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 بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم

 
إن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من شرور : المقدمة

أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا، من ٌهد هللا فبل مضل له ومن ٌضلل فبل هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده 

َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم } ورسوله قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ َ ؤ ٌَ
ُكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس »[106 :ءال عمران] «ُمْسلُِمونَ  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ َ ؤ ٌَ

َ الَِّذي  قُوا هللاَّ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنهَُما ِرَجاالً َكثٌِراً َونَِساًء َواتَّ
ُكْم َر ٌِباً  ٌْ َ َكاَن َعلَ َها الَِّذٌَن  »[2ـ1:النساء]«َتَساَءلُوَن بِِه َوااَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ ٌُّ َ ؤ ٌَ

َ َو ُولُوا َ ْوالً َسِدٌداً  قُوا هللاَّ ْؽفِْر لَُكْم  (70)آَمُنوا اتَّ ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو
َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً  ٌُِطْ  هللاَّ  أما [71ـ70:األحزاب] «َعِظٌماً  ُذُنوَبُكْم َوَمْن 

بعد، فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه 
وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضبللة، وكل 

أعاذنا هللا وإٌاكم من النار ومن كل ما ٌقرب من النار " ضبللة فً النار
    .ورزقنا هللا وإٌاكم الجنة وكل ما ٌقرب من الجنة، آمٌن ٌا رب العالمٌن

هذه خطبة قضاء الحاجة التً كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب 
بها الناس فً أوقات الخطوب والجحود والحروب ونحن إذ بدأنا بها هذا 

الكتاب فإننا نتبرك بها ونتؤسى بها ألن الظرفٌة التً نعٌش ظرفٌة خطوب 

وجحود وحروب وألؽام وأشواك على الدروب وعزوؾ عن سنة الرسول 
المتمسك بالسنة : "المحبوب صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم القابل

أمنهم أم : رواه البٌهقً وؼٌره، وفً رواٌة"عند فساد اامة له أجر شهٌد

" .   له أجر خمسٌن شهٌدا: "وفً رواٌة" بل منكم: منا؟ قال
" للؽرباء بدأ اإلسالم ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ فطوبى"وٌشهد له حدٌث

" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا
بدأ اإلسالم ؼرٌبا وسٌعود : "قال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم: كما ٌلً

وله رواٌة أخرى هً عن سعد بن أبً " ؼرٌبا كما بدأ فطوبى للؽرباء

: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: وقاص رضً هللا عنه قال
إن اإلٌمان بدأ ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ فطوبى ٌومبذ للؽرباء إذا "

أفسد الناس والذي نفس أبً القاسم بٌده لٌؤرزن اإلٌمان إلى بٌن هذٌن 
رواه أحمد والبزار وأبو ٌعلى " المسجدٌن كما تؤرز الحٌة إلى جحرها
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مجمع "ورجال أحمد وأبً ٌعلى رجال الصحٌح كما جزم بذلك الهٌثمً فً 
قلت وأخرج مسلم الشطر األول عن أبً هرٌرة وابن " الزوابد ومنبع الفوابد

والحدٌث لم ٌخرجه السٌوطً . عمر فاخترنا هذه الزٌادة وهً متفق علٌها
وال الزبٌدي فً كتابه " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتوارة"فً 

بٌنما ذكره أبو جعفر الكتانً "  المتواترةلقط الآللا المتناثرة من األخبار"
فتح "ولم ٌخرجه، فخرجناه فً كتابنا " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فً

: رواه:كما ٌلً" الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي        : أبو هرٌرةـ 1

                                            أخرجه أحمد  : ابن مسعودـ 2
أخرجه الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان وله آخر عند أبً ٌعلى وفٌه أبو معشر : أنسـ 3

 .نجٌح كبلهما ٌضعؾ
 .أخرجه الطبرانً وفٌه عبس بن مٌمون وهو متروك: سلمانـ 4
          .أخرجه الطبرانً فً المعاجم الثبلثة: سهل بن سعدـ 5
 أخرجه الطبرانً فً األوسط والكبٌر وفٌه لٌث بن أبً سلٌم: ابن عباسـ 6
                       .أخرجه أحمد والطبرانً فً األوسط : ابن عمرو ـ 7
                                   أخرجه مسلم والبزار: ابن عمرـ 8

 .أخرجه الطبرانً فً األوسط وفٌه عبد هللا بن صالح كاتب اللٌث: جابر ـ 9
أخرجه أحمد والبزار وأبو ٌعلى وعنده آخر فً البزار وفٌه موسى بن عبٌد :  سعد بن أبً وقاصـ10

 .الربذي

 أخرجه الترمذي وحسنه      :  عمرو بن عوؾـ 11
 أخرجه الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان:  واثلة  بن األسقعـ 12
أخرجه الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان وله آخر عند الطبرانً فً األوسط والكبٌر : أبو أمامةـ 13

 .وفٌه أبو ؼالب
 .أخرجه الطبرانً وفٌه كثٌر بن مروان: أبو الدرداءـ 14
 .انظره فً نظم المتناثر ألبً جعفر الكتانً :  أبو سعٌدـ 15

وفٌه سلٌمان بن أحمد الواسطً " مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"أخرجه الهٌثمً فً :  أبو موسىـ 16
 وهو ضعٌؾ

 ".شعب اإلٌمان"أخرجه البٌهقً فً : شرٌح بن عبٌد مرسبل ـ 17

. أخرجه أحمد بإسناد ضعٌؾ كما أخرجه البزار والطبرانً: (وقٌل شٌبة )عبد الرحمن بن سنه ـ 18

وفً شرح التقرٌب للسٌوطً كما تقدم عنه عده من : "قال أبو جعفر الكتانً
األحادٌث المتواترة ولم أره فً األزهار وانظر جمع الجوامع للسٌوطً 
 "وشرح اإلحٌاء فً الباب الثالث من كتاب العلم وهللا سبحانه وتعالى أعلم

كشؾ الخفا واإللباس عن كثٌر "قال إسماعٌل بن محمد العجلونً فً : قلت
أنس، : قال النجم وفً الباب عن": من األحادٌث المشتهرة على ألسنة الناس

وجابر، وسعد بن أبً وقاص، وسهل بن سعد، وسلمان، وابن عباس، وابن 

عمر، وابن مسعود، وعمر، وعلً، وعمرو بن عوؾ، ووابل، وأبً أمامة، 
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وأبً سعٌد، وأبً موسى وؼٌرهم قال فهو مشهور أو  وأبً الدرداء،
 ." متواتر

وقال بعض المحدثٌن المتؤخرٌن المؽاربة بؤن اإلمام البخاري أشار إلى 
صحته بصنٌعه وهو أنه لما كان الحدٌث لٌس على شرطه أشار إلى صحته 

 أما الحدٌث الذي .بتصدٌر صحٌحه بحدٌث ؼرٌب وإكماله بحدٌث ؼرٌب
حدثنا سفٌان  [ريبزالهو عبد هللا بن ]حدثنا الحمٌدي : صدر به كتابه هو

حدثنا ٌحً بن سعٌد األنصاري حدثنا محمد بن إبراهٌم التٌمً حدثنا علقمة 
قال النبً : بن وقاص اللٌثً أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر قال

فمن  لكل امرئ ما نوى، إنما ااعمال بالنٌات وإنما: "صلى هللا علٌه وسلم
" هاجر إلٌه إلى ما فهجرته دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها كانت هجرته إلى

وقد رواه البخاري فً ثمانٌة أبواب لذلك أخرج هنا طرفا من الحدٌث 
انطبلقا من صنٌعه بالنسبة لكل حدٌث ٌكرره، فٌروٌه أحٌانا معلقا ثم مسندا، 
وأحٌانا ٌروي طرفا منه هنا وهناك، ثم ٌروٌه كامبل فً أحد األبواب وهذا 

كٌؾ كان بدء الوحً إلى رسول :  باب/1: ما فعله هنا فقد خرجه كما ٌلً
فً كتاب / 2هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهو الذي بدأنا به نصا وإسنادا، 

 وفً باب هجرة /4 وفً باب الخطإ والنسٌان من كتاب العتق، /3اإلٌمان 
النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه إلى المدٌنة من كتاب مناقب األنصار، 

من هاجر أو عمل خٌرا لتزوٌج امرأة فله ما نوى، من كتاب :  وفً باب/5و
وفً باب / 7 وفً باب الطبلق فً اإلؼبلق من كتاب الطبلق، و/6النكاح، و

فً باب ترك  /9 فً باب اإلكراه، و/8النٌة فً األٌمان من كتاب األٌمان، و
 صحٌح البخاري كما أخرجه اإلمام مسلم بن الحجاج القشٌري /الحٌل

من " إنما األعمال بالنٌة"النٌسابوري فً باب قوله صلى هللا علٌه وسلم 
 صحٌح مسلم، وأبو داود السجستانً فٌما عنً به الطبلق /كتاب اإلمارة

النٌة فً "سنن أبً داود، والنسابً فً باب/ والنٌات، من كتاب الطبلق

الكبلم إذا قصد به فٌما ٌحتمل "من كتاب الطهارة، وفً باب" الوضوء
من كتاب األٌمان من " النٌة فً الٌمٌن"من كتاب الطبلق، وفً باب" معناه

من كتاب " ما جاء فٌمن ٌقاتل رٌاء وللدنٌا"المجتبى، والترمذي فً باب
 سنن ابن /من كتاب الزهد" النٌة"وابن ماجه فً باب " فضابل الجهاد"

"  شرح صحٌح البخاريفتح الباري"وزعم الحافظ ابن حجر فً ..ماجه، الخ
بؤن هذا الحدٌث " تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر تلخٌص الحبٌر"وفً 

وهم أو" الموطؤ"أخرجته جمٌع كتب الحدٌث المعتبرة إال اإلمام مالك فً 
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ابن دحٌة الكلبً المالكً عندما جزم بؤنه أخرجه اإلمام مالك وقد قلد 
السٌل "و" نٌل األوطار"الشوكانً ابن حجر فً توهٌم ابن دحٌة فً كتابٌه 

قلت ولعل ابن حجر ومن قلده انطلقوا " الجرار المتدفق على حدابق األزهار
من رواٌة ٌحً بن ٌحً اللٌثً للموطإ ألن أسانٌد ابن حجر فً اإلجازة ـ 

ى ٌحً بن ٌحً اللٌثً، ولكننً رأٌت فً معجم فٌما رأٌت ـ قاصرة عل
أسانٌده روٌاته للموطؤ عن ٌحً وأبً مصعب وسوٌد وسعٌد ومعن ومحمد 

، فالحدٌث أخرجه محمد بن الحسن الشٌبانً فً رواٌته للموطؤ، بن الحسن
 3ج " التعلٌق الممجد على موطؤ محمد"قال عبد الحً اللكنوي فً كتابه 

أخبرنا مالك، أخبرنا ٌحً بن سعٌد أخبرنً محمد بن : 986: 513ص 
سمعت عمر بن : سمعت علقمة بن وقاص ٌقول: إبراهٌم التٌمً، قال

إنما األعمال : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: الخطاب ٌقول
بالنٌة، وإنما المرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته 
إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌتزوجها 

هذا الحدٌث أحد أركان اإلسبلم قد أخرجه : "فقال" فهجرته إلى ما هاجر إلٌه
جمع من العظام، فرواه البخاري فً صحٌحه فً مواضع، فً باب بدء 

وفً "العمل بالنٌة"وفً كتاب النكاح بلفظ"إنما األعمال بالنٌات"الوحً بلفظ
وكذا فً الهجرة، وفً كتاب األٌمان بلفظ " األعمال بالنٌة"كتاب العتق بلفظ 

إنما "وعند مسلم فً الجهاد بلفظ" وكذا فً كتاب الحٌل" إنما األعمال بالنٌة"
وكذا أبو داود والنسابً وابن ماجه والترمذي، وعند ابن " األعمال بالنٌة

وهذه الطرق كلها تدور على ٌحً بن " األعمال بالنٌات"حبان والحاكم بلفظ 
سعٌد عن التٌمً عن علقمة عن عمر، وذكر ابن دحٌة أنه أخرجه مالك فً 

" التلخٌص الحبٌر"وفً " فتح الباري"الموطؤ ونسبه الحافظ ابن حجر فً 
صدر هذا الوهم من االؼترار بتخرٌج الشٌخٌن له : إلى الوهم، وقال

فً :"بقوله" تنوٌر الحوالك"والنسابً من طرٌق مالك، ورده السٌوطً فً 

موطؤ محمد بن الحسن عن مالك أحادٌث ٌسٌرة زابدة على ما فً سابر 
وبذلك ٌتبٌن صحة قول من عزا " إنما األعمال بالنٌة"الموطآت، منها حدٌث 

قلت وهل تفرد محمد بن "  ووهم من خطؤه فً ذلكإرواٌته إلى الموط
ثٌن دالحسن الشٌبانً بالرواٌة مقبول عند المحدثٌن وذلك ألن جمهور المح

لٌنوا أبا حنٌفة النعمان وصاحبٌه محمد بن الحسن الشٌبانً وأبا ٌوسؾ، وقد 
عزا الحافظ ابن القطان الفاسً ذلك الختبلفهم معهم فً المعتقد إذ األحناؾ 

ٌمٌلون إلى اإلرجاء ولم ٌلتفت إلى تلٌٌنهم لهم بسبب نزعة اإلرجاء التً 
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إنارة المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح "تطبعهم، وقد بٌنا فً كتابنا 
أنهم قد تجاوزوا القنطرة وهذا حدٌث مشهور " وقواعد التعلٌل والتصحٌح

ولعل قصد اإلمام البخاري بالبدء بهذا . معروؾ اإلسناد، وهللا تعالى أعلم
الحدٌث لتحدٌد النٌات عند البداٌات فً جمع الصحٌح من الحدٌث المبٌن 

للوحً والحاصر لمعانٌه، معلنا بهذا الحدٌث نٌته فً اإلخبلص ألنه اقتصر 
إنما األعمال : "على بعض ألفاظ الحدٌث وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم

عبد بٌنما أكمل نص الحدٌث فً رواٌة " بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى
محمد بن كثٌر عن سفٌان، وفً رواٌة مسدد عن هللا بن مسلم عن مالك و

رواٌة و  رواٌة ٌحً عن مالكحماد بن زٌد، مع تقدٌم وتؤخٌر فً المتن، ثم
،  وختم برواٌة أبً النعمان عن حماد بن زٌدقتٌبة بن سعٌد عن عبد الوهاب

من الؽرٌب النسبً ألنه " إنما األعمال بالنٌات"قلت حدٌث  .وهللا تعالى أعلم
لم ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم إال من رواٌة عمر بن الخطاب، ولم 
ٌصح من رواٌة عمر إال من رواٌة علقمة بن وقاص، ولم ٌصح من رواٌة 
علقمة إال من رواٌة محمد بن إبراهٌم، ولم ٌصح عن التٌمً إال من رواٌة 

القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري ثم تواتر عن األنصاري كما بٌن ذلك ابن 

منده، وقد بدأ البخاري صحٌحه بهذا الحدٌث الذي هو من الؽرٌب النسبً، 
حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا   وهووختم صحٌحه بالحدٌث الؽرٌب اآلخر

كلمتان خفٌفتان على اللسان، : " قال صلى هللا علٌه وسلم عنه عن النبً ص
سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا : حبٌبتان إلى الرحمن، ثقٌلتان فً المٌزان

 ــ كتاب 97: قال اإلمام البخاري. متفق علٌه من رواٌة أبً هرٌرة" العظٌم
وأن  {ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة} ــ باب قول هللا تعالى58التوحٌد، 

العدل بالرومٌة، :القسطاس: أعمال بنً آدم وقولهم ٌوزن، وقال مجاهد
حدثنً أحمد بن :7563. القسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجابر: وٌقال

إشكاب، حدثنا محمد بن فضٌل عن عمارة بن القعقاع عن أبً زرعة عن 

قال النبً صلى هللا علٌه وآله : أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
كلمتان حبٌبتان إلى الرحمن، خفٌفتان على اللسان، ثقٌلتان فً "]:وسلم

، قال 6682وقد تقدم برقم " [سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظٌم: المٌزان
قوله حدثنا محمد بن فضٌل أي ابن ؼزوان ":"فتح الباري"ابن حجر فً 

بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أر هذا الحدٌث إال من طرٌقه بهذا اإلسناد، 
وقد تقدم فً الدعوات وفً األٌمان والنذور، وأخرجه أحمد ومسلم 

: والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن حبان كلهم من طرٌقه، قال الترمذي
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وجه الؽرابة فٌه ما ذكرته من تفرد محمد بن : حسن صحٌح ؼرٌب، قلت
فتبٌن أن الحدٌث الذي ختم به " بٌهافضٌل وشٌخه وشٌخ شٌخه وصح

صحٌحه من الؽرٌب المطلق أو التام وفٌه إشارة عند البعض إلى تصحٌحه 
كما صدر من . الذي تقدم تخرٌجه وبٌان تواتره" بدأ اإلسبلم ؼرٌبا"لحدٌث 

" إنما األعمال بالنٌات"الحافظ أبً جعفر الكتانً الوهم بالحكم على حدٌث 
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "بالتواتر حٌث بٌنا وهمه فً كتابنا 

إنما ااعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما "حدٌث (ب:  كما ٌلً" المتواتر
نوى فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ومن 

" كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه

عده البعض من المتواتر بٌنما جنح المحققون إلى : "تفرد به الكتانً وقال
قلت كما بٌن ذلك الحافظ ابن حجر وتلمٌذه الحافظ " أنه من الؽرٌب النسبً

على هذا الحدٌث  محمد السخاوي ونقل الحافظ أبو جعفر الكتانً فً تعلٌقه
زعم بعض المتؤخرٌن أن : "وقال المنذري فً الترؼٌب والترهٌب: "قاببل

هذا الحدٌث بلػ مبلػ التواتر ولٌس كذلك فإنه مما انفرد به ٌحى بن سعٌد 
األنصاري عن محمد بن إبراهٌم التٌمً ثم رواه عن األنصاري خلق كثٌر 

نحو مابتٌن وقٌل سبعمابة وقٌل أكثر وقد روي من طرق كثٌرة ؼٌر طرٌق 
األنصاري وال ٌصح منها شًء كذا قال الحافظ علً بن المدٌنً وؼٌره من 

هـ /األبمة، وقال الخطابً ال أعلم فً ذلك خبلفا بٌن أهل الحدٌث وهللا أعلم
وحاصل ما لؤلبمة فٌه أنه حدٌث فرد ؼرٌب باعتبار آخره ألنه لم  {..}

ٌصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ـ كما قاله ؼٌر واحد من الحفاظ ـ إال 
من حدٌث عمر وال عن عمر إال من رواٌة علقمة وال عن علقمة إال من 

رواٌة محمد بن إبراهٌم التٌمً وال عن التٌمً إال من رواٌة ٌحى بن سعٌد 
األنصاري ومداره علٌه وأما بعد ٌحً فقد رواه عنه أكثر من مابتً إنسان 
أكثرهم أبمة وفً كبلم الحافظ أبً عبد هللا محمد بن الخشاب أنه رواه عنه 

مابتان وخمسون نفرا وذكر ابن منده أسماءهم مرتبة على حروؾ المعجم 
فبلؽت ثبلثمابة وأربعة قال الحافظ ابن حجر فً أمالٌه المخرجة على 

مختصر ابن الحاجب األصلً وقد وقع من رواٌة ثبلثمابة ؼٌر من سمى 
وذكر الحافظ أبو موسى المدنً أن الحافظ أبا إسماعٌل الهروي المعروؾ 

بشٌخ اإلسبلم ذكر أنه كتبه عن سبعمابة رجل من أصحاب ٌحى قال الحافظ 
وهذا ٌمكن تؤوٌله بؤن ٌكون له عن كل نفس من أصحاب ٌحى أكثر من 

طرٌق فبل تزٌد العدة على ما سمى ابن منده  فإن الرواة عن ٌحى ال ٌبلؽون 
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قلت " هذه العدة فٌما نعلم وأكثر من سمى ابن منده ما وقفنا على رواٌتهم
وهكذا وقع اإلجماع على أنه لٌس من المتواتر ألن شرط التواتر نقل 

المستفٌضة التً ٌستحٌل تواطإها على الكذب للخبر من بداٌته حتى منتهاه 
وهذا الحدٌث ال ٌتوفر فٌه هذا الشرط ألنه لم ٌروه عن رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم بسند صحٌح إال عمر وال عن عمر إال من رواٌة علقمة وهذا ما 

 .ٌسمى الؽرٌب النسبً

حدٌث ول" المتمسك بالسنة عند فساد األمة له أجر شهٌد"كما ٌشهد لحدٌث 
ال تزال طابفة ": أٌضا قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم" بدأ اإلسبلم ؼرٌبا"

ونصه كما " من أمتً على الحق ظاهرٌن على الخلق حتى ٌؤتً أمر هللا

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال رواه جابر
ال تزال طابفة من أمتً ٌقاتلون على الحق ظاهرٌن إلى ٌوم ": وآله وسلم

ال، ان بعضكم : تعال صل بنا، فٌقول: القٌامة، فٌنزل عٌسى فٌقول أمٌرهم
أخرجه مسلم، وفً رواٌة المؽٌرة " على بعض أمراء تكرمة هللا هذه اامة

ال تزال : "بن شعبة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
متفق علٌه، وفً رواٌة " طابفة ظاهرٌن حتى ٌؤتً أمر هللا وهم ظاهرٌن

" وهم أهل الحدٌث: "ألحمد بن حنبل والترمذي والخطٌب البؽدادي زٌادة

قطؾ : "وهذا الحدٌث متواتر كالذي قبله، أخرجه السٌوطً فً كتابه
لقط "وتبعه الزبٌدي فً كتابه " األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة

وكذلك أخرجه أبو جعفر الكتانً فً " الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة
فتح الرب "كما خرجناه فً كتابنا " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"كتابه 

 صحابٌا، فهو متفق علٌه من رواٌة 21عن " الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
معاوٌة بن أبً سفٌان، والمؽٌرة بن شعبة، كما أخرجه مسلم وؼٌره عن 

جابر بن سمرة ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد هللا وثوبان وعبد هللا بن عمرو 
وسعد بن أبً وقاص، كما أخرجه أحمد وؼٌره عن زٌد بن أرقم، وأبً 

أمامة، ومسلمة بن فضٌل، وعمران بن حصٌن، كما أخرجه ابن حبان 
وؼٌره عن عقبة بن عامر  ومرة الفهري، وشرحٌل بن السبط، والترمذي 

" وهم أهل الحدٌث: " وزاد رضً هللا عنهوؼٌره عن علً بن أبً طالب

وابن ماجه وؼٌره عن أبً علٌة الخوالنً، والخطٌب البؽدادي عن قرة 
، فتبٌن تواتر الحدٌث ألنه رواه عشرون "وهم أهل الحدٌث"وؼٌره وزاد 

من الصحابة، وقد اتفق علٌه البخاري ومسلم من رواٌتٌن، وتفرد به مسلم 
عن ستة آخرٌن من الصحابة، وقد صححه جمٌع المحدثٌن وهذا من أبلػ 
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أنواع التواتر لذلك لم ٌتردد فً الحكم علٌه بالتواتر كل من ألؾ فً التواتر 
وقد انتصر الخطٌب البؽدادي لهذه الزٌادة لٌبٌن .  وهللا  جل وعبل أعلم

شرؾ "شرؾ وفضل أهل الحدٌث حٌث ألؾ كتابه المشهور الموسوم 
لو أن صاحب الرأي المذموم شؽل نفسه بما : "حٌث قال" أصحاب الحدٌث

ٌنفعه من العلوم وطلب سنن رسول العالمٌن، واقتفى آثار الفقهاء 
والمحدثٌن، لوجد فً ذلك ما ٌؽنٌه عما سواه، وقد اكتفى باألثر عن رأٌه 

الذي رآه، ألن الحدٌث ٌشمل على معرفة أصول التوحٌد وبٌان ما جاء من 
وجوه الوعد والوعٌد، وصفات رب العالمٌن تعالى عن مقاالت الملحدٌن، 

واإلخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعد هللا تعالى فٌها للمتقٌن والفجار، 
وما خلق هللا فً األرضٌن والسماوات من صنوؾ العجابب وعظٌم اآلٌات، 

وذكر المبلبكة المقربٌن، ونعت الصافٌن المسبحٌن، وفً الحدٌث قصص 
األنبٌاء وأخبار الزهاد واألولٌاء، ومواعظ البلؽاء وكبلم الفقهاء وسٌر ملوك 

العرب والعجم، وأقاصٌص المتقدمٌن من األمم، وشرح مؽازي الرسول 
ظاته وأعبلمه ومعجزاته، عوسراٌاه، وحمل أحكامه وقضاٌاه، وخطبه و

وعدة أزواجه وأصهاره وأصحابه، وذكر فضابلهم ومآثرهم، وشرح 

أخبارهم ومناقبهم، ومبلػ أعمارهم وبٌان أنسابهم، وفٌه تفسٌر القرآن 
العظٌم، وما فٌه من النبإ والذكر الحكٌم، وأقاوٌل الصحابة فً األحكام 
المحفوظة عنهم، وتسمٌة من ذهب إلى قول كل واحد منهم من األبمة 

الخالفٌن والفقهاء المجتهدٌن، وقد جعل هللا تعالى أهله أركان الشرٌعة، وهدم 
بهم كل بدعة شنٌعة، فهم أمناء هللا من خلٌقته، والواسطة بٌن النبً صلى هللا 

علٌه وآله وسلم وأمته، والمجتهدون فً حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، 
وفضابلهم سابرة، وآٌاتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل 

فبة تتحٌز إلى فبة ترجع إلٌه، أو تستحسن رأٌا تعكؾ علٌه، سوى أصحاب 
الحدٌث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فبتهم، وإلٌه نسبتهم، 

ال ٌعرجون على األهواء، وال ٌلتفتون إلى اآلراء، ٌقبل منهم ما رووا عن 
الرسول، وهم المؤمونون علٌه والعدول، حفظة الدٌن وخزنته، وأوعٌة العلم 
وحملته، إذا اختلؾ فً حدٌث كان إلٌهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول 

المسموع، ومنهم كل عالم فقٌه، وإمام رفٌع نبٌه، وزاهد فً قبٌلة، 
ومخصوص بفضٌلة، وقارئ متقن، وخطٌب محسن، وهم الجمهور العظٌم، 

وسبٌلهم السبٌل المستقٌم، وكل مبتدع باعتقادهم ٌتظاهر، وعلى اإلفصاح 
بؽٌر مذاهبهم ال ٌتجاسر، من كادهم قصمه هللا، ومن عاندهم خذله هللا، ال 
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ٌضرهم من خذلهم، وال ٌفلح من اعتزلهم، المحتاط لدٌنه إلى إرشادهم فقٌر، 
. وبصر الناظر بالسوء إلٌهم جسٌر، وإن هللا على نصرهم لقدٌر

أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدالل، قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد 
حدثنا سعٌد بن : بن نصٌر الخلدي، قال حدثنا خلؾ بن عمرو العكبري قال

منصور، قال حدثنا عبد الرحمن بن زٌاد، قال حدثنا شعبة عن معاوٌة عن 
ال ٌزال ناس من أمتً : "قرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

أنبؤنا محمد بن أحمد ". منصورٌن ال ٌضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

بن رزق البزاز، قال أخبرنا محمد بن العباس العصمً، قال حدثنا أبو 
إسحاق أحمد بن محمد بن ٌونس الهروي الحافظ، قال حدثنا عثمان بن سعٌد 

قال علً ابن المدٌنً فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وآله : الدارمً قال
ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن على الحق، ال ٌضرهم من : "وسلم

هم أهل الحدٌث، والذٌن ٌتعاهدون مذاهب الرسول وٌذبون عن " خالفهم

العلم، لوالهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمٌة وأهل اإلرجاء 
فقد جعل رب العالمٌن الطابفة المنصورة حراس . والرأي شٌبا من السنن

الدٌن، و صرؾ عنهم كٌد المعاندٌن لتمسكهم بالشرع المتٌن، واقتنابهم آثار 

الصحابة والتابعٌن، فنشؤتهم حفظ اآلثار وقطع المفاوز والقفار، وركوب 
البراري والبحار، فً اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، ال ٌعرجون عنه 

إلى رأي وال هوى، قبلوا شرٌعته قوال وفعبل، وحرسوا سنته حفظا ونقبل 
حتى ثبتوا  بذلك أصلها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكم من ملحد ٌروم أن 

ٌخلط بالشرٌعة ما لٌس منها، وهللا تعالى ٌذب بؤصحاب الحدٌث عنها، فهم 
الحفاظ ألركانها والقوامون بؤمرها وشؤنها، إذا صدؾ عن الدفاع فهم دونها 

قلت والقول بؤن " ٌناضلون، أولبك حزب هللا أال إن حزب هللا هم المفلحون
ٌزٌد بن هارون، وأحمد : هذه الطابفة أهل الحدٌث وأهل العلم قال به كل من

بن حنبل، وعلً ابن المدٌنً، وأحمد بن سٌنان الحافظ، وعبد هللا بن 

المبارك، ومحمد بن إسماعٌل البخاري، ومسلم بن الحجاج النٌسابوري 
. والترمذي  وؼٌرهم كثٌر

قلت ومن المعلوم والمعروؾ أن من رواة الحدٌث وأوعٌته وحفاظه 
وحراسه وحملته البخاري ومسلم حتى ادعى البعض اإلجماع على تقبل 

أحادٌثهما واتخاذ رجالهما قدوة ومرجعا بل وشرطا فً الصحة وتصحٌح 
األستاذ " مكانة الصحٌحٌن"الحدٌث وتقبله، وفً هذا نقل صاحب كتاب 
الفقهاء : أجمع أهل العلم: "خلٌل إبراهٌم مبل حٌث صدر كتابه بما ٌلً
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أن رجبل لو حلؾ بالطبلق أن جمٌع ما فً كتاب البخاري مما : وؼٌرهم
روي عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قد صح عنه، ورسول هللا 
صلى هللا علٌه وآله وسلم قاله، ال شك فٌه، ال ٌحنث، والمرأة بحالها فً 

قلت وكٌؾ ال ٌحنث وقد " حٌاته وعزاه ألبً النصر الوابلً السجري
، كما نقل عن !؟"مما روي" استعمل صٌؽة تمرٌض وتضعٌؾ وهً قوله

لو حلؾ إنسان بطبلقه زوجته، أن ما فً : "إمام الحرمٌن الجوٌنً أنه قال

كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبً صلى هللا علٌه وآله 
 ."وسلم لما ألزمته الطبلق وال حنث إلجماع علماء المسلمٌن على صحتهما

قلت وهذان القوالن فٌهما ما فٌه من الؽلو واإلطناب وسٌؤتً التعلٌق علٌهما 
كما نقل عن أبً . وؼٌرهما عندما نتطرق لؤلحادٌث المعللة من الصحٌحٌن

أهل الصنعة مجمعون على أن األخبار التً : "إسحاق اإلسفراٌٌنً أنه قال
اشتمل علٌها الصحٌحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، وال ٌحصل 

الخبلؾ فٌها بحال، وإن حصل فذاك اختبلؾ فً طرقها ورواتها، فمن 
خالؾ حكمه خبرا منها، ولٌس له تؤوٌل سابػ للخبر، نقضنا حكمه، ألن هذه 

أجمعت األمة على : "ونقل عن النووي أنه قال". األخبار تلقتها األمة بالقبول

كما نقل عن ابن تٌمٌة أنه " صحة هذٌن الكتابٌن ووجوب العمل بؤحادٌثهما
" لٌس تحت أدٌم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن: "قال

وأما جامع البخاري الصحٌح : "كما نقل وشاركه ؼٌره عن الذهبً أنه قال
كما نقل ؼٌره عن ولً هللا " فؤجل كتب اإلسبلم وأفضلها بعد كتاب هللا تعالى

أما الصحٌحان فقد اتفق المحدثون على أن جمٌع ما فٌهما : "الدهلوي أنه قال
من المتصل المرفوع صحٌح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفٌهما وأن 

انظر حجة هللا }" كل من ٌهون أمرهما فهو مبتدع متبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن
الحق الذي ال : "كما نقل ؼٌره عن أحمد شاكر أنه قال. {249 /1البالؽة 

مرٌة فٌه عند أهل العلم بالحدٌث من المحققٌن وممن اهتدى بهدٌهم وتبعهم 

على بصٌرة من األمر أن أحادٌث الصحٌحٌن صحٌحة كلها لٌس فً واحد 
منها مطعن أو ضعؾ، وإنما انتقد الدارقطنً وؼٌره من الحفاظ بعض 

األحادٌث على معنى أن ما انتقدوه لم ٌبلػ فً الصحة الدرجة العلٌا التً 
التزمها كل واحد منهما فً كتابه وأما صحة الحدٌث فً نفسه فلم ٌخالؾ 

أحد فٌها فبل ٌهولنك إرجاؾ المرجفٌن وزعم الزاعمٌن أن فً الصحٌحٌن 
أحادٌث ؼٌر صحٌحة وتتبع األحادٌث التً تكلموا فٌها وانتقدها على 

القواعد الدقٌقة التً سار علٌها أبمة أهل العلم واحكم عن بٌنة وهللا الهادي 
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انظر تحقٌق الباعث الحثٌث شرح اختصار علوم الحدٌث ]"إلى سواء السبٌل
قلت وكؤنه ٌرد على األلبانً رحمهما هللا مقلدا ما حكم به  ابن  [35ص 

حجر وسٌؤتً تبٌان حقٌقة األحادٌث المنتقدة من الصحٌحٌن انطبلقا من 
القواعد الحدٌثٌة وامتثاال لتوجٌهات األخ الفاضل أحمد شاكر رحمه هللا 
تعالى وإٌانا، ومن المعلوم والمعروؾ أن األلبانً رحمه هللا من الذٌن 

كٌؾ : "انتقدوا أحادٌث الشٌخٌن إال أنه قال فً حقهما مبٌنا مكانتهما

والصحٌحان هما أصح الكتب بعد كتاب هللا تعالى باتفاق علماء المسلمٌن 
من المحدثٌن وؼٌرهم، فقد امتازا على ؼٌرهما من كتب السنة بتفردهما 

بجمع أصح األحادٌث الصحٌحة، وطرح األحادٌث الضعٌفة، والمتون 
المنكرة على قواعد متٌنة وشروط دقٌقة وقد وفقوا فً ذلك توفٌقا بالؽا لم 
ٌوفق إلٌه من بعدهم ممن نحا نحوهم فً جمع الصحٌح كابن خزٌمة وابن 

حبان والحاكم وؼٌرهم حتى صار عرفا عاما أن الحدٌث إذا أخرجه 
الشٌخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل فً طرٌق الصحة والسبلمة 

انظر مقدمة شرح العقٌدة ]"وال رٌب فً ذلك ألنه هو األصل عندنا 
قلت هذا لم ٌمنع الشٌخ األلبانً أن ٌضعؾ وٌصحح  [15ـ14: الطحاوٌة ص

وإن عنده أحادٌث من الصحٌحٌن أو من أحدهما رؼم جبللتهما ومكانتهما 
إن مزٌة الصحٌحٌن ثابتة ثبوت الجبال : "كان الشٌخ طاهر الجزابري قال

قلت وال ٌخفى "  الرواسً،ال ٌنكرها إال ؼمر ٌزري بنفسه وهو ال ٌشعر
على طاهر الجزابري أن الدارقطنً وأبا مسعود الدمشقً وأبا علً الجٌانً 

الؽسانً وابن حزم والحمٌدي وابن منده وؼٌرهم وجدوا على البخاري 
ومسلم أحادٌث منها ما هو ضعٌؾ باتفاق، ومنها ما هو مردود على 
. منتقدٌهم بترجٌح، ومنها ما هو محل خبلؾ بٌن أهل الصنعة الحذاق

والؽرٌب فً أمر أهل الصنعة الحذاق من أهل الحدٌث أنهم تلقوا أحادٌث 
الصحٌحٌن بالقبول حتى أرسوا قواعد لتقبل هذه األحادٌث وجعلوا من 

رواتهما عدوال تقبل رواٌتهم حتى رواٌتهم خارج الصحٌحٌن، وهكذا قال 
: قال النووي: النووي كما فً تدرٌب الراوي شرح تقرٌب النواوي

الصحٌح أقسام أعبلها ما اتفق علٌه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به "
البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم على شرط 

". مسلم ثم صحٌح عند ؼٌرهما
وقول :" وقد انتقد كمال الدٌن بن همام فً شرح الهداٌة هذا الكبلم حٌث قال

أصح األحادٌث ما فً الصحٌحٌن ثم ما انفرد به البخاري ثم ما : من قال
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تحكم وباطل ال ..انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما أو شرط أحدهما
قلت صدق  [312: انظر أضواء على السنة المحمدٌة ص]" ٌجوز التقلٌد فٌه

رحمه هللا وإٌانا فإن هذا التقعٌد قد أوقع الكثٌر والكثٌر من الحفاظ ومن 
هذا : دونهم فً أخطاء وأوهام ال تحصى وال تعد حٌث ٌكتفً أحدهم بقوله

على شرط الشٌخٌن، أو هذا على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، 
فٌكون الحدٌث عند الشٌخٌن صحٌحا أو عند أحدهما لتوخٌه الحذر بٌنما 

ٌكون راوٌه مدلسا عنعنه، أو مختلطا خرؾ روى عنه من أدركه بعد 
 ومن أول ..االختبلط، أو صاحب بدعة ٌدعو لبدعته، أو كثٌر األوهام، إلخ

، قال اإلمام "المستدرك على الصحٌحٌن"هإالء أبو عبد هللا الحاكم صاحب
ولقد كنت زمانا طوٌبل أظن أن ": "سٌر أعبلم النببلء"الذهبً فً كتابه 

حدٌث الطٌر لم ٌحسر الحاكم أن ٌودعه فً مستدركه فلما عقلت هذا الكتاب 
رأٌت الهول من الموضوعات التً فٌه، فإذا حدٌث الطٌر بالنسبة إلٌها 

"  ..سماء
طالعت كتاب : "كما قدم كبلم المالٌنً وعلق علٌه عندما قال المالٌنً

الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر " المستدرك على الصحٌحٌن"

هذه مكابرة وؼلو، : "فرد علٌه الذهبً قاببل" فٌه حدٌثا على شرطهما
ولٌست رتبة أبً سعٌد أن ٌحكم بهذا، بل فً المستدرك شًء كثٌرعلى 

شرطهما، وشًء كثٌر على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، 
بل أقل، فإن فً كثٌر من ذلك أحادٌث فً الظاهر على شرط أحدهما أو 

كلٌهما، وفً الباطن لها علل خفٌة مإثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجٌد، وذلك نحو ربعه، وباقً الكتاب مناكٌر وعجابب، وفً 

ؼضون ذلك أحادٌث نحو المابة ٌشهد القلب بطبلنها، كنت قد أفردت منها 
جزءا، وحدٌث الطٌر بالنسبة لها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفٌد قد 

.."  اختصرته وٌعوز عمبل وتحرٌرا

قال الذهبً وهذا إسراؾ وؼلو من : ""تدرٌب الراوي"وقال السٌوطً فً 
المالٌنً وإال ففٌه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كثٌرة على شرط 

أحدهما، لعل مجموع ذلك نصؾ الكتاب، وفٌه نحو الربع مما صح سنده 
وفٌه بعض الشًء أو له علة وما بقً وهو نحو الربع فهو مناكٌر وواهٌات 

وما نقله السٌوطً عن .." ال تصح، وفً بعض ذلك موضوعات، الخ
وقال إنه موجود فً  [218 /1]الذهبً نقله أٌضا التهانوي فً قواعد التحدٌث

العلم "وقال ابن دحٌة الكلبً فً كتابه " طبقات الشافعٌة لتقً الدٌن شهبة 
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ٌجب على طلبة الحدٌث أن ٌتحفظوا من قول الحاكم أبً عبد ": "المشهور
هللا فإنه كثٌر الؽلط، بٌن السقط، وقد قال على مالك وأهل المدٌنة فً كتاب 

قلت ولٌست رتبة أبً حفص ابن دحٌة أن ٌقول " المدخل ما ال علم له به
على أبً عبد هللا الحاكم ما قاله ألنه ٌبقى إماما من األبمة المتؤخرٌن من 

حفظة الحدٌث وأوعٌته رؼم التساهل الذي وقع منه فً المستدرك الذي ألفه 
فً آخر عمره وبعد ما ضعؾ حفظه فاستشهد بمن صرح أنه ال ٌقبل 

.   االستشهاد به، وهللا تعالى أعلم
وانطبلقا مما تقدم شمرت عن ساعد الجد بالبحث والكد رؼم ما عانٌته من 

ٌمة أللفت النظر إلى حدٌث من جرح  من رجال قومشاق جسٌمة وجهود 
: الشٌخٌن وقد قسمت هذا الكتاب إلى ثبلثة أبواب وفصول كما ٌلً

مكانة الصحٌحٌن ونقدهما                          : الباب األول
 مكانة الشٌخٌن                                   : الفصل األول

 األحادٌث المنقطعة فً الصحٌحٌن أو أحدهما :    الفصل الثانً
بعض األحادٌث المضعفة فً الصحٌحٌن أو أحدهما بؤمور : الفصل الثالث

.   أخرى

تطبٌقات حدٌثٌة وعلمٌة  : الباب الثانً
شرط الشٌخٌن  :   الفصل األول
تطبٌقات وأمثلة من أوهام الحاكم             : الفصل الثانً
من جرح من رجال البخاري ومسلم أو أحدهما  :  الباب الثالث
.   من جرح من رجال البخاري ومسلم : الفصل األول

  أ ـ من تكلم فٌه بالتدلٌس       
 ب ـ من تكلم فٌه باالختبلط 

ج ـ من تكلم فٌه بالبدع 
د ـ من تكلم فٌه بؤنواع أخرى من سوء الحفظ                         

:                   من تكلم فٌه من رجال البخاري: الفصل الثانً
أ ـ من رمً منهم بالتدلٌس                                          
ب ـ من رمً منهم باالختبلط                                      
ج ـ من رمً منهم بالبدع                                           

د ـ من رمً بؤنواع أخرى من سوء الحفظ                            
من تكلم فٌه من رجال مسلم                         : الفصل الثالث

أ ـ من نعت منهم بالتدلٌس                                          
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ب ـ من رمً منهم باالختبلط                                       
ج ـ من رمً منهم بالبدع                                           

د ـ من ضعؾ منهم بؤنواع أخرى من سوء الحفظ                   
. خاتمة، ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس األسنى: الفصل الرابع

فالسعٌد من عدت خطاٌاه كما . فما كان من نقص أكملوه أو خطإ أصلحوه
وقد قالوا من ألؾ فقد استهدؾ، فهذا جهدنا نسؤل . قال اإلمام أحمد بن حنبل

هللا أن ٌجعله مقبوال فً الدنٌا، خالصا لوجه هللا، مدخرا لنا أجره ٌوم 
.    القٌامة

 . وما توفٌقً إال باهلل العلً العظٌم علٌه توكلت وإلٌه أنٌب
 

 :مكانة الصحٌحٌن ونقدهما: الباب ااول
إن مكانة الصحٌحٌن ال تخفى على ذي لب له أدنى بصٌرة، فالكل ٌثنً 

لو حلؾ إنسان : "علٌهما وٌعتنً بهما حتى قال إمام الحرمٌن الجوٌنً
بطبلق امرأته أن ما فً الصحٌحٌن مما حكما بصحته من قول النبً صلى 

هللا علٌه وآله وصحبه وسلم لما ألزمته الطبلق، إلجماع المسلمٌن على 
ومثله قول أبً نصر الوابلً السجري رحمه هللا تعالى بالنسبة " صحته

لما صنؾ البخاري كتابه : "لصحٌح البخاري، وقال أبو جعفر العقٌلً
عرضه على ابن المدٌنً، وأحمد بن حنبل، وٌحً بن معٌن " الصحٌح"

: وؼٌرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إال أربعة أحادٌث، قال العقٌلً
أول : "وقال النووي فً التقرٌب" والقول فٌها قول البخاري، وهً صحٌحة

مصنؾ فً الصحٌح المجرد صحٌح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب 
مسلم أصح، : بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوابد، وقٌل

اتفق العلماء رحمهم : "وقال فً مقدمة شرح صحٌح مسلم" والصواب األول

البخاري ومسلم، :الصحٌحان: هللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العزٌز
وقال العٌنً فً شرحه " وتلقتهما األمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما

اتفق علماء الشرق والؽرب على أنه لٌس بعد كتاب هللا :"لصحٌح البخاري
البخاري ومسلم، فرجح البعض ـ منهم : تعالى أصح من الصحٌحٌن

المؽاربة ـ صحٌح مسلم على صحٌح البخاري، والجمهور على ترجٌح 
. صحٌح البخاري على مسلم ألنه أكثر فوابد منه

وقال ابن كثٌر الدمشقً رحمه هللا صاحب الحافظ المزي رحمهما هللا 
أول من اعتنى بجمع الصحٌح أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل : "تعالى
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البخاري، وتبله صاحبه وتلمٌذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النٌسابوري، 
كما هو قول الجمهور خبلفا ..فهما أصح كتب الحدٌث، والبخاري أرجح

ألبً علً النٌسابوري شٌخ الحاكم، وطابفة من علماء المؽرب، وأما قول 
ما أعلم شٌبا بعد كتاب هللا أصح من موطإ مالك، فقبل وجود : "الشافعً
قلت وكذلك ما تواتر من الحدٌث أصح من الصحٌحٌن وكتب " الكتابٌن

الصحاح ألنها كتب ألفت بعد الصحاح إال أنها ال تخلو من نواقص شابتها 

.  وشانتها أحادٌث أدخلت بعٌدة من التواتر
ما تحت أدٌم السماء كتاب أصح من : "وقال أبو علً النٌسابوري الحافظ

إن : "وقد أجاب ابن الصبلح على هذه القولة قاببل" كتاب مسلم بن الحجاج
كان المراد به أن كتاب مسلم ٌترجح بؤنه لم ٌمازجه ؼٌر الصحٌح ـ فإنه 

لٌس فٌه بعد خطبته إال الحدٌث الصحٌح مسرودا ؼٌر ممزوج بمثل ما فً 
كتاب البخاري فً تراجم أبوابه من األشٌاء التً لم ٌسندها على الوصؾ 

المشروط فً الصحٌح ـ فهذا ال بؤس به ـ وال ٌلزم منه أن كتاب مسلم أرجح 
قلت وحكى القاضً "  ..فٌما ٌرجع إلى نفس الصحٌح، على كتاب البخاري

كان من : "عٌاض بن موسى الٌحصبً عن أبً مروان الطٌبً أنه  قال

، وقال الدهلوي رحمه "شٌوخً من ٌفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري
وكتب الحدٌث على طبقات مختلفة، ومنازل متباٌنة، فوجب االعتناء : "هللا

هً باعتبار الصحة والشهرة على : بمعرفة طبقات كتب الحدٌث، فنقول
وذلك ألن أعلى أقسام الحدٌث ما ثبت بالتواتر، وأجمعت األمة : أربع طبقات

ثم ما استفاض من طرق متعددة ال ٌبقى معها شبهة .. على قبوله، والعمل به
ٌعتد بها، واتفق على العمل به جمهور فقهاء األمصار، أو لم ٌختلؾ فٌه 

أو كان قوال مشهورا معموال به فً قطر عظٌم، ..علماء الحرمٌن خاصة
مروٌا عن جماعة عظٌمة من الصحابة والتابعٌن،ثم ما صح، أو حسن 

..  وشهد به علماء الحدٌث

.. فالصحة أن ٌشترط مإلؾ الكتاب على نفسه إٌراد ما صح أو حسن 
والشهرة أن تكون األحادٌث المذكورة فٌها دابرة على ألسنة المحدثٌن قبل 

أما الصحٌحان فقد اتفق المحدثون : "إلى أن قال..تدوٌنها، وبعد تدوٌنها، الخ
على أن جمٌع ما فٌهما من المتصل المرفوع صحٌح بالقطع، وأنهما 

متواتران إلى مصنفٌهما، وأنه كل من ٌهون من أمرهما فهو مبتدع متبع 
.." ؼٌر سبٌل المإمنٌن
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 قلت فؤقوال علماء الحدٌث فً الصحٌحٌن منذ تؤلٌفهما تحض على العمل 
بما فٌهما والقول بصحتهما إجماال وأنهما أصح ما ألؾ فً الصحٌح 

بالمقارنة إلى صحٌحً ابن خزٌمة وابن حبان وكذلك صحٌح ابن السكن 
وبقٌة الكتب التً ادعى مإلفوها صحتها وكذلك المستخرجات والمستدركات 
علٌهما إال أن الجهابذة الحذاق قد وجدوا علٌهما ما وجدوا من أحادٌث سٌتم 

  .نقاش بعضها فً وقته إن شاء هللا
 

 والثناء علٌهما مكانة الصحٌحٌن: الفصل ااول
 

لقد تقدم فضل أهل الحدٌث وتراتبهم كما تقدم االستشهاد بؤقوال المحدثٌن 
والفقهاء فٌما ٌتعلق بمكانة الصحٌحٌن وأحادٌثهما بحٌث ٌمكننا أن نرتب 

فً شكل هإالء المتكلمٌن فً الصحٌحٌن وأحادٌثهم إلى ثبلثة أصناؾ 
:                                                                     هًإٌقاظات 

صنؾ مقلد لهما مفرط فً الثناء علٌهما حتى أبلؽهما مرتبة : اإلٌقاظ األول* 
.               العصمة

ٌنتقدهما وٌجد علٌهما الكثٌر من مفرط وصنؾ حاد : اإلٌقاظ الثانً* 
األحادٌث من دون اتباع قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح 

.  حٌث ٌتبٌن عند النقاش صحتها أو صحة جلها
صنؾ متزن ومنصؾ ٌقدر مكانتهما إال أنه لم ٌبلؽهما : اإلٌقاظ الثالث* 

.                    درجة العصمة
 :وسنقوم بنقاش للجمٌع من خبلل عجالة كالتالً

 
 :الصنؾ المقلد المفرط فً تقلٌد الشٌخٌن: ااولٌقاظاإل*
 

إن هذا الصنؾ أفرط فً تقلٌد الشٌخٌن وادعاء صحة  كل ما فً كتابٌهما  
مكانة "من أحادٌث بمجرد إخراجهما إٌاها، ومن أبرز هإالء صاحب 

 األستاذ خلٌل إبراهٌم مبل، وقبله ابن حجر والنووي وؼٌرهم "الصحٌحٌن
كل إنسان : "ممن نهج هذا النهج التقلٌدي البحت بٌنما قال اإلمام مالك قدٌما
ٌعنً بذلك " ٌإخذ من قوله وٌترك إال المعصوم صاحب الروضة الشرٌفة

    .ال ٌنطق عن الهوىالنبً صلى هللا علٌه وسلم ألنه معصوم 
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وصحة أحادٌث الكتابٌن ـ والعمل بهما : ""مكانة الصحٌحٌن" قال صاحب 
:  من ؼٌر البحث عنهما ـ ٌعود إلى أربعة عوامل

  .تواتر كثٌر من أحادٌث الكتابٌن: أوال
أؼلب أحادٌث الكتابٌن متفق علٌه بٌن الشٌخٌن، حٌث ذكر الحافظان : ثانٌا

ابن حجر والسٌوطً رحمهما هللا أن مسلما وافق البخاري على تخرٌج ما 
قلت وهذا االدعاء ٌحتاج إلى تحرٌر ]فٌه إال ثمانمابة وعشرٌن حدٌثا 

زاد "وتدقٌق إذا ما انطلقنا مما أخرجه محمد حبٌب هللا بن ما ٌؤبى فً كتابه 
" المسلم فٌما اتفق علٌه البخاري ومسلم

".  اللإلإ والمرجان فٌما اتفق علٌه الشٌخان" وكذلك صاحب 
تلقً األمة بالقبول لهذٌن الكتابٌن والعمل بهما وتسلٌم صحتهما  : ثالثا

ما احتفت به أحادٌث الكتابٌن من القرابن، وقد سبق بعض ذكر هذه : رابعا
 .العوامل وٌؤتً تفصٌل بعضها أٌضا، وهللا أعلم

أما هإالء فضررهم : " وقال فً الباب الثانً فً فصل بدعة التصحٌح لهما
خطٌر وال ٌقل خطورة عمن سبقه، وذلك ما صدر وٌصدر فً كثٌر من 

الكتب لبعض المإلفٌن المحدثٌن، سواء من توفً أو بقً على قٌد الحٌاة هو 

رواه البخاري وهو صحٌح، رواه الشٌخان وهو صحٌح، رواه مسلم : قولهم
وهو صحٌح، أو رواه البخاري وفٌه فبلن ضعٌؾ، أو مدلس، أو متكلم فٌه 

قلت لعله ٌقصد الشٌخ محمد ناصر الدٌن ]..أو رواه البخاري وهو ضعٌؾ
، وهكذا، وهإالء الناس إما [ وإٌانااأللبانً ومقبل الوادعً رحم هللا الجمٌع

: أن ٌقولوا ذلك عن ؼٌر قصد منهم فً الطعن والتشكٌك ورفع الثقة، فنقول
  [..]هذا جهل فاضح، وإما أن ٌكون عن قصد وسابق تصمٌم

وأمثاله وأضرابه فهذا .."أخرجه البخاري وهو صحٌح":أما القول الثانً
ناشا عن ؼرور فً نفس قابله، وعن ؼفلة من أهل العلم، وصفح عن 

إجماع األمة، وضرب عن اتفاق أهل الحدٌث وؼٌرهم، وتشرؾ، وتشوق، 

وتسوق فً النفس لتكون فوق البخاري ومسلم وأمثالهما من أهل العلم 
بالحدٌث، وتشاؼل عما فعله أهل العلم بعدهما من مستخرجات ودراسة، 
وإعراض عن تلقً األمة لهذٌن الكتابٌن، وجهل فً طرٌقة تؤلٌؾ هذٌن 

.  الكتابٌن، واختٌار أحادٌثهما وطرٌقة أهل الحدٌث القدامى للتصنٌؾ
رحمهما هللا ٌحفظ لكل "البخاري ومسلم: "إن كل واحد من اإلمامٌن الجلٌلٌن

حدٌث واحد فً كتابه طرقا كثٌرة، اختار منها ما كتبه فً كتابه، وترك تلك 
الطرق األخرى فً صدره وعند اآلخرٌن، مع شهرة ذلك الحدٌث  فً 
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عصره، وعرفة أهل العلم بالحدٌث لكل ما ورد فٌهما، هذا إذا كان القابل 
تلك العبارات سلٌم القصد، لٌس عنده خبث فً نٌته، إنما هو جهل أو عدم 

وقال ـ أي مسلم رحمه هللا ـ : "إلى أن قال بعد بحث فً علو السند [..]قصد
ومن أٌن : إلبراهٌم بن أبً طالب عندما سؤله عن سبب الرواٌة عن سوٌد

هـ وذلك أن مسلما لم ٌرو فً صحٌحه عن واحد /كنت آتً بنسخة حفص؟ 
ممن سمع حفصا عن إال سوٌد، وروى فٌه عن واحد عن ابن وهب عن 

رواه مسلم وهو ضعٌؾ ألن فٌه : حفص فٌؤتً بعض المتؤخرٌن فٌقول
وهذا من الجهل ألن الحدٌث .." سوٌدا وهو متكلم فٌه، أو فٌه أسباط أو قطن

صحٌح ٌروٌه األثبات الثقات سواء عند الشٌخٌن أو عند ؼٌرهما، والحدٌث 
معروؾ ومشهور عند معاصرٌهما، لكنهما أو أحدهما روى من طرٌق 

هإالء المتكلم فٌهم لقصد العلو كما هً عادة أهل العلم بالحدٌث، أو لقصد 
آخر كما بٌنت ذلك مسبقا فً الفصل األول من هذا الباب، لكن بعد العهد 

وضٌاع كثٌر من الكتب، وخفاء كثٌر من كتب الحدٌث وعدم وجود العالم 
الذي ٌجمع عشرات األلوؾ من الحدٌث أو مبات األلوؾ ـ كما هو شؤن 

المتقدمٌن ـ وقصور الهمم وعدم وجود من ٌجمع طرق الحدٌث فً الباب 

الواحد، وتشوؾ كثٌر من األدعٌاء للدرجات العلٌا فً العلم، والرؼبة فً 
الظهور وتتبع سقطات اآلخرٌن، والطفو على األسطحة كل ذلك وؼٌره، 

باإلضافة إلى ضعؾ الوازع الدٌنً، وتواضع أهل العلم الصادقٌن فً 
النفوس، والؽرور الذي حمل كثٌرٌن على الشعور بالذات، والجهل المطبق، 

حمل الكثٌرٌن على الظهور ..والنفوس التً لم تعرؾ التربٌة الحقٌقٌة
بمظهر أبمة، والعلماء لؤلمة، وأنهم هم وال ؼٌرهم، وأن األمة لم تنجب لهم 
نظٌرا من مبات السنٌن، فتطاولوا قدرهم،وتسامقوا، وطعنوا، لٌظهروا فً 

أعٌن البسطاء أنهم األبمة، وأن ما اتفقت علٌه األمة هو محض افتراء 
وضبلل، وهذا هو الخسران المبٌن، وقاصمة الظهور، والمشتكى إلى هللا 

عز وجل، وإال فما عمله علماء األمة من المستخرجات، وقد ذكرت فوابدها 
وعددا منها، سواء على الصحٌحٌن أو أحدهما، وما تتبعه علماء الحدٌث 

لهذٌن الكتابٌن، وما اعتنوا به من أمرهما شرحا واختصارا وتعلٌقا ودراسة 
وترجمة من أبواب، كل ذلك رد هإالء المتسوقٌن المتطاولٌن، كٌؾ اتفقت 

كلمتهم على تصحٌح الصحٌحٌن وٌؤتً إنسان بعد ألؾ ومابة وخمسٌن عاما 
فلم ٌبق إال أمر واحد، هو ؼرور المعاصرٌن،  [..]لٌضعؾ أو ٌصحح 

.."  وانحرافهم عن الجادة المستقٌمة، وبعدهم عن سبٌل أهل العلم



20 

 

 Page 20 [تنبيه المقلد الساري]
 

قلت هذا كبلم ٌمتاز بالتعصب والتقلٌد األعمى وٌرد علٌه كبلم ابن الصبلح 
حٌث بٌن أن ما رواه البخاري تعلٌقا بصٌؽة الجزم صحٌح عنده وما رواه 

بصٌؽة التمرٌض ضعٌؾ عنده إال أن إدراجه إٌاه فً الصحٌح ٌجعل القلب 
ٌطمبن له كما ٌرد علٌه أٌضا كبلم الحافظ ابن حجر العسقبلنً ـ وهو من 

أكثر الناس تعصبا لصحٌح البخاري ولشرطه ولمذهبه ـ حٌث ٌقول فً 
ص " هدي الساري"مقدمة فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري الموسومة 

الفصل الرابع فً بٌان السبب فً إٌراده لؤلحادٌث المعلقة، مرفوعة : "25
: وشرح أحكام ذلك [بصٌؽة التمرٌض]وموقوفة 

قرأ : أنه قال فً الصبلة وٌذكر عن عبد هللا بن السابب قال: فمثال ااول 

النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم المإمنون فً صبلة الصبح حتى إذا 
جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عٌسى أخذته سعلة فركع، وهو حدٌث 
صحٌح على شرط مسلم أخرجه فً صحٌحه إال أن البخاري لم ٌخرج 

. لبعض رواته
وٌذكر عن أبً خالد عن األعمش عن الحكم ومسلم :  وقال فً الصٌام

البطٌن وسلمة بن كهٌل عن سعٌد بن جبٌر وعطاء ومجاهد عن ابن عباس 

إن أختً ماتت : قالت امرأة للنبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم: قال
وعلٌها صوم شهرٌن متتابعٌن الحدٌث، ورجال هذا اإلسناد رجال الصحٌح 

إال أن فٌه اختبلفا كثٌرا فً إسناده، وقد تفرد أبو خالد سلٌمان بن حٌان 
األحمر بهذا السٌاق وخالؾ فٌه الحفاظ من أصحاب األعمش كما سٌؤتً 

. بٌانه إن شاء هللا 
وٌذكر عن عثمان بن عفان ـ : وهو الحسن قوله فً البٌوع: ومثال الثانً

إذا بعت : رضً هللا عنه ـ أن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم قال له
فكل وإذا ابتعت فاكتل، وهذا الحدٌث قد رواه الدارقطنً من طرٌق عبد هللا 

بن المؽٌرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان به 

وتابعه علٌه سعٌد بن المسٌب، ومن طرٌقه أخرجه أحمد فً المسند إال أن 
فً إسناده ابن لهٌعة،ورواه ابن أبً شٌبة فً مصنفه من حدٌث عطاء عن 

  تحسٌنهقلت وفً." عثمان وفٌه انقطاع، فالحدٌث حسن لما عضده من ذلك
. نظر

هو الضعٌؾ الذي ال عاضد له إال أنه على وفق العمل قوله و: ومثال الثالث

وٌذكر عن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم أنه قضى : فً الوصاٌا
بالدٌن قبل الوصٌة، وقد رواه الترمذي موصوال من حدٌث أبً إسحاق 
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السبٌعً عن الحارث األعور عن علً والحارث ضعٌؾ وقد استؽربه 
. الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به

وهو الضعٌؾ الذي ال عاضد له، وهو فً الكتاب قلٌل جدا : ومثال الراب 

وحٌث ٌقع ذلك فٌه ٌتعقبه المصنؾ بالتضعٌؾ بخبلؾ ما قبله، فمن أمثلته 
وٌذكر عن أبً هرٌرة رفعه ال ٌتطوع اإلمام فً : قوله فً كتاب الصبلة

مكانه ولم ٌصح، وهو حدٌث أخرجه أبو داود من طرٌق لٌث بن أبً سلٌم 

عن الحجاج بن عبٌد عن إبراهٌم بن إسماعٌل عن أبً هرٌرة، ولٌث بن 
أبً سلٌم ضعٌؾ وشٌخ شٌخه ال ٌعرؾ وقد اختلؾ علٌه فٌه، فهذا جمٌع ما 

فً الكتاب من التعالٌق المرفوعة بصٌؽتً الجزم والتمرٌض، وهاتان 
الصٌؽتان قد نقل النووي اتفاق محققً المحدثٌن وؼٌرهم على اعتبارهما 

وأنه ال ٌنبؽً الجزم بشًء ضعٌؾ ألنها صٌؽة تقتضً صحته عن 
وقد أهمل ذلك كثٌر : المضاؾ إلٌه فبل ٌنبؽً أن تطلق إال فٌما صح، قال

من المصنفٌن من الفقهاء وؼٌرهم واشتد إنكار البٌهقً على من خالؾ ذلك 
وفً " ٌذكر وٌروى: "وهو تساهل قبٌح جدا من فاعله، إذ ٌقول فً الصحٌح

وهذا قلب للمعانً وحٌد عن الصواب، قال وقد اعتنى "قال وروى: الضعٌؾ

البخاري رحمه هللا باعتبار هاتٌن الصٌؽتٌن وإعطابهما حكمهما فً 
فتبٌن أن ما رواه البخاري بصٌؽة التمرٌض والتضعٌؾ تقتضً .."صحٌحه

.  عنده أنها ضعٌفة وإن صحت من طرق أخرى
قلت ضؾ إلى ذلك ما ضعفه الحافظ أبو الحسن الدارقطنً وأبو مسعود 

الدمشقً والجٌانً وابن حزم والحمٌدي وؼٌرهم من الحفاظ  وحذاق 
الحدٌث أهل الصنعة من الصحٌحٌن جاء مسندا، أتراهم ٌنعتون بما نعتهم 

من نعوت قاسٌة  األخ الفاضل خلٌل إبراهٌم " مكانة الصحٌحٌن"به صاحب
مبل خاطر هداه هللا وإٌانا إلى العمل بقواعد الحدٌث والتحدٌث المتعارؾ 

 سٌؤتً { ل هاتوا برهانكم إن كنتم صاد ٌن}علٌها وانطبلقا من قوله تعالى

نقاش بعض المآخذ التً وجدها الحافظ الدارقطنً وؼٌره ممن ذكرنا على 
  .الشٌخٌن إن شاء هللا

   
         : من دون  واعدالمفرط الصنؾ الحاد فً النقد :اإلٌقاظ الثانً*

فهذا الصنؾ ٌنتمً إلى المدرسة العقبلنٌة التً ترد أحادٌث الرسول صلى 

هللا علٌه وآله وصحبه وسلم سواء أكانت فً الصحٌحٌن أو فً أحدهما كلما 

خالفت عقولهم ومشاربهم المذهبٌة والفكرٌة والفلسفٌة، سلفهم فً ذلك 
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المدرسة االعتزالٌة التً تحكم العقل على حساب النقل فترد من األحادٌث 

الصحٌحة ما خالؾ نهجها السقٌم وتقبل من األحادٌث ولو واهٌة ما ٌخدم 

مآربها، فوافقوا الشٌعة والفبات البدعٌة األخرى الضالة المضلة فطعنوا فً 

ألنها تخالؾ أهواءهم أو بل والمتواترة كثٌر من األحادٌث الصحٌحة 

تعارض مشاربهم أو أقوالهم الفقهٌة، ومن هذه المدرسة نجد عناصر 

علمانٌة أفرطت فً هذا النهج ومنهم من هم أكثر تعقبل نذكر من هإالء 

على سبٌل المثال ال الحصرـ وقد اخترنا من ٌعتبر أقرب الفبات للسنة ـ 

فقد صرح الشٌخ جمال البنا فً حلقة . مشاٌخ وأساتذة من اإلخوان المسلمٌن

هكذا "تذاع على الهوى فً قناة الرسالة ٌنعشها الدكتور طارق السوٌدان

أن حدٌث الحوض وحدٌث الشفاعة وبعض األحادٌث " علمتنً الحٌاة

الواردة فً الؽٌب أنها خرافة ومختلقة ال أصل لها، وقد قرأت لؤلخ حدأمٌن 

ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة رسالتٌن لطٌفتٌن 

ٌنفً فٌهما وجود الحوض والشفاعة والمهدي ونزول عٌسى والدجال ورإٌة 

هللا ٌوم القٌامة وقد طلب منً بعض اإلخوة من أهل السنة أن أناقشه فؤتٌته 

وبٌنت له أن هذه األحادٌث متواترة ـ ولعله قلد جار هللا الزمخشري وكذلك 

عدنان إبراهٌم وقد رددنا علٌهم جمٌعا علما بؤن هللا جل وعبل / من ٌدعى د

آل ]{قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌؽفر لكم ذنوبكم}:قال

 ومن السنة المطهرة عن المقدام بن معدي كرب عن رسول هللا [عمران

أال إنً أوتٌت الكتاب ومثله معه أال ٌوشك : "صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

رجل شبعان على أرٌكة ٌقول علٌكم بهذا القرآن فما وجدتم من حبلل فؤحلوه 

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بسند " وما وجدتم فٌه من حرام فحرموه

وعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب رضً هللا .جٌد

: حرم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم خٌبر أشٌاء ثم قال: "عنه ٌقول

ٌوشك أحدكم أن ٌكذبنً وهو متكا ٌحدث بحدٌثً فٌقول بٌننا وبٌنكم كتاب 

هللا فما وجدنا فٌه من حبلل استحللناه وما وجدنا فٌه من حرام حرمناه أال إن 

أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم " ما حرم رسول هللا مثل ما حرم هللا

ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن ُتِصٌَبهُْم فِْتَنٌة ): بإسناد جٌد، وقال تعالى ْحَذِر الَِّذٌَن  ٌَ َفْل

ٌُِصٌَبهُْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ  [. 63: النور ](أَْو 

:   ونبٌن هنا تواتر ما أنكروه نقطة، نقطة كما ٌلً
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خرافة ": الرسالة"قال عنهما جمال البنا فً قناة :  الشفاعة والحوض/1

أعوذ باهلل مما أسمع، وقال األخ : فضحك طارق سوٌدان وقال بادحدح
ال شفاعة ٌوم : لم ٌرضهم أنً قلت:"حدأمٌن ولد الخرشً فً رسالتٌن له

وبعد تقدٌم بعض اآلٌات التً استشهد بها وجعلها مطٌته فً هذا .. القٌامة
أرأٌتم كٌؾ تم : "النهج الوخٌم العازؾ عن الطرٌق المستقٌم حٌث قال

الحساب فً هذه النصوص ومع هذا العبد الصالح الذي حدثنا أولها عنه، لقد 
فما ظنكم  {إنً آمنت بربكم فاسمعون  ٌل ادخل الجنة}كان حسابه سرٌعا

بالحساب الذي ٌلقاه محمد صلى هللا علٌه وسلم، وأنتم قد حبستموه هناك عند 
الحوض المزعوم لٌقوم هناك بذاك العمل الشاق، وهنا فً هذا الخشوع 

والتضرع إلى هللا من أجل أن ٌخفؾ عن أمته، حبستموه عما أعد هللا له من 
نعٌم لو كان لكم من األمر شٌبا أما تسمعون فً هذه النصوص ما أكدته من 

وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار }: سرعة الحساب ٌوم القٌامة
ٌعرضون علٌها ؼدوا وعشٌا وٌوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 

تسمعون من اآلٌة الكرٌمة ما ٌتعرض له آل فرعون فً قبورهم  {العذاب
قالت : والحدٌث* مما ٌدل على أنهم قد تم حسابهم وتبٌن أنهم من أهل النار 

مر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقبر ٌهودٌة : "عابشة رضً هللا عنها
فالحدٌث " إنهم لٌبكون علٌها وإنها لتعذب فً قبرها:"ٌبكً علٌها أهلها فقال

وقوله * ٌدل على أنها قد مرت بلحظات الحساب وأنها ممن خفت موازٌنه
أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخٌر تقدمونها : "صلى هللا علٌه وسلم

له وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فؤمر الجنازة ٌتبٌن عند 
إن أحدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن ٌوما : والحدٌث* دفنها فً التراب

ثم ٌكون علقة مثل ذلك، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك، ثم ٌبعث هللا ملكا فٌإمر 
اكتب عمله ورزقه وأجله وشقً أو سعٌد ثم ٌنفخ : بؤربع كلمات، وٌقال له

أترون شفاعة . قد وضح أمره إذا وهو ما ٌزال فً بطن أمه.."    فٌه الروح

تؤتً بعد الحساب الجاري فً هذه النصوص؟ تدبروا آٌات هللا أٌها الناس 
فً القرآن والسنة وابكوا اآلن على بؤسكم من هذه الشفاعة األمل الخاسر، 

إنما أمره إذا أراد شٌبا }:وكان من واجبكم أن تعلموا أن قول هللا جل وعبل
سبحان هللا جعلوا له . ؼٌر قابل أن تكون له شفاعة {أن ٌقول له كن فٌكون

صلى هللا علٌه وسلم حوضا ٌوم القٌامة ٌذود عنه المحرومٌن ممن ال حق 
لهم فً الشرب، كما جعلوه صلى هللا علٌه وسلم ٌركع خاشعا هلل ٌتضرع 
إلٌه وٌدعوه لٌخفؾ عن أمته وما علموا أنهم بذلك ٌكونون قد حبسوه وقتا 
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طوٌبل عما أعد هللا له من النعٌم وجزاء حسن كرٌم تضمنته اآلٌة الكرٌمة 
وماهذا كله إال ثمرة لتقبلنا ألحادٌث الباطل  {ولسوؾ ٌعطٌك ربك فترضى}

المضلة عن سبٌل المخربة للعقول إذا صح الحدٌث أن الكوثر الذي أعطً 
للنبً صلى هللا علٌه وسلم هو نهر فً الجنة وأنه هو الحوض بزعمهم هذا 

الحوض الذي ٌرد الناس إلٌه ٌوم القٌامة فٌذاد عنه من الحق لهم فً الشرب 
منه، فقد علم من ذلك أن هإالء المحرومٌن من أهل النار قد مروا بالجنة 

لوجود الحوض فٌها وهذا ما ال نعلم أحدا ٌقول به إنما ٌمر الناس كافة ٌوم 
فهذا األخ هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة ٌحتاج .." القٌام بجهنم

إلى من ٌرشده إلى الصراط المستقٌم وفهم القرآن الكرٌم بعٌدا عن فهم 
ٌـؤٌها الذٌن آمنوا }:المعتزلة والنهج اللبٌم وقد ناقشته فاستشهد بقوله تعالى

أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ٌؤتً ٌوم ال بٌع فٌه وال خلة وال شفاعة 
فقلت له بؤن اآلٌة قٌدتها التً تلٌها وهً قوله  {والكـفرون هم الظالمون

هللا ال إله إال هو الحً القٌوم ال تؤخذه سنة وال نوم له ما فً  }:تعالى
اآلٌة، وقوله  {السماوات وما فً األرض من ذا الذي ٌشفع عنده إال بإذنه

[ 88:مرٌم] {ال ٌملكون الشفاعة إال من اتخذ عند الرحمان عهدا}تعالى 

ثم إن [ 23:سبؤ]اآلٌة {وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له}:وقوله تعالى
حدٌث الحوض متواتر كما تواتر حدٌث الشفاعة وقد خرجناهما فً كتابنا 

: كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
عن عبد هللا بن مسعود رضً ونصه : الحوض: الخامس عشر حدٌث -15

أنا فرطكم على الحوض ":هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
ولٌرفعن رجل منكم ثم لٌختلجن دونً فؤ ول ٌا رب أصحابً فٌقال إنك ال 

 "قطؾ األزهار المتناثرة"أخرجه السٌوطً فً " تدري ما أحدثوا بعدك

 صحابٌا كما أخرجه 50 عن "لقط الآللا المتناثرة"وأخرجه الزبٌدي فً 
: قلت رواه"  نظم المتناثر"الحافظ الكتانً فً 

أخرجه البخاري ومسلم  : أنسـ 1
   أخرجه الشٌخان:أسٌد بن حضٌرـ 2
 الشٌخان: جندب بن عبد هللا بن سفٌان البجلًـ 3
 الشٌخان: حارثة بن وهبـ 4
 الشٌخان: سهل بن سعدـ 5
 الشٌخان: عبد هللا بن زٌدـ 6
 البخاري ومسلم: ابن  عمرـ 7
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 البخاري ومسلم: ابن عمروـ 8
 البخاري ومسلم: ابن مسعودـ 9

 البخاري ومسلم: المسور بن شدادـ 10
 البخاري ومسلم: أبوهرٌرةـ 11

 البخاري ومسلم: أسماء بنت أبً بكرـ 12 
 البخاري: ابن عباسـ 13 

 مسلم والترمذي وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة: ثوبانـ 14 
 مسلم: جابر بن سمرةـ 15 
 مسلم وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة: حذٌفة بن الٌمانـ 16 
 وهو فً البخاري (بن عامر )مسلم وقال الكتانً: عقبة بن نافعـ 17 
 مسلم: أبو ذر الؽفاريـ 18 
 مسلم واآلجرى فً الشرٌعة: أبو سعٌدـ 19 
 مسلم: عابشةـ 20 

 مسلم: أم سلمةـ 21
 أبو عوانه: أبو بكر الصدٌقـ 22

 "الشعب"البٌهقً فً : عمر بن الخطابـ 23
 "الشعب"البٌهقً فً: عتبة بن عبد السلمىـ 24
 أبو نعٌم: علً بن أبً طالبـ 25
 الترمذي: سمرة بن جندبـ 26
 الحاكم: أسامة بن زٌدـ 27
 الحاكم: حمزة بن عبد المطلبـ 28
 الحاكم: زوجته خولة بنت قٌسـ 29
 الحاكم: خباب بن  األرتـ 30
  الحاكم:زٌد بن أرقمـ 31

 الحاكم:  عابد بن عمروـ 32
 الحاكم: كعب بن عجرةـ 33
 الحاكم: لقٌط بن عامر ـ 34
 الحاكم: أبو برزةـ 35
 أخرجه البزار: برٌدةـ 36
 الطبرانً: أبً بن كعب ـ 37

 الطبرانً: البراء بن عازبـ 38 
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 الطبرانً: جابر بن عبد هللاـ 39
 الطبرانً: حذٌفة بن أسٌدـ 40
 الطبرانً: الحسن بن علًـ 41
 الطبرانً: زٌد بن ثابتـ 42
 الطبرانً: سلمان الفارسًـ 43
 الطبرانً: أبو أمامةـ 44

 الطبرانً : أبو بكرةـ 45
 الطبرانً: أبو الدرداءـ 46
 الطبرانً: أبو مسعودـ 47
 أبو زرعة الدمشقً : سوٌد بن جبلة الفزاريـ 48
 ابن حبان: العرباض بن سارٌةـ 49
 ابن أبً الدنٌا:  النواس بن سمعانـ 50

أبو  (51: نقبل عن إحٌاء علوم الدٌن" نظم المتناثر"قلت زاد الكتانً فً 
أوس بن األرقم وهو أخو خوٌز بن  (53جبٌر بن مطعم،  (52لبابة، 

سوٌد  (55زٌد بن أبً أوفى وهو أخو عبد هللا بن أبً أوفى  (54األرقم، 

عبد هللا الصنابحً وهو ؼٌر  (57الصنابحً بن األعسر،  (56بن عامر، 
سمرة بن جنادة  (58الذي قبله وؼٌر أبً عبد هللا الصنابحً التابعً 

( 60البخاري، : حارثة بن وهب (59السوابً وهو ولد جابر بن سمرة، 
الترمذي وقال وفً الباب عن : الحسن بن سمرة (61.أخرجه أحمد: قتادة

عبادة بن  (63الحاكم، : أبو بسرة الهذلً (62 بن شداد، دالمستور
. ابن معاوٌة (65جرٌر  (64الحاكم وأخرجه عن : الصامت

 خمسة وستٌن راوٌا بٌنما اقتصر السٌوطً على خمسٌن 65هكذا بلؽنا 
 .الموفقتعالى وهللا . (57)والكتانً على سبعة وخمسٌن 

إنه ال ٌشك فً تواتر هذا الحدٌث إال مرتاب أو جاحد وهو ٌرد على : تنبٌه

جمال البنا الذي أنكر وجود الحوض فً لقاء مع الدكتور طارق السوٌدان 
كما ٌرد " هكذا علمتنً الحٌاة"فً حلقة تبث على الهوى فً قناة الرسالة 

على أخٌنا حدأمٌن ولد الخرشً هدانً هللا وإٌاه للتمسك بالسنة عند فساد 
 إسنادا وتفرد البخاري بالرواٌتٌن الثانٌة 11وهو متفق علٌه من . األمة

والثالثة عشرة كما تفرد مسلم بثمانً طرق فجاء فً الصحٌحٌن أو أحدهما 
. طرٌقا21من 

 :وأما الحدٌث الثانً الذي أنكروه فهو
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ونص الحدٌث من رواٌة أبً هرٌرة " الشفاعة الطوٌل": حدٌث/ 225
كنا م  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً دعوة، ": رضً هللا عنه قال

أنا سٌد الناس : فرف  إلٌه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، و ال
ٌوم القٌامة، هل تدرون مم ذاك؟ ٌجم  هللا ااولٌن واآلخرٌن فً صعٌد 
واحد، فٌبصرهم الناظر، وٌسمعهم الداعً، وتدنو منهم الشمس، فٌبلػ 

أال : الناس من الؽم والكرب ما ال ٌطٌقون وال ٌحتملون، فٌقول الناس

ترون إلى ما أنتم فٌه، إلى ما بلؽتم، أال تنظرون أن ٌشف  لكم إلى ربكم؟ 
ٌا آدم، أنت أبو البشر، : أبوكم آدم، وٌؤتونه فٌقولون: فٌقول بعض الناس

خلقك هللا بٌده،ونفخ فٌك من روحه، وأمر المالبكة فسجدوا لك وأسكنك 
إن : الجنة، أال تشف  لنا إلى ربك؟ أال ترى ما نحن فٌه وما بلؽنا؟ فقال

 ٌؽضب بعده مثله وإنه نهانً نربً ؼضب ؼضبا لم ٌؽضب  بله مثله، ول
عن الشجرة، فعصٌت، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا 

أنت أول الرسل إلى أهل : ٌا نوح:  إلى نوح، فٌؤتون نوحا  فٌقولونن
اارض، و د سماك هللا عبدا شكورا، أال ترى ما نحن فٌه، أال ترى إلى ما 

إن ربً ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب : بلؽنا، أال تشف  لنا إلى ربك؟ فٌقول

 بله مثله، ولن ٌؽضب بعده مثله، وإنه  د كانت لً دعوة دعوت بها على 
 ومً، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا إلى ابراهٌم، 

ٌا إبراهٌم أنت نبً هللا وخلٌله من أهل اارض، : فٌؤتون إلبراهٌم فٌقولون
إن ربً  د ؼضب الٌوم : اشف  لنا فً ربك أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول

ؼضبا لم ٌؽضب  بله مثله، ولن ٌؽضب بعده مثله وإنً كذبت ثالث 
كذبات، نفسً، نفسً، نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبو إلى موسى، 

ٌا موسى أنت رسول هللا، فضلك هللا برسالته : فٌؤتون موسى، فٌقولون
: وبكالمه على الناس، إشف  لنا فً ربك، أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول

إن ربً   د ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب  بله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله، 

وإنً  د  تلت نفسا لم آمر بقتلها، نفسً، نفسً، نفسً،اذهبوا إلى 
ٌا عٌسى أنت رسول هللا، وكلمته : ؼٌري، اذهبوا إلى عٌسى، فٌقولون

ألقاها إلى مرٌم وروح منه، وكلمت الناس فً المهد، اشف  لنا فً ربك، 
إن ربً  د ؼضب الٌوم ؼضبا لم : أال ترى إلى ما نحن فٌه؟ فٌقول عٌسى

ٌؽضب  بله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله، ولم ٌذكر ذنبا، نفسً، نفسً، 
نفسً، اذهبوا إلى ؼٌري، اذهبوا إلى محمد صلى هللا علٌه وسلم، 

ٌا محمد، أنت رسول هللا، وخاتم النبٌبٌن، و د ؼفر هللا : فٌؤتونً، فٌقولون
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لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر، إشف  لنا فً ربك، أال ترى إلى ما نحن 
فٌه؟ فؤنطلق، فآتً تحت العرش، فؤ   ساجدا لربً، ثم ٌفتح هللا علً من 

ٌا : محامده، وحسن الثناء علٌه شٌبا لم ٌفتح على أحد  بلً ثم ٌقول
أمتً : محمد، ارف  رأسك، سل، تعطه، واشف  تشف ، فؤرف  رأسً، فا ول

ٌا محمد أدخل من أمتك من ال : ٌا رب، أمتً ٌا رب، أمتً ٌا رب، فٌقال
حساب علٌهم من الباب ااٌمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فٌما 

والذي نفسً بٌده إن ما بٌن المصراعٌن : سوى ذلك من اابواب، ثم  ال
متفق " رٌ  الجنة كما بٌن مكة وهجر، أو كما بٌن مكة وبصرىامن مص

والزبٌدي فً " قطؾ األزهار"علٌه، والحدٌث بٌن تواتره السٌوطً فً 
:  وقد خرجناه كما ٌلً" نظم المتناثر"وكذلك الكتانً فً " لقط الآللا"
رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وأحمد  : أنس بن مالك/ 1
وابن حبان    رواه البخاري ومسلم والترمذي والحاكم وأحمد: أبو هرٌرة/ 2
رواه البخاري ومسلم والطبرانً   : ابن عمر/ 3
رواه مسلم والحاكم  : حذٌفة/ 4
رواه مسلم  : جابر/ 5

رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو ٌعلى  : أبو بكر/ 6
رواه أحمد وأبو ٌعلى وعنهما الهٌثمً  : ابن عباس/ 7
رواه أحمد  : أبً بن كعب/ 8
رواه البخاري ومسلم والترمذي والتبرٌزي  : أبو سعٌد/ 9

رواه الطبرانً  : سلمان/ 10
رواه الترمذي والطبرانً وعنهما الهٌثمً  : عقبة/  11
رواه أحمد والحاكم والطبرانً  : عبادة بن الصامت/ 12
رواه الحاكم  : ابن مسعود/ 13
رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن  : أبو هنٌدة/ 14

رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن  : عوؾ بن مالك/ 15
رواه أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً  : معاذ بن جبل/ 16
رواه أحمد وعنه الهٌثمً  : أبو أٌوب/ 17
رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً كما رواه إسحاق  : عمرو/ 18
 رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً : كعب بن مالك/ 19
  .رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: عبد هللا بن بسر/ 20
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تره وكذلك حدٌث لقد أنكر جمال البنا حدٌث الشفاعة هذا الذي بٌنا توا: تنبٌه

لطارق السوٌدان فً قناة الرسالة " هكذا علمتنً الحٌاة"فً حلقة  الحوض
كما أنكرهما األخ حدأمٌن ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد 

وفً " ما هذه الشفاعة؟إنها لهً الشرك باهلل حقا"األمة فً رسالته 
وحدٌث الشفاعة متفق علٌه من أربع طرق ورواه ".نظرات عابرة"رسالته

مسلم من طرٌقٌن وقد بلػ رواته عشرٌن طرٌقا عن رسول هللا صلى هللا 

إجماع " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وقد بٌنا فً كتابنا .علٌه وسلم
أهل السنة على وجودهما ووجوب اإلٌمان بهما حٌث بٌنا فً فصل صحٌح 

: اإلعتقاد ما ٌلً
وأجمعوا على أن للنبً صلى هللا : {الرسالة} :ذكر الحوض والشفاعة. 15

علٌه وسلم حوضا ترده أمته ٌوم القٌامة ال ٌظمؤ من شرب منه وٌذاد عنه 

وأجمعوا على أن اإلٌمان مع القول : "{الوصول}" من بدل وؼٌر بعده

: {الرسالة}" بشفاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم ألهل الكبابر من أمته

وأجمعوا على أن هللا تعالى ٌخرج من فً قلبه شًء من اإلٌمان بعد 

االنتقام، وأجمعوا على أنه ٌخرج من النار قوما من أمته صلى هللا علٌه 

وسلم بعدما صاروا حمما، فٌطرحون فً نهر الحٌاة فٌنبتون كما تنبت الحبة 

 .فً حمٌل السٌل

كما أنكر رإٌة هللا ٌوم القٌامة ونهج نهج المعتزلة األخ حدأمٌن ولد الخرشً 
نظرات "هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة حٌن قال فً 

وأنتم أٌها الناس من مشاٌخ الصوفٌة وكبار رجالها إنً أعظكم قال ":"عابرة
أعوذ باهلل من  {فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم}:هللا تعالى

ٌـؤٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون }:الشٌطان الرجٌم
أٌها األكابر فً هذه الطرٌقة  {أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا

لٌس بٌنكم من هو مطالب بمعرفة هللا : إلى أن قال[..]!الصوفٌة أو فً تلك
إنما أنتم مطالبون باإلٌمان باهلل وكٌؾ تعرفون هللا وهو ال تدركه األبصار؟ 

ألم تقرإوا ما جاء فً هذا القرآن الكرٌم من مناجاة بٌن هللا وعبده موسى 

قال رب أرنً أنظر إلٌك قال لن ترانً ولكن انظر }صلى هللا علٌه وسلم 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوؾ ترانً فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 

]..[ {وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إلٌك وأنا أول المإمنٌن
لن تستطٌع أٌها الرجل أن ترى هللا رإٌة عٌن، وأنت ؼارق فً : إلى أن قال

عالم المخلوقات إال من خبلل ما ٌتبدى لك من هذه اآلٌات التً تعلم أنها لم 
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إنما أمره }تكن لتحدث لو لم ٌكن وراءها مدبر عظٌم هو بكل شًء محٌط 
أٌها الناس لن تروا ربكم إال من خبلل  {إذا أراد شٌبا أن ٌقول له كن فٌكون

إلى أن  [..آٌاته التً تؽطٌكم وتبدو أمام أعٌنكم كل حٌن وكل لحظة
ارجعوا إلى كتاب المعلم بفوابد مسلم لئلمام أبً عبد : أحادٌث الرإٌة:"قال

هللا محمد بن علً بن عمر المازري لتعلموا أن هذا الرجل لم ٌكن مطمبنا 
ٌؤتٌهم هللا فً ؼٌر :"لما جاء فً هذه األحادٌث ومنها أخذ هذه الجمل

نعوذ باهلل منك، فٌؤتٌهم هللا : أنا ربكم، فٌقولون: الصورة التً ٌعرفونها فٌقول
مما ٌلفت االنتباه أن هذا اإلمام الذي هو أحد .."فً صورته التً ٌعرفونها

أربعة اعتمد علٌهم الشٌخ خلٌل بن إسحاق فً مختصره الفقهً الذابع 
الصٌت المنتشر فً دٌارنا، أخذ ٌعرض شرحا وتعلٌبل لما تضمنته هذه 

إن الرجل رحمه هللا لم ٌجرإ .الجمل لم ٌكن كافٌا لٌقنعنا فً هللا جل جبلله
على القول بؤن هذا الكبلم هو من وضع أحادٌث الخبثاء وأسقطهم مكانة بٌن 
األفاكٌن الكذابٌن الوضاعٌن للحدٌث، حال بٌنه وبٌن أن ٌقول ذلك أن الكبلم 

نسب للنبً صلى هللا علٌه وسلم، والذي نؤخذ على الرجل هو عدم تمٌٌزه 
هنا الحق من الباطل، فالنبً صلى هللا علٌه وسلم ال ٌصدر عنه إال الحق، 

وما كان لكبلم باطل هكذا أن ٌكون مقبوال لدى اإلمام الفقٌه المازري حتى 
ٌصبر على نسبته للنبً صلى هللا علٌه وسلم فٌؤخذ فً محاولة توضٌحه 

قلت لٌس حدأمٌن عفا هللا عنا وعنه كل زلة هو أول من ٌستطٌل " وتبٌٌنه
فً عرض اإلمام المازري فسٌؤتً كبلم محمد الؽزالً وتطاوله علٌه لكن 

اإلمام المازري ٌبقى أول من شرح صحٌح مسلم شرحا مفٌدا تبعه القاضً 
ثم جاءت الشروح " إكمال المعلم بفوابد مسلم"عٌاض باإلكمال فً كتابه 

األخرى المكملة وكانت طرٌقة هإالء الجهابذة تنطلق من صحة األحادٌث 
فاكتفوا بتصحٌحها وأما ما دفع األخ حدأمٌن فً اتباع نهج المعتزلة فً نفً 
رإٌة هللا ٌوم القٌامة فهو تصدٌه لطابفة صوفٌة وقد أخبرته أن طرٌق أهل 

السنة فً محاورة المبتدعة هو إثبات الثوابت إذا وافقونا فٌها مع إظهار 
منهاج السنة فً الرد "بواطٌلهم كما فعل شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه 

فؤحادٌث رإٌة هللا جل وعبل ٌوم القٌامة تواترت " على الرافضة والجهمٌة
: ذلك كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وقد بٌنا فً كتابنا 

 ٌعنً  ـفإنكم سترون ربكم": قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث/ 228
وعن جرٌر بن عبد هللا رضً "  كما ترون القمر لٌلة البدر ـٌوم القٌامة
كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنظر إلى ": هللا عنه قال
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إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال : "القمر لٌلة البدر، فقال
تضامون فً رإٌته، فإن استطعتم أن ال تؽلبوا عن صالة  بل طلوع 

متفق علٌه، والحدٌث تفرد الكتانً بذكره " الشمس و بل ؼروبها فافعلوا

ذكره السعدي فً شرح النسفٌة وقال هو : "وقال" نظم المتناثر"فً كتابه 
حدٌث مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضً هللا عنهم، وقد 

ي فً حواشٌه على المسابرة لشٌخه ابن الهمام ؾنقله الشٌخ قاسم قطلوٌؽا الحن

وذكر الشٌخ  أبو : وقال عقبه ما نصه، قلت أخذ هذا من الكفاٌة، قال فٌها
عبد هللا محمد بن علً الحكٌم الترمذي رحمه هللا فً تصنٌؾ له، قال على 
صحة حدٌث الرإٌة رواه عدة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

:  قلت وقد خرجناه كما ٌلً" كلهم أبمة
رواه البخاري ومسلم  : عدي بن حاتم/ 1
رواه مسلم وابن ماجه وأبو بكر بن أبً شٌبة  : صهٌب/ 2
أبو سعٌد الخدري أن ناسا قالوا ٌا رسول هللا هل نرى ربنا ٌوم القٌامة؟ / 3

هل تضارون فً رإٌة : "فقال رسول هللا صلى هللا صلى هللا علٌه وسلم
تضارون فً رإٌة الشمس : ال، ٌا رسول هللا،  ال: القمر لٌلة البدر؟ فقالوا

"  فإنكم ترونه كذلك: ال،  ال: لٌس دونها حجاب؟  الوا
تضامون فً : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أبو هرٌرة بلفظ/ 4

فكذلك ال تضامون فً رإٌة ربكم : ال،  ال: رإٌة القمر لٌلة البدر؟  الوا
رواه أحمد والدارمً وأبو داود وابن ماجه  " ٌوم القٌامة

رواه مسلم موقوفا  : ابن عمر/  5
 داود وابن خرٌمة وابن يالبللكابً عن أحمد وأب: علً بن أبً طالب/ 6

أبً عاصم  
انظره فً شرح السنة لبللكابً  : ابن عباس/ 7
فً الصحٌحٌن وقد رواه ابن ماجه عن أبً بكر : أبو موسى األشعري/ 8

بن عبد هللا بن قٌس األشعري 
 الصحٌحٌن  فًرواه الدارقطنً وله آخر فً الشفاعة الطوٌل : أنس/ 9

رواه البللكابً عن الدارمً وابن خزٌمة وأحمد  : عمار بن ٌاسر/ 10
رواه البللكابً فً شرح السنة  : ابن مسعود/ 11
رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه  : جرٌر بن عبد هللا/  12
انظره فً البللكابً فً شرح السنة  : معاذ بن جبل/ 13
رواه الدارمً والدارقطنً  : أبو بكر الصدٌق/ 14
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رواه أحمد والدارمً والدارقطنً والحاكم وابن أبً : زٌد بن ثابت/ 15
عاصم  

رواه مسلم وابن ماجه  : جابر بن عبد هللا/ 16
رواه أحمد وأبو داود وابن أبً عاصم والبللكابً  : أبو أمامة الباهلً/  17
رواه أبو داود وابن ماجه والبللكابً  : أبو رزٌن العقٌلً/ 18
رواه أحمد وابن أبً عاصم والبللكابً  : عبادة بن الصامت/ 19

رواه أحمد والدارقطنً وابن أبً عاصم والبللكابً  : فضالة بن عبٌد/ 20
رواه أحمد وابن أبً عاصم والبللكابً  : أبً بن كعب/ 21
رواه البللكابً بسند ضعٌؾ  : حذٌفة/ 22
الكتانً فً نظم المتناثر  : برٌدة األسلمً/ 23
الكتانً فً نظم المتناثر  : أبو برزة/ 24
الكتانً فً نظم المتناثر  : كعب بن عجرة/ 25
الكتانً فً نظم المتناثر  : ابن عمرو/ 26
الكتانً فً نظم المتناثر  : عابشة/  27
رواه الكتانً فً نظم المتناثر  : ثوبان/ 28

رواه الكتانً فً نظم المتناثر  : عمارة بن روٌة الثقفً/ 29
الزبٌدي فً جزء والكتانً فً نظم المتناثر  : عبد هللا بن الحارث/ 30
رواه البللكابً فً شرح السنة  : رجل من الصحابة/ 31

لوابح األنوار البهٌة شرح الدرة "ونقل السفارٌنً فً كتابه  :قال الكتانً
أخرج البللكابً فً شرح السنة من طرٌق مفضل بن عسال  :"قال" المضٌة

عندي سبعة عشر حدٌثا فً الرإٌة كلها : سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: قال
/ 4جابر، / 3أنس، / 2الصدٌق، / 1: صحاح وقد ورد ذلك من حدٌث

عبادة / 8صهٌب، / 7زٌد بن ثابت، / 6حذٌفة بن الٌمان، / 5جرٌر البجلً، 
لقٌط / 12ابن مسعود، / 11ابن عمر، / 10ابن عباس، / 9بن الصامت، 

عدي بن حاتم، / 15علً بن أبً طالب، / 14أبً رزٌن، / 13بن عامر، 
/ 19أبً سعٌد الخدري ، / 18فضالة بن عبٌد، / 17عمار بن ٌاسر، / 16

" برٌدة بن الحصٌب رضً هللا عنهم أجمعٌن/ 20أبً موسى األشعري ، 
،  فقد ـ ه418قلت لعل الكتانً نقله من شرح السنة للبللكابً المتوفى سنة 

روى ذلك من ": "أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"قال فً كتاب 
الصحابة أبو بكر، وعلً بن أبً طالب، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبو 

موسى، وابن عباس، وابن عمر، وأبو أمامة، ومعاوٌة، وأبو هرٌرة، 
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وجابر، وأنس بن مالك، وعمار بن ٌاسر، وزٌد بن ثابت، وفضالة بن عبٌد، 
ألنه متفق علٌه فتبٌن تواتر الحدٌث بالنسبة للجمٌع  " ورجل من الصحابة

من أربع طرق كما تفرد مسلم بؤربعة طرق وقد رواه أكثر من ثبلثٌن من 
الصحابة وهذا ٌثبت تواتره، فالحدٌث الموضوع هو رإٌة هللا فً الدنٌا وأما 

.  أعلمتعالىوهللا رإٌته فً اآلخرة فهً متواترة كما بٌنا 
لما قرأت على األخ حدأمٌن ردي هذا قال لً بؤنه ال ٌنفً رإٌة هللا : تنبٌه

 وجوه ٌومبذ ناضرة إلى}:ٌوم القٌامة ألنها واردة فً القرآن لقوله تعالى
ٌؤتٌهم "وإنما استشكل العبارة الواردة فً الحدٌث وهً [ القٌامة]{ربها ناظرة

  "هللا فً ؼٌر الصورة التً ال ٌعرفونها
الحدٌث " خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمً": أحادٌث/  ـ232

أخرجه أحمد وأبو : ابن مسعود/ 1:وقال" نظم المتناثر"تفرد به الكتانً فً 
أخرجه أبو داود وابن ماجه : أم سلمة/ 2داود والترمذي وابن ماجه، 

أخرجه أحمد وأبو داود : علً بن أبً طالب/ 3والحاكم فً المستدرك، و 
قلت ما هكذا " أخرجه أحمد وأبو داود: أبً سعٌد الخدري/ 4وابن ماجه، 

ٌحكم على الحدٌث بالتواتر أٌها الحافظ الكبٌر، وقد حكمنا علٌه بالتواتر 

:  وخرجناه كما ٌلً
عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ 1

من الدنٌا إال ٌوم واحد لطول هللا ذلك الٌوم حتى ٌبعث هللا  ٌبق لو لم»: قال
أبٌه اسم أبً  أهل بٌتً، ٌواطا اسمه اسمً واسم فٌه رجال منً، أو من

أخرجه أحمد وأبو داود « ملبت ظلما وجورا ٌمأل اارض  سطا وعدال كما

. الترمذي وابن ماجه والحاكم فً المستدرك وصححه ووافقه الذهبً
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ 2

فً آخر أمتً المهدي ٌسقٌه هللا الؽٌث تخرج اارض نباتها  ٌخرج»: قال
وتكثر الماشٌة وتعظم اامة بعٌش سبعا أو ثمانٌا،  وٌعطً المال صحاحا

أبشركم بالمهدي، ٌبعث على اختالؾ من الناس »وفً رواٌة«ٌعنً حججا
وزالزل فٌمأل اارض  سطا وعدال،كما ملبت جورا وظلما ٌرضى عنه 

ما : رجل سكن السماء وسكن اارض، ٌقسم المال صحاحا فقال له
وٌمأل هللا  لوب أمة محمد صلى : بالسوٌة بٌن الناس،  ال: صحاحا؟  ال

من له فً مال حاجة؟ فما : علٌه وسلم حتى ٌؤمر منادٌا فٌنادي فٌقول هللا
إن : ابت السندان ٌعنً الخازن، فقل له: ٌقوم من الناس إال رجل فٌقول

حتى إذا حجزه وأبرزه : أحث: ماال، فٌقول له المهدي ٌؤمرك أن تعطٌنً
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: أو عجز عنً ما وسعهم؟  ال كنت أجش  أمة محمد نفسا: ندم فٌقول
فٌكون كذلك سب  ، إنا ال نؤخذ شٌبا أعطٌناه: فٌرده فال ٌقبل منه، فٌقال له

أخرجه « بعده سنٌن أو ثمانً سنٌن أو تس  سنٌن، ثم ال خٌر فً العٌش

حدٌث صحٌح اإلسناد ولم : أحمد ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم وقال
ٌخرجاه ووافقه الذهبً وله رواٌة أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه 

 .وأبو ٌعلى

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن جابر رضً هللا عنه قالـ 3
ال، : تعال صل بنا فٌقول: مرٌم فٌقول أمٌرهم المهدي ٌنزل عٌسى ابن»

أخرجه أحمد ومسلم واستدل  «هذه اامة هللا أمٌر بعض تكرمة إن بعضكم

 . وصححه «به ابن قٌم الجوزٌة فً المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالـ 4

بٌن الركن والمقام، ولن ٌستحل البٌت إال أهله فإذا  ٌباٌ  لرجل»:وسلم
ثم تؤتً الحبشة فٌخربونه خرابا ال ، استحلوه فال تسؤل عن هلكة العرب

رواه اإلمام أحمد وأبو ٌعلى  «كنزه وهم الذٌن سٌخرجون ٌعمر بعده أبدا،

والبزار والطبرانً فً األوسط كما أخرج البخاري ومسلم عنه عن النبً 
 كٌؾ أنتم إذا نزل ابن مرٌم فٌكم وإمامكم»:صلى هللا علٌه وسلم قال

 «.منكم
لو لم ٌبق من "وعن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه ـ مرفوعا ـ بلفظ ـ 5

" ٌوم لبعث هللا رجال من أهل بٌتً ٌملإها عدال، كما ملبت جورا الدهر إال
 ٌملإها من الدنٌا إال ٌوم لبعث هللا عز وجل رجال منا لو لم ٌبق"وفً لفظ 

أخرجه أحمد فً المسند برجال موثقون كما أخرجه " عدال كما ملبت جورا

أبو داود وابن ماجه وابن أبً شٌبة بسند فٌه كبلم وله رواٌة رواها البخاري 
 . وأبو داود

" المهدي منا أهل البٌت ٌصلحه هللا فً لٌلة": وفً رواٌة فً مسند أحمد

 الحدٌث
ٌصلحه هللا فً لٌلة واحدة أو فً  "(5/180)وعلق علٌه القاري فً المرقاة 

واحدة من اللٌل، حٌث ٌتفق على خبلفته أهل الحل والعقد فٌها،  ساعة
وهذا معناه قطعا أن المهدي لن ٌعرؾ نفسه أنه المهدي حتى ٌباٌعه 

الناس، ولٌس قطعا بطالب للخبلفة وال ظانا ألهلٌته لها، ولذلك ٌباٌعه 
 ".الناس وهو كاره
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أخرج حدٌثه أحمد وابن ماجه والحاكم فً : ثوبان رضً هللا عنهـ 6
المستدرك وقال صحٌح على شرط الشٌخٌن ووافقه الذهبً وطعن فٌه ابن 

 .الجوزي ورد علٌه ابن حجر
 أخرجه البزار والطبرانً فً األوسط : قرة بن إٌاس المزنًـ 7
 . أخرجه ابن ماجه والطبرانً: عبد هللا بن الحارثـ 8
 . أخرج حدٌثه الروٌانً: حذٌفة بن الٌمانـ 9

 أخرج حدٌثه أبو نعٌم فً أخبار المهدي: ابن عباسـ 10
 أخرج حدٌثه الدارقطنً فً األفراد: عثمانـ 11
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً المعجم الكبٌر : أبو أمامةـ 12
 . أخرج حدٌثه الدارقطنً فً األفراد: عمار بن ٌاسرـ 13
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً الكبٌر : جابر بن ماجد الصدفًـ 14
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً الكبٌر : ابن عمرـ 15
 أخرج حدٌثه الطبرانً فً األوسط :  طلحة بن عبٌد هللاـ 16
 أخرج حدٌثه ابن ماجه :  أنس بن مالكـ 17
 أخرج حدٌثه ابن ماجه : عبد الرحمن بن عوؾـ 18

 أخرج حدٌثه أبو عمرو الدانً فً سننه : عمران بن حصٌنـ 19
أخرج حدٌثها أحمد ومسلم والنسابً والحاكم وصححه ووافقه : حفصة ـ 20

 الذهبً 
حدٌث : أخرج حدٌثها أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: صفٌةـ 21

 . حسن صحٌح
 . أخرج حدٌثه ابن ماجه: عبد هللا بن الحرثـ 22
وأخٌرا حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ـ 23

وصححه، ومن صٌؽه كما فً سنن أبً داود عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
 عند موت خلٌفة فٌخرج رجل من أهل المدٌنة هاربا ٌكون اختالؾ": قال

فٌخرجونه وهو كاره فٌباٌعونه بٌن  إلى مكة فٌؤتٌه ناس من أهل مكة
الركن والمقام وٌبعث إلٌه من أهل الشام فٌخسؾ بهم بالبٌداء بٌن مكة 

العراق  والمدٌنة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصابب أهل
فٌباٌعونه بٌن الركن والمقام ثم ٌنشؤ رجل من  رٌش أخواله كلب فٌبعث 

بعثا فٌظهرون علٌهم وذلك بعث كلب والخٌبة لمن لم ٌشهد ؼنٌمة  إلٌهم
وٌعمل فً الناس بسنة نبٌهم صلى هللا علٌه وسلم وٌلقى  كلب فٌقسم المال

فٌلبث سب  سنٌن ثم ٌتوفى وٌصلً علٌه  اإلسالم بجرانه فً اارض
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أخرجه أبو داود وسكت علٌه " تس  سنٌن"وفً رواٌة أخرى ، "المسلمون

: قال" المستدرك"ما رواه الحاكم فً : وضعفه األلبانً، وله طرق منها
حدثنا علً بن حمشاذ العدل ثنا إبراهٌم بن الحسٌن الهمذانً ثنا عمر بن 

عاصم الكبلبً ثنا أبو العوام القطان ثنا قتادة عن أبً الخلٌل عن عبد هللا بن 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : الحارث عن أم سلمة رضً هللا عنها قالت

لرجل من أمتً بٌن الركن والمقام كعدة أهل بدر، فٌؤتٌه  ٌباٌ ": وسلم

فٌؤتٌهم جٌش من الشام، حتى إذا كانوا  عصب العراق وأبدال الشام
أخواله كلب، فٌهزمهم ، بالبٌداء خسؾ بهم ثم ٌسٌر إلٌه رجل من  رٌش

وروى " ؼنٌمة كلب ٌومبذ من خاب من وكان ٌقال إن الخابب: هللا  ال

حدثنا ٌعقوب بن إسحاق المخرمً ثنا عفان : الطبرانً فً المعجم الكبٌر قال
بن مسلم ثنا عمران القطان عن قتادة عن أبً الخلٌل عن عبد هللا بن 

ٌباٌ  :" قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: الحارث عن أم سلمة قالت
عدة أهل بدر فٌؤتٌه عصابب أهل العراق وأبدال  لرجل بٌن الركن والمقام

حتى إذا كانوا بالبٌداء خسؾ بهم  الشام فٌؽزوهم جٌش من  بل الشام
فكان ٌقال الخابب  ٌؽزوهم رجل من  رٌش أخواله كلب فٌلتقون فٌهزمهم

دخل الحارث بن أبً : قلت وفً رواٌة مسلم" من خاب من ؼنٌمة كلب

ربٌعة وعبد هللا بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المإمنٌن فسؤالها 
قال : عن الجٌش الذي ٌخسؾ به وكان ذلك فً أٌام ابن الزبٌر، فقالت

إلٌه بعث فإذا  ٌعوذ عابذ بالبٌت فٌبعث): رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 كان اارض خسؾ بهم فقلت ٌا رسول هللا فكٌؾ بمن كانوا ببٌداء من

وقال أبو " ولكنه ٌبعث ٌوم القٌامة على نٌته ٌخسؾ به معهم: كارها،  ال

 . هً ببٌداء المدٌنة: جعفر
قلت وهكذا ٌتبٌن تواتر حدٌث المهدي تواترا معنوٌا وبالتالً وجوب 

اإلٌمان به وجٌه ألنه ٌفٌد العلم إال أن العمل به متوقؾ على حقابق وردت 

فً هذا الحدٌث األخٌر وهو أن المهدي سٌفر من المدٌنة إلى مكة، ٌتبع ذلك 
جٌش ٌنطلق من الشام ٌبحث عنه فٌخسؾ به، ثم تؤتً جماعة كعدة أهل  
بدر ٌفرضون علٌه بٌعتهم بٌن الركن ومقام إبراهٌم ثم ٌؤتً جٌش رجل 

وكذلك ٌكون اسمه ٌواطا اسم النبً صلى هللا علٌه . قرٌش وأخواله كلب
وسلم كما ٌواطا اسم أبٌه اسم أبً النبً صلى هللا علٌه وسلم فٌكون اسمه 

محمد بن عبد هللا أو أحمد بن عبد هللا، فهذه حقابق أو عناصر ضرورٌة 
 . للتمٌٌز بٌن المهدي المفتري والمهدي الحقٌقً
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وانطالقا مما تقدم ٌتبٌن لنا أن محمد المهدي بن الحسن بن علً العسكري الذي 
هـ ال حظ له فً أن 255شعبان  (15)تزعم الشٌعة أنه ولد ٌوم خمسة عشر 

ٌكون هو المهدي الذي وردت مواصفاته فً هذه األحادٌث خاصة وأن أهل 
السنة والسٌر ٌؤكدون أن الحسن بن علً العسكري لم ٌخلف فلٌس له أبناء وإنما 

هً أسطورة أحدثتها الشٌعة بحجة التمسك بالخمس، وهذا معلوم عند علماء 
الشٌعة كما أن كل من ٌدعً أنه المهدي من أهل السنة تكذبه هذه األحادٌث التً 

تصف هروبه من مكة وإكراه الجماعة على مباٌعته، فهو ٌباٌع مكرها، وهذا 
ٌنفً وٌبطل حق كل من ادعى أنه المهدي لمن ٌعمل بهذه األحادٌث من أهل 
السنة، وقد ادعى الكثٌر أنه المهدي عبر التارٌخ ثم ٌتبٌن أنه مختل عقلٌا أو 

صاحب أوهام أو صاحب مكٌدة افتضحت ولو أحصٌنا هذا النوع لتجاوز المائة 
م وقال لً بأنه 1996هـ 1416شخص وقد خال بً أحد السعودٌٌن فً مكة سنة 

ٌدعى محمد بن عبد هللا وأنه شرٌف النسب أهله من أشراف شرق السعودٌة إال 
أنه مولود بمكة وأخبرنً بأن أحد علماء الكوٌت المعبرٌن للرؤى أخبر بأن سنة 

 ستكون لها شأن كبٌر وهو ظهور المهدي إال أنه لما استرسل فً الحدٌث 1417
قال لً بأن أقاربه ٌحسدونه وأن أمه رأت رؤٌا وهً حامل به فٌها رجالن واحد 

أسود واآلخر أبٌض فلما ولد وكبر كانا ٌتعاقبان علٌه فإذا جاء دور األسود 
اضطرب، فنصحته بتقوى هللا والمواظبة على الطهارة المائٌة وذكر هللا وتالوة 

 . القرآن والسمع والطاعة واتباع السنة

الحاوي " السٌوطً نقلة أو فصبل فً كتابه لمهديقلت وقد خصص ل
كما صرح شٌخ " العرؾ الوردي فً أخبار المهدي: "بعنوان" للفتاوي

منهاج السنة النبوٌة فً الرد على "اإلسبلم ابن تٌمٌة بتواتره فً كتابه 
قلت وهذا من أبلػ التواتر المعنوي ألننا لم نستوؾ " الرافضة والجهمٌة

.  جمٌع طرق الحدٌث
تفرد الكتانً بهذا الحدٌث فً : "خروج المسٌح الدجال": أحادٌث/ ـ233 

إنها واردة من طرق كثٌرة  صحٌحة عن : "وقال" نظم المتناثر"به اكت
جماعة كثٌرة من الصحابة، وفً التوضٌح للشوكانً منها مابة حدٌث وهً 
فً الصحاح والمعاجم والمسانٌد والتواتر ٌحصل بدونها فكٌؾ بمجموعها، 

أخبار الدجال تحتمل مجلدات وقد أفردها ؼٌر واحد من : "وقال بعضهم
الذٌن *}:األبمة بالتؤلٌؾ وذكر جملة وافرة منها فً الدر المنثور لدى قوله
اآلٌة،  {*ٌجادلون فً آٌات هللا بؽٌر سلطان أتاهم إن فً صدورهم إال كبر

قلت هذا الكبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر أٌها الحافظ الموقر إال أن " فراجعه
الحدٌث بٌنا تواتره وبٌنا أن ألفاظه متباٌنة جدا، فمنها الحدٌث الذي رواه 

انطلقت مع أبً مسعود األنصاري إلى حذٌفة بن :ربحً بن حراش قال
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الٌمان رضً هللا عنهما، فقال له أبو مسعود، حدثنً ما سمعت من رسول 
إن الدجال ٌخرج وإن معه ماء ":هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الدجال، فقال

ونار، فؤما الذي ٌراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي ٌراه الناس نارا، 
ماء بارد عذب، فمن أدركه منكم، فلٌق  فً الذي ٌراه نارا، فإنه ماء 

 متفق علٌه  "وأنا سمعته: قال أبو مسعود، "عذب

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال
ٌخرج الدجال فً أمتً فٌمكث أربعٌن، ال أدري أربعٌن ٌوما، ":وسلم

أربعٌن شهرا، أربعٌن عاما، فٌبعث هللا عٌسى ابن مرٌم صلى هللا علٌه 
وسلم، فٌطلبه فٌهلكه، ثم ٌمكث الناس سب  سنٌن لٌس بٌن اثنٌن عداوة، 

ثم ٌرسل هللا عز وجل، رٌحا باردة من  بل الشام، فال ٌبقى على وجه 
اارض أحد فً  لبه مثقال ذرة من خٌر أو إٌمان إال  بضته، حتى لو أن 

أحدكم دخل فً كبد جبل لدخلته علٌه حتى تقبضه، فٌبقى شرار الناس فً 
خفة الطٌر وأحالم السباع ال ٌعرفون معروفا وال ٌنكرون منكرا، فٌتمثل 

فما تؤمرنا؟ فٌؤمرهم بعبادة : لهم الشٌطان،فٌقول أال تستجٌبون؟ فٌقولون
ااوثان، وهم فً ذلك دار رز هم، حسن عٌشهم، ثم ٌنفخ فً الصور، فال 

ٌسمعه أحد إال أصؽى لٌتا ورف  لٌتا، وأول من ٌسمعه رجل ٌلوط حوض 
 مطرا كؤنه ـ أو  ال ٌنزل هللا  ـإبله، فٌصعق وٌصعق الناس، ثم ٌرسل هللا

الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ٌنفخ فٌه أخرى فإذا هم  ٌام 
ٌا أٌها الناس هلم إلى ربكم و فوهم إنهم مسإولون، ثم : ٌنظرون، ثم ٌقال

من كل ألؾ تسعمابة : من كم؟ فٌقال: أخرجوا بعث النار، فٌقال:  ال
وتسعة وتسعٌن، فذلك ٌوم ٌجعل الولدان شٌبا، وذلك ٌوم ٌكشؾ عن 

رواه مسلم فالحدٌث تواتره معنوي وألفاظه متباٌنة، وقد خرجناه كما "ساق

:  ٌلً
رواه البخاري ومسلم  : أبو مسعود األنصاري/  1

رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه  : حذٌفة بن الٌمان/ 2
رواه مسلم وابن ماجه  : النواس بن سمعان الكبلبً فً حدٌث طوٌل/ 3
رواه مسلم  : عبد هللا بن عمرو بن العاص/ 4
رواه مسلم  : أنس بن مالك/ 5
رواه مسلم  : أم شرٌك/ 6
رواه مسلم  : عمران بن حصٌن/ 7
رواه البخاري ومسلم  : أبو سعٌد الخدري/ 8
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رواه البخاري ومسلم وابن ماجه  : المؽٌرة بن شعبة/ 9
رواه البخاري ومسلم  : أبو هرٌرة/ 10
رواه البخاري ومسلم  : ابن عمر/ 11
رواه البخاري  : أبو بكرة/  12
رواه أبو داود الطٌالسً وأحمد ومسلم واألربعة  : حذٌفة بن أسٌد/ 13
رواه أحمد ومسلم  : نافع بن عتبة/ 14

رواه ابن ماجه  : أبو أمامة الباهلً/ 15
إن ": رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد بلفظ: أبو بكر الصدٌق/ 16

ٌعنً بالشٌطان هنا الدجال "الشٌطان ٌخرج من أرض ٌقال لها خراسان

 .وهللا تعالى أعلم
 . رواه البخاري فً التارٌخ: أبً بن كعب/ 17 
نزول سٌدنا عٌسى علٌه السالم  رب الساعة وحكمه فً ":حدٌث/  ـ234 

قال األبً : "وعلق علٌه قاببل" نظم المتناثر"تفرد بذكره الكتانً فً " الناس

فً شرح مسلم فً الكبلم على أحادٌث األشراط عشرة والمتواتر منها 
قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به الحكم على الحدٌث بالتواتر ٌا " خمسة 

:  شٌخنا الحافظ المحترم مع أننا نقول بتواتره حٌث خرجناه كما ٌلً
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 1

والذي نفسً بٌده، لٌوشكن أن ٌنزل فٌكم ابن مرٌم حكما مقسطا، ":وسلم
فٌكسر الصلٌب،وٌقتل الخنزٌر وٌض  الجزٌة،وٌفٌض المال حتى ال ٌقبله 

أخرى أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وله طرٌق " أحد

رواها أحمد وابن الجارود وابن ماجه وابن حبان وابن أبً 
  .شٌبة،والطبرانً

رواه مسلم وله آخر عند ابن أبً حاتم فً : عبد هللا بن عمرو بن العاص/2
التفسٌر  

رواه مسلم  : النواس بن سمعان فً حدٌثه الطوٌل/ 3
رواه مسلم  : جابر بن عبد هللا/  4
رواه البخاري فً تارٌخه والحاكم  : أنس بن مالك/  5
  .رواه أحمد والطٌالسً ومسلم واألربعة: حذٌفة بن أسٌد/  6
رواه الحاكم  : عثمان بن عفان/  7
رواه الطبرانً  : أوس بن أوس/ 8
رواه أبو داود الطٌالسً  : ابن عباس/ 9
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رواه الحاكم  : عبد هللا بن مسعود/ 10
ٌخرج :  ال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":فظلرواه أحمد ب: عابشة/ 11

الحدٌث باختصار  " الدجال فٌنزل عٌسى علٌه السالم فٌقتله

قال رسول هللا صلى هللا : رواه مسلم والحاكم بلفظ: عبد هللا بن عمر/ 12
ٌخرج الدجال فٌلبث فً أمتً أربعٌن ثم ٌبعث هللا عٌسى ":علٌه وسلم

فٌطلبه حتى ٌهلكه ثم ٌبقى الناس بعده سب  سنٌن لٌس بٌن اثنٌن عداوة 

ثم ٌبعث هللا رٌحا باردة تجٌا من  بل الشام فال تدع أحدا فً  لبه ذرة من 
لدخلت علٌه  كبد جبل إٌمان إال  بضت روحه حتى لو أن أحدكم دخل فً

 الحدٌث " حتى تقبضه ثم ٌبقى شرار الناس فٌجٌبهم الشٌطان

اإلذاعة لما كان وما "وقال السٌد محمد الصدٌق حسن الهندي فً كتابه : قلت
األحادٌث فً نزوله علٌه السبلم كثٌرة، :"ما نصه"ٌكون بٌن ٌدي الساعة

تسعة وعشرٌن ما بٌن الصحٌح والحسن والضعٌؾ ثم  ذكر الشوكانً منها
وجمٌع ما : إلى أن قال..قال منها ما هو مذكور فً أحادٌث المهدي المنتظر

 ."سقناه بالػ حد التواتر كما ال ٌحفى على من له فضل اإلطبلع
هل ٌنظرون إال *}:قال تعالى" طلوع الشمس من مؽربها":أحادٌث/ 235 

و ٌؤتً ربك أو ٌؤتً بعض آٌات ربك ٌوم ٌؤتً بعض أتٌهم الملبكة أأن ت
آٌات ربك ال ٌنف  نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من  بل أو كسبت فً إٌمانها 

وروى البخاري عند  [158: األنعام] {*خٌرا،  ل انتظروا إنا منتظرون

قال رسول هللا صلى هللا : تفسٌر اآلٌة عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ال تقوم الساعة حتى تطل  الشمس من مؽربها، فإذا رآها ":علٌه وسلم

علٌها، فذلك حٌن ال ٌنف  نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من  [من  ]الناس آمن 
فإذا طلعت من مؽربها آمن الناس كلهم أجمعون، "ورواه مسلم بلفظ "  بل

"  فٌومبذ ال ٌنف  نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من  بل

عن أبً / 1: وقال" نظم المتناثر"قلت والحدٌث تفرد بذكره الكتانً فً 

ابن / 6أبً ذر، / 5حذٌفة، / 4ابن عمرو، / 3أبً هرٌرة، / 2سعٌد، 
معاوٌة بن أبً / 9صفوان بن عسال، / 8عبد هللا بن أبً أوفى، /7عباس، 
/ 13أبً أمامة، / 12أنس، / 11عبد الرحمن بن عوؾ، / 10سفٌان، 

أبً موسى، وؼٌرهم، راجع الدر المنثور لدى قوله / 14حذٌفة بن أسٌد، 
"  {ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربك}: تعالى

:  وقد خرجناه كما ٌلً



41 

 

 Page 41 [تنبيه المقلد الساري]
 

رواه البخاري ومسلم وابن مردوٌه والبٌهقً وأبو الشٌخ : أبو هرٌرة/ 1
وعبد بن حمٌد والحاكم  

رواه مسلم وله طرٌق آخر عند أحمد والطبرانً والطبري  : ابن عمرو/ 2
رواه مسلم  : حذٌفة/ 3
رواه ابن مردوٌه  : ابن عباس/ 4
حسن صحٌح والنسابً وابن : رواه الترمذي وقال: صفوان بن عسال/ 5

 .ماجه وابن خزٌمة وابن حبان
رواه أبو داود والنسابً وله آخر عند أحمد : معاوٌة بن أبً سفٌان/ 6

  .والطبرانً والطبري والدارمً
  .رواه أحمد والطبرانً والطبري: عبد الرحمن بن عوؾ/ 7
رواه ابن ماجه  : أنس/ 8
رواه أحمد ومسلم واألربعة  : حذٌفة بن أسٌد/ 9

رواه الطبري  : ابن مسعود/ 10
أبو اللٌث السمرقندي  : عمران بن حصٌن/ 11
رواه الطبرانً  : ابن عمر/ 12

عبد هللا / 16أبو أمامة، / 15أبو ذر، / 14أبو سعٌد، / 13: باإلضافة إلى
..  بن سبلم، الخ

كما نفى حدأمٌن ولد الخرشً أٌضا حدٌث أوٌس القرنً حٌث قال فً 
أوٌس القرنً ٌقولون ٌنتمً إلى قبٌلة من ":"نظرات عابرة"رسالته اللطٌفة 

قبابل الٌمن، وله أم كان برا لها، ودعاإه مستجاب ـ كما ٌزعمون ـ قد 
أوصى النبً صلى هللا علٌه وسلم عمر بن الخطاب بؤن ٌسؤله أن ٌدعو هللا 

نحن نشك فً صحة هذا الخبر وما ٌحمله من باطل ألن عمر .. له إذا لقٌه
بن الخطاب رضً هللا عنه كان األفضل له أن ٌنال الدعاء من النبً صلى 

أٌها الناس تتحدثون ..هللا علٌه وسلم قبل أن ٌنتظر دعاء من أوٌس القرنً

بهذا الخبر وتبنون علٌه اعتقادات فاسدة وأنتم تنسون أن النبً صلى هللا 
من :"وقال" من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من النار:"علٌه وسلم قال

هـ والسإال الذي نبدأ "/تحدث عنً بحدٌث ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن
به ردنا على األخ هداه هللا وإٌانا من أٌن له هذٌن الحدٌثٌن اللذٌن استشهد 

بهما إنهما من صحٌح مسلم وخاصة الثانً الذي تفرد برواٌته مسلم مع ابن 
خزٌمة وابن ماجه فإذا صح عنده هذا الحدٌث فحدٌث أوٌس القرنً أصح 

منه ألنه أسنده مسلم بإسناد نظٌؾ بٌنما اآلخر استشهد به مسلم فً المقدمة، 
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والذي ٌجهله األخ حدأمٌن هنا هو قواعد التحدٌث فهو لٌس من أهل الحدٌث 
ولم ٌتقٌد بقواعدهم وال بؤسلوبهم فً دراسة األحادٌث وأسانٌدها فقد ناقشته 
مرارا وطلبت منه الرجوع عن هذا النهج الذي ٌنهج ألنه بعٌد من طرٌق 

أهل السنة والجماعة وإن كان ٌحاور المبٌتدعة لكنه ٌحاورهم بطرٌقة 
" الحمد هلل الذي أنقذه من النار"المعتزلة ولقد وجدته معلقا على حدٌث 

استشهدت به فً بعض مإلفاتً فٌما ٌتعلق بفقه تؽٌٌر المنكر وأسلوبه حٌث 

لكن إلنكار المنكر فقهٌات وسلوكٌات ولنتؤس بسٌدي شباب أهل الجنة :"قلت
سبطً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الحسن والحسٌن حٌن رأٌا شٌخا أخل 

بالوضوء والصبلة فؤرادا نصحه فجعبله حكما وطلبا منه أن ٌقضً بٌنهما 
أنتما أجدتما :أٌهما أحسن وضوءا وأحسن صبلة فتنبه لما رأى ما فعبله فقال

ٌقٌنا وأما أنا فؤسؤت فً الوضوء والصبلة فنبهتمانً جزاكما هللا خٌرا، فلٌس 
إنكار المنكر إبرام حرب بٌن األشقاء وإنما هو أداء فرٌضة فرضها هللا 
وحافزها المحبة والشفقة فمثبل كان ٌخدم عند رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم ٌهودي ففقده فجاءه ٌزوره عند أهله فوجده محتضرا فً آخر رمق 
فطلب منه أن ٌشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فبقً ٌنظر إلٌه 

وإلى أبٌه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فكرر الشهادتٌن وانقطعت روحه، فقال 
فعلق " الحمد هلل الذي أنقذه بً من النار:"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فؤتٌته بفتح " ما أجمل هذا ولكن كؤن الخبران مختلقان:"علٌه حدأمٌن كاتبا
حدثنا : الباري وبٌنت له أن الحدٌث أخرجه البخاري بإسناد نظٌؾ جاء فٌه

سلٌمان بن حرب حدثنا حمادـ وهو ابن زٌد ـ عن ثابت عن أنس الحدٌث، 
وهذا اإلسناد النظٌؾ الذي رواه األثبات حتى منتهاه ٌحكم علٌه باإلختبلق 

والوضع مثل ما حكم على حدٌث مسلم بالوضع، فرده ألحادٌث الصحٌحٌن 
والطعن فٌها والحكم علٌها بالوضع اتخذه نهجا لكنه نهج وخٌم نسؤل هللا لنا 

وله الهداٌة والتمسك بالسنة عند فساد األمة فحدٌث أوٌس القرنً حدٌث 

صحٌح وإذا كانت المبتدعة اتخته مطٌتها فهذا ال ٌطعن فً صحته وال 
ٌنقص منها فؤهل السنة اعتبروا به لبٌان فضل بر الوالدٌن أال ترى أن هللا 

إٌاه وبالوالدٌن  إال و ضى ربك أال تعبدوا}:جل وعبل قال وقوله الحق
فجعل اإلحسان على الوالدٌن فً المرتبة الثانٌة بعد تحقٌق التوحٌد  {إحسانا

فجعل اإلحسان علٌهما " ففٌهما فجاهد:"وٌإٌد ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم
جهادا بل أفضل من الجهاد ولهذا بٌن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ وهو 

ال ٌنطق عن الهوى ـ لعمر بن الخطاب إذا لقً أوٌس القرنً أن ٌلتمس 
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عنده الدعاء الصالح لٌبٌن فضل بر الوالدة ألولبك الذٌن ٌنتقصون من أوٌس 
التابعً فطلب عمر منه الدعاء وهو الخلٌفة آنذاك وهذا ال ٌنقص من شؤن 

الفاروق رضً هللا عنه ألنه طلب من الفاضل للمفضول ومشاٌٌخ العلم 
.  ٌطلبون من طبلبهم صالح الدعاء وهللا تعالى أعلم

حادٌث منها حدٌث أبً بكرة الثقفً األ رد بعض كما أن الشٌخ محد الؽزالً 
لن ٌفلح : "رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم قال

فً كتابه  العودة  فقد نقل عنه الشٌخ سلمان بن فهد،" وم ولوا أمرهم امرأة

 47ص" السنة النبوٌة"أنه قال فً كتابه " حوار هادئ مع محمد الؽزالً"
إن النبً صلى هللا علٌه وسلم قرأ على الناس فً مكة :"بعد كبلم طوٌل ممل

سورة النمل وقص علٌهم فً هذه السورة قصة ملكة سبؤ التً قادت قومها 
إلى الفبلح واألمان بحكمتها وذكابها، وٌستحٌل أن ٌرسل حكما فً حدٌث 

هل خاب قوم ولوا : "50ثم قال فً ص" ٌناقض ما نزل علٌه من الوحً
فرد حدٌث أبً بكرة الثقفً الذي رواه " أمرهم امرأة من هذا الصنؾ النفٌس

، قلت بالرؼم "البخاري وؼٌره بمجرد تحكٌم العقل وقصص األمم التً قبلنا
من أن حدٌث أبً بكرة قد أعله الدارقطنً بعنعنة الحسن البصري وأكد أنه 

لم ٌسمع من أبً بكرة، لكن البخاري وشٌخه ابن المدٌنً أكدا سماعه 
لحدٌث الحسن وسٌؤتً بٌان ذلك فً نقاش األحادٌث التً أعلها الدارقطنً 

وقد رد الشٌخ سلمان بن فهد العودة على  .باالنقطاع من صحٌح البخاري
ٌفه لبعض األحادٌث الصحٌحة عالشٌخ محمد الؽزالً رحمه هللا وإٌانا تض

حٌث بٌن " حوار هادئ مع محمد الؽزالً"وألؾ فً ذلك الرسالة الموسومة 
فٌه بعض األحادٌث التً ردها الشٌخ محمد الؽزالً وهً صحٌحة منها 

 صة : الحدٌث السابق وحدٌث المجبوب، قال سلمان بن فهد العودة
ومن أجل ذلك استؽربنا ما :"[محمد الؽزالً]ٌقول الشٌخ: 29ص : المجبوب

رواه ثابت عن أنس أن رجبل كان ٌتهم بؤم ولد رسول هللا صلى هللا علٌه 

فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [ـ ٌعنً مارٌة القبطٌةـ]وسلم 
: فؤتاه علً فإذا هو فً ركً ٌتبرد فٌها فقال له"إذهب فاضرب عنقه:"لعلً

: ٌقول الشٌخ الؽزالً" اخرج فناوله ٌده فؤخرجه فإذا هو مجبوب ما له ذكر
ٌستحٌل أن ٌحكم على رجل بالقتل فً تهمة لم تحقق ولم ٌواجه بها المتهم، "

فرد علٌه سلمان " ولم ٌسمع له دفاعا عنها، بل كشفت األٌام عن كذبها
[ 281/ 3]، وأحمد 2771إن الحدٌث رواه مسلم وذلك رقم : "العودة قاببل

وؼٌرهما من أبمة الحدٌث، فهو حدٌث صحٌح ال مطعن فٌه، وقال اإلمام 
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مع أنه فً مسلم " لٌس فً إسناده من ٌتعلق علٌه":ابن القٌم فً سند الحدٌث
فقد بحث ابن القٌم فً إسناده فوجد رجال إسناده ثقات ال ٌمكن أن ٌتعلق 

علٌهم أو ٌضعؾ أحد منهم، أما اإلشكال الوارد فً الحدٌث فقد أجاب عنه 
بجواب سدٌد دون أن  [16 /5 ]" زاد المعاد"ابن القٌم ـ رحمه هللا وإٌانا ـ فً 

ٌحتاج إلى أن ٌتجشم تضعٌؾ الحدٌث وهو فً مسلم ـ قال ابن القٌم رحمه 
وقد أشكل هذا القضاء على كثٌر من الناس، فطعن بعضهم فً : "هللا وإٌانا

هذا الحدٌث ولكن لٌس فً إسناده من ٌتعلق علٌه، وتؤوله بعضهم على أنه 
وهذا كما : لم ٌرد حقٌقة القتل إنما أراد تخوٌفه لٌزدجر عن مجٌبه إلٌها، قال

علً بالسكٌن حتى أشق : قال سلٌمان للمرأتٌن اللتٌن اختصمتا إلٌه فً الولد
ٌعنً ]ما ولم ٌرد أن ٌفعل ذلك قصد استعبلم األمر من هذا القولكالولد بٌن

 [ما لم ٌكن ٌقصد حقٌقة الكبلم الذي ٌقولهكأشق الولد بٌن: سلٌمان حٌنما قال
إن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر علٌا رضً هللا : وأحسن من هذا أن ٌقال

عنه بقتله تعزٌرا إلقدامه وجرأته على خلوته بؤم ولده صلى هللا علٌه وسلم، 
فلما تبٌن لعلً حقٌقته وأنه برٌا من الرٌبة كؾ عن قتله، والتعزٌر بالقتل 

قلت بل قد ]هـ،"لٌس ببلزم بل هو تابع للمصلحة دابر معها وجودا وعدما

ٌكون لٌتؤكد لمن اتهم القبطً بالرٌبة أنه برٌا وأن الرسول صلى هللا علٌه 
ثم ذكر حدٌث الملك الذي فقبت عٌنه، قال سلمان  [وسلم كان ٌعلم ببراءته

وقد وقع : "ٌقول الشٌخ الؽزالً:  صة موسى وملك الموت: بن فهد العودة

لً وأنا فً الجزابر ـ أن طالبا سؤلنً أن موسى علٌه السبلم فقؤ عٌن ملك 
الموت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوفى فً أجله، فقلت للطالب وأنا 

ماذا ٌفٌدك هذا الحدٌث؟ إنه ال ٌتصل بعقٌدة وال ٌرتبط به : ضابق الصدر
وعدت لنفسً : "، ٌقول الشٌخ الؽزالً"اشتؽل بما هو أجدى: "ثم قال" عمل

أفكر، إن الحدٌث صحٌح السند لكن متنه ٌثٌر الرٌبة، ٌفٌد أن موسى ٌكره 
الموت وال ٌحب لقاء هللا بعدما انتهى أجله، وهذا المعنى مرفوض بالنسبة 

من أحب لقاء هللا أحب :"للصالحٌن من عباد هللا، كما جاء فً الحدٌث اآلخر
فكٌؾ بؤنبٌاء هللا، وكٌؾ بواحد من أولً العزم؟ عن كراهٌته " هللا لقاءه

للموت بعدما جاء ملكه أمر مستؽرب، ثم هل المبلبكة تعرض لهم العاهات 
: 28إلى أن ٌقول فً ص " التً تعرض للبشر من عمى أو عور؟ ذلك بعٌد

قد أنكر بعض المبلحدة هذا الحدٌث وأنكر تصوره  ثم ذكر : قال المازري"
هذا الدفاع كله خفٌؾ : "أجوبة ـ نقلها الؽزالً عنه ـ وبعد ذلك قال الؽزالً

الوزن وهو دفاع تافه ال ٌساغ، ومن وصم منكر الحدٌث باإللحاد فهو 
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ٌستطٌل فً أعراض المسلمٌن والعلة فً المتن ٌبصرها المحققون وتخفى 
: فتعقبه الشٌخ سلمان بن فهد العودة قاببل" على أصحاب الفكر السطحً

حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً قصة مجٌا ملك الموت إلى موسى "
رواه البخاري ومسلم والنسابً وأحمد فً مسنده وابن خزٌمة وؼٌرهم، 

ماذا ٌفٌدك هذا الحدٌث؟ لهذا الطالب السابل، : "وقول المإلؾ فً أول حدٌثه
فوابد الحدٌث كثٌرة، منها ابتبلء اإلنسان باإلٌمان بالؽٌب، فإن هللا عز : أقول

الذٌن }وجل جعل من أخص خصابص المإمنٌن أنهم ٌإمنون بالؽٌب
فهذا الحدٌث وؼٌره من األحادٌث التً ثبتت هً من  {ٌإمنون بالؽٌب

.."  الؽٌب الذي ٌبتلى المإمنون باإلٌمان به
إنه مما ٌستؽرب أن موسى ٌكره الموت بعدما جاء ملك : "قول المإلؾ

أقول كون موسى وؼٌره ٌكره الموت، لٌس أمرا مستؽربا، فكراهٌة "الموت
الموت جبلة فً كل إنسان، ولذلك لما ذكر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

من أحب لقاء هللا أحب "فً حدٌث عابشة وأبً هرٌرة ـ وهما فً الصحٌح ـ
ٌا رسول : قال له الصحابة" هللا لقاءه، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه

: أكراهٌة الموت؟ فكلنا ٌكره الموت، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم: هللا

لٌس ذلك ولكن المإمن إذا حضر بشر برحمة هللا ورضوانه وجنته فؤحب "
لقاء هللا فؤحب هللا لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط هللا وعذابه 

والتابعون لما روى لهم أبو هرٌرة " وناره فكره لقاء هللا وكره هللا لقاءه

فكلنا ٌكره الموت؟ إن كان كذلك فقد هلكنا، : الكبلم نفسه قالوا اإلٌراد نفسه
فمن طبٌعة اإلنسان أن ٌكره الموت مهما كان، وال ؼرابة أن ٌكرهه موسى 

أما العاهة التً ذكرها واستؽرب أن توجد بالملك، . علٌه الصبلة والسبلم
فإن العاهة ههنا عاهة عارضة للصورة التً تصور بها الملك ولٌست 

للصورة األصلٌة التً خلق علٌها، وقد ثبت أن الملك ٌتصور للنبً وؼٌره 
بصور شتى فبل مانع أن ٌعرض لهذه الصورة عارض ألنها صورة بشرٌة 

ولٌست صورة الملك التً خلقه هللا تعالى علٌها، الخ  
نقبل عن الشٌخ محمد الؽزالً فً : وقال الشٌخ سلمان بن فهد العودة/  ـ3

أنكر حدٌث مسلم فً والدي الرسول " دستور الوحدة" من كتاب 195صفحة 
صلى هللا علٌه وسلم، ففً صحٌح مسلم أن الرسول صلى هللا علٌه قال 

وكذلك بالنسبة ألمه صلى هللا علٌه وسلم " إن أبً وأباك فً النار": لرجل
استؤذنت ربً أن أزور  بر أمً فؤذن لً، واستؤذنته أن أستؽفر لها : "قال

ونزل صلى هللا علٌه وسلم قبرها ـ وهو باألبواء ـ  فبكى " فلم ٌؤذن لً
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وأبكى من حوله، ولم ٌؤت الؽزالً بحجة تذكر إلنكار هذٌن الحدٌثٌن، سوى 
 . "{وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال}ترجٌح اآلٌة وهً قوله تعالى 

ــ عندما ٌوافق الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج  إبراهٌم والقاضً محمد *
 قلت لعل الشٌخ سلمان بن فهد :اامٌن بن محمد بٌب الشٌخ محمد الؽزالً

العودة لم ٌقرأ القاضً أبا بكر بن العربً فقد نقل عنه الشٌخ سٌدي عبد هللا 
من سب إبراهٌم بن رسول هللا صلى هللا علٌه "بن الحاج إبراهٌم فً نوازله 

إن أبا النبً : وقد أفتى أبو بكر بن العربً فٌمن قال: "حٌث قال" وسلم
إن }صلى هللا علٌه وآله وسلم فً النار بؤنه ملعون ألن هللا تعالى ٌقول 

وأي إٌذاء أعظم من أن ٌقال  [57: األحزاب] {..الذٌن ٌإذون هللا ورسوله

قلت بل أعظم فً اإلٌذاء والجسارة الدعاء علٌه بذلك . انتهى"/أبوه فً النار
إذ الردة تدور على انتهاك حرمة الربوبٌة والنبوءة والملكٌة، فكل من 

أضاؾ نقصا إلى أم النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بهذا اللفظ أو إلى أبٌه أو 
إلى بنٌه فهو كافر حبلل الدم والشاك فً كفره أقرب للكفر من اإلٌمان لما 

، "فاطمة بضعة منً ٌإذٌنً ما آذاها"تقدم عن ابن العربً وؼٌره ولحدٌث
وأما . وكل من آذى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فهو كافر بنص الشفا

حدٌث أبً وأبوك فً النار فمحمول على محمامل عند أهل الحدٌث صارفة 
قلت وقدم لنا محققه القاضً محمد األمٌن بن محمد . انتهى"/ عن ظاهره

بٌب المستشار فً المجلس األعلى للقضاء فً اإلمارات العربٌة مصطلحا 
جدٌدا علٌنا وهو شذوذ رواٌة مسلم لحدٌث أنس عن النبً صلى هللا علٌه 

انطبلقا من رواٌة أوهن منها فً " إن أبً وأباك فً النار"وآله وسلم 
الطبرانً عن أبً سعٌد الخدري زعم أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وما كنا معذبٌن حتى نبعث }استعمل فٌها التورٌة ولمخالفته صرٌح اآلٌة 
أخرجه مسلم " أبً وأبوك فً النار: "حدٌث: "حٌث قال فً تحقٌقه. {رسوال

بٌان أن من مات على الكفر فهو فً النار من كتاب اإلٌمان شرح "فً باب 

:  من رواٌة أنس بن مالك رضً هللا عنه347 الحدٌث رقم 81 /2النووي 
: فلما قفى دعاه فقال" فً النار: ٌا رسول هللا أٌن أبً؟ قال: أن رجبل قال"
وأخرجه أبو داود فً كتاب السنة من سننه عون " إن أبً وأباك فً النار"

 من رواٌة أنس بن مالك أٌضا بنحو 4692 الحدٌث رقم 494 /12المعبود 
 117 /1لفظه عند مسلم ورواه الطبرانً فً الكبٌر كما فً مجمع الزوابد 

أن أباه الحصٌن أتى النبً : من رواٌة عمران بن الحصٌن رضً هللا عنه
أرأٌت رجبل كان ٌقري الضٌؾ وٌصل : صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال
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فمات ." إن أبً وأباك وأنت فً النار: "الرحم مات قبلك وهو أبوك فقال
كشؾ : لكن هذا الحدٌث أخرجه البزار فً مسنده. ـه/ حصٌن مشركا

 من رواٌة سعد 118/ 1 والطبرانً فً كبٌره مجمع الزوابد 65 /1األستار 
أن أعرابٌا أتى النبً صلى هللا علٌه وآله : "بن أبً وقاص رضً هللا عنه

: فؤٌن أبوك؟ قال: فً النار، قال: ٌا رسول هللا أٌن أبً؟ قال: وسلم فقال
فؤسلم األعرابً، : وزاد الطبرانً" حٌثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار

ما مررت بقبر : لقد كلفنً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بعناء: فقال
قال الهٌثمً فً مجمع الزوابد رجاله رجال . ـه"/كافر إال بشرته بالنار

والحدٌث حسب رواٌة سعد بن أبً وقاص لٌس فٌه التصرٌح . ـه/الصحٌح
بؤن أباه فً النار وإنما فٌه تورٌة لمبلطفة الرجل الذي استاء من كون أبٌه 

فً النار، وهذه الرواٌة أولى من الرواٌة المذكورة قبلها لسبلمتها من 
أما الرواٌة األولى فإن الحدٌث ــ حسبها ــ شاذ لمعارضة القطعً . الشذوذ

من القرآن وذلك ألن والد النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم من أهل الفترة 
  بلك إلٌهم أرسلنا وما}الذٌن لم ٌرسل إلٌهم أي رسول بدلٌل قوله تعالى 

وهإالء قد دل  {ما أتاهم من نذٌر من  بلك  وما لتنذر}وقوله  {نذٌر من

وما كنا معذبٌن حتى }الدلٌل القطعً على أنهم ؼٌر معذبٌن وهو قوله تعالى
{ لٌهلك القرى بظلم وأهلها ؼافلون ربك كان وما}:وقوله {نبعث رسوال

وهذا الحدٌث خبر آحاد فداللته ظنٌة فبل ٌصح أن تقدم الظنً على القطعً 
ولهذا طعن بعض العلماء فً الحدٌث حسب رواٌة مسلم وأبً داود بالشذوذ 

لمعارضته ــ وهو ظنً ــ القطعً وإلى هذا ذهب العبلمة المحدث الكبٌر 
الفوابد المقصودة فً بٌان "عبد هللا بن الصدٌق الؽماري كما بٌنه فً كتابه

وطعن فٌه بعضهم باالضطراب الختبلؾ رواٌة " األحادٌث الشاذة المردودة
أنس وعمران عن رواٌة سعد بن أبً وقاص اختبلفا ال ٌسلم معه الحدٌث 
من االضطراب وقد علم أن سند كل من الرواٌتٌن صحٌح وجمع بعضهم 

بٌن الرواٌتٌن بتؤوٌل رواٌة أنس وعمران رضً هللا عنهما بؤن المراد 
باألب فٌها العم عمبل بما هو شابع عند العرب من تسمٌة العم أبا وورود 

نعبد إلهك وإله آبابك إبراهٌم وإسماعٌل }ذلك صرٌحا فً قوله تعالى
ومعروؾ أن إسماعٌل عم ٌعقوب . {وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون

علٌهما الصبلة والسبلم ولٌس أبا وعلى ذلك فبل إشكال، ألن عم النبً صلى 
هللا علٌه وسلم أبا لهب فً النار وإلى هذا مال الحافظ السٌوطً فً 

رسالة التعظٌم والمنة فً أن أبوي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً "كتابه
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أما أن تطرح رواٌة سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه مع صحة " الجنة
سندها وسبلمتها من الشذوذ وٌطرح معها تؤوٌل رواٌة أنس وتإخذ على 

ظاهرها وكؤنها الرواٌة الوحٌدة للحدٌث كما ٌروق للبعض فهذا مسلك ٌإدي 
إلى تقدٌم ما ٌعتبره الجمهور ظنٌا وهو خبر اآلحاد على القطعً من القرآن 

."  الكرٌم وفً ذلك ما فٌه
الرد على القاضً محمد اامٌن بن محمد بٌب والشٌخ سٌدي عبد هللا ـــ * 

قلت وقد خالؾ هنا القاضً محمد األمٌن بن محمد بٌب : بن الحاج إبراهٌم

مبتدعٌن واألحناؾ أصحاب جمهور المحدثٌن واتبع هنات بعض الصوفٌة ال
، كما أنه وقع الرأي فً إطبلق الشاذ على الحدٌث إذا خالؾ صرٌح القرآن

فٌما قد تهرب منه، وهو أن األعرابً سؤل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
عن أبٌه، وقد مات قبل البعثة، وكلفه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بؤن 

ٌقصد من مات قبل البعثة ــ إال أن ٌقول لنا بؤن أبا  ٌبشر كل كافر بالنارـ
النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌس مثل من مات قبل البعثة، وقد ذهب بعض 

الشٌعة والصوفٌة إلى القول بذلك ــ والجواب على الجمٌع هو أن أهل السنة 
وأهل الحدٌث صححوا حدٌث أنس الذي أخرجه مسلم ولم ٌصفه أحد 

بالشذوذ إذ الشذوذ أساسا فً اإلسناد وهو مخالفة العدل فً الرواٌة ما روته 
الجماعة أو ما رواه من هو أوثق منه، وأما اعتبار األحادٌث شاذة إذا 
خالفت اآلٌات القرآنٌة فهذا ما لم ٌسبقه إلٌه أحد فٌما علمنا سوى ذلك 

 وهللا مرجحا طرٌق األحناؾ،الصوفً وقد وجدوا علٌه الكثٌر من الهنات،
رسالة الحثٌث إلى ضرورة "قلت وقد عرفنا الشاذ فً كتابنا . تعالى أعلم

هو ما تفرد به العدل مخالفا : الشاذ (10: "كما ٌلً" التعرٌؾ بعلوم الحدٌث

لما رواه جماعة عدول مثله أو مخالفا لمن هو أوثق منه وٌقابله المحفوظ أو 
هو ما انفرد به ثقة ولٌس له أصل متابع : الرواٌة المحفوظة، وقال الحاكم

وٌؽاٌر المعلل بؤن ذلك وقؾ على علته الدالة على جهة : لذلك الثقة، قال

الوهم فٌه، والشاذ لم ٌوقؾ فٌه على علة كذلك، فجعل الشاذ تفرد الثقة، فهو 
و : وبقً من كبلم الحاكم"وتعقبه ابن حجر قاببل " أخص من قول الخلٌلً

: ٌنقدح فً نفس الناقد أنه ؼلط وال ٌقدر على إقامة الدلٌل على هذا، قال
مثاال " نخبة الفكر"قلت وأعطى ابن حجر فً  [..]" وهذا القٌد ال بد منه

علٌه بما رواه الترمذي والنسابً وابن ماجه من طرٌق ابن عٌٌنة  عن 
عمرو بن دٌنار عن عوسجة عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رجبل 
توفً فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌدع وارثا إال مولى 
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الحدٌث تابع ابن عٌٌنة على وصله ابن جرٌج وؼٌره وخالفهم حماد " أعتقه
بن زٌد فرواه عن عمرو بن دٌنار عن عوسجة ولم ٌذكر ابن عباس، قال 

." أبو حاتم المحفوظ حدٌث ابن عٌٌنة
قلت بل هذا مذهب شٌعً ٌدعً أن آباء النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وهكذا قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه . وأمهاته أحٌوا له حتى آمنوا به
آباءهم : ثم من جهل الرافضة أنهم ٌعظمون أنساب األنبٌاء": "منهاج السنة"

وأبناءهم وٌقدحون فً أزواجهم، كل ذلك عصبٌة واتباع هوى، حتى 
ٌعظمون فاطمة والحسن والحسٌن، وٌقدحون فً عابشة أم المإمنٌن، 

فٌقولون ـ أو من ٌقول منهم ـ إن آزر أبا إبراهٌم كان مإمنا، وإن أبوي 
إن النبً ٌكون أبوه : النبً صلى هللا علٌه وسلم كانا مإمنٌن، حتى ال ٌقولون

كافرا، فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن ٌكون ابنه كافرا، فبل ٌكون فً مجرد 
 من كتاب انظر قدح الرافضً فً عابشة والجواب عنه]"النسب فضٌلة 

،وهو طرٌق األشاعرة والمتكلمٌن فٌما ٌخص بمن مات فً [منهاج السنة
الفترة، وسٌؤتً فً الخبلصة أن الشٌخٌن اطلعا على أقوال الفقهاءـ كما فً 

 .نشر البنود على مراقً السعود ـ وأنهما رجحا قول األشاعرة والمتكلمٌن

قلت ولعل الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم رحمه هللا وإٌانا وتجاوز 
عنا وعنه كل زلة لم ٌطلع على تعلٌق القاضً عٌاض على الحدٌث وإال لما 

قال اإلمام مسلم بن الحجاج النٌسابوري . حمله ما فهمه من كبلمه فً الشفا
: فً صحٌحه مع إكمال المعلم بفوابد مسلم للقاضً عٌاض فً المجلد األول

 ــ  باب بٌان من مات على الكفر فهو فً النار وال تناله شفاعة وال تنفعه 88
حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة، حدثنا عفان، حدثنا  (203 ) 347: قرابة المقربٌن

ٌا رسول هللا، أٌن أبً؟ : حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجبل قال
وتعقبه القاضً " إن أبً وأباك فً النار: "فلما قفى دعاه فقال. فً النار: قال

 ص 1ج " إكمال المعلم"عٌاض بن موسى الٌحصبً فً شرحه الموسوم 

فً : "وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم للذي سؤله أٌن أبً؟ فقال: " قاببل591
من أعظم حسن الخلق " إن أبً وأباك فً النار: "، فلما قفى دعاه فقال"النار

والمعاشرة والتسلٌة، ألنه لما أخبره بما أخبره بما أخبر ورآه عظم علٌه 
ونقل النووي كبلم القاضً " أخبره أن مصٌبته بذلك كمصٌبته، لٌتؤسى به

.  دون أن ٌنسبه لعٌاض482 ص 1عٌاض فً شرحه لمسلم مختصرا فً ج 
ٌحً إسماعٌل ـ ولعله من اإلخوان المسلمٌن / وقال محقق القاضً عٌاض د

والقاضً عٌاض بهذا ٌتجاوز ظاهر اللفظ الذي : "من أتباع محمد الؽزالً
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وما كنا معذبٌن حتى نبعث }ٌعارض ما هو أقوى منه وذلك فً قوله تعالى 
قلت والقاضً عٌاض تبع فحوى التبوٌب الذي قدمه  [15: اإلسراء]  {رسوال

قلت وقال اإلمام مسلم فً المجلد . اإلمام مسلم لذلك قلده النووي فً شرحه
:  الثالث

باب استبذان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ربه عز وجل فً زٌارة / 36
حدثنا ٌحً بن أٌوب ومحمد بن عباد ـ واللفظ لٌحً ـ : 976 ــ 105: قبر أمه

حدثنا مروان بن معاوٌة عن ٌزٌد ــ ٌعنً ابن كٌسان ــ عن أبً حازم : قاال
استؤذنت " :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: عن أبً هرٌرة قال

". لً، واستؤذنته أن أزور  برها فؤذن لً ربً أن أستؽفر امً فلم ٌؤذن

حدثنا : حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن حرب، قاال ( ...) ــ 108
زار : "محمد بن عبٌد عن ٌزٌد بن كٌسان عن أبً حازم عن أبً هرٌرة قال

النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، 
ٌإذن لً، واستؤذنته فً أن  استؤذنت ربً فً أن أستؽفر لها فلم:"فقال

 . "أزور  برها فؤذن لً، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت

حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة ومحمد بن عبد هللا بن نمٌر  ( 977 ) 106

حدثنا محمد بن : واللفظ ألبً بكر وابن نمٌر ـ قالوا ومحمد بن المثنى ـ
فضٌل عن أبً سنان ـ وهو ضرار بن مرة ـ عن محارب بن دثار عن ابن 

نهٌتكم عن ": قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: برٌدة عن أبٌه قال
زٌارة القبور فزوروها، ونهٌتكم عن لحوم ااضاحً فوق ثالث، فؤمسكوا 

ما بدا لكم، ونهٌتكم عن النبٌذ فً سقاء، فاشربوا فً ااسقٌة كلها، وال 
. عن عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه : قال ابن نمٌر فً رواٌته" تشربوا مسكرا

وحدثنا ٌحً بن ٌحً أخبرنا أبو خٌثمة عن زٌد الٌامً عن محارب بن  (..)
عن النبً صلى  دثار عن ابن برٌدة ـ أراه عن أبٌه ـ الشك من أبً خٌثمة ـ

هللا علٌه وآله وسلم ح وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة، حدثنا قبٌصة بن عقبة 

بن سفٌان عن علقة بن مرثد عن سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه عن النبً صلى 
هللا علٌه وآله وسلم ح وحدثنا ابن أبً عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حمٌد، 

حدثنً عبد هللا : جمٌعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراسانً قال
بن برٌدة عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، كلهم بمعنى حدٌث 

: 452 ص 3وقال القاضً عٌاض فً الشرح ج ." انتهى/أبً سنان،
استبذانه علٌه السبلم ـ فً زٌارة قبر أمه واإلذن فً ذلك، دلٌل على جواز "

