إبراهيمأ  بن   حمم  أ  أبو إسحاقأ  أخَبأ

د   بن   إبراهيم   نا، (2)اب  ر  القأ  حمم  ثأ  .(4) ]ح[ .(3)هيد  الش   ل  ض  أبو الفأ  حد 

نا، ي  ب  الض   املشمرخ   بن   (5)وأخَبين مأمون   أ د   أخَبأ نا، (1)ه  يأ و  ص  ف  حأ  بن   عمرأ  بن   حمم  أ  أخَبأ

د   بن   أمحد    .(2)ياسنيأ  بن   حمم 

                                                           

د بن إبراهيم، أبو سعد الشعيبي  (1) ف )ب(: )أبو سعيد(، والصواب ما أثبته، وهو: شعيب بن حمم 

ث بالكثي، روى عنه: شيخ اإلسالم  ف اء، وحد  البوشنجي، سمع أباه، وإبراهيم املؤدب، وأبا عيل الر 

-401يات حوادث ووف "خ اإلسالمتاري"وف سنة تسع عشة وأربع مئة. أبو إسامعيل النصاري، ت

 (.360) 461ص  420

د( إبراهيم بن 2) اب، روى عن أيب يعىل وأقرانه، روى عنه:  حمم  ر  دبن سهل، أبو إسحاق القأ بن  حمم 

د ، 473: 4 "إكامل اإلكامل"بن عبد اهلل الزدي، استشهد سنة أربع ومخسني وثالث مئة.  حمم 

تاريخ "محن. الر  وسمى جده عبد  هـ،367 وفاته سنةالذهبي  جعل، و51: 7 "توضيح املشتبه"و

 .371ص  380-351حوادث ووفيات  "اإلسالم

د بن عامر، أبو الفضل، ابن أيب احلسن الروي الشهيد احلافظ، روى  (3) د بن أمحد بن حمم  هو حمم 

د بن عبد اهلل بن إبراهيم النصاري وغيهم، روى عنه:  عن معاذ بن املثنى، وأمحد بن نجدة، وحمم 

اجأبو ع ني احلأج  دي، ويل احلافظ، وأبو احل سأ بن املظفر وغيهم، إمام كبي، عارف بعلل احلديث،  حمم 

 ،نرص الزاهد وقتلوا معه أخاه أباوهو متعلق بحلقتي باب الكعبة،  -لعنهم اهلل  –قتلته القرامطة 

 546ص  320-301حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"وذلك سنة سبع عشة وثالث مئة. 

 (.300) 28: 2 "الواف بالوفيات"(، و326)

 ما بني املعقوفني من )ب(. (4)

 ف )ب(: )ميمون(، وابن املشمرخ هذا مل أقف له عىل ترمجة. (5)
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ناقاال:  ثأ د   بن   عيل   حد   ي  ر  مأ الع   يزيدأ  بنأ  خالدأ  ، أن  ة  قأ الث   (3)ي  يم  م  الت   ي  ج  ن  وشأ الب   حمم 

نا، م  ه  ثأ حد   ثأ ني   بن   ، عن عيل  ي  ر  ه  عن الز  ، (4)س  ي  قأ  بن   ر  مأ ع   حد  ر  ، عن (5)احل سأ م   بن   وعأ

______________________________ 

س، جد   (1) خ  أ د بن عمر بن حفصويه، أبو احلسن الرس  اب،  حمم  احلافظ إسحاق بن إسحاق القر 

حوادث ووفيات  "تاريخ اإلسالم"س وثامنني وثالث مئة. ذكره الذهبي ف توف ف ذي احلجة سنة مخ

 .111ص  381-400

د( هو: أمحد بن 2) ، قال الذهبي: "تاريخ هراة"الروي احلداد، مصن ف ، أبو إسحاق بن ياسني حمم 

دالشيخ احلافظ املحدث املؤرخ، سمع عبيد بن  ، وعثامن بن سعيد الدارمي،  الوراق احلافظ حمم 

دومعاذ بن املثنى وغيهم، روى عنه:  ل، ومنصور بن عبد اهلل  حمم  ه  بن عيل الباشاين، وابن أيب ذ 

ليس بالقوي، وقال اإلدريس: سمعت أهل بلده يطعنون فيه وال اخلالدي وغيهم، قال اخللييل: 

سي أعالم "يرضونه، وكذبه الدارقطني، وقال مرة: مرتوك، توف سنة أربع وثالثني وثالث مئة. 