زٌارة القبور، وصلة اآلباء المشركٌن، وإذا كان هذا بعد الموت ففً الحٌاة 
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أحق، وكؤنه قصد علٌه السبلم ـ قوة الموعظة والذكرى، بمشاهدته قبرها 
ورإٌته مصرعها، وشكر هللا على ما من به علٌه من اإلسبلم، الذي 

: حرمته، وخص قبرها لمكانها منه، وٌدل مقصده قوله آخر الحدٌث
بكاإه علٌه ": فبكى وأبكى"وقوله " فإنها تذكر الموت فزوروا القبور،"

بٌن ": "فزوروها"وقوله . السبلم ـ على ما فاتها من لحاق أٌامه واإلٌمان به
فً نسخ النهً وفً علة اإلباحة، أن ٌكون زٌارتها للتذكٌر واالعتبار ال 

: للفخر والمباهاة وال إلقامة النوح والمآثم علٌه ـ كما قال علٌه السبلم
وهو طرؾ آخر : "وعلق علٌه محققه قاببل" [وال تقولوا هجرا]فزوروها"

من حدٌث رواه النسابً فً السنن الكبرى، ك الجنابز، ب زٌارة القبور عن 
عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه أنه كان فً مجلس فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه 

إنً كنت نهٌتكم أن تؤكلوا لحوم األضاحً إال ثبلثا، فكلوا : "وآله وسلم، فقال
الدباء : وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم األنبذة فً الظروؾ

والمزفت والنقٌر والحنتم، انتبذوا فٌما رأٌتم واجتنبوا كل مسكر، ونهٌتكم 
 )" عن زٌارة القبور فمن أراد أن ٌزور قبرا فلٌزره، وال تقولوا هجرا

ادخار لحوم األضاحً عن أبً : الضحاٌا"وكذا مالك فً الموطؤ ك  (1/654

ونهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها ".. : سعٌد الخدري ببعض لفظه ثم قال
 ٌعنً ال تقولوا سوءا : قال مالك" وال تقولوا هجرا

، وعن أنس بن 66 ـ 63 /3وكذا أحمد فً المسند عن أبً سعٌد  (485 /2)
: ، وعن برٌدة عن أبٌه قال250 /3، وبزٌادة عنه 237 /3مالك بلفظ النسابً 

كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
.  انتهى" [361 /5" فزوروها وال تقولوا هجرا

لم ٌعلق على كبلم " إكمال المعلم"قلت والؽرٌب فً األمر أن محقق كتاب 
القاضً عٌاض فٌما ٌتعلق بؤم النبً صلى هللا علٌه وسلم أألنه تبٌن له من 

خبلل هذه النقول أن المحدثٌن ٌتركون األحادٌث على ظاهرها، وأن 

المحدثٌن ـ وهم أكثر الناس اتباعا لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ـ 
صدقوا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فآمنوا به ونشروا أحادٌثه 

فهذا اإلمام مسلم بن . وتركوها على حقٌقتها مع تمٌٌز صحٌحها عن ضعٌفها
: قاببل" إن أبً وأباك فً النار"الحجاج بوب لقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

باب بٌان من مات على الكفر فهو فً النار وال تناله شفاعة وال تنفعه "
فتبعه القاضً عٌاض ـ خبلفا لما حمله الشٌخ سٌدي عبد " قرابة المقربٌن

من أعظم حسن " إن أبً وأباك فً النار: فقال: "هللا، فقال فً إكمال المعلم
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" أخبره أن مصٌبته بذلك كمصٌبته لٌتؤسى به..الخلق والمعاشرة والتسلٌة
فهل هذا الكبلم الذي صدر من القاضً عٌاض ردة؟ وقد تبعه فً ذلك 

: النووي، وعلق على زٌارة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ألمه قاببل
استبذانه علٌه السبلم فً زٌارة قبر أمه واإلذن فً ذلك، دلٌل على جواز "

فالقاضً عٌاض تعامل مع هذٌن " زٌارة القبور، وصلة اآلباء المشركٌن
كما أن اإلمام . الحدٌثٌن تعامل المحدثٌن بالتصحٌح أوال، ثم التسلٌم بما فٌهما

النووي قال فً شرحه لهذه األحادٌث ما قاله القاضً عٌاض وسلمه، قال 
قوله صلى هللا علٌه : " من كتاب الجنابز، باب االستؽفار للمٌت7فً الجزء 

استؤذنت ربً أن أستؽفر ألمً فلم ٌؤذن لً واستؤذنته أن أزور : "وسلم
فٌه جواز زٌارة المشركٌن فً الحٌاة وقبورهم بعد الوفاة " قبرها فؤذن لً

: ألنه إذا جازت زٌارتهم بعد الوفاة ففً الحٌاة أولى، وقد قال هللا تعالى
وفٌه النهً عن االستؽفار  [15 /30] "{وصاحبهما فً الدنٌا معروفا"}

سبب زٌارته صلى هللا علٌه وسلم : "للكفار، قال القاضً عٌاض رحمه هللا
قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدته قبرها وٌإٌده قوله صلى 

فبكى وأبكى : "قوله". فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت: "هللا علٌه و سلم

بكاإه صلى هللا علٌه وسلم على ما فاتها من إدراك : "قال القاضً" من حوله
ونبلحظ هنا أن النووي سلم ما قاله القاضً . انتهى." أٌامه واإلٌمان به

فتح الباري شرح صحٌح "وقال ابن حجر العسقبلنً فً . عٌاض ودعمه
عند قوله تحقٌق ابن باز ومحمد فإاد عبد الباقً  505 ص 8ج " البخاري

لما  [القصص] {إنك ال تهتدي من أحببت ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء}تعالى
ما }:فؤنزل هللا تعالى" وهللا استؽفرن لك"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

وروى الطبري من  {كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن

: قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: طرٌق شبل عن عمرو بن دٌنار قال
استؽفر إبراهٌم ألبٌه وهو مشرك، فبل أزال أستؽفر ألبً طالب حتى "

لنستؽفرن آلبابنا كما استؽفر نبٌنا لعمه، : فقال أصحابه" ٌنهانً عنه ربً
وهذا فٌه إشكال، ألن وفاة أبً طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا، ." فنزلت

وقد ثبت أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستؤذن 
وقد . ربه أن ٌستؽفر لها فنزلت هذه اآلٌة، واألصل عدم تكرر النزول

أخرج الحاكم وابن أبً حاتم من طرٌق أٌوب بن هانا عن مسروق عن ابن 
خرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوما إلى المقابر : "مسعود قال

فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طوٌبل ثم بكى، فبكٌنا لبكابه،  فاتبعناه،
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إن القبر الذي جلست عنده  بر أمً، واستؤذنت ربً فً الدعاء لها : "فقال
ما كان للنبٌا والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا }:فلم ٌؤذن لً، فؤنزل علً

نزل : "وأخرج أحمد من حدٌث ابن برٌدة عن أبٌه نحوه، وفٌه {.للمشركٌن

وفً رواٌة . ولم ٌذكر نزول اآلٌة." بنا ونحن معه قرٌب من ألؾ راكب
ومن طرٌق فضٌل بن " لما قدم أتى رسم قبر" الطبري من هذا الوجه

لما قدم مكة وقؾ على قبر أمه حتى سخنت علٌه : "مرزوق عن عطٌة

وللطبرانً من طرٌق عبد " الشمس رجاء أن ٌإذن له فٌستؽفر لها فنزلت
هللا بن كٌسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حدٌث ابن مسعود وفٌه لما 

فهذه طرق ٌعضد بعضها . وفٌه نزول اآلٌة فً ذلك" هبط من ثنٌة عسفان
إلى أن  [..]بعضا، وفٌها داللة على تؤخٌر نزول اآلٌة عن وفاة أبً طالب

وٌحتمل أن ٌكون نزول اآلٌة تؤخر وإن كان سببها تقدم، وٌكون : "قال
أال ترى ."  متقدم وهو أمر أبً طالب ومتؤخر وهو أمر آمنة: لنزولها سببان

أن جمٌع المحدثٌن انطلقوا من ظاهر األحادٌث وأسانٌدها سواء منهم من هو 
: أشعري أو صوفً، وقد جاء عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال

ٌحمل هذا العلم من كل خلؾ عدوله  ]":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

رواه " [ٌنفون عنه تحرٌؾ الؽالٌن، وانتحال المبطلٌن، وتؤوٌل الجاهلٌن

.  أحمد وصححه الخطٌب البؽدادي كما فً الجامع الكبٌر للحافظ السٌوطً
شرؾ أهل " وقد تقدم أن الخطٌب البؽدادي قال عن أهل الحدٌث فً كتابه

وقد جعل هللا تعالى أهله أركان الشرٌعة، وهدم بهم كل بدعة ": "الحدٌث
شنٌعة، فهم أمناء هللا من خلٌقته، والواسطة بٌن النبً صلى هللا علٌه وآله 

وسلم وأمته، والمجتهدون فً حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضابلهم سابرة، 
وآٌاتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فبة تتحٌز إلى فبة 

ترجع إلٌه، أو تستحسن رأٌا تعكؾ علٌه، سوى أصحاب الحدٌث، فإن 
الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فبتهم، وإلٌه نسبتهم، ال ٌعرجون 

على األهواء، وال ٌلتفتون إلى اآلراء، ٌقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم 
المؤمونون علٌه والعدول، حفظة الدٌن وخزنته، وأوعٌة العلم وحملته، إذا 
اختلؾ فً حدٌث كان إلٌهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، 

ومنهم كل عالم فقٌه، وإمام رفٌع نبٌه، وزاهد فً قبٌلة، ومخصوص 
بفضٌلة، وقارئ متقن، وخطٌب محسن، وهم الجمهور العظٌم، وسبٌلهم 

السبٌل المستقٌم، وكل مبتدع باعتقادهم ٌتظاهر، وعلى اإلفصاح بؽٌر 
مذاهبهم ال ٌتجاسر، من كادهم قصمه هللا، ومن عاندهم خذله هللا، ال 
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 ٌضرهم من خذلهم، وال ٌفلح من اعتزلهم، المحتاط لدٌنه إلى إرشادهم فقٌر،
  "وبصر الناظر بالسوء إلٌهم جسٌر، وإن هللا على نصرهم لقدٌر

قلت وهذه األحادٌث التً تثبت ما أخبر به النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
عن أبوٌه لٌس فٌها إٌذاء للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ألنه من اإلٌمان 
بالقدر، وهو المبلػ عن هللا المرشد إلى صحٌح االعتقاد، علما بؤن العقٌدة 

والعبادات متوقفة على ما جاء فً الكتاب والسنة الصحٌحة الصرٌحة، أما 

إن قال ذلك للتنقٌص من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أو لشتمه فهو 
المنهى عنه المعتبر ردة، ومثله أن ٌنقص من شؤنه أو ٌشتمه بؤنه كان 
ٌرعى الؽنم، وقد ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم ذلك فً حدٌث صحٌح 

وأنت ٌا رسول هللا؟ : قالوا." ما أرسل هللا رسوال إال رعى الؽنم: "صرٌح
" .كنت أرعاها فً شعاب مكة على قرارٌط: "قال  

تبصرة " وهذا الذي فهمناه هو الذي نقله ابن فرحون فً تبصرته الموسومة
وكذلك : (فصل )حٌث قال فً " الحكام بؤصول األقضٌة ومناهج األحكام

من : "قال القاضً عٌاض" :الحكم فً سب اانبٌاء علٌهم الصالة والسالم

سب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا فً نفسه أو 

نسبه أو دٌنه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشًء على طرٌق 
السب واإلزدراء علٌه، أو النقص لشؤنه أو الؽض منه والعٌب له فهو ساب 

تلوٌحا كان أو تصرٌحا، وكذلك من لعنه أو دعا علٌه أو تمنى مضرة له، أو 
نسب إلٌه ما ال ٌلٌق بمنصبه على طرٌق الذم أو عبث فً جهته العزٌزة 

ٌستخؾ من الكبلم أو بشًء مما جرى من الببلء والمحنة علٌه، أو ؼمصه 
وهذا كله : بشًء من العوارض البشرٌة الجابزة والمعهودة لدٌه قتل، قال

إجماع من العلماء وأبمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان هللا تعالى علٌهم 
."  إلى هلم جرا

بؤن آباء النبً " نظم المتناثر"نعم، لقد زعم أبو جعفر الكتانً فً كتابه 

صلى هللا علٌه وسلم وأمهاته كانوا على التوحٌد الخالص من دون دلٌل وقد 
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "بٌنا وهن حجته  بما خرجناه فً كتابنا 

: كما ٌلً" المتواتر  
أن جمٌ  آبابه علٌه السالم وأمهاته كانوا على التوحٌد لم ٌدخلهم كفر  / "57ي ـ 

 الحدٌث تفرد به الكتانً " وال عٌب وال رجس وال شًء مما كان علٌه أهل الجاهلٌة
ذكر الباجوري فً حاشٌته على جوهرة التوحٌد أنها بالؽة : "وقال" نظم المتناثر"فً 

قلت هذا مما شان به كتابه فاألحادٌث فً هذا الباب " مبلػ التواتر ٌعنً المعنوي

مما  ومثل هذا الحدٌث .ضعفها ابن حجر وؼٌره وبٌن ذلك فً فتح الباري فراجعه
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أحادٌث " بدء الخلق"حدٌث /1: شان به كتابه ما أخرجه من األحادٌث التالٌة
قلت وٌكفً أن عبد هللا الؽماري قال فً " أول ما خلق هللا النور المحمدي"
إن عزو هذا الحدٌث الموضوع ": مرشد الحابر لبٌان وضع حدٌث جابر"

" إلى مصنؾ عبد الرزاق خطؤ ال ٌوجد فً مصنفه وال جامعه وال تفسٌره
أخرجه ابن " إنه صلى هللا علٌه وسلم ولد مختونا مقطوع السرة"حدٌث / 2

الجوزي فً الموضوعات ووافقه ابن قٌم الجوزٌة فً زاد المٌعاد ومحققاه 

شعٌب األرنإوط وعبد القادر األرنإوط، بل قال بوضعه ؼٌرهم، وهذا 
وأخرج / 3ٌجعله بعٌدا من المتواتر، فشتان ما بٌن المتواتر والموضوع، 

قال " ومسلمة"وفً رواٌة " طلب العلم فرٌضة على كل مسلم: "حدٌث
متنه مشهور وإسناده ضعٌؾ وقد روي من أوجه كلها ضعٌفة، : "البٌهقً

وسبقه إلى هذا الحكم اإلمام أحمد فٌما حكاه ابن الجوزي فً العلل المتناهٌة 
إنه ال ٌثبت عندنا فً هذا الباب شًء وكذا قال إسحاق بن : عنه فقال
وقد حسنه المزي والسٌوطً لكثرة طرقه كما أن ابن الصبلح " راهوٌه

ذكره فً مقدمته كمثال على المشهور الضعٌؾ موافقا بذلك أحمد وإسحاق 
بن راهوٌه والبٌهقً وجمهور المحدثٌن، فتبٌن أن الكتانً كثٌر التساهل فً 

فٌعد هذا الحدٌث من هناته " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"كتابه 
. وتساهله  وهللا جل وعبل أعلم 

 وقد وردت أحادٌث صحٌحة تنص على كفر أو شرك أم النبً صلى هللا علٌه وآله 
كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور "وسلم وأبٌه منها سبب رواٌة قوله صلى هللا علٌه وسلم 

أخرجه أحمد ومسلم وابن خزٌمة وبعض أصحاب " فزوروها فإنها تذكركم باآلخرة
فؤفضل أحوالهم أن " إن أبً وأباك فً النار": السنن، ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم

ٌكونوا من أهلة الفترة وقد وردت أحادٌث تبٌن أحوال هإالء ٌوم القٌامة، وخبلصة 
القول إن هذه مسؤلة خبلؾ بٌن الفقهاء والمحدثٌن والراجح فٌها ما أخبر به المعصوم 

. صلى هللا علٌه وسلم الذي ال ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى، وهللا أعلم 

وسبب ذلك قد تواتر " كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها"قلت وحدٌث 
" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"عندنا حٌث خرجناه فً كتابنا 

: كما ٌلً
  "كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها"حدٌث -: 87

خرجنا م  رسول هللا :" نص الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
صلى هللا علٌه وسلم فً سفر، فنزلنا  منزال، ونحن معه  رٌبا من ألؾ 
راكب، فقام وصلى ركعتٌن ثم أ بل علٌنا وعٌناه تذرفان، فقام إلٌه عمر 

إنً ":رضً هللا عنه، ففداه بااب واام، و ال له ما لك ٌا رسول هللا؟  ال
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استؤذنت ربً فً استؽفاري امً، فلم ٌؤذن لً، فبكٌت لها رحمة لها من 
النار، وإنً كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها، والتزدكم زٌارتها 

الحدٌث أخرجه أحمد ومسلم وأبو نعٌم فً مستخرجه والنسابً وابن " خٌرا

والحدٌث أخرجه السٌوطً . ماجه وابن أبً شٌبة والبٌهقً وهذا لفظ أحمد
لقط " عن ثمانٌة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً كتابه "قطؾ األزهار"فً 

وأقره الكتانً فً نظم المتناثر فً " الآللا المتناثرة فً األخبار المتواترة

:  هم13 إسنادا قلت خرجناه عن 13الحدٌث المتواتر عن 
أخرجه مسلم : برٌدة ـ 1
مالك وأحمد  والترمذي قال وفً الباب عنه والبزار والهٌثمً فً المجمع : أبو سعٌد الخدريـ 2

 والبٌهقً

 أحمد وأبو ٌعلى وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  علً بن أبً طالبـ 3
 الطبرانً قال الترمذي وفً الباب عنها والهٌثمً فً مجمع الزوابد: أم سلمةـ 4
 الطبرانً:  زٌد بن الخطابـ 5

 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد:  ابن عباسـ 6
 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ثوبانـ 7
 البزار والطبرانً فً األوسط وعنهما الهٌثمً فً المجمع والحاكم:  عابشةـ 8

مسلم وعبد الرزاق فً مصنفه والترمذي والنسابً وأبو داود وابن أبً شٌبة :  برٌدة عن أبٌهـ 9
 .والبٌهقً والحاكم

 .قال الترمذي وفً الباب عنه  قال ابن أبً شٌبة وفً الباب عنه والبٌهقً والحاكم:  أنسـ10

 .البؽوي وهو أبو برٌدة عند النسابً: سلٌمان بن برٌدةـ 11
  :زاد الكتانً

 .ابن حبان: واسع  األنصاري (12

 .أ با ذر الؽفاريـ 13
وقال انظر  تخرٌج أحادٌث الرافعً البن حجر وكنز العمال البن الهندي وشرح اإلحٌاء فً زٌارة 

 .القبور قلت وبقً على الكتانً سلٌمان بن برٌدة وزٌد بن الخطاب وؼٌرهما

للدفاع "ٌخص من أؼضب فاطمة رضً هللا عنها فقد بٌنا فً كتابناما وأما 

بٌن ما وقع / 1: ما ٌلً" عن أم المإمنٌن عابشة الحمٌراء ملكة العفة والنقاء

أخرج مسلم فً صحٌحه : فاطمة الزهراء وزوجها علً رضً هللا عنهما

: من رواٌة عبد العزٌز بن أبً حازم عن أبً حازم  عن سهل بن سعد قال

فدعا سهل بن سعد، فؤمره : استعمل على المدٌنة رجل من آل مروان، قال

لعن هللا أبا تراب، : أما أبٌت فقل: فؤبى سهل، فقال له: أن ٌشتم علٌا، قال

ما كان لعلً اسم أحب إلٌه من أبً تراب، وإن كان لٌفرح إذا : فقال سهل
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جاء رسول هللا : دعً بها، فقال له أخبرنا عن قصته لم سمً أبا تراب؟ قال

أٌن ابن : صلى هللا علٌه وسلم بٌت فاطمة، فلم ٌجد علٌا فً البٌت، فقال

كان بٌنً وبٌنه شًء، فؽاضبنً فخرج فلم ٌقِْل عندي، فقال : فقالت" عمك؟

ٌا : فجاء فقال« انظر أٌن هو؟» :رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلنسان

رسول هللا هو فً المسجد راقد فجاءه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو 

مضطجع قد سقط رداإه عن شقه فؤصابه تراب، فجعل ٌمسحه عنه 

، قلت فهذه مؽاضبة عابرة بٌن «قم ٌا أبا تراب، قم ٌا أبا تراب»:وٌقول

زوجٌن قد تتكرر ولكنها تنصهر فً بوتقة الود والمحبة والوالء، والحدٌث 

. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

وأخرج البخاري فً كتاب المناقب، باب ذكر أصهار النبً صلى هللا علٌه 

إن علً خطب : وسلم من رواٌة علً بن حسٌن أن المسور بن مخرمة قال

بنت أبً جهل فسمعت بذلك فاطمة فؤتت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

فقالت، زؼم قومك أنك ال تؽضب لبناتك وهذا علً ناكح بنت أبً جهل فقام 

أما بعد، فإنً : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فسمعته حٌن تشهد ٌقول

أنكحت أبا العاص بن الربٌع فحدثنً وصدقنً وإن فاطمة بضعة منً وإنً 

أكره أن ٌسوءها، وهللا ال تجتمع بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وبنت 

وزاد محمد بن " عدو هللا عند رجل واحد فترك علً الخطبة، قال البخاري

عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علً عن مسور سمعت النبً صلى هللا 

علٌه وسلم وذكر صهرا له من بنً عبد شمس فؤثنى علٌه فً مصاهرته إٌاه 

. «حدثنً فصدقنً ووعدنً فوفً لً: فؤحسن قال
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فهذا صرٌح أنه تخاصم مع فاطمة رضً هللا عنهما بسبب خطبته ابنة أبً 
جهل، إال أن األمر ال ٌعدو خبرا عابرا ال ٌعكر صفوة الزوجٌن، فبقٌا كما 

كانا حتى توفٌت فاطمة رضً هللا عنها فتزوج ما شاء من النساء، وإذا كان 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد نهى علٌا أن ٌتزوج على فاطمة فً 

هذا فٌما ٌخص بسبب تخاصم علً رضً هللا عنه مع فاطمة رضً " حٌاتها
منهاج الكرامة فً معرفة "وقد ركب هذا البحر رافضً فً كتابه . هللا عنها

ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول هللا صلى هللا علٌه :"حٌث قال" اإلمامة
هات أسود أو أحمر ٌشهد لك بذلك، فجاءت بؤم : وسلم وهبها فدك، قال لها

امرأة ال ٌقبل قولها، وقد رووا جمٌعا أن : أٌمن، فشهدت لها بذلك، فقال
فجاء أمٌر " أم أٌمن من أهل الجنة: "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

هذا بعلك ٌجره إلى نفسه، وال نحكم بشهادته : المإمنٌن فشهد لها بذلك، فقال
علً مع : "وقد رووا جمٌعا أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال. لك

" الحق، والحق معه، ٌدور معه حٌث دار، لن ٌفترقا حتى ٌردا على الحوض
فؽضبت فاطمة علٌها السبلم عند ذلك وانصرفت، وحلفت أن ال تكلمه وال 
صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إلٌه، فلما حضرتها الوفاة أوصت علٌا أن 

ٌدفنها لٌبل وال ٌدع أحدا منهم ٌصلً علٌها، وقد رووا جمٌعا أن النبً صلى 
ٌا فاطمة، إن هللا تعالى ٌؽضب لؽضبك وٌرضى : "هللا علٌه وسلم قال

فاطمة بضعة منً، من آذاها فقد آذانً، : "ورووا جمٌعا أنه قال"لرضاك 
وقد رد شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة على هذا الرافضً ." ومن آذانً فقد آذى هللا

" منهاج السنة النبوٌة فً نقض دعاوى الرافضة والقدرٌة"المتنطع فً كتابه 
ه، ومن ذلك ما عبما ٌشفً العلٌل وٌروي الؽلٌل من المنقول والمعقول، فراج

رواه اللٌث عن عقٌل عن ابن شهاب عن عروة عن عابشة أنها أخبرته أن 
فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أرسلت إلى أبً بكر الصدٌق 

تسؤله مٌراثها من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مما أفاء هللا علٌه بالمدٌنة 

إن رسول هللا صلى هللا علٌه : وفدك وما بقً من خمس خٌبر، فقال أبو بكر
، وإنما ٌؤكل آل محمد من هذا المال، "ال نورث ما تركناه صدقة: "وسلم قال

وإنً وهللا ما أؼٌر شٌبا من صدقة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن حالها 
التً كانت علٌها فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وألعملن فٌها بما 
عمل به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فؤبى أبو بكر أن ٌدفع إلى فاطمة 

قلت وقد اخترت من بٌن األدلة التً قدم شٌخ . متفق علٌه." منها شٌبا
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فتح "اإلسبلم ابن  تٌمٌة هذا الحدٌث ألنه متواتر، فقد خرجته فً كتابً 
:  كما ٌلً" الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

عن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها : ونص الحدٌث "  ال نورث ما تركناه صد ة":حدٌث/ 198
فاطمة رضً هللا عنها بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سؤلت أبا بكر الصدٌق بعد وفاة "أن 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ان ٌقسم لها مٌراثها مما ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مما 
ال نورث ما تركناه : أفاء هللا علٌه، فقال لها أبو بكر الصدٌق إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال

صد ة، فؽضبت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى 

وكانت فاطمة تسؤل أبا بكر : توفٌت وعاشت بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ستة أشهر،  الت
نصٌبها مما ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من خٌبر وفدك وصد ته بالمدٌنة فؤبى أبو بكر 

لست تاركا شٌبا كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعمل به إال عملت به فإنً : لك و الذعلٌها 

خشى إن تركت شٌبا من أمره أن أزٌػ فؤما صد ته بالمدٌنة فدفعها عمر إلى علً والعباس فؤما أ

خٌبر وفدك فؤمسكهما عمر و ال هما صد ة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كانتا لحقو ه التً 

متفق علٌه والحدٌث قال " لك على الٌومذتعروه ونواببه وأمرهما إلى من ولً اامر،  ال فهما على 

نظم "والكتانً فً "لقط الآللا"وتبعه الزبٌدي فً " قطؾ األزهار"بتواتره السٌوطً فً 
 : وخرجناه كما ٌلً"المتناثر

 رواه البخاري ومسلم من حدٌث عابشة وأحمد وابن عساكر : أبو بكر الصدٌق/  1

رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  :  عمر بن الخطاب/ 2
رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد  :  عثمان بن عفان/ 3
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي   : علً بن أبً طالب/  4

 لنسابً ارواه  أحمد والترمذي و: طلحة بن عبٌد هللا/ 5
رواه أحمد ومسلم والترمذي  :  الزبٌر بن العوام/ 6
رواه  أحمد ومسلم والترمذي  : عبد الرحمن بن عوؾ/ 7

 لترمذي وأحمد ارواه البخاري ومسلم و:  سعد بن أبً وقاص/ 8
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً ومالك وأحمد  : عابشة/ 9

رواه  مسلم ومالك وأحمد  : أبو هرٌرة/  10

أخرجه أحمد  : أنس بن مالك/  11
رواه  أحمد والترمذي  : العباس بن عبد المطلب/ 12
رواه  البزار والطبرانً والهٌثمً  : حذٌفة بن الٌمان/  13

رواه الطبرانً  : ابن عباس/ 14
فقد رواه العشرة المشهود لهم بالجنة ثمانٌة نظٌر : "قلت وصرح السٌوطً فً آخر الحدٌث قاببل

 قلت بقً منهم أبو عبٌدة بن الجراح وسعٌد، وقال الكتانً فً آخر كذب علً متعمدامن : حدٌث

 ٌةروامتفق علٌه من قلت ومن فضل الحدٌث أنه "  رواه العشرة كلهممن كذب علً: كحدٌث"حدٌثه 
 . ن األربعة يالخلفاء الراشد

 فتبٌن أن المحدثٌن إنما ٌتقٌدون بقواعد التحدٌث وٌتمسكون بها، بل 
ٌعضون علٌها بالنواجذ أثناء الفحص عن العلل، فكانوا مؤمونٌن على 

الحدٌث ألن حزبهم أحادٌث النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌكتفون بها 
وٌتقٌدون بها قوال وفعبل، تصحٌحا وعمبل، فٌنفون عنها ؼلو المبتدعٌن، 

   .، وهللا تعالى أعلموتحرٌؾ المنتحلٌن، وإبطال المبطلٌن
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 وما كنا معذبٌن حتى نبعث}: هذا ٌتنافى مع قوله تعالى: وأما قول القابل
األٌام "ففٌه نظر لما بٌناه فً رسالتنا الموسومة  [15: اإلسراء] {رسوال

إن سر فضل : حٌث قلنا" ذكر وتوحٌد فهلموا إلى الطرٌق السعٌد: العشر
هذه األٌام هو الذي دفعنً إلى الكبلم فً المساجد فً هذه األٌام بؽٌة تنبٌه 
بعض األبمة والدعاة واألعبلم على سر تفضٌل هذه األٌام أال وهو التوحٌد 

الذي أرشد إلٌه سٌد األنام ومن جاء قبله من الرسل الكرام وبٌنه الدٌان 
َك ِمن َبنًِ ﴿ : الرحمن فً القرآن حٌث قال فً سورة األعراؾ َوإِْذ أََخَذ َربُّ

ُكْم َ الُوْا َبلَى  َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ٌَّ آَدَم ِمن ُظهُوِرِهْم ُذرِّ
ا َعْن َهَذا َؼافِلٌِنَ  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َما  {172}َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا  أَْو َتقُولُوْا إِنَّ

ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ  ًة مِّ ٌَّ ا ُذرِّ { 173}أَْشَرَك آَباُإَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ

 فً ـ كما سٌؤتً تفصٌل ذلك ـفهذا المٌثاق أخذه هللا جل وعبل  [األعراؾ]﴾ 
اٍل  {1} َواْلَفْجرِ ﴿: هذه األٌام العشر لذلك أقسم هللا بها قاببل جل وعبل ٌَ َولَ

فجاءت الرسل تترى على فترة من الزمن تذكر بهذا  [الفجر ]﴾ { 2}َعْشرٍ 

المٌثاق القدٌم وتبٌن أنه النهج السلٌم وتحذر من اعوجاج كل لبٌم صاحب 
اِس َمن ﴿: فهم سقٌم قابد إلى الجحٌم، قال تعالى فً سورة الحج َوِمَن النَّ

ِرٌدٍ  َطاٍن مَّ ٌْ بُِ  ُكلَّ َش تَّ ٌَ ِر ِعْلٍم َو ٌْ ِ بَِؽ
هُ  {3}ٌَُجاِدلُ فًِ هللاَّ ُه َمن َتَوالَّ ِه أَنَّ ٌْ ُكتَِب َعلَ

ِعٌرِ  ْهِدٌِه إِلَى َعَذاِب السَّ ٌَ ٌُِضلُُّه َو ُه  فكان ال بد من تبٌٌن هذا  [الحج]﴾ { 4}َفؤَنَّ

. المٌثاق وأهمٌته ومكانته فً إصبلح الناس والنفوس
لما كان هذا المٌثاق هو سر وجود الثقلٌن، قال جل وعبل فً سورة 

ْعُبُدونِ ﴿ :الذارٌات ٌَ ن  {56}َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِنَس إاِلَّ لِ َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ
ٌُْطِعُمونِ  ْزٍق َوَما أُِرٌُد أَن  ِة اْلَمتٌِنُ  {57}رِّ اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ ﴾ { 58}إِنَّ هللاَّ

. [الذارٌات]
وكان أثره عظٌما على النفوس التً وعته وأدركت حقٌقته وخطورة الؽفلة 

ْوَم ﴿ :  قال تعالى بعدما أقررنا قابلٌن جمٌعا،عنه ٌَ َبلَى َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا 

ا َعْن َهَذا َؼافِلٌَِن  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ﴾ كما أنه ٌجب علٌنا أن ندرك خطورة تقبل اْلقِ

: ما وجدنا علٌه اآلباء من بدع كفرٌة وؼٌر كفرٌة فقال لنا جل وعبل محذرا
ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ ﴿  ًة مِّ ٌَّ ا ُذرِّ َما أَْشَرَك آَباُإَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ أَْو َتقُولُوْا إِنَّ

كل ذلك دفعنا إلى تبٌٌن كٌؾ ومتى وأٌن . [173 األعراؾ]﴾ اْلُمْبِطلُوَن 

أخذ هللا جل وعبل علٌنا المٌثاق؟ قال محمد بن علً الشوكانً فً تفسٌره 
بعدما نقل عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن هللا أخذ على بنً " فتح القدٌر"

آدم هذا المٌثاق بعدما استخرجهم من ظهره كما ٌإخد المشط من الشعر 
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وأخرج عبد .﴾بلى شهدنا: ألست بربكم؟  الوا﴿: فذراها ذرا ثم أشهدها قاببل

بن حمٌد والحكٌم الترمذي فً نوادر األصول والطبرانً وأبو الشٌخ فً 
العظمة وابن مردوٌه عن أبً أمامة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

لما خلق هللا الخلق و ضى القضٌة وأخذ مٌثاق النبٌٌن »: علٌه وسلم قال
وأخذ أهل الشمال بٌده  وعرشه على الماء، فؤخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه

فاستجابوا له، ، أصحاب الٌمٌن: ااخرى، وكلتا ٌدي الرحمن ٌمٌن، فقال

فعرفنا بذلك أن . الحدٌث« ؟ألست بربكم: لبٌك ربنا وسعدٌك،  ال: فقالوا

هللا جل وعبل لما أهبط جدنا آدم علٌه السبلم من الجنة إلى األرض أخذ من 
 ونحن ما زلنا آنذاك فً ـظهره ذرٌته كما ٌإخذ المشط من الشعر وذراها 

بلى ﴿:  فؤجبنا جمٌعاألست بربكم؟﴾﴿:  ثم أشهدنا قاببلـعالم الذر واألرواح 
إلى أن قال  [..] إن شبت موقد استرسل فً ذلك المفسرون فراجعه. ﴾شهدنا

وأخرج مالك فً الموطؤ وأحمد فً المسند وعبد بن حمٌد : الشوكانً
والبخاري فً تارٌخه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسابً وابن جرٌر 
وابن المنذر وابن أبً حاتم وابن حبان فً صحٌحه وأبو الشٌخ والحاكم 

أن : وابن مردوٌه والبٌهقً فً األسماء والصفات والضٌاء فً المختارة
َك ﴿ : عمر بن الخطاب سبل عن هذه اآلٌة سمعت : ﴾ اآلٌة، فقالَوإِْذ أََخَذ َربُّ

إن هللا خلق آدم ثم مسح »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤل عنها فقال
خلقت هإالء للجنة وبعمل أهل الجنة : فقال، ظهره فاستخرج منه ذرٌة

خلقت هإالء للنار و : فقال، ٌعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرٌة
إن »: ٌا رسول هللا ففٌم العمل؟ فقال: فقال رجل« بعمل أهل النار ٌعملون

النار حتى ٌموت على عمل من  هللا إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل
«. أهل النار فٌدخله النار أعمال

قلت وٌشهد لهذا الحدٌث ما رواه ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى 
إن خلق أحدكم ٌجم  فً بطن أمه فٌكون نطفة »: هللا علٌه وسلم قال

أربعٌن ٌوما، ثم ٌكون علقة مثل ذلك، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك، ثم ٌرسل 
وأجله  بكتب رز ه: كلمات إلٌه الملك فٌنفخ فٌه الروح وٌإمر بؤرب 

بعمل أهل  وعمله، وشقً أو سعٌد،فوالذي ال إله ؼٌره إن أحدكم لٌعمل
ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبق علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل  الجنة حتى ما

لٌعمل بعمل أهل النار حتى ما ٌكون بٌنه  أهل النار فٌدخلها، وإن أحدكم
« الجنة فٌدخلها وبٌنها إال ذراع، فٌسبق علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل

أخرجه البخاري فً باب ذكر المبلبكة من كتاب بدء الخلق، وفً  باب قول 
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َك لِْلَمالَبَِكِة إِنًِّ َجاِعلٌ فًِ ااَْرِض َخلٌَِفًة ﴿ : هللا تعالى ﴾ من كتاب َوإِْذ َ الَ َربُّ
َولََقْد َسَبَقْت  األنبٌاء، وفً باب حدثنا أبو الولٌد من كتاب القدر، وفً باب ﴿

﴾ من كتاب التوحٌد من صحٌح البخاري، كما َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسلٌَِن 

أخرجه مسلم فً باب كٌفٌة خلق اآلدمً فً بطن أمه من كتاب القدر، وأبو 
. داود فً القدر من كتاب السنة، وؼٌرهم

قلت بل حدٌث القبضتٌن الذي رواه عمر رضً هللا عنه متواتر، أخرجه 

قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه 
حدٌث ٌوم المٌثاق »حدٌث القبضتٌن فً ذرٌة آدم : 68تحت " المتواترة

لقط : "لكنه لم ٌخرجه فحذفه الزبٌدي من كتابه..«هإالء فً الجنة وال أبالً

فتح الرب "وقد خرجناه فً كتابنا " الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة
: كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

َك سبل عمر عن هذه اآلٌة ﴿:  ــ عمر بن الخطاب رضً هللا عنه1 ﴾ اآلٌة،  َوإِْذ أََخَذ َربُّ
إن هللا خلق آدم ثم »: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤل عنها فقال: فقال

خلقت هإالء للجنة وبعمل أهل الجنة : فاستخرج منه ذرٌة، فقال مسح ظهره
 خلقت هإالء للنار وبعمل أهل: ظهره فاستخرج منه ذرٌة، فقال ٌعملون، ثم مسح

إن هللا إذا خلق العبد  »: ٌا رسول هللا ففٌم العمل؟ فقال: فقال رجل« النار ٌعملون
النار فٌدخله  النار حتى ٌموت على عمل من أعمال أهل استعمله بعمل أهل[للنار]

الحدٌث أخرجه مالك فً الموطإ، وأحمد وعبد بن حمٌد، والبخاري فً تارٌخه، « النار
وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسابً، وابن جرٌر، وابن المنذر، وابن أبً حاتم، 
وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة، وأبو الشٌخ، والحاكم، وابن مردوٌه، والبللكابً، 

 . والبٌهقً فً األسماء والصفات
 .أخرج حدٌثه السٌوطً فً الدر المنثور موقوفا: ابن عباسـ 2
أخرجه ابن مردوٌه وعنه السٌوطً فً الدر المنثور، واآلجري فً :  أنس بن مالكـ3

 .ذكر السنن واإلٌمان: الشرٌعة
ولحدٌث علً رضً هللا عنه : الفرٌابً من ؼٌر طرٌق وقال: علً بن أبً طالبـ 4

 .طرق جماعة
 .أخرجه الفرٌابً: هشام بن حكٌمـ 5

 .أخرجه الفرٌابً: عثمان بن قٌسـ 6
جابر بن / 8 :وفً الباب عن: أخرجه الفرٌابً وقال: عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 7

عبد هللا / 12 .الحسن موقوفا/ 11 .سلمان موقوفا/ 10 عمران بن حصٌن/ 9 .عبد هللا
. أبً الدرداء/ 14 قتادة السلمً/ 13 .بن عمر موقوفا ومرفوعا

وهذا الحدٌث :  وقد علق ابن عبد البر على حدٌث عمر فً الموطإ قاببل
وإن كان علٌل اإلسناد فإن معناه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد روي من 

. وجوه كثٌرة وهللا أعلم
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:  قال: قلت وأخرج الشوكانً فً فتح القدٌر عند تفسٌر اآلٌة أٌضا ما ٌلً
وأخرج أحمد والنسابً وابن جرٌر والحاكم وصححه وابن مردوٌه والبٌهقً 

: فً األسماء والصفات عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
صلبه كل  إن هللا أخذ المٌثاق من ظهر آدم بنعمان ٌوم عرفة، فؤخرج من»

بلى : ثم كلمهم فقال ﴿ألست بربكم؟  الوا، "ذرٌة ذراها فنشرها بٌن ٌدٌه
وإسناده ال مطعن فٌه، وقد أخرجه ابن أبً  «المبطلون﴾﴿: ﴾ إلى قولهشهدنا

حاتم موقوفا على ابن عباس؛ وأخرج ابن جرٌر وابن مردوٌه فً الرد على 
 ﴿»: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: الجهمٌة عن عبد هللا بن عمر قال

َتهُْم  ٌَّ َك ِمن َبنًِ آَدَم ِمن ُظهُوِرِهْم ُذرِّ أخذهم من ظهورهم : ﴾ قالَوإِْذ أََخَذ َربُّ

بلى، قالت : ألست بربكم؟ قالوا: كما ٌإخذ المشط من الشعر فقال لهم
ا َعْن َهَذا َؼافِلٌِنَ : المبلبكة ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ وفً إسناده « َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا 

أحمد بن أبً ظبٌة أبو محمد الجرجانً قاضً قومس كان أحد الزهاد، 
ٌكتب حدٌثه، وقال ابن : وأخرجه النسابً فً سننه، وقال أبو حاتم الرازي

حدث بؤحادٌث كثٌرة ؼرابب، وقد روى هذا الحدٌث عبد الرحمن بن : عدي
مهدي عن سفٌان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد هللا بن عمر، 

وهإالء أبمة ثقات أثبات وأخرج عبد بن حمٌد والحاكم والترمذي فً نوادر 
األصول والطبرانً وأبو الشٌخ فً العظمة وابن مردوٌه عن أبً أمامة أن 

خلق هللا الخلق و ضى القضٌة  لما»: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
وأخذ أهل  وأخذ مٌثاق النبٌٌن وعرشه على الماء فؤخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه

ٌا أصحاب الٌمٌن فاستجابوا له : الشمال بٌده ااخرى وكلتا ٌدٌه ٌمٌن فقال
 الحدٌث «.بلى: ألست بربكم؟  الوا: لبٌك ربنا وسعدٌك،  ال: فقالوا

واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة بعضها مقٌد بتفسٌر هذه اآلٌة وبعضها 
مطلق ٌشتمل على ذكر إخراج ذرٌة آدم من ظهره، وأخذ العهد علٌهم كما 

فً حدٌث أنس مرفوعا فً الصحٌحٌن وؼٌرها وأما المروي عن الصحابة 

فً تفسٌر هذه اآلٌة بإخراج ذرٌة آدم من صلبه فً عالم الذر وأخذ العهد 
وأخرج ابن أبً شٌبة وعبد بن ..علٌهم  وإشهادهم على أنفسهم فهً كثٌرة

 وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ عن عبد هللا بن رحمٌد وابن جرٌر وابن المنذ
َتهُْم ﴿: عمر فً قوله ٌَّ َك ِمن َبنًِ آَدَم ِمن ُظهُوِرِهْم ُذرِّ ﴾ اآلٌة  َوإِْذ أََخَذ َربُّ

. أخذهم كما ٌإخذ المشط من الرأس: قال
 وأخرج عبد بن حمٌد وعبد هللا بن أحمد بن حنبل فً رواٌة المسند وابن 

جرٌر وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ وابن منده وابن مردوٌه والبٌهقً فً 
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األسماء والصفات والضٌاء فً المختارة وابن عساكر فً تارٌخه عن أبً 
َك ِمن َبنًِ آَدَم ﴿: بن كعب فً قوله جمعهم جمٌعا : ﴾ اآلٌة، قال َوإِْذ أََخَذ َربُّ

فجعلهم أرواحا فً صورهم ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ علٌهم العهد 
. والمٌثاق ثم أشهدهم على أنفسهم

 وأخرج ابن عبد البر فً التمهٌد عن ابن مسعود وناس من الصحابة فً 
. تفسٌر اآلٌة نحوه

 وقد سبق الشوكانً العبلمة ابن كثٌر فً تفسٌره حٌث قال عند تفسٌر هذه 
ٌخبر تعالى أنه استخرج ذرٌة بنً آدم من أصبلبهم شاهدٌن على : اآلٌة

أنفسهم أن هللا ربهم وملٌكهم وأنه ال إله إال هو كما أنه تعالى فطرهم على 
ِ الَّتًِ َفَطَر ﴿ : ذلك وجبلهم علٌه، قال تعالى ٌِن َحنٌِفاً فِْطَرَة هللاَّ َفؤَ ِْم َوْجَهَك لِلدِّ

ْعلَُموَن  ٌَ اِس اَل  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها اَل َتْبِدٌلَ لَِخْلِق هللاَّ ٌْ اَس َعلَ النَّ

قال : وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال ( 30:الروم )﴾ 
وفً « ٌولد على الفطرة كل مولود»: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 على هذه الملة فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه كما تولد»: رواٌة
«. بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من جدعاء

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وفً صحٌح مسلم عن عٌاض بن حمار قال
إنً خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم  ٌقول هللا»: وسلم

وقال اإلمام أبو جعفر محمد بن .«عن دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت لهم

حدثنا ٌونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخبرنً : جرٌر رحمه هللا
الشري بن ٌحٌى عن الحسن بن أبً الحسن حدثهم عن األسود بن سرٌع من 

: ؼزوت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فاشتد علٌه ثم قال: بنً سعد قال
ألٌسوا أبناء : ٌا رسول هللا: فقال رجل« ؟الذرٌة ما بال أ وام ٌتناولون»

أال إنها لٌست نسمة تولد  إن خٌاركم أبناء المشركٌن»: المشركٌن؟ فقال
 عنها لسانها فؤبواها إال ولدت على الفطرة فما تزال علٌها حتى ٌبٌن

 َوإِْذ أََخَذ ﴿: وهللا لقد قال هللا فً كتابه: قال الحسن« ٌهودانها وٌنصرانها
َك ِمن َبنًِ آَدَم  وقد رواه أحمد عن إسماعٌل بن علٌه عن ٌونس . ﴾ اآلٌةَربُّ

بن عبٌد عن الحسن البصري به، وأخرجه النسابً فً سننه من حدٌث 
، "حدثنً األسود بن سرٌع فذكره: هشٌم عن ٌونس بن عبٌد عن الحسن قال

. ولم ٌذكر قول الحسن البصري واستحضاره اآلٌة عند ذلك
وقد وردت أحادٌث فً أخذ الذرٌة من صلب آدم علٌه السبلم وتمٌٌزهم إلى 

أصحاب الٌمٌن وأصحاب الشمال وفً بعضها االستشهاد علٌهم بؤن هللا 
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ربهم، قال اإلمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبً عمران الجوٌنً 
ٌقال »: عن أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

للرجل من أهل النار ٌوم القٌامة أرأٌت لو كان لك ما على اارض من 
 د أردت منك أهون : نعم، فٌقول: فٌقول»:  ال« أكنت مفتدٌا به؟ شًء

ظهر آدم أن ال تشرك بً شٌبا فؤبٌت إال أن  من ذلك  د أخذت علٌك فً
. أخرجاه فً الصحٌحٌن من حدٌث شعبة به« تشرك بً

وخبلصة هذا البحث أن هللا أخذ علٌنا جمٌعا هذا المٌثاق ونحن ال نزال فً 
عالم الذر واألرواح، أخذنا جمٌعا من ظهر جدنا آدم كما ٌإخذ المشط من 

﴾ فؤجبنا جمٌعا بربكم؟ ﴿ألست: الشعر وذرانا ذرا ثم أشهد الجمٌع قاببل
﴾ ثم حذرنا أن نعتذر له ٌوم القٌامة بالؽفلة أو بدعٌة بلى شهدنا﴿:قابلٌن

ا َعْن َهَذا ﴿ :وشرك اآلباء لقوله تعالى ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ أَن َتقُولُوْا 
ن َبْعِدِهْم  {172}َؼافِلٌِنَ  ًة مِّ ٌَّ ا ُذرِّ َما أَْشَرَك آَباُإَنا ِمن َ ْبلُ َوُكنَّ أَْو َتقُولُوْا إِنَّ

فكان كل مولود أٌنما ولد  [األعراؾ]؟﴾ {173}أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ 

ٌولد على فطرة اإلسبلم لهذا المٌثاق سواء ولد فً ببلد الكفر من أبوٌن 
وقال أبو هرٌرة رضً كافرٌن أو ولد فً ببلد اإلسبلم من أبوٌن مسلمٌن، 

رأٌت عمرو بن عامر :"هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
متفق " بن لحً الخزاعً ٌجر قصبه فً النار وكان أول من سٌب السوابب

الدلٌل على أن من مات :علٌه، وأخرج أحمد ومسلم فً كتاب اإلٌمان باب
قلت ٌا رسول :" على الكفر ال ٌنفعه عمل عن عابشة رضً هللا عنها قالت

ابن جدعان كان فً الجاهلٌة ٌصل الرحم وٌطعم المسكٌن فهل ذلك نافعه؟ 
والظاهر أن الشٌخ " ال، إنه لم ٌقل ٌوما رب اؼفر لً خطٌبتً ٌوم الدٌن:قال

سٌدي عبد هللا والقاضً محمد األمٌن ـ وهو محقق نوازله ونشر البنود على 
مراقً السعود ـ قد اطلعا على األحادٌث الصرٌحة فً تعذٌب من لم ٌإمن 

نشر "باهلل ولو كان من أهل الفترة ألن الشٌخ سٌدي عبد هللا قال فً 

وهذا صرٌح فً ثبوت تكلٌؾ كل أحد باإلٌمان والتوحٌد بعد وجود ":"البنود
دعوة أحد من الرسل وإن لم ٌرسل إلٌه وفً تعذٌب أهل الفترة بترك 

التوحٌد وهذا اعتمده النووي فً شرح مسلم إلخبار النبً صلى هللا علٌه 
وحكى القرافً فً شرح التنقٌح .وسلم أن الذٌن مضوا فً الجاهلٌة فً النار

اإلجماع على تعذٌب موت الجاهلٌة فً النار وعلى كفرهم ولوال التكلٌؾ 
هـ والذي علٌه األشاعرة من أهل األصول والكبلم أنهم ال ٌعذبون /لما عذبوا
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وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذٌبهم بؤن أحادٌثهم آحاد ال تعارض القاطع 
: انظر شرحه]"{وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال}الذي هو 

" ذو فترة بالفرع ال ٌراعوا    وفً األصول بٌنهم نزاع
وقال محققه القاضً محمد األمٌن بن محمد بٌب بعدما خرج بعض 

أحدها أنهم فً النار بدلٌل :للعلماء فً أهل الفترة ثبلثة أقوال :"األحادٌث
األحادٌث الصحٌحة التً وردت فً بعضهم وهو الذي حكاه المإلؾ رحمه 

: هللا عن النووي والقرافً ونص كبلم النووي فً شرحه على صحٌح مسلم
وفٌه أن من مات فً الفترة على ما كانت علٌه العرب من عبادة األوثان 

فهو من أهل النار ولٌس هذا مإاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هإالء كانت قد 
/ بلؽتهم دعوة إبراهٌم وؼٌره من األنبٌاء صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌهم

وما كنا }والقول الثانً هو قول الجمهور أنهم ؼٌر معذبٌن بدلٌل قوله تعالى
وهذان القوالن ذكرهما المإلؾ هنا، والقول  {معذبٌن حتى نبعث رسوال

الثالث أن هللا ٌمتحنهم ٌوم القٌامة بنار ٌؤمرهم بدخولها فمن سبقت له فً 
األزل السعادة امتثل األمر فتكون تلك النار علٌه بردا وسبلما ومن سبق له 

فتبٌن أن "فً األزل الشقاء عصى ذلك األمر فاستحق بعصٌانه دخول النار

الشٌخٌن اتبعا قول جمهور األشاعرة مع أن النووي والقرافً من األشاعرة 
وهذا ال ٌتناقض مع قوله "وقد ادعٌا اإلجماع على دخول أهل الفترة النار

ى َنْبَعَث َرُسوالً ﴿: تعالى بٌَِن َحتَّ ا ُمَعذِّ : وال مع قوله تعالى [15اإلسراء]﴾َوَما ُكنَّ
ُسِل َوَكاَن ﴿ ٌة َبْعَد الرُّ اِس َعلَى هللّاِ ُحجَّ ُكوَن لِلنَّ ٌَ ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن لَِبالَّ  َبشِّ ُسالً مُّ رُّ

[. 165النساء]هللّاُ َعِزٌزاً َحِكٌماً﴾

فاهلل جل من قابل كان ٌرسل الرسل تترى لٌذكروا بهذا المٌثق ولٌنذروا كل 
وقد أخرج ابن كثٌر وؼٌره من المفسرٌن . من ضل عن الجادة وهللا أعلم

: أحادٌث كثٌرة منها {وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوال} :عند قوله تعالى

أربعة ٌحتجون ٌوم :"عن األسود بن سرٌع رضً هللا عنه أن نبً هللا قال

رجل أصم ال ٌسمع شٌبا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات : القٌامة
رب قد جاء اإلسبلم وما أسمع شٌبا، واألحمق : فً فترة، فؤما األصم فٌقول

: ، وأما الهرم فٌقولررب لقد جاء اإلسبلم والصبٌان ٌحذفونً بالبع: فٌقول
رب : رب قد جاء اإلسبلم وما أعقل شٌبا، وأما الذي مات فً الفترة فٌقول

فٌؤخذ مواثٌقهم لٌطٌعنه فٌرسل إلٌهم أن ٌدخلوا النار . ما أتانً لك رسول
أخرجه أحمد " فوالذي نفس محمد بٌده لو دخلوها لكانت علٌهم بردا وسبلما

من : "فً المسند، وعن أبً هرٌرة مثل هذا الحدٌث ؼٌر أنه قال فً آخره
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رواه البٌهقً " دخلها كانت علٌه بردا وسبلما، ومن لم ٌدخلها ٌسحب إلٌها 
وأخرج من رواٌة أبً بكر البزار فً المسند عن ثوبان . فً كتاب االعتقاد 

إذا : رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عظم شؤن المسؤلة فقال
كان ٌوم القٌامة جاء أهل الجاهلٌة ٌحملون أوثانهم على ظهورهم فٌسؤلهم 

ربنا لم ترسل إلٌنا رسوال ولم ٌؤتنا لك أمر، ولو أرسلت لنا : ربهم، فٌقولون
أرأٌتم إن أمرتكم بؤمر : رسوال لكنا أطوع عبادك، فٌقول لهم ربهم

فٌؤمرهم أن ٌعمدوا إلى جهنم فٌدخلوها، فٌنطلقون . نعم: تطٌعونً؟ فٌقولون
: حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تؽٌظا وزفٌرا، فٌرجعون إلى ربهم فٌقولون

ألم تزعموا أنً أمرتكم بؤمر ورجعوا، : أجرنا ـ فٌقول لهم: ربنا أخرجنا ـ أو
فقال "ادخلوها داخرٌن: ربنا فرقنا منها، ال نستطٌع أن ندخلها، فٌقول: فقالوا

لو دخلوها أول مرة كانت علٌهم بردا :"النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
وقال ابن كثٌر بؤن ابن عبد البر ."وفً هذا اإلسناد رٌحان بن سعٌد" وسبلما

طعن فً جمٌع أحادٌث الباب بسبب أن اآلخرة دار جزاء ال دار عمل ورد 
علٌه بؤن من األحادٌث ما هو حسن، فراجعه إن شبت وراجع معه تفسٌره 

وقد تقدم  {وإذ أخذ ربك من بنً آدم من ظهورهم ذرٌـــتهم}عند قوله تعالى 

: حدٌث أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
ٌقال للرجل من أهل النار ٌوم القٌامة أرأٌت لو كان لك ما على اارض »

 د أردت منك : نعم، فٌقول: فٌقول»:  ال« أكنت مفتدٌا به؟ من شًء
ظهر آدم أن ال تشرك بً شٌبا فؤبٌت إال  أهون من ذلك  د أخذت علٌك فً

." أخرجاه فً الصحٌحٌن من حدٌث شعبة به« أن تشرك بً

 قلت وقد اكتفٌنا بهذه األمثلة الثبلثة من كتاب سلمان بن فهد العودة وذلك أن 
الداعٌة العودة وجدناه كثٌر العثرات كلما كانت المسؤلة محل خبلؾ 

فٌتعصب لمذهبه على حساب المذاهب األخرى سواء فً األصول أو فً 
: 68ص "دستور الوحدة "قال محمد الؽزالً فً : الفروع، فمثبل عندما ٌقول

حدٌث اآلحاد ٌعطً الظن العلمً أو العلم الظنً، ومجاله الرحب فً "
فروع الشرٌعة ال فً أصولها ونحن نإكد أن خبر الواحد قدٌما وحدٌثا ما 
كان ٌفٌد إال الظن، وأبو حنٌفة له وجهة نظر معقولة عندما استبعد خبر 

الواحد فً إٌجاب واجب أو تحرٌم محرم واعتبر أن ذلك ٌحتاج إلى القطع، 
وٌمكن االحتجاج بخبر الواحد فً نطاق المندوب والمكروه، ومع ذلك ففً 

عصرنا قوم ٌرٌدون بخبر الواحد إثبات العقابد التً ٌكفر منكرها وهذا 
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درب من الؽلو المحجوج، وقد ٌنتهً بالصد عن سبٌل هللا، والحق أن حدٌث 
 .هـ/"اآلحاد دلٌل محترم ما لم ٌكن هناك دلٌل أقوى منه وأولى بالقبول

وقال : ــ عندما تؽٌب على الشٌخ سلمان بن فهد العودة مسابل خالؾ*

رد " دستور الوحدة "وهذا مثال فً كتاب : الشٌخ سلمان بن فهد العودة

ال ٌؤتً علٌكم زمان إال ": "صحٌح البخاري"حدٌث أنس بن مالك وهو فً 

ٌقول أنس سمعته من نبٌكم صلى هللا علٌه وسلم، " والذي بعده شر منه

أمتً كالؽٌث ال ٌدرى أوله خٌر أم "رجحنا علٌه حدٌث : "وقال الؽزالً

قال " وسنن أخرى كثٌرة.." ال ٌزال طابفة من أمتً": وحدٌث" آخره

ما اآلخر فاللفظ أالحدٌث فً البخاري، / 1: وهذا الكبلم علٌه تعقب: العودة

الذي وقفت علٌه ضعٌؾ من رواٌة ابن عساكر عن عمرو بن عثمان وهو 

مرسل، وال أدري قد ٌكون للحدٌث طرق أخرى، وأذكر أن ابن تٌمٌة 

 [إن صح]وؼٌره من أهل العلم ساقوا الحدٌث مساق المعلق صحته، ٌقولون 

وهذا دلٌل على أن الحدٌث لٌس ظاهر القوة وال ٌمكن أن ٌقارن بحدٌث فً 

. صحٌح البخاري

وٌبٌن لنا : وقال الشٌخ سلمان بن فهد العودة: الرد على سلمان العودة/  ـ2

خطر إدخال العقل بالسنة بهذه الصورة التً ٌستخدمها الشٌخ محمد الؽزالً 
أمتً : "رحمه هللا وإٌانا أنه رد الحدٌث ألنه ٌقول إنه ٌعارض حدٌث

ولنفترض نحن أن حدٌث أمتً كالؽٌث حدٌث صحٌح، "الحدٌث..كالؽٌث
قلت لنا على الشٌخ سلمان ..لنفترض أنه متواتر فهل بٌن الحدٌثٌن تعارض؟

أوال نحن معه فً أن السنة الثابتة ٌجب : بن فهد العودة المبلحظات التالٌة
العمل بها إذا كانت صرٌحة صحٌحة لكن اآلحاد منها دون المتواتر إذ منكر 
اآلحاد ال ٌكفر إذا كان متؤوال بٌنما منكر المتواتر الرافض للعمل به ٌكفر إذا 
أقٌمت علٌه الحجة، ووجوب العمل باآلحاد واستنباط  الواجب والحرام منها 

محل خبلؾ بٌن األصولٌٌن منذ ظهور األصول وذلك أنهم اختلفوا هل 
األمر فً اآلحاد ٌفٌد الوجوب أم المندوب، وهل النهً فً اآلحاد ٌفٌد 

التحرٌم أم الكراهة، قال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً مراقً 
: السعود

و ٌل  للندب أو المطلوب  **** إفعل لدى ااكثر للوجوب   
                               وأمر من أرسله للندب     ****  و ٌل للوجوب أمر الرب   

قلت وسٌؤتً تخرٌج الحدٌث والتعلٌق علٌه، وأما فٌما ٌخص بتؽلٌب 

االستدالل بالقرآن على حساب اآلحاد، ومخالفة بعض األحادٌث اآلحاد 
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القول السدٌد فً "فسٌؤتً فً النقطة التالٌة، ولذلك بٌن الشٌخ الشنقٌطً فً 

أن األبمة فقهاء األمصار لهم جمٌعا مآخذ تمثلت فً رد " كشؾ حقٌقة التقلٌد

قال الشٌخ محمد : بعض األحادٌث ألسباب أصولٌة، نذكر منها فً عجالة

القول السدٌد فً "األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً تنبٌهه الموسوم 

التنبٌه   (صلى هللا علٌه وسلم)من تفسٌر سورة محمد " كشؾ حقٌقة التقلٌد

إنه : اعلم أن كبل من األبمة أخذت علٌه مسابل، قال بعض العلماء: "الثامن

" : خالؾ فٌها السنة، وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء هللا

أي مخالفة ]أما اإلمام أبو حنٌفة رحمه هللا فهو أكثر األبمة فً ذلك "ـ / 1

ألنه أكثرهم رأٌا، ولكثرة المسابل التً حصل فٌها القٌل  [السنة بالرأي

وبعض المسابل التً قٌل فٌها . والقال من ذلك ال نحتاج إلى بسط تفصٌلها

ذلك ٌظهر أنه لم تبلؽه السنة فٌها، وبعضها قد بلؽته السنة فٌها ولكنه تركها 

كتركه العمل لحدٌث القضاء بالشاهد والٌمٌن : لشًء آخر ظنه أرجح منها

ألنه ترك العمل بذلك ونحوه " تؽرٌب الزانً البكر"فً األموال، وحدٌث

احتراما للنصوص القرآنٌة فً ظنه، ألنه ٌعتقد أن الزٌادة على النص نسخ، 

واستشهدوا شهٌدٌن من }وأن القضاء بالشاهد والٌمٌن نسخ لقوله تعالى 

 {رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

فاحترم النص القرآنً المتواتر، فلم ٌرض نسخه بخبر آحاد سنده دون 

سنده، ألن نسخ المتواتر باآلحاد عنده رفع لؤلقوى باألضعؾ، وذلك ال 

ٌصح، وكذلك حدٌث تؽرٌب الزانً البكر فهو عنده زٌادة ناسخة لقوله 

والمتواتر ال  {الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما مابة جلدة}تعالى 

: ٌنسخ باآلحاد، فتركه العمل بهذا النوع من األحادٌث بناه على مقدمتٌن

أن المتواتر ال ٌنسخ : إحداهما أن الزٌادة على النص نسخ، والثانٌة

إن اإلمام ال ٌخالؾ شٌبا من : وقصدنا مطلق المثال لما ٌقال [..]باآلحاد

ذلك، إال لشًء اعتقده مسوؼا لذلك، وأنه ال ٌترك السنة إال لشًء ٌراه 

مستوجبا لذلك شرعا، ومما ٌبٌن ذلك أنه كان ٌقدم ضعٌؾ الحدٌث على 

: ما نصه" إعبلم الموقعٌن"الرأي، قال ابن قٌم الجوزٌة رحمه هللا فً 

وأصحاب أبً حنٌفة رحمه هللا مجمعون على أن مذهب أبً حنٌفة أن "

ضعٌؾ الحدٌث عنده أولى من القٌاس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه كما 

قدم حدٌث القهقهة مع ضعفه على الرأي والقٌاس، ومنع قطع ٌد السارق 

لسرقة أقل من عشرة دراهم، والحدٌث فٌه ضعؾ، وشرط فً إقامة الجمعة 
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المصر، والحدٌث فٌه كذلك، وترك القٌاس المحض فً مسابل اآلبار آلثار 

فٌها ؼٌر مرفوعة، فتقدٌم الحدٌث الضعٌؾ، وآثار الصحابة قوله، وقول 

ولٌس المراد بالحدٌث الضعٌؾ فً اصطبلح السلؾ هو . اإلمام أحمد

الضعؾ فً اصطبلح المتؤخرٌن، بل ما ٌسمٌه المتؤخرون حسنا ٌسمٌه 

أن أبا حنٌفة : محل الؽرض، ومن أمثلة ما ذكر" هـ/ المتقدمون ضعٌفا

رحمه هللا خالؾ فٌها السنة لزوم الطمؤنٌنة فً الصبلة، وتعٌن تكبٌرة 

اإلحرام فً الدخول فٌها والسبلم للخروج منها، وقراءة الفاتحة فٌها و النٌة 

فً الوضوء والؽسل إلى ؼٌر ذلك من مسابل كثٌرة، وال ٌتسع المقام هنا 

لذكر ما استدل به أبو حنٌفة لذلك ومناقضة األدلة بل المقصود بٌان أن 

األبمة ال ٌخلو أحد منهم من أن ٌإخذ علٌه شًء خالؾ فٌه سنة وأنهم لم 

ٌخالفوها إال لشًء سوغ لهم ذلك، وعند المناقشة الدقٌقة قد ٌظهر أن الحق 

وعلى كل حال هم مؤجورون . قد ٌكون معهم وقد ٌكون األمر بخبلؾ ذلك

.."   ومعذورون كما تقدم إٌضاحه 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه هللا : "اإلمام مالك بن أنس / 2

وقد : إنه خالؾ فٌها السنة، قال أبو عمر بن عبد البر فً جامعه: أشٌاء قال
سمعت عبد هللا بن ؼانم فً مجلس إبراهٌم بن : ذكر ٌحً بن سبلم قال

أحصٌت على مالك بن أنس : األؼلب ٌحدث عن اللٌث بن سعد أنه قال

سبعٌن مسؤلة كلها مخالفة لسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم مما قال مالك فٌها 
ومعلوم أن مثل كبلم اللٌث هذا . ولقد كتبت إلٌه فً ذلك، انتهى: برأٌه، قال

عن مالك ال أثر له، ألنه لم ٌعٌن المسابل المذكورة وال أدلتها، فٌجوز أن 
ٌكون الصواب فٌها مع مالك ألدلة خفٌت على اللٌث، فلٌس خفاإها على 

وال شك أن مذهب مالك المدون، فٌه . مالك بؤولى من خفابها على اللٌث
والظاهر أن بعضها لم ٌبلؽه رحمه . فروع تخالؾ بعض نصوص الوحً

هللا، ولو بلؽه لعمل به، وأن بعضها بلؽه وترك العمل به لشًء آخر ٌعتقده 
ومن أمثلة ما لم ٌبلؽه النص فٌه صٌام ست من شوال بعد . دلٌبل أقوى منه

إنً لم أر أحدا من : "صوم رمضان، وقال رحمه هللا فً الموطؤ ما نصه
أهل العلم والفقه ٌصومها ولم ٌبلؽنً ذلك عن أحد من السلؾ، وأن أهل 

العلم ٌكرهون ذلك وٌخافون بدعته، وأن ٌلحق برمضان ما لٌس منه أهل 
الجهالة والجفاء ولو رأوا فً ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم ٌعملون 

وفٌه تصرٌح مالك رحمه هللا بؤنه لم ٌبلؽه صٌام ستة من " هـ، بلفظه/ذلك
شوال عن أحد من السلؾ، وهو صرٌح فً أنه لم ٌبلؽه عن النبً صلى هللا 
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علٌه وآله وسلم، وال شك أنه لو بلؽه الترؼٌب فٌه عن النبً صلى هللا علٌه 
. وآله وسلم لكان ٌصومها وٌؤمر بصومها، فضبل عن أن ٌقول بكراهتها

وهو ال ٌشك أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أرأؾ وأرحم باألمة منه، 
.  ألن هللا وصفه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً القرآن بؤنه رإوؾ رحٌم

فلو كان صوم الستة ٌلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رؼب 
فٌها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك، 

ولكنه صلى هللا علٌه وآله وسلم ألؽى المحذور المذكور وأهدره لعلمه بؤن 
شهر رمضان أشهر من أن ٌلتبس بشًء من شوال، كما أن النوافل المرؼب 

فٌها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم ٌكرهها أحد من أهل العلم خشٌة أن 
.  ٌلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بؽٌرها 
وعلى كل حال فإنه لٌس إلمام من األبمة أن ٌقول هذا األمر الذي شرعه 

رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم مكروه لخشٌة أن ٌظنه الجهال من 
وصٌام الستة المذكورة، وترؼٌب النبً صلى هللا علٌه وآله . جنس الواجب

حدثنا : قال مسلم بن الحجاج رحمه هللا فً صحٌحه. وسلم فٌه ثابت عنه
ٌحً بن أٌوب وقتٌبة بن سعٌد وعلً بن حجر جمٌعا عن إسماعٌل، قال ابن 

أٌوب حدثنا إسماعٌل بن جعفر أخبرنً سعد بن سعٌد بن قٌس عن عمر بن 
ثابت بن الحرث الخزرجً عن أبً أٌوب األنصاري رضً هللا عنه أنه 

من صام رمضان ثم أتبعه : "حدثه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
وفٌه التصرٌح من . منه بلفظه. انتهى" ستا من شوال كان كصٌام الدهر

النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بالترؼٌب فً صوم الستة المذكورة، فالقول 
بكراهتها من ؼٌر مستند من أدلة الوحً خشٌة إلحاق الجهال لها برمضان، 

ال ٌلٌق بجبللة مالك وعلمه وورعه، لكن الحدٌث لم ٌبلؽه كما هو صرٌح 
لم ٌبلؽنً ذلك عن أحد من السلؾ، ولو بلؽه : كبلمه نفسه رحمه هللا فً قوله

الحدٌث لعمل به، ألنه رحمه هللا من أكثر الناس اتباعا لرسول هللا صلى هللا 

.  علٌه وسلم وأحرصهم على العمل بسنته
وصوم الستة . والحدٌث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إال النسابً

المذكور رواه أٌضا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم جماعة من أصحابه 
ثوبان، وجابر، وابن عباس، وأبو هرٌرة، والبراء بن عازب كما بٌنه : منهم

وعلى كل حال فالحدٌث صحٌح وٌكفً فً ذلك إسناد . صاحب نٌل األوطار
مسلم المذكور، وال عبرة بكبلم من تكلم فً سعد بن سعٌد لتوثٌق بعض أهل 

قلت وسٌؤتً الرد على ].العلم له واعتماد مسلم علٌه فً صحٌحه عنه
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تضعٌؾ ابن دحٌة لرواٌة مسلم بزعمه أن الراوي له سعد بن سعٌد وهو 
.   [ضعٌؾ عند مالك ولذلك لم ٌعمل مالك بالحدٌث لضعؾ سعد

ومن أمثلة ما لم تبلػ مالكا رحمه هللا فٌه السنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه 
لم : "وسلم إفراد صوم ٌوم الجمعة، فقد قال رحمه هللا فً الموطإ ما نصه

أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن ٌقتدى به ٌنهى عن صٌام ٌوم الجمعة 
" وصٌامه حسن، وقد رأٌت بعض أهل العلم ٌصومه، وأراه كان ٌتحراه

. انتهى منه بلفظه
وفٌه تصرٌحه رحمه هللا بؤنه لم ٌسمع أحدا من أهل العلم ٌنهى عن صوم 

الجمعة، وأن ذلك حسن عنده، وأنه رأى بعض أهل العلم ٌتحرى ٌوم 
الجمعة لٌصومه، وهذا تصرٌح منه رحمه هللا بؤنه لم ٌبلؽه نهً النبً صلى 
هللا علٌه وسلم عن صوم ٌوم الجمعة وحده، وأمره من صامه أن ٌصوم معه 

ٌوما ؼٌره وإال أفطر إن ابتدأ صٌامه ناوٌا إفراده ولو بلؽته السنة فً ذلك 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمل بها و ترك العمل بؽٌرها، ألن 

النهً عن صوم ٌوم الجمعة وحده ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه 
عن عبد الحمٌد بن جبٌر بن شٌبة عن محمد : قال البخاري رحمه هللا. وسلم

. سؤلت جابرا رضً هللا عنه، أنهى النبً صلى هللا علٌه وسلم: بن عباد، قال
" نعم، زاد ؼٌر أبً عاصم ٌعنً أن ٌنفرد بصومه : عن صوم الجمعة؟ قال
عن عبد الحمٌد بن جبٌر عن محمد بن عباد بن : ورواه مسلم بن الحجاج

سؤلت جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ـ وهو ٌطوؾ بالبٌت ـ أنهى : جعفر
نعم، ورب : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن صٌام ٌوم الجمعة ؟ فقال

: ، وأخرج البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال"هذا البٌت
ال ٌصم أحدكم ٌوم الجمعة ": سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

واللفظ لمسلم، وأخرج البخاري عن " ٌصوم  بله أو ٌصوم بعده إال أن

جوٌرٌة بنت الحارث رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم دخل 

ترٌدٌن : ال، قال: أصمت أمس؟ قلت: علٌها ٌوم الجمعة وهً صابمة فقال
وأخرج مسلم عن أبً هرٌرة " فؤفطري: ال، قال: أن تصومً ؼدا، قالت

ال تختصوا لٌلة الجمعة : "رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
 اللٌالً وال تختصوا ٌوم الجمعة بصٌام من بٌن ااٌام، إال أن بقٌام من بٌن

هذا لفظ مسلم فً صحٌحه، وال شك أن هذه " ٌكون فً صوم ٌصومه أحدكم

 [....]األحادٌث لو بلؽت مالكا ما خالفها، فهو معذور فً كونها لم تبلؽه
لم ٌبلػ مالكا هذا الحدٌث ولو بلؽه لم : ونقل عن الداودي المالكً أنه قال
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ٌخالفه، انتهى منه، وهذا هو الحق الذي ال شك فٌه، ألن مالكا من أورع 
العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبل ٌدعها 

، ثم ذكر الشٌخ حدٌث خٌار المجلس وأكد أن الحدٌث بلػ "وهو عالم بها
وقد حلؾ عبد الحمٌد الصابػ من المالكٌة بالمشً إلى مكة على : مالكا وقال

عدم القول بخٌار : أنه ال ٌفتً بثبلث، قالها مالك، ومراده بالثبلث المذكورة
المجلس هذا مع صحة الحدٌث فٌه، وجنسٌة القمح والشعٌر مع صحة 

كما حلؾ عبد [ ...]"األحادٌث الدالة على أنهما جنسان، والتدمٌة البٌضاء
الحمٌد الصابػ بالمشً إلى مكة ال ٌفتً بقول مالك مع أنه عالم مالكً ألنه 

رأى األدلة واضحة وضوحا ال لبس فٌه، فً أن المراد بالتفرق التفرق 
حدٌث متواتر خرجناه " البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا"قلت وحدٌث " باألبدان

وكذلك ربا الفضلٌة " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"فً كتابنا 
وقد بٌن وجه قول مالك فٌها ابن عبد البر : "وسٌؤتً تخرٌجه، ثم قال الشٌخ

وابن العربً وؼٌرهما، والمسابل التً قال بعض أهل العلم أن مالكا خالؾ 
فٌها السنة معروفة، منها ما ذكرنا، ومنها مسؤلة سجود الشكر وسجدات 

قلت وقد قال ابن حبٌب وابن عبد السبلم وؼٌرهما من ]التبلوة فً المفصل 

، وعدم الجهر بآمٌن، وعدم [المالكٌة بها كما فً التوضٌح على ابن الحاجب
ربنا ولك الحمد، : رفع الٌدٌن عند الركوع والرفع منه، وعدم قول اإلمام

وعدم ضفر رأس المرأة المٌتة ثبلث ضفابر، وترك السجدة الثانٌة فً 
 [قلت وقد قال بها بعض المالكٌة كما فً التوضٌح على ابن الحاجب]الحج

وؼٌر ذلك من المسابل، وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص، قد 
بلؽته فٌه السنة ولكنه رأى ؼٌرها أرجح منها، وأن بعضها لم ٌبلؽه، وأن 

الحق قد ٌكون معه فً بعض المسابل التً أخذت علٌه، وقد ٌكون مع ؼٌره 
كل كبلم فٌه مقبول ومردود إال كبلم : "كما قال مالك نفسه رحمه هللا

وهو تارة ٌقدم دلٌل القرآن المطلق أو العام على السنة . " صاحب هذا القبر

التً هً أخبار آحاد، ألن القرآن أقوى سندا وإن كانت السنة أظهر داللة 
حرمت علٌكم }وألجل هذا لم ٌبح مٌتة الجراد بدون ذكاة ألنه ٌقدم عموم

الحدٌث، وقدم عموم " أحلت لنا مٌتتان ودمان:"اآلٌة، على حدٌث {المٌتة
على األحادٌث الواردة بالجهر  {ادعوا ربكم تضرعا وخفٌة}قوله تعالى

قلت أما ]بآمٌن ألن التؤمٌن دعاء، والدعاء مؤمور بإخفابه فً اآلٌة المذكورة 
فٌما ٌخص بما جرى بٌنه وبٌن اللٌث بن سعد فقد بٌنه مالك رحمه هللا فً 

.     (عمل أهل المدٌنة)رسالته المشهورة التً نستدل بها فً األصول فً 
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وكذلك الشافعً وأحمد رحمهما : وقال الشٌخ الشنقٌطً: اإلمام الشافعً/3
هللا، فإن كل واحد منهما ال ٌخلو من شًء قد أخذ علٌه، ومرادنا هنا التمثٌل 

لذلك، وأن الوحً مقدم على أقوالهم، ومن ذلك ما قاله الشافعً فً قوله 
 {أو جاء أحكم من الؽابط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتٌمموا}تعالى 

.   اآلٌة
وأقل األبمة عمبل بما ٌخالؾ السنة أو الحدٌث اإلمام أحمد بن حنبل وقد / 4

أفتى بجواز صٌام ٌوم الشك وإجزابه إذا ثبتت رإٌة رمضان وقد ثبت أن 
من صام  ]:  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:عمارا رضً هللا عنه قال

أخرجه  [الٌوم الذي ٌشك فٌه فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علٌه وسلم

حسن : البخاري وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، وقال الترمذي
وإن حال دون منظره : "قال الخرقً الحنبلً فً مختصره: صحٌح، قلت

وهذا كما " ؼٌم أو قتر وجب صٌامه وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان
. ترون ٌخالؾ الحدٌث الصحٌح الصرٌح المتقدم وهللا تعالى أعلم

ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن األبمة : "فً تنبٌههو ال الشٌخ الشنقٌطً  

رحمهم هللا ال ٌلحقهم نقص وال عٌب فٌما أخذ علٌهم، ألنهم رحمهم هللا بذلوا 

وسعهم فً تعلم ما جاء عن هللا على لسان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثم 
اجتهدوا بحسب طاقتهم، فالمصٌب منهم له أجر اجتهاده وإصابته، والمخطا 

."وهللا جل وعبل أعلم" منهم مؤجور فً اجتهاده، معذور فً خطبه  
قلت ومن المعلوم أن األبمة فقهاء األمصار طالبوا أتباعهم باتباع الحدٌث إذا 

:خالؾ رأٌهم أو قوله الفقهً  
:  وقد أجاد وأفاد ابن قٌم الجوزٌة حٌن قال

 

العلم قال هللا قال رسوله  

ما العلم نصبك للخبلؾ جهالة 

قال الصحابة لٌس بالتموٌه  

بٌن الرسول وبٌن قول فقٌه  
 

:  وقال اإلمام الذهبً
  

الفقه  ال هللا  ال رسوله  
ما العلم نصبك للخالؾ جهالة 

إن صح واإلجماع فاجهد فٌه 
بٌن الرسول وبٌن رأي فقٌه  
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قلت وٌإكد ذلك ما نظمه الشٌخ صالح الفبلنً العمري عما صح عن األبمة 

:  فقهاء األمصار المتبعٌن حٌث قال
     

 قال أبو حنٌفة اإلمام  
أخذ بؤقوالً حتى تعرضا  

ومالك إمام دار الهجرة  
كل كبلم منه ذو قبول  

والشافعً قال إن رأٌتم  
من الحدٌث فاضربوا الجدارا  

وأحمد قال لهم ال تكتبوا  
فاسمع مقاالت الهداة األربعة  

لقمعها لكل ذي تعصب  

 ال ٌنبؽً لمن له إسبلم  
على الكتاب والحدٌث المرتضى  

قال و قد أشار نحو الحجرة  
ومنه مردود سوى الرسول  

قولً مخالفا لما روٌتم  
بقولً المخالؾ األخبارا  

ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا  
واعمل بها فإن فٌها منفعه  

والمنصفون ٌكتفون بالنبً   
  

 

وأما فٌما ٌخص بؤفضلٌة أول األمة أو آخرها فهً أٌضا مسؤلة 

خبلؾ فكان ٌنبؽً أن ٌرجع إلى رد ابن حجر على حافظ المؽرب 

" أبً عمر ٌوسؾ بن عبد البر، وقد بٌنا ذلك فً المجلد األول من كتابنا 

 :حٌث قلنا" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع

قلت هذه مسؤلة خبلؾ :  الدلٌل على فضل الصحابة على من كان بعدهم*

ِد هللّاِ  }:لورود األخبار الصحٌحة المبٌنة لآلٌة قال تعالى ٌَ  ُلْ إِنَّ اْلَفْضلَ بِ

َشاء َوهللّاُ َواِسٌ  َعلٌِمٌ  ٌَ وقد ذهب ابن . [73: سورة آل عمران ]({ٌُْإتٌِِه َمن 

:     عبد البر إلى ذلك مدعما رأٌه باألحادٌث التالٌة

أخرجه " مثل أمتً مثل المطر ال ٌدرى أوله خٌر أم آخره"حدٌث  (أ

. الترمذي وابن حبان وصححه وأبو ٌعلى

لٌدركن المسٌح أ واما إنهم مثلكم أو خٌر ـ ثالث ـ ولن ٌخزي "حدٌث  (ب

، أخرجه ابن أبً شٌبة مرسبل وحسنه "هللا أمة أنا أولها والمسٌح آخرها

. ابن حجر

منهم أو منا ٌا رسول : ، قٌلتؤتً أٌام للعامل فٌهن أجر خمسٌن"حدٌث  (ج

رواه أبو داود والترمذي مرفوعا، قال الحافظ ابن حجر "؟  ال بل منكم هللا

. قلت وهو الحدٌث األول فً هذا البحث.." مثل أمتً"وهو شاهد لحدٌث 
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أفضل الخلق إٌمانا  وم فً أصالب الرجال ٌإمنون بً ولم ": حدٌث (د

أخرجه أبو داود الطٌالسً عن عمر مرفوعا به لكن ضعفه الحافظ " ٌرونً

. ابن حجر

قال أبو عبٌدة، ٌا رسول هللا أأحد خٌر منا؟ : أبً جمعة قال: حدٌث (هـ

 وم ٌكونون من بعدكم ٌإمنون بً ولم  ":أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال

قلت وٌشهد له . أخرجه الحاكم وصححه وحسنه الحافظ ابن حجر" ٌرونً

" وطوبى لمن لم ٌدركنً ثم آمن بً، طوبى لمن أدركنً وآمن بً"حدٌث 

طوبى لمن رآنً وآمن بً ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بً "وفً رواٌة 

أخرجه اإلمام أحمد وابن حبان وصححه األلبانً فً صحٌح " ولم ٌرنً

طوبى لمن رآنً وآمن بً مرة، "الجامع الصؽٌر وفً رواٌة أخرى 

أخرجه أحمد والبخاري فً " وطوبى لمن لم ٌرنً وآمن بً سب  مرات

التارٌخ وابن حبان والحاكم وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع الصؽٌر 

واحتج أٌضا بؤن السبب فً كون القرن األول خٌر "وقال الحافظ ابن حجر 

القرون أنهم كانوا ؼرباء فً إٌمانهم لكثرة الكفار حٌنبذ وصبرهم على أذاهم 

فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدٌن وتمسكوا به وصبروا : وتمسكهم بدٌنهم، قال

على الطاعة حٌن ظهور المعاصً والفتن كانوا أٌضا عند ذلك ؼرباء، 

وزكت أعمالهم فً ذلك الزمان كما زكت أعمال أولبك وٌشهد له ما رواه 

بدأ اإلسالم ؼرٌبا وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ "مسلم عن أبً هرٌرة رفعه 

طوبى للؽرباء، أناس صالحون فً "قلت وفً رواٌة أحمد " فطوبى للؽرباء

:  ورواه الترمذي بلفظ"أناس سوء كثٌر من ٌعصٌهم أكثر ممن ٌطٌعهم

قلت وهذا الحدٌث زعم الحافظ الكتانً بؤنه متواتر فً " طوبى للؽرباء"

بل بٌنا تواتره وخرجناه فً كتابنا  {نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر }كتابه 

وقد استثنى . وقد تقدم تخرٌجه {فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر}

ابن عبد البر من الصحابة أهل بدر وأهل الحدٌبٌة، قلت وكما قال الحافظ 

ابن حجر فإن كل من أنفق قبل الفتح وقاتل أفضل ممن جاء بعده لقوله 

َماَواِت َواْاَْرِض اَل ): تعالى ِ ِمٌَراُث السَّ ِ َوّلِِلَّ َوَما لَُكْم أاَلَّ ُتنفِقُوا فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ْن أَنَفقَ  ْسَتِوي ِمنُكم مَّ َن الَِّذٌَن  ٌَ ِمن َ ْبِل اْلَفْتِح َوَ اَتلَ أُْولَبَِك أَْعَظُم َدَرَجًة مِّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َخبٌِرٌ  ُ اْلُحْسَنى َوهللاَّ ( أَنَفقُوا ِمن َبْعُد َوَ اَتلُوا َوُكاّلً َوَعَد هللاَّ

قلت بل كل ما ذهب إلٌه ابن عبد البر محجوج بحدٌث . [10: سورة الحدٌد]

قطؾ األزهار }متواتر أخرجه الحافظ جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه 
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خٌر الناس  رنً ثم "حدٌث : حٌث قال {المتناثرة فً األخبار المتواترة

أخرجه الشٌخان عن ابن مسعود  {متواتر}" ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم الذٌن

وعمران بن حصٌن وأحمد ومسلم عن أبً هرٌرة وعابشة وأحمد عن برٌدة 

والنعمان بن بشٌر، والطٌالسً عن عمر والطبرانً عن سعد بن تمٌم 

" وجمٌلة بنت أبً لهب، وابن أبً شٌبة عن عمرو بن شرحبٌل مرسبل

والحدٌث أخرجه أٌضا الطبرانً عن جعد بن هبٌرة وعن سعد بن تمٌم أبو 

وتواتر أنه صلى هللا علٌه : {اإلصابة}ببلل السكونً، قال ابن حجر فً 

والحدٌث أخرجه أٌضا أبو داود " الحدٌث.. خٌر الناس  رنً: وسلم قال

المعاجم }الطٌالسً والترمذي وابن أبً شٌبة وابن حبان والطبرانً فً 

{ نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر}وأخرجه أبو جعفر الكتانً فً  {الثبلثة

. {فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر}وخرجناه فً كتابنا 

وأما األحادٌث التً ذهب إلٌها ابن عبد البر وؼٌره إنما هً أحادٌث ترؼٌب 

تحث على الثبات على دٌن هللا واالقتداء بسنة رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم وفهم الصحابة والراسخٌن فً العلم فً القرون المزكاة للقرآن والسنة 

هما، مع أن أحد األحادٌث التً استدل بها الحافظ أبو عمر ٌوسؾ بوالعمل 

بن عبد البر منها ما هو متاوتر، وقد خرجناه من قبل وهو قوله صلى هللا 

ال تزال طابفة من أمتً على الحق ظاهرٌن على الخلق حتى : "علٌه وسلم

ولكن لٌس فٌه تصرٌح بؤن هذه الطابفة أفضل ممن قبلها، " ٌؤتً وعد هللا

 قول ابن ":اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع "وقد بٌنا فً كتابنا . وهللا أعلم

وأجمعوا على أن خٌر الصحابة أهل بدر  :{الرسالة}القطان الفاسً نقبل عن 

وخٌر أهل بدر العشرة وخٌر العشرة األبمة األربعة أبو بكر وعمر وعثمان 

ْن أَنَفَق ِمن َ ْبِل اْلَفْتِح )وعلً والدلٌل على ذلك قوله تعالى  ْسَتِوي ِمنُكم مَّ ٌَ الَ 

 ُ َن الَِّذٌَن أَنَفقُوا ِمن َبْعُد َوَ اَتلُوا َوُكاّلً َوَعَد هللاَّ َوَ اَتلَ أُْولَبَِك أَْعَظُم َدَرَجًة مِّ

ُ بَِما َتْعَملُوَن َخبٌِرٌ  لُوَن :)وقوله تعالى.{الحدٌد} (اْلُحْسَنى َوهللاَّ ابِقُوَن ااَوَّ َوالسَّ

ًَ هللّاُ َعْنهُْم َوَرُضوْا  ِض َبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَّ ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َوااَنَصاِر َوالَِّذٌَن اتَّ

اٍت َتْجِري َتْحَتَها ااَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها أََبًدا َذلَِك اْلَفْوُز  َعْنُه َوأََعدَّ لَهُْم َجنَّ

ولقوله صلى هللا علٌه وسلم معاتبا عمر رضً هللا . [100: التوبة ](اْلَعِظٌمُ 

والدلٌل على فضل العشرة أنهم بشرهم هللا " اعملوا أهل بدر ما شبتم"عنه 

بالجنة، فعن سعٌد بن زٌد رضً هللا صلى هللا علٌه وسلم على لسان رسوله 

أبو بكر فً الجنة وعمر فً الجنة : "عنه قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
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وعثمان فً الجنة وعلً فً الجنة، وطلحة فً الجنة والزبٌر فً الجنة 

ولو شبت لسمٌت " وسعد  فً الجنة وعبد الرحمن بن عوؾ فً الجنة

لََمْشَهُد رجل منهم مع : سعٌد بن زٌد، قال: العاشر قالوا، ومن هو؟ قال

تؽبر منه وجهه، خٌر من عمل أحدكم، لو : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد " عمر عمر نوح

وابن عاصم والحاكم والنسابً عن سعٌد بن زٌد وعن عبد الرحمن بن 

عوؾ وأما فضل األربعة رضوان هللا علٌهم وتفاضلهم فٌما بٌنهم وإن كانت 

مسؤلة خبلؾ إذ الرافضة وبعض الزٌدٌة ٌفضلون علٌا علٌهم والرافضة 

الجعفرٌة واإلثنا عشرة توالً بدل العشرة المبشرٌن بالجنة اإلثنً عشر 

 علً رضً هللا عنه ثم ابنه الحسن ثم ابنه الحسٌن ثم علً بن :إماما وهم

الحسٌن زٌد العابدٌن بن علً رضً هللا عنه ثم محمد بن علً الباقر، ثم 

محمد بن جعفر الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علً بن موسى 

الرضى ثم محمد بن علً الجواد ثم علً بن محمد الهادي، ثم الحسن بن 

علً العسكري ثم محمد بن الحسن وٌكثرون من حبهم وٌسبون أبا بكر 

. وعمر رضوان هللا علٌهما

والدلٌل على تفضٌل أهل السنة ألبً بكر ثم عمر حدٌث حذٌفة بن الٌمان 

الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبً شٌبة والحمٌدي وابن أبً 

وأبو نعٌم أنه صلى هللا علٌه وسلم  {مشكل اآلثار}عاصم والطحاوي فً 

وأخرجه السٌوطً فً " وعمر ا تدوا باللذٌن من بعدي أبً بكر": قال

وصححه األلبانً وأخرج أبو داود وابن أبً عاصم  {الجامع الصؽٌر}

والحاكم وصححه ووافقه الذهبً عن جابر رضً هللا عنه أنه كان ٌحدث أن 

 رأى اللٌلة رجل صالح أن أبا بكر ٌنط :رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

" صلى هللا علٌه وسلم ونٌط عمر بؤبً بكر ونٌط عثمان بعمر برسول هللا

أما الرجل : فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قلنا: قال جابر

الصالح فرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأما المنوط بعضهم ببعض، فهم 

واألحادٌث فً الباب كثٌرة ومنها ". والة هذا األمر الذي بعث هللا به نبٌه

وعظنا رسول هللا صلى هللا : حدٌث العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه قال

علٌه وسلم موعظة بلٌؽة وجلت منها القلوب وذرفت منها العٌون فقلنا ٌا 

أوصٌكم بتقوى هللا والسم  :"رسول هللا كؤنها موعظة مودع فؤوصٌنا قال

والطاعة وإن تؤمر علٌكم عبد حبشً فإنه من ٌعش منكم بعدي فسٌرى 
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من بعدي  اختالفا كثٌرا فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن

" عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم ومحدثات اامور فإن كل بدعة ضاللة

هذا ما دفعنا إلٌه نقاش الشٌخ . الحدٌث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه

. سلمان العودة 

وقد نضٌؾ إلى ما قاله الشٌخ سلمان بن فهد العودة رد بعض الفقهاء  لت 

لبعض األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة من الصحٌحٌن أو أحدهما لمخالفتها 

:  لمذاهبهم، نذكر من ذلك 
: كٌؾ تحامل ابن  دامة على أبً حنٌفة بسبب رده أحادٌث العقٌقة*/ 1

والعقٌقة سنة فً قول ": "المؽنً"قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه 
عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعابشة وفقهاء التابعٌن وأبمة 

لٌست سنة، وهً من أمر الجاهلٌة : األمصار، إال أصحاب الرأي، قالوا
إن هللا ]: وروي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه سبل عن العقٌقة، فقال

من ولد له ]: أخرجه أحمد فكؤنه كره اإلسم، وقال [تعالى حرم العقوق
رواه مالك فً الموطؤ وأحمد وأبوداود  [مولود أحب أن ٌعق عنه فلٌفعل

هً واجبة، و ٌروى عن برٌدة أن الناس : والنسابً، وقال الحسن وداود
ٌعرضون علٌها كما ٌعرضون على الصلوات الخمس، ولما روى سمرة بن 

كل ؼالم رهٌن بعقٌقته، تذبح ]: جندب أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
أخرجه أحمد والدارمً  [عنه ٌوم سابعه، وٌسمى فٌه وٌحلق رأسه

إسناده جٌد، وعن عابشة أن : واألربعة، وعن أبً هرٌرة مثله وقال أحمد
أمرهم عن الؽالم بشاتٌن مكافبتٌن، وعن "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وظاهر األمر الوجوب، " الجارٌة بشاة

ولنا على استحبابها هذه األحادٌث وعن أم كرز الكعبٌة قالت سمعت رسول 
عن الؽالم شاتان مكافبتان وعن الجارٌة ]:هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

وعلى ذلك اإلجماع، قال  [العقٌقة عن الؽالم شاتان: "وفً رواٌة قال [شاة

إلى أن قال ابن " العقٌقة من أمر الناس كانوا ٌكرهون تركه: ابن الزناد

وجعلها أبو حنٌفة من أمر الجاهلٌة، وذلك لقلة علمه ومعرفته : "قدامة
السنة النبوٌة لم :"الحلو فقاال/التركً ود/وعلق علٌه محققاه د" باألخبار

تجتمع كلها عند أحد من األبمة، وقد ٌقول اإلمام بما ٌخالؾ الحدٌث ألنه لم 
ٌبلؽه، ومن أسباب كثرة اعتماد أبً حنٌفة رحمه هللا على القٌاس، ظهور 
الفرق وقته فً العراق، وكثرة الكذب حٌث ال ٌعتمد على رواٌة أصحاب 

أن أبا " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"قلت قد بٌنا فً كتابنا " هذه الفرق
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لمن ٌلتمس " إن هللا تعالى حرم العقوق"حنٌفة قد ٌكون اعتمد على حدٌث 

علما بؤن أبا حنٌفة رد هذه األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة ومنها له األعذار 
مع الؽبلم عقٌقة، فهرٌقوا عنه دما، وأمٌطوا عنه :"قوله صلى هللا علٌه وسلم

رواه البخاري فً باب إماطة األذى عن الصبً فً العقٌقة وأبو ]" األذى
داود فً باب العقٌقة والنسابً فً باب العقٌقة عن الؽبلم وابن ماجه فً باب 

وابن قدامة إنما  [العقٌقة والدارمً فً باب السنة فً العقٌقة واإلمام أحمد

اتبع طرٌق المحدثٌن فً حكمه علٌه بالجهل باآلثار علما بؤنه أكثر األبمة 
وأما ظهور الفرق فهً فً " أصحاب الرأي"مخالفة للسنن لذلك قٌل لمذهبه 

عصر أحمد أقوى وأشح والمطلوب من الفقٌه فهم الحدٌث وتحقٌقه والعمل 
به والحث على اتباعه كما نقلنا عن األبمة األبرار ذلك فٌما تقدم وهللا تعالى 

. أعلم
وما زعمه أبو كٌؾ ضعؾ ابن دحٌة حدٌث صٌام ستة من شوال؟ / 2*

الخطاب ابن دحٌة الكلبً حٌن قال بؤن مالكا بلؽه حدٌث الترؼٌب فً صٌام 
ستة أٌام من شوال إال أنه ضعٌؾ عنده لرواٌة سعد بن سعٌد مما ٌإكد 

بسبب هذا التعصب، الصرٌحة طبٌعة التعصب ورد األحادٌث الصحٌحة 

رفع اإلشكال عن "وقد رد علٌه الكٌكلندي الشافعً فً رسالته الموسومة 
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "والحدٌث خرجناه فً كتابنا " صٌام ستة من شوال

من صام :"سلم وهللا علٌه قال النبً صلى: 17ي: كما ٌلً" الحدٌث المتواتر
 أخرجه السٌوطً  فً "رمضان وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام الدهر

عن ثمانٌة من الصحابة ولذلك لم ٌخرجه الزبٌدي " قطؾ األزهار المتناثرة"
الذي اشترط عشرة مثل السٌوطً لكنه التزم بشرطه خبلفا للسٌوطً وأقره 

فخرجناه فً كتابنا مقدما بحرؾ الٌاء ألنه ؼٌر " نظم المتناثر"الكتانً فً 
: متواتر عندنا كما ٌلً

أخرجه مسلم وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه  ورواه الدارمً وابن أبً شٌبة : ــ أبو أٌوب1

وأعل ابن . والبٌهقً وابن خزٌمة والبؽوي والنسابً والطحاوي والطٌالسً والطبرانً والحمٌدي
.  دحٌة الكلبً رواٌة مسلم بسعد بن سعٌد، لكنه تابعه أخوه ٌحً بن سعٌد األنصاري، القاضً الثقة

رواه النسابً وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه كما رواه ابن حبان والهٌثمً فً : ــ ـ ثوبان2

 .موارد الظمآن والبٌهقً وأحمد وصححه أبو حاتم  كما فً علل ابنه
قال الترمذي وفً الباب عنه  ورواه الهٌثمً فً المجمع عن أحمد والبزار :  ــ جابر بن عبد هللا3

 .والطبرانً وأخرجه البٌهقً

رواه البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه ورواه الهٌثمً عن الطبرانً فً األوسط : ــ أبو هرٌرة4
 .كما رواه أبونعٌم وابن عدي فً الكامل بؤسانٌد ضعٌفة

 رواه الطبرانً  فً األوسط وعنه الهٌثمً: ــ ابن عباس5

 رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ــ ابن عمر6
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 رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ــ ؼنام7
 رواه الدارقطنً: ــ البراء بن عازب8

 رواه الدارمً:  ــ ابن طاووس عن أبٌه9
 .رواه ابن أبً حاتم الرازي فً العلل: ــ شداد بن أوس10

أخرج الحافظ أبو سعٌد صبلح الدٌن خلٌل بن  كٌكلندي العبلبً : قلت
قال أبو : "قال" رفع اإلشكال عن صٌام ستة أٌام من شوال"الشامً فً نقلته 

هذا الحدٌث ال ٌصح عن رسول هللا صلى : "الخطاب بن  دحٌة رحمه هللا

هللا علٌه وسلم ألنه ٌدورعلى سعد بن سعٌد وهو ضعٌؾ جدا، تركه مالك 
وأنكر علٌه هذا الحدٌث، وأخذ عن أخوٌه اإلمامٌن ٌحى بن سعٌد القاضً، 

وعبد ربه بن سعٌد، ثم ذكر ما نقل عن مالك فً الموطإ من ترك العمل 
لٌس : تكلموا فٌه من قبل حفظه وقال النسابً: بالحدٌث وقال الترمذي

وأما قوله بؤنه : بالقوي، وقاله أبو حاتم محمد بن حبان ورد علٌه قاببل
ٌدورعلى سعد بن سعٌد فلٌس كذلك؛ بل قد رواه صفوان بن سلٌم وٌحى بن 

عن عمر بن ثابت أٌضا وقد قال ابن - أخو سعد المذكور- سعٌد القاضً 
وقد روي عن صفوان بن سلٌم وسعد بن سعٌد عن عمر بن ثابت : دحٌة

إال أن الحافظ الكٌكلندي بٌن صحة " وهو حدٌث منكر على الدراوردي

: حدٌث أبً أٌوب كما بٌن صحة حدٌث ثوبان ونقل عن ابن دحٌة قوله
ولٌس فً هذا الباب حدٌث له سند سوى حدٌث ثوبان، فإنه من األحادٌث 

قلت وهو كذلك فقد أجاد وأفاد وأما " المسندة الحسان فحاول تصحٌحه
فإنً أقول بصحته " ترقٌته إلى التواتر كما فعل السٌوطً والكتانً فبل

وكره أنها : "قال كما أن خلٌل المالكً كره صٌامها. وشهرته ال بتواتره
والمعروؾ عند أهل السنة أن صٌام البٌض ثابت " البٌض كستة من شوال

بالسنة الصحٌحة الصرٌحة كما كره الضجعة على الشق بعد ركعتً الفجر 
فً الوقت الذي روى البخاري ومسلم عن عابشة أنه صلى هللا علٌه وسلم 
كان ٌفعلها بل وأمر بفعلها لما رواه أبو داود والترمذي والبزار عن أبً 

من صلى ركعتً ]: هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
علما " [فلٌضج  على شقه ااٌمن ]زاد البزار  [الفجر فلٌضج  على شقه 

ــ وقد أنكر علٌه قوله بسنٌة الحدٌث  أبو هرٌرة سندبؤن ابن عمر لما أ
حفظ أبو هرٌرة وجبنا، وذلك ألن الصحابة ما كان أحدهم : الضجعة ـــ قال

ٌحس بالجبن إال عند ؼٌاب سنة عنه ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم حثهم 
أال : "على اتباع السنة فً أكثر من حدٌث، ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم

.  أخرجه البٌهقً بسند جٌد" هلكتم فً حٌن تركتم اآلثار
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كٌؾ ضعؾ المختار ولد امحٌمدات ومحمد عابد اإلماراتً أحادٌث * ــ

كما ضعؾ المختار ولد امحٌمدات أحادٌث القبض القبض فً الصحٌحٌن؟ 

من الصحٌحٌن لتعصب فقهً مرجوح من المذهب المالكً وقد بٌنا ذلك فً 

: حٌث قلنا" تنوٌر كل قول حالك ٌنفً القبض فً الفرض عند مالك"كتابنا   

رد الحدٌث الذي ظاهره الصحة آلفة "لقد عرؾ أهل الصنعة العلة بؤنها 
فما معنى العلة القادحة الخفٌة التً تطعن فً صحة " جارحة أو قادحة خفٌة

الحدٌث الذي ظاهره السبلمة فتنخره كما ٌنخر المرض أو العلة المرضٌة 
جسم اإلنسان؟ وهل تعلمها هإالء قبل أن ٌخوضوا سباحة هذا البحر الزاخر 
المتبلطم باألمواج الزاخر حتى ال ٌؽرقوا؟ وهذا ما سنبٌنه عند حٌنه ونكتفً 

رواه أربعة  [ٌعنً حدٌث القبض]هنا باإلشارة إلى أن هذا  الحدٌث
وعشرون عن أربعة وعشرٌن من الصحابة عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وذلك أننا لما قرأنا الشٌخ محمد عابد . وسلم مع أن له أكثر من ثبلثٌن طرٌقا
القول الفصل "الذي ٌدعً أنه مفتً المالكٌة بمكة المكرمة من خبلل نقلته 

الحظنا أن الشٌخ المختار ولد امحٌمدات لم ٌتجاوز " فً تؤٌٌد سنة السدل
نقول هذه الرسالة فؤضفنا إلى ردنا علٌه لب ما تبقى علٌه منها، ولذلك ندعو 
القارئ الكرٌم أن ٌتتبع ما أدلى به هذا الشٌخ الفاضل ألنه جهد أضناه ورأى 

قال عفا هللا عنا وعنه : أبداه وصوت أعبله إال أن الحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه
: كل زلة معلبل رواٌات البخاري ومسلم للقبض كما ٌلً

وأكتفً بما فً صحٌح البخاري ألنه : "سهل بن سعد رضً هللا عنه قال/ 1
حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن : أعم مما فً الموطإ، قال البخاري
كان الناس ٌإمرون أن ٌضع الرجل الٌد : "أبً حازم عن سهل بن سعد، قال

ال أعلمه إال ٌنمً : قال أبو حازم" الٌمنى على ذراعه الٌسرى فً الصبلة 
ٌقل  ٌنمً ذلك ولم: ذلك إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال إسماعٌل

جملة  : فً هذا الحدٌث ثبلث جمل:"ثم عقب علٌه معلبل الحدٌث (هـ)ٌنمً
فؤتكلم . للصحابً سهل رضً هللا عنه، وجملتان ألبً حازم رحمه هللا

فالجمٌع أخرجه :  عن معنى الحدٌث ثم عن درجته إن شاء هللا  تعالى:أوال
من جمٌع طرقه مداره على اإلمام مالك رحمه هللا تعالى إذ لم ٌروه عن أبً 

الذي هو من أجل من روى عن : حازم عن سهل ؼٌره، وقد قال ابن القاسم
قال مالك فً وضع الٌمنى على الٌسرى فً : مالك فً المدونة ما نصه

ال أعرؾ ذلك فً الفرٌضة ولكن فً النوافل إذا طال القٌام : "الصبلة قال
إن الراوي أدرى :" وقد قالوا" فبل بؤس بذلك ٌعٌن به على نفسه انتهى
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بمعنى رواٌته، فقد بٌن مالك فً فتواه معنى ما رواه فً الموطإ أنه فً 
قلت وهذا نقله من رسالة الشٌخ  محمد "  النافلة دون الفرٌضة وهو واضح

قال البنانً وقد وجدنا  سنة رسول هللا : "عابد حٌث قال ردا على المسناوي
صلى هللا علٌه وسلم قد حكمت بمطلوبٌة القبض فً الصبلة بشهادة ما فً 

الموطإ والصحٌحٌن وؼٌرهما من األحادٌث السالمة من الطعن، وقال وهذه 
البخاري : األحادٌث الواردة فً القبض هً التً وردت فً الصحاح الستة

ومسلم وأبً داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وفً كتب األبمة  األربعة 
موطإ مالك، ومسند أبً حنٌفة ومسند الشافعً ومسند أحمد ولٌس فً هذه 

العشرة وال ؼٌرها من كتب الحدٌث حرؾ ٌدل على السدل فً الصبلة 
: قال معقبا علٌه" انتهى

أن القبض لم ٌرو : (الوجه األول)هذه الشبهة فاسدة من ثبلثة أوجه :(أقول )
من طرٌق صحٌح لٌس فٌه مقال إال من طرٌق سهل بن سعد المروي فً 

حدثنا عبد هللا بن مسلمة : الموطإ والبخاري ومسلم ولٌس فً البخاري ؼٌره
عن مالك عن أبً حازم عن سهل بن سعد، وقدم الحجة الواهٌة التً قدمها 

مقلده المختار ولد امحٌمدات أعبله، قلت والرد علٌهم إلطبلع القارئ الكرٌم 

فؤما الزبد فٌذهب جفاء وأما  ما ٌنف  على ما ٌنفع الناس قال جل وعبل 

بل نقذؾ بالحق وقال جل وعبل  (17الرعد ) الناس فٌمكث فً اارض

 (18األنبٌاء )على الباطل فٌدمؽه فإذا هو زاهق ولكم الوٌل مما تصفون

قال الحافظ هذا : "قال الشوكانً فً نٌل األوطار معقبا على هذا الحدٌث
حكمه الرفع ألنه محمول على أن اآلمر لهم بذلك هو النبً صلى هللا علٌه 

ال خبلؾ فً ذلك بٌن أهل النقل، قال النووي فً شرح : وسلم، قال البٌهقً
وقال الشوكانً بعد ما بٌن ما أشكل على . وهذا حدٌث صحٌح مرفوع: مسلم

محمد عابد وولد امحٌمدات الداودي وهو أن قول أبً حازم للخروج مما 
والحدٌث ٌصلح لبلستدالل به على : "حكمه الرفع إلى ما هو صرٌح الرفع

وجوب وضع الٌد للتصرٌح من سهل بن سعد أن الناس كانوا ٌإمرون وال 
إن من السنة فً : ٌصلح لصرفه عن الوجوب ما فً حدٌث علً اآلتً بلفظ

الصبلة، وكذا فً حدٌث ابن عباس ثبلث من سنن المرسلٌن قلت وأما فعل 
اإلمام مالك رحمه هللا فسٌتبٌن أنه القبض فً الفرض ال السدل وأما نص 

المدونة فلٌس هذا نصه، فمن لم ٌستطع نقل نص المدونة لن ٌستطٌع خوض 
ؼمار بحر علم الحدٌث العارم باألمواج المتبلطمة، فقد خاطر بنفسه 

 .وأظهرعجزه فسٌؤتً نص المدونة والتعلٌق علٌه فً النقاط التالٌة
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حدثنا محمد بن : ففً صحٌح مسلم: )قال: وابل بن حجر رضً هللا عنه (2
جحاده حدثنً عبد الجبار بن وابل عن علقمة بن وابل ومولى لهم أنهما 

حدثاه عن أبٌه وابل بن حجر أنه رأى النبً صلى علٌه علٌه وسلم رفع ٌدٌه 
 (حٌن دخل فً الصبلة ثم التحؾ بثوبه ثم وضع ٌده الٌمنى على الٌسرى

مسلم  إسناده علتان قادحتان عند الراوي ففً):قال: الحدٌث
االنقطاع، فقد قال الحافظ ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب ما :األولى:نفسه

علقمة بن وابل بن حجر صدوق إال أنه لم ٌسمع من أبٌه وابل بن :نصه
حجر والمولى الذي حدث عبد الجبار مع علقمة مجهول ولهذا جاء اسمه 

محمد بن جحاده أشارإلٌه النووي فً شرح : نكرة، الثانٌة فً اإلسناد
الحدٌث، وقد عده الحافظ ابن حجر فً مقدمة فتح الباري ممن ضعؾ 

قلت فضٌلة الفقٌه . "بالتبدع  وعده الذهبً فً المٌزان ممن ضعؾ بذلك
ٌعزو لفتح الباري لكنه وكما ٌقولون صاحب الحاجة أعمى أعمته حاجته 

عن تصحٌح ابن حجر للحدٌث انطبلقا من إسناد ابن خزٌمة وتصحٌحه له 
أخبرنً أبً أن وابل بن : ألنه له طرٌق أخرى عن عاصم بن كلٌب قال

نظرت إلى رسول هللا صلى هللا علٌه :قلت: حجر الحضرمً أخبره، قال

فنظرت إلٌه قام فكبر ورفع ٌدٌه حتى حاذتا أذنٌه، : وسلم  كٌؾ ٌصلً، قال
لما : ثم وضع ٌده الٌمنى على ظهر كفه الٌسرى  والرسػ والساعد، ثم قال

أراد أن ٌركع رفع ٌدٌه مثلها، ووضع ٌدٌه على ركبتٌه، ثم رفع رأسه فرفع 
ٌدٌه مثلها، ثم سجد فجعل كفٌه بحذاء أذنٌه ثم قعد، فافترش رجله الٌسرى، 
فوضع كفه الٌسرى على فخذه، وركبته الٌسرى، وجعل حد مرفقه األٌمن 

على فخذه وركبته الٌسرى، ثم قبض بٌن أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع 
أصبعه، فرأٌته ٌحركها ٌدعو بها ثم جبت بعد ذلك فً زمان فٌه برد فرأٌت 

أخرجه أحمد، " الناس علٌهم الثٌاب تحرك أٌدٌهم من تحت الثٌاب من البرد
وأبو داود والنسابً والدارمً، وابن الجارود والبٌهقً من طرق عن زابدة 

وهذا إسناد : قلت: ثم قال" إرواء الؽلٌل"عنه به، هكذا أخرجه األلبانً فً
وابن  (2/377)صحٌح على شرط مسلم، وصححه ابن خزٌمه كما فً الفتح 

حبان كما فً خبلصة البدر المنٌر كذا صححه النووي فً المجموع وابن 
وسٌتبٌن أن هذا :"قٌم فً زاد المعاد قلت وأما قول ولد امحٌمدات الداودي

الحدٌث فً القبض حلقت به عنقاء مؽرب فالجواب علٌه  أنها وضعته فً 
أمن ومؤمن إذ نزلت به على حافظٌن مؽربٌٌن مالكٌٌن هما الحافظ الكتانً 

الفاسً والحافظ الؽماري الطنجاوي فبٌنا تواتره كما بٌن صحته قبلهما 
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الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وفً فتح الباري وكذلك  صححه 
الشوكانً فً نٌل األوطار وابن خزٌمه فً صحٌحه والنووي فً الخبلصة 

والشٌخ تقً الدٌن فً اإلمام كما فً نصب الراٌة للزٌلعً بل ال  أعرؾ  
محدثا ضعفه أو أعله قبل محمد الخضر ولد ما ٌؤبى بما ال ٌعتبر علة عند 

. أهل الصنعة جهابذة الحدٌث وهللا جل وعبل أعلم 
هذا الصنؾ هو الذي نتبناه وندافع : الصنؾ المتزن المنصؾ/ اإلٌقاظ الثالث

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء }عنه ألنه النهج الحق لقوله تعالى
فؤما }ولقوله تعالى [142:البقرة ] {على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا

[ 19:الرعد] {الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنف  الناس فٌمكث فً اارض

فقواعد التحدٌث تفرض ذلك، فالحدٌث الصحٌح عند المحدثٌن هو الذي 
 ـ اتصال 3 ـ ضبط الرواة، 2ـ عدالة الرواة، 1: اتصؾ بصفات خمس هً

 ـ الخلو من العلة، والعلة هً اآلفة 5 ـ الخلو من الشذوذ، و 4السند، 
القادحة التً تشل الحدٌث وتنخره، فكل حدٌث اتصؾ بهذه الصفات الخمس 

واألوصاؾ الخمسة فهو صحٌح ولو وجدناه فً كتب مظان الضعٌؾ، 
وبالعكس كل حدٌث فقد هذه الصفات فقد الصحة ولو كان فً كتب 

الصحٌح، وهذا كبلم مجمل، وأما التفصٌل فنقول لقد ألؾ البعض فً 
المتواتر واشترط أن ال ٌخرج فً كتابه إال حدٌثا جاء من عشر طرق 

وإن " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"كالسٌوطً فً كتابه 
شرطه هذا فاقد المصداقٌة أصبل ألنه ال عبلقة بٌن الخروج من جمع القلة 
وتحقق التواتر، إال أنه مع ذلك لم ٌؾ بشرطه هذا فً كتابه المذكور، فقد 

 حدٌثا ادعى أنها متواترة إال أنه لما جاء 113أخرج فً كتابه المذكور 
لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث "مرتضى الزبٌدي وألؾ كتابه الموسوم 

انطلق من شرط السٌوطً فطبقه على كتابه فرد له اثنٌن " المتواترة
حدٌثا لم ٌخرجها السٌوطً عن عشرة أسانٌد وبالرؼم من أننا  [42]وأربعٌن

مسة من هذه خقد خرجنا هذه األحادٌث كلها عن اثنً عشر إسنادا إال 
األحادٌث التً ذكر السٌوطً أنها متواترة نقول إن السٌوطً لم ٌؾ 

بشرطه، وكذلك الجهبذٌن الجلٌلٌن البخاري ومسلم لم ٌفٌا بالشروط التً 
تقٌدا بها فً صحٌحٌهما وأخرجا بعض األحادٌث التً دون الصحٌح، ومع 

اسم تفضٌل " أصح"ذلك فإنهما ٌبقٌان أصح كتب الصحٌح وذلك ألن لفظ 
ولكنه ال ٌقتضً صحة جمٌع ما فٌهما من األحادٌث وذلك ألن البخاري 

نفسه رحمه هللا قد أخرج أحادٌث معلقة بصٌؽة التمرٌض وهذا ٌفٌد عنده 
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عدم الصحة كما أنه قد أخرج أحادٌث مسندة تكلم فٌها الحفاظ الجهابذة منذ 
تدوٌنها وقد دافع عن جلها الحافظ ابن حجر لكنه بٌن فً بعضها أن الدفاع 

عنها فٌه تكلؾ وتعسؾ وهذه العبارة تفٌد أن علتها عنده بارزة واضحة 
وسٌؤتً نقاش بعض هذه األحادٌث التً انتقدت على البخاري أو على مسلم 

. أو علٌهما معا فً حالة اتفاقهما علٌها، وهللا تعالى أعلم
" فتح الباري شرح صحٌح البخاري"وقال الحافظ ابن حجر فً مقدمة كتابه 

فً سٌاق األحادٌث التً انتقدها علٌه حافظ عصره أبو : الفصل الثامن
الحسن الدارقطنً وؼٌره من النقاد وإٌرادها حدٌثا، حدٌثا، على سٌاق 

وقبل الخوض فٌه ٌنبؽً لكل : الكتاب وسٌاق ما حضر من الجواب عن ذلك
منصؾ أن ٌعلم أن هذه األحادٌث وإن كان أكثرها ال ٌقدح فً أصل 

موضوع الكتاب فإن جمٌعه وارد من جهة أخرى وهً ما ادعاه اإلمام أبو 
عمرو بن الصبلح وؼٌره من اإلجماع على تلقً هذا الكتاب بالقبول 

والتسلٌم لصحة جمٌع ما فٌه فإن هذه المواضٌع متنازع فً صحتها فلم 
ٌحصل لها من التلقً ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرض لذلك ابن 

إال مواضع ٌسٌرة انتقدها علٌه الدارقطنً وؼٌره،  : الصبلح فً قوله

له ما أخذ علٌهما ـ ٌعنً على البخاري ومسلم  : وقال فً مقدمة شرح مسلم
ـ وقدح فٌه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم اإلجماع على 

تلقٌه بالقبول، انتهى، وهو احتراز حسن، واختلؾ كبلم الشٌخ محًٌ الدٌن 
قد : فصل: "فً هذه المواضع، فقال فً مقدمة شرح صحٌح مسلم ما نصه

استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحادٌث أخبل فٌها بشرطٌهما ونزلت 
عن درجة ما التزماه وقد ألؾ الدارقطنً فً ذلك وألبً مسعود الدمشقً 

أٌضا علٌهما استدراك وألبً علً الؽسانً فً جزء العلل من التقٌٌد 
.. استدراك علٌهما وقد أجٌب عن ذلك أو أكثره، انتهى

قد استدرك الدارقطنً على : فصل: "وقال فً مقدمة شرح البخاري

البخاري ومسلم أحادٌث فطعن فً بعضها وذلك مبنً على قواعد لبعض 
المحدثٌن ضعٌفة جدا مخالفة لما علٌه الجمهور من أهل الفقه واألصول 
وؼٌرهم فبل تؽتر بذلك، انتهى كبلمه، وسٌظهر من سٌاقها والبحث فٌها 

وقد أجٌب عن : على التفصٌل أنها لٌست كلها كذلك، وقوله فً شرح مسلم
" ذلك أو أكثره هو الصواب فإنها ما الجواب عنه ؼٌر منتهض كما سٌؤتً

.  انتهى
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الثامن فً : "قلت إال أن الحافظ ابن حجر قال فً خطبة الكتاب للشارح
سٌاق األحادٌث التً انتقدها علٌه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطنً 

وؼٌره من النقاد، والجواب علٌها حدٌثا، حدٌثا، وإٌضاح أنه لٌس فٌها ما 
انتهى، وهنا بصمات التقلٌد واضحة المعالم وقد " ٌخل بشرطه الذي حققناه

مكانة "انتهض لها الكثٌر والكثٌر من المعاصرٌن من بٌنهم صاحب كتاب 
األستاذ خلٌل مبل وجماعة ملتقى أهل الحدٌث واأللوكة فً " الصحٌحٌن

.  اإلنترنت
وقبل نقاش بعض هذه األحادٌث التً أخل البخاري ٌقٌنا فٌها بشرطه، خبلفا 

لما ادعاه هنا الحافظ ابن حجر وترجٌحا بالقرابن واألدلة لما ذهب إلٌه 
حافظ عصره أبو الحسن الدارقطنً ومن بعده الحمٌدي صاحب الجمع بٌن 
الصحٌحٌن واأللبانً وؼٌرهم وذلك بكل حٌاد علمً وابتعادا عن كل تقلٌد 
بلٌد وتعصب شدٌد مخل بالطرٌق السدٌد، نرى أنه من الضروري إبراز 

بعض االنتقادات التً ال تخل بفضل الكتابٌن وال تحط من مكانتهما العلمٌة 
 .فهما كالجبال الشامخة الراسٌة ومراجع فً الصحاح السنٌة

. 
:   ااحادٌث المنتقدة فً الصحٌحٌن أو رمٌت بالبطالن: ولالفصل اا   

إن التمهٌد لهذه النقطة ٌحتاج إلى سعة فً االطبلع وحفر فً الطباع ولقد 
خاصمنا بعضهم وزعم أن مسلما قد نص على شرطه فً مقدمة صحٌحه، 

ثم إنا ـ إن شاء هللا ـ مبتدبون فً : "ولعل هذا ٌقصد ما سطره مسلم قاببل
إنا نعمد إلى : تخرٌج ما سؤلت وتؤلٌفه، على شرٌطة سوؾ أذكرها لك وهو

جملة ما أسند من األخبار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنقسمها على 
ثبلثة أقسام، وثبلث طبقات من الناس، على ؼٌر تكرار، إال أن ٌؤتً موضع 

ال ٌستؽنى فٌه عن ترداد حدٌث فٌه زٌادة معنى، أو إسناد ٌقع إلى جنب 
إسناد، لعلة تكون هناك، ألن المعنى الزابد فً الحدٌث، المحتاج إلٌه، ٌقدم 

أو . مقام حدٌث تام، فبل بد من إعادة الحدٌث الذي فٌه ما وصفنا من الزٌادة
أن ٌفصل ذلك المعنى من جملة الحدٌث على اختصاره إذا أمكن، ولكن 

فؤما ما . تفصٌله ربما عسر من جملته، فإعادته بهٌبته، إذا ضاق ذلك أسلم
وجدنا بدا من إعادته بجملته، من ؼٌر حاجة منا إلٌه، فبل نتولى فعله إن 

. شاء هللا تعالى  
فؤما القسم األول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التً هً أسلم العٌوب من 

ؼٌرها وأنقى، من أن ٌكون ناقلوها أهل استقامة فً الحدٌث، وإتقان لما 
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نقلوا، لم ٌوجد فً رواٌتهم اختبلؾ شدٌد، وال تخلٌط فاحش، كما قد عثر 
فإذا نحن تقصٌنا أخبار ، فٌه على كثٌر من المحدثٌن، وبان ذلك فً حدٌثهم

هذا الصنؾ من الناس، أتبعناها أخبارا تقع فً أسانٌدها بعض من لٌس 
بالموصوؾ بالحفظ واإلتقان كالصنؾ المقدم قبلهم على أنهم، وإن كانوا 

فٌما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطً العلم ٌشملهم، كعطاء 
بن السابب، وٌزٌد بن أبً زٌاد، ولٌث بن أبً سلٌم، وأضرابهم من حمال 

فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل . اآلثار ونقال األخبار
العلم معروفٌن، فؽٌرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من اإلتقان 

واالستقامة فً الرواٌة ٌفضلونهم فً الحال، والمرتبة، ألن هذا عند أهل 
أال ترى أنك إذا وازنت هإالء الثبلثة الذٌن .العلم درجة رفٌعة وخصلة سنٌة

سمٌناهم عطاء وٌزٌد ولٌثا، بمنصور بن المعتمر، وسلٌمان األعمش، 
وإسماعٌل بن أبً خالد، فً إتقان الحدٌث واالستقامة فٌه، وجدتهم مباٌنٌن 

لهم، ال ٌدانونهم ال شك عند أهل العلم بالحدٌث فً ذلك، الذي استفاض 
عندهم من صحة حفظ منصور واألعمش وإسماعٌل، وإتقانهم لحدٌثهم 

ومثل هإالء إذا وازنت بٌن . وأنهم لم ٌعرفوا مثل ذلك من عطاء وٌزٌد

األقران كابن عون وأٌوب السختٌانً مع عوؾ بن أبً جمٌلة وأشعث 
الحمرانً وهما صاحبا الحسن وابن سٌرٌن، كما أن ابن عون وأٌوب 

صاحباهما، إال أن البون بٌنهما وبٌن هذٌن بعٌد فً كمال الفضل وصحة 
النقل، وإن كان عوؾ وأشعث ؼٌر مدفوعٌن عن صدق وأمانة عند أهل 

وإنما مثلنا هإالء . العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم
فً التسمٌة، لٌكون تمثلهم سمة ٌصدر عن فهمها من ؼبً علٌه طرٌق أهل 

العلم فً ترتٌب أهله فٌه، فبل ٌقصر بالرجل العالً لقدر عن درجته، وال 
ٌرفع متضع القدر فً العلم فوق منزلته، وٌعطى كل ذي حق حقه، وٌنزل 

" إكمال المعلم بفوابد مسلم"وتعقبه القاضً عٌاض فً كتابه  .."منزلته، الخ

إنه ٌقسم األحادٌث على ثبلثة أقسام وثبلث : قال مسلم ـ رحمه هللا ـ: "قاببل
إنه لم ٌتسع عمره : قد قدمنا قول من قال. طبقات من الناس، إلى آخر كبلمه

إال لذكر الطبقة األولى كما ذكرنا، وذكرنا رأٌه فً خبلفه مما ألهم هللا إلٌه 
له الحمد، ونحن نذكر اآلن أقسام الصحٌح على ما رتبه أبمة أهل الصنعة 

المدخل إلى "أبو عبد هللا محمد بن عبٌد هللا الحاكم النٌسابوري فً  [فذكر]
خمسة متفق : أن الصحٌح من الحدٌث على عشرة أقسام"كتاب اإلكلٌل

 من المتفق علٌه اختٌار البخاري القسم ااول:علٌها، وخمسة مختلؾ فٌها
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: وهو الدرجة األولى من الصحٌح، وفسره بما قدمناه قبل، قال: "ومسلم قال
. ال ٌبلػ عددها عشرة آالؾ حدٌث [الشرٌطة]واألحادٌث المروٌة بهذه 

القسم .  مثل األول، لكن لٌس لراوٌه من الصحابة إال واحدالقسم الثانً"
القسم . مثل األول إال أن راوٌه من التابعٌن لٌس له إال راو واحد: الثالث
القسم . األحادٌث األفراد الؽرابب التً رواها الثقات العدول: الراب 

أحادٌث جماعة من األبمة عن آبابهم عن أجدادهم، ولم تتواتر : الخامس

الرواٌة عن آبابهم عن أجدادهم بها، إال عنهم كصحٌفة عمرو بن شعٌب عن 
أبٌه عن جده، وبهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده، وإٌاس بن معاوٌة بن قرة 

فهذه : قال الحاكم. عن أبٌه عن جده، وأجدادهم صحابٌون وأحفادهم ثقات
الخمسة األقسام مخرجة فً كتب األبمة محتج بها، وإن لم ٌخرج منها فً 

 [ذكر]ٌرٌد ؼٌر القسم األول الذي : قال القاضً عٌاض ".الصحٌحٌن حدٌث
أنهما شرطاه، وقد وقع لهما أشٌاء من هذه األقسام ٌوقؾ علٌهما فً 

المراسٌل، وأحادٌث : والخمسة المختلؾ فٌها: "قال الحاكم." كتابٌهما
المدلسٌن إذا لم ٌذكروا إسماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات 
ؼٌرهم، ورواٌة الثقات ؼٌر الحفاظ العارفٌن، ورواٌة المبتدعة إذا كانوا 

األقسام الخمسة كما قال مما اختلؾ  [فهذه]: "قال القاضً عٌاض. "صادقٌن
فً قبولها، والحجة بها الفقهاء والمحدثون، ووقع فً الصحٌحٌن منها 

هو مما استدرك مما ذكرنا وقد ترك الحاكم منها، مما اختلؾ فٌه  [شًء]
قلت وقد مهدنا هنا لما انتقد على الشٌخٌن فً صحٌحٌهما " رواٌة المجهولٌن

مما أخبل به من شرطٌهما، وقد اعترؾ القاضً عٌاض بن موسى 
الٌحصبً رحمه هللا وإٌانا هنا ببعضه، فبل داعً للتعصب الشدٌد والتحجر 
البلٌد فالحق أحق أن ٌتبع خاصة إذا كان األمر ٌتعلق بالتمحٌص والتدقٌق 

بؤحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم، وذلك ألن السنة هً األصل الثانً 
      .   ولكنها جاءت مبٌنة للقرآن وحاصرة لمعانٌه

ونبدأ تلك االنتقادات بما تحامل به الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 
: على شٌخٌه الحمٌدي وابن حزم حٌث قال  [507ـ /44 ]المقدسً 

والحمٌدي سلك طرٌق أستاذه فً التحرٌؾ، ألنه نسب البخاري ومسلما "
إلى أنهما أخرجا هذٌن الحدٌثٌن لؽرض وقع لهما، مع العلم بعلتهما، وهذا 
" ارتكاب كبٌرة فً حقهما، فإنهما معروفان باإلنصاؾ ؼٌر متعصبٌن لفرقة
قلت وذلك فٌما ٌخص بطعن ابن حزم فً حدٌث تزوٌج أبً سفٌان ابنته أم 
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حبٌبة للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وحدٌث شرٌك بن أبً نمر فً 
  .اإلسراء

لقد مر ما : "الفصل الخامس" مكانة الصحٌحٌن"وقال خلٌل مبل فً كتابه 
وما وجدنا للبخاري ومسلم فً : "نقلته عن ابن حزم رحمه هللا من قوله

.." كتابٌهما شٌبا ال ٌحتمل مخرجا إال حدٌثٌن، لكل واحد منهما حدٌث  
وٌفٌد قوله هذا أن جمٌع األحادٌث التً انتقدت على : ثم أردؾ قاببل

الصحٌحٌن هً صحٌحة، ولها مخارج ٌجاب فٌها على االعتراضات 
الموجهة نحو هذه األحادٌث سوى حدٌثٌن فقط من جمٌع تلك األحادٌث 

المنتقدة العشر ومابتٌن، لكل واحد من الصحٌحٌن حدٌث، فإنه لم ٌجد لهما 
مخرجا مع ثنابه على الشٌخٌن باإلتقان والصحة والضبط والحفظ وعند 

كتابتً لهذه السطور عثرت على مخطوطة تحوي هذٌن الحدٌثٌن ـ حققهما 
، "علم الكتب"أبو عبد  الرحمن بن عقٌل الظاهري، ونشرت فً مجلة 

وسوؾ أذكر كبلم ابن حزم رحمه هللا، ثم  [..]المجلد األول، العدد الرابع
أذكر الرد علٌه، مبٌناـ بحول هللا وقوته ـ الصواب الذي أراه وأرجحه، وأن 

الوهم مرفوع، وأن الحدٌث صحٌح ال وهم فٌه، وال ؼلط، وإنما لم ٌحمله 

ابن حزم على معنى، فحكم بالوضع أو الوهم، وهللا ٌؽفر لنا وله، قال أبو 
سمعت الفقٌه أبا محمد علً : عبد هللا محمد بن أبً نصر الحمٌدي الحافظ

بن أحمد بن سعٌد الحافظ ـ وهو ابن حزم األندلسً ـ وقد جرى ذكر 
الصحٌحٌن، فعظم منهما، ورفع من شؤنهما، وحكى أن سعٌد بن السكن 

إن الكتب من الحدٌث قد : اجتمع إلٌه ٌوما قوم من أصحاب الحدٌث فقالوا له
كثرت علٌنا، فلو دلنا الشٌخ على شًء نقتصر علٌه منها، فسكت عنهم، 

هذه : ودخل فً بٌته، فؤخرج أربع رزم، وضع بعضها على بعض، وقال
كتاب مسلم وكتاب البخاري، وكتاب أبً داود وكتاب : قواعد اإلسبلم

وما وجدنا للبخاري ومسلم ـ : النسابً، ثم جرى الكبلم، فقال لنا ابن حزم

رحمهما هللا ـ فً كتابٌهما شٌبا ال ٌحتمل مخرجا إال حدٌثٌن، لكل واحد 
منهما حدٌث تم علٌه فً تخرٌجه الوهم، مع إنقابهما وصحة معرفتهما، فؤما 

فؤخرجه عن عباس بن عبد العظٌم العنبري وأحمد بن : الذي فً كتاب مسلم
جعفر المعقري عن النضر بن محمد الٌامً عن عكرمة ـ هو ابن عمار ـ 

عن أبً زمٌل ـ هو سماك الحنفً ـ عن ابن عباس ـ هو عبد هللا بن عباس 
كان المسلمون ال ٌنظرون إلى أبً سفٌان وال ٌقاعدونه، فقال للنبً : قال

عندي : نعم، قال: ٌا نبً هللا ثبلث أعطٌتهن؟ قال: صلى هللا علٌه وآله وسلم
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: نعم، قال: أم حبٌبة بنت أبً سفٌان أزوجكها قال: أحسن العرب وأجمله
وتإمرنً حتى أقاتل الكفار : نعم، قال: ومعاوٌة تجعله كاتبا بٌن ٌدٌك، قال

.  نعم: كما كنت أقاتل المسلمٌن، قال
ولوال أنه طلب ذلك من النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ما : قال أبو زامٌل

، "نعم: أعطاه ذلك، ألنه لم ٌسؤل شٌبا إال قال
وهذا حدٌث موضوع ال شك فً وضعه، واآلفة فٌه من : قال لنا ابن حزم

عكرمة بن عمار وال ٌختلؾ اثنان من أهل المعرفة باألخبار فً أن النبً 
صلى هللا علٌه وآله وسلم لم ٌتزوج أم حبٌبة إال قبل الفتح بدهر، وهً 

انتهى ما فً /بؤرض الحبشة وأبوها أبو سفٌان كافر، هذا ما ال شك  فٌه
ثم قال بعد دفاع مستمٌت قام فٌه بتوهٌم ابن القٌم وابن : المخطوطة، قلت

:  كثٌر وؼٌرهما حٌث أتى بتؤوٌبلت بعٌدة ظاهرها التكلؾ واالدعاء ثم قال
قال ابن : الحدٌث الثانً الذي لم ٌجد له ابن حزم مخرجا: الفصل السادس" 

وأما الذي فً كتاب : حزم رحمه هللا ـ كما فً المخطوطة المشار إلٌها
البخاري ـ وقد تابعه مسلم علٌه  ـ فهو قبل تمام الكتاب بؤوراق فً باب 

ذكره عن عبد العزٌز بن عبد هللا عن "وكلم هللا موسى تكلٌماـ "ترجمة 

سمعت : سلٌمان ـ هو ببلل ـ عن شرٌك بن عبد هللا ـ هو ابن أبً نمر ـ قال
لٌلة أسري برسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من : أنس بن مالك ٌقول

ثم مضى ..هكذا قال" أنه جاءه ثبلثة نفر قبل أن ٌوحى إلٌه"مسجد الكعبة، 
فً الحدٌث، وفٌه حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا إلى رب العزة فتدلى حتى 

قال ".. كان منه قاب قوسٌن أو أدنى، فؤوحى هللا فٌما أوحى خمسٌن صبلة
قبل : "فهذه ألفاظ  معجمة منكرة، واآلفة من شرٌك، أولها قوله: أبو محمد

أن ٌوحى إلٌه، وأنه حٌنبذ فرضت علٌه الخمسون صبلة، وهذا ببل خبلؾ 
من أحد من أهل العلم، إنما قبل الهجرة، بسنة، بعد أن أوحً إلٌه بنحو اثنتً 

عشرة سنة، فكٌؾ ٌكون ذلك قبل أن ٌوحى إلٌه؟ فنسؤل هللا العصمة 

ومما : " انتهى ما فً المخطوطة، فرد علٌه األستاذ خلٌل مبل قاببل/والتوفٌق
قاله ابن حزم رحمه هللا ٌمكننً استخبلص انتقاداته على هذا الحدٌث 

:  ومإاخذاته التالٌة
قبل "ـ دعوى ابن حزم أن اإلسراء والمعراج قبل البعثة استنادا إلى قوله 1

". أن ٌوحى إلٌه
.  ـ اتهام شرٌك بن أبً نمر بؤنه اآلفة فً هذه األؼبلط ألنه المتفرد به2
 ـ دعواه أن اإلسراء إنما كان قبل الهجرة بسنة  3
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" ثم دنا الجبار"  ـ استنكاره قول4
فالصلوات الخمسون فرضت " قبل أن ٌوحى إلٌه: " ـ استنادا إلى ما ورد5

. قبل البعثة أٌضا
وكل ما قاله ابن حزم رحمه هللا ٌمكن رده، ومنه ما ٌرد علٌه من لفظ 

الحدٌث نفسه، كما أن بعض الحفاظ استنكروا من هذا الحدٌث ألفاظا ؼٌر ما 
ذكر ابن حزم، لذا فإنً سؤذكر ذلك ـ خشٌة االعتراض ـ مع بٌان الجواب 

أ ـ  : على هذه االعتراضات كلها بإذن هللا تعالى واالعتراضات األخرى
 ءاالختبلؾ فً أمكنة األنبٌا
 ب ـ كون المعراج مناما  

 ج ـ مخالفته فً محل سدرة المنتهى  
 د ـ مخالفته فً مكان النهرٌن  
هـ ـ شق الصدر عند اإلسراء  

و ـ ذكر نهر الكوثر فً السماء والمشهور فً الجنة  
".. فعبل به الجبار فقال وهو مكانه" ز ـ قوله 

ح ـ زعم أحدهم أنه صلى هللا علٌه وسلم كان نابما وحده وهو هنا 

"  أٌهم هو:"ٌقول
ط ـ زٌادة ذكر النور فً الطست  

ي ـ تصرٌحه بؤن امتناعه صلى هللا علٌه وسلم من الرجوع إلى ربه كان 
عند الخامسة  

وقبل الجواب على هذه االعتراضات أذكر لفظ الحدٌث ثم األجوبة علٌها إن 
شاء هللا تعالى  

حدثنا عبد العزٌز بن عبد هللا، حدثنً : قال اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى
لٌلة : بن مالك ٌقول [أنس]سمعت : سلٌمان عن شرٌك بن عبد هللا أنه قال

أنه جاءه ثبلثة نفر : أسري برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من مسجد الكعبة

: أٌهم هو؟ فقال: قبل أن ٌوحى إلٌه، وهو نابم فً المسجد الحرام، فقال أولهم
خذوا خٌرهم، فكانت تلك اللٌلة، فلم : هو خٌرهم، فقال آخرهم: أوسطهم

ٌرهم حتى أتوه لٌلة أخرى، فٌما ٌرى قلبه وتنام عٌنه وال ٌنام قلبه ـ وكذلك 
األنبٌاء تنام أعٌنهم وال تنام قلوبهم، فلم ٌكلموه حتى احتملوه، فوضعوه عند 

ببر زمزم، فتواله منهم جبرٌل، فشق جبرٌل ما بٌن نحره إلى لبته، حتى 
فرغ من صدره وجوفه، فؽسله من ماء زمزم بٌده، حتى أنقى جوفه، ثم أتً 
بطست من ذهب فٌه تور من ذهب، محشوا إٌمانا وحكمة، فحشا به صدره 



93 

 

 Page 93 [تنبيه المقلد الساري]
 

ولؽادٌده، ٌعنً عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنٌا، 
: جبرٌل، قالوا: من هذا؟ فقال: فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء

فمرحبا به : نعم، قالوا: وقد بعث؟ قال: معً محمد، قال: ومن معك؟ قال
وأهبل، فٌستبشر به أهل السماء، ال ٌعلم أهل السماء بما ٌرٌد هللا به فً 

هذا أبوك : األرض حتى ٌعلمهم، فوجد فً السماء الدنٌا آدم، فقال له جبرٌل
مرحبا وأهبل بابنً، نعم : آدم فسلم علٌه، فسلم علٌه ورد علٌه آدم، وقال

ما هذا النهران ٌا : اإلبن أنت، فإذا هو فً السماء الدنٌا نهرٌن ٌطردان، فقال
هذا النٌل والفرات عنصرهما، ثم مضى به فً السماء فإذا : جبرٌل؟ فقال

هو بنهر آخر، علٌه قصر من لإلإ و زبرجد، فضرب ٌده فإذا هو مسك 
هذا الكوثر الذي خبؤ لك ربك، ثم عرج : ما هذا ٌا جبرٌل؟ قال: أذفر، قال

من : به إلى السماء الثانٌة، فقالت المبلبكة له مثل ما قالت له فً األولى
: محمد صلى هللا علٌه وسلم، قالوا: ومن معك؟ قال: جبرٌل، قالوا: هذا؟ قال

مرحبا به وأهبل، ثم عرج به إلى السماء : نعم، قالوا: وقد بعث إلٌه؟ قال
الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت األولى والثانٌة، ثم عرج به إلى السماء 

الرابعة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به إلى الخامسة، فقالوا له  مثل ذلك  

ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك  
ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك، كل سماء فٌها أنبٌاء قد 
سماهم، فؤوعٌت منهم إدرٌس فً الثانٌة، وهارون فً الرابعة، وآخر فً 

الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهٌم فً السادسة، وموسى فً السابعة بتفضٌل 
رب لم أظن أن ٌرفع علً أحدا، ثم عبل به فوق ذلك : كبلم هللا، فقال موسى

بما ال ٌعلمه إال هللا، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسٌن أو أدنى، فؤوحى هللا فٌما أوحى إلٌه خمسٌن 

صبلة على أمتك كل ٌوم ولٌلة، ثم هبط حتى بلػ موسى، فاحتبسه موسى، 
عهد إلً خمسٌن صبلة كل ٌوم : ٌا محمد ماذا عهد إلٌك ربك؟ قال: فقال

أمتك ال تطٌع ذلك فارجع فلٌخفؾ عنك ربك وعنهم، فالتفت : ولٌلة، قال
النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى جبرٌل كؤنه ٌستشٌره فً ذلك، فؤشار إلٌه 

ٌا رب : أن نعم، إن شبت، فعبل به إلى الجبار، فقال وهو مكانه: جبرٌل
خفؾ عنا، فإن أمتً ال تستطٌع هذا، فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع 

إلى موسى، فاحتبسه، فلم ٌزل ٌردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 
ٌا محمد، وهللا لقد : خمس  صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس، فقال

راودت بنً إسرابٌل قومً على أدنى من هذا فضعفوا، فتركوه، فؤمتك 
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أضعؾ أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فلٌخفؾ عنك ربك، 
كل ذلك ٌلتفت النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى جبرٌل لٌشٌر علٌه، وال ٌكره 

ٌا رب إن أمتً ضعفاء أجسادهم : ذلك جبرٌل، فرفعه عند الخامسة، فقال
ٌا محمد، : وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفؾ عنا، فقال الجبار

فكل حسنة بعشر أمثالها، فهً خمسون فً أم : لبٌك وسعدٌك، قال: قال
: كٌؾ فعلت؟ فقال: الكتاب، وهً خمس علٌك، فرجع إلى موسى، فقال

قد وهللا راودت بنً : خفؾ عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها، قال موسى
إسرابٌل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك، فلٌخفؾ عنك أٌضا، 

ٌا موسى، قد وهللا استحٌٌت من ربً : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
واستٌقظ وهو فً مسجد : فاهبط باسم هللا، قال: مما اختلفت إلٌه، قال

". الحرام
على ابن حزم فً هذٌن " مكانة الصحٌحٌن"قلت وقد تحامل صاحب كتاب 

الحدٌثٌن  وأؼلظ علٌه مع أن ابن حزم لم ٌتفرد بإنكار هذه األلفاظ، قال ابن 
 ما 679: ، ص13ج " فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري"حجر فً كتابه 

أنكرها الخطابً وابن حزم وعبد الحق ": قبل أن ٌوحى إلٌه: "وقوله: "ٌلً

وقع فً رواٌة شرٌك ـ ٌعنً : والقاضً عٌاض والنووي وعبادة النوري
وهو ؼلط لم " قبل أن ٌوحى إلٌه: "قوله: هذه ـ أوهام أنكرها العلماء، أحدها

ٌوافق علٌه، وأجمع العلماء أن فرض الصبلة كان لٌلة اإلسراء فكٌؾ ٌكون 
وصرح المذكورون بؤن شرٌكا تفرد بذلك، وفً دعوى " قبل الوحً، انتهى

التفرد نظر، فقد وافقه كثٌر بن خنٌس بمعجمة ونون مصؽر عن أنس كما 
من طرٌقه قلت " المؽازي"أخرجه سعٌد بن ٌحً بن سعٌد األموي فً كتاب 

.  لعل المتابعة التً أشار إلٌها ابن حجر ال تصلح لبلعتبار وهللا تعالى أعلم
قلت وما تقدم ٌرد على طاهر المقدسً وهو الحافظ أبو الفضل محمد بن 

والحمٌدي سلك طرٌق : "حٌث قال [507 ـ 448 ]طاهر بن علً المقدسً

أستاذه فً التحرٌؾ، ألنه نسب البخاري ومسلما إلى أنهما أخرجا هذٌن 
الحدٌثٌن لؽرض وقع لهما، مع العلم بعلتهما، وهذا ارتكاب كبٌرة فً 

حقهما، فإنهما معروفان باإلنصاؾ ؼٌر متعصبٌن لفرقة، ثم قال بعد ما ذكر 
هذا كبلمه بعٌنه ورمته وهو كبلم رجل : كبلم ابن حزم فً حدٌث ابن حزم

مجازؾ هتك حرمة كتاب مسلم وصار إلى الؽفلة عما اطلع هو علٌه 
وصرح أن عكرمة بن عمار وضعه وهذا ارتكاب لطرٌق لم تسلكها أبمة 
النقل أو علماء الحدٌث، فإنا ال نعلم أحدا منهم نسب عكرمة إلى الوضع 
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إن كبلمه فً شرٌك لم ٌسبقه إلٌه أحد من أبمة الجرح : البتة، وقال
والتعدٌل، بل قبلوه ووثقوه، ورووا عنه وأدخلوا حدٌثه فً تصانٌفهم 

واحتجوا به، وبذلك صح ما رسمناه، وأن البخاري ومسلما فً تخرٌجهما 
هذا الحدٌث مصٌبان، وأن المعترض علٌهما دخل علٌه الوهم فً نقده 

علٌهما، ألنه وإن كان إماما مفتٌا فً علوم شتى، إال أن كبلمه على هذا 
الحدٌث ٌدل على أنه لم ٌسلك طرٌق الحفاظ فً تعلٌل الحدٌث واعلم أن 

إنكارهما لم ٌصدر عن معرفة صحٌحة بعلم الحدٌث وصناعته، إنما ورد 
من جهة أخرى، وهً أنهما استبشعا هذه اللفظة وأنكراها، ولم ٌجد طرٌقا 

إلى رفعها إال من هذا الوجه الذي انتقض علٌهما، ثم إن القرآن والسنة ؼٌر 
خالٌٌن من هذا النوع، وأخبار الصفات ؼٌر عارٌة من مثل هذا الفن الذي 

قلت وسٌؤتً التعلٌق على " أنكراه على أنهما ممن ٌثبت الصفات وٌإمن بها
الرجلٌن المتهمٌن ومكانتهما فً الرواٌة إن شاء هللا فً فصل، من جرح من 

. رجال الصحٌحٌن أو من رجال أحدهما
:  قلت ومما رماه ابن الجوزي بالوضع من كتاب الصحٌحٌن، نذكر ما ٌلً

: ذكر السٌوطً فً تعقٌبه على حدٌث أورده ابن الجوزي بدون إسناد، قال
كٌؾ بك ٌا ابن عمر إذا : "روى ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

هذا : قال أبو عبد الرحمن النسابً" عمرت فً  وم ٌخببون رزق سنتهم

. حدٌث موضوع  
" الآللا المصنوعة من األحادٌث الموضوعة: "فتعقبه السٌوطً  فً كتابه

ثم . قلت هذا أخرجه البخاري فً صحٌحه من رواٌة حماد بن شاكر: "قاببل
فً الموضوعات  [ٌعنً ابن الجوزي]أورده : "قال السٌوطً فً التعقٌبات

قال النسابً إنه موضوع، قلت أورده الدٌلمً فً مسند الفردوس، : وقال
حدثنا : قال البخاري فً كتاب الصبلة: وعزاه إلى صحٌح البخاري فقال

حدثنا بشر بن المفضل عن واقد بن محمد عن أبٌه عن : حامد بن عمر قال
ثم رأٌت بخط " وضعؾ الٌقٌن: "فذكره، وزاد فً آخره: ابن عمر مرفوعا

لٌس هو مما روٌناه من نسخ البخاري وذكر : "الحافظ العراقً ما نصه
المزي أنه من رواٌة حماد بن شاكر عن البخاري، فهذا حدٌث فً 

الموضوعات من صحٌح البخاري ثم وقفت له على إسناد آخر عن ابن عمر 
  [ب / 38: ، والتعقٌبات181/ 2انظر الآللا  ]فً تفسٌر ابن أبً حاتم 

وقع هذا الحدٌث فً رواٌة حماد بن :قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن عراق
شاكر،ولٌس هو فً أكثر الرواٌات وال استخرجه اإلسماعٌلً وال أبو نعٌم، 
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الجمع بٌن "بل ذكره أبو مسعود فً األطراؾ، وساقه الحمٌدي فً 
.  نقبل عن أبً مسعود" الصحٌحٌن

كٌؾ ٌا ابن عمر : "وأخرجه عبد بن حمٌد من طرٌق الجراح بن منهال بلفظ
إذا بقٌت فً قوم ٌخببون رزق سنتهم، وٌضعؾ الٌقٌن، فوهللا ما برحنا وال 

وكؤٌن من دابة ال تحمل رز ها هللا ٌرز ها وإٌاكم وهو }ذهبنا حتى نزلت
إن هللا : "فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [60: العنكبوت]{السمٌ  العلٌم

لم ٌؤمرنً بكنز الدٌنار، وال اتباع الشهوات، فمن أكثرها ٌرٌد بها حٌاة 
باقٌة، فإن الحٌاة بٌد هللا، أال فإنً ال أكنز دٌنارا وال درهما وال أخبا رزقً 

قلت  [177 /176، وتذكرة الموضوعات 212 /3انظر تنزٌه الشرٌعة ]" لؽد
هذا فٌما ٌخص بصحٌح البخاري، وأما فٌما ٌخص بصحٌح مسلم، قال ابن 

روى بسنده إلى عبد هللا بن أحمد بن حنبل ": الموضوعات"الجوزي فً 
حدثنً أبً، حدثنا أبو عامر، حدثنا أفلح بن سعٌد، حدثنا عبد هللا بن رافع، 

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: سمعت أبا هرٌرة رضً هللا عنه قال
إن طالت بك مدة أوشك أن ترى  وما ٌؽدون فً سخط هللا عز وجل "

هذا خبر : قال ابن حبان" وٌروحون فً لعنته فً أٌدٌهم مثل أذناب البقر

بهذا اللفظ باطل، وأفلح كان ٌروي عن الثقات الموضوعات ال ٌحل 
قلت فتعقبه جبلل الدٌن   [101/ 3: انظر الموضوعات]" االحتجاج به

ال، : "فقال" الآللا المصنوعة من األحادٌث الموضوعة"السٌوطً فً كتابه 
وهللا ما هو بباطل، بل صحٌح فً نهاٌة الصحة، أخرجه مسلم فً جماعة 
من مشاٌخه عن أبً عامر العقدي، وأخرجه من وجه آخر، ولم أقؾ على 
شًء فً كتاب الموضوعات حكم علٌه بالوضع وهو فً أحد الصحٌحٌن 

ؼٌر هذا الحدٌث وإنها لؽفلة شدٌدة منه،  وأفلح المذكور ثقة مشهور، وثقه 
ابن معٌن، وابن سعد، والنسابً، وأبو حاتم، وروى عنه ابن المبارك 

وطبقته، وأخرج له مسلم فً صحٌحه، ولم أر للمتقدمٌن فٌه كبلما، إال أن 

لم ٌرو عنه ابن مهدي، وهذا لٌس بجرح، وقد أخطؤ ابن : العقٌلً قال
الجوزي فً تقلٌده البن حبان فً هذا الموضع خطؤ شدٌدا، وؼلط ابن حبان 

فً أفلح فضعفه بهذا الحدٌث، وتعقب الذهبً فً المٌزان كبلم ابن حبان 
حدٌث أفلح صحٌح ؼرٌب وابن حبان ربما جرح الثقة حتى كؤنه ال : فقال

ٌدري ما ٌخرج من رأسه وقد تابعه سهٌل عن أبٌه عن أبً هرٌرة أخرجه 
ولقد أساء ابن : الحاكم والبٌهقً  فً الدالبل، وابن حبان فً صحٌحه قال

". الجوزي لذكره فً الموضوعات حدٌثا فً صحٌح مسلم، وهذا من عجاببه
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القول "قال الحافظ ابن حجر فً: قلت: "وقال السٌوطً فً التعقٌبات
هذا الحدٌث أخرجه مسلم فً صحٌحه، وهذه ؼفلة شدٌدة من ابن ": المسدد

الجوزي، وأفلح ثقة مشهور لم ٌتكلم فٌه بجرح، والعجٌب أن الحاكم أخرجه 
ولم : "قلت قول السٌوطً" صحٌح على شرط الشٌخٌن: فً المستدرك وقال

أقؾ على شًء فً كتاب الموضوعات حكم علٌه بالوضع وهو فً أحد 
ال ٌنفً وجود أحادٌث موضوعة أو اتهمت " الصحٌحٌن ؼٌر هذا الحدٌث

بالوضع وقد تقدم سرد أحادٌث رمٌت بالوضع وإن كان بعض فطاحلة أهل 
 .صنعة الحدٌث قد أجابوا عنها وبٌنوا أنها لٌست كذلك وهللا تعالى أعلم

 

:نًالفصل الثا  
                          : ااحادٌث التً أخرجها البخاري أو مسلم بالعنعنة وهً منقطعة

ٌظن الكثٌر من العوام المقلدة بل ومن أهل الصنعة المعاصرٌن أن كل ما 
أو أحدهما بالعنعنة أنه متصل صحٌح  [البخاري ومسلم]أخرجه الشٌخان 

حول دعوى " مكانة الصحٌحٌن"بٌنما الواقع ٌكذب ذلك، قال صاحب كتاب 
وٌقصد بذلك ـ كما قال ابن حجر ـ أن ٌدعً : دعوى االنقطاع: "االنقطاع

فً الراوي أنه كان ٌدلس أو ٌرسل، فهو مدفوع أٌضا، وذلك ـ بالنسبة 
لئلمام البخاري ـ فقد علم من شرطه أنه ال ٌخرج الحدٌث إال عمن ثبت له 
اللقى، وال ٌكتفً بالمعاصرة، وأما بالنسبة لئلمام مسلم ـ وإن كان قد اكتفى 
بالمعاصرة مع إمكان اللقى ـ فإنه ال ٌمكن أن ٌلحقه ذلك، وذلك ألنه ٌكرر 

األسانٌد، فٌصعب بٌان ذلك،وعلى هذا فقد حمل أهل الحدٌث ما كان فً 
قلت ولٌس األمر كما "الصحٌحٌن عن المدلسٌن بصٌؽة العنعنة على السماع،