 (.798) 643: 1 "لسان امليزان"، و339: 15 "النبالء

 ف )ب(: )اليمني(. (3)

ن   (4) دل، روى عن الزهري، وهشام بن عروة، وعطاء عمر بن قيس، أبو حفص املكي، املعروف بسأ

ح وغيهم، روى عنه: عبد اهلل بن وهب، واحلسن بن حييى اخل شني، وخالد بن نزار بن أيب ربا

 (.4959) "التقريب"(، و4297) 487: 21 "هتذيب الكامل"وغيهم، مرتوك، روى له ابن ماجه. 

ني بن عيل بن أيب طالب، زين العابد (5) ني، عيل بن احل سأ ين القريش الاشمي، روى عن أبيه احل سأ

م بن  بأي، واحلأكأ كيم بن ج  رو بن عثامن بن عفان وغيهم، روى عنه: الزهري، وحأ م  وعمه احلسن، وعأ

تأيبة وغيهم، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، توف سنة ثالث وتسعني، وقيل غي ذلك، روى له  ع 

  (.4715) "التقريب"(، و4050) 382: 20 "هتذيب الكامل"اجلامعة. 
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 :صىل اهلل عليه وسلم اهلل  قالأ رسول  : قالأ  (2)ريض اهلل عنهام زيد   بن   ، عن أسامةأ (1)عثامنأ 

 ر  املأ  إسالم   ن  س  ح   ن  م  ))
 
 ع  ه ما ال يأ ك  ر  تأ  ء

 .(3)((يهن 

 ج  هذا الوأ  ن  م   غريب  
 ر  ط   ن  ى م  وأ ر  ، ي  ه 

 ها حديث  عىل احلافظ، وأصح   (4)هع  مجأ   ق  ش  يأ  ق 

ني بن   ، عن عيل  ري  ه  ، عن الز  مالك   ، هكذا صىل اهلل عليه وسلم اهلل  رسول  ، عن احل سأ

 ع  سأ  بن   ياد  ، وز   (2)ر  مأ ع  كا  عليه: مأ مال   وافقأ  .(1)"أاملوط  "هو ف 
 .(3)د 

                                                           

رو بن عثامن بن عفان القريش، روى عن أبيه عثامن، وأسامة بن زيد، روى عنه: ابنه عبد اهلل،  (1) م  عأ

ني، وسعيد بن املسيب  153: 22 "هتذيب الكامل"وغيهم، ثقة، روى له اجلامعة.  وعيل بن احل سأ

  (.5077) "التقريب"(، و4412)

، ولد ف  (2) ب 
ب  ابن احل 

د، أو أبو زيد، احل  أسامة بن زيد بن حارثة بن رشاحيل الكلبي، أبو حمم 

ره النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل جيش عظيم، فامت صىل اهلل عليه وسلم قبل أن  اإلسالم، وأم 

ه، فأنفذه أبو بكر، وكان عمر جي  ل ه معاوية ويكرمه، واعتزل أسامة الفتن وتوف ف آخر خالفة  يتوج 

ف سنة أربع ومخسني، وفضائله كثية.   .102: 1 "اإلصابة"، و57: 1 "االستيعاب"باجل ر 

 ورواه الثقات عن الزهري مرسال ، وهو املحفوظ. ،مرتوك ، وهوعمر بن قيس املكيف إسناده  (3)

حمفوظ عن الزهري، عن )): واحلديث  287: 1 "جامع العلوم واحلكم"قال احلافظ ابن رجب ف 

مرسال ، كذلك رواه الثقات عن الزهري، منهم مالك  صىل اهلل عليه وسلم عن الن بي  عيل بن حسني، 

سني ، ويونس، ومعمر، وإبراهيم بن سعد ... وممن قال: إنه ال يصح إال عن عيل بن ح"املوطأ"ف 

ىل مرسال : اإلمام أمحد، وحييى بن معني، والبخاري، والدارقطني، وقد خلط الضعفاء ف إسناده ع

: 8(، 310) 108: 3 "علل الدارقطني"، وانظر: ((الزهري ختليطا  فاحشا ، والصحيح فيه املرسل ...

 واية املرسلة.الر  (، وسيأيت ختريج 3158، 3024) 258، 147: 13(، 1389) 25

 ذا ف )أ، ب(، والصواب: مجعها، وسقط )يشق( من )ب(.ك (4)
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د  ، أنشدين أبو املنذر  (4)اإلمام  ر ام  عأ  ، أنشدنا حييى بنأ اإلسالم   أنشدنا شيخ   -  بن   حمم 

 :(7)ب  لأ ع  ليب العباس ثأ  (6)ويل   ، أنشدين الص  (5)الديب   جعفر   بن   أمحدأ 

______________________________ 

 (.3) 903: 2باب ما جاء ف حسن اخللق  –املوطأ: كتاب حسن اخللق  (1)

 (.20617) 307: 11 "زاقالر  مصنف عبد " ملعمر، املطبوع مع "اجلامع" (2)

د كام ف  هاأخرجرواية زياد بن سعد:  (3) (، وابن أيب 5376) 76: 6 "إحتاف اخلية املهرة"مسد 

 ( وغيمها.103) 55ص  "الزهد"عاصم ف 

حييى بن عامر بن حييى بن عامر بن العنبس أبو زكريا السجستاين نزيل هراة، روى عن حامد بن  (4)

د بن إبراهيم بن جناح وغيهم، روى عنه: شيخ  ف اء، وعبد اهلل بن عدي الصابوين، وحمم  د الر  حمم 

عظ، عاش اإلسالم النصاري، وعبد الواحد الروي، وأبو نرص الط بأس وغيهم، إمام حمدث وا

 .481: 17 "سي أعالم النبالء"تسعني سنة، وتوف سنة اثنتني وعشين وأربع مئة. 

د: عبد اهلل بن 33ص  "ملء العيبة" ، وجاء اسمه فمل أقف له عىل ترمجة؟ (5) بن أمحد بن  حمم 

 اهلل أعلم.جعفر، و

ول، أبو  (6) د بن ص  د بن حييى بن عبد اهلل بن العباس بن حمم  يل هو حمم  و  بكر املعروف بالص 

البغدادي، روى عن أيب العباس ثعلب، وأيب داود السجستاين، ومعاذ بن املثنى العنَبي وغيهم، 

روى عنه: أبو بكر بن شاذان، وأبو احلسن الدارقطني، وأبو أمحد الفريض وغيهم،  كان أحد العلامء 

ومآثر الرشاف، وطبقات الشعراء، وله  بفنون اآلداب، وحسن املعرفة بأخبار امللوك وأيام اخللفاء،

ه صول ملك جرجان، توف أبو بكر بالبرصة  تصانيف، وله النظم والنثر وكثرة االطالع، وكان جد 

 .301: 15 "سي أعالم النبالء"، و427: 3 "تاريخ بغداد"سنة مخس وثالثني وثالث مئة. 

هو أمحد بن حييى، أبو العباس الشيباين البغدادي املعروف بثعلب، إمام الكوفيني ف النحو ( 7)

دوحمدث، روى عن واللغة،  م اجلمحي، وإبراهيم بن املنذر، والزبي بن بكار وغيهم،  حمم  بن سال 

نكان روى عنه: الخفش الصغي، وأبو عمر الزاهد، وأمحد بن كامل وغيهم،  ، ا  صاحل ا  ثقة حجة، دي 

                                                                                                                                        
= 
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 ت  فأ عصأ  اس  نأ ل   ريح   ب  ر  
 