ٌدعٌه هإالء  فلقد وجد علٌهما حافظ عصره أبو الحسن  الدارقطنً بعض 
األحادٌث المنقطعة التً رواها كل واحد منهما بالعنعنة إال أنها من المرسل 
الخفً وسنقدم على ذلك أمثلة واضحة ال مناص من تسلٌمها وترك ما كان 

إنارة "محل خبلؾ أو جاءت متصلة من جهة أخرى،فقد أخرجنا فً كتابنا 
ما "المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح

استدركه الحافظ أبو الحسن الدارقطنً على ما رواه البخاري أو مسلم 
 :بالعنعنة، حٌث قلنا

البحث عن اتصال السند والتؤكد من سماع كل راو من : القاعدة الثالثة

إذا كان  (أنبؤنا )أو  (سمعت فبلنا ٌقول )أو  (حدثنا )أو  (نا )شٌخه بقوله 

الراوي صدوقا وكان صالحا لتحمل رواٌة أحادٌث المعصوم صلى هللا علٌه 



98 

 

 Page 98 [تنبيه المقلد الساري]
 

وسلم، فإن لم ٌكن كذلك فبل فابدة من هذه األلفاظ المشعرة لسماعه وخاصة 
إذا كان متهما، وهنا نود أن نثٌر ما استدركه الحافظ الدارقطنً على 

البخاري ومسلم وما روٌاه بالعنعنة وهو منقطع أو من المرسل الخفً، قال 
": اإللزامات والتتبع"رحمه هللا وإٌانا فً كتابه 

:  و مما اتفق علٌه البخاري و مسلم بالعنعنة مما هذا صفته/  أ
وأخرجا معا حدٌث الزبٌدي عن الزهري عن عروة : قال الدارقطنً / 1

عن زٌنب عن أم سلمة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم رأى فً بٌتها جارٌة 
من حدٌث ابن حرب عن " استر وا لها فإن بها النظرة:"بها سفعة فقال

تابعه عبد هللا بن سالم وقد رواه عقٌل عن الزهري عن : الزبٌدي، وقال
عروة مرسبل، ورواه ٌحً بن سعٌد عن سلٌمان بن ٌسار عن عروة 

مرسبل، قاله مالك والثقفً وٌعلى وٌزٌد وؼٌرهم، وأسنده أبو معاوٌة وال 
ٌصح، وقال عبد الرحمن عن إسحاق عن الزهري عن سعٌد فلم ٌصنع 

قال : (104)الحدٌث الثامن بعد المابة: "وقال الوادعً فً التحقٌق." شٌبا
حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد :  ط ح310 ص 12البخاري رحمه هللا ج 

بن وهب بن عطٌة الدمشقً حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الولٌد 

الزبٌدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبٌر عن زٌنب بنت أبً سلمة عن 
أم سلمة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه و سلم رأى فً بٌتها جارٌة 

وقال عقٌل عن " استر وا لها فإن بها النظرة: "فً وجهها سفعة، فقال

الزهري أخبرنً عروة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، تابعه عبد هللا بن 
. سالم عن الزبٌدي

حدثنً أبو الربٌع سلٌمان :  مع النووي185 ص 14وقال مسلم رحمه هللا ج 
وقد . بن داود حدثنا محمد بن حرب حدثنً محمد بن الولٌد به سندا ومتنا

. ذكر النووي كبلم الدارقطنً ولم ٌجب علٌه بشًء
:  ط س بعد قول الدارقطن377ًوقال الحافظ رحمه هللا فً مقدمة الفتح ص 

وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعٌد ولم ٌصنع شٌبا، قال 
وأما رواٌة عقٌل فقد أشار إلٌها الدارقطنً إال . وهو ضعٌؾ: قلت: الحافظ

أن راوٌها عنه لٌس بحافظ، وحدٌث الزبٌدي رواه عنه ثقتان، فكان هو 
.  ـه/المعتمد

واعتمد الشٌخان فً هذا الحدٌث على رواٌة : 312 ص 12وقال فً الفتح ج 
وقد . الزبٌدي لسبلمتها من االضطراب ولم ٌلتفتا إلى تقصٌر ٌونس فٌه

روى الترمذي من طرٌق الولٌد بن مسلم أنه سمع األوزاعً ٌفضل الزبٌدي 
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على جمٌع أصحاب الزهرٌـ ٌعنً فً الضبط ـ وذلك أنه كان ٌبلزمه كثٌرا 
حضرا وسفرا، وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من 

أرسل التفاق الشٌخٌن على تصحٌح الموصول هنا على المرسل، والتحقٌق 
أنهما لٌس لهما فً تقدٌم الوصل عمل مطرد، بل هو دابر مع القرٌنة فمهما 

ترجح بها اعتماده وإال فكم حدٌث أعرضا عن تصحٌحه لبلختبلؾ فً 
وقد جاء حدٌث عروة هذا من ؼٌر رواٌة الزهري أخرجه . وصله وإرساله

البزار من رواٌة أبً معاوٌة عن ٌحً بن سعٌد عن سلٌمان بن ٌسار عن 
وقال . عروة عن أم سلمة، فسقط من رواٌته ذكر زٌنب بنت أم سلمة

رواه مالك وابن عٌٌنة وسمى جماعة كلهم عن ٌحً بن سعٌد : الدارقطنً
وتفرد أبو معاوٌة بذكر أم سلمة فٌه وال ٌصح، . فلم ٌجاوزوا رواٌة عروة

وإذا . وإنما قال هذا بالنسبة لهذه الطرٌق النفراد الواحد عن العدد الجم
ه كبلم / انضمت هذه الطرٌق إلى رواٌة الزبٌدي قوٌت جدا، وهللا أعلم 

قلت ولم ٌعلق علٌه علما أن هذا العدد الجم الذي خولؾ منهم من " الحافظ 
أهو أحفظ لحدٌث الزهري من الزبٌدي، فٌعتبر اإلٌصال شذوذا، وهللا تعالى 

.  أعلم
وأخرجا جمٌعا حدٌث الزهري عن سالم عن أبٌه عن النبً صلى هللا / 2

الحدٌث وقد خالفه نافع عن عبد هللا بن " عبدا وله مال من باع: "علٌه وسلم

وقال  فً القلب، والقول قول نافع سالم أجل: عمر عن عمر، وقال النسابً
قال : (145 )الحدٌث الخامس واألربعون بعد المابة:"الوادعً فً التحقٌق

أخبرنا عبد هللا بن ٌوسؾ :  ط س49 ص 5البخاري رحمه هللا تعالى ج 
حدثنا اللٌث حدثنً ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبٌه رضً هللا عنه 

من ابتاع نخبل بعد أن : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: قال
تإبر فثمرتها للبابع إال أن ٌشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن "للذي باعه إال أن ٌشترط المبتاع 

وقال لً إبراهٌم أخبرنا هشام :  ط س401 ص 4ج : وقال. عمر فً العبد
: سمعت ابن أبً ملٌكة ٌخبر عن نافع مولى ابن عمر: أخبرنا ابن جرٌج قال

أٌما نخل بٌعت قد أبرت لم ٌذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد 
حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد هللا بن . والحرث

من باع : "عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
وقال مسلم رحمه هللا " نخبل قد أبرت فثمرتها للبابع إال أن ٌشترط المبتاع

: حدثنا ٌحً بن ٌحً ومحمد بن رمح قاال:  مع النووي191 ص 10تعالى ج 
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أخبرنا اللٌث ح وحدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا لٌث عن ابن شهاب عن سالم 
سمعت رسول هللا صلى هللا : بن عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر قال

من ابتاع نخبل بعد أن تإبر فثمرتها للذي باعها إال : "علٌه وآله وسلم ٌقول
" أن ٌشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن ٌشترط المبتاع
: وحدثناه ٌحً بن ٌحً وأبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن حرب، قال ٌحً

حدثنا سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري بهذا اإلسناد : أخبرنا، وقال اآلخران

وحدثنً حرملة بن ٌحً أخبرنا ابن وهب أخبرنً ٌونس عن ابن . مثله
سمعت رسول هللا صلى : شهاب حدثنً سالم بن عبد هللا بن عمر أن أباه قال

وقد ذكر مسلم حدٌث نافع عن ابن عمر أن رسول . هللا علٌه وآله وسلم بمثله
من باع نخبل قد أبرت فثمرتها للبابع إال : "هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

: قال النووي رحمه هللا تعالى. ذكره من طرق عن نافع" أن ٌشترط المبتاع
هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم فً رواٌة سالم عن أبٌه ابن عمر، "

ولم تقع هذه الزٌادة فً حدٌث نافع عن ابن عمر وال ٌضر ذلك، فسالم ثقة 
بل هو أجل من نافع فرواٌته مقبولة، وقد أشار الدارقطنً والنسابً إلى 

ص  4وقال الحافظ فً الفتح ج . ترجٌح رواٌة نافع وهذه إشارة مردودة

واختلؾ على نافع وسالم فً رفع ما عدا النخل، فرواه : " ط س402
الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا فً قصة النخل والعبد معا، هكذا أخرجه 

الحافظ عن الزهري وخالفهم سفٌان بن حسٌن فزاد فٌه ابن عمر عن عمر 
وقال الحافظ فً مقدمة الفتح  [...]مرفوعا لجمٌع األحادٌث أخرجه النسابً 

قد أخرجه ٌعنً : والحدٌثٌن بإسنادٌهما قال: بعد ذكر كبلم الدارقطنً
البخاري على الوجهٌن، ومقصوده منه االحتجاج بقصة النخل المإبرة وهً 
مرفوعة ببل خبلؾ، بدلٌل أنه أخرجها فً أبواب المزارعة، وأما قصة العبد 

فؤخرجها على سبٌل التتبع وبٌن ما فٌها من االختبلؾ فبل اعتراض علٌه 
وكان سبب  : "213 ص 1ج " فتح المؽٌث"وقال السخاوي فً " ه/ وهللا أعلم

كون سالم أو من دونه سلك الجادة، فإن العادة  [أي الوهم]حكمهم علٌه بذلك 
فً الؽالب أن اإلسناد إذا انتهى إلى الصحابً قٌل بعده عن رسول هللا صلى 
هللا علٌه وآله وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابً ذكر صحابً آخر والحدٌث 
من قوله كان ظنا ؼالبا على من ضبطه هكذا أتقن ضبطا، فكبلم الحافظ فً 
المقدمة والسخاوي فً فتح المؽٌث ٌفٌدان ترجٌح رواٌة نافع على سالم وهللا 

   ."أعلم
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لعن : "وأخرجا جمٌعا حدٌث أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر/ 3
، وهو الصحٌح، فإن قال قابل فقد خالفه "اتخذ شٌبا فٌه الروح ؼرضا من

لم ٌتابع عدي : عدي بن ثابت عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس، قٌل له
على قوله، وقد تابع أبا بشر المنهال بن عمرو وسعٌد بن عمرو عن سعٌد 

بن جبٌر عن ابن عمر، فالحكم لهم على عدي، وحدٌث عدي وهم، وهللا 
(: 150)الحدٌث الخمسون بعد المابة: "وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه. أعلم

حدثنا أحمد بن ٌعقوب أخبرنا :  ط س642 ص 9قال البخاري رحمه هللا ج 
إسحاق بن سعٌد بن عمرو عن أبٌه أنه سمعه ٌحدث عن ابن عمر رضً 
هللا عنهما أنه دخل على ٌحً بن سعٌد وؼبلم من بنً ٌحً رابط دجاجة 

: ٌرمٌها، فمشى إلٌه ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالؽبلم معه، فقال
ازجروا ؼبلمكم عن أن ٌصبر هذا الطٌر القتل، فإنً سمعت رسول هللا 

حدثنا أبو ." صلى هللا علٌه وسلم نهى أن تصبر بهٌمة أو ؼٌرها للقتل
كنت عند ابن : النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبً بشر عن سعٌد بن جبٌر قال

عمر فمروا بفتٌة أو بنفر نصبوا دجاجة ٌرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا 
من فعل هذا إن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لعن : عنها، وقال ابن عمر

: تابعه سلٌمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعٌد عن ابن عمر. من فعل هذا
وقال عدي عن سعٌد . لعن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم من مثل بالحٌوان

وقال مسلم رحمه هللا ج . عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
وحدثنا عبٌد هللا بن معاذ حدثنا أبً حدثنا شعبة عن عدي عن : 108 ص 13

ال : "سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن " تتخذوا شٌبا فٌه الروح ؼرضا

وحدثنا شٌبان بن . جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا اإلسناد مثله
فروخ وأبو كامل واللفظ ألبً كامل قاال حدثنا أبو عوانة عن أبً بشر عن 

مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة ٌترامونها فلما رأوا : سعٌد بن جبٌر قال

من فعل هذا؟ إن رسول هللا صلى هللا : فقال ابن عمر. ابن عمر تفرقوا عنها
وحدثنً زهٌر بن حرب أخبرنا أبو بشر . علٌه وآله وسلم لعن من فعل هذا 

مر ابن عمر بفتٌان من قرٌش قد نصبوا طٌرا وهو : عن سعٌد بن جبٌر قال
ٌرمونه وقد جعلوا لصاحب الطٌر كل خاطبة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر 

من فعل هذا؟ لعن هللا من فعل هذا، إن رسول هللا : تفرقوا، فقال ابن عمر
قال . ه /صلى هللا علٌه وآله وسلم لعن من اتخذ شٌبا فٌه الروح ؼرضا

:  ط س بعد ذكره كبلم الدارقطن337ًالحافظ رحمه هللا فً مقدمة الفتح ص 
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قد ذكر البخاري حدٌث عدي تعلٌقا وعندي أنه حدٌث آخر ؼٌر حدٌث : قلت
وقال الوادعً بعدما بٌن أن . ـه/أبً بشر الختبلؾ المتنٌن لفظا ومعنى

أما : "الحدٌثٌن معناهما واحد وسببهما واحدـ وٌعتبران كحدٌث واحد
البخاري فعذره أنه إنما ذكره تعلٌقا ولعله ذكره لٌبٌن االختبلؾ فٌه على 
سعٌد بن جبٌر وأما مسلم فإنه ذكره مسندا أصبل بالنسبة لحدٌث سعٌد بن 
جبٌر وشاهدا لحدٌث أنس، وإن فعل مسلم رحمه هللا لٌذكرنا بما قاله شٌخ 

وال ٌبلػ تصحٌح مسلم : 86اإلسبلم ابن تٌمٌة فً التوسل والوسٌلة ص 
تصحٌح البخاري ـ إلى أن قال ـ ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري 
مما صححه ٌكون قوله فٌه راجحا على قول من نازعه بخبلؾ مسلم فإنه 

نوزع فً عدة أحادٌث مما أخرجها، وكان الصواب فٌها مع من نازعه، ثم 
قلت ما توصل إلٌه الوادعً رحمه هللا فً " ، المراد منهـه/ذكر أمثلة لذلك

التعلٌق على هذا الحدٌث ال نسلمه، وال ٌسلمه أي مؽاربً رزٌن، وسٌتبٌن 
لنا من خبلل التعلٌق على األحادٌث التً استدركها الدارقطنً على البخاري 

ومسلم، أن اإلمام مسلما لم ٌجد علٌه الدارقطنً إال ما رواه متابعة أو وفقا 
لشرطه خبلفا للبخاري، فإن الكثٌر من األحادٌث التً نوقش فٌها إذا بها 

لٌست على شرطه خاصة ما رواه منها بالعنعنة وهً من صنؾ المرسل 
الخفً، كما أن بعض األحادٌث األخرى كان اإلمام البخاري فٌها مخطبا، 

واإلمام شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة كان ٌعتمد فً التصحٌح والتعلٌل على اإلمام 
المزي، فإن كان هذا رأي المزي فإنه منازع فٌه، كما سنبٌن ذلك إن شاء 

.   هللا
واتفقا على حدٌث عطاء عن صفوان بن ٌعلى عن أبٌه حدٌث الجبة فً / 4

من حدٌث ابن " تصن  فً حجك واصن  فً عمرتك ما: "اإلحرام، وفٌه

جرٌج وهمام، زاد مسلم وعمرو بن دٌنار ورباح بن أبً معروؾ وقٌس بن 
ورواه قتادة ومطر الوراق . سعد عن عطاء عن صفوان بن ٌعلى عن أبٌه

ومنصور بن زاذان وعبد الملك بن أبً سلٌمان وسلٌمان بن أبً داود وؼٌر 
واحد عن عطاء عن ٌعلى بن أمٌة مرسبل لٌس فٌه صفوان بن ٌعلى بن 

."   أمٌة، وكذلك قال الثوري عن ابن جرٌج و ابن أبً لٌلى عن عطاء مرسبل
الحدٌث الثالث و الستون بعد المابة : " وقال الوادعً فً تحقٌقه 

حدثنا أبو نعٌم حدثنا :  ط س614 ص 3قال البخاري رحمه هللا ج : (163)
حدثنً صفوان بن ٌعلى بن أمٌةـ ٌعنً أبٌه ـ أن : همام حدثنا عطاء قال

رجبل أتى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو بالجعرانة وعلٌه جبة وعلٌه 
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كٌؾ تؤمرنً أن أصنع فً عمرتً؟ فؤنزل : أثر الخلوق ـ أو قال صفرة فقال
هللا على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فستر بثوب، ووددت أنً قد رأٌت 

تعال : النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وقد أنزل علٌه الوحً، فقال عمر
أٌسرك أن تنظر إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وقد أنزل علٌه 

: نعم، فرفع طرؾ الثوب فنظرت إلٌه له ؼطٌطـ وأحسبه قال: الوحً، قلت
أٌن السابل عن العمرة؟ إخلع عنك : كؽطٌط البكرـ فلما سري عنه قال

الجبة، واؼسل أثر الخلوق عنك واتق الصفرة واصنع فً عمرتك كما 
حدثنا :  مع النووي76 ص 8وقال مسلم رحمه هللا ج ." ـه/تصنع فً حجك 

شٌبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبً رباح عن صفوان بن ٌعلى 
جاء رجل النبً صلى هللا علٌه وآله : بن أمٌة عن أبٌه رضً هللا عنه قال

وسلم فذكر الحدٌث، ثم ذكر من حدٌث عمرو بن دٌنار عن عطاء، ومن 
حدٌث ابن جرٌج أخبرنً عطاء، ومن حدٌث قٌس عن عطاء ، و من حدٌث 

قال الحافظ رحمه هللا فً ." ـه/سمعت عطاء : رباح بن أبً معروؾ، قال
فً رواٌة ابن جرٌج : قلت:  ط س بعد ذكر كبلم الدارقطن357ًالمقدمة ص 

أخبرنً عطاء أن صفوان بن ٌعلى أخبره عن ٌعلى به، و رواٌة جمٌع من 

ذكره عن عطاء عن ٌعلى معنعنة، فدل على أنه لم ٌروه عن ٌعلى إال 
بواسطة ابنه، وابن جرٌج من أعلم الناس بحدٌث عطاء وقد صرح بسماعه 

".   ـه/منه، فالتعلٌل بمثل هذا ؼٌر متجه كما قدمنا ؼٌر مرة
عن ابن جرٌج وهمام عن " الفحل ٌعض كما: "واتفقا على حدٌث بإسناده/ 5

وعن أبً . رواه مسلم عن ؼندر، عن شعبة عن قتادة عن عطاء" عطاء
ؼسان عن معاذ عن أبٌه عن قتادة عن بدٌل عن عطاء وهذا خبلؾ عن 

الحدٌث الرابع والستون بعد المابة : "وقال الوادعً فً تحقٌقه." قتادة
حدثنا أبو عاصم عن :  ط س219 ص 12قال البخاري رحمه هللا ج : (164)

خرجت فً ؼزوة : ابن جرٌج عن عطاء عن صفوان بن ٌعلى عن أبٌه قال

.  فعض رجل فانتزع ثنٌته فؤبطلها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
حدثنا محمد بن المثنى، :  مع النووي159 ص 11وقال مسلم  رحمه هللا ج 

وحدثنا ابن بشار قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء 
بن ٌعلى عن ٌعلى عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بمثله، حدثنى أبو 
ؼسان المسمعً حدثنا معاذ بن هشام حدثنً أبً عن قتادة عن بدٌل عن 
عطاء بن أبً رباح عن صفوان بن ٌعلى أن أجٌرا لٌعلى بن منٌة عض 

رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنٌته فرفع إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
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: ورواه من طرٌق همام. أردت أن تقضمها كما ٌقضم الفحل: فؤبطلها وقال
ومن طرٌق . الحدٌث... حدثنا عطاء عن صفوان بن ٌعلى بن منٌة عن أبٌه

ابن جرٌج أخبرنً عطاء أخبرنً صفوان بن ٌعلى بن أمٌة عن أبٌه، وذكر 
.  الحدٌث

وأخرج مسلم من طرٌق : 222 ص 12قال الحافظ رحمه هللا فً الفتح ج 
شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن ٌعلى عن أبٌه، ومن طرٌق همام عن 

عطاء كذلك، وهً عند البخاري فً الحج مختصرة مضمومة إلى حدٌث 
الذي سؤل عن العمرة، ومن طرٌق هشام الدستوابً عن قتادة وفٌها مخالفة 

أحدهما أنه أدخل بٌن قتادة وعطاء بدٌل بن : لرواٌة شعبة من وجهٌن
أنه أرسله ولفظه عن صفوان بن ٌعلى أن أجٌرا لٌعلى بن : مٌسرة، واآلخر

وقد اعترض الدارقطنً على مسلم فً تخرٌجه . أمٌة عض رجل ذراعه
هذه الطرٌق، وتخرٌجه طرٌق محمد بن سٌرٌن عن عمران وهو لم ٌسمع 

منه، وأجاب النووي بما حاصله أن المتابعات ٌؽتفر فٌها ماال ٌؽتفر فً 
.   ـه/األصول، وهو كما قال

واتفقا أٌضا فؤخرجا حدٌث ابن جرٌج عن الزهري عن سلٌمان بن ٌسار / 6

، البخاري عن أبً "حدٌث الخثعمٌة:"أخٌه الفضل عن ابن عباس عن

عاصم، ومسلم عن علً بن حشرم عن عٌسى عن ابن جرٌج قاال جمٌعا 
فؤما الحدٌث . عن الزهري وقد أوقفه معمر واألوزاعً فلم ٌخرجاه عنهما

الذي أخرجاه عن ابن جرٌج فإن حجاجا قال فٌه عن ابن جرٌج حدثت عن 
إنما قالوا كان . وأما مالك ومن تابعه فبل ٌذكرون عن الفضل. الزهري

الفضل ردٌؾ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، فصار فً رواٌتهم من مسند 
عبد هللا بن عباس ثناه النٌسابوري عن ابن رجاء عن حجاج عن ابن جرٌج 

الحدٌث : "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه."حدثت عن الزهري
قال : تقدم وهو الحدٌث الثالث بعد المابة (160)الخامس والستون بعد المابة 

حدثنا أبو عاصم عن ابن جرٌج عن :  ط ح437 ص 4البخاري رحمه هللا ج 
ابن شهاب عن سلٌمان بن ٌسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضً 

ح حدثنا موسى بن إسماعٌل حدثنا عبد العزٌز بن أبً .هللا عنهم أن امرأة 
سلمة حدثنا ابن شهاب عن سلٌمان بن ٌسار عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

ٌا رسول هللا إن فرٌضة : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: قال
هللا على عباده فً الحج أدركت أبً شٌخا كبٌرا ال ٌستطٌع أن ٌستوي على 

 8 ص 8نعم، وأخرجه مسلم ج : الراحلة فهل ٌقضً عنه أن أحج عنه؟ قال
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 ط س بعد ذكره كبلم 358قال الحافظ فً مقدمة الفتح ص . مع النووي
الحدٌث مخرج عندهما من رواٌة مالك وؼٌره عن : قلت: الدارقطنً

الزهري فلٌس االعتماد فٌه على ابن جرٌج وحده مع أن حجاجا لم ٌتابع 
على هذا السٌاق إال أنه حافظ وابن جرٌج مدلس فتعتمد رواٌة حجاج إلى أن 

ٌوجد من رواٌة ؼٌره عن ابن جرٌج مصرحا فٌه بالسماع عن الزهري 
حدٌث مالك جعله : أقول: فقال الوادعً. ـه/فإنً لم أره من حدٌثه إال معنعنا

من سند عبد هللا بن عباس ولم ٌجعله من مسند الفضل كما فً رواٌة ابن 
 من طرٌق عبد الرزاق 212 ص 1جرٌج ولكنه قد روى أحمد فً مسنده ج 

أنبؤنا معمر عن الزهري عن سلٌمان بن ٌسار عن ابن عباس حدثنً الفضل 
 ط 112 ص 2وحدٌث ابن جرٌج أخرجه الترمذي ج .. بن عباس فذكره

حدثنا أحمد بن منٌع قال حدثنا : [وإٌانا]هندٌة مع التحفة، فقال رحمه هللا 
روح بن عبادة نا ابن جرٌج قال أخبرنً ابن شهاب قال حدثنً سلٌمان بن 

ٌسار عن عبد هللا بن عباس عن الفضل بن عباس فذكر الحدٌث، وقال 
وروى عن ابن عباس عن الفضل بن عباس . حدٌث حسن صحٌح: الترمذي

عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ثم روى هذا فؤرسله ولم ٌذكر الذي 

وجود متابع لحجاج بن : فاستفدنا من رواٌة الترمذي شٌبٌنـه/سمعه منه
     ."محمد، وتصرٌح ابن جرٌج باإلخبار والحمد هلل

وأخرج البخاري ومسلم حدٌث عبد األعلى عن معمر عن سعٌد بن / 7
ٌتقارب : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: المسٌب عن أبً هرٌرة قال

وقد تابع حماد بن زٌد : قلت" الزمان وٌلقى الشح وتكثر الفتن وذكر الهرج

عبد األعلى وقد خالفهما عبد الرزاق فلم ٌذكر أبا هرٌرة وأرسله، وٌقال إن 
من حفظه بؤحادٌث وهم فً بعضها وقد خالفه فٌه )معمرا حدث به بالبصرة 

شعٌب وٌونس واللٌث بن سعد وابن أخً الزهري رووه عن الزهري عن 
. وقد أخرجا جمٌعا حدٌث حمٌد أٌضا. (حمٌد عن أبً هرٌرة 

قال البخاري : الحدٌث األول: وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا عٌاش بن الولٌد أخبرنا عبد :  ط س13 ص 13ج  [وإٌانا ]رحمه هللا

رضً هللا عنه ]األعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعٌد عن أبً هرٌرة 
 ٌتقارب الزمان وٌنقص العمل: "عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال[

، قالوا ٌا رسول هللا أٌما هو؟ "وٌكثر الهرج الفتن وٌلقى الشح وتظهر
وقال شعٌب وٌونس واللٌث وابن أخً الزهري عن " القتل، القتل:"قال

عن رسول هللا صلى هللا  [رضً هللا عنه]الزهري عن حمٌد عن أبً هرٌرة 



106 

 

 Page 106 [تنبيه المقلد الساري]
 

حدثنا أبو بكر بن أبً : ، فقال323 ص 16علٌه وآله وسلم، ورواه مسلم ج 
. شٌبة حدثنا عبد األعلى به

وقال شعٌب :  ط س على قول البخاري13 ص 13قال الحافظ فً الفتح ج 
رضً هللا ]وٌونس واللٌث وابن أخً الزهري عن حمٌد عن أبً هرٌرة 

ٌعنً أن هإالء األربعة خالفوا معمرا فً قوله عن الزهري عن سعٌد،  [عنه
فجعلوا شٌخ الزهري حمٌدا ال سعٌدا، وصنٌع البخاري ٌقتضً أن الطرٌقٌن 

فإنه وصل طرٌق معمر هنا ووصل طرٌق شعٌب فً كتاب . صحٌحان
األدب وكؤنه رأى أن ذلك ال ٌقدح ألن الزهري صاحب حدٌث، فٌكون عنده 
عن شٌخٌن، وال ٌلزم من ذلك إطراده فً كل من اختلؾ علٌه فً شٌخه إال 

أن ٌكون مثل الزهري فً كثرة الحدٌث والشٌوخ ولوال ذلك لكانت رواٌة 
ٌونس ومن تابعه أرجح ولٌست رواٌة معمر مدفوعة عن الصحة لما 

الذي ٌظهر لً أن معمرا : وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا أقول. ـه/ذكرته
ٌعتبر شاذا فً هذا الحدٌث إذ قد خالؾ أربعة من أصحاب الزهري وهم 

ٌونس واللٌث وشعٌب وابن أخً الزهري وكذا إسحاق بن ٌحً وعبد 
الرحمن بن ٌزٌد بن جابر كما سٌؤتً فً كبلم الدارقطنً من العلل فكان 

جملتهم ستة، ومن األدلة على أنه لم ٌضبطه أنه تارة ٌروٌه عن سعٌد عن 
أبً هرٌرة كما تقدم، وتارة ٌروٌه عن همام عن أبً هرٌرة كما عند مسلم 

أما متن الحدٌث فهو . ، وتارة ٌرسله كما ذكره الدارقطن223ً ص 16ج 
ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من حدٌث أبً هرٌرة من 

ٌتقارب :  حدٌث80 ص 3قال الدارقطنً فً العلل ج : تتمة. طرق إلٌه
الزمان ٌروٌه الزهري واختلؾ عنه، فرواه معمر عن الزهري عن سعٌد 

بن المسٌب عن أبً هرٌرة، وخالفه ٌونس بن ٌزٌد وإسحاق بن ٌحً، 
فروٌاه عن الزهري عن حمٌد بن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة، وكذلك قال 

عبد الرحمن بن زٌد بن جابر عن الزهري عن حمٌد عن أبً هرٌرة، 

قلت وهكذا اعتمد الوادعً حكم الدارقطنً فً " والمحفوظ حدٌث حمٌد
.   وهللا أعلم" العلل"كتاب 

 
: ومما تفرد  البخاري برواٌته بالعنعنة و ال الدار طنً إنه منقط  ما ٌلً

 
أخرج البخاري حدٌث علً بن المبارك عن ٌحً عن أبً سلمة عن أبً / 1

إذا  ال الرجل اخٌه ٌا كافر فقد : "هرٌرة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
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وقال عكرمة بن عمار عن ٌحً عن عبد هللا : قال البخاري" به أحدهما باء

بن ٌزٌد سمع أبا سلمة سمع أبا هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مثله، 
ٌحً بن أبً كثٌر ٌدلس كثٌرا وٌشبه أن ٌكون قول : وقال أبو الحسن

."  عكرمة بن عمار أولى بالصواب ألنه زاد رجبل وهو ثقة
قال البخاري : الحدٌث الرابع: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

: حدثنا محمد وأحمد بن سعٌد قاال:  ط س514 ص 10ج  [وإٌانا]رحمه هللا 

حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علً بن المبارك عن ٌحً بن أبً كثٌر عن 
أبً سلمة عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وقال عكرمة " إذا قال الرجل ألخٌه ٌا كافر فقد باء بها أحدهما: "وسلم قال
بن عمار عن ٌحً عن عبد هللا بن ٌزٌد سمع أبا سلمة سمع أبا هرٌرة عن 

 ط س 273النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مثله قال الحافظ فً مقدمة الفتح 
قد أخرج البخاري طرٌق عكرمة تعلٌقا : قلت: بعد ذكره كبلم الدارقطنً

: " 515 ص 10وقال فً الفتح ج . ـه/فهو عنده على االحتمال، وهللا أعلم
ودل صنٌع البخاري على أن زٌادة عبد هللا بن ٌزٌد بٌن ٌحً وأبً سلمة فً 
هذه الرواٌة المعلقة لم تقدح فً رواٌة علً بن المبارك عن ٌحً بدون ذكر 

عبد هللا بن ٌزٌد عنده إما الحتمال أن ٌكون ٌحً سمعه من أبً سلمة 
بواسطة ثم سمعه من أبً سلمة، وإما أن ٌكون لم ٌعتد بزٌادة عكرمة بن 

وقد استدرك الدارقطنً علٌه إخراجه لرواٌة . عمار لضعؾ حفظه عنده
ٌحً بن أبً كثٌر مدلس، وقد زاد فٌه عكرمة : علً بن المبارك، وقال

رجبل، والحق أن مثل هذا ال ٌتعقب به البخاري ألنه لم تخؾ علٌه العلة بل 
عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها ال تقدح وكؤن ذلك ألن أصل الحدٌث 

معروؾ ومتنه مشهور مروي من عدة طرق فٌستفاد منه أن مراتب العلل 
." متفاوتة وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح، وهللا أعلم

عكرمة بن عمار ال ٌقاوم علً بن : أقول: وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا

المبارك ال سٌما وقد ذكر الحافظ فً التقرٌب فً ترجمة عكرمة أن فً 
رواٌته عن ٌحً بن أبً كثٌر اضطرابا، ولكن ٌبقى على الحدٌث أن ٌحً 
مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث وعند البخاري فً إخراجه أن أصل الحدٌث 

قلت بل الظاهر أن ". معروؾ ومتنه مشهور كما قاله الحافظ، وهللا أعلم
الحق مع الدارقطنً رحمه هللا وإٌانا، فٌتبٌن من صنٌعه أنه عالم بالعلل ألن 

ٌحً هذا مدلس وقد عنعنه، وعكرمة إنما رواه عن ٌحً عن عبد هللا بن 
 .با هرٌرة وهللا أعلم أٌزٌد سمع أبا سلمة سمع 
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وأخرج البخاري أٌضا حدٌث ابن عٌٌنة عن عمرو بن دٌنار عن سالم / 2
وكان على ثقل النبً صلى هللا : "بن أبً الجعد عن عبد هللا بن عمرو قال

،ح وسالم ٌروي عن أخٌه عن عبد هللا بن "رجل ٌقال له كركرة علٌه وسلم

عمرو حدٌثا ٌروٌه عمار الدهنً عنه، وحدٌث ابن عٌٌنة لٌس فٌه سماع 
وقال الوادعً رحمه ." سالم بن أبً الجعد من عبد هللا بن عمرو وهللا أعلم

 ]قال البخاري رحمه هللا:"الحدٌث الثبلثون: هللا تعالى وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا علً بن عبد هللا حدثنا سفٌان عن عمرو :  ط س187 ص 6ج  [وإٌانا
كان على ثقل النبً : عن سالم بن أبً الجعد  عن عبد هللا بن عمرو قال

صلى هللا علٌه وآله وسلم رجل ٌقال له كركرة فمات، فقال رسول هللا صلى 
فذهبوا ٌنظرون إلٌه فوجدوا عباءة قد " هو فً النار: "هللا علٌه وآله وسلم

كركرة بفتح الكاؾ، وهو مضبوط : قال ابن سبلم: قال أبو عبد هللا. ؼلها
وهذا : قلت: قال الحافظ فً مقدمة الفتح بعد ذكره كبلم الدارقطنً. ـه/كذا

تعلٌل ال ٌرد على البخاري مع اشتراطه ثبوت اللقاء، وال ٌلزم من كون 
سالم روى عن عبد هللا بن عمرو بواسطة أن ال ٌروي عنه ببل واسطة بعد 

سالم : قلت: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا." ـه/أن ثبت لقٌه له، وهللا أعلم

بن أبً الجعد ٌدلس وٌرسل كما قال الحافظ الذهبً فً المٌزان، ولٌس لسالم 
عن عبد هللا بن عمرو فً البخاري إال هذا الحدٌث، وله عند النسابً فً 

تحفة "كما فً " ال ٌدخل الجنة منان وال عاق وال ولد زنا" الكبرى حدٌث
، ولٌس فً أحدهما التصرٌح بالسماع، بل فً 292/293 ص 6ج " األشراؾ

رواٌة النسابً فً بعض الطرق عن سالم عن جابان عن ابن عمرو، وقٌل 
عن سالم عن جابان نفسه عن عبد هللا بن عمرو ــ إلى آخر ما ذكره فً 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر سالما فً الطبقة الثانٌة من . تحفة األشراؾ
إن سالما لقً : "68طبقات المدلسٌن، وقال علً بن المدٌنً فً العلل ص 

عبد هللا بن عمرو ومع أنه قد ثبت لقٌه لعبد هللا بن عمرو فؤمنا من اإلرسال 

وأنه عده الحافظ فً الطبقة الثانٌة من طبقات المدلسٌن ال ٌضر عدم 
تصرٌحهم بالتحدٌث، فالحدٌث كما ٌقول الحافظ رحمه هللا صحٌح، وهللا 

قلت ٌبدو أن الوادعً قلد هنا ابن حجر بٌنما الظاهر أن الصواب مع . "أعلم
الدارقطنً وذلك ألن سالما ثبت أنه ٌدلس وٌرسل وسواء ثبت لقٌه مع ابن 
عمرو حٌث تبع البخاري فً ذلك شٌخه ابن المدٌنً فإن عنعنة سالم تبقى 
شبهة تستدعً التوقؾ عندها وهذا ما فعله الدارقطنً وأما جعل ابن حجر 

لسالم فً الطبقة الثانٌة من المدلسٌن فهو من اجتهاده رحمه هللا الذي قد 
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ٌنازع فٌه، والدارقطنً عاش قبل هذا التقسٌم بؤربعة قرون فتؤمل ذلك جٌدا 
.   وفقنً هللا وإٌاك لمعرفة السنة والعمل بها

وأخرج البخاري حدٌث العوام بن حوشب عن إبراهٌم السكسكً عن / 3
إذا مرض :"أبً بردة عن أبً موسى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

لم ٌسنده : قال" سافر كتب هللا له مثل ما كان ٌعمل صحٌحا مقٌما العبد أو

ؼٌر العوام وخالفه مسحر، رواه إبراهٌم السكسكً عن أبً بردة ولم ٌذكر 

وقال مقبل الوادعً . "أبا موسى وال النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهللا أعلم
قال البخاري رحمه : الحدٌث التاسع والثبلثون: "رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا مطر بن الفضل حدثنا ٌزٌد بن هارون حدثنا :  ط س136 ص 6هللا ج 
العوام حدثنا إبراهٌم أبو إسماعٌل السكسكً قال سمعت أبا بردة واصطحب 
هو وٌزٌد بن أبً كبشة فً سفر، فكان ٌزٌد ٌصوم فً السفر، فقال له أبو 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : سمعت أبا موسى مرارا ٌقول: بردة
" إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان ٌعمل مقٌما صحٌحا: "وسلم

:  بعد ذكره كبلم الدارقطن123ً ص 1قال الحافظ رحمه هللا فً المقدمة ج 
مسعر أحفظ من العوام ببل شك، إال أن مثل هذا ال ٌقال من قبل الرأي فهو "

فً حكم المرفوع، وفً السٌاق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فٌه 
اصطحب ٌزٌد بن أبً كبشة وأبو بردة فً سفر فكان ٌزٌد ٌصوم فً 

وقال . أفطر، فإنً سمعت أبا موسى مرارا فذكره : السفر، فقال له أبو بردة
إذا كان فً الحدٌث قصة دل على أن راوٌه حفظه، وهللا : أحمد بن حنبل

ولرواٌة إبراهٌم السكسكً :  ط ح477 ص 6وقال الحافظ فً الفتح ج . أعلم
عن أبً بردة متابع أخرجه الطبرانً من طرٌق سعٌد بن أبً بردة عن أبٌه 

إن هللا ٌكتب للمرٌض أفضل ما كان ٌعمل فً صحته ما دام : عن جده بلفظ
 من 115 ص 2أخرج الطبرانً فً الصؽٌر ج : قلت ."ـه/فً وثاقه الحدٌث

طرٌق مسعود بن محمد الرملً أبو الجارود حدثنا محمد بن السري 

العسقبلنً حدثنا رواد بن الجراح عن مسعر عن أبً بردة عن أبٌه عن جده 
أبً موسى به، ورواد صدوق اختلط بآخره فترك، ومحمد بن السري 

والحدٌث ذكره الدارقطنً فً العلل . صدوق له أوهام كثٌرة كما فً التقرٌب
ٌروٌه إبراهٌم بن إسماعٌل السكسكً : ، وقد سبل عنه فقال167 ص 2ج 

عن أبً بردة، واختلؾ فرواه العوام بن حوشب عن إبراهٌم عن أبً بردة 
عن أبً موسى عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وخالؾ مسعر فرواه 

وقال أحمد بن أبً الحواري عن . عن إبراهٌم السكسكً عن أبً بردة قوله
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حفص بن ؼٌاث عن العوام ومسعر عن إبراهٌم عن أبً بردة عن أبً 
. موسى حمل حدٌث أحدهما على اآلخر ومسعر ال ٌسنده والعوام ٌسنده

ورواه أبو هشام الرفاعً عن حفص عن العوام عن إبراهٌم عن أبً بردة 
أبو هشام هو محمد بن ٌزٌد بن رفاعة، قال الحافظ : قلت. ـه/عن أبً موسى

لٌن الحدٌث، فهذه الطرٌق والطرٌق التً أشار إلٌها الحافظ فً : فً التقرٌب
. الفتح من طرٌق سعٌد بن أبً بردة تإٌد أن رواٌة العوام وهو ابن حوشب

حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص فً : ثم إن الحدٌث له شواهد منها
 وقال على شرط الشٌخٌن 348 ص 1 والمستدرك ج 176األدب المفرد ص 

 رواه أحمد 303 ص 2وأقره الذهبً، وقال الهٌثمً فً مجمع الزوابد ج 
ومنها حدٌث أنس فً . والبزار والطبرانً، ورجال أحمد رجال الصحٌح

، وقال الهٌثمً فً 176، وفً األدب المفرد ص 338 و148 ص 3المسند ج 
."   ـه/رواه أبو ٌعلى وأحمد ورجاله ثقات: المجمع

وأخرج البخاري حدٌث معمر عن الزهري عن سعٌد بن المسٌب عن / 4
وأخرجه أٌضا من حدٌث ابن جرٌج " حزن: قالما اسمك؟: "أبٌه عن جده

عن عبد الحمٌد بن جبٌر عن سعٌد أن جده حزنا، وهذا مرسل، وكذلك قال 

وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً . قتادة وعلً بن زٌد عن ابن المسٌب
 ص 10قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث الخامس والخمسون: "تحقٌقه

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن :  ط س574
الزهري عن ابن المسٌب عن أبٌه أن أباه جاء إلى رسول هللا صلى هللا علٌه 

ال أؼٌر اسما : أنت سهل، قال: حزن، قال: ما اسمك؟ قال: وآله وسلم فقال
حدثنا علً بن عبد . فمازالت الحزونة فٌنا بعد: قال ابن المسٌب" سمانٌه أبً

هللا ومحمود ـ هو ابن ؼٌبلن ـقاال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
 حدثنا 575الزهري عن ابن المسٌب عن أبٌه عن جده بهذا ثم قال ص 

إبراهٌم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جرٌج أخبرهم قال أخبرنً عبد 

الحمٌد بن جبٌر بن شٌبة قال جلست إلى سعٌد بن المسٌب فحدثنً أن جده 
اسمً : ما اسمك؟ قال: حزنا قدم على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال

ما أنا بمؽٌر اسما سمانٌه أبً، قال ابن : بل أنت سهل، قال: حزن، قال
هكذا أرسل : 576قال الحافظ ص ." ـه/فمازالت فٌنا الحزونة بعد: المسٌب

سعٌد الحدٌث لما حدث به عبد الحمٌد، ولما حدث به الزهري وصله عن 
أبٌه كما تقدم بٌانه فً الباب الذي قبله وهذا على قاعدة الشافعً أن المرسل 

إذا جاء موصوال ال من وجه آخر تبٌن صحة مخرج المرسل، وقاعدة 
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البخاري أن االختبلؾ فً الوصل واإلرسال ال ٌقدح المرسل فً الموصول 
إذا كان الواصل أحفظ من المرسل، كالذي هنا فإن الزهري أحفظ من عبد 

 ط س بعد ذكره كبلم 379وقال الحافظ أٌضا فً المقدمة ص . ـه/الحمٌد
قلت هذا على ما قررناه فٌما قبل أن البخاري ٌعتمد هذه الصٌؽة : الدارقطنً

إذا حفت بها قرٌنة تقتضً االتصال، وال سٌما وقد وصله الزهري عن ابن 
."   ـه/جرٌج فقال فٌه عن أبٌه عن جده أٌضا، أخرجه اإلسماعٌلً من طرٌقه

وأخرج أٌضا من حدٌث ابن جرٌج عن عبد الحمٌد بن جبٌر عن سعٌد / 5

. جده حزنا، وهذا مرسل، وكذا قال قتادة، وعلً بن زٌد عن ابن المسٌب أن
.   والجواب على هذا كالذي تقدم وهللا تعالى أعلم

وأخرج البخاري عن عاصم بن علً عن ابن أبً ذبب عن المقبري عن  /6
وقد تابعه شبابة " (وهللا ال ٌإمن الذي ال ٌؤمن جاره بوابقه): "أبً شرٌح

وأسد بن موسى، وقال حمٌد بن األسود، وعثمان بن عمر، وأبو بكر بن 
عٌاش، وشعٌب بن إسحاق عن ابن أبً ذبب عن سعٌد عن أبً هرٌرة، 

وتابعهم ابن أبً فدٌك وروح، وقال ٌزٌد بن هارون وحجاج األعور وأبو 
." النضر كقول عاصم ومن تابعه

الحدٌث السادس :  وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا عاصم بن :  ط س443 ص 10قال البخاري رحمه هللا ج : "والخمسون

علً حدثنا ابن أبً ذبب عن سعٌد عن أبً شرٌح أن النبً صلى هللا علٌه 
: ومن ٌا رسول هللا، قال: قٌل" وهللا ال ٌإمن، وهللا ال ٌإمن: "وآله وسلم قال

وقال حمٌد بن . تابعه شبابة وأسد بن موسى" الذي ال ٌؤمن جاره بوابقه"
األسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عٌاش وشعٌب بن إسحاق عن ابن 

 378قال الحافظ فً المقدمة ص . "ـه/أبً ذبب عن المقبري عن أبً هرٌرة
أنه عند ابن أبً ذبب : "ترجح عند البخاري: ط س بعد ذكر كبلم الدارقطنً

ٌعنً اختلؾ أصحاب ابن أبً : "وقال فً الفتح. ـه/على الوجهٌن فذكره

ذبب علٌه فً صحابً هذا الحدٌث، فالثبلثة األول قالوا فٌه عن أبً شرٌح، 
واألربعة قالوا فٌه عن أبً هرٌرة، وقد نقل أبو معٌن الرازي عن أحمد أن 

من سمع من أبً ذبب بالمدٌنة فإنه ٌقول عن أبً هرٌرة، ومن سمع منه 
ومصداق ذلك أن ابن : قلت. ببؽداد فإنه ٌقول عن أبً شرٌح ثم قال الحافظ

وهب وعبد العزٌز الدراوردي وأبا عمرو العقدي وإسماعٌل بن أبً أوٌس 
وابن أبً فدٌك ومعن بن عٌسى إنما سمعوا من ابن أبً ذبب بالمدٌنة، وقد 

وقد أخرجه الحاكم من رواٌة ابن وهب ومن . قالوا كلهم عن أبً هرٌرة
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رواٌة إسماعٌل ومن رواٌة الدراوردي، وأخرجه اإلسماعٌلً من رواٌة 
معن والعقدي وابن أبً فدٌك، وأما حمٌد بن األسود وأبو بكر بن عٌاش 

اللذان علقه البخاري من طرٌقهما فهما كوفٌان وسماعهما من ابن أبً ذبب 
وأما عثمان بن عمر فهو بصري وقد أخرج أحمد أٌضا . بالمدٌنة لما حجا

الحدٌث عنه كذلك، وأما رواٌة شعٌب بن إسحاق فهو شامً وسماعه من 
وقد أخرج أحمد أٌضا عن إسماعٌل بن عمر . ابن أبً ذبب أٌضا بالمدٌنة

وممن سمعه ببؽداد من ابن أبً . فقال عن أبً هرٌرة وإسماعٌل واسطً
ذبب ٌزٌد بن هارون وأبو داود الطٌالسً وحجاج بن محمد وروح بن عبادة 

وآدم بن أبً إٌاس وقد قالوا كلهم عن أبً شرٌح وهو فً مسند الطٌالسً 
كذلك وعند اإلسماعٌلً من رواٌة ٌزٌد وعند الطبرانً من رواٌة آدم وعند 

أحمد من رواٌة حجاج وروح بن عبادة وٌزٌد واسطً سكن بؽداد، وأبو 
داود وروح بصرٌان وحجاج بن محمد مصٌصً وآدم عسقبلنً وكانوا 

وإذا تقرر ذلك فاألكثر قالوا فٌه . كلهم ٌقدمون بؽداد وٌطلبون بها الحدٌث
عن أبً هرٌرة، فكان ٌنبؽً ترجٌحهم، وٌإٌد أن الراوي إذا حدث ببلده كان 

أتقن بما ٌحدث به فً حال سفره، ولكن عارض ذلك أن سعٌدا المقبري 

مشهور بالرواٌة عن أبً هرٌرة، فمن قال عنه عن أبً هرٌرة سلك الجادة 
فكانت مع من قال عنه عن أبً شرٌح زٌادة علم لٌست عند اآلخرٌن، 

وأٌضا فقد وجد معنى الحدٌث من رواٌة اللٌث عن سعٌد المقبري عن أبً 
شرٌح كما سٌؤتً بعد باب، فكانت فٌه تقوٌة لمن رواه عن ابن أبً ذبب، 

فقال فٌه عن أبً شرٌح، ومع ذلك فصنٌع البخاري ٌقتضً تصحٌح 
."   ـه/الوجهٌن وإن كانت الرواٌة عن أبً شرٌح أصح، وهللا أعلم

. وأخرج البخاري حدٌث خنساء بنت خدام وقد كتبناه/ 7

قال : الحدٌث السابع والخمسون:"وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا إسماعٌل قال حدثنً مالك :  ط س194 ص 9البخاري رحمه هللا ج 

بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن عبد الرحمن ومجمع بنً ٌزٌد بن 
جارٌة عن خنساء بنت خدام األنصارٌة أن أباها زوجها وهً ثٌب، فكرهت 

حدثنا إسحاق . ذلك فؤتت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فرد نكاحها
أخبرنا ٌزٌد أخبرنا ٌحً أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن ٌزٌد 

قال الحافظ . "ـه/ومجمع بن ٌزٌد حدثاه أن رجبل ٌدعى خداما أنكح ابنة له
أخرج البخاري حدٌث : قال الدارقطنً:  ط ح135 ص 2فً مقدمة الفتح ج 

خنساء بنت خدام األنصارٌة أن أباها زوجها وهً ثٌب فكرهت ذلك، 
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الحدٌث من رواٌة مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن عبد 
الرحمن ومجمع بن ٌزٌد بن جارٌة عن خنساء به، ومن رواٌة ٌزٌد بن 
هارون عن ٌحً بن سعٌد عن القاسم عن عبد الرحمن ومجمع بن ٌزٌد 

: قلت: ثم قال الحافظ. أنهما حدثاه أن رجبل ٌدعى خداما أنكح ابنة له، نحوه
عبد الرحمن بن القاسم أعرؾ بحدٌث أبٌه من ؼٌره وقد وصله، ومالك أتقن 

لحدٌث أهل المدٌنة من ؼٌره، ومع ذلك فؤخرج البخاري الطرٌقٌن، فافهم 

وقال الحافظ . "ـه/أنه رأى أن الموصول أرجح وهو المعتمد، وهللا أعلم
: الدارقطنً رحمه هللا فً آخر كتاب العلل وقد سبل عن هذا الحدٌث فقال

ٌروٌه ٌحً بن سعٌد وعبد الرحمن بن القاسم واختلؾ عنهما فرواه علً بن 
مسهر وٌزٌد بن هارون وعبد األعلى بن عبد األعلى وسفٌان بن عٌٌنة عن 
ٌحً بن سعٌد عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابنً ٌزٌد بن 

وقال أبو معاوٌة عن ٌحً عن القاسم عن مجمع عن ٌزٌد و لم ٌذكر . جارٌة
عبد الرحمن، وقال شعبة وٌحً القطان عن ٌحً بن سعٌد عن القاسم 

ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه واختلؾ عن مالك فرواه . مرسبل
القعنبً وعبد الرحمن بن مهدي والنفٌلً ومحمد بن الحسن عن مالك عن 

عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن عبد الرحمن ومجمع ابنً ٌزٌد عن 
ورواه ابن وهب عن مالك عن .خنساء بنت خدام وقال ابن مهدي ابن خنساء

عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه وقال عن عبد الرحمن وٌزٌد بن مجمع، 
وكذلك قال أبو مسعود عن معن عن مالك وكبلهما وهم، والصواب عن عبد 
الرحمن ومجمع بنً ٌزٌد، ورواه ابن عٌٌنة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 

ورواه الثوري عن عبد . أبٌه أن خنساء، ولم ٌذكر عبد الرحمن وال مجمعا
الرحمن بن القاسم وقال عن عبد هللا بن ٌزٌد بن ودٌعة عن خنساء بنت 

خدام والمحفوظ عن القاسم ما قاله علً بن مسهر ومن تابعه عن ٌحً بن 
"     المراد منه. ـه/سعٌد عنه

وأخرج البخاري عن إسحاق عن جرٌر عن ٌحً بن سعٌد عن معاذ بن / 8
" ؟ما تعدون من شهداء بدر فٌكم: "رفاعة عن أبٌه وكان أبوه من أهل بدر

وعن سلٌمان عن حماد عن ٌحً عن معاذ مرسبل، وعن إسحاق بن منصور 
لم ٌسنده ؼٌر جرٌر وخالفه : عن ٌزٌد عن ٌحً سمع معاذا مرسبل، قال

وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً ." الثوري عن ٌحً عن عباٌة عن رافع
 311 ص 7قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث الثامن والخمسون: "تحقٌقه
حدثنً إسحاق بن إبراهٌم أخبرنا جرٌر عن ٌحً بن سعٌد عن معاذ : ط س
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جاء جبرٌل : بن رفاعة بن رافع عن أبٌه ــ وكان أبوه من أهل بدر ــ قال
من : ما تعدون أهل بدر فٌكم؟ قال: إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال
. وكذلك من شهد بدرا من الملبكة : أفضل المسلمٌن ــ أو كلمة نحوها ــ قال

حدثنا سلٌمان بن حرب حدثنا حماد عن ٌحً عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
ما : وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان ٌقول البنه

سؤل جبرٌل النبً صلى هللا علٌه وآله : ٌسرنً أنً شهدت بدرا بالعقبة قال 

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ٌزٌد أخبرنا ٌحً سمع معاذ بن . وسلم بهذا
رفاعة أن مالكا سؤل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وعن ٌحً أن ٌزٌد بن 
الهاد أخبره أنه كان معه ٌوم حدثه معاذ هذا الحدٌث فقال ٌزٌد فقال معاذ إن 

 ط س 369قال الحافظ فً المقدمة ص . ـه/السابل هو جبرٌل علٌه السبلم
سٌاق البخاري ٌعطً أن طرٌق حماد : قلت: بعد ذكره كبلم الدارقطنً

متصلة فإنه قال حدثنا سلٌمان ٌعنً ابن حرب حدثنا حماد ٌعنً ابن زٌد عن 
ٌحً هو ابن سعٌد عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر 

ما ٌسرنً أنً : وكان رافع من أهل العقبة وكان ٌقول البنه ٌعنً لرفاعة
سؤل جبرٌل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فذكر : شهدت بدرا بالعقبة، قال

الحدٌث، وروى ابن منده فً المعرفة من طرٌق عمارة بن ؼزٌة عن ٌحً 
: بن سعٌد عن رفاعة بن رافع كذا عنده ولعله عن ابن رفاعة بن رافع قال

إن جبرٌل قال وهذا ٌقوي رواٌة جرٌر فً الجملة، وهللا : سمعت أبً ٌقول
وأما حدٌث الثوري الذي أشار إلٌه فرواه ابن ماجه وإسحاق بن . أعلم

راهوٌه وأحمد بن حنبل والطبرانً وابن حبان من طرٌقه، وكذا رواه أبو 
ٌعلى من حدٌث علً بن مسهر عن ٌحً بن سعٌد به وهو حدٌث آخر ؼٌر 

وصحابً حدٌث الثوري ؼٌر : قلت. ـه/حدٌث رفاعة بن رافع وهللا أعلم
صحابً حدٌث الباب، فصحابً حدٌث الثوري رافع بن خدٌج األنصاري 

األوسً الحارثً، وصحابً حدٌث الباب رفاعة بن رافع األنصاري 

 3وحدٌث رافع بن خدٌج فً المسند ج . الخزرجً الزرقً كما فً اإلصابة
حدثنا : ، قال ابن ماجه رحمه هللا56 ص 1، وفً سنن ابن ماجه ج 465ص 

علً بن محمد وأبو كرٌب قاال حدثنا وكٌع ثنا سفٌان عن ٌحً بن سعٌد عن 
جاء جبرٌل أو ملك إلى النبً : عباٌة بن رفاعة عن جده رافع بن خدٌج قال

خٌارنا، : ما تعدون من شهد بدرا فٌكم؟ قالوا:"صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال
وهو ٌعتبر شاهدا لحدٌث البخاري، . ـه/كذلك هم عندنا خٌار الملبكة: قال

قلت وهنا تتبٌن بصمات التقلٌد فً بحث الوادعً رحمه هللا . "وهللا أعلم
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وذلك أنه انطلق من بحث ابن حجر فً اإلصابة لٌقوي قول ابن حجر فً 
.    فتح الباري، وهللا تعالى أعلم

وأخرج البخاري عن مكً بن إبراهٌم عن هاشم عن عامر بن سعد عن / 9
خالفه ابن أبً زابدة وٌحً : قال" لقد رأٌتنً وأنا ثلث اإلسالم: "سعد

وقال . األموي وأبو أسامة رووه عن هاشم عن ابن المسٌب عن سعد
قال : الحدٌث الحادي والستون: "الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا مكً بن إبراهٌم :  مع الفتح ط ح85 ص 8البخاري رحمه هللا ج 
لقد رأٌتنً وأنا ثلث : حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبٌه قال

حدثنً إبراهٌم بن موسى أخبرنا بن أبً زابدة حدثنا هاشم بن ". اإلسبلم
هاشم بن عتبة بن أبً وقاص قال سمعت سعٌد بن المسٌب ٌقول سمعت 

ما أسلم أحد إال فً الٌوم الذي أسلمت فٌه، ولقد : سعد بن أبً وقاص ٌقول
قال . ـه/مكثت سبعة أٌام وإنً لثلث اإلسبلم، تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم

قد أخرج : الحافظ رحمه هللا فً المقدمة بعد ذكره كبلم الدارقطنً قلت
البخاري حدٌث ابن أبً زابدة إثر حدٌث مكً وعلق حدٌث أبً أسامة 

وطرٌق األموي أخرجها اإلسماعٌلً، والظاهر أن البخاري أخرجه على 

االحتمال لقرٌنة معرفة عامر بن سعد بحدٌث أبٌه وصحة سماع هاشم منه 
الذي ٌظهر لً وهللا أعلم هو ترجٌح رواٌة : أقول."ـه/ومن سعٌد جمٌعا

هاشم عن سعٌد لرجحان من رواها فً العدد وهم ٌحً بن أبً زابدة وهو 
ثقة متقن كما فً التقرٌب، وحماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ربما دلس وكان 

بآخره ٌحدث من كتب ؼٌره وٌحً بن سعٌد األموي، فثبلثة أرجح من مكً 
."   بن إبراهٌم الثقة الثبت كما فً التقرٌب، وهللا أعلم

وأخرج البخاري عن سلٌمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن أبٌه / 10
، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهذا رأى سعد أن له فضالعن مصعب 

."    مرسل

قال : الحدٌث الرابع والستون: " وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا سلٌمان بن حرب :  مع الفتح ط س88 ص 6البخاري رحمه هللا ج 

حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضً 
: هللا عنه أن له فضبل على من دونه، فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

ثم إن : قال الحافظ فً الفتح"/. هل تنصرون وترزقون إال بضعفابكم"
صورة هذا السٌاق مرسل ألن مصعبا لم ٌدرك زمان هذا القول لكن هو 

محمول على أنه سمع ذلك من أبٌه وقد وقع التصرٌح عن مصعب بالرواٌة 
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له عن أبٌه عند اإلسماعٌلً فؤخرجه من طرٌق معاذ بن هانا حدثنا محمد 
قال رسول هللا صلى : بن طلحة فقال فٌه عن مصعب بن سعد عن أبٌه قال

هللا علٌه وآله وسلم فذكر المرفوع دون ما فً أوله وكذا أخرجه هو 
والنسابً من طرٌق مسعر عن طلحة بن مصرؾ عن مصعب عن أبٌه 

ورواه عمرو بن مرة . ظن أن له فضبل على من دونه، الحدٌث: أنه: ولفظه
ٌنصر : "عن مصعب بن سعد عن أبٌه مرفوعا أٌضا لكن اختصره ولفظه

أخرجه أبو نعٌم فً ترجمته فً الحلٌة من " المسلمون بدعاء المستضعفٌن
: رواٌة عبد السبلم بن حرب عن أبً خالد الداالنً عن عمرو بن مرة وقال

وذكر الحافظ أٌضا فً مقدمة الفتح نحو . ؼرٌب من حدٌث عمرو، انتهى
 السادس من حدٌث أبً محمد بن صاعد من حدٌث 6وفً الجزء : هذا وزاد

وقد ترك الدارقطنً أحادٌث فً . مصعب بن سعد عن أبٌه أنه رأى، فذكره
سند البخاري مرسل كما ٌقول : قلت. ـه/الكتاب من هذا الجنس لم ٌتتبعها

الدارقطنً وهو صحٌح متصل من طرق أخرى كما أوضحه الحافظ رحمه 
هللا، ولعل البخاري رحمه هللا اعتمد الطرٌق المرسلة لتؤٌٌدها بالطرق 

هذا تقلٌد فطرٌق البخاري مرسلة ببل رٌب، وأما ." األخرى الموصولة

.  تصال الرواٌات األخرى فبل تهمنا فً هذا البحث
منها : وأخرج البخاري أحادٌث الحسن عن أبً بكرة/ 14/ 13/ 12/ 11

ال ٌفلح قوم ولوا أمرهم : زادك هللا حرصا وال تعد، ومنها: الكسوؾ، ومنها
إن ابنً هذا سٌد، والحسن ال ٌروي إال عن األحنؾ عن أبً : امرأة، ومنها

."  بكرة
األحادٌث  (90،91، 89، 88): وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

أما حدٌث الكسوؾ : الثامن والتاسع والثمانون والتسعون والحادي والتسعون
حدثنا عمرو بن عون :  مع الفتح ط ح179 ص 3فقال البخاري رحمه هللا ج 

كنا عند رسول هللا : قال حدثنا خالد عن ٌونس عن الحسن عن أبً بكرة قال

صلى هللا علٌه وآله وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول هللا صلى هللا علٌه 
وآله وسلم ٌجر رداءه حتى دخل المسجد فصلى بنا ركعتٌن حتى انجلت 

إن الشمس والقمر ال ٌنكسفان : "الشمس فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم
"  لموت أحد فإذا رأٌتموها فصلوا وادعوا حتى ٌنكشؾ ما بكم

:  ط ح410 ص 7فقال رحمه هللا ج " زادك هللا حرصا وال تعد: وأما حدٌث
حدثنا موسى بن إسماعٌل قال حدثنا همام عن األعلم وهو زٌاد عن الحسن 

عن أبً بكرة أنه انتهى إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو راكع فركع 
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: قبل أن ٌصل إلى الصؾ، فذكر ذلك للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال
".  زادك هللا حرصا وال تعد"

 164 ص 16فقال رحمه هللا ج " ال ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "وأما حدٌث
لقد : حدثنا عثمان بن الهٌثم حدثنا عوؾ عن الحسن عن أبً بكرة قال: ط ح

نفعنً هللا بكلمة أٌام الجمل لما بلػ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أن فارسا 
".  لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "ملكوا ابنة كسرى قال

حدثنا صدقة : 96 ص 8فقال رحمه هللا ج " إن ابنً هذا سٌد: "وأما حدٌث
حدثنا ابن عٌٌنة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبً 

صلى هللا علٌه وآله وسلم على المنبر والحسن ٌنظر إلى الناس مرة وإلٌه 
."  ابنً هذا سٌد، ولعل هللا أن ٌصلح به بٌن فبتٌن: "مرة وٌقول

قلت البخاري معروؾ أنه :  ط ح114 ص 1قال الحافظ فً مقدمة الفتح ج 
كان ٌشدد فً مثل هذا، وقد أخرج البخاري حدٌث الكسوؾ من طرق عن 

الحسن علق بعضها، ومن جملة ما علقه فٌه رواٌة موسى بن إسماعٌل عن 
أخبرنً أبو بكرة، فهذا معتمد فً إخراج : مبارك بن فضالة عن الحسن قال

حدٌث الحسن ورده على من نفى أنه سمع من أبً بكرة باعتماده على إثبات 

من أثبته و سٌؤتً مزٌد لذلك فً فضل الحسن بن علً بن أبً طالب إن 
إن كان اعتماده على رواٌة المبارك بن فضالة فهو : قلت. "ـه/شاء هللا تعالى

اعتماد ضعٌؾ ألن المبارك ٌقول فً ؼٌر حدٌث عن الحسن حدثنا عمران 
والظاهر أن اعتماده مع ذلك . بن حصٌن وأصحاب الحسن ال ٌقولون ذلك

." إن ابنً هذا سٌد، وهللا أعلم: "على تصرٌح الحسن بالسماع فً حدٌث
.  قلت وسٌؤتً رد ذلك

إن ابنً هذا : " من المقدمة ط ح فً الكبلم على حدٌث2 ج 127وقال ص 
الحدٌث مخرج عن الحسن من طرق والبخاري إنما اعتمد رواٌة : قلت" سٌد

أبً موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة وقد أخرجه مطوال فً كتاب 

إنما ثبت عندنا سماع : قال لً علً بن عبد هللا: الصلح، وقال فً آخره
وأعرض الدارقطنً عن تعلٌله . الحسن من أبً بكرة بهذا الحدٌث

باالختبلؾ عن الحسن، فقٌل عنه هكذا، وقٌل عنه عن أم سلمة، وقٌل عنه 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مرسبل ألن األسانٌد بذلك ال تقوى، وال 
زلت متعجبا من جزم الدارقطنً بؤن الحسن لم ٌسمع من أبً بكرة مع أن 

سمعت أبا بكرة ٌقول إلى أن رأٌت : فً هذا الحدٌث فً البخاري قال الحسن
فً رجال البخاري ألبً الولٌد الباجً فً أول حرؾ الحاء الحسن بن علً 
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أخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا : بن أبً طالب ترجمة وقال فٌها
بكرة فتؤول أبو الحسن الدارقطنً على أنه الحسن ألن الحسن عندهم لم 

ٌسمع من أبً بكرة وحمله البخاري وابن المدٌنً على أنه الحسن البصري 
وعندي أن الحسن الذي سمعه : قال الباجً. "وبهذا صح عندهما سماعه منه

أوردت هذا : قلت. "من أبً بكرة إنما هو الحسن بن علً بن أبً طالب
. متعجبا منه ألنً لم أره لؽٌر الباجً وهو حمل مخالؾ للظاهر ببل مستند

ثم إن راوي هذا الحدٌث عند البخاري عن الحسن لم ٌدرك الحسن بن علً 
فٌلزم االنقطاع فٌه فما فر منه الباجً من االنقطاع بٌن الحسن البصري 

وأبً بكرة وقع فٌه بٌن الحسن بن علً والراوي عنه، ومن تؤمل سٌاقه عند 
وأما احتجاجه بؤن البخاري . البخاري تحقق ضعؾ هذا الحمل، وهللا أعلم

عن الحسن عن األحنؾ عن : أخرج هذا الحدٌث من طرٌق أخرى فقال فٌها
أبً بكرة فلٌس بٌن اإلسنادٌن تناؾ ألن فً رواٌته له عن األحنؾ عن أبً 
بكرة زٌادة بٌنة لم ٌشتمل علٌها حدٌثه عن أبً بكرة وهذا بٌن من السٌاقٌن، 

قلت وباهلل التوفٌق ما زالت بصمات التقلٌد تطبع حكم . "ـه/وهللا الموفق
الوادعً رحمه هللا وإٌانا، ففضل تقلٌد ابن حجر فً حكمه الذي استند على 

اختٌار علً بن عبد هللا المدٌنً شٌخ البخاري الذي قام البخاري بتقلٌده فً 
الحكم بسماع  الحسن البصري من أبً بكرة انطبلقا من حدٌث فضابل 

الحسن بن علً، بٌنما كان أنفس أن ٌستظهر حكم الباجً بؤنه تقلٌد 
للدارقطنً ألن الباجً من مدرسة الدارقطنً ألن إجازته من تلمٌذ أبً 

الحسن الدارقطنً أال وهو الحافظ الهروي المالكً األشعري المكً، 
صاحب المسند، فقد أجازه بإجازة الدارقطنً، وعلٌه فإن مدرسة الدراقطنً 
تقول بؤن الحسن البصري لم ٌسمع من أبً بكرة وأن هذه األحادٌث األربعة 

التً رواها البخاري عن الحسن البصري عن أبً بكرة بالعنعنة منقطعة 
ألن الحسن البصري ٌروي عن األحنؾ عن أبً بكرة، وهو مدلس وأما 

البخاري وشٌخه علً بن عبد هللا المدٌنً فإن كانت عمدتهما فً القول 
بسماع الحسن البصري من أبً بكرة المبارك بن فضالة فهً حجة ال 

تستقٌم ألنه ال ٌتورع أن ٌعزو السماع لمن لم ٌسمع وهللا أعلم، وأما متون 
 ال -:74: األحادٌث فهً صحٌحة مشهورة ومنها ما هو متواتر،  ومن ذلك

إن الشمس والقمر آٌتان من آٌات هللا  ":رسول هللا صلى  هللا علٌه وسلم
متفق " ال ٌنكسفان لموت أحد وال لحٌاته فإذا رأٌتم ذلك فؤفزعوا إلى الصالة

تفرد به أبو جعفرالكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث  علٌه  الحدٌث
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فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "المتواتر، ولم ٌخرجه وخرجناه فً كتابنا 
: رواه: كما ٌلً" المتواتر

انظره فً نظم المتناثر : ــ المؽٌرة بن شعبة1
 انظره فً نظم المتناثر: ــ ابن عمر2

أخرجه البخاري والنسابً وابن ماجه والحاكم ونفى ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر أن : ــ أبو بكرة3
 .ٌكون فً صحٌح مسلم

 انظره فً نظم المتناثر: ــ ابن مسعود4

 البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم: ــ عابشة5
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وقد رواه األبمة كما فً تلخٌص الحبٌر:  ــ عبد هللا بن عمرو6
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وصححه البٌهقً والشافعً : ــ ابن عباس7

 .ومالك
 .البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه: ــ أسماء بنت أبً بكر8
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ــ أبو موسى األشعري9

 .أبو داود والحاكم: ــ قبٌصة بن مخارق الهبلل10ً
 الطحاوي فً شرح معانً اآلثار واألبمة كما فً تلخٌص الحبٌر: ــ أبو مسعود البدري األنصاري11
 األبمة والبٌهقً كما فً تلخٌص الحبٌر: ــ جابر12

 األبمة وابن حبان كما فً تلخٌص الحبٌر: ــ سمرة بن جندب13
أبو داود والنسابً وأحمد والحاكم وصححه ابن عبد البر وأعله أبو حاتم : ــ النعمان بن بشٌر14

 .باإلنقطاع

ببلل، وأبً برزة، : كبل من" نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"وزاد أبو جعفر الكتانً فً كتابه 

وفً عمدة القاري فً الكبلم عن صبلة :"ثم قال .وأبً هرٌرة، ومحمود بن لبٌد
أسماء بنت  (1: الكسوؾ قال روٌت عن أربعة وعشرٌن من الصحابة وهم

عبد هللا بن  (6عابشة، (5علً بن أبً طالب  (3ابن عباس،  (2أبً بكر، 
( 10أبً مسعود،  (9المؽٌرة بن شعبة، (8النعمان بن بشٌر،  (7عمرو،

( 14ابن عمر،  (13ابن مسعود،  (12سمرة بن جندب،  (11أبً بكرة، 
عبد الرحمن بن سمرة،  (17أبً موسى،  (16جابر،  (15قبٌصة الهبللً، 

( 22محمود بن لبٌد،  (21حذٌفة،  (20ببلل،  (19أبً بن كعب،  (18
عقبة بن عامر وانظر  (25أم سفٌان،  (24أبً هرٌرة،  (23أبً الدرداء، 

تخرٌج أحادٌثهم وأنظر أٌضا شرح اإلحٌاء للشٌخ مرتضى الزبٌدي 
 ". الحسٌنً

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث " خرجناه فً كتابنا مشهور" إن ابنً هذا سٌد"وكذلك حدٌث 

 ـ  ٌعنً الحسنـإن ابنً هذا: " وله صلى هللا علٌه وسلم/61ي ــ : كما ٌلً" المتواتر
تفرد به الكتانً فً " سٌد ولعل هللا أن ٌصلح به بٌن فبتٌن عظٌمتٌن من المسلمٌن

جابر، وؼٌرهم، وقال  / 3أبً سعٌد، و/ 2أبً بكرة، و / 1: وقال عن" نظم المتناثر"
حدٌث أبً بكرة حسن صحٌح وفً شرح مسلم ألبً عبد هللا األبً نقبل عن : الترمذي
إن ابنً هذا : تواترت اآلثار الصحٌحة بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: القرطبً
قلت مراجعته ال تثبت تواتره ألنه ال ٌقوم بتخرٌج األحادٌث ولو قام " راجعه..سٌد الخ 
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بذلك الجهد لما بلؽت عنده التواتر وإنما هً الشهرة والصحة وهللا أعلم اللهم إذا كان 
مثل ابن الصبلح والشوكانً حٌث ٌطلقون على الصحٌح المشهور التواتر إذا كان فً 

."  الصحٌحٌن

 أن: " وأخرج البخاري حدٌث عبٌد هللا عن نافع عن كعب عن أبٌه/15
عن نافع عن رجل من األنصار عن معاذ بن سعد  ، وعن مالك"كعب جارٌة

أن جارٌة لكعب، وعن موسى عن جوٌرٌة عن نافع عن : أو سعد بن معاذ
أن جارٌة لكعب، وقال اللٌث عن نافع : رجل من بنً سلمة أخبر عبد هللا

سمع رجبل من األنصار أخبر عبد هللا أن جارٌة لكعب، وهذا اختبلؾ بٌن 
اختلؾ . وهذا قد اختلؾ فٌه على نافع وعلى أصحابه عنه: وقد أخرجه، قال

فٌه على عبٌد هللا وعلى ٌحً بن سعٌد وعلى أٌوب وعلى قتادة وعلى 
موسى بن عقبة وعلى إسماعٌل بن أمٌة وعلى ؼٌرهم، فقٌل عن نافع عن 

."  ابن عمر وال ٌصح، واالختبلؾ فٌه كثٌر
: الحدٌث السادس بعد المابة: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا محمد بن أبً :  ط س مع الفتح63 ص 9قال البخاري رحمه هللا ج "
بكر المقدمً حدثنا معتمر عن عبٌد هللا عن نافع سمع ابن كعب بن مالك 

ٌخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارٌة لهم كانت ترعى ؼنما بسلع 
ال : فؤبصرت بشاة من ؼنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال ألهله

تؤكلوا حتى آتً النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فؤسؤله، أو حتى أرسل إلٌه 
فؤتى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أو بعث إلٌه فؤمر النبً . من ٌسؤله

.  صلى هللا علٌه وآله وسلم بؤكلها
حدثنا موسى حدثنا جوٌرٌة عن نافع عن رجل من بنً سلمة أخبرنا عبد هللا 
أن جارٌة بن مالك ترعى ؼنما له بالجبٌل الذي بالسوق وهو سلع فؤصٌبت 
شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فؤمر 

.  بؤكلها
حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبٌد هللا عن :  من هذا الجزء632وقال ص 

نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبٌه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسبل النبً 

صلى هللا علٌه وآله وسلم عن ذلك فؤمر بؤكلها   
حدثنا نافع أنه سمع رجبل من األنصار ٌخبر عبد هللا عن النبً : وقال اللٌث

.  صلى هللا علٌه وآله وسلم أن جارٌة لكعب بهذا
حدثنا إسماعٌل قال حدثنً مالك عن نافع عن رجل من األنصار عن معاذ 

بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارٌة لكعب بن مالك كانت ترعى ؼنما 
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بسلع فؤصٌبت شاة منها فؤدركتها فذبحتها بحجر فسبل النبً صلى هللا علٌه 
."   كلوها: وآله وسلم فقال

:"  بعد كبلم الدارقطن276ً وقال الحافظ ابن حجر فً هدي الساري ص 
قلت " قلت وهو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فٌه تكلؾ وتعسؾ

وهنا إجماع على االنقطاع رؼم الرواٌة بالعنعنة وإبهام رجل بنً سلمة 
.  واالضطراب، فكانت العلة بٌنة وظاهرة ومحل إجماع، وهللا تعالى أعلم

وأخرج البخاري عن ابن حرب عن أبً مروان عن هشام عن أبٌه / 16
إذا صلٌت الصبح : "عن أم سلمة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لها

وهذا مرسل ووصله حفص بن ؼٌاث " بعٌرك والناس ٌصلون فطوفً على

عن هشام عن أبٌه عن زٌنب عن أم سلمة، وقال ابن سعٌد عن محمد بن 
عبد هللا بن نوفل عن أبٌه عنه، ووصله مالك عن أبً األسود عن عروة عن 

."  زٌنب عن أم سلمة فً الموطؤ
قال : "الحدٌث السابع بعد المابة: وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ أخبرنا :  ط ح232 ص 4البخاري رحمه هللا ج 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زٌنب عن أم سلمة رضً 

هللا عنها شكوت إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، قال وحدثنً 
محمد بن حرب حدثنا أبو مروان ٌحً بن أبً زكرٌا الؽسانً عن هشام عن 
عروة عن أم سلمة رضً هللا عنها زوج النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال 

وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبٌت وأرادت الخروج 
إذا أقٌمت صبلة الصبح فطوفً " فقال لها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

."  ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت" على بعٌرك والناس ٌصلون
حدٌث مالك عند البخاري : قلت: "118 ص 2قال الحافظ فً مقدمة الفتح ج 

فً هذا المكان مقرون بحدٌث أبً مروان وقد وقع فً بعض النسخ وهً 
رواٌة األصٌلً فً هذا عن هشام عن أبٌه عن زٌنب عن أم سلمة موصوال، 

وعلى هذا اعتمد المزي فً األطراؾ ولكن معظم الرواٌات على إسقاط 
أبو علً الجٌانً وهو الصحٌح، ثم ساقه من طرٌق أبً علً : زٌنب، قال

بن السكن عن علً بن عبد هللا بن مبشر عن محمد بن حرب شٌخ البخاري 
وكذا أخرجه اإلسماعٌلً من حدٌث . على الموافقة ولٌس فٌه عن زٌنب

عبدة بن سلٌمان ومحاضر وحسان بن إبراهٌم كلهم عن هشام لٌس فٌه 
زٌنب وهو المحفوظ من حدٌث هشام، وإنما اعتمد البخاري فٌه رواٌة مالك 
التً ذكر زٌنب ثم ساق معها رواٌة هشام التً سقطت منها حاكٌا للخبلؾ 
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فٌه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة لٌس بمستبعد، وهللا 
."  أعلم

وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه : " ط ح233 ص 4وقال فً الفتح ج 
: أقول ."ـه/أدرك من حٌاتها نٌفا وثبلثٌن سنة وهو معها فً بلد واحد

البخاري ٌشترط تحقق اللقاء، فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق 
قلت وهذه النتٌجة التً استنتجها الوادعً . "لصرح به الحافظ، وهللا أعلم

رحمه هللا وإٌانا هً طرٌق الحٌاد العلمٌة، وذلك أن الحدٌث لٌس على شرط 
اإلمام البخاري ٌقٌنا، بل هو على شرط مسلم مع احتمال لقاء عروة بن 

.  الزبٌر ألم المإمنٌن أم سلمة رضً هللا عنها وهللا تعالى أعلم
حدٌث : وأخرج البخاري عن األنصاري عن أبٌه عن ثمامة عن أنس/ 17

وهذا لم ٌسمعه ثمامة من أنس وال سمعه عبد هللا بن المثتى من " الصدقات
دفع إلً : عمه ثمامة، قال علً بن المدٌنً حدثنً عبد هللا بن المثنى قال

أخذت من ثمامة : وحدثنا عفان، حدثنا حماد، قال: ثمامة هذا الكتاب، قال
كتابا عن أنس نحو هذا، وكذلك قال حماد بن زٌد عن أٌوب أعطانً ثمامة 

قلت والحدٌث وهم فٌه الدارقطنً فعزاه لمسلم بٌنما هو فً " كتابا فذكر هذا

:  صحٌح البخاري كما بٌن ذلك مقبل الوادعً فً تحقٌقه حٌث قال
:  ط ح59 ص 4قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث العاشر بعد المابة"

حدثنً ثمامة أن أنسا رضً : حدثنً أبً، قال: حدثنا محمد بن عبد هللا قال
هللا عنه حدثه أن أبا بكر رضً هللا عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 

هذه فرٌضة الصدقة التً فرض رسول : بسم هللا الرحمن الرحٌم: البحرٌن
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم على المسلمٌن والتً أمر هللا بها رسوله، فمن 

فً كل : سبلها من المسلمٌن على وجهها فلٌعطها ومن سبل فوقها فبل ٌعط
خمس شاة، فإذا بلؽت  [كل]أربع وعشرٌن من اإلبل فما دونها من الؽنم من 

خمسا وعشرٌن ففٌها بنت مخاض أنثى، فإذا بلؽت ستا وثبلثٌن إلى خمس 

وأربعٌن ففٌها بنت لبون أنثى، فإذا بلؽت ستا وأربعٌن إلى ستٌن ففٌه حقة 
طروقة الجمل، فإذا بلؽت واحدة وستٌن إلى خمس وسبعٌن ففٌها جذعة، فإذا 
بلؽت ستا وسبعٌن إلى تسعٌن ففٌها بنتا لبون، فإذا بلؽت إحدى وتسعٌن إلى 
عشرٌن ومابة ففٌها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرٌن ومابة 

ومن لم ٌكن معه إال أربع . ففً كل أربعٌن بنت لبون، وفً كل خمسٌن حقة
من اإلبل فلٌس فٌها صدقة إال أن ٌشاء ربها، فإذا بلؽت خمسا من اإلبل 

ففٌها شاة، وفً صدقة الؽنم فً سابمتها إذا كانت أربعٌن إلى عشرٌن 
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شاة، فإذا زادت على عشرٌن ومابة إلى مابتٌن ففٌها شاتان، فإذا : ومابة
زادت على مابتٌن إلى ثبلثمابة ففٌها ثبلث، فإذا زادت على ثبلثمابة ففً كل 

مابة شاة، فإذا كانت سابمة الرجل ناقصة من أربعٌن شاة واحدة فلٌس فٌها 
صدقة إال أن ٌشاء ربها، وفً الرقة ربع العشر، فإذا لم تكن إال تسعٌن 

."  ومابة فلٌس فٌها شًء إال أن ٌشاء ربها
قوله حدثنً ثمامة هو الراوي عنه ألنه عبد هللا بن : "قال الحافظ فً الفتح

المثنى بن عبد هللا بن أنس بن مالك وهذا اإلسناد مسلسل بالبصرٌٌن من آل 
: وعبد هللا بن المثنى اختلؾ فٌه قول ابن معٌن، فقال مرة. أنس بن مالك
لٌس بشًء، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلً، وأما : صالح، ومرة
وقد . ال ٌتابع فً حدٌثه، انتهى: لٌس بالقوي، وقال العقٌلً: النسابً فقال

تابعه على حدٌثه هذا حماد بن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم 
أن أبا بكر كتبه ألنس وعلٌه خاتم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم حٌن 

هكذا أخرجه أبو داود عن أبً سلمة عنه، . بعثه مصدقا، فذكر الحدٌث
أخذت هذا : حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال: ورواه أحمد فً مسنده قال

وقال . الكتاب من ثمامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس أن أبا بكر فذكره

أخبرنا النضر بن شمٌل حدثنا حماد بن سلمة : إسحاق بن راهوٌه فً مسنده
أخذنا هذا الكتاب من ثمامة ٌحدثه عن أنس عن النبً صلى هللا علٌه وآله 
وسلم فذكره فوضح أن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعلٌل 

من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعلٌل من أعله بكون عبد هللا لم ٌتابع 
 ط ح بعد ذكره 117 ص 2وقال الحافظ أٌضا فً مقدمة الفتح ج ." ـه/علٌه

لٌس فٌما ذكر ما ٌقتضً أن ثمامة لم ٌسمعه من : قلت: "كبلم الدارقطنً
وأما كون عبد هللا بن المثنى لم ٌسمعه من ثمامة . أنس كما سطر به كبلمه

فبل ٌدل على قدح فً هذا اإلسناد، بل فٌه دلٌل على صحة الرواٌة بالمناولة 
إن ثبت أنه لم ٌسمعه مع أن سٌاق البخاري عن عبد هللا بن المثنى حدثنً 

ثمامة أن أنسا حدثه ولٌس عبد الصمد فوق محمد بن عبد هللا األنصاري فً 
قلت ولم ٌعلق الوادعً ." ـه/الثقة وال أعرؾ بحدٌث أبٌه منه، وهللا أعلم

رحمه هللا وإٌانا على تعلٌق ابن حجر هنا والدارقطنً ثبت عنده أن ثمامة لم 
.     ٌسمعه من أنس، وهللا تعالى أعلم 

كان نقش الخاتم ثبلثة أسطر، والقول فٌه : وأخرج أٌضا بهذا اإلسناد/ 18

."  مثل القول فً األول
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الحدٌث الحادي عشر بعد : "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنً محمد بن عبد :  ط ح447 ص 12قال البخاري رحمه هللا ج : المابة

هللا األنصاري قال حدثنً أبً عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضً هللا عنه 
محمد سطر، ورسول : لما استخلؾ كتب له وكان نقش الخاتم ثبلث أسطر

: وزادنً أحمد حدثنا األنصاري قال: قال أبو عبد هللا. سطر، وهللا سطر
كان خاتم النبً صلى هللا علٌه وآله : حدثنً أبً عن ثمامة عن أنس قال

فلما كان . وسلم فً ٌده، وفً ٌد أبً بكر بعده، وفً ٌد عمر بعد أبً بكر
: فؤخرج الخاتم فجعل ٌعبث به فسقط قال: عثمان جلس على ببر أرٌس قال

قال الحافظ فً الفتح ."ه/فاختلفنا ثبلثة أٌام مع عثمان فنزع الببر فلم ٌجده
على قوله عن أنس فً رواٌة اإلسماعٌلً من طرٌق علً بن المدٌنً عن 

وقال ." ـه/محمد بن عبد هللا األنصاري حدثنً أبً حدثنا ثمامة حدثنً أنس
حدٌث نقش الخاتم هو طرؾ من حدٌث :  ط ح137 ص 2فً مقدمة الفتح ج 

قلت فالجواب علٌه ." ٌعنً وقد سبق الجواب عنه." ـه/أنس فً الزكاة
.   كالحدٌث الذي قبله، وهللا تعالى أعلم

وأخرج البخاري عن أبً النعمان عن حماد بن زٌد عن أٌوب عن / 19

، مرسبل، ووصله حماد بن سلمة وجرٌر بن "نذرت نذرا: "نافع أن عمر قال

..."  حازم و معمر عن أٌوب ووصله عبٌد هللا عن نافع
: الحدٌث الثانً عشر بعد المابة: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد :  ط س34 ص 8قال البخاري رحمه هللا ج 
ٌا رسول هللا ح وحدثنً محمد بن : بن زٌد عن أٌوب عن نافع أن عمر قال

مقاتل أخبرنا عبد هللا أخبرنا معمر عن أٌوب عن نافع عن ابن عمر رضً 
لما قفلنا من حنٌن سؤل عمر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : "هللا عنه قال

عن نذر كان نذره فً الجاهلٌة اعتكاؾ فؤمره النبً صلى هللا علٌه وآله 
ورواه . وقال بعضهم حماد عن أٌوب عن نافع عن ابن عمر. وسلم بوفابه

جرٌر بن حازم وحماد بن سلمة عن أٌوب عن نافع عن ابن عمر عن النبً 
."  صلى هللا علٌه وآله وسلم

وإنما أورد طرٌق حماد بن زٌد المرسلة : "قال الحافظ رحمه هللا فً الفتح
لئلشارة إلى أن رواٌته مرجوحة، ألن جماعة من أصحاب شٌخه أٌوب 

بل بعض أصحاب حماد بن زٌد رواه موصوال كما أشار . خالفوه فوصوله
وتوضٌحا لما قاله الحافظ رحمه هللا ولما . المراد منه . ـه/إلٌه البخاري هنا

 11أشار إلٌه الدارقطنً رحمه هللا فقد وصله حماد بن سلمة كما فً مسلم ج 
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، وجرٌر بن حازم ومعمر عند مسلم أٌضا، وسفٌان الثوري عند 126ص 
، كلهم عن أٌوب عن نافع عن عمر، ورواه أحمد بن 20 ص 7النسابً ج 

ذكر عند عمر، : عبدة الضبً حدثنا حماد بن زٌد حدثنا أٌوب عن نافع قال
، وتابع أٌوب على وصله عبٌد هللا بن 125 ص 11الحدٌث عند مسلم ج 

، 125 و124 ص 11 ط س، ومسلم ج 284 ص 4عمر كما عند البخاري ج 
، 20 ص 7، والنسابً ج 48 ص 3، والترمذي ج 217 ص 2وأبً دواد ج 

 ، وأحمد ج 687 ص 1، وابن ماجه ج 8 ص 1وعبد بن حمٌد فً مسنده ج 
فتحصل أن طرٌق حماد بن زٌد المرسلة مرجوحة كما ٌقول " 82 ص 2

بل الواضح أن الدارقطنً كان على حق عندما بٌن أن . "الحافظ، وهللا أعلم
طرٌق حماد بن زٌد مرسلة، ٌعنً منقطعة، وقد رواها البخاري بالعنعنة، 

.  وهللا تعالى أعلم
 عمر أن"وأخرج البخاري أٌضا من حدٌث حماد عن أٌوب عن نافع / 20

، وهذا مرسل أرسله حماد ووصله جرٌر "خٌبر سبً من جارٌتٌن أصاب

بن حازم عن أٌوب وابن كاسب عن ابن عٌٌنة عن أٌوب وقول حماد 
."  المرسل أصح

: الحدٌث الثالث عشر بعد المابة: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن :  ط ح60 ص 7قال البخاري رحمد هللا ج 

ٌا رسول : زٌد عن أٌوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال
وأصاب : قال. هللا إنه كان علً اعتكاؾ ٌوم فً الجاهلٌة، فؤمره أن ٌفً به

فمن : عمر جارٌتٌن من سبً حنٌن فوضعهما فً بعض بٌوت مكة، قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم على سبً حنٌن فجعلوا ٌسعون فً 

من رسول هللا على السبً، : ٌا عبد هللا انظر ما هذا؟ قال: السكك فقال عمر
ولم ٌعتمر رسول هللا صلى هللا علٌه : قال نافع. قال اذهب فؤرسل الجارٌتٌن

وزاد جرٌر بن . وآله وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم ٌخؾ على عبد هللا

من الخمس ورواه معمر عن : حازم عن أٌوب عن نافع عن ابن عمرو قال
."  ـه/[حنٌن]أٌوب عن نافع عن ابن عمر ولم ٌقل ٌوم
 ط ح بعد ذكره كبلم 124 ص 2قال الحافظ رحمه هللا فً مقدمة الفتح ج 

فإذا صح أصل الحدٌث صح قول من وصله، وقد بٌن : قلت: "الدارقطنً
البخاري الخبلؾ فٌه، وقد قدمنا أنه فً مثل هذا ٌعتمد على القرابن وهللا 

: عن نافع أن عمر قال: قوله:  ط س152 ص 6وقال فً الفتح ج ." الموفق
ٌا رسول هللا إنه كان علً اعتكاؾ ٌوم، كذا رواه حماد بن زٌد عن أٌوب "
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عن نافع مرسبل لٌس فٌه ابن عمر، وسٌؤتً فً المؽازي أن البخاري نقل 
أن بعضهم رواه عن حماد بن زٌد موصوال وهو عند مسلم وابن خزٌمة 

لكن فً القصة الثالثة المتعلقة بعمرة الجعرانة ال فً جمٌع الحدٌث، وذكر 
هنا أن معمرا وصله عن أٌوب، ورواٌة معمر وصلها فً المؽازي وهو فً 
قصة النذر فقط، وذكر أٌضا أن حماد بن سلمة رواه موصوال، وسٌؤتً بٌان 

ذلك واضحا أٌضا هناك، وأنه أٌضا فً النذر فقط وٌؤتً الكبلم على ما 

وقال : "إلى أن قال الحافظ" األٌمان والنذور"ٌتعلق منه بالنذر فً كتاب 
حدٌث حماد بن زٌد مرسل، وحدٌث جرٌر بن حازم موصول : الدارقطنً

وحماد أثبت فً أٌوب من جرٌر، فؤما رواٌة معمر الموصولة فهً فً قصة 
وقد روى سفٌان بن عٌٌنة عن أٌوب : النذر فقط دون قصة الجارٌتٌن، قال

قد : وقال الوادعً." ـه/حدٌث الجارٌتٌن فوصله عند قوم وأرسله آخرون
وجدت بحمد هللا لحدٌث جرٌر بن حازم ما ٌشده وٌقوٌه وهو ما رواه اإلمام 

 بتحقٌق أحمد شاكر، قال اإلمام أحمد رحمه 74 ص 7أحمد فً مسنده ج 
: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أٌوب عن نافع عن ابن عمر قال: هللا

لما قفل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم من حنٌن سؤل عمر عن نذر كان 

: نذره فً الجاهلٌة، اعتكاؾ ٌوم، فؤمره به، فانطلق عمر بٌن ٌدٌه، قال
وبعث معً بجارٌة كان أصابها ٌوم حنٌن، قال فجعلتها فً بعض بٌوت 

أعتقنا : األعراب حٌن نزلت، فإذا أنا بسبً حنٌن قد خرجوا ٌسعون ٌقولون
إذهب : فقال عمر لعبد هللا: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

حدثنا عبد الصمد : 206 ص 9وقال فً ج ." فذهبت فؤرسلتها: فؤرسلها، قال
حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أٌوب عن نافع عن ابن عمر أن : وعفان، قاال

إنً كنت : عمر سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بالجعرانة فقال
ومعه : نذرت فً الجاهلٌة أن أعتكؾ فً المسجد الحرام، قال عبد الصمد

اذهب فاعتكؾ، فبٌنما هو ٌصلً إذ سمع : ؼبلم من سبً هوازن فقال له

أعتق رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم سبً هوازن، : الناس ٌقولون
فمعمر وحماد بن سلمة ٌتابعان جرٌرا على الوصل ." ـه/فدعا الؽبلم فؤعتقه

فً الجملة وإن كان فً حدٌث معمر جارٌة، وفً حدٌث حماد ؼبلم، فهما 
 ص 2وكذا وجدت فً مسند أحمد ج . ٌتابعان على أصل الحدٌث، وهللا أعلم

 من حدٌث أبً إسحاق حدثنً نافع مولى عبد هللا بن عمر عن عبد هللا 69
أعطى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم جارٌة من سبً : بن عمر قال

فتبٌن بذلك أن . "هوازن، فذكر الحدٌث نحو حدٌث معمر عن أٌوب به
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الحدٌث الذي أعله الدارقطنً بٌنه وبٌن الحدٌث الذي تابعه الوادعً فرق 
.  فً اإلسناد وفً المتن وهللا تعالى أعلم

وأخرج أٌضا عن إبراهٌم الفراء عن هشام عن ابن جرٌج عن عبٌد هللا / 21
"  ، وهذا مرسل"آالؾ ااولٌن أربعة أن عمر فرض للمهاجرٌن"عن نافع 

: الحدٌث الرابع عشر بعد المابة: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا إبراهٌم بن موسى أخبرنا :  ط ح254 ص 8قال البخاري رحمه هللا ج 

أخبرنً عبٌد هللا بن عمر عن نافع ٌعنً عن ابن : هشام عن ابن جرٌج قال
كان فرض المهاجرٌن : عمر عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال

األولٌن أربعة آالؾ فً أربعة، وفرض البن عمر ثبلثة آالؾ وخمسمابة، 
لٌس هو : إنما هاجر به أبواه، ٌقول: لم نقصه من أربعة آالؾ؟ قال: فقٌل له

."  ـه/كمن هاجر بنفسه،
هذا صورته منقطع ألن نافعا لم ٌلحق عمر لكن سٌاق : قال الحافظ فً الفتح

ووقع فً رواٌة ؼٌر أبً ذر . الحدٌث ٌشعر بؤن نافعا حمله عن ابن عمر
هنا عن نافع ٌعنً عن ابن عمر ولعلها من إصبلح بعض الرواة، واعتبر 

: إن الحدٌث مرسل، وقال: بها شٌخنا ابن الملقن فؤنكر على ابن التٌن قوله

. فقال عن نافع عن ابن عمر. لعل نسخته التً وقعت له  لٌس فٌها ابن عمر
وقد روى الدراوردي عن عبٌد هللا بن عمر، فقال عن نافع عن ابن عمر 

فرض عمر ألسامة أكثر مما فرض لً، فذكر قصة أخرى شبٌهة بهذه : قال
 129 ص 2وذكر نحوه فً المقدمة ج ." ـه/أخرجها أبو نعٌم فً المستخرج

."  ط ح
وأقول الحدٌث عند البخاري مرسل كما ٌقول الدارقطنً :وقال الوادعً

وأما الطرٌق الموصول عند أبً نعٌم فهً من رواٌة عبد العزٌز . رحمه هللا
بن محمد بن عبٌد الدراوردي عن عبٌد هللا بن عمر العمري كما فً الفتح، 

صدوق كان ٌحدث من كتب ؼٌره فٌخطا، : وقد قال الحافظ فً التقرٌب

."   ـه/حدٌثه عن عبٌد هللا العمري منكر: قال النسابً
وأخرج البخاري عن ٌحً الجعفً عن ابن وهب عن عمر بن محمد / 22

خالفه الولٌد بن مسلم عن ". إسالم عمر: "حدثنً جدي زٌد عن ابن عمر

."  عمر بن محمد حدثنً أبً عن جده عن ابن عمر زاد فٌه رجبل
: الحدٌث السادس عشر بعد المابة: وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

: حدثنا ٌحً بن سلٌمان قال:  ط ح177 ص 8قال البخاري رحمه هللا ج 
أخبرنً جدي زٌد بن عبد : حدثنً عمر بن محمد قال: حدثنً ابن وهب قال
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بٌنما هو فً الدار خابفا إذ جاءه العاصً بن وابل : هللا بن عمر عن أبٌه قال
السهمً أبو عمرو وعلٌه حلة حبر وقمٌص مكفوؾ بحرٌر وهو من بنً 

زعم قومك أنهم : ما بالك؟ قال: سهم وهم حلفاإنا فً الجاهلٌة، فقال له
فخرج العاصً فلقً . ال سبٌل إلٌك بعد أن آمنت: سٌقتلوننً إن أسلمت، قال

نرٌد هذا ابن الخطاب : أٌن ترٌدون؟ فقالوا: الناس قد سال بهم الوادي فقال
."  ال سبٌل إلٌه، فكر الناس: الذي صبؤ، قال

:  ط ح بعد ذكره كبلم الدارقطن128ً ص 2قال الحافظ فً مقدمة الفتح ج 
قد صرح فً رواٌة البخاري بسماعه من جده، فالظاهر أنه سمعه : قلت

والواضح أن الوادعً قلد ابن حجر هنا كما . "ـه/منهما إن كان الولٌد حفظه
هو الحال فً كثٌر من أحواله ولكن الولٌد بن مسلم عنعنه وهو مدلس، وهذا 

.   ما أشار إلٌه ابن حجر، وهللا تعالى أعلم
وأخرج البخاري عن ابن بكٌر عن اللٌث عن خالد عن سعٌد بن أبً / 23

اللهم ارزقنً شهادة فً سبٌلك : "هبلل عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمر
وقال ٌزٌد بن زرٌع عن روح عن زٌد : قال" واجعل موتً فً بلد رسولك

عن أمه عن حفصة عن عمر، وقال هشام بن سعد عن زٌد عن أبٌه عن 

". حفصة عن عمر
قال : الحدٌث الثالث والعشرون بعد المابة: "وقال الوادعً فً تحقٌقه

حدثنا ٌحً بن بكٌر حدثنا اللٌث عن :  ط ح472 ص 4البخاري رحمه هللا ج 
خالد بن ٌزٌد عن سعٌد بن أبً هبلل عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمر 

اللهم ارزقنً الشهادة فً سبٌلك واجعل موتً فً بلد : "رضً هللا عنه قال
وقال ابن زرٌع عن روح بن القاسم عن " رسولك صلى هللا علٌه وآله وسلم

سمعت : زٌد بن أسلم عن أبٌه عن حفصة بنت عمر رضً هللا عنهما قالت
سمعت عمر : وقال هشام عن زٌد عن أبٌه عن حفصة. عمر ٌقول نحوه
وقال ابن زرٌع : قوله: 4 ج 473قال الحافظ فً الفتح ص ." رضً هللا عنه

عن روح بن القاسم وصله اإلسماعٌلً عن إبراهٌم بن هاشم عن أمٌة بن 
: بسطام عن ٌزٌد بن زري عنه، ولفظه عن حفصة، قالت سمعت عمر ٌقول

: وأنى ٌكون هذا؟ قال: فقلت: اللهم قتبل فً سبٌلك ووفاة ببلد نبٌك، قالت
وقال هشام عن زٌد عن أبٌه أسلم وصله ابن سعد : قوله. ٌؤتً به هللا إذا شاء

عن محمد بن إسماعٌل بن أبً فدٌك عنه ولفظه عن حفصة أنها سمعت 
وقال ." ـه/فذكر مثله، وفً آخره إن شاء هللا ٌؤتً بؤمره إن شاء: أباها ٌقول

الظاهر : قلت:  ط ح بعد ذكره كبلم الدارقطن118ً ص 2فً مقدمة الفتح ج 
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أنه كان عند زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمرو عن أمه عن حفصة عن عمر 
وأسلم مولى عمر من المبلزمٌن له : ألن اللٌث وروح بن القاسم حافظان

العارفٌن بحدٌثه وفً سٌاق حدٌث زٌد بن أسلم عن أمه عن حفصة زٌادة 
فدل على أنهما  (تؽلٌق التعلٌق)على حدٌثه عن أبٌه كما بٌنته فً كتابً 

طرٌقان محفوظان وأما رواٌة هشام بن سعد فإنها ؼٌر محفوظة ألنه ؼٌر 
وقد رواه مالك عن زٌد بن أسلم عن عمر لم ٌذكر بٌنهما " ضابط، وهللا أعلم

ٌعنً أنه كان إذا شك فً الوصل . ـه/أحدا، ومالك كان ٌصنع ذلك كثٌرا
."  والقطع قطعه احتٌاطا رحمه هللا

 و 42 ص 1قال رحمه هللا ج ": كالم الدار طنً فً العلل على هذا الحدٌث

ٌروٌه زٌد بن أسلم عن أمه عن حفصة، ورواه هشام بن : قد سبل عنه؟ فقال
سعد عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن حفصة والصحٌح قول من قال عن 

أن الصحٌح رواٌة " العلل"فالدارقطنً رحمه هللا ٌرى فً كتابه . ـه/أمه
روح بن القاسم وحفص بن مٌسرة عن زٌد بن أسلم عن أمه عن حفصة عن 
عمر، وأن رواٌة هشام بن سعد تعتبر شاذة وسكت عن رواٌة سعد بن أبً 

فالظاهر . هبلل التً ذكرها فً التتبع، وصدر بها البخاري الطرق الواردة

أن الطرٌقٌن محفوظان كما قاله الحافظ رحمه هللا مع رجحان رواٌته عن 
قلت فالذي صححه الدارقطنً فً كتابه ." وهللا أعلم/ أمه ألنه رواها ثقتان

رواٌة زٌد عن أمه على من أسقطها، وقد بٌن فً التتبع انقطاع " العلل"
رواٌة البخاري التً أسقطها فً الحدٌث الذي صدر به، وابن حجر إنما 

اعتمد كبلم الدارقطنً فً العلل حٌث بٌن أن أصح الطرق طرٌق زٌد بن 
.  أسلم عن أمه،  وهللا أعلم

 وأخرج البخاري عن القعنبً وابن ٌوسؾ وإسماعٌل عن مالك عن /24

زٌد بن أسلم عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسٌر ومعه 
 مرسبل ووصله قراد وابن عٌٌنة و {إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا}عمر فنزلت 

."  ٌزٌد بن أبً حكٌم و الخرٌبً
قال : الحدٌث الرابع والعشرون بعد المابة: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا

حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك :  ط س582 ص 8البخاري رحمه هللا ج 
عن زٌد بن أسلم عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كان ٌسٌر 
فً بعض أسفاره وعمر بن الخطاب ٌسٌر معه لٌبل فسؤله عمر بن الخطاب 
عن شًء فلم ٌجبه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، ثم سؤله فلم ٌجبه، 

ثكلت أم عمر نزرت رسول هللا : فقال عمر بن الخطاب. ثم سؤله فلم ٌجبه
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فحركت بعٌري ثم : قال عمر. صلى هللا علٌه وآله وسلم كل ذلك ال ٌجٌبك
تقدمت أمام الناس وخشٌت أن ٌنزل فً القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا 

لقد خشٌت أن ٌكون نزل فً قرآن فجبت رسول هللا : ٌصرخ بً، فقلت
لقد أنزلت علً اللٌلة سورة : "فقال. صلى هللا علٌه وآله وسلم فسلمت علٌه

. ه/{إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا}لهً أحب إلً مما طلعت علٌه الشمس ثم قرأ

هذا السٌاق صورته اإلرسال : " ط س8 ج 583قال الحافظ فً الفتح ص 

ألن أسلم لم ٌدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر 
وإلى ذلك أشار . فحركت بعٌري إلى آخره: "بدلٌل قوله فً أثنابه، قال عمر

وقد جاء من طرٌق أخرى سمعت عمر أخرجه البزار من طرٌق . القابسً
ال نعلمه رواه عن مالك هكذا إال : محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال

ورواٌة ابن ؼزوان وهو عبد الرحمن أبو نوح . ـه/ابن عثمة وابن ؼزوان
وأورده الدارقطنً فً : المعروؾ بقراد، قد أخرجها أحمد عنه إلى أن قال

ؼرابب مالك من طرٌق هذٌن ومن طرٌق ٌزٌد بن أبً حكٌم ومحمد بن 
حرب وإسحاق الحنٌنً أٌضا فهإالء خمسة رووه عن مالك بصرٌح 

وقال فً آخره . وذكر فً مقدمة الفتح نحو ذلك. المراد منه. ـه/االتصال

وساق الحدٌث مع هذه الصورة حاكٌا لمعظم القصة عن عمر فكٌؾ ٌكون 
لٌس بصرٌح أنه سمعه من : قوله قال عمر: أقول" مرسبل هذا من العجب

عمر فٌحتمل أنه سمعه من عمر وأنه أرسله، لكن قوله فً حدٌث البزار 
. صرٌح فً ذلك" سمعت"

وقد سبل عن هذا الحدٌث :  من العلل34 ص 1 قال الدارقطنً رحمه هللا ج 
ٌروٌه عن مالك عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمر متصبل مسندا محمد بن 

خالد بن عثمة وأبو نوح عبد الرحمن بن ؼزوان وإسحاق بن إبراهٌم 
هإالء كلهم . الحنٌنً وٌزٌد بن أبً حكٌم ومحمد بن حرب بن سلٌم المكً

أسندوه عن مالك، وأما أصحاب الموطؤ فرووه عن مالك مرسبل منهم معن، 

/."  والقعنبً، والشافعً، وٌحً بن بكٌر وؼٌرهم
وٌجدر أن أنظر فً تراجم الذٌن وصلوه عن مالك حتى : "وقال الوادعً

ثم قال بعد استعراض ما فً التقرٌب البن  [..]ٌعلم أٌقبل خبلفهم أم ال 
فالظاهر صحة الوصل واإلرسال عن مالك، والوصل زٌادة من : "حجر

."  ـه/جماعة ٌجب قبولها لعدم المانع وهللا أعلم
وأخرج البخاري حدٌث داود أبً الفرات عن ابن برٌدة، وقد كتبت / 25

."  علته فً موضع آخر
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الحدٌث السادس والعشرون بعد : "وقال الوادعً رحمه وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا عفان :  ط ح فً الشواهد473 ص 3قال البخاري رحمه هللا ج : المابة

بن مسلم هو الصفار حدثنا داود بن أبً الفرات عن عبد هللا بن برٌدة عن 
قدمت المدٌنة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن : أبً األسود قال

الخطاب رضً هللا عنه فمرت بهم جنازة فؤثنً على صاحبها خٌرا، فقال 
وجبت، قال أبو : وجبت، ثم مر بالثالثة فؤثنً على صاحبها شرا فقال: عمر

قلت كما قال النبً صلى : وما وجبت ٌا أمٌر المإمنٌن؟ قال: األسود، فقلت
: فقلنا. أٌما مسلم شهد له أربعة بخٌر أدخله هللا الجنة: "هللا علٌه وآله وسلم

."  ثم لم نسؤله عن الواحد" واثنان: واثنان؟ قال: فقلنا. وثبلثة: وثبلثة؟ قال
قوله عن أبً األسود هو الدٌلً التابعً الكبٌر : "قال الحافظ فً الفتح

المشهور ولم أره من رواٌة عبد هللا بن برٌدة عنه إال معنعنا، وقد حكى 
الدارقطنً فً كتاب التتبع عن علً بن المدٌنً أن ابن برٌدة إنما ٌروي عن 

." ٌحً بن ٌعمر عن أبً األسود، ولم ٌقل فً هذا الحدٌث سمعت أبا األسود
لكن . وابن برٌدة ولد فً عهد عمر فقد أدرك أبا األسود ببل رٌب: قلت

البخاري ال ٌكتفً بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهدا واكتفى لؤلصل بحدٌث 

وأخرج البخاري : وذكر فً المقدمة نحوه ثم قال. "أنس الذي قبله، وهللا أعلم
حدٌث أبً األسود كالمتابعة لحدٌث عبد العزٌز بن صهٌب فلم ٌستوؾ نفً 

كبلم الحافظ . "العلة كما ٌستوفٌها فٌما ٌخرجه فً األصول، هللا أعلم
وقد سبل عن هذا  71 ص 1قال رحمه هللا ج ": "العلل"الدارقطنً فً 
هو حدٌث رواه عبد هللا بن برٌدة واختلؾ عنه فرواه داود : الحدٌث؟ فقال

واختلؾ عن داود، فقال ٌعقوب . بن الفرات وهو ثقة عن ابن برٌدة
الحضرمً عنه عن ابن برٌدة عن ٌحً بن ٌعمر عن أبً األسود وهم فً 

ذكر ٌحً بن ٌعمر لكثرة من خالفه من الثقات الحفاظ عن داود، منهم عفان 
بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث وزٌد بن الحباب وٌونس بن محمد 

المإدب وأبو عبد الرحمن المقري وأبو الولٌد الطٌالسً وشٌبان بن فرٌح 
وؼٌرهم، فإنهم رووه عن داود عن ابن برٌدة عن أبً األسود لم ٌذكروا 

وكذلك رواه سعٌد بن رزٌن عن عبد هللا بن برٌدة عن أبً . بٌنهما أحدا
األسود، كرواٌة الجماعة عن داود، ورواه عمر بن الولٌد الشنً عن عبد هللا 

والمحفوظ فً ذلك ما رواه . بن برٌدة مرسبل عن عمر لم ٌذكر بٌنهما أحدا
عفان ومن تابعه عن داود بن أبً الفرات، وقد أخرجه البخاري ومسلم فً 
الصحٌح مثل ما رواه عفان عن داود عن ابن برٌدة عن أبً األسود، وهللا 
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وقال الحافظ الدارقطنً رحمه هللا فً العلل بؤنه أخرجه البخاري . ـه/أعلم
ومسلم مخالؾ لقوله فً التتبع أنه أخرجه البخاري واألمر كما ٌقول فً 

التتبع، فإنً لم أجده فً مسلم فً مظانه، وهكذا النابلسً لم ٌعزه فً ذخابر 
الموارٌث إلى مسلم، وقد ذكر الحافظ ابن كثٌر هذا الحدٌث فً تفسٌر قول 

من  {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}هللا عز وجل 

مسند أحمد، ثم عزاه إلى البخاري و الترمذي و النسابً من حدٌث داود بن 

. "   ـه/أبً الفرات به
وأخرج البخاري حدٌث مروان عن عثمان فً فضلٌة الزبٌر، وقد / 26

وقال ." اختلؾ فً لفظه علً بن مسهر وأبو أسامة عن هشام عن أبٌه عنه
 79 ص 8قال البخاري رحمه هللا ج : "الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علً بن مسهر عن هشام بن عروة عن : ط س
أصاب عثمان بن عفان رضً هللا : أخبرنً مروان بن الحكم، قال: أبٌه قال

عنه رعاؾ شدٌد سنة الرعاؾ، حتى حبسه عن الحج، وأوصى فدخل علٌه 
. ومن؟ فسكت: نعم، قال:وقالوه؟ قال: استخلؾ، قال: رجل من قرٌش، قال

عثمان وقالوا؟ : فقال.استخلؾ: فقال. فدخل علٌه رجل آخر أحسبه الحارث

نعم، : ولعلهم قالوا إنه الزبٌر، قال:ومن هو؟ فسكت، قال: نعم، قال: فقال
أما والذي نفسً بٌده إنه لخٌرهم ما علمت وإن كان ألحبهم إلى رسول : قال

حدثنا عبٌد بن إسماعٌل حدثنا أبو أسامة عن . هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
كنت عند عثمان أتاه رجل، : هشام أخبرنً أبً سمعت مروان بن الحكم

أما وهللا إنكم لتعلمون : نعم الزبٌر، قال: وقٌل ذلك؟ قال: قال. استخلؾ: فقال
."  أنه خٌركم، ثبلثا

: قلت:"  ط س بعد ذكره كبلم الدارقطن367ًقال الحافظ فً المقدمة ص 
البخاري أخرجه من حدٌث علً بن مسهر وأبً أسامة جمٌعا ولٌس بٌنهما 

ثم . ـه/تباٌن ٌوجب تعلٌبل كما سٌؤتً فً مناقب الزبٌر إن شاء هللا تعالى

شرحه فً مناقب الزبٌر ولم ٌذكر شٌبا مما أشار إلٌه الدارقطنً ولعله 
قلت ولٌس فً المقدمة ما ٌرد إعبلل الدارقطنً، . "اكتفى بما فً المقدمة

.   وهللا أعلم
وأخرج مسلم حدٌثان عن أبٌه عن شعبة عن أبً إسحاق عن / 28/ 27 

قلت والوهم فً ذكر مسلم من ." أبً عبد الرحمن أن عثمان أشرؾ علٌهم
. الدارقطنً فالحدٌث أخرجه البخاري
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: الحدٌث التاسع والعشرون بعد المابة: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا
 406 ص 5قال البخاري رحمه هللا ج . الحدٌث فً البخاري ولٌس فً مسلم

وقال عبدان أخبرنً أبً عن شعبة عن أبً إسحاق عن أبً عبد : ط س
أنشدكم : الرحمن أن عثمان رضً هللا عنه حٌث حوصر أشرؾ علٌهم وقال

هللا وال أنشد إال أصحاب محمد، ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
من حفر ببر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أن : "وآله وسلم قال

من جهز جٌش العسرة فله الجنة، : رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
."  فصدقوه بما قال: فجهزته؟ قال

ذكره عن : قال أبو نعٌم. عبدان كذا للجمٌع: قوله وقال: قال الحافظ فً الفتح
وقد وصله الدارقطنً واإلسماعٌلً وؼٌرهما من طرٌق . عبدان ببل رواٌة

القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه، وأبو إسحاق المذكور هو 
تفرد بهذا الحدٌث : قال الدارقطنً. السبٌعً، وأبو عبد الرحمن هو السلمً

وقد اختلؾ فٌه على أبً إسحاق، فرواه زٌد . عثمان والد عبدان عن شعبة
بن أبً أنٌسة عنه كهذه الرواٌة، أخرجه الترمذي والنسابً، ورواه عٌسى 

بن ٌونس عن أبٌه عن أبً إسحاق عن أبً سلمة عن عثمان أخرجه النسابً 

وتفرد عثمان والد : قلت. أٌضا وتابعه أبو قطن عن ٌونس أخرجه أحمد
واتفاق شعبة وزٌد بن أبً أنٌسة على رواٌته هكذا . عبدان ال ٌضره فإنه ثقة

أرجح من ٌونس عن أبً إسحاق إال أن آل الرجل أعرؾ به من ؼٌرهم 
: قال أبو عبد الرحمن. ـه/فٌتعارض الترجٌح فلعل ألبً إسحاق فٌه إسنادٌن

وقال فً .  من السنن198 ص 4وتابع ٌونس إسرابٌل كما عند الدارقطنً ج 
الحدٌث : قلت:  ط ح بعد ذكره كبلم الدارقطن134ًص  2مقدمة الفتح ج 

الذي أشار إلٌه ذكره البخاري رضً هللا عنه تعلٌقا، وهو مناشدة عثمان 
رضً هللا عنه للصحابة عند حصاره فً ذكر حفر ببر رومة وؼٌر ذلك من 

والحدٌث عند البخاري من طرق ؼٌر هذا موصولة، فلهذا لم أفرده . مناقبه

 وقد 79 ص 1وقال الدارقطنً فً العلل ج ." بالذكر ألنه إنما أورده اعتبارا
ٌروٌه أبو إسحاق السبٌعً، واختلؾ عنه فرواه : "سبل عن هذا الحدٌث فقال

زٌد بن أبً أنٌسة وشعبة وعبد الكبٌر بن دٌنار عن أبً إسحاق عن أبً عبد 
الرحمن السلمً وخالفهم ٌونس بن أبً إسحاق وإسرابٌل بن ٌونس، فروٌاه 

عن أبً إسحاق عن أبً سلمة بن عبد الرحمن، وقول شعبة ومن تابعه أشبه 
فالدارقطنً فً العلل ٌرى أن صنٌع البخاري فً ." بالصواب، وهللا أعلم

."  رواٌته من طرٌق شعبة أشبه بالصواب
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خٌركم من تعلم : "حدٌث الثوري وشعبة عن علقمة وأخرج أٌضا/ 29

على اختبلفهما، وقال سعٌد بن سالم عن الثوري كما قال " القرآن وعلمه
ٌحً القطان عنه، وخالفهما ابن المبارك ووكٌع وأبو نعٌم وعبد الرزاق 

. ومحمد بن بشر وؼٌرهم
وقال قٌس وعبٌد هللا بن عٌسى ومحمد بن جحادة وموسى بن قٌس  

الحضرمً والنضر بن إسحاق السلمً ومحمد بن جابر وؼٌرهم عن علقمة 

كقول شعبة إال أن عبد هللا بن عٌسى ٌختلؾ عنهم فً رفعه، وقال عمرو بن 
قٌس ومسعر وأبو الٌسع وعمر بن النعمان ومحمد بن طلحة وأبو حماد 

وحفص بن سلٌمان وأٌوب بن جابر وسلمة األحمر وؼٌاث كقول الثوري لم 
:" وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه." ٌذكروا فٌه سعد بن عبٌدة

هذا الحدٌث أٌضا فً البخاري ولٌس فً مسلم، : الحدٌث الثبلثون بعد المابة
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا :  ط س74 ص 9قال البخاري رحمه هللا ج 

أخبرنً علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبٌدة عن أبً عبد : شعبة، قال
الرحمن السلمً عن عثمان رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله 

وأقرأ أبو عبد الرحمن فً : قال" خٌركم من تعلم القرآن وعلمه: "وسلم  قال

حدثنا . وذاك الذي أقعدنً مقعدي هذا: قال. إمرة عثمان حتى  كان الحجاج
أبو نعٌم حدثنا سفٌان عن علقمة بن مرثد عن أبً عبد الرحمن السلمً عن 

إن : "عثمان بن عفان رضً هللا عنه، قال رسول هللا علٌه وآله وسلم 
.    ـه"/أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه

أخرج : قال الدارقطنً فٌما نقلت من خطه:  قال الحافظ فً مقدمة الفتح
البخاري حدٌث الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبً عبد الرحمن السلمً 

خٌركم من تعلم القرآن : "عن عثمان أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
، وأخرجه أٌضا من حدٌث شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن "وعلمه

وأقرأ أبو عبد الرحمن : عبٌدة عن أبً عبد الرحمن عن عثمان، وقال فٌه

فقد اختلؾ شعبة وسفٌان : قال الدارقطنً. فً إمرة عثمان حتى كان الحجاج
فً إسناده، فقد تابع شعبة فً إسناده من ال ٌحتج به وتابع الثوري جماعة 

قدمنا أن مثل هذا ٌخرجه البخاري على : قلت: ثم قال الحافظ. ثقات
االحتمال ألن رواٌة الثوري عند جماعة من الحفاظ هً المحفوظة، وشعبة 

زاد رجبل فؤمكن أن ٌكون علقمة سمعه من سعد بن عبٌدة عن أبً عبد 
وأخرج أبو عوانة : "إلى أن قال. الرحمن ثم لقً أبا عبد الرحمن فسمعه منه

فً صحٌحه حدٌث أبً عبد الرحمن السلمً فً القرآن من طرٌق حجاج 
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ولم ٌسمع أبو عبد الرحمن من : وقال شعبة: عن شعبة، وقال فً إثره
ثم أخرج أبو عوانة حدٌث الثوري ومتابعة عمرو بن قٌس المبلبً . عثمان

والحدٌث مخرج فً . ومحمد بن إبان وؼٌرهما له على إسقاط سعد بن عبٌدة
فرواه أبو داود من حدٌث شعبة . الكتب األربعة من السنن من هذا الوجه

فقط،والنسابً والترمذي وابن ماجه من حدٌث شعبة وسفٌان معا، ونقل 
وأما .الترمذي عن علً بن المدٌنً ترجٌح حدٌث سفٌان على حدٌث شعبة

كون أبً عبد الرحمن لم ٌسمع من عثمان فٌما زعم شعبة فقد أثبت ؼٌره 
كبلم . ـه/وقال البخاري فً التارٌخ الكبٌر سمع من عثمان.سماعه منه

وقول حجاج : وقال الحافظ الذهبً فً طبقات القراء الكبار: قلت. الحافظ
عن شعبة أن أبا عبد الرحمن لم ٌسمع من عثمان بن عفان رضً هللا عنه 

. لم ٌتابع شعبة على هذا: 46وقال ص . ـه/لٌس بشًء فقد ثبت لقٌه لعثمان
 وأطال 79 ص 1 وقد ذكر الحافظ الدارقطنً هذا الحدٌث فً العلل ج 

الكبلم علٌه فً بٌان االختبلؾ فٌه على شعبة وسفٌان واختبلفهما ثم قال فً 
 وأصحها حدٌث علقمة بن مرثد عن سعد بن عبٌدة 80 ص 1آخر البحث ج 

. ـه/عن أبً عبد الرحمن عن عثمان عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

 وذكر االختبلؾ فً 194 ص 4وأخرجه أبو نعٌم فً الحلٌة ج . المراد منه
وممن رواه عن أبً عبد الرحمن سوى سعد وعلقمة الحسن : إسناده ثم قال

بن عبد هللا النخعً وأبو عبد األعلى الثعلبً وعبد الملك بن عمٌر وعبد 
الكرٌم وعطاء بن السابب وعاصم بن أبً النجود، واختلؾ على عاصم فٌه 

فرواه أبو نعٌم وٌحً السلٌحٌنً وؼٌرهما عن شرٌك عن عاصم عن أبً 
عبد الرحمن السلمً عن عبد هللا بن مسعود ورواه حٌرة بن المؽلس عن 

وممن رواه عن النبً . شرٌك عن عاصم عن أبً عبد الرحمن عن عثمان
صلى هللا علٌه وآله وسلم عثمان وعلً وسعد بن أبً وقاص وعبد هللا بن 

."     المراد منه. ـه/مسعود وأبو هرٌرة وأبو أمامة وأنس بن مالك
وأخرج البخاري عن سلٌمان بن حرب عن حماد بن ثابت عن ابن / 30

 لم الدنٌا فً الحرٌر من لبس:"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: الزبٌر قال
لم ٌسمعه ابن الزبٌر من النبً صلى هللا علٌه : قلت" اآلخرة فً ٌلبسه

."  وسلم، إنما سمع من عمر، قاله أبو ذبٌان وأم عمرو عنه
الحدٌث الرابع والخمسون : وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا سلٌمان بن :  ط س284 ص 10قال البخاري رحمه هللا ج : بعد المابة
: سمعت ابن الزبٌر ٌخطب ٌقول: حرب حدثنا حماد بن زٌد عن ثابت قال
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من لبس الحرٌر فً الدنٌا لن ٌلبسه : "قال محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم
حدثنا علً بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبً ذبٌان خلٌفة بن ". فً اآلخرة
قال النبً صلى هللا : سمعت عمر ٌقول: سمعت ابن الزبٌر ٌقول: كعب، قال

وقال لنا " من لبس الحرٌر فً الدنٌا لم ٌلبسه فً اآلخرة: "علٌه وآله وسلم
أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن ٌزٌد، قالت معاذة أخبرتنً أم عمرو بنت 

."  عبد هللا بن الزبٌر سمع عمر سمع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم نحوه

:  ط س بعد ذكره كبلم الدارقطن378ًقال الحافظ رحمه هللا فً المقدمة ص 
هذا تعقب ضعٌؾ فإن ابن الزبٌر صحابً فهبه أرسل فكان ماذا؟ وكم : قلت

فً الصحٌح من مرسل الصحابً، وقد اتفق األبمة قاطبة على قبول ذلك إال 
وقد أخرج . من شذ ممن تؤخر عصره عنهم فبل ٌعتد بمخالفته، وهللا أعلم

البخاري حدٌث ابن الزبٌر عن عمر تلو حدٌث ثابت عن ابن الزبٌر فما بقً 
قلت وهذا مرسل الصحابً ال ٌضر بما أعله ."  ـه/علٌه لبلعتراض وجه 

به وقد بٌن ابن حجر زوال ما أعله به، بل الحدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا 
: كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"

تفرد به " تحرٌم لباس الذهب والحرٌر على ذكور المسلمٌن" حدٌث -129

: الكتانً من دون تخرٌج فخرجناه كما ٌلً
أحل الذهب والحرٌر إلناث  :" ـ عن أبً موسى رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال / 1

. رواه أحمد والنسابً والترمذي وصححه" أمتً وحرم على ذكورها
أبو داود وابن ماجه وللنسابً مثله عن علً وابن حبان  والبن حبان عن : ـ علً رضً هللا عنه/ 2

علً  أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أخذ حرٌرا فجعله فً ٌمٌنه وأخذ ذهبا فجعله فً شماله ثم رفع 
 :وقال الترمذي وفً الباب عن".هذه حرام على ذكور أمتً: ٌده وقال

 .الحاكم وصححه وخالفه الذهبً ألن فٌه مسلم األعور وأحمد وفٌه انقطاع: ـ عمر/ 3

 .ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن: ـ عقبة بن عامر/ 4
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: ـ أم هانا/ 5
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: ـ أنس/ 6

 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: ـ حذٌفة / 7
 .أحمد والطبرانً فً قصة خاتم الذهب والحدٌد: ـ عبد هللا بن عمرو/ 8
نهى عن لبس الحرٌر وعن ابن حبان أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ـ عمران بن حصٌن/ 9

 .التختم بالذهب وعن الشرب فً الحناتم
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: ـ عبد هللا بن الزبٌر/ 10
 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثم: ـ جابر/ 11

 انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً. ـ أبً رٌحانه/ 12
 .متفق علٌه فً نسخ التختم بالذهب: ـ ابن عمر/ 13
 .أحمد وأبو ٌعلى فً التختم بالذهب: ـ البراء بن عازب/ 14

ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن وله آخر فً باب ما جاء فً : ـ أبو سعٌد الخدري/ 15
 .الخاتم

 ..ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن فً باب ما جاء فً الخاتم: ـ أبو ثعلبة/ 16
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من كان ٌإمن باّلِل والٌوم اآلخر فال ":ـ أبو أمامة أنه سمع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول/ 17
 . ـؤحمد ورجاله ثقات كما قال الهٌثمً"ٌلبس حرٌرا وال ذهبا

 .أحمد والبزار والطبرانً وعنهم الهٌثمً: ـ أبو ذر/ 18
 .أحمد والبزار وفٌه ٌزٌد بن أبً زٌاد: ـ عن رجل/ 19
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أوجعه بجرٌدة لما : ـ سالم بن أبً الجعد عن رجل من أهله/ 20

 .أحمد: دخل علٌه متختما بالذهب
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن لبس الحرٌر "أبو ٌعلى الموصلً بلفظ : ـ عابشة / 21

 ."والذهب والفضة وعن المٌترة الحمراء

. أبو بكر بن أبً شٌبة والحرث بن محمد بن أبً أسامة: ـ معاوٌة / 22

وأخرج البخاري عن الصلت بن محمد عن ابن علٌة عن أٌوب عن / 31
صحبت :  قال له ابن عباسعمر طعن لما:"أبً ملٌكة عن المسور قال

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك 
قال حماد ثنا أٌوب عن ابن أبً ملٌكة عن ابن عباس، : قال البخاري" راض

." لٌس فٌه المسور بهذا
الحدٌث الثامن والستون : " وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا الصلت بن :  ط س43 ص 7قال البخاري رحمه هللا ج : بعد المابة
محمد حدثنا إسماعٌل بن إبراهٌم حدثنا أٌوب عن أبً ملٌكة عن المسور بن 

ــ ٌا : لما طعن عمر جعل ٌؤلم فقال له ابن عباســ وكؤنه ٌجزعه: مخرمة قال
أمٌر المإمنٌن ولبن كان ذاك لقد صحبت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وسلم فؤحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر 
فؤحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فؤحسنت 

أما ما ذكرت من : قال. صحبتهم ولبن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون
صحبة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ورضاه فإنما ذاك من من هللا 

تعالى من به علً، وأما ما ذكرت من صحبة أبً بكر ورضاه فإنما ذلك من 

وأما ما ترى من جزعً فهو من أجلك وأجل . هللا جل ذكره من به علً
أصحابك وهللا لو أن لً طبلع األرض ذهبا الفتدٌت به من عذاب هللا عز 

قال حماد بن زٌد حدثنا أٌوب عن ابن أبً ملٌكة عن ." وجل قبل أن أراه
."  ـه/ابن عباس دخلت على عمر بهذا

:  ط س بعد ذكر كبلم الدارقطن367ًقال الحافظ رحمه هللا فً المقدمة ص 
طرٌق حماد أسندها اإلسماعٌلً وؼٌره، وقد أشار إلٌه البخاري، وابن : قلت

أبً ملٌكة صح سماعه من ابن عباس ومن المسور جمٌعا، والمسور قد 
."   حضر القصة فالظاهر أن ابن أبً ملٌكة رواه عن كل منهما، وهللا أعلم

وأخرج البخاري عن أزهر بن جمٌل عن الثقفً عن خالد عن عكرمة / 32

أن امرأة ثابت بن قٌس، قصة الخلع، وعن المخرمً عن : عن ابن عباس
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قراد عن جرٌر عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس وحماد بن سلمة عن 
أٌوب، وأصحاب الثقفً ؼٌر أزهر ٌرسلونه أٌضا، وخالد الطحان وإبراهٌم 
بن طهمان ٌرسلونه عن خالد الحذاء عن عكرمة، ولم ٌخرج مسلم لعكرمة 

."  شٌبا
الحدٌث الحادي والسبعٌن : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا أزهر بن :  ط س395ص  9قال البخاري رحمه هللا ج : بعد المابة

جمٌل حدثنا عبد الوهاب الثقفً حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن 
ٌا رسول : امرأة ثابت بن قٌس أتت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقالت

ثابت بن قٌس ما أعتب علٌه فً خلق وال دٌن و لكنً أكره الكفر فً 
. أتردٌن علٌه حدٌقت: فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم. اإلسبلم

اقبل الحدٌقة وطلقها : نعم، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: قالت
.  ال ٌتابع فٌه عن ابن عباس: قال أبو عبد هللا. "تطلٌقة

حدثنً إسحاق الواسطً حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت 
نعم، فردتها وأمره : تردٌن علٌه حدٌقته؟ قالت: عبد هللا بن أبً بهذا، وقال

وقال إبراهٌم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبً صلى . أن ٌطلقها

.  وطلقها: هللا علٌه وآله وسلم
جاءت امرأة : وعن أٌوب بن أبً تمٌمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال
ٌا رسول هللا : ثابت بن قٌس إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فقالت

فقال رسول هللا . إنً ال أعتب على ثابت فً دٌن وال خلق ولكنً ال أطٌقه
.  نعم: صلى هللا علٌه وآله وسلم فتردٌن علٌه حدٌقته؟ قالت

حدثنا محمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمً حدثنا قراد أبو نوح حدثنا 
: جرٌر بن حازم عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال
جاءت امرأة ثابت بن قٌس بن شماس إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌا رسول هللا ما أنقم على ثابت فً دٌن وال خلق إال أنً أخاؾ : فقالت

فتردٌن علٌه حدٌقته؟ : الكفر، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
حدثنا سلٌمان حدثنا حماد عن أٌوب . نعم، فردت علٌه وأمره ففارقها: قالت

."  عن عكرمة أن جمٌلة، فذكر جمٌلة
قد حكى : " بعد ذكره كبلم الدارقطنً، قلت375قال الحافظ فً المقدمة ص 

البخاري االختبلؾ فٌه وعلقه إلبراهٌم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسبل، 
وعن أٌوب موصوال وذلك مما ٌقوي رواٌة جرٌر بن حازم وفً رواٌة أبً 

ال ٌتابع فٌه عن :قال البخاري بعد حدٌث أزهر. ذر عن المستملً من الزٌادة
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ابن عباس وهذا معنى قول الدارقطنً أن أصحاب الثقفً ٌرسلونه، وقد 
: قلت. "ـه/ذكرت من وصل حدٌث إبراهٌم بن طهمان فً تؽلٌق التعلٌق

.  ـه/ أنه وصلها اإلسماعٌل401ً و ص 399 ص 9وذكر فً الفتح ج 
: وأخرج أٌضا حدٌث وهٌب عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس/ 33

رواه الثقفً "بٌنما النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌخطب إذ قام أبو إسرابٌل 
."  وابن علٌه عن أٌوب مرسبل

الحدٌث الثانً والسبعون : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا موسى بن :  ط س586 ص 11قال البخاري رحمه هللا ج : بعد المابة

بٌنما : إسماعٌل حدثنا وهٌب حدثنا أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس قال
: النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌخطب إذا هو برجل قابم فسؤل عنه، فقالوا
أبو إسرابٌل نذر أن ٌقوم وال ٌقعد وال ٌستظل وال ٌتكلم وال ٌصوم، فقال 

."  مره لٌتكلم ولٌستظل ولٌقعد ولٌتم صومه: "النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
قال عبد الوهاب حدثنا أٌوب عن عكرمة عن النبً صلى هللا علٌه وآله 

."  وسلم
وأما حدٌث ابن عباس أٌضا وهو الحدٌث الرابع :  قال الحافظ فً الفتح

فوهٌب فً سنده هو ابن خالد، وعبد الوهاب الذي علق عنه البخاري آخر 
الباب هو ابن عبد المجٌد الثقفً، وقد ٌتمسك بهذا من ٌرى أن الثقات إذا 

اختلفوا فً الوصل واإلرسال ٌرجح قول من وصل لما معه من زٌادة العلم، 
ألن وهٌبا وعبد الوهاب ثقتان، وقد وصله وهٌب وأرسله عبد الوهاب 

وصححه البخاري مع ذلك، والذي عرفناه باالستقراء من صنٌع البخاري 
أنه ال ٌعمل فً هذه الصورة بقاعدة مطردة، بل ٌدور مع الترجٌح إال إن 

استووا فٌقدم الوصل، والواقع هنا أن من وصله أكثر ممن أرسله، قال 
وصله عاصم بن هبلل والحسن بن أبً جعفر وأرسله مع عبد : اإلسماعٌلً

وخالد متقن، وفً عاصم والحسن مقال : الوهاب خالد الواسطً، قلت

فٌستوي الطرفان فٌترجح الوصل، وقد جاء الحدٌث من وجه آخر فازداد 
وقال . قوة، أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبٌه عن أبً إسرابٌل

قد أشار البخاري : قلت: الحافظ أٌضا فً المقدمة بعد ذكره كبلم الدارقطنً
: وأقول: قال الوادعً." ـه/إلى الخبلؾ فٌه واعتمد حدٌث وهٌب لحفظه

الذٌن أرسلوه إسماعٌل بن علٌة، وعبد الوهاب بن عبد المجٌد الثقفً وخالد 
بن عبد هللا الواسطً كما أفاد الحافظ فً الفتح عن اإلسماعٌلً ومعمر بن 

 والذٌن وصلوه 436 ص 8راشد وحدٌث معمر فً مصنؾ عبد الرزاق ج 
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وهٌب بن خالد وعاصم بن هبلل والحسن بن أبً جعفر وال شك أن الذٌن 
قلت وهكذا رجح الوادعً " أرسلوه أثبت من الذٌن وصلوه، وهللا تعالى أعلم

.   تعلٌل الدارقطنً
: وأخرج أٌضا حدٌث معمر عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس قال/ 34

صابم  وأصحابه بٌن الفتح رمضان عام فًخرج النبً صلى هللا علٌه وسلم 
."  ، الحدٌث، وقد أرسله حماد بن زٌد والثقفً عن أٌوبومفطر

الحدٌث الرابع والسبعون : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
:  ط س مع الفتح3 ص 8قال البخاري رحمه هللا متابعة ج : "بعد المابة

خالد عن عكرمة عن ابن : حدثنا عٌاش بن الولٌد قال حدثنا عبد األعلى قال
خرج النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً رمضان إلى حنٌن : عباس قال

والناس مختلفون، فصابم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من 
لبن أو من ماء فوضعه على راحته أو على راحلته ثم نظر إلى الناس، فقال 

وقال عبد الرزاق أحبرنا معمر عن أٌوب عن ." افطروا: المفطرون للصوام
خرج النبً صلى هللا علٌه وآله : عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما

. وسلم عام الفتح

وقال حماد بن زٌد عن أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبً صلى هللا 
."  ـه/علٌه وآله وسلم

 بعد قول البخاري، وقال حماد بن زٌد عن 5قال الحافظ رحمه هللا ص 
كذا وقع فً بعض نسخ أبً ذر ولؤلكثر : أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس

لٌس فٌه ابن عباس وبه جزم الدارقطنً وأبو نعٌم فً المستخرج، إلى آخر 
قد : "قلت: وقال فً مقدمة الفتح بعد ذكر كبلم الدارقطنً." كبلمه رحمه هللا

. ذكر البخاري حدٌث حماد تعلٌقا واختلفت الرواٌات عنه فً وصله وإرساله
ولكنه اعتمد الموصول لرواٌته له موصوال من حدٌث خالد عن عكرمة عن 

."    ـه/ابن عباس على أنه لم بذكر حدٌث معمر إال تعلٌقا
وأخرج البخاري حدٌث عٌسى بن ٌونس عن هشام عن أبٌه عن / 35

، "علٌه وسلم ٌقبل الهدٌة وٌثٌب علٌها كان النبً صلى هللا: "عابشة قالت

وقال مقبل الوادعً ." ورواه وكٌع ومحاضر ولم ٌذكرا عن عابشة: قال
قال : الحدٌث الخامس والثمانون بعد المابة: "رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا مسدد حدثنا عٌسى بن ٌونس :  ط س210 ص 5البخاري رحمه هللا ج 
كان رسول هللا صلى : عن هشام عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها قالت 

ولم ٌذكر وكٌع ومحاضر ." ـه/هللا علٌه وآله وسلم ٌقبل الهدٌة وٌثٌب علٌها
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ٌذكر ): قال الحافظ فً الفتح بعد قوله." ـه/عن هشام عن أبٌه عن عابشة
فٌه إشارة إلى أن عٌسى بن : (وكٌع ومحاضر عن هشام عن أبٌه عن عابشة

ال نعرفه موصوال : ٌونس تفرد بوصله عن هشام، وقد قال الترمذي والبزار
: سؤلت أبا داود عنه فقال: إال من حدٌث عٌسى بن ٌونس، وقال اآلجري

ورواٌة وكٌع وصلها . تفرد بوصله عٌسى بن ٌونس وهو عند الناس مرسل
وٌثٌب ما هو خٌر منها، ورواٌة محاضر لم أقؾ : ابن أبً شٌبة عنه بلفظ

رجح : "وقال فً مقدمة الفتح بعد ذكره كبلم الدارقطنً، قلت. ـه/علٌها بعد
وبعد تقرٌر الحافظ : قال الوادعً." ـه/بحفظ رواتها الرواٌة الموصولة

رحمه هللا ٌجدر أن أرجع إلى تراجم من وصله ومن أرسله، فالذي وصله 
ثقة مؤمون، واللذان : هو عٌسى بن ٌونس السبٌعً، قال الحافظ فً التقرٌب

أرسبله هما وكٌع بن الجراح ومحاضر بن مورع، فؤما وكٌع فقد قال 
. صدوق له أوهام: ثقة حافظ عابد، وأما محاضر فقال: الحافظ فً التقرٌب

وإذا رجعنا إلى تهذٌب التهذٌب وجدنا الثناء على وكٌع بن الجراح أكثر منه 
. على عٌسى وإن كان كل منهما قد أثنى علٌه المحدثون، ووكٌع قد توبع

وقال األثرم عن : ولذلك جاء فً تهذٌب التهذٌب فً ترجمة عٌسى بن ٌونس

كان عٌسى بن ٌونس ٌسند حدٌث الهدٌة والناس ٌرسلونه، وقال ابن : أحمد
عٌسى بن ٌونس ٌسند حدٌثا عن هشام عن أبٌه عن عابشة أن النبً : معٌن

صلى هللا علٌه وآله وسلم كان ٌقبل الهدٌة وال ٌؤكل الصدقة، والناس 
فالظاهر أن أبا داود وأحمد وابن معٌن ٌوافقون الدارقطنً فً ." ه/برسلونه

قلت بل وقد تقدم أن الترمذي والبزار قاال ." ترجٌح اإلرسال، وهللا أعلم
بؤنهما ال ٌعرفانه موصوال إال من حدٌث عٌسى بن ٌونس، فٌكون أحمد 
وابن معٌن وأبو داود والترمذي والبزار واآلجري ٌوافقون ما ذهب إلٌه 

الحافظ أبو الحسن الدارقطنً بؤن الصحٌح من الحدٌث  مرسل، وهللا تعالى 
."   أعلم
وأخرج أٌضا عن ابن ٌوسؾ عن اللٌث عن ٌزٌد عن عراك عن / 36

 إلى أبً بكر، وهذا عابشة خطبعلٌه وسلم  عروة أن النبً صلى هللا

الحدٌث : " "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه." مرسل
 مع 133 ص 9قال البخاري رحمه هللا ج : السادس والثمانون بعد المابة

حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ حدثنا اللٌث عن ٌزٌد عن عراك عن : الفتح ط س
عروة أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم خطب عابشة إلى أبً بكر، فقال 

أنت أخً فً دٌن هللا وكتابه وهً لً : فقال. إنما أنا أخوك: له أبو بكر
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إن الخبر :  أن اإلسماعٌلً ٌقول124قال الحافظ فً الفتح ص ." حبلل
فقال . مرسل، فإن ٌدخل هذا فً الصحٌح فٌلزمه فً ؼٌره من المراسٌل

إنه وإن كانت صورة سٌاقه اإلرسال : الحافظ مجٌبا على كبلم اإلسماعٌلً
فهو من رواٌة عروة فً قصة وقعت لخالته عابشة وجده ألمه أبً بكر، 
فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عابشة أو عن أمه أسماء بنت أبً بكر، 

إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم ٌكن مدلسا : وقد قال ابن عبد البر

. حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم ٌؤت بصٌؽة تدل على ذلك
ومن أمثلة مالك عن ابن شهاب عن عروة فً قصة سالم مولى أبً حذٌفة، 

هذا ٌدخل فً المسند للقاء عروة عابشة وؼٌرها من نساء : قال ابن عبد البر
وأما . النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وللقابه سهلة زوج أبً حذٌفة أٌضا

اإللزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة ال تشتمل على حكم متؤصل فوقع 
فٌها التساهل فً صرٌح االتصال فبل ٌلزم من ذلك إٌراد جمٌع المراسٌل فً 

نعم، الجمهور على أن السٌاق المذكور مرسل وقد . الكتاب فً الصحٌح
وقال الحافظ . ـه/صرح بذلك الدارقطنً وأبو مسعود وأبو نعٌم والحمٌدي

قلت هو :  ط س بعد ذكره كبلم الدارقطن275ًأٌضا فً مقدمة الفتح ص 

." ـه/محمول عند البخاري على أن عروة حمله عن عابشة كما تقدم نظٌره
ٌحتمل أن ٌكون عروة حمله عن أمه أسماء أو : أقول:مقبل الوادعً وقال

عن خالته عابشة أو عن ؼٌرهما من الصحابة وٌحتمل أنه سمعه من تابعً، 
فلذلك أنا أرجح ما قاله الدارقطنً وأبو مسعود وأبو نعٌم والحمٌدي من أن 

."  الصحٌح إرساله، وهللا أعلم
ولماذا ٌترك اإلسماعٌلً الذي قام ابن حجر بالرد علٌه؟ فاتصال السند : قلت

.  ال ٌثبت باإلحتماالت وإنما ٌثبت بالدالبل والوقابع، وهللا أعلم
وأخرج البخاري وحده حدٌث أٌوب ونافع بن عمر عن ابن أبً ملٌكة / 37

توفً النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بٌتً وفً ٌومً : عن عابشة أنها قالت

وقال مقبل ." وبٌن سحري ونحري، وجمع بٌن رٌقه ورٌقً،قصة السواك
: الحدٌث الحادي والتسعون بعد المابة: "الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنً محمد بن عبٌد حدثنا :  ط س144 ص 8قال البخاري رحمه هللا ج 
أخبرنً ابن أبً ملٌكة أن أبا : عٌسى بن ٌونس عن عمر بن سعٌد قال

إن من نعم هللا علً : عمرو ذكوان مولى عابشة أخبره أن عابشة كانت تقول
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم توفً فً بٌتً وفً ٌومً وبٌن 

سحري ونحري، وأن هللا جمع بٌن رٌقً ورٌقه عند موته، دخل علً عبد 
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الرحمن وبٌده السواك وأنا مسندة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
آخذه لك؟ فؤشار برأسه : فرأٌته ٌنظر إلٌه وعرفت أنه ٌحب السواك، فقلت

أن نعم، فلٌنته فؤمره وبٌن ٌدٌه ركوة أو علبةــ ٌشك عمرــ فٌها ماء فجعل 
ال إله إال هللا إن للموت : ٌدخل ٌدٌه فً الماء فٌمسح بهما وجهه ٌقول

. ثم نصب ٌده فجعل ٌقول فً الرفٌق األعلى حتى قبض ومالت ٌده. سكرات
حدثنا سلٌمان بن حرب حدثنا حماد بن زٌد عن : ثم قال بعد حدٌث بعد هذا

توفً النبً صلى : أٌوب عن ابن أبً ملٌكة عن عابشة رضً هللا عنها قالت
هللا علٌه وآله وسلم فً بٌتً وفً ٌومً وبٌن سحري ونحري وكانت إحدانا 

فً : تعوذه بدعاء إذا مرض ـ فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال
ومر عبد الرحمن بن أبً بكر وفً ٌده جرٌدة رطبة، فنظر . الرفٌق األعلى

إلٌه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فظننت أن له بها حاجة، فؤخذتها 
فمضؽت رأسها، ونفضتها فدفعتها إلٌه فاستن بها كؤحسن ما كان مستنا، ثم 
ناولنٌها فسقطت ٌده وسقطت من ٌده، فجمع هللا بٌن رٌقه ورٌقً فً آخر 

عن ابن : "قال الحافظ فً الفتح قوله." ٌوم من الدنٌا وأول ٌوم من اآلخرة
سٌؤتً حدٌث من رواٌة ابن أبً "أبً ملٌكة أن ذكوان أخبره أن عابشة 

ملٌكة عن عابشة ببل واسطة، لكن فً كل من الطرٌقٌن ما لٌس فً اآلخر، 
 ط س بعد 372وفً المقدمة ص ." ـه/أن الطرٌقٌن محفوظان: فالظاهر

أخرج البخاري الطرٌقٌن على االحتمال لصحة : قلت: ذكره كبلم الدارقطنً
وٌزٌد ذلك أن قتٌبة بن . سماع ابن أبً ملٌكة من عابشة كما تقدم فً نظابره

سعٌد روى هذا الحدٌث عن حفص بن مٌسرة عن ابن أبً ملٌكة سمعت 
."  ـه/عابشة تقول وذكره

 5وقد سبل الحافظ الدارقطنً رحمه هللا عن هذا الحدٌث كما فً العلل ج 
رواه عنها ابن أبً ملٌكة فرواه سعٌد بن أبً :  فقال رحمه هللا، فقال79ص 

حسٌن عن ابن أبً ملٌكة عن ذكوان أبً عمرو عن عابشة قال ذلك عٌسى 

بن ٌونس وخالفه ابن المبارك فلم ٌذكر ذكوان أبا عمرو، قال عن ابن أبً 
ملٌكة عن عابشة، وكذلك رواه الزبٌر ونافع بن عمر الجعفً وعبد الجبار 

والصحٌح : بن الورد وأٌوب السختٌانً وسهٌل بن أبً صالح إلى أن قال
بما أن ابن أبً ملٌكة قد صح سماعه : وأقول." ـه/حدٌث ذكوان عن عابشة

من عابشة وقد صرح بالسماع فً هذا الحدٌث كما ذكره الحافظ فٌحمل أنه 
سمعه من ذكوان أبً عمرو ثم سمعه من عابشة أو أنهما سمعاه معا من 

عابشة وثبته فٌه ذكوان وٌكون كل من الطرٌقٌن محفوظا كما قاله الحافظ، 



144 

 

 Page 144 [تنبيه المقلد الساري]
 

قلت أنى له هذا الحكم و قد خالؾ الجماعة التً روته عن ". وهللا أعلم
عابشة بواسطة؟ مع أن متن الحدٌث ثابت محفوظ من الطرق األخرى 

.    المتصلة قطعا
قصة أم رفاعة، : وأخرج البخاري حدٌث الثقفً عن أٌوب عن عكرمة/ 38

وقال ." وفٌه ذكر عابشة و لكنه مرسل، وكذلك رواه حماد بن زٌد عن أٌوب
الحدٌث الثالث والتسعون بعد : "مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا فً تحقٌقه

حدثنا محمد بن بشار :  ط س281 ص 10قال البخاري رحمه هللا ج : المابة
حدثنا عبد الوهاب أخبرنا أٌوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها 

وعلٌها خمار أخضر، فشكت : عبد الرحمن بن الزبٌر القرظً، قالت عابشة
إلٌها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ــ 

ما رأٌت مثل ما ٌلقى : والنساء ٌنصر بعضهن بعضا ــ قالت عابشة
وسمع أنها قد أتت رسول هللا : المإمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قالت

وهللا ما لً : صلى هللا علٌه وآله وسلم فجاء ومعه اثنان له من ؼٌرها قالت
إلٌه من ذنب إال أن ما معه لٌس بؤؼنى عنً من هذه وأخذت هدبة من 

كذبت وهللا ٌا رسول هللا، إنً ألنفضها نفض األدٌم، لكنها ناشز : فقال. ثوبها

فإن كان ذلك لم : ترٌد رفاعة، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
وأبصر معه ابنٌن : قال" تحلً له، أو لم تصلحً له، حتى ٌذوق من عسٌلتك

هذا الذي تزعمٌن ما تزعمٌن فوهللا : نعم، قال: بنوك هإالء؟ قال: له فقال
 ط س 377قال الحافظ فً مقدمة الفتح ص . "لهم أشبه من الؽراب بالؽراب

سٌاقه ٌقتضً أنه من رواٌة عكرمة عن : قلت: بعد ذكر كبلم الدارقطنً
عابشة، فإن لفظه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن 

وعلٌها خمار أخضر فذكره، فهذا ظاهر : بن الزبٌر القرظً، قالت عابشة
فً ذلك، إال أن أكثر السٌاق صورته اإلرسال وإنما قصد البخاري منه ذكر 

وأما أصل قصة رفاعة وامرأته فمخرجة عنده فً النكاح . الثٌاب الخضر

: وأقول" فً مكانها من طرٌق الزهري عن عروة عن عابشة، وهللا أعلم
قالت لً عابشة : الحدٌث مرسل كما ٌقول الدارقطنً، وعكرمة لم ٌقل

قلت وأما متن . "فٌحتمل أنها قالت له، وٌحتمل أنه بلؽه عنها، وهللا أعلم
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "الحدٌث فقد تواتر عندنا وخرجناه فً كتابنا 

ال حتى تذو ً عسٌلته وٌذوق " حدٌث-: 154:كما ٌلً" الحدٌث المتواتر
جاءت امرأة : عن عابشة رضً هللا عنها قالت نص الحدٌث"  عسٌلتك

إنً كنت عند : رفاعة القرظً إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالت
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رفاعة فطلقنً فبت طبلقً، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبٌر، ما معه إال 
أترٌدٌن أن ترجعً إلى رفاعة؟ قالت ال، قال صلى : مثل هدبة ثوب، فقال

  أخرجه البخاري " ال حتى تذو ً عسٌلته وٌذوق عسٌلتك"هللا علٌه وسلم 

ومسلم والنسابً والترمذي والدارمً وابن أبً شٌبة وعنه ابن ماجه وابن 
لم .الجارود والبٌهقً والطٌالسً وأحمد والطبرانً فً األوسط وؼٌرهم

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما أظن وقد خرجناه فً كتابنا 

: عن" اإلجماع
ــ عابشة رضً هللا عنها أن رفاعة القرظً تزوج إمرأة طلقها، فتزوجت آخر، فؤتت النبً صلى 1

ال ":هللا علٌه وسلم فذكرت له أنه ال ٌؤتٌها، وأنه لٌس معه إال مثل الهدبة، فقال صلى هللا علٌه وسلم
" حتى تذو ً عسٌلته وٌذوق عسٌلتك

ــ أخرجه أبو مسلم الكجً وأبو نعٌم وأخرجه الطٌالسً وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 2
والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه وابن الجارود وابن أبً شٌبة، والبٌهقً والطبري فً 

. تفسٌره وأبو ٌعلى

. أخرجه محمد بن إسحاق فً مؽازٌه: ــ عن هشام عن أبٌه3
 .أخرجه ابن حجر فً فتح الباري: ــ  هشام4
 أخرجه مالك و سعٌد بن أبً عروبة كما فً فتح الباري: ـ قتادة أو أبو قتادة5

وفٌه أن إسم )أخرجه ابن عساكر، والنسابً وعنه الحافظ المزي فً التحفة : ــ عبد هللا بن عباس6
 .والترمذي (المرأة الؽمٌصاء أو  الرمٌصاء

 .أخرجه النسابً وابن أبً شٌبة والبٌهقً وأحمد والطبري فً تفسٌره: ـ ابن عمر7

 أخرجه الطبرانً وابن أبً شٌبة والطبري فً تفسٌره: ـ أبو هرٌرة8
أخرجه الطبرانً والبٌهقً وأحمد والبزار وأبو ٌعلى كما فً مجمع الزوابد : ــ أنس بن مالك9