 ت  دأ ركأ  أن   ت  ثأ ب  ثم ما إن لأ  
   

 ف أفعاله هر  الد   وكذاكأ 
 

 ت  ، وأخرى ثبتأ زل ت   م  قدأ  
 

 هدونأ و ج  ر  يأ  ما كانأ  بالغ  
 

أ  ت  ل  قأ تأ عام اس   ويد     ت  قرص 
 

 اعاداهت   ن  م   وكذا اليام  
 

 ت  حأ لأ ص  ما أأ  دة  س  ف  ا م  هن  أ 
 

 لا ير  مقاد ثم تأتيكأ 
 

 ص  ى م  فرت 
 (1)ت  دأ سأ ف  ما أأ  ة  حأ ل 

 

 ز  اجل   ر  آخ  
 
 ء

 محأ   هلل حق   واحلمد  
د  نا د  ه عىل سي  وات  لأ ه، وصأ د   .هوسالم   ،هوعىل آل   ي  ب  الن   حمم 

  ع  ب  وسأ  وثالثنيأ  ع  ب  سأ  ال سنةأ و  شأ  ف ق  احلأ  عبد   املؤمن بن   عبد   الفقي   لعبد  ه اقأ عل  
 ئأ م 

 ة 

  ل  أأ س  يأ  وأ وه  
 مأ ب   املغفرةأ  ل  وجأ  عز   اهلل   نأ م 

 .(2)ن ه 

______________________________ 

اختالف "له كتاب واملعرفة بالغريب، ورواية الشعر القديم، ، وصدق اللهجة باحلفظ ا  مشهور

، وغيها، توف سنة إحدى وتسعني ومئتني. "معاين القرآن"، و"كتاب القراءات"، و"النحويني

 .5: 14 "سي أعالم النبالء"، و204: 5 "تاريخ بغداد"

ل، ذ البيات (1) مأ ابن اجلوزي ف ، و11: 5 "الفرج بعد الشدة"ف  كرها التنوخيمن بحر الر 

شيد ف ، 485ص  "املدهش"  . 33ص  "ملء العيبة"وابن ر 

هف جاء ( 2) د بن منصور بن العايل : )آخر اجلزء )ب( ما نص  ني أمحد بن حمم  من حديث أيب احل سأ

د بن عبد  د بن أمحد بن حمم  اهلل اجلارودي رمحه اهلل، واحلمد هلل وحده، وغيه، انتقاء أيب الفضل حمم 

ني  ه يونس  بن  مالج احلأسأ د وآله وصحبه وسلم تسليام  كثيا . وعل قه لنفس  وصىل اهلل عىل سيدنا حمم 

 احلأنأفي غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وجلميع املسلمني، واحلمد هلل رب العاملني(.
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 اخلامتة

نيمن خالل خدمة جزء أيب مل أهم النتائج التي توصلت إليها وتش  بن العايلا احل سأ

 : من أبرزها، و ا  دراسة وحتقيق

هذا االهتامم وشمل ، النبوية الشيفة رواية وتصنيفا   اهتامم علامء المة بالسنة -1

 .من املصنفات احلديثية اجلوامع واملسانيد وغيها شملكام الجزاء احلديثية 

نيالثر الوحيد للشيخ اإلمام أيب  لكونه؛ أمهية خاصة لذا اجلزء -2 العايل  بنا احل سأ

 الفضل اجلارودري. أيب افظاحلمام اإل لكونه من انتخابالبوشنجي، و

، كام ظهر جليا  ف وأئمة احلديث بسامع هذا اجلزء وروايتهعلامء اإلسالم  اهتم -3

 مبحث عناية العلامء هبذا اجلزء.

نيليب  ترمجت -4 برتمجة  –حسب علمي  –، ومل يفرد العايل صاحب اجلزء بنا احل سأ

االختصار؛  راعيت ف ترمجته، وللحافظ أيب الفضل اجلاروديمن قبل، كام ترمجت 

 جم اجلزء.مراعاة حل

شيخ اإلسالم عبد اهلل  روى، حديثا  ( 41) واحد وأربعنيعىل اجلزء  اشتمل -5

( 13العايل، وثالثة عش )ابن  منها عن( حديثا  28ن )وعشيثامنية  النصاري الروي

 عن شيوخ آخرين غي ابن العايل. -أثر واحد عن احلسن البرصي  منها -حديثا  
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من الئمة  موارد ابن العايل ف هذا اجلزء، فقد روى أحاديثه عن مجلة   ت  دأ تعد   -6