 ..للهٌثمً وابن أبً شٌبة

الهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد وابن حجر فً المطالب العالٌة : ــ الفضل بن العباس10
 .وأخرجه أبو ٌعلى ورجاله رجال الصحٌح

ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة ورجل آخر ؼٌر األول " ــ قال ابن حجر فً فتح الباري11

والزوج الثانً عبد الرحمن بن الزبٌر أخرجه مقاتل بن حٌان فً تفسٌره ومن طرٌقه ابن شاهٌن فً 
 قال نزلت فً *فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ؼٌره* : ثم أبو موسى فً قوله تعالى" الصحابة

عابشة بنت عبد الرحمن بن الزبٌر بن عقٌل النضرٌة كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتٌك وهو ابن 

عمها فطلقها  طبلقا بابنا  فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبٌر ثم طلقها فؤتت النبً صلى هللا علٌه 
. الحدٌث" ال"قال : وسلم فقالت إنه طلقنً قبل أن ٌمسنً أفؤرجع إلى ابن عمً زوجً األول

أخرجه اإلسماعلً  عن امرأة من قرٌظة : ــ عمرو بن عل12ً

أخرجه مالك كما أخرجه ابن وهب والطبرانً والدارقطً فً : ــ عبد الرحمن بن الزبٌر عن أبٌه13
 .الؽرابب موصوال وفً الموطإ مرسبل واسم المرأة تمٌمة بنت وهب كما رواه ابن حبان والبٌهقً

 .أخرجه أحمد وأبو ٌعلى والنسابً: ــ عبٌد هللا بن عباس14

 .رواه الطبرانً ورجاله رجال الصحٌح" مجمع الزوابد"قال الهٌثمً فً : ــ ابن مسعود15
أخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره نقبل عن ابن ماجه من طرٌق ابن : ــ عبد هللا بن عمرو بن العاص16

 .المسٌب عنه

. مالك فً بعض رواٌات موطبه وابن حبان والبٌهقً: ــ عبد الرحمن بن الزبٌر17
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وأخرج البخاري عن أبً سلمة عن عبد الواحد عن عاصم عن أنس / 39

أوى : ، قال موسى بن أنس"أن النبً صلى هللا علٌه وسلم حرم المدٌنة
محدثا، وهذا وهم من البخاري أو من أبً سلمة ألن مسلما أخرجه عن حامد 

وقال مقبل ." فقال النضر بن أنس وهو الصواب: عن عبد الرحمن، قال فٌه
: الحدٌث السادس والتسعون بعد المابة: "الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا موسى بن إسماعٌل :  ط س381 ص 13قال البخاري رحمه هللا ج 

أحرم رسول هللا صلى هللا : قلت ألنس: حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال
نعم، ما بٌن كذا وكذا ال ٌقطع شجرها، من : علٌه وآله وسلم المدٌنة؟ قال

: أحدث فٌها حدثا فعلٌه لعنة هللا والملبكة والناس أجمعٌن، قال عاصم
قال الحافظ رحمه هللا بعد ." أو آوى محدثا: فؤخبرنً موسى بن أنس أنه قال

وقول عٌاض وقد أخرجه مسلم على الصواب، : "ذكره كبلم الدارقطنً
إن أراد قال عن النضر فلٌس كذلك فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد : قلت

بن عمر عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس، فإن كان عٌاض أراد أن 
اإلبهام صواب فبل ٌخفى ما فٌه والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد 

الواحد كذا أخرجه فً مسنده وأبو نعٌم فً المستخرج من طرٌقه وقد رواه 

عمرو بن أبً قٌس عن عاصم فبٌن أن بعضه عنده عن أنس نفسه وبعضه 
عن النضر بن أنس عن أبٌه أخرجه أبو عوانة فً مستخرجه وأبو الشٌخ 

ولم : فً كتاب الترحٌب جمٌعا من طرٌقه عن عاصم عن أنس قال عاصم
ما سمعت هذا؟ ٌعنً القدر : ، فقلت للنضر(أو أوى محدثا)أسمع من أنس 

لكن سمعته منه أكثر من مابة مرة وقد تقدم شرح : الزابد من أنس، قال
حدٌثً علً وأنس فً أواخر الحج فً أول فضابل المدٌنة فً باب حرم 
المدٌنة، وذكرت هناك رواٌة من روى هذه الزٌادة عن عاصم عن أنس 

فتقرر أن الدارقطنً : قلت." ـه/بدون الواسطة وأنه مدرج، وباهلل التوفٌق
مصٌب فً انتقاده لرواٌة البخاري عن موسى بن أنس وأن الصواب عن 

."   النضر بن أنس، وهللا أعلم
بن سلٌمان عن  وأخرج البخاري عن محمد بن عبد الرحٌم عن سعٌد/ 40

هشٌم عن عبٌد هللا بن أبً بكر عن أنس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان 
وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من : قال" ال ٌؽدو ٌوم الفطر حتى ٌؤكل تمرات

إنما رواه هشٌم عن ابن إسحاق : حدٌث هشٌم عن عبٌد هللا بن أبً بكر وقال
عن حفص  بن عبٌد هللا عن أنس، وقٌل إن هشٌما كان ٌدلسه عن عبٌد هللا 
بن أبً بكر، وقد رواه مسعر ومرجا بن رجاء وعلً بن عاصم عن عبٌد 
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وقال مقبل الوادعً رحمه هللا تعالى وإٌانا فً ." هللا وال ٌثبت منها شًء
قال البخاري رحمه هللا تعالى : الحدٌث السابع والتسعون بعد المابة: "تحقٌقه

حدثنا محمد بن عبد الرحٌم حدثنا سعٌد بن سلٌمان قال :  ط س446 ص 2ج 
كان : حدثنا هشٌم قال حدثنا عبٌد هللا بن أبً بكر بن أنس عن أنس قال

". رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ال ٌؽدو ٌوم الفطر حتى ٌؤكل تمرات
وقال مرجا بن رجاء حدثنً عبٌد هللا قال حدثنً أنس عن النبً صلى هللا 

هكذا رواه : قال الحافظ فً مقدمة الفتح"وٌؤكلهن وترا : علٌه وآله وسلم
سعٌد بن سلٌمان عن هشٌم وتابعه أبو الربٌع الزهرانً وجبارة بن المفلس 

ورواه عن هشٌم قتٌبة عند الترمذي وأحمد بن منٌع عند ابن . عند ابن ماجه
خزٌمة وأبو بكر بن أبً شٌبة عند ابن حبان واإلسماعٌلً وعمرو بن عون 

عن هشٌم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبٌد : فقالوا كلهم. عند الحاكم
صحٌح ؼرٌب، وأعله اإلسماعٌلً بؤن : هللا بن أنس عن أنس، قال الترمذي

. وقد اختلؾ علٌه فٌه وابن إسحاق لٌس من شرط البخاري. هشٌما مدلسا
وهً علة ؼٌر قادحة ألن هشٌما قد صرح فٌه باإلخبار فؤمن من : قلت

وقد . ولهذا نزل فٌه البخاري درجة ألن سعٌد بن سلٌمان من شٌوخه. تدلٌسه

أخرج هذا الحدٌث عنه بواسطة لكونه سمعه منه ولم ٌلق مع كثرة من لقٌه 
وقد جزم أبو مسعود الدمشقً بؤنه . منهم من ٌحدث به مصرحا فٌه باإلخبار

كان عند هشٌم على الوجهٌن وأن أصحاب هشٌم القدماء كانوا ٌروونه على 
وٌإكد ذلك أن : الوجه األول فبل تضر طرٌق إسحاق المذكورة، قال البٌهقً

سعٌد بن سلٌمان قد رواه عن هشٌم على الوجهٌن ثم ساقه من رواٌة معاذ 
. بن المثنى عنه عن هشٌم باإلسنادٌن المذكورٌن، فرجح صنٌع البخاري

وٌإٌد ذلك متابعة مرجا بن رجاء لهٌثم على رواٌته له عن عبٌد هللا بن أبً 
: هذه، والثانٌة: األولى: بكر، وقد علقها البخاري هنا وأفادت ثبلث فوابد
. تقٌٌد األكل بكونه وترا: تصرٌح عبٌد هللا فٌه باإلخبار عن أنس، والثالثة

وقد وصلها ابن خزٌمة واإلسماعٌلً وؼٌرهما من طرٌق النضر عن 
وله راو ثالث عن عبٌد هللا بن أبً بكر أخرجه : مرجاــ إلى أن قال

وقال " اإلسماعٌلً أٌضا وابن حبان والحاكم من رواٌة عتٌبة بن حمٌد عنه
الحافظ رحمه هللا فً مقدمة الفتح بعد ذكره كبلم الدارقطنً وأحمد بن 

إنما استنكره ألنه لم ٌعرفه من حدٌث هشٌم ألن هشٌما كان ٌحدث به : حنبل
ثم صار بعد ال ٌحدث به إال عن محمد بن إسحاق، ولهذا لم . قدٌما هكذا

ٌسمعه منه إال كبار أصحابه ــ إلى أن قال ــ وأما رواٌة مرجا بن رجاء 
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فعلقها البخاري فً الباب ووصلها أحمد بن حنبل وابن خزٌمة فً صحٌحه 
واإلسماعٌلً، وال أدري ما معنى قول الدارقطنً ال ٌثبت منها شًء، وقد 

رواه ؼٌر من ذكر، أخرجه ابن حبان فً صحٌحه واإلسماعٌلً فً 
مستخرجه والحاكم فً مستدركه من طرٌق عتبة بن حمٌد عن عبٌد هللا بن 

نعم رواٌة مسعر ال ٌصح إسنادها عنه وعلً بن عاصم . أبً بكر نحوه
وأما الطرٌق التً ذكرها عن هشٌم عن محمد بن إسحاق فرواه . ضعٌؾ

أحمد بن منٌع فً مسنده والترمذي فً جامعه واإلسماعٌلً فً مستخرجه 
من طرٌق هشٌم، وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطرٌقٌن ال تعل األخرى، 

فعلم بما قرره الحافظ رحمه هللا اندفاع : قال الوادعً. "ـه/وهللا أعلم 
قلد الوادعً رحمه هللا وإٌانا ابن : قلت. "اعتراض الدارقطنً على البخاري

حجر هنا، والمعروؾ أن هشٌم من أكبر الحفاظ تدلٌسا وٌعرؾ بجمٌع 
أنواع التدلٌس، والرواٌة التً صرح فٌها هشٌم بالسماع عنعنها بٌن أبً بكر 

وأنس، وهذه علة عرفها الدارقطنً وخفت على ابن حجر أو ؼفل عنها 
 ."تقلٌدا للبخاري، وهللا تعالى أعلم

 
:  ومما تفرد به مسلم فرواه بالعنعنة و د اتهمه الدار طنً باإلنقطاع ما ٌلً

أخرج مسلم حدٌث عبد المطلب بن ربٌعة الطوٌل من حدٌث مالك / ــ1
وٌونس عن الزهري، وقد اختلفا، فقال مالك عن الزهري عن عبد هللا بن 

عبد هللا بن الحارث بن نوفل، وقال ٌونس عن الزهري عن عبد هللا بن 
الحارث، ورواه هشٌم عن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد هللا بن 

الحدٌث الحادي : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه." الحارث
حدثنً عبد هللا بن :  مع النووي177 ص 7قال مسلم رحمه هللا ج : والثبلثون

محمد بن أسماء الضبعً حدثنا جوٌرٌة عن مالك عن الزهري أن عبد هللا 
بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربٌعة بن 

: اجتمع ربٌعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقاال: الحارث حدثه قال
إلى رسول هللا  (قاال لً والفضل بن عباس)وهللا لو بعثنا هذٌن الؽبلمٌن 

صلى هللا علٌه وآله وسلم فكلماه فؤمرهما على هذه الصدقات فؤدٌا ما ٌإدي 
فبٌنما هما فً ذلك جاء علً بن أبً : الناس وأصابا مما ٌصٌب الناس، قال

ال تفعبل فوهللا : طالب فوقؾ علٌهما فذكرا له ذلك، فقال علً بن أبً طالب
وهللا ما تصنع هذا إال نفاسة : فانتحاه ربٌعة بن الحارث فقال. ما هو بفاعل

صهر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فما : منك علٌنا، فوهللا لقد قلت
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فلما صلى : فانطلقا واضطجع علً، قال. أرسلوهما: قال علً. نفسناه علٌك
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها 

أخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا علٌه وهو : حتى جاء فؤخذ بآذاننا ثم قال
ٌا : فتواكلنا الكبلم ثم تكلم أحدنا، فقال: ٌومبذ عند زٌنب بنت جحش قال

رسول هللا أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلؽنا النكاح فجبنا لتإمرنا على 
بعض هذه الصدقات فنإدي إلٌك كما ٌإدي الناس ونصٌب كما ٌصٌب 

وجعلت زٌنب تلمع : فسكت طوٌبل حتى أردنا أن نكلمه، قال: الناس، قال
إن الصدقة ال تنبؽً : ثم قال: علٌنا من وراء الحجاب أن ال تكلماه، وقال

 (كان على الخمس)آلل محمد إنما هً أوساخ الناس ادعوا إلً محمٌة 
أنكح هذا : فجاءاه، فقال لمحمٌة: ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال

أنكح هذا الؽبلم : وقال لنوفل بن الحارث (للفضل بن عباس)الؽبلم ابنتك 
.  أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا: فؤنكحنً، وقال لمحمٌة (لً)ابنتك

حدثنا هارون بن معروؾ حدثنا : ولم ٌسمه لً، ثم قال مسلم: قال الزهري
ابن وهب أخبرنً ٌونس بن ٌزٌد عن ابن شهاب عن عبد هللا بن الحارث بن 
نوفل الهاشمً أن عبد المطلب بن ربٌعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره 

هكذا : قال النووي رحمه هللا. "أن أباه ربٌعة أخبره وذكر الحدٌث مختصرا
وقع فً رواٌة مسلم من رواٌة ٌونس عن ابن شهاب، وسبق فً الرواٌة 

التً قبل هذه عن جوٌرٌة عن مالك عن الزهري أن عبد هللا بن عبد هللا بن 
نوفل، وكبلهما صحٌح، واألصل هو رواٌة مالك، ونسبه فً رواٌة ٌونس 

وال نعلم أحدا روى هذا الحدٌث عن : قال النسابً. إلى جده وال ٌمتنع ذلك
ما قاله اإلمام النووي رحمه هللا : "أقول. "ـه/مالك إال جوٌرٌة بن أسماء

محتمل وٌحتمل أن اإلمام الزهري أرسل الحدٌث عن عبد هللا بن عبد هللا، 
ورواه . ألن التدلٌس ٌشترط فٌه أن ٌكون قد سمع من الشٌخ الذي ٌدلس عنه

عن أبٌه بدلٌل أنه صرح بالتحدٌث فً رواٌة مالك ولم ٌصرح فً رواٌة 

: ٌونس وٌإٌد هذا ما فً تهذٌب التهذٌب، وقال اآلجري قلت ألبً داود
وذكر هذا . ال، سمع من بنٌه: الزهري سمع من عبد هللا بن الحارث؟ قال

قال أبو عبد هللا اآلجري :  فقال654 ص 2العبلبً فً جامع التحصٌل ج 
ال، سمع من : الزهري سمع من عبد هللا بن الحارث؟ قال: قلت ألبً داود

. ابنٌه عبد هللا بن عبد هللا بن الحارث ومن عبٌد هللا بن عبد هللا بن الحارث
قلت رواٌته عن أبٌهما عبد هللا بن الحارث فً صحٌح مسلم : ثم قال العبلبً

وبعد، فالذي تطمبن له النفس هو ما . ـه/وسنن أبً داود والترمذي والنسابً
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قاله الدارقطنً ألن مالكا أحفظ وأجل من ٌونس، وألن الزهري مدلس ولم 
وعذر مسلم رحمه هللا أنه . ، وهللا أعلمـه/ٌصرح بالتحدٌث فً رواٌة ٌونس

".  ذكره فً المتابعات، ولعله ذكره لٌبٌن علته، وهللا أعلم
وأخرج مسلم أٌضا حدٌث ٌزٌد بن ربٌع عن هشام عن محمد بن /  ــ2

سٌرٌن عن عمران بن حصٌن أن رجبل أعتق ستة مملوكٌن الحدٌث وقصة 
وهذا لم ٌسمعه محمد من عمران، فٌما ٌقال وإنما أرسله عنه، : القرعة، قال

وإنما من خالد الحذاء عن أبً قبلبة عن أبً المهلب عن عمران، قاله علً 
وقال ". بن المدٌنً عن معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن خالد الحذاء

قال مسلم رحمه هللا : الحدٌث السابع واألربعون: "مقبل الوادعً فً تحقٌقه
وحدثنا محمد بن المنهال الضرٌر وأحمد :  مع النووي140 ص 11متابعة ج 

بن عبدة قاال حدثنا ٌزٌد بن زرٌع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سٌرٌن عن عمران بن حصٌن عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بمثل 

ٌعنً المتقدم وهو أن رجبل أعتق ستة مملوكٌن . ـه/حدٌث ابن علٌة وحمادا
له عند موته لم ٌكن له مال ؼٌرهم فدعا بهم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وسلم فجزأهم ثبلثا ثم أقرع بٌنهم فؤعتق اثنٌن وأرق أربعة وقال له قوال 

قلت ولٌس فً : "قال النووي رحمه هللا بعد ذكر كبلم الدارقطنً." ـه/شدٌدا
هذا تصرٌح بؤن ابن سٌرٌن لم ٌسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه 

لم ٌقدح ذلك فً صحة الحدٌث ولم ٌتوجه على اإلمام مسلم فٌه عٌب ألنه 
إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرٌق الصحٌحة الواضحة، وقد سبق لهذا 

 بعد 259 ص 1وقال العبلبً فً جامع التحصٌل ج ." ـه/نظابر، وهللا أعلم
والحكم باإلرسال أقوى من جهة إدخال ثبلثة : قلت: ذكره كبلم الدارقطنً

مسلم ٌكتفً بإمكان اللقى ولقً : قلت. "ه/رجال بٌن ابن سٌرٌن وعمران
فقد ولد محمد بن سٌرٌن لسنتٌن . محمد بن سٌرٌن لعمران بن حصٌن ممكن

 كما 52 وتوفً عمران بن حصٌن سنة 22بقٌتا من خبلفة عثمان أي سنة 

قلت شرط ]" كما فً اإلصابة 53فً تهذٌب التهذٌب واإلصابة، وقٌل سنة 
مسلم المعاصرة مع إمكانٌة اللقاء وقد تحققتا، ولكن التزام اإلمام مسلم 

بشرطه ال ٌفٌد الصحة، فالحدٌث الظاهر منه اإلرسال، لكنه أخرجه متابعة، 
. [وهللا تعالى أعلم

وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب وجرٌر بن حازم عن حرملة بن /  ــ3
عمران وهذا اختبلؾ، فقال ابن وهب عن ابن شماسة عن أبً ذر أن النبً 

إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر فٌها القراط : "صلى هللا علٌه وسلم قال
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وقال جرٌر عن حرملة عن " فاستوصوا بؤرضها خٌرا فإن لهم ذمة ورحما
إنكم ستفتحون : "ابن شماسة عن أبً بصرة عن أبً ذر رضً هللا عنه

، رواه ابن وهب عن حرملة عن ابن شماسة  عن "أرضا ٌذكر فٌها القٌراط
أبً بصرة عن أبً ذر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم، زاد فً إسناده أبا 

الحدٌث : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه. "بصرة
حدثنً أبو الطاهر :  مع النووي96 ص 16قال مسلم رحمه هللا ج : الخمسون

أخبرنا ابن وهب أخبرنً حرملة ح وحدثنً هارون بن سعٌد األٌلً حدثنا 
ابن وهب حدثنً حرملة وهو ابن عمران التجٌبً عن عبد الرحمن بن 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : شماسة المهري قال سمعت أبا ذر ٌقول
إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر فٌها القٌراط فاستوصوا بؤهلها خٌرا فإن :"وسلم

" لهم ذمة ورحما، فإذا رأٌتم رجلٌن ٌقتتبلن فً موضع لبنة فاخرج منها
فمر ربٌعة وعبد الرحمن ابنً شرحبٌل بن حسنة ٌتنازعان فً موضع : قال

حدثنً زهٌر بن حرب وعبٌد هللا بن سعٌد قاال حدثنا . "لبنة فخرج منها
وهب بن جرٌر حدثنا أبً سمعت حرملة المصري ٌحدث عن عبد الرحمن 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : بن شماسة عن أبً بصرة عن أبً ذر قال

إنكم ستفتحون مصر وهً أرض ٌسمى فٌها القٌراط، فإذا : "وآله وسلم
ذمة وصهرا، فإذا : افتتحتموها فؤحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما وقال

فرأٌت عبد : رأٌت رجلٌن ٌختصمان فٌها فً موضع لبنة فاخرج منها، قال
الرحمن بن شرحبٌل بن حسنة وأخاه ربٌعة ٌختصمان فً موضع لبنة 

الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي وقد . "ـه/فخرجت منها
جعله الحافظ العبلبً فً جامع التحصٌل مثاال لما ٌحتمل فٌه اإلرسال 

: وحدٌث أبً ذر رضً هللا عنه: 269 ص 1قال رحمه هللا ج . واالتصال
إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر فٌها القٌراط، رواه ابن وهب عن حرملة بن "

عمران عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبً ذر، أخرجه مسلم من 

كذلك وهً مجرد إمكان  (أي من طرٌق ابن وهب و جرٌر)طرٌقٌهما 
ولعل األظهر هنا ترجٌح اإلرسال ألن ابن شماسة إنما لقً من . اللقاء

الصحابة من مات بعد أبً ذر بزمن طوٌل كعمرو بن العاص وزٌد بن 
وقال ابن ٌونس فً مقدمة تارٌخ : وفً تهذٌب التهذٌب." ـه/ثابت وؼٌرهما

قد : وأهل النقل ٌنكرون أن ٌكون ابن شماسة سمع من أبً ذر، قلت: مصر
تقدم تصرٌحه بالسماع فً صحٌح مسلم وفً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم 

."   ـه/سمعت منه: روى عن أبً ذر، قال: ، قال أبو محمد243 ص 5ج 
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قلت فتبٌن أن البعض ٌنفً سماع ابن شماسة من أبً ذر والبعض ٌثبته، 
."  وترجٌح اإلرسال أقوى، وهللا تعالى أعلم

قال : وأخرج مسلم حدٌث معاوٌة بن سبلم عن زٌد عن أبً سبلم قال/  ــ4
وهذا عندي مرسل، أبو سبلم لم ٌسمع " إنا كنا بشر فجاء هللا بخٌر: حذٌفة

من حذٌفة وال من نظرابه الذٌن نزلوا العراق ألن حذٌفة توفً بعد قتل 
وقال ." عثمان رضً هللا عنه بلٌال، وقال فٌه حذٌفة، فهذا ٌدل على إرساله

قال : الحدٌث الثالث والخمسون: "مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا فً تحقٌقه
وحدثنً محمد بن سهل :  مع النووي متابعة237  ص12مسلم رحمه هللا ج 

بن عسكر التمٌمً حدثنا ٌحً بن حسان ح وحدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن 
الدارمً أخبرنً ٌحً وهو حسان حدثنا معاوٌة وهو ابن سبلم حدثنا زٌد 

ٌا رسول هللا إنا كنا : قال حذٌفة بن الٌمان، قلت: بن سبلم عن أبً سبلم قال
: نعم، قلت: بشر فجاء هللا بخٌر فنحن فٌه، فهل من وراء هذا الخٌر شر؟ قال

نعم، : وراء ذلك الخٌر شر؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خٌر؟ قال
ٌكون بعدي أبمة ال ٌهتدون بهداي وال ٌستنون بسنتً : كٌؾ؟ قال: قلت

قلت كٌؾ : وسٌقوم فٌهم رجال قلوبهم قلوب الشٌاطٌن فً جثمان إنس، قال

تسمع وتطٌع لؤلمٌر وإن ضرب : أصنع ٌا رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال
."  ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع

هذا عندي مرسل ألن أبا سالم لم : قال الدارقطنً: قال النووي رحمه هللا
ٌسمع من حذٌفة، وهو كما قال الدارقطنً لكن المتن صحٌح متصل 

بالطرٌق األول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد قدمنا فً الفصول 
وؼٌرها أن الحدٌث المرسل إذا روي من طرٌق آخر متصبل تبٌنا به صحة 

وقال ." ـه/المرسل وجاز االحتجاج به وٌصٌر فً المسؤلة حدٌثان صحٌحان
الحافظ المزي فً تهذٌب الكمال فً ذكر شٌوخ أبً سبلم و حذٌفة بن 

."  ـه/ٌقال مرسل: الٌمان

وأخرج مسلم عن ابن أبً عمر عن سفٌان عن الزهري عن عامر بن /  ــ5
سعد عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قسم قسما أو مسلم، وقال 

." الحمٌدي عن ابن عٌٌنة عن معمر عن الزهري
قال : الحدٌث الستون: " وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا ابن أبً عمر حدثنا سفٌان : " مع النووي180 ص 2مسلم رحمه هللا ج 
قسم رسول هللا صلى هللا علٌه : عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبٌه قال

ٌا رسول هللا اعط فبلنا فإنه مإمن، فقال النبً صلى : وآله وسلم قسما فقلت
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: أو مسلم، ثم قال: أو مسلم، أقولها ثبلثا، وٌرددها علً ثبلثا: هللا علٌه وسلم
ثم " إنً ألعطً الرجل وؼٌره أحب إلً منه مخافة أن ٌكبه هللا فً النار

قال النووي ." ذكره رحمه هللا من طرق إلى الزهري من ؼٌر طرٌق سفٌان
حدثنا ابن أبً عمر قال : وأما قول مسلم رحمه هللا فً أول الباب: رحمه هللا

حدثنا سفٌان عن الزهري، فقال أبو علً الؽسانً قال الحافظ أبو مسعود 
هذا الحدٌث إنما ٌروٌه سفٌان بن عٌٌنة عن معمر عن الزهري، : الدمشقً

قاله الحمٌدي وسعٌد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجانً كلهم 
عن سفٌان عن معمر عن الزهري بإسناده وهو المحفوظ عن سفٌان، وكذا 

وهذا الذي قاله : قال أبو الحسن الدارقطنً فً كتابه االستدراكات، قلت
هإالء فً هذا اإلسناد قد ٌقال ال ٌنبؽً أن ٌوافقوا علٌه ألنه ٌحتمل أن 

سفٌان سمعه من الزهري مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه 
على الوجهٌن فبل ٌقدح أحدهما باآلخر، ولكن انضمت أمور اقتضت ما 

ذكره، منها أن سفٌان مدلس وقد قال عن، ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن 
وقد ٌجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلما رحمه هللا ال ٌروي عن . معمر 

مدلس إال أن ٌثبت أنه سمعه ممن عنعن عنه وكٌؾ كان فهذا اإلسناد ال 

وقال ." ٌإثر فً المتن فإنه صحٌح على كل تقدٌر متصل، وهللا أعلم، انتهى
قال أبو مسعود كذا رواه : 298 ص 3الحافظ المزي فً تحفة األشراؾ ج 

ابن أبً عمر عن ابن عٌٌنة عن الزهري، ورواه الحمٌدي و محمد بن 
الصباح الجرجانً وسعٌد بن عبد الرحمن عن ابن عٌٌنة عن معمر عن 

قال الحافظ ابن حجر فً النكت الظراؾ . الزهري زادوا فٌه معمرا، انتهى
وجدته : قلت. ٌعنً بٌن ابن عٌٌنة والزهري": زادوا فٌه معمرا"على قوله 

فً مسند ابن أبً عمر بإثبات معمر فٌه وكذا أخرجه أبو نعٌم فً 
المستخرج من طرقه بإثباته فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه، إما من 

وقال . مسلم أو من دونه أو ٌكون لما حدث مسلما رواه له من حفظه، انتهى

ورواه مسلم عن محمد بن ٌحً بن :"  ط ج 88 ص 1الحافظ فً الفتح ج 
أبً عمر عن سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري، ووقع فً إسناده وهم منه أو 
من شٌخه ألن معظم الرواٌات فً الجوامع و المسانٌد عن ابن عٌٌنة عن 
معمر عن الزهري بزٌادة معمر بٌنهما، وكذا حدث به ابن أبً عمر شٌخ 
مسلم فً مسنده عن ابن عٌٌنة، وكذا أخرجه أبو نعٌم فً مستخرجه من 

طرٌقه، وزعم أبو مسعود فً األطراؾ أن الوهم فٌه من ابن أبً عمر وهو 
محتمل ألن ٌكون الوهم صدر لما حدث به مسلما لكن لم ٌتعٌن الوهم من 
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جهته وحمله الشٌخ محًٌ الدٌن على أن ابن عٌٌنة حدث به مرة بإسقاط 
معمر ومرة بإثباته، وفٌه بعد ألن الرواٌات قد تضافرت عن ابن عٌٌنة 

بإثبات معمر ولم ٌوجد بإسقاطه إال عند مسلم والموجود فً مسند شٌخه ببل 
. ـه"/تؽلٌق التعلٌق"إسقاط كما قدمناه وقد أوضحت ذلك بدالبله فً كتابً 

قلت وابن عٌٌنة ال ٌدلس إال عن ثقة، فتدلٌسه ال ٌضر مع أن الجمهور "
وافقوا الدارقطنً وأبو مسعود الدمشقً والعبلبً فً إرسال طرٌق مسلم 

. إلسقاطها معمر من اإلسناد، وهللا أعلم
وأخرج مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن أبً شرٌح عن عبد /  ــ6

سمعت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : الكرٌم بن الحارث أن المستورد قال
عبد الكرٌم لم ٌدرك المستورد : قال" تقوم الساعة والروم أكثر الناس: "ٌقول

."  وال أدرك أبوه الحارث بن ٌزٌد، والحدٌث مرسل وهللا أعلم
قال : الحدٌث الثمانون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنً حرملة بن :  فً المتابعات مع النووي22 ص 18مسلم رحمه هللا ج 
ٌحً التجٌبً حدثنا عبد هللا بن وهب حدثنً أبو شرٌح أن عبد الكرٌم بن 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : الحارث حدثه أن المستورد القرشً قال

فبلػ ذلك عمرو بن : تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال: "وآله وسلم ٌقول
ما هذه األحادٌث التً تذكر عنك أنك تقولها عن رسول هللا : العاص فقال

قلت الذي سمعت من رسول : صلى هللا علٌه وآله وسلم؟ فقال له المستورد
لبن قلت ذلك، إنهم ألحلم : فقال عمرو: هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، قال

الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصٌبة وخٌر الناس لمساكٌنهم 
."  وضعفابهم

هذا الحدٌث مما استدركه الدارقطنً على : قال النووي رحمه هللا تعالى
: ثم قال النووي. مسلم وقال عبد الكرٌم لم ٌدرك المستورد فالحدٌث مرسل

ال استدراك على مسلم فً هذا ألنه ذكر الحدٌث بحروفه فً الطرٌق : قلت

األول من رواٌة علً بن رباح عن أبٌه عن المستورد متصبل، وإنما ذكر 
. الثانً متابعة وقد سبق أنه ٌحتمل فً المتابعة ما ال ٌحتمل فً األصول

وسبق أٌضا أن مذهب الشافعً والمحققٌن أن الحدٌث المرسل إذا روي من 
جهة أخرى متصبل احتج به وكان صحٌحا، وتبٌنا برواٌة االتصال صحة 

رواٌة اإلرسال وٌكونان صحٌحٌن بحٌث لو عارضها صحٌح جاء من 
فالنووي رحمه هللا ." طرٌق واحد وتعذر الجمع قدمناهما علٌه، وهللا أعلم

وكذا الحافظ فً تهذٌب التهذٌب وفً . ٌوافق الدارقطنً أن الحدٌث منقطع
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وعذر مسلم رحمه هللا أنه ذكره فً المتابعات كما قاله النووي . التقرٌب
رحمه هللا ثم وجدت فً مسند أحمد ما ٌإٌد قول الدارقطنً أن الحارث بن 

 ثنا حسن 230 ص 4قال اإلمام أحمد رحمه هللا ج . ٌزٌد لم ٌدرك المستورد
بن موسى ثنا ابن لهٌعة ثنا الحارث بن ٌزٌد عن عبد الرحمن بن جبٌر أن 

سمعت رسول هللا : بٌنا أنا عند عمرو بن العاص فقلت له: المستورد قال
فذكر بٌن الحارث بن ٌزٌد . صلى هللا علٌه وآله وسلم، فذكر بعض الحدٌث

قلت . "وهو والد عبد الكرٌم والمستورد عبد الرحمن بن جبٌر، وهللا أعلم
هذا إسناد ضعٌؾ ال تقوم به حجة، وإنما العهدة فً أن أهل األثر والتارٌخ 
بٌنوا أن عبد الكرٌم و أباه الحارث بن ٌزٌد لم ٌرووا عن المستورد ، وهللا 

.   أعلم 
وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب عن مخرمة عن أبٌه عن سلٌمان بن /  ــ7

أرسلت المقداد فً حدٌث المذي، وقال : قال علً: ٌسار عن ابن عباس قال
ال، وقد خالفه : سؤلت مخرمة سمعت من أبٌك شٌبا؟ قال: حماد بن خالد

اللٌث عن بكٌر عن سلٌمان، فلم ٌذكر ابن عباس وتابعه مالك عن أبً 
".  النضر أٌضا

الحدٌث السادس والثبلثون : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنً :  مع النووي متابعة212 ص 3قال مسلم رحمه هللا ج : بعد المابة

حدثنا ابن وهب أخبرنً : هارون بن سعٌد األٌلً وأحمد بن عٌسى قاال
قال علً : مخرمة بن بكٌر عن أبٌه عن سلٌمان بن ٌسار عن ابن عباس قال

أرسلت المقداد بن األسود إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : بن أبً طالب
وسلم فسؤله عن المذي ٌخرج من اإلنسان كٌؾ ٌفعل به؟ فقال رسول هللا 

وقد تقدم الكبلم فً هل " توضؤ وانضح فرجك: "صلى هللا علٌه وآله وسلم
وقد قال النسابً رحمه هللا تعالى بعد إخراجه . سمع مخرمة من أبٌه أم ال
 ص 1مخرمة بن بكٌر لم ٌسمع من أبٌه شٌبا ج : حدٌث علً فً المذي، قال

 من السنن الكبرى، ثم ذكره النسابً بعده مرسبل من حدٌث اللٌث، ومن 87
.  حدٌث مالك منقطعا

، وقد اختلؾ العلماء فً سماع مخرمة 214 ص 3قال النووي رحمه هللا ج 
ما حدثت به عن أبٌك : قلت لمخرمة : من أبٌه، فقال مالك رضً هللا عنه
وكان مخرمة رجبل صالحا، : قال مالك. سمعته منه؟ فحلؾ باهلل لقد سمعته

وكذا قال معن بن عٌسى أن مخرمة سمع من أبٌه، وذهب جماعات إلى أنه 
لم ٌسمع مخرمة من أبٌه شٌبا إنما : قال أحمد بن حنبل. لم ٌسمعه من أبٌه
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ٌروي من كتاب أبٌه، وقال ٌحً بن معٌن وابن أبً خٌثمة ٌقال وقع إلٌه 
حدثك أبوك؟ : قلت لمخرمة: وقال موسى بن سلمة. كتاب أبٌه ولم ٌسمع منه

مخرمة رجل صالح : وقال أبو حاتم. لم أدرك أبً، ولكن هذه كتبه: فقال
وما أظن مخرمة سمع من : وقال علً بن المدٌنً. وإن كان سمع من أبٌه

أبٌه كتاب سلٌمان بن ٌسار ولعله سمع الشًء الٌسٌر ولم أجد أحدا بالمدٌنة 
فهذا ." ٌخبر عن مخرمة أنه كان ٌقول فً حدٌثه سمعت أبً، وهللا أعلم

كبلم أبمة هذا الفن وكٌؾ كان فمتن الحدٌث صحٌح من الطرٌق التً ذكرها 
.  مسلم قبل هذه الطرٌق ومن الطرٌق التً ذكرها ؼٌره، وهللا أعلم

قد تقدم أن مخرمة لم ٌسمع من أبٌه شٌبا، وأما ما ذكره اإلمام : وأقول
النووي عن مالك أنه سؤل مخرمة سمع من أبٌه؟ فحلؾ باهلل لقد سمعته فإنه 
من طرٌق إسماعٌل بن أبً أوٌس وقد تكلم فٌه حتى كذبه بعضهم كما فً 

فترجح رواٌة من روى أنه لم ٌسمع من أبٌه، . تهذٌب التهذٌب والمٌزان
."   وهللا أعلم

وأخرج مسلم عن شرٌح عن عبد هللا بن رجاء عن ٌونس عن الزهري /  ــ8
نفلنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نفبل سوى : عن سالم عن أبٌه قال

قد خالفه : نصٌبه من الخمس فؤصابنً شارؾ وهو المهر، قال الدارقطنً
ابن المبارك وابن وهب وهما أحفظ منه، روٌاه عن ٌونس عن الزهري 

بلؽنً عن ابن عمر، والقول قولهما ولو كان الزهري سمعه من سالم : قال
الحدٌث : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا". لم ٌكن ؼٌر اسمه مثله

 مع 56 ص 12قال مسلم رحمه هللا ج : السادس واألربعون بعد المابة
وحدثنا سرٌح بن ٌونس وعمرو والناقد واللفظ لسرٌح قاال : النووي متابعة

: حدثنا عبد هللا بن رجاء عن ٌونس عن الزهري عن سالم عن أبٌه، قال
نفلنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم نفبل سرى نصٌبنا من الخمس 

، وحدثنا هناد بن السري حدثنا (المسن الكبٌر: والشارؾ)فؤصابنً شارؾ 

ابن المبارك ح وحدثنً حرملة بن ٌحً أخبرنا ابن وهب كبلهما عن ٌونس 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : بلؽنً عن ابن عمر قال: عن ابن شهاب قال

لم ٌجب النووي عن هذا ولعل مسلما . "وآله وسلم بنحو حدٌث ابن رجاء
رحمه هللا ذكر الطرٌق المتصلة والتً فٌها مبهم لبٌان علة الحدٌث كما وعد 

.  بذلك فً المقدمة، وهللا أعلم
خٌر الناس قرنً : "وأخرج مسلم حدٌث السدي عن البهً عن عابشة/  ــ9

."  والبهً إنما روى عن عروة عن عابشة، وهللا أعلم" ثم الثانً ثم الثالث
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الحدٌث الخامس عشر بعد :"وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا أبو : فً الشواهد 89 ص 16قال اإلمام مسلم رحمه هللا ج : المابتٌن

حدثنا حسٌن هو : بكر بن أبً شٌبة وشجاع بن مخلد واللفظ ألبً بكر، قاال
: ابن علً الجعفً عن زابدة عن السدي عن عبد هللا البهً عن عابشة قالت

القرن الذي : أي الناس خٌر؟ قال: سؤل رجل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
."  أنا فٌه، ثم الثانً، ثم الثالث

إنما روى البهً : هذا مما استدركه الدارقطنً، فقال: قال النووي رحمه هللا
قد صححوا رواٌاته عن عابشة، وقد : قال القاضً. عن عروة عن عابشة

."  ـه/ذكر البخاري رواٌته عن عابشة
وقال أحمد فً حدٌث زابدة عن : 90 ص 6وفً تهذٌب التهذٌب ج : قلت

كان عبد الرحمن بن مهدي قد سمعه . قال حدثتنً عابشة: السدي عن البهً
حدثتنً، : من زابدة وكان ٌدع منه حدثتنً عابشة وٌنكره، ٌعنً وٌنكر لفظه

. ـه/البهً سمع عابشة ما أرى هذا شٌبا إنما ٌروي عن عروة: قال أحمد
وقال اإلمام ." 115ونحو هذا فً المراسٌل البن أبً حاتم ص : قلت"

سمع : " فً ترجمة عبد هللا البه56ً ص 5البخاري فً التارٌخ الكبٌر ج 

فإثبات البخاري لسماع . ـه/ابن عمر وابن الزبٌر وعابشة رضً هللا عنهم
عبد هللا البهً من عابشة مقدم على النافٌن، على أن الحدٌث فً الشواهد 
وهم ٌتسامحون فً الشواهد والمتابعات ما ال ٌتسامحون فً ؼٌرها، وهللا 

."  أعلم
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "قلت ونص الحدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا 

خٌر الناس  رنً ": قوله صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث / 203: كما ٌلً" الحدٌث المتواتر

عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه أن النبً :  ونص الحدٌث" ثم الذٌن ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم،

خٌر الناس  رنً ثم الذٌن ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم، ثم ٌجٌا  وم تسبق ": صلى هللا علٌه وسلم
كانوا ٌضربوننا على الشهادة والعهد ونحن :  ال إبراهٌم" شهادة أحدهم ٌمٌنه، وٌمٌنه شهادته

 رواه البخاري ومسلم والطبرانً، وهذا لفظ البخاري، وللحدٌث الفاظ اخرى لكنها متقاربة، " صؽار

عن عشرة أسانٌد من بٌنها مرسل لذلك حذفه " قطؾ األزهار"والحدٌث اخرجه السٌوطً فً 
:  لثبلثة عشر وخرجناه كما ٌلً" نظم تامتناثر"بٌنما عزاه الكتانً فً " لقط الآللا"الزبٌدي فً 

اخرجه أحمد والبخاري ومسلم والطبرانً  : ابن مسعود / 1
أخرج حدٌثه أحمد  والبخاري ومسلم والطبرانً والحاكم وابن عبد البر فً : عمران بن حصٌن / 2

"  موارد الظمآن"وابن حبان وعنه الهٌثمً فً " االستٌعاب"
"  االستٌعاب"أحمد ومسلم والطبرانً فً األوسط وابن عبد البر فً : أبو هرٌرة / 3
أخرجه أحمد ومسلم  : عابشة  / 4

"  االستٌعاب"أخرجه احمد وابن عبد البر فً : برٌدة  / 5
"  االستٌعاب"أحمد والطبرانً فً الكبٌر واألوسط وابن عبد البر فً : النعمان بن بشٌر / 6
"  االستٌعاب"أبو داود الطٌالسً والبزار وعنه الهٌثمً وابن عبد البر فً : عمر / 7
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أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : سعد بن تمٌم أبو ببلل الكسونً / 8
اخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً  : جمٌلة بنت أبً لهب / 9

الطبرانً وعنه الهٌثمً  : أنس / 10
أخرجه الطبرانً فً الصؽٌر  : سمرة بن جندب / 11
قال ابن حجر فً " االستٌعاب"أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وابن عبد البر فً : جعدة بن هبٌرة / 12

ووثق الهٌثمً رجاله  "  رجاله ثقات  إال أن جعدة مختلؾ فً صحبته" : "الفتح "
أخرج حدٌثه مسلم  : عبٌدة السلمانً  / 13
أخرج حدٌثه ابن أبً شٌبة  : عمرو بن شرحبٌل  / 14

أنس وعبٌدة : أبا برزة، لكن بقً علٌه / 15: على تخرٌجنا" نظم المتناثر"قلت زاد الكتانً فً 
السلمانً  

ٌشبه أن _ ٌعنً المناوي _ : وفً فٌض القدي، قال المإلؾ: "وختم أبو جعفر الكتانً الحدٌث قاببل 

وتواتر عنه صلى هللا علٌه : "للحافظ ابن حجر ما نصه " اإلصابة"هـ وفً أول / الحدٌث متواتر
وقد : "البن تٌمٌة ما نصه" الفرقان" وفً رسالة / هـ" خٌر الناس  رنً ثم الذٌن ٌلونهم"وسلم قوله 

خٌر القرون  رنً الذي ":استفاضت النصوص الصحٌحة عنه أي النبً صلى هللا علٌه وسلم  أنه قال

" بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم

عن " صدقة الفطر: "وأخرج مسلم من طرٌق عٌاض عن أبً سعٌد / ــ10
محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعٌل بن أمٌة عن عٌاض 

خالفه سعٌد بن سلمة الصدفً عن إسماعٌل بن أمٌة عن : عن أبً سعٌد، قال
ورواه . الحارث بن أبً ذباب عن عٌاض، والحدٌث محفوظ عن الحارث

عنه أٌضا ابن جرٌج وؼٌره وعند إسماعٌل بن أمٌة عن المقبري عن 
وال نعلم " أخوؾ ما أخاؾ علٌكم زهرة الدنٌا: "عٌاض عن أبً سعٌد

."  إسماعٌل روى عن عٌاض شٌبا
: الحدٌث السابع والستون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا فً تحقٌقه

حدثنا محمد بن :  مع النووي فً المتابعات62 ص 7قال مسلم رحمه هللا ج 
رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعٌل بن أمٌة قال أخبرنً 
كنا : عٌاض بن عبد هللا بن سعد بن سرح أنه سمع أبا سعٌد الخدري ٌقول

نخرج زكاة الفطر ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌنا عن كل صؽٌر 
وكبٌر حر ومملوك من ثبلثة أصناؾ صاعا من تمر وصاعا من أقط و 

صاعا من شعٌر، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوٌة فرأى أن مدٌن 
.  فؤما أنا فبل أزال أخرجه كذلك: من بر تعدل صاعا من تمر، قال أبو سعٌد

وحدثنً محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرٌج عن الحارث بن 

عبد الرحمن بن أبً ذباب عن عٌاض بن عبد هللا بن أبً سرح عن أبً 
األقط و التمر : كنا نخرج زكاة الفطر من ثبلثة أصناؾ: سعٌد الخدري قال

."  ـه/والشعٌر
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. هذا الحدٌث مما استدركه الدارقطنً على مسلم: قال النووي رحمه هللا
خالؾ سعٌد بن مسلمة معمرا فرواه عن إسماعٌل بن أمٌة عن : فقال

: قال الدارقطنً. الحارث بن عبد الرحمن بن أبً ذباب عن عٌاض
وهنا االستدراك لٌس ببلزم، فإن : قلت. والحدٌث محفوظ عن الحارث

قد ثبت : أقول. "ـه/إسماعٌل بن أمٌة صحٌح السماع عن عٌاض، وهللا أعلم
ولٌس هناك ما . فً صحٌح مسلم تصرٌح إسماعٌل أن شٌخه عٌاضا أخبره

ٌمنع فهما مكٌان، ووفاة عٌاض على رأس المابة كما فً التقرٌب، ووفاة 
 كما فً تهذٌب التهذٌب، ولم ٌذكر إسماعٌل 139 وقٌل 144إسماعٌل سنة 

قلت ومتن الحدٌث تواتر تواترا معنوٌا وقد خرجناه ." بالتدلٌس، وهللا أعلم
:  كما ٌلً" فتح الربا الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"فً كتابنا 

فرض :" عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال"زكاة الفطر "حدٌث : 91
رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعا من تمر، أو صاعا من شعٌر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من 

 وعن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا تعالى ".المسلمٌن
فرض زكاة الفطر، طهرة للصابم من اللؽو والرفث، وطعمة علٌه وسلم 

أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمر صارخا :"  وفً رواٌة له للمساكٌن
إن صد ة الفطر حق واجب على كل مسلم، صؽٌر أو : ببطن مكة أن ٌنادى

 لم 91وهذا الحدٌث " كبٌر، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد

: ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما علمنا حكمنا علٌه  بالتواتر وخرجناه كما ٌلً
أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم واألربعة والدارمً وابن أبً شٌبة والطحاوي : ابن عمر -1

. وابن حزم وؼٌرهم

 .أبو داود وابن ماجه والدارقطنً والحاكم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباس -2
 .ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً  الكبٌر عن ابن سعد: عابشة -3
الطحاوي فً شرح معانً اآلثار وابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وهو عند أحمد : أبو سعٌد -4

 والبخاري ومسلم واألربعة
 الدارقطنً وابن حجر فً تلخٌص الحبٌر:  علً -5
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أسماء بنت أبً بكر -6

 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عمر بن الخطاب -7
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو بكر الصدٌق -8
 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عثمان بن عفان -9

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار و كذلك بالنسبة للحدٌثٌن التالٌٌن: أبو بكرة  -10
زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر وأنثى، صبً أو كبٌر ؼنً أو فقٌر، صاع " بلفظ: أبو هرٌرة -11

 ".من تمر، أو نصؾ صاع من قمح

صوم شهر رمضان معلق بٌن السماء و "أبو حفص بن شاهٌن وعنه المنذري بلفظ : جرٌر -12
 . وقال ؼرٌب جٌد اإلسناد"اارض و ال ٌرف  إال بزكاة الفطر
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سبل رسول هللا صلى هللا علٌه "ابن خزٌمة بلفظ : كثٌر بن عبد هللا النمزنً عن أبٌه عن جده -13
 ". ال أنزلت فً زكاة الفطر:  د أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى: وسلم عن هذه اآلٌة

أدوا زكاة الفطر صاعا " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ثعلبة بن أبً صعٌر عن أبٌه قال -14
أخرجه " من تمر أو صاعا من شعٌر أو صاعا من  مح،  ال فعدله الناس بمدٌن من حنطة

و فٌه أنه عبد هللا بن ثعلبة .عبد الرزاق فً مصنفه بسند جٌد قلت وله آخر عند أحمد و أبً داود

. أو ثعلبة بن عبد هللا ابن أبً سعٌر

وأخرج مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبً النضر عن إبراهٌم بن / 11
السعد عن أبٌه عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله 

ولم ٌتابع أبو النضر : قال" ٌدخل الجنة أقوام أفبدتهم مثل أفبدة الطٌر: "وسلم
على وصله عن أبً هرٌرة والمحفوظ عن إبراهٌم بن سعد عن أبٌه عن أبً 

سلمة مرسبل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، كذلك رواه ٌعقوب وسعد ابنا 
وقال مقبل ." إبراهٌم وؼٌرهما عن إبراهٌم بن سعد والمرسل هو الصواب

قال مسلم رحمه هللا : الحدٌث السادس: "الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو النضر هاشم :  مع النووي176 ص 17ج 

بن القاسم اللٌثً حدثنا إبراهٌم ٌعنً ابن سعد حدثنا أبً عن أبً سلمة عن 
ٌدخل الجنة قوم : "أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

: 231 ص 2وقال اإلمام أحمد رحمه هللا ج . ـه"/أفبدتهم مثل أفبدة الطٌر
حدثناه ٌعقوب قال حدثنً أبً عن أبٌه عن أبً : حدثنا أبو النضر به ثم قال

وهو : قال عبد هللا. قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: سلمة قال
ٌدخل الجنة أقوام أفبدتهم مثل أفبدة : "الصواب، ٌعنً لم ٌذكر أبا هرٌرة

والصحٌح أن : قال النووي رحمه هللا بعد ذكره كبلم الدارقطنً. ـه"/الطٌر

فقد سبق فً أول هذا الكتاب أن . هذا الذي ذكره ال ٌقدح فً صحة الحدٌث
الحدٌث إذا روي متصبل ومرسبل كان محكوما بوصله على المذهب 

الصحٌح ألن مع الواصل زٌادة علم حفظها ولم ٌحفظها من أرسله، وهللا 
."  أعلم

الذي ٌظهر لً أن المرسل أصح كما ذكره الدارقطنً و عبد هللا بن : "وأقول
أحمد، وما أشار إلٌه النووي من ترجٌح الوصل على اإلرسال فقد تقدم 

."  الجواب علٌه فً المقدمة
وأخرج مسلم عن أبً بكر عن علً بن حفص عن شعبة عن حبٌب /  ــ12

: عن حفص بن عاصم عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
والصواب مرسل، قاله معاذ " كفى بالمرء كذبا أن ٌحدث بكل ما سمع"

."  وؼندر وعبد الرحمن بن مهدي وؼٌرهم
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قال مسلم رحمه : الحدٌث الثامن: "وقال الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
وحدثنا عبٌد هللا بن معاذ العنبري حدثنا أبً ح :  مع النووي72 ص 1هللا ج 

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قاال حدثنا شعبة عن 
قال رسول هللا صلى هللا : حبٌب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال

".  كفى بالمرء كذبا أن ٌحدث بكل ما سمع: "علٌه وآله وسلم
وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا علً بن حفص حدثنا شعبة عن حبٌب بن 

عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه 
."  ـه/وآله وسلم ذلك

وأما فقه اإلسناد فهكذا وقع فً الطرٌق األول عن : قال النووي رحمه هللا
حفص عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مرسبل، فإن حفصا تابعً، وفً 

الطرٌق الثانً عن حفص عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله 
وسلم متصبل، فالطرٌق األول رواه مسلم من رواٌة معاذ وعبد الرحمن بن 

والطرٌق . مهدي كبلهما عن شعبة، وكذلك رواه ؼندر عن شعبة فؤرسله
الصواب المرسل عن : الثانً عن علً عن حفص عن شعبة قال الدارقطنً

وقد رواه أبو داود فً : شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وابن ؼندر، قلت

سننه أٌضا مرسبل ومتصبل، فرواه مرسبل عن حفص بن عمر النمٌري عن 
وإذا ثبت أنه رواه متصبل . شعبة، ورواه متصبل من رواٌة علً بن حفص

ومرسبل، فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحٌح الذي قاله الفقهاء 
وأصحاب األصول وجماعة من أهل الحدٌث وال ٌضر كون األكثرٌن رووه 

مرسبل، فإن الوصل زٌادة من ثقة وهً مقبولة وقد تقدمت هذه المسؤلة 
."  ـه/موضحة فً الفصول السابقة، وهللا أعلم

الحدٌث بعد ذكره مسندا ومرسبل : " ط ح594 ص 2عقب أبو دواد ج : قلت
لم ٌسنده إال هذا الشٌخ ٌعنً علً بن حفص المدابنً فهو ٌشٌر رحمه : بقوله

هللا إلى تقوٌة المرسل لكثرة من أرسله، فقد أرسله معاذ بن معاذ العنبري 

وعبد الرحمن بن مهدي كما عند مسلم، وحفص بن عمر كما عند أبً داود 
 ط ح وآدم بن أبً إٌاس وسلٌمان بن حرب كما عند الحاكم ج 594 ص 2ج 

والعذر .  وؼندر كما أشار إلٌه الدارقطنً رحمه هللا فً التنقٌح112 ص 1
لمسلم واضح و هو أنه قدم الحدٌث المرسل ثم ذكر الحدٌث المسند وأٌضا 

، 112 ص 1ذكره فً المقدمة ولم ٌذكره فً أصل الكتاب كما قاله الحاكم ج 
."   وهللا أعلم
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وأخرج مسلم حدٌث نوح بن قٌس عن ابن عون عن محمد عن أبً /  ــ13
وهذا رواه أصحاب ابن عون عنه مرسبل لٌس فٌه . هرٌرة قصة وفد قٌس

." أبو هرٌرة، منهم ابن أبً عدي وؼٌره
: الحدٌث الثالث والعشرون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا :  مع النووي159 و158 ص 13قال مسلم رحمه هللا فً المتابعات ج 
نصر بن علً الجعفً أخبرنا نوح بن قٌس حدثنا ابن عون عن محمد عن 

أنهاكم : "أبً هرٌرة أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال لوفد عبد القٌس
عن الدباء والحنتم والنقٌر والمقٌرــ والحنتم المزادة المجبوبةــ ولكن اشرب 

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي ." ـه/فً سقابك وأوكه
 ص ؼٌر مرقم 3رحمه هللا وقد أورده اإلمام الدارقطنً فً العلل ج 

فقال رحمه . الصفحات ولكنه فً الصفحة التً قبل آخر صفحة من الجزء
اختلؾ فٌه على ابن سٌرٌن فرواه ابن : هللا تعالى، وقد سبل عن هذا الحدٌث

عون، واختلؾ فرواه نوح بن قٌس وعبد الحمٌد بن سلٌمان وبكار السٌرٌنً 
عن ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة، وأرسله معاذ بن معاذ عن ابن عون عن 

ورواه هشام بن أبً هشام أبو المقدام عن . ابن سٌرٌن لم ٌذكر أبا هرٌرة

ورواه جرٌر بن حازم عن ابن سٌرٌن مرسبل . ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة
.  والظاهر ما رجحه فً العلل، وهللا أعلم." ـه/ووصله صحٌح 

وأخرج مسلم حدٌث أبً عوانة عن أبً بشر عن حمٌد بن عبد / 14
: الرحمن الحمٌري عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

خالفه شعبة، رواه عن أبً بشر : قال" أفضل الصٌام بعد رمضان المحرم"
."  عن حمٌد الحمٌري مرسبل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

قال : الحدٌث السادس والعشرون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا فً تحقٌقه
حدثنً قتٌبة بن سعٌد حدثنا أبو :  مع النووي54 ص 8مسلم رحمه هللا ج 

عوانة عن أبً بشر عن حمٌد بن عبد الرحمن الحمٌري عن أبً هرٌرة 

أفضل : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: رضً هللا عنه قال
الصٌام بعد رمضان شهر هللا المحرم، وأفضل الصبلة بعد الفرٌضة صبلة 

. "  ـه/اللٌل
هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب أبو مسعود وال النووي على 

الدارقطنً، والظاهر أنه ال ٌضره إرسال شعبة ألن أبا عوانة وهو وضاح 
بن عبد هللا الٌشكري حافظ ثقة فزٌادته مقبولة وال سٌما قد وصله عبد الملك 

بن عمٌر عن محمد بن المنتشر عن حمٌد بن عبد الرحمن عن أبً هرٌرة 
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رضً هللا عنه مرفوعا، كما أخرجه مسلم عقب هذا الحدٌث، وأخرجه أبو 
 1، وابن ماجه ج 42 ص 2، والنسابً ج 316 ص 2عوانة فً صحٌحه ج 

ٌروي عن أبً : فابدة تتعلق بإسناد مسلم. ـه/333 ص 2، وأحمد ج 555ص 
هرٌرة حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ الزهري وحمٌد بن عبد الرحمن 

الحمٌري ولٌس للثانً عن أبً هرٌرة ذكر عند البخاري وال عند مسلم إال 
.  مختصرا من النووي" أفضل الصوم بعد رمضان المحرم" حدٌث

وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب عن ٌونس عن الزهري عن نافع بن /  ــ15
شكوت إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم : "جبٌر عن عثمان بن أبً العاص

رواه عثمان بن الحكم عن ٌونس عن الزهري عن نافع بن : قال" وجعا أجده
."  جبٌر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لعثمان، مرسبل

: الحدٌث الثالث والثبلثون: "قال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنً أبو طاهر وحرملة بن ٌحً قاال : 189 ص 14قال مسلم رحمه هللا ج 

أخبرنا ابن وهب أخبرنً ٌونس عن ابن شهاب أخبرنً نافع بن جبٌر بن 
مطعم عن عثمان بن أبً العاص الثقفً أنه شكا إلى النبً صلى هللا علٌه 

وآله وسلم وجعا ٌجده فً جسده منذ أسلم، فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه 

بسم هللا ثبلثا، وقل : ضع ٌدك على الذي تؤلم من جسدك وقل: "وآله وسلم
."  ـه/أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: سبع مرات

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا، والحدٌث قد 
 مع تنوٌر 121ص  3توبع علٌه ٌونس متابعة قاصرة كما فً الموطؤ ج 

الحوالك، قال اإلمام مالك رحمه هللا عن ٌزٌد بن خصٌفة أن عمرو بن عبد 
هللا بن كعب السلمً أخبره أن نافع بن جبٌر أخبره عن عثمان بن أبً 

بسم : قل: العاص أنه أتى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فذكره، ولٌس فٌه
ففعلت ذلك فؤذهب هللا تبارك هللا وتعالى ما كان بً : هللا ثبلثا، وفٌه زٌادة

 وفٌه 217 ص 4وأخرجه أحمد ج ." ـه/فلم أزل آمر بها أهلً، وؼٌرهم

متابعة لئلمام مالك تابعه إسماعٌل بن جعفر المدٌنً، والحدٌث رجاله رجال 
وقد روى أصحاب السنن هذا . الصحٌح إال عمرو بن عبد هللا بن كعب

الحدٌث وصححه الترمذي كما فً ترجمة عمرو بن عبد هللا فً تهذٌب 
التهذٌب وقد وثقه النسابً وابن حبان وٌعقوب بن سفٌان كما فً تهذٌب 

.  التهذٌب أٌضا
هذا وأما اختبلؾ ابن وهب فٌه وعثمان فٌه وعثمان بن الحكم فبل ٌضر 

ثقة حافظ عابد، : الحدٌث ألن عبد هللا بن وهب قال فٌه الحافظ فً التقرٌب
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صدوق له أوهام، فالثقة أو الصدوق إذا : وقال فً ترجمة عثمان بن الحكم
خالؾ من هو أوثق منه ٌعتبر شاذا وٌكون المحفوظ حدٌث األوثق كما هو 

فعلى هذا تكون رواٌة عبد هللا المتصلة التً . معروؾ من كتب المصطلح
أخرجها مسلم مقدمة على رواٌة عثمان بن الحكم ألن درجة الثقة الحافظ 

."  أرجح من درجة صدوق له أوهام، وهللا أعلم
وأخرج مسلم أٌضا البن سٌرٌن عن عمران بن حصٌن / ــ17/ــ16 

أحدهما حدٌث تفرد به قرٌش بن أنس عن ابن عون عنه : حدٌثٌن آخرٌن
الحدٌث ولم ٌذكر "وفٌه أن رجبل عض ٌد رجل فانتزع ٌده فسقطت ثنٌته 

ولٌس فٌه أٌضا سماع " ٌدخل الجنة سبعون ألفا: فٌه سماعه منه، واآلخر
محمد من عمران وهو ٌقول فً ؼٌر حدٌث ظننت عن عمران، وهللا أعلم 

."  ولم ٌخرج البخاري لمحمد عن عمران شٌبا
: الحدٌث الثامن واألربعون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا أحمد بن :  متابعة مع النووي160 ص 11قال مسلم رحمه هللا ج 
عثمان النوفلً حدثنا قرٌش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سٌرٌن عن 

عمران بن حصٌن أن رجبل عض ٌد رجل فانتزع ٌده فسقطت ثنٌته أو 

ثناٌاه فاستعدى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، فقال رسول هللا صلى 
ما تؤمرنً؟ تؤمرنً أن آمره أن ٌدع ٌده فً فٌك : "هللا علٌه وآله وسلم

."  ـه/تقضمها كما ٌقضم الفحل، ادفع ٌدك حتى ٌعضها ثم انتزعها 
 مع النووي 89 ص 3قال مسلم رحمه هللا ج : الحدٌث التاسع واألربعون"

حدثنا ٌحً بن خلؾ الباهلً حدثنا المعتمر عن : فً الشواهد والمتابعات
هشام بن حسان عن محمد ٌعنً ابن سٌرٌن قال حدثنً عمران بن حصٌن 

ٌدخل الجنة من أمتً سبعون : "قال نبً هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: قال
هم الذٌن ال ٌكتوون وال :"ومن هم ٌا رسول هللا؟ قال: قالوا" ألفا بؽٌر حساب

ادع هللا أن : فقام عكاشة بن محصن فقال" ٌسترقون وعلى ربهم ٌتوكلون

ٌا نبً هللا، ادع هللا أن : فقام رجل، فقال" أنت منهم: "ٌجعلنً منهم، قال
.  ـه" /سبقك بها عكاشة: "قال. ٌجعلنً منهم

فؤجاب : " بعد ذكره كبلم الدارقطن162ً ص 11قال النووي رحمه هللا ج 
ال ٌلزم من كون ابن سٌرٌن لم ٌصرح بالسماع : علٌه من وجهٌن، أحدهما

لو : الثانً. من عمران وال روى له البخاري عنه شٌبا أال ٌكون سمع منه
ثبت ضعؾ هذه الطرٌق لم ٌلزم منه ضعؾ المتن فإنه صحٌح بالطرق 

الباقٌة التً ذكرها مسلم، وقد سبق مرات أن مسلما ٌذكر فً المتابعات من 
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وقول الدارقطنً رحمه هللا : قلت." ـه/هو دون شرط الصحٌح، وهللا أعلم
فً الحدٌث األول تفرد به قرٌش بن أنس كما قال، بل تابعه أٌوب بن أبً 

، قال أحمد 355 ص 9، وعبد الرزاق ج 43 ص 4تمٌمة كما رواه أحمد ج 
ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أٌوب عن ابن سٌرٌن عن عمران : رحمه هللا

عض رجل رجبل فانتزعت ثنٌته فؤبطلها النبً صلى هللا علٌه وآله : قال
وأما كون ابن . ـه"/أردت أن تقضم ٌد أخٌك كما ٌقضم الفحل: "وسلم، وقال

سٌرٌن لم ٌسمع من عمران فقد أثبت سماعه اإلمام أحمد كما تقدم، واإلمام 
 280 ص 7ٌحً بن معٌن كما فً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم ج 

كذلك صرح ابن سٌرٌن بتحدٌث . والمثبت مقدم على النافً، وهللا أعلم
."   عمران له فً الطرٌق األخٌرة التً ساقها مسلم

وأخرج مسلم حدٌث حمٌد بن عبد الرحمن الحمٌري عن ثبلثة نفر / ــ18 
من ولد سعد، وهذا أسنده الثقفً عن أٌوب عن عمرو بن سعٌد عن حمٌد 

الحمٌري عن ثبلثة كلهم ٌحدث عن أبٌه، وقال حماد عن أٌوب عن عمرو 
مرض سعد مرسبل، وقال  هشام عن محمد عن حمٌد عن : عن ثبلثة، قالوا 

."  ثبلثة من بنً سعد أن سعد أخرجها كلها مسلم

: الحدٌث الخامس والستون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا محمد بن :  مع النووي81 ص11قال مسلم رحمه هللا فً المتابعات ج 

أبً عمر المكً حدثنا الثقفً عن أٌوب السختٌانً عن عمرو بن سعٌد عن 
حمٌد بن عبد الرحمن الحمٌري عن ثبلثة من ولد سعد كلهم ٌحدثه عن أبٌه 

: أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم دخل على سعد ٌعوده بمكة فبكى، قال
قد خشٌت أن أموت باألرض التً هاجرت منها كما مات : ما ٌبكٌك؟ فقال

اللهم أشؾ سعدا ثبلث : سعد بن خولة، فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
إن لً ماال كثٌرا وإنما ٌرثنً ابنتً أفؤوصً : ٌا رسول هللا: مرات قال

: ال، قال: فبالنصؾ؟ قال: ال، قال: فبالثلثٌن؟ قال: ال، قال: بمالً كله؟ قال

الثلث والثلث كثٌر إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك : "فبالثلث؟ قال
على عٌالك صدقة وإن ما تؤكل امرأتك من مالك صدقة وإنك إن تدع أهلك 

." وقال بٌده." بعٌش خٌر من أن تدعهم ٌتكففون الناس: بخٌر، أو قال
وحدثنً أبو الربٌع العتكً حدثنا حماد حدثنا أٌوب عن عمرو بن سعٌد عن 

مرض سعد بمكة فؤتاه : حمٌد بن عبد الرحمن عن ثبلثة من ولد سعد، قالوا
وحدثنً محمد بن . رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌعوده، بنحو الثقفً

المثنى حدثنا هشام عن محمد عن حمٌد بن عبد الرحمن حدثنً ثبلثة من 
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مرض سعد : فقال. ولد سعد بن مالك كلهم ٌحدثونٌه بمثل حدٌث صاحبه
بمكة فؤتاه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌعوده بمثل حدٌث عمرو بن سعٌد 

."  ـه/عن حمٌد
وفً الرواٌة األخرى عن حمٌد عن ثبلثة من : قال النووي رحمه هللا تعالى

مرض سعد بمكة فؤتاه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ولد سعد، قالوا
ٌعوده، فهذه الرواٌة مرسلة واألولى متصلة، ألن أوالد سعد تابعٌون، وإنما 

ذكر مسلم هذه الرواٌات المختلفة فً وصله وإرساله لٌبٌن اختبلؾ الرواة 
وهذا وشبهه من العلل التً وعد مسلم فً : قال القاضً عٌاض. فً ذلك

خطبة كتابه أنه ٌذكرها فً مواضعها، فظن ظانون أنه ٌؤتً بها مفردة وأنه 
والصواب أنه ذكرها فً تضاعٌؾ كتابه كما أوضحناه . توفً قبل ذكرها

وال ٌقدح هذا الخبلؾ فً صحة حدٌث هذه الرواٌة وال . فً أول هذا الشرح
ألن أصل الحدٌث ثابت من طرق من ؼٌر جهة . فً صحة أصل الحدٌث

حمٌد عن أوالد سعد، وثبت وصله عنهم فً بعض الطرق التً ذكرها مسلم 
ــ وقدمنا فً أول هذا الشرح أن الحدٌث إذا روي متصبل ومرسبل فالصحٌح 

وقد اعترض .الذي علٌه المحققون أنه محكوم باتصاله ألنها زٌادة ثقة

الدارقطنً بتضعٌؾ هذه الرواٌة وقد سبق الجواب عن اعتراضه اآلن وفً 
الحاصل أن عبد الوهاب بن عبد : وأقول. مواضع نحو هذا، وهللا أعلم

 165 ص 1المجٌد الثقفً رواه متصبل وتابعه وهٌب كما فً مسند أحمد ج 
ورواه حماد بن زٌد مرسبل، وتارة ٌنشط وٌروٌه متصبل، وأن الوصل 

."  واإلرسال كبلهما صحٌح، وهللا أعلم
وأخرج مسلم عن ابن بزٌع عن ٌزٌد بن زرٌع عن حمٌد عن بكر / ــ19 

كذا قال ابن بزٌع وخالفه : قصة المسح، قال: عن عروة بن المؽٌرة عن أبٌه
عن ؼٌره ٌزٌد فرواه عنه على الصواب عن حمزة بن المؽٌرة، ورواه 

حمٌد بن مسعدة، وعمرو بن علً عن ٌزٌد بن زرٌع على الصواب، وكذلك 

."  قال ابن أبً عدي عن حمٌد
: الحدٌث الثانً والثمانون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

وحدثنً محمد بن :  مع النووي171 ص 3قال مسلم رحمه هللا فً المتابعةج 
عبد هللا بن بزٌع حدثنا ٌزٌد ٌعنً ابن زرٌع حدثنا حمٌد الطوٌل حدثنا بكر 

تخلؾ : بن عبد هللا المزنً عن عروة بن المؽٌرة بن شعبة عن أبٌه قال
: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال

فؤتٌته بمطهرة فؽسل كفٌه ووجهه ثم ذهب ٌحسر عن ذراعٌه " أمعك ماء؟"
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فضاق كم الجبة فؤخرج ٌده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبٌه وؼسل 
ذراعٌه ومسح بناصٌته وعلى العمامة وعلى خفٌه ثم ركب وركبت، فانتهٌنا 
إلى القوم وقد قاموا فً الصبلة ٌصلً عبد الرحمن بن عوؾ وقد ركع بهم 

ركعة، فلما أحس بالنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ذهب ٌتؤخر فؤومؤ إلٌه 
فصلى بهم فلما سلم قام النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وقمت فركعنا 

."  ـه/الركعة التً سبقتنا

قال أبو مسعود : قال أبو علً الؽسانً: قال النووي رحمه هللا تعالى
هكذا ٌقول مسلم فً حدٌث ابن بزٌع عن ٌزٌد بن زرٌع عن : الدمشقً

عروة بن المؽٌرة وخالفه الناس، فقالوا فٌه عن حمزة بن المؽٌرة بدل 
وأما أبو الحسن الدارقطنً فنسب الوهم فٌه إلى محمد بن عبد هللا بن . عروة

حمزة بن المؽٌرة : وقال عٌاض. بزٌع ال إلى مسلم هذا آخر كبلم الؽسانً
هو الصحٌح عندهم فً هذا الحدٌث وإنما عروة بن المؽٌرة فً األحادٌث 

لكن . األخر، وحمزة وعروة ابنان للمؽٌرة، والحدٌث مروي عنهما جمٌعا
رواٌة بكر بن عبد هللا المزنً إنما هً عن حمزة بن المؽٌرة وعن ابن 

وكذلك . المؽٌرة ؼٌر مسمى، وال ٌقول بكر عروة، ومن قال عروة فقد وهم

اختلؾ عن بكر فرواه معتمر فً أحد الوجهٌن عنه عن بكر عن الحسن عن 
وقال . ابن المؽٌرة، وكذا رواه ٌحً بن سعٌد عن التٌمً وقد ذكر هذا مسلم

هذا آخر كبلم . وهو وهم: ؼٌرهم عن بكر عن المؽٌرة، قال الدارقطنً
: الذٌن خالفوا محمد بن عبد هللا بن بزٌع." القاضً عٌاض، وهللا أعلم 

، ومسدد عند 65 ص 1عمرو بن علً، وحمٌد بن مسعدة عند النسابً ج 
 فهإالء ثبلثة من الثقات فٌهم حافظان كبٌران مسدد 259 ص 1أبً عوانة ج 

وعمرو بن علً الفبلس، ولعل اإلمام مسلم رحمه هللا ذكره لٌبٌن علته، 
"  وهللا أعلم

وأخرج مسلم عن شٌبان بن فروخ عن جرٌر بن حازم عن /  ــ20 
ولم " الواشمات هللا لعن: "األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا

ٌسنده عن األعمش ؼٌر جرٌر، وخالؾ أبو معاوٌة وأبو عبٌدة بن معن 
وؼٌرهما عن األعمش قالوا عن إبراهٌم عن عبد هللا مرسبل، وهو صحٌح 
: من حدٌث منصور عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا، فؤما األعمش قال

."  صحٌح عنه مرسل
الحدٌث السادس : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا :  مع النووي105 ص 14قال مسلم رحمه هللا متابعة ج : والتسعون
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شٌبان بن فروخ حدثنا جرٌر ٌعنً ابن حازم حدثنا األعمش عن إبراهٌم عن 
." ـه/علقمة عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بنحو حدٌثهم

هذا وقد ذكر ." ذكر النووي رحمه هللا كبلم الدارقطنً ولم ٌجب علٌه بشًء
حدثنا أبو طالب علً :  متابعا لجرٌر فقال159 ص 1الدارقطنً فً العلل ج 

بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن الفضٌل حدثنا محمد بن 
ٌوسؾ قال حدثنا سفٌان عن األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا 

لعن هللا الواشمات والموشومات والمتنمصات والمتفلجات للحسن : "قال
المؽٌرات خلق هللا، فبلػ ذلك امرأة من بنً أسد ٌقال لها أم ٌعقوب فجاءت 

مالً ال ألعن من لعن رسول : إنه بلؽنً أنك لعنت كٌت وكٌت، فقال: فقالت
ح وحدثنا سفٌان عن منصور عن إبراهٌم عن . هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم

نحو حدٌث األعمش لم نسمعه " لعن هللا الواشمات: "علقمة عن عبد هللا قال
هذا والرواة له مرسبل أكثر، على أن اللذٌن ." ـه/إال من أبً طالب الكاتب

إذا حدثتكم عن : وصبله حافظان وٌإٌد وصلهما للحدٌث أن إبراهٌم قال
قال عبد هللا فهو عن ؼٌر : رجل عن عبد هللا فهو الذي سمعت، وإذا قلت

هو مكثر من اإلرسال وجماعة من : وقال الحافظ العبلبً. واحد عن عبد هللا

. ـه/األبمة صححوا مراسٌله وخص البٌهقً ذلك ما أرسله عن ابن مسعود
فلعل إبراهٌم كان ٌروٌه تارة مرسبل وتارة متصبل،  [من تهذٌب التهذٌب]

."   وبذلك ٌندفع االعتراض على مسلم ال سٌما وقد ذكره فً المتابعات
وأخرج مسلم حدٌث عبد األعلى عن داود عن الشعبً عن علقمة /  ــ21 

عن عبد هللا حدٌث لٌلة الجن بطوله وآخر الحدٌث إنما هو قول الشعبً 
فؤرانا : "مرسل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، وأخرج حدٌث ابن مسعود

وسؤلوه ما الزاد إلى : "وما بعده إلى آخر الحدٌث، وهو قوله" آثار نٌرانهم
آخره، وكذلك رواه ابن علٌة وٌزٌد بن زرٌع وابن إدرٌس وابن أبً زابدة، 

وؼٌرهم عن داود وقد رواه حفص عن داود عن الشعبً عن علقمة عن 

."  عبد هللا وأتى بآخره مسندا ووهم فٌه حفص، وهللا أعلم
: الحدٌث الثامن والتسعون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا :  مع النووي168 ص 4قال مسلم رحمه هللا ج 
هل كان ابن مسعود شهد : سؤلت علقمة: عبد األعلى عن داود عن عامر قال

فقال علقمة أنا : مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم لٌلة الجن؟ قال
هل شهد أحد منكم مع رسول هللا صلى هللا علٌه : سؤلت ابن مسعود، فقلت

ال، ولكنا كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وآله وسلم لٌلة الجن؟ قال
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استطٌر أو : وسلم ذات لٌلة ففقدناه فالتمسناه فً األودٌة والشعاب فقلنا
فبتنا بشر لٌلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل : اؼتٌل، قال
فقلنا ٌا رسول هللا فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر لٌلة بات : حراء، قال 

: أتانً داعً الجن فذهبت معه فقرأت علٌهم القرآن، قال: بها قوم، فقال
لكم كل عظم : فانطلق بنا فؤرانا آثاراهم وآثار نٌرانهم وسؤلوه الزاد، فقال

ذكر اسم هللا علٌه ٌقع فً أٌدٌكم أوفر ما ٌكون لحما، وكل بعرة علؾ 

فبل تستنجوا بها فإنها : "لدوابكم، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
وحدثنٌه علً بن حجر السعدي حدثنا إسماعٌل بن إبراهٌم ". طعام إخوانكم

وسؤلوه الزاد : عن داود بهذا اإلسناد إلى قوله ــ وآثار نٌرانهم ـــ قال الشعبً
وكانوا من جن الجزٌرة إلى آخر الحدٌث من قول الشعبً مفصبل من حدٌث 

عبد هللا، وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا عبد هللا بن إدرٌس عن داود 
عن الشعبً عن علقمة عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ــ 

قال : قال النووي رحمه هللا." ـه/إلى قوله ــ وآثار نٌرانهم ولم ٌذكر ما بعده
انتهى حدٌث ابن مسعود عند قوله ــ فؤرانا آثارهم وآثار نٌرانهم : الدارقطنً

: ــ وما بعده من قول الشعبً، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبً

هكذا قال .ابن علٌة وابن زرٌع وابن أبً زابدة وابن إدرٌس وؼٌرهم
الدارقطنً وؼٌره ومعنى قوله أنه من كبلم الشعبً أنه لٌس مروٌا عن ابن 
مسعود بهذا الحدٌث وإال فالشعبً ال ٌقول هذا الكبلم إال بتوقٌؾ عن النبً 

 ط االتحاد 15 ص 1وقال الترمذي ج " صلى هللا علٌه وآله وسلم، وهللا أعلم
العربً بعد ذكره الحدٌث من طرٌق حفص بن ؼٌاث التً الحدٌث فٌها كله 

وكؤن رواٌة . مسند وإشارته إلى حدٌث إسماعٌل بن علٌة التً فٌها التفصٌل
."  ، مختصراـه/إسماعٌل أصح من رواٌة حفص

:  وقد سبل عن هذا الحدٌث، فقال15 ص 1وقال الدارقطنً فً العلل ج 
ورواه عنه . ٌروٌه داود بن أبً هند عن الشعبً عن علقمة عن عبد هللا

فؤما البصرٌون فحملوا قوله وسؤلوه الزاد . جماعة من الكوفٌٌن والبصرٌٌن
وأما ٌحً بن أبً زابدة وؼٌره . إلى آخر الحدٌث من قول الشعبً مرسبل

من الكوفٌٌن فؤدرجوه فً حدٌث ابن مسعود عن النبً صلى هللا علٌه وآله 
وهذا ." ـه/وسلم، والصحٌح قول من فصله فإنه من كبلم الشعبً مرسبل 
، 124 ص 1ومن الذٌن رفعوه عبد الوهاب بن عطا كما عند الطحاوي ج 

ولكن الذي تطمبن إلٌه النفس هو ما حكم به هإالء الحفاظ كالترمذي 
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والدارقطنً وأقره النووي من أن آخره من قول الشعبً على أن مسلما 
." ـه/رحمه هللا أشار إلى ذلك ولم ٌخؾ علٌه، وهللا أعلم

وأخرج مسلم حدٌث ابن إدرٌس عن األعمش عن عبد هللا بن مرة /  ــ22 
مر به نفر من الٌهود فسؤلوه عن الروح، الحدٌث، : عن مسروق عن عبد هللا

عبد الواحد بن زٌاد، وعٌسى بن ٌونس، : رواه أصحاب األعمش منهم: قال
وحفص بن ؼٌاث، ووكٌع وؼٌرهم عن األعمش، عن إبراهٌم عن علقمة 

."  عن عبد هللا وهو الصواب، وهللا أعلم
: الحدٌث التاسع والتسعون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا فً تحقٌقه

حدثنا عمر بن حفص بن :  مع النووي136 ص 17قال مسلم رحمه هللا ج 
بٌنما أنا : ؼٌاث حدثنا األعمش حدثنً إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا قال 

أمشً مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً حرث وهو متكا على عسٌب 
ما : سلوه عن الروح، فقالوا: إذ مر بنفر من الٌهود فقال بعضهم لبعض

سلوه، فقام إلٌه بعضهم فسؤله : رابكم إلٌه ال ٌستقبلكم بشًء تكرهونه فقالوا
فؤسكت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فلم ٌرد علٌهم : عن الروح، قال

: شٌبا، فعلمت أنه ٌوحى علٌه ، فقمت مكانً فلما نزل الوحً قال
وٌسؤلونك عن الروح  ل الروح من أمر ربً وما أوتٌتم من العلم إال }

ح . حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة وأبو سعٌد األشج قاال حدثنا وكٌع. { لٌال

وحدثنا إسحاق بن إبراهٌم وعلً بن خشرم قاال أخبرنا عٌسى بن ٌونس 
كنت أمشً : كبلهما عن األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا قال

مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً حرث بالمدٌنة، بنحو حدٌث حفص 
وفً حدٌث عٌسى  {وما أوتٌتم من العلم إال  لٌال}: ؼٌر أن فً حدٌث وكٌع

.  من رواٌة ابن خشرم [وما أوتوا]:بن ٌونس
: حدثنا أبو سعٌد األشج قال سمعت عبد هللا بن إدرٌس ٌقول: ثم قال متابعة

: سمعت األعمش ٌروٌه عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال

كان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً نخل ٌتوكؤ على عسٌب ثم ذكر نحو 
"  .{وما أوتٌتم من العلم إال  لٌال}: حدٌثهم عن األعمش، وقال فً رواٌته

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا، والظاهر 
صحة ما قاله الدارقطنً، ألن عبد هللا بن إدرٌس رحمه هللا قد خالؾ 

 235 ص 1عبد الواحد بن زٌاد عند البخاري ج /1: أصحاب األعمش وهم
.  219 ص 17مع الفتح ط ح وج 



171 

 

 Page 171 [تنبيه المقلد الساري]
 

 17 مع الفتح ط ح ومسلم ج 15 ص 10حفص بن ؼٌاث عند البخاري ج / 2
 مع 33 ص 17عٌسى بن ٌونس عند البخاري ج / 3.  مع النووي136ص 

 ط 138 ص 4 مع النووي والترمذي ج 137 ص 17الفتح ط ح ومسلم ج 
 مع الفتح ط ح 217 ص 17وكٌع عند البخاري ج / 4. هندٌة مع التحفة 

 وابن 444 وص 389 ص 1 مع النووي وأحمد ج 137 ص 17ومسلم ج 
 455 ص 15القاسم بن معن عند ابن جرٌر ج / 5 .155 ص 15جرٌر ج 

، فالظاهر أن اإلمام مسلما ذكره لٌبٌن 86 ص 2والطبرانً فً الصؽٌر ج 
قلت وهو كذلك ولكنه صحٌح المتن، ال مطعن فٌه لما تقدم من ". علته

.  تخرٌجه، وهللا تعالى أعلم
وأخرج مسلم حدٌث الثوري عن محمد بن أبً بكر عن عبد الملك /  ــ23 

وحدٌث " إن شبت سبعت لك: "بن أبً بكر عن أبٌه عن أم سلمة متصبل
حفص بن ؼٌاث عن عبد الواحد بن أعٌن عن أبً بكر عن أم سلمة متصبل 

وقد أرسله عبد هللا بن أبً بكر وعبد الرحمن بن حمٌد عن عبد الملك بن 
أبً بكر مرسبل، قاله سلٌمان بن ببلل وأبو بصرة عن عبد الرحمن بن 

."  حمٌد

: الحدٌث التاسع بعد المابة: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة :  مع النووي42 ص 10قال مسلم رحمه هللا ج 

ومحمد بن حاتم وٌعقوب بن إبراهٌم واللفظ ألبً بكر، قالوا حدثنا ٌحً بن 
سعٌد عن سفٌان عن محمد بن أبً بكر عن عبد الملك بن أبً بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبٌه عن أم سلمة أن رسول هللا صلى هللا 

إنه لٌس بك على : "علٌه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثبلثا وقال
"  أهلك هوان إن شبت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسابً

قرأت على مالك عن عبد هللا بن أبً بكر عن عبد : حدثنا ٌحً بن ٌحً قال
الملك بن أبً بكر بن عبد الرحمن أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

لٌس بك على أهلك هوان إن : "حٌن تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها
حدثنا عبد هللا بن ." ثلث: شبت سبعت عندك وإن شبت ثلثت، ثم درت، قالت

مسلمة القعنبً حدثنا سلٌمان ٌعنً ابن ببلل عن عبد الرحمن بن حمٌد عن 
عبد الملك بن أبً بكر بن عبد الرحمن أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 
وسلم حٌن تزوج أم سلمة فدخل علٌها فؤراد أن ٌخرج أخذت بثوبه ، فقال 

إن شبت زدتك وحاسبتك به للبكر : "رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم
، وحدثنا ٌحً بن ٌحً أخبرنا أبو ضمرة عن عبد "سبع و للثٌب ثبلث
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حدثنً أبو كرٌب محمد بن العبلء حدثنا . الرحمن بن حمٌد بهذا اإلسناد مثله
حفص ٌعنً ابن ؼٌاث عن عبد الواحد بن أٌمن عن أبً بكر بن عبد 

الرحمن بن الحارث عن أم سلمة ذكر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 
إن شبت أن أسبع لك وأسبع : قال. وقال أشٌاء هذا فٌه . وسلم تزوجها

."  ـه/لنسابً وإن سبعت لك سبعت لنسابً
وهذا الذي ذكره الدارقطنً : قال النووي رحمه هللا بعد ذكر كبلم الدارقطنً

من استدراكه هذا على مسلم فاسد ألن مسلما رحمه هللا قد بٌن اختبلؾ 
الرواة فً وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء واألصولٌٌن ومحققً 

المحدثٌن أن الحدٌث إذا روي متصبل أو مرسبل حكم باالتصال ووجب 
العمل به ألنها زٌادة ثقة وهً مقبولة عند الجماهٌر فبل ٌصح استدراك 

."  الدارقطنً، وهللا أعلم
هذا حدٌث : 64وقال أبو مسعود الدمشقً بعد ذكره كبلم الدارقطنً ص 

أخرجه مسلم من حدٌث ٌحً القطان عن الثوري عن محمد بن أبً بكر بن 
عبد الرحمن عن أبٌه عن أم سلمة، وأخرجه أٌضا من حدٌث حفص بن 

ؼٌاث مسندا ال مرسبل عن عبد الرحمن بن أٌمن عن أبً بكر عن أم سلمة 

فؤما . وقد جوده أٌضا عبد هللا بن داود عن عبد الرحمن بن أٌمن. مجودا
الحدٌث المرسل فلم ٌخرجه من حدٌث حفص وإنما أخرجه من حدٌث أبً 

.  بكر بن عبد الرحمن أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مرسبل
وعن القعنبً عن سلٌمان بن ببلل وعن ٌحً بن ٌحً عن أبً ضمرة أنس 
كلٌهما عن عبد الرحمن بن حمٌد عن عبد الملك بن أبً بكر عن أبً بكر 

وإذا جوده ثقات وقصر به . أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مرسبل أٌضا
وقال الدارقطنً فً العلل ." ـه/ثقات أٌضا وبٌنه فبل ٌلزم به عٌب فً ذلك

:  تقرٌبا النصؾ من الجزء ؼٌر مرقم بالعربً بعد ذكره االختبلؾ فٌه5ج 
ورواه عبد الواحد بن أٌمن عن أبً بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة 

متصبل عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وحدٌث عبد الواحد بن أٌمن 
صحٌح وحدٌث الثوري عن محمد بن أبً بكر صحٌح، وحدٌث ابن جرٌج 

."  ـه/عن حبٌب بن أبً ثابت من رواٌة عبد الرزاق ومن تابعه 
فالظاهر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان ٌروٌه تارة متصبل وتارة مرسبل 

."    كما قاله أبو مسعود والدارقطنً فً العلل، وهللا أعلم
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وأخرج مسلم حدٌث وكٌع عن الثوري عن أبً النضر عن أبً /  ــ24 
أنس عن عثمان عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه توضؤ ثبلثا، وقد كتبنا 

."  علته فً موضع آخر
الحدٌث الرابع والثبلثون : "وقال مقبل الوادعً حفظه هللا وإٌانا فً تحقٌقه

حدثنا :  متابعة مع النووي113 ص 3قال مسلم رحمه هللا ج : بعد المابة
قتٌبة بن سعٌد وأبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن حرب واللفظ لقتٌبة وأبً 

بكر قالوا حدثنا وكٌع عن سفٌان عن أبً النضر عن أبً أنس أن عثمان 
أال أرٌكم وضوء رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : فقال. توضؤ بالمقاعد

قال أبو النضر عن : وزاد قتٌبة فً رواٌته قال سفٌان. ثم توضؤ ثبلثبل، ثبلثا
وعنده رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : أبً أنس قال

."  ـه/وسلم 
هللا هذا اإلسناد من جملة ما استدركه الدارقطنً : قال النووي رحمه هللا

قال أبو علً الؽسانً الجٌانً مذكور أن وكٌع بن الجراح وفً . وؼٌره
إسناد هذا الحدٌث فً قوله عن أبً أنس وإنما ٌروٌه أبو النضر عن بسر 

وهكذا : بن سعٌد عن عثمان بن عفان روٌنا عن أحمد بن حنبل وؼٌره قال

هذا مما وهم فٌه وكٌع على الثوري وخالفه أصحاب : قال الدارقطنً
الثوري الحفاظ منهم األشجعً عبٌد هللا وعبد هللا بن الولٌد وٌزٌد بن أبً 

حكٌم والفرٌابً ومعاوٌة بن هشام وأبو حذٌفة وؼٌرهم ورووه عن الثوري 
عن أبً النضر عن بسر بن سعٌد أن عثمان وهو الصواب، هذا آخر كبلم 

." ـه/أبً علً 
 74 ص 1 وقال الحافظ الدارقطنً فً العلل وقد سبل عن هذا الحدٌث ج 

رواه أبو النضر سالم واختلؾ عنه فرواه الثوري عنه واختلؾ عنه : فقال
أٌضا ورواه أبو نعٌم وأبو حذٌفة والعدنٌان عبد هللا بن الولٌد وٌزٌد بن أبً 
حكٌم وعبٌد هللا األشجعً وؼٌرهم عن الثوري عن أبً النضر عن بسر بن 

سعٌد عن عثمان وخالفهم وكٌع وأبو أحمد الزبٌري روٌاه عن الثوري عن 
أبً النضر عن أبً أنس وهو مالك بن أبً عامر جد مالك بن أنس عن 
عثمان ورواه ٌزٌد بن أبً حبٌب عن أبً النضر مرسبل عن عثمان ولم 

."  ـه/ٌؤت بحجة، والصحٌح قول من قال عن بسر بن سعٌد، وهللا أعلم 
سبل أبو زرعة عن حدٌث : 5 و55 ص 1وقال ابن أبً حاتم فً العلل ج 

رواه الفرٌابً عن سفٌان عن سالم بن النضر عن بسر بن سعٌد أن عثمان 
توضؤ ثبلثا ثم قال ألصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم هكذا رأٌتم 
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ورواه وكٌع عن ." نعم: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌتوضؤ؟ قالوا
أال : سفٌان عن أبً النضر عن أبً أنس أن عثمان توضؤ بالمقاعد فقال

ثم توضؤ ثبلثا : أرٌكم وضوء رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم؟ قال
ما قال وكٌع، سؤلت أبً : وهم فٌه الفرٌابً، الصواب: قال أبو زرعة. ثبلثا

حدٌث وكٌع أصح وأبو أنس جد مالك بن أنس، وأبو : عن هذا الحدٌث، فقال
إن : وأقول." ـه/أنس عن عثمان متصل وبسر بن عثمان عن عثمان مرسل 

أبا زرعة وأبا حاتم رحمهما هللا لم ٌستوعبا طرقه كما استوعبها الدارقطنً 
رحمه هللا ومن ثم حكما لوكٌع على الفرٌابً ولكن الفرٌابً تابعه الحفاظ 
على رواٌته كما ذكره الدارقطنً رحمه هللا وأبو علً الؽسانً وأقرهما 

 من طرٌق 79 ص 1وقد وجدت فً سنن البٌهقً ج . النووي على ذلك
الحسٌن بن حفص والفرٌابً وأبً حذٌفة عن سالم بن النضر عن بسر بن 

وهكذا هو فً جامع سفٌان رواٌة عبد هللا : ثم قال البٌهقً. سعٌد عن عثمان
 من حدٌث األشجعً 67 ص 1وفً مسند أحمد ج ." ـه/بن الولٌد العدنً 

فتحصل من ." وعبد هللا بن الولٌد عن سفٌان عن سالم عن بسر عن عثمان
هذا أن الحدٌث من طرٌق أنس وهم وأن الصحٌح من طرٌق بسر بن سعٌد 

وقول أبً حاتم رحمه هللا أن حدٌث بسر بن سعٌد منقطع فٌه .عن عثمان
 عن عمر 101 وقٌل سنة 100نظر، فقد ذكروا أن بسر بن سعٌد توفً سنة 

 فٌكون 35 كما فً تهذٌب التهذٌب، وتوفً عثمان رضً هللا عنه سنة 78
عمر بسر بن سعٌد قبل موت عثمان قدر ثبلثة عشر سنة، ومسلم رحمه هللا 

قلت بقً على مقبل الوادعً ." ٌكتفً بالمعاصرة مع إمكان اللقى، وهللا أعلم
رحمه هللا وإٌانا أن ٌبٌن لنا أن بسر سمع من عثمان وذلك ألن أبا حاتم 

رحمه هللا وإٌانا قد نفى سماعه من عثمان وجزم بؤن بسر عن عثمان منقطع 
فكان فً بحثه تقصٌر ألنه اكتفى بؤن الحدٌث على شرط مسلم ونحن نبحث 

!   فً باب ما رواه مسلم بالعنعنة وهو منقطع فتؤمل ذلك رحمك هللا وإٌانا؟

وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب عن مخرمة عن أبٌه عن سلٌمان بن  / ــ25 
أرسلت المقداد فً حدٌث المذي، وقال : قال علً: ٌسار عن ابن عباس قال

ال، وقد خالفه : سؤلت مخرمة سمعت من أبٌك شٌبا؟ قال: حماد بن خالد
اللٌث عن بكٌر عن سلٌمان، فلم ٌذكر ابن عباس وتابعه مالك عن أبً 

."  النضر أٌضا
: الحدٌث السادس والثبلثون بعد المابة: وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا

حدثنً هارون بن :  مع النووي متابعة212 ص 3قال مسلم رحمه هللا ج 
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حدثنا ابن وهب أخبرنً مخرمة بن بكٌر : سعٌد األٌلً وأحمد بن عٌسى قال
: قال علً بن أبً طالب: عن أبٌه عن سلٌمان بن ٌسار عن ابن عباس قال

أرسلت المقداد بن األسود إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فسؤله 
عن المذي ٌخرج من اإلنسان كٌؾ ٌفعل به، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 

وقد تقدم الكبلم هل سمع مخرمة من " توضؤ وأنضح فرجك: "وآله وسلم
أبٌه أم ال، وقد قال النسابً رحمه هللا تعالى بعد إخراجه حدٌث علً فً 

 من السنن 87 ص 1مخرمة بن بكٌر لم ٌسمع من أبٌه شٌبا ج : المذي، قال
الكبرى، ثم ذكره النسابً بعد مرسبل من حدٌث اللٌث، ومن حدٌث مالك 

وقد اختلؾ العلماء فً : 214 ص 3وقال النووي رحمه هللا ج . منقطعا
ما حدثت : قلت لمخرمة: سماع مخرمة من أبٌه، فقال مالك رضً هللا عنه

وكان مخرمة : قال مالك. به عن أبٌك سمعته منه؟ فحلؾ باهلل لقد سمعته
وذهب . وكذا قال معن بن عٌسى أن مخرمة سمع من أبٌه. رجبل صالحا

لم ٌسمع مخرمة من : قال أحمد بن حنبل. جماعات إلى أنه لم ٌسمع من أبٌه
: وقال ٌحً بن معٌن وابن أبً خٌثمة. أبٌه شٌبا إنما ٌروي من كتاب أبٌه

: قلت لمخرمة: وقال موسى بن سلمة. ٌقال وقع إلٌه كتاب أبٌه لم ٌسمع منه

مخرمة : وقال أبو حاتم. لم أدرك أبً، ولكن هذه كتبه: حدثك أبوك؟ فقال
وال أظن : وقال علً بن المدٌنً. صالح الحدٌث وإن كان سمع من أبٌه 

مخرمة سمع من أبٌه كتاب سلٌمان بن ٌسار ولعله سمع الشًء الٌسٌر ولم 
أجد أحدا بالمدٌنة ٌخبر عن مخرمة أنه كان ٌقول فً حدٌثه سمعت أبً، 

فهذا كبلم أبمة هذا الفن وكٌؾ كان فمتن الحدٌث صحٌح من . "وهللا أعلم
الطرٌق التً ذكرها مسلم قبل هذه الطرٌق ومن الطرٌق التً ذكرها ؼٌره، 

قد تقدم أن مخرمة لم ٌسمع من أبٌه شٌبا، وأما ما ذكره : وأقول. وهللا أعلم
اإلمام النووي عن مالك أنه سؤل مخرمة هل سمع من أبٌه؟ فحلؾ باهلل لقد 

سمعته فإنه من طرٌق إسماعٌل بن أبً أوٌس، وقد تكلم فٌه حتى كذبه 

بعضهم كما فً تهذٌب التهذٌب والمٌزان، فترجح رواٌة من روى أنه لم 
قلت فالحدٌث مرسل كما قال الدارقطنً ولكنه " ٌسمع من أبٌه، وهللا أعلم

. صحٌح من الطرق األخرى وهللا أعلم
وأخرج مسلم حدٌث ابن عٌٌنة عن إبراهٌم بن عقبة عن كرٌب عن /  ــ26 

."  رفعت امرأة صبٌا: ابن عباس
: الحدٌث التاسع والستون بعد المابة: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا

حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن : 99 ص 9قال مسلم رحمه هللا ج 
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حرب وابن أبً عمر جمٌعا عن ابن عٌٌنة، قال أبو بكر حدثنا سفٌان بن 
عٌٌنة عن إبراهٌم بن عقبة عن كرٌب مولى ابن عباس عن النبً صلى هللا 

: المسلمون، فقالوا: من القوم؟ قالوا: علٌه وآله وسلم لقً ركبا بالروحاء فقال
: ألهذا حج؟ قال: فرفعت إلٌه امرأة صبٌا، فقالت. رسول هللا: من أنت؟ قال

." نعم ولك األجر
حدثنا أبو كرٌب محمد بن العبلء حدثنا أبو أسامة عن سفٌان عن محمد بن 

ٌا : رفعت امرأة صبٌا لها، فقالت: عقبة عن كرٌب عن ابن عباس، قال
." نعم، ولك األجر: رسول، ألهذا حج؟ قال

وحدثنً محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفٌان عن إبراهٌم بن 
ٌا رسول هللا، ألهذا حج؟ : عقبة عن كرٌب أن امرأة رفعت صبٌا، فقالت

وحدثنا أبً المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفٌان ." نعم، ولك األجر: قال
هذا من األحادٌث ." ـه/عن محمد بن عقبة عن كرٌب عن ابن عباس بمثله 

 ص 3التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا، وقد قال الزرقانً رحمه هللا ج 
وهذا الحدٌث رواه النسابً من طرٌق محمد بن خالد وابن وهب : 262

والطحاوي وؼٌره من طرٌق الشافعً، وابن عبد البر من طرٌق أبً 

وتابعه سفٌان بن عٌٌنة عند مسلم وأبً . مصعب، األربعة عن مالك متصبل
داود والنسابً وؼٌرهم ولم ٌختلؾ علٌه فً اتصاله، وعبد العزٌز بن أبً 

سلمة وإسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة كبلهما عند البٌهقً موصوال، وسفٌان 
الثوري مرسبل فً رواٌة ابن مهدي عنه عند مسلم وموصوال فً رواٌة ابن 
نعٌم الفضل بن دكٌن عنه عند النسابً فاختلؾ علٌه فً وصله وإرساله كما 

فالظاهر أن كبل من مالك وشٌخه إبراهٌم حدث . اختلؾ على مالك فً ذلك
وقد أخرجه مسلم من طرٌق السفٌانٌن : به على الوجهٌن ــ إلى أن قال ـــ

وكؤن البخاري ترك تخرٌجه فً صحٌحه لهذا االختبلؾ، لكن قال ابن عبد 
من وصل هذا الحدٌث وأسنده فقوله أولى وأصح، والحدٌث صحٌح : البر

مسندا ثابت االتصال ال ٌضره تقصٌر من قصر به ألن الذٌن أسندوه حفاظ 
.  ـه/وسبقه إلى ذلك اإلمام أحمد، فصحح وصله . ثقات، انتهى

وأخرج أٌضا حدٌث الضحاك بن عثمان عن أبً النضر عن أبً  / ــ27 
قال أبو " صلى على سهل بن بٌضاء وأخٌه فً المسجد :"سلمة عن عابشة

مالك والماجشون عن أبً النضر عن عابشة : الحسن خالفه رجبلن حافظان
مرسبل، وقٌل عن الضحاك عن أبً النضر عن أبً بكر بن عبد الرحمن، 

."  وال ٌصح وال أبو سلمة
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الحدٌث الرابع والثمانون : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
وحدثنً :  متابعة مع النووي39 ص 7قال مسلم رحمه هللا ج : بعد المابة

هارون بن عبد هللا ومحمد بن رافع واللفظ البن رافع قاال حدثنا ابن أبً 
فدٌك أخبرنا الضحاك ٌعنً ابن عثمان عن أبً النضر عن أبً سلمة بن 

ادخلوا به : عبد الرحمن أن عابشة لما توفً سعد بن أبً وقاص قالت
وهللا لقد صلى رسول : فؤنكر ذلك علٌها، فقالت. المسجد حتى أصلً علٌه

. هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم على ابنً البٌضاء فً المسجد سهٌل وأخٌه
."  ـه/سهٌل بن دعد وهو ابن البٌضاء أمه بٌضاء: قال مسلم

وقد سبق الجواب : قال النووي رحمه هللا تعالى بعد ذكره كبلم الدارقطنً
عن مثل هذا االستدراك فً الفصول السابقة فً مقدمة الشرح فً مواضع 
منه وهو أن هذه الزٌادة التً زادها الضحاك زٌادة ثقة وهً مقبولة ألنه 

.  ـه/حفظ ما نسٌه ؼٌره فبل ٌقدح فٌه وهللا أعلم
:  وقد سبل عن هذا الحدٌث فقال74 ص 5وقال الدارقطنً فً العلل ج 

ٌروٌه أبو النضر سالم واختلؾ عنه فرواه الضحاك بن عثمان عن أبً 
وكذلك رواه حماد بن خالد الحافظ عن : النضر عن أبً سلمة عن عابشة

مالك عن أبً النضر عن أبً سلمة عن عابشة، وخالفه القعنبً وأصحاب 
الموطؤ فرووه عن مالك عن أبً النضر عن عابشة ولم ٌذكروا فٌه أبا 

وأرسله ابن القطان، فقال عن مالك عن أبً النضر أن رسول هللا . سلمة
صلى هللا علٌه وآله وسلم لم ٌذكر عابشة، كذلك قال عنه حفص بن عمرو 

ورواه عبد العزٌز بن . وقال بندار عن ٌحً مثل قول القعنبً. الربالً
.  الماجشون عن أبً النضر عن عابشة لم ٌذكر أبا سلمة، والصحٌح المرسل

حدثنا محمد بن سلٌمان المالكً ثنا بندار ثنا ٌحً بن سعٌد ثنا مالك عن سالم 
صلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم على : أبً النضر عن عابشة قالت
.  سهٌل بن بٌضاء فً المسجد

حدثنا علً بن عبد العزٌز بن مبشر وعبد الملك بن أحمد الزٌات قاال حدثنا 
حفص بن عمرو ثنا ٌحً عن مالك بن أنس قال حدثنً سالم أبو النضر أن 

رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم صلى على سهٌل بن بٌضاء فً 
الصواب هو ما قاله الدارقطنً رحمه هللا من انقطاع : وأقول." ـه/المسجد

: السند إذ قد خالؾ الضحاك بن عثمان الذي قال فٌه الحافظ فً التقرٌب
صدوق ٌهم، خالؾ مالكا وعبد العزٌز بن الماجشون وهما أرجح فً 
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والحدٌث ثابت بؽٌر هذا السند . الوصؾ وفً العدد، فٌعتبر شاذا، وهللا أعلم
."    فً مسلم وؼٌره ولعل مسلما ذكره لٌبٌن علته، وهللا أعلم

وأخرج مسلم عن ابن نمٌر عن وكٌع وعبدة عن هشام عن أبٌه عن /  ــ28 
أحتاج أن أنظر فً كتاب مسلم . المتشبع بما لم ٌعط، وهذا ال ٌصح: عابشة

فإنً وجدته فً رقعة، والصواب عن عبدة ووكٌع وؼٌره عن فاطمة عن 
"  أسماء

الحدٌث السابع والثمانون : "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه
حدثنا محمد بن :  مع النووي110 ص 14قال مسلم رحمه هللا ج : بعد المابة

عبد هللا حدثنا وكٌع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة أن امرأة 
ٌا رسول هللا أقول إن زوجً أعطانً ما لم ٌعطنً، فقال رسول هللا : قالت

."  المتشبع بما لم ٌعط كبلبس ثوبً زور: "صلى هللا علٌه وآله وسلم
حدثنا محمد بن عبد هللا بن نمٌر حدثنا عبدة حدثنا هشام عن فاطمة عن 

إن لً ضرة : "أسماء جاءت امرأة إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقالت
فهل علً جناح أن أتشبع من مال زوجً بما لم ٌعطنً؟ فقال رسول هللا 

حدثنا ." المتشبع بما لم ٌعط كبلبس ثوبً زور: "صلى هللا علٌه وآله وسلم

أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهٌم أخبرنا 
ذكر النووي رحمه هللا ما ذكره ." ـه/أبو معاوٌة كبلهما عن هشام بهذا

.  الدارقطنً فً كتاب العلل وسكت علٌه، فلذا فإننا نرجع إلى كتاب العلل
 وقد سبل عن 149 ص 1قال الحافظ الدارقطنً رحمه هللا فً كتاب العلل ج 

ٌروٌه هشام بن عروة واختلؾ عنه، فرواه معمر ومبارك : هذا الحدٌث فقال
بن فضالة عن هشام عن أبٌه عن عابشة، وؼٌرهما ٌروٌه عن هشام عن 

.  فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبً بكر وهو الصحٌح
ثنا عمار : ثنا محمد بن معاذ قال: ثنا عمر بن أحمد بن علً الجوهري قال

ثنا المبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبٌه عن : بن عبد الجبار قال

ٌا رسول هللا إن : عابشة أن امرأة أتت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقالت
لً جارة ــ تعنً ضرة ــ فلً أن أتشبع عندها من زوجً ما لم ٌعطنً؟ 

المتشبع بما لم ٌعط كبلبس ثوبً : "فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
"  ـه./زور

وقد اتفق األكثر من أصحاب هشام : 318 ص 9وقال الحافظ فً الفتح ج 
وانفرد معمر " ٌعنً هشاما عن فاطمة عن أسماء: "على هذا اإلسناد
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والمبارك بن فضالة برواٌته عن هشام بن عروة فقاال عن أبٌه عن عابشة، 
.  وأخرجه النسابً من حدٌث معمر وقال إنه أخطؤ والصواب حدٌث أسماء

ثم ذكر الحافظ كبلم الدارقطنً فً التتبع ثم قال الحافظ متعقبا لكبلم 
أحتاج أن أنظر فً كتاب مسلم فإنً وجدته فً رقعة، : الدارقطنً حٌث قال

هو ثابت فً النسخ الصحٌحة من مسلم فً كتاب اللباس، أورده عن : قلت
ابن نمٌر عن عبدة ووكٌع عن هشام عن أبٌه عن عابشة، ثم أورده عن ابن 

نمٌر عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء، فاقتضى أنه عند 
ثم أورد مسلم من . عبدة على الوجهٌن وعند وكٌع من طرٌق عابشة فقط

طرٌق أبً معاوٌة ومن طرٌق أبً أسامة كبلهما عن هشام عن فاطمة، 
وكذا أورده النسابً عن محمد بن آدم وأبو عوانة فً صحٌحه من طرٌق 

أبً بكر بن أبً شٌبة، وأخرجه أبو عوانة أٌضا من طرٌق أبً حمزة ومن 
طرٌق علً بن مسهر، وأخرجه ابن حبان من طرٌق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعٌم فً المستخرج من طرٌق مرجا بن رجاء كلهم عن هشام 

عن فاطمة، وأما وكٌع فقد أخرج رواٌته الجوزقً من طرٌق عبد هللا بن 
هشام الطوسً عنه مثل ما وقع عند مسلم فلٌظم إلى معمر ومبارك بن 

 ص 1ثم رأٌت فً تارٌخ بؽداد ج ." ـه/فضالة وٌستدرك على الدارقطنً
 لهشام متابعا وهو محمد بن إسحاق فقد رواه عن فاطمة عن أسماء به، 221

ومقصود الحافظ ٌستدرك به على الدارقطنً بالنسبة إلى كتاب . وهللا أعلم
.  العلل ال التتبع

وهذا وبما أن الحافظ الدارقطنً رحمه هللا ٌرجح طرٌق هشام عن فاطمة 
عن أسماء ولم ٌذكر من خالؾ معمرا ومبارك بن فضالة وعبدة فً رواٌة 
عنه فنذكر ما استطعنا الوقوؾ علٌه عن الذٌن رووه عن هشام عن فاطمة 

:  عن أسماء
عبدة بن سلٌمان فقد جاء عنه عن هشام عن فاطمة بل رجح الحافظ هذه / 1

.  الرواٌة كما تقدم
.  أبو أسامة وهو حماد بن أسامة كما فً مسلم/ 2
.   أبو معاوٌة وهو محمد بن خازم الضرٌر كما فً مسلم / 3
.   ط س 317 ص 9حماد بن زٌد كما فً البخاري ج / 4
 ط س  317ص  9ٌحً بن سعٌد القطان كما فً البخاري ج  / 5
 ط س وعزاه ألبً 319 ص 9علً بن مسهر ذكره الحافظ فً الفتح ج  / 6

.  عوانة
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 وعزاه 319 ص 9محمد بن عبد هللا الطفاوي ذكره الحافظ فً الفتح ج / 7
.  البن حبان

.  مرجا بن رجاء ذكره الحافظ فً الفتح وعزاه ألبً نعٌم فً المستخرج/ 8
. كما فً الفتح وعزاه ألبً عوانة [هو أنس بن عٌاض]أبو ضمرة  / 9

وبهذا تظهر صحة انتقاد الدارقطنً ال سٌما وفً رواٌة معمر عن هشام عن 
."  فاطمة عن أسماء

وأخرج أٌضا حدٌث عبدة عن عبٌد هللا عن ابن القاسم عن أبٌه عن /  ــ29 
نفست أسماء بمحمد بن أبً بكر، فؤمر النبً صلى هللا علٌه وسلم أبا : عابشة

خالفه مالك عن عبد الرحمن عن أبٌه : قال أبو الحسن" بكر أن تؽتسل وتهل
مرسبل، لٌس فٌه عابشة وهو الصواب وحدٌث عبدة خطؤ، وقال سلٌمان عن 

."  وال ٌصح عن أبٌه: ٌحً عن القاسم عن أبٌه
الحدٌث الثامن والثمانون : "وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه رحمه هللا وإٌانا

حدثنا هناد بن السري وزهٌر : 133 ص 8قال مسلم رحمه هللا ج : بعد المابة
حدثنا عبدة بن : بن حرب وعثمان بن أبً شٌبة كلهم عن عبدة، قال زهٌر

سلٌمان عن عبٌد هللا بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن 

نفست أسماء بنت عمٌس بمحمد بن أبً بكر : عابشة رضً هللا عنها قالت
بالشجرة، فؤمر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أبا بكر ٌؤمرها أن 

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي " ـه/تؽتسل وتهل
 بعد ذكره كبلم 57وأما أبو مسعود الدمشقً رحمه هللا فقال ص . رحمه هللا

إذا جود عبٌد هللا إسناد حدٌث لم ٌحكم لمالك علٌه فٌما أرسله : الدارقطنً
فإن مالكا كثٌرا ما ٌرسل أحادٌث أسندها ؼٌره من األثبات، وعبدة بن 

 بعد ذكره مسندا 32 ص 5وقال الحافظ البٌهقً ج ." ـه/سلٌمان فثقة ثبت 
" وجوده عبٌد هللا بن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ، وهللا أعلم: ومرسبل

قلت وهو الحدٌث الوحٌد الذي خرجناه فً هذا الباب وقد أخرجه مسلم فً 

األصول، أما األحادٌث التً سبقته فكلها فً الشواهد والمتابعات، إال هذا 
.   الحدٌث الذي تبٌن وجاهة إسناده واتصاله، وهللا تعالى أعلم

وخبلصة هذه النقطة هً أن البخاري ومسلم أخرجا قلت : خالصة البحث

أحادٌث بالعنعنة وقد اتهمها الحافظ أبو الحسن الدارقطنً باإلنقطاع، وقد 
ناقشه ونازعه فً ذلك ابن حجر فٌما ٌخص بالبخاري والنووي فٌما ٌخص 

وقد بٌنا فً النقطة التالٌة .. بمسلم، وأبو مسعود الدمشقً والؽسانً، الخ
الموالٌة ما وقع علٌه اإلجماع أو ما هو راجح فٌما ٌخص باألحادٌث التً 
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تمت رواٌتها بالعنعنة وهً مرسلة أو منقطعة، ففاق البخاري مسلم مع أن 
مسلما معذور فً ذلك ألن شرطه المعاصرة مع إمكانٌة اللقاء بٌنما شرط 
البخاري المعاصرة وتحقق اللقاء فإننا لم نجد له عذرا سوى أنه لم ٌلتزم 
بهذا الشرط وقد بٌنا ذلك فً بعض المواقع لما اشتد النزاع بٌنهم حول ما 

لماذا تعٌبون على مسلم : رواه مسلم بالعنعنة وهو مرسل أو منقطع فقلنا لهم
التزامه بشرطه وال تعٌبون على البخاري عدم التزامه بشرطه وما رواه 

البخاري بالعنعنة وهو مرسل أو منقطع أكثر مما رواه مسلم من هذا القبٌل؟ 
فسكتوا، أو لم نجد من ٌجٌبنا، هذا بٌان منا  وهللا أعلم، وقد بٌنا فً القاعدة 

إنارة المصابٌح على "من كتابنا  [وهً من قواعد التعلٌل والتصحٌح]التالٌة
 : ما ٌلً" قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح

أو األننة  (عن فبلن عن كرٌب الخ)إذا كان السند تمت رواٌته بالعنعنة 
أن ٌكون عدال ثقة ، فبل بد من التؤكد من أن الراوي لٌس مدلسا، و(أن)

وقول ": "ذيشرح علل الترم"رضى، وقد قال ابن رجب الحنبلً فً كتابه 
" وأقبل الحدٌث حدثنً فبلن عن فبلن إذا لم ٌكن مدلسا: "الشافعً رحمه هللا

مراده أنه ٌقبل العنعنة عمن عرؾ منه أنه لٌس بمدلس، فإن الربٌع نقل عنه 

لم ٌعرؾ التدلٌس فً بلدنا فٌمن مضى، وال من : "أٌضا قال فً كبلم له
أدركنا من أصحابنا إال حدٌثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه علٌه كان 

: وقوله" سمعت فبلنا : سمعت فبلنا ٌقول: "خٌرا له، وكان قول الرجل
سواء عندهم، ال ٌحدث واحد منهم عمن لقً إال ما " حدثنً فبلن عن فبلن "

سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطرٌق قبلنا منه حدثنً فبلن عن فبلن إذا لم 
وظاهر هذا أنه ال ٌقبل العنعنة إال عمن عرؾ منه أنه ال ٌدلس " ٌكن مدلسا

إنه ال : وال ٌحدث إال عمن لقٌه بما سمع منه، وهذا قرٌب من قول من قال
ٌقبل العنعنة إال عمن ثبت أنه لقٌه وفٌه زٌادة أخرى علٌه، وهً أنه اشترط 

وقد فسره , أنه ٌعرؾ أنه ال ٌدلس عمن لقٌه أٌضا، وال ٌحدث إال بما سمعه

أبو بكر الصٌرفً فً شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، 
وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى ٌثبت التدلٌس، وإذا لم ٌعلم سمع 

وهذا : أو لم ٌسمع وقؾ، فإذا صح السماع فهو علٌه حتى ٌعلم ؼٌره، قال
بٌن العلماء،  [معروؾ]انتهى، وهذه المسؤلة فٌها اختبلؾ "الذي قاله صحٌح

وقد أطال القول فٌها مسلم فً مقدمة كتابه واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة 
ؼٌر المدلس عمن عاصره وأمكن لقٌه له، وال تعتبر المعرفة باجتماعهما 

والتقابهما، وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقابهما واجتماعهما، وأنه 
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ال تقبل العنعنة من الثقة عمن لم ٌعرؾ أنه اجتمع به، ورد هذا القول على 
 .قابله ردا بلٌؽا، ونسبه إلى مخالفة اإلجماع فً ذلك

ذا رواه  واستدل مسلم على صحة  وله، باتفاق العلماء على  بول الخبر إ

أو " ثنا: "الثقة عن آخر ممن تٌقن أنه سمع منه من ؼٌر اعتبار أن ٌقول
، ولو كان اإلسناد ال ٌتصل إال بالتصرٌح بالسماع لم ٌكن فرق بٌن "سمعت"

الرواٌة عمن ثبت لقٌه ومن لم ٌثبت فإنا نجد كثٌرا ممن روى عن رجل ثم 

ونقل ابن رجب عن الخطٌب البؽدادي أنه قال .. روى حدٌثا عن آخر عنه
ثنا فبلن عن فبلن "أهل العلم بالحدٌث مجمعون على أن قول المحدث "
صحٌح معمول به إذا كان شٌخه الذي ذكره ٌعرؾ أنه قد أدرك الذي حدث "

وذكر عن ابن عبد " عنه ولقٌه وسمع منه، ولم ٌكن هذا المحدث ممن ٌدلس
إلى قول " فبلن عن فبلن لٌس بحدٌث: "البر مثله وأن شعبة رجع عن قوله

سفٌان الثوري، وإذا كان مسلم استرسل كثٌرا فً مقدمة صحٌحه لٌإكد 
إجماع المحدثٌن على أن فبلن عن فبلن حدٌث صحٌح إذا كان رواته ثقات، 

فقد اطلعت على حوار حاد بٌن مدرستٌن فً الحدٌث عبر مواقع أهل 
الحدٌث واأللوكة أحدهم ٌتحامل على مسلم ألنه ٌكتفً فً شرطه 

بالمعاصرة دون اللقٌة وٌجد علٌه أنه أخرج أحادٌث معنعنة وهً من 
المرسل الخفً أو منقطعة، فشدد على اإلمام مسلم وجعل ذلك فضبل 

للبخاري على مسلم، ولما سؤلت بعضهم لماذا ٌلزم مسلما ما لم ٌلتزم به 
أصبل ولم ٌجعله شرطا  ولم ٌلزم اإلمام البخاري بذلك وهو الذي اشترط 
اللقاء مع المعاصرة  ولم ٌؾ بشرطه وأخرج أحادٌث بالعنعنة  وهً من 

المرسل الخفً فً حٌن إنما التزم مسلم بشرطه ألنه اكتفى بالمعاصرة ولكن 
شرطه أدى به إلى رواٌة أحادٌث بالعنعنة منقطعة ألنها من المرسل الخفً 
لكن البخاري الذي اشترط اللقاء كانت األحادٌث التً روى بالعنعنة وهً 

منقطعة أي من المرسل الخفً أكثر من أحادٌث مسلم فً المسؤلة خاصة أن 

مسلما رواها فً الشواهد والمتابعات، فإذا ما قارنا ما تتبع فٌه الحافظ 
الدارقطنً البخاري ومسلم مما أخرجاه مرسبل بالعنعنة، نجد أن البخاري 

فاق مسلما بحوالً عشرة أحادٌث ألن الدارقطنً أخذ على البخاري حوالً 
أربعٌن حدٌثا من هذا القبٌل وعلى مسلم أقل من ثبلثٌن حدٌثا، وقد تقدم 

سردها كاملة فً النقطة السابقة  وسنقتصر هنا على األحادٌث التً وجدها 
الدارقطنً على البخاري من هذا القبٌل، منها ما سلمها له ابن حجر فً فتح 

الباري ومنها ما دافع عنها إال أن مقبل الوادعً بٌن قبلنا تكلؾ ابن حجر 
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قال : وأن الحق مع أبً الحسن الدارقطنً، ومن أهم هذه األحادٌث ما ٌلً
أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنً رحمه هللا وإٌانا 

:  ونور وجوهنا ٌوم ٌبض وجوه و تسود أخر
:  أ ـــ ما تم ترجٌح انقطاعه مما رواه البخاري بالعنعنة

أخرج البخاري عن سلٌمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن أبٌه عن / 1
رأى سعد أن له فضبل، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم وهذا : مصعب

حدثنا سلٌمان بن حرب : 88 ص 6فقال ابن حجر فً فتح الباري ج " مرسل
رأى سعد أن له :حدثنا محمد بن طلحة عن أبٌه عن مصعب بن سعد قال

هل تنصرون :"فضبل على من دونه فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم
ثم إن صورة هذا السٌاق :"قال الحافظ ابن حجر" بضعفابكم وترز ون إال

مرسل ألن مصعبا لم ٌدرك زمان هذا القول لكن هو محمول على أنه سمع 
ذلك من أبٌه وقد وقع التصرٌح عن مصعب بالرواٌة عن أبٌه عند 

: راجع مقبل الوادعً فً تحقٌقه حٌث ختم التعلٌق قاببل..الخ..اإلسماعٌلً
سند البخاري مرسل كما ٌقول الدارقطنً وهو صحٌح متصل من طرق "

، قلت والذي ٌهمنا "أخرى كما أوضحه ابن حجر فً الفتح عن اإلسماعٌلً

. هنا هو انقطاع السند الذي اعتمد البخاري هنا فرواه بالعنعنة
منها الكسوؾ، ومنها : وأخرج البخاري أحادٌث الحسن عن أبً بكرة/ 2

زادك هللا التقوى حرصا وال تعد، ومنها ال ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، 
" ومنها إن ابنً هذا سٌد والحسن ال ٌروي إال عن األحنؾ عن أبً بكرة

قلت البخاري معروؾ أنه كان ٌشدد : فقال ابن حجر فً فتح الباري...الخ
فً مثل هذا، وقد أخرج البخاري حدٌث الكسوؾ من طرق عن الحسن علق 
بعضها، ومن جماعة ما علقه فٌه رواٌة موسى بن إسماعٌل عن مبارك بن 

أخبرنً أبو بكرة، فهذا معتمد فً إخراج حدٌث : فضالة عن الحسن قال
الحسن، ورواه على من نفى أنه سمع من أبً بكرة باعتماده على إثبات من 

أثبته وسٌؤتً مزٌد لذلك فضل الحسن بن علً بن أبً طالب إن شاء هللا 
".  تعالى

قلت إن كان اعتماده على رواٌة المبارك بن فضالة : "وقال مقبل الوادعً
فهو اعتماد ضعٌؾ ألن المبارك ٌقول فً ؼٌر حدٌث عن الحسن حدثنا 

عمران بن حصٌن وأصحاب الحسن ال ٌقولون ذلك، والظاهر فً ذلك أن 
" اعتماده مع ذلك على تصرٌح الحسن بالسماع فً حدٌث إن ابنً هذا سٌد

قلت الحدٌث مخرج عن الحسن من طرق والبخاري إنما اعتمد  رواٌة أبً 
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موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة وقد أخرجه مطوال فً كتاب الصلح، 
إنما ثبت سماع الحسن من أبً : قال لً علً بن عبد هللا: وقال فً آخره

بكرة بهذٌن الحدٌثٌن واعترض الدارقطنً عن تعلٌله باإلختبلؾ عن الحسن 
فقٌل عنه هكذا، وقٌل عنه عن أم سلمة، وقٌل عنه عن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم مرسبل، ألن األسانٌد بذلك ال تقوى، وال زلت متعجبا من جزم 
الدارقطنً بؤن الحسن لم ٌسمع من أبً بكرة مع أن فً هذا الحدٌث فً 

البخاري، قال الحسن سمعت أبا بكرة ٌقول إلى أن رأٌت فً رجال البخاري 
ألبً الولٌد الباجً فً أول حرؾ الحاء للحسن بن علً بن أبً طالب 

أخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكرة فتؤول أبو : ترجمة وقال فٌها
الحسن الدارقطنً على أنه الحسن، ألن الحسن عندهم لم ٌسمع من أبً 

بكرة وحمله البخاري وابن المدٌنً على أنه الحسن البصري وبهذا صح 
قلت أبو الولٌد الباجً شٌخه الهروي من طبلب .." عندهما سماعه منه، الخ 

الدارقطنً فسنده من الهروي عن الدارقطنً، فهً مدرسة واحدة وبالتالً 
.  ٌنبؽً البحث عن مرجح لهذا الخبلؾ وهللا تعالى أعلم

أن : "وأخرج البخاري حدٌث عبٌد هللا عن نافع عن ابن كعب عن أبٌه/ 6

وعن مالك عن نافع عن رجل من األنصار عن معاذ بن سعد " جارٌة لكعب
وعن موسى عن جوٌرٌة عن رجل من " أن جارٌة لكعب: "أو سعد بن معاذ

بنً سلمة أخبر عبد هللا أن جارٌة لكعب، وقال اللٌث عن نافع سمع رجبل 
وقال ابن " وهذا اختبلؾ بٌن: من األنصار أخبر عبد هللا أن جارٌة لكعب

قلت وهو كما قال وعلته : بعد ذكره كبلم الدارقطنً: "حجر فً مقدمة الفتح
فهذا حدٌث مجمع على علته وهً " ظاهرة والجواب عنه فٌه تكلؾ وتعسؾ

.   االضطراب واالنقطاع  واإلبهام وهللا تعالى أعلم
وأخرج البخاري عن ابن حرب عن أبً مروان عن هشام عن أبٌه عن / 7

إذا صلٌت الصبح طوفً : "أم سلمة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لها

وهذا مرسل ووصله حفص بن ؼٌاث عن " بعٌرك والناس ٌصلون على

هشام عن أبٌه عن زٌنب عن أم سلمة وقال ابن سعد عن محمد بن عبد هللا 
بن نوفل عن أبٌه عنه، ووصله مالك عن أبً األسود عن عروة عن زٌنب 

: 233 ص 4وقال ابن حجر فً فتح الباري ج" عن أم سلمة فً الموطإ
وسماع عروة ممكن فإنه أدرك من حٌاتها نٌفا وثبلثٌن سنة وهو معها فً "

البخاري ٌشترط تحقق : "وتعقبه مقبل الوادعً فً تحقٌقه قاببل" بلد واحد
قلت لو كان تحقق لبٌنه ابن حجر " اللقاء فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه
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قلت متى كان هذا " وسماع عروة ممكن"الذي ذهب ٌلتمس األعذار بقوله 
شرطا للبخاري فلو كان الجواب عن مسلم لقبلناه عذرا لكننا ال نقبله عذرا 

. للبحاري، وهللا أعلم
حدٌث : وأخرج البخاري عن األنصاري عن أبٌه عن ثمامة عن أنس/ 8

وهذا لم ٌسمعه ثمامة من أنس، وال سمعه عبد هللا بن المثنى من " الصدقات
لٌس فٌما ذكر : قلت:"فرد علٌه ابن حجر قاببل فً مقدمة الفتح" عمه ثمامة

ما ٌقتضً أن ثمامة لم ٌسمعه من أنس كما سطر به كبلمه، وأما كون عبد 
هللا بن المثنى لم ٌسمعه من ثمامة فبل ٌدل على قدح فً هذا اإلسناد، بل فٌه 

دلٌل على صحة الرواٌة بالمناولة إن ثبت أنه لم ٌسمعه مع أن فً سٌاق 
البخاري عن عبد هللا بن المثنى حدثنً ثمامة أن أنسا حدثه ولٌس عبد 

الصمد فوق محمد بن عبد هللا األنصاري فً الثقة و ال أعرؾ بحدٌث أبٌه 
. وهنا ٌقع التوقؾ " منه، وهللا أعلم

وأخرج البخاري عن أبً النعمان عن حماد بن زٌد عن أٌوب عن نافع / 9
مرسل، ووصله حماد بن سلمة، وجرٌر بن " نذرت نرا: "أن عمر قال

فرد علٌه ابن حجر " حازم، ومعمر عن أٌوب، ووصله عبٌد هللا عن نافع

وإنما أورد طرٌق حماد بن زٌد المرسلة لئلشارة إلى : "فً فتح الباري قاببل
وهنا اعتراؾ من ابن حجر بؤن الرواٌة منقطعة وأنها " أن رواٌته مرجوحة

.   مرجوحة
وأخرج البخاري أٌضا من حدٌث حماد عن أٌوب عن نافع أن عمر / 10

أصاب جارٌتٌن من سبً خٌبر، وهذا مرسل، أرسله حماد ووصله جرٌر 
بن حازم عن أٌوب، وابن كاسب عن ابن عٌٌنة عن أٌوب، وقول حماد 

حدٌث : وقال الدارقطنً: "وتعقبه ابن حجر فً الفتح قاببل" المرسل أصح
حماد بن زٌد مرسل، وحدٌث جرٌر بن حازم موصول، وحماد أثبت فً 

أٌوب من جرٌر، فؤما رواٌة معمر الموصولة، فهً فً قصة النذر فقط دون 

وقد روى سفٌان بن عٌٌنة عن أٌوب حدٌث الجارٌتٌن : قصة الجارٌتٌن، قال
انتهى فلم ٌزد على استدراك الدارقطنً " فوصله عند قوم وأرسله آخرون
. شٌبا ٌذكر  فكؤنما أقره وهللا أعلم

وأخرج أٌضا عن إبراهٌم الفراء عن هشام عن ابن جرٌج عن عبٌد هللا / 11
وهذا مرسل، فقال " عن نافع أن عمر فرض للمهاجرٌن األولٌن أربعة آالؾ

وهذا صورته منقطع ألن نافعا لم ٌلق عمر لكن سٌاق : "ابن حجر فً الفتح
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قلت المهم حصول اإلجماع " الحدٌث ٌشعر أن نافعا حمله عن ابن عمر
. على انقطاعه مع العنعنة مهما تعددت األعذار وهللا أعلم

وأخرج البخاري عن القعنبً وابن ٌوسؾ وإسماعٌل عن مالك عن / 12
زٌد بن أسلم عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسٌر ومعه 

مرسبل ووصله قراد وابن عثمة وٌزٌد بن  {فتحا إنا فتحنا لك}عمر فنزلت 

هذا السٌاق : "583 ص 8وقال ابن حجر فً الفتح ج " حكٌم والخرٌبً

صورته اإلرسال ألن أسلم لم ٌدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه 
" فحركت بعٌري إلى آخره: سمعه من عمر بدلٌل قوله فً أثنابه قال عمر

. قلت المهم حصول اإلجماع على انقطاعه مع رواٌته بالعنعنة
وأخرج البخاري حدٌث داود أبً الفرات عن ابن برٌدة، وقد كتبت / 13

قوله عن أبً : "وتعقبه ابن حجر فً فتح الباري قاببل" علته فً موضع آخر
األسود هو الدٌلً التابعً الكبٌر المشهور ولم أره من رواٌة عبد هللا بن 
برٌدة عنه إال معنعنا، وقد حكى الدارقطنً فً كتاب التتبع عن علً بن 
المدٌنً أن ابن برٌدة إنما ٌروي عن ٌحً بن ٌعمر عن أبً األسود، ولم 

وابن برٌدة ولد فً : "فقال الوادعً" ٌقل فً هذا الحدٌث سمعت أبا األسود

عهد عمر فقد أدرك أبا األسود ببل رٌب، لكن البخاري ال ٌكتفً بالمعاصرة 
، قلت "فلعله أخرجه شاهدا واكتفى لؤلصل بحدٌث أنس الذي قبله، وهللا أعلم

وأخرج البخاري حدٌث أبا األسود : "وذكر فً المقدمة نحوه ثم قال
كالمتابعة لحدٌث عبد العزٌز بن صهٌب فلم ٌستوؾ العلة كما ٌستوفٌها فً 

قلت المهم حصول اإلجماع على اإلنقطاع مع العنعنة مهما " األصول
. تعددت األعذار، وهللا أعلم

ٌقبل الهدٌة : "وأخرج البخاري حدٌث عٌسى بن ٌونس عن هشام/ 14
قال " ورواه وكٌع ومحاضر ولم ٌذكرا عن عابشة: قال" وٌثٌب علٌها

لم ٌذكر وكٌع ومحاضر عن هشام عن أبٌه عن : "الحافظ فً فتح الباري

إشارة إلى أن عٌسى بن ٌونس تفرد بوصله عن هشام  وقال : عابشة، فٌه
ال نعرفه موصوال إال من حدٌث عٌسى بن ٌونس، وقال : الترمذي والبزار

تفرد بوصله عٌسى بن ٌونس وهو عند : سؤلت أبا داود عنه، فقال: اآلجري
وٌثٌب ما هو : "الناس مرسل، ورواٌة وكٌع وصلها ابن أبً شٌبة عنه بلفظ

وقال فً مقدمة الفتح بعد ذكره " ، ورواٌة محاضر لم أقؾ علٌها"خٌر منها
فتعقبه " رجح الرواٌة الموصولة بحفظ رواتها:"كبلم الدارقطنً، قلت

وإذا رجعنا إلى تهذٌب التهذٌب وجدنا الثناء على وكٌع بن : "الوادعً قاببل
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الجراح أكثر منه على عٌسى وإن كان كل منهما قد أثنى علٌه المحدثون، 
: ووكٌع قد توبع، ولذلك جاء فً تهذٌب التهذٌب فً ترجمة عٌسى بن ٌونس

كان عٌسى بن ٌونس ٌسند حدٌثا عن هشام عن أبٌه : وقال األثرم عن أحمد
عن عابشة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقبل الهدٌة وال ٌؤكل الصدقة، 

انتهى، والظاهر أن أبا داود وأحمد وابن معٌن ٌوافقون "والناس ٌرسلونه
قلت ضؾ إلى أولبك األثرم واآلجري " الدارقطنً فً ترجٌح اإلرسال

. وؼٌرهم من المحدثٌن فهذا بٌان منا لعلة هذا الحدٌث
وأخرج البخاري حدٌث علً بن المبارك عن ٌحً بن أبً سلمة عن / 15

إذا قال : "أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
قال البخاري وقال عكرمة بن " الرجل ألخٌه ٌا كافر فقد باء بها أحدهما

عمار عن ٌحً بن عبد هللا بن ٌزٌد سمع أبا سلمة سمع أبا هرٌرة عن النبً 
ٌحً بن أبً كثٌر ٌدلس كثٌرا : صلى هللا علٌه وسلم مثله، قال أبو الحسن

وٌشبه أن ٌكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب، ألنه زاد رجبل وهو 
.  ، فتبٌن إرسال الحدٌث  هللا أعلم"ثقة

فهذه خمسة عشر حدٌثا مما رواه البخاري بالعنعنة وهً منقطعة من حوالً 

أربعٌن حدٌثا من هذا النوع وجدها على البخاري الحافظ الدارقطنً تقدم 
. نقاشها، فتركنا حوالً خمسة وعشرٌن حدٌثا ألنها محل نظر وخبلؾ

 : ما تم ترجٌح انقطاعه مما رواه مسلم بالعنعنة/ ب ــ

 وأما مسلم فقد وجد علٌه الدارقطنً تسعة وعشرٌن حدٌثا، نقدم منها  هنا 
:  ما تم ترجٌح انقطاعه كما ٌلً

وأخرج مسلم حدٌث عبد المطلب بن ربٌعة الطوٌل من حدٌث مالك / 1
وٌونس عن الزهري، وقد اختلفا، فقال مالك عن الزهري عن عبد هللا بن 

عبد هللا بن الحارث بن نوفل، وقال ٌونس عن الزهري عن عبد هللا بن 
الحارث، ورواه هشٌم عن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد هللا بن 

. قلت لكنه رواه فً المتابعات"  الحارث
وأخرج مسلم أٌضا حدٌث ٌزٌد بن زرٌع عن هشام عن محمد بن سٌرٌن / 2

الحدٌث وقصة " عن عمران بن حصٌن أن رجبل أعتق ستة مملوكٌن
وهذا لم ٌسمعه محمد من عمران فٌما ٌقال وإنما أرسله عنه، : القرعة، قال

وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبً قبلبة عن أبً المهلب عن عمران، قاله 
" علً بن المدٌنً عن معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد عن خالد الحذاء

. قلت ومسلم ٌكتفً بإمكان اللقاء والمعاصرة، وقد رواه فً المتابعات
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وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب وجرٌر بن حازم عن حرملة بن عمران / 3
وهذا اختبلؾ، فقال ابن وهب عن ابن شماسة عن أبً ذر أن النبً صلى 

إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر فٌها القراط فاستوصوا : "هللا علٌه وسلم قال
وقال جرٌر عن حرملة عن ابن شماسة " بؤهلها خٌرا فإن لهم ذمة ورحما

زاد فً إسناده " عن أبً بصرة عن أبً ذر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
والحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب علٌها النووي وقد جعله " أبا بصرة

الحافظ العبلبً فً جامع التحصٌل مثاال لما ٌحتمل فٌه اإلرسال واإلتصال، 
إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر : "حدٌث أبً ذر رضً هللا عنه: "قال رحمه هللا
رواه ابن وهب عن حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن " فٌها القٌراط

أي من ]شماسة عن أبً بصرة عن أبً ذر، أخرجه مسلم من طرٌقهما
: ، قال الوادعً[طرٌق ابن وهب وجرٌر كذلك وهً مجرد إمكان اللقاء

ولعل األظهر هنا ترجٌح اإلرسال ألن ابن شماسة إنما لقً من الصحابة "
من مات بعد أبً ذر بزمن طوٌل كعمرو بن العاص، وزٌد بن ثابت، 

: وقال ابن ٌونس فً مقدمة تارٌخ مصر: وؼٌرهما، وفً تهذٌب التهذٌب
تقدم : وأهل النقل ٌنكرون أن ٌكون ابن شماسة سمع من أبً ذر، قلت

، "تصرٌحه بالسماع فً صحٌح مسلم وفً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم
هنا خبلؾ فً إثبات االنقطاع باإلرسال، وقد رواه اإلمام مسلم فً 

 .المتابعات وهللا أعلم 
قال : وأخرج مسلم حدٌث معاوٌة بن سبلم عن زٌد بن أبً سبلم قال/ 4
ذٌفة ٌا رسول هللا إنا كنا بشر فجاء هللا بخٌر فنحن فٌه، فهل من وراء هذا ح

: نعم، قلت: هل  وراء ذلك الشر خٌر؟ قال: نعم، قلت: الخٌر شر؟ قال
ٌكون بعدي أبمة ال ٌهتدون بهداي وال ٌستنون بسنتً وسٌقوم : كٌؾ؟ قال

قلت كٌؾ أصنع ٌا : فٌهم رجال قلوبهم قلوب الشٌاطٌن فً جثمان إنس، قال
تسمع وتطٌع لؤلمٌر وإن ضرب ظهرك : رسول هللا إن أنا أدركت ذلك؟ قال

هذا عندي مرسل : قال الدارقطنً: قال النووي" وأخذ مالك، فاسمع وأطع
ألن أبا سبلم لم ٌسمع من حذٌفة، وهو كما قال الدارقطنً لكن المتن 

صحٌح، متصل بالطرٌق األول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد 
قدمنا فً األصول وؼٌرها أن الحدٌث المرسل إذا روي من طرٌق آخر 
متصبل  تبٌنا به صحة المرسل وجاز االحتجاج به وٌصٌر فً المسؤلة 

.  قلت الحدٌث منقطع لكنه فً المتابعات." حدٌثان صحٌحان وهللا تعالى أعلم
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وأخرج مسلم عن ابن أبً عمر عن سفٌان عن الزهري عن عامر بن / 5
ٌا رسول هللا : قسم قسما، فقلت: سعد عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم

أو مسلم، أقولها ثبلثا : أعط فبلنا فإنه مإمن  فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم
إنً ألعطً الرجل وؼٌره أحب إلً : أومسلم، ثم قال: وٌرددها علً ثبلثا

، ثم ذكره رحمه هللا من طرق إلى الزهري "منه مخافة أن ٌكبه هللا فً النار
وأما قول مسلم رحمه هللا : فقال النووي رحمه هللا" من ؼٌر طرٌق سفٌان

فً أول الباب حدثنا ابن أبً عمر قال حدثنا سفٌان عن الزهري  فقال أبو 
هذا الحدٌث إنما ٌروٌه : قال الحافظ أبو مسعود الدمشقً: علً الؽسانً

سفٌان بن عٌٌنة عن معمر عن الزهري قاله الحمٌدي وسعٌد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجانً كلهم عن سفٌان عن معمر عن 

الزهري بإسناده وهو المحفوظ عن سفٌان وكذا قال أبو الحسن الدارقطنً 
فً كتابه االستدراكات، قلت وهذا الذي قاله هإالء فً هذا اإلسناد قد ٌقال 

ال ٌنبؽً أن ٌوافقوا علٌه ألنه ٌحتمل أن سفٌان سمعه من الزهري مرة 
وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه على الوجهٌن فبل ٌقدح أحدهما 

باآلخر، ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكره، منها أن سفٌان مدلس وقد 

قال عن، ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر، وقد ٌجاب عن هذا بما 
قدمناه من أن مسلما رحمه هللا ال ٌروي عن مدلس إال أن ٌثبت أنه سمعه 

ممن عنعن عنه وكٌؾ كان فهذا اإلسناد ال ٌإثر فً المتن فإنه صحٌح على 
قلت وسفٌان ال ٌدلس إال عن الثقات، وقد عرؾ " كل تقدٌر متصل وهللا أعلم

ذلك باالستقراء، فانقطاع هذا اإلسناد ال ٌضر الحدٌث، بل متن الحدٌث 
.  صحٌح متصل اإلسناد، وهللا تعالى أعلم

وأخرج مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن أبً شرٌح عن عبد الكرٌم / 6
: سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: بن الحارث أن المستورد قال

عبد الكرٌم لم ٌدرك : قال الدارقطنً" تقوم الساعة والروم أكثر الناس"

" المستورد وال أدرك أبوه الحارث بن ٌزٌد والحدٌث مرسل، وهللا أعلم
: هذا الحدٌث مما استدركه الدارقطنً على مسلم وقال: "وتعقبه النووي قاببل

ال استدراك : عبد الكرٌم لم ٌدرك المستورد فالحدٌث مرسل، قال النووي
على مسلم فً هذا ألنه ذكر الحدٌث بحروفه فً الطرٌق األول من رواٌة 
علً بن رباح عن أبٌه عن المستورد متصبل، وإنما ذكر الثانً متابعة وقد 

سبق أنه ٌحتمل فً المتابعة ما ال ٌحتمل فً األصول، وسبق أٌضا أن 
مذهب الشافعً والمحققٌن أن الحدٌث المرسل إذا روي من جهة أخرى 
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متصبل احتج به وكان صحٌحا، وتبٌنا برواٌة االتصال صحة رواٌة 
اإلرسال وٌكونان صحٌحٌن بحٌث لو عارضهما صحٌح جاء من طرٌق 

فالنووي ٌوافق الدارقطنً بؤن " واحد وتعذر الجمع قدمناهما علٌه، وهللا أعلم
الحدٌث منقطع وكذا ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب، والتقرٌب، وعذر مسلم 

ثم وجدت فً مسند : أنه ذكره فً المتابعات كما قاله النووي، قال الوادعً
."  أحمد ما ٌإٌد قول الدارقطنً أن الحارث بن ٌزٌد لم ٌدرك المستورد

وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب عن مخرمة عن أبٌه عن سلٌمان بن ٌسار / 7
أرسلت المقداد فً حدٌث المذي، وقال حماد : قال علً: عن ابن عباس قال

ال، وقد خالفه اللٌث عن : سؤلت مخرمة سمعت من أبٌك شٌبا؟ قال: بن خالد
" بكٌر عن سلٌمان، فلم ٌذكر ابن عباس، وتابعه مالك عن أبً النضر أٌضا

وقد اختلؾ العلماء فً سماع مخرمة من أبٌه، فقال : "وتعقبه النووي قاببل
ما حدثت به عن أبٌك سمعته منه؟ : قلت لمخرمة: مالك رضً هللا عنه

وكان مخرمة رجبل صالحا، وكذا قال : فحلؾ باهلل لقد سمعته، قال مالك
معن بن عٌسى أن مخرمة سمع من أبٌه، وذهب جماعات إلى أنه لم ٌسمع 

لم ٌسمع مخرمة من أبٌه شٌبا، إنما ٌروي من : من أبٌه، قال أحمد بن حنبل

كتاب أبٌه، وقال ٌحً بن معٌن وابن أبً خٌثمة ٌقال وقع إلٌه كتاب أبٌه ولم 
لم أدرك : حدثك أبوك؟ فقال: قلت لمخرمة: ٌسمع منه، وقال موسى بن سلمة

مخرمة صالح وإن كان سمع من أبٌه، : أبً، ولكن هذه كتبه، وقال أبو حاتم
وال أظن مخرمة سمع من أبٌه كتاب سلٌمان بن : وقال علً بن المدٌنً

ٌسار ولعله سمع الشًء الٌسٌر ولم أجد أحدا بالمدٌنة ٌخبر عن مخرمة أنه 
فهذا كبلم أبمة هذا الفن وكٌؾ . كان ٌقول فً حدٌثه سمعت أبً، وهللا أعلم

كان فمتن الحدٌث صحٌح من الطرٌق التً ذكرها مسلم قبل هذه الطرٌق 
: وتعقب النووي الوادعً قاببل" ومن الطرٌق التً ذكرها ؼٌره، وهللا أعلم

وأقول قد تقدم أن مخرمة لم ٌسمع من أبٌه شٌبا، وأما ما ذكره اإلمام "

النووي عن مالك أنه سؤل مخرمة هل سمع من أبٌه؟ فحلؾ باهلل لقد سمعته 
فإنه من طرٌق إسماعٌل بن أبً أوٌس، وقد تكلم فٌه حتى كذبه بعضهم كما 

فً تهذٌب التهذٌب، والمٌزان، فترجح رواٌة من روى أنه لم ٌسمع من 
"  أبٌه، وهللا أعلم

وأخرج مسلم عن شرٌح عن عبد هللا بن رجاء عن ٌونس عن الزهري / 8
نفلنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نفبل سوى : عن سالم عن أبٌه قال

قد خالفه : قال الدارقطنً" نصٌبه من الخمس فؤصابنً شارؾ وهً المهر
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ابن المبارك وابن وهب، وهما أحفظ منه، روٌاه عن ٌونس عن الزهري، 
بلؽنً عن ابن عمر، والقول قولهما، ولو كان الزهري سمعه من ابن : قال

لم ٌجب النووي عن هذا : "وقال الوادعً" عمر لم ٌكن ؼٌر اسمه مثله
الحدٌث، ولعل مسلما رحمه هللا ذكر الطرٌق المتصلة والتً فٌها مبهم لبٌان 

"  علة الحدٌث كما وعد بذلك فً المقدمة، وهللا أعلم
خٌر الناس قرنً ثم : "وأخرج مسلم حدٌث السدي عن البهً عن عابشة/ 9

وقال " والبهً إنما روى عن عروة عن عابشة، وهللا أعلم" الثانً ثم الثالث
إنما ٌروي البهً : هذا مما استدركه الدارقطنً، فقال: "النووي رحمه هللا

قد صححوا رواٌته عن عابشة، وقد : عن عروة عن عابشة، قال القاضً
قلت وفً تهذٌب : "وتعقبه الوادعً قاببل" ذكر البخاري رواٌته عن عابشة

حدثتنً : وقال أحمد فً حدٌث زابدة عن السدي عن البهً، قال: التهذٌب
عابشة، كان عبد الرحمن بن مهدي قد سمعه من زابدة وكان ٌدع منه 

البهً سمع : قال أحمد– ٌعنً ٌنكر لفظة حدثتنً – حدثتنً عابشة وٌنكره 
ونحو هذا فً : قلت" عابشة، ما أرى هذا شٌبا، إنما ٌروي عن عروة

فً : المراسٌل البن أبً حاتم، وقال اإلمام البخاري فً التارٌخ الكبٌر

" ترجمة عبد هللا البهً سمع ابن عمر، وابن الزبٌر وعابشة رضً هللا عنهم
فإثبات البخاري لسماع عبد هللا البهً من عابشة مقدم على النافٌن على أن 

الحدٌث فً الشواهد وهم ٌتسامحون فً الشواهد و المتابعات ما ال 
الحدٌث متواتر، وقد خرجناه : قلت مإٌدا الوادعً" ٌتسامحون فً ؼٌرها

: قال سٌدي عبد هللا" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"فً كتابنا 
°° وسو بٌن مسلم وكافر °° واقطع بصدق خبر التواتر 

قلت وهذه جملة األحادٌث التً استدركها الحافظ أبو الحسن الدارقطنً على 
البخاري ومسلم أو ما تفرد به البخاري أو مسلم بالرواٌة بالعنعنة وادعى 

الدارقطنً انقطاعها أو إرسالها قد تقدمت فً النقطة السابقة  من هذا الكتاب 

وهً حوالً أربعٌن من البخاري وحوالً تسعة وعشرٌن من مسلم  وستة 
: أحادٌث اتفق علٌها البخاري ومسلم، فالجمٌع حوالً خمسة وسبعٌن حدٌثا

ستة أحادٌث متفق علٌها، وأربعون تفرد بها البخاري، تقدم منها اثنا عشر 
حدٌثا الراجح على إرسالها، وتسعة وعشرون حدٌثا تفرد بها مسلم تقدم منها 
تسعة أحادٌث الراجح على إرسالها منها ثمانٌة والتاسع محل نزاع واألكثر 

 .على إرساله، وهللا جل وعبل أعلم
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: ـ بعض ما ضعفه الدار طنً من صحٌح البخاري ومسلم اسباب أخرى*
 

لقد تقدم فً النقطة السابقة ما انتقد على البخاري ومسلم أو على أحدهما مما 
رمً باالنقطاع أو باإلرسال الخفً مما تمت رواٌته بالعنعنة، واآلن نقدم 

أمثلة مما انتقدها الحافظ الدارقطنً على البخاري ومسلم انطبلقا من تجرٌح 
: رواتهما

:  ما ضعفه مما هو متفق علٌهبعض *

وأخرجا جمٌعا حدٌث مالك عن ٌزٌد بن رومان عن :قال الدارقطنً/  ـ1
صالح بن خوات عمن صلى مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وأخرجاه من حدٌث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن صالح 
عن سهل بن أبً حثمة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وأخرجه 

البخاري وحده من حدٌث ٌحً بن سعٌد عن القاسم  عن صالح عن سهل 
"  موقوفا

قال البخاري رحمه هللا : الحدٌث السابع والسبعون: "وتعقبه الوادعً قاببل
حدثنا قتٌبة بن سعٌد عن مالك عن ٌزٌد بن :  ط س421 ص 7مع الفتح ج 

رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 
وسلم ٌوم ذات الرقاع صبلة الخوؾ أن طابفة صفت معه وطابفة وجاه 

العدو، فصلى بالتً معه ركعة ثم ثبت قابما وأتموا ألنفسهم، ثم انصرفوا 
وصفوا وجاه العدو وجاءت الطابفة األخرى فصلى بهم الركعة التً بقٌت 

حدثنا : 422وقال ص . من صبلته ثم ثبت جالسا وأتموا ألنفسهم ثم سلم بهم
مسدد حدثنا ٌحً بن سعٌد القطان عن ٌحً بن سعٌد األنصاري عن القاسم 

ٌقوم اإلمام : بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبً حثمة قال
مستقبل القبلة وطابفة منهم معه وطابفة من قبل العدو وجوههم على العدو 

فٌصلً بالذٌن معه ركعة ثم ٌقومون فٌركعون ألنفسهم ركعة وٌسجدون 

سجدتٌن فً مكانهم، ثم ٌذهب هإالء إلى مقام أولبك فٌجٌا أولبك فٌركع 
بهم ركعة فله ثنتان ثم ٌركعون ٌسجدون سجدتٌن، حدثنا مسدد حدثنا ٌحً 

عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن صالح بن خوات عن 
 من حدٌث 128 ص 6سهل بن أبً حثمة حدثه قوله، وأخرجه مسلم ج 

شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن صالح بن خوات عن سهل 
ابن أبً حثمة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، وذكر الحدٌث، ومن 

.  حدٌث مالك المتقدم عند البخاري
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 ط س بعد ذكره كبلم 369قال الحافظ رحمه هللا فً مقدمة الفتح ص 
واختلؾ على صالح اختبلفا آخر فقٌل عنه عن أبٌه وهذه : قلت: الدارقطنً

رواٌة أبً أوٌس عن ٌزٌد بن رومان أخرجها ابن منده فً المعرفة فٌحتمل 
أن ٌفسر به المبهم فً رواٌة مالك وأما تعارض الرفع والوقؾ فً حدٌث 
سهل فالرفع مشهور عنه، وهللا أعلم، وذكر فً اإلصابة فً ترجمة خوات 

 . هـ/فلعل صالحا سمعه من اثنٌن: نحو ذلك وقال فً آخره
 : ـ بعض ما انتقده الدار طنً على البخاري من أحادٌث ضعٌفة *
وأخرج البخاري من حدٌث ابن عٌٌنة عن الزهري :  ال الدار طنً/  ـ1

فرق بٌن المتبلعنٌن، وهذا مما وهم فٌه ابن عٌٌنة من أصحاب : عن سهل
فطلقها قبل أن ٌؤمره النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، فكان : الزهري قالوا

فراقه إٌاها سنة، لم ٌقل أحد منهم أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فرق 
التتبع "وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه لكتاب الدارقطنً " بٌنهما

 ص 16قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث التاسع والستون" :وااللتزامات
حدثنا علً بن عبد هللا حدثنا سفٌان قال الزهري عن :  مع الفتح ط ح277

شهدت المتبلعنٌن وأنا ابن خمس عشرة فرق بٌنهما،  : سهل بن سعد قال

لم أره عند : قال الحافظ فً مقدمة الفتح بعد ذكره كبلم الدارقطنً، قلت
البخاري بتمامه، وإنما ذكر بهذا اإلسناد طرفا منه، وكؤنه اختصره لهذه 

: قد أخرج الموضع المنتقد وهو قوله: هـ، قلت/العلة فبطل االعتراض علٌه
فرق بٌنهما، فالظاهر صحة االعتراض، هذا بالنظر إلى رواٌة الزهري عن 
سهل وإال فقد جاء فً حدٌث ابن عمر أن رجبل قذؾ امرأته فؤحلفهما النبً 

 367 ص 11صلى هللا علٌه وآله وسلم ثم فرق بٌنهما، أخرجه البخاري ج 
 .  127 ص 1مع الفتح ط ح، ومسلم ج 

 وأخرج البخاري حدٌث أبً ؼسان عن أبً حازم عن :  ال الدار طنً/  ـ2

رواه ابن أبً حازم وٌعقوب بن عبد الرحمن " إنما األعمال بخواتٌمها"سهل 

"  وسعٌد الجمحً لم ٌقولوا هذا، وأخرجه مسلم من حدٌث ٌعقوب فقط
قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث السبعون: وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه

حدثنا علً بن عٌاش األلهانً الحمصً حدثنا :  مع الفتح ط ح113 ص 14
نظر النبً : أبو ؼسان قال حدثنً أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال

صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى رجل ٌقاتل المشركٌن وكان من أعظم 
من أحب أن ٌنظر إلى رجل من أهل النار :"المسلمٌن ؼناء عنهم، فقال

، فتبعه رجل فلم ٌزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل "فلٌنظر إلى هذا
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الموت فقال بذبابة سٌفه فوضعه بٌن ثدٌٌه فتحامل علٌه حتى خرج من بٌن 
إن العبد لٌعمل فٌما ٌرى : "كتفٌه، فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وٌعمل فٌما ٌرى الناس عمل 
قال الحافظ فً " بخواتٌمها أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما ااعمال

أن أبا ؼسان تفرد :  ط ح بعد قول الدارقطن140ً ص 2مقدمة الفتح ج 
زادها أبو ؼسان وهو ثقة حافظ : إنما األعمال بالخواتٌم، قلت: بزٌادة

هذا وبالنظر إلى تراجم أبً : هـ  فعقب علٌه الوادعً قاببل/فاعتمده البخاري
ؼسان ومن خالفه ٌظهر أن رواٌة من خالؾ أبا ؼسان أرجح، فؤبو ؼسان 

وهو محمد بن مطرؾ ثقة، وعبد العزٌز بن أبً حاتم صدوق فقٌه، 
وٌعقوب بن عبد الرحمن ثقة، وسعٌد وهو ابن عبد الرحمن الجمحً صدوق 
له أوهام، فالذي ٌظهر لً ترجٌح رواٌة الجماعة كما ٌقول الدارقطنً  وهللا 

"  أعلم
أخرج البخاري حدٌث عبد الرحمن بن عبد هللا بن :  ال الدار طنً/  ـ 3

رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما : "دٌنار عن أبً حازم عن سهل
.  لم ٌقل هذا ؼٌر عبد الرحمن، وؼٌره أثبت منه وباقً الحدٌث صحٌح" فٌها

قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث الحادي والسبعون: وقال مقبل الوادعً
حدثنا قبٌصة حدثنا سفٌان عن أبً حازم عن :  مع الفتح ط ح354 ص 6

: سهل بن سعد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
: 426وقال ص " سبٌل هللا أفضل من الدنٌا وما فٌها الؽدوة والروحة فً"

حدثنا عبد هللا بن منٌر سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن 
دٌنار عن أبً حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضً هللا عنه أن رسول 

رباط فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما : "هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
العبد فً سبٌل هللا أو الؽدوة خٌر من الدنٌا وما  علٌها، والروحة ٌروحها

. هـ"/علٌها

:  ط ح بعد ذكره كبلم الدارقطنً، قلت122 ص 2قال الحافظ فً المقدمة ج 
عبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار ٌؤتً الكبلم علٌه فً الفصل بعد هذا وقد 

هـ، وقال فً ترجمة عبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار فً /تفرد بهذه الزٌادة 
قال الدوري عن ابن معٌن فً حدٌثه عندي ضعؾ وقد : 183المقدمة ص 

حدث عنه ٌحً القطان، وٌكفٌه رواٌة ٌحً عنه، وقال عمرو بن علً لم 
ٌكتب حدٌثه : أسمع عبد الرحمن بن مهدي ٌحدث عنه قط، وقال أبو حاتم

خالؾ البخاري : صدوق، وقال الدارقطنً: وال ٌحتج به، وقال ابن المدٌنً
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فٌه الناس ولٌس هو بمتروك، وذكره ابن عدي فً الكامل وأورد له أحادٌث 
بعض ما ٌروٌه منكر ال ٌتابع علٌه وهو من جملة من ٌكتب حدٌثه : وقال

احتج به البخاري كما قال : قلت: من الضعفاء، ثم قال الحافظ رحمه هللا
الدارقطنً وأبو داود والنسابً والترمذي رضً هللا عنهم وقد تقدم ذكر 

الحدٌث الذي استنكر منه مما خرج عنه البخاري رضً هللا عنه وهو 
: هـ وقال الحافظ فً التقرٌب/التاسع والثبلثون من الفصل الذي قبل هذا

فالظاهر أن حدٌثه فً رتبة الحسن وهللا : صدوق ٌخطا، قال مقبل الوادعً
قلت أنى له الحسن وهو ٌضعؾ وقد تفرد بالزٌادة؟ وهذا ما ٌطلق " أعلم

علٌه الجهابذة أهل الصنعة النكارة وأما بقٌة الحدٌث التً أقر الدارقطنً 
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "بصحتها فقد تواتر نصها، وقد خرجناه فً كتابنا 

:  كما ٌلً" الحدٌث المتواتر
لؽدوة فً سبٌل هللا أو  "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث: 117

قطؾ األزهار " أخرجه السٌوطً فً "روحة خٌر من الدنٌا وما فٌها

عن ثمانٌة من الصحابة لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً لقط الآللا " المتناثرة
عن سبعة  قلت  وهو " نظم المتناثر"لكنه أخرجه الكتانً فً " المتناثرة

: متواتر رواه
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبؽوي وشرح السٌر الكبٌر والجامع : ـ أنس بن مالك1

.  الحبٌرالصؽٌر وابن حجر فً التلخٌص
 مالك ومسلم والترمذي والنسابً وابن حجر فً تلخٌص الحبٌر:  ـ أبو أٌوب2

مالك  والبخاري ومسلم  والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه  :  ـ سهل بن سعد الساعدي3
 .والبؽوي وابن حجر فً التلخٌص

 الترمذي وأحمد: ـ ابن عباس4

 البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه:  ـ أبو هرٌرة5
 مالك وأحمد والطبرانً:  ـ معاوٌة بن خدٌج6
 البزار: ـ ابن الزبٌر7

 البزار والدارمً والهٌثمً:  ـ عمران بن الحصٌن8
 مالك: ـ أبو أمامة9

 الدارمً وأبو ٌعلً والبزار وعنهما الهٌثمً: ـ الزبٌر10

 رواه أحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً: ـ سفٌان بن وهب الخوالن12ً
 ابن حجر فً المطالب العالٌة: ـ عمر بن الخطاب13

نقل المناوي أٌضا فً التٌسٌر وفً "وزاد الكتانً على السٌوطً سفٌان بن وهب الخوالنً ثم قال 

وهكذا بٌنا تواتره لمن ٌقول بالتواتر ألنه متفق على رواٌته من " فٌض القدٌر عن السٌوطً أنه تواتر
 صحابٌا بعدة  أسانٌد 12طرق أنس وسهل بن سعد وأبً هرٌرة ومسلم عن أبً أٌوب فً حٌن رواه 

  .صحٌحة فؤفاد العلم والعمل
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وأخرج البخاري حدٌث أبً بن عباس بن سهل بن :  ال الدار طنً/  ـ4
كان للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فرس : "سعد عن أبٌه عن جده، قال

"  وأبً ضعٌؾ، "اللخٌؾ ٌقال له

قال البخاري : الحدٌث الثالث والتسعون: وقال مقبل الوادعً رحمه هللا
حدثنا علً بن عبد هللا بن جعفر :  مع الفتح ط س58 ص 6رحمه هللا ج 

: حدثنا معن بن عٌسى حدثنً أبً بن عباس بن سهل عن أبٌه عن جده قال

كان للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً حابطنا فرس ٌقال له اللحٌؾ، قال 
 262هـ، قال الحافظ فً مقدمة الفتح ص /اللخٌؾ: وقال بعضهم: أبو عبد هللا

قلت سٌؤتً الكبلم علٌه فً الفصل اآلتً، وقال : بعد ذكره كبلم الدارقطنً
: لٌس بالقوي، قلت: ضعفه أحمد وابن معٌن وقال النسابً: فً ترجمة أبً

له عند البخاري حدٌث واحد فً ذكر خٌل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
كما قدمناه فً الفصل الذي قبله فً الحدٌث السابع والثبلثٌن، وقد تابعه علٌه 

هـ، /أخوه عبد المهٌمن بن العباس وروى له الترمذي وابن ماجه 
هـ  /ضعٌؾ:  وقال الحافظ فً التقرٌب فً ترجمة أبً
عبد المهٌمن ال ٌصلح : أقول: " فعلق علٌه الوادعً رحمه هللا وإٌانا  قاببل

قال : للمتابعات وقد قال الحافظ الذهبً فً مٌزان االعتدال فً ترجمته
لٌس : لٌس بثقة، وقال الدارقطنً: منكر الحدٌث، وقال النسابً: البخاري

بالقوي، فعلى هذا ٌكون الحدٌث ضعٌفا لتفرد أبً بن عباس، ولٌس هو ممن 
: ٌحتمل تفرده  وأما متابعة عبد المهٌمن فإنها ال تنفع، وقد قال فٌه البخاري

 1لٌس بثقة، وقال السخاوي فً فتح المؽٌث ج : منكر الحدٌث، وقال النسابً
والحكم فً المراتب األربع األول أنه ال ٌحتج بواحد من أهلها وال : 341ص 

لٌس بالثقة كما قال : ٌستشهد به، وال ٌعتبر به، ومن بٌن المراتب األربع
:  الناظم

حدٌثه كذا ضعٌؾ جدا  ***    ولٌس بالثقة ثم ردا  

كل من قلت فٌه منكر : لكن قال البخاري: وقال السخاوي أٌضا بعد كبلم له
هـ  /الحدٌث، ال ٌحتج به، وفً لفظ ال تحل الرواٌة عنه 

وأخرج البخاري عن أبً نعٌم عن زهٌر عن أبً :  ال الدار طنً/  ـ5

لٌس أبو عبٌدة ذكره و لكن عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه : إسحاق قال
: قال" أتٌت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بحجرٌن وروثة: عن عبد هللا

وقال إبراهٌم بن ٌوسؾ عن أبٌه عن أبً إسحاق حدثنً عبد الرحمن بن 
تابعهما أبو حماد الحنفً وأبو مرٌم عن أبً : األسود عن أبٌه بهذا، قال
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إسحاق وكذلك قال الحمانً عن شرٌك، وقٌل عن منجاب عن ٌحً بن أبً 
زابدة عن أبٌه عن أبً إسحاق كذلك، وقال ٌزٌد بن عطاء عن أبً إسحاق 

عن عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه وعلقمة وقال علً بن صالح ومالك بن 
مؽول وجرٌج وزكرٌا من رواٌة سلمة بن رجاء عنه وٌوسؾ بن أبً 

إسحاق من رواٌة أبً جنادة عنه وشرٌك من رواٌة منجاب عنه عن أبً 
إسحاق عن األسود عن عبد هللا وقال الثوري وإسرابٌل عن أبً إسحاق عن 

أبً عبٌدة عن عبد هللا    
وقال الحسن بن قتٌبة عن ٌونس بن أبً إسحاق عن أبً إسحاق عن أبً 

األحوص، وقال زكرٌا بن أبً زابدة من رواٌة أبً كرٌب عن عبد الرحٌم 
وإسحاق األزرق وإسماعٌل بن أبان عنه ومن رواٌة سهل بن عثمان عن 

أبٌه ٌحً عنه عن أبً إسحاق عن عبد الرحمن بن ٌزٌد عن عبد هللا وقٌل 
ابن عن ابن عٌٌنة عن أبً إسحاق كذلك، وقال أبو سنان عن أبً إسحاق 
عن هبٌرة بن ٌرٌم عن عبد هللا، وقال معمر وشعبة وورقاء وسلٌمان بن 

قرم وعمار بن زرٌق وإبراهٌم الصابػ وعبد الرحمن بن دٌنار وأبو شٌبة 
ومحمد بن جابر وصباح بن ٌحً المزنً وروح بن مسافر وشرٌك من 

رواٌة إسحاق األزرق عنه وإسرابٌل من رواٌة عباد بن ثابت وخالد العبدي 
عشرة أقاوٌل من أبً : عنه عن أبً إسحاق عن علقمة بن قٌس عن عبد هللا

إسحاق أحسنها األول الذي أخرجه البخاري، وفً النفس منه شًء لكثرة 
"  االختبلؾ عن أبً إسحاق، وهللا أعلم

قال البخاري : الحدٌث الرابع والتسعون: "وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه
حدثنا أبو نعٌم حدثنا زهٌر عن أبً إسحاق :  ط س256 ص 1رحمه هللا ج 

لٌس أبو عبٌدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه أنه سمع : قال
أتى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم الؽابط فؤمرنً أن آتٌه : عبد هللا ٌقول

بثبلثة أحجار فوجدت حجرٌن والتمست الثالث فلم أجده فؤخذت روثة فؤتٌته 

"   هذا ركس: بها فؤخذ الحجرٌن وألقى الروثة وقال
. هـ/وقال إبراهٌم بن ٌوسؾ عن أبٌه عن أبً إسحاق حدثنً عبد الرحمن

وأخرج : قال الحافظ رحمه هللا فً المقدمة بعد ذكره كبلم الدارقطنً
الترمذي فً جامعه حدٌث إسرابٌل المذكور، وحكى بعد الخبلؾ فٌه ثم 

هذا حدٌث فٌه اضطراب، وسؤلت عبد هللا بن عبد الرحمن، ٌعنً : قال
الدارمً عنه فلم ٌقض فٌه بشًء، وسؤلت محمدا،ٌعنً البخاري ـفلم ٌقض 
: فٌه بشًء وكؤنه رأى حدٌث زهٌر أشبه، ووضعه فً الجامع، قال الترمذي
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: واألصح عندي حدٌث إسرابٌل، وقد تابعه قٌس بن الربٌع، قال الترمذي
هـ  /وزهٌر إنما سمع من أبً إسحاق بآخرة

وحكى ابن أبً حاتم عن أبٌه وأبً زرعة أنهما رجحا رواٌة إسرابٌل وكؤن 
الترمذي تبعهما فً ذلك، والذي ٌظهر لً أن الذي رجحه البخاري هو 

أرجح، وبٌان ذلك أن مجموع كبلم األبمة مشعر بؤن الراجح على الرواٌات 
كلها إما طرٌق إسرابٌل وهً عن أبً عبٌدة عن أبٌه وأبو عبٌدة لم ٌسمع 

من أبٌه فٌكون اإلسناد منقطعا، أو رواٌة زهٌر وهً عن عبد الرحمن بن 
األسود عن أبٌه عن ابن مسعود فٌكون متصبل، وهو تصرؾ صحٌح ألن 

األسانٌد فٌه إلى زهٌر وإلى إسرابٌل أثبت من بقٌة األسانٌد، وإذا تقرر ذلك 
كانت دعوى االضطراب فً هذا الحدٌث منتفٌة، ألن االختبلؾ على الحفاظ 

استواء : أحدهما: فً الحدٌث ال ٌوجب أن ٌكون مضطربا إال بشرطٌن
وجوه االختبلؾ، فمتى رجح أحد األقوال قدم وال ٌعل الصحٌح بالمرجوح، 

مع االستواء أن ٌتعذر الجمع على قواعد المحدثٌن وٌؽلب على : ثانٌهما
الظن أن ذلك الحافظ لم ٌضبط ذلك الحدٌث بعٌنه ٌحكم على تلك الرواٌة 
وحدها باالضطراب وٌتوقؾ عن الحكم بصحة ذلك الحدٌث لذلك، وهنا 

ٌظهر عدم استواء وجوه االختبلؾ عن أبً إسحاق فٌه، ألن الرواٌات 
المختلفة ال ٌخلو إسناد منها من مقال ؼٌر الطرٌقٌن المتقدم ذكرهما عن 

زهٌر وعن إسرابٌل مع أنه ٌمكن رد أكثر الطرق إلى رواٌة زهٌر، والذي 
ٌظهر بعد ذلك تقدٌم رواٌة زهٌر ألن ٌونس بن أبً إسحاق قد تابع زهٌرا، 
وقد رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر من رواٌة ٌحً بن أبً زابدة عن أبٌه 

عن أبً إسحاق كرواٌة زهٌر،  
ورواه أبو بكر بن أبً شٌبة فً مصنفه من طرٌق لٌث بن أبً سلٌم عن 
عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه عن ابن مسعود كرواٌة زهٌر عن أبً 

إسحاق، ولٌث وإن كان ضعٌؾ الحفظ فإنه ٌعتبر به وٌستشهد فٌعرؾ أنه له 

من رواٌة عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه أصبل، ثم إن ظاهر سٌاق زهٌر 
ٌشعر بؤن أبا إسحاق كان ٌروٌه أوال عن أبً عبٌدة عن أبٌه، ثم رجع عن 
ذلك و صٌره عن عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه، فهذا صرٌح فً أن أبا 
إسحاق كان مستحضرا للسندٌن جمٌعا عند إرادة التحدٌث، ثم اختار طرٌق 

عبد الرحمن وأضرب عن طرٌق أبً عبٌدة، فإما أن ٌكون تذكر أنه لم 
ٌسمعه أو كان سمعه منه وحدث به عنه، ثم عرؾ أن أبا عبٌدة لم ٌسمع من 
أبٌه فٌكون اإلسناد منقطعا، فؤعلم أن عنده فٌه إسنادا متصبل، أو كان حدث 
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به عن أبً عبٌدة مدلسا له ولم ٌكن سمعه منه، فإن قٌل إذا كان أبو إسحاق 
مدلسا عندكم فلم تحكمون لطرٌق عبد الرحمن بن األسود باالتصال مع 

إمكان أن ٌكون دلسه أٌضا، وقد صرح أبو أٌوب سلٌمان بن أبً الشاذكونً 
لٌس أبو : فٌما حكاه الحاكم فً علوم الحدٌث عنه قال فً قول أبً إسحاق

عبٌدة ذكره، ولكن عبد الرحمن عن أبٌه ولم ٌقل حدثنً عبد الرحمن، 
وأوهم أنه سمعه منه تدلٌس وما سمعه بتدلٌس أعجب من هذا، انتهى 

أن هذا هو السبب الحامل لسٌاق البخاري للطرٌق الثانٌة : كبلمه، فالجواب
: عن إبراهٌم بن ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق التً قال فٌها أبو إسحاق
حدثنً عبد الرحمن، فانتفت رٌبة التدلٌس عن أبً إسحاق فً هذا الحدٌث 

وبٌن حفٌده عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحدٌث، وٌتؤٌد ذلك بؤن 
اإلسماعٌلً لما أخرج هذا الحدٌث فً مستخرجه على الصحٌح من طرٌق 
ٌحً بن سعٌد القطان عن زهٌر استدل بذلك على أن هذا مما لم ٌدلس فٌه 

ألن ٌحً بن سعٌد ال ٌرضى أن ٌؤخذ عن زهٌر ما لٌس : أبو إسحاق، قال
وإذا . بسماع لشٌخه وكؤنه عرؾ هذا باالستقراء من حال ٌحً وهللا أعلم

تقرر ذلك لم ٌكن لدعوى التعدٌل علٌه مجال ألن رواٌة إسرابٌل وزهٌر ال 

تعارض بٌنهما إال أن رواٌة زهٌر أرجح ألنها اقتضت االضطراب عن 
رواٌة إسرابٌل ولم تقتض ذلك رواٌة إسرابٌل فترجحت رواٌة زهٌر، وأما 

متابعة قٌس بن الربٌع لرواٌة إسرابٌل فإن شرٌكا القاضً تابع زهٌرا 
وشرٌك أوثق من قٌس، على أن الذي حررناه ال ٌرد شٌبا من الطرٌقٌن إال 
أنه ٌوضح قوة طرٌق زهٌر واتصالها وتمكنها من الصحة، وبعد إعبللها، 

.  وبه ٌظهر نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه وهللا أعلم
 وقد أخرج البخاري من حدٌث أبً هرٌرة ما ٌشهد لصحة حدٌث ابن 

مسعود فازداد قوة بذلك، فانظر إلى هذا الحدٌث كٌؾ حكم علٌه 
بالمرجوحٌة مثل أبً حاتم وأبً زرعة وهما إماما التعلٌل وتبعهما الترمذي 

وتوقؾ الدارمً وحكم علٌه بالتدلٌس الموجب لبلنقطاع أبو أٌوب 
الشاذكونً، ومع هذا فتبٌن بالتنقٌب والتتبع التام أن الصواب فً الحكم له 
بالراجحٌة فماظنك بما ٌدعٌه من هو دون هإالء الحفاظ النقاد من العلل، 

هل ٌسوغ أن ٌقبل منهم فً حق مثل هذا اإلمام مسلما، كبل وهللا، وهللا 
هـ قلت ولكن البخاري أٌضا توقؾ فٌما ذكر عنه الترمذي فً العلل /الموفق

مثل شٌخه الدارمً فبل مجال لئلستدراك على الدارقطنً، فما قاله 
. الدارقطنً ٌبقى صحٌحا، قوي الحجة، وقد وافقه الجهابذة، وهللا أعلم
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وأخرج البخاري حدٌث إسرابٌل عن منصور :  ال الدار طنً/  ـ6

كنا مع النبً صلى هللا علٌه : واألعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا
حدٌث الحٌة، رواه أصحاب  {والمرسالت عرفا}وآله وسلم فً ؼار فنزلت

األعمش منهم أبو معاوٌة وحفص وسلٌمان بن قرم عن األعمش عن 
إبراهٌم عن األسود عن عبد هللا، ولم ٌتابع إسرابٌل عن علقمة، فؤما منصور 

: وتعقبه الوادعً رحمه هللا فقال" فقد رواه عنه شٌبان كقول إسرابٌل أٌضا

 ط ح مع 313 ص 10قال البخاري رحمه هللا ج : الحدٌث السابع والتسعون"
حدثنا محمود حدثنا عبٌد هللا عن إسرابٌل عن منصور عن إبراهٌم : الفتح

كنا مع النبً صلى هللا علٌه وآله : عن علقمة عن عبد هللا رضً هللا عنه قال
وإنا لنتلقاها من فٌه، فخرجت حٌة " والمرسبلت" وسلم وأنزلت علٌه

.  فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها
. حدثنا عبدة بن عبد هللا، أخبرنا ٌحً بن آدم عن إسرابٌل عن منصور بهذا

وتابعه . وعن إسرابٌل عن األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا مثله
أسود بن عامر عن إسرابٌل، وقال حفص وأبو معاوٌة وسلٌمان بن قرم عن 

وقال ابن إسحاق عن عبد . األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا

حدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا جرٌر . الرحمن بن األسود عن أبٌه عن عبد هللا 
بٌنما نحن مع : قال عبد هللا: عن األعمش عن إبراهٌم عن األسود قال

 [والمرسبلت]رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً ؼار إذ نزلت علٌه
فتلقٌناها من فٌه، وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حٌة، فقال رسول هللا صلى 

: فابتدرناها فسبقتنا، قال فقال: ، قالعلٌكم أ تلوها: هللا علٌه وآله وسلم
حدثنا عمر بن حفص بن : 315وقال ص " و ٌت شركم كما و ٌتم شرها"

: ؼٌاث حدثنا أبً حدثنا األعمش حدثنً إبراهٌم عن األسود عن عبد هللا قال
بٌنما نحن مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً ؼار إذ نزلت علٌه 

."  ثم ذكر الحدٌث [والمرسبلت]

:  ط ح بعد ذكره كبلم الدارقطن124ً ص 2قال الحافظ فً مقدمة الفتح ج 
. هـ/وقد حكى البخاري الخبلؾ فٌه وهو تعلٌل ال ٌضر وهللا أعلم

حاصله أنه قد اختلؾ فٌه على األعمش فإسرابٌل ٌروٌه عن : وأقول
األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا، وجرٌر وهو ابن عبد الحمٌد 
كما فً الفتح وحفص بن ؼٌاث وأبو معاوٌة وسلٌمان بن قرم ٌروونه عن 

األعمش عن إبراهٌم عن األسود عن عبد هللا، وقد أخرج البخاري رحمه هللا 
.  الطرٌقٌن، والظاهر ترجٌح رواٌة الجماعة، وهللا أعلم
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وأخرج البخاري حدٌث ابن جرٌج عن ابن أبً ملٌكة :  ال الدار طنً/  ـ7
ال تحسبن }حدٌث مروان أنه أرسل رافعا مواله ٌسؤل عن تؤوٌل قوله تعالى 

من حدٌث حجاج عن ابن جرٌج عن ابن أبً  {الذٌن ٌفرحون بما أوتوا

ملٌكة عن حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، ومن حدٌث هشام بن ٌوسؾ 
عن ابن جرٌج عن ابن أبً ملٌكة عن علقمة بن وقاص الحدٌث بعٌنه وقد 

اختلفا فٌنظر من ٌتابع أحدهما وأخرج مسلم حدٌث حجاج دون حدٌث 

."  هشام
قال البخاري رحمه :  الحدٌث السابع والسبعون بعد المابة: و ال الوادعً

حدثنً إبراهٌم بن موسى أخبرنا هشام أن :  ط س233 ص 8هللا تعالى ج 
ابن جرٌج أخبرهم عن ابن أبً ملٌكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان 

اذهب ٌا رافع إلى ابن عباس فقل لبن كان كل امرئ فرح بما : قال لبوابه
أوتً وأحب أن ٌحمد بما لم ٌعمل معذبا بما لم ٌعمل معذبا لنعذبن أجمعٌن، 

ما لكم ولهذه اآلٌة، إنما دعا النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : فقال ابن عباس
ٌهود فسؤلهم عن شًء فكتموه إٌاه وأخبروه بؽٌره فؤروا أن قد استحمدوا 

إلٌه بما أخبروه عنه فٌما سؤلهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن 
ٌفرحون }: كذلك حتى بلػ {وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب}عباس

تابعه عبد الرزاق عن ابن  {بما أتوا وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم ٌفعلوا

. جرٌج
حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جرٌج أخبرنً ابن أبً ملٌكة عن 

.  حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ أنه أخبره أن مروان بهذا
 من حدٌث حجاج بن محمد عن ابن جرٌج 123 ص 17وأخرجه مسلم ج 

أخبرنً ابن أبً ملٌكة أن حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ أخبره أن مروان 
اذهب ٌا رافع ـ لبوابه ـ إلى ابن عباس، فذكر الحدٌث كما عند : قال

."  البخاري

قال لبوابه  ] ط س بعد قوله234ص  8قال الحافظ رحمه هللا فً الفتح ج 
رافع، هذا لم أر له ذكرا فً كتب الرواة : [اذهب ٌا رافع إلى ابن عباس فقل

إال بما جاء فً هذا الحدٌث، والذي ٌظهر من سٌاق الحدٌث أنه توجه إلى 
ابن عباس فبلؽه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب، فلوال أنه معتمد عند 

مروان ما قنع برسالته، لكن قد ألزم اإلسماعٌلً البخاري أن ٌصحح حدٌث 
بسرة بنت صفوان فً نقض الوضوء من مس الذكر فإن عروة ومروان 

اختلفا فً ذلك، فبعث مروان حرسٌه إلى بسرة فعاد إلٌه بالجواب، فصار 
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الحدٌث من رواٌة عروة عن رسول مروان عن بسرة، ورسول مروان 
مجهول الحال فتوقؾ عن القول بصحة الحدٌث جماعة لذلك، فقال 

إن القصة فً حدٌث الباب شبٌهة بحدٌث بسرة، فإن كان : اإلسماعٌلً
رسول مروان معتمدا فً هذه فلٌعتمد فً األخرى فإنه ال فرق بٌنهما إال أنه 

ومع هذا فاختلؾ على : فً هذه القصة سمً رافعا و لم ٌسم الحرسً، قال
ابن جرٌج فً شٌخ شٌخه، فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبً ملٌكة 

عن علقمة، وقال حجاج بن محمد عن ابن جرٌج عن ابن أبً ملٌكة عن 
حمٌد بن عبد الرحمن ثم ساقه من رواٌة محمد بن عبد الملك بن جرٌج عن 
أبٌه عن ابن أبً ملٌكة عن حمٌد بن عبد الرحمن فصار لهشام متابع وهو 
عبد الرزاق، ولحجاج بن محمد متابع وهو محمد، وأخرجه ابن أبً حاتم 

من طرٌق محمد بن ثور عن ابن جرٌج كما قال عبد الرزاق، والذي 
ٌتحصل لً من الجواب عن هذا االحتمال أن ٌكون علقمة بن وقاص كان 

حاضرا عند ابن عباس لما أجاب، فالحدٌث من رواٌة علقمة عن ابن عباس 
وإنما قص علقمة سبب حدٌث ابن عباس بذلك فقط، وكذا أقول فً حمٌد بن 
عبد الرحمن فكؤن ابن أبً ملٌكة حمله عن كل منهما و حدث به ابن جرٌج 

عن كل منهما فحدث به ابن جرٌج تارة عن هذا وتارة عن هذا ـ إلى أن قال 
ـ وأما قول البخاري عقب الحدٌث تابعه عبد الرزاق عن ابن جرٌج عن ابن 

أبً ملٌكة عن علقمة، ورواٌة عبد الرزاق وصلها فً التفسٌر وأخرجها 
. هـ/اإلسماعٌلً والطبري وأبو نعٌم وؼٌرهم من طرٌقه

والظاهر أن :  ط س نحو هذا ثم قال372وذكر الحافظ أٌضا فً المقدمة ص 
هذا االختبلؾ ؼٌر قادح الحتمال أن ٌكون ابن أبً ملٌكة سمعه منهما 

الظاهر ترجٌح رواٌة ابن جرٌج عن ابن أبً : وأقول. جمٌعا، وهللا أعلم
ملٌكة عن علقمة إذ قد رواها عن ابن جرٌج هشام وهو ابن ٌوسؾ 

الصنعانً كما فً الفتح وهو ثقة، وعبد الرزاق بن همام الصنعانً وهو 

.  إمام معروؾ، ومحمد بن ثور الصنعانً وهو ثقة كما فً التقرٌب
وانفرد حجاج بن محمد المصٌصً عن ابن جرٌج، وأما متابعة محمد بن 

عبد الملك بن جرٌج فبل تقوي رواٌة حجاج ألنه مجهول العٌن ما روى عنه 
سوى روح بن عبادة كما تقدم عن الذهبً فً المٌزان على أن الحدٌث من 

. حٌث هو ٌدور على مجهول الحال وهو رافع مولى مروان
ولآلٌة سبب نزول آخر من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن 

رجاال من المنافقٌن على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كان إذا 
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خرج رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الؽزو تخلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدهم خبلؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، وإذا قدم رسول هللا 

صلى هللا علٌه وآله وسلم اعتذروا إلٌه وحلفوا وحبوا أن ٌحمدوا بما لم 
ال تحسبن الذٌن ٌفرحون بما أتوا وٌحبون أن ٌحمدوا بما لم }:ٌفعلوا فنزلت

 وهو 123 ص 17 ط س ومسلم ج 233 ص 8أخرجه البخاري ج  {ٌفعلوا

سالم من االنتقاد، وهللا أعلم، فتبٌن وجاهة انتقاد الحافظ أبً الحسن 

. الدارقطنً، وهللا جل وعبل أعلم
وأخرج البخاري حدٌث إسماعٌل بن زكرٌا عن ابن :  ال الدار طنً/  ـ8

ٌخسؾ بجٌش فً البٌداء، وقد خالفه : سوقة عن نافع بن جبٌر عن عابشة
. ابن عٌٌنة فقال عن أم سلمة

قال :  الحدٌث التاسع والثمانون بعد المابة:و ال مقبل الوادعً رحمه هللا

حدثنً محمد بن الصباح حدثنا :  ط س238 ص 4البخاري رحمه هللا ج 
: إسماعٌل بن زكرٌا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبٌر بن مطعم قال

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : حدثتنً عابشة رضً هللا عنها قالت
جٌش الكعبة فإذا كانوا ببٌداء من اارض ٌخسؾ بؤولهم  ٌؽزو: "وسلم

كٌؾ ٌخسؾ بؤولهم وآخرهم وفٌهم من : ٌا رسول هللا: قلت: ، قالتوآخرهم
ٌخسؾ بؤولهم وآخرهم : "لٌس منهم، قال صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم

هـ  "/ثم ٌبعثون على نٌاتهم
حدثتنً عابشة هكذا قال إسماعٌل بن :  قوله340 ص : ال الحافظ فً الفتح

زكرٌا عن محمد بن سوقة وخالفه سفٌان بن عٌٌنة عن محمد بن سوقة عن 
نافع بن جبٌر عن أم سلمة أخرجه الترمذي وٌحتمل أن ٌكون نافع بن جبٌر 
سمعه منهما فإن رواٌته عن عابشة أتم من رواٌته عن أم سلمة، وقد أخرجه 

. هـ /مسلم من وجه آخر عن عابشة 
 وأخرجه من وجه آخر 6 ص 18أخرجه مسلم من حدٌث عابشة ج : قلت

 . 4 ص 18عن أم سلمة ج 
 من وجهٌن آخرٌن عن عابشة وأم سلمة  259 ص 6وأخرجه أحمد ج 

 من طرٌق 318 وص 316 وص 290 ص 6وأخرجه أٌضا عن أم سلمة ج 
. علً بن زٌد بن جدعان 

وبهذا ٌتضح أن الحدٌث ثابت عن أم سلمة وعن عابشة إال أن الظاهر أن 
فإن إسماعٌل بن زكرٌا قال فٌه الحافظ فً . رواٌة البخاري مرجوحة

صدوق ٌخطا قلٌبل، وقال سفٌان بن عٌٌنة الذي أخرج حدٌثه : التقرٌب
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الترمذي وأحمد ثقة حافظ إمام حجة إال أنه تؽٌر بآخرة وكان ربما دلس، 
هـ، قلت تدلٌس ابن "/لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس فً عمرو بن دٌنار

عٌٌنة وكذلك اختبلطه ال ٌضران ألنه ال ٌدلس إال عن الثقات ولم ٌرو عنه 
. بعد اختبلطه، فهذا بٌان منا، وهللا تعالى أعلم

ـ بعض ما انتقده الدار طنً على مسلم من أحادٌث ضعٌفة   *
 وأخرج أٌضا حدٌث خالد عن أبً معشر عن إبراهٌم :  ال الدار طنً/ ـ 1

، وخالفه هشام وابن أبً عروبة روٌاه كنت أفرك المنً: عن علقمة واألسود

عن أبً معشر عن إبراهٌم عن األسود وحده، وكذا قال أبو شهاب عن خاله 
األسود وحده، وكذلك قال منصور واألعمش ومؽٌرة وواصل وؼٌرهم، عن 
إبراهٌم عن األسود وهمام وتابعه ٌوسؾ بن سعٌد بن زابدة بن حفص، قال 

اندرس من كتاب أبً الحسن الدارقطنً ما بٌن ٌوسؾ : أبو بكر الخوارزمً
وبٌن أبً سعٌد، وقال ابن عٌٌنة عن منصور عن همام، وكذلك قال ٌحً 

القطان وأبو معاوٌة عن األعمش وقول خالد عن خالد عن علقمة ؼٌر 
" محفوظ 

قال مسلم رحمه هللا :  الحدٌث الثانً عشر بعد المابتٌن:و ال مقبل الوادعً

وحدثنا ٌحً بن ٌحً أخبرنا خالد بن عبد هللا عن :  مع النووي196 ص 3ج 
خالد عن أبً معشر عن إبراهٌم عن علقمة واألسود أن رجبل نزل بعابشة 

إنما كان ٌجزبك إن رأٌته أن تؽسل مكانه : فؤصبح ٌؽسل ثوبه، فقالت عابشة
فإن لم تره نضحت حوله ولقد رأٌتنً أفركه من ثوب رسول هللا صلى هللا 

.  علٌه وآله وسلم فركا فٌصلً فٌه
حدثنا عمر بن حفص بن ؼٌاث حدثنا أبً عن األعمش عن إبراهٌم عن 

كنت أفركه من ثوب رسول هللا : األسود وهمام عن عابشة فً المنً قالت
.   صلى هللا علٌه وآله وسلم 

حدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا حماد ٌعنً ابن زٌد عن هشام بن حسان ح 

وحدثنا إسحاق بن إبراهٌم أخبرنا عبدة بن سلٌمان حدثنا ابن أبً عروبة 
جمٌعا عن أبً معشر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا هشٌم عن 

مؽٌرة، ح وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن 
مٌمون عن واصل األحدب، ح وحدثنً ابن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور 

حدثنا إسرابٌل عن منصور ومؽٌرة كل هإالء عن إبراهٌم عن همام عن 
عابشة فً حت المنً من ثوب رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، نحو 
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حدٌث خالد عن أبً معشر، وحدثنً محمد بن حاتم حدثنا ابن عٌٌنة عن 
."  منصور عن إبراهٌم عن همام عن عابشة بنحو حدٌثهم

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا، وحاصل 
كبلم الدارقطنً رحمه هللا أن رواٌة خالد بن عبد هللا عن خالد وهو ابن 

مهران الحذاء عن أبً معشر وهو زٌاد بن كلٌب عن إبراهٌم وهو ابن ٌزٌد 
النخعً عن علقمة واألسود عن عابشة ؼٌر محفوظ من حدٌث إبراهٌم عن 

.  علقمة 
والظاهر أن ما قاله الدارقطنً صواب، حٌث أنه قد خالؾ خالد بن مهران 

. الحذاء هشام وهو ابن حسان وسعٌد بن أبً عروبة فلم ٌذكرا فٌه علقمة
وفً الحدٌث اختبلؾ على إبراهٌم كما أشار إلٌه الدارقطنً رحمه هللا، وهو 
أنه تارة ٌروٌه عن األسود وهمام وتارة عن األسود وتارة عن همام وقد قال 

 ط االتحاد العربً بعد ذكره الحدٌث من 77 ص 1الترمذي رحمه هللا ج 
وهكذا روى :حدٌث األعمش عن إبراهٌم عن همام بن الحارث ثم قال

منصور عن إبراهٌم عن همام بن الحارث عن عابشة مثل رواٌة 
األعمش،وروى أبو معشر هذا الحدٌث عن إبراهٌم عن األسود عن عابشة 

هـ  /وحدٌث األعمش أصح
وفٌما قاله الترمذي رحمه هللا نظ، فإن األعمش رحمه هللا قد رواه عن 

إبراهٌم عن األسود وهمام كما تقدم فً صحٌح مسلم، هذا وقد رواه جماعة 
عن إبراهٌم عن همام كما فً مسند أحمد، وآخرون عن إبراهٌم عن األسود 

 [سوى] 213 و132 و125 ص 6فما وجدت مما لٌس فً مسلم عند أحمد ج 
حماد بن أبً سلٌمان عن إبراهٌم عن األسود، والحكم بن عتٌبة عن إبراهٌم 

، فقد حدث به إبراهٌم رحمه هللا عن األسود و عن 125ص  6عن همام ج 
همام و كل هذٌن ثابتان عنه، وأما الطرٌق التً فٌها علقمة فهً شاذة، وهللا 

. جل وعبل أعلم
وأخرج مسلم حدٌث ابن وهب عن مخرمة بن بكٌر :  ال الدار طنً/ ـ  2

عن أبٌه عن أبً بردة عن أبً موسى عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فً الساعة المستجاب فٌها الدعاء ٌوم الجمعة ما بٌن أن ٌجلس اإلمام إلى 

وهذا الحدٌث لم ٌسنده ؼٌر مخرمة بن بكٌر عن : قال."  أن تقضى الصبلة
أبٌه عن أبً بردة، وقد رواه جماعة عن أبً بردة من قوله، ومنهم من بلػ 
به أبا موسى ولم ٌسنده و الصواب من قول أبً بردة منقطع، كذلك رواه  
ٌحً بن سعٌد القطان عن الثوري عن أبً إسحاق عن أبً بردة، وتابعه 
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واصل األحدب، رواه عن أبً بردة، قوله، قال جرٌر عن مؽٌرة عن 
واصل، وتابعهم مجالد بن سعٌد رواه عن أبً بردة كذلك، وقال النعمان بن 
عبد السبلم عن الثوري عن أبً إسحاق عن أبً بردة عن أبٌه موقوؾ، وال 
ٌثبت قوله عن أبٌه، ولم ٌرفعه ؼٌر مخرمة عن أبٌه، وقال أحمد بن حنبل 

."   ال: سمعت من أبٌك شٌبا؟ قال: عن حماد بن خالد قلت لمخرمة
قال : الحدٌث األربعون: "و قال مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا  فً تحقٌقه

وحدثنً أبو الطاهر وعلً بن :  مع النووي140 ص 6مسلم رحمه هللا ج 
خشرم قاال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن أبً بكٌر، ح وحدثنا هارون بن 
سعٌد األٌلً، وأحمد بن عٌسى قاال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبٌه 

قال لً عبد هللا بن عمر : عن أبً بردة بن أبً موسى األشعري، قال
أسمعت أباك ٌحدث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً شؤن ساعة 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : نعم، سمعته ٌقول: قلت: الجمعة؟ قال
." هـ"/هً ما بٌن أن ٌجلس اإلمام إلى أن تقضى الصبلة: وسلم ٌقول

أجاب اإلمام النووي بإجابته المعروفة وهً أنه إذا تعارض الرفع والوقؾ 
فالرفع زٌادةـ إلى أن قال رحمه هللا وإٌاناـ وقد روٌنا فً سنن البٌهقً عن 

هو : ذاكرت مسلم بن الحجاج حدٌث مخرمة فقال مسلم:أحمد بن سلمة قال
". هـ/أجود حدٌث وأصحه فً بٌان ساعة الجمعة

فإنه أعل :  فً الكبلم على هذا الحدٌث422 ص 2وقال الحافظ فً الفتح ج 
باالنقطاع واالضطراب، أما االنقطاع فإن مخرمة بن بكٌر لم ٌسمع من 

وكذا قال سعٌد بن أبً . أبٌه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه
. إنما هً كتب كانت عندنا: مرٌم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد

لم أسمع أحدا ٌقول من أهل المدٌنة ٌقول عن مخرمة : وقال علً بن المدٌنً
أنه قال فً شًء من حدٌثه سمعت أبً، وال ٌقال مسلم ٌكتفً فً المعنعن 
بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا، ألنا نقول وجود التصرٌح عن 

وأما االضطراب . مخرمة بؤنه لم ٌسمع من أبٌه كاؾ فً دعوى االنقطاع
فقد رواه أبو إسحاق وواصل األحدب ومعاوٌة بن قرة وؼٌرهم عن أبً 

بردة من قوله، وهإالء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفً فهم أعلم بحدٌثه من 
بكٌر المدنً، وهم عدد وهو واحد، وأٌضا لو كان عند أبً بردة مرفوعا لم 
ٌفت فٌه برأٌه بخبلؾ المرفوع ، ولهذا جزم الدارقطنً بؤن الموقوؾ هو 

وقال الحافظ أٌضا فً بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم، ورجح " الصواب
. هـ/الدارقطنً أنه من قول أبً بردة
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وأما : وكبلم الحافظ كاؾ فً ترجٌح المقطوع، وقوله رحمه هللا
فالظاهر أن هذا ال ٌسمى اضطرابا، إذ من شرط .. االضطراب،الخ 

االضطراب تكافإ الطرق، وهنا الراجح المقطوع فهو من باب الشاذ وهو 
  .  مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهللا أعلم

وأخرج مسلم حدٌث حماد عن ثابت عن ابن أبً لٌلى : و ال الدار طنً/ ـ3
 مرفوعا، ورواه حماد بن زٌد عن {للذٌن أحسنوا الحسنى}عن صهٌب 

"  ثابت عن ابن أبً لٌلى قوله
 3قال مسلم رحمه هللا ج : الحدٌث الثامن والسبعون: وتعقبه مقبل الوادعً

حدثنً عبد : حدثنا عبٌد هللا بن عمر بن مٌسرة قال:  مع النووي16ص 
الرحمن بن مهدي حدثنا حماد عن ثابت البنانً عن عبد الرحمن بن أبً 

ٌقول هللا تبارك : "لٌلى عن صهٌب عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، قال
ألم تبٌض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة : أزٌدكم؟ فٌقولون وتعالى ترٌدون شٌبا

فٌكشؾ الحجاب فما أعطوا شٌبا أحب إلٌهم من : وتنجٌنا من النار؟  ال
حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة حدثنا ٌزٌد بن ". النظر إلى ربهم عز وجل

. هـ/هارون عن حماد بن سلمة بهذا

هذا الحدٌث هكذا رواه الترمذي والنسابً وابن ماجه : قال النووي رحمه هللا
وؼٌرهم من رواٌة حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبً لٌلى عن صهٌب 

أبو عٌسى الترمذي وأبو مسعود : عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، قال
لم ٌروه هكذا مرفوعا عن ثابت ؼٌر حماد بن سلمة : الدمشقً وؼٌرهما

ورواه سلٌمان بن المؽٌرة وحماد بن زٌد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن 
أبً لٌلى من قوله، لٌس فٌه ذكر النبً النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وال 

ثم ذكر النووي رحمه هللا أن الرفع والوصل زٌادة وأنه . . ذكر صهٌب
هـ مختصرا  ./ٌجب قبوله، وقد تقدم كبلمه ؼٌر مرة

حماد بن زٌد عند ابن خزٌمة فً /  ـ1: الذٌن ٌروونه مقطوعا: ال الوادعً

 وعند ابن 52 وعند الدارمً فً الرد على الجهمٌة ص 182التوحٌد ص 
 . 105 ص 11جرٌر فً التفسٌر ج 

معمر بن راشد عند ابن خزٌمة أٌضا وابن  جرٌر الطبري  /  ـ2
سلٌمان بن المؽٌرة عند ابن خزٌمة وابن جرٌر  /  ـ3
حماد بن واقد كما تقدم فً كبلم النووي وكما سٌؤتً فً كبلم الحافظ /  ـ4

. المزي
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حدٌث صهٌب أخرجه اإلمام الترمذي : آراء العلماء حول هذا الحدٌث

 ط االتحاد العربً ولم ٌصححه ولم ٌحسنه بل قال 349 ص 4رحمه هللا ج 
وروى سلٌمان بن ’ حدٌث حماد هكذا رواه الناس عن حماد مرفوعا: عقبه

المؽٌرة هذا الحدٌث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى قوله ولم ٌذكر 
. هـ/فٌه عن صهٌب عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
 ط س وسكت 347 ص 8ونقل الحافظ رحمه هللا كبلم الترمذي فً الفتح ج 

علٌه بل ذكر أن معمرا رواه عن ثابت عند عبد الرزاق وحماد بن زٌد عند 
وقال . هـ، ٌعنً أنهما روٌاه مقطوعا كما رواه سلٌمان بن المؽٌرة/ الطبري

 بعد عزو الحدٌث المرفوع 198 ص 4الحافظ المزي فً تحفة األشراؾ ج 
رواه حماد بن زٌد وسلٌمان بن المؽٌرة و : قال أبو مسعود: إلى مخرجٌه

حماد بن واقد عن ثابت البنانً عن ابن أبً لٌلى قوله لٌس فٌه صهٌب عن 
. هـ/النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

وبعد فالذي ٌظهر لً هو ترجٌح رواٌة الجماعة وإن كان حماد بن سلمة 
أثبت الناس فً ثابت فإنه تؽٌر حفظه بآخرة كما فً تقرٌب التهذٌب و 

هـ قلت بل تركه /الخطؤ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، وهللا أعلم

البخاري الختبلطه وروى له مسلم ألنه أثبت الناس فً ثابت البنانً وله 
.  كتاب عنه  فتنبه لذلك وهللا تعالى أعلم

وأخرج مسلم حدٌث ابن جرٌج عن ابن المنكدر عن : و ال الدار طنً/  ـ4

" .  معاذ بن عبد الرحمن عن أبٌه عن طلحة فً لحم الصٌد، وقد كتبنا علله
قال مسلم رحمه : الحدٌث التاسع والسبعون: "وقال مقبل الوادعً فً تحقٌقه

حدثنً زهٌر بن حرب حدثنا ٌحً بن :  مع النووي112 و 111 ص 8هللا ج 
سعٌد عن ابن جرٌج أخبرنً محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن 

كنا مع طلحة بن عبٌد هللا و نحن حرم فؤهدى : عثمان التٌمً عن أبٌه، قال
له طٌر و طلحة راقد فمنا من أكل و منا من تورع، فلما استٌقظ طلحة وفق 

. هـ/أكلناه مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: من أكله وقال
هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا وقد أخرجه 

 ص 2 والدارمً ج 143 ص 5 والنسابً ج 162 و161 ص 1اإلمام أحمد ج 
 وأبو نعٌم فً الحلٌة ج 171 ص 2 والطحاوي ج 188 ص 5 والبٌهقً ج 39
 وقال صحٌح ثابت أخرجه مسلم، وٌعقوب الفسوي فً المعرفة 384 ص 8

وأخرج أبو . ، كل هإالء من طرٌق ابن جرٌج به272 ص 1والتارٌخ ج 
 من ترتٌب المسند من طرٌق سفٌان عن محمد 113 ص 1داود الطٌالسً ج 
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بن المنكدر عن شٌخ لهم عن طلحة بن عبٌد هللا أن النبً صلى هللا علٌه 
وأخرجه . وآله وسلم سبل عن لحم الصٌد ٌهدٌه الحبلل للحرام فرخص فٌه

::  فً ترجمة محمد بن بٌان فقال الخطٌب رحمه هللا 96 ص 2الخطٌب ج 
أخبرنً الحسٌن بن علً الصٌمري قال نبؤنا عبد هللا بن محمد بن عبد 

حدثنً أحمد : نبؤنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعٌد، قال: الحلوانً، قال
نبؤنا محمد بن بٌان وهو ابن حمران المدابنً، : بن ٌوسؾ بن ٌعقوب، قال

نبؤنا أبً ومروان بن شجاع وسعٌد بن مسلمة عن أبً حنٌفة عن محمد : قال
تذاكرنا لحم : بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبٌد هللا قال

الصٌد ٌؤكله المحرم و النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم نابم فارتفعت أصواتنا 
وحدثنا : قال. لحم الصٌد فؤمرنا بؤكله : فٌما تنازعون؟ قلنا: فاستٌقظ فقال

نبؤنا ابن جرٌج وسفٌان الثوري عن ابن المنكدر عن عثمان بن : أبً، قال
عبد الرحمن بن عثمان عن أبٌه عن طلحة بن عبٌد هللا عن النبً صلى هللا 

. هـ/علٌه وآله وسلم مثله 
فهذا ما وقفت علٌه من االختبلؾ، أما حدٌث الخطٌب فقد قال الحافظ 

الذهبً فً ترجمة محمد بن بٌان من المٌزان، وعنه أحمد بن ٌوسؾ وحده 

.  بخبر منكر فً أكل المحرم لحم الصٌد
وٌبقى اختبلؾ ابن جرٌج وسفٌان فالظاهر أن المبهم فً رواٌة سفٌان هو 

معاذ بن عبد الرحمن المذكور فً رواٌة ابن جرٌج وحذؾ عبد الرحمن من 
رواٌة سفٌان ال ٌضر ألنه صحابً وقد جاء بٌانه فً رواٌة ابن جرٌج أنه 

عبد الرحمن بن عثمان وهو صحابً، والصحابة كلهم عدول فتحصل صحة 
قلت ما قاله الوادعً فٌه " الطرٌق التً اعترض علٌها الدارقطنً، وهللا أعلم

نظر، إذ المبهم قد ال ٌكون ما بٌنته الطرٌق األخرى، للخبلؾ المشهور وهللا 
. أعلم

 أخرج مسلم عن عمر بن حفص عن أبٌه عن العبلء : ال الدار طنً/  ـ5

ٌإتى : "بن خالد عن شقٌق عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
قال " لها سبعون ألؾ زمام م  كل زمام سبعون ألؾ ملك ٌجرونها بجهنم

."  رفعه وهم، رواه الثوري ومروان وؼٌرهما عن العبلء بن خالد موقوفا
قال مسلم : الحدٌث الثالث والتسعون: "وتعقبه الوادعً فً تحقٌقه قاببل

حدثنا عمر بن حفص بن ؼٌاث حدثنا :  مع النووي178 ص 17رحمه هللا ج 
قال رسول هللا : أبً عن العبلء بن خالد الكاهلً عن شقٌق عن عبد هللا قال

ٌإتى بجهنم ٌومبذ لها سبعون ألؾ زمام م  ": صلى هللا علٌه وآله وسلم
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هذا الحدٌث : قال النووي رحمه هللا " كل زمام سبعون ألؾ ملك ٌجرونها

رفعه وهم، رواه الثوري : مما استدركه الدارقطنً على مسلم، وقال
قلت وحفص : ومروان وؼٌرهما عن العبلء بن خالد موقوفا، ثم قال النووي

ثقة حافظ إمام، فزٌادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن األكثرٌن 
."  هـ /والمحققٌن

 طبعة االتحاد العربً من طرٌق 103 ص 4والحدٌث أخرجه الترمذي ج 

والثوري ال : قال عبد هللا بن عبد الرحمن: حفص بن ؼٌاث به ثم قال
ٌرفعه، حدثنا عبد بن حمٌد، أخبرنا عبد الملك بن عمر وأبو عامر العقدي 

.  هـ/عن سفٌان عن العبلء بن خالد بهذا اإلسناد نحوه ولم ٌرفعه
 حدثنا الحسن بن عرفة قال ثنا مروان 188 ص 30وقال ابن جرٌر ج 

قال عبد هللا : الفزاري عن العبلء بن خالد األسدي عن شقٌق بن سلمة قال
جٌا بها تقاد بسبعٌن ألؾ زمام، مع :  قال{وجٌا ٌومبذ بجهنم}: فً قوله

قلت فالظاهر أن الراجح هو الوقؾ، ولكن له " هـ/كل زمام سبعون ألؾ ملك
.  حكم الرفع ألنه من الؽٌبٌات التً ال تقال بالرأي وهللا تعالى أعلم

وأخرج مسلم حدٌث أبً األحوص عن سماك عن : و ال الدار طنً/  ـ6

أن رجبل قال عالجت امرأة : إبراهٌم عن علقمة واألسود عن عبد هللا
 {وأ م الصالة طرفً النهار وزلفا}: فؤصبت منها ما دون الجماع فنزلت

الحدٌث، وأخرجه أٌضا عن أبً موسى عن أبً النعمان الحكم بن عبد هللا 
رواه : عن شعبة عن سماك عن إبراهٌم عن األسود عن عبد هللا، قال

إسرابٌل عن سماك مثل أبً األحوص، وقٌل عن أبً عوانة كذلك أٌضا، 
وقال خالد السمتً عنه عن سماك عن إبراهٌم عن علقمة واألسود ببل شك، 

وقال أسباط بن نصر عن سماك عن إبراهٌم عن األسود  وحده وقال أبو 
قطن وأبو زٌد الهروي عن شعبة عن سماك عن إبراهٌم عن خاله عن عبد 
هللا ولم ٌسم خاله هذا، وقال شرٌك عن سماك عن إبراهٌم عن علقمة وحده 

عن عبد هللا، وقال الثوري عن سماك عن إبراهٌم عن عبد هللا بن ٌزٌد 
الصابػ عن عبد الرحمن بن ٌزٌد عن عبد هللا خاله والفضل السٌنانً، وقال 
الفرٌابً عن الثوري عن األعمش وسماك عن إبراهٌم عن عبد الرحمن بن 

ٌزٌد الصابػ وكان سماك ٌضطرب فٌه وهللا أعلم بالصواب  
قال مسلم : الحدٌث الخامس والتسعون ":و ال مقبل الوادعً فً تحقٌقه

 حدثنا ٌحً بن ٌحً وقتٌبة بن سعٌد وأبو 80 ص 17رحمه هللا متابعة ج 
بكر بن أبً شٌبة واللفظ لٌحً قال ٌحً أخبرنا وقال اآلخران حدثنا أبو 



211 

 

 Page 211 [تنبيه المقلد الساري]
 

جاء : األحوص عن سماك عن إبراهٌم عن علقمة واألسود عن عبد هللا قال
ٌا رسول هللا إنً عالجت : رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال

امرأة فً أقصى المدٌنة وإنً أصبت منها ما دون أن أمسها، فؤنا هذا فابض 
فلم ٌرد : لقد سترك هللا لو سترت نفسك، قال: فً ما شبت، فقال له عمر

النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم شٌبا، فقام الرجل فانطلق فؤتبعه النبً صلى 
أ م الصالة طرفً }هللا علٌه وآله وسلم رجبل فدعاه وتبل علٌه هذه اآلٌة

 {النهار وزلفا من اللٌل إن الحسنات ٌذهبن السٌبات ذلك ذكرى للذاكرٌن

"  بل للناس كافة: ٌا نبً هللا هذا له خاصة؟ قال: فقال رجل من القوم
 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد هللا العجلً حدثنا 

شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت إبراهٌم ٌحدث عن خاله األسود عن 
عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم بمعنى حدٌث أبً األحوص 

: ٌا رسول هللا هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: وقال فً حدٌثه، فقال معاذ
هـ  "/بل لكم عامة

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا وقد رواه 
 ط االتحاد العربً من طرٌق أبً األحوص كما عند 352 ص 4الترمذي ج 

هذا حدٌث حسن صحٌح، وهكذا روى إسرابٌل عن سماك عن : مسلم ثم قال
إبراهٌم عن علقمة واألسود عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

نحوه، وروى سفٌان الثوري عن سماك عن إبراهٌم عن عبد الرحمن بن 
ٌزٌد عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مثله، ورواٌة هإالء 

هـ، وبعد، فإن كبلم الحافظ الدارقطنً رحمه هللا /أصح من رواٌة الثوري
منصب على أن سماكا قد اضطرب فً هذا الحدٌث، فؤما رواٌة سفٌان 
الثوري فقد كفانا الترمذي رحمه هللا تعالى المإنة حٌث حكم بؤن ؼٌرها 
أصح، وأما بقٌة الرواٌات فهً تدور على علقمة واألسود فتارة ٌروٌه 

سماك عن إبراهٌم عن علقمة وتارة ٌروٌه عن إبراهٌم عن األسود وتارة 

عن إبراهٌم عنهما، والظاهر ان مثل هذا ال ٌضر، ألن إبراهٌم قد سمع 
منهما وهما حافظان ثقتان، ولكن الذي انضم إلى ذلك هو أن سماكا رحمه 
هللا مضطرب الحدٌث كما فً مٌزان االعتدال عن أحمد، وقال النسابً إذا 

انفرد بؤصل لم ٌكن بحجة ألنه كان ٌلقن فٌتلقن وروى حجاج عن شعبة 
نعم، فؤما أنا فلم : عكرمة عن ابن عباس؟ فٌقول: كانوا ٌقولون لسماك: قال

أكن ألقنه، هذا وأما حدٌثنا فهو صحٌح لؽٌره ألنه فً المتابعات ومن الرواة 
عنه شعبة، وهو لم ٌكن ٌلقنه فترجح رواٌة شعبة عن سماك عن إبراهٌم 
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عن األسود على ؼٌرها، وٌنتفً عنه االضطراب تكافإ الطرق كما هو 
قلت وفً ما قاله الوادعً رحمه هللا " معلوم من كتب المصطلح ، و هللا أعلم

وإٌانا نظر ألن شعبة وإن كان لم ٌكن ٌلقنه فقد روى عنه فً فترة ضعؾ 
.  حفظه فؤصبح ٌتلقن كلما تلقن وهذه علة قادحة وهللا أعلم

وأخرج حدٌث ابن إدرٌس عن األعمش عن عبد هللا :  ال الدار طنً/  ـ7

مر به نفر من الٌهود فسؤلوه عن الروح، : بن مرة عن مسروق عن عبد هللا

رواه أصحاب األعمش منهم عبد الواحد بن زٌاد وعٌسى بن : قال: الحدٌث
ٌونس وحفص بن ؼٌاث ووكٌع وؼٌرهم عن األعمش عن إبراهٌم عن 

" علقمة عن عبد هللا وهو الصواب، وهللا أعلم
قال مسلم : الحدٌث التاسع والتسعون: "وقال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا

حدثنا عمر بن حفص بن ؼٌاث حدثنا  :  مع النووي136 ص 17رحمه هللا ج 
بٌنما أمشً : أبً حدثنا األعمش حدثنً إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا قال

مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً حرث وهو متكا على عسٌب إذ مر 
ما رابكم إلٌه : سلوه عن الروح؟ فقالوا: بنفر من الٌهود فقال بعضهم لبعض

سلوه فقام إلٌه بعضهم فسؤله عن الروح : ال ٌستقبلكم بشًء تكرهونه فقالوا

فؤسكت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فلم ٌرد علٌه شٌبا، فعلمت أنه : قال
ٌسؤلونك عن الروح  ل }:ٌوحى إلٌه فقمت مكانً فلما نزل الوحً قال

حدثنا أبو بكر بن أبً  {الروح من أمر ربً وما أوتٌتم من العلم إال  لٌال

شٌبة وأبو سعٌد األشج قاال حدثنا وكٌع، 
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهٌم وعلً بن خشرم قاال أخبرنا عٌسى بن ٌونس 

كنت أمشً : كبلهما عن األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا قال
مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً حرث بالمدٌنة، بنحو حدٌث حفص 

وفً حدٌث  {وما أوتٌتم من العلم إال  لٌال  }:ؼٌر أن فً حدٌث وكٌع
. من رواٌة ابن خشرم  [وما أوتوا]:عٌسى بن ٌونس 

: سمعت عبد هللا بن إدرٌس ٌقول: متابعة حدثنا أبو سعٌد األشج قال: ثم قال
: سمعت األعمش ٌروٌه عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا قال 

كان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً نخل ٌتوكؤ على عسٌب ثم ذكر نحو 
هـ  / {وما أوتٌتم من العلم إال  لٌال} حدٌثهم عن األعمش، وقال فً رواٌته 

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا، والظاهر 
صحة ما قاله الدارقطنً، ألن عبد هللا بن إدرٌس رحمه هللا قد خالؾ 
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 235 ص 1ـ عبد الواحد بن زٌاد عند البخاري ج 1: أصحاب األعمش وهم
  219 ص 17مع الفتح ط ح  وج 

 مع الفتح ط ح ومسلم ج 15 ص 10 ـ حفص بن ؼٌاث عند البخاري ج 2
.   مع النووي126 ص 17
 مع الفتح ط ح ومسلم ج 33 ص 17 ـ عٌسى بن ٌونس عند البخاري ج 3

.   ط هندٌة مع التحفة138 ص 4 مع النووي والترمذي  ج 137 ص 17

 ص 17 مع الفتح ط ح ومسلم ج 217 ص 17 ـ وكٌع عند البخاري ج 4
 ص 15 وابن جرٌر ج 444 وص 389 ص 1 مع النووي وأحمد ج 137
155 .

 والطبرانً فً الصؽٌر ج 355 ص 15 ـ القاسم بن معن عند ابن جرٌر ج 5
.  ، فالظاهر أن اإلمام مسلم ذكره لٌبٌن علته86 ص 2
وأخرج مسلم حدٌث ابن عٌٌنة عن أبان عن الحكم بن :  ال الدار طنً/  ـ8

ال ٌحنو أحد منا ظهره وخالفه ابن عرعرة قال عن : أبً لٌلى عن البراء
شعبة عن الحكم عن عبد هللا بن ٌزٌد والحدٌث مشهور بعبد هللا بن ٌزٌد 

رواه عنه أبو إسحاق ومحارب عنه ولم ٌقل عن ابن أبً لٌلى ؼٌر أبان بن 

" تؽلب عن الحكم وؼٌر أبان أحفظ منه
قال مسلم : الحدٌث الثالث بعد المابتٌن: " وقال مقبل الوادعً رحمه هللا

حدثنا زهٌر بن حرب وابن :  مع النووي 191 ص 4رحمه هللا متابعة ج 
حدثنا سفٌان بن عٌٌنة حدثنا أبان وؼٌره عن الحكم عن عبد : نمٌر قاال

كنا مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : الرحمن بن أبً لٌلى عن البراء قال
حدثنا سفٌان قال : ال ٌحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، قال زهٌر

حتى نراه ٌسجد، قال النووي رحمه هللا بعد : حدثنا الكوفٌون أبان وؼٌره قال
وهذا االعتراض ال ٌقبل، بل أبان ثقة نقل شٌبا : ذكره كبلم الدارقطنً

فوجب قبوله ولم ٌتحقق كذبه وؼلطه وال امتناع فً أن ٌكون مروٌا عن ابن 

: 347 ص 4هـ، وقال أبو نعٌم فً الحلٌة ج /ٌزٌد وابن أبً لٌلى، وهللا أعلم
وقد رواه من طرٌق أبً إسحاق عن عبد هللا بن ٌزٌد عن البراء بن عازب 

.  صحٌح ثابت من حدٌث شعبة رواه ؼٌر واحد عن حماد عن شعبة: به
 الذي ٌظهر لً أن قول الدارقطنً رحمه هللا وجٌه، :وأ ول:  ال الوادعً

ألن الحدٌث مشهور بعبد هللا بن ٌزٌد كما قال الدارقطنً فقد رواه عن عبد 
 الطبعة السلفٌة مع 180 ص 2هللا بن ٌزٌد أبو إسحاق كما عند البخاري ج 

 ورواه أٌضا عن عبد هللا بن ٌزٌد محارب بن 190 ص 4الفتح، ومسلم ج 
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، وألن أبان بن تؽلب قد خالفه محمد بن 191 ص 4دثار عند مسلم ج 
ثقة، تكلم فٌه للتشٌع، : عرعرة كما ٌقول الدارقطنً وقد قال الحافظ فً أبان

ثقة، ومحمد بن عرعرة قد توبع كما : وقال فً ترجمة محمد بن عرعرة
ترى فٌكون حدٌث أبان شاذا وعذر مسلم فً هذا أنه ذكره فً المتابعات، 

"  وٌحتمل أنه ذكره لٌبٌن علته، وهللا أعلم
 وأخرج مسلم حدٌثا واحدا عن الحسٌن بن واقد عن : ال الدار طنً/  ـ9

تسع عشرة ؼزوة : ابن برٌدة عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم
وحده، وعنده نسخة ٌلزمه إخراجها، وأخرج عن إسحاق األزرق عن عبد 

إنً تصدقت على أمً : الملك عن عبد هللا بن عطاء عن سلٌمان بن برٌدة
بجارٌة، وقد خالفه الثوري وعلً بن مسهر وابن نمٌر وؼٌرهم،  

"   وقد أخرج أحادٌثهم أٌضا فبل وجه إلخراج حدٌث األزرق وباهلل التوفٌق
قال مسلم : الحدٌث الخامس بعد المابتٌن: وقال مقبل الوادعً رحمه هللا

وحدثنً ابن أبً خلؾ حدثنا :  متابعة مع النووي26 ص 8ج : رحمه هللا
إسحاق بن ٌوسؾ حدثنا عبد الملك بن أبً سلٌمان عن عبد هللا بن عطاء 

أتت امرأة إلى : المكً عن سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه رضً هللا عنه قال

.  صوم شهر: النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، بمثل حدٌثهم، وقال
إنً تصد ت على : "وحدٌثهم هو أنها قالت للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم

وجب أجرك وردها علٌك : "قال أي برٌدة فقال" بجارٌة وأنها ماتت أمً
ٌا رسول هللا إنه كان علٌها صوم شهر أفؤصوم عنها؟ : ، قالت"المٌراث

" حجً عنها: إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال: ، قالتصومً عنها: قال

هذا الحدٌث من األحادٌث التً لم ٌجب عنها النووي رحمه هللا والظاهر أن 
مسلما أخرجه لٌبٌن علته ألنه قد ذكره كما ٌقول الدارقطنً من حدٌث علً 
بن مسهر وعبد هللا بن نمٌر عن عبد هللا بن برٌدة ومن طرٌق الثوري عن 

 بعد 256 ص 4ابن برٌدة، والمراد به عبد هللا كما ٌقول البٌهقً رحمه هللا ج 

وكذلك رواه جماعة : ذكره من حدٌث علً بن مسهر عن عبد هللا بن برٌدة
سفٌان الثوري وزهٌر بن معاوٌة وعبد هللا بن نمٌر، : عن عبد هللا بن عطاء

صوم شهرٌن  : ومروان الفزاري وأبو معاوٌة و ؼٌرهم إال أن بعضهم قال
ورواه عبد الملك بن أبً سلٌمان عن عبد هللا بن عطاء عن سلٌمان بن 

.  هـ/برٌدة عن أبٌه، وصوم شهر
هذا وقد جاء مصرحا فً رواٌة سفٌان أنه عبد هللا بن برٌدة فً مسند أحمد 

، وبهذا نعلم أن المحفوظ عبد هللا بن عطاء عن عبد هللا 361 و351 ص 5ج 
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بن برٌدة وأن رواٌة إسحاق األزرق التً قال فٌها سلمان بن برٌدة شاذة، 
" وأن المحفوظ رواٌة الجماعة عن عبد هللا بن برٌدة ال سلمان، وهللا أعلم

وخبلصة القول إن الحافظ أبا الحسن الدارقطنً وؼٌره من الحفاظ الجهابذة 
الحذاق قد وجدوا على البخاري ومسلم أحادٌث أصابوا فً بعضها وأخطإوا 

فً البعض اآلخر عند المناقشة والتحقٌق، وقد قدمت هنا بعض األحادٌث 
كدلٌل على ما نقول من بٌن حوالً مابتٌن واثنتً عشر حدٌث انتقدها 

الدارقطنً، وزٌادة على ذلك بعض األحادٌث األخرى، وذلك قبل أن ننتقل 
إلى الباب الموالً وهو الرجال الذٌن تكلم فٌهم من رجال البخاري ومسلم أو 

رجال أحدهما بكل نزاهة علمٌة وحٌاد ولٌس ذلك بضار الكتابٌن بؤي حال 
من األحوال فسوؾ ٌبقٌان أصح كتب الحدٌث وإنما لتنبٌه المقلدة المتعصبة 

صحبح : "إلى التجرٌحات البلحقة بهإالء الرجال حتى ٌتحفظوا من قولهم
صحٌح على "أو " صحٌح على شرط البخاري"أو " على شرط الشٌخٌن

وهللا جل وأعلى أعلم، نسؤل هللا أن ٌوفقنا فً هذا المجهود وأن " شرط مسلم
. ٌجعله خالصا لوجه هللا تعالى

  

 
 

:الـــــــبـــاب الثـــــانً   
 

 تــطبــٌـقـات حـدٌـثٌة
ةمدعـمـة   مـٌـدانـً  

 

 باامـثلـة  العملٌة
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ٌعد هذا الباب من أهم أبواب الكتاب ألنه ٌعتبر الحافز الحقٌقً : تقدٌم

لتؤلٌفه، ذلك ألنه  لم ٌكن همنا من خبلل هذا التؤلٌؾ الطعن فً أحادٌث 
الصحٌحٌن وال التشكٌك فً إمامة مإلفٌهما وال فً شرطٌهما وإنما همنا 
كان إلفات النظر على ما ٌقع للكثٌر من المقلدٌن من تصحٌح األحادٌث 

انطبلقا مما ٌدعونه شرط الصحٌحٌن أو شرط أحدهما فً حٌن ٌكون رواة 
الحدٌث إنما روٌا لهم متابعة أو إقرانا مع ؼٌرهما ومن روٌا له مقرونا 

بؽٌره ال ٌعتبر من رجالهما وكذلك من روٌا له متابعةـ وإن كان أبو بكر 
الكبلباذي وابن منجوٌه األصبهانً والباجً وؼٌرهم اعتبروهم من 

رجالهما،  ولكن ذلك ال ٌخفى على حذاق أهل الصنعة وإنما ٌقع فٌه من 
كان مقلدا أو متساهبل وقد بدأنا ما قٌل فً مستدرك الحاكم من أوهام 

وإٌهامات سنبسطها هنا أكثر حتى تعم الفابدة من كتابنا هذا الذي نسؤل هللا 
أن ٌجعله مقبوال فً الدنٌا وفً اآلخرة، وال شك أن حذاق أهل الصنعة 
قعدوا قواعد و قدموا شروطا مٌزوا بها بٌن الحدٌث الضعٌؾ والحدٌث 

الصحٌح، ومن أهم تلك الشروط ما بسطوه فً كتب المصطلح من شروط 
، وهنا عدال صدو اأن ٌكون الراوي / 1ـ : الصحة الخمس نذكرها للتذكٌر

تمت دراسة أصحاب األهواء والبدع وكذلك الكذابٌن والمتروكٌن لتمٌٌزهم 
عن ؼٌرهم من الرواة ألن هذا الحدٌث هو األصل الثانً من أصول 

التشرٌع وهو المبٌن والمفصل لكتاب هللا تعالى ـ األصل األول من أصول 
 .التشرٌع ـ فٌبقى أساس مادة الشرع 

أن ٌكون الراوي ضابطا فمن ضعؾ ضبطه ضعؾ حدٌثه بقدر ما /  ـ2
اختل من ضبطه وهكذا مٌزوا أصحاب األوهام واألؼبلط كما مٌزوا 

أصحاب االختبلط والتخرٌؾ بسبب ما اختل فً ضبطهم وإن كانوا فً 

األصل ثقاتا بل وذهبوا إلى التمٌٌز بٌن من سمع منهم قبل االختبلط 
والتخرٌؾ فحدٌثه مقبول عندهم بٌنما ردوا حدٌث من روى عنهم بعد 

. االختبلط والتخرٌؾ الختبلل الضبط  
، فالسند ال بد أن  االتصال:الشرط الثالث فً تقبل الحدٌث الصحٌح/  ـ3

ٌكون متصبل ٌروٌه  عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ولهذا مٌزوا بٌن 
المدلس وؼٌره فمن كان ثقة مدلسا لم ٌقبلوا منه الرواٌة بالعنعنة فبل بد لهم 

أخبرنا أو حدثنا أو صٌؽة من صٌػ : من التصرٌح بالسماع كؤن ٌقول
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كما أنهم ... الخ  [أن]أو  [قال]أو  [عن]التحمل تفٌد السماع ال أن ٌقول 
مٌزوا من أرسل عن الصحابة أو عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو من 
أرسل عمن دون ذلك، أو من أرسل عمن أدركه ولم ٌلتق به ممن عاصره 
فبل بد من االتصال وكل صٌؽة توحً باالنقطاع تنخر الحدٌث وتعله عند 

.حذاق أهل الصنعة وجهابذة الحدٌث ، وهللا جل وعبل  أعلم  
:قال البٌقونً فً منظومته: خلو الحدٌث من الشذوذ: الشرط الرابع/  ـ4  

إسناده  لم ٌشذ  أو ٌعل***أوله الصحٌح وهو ما اتصل  
                                            ٌروٌه عدل ضابط عن مثله

والشذوذ عند حذاق أهل الصنعة هو رواٌة الحدٌث من طرؾ عدل ضابط 
عن مثله إلى منتهاه باالتصال لكنه ٌؤتً ٌخالؾ ما رواه ثقات عدول فٌقال 

هذا شاذ عما روته الجماعة وٌقابله المحفوظ ومن أكثر منه ٌقال بؤن له 
ؼرابب، ومن أكثر من الؽرابب جرح بها، كما أنه لو كان مجرحا وخالؾ 

 الثقة ٌرد حدٌثه وٌعتبر منكرا ال شاذا 
وقد عرفوا العلة بؤنها آفة : خلو الحدٌث من العلة: الشرط الخامس/  ـ5

خفٌة تنخر الحدٌث الذي ظاهره السبلمة فتعله كما ٌعل المرض جسم 

حدٌث معلل أو معل ال معلول وإن استعمل بعض الحفاظ : اإلنسان، وٌقال
فهً لحن أو شاذة، وأنواع العلة كثٌرة ومعرفتها بصٌرة ٌنعم " معلول"كلمة 

هللا بها على بعض الجهابذة الحذاق ثم ٌنمٌها صاحب البصٌرة  بمراجعة 
الحدٌث وأسانٌده وكتبه حتى ٌتمرس وٌتمرن على الحدٌث وطرقه  وقد بٌنا 

رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ "تعرٌؾ العلة وأنواع العلة فً كتابنا 
إناءة المصابٌح على قواعد "كما بٌناها أٌضا فً كتابنا " بعلوم الحدٌث

حٌث بٌنا فٌهما مما بٌنا ما " التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح
: ٌلً  

العلة هً لؽة معنى ٌحل بالمحل، ومنه سمً المرض علة ألنه : ـ العلة*

ٌؽٌر المصاب من صحة إلى مرض أو من صحٌح إلى مرٌض أو من قوة 
وٌتعدى  (بالكسر)والفعل عل ٌعل . إلى ضعؾ أو من صحٌح إلى ضعٌؾ

بالهمزة وتضعٌؾ العٌن، فٌقال أعله هللا، وال أعله هللا أي ال أصابه بعلة، 
.  معل وعلٌل، ومعلل: وعلله، واسم المفعول

أخذ المحدثون من هذا المعنى اللؽوي : "ومعناه اصطبلحا عند المحدثٌن
فاستعملوه فً الحدٌث الذي تخللته آفة توهن صحته " علة"الذي قدمناه لفظ 

" وتحٌله إلى الضعؾ ولكنهم عندما استعملوا اسم المفعول، أضافوا إلى 
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حدٌث معلل، : وهو اسم مفعول من علل، فقالوا" معلل:" القٌاسً"معل
إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري فً رسالة . كان هذا تعرٌؾ د" وإسناد معل

" كتاب بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام"دكتوراه الموسومة 
األحكام الوسطى للحافظ عبد الحق اإلشبٌلً، دراسة " باألحكام"ٌقصد 

. إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري، وهً دكتوراه فً علل الحدٌث/ وتحقٌق د
سبب خفً ؼامض ٌقدح فً صحة :" وبالتالً ٌكون تعرٌؾ العلة عندهم هو

فٌنخره وٌرده عند أهل الصنعة وهم أهل " الحدٌث الذي ظاهره الصحة

. الحدٌث
أخبرنا أبو عبد هللا األٌلً : قال" سننه"فمثبل أخرج الحافظ الدارقطنً فً 

: محمد بن علً بن إسماعٌل قال أخبرنا عبٌد هللا بن محمد بن خنٌس، قال
أخبرنا الولٌد بن محمد، قال أخبرنا : أخبرنا  موسى بن محمد بن عطاء، قال

الزهري، قال حدثنً سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر أخبره أن رسول 
هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌكبر ٌوم الفطر من حٌن ٌخرج من بٌته حتى 

فٌه الموقري وهو " قال الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً " ٌؤتً المصلى
". ضعٌؾ

وفٌه موسى بن عطاء أبو الطاهر : وتعقبه الحافظ ابن القطان الفاسً قاببل
المقدسً قال أبو حاتم الرازي رأٌته عند هشام بن عمار ولم أكتب عنه، كان 

أشهد علٌه أنه كان : ٌؽرب وٌؤتً بؤباطٌل، وقال موسى بن سهل الرملً
ٌكذب، وقال أبو زرعة أتٌته فحدث عن الهٌثم بن حمٌد، وفبلن وفبلن، 

كما فً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم ومٌزان االعتدال }وكان ٌكذب 
منكر الحدٌث، ٌسرق الحدٌث، روى عن : وقال ابن عدي {للحافظ الذهبً

الموقري عن الزهري عن أنس أحادٌث مناكٌر ولٌس الببلء فٌها عن 
الزهري من أبً الطاهر إنما الببلء من الموقري وأبو الطاهر والموقري 

قلت هذا المثال من أبسط أنواع التعلٌل ألنه انطلق من تجرٌح " ضعٌفان

الرواة وهذا ٌكفٌه مراجعة كتب  التعدٌل والتجرٌح فمثبل أخرج البٌهقً فً 
أن امرأة زوجها أولٌاإها بالجزٌرة من عبٌد هللا "سننه عن خبلس عن علً 

بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة، فرفعوا ذلك إلى علً رضً هللا 
عنه، ففرق بٌنها وبٌن زوجها األخً، وردها إلى زوجها األول، وجعل لها 
صداقا بما أصاب من فرجها، وأمر زوجها األول أن ال ٌقربها حتً تنقضً 

فهذا اإلسناد رؼم ثقة رواته فٌه انقطاع ألن خبلس لم ٌسمع من علً " عدتها
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رضً هللا عنه، وهذا ٌبٌن أهمٌة علل الحدٌث وضرورة دراسته ألنه به 
. نمٌز ؼث الحدٌث من ؼٌره نمٌز بٌن الصالح منه والطالح

إن تقدٌم أنواع العلة للقارئ فً هذه العجالة مدعمة باألمثلة نراه من 
العلة تكون فً المتن كما تكون فً السند إال أن علة : الضرورٌات، فنقول

المتن كثٌرا ما تكون ظاهرة وهذا ما ال ٌنطبق علٌه تعرٌؾ العلة ألننا 
رد الحدٌث الذي ظاهره الصحة بسبب خفً ؼامض ٌقدح "عرفناها بؤنها 

 وبالتالً أهملها أهل علم علل الحدٌث فذهب "فً صحة الحدٌث وٌنخره

: بعضهم إلى القول بؤن العلة ال توجد إال فً السند، فمن أنواع االعتبلل
. وصل المرسل (1
 .رفع الموقوؾ (2
 .دخول حدٌث فً حدٌث (3
 .إبدال راو ضعٌؾ براو ثقة (4
 .اعتقاد التابعً صحابٌا (5
 .إرسال الموصول (6
 .وقؾ المرفوع (7

 .عدم سماع من كان ٌظن أنه سمع (8
 .اختبلؾ الرواة على الراوي الذي ٌدور علٌه الحدٌث (9

 .تفرد الثقة المتوسط بالحدٌث وعدم متابعة ؼٌره علٌه ـ10
 .عدم التمٌٌز بٌن من سمع من المختلط قبل أو بعد اختبلطه (11
 .اعتقاد الصحابً تابعٌا (12
 .اإلدراج (13
 .النكارة فً األلفاظ (14
 .االضطراب (15
 .التصحٌؾ (16

 .التدلٌس (17
 .القلب أو الحدٌث المقلوب (18
 .االنقطاع (19
فهذه عشرون علة نقدمها للقارئ لٌفهم منها ...إببلغ الموصول الخ (20

 أهمٌة علم علل الحدٌث ودوره فً تمٌٌز الصحٌح من الضعٌؾ
. 
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المرسل عند جمهور المحدثٌن المتؤخرٌن هو الحدٌث : وصل المرسل/ ـ 1

الذي سقط من إسناده الصحابً فٌرفع بعد التابعً بعبارة قال رسول هللا 
وقد أكثر منه ابن عبد  (عن التابعً مرفوعا)صلى هللا علٌه وسلم، أو عنه 

حٌث أوصل " التمهٌد لما فً الموطإ من المعانً واألسانٌد"البر فً كتابه 
فٌه جمٌع ما رواه اإلمام مالك بن أنس مرسبل أو ببلؼا فً الموطإ وقد بلؽت 

حدٌثا حٌث أكثر من أمثلة وصل المرسل مع  (222)مابتٌن واثنٌن وعشرٌن 

أن وصل المرسل مسؤلة خبلؾ بٌن المحدثٌن فمنهم من ٌزعم أن من أوصل 
المرسل من أكذب الكذابٌن وأنه ال ٌجوز وال ٌنبؽً إٌصال المرسل وقال 

بعضهم بل ٌتم بالمتابعات والشواهد وتتبع طرق الحدٌث حتى ٌتوصل 
الحدٌثً إلى السند الذي استعمله صاحب المرسل فٌتعرؾ فٌه على 

الصحابً فٌجزم بؤنه سند المرسل فٌوصله ومثال ذلك عندنا ما أخرجه 
حدثنً الخضر بن داود : العقٌلً فً باب أمٌة بن خالد القبسً البصري قال

قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانا، قال سمعت أبا عبد هللا ٌسؤل عن أمٌة 
بن خالد، فلم أره ٌحمده فً الحدٌث وقال إنما كان ٌحدث من حفظه ال 

ٌخرج كتابا أخرج له مسلم و أبو داود والنسابً، وثقه أبو حاتم ولم ٌحمده 

: أحمد، وقال الذهبً ذكره العقٌلً فما أبدى ؼٌر حدٌث وصله، قلت وهو
حدثنً أبً، قال حدثنا أمٌة بن خالد، قال حدثنا : حدثنا عبد هللا بن أحمد قال

شعبة، عن أبً إسحاق عن أبً عبٌدة عن عبد هللا بن مسعود عن النبً 
إن هللا  تل أبا جهل فالحمد ّلِل الذي صدق :"صلى هللا علٌه وسلم قال

قال أبو جعفر رواه الناس عن شعبة عن أبً إسحاق " وعده، وأعز دٌنه

قلت وإٌصال المرسل مثل .فضعفه بوصل المرسل" عن أبً عبٌدة مرسبل
القٌام بالتوصل إلى معرفة المبهم فً اإلسناد لكنهم ٌجرحون من اشتهر به 

. من رواة الحدٌث
والموقوؾ عند جمهور المحدثٌن هو الذي  ٌنتهً : رف  المو وؾ /ـ2

إسناده إلى الصحابً و رفعه ٌعنى تجاوز الصحابً إلى النبً صلى هللا 
علٌه وسلم، ومثال ذلك رواٌة الدارقطنً فً سننه عن عبد العزٌز بن 

المختار عن عاصم األحول عن عبد هللا بن سرجس مرفوعا اؼتسال الرجل 
وخالفه شعبة فرواه عن عاصم . بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل مرفوعا

 .األحول موقوفا
العلل " وقال الدارقطنً إن رواٌة شعبة أولى بالصواب، وذكر الترمذي فً 

الصحٌح فٌه : سؤلت  محمد بن إسماعٌل عن هذا الحدٌث فقال" قال"الكبٌر
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وعندي " قال الحافظ ابن القطان بعد ذكره لبعض هذه األقوال" أنه موقوؾ
قال " أن عبد العزٌز بن المختار قد رفعه وهو ثقة وال ٌضر وقؾ من وقفه

وهذا هو الشذوذ بعٌنه "  إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري فً رسالة دكتوراه/د
عند من ٌعتبر المخالفة فً الشذوذ من المحدثٌن فإن عبد العزٌز بن المختار 
األنصاري الدباغ وإن كان ثقة خرج له الجماعةـ فلن ٌصل إلى مرتبة شعبة 
اإلمام، فقد قال ابن حبان فٌه كان ٌخطا وقال ابن معٌن لٌس بشًء ولذلك 

رجح البخاري والدارقطنً وقؾ شعبة اإلمام على رفع عبد العزٌز ولم 
من ابن معٌن " لٌس بشًء"قلت ألنه اعتبر ".ٌعتبر ابن القطان شٌبا من ذلك

ؼٌر تجرٌح كما نبه علٌه ابن القطان ألنه  فً عرفه ٌطلق ذلك على المقل 
. من الحدٌث، وهللا تعالى أعلم 

من صلى وحده ثم أدرك :" وأعل عبد الحق حدٌث ابن عمر عند الدارقطنً
من رواٌة سهل بن صالح األنطاكً " الجماعة فلٌصل إال الفجر والعصر

وكان ثقة له مرفوعا عن ٌحً بن سعٌد القطان،  ومخالفة الجماعة لسهل 
فرووه موقوفا عن ٌحً بن سعٌد القطان عن علً عن ابن عمر فعقب علٌه 

وهو إعبلل للحدٌث وقفه عند قوم ورفعه عند آخرٌن :" ابن القطان قاببل

." وعلته الحقٌقٌة أنه ال ٌصل سهل إال بمن ال تعرؾ حاله
قال " ال ٌحصن الشرك باّلِل شٌبا":حدٌث ابن عمر عند الدارقطنً أٌضا

وهم عفٌؾ بن سالم فً رفعه والصحٌح موقوؾ على ابن :" عبد الحق
وهو كبلم الدارقطنً وهو فً الحقٌقة ؼٌر علة فإن "وقال ابن القطان " عمر

وإذا رفعه الثقة فبل ٌضره وقؾ من وقفه ... عفٌؾ بن سالم الموصلً ثقة
وإنما علته أنه من رواٌة أحمد بن أبً نافع عن عفٌؾ المذكور، وهو أبو 

ومثال رفع الموقوؾ أٌضا الحدٌث الذي ". سلمة الموصلً، ولم تثبت عدالته
: قال رسول هللا صلى هللا علٌه سلم: رواه ابن عمر رضً هللا عنهما قال

 أخرجه "إلى المرفقٌن ضربة للوجه وضربة للٌدٌن: التٌمم ضربتان"

الدارقطنً مرفوعا وصحح وقفه وأخرجه أبوداود والترمذي والنسابً وابن 
اإلشعاع "ومثال رفع الموقوؾ أٌضا فً كتابنا . ماجه وؼٌرهم موقوفا

ما أخرجه الحافظ الزٌلعً عن أبً داود والحاكم " واإلقناع بمسابل اإلجماع
النبً صلى هللا عن أم سلمة رضً هللا عنها أنها سؤلت " المستدرك"فً 

إذا : "أتصلً المرأة فً درع و خمار، لٌس لها إزار؟  ال" علٌه وسلم
 وصححه الحاكم وقال على شرط "كان الدرع سابؽا ٌؽطً ظهور  دمٌها

هذا الحدٌث فٌه مقال وهو أن عبد : البخاري وقال ابن الجوزي فً التحقٌق
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الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار ضعفه ٌحً وقال أبو حاتم الرازي ال ٌحتج به 
والظاهر أنه ؼلط فً رفع هذا الحدٌث، فإن أبا داود أخرجه أٌضا من 

طرٌق مالك عن محمد بن زٌد بن قنفد عن أمه أنها سؤلت أم سلمة الحدٌث 
ولم ٌرفع، قال أبو داود هكذا رواه مالك، وابن أبً ذبب، وبكر بن مضر، 
وحفص بن ؼٌاث، وإسماعٌل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق عن محمد بن 

قلت ولعله نقله من كتاب الحافظ ابن " زٌد عن أمه عن أم سلمة من قولها

 .القطان الفاسً ألنه  كثٌرا ما ٌنقل منه مباشرة ، وهذا منه، وهللا تعالى أعلم
قلت وقد أعطى على ذلك : دخول حدٌث فً حدٌث أو تداخل ااحادٌث/ ـ3

الحافظ ابن القطان الفاسً مثاال فً انتقاداته على شٌخه الحافظ عبد الحق 
إدخاله األحادٌث فً بعضها ":قال" األحكام الوسطى"اإلشبٌلً من كتابه 

: أخرج أبو داود: قال عبد الحق اإلشبٌلً: وعدم التمٌٌز بٌنها عند التعلٌل
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه : عن  علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال

وهذا منقطع رواه سعٌد بن منصور من حدٌث " وسلم عن بٌع المضطر
 {فتعقبه ابن القطان قاببل}مكحول عن حذٌفة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، 

كذا ذكر هذٌن الحدٌثٌن، وهما مختلفان، وعطؾ أحدهما على اآلخر ٌوهم 

حدثنا محمد بن عٌسى : تساوٌهما، وتبٌن ذلك بذكر نصٌهما، قال أبو داود
خطبنا علً بن : ثنا هشٌم، أخبرنا صالح بن عامر، أنا شٌخ من بنً تمٌم قال

سٌؤتً : هكذا حدثنا هشٌم: قال محمد بن عٌسى: قال علً: أبً طالب أو قال
على الناس زمان عضوض ٌعض الموسر على ما فً ٌدٌه، ولم ٌإمر 

وٌباٌ  المضطرون، و د  وال تنسوا الفضل بٌنكم  :بذلك،  ال هللا تعالى
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن بٌ  المضطر، وبٌ  الؽرر، وبٌ  

 هذا نص حدٌث علً، وصالح بن عامر راوٌه ال "التمر  بل أن ٌدرك

ٌعرؾ من هو؟ عن شٌخ من بنً تمٌم، وهو أبعد عن أن ٌعرؾ، و الكبلم 
فً الحدٌث كبلم علً رضً هللا عنه، فؤما حدٌث حذٌفة فالكبلم فٌه كبلم 

أنا هشٌم عن كوثر بن : النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال سعٌد بن منصور
حكٌم عن مكحول، قال بلؽنً عن حذٌفة أنه حدث عن رسول هللا صلى هللا 

إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا ٌعض الموسر على :"علٌه وسلم أنه قال

وما أنفقتم من شًء فهو : ما فً ٌدٌه، ولم ٌإمر بذلك  ال هللا تعالى

ٌشهد شرار خلق هللا، وٌباٌعون كل مضطر و ٌخلفه وهو خٌر الراز ٌن
أال إن بٌ  المضطر حرام، المسلم أخو المسلم، ال ٌظلمه وال  ٌخونه وإن 

 هذا نص "كان عندك خٌر فجد به على أخٌك وال تزده هالكا على هالكه
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حذٌفة والقطعة التً ذكر أبو محمد من حدٌث علً والتً هً النهً عن بٌع 
المضطر، إنما هً فٌه بالمعنى، وكوثر بن حكٌم ضعٌؾ وهو الذي أراد 

قلت وٌبلحظ أن ابن القطان سكت هنا على " بقوله إنه مع االنقطاع ضعٌؾ
 .عنعنة هشٌم واالنقطاع بٌن مكحول وحذٌفة

حدٌث ابن عمرو ٌروٌه حبٌب المعلم عن "  وقال األلبانً فً إراء الؽلٌل
:" عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

 أخرجه ابن عدي "ال تجوز وصٌة لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر

قلت " أرجو أنه مستقٌم الرواٌة : فً ترجمة حبٌب هذا وقال" الكامل"فً 
صدوق كما فً التقرٌب واحتج به الشٌخان، فاإلسناد عندي حسن، للخبلؾ 

المعروؾ فً رواٌة عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده، وقد روي من 
طرق أخرى عن عمرو بن شعٌب، وفٌه زٌادة ال تصح، كما ٌؤتً بٌانه فً 

خلط أٌضا مخرجو التحفة بٌن إسنادي "وقال األلبانً . الحدٌث الذي بعده
وحدٌث ابن عمرو، أخرجه :" (3/291)هذا الحدٌث تخرٌجا وتضعٌفا فقالوا 

ولفظه أن النبً صلى هللا " الكامل"وابن عدي فً " السنن"الدارقطنً فً 
أحد  )قال ابن حجر وإسناده واه وسهل بن عمار : الحدٌث" علٌه وسلم قال

فتؤمل كٌؾ خلطوا بٌن : وقال أرجو أنه مستقٌم الرواٌة قلت (رجال السند
إسناد الدارقطنً، وهو الواهً الذي فٌه سهل بن عمار كما ٌؤتً بٌانه فً 
الحدٌث الذي بعده، وبٌن إسناد ابن عدي الحسن، ثم تحرؾ علٌهم حبٌب 
المعلم، إلى حبٌب الشهٌد، واألول صدوق كما تقدم، وأما اآلخر فثقة ثبت 

كما قال الحافظ أٌضا فً التقرٌب وهم نقلوا ذلك عن تلخٌص الحبٌر للحافظ 
و نصب الراٌة للزٌلعً، وهو القابل فً حبٌب المعلم عن ابن عدي لٌن 

وإنما وقع هذا الخلط والخبط فً العجلة فً التؤلٌؾ، و قلة ..." حبٌبا هذا
كما أخرجه : قلت وأما الحدٌث الذي أدخله فً األول فهو " التحقٌق 

من طرٌق سهل بن عمار نا الحسٌن " التحقٌق"الدارقطنً وابن الجوزي فً 

بن الولٌد نا حماد بن سلمة عن حبٌب بن الشهٌد عن عمرو بن شعٌب عن 
ال "أبٌه عن جده أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً خطبته ٌوم النحر 

قلت سكت علٌه ابن الجوزي فؤساء، " وصٌة لوارث إال أن ٌجٌز الورثة

ولم ٌخرجه  " (2/247)فقال فً الشٌخ " وبٌن علته الحافظ ابن عبد الهادي
..  ، الخ"أحد من أصحاب السنن، وفً رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم

وهو نوع من الكذب وٌسمى عند بعض إبدال راو ضعٌؾ براو ثقة / ـ 4

أهل صنعة الحدٌث باإللزاق وبما أن الحفظ إما أن ٌكون بالصدر أو 
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فإن ظاهرة اإللزاق هذه لوحظت على المستوٌٌن و  [ٌعنً الكتاب]بالتدوٌن 
أو أحادٌث على شٌخ أو ٌزٌدها فً كتابه  مثالها أن ٌلزق الراوي حدٌثا

ومثال ذلك أن  ٌسقط الضعٌؾ من اإلسناد وٌسوي حدٌثه، وهذا قرٌب من 
قلب الحدٌث والفرق بٌنهما أن اإللزاق ٌلجؤ إلٌه الراوي إذا كان مدار 

الحدٌث على ضعٌؾ فٌؤتً الراوي وٌنسبه إلى شٌخ ثقة مقبول الرواٌة، وال 
ٌشترط أن ٌكون المنسوب إلٌه الحدٌث من طبقة الراوي الذي علٌه مدار 

 :الحدٌث، وهذا هوالفرق بٌن القلب واإللزاق
إلزاق اإلسناد مثاله أحمد بن محمد بن حرب أبو الحسن الملحمً / ـ ـ5

حدثنا أحمد بن محمد بن :  قال ابن عدي "سا ً القوم آخرهم"لحدٌث 

: حرب حدثنا عبٌد هللا القوارٌري عن حماد بن زٌد عن ثابت عن أنس قال
: قال ابن عدي" سا ً القوم آخرهم"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

وكذب على القوارٌري، وإنما ٌروي هذا الحدٌث عبد هللا بن أبً بكر 
عن حماد بن زٌد فؤلزقه هو على القوارٌري، - المقدمً وهو ضعٌؾ

عن : والقوارٌري ثقة، والمقري مع ضعفه، أخطؤ على حماد بن زٌد، فقال
ثابت عن أنس، وكؤن هذا الطرٌق أسهل علٌه وإنما هو ثابت عن عبد هللا بن 

. رباح عن أبً قتادة
ـ إلزاق فً الكتاب مثاله عبد هللا بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزوٌنً *

قال ابن ٌونس وضع أحادٌث على متون : الفقٌه ألزق ما هو مكتوب
معروفة، وزاد فً نسخ مشهورة فافتضح وحرقت الكتب فً وجهه، ونقل 

ألؾ كتاب سنن الشافعً وفٌها نحو مابتً حدٌث لم : الحاكم عن الدارقطنً 
كذاب وضع القزوٌنً فً نسخة : ٌحدث بها الشافعً، وقال الدارقطنً عنه

 .عمرو بن الحارث أكثر من مابة حدٌث
من :"قال عنه اإلمام الذهبً: ـ عبد العزٌز بن الحارث أبو الحسن التمٌمً

رإساء الحنابلة، وأكابر البؽاددة، إال أنه آذى نفسه ووضع حدٌثا أو حدٌثٌن 

كتبوا علٌه محضرا بما : فً مسند اإلمام أحمد، وقال ابن رزقوٌه الحافظ 
 ".فعل، كتب فٌه الدارقطنً وؼٌره نسؤل هللا السبلمة

هذه الحالة تجعل الحدٌثً : اعتقاد التابعً صحابٌا أو الصحابً تابعٌا/ ـ ـ6

ٌتردد فً الحكم على الحدٌث والتعامل معه ألنه بالتمٌٌز بٌن الصحابً 
والتابعً ٌتم التمٌٌز بٌن الموقوؾ المسنود للصحابً والمرفوع المسند 

لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد تتعقد هذه الحالة أكثر إذا كان 
الصحابً والتابعً ٌحمبلن نفس االسم كعبد هللا الصنابحً مثبل، وٌلٌه من 
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حٌث التعقٌد إذا وقع اختبلؾ بٌن المإرخٌن و المحدثٌن فً صحبة الراوي 
ما هو مشهور عند : أو عدمها، واألمثلة على ذلك كله كثٌرة نذكر منها

المالكٌة وهو رواٌة عبد هللا الصنابحً فهو صحابً وكذلك ٌوجد تابعً 
اسمه عبد هللا الصنابحً فقد جزم الحافظ ابن القطان بوجود الصحابً وتبعه 

الحافظ ابن حجر فً اإلصابة وتبعهما الحافظ أبو جعفر الكتانً الذي زعم 
نظم "أنه ٌوجد صحابٌان كل واحد منهما ٌحمل هذا اإلسم كما فً كتابه 

وقد وهم مالك ابن معٌن والبخاري وابن أبً " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
حاتم وأبوه أبو حاتم والترمذي وابن عبد البر فؤوهموا اإلمام مالك، والحقٌقة 

أن اإلمام مالك روى حدٌثٌن فً الموطإ عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن 
( 1: ٌسار عن عبد هللا الصنابحً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهما

إذا توضؤ العبد المإمن فتوضؤ خرجت الخطاٌا من فٌه، وإذا ": حدٌث
استنثر خرجت الخطاٌا من أنفه، فإذا ؼسل وجهه خرجت الخطاٌا من 

وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عٌنٌه، فإذا ؼسل ٌدٌه خرجت الخطاٌا 
من ٌدٌه حتى ٌخرج من تحت أظفار ٌدٌه، فإذا مسح برأسه خرجت 

الخطاٌا حتى تخرج من أذنٌه، فإذا ؼسل رجلٌه خرجت الخطاٌا من رجلٌه 

حتى تخرج من تحت أظفار رجلٌه، ثم كان مشٌه إلى المسجد وصالته 
" نافلة له 

 وحدثنً عن مالك عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن عبد هللا 
إن حدٌث  (2الصنابحً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  قال الحدٌث، و

الشمس تطل  ومعها  رن شٌطان، فإذا ارتفعت فار ها، ثم إذا استوت 
 {فار ها } ارنها، فإذا نزلت فار ها، فإذا دنت للؽروب  ارنها، فإذا ؼربت 

 "ونهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الصالة فً تلك الساعات

وسنده حدثنً ٌحً عن مالك عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن عبد 
وأما رواٌة مالك . الحدٌث: هللا الصنابحً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

عن : هً- واسمه عبد الرحمن بن عسٌلة– عن عبد هللا الصنابحً التابعً 
أبً عبٌد مولى سلٌمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسً عن قٌس بن 

 دمت المدٌنة فً خالفة أبً بكر : "الحارث عن أبً عبد هللا الصنابحً قال
الصدٌق فصلٌت وراءه المؽرب فقرأ فً الركعتٌن ااولٌٌن بؤم القرآن 

وسورة من  صار المفصل، ثم  ام فً الثالثة فدنوت منه حتى أن ثٌابً 

ربنا ال تزغ :لتكاد أن تمس ثٌابه فسمعته  رأ بؤم القرآن وبهذه اآلٌة

: وسنده"  لوبنا بعد إذ هدٌتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
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حدثنً عن مالك عن أبً عبٌد مولى سلٌمان بن عبد الملك عن عبادة بن 
 .الحدٌث: نسً عن قٌس بن الحارث عن أبً عبد هللا الصنابحً قال

الموصول هو الذي ٌصل إسناده إلى رسول هللا : إرسال الموصول/ ـ7

صلى هللا علٌه وسلم متصبل بٌنما المرسل ٌصل إسناده إلى رسول هللا صلى 
ٌمكننا أن نمثل لذلك بما : هللا علٌه وسلم مع إسقاط الصحابً من إسناده

أن أعرابٌا جاء إلى " أخرجه النسابً عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

إنً رأٌت الهالل، : النبً صلى هللا علٌه وعلى آله و صحبه وسلم فقال
أتشهد أن محمدا رسول "نعم  ال :  ال" أتشهد أن ال إله إال هللا؟:"فقال
 قال النسابً "فؤذن فً الناس ٌا بالل أن ٌصوموا ؼدا:" ال نعم،  ال" هللا؟

قلت ولكن الصحٌح والمعروؾ عند المحدثٌن أنه موصول . الراجح إرساله
اإلمام أحمد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه :أخرجه موصوال كل من 

وصححه ابن خزٌمة وابن حبان وهو دلٌل الجمهور أبً حنٌفة، 
والشافعً،وأحمد فً ثبوت هبلل شهر رمضان بشاهد واحد عدل وأما رإٌة 

 .هبلل شوال فبل تثبت عندهم إال بشاهدٌن مثل مالك
المرفوع هو الذي ٌصل إلى رسول هللا صلى  هللا علٌه : و ؾ المرفوع/ ـ 8

ومثال ذلك ما : وسلم أو كان منتهاه ذلك ووقفه أن ٌعتبر منتهاه الصحابً
من : "أخرجه مالك فً الموطإ موقوفا على ابن عمر رضً هللا عنهما قال

ولكن الحدٌث رواه " إن شاء هللا فال حنث علٌه: حلؾ علً ٌمٌن فقال

مرفوعا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اإلمام أحمد والترمذي والنسابً 
قال رسول هللا صلى هللا : وابن ماجه عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
التمهٌد لما " ابن عبد البر فً  علٌه وسلم الحدٌث ورفع رواٌة اإلمام  مالك

وٌمكن أن نمثل لذلك بحدٌث شبرمة ". فً الموطإ من المعانً واألسانٌد
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم سمع :" الذي رواه ابن عباس رضً هللا عنهما

 ال أخ لً أو  رٌب لً، " من شبرمة؟"لبٌك عن شبرمة، قال : رجبل ٌقول

حج عن نفسك، ثم حج عن :"ال،  ال : حججت عن نفسك؟  ال:" ال
فاجعل هذه عن نفسك ثم :" رواه أبو داود وابن ماجه وفٌه قال" شبرمة

قلت " هذه عنك وحج عن شبرمة:"والدارقطنً وفٌه قال" احجج عن شبرمة

لكن رجح الطحاوي وقفه، وقال أحمد رفعه خطؤ، وقال ابن المنذر ال ٌثبت 
رفعه إال أن الحدٌث ثبت رفعه وقد أخرجه ابن حبان وصححه، والبٌهقً 

إسناده صحٌح، ولٌس فً هذا الباب أصح منه وقد روي موقوفا : وقال
والرفع زٌادة ٌتعٌن قبولها إذا جاءت من طرٌق ثقة وهً ههنا كذلك ألن 
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وهكذا رجح " الذي رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد هللا األنصاري
ووافقه الحافظ ابن " األحكام"رفعه الحافظ عبد الحق االشبٌلً فً كتابه 

القطان الفاسً كما رفعه عبد بن إسماعٌل، قال الحافظ ابن حجر فً 
تلخٌص الحبٌر وهو ثقة ٌحتج به فً الصحٌحٌن وقد تابعه على رفعه محمد 

اإلشعاع "بن بشر، ومحمد بن عبد هللا األنصاري وقد خرجناه فً كتابنا 
حٌث بٌنا تساهل األلبانً لتقبله عنعنة ابن جرٌج فً سنن سعٌد بن " واإلقناع

 . منصور، وهللا تعالى أعلم
وٌدخل فٌه الوهم واإلرسال الخفً، : عدم سماع من كان ٌظن أنه سم /ـ9

" تارٌخه"ما أخرجه مسلم وأبو داود والبزار والبخاري فً "ومثال ذلك 
نهى رسول هللا "واللفظ لمسلم عن مٌمون بن مهران عن ابن عباس قال 

صلى هللا علٌه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من 
وهذا الحدٌث لم ٌسمعه مٌمون بن مهران من ابن :"قال ابن القطان " الطٌر

عباس بل بٌنهما سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس وكذلك رواه البزار فً 
ال نعلم أحدا رواه عن الحكم عن مٌمون عن سعٌد عن عبد : وقال" مسنده"

هللا بن عباس إال علً بن الحكم، وقال رواه أبو بشر، والبخاري فً تارٌخه 

أظن بٌن مٌمون وابن عباس سعٌد بن جبٌر ٌعنً : عن علً األرقط أنه قال
وعلً بن الحكم ثقة، وثقه النسابً وأخرج له البخاري : فً هذا الحدٌث قال

 ".نصب الراٌة"ونقل الزٌلعً هذا الكبلم و أقره فً " و مسلم
عن : مثال ذلك: اختالؾ الرواة على الراوي الذي ٌدور علٌه الحدٌث/10

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو : ابن عمر رضً هللا عنهما قال
ٌسؤل عن الماء ٌكون بالفبلة من األرض وما ٌنوبه من السباع والدواب 

أخرجه الشافعً وأحمد وأبو " إذا كان الماء  لتٌن لم ٌحمل الخبث:"فقال

داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والحاكم وابن خزٌمة وابن حبان 
والدارقطنً والبٌهقً وصححه الحاكم وابن منده إال أن مداره على الولٌد 

بن كثٌر فقٌل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبٌر، وقٌل عنه عن عبٌد هللا 
بن عمر وهذا اضطراب فً اإلسناد وصححه األلبانً ورفع عنه 

االضطراب تبعا البن القطان الفاسً وقد ٌكون مثاال للؽرٌب أو الفرد 
 .النسبً إذا ارتفع االضطراب عنه

: ومثال ذلك: تفرد الثقة المتوسط بالحدٌث وعدم متابعة ؼٌره علٌه (ـ11

ٌمكن أن ٌكون ما أخرجه الدارقطنً وهو حدٌث أبً زكٌر عن هشام بن 
عروة عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها أنه صلى هللا علٌه وسلم 
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قال النسابً " كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله ؼضب الشٌطان":قال

هذا منكر قال ابن الصبلح  تفرد به أبو زكٌر وهو صالح لكنه لم ٌبلػ مبلػ  
." من ٌقبل تفرده
قال رسول هللا صلى هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال:ومثاله أٌضا 
"  الحدٌث قال عبد الحق اإلسبٌلً "ال ٌحصن الشرك باّلِل شٌبا" علٌه وسلم 

وتعقبه الحافظ ابن القطان "وهم عفٌؾ بن سالم فً رفعه والصحٌح وقفه 

وهو كبلم الدارقطنً وهو فً الحقٌقة ؼٌر علة فإن عفٌؾ بن : "الفاسً قاببل
وإذا رفعه الثقة فبل ٌضره وقؾ من وقفه وإنما علته ... سالم الموصلً ثقة

أنه من رواٌة أحمد بن أبً نافع عن عفٌؾ المذكور، وهو أبو سلمة 
ومثال ذلك أٌضا حدٌث شهر بن حوشب عن " الموصلً، ولم تثبت عدالته

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أسماء بنت ٌزٌد رضً هللا عنها قالت 
إذا جم  هللا ااولٌن واآلخرٌن ٌوم القٌامة جاء مناد فنادى بصوت ٌسم  "

سٌعلم أهل الجم  الٌوم من أولى بالكرم ثم ٌرج  فٌنادي لٌقم : الخالبق

 ".، فٌقومون وهم  لٌلاآلٌةتتجافى  جنوبهم عن المضاج الذٌن كانت

 :"عدم التمٌٌز بٌن من سم  من المختلط العدل  بل أو بعد اختالطه(ـ12

إما أن ٌختلط كذلك ما رواه قبل : العدل إذا اختلط أو خرؾ له حاالت
اختبلطه مع ما رواه أثناء اختبلطه فٌترك جمٌع مروٌاته، وإما فً حالة 

بربه أن ٌتراجع عما رواه أثناء اختبلطه فٌبقى عدال على حاله األول قبل 
االختبلط أو أقل منه ٌقلٌل وإذا رفض أن ٌتراجع ترك بالجملة، والحالة 

الثالثة أن ٌكون تم التمٌٌز بٌن رواٌته قبل االختبلط ورواٌته أثناء االختبلط 
عن طرٌق التمٌٌز بٌن الرجال الذٌن سمعوا منه قبل االختبلط مع الذٌن لم 

.  ٌسمعوا منه إال بعد االختبلط، ونقدم على كل حالة مثاال
صالح بن نبهان أو صالح مولى التوأمة بنت أمٌة بن خلؾ معدود فً  (1

المدنٌٌن روي عن عابشة وابن عمر وأبً هرٌرة وؼٌرهم اختلط سنة 
هـ، فمن سمع منه قبل اختبلطه فحدٌثه صحٌح ومن سمع منه بعد 125

اختبلطه فمتروك، وممن سمع منه قبل اختبلطه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبً ذبب جزم بذلك علً بن المدٌنً وٌحً بن معٌن والجوزجانً وابن 

عدي، وقال ابن عدي سمع منه أٌضا قدٌما عبد الملك بن جرٌج وزٌاد بن 
سعد  وممن سمع منه بعد االختبلط مالك بن أنس وسفٌان الثوري وسفٌان 
بن عٌٌنه وؼٌرهم، وقال ٌحً لم ٌدركه ابن أبً ذبب إال قبل االختبلط و 

من صلى على جنازة فً المسجد فال شًء "مثال ما صح من حدٌثه حدٌث 
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 ولهذا كره مالك بن أنس الصبلة على الجنازة فً المسجد، فكٌؾ نوفق ".له

بٌن هذا الحدٌث وحدٌث صبلة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على ابنً 
إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن "الجوزاء فً المسجد؟ راجع كتابنا 

، "تدرٌب الطالب بالتدرٌج على علم األطراؾ والتخرٌج" أو كتابنا "والسنة
.   وهللا تعالى أعلم 

رواد بن الجراح العسقبلنً أبو عاصم قال أبو حاتم محله الصدق تؽٌر  (2

" قلت إال أنه اختلط حتى لم ٌعد ٌعقل شٌبا، قال البخاري " حفظه قبل موته
قلت و الظاهر "  رواد عن سفٌان كان قد اختلط ال ٌكاد ٌقوم له حدٌث قابم

 (ح)أنه لم ٌتمٌز حدٌثه المقبول من المردود ومثله المثنى بن الصباح قال 
قال ٌحً القطان ترك الختبلط منه، قاله الحافظ برهان الدٌن بن خلط سبط 

". االؼتباط بمعرفة من رمً باالختبلط"ابن العجمً فً 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشً أبو عبٌد هللا المصري  (3 
قال الحاكم إنه اختلط بعد الخمسٌن ومابتٌن بعد : روى له مسلم (بحشل)

خروج مسلم من مصر وأخرج له ابن خزٌمة فلما سبل لماذا روٌت عنه 
ألن أحمد لما أنكروا علٌه تلك األحادٌث رجع : وتركت سفٌان بن وكٌع؟ قال

 "إذا حضر العشاء"عنها عن آخرها، إال حدٌث مالك عن الزهري عن أنس 

فإنه ذكر أنه وجده فً درج من كتب عمه فً قرطاس، وأما سفٌان بن وكٌع 
هكذا ". فإن وراقه أدخل علٌه أحادٌث وكلم فً شؤنها، فتركت الرواٌة عنه

ٌتبٌن للقارئ الكرٌم أن المختلط الثقة إذا لم ٌتراجع عما حدث به أثناء 
اختبلطه ٌفقد ثقته مثاله المختلط الثقة الذي لم ٌتمٌز الصالح من حدٌثه من 

الطالح وهكذا ترك الحافظ ابن خزٌمة جملة أحادٌث سفٌان بن وكٌع ألنه لم 
ومثاله أٌضا اللٌث بن أبً سلٌم بن . ٌتراجع عما حدث به أثناء اختبلطه

صدوق اختلط جدا ولم ٌتمٌز حدٌثه "زنٌم قال عنه ابن حجر فً التقرٌب 
 .أعلم فمن كان هذا حاله فإنه ال تحل الرواٌة عنه وهللا {4خت م}"فترك
وقد تقدم فً النقطة الخامسة فنكتفً بتقدٌم : ـ اعتقاد الصحابً تابعٌا (13

زٌنب بنت أم سلمة ربٌبة النبً صلى هللا علٌه وسلم ولدت : مثال آخر علٌه
فً أرض الحبشة أثناء هجرة أمها وقدمت بها أمها على النبً صلى هللا 

علٌه وسلم وقد جزم ابن عبد البر بناء على ذلك بصحبتها وكذلك جزم ابن 
حجر فً اإلصابة وتهذٌب التهذٌب بؤنها صحابٌة بل روت عن النبً صلى 

هللا علٌه وسلم ونقل عن العجلً أنها تابعٌة وجعلها ابن سعد فً طبقاته 
وهكذا أعل ابن القطان ..تابعٌة واعتبرها البخاري صحابٌة فً الصحٌح
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الفاسً حدٌث أبً داود عنها أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد 
الرحمن بن عوؾ أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمرها أن تؽتسل 

. حدٌث مرسل فٌما أرى، قلت وصححه ؼٌره: قال ابن القطان" وتصلً
وهو من علل المتن كما تقدم فً علم المصطلح كما أنه : اإلدراج/ ـ14

واإلدراج فً المتن له ثبلثة أحوال هً أن : ٌكون من علل اإلسناد أحٌانا
ٌكون جملة اعتراضٌة مبٌنة للفظ أو فعل وٌكون فً آخر الحدٌث وهو 

: األكثر كما ٌكون فً أوله وفً وسطه
ومثال اإلدراج فً أول متن الحدٌث قول أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً  (1 

. أدرج أسبؽوا الوضوء" أسبؽوا الوضوء وٌل لؤلعقاب من النار"أول حدٌثه 
سمعت : حدٌث عروة عن بسرة بنت صفوان قالت: وإدراج الوسط (2

- أو أنثٌٌه أو رفؽه– من مس ذكره :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
تشهد ابن : واإلدراج فً اآلخر (3". أنثٌٌه ورفؽه"فالمدرج هنا " فلٌتوضؤ

إذا قلت هذا فقد قضٌت صبلتك إن شبت أن تقوم فقم وإن "مسعود وفٌه 
 :أدرجه أبو خٌثمة" شبت أن تقعد فاقعد

األول نوع من تداخل األحادٌث : وٌكون اإلدراج فً السند أٌضا وله أنواع

مثبل أن ٌروي الراوي عن شٌخه متنا بإسناد معروؾ ثم ٌلحق به شٌبا من 
متن بؤسانٌد له آخر ومثلوا لذلك بحدٌث ابن أبً مرٌم عن مالك عن 

ال تباؼضوا وال تحاسدوا : "الزهري عن أنس أن النبً صلى علٌه وسلم قال
وهً من حدٌث آخر " وال تنافسوا"فالمدرج هنا " وال تدابروا وال تنافسوا 

لمالك عن أبً زٌاد عن األعرج عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً 
إٌاكم والظن فإن الظن أكذب الحدٌث وال تجسسوا :"صلى هللا علٌه وسلم قال

– أخرج كلٌهما البخاري ومسلم من طرٌق مالك، والمدرج " وال تنافسوا
. ابن أبً مرٌم- اسم الفاعل هنا 

أن ٌروي جماعة الحدٌث بؤسانٌد مختلفة، فٌروٌه عنهم راو : والنوع الثانً

. ٌجعل الكل إسنادا واحدا
أن ٌكون متنان مختلفً اإلسناد عند راو فٌروٌهما جمٌعا عنه : والنوع الثالث

راو فٌجعلهما متنا واحدا مقتصرا على أحد السندٌن قلت وهذا ٌسمى بتداخل 
. األحادٌث أو بدخول حدٌث فً حدٌث

وإن كنا نجدها أساسا فً - وتسمى الحدٌث المنكر– النكارة : النكارة( ـ15

المتن فإننا ال نتعرؾ ونتؤكد منها إال من خبلل السند وفحص رجاله وهً 
. أنواع نقدم علٌها أمثلة فً كل نوع
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مخالفة المجرح ما رواه الثقات وهً معروفة عند طبلب : النوع ااول

الحدٌث ورجال المصطلح لكنه من الؽرٌب جدا أن نجد بعض أساتذة 
الحدٌث ٌحصرون المنكر على هذا الحد، فقد أشكل ذلك على الشٌخ اللكنوي 

" الرفع والتكمٌل فً الجرح والتعدٌل"ؼفر هللا لنا وله كل زلة فً كتابه 
وخاصة محققه األستاذ الفاضل الدكتور عبد الفتاح أبو ؼده أستاذ الحدٌث 

 قول حٌث علق علىفً جامعة اإلمام محمد بن سعود فً الرٌاض 

حدٌث منكر ومنكر الحدٌث، : فً الفرق بٌن قولهم: 7إٌقاظ ":اللكنوي
هذا حدٌث منكر، وبٌن قولهم هذا الراوي منكر : بٌن قولهم: وٌروي المناكٌر

فرق، ومن لم ٌطلع علٌه زل وأضل :  المناكٌريالحدٌث، وبٌن قولهم ٌرو
هذا حدٌث منكر أن راوٌه ؼٌر ثقة، : وابتلى بالؽرق، وال تظنن من قولهم

فكثٌرا ما ٌطلقون النكارة على مجرد التفرد وإن اصطلح المتؤخرون على 
وتعقبه محققه " الحدٌث الذي رواه ضعٌؾ مخالفا للثقة: أن المنكر هو

: فً النوع الرابع عشر)" معرفة أنواع الحدٌث"قال ابن الصبلح فً :" قاببل
بالفرد، أو النكارة أو الشذوذ، : وإطبلق الحكم على التفرد"(معرفة المنكر

نعم ":لكنه تعقبه بكبلم ابن حجر" موجود فً كبلم كثٌر من أهل الحدٌث

على مجرد التفرد، ولكن  (المنكر)هإالء وؼٌرهم من النقاد أطلقوا لفظ 
حٌث ال ٌكون المنفرد فً وزن من ٌحكم لحدٌثه بالصحة بؽٌر عاضد 

توضٌح "ٌعضده، كما أفاده الحافظ ابن حجر، ونقله عنه الصنعانً فً 
ونقل عن السٌوطً فً رسالته "وهو مما ٌنبؽً التٌقظ له:"وقال" األفكار

صلى هللا علٌه وسلم وهً فً كتابه " بلوغ المؤمول فً خدمة الرسول"
مسند "عدة أحادٌث فً"المٌزان"ووصؾ الذهبً فً" الحاوي للفتاوي"

وؼٌرهما من الكتب المعتمدة بؤنها منكرة، بل وفً " سنن أبً داود"و" أحمد
أٌضا، وما ذلك إال لمعنى ٌعرفه الحفاظ، وهو أن النكارة " الصحٌحٌن"

فضبل عن : ترجع إلى الفردٌة، وال ٌلزم من الفردٌة ضعؾ متن الحدٌث

وكذا ":وهكذا برر عبد الفتاح أبو ؼدة قول شٌخه اللكنوي حٌث قال" بطبلنه
أنه : فبلن روى المناكٌر، أو حدٌثه هذا منكر، ونحو ذلك: ال تظنن من قولهم

والحقٌقة أن هذه طرٌقة المتصوفة من المحدثٌن أما عند  قلت" ضعٌؾ
المحققٌن المنصفٌن فالنكارة لها خمسة أنواع، أما النوع األول فقد مر بنا 

ومثاله حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله 
أخرجه ابن أبً " وصحبه وسلم كان ٌصلً فً شهر رمضان عشرٌن ركعة

والطبرانً " المنتخب من المسند"وعبد بن حمٌد فً " المصنؾ"شٌبة فً 
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كما فً المنتقى منه للذهبً، وابن عدي " وفً األوسط" المعجم الكبٌر"فً 
فً الكامل والخطٌب البؽدادي فً الموضوعات والبٌهقً وؼٌرهم كلهم من 
طرٌق أبً شٌبة قال البٌهقً تفرد به أبو شٌبة وهو ضعٌؾ، مثل قوله هذا 

وكذلك ضعفه " فتح الباري"وضعفه ابن حجر فً" المجمع"قال الهٌثمً فً 
ثم : "من قبل إسناده ثم أنكره من جهة متنه فقال" نصب الراٌة"الزٌلعً فً

هو مخالؾ للحدٌث الصحٌح عن عابشة قالت ما كان رسول هللا صلى هللا 

رواه " علٌه وسلم ٌزٌد فً رمضان وال فً ؼٌره على إحدى عشر ركعة
هذا مع كون عابشة أعلم بحال : الشٌخان وكذلك قال الحافظ ابن حجر وزاد
وعده الذهبً فً المٌزان من " النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌبل من ؼٌرها

. مناكٌر أبً شٌبة
 هو مخالفة المجرح للوقابع النوع الثانً من أنواع النكارة أوالمنكر * 

التارٌخٌة وهنا عثرات محدثً الصوفٌة ومن أولهم اللكنوي وعبد الفتاح أبو 
ؼده فزعموا أن اإلمام أحمد بن حنبل ٌطلق كلمة منكر على الحدٌث الفرد 

الذي ال متابع له وهذا ٌحتاج إلى تدقٌق وتمحٌص ونظر من استقراء الحذاق 
الجهابذة ألقوال أحمد بن حنبل سنرد فٌها على أمثلة أبً ؼده فً النقطة 

التالٌة أما هنا فً هذا المقام سنقدم مثاال على هذا النوع وهو حدٌث عبد هللا 
السنن "والبٌهقً فً " مصنفه"بن محرر المثنً أخرجه عبد الرزاق فً 

قال عبد الرزاق الصنعانً أنا عبد هللا بن محرر عن قتادة عن " الكبرى
" أنس رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة

: قال الخبلل" قال عبد الرزاق الصنعانً إنما تركوا ابن محرر لهذا الحدٌث
أنً أبو المثنى العنبري بؤن أبا داود حدثهم قال سمعت أحمد ٌحدث بحدٌث 

 عن ثمامة عن أنس أن النبً صلى يالهٌثم بن جمٌل عن عبد هللا بن المثن
أنا : وضعؾ عبد هللا بن محرر، قال الخبلل" منكر"هللا علٌه وسلم عق 

محمد بن عوؾ الحمصً ثنا الهٌثم بن جمٌل ثنا عبد هللا بن محرر المثنً 

عن رجل من آل أنس، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عق عن نفسه بعد ما 
فؤجمعوا على أن هذا الحدٌث منكر لمخالفته للوقابع التارٌخٌة " جاءته النبوة

وتفرد مجهول به فكان سبب تضعٌؾ رواٌته مطلقا وفٌه رد على عبد الفتاح 
 فالحدٌث قوي اإلسناد لوال ما فً عبد هللا بن المثنً من ،أبً ؼدة فً نقله

لٌس بشًء، وقال : المقال لكان هذا الحدٌث صحٌحا لكن قد قال ابن معٌن
النسابً لٌس بقوي وقال أبو داود ال أخرج حدٌثه وقال الساجً فٌه 

وذلك نقبل عن ابن حجر لٌنقض كبلم ابن القطان القابل بؤن .." الخ،ضعؾ
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ابن معٌن ٌقصد بلٌس بشًء من هو قلٌل الحدٌث قلت فالرجل مقل من 
الحدٌث لٌس له إال حدٌثان أو ثبلثة والحدٌث ضعٌؾ جدا بل منكر ال ٌحتج 

عبد هللا : قال" العقٌقة"فً باب " السنن الكبرى"به، ولما أخرجه البٌهقً فً 
بن محرر المثنً منكر الحدٌث وضعفوه لرواٌته لهذا الحدٌث ــ بتصرؾ ـــ  

 " .كتاب المورد فً االحتفال بالمولد"انظر ردنا على السٌوطً فً كتابنا 
الوجادة فً ألفاظ حدٌث المجرح أو : النوع الثالث من أنواع المنكرـ *

وهذه العلة قد تحط الحدٌث إلى درجة الموضوع، ومثال ذلك عن : المجهول

عاصم بن عبٌد هللا قال سمعت عبد هللا بن عامر بن ربٌعة عن أبٌه أن امرأة 
: فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: من فزارة تزوجت على نعلٌن 

 رواه أحمد "نعم، فؤجازه:  الت"أرضٌت من مالك و نفسك بنعلٌن؟"

كذا قال وقد أخرجه ابن أبً حاتم فً " والترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح
سؤلت أبً عن عاصم بن عبٌد هللا بن عامر بن ربٌعة عن أبٌه : العلل وقال

: أن رجبل تزوج امرأة على نعلٌن فؤجازه النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
 ".منكر

ومثال ذلك أٌضا ما أخرجه الخبلل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
أٌما عبد :" قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عمر رضً هللا عنهما قال

ذكرت الحدٌث ألبً عبد هللا :  قال حنبل"تزوج بؽٌر إذن موالٌه، فهو زان

هذا حدٌث منكر ألنه خالؾ رواٌة من هو : فقال– ٌعنً أحمد بن حنبل – 
وابن ماجه عن جابر، - تلمٌذ أحمد– أوثق منه كما رواه األثرم وأبو داود 

أٌما عبد تزوج :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم: قال
". بؽٌر إذن موالٌه، فهو عاهر

وأخٌرا نذكر كمثال حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا 
المزبلة، : نهى أن ٌصلً فً سبعة مواطن"علٌه وعلى آله وصحبه وسلم 

والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطرٌق، وفً الحمام، وفً مواطن اإلبل، 

رواه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حمٌد والطحاوي " وفوق ظهر بٌت هللا
والبٌهقً " مختصر األحكام"وأبو ٌعلى الطوسً فً " فً شرح معانً اآلثار

ٌعنً هذا " منكر جدا"عن زٌد بن جبٌرة عن داود بن الحصٌن بحدٌث 
وقال ابن حجر فً " أجمعوا على ضعفه"الحدٌث، وقال ابن عبد البر 

وانطبلقا من ضعؾ زٌد بن جبٌرة و تفرده برواٌة هذا " متروك"التقرٌب 
" حدٌث منكر"الحدٌث حكم علٌه بعض جهابذة أهل الصنعة بؤنه 
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النوع الراب  من النكارة أن ٌكون الراوي مجرحا فٌخالؾ الو اب  ـ *
من " األحكام" ومثال ذلك قال الحافظ عبد الحق اإلشبٌلً فً التارٌخٌة

ٌا أم : حججت فدخلت على أم سلمة فقلت:حدٌث مسة األزدٌة قالت
: المإمنٌن، إن سمرة بن جندب ٌؤمر النساء ٌقضٌن صبلة المحٌض، فقالت

ال ٌقضٌن، كانت المرأة من نساء النبً صلى هللا علٌه وسلم تقعد فً النفاس 
، "أربعٌن لٌلة وال ٌؤمرها النبً صلى هللا علٌه وسلم بقضاء صبلة النفاس

أحسنها حدٌث : ذكره من عند أبً داود، وذكر أحادٌث فً الموضوع ثم قال
وعلة الخبر مسة المذكورة وتكنى أم ستة، : أبً داود فتعقبه ابن القطان قاببل

ال ٌعرؾ عٌنها وال حالها، وال تعرؾ فً ؼٌر هذا الحدٌث، قال الترمذي 
فخبرها هذا ضعٌؾ اإلسناد ومنكر المتن، فإن أزواج النبً صلى : فً علله

هللا علٌه وسلم ما منهن من كانت نفساء أٌام كونها معه إال خدٌجة، 
وزوجٌتها كانت قبل الهجرة فإذن ال معنى لقولها، قد كانت  المرأة من نساء 
النبً صلى هللا علٌه وسلم تقعد فً النفاس أربعٌن لٌلة، إال أن ترٌد بنسابه 

هكذا نقلته من رسالة " ؼٌر أزواجه من بنات أو قرٌبات وسرٌته مارٌة
إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري إال أن الزٌلعً ٌنفً فً نصب الراٌة أن هذا /د

أبو سهل : قال البخاري: الكبلم كله من كتاب ابن القطان وأن الترمذي قال
ثقة ولم ٌعرؾ هذا الحدٌث إال من طرٌقه فراجعت كتاب العلل الكبٌر 

وسؤلت محمد عن - 77: "ما جاء فً كم تمكث النفساء"للترمذي فإذا به قال 
حدٌث علً بن عبد األعلى، عن أبً سهل، عن مسة، عن أم سلمة قالت 

كانت النفساء تجلس على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أربعٌن ٌوما، 
علً بن عبد األعلى ثقة، : فقال" وكنا نطلً وجوهنا بالورس من الكلؾ

فتبٌن أن " ثقة، وال أعرؾ لمسة ؼٌر هذا الحدٌث: وأبو سهل كثٌر بن زٌاد
الوهم من الدكتور إبراهٌم وأن الحدٌث الذي علق علٌه ابن القطان لٌس هو 
الذي علق علٌه البخاري قلت الحدٌث أعله ابن حبان فً الضعفاء بكثٌر بن 

". زٌاد وقال إنه ٌروي األشٌاء المقلوبات
وهو ـ النوع الخامس من أنواع النكارة وهو تفرد الثقة الوسط بحدٌث *

الذي تكلم فٌه لكن ٌكون الكبلم فٌه ال ٌحط حدٌثه عن الحسن لؽٌره، فالحسن 
. لؽٌره من أنواع الضعٌؾ وسٌؤتً هذا الصنؾ كعلة مستقلة

" منكر"ذهب البعض إلى القول بؤن اإلمام أحمد بن حنبل ٌطلق كلمة :  تنبٌه

على الفرد أو الؽرٌب وهذا فٌه نظر انطبلقا مما تقدم فالمجرح إذا تفرد 
لكن المجرح عند أحمد قد ال ٌكون مجروحا عند " منكر"بحدٌث ٌطلق علٌه 
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البخاري أو مسلم كما أن الضعٌؾ عند ابن معٌن وابن المدٌنً وأبً حاتم 
قد ال ٌكون ضعٌفا عند البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسابً فتبقى كلمة 

اسم ]جرحا وفٌه إفادة أخرى وهو أن المجرح " ومنكر الحدٌث"منكر، 
و ٌقوٌه " منكر"بقوله [ اسم المفعول ] قد ٌطلق جرحا على المجرح  [الفاعل

بعد ذلك إذا كان عدال متوسطا أو كان قد تراجع عن جرحه أو جاءت آثار 
وعلٌه ٌنبؽً أخذ هذه األنواع الخمسة .تقوي ما قاله أو تزكٌه عند المجرح

من أنواع النكارة بعٌن االعتبار فإنها تفٌد الحذاق وترفع اإلشكال وتنبه 
الرجال بما هو أهبل فً الحال والمآل فً علمً الرجال واإلعبلل وهللا 

 .نسؤله أن ٌجعلنا من الذٌن سبقت لهم من هللا الحسنى
االضطراب ٌكون فً المتن كما ٌكون فً السند : اإلعالل باالضطراب/ـ16

وعند الحافظ ابن القطان الفاسً ال ٌكون االضطراب إال فً المتن ونقدم 
:  أمثلة على االضطراب فً السند والمتن معا لنفٌد أكثر، فنقول

حدثنا محمد : رواه الدارقطنً فً سننه قال" األذنان من الرأس"حدٌث  (1
بن عبد هللا بن زكرٌا النٌسابوري بمصر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 

الخالق البزار، حثنا أبو كامل الجحدري حدثنا ؼندر محمد بن جعفر عن ابن 

جرٌج عن عطاء عن ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه 
حدثنً به أبً حدثنا محمد بن سلٌمان " ااذنان من الرأس" وسلم قال 

هذا الحدٌث صحٌح  لثقة " الباؼندي حدثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله
رواته واتصاله وإنما علله الدارقطنً باالضطراب فً إسناده قال ابن 

وإنماعلله الدارقطنً باالضطراب فً إسناده، فتبعه أبو :" القطان الفاسً
محمد على ذلك وهو لٌس بعٌب فٌه، والذي قال فٌه الدارقطنً هو أن أبا 
كامل الجحدري تفرد به عن ؼندر ووهم فٌه علٌه، هذا ما قال و لم ٌإٌده 

بشًء وال عضده بحجة ؼٌر أنه ذكر أن ابن جرٌج الذي دار علٌه الحدٌث 
ٌروي عن سلٌمان بن موسى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مرسبل، وما 

قلت وكؤنه " أدري الذي ٌمنع أن ٌكون عنده فً ذلك حدٌثان مسند ومرسل
إبراهٌم بن الصدٌق الؽماري على ابن القطان تعلٌقه هذا تبعا . عاب د

للدارقطنً والحافظ عبد الحق اإلشبٌلً وؼٌرهم مع وجاهة ذلك عندي ألن 
ادعاءهم باضطراب سند المرفوع ال ٌلٌق بدرجة علمهم ألن هذا الحدٌث 
ذهب البعض إلى القول بتواتر مرفوعه مع أن تصحٌحه ال ٌجوز انطبلقا 
من عنعنة ابن جرٌج فهو مدلس من المرتبة الثالثة لكن الحافظ أبو جعفر 

رواٌة ابن  (1: الكتانً قال بالتواتر ولم ٌقؾ له إال على ثبلثة طرق هً



236 

 

 Page 236 [تنبيه المقلد الساري]
 

رواٌة أبً أمامة قال الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث  (2عباس المذكورة أعبله، 
. لٌس إسناده بذلك القابم وحسن ابن دقٌق العٌد إسناده: قال الترمذي: الهداٌة

قال الزٌلعً هو أمثل إسناد التصاله وثقة رواته وقال : عبد هللا بن زٌد (3
ؼٌره ال علة له إال من قبل سوٌد بن سعٌد وقد خرج له مسلم وقول البٌهقً 

تنبٌه المقلد " إنه اختلط منازع فٌه، قلت وترجمته تقدمت فً كتابنا هذا 
نذكر هنا " الساري   إلى  حدٌث من تكلم فٌه من رجال مسلم والبخاري 

صدوق " تقرٌب التهذٌب"قال عنه ابن حجر فً : منها ما قٌل فٌه من تجرٌح
فً نفسه إال أنه عمً فصار ٌتلقن ما لٌس من حدٌثه فؤفحش فٌه ابن معٌن 

تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب "قلت وقال عنه أٌضا فً كتابه " القول
موصوؾ بالتدلٌس، وصفه به " من المرتبة الرابعة"الموصوفٌن بالتدلٌس

الدارقطنً واإلسماعٌلً وؼٌرهما، وقد تؽٌر فً آخر عمره بسبب العمى 
فتبٌن أن " فضعؾ بسبب ذلك وكان سماع مسلم منه قبل ذلك فً صحته

حدٌثه لٌن إال ما رواه مسلم مصرحا فٌه بالسماع وقال الكتانً عن هذا 
أنس، (7ابن عمر، و(6أبو موسى، و(5أبو هرٌرة و(4"الحدٌث رواه 

سلٌمان بن  (11و/ سمرة بن جندب (10جابر بن عبد هللا، و(9عابشة،و(8و

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث " وقد علقنا علٌه فً كتابنا " موسى مرسبل
حٌث بٌنا أنه بعٌد من التواتر وأما الصحة فمحل نزاع بٌن " المتواتر
. المحدثٌن

التعلٌل بالتصحٌؾ وارد عند جمٌع  أهل الحدٌث وهو : التصحٌؾ/ ـ 17

فؤما تصحٌؾ السند فقد مثل  له الحافظ : ٌكون فً السند كما ٌكون فً المتن
كؤن " نزهة النظر شرح نخبة الفكر فً مصطلح أهل األثر "ابن حجر فً 

قلت وأنواع التصحٌؾ كثٌرة نذكر " كعب بن مرة أو مرة بن كعب" تقول 
( 2. تصحٌؾ اإلسناد وقد تقدم مثاله (1: منها على سبٌل المثال ال الحصر

رمً أبً ٌوم "ما فعله ؼندر بن جابر قال عن حدٌث : تصحٌؾ المتن

ذكر : تصحٌؾ السمع (3.أبً بدل أبً: قال بدل" األحزاب فً أكحله
: تصحٌؾ البصر (4. عاصم األحول فقال واصل األحدب: بعضهم سندا فٌه

احتجر رسول هللا صلى هللا علٌه " ما فعله عبد الرحمن بن لهٌعه لحدٌث 
التصحٌؾ  (5".احتجم فً المسجد" فقال ابن لهٌعة "  وسلم فً المسجد

صحؾ : تصحٌؾ معنوي (6. كسر: إبدال الثاء من  كثر فٌقول: اللفظً
وفسره بؤن " زرعنا تردد حنا" إلى " زر ؼبا تزدد حبا" بعضهم حدٌث 

قوما كانوا ٌمنعون زكاة زروعهم فصارت كلها حناء وقد ألؾ فً هذا الباب 
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التنبٌه إلى حدوث "كتاب  (360-280)حمزة بن الحسٌن األصبهانً 
شرح ما ٌقع فٌه  (293-293)كما ألؾ أبو أحمد العسكري " التصحٌؾ

مع تحقٌق ناشره " تصحٌفات المحدثٌن"التصحٌؾ والتحرٌؾ وكتاب 
كتاب فً التصحٌؾ  (385-306 أو 305)محمود أحمد مٌره وللدارقطنً

منه : والتصحٌؾ نوعان" إصبلح أخطاء المحدثٌن" (388-319)وللخطابً 
ما هو ؼٌر قبٌح ال ٌضر صاحبه لقلته وندرته ومثاله ما حكاه ابن الصبلح 

من صام رمضان وأتبعه ستا من "وؼٌره أن أبا بكر الصولً روى حدٌث 
وأتبعه شٌبا من شوال ومنه ما هو قبٌح إذا كثر : فصحفه وقال" شوال

أخبرنا عبد :"وفحش، قال أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعٌد العسكري
الرحمن بن أبً حاتم إجازة، أنبؤنا أحمد بن عمٌر الطبري، حدثنا عبد هللا 

فما الؽفلة التً ترد بها :فإن قال: بن الزبٌر الحمٌدي فً كبلم ذكر فٌه قال
هو أن ٌكون فً كتابه : حدٌث الرجل الرضى الذي ال ٌعرؾ ٌكذب؟ قلت

ؼلط، فٌقال له فً ذلك فٌترك ما فً كتابه، فٌحدث بما قالوا و ٌؽٌره بقولهم 
فً كتابه، ال ٌعرؾ فرق ما بٌن ذلك، أو صحؾ تصحٌفا فاحشا ٌقلب 

ومثال التصحٌؾ الفاحش ما ذكره ". المعنى ال ٌعقل ذلك فكٌؾ عنه

حضرت : حكى القاضً أحمد بن كامل عن أبً العٌناء قال" العسكري قال 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : بعض مشاٌخ الحدٌث من المؽفلٌن فقال

فنظرت من هذا الذي ٌصلح أن ٌكون : عن جبرٌل، عن هللا، عن رجل، قال
" ، قال محققه محمود أحمد مٌره "شٌخا هلل فإذا صحفه، وإذا هو عز وجل

ولعل هذه النظرة السرٌعة العجلى تبل ؼلة الصادي، وتلقً ظبلال على 
قلت لكن ": فتوضح المراد منهما، أو تقربه" التصحٌؾ والتحرٌؾ" معنى 

التصحٌؾ والتحرٌؾ واللحن كل ذلك إذا كان صاحبه حافظا ٌحدث من 
وأكثر من قلب .كتبه فإنه ال ترد رواٌته به كابن شاهٌن،إال إذا أفحش

 .المعانً
وهو أن ٌكون فٌه :  المقلوب أو ما ٌسمى بقلب الحدٌث و تسوٌته/ـ 18

تقدٌم أو تؤخٌر فً األسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة ألن اسم أحدهما 
وقد ٌقع " رافع االرتٌاب"اسم أبً اآلخر، وللخطٌب البؽدادي كتاب ٌسمى 

القلب أٌضا فً المتن  كحدٌث أبً هرٌرة عند مسلم فً السبعة الذٌن ٌظلهم 
ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى : هللا بظل عرشه ٌوم ال ظل إال ظله ففٌه

حتى : ال تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو
كما فً الصحٌحٌن، ونص الحدٌث كما فً "  ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه
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موطإ مالك وصحٌح البخاري والنسابً وؼٌرهم عن أبً هرٌرة رضً هللا 
سبعة ٌظلهم هللا :"سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ": عنه قال

إمام عادل وشاب نشؤ فً عبادة هللا، ورجل : فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله
 لبه معلق بالمساجد، ورجالن تحابا فً هللا اجتمعا على ذلك وتفر ا علٌه، 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إنً أخاؾ هللا، ورجل تصدق 

بصد ة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه، ورجل ذكر هللا خالٌا 

 قال النووي هذا الحدٌث مقلوب فً جمٌع رواٌات مسلم و "ففاضت عٌناه

القلب ٌكون فً المتن كما ٌكون فً السند، فقلب اإلسناد مثاله ما رواه حماد 
بن عمرو النصٌبً عن األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة رضً هللا 

ال تبدإوا الٌهود وال النصارى بالسالم، وإذا لقٌتم أحدهم " عنه مرفوعا 
 فهذا اإلسناد مقلوب قلبه حماد بن عمرو "فً طرٌق فاضطروه إلى أضٌقه

عن األعمش لٌؽرب به، والمعروؾ المحفوظ هو سهٌل بن أبً صالح عن 
أبٌه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه كما فً صحٌح مسلم وٌعرؾ عن 

 .األعمش
وهو ضد التسلسل واالتصال وهو أنواع منها أن ٌكون : االنقطاع/ ـ19

الراوي عاصر من ٌروي عنه ولكنه لم ٌسمع منه أصبل مثل رواٌة مجاهد 
 :عن عابشة رضً هللا عنها ومثال ذلك رواٌته عنها لقضاء صوم التطوع 

النوع الثانً أن ٌروي المحدث بإسناد ٌوهم أنه متصل ثم ٌروٌه مرة ثانٌة 
بواسطة فٌحكم الحدٌثً علٌه باالنقطاع إذا كان الراوي ناقص العدالة 

. والضبط
وهو األكثر أن نعلم من تارٌخ الراوي والمروي عنه عدم : النوع الثالث

سماع بعضهم البعض كحدٌث عبد الكرٌم عن المستورد بن شداد مرفوعا 
قال الرشٌد عبد الكرٌم لم ٌدرك " تقوم الساعة والروم أكثر الناس"

. المستورد، وال أبوه الحارث لم ٌدركه كما قال الدارقطنً

أخبرنا :أن ٌؤتً لفظ االنقطاع فً السند كما أخرجه العقٌلً قال: النوع الرابع
أحمد بن عاصم أخبرنا علً بن عبد هللا  بن جعفر المدٌنً، قال أخبرنا ٌحً 
بن سعٌد القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن عبد هللا بن مؽفل قال 

قٌل : قال ٌحً" نهى رسول هللا صلى هللا عٌه وسلم عن البول فً المؽتسل
فصرح هنا الحسن بن ذكوان أن عنعنته عن " أسمعته من الحسن؟ قال ال: له

. الحسن بسبب واسطة سقطت
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فهذه : رواٌة من ال ٌتاب  على رواٌته كالمتروك والكذاب والوضاع /ـ20

أنواع من الرواٌات ال ٌتابع أصحابها علٌها ولٌست قابلة لبلعتبار ال 
المطالب "ما أخرجه ابن حجر فً : بالمتابعات وال بالشواهد، مثال المتروك

قال رسول هللا صلى هللا : سمعت علٌا ٌقول: عن عمارة الهمدانً" العالٌة
وسكت علٌه ابن حجر أخرجه " كل  رض جر منفعة فهو ربا:"علٌه وسلم

وفً سنده سوار بن مصعب الهمدانً المإذن "مسنده"الحارث بن أحمد فً 

األعمى وهو متروك والحدٌث ضعفه البوصٌري وقال له شاهد من حدٌث 
. نضلة بن عبٌد رواه الحاكم وعنه البٌهقً وهذا ال ٌعتد به ولكنه إجماع 

" كل الطبلق جابز إال طبلق المعتوه"حدٌث : وأما المثال على الكذاب
أخرجه الترمذي وقال هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه مرفوعا إال من حدٌث 

: "تقرٌب التهذٌب"وفً "عطاء بن عجبلن وهو ضعٌؾ، ذاهب الحدٌث
": متروك، بل أطلق علٌه ابن معٌن، والفبلس وؼٌرهما الكذب

 بلفظ بلؽنً وقد أكثر  وهو رواٌة الحدٌث الموصول: إبالغ الموصول/ـ21

منه اإلمام مالك بن أنس فً الموطإ فتابع الحافظ ابن عبد البر ببلؼاته كلها 
تدرٌب : فً الموطإ فؤوصلها إال أربعة أوصلها ابن الصبلح وهً كما فً

صنؾ ابن :"الراوي إلى تقرٌب النواوي لجبلل الدٌن السٌوطً حٌث قال
: عبد البر كتابا فً وصل ما فً الموطإ من المرسل والمنقطع والمعضل

بلؽنً، ومن قوله عن الثقة عنده مما لم ٌسنده : وجمٌع ما فٌه من قوله"قال 
أحد وستون حدٌثا، كلها مسندة من ؼٌر طرٌق مالك إال أربعة ال تعرؾ، 

أن رسول هللا صلى هللا : والثانً" إنً ال أنسى ولكننً أنسى اسن:"أحدها
أري أعمار الناس  بله أو ما شاء هللا تعالى من ذلك فكؤنه "علٌه وسلم 

آخر ما أوصانً به رسول هللا : قول معاذ: والثالث" تقاصر أعمار أمته
حسن خلقك : صلى هللا علٌه وسلم و د وضعت رجلً فً الؽرز أن  ال

قلت بل " إذا أنشبت بحرٌة تشاءمت فتلك عٌن ؼدٌقة" والرابع " للناس

فً الموطإ مما هو من المراسٌل والببلؼات ما هو أكثر من واحد وستٌن 
حدٌثا وذلك ألن ما قاله السٌوطً رحمه هللا تعالى وإٌانا ٌخالؾ ما قاله 

 222 والمرسل 1700جملة ما فً الموطإ من األحادٌث "األبهري حٌث قال 
 قلت وهذا القول ٌحتاج التدقٌق من :275 ومن أقوال التابعٌن 617والموقوؾ 

جهتٌن األولى أن العدد الذي فً الموطإ تجاوز العدد اإلجمالً الذي 
 والثانً أنه ربما ٌقصد بهذا رواٌة ٌحً بن ٌحً اللٌثً ألن 14 ب 1700ذكر

الرواٌات األخرى متباٌنة جدا فلم أجد فٌها مما وقفت علٌه مما هو متقارب 
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سوى رواٌة ٌحً بن ٌحً اللٌثً مع رواٌة ا بن القاسم وأكثر الرواٌات 
إنما األعمال بالنٌات "حدٌثا رواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً وفٌها حدٌث 

الحدٌث، وأما رواٌة ابن زٌاد و ؼٌره مما وقفت علٌه " ولكل امرئ ما نوى
فهً قلٌلة األحادٌث وهللا أعلم، قلت ولكن هذا ال ٌنفً أن ببلؼات مالك 

.  حدٌثا، فلعل السٌوطً ٌعنً ببلؼات دون المراسٌل61وصلت 
جهالة الراوي لها نوعان وأما معرفة الرواة فلها : التعلٌل بالجهالة /ـ 22 

النوع األول من اشتهر بالعلم ورواٌة الحدٌث مع تواتر  (1:ثبلثة أنواع 
- ألنه هناك من اشتهر بذلك وهو ضعٌؾ مجرح – الناس على عدالتهم 

أمثال ذوي العدالة ابن سٌرٌن ومالك وشعبة وسفٌان الثوري وسفٌان بن 
رواة لم ٌشتهروا  (2..عٌٌنه واألوزاعً والشافعً وأحمد واألثرم، الخ

بالعلم والرواٌة ولكن أخرج لهم البخاري ومسلم وعدالهم فهذا صحٌح 
 . الحدٌث عندهم

النوع الثالث الراوي الذي خفى شؤنه، وانبهم أمره فً الرواٌة بحٌث ال  (3
ٌعرؾ حاله إال أحاد الناس ولٌست له رواٌة فً الصحٌحٌن فهذا له أربع 

: حاالت

أن ٌروي عنه واحد عدل ولم ٌعدله هو وال ؼٌره من : الحالة األولى/ 1
. األبمة فهذا مجهول العٌن والحال وال تقبل رواٌته عند الجمهور

أن ٌعدله الراوي عنه أو ؼٌره وهذا تقبل رواٌته عند : الحالة الثانٌة/2
 .الجمهور مع اختبلؾ بٌنهم

أن ٌروي عنه اثنان أو أكثر مع تعدٌل ثقة له وهذا رواٌته : الحالة الثالثة/ 3
إال إذا كان المعدل ابن حبان أو العجلً أو من عرؾ . مقبولة عند الجمٌع

  .بالتساهل
أن ٌروي عنه اثنان أو أكثر ولم ٌعدله أحد وهذا  هو : الحالة الرابعة/ 4

 . مجهول الحال، وهو المستور

نوع ٌذكر اسمه ونوع ٌبهم اسمه : قلت مجهول العٌن له نوعان: مبلحظة
مجهول العٌن ومجهول : وهذا باإلضافة طبعا إلى نوعً الجهالة المتقدمٌن

. الحال إال أن مجهول العٌن ٌنقسم إلى مسمى وؼٌر مسمى
سؤلت "قال " العلل" ما أخرجه ابن أبً حاتم فً : ومثال على مجهول العٌن

عن حدٌث رواه حاتم بن إسماعٌل عن جهضم بن عبد هللا الٌمامً عن 
محمد بن إبراهٌم الباهلً عن محمد بن زٌد العبدي عن شهر بن حوشب 

عن أبً سعٌد الخدري أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن شراء ما فً 
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بطون األنعام حتى ٌضع، وعن بٌع ما فً ضروعها، وعن شراء العبد وهو 
آبق، وعن شراء المؽانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن 

محمد بن إبراهٌم هذا شٌخ مجهول والحدٌث : فقال أبً" ضربة القانص
أخرجه بهذا اإلسناد إسحاق بن راهوٌه، وأبو ٌعلى الموصلً، والبزار فً 

دون أن ٌذكر فً إسناده محمد " مصنفه"مسانٌدهم وأخرجه عبد الرزاق فً 
بن إبراهٌم التٌمً وأخرجه عنه عبد الحق فً أحكامه وقال إسناد ال ٌحتج 

" به، وشهر مختلؾ فٌه، وٌحً بن العبلء الرزاق شٌخ عبد الرزاق ضعٌؾ
وهو ٌروي عن جهضم به قال ابن القطان وسند الدارقطنً ٌبٌن أن سند 

عن خزٌمة بن ثابت رضً هللا : مثال مجهول الحال" عبد الرزاق منقطع
إن هللا ال ٌستحً من الحق، : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال

أخرجه أحمد وابن ماجه والبٌهقً بسند فٌه " ال تؤتوا النساء فً أعجازهن
حجاج بن أرطؤة وقد عنعنه والنسابً والدارمً والطحاوي وابن حبان 

والطبرانً وأحمد والبٌهقً كما أخرجه الشافعً والبٌهقً بإسناد صحٌح 
وصححه الشافعً كما فً خبلصة ابن الملقن وأعله ابن حجر فً تلخٌص 

وفً سنده عمرو بن "حٌث قال " الحبٌر تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر

قلت وهذه العلة زابلة إن شاء هللا ألن الحدٌث " أحٌحة وهو مجهول الحال
" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"متواتر وقد خرجناه فً كتابنا 

عن خمسة عشر صحابٌا من بٌنها أكثر من خمسة أسانٌد حسنة ال طعن فٌها 
. إال أن اإلسناد قدمناه هنا على وجه األمثلة المبٌنة للحاالت التجرٌحٌة

التدلٌس أنواع وقد ذكرنا بعضها فً باب المصطلح : عنعنة المدلس/ ـ 23

وكٌؾ تعامل معها المحدثون وذكرنا من أنواعه خمسة إال أن ناصر بن 
قدم فٌه إحدى " منهج المتقدمٌن فً التدلٌس"حمد الفهد فاق الجمٌع فً كتابه 

تدلٌس  (3تدلٌس التسوٌة، (2تدلٌس اإلسناد،  (1: عشر نوعا هً
( 6تدلٌس العطؾ، (5تدلٌس اإلرسال وقد تقدم أنه ؼٌر تدلٌس، (4الشٌوخ،