اج، كام (، 1املشاهي، من أمثال: أيب أمحد الغطريفي، كام ف احلديث ) وأيب احلسن الرس 

، 17وأيب أمحد ابن عدي، كام ف )(، 9وأيب عبد اهلل املاليني، كام ف حديث )(، 6ف )

(، 16، 15، 13، 4، كام ف )وأيب بكر اإلسامعييل، "الكامل"(، والول منهام ف 28

واية عن أيب بكر الر  ( ف 14والخيان منها ف معجمه، وشارك الخي ف احلديث )

 ( من طريق اإلمام أمحد.12)اجلوهري، كام روى احلديث 

شيخ اإلسالم كعن املصنف،  هأفاد الئمة واملحدثون من هذا اجلزء، فرووا أحاديث -7

، فقد روى احلديث رقم "الربعون ف دالئل التوحيد" إسامعيل النصاري ف أيب

، املصنفمن طريق اجلزء  مجع أحاديثروى كام ، مبارشة ( عن ابن العايل26)

، "(، وف تاريخ اإلسالم22، 8، 5 أعالم النبالء، حديث رقم )الذهبي ف سيك

ملء "وابن رشيد ف (، 22، 8ديث رقم )حوف تذكرة احلفاظ، (، 27، 5حديث )

 ، وغي ذلك.(35، 31، 27، 23، 11، 6، 1، حديث رقم )"العيبة

 أبوابا  من وشملت ،ذا اجلزءهموضوعات الحاديث التي اشتمل عليها  ت  عأ تنو   -8

الدين متعددة، منها: العقيدة، والحكام، والفضائل، واملناقب، والسية، والخالق، 

 .قائقالر  والزهد و

، 10، 7، 6، مثل )الصحيح واحلسن أحاديث اجلزء، فكان منهادرجات تفاوتت  -9

11 ،12 ،13 ،16 ،19 ،20 ،21 ،24 ،28 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،)
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، 15، 14، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1، مثل: )ف ضعفها ومنها دون ذلك عىل تفاوت 

17 ،18 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،32 ،40 ،41.) 

 : ، من أمههااحلديثية اجلزء عىل مجلة من الفوائدهذا اشتمل  -10

ليب ذر الروي عقب احلديث  ةترمج واة، ففي هذا اجلزءالر  بعض ل تراجمأ( 

 (.30رقم)

 (.40، 19، 1كام ف الحاديث )واة، الر  ريف ببعض التعب( 

نقل عن أيب بكر اإلسامعييل  ( فقد15واة، كام ف حديث )الر  ( احلكم عىل بعض جـ

 ف أيب جعفر القصبي الواسطي: )ومل يكن بذاك(.قوله 

 (.22، 19، 18، 10، كام ف الحاديث )مكان سامع احلديثعىل  النص د(

( حيث قال: )حدثني أبو 10( التنبيه عىل طرق حتمل احلديث، كام ف حديث )هـ

دحاتم   بن عبد الواحد ... وكتب يل بخطه(. حمم 

  (.39، 37 كام ف )وعزوها إىل مصادرها من كتب السنة، ( ختريج بعض الحاديث، و

 (.41، 40، 15( الحكام عىل بعض الحاديث، كام ف )ز

 (. 38ح( رشح بعض مجل احلديث، وتوجيهها من حيث املعنى، كام ف حديث )
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وكتب الفوائد مظنة تلك الغرائب؛ الطرق والسانيد، اشتامله عىل مجلة من غرائب ي( 

(، 21، 19، 3، كام ف حديث )ةمن طريق غي مشهور بعض الحاديثرواية ك

(، وكذا التفرد 29، كام ف )والتفرد برواية احلديث عن غي الصحايب الذي عرف به

(، وغي ذلك مما جعل القسم الكَب من 4برواية احلديث بسياق معني، كام ف )

 مرويات هذا اجلزء غرائب ومناكي.   