تدلٌس المتابعة،وهو أن ٌروي الراوي خبرا عن شٌخ له أو أكثر وٌكون بٌن 
من روى عنه اختبلؾ إما باللفظ أو اإلسناد فٌحمل راوٌه أحدهما على 
اآلخر وال ٌبٌن ذلك قلت وهذا لٌس تدلٌسا وإنما هو إدخال حدٌث فً 

أي صٌؽة : تدلٌس الصٌػ (8تدلٌس القطع أو السكوت وقد تقدم،  (7حدٌث،
التحمل عندما ٌستعمل بعض الرواة صٌؽة التحدٌث واإلخبار فً اإلجازة 
موهما للسماع وذلك من تدلٌس صٌؽة التحمل، قلت وهذا ال ٌسمى تدلٌسا 

قال أبو المظفر : تدلٌس المتون (10تدلٌس البلدان،  (9. وإنما ٌسمى وجادة
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وأما من ٌدلس فً المتون فهذا مطروح " قواطع األدلة" السمعانً فً كتابه 
الحدٌث مجروح العدالة وهو ممن ٌحرؾ الكلم عن مواضعه فكان ملحوقا 

: تدلٌس ٌختلؾ عما تقدم (11.بالكذابٌن، قلت وهو الذي أطلقنا علٌه اإللزاق
: مثل ما رواه أبو إسحاق السبٌعً عن أبً عبٌدة عن عبد هللا بن مسعود قال

الحدٌث قال أبو عبد هللا الحاكم فً " خرج النبً صلى هللا علٌه وسلم لحاجته
وكان زهٌر وإسرابٌل ٌقوالن عن : قال علً: 135معرفة علوم الحدٌث ص 

أبً إسحاق أنه كان ٌقول لٌس أبو عبٌدة حدثنا ولكن عبد الرحمن األسود 
عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً اإلستنجاء باألحجار الثبلثة، قال 

ما سمعت بتدلٌس قط أعجب من هذا وال أخفى، فالشاذكونً : ابن الشاذكونً
قلت هذا ال ٌسمى تدلٌسا ..لٌس أبو عبٌدة: ٌرى أن أبا إسحاق دلس فً قوله

وأما الموقؾ من التدلٌس فقد بٌناه فً تقدٌمنا ألسماء المدلسٌن وهللا تعالى 
. أعلم

 

: البخاري ومسلم: شرط الشٌخٌن: الفصل ااول
حدٌث صحٌح على شرط "كثٌرا ما نجد فً كتب الحدٌث عبارة    

، "صحٌح على شرط البخاري أو صحٌح على شرط مسلم"أو " الشٌخٌن
فهل اشترط البخاري ومسلم أو أحدهما شرطا ٌكون ملزما لهما أو ألحدهما 
حتى ٌصبح قاعدة متبعة فً التصحٌح وتقبل الحدٌث للعمل به  فً العقٌدة 

 واألحكام وؼٌر ذلك؟ 
بل وقد جادلنً أحد طبلب العلم أثناء درس لً فً أحد الجوامع بنواكشوط 

بؤن مسلما اشترط شرطا بٌنه فً مقدمة صحٌحه، فمالذي قاله مسلم فً 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل : "مقدمة الصحٌح، قال ـ رحمه هللا وإٌانا ـ
رب العالمٌن، والعاقبة للمتقٌن، وصلى هللا على محمد خاتم النبٌبٌن، وعلى 
جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن وبعد ، فإنك ـ ٌرحمك هللا بتوفٌق خالقك ـ ذكرت 

أنك هممت بالفحص عن تعرؾ جملة األخبار المؤثورة عن رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم فً سنن الدٌن وأحكامه، وما كان منها فً الثواب والعقاب، 
والترؼٌب والترهٌب، وؼٌر ذلك من صنوؾ األشٌاء، باألسانٌد التً بها 

نقلت، وتداولها أهل العلم فٌما بٌنهم، فؤردت ـ أرشدك هللا ـ أن توقؾ على 
جملتها مإلفة محصاة، وسؤلتنً أن ألخصها لك فً التؤلٌؾ ببل تكرار، فإن 

ذلك ـ زعمت ـ ٌشؽلك عما له قصدت من التفهم فٌها، واالستنباط منها، 

وللذي سؤلت ـ أكرمك هللا ـ حٌن رجعت إلى تدبره، وما تإول به الحال إن 
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شاء هللا عاقبة محمودة، ومنفعة موجودة، وظننت حٌن سؤلتنً تجشم ذلك أن 
لو عزم لً علٌه، وقضً لً تمامه، كان أول من ٌصٌبه نفع ذلك إٌاي 

خاصة، قبل ؼٌري من الناس، ألسباب كثٌرة، ٌطول بذكرها الوصؾ، إال 
أن جملة ذلك أن ضبط القلٌل من هذا الشؤن وإتقانه، أٌسر على المرء من 

معالجة الكثٌر منه، وال سٌما عند من ال ٌمٌز عنده من العوام، إال بؤن ٌوفقه 
على التمٌٌز ؼٌره، فإذا كان األمر فً هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى 

وإنما ٌرجى بعض المنفعة فً . الصحٌح القلٌل، أولى بهم من ازدٌاد السقٌم
االستكثار من هذا الشؤن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، ممن 

رزق فٌه بعض التٌقظ، والمعرفة بؤسبابه وعلله، فذلك إن شاء هللا، ٌهجم بما 
أوتً من ذلك على الفابدة فً االستكثار من جمعه، فؤما عوام الناس الذٌن 
هم ـ بخبلؾ معانً الخاص، من أهل التٌقظ والمعرفة، فبل معنى لهم فً 

ثم إنا ـ إن شاء هللا ـ مبتدبون . طلب الكثٌر، وقد عجزوا عن معرفة القلٌل
إنا نعمد : فً تخرٌج ما سؤلت وتؤلٌفه، على شرٌطة سوؾ أذكرها لك وهو

على جملة ما أسند من األخبار عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنقسمها 
على ثبلثة أقسام، وثبلث طبقات من الناس، على ؼٌر تكرار، إال أن ٌؤتً 

موضع ال ٌستؽنى فٌه عن ترداد حدٌث فٌه زٌادة معنى، أو إسناد ٌقع إلى 
جنب إسناد، لعلة تكون هناك، ألن المعنى الزابد فً الحدٌث، المحتاج إلٌه، 

فبل بد من إعادة الحدٌث الذي فٌه ما وصفنا من . ٌقوم مقام حدٌث تام
أو أن ٌفصل ذلك المعنى من جملة الحدٌث على اختصاره إذا . الزٌادة

أمكن،ولكن تفصٌله ربما عسر من جملته، فإعادته بهٌبته، إذا ضاق 
فؤما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته، من حاجة منا إلٌه، فبل نتولى .ذلك،أسلم

.  فعله إن شاء هللا تعالى
فؤما القسم األول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار التً هً أسلم العٌوب من 

ؼٌرها و أنقى، من أن ٌكون ناقلوها أهل استقامة فً الحدٌث، وإتقان لما 

نقلوا، لم ٌوجد فً رواٌتهم اختبلؾ شدٌد، وال تخلٌط فاحش، كما قد عثر 
فٌه على كثٌر من المحدثٌن، وبان ذلك فً حدٌثهم، فإذا نحن تقصٌنا أخبار 

هذا الصنؾ من الناس، أتبعناها أخبارا ٌقع فً أسانٌدها بعض من لٌس 
بالموصوؾ بالحفظ واإلتقان كالصنؾ المقدم قبلهم، على أنهم، وإن كانوا 

فٌما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق و تعاطً العلم ٌشملهم، كعطاء 
بن السابب، وٌزٌد بن أبً زٌاد، ولٌث بن أبً سلٌم، وأضرابهم من حمال 

فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل . اآلثار ونقال األخبار
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العلم معروفٌن، فؽٌرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من اإلتقان 
واالستقامة فً الرواٌة ٌفضلونهم فً الحال والمرتبة، ألن هذا عند أهل 

أال ترى أنك إذا وازنت هإالء الثبلثة . العلم درجة رفٌعة وخصلة سنٌة
عطاء وٌزٌد ولٌثا، بمنصور بن المعتمر، وسلٌمان األعمش، : الذٌن سمٌناهم

وإسماعٌل بن أبً خالد، فً إتقان الحدٌث واالستقامة فٌه، وجدتهم مباٌنٌن 
لهم، ال ٌدانونهم ال شك عند أهل العلم بالحدٌث فً ذلك، الذي استفاض 

عندهم من صحة حفظ منصور واألعمش وإسماعٌل، وإتقانهم لحدٌثهم 
ومثل مجرى هإالء إذا . وأنهم لم ٌعرفوا مثل ذلك من عطاء وٌزٌد ولٌث

وازنت بٌن األقران، كابن عون وأٌوب السختٌانً مع عوؾ بن أبً جمٌلة 
و أشعث الحمرانً وهما صاحبا الحسن وابن سٌرٌن، كما أن ابن عون 

وأٌوب صاحباهما، إال أن البون بٌنهما وبٌن هذٌن بعٌد فً كمال الفضل و 
صحة النقل، وإن كان عوؾ وأشعث ؼٌر مدفوعٌن عن صدق وأمانة عند 

وإنما مثلنا . أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم
هإالء فً التسمٌة، لٌكون تمثٌلهم سمة ٌصدر عن فهمها من ؼبً علٌه 

طرٌق أهل العلم فً ترتٌب أهله فٌه، فبل ٌقصر بالرجل العالً القدر عن 

درجته، وال ٌرفع متضع القدر فً العلم فوق منزلته، وٌعطى كل ذي حق 
أمرنا : وقد ذكرت عابشة ـ رضً هللا عنها ـ أنها قالت.حقه، وٌنزل منزلته

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به 
، فعلى [76: ٌوسؾ ] {وفوق كل ذي علم علٌم}القرآن من قول هللا تعالى

نحو ما ذكرنا من الوجوه، نإلؾ ما سؤلت من األخبار عن رسول هللا صلى 
.  هللا علٌه وسلم

فؤما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحدٌث متهمون، أو عند األكثر 
منهم، فلسنا نتشاؼل بتخرٌج حدٌثهم كعبد هللا بن مسور أبً جعفر المدابنً، 

وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامً، ومحمد بن سعٌد المصلوب، 

وؼٌاث بن إبراهٌم، وسلٌمان بن عمرو وأبً داود النخعً، وأشباههم ممن 
اتهم بوضع الحدٌث و تولٌد األخبار، وكذلك من الؽالب على حدٌثه المنكر 

وعبلمة المنكر فً حدٌث المحدث، إذا ما . والؽلط، أمسكنا أٌضا عن حدٌثهم
عورضت رواٌته للحدٌث على رواٌة ؼٌره من أهل الحفظ والرضا خالفت 

فإذا كان األؼلب من حدٌثه كذلك، كان . رواٌته رواٌتهم أو لم تكد توافقها
فمن هذا الضرب من المحدثٌن . مهجور الحدٌث، ؼٌر مقبوله وال مستعمله

عبد هللا بن محرر، وٌحً بن أبً أنٌسة، والجراح بن المنهال أبو العطوؾ، 
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وعباد بن كثٌر، وحسٌن بن عبد هللا بن ضمٌرة، وعمر بن صهبان، ومن  
نحا نحوهم فً رواٌة المنكر من الحدٌث، فلسنا نعرج على حدٌثهم، وال 

نتشاؼل به، ألن حكم أهل العلم، والذي نعرؾ من مذهبهم فً قبول ما ٌنفرد 
به المحدث من الحدٌث، أن ٌكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ فً 
بعض ما رووا، وأمعن فً ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد 
ذلك شٌبا لٌس عند أصحابه، قبلت زٌادته فؤما من تراه ٌعمد  لمثل الزهري 

فً جبللته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقدمٌن لحدٌثه وحدٌث ؼٌره، أو مثل 
هشام بن عروة، وحدٌثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما 
حدٌثهما على االتفاق منهم فً أكثره، فٌروي عنهما أو عن أحدهما العدد من 

الحدٌث، مما ال ٌعرفه أحد من أصحابهما، ولٌس ممن قد شاركهم فً 
الصحٌح مما عندهم، فؽٌر جابز قبول حدٌث هذا الضرب من الناس وهللا 

.  أعلم
قد شرحنا من مذهب الحدٌث و أهله بعض ما ٌتوجه به من أراد سبٌل 

القوام، ووفق لها، وسنزٌد، إن شاء هللا تعالى، شرحا وإٌضاحا فً مواضع 
من الكتاب عند ذكر األخبار المعللة، إذا أتٌنا علٌها فً األماكن التً ٌلٌق 

وبعد ـ ٌرحمك هللا ـ فلوال الذي . بها الشرح واإلٌضاح، إن شاء هللا تعالى
رأٌنا من سوء صنٌع كثٌر ممن نصب نفسه محدثا، فٌما ٌلزمهم من طرح 
األحادٌث الضعٌفة، والرواٌات المنكرة، وتركهم االقتصار على األحادٌث 

الصحٌحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق واألمانة، بعد 
معرفتهم وإقرارهم بؤلسنتهم، أن كثٌرا مما ٌقذفون به إلى األؼبٌاء من الناس 

هو مستنكر، ومنقول عن قوم ؼٌر مرضٌٌن، ممن ذم الرواٌة عنهم أبمة 
مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفٌان بن عٌٌنة، : أهل الحدٌث مثل

وٌحً بن سعٌد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وؼٌرهم من األبمة ـ لما 
ولكن من أجل ما . سهل علٌنا االنتصار لما سؤلت من التمٌٌز  والتحصٌل

أعلمناك من نشر القوم األخبار المنكرة، باألسانٌد الضعاؾ المجهولة، 
خؾ على قلوبنا إجابتك إلى . وقذفهم بها إلى العوام الذٌن ال ٌعرفون عٌوبها

هذه هً مقدمة اإلمام مسلم فً الصحٌح وقد علق علٌها القاضً . "ما سؤلت
: قاببل" إكمال المعلم بفوابد مسلم"عٌاض بن موسى الٌحصبً فً كتابه 

ثبلثة أقسام وثبلث "إنه ٌقسم األحادٌث على : قال مسلم ـ رحمه هللا ـ"
إنه لم ٌتسع عمره : قد قدمنا قول من قال. إلى آخر كبلمه" طبقات من الناس

إال لذكر الطبقة األولى كما ذكرنا، وذكرنا رأٌه فً خبلفه مما ألهم هللا إلٌه 
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 [فذكر]له الحمد، ونحن نذكر أقسام الصحٌح على ما رتبه أبمة أهل الصنعة
المدخل إلى كتاب "أبو عبد هللا محمد بن عبٌد هللا الحاكم النٌسابوري فً 

خمسة متفق علٌها، : أن الصحٌح من الحدٌث على عشرة أقسام" اإلكلٌل
القسم األول من المتفق علٌه اختٌار البخاري ومسلم . "وخمسة مختلؾ فٌها

: وهو الدرجة األولى من الصحٌح، وفسره بما قدمناه قبل، قال: "قال
القسم . ال ٌبلػ عددها عشرة آالؾ حدٌث[الشرٌطة]واألحادٌث المروٌة بهذه

: القسم الثالث. الثانً مثل األول، لكن لٌس لراوٌه من الصحابة إال واحد
: القسم الرابع. مثل األول إال أن راوٌه من التابعٌن لٌس له إال راو واحد

: القسم الخامس. األحادٌث األفراد الؽرابب التً رواها الثقات العدول
أحادٌث جماعة من األبمة عن آبابهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواٌة عن 
آبابهم عن أجدادهم بها، إال عنهم كصحٌفة عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن 

جده، وبهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده، وإٌاس بن معاوٌة بن قرة عن أبٌه 
فهذه الخمسة : قال الحاكم. عن جده، وأجدادهم صحابٌون وأحفادهم ثقات

األقسام مخرجة فً كتب األبمة محتج بها، وإن لم ٌخرج منها فً 
 [ذكر]ٌرٌد ؼٌر القسم األول الذي : قال القاضً عٌاض." الصحٌحٌن حدٌث

أنهما شرطاه، وقد وقع لهما أشٌاء من هذه األقسام ٌوقؾ علٌهما فً 
المراسٌل، وأحادٌث المدلسٌن : والخمسة المختلؾ فٌها: قال الحاكم. كتابٌهما

إذا لم ٌذكروا إسماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات ؼٌره، 
. ورواٌة الثقات ؼٌر الحفاظ العارفٌن، ورواٌة المبتدعة إذا كانوا صادقٌن

األقسام الخمسة كما قال مما اختلؾ فً قبولها،  [فهذه]:قال القاضً عٌاض"
هو مما  [شًء ]والحجة بها الفقهاء والمحدثون، ووقع فً الصحٌحٌن منها

استدرك مما ذكرنا وقد ترك الحاكم منها، مما اختلؾ فٌه، رواٌة 
قلت وكذلك رواٌة المختلط الذي لم ٌفحش اختبلطه وكان ٌحدث " المجهولٌن

وقال أبو . من كتاب، ورواٌة من لم ٌفحش ؼلطه وهو ثقة، وهللا تعالى أعلم

صحٌح وحسن، : الحدٌث عند أهله على ثبلثة أقسام: سلٌمان الخطابً
ما عرؾ مخرجه : فالصحٌح ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن. وسقٌم

واشتهر رجاله، وعلٌه مدار أكثر الحدٌث، وهو الذي ٌقبله أكثر العلماء، 
شرها الموضوع، ثم المقلوب : وٌستعمله عامة الفقهاء، والسقٌم على طبقات

الحسن من الحدٌث ما لٌس فً إسناده : وقال أبو عٌسى الترمذي.ثم المجهول
: وقال أبو علً الؽسانً. من ٌتهم، ولٌس بشاذ، وروي من ؼٌر وجه

. ثبلث مقبولة، وثبلث متروكة، والسابعة مختلؾ فٌها: الناقلون سبع طبقات
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أبمة الحدٌث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ونقبل تفردهم، : فاألولى
دونهم فً الحفظ والضبط لحقهم فً بعض رواٌتهم وهم وؼلط، : الثانٌة

والؽالب على حدٌثهم الصحة، وٌصحح ما وهموا فٌه من رواٌة الطبقة 
جنحت إلى مذاهب من األهواء ؼٌر ؼالٌة : األولى وهم الحقون بهم، الثالثة

وال داعٌة، وصح حدٌثها، وثبت صدقها، وقل وهمها، فهذه الطبقة احتمل 
أهل الحدٌث الرواٌة عنهم، وعلى هذه الطبقات الثبلثة ٌدور نقل الحدٌث، 

وإلٌها أشار مسلم، فً صدر كتابه إلى قسمة الحدٌث على ثبلثة أقسام 
. وثبلث طبقات، فلم ٌقدر له الفراغ من الطبقة األولى واخترمته المنٌة

ووضع  ]األولى من وسم إال بالكذب: وثبلث طبقات أسقطهم أهل المعرفة
: من ؼلب علٌه الوهم والؽلط حتى استؽرق رواٌته، الثالثة: ، الثانٌة[الحدٌث

من ؼلت فً البدعة، ودعت إلٌها، وحرفت الرواٌات وزادت فٌها لٌحتجوا 
قوم مجهولون انفردوا برواٌات لم ٌتابعوا علٌها، فقبلهم قوم : بها، والسابعة

." وأوقفهم آخرون
أقول ومن خبلل ما تقدم لم ٌتبٌن لنا أي شرط اشترطه مسلم وهنا خبلؾ ما 

هو شابع بٌن الناس كما بٌن ذلك الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر 

شروط " هـ ببؽداد حٌث قال فً كتابه 507المقدسً الظاهري المتوفى سنة 
قال اإلمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علً ": "األبمة الستة

فإن قٌل إن كل واحد من هإالء األبمة الستة، : "المقدسً رحمه هللا تعالى
ٌعنً البخاري ومسلما وأبا داود  والترمذي والنسابً وابن ماجه صنؾ 

كتابا على حدة ولم ٌتفقوا على ما أخرج األول ومن ؼٌر زٌادة ونقصان فهل 
تجري كلها مجرى واحدا فً الصحة أو تبٌٌن فً المعنى؟  

إن بعض أهل الصنعة سؤلنً ببؽداد عن شرط كل واحد من :  الجواب
: هإالء األبمة فً كتابه فؤجبته بجواب أنا أذكره ههنا بعٌنه ورمته، قلت

: إعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ٌنقل عن واحد منهم أنه قال"

شرطت أن أخرج فً كتابً ما ٌكون على الشرط الفبلنً، وإنما ٌعرؾ ذلك 
البخاري ]من سبر كتبهم، فٌعلم بذلك شرط  كل رجل منهم، فاعلم أن شرط 

أن ٌخرجا الحدٌث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابً المشهور من  [ومسلم
ؼٌر اختبلؾ بٌن الثقات األثبات، وٌكون إسناده متصبل ؼٌر مقطوع، فإن 

كان للصحابً راوٌان فصاعدا فحسن، وإن لم ٌكن له إال راو واحد إذا صح 
الطرٌق إلى ذلك الراوي أخرجاه، إال أن مسلما أخرج أحادٌث أقوام ترك 

البخاري حدٌثهم لشبهة وقعت فً نفسه أخرج مسلم أحادٌثهم بإزالة الشبهة 
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مثل حماد بن سلمة، وسهٌل بن أبً صالح، وداود بن أبً هند، وأبً 
الزبٌر، والعبلء بن عبد الرحمن وؼٌرهم، جعلنا هإالء الخمسة مثاال 

لؽٌرهم لكثرة رواٌتهم وشهرتهم، فلما تكلم فً هإالء بما ال ٌزٌل العدالة 
والثقة، ترك البخاري إخراج حدٌثهم معتمدا علٌهم تحرٌا، وأخرج مسلم 

أحادٌثهم بإزالة الشبهة عنهم، ومثال ذلك أن سهٌل بن أبً صالح تكلم فً 
سماعه من أبٌه فقٌل صحٌفة، فترك البخاري هذا األصل، واستؽنى عنه 

بؽٌره من أصحاب أبٌه، ومسلم اعتمد علٌه لما سبر أحادٌثه فوجده  مرة 
ٌحدث عن عبد هللا بن دٌنار عن أبٌه، ومرة عن األعمش عن أبٌه، ومرة 
ٌحدث عن أخٌه عن أبٌه بؤحادٌث فاتته من أبٌه، فصح عنده أنه سمع من 

أبٌه إذ لو كان سماعه صحٌفة لكان ٌروي هذه األحادٌث مثل تلك األخرى، 
وكذلك حماد بن سلمة إمام كبٌر مدحه األبمة وأطنبوا لما تكلم فٌه بعض 

منتحلً المعرفة أن بعض الكذبة أدخل فً حدٌثه ما لٌس منه لم ٌخرج عنه 
معتمدا علٌه واستشهد به فً مواضع لٌبٌن أنه ثقة، وأخرج أحادٌثه التً 

ٌروٌها من حدٌث ؼٌره من أقرانه كشعبة وحماد بن زٌد وأبً عوانة وأبً 
األحوص وؼٌرهم، ومسلم اعتمد علٌه ألنه رأى جماعة من أصحابه القدماء 

والمتؤخرٌن رووا عنه حدٌثا لم ٌختلفوا علٌه و شاهد مسلم منهم جماعة 
وأخذ عنهم ثم عدالة الرجل فً نفسه وإجماع أبمة النقل على ثقته وإمامته، 

فهذا الكبلم فٌما اختلفا فٌه من إخراج أحادٌث هإالء وما جرى مجراهم 
قلت هذا رأي الحافظ أبً الفضل محمد بن طاهر المقدسً رحمه هللا "

وإٌانا، بٌنما ٌجد آخرون أعذارا أخرى لمسلم أفضل مما ذهب إلٌه الحافظ 
ابن طاهر المقدسً فً إخراجه لحدٌث حماد بن سلمة وهو أنه لم ٌخرج له 

فً األصول إال رواٌته عن ثابت البنانً وٌرى أن اختبلطه لم ٌإثر على 
كتابه عنه لشدة معرفته به، كما ٌجد على البخاري أنه روى لمن هو دونه 
كما بٌن ذلك ابن حبان البستً دون أن ٌذكر اسم  البخاي ، قال الذهبً فً 

فً ترجمة حماد بن سلمة بن دٌنار أبً سلمة حٌث " مٌزان االعتدال"كتابه 
وقد نكت ابن حبان ـ كما مر على البخاري ـ ولم ٌسمه : "ختم ترجمته قاببل

حٌث ٌحتج بعبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار، وبابن أخت الزهري وبابن 
شرح علل "كما بٌن ابن رجب الحنبلً فً كتابه ". عٌاش وٌدع حمادا

أن الحفاظ أجمعوا على أنه مقدم فً ثابت البنانً على جمٌع " الترمذي
.  أصحاب ثابت، وسٌؤتً كبلمهم فً ذلك مفصبل إن شاء هللا
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نقد كالم : "ثم قال الحافظ ابن طاهر المقدسً رحمه هللا بعد هذه الفقرة
قال السابل فإن الحاكم أبا عبد هللا : الحاكم فٌما  دره شرطا للبخاري ومسلم

النٌسابوري الحافظ ذكر فً كتاب المدخل إلى معرفة كتاب اإلكلٌل، شرطا 
 على ؼٌر هذا النحو، 

: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علً األدٌب الشٌرازي بنٌسابور قال:  لت
القسم ااول من المتفق علٌها : "قال أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ

وهو الدرجة األولى من الصحٌح، ومثاله الحدٌث اختٌار البخاري ومسلم، 

الذي ٌروٌه الصحابً المشهور عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وله 
راوٌان ثقتان، ثم ٌروٌه عنه التابعً المشهور بالرواٌة عن الصحابً وله 
راوٌان ثقتان ثم ٌروٌه عنه من أتباع التابعٌن الحافظ المتقن المشهور وله 

رواة من الطبقة الرابعة، ثم ٌكون شٌخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا 
أن البخاري الجواب ]"مشهورا بالعدالة، فهذه الدرجة األولى من الصحٌح 

ومسلما لم ٌشترطا هذا الشرط وال نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، 
والحاكم قدر هذا التقدٌر وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، ولعمري إنه 

شرط حسن لو كان موجودا فً كتابٌهما إال أنا وجدنا هذه القاعدة التً 

أسسها الحاكم منتقضة فً الكتابٌن جمٌعا فمن ذلك من الصحابة أن البخاري 
ٌذهب الصالحون : "أخرج حدٌث قٌس بن أبً حازم عن مرداس األسلمً

، ولٌس لمرداس راو ؼٌر قٌس، وأخرج  هو ومسلم  "الحدٌث..أوال فؤوال
حدٌث المسٌب بن حزن فً وفاة أبً طالب ولم ٌرو عنه ؼٌر ابنه سعٌد، 

إنً ألعطً : "وأخرج البخاري حدٌث الحسن البصري عن عمرو بن تؽلب
ولم ٌرو عن عمرو ؼٌر الحسن، هذا "الحدٌث ..الرجل والذي أدع أحب إلً

فً أشٌاء عند البخاري على هذا النحو، وأما مسلم فإنه أخرج حدٌث األؼر 
ولم ٌرو عنه ؼٌر أبً بردة، " الحدٌث..إنه لٌؽان على قلبً: "المزنً

وأخرج حدٌث أبً رفاعة العدوي ولم ٌرو عنه ؼٌر حمٌد بن هبلل 

العدوي، وأخرج حدٌث رافع بن عمرو الؽفاري ولم ٌرو عنه ؼٌر أبً 
سلمة بن عبد الرحمن، هذا فً أشٌاء كثٌرة اقتصرنا منها على هذا القدر 
لتعلم أن القاعدة التً أسسها منتقضة ال أصل لها، ولو اشتؽلنا بنقض هذا 

الفصل الواحد  فً التابعٌن وأتباعهم ولمن روى عنهم إلى عصر الشٌخٌن 
ألربى على كتابه المدخل أجمع إال أن االشتؽال بنقض كبلم الحاكم ال ٌفٌد 

فابدة وله فً سابر كتبه مثل هذا الكثٌر عفا هللا عنا وعنه، وأما اإلمام 
الحافظ المتقن أبو عبد هللا بن إسحاق بن منده فؤشار إلى نحو ما ذكرناه 
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أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبً عبد هللا بن : وخبلؾ ما رسمه الحاكم
من حكم الصحابً أنه إذا روى عنه تابعً واحد وإن : "قال أبً: منده قال

كان مشهورا مثل الشعبً وسعٌد بن المسٌب ٌنسب إلى الجهالة فإذا روى 
عنه رجبلن صار  مشهورا، واحتج به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعٌل 
البخاري ومسلم بن الحجاج كتابٌهما الصحٌحٌن إال أحرفا تبٌن أمرها فؤما 

الؽرٌب من الحدٌث كحدٌث الزهري وقتادة وأشباههما من األبمة ممن 

ٌجمع حدٌثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحدٌث ٌسمى ؼرٌبا فإذا روى عنه 
رجبلن وثبلثة اشتركوا فً حدٌث ٌسمى عزٌزا فإذا روى الجماعة عنه 

فاستثنى أبو عبد هللا بن منده أحرفا وهو هذا النوع " حدٌثا سمً مشهورا
الذي أشرت إلٌه فقد صح لدٌك بٌان ما قدمته إلٌك وهللا أعلم بالصواب، 

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أبً نصر األندلسً، قال سمعت أبا محمد علً 
بن أحمد بن سعٌد الحافظ الفقٌه وقد جرى ذكر الصحٌحٌن فعظم منهما 

ورفع من شؤنهما وذكر أن سعٌد بن السكر اجتمع إلٌه ٌوما قوم من أصحاب 
الحدٌث فقالوا له إن الكتب فً الحدٌث قد كثرت علٌنا فلو دلنا الشٌخ على 
شًء نقتصر علٌه منها فسكت ودخل إلى بٌته فؤخرج أربع رزم ووضع 

هذه قواعد اإلسبلم كتاب مسلم وكتاب البخاري : بعضها على بعض وقال
"  وكتاب أبً داود وكتاب النسابً

قلت كان هذا رأي الحافظ ابن طاهر المقدسً قدمناه وسنإخر التعلٌق علٌه 
 هـ فً كتابه 594حتى نقدم بعده رأي الحافظ  الحازمً المتوفى سنة 

: ، قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمً"شروط األبمة الخمسة"
أما بعد، فقد سؤلتنً، وفقك هللا الكتساب الخٌرات وجنبنً وإٌاك موارد "

الهلكات ـ أن أذكر لك شروط األبمة الخمسة فً كتبهم المعتمد على نقلهم 
أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة بن األحنؾ : وحكمهم

بن بردزبه الجعفً، موالهم، البخاري، وأبً الحسٌن مسلم بن الحجاج 

القشٌري النٌسابوري وأبً داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشر بن 
شداد بن عمرو بن عمران األزدي السجستانً، وأبً عٌسى محمد بن 

عٌسى بن سورة الترمذي، وأبً عبد الرحمن  أحمد  بن شعٌب النسوي 
رحمهم هللا عز وجل، وما قصدوه وؼرض كل واحد منهم فً تؤسٌس 

قاعدته وتمهٌد مرامه، وذكرت أن بعض الناس ٌزعم أن شرط الشٌخٌن أبً 
عبد هللا الجعفً، وأبً الحسٌن القشٌري، أن ال ٌخرجا إال حدٌثا سمعاه من 
شٌخٌن عدلٌن وكل واحد منهما رواه أٌضا عن عدلٌن كذلك إلى أن ٌتصل 
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الحدٌث على هذا القانون برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ولم ٌخرجا حدٌثا 
لم ٌعرؾ إال من جهة واحدة أو لم ٌروه إال راو واحد وإن كان ثقة، فاعلم 

وفقك هللا تعالى أن هذا قول من ٌستطرؾ أطراؾ اآلثار، ولم ٌلج تٌار 
األخبار، وجهل مخارج الحدٌث ولم ٌعثر على مذاهب أهل التحدٌث، ومن 
عرؾ مذاهب الفقهاء فً انقسام األخبار إلى المتواتر واآلحاد، ووقؾ على 
اصطبلح العلماء فً كٌفٌة مخرج اإلسناد لم ٌذهب إلى هذا المذهب وسهل 

علٌه المطلب، ولعمري هذا قول قد قٌل ودعوى قد تقدمت حتى ذكره بعض 
أنبؤنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب : أبمة الحدٌث فً مدخل الكتابٌن

بن محمد المالكً، أنبؤنا زاهر بن أبً عبد الرحمن المستملً، أنبؤنا أحمد بن 
والصحٌح : الحسٌن الحسروجردي، أنبؤنا الحاكم أبو عبد هللا النٌسابوري قال

خمسة منها متفق علٌها، وخمسة : من الحدٌث ٌنقسم إلى عشرة أ سام
أ سام الحدٌث التً وضعها الحاكم : ، ثم قال رحمه هللا وإٌانامختلؾ فٌها

ولم ٌصب فٌها  
اختٌار البخاري ومسلم، وهو الدرجة : فالقسم ااول من المتفق علٌها

ومثاله الحدٌث الذي ٌروٌه الصحابً المشهور : ااولى من الصحٌح

بالرواٌة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وله راوٌان ثقتان، ثم ٌروٌه 
عنه التابعً المشهور بالرواٌة عن الصحابة وله راوٌان ثقتان، ثم ٌروٌه 
عنه من أتباع التابعٌن الحافظ المتقن الشهٌر، وله رواة ثقات من الطبقة 
الرابعة، ثم ٌكون شٌخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة فً 

رواٌته، فهذه الدرجة ااولى من الصحٌح، وااحادٌث المروٌة بهذه 
".الشرٌطة ال ٌبلػ عددها عشرة آالؾ حدٌث  

الحدٌث الصحٌح بنقل العدل عن : والقسم الثانً من الصحٌح المتفق علٌه
العدل رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابً ولٌس لهذا الصحابً إال راو 

رأٌت النبً صلى : "واحد، ومثاله حدٌث عروة بن مضرس الطابً أنه  ال

الحدٌث، وهذا الحدٌث من أصول الشرٌعة " هللا علٌه وسلم وهو بالمزدلفة
مقبول متداول بٌن فقهاء الفرٌقٌن ورواته كلهم ثقات، ولم ٌخرجه 

البخاري وال مسلم فً الصحٌحٌن إذ لٌس راو عن عروة بن مضرس ؼٌر 
الشعبً، وشواهد هذا كثٌرة فً الصحابة كعمٌر بن  تادة اللٌثً لٌس له 

راو ؼٌر ابنه عبٌد، وأسامة بن شرٌك و طبة بن مالك على اشتهارهما فً 
الصحابة لٌس لهما راو ؼٌر زٌاد بن عال ة وهو من كبار التابعٌن، 

ومرداس بن مالك ااسلمً، والمستورد بن شداد الفهري ودكٌن المزنً 
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كلهم من الصحابة ولٌس لهم راو ؼٌر  ٌس بن أبً حازم، والشواهد لما 
.ذكرناه كثٌرة، ولم ٌخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الصحٌح  

أخبار جماعة من التابعٌن عن : والقسم الثالث من الصحٌح المتفق علٌها
الصحابةـ والتابعون ثقات ـ إال أنه لٌس لكل واحد منهم إال الراوي الواحد 

.وذكر له مثاال  
هذه ااحادٌث اافراد والؽرابب : والقسم الراب  من الصحٌح المتفق علٌها

التً ٌروٌها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات لٌس لها طرق مخرجة 
.فً الكتب، وذكر له مثاال  

أحادٌث جماعة من اابمة عن آبابهم عن : والقسم الخامس من الصحٌح
.أجدادهم، ولم تتواتر الرواٌة عن آبابهم عن أجدادهم بها إال عنهم  

 ال وهذه اا سام الخمسة مخرجة فً كتب اابمة محتج بها ولم ٌخرج فً 
  ."الصحٌحٌن منها حدٌث لما بٌنا فً كل  سم منها

هذا آخر كبلم الحاكم ولم ٌصب فً قسم من هذه األقسام، وسنبٌن أوهامه 
فٌما بعد وربما لو روجع وطلب بالدلٌل وطلب البحث والسبر عن مخارج 

األحادٌث المخرجة فً الكتابٌن باإلستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم 

والمشاٌخ وتؤلٌؾ األبواب الستوعر السبٌل ولم ٌتضح له فٌه دلٌل إال فً 
: إلى أن قال رحمه هللا وإٌانا... قدر من ذلك قلٌل وآفة العلوم التقلٌد،الخ 

باب إبطال  ول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحدٌث عن عدلٌن "
قد تقدم منا ": وهلم جرا إلى أن ٌتصل الخبر بالنبً صلى هللا علٌه وسلم

القول بؤن هذا حكم من لم ٌمعن الؽوص فً خباٌا الصحٌح ولو استقرأ 
الكتاب حق استقرابه لوجد جملة من الكتاب ناقضة علٌه دعواه، وأما قول 

إن اختٌار البخاري ومسلم إخراج الحدٌث عن : الحاكم فً القسم األول
عدلٌن إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، فهذا ؼٌر صحٌح طردا وعكسا، بل 
لو عكس القضٌة وحكم كان أسلم له، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن 

أخبرنً أبو المحاسن : منه فً الحدٌث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستً
محمد بن عبد الملك بن علً الهمدانً، أنبؤنا أبو القاسم المستملً، أنبؤنا أبو 

الحسن علً بن محمد بن علً، أنبؤنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد 
وأما األخبار فإنها كلها : بن هارون الزوزنً، حدثنا ابن حبان البستً قال

أخبار اآلحاد ألنه لٌس ٌوجد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم خبر من رواٌة 
عدلٌن حتى ٌنتهً ذلك إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فلما استحال هذا 

وبطل ثبت أن األخبار كلها أخبار اآلحاد، ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى 
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ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إال من رواٌة اآلحاد، هذا آخر كبلم ابن 
حبان، ومن سبر مطالع األخبار عرؾ أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى 

قلت بل فً الحدٌث الصحٌح ما هو متواتر وقد ألفنا فً ذلك " الصواب
ومن الصحٌح ما هو " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"كتابنا 

مشهور زاد رواته على الثبلثة ومنه ما هو عزٌز ومنه ما هو فرد أو 
ؼرٌب، وهذه األقسام الثبلثة من اآلحاد وهً زبدة الصحٌحٌن، وقد  تابع 

إن الموجود المروي من : وأما قوله: "الحازمً رحمه هللا وإٌانا تعلٌقه قاببل
األحادٌث على الوتٌرة التً لم تسلم ٌبلػ قرٌبا من عشرة آالؾ فهذا ظن منه 
بؤنهما لم ٌخرجا إال على ما رسم و لٌس كذلك فإن أقصى ما ٌمكن اعتباره 
فً الصحة هو شرط البخاري، وال ٌوجد فً كتابه من النحو  الذي أشار 

إن شرط الشٌخٌن إخراج الحدٌث عن : إلٌه إال القدر الٌسٌر، وأما قوله
عدلٌن وهلم جرا إلى أن ٌتصل الحدٌث، فلٌس كذلك أٌضا ألنهما قد خرجا 
فً كتابٌهما أحادٌث ال تعرؾ إال من جهة واحدة، وأنا أذكر من كل نوع 

:  أحادٌث تدل على نقٌض ما ادعاه فمن ذلك
ٌذهب الصالحون األول :"حدٌث مرداس األسلمً: [ما تفرد به البخاري]

الحدٌث، وهذا حدٌث تفرد البخاري بإخراجه ولم ٌرو عنه ؼٌر ..فاألول
قٌس بن أبً حازم، رواه البخاري عن ٌحً بن حماد عن أبً عوانة، عن 
بٌان، عن قٌس، عن مرداس، ولٌس لمرداس فً كتاب البخاري سوى هذا 
الحدٌث، وقد ذكر الحاكم فً القسم الثانً مرداس بن مالك األسلمً وعده 

فٌمن لم ٌخرج عنه فً الصحاح شًء، وهذا الحدٌث ٌرد علٌه قوله وٌبٌن 
حدٌث حزن بن أبً وهب المخزومً، خرج عنه البخاري : خطؤه، ومنها

، "جاء سٌل فً الجاهلٌة فكسا ما بٌن الجبلٌن: "قال: حدٌثٌن، أحدهما
ما اسمك؟ الحدٌث، وقد : "أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال له: "والثانً

انفرد بهما عنه ابنه المسٌب، وعن المسٌب ابنه سعٌد بن المسٌب، ومنهم 

إنً ألوقد : "زاهر بن األسود األسلمً خرج عنه البخاري حدٌثا واحدا وهو
تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى  منادي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، 

وقد تفرد " أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌنهاكم عن لحوم الحمر
بالرواٌة عنه ابنه مجزأة بن زاهر، ومنهم عبٌد هللا بن هشام بن زهرة 

كنا مع النبً صلى هللا علٌه : "القرشً، أخرج البخاري عنه حدٌثٌن، أحدهما
ٌا رسول هللا، ألنت أحب إلً من : وسلم وهو آخذ بٌد عمر، فقال له عمر

ذهبت به أمه زٌنب بنت حمٌد إلى النبً : قال: "الحدٌث، والثانً" كل شًء
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" هو صؽٌر: ٌا رسول هللا، باٌعه، فقال: صلى هللا علٌه وسلم، فقالت
الحدٌث، وقد تفرد بالرواٌة عنه ابنه زهر بن سعٌد، ومنهم عمرو بن تؽلب، 

" إنً ألعطً الرجل وأدع الرجل: "أخرج عنه البخاري حدٌثٌن، أحدهما
الحدٌث، " إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ٌنتعلون: "الحدٌث، والثانً

وقد تفرد برواٌة هذٌن الحدٌثٌن عنه الحسن بن أبً الحسن، وال ٌعرؾ له 
راو ؼٌره، ومنهم عبد هللا بن ثعلبة بن صعٌر، أخرج عنه البخاري حدٌثا 

واحدا موقوفا تفرد به الزهري عنه وال ٌعرؾ له راو ؼٌر الزهري، ومنهم 
سنٌن أبو جمٌلة السلمً من أنفسهم، أخرج البخاري عنه طرفا من حدٌث، 

ولم ٌرو عنه ؼٌر الزهري من وجه ٌصح مثله، ومنهم أبو سعٌد المعلى 
كنت أصلً فً المسجد فدعانً : "أخرج عنه البخاري حدٌثا واحدا قال

ٌا رسول هللا إنً : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فلم أجبه ثم أتٌته فقلت
الحدٌث، وقد تفرد به عنه حفص بن عاصم بن عمر بن " كنت أصلً

الخطاب وال رواه ؼٌر خبٌب بن عبد الرحمن بن خبٌب بن سٌاؾ، ومنهم 
خولة بنت ثامر، وقد أخرج البخاري منفردا به حدٌث أبً األسود عن 

: النعمان بن أبً عٌاش، عن خولة بنت ثامر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

وال نعرؾ : قال الدارقطنً" إن رجاال ٌتخوضون فً مال هللا بؽٌر حق" 
خولة بنت ثامر إال من هذا الحدٌث، ولم ٌرو عنها ؼٌر النعمان بن أبً 

عٌاش، وهذا اللفظ ٌشبه لفظ عبٌد سنوطا عن خولة بنت قٌس بن فهد امرأة 
حمزة عم النبً صلى هللا علٌه وسلم، فإن كانت هً التً روى عنها النعمان 

بن أبً عٌاش ونسبها إلى ثامر فالحدٌث مشهور، وإن كانتا امرأتٌن فابنة 
ثامر لم ٌرو عنها ؼٌر النعمان بن أبً عٌاش  

عدي بن عمٌرة : وممن تفرد مسلم بإخراج حدٌثه على النحو المذكور

من استعملناه على عمل فكتمنا : "الكندي، أخرج مسلم له حدٌثا واحدا هو
، ولم ٌرو عنه ؼٌر قٌس بن أبً حازم، وقد ذكر "الحدٌث..مخٌطا فما فوقه 

الحاكم فً القسم الثانً المستورد بن شداد الفهري فً مفارٌد قٌس بن أبً 
حازم، وزعم أنه لم ٌخرج له البخاري وال مسلم حدٌثه، وال حدٌث من كان 

على هذا الوزن من المفارٌد، وهذا مسلم بن الحجاج قد خرج للمستورد 
قال رسول هللا صلى : من رواٌة قٌس بن أبً حازم، قال: حدٌثٌن، أحدهما

ما الدنٌا فً اآلخرة إال مثل ما ٌجعل أحدكم أصبعه هذه ـ : "هللا علٌه وسلم
أخرجه من : والثانً" الحدٌث..وأشار بالسبابة ـ فً الٌم فلٌنظر بم ٌرجع 

قال المستورد : حدٌث موسى بن علً عن أبٌه علً بن أبً رباح، قال
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سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  : القرشً عن عمرو بن العاص
الحدٌث، وقد روى عنه ؼٌر واحد " تقوم الساعة والروم أكثر الناس: "ٌقول

قطبة بن مالك أخرج عنه مسلم حدٌثا : من المصرٌٌن والشامٌٌن، ومنهم
ق "صلٌت وصلى بنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقرأ : قال" واحدا 

الحدٌث، ولم ٌرو عنه ؼٌر زٌاد بن عبلقة، وقد زعم " والقرآن المجٌد
الحاكم أن قطبة هذا لم ٌخرج حدٌثه فً الكتابٌن لما توهمه، ومنهم أبو عبد 

هللا طارق بن أشٌم والد أبً مالك، أخرج عنه مسلم حدٌثٌن، أحدهما، 
من قال  ال إله إال هللا وكفر : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

: الحدٌث، والثانً" بما ٌعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا
الحدٌث، وقد " كان الرجل إذا أسلم علمه النبً صلى هللا علٌه وسلم الصبلة 

تفرد بالرواٌة عنه ابنه أبو مالك سعد بن طارق، ومنهم نبٌشة الخٌر بن عبد 
هللا بن عتاب، أخرج عنه مسلم حدٌثا واحدا فً أٌام التشرٌق، وقد أخرج له 

البرقانً فً كتابه المخرج على الصحٌحٌن حدٌثا آخر فً العتٌرة، ولم 
ٌوجد فً أكثر النسخ سوى الحدٌث األول ولٌس له  راو سوى أبً الملٌح 

:  إلى أن قال [...]"عامر بن أسامة 
التً من احتوى وهذا باب نذكر فٌه الشروط المعتبرة المذكورة عند اابمة 

إعلم : "علٌها وتحلى بحلٌتها لزم قبول خبره واستحق حدٌثه فً الصحٌح
وفقك هللا تعالى أنه لما كان كل مكلؾ من البشر ال ٌكاد ٌسلم من أن تشوب 

طاعته معصٌة لم ٌكن سبٌل إلى أن ال ٌقبل إال طابع محض الطاعة ألن 
ذلك ٌوجب أن ال ٌقبل أحد، وهكذا ال سبٌل إلى قبول كل عاص ألنه ٌوجب 
أن ال ٌرد أحد، وقد أمر هللا تعالى بقبول العدل ورد الفاسق فً نص القرآن 

فكل من ثبت كذبه رد خبره  وشهادته ألن الخبر ٌنقسم : فاحتٌج إلى التفصٌل
إلى الصدق والكذب، فالصدق هو الخبر المتعلق بالمخبر على ما هو علٌه 

الخبر ما : والكذب عكسه، وقد اختلؾ العلماء فً حد الخبر فقالت طابفة

دخله الصدق والكذب، وقٌل ما جاز أن ٌكون صدقا وأن ٌكون كذبا، وقٌل 
ما كان صدقا أو كذبا، وهذه حدود رسمٌة ال تكاد عن النقوض والكبلم فٌها 
ٌلٌق باألصول، ثم الخبر منقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما ٌخبر القوم 

الذٌن ٌبلػ عددهم حدا ٌعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب 
منهم محال والتواطإ منهم فً مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فٌه 

متعذر، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبٌلهم قطع عند ذلك بصدقه وأوجب 
حصول العلم ضرورة ، وأما اآلحاد فما قصر عن حد التواتر ولم ٌحصل 
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فضرب : به العلم ولكن تداولته الجماعة ثم األخبار كلها على ثبلثة أضرب
منها تعلم صحته، وضرب منها ٌعلم فساده، وضرب منها ال سبٌل إلى العلم 
بكونه على واحد من األمرٌن دون اآلخر، أما الضرب األول فالطرٌق إلى 

معرفته إن لم ٌتواتر أن ٌكون مما تدل العقول على موجبه كاألخبار عن 
حدث العالم وإثبات الصانع، وأما الضرب الثانً وهو ما ٌعلم فساده فهو 

الذي تدفع العقول صحته بموضوعها واألدلة المنصوبة فٌها نحو األخبار 

عن اجتماع المتضادٌن أو أن الجسم الواحد فً الزمن الواحد فً مكانٌن، أو 
مما ٌدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو أجمعت األمة على رده تكذٌبا 

له وؼٌر ذلك، وأما الضرب الثالث الذي ٌعلم صحته من فساده فإنه ٌجب 
الوقؾ عن القطع بكونه صدقا أو كذبا، وهذا الضرب ال ٌدخل إال فٌما 

ٌجوز أن ٌكون وٌجوز أن ال ٌكون وهً األخبار التً ٌإثرها علماء 
اإلسبلم فً إثبات األحكام الشرعٌة المختلؾ فٌها بٌن األمة، وإنما وجب 

التوقؾ فٌما هذه حاله من األخبار لعدم الطرٌق إلى العلم بكونها صدقا أو 
كذبا فلم ٌكن الحكم بؤحد األمرٌن فٌها أولى من الحكم باآلخر إال أنه ٌجب 

العمل بما تضمنته من األحكام إذا وجدت فٌها الشرابط التً نذكرها بعد فإذا 

ثبت أن الحاجة داعٌة فً تصحٌح الخبر إلى اعتبار أوصاؾ فً المخبر 
فلنذكر اآلن ما وعدنا به من حصر الشرابط التً إذا قامت بشخص لزم 

:  قبول خبره
 وهو المقصود األعظم، فرواٌة أهل الشرك اإلسالم: ـ الشرط ااول*

مردودة، ومسند ذلك الكتاب والسنة واإلجماع، ولٌس هذا موضع إحصابها، 
فإن تحمل الرواٌة وهو مشرك ثم أداها : وإنما نشٌر إشارة عارٌة عن األدلة

.فً اإلسبلم فبل بؤس من ذلك  
 وبه ٌتوجه الخطاب ومنه ٌتلقى الصواب، والمفقود العقل: ـ الشرط الثانً*

عقله ال ٌخلو إما أن ٌكون مجنونا أو صبٌا وكبلهما ال تقبل رواٌته وال 

عن : رفع القلم عن ثبلثة: "شهادته، واألصل فٌه قوله علٌه الصبلة والسبلم
" النابم حتى ٌستٌقظ، وعن الصبً حتى ٌحتلم، وعن المجنون حتى ٌعقل

والحدٌث مشهور من حدٌث علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وال حاجة بنا 
إلى ذكر إسناده، وألن حال الراوي إذا كان مجنونا دون حال الفاسق فخبر 

المجنون أولى بذلك، والصبً عند التمٌٌز بمثابة المجنون، وأما حالة 
التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم ٌكن ممٌزا كمن بلػ خمس سنٌن، 

وخالفهم فً ذلك آخرون، وأما من زال عقله بؤمر طارئ كاالختبلط وتؽٌب 
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الذهن فبل ٌعتد بحدٌثه، ولكن ٌلزم الطالب البحث عن وقت اختبلطه، فإن 
كان ال ٌمكن الوصول إلى علمه طرح حدٌثه بالكلٌة ألن هذا عارض قد 
طرأ على ؼٌر واحد من المتقدمٌن والحفاظ المشهورٌن، فإذا تمٌز له ما 
.سمعه ممن اختلط فً حال صحته جاز له الرواٌة عنه وصح العمل بها  

 وهو عمدة األنباء وعدة األنبٌاء وشٌمة األبرار الصدق: ـ شرط آخر*

وأرومة األخٌار والرزخ بٌن الحق والباطل والفٌصل بٌن الفاضل والجاهل، 

فمن تحلى بؽٌر حلٌته فبل ٌخلو كذبه، إما أن ٌكون فً حدٌث رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم، أو فً أحادٌث الناس، فإن كان كذبه على رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم بوضع الحدٌث أو ادعاء السماع أو ما شاكل ذلك، فقد 

ذهب ؼٌر واحد من األبمة إلى رد حدٌثه وإن تاب، نقلنا ذلك عن سفٌان 
الثوري، وابن المبارك، ورافع بن األشرس وأبً نعٌم وأحمد بن حنبل 

كنت أخطؤت فٌما روٌته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك : وؼٌرهم، فؤما إذا قال
ٌقبل منه، وأما الذي ٌكذب فً أحادٌث الناس فإنه متى جرب علٌه ذلك 
وظهر فإنه ٌرد حدٌثه، وكذا من عرؾ بقبول التلقٌن وتكرر ذلك منه 

واشتهر به فبل ٌقبل حدٌثه، وكذا من عرؾ بالتساهل فً رواٌة الحدٌث وقلة 

.المباالة فً تعاهد األصول فً حالتً التحمل واألداء ٌرد خبره   
أن ال ٌكون مدلسا والتدلٌس وإن كان أنواعا، بعضها أسهل من : شرط  آخر

بعض، وكان جماعة من ثقات الكوفٌٌن و البصرٌٌن مولعٌن به ممن حدٌثه 
. مخرج فً الصحاح ؼٌر أن شرط الصحٌح ال ٌحتمل ذلك

 وقد أجمع أهل العلم على أنه ال ٌقبل إال خبر العدل العدالة: ـ شرط  آخر*

وكل حدٌث اتصل إسناده بٌن من رواه وبٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم 
ٌلزم العمل به إال بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر فً أحوالهم سوى 

الصحابً الذي رفعه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ألن عدالة 
الصحابً ثابتة معلومة بتعدٌل هللا ألصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم 

وإخباره عن طهارتهم، وصفات العدالة هً اتباع أوامر هللا تعالى واالنتهاء 
عن ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والوقً 

فً اللفظ مما ٌثلم الدٌن والمروءة، ولٌس ٌكفٌه فً ذلك اجتناب الكبابر حتى 
ٌجتنب اإلصرار على الصؽابر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلً بها 

عدال مقبول الشهادة، ومنها أن ٌكون الشخص بعد أن تثبت عدالته وجانب 
ما ٌنافً العدالة نحو السفه وؼٌره، معروفا عند أهل العلم بطلب الحدٌث 

وصرؾ العناٌة إلٌه، ومنها أن ٌكون حفظه مؤخوذا عن العلماء ال عن 
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الصحؾ، ومنها أن ٌكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه متحققا على شٌخه 
فً رواٌته من أن ال ٌدلسه إن كان ممن ٌعرؾ بالتدلٌس، وكان ٌحً بن 

ٌنبؽً فً هذا الحدٌث ؼٌر خصلة، ٌنبؽً لصاحب الحدٌث أن : سعٌد ٌقول
ٌكون ثبت األخذ، وٌكون ٌفهم ما ٌقال، وٌبصر الرجال ثم ٌتعاهد ذلك، وقال 

حافظ له أمٌن علٌه عارؾ : ال ٌنبؽً أن ٌإخذ العلم إال عن ثبلثة: أبو نعٌم
بالرجال ثم ٌؤخذ نفسه بدرسه وتكرٌره حتى ٌستقر له حفظه، ومنها أن 

ٌكون متٌقظا سلٌم الذهن عن شوابب الؽفلة، ومنها أن ٌكون قلٌل الؽلط 
والوهم ألن من كثر ؼلطه وكان الوهم علٌه ؼالبا رد حدٌثه وسقط 

االحتجاج به، ومنها أن ٌكون حسن السمت موصوفا بالوقار ؼٌر مشهور 
بالمجون والخبلعة إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه، ومنها أن ٌكون مجانبا 

لؤلهواء تاركا للبدع، فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعٌة واحتملوا 
رواٌة من لم ٌكن داعٌة، فهذه جوامع األوصاؾ ولها توابع ولواحق ال 

ٌمكن إحاطة العلم بها إال بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة فً هذا 
." الشؤن

: مذاهب األئمة الخمسة في كيفية استنباط مخارج الحديث
ثم اعلم أن لهإالء األبمة مذهبا فً كٌفٌة استنباط مخارج الحدٌث نشٌر إلٌها 

على سبٌل اإلٌجاز وذلك أن مذهب من ٌخرج الصحٌح أن ٌعتبر حال 

الراوي العدل فً مشاٌخه وفٌمن روى عنهم وهم ثقات أٌضا وحدٌثه عن 
بعضهم صحٌح ثابت ٌلزمهم إخراجه وعن بعضهم مدخول ال ٌصلح 

إخراجه إال فً الشواهد والمتابعات، وهذا باب فٌه ؼموض وطرٌقه معرفة 
: طبقات الرواة عن راوي األصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك بمثال

وهو أن نعلم مثبل أن أصحاب الزهري على طبقات خمس ولكل طبقة منها 
فهو الؽاٌة فً  {الطبقة ااولى}مزٌة على التً تلٌها وتفاوت فمن كان فً

."   الصحة وهو ؼاٌة مقصد  البخاري
جماعة من العدول لكنهم لم ٌكثروا الصحبة وهم شرط : {والطبقة الثانٌة}

 . مسلم
جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة األولى ؼٌر أنهم  {والطبقة الثالثة}

أبً داود ]لم ٌسلموا من ؼوابل الجرح فهم بٌن الرد والقبول، وهم شرط 
. [والنسوي

قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة فً الجرح والتعدٌل، : {والطبقة الرابعة}

وتفردوا بقلة ممارستهم لحدٌث الزهري ألنهم لم ٌصاحبوا الزهري كثٌرا، 
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، وفً الحقٌقة شرط الترمذي أبلػ من شرط أبً [أبً عٌسى]وهم شرط 
داود ألن الحدٌث إذا كان ضعٌفا أو مطلعه من حدٌث أهل الطبقة الرابعة 

فإنه ٌبٌن ضعفه وٌنبه علٌه فٌصٌر الحدٌث عنده من باب الشواهد 
والمتابعات وٌكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، وعلى الجملة فكتابه 

. مشتمل على هذا الفن فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبً داود 
نفر من الضعفاء والمجهولٌن، ال ٌجوز لمن ٌخرج  {والطبقة الخامسة}

الحدٌث على األبواب أن ٌخرج حدٌثهم إال على سبٌل االعتبار واالستشهاد 
قلت وهذا التقسٌم وإن كان ." عند أبً داود فمن دونه وأما عند الشٌخٌن فبل

ٌفٌدنا فً معرفة طبقات الثقات فإن التنزل أو التطبٌق الذي قام به هنا لٌس 
مسلما وذلك ألن كل واحد من األبمة ٌشارك اآلخر فً بعض الرواة 

وٌختلؾ معه فً انتقاء بعض الرجال فمثبل ترك البخاري الرواٌة عن حماد 
بن سلمة عن ثابت البنانً ال تضر مسلما ألن جهابذة علم الحدٌث أجمعوا 
على أنه أثبت الناس فً شٌخه ثابت عن أنس وأجمعوا على أنه من خالفه 

فً ثابت أن القول قوله، بٌنما رواٌة عكرمة عن ابن عباس قد طرحها 
بعض أبمة التابعٌن كابن المسٌب وحتى ابن عمر من الصحابة فتقبلها 

.  البخاري وتجنبها مسلم، وهللا تعالى أعلم
وأما مسلم فبل ٌخرج إال حدٌث ": "شرح علل الترمذي"وقال ابن رجب فً 

الثقة الضابط ومن فً حفظه بعض شًء وتكلم فٌه لحفظه لكنه ٌتحرى فً 
.  التخرٌج عنه وال ٌخرج عنه إال ما ال ٌقال إنه مما وهم فٌه

وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك وهو أنه ال ٌخرج إال للثقة الضابط ولمن 
ندر وهمه وإن كان قد اعترض علٌه فً بعض من خرج عنه ونذكر لذلك 

: أصحاب الزهري خمس طبقاتمثاال وهو 

فؤما أهل الطبقة األولى فنحو مالك وابن عٌٌنة وعبٌد هللا بن عمر وٌونس 
وعقٌل األٌلٌان و شعٌب بن أبً حمزة وجماعة سواهم، وأما أهل الطبقة 

الثانٌة فنحو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعً واللٌث بن سعد والنعمان بن 
. راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وؼٌرهم

 نحو سفٌان بن حسٌن السلمً وجعفر بن برقان وعبد هللا بن الثالثة الطبقةو

.  عمر بن حفص العمري وزمعة بن صالح المكً وؼٌرهم
 نحو إسحاق بن ٌحً الكلبً ومعاوٌة بن ٌحً الصدفً، الرابعة الطبقة و

وإسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة المدنً، وإبراهٌم بن ٌزٌد المكً، 
.  وؼٌرهم
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 نحو بحر بن كنٌز السقا، والحكم بن عبد هللا األٌلً، الخامسة الطبقة و

وعبد القدوس بن حبٌب الدمشقً، ومحمد بن سعٌد المصلوب، وؼٌرهم وهم 
خلق كثٌر اقتصرت منهم على هإالء، وقد أفردت لهم كتابا استوفٌت فٌه 

"  ذكرهم
قلت هذه نقول أبرزناها من محالها وقمنا بنقلها حرفٌا حتى تعم منها الفابدة 

ألن البحث ٌتطلب الكثٌر من النقول فً الباب حتى ٌنكشؾ اإلشكال من 

خبلل هذه النقول واألقوال لؤلبمة األعبلم األبطال، لذلك ارتؤٌنا أن نزٌد هذا 
البحث بنقول ابن رجب الحنبلً فً شرح علل الترمذي، حٌث قال رحمه 

وهو الحدٌث المحتج به، فقد : أما الصحٌح من الحدٌث[: فصل]: "هللا وإٌانا

: قال الشافعً: ذكر الشافعً رحمه هللا شروطه بكبلم جامع ، قال الربٌع
أن ٌكون من حدث : وال تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى ٌجمع أمورا، منها"

به ثقة فً دٌنه، معروفا بالصدق فً حدٌثه، عاقبل لما ٌحدث به، عالما بما 
ٌحٌل معانً الحدٌث من اللفظ، أو أن ٌكون ممن ٌإدي الحدٌث بحروفه كما 

سمعه وال ٌحدث به على المعنى، ألنه إذا كان حدث به على المعنى وهو 
ؼٌر عالم بما ٌحٌل معناه لم ٌدر لعله ٌحٌل الحبلل إلى الحرام، وإذا أدى 

بحروفه لم ٌبق وجه ٌخاؾ فٌه إحالة الحدٌث، حافظا إن حدث من حفظه، 
حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ فً الحدٌث وافق 

حدٌثهم، برٌا أن ٌكون مدلسا ٌحدث عمن لقً ما لم ٌسمع منه أو ٌحدث عن 
النبً صلى هللا علٌه وسلم بما ٌحدث الثقات خبلفه، وٌكون هكذا من فوقه 

ممن حدثه حتى ٌنتهً بالحدٌث موصوال إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، أو 
على من انتهى إلٌه دونه، ألن كل واحد مثبت لمن حدثه، ومثبت على من 

حدث عنه،  ومن كثر ؼلطه من المحدثٌن ولم ٌكن له أصل كتاب صحٌح لم 
: نقبل حدٌثه، كما ٌكون من أكثر الؽلط فً الشهادات لم تقبل شهادته، قال

حدثنً فبلن عن فبلن، إذا لم ٌكن مدلسا، ومن عرفناه دلس : وأقبل الحدٌث

مرة فقد أبان لنا عورته فً رواٌته، ولٌست تلك العورة بكذب فٌرد بها 
حدٌثه، وال على النصٌحة فً الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصٌحة 

". حدثنً أو سمعت: فً الصدق، فقلنا ال نقبل من مدلس حدٌثا حتى ٌقول
فقد تضمن كبلمه رحمه هللا أن الحدٌث ال ٌحتج به حتى :  ثم  قال ابن رجب

:  ٌجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا
وشروط العدالة مشهورة معروفة فً : الثقة فً الدٌن، وهً العدالة: أحدها

. كتب الفقه
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وٌعنً بذلك أن ٌكون الراوي : المعرفة بالصدق فً الحدٌث: والثانً

معروفا بالصدق فً رواٌاته، فبل ٌحتج بخبر من لٌس بمعروؾ بالصدق ، 
كالمجهول الحال، وال من ٌعرؾ بؽٌر الصدق، وكذلك ظاهر كبلم اإلمام 

أحمد أن خبر مجهول الحال ال ٌصح وال ٌحتج به، ومن أصحابنا من خرج 
كان ابن : " قبول حدٌثه على الخبلؾ فً قبول المرسل، وقال الشافعً أٌضا

سٌرٌن والنخعً وؼٌر واحد من التابعٌن ٌذهب هذا المذهب فً أن ال ٌقبل 

وما لقٌت وال علمت أحدا من أهل العلم بالحدٌث : "وقال" إال ممن عرؾ
  ."ٌخالؾ هذا المذهب

 العقل لما ٌحدث به: الثالث

وقد روي مثل هذا الكبلم عن جماعة من السلؾ، ذكر ابن أبً الزناد عن 
أدركت بالمدٌنة مابة كلهم مؤمون، ما ٌإخذ عنهم شًء من : "أبٌه قال

خرجه مسلم فً مقدمة كتابه، وروى إبراهٌم " لٌس من أهله: الحدٌث، ٌقال
ال تؤخذ من أربعة : "بن المنذر حدثنً معن بن عٌسى قال كان مالك ٌقو

ال تؤخذ من سفٌه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، : وخذ ممن سوى ذلك
وال تؤخذ من كذاب ٌكذب فً أحادٌث الناس، وإن كان ال ٌتهم أن ٌكذب 

على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وال من صاحب هوى ٌدعو الناس إلى 
قال ". هواه، وال من شٌخ له فضل وعبادة إذا كان ال ٌعرؾ ما ٌحدث به

فذكرت هذا الحدٌث لمطرؾ بن عبد هللا الٌساري مولى : "إبراهٌم بن المنذر
: ما أدري ما هذا؟ ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس ٌقول: زٌد بن أسلم فقال

لقد أدركت بهذا البلد ـ ٌعنً المدٌنة ـ مشٌخة لهم فضل وصبلح وعبادة "
: ولم ٌا أبا عبد هللا؟ قال: ٌحدثون، ما سمعت من واحد منهم حدٌثا قط، قٌل

.. ، الخ"لم ٌكونوا ٌعرفون ما ٌحدثون
حفظ الراوي :الراب 

فإن كان ٌحدث من حفظه اعتبر حفظه لما ٌحدث به، لكن إن كان ٌحدث 

باللفظ اعتبر حفظه أللفاظ الحدٌث، وإن كان ٌحدث بالمعنى اعتبر معرفته 
بالمعنى وباللفظ الدال علٌه كما تقدم، وإن كان ٌحدث من كتابه اعتبر حفظه 
لكتابه، وقد سبق كبلم األبمة واختبلفهم فً جواز التحدٌث من الكتاب، وفً 

. صفة حفظ الكتاب بما فٌه كفاٌة
 :أن ٌكون فً حدٌثه الذي ٌنفرد به ٌوافق الثقات فً حدٌثهم: الخامس

فبل ٌحدث بما ال ٌوافق الثقات، وهذا الذي ذكره معنى قول كثٌر من األبمة 
أو " ٌحدث بما ٌخالؾ الثقات : "الحفاظ فً الجرح فً كثٌر من الرواة
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لكن الشافعً اعتبر أن ال ٌخالفه الثقات، "ٌحدث بما ال ٌتابعه الثقات علٌه "
برٌا من أن ٌحدث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم : "ولهذا قال بعد هذا الكبلم

قال : وقد فسر الشافعً الشاذ من الحدٌث بهذا"بما ٌحدث  الثقات خبلفه 
لٌس الشاذ من الحدٌث أن : "سمعت الشافعً ٌقول: ٌونس بن عبد األعلى

ٌروي الثقة حدٌثا لم ٌروه ؼٌره، إنما الشاذ من الحدٌث أن ٌروي الثقات 
وأما أكثر الحفاظ المتقدمٌن فإنهم ٌقولون " حدٌثا فٌشذ عنهم واحد فٌخالفهم

إنه ال ٌتابع : "فً الحدٌث ـ إذا تفرد به واحدـ وإن لم ٌرو الثقات خبلفه
علٌه، وٌجعلون ذلك فٌه، اللهم إال أن ٌكون ممن كثر حفظه واشتهرت 

عدالته وحدٌثه كالزهري ونحوه، وربما ٌستنكرون بعض تفردات الثقات 
الكبار أٌضا، ولهم فً كل حدٌث نقد خاص، ولٌس عندهم لذلك ضابط 

الحدٌث المنكر الذي ال : الشاذ: "ٌضبطه، قال صالح بن محمد الحافظ
قلت وقد تقدم تعرٌؾ الشاذ فً الباب األول هو مخالفة العدل " ٌعرؾ

الجماعة أو من هو أحفظ منه  وٌقابله المحفوظ، وأما المنكر فهو مخالفة 
المجرح رواٌة العدل فٌقابله المعروؾ، وهذا التعرٌؾ هو الذي استقر علٌه 

.  المتؤخرون من أهل صنعة الحدٌث وجهابذته 
 :أن ال ٌكون مدلسا: السادس

ٌحدث عمن رآه بما لم ٌسمعه منه فإنه ال ٌقبل منه حدٌثه : فمن كان مدلسا
حتى ٌصرح بالسماع ممن روي عنه، وهذا الذي ذكره الشافعً قد حكاه 

من أراد التدٌن : "ٌعقوب بن شٌبة عن ٌحً بن معٌن وقال الشاذكونً
وقال " سمعناه: بالحدٌث فبل ٌؤخذ عن األعمش، وال عن قتادة إال ما قاال

ولم ٌعتبر " ثنا أنس: ال ٌحتج من حدٌث حمٌد إال بما قال: "البردٌجً
الشافعً أن ٌتكرر التدلٌس من الراوي وال أن ٌؽلب على حدٌثه، بل اعتٌر 

ثبوت تدلٌسه ولو بمرة واحدة، واعتبر ؼٌره من أهل الحدٌث أن ٌؽلب 
إذا ؼلب علٌه التدلٌس لم ٌقبل حدٌثه : التدلٌس على حدٌث الرجل، وقالوا

ثنا، وهذا قول ابن المدٌنً، حكاه ٌعقوب بن شٌبة عنه، وذكر : حتى ٌقول
أنه إنما ٌعتبر التصرٌح بالسماع ممن شهر بالتدلٌس : مسلم فً مقدمة كتابه

واعتبروا كثرة التدلٌس فً حق من ٌدلس عن ؼٌر الثقات،  [..]وعرؾ به 
وكذا ذكر الحاكم إن المدلس إذا لم ٌذكر سماعه فً الرواٌة فحكم حدٌثه حكم 

وأما ، المرسل، وكذلك أشار إلٌه أبو بكر الصٌرفً فً شرح رسالة الشافعً
سمعت أحمد سبل عن الرجل : اإلمام أحمد فتوقؾ فً المسؤلة، قال أبو داود

ال : حدثنً أو سمعت؟ قال: ٌعرؾ بالتدلٌس فً الحدٌث ٌحتج فٌما لم ٌقل فٌه
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أدري، وأما من ٌدلس عمن لم ٌره فحكم حدٌثه حكم المرسل، وقد سبق 
ذكره، ومتى صرح بالسماع أو قال نا أو أنا فهو حجة، وزعم أبو الطٌب 

أنا، ألنه قد ٌكون إجازة، : الطبري من الشافعٌة أنه ال ٌحتج بقول المدلس
ثنا أٌضا، فإن ذلك جابز عند كثٌر : وهذا ضعٌؾ فإن مثله ٌتطرق إلى قوله

قلت وقد تقدم نقاش الرواٌة بالعنعنة " [..]من العلماء فً اإلجازة، كما سبق
.  وما ٌتعلق بها من خبلفات حول علماء الحدٌث

وأما فٌما ٌخص بطبقات الرواة ودرجة حفظهم وضبطهم، فقد نقل ابن 
:  هـ مثلما نقل الحافظ الحازمً حٌث قال795رجب الحنبلً المتفى سنة 

وأما مسلم فبل ٌخرج إال حدٌث الثقة الضابط ومن فً حفظه بعض شًء "
وتكلم فٌه لحفظه لكنه ٌتحرى فً التخرٌج عنه وال ٌخرج عنه إال ما ال ٌقال 

  .إنه مما وهم فٌه
وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك وهو أنه ال ٌخرج إال للثقة الضابط ولمن 

ندر وهمه وإن كان قد اعترض علٌه فً بعض من خرج عنه ونذكر لذلك 
:  الزهري خمس طبقات وهو أن أصحابمثاال 

جمعت الحفظ واإلتقان وطول الصحبة للزهري والعلم : الطبقة ااولى

بحدٌثه والضبط له كمالك وابن عٌٌنة وعبٌد هللا بن عمر ومعمر وٌونس 
. وعقٌل وشعٌب وؼٌرهم، وهإالء متفق على تخرٌج حدٌثهم عن الزهري

أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري وإنما : الطبقة الثانٌة

صحبوه مدة ٌسٌرة ولم ٌمارسوا حدٌثه وهم فً إتقانه دون الطبقة األولى 
كاألوزاعً واللٌث وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد 

. ونحوهم وهإالء ٌخرج لهم مسلم عن الزهري
قوم الزموا الزهري و صحبوه ورووا عنه ولكن تكلم فً : الطبقة الثالثة

حفظهم كسفٌان بن حسٌن ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبً األخضر 
وزمعة بن صالح ونحوهم وهإالء ٌخرج لهم أبو داود والترمذي والنسابً 

وقد ٌخرج مسلم لبعضهم متابعة 
قوم رووا عن الزهري من ؼٌر مبلزمة وال طول صحبة : الطبقة الرابعة

ومع ذلك تكلم فٌهم مثل إسحاق بن ٌحً الكلبً ومعاوٌة بن ٌحً الصدفً، 
وإسحاق بن أبً فروة، وإبراهٌم بن ٌزٌد المكً والمثنى بن الصباح 

. ونحوهم و هإالء قد ٌخرج الترمذي لبعضهم
قوم من المتروكٌن والمجهولٌن كالحكم األٌلً وعبد : الطبقة الخامسة

القدوس بن حبٌب ومحمد بن سعٌد المصلوب وبحر السقاء ونحوهم، فلم 
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ٌخرج لهم الترمذي وال أبو داود وال النسابً وٌخرج لبعضهم ابن ماجه، 
ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقٌة الكتب ولم ٌعده من الكتب المعتبرة 

 .سوى طابفة من المتؤخرٌن 
أٌوب وعبٌد هللا : الطبقة ااولى:قسم ابن المدٌنً تسع طبقات: أصحاب ناف 

بن عمر ومالك وعمر بن نافع، قال هإالء أثبت أصحابه وأثبتهم عندي 
.  لٌس ابن جرٌج بدونهم فٌما سمع من نافع: سمعت ٌحً ٌقول: أٌوب، قال

عبد هللا بن عون وٌحً األنصاري وابن جرٌج  : الطبقة الثانٌة
أٌوب بن موسى، وإسماعٌل بن أمٌة، وسلٌمان بن موسى و : الطبقة الثالثة

. سعد بن إبراهٌم
موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصٌن  : الطبقة الرابعة

محمد بن عجبلن والضحاك بن عثمان وأسامة بن زٌد : الطبقة الخامسة

. اللٌثً ومالك بن مؽول
لٌث بن سعد، وإسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة، وسلٌمان : الطبقة السادسة

. بن مساحق وابن عنج المصري 
عبد الرحمن السراج، وسعٌد بن عبد هللا بن حرب، وسلمة : الطبقة السابعة

. بن عقبة، وعلً بن الحكم، والولٌد بن أبً هشام
أبو بكر بن نافع وخلٌفة بن ؼبلب، وٌونس بن ٌزٌد، : الطبقة الثامنة

وجوٌرٌة بن أسماء، وعبد العزٌز بن أبً رواد، ومحمد بن ثابت العبدي، 
وأبو علقمة الفروي، وعطاؾ بن خالد، وعبد هللا بن عمر، وحجاج بن 

. أرطؤة، وأشعث بن سوار، وثور بن ٌزٌد
عبد هللا بن نافع، وأبو أمٌة بن ٌعلى، وعثمان : ال ٌكتب عنهم: وطبقة تاسعة

. البري، وعمر بن قٌس مندل، انتهى
وقد خولؾ فً بعض هذا الترتٌب فمن ذلك تقدٌم سلٌمان بن موسى على 
موسى بن عقبة واللٌث والضحاك بن عثمان، ومالك بن مؽول، وجوٌرٌة 

بن ٌونس، وحدٌث جوٌرٌة واللٌث بن سعد عن نافع مخرج فً الصحٌحٌن 
. وسلٌمان بن موسى قد تكلم فٌه ؼٌر واحد ولم ٌخرجا له شٌبا

وقد قسم النسابً أصحاب نافع تسع طبقات أٌضا وخالؾ ابن المدٌنً فً 
. فوافقه فً ذكر الطبقة ااولى: بعض ما ذكره ووافقه فً بعضه

 .صالح بن كٌسانالطبقة الثانٌة وزاد فً 
موسى بن عقبة وكثٌر بن فرقد وأسقط منها سعد بن إبراهٌم الثالثة وزاد فً 

 .
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اللٌث بن سعد وجوٌرٌة بن أسماء  الطبقة الرابعة وذكر فً 

وإسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة وٌونس بن ٌزٌد ولم ٌذكر ؼٌرهم 
ابن أبً ذبب و حنظلة بن أبً سفٌان وابن عنج وأسقط الخامسة وزاد فً 

. أسامة بن مؽول 
 سلٌمان بن موسى وبرد بن سنان وهشام بن  الطبقة السادسةوذكر فً

 عبٌد هللا بن األخنس وأسقط منها السابعةالؽاز وابن أبً رواد، وزاد فً 

. سعٌدا وعلً بن الحكم 
عمر بن محمد بن زٌد وأسامة بن زٌد ومحمد بن الطبقة الثامنة وقال فً 

. إسحاق و صخر بن جوٌرٌة وهمام بن ٌحً وهشام بن سعد
عبد الكرٌم أبو أمٌة ولٌث بن أبً سلٌم وحجاج بن : والتاسعة الضعفاء: قال

. أرطؤة و أشعث بن سوار وعبد هللا بن عمر
إسحاق بن أبً فروة، وعبد : هم المتروك حدٌثهم: وقالطبقة عاشرة وذكر 

هللا بن نافع، وعمر بن قٌس، ونجٌح أبو معشر، وعثمان البري وأبو أمٌة بن 
. ٌعلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزٌز بن عبٌد هللا

: هم سبع طبقات:  قال النسابً: أصحاب ااعمش

 .ٌحً القطان والثوري وشعبة : الطبقة ااولى
زابدة، وابن أبً زابدة، وحفص بن ؼٌاث  : الطبقة الثانٌة
 أبو معاوٌة، وجرٌر بن عبد الحمٌد، وأبو عوانة  :الطبقة الثالثة
قطبة بن عبد العزٌز، ومفضل بن مهلهل، وداود الطابً، : الطبقة الرابعة

  .وفضل بن عٌاض وابن المبارك
ابن إدرٌس، وعٌسى بن ٌونس، ووكٌع، وحمٌد الرإاسً : الطبقة الخامسة

. وعبد هللا بن داود والفضل بن موسى وزهٌر بن معاوٌة 
أبو أسامة، وابن نمٌر، وعبد الواحد بن زٌاد  : الطبقة السادسة
". عبٌدة بن حمٌد، وعبدة بن سلٌمان: الطبقة السابعة

/ 1: وقد توصلوا من خبلل هذا التقعٌد إلى القول بؤصح األسانٌد حٌث قالوا
. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه من أصح األسانٌد 

إلى " نزهة النظر شرح نخبة الفكر"وقال ابن الصبلح و تبعه ابن حجر فً 
:  القول بؤن أصح األسانٌد هً

الزهري عن سالم عن أبٌه، / 1
ابن سٌرٌن عن عبٌدة عن علً،  / 2 
األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن الزهري عن  / 3 
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.  الزهري عن علً بن الحسٌن عن أبٌه عن علً/ 4
قلت وقد بٌنت أنه فً تعارض إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر مع إسناد 

الزهري عن سالم عن أبٌه، أنه ٌقدم مالك عن نافع عن ابن عمر ألن اإلمام 
مالكا هو أثبت الناس فً نافع وأكثرهم مبلزمة له، كما أن نافعا هو أكثر 

الناس مبلزمة لسٌده عبد هللا بن عمر وأكثر الناس إثباتا فٌه، وهذا ال ٌنفً 
كثرة مبلزمة ابنه له وال تثبته فٌه، وهكذا لما اختلؾ مالك عن نافع عن ابن 

فقد جاء عن أبً . عمر مع الزهري عن سالم عن أبٌه كان القول قول نافع
وأخرجا جمٌعا :  ما ٌلً" التتبع وااللزامات"الحسن الدارقطنً فً كتابه 

 من باع: "حدٌث الزهري عن سالم عن أبٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
الحدٌث وقد خالفه نافع عن عبد هللا بن عمر عن عمر، وقال " عبدا وله مال

وقال الوادعً فً " .فً القلب، والقول قول نافع سالم أجل: النسابً

قال البخاري : (145)الحدٌث الخامس واألربعون بعد المابة : "التحقٌق
أخبرنا عبد هللا بن ٌوسؾ حدثنا اللٌث :  ط س49 ص 5رحمه هللا تعالى ج 

سمعت : حدثنً ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبٌه رضً هللا عنه قال
من ابتاع نخبل بعد أن تإبر فثمرتها : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

للبابع إال أن ٌشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إال 
. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فً العبد" أن ٌشترط المبتاع 

وقال لً إبراهٌم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جرٌج :  ط س401 ص 4ج : وقال
أٌما نخل بٌعت : سمعت ابن أبً ملٌكة ٌخبر عن نافع مولى ابن عمر: قال

حدثنا . قد أبرت لم ٌذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث
عبد هللا بن ٌوسؾ أخبرنا مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضً هللا 

من باع نخبل قد أبرت : "عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
 ص 10وقال مسلم رحمه هللا تعالى ج " فثمرتها للبابع إال أن ٌشترط المبتاع

أخبرنا اللٌث ح : حدثنا ٌحً بن ٌحً ومحمد بن رمح قاال:  مع النووي191

وحدثنا قتٌبة بن سعٌد حدثنا لٌث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا بن 
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عمر عن عبد هللا بن عمر قال

من ابتاع نخبل بعد أن تإبر فثمرتها للذي باعها إال أن ٌشترط : "ٌقول
وحدثناه " المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن ٌشترط المبتاع 

أخبرنا، : ٌحً بن ٌحً وأبو بكر بن أبً شٌبة وزهٌر بن حرب، قال ٌحً
. حدثنا سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري بهذا اإلسناد مثله: وقال اآلخران

وحدثنً حرملة بن ٌحً أخبرنا ابن وهب أخبرنً ٌونس عن ابن شهاب 
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سمعت رسول هللا صلى هللا : حدثنً سالم بن عبد هللا بن عمر أن أباه قال
وقد ذكر مسلم حدٌث نافع عن ابن عمر أن رسول . علٌه وآله وسلم بمثله 

من باع نخبل قد أبرت فثمرتها للبابع إال : "هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
: قال النووي رحمه هللا تعالى. ذكره من طرق عن نافع" أن ٌشترط المبتاع 

هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم فً رواٌة سالم عن أبٌه ابن عمر، "
ولم تقع هذه الزٌادة فً حدٌث نافع عن ابن عمر وال ٌضر ذلك، فسالم ثقة 

بل هو أجل من نافع فرواٌته مقبولة، وقد أشار الدارقطنً والنسابً إلى 
 ص 4وقال الحافظ فً الفتح ج . ترجٌح رواٌة نافع وهذه إشارة مردودة

واختلؾ على نافع وسالم فً رفع ما عدا النخل، فرواه : " ط س402
الزهري عن سالم عن أبٌه مرفوعا فً قصة النخل والعبد معا، هكذا أخرجه 

الحافظ عن الزهري وخالفهم سفٌان بن حسٌن فزاد فٌه ابن عمر عن عمر 
وقال الحافظ فً مقدمة الفتح  [..]مرفوعا لجمٌع األحادٌث أخرجه النسابً

قد أخرجه ٌعنً : والحدٌثٌن بإسنادٌهما قال: بعد ذكر كبلم الدارقطنً
البخاري على الوجهٌن، ومقصوده منه االحتجاج بقصة النخل المإبرة و 

هً مرفوعة ببل خبلؾ، بدلٌل أنه أخرجها فً أبواب المزارعة، وأما قصة 

العبد فؤخرجها على سبٌل التتبع وبٌن ما فٌها من االختبلؾ فبل اعتراض 
وكان : "213ص  1 ج" فتح المؽٌث"وقال السخاوي فً " ـه/علٌه وهللا أعلم

كون سالم أو من دونه سلك الجادة، فإن  [أي الوهم]سبب حكمهم علٌه بذلك 
العادة فً الؽالب أن اإلسناد إذا انتهى إلى الصحابً قٌل بعده عن رسول هللا 

صلى هللا علٌه وآله وسلم، فلما جاء هنا بعد الصحابً ذكر صحابً آخر 
والحدٌث من قوله كان ظنا ؼالبا على من ضبطه هكذا أتقن ضبطا، فكبلم 

الحافظ فً المقدمة والسخاوي فً فتح المؽٌث ٌفٌدان ترجٌح رواٌة نافع 
" . على سالم وهللا أعلم

ــ دابما فً " نزهة النظر شرح نخبة الفكر"قلت وقال ابن حجر فً كتابه 

كرواٌة برٌدة بن عبد هللا بن أبً : فصل أصح األسانٌد ـــ ودونها فً الرتبة
بردة عن جده عن أبً موسى األشعري، وكحماد بن سلمة عن ثابت البنانً 

وهً مقدمة على رواٌة من ٌعد ما ٌتفرد به حسنا كمحمد بن  [..]عن أنس 
قلت والحافظ ابن .." ـه/إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر،

حجر ٌقدم لنا ثبلثة مستوٌات من التصحٌح وقد ٌؽتر مقلده بها، المطبق لهذه 
المستوٌات بصفة عمٌاء، والواقع ٌكذب ذلك، فإن حماد بن سلمة وإن كان 

من أوعٌة علم الحدٌث وحفاظه قد اختلط لذلك تجنب اإلمام البخاري الرواٌة 
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عنه وإنما روى له البخاري تعلٌقا بٌنما روى له مسلم رواٌته عن ثابت 
البنانً ألن حماد بن سلمة من أثبت الناس فً ثابت عن أنس وكذلك رواٌته 

عن ثابت عن أنس صحٌفة كتبها فلم ٌتؤثر باإلختبلط لصحتها وضبطها، 
.  وهللا أعلم

وأما رواٌة محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر، فهو 
إسناد ــ كما ترى بالعنعنة ــ ومحمد بن إسحاق مدلس وقد ذكره ابن حجر 

فً الرتبة الثالثة أو الطبقة الثالثة من طبقات المدلسٌن وهً طبقة ال ٌقبل 
فٌها إال ما صرح رواتها بالسماع، ومحمد بن إسحاق وكذلك قتادة اتهم 

بالتدلٌس وكثرة اإلرسال، فٌنبؽً مراجعة هذه األسانٌد والتوخً حتى ال نقع 
فً فخ المدلسٌن و لذلك قال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا فً تحقٌقه 

صبلة "الحاكم عندما أخرج البن إسحاق حدٌث  للمستدرك ألبً عبد هللا
هذا حدٌث صحٌح : قال الحاكم" بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك

هذا : على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، فتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
حدٌث ضعٌؾ، وابن إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً 

الشواهد والمتابعات، وهو مدلس، وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً الصدفً 

قلت وقال ابن قٌم الجوزٌة فً " . راجع الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم 
صبلة " سبلت عن حدٌث ": "المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ"كتابه 

وهو حدٌث لم ٌروفً " بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك
الصحٌحٌن وال فً كتب الستة ولكن رواه أحمد وابن خزٌمة والحاكم 

إسناده ؼٌر قوي، وذلك أن مداره على محمد بن : والبزار، وقال البٌهقً
صحٌح : وقال الحاكم [..]. إسحاق عن الزهري، ولم ٌصرح بالسماع منه

ولم ٌصنع الحاكم شٌبا فإن مسلما لم ٌرو فً . على شرط مسلم ولم ٌخرجاه
كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا واحدا، وال احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له فً 

المتابعات والشواهد، وأما أن ٌكون ذكره ابن إسحاق عن الزهري من شرط 

 ."مسلم فبل، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه وضعفه
قلت والحدٌث خبلفا لما صرحا به بؤن مداره على محمد بن إسحاق فٌه 

طرق هذا " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"نظر، فقد بٌنا فً كتابنا 
الدلٌل على فضل السواك ما أخرجه الحافظ : الحدٌث وشواهده حٌث قلنا

زٌن الدٌن أبً الفضل عبد الرحٌم بن الحسٌن العراقً المعروؾ بالحافظ 
عن أبً هرٌرة أن " العراقً فً كتابه تقرٌب األسانٌد وترتٌب المسانٌد

أو على )لوال أن أشق على أمتً : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
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وقال " مع كل صبلة" زاد البخاري[ متفق علٌه" ]ألمرتهم بالسواك (الناس
وأسندها  (مع كل وضوء)وفً رواٌة للبخاري علقها " عند كل صبلة: مسلم

والحاكم وصححها، قلت ولم ٌفعل الحافظ " صحٌحه"ابن خزٌمة فً 
قطؾ "العراقً شٌبا فٌما ٌخص بتخرٌج هذا الحدٌث ألنه متواتر، ففً 

ونظم المتناثر للكتانً " للسٌوطً" األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
لوال أن أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة، وفً لفظ " حدٌث

أبً هرٌرة، وأبو داود والترمذي  (1أخرجه الشٌخان عن " عند كل وضوء
وأبً سعٌد وأحمد  (3زٌد بن خالد الجهنً والنسابً عن  (2والنسابً عن 

ورجل من الصحابة لم  (7وأخٌه قثم  (6وتمام بن العباس  (5علً  (4عن 
جعفر بن أبً  (10وأم حبٌبة والطبرانً عن  (9وزٌنب بنت جحش  (8ٌسم 

ابن عمر  (13ابن عباس و (و12والعباس بن عبد المطلب  (11طالب 
أنس وجابر وسهل  (15عابشة وأبو نعٌم فً السواك عن  (14والبزار عن 

ابن الزبٌر وابن منده فً :بن سعد وابن عمر وابن منٌع فً مسنده عن 
أبً بكر الصدٌق وحذٌفة : مسنده عن عبد هللا بن حنظلة وذكره الدٌلمً عن

وزاد الترمذي " أم سلمة (27ووابلة وأبً أمامة وأبً أٌوب وأبً موسى 

نظم "عبد هللا بن عمرو وبٌن الكتانً فً : ممن لم ٌذكرهم السٌوطً
( 29الفضل  (28:  راوٌا إذ زاد على ما تقدم31أن عدد رواته " المتناثر
المطلب بن  (33أبو الطفٌل  (32جبٌر بن مطعم  (31أبا الدرداء  (30عمار 

أبو خٌرة الصباحً  (36رافع بن خدٌج  (35عامر بن ربٌعة  (34عبد هللا 
ثمام بن العباس وقثم : محرز إال أنه لم ٌذكر ممن تقدم ذكرهم (38معاذ  (37

بن العباس، وزٌنب بنت جحش وأم حبٌبة وجعفر بن أبً طالب وعبد هللا بن 
الزبٌر وعبد هللا بن حنظلة، وأبو بكر الصدٌق قلت وهذه السنة كانت سببا 

فً انتصار جٌش عمرو بن العاص وعقبة بن نافع على ملكة طبرق 
الساحرة بلٌبٌا ألنهم لما أوشك جٌش المسلمٌن على االنهزام قالوا لعلنا تركنا 

سنة فإذا بهم تركوا السواك فؤقبلوا على السواك فلما رأوهم ٌستاكون 
 فتبٌن ..حسبوهم سحرة ٌحدون أسنانهم استعدادا الفتراسهم فاستسلموا لهم

بذلك فضله لتواتره، والحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
وابن " السواك"والنسابً ومالك وأحمد والطبرانً والبزار وأبو نعٌم فً 

" منٌع ومسدد بن مسرهد وابن منده والدٌلمً وابن عبد البر فً االستذكار
 ..والطحاوي وابن حجر الخ" عقود الجواهر"والزبٌدي فً " {التمهٌد}و
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أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر : 516الحدٌث :  قال أبو عبد هللا الحاكم
القطٌعً ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً و أخبرنا أبو زكرٌا ٌحً 

ثنا : بن محمد العنبري ثنا إبراهٌم بن أبً طالب ثنا محمد بن ٌحً قاال
ذكر محمد بن : ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن محمد بن إسحاق قال

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : مسلم الزهري عن عروة عن عابشة قالت
فضل الصالة التً ٌستاك لها على الصالة التً ال ٌستاك لها سبعٌن : "وسلم

هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، : قال الحاكم " ضعفا

هذا حدٌث : "وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا تعالى وإٌانا قاببل
ضعٌؾ، وابن إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً الشواهد 

والمتابعات، وهو مدلس، وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً الصدفً، راجع 
قلت وقال قبله اإلمام ابن قٌم " البن أبً حاتم" الجرح والتعدٌل"مقدمة 

" المنار المنٌؾ فً الصحٌح والضعٌؾ"الجوزٌة رحمه هللا وإٌانا فً كتابه 
" صبلة بسواك أفضل من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك"سبلت عن حدٌث : "

وكٌؾ ٌكون هذا التضعٌؾ؟  
تفضٌل الصبلة بالسواك على سبعٌن صبلة بؽٌره، : المسؤلة األولى: "ثم قال

فهذا الحدٌث قد روي عن عابشة ـ رضً هللا عنها ـ عن النبً صلى هللا 
ولكن " الكتب الستة"علٌه وسلم، وهو حدٌث لم ٌرو فً الصحٌحٌن وال فً 

والبزار فً " صحٌحٌهما"رواه اإلمام أحمد، وابن خزٌمة والحاكم فً 
إسناده ؼٌر قوي، وذلك أن مداره على محمد بن : وقال البٌهقً" مسنده"

ذكر الزهري عن : إسحاق عن الزهري، ولم ٌصح بسماعه منه، بل قال
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عروة عن عابشة رضً هللا عنها قالت

فضل الصالة التً ٌستاك لها على الصالة التً ال ٌستاك لها ": وسلم
إن : "إال أنه قال" صحٌحه"هكذا رواه أحمد وابن خزٌمة فً " سبعٌن ضعفا

وإنما استثنٌت صحة هذا الخبر ألنً خابؾ أن ٌكون : صح الخبر، قال

محمد بن إسحاق لم ٌسمع الحدٌث من الزهري، وإنما دلسه عنه، وقال عبد 
  .إذا قال ابن إسحاق، وذكر فبلن، فلم ٌسمعه: قال أبً: هللا بن أحمد بن حنبل

صحٌح على شرط مسلم، ولم : وقال" صحٌحه"وقد أخرجه الحاكم فً 
ٌصنع الحاكم شٌبا، فإن مسلما لم ٌرو فً كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا 

واحدا، وال احتج بان إسحاق، وإنما أخرج له فً المتابعات والشواهد، 
وأما أن ٌكون ذكره ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فبل، وهذا 

وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه، وجعل تصحٌحه دون تحسٌن 
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صبلة بسواك خٌر من صبلة بؽٌر سواك بسبعٌن "وحدٌث : قلت" ؼٌره
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبً بسكوته علٌه وحسنه " درجة

كما حسنه الحافظ محمد " مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"الهٌثمً فً 
المقاصد الحسنة فً تبٌٌن كثٌر من األحادٌث "السخاوي فً كتابه 

" المشتهرة على األلسنة
كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة من : خرجنا ذلك كله فً كتابنا

رؼم تضعٌؾ محمد ناصر الدٌن األلبانً له إذ األلبانً محجوج " العباد
باألسانٌد الجٌدة التً نبه علٌها الحافظ محمد السخاوي وشواهدها التً 

وقال الحافظ السخاوي " المنار المنٌؾ"خرجها ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه 
صبلة بسواك خٌر من سبعٌن صبلة "معلقا على حدٌث" فً المقاصد الحسنة

وقد رواه من ؼٌر جهته الحارث بن أبً أسامة فً مسنده :"قال" بؽٌر سواك
صبلة على أثر سواك أفضل من : من رواٌة ابن لهٌعة عن أبً األسود بلفظ

سبعٌن صبلة بؽٌر سواك، بل أخرجه ابن خزٌمة وؼٌره كؤحمد والبزار 
فضل : ذكره الزهري عن عروة بلفظ: والبٌهقً من طرٌق ابن إسحاق قال

الصبلة التً ٌستاك لها على الصبلة التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا وتوقؾ 

ابن خزٌمة والبٌهقً فً صحته خوفا من أن ٌكون من تدلٌسات ابن إسحاق 
وذكره : وأنه لم ٌسمعه من الزهري، السٌما وقد قال اإلمام أحمد أنه إذا قال

لم ٌسمعه وانتقد بذلك تصحٌح الحاكم له وهو قوله على شرط مسلم ولكن قد 
رواه معاوٌة بن ٌحٌى عن الزهري أخرجه البزار وأبو ٌعلى والبٌهقً 

وجماعة منهم ابن عدي فً كامله وفً معاوٌة ضعؾ أٌضا قال البٌهقً 
وٌقال إن ابن إسحاق أخذه منه، ورواه أبو نعٌم من حدٌث الحمٌدي عن 

سفٌان عن منصور عن الزهري ورجاله ثقات وفً الباب عن أبً هرٌرة 
صبلة فً أثر سواك أفضل من خمس : "عند ابن عدي فً كامله بلفظ

، وعن ابن عباس عند أبً نعٌم فً السوك له "وسبعٌن ركعة بؽٌر سواك

ألن أصلً ركعتٌن بسواك أحب إلً من أن أصلً سبعٌن ركعة بؽٌر "بلفظ 
وسنده جٌد، وعن أنس وجابر وابن عمر وكذا عن أم الدرداء وجبٌر " سواك

بن نفٌر مرسبل، كما بٌنته فً بعض التصانٌؾ وبعضها ٌعتضد ببعض، 
ولذا أورده الضٌاء فً المختارة من جهة بعض هإالء وقول ابن عبد البر 

إنه حدٌث باطل وهو بالنسبة لما وقع له من : عن ابن معٌن {التمهٌد}فً 
قلت بل تبدى لً أنه قد ٌكون من الحسن المشهور ألنه رواه من " طرقه

 (6 أنس (5 ابن عباس (4أبو هرٌرة (3 أبو األسود (2 عابشة (1: ؼٌر وجه
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 الزهري (10 جبٌر بن نفٌر مرسبل (9 أم الدرداء (8 ابن عمر (7جابر 
شعب "ومن شواهده ما أخرجه البٌهقً فً . مرسبل فهو حسن مشهور

إذا " والضٌاء المقدسً عن جابر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" اإلٌمان
قام أحدكم ٌصلً من اللٌل فلٌستك فإن أحدكم إذا قرأ فً صبلته وضع ملك 

وأخرجه السٌوطً " فاه على فٌه، وال ٌخرج من فٌه شًء إال دخل فم الملك
."  وصححه األلبانً" الجامع الصؽٌر"فً 

فً معرفة مراتب : القسم ااول": شرح علل الترمذي"وقال ابن رجب فً 
أعٌان الثقات الذٌن تدور ؼالب ااحادٌث الصحٌحة علٌهم وبٌان مراتبهم 

قلت وهإالء األبمة : فً الحفظ وذكر من ٌرج   وله منهم عند االختالؾ

منهم من عرؾ بالتدلٌس أو اإلرسال أو هما معا كمالك وابن جرٌج والحسن 
البصري وقتادة والزهري واألعمش، ومنهم قد اختلط مثل هشام بن عروة 

والمقبري وحماد بن سلمة وأبً إسحاق السبٌعً، الخ لكنهم من أوعٌة 
الحدٌث وحفاظه األثبات فٌنبؽً التعامل مع أحادٌثهم انطبلقا من هذه 

: نذكر منهم على سبٌل المثال ال الحصر. الواقابع وهللا تعالى أعلم
: من أهل الحجاز

أشهرهم سالم ابنه، ونافع مواله، وقد اختلفا فً : أصحاب ابن عمر/ ـ 1

. أحادٌث ذكرناها فً باب رفع الٌدٌن فً الصبلة، وقفها نافع، ورفعها سالم
ولم ٌر أن ٌقضً " كبلهما ثبت: "وسبل أحمد إذا اختلفا فؤلٌهما تقضً؟ قال
ونقل عثمان الدارمً عن ابن . ألحدهما على اآلخر، نقله عنه المروذي

: معٌن نحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع فً حدٌث
، وهو وقفه، وكذلك نقل ؼٌره عن أحمد أنه رجح "من باع عبدا له مال"

من باع "، وحدٌث "فٌما سقت السماء العشر: "قول نافع فً وقؾ حدٌث
تخرج نار : "، وحدٌث[متفق علٌه وقد تقدم نقاشه والترجٌح]" عبدا له مال

وكذا حكى األثرم عن ؼٌر أحمد أنه رجح . [مسلم وؼٌره]"من  بل الٌمن

وذكر . أٌضا" الناس كإبل مابة"قول نافع فً هذه األحادٌث، وفً حدٌث

.  قلت والحق ما تقدم." ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم فً رفعها
قد تقدم عن علً بن المدٌنً أنه : أصحاب ناف  مولى ابن عمر/  ـ 2 

قسمهم تسع طبقات، وذكر أن أعبلمهم أٌوب السختٌانً وعبٌد هللا بن عمر، 
ومالك، وعمر بن نافع، وأن بعدهم ابن عون، وٌحً األنصاري، وابن 

جرٌج، وبعدهم أٌوب بن موسى، وإسماعٌل بن أمٌة، وبعدهم موسى بن 
وذكر أنه أثبت أصحاب نافع ـ عنده ـ أٌوب السختٌانً، وروى نحو . عقبة
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أثبت : "وخالفهم فً ذلك ٌحً بن معٌن، وقال. ذلك عن ابن عٌٌنة ووهٌب
أصحاب نافع مالك، هو أثبت من أٌوب، وعبٌد هللا بن عمر، واللٌث بن 

أثبت أصحاب نافع أٌوب، وعبٌد هللا بن عمر : "وقال ٌحً القطان". سعد
: إحداهما: وعن أحمد رواٌتان"ومالك، وابن جرٌج أثبت فً نافع من مالك 

: والثانٌة. نقلها عنه المروذي وابن هانا" أثبت أصحاب نافع عبٌد هللا: "قال
نقلها ابن هانا " أوثق أصحاب نافع عندي أٌوب، ثم مالك، ثم عبٌد هللا: "قال

ومحمد بن إسحاق لٌس بذلك القوي، وموسى : "أٌضا، وزاد فً رواٌته، قال
والعمري : قال" بن عقبة صالح الحدٌث، وصخر بن جوٌرٌة صالح أٌضا

وقال ". الصؽٌر ــ ٌعنً عبد هللا بن عمر ــ أحب إلً من عبد هللا بن نافع
لٌس هو فً نافع مثل : موسى بن عقبة ثقة، وكانوا ٌقولون: "ابن معٌن

.  وروي عن ٌحً بن معٌن أنه لم ٌفضل من أصحاب نافع أحدا" مالك
أٌوب أحب إلٌك عن نافع أو عبٌد هللا؟ : قلت لٌحً: "قال عثمان بن سعٌد

: فمالك أحب إلٌك عن نافع أو عبٌد هللا؟ قال: قلت. كبلهما، ولم ٌفضل: قال
صالح، : عبد هللا العمري ما حاله فً نافع؟ قال: قلت. كبلهما ولم ٌفضل

ومما اختلؾ ." صالح ثقة: فاللٌث بن سعد كٌؾ حدٌثه عن نافع؟ قال: قلت
" إن شاء هللا فال حنث علٌه: من حلؾ فقال: "فٌه أصحاب نافع حدٌث

رفعه أٌوب، ووقفه مالك وعبٌد هللا، واختلؾ الحفاظ فً الترجٌح، وأكثرهم 
".  رجح قول مالك

ومن أثبت الناس فً اإلمام مالك ابن نافع فهو قرٌنه : أصحاب مالك/  ـ3

وقد سبل مالك لمن هذا األمر . وقد رافقه أربعٌن سنة وبقً معه حتى دفنه
وبعض المالكٌة ٌقدمون علٌه ابن القاسم الذي . البن نافع: من بعدك؟ قال

رافقه حوالً عشرٌن سنة وزعموا أنه ٌمٌز بٌن المتقدم من أقواله عن 
قلت ولكنه فارقه قبل موته بؤكثر من سنة فقد نقل ابن فرحون عن . المتؤخر

سحنون أنه بقً مع ابن القاسم ورسابل مالك تؤتٌه من المدٌنة، كما نقل عنه 

الحى هللا الفقر هو الذي منعنً من الوصول إلى مالك، وقد : أٌضا أنه قال
بقً مع ابن القاسم فً القاهرة ورسابل مالك تؤتً البن القاسم بٌنما ابن نافع 
بقً معه فً المدٌنة حتى دفنه بعد مرافقته أربعٌن سنة وقد تقد أنه من أثبت 

الناس فً أبٌه نافع مثل مالك، وكذلك عبد هللا بن وهب بقً مع مالك حتى 
وعبد هللا بن المبارك من الثقات الذٌن سمعوا من مالك وتفقهوا على . دفنه

ٌده، وقد ذكر القاضً عٌاض شٌوخ مالك وكذلك من سمع منه فً ترتٌب 
.  المدارك، وهللا أعلم
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: قال أبو جعفر العقٌلً: مولى ابن عمر: أصحاب عبد هللا بن دٌنار/  ـ4

روى شعبة، والثوري، ومالك، وابن عٌٌنة، عن عبد هللا بن دٌنار أحادٌث "
متقاربة، عند شعبة عنه نحو عشرٌن حدٌثا، وعند الثوري نحو الثبلثٌن 

فؤما المشاٌخ ."حدٌثا وعند مالك نحوها، وعند ابن عٌٌنة بضعة عشر حدٌثا
ٌحً بن سعٌد، وعبد العزٌز بن : ذكر منهم". عنه ففٌها اضطراب

الماجشون، وسهٌبل، وابن عجبلن، وٌزٌد بن الهاد، وهإالء الثبلثة رووا 
اإلٌمان بض  : "عن عبد هللا بن دٌنار عن أبً صالح عن أبً هرٌرة حدٌث

ولم ٌتابعهم أحد ممن سمٌنا من األثبات، ولم ٌتابع : "قال. "وسبعون شعبة

وقد روى موسى بن : "قال". عبد هللا بن دٌنار عن أبً صالح علٌه أحد
" اإلٌمان بض  وستون شعبة"وحدٌث . عبٌدة ونظراإه انتهى ما ذكره

، خرجه البخاري من طرٌق سلٌمان بن ببلل، وقول [خرج فً الصحٌحٌنم]

ٌشبه كبلم القطان وأحمد البردٌجً الذي سبق ذكره " لم ٌتابع علٌه: "العقٌلً
.  راوٌه علٌه فإنه ٌتوقؾ فٌه، أو ٌكون منكرا " فً أن الحدٌث إذا لم ٌتابع

" بٌع الوالء وعن هبته"وقد سبق أٌضا كبلم أحمد فً حدٌث النهً عن 
أحادٌث عبد هللا بن دٌنار صحاح من حدٌث : "وقال البردٌجً. [متفق علٌه]

ولم ٌزد على هذا، ولم ٌذكر ابن عٌٌنة ". شعبة، ومالك، وسفٌان الثوري
."  معهم كما ذكره العقٌلً

: قال أبً: قال عبد هللا بن أحمد: أصحاب سعٌد بن أبً سعٌد المقبري / ـ5

أصح الناس حدٌثا عن سعٌد المقبري، لٌث بن سعد وعبٌد هللا بن عمر ٌقدم "
ابن عجبلن لم ٌقؾ على حدٌث سعٌد : "وقال ٌحً بن سعٌد". فً سعٌد

المقبري ما كان عن أبٌه عن أبً هرٌرة، وما روى هو عن أبً هرٌرة  ــ 
وقال عبد هللا أٌضا ". أضعفهم عنه ــ ٌعنً عن المقبري ــ حدٌثا أبو معشر

لم ٌقؾ ابن عجبلن على حدٌث : بلؽنً عن ٌحً بن سعٌد قال: "قال أبً
سعٌد : سعٌد المقبري عن أبٌه عن أبً هرٌرة  فترك أباه، فكان ٌقول

المقبري عن أبً هرٌرة، وأصح الناس عن سعٌد المقبري لٌث بن سعد، 
ٌفصل ما روي عن أبً هرٌرة، وما عن أبٌه عن أبً هرٌرة هو ثبت فً 

اللٌث وابن أبً ذبب ثبتان فً فً حدٌث : "وقال ابن المدٌنً." حدٌثه جدا
". سعٌد المقبري

قد سبق أنهم خمس طبقات، وهم خلق كثٌر ٌطول : أصحاب الزهري / ـ6

، قاله أحمد فً "مالك: "عددهم، واختلفوا فً أثبتهم وأوثقهم، فقالت طابفة
وذكر الفبلس أنه ال ٌختلؾ فً ذلك، قال أحمد فً . رواٌة، وابن معٌن
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وأكثرهم رواٌة عنه : قال. أثبتهم مالك، ثم ابن عٌٌنة: "رواٌة ابنه عبد هللا
وقال ٌحً بن ". ٌونس وعقٌل ٌإدٌان األلفاظ: "وقال" ٌونس، وعقٌل ومعمر

سمعت ٌحً بن سعٌد القطان وذكر ٌوما أصحاب : إسماعٌل الواسطً
الزهري فبدأ بمالك فً أولهم، ثم ثنى بسفٌان ثم ثلث بمعمر، وذكر ٌونس 

مالك أثبت أصحاب الزهري فإذا خالفوا مالكا : بعده، وقال أبو حاتم الرازي
من أهل الحجاز حكم لمالك وهو أقوى فً الزهري من ابن عٌٌنة وأقل خطؤ 

.  منه وأقوى فً معمر وابن أبً ذبب
وتناظر هو وأحمد فً : أثبتهم ابن عٌٌنة، قاله ابن المدٌنً: وقالت طابفة

ذلك، وبٌن أحمد أن ابن عٌٌنة أخطؤ فً أكثر من عشرٌن حدٌثا عن 
وأما مالك فذكر له مسلم فً كتاب التمٌٌز عن الزهري ثبلثة . الزهري

وذكر أبو بكر الخطٌب له وهمٌن عن الزهري، وأحدهما ذكره . أوهام
قلت وما ذكره عن مسلم وعن الخطٌب البؽدادي متؤخر على . "مسلم

 والخطٌب متؤخران على المناظرة بٌن أحمد وابن االمناظرة ألن مسلم
ٌونس شهد اإلمبلء : "سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: "إلى أن قال [..].المدٌنً

وعبد الرحمن بن نمر عن : من الزهري للسلطان، وشعٌب شهده أٌضا، قال

وقال عبد هللا بن اإلمام أحمد عن ٌحً بن معٌن ." الزهري ضعٌؾ الحدٌث
ثم . ابن أبً ذبب عرض على الزهري، وحدٌثه عن الزهري ضعٌؾ: "قال
من الثبت فً الزهري؟ : "وسبل الجوزجانً" ٌضعفونه فً الزهري: قال
مالك من أثبت الناس فٌه، وكذلك أبو أوٌس، وكان سماعهما من : قال

الزهري قرٌبا من السواء، إذ كانا ٌختلفان إلٌه جمٌعا، ومعمر، إال أنه ٌهم 
وتختلؾ الثقات من أصحاب الزهري، فإذا صحت الرواٌة ." فً أحادٌث

عن الزبٌدي فهو من أثبت الناس فٌه، وكذلك شعٌب، وعقٌل، وٌونس 
فؤما األوزاعً . بعدهم، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، واللٌث بن سعد

وسفٌان بن عٌٌنة كان ؼبلما صؽٌرا حٌن قدم ." . "فربما ٌهم عن الزهري

علٌه الزهري، وإنما أقام ــ ٌعنً الزهري ــ تلك األٌام مع بعض ملوك بنً 
أمٌة بمكة أٌاما ٌسٌرة، وفً حدٌثه ٌعنً ابن عٌٌنة عن الزهري اضطراب 

شدٌد، وسفٌان بن حسٌن وصالح بن أبً األخضر وسلٌمان بن كثٌر 
فؤما ابن أبً ذبب فقد كانت ." . "متقاربون فً الزهري، ٌعنً فً الضعؾ

له معه صحبة، إال أنه ٌحكً عنه أنه لم ٌسمع من الزهري، ولكن عرض 
وكان اإلمام أحمد سٌا الرأي فً ٌونس بن ٌزٌد جدا، وقدم علٌه  ."علٌه

عقٌل و إبراهٌم بن سعد عن : "معمرا وعقٌبل وشعٌب بن أبً حمزة، وقال
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الذي صح لهشٌم عن الزهري أربعة : "وقال." الزهري أقل خطؤ من ٌونس
، وأما ابن إسحاق وابن أخً الزهري "اإلفك"أحادٌث، ذكر منها حدٌث 

موسى بن عقبة ما أراه : "وقال.. فتكلم أحمد فً حدٌثهما عن الزهري ولٌنه
األوزاعً : "وقال ابن معٌن. "سمع من ابن شهاب، إنما هو كتاب نظر فٌه

..  الخ." فً الزهري لٌس بذاك، أخذ كتاب الزهري من الزبٌدي
قلت ألبً عبد هللا ــ : قال إسحاق بن هانا: أصحاب ٌحً بن أبً كثٌر/  ـ7

هشام أحب : أٌما أحب إلٌك فً حدٌث ٌحً بن أبً كثٌر؟ قال: "ٌعنً أحمد
فحسٌن المعلم وحرب بن شداد : إلً ممن روى عن ٌحً بن أبً كثٌر، قلت

لٌس منهم أصح حدٌثا وال : فهمام؟ قال: هإالء ثقات، قلت له: وشٌبان؟ قال
ونقل " هو مثل همام وشٌبان: فؤبان العطار، قال: أحب إلً من هشام، قلت

." هشام الدستوابً أثبت فً حدٌث ٌحً من معمر: "األثرم عن أحمد قال
سؤلت أحمد عن أصحاب ٌحً بن أبً كثٌر؟ : "وقال أبو زرعة الدمشقً

: ثم من؟ فذكر آخر، قلت له: أبان، قلت: ثم من؟ قال: هشام، قلت: فقال
. وقد ذكر أنه كان ٌهم فً حدٌث ٌحً." األوزاعً إمام: فاألوزاعً؟ قال

ما روى أٌوب ـ ٌعنً : "ونقل إبراهٌم بن الجنٌد عن ٌحً بن معٌن قال

" ـ عن ٌحً بن أبً كثٌر شٌبا فٌه خٌر، ولكن هشام الدستوابً السختٌانً
.  وهذا ٌعنً أن هشاما هو الثبت فً ٌحً بن أبً كثٌر

كؤن رواٌة أهل : "قال أحمد فً رواٌة األثرم: أصحاب هشام بن عروة/ 8

كان ٌحً بن سعٌد ٌرسل : وقال. أصح: المدٌنة عنه أحسن، أو قال
فقلت : األحادٌث التً ٌسندونها ــ ٌعنً أنه كان ٌرسل عن هشام كثٌرا ــ قال

هذا االختبلؾ عن هشام، منهم من ٌرسل، ومنهم من ٌسند عنه، من قبله : له
وذكر أن عٌسى بن ٌونس أسند عنه ما كان ٌرسله الناس . نعم: كان؟ فقال

أبو معاوٌة صحٌح : "قلت ألبً عبد هللا: قال األثرم. " كحدٌث الهدٌة وؼٌره
قال ابن رجب . " ال ، ما هو بصحٌح الحدٌث عنه: الحدٌث عن هشام؟ قال

الثوري ومالك وٌحً : أثبت الرواة عن هشام بن عروة: "وقال الدارقطنً
."  القطان وابن نمٌر واللٌث بن سعد

عبد : "نقل ابن أبً مرٌم عن ٌحً بن معٌن، قال: أصحاب ابن جرٌج/ 9

المجٌد بن عبد العزٌز بن أبً روادة ثقة، و كان أعلم الناس بحدٌث ابن 
عبد هللا بن : "ونقل عبد هللا بن أحمد الدورقً عن ابن معٌن قال." جرٌج

وقال محمد بن الحسن بن . "وهب لٌس بذاك فً ابن جرٌج، كان ٌستصؽر
أٌهما أحب : سبل ٌحً بن معٌن عن حجاج بن محمد وأبً عاصم: "الصباح
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عبد ": "التمٌٌز"وقال مسلم فً كتاب " حجاج: إلٌك فً ابن جرٌج؟ قال
وعبد هللا بن " الرزاق وهشام بن سلٌمان أكبر فً ابن جرٌج من ابن عٌٌنة

ٌروي عن ابن جرٌج عن عطاء ؼٌر حدٌث لم : "فروخ قال الجوزجانً
نجده عند الناس أحادٌثه معضلة، ووثقه ؼٌره، وأثنى علٌه ابن أبً مرٌم 

."  ثناء عظٌما
سفٌان أثبت : "قال عبد هللا بن أحمد قال أبً: أصحاب عمرو بن دٌنار/ 10

: ونقل األثرم عن أحمد أنه قال" الناس فً عمرو بن دٌنار وأحسنه حدٌثا
أعلم الناس بعمرو بن دٌنار ابن عٌٌنة، ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عٌٌنة، "

وإن كان صؽٌرا فقد ٌكون صؽٌرا : قال! كان ابن عٌٌنة صؽٌرا: قٌل له
وقال . فهم ٌجمعون على أن ابن عٌٌنة هو الثبت فً ابن دٌنار." كٌسا

أرفع الرواة عن عمرو بن دٌنار ابن جرٌج وابن عٌٌنة وشعبة : "الدارقطنً
أن حماد بن سلمة ٌخطا فً " التمٌٌز"وذكر مسلم فً ." وحماد بن زٌد

."  رواٌته عن عمرو بن دٌنار كثٌرا
ذكر ابن البراء فً : أصحاب الحسن البصري: ذكر أهل البصرة/ 11

ٌونس أثبت فً الحسن من ابن عوؾ وٌزٌد : "تارٌخه عن علً بن المدٌنً

بن إبراهٌم ثبت فً الحسن، وابن سٌرٌن وهشام عن الحسن عامتها تدور 
وروى صالح بن أحمد عن علً بن ." على حوشب ٌعنً هشام بن حسان

ما رأٌت : "قال لً عباد بن منصور: سمعت عرعرة بن البرند قال: المدٌنً
: قال ابن المدٌنً: وقال ٌعقوب بن سفٌان." هشام بن حسان عن الحسن قط

حفص المنقري، ثم قتادة وحفص فوقه، ثم قتادة بعده، : أصحاب الحسن"
وكان حفص فً الحسن مثل ابن جرٌج فً عطاء، . وٌونس وزٌاد األعلم

وبعد هإالء أشعث بن عبد الملك، وٌزٌد بن إبراهٌم، وقرة طبقة، وأٌوب 
األشهب، وجرٌر بن حازم طبقة، وأبو حرة، وهشام بن حسان فً الحسن 

طبقة، وسبلم بن مسكٌن، والسري بن ٌحً طبقة، وأبو هبلل فوق مبارك، 

". ومبارك أحب إلً من الربٌع ٌعنً ابن صبٌح
ال ٌعدل أحد ٌونس، : "سبل أحمد عن أصحاب الحسن؟ فقال: وقال حرب

." وأٌوب، وابن عون، وهشام هإالء أصحاب محمد ٌعنً ابن سٌرٌن: قال
فٌونس بن عبٌد : " قلت لٌحً بن معٌن : وقال عثمان بن سعٌد الدارمً

ٌونس أكبر : قال عثمان. كبلهما: أحب إلٌك فً الحسن أو حمٌد؟ فقال
: فحمٌد أحب إلٌك فٌه أو حبٌب بن الشهٌد؟ قال: "قلت لٌحً. بكثٌر
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: سبلم بن مسكٌن؟ قال: قلت: قال. وحبٌب أحب إلٌنا: قال عثمان." كبلهما
."  سبلم: سبلم أحب إلٌك فً الحسن أو المبارك؟ قال: ثقة، قلت

أحادٌث بن حسان عن محمد : "قال ابن المدٌنً: أصحاب ابن سٌرٌن/ 12

لٌس أحد أثبت فً ابن سٌرٌن من : "ونسخت من كتاب: قال." بن صحاح
وهشام أثبت من خالد . أٌوب وابن عون إذا اتفقا، وإذا اختلفا فؤٌوب أثبت

الحذاء فً ابن سٌرٌن، وكلهم ثبت، وكذلك سلمة بن علقمة وعاصم األحول 

وقال ابن . "ولٌس فً القوم مثل أٌوب وابن عون، وهشام الدستوابً ثبت
إذا اختلؾ ابن عون وأٌوب فً : "أبً خٌثمة سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول

وسؤلت ٌحً عن ٌحً بن عتٌق؟ : " وقال عثمان. "الحدٌث فؤٌوب أثبت منه
ثقة : هو أحب إلٌك فً ابن سٌرٌن أو هشام بن حسان؟ فقال : قلت. ثقة: قال

هشام بن حسان أحب إلٌك أو جرٌر بن : قلت. ٌحً خٌر: قال عثمان. و ثقة 
فٌزٌد بن إبراهٌم أحب إلٌك أو جعفر بن : هشام أحب إلً، قلت: حازم؟ قال
داود : داود أحب إلٌك أو خالد الحذاء؟ قال: قلت. ٌزٌد أحب إلً: حٌان؟ قال
أثبت أصحاب ابن سٌرٌن أٌوب وابن عون : "وقال الدارقطنً." أحب إلً

."  وسلمة بن علقمة و ٌونس بن عبٌد
الطبقة : وفٌهم كثرة، وهم ثبلث طبقات: أصحاب ثابت البنانً/  ـ13

كشعبة، وحماد بن زٌد، وسلٌمان بن المؽٌرة، وحماد بن : الثقات: ااولى

وأثبت هإالء كلهم فً ثابت حماد بن سلمة، كذا قال أحمد . سلمة، ومعمر
." ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة: "فً رواٌة ابن هانا

: وقال أٌضا." حماد بن سلمة أثبت الناس فً ثابت البنانً: "وقال ابن معٌن
حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ومن خالؾ حماد بن سلمة، ثم من بعده "

ٌعنً أحادٌث ." سلٌمان بن المؽٌرة، ثم من بعده حماد بن زٌد، وهً صحاح
حماد بن سلمة فً ثابت : "وقال أبو حاتم الرازي. هإالء الثبلثة عن ثابت

وعلً بن زٌد أحب إلً من همام، وهو أحفظ الناس ، وأعلم بحدٌثهما، بٌن 

روى حمٌد عن ثابت شٌبا، وأما جعفر ٌعنً : "قال ابن المدٌنً." خطإ الناس
ابن سلٌمان فؤكثر عن ثابت، وكتب مراسٌل، وكان فٌها أحادٌث مناكٌر عن 

لٌسؤل أحدكم ربه حتى ٌسؤله شس  ": ثابت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
وفً : " قال علً[رواه الترمذي مرسبل فً كتاب الدعوات ]" نعله والملح

أحادٌث معمر عن ثابت أحادٌث ؼرابب ومنكرة، وذكر على أنها تشبه 
 ." أنكرهم رواٌة عن ثابت معمر: "وقال العقٌلً" أحادٌث أبان بن أبً عٌاش

إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن ": "التمٌٌز"وحكى مسلم فً كتاب 
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وحكً ذلك عن ٌحً القطان وابن معٌن وأحمد ." سلمة أثبت الناس فً ثابت
حماد بن سلمة أثبت الناس فً : "وقال الدارقطنً. وؼٌرهم من أهل المعرفة

ولٌنوا أحادٌث معمر عن ثابت ووصفوها باإلضطراب وكثرة ." ثابت
 . األوهام

هإالء الشٌوخ : "ذكر أحمد الحكم بن عطٌة، فقال: الشٌوخ: الطبقة الثانٌة

: وقال أٌضا. وذكر له عن ثابت أحادٌث مناكٌر." ٌخطبون على ثابت

: وقال فً عمارة بن زاذان" سهٌل بن أبً حازم ٌروي عن ثابت منكرات"
هإالء الشٌوخ رووا عن ثابت، : ثم قال" ٌروي عن ثابت أحادٌث مناكٌر"

وٌوسؾ بن : وكان ثابت جل حدٌثه عن أنس، فحملوا أحادٌثه عن أنس، قال
عبدة ٌروي عن حمٌد وثابت مناكٌر بالتوهم، لٌس هً عندي من حدٌث 

له أوهام عن ثابت، منها : ومنهم حماد بن ٌحً األبح. ـه"/حمٌد وال ثابت
رواه الترمذي  ]"مثل أمتً مثل المطر"حدٌثه عنه عن أنس مرفوعا حدٌث 

والصواب عن ثابت  [.حدٌث حسن ؼرٌب من هذا الوجه: فً السنن وقال
: الطبقة الثالثة." عن الحسن مرسبل، كذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت

وقال أحمد فً رواٌة أبً طالب . وفٌهم كثرة، كٌوسؾ بن عطٌة الصفار

ابن المنكدر عن جابر، وأهل : أهل المدٌنة إذا كان الحدٌث ؼلطا ٌقولون"
ولما اشتهرت رواٌة ابن . "ثابت عن أنس، ٌحٌلون علٌهما: البصرة ٌقولون

المنكدر عن جابر، ورواٌة ثابت عن أنس صار كل ضعٌؾ وسٌا الحفظ 
إذا روى حدٌثا عن ابن المنكدر ٌجعله عن جابر عن النبً صلى هللا علٌه 
وسلم، وإن رواه عن ثابت جعله عن أنس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، 

.  هذا معنى كبلم اإلمام أحمد رحمه هللا وإٌانا ورضً هللا عنه وإٌانا
قال إبراهٌم بن الجنٌد عن ٌحً : أصحاب  تادة بن دعامة السدوسً/ ـ14

وقال ابن أبً ." سعٌد بن أبً عروبة أثبت الناس فً قتادة: "بن معٌن
. أثبت الناس فً قتادة ابن أبً عروبة: "سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: خٌثمة

وسبل ٌحً بن ." همام فً قتادة أحب إلً من أبً عوانة: "وسمعته ٌقول"
كان ٌحً القطان ٌروي عن : "أٌهما أحب إلٌك؟ فقال: معٌن عن أبان وهمام

وقال أحمد فً رواٌة ." أبان وكان أحب إلٌه، وأما همام فهو أحب إلً
إذا خالؾ أبو عوانة وأبان العطار سعٌدا أعجبنً ذاك، ٌعنً : "األثرم

سؤلت أبا : وقال إسحاق بن هانا." ألنه ٌكون مما قد حفظاه: حدٌثهما، قال
سعٌد بن أبً عروبة أو همام : أٌما أحب إلٌك فً حدٌث قتادة: عبد هللا، قلت

ط سعٌد : قال عبد الرحمن بن مهدي: أو شعبة أو الدستوابً؟ فسمعته ٌقول
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: والدستوابً؟ قال: قلت"عندي فً الصدق مثل قتادة، وشعبة ثبت، ثم همام 
شعبة وهشام الدستوابً وسعٌد بن : "وقال البردٌجً." والدستوابً أٌضا"

أبً عروبة عن قتادة عن أنس صحٌح ، فإذا ورد علٌك حدٌث لسعٌد بن 
أبً عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا، وخالفه هشام وشعبة، حكم لشعبة 

وهشام على سعٌد، وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من 
الشٌوخ عن قتادة عن أنس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وخالؾ سعٌدا 

فإذا اتفق . وهشام أو شعبة فإن القول قول هشام وسعٌد وشعبة على االنفراد
هإالء األولون وهم همام وأبان وحماد على حدٌث مرفوع وخالفهم شعبة 
وهشام وسعٌد، أو شعبة وحده، أو هشام وحده، أو سعٌد وحده، نوقؾ عن 

شعبة وسعٌد وهشام أثبت من همام وأبان : الحدٌث، ألن هإالء الثبلثة
وقد تبٌن أن سعٌد بن أبً عروبة هو أحفظ أصحاب لحدٌثه ولكن ." وحماد

شعبة كان ٌوقؾ قتادة عند الحدٌث حتى ٌتؤكد من اتصاله بصٌؽة تحمل تفٌد 
. ثنا، وٌسؤله عن سماعه لٌتؤكد من اتصال الحدٌث: ذلك كقول قتادة

ما عندي أعلم : "قال أحمد بن حنبل: أصحاب أٌوب السختٌانً/  ـ15

وقال ." بحدٌث أٌوب السختٌانً من حماد بن زٌد، وقد أخطؤ فً ؼٌر شًء

إذا اختلؾ إسماعٌل بن علٌة وحماد بن زٌد فً أٌوب، كان : "ابن معٌن
فالقول قول : فإن خالفه سفٌان الثوري؟ قال: القول قول حماد، قٌل لٌحً

ومن خالفه من الناس جمٌعا فً أٌوب : حماد بن زٌد فً أٌوب، قال ٌحً
أثبت : "وقال النسابً. وهذا القول اختٌار ابن عدي وؼٌره ." فالقول قوله

ورجحت طابفة . أصحاب أٌوب حماد بن زٌد، وبعده عبد الوارث وابن علٌة
. ابن علٌة أثبت من روى عن أٌوب: "قال البردٌجً. ابن علٌة على حماد

ولم ٌختلفا إال فً حدٌث أوقفه ابن علٌة، . حماد بن زٌد: وقال بعضهم"
ورفعه حماد، وهو حدٌث عن ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة عن النبً صلى 

وال :  ال! وال أنت؟:  الوا! لٌس أحد منكم ٌنجٌه عمله": هللا علٌه وسلم

ولٌس وقؾ هذا . [متفق علٌه]."أنا، إال أن ٌتؽمدنً هللا برحمة منه وفضل

الحدٌث مما ٌضره، فإن ابن سٌرٌن كان ٌقؾ األحادٌث كثٌرا وال ٌرفعها، 
وقد اختلفا أٌضا فً أحادٌث أخر، : قلت. والناس كلهم ٌخالفونه وٌرفعونها

." أن عمر  بل الحجر" : منها حدٌث أٌوب عن نافع عن ابن عمر

ورواه ابن علٌة عن . كذا رواه حماد بن زٌد عن أٌوب [البخاري وؼٌره]
. [البخاري وؼٌره]." نببت أن عمر قبل الحجر: "أٌوب قال
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اجتمع حفاظ أهل البصرة، فقال أهل : "أخبرنً الهٌثم بن خالد قال: وقال
وقال عبد هللا بن " نحوا عنا إسماعٌل، وهاتوا من شبتم: الكوفة ألهل البصرة

كان حماد بن زٌد ال ٌعبؤ إذا خالفه الثقفً : "قال أبً: أحمد بن حنبل
قال ٌزٌد بن ." ووهٌب، وكان ٌهاب أو ٌتهٌب إسماعٌل بن علٌة إذا خالفه

سمعت ٌحً بن معٌن سبل عن أحادٌث أٌوب اختبلؾ ابن علٌة : الهٌثم
ه، فنسب ."إن أٌوب كان ٌحفظ و ربما نسً الشًء: "وحماد بن زٌد؟ فقال

عبد الوارث قد ؼلط : "وقال أحمد فً رواٌة المٌمونً. االختبلؾ إلى أٌوب
وهو ." فً ؼٌر شًء روى عن أٌوب أحادٌث لم ٌروها أحد من أصحابه

جرٌر بن حازم ٌروي : " وقال األثرم عن أحمد. عنده مع هذا ثبت ضابط
أنه كان ٌثبت : "وذكر القوارٌري عن ٌحً بن سعٌد." عن أٌوب عجابب

. عبد الوارث، وإذا خالفه أحد من أصحابه ٌقول ما قال عبد الوارث، انتهى
وأما . ولم ٌكتب عبد الوارث وال ابن علٌة حدٌث أٌوب حتى مات أٌوب

حماد بن زٌد، وكان ضرٌرا وكان ٌحفظ، ولم ٌكن عنده كتاب ألٌوب 
عبد الوارث مثل حماد، : "ونقل عثمان الدارمً عن ابن معٌن قال. بالكلٌة

." وهو أحب إلً فً أٌوب من الثقفً وابن عٌٌنة: قال
ما فً أصحاب شعبة : "قال أحمد فً رواٌة ابن هانا: أصحاب شعبة/ ـ16

وقال ." أقل خطؤ من محمد بن جعفر وال ٌقاس بٌحً بن سعٌد فً العلم أحد
: ذكرت لٌحً أصحاب شعبة فقال: "صالح بن أحمد ثنا علً بن المدٌنً قال

أنا ال أسمً لك أحدا، كان عامتهم ٌملٌها علٌهم رجل إال خالدا ومعاذا، فإنا "
كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد ناحٌة، ومعاذ ناحٌة فكتب كل واحد 

قال ابن أبً . "منهما بحفظه، وأما أنا فكنت ال أكتب حتى أجٌا إلى البٌت
قال عبد : حاتم ثنا أحمد بن منصور المروزي سمعت سلمة بن سلٌمان ٌقول

إذا اختلؾ الناس فً حدٌث شعبة فكتاب ؼندر حكم فٌما : "هللا بن المبارك
كان ٌحً وعبد الرحمن ومعاذ : "وذكر ابن خراش عن الفبلس قال." بٌنهم

وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا فً حدٌث شعبة رجعوا إلى كتاب ؼندر فحكم 
وقال ." ؼندر من أثبت الناس فً حدٌث شعبة: "وقال العجلً." علٌهم

ٌحً : سؤلت ٌحً بن معٌن عن أصحاب الشعبة؟ قلت: عثمان بن سعٌد
فؽندر أحب : ثقتان، قلت: القطان أحب إلٌك من شعبة أو ٌزٌد بن زرٌع؟ قال

فؤبو داود أحب إلٌك أو : قلت. ثقتان: إلٌك أو محمد بن أبً عدي؟ قال
فؤبو داود أحب إاٌك فٌه أو ابن : قلت. أبو داود أحب إلً: حرمً؟ قال
عبد الرحمن بن مهدي أحب : "قال عثمان." أبو داود أعلم به: مهدي؟ قال
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وسؤلت ٌحً عن : قال. إلٌنا فً كل شًء، وأبو داود أكثر رواٌة عن شعبة
فمعاذ أثبت فً : ثقة، قلت: فشبابة؟ قال: ثقة، قلت: أبً عامر العقدي؟ قال

مسكٌن بن بكٌر ٌخطا عن : "وقال أحمد." ثقة وثقة: شعبة أو ؼندر؟ قال
أصحاب شعبة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث : "وقال ابن عدي." شعبة

.  وٌحً القطان وؼندر وأبو داود خامسهم
إذا : "قال إبراهٌم الحربً عن اإلمام أحمد: أصحاب معمر بن راشد/ 17

: وقال ابن عسكر." اختلؾ أصحاب معمر فً شًء فالقول قول ابن المبارك
إذا اختلؾ أصحاب معمر فالحدٌث لعبد : "سمعت أحمد بن حنبل ٌقول"

عبد الرزاق متثبت فً معمر، جٌد : "قال ٌعقوب بن شٌبة." الرزاق
محمد بن حمٌد صاحب معمر ثقة، : "وقال أبو سفٌان المعمري." اإلتقان

أثبت أصحاب معمر هشام : "قال الدارقطنً." وعبد الرزاق أحب إلً منه
."  بن ٌوسؾ وابن المبارك

سمعت ٌحً بن : "قال عبد هللا بن أحمد :أصحاب حماد بن سلمة/ ـ18

." من أراد أن ٌكتب حدٌث حماد بن سلمة فعلٌه بعفان بن مسلم: "معٌن ٌقول
أثبت أصحاب حماد بن سلمة ابن مهدي وابن المبارك وعبد : "وقال النسابً

 فً ٌؤتًولكن حماد بن سلمة قد اختلط فً آخر عمره وس." الوهاب الثقفً
 ترجمته التمٌٌز بٌن من سمع منه قبل االختبلط عمن سمع منه بعد االختبلط

 . وقد انتقى مسلم الرواٌة الصحٌحة بٌنما تركها البخاري
: ذكر أهل الكوفة *  

قلت ألبً : قال إسحاق بن هانا: أصحاب عامر بن شراحٌل الشعبً/  ـ19

إسماعٌل أحبهم إلً : من أحب إلٌك من أصحاب الشعبً؟ قال: "عبد هللا
. ما فٌهما إال ثقة : أٌما أحب إلٌك بٌان أو فراس؟ قال: وأحسنهم حدٌثا ، قلت

ما فٌهما إال ثقة، وزكرٌا حسن : أٌما أحب إلٌك زكرٌا أو فراس؟ قال: قلت 
أصح الناس حدٌثا عن الشعبً : "قال أبً: "وقال عبد هللا بن أحمد." الحدٌث

ابن أبً : فزكرٌا وفراس وابن أبً السفر؟ قال: إسماعٌل بن أبً خالد، قلت
وقال ابن أبً السفر وزكرٌا . خالد ٌشرب العلم شربا، ابن أبً خالد أحفظهم

وحكى عثمان بن سعٌد عن ٌحً بن . كبلهما كانا ٌختلفان إلى الشعبً جمٌعا
إسماعٌل بن أبً خالد أحب إلً فً الشعبً من الشٌبانً، : "معٌن قال

فراس أحب إلٌك أو بٌان؟ : قٌل له. وإسماعٌل أعلم بالشعبً من ابن عون
سؤلت ٌحً بن سعٌد عن زكرٌا عن : وقال ابن المدٌنً. كبلهما ثقة: قال

 . لٌس هو عندي مثل إسماعٌل، ولٌس به بؤس: الشعبً؟ فقال
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ذكر : (واسمه عمرو بن عبد هللا): أصحاب أبً إسحاق السبٌعً/  ـ20

أن الثوري و شعبة أحفظ وأثبت من جمٌع من روى " العلل"الترمذي فً 
أي : سمعت معاذ بن معاذ وقٌل له: وقال ابن المدٌنً. عن أبً إسحاق

وقال ابن أبً . شعبة وسفٌان، ثم سكت: أصحاب أبً إسحاق أثبت؟ قال
أثبت أصحاب أبً إسحاق الثوري وشعبة : "خٌثمة سمعت ابن معٌن  ٌقول

وسمعت ابن معٌن : قال. وهما أثبت من زهٌر وإسرابٌل، وهما قرٌنان

وقال عثمان ." لم ٌكن أحد أعلم بحدٌث أبً إسحاق من الثوري: ٌقول
: شعبة أحب إلٌك من أبً إسحاق أو سفٌان؟ قال: سؤلت ٌحً: الدارمً

. أثبت أصحاب أبً إسحاق الثوري وشعبة: "وقال أبو زرعة." سفٌان
: وقال أبو حاتم الرازي. وإسرابٌل وشعبة أحب إلً شعبة من إسرابٌل

سفٌان أتقن أصحاب أبً إسحاق، وهو أحفظ من شعبة ، و إذا اختلؾ "
قلت ولكن أبا إسحاق السبٌعً قد اختلط وسٌؤتً . " الثوري و شعبة فالثوري

.  التمٌٌز بٌن من سمع منه قبل االختبلط عمن سمع منه بعد االختبلط
ذكر ٌحً بن معٌن عن ٌحً بن : أصحاب إبراهٌم بن ٌزٌد النخعً/  ـ21

: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهٌم بن منصور، فقلت لٌحً: "سعٌد قال

نعم، وأثبت، : منصور أحسن حدٌثا عن مجاهد من ابن أبً نجٌح؟ قال
: قال سفٌان: حدثنً ٌحً قال: وقال أحمد." منصور أثبت الناس: وقال

: كنت إذا حدثت األعمش عن بعض أصحاب إبراهٌم قال، فإذا قلت"
لم ٌكن أحد : وذكر ابن أبً خٌثمة عن ٌحً بن معٌن قال." منصور، سكت

ورجحت طابفة األعمش على . أعلم بحدٌث منصور من سفٌان الثوري
األعمش أحفظ إسناد : "قال وكٌع: منصور فً حفظ إسناد حدٌث النخعً

وقد ذكره الترمذي فً باب التشدٌد فً البول من ." إبراهٌم من منصور
كتاب الطهارة، واستدل به على ترجٌح قول األعمش فً حدٌث ابن عباس 

وأما منصور . سمعت مجاهدا ٌحدث عن طاوس عن ابن عباس: فً القبرٌن

فرواه عن مجاهد عن ابن عباس وكذلك ذكره أٌضا فً كتاب الصٌام فً 
باب صٌام العشر، واستدل به على ترجٌح رواٌة األعمش عن إبراهٌم عن 

ما رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم صابما فً العشر ": األسود عن عابشة
على قول منصور، فإنه أرسله و رجحت طابفة الحكم ، قال عبد هللا ."  ط

الحكم، ثم : من أثبت الناس فً إبراهٌم؟ قال: "سؤلت أبً: بن أحمد
 ." منصور
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:  وهو سلٌمان بن مهران الكاهلً: أصحاب ااعمش/  ـ22

لم ٌكن أحد أعلم بحدٌث : "سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: قال ابن أبً خٌثمة
أبو : "وسمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: "قال." األعمش من سفٌان الثوري

معاوٌة كنا إذا ذاكرناه حدٌث األعمش فكؤنا لم نسمع الحدٌث، ٌشٌر إلى 
ثنا أحمد بن سنان الواسطً : "قال ابن أبً حاتم. "كثرة حدٌثه وسعة حفظه

ما رأٌت سفٌان لشًء من حدٌثه : "سمعت عبد الرحمن بن مهدي ٌقول

سمعت : وثنا أبً أبو بكر األعٌن قال: قال." أحفظ منه لحدٌث األعمش
: من أحب الناس إلٌك فً حدٌث األعمش؟ قال: "أحمد بن حنبل وقلت له

قال أبً فً أصحاب : وقال عبد هللا." سفٌان: شعبة؟ قال: سفٌان، قلت
" سفٌان أحبهم إلً، ثم أبو معاوٌة فً الكثرة والعلم باألعمش: "األعمش

سفٌان أحب إلً فً األعمش : "ونقل عثمان بن سعٌد عن ٌحً بن معٌن قال
وأبو شهاب أحب . وأبو عاونة أحب إلً فٌه من عبد الواحد: من شعبة، قال

أرفع الرواة : "وقال الدارقطنً." إلً من أبً بكر بن عٌاش فً كل شًء
عن األعمش، الثوري، وأبو معاوٌة، ووكٌع، وٌحً القطان وابن فضٌل، 

كان أهل : "وقال ابن عمار قال أبو معاوٌة." وقد ؼلط علٌه فً شًء

خراسان ٌجٌبون إلى األعمش لٌسمعوا منه فبل ٌقدرون، فكانوا ٌجٌبون 
فٌسمعون من شعبة عن األعمش، فكان شعبة ال ٌحدثهم حتى ٌقعدنً معه 

."  نعم، حدثهم: ٌا أبا معاوٌة ألٌس هو كذا وكذا؟ فإن قلت: فٌقول
: قال عثمان بن سعٌد لٌحً بن معٌن: أصحاب منصور بن المعتمر/ ـ23

فشرٌك : جرٌر أعلم به، قلت: جرٌر أحب إلٌك فً منصور أم شرٌك؟ قال"
: قال عثمان. شرٌك أعلم به: أحب إلٌك فً منصور أو أبو األحوص؟ قال

ومعمر فً منصور كؤنه ." وكم روى أبو األحوص عن منصور: وأراه قال
لٌس بالقوي، فإن معمرا روى عن منصور عن سالم بن أبً الجعد عن 

ورواه سفٌان " أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا سجد جافى: "جابر

والصحٌح عند أحمد وابن معٌن قول . عن منصور عن إبراهٌم مرسبل
أثبت أصحاب : "وقال الدارقطنً. سفٌان فً هذا، وحدٌث عندهما خطؤ

."  الثوري، وشعبة، وجرٌر الضبً: منصور
سمعت ٌحً : قال ابن أبً خٌثمة: أصحاب سفٌان بن سعٌد الثوري/ ـ24

ٌحً بن : هم خمسة : "بن معٌن وسبل عن أصحاب الثوري أٌهم أثبت؟ قال
سعٌد، ووكٌع بن الجراح، وعبد هللا بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، 

فؤما الفرٌابً، وأبو حذٌفة، وقبٌصة، وعبٌد هللا، . وأبو نعٌم الفضل بن دكٌن
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وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبٌري، وعبد الرزاق وطبقتهم، فهم كلهم فً 
سفٌان بعضهم قرٌب من بعض وهم ثقات كلهم، دون أولبك فً الضبط 

الفرٌابً، وٌحً بن آدم، وأبو أحمد الزبٌري، : "وقال العجلً." والمعرفة
وقبٌصة بن عقبة، ومعاوٌة بن هشام، ثقات، وهم فً الرواٌة عن سفٌان 

وأبو نعٌم، ووكٌع، وعبٌد هللا األشجعً، وٌحً . قرٌب بعضهم من بعض
القطان، وابن مهدي، وأبو داود الحفري أثبت فً سفٌان من الفرٌابً 

أبو داود الحفري، والفرٌابً، وقبٌصة، وأبو : "وقال ابن معٌن." وأصحابه
."  حذٌفة، حدٌثهم بعضه قرٌب من بعض فً الضعؾ

: ذكر أهل الشام ومصر  
قلت لعبد الرحمن بن : قال أبو زرعة الدمشقً: أصحاب مكحول/  ـ25

: إبراهٌم ــ ٌعنً دحٌما ــ وسؤلته عن ثابت بن ثوبان والعبلء بن الحارث
: العبلء أفقه حدٌثا، وثابت بن ثوبان قلٌل الحدٌث، قلت: "قال" أٌهما أثبت؟"

أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان والعبلء بن : "إن أبا مسهر قال
الحارث، وأعدت علٌه تقدم من ثابت بن ثوبان ولقٌه سعٌد بن المسٌب فلم 

: قال أبو زرعة." ٌدفعه عن ثقة وتقدم، وقدم العبلء بن الحارث علٌه لفقهه

سلٌمان : ومنت أرى أبا مسهر ٌقدم كل التقدٌم من أصحاب مكحول ثبلثة"
وقال اإلمام ." بن موسى، وٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر، والعبلء بن الحارث

وعبد : ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن جابر، قال: "أحمد
."  الرحمن أقدم موتا وأثبت منه إن شاء هللا تعالى

قال أبو زرعة الدمشقً سؤلت أبا مسهر : أصحاب ااوزاعً/  ـ26

وقال ." هقل وابن سماعة بعده: "من أنبل أصحاب األوزاعً؟ قال: الدمشقً
ابن سماعة عرض : قلت ألبً مسهر: إبراهٌم بن الجنٌد عن ٌحً بن معٌن

قال لً أبو : على األوزاعً؟ قال أحسن أحواله إن كان عرض، ثم قال
وقال أحمد لما ." لم ٌكن ههنا بدمشق أثبت فً األوزاعً من هقل: مسهر

أٌما أثبت الولٌد بن مسلم أو القرقسانً، ٌعنً محمد بن مصعب؟ : "سبل
أثبت : "وقال النسابً." الولٌد، كان القرقسانً صؽٌرا فً األوزاعً: "قال

والولٌد بن مزٌد أحب إلٌنا فً : أصحاب األوزاعً عبد هللا بن المبارك، قال
.  األوزاعً من الولٌد بن مسلم، ال ٌخطا وال ٌدلس

: أحد علماء المدٌنة، نزل مصر: أصحاب بكٌر بن عبد هللا بن ااشج/  ـ27

ال أعلم أحدا أحسن حدٌثا عن بكٌر بن : "سمعت أبا عبد هللا ٌقول: قال األثرم
هو أحسن حدٌثا عندي من عمرو بن : عبد هللا من لٌث بن سعد، وقال
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وكم ٌروي ابن : "ومن ابن عجبلن؟ قال: قلت له" الحارث ومن ابن لهٌعة 
: إن أبا الولٌد ٌتكلم فً رواٌته وٌقول: قلت. ما أٌسرها! عجبلن عن بكٌر؟

ما أدري أي شًء هذا، وأنكر قوله، : "مناولة، أعنً لٌث بن سعد؟ فقال
."  أي شًء ٌنكر من حدٌث لٌث، ولٌس حسن الحدٌث صحٌحه: وقال
سبل أبً عن : قال عبد هللا بن أحمد: أصحاب ٌزٌد بن أبً حبٌب/  ـ28

حٌوة أعلى : حٌوة بن شرٌح وسعٌد بن أبً أٌوب، وٌحً بن أٌوب؟ فقال

القوم ثقة، وسعٌد بن أبً أٌوب لٌس به بؤس، وٌحً بن أٌوب دونهم فً 
."  الحدٌث وكان سٌا الحفظ، وهو دون هإالء، وحٌوة بن شرٌح أعبلهم

وخبلصة هذا الفصل أن شرط الشٌخٌن رجالهما وشرط كل واحد منهما 
رجاله الذي تفرد بالتخرٌج عنهم فً األصول ال فً الشواهد والمتابعات، أو 
مقرونا به، وقد ؼر الكثٌرٌن شرطهما أو شرط أحدهما حتى قٌل إن الحاكم 

.  لم ٌخرج على شرطهما وال حدٌثا واحدا
لقد اؼتر أبو عبد هللا الحاكم بما زعمه شرطا : أوهام الحاكم فً المستدرك*

الذي ألفه فً "  المستدرك على الصحٌحٌن"للشٌخٌن أو ألحدهما فً كتابه 
آخر عمره بعدما ضعؾ حفظه حٌث صحح لمن أكد أنهم ال ٌحل الرواٌة 

عنهم حتى قٌل إن الحاكم لم ٌخرج على شرطهما وال حدٌثا واحدا،  وفً 
حٌث " سٌر أعبلم النببلء"ذلك تعقب الذهبً على أبً سعٌد المالٌنً فً 

المستدرك على "طالعت كتاب : "عندما قال المالٌنً: "[175 ص 17ج ]قال
الذي صنفه الحاكم، من أوله إلى آخره، فلم أر فٌه حدٌثا على " الشٌخٌن

 هذه مكابرة وؼلو، ولٌست رتبة أبً سعٌد :قلت: " فقال الذهبً" شرطهما 
شًء كثٌر على شرطهما، وشًء كثٌر " المستدرك"أن ٌحكم بهذا، بل فً 

على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن فً كثٌر من 
ذلك أحادٌث فً الظاهر على شرط أحدهما أو كلٌهما، ولها فً الباطن علل 

خفٌة مإثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجٌد، وذلك نحو 

ربعه، وباقً الكتاب مناكٌر وعجابب، وفً ؼضون ذلك أحادٌث نحو المابة 
ٌشهد القلب ببطبلنها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحدٌث الطٌر بالنسبة لها 

" سماء، وبكل حال فهو كتاب مفٌد قد اختصرته، وٌعوز عمبل وتحرٌرا
ولٌته لم ٌصنؾ : "[312 ص 3ج ]: "ولكن الذهبً قال فً تذكرة الحفاظ

"  فإنه ؼض من فضابله بسوء تصرفه " المستدرك"
النكت "وللحافظ ابن حجر تعقٌب على كبلم المالٌنً والذهبً حٌث قال فً

بتحقٌق الشٌخ ربٌع بن هادي  [312 ص 1ج ]"على كتاب ابن الصبلح 
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حدٌث على شرط " المستدرك"زعم المالٌنً أنه لٌس فً : "المدخلً
حكى الحافظ أبو عبد هللا الذهبً على أبً سعٌد المالٌنً أنه : الشٌخٌن، أقول

الذي صنفه الحاكم من أوله إلى " المستدرك على الشٌخٌن"طالعت : قال
آخره فلم أر فٌه حدٌثا على شرطهما، وقرأت بخط األبمة أنه رأى بخط عبد 

أملى علً الحافظ أبو محمد عبد الؽنً بن عبد : هللا بن زٌدان المسكً قال
: الواحد بن علً بن سرور المقدسً سنة خمس وتسعٌن وخمسمابة قال

نظرت إلى وقت إمبلبً علٌك هذا الكبلم فلم أجد حدٌثا على شرط البخاري 
ٌطلع علٌكم اآلن رجل " حدٌث أنس /1: ومسلم لم ٌخرجاه إال ثبلثة أحادٌث

 حدٌث علً /3 حدٌث الحجاج بن عبلط لما أسلم، و /2، و "من أهل الجنة
. انتهى" ال ٌإمن العبد حتى ٌإمن بؤربع"رضً هللا عنه 

هذا ؼلو وإسراؾ وإال ففً : "وتعقب الذهبً قول المالٌنً هذا فقال
جملة وافرة على شرطهما وجملة كثٌرة على شرط أحدهما، " المستدرك"

وهو قدر النصؾ، وفٌه نحو الربع مما صح سنده أو حسن، وفٌه بعض 
العلل، وباقٌه مناكٌر وواهٌات، وفً بعضها موضوعات قد أفردتها فً 

من : جزء، انتهى كبلمه، وهو كبلم مجمل ٌحتاج إلى إٌضاح وتبٌٌن

أقساما، كل " المستدرك"ٌنقسم / أ: اإلٌضاح أنه لٌس جمٌعه كما قال، فنقول
أن ٌكون إسناد الحدٌث الذي ٌخرجه : األول/1: قسم منها ٌمكن تقسٌمه

أو أحدهما، على صورة االجتماع سالما من " الصحٌحٌن"محتجا برواته فً 
على صورة االجتماع، عما احتجا برواته على : العلل، واحترزنا بقولنا

صورة االنفراد، كسفٌان بن حسٌن عن الزهري، فإنهما احتجا بكل واحد 
منهما على االنفراد، ولم ٌحتجا برواٌة سفٌان بن حسٌن عن الزهري، ألن 
سماعه من الزهري ضعٌؾ دون بقٌة مشاٌخه فإذا وجد حدٌث من رواٌاته 

بكل منهما، بل ال  [انفردا]على شرط الشٌخٌن ألنهما : عن الزهري ال ٌقال
ٌكون على شرطهما إال إذا احتجا بكل منهما على صورة االجتماع، وكذا 

إذا كان اإلسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم ٌحتج بآخر منه، كالحدٌث 
الذي ٌروى عن طرٌق شعبة مثبل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضً هللا عنهما، فإن مسلما احتج بحدٌث سماك إذا كان من الرواة 

الثقات عنه ولم ٌحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فبل 
ٌكون اإلسناد ـ والحالة هذه ـ على شرطهما حتى ٌجتمع فٌه صورة 

: االجتماع، وقد صرح بذلك أبو الفتح القشٌري وؼٌره، ـ واحترزت بقولً
أن ٌكون سالما من العلل، بما إذا احتجا بجمٌع رواته على صورة االجتماع، 
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إال أن من وصؾ بالتدلٌس أو اختلط فً آخر عمره فإنا نعلم فً الجملة أن 
الشٌخٌن لم ٌخرجا من رواٌة المدلسٌن بالعنعنة إال ما تحققا أنه مسموع لهم 

من جهة أخرى، وكذا لم ٌخرجا من حدٌث المختلطٌن عمن سمع بعد 
االختبلط إال ما تحققا أنه من صحٌح حدٌثهم قبل االختبلط، فإذا كان كذلك 
لم ٌجز الحكم للحدٌث الذي فٌه مدلس قد عنعنه أو شٌخ سمع ممن اختلط 

بعد اختبلطه بؤنه على شرطهما وإن كان قد أخرجا ذلك اإلسناد بعٌنه إال إذا 

صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع، وصح أن الراوي سمع من شٌخه 
قبل اختبلطه، فهذا القسم ٌوصؾ بكونه على شرطهما أو على شرط 

حدٌث بهذه الشروط ولم ٌخرجا له " المستدرك"أحدهما، وال ٌوجد فً 
نظٌرا أو أصبل إال القلٌل كما قدمناه، نعم، وفٌه جملة مستكثرة بهذه الشروط 
لكنها مما أخرجها الشٌخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما فً ذلك ظانا 

  .أنهما لم ٌخرجاها
أن ٌكون إسناد الحدٌث قد أخرجا لجمٌع رواته ال على : القسم الثانً/ ب ـ

سبٌل االحتجاج بل فً الشواهد والمتابعات والتعالٌق أو مقرونا بؽٌره، 
وٌلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالؾ فٌه، كما 

أخرج مسلم من نسخة لعبلء بن عبد الرحمن عن أبٌه عن أبً هرٌرة 
إن باقً النسخة على : رضً هللا عنه ما لم ٌتفرد به، فبل ٌحسن أن ٌقال

شرط مسلم، ألن ما خرج بعضها إال بعد أن تبٌن أن ذلك مما لم ٌتفرد به، 
فما كان من هذه المثابة ال ٌلتحق إفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم فً كتاب 

بابا مستقبل ذكر فٌه من أخرج له الشٌخان فً المتابعات وعدد ما " المدخل"
أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا االطبلع ٌخرج أحادٌث هإالء فً 

زاعما أنها على شرطهما، وال شك فً نزول أحادٌثهم عن " المستدرك"
درجة الصحٌح بل ربما كان فٌها الشاذ والضعٌؾ لكن أكثرها ال ٌنزل عن 

. درجة الحسن 

والحاكم وإن كان مما ال ٌفرق بٌن الصحٌح والحسن، بل ٌجمع الجمٌع 
صحٌحا تبعا لمشاٌخه كما قدمناه عن ابن خزٌمة وابن حبان، فإنما ٌناقش 

فً دعواه أن أحادٌث هإالء على شرط الشٌخٌن أو أحدهما، وهذا القسم هو 
.  عمدة الكتاب

أن ٌكون اإلسناد لم ٌخرجا له ال فً االحتجاج وال فً : القسم الثالث/  ج
المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فٌخرج أحادٌث عن خلق لٌسوا فً 

الكتابٌن وٌصححها لكن ال ٌدعً أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى 
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ذلك على سبٌل الوهم، وكثٌر منها ٌعلق القول بصحتها على سبلمتها من 
بعض رواتها كالحدٌث الذي أخرجه من طرٌق اللٌث عن إسحاق بن بزرج 

لوال جهالة إسحاق  :عن الحسن بن علً فً التزٌن للعٌد، قال فً إثره
لحكمت بصحته، وكثٌرا فٌما صححه وقل أن تجد فً هذا القسم حدٌثا 

.  ٌلتحق بدرجة الصحٌح، فضبل عن أن ٌرتفع إلى درجة الشٌخٌن، وهللا أعلم
ومن عجب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم وقال بعد 

هذا صحٌح اإلسناد وهو أول حدٌث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه : رواٌته
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم روى : قال فً كتابه الذي جمعه فً الضعفاء

عن أبٌه أحادٌث موضوعة ال ٌخفى على من تؤملها من أهل الصنعة أن 
فهإالء الذٌن ذكرتهم ظهر : الحمل فٌها علٌه، وقال فً آخر هذا الكتاب

. عندي جرحهم ألن الجرح ال أستحله تقلٌدا، انتهى
فكان هذا من عجابب ما وقع له من التساهل والؽفلة، ومن هنا ٌتبٌن صحة 

إنه ٌصفو له منه صحٌح : قول ابن األخرم التً قدمناها، وأن قول المإلؾ
كثٌر ؼٌر جٌد، بل هو قلٌل بالنسبة إلى أحادٌث الكتابٌن ألن المكرر ٌقرب 

. من ستة اآلالؾ 

والذي ٌسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع االعتبار الذي 
. حررناه دون األلؾ فهو قلٌل بالنسبة إلى ما فً الكتابٌن، وهللا أعلم

إن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على : وقد بالػ ابن عبد البر فقال ما معناه
ترك إخراج فً أصل من األصول فإنه ال ٌكون له طرٌق صحٌحة، وإن 

وهذا األصل لم ٌخرج البخاري : وجدت فهً معلولة، وقال فً موضع آخر
ومسلم شٌبا منه وحسبك بذلك ضعفا هذا وإن كان ال ٌقبل منه فهو ٌعضد 

 .قول ابن األخرم، وهللا أعلم
ٌعنً ابن الصبلح وابن دقٌق ]وكبلم الحاكم مخالؾ لما فهموه: [ع]قوله 

من أنهم ٌعترضون على تصحٌحه على الشٌخٌن أو أحدهما  [العٌد والذهبً

بؤن البخاري مثبل ما أخرج لفبلن، وكبلم الحاكم ظاهر أنه ال ٌتقٌد بذلك 
. حتى ٌتعقب به علٌه

لكن تصرؾ الحاكم ٌقوي أحد االحتمالٌن اللذٌن ذكرهما شٌخنا رحمه : قلت
: هللا تعالى فإنه إذا كان عنده الحدٌث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال

صحٌح على شرط الشٌخٌن أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم ٌخرجا له 
. صحٌح اإلسناد حسب: قال
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لما أورد حدٌث أبً عثمان عن أبً : "وٌوضح ذلك قوله فً باب التوبة
هذا : قال" ال ٌنزع الرحمة إال من شقً: "هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا

حدٌث صحٌح اإلسناد، وأبو عثمان هذا لٌس هو النهدي، ولو كان هو 
.  النهدي لحكمت بالحدٌث على شرط الشٌخٌن

فدل هذا على أنه إذا لم ٌخرجا ألحد رواة الحدٌث ال ٌحكم به على شرطهما 
. وهو ما ادعى ابن دقٌق العٌد وؼٌره

وإن الحاكم قد ٌؽفل عن هذا فً بعض األحٌان فٌصحح على شرطهما 
بعض ما لم ٌخرجا لبعض رواته فٌحمل ذلك على السهو والنسٌان وٌتوجه 

هـ، قلت  وقد نقل جبلل الدٌن /وهللا أعلم" به حٌنبذ علٌه االعتراض
السٌوطً فً تدرٌب الراوي كبلم ابن حجر على تصحٌح الحاكم حٌث قال 

وقال شٌخ اإلسبلم ـ ٌعنً الحافظ ابن حجرـ ؼالب ما فً كتاب : "182ص
: ابن الجوزي موضوع والذي ٌنتقد علٌه بالنسبة إلى ما ٌنتقد قلٌل جدا، قال
وفٌه من الضرر أن ٌظن ما لٌس بموضوع موضوعا، عكس الضرر ب 

وٌتعٌن االعتناء : فإنه ٌظن ما لٌس بصحٌح صحٌحا، قال" مستدرك الحاكم"
بانتقاد الكتابٌن، فإن الكبلم فً تساهلهما أعدم االنتفاع بهما إال لعالم بالفن، 

وقال الحافظ ابن حجر فً " ألنه ما من حدٌث إال وٌمكن قد وقع فٌه تساهل
والحاكم أجل قدرا، وأعظم خطرا، : فً ترجمة الحاكم": "لسان المٌزان"

إن عند : وأكبر ذكرا من أن ٌذكر فً الضعفاء، لكن قٌل فً االعتذار عنه
كان فً أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له " المستدرك"تصنٌفه 

تؽٌر وؼفلة فً آخر عمره، وٌدل على ذلك أنه ذكر جماعة فً كتاب 
له، وقطع بترك الرواٌة عنهم، ومنع من االحتجاج بهم، ثم " الضعفاء"

وصححها، من ذلك أنه أخرج حدٌثا " مستدركه"أخرج أحادٌث بعضهم فً 
إنه روى عن : فقال" الضعفاء"لعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، وقد ذكره فً 

أبٌه أحادٌث موضوعة ال ٌخفى على من تؤولها من أهل الصنعة أن الحمل 

فهإالء الذٌن ذكرتهم فً هذا الكتاب عندي : فٌها علٌه، وقال فً آخر الكتاب
جرحهم، ألننً ال أستحل الجرح إال مبٌنا، وال أجٌزه تقلٌدا والذي أختار 

. هـ، مع بعض التصرؾ/لطالب العلم أال ٌكتب حدٌث هإالء أصبل
فحدثنً أبو : [474 ص 5ج ]وقال الخطٌب البؽدادي رحمه هللا فً التارٌخ 

إسحاق إبراهٌم بن محمد األرموي بنٌسابور ـ و كان شٌخا فاضبل عالما ـ 
جمع الحاكم أبو عبد هللا أحادٌث زعم أنها صحاح على شرط البخاري : قال

من "، و"الطابر"منها حدٌث " صحٌحٌهما "ومسلم، ٌلزمهما إخراجها فً 
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فؤنكر علٌه أصحاب الحدٌث ذلك ولم ٌلتفتوا فٌه " كنت مواله فعلً مواله
من كنت مواله "حدٌث : أقول: "قال الوادعً" هـ/إلى قوله وال صوبوا فعله

الصحٌح المسند مما لٌس فً "صحٌح قد خرجته فً" فعلً مواله
والمإمنون والمإمنات  }والء اإلسبلم كما قال تعالى: ومعناه" الصحٌحٌن

هكذا قال اإلمام الشافعً والطحاوي  [71: التوبة]{بعضببعضهم أولٌاء 

فتح الرب الساتر "رحمهما هللا وإٌانا، قلت بل الحدٌث خرجناه فً كتابنا 

 .وهللا تعالى أعلم" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

: تطبيقات وأمثمة من أوهام الحاكم: الفصل الثاني
قلت وانطبلقا مما تقدم حاولنا جردا كامبل لما ادعى الحاكم فً مستدركه أنه 

وقد انطلقنا ]على شرط الشٌخٌن أو على شرط أحدهما فتوصلنا إلى ما ٌلً 
من الطبعة التً حققها مقبل الوادعً دار الحرمٌن للطباعة والنشر 

وقد وصلت أحادٌث : فوجدنا فً المجلد األول أو الجزء األول: والتوزٌع
 حدٌثا منها أنها على شرط 400 حدٌثا، ادعى فً حق 2182هذا الجزء 

 حدٌثا منها 25 منها وفً 375الشٌخٌن أو على شرط أحدهما فكان واهما فً 
حوالً عشرة قد أخرجاها أو أخرجها أحدهما فٌكون استدراكه ال معنى له 
وأحٌانا ٌدعً أن إسناده  على شرطهما أو على شرط أحدهما فٌكون واهما 
فً اإلسناد ومع ذلك ٌكون الحدٌث قد أخرجاه أو أخرجه أحدهما من طرٌق 

أخرى، وأحٌانا ٌكون واهما فً اإلسناد وٌكون الحدٌث حسنا لكنهما لم 
ٌخرجاه فعبل، وكل ذلك ٌتطلب استدراكه تؤلٌؾ كتاب مستقل، وهذا ما ننوي 

فعله، وسنكتفً هنا بتقدٌم أمثلة من كل صنؾ من أصناؾ أوهام الحاكم 
وقد ركزنا على ما اتخذته الشٌعة الرافضة مطٌتها وخاصة رحمه هللا وإٌانا 

:  كالتالً" المراجعات"صاحب
وهذه األوهام قسمناها إلى عشرة : أمثلة على أوهامه فً االستدراك/1

:  أنواع هً
وٌكون : صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه: النوع ااول ما  ال فٌه/ أوال ـ

الشٌخان قد أخرجاه وهو أخؾ األوهام ألنه ال ٌضر صحة الحدٌث، ونقدم 

هنا على سبٌل المثال ال الحصر ثبلثة أمثلة مع أن كتابه فٌه كم ال ٌستهان 
:  به من هذا النوع من الوهم

حدٌث عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن رسول : 1539الحدٌث رقم / ـ1
إن هللا  د جعل ااهلة موا ٌت، فإذا رأٌتموه : "هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

هذا صحٌح اإلسناد على شرطهما ولم : الحدٌث، قال الحاكم" فصوموا
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: ٌخرجاه، وعبد العزٌز بن أبً رواد ثقة، عابد مجتهد شرٌؾ البٌت، قلت
عبد العزٌز بن أبً رواد لم ٌخرج له الشٌخان، وقد أخرج الشٌخان الحدٌث 

 4ج ]بمعناه من ؼٌر الطرٌق الذي ذكر الحاكم، أما البخاري فقد أخرجه فً 
من طرق عن ابن عمر ، فبل داعً  [759/761 ص 2ج ]، ومسلم [119ص 

 .الستدراكه علٌهما
كان أحب ": حدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت: 1586: الحدٌث رقم /ـ2

الشهور إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌصومه شعبان ثم ٌصله 
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم : الحاكم الحدٌث، قال" برمضان

فٌه : " ٌخرجاه، وعقب الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا علٌه  قاببل
قوله على شرط الشٌخٌن، فلم ٌخرج البخاري : األولى: مإاخذات، منها

لم : قوله: لمعاوٌة بن صالح، وعبد هللا بن أبً قٌس فً الصحٌح، والثانً
 ص 4ج  ]ٌخرجاه، فقد أخرجاه بسند أحسن من هذا، فقد أخرجه البخاري

[. 811/ 810 ص 2ج ]، ومسلم [ 213
حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما أن النبً : 1818الحدٌث رقم  /ـ3

" صلى هللا علٌه وسلم أعمر عابشة من التنعٌم فً ذي الحجة لٌلة الحصبة

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، وعقب : قال الحاكم
: علٌه فٌه مإاخذتان: "الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا علٌه قاببل

قلت ألنه روى له ]لم ٌعتمد البخاري على أبً الزبٌر محمد بن مسلم: األولى
أنهما قد أخرجاه، أخرجه البخاري بسند أحسن و سٌاق : والثانٌة [مقرونا
.  ، ومسلم كذلك بإسناد أجود[606 ص 3ج ]أحسن 

صحٌح على شرطهما ولم : ما  ال فٌه: النوع الثانً من ااوهام /ـ ثانٌا
نذكر من هذا النوع على : ٌخرجاه وهو إنما على شرط أحدهما وهو حسن

:  سبٌل المثال ال الحصر
قال رسول هللا : حدٌث إسحاق بن سعٌد عن أبٌه قال: 301الحدٌث رقم / ـ1

اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه ال  رب لرحم : "صلى هللا علٌه وسلم
قال " إذا  طعت وإن كانت  رٌبة، وال بعد لها إن وصلت وإن كانت بعٌدة

هذا حدٌث صحٌح على شرط البخاري، ولم ٌخرجه واحد منهما، : الحاكم
وإسحاق بن سعٌد هو ابن عمرو بن سعٌد بن العاص قد احتج البخاري 

بل : "بؤكثر رواٌاته عن أبٌه، وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
" الصحٌح"على شرط مسلم، ألن البخاري لم ٌخرج ألبً داود الطٌالسً فً 

 عن أحمد بن ٌعقوب عن 39ص " األدب المفرد"وقد رواه البخاري فً 
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إسحاق بن سعٌد به، موقوفا، والرفع أرجح ألن أبا داود أرجح من أحمد بن 
  .قلت ولكن أبا داود له أوهام قلٌلة" إبراهٌم

كنا إذا قعدنا : "حدٌث عبد هللا بن برٌدة عن أبٌه قال: 415الحدٌث رقم / ـ2
قال " عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لم نرفع رإوسنا إلٌه إعظاما له

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن وال أحفظ له علة ولم : الحاكم
.  ٌخرجاه

الحسٌن بن واقد لٌس من : قلت: "وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
. رجال البخاري إال تعلٌقا، فالحدٌث على شرط مسلم فحسب

: حدٌث أسامة بن زٌد عن ببلل رضً هللا عنهم قال: 537: الحدٌث رقم/ ـ3
: دخلت األسواق مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فذهب لحاجته قال"

فجاء فناولته ماء فتوضؤ ثم ذهب لٌخرج ذراعٌه من جبته فلم ٌقدر 
هذا حدٌث : قال الحاكم" فؤخرجهما من تحت الجبة فتوضؤ ومسح على خفٌه 

صحٌح من حدٌث مالك بن أنس وهو صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم 
قال أبو عبد : " وقال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا..ٌخرجاه، إلخ 

لعبد هللا بن نافع وهو  بل على شرط مسلم، فإن البخاري لم ٌرو: الرحمن

"  الصحٌح"الصابػ فً 
صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه، ولٌس : ما  ال فٌه: النوع الثالث/ثالثا ـ

نذكر من هذا النوع على سبٌل المثال ال : على شرطهما وهو حسن

:  الحصر
قال رسول هللا :  حدٌث الحسن عن ابن مؽفل قال:597الحدٌث رقم / ـ1

ال ٌبولن أحدكم فً مستحمه ثم ٌؽتسل فٌه أو : "صلى هللا علٌه وسلم
: واللفظ لحدٌث أحمد، ثم قال الحاكم" ٌتوضؤ فٌه فإن عامة الوسواس منه

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وقال الشٌخ مقبل 
كبل، فؤشعث هو ابن عبد هللا الحدانً ولم ٌخرج : "الوادعً رحمه هللا وإٌانا

وهو " تهذٌب التهذٌب"له البخاري إال تعلٌقا، ولم ٌخرج له مسلم كما فً 
  .حسن الحدٌث، فالحدٌث حسن

حدٌث أبً عشانة أنه سمع عقبة بن عامر الجهنً : 769الحدٌث رقم / ـ2
إذا تطهر الرجل ثم مر : "ٌحدث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

إلى المسجد فٌرعى الصالة كتب له كاتبه ـ أو كاتباه ـ بكل خطوة ٌخطوها 
إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد ٌراعً الصالة، كالقانت وٌكتب من 

صحٌح على : قال الحاكم" المصلٌن من حٌن ٌخرج من بٌته حتى ٌرج 
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أبو : "شرط مسلم ولم ٌخرجاه، وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
عشانة لٌس من رجال مسلم، وقد روى له أبو داود والنسابً وابن ماجه 

تهذٌب "وقد وثقه ٌعقوب بن سفٌان كما فً " األدب المفرد"والبخاري فً 
.  فحدٌثه حسن إن شاء هللا" الكاشؾ"وأحمد كما فً " التهذٌب

حدٌث الصنابحً عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه : 1012 الحدٌث رقم/ ـ3
ٌا معاذ، : "إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخذ بٌدي ٌوما ثم  ال": قال

بؤبً وأمً ٌا رسول هللا وأنا وهللا ألحبك، : فقال معاذ" وهللا إنً احبك
اللهم أعنً : أوصٌك ٌا معاذ ال تدعن فً دبر كل صالة أن تقول ":فقال

وأوصى بذلك الصنابحً، : قال" على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

وأوصى بها الصنابحً أبا عبد الرحمن الحبلً وأوصى أبو عبد الرحمن 
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم : قال الحاكم"عقبة بن مسلم 

قلت، ال، عقبة بن : "ٌخرجاه، وقال الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا
مسلم لٌس من رجالهما، وأبو عبد الرحمن الحبلً وهو عبد هللا بن ٌزٌد 

لٌس من رجال البخاري، فالحدٌث صحٌح ولكن لٌس على شرطهما، قلت 
.  بل حسن فقط وهللا أعلم

صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه وكان : ما  ال فٌه: النوع الراب / رابعا ـ
نذكر من هذا النوع على سبٌل المثال ال : على شرطهما ولكن فٌه علة

  :الحصر ما ٌلً
حدٌث الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن : 783الحدٌث رقم / ـ1

حصٌن تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول هللا صلى هللا 
" علٌه وسلم سكتتٌن، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه بهذا اللفظ، : وقال الحاكم
إنما اتفقا على حدٌث عمارة بن القعقاع عن أبً زرعة عن أبً هرٌرة 

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا كبر سكت بٌن :"رضً هللا عنه قال

كبل، فالحسن لم : "فتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" التكبٌر والقراءة

ٌسمع من عمران بن حصٌن، ومختلؾ فً سماعه من سمرة، ثم هو مدلس 
.  ولم ٌصرح بالتحدٌث

كان ": حدٌث ابن جرٌج عن أبً ملٌكة عن أم سلمة قالت: 850الحدٌث / ـ2
بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد ّلِل رب }النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقرأ 

هذا حدٌث : قال الحاكم" ٌقطعها حرفا، حرفا[ 1،2الفاتحة ] {العالمٌن

كبل، : "صحٌح على شرط الشٌخٌن، وتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
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" تحفة األشراؾ"فالشٌخان لم ٌخرجا البن أبً ملٌكة عن أم سلمة كما فً 
هذا الحدٌث، قال : بل لٌس له عنها إال حدٌثان عند الترمذي، أحدهما

ولٌس إسناده بمتصل ألن اللٌث بن سعد روى هذا  [199 ص 8ج ]الترمذي 
لك عن أم سلمة أنها وصفت قراءة االحدٌث عن أبً ملٌكة عن ٌعلى بن م

النبً صلى هللا علٌه وسلم حرفا، حرفا، وحدٌث اللٌث أصح، قال أبو عبد 
الحدٌث من طرٌقٌه ضعٌؾ، أما األول فئلنقطاعه فابن أبً ملٌكة : الرحمن

فؤلن ٌعلى بن مملك قال الحافظ ابن : لم ٌسمعه من أم سلمة، وأما الثانً
قلت وابن جرٌج " مقبول، ٌعنً إذا توبع وإال فلٌن": التقرٌب"حجر فٌه فً 

. مدلس وقد عنعنه، فهذه علة أخرى لم ٌذكرها الوادعً وهللا أعلم
حدٌث ابن جرٌج عن عطاء بن عبد هللا بن السابب : 1094الحدٌث رقم / ـ3

شهدت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم العٌد، فلما قضى الصبلة : قال
إنا نخطب، فمن أحب أن ٌجلس للخطبة، فلٌجلس، ومن أحب أن : "قال

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم : قال الحاكم" ٌذهب، فلٌذهب

ٌخرجاه، وهو معنى الحدٌث الذي ٌسؤل عنه فً األعٌاد إال أنه عن ابن 
بل الصحٌح : "عباس، وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل

والبٌهقً وابن معٌن كما فً   [16ص  4ج ]إرساله كما قال أبو داود 
هو تالؾ : ثم قال" عون المعبود"والنسابً كما فً  [301 ص 3ج ]البٌهقً
قلت كما أنه فٌه علة أخرى وهً " [98/  97 ص 3ج ]" اإلرواء"كما فً 

  .عنعنة ابن جرٌج وهو مدلس من الطبقة الثالثة وهللا أعلم
حدثنا أبو الحسٌن محمد بن أحمد بن تمٌم الحنظلً / 4640الحدٌث رقم / 4

ببؽداد ثنا أبو قبلبة عبد الملك بن محمد الرقاشً ثنا ٌحً بن حماد 
وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقٌه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ 

البؽدادي ثنا خلؾ بن سالم المخزومً ثنا ٌحً بن حماد ثنا أبو عوانة عن 
سلٌمان األعمش قال ثنا حبٌب بن أبً ثابت عن أبً الطفٌل عن زٌد بن 

لما رجع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من حجة : أرقم رضً هللا عنه قال
كؤنً قد دعٌت فؤجبت، إنً :"الوداع ونزل ؼدٌر خم أمر بدوحات فقمن فقال

كتاب هللا تعالى وعترتً : قد تركت فٌكم الثقلٌن أحدهما أكبر من اآلخر
ثم " فانظروا كٌؾ تخلفونً فٌهما فإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا على الحوض

ثم أخذ بٌد علً رضً " إن هللا عز وجل موالي وأنا مولى كل مإمن:"قال
من كنت مواله فهذا ولٌه، اللهم وال من وااله وعاد من :"هللا عنه فقال

هذا  [ٌعنً حدٌث فاطمة بنت أسد وسٌؤتً]وذكر الحدٌث بطوله " عاداه
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"                                               حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه
حبٌب بن أبً ثابت مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث هنا ولم ٌخرج :قال الوادعً

الشٌخان حبٌب عن أبً الطفٌل عن زٌد بن أرقم بهذا التسلسل فبل ٌقال على 
.  شرطهما

أخبرنا أبو جعفر محمد بن علً الشٌبانً بالكوفة من / 4685الحدٌث رقم / 5
أصل كتابه ثنا أحمد بن حازم بن أبً ؼرزة ثنا أبو ؼسان ثنا عبد السبلم بن 

حرب ثنا األعمش عن إسماعٌل بن رجاء عن أبٌه عن أبً سعٌد رضً هللا 
عنه، قال ابن أبً ؼرزة                             وحدثنا عبٌد هللا بن 

موسى ثنا فطر بن خلٌفة عن إسماعٌل بن رجاء عن أبٌه عن أبً سعٌد 
كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فتقطعت نعله :رضً هللا عنه قال

إن منكم من ٌقاتل على تؤوٌل :فتخلؾ علً ٌخصفها فمشى قلٌبل ثم قال
، فاستشرؾ لهم القوم وفٌهم أبو بكر وعمر "القرآن كما قاتلت على تنزٌله
ال، :"أنا هو؟ قال: ، قال عمر"ال:"أنا هو؟ قال: رضً هللا عنهما، قال أبوبكر

ولكن خاصؾ النعل ـ ٌعنً علٌا ـ فؤتٌناه فبشرناه فلم ٌرفع به رأسه كؤنه قد 
هذا حدٌث صحٌح على "كان سمعه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

"                                                                             شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه
فإسماعٌل وأبوه لٌسا من رجال البخاري، وأٌضا رجاء لم : فقال الوادعً

ٌرو عنه إال اثنان ولم ٌوثقه معتبر، فهو مستور الحال فٌضعؾ الحدٌث بهذا 
 . قلت ضؾ إلى ذلك عنعنة األعمش" اإلسناد

حدثنً علً بن حمشاذ ثنا العباس بن الفضل / 4721الحدٌث رقم / 6
األسفاطً ثنا أحمد بن ٌونس ثنا أبو بكر بن عٌاش عن األعمش عن عمرو 

بعثنً رسول هللا : قال علً رضً هللا عنه: بن مرة عن أبً البختري قال
ٌل رسول هللا إنً رجل شاب وإنه :فقلت:صلى هللا علٌه وسلم إلى الٌمن قال

: فوضع ٌده على صدري وقال: ٌرد علً من القضاء ما ال علم لً به، قال

هذا ." فما شككت فً القضاء أو فً قضاء بعد" اللهم ثبت لسانه واهد قلبه"
" حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

أبو البختري هو سعٌد بن فٌروز، لم ٌسمع من علً، : قال الوادعً
أخبرنً من سمع علٌا وكذا فً :(136ص1ج)" المسند"وفً

أبو البختري لم ٌسمع من علً :  ثم قال النساب57ًللنسابً ص"الخصابص"
.  قلت ضؾ إلى ذلك عنعنة األعمش" شٌبا
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حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقٌه أنا أبو مسلم ثنا /4741الحدٌث رقم / 7
إبراهٌم بن بشار ثنا سفٌان بن عبد الملك بن أعٌن عن أبً حرب بن أبً 

أتانً عبد هللا بن سبلم : األسود الدٌلً عن أبٌه عن علً رضً هللا عنه قال
ال تؤتً العراق، فإنك : وقد وضؽت رجلً فً الؽرز وأنا أرٌد العراق، فقال

وأٌم هللا لقد قالها لً رسول هللا : إن أتٌته أصابك به ذباب السٌؾ، قال علً
فقلت فً نفسً ٌاهلل ما رأٌت : صلى هللا علٌه وسلم قبلك، قال أبو األسود

كالٌوم من رجل محارب ٌحدث الناس بمثل هذا، هذا حدٌث صحٌح على 
ابن بشار ذو مناكٌر، وابن أعٌن :" فقال الذهبً" شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

."                     ؼٌر مرضً
حدثنً محمد بن صالح بن هانا ثنا أحمد بن سلمة / 4748الحدٌث / 8

ثنا إسحاق بن إبراهٌم ومحمد بن رافع قاال ثنا عبد :ومحمد بن شاذان قاال
الرزاق أنا النعمان بن أبً شٌبة عن سفٌان الثوري عن أبً إسحاق عن زٌد 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : بن ٌثٌع عن حذٌفة رضً هللا عنه قال
إن ولٌتموها أبا بكر فزاهد فً الدنٌا راؼب فً اآلخرة وفً جسمه :" وسلم

ضعؾ،وإن ولٌتموها عمر فقوي أمٌن ال ٌخاؾ فً هللا لومة البم، وإن 

هذا حدٌث صحٌح " ولٌتموها علٌا فهاد مهتد ٌقٌمكم على صراط مستقٌم
زٌد بن ٌثٌع ما روى عنه : فقال الوادؼً" على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

.  إال أبو إسحاق كما فً المٌزان ولم ٌوثقه معتبر
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسٌن بن مصلح الفقٌه / 4774الحدٌث رقم / 9

بالري ثنا محمد بن أٌوب ثنا ٌحً بن المؽٌرة السعدي ثنا جرٌر بن عبد 
الحمٌد عن الحسن بن عبد هللا النخعً عن مسلم بن صبٌح عن زٌد بن أرقم 

إنً تارك فٌكم :" قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنه قال
هذا " كتاب هللا وأهل بٌتً، وإنهما لن ٌفترقا حتى ٌردا علً الحوض: الثقلٌن

." حدٌث صحٌح اإلسناد على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

هو على شرط مسلم ولٌس على شرط البخاري،فإن البخاري : قال الوادعً
لم أخرج حدٌث الحسن بن عبٌد هللا،ألن عامة حدٌثه : رحمه هللا قال

" تهذٌب التهذٌب"مضطرب كما فً 
أبو بكر محمد بن عبد هللا بن عتاب العبدي ببؽداد / 4791الحدٌث رقم / 10 

وأبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة وأبو العباس بن ٌعقوب وأبو الحسٌن بن 
ماتً بالكوفة والحسن بن ٌعقوب العدل قالوا ثنا إبراهٌم بن عبد هللا العبسً 
ثنا العباس بن الولٌد بن بكار الضبً ثنا خالد بن عبد هللا الواسطً عن بٌان 
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سمعت النبً صلى :عن الشعبً عن أبً جحٌفة عن علً علٌه السبلم قال
ٌا : إذا كان ٌوم القٌامة نادى مناد من وراء الحجاب:" هللا علٌه وسلم ٌقول

أهل الجمع ؼضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى هللا علٌه وسلم 
فقال " هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه" حتى تمر

كذاب،ثم أورده :ال، وهللا بل موضوع، والعباس قال الدارقطنً:الذهبً
الحاكم بعد ورقتٌن أخبرنا القطٌعً ثنا الكجً ثنا عبد الحمٌد بن بحر ثنا 

وعبد الحمٌد " فتمر وعلٌها رٌطان خضروان:"خالد الضحاك، فذكره، وزاد
".  كان ٌسرق الحدٌث: قال ابن حبان

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن علً الجوهري ببؽداد / 4884الحدٌث رقم / 11
ثنا األحوص محمد بن الهٌثم القاضً ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعً 

عن أبً عمار شداد بن عبد هللا عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على 
ٌا رسول هللا إنً رأٌت حلما منكرا : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالت

رأٌت كؤن قطعة : قالت" وماهو؟:"إنه شدٌد، قال:قالت"وماهو؟:"اللٌلة،قال
من جسدك قطعت ووضعت فً حجري، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 

فولدت " رأٌت خٌرا تلد فاطمة إن شاء هللا ؼبلما فٌكون فً حجرك:"وسلم

فاطمة الحسٌن فكان فً حجري كما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، 
فدخلت ٌوما إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فوضعته فً حجره ثم 
حانت منً التفاتة فإذا عٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تهرٌقان من 

أتانً جبرٌل :" فقلت ٌا نبً هللا بؤبً أنت وأمً مالك؟ قال: الدموع، قالت
: هذا؟ فقال:علٌه الصبلة والسبلم فؤخبرنً أن أمتً ستقتل ابنً هذا، فقلت

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن " نعم،وأتانً بتربة من تربته حمراء
بل منقطع ضعٌؾ، فإن شداد لم ٌدرك أم الفضل : فقال الذهبً" ولم ٌخرجاه

 ."                                                                                                                                                                                                                        ومحمد بن مصعب ضعٌؾ
صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه : ما  ال فٌه: النوع الخامس/ خامسا ـ

نذكر هنا من ذلك على سبٌل :  أو فٌه علة  ادحةوفٌه ضعٌؾ من رجالهما

:  المثال ال الحصر
حدٌث علً بن ٌحً بن خبلد عن أبٌه عن عمه رفاعة بن : 884الحدٌث /ـ1

رافع أنه كان جالسا عند رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم إذ جاء رجل فدخل 
المسجد فصلى فلما قضى صبلته جاء فسلم على رسول هللا صلى هللا علٌه 

وعلٌك ارج  : "وسلم وعلى القوم، فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ما أدري : وذكر ذلك إما مرتٌن أو ثبلثة، فقال الرجل" فصل فإنك لم تصل
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إنها ال تتم :"ما عبت علً من صبلتً، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
صالة أحد حتى ٌسبػ الوضوء كما أمره هللا عز وجل ٌؽسل وجهه وٌدٌه 

إلى المرفقٌن وٌمسح رأسه ورجلٌه إلى الكعبٌن ثم ٌكبر وٌحمد هللا 
وٌمجده وٌقرأ من القرآن ما أذن هللا له فٌه ثم ٌكبر وٌرك  وٌض  كفٌه 

سم  هللا لمن حمده : على ركبتٌه حتى تطمبن مفاصله وٌستوي ثم ٌقول
وٌستوي  ابما حتى ٌؤخذ كل عظم مؤخذه ثم ٌقٌم صلبه ثم ٌكبر فٌسجد 

فٌمكن جبهته من اارض حتى تطمبن مفاصله وٌستوي ثم ٌكبر فٌرف  
فوصؾ الصبلة هكذا حتى " رأسه وٌستوي  اعدا على مقعدته وٌقٌم صلبه

هذا حدٌث : قال الحاكم" ال ٌتم صالة أحدكم حتى ٌفعل ذلك : "فرغ ثم قال

صحٌح على شرط الشٌخٌن بعد أن أقام همام بن ٌحً إسناده فإنه حافظ ثقة 
وكل من أفسد قوله فالقول قول همام ولم ٌخرجاه بهذه السٌاقة إنما اتفقا فٌه 
على عبٌد هللا بن عمر عن سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة، وقد روى محمد 

عن حجاج بن منهال وحكم له " التارٌخ الكبٌر"بن إسماعٌل هذا الحدٌث فً 
 .لم ٌقمه حماد بن سلمة: بحفظه ثم قال

بل على شرط البخاري فقط، فإن : "وتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل

ثم " تهذٌب التهذٌب"علً بن ٌحً وأباه ٌحً لٌسا من رجال مسلم كما فً 
ٌحً بن خبلد روى عنه جماعة ولم ٌوثقه معتبر، فحدٌثه فً ؼٌر صحٌح 

.  البخاري مما ٌتوقؾ فٌه والحمد هلل
حدٌث حرملة بن عبد العزٌز بن الربٌع بن سبرة عن : 951الحدٌث / ـ2

قال رسول هللا صلى هللا : عمه عبد الملك بن الربٌع عن أبٌه عن جده قال
علموا الصبً الصالة ابن سب  سنٌن واضربوه علٌها ابن : "علٌه وسلم

هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، : وقال الحاكم" عشر

": تهذٌب التهذٌب"فً: "وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل
سبل ٌحً بن معٌن عن أحادٌث عبد الملك بن الربٌع عن : قال أبو خٌثمة

: ضعاؾ، وحكى ابن الجوزي عن ابن معٌن أنه قال: أبٌه عن جده فقال
لم تثبت عدالته وإن كان : وقال أبو الحسن ابن القطان" عبد الملك ضعٌؾ"

ومسلم إنما أخرج له : مسلم أخرج له فؽٌر محتج به، قال الحافظ ابن حجر
." حدٌثا واحدا فً المتعة متابعة وقد نبه على ذلك المإلؾ

حدٌث شرٌك ثنا جامع بن أبً راشد عن أبً وابل عن : 980الحدٌث / ـ3
كنا ال ندري ما نقول إذا جلسنا فً الصبلة وكان رسول هللا : عبد هللا قال

: فذكر التشهد وقال: صلى هللا علٌه وسلم قد علم جوامع الكلم وخواتمه قال
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اللهم :"كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعلمنا كلمات كما ٌعلمنا التشهد
ألؾ بٌن  لوبنا وأصلح ذات بٌننا واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات 

إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن و بارك لنا فً أسماعنا 
وأبصارنا و لوبنا وأزواجنا وذرٌاتنا وتب علٌنا إنك أنت التواب الرحٌم 

قال " واجعلنا شاكرٌن لنعمك مثنٌن بها علٌك  ابلٌن لها وأتمها علٌنا

هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، وتعقبه الوادعً : الحاكم

فٌه شرٌك بن عبد هللا النخعً ساء حفظه لما ولً : "رحمه هللا وإٌانا قاببل
القضاء، ومسلم ما روى له فً األصول إنما روى له فً الشواهد 

صحٌح على شرط : قلت كما أكثر أبو عبد هللا الحاكم من قوله" والمتابعات
مسلم ولم ٌخرجاه وٌكون فٌه محمد بن إسحاق، وقد اخترنا هذا المثال على 

ذلك لتحامل ابن القٌم رحمه هللا وإٌانا على أبً عبد هللا الحاكم لقوله 
وفٌه محمد بن إسحاق، قال أبو " صحٌح على شرط مسلم  ولم ٌخرجاه "

أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا : 516الحدٌث : عبد هللا الحاكم
عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً وأخبرنا أبو زكرٌا ٌحً بن محمد 

ثنا ٌعقوب بن : العنبري ثنا إبراهٌم بن أبً طالب ثنا محمد بن ٌحً قاال

ذكر محمد بن مسلم : إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن محمد بن إسحاق قال
: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: الزهري عن عروة عن عابشة قالت

فضل الصالة التً ٌستاك لها على الصالة التً ال ٌستاك لها سبعٌن "
هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، وتعقبه : قال الحاكم" ضعفا

هذا حدٌث ضعٌؾ، وابن : "الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا تعالى وإٌانا قاببل
إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً الشواهد و المتابعات، وهو 

الجرح "مدلس، وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً الصدفً، راجع مقدمة 
قلت وقال قبله اإلمام ابن قٌم الجوزٌة رحمه هللا " البن أبً حاتم" والتعدٌل

سبلت عن حدٌث ": "المنار المنٌؾ فً الصحٌح و الضعٌؾ"وإٌانا فً كتابه 

وكٌؾ ٌكون هذا " صبلة بسواك أفضل من سبعٌن  صبلة بؽٌر سواك"
التضعٌؾ؟  

تفضٌل الصبلة بالسواك على سبعٌن صبلة بؽٌره، : المسؤلة األولى: "ثم قال
فهذا الحدٌث قد روي عن عابشة ـ رضً هللا عنها ـ عن النبً صلى هللا 

ولكن " الكتب الستة"علٌه وسلم، وهو حدٌث لم ٌرو فً الصحٌحٌن وال فً 
والبزار فً " صحٌحٌهما"رواه اإلمام أحمد، وابن خزٌمة و الحاكم فً 

إسناده ؼٌر قوي، وذلك أن مداره على محمد بن : وقال البٌهقً" مسنده"
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ذكر الزهري عن : إسحاق عن الزهري، ولم ٌصرح بسماعه منه، بل قال
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عروة عن عابشة رضً هللا عنها قالت

فضل الصالة التً ٌستاك لها على الصالة التً ال ٌستاك لها سبعٌن : "وسلم
إن صح : "إال أنه قال" صحٌحه"هكذا رواه أحمد وابن خزٌمة فً " ضعفا

وإنما استثنٌت صحة هذا الخبر ألنً خابؾ أن ٌكون محمد بن : الخبر، قال
إسحاق لم ٌسمع الحدٌث من الزهري، وإنما دلسه عنه، وقال عبد هللا بن 

وقد . إذا قال ابن إسحاق، وذكر فبلن، فلم ٌسمعه: قال أبً: أحمد بن حنبل
صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌصنع : وقال" صحٌحه"أخرجه الحاكم فً 

الحاكم شٌبا، فإن مسلما لم ٌرو فً كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا واحدا، وال احتج 
بابن إسحاق، وإنما أخرج له فً المتابعات والشواهد، وأما أن ٌكون ذكره 
ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فبل، وهذا وأمثاله هو الذي شان 

صالة "قلت وحدٌث " كتابه ووضعه، وجعل تصحٌحه دون تحسٌن ؼٌره
أخرجه الحاكم وصححه " بسواك خٌر من صالة بؽٌر سواك بسبعٌن درجة

كما " مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"وسكت علٌه الذهبً وحسنه الهٌثمً فً 
المقاصد الحسنة فً تبٌٌن كثٌر من "حسنه الحافظ محمد السخاوي فً كتابه 

كتاب تصحٌح : خرجنا ذلك كله فً كتابنا" األحادٌث المشتهرة على األلسنة
رؼم تضعٌؾ محمد ناصر الدٌن " االعتقاد لمن أراد التوبة من العباد

األلبانً له إذ األلبانً محجوج باألسانٌد الجٌدة التً نبه علٌها الحافظ محمد 
" المنار المنٌؾ"السخاوي وشواهدها التً خرجها ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه 

صالة " معلقا على حدٌث" وقال الحافظ السخاوي فً المقاصد الحسنة
وقد رواه من ؼٌر جهته :" قال" بسواك خٌر من سبعٌن صالة بؽٌر سواك

: الحارث بن أبً أسامة فً مسنده من رواٌة ابن لهٌعة عن أبً األسود بلفظ
، بل أخرجه "صالة على أثر سواك أفضل من سبعٌن صالة بؽٌر سواك"

: ابن خزٌمة وؼٌره كؤحمد والبزار والبٌهقً من طرٌق ابن إسحاق قال
فضل الصالة التً ٌستاك لها على الصالة :"ذكره الزهري عن عروة بلفظ

وتوقؾ ابن خزٌمة والبٌهقً فً صحته " التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا

خوفا من أن ٌكون من تدلٌسات ابن إسحاق وأنه لم ٌسمعه من الزهري، 
وذكره لم ٌسمعه وانتقد بذلك : السٌما وقد قال اإلمام أحمد أنه إذا قال

تصحٌح الحاكم له وهو قوله على شرط مسلم ولكن قد رواه معاوٌة بن 
ٌحٌى عن الزهري أخرجه البزار وأبو ٌعلى والبٌهقً وجماعة منهم ابن 

عدي فً كامله وفً معاوٌة ضعؾ أٌضا قال البٌهقً وٌقال إن ابن إسحاق 
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أخذه منه، ورواه أبو نعٌم من حدٌث الحمٌدي عن سفٌان عن منصور عن 
الزهري ورجاله ثقات وفً الباب عن أبً هرٌرة عند ابن عدي فً كامله 

، "صالة فً أثر سواك أفضل من خمس وسبعٌن ركعة بؽٌر سواك: "بلفظ
ان أصلً ركعتٌن "وعن ابن عباس عند أبً نعٌم فً السواك له بلفظ 

وسنده جٌد، وعن " بسواك أحب إلً من أن أصلً سبعٌن ركعة بؽٌر سواك

أنس وجابر وابن عمر وكذا عن أم الدرداء وجبٌر بن نفٌر مرسبل، كما 

بٌنته فً بعض التصانٌؾ وبعضها ٌعتضد ببعض، ولذا أورده الضٌاء فً 
عن ابن  {التمهٌد}المختارة من جهة بعض هإالء وقول ابن عبد البر فً 

انتهى، قلت بل " إنه حدٌث باطل وهو بالنسبة لما وقع له من طرقه: معٌن
 (1: تبدى لً أنه قد ٌكون من الحسن المشهور ألنه رواه من ؼٌر وجه

ابن  (7 جابر (6 أنس (5ابن عباس ( 4أبو هرٌرة ( 3أبو األسود ( 2عابشة 
الزهري مرسبل فهو حسن ( 10 جبٌر بن نفٌر مرسبل (9 أم الدرداء (8عمر 

. مشهور
والضٌاء المقدسً عن " شعب اإلٌمان"ومن شواهده ما أخرجه البٌهقً فً 

ٌصلً من اللٌل  إذا  ام أحدكم":جابر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

وال ٌخرج ، فلٌستك فإن أحدكم إذا  رأ فً صالته وض  ملك فاه على فٌه
الجامع الصحٌح "وأخرجه السٌوطً فً " من فٌه شًء إال دخل فم الملك

 .وصححه األلبانً
حدثنا محمد بن صالح بن هانا ثنا أحمد بن نصر / 4642الحدٌث رقم / 4

وأخبرنا محمد بن علً الشٌبانً بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن حازم 
الؽفاري 

وأنبؤ محمد بن عبد هللا العمري ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن ٌحً 
وأحمد بن ٌوسؾ قالوا ثنا أبو نعٌم ثنا ابن أبً ؼنٌة عن الحكم عن سعٌد بن 

ؼزوت مع : الجبٌر عن ابن عباس عن برٌدة األسلمً رضً هللا عنه قال

علً إلى الٌمن فرأٌت منه جفوة، فقدمت على رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم  فذكرت علٌا فتنقصته فرأٌت وجه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

بلى، ٌا رسول : ٌا برٌدة ألست أولى بالمإمنٌن من أنفسهم؟قلت:"ٌتؽٌر فقال
وذكر الحدٌث هذا حدٌث صحٌح " من كنت مواله فعلً مواله:"هللا، فقال

قلت فٌه الحكم وقد ضعؾ وهو مدلس ولم " على شرط مسلم ولم ٌخرجاه
.  وأبو نعٌم هو الفضل بن دكٌن كان ٌتشٌع ٌصرح بالسماع
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حدثنا أبو عبد هللا محمد بن ٌعقوب الحافظ حدثنً / 4643الحدٌث رقم / 5
أبً ومحمد بن نعٌم قاال ثنا قتٌبة بن سعٌد ثنا جعفر بن سلٌمان الضبعً عن 

بعث : ٌزٌد الرشك عن مطرؾ عن عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سرٌة واستعمل علٌهم علً بن أبً طالب 

رضً هللا عنه، فمضى علً فً السرٌة فؤصاب جارٌة فؤنكروا ذلك علٌه ، 
فتعاقد أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا لقٌنا رسول هللا 

و كان المسلمون : صلى هللا علٌه وسلم أخبرناه بما صنع علً،قال عمران
إذا قدموا من سفر بدإوا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنظروا إلٌه 
وسلموا علٌه، ثم انصرفوا إلى رجالهم، فلما قدمت السرٌة سلموا على 

ٌا رسول هللا ألم تر : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقام أحد األربعة، فقال
أن علٌا صنع كذا وكذا، فؤعرض عنه،ثم قام الثانً فقال مثل ذلك، فؤعرض 

ٌا رسول : عنه،ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فؤعرض عنه، ثم قام الرابع فقال
هللا، ألم تر أن علٌا صنع كذا وكذا، فؤقبل علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه 

ما ترٌدون من علً إن علٌا منً وأنا منه وولً :" وسلم والؽضب فً وجهه
قلت فٌه ٌزٌد ." هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه." كل مإمن

بن أبً ٌزٌد الضبعً أبو األزهر الرشك لٌنه ؼٌر واحد فقال ابن حجر فً 
، وفٌه مطرؾ بن عبد هللا أبو مصعب األصم وإن "وهم من لٌنه:"التقرٌب

.    مضطرب الحدٌث: كان روى له الجماعة فقد قال عنه أبو حاتم
أخبرنا إبراهٌم بن إسماعٌل القاري ثنا عثمان بن / 4658الحدٌث رقم / 6

سعٌد الدارمً ثنا عبد هللا بن صالح حدثنً اللٌث بن سعد أخبرنً خالد بن 
ٌزٌد عن سعٌد بن أبً هبلل عن زٌد بن أسلم أن أبا سنان الدإلً حدثه أنه 

لقد تخوفنا : فقلت له: عاد علٌا رضً هللا عنه فً شكوى له أشكاها قال
لكنً وهللا ما تخوفت على : علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن فً شكواك هذه، فقال

نفسً منه ألنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصادق المصدوق 

إنك ستضرب ضربة هاهنا، وضربة هاهنا، وأشار إلى صدؼٌه :"ٌقول
فٌسٌل دمها حتى تختضب لحٌتك وٌكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر 

." هذا حدٌث صحٌح على شرط البخاري ولم ٌخرجاه." الناقة أشقى ثمود
عبد هللا بن صالح كاتب اللٌث ضعٌؾ ولم ٌخرج له البخاري : فقال الوادعً

قلت ضؾ إلى ذلك أن سعٌد بن أبً هبلل اللٌثً أبو العبلء ." إال تعلٌقا
. المصري قد اختلط
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فحدثنً أبو علً الحافظ ثنا الهٌثم بن خلؾ الدوري / 4672الحدٌث رقم / 7
ثنا محمد بن المثنى حدثنً خالد بن الحارث ثنا حمٌد الطوٌل عن الحسن 

عصمنً هللا بشًء سمعته من رسول هللا : عن أبً بكرة رضً هللا عنه قال
: ابنته، قال: قالوا" من استخلفوا؟:"صلى هللا علٌه وسلم لما هلك كسرى قال

"  لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:"فقال
قلت الخبلؾ فً سماع الحسن من أبً " أخرجه البخاري: فقال الوادعً

بكرة بٌن البخاري وشٌخه ابن المدٌنً من جهة وبٌن الباجً وشٌخ شٌخه 
الدارقطنً معروؾ وقد أعل الدارقطنً أحادٌث البخاري بتلك العلة وعلى 
كل فالحسن مدلس ولم ٌصرح بالسماع وحمٌد الطوٌل كذلك مثله مدلس ولم 

. ٌصرح بالتحدٌث
حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهٌم المزكً ثنا أحمد / 4703الحدٌث رقم / 8

بن سلمة والحسٌن بن محمد القتبانً، وحدثنً أبو الحسن أحمد بن الخضر 
الشافعً ثنا إبراهٌم بن أبً طالب ومحمد بن إسحاق، وحدثنا أبو عبد هللا 

محمد بن عبد هللا بن أمٌة القرشً بالساقة ثنا أحمد بن ٌحً بن إسحاق 
الحلوانً قالوا ثنا أبو األزهر، وقد حدثناه أبو علً المزكً عن أبً األزهر 

قال ثنا عبد الرزاق أنبؤ معمر عن الزهري عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن ابن 
نظر النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى علً : عباس رضً هللا عنهما قال

ٌا علً أنت سٌد فً الدنٌا، سٌد فً اآلخرة، حبٌبك حبٌبً وحبٌب هللا، :"فقال
صحٌح على شرط ." وعدوك عدوي وعدو هللا، والوٌل لمن أبؽضك بعدي

الشٌخٌن، وأبو األزهر بإجماعهم ثقة إذا تفرد الثقة بحدٌث فهو على أصلهم 
سمعت أحمد بن ٌحً الحلوانً :صحٌح، سمعت أبا عبد هللا القرشً ٌقول

أنكره : ٌقول لما ورد أبو األزهر من صنعاء وذاكر أهل بؽداد بهذا الحدٌث
أٌن هذا الكذاب : ٌحً بن معٌن، فلما كان ٌوم مجلسه قال فً آخر المجلس

: النٌسابوري الذي ٌذكر عن عبد الرزاق هذا الحدٌث؟ فقام أبو األزهر فقال

 فضحك ٌحً بن معٌن من قوله وقٌامه فً المجلس فقربه وأدناه ،هو ذا أنا
: كٌؾ حدثك عبد الرزاق بهذا الحدٌث ولم ٌحدث به ؼٌرك؟ فقال: ثم قال له

اعلم ٌا أبا زكرٌا أنً قدمت صنعاء وعبد الرزاق ؼابب فً قرٌة له بعٌدة 
فخرجت إلٌه وأنا علٌل، فلما وصلت إلٌه سؤلنً عن أمر خراسان فحدثته 

قد وجب : بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء، فلما ودعته قال لً
حقك فؤنا أحدثك بحدٌث لم ٌسمعه منً ؼٌرك فحدثنً وهللا بهذا الحدٌث 

هذا وإن كان : فقال الذهبً."     لفظا فصدقه ٌحً بن معٌن واعتذر إلٌه
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رواته ثقات فهو منكر لٌس ببعٌد من الوضع، وإال ألي شًء حدثه به عبد 
الرزاق سرا ولم ٌجسر أن ٌتفوه به ألحمد وابن معٌن والخلق الذي رحلوا 

قلت وؼفل الذهبً عما جرح به عبد الرزاق الصنعانً وسٌؤتً فً ."إلٌه
ترجمته فٌمن اختلط ممن اتفق الشٌخان على التخرٌج عنهم، ومن ذلك قول 

له حدٌث، وقد رحل إلٌه ثقات المسلمٌن وأثبتهم،وكتبوا عنه،فلم :ابن عدي
ٌروا بحدٌثه بؤسا،إال أنهم نسبوه للتشٌع،وقد روى فً الفضابل ما ال ٌوافقه 

علٌه أحد من الثقات،وهذا أعظم ما ذم به من حدٌثه،وأما فً باب الصدق 
فإنً أرجو أنه ال بؤس به،إال أنه قد سبق منه أحادٌث فً فضابل أهل البٌت 

فٌه نظر لمن كتب عنه بآخرة،وعلته أنه عمً بآخرة :وقال النسابً" مناكٌر
وعلى هذا : وقال ابن الصبلح"فكان إذا لقن تلقن مع تشٌعه قبل ذهاب بصره

وهللا لقد تجثمت إلى :ٌحمل قول عباس بن عبد العظٌم لما رجع من صنعاء
قلت وقد ذكره صاحب " عبد الرزاق وإنه لكذاب،والواقدي أصدق منه

. ضمن الكذابٌن وأبٌنا عن ذلك لجبللته" الوضع فً الحدٌث"كتاب
حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبٌد الحافظ بهمدان ثنا / 4706الحدٌث رقم / 9

الحسن بن علً الفسوي ثنا إسحاق بن بشر الكاهلً ثنا شرٌك عن قٌس بن 

ما كنا نعرؾ : مسلم عن أبً عبد هللا الجدلً عن أبً ذر رضً هللا عنه قال
المنافقٌن إال بتكذٌبهم هللا ورسوله والتخلؾ عن الصلوات والبؽض لعلً بن 

هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ." أبً طالب رضً هللا عنه
."  بل إسحاق متهم بالكذب: فقال الذهبً." ٌخرجاه

حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبٌد بن إبراهٌم الحافظ / 4775الحدٌث رقم / 10
األسدي بهمدان، ثنا إبراهٌم بن الحسٌن بن دٌزٌل ثنا إسماعٌل بن أبً 

أوٌس عن حمٌد بن قٌس المكً عن عطاء بن أبً رباح وؼٌره من أصحاب 
ابن عباس عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا 

أن ٌثبت : ٌا بنً عبد المطلب إنً سؤلت هللا لكم ثبلث:"علٌه وسلم قال

قابمكم، وأن ٌهدي ضالكم،وأن ٌعلم جاهلكم، وسؤلت هللا أن ٌجعلكم جوداء 
نجداء رحماء، فلو أن رجبل صفن بٌن الركن والمقام فصلى وصام، ثم لقً 

هذا حدٌث حسن صحٌح على ." هللا وهو مبؽض ألهل بٌت محمد دخل النار
."  شرط مسلم، ولم ٌخرجاه

الحدٌث فٌه شك فً شٌخ حمٌد بن قٌس المكً هل هو عطاء :"فقال الوادعً
أم ؼٌره؟فٌضعؾ الحدٌث من أجل هذا الشك، ألن ؼٌره مبهم،والشك فً 

ولٌس فً المستدرك شك، فلٌنظر أٌهما الصحٌح، وإسماعٌل " التلخٌص"
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وأبوه ممن ال ٌرتقً حدٌثهما إلى الحجٌة، وإن كان البخاري أخرج 
قلت بل حدٌثه " إلسماعٌل، فإنه انتقى من أحادٌثه كما فً مقدمة الفتح

وحدٌث أبٌه خارج الصحٌحٌن ال ٌعتبر بهما ألنهما اتهما بالكذب كما سٌؤتً 
. بٌانه
حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو / 4780الحدٌث رقم / 11

عبد هللا محمد بن عبد هللا بن الحسن األصبهانً ثنا محمد بن بكٌر 

بن تؽلب عن  (بن جعفر )الحضرمً ثنا محمد بن فضٌل الضبً ثنا أبان 
: جعفر بن إٌاس عن أبً نضرة عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

والذي نفسً بٌده ال ٌبؽضنا أهل البٌت :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
." هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه." أحد إال أدخله هللا النار

أبان بن تؽلب كان ؼالٌا فً التشٌع، فعلى هذا ٌتوقؾ فً : فقال الوادعً
."  حدٌثه إذا كان موافقا لبدعته

أخبرنً جعفر بن محمد بن نصٌر الخلدي ببؽداد / 4782الحدٌث رقم / 12
ثنا موسى بن هارون ثنا قتٌبة بن سعٌد ثنا حاتم بن إسماعٌل عن بكٌر بن 

ندع أبناءنا }لما نزلت هذه اآلٌة : مسمار عن عامر بن سعد عن أبٌه قال

دعا رسول هللا  [61آل عمران ]{وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
: صلى هللا علٌه وسلم علٌا وفاطمة وحسنا وحسٌنا رضً هللا عنهم فقال

."   هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه." اللهم هإالء أهلً"
عن الحاكم أن مسلما استشهد ببكٌر " تهذٌب التهذٌب"ال،فً :"فقال الوادعً

فً موضعٌن على أن بكٌرا مختلؾ فٌه، ولكن الجرح فٌه مفسر، فقد قال 
فٌه نظر، وهً من أردى عبارات التجرٌح على أن الحدٌث فً : البخاري

(. 1871م4)مسلم
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا بكار بن قتٌبة / 4788الحدٌث رقم/ 13

القاضً بمصر ثنا أبو داود الطٌالسً ثنا هشام عن ٌحً بن أبً كثٌر عن 

دخل : أبً سبلم عن أبً أسماء الرحبً عن ثوبان رضً هللا عنه قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على فاطمة رضً هللا عنها وأنا معه،وقد 

هذه أهداها إلً أبو الحسن، فقال : أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت
فاطمة : ٌا فاطمة أٌسرك أن ٌقول الناس:"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ثم خرج ولم ٌقعد، فعمدت فاطمة إلى ." بنت محمد وفً ٌدك سلسلة من نار
السلسلة فاشترت ؼبلما فؤعتقته، فبلػ ذلك النبً صلى هللا علٌه وسلم 
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صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ." الحمد هلل الذي نجى فاطمة من النار:"فقال
."  ٌخرجاه

عمرو :ممطور الحبشً، وأبو أسماء اسمه: اسمه: أبو سبلم:"فقال الوادعً
بن مرثد، وهما لٌسا من رجال البخاري، فالحدٌث على شرط مسلم لكن 

 ".جامع التحصٌل"ٌحً لم ٌسمع من أبً سبلم كما فً 
حدثنا مكرم بن أحمد القاضً ثنا أحمد بن ٌوسؾ / 4799الحدٌث رقم / 14

الهمدانً ثنا عبد المإمن بن علً الزعفرانً ثنا عبد السبلم بن حرب عن 
عبٌد هللا بن عمر عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمر رضً هللا عنه أنه 

ٌا فاطمة وهللا : دخل على فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال
ما رأٌت أحدا أحب إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم منك، وهللا ما كان 

هذا صحٌح ." أحد من الناس بعد أبٌك صلى هللا علٌه وسلم أحب إلً منك
." ؼرٌب عجٌب::فقال الذهبً." اإلسناد على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

أخبرنا أحمد بن جعفر القطٌفً ثنا أبو جعفر محمد / 4841الحدٌث رقم / 15
بن علً الشٌبانً بالكوفة حدثنً أبو الحسن محمد بن الحسن السبٌعً ثنا أبو 

نعٌم الفضل بن دكٌن ثنا األعمش عن إبراهٌم عن أبً ظبٌان عن سلمان 

الحسن والحسٌن ابناي من أحبهما أحبنً ومن أحبنً :"رضً هللا عنه قال
أحبه هللا ومن أحبه هللا أدخله الجنة،ومن أبؽضهما أبؽضنً ومن أبؽضنً 

هذا حدٌث صحٌح على شرط ." أبؽضه هللا، ومن أبؽضه هللا أدخله النار
. قلت األعمش مدلس ولم ٌصرخ بالتحدٌث وهللا أعلم." الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه : ما  ال فٌه: النوع السادس /سادسا ـ
وقد اخترنا هنا على سبٌل المثال ال الحصر : وفٌه ضعٌؾ من ؼٌر رجالهما

:  ما ٌلً
حدٌث محمد بن القاسم األسدي حدثنا ثور بن ٌزٌد عن : 927حدٌث رقم / 1

ٌزٌد بن ٌزٌد بن جابر عن مكحول عن ٌزٌد بن حارثة عن أبً هرٌرة 
ٌجزئ من السترة مثل : "رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

صحٌح على شرط الشٌخٌن : قال الحاكم" مإخرة الرحل ولو بد ة شعرة
: ، وتعقبه الشٌخ مقبل الوادعً قاببل"د ة الشعر: "ولم ٌخرجاه مفسرا بذكر

: محمد بن القاسم السدي لٌس من رجالهما، وقال الحافظ ابن حجر: أقول"
 .دقة الشعر، الظاهر عدم ثبوتها: كذبوه، وزٌادة

حدٌث ٌونس بن الحارث عن أبً عون محمد بن عبٌد : 953الحدٌث رقم / 2
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "الثقفً عن أبٌه عن المؽٌرة بن شعبة 
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هذا حدٌث : وقال الحاكم" كان ٌصلً على الحصٌر والفروة المدبوؼة

صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه بذكر الفروة إنما خرجه مسلم من 
حدٌث أبً سعٌد فً الصبلة على الحصٌر، وتعقبه الوادعً رحمه هللا وإٌانا 

وفٌه عبٌد " التقرٌب"فٌه ٌونس بن الحارث الثقفً ضعٌؾ كما فً : "قاببل
روى عنه ابنه أبو عون محمد بن عبٌد هللا، : هللا بن سعٌد الثقفً والد محمد

قاله الحافظ فً "الثقات"مجهول،وذكره ابن حبان فً: قال أبو حاتم

ٌروي المقاطٌع، فعلى :قلت فً أتباع التابعٌن وقال:ثم قال"التهذٌب"
هـ،وهو مجهول العٌن، فالحدٌث شدٌد /هذا،فحدٌثه عن المؽٌرة مرسل

".  على شرط الشٌخٌن:الضعؾ فؤعجب للحاكم فً المستدرك الذي ٌقول
حدٌث بحر بن نصر بن سابق الخوالنً ثنا عبد هللا بن : 955الحدٌث /  ـ3

وهب أخبرنً عٌاض بن عبد هللا القرشً عن سعٌد بن أبً سعٌد المقبري 
إذا : "عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

" صلى أحدكم فلٌلبس نعلٌه أو لٌخلعهما بٌن رجلٌه وال ٌإذي بهما ؼٌره

هذا صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، وتعقبه الشٌخ مقبل : وقال الحاكم
بحر بن نصر بن سابق الخوالنً : أقول: "الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل

لٌس من رجالهما، وعٌاض بن عبد هللا هو الفهري نزٌل مصر ترجمته فً 
 "ضعٌؾ": تهذٌب التهذٌب"
حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السكونً بالكوفة ثنا / 4661الحدٌث رقم/ 4

محمد بن عثمان بن أبً شٌبة ثنا ٌحً بن عبد الحمٌد ثنا شرٌك عن أبً 
رأٌت : الصٌرفً عن أبً قبٌصة عمر بن قبٌصة عن طارق بن شهاب قال

ما : علٌا رضً هللا عنه على رحل رث بالربذة وهو ٌقول للحسن والحسٌن
لكما تحنان حنٌن الجارٌة، وهللا لقد ضربت هذا األمر ظهر البطن، فما 

.  وجدت بدا من قتال القوم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم
: فؤما عبد هللا بن عمر

فحدثنا بصحة حاله فٌه أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا / 4662الحدٌث رقم/5
الصفار ثنا أحمد بن مهدي بن رستم ثنا بشر بن شعٌب بن أبً حمزة 

القرشً حدثنً أبً عن الزهري أخبرنً حمزة بن عبد هللا بن عمر أنه 
ٌا : بٌنما هو جالس مع عبد هللا بن عمر إذ جاءه رجل من أهل العراق، فقال

أبا عبد الرحمن إنً وهللا لقد حرصت أن اتسمت بسمتك وأقتدي بك فً أمر 
فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت، وإنً أقرأ آٌة من كتاب هللا محكمة 

وإن طابفتان من }قد أخذت بقلبً فؤخبرنً عنها، أرأٌت قول هللا عز وجل
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المإمنٌن اقتتلوا فؤصلحوا بٌنهما فإن بؽت إحداهما على األخرى فقاتلوا التً 
تبؽً حتى تفٌا إلى أمر هللا فإن فاءت فؤصلحوا بالعدل وأقسطوا إن هللا 

مالك : ،أخبرنً عن هذه اآلٌة، فقال عبد هللا[9:الحجرات]{ٌحب المقسطٌن
ولذلك انصرؾ عنً، فانطلق حتى توارى عنا سواده، وأقبل علٌنا عبد هللا 

ما وجدت فً نفسً من شًء فً أمر هذه اآلٌة ما وجدت فً : بن عمر فقال
." نفسً أنً لم أقاتل هذه الفبة الباؼٌة كما أمرنً هللا عز وجل

هذا باب كبٌر قد رواه عن عبد هللا بن عمر جماعة من كبارالتابعٌن، وإنما 
قدمت حدٌث شعٌب بن أبً حمزة عن الزهري واقتصرت علٌه، ألنه 

ٌحً بن عبد الحمٌد الحمانً : فقال الوادعً." صحٌح على شرط الشٌخٌن
كان ٌكذب جهارا، وشرٌك ساء حفظه لما ولً القضاء، وبشر بن : قال أحمد

قلت بل لم ٌتفرد أحمد بتكذٌبه فهو أبو زكرٌا ." شعٌب لم ٌخرج له مسلم
الحافظ الحمانً كذبه أحمد وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً وعٌسى بن 
. الجنٌد وإسماعٌل بن موسى كما بٌنا ذلك فً ترجمته اآلتٌة من رجال مسلم

حدثنا أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي / 4641الحدٌث رقم / 6
قاال أنبؤ محمد بن أٌوب ثنا األزرق بن علً ثنا حسان بن إبراهٌم الكرمانً 

ثنا محمد بن سلمة بن كهٌل عن أبٌه عن أبً الطفٌل عن ابن واثلة أنه سمع 
نزل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من :زٌد بن أرقم رضً هللا عنه ٌقول

مكة والمدٌنة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت 
الشجرات ثم راح رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عشٌة فصلى، ثم قام 
خطٌبا فحمد هللا وأثنى علٌه وذكر ووعظ فقال ما شاء هللا أن ٌقول، ثم 

أٌها الناس إنً تارك فٌكم أمرٌن لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب :"قال
أتعلمون أنً أولى بالمإمنٌن من :"ثم قال"هللا وأهل بٌتً عترتً

من :"نعم،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:ثبلت مرات؟ قالوا"أنفسهم؟
فقال " وحدٌث برٌدة صحٌح على شرط الشٌخٌن"كنت مواله فعلً مواله

.  لم ٌخرجا لمحمد وقد وهاه السعدي:الذهبً معلقا
حدثنا عبدان بن ٌزٌد بن ٌعقوب الدقاق من أصل / 4664الحدٌث رقم / 7

كتابه ثنا إبراهٌم بن الحسٌن بن دٌزٌل ثنا أبو نعٌم ضرار بن صرد ثنا 
سمعت أبً ٌذكر عن الحسن عن أنس بن مالك : معتمر بن سلٌمان قال

أنت تبٌن ألمتً ما : "رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لعلً
قال . هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه" اختلفوا فٌه بعدي
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قلت ." كذاب: بل هو فٌما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معٌن: الذهبً
.   والحسن مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث

أخبرنً أحمد بن عثمان بن ٌحً المقرئ ببؽداد ثنا / 4711الحدٌث رقم / 8
أبو بكر بن أبً العوام الرٌاحً ثنا أبو زٌد سعٌد بن أوس األنصاري 

ما أشد حبك لعلً، : قال رجل لسلمان: أبً عثمان النهدي قال(عوؾ بن)ثنا
من أحب علٌا فقد أحبنً : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: قال

هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم " ومن أبؽض علٌا فقد ابؽضنً
." ٌخرجاه

تهذٌب "ال، أبو زٌد سعٌد بن أوس لٌس من رجالهما كما فً:"فقال الوادعً
" التهذٌب

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبؤ بشر بن موسى ثنا / 4712الحدٌث رقم / 9
محمد بن سعٌد بن األصبهانً، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا 
بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا األسود بن عامر وعبد هللا بن نمٌر قاال ثنا 

قال رسول هللا : شرٌك عن أبً ربٌعة اإلٌادي عن ابن برٌدة عن أبٌه قال
إن هللا أمرنً بحب أربعة من أصحابً وأخبرنً أنه :"صلى هللا علٌه وسلم

أال :"قلنا من هم ٌا رسول هللا؟ وكلنا ٌحب أن ٌكون منهم، فقال: قال." ٌحبهم
هذا حدٌث . ثم سكت" أما إن علٌا منهم:"ثم سكت، ثم قال" إن علٌا منهم

ما خرج مسلم ألبً :"فقال الذهبً." صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه
ولم ٌعتمد مسلم على شرٌك : قال أبو عبد الرحمن: وقال الوادعً" ربٌعة

." وهو ضعٌؾ، وأبو ربٌعة األٌلً لم ٌوثقه معتبر
حدثنً أبو علً الحافظ أنبؤ أبو عبد هللا محمد بن / 4713الحدٌث رقم / 10

أٌوب الصفار وحمٌد بن ٌوسؾ بن ٌعقوب الزٌات قاال ثنا محمد بن أحمد 
بن عٌاض بن أبً ظبٌة ثنا أبً ثنا ٌحً بن حسان عن سلٌمان بن ببلل عن 

كنت أخدم رسول هللا : ٌحً بن سعٌد عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال

صلى هللا علٌه وسلم، فقدم لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فرخ مشوي 
فقلت اللهم " اللهم ابتنً بؤحب خلقك إلٌك ٌؤكل معً من هذا الطٌر:" فقال

اجعله رجبل من األنصار فجاء علً رضً هللا عنه فقلت إن رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم على حاجة، ثم جاء فقلت إن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم على حاجة، ثم جاء فقلت إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على 
فدخل فقال رسول " افتح"حاجة، ثم جاء فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

إن هذه آخر ثبلث كرات :فقال"ما حبسك علً؟:"هللا صلى هللا علٌه وسلم
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: فقلت"ما حملك على ما صنعت؟:"ٌردنً أنس ٌزعم أنك على حاجة، فقال
ٌا رسول هللا سمعت دعاءك،فؤحببت أن ٌكون رجبل من قومً، فقال رسول 

هذا حدٌث صحٌح على " إن الرجل قد ٌحب قومه:"هللا صلى هللا علٌه وسلم
ابن عٌاض ال أعرفه، ولقد كنت : فقال الذهبً." شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه

" مستدركه"زمانا طوٌبل أظن أن حدٌث الطٌر لم ٌحسر الحاكم أن ٌودعه فً
فلما عقلت هذا الكتاب رأٌت الهول من الموضوعات التً فٌه فإذا حدٌث 

قلت وهل سمع ٌحً بن سعٌد من أنس؟ ." الطٌر بالنسبة إلٌها سماء
أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبً بمرو / 4733الحدٌث رقم / 11

ثنا سعٌد بن مسعود ثنا عبٌد هللا بن موسى أنبؤ إسرابٌل،  
وحدثنً محمد بن صالح بن هانا ثنا ٌحً بن محمد بن ٌحً والسري بن 

خزٌمة ومحمد بن عمرو بن النضر قالوا ثنا أحمد بن ٌونس ثنا إسرابٌل عن 
قال : أبً إسحاق عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى عن علً رضً هللا عنه قال

ٌا علً أال أعلمك كلمات إن قلتهن :" لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ال إله إال هللا العلً العظٌم، ال إله إال هللا : ؼفر هللا لك على أنه معفور لك

هذا " الحكٌم الكرٌم، سبحان هللا رب العرش العظٌم، والحمد هلل رب العالمٌن

بل منكر واه : فقال الذهبً" حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه
.  فٌه ؼٌر واحد من الضعفاء

أخبرنً أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا / 4742الحدٌث رقم / 12
الحسن بن علً بن بحر بن بري ثنا أبً، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً 

ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا علً بن بحر بن بري ثنا 
عٌسى بن ٌونس ثنا محمد بن إسحاق حدثنً ٌزٌد بن محمد بن خثٌم 

المحاربً عن محمد بن كعب القرظً عن محمد بن خٌثم عن عمار بن 
كنت أنا وعلً رفٌقٌن فً ؼزوة ذي العشٌرة، : ٌاسر رضً هللا عنه قال

فلما نزلها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأقام بها رأٌنا ناسا من بنً مدلج 

ٌا أبا الٌقظان هل لك أن تؤتً : ٌعملون فً عٌن لهم فً نخل، فقال لً علً
هإالء فتنظر كٌؾ ٌعملون؟ فجبناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم ؼشٌنا 

النوم، فانطلقت أنا وعلً فاضجعنا فً صور من النخل فً دقعاء من 
التراب فنمنا، فوهللا ما أٌقظنا إال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌحركنا 

ٌا :"برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
لما ٌرى علٌه من التراب، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه " أبا تراب

بلى، ٌا رسول هللا، :فقلنا" رجلٌن: أال أحدثكما بؤشقى الناس:"وسلم
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أحمٌر ثمود الذي عقر الناقة، والذي ٌضربك ٌا علً على هذه ـ ٌعنً :"قال
هذا حدٌث على شرط مسلم، ." ٌعنً لحٌته" قرنه ـ حتى تبتل هذه من الدم

ولم ٌخرجاه بهذه الزٌادة، إنما اتفقا على حدٌث أبً حازم عن سهل بن 
." قم ٌا أبا تراب:"سعد

ٌزٌد بن محمد بن خٌثم المحاربً لٌس من رجال الشٌخٌن :"فقال الوادعً
تهذٌب "وقد روى عنه ثبلثة ولم ٌوثقه معتبر فهو مستور الحال كما فً 

قلت بل الحدٌث بهذا السٌاق الذي اختاره الحاكم منكر ألن ." التهذٌب
المتفق علٌه سببه أن علٌا خاصم فاطمة رضً هللا عنها " قم ٌا تراب:"حدٌث

.  فلم ٌقل عندها فنام فً المسجد، وأما الزٌادة فهً لم تؤت من ثقة
أخبرنا أحمد بن بالوٌه العقصً من أصل كتابه ثنا / 4790الحدٌث رقم / 13

محمد بن عثمان بن أبً شٌبة ثنا محمد بن عبد هللا بن نمٌر ثنا أبو مسلم قابد 
األعمش ثنا األعمش عن سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة 

تبعث األنبٌاء ٌوم :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنه قال
القٌامة على الدواب لٌوافوا بالمإمنٌن من قومهم المحشر، وٌبعث صالح 
على ناقته،وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها، وتبعث فاطمة 

."  هذا صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه." أمامً
: فٌه نظر،وقال ؼٌره: أبو مسلم لم ٌخرجا له، قال البخاري:"فقال الذهبً

قلت ضؾ إلى ذلك عنعنة األعمش فهو مدلس من المرتبة الثالثة ." متروك
. ولم ٌصرح بالسماع

حدثنا علً بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن علً بن / 4836الحدٌث رقم / 14
بطحاء ثنا عفان وأخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن أحمد بن 

حنبل حدثنً أبً ثنا عفان ثنا وهٌب ثنا عبد هللا بن عثمان بن خثٌم عن 
جاء الحسن والحسٌن : سعٌد بن أبً راشد عن ٌعلى بن منبه الثقفً قال

إن الولد :"ٌستبقان إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فضمهما إلٌه ثم قال

."               هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه" مبخلة مجبنة محزنة
ال، فسعٌد بن أبً راشد لٌس من رجال مسلم، وأٌضا فهو :"فقال الوادعً

مجهول العٌن ما روى عنه إال عبد هللا بن عثمان بن خثٌم، ولم ٌوثقه 
 "تهذٌب التهذٌب"معتبر، كما فً 

صحٌح ونفى أن أحد رواته من رجال : ما  ال فٌه: النوع الساب / سابعا
وبما أنه لم ٌكثر من هذا النوع من األوهام : ن هو منهماٌكوالشٌخٌن و

: 699الحدٌث رقم / 1: نكتفً بذكر ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر
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حدٌث محمد بن عباد بن جعفر المإذن أنه سمع أبا هرٌرة ٌخبر أن رسول 
حدثهم أن جبرابٌل أتاه فصلى به الصالة فً و تٌن هللا صلى هللا علٌه وسلم 

فجاءنً فصلى بً ساعة ؼابت الشمس، ثم جاءنً من : "إال المؽرب  ال
هذا صحٌح : قال الحاكم" الؽد فصلى بً ساعة ؼابت الشمس لم ٌؽٌره

اإلسناد ولم ٌخرجاه، فإنهما لم ٌخرجا عن محمد بن عباد بن جعفر، وتعقبه 
األولى : علٌه فٌه مإاخذتان: "الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل

أن عمر : ، الثانٌة"التقرٌب"أنهما أخرجا لمحمد بن عباد بن جعفر، كما فً 
البن أبً حاتم لم " الجرح والتعدٌل"بن عبد الرحمن بن أسٌد مترجم فً 

  .ٌرو عنه إال اثنان، ولم ٌوثقه معتبر، فهو مجهول الحال
صحٌح على شرطهما ولم ٌخرجاه وهو : ما  ال فٌه: النوع الثامن/ثامنا ـ

قد أكثر أبو عبد هللا الحاكم من هذا النوع من األوهام مما : موضوع أو واه

إذ كٌؾ ٌكون على شرط الشٌخٌن " المستدرك على الصحٌحٌن"شان كتابه 
:  وهو موضوع؟ نسرد هنا بعض األحادٌث على سبٌل المثال ال الحصر

: حدٌث ضرار بن صرد ثنا معتمر بن سلٌمان قال: 4684الحدٌث رقم / 1
سمعت أبً ٌذكر عن الحسن عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أن النبً 

قال "أنت تبٌن ألمتً ما اختلفوا فٌه بعدي: "صلى هللا علٌه وسلم قال لعلً
هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، وتعقبه الذهبً : الحاكم

: بل هو فٌما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معٌن:"رحمه هللا وإٌانا قاببل
قلت وفً أبً عبد هللا الحاكم تشٌع كؤنه دعا له من خبلل هذا " كذاب

 والحسن مدلس ولم ٌصرح الحدٌث، وهذه علة أخرى اخترنا التنبٌه علٌها
.  بالتحدٌث

حدٌث الحسن بن عبٌد هللا ثنا عبد العزٌز بن أبً : 4603الحدٌث رقم / 2
سؤل رجل النبً صلى : حازم عن أبٌه عن سهل بن سعد رضً هللا عنه قال

نعم، والذي نفسً بٌده إن عثمان : "أفً الجنة برق؟ قال: هللا علٌه وسلم

إن كان الحسٌن بن : قال الحاكم" لٌتحول من منزل إلى منزل فتبرق له الجنة
عبٌد هللا هذا حفظه عن عبد العزٌز بن أبً حازم فإنه صحٌح على شرط 

ذا موضوع : "الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، وتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل
وهذا هو الحسٌن بن عبٌد هللا العجلً الذي ٌروي عن مالك وؼٌره 

قلت " الموضوعات أفٌحتج عاقل بمثله فضبل عن أن ٌورد له فً الصحاح؟
ألسبب التشٌع أخرج هذا الحدٌث فً فضل عثمان بن عفان ألن كل شٌعً 

.  متهم فٌه وفً الشٌخٌن قبله
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صحٌح اإلسناد  بدون أن : النوع التاس  من ااوهام ما  ال فٌه/تاسعا ـ
وقد أكثر من هذا :  أو فٌه علة  ادحةٌقول على شرطهما وهو موضوع

النوع ؼفر هللا لنا وله كل زلة إال أنه لما كان ٌعنٌنا فً هذا البحث ما ادعى 
، الثةثأو  نالًثقد نكتفً بتقدٌم مكنا أنه على شرط الشٌخٌن وٌكون واهما 

لكننا لما قرأنا ذلك الرافضً المفتري صاحب المراجعات توسعنا فٌما ٌتعلق 
بما روجه من التشٌع فً حق آل البٌت فآل البٌت ال ٌحتاجون إلى األراجٌؾ 

 : والوضع إلظهار فضلهم، نذكر من ذلك

حدثنا عبد اهلل بن مسمم الفيري حدثنا إسماعيل بن مسممة : قال الحاكم/ ـ1
أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسمم عن أبيو عن جده عن عمر بن الخطاب 

لما اقترف آدم :"قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: رضي اهلل عنو قال
يا آدم، : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال اهلل: الخطيئة قال

يا رب، ألنك لما خمقتني بيدك، : وكيف عرفت محمدا ولم أخمقو؟ قال
ال إلو : ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت عمى قوائم العرش مكتوبا

إال اهلل محمد رسول اهلل، فعممت أنك لم تضف إلى اسمك إال أحب الخمق 
صدقت يا آدم، إنو ألحب الخمق إلي، ادعني بحقو، فقد : إليك، فقال اهلل

صحيح ولم يخرجاه، وتعقبو : قال الحاكم" غفرت لك، ولوال محمد ما خمقتك
بل موضوع وعبد الرحمن واه وعبد اهلل بن مسمم الفيري ال : الذىبي قائال
قد : وقال الحاكم نفسو" خبر باطل: وقال في ميزان االعتدال" أدري من ىو

اتيم عبد الرحمن بن زيد بوضع الحديث عن أبيو، قال شيخ اإلسالم ابن 
رواية الحاكم ليذا الحديث :" تيمية في القاعدة الجميمة في التوسل والوسيمة

المدخل إلى معرفة الصحيح من "مما أنكر عميو فإنو نفسو قد قال في كتاب
عبد الرحمن بن زيد بن أسمم روى عن أبيو أحاديث موضوعة ال ": "السقيم

وعبد : قمت" يخفى عمى من تأمميا من أىل الصنعة أن الحمل فييا عميو
: وقال األلباني" الرحمن بن زيد بن أسمم ضعيف باتفاقيم يغمط كثيرا
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فتبين من خالل ىذا الحديث وغيره صحة ما تقدم وىو أن الحاكم . موضوع
ألف كتابو المستدرك بعدما ساء حفظو فصحح فيو من سبق أن أكد أنو ال 

.تحل الرواية عنو واهلل تعالى أعمم  
حدثنا أبو عبد هللا محمد بن ٌعقوب الحافظ حدثنً / 4643الحدٌث رقم / 2

أبً ومحمد بن نعٌم قاال ثنا قتٌبة بن سعٌد ثنا سلٌمان الضبعً عن ٌزٌد 
بعث رسول : الرشك عن مطرؾ عن عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قال

هللا صلى هللا علٌه وسلم سرٌة واستعمل علٌهم علً بن أبً طالب رضً هللا 
عنه، فمضى علً فً السرٌة فؤصاب جارٌة فؤنكروا ذلك علٌه، فتعاقد 

إذا لقٌنا رسول هللا صلى :أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وكان المسلمون إذا : هللا علٌه وسلم أخبرناه بما صنع علً، قال عمران

قدموا من سفر بدإوا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنظروا إلٌه وسلموا 
علٌه، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرٌة سلموا على رسول هللا 

ٌا رسول هللا ألم تر أن علٌا : صلى هللا علٌه وسلم، فقام أحد األربعة فقال
صنع كذا وكذا، فؤعرض عنه، ثم قام الثانً فقال مثل ذلك، فؤعرض عنه، 

ٌا رسول هللا : ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فؤعرض عنه ثم قام الرابع فقال
ألم تر أن علٌا صنع كذا وكذا، فؤقبل علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ما ترٌدون من علً إن علٌا منً وأنا منه وولً كل :" والؽضب فً وجهه
." هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه." مإمن

قلت ٌزٌد الرشك هو ٌزٌد بن أبً ٌزٌد الصنعانً أبو األزهر الرشك روى 
لم ٌصب من ضعفه ورى : له الستة ضعؾ لما فٌه من تشٌع وقال ابن حجر

بالعنعنة عن مطرؾ وهو مطرؾ بن عبد هللا أبو مصعب األصم قال عنه 
مضطرب الحدٌث :أبو حاتم

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد أتبعتنا ابنة حمزة / 4678الحدٌث رقم / 3
دونك ابنة عمك، فلما :ٌاعم، ٌاعم، فؤخذت بٌدها فناولتها فاطمة، قلت: فنادت

أنا أخذتها وهً ابنة : قدمنا المدٌنة اختصمنا فٌها أنا وزٌد وجعفر، فقلت
ابنة عمً وخالتها عندي، فقال : ابنة أخً، وقال جعفر: عمً، وقال زٌد

، وقال "اشبهت خلقً وخلقً:" رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لجعفر

أنت منً وأنا منك ادفعوها إلى خالتها :"، وقال لً"أنت أخونا ومبلنا:"لزٌد
إنها ابنة أخً من : " أال تزوجها ٌا رسول هللا؟ قال: فقلت." فإن الخالة عمة

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه بهذه األلفاظ إنما اتفقا " الرضاعة



316 

 

 Page 316 [تنبيه المقلد الساري]
 

قلت بل باطل وآفته إسرابٌل ." على حدٌث أبً إسحاق عن البراء مختصرا
عن أبً إسحاق السبٌعً، فإسرابٌل تكلم فٌه الجمهور وضعؾ أحمد رواٌته 

. خاصة عن أبً إسحاق فإنه لم ٌسمع منه إال بعد االختبلط
أخبرنا أحمد بن كامل القاضً ثنا محمد بن سعد / 4679الحدٌث رقم / 4

العوفً ثنا ٌحً بن أبً بكٌر ثنا إسرابٌل عن أبً إسحاق عن أبً عبد هللا 
أٌسب رسول : دخلت على أم سلمة رضً هللا عنها فقالت لً: الجدلً قال

معاذ هللا أو سبحان هللا أو كلمة نحوها، : هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌكم؟ فقلت
من سب علٌا فقد :" سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: فقالت
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، وقد رواه بكٌر بن عثمان ." سبنً

قلت إسرابٌل عن أبً إسحاق ضعٌؾ ." البجلً عن أبً إسحاق بزٌادة ألفاظ
. كما تقدم

أخبرنً أحمد بن محمد بن أحمد بن تمٌم القنطري / 4682الحدٌث رقم / 5
ثنا أبو قبلبة الرقاشً ثنا أبو عاصم عن عبد هللا بن المإمل حدثنً أبو بكر 

جاء رجل من أهل الشام فسب علٌا : بن عبٌد هللا بن أبً ملٌكة عن أبٌه قال
ٌا عدو هللا آذٌت رسول هللا صلى : عند ابن عباس فحصبه ابن عباس فقال

إن الذٌن ٌإذون هللا ورسوله هللا لعنهم هللا فً الدنٌا واآلخرة }هللا علٌه وسلم
لو كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  [57:األحزاب]{وأعد لهم عذابا مهٌنا

فٌه : فقال الوادعً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." حٌا آلذٌته
."  عبد هللا بن المإمل وهو ضعٌؾ وعبٌد هللا بن أبً ملٌكة لم أعرفه

ٌحً  (ثنا)حدثنا بصحة ما ذكره اإلمام أبو زكرٌا / 4701الحدٌث رقم / 6
بن معٌن ثنا أبو الحسٌن محمد بن أحمد بن تمٌم القنطري ثنا الحسٌن بن فهم 

ثنا محمد بن ٌحً بن الضرٌس ثنا محمد بن جعفر الفٌدي ثنا أبو معاوٌة 
قال رسول : عن األعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

أنا مدٌنة العلم وعلً بابها فمن أراد المدٌنة فلٌؤت :" هللا صلى هللا علٌه وسلم

قال الحسٌن بن فهم حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبً معاوٌة، قال ." الباب
لٌعلم المستفٌد لهذا العلم أن الحسٌن بن فهم بن عبد الرحمن ثقة : الحاكم

قلت أنى له الصحة وقد عنعنه األعمش وأبو الصلت تقدم أنه " مؤمون حافظ
 . لٌس بثقة وال مؤمون وقد وضعه

حدٌث عمرو بن الحصٌن العقٌلً أنبؤ ٌحً بن العبلء : 4731الحدٌث رقم / 7
: الرازي ثنا هبلل بن أبً حمٌد عن عبد هللا بن أسعد بن زرارة عن أبٌه قال

أنه سٌد : أوحً إلً فً علً ثبلث: "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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هذا صحٌح : قال الحاكم"المسلمٌن، وإمام المتقٌن، وقابد الؽر المحجلٌن 
أحسبه موضوعا : "اإلسناد ولم ٌخرجاه، وتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل

.   دعاٌة شٌعٌةهوفًقلت " وعمرو وشٌخه متروكان
حدٌث المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد هللا : 4709الحدٌث رقم / 8

: قال علً [7الرعد ] {إنما أنت منذر ولكل  وم هاد}األسدي عن علً 

هذا صحٌح : قال الحاكم" رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المنذر وأنا الهادي

" بل كذب قبح هللا  واضعه: "اإلسناد ولم ٌخرجاه، وتعقبه اإلمام الذهبً قاببل
. خبٌثشٌعًرافضً قلت واضعه   

سمعت جابر بن : حدٌث عبد الرحمن بن عثمان قال: 4707الحدٌث رقم / 9
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم : عبد هللا رضً هللا عنهما ٌقول

هذا أمٌر : "وهو آخذ بضلع علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ٌقول
ثم مد بها " البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله

هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، وتعقبه اإلمام الذهبً : صوته، قال الحاكم
بل وهللا موضوع، وأحمد كذاب فما أجهلك على : "قاببل رحمه هللا وإٌانا

 . قلت وهو من أكاذٌب الشٌعة الواضحة" سعة معرفتك 

أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الشٌبانً من أصل / 4681الحدٌث رقم / 10
كتابه ثنا علً بن سعٌد بن بشٌر الرازي بمصر ثنا الحسن بن حماد 

الحضرمً ثنا ٌحً بن ٌعلى ثنا بسام الصٌرفً عن الحسن بن عمرو 
قال رسول : العلقمً عن معاوٌة بن ثعلبة عن أبً ذر رضً هللا عنه قال

من أطاعنً فقد أطاع هللا ومن عصانً فقد عصى :"هللا صلى هللا علٌه وسلم
هذا حدٌث ." هللا، ومن أطاع علٌا فقد أطاعنً ومن عصى علٌا فقد عصانً

ال، فً سنده معاوٌة بن ثعلبة : قال الوادعً." صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
ترجمه ابن أبً حاتم وابن حبان فً الثقات ولم ٌذكرا راوٌا عنه سوى أبً 
الحجاج داود بن أبً عوؾ، وهنا الحسن بن عمرو الفقٌمً، فعلى هذا فهو 

لٌس بذاك، تفرد :مجهول الحال، وعلً بن سعٌد بن بشٌر، قال الدارقطنً
قلت مجهول الحال من التابعٌن إذا وثق ٌحتج به " المٌزان"بؤشٌاء كما فً 

. فتبقى علته تفرد علً بن سعٌد بن بشٌر
أخبرنً محمد بن أحمد بن تمٌم القنطري ثنا أبو / 4682الحدٌث رقم / 11

قبلبة الرقاشً ثنا أبو عاصم عن عبد هللا بن المإمل حدثنً أبو بكر بن عبٌد 
جاء رجل من أهل الشام فسب علٌا عند ابن : هللا بن أبً ملٌكة عن أبٌه قال

ٌا عدو هللا آذٌت رسول هللا صلى هللا علٌه : عباس، فحصبه ابن عباس، فقال
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قلت علته  {إن الذٌن ٌإذون هللا ورسوله لعنهم هللا فً الدنٌا واآلخرة}وسلم
أبو قبلبة وابن أبً ملٌكة؟   

حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا أبو زرعة / 4683الحدٌث رقم / 12
الدمشقً ثنا محمد بن خالد الوهبً ثنا محمد بن إسحاق 

وأخبرنا أحمد بن جعفر البزار ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا 
ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح 

عن الفضل بن معقل بن ٌسار عن عبد هللا بن دٌنار األسلمً عن عمرو ٌن 
خرجنا مع علً رضً هللا : شاس األسلمً وكان من أصحاب الحدٌبٌة، قال

عنه إلى الٌمن فجفانً فً سفره ذلك حتى وجدت فً نفسً، فلما قدمت 
أظهرت شكاٌته فً المسجد حتى بلػ ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

فدخلت المسجد ذات ؼداة ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ناس من : قال
حدد إلً النظر حتى إذا جلست، : ٌقول:أصحابه، فلما رآنً أبدنً عٌنٌة قال

أعوذ باهلل أن أوذٌك ٌا رسول هللا، : فقلت" ٌا عمرو أما وهللا لقد آذٌتنً:"قال
." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" بلى، من آذى علٌا فقد آذانً:"قال

قلت وكان ." ال، فابن إسحاق مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث هنا: قال الوادعً

. ٌتشٌع وهذه دعوة صرٌحة لبدعة التشٌع، وهللا أعلم
حدثنً أبو قتٌبة سالم بن الفضل اآلدمً بمكة ثنا / 4686الحدٌث رقم / 13

محمد بن عثمان بن أبً شٌبة ثنا عمً أبو بكر ثنا علً بن ثابت الدهان ثنا 
الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصٌرة عن أبً صادق عن ربٌعة بن 

دعانً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، : ناجذ عن علً رضً هللا عنه قال
ٌا علً إن فٌك من عٌسى علٌه السبلم مثبل أبؽضته الٌهود حتى بهتوا :"فقال

: وقال علً: قال." أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التً لٌس بها
أال وإنه ٌهلك فً محبً مطرئ ٌفرطنً بما لٌس فً، ومبؽض مفتر ٌحمله 

شنآن علً أن ٌبهتنً، أال وإنً لست بنبً وال ٌوحى إلً، ولكنً أعمل 

بكتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من 
طاعة هللا تعالى فحق علٌكم طاعتً فٌما أحببتم أو كرهتم، وما أمرتكم 

بمعصٌة أنا وؼٌري فبل طاعة ألحد فً معصٌة هللا عز وجل، إنما الطاعة 
الحكم وهاه ابن : فقال الذهبً" صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." فً المعروؾ

 ."معٌن
أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحجوبً ثنا / 4678الحدٌث رقم / 14

سعٌد بن مسعود ثنا عبد هللا بن موسى أنبؤ إسرابٌل عن أبً إسحاق عن 
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لما خرجنا من : هبٌرة بن ٌرٌم وهانا بن هانا عن علً رضً هللا عنه قال
ٌا عم، ٌا عم، فؤخذت بٌدها فناولتها فاطمة، : مكة اتبعتنا ابنة حمزة فنادت

دونك ابنة عمك، فلما قدمنا المدٌنة اختصمنا فٌها أنا وزٌد وجعفر، : قلت
ابنة : ابنة أخً، وقال جعفر: أنا أخذتها وهً ابنة عمً، وقال زٌد: فقلت

أشبهت :" عمً وخالتها عندي، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لجعفر
أنت منً وأنا منك :"وقال لً" أنت أخونا وموالنا:" وقال لزٌد"خلقً وخلقً

أال تزوجها ٌا رسول هللا؟ : فقلت." ، ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم
هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه بهذه ." إنها ابنة أخً من الرضاعة:"قال

قلت بل ." األلفاظ إنما اتفقا على حدٌث أبً إسحاق عن البراء مختصرا
باطل إسرابٌل وإن كان من رجال الشٌخٌن فقد ضعفه ؼٌر واحد من النقاد 
وأحمد الذي وثقه ضعؾ رواٌته عن أبً إسحاق السبٌعً ألنه لم ٌدركه إال 

بعد االختبلط كما أن الوقابع التارٌخٌة تكذبه ألن الهجرة أدركت جعفرا 
.. وهو فً الحبشة وعلً قد هاجر وحده،الخ

أخبرنا أحمد بن كامل القاضً ثنا محمد بن سعد / 4679الحدٌث رقم / 15
العوفً ثنا ٌحً بن أبً بكٌر ثنا إسرابٌل عن أبً إسحاق عن أبً عبد هللا 

أٌسب رسول : دخلت على أم سلمة رضً هللا عنها فقالت لً: الجدلً، قال
معاذ هللا أو سبحان هللا أو كلمة نحوها، : هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌكم؟ فقلت

من سب علٌا فقد :"سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: فقالت
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، وقد رواه بكٌر بن عثمان ." سبنً

 بن ٌونس بن أبً قلت فٌه إسرابٌل." البجلً عن أبً إسحاق بزٌادة ألفاظ
إسحاق، واسمه عمرو بن عبد هللا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

: فٌه لٌن، وقال عنه ٌعقوب بن شٌبة: قال عنه أحمد بن حجر: [ع]والنسابً وابن ماجه
: قال ابن المدٌنً: لٌس بالقوي، وال ساقط، وقال ابن أبً البراء: فٌه لٌن، وقال مرة

ونقل حرب عن أحمد بن حنبل توثٌقه، وقال صالح بن أحمد عن أبٌه، عن " ضعٌؾ
إسرابٌل : قلت ألحمد بن حنبل: فٌه لٌن، سمع منه بآخرة، وقال أبو داود: أبً إسحاق

إسرابٌل ثبت الحدٌث، كان ٌحً ـ ٌعنً القطان ـ ٌحمل : إذا تفرد بحدٌث، ٌحتج به؟ قال
ما حدث عنه ٌحً : روى عنه مناكٌر، قال أحمد: علٌه فً حال أبً ٌحً القتات، وقال

صالح الحدٌث، وفً حدٌثه لٌن، : فٌه لٌن، وقال ٌعقوب بن شٌبة: بشًء، وقال مرة
ثقة صدوق، ولٌس فً الحدٌث بالقوي وال بالساقط، وروى ابن : وقال فً موضع آخر

كان ثقة، وحدث عنه : إسرابٌل ضعٌؾ، وقال ابن سعد: البراء عن علً بن المدٌنً
الناس حدٌثا كثٌرا، ومنهم من ٌستضعفه، وأطلق ابن حزم ضعؾ إسرابٌل، ورد به 

: أحادٌث من حدٌثه، قلت ووثقه البعض، وهللا أعلم، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
قلت أنى له هذا الحكم  وقد " أبو ٌوسؾ الكوفً، ثقة، تكلم فٌه ببل حجة، من السابعة"
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ورواٌته عن أبً إسحاق السبٌعً ضعٌفة ؼمزه النقاد الحذاق بما ال خبلؾ فٌه بٌنهم؟ 
      .باإلجماع، وهللا أعلم

 حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا الحسن بن 4687الحدٌث رقم / 16
علً بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن نمٌر أخبرنا أحمد بن سهل الفقٌه 

ببخارى ثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري ثنا عفان وسلٌمان بن 
حرب ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهٌم التٌمً 

قال : عن سلمة بن أبً الطفٌل ـ أظنه عن أبٌه ـ عن علً رضً هللا عنه قال
ٌا علً إن لك كنزا فً الجنة ذو ونٌها، :"لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

هذا صحٌح " فبل تتبعن النظرة النظرة فإن لك األولى، ولٌست لك اآلخرة
بل سنده ضعٌؾ محمد بن إسحاق : فقال الوادعً." اإلسناد ولم ٌخرجاه

قلت وكان ٌتشٌع وحماد بن سلمة انتقى مسلم من رواٌته " مدلس وقد عنعن
كتابه عن ثابت البنانً ألنه أعلم الناس به، وذلك ألنه اختلط فً آخر عمره 

. ولذلك روى له البخاري تعلٌقا

أحمد )حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن / 4688الحدٌث رقم / 17
ٌعقوب ثنا الحسن بن علً بن عفان العامري ثنا عبد هللا بن عمٌر ثنا (بن

عامر بن السمط عن أبً الجحاؾ داود بن أبً عوؾ عن معاوٌة بن ثعلبة 
ٌا :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أبً ذر رضً هللا عنه قال

صحٌح " علً من فارقنً فقد فارق هللا، ومن فارقك ٌا علً فقد فارقنً
."  تقدم أن معاوٌة بن ثعلبة مجهول: فقال الذهبً." اإلسناد ولم ٌخرجاه

حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبً ثنا / 4689الحدٌث رقم / 18
محمد بن معاذ ثنا أبو حفص عمر بن الحسن الراسبً ثنا أبو عوانة عن أبً 
بشر عن سعٌد بن جبٌر عن عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه 

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ." أنا سٌد ولد آدم، وعلً سٌد العرب:"وسلم قال
ولم ٌخرجاه وفً إسناده عمر بن الحسن، وأرجو أنه صدوق، ولوال ذلك 

قلت رواٌة سعٌد بن جبٌر عن عابشة ." لحكمت بصحته على شرط الشٌخٌن
."  هو الذي وضع هذا (عمر بن الحسن)أظن أنه : مرسلة وقد قال الذهبً

أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الحفٌد ثنا أحمد بن / 4691الحدٌث رقم / 19
محمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المؤمون ثنا علً بن هاشم بن 

حدثنً أبو سعٌد التمٌمً عن أبً ثابت مولى أبً ذر : البرٌد عن أبٌه قال
كنت مع علً رضً هللا عنه ٌوم الجمل، فلما رأٌت عابشة واقفة : قال

دخلنً بعض ما ٌدخل الناس، فكشؾ هللا عنً ذلك عند صبلة الظهر فقاتلت 
: مع أمٌر المإمنٌن، فلما فرؼت ذهبت إلى المدٌنة، فؤتٌت أم سلمة، فقلت
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: إنً وهللا ما جبت أسؤل طعاما وال شرابا، ولكنً مولى ألبً ذر، فقالت
أٌن كنت حٌن طارت القلوب : مرحبا، فقصصت علٌها قصتً، فقالت

أحسنت، : إلى حٌث كشؾ هللا عنً عند زوال الشمس، قال: مطابرها؟ قلت
علً مع القرآن، والقرآن مع :"سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، وأبو ." علً، لن ٌتفرقا حتى ٌردا على الحوض
وفً ترتٌب : فقال الواقدي." سعٌد التٌمً هو عقٌصاء ثقة، ولم ٌخرجاه

نعم، : أبو سعٌد عقصا سمع من علً؟ قال: 707 ص2ج" تارٌخ ابن معٌن"
ولم ٌذكر فٌه جرحا وال تعدٌبل فمن أٌن للحاكم أنه ثقة؟ وأبوه ثابت ما وقفت 

."  على ترجمته
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البزاز ببؽداد ثنا / 4694الحدٌث رقم / 20

عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا محمد بن جعفر ثنا عوؾ بن 
كانت لنفر من أصحاب رسول : مٌمون أبً عبد هللا عن زٌد بن أرقم  قال

سدوا هذه :"هللا صلى هللا علٌه وسلم أبواب شارعة فً المسجد، فقال ٌوما
فتكلم فً ذلك ناس، فقام رسول هللا صلى هللا : قال" األبواب إال باب علً

أما بعد، فإنً أمرت بسد هذه :"علٌه وسلم، فحمد هللا وأثنى علٌه، ثم قال

األبواب ؼٌر باب علً، فقال فٌه قابلكم، وهللا ما سددت شٌبا وال فتحته 
قال ." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." ولكن أمرت بشًء فاتبعته

مٌمون أبو عبد هللا ضعٌؾ، راجع المٌزان وذكر هذا الحدٌث فً : الوادعً
قلت بل حدٌث منكر ٌخالؾ المتفق علٌه بل المتواتر وقد قال ابن ." ترجمته

. حجر فً التقرٌب عن محمد بن جعفر وهو ؼندر فٌه ؼفلة
أخبرنً الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفراٌنً ثنا / 4695الحدٌث رقم / 21

أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء ثنا علً بن عبد هللا بن جعفر المدٌنً 
ثنا أبً أخبرنً سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

لقد أعطً علً بن أبً طالب :قال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه: قال

ثبلث خصال ألن ٌكون لً خصلة منها أحب إلً من أعطى حمر النعم، 
تزوجه فاطمة بنت رسول هللا صلى : وما هً ٌا أمٌر المإمنٌن؟ قال: قٌل

هللا علٌه وسلم، وسكناه المسجد مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ٌحل له 
." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." فٌه ما ٌحل له، والراٌة ٌوم خٌبر

قلت وقد رواه عن سهٌل ." بل المدٌنً عبد بن جعفر ضعٌؾ: فقال الذهبً
: ٌخطا وقال أبو حاتم: وهو ذكوان السمان قال عنه ابن حبان فً الثقات

. ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، قلت وقد اختلط وهللا تعالى أعلم
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أخبرنا أبو النضر محمد بن ٌوسؾ الفقٌه ثنا / 4696الحدٌث رقم / 22
عثمان بن سعٌد الدارمً ثنا النفٌلً ثنا زهٌر ثنا أبو إسحاق قال عثمان 

قال وحدثنا علً بن حكٌم األودي وعمرو بن العون الواسطً قاال ثنا شرٌك 
سؤلت قثم بن العباس كٌؾ ورث علً : بن عبد هللا عن أبً إسحاق قال

ألنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دونكم؟ قال
بل :"فقال الوادعً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." به لزوقا

ضعٌؾ شرٌك ساء حفظه لما ولً القضاء وسلمة بن كهٌل قال عنه 
كان زابؽا ؼالٌا مفرطا فً التشٌع وهذه دعوة لمذهبه وهللا : الجوزجانً

." أعلم
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا محمد بن / 4700الحدٌث رقم / 23

عبد الرحٌم الهروي بالرملة ثنا أبو الصلت عبد السبلم بن صالح ثنا أبو 
قال : معاوٌة عن األعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

أنا مدٌنة العلم وعلً بابها فمن أراد المدٌنة :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وأبو الصلت ثقة . هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" فلٌؤت من الباب

سؤلت ٌحً بن معٌن : مؤمون فإنً سمعت أبا العباس بن محمد الدوري ٌقول

ألٌس قد حدث عن أبً معاوٌة : ثقة، فقلت: عن أبً الصلت الهروي فقال
قد حدث به محمد بن جعفر الفٌدي وهو : أنا مدٌنة العلم، فقال:عن األعمش

ثقة مؤمون سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقٌه القبانً إمام عصره ببخارى 
ٌقول سمعت صالح بن محمد بن حبٌب الحافظ ٌقول وسبل عن أبً الصلت 

 علٌه، فسلمدخل ٌحً بن معٌن ونحن معه على أبً الصلت : الهروي فقال
هو : ما تقول رحمك هللا فً أبً الصلت؟ فقال: فلما خرج تبعته فقلت له

إنه ٌروي حدٌث األعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن : صدوق، فقلت له
أنا مدٌنة العلم وعلً بابها فمن أراد العلم فلٌؤتها :"النبً صلى هللا علٌه وسلم

قد روى هذا الحدٌث الفٌدي عن أبً معاوٌة عن األعمش : فقال." من بابها

بل موضوع، أبو الصلت ال وهللا ال ثقة : قال الذهبً." كما رواه أبو الصلت
. قلت واألعمش مدلس وقد عنعنه." وال مؤمون

حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا إبراهٌم بن / 4704الحدٌث رقم / 24
ثنا بسام الصٌرفً  سلٌمان البرنسً ثنا محمد بن إسماعٌل ثنا ٌحً بن ٌعلى

عن الحسن بن عمرو الفقٌمً عن معاوٌة بن ثعلبة عن أبً ذر رضً هللا 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعلً بن أبً طالب رضً هللا : عنه قال

من أطاعنً فقد أطاع هللا ومن عصانً فقد عصى هللا، ومن أطاعك :"عنه
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هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم "فقد أطاعنً ومن عصاك فقد عصانً
وهو مستور " الجرح والتعدٌل"معاوٌة بن ثعلبة فً : قال الوادعً." ٌخرجاه
. وقد تقدم

حدثنا أبو بكر بن محمد الصٌرفً بمرو ثنا إسحاق / 4705الحدٌث رقم / 25
ثنا القاسم بن أبً شٌبة ثنا ٌحً بن ٌعلى السلمً ثنا عمار بن زرٌق عن أبً 

قال : إسحاق عن زٌاد بن مطرؾ عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه قال

من ٌرٌد أن ٌحٌا حٌاتً وٌموت موتً :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وٌسكن جنة الخلد التً وعدنً ربً فلٌتول علً بن أبً طالب فإنه لن 

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ." ٌخرجكم من هدي ولن ٌدخلكم فً ضبللة
أنى له الصحة والقاسم متروك وشٌخه ضعٌؾ واللفظ :فقال الذهبً. ٌخرجاه

." ركٌك فهو إلى الوضع أقرب
أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ثنا عبد / 4709الحدٌث رقم / 26

الرحمن بن محمد بن منصور الحارثً ثنا حسٌن بن حسن األشقر ثنا 
منصور بن أبً األسود عن األعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن 

: قال علً [7:الرعد]{إنما أنت منذر ولكل قوم هاد}عبد هللا األسدي عن علً

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المنذر وأنا الهادي، هذا حدٌث صحٌح 
قلت المنهال ."بل كذب قبح هللا واضعه: فقال الذهبً."اإلسناد ولم ٌخرجاه

األسدي له أوهام واألعمش مدلس وقد عنعنه  
حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم القاضً ثنا جعفر / 4710الحدٌث رقم / 27

بن أبً عثمان الطٌالسً ثنا ٌحً بن معٌن ثنا حسٌن األشقر ثنا جعفر بن 
زٌاد األحمر عن مخول عن منذر الثوري عن أم سلمة رضً هللا عنها أن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا ؼضب لم ٌجترئ أحد منا ٌكلمه ؼٌر 
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم " علً بن أبً طالب رضً هللا عنه

." األشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي، وجعفر تكلم فٌه: فقال الذهبً." ٌخرجاه

. قلت ومخول بن راشد هو علة أٌضا ألنه كان ٌتشٌع وهذه دعوة لمذهبه
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطٌعً / 4715الحدٌث رقم / 28

ببؽداد من أصل كتابه ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا ٌحً بن 
إنً لجالس عند ابن : حماد ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج ثنا عمرو بن مٌمون قال

ٌا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلو : عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا
وهو ٌومبذ : بل أنا أقوم معكم،قال: فقال ابن عباس: بنا من بٌن هإالء، قال

فجاء : فابتدإوا فتحدثوا فبل ندري ما قالوا، قال: صحٌح قبل أن ٌعمى، قال
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أؾ وتؾ وقعوا فً رجل له بضع عشرة فضابل لٌست : ٌنفض ثوبه وٌقول
ألبعثن رجبل :"ألحد ؼٌره، وقعوا فً رجل قال له النبً صلى هللا علٌه وسلم

ال ٌخزٌه هللا أبدا ٌحب هللا ورسوله وٌحبه هللا ورسوله، فاستشرؾ لها 
وما كان :إنه فً الرحى ٌطحن، قال: قالوا" أٌن علً؟:"مستشرؾ فقال

فنفث فً عٌنٌه : فجاء وهو أرمد ال ٌكاد أن ٌبصر، قال: أحدهم لٌطحن، قال
ثم هز الراٌة ثبلثا فؤعطاها إٌاه، فجاء علً بصفٌة بنت حًٌ، قال ابن 

ثم بعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبلنا بسورة التوبة فبعث : عباس
، فقال "ال ٌذهب بها إال رجل هو منً وأنا منه:"علٌا خلفه فؤخذها منه وقال

أٌكم ٌوالٌنً فً الدنٌا :"وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم لبنً عمه:ابن عباس
: ، قال ابن عباس"أنت ولًٌ فً الدنٌا واآلخرة:"فؤبوا، فقال لعلً" واآلخرة؟

: وكان ابن عباس أول من آمن من الناس بعد خدٌجة رضً هللا عنها، قال
وأخذ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثوبه فوضعه على علً وفاطمة 

إنما ٌرٌد هللا أن ٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت :وحسن وحسٌن وقال
وشرى علً نفسه فلبس ثوب النبً صلى : وٌطهركم تطهٌرا، قال ابن عباس

وكان المشركون ٌرمون رسول : هللا علٌه وسلم ثم نام مكانه، قال ابن عباس

وأبو : هللا صلى هللا علٌه وسلم، فجاء أبو بكر رضً هللا عنه وعلً نابم، قال
ٌا نبً هللا، فقال : فقال: بكر ٌحسب أنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

إن نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم قد انطلق نحو ببر مٌمون فؤدركه :له علً
وجعل علً رضً هللا عنه : فانطلق أبو بكر فدخل معه الؽار، قال:قال

ٌرمى بالحجارة كما كان ٌرمى نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌتضور 
: وقد لؾ رأسه فً الثوب ال ٌخرجه حتى أصبح ثم كشؾ عن رأسه، فقالوا

إنك للبٌم وكان صاحبك ال ٌتضور ونحن نرمٌه وأنت تتضور وقد استنكرنا 
وخرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ؼزوة : ذلك، فقال ابن عباس

قال النبً : أخرج معك؟قال:فقال له علً: تبوك وخرج بالناس معه قال

أما ترضى أن تكون منً :"فبكى علً، فقال له" ال:"صلى هللا علٌه وسلم
بمنزلة هارون من موسى إال أنه لٌس بعدي نبً إنه ال ٌنبؽً أن أذهب إال 

أنت :"وقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:، قال ابن عباس"وأنت خلٌفتً
وسد رسول هللا صلى هللا :، قال ابن عباس"ولً كل مإمن بعدي ومإمنة

علٌه وسلم أبواب المسجد ؼٌر باب علً فكان ٌدخل المسجد جنبا وهو 
وقال رسول هللا صلى هللا علٌه :طرٌقه لٌس له طرٌق ؼٌره، قال ابن عباس

وقد أخبرنا هللا عز وجل :، قال ابن عباس"من كنت مواله فعلً مواله:"وسلم



325 

 

 Page 325 [تنبيه المقلد الساري]
 

فً القرآن أنه رضً عن أصحاب الشجرة فعلم ما فً قلوبهم فهل أخبرنا 
وقال نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم :أنه سخط علٌهم بعد ذلك؟ قال ابن عباس

وكنت فاعبل؟ وما :"إبذن فؤضرب عنقه، قال:لعمر رضً هللا عنه حٌن قال
هذا حدٌث " اعملوا ما شبتم: ٌدرٌك لعل هللا قد اطلع على أهل بدر فقال

ال، أبو بلج ٌحً :"فقال الوادعً." صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه بهذه السٌاقة
بن سلٌم وٌقال ابن أبً سلٌم مختلؾ فٌه، والراجح ضعفه،إذ الجرح فٌه 

فٌه نظر، وهً من أردى عبارات التجرٌح عند : مفسر، قال البخاري
." البخاري

أخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن / 4717الحدٌث رقم / 29
أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا ٌعوب بن إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن ابن 

إسحاق قال حدثنً عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة األنصاري 
عن سلٌمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن زٌنب بنت أبً سعٌد عن أبً 

شكى علً بن أبً طالب الناس إلى : سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال
أٌها الناس ال :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقام فٌنا خطٌبا فسمعته ٌقول

هذا حدٌث صحٌح ." تشكو علٌا فوهللا إنه ألخشن فً ذات هللا وفً سبٌل هللا

ال،فً سنده زٌنب بنت كعب بن عجرة :"قال الوادعً. اإلسناد ولم ٌخرجاه
قال ابن : فً عداد النساء المجهوالت،وقال"المٌزان"ذكرها الذهبً فً

مجهولة ما روى عنها ؼٌر سعٌد ٌعنً ابن إسحاق، وهنا روى عنها :حزم
فهً "الجرح والتعدٌل"سلٌمان بن محمد بن كعب بن عجرة وهو ثقة،كما فً

." مستورة الحال
حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبؤ زٌاد بن الخلٌل / 4718الحدٌث رقم / 30

القشٌري ثنا كثٌر بن ٌحً ثنا أبو عوانه عن أبً بلج عن عمرو بن مٌمون 
أٌكم :"عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أٌكم ٌتوالنً فً الدنٌا : ٌتوالنً فً الدنٌا واآلخرة؟ فقال لكل رجل منهم

أنا أتوالك فً الدنٌا :ال، حتى مر على أكثرهم، فقال علً:واآلخرة، فقال
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ."أنت ولًٌ فً الدنٌا واآلخرة:"واآلخرة، فقال

كثٌر بن ٌحً شٌعً نهى عباس العنبري عن األخذ :"فقال الوادعً. ٌخرجاه
. عنه كما فً المٌزان وأبو البلج تقدم جرحه

أخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن أحمد / 4720الحدٌث رقم /31
بن حنبل حدثنً أبً ثنا سعٌد بن محمد الوراق عن علً بن الجزور قلت 

سمعت أبا مرٌم الثقفً ٌقول سمعت عمار بن ٌاسر رضً هللا عنه 
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ٌا علً طوبى لمن :"سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول لعلً:ٌقول
هذا حدٌث صحٌح ." أحبك وصدق فٌك،ووٌل لمن أبؽضك وكذب فٌك

." بل سعٌد وعلً متروكان:"فقال الذهبً." اإلسناد ولم ٌخرجاه
أخبرنً أبو بكر إسماعٌل بن محمد بن إسماعٌل / 4727الحدٌث رقم / 32

الفقٌه بالري ثنا أبو حاتم محمد بن إدرٌس ثنا كثٌر بن ٌحً ثنا أبو عوانة 
داود بن أبً عوؾ عن عبد الرحمن بن أبً زٌاد أنه سمع عبد هللا بن 

ثنا أبو سعٌد الخدري رضً هللا تعالى عنه أن النبً :الحارث بن نوفل ٌقول
إنً :" صلى هللا علٌه وسلم دخل على فاطمة رضً هللا تعالى عنها فقال

الحسن والحسٌن ـ لفً مكان : وإٌاك وهذا النابم ـ ٌعنً علٌاـوهماـ ٌعنً
."  هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." واحد ٌوم القٌامة

." كثٌر بن ٌحً شٌعً نهى عباس العنبري عن األخذ عنه:"فقال الوادعً
أخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن / 4728الحدٌث رقم / 33

حنبل حدثنً أبً ثنا سٌار بن حاتم ثنا جعفر بن سلٌمان ثنا مالك بن دٌنار 
قال سؤلت سعٌد بن جبٌر فقلت ٌا أبا عبد هللا من كان حامل راٌة رسول هللا 

كؤنك رخً البال، فؽضبت : فنظر إلً، وقال: صلى هللا علٌه وسلم؟ قال

أال تعجبون من سعٌد إنً سؤلته من : وشكوته إلى إخوانه من القراء،فقلت
إنك لرخً : كان حامل راٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ فنظر إلً وقال

إنك سؤلته وهو خابؾ من الحجاج وقد الذ بالبٌت فسؤله : البال، قالوا
كان حاملها علً بن أبً طالب رضً هللا عنه،هكذا : اآلن،فسؤلته فقال

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، ولهذا .سمعته من عبد هللا بن عباس
فقال ." الحدٌث شاهد من حدٌث زنفل العرفً وفٌه طول فلم أخرجه

". تهذٌب التهذٌب"ال، سٌار بن حاتم ضعٌؾ، راجع : "الوادعً
حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبؤ محمد بن عٌسى بن / 4729الحدٌث رقم / 34

السكن الواسطً ثنا شهاب بن عباد ثنا محمد بن بشر ثنا الحسن بن حً عن 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : أبً ربٌعة اإلٌادي عن الحسن عن أنس قال
هذا حدٌث صحٌح " علً وعمار وسلمان:اشتاقت الجنة إلى ثبلثة:"وسلم

." أبو ربٌعة اإلٌادي لم ٌوثقه معتبر:"فقال الوادعً" اإلسناد ولم ٌخرجاه
. والحسن مدلس وقد عنعنه: قلت
أخبرنا أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن / 4734الحدٌث رقم / 35

أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا عبد هللا بن محمد بن شٌبة قال ثنا جرٌر بن 
: عن أم سلمة رضً هللا عنها قالت (أبً موسى )عبد الحمٌد عن مؽٌرة عن 
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والذي أحلؾ إن كان علً ألقرب الناس عهدا برسول هللا صلى هللا علٌه 
جاء علً؟ جاء :"وسلم، عدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ؼداة وهو ٌقول

كؤنك بعثته فً حاجة؟ قالت : مرارا فقالت فاطمة رضً هللا عنها" علً؟
فظننت أن له إلٌه حاجة فخرجنا من البٌت فقعدنا : فجاء بعد، قالت أم سلمة

عند الباب وكنت من أدناه إلى الباب، فؤكب علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم من ٌومه ذلك وجعل ٌساره وٌناجٌه ثم قبض رسول هللا صلى هللا علٌه 

هذا حدٌث صحٌح ." وسلم من ٌومه ذلك فكان علً أقرب الناس عهدا
."  اإلسناد ولم ٌخرجاه

: أم موسى، قال الذهبً فً المٌزان: صوابه: عن أبً موسى:"فقال الوادعً
قلت ." ٌخرج حدٌثها اعتبارا: تفرد عنها مؽٌرة بن مقسم، قال الدارقطنً

ضؾ إلى ذلك ما قٌل عن جرٌر بن عبد الحمٌد من تجرٌح فقد رماه أحمد 
بعدم الذكاء فً الحدٌث وأنه اختلط علٌه حدٌث أشعث وعاصم األحول حتى 
قدم علٌه بهز فعرفه ورماه الشاذكونً بعدم الضبط كما رماه البٌهقً بسوء 
الحفظ فً آخر عمره بسبب اختبلطه ثم إنه ٌدلس وقد عنعن الحدٌث وقصه 
الشاذكونً معه تفٌد ذلك وقد نسبه صاحب المراجعات الرافضً إلى التشٌع 

.  فاختبقته الشٌعة لتعارض به حدٌث عابشة رضً هللا عنها، وهللا أعلم
حدثنا علً بن حمشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل / 4735الحدٌث رقم / 36

األسقاطً ثنا علً بن عبد هللا المدٌنً وإبراهٌم بن محمد بن عرعرة قاال ثنا 
حرمً بن عمارة حدثنً الفضل بن عمٌرة أخبرنً مٌمون الكردي عن أبً 

بٌنما رسول هللا صلى هللا علٌه : عثمان النهدي أن علٌا رضً هللا عنه قال
ٌا رسول هللا : وسلم آخذ بٌدي ونحن فً سكك المدٌنة إذ مررنا بحدٌقة فقلت

هذا حدٌث صحٌح ." لك فً الجنة أحسن منها:"ما أحسنها من حدٌقة، قال
الفضٌل بن عمٌرة ضعٌؾ، ذكر هذا : فقال الوادعً." اإلسناد ولم ٌخرجاه

."  الحدٌث الحافظ الذهبً فً ترجمته، أي أنه منكر

حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحً بمكة ثنا / 4739الحدٌث رقم / 37
علً بن عبد العزٌز ثنا عمرو بن عون ثنا هشٌم عن إسماعٌل بن سالم عن 

إن مما عهد إلً النبً :أبً إدرٌس األودي عن علً رضً هللا عنه قال
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ." صلى هللا علٌه وسلم أن األمة ستؽدر بً بعده

."  ولم ٌخرجاه
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أبو إدرٌس األودي هو ٌزٌد بن عبد الرحمن وهو مستور :فقال الوادعً
قلت ضؾ إلى ذلك عنعنة هشٌم فهً " تهذٌب التهذٌب"الحال ترجمته فً 

.  علة
حدثنا دعلج بن أحمد السجزي ثنا علً بن عبد / 4744الحدٌث رقم / 38

العزٌز بن معاوٌة ثنا إبراهٌم بن إسحاق الجعفً ثنا عبد هللا بن عبد ربه 
العجلً ثنا شعبة عن قتادة عن حمٌد بن أبً عبد الرحمن عن أبً سعٌد 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : الخدري عن عمران بن حصٌن قال
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد وشواهده عن عبد " النظر إلى علً عبادة:"وسلم

قلت " ذا موضوع وشاهده صحٌح: فقال الذهبً." هللا بن مسعود صحٌحة
. وفً تصحٌح الشاهد نظر كما سنبٌن ذلك إن شاء هللا

حدثنا الحسن بن ٌعقوب وإبراهٌم بن عصمة / 4747الحدٌث رقم / 39
العدالن قاال ثنا السري بن خزٌمة ثنا معلى بن راشد ثنا وهٌب بن خالد عن 

جعفر بن محمد عن أبٌه عن علً بن الحسٌن أن عمر بن الخطاب رضً 
: أنكحنٌها، فقال علً: هللا عنه خطب إلى علً رضً هللا عنه أم كلثوم، فقال
أنكحنٌها فوهللا ما من :إنً أرصدها البن أخً عبد هللا بن جعفر، فقال عمر

الناس أحد ٌرصد من أمرها ما أرصده، فؤنكحه علً، فؤتى عمر المهاجرٌن 
بؤم كلثوم بنت علً : بمن ٌا أمٌر المإمنٌن؟فقال: أال تهنبونً؟فقالوا: فقال

وابنة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، إنً سمعت رسول هللا 
كل نسب وسبب ٌنقطع ٌوم القٌامة إال ما كان :"صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

فؤحببت أن ٌكون بٌنً وبٌن رسول هللا صلى هللا علٌه ." من سببً ونسبً
: فقال الذهبً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه. وسلم نسب وسبب

قلت وانقطاعه واضح بٌن الحسٌن بن علً وعمر وهو ٌخالؾ قوله " منقطع
. {فبل أنساب بٌنهم ٌومبذ وال ٌتساءلون}تعالى 

حدثنا األستاذ أبو الولٌد الهٌثم بن خلؾ الدوري ثنا / 4751الحدٌث رقم / 40

قال أبً حدثنا الحرٌث بن : سوار بن عبد هللا العنبري ثنا المعتمر قال
سمعت : مخشً أن علٌا قتل صبٌحة إحدى وعشرٌن من رمضان، قال

قتل لٌلة أنزل : الحسن بن علً ٌقول وهو ٌخطب وذكر مناقب علً فقال
وصلى علٌه الحسن بن : القرآن ولٌلة أسري بعٌسى ولٌلة قبض موسى، قال

." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه. علً علٌهما السبلم
الحرٌث بن مخشً ذكره ابن أبً حاتم وذكر أنه روى عنه : فقال الوادعً

." سلٌمان التٌمً، ولم بذكر توثٌقه عن أحد، فهو مجهول
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أخبرنً أحمد بن جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن / 4776الحدٌث رقم / 41
أحمد بن حنبل حدثنً أبً ثنا تلٌد بن سلٌمان ثنا أبو الجحاؾ عن أبً حازم 

نظر النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن :" علً وفاطمة والحسن والحسٌن فقال

هذا حدٌث حسن من حدٌث أبً عبد هللا أحمد بن حنبل عن تلٌد بن ." سالمكم
تلٌد بن سلٌمان كذبه : فقال الوادعً." سلٌمان، فإنً لم أجد له رواٌة ؼٌرها

."  تهذٌب التهذٌب"أحمد وابن معٌن كما فً 
أخبرنا أبو النصر محمد بن محمد بن ٌوسؾ الفقٌه / 4779الحدٌث رقم / 42

وأبو الحسن أحمد بن محمد العنبري قاال ثنا عثمان بن سعٌد الدارمً ثنا 
علً بن بحر بن بري ثنا هشام بن ٌوسؾ الصنعانً 

وحدثنا أحمد بن سهل الفقٌه ومحمد بن علً الكاتب البخاري ببخارى قاال 
حدثنا صالح بن محمد بن حبٌب الحافظ ثنا ٌحً بن معٌن ثنا هشام بن 

ٌوسؾ حدثنً عبد هللا بن سلٌمان النوفلً عن محمد بن علً بن عبد هللا بن 
قال رسول هللا صلى :عباس عن أبٌه عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

أحبوا هللا لما ٌؽذوكم به من نعمه، وأحبونً لحب هللا، :"هللا علٌه وسلم

."  هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." وأحبوا أهل بٌتً
فٌه جهالة ": المٌزان"ال، عبد هللا بن سلٌمان، قال الذهبً فً :"فقال الوادعً

."  ال ٌعرؾ إال بهذا الحدٌث ثم ساق هذا الحدٌث
حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو / 4781الحدٌث رقم / 43

عبد هللا محمد بن عبد هللا بن الحسن األصبهانً ثنا أحمد بن مهدي بن رستم 
ثنا الخلٌل بن عمر بن إبراهٌم ثنا عمر بن سعٌد األبح عن سعٌد بن أبً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :عروبة عن قتادة عن أنس رضً هللا عنه قال
وعدنً ربً فً أهل بٌتً من أقر منهم بالتوحٌد ولً بالببلغ أن ال :"وسلم

ومات سعٌد بن أبً عروبة ٌوم الخمٌس :قال عمر بن سعٌد األبح" أعذبهم

ال :وكان حدث بهذا ٌوم الجمعة، مات بعده بسبعة أٌام فً المسجد،فقال قوم
جزاك هللا خٌرا صاحب : جزاك هللا خٌرا صاحب رفض وببلء، وقال قوم

." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه." سنة وجماعة أدٌت ما سمعت
قلت كٌؾ تؽٌب على الذهبً وبعده ." بل منكر لم ٌصح: فقال الذهبً

الوادعً علة هذا الحدٌث وهو اختبلط سعٌد بن أبً عروبة أكثر من عشر 
. سنٌن والراوي عنه أكد أنه رواه قبل موته بسبعة أٌام حٌث اشتد اختبلطه
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أخبرنا علً بن عبد الرحمن بن عٌسى ثنا الحسٌن / 4785الحدٌث رقم / 44
بن الحكم الجٌزي ثنا الحسن بن الحسٌن العرنً ثنا أبو مري األنصاري عن 

المنهال بن عمرو عن رزٌن بن حبٌش عن حذٌفة رضً هللا عنه عن 
نزل من السماء ملك فاستؤذن هللا أن :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

هذا حدٌث " ٌسلم علً لم ٌنزل قبلها فبشرنً أن فاطمة سٌدة نساء أهل الجنة
قلت تقدم " علته أبو مرٌم هذا: فقال الوادعً" صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه

". المٌزان"أن اسمه عبد الؽفار بن القاسم وهو كذاب شٌعً كما فً 
أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن بطة / 4786الحدٌث رقم / 45

األصبهانً ثنا عبد هللا بن محمد بن زكرٌا األصبهانً ثنا إسماعٌل بن 
عمرو البجلً ثنا األجلح بن عبد هللا الكندي عن حبٌب بن أبً ثابت عن 

أخبرنً رسول هللا صلى هللا : عاصم بن ضمرة عن علً رضً هللا عنه قال
ٌا : إن أول من ٌدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسٌن، قال:"علٌه وسلم

."  صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" من ورابكم:"رسول هللا فمحبونا؟ قال
إسماعٌل وشٌخه وعاصم ضعفوا، والحدٌث منكر من القول، :"فقال الذهبً

."  ٌشهد القلت بوضعه

أخبرنا أبو الحسٌن أحمد بن عثمان اآلدمً ببؽداد / 4789الحدٌث رقم / 46
ثنا سعٌد بن عثمان األهوازي ثنا محمد بن ٌعقوب السدوسً ثنا محمد بن 

عمران القٌسً ثنا معاوٌة بن هشام، وحدثنا أبو محمد المرنً ثنا محمد بن 
عبد هللا الحضرمً وعبد هللا بن ؼنام قاال ثنا أبو كرٌب ثنا معاوٌة بن 

هشام، وحدثنً أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوٌه ثنا علً بن محمد بن خالد 
المطرز ثنا علً بن المثنى الطوسً ثنا معاوٌة بن هشام ثنا عمرو بن ؼٌاث 

: عن عاصم عن رزٌن بن حبٌش عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال
إن فاطمة أحصنت فرجها، فحرم هللا :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

بل : فقال الذهبً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" ذرٌتها على النار

."  ضعٌؾ تفرد به معاوٌة وفٌه ضعؾ عن ابن ؼٌاث وهو واه مرة
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا الحسن بن / 4793الحدٌث رقم / 47

علً بن عفان العامري، وأخبرنا محمد بن علً بن دحٌم بالكوفة ثنا أحمد 
بن حاتم بن أبً ؼرزة قاال ثنا عبد هللا بن محمد بن سالم ثنا حسٌن بن زٌد 

بن علً عن عمر بن علً عن جعفر بن محمد عن أبٌه عن علً بن 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه :الحسٌن عن أبٌه عن علً رضً هللا عنه قال
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هذا حدٌث صحٌح اإلسناد " إن هللا ٌؽضب لؽضبك وٌرضى لرضاك:" وسلم
."  بل حسٌن منكر الحدٌث ال ٌحل أن ٌحتج به:" فقال الذهبً." ولم ٌخرجاه

حدثنا أبو بكر محمد بن علً الفقٌه الشاشً ثنا أبو / 4794الحدٌث رقم / 48
طالب أحمد بن نصر الحافظ ثنا علً بن سعٌد بن بشٌر عن عباد بن ٌعقوب 
ثنا محمد بن إسماعٌل بن رجاء الزبٌدي عن أبً إسحاق الشٌبانً عن جمٌع 

دخلت مع أمً على عابشة فسمعتها من وراء الحجاب وهً : بن عمٌر قال

تسؤلٌنً عن رجل وهللا ما أعلم رجبل كان أحب إلى : تسؤلها عن علً فقالت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من علً، وال فً األرض كانت أحب إلى 

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ." رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من امرأته
."  جمٌع متهم ولم تقل عابشة هذا أصبل:" فقال الذهبً." ٌخرجاه

أخبرنً أبو الحسٌن بن أبً عمرو السماك وأبو / 4800الحدٌث رقم / 49
أحمد الحسٌن بن علً التمٌمً قاال ثنا عبد هللا بن محمد البؽوي حدثنً ٌحً 

: بن سعٌد األموي حدثنً أبً حدثنً ٌزٌد بن سنان ثنا عقبة بن روٌم قال
كان رسول هللا صلى هللا علٌه : سمعت أبا ثعلبة الخشنً رضً هللا عنه ٌقول

وسلم إذا رجع من ؼزاة أو سفر أتى المسجد فصلى فٌه ركعتٌن ثم ثنى 

بفاطمة رضً هللا عنها، ثم ٌؤتً أزواجه، فلما رجع خرج من المسجد تلقته 
فبل تبكً فإن هللا عز :"فاطمة عند باب البٌت تلؽم فاه وعٌنٌها تبكً، فقال لها

وجل بعث أباك ألمر ال ٌبقى على ظهر األرض بٌت وال شعر إال أدخل هللا 
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ." به عزا أو ذال حتى ٌبلػ حٌث بلػ اللٌل

ٌزٌد بن سنان هو الرهاوي ضعفه أحمد وؼٌره، :"فقال الذهبً." ٌخرجاه
." وعقبة نكرة ال تعرؾ

أخبرنً أبو النضر محمد بن محمد بن ٌوسؾ / 4806الحدٌث رقم / 50
الفقٌه ثنا عثمان بن سعٌد الدارمً ثنا وضاح بن ٌحً النهشلً ثنا أبو بكر 

بن عٌاس عن عبد هللا بن عثمان بن خٌثم عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس 

اجتمع مشركو قرٌش فً الحجر، فقال : عن فاطمة رضً هللا عنها قالت
ثم خرج فدخل علٌهم ." ٌا بنٌة اسكنً:"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

المسجد فرفعوا رإوسهم، ثم نكسوا، فؤخذ قبضة من تراب فرمى بها 
هذا ."فما أصاب منهم إال قتل ٌوم بدر" شاهت الوجوه:"نحوهم، ثم قال

وضاح بن ٌحً :"فقال الوادعً." حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
قلت ضؾ إلى ذلك ما قٌل فً أبً بكر " المٌزان"النهشلً ضعٌؾ كما فً

. بن عٌاش من سوء حفظ فً آخر عمره وكثرة إرسال سعٌد
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أخبرنً أبو بكر محمد بن القاسم الذهلً ببؽداد ثنا / 4807الحدٌث رقم / 51
جعفر بن محمد الفرٌابً ثنا سلٌمان بن عبد الرحمن الدمشقً ثنا عمر بن 

زوج رسول هللا : صالح الدمشقً ثنا سعٌد بن أبً عروبة عن أم أٌمن قالت
صلى هللا علٌه وسلم ابنته فاطمة علً بن أبً طالب وأمره أن ال ٌدخل على 

صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه فقال " فاطمة حتى ٌجٌبه،وذكر الحدٌث
: فً مختصر تارٌخ دمشق، قال أبو حاتم: وقال الوادعً"مرسل:"الذهبً

قلت ضؾ إلى ذلك اختبلط سعٌد بن أبً عروبة فإنه " ضعٌؾ لٌس بالقوي
وإن كان من رجال السبعة فإنه قد اختلط أكثر من عشر سنٌن، وهللا تعالى 

. أعلم
حدثنً أبو بكر بن أبً دارم ثنا إبراهٌم بن عبد هللا / 4808الحدٌث رقم / 52

العبسً ثنا مالك بن إسماعٌل النهدي ثنا عبد السبلم بن حرب عن أبً 
دخلت مع أمً على عابشة رضً هللا عنها :الجحاؾ عن جمٌع بن عمٌر قال

: أي الناس كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ قالت: فسؤلت
." زوجها إن كان ما علمته صواما قواما: فمن الرجال؟ قالت: فاطمة، قٌل

تقدم كبلم الذهبً : فقال الوادعً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه

قلت بل تقدم تعلٌق الذهبً على الحدٌث وهنا ازداد ضعفا بشٌخ " على جمٌع
الحاكم وهو رافضً خبٌث ؼٌر ثقة، وقد أخرج البخاري ومسلم ما 

. ٌعارضه، وهللا أعلم
حدثنا أبو بكر محمد بن حٌوٌه بن المإمل الهمدانً / 4819الحدٌث رقم / 53

حدثنً  (حدثنً أبً)ثنا إسحاق بن إبراهٌم بن عباد أنا عبد الرزاق بن همام 
خذوا عنً : أبً عن مٌناء بن أبً مٌناء مولى عبد الرحمن بن عوؾ قال

قبل أن تشاب األحادٌث باألباطٌل سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلً لقاحها والحسن والحسٌن ثمرتها، :"ٌقول

" وشٌعتنا ورقها وأصل الشجرة فً جنة عدن وسابر ذلك فً سابر الجنة

هذا متن شاذ وإن كان كذلك فإن إسحاق الدبري صدوق وعبد الرزاق وأبوه 
وجده ثقات ومٌناء مولى عبد الرحمن قد أدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ما قال هذا بشر سوى الحاكم وإنما : فقال الذهبً."     وسمع منه وهللا أعلم
لٌس بثقة : كذاب ٌكذب، وقال ابن معٌن:ذا تابعً ساقط ، وقال أبو حاتم

ولكن أظن أن هذا وضع علً الدبري فإن ابن حٌوٌه متهم بالكذب، أفما 
استحٌٌت أٌها المإلؾ أن تورد هذه األخلوقات من أقوال الطرقٌة فٌما 

"  ٌستدرك على الشٌخٌن؟
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حدثنا أبو الفضل الحسن بن ٌعقوب العدل وأبو / 4821الحدٌث رقم / 54
بكر محمد بن عبد هللا بن عتاب وأبو بكر بن أبً دارم الحافظ قالوا ثنا 

إبراهٌم بن عبد هللا العبسً ثنا العباس بن الولٌد بن بكار الضبً ثنا خالد 
الواسطً،  

وأخبرنً أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ثنا إبراهٌم بن عبٌد هللا بن مسلم 
البصري ثنا عبد الحمٌد بن بحر ثنا خالد بن عبد هللا عن بٌان عن الشعبً 

قال النبً صلى هللا علٌه : عن أبً جحٌفة عن علً رضً هللا عنه قال
إذا كان ٌوم القٌامة قٌل ٌا أهل الجمع ؼضوا أبصاركم وتمر فاطمة :"وسلم

قال ." بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فتمر وعلٌها رٌطتان خضروان
هذا "حمراوان:"إنه قال: وكان معنا عبد الحمٌد: أبو مسلم، قال لً أبو قبلبة

ال، فالحدٌث ذكره ابن :" فقال الوادعً." حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه
فً سنده العباس، ٌعنً : وقال (423 ص1ج)" الموضوعات"الجوزي فً 

: ال ٌجوز االحتجاج به، وقال الدارقطنً: العباس بن الولٌد، قال ابن حبان
: كذاب، وفً الطرٌق الثانٌة عبد الحمٌد بن بحر، قال ابن عدي وابن حبان

."  كان ٌسرق الحدٌث

حدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ بالكوفة ثنا / 4835الحدٌث رقم / 55
محمد بن عثمان بن أبً شٌبة حدثنً عمً القاسم بن أبً شٌبة ثنا ٌحً بن 

قال رسول :العبلء عن جعفر بن محمد عن أبٌه عن جابر رضً هللا عنه قال
لكل بنً أم عصبة ٌنتمون إلٌهم إال ابنً فاطمة فؤنا :"هللا صلى هللا علٌه وسلم

فقال ."            هذا صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه" ولٌهما وعصبتهما
كان ٌضع الحدٌث والقاسم : لٌس بصحٌح فإن ٌحً قال أحمد:"الذهبً
." متروك

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد المحبوبً ثنا / 4864الحدٌث رقم / 56
سعٌد بن مسعود ثنا عبٌد هللا بن موسى أنا سفٌان عن سالم بن أبً حفص 

إنً لشاهد ٌوم مات الحسن بن علً فرأٌت :سنعت أبا حازم ٌقول: قال
تقدم فلوال : الحسٌن بن علً ٌقول لسعٌد بن العاص وٌطعن فً عنقه وٌقول

أتنفسون على ابن : أنها سنة ما قدمتك،وكان بٌنهم شًء، فقال أبو هرٌرة
نبٌكم صلى هللا علٌه وسلم بتربة تدفنونه فٌها، وقد سمعت رسول هللا صلى 

." من أحبهما فقد أحبنً، ومن أبؽضهما فقد أبؽضنً:" هللا علٌه وسلم ٌقول
الحدٌث فٌه سالم : فقال الوادعً." هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه
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ضعٌؾ مفرط فً التشٌع، وقد ذكر : بن حفصة وثقه ابن معٌن،وقال الفبلس
. الذهبً رحمه هللا هذا الحدٌث فً ترجمته

حدثنً محمد بن صالح بن هانا ثنا الحسٌن بن / 4886الحدٌث رقم / 57
الفضل البجلً ثنا عفان ثنا وهٌب ثنا عبد هللا بن عثمان بن خثٌم عن سعٌد 

بن أبً الرشد عن ٌعلى العامري أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا علٌه 
فوضع إحدى ٌدٌه تحت قفاه، واألخرى تحت : وسلم إلى طعام دعوا له قال

حسٌن منً وأنا من حسٌن،أحب هللا :"ذقنه، فوضع فاه على فٌه ٌقبله، فقال
هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ." من أحب حسٌنا، حسٌن سبط من األسباط

روي عن أبً " المٌزان"تقدم أن الذهبً قال فً : فقال الوادعً." ٌخرجاه
وهو مجهول،  [ٌعنً سعٌد بن أبً راشد ]احادٌثه موضوعة : حاتم أنه قال

وما ذكر الحافظ فً تهذٌب التهذٌب راوٌا عنه سوى عبد هللا بن عثمان 
." وابن خٌثم، ولم ٌوثقه معتبر

وأخبرنا أحمد بن كامل القاضً ثنا : قال بعد أسانٌد/ 4888الحدٌث رقم / 58
عبد هللا بن إبراهٌم البزار ثنا كثٌر بن محمد أبو أنس الكوفً ثنا أبو نعٌم ثنا 

عبد هللا بن حبٌب بن أبً ثابت عن أبٌه عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس 

إنً :"أوحى هللا تعالى إلى محمد صلى هللا علٌه وسلم :رضً هللا عنهما قال
قتلت بٌحً بن زكرٌا سبعٌن ألفا،وإنً قاتل بابن ابنتك سبعٌن ألفا وسبعٌن 

إنً :"هذا لفظ حدٌث الشافعً، وفً حدٌث القاضً أبً بكر بن كامل." ألفا
هذا حدٌث " قتلت على دم ٌحً بن زكرٌا، وإنً قاتل على دم ابن ابنتك

على شرط مسلم، وقال : فقال الذهبً"صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه
قلت وحبٌب وإن ."حبٌب بن أبً ثابت مدلس ولم ٌصرح بالتحدٌث:الوادعً

له أحادٌث عن : كان من رجال الشٌخٌن فقد قال عنه ٌحً بن سعٌد القطان
روى حدٌثٌن منكرٌن، فهذا ٌفٌد أن : عطاء ال ٌتابع علٌها، وقال ابن معٌن

 حدٌثه لٌس من أعلى درجات الصحٌح إذا صرح بالتحدٌث فكٌؾ إذا عنعن؟

ما سكت عميه وهو ضعيف أم : النوع العاشر من األوهام/  عاشرا ـ
: موضوع

 وقد بدأنا بأمثمة من المناقب وقد أكثر منيا فيما يتعمق بآل البيت، نذكر 
:منيا  

حدٌث محمد بن خالد الحلبً ثنا كثٌر بن هشام : 4525: الحدٌث رقم/ ـ1
الكبلبً ثنا جعفر بن برقان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن 
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كنا عند النبً صلى هللا علٌه وسلم : "جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال
إذ جاءه وفد عبد القٌس فتكلم بعضهم بكبلم لؽا فً الكبلم، فالتفت النبً 

ٌا أبا بكر أعطاك الرضوان : "صلى هللا علٌه وسلم إلى أبً بكر، وقال
: وما الرضوان األكبر ٌا رسول هللا؟ قال: فقال له بعض القوم" األكبر

ولم ٌعلق " ٌتجلى هللا لعباده فً اآلخرة عامة و ٌتجلى ألبً بكر خاصة"
تفرد به محمد : قلت: " علٌه الحاكم بٌنما قال اإلمام الذهبً رحمه هللا وإٌانا

بن خالد الحلبً عن كثٌر بن هشام عن جعفر بن برقان عن ابن سوقة 
.  وهذا لن ٌنفً تهمة التشٌع عن الحاكم" وأحسب محمدا وضعه

 حدٌث أحمد بن محمد بن عبد الحمٌد الجعفً ثنا /4550الحدٌث رقم / ـ2
الفضل بن جبٌر الوراق ثنا إسماعٌل بن زكرٌا الخلقانً ثنا ٌحً بن سعٌد 

سمعت النبً : عن سعٌد بن المسٌب عن أبً بن كعب رضً هللا عنه قال
أول من ٌعانقه الحق ٌوم القٌامة عمر، وأول : "صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

من ٌصافحه الحق ٌوم القٌامة عمر، وأول من ٌإخذ بٌده فٌنطلق به إلى 
وسكت علٌه الحاكم بٌنما قال " الجنة عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه

قلت لعله " موضوع وفً إسناده كذاب: قلت: "اإلمام الذهبً رحمه هللا وإٌانا

ٌقصد بكذاب أحمد بن محمد بن عبد الحمٌد الجعفً والتعلٌق علٌه مثل 
التعلٌق الذي على الحدٌث الذي قبله وهو أنه لن ٌنفً عن الحاكم تهمة 

 . التشٌع بهذه األحادٌث الموضوعة على الخلفاء الثبلثة
حدثنً بكٌر بن محمد الحداد الصوفً بمكة ثنا / 4638الحدٌث رقم / 3

الحسن بن علً بن شبٌب المعمري ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة 
كنا جلوسا عند سعٌد بن : الباهلً ثنا أبً عن الزبٌر بن سعٌد القرشً قال

المسٌب فمر بنا علً بن الحسٌن ولم أر هاشمٌا قط كان أعبد هللا منه، فقام 
إلٌه سعٌد بن المسٌب وقمنا معه فسلمنا علٌه فرد علٌنا فقال له سعٌد ٌا أبا 

محمد أخبرنا عن فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علً بن أبً طالب رضً هللا 

سمعت أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب : نعم، حدثنً أبً قال: عنهما قال
لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم كفنها رسول هللا صلى هللا علٌه : ٌقول

وسلم فً قمٌص وصلى علٌها وكبر علٌها سبعٌن تكبٌرة ونزل فً قبرها 
فجعل ٌوما فً نواحً القبر كؤنه ٌوسعه وٌسوي علٌها،وخرج من قبرها 
وعٌناه تذرفان وحثا فً قبرها، فلما ذهب قال عمربن الخطاب رضً هللا 

ٌا رسول هللا رأٌتك فعلت على هذه المرأة شٌبا لم تفعله على أحد، : عنه
ٌا عمر هذه المرأة كانت أمً التً ولدتنً، إن أبا طالب كان ٌضع :"فقال
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الضٌع وتكون له المؤدبة وكان ٌجمعنا على طعامه فكانت هذه المرأة تفضل 
منه كله نصٌبا فؤعود فٌه، وإن جبرٌل علٌه السبلم أخبرنً عن ربً عز 
وجل أنها من أهل الجنة وأخبرنً جبرٌل علٌه السبلم أن هللا تعالى أمر 

: الزبٌر بن سعٌد: فقال الوادعً" سبعٌن ألفا من المبلبكة ٌصلون علٌها
كان ٌكذب ووالده : ضعٌؾ، وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة قال أبو حاتم

  .مجهول

 حدٌث زكرٌا بن ٌحً المصري حدثنً الفضل بن /4646الحدٌث رقم / ـ4
فضالة حدثنً سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

هو أول عربً وأعجمً صلى مع : لعلً أربع خصال لٌست ألحد:"قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهو الذي كان لواإه معه فً كل زحؾ، 

وسكت " والذي صبر معه ٌوم المهراس، وهو الذي ؼسله وأدخله فً قبره
فٌه زكرٌا بن ٌحً الوقاد وهو : قلت:"علٌه الحاكم، وقال اإلمام الذهبً

.       "متهم
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا الحسن بن / 4648الحدٌث رقم / 5 

علً بن عفان العامري وحدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ ثنا إبراهٌم بن 

عبد هللا العبسً قاال ثنا عبٌد هللا بن موسى ثنا إسرابٌل بن أبً إسحاق عن 
المنهال بن عمرو عن عٌاد بن عبد هللا األسدي عن علً رضً هللا عنه 

إنً عبد هللا وخو رسوله، وأنا الصدٌق األكبر ال ٌقولها بعدي إال : قال
قال ." كذاب، صلٌت قبل الناس بسبع سنٌن قبل أن ٌعبده أحد من هذه األمة

رافضً :أبو بكر بن أبً دارم اسمه أحمد بن محمد قال الحاكم: الوادعً
. ؼٌر ثقة قلت 

شعٌب بن صفوان عن األجلح عن سلمة بن كهٌل / 4649الحدٌث رقم / 6
عبدت هللا مع رسول هللا : عن حبة بن جوٌن عن علً رضً هللا عنه قال

قال " صلى هللا علٌه وسلم سبع سنٌن قبل أن ٌعبده أحد من هذه األمة

وهذا باطل ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم من أول من أوحً إلٌه : الذهبً
آمن به خدٌجة وأبو بكر وببلل وزٌد مع علً قبله ساعات أو بعده وعبدوا 

: هللا مع نبٌه فؤٌن السبع سنٌن ولعل السمع أخطؤ فٌكون أمٌر المإمنٌن قال
عبدت هللا ولً سبع سنٌن ولم ٌضبط الراوي ما سمع، ثم حبة شٌعً جبل قد 

قال ما ٌعلم بطبلنه من أن علٌا شهد معه صفٌن ثمانون بدرٌا، وذكره أبو 
ضعٌؾ، : هو ؼٌر ثقة، وقال الدارقطنً وؼٌره: إسحاق الجوزجانً فقال
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قلت ضؾ إلى ذلك ما قاله الجوزجانً عن  ."وشعٌب واألجلح متكلم فٌهما
. كان زابؽا ؼالٌا فً التشٌع، وهللا تعالى أعلم: سلمة بن كهٌل، قال

حدثنا أبو سعٌد أحمد بن عمرو األخمسً ثنا الحسٌن / 4651الحدٌث رقم / 7
بن حمٌد بن الربٌع حدثنً عبد الرحمن بن بهٌس المبلبً حدثنً علً بن 

نبا النبً صلى هللا : عباس عن مسلم المبلبً عن أنس رضً هللا عنه قال
حدٌث أنس : قال الوادعً" علٌه وسلم ٌوم اإلثنٌن وأسلم علً ٌوم الثبلثاء

فٌه المبلبً وهو ضعٌؾ جدا، والراوي عنه ضعٌؾ والحسٌن بن حمٌد بن 
 ." الربٌع كذبه مطٌن كما فً المٌزان

محمد بن )حدثنً أبو بكر بن أبً دارم الحافظ ثنا / 4652الحدٌث رقم / 8
صاحب المصلى  (موسى بن حماد المرثدي ثنا ٌعقوب بن إبراهٌم بن صالح

ثنا علً بن صالح ثنا القاسم عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد 
قتل علً رضً هللا عنه ٌوم الجمعة لسبع عشرة : الرحمن بن أبً لٌلى قال

لٌلة خلت من شهر رمضان سنة أربعٌن وكانت خبلفته خمس سنٌن إال 
ثبلثة أشهر قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو ٌوم قتل ابن ثبلث وستٌن سنة 

أبو بكر رافضً ؼٌر ثقة كما فً المٌزان، : فقال الوادعً" أو أربع وستٌن

وفٌه محمد بن محمد بن موسى بن حماد روى عن عمه علً بن صالح 
وعنه محمد بن موسى بن حماد البربري ولم ٌوثقه ولم ٌذكر راوٌا ؼٌره 

." فهو مجهول العٌن وعلً بن صالح مستور الحال
فحدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ ثنا أحمد بن / 4659الحدٌث رقم / 9

موسى بن إسحاق التمٌمً ثنا وضاح بن ٌحً النهشلً ثنا أبو بكر بن عٌاش 
لما بوٌع علً بن أبً : عن أبً إسحاق عن األسود بن ٌزٌد النخعً قال

طالب رضً هللا عنه على منبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال خزٌمة 
: بن ثابت وهو واقؾ بٌن ٌدي المنبر

إذا نحن باٌعنا علٌا فحسبنا 
وجدناه أوفى الناس بالناس إنه 

وإن قرٌشا ما تشق ؼباره 
وفٌه الذي فٌهم من الخٌر كله 

أبو حسن مما نخاؾ من الفتن 
أطب قرٌشا بالكتاب وبالسنن 

إذا ما جرى ٌوما على الضمر البدن  
وما فٌهم كل الذي فٌه من حسن 

رافضً ؼٌر ثقة : أبو بكر بن أبً دارم، قال عنه الحاكم: فقال الوادعً
ال :لٌس بالمرضً، وقال ابن حبان: قال أبو حاتم: ووضاح بن ٌحً النهشلً

. ٌجوز االحتجاج به لسوء حفظه
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فحدثناه أبو زكرٌا ٌحً بن محمد العنبري ثنا / 4665الحدٌث رقم /  10
إبراهٌم بن أبً طالب ثنا علً بن المنذر ثنا ابن فضٌل ثنا مسلم المبلبً عن 

إن علٌا ٌقع : خٌثمة بن عبد الرحمن قال سمعت سعد بن مالك وقال له رجل
وهللا إنه لرأي رأٌته وأخطؤ رأًٌ، إن علً : فٌك أنك تخلفت عنه، فقال سعد

بن أبً طالب أعطً ثبلثا،ألن أكون أعطٌت إحداهن أحب إلً من من الدنٌا 
وما فٌها، لقد قال له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم ؼدٌر خم بعد حمد 

اللهم من :"نعم، قال: قلنا" هل تعلمون أنً أولى بالمإمنٌن؟:"هللا والثناء علٌه
كنت مواله فعلً مواله، وال من وااله، وعاد من عاداه، وجٌا به ٌوم خٌبر 

ٌا رسول هللا إنً أرمد، فتفل فً عٌنٌه ودعا له : وهو أرمد ما ٌبصر، فقال
فلم ٌرمد حتى قتل وفتح علٌه خٌبر، وأخرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

عنه العباس وؼٌره من المسجد، فقال له العباس، تخرجنا ونحن عصوبتك 
ما أنا أخرجتكم وأسكنته ولكن هللا أخرجكم :"وعمومتك، وتسكن علٌا؟فقال

." سكت الحاكم على تصحٌحه ومسلم متروك:قال الذهبً" وأسكنه
وأما ما ذكر من اعتزال أبً مسعود األنصاري وأبً موسى : قال الحاكم

األشعري فإن أمٌر المإمنٌن علٌا رضً هللا عنه وجه إلى الكوفة أبو موسى 

األشعري وأبو مسعود فامتنع أبو موسى أن ٌباٌع فرجعا إلى أمٌر المإمنٌن 
: فبعث الحسن ابنه ومالك األشتر

فحدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهٌم المزكً ثنا / 4666الحدٌث رقم / 11
الحسٌن بن محمد بن زٌاد ثنا داود بن رشٌد ثنا الهٌثم بن عدي عن مجالد 

لما قتل عثمان وبوٌع : وابن عٌاش وإسماعٌل بن أبً خالد عن الشعبً، قال
علً رضً هللا عنهما خطب أبو موسى وهو على الكوفة فنهى الناس عن 
القتال والدخول فً الفتنة، فعزله علً عن الكوفة من ذي قار، وبعث إلٌه 
عمار بن ٌاسر والحسن بن علً فعزاله واستعمل قرظة بن كعب فلم ٌزل 
عامبل حتى قدم علً من البصرة بعد أشهر فعزله حٌن قدم، فلما سار إلى 

." صفٌن استخلؾ عقبة بن عمر وأبا مسعود األنصاري حٌن قدم من صفٌن
. الهٌثم متروك: قال الذهبً

فحدثناه علً بن عٌسى الحٌري ثنا أحمد بن نجدة / 4668الحدٌث رقم /12
القرشً ثنا ٌحً بن عبد الحمٌد ثنا إبراهٌم بن سعد عن سالم بن صالح بن 
إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ عن أبٌه عن محمد بن لبٌد عن محمد بن 

: ٌا رسول هللا كٌؾ أصنع إذا اختلؾ المصلون؟ قال: قلت: مسلمة قال
تخرج بسٌفك إلى الحرة فتضربها به ثم تدخل بٌتك حتى تؤتٌك منٌة قاضٌة "
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ٌحً بن عبد الحمٌد هو الحمانً تقدم أن أحمد : قال الذهبً" أو ٌد خاطبة
."  كان ٌكذب جهارا: قال فٌه

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبؤ أبو مسلم إبراهٌم بن / 4669الحدٌث رقم / 13
عبد هللا ثنا عبد هللا بن عبد الوهاب الحجبً حدثنً إبراهٌم بن جعفر 

األنصاري حدثنً سلٌمان بن محمد من ولد محمد بن مسلمة األنصاري عن 
سعد بن زٌد بن سعد األشهلً أنه أهدي إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

جاهد بهذا فً :"سٌفا من نجران،فلما قدم علٌه أعطاه محمد بن مسلمة وقال
سبٌل هللا فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجر، ثم ادخل بٌتك وكن 

فبهذه : قال الحاكم" جالسا ملقى حتى تقتلك ٌد خاطبة أو تؤتٌك منٌة قاضٌة
األسباب وما جانسها كان اعتزال من اعتزل عن القتال مع علً رضً هللا 

سلٌمان بن محمد هو سلٌمان بن محمد : فقال الوادعً. عنه وقتال من قاتله
بن محمود بن عبد هللا بن محمد بن مسلمة األنصاري المدنً الحارنً 
." ومنهم من أسقط عبد هللا من نسبه، لم ٌوثقه معتبر فهو مجهول الحال

فحدثنً أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوٌه ثنا محمد / 4671الحدٌث رقم / 14
بن عثمان بن أبً شٌبة ثنا ٌحً بن معٌن عن هشام بن ٌوسؾ عن عبد هللا 

: قال علقمة بن وقاص اللٌثً: أخبرنً موسى بن عقبة قال: بن مصعب قال
لما خرج طلحة والزبٌر وعابشة تطلب دم عثمان رضً هللا عنهم أجمعٌن 
كانت عابشة خطٌبة القوم بها وهم لها تبع، فعرضوا من معهم بذات عرق 

فاستصؽروا عروة بن الزبٌر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ورأٌت طلحة وأحب المجالس علٌه أحبلها وهو ضارب : فردوهما، قال

ٌا أبا محمد إنً أراك وأحب المجالس : فقلت له: بلحٌته على زوره، قال
إلٌك أحبلها وأنت ضارب بلحٌتك على زورك إن كنت تكره هذا األمر 

ٌا علقمة بن وقاص ال تلمنً كنا أمس ٌد : فدعه فلٌس ٌكرهك علٌه أحد؟ قال
واحدة على من سوانا فؤصبحنا الٌوم جبلٌن من حدٌد ٌزحؾ أحدنا إلى 

عبد هللا بن مصعب ضعفه ابن معٌن كما فً : فقال الوادعً." صاحبه
. المٌزان

فحدثنً أبو علً الحافظ ثنا الهٌثم بن خلؾ / 4672الحدٌث رقم / 15
الدوري ثنا محمد بن المثنى حدثنً خالد بن الحارث ثنا حمٌد الطوٌل عن 

عصمنً هللا بشًء سمعته من : الحسن عن أبً بكرة رضً هللا عنه قال
" من استخلفوا؟:"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما هلك كسرى قال

فلما قدمت : قال" لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:"فقال: ابنته، قال:قالوا
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قال " عابشة ذكرت قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فعصمنً هللا به
قلت إنما أخرج البخاري قوله صلى هللا علٌه " أخرجه البخاري: الوادعً

وقد تقدم الخبلؾ بٌن الدارقطنً " لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"وسلم
والباجً من جهة والبخاري وشٌخه ابن المدٌنً فً سماع الحسن من أبً 
بكرة والسند هنا فٌه عنعنة حمٌد الطوٌل والحسن البصري وكبلهما مدلس 

مكثر من التدلٌس ولم ٌصرحا بالسماع، ومحمد بن المثنى قد اختلط وهللا 

. أعلم
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الحفٌد ثنا أحمد بن / 4673الحدٌث رقم / 16

نصر ثنا أبو نعٌم الفضل بن دكٌن ثنا عبد الجبار بن الورد عن عمار 
ذكر : الدهنً عن سالم بن أبً الجعد عن أم سلمة رضً هللا عنها قالت

النبً صلى هللا علٌه وسلم خروج بعض أمهات المإمنٌن فضحكت عابشة 
إن :" ثم التفت إلى علً فقال" انظري ٌا حمٌراء أن ال تكونً أنت:"فقال

عبد الجبار لم ٌخرجا له، : فقال الذهبً" ولٌت من أمرها شٌبا فارفق بها
" جامع التحصٌل"سالم لم ٌسمع من أم سلمة شٌبا كما فً :"وقال الوادعً

.  قلت وأبو نعٌم الفضل بن دكٌن كان ٌتشٌع

حدثنً أبو سعٌد أحمد بن ٌعقوب الثقفً من أصل / 4675الحدٌث رقم / 17
كتابه ثنا الحسن بن علً بن شبٌب المعمري ثنا عبٌد هللا بن صالح األزدي 

حدثنً محمد بن سلٌمان بن األصبهانً عن سعٌد بن مسلم المكً عن عمرة 
لما سار علً إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج : بنت عبد الرحمن قالت

سر فً حفظ هللا وفً كنفه فوهللا : النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌودعها فقالت
إنك مع الحق والحق معك ولوال أنا أكره أن أعصً هللا ورسوله فإنه أمرنا 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن نقر فً بٌوتنا لسرت معك، ولكن وهللا 

فقال " ابنً عمر:ألرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز علً من نفسً 
تهذٌب "محمد بن سلٌمان لٌس من رجالهما ثم هو ضعٌؾ كما فً : الوادعً

".  التهذٌب
حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبٌد الحافظ بهمدان ثنا / 4680الحدٌث رقم / 18

أحمد بن موسى بن إسحاق التمٌمً ثنا جندل بن والق ثنا بكٌر بن عثمان 
سمعت أبا عبد هللا الجدلً : سمعت أبا إسحاق التمٌمً ٌقول: البجلً قال

حججت وأنا ؼبلم فمررت بالمدٌنة وإذا الناس عنق واحد فاتبعتهم : ٌقول
ٌا : فدخلوا على أم سلمة زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم فسمعتها تقول

ٌسب : لبٌك ٌا أمتاه، قالت: شبٌب بن ربعً، فؤجابها رجل جاؾ حاؾ
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فعلً بن : وأنى ذلك؟ قالت: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً نادٌكم؟ قال
فإنً سمعت : إنا لنقول أشٌاء نرٌد عرض الدنٌا، قالت: أبً طالب، قال

من سب علٌا فقد سبنً، ومن سبنً :"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
بكٌر بن عثمان البجلً لم ٌرو عنه إال : فقال الوادعً" فقد سب هللا تعالى

. قلت فهو مجهول العٌن" جندل بن والق ولم ٌوثقه أحد
أخبرناه أبو بكر محمد بن جعفر القاري ببؽداد ثنا / 4690الحدٌث رقم / 19

أحمد بن عبٌد بن ناصح ثنا الحسٌن بن علوان عن هشام بن عروة عن أبٌه 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن عابشة رضً هللا عنها قالت

ٌا رسول هللا، ألست سٌد العرب؟ :فقالت" ادعوا لً سٌد العرب:"وسلم
وضعه ابن علوان، :قال الذهبً"أنا سٌد ولد آدم، وعلً سٌد العرب:"قال

ورواه عمر بن موسى الوجٌهً عن أبً الزبٌر عن جابر مرفوعا، 
قلت وبقً على الذهبً عنعنة أبً الزبٌر محمد بن ." عمر وضاع:قلت

وله شاهد آخر من حدٌث :"تدرس كما أن تعلٌق الذهبً ٌرد قول الحاكم
ادعوا لً :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: جابر رضً هللا عنه قال

ألست سٌد العرب ٌا رسول هللا؟ : فقالت عابشة رضً هللا عنها" سٌد العرب

" أنا سٌد ولد آدم، وعلً سٌد العرب:"فقال
حدثناه أبو سعٌد أحمد بن ٌعقوب الثقفً ثنا محمد بن / 4699الحدٌث / 20

عبد هللا بن سلٌمان ثنا إبراهٌم بن إسماعٌل بن ٌحً بن سلمة بن كهٌل 
حدثنً أبً عن أبٌه عن سلمة عن مجاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

ألقاتلن :"أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً خطبة خطبها فً حجة الوداع
أو علً بن أبً :العمالقة فً كتٌبة، فقال له جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم

قلت وسلمة كان شٌعٌا ." إسماعٌل وأبوه متروكان: قال الذهبً" طالب
. زابؽا
ٌحً (ثنا)حدثنا بصحة ما ذكره اإلمام أبو زكرٌا / 4701الحدٌث رقم/ 21

بن معٌن ثنا أبو الحسٌن محمد بن أحمد بن تمٌم القنطري ثنا الحسٌن بن فهم 
ثنا محمد بن ٌحً بن الضرٌس ثنا محمد بن جعفر الفٌدي ثنا أبو معاوٌة 

قال رسول :عن األعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال
أنا مدٌنة العلم وعلً بابها فمن أراد المدٌنة فلٌؤت :"هللا صلى هللا علٌه وسلم

قال الحسٌن بن فهم حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبً معاوٌة قال "الباب
لٌعلم المستفٌد لهذا العلم أن الحسٌن بن فهم بن عبد الرحمن ثقة : الحاكم

قلت أنى له الصحة وقد عنعنه األعمش وأبو الصلت فً ." مؤمون حافظ
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اإلسناد اآلخر والحدٌث فً الموضوعات البن الجوزي، وقد وافقه الذهبً 
. فً الحكم علٌه بالوضع؟

حدثنا أبو بكر محمد بن علً الفقٌه اإلمام الشاشً / 4702الحدٌث رقم / 22
القفال ببخارى وأنا سؤلته حدثنً النعمان بن الهارون البلدي ببلد من أصل 

كتابه ثنا أحمد بن عبد هللا بن ٌزٌد الحرانً ثنا عبد الرزاق ثنا سفٌان 
الثوري عن عبد هللا بن عثمان بن خثٌم عن عبد الرحمن بن عثمان التٌمً 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : سمعت جابر بن عبد هللا ٌقول: قال
قال " أنا مدٌنة العلم وعلً بابها فمن أراد العلم فلٌؤت الباب:"ٌقول

قلت العجب من الحاكم وجرأته فً تصحٌحه هذا وأمثاله من :"الذهبً
قلت وقد تقدم ما قٌل فً عبد الرزاق من " البواطٌل وأحمد هذا دجال كذاب

. تجرٌح خاصة فٌما ٌخص بمناقب أهل البٌت
حدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ ثنا أبو بكر / 4708الحدٌث رقم / 23

محمد بن أحمد بن سفٌان الترمذي ثنا شرٌح بن ٌونس ثنا أبو حفص األبار 
قالت فاطمة : ثنا األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

ٌا رسول هللا زوجتنً من علً بن أبً طالب وهو فقٌر ال : رضً هللا عنها

ٌا فاطمة أما ترضٌن أن هللا عز وجل اطلع على أهل األرض :"مال له، فقال
بل موضوع على : قال الذهبً" فاختار رجلٌن أحدهما أبوك واآلخر بعلك

وشٌخ الحاكم رافضً ؼٌر ثقة قد ٌكون ساهم فً وضعه : شرٌح، قلت
." وعنعنه األعمش

حدثنا به الثقة المؤمون أبو القاسم الحسن بن محمد بن / 4714الحدٌث / 24
الحسٌن بن إسماعٌل بن محمد بن الفضل بن علٌة بن خالد السكونً بالكوفة 
من أصل كتابه ثنا عبٌد بن كثٌر العامري ثنا عبد الرحمن بن دبٌس وحدثنا 
أبو القاسم ثنا محمد بن عبد هللا بن سلٌمان الحضرمً ثنا عبد هللا بن عمر 

بن أبان بن صالح قاال ثنا إبراهٌم بن ثابت البصري القصار ثنا ثابت البنانً 

أن أنس بن مالك رضً هللا عنه كان شاكٌا فؤتاه محمد بن الحجاج ٌعوده فً 
أصحاب له، فجرى الحدٌث حتى ذكروا علٌا رضً هللا عنه فتنقصه محمد 

ٌا ابن الحجاج أال : من هذا؟أقعدونً، فؤقعدوه فقال: بن الحجاج، فقال أنس
أراك تنقص علً بن أبً طالب؟ والذي بعث محمدا صلى هللا علٌه وسلم 

بالحق لقد كنت خادم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن ٌدٌه، وكان كل ٌوم 
ٌخدم بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ؼبلم من أبناء األنصار فكان 
ذلك الٌوم ٌومً فجاءت أم أٌمن موالة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بطٌر 
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فوضعته بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا 
هذا الطابر أصبته فصنعته لك، : قالت" ٌا أم أٌمن ما هذا الطٌر؟:"علٌه وسلم

اللهم جبنً بؤحب خلقك إلٌك وإلً :"فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وضرب الباب فقال رسول هللا صلى هللا علٌه " ٌؤكل معً من هذا الطابر

اللهم اجعله من األنصار، فذهبت : قلت" ٌا أنس انظر من على الباب:"وسلم
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على حاجة ، فجبت حتى : فإذا علً، قلت

ٌا أنس انظر من على : "قمت مقامً فلم ألبث أن ضرب الباب، فقال
اللهم اجعله رجبل من األنصار، فذهبت فإذا علً بالباب، : فقلت"الباب
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على حاجة فجبت حتى قمت مقامً :قلت

اللهم : ٌا أنس انظر من على الباب، فقلت:"فلم ألبث أن ضرب الباب فقال
إن رسول هللا صلى : اجعله رجبل من األنصار، فذهبت فإذا علً بالباب قلت

هللا علٌه وسلم على حاجة، فجبت حتى قمت مقامً فلم ألبث أن ضرب 
ٌا أنس اذهب فؤدخله قلست :" الباب، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌا أنس :"فذهبت فؤدخلته، فقال"بؤول رجل أحب قومه لٌس هو من األنصار

فوضعته بٌن ٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال" قرب إلٌه الطٌر

: ٌا أنس كان هذا بمحضر منك؟ قال: قال محمد بن الحجاج" فؤكبل جمٌعا
أعطً باهلل عهدا أن ال أنتقص علٌا بعد مقامً هذا وال أعلم أحدا : نعم، قال

." إبراهٌم بن ثابت ساقط: فقال الذهبً." ٌنتقصه إال أشنت له وجهه
أخبرنً عبد هللا بن محمد بن موسى العدل ثنا / 4722الحدٌث رقم / 25

محمد بن أٌوب أنبؤ إبراهٌم بن موسى ثنا عٌسى بن ٌونس ثنا األجلح عن 
بٌنا أنا عند رسول هللا : الشعبً عن عبد هللا بن الخلٌل عن زٌد بن أرقم قال

صلى هللا علٌه وسلم إذ جاءه رجل من أهل الٌمن فجعل ٌحدث النبً صلى 
ٌا رسول هللا أتى علٌا ثبلثة نفر ٌختصمون فً : هللا علٌه وسلم وٌخبره، فقال

طٌبا نفسا بهذا الولد ثم : ولد وقعوا على امرأة فً طهر واحد، فقال الثنٌن

أنتم شركاء متشاكسون إنً مقرع بٌنكم فمن قرع له فله الولد وعلٌه : قال
فضحك : ثلثا الدٌة لصاحبٌه، فؤقرع بٌنهم فقرع ألحدهم فدفع إلٌه الولد، قال

فقال " النبً صلى هللا علٌه وسلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه
. عبد هللا بن خلٌل لم ٌوثقه معتبر:الوادعً

حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبؤ عبٌد بن حاتم الحافظ / 4725الحدٌث رقم / 26
ثنا محمد بن حاتم المإدب ثنا سٌؾ بن محمد ثنا سفٌان الثوري عن سلمة 

قال : بن كهٌل عن أبً صادق عن األؼر عن سلمان رضً هللا عنه قال
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: أولكم واردا على الحوض أولكم إسبلما:"رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
تقرٌب "سٌؾ بن محمد كذبوه كما فً : فقال الوادعً" علً بن أبً طالب

قلت بل فٌه أٌضا سلمة بن كهٌل قال عنه أبو إسحاق الجوزجانً " التهذٌب
. كان زابؽا ؼالٌا فً التشٌع

حدثنا دعلج بن أحمد السجزي ببؽداد ثنا عبد / 4736الحدٌث رقم / 27
العزٌز بن معاوٌة البصري ثنا عبد العزٌز بن الخطاب ثنا ناصح بن عبد 

: المحلمً عن عطاء بن السابب عن عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال
دخلت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم على علً بن أبً طالب رضً هللا عنه 

ٌعوده وهو مرٌض وعنده أبو بكر وعمر رضً هللا عنهما فتحوال حتى 
ما أراه إال : جلس رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال أحدهما لصاحبه

إنه لن ٌموت إال مقتوال ولن :" هالك، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
". إسناده واه: قال الذهبً" ٌموت حتى ٌمؤل ؼٌظا

حدثنا أبو سعٌد أحمد بن ٌعقوب الثقفً ثنا الحسن / 4737الحدٌث رقم / 28
بن علً بن شبٌب المعمري ثنا محمد بن حمٌد ثنا سلمة بن الفضل حدثنً 

أبو زٌد األحول عن عقاب بن ثعلبة حدثنً أبو أٌوب األنصاري فً خبلفة 

أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال
لم : قال الذهبً"   علً بن أبً طالب ٌقاتل الناكثٌن والقاسطٌن والمارقٌن
:  قلت والثانً" ٌصح وساقه بإسنادٌن مختلفٌن إلى أبً أٌوب ضعٌفٌن

حدثناه أبو بكر بن بالوٌه ثنا محمد بن ٌونس / 4738الحدٌث رقم /29
القرشً ثنا عبد العزٌز بن الخطاب ثنا علً بن ؼراب بن أبً فاطمة عن 

سمعت النبً : األصبػ بن نباتة عن أبً أٌوب األنصاري رضً هللا عنه قال
تقاتل الناكثٌن والقاسطٌن : "صلى هللا علٌه وسلم ٌقول لعلً بن أبً طالب

ٌا رسول : قلت: قال أبو أٌوب" والمارقٌن بالفرقات والنهروات وبالشفقات
."  مع علً بن أبً طالب:"هللا مع من نقاتل هإالء؟ قال

حدثناه عبد الباقً بن قانع الحافظ ثنا صالح بن / 4745الحدٌث رقم / 30
مقاتل بن صالح ثنا محمد بن عبٌد بن عتبة ثنا عبد هللا بن محمد بن سالم ثنا 

ٌحً بن عٌسى الرملً عن األعمش عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا 
تابعه " النظر إلى وجه علً عبادة:"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:قال

الحدٌث / 31."  موضوع: قال الذهبً." عمرو بن مرة عن إبراهٌم النخعً
حدثنا أبو بكر محمد بن ٌحً القاري ثنا المسٌب بن زهٌر / 4746رقم 

الضبً ثنا عاصم بن علً ثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهٌم 
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قال رسول هللا صلى : عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال
قلت سكت علٌه وفٌه عاصم " النظر إلى وجه علً عبادة:" هللا علٌه وسلم

. وإبراهٌم مدلس.وكل عاصم فً الدنٌا ضعٌؾ،
حدثنً أبو الطٌب محمد بن أحمد الذهلً ثنا جعفر / 4750الحدٌث رقم / 32

بن أحمد بن نصر الحافظ ثنا إسماعٌل بن موسى السدي ثنا شرٌك عن 
قدم على علً وفد من أهل : عثمان عن أبً زرعة عن زٌد بن وهب قال

الجعد بن نعجة، فحمد هللا وأثنى : البصرة وفٌهم رجل من الخوارج ٌقال له
اتق هللا ٌا علً فإنك :"علٌه وصلى على النبً صلى هللا علٌه وسلم، ثم قال

وأشار : ال، ولكنً مقتول ضربة على هذا تخضب هذه، قال:مٌت، فقال علً
علً إلى رأسه ولحٌته بٌده قضاء مقضً وعهد معهود، وقد خاب من 

إن : لو لبست لباسا خٌرا من هذا، فقال: افترى، ثم عاب علٌا فً لباسه، فقال
فقال ." لباسً هذا أبعد لً من الكبر وأجدر أن ٌقتدي بً المسلمون

إسماعٌل مختلؾ فٌه، ولكنه ؼال فً التشٌع، وشرٌك ساء حفظه : الوادعً
."  لما ولً القضاء

فحدثنً أبو سعٌد أحمد بن محمد النخعً ثنا عبد / 4753الحدٌث رقم / 33

الرحمن بن أبً حاتم حدثنً أبً ثنا عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط بن 
كان عبدالرحمن : سمعت إسماعٌل بن عبد الرحمن السدي ٌقول: نصر قال

قطام، : بن ملجم المرادي عشق امرأة من الخوارج من تٌم الرباب ٌقال لها
فنكحها وأصدقها ثبلثة آالؾ درهم وقتل علٌا رضً هللا عنه وفً ذلك قال 

: الفرزدق

فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة  

ثبلثة آالؾ وعبد وقٌنة 
فبل مهر أؼلى من علً وإن ؼبل 

كمهر قطام بٌن ؼٌر معجم 

وضرب علً بالجسام المصمم 
وال فتك إال دون قتل ابن ملجم 

. أسباط بن نصر ضعٌؾ: قال الوادعً
أخبرنا أبو بكر محمد بن عون المقرئ ببؽداد ثنا / 4754الحدٌث رقم / 34

محمد بن ٌونس ثنا عبد العزٌز بن الخطاب ثنا علً بن ؼراب عن مجالد 
لما ضرب ابن ملجم علٌا تلك الضربة أوصى به علً، : عن الشعبً قال

قد ضربنً فؤحسنوا إلٌه وألٌنوا له فراشه، فإن أعش فهضم أو : فقال
."         قصاص، وإن أمت فعالجوه فإنً مخاصمه عند ربً عز وجل

محمد بن ٌونس هو الكدٌمً كما فً ترجمة عبد العزٌز بن : فقال الوادعً
."  الخطاب، وهو كذاب، ومجاهد هو ابن سعٌد ضعٌؾ
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أخبرنً أحمد بن بالوٌه العقصً ثنا محمد بن / 4757الحدٌث رقم / 35
عثمان بن أبً شٌبة ثنا عباد بن ٌعقوب ثنا نوح بن دراج عن محمد بن 

ما رفع حجر بإٌلٌاء لٌلة : إسحاق عن الزهري أن أسماء األنصارٌة قالت
قلت ومحمد بن " نوح كذاب: قال الذهبً." قتل علً إال وجد تحته دم عبٌط

. إسحاق مدلس وقد عنعنه وفٌه تشٌع
حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصٌرفً بمرو ثنا / 4762الحدٌث رقم / 36

محمد بن ٌونس بن موسى القرشً ثنا نابل بن نجٌح ثنا فطر بن خلٌفة عن 
ٌا : دخل صعصعة بن صوحان على علً، فقال: حبٌب بن أبً ثابت قال

إن علم هللا فً قلوبكم خٌرا ٌستخلؾ : أمٌر المإمنٌن من تستخلؾ علٌنا؟ قال
 [شرنا ]فعلم هللا فً قلوبنا شرا فاستخلؾ علٌنا: علٌكم خٌركم، قال صعصعة

." محمد بن ٌونس هو الكدٌمً كذاب: قال الوادعً
وأخبرنً أبو سعٌد النخعً ثنا عبدان األهوازي ثنا / 4766الحدٌث رقم / 37

محمد بن عبد هللا بن نمٌر أنا عامر بن السري عن أبً الجحاؾ عن معاوٌة 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : بن ثعلبة عن أبً ذر رضً هللا عنه قال

فقال ." من فارقنً فقد فارق هللا، ومن فارقك فقد فارقنً:"وسلم لعلً

. ترجمة معاوٌة فً الجرح والتعدٌل وهو مستور الحال: الوادعً
حدثنا علً بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن عثمان / 4767الحدٌث رقم / 38

بن أبً شٌبة ثنا ٌحً بن عبد الحمٌد ثنا شرٌك عن عمران بن ظبٌان عن 
نادى رجل من الؽالٌن علٌا وهو فً الصبلة ـ صبلة الفجرـ : أبً ٌحً قال

ولقد أوحً إلٌك وإلى الذٌن من قبلك لبن أشركت لٌحبطن عملك }:فقال
فاصبر إن }فؤجابه علً وهو فً الصبلة  [65الزمر]{ولتكونن من الخاسرٌن

هذه : قال الحاكم [60الروم]{وعد هللا حق وال ٌستخفنك الذٌن ال ٌوقنون
أحادٌث صحٌحة األسانٌد ولٌست مسندة، فكنت أحكم علٌها على ما جرى به 

.  عمران بن ظبٌان ضعٌؾ: فقال الوادعً." الرسم

حدثنا أبو بكر بن أبً دارم الحافظ ثنا أبو بكر / 4768الحدٌث رقم / 39
محمد بن أحمد بن سفٌان الترمذي ثنا شرٌح بن ٌونس ثنا أبو حفص األبار 

قالت فاطمة : ثنا األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ٌا رسول هللا زوجتنً من علً بن أبً طالب وهو فقٌر ال : رضً هللا عنها

ٌا فاطمة أما ترضٌن أن هللا عز وجل اطلع إلى أهل األرض :"مال له، فقال
بل موضوع على :فقال الذهبً." فاختار رجلٌن أحدهما أبوك واآلخر بعلك
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قلت وشٌخ الحاكم رافضً ؼٌر ثقة وال كرامة قد ٌكون ساهم فً " شرٌح
وضعه مع عنعنة األعمش 

كتب إلً أبو إسماعٌل محمد بن النحوي ٌذكر أن / 4771الحدٌث رقم / 40
حدثنً علً بن ثابت الجزري ثنا بكٌر بن : الحسن بن عرفة حدثهم قال

نزل على : قال سعد:مسمار مولى عامر بن سعد سمعت عامر بن سعد ٌقول
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤدخل علٌا وفاطمة وابنٌهما تحت ثوبه ثم 

."  علً وبكٌر تكلم فٌهما: فقال الذهبً" اللهم هإالء أهلً وأهل بٌتً:"قال
حدثناه أبو العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن / 4777الحدٌث رقم / 41

إسماعٌل ثنا أسباط بن نصر الهمدانً عن إسماعٌل بن عبد الرحمن السدي 
عن صبٌح مولى أم سلمة عن زٌد بن أرقم رضً هللا عنه عن النبً صلى 

أنا حرب لمن حاربتم، :"هللا علٌه وسلم قال لعلً وفاطمة والحسن والحسٌن
صبٌح مولى أم سلمة روى عنه راوٌان : قال الوادعً." وسلم لمن سالمتم

لم ٌذكر سماعا من زٌد كما فً تهذٌب :ولم ٌوثقه معتبر، وقال البخاري
. التهذٌب البن حجر

أخبرنً أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببؽداد ثنا / 4783الحدٌث رقم / 42

العباس بن إبراهٌم القراطٌسً ثنا محمد بن إسماعٌل األحمسً ثنا مفضل 
سمعت أبا ذر رضً هللا : بن صالح عن أبً إسحاق عن حنش الكتانً قال

من عرفنً فؤنا من عرفنً، ومن أنكرنً : عنه ٌقول وهو آخذ بباب الكعبة
أال أن مثل أهل بٌتً :"فؤنا أبو ذر سمعت النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

قال ." فٌكم مثل سفٌنة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلؾ عنها ؼرق
. معضل واه: الذهبً

حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا الحسن بن / 4784الحدٌث رقم / 43
علً بن عفان العامري ثنا إسحاق بن منصور السلولً ثنا إسرابٌل عن 

مٌسرة بن حبٌب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبٌش عن حذٌفة رضً 

نزل ملك من السماء :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: هللا عنه قال
فاستؤذن هللا أن ٌسلم علً لم ٌنزل قبلها فبشرنً أن فاطمة سٌدة نساء أهل 

أبو مري :" قال الوادعً." تابعه أبو مري األنصاري عن المنهال." الجنة
األنصاري صوابه أبو مرٌم األنصاري واسمه عبد الؽفار بن القاسم وهو 

قلت ." للذهبً" مٌزان االعتدال"كذاب شٌعً كما فً 
حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا / 4801الحدٌث رقم / 44

إمبلء ؼرة ذي القعدة سنة اثنتٌن وأربعمابة ثنا أبو الحسٌن عبد الصمد بن 
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علً بن مكرم ابن أخً الحسن بن مكرم البزار ببؽداد ثنا مسلم بن عٌسى 
الصفار العسكري ثنا عبد هللا بن داود الخرٌبً ثنا شهاب بن حرب عن 

قال رسول هللا صلى : الزهري عن سعٌد بن المسٌب عن سعد بن مالك قال
أتانً جبرٌل علٌه الصبلة والسبلم بسفرجلة من الجنة :"هللا علٌه وسلم

فؤكلتها لٌلة أسري بً فعلقت خدٌجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رابحة 
هذا حدٌث ؼرٌب اإلسناد والمتن وشهاب بن " الجنة شممت رقبة فاطمة

من وضع مسلم بن :"قال الذهبً." حرب مجهول، والباقون من رواته ثقات
موسى الصفار على الخرٌبً عن شهاب، وهذا كذب جلً ألن فاطمة ولدت 

." قبل النبوة فضبل عن اإلسراء
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا العباس بن / 4802الحدٌث رقم / 45

محمد الدوري ثنا ٌحً بن إسماعٌل الواسطً ثنا محمد بن فضٌل عن 
العبلء بن المسٌب عن إبراهٌم قعٌس عن نافع عن ابن عمر رضً هللا 

عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان إذا سافر كان آخر الناس عهدا به 
." فاطمة، وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهدا فاطمة رضً هللا عنها

. إبراهٌم ضعٌؾ: قال الذهبً

أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجانً ثنا / 4823الحدٌث رقم / 46
محمد بن زكرٌا بن دٌنار البصري ثنا عبد هللا بن المثنى عن ثمامة بن عبد 

سؤلت أمً عن فاطمة : هللا بن أنس عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال
كانت كالقمر لٌلة البدر أو : بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالت

الشمس كفر ؼماما إذا خرج من السحاب، بٌضاء مشربة حمرة لها شعر 
أسود من أشد الناس برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم شبها وهللا كما قال 

: الشاعر

بٌضاء تسحب من قٌام شعرها 
فكؤنها فٌه نهار مشرق 

وتؽٌب فٌه وهو جزل أسحم 
وكؤنه لٌل علٌها مظلم 

. موضوع وفً إسناده محمد بن زكرٌا العبلبً: قال الذهبً
 حدثناه أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن صبٌح /4845الحدٌث رقم / 47

العمري ثنا محمد بن إسحاق بن خزٌمة اإلمام ثنا محمد بن موسى القطان 

ثنا معلى بن عبد الرحمن ثنا ابن أبً ذبب عن نافع عن ابن عمر رضً هللا 
الحسن والحسٌن سٌدا :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنهما قال

قال ."                             شباب أهل الجنة، وأبوهما خٌر منهما
." معلى متروك:الذهبً
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أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبدهللا بن عمروٌه / 4861الحدٌث رقم / 48
الصفار ببؽداد ثنا أحمد بن زهٌر بن حرب ثنا موسى بن إسماعٌل ثنا القاسم 

بن الفضل الحدانً 
وأخبرنً أبو الحسن الٌعمري ثنا محمد بن إسحاق اإلمام ثنا أبو طالب زٌد 

بن أحزم الطابً ثنا أبو داود ثنا القاسم بن الفضل ثنا ٌوسؾ بن مازن 
ٌا مسود وجوه المإمنٌن، : قام رجل إلى الحسن بن علً فقال: الراسبً قال

ال تإذٌنً رحمك هللا فإن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد : فقال الحسن
إنا }:رأى بنً أمٌة ٌخطبون على منبره رجبل رجبل فساءه ذلك، فنزلت

وما * إنا أنزلناه فً لٌلة القدر}:، نهر فً الجنة، ونزلت{أعطٌناك الكوثر
تملكها بنو  [3ـ1:القدر]{لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر* أدراك ما لٌلة القدر

هذا إسناد صحٌح، وهذا " أمٌة فحسبنا ذلك، فإذا هو ال ٌزٌد وال ٌنقص
فقال ." القابل للحسن بن علً هذا القول هو سفٌان بن اللٌل صاحب أبٌه

وروى عن ٌوسؾ نوح بن قٌس أٌضا وما علمت أن أحدا تكلم فٌه، : الذهبً
." والقاسم وثقوه ورواه عنه أبو داود والتبوذكً وما أدري آفته من أٌن؟

حدثنا أبو بكر بن محمد الصٌرفً بمرو ثنا عبد / 4862الحدٌث رقم / 49

الصمد بن الفاضل ثنا مكً بن إبراهٌم ثنا السري بن إسماعٌل البجلً عن 
أتٌت الحسن بن علً حٌن باٌع : الشعبً عن سفٌان بن اللٌل الهمدانً قال

: قال الذهبً." ٌا مسود وجود المإمنٌن، ثم ذكره بنحوه: معاوٌة فقلت
." السري واه

وحدثنً نصر بن محمد العدل ثنا أحمد بن محمد / 4863الحدٌث رقم / 50
بن سعٌد الحافظ ثنا أحمد بن ٌحً البجلً ثنا محمد بن إسحاق البلخً ثنا 

لما كان من أمر : نوح بن دراج عن األجلح عن البهً عن سفٌان بن اللٌل
الحسن بن علً ومعاوٌة ما كان، قدمت علٌه المدٌنة وهو جالس فً 

إنما كان : فتذاكرنا عنده األذان،فقال بعضنا: أصحابه، فذكرت بطوله، قال

إن شؤن : بدء األذان رإٌا عبد هللا بن زٌد بن عاصم، فقال له الحسن بن علً
األذان أعظم من ذاك أذن جبرٌل علٌه السبلم فً السماء مثتى مثنى وعلمه 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأقام مرة مرة،فعلمه رسول هللا صلى هللا 
نوح : قال أبو داود: فقال الذهبً."       علٌه وسلم فؤذن الحسن حٌن ولً

."  كذاب
حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ثنا العباس بن / 4877الحدٌث رقم / 51

محمد الدوري ثنا قراد أبو نوح أنبؤ القاسم بن الفضل عن ٌوسؾ بن مازن 
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سودت وجوه : عرض رجل للحسن بن علً حٌن باٌع معاوٌة وقال: قال
ال تإذٌنً فإن رسول هللا صلى هللا علٌه : المإمنٌن وفعلت وفعلت، فقال

وسلم رأى بنً أمٌة ٌتوارثون على منبره رجبل رجبل، فشق ذلك علٌه 
فقال ." ٌقضون بعدك {إنا أعطٌناك الكوثر}واهتم، فؤنزل هللا عز وجل

إن الحدٌث منكر، : نقل الحافظ ابن كثٌر عن شٌخه المزي أنه قال:"الوادعً
ثم ساق الحافظ ابن كثٌر األدلة على نكارته، فلتراجع فً تفسٌر سورة 

." القدر
حدثنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمً بالكوفة / 4880الحدٌث رقم / 52

ثنا عٌسى بن مهران القٌسً ثنا عبٌد هللا بن موسى العبسً ثنا حماد بن 
واصل حدثتنً فاطمة بنت الحارث عن أبٌها أن علٌا كان ٌقول للحسن 

" خالع سربالة: رضً هللا عنهما
" المٌزان"عٌسى بن مهران رافضً مخترق كذاب، كما فً : قال الوادعً

وحماد بن واصل وفاطمة بنت الحارث لم أجد ترجمتهما، والحارث إن لم 
 " ٌكن ابن عبد هللا األعور الكذاب فبل أدري من هو؟

قلت واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة إال أنها ال تهمنا إنما الذي ٌهمنا هنا 

صحٌح على شرط : كلما قال" المستدرك"أوهام أبً عبد هللا الحاكم فً 
المستدرك على "الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، لكنه لما كان سمى كتابه 

فضلنا أن نبرز هذه األوهام حتى ٌتنبه الحذاق إلٌها فشتان ما " الصحٌحٌن
بٌن المستدرك على الصحٌحٌن و الموضوع المكذوب على رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم، وعلى كل سنفرد جزءا خاصا بؤوهام أبً عبد هللا الحاكم 
وٌكون " صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه"  "المتعلقة بدٌدنه

،كما شجعنا موضوعا أو واهٌا أو ضعٌفا حتى تعم الفابدة من بحثنا
االسترسال فً أحادٌث الشٌعة المكذوبة التً ركبها الرافضً الشٌعً 

لٌضلل بها العامة وكل من لم ٌركب بحر " المراجعات"صاحب كتاب 

 نسؤل هللا أن ٌصدق علٌه قوله التعدٌل والتجرٌح والتعلٌل والتصحٌح،
  {فؤما الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنف  الناس فٌمكث فً اارض}: تعالى

 :خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورز نا البر والفردوس ااسنى: الفصل الثالث

وخبلصة هذا البحث هو أن البخاري ومسلم قد خرجا عن رجال منهم من 
هو جرحه واضح ومنهم من هو جرحه خفً، وما كل من خرجا عنه ٌحتج 

به مطلقا بل من هإالء من ال ٌقبل حدٌثه خارج الصحٌحٌن ألنهما اتقٌا 
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سوأته واحتاطا عند رواٌتهما للحدٌث عنه فبل ٌنبؽً تقلٌدهما فً تصحٌح 
. رواٌته خارجهما ألنها ؼٌر صحٌحة أصبل

وخبلصة هذا البحث أٌضا هو أننا قمنا بتنبٌه المقلد الساري على حدٌث من 
جرح من رجال مسلم والبخاري حتى ٌحذر من التقلٌد األعمى فٌصحح من 
الحدٌث ما هو واه أو موضوع مكذوب على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

من : "وصحبه وسلم فٌصدق علٌه قوله صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم

الحدٌث رواه مسلم فً " روى عنً حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن

مقدمة صحٌحه وابن خزٌمة فً صحٌحه وابن ماجه فً سننه، فالكاذب 
األول هو الذي اختلقه وكذبه على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه 

من كذب : "وسلم وهو ٌلج النار ٌقٌنا لقوله صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم
فتح "حدٌث متواتر، خرجناه فً كتابنا " علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده من النار

 من الصحابة، بٌنما خرجه 102عن " الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
 من الصحابة 62عن " صحٌح الجامع الصؽٌر وزٌادته"األلبانً فً مقدمة 

قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "و خرجه السٌوطً فً كتابه 
لقط الآللا المتنثاثرة من " من الصحابة، والزبٌدي فً 75عن " المتاوترة

نظم " من الصحابة، وأبً جعفر الكتانً فً كتابه 99عن " األخبار المتواترة
 من الصحابة، فالحدٌث متواتر ٌقٌنا، 78عن " المتناثر فً الحدٌث المتوات

. وأما الكاذب الثانً فهو الذي روجه بٌن الناس
فعلى سبٌل المثال ال الحصر من صحح حدٌث إسماعٌل بن عبد هللا بن 

أوٌس، أو عبد الكرٌم بن أبً المخارق أو أحمد بن عٌسى بن حسان أبً 
صحٌح على شرط الشٌخٌن أظهر أن : عبد هللا، وقال فً حق حدٌثهم

تجارته فً علم الحدٌث مزجاة وعمله مردود علٌه وصاحبه ٌستحق الترك، 
كما أن من صحح حدٌث موسى بن مسعود النهدي أبً حذٌفة البصري أو 

سلمة بن رجاء التمٌمً أو الحسن بن ذكوان أو أسٌد بن زٌد بن نجٌح 

والقابمة كثٌرة ممن تفرد البخاري باإلخراج عنهم وهم وهاة، ... الجمال، إلخ
صحٌح على شرط البخاري فإنه ٌظهر بذلك سوأته : وقال فً حق أحادٌثهم

وٌبٌن لنا بؤنه لٌس من أهل هذا الفن وال من أهل هذه الصنعة فهو على شفا 
. جرؾ هار فانهار به فً نار جهنم

وكذلك من صحح حدٌث  ٌحً بن عبد الحمٌد بن عبد الرحمن بن بشمٌن 
وزمعة بن صالح الجندي أبً وهب وأشعث بن سوار وٌزٌد بن أبً زٌاد 

والقابمة طوٌلة ممن تفرد مسلم بالرواٌة عنهم وهم ..أبً عبد هللا، إلخ
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صحٌح على شرط مسلم فقد افترى وأبدى : هالكون، وقال فً حق حدٌثهم
سوأته  وتساهله للنقاد، فهو ولى بالترك من هإالء، وهللا تعالى أعلم من كل 

. علٌم
فهذا النوع من رجال البخاري ومسلم أو من رجال لبخاري وحده أو من 

رجال مسلم وحده ممن وقع إجماع النقاد على تجرٌحهم لم ٌرو عنهم 
الشٌخان أو أحدهما إال بشروط  مع الحٌطة الكبٌرة، إما مقرونا مع ؼٌره، 

... وإما استشهادا أو متابعة، وإما مع تتبع طرق الحدٌث المخرج، إلخ 
التعدٌل "أو الباجً فً كتابه " رجال البخاري"فٌذكره أبو بكر الكبلباذي فً 

أو ابن منجوٌه " والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح
تهذٌب "أو ٌجد رمزه فً كتاب " رجال صحٌح مسلم"األصبهانً فً كتابه 

للمزي أو تهذٌب التهذٌب أو تقرٌب التهذٌب البن حجر، فٌصدر " الكمال
حكمه الخاطا على عجل ظانا أنه من رجال البخاري ومسلم أو من رجال 

أحدهما فٌهلك مع الهالكٌن نسؤل هللا السبلمة والعافٌة فً الدٌن والدنٌا 
. واآلخرة

المستدك "وهكذا تقدم ما قاله النقاد فً حق أبً عبد هللا الحاكم فً كتابه 

كالمالٌنً والذهبً وابن حجر وأخٌرا مقبل الوادعً رحم " على الصحٌحٌن
هللا الجمٌع وإٌانا وقد تقدمت أمثلة من أنواع أوهام الحاكم أوصلناها إلى 
عشرة أنواع من أنواع الوهم واآلن نختم هذا الفصل ببعض ما استنكره 

: الذهبً على الحاكم حٌث قال
صلٌت خلؾ رسول هللا صلى : حدٌث أنس [23 ص 1ج ]ذكر الحاكم / 1 

هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، وخلؾ أبً بكر، وخلؾ عمر، وخلؾ عثمان، 
"  وخلؾ علً فكلهم كانوا ال ٌجهرون ببسم هللا الرحمن الرحٌم 

أما استحٌا المإلؾ أن ٌورد هذا الحدٌث : قلت: فتعقبه الذهبً فقال
. الموضوع، فؤشهد هللا وباهلل أنه كذب

مبارزة علً بن أبً طالب لعمرو : "حدٌث [32 ص 3ج ]ذكر الحاكم / 2
قٌح :" قال الذهبً" بن ود ٌوم الخندق أفضل من أعمال أمتً إلى ٌوم القٌامة

". هللا رافضٌا افتراه
أن النبً صلى هللا : حدٌث ابن مسعود وفٌه [61 ص 3ج ]ذكر الحاكم / 3

عبد : الحدٌث قال الحاكم..أول من ٌصلً علً  جبرٌل : علٌه وسلم قال
الملك بن عبد الرحمن فً هذا اإلسناد مجهول ال نعرفه بعدالة وال جرح 

بل كذبه الفبلس، وهذا شؤن : والباقون كلهم ثقات، فتعقبه الذهبً قاببل 
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الموضوع ٌكون كل رواته ثقات سوى واحدا، فلو استحٌا الحاكم لما أورد 
". مثل هذا

أفً : فً حدٌث سهل بن سعد [98 ص 3ج ]قال الحاكم رحمه هللا وإٌانا / 4
إن الحسن بن عبٌد هللا  هذا حفظه عن : الحدٌث، قال الحاكم..الجنة برق؟

عبد العزٌز بن أبً حازم، فإنه صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، 
ذا موضوع، وهذا هو الحسن بن : قلت: "فتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل

عبٌد هللا الذي ٌروي عن مالك وؼٌره الموضوعات أفٌحتج عاقل بمثله 
"  فضبل عن أن ٌورد له فً الصحاح؟

" أنا مدٌنة العلم وعلً بابها: "حدٌث [127 ص 3ج ]ذكر الحاكم / 5
واستفاض من تخرٌج طرقه الباطلة مدعٌا صحته، فتعقبه الذهبً رحمه هللا 

العجب من الحاكم وجرأته فً تصحٌحه هذا الحدٌث : قلت: "وإٌانا قاببل
ٌعنً أحمد بن عبد بن ٌزٌد الحرانً، أحد ]وأمثاله من البواطٌل، وأحمد هذا 

  ."دجال كذاب [رجال السند
علً إمام : فً حدٌث [129 ص 3ج ]وقال الحاكم رحمه هللا وإٌانا/ 6

: صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، فتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل"البرررة 

فما : "ٌقصد أحمد بن عبد هللا المتقدم، ثم قال" بل موضوع، وأحمد كذاب"
  ."أجهلك على سعة معرفتك

: فً الكبلم على حدٌث الطٌر [131 ص 3ج ]قال الحاكم رحمه هللا / 7
ابن : "صحٌح على شرط الشٌخٌن، فتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل

عٌاض ال أعرفه ـ ٌعنً محمد بن أحمد بن عٌاض ـ ولقد كنت زمانا طوٌبل 
فلما عقلت " مستدركه"أظن أن حدٌث الطٌر لم ٌجسر الحاكم أن ٌودعه فً 

هذا الكتاب، رأٌت الهول من الموضوعات التً فٌه، فإذا حدٌث الطٌر 
 ."بالنسبة إلٌها سماء

أنا : "فً حدٌث مٌناء [160 ص 3ج ]وقال الحاكم رحمه هللا تعالى وإٌانا / 8

الحدٌث، هذا متن شاذ، وإن كان كذلك فإن .." الشجرة وفاطمة فرعها
إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرحمن وأبوه وجده ثقات، ومٌناء مولى عبد 

الرحمن قد أدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم وسمع منه وهللا أعلم، فتعقبه 
ما قال هذا بشر سوى الحاكم وإنما ذاك : قلت: "الذهبً رحمه هللا تعالى قاببل
لٌس بثقة، ولكن : كذا كذاب، وقال ابن معٌن: تابعً ساقط، وقال أبو حاتم

أظن هذا وضع على الدبري، فإن ابن حٌوٌة متهم بالكذب، أفما استحٌٌت 
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أٌها المإلؾ أن تورد هذه األخلوقات من أقوال الطرقٌة فٌما ٌستدرك على 
"  الشٌخٌن؟

: معلقا على حدٌث عابشة [215ص  3ج ]قال الحاكم رحمه هللا و إٌانا / 9
ما بعث رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وآله وصحبه و سلم زٌد بن حارثة "

صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، فتعقبه : الحدٌث، قال... فً جٌش إال أمره
وهنا ٌصحح له، "كذاب : "سهل، قال الحاكم فً تارٌخه: قلت: "الذهبً قاببل

 ."وٌعنً هنا سهل بن عمار أحد رواة السند وهللا تعالى أعلم" فؤٌن الدٌن؟
حدٌث جابر فً خاتم  [231 ص 3ج ]قال الحاكم رحمه هللا و إٌانا / 10

الذهب وحرمته من طرٌق حرام بن عثمان وصححه، فتعقبه الذهبً رحمه 
حرام هالك، فلٌت شعري، أما سمع المإلؾ قول : قلت: " هللا و إٌانا قاببل

حرام؟ ثم إن الحدٌث باطل، : الشافعً  رحمه هللا فً الرواٌة عن حرام
وذكر العلة فً بطبلن متنه  

من طرٌق جعفر بن  [315 ص 3ج ]أخرج الحاكم رحمه هللا وإٌانا / 11
صحٌح على شرط : وذكر الحدٌث، ثم قال... عون أنبؤ إسماعٌل السدي

". هذا هو السدي، وأظن هذا موضوعا: مسلم، فقال الذهبً  

: بعد ما ساق الحدٌث [617 ص 2ج ]قال الحاكم رحمه هللا تعالى وإٌانا/ 12
موضوع، قبح هللا من : صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، فتعقبه الذهبً قاببل

وضعه، وما كنت أحسب وال أجوز أن الجهل ٌبلػ بالحاكم أن ٌصحح هذا، 
حدثنا أحمد بن سعٌد المعدنً ببخارى، حدثنا عبد هللا بن محمود، : وإسناده

حدثنا عبدان بن سٌار، ثنا أحمد بن عبد هللا البرقً ثنا ٌزٌد البلوي فإما هذا 
".افتراه وإما ابن سٌار  

هذا حدٌث صحٌح : [126 ص 3ج ]قال الحاكم رحمه هللا تعالى وإٌانا / 13
اإلسناد ولم ٌخرجاه، وأبو الصلت ثقة مؤمون، وذكر الحاكم من وثق أبا 

بل موضوع، وقال فً أبً : "الصلت، فتعقبه الذهبً رحمه هللا وإٌانا قاببل

".ال وهللا ال ثقة، وال مؤمون: وهو عبد السبلم بن صالح: الصلت  
هذه أمثلة من مابات األمثلة تبرز فضل هذا البحث وضرورة العمل به جعله 

.هللا متقببل ولنا ذخرا ٌوم القٌامة، وهللا ولً األمر والتوفٌق  
كما أن الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا و إٌانا نبه على شًء مهم جدا فً 

األوهام التً : تنبٌه: "تحقٌقه لكتاب أبً عبد هللا الحاكم حٌث قال فً المقدمة
تتبعتها هً أوهام الحاكم رحمه هللا، وال ٌلحق اإلمام الذهبً منها شًء، 

: وهو من أوهامهما  واهم ألمور: من ٌقول: فنقول
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وما سكت علٌه، فؤنا : أن اإلمام الذهبً رحمه هللا لم ٌقل فً المقدمة/ 1 
. مقر للحكم علٌه

 17ج ]" سٌر أعبلم النببلء"ومنها أن الحافظ الذهبً رحمه هللا ٌقول فً / 2
تذكرة "وقد اختصرته وٌعوزه عمبل وتحرٌرا، وٌقول فً : [176ص 

فإنه ؼض من " المستدرك"ولٌته لم ٌصنؾ : [1045 ص 3ج ]" الحفاظ
فضابله بسوء تصرفه، فعلى هذا فاألمر أوسع مما نبه الحافظ الذهبً علٌه 

. رحمه هللا 
أن الحافظ الذهبً ربما ٌسكت على بعض األحادٌث، وفً سندها / 3

ضعٌؾ أو ضعٌؾ جدا أو كذاب، وقد ذكر ذلكم الحدٌث فً ترجمته من 
، فعلى هذا فاألولى فً التعبٌر أن ٌقال بعد ذكر حكم "مٌزان االعتدال"

وأقره : وسكت علٌه الذهبً أو لم ٌتعقبه الذهبً، أما: الحاكم على الحدٌث
الذهبً، فبل، وإن كنت قلت قد زلت قدمً فً بعض كتبً اتباعا لما هو 
ثم " مؤلوؾ، فعسى هللا أن ٌوفقنً هللا لتعدٌلها فً طبعات قادمة إن شاء هللا 

:قال مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا  
الذهبً رحمه هللا وإٌانا قد ٌضعؾ الحدٌث، ثم ٌمر  اإلمام: "فوابد وتنبٌهات

:  به مرة أخرى فبل ٌتكلم علٌه، ومن األمثلة على هذا
ذكره الحاكم " إذا رأٌتم الرجل ٌعتاد المساجد فاشهدوا له باإلٌمان"حدٌث / 1

: صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، فتعقبه الذهبً فقال: "وقال" كتاب الصبلة"فً 
: ثم ذكره الحاكم فً التفسٌر فً سورة براءة وقال" فٌه دراج، ذو مناكٌر"

. صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، ولم ٌتعقبه الذهبً
الكٌس من : "إن الحاكم رحمه هللا ذكر حدٌث شداد بن أوس: مثال آخر/ 2

صحٌح على شرط الشٌخٌن : الحدٌث، وقال" دان نفسه وعمل لما بعد الموت
ـ ٌعنً أبا بكر بن "ال، وهللا، أبو بكر واه : "ولم ٌخرجاه، فتعقبه الذهبً فقال

. أبً مرٌم

صحٌح : فً كتاب التوبة واإلنابة، وقال [251 ص 4ج ]ثم ذكر الحاكم 
اإلسناد ولم ٌخرجاه، ولم ٌتعقبه الذهبً بشًء، فهل ؼفل اإلمام الذهبً عن 
هذا أم اعتمد على التنبٌه األول؟ الذي ٌظهر لً أنه ؼفل ألنه نبه فً بعض 

ضؾ إلى ذلك ما بٌنا أنه سكت علٌه قلت " المواضع أن الحدٌث قد تقدم
الذهبً ثم الوادعً من بعده وعلته واضحة فالعمل البشري ال ٌعصم منه إال 

ما كان من الرسل صلوات هللا علٌهم أو ما عصمه هللا من الخلل والزلل 
كاإلجماعات المتٌقنة التً تعتمد على نص صرٌح من الكتاب أو من صحٌح 
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هذه أمثلة تبرز وجاهة ما ذهبنا إلٌه منذ البداٌة حٌث بدأناها بعنوان السنة، ؾ
 من رجال مسلم جرحتنبٌه المقلد الساري على حدٌث من "الكتاب 

أن ٌجعله  هللا نسؤل جعله هللا متقببل فً الدنٌا وذخرا فً اآلخرة " والبخاري
من العلم الذي ٌنتفع به فٌبقى أجره ٌجري على العبد بعد موته وما توفٌقً 

. إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب
هذا بٌان للناس، فمن عثر فٌه على خطإ فلٌصححه أو نقص فلٌكمله، وما 

. أبرئ نفسً إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربً
ؼفر هللا لنا ولكل من ألؾ ابتؽاء مرضاة هللا كل زلة وخطإ وجعله مؤجورا 

. مدخرا لنا ٌوم القٌامة
. وآخر دعوانا إن الحمد ّلِل رب العالمٌن

  
  
  

 

:  لث        الباب الثا
 

من جرح من رجال البخاري ومسمم  
 

 أو من جرح من رجال أحدهما 
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لقد تقدم كٌؾ ؼر بعض جهابذة هذا الفن االعتماد على شرط : تقدٌم

الشٌخٌن أو شرط أحدهما مما زج بهم فً أتون األحادٌث المعللة والواهٌة 
المستدرك على "ومن أهم هإالء الفطاحلة الحاكم أبو عبد هللا فً كتابه

". الصحٌحٌن
إكمال المعلم "وقال القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً فً مقدمة كتابه 

قال أبو : ذكر مقصده فٌما جمع فً هذا الكتاب من الصحٌح": "بفوابد مسلم

إن مسلما ــ رحمه هللا ــ أراد أن ٌخرج : عبد هللا محمد عبٌد هللا بن البٌع
الصحٌح على ثبلثة أقسام وثبلث طبقات من الرواة، وقد ذكر مسلم هذا فً 

فلم : [قال ابن البٌع]صدر خطبته ــ حٌث ننبهم علٌه بعد هذا إن شاء هللا 
ٌقدر له ـ رحمه هللا ـ إال الفراغ من طبقته األولى، واخترمته المنٌة قبل أن 

ٌام ؼرضه إال من القسم األول المتفق علٌه من الصحٌح ــ وهو شرط محمد 
بن إسماعٌل البخاري أٌضا وهو أن ال ٌذكر من الحدٌث إال ما رواه 

صحابً مشهور عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، له راوٌان ثقتان 
فؤكثر، ثم ٌروٌه عنه تابعً مشهور بالرواٌة عن الصحابة، له هو أٌضا 

فؤكثر، ثم ٌروٌه عنه من أتباع التابعٌن الحافظ المتقن  [ثقتان]راوٌان 

: وقال أبو علً الجٌانً." المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم
ولٌس مراده أن ٌكون كل خبر روٌاه ٌجتمع فٌه راوٌان عن صحابٌه "

وتابعٌه ومن بعده، فإن ذلك ٌعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابً 
وهذا التابعً قد روى عنه رجبلن خرج بهما عن حد الجهالة برواٌة 

وقد شن على : قال القاضً أبو الفضل بن عٌاض رحمه هللا." الواحد
البخاري ومسلم الشًء الٌسٌر من هذا النوع الذي شرطاه، وألزمهما أهل 

الصنعة ذكر ذلك على شرطهما، وألؾ علٌهما فً ذلك أبو الحسن 
الدارقطنً وأبو ذر الهروي وألزمهما ذكر ذلك، وكذلك ألؾ فً الصحٌح 

بعدهما ؼٌر واحد من األبمة والحفاظ كؤبً بكر اإلسماعٌلً الجرجانً، 

وأبً الشٌخ بن حٌان األصبهانً، وأبً بكر البرقانً الخوارزمً، وأبً 
عبد هللا بن البٌع النٌسابوري، وإبراهٌم بن حمزة الحافظ، وأبً نعٌم 

األصبهانً، وأبً الحسن العتٌقً، وأبً بكر بن خزٌمة، وأبً عمران 
.  الجونً، وأبً ذر الهروي، وخلؾ الواسطً وؼٌرهم

كما أن البخاري ومسلما قد أخبل أٌضا بشرطهما فً أشٌاء نزلت عن درجة 
ما التزماه إلى ما دونها استدركت علٌهما، وفٌها ألؾ أبو الحسن الدارقطنً 

وذلك فً مابتً حدٌث مما فً " االستدراكات والتتبع"كتابه المسمى ب 
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وألبً مسعود الدمشقً علٌهما أٌضا استدراك فً ذلك، وألبً . كتابٌهما
فً جزء العلل منه " تقٌٌد المهمل"علً الجٌانً بؤخرة فً كتابه المسمى ب 

استدراك أكثره على الرواة عنهما وفٌه ما ٌلزمهما، فهذا هو النوع من 
 [الحدٌث]الصحٌح الذي اقتصر علٌه كتاب هذٌن اإلمامٌن، وهو أرفع أنواع 

الصحٌح وأول أقسامه المتفق علٌه، ولٌس هو جملة الصحٌح وكله، وسنذكر 
أنواع الصحٌح وننبه على رتبته عند أبمة هذا الشؤن فً موضعه من تنبٌه 

قلت و لٌس حال رجال الصحٌح . "مسلم علٌه بعد هذا، إن شاء هللا تعالى
كلهم مما نص علٌه القاضً عٌاض كما أن رابة الصحٌح فً الصحٌحٌن 
لٌست كلها مما نص علٌها القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً هنا، فمن 

المنار المنٌؾ فً الصحٌح و "ذلك ما قال به ابن القٌم فً كتابه القٌم 
صالة بسواك  : "ٌقصد حدٌث]وقد أخرجه الحاكم فً صحٌحه " : " الضعٌؾ

هو صحٌح على شرط مسلم، : "وقال"  خٌر من سبعٌن صالة بؽٌر سواك

ولم ٌصنع الحاكم شٌبا، فإن مسلما لم ٌرو فً كتابه بهذا اإلسناد حدٌثا 
". واحدا، وال احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له فً المتابعات والشواهد

أي فً الجواب فً ]وقبل الخوض فٌه : "وقال ابن حجر فً هدي الساري

ٌنبؽً لكل منصؾ أن ٌعلم أن تخرٌج صاحب الصحٌح ألي  [االعتراضات
راو كان، مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم ؼفلته وال سٌما ما 

انضاؾ إلى ذلك من إطباق جمهور األبمة على تسمٌة الكتابٌن بالصحٌحٌن، 
وهذا معنى لم ٌحصل لؽٌر من خرج عنه فً الصحٌح، فهو بمثابة إطباق 
الجمهور على تعدٌل من ذكر فٌهما، هذا إذا خرج له فً األصول، فؤما إن 
خرج له فً المتابعات والشواهد والتعالٌق، فهذا تتفاوت درجات من أخرج 
له منهم فً الضبط وؼٌره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحٌنبذ إذا وجدنا 

لؽٌره فً أحد منهم طعنا، فذلك الطعن مقابل لتعدٌل ذلك اإلمام، فبل ٌقبل إال 
مبٌن السبب، مفسرا بقادح ٌقدح فً عدالة هذا الراوي وفً ضبطه مطلقا، 

أو فً ضبطه لخبر معٌن، ألن األسباب الحاملة لؤلبمة على الجرح متفاوتة، 
منها ما ٌقدح ومنها ما ال ٌقدح، وقد كان الشٌخ  أبو الحسن المقدسً  ٌقول 

هذا جاز القنطرة، ٌعنً بذلك أنه : فً الرجل الذي ٌخرج عنه فً الصحٌح
وهكذا : "ال ٌلتفت إلى ما قٌل فٌه، وقال أبو الشٌخ القشٌري فً مختصره

نعتقد،وبه نقول،وال نخرج عنه إال بحجة ظاهرة، وبٌان شاؾ، ٌزٌد فً 
ؼلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس ـ بعد الشٌخٌن ـ على 

هدي ]..تسمٌة كتابٌهما بالصحٌحٌن، ومن لوازم ذلك تعدٌل رواتهما
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وذكر النووي نقبل عن ابن الصبلح أربعة أجوبة حول تضعٌؾ . [الساري
عاب عاببون مسلما برواٌته فً :فصل:"قال: بعض رجال الصحٌحٌن، منها

صحٌحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطٌن الواقعٌن فً الطبقة الثانٌة 
الذٌن لٌسوا من شرط الصحٌح، وال عٌب علٌه فً ذلك، بل جوابه من 

أوجه، ذكرها الشٌخ اإلمام أبو عمرو بن الصبلح رحمه هللا 
وال ٌقال : عنده ثقة ؼٌره عند ضعٌؾ هو فٌمن ذلك ٌكونأن : أحدها

الجرح مقدم على التعدٌل، ألن ذلك فٌما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، 
وإال فبل ٌقبل الجرح إذا لم ٌكن كذلك، وقد قال اإلمام الحافظ أبو بكر أحمد 

ما احتج البخاري ومسلم وأبو : بن علً بن ثابت الخطٌب البؽدادي وؼٌره
داود به من جماعة علم فٌهم من ؼٌرهم محمول على أنه لم ٌثبت الطعن 

فالجرح ال ٌقبل إال مفسرا وهذا ما علٌه عامة  ]:، قلت"المإثر مفسر السبب
وال ٌقبل الجرح من : أهل العلم وعلٌه نصوا، قال اإلمام الشافعً رحمه هللا

أحد من خلق هللا فقٌه عاقل دٌن وال ؼٌره إال بؤن نفقه على ما ٌجرحه به، 
فإذا كان ذلك مما ٌكون جرحا عند الحاكم قبله منه، وإذا لم ٌكن جرحا عنده 

فبل ٌجوز الحاكم أن ٌقبل من رجل ـ وإن كان صالحا أن : ثم قال... لم ٌقبله

فبل ٌقبل الجرح إال بالشهادة من الجارح : ثم قال.. ٌقول لٌس بعدل وال رضا
والجرح خفً فبل ٌقبل : ثم قال..  المجروح أو بالسماع أو بالعٌانعلى

   [كتاب األم].." لخفابه ـ ولما وصفت من االختبلؾ إال بتصرٌح الجرح
إن كان األمر على ما : فإن قٌل: "وقال الحافظ أبو بكر الحازمً رحمه هللا

مهدت وأن الشٌخٌن لم ٌلتزما استٌعاب جمٌع ما صح، بل لم ٌودعا كتابٌهما 
فلٌح بن سلٌمان، : إال ما صح فما بالهما خرجا حدٌث جماعة تكلم فٌهم، نحو

وعبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار، وإسماعٌل بن أبً أوٌس عند البخاري، 
أما إٌداع البخاري : ومحمد بن إسحاق بن ٌسار، وذوٌه عند مسلم؟ قلت

ومسلم كتابٌهما حدٌث نفر نسبوا إلى نوع من الضعؾ فظاهر ؼٌر أنه لم 

ٌبلػ ضعفهم حدا ٌرد به حدٌثهم، مع أنا ال نقر بؤن البخاري كان ٌرى 
تخرٌج حدٌث من ٌنسب إلى نوع من أنواع الضعؾ، ولو كان ضعؾ 

هإالء قد ثبت عنده لما خرج حدٌثهم، ثم ٌنبؽً أن  ٌعلم أن جهات الضعؾ 
وعند أبمة النقل أسباب .. متباٌنة متعددة، وأهل العلم مختلفون فً أسبابه

أخر، مرعٌة عندهم، وهً عند الفقهاء ؼٌر معتبرة، ثم أبمة النقل أٌضا على 
اختبلؾ مذاهبهم وتباٌن أحوالهم فً تعاطً اصطبلحاتهم، ٌختلفون فً 

أكثرها، فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي، ومجروح عند 
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ٌحً بن سعٌد القطان، وبالعكس، وهما إمامان علٌهما مدار النقد فً النقل، 
ومن عندهما ٌتلقى معظم شؤن الحدٌث، وأما البخاري فكان وحٌد دهره، 

وقرٌع عصره، إتقانا وانتقادا وبحثا وسبرا، وبعد إحاطة العلم بمكانته من 
قلت ال .." الخ ..هذا الشؤن، ال سبٌل إلى اإلعتراض  علٌه فً هذا الباب

ٌخفى على كل ذي لب ونهى بصمات التقلٌد األعمى فً هذه النقول إذ هناك 
رجال مجمع على ضعفهم ضعفهم البخاري ومسلم وؼٌرهما وقد روٌا لهما 

أو تفرد أحدهما بالرواٌة عنه مثل عبد الكرٌم بن أبً المخارق وابن أبً 
وأما من كان محل خبلؾ بٌن النقاد، مختلؾ فً توثٌقه أو .. أوٌس، و

.تضعٌفه فاألمر أخؾ وفٌه سعة  
قال اإلمام النووي : ثانٌا ـ كونه فً المتابعات والشواهد ال فً ااصول

الثانً أن ٌكون ذلك واقعا فً المتابعات والشواهد، ال فً : "رحمه هللا
األصول، وذلك بؤن ٌذكر الحدٌث أوال بإسناد نظٌؾ، رجاله ثقات، وٌجعله 

أصبل، ثم ٌتبعه بإسناد آخر، أو أسانٌد فٌها بعض الضعفاء، على وجه 
التؤكٌد بالمتابعة، أو لزٌادة فٌه تنبه على فابدة فٌما قدمه، وقد اعتذر الحاكم 
أبو عبد هللا بالمتابعة واالستشهاد فً إخراجه عن جماعة لٌسوا من شرط 

مطر الوراق، وبقٌة بن الولٌد، ومحمد بن إسحاق بن ٌسار، : الصحٌح، منهم
وعبد هللا بن عمر العمري، والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم فً 

"الشواهد، فً أشباه لهم كثٌرٌن  
: هللا رحمه النووي اإلمام قال: كون الضعؾ طرأ بعد ااخذ عنه : ثالثا

الثالث أن ٌكون ضعؾ الضعٌؾ الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، "

باختبلط حدث علٌه، فهو ؼٌر قادح فٌما رواه من قبل فً زمن استقامته كما 
فً أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد هللا أنه اختلط بعد 
الخمسٌن ومابتٌن بعد خروج مسلم من مصر، فهو فً ذلك كسعٌد بن أبً 
عروبة وعبد الرزاق وؼٌرهما ممن اختلط آخرا، ولم ٌمنع ذلك من صحة 

".االحتجاج فً الصحٌحٌن بما أخذ عنهم قبل ذلك  
الرابع أن ٌعلو : "قال النووي رحمه هللا: العلو بالشخص الضعٌؾ: رابعا

بالشخص الضعٌؾ إسناده وهو عنده من رواٌة الثقات نازل، فٌقتصر على 
العالً، وال ٌطول بإضافة النازل إلٌه، مكتفٌا بمعرفة أهل الشؤن فً ذلك، 

وهذا العذر قد روٌناه عنه تنصٌصا، وهو خبلؾ حاله فٌما رواه عن الثقات 
أوال ثم أتبعه بمن دونهم  متابعة وكؤن ذلك وقع منه على حسب حضور 
باعث النشاط وؼٌبته، روٌنا عن سعٌد بن عمرو البرذعً أنه حضر أبا 
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زرعة وذكر صحٌح مسلم، وإنكار أبً زرعة علٌه رواٌته عن أسباط بن 
ٌطرق ألهل : نصر، وقطن بن نسٌر، وأحمد بن عٌسى المصري، وأنه قال
لٌس هذا فً : البدع علٌنا فٌجدون السبٌل بؤن ٌقولوا إذا احتج علٌهم بحدٌث

.  الصحٌح 
فلما رجعت إلى نٌسابور ذكرت لمسلم إنكار أبً : قال سعٌد بن عمرو

إنما قلت صحٌح، وإنما أدخلت من حدٌث أسباط : "زرعة، فقال لً مسلم

وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شٌوخهم، إال أنه ربما وقع إلً عنهم 
بارتفاع، وٌكون عندي من رواٌة أوثق منهم بنزول، فؤقتصر على ذلك، 
وأصل الحدٌث معروؾ من رواٌة الثقات، وقال ـ أي مسلم ـ لمحمد بن 

هو صحاح، ولم أقل إن ما لم : وإنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: وارة
أخرجه من الحدٌث فً هذا الكتاب فهو ضعٌؾ، وإنما أخرجت هذا الحدٌث 

من الصحٌح لٌكون مجوها عندي وعند من ٌكتبه عنً، وال ٌرتاب فً 
كٌؾ : قلت لمسلم: وقال إبراهٌم بن أبً طالب" صحته، فقبل عذره وحمده

ومن أٌن كنت آتً بنسخة : استجزت الرواٌة عن سوٌد فً الصحٌح؟ فقال
هـ وذلك ألن مسلما لم ٌرو فً صحٌحه عن واحد ممن سمع "/حفص؟

قد ٌكون الحدٌث : "حفصا إال عن سوٌد، وقال الحافظ الحازمً رحمه هللا
عند البخاري ثابتا وله طرق بعضها أرفع من بعض، ؼٌر أنه ٌحٌد أحٌانا 

عن الطرٌق األصح لنزوله، أو ٌسؤم تكرار الطرق، إلى ؼٌر ذلك من 
" األعذار  

أما : "قال الحافظ الحازمً رحمه هللا: خامسا ـ الجرح لم ٌثبت عندهما

إٌداع البخاري ومسلم كتابٌهما حدٌث نفر نسبوا إلى نوع من الضعؾ 
فظاهر، ؼٌر أنه لم ٌبلػ ضعفهم حدا ٌرد به حدٌثهم، مع أنا ال نقر بؤن 

البخاري كان ٌرى تخرٌج حدٌث من ٌنسب إلى نوع من أنواع الضعؾ، 
قلت بل أخرج لمن "ولو كان ضعؾ هإالء قد ثبت عنده لما خرج حدٌثهم 

.جرح من الرجال كما سٌؤتً، فتنبه لذلك رحمك هللا وإٌانا  
: قال الحافظ الحازمً رحمه هللا: سادسا ـ الضعؾ المنجبر بطول المالزمة

وقد ٌخرج البخاري أحٌانا ـ عن أعٌان الطبقة الثانٌة ـ ومسلم عن أعٌان "
جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة : والطبقة الثالثة... الطبقة الثالثة

ؼٌر أنهم لم ٌسلموا من ؼوابل الجرح  [أي كانوا طوٌل المالزمة]األولى 

وعلى هذا ٌعتذر لمسلم فً : "ثم قال الحازمً أٌضا" فهم بٌن القبول والرد
إخراجه حدٌث حماد بن سلمة، فإنه لم ٌخرج إال راوٌاته عن المشهورٌن 



362 

 

 Page 362 [تنبيه المقلد الساري]
 

نحو ثابت البنانً وأٌوب السختٌانً،  وذلك لكثرة مبلزمته ثابتا، وطول 
صحبته إٌاه، حتى بقٌت صحٌفه ثابت على ذكره وحفظه بعد االختبلط ، 
كما كانت قبل االختبلط، وأما حدٌثه عن آحاد البصرٌٌن، فإن مسلما لم 

ٌخرج منها شٌبا لكثرة ما ٌوجد فً رواٌاته عنهم من الؽرابب، وذلك لقلة 
قلت بل ختم الذهبً ترجمة  [انظر شروط األبمة الخمسة]ممارسته لحدٌثهم 

وقد نكت ابن حبان ـ كما : "قاببل" مٌزان االعتدال"حماد بن سلمة فً كتابه 

مر على البخاري ـ ولم ٌسمه حٌث ٌحتج بعبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار، 
"  وبابن أخ الزهري وبابن عٌاش وٌدع حمادا

: قال صاحب مكانة الصحٌحٌن: سابعا ـ جهل بعض الحفاظ ببعض الرواة

ومن جملة االعتراضات وجود بعض الرواة فً الصحٌحٌن قد نص علٌهم "
قلت وقد ٌرد على كبلم خلٌل مبل خاطر هذا ما " بعض الحفاظ بالجهالة

مقبول، وهذه : أورده الحافظ ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب وقال فً حقه
لفظة تدل عنده على أن الرجل مجهول الحال ال ٌقبل من رواٌته إال ما تمت 

: متابعته، وستؤتً قابمة هإالء مع ؼٌرهم ممن قال فً حقهم بعض الحفاظ
. مجهول، وهللا أعلم

 
: من جرح من رجال الشٌخٌن : الفصل ااول

لقد عاب بعض : " خلٌل إبراهٌم مبل خاطر" مكانة الصحٌحٌن"قال صاحب 
الحفاظ البخاري ومسلما رحمهما هللا تعالى برواٌتهما فً صحٌحٌهما عن 

جماعة من الرواة ٌعتبرون من الطبقة الثانٌة وهم من المتوسطٌن أو 
الضعفاء الذٌن لٌسوا من شرط الصحٌح، وال عٌب علٌهما فً ذلك، ولقد 

أجاب العلماء على هذه المسؤلة بؤجوبة كثٌرة، سؤذكر ما تجمع لدي منها إن 
  :  شاء هللا تعالى، ثم قال

وقبل : "قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى: ـ تعدٌل وتوثٌق رجالهما* 

ٌنبؽً لكل منصؾ أن ٌعلم  [أي فً الجواب عن االعتراضات]الخوض فٌه
أن تخرٌج صاحب الصحٌح ألي راو كان، مقتض لعدالته عنده وصحة 

قلت وفً ما قاله " ضبطه وعدم ؼفلته، وال سٌما ما انضاؾ إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر نظر خاصة إلطبلقه فقد جرح البخاري من روى عنه فً 

وقد عاب علٌه ذلك  بعض جهابذة أهل الصنعة وهللا تعالى أعلم، " الصحٌح"
:  نذكر من هإالء على سبٌل المثال ال الحصر
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حصٌن بن عبد الرحمن السلمً أبو الهذٌل، معدود فً الكوفٌٌن، ابن عم  /1
وكذلك العقٌلً وابن عدي، " الضعفاء"ذكره البخاري فً : منصور، تابعً

قال الكبلباذي فً  [خ م د ت س ق ]لم ٌذكروا تضعٌفا سوى أنه كبر ونسً
سمع زٌد بن وهب، وعمرو بن مٌمون، وأبا وابل، ":"رجال البخاري"

شعبة، والثوري، وزابدة، : وعكرمة، والشعبً، وسعٌد بن جبٌر، روى عنه
"  وأبو عوانة وهشٌم، وخالد بن عبد هللا فً الصبلة وؼٌر موضع

": الضعفاء"قال البخاري فً  [خ م د ت س]: قرٌش بن أنس األنصاري/ 2
.  وقد روى له البخاري فً آخر األطعمة" اختلط ست سنٌن فً البٌت"
: قال أبو حاتم الرازي: زهٌر بن محمد التمٌمً، أبو المنذر الخراسانً/ 3

فً حفظه سوء وحدٌثه بالشام أنكر من حدٌثه بالعراق ، وقال العجلً 
والبخاري والنسابً نحو ذلك ـ كما فً كتاب الباجً ـ وقال ابن حجر فً 

وقال " لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد توبع علٌه: "هدي الساري
ما روى عن زهٌر أهل الشام فإنه مناكٌر، " :"التارٌخ الصؽٌر"البخاري فً 

وهنا اختلؾ البخاري مع " وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحٌح الحدٌث
أبً حاتم الرازي فً التفصٌل إذ أبو حاتم ٌضعؾ أٌضا ما رواه أهل 

.  البصرة وإن كان أقل نكارة عنده من أهل الشام
لٌس بالقوي، كما ضعفه : قال النسابً: أبً بن العباس بن سهل الساعدي/ 4

أحمد وابن معٌن، ونقل الدوالبً عن البخاري أنه قال فٌه مثل قول النسابً 
روى له البخاري حدٌثا واحدا فً خٌل . كما فً كتاب الباجً، وهللا أعلم

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد تقدم تضعٌؾ الدارقطنً له وأن أخاه 
".   منكر الحدٌث: "عبد المهٌمن ال ٌصلح للمتابعة لقول البخاري فً حقه

عٌب : "قال الحاكم:  إسحاق بن محمد بن إسماعٌل أبو ٌعقوب الفروي/ 5
". إخراج حدٌثه وقد ؼمزه [ٌعنً البخاري]على محمد 

إنما : "قال الباجً فً كتابه: محمد بن ٌزٌد الخزامً الكوفً البزار/ 6

أشكل أمره على من أشكل كون البخاري ضعفه فكٌؾ ٌخرج عنه فً 
صحٌحه؟ والجواب عن ذلك ما ذكر ابن عدي إنما استشهد به خاصة وهللا 

ٌقال هو الذي روى عنه البخاري، فظنه ابن عدي : "وقال ابن حجر" أعلم
أبا هشام المذكور قبل ترجمتٌن، وفرق بٌنهما فً التارٌخ  

.  وأبو حاتم الرازي وزعم الباجً أنه واحد
قال عنه : [ع]أوس بن عبد هللا، وقٌل ابن خالد، أبو الجوزاء الربعً/ 7

مراد البخاري أنه لم ٌسمع من : فً إسناده نظر، قال ابن عدي: البخاري
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إنما : مثل ابن مسعود وعابشة وؼٌرهما ال أنه ضعٌؾ عنده، وقال ابن حجر
قال عن ذلك اإلسناد فٌه نظر ألنه فٌه عمرو بن مالك البكري وهو 

".  ضعٌؾ
قال ابن : عبد الكرٌم بن أبً المخارق أبو أمٌة المعلم البصري، نزٌل مكة/8

ضعٌؾ، له فً البخاري زٌادة فً أول قٌام اللٌل من طرٌق سفٌان : حجر
بن سلٌمان األحول عن طاوس عن ابن عباس فً الذكر عند القٌام، قال 

زاد عبد الكرٌم فذكر شٌبا، وهذا موصول، وعلم له المزي عبلمة : سفٌان
، وله ذكر فً مقدمة مسلم، قال النسابً [ولٌس هو معلقا]التعلٌق

كان ؼٌر ثقة، أجمعوا على أنه : متروك، وقال السعدي: والدارقطنً
.. ضعٌؾ، وهللا تعالى أعلم، إلخ

قلت وأنواع التجرٌح التً لحقت برجال الشٌخٌن متعددة، منها التجرٌح 
بالتدلٌس، ومنها التجرٌح باالختبلط، ومنها التجرٌح بالبدع، ومنها التجرٌح 
بؤنواع سوء الحفظ  المتنوعة كالخطإ واالضطراب واإلؼراب أو إذا حدث 

من ؼٌر كتبه أو فً ؼٌر أهله أو كثرة اللحن أو الجهالة، ومن ذلك أٌضا 
.. كثرة اإلرسال وهو انقطاع، بل وجرح بعضهم بالكذب وإن كان قلٌبل، إلخ

 : نذكر من ذلك ما ٌلً
 

: ـ من جرح باالختالط من رجال الصحٌحٌن1  
 
االختبلط علة تنخر رواٌة المحدث إن كان فً األصل ثقة عدال، ألن االختبلط ٌإدي 
إلى عدم ضبط الراوي لرواٌته، ذلك ألن االختبلط هو تخرٌؾ الراوي إذا وصل سنا 
كبٌرة من الشٌخوخة أو أصاب صاحبها فالج أوعلة تإدي إلى عدم ضبطه وتخرٌفه، 

أو أن ٌصاب الراوي بجنون إذا كان الراوي ال ٌزال جلدا، أعاذنا هللا من الشر 
:  والببلء، ولصاحب االختبلط أربع  حاالت نذكرها بعجالة للتذكٌر

إما أن ٌكون فً األصل عدال ثبتا فٌنظر إلى من روى عنه قبل االختبلط فتقبل /أ ـ
رواٌته وترد رواٌة من لم ٌلتق به إال بعد االختبلط، وهذا فن دقٌق ال ٌحسنه إال حذاق 

.  أهل الصنعة الجهابذة، فطاحلة علم الحدٌث
وأما أن ٌكون فً األصل مجرحا بجرح ٌطعن فً عدالته أو حفظه وضبطه / ب ـ

.  فحدٌثه ٌبقى مطروحا مطعونا فً صحته
أن ٌكون الراوي عدال ثقة ثبتا أو ضعٌفا فً عدالته أو ضبطه ولم ٌتمٌز حدٌثه / ج ـ

 قبل االختبلط أو بعده فٌطرح حدٌثه عند الجمٌع 
.  وٌطعن فً صحته
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أن ٌكون عدال ثبتا ضابطا فً األصل ثم ٌخرؾ أو ٌختلط لكنه ٌثبت أنه لم ٌسمع /د ـ
أحد منه بعد االختبلط ، فهذا ال ٌضر اختبلطه حدٌثه عند الجمٌع إال إذا وجد حدٌث له 

. منكر
فهذه حاالت كثٌرا ما ٌسقط فً شباكها أو فخها الكثٌر والكثٌر من حذاق أهل صنعة 

إنارة "الحدٌث المتؤخرٌن منهم والمتقدمٌن سواء بسواء، وقد بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا 
حٌث قدمنا أمثلة " المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح

منها المثال المتعلق بقاضً مصر أبً عبد الرحمن عبد هللا بن لهٌعة حٌث كان الشٌخ 
ابن : ناصر الدٌن األلبانً ٌكتفً بالتؤكد من رواٌة أحد عبادلة تابعً التابعٌن الثبلثة

المبارك، وابن وهب، وعبد هللا المقرئ، لٌحكم على حدٌثه بالصحة أو الحسن، فً 
حٌن نعرؾ أن لهذا الراوي علة أخرى وهً التدلٌس، فقد ذكره الحافظ ابن حجر فً 
المرتبة الخامسة واألخٌرة من مراتب المدلسٌن، حٌث أكد ابن حبان أنه لم ٌكن ٌدلس 
إال عن الضعفاء الهالكٌن، زٌادة على ذلك قبل اختبلطه كان سٌا الحفظ إذا روى من 

ؼٌر كتبه ونعرؾ أنه قد احترقت كتبه قبل أن ٌسقط من حماره و ٌفلج ثم ٌختلط 
فلؤللبانً وشعٌب األرنإوط أخطاء بٌناها فً وقتها من هذا القبٌل، والمهم هنا هو 

التذكٌر بؤن هذا الفن دقٌق، بمثابة بحر هابج ال ٌنجو منه إال من اتخذ هذا الزورق 
. المنقذ من الهبلك والهادي إلى اتباع السنة الصحٌحة الثابتة وهللا أعلم

إسحاق بن إبراهٌم بن مخلد بن سطر الحنظلً أبو ٌعقوب وٌقال أبو محمد   /1
المعروؾ بابن راهوٌه، مروزي إمام من األعبلم األبمة المبرزٌن فً الحدٌث ومن 

شٌوخ البخاري  روى عن إسماعٌل بن علٌة، وسفٌان بن عٌٌنة، وعبد هللا بن وهب، 
وعفان بن مسلم، والفضل بن دكٌن وؼٌرهم، وروى عنه الجماعة سوى النسابً وبقٌة 

جزى : شٌخ النسابً  وأبو العباس السراج أملى المسند من حفظه، قال وهٌب بن جرٌر
هللا إسحاق بن راهوٌه وصدقة وٌعمر عن اإلسبلم خٌرا، أحٌوا السنة بؤرض المشرق، 

تؽٌر قبل أن ٌموت : أثنى علٌه الجمٌع وخاصة تلمٌذه اإلمام البخاري لكن قال أبو داود
بستة أشهر، فرمٌت بما سمعت منه فً تلك األٌام، وقال الذهبً فً مٌزانه فً ترجمة 

قٌل : أحد األعبلم وذكر لشٌخنا أبً الحجاج ـ ٌعنً المزي ـ حدٌث، فقال: ابن راهوٌه
ذكرت ألبً : إن إسحاق اختلط فً آخر عمره، قال أحمد بن سلمة سمعت أبا حاتم ٌقول

ما رأى الناس : زرعة إسحاق بن راهوٌه وحفظه األسانٌد والمتون، فقال أبو زرعة
قٌل : أحفظ من إسحاق، وذكر لشٌخنا أبً الحجاج حدٌثا ـ ٌعنً الحافظ المزي ـ فقال

إسحاق اختلط فً آخر عمره، قلت وهذا الحدٌث الذي ضعفه المزي ما رواه عن ابن 
عٌٌنة، عن الزهري عن عبٌد هللا عن ابن عباس عن مٌمونة فً الفؤرة، فزاد فٌه 

أن ٌكون الخطؤ من "  وإن كان ذاببا فال تقربوه": إسحاق من دون أصحاب سفٌان 
حدثنا إسحاق بن راهوٌه، حدثنا شبابة، : بعد إسحاق وكذا حدٌث رواه جعفر الفرٌابً

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن اللٌث عن عقٌل عن ابن شهاب عن أنس
، فهذا وصحبه وسلم إذا كان فً سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل

 إذا كان فً سفر، :على نبل رواته منكر، فقد رواه مسلم عن الناقد عن شبابة، ولفظه
، تابعه الزعفرانً وأراد الجم  أخر الظهر حتى ٌدخل و ت العصر، ثم ٌجم  بٌنهما
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إذا : "عن شبابة، و أخرجه مسلم من حدٌث عقٌل، عن ابن شهاب عن أنس ولفظه
وال رٌب أن إسحاق " عجل به السٌر أخر الظهر إلى أول و ت العصر فٌجم  بٌنهما

أملى علٌنا : قال عنه الخفاؾ"كان ٌحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه علٌه، وهللا أعلم 
أحد عشر ألؾ حدٌث من حفظه ثم قرأها فلم ٌزد فٌها حرفا ولم ٌنقص منها حرفا، 

هذا أعجب، فإن ضبط األحادٌث  : أملى التفسٌر من حفظه، فقال: وقٌل ألبً حاتم
المسندة بمتونها أسهل من ضبط أسانٌد التفسٌر، وقد روى له أحمد والبخاري ومسلم 

 هـ  238 أو 237وأبوداود والترمذي وابن ماجه، عاش سبعا وسبعٌن سنة وتوفً سنة 
معدود فً البصرٌٌن : جرٌر بن حازم بن زٌد بن عبد هللا  األزدي أبو النضر / 2

روى عن أٌوب السختٌانً، والحسن البصري، وحمٌد الطوٌل، وأبً رجاء العطاردي، 
وروى عنه ولده وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكٌع بن الجراح، وٌزٌد بن 

هارون، وهدبة بن خالد، وشٌبان، وؼٌرهم، أطلق ٌحً بن معٌن والعجلً وأبو حاتم 
لٌس به : بصبلحه وصدقه، وهو أحسن حدٌثا من السري بن ٌحً، وعن ٌحً بن معٌن

هو عن قتادة ضعٌؾ، وقٌل : بؤس، فقٌل له هو ٌحدث عن قتادة عن أنس بمناكٌر، فقال
ما أقربهما وجرٌر أكثرهما وهما، وقال : من أحب إلٌك هو أو أبو األشهب؟ فقال: له

هو من أجلة أهل البصرة : هو أثبت عندي من قرة بن خالد، وقال ابن عدي: ابن مهدي
هو مستقٌم الحدٌث صالح إال رواٌته عن قتادة فإنه : ورفعابهم، حدث عنه الكبار، وعنه

اختلط فحجبه : ٌروي عنه ما ال ٌروٌه ؼٌره، وهو من ثقات المسلمٌن، قال ابن مهدي
إن اختبلطه كان قبل : أوالده فلم ٌسمع أحد علٌه زمان اختبلطه شٌبا، وقال أبو حاتم

موته بسنة، وكان حماد بن سلمة ٌعظمه كثٌرا، حدث عنه شٌبان بن فروخ وٌزٌد بن 
حبٌب وبٌن وفاتهما مابة وثمان سنٌن وأٌوب السختٌانً وبٌن وفاته ووفاة شٌبان مابة 

أبو النضر البصري، والد : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب."وخمس سنٌن
وهب، ثقة لكن فً حدٌثه عن قتادة ضعؾ، وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من 

السادسة، مات سنة سبعٌن بعدما اختلط، لكن لم ٌحدث فً حال اختبلطه، وهو فً 
قلت ومن المناكٌر التً ٌروٌها ما ذكره الذهبً فً مٌزان االعتدال " كتب الجماعة 

ما رأٌت حماد بن سلمة ٌكاد ٌعظم أحدا كجرٌر بن حازم، : وقال التبوذكً: "حٌث قال
أنت أفصح من معد، وقال ٌحً : وقال وهب بن جرٌر قال أبو عمرو بن العبلء ألبً

عن جابر عن عمر، ثم جعله بعد عن جابر : كان جرٌر ٌقول فً حدٌث الضبع: القطان
هدبه، حدثنا جرٌر، سمع عبد هللا بن عبٌد : عن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم

بن عمٌر، حدثنا عبد الرحمن بن أبً عامر، عن جابر أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
هً من الصٌد وجعل فٌها إذا أصابها : وآله وصحبه وسلم سبل عن الضبع؟ فقال

"     المحرم كبشا، تابعه ابن جرٌج عن عبد هللا
.   روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

: جرٌر بن عبد الحمٌد بن قرظ، قال عنه الحافظ ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/  ـ3
ثقة، صحٌح الكتاب، وكان فً آخر عمره ٌهم : الضبً الكوفً، نزٌل الري وقاضٌها"

وقال عنه ابن الكٌال الذهبً فً الكواكب " [ع]إذا حدث من حفظه، أخرج عنه الستة
اختلط علٌه حدٌث أشعث وعاصم األحول حتى قدم علٌه بهز فعرفه، وقال : "النٌرات
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تؽٌر قبل موته، كذا نقل هذا الكبلم البناتً فً ترجمة جرٌر بن عبد الحمٌد، : أبو حاتم
قلت لٌس البناتً وإنما هو " نسب فً آخر عمره إلى سوء الحفظ : وقال البٌهقً

قال أحمد بن حنبل لم ٌكن بالذكً فً : "البنانً، قال الذهبً فً مٌزان االعتدال
الحدٌث، اختلط علٌه حدٌث أشعث وعاصم األحول حتى قدم علٌه بهز فعرفه، وقال 

صدوق، تؽٌر قبل موته وحجبه أوالده، وكذا نقل أبو العباس البنانً هذا : أبو حاتم
الكبلم فً ترجمة جرٌر بن عبد الحمٌد، وإنما المعروؾ هذا عن جرٌر بن حازم، كما 

قد : قدمناه، لكن ذكر البٌهقً فً سننه فً ثبلثٌن حدٌثا لجرٌر بن عبد الحمٌد، قال
وحدثنً عبد الرحمن بن محمد، سمعت  [...]نسب فً آخر عمره إلى سوء الحفظ 

قدمت على جرٌر فؤعجب بحفظً، وكان لً مكرما، وقدم ٌحً بن : الشاذكونً، قال
إن هذا : معٌن والبؽدادٌون الذٌن معه، وأنا ثم، فرأوا موضعً منه، فقال له بعضهم

وكان جرٌر قد حدثنا عن مؽٌرة : بعثه ٌحً بن القطان وعبد الرحمن لٌفسد حدٌثك، قال
عن إبراهٌم فً طبلق األخرس، ثم حدثنا به بعد عن سفٌان عن مؽٌرة عن إبراهٌم 

عن ابن المبارك عن : فبٌنا أنا عند ابن أخٌه إذ رأٌت على ظهر كتاب البن أخٌه: قال
عمك ٌحدث به مرة عن مؽٌرة، ومرة عن سفٌان، ومرة عن : سفٌان، بالحدٌث، فقلت

وكان هذا : ابن المبارك، عن سفٌان، ٌنبؽً أن نسؤله عمن سمعه، قال الشاذكونً
قد : حدثنٌه رجل خراسانً عن ابن المبارك، فقلت له: الحدٌث موضوعا، فسؤلته، فقال

رجل : حدثت به مرة عن مؽٌرة، ولست أراك تقؾ على شًء، فمن الرجل؟ قال
ألم نقل لك إنما جاء لٌفسد حدٌثك : فوثبوا بً، وقال: جاءنً من أصحاب الحدٌث، قال

فوثب بً البؽدادٌون، وتعصب لً قوم من أهل الري حتى كان بٌنهم شر : علٌك؟ قال
حدٌث طبلق األخرس : فقلت لعثمان بن أبً شٌبة: شدٌد، قال عبد الرحمن بن محمد

عن جرٌر عن مؽٌرة قوله، وإنما كتبنا عنه من كتبه، قال : عمن هو عندك؟ قال
.  هـ188جرٌر مجمع على ثقته ، وقال ٌوسؾ بن موسى مات جرٌر سنة : البللكابً

: حجاج بن محمد، أبو محمد األعور المصٌصً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/  ـ4
األعور الهاشمً، أبو محمد، روى عن ابن جرٌج فً اإلٌمان، والصبلة والزكاة "

محمد بن حاتم، وإبراهٌم بن دٌنار، والولٌد بن شجاع، وهارون : وؼٌرها، روى عنه
بن عبد هللا، وحجاج بن الشاعر، وزهٌر بن حرب فً الزكاة، وعلً بن خشرم، وٌحً 

كان ثقة، صدوقا إن شاء هللا، وكان قد تؽٌر : قال ابن سعد" بن ٌحً، وشرٌح بن ٌونس
ثقة  قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : فً آخر عمره، وقال ابن المدٌنً والنسابً

المصٌصً األعور، أبو محمد ترمذي األصل، نزل بؽداد ثم المصٌصة، ثقة : "التهذٌب
ثبت لكنه اختلط فً آخر عمره لما قدم بؽداد قبل موته، من التاسعة أخرج له الستة 

.       وزعم الرافضً عبد الحسٌن صاحب المراجعات أنه من الشٌعة" [ع]
:  معدود فً الكوفٌٌن، ابن عم منصور: حصٌن بن عبد الرحمن السلمً أبو الهذٌل/ 5

روى عن جابر بن سمرة، وحبٌب بن أبً ثابت الشعبً، وعطاء بن أبً رباح، 
وؼٌرهم، وروى عنه سفٌان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وأبو عوانة  الوضاح بن عبد 

أحد الثقات األثبات، احتج به الشٌخان، ووثقه : هللا وهشٌم، وعلً بن عاصم وؼٌرهم
من كبار أصحاب : أحمد وأبو زرعة، وٌحً بن معٌن والعجلً وأبو حاتم، وزاد أحمد
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صدوق وفً آخر عمره : سكن المبارك بآخره، وقال أبو حاتم: الحدٌث، وقال العجلً
إي وهللا، وقال مالك بن مؽول : تحتج بحدٌثه؟ قال: ساء حفظه، وقٌل ألبً زرعة

نعم، حصٌن بن عبد : هل رأٌت بعٌنٌك مثل طلحة بن مصرؾ؟ قال: للقاسم بن الولٌد
أتى علٌه ثبلث وتسعون سنة، وكان أكبر من األعمش، وقرٌبا من : الرحمن، قال هشٌم

: تؽٌر، وقال علً بن عاصم: إنه اختلط، وقال النسابً: إبراهٌم، قال ٌزٌد بن إبراهٌم
حصٌن بن عبد : إنه لم ٌختلط ، حكاه صاحب المٌزان، قال ابن الصبلح فً علومه

الرحمن اختلط وتؽٌر، ذكره النسابً وؼٌره، رواٌته فً الكتب الستة، ولٌس لؽٌره من 
الثبلثة االخرٌن الذٌن تسموا بهذا اإلسم رواٌة فً شًء من الكتب الستة، وإنما ذكرهم 

المزي فً التهذٌب للتمٌٌز، وهذا ثقة حافظ، وثقه أحمد وأبو زرعة وابن معٌن 
ثقة، ساء : والعجلً والنسابً فً الكنى وابن حبان وؼٌرهم، وقال أبو حاتم الرازي

طلبت الحدٌث وحصٌن حً كان ٌقرأ علٌه، : حفظه فً اآلخر، وقال ٌزٌد بن هارون
وكان  قد نسً واختلط، وذكره البخاري فً الضعفاء وكذلك العقٌلً وابن عدي، ولم 

ٌذكروا فٌه تضعٌفا ؼٌر أنه كبر ونسً، وقد سمع منه قدٌما قبل أن ٌتؽٌر سلٌمان 
التٌمً وسلٌمان األعمش وشعبة وسفٌان، روى له البخاري و مسلم وأبو داود 

وقال الكبلباذي فً " والترمذي والنسابً وابن ماجه، وتوفً سنة ست وثبلثٌن ومابة
سمع زٌد بن وهب وعمرو بن مٌمون وأبا وابل وعكرمة والشعبً : رجال البخاري

شعبة والثوري وزابدة وأبو عوانة وهشٌم وخالد بن عبد : وسعٌد بن جبٌر، وروى عنه
". هللا فً الصبلة وؼٌر موضع

حفص بن ؼٌاث بن طلق بن معاوٌة بن الحارث أبو عمر النخعً روى له /  ـ6
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً. اختلط أو ساء حفظه بآخرة، وهللا أعلم [ع]الستة

األعمش، وداود بن أبً هند فً اإلٌمان والصبلة : كنٌته أبو عمر، روى عن"
وؼٌرهما، وعاصم األحول فً الوضوء، وؼٌره، وهشام بن حسان فً الصبلة، 

والحج، وهشام بن عروة، وخالد الحذاء، وابن جرٌج، ومحمد بن ٌزٌد فً الزكاة، 
وجعفر بن محمد فً الحج، وعبد الواحد بن أٌمن فً النكاح، وٌحً بن سعٌد فً 

البٌوع، وعبٌد هللا بن عمر فً النذور، ومصعب بن سلٌم فً األطعمة، وٌزٌد بن عبد 
هللا فً المعروؾ، وجده طلق بن معاوٌة فٌمن مات له ثبلثة، والعبلء بن خالد الكاهلً 

فً صفة النار، وإسماعٌل بن سمٌع فً الزهد، وسلٌمان التٌمً فً العطاس، روى 
ابن أبً شٌبة، وابنه عمر بن حفص، ومحمد بن عبد هللا بن نمٌر، وعمرو الناقد، : عنه

وأبو سعٌد األشج، وأبو كرٌب، وزهٌر بن حرب، وسهل بن عثمان، وٌحً بن ٌحً، 
وقال ابن حجر فً تقرٌب " ومحمد بن المثنى، وإسحاق الحنظلً، ومحمد بن الصباح

روى له " ثقة فقٌه تؽٌر حفظه فلٌبل فً اآلخر، من الثامنة، قارب الثمانٌن: "التهذٌب
 [. ع]الجماعة 

قال عنه ابن حجر فً : خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري أحد األثبات/ 7
وثقه أحمد وابن معٌن والنسابً وابن سعد وتكلم فٌه شعبة وابن : "مقدمة فتح الباري

علٌة إما لكونه دخل فً شًء من عمل السلطان، أو لما قال حماد بن زٌد قدم علٌنا 
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خالد قدمة من الشام فكؤنما أنكرنا حفظه، وقال أبو حاتم ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، 
."  [ع]روى له الجماعة 

ربٌعة بن أبً عبد الرحمن، واسم أبً عبد الرحمن فروخ القرشً التٌمً التابعً /  ـ8
فقٌه أهل المدٌنة، أحد األبمة الثقات، وعنه أخذ : أبو عثمان المعروؾ بربٌعة الرأي

مالك الفقه، ٌروي عن أنس، والسابب بن ٌزٌد، وابن المسٌب، والحارث بن ببلل، 
. والقاسم بن محمد بن أبً بكر الصدٌق وؼٌرهم

وروى عنه مالك، واللٌث، والدراوردي، وأبو ضمرة، وإسماعٌل بن جعفر، وسفٌان 
الثوري، وسلٌمان بن ببلل وؼٌرهم،احتج به الشٌخان، وأطلق أحمد بن حنبل والعجلً 

أبو الزناد : وأبو حاتم والنسابً وٌعقوب بن شٌبة القول بتوثٌقه، زاد أحمد بن حنبل
.  أحد مفتً المدٌنة: أعلم منه، وزاد ٌعقوب

وذكر أن والده فروخ خرج فً البعوث إلى خراسان أٌام بنً أمٌة ؼازٌا، وربٌعة حمل 
فً بطن أمه، وخلؾ عنه أمه ثبلثٌن ألؾ دٌنار، فقدم المدٌنة بعد سبع وعشرٌن سنة، 
وقد أنفقت المال علٌه، ولما خرج إلى المسجد وأبصر حلقته فٌها أشراؾ أهل المدٌنة 

.  إنك لم تضٌعً المال: سر بذلك، وقال
هو : ما رأٌت أفطن من ربٌعة، وقال فٌه عبٌد هللا بن عمر: وقال ٌحً بن سعٌد

مكث دهرا : صاحب معضبلتنا وعالمنا وأفضلنا، وقال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم
طوٌبل ٌصلً اللٌل والنهار ثم جالس القوم فنطق بلب وعقل وكان القاسم إذا شبل عن 
: شًء فإن كان فً كتاب هللا تعالى أو سنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم أخبرهم، وإال قال
سلوا عن هذا ربٌعة أو سالما، وكان ٌحً بن سعٌد كثٌر الحدٌث، فإذا حضر ربٌعة 

ما رأٌت : كؾ إجبلال له، ولم ٌكن ربٌعة بؤسن منه، وقال سوار بن عبد هللا العنبري
قال ابن  [..]وال الحسن وابن سٌرٌن : وال الحسن وابن سٌرٌن؟ قال: أعلم منه، قٌل له

قٌل إنه تؽٌر فً آخر عمره، وترك االعتماد علٌه لذلك، انتهى، وقال : الصبلح
لم ٌتكلم فٌه أحد إال من جهة الرأي، ال من جهة االختبلط، مع أنه قد برأه : األبناسً

.  ؼٌر واحد من الرأي، انتهى
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، وتوفً بالمدٌنة 

.  سنة ست وثبلثٌن ومابة
سعٌد بن إٌاس أبو مسعود الجرٌري،األزدي، معدود فً البصرٌٌن روى عن /  ـ9  

ثمامة بن حزن القشٌري، وحبان بن عمٌر القٌسً، وعبد هللا بن برٌدة، وأبً الطفٌل، 
وٌزٌد بن الشخٌر وؼٌرهم، وروى عنه إسماعٌل بن علٌة، وسفٌان الثوري وعبد هللا 
بن المبارك، وشعبة و ٌزٌد بن هارون وؼٌرهم، وهو ثقة، احتج به الشٌخان، وأطلق 

محدث أهل البصرة، قال : ٌحً بن معٌن والنسابً القول بتوثٌقه، وقال أحمد بن حنبل
تؽٌر حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قدٌما فهو صالح وهو حسن الحدٌث، : أبو حاتم

ثقة، أنكر أٌام الطاعون، : أنكرنا الجرٌري أٌام الطاعون، وقال النسابً: وقال كهمس
سمعت منه سنة اثنتٌن وأربعٌن ومابة، وهً أول سنة دخلت : وقال ٌزٌد بن هارون

ربما ابتدأنا الجرٌري، : البصرة، ولم ننكر منه شٌبا، وكان قٌل لنا إنه اختلط، وعنه
ال نكذب وهللا سمعنا منه وكان قد اختلط، وقال ابن : وكان قد أنكر، وقال ابن عدي
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وقد رآه ٌحً القطان وهو مختلط  : كان قد اختلط قبل أن ٌموت بثبلث سنٌن، قال: حبان
.  ولم ٌكن اختبلطه فاحشا

وممن سمع منه قبل التؽٌر شعبة وسفٌان الثوري والحمادان وإسماعٌل : قال األبناسً
بن علٌة و معمر وعبد الوارث بن سعٌد و ٌزٌد بن زرٌع ووهٌب بن خالد وعبد 

الوهاب بن عبد المجٌد الثقفً، وذلك ألن هإالء كلهم سمعوا من أٌوب السختٌانً  وقد 
كل من أدرك أٌوب فسماعه من : قال أبو داود فٌما رواه عنه أبو عبٌد اآلجري

الجرٌري جٌد، وممن سمع منه بعد التؽٌر محمد بن أبً عدي، وإسحاق األزرق وٌحً 
بن سعٌد القطان، ولذلك لم ٌحدث عنه شٌبا، وقد روى الشٌخان للجرٌري من رواٌة 

بشر بن المفضل وخالد بن عبد هللا وعبد األعلى بن عبد األعلى وعبد الوارث بن سعٌد 
عنه، وروى له مسلم   من رواٌة محمد بن عبد هللا األنصاري عنه، وروى له مسلم 

من رواٌة جعفر بن سلٌمان الضبعً وحماد بن أسامة وحماد بن سلمة وشعبة وسفٌان 
وسالم بن نوح وابن المبارك وعبد الواحد بن زٌاد وٌزٌد بن هارون، وقد قٌل إن ٌزٌد 

سمعت منه سنة : بن هارون إنما سمع منه بعد التؽٌر، فقد روى ابن سعد عنه قال
اثنتٌن وأربعٌن ومابة، انتهى، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً 

.  وابن ماجه، توفً سنة أربع وأربعٌن ومابة
سعٌد بن أبً سعٌد ـ واسمه كٌسان ـ أبو سعٌد المقبري اللٌثً، قال عنه ابن / ـ10 

ثقة تؽٌر قبل موته بؤربعة سنٌن ورواٌته عن عابشة وأم : " حجر فً تقرٌب التهذٌب
".  سلمة مرسلة

سعٌد بن أبً عروبة ـ واسم أبً عروبة مهران ـ أبو النضر،  البصري، / ـ11
رمً بالقدر : "الٌشكري، موالهم، أحد األعبلم الثقات قال عنه ابن حجر فً التقرٌب

روى عن : "قال ابن الكٌال فً الكواكب النٌرات" واختلط بآخرة وقد احتج به الشٌخان
الحسن، ومحمد، وأبً رجاء العطاردي، وقتادة، وأٌوب السختٌانً، وأبً معشر زٌاد 

بن كلٌب، وٌحً بن سعٌد األنصاري وؼٌرهم، وروى عنه شعبة والقطان وؼندر 
.  وإسماعٌل بن علٌة وبشر بن المفضل وعبد هللا بن المبارك وؼٌرهم

احتج به الشٌخان، وأطلق ٌحً بن معٌن وأبو زرعة، والنسابً القول بتوثٌقه، وعن 
أثبت الناس فً قتادة سعٌد بن أبً عروبة وهشام الدستوابً وشعبة، فمن حدثك : ٌحً

من هإالء الثبلثة بحدٌث ٌعنً عن قتادة فبل تبال أن ال تسمعه من ؼٌره، وقال أبو 
خلط سعٌد بن أبً : لم ٌكن عندنا فً ذلك الزمان أحفظ منه، قال ٌحً بن معٌن: عوانة

عروبة بعد هزٌمة إبراهٌم بن عبد هللا بن حسن سنة اثنتٌن وأربعٌن ٌعنً ومابة، ومن 
سمع منه بعد ذلك فلٌس بشًء، وٌزٌد بن هارون صحٌح السماع منه ، سمع منه 

.  بواسط وهو ٌرٌد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه، عبدة بن سلٌمان انتهى
وممن عرؾ أنه سمع منه بعد اختبلطه وكٌع والمعافً بن عمران : وقال ابن الصبلح

لٌست رواٌتهما عنه : الموصلً، بلؽنا عن ابن عمر الموصلً أحد الحفاظ أنه قال
تحدث : بشًء، إنما سماعهما بعدما اختلط، وقد روٌنا عن ٌحً بن معٌن أنه قال لوكٌع

رأٌتنً حدثت عنه إال : عن سعٌد بن أبً عروبة، وإنما سمعت منه فً االختبلط، فقال
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هو قبل أن ٌختلط ثقة، وكان أعلم الناس بحدٌث : بحدٌث مستو، انتهى وقال أبو حاتم
.  قتادة، انتهى

ثقة احتج به الشٌخان، لكنه اختلط، وطالت مدة اختبلطه فوق العشر :  وقال األبناسً
اختلط مخرج إبراهٌم سنة : وقد اختلؾ فً مدة اختبلطه فقال بعضهم: سنٌن، قال

وبقً خمس سنٌن فً اختبلطه، : خمس وأربعٌن ومابة، وكذا قال ابن حبان، وزاد
واعترض على ابن الصبلح فً اقتصاره على أن هزٌمة إبراهٌم سنة اثنٌن وأربعٌن 
مع أن المشهور فً التوارٌخ أن خروجه وقتله فً سنة خمس وأربعٌن، قتل فٌها ٌوم 
اإلثنٌن لخمس بقٌن من ذي القعدة واحتز رأسه، وممن سمع منه قبل اختبلطه عبد هللا 
بن المبارك و ٌزٌد بن زرٌع، قاله ابن حبان وؼٌره، وكذلك شعٌب بن إسحاق، سمع 
منه سنة أربع وأربعٌن قبل أن ٌختلط بسنة، وكذلك ٌزٌد بن هارون صحٌح السماع 

إنه أثبت الناس سماعا : منه، وقال ابن معٌن، وكذلك عبدة بن سلٌمان ،قال ابن معٌن
أرواهم عنه عبد األعلى السامً، ثم شعٌب بن إسحاق وعبدة بن : منه وقال ابن عدي

سلٌمان وعبد الوهاب الخفاؾ، وأثبتهم فٌه ٌزٌد بن زرٌع وخالد بن بن الحارث وٌحً 
إنه سمع منه فً االختبلط، إال أنه ٌرٌد بذلك : القطان، وقال عبدة بن سلٌمان عن نفسه

بٌان اختبلطه، وأنه لم ٌحدث بما سمع منه فً االختبلط، وممن سمع منه فً االختبلط 
أبو نعٌم الفضل بن دكٌن ووكٌع والمعافً بن سلٌمان الموصلً،  

روى له الشٌخان من رواٌة خالد بن الحارث وروح بن عبادة وعبد األعلى السامً 
وعبد الرحمن بن عثمان البكراوي ومحمد بن سوار السدوسً و محمد بن أبً عدي 

. وٌزٌد بن زرٌع وٌحً بن سعٌد القطان عنه  
وروى البخاري فقط من رواٌة بشر بن المفضل وسهل بن ٌوسؾ وابن المبارك وعبد 

الوارث بن سعٌد ومحمد بن عبد هللا األنصاري وكهمس بن المنهال عنه، وروى له 
مسلم فقط من رواٌة ابن علٌة وأبً أسامة وسعٌد بن عامر الضبعً وسالم بن نوح 

وأبً خالد األحمر وعبد الوهاب بن عطاء وعبدة بن سلٌمان وعلً بن مسهر وعٌسى 
سمع ؼندر منه فً : بن ٌونس ومحمد بن بكر البرسانً وؼندر عنه، وقال ابن مهدي

من : كتب عنه بعدما اختلط حدٌثٌن، وقال النسابً: االختبلط، انتهى، وقال أبو نعٌم
حدث عن سعٌد بن أبً عروبة ولم ٌسمع منه لم ٌسمع من عمرو بن دٌنار وال من 

هشام بن عروة وال من زٌد بن أسلم وال من عبٌد هللا بن عمر وال من أبً الزناد وال 
لم ٌكن : وقال أحمد بن حنبل [..]من الحكم وال من حماد وال من إسماعٌل بن أبً خالد
لم أكتب إال تفسٌر قتادة، ألن : لسعٌد كتاب، إنما كان ٌحفظ ذلك كله، وزعموا أنه قال

وأما مدة اختبلطه، فقٌل خمس سنٌن، وقال : أبا معشر كتب إلً أن أكتبه، قال األبناسً
عشر سنٌن مع قوله فٌهما إنه : ثبلث عشرة سنة، وقال فً العبر: صاحب المٌزان

توفً سنة ست وخمسٌن ٌعنً ومابة، وكذا قال الفبلس وأبو موسى وؼٌر واحد فً 
وفاته، وقٌل سنة سبع وخمسٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

قتادة : روى عن: "قال ابن منجوٌه األصبهانً [خ م د ت  س ق]والنسابً وابن ماجه
فً اإلٌمان، والصبلة وؼٌرها، وأبً معشر زٌاد بن كلٌب فً الوضوء، ومضر فً 

النكاح، وٌعلى بن حكٌم، وعبد هللا بن فٌروز الداناج فً الحدود، والنضر بن أنس فً 
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إسماعٌل بن علٌة، وعلً بن : اللباس، وأبً رجاء العطاردي آخر الدعاء، روى عنه
مسهر، وعبدة بن سلٌمان، وابن أبً عدي، وٌزٌد بن زرٌع، وأبو أسامة، ومحمد بن 

بشر العبدي، وأبو خالد األحمر، وعبد األعلى، وخالد بن الحارث، ومحمد بن بكر 
البرسانً، وٌحً القطان، وعٌسى بن ٌونس، ومحمد بن سواء، وسعٌد بن عامر، وعبد 

الوهاب بن عطاء، ومحمد بن جعفر ؼندر، وسالم بن نوح فً الدعاء، وروح بن 
هو قبل أن ٌختلط ثقة وكان أعلم الناس بحدٌث قتادة، ووثقه ابن : قال أبو حاتم" عبادة

مهران الٌشكري، : "معٌن وأبو زرعة والساجً، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
موالهم، أبو النضر البصري، لكنه كثٌر التدلٌس واختلط، وكان من أثبت الناس فً 

".  قتادة
سعٌد بن أبً هبلل ـ ٌكنى أبا العبلء اللٌثً المدٌنً ـ قال عنه ابن حجر فً / ـ12

مدنً األصل، وقال ابن : اللٌثً، موالهم، أبو العبلء المصري، قٌل: "تقرٌب التهذٌب
بل نشؤ بها، صدوق، لم أر البن حزم فً تضعٌفه سلفا، إال أن الساجً حكى : ٌونس

اللٌثً المدٌنً، سمع : "وقال عنه الكبلباذي" [ع]عن أحمد أنه اختلط، روى له الستة
نافعا، وزٌد بن أسلم، ونعٌما المجمر، وهبلل بن أسامة، وربٌعة الرأي، وأبا الرجال، 

خالد بن ٌزٌد، وعمرو بن الحارث فً الوضوء، والتفسٌر والتوحٌد، وؼٌر : روى عنه
أنا سعٌد بن ٌونس عن محمد بن عمرو بن خلٌد عن أبٌه عن : موضع، قال ابن منده

ابن لهٌعة أن سعٌدا ولد سنة سبعٌن، ونشؤ بالمدٌنة ثم رجع إلى مصر فً خبلفة هشام 
 سنة، 149مات : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" 135 وٌقال 30وتوفً سنة 

زٌد بن أسلم، فً اإلٌمان وآخر الكتاب، ونعٌم المجمر فً الوضوء، وعبد : روى عن
هللا بن عبٌد هللا بن أبً رافع، وأبً الرجال فً الصبلة، وأبً بكر بن المنكدر فً 

الصبلة، والذبابح، ونبٌه بن وهب فً النكاح، وعون بن عبد هللا فً البٌوع، والتفسٌر، 
وأبً حازم سلمة فً الجهاد، وعمرو وٌقال عمر بن مسلم الجندعً فً الضحاٌا، 

لم أجد " جابر بن زٌد، وعمرو بن الحارث: وعمارة بن عزٌة فً الفضابل، روى عنه
.  له ذكرا فً الكواكب النٌرات البن الكٌال

معدود فً : سفٌان بن عٌٌنة بن أبً عمران ـ واسمه مٌمون الهبللً ـ أبو محمد /ـ13
الكوفٌٌن، وفً الموالً ووالإه لمحمد بن مزاحم أخً الضحاك بن مزاحم، وكان 

أحد األعبلم ثقة حافظ إمام، ٌروي : إن أبا عٌٌنة كان ٌكنى أبا عمران: أعور، وقٌل
عن إبراهٌم بن عقبة، وإسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة، وإسماعٌل بن أبً خالد، 

وأٌوب السختٌانً وزكرٌا بن أبً زابدة، وسلمة بن دٌنار، وعبد هللا بن طاوس، وأبً 
إسحاق السبٌعً، والزهري وعمرو بن دٌنار، وٌروي عنه أحمد بن صالح المصري، 
وإسحاق بن راهوٌه، وعلً بن عبد هللا المدٌنً، وأبً كرٌب محمد بن العبلء وٌعقوب 

لم ٌكن من أصحاب : بن إبراهٌم، ومن شٌوخه األعمش وابن جرٌج، قال ابن المدٌنً
هو أثبت : كوفً ثقة ثبت فً الحدٌث، وقال بعضهم: الزهري أتقن منه، وقال العجلً

ما كتبت شٌبا قط إال : سمعته ٌقول: الناس فً حدٌث الزهري، وقال مجاهد بن موسى
 [..]لوال مالك وسفٌان لذهب علم الحجاز،: شٌبا حفظته قبل أن أكتبه، وقال الشافعً

ابن : ابن عٌٌنة أحب إلٌك فً عمرو بن دٌنار أو الثوري؟ فقال: وقٌل لٌحً بن معٌن



373 

 

 Page 373 [تنبيه المقلد الساري]
 

ابن عٌٌنة أعلم : فابن عٌٌنة أحب إلٌك فٌه أو حماد بن زٌد؟ قال: عٌٌنة أعلم به، فقٌل له
وأٌش روى عنه شعبة، إنما روى عنه نحوا من مابة حدٌث : فشعبة؟ قال: به، قٌل له

وجدت عن محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلً أنه سمع ٌحً : قال ابن الصبلح [..]
أشهد أن سفٌان بن عٌٌنة اختلط سنة سبع وتسعٌن، فمن سمع : بن سعٌد القطان ٌقول

منه فً هذه السنة و بعدها فسماعه ال شًء، وقد توفً بعدها بسنتٌن، روى له 
سمع : "قال عنه الكبلباذي. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

الزهري، وٌحً بن سعٌد، وعمرو بن دٌنار، وهشام بن عروة، واألعمش وأبا الزناد، 
أبو نعٌم الفضل بن دكٌن، وأبو الولٌد الطٌالسً، والحمٌدي، وعبٌد هللا بن : روى عنه

وقال ابن منجوٌه األصبهانً " موسى، وعلً بن المدٌنً فً بدء الوحً وؼٌر موضع
ابن أبً شٌبة، وعمرو : روى عنه: "بعدما أطال فً أسماء من روى عنهم ابن عٌٌنة

الناقد، وزهٌر بن حرب، وابن نمٌر، ومحمد بن عباد المكً، وإسحاق الحنظلً وابن 
أبً عمرو عبد العلى بن حماد، وسعٌد بن عمر، واألشعثً، وبشر بن الحكم، وقتٌبة، 

وٌحً بن ٌحً، ومحمد بن حاتم، ومحمد بن المثنى، وعبد هللا بن محمد الزهري، وأبو 
كرٌب فً الوضوء، وسعٌد بن منصور وعلً بن خشرم فً الصبلة، ونضر بن علً، 

وعبد الرحمن بن بشر، وأحمد بن عبدة، ومخلد بن خالد الشعٌري فً الزكاة، وعلً بن 
حجر، وعبٌد هللا القوارٌري، وإبراهٌم بن دٌنار، وعبد الجبار بن العبلء، وسوٌد بن 

"  سعٌد، وأحمد بن حنبل، وأبو معمر إسماعٌل بن إبراهٌم الهذلً، وهارون بن معروؾ
سهٌل بن أبً صالح، واسمه ذكوان السمان أبو زٌد،  المدنً، قال عنه ابن حجر / ـ14

صدوق تؽٌر حفظه بآخرة، روى له البخاري مقرونا وتعلٌقا، : " فً تقرٌب التهذٌب
وقال عنه ابن منجوٌه " [ع]من السادسة، مات فً خبلفة المنصور، روى له الستة

مولى جوٌرٌة بنت أحمد الؽطفانٌة من اهل المدٌنة، روى عن عبد هللا بن : "األصبهانً
دٌنار، وعطاء بن ٌزٌد اللٌثً، وأبٌه، والنعمان بن أبً عٌاش فً الصوم، والقعقاع بن 
حكٌم، وأبو عبٌد المدحجً مولى سلٌمان بن عبد الملك فً الصبلة، وسمى فً الحج، 

والدعاء، ومحمد بن المنكدر فً النكاح، وعبٌد هللا بن مقسم فً الجهاد، وسعٌد بن 
ٌسار أبً الحباب فً اللباس، وأخٌه فً الحٌوان، وعبد الرحمن بن أبً سعٌد فً 

مالك بن أنس فً الحج، وؼٌره، وجرٌر بن عبد الحمٌد، وسفٌان : التثاإب، روى عنه
بن عٌٌنة، وسفٌان الثوري، وروح بن القاسم، وٌعقوب بن عبد الرحمن، وابن أبً 

حازم، وزهٌر بن محمد، وخالد بن عبد هللا فً الصبلة، والدراوردي، وإسماعٌل بن 
زكرٌا، وعبد هللا بن إدرٌس، ووهٌب، وعبد العزٌز بن المختار فً الزكاة والدماء، 
وسلٌمان بن ببلل فً الزكاة وؼٌرها، وٌزٌد بن عبد هللا بن الهاد فً الصوم، وابن 

جرٌج فً الصوم، وبشر بن الفضل فً الحج وؼٌره، وشعبة فً النكاح، وعبد العزٌز 
بن المطلب وأبو عوانة وأبو معاوٌة، وأبو إسحاق الفزاري، وٌحً بن سعٌد األنصاري 
فً الفضابل، وحماد بن سلمة والعبلء بن المسٌب، وعبد العزٌز بن أبً سلمة، وزهٌر 

معدود فً المدنٌٌن كان مولى : "وقال ابن الكٌال فً الكواكب النٌرات" بن معاوٌة
لجوٌرٌة بنت األحمس، وهو أخو صالح وعبد هللا ومحمد أبناء أبً صالح، روى عن 

سلٌمان األعمش وسمً مولى أبً بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد هللا 
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بن دٌنار والنعمان بن أبً عٌاش وؼٌرهم، وروى عنه إبراهٌم بن محمد الفزاري، 
وإسماعٌل بن زكرٌا، وحماد بن سلمة، وسفٌان الثوري وؼٌرهم، أطلق أحمد بن عبد 

ثبت مقبول، : لٌس به بؤس، وقال ابن عدي: هللا العجلً القول بتوثٌقه، وقال النسابً
كنا نعده ثبتا فً الحدٌث، : حدث عن أبٌه وعن جماعة عن أبٌه، قال سفٌان بن عٌٌنة

هو أثبت من محمد بن عمرو، ونقل : ما أصح حدٌثه، وقال: وقال أحمد بن حنبل
إنه هو وهشام بن عروة اختلطا وتؽٌرا، ذكر ذلك فً المٌزان، : الذهبً عن ابن القطان

أصاب سهٌبل علة أذهبت بعض عقله ونسً بعض : وقال عبد العزٌز الدراوردي
حدٌثه، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وتوفً سنة 

.   أربع ومابة
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌدي الصنعانً، أبو بكر، معدود فً أهل / ـ15

أبو : روى عن إبراهٌم بن ٌزٌد والسفٌانٌن وؼٌرهم، وروى عنه: صنعاء، وفً الموالً
األزهر أحمد بن األزهرالنٌسابوري، وأبو مسعود أحمد بن الفرات، وأحمد بن حنبل، 
وإسحاق بن راهوٌه وٌحً بن معٌن وؼٌرهم، صنؾ التصانٌؾ واحتج به الشٌخان، 

هو أحد من ثبت : ما رأٌت أحسن حدٌثا منه، وقال أبو زرعة: قال أحمد بن حنبل
هو باطل، من ٌحدث به عن : حدٌثه، وسبل أحمد بن حنبل عن حدٌث من حدٌثه، فقال

هإالء سمعوا بعدما عمً، : حدثنً به أحمد بن شبوٌه، فقال: عبد الرزاق؟ فقال األثرم
وكان ٌلقن فٌتلقن ولٌس هو فً كتبه، وقد أسندوا عنه أحادٌث لٌست فً كتبه كان ٌلقنها 

من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعٌؾ السماع  : بعدما عمً، وعن أحمد أٌضا
هو أثبت فً حدٌث معمر من هشام بن ٌوسؾ وكان هشام فً : وقال ٌحً بن معٌن

كان سن عبد الرزاق وقت قدوم ابن جرٌج : حدٌث ابن جرٌج أثبت منه، وقال هشام
كان عبد : قال لً هشام بن ٌوسؾ: الٌمن ثمان عشرة سنة، وقال علً بن المدٌنً

كتب عنً ثبلثة ال : قال لً عبد الرزاق: الرزاق أعلمنا وأحفظنا، وقال علً أٌضا
 وهو من أحفظ الناس ـ وٌحً بن  ـأبالً أن ال ٌكتب عنً ؼٌرهم، ابن الشاذكونً

 [...]معٌن ـ وهو من أعرؾ الناس بالرجال ـ وأحمد بن حنبل ـ وهو من أزهد الناس
له حدٌث كثٌر، وقد رحل إلٌه ثقات المسلمٌن وأثبتهم، وكتبوا عنه، فلم : قال ابن عدي

ٌروا بحدٌثه بؤسا، إال أنهم نسبوه للتشٌع، وقد روى فً الفضابل ما ال ٌوافقه علٌه أحد 
من الثقات، وهذا أعظم ما ذم به من حدٌثه وأما فً باب الصدق فإنً أرجو أنه ال بؤس 

ذكر : قال ابن الصبلحو، "به، إال أنه قد سبق منه أحادٌث فً فضابل أهل البٌت مناكٌر
أحمد بن حنبل أنه عمً فً آخر عمره، فكان ٌلقن فٌتلقن، فسماع من سمع منه بعدما 

فٌه نظر لمن كتب عنه بآخرة، وعلته أنه عمً بآخرة : عمً ال شًء، وقال النسابً
.  فكان إذا لقن  تلقن مع تشٌعه قبل ذهاب بصره

وهللا لقد تجثمت : وعلى هذا ٌحمل قول عباس بن عبد العظٌم لما رجع من صنعاء: قلت
قد وجدت فٌما روى : إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه، قلت

الطبرانً عن إسحاق بن إبراهٌم  الدبري عن عبد الرزاق أحادٌث استنكرتها جدا 
مات عبد : خر جدا، قال إبراهٌمأفؤحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه مت

الرزاق وللدبري ست أو سبع سنٌن، وٌحتمل أٌضا فً نظر من كثٌر من العوالً 
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اقتصر : الواقعة عمن تؤخر سماعه من سفٌان بن عٌٌنة وأشباههم، انتهى، قال األبناسً
ـ ٌعنً ابن الصبلح ـ على من سمع منه بعد تؽٌره على إسحاق، مع أنه سمع منه بعد 

أحمد بن حنبل ومنهم محمد بن حماد : أحمد بن محمد، قاله: منهم: عماء جماعة
الطهرانً وإبراهٌم بن منصور الرمادي، ومنهم الجماعة الذٌن سمع منهم الطبرانً 

فً رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق، منهم الدبري الذي تقدم، وكان سماعه 
إبراهٌم بن محمد بن برة الصنعانً، ومنهم : من عبد الرزاق سنة عشر ومابتٌن  ومنهم

إبراهٌم بن محمد بن عبد هللا بن سوٌد، ومنهم الحسن بن عبد األعلى الصنعانً، 
فهإالء األربعة سمع منهم الطبرانً سنة اثنٌن وثمانٌن، وسماعهم من عبد الرزاق 
بآخرة، وممن سمع منه قبل االختبلط  أحمد وإسحاق بن راهوٌه وعلً بن المدٌنً 

وٌحً بن معٌن ووكٌع بن الجراح فً آخرٌن أخرج لهم الشٌخان من رواٌاتهم عن عبد 
الرزاق، فممن اتفق الشٌخان على االخراج له عن عبد الرزاق مع إسحاق بن راهوٌه، 
إسحاق بن منصور ومحمود بن ؼٌبلن، وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق 

إسحاق بن إبراهٌم السعدي وعبد هللا بن محمد المسندي ومحمد : مع علً بن المدٌنً
بن ٌحً بن أبً عمر العدنً وٌحً بن جعفر البٌكندي وٌحً بن موسى البلخً الملقب 

حمد بن ٌوسؾ الشاعر أخت، وممن أخرج له مسلم عن عبد الرزاق مع أحمد بن حنبل 
والحسن بن علً الخبلن وسلمة بن شبٌب وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعبد بن 
حمٌد وعمرو بن محمد الناقد ومحمد بن رافع ومحمد بن مهران الحمال، واستصؽر 

اعتنى به : الدبري فً عبد الرزاق ألنه مات وللدبري ست سنٌن أو سبع، قال الذهبً
أبوه فؤسمعه تصانٌفه وعمره سبع سنٌن أو نحوها، واحتج به أبو عوانة فً صحٌحه 
وؼٌره، ومن احتج به ال ٌبالً بتؽٌره ألنه إنما حدث من كتبه ال من حفظه، انتهى، 

روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وأحمد وأبو عوانه 
 الرافضً عبد الحسٌن صاحب افتخروقد . وؼٌرهم توفً سنة إحدى وعشرة ومابتٌن

. شٌعً وأنه المراجعات به   
عبد هللا بن جعفر بن ؼٌبلن الحافظ الرقً أبو عبد الرحمن الرقً، معدود فً آل / 16

روى عن الحسن بن عمر الرقً وعبٌد هللا بن عمرو الرقً : عقبة بن أبً معٌط
ومعتمر بن سلٌمان وأبً الملٌح وابن المبارك وؼٌرهم، وروى عنه إسماعٌل بن عبد 
هللا الرقً وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً والفضل بن ٌعقوب الرخامً روى محمد 
بن ٌحً الذهلً وناس ؼٌرهم، أثبته ابن حبان فً الثقات، وأطلق ٌحً بن معٌن وأبو 

لٌس به بؤس قبل أن ٌتؽٌر، ذهب بصره فٌما قٌل : حاتم القول بتوثٌقه، وقال النسابً
سنة ست ومابتٌن، وتؽٌر سنة ثمان وعشرة ومابتٌن، كذا قال المزي فً تهذٌبه، وذكره 

: صاحب االؼتباط فً جملة من رمً باالختبلط  وذكر قول النسابً والمزي وزاد
اختلط سنة ثمان عشرة، ولم ٌكن اختبلطه اختبلطا فاحشا، وقال هبلل : وقال ابن حبان

عمً سنة ست عشرة ومابتٌن، وتؽٌر سنة ثمان عشرة، ومات سنة : بن العبلء
.  عشرٌن، انتهى

.روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم   
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: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد الملك بن عمٌر بن سوٌد اللخمً/ ـ17 
أبو عمرو حلٌؾ بنً عدي، الكوفً، وٌقال له الفرسً، نسبة إلى فرس له سابق، كان "

ٌقال له القبطً، وربما قٌل ذلك أٌضا لعبد الملك، ثقة فصٌح عالم فقٌه، روى له 
، تؽٌرحفظه  بآخرة، ربما دلس من الرابعة، مات سنة ست وثبلثٌن وله مابة [ع]الستة

عبد الملك بن عمٌر أبو عمرو، قال كاتب : "وقال عنه الكبلباذي" وثبلث سنٌن
أبو عمرو اللخمً، حلٌؾ لبنً عدي من قرٌش القرشً الكوفً، وكان ٌعرؾ : الواقدي

بعبد الملك القبطً، وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبً ورد خراسان ؼازٌا مع سعٌد 
: بن عثمان بن عفان، وهو أول من عبر جٌحون، نهر بلخ معه على طرٌق سمرقند
سمع جندب بن عبد هللا، وجابر بن سمرة، وعمرو بن حرٌث، وعمرو بن مٌمون، 

شعبة والثوري وزابدة وأبو عوانة فً الصبلة، والتفسٌر وؼٌر موضع، : روى عنه
"     أو نحوها136مات سنة 

عبد الوهاب بن عبد المجٌد بن الصلت بن عبٌد هللا بن الحكم بن أبً العاص / 18
الثقفً، أبو محمد، معدود فً البصرٌٌن الحافظ أحد األشراؾ ولجده الحكم صحبة،  

روى عن أٌوب السختٌانً وحمٌد : "وقال عنه ابن الكٌال الذهبً فً الكواكب النٌرات
الطوٌل وخالد الحذاء وٌونس وؼٌرهم، وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوٌه 

وابن عرفة وؼٌرهم، ثقة احتج به الشٌخان،  [بندار]وقتٌبة بن سعٌد ومحمد بن بشار
كان اختلط : اختلط بآخرة، وقال عقبة: وأطلق ٌحً بن معٌن القول بتوثٌقه إال أنه قال

كتابه عن ٌحً بن سعٌد أصح : قبل موته بثبلث سنٌن أو أربع، وقال علً بن المدٌنً
هو أحب إلً من عبد الوهاب الخفاؾ، وقال عبد الرحمن : كتاب، وقال أحمد بن حنبل

عبد الوهاب الثقفً وجرٌر بن عبد الحمٌد ومعتمر بن سلٌمان وعبد األعلى : بن مهدي
السامً أمرهم فً الحدٌث واحد ٌحدثون من كتب الناس، وال ٌحفظون ذلك الحفظ، 

لكنه ما : قال صاحب المٌزان: كان ثقة وفٌه ضعؾ، قال األبناسً: وقال محمد بن سعد
: ضر تؽٌره حدٌثه فإنه ما حدث بحدٌث فً زمن التؽٌٌر، ثم استدل بقول أبً داود

تؽٌر جرٌر بن حازم و عبد الوهاب الثقفً فحجب الناس عنهم  انتهى، وذكره العقٌلً 
تؽٌر فً آخر عمره، وذكر أن ؼلته كانت ما بٌن أربعٌن ألفا إلى خمسٌن ألفا فً : فقال

أبو محمد : "وقال عنه الكبلباذي" كل سنة وكان ٌنفق جمٌع ذلك على أصحاب الحدٌث 
الثقفً، البصري، نسبه قتٌبة بن سعٌد سمع أٌوب السختٌانً، وٌحً بن سعٌد 

محمد بن سبلم، وعمرو بن : األنصاري، وخالدا الحذاء، وعبٌد هللا بن عمر، روى عنه
مات سنة : علً، وبندار، وأبو موسى فً اإلٌمان، وؼٌر موضع، قال أحمد بن حنبل

ولد سنة : ، وقال أبو عٌسى مثله، وقال ابن سعد مثله، وقال عمرو بن عل194ً
 وهو ابن أربع وثمانٌن سنة، وكان قد اختلط قبل ذلك بسنتٌن 194، ومات سنة 110

نا محمد : سمعت عبد الوهاب حٌن اختلط و هو ٌقول: أو ثبلث، وقال عمرو بن علً
واختلط حتى كان ال ٌعقل شٌباـ وقال الؽبلبً عن ابن : بن عبد الرحمن بن ثوبان ـ قال

"                                191 وتوفً 108ولد سنة : حنبل
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم، توفً سنة 

. أربع وتسعٌن ومابة، وقٌل سنة أربع وثمانٌن  



377 

 

 Page 377 [تنبيه المقلد الساري]
 

من ثقات : قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح: عمرو بن سلٌم الزرقً األنصاري/ 19
التابعٌن وأبمتهم وثقه النسابً والعجلً وابن سعد وابن حبان، وآخرون، وقال ابن 

ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فبل ٌلتفت : ثقة فً حدٌثه اختبلط، قلت: خراش
بل زعم أنه شرب بوله ثبلث مرات فً الرحلة والطلب، ومن كان هذا حاله : قلت" إلٌه

ال ٌستؤنس إال بما وافقه فٌه الثقات، وأما ما خالؾ فٌه الثقات فهو مردود، وهللا تعالى 
.   [ع]أعلم
عمرو بن عبد هللا بن عبٌد وٌقال عمرو بن عبد هللا  بن علً الهمدانً أبو  / 20

إسحاق السبٌعً ـ نسبة إلى السبٌع بن سبع ـ وهو ابن صعب بن معاوٌة، قال عنه ابن 
معدود فً الكوفٌٌن، أحد األعبلم من أبمة : "الكٌال الذهبً فً الكواكب النٌرات

روى عن جرٌر وعدي بن حاتم وزٌد بن أرقم واألسود بن ٌزٌد النخعً : التابعٌن
والبراء بن عازب وحارثة بن وهب الخزاعً والؽر أبً مسلم وابن عباس وأصم 
وروى عنه ابنه ٌونس وشعبة والسفٌانان واألجلح بن عبد هللا الكوفً ومطرؾ بن 

طرٌؾ وحفٌده إسرابٌل وأبو بكر بن عٌاش وؼٌرهم، أطلق ٌحً بن معٌن والنسابً 
ثقة، إال : وقال أحمد بن حنبل [...]والعجلً وأبو حاتم القول بتوثٌقه واحتج به الشٌخان

اختلط أبو إسحاق، : أن الذٌن حملوا عنه إنما كان حملهم عنه بآخرة، قال ابن الصبلح
وٌقال إن سماع سفٌان بن عٌٌنة منه بعد ما اختلط وتؽٌر حفظه قبل موته، قال 

كان قد اختلط، وإنما تركوه مع ابن عٌٌنة الختبلطه، : قال بعض أهل العلم: األبناسً
ولم ٌخرج له الشٌخان من رواٌة ابن عٌٌنة شٌبا، إنما أخرج له من طرٌقه الترمذي، 

شاخ : وكذلك النسابً فً عمل الٌوم واللٌلة، وأنكر صاحب المٌزان اختبلطه، فقال
ونسً ولم ٌختلط، وقد سمع منه سفٌان بن عٌٌنة وقد تؽٌر قلٌبل، واقتصر ابن الصبلح 
على من روى عنه بعد االختبلط على ابن عٌٌنة، وقد ذكر ذلك عن إسرابٌل بن ٌونس 

: وزكرٌا بن أبً زابدة، وزهٌر بن معاوٌة وفً رواته زابدة بن قدامة  وقال أبو زرعة
زهٌر بن معاوٌة  ثقة إال أنه سمع من أبً إسحاق بعد االختبلط، وروي عن أحمد أنه 

إذا سمعت الحدٌث عن زابدة وزهٌر فبل تبال أن ال تسمعه من ؼٌرهما، إال حدٌث : قال
أبً إسحاق، ورواٌته عنه فً سنن أبً داود فقط، وقد أخرج الشٌخان فً الصحٌحٌن 

لجماعة من رواٌتهم عن أبً إسحاق وهم إسرابٌل بن ٌونس بن أبً إسحاق وزكرٌا بن 
أبً زابدة وزهٌر بن معاوٌة وسفٌان الثوري وأبو األحوص سبلم بن سلٌم وشعبة 

وعمر بن أبً زابدة وٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق، أخرج البخاري من رواٌة 
جرٌر بن حازم عنه، وأخرج مسلم من رواٌة إسماعٌل بن أبً خالد ورقبة بن مصقلة 

العبدي وسلٌمان بن مهران األعمش وسلٌمان بن معاذ وعمار بن زرٌق، ٌعنً 
روى له البخاري ومسلم وأبو / الضبً، ومالك بن مؽول ومسعر بن كدام عنه، انتهى

داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، توفً سنة ست وعشرٌن ومابة  وقٌل سبع، وقٌل 
سمع البراء بن عازب، وزٌد بن : "وقال عنه الكبلباذي" انتهى. ثمان، وقٌل تسع 

أرقم، وحارثة بن وهب، والنعمان بن بشٌر، وسلٌمان بن صرد وعبد هللا بن ٌزٌد 
شعبة، والثوري، وزهٌر بن معاوٌة، : الخطمً، وعمرو بن مٌمون، روى عنه

وإسرابٌل، وابن ابنه ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق فً اإلٌمان وؼٌر موضع، قال 
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ولد فً سنتٌن من إمارة عثمان، وقال أبو بكر بن : سمعت أبا إسحاق ٌقول: شرٌك
وقال عنه " 127مات سنة : ، وقال ابن عٌٌنة127 أو 6دفنا أبا إسحاق سنة : عٌاش

وٌقال ابن عبد هللا بن علً الهمدانً أبو إسحاق السبٌعً، : "ابن منجوٌه األصبهانً
الكوفً، وسبٌع بطن من همدان، مولده سنة تسع وعشرٌن فً خبلفة عثمان، ومات 

البراء بن عازب فً الصبلة وؼٌرها، : ، روى عن132، وقٌل سنة 127سنة 
وحارث بن وهب فً الصبلة، وموسى بن طلحة فً اإلٌمان وعمرو بن مٌمون فً 

الدعاء، والنعمان بن بشٌر وسلٌمان بن صرد، وعبد هللا بن ٌزٌد فً الصبلة، واألسود 
بن ٌزٌد بن وهب، وأبً األحوص فً مواضع، ومسروق فً الصبلة، وعبد الرحمن 
بن ٌزٌد فً الزهد، وعبد هللا بن مؽفل فً الزكاة، وعبد الرحمن بن األسود فً الحج، 
وزٌد بن أرقم فً الحج والجهاد، وسعٌد بن جبٌر فً ذكر موسى والقدر، والشعبً فً 

الطبلق، والعٌزار بن حرٌث فً الجهاد، وأبً جحٌفة فً صفة النبً صلى هللا علٌه 
وآله وصحبه وسلم، وعامر بن سعد البجلً فً وفاة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه 

: وسلم، وصلة بن زفر فً الفضابل، وأبً بردة بن أبً موسى فً الدعاء روى عنه
، زهٌر بن معاوٌة أبو األحوص، وشعبة، واألعمش، ومالك بن مؽول، والثوري، و

وابنه ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق، وإسماعٌل بن أبً خالد، وعمار بن زرٌق، 
" ، ومسعر، ورقٌة، وعمرو بن أبً زابدةزكرٌا بن أبً زابدة وسلٌمان بن معاذ، و

أحد األعبلم األثبات قبل اختبلطه ولم أر فً : "وقال ابن حجر فً هدي الساري
البخاري من الرواٌة عنه إال عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة ال عن 

قلت وقد روى مسلم عن زهٌر بن معاوٌة وزكرٌا بن " المتؤخرٌن كابن عٌٌنة وؼٌره
.  أبً زابدة عنه وقد سمعا منه بعد اختبلطه على األرجح، وهللا تعالى أعلم

: قرٌش بن أنس األنصاري، البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 21
: قال أبو حاتم [خ م د ت س]روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً"

قال عنه ابن الكٌال الذهبً ". ال بؤس به إال أنه تؽٌر، وقال البخاري اختلط ست سنٌن
روى عن حبٌب بن الشهٌد وعبد هللا بن : معدود فً البصرٌٌن: "فً الكواكب النٌرات

عون وؼٌرهما، وروى عنه أحمد بن عثمان النوفلً، وعلً بن المدٌنً، وأبو موسى 
محمد بن المثنى، وؼٌرهم، أطلق علً بن المدٌنً والنسابً القول بتوثٌقه، وقال أبو 

: تؽٌر، وقال إسحاق بن إبراهٌم بن حبٌب: ال بؤس به إال أنه تؽٌر، وقال أبو داود: حاتم
ثقة، تؽٌر قبٌل موته، : مات سنة تسع ومابتٌن، وكان قد اختلط ست سنٌن، وقال الذهبً

تؽٌر قبل موته بست سنٌن، وقال البخاري : قال النسابً: وذكره صاحب االؼتباط وقال
كان شٌخا صدوقا، إال أنه : اختلط ست سنٌن فً البٌت، وقال ابن حبان: فً الضعفاء

اختلط فً آخر عمره، حتى كان ال ٌدري ما ٌحدث به، بقً ست سنٌن فً اختبلطه 
إلى آخر كبلمه، انتهى، روى له البخاري  فً آخر األطعمة ومسلم وأبو داود 

 .والترمذي والنسابً
واسمه حصٌن بن عوؾ ، وٌقال عبد بن  [خ م د ت س]قٌس بن أبً حازم،/ ـ22

عوؾ بن عبد الحارث بن عوؾ البجلً األحمسً، معدود فً الكوفٌٌن وفٌمن أدرك 
الجاهلٌة، فاتته الصحبة بلٌال، هاجر إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌباٌعه، فقبض 
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النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو فً الطرٌق، وقول من قال إنه رآه وهو ٌخطب ال 
ٌصح، وأبوه أبو حازم له صحبة، روى عن جرٌر بن عبد هللا البجلً وحذٌفة بن 

الٌمان وخالد بن الولٌد وؼٌرهم، وروى عنه إسماعٌل بن أبً خالد وأبو بشر بٌان بن 
قال : "بشر األحمسً والمؽٌرة بن شبٌل وؼٌرهم، قال  المزي فً تهذٌب الكمال

جاوز المابة بسنٌن كثٌرة حتى خرؾ و ذهب عقله، أحد : إسماعٌل بن أبً خالد
روى عن ببلل ولم ٌلقه، وعن : التابعٌن الذٌن رووا عن العشرة ، قال علً بن المدٌنً

عقبة بن عامر وال أدري هل سمع منه أم ال؟ ولم ٌسمع من أبً الدرداء وال من سلمان 
أجود التابعٌن إسنادا قٌس بن أبً حازم، روى عن تسعة من : "وقال أبو داود [...]

، روى له البخاري ومسلم وأبو داود "العشرة، ولم ٌرو عن عبد الرحمن بن عوؾ
والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم، توفً سنة أربع وتسعٌن، وقٌل سنة سبع 

ٌكنى أبا : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً. وتسعٌن أو ثمان وتسعٌن، وهللا أعلم
قال أبو " روى عن ابن عون فً الدٌات، روى عنه أحمد بن عثمان النوفلً : أنس
ثقة، وقال : كان ثقة، وقال النسابً: ال بؤس به إال أنه تؽٌر، وقال ابن المدٌنً : حاتم

"  صدوق تؽٌر بآخرة: ابن حجر فً التقرٌب
: محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسً الحافظ، لقبه عارم، معدود فً البصرٌٌن/ 23

روى عن جرٌر بن حازم وحماد بن زٌد وعبد هللا بن المبارك والوضاح بن عبد هللا 
ووهٌب بن خالد وؼٌرهم، وروى عنه البخاري وأحمد بن نصر النٌسابوري وحجاج 

بن الشاعر وعبد بن حمٌد ومحمد بن عبد الملك الدقٌقً ومحمد بن ٌحً الذهلً 
تؽٌر فً آخر : وهارون بن عبد هللا الحمال وؼٌرهم، أحد الثقات األثبات، قال البخاري

ال ٌتؤخر عن عثمان، فإذا حدثك بشًء، فاختم علٌه، وكان : عمره، وقال أبو حاتم
هو : سلٌمان بن حرب ٌرجع إلى قوله إذا خالفه فً شًء، وٌقدمه على نفسه، وٌقول

هو أحب : أثبت أصحاب حماد بن زٌد بعد عبد الرحمن بن مهدي، وقال أبو حاتم أٌضا
اختلط فً آخر عمره، وزال عقله، فمن سمع منه قبل : إلً من أبً سلمة، وقال أٌضا

االختبلط فسماعه صحٌح، وكتبت عنه قبل االختبلط سنة أربعة عشرة، ولم أسمع 
قبل االختبلط، وبالجمله من سمع منه قبل سنة عشرٌن ومابتٌن فسماعه جٌد،  [إال]منه

وممن سمع  [...]وأبو زرعة إنما لقٌه سنة اثنتٌن وعشرٌن، وعنه إطبلق القول بتوثٌقه
منه قبل االختبلط أحمد وعبد هللا بن محمد المسندي وأبو حاتم الرازي وأبو علً محمد 
بن أحمد بن خالد الزرٌعً، وكذلك ٌنبؽً أن ٌكون من حدث عنه من شٌوخ البخاري 
أو مسلم، وروى عنه فً الصحٌح شٌبا من حدٌثه، ومع كون البخاري روى عنه فً 

الصحٌح أٌضا عن عبد هللا بن محمد المسندي عنه، وروى مسلم فً الصحٌح عن 
جماعة عنه، وهم أحمد بن سعٌد الدارمً وحجاج بن الشاعر وأبو داود سلٌمان بن 

معبد السنجً وعبد بن حمٌد وهارون بن عبد هللا الحمال،  
وممن سمع منه بعد االختبلط أبو زرعة الرازي كما قال أبو حاتم، وعلً بن عبد 

العزٌز البؽوي على قول أبً داود أنه استحكم به االختبلط سنة ست عشرة، ألن سماع 
علً كان فً سنة سبع عشرة، كما قاله العقٌلً وعلى قول أبً حاتم ٌكون سماعه منه 
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قبل اختبلطه، وجاء إلٌه أبو داود فلم ٌسمع منه لما رأى من اختبلطه، وكذلك إبراهٌم 
.  الحربً، انتهى

روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، توفً سنة أربع 
وعشرٌن ومابة، روى عنه البخاري فً اإلٌمان وؼٌر موضع، وتفسٌر المابدة، وروى 

.  عن عبد هللا بن محمد وهو المسندي عنه أٌضا فً األدب، وهللا أعلم
أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت، تؽٌر فً آخر : "وقال ابن حجر فً التقرٌب

"   [ع]عمره، من صؽار التاسعة، روى له الستة 
محمد بن عبد هللا بن المثنى بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري، معدود فً /  ـ24

: البصرٌٌن، وكان قضى بالبصرة بعد معاذ بن معاذ العنبري، وببؽداد بعد العوفً
روى عن أشعث بن عبد الملك الحمرانً، وحمٌد الطوٌل، وسعٌد بن أبً عروبة و 

عبد هللا بن عون وعبد الملك بن جرٌج وؼٌرهم، وروى عنه أحمد بن إسحاق 
البخاري، وأحمد بن حنبل، وخلٌفة بن خٌاط وعلً بن المدٌنً، وقتٌبة بن سعٌد، وأبو 

لم : صدوق، وعنه: حاتم الرازي وؼٌرهم أطلق ٌحً بن معٌن بتوثٌقه، وقال أبو حاتم
أر من األبمة إال ثبلثة أحمد بن حنبل وسلٌمان بن داود الهاشمً ومحمد بن عبد هللا 

قال أبو  [...]لٌس به بؤس، وأثبته ابن حبان فً الثقات،: األنصاري، وقال النسابً
أنكر معاذ بن معاذ وٌحً : وأبو خٌثمة: تؽٌر تؽٌرا شدٌدا، وقال أحمد بن حنبل: داود

: بن سعٌد حدٌث األنصاري عن حبٌب بن الشهٌد عن مٌمون بن مهران عن ابن عباس
الصواب : احتجم النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو محرم صابم، قال الخطٌب أبو بكر

حبٌب بن الشهٌد عن مٌمون بن مهران عن ٌزٌد بن األصم أن النبً صلى هللا علٌه 
إن ؼبلما له أدخل علٌه حدٌث ابن عباس، : وسلم تزوج مٌمونة وهو محرم، وٌقال

ما كان ٌضعه عنه أصحاب الحدٌث إال النظر فً الرأي، وإال فقد : وقال أحمد بن حنبل
ذهبت له كتب فكان بعد ٌحدث من كتب ؼبلمه وأرى : سمع وذكر هذا الحدٌث، فقال

.  وذكره صاحب االؼتباط [...]هذا الحدٌث من ذلك،
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، وتوفً سنة خمس 

األنصاري البصري القاضً ثقة من : عشرة ومابتٌن وقال ابن حجر فً التقرٌب
. التاسعة

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن مٌمون أبو حمزة / 25
السكري المروزي أحد األبمة كان مجاب الدعوة عظمه ابن المبارك ووثقه : "الباري

ال ٌحتج به، وقال : وقال أبو حاتم. ٌحً بن معٌن وأحمد بن حنبل والنسابً وآخرون
النسابً أٌضا فً كتاب السنن له عقب حدٌث أورده له عن عاصم عن ذر عن عبد هللا 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌصوم ثبلثة أٌام من ؼرة كل شهر وقلما 
ال بؤس بؤبً حمزة إال أنه كان قد ذهب بصره فً آخر عمره فمن : ٌفطر ٌوم الجمعة

كتب عنه قبل ذلك فحدٌثه جٌد، وأؼرب ابن عبد البر، فقال فً ترجمة سمى من 
بل احتج به األبمة كلهم والمعتمد فٌه : قلت. وأبو حمزة المروزي لٌس بقوي: التمهٌد

ما قال النسابً، ولم ٌخرج له البخاري إال أحادٌث ٌسٌرة منرواٌة عبدان عنه وهو من 
.  [ع]قلت روى له الجماعة ." قدماء أصحابه، وهللا أعلم
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أبو بكر بن عٌاش بن سالم األسدي اإلمام المقرئ، معدود فً الكوفٌٌن، وفً /  ـ26
موالً واصل بن حٌان األحدب األسدي وهو الحناط المقري، أخو الحسن بن عٌاش، 
واسمه محمد، وقٌل عبد هللا، وقٌل سالم، وقٌل شعبة، والصحٌح أن اسمه كنٌته، قاله 

ٌروي عن حصٌن بن عبد الرحمن السلمً وحمٌد الطوٌل وسلٌمان : األندرشً
األعمش ومطرؾ بن طرٌؾ وأبً إسحاق السبٌعً وؼٌرهم ، وٌروي عنه أحمد بن 

عبد هللا بن ٌونس وإسماعٌل بن أبان الوراق وأبو بكر إسماعٌل بن حفص األبلً وأبو 
بكر عبد هللا بن محمد بن أبً شٌبة وٌحً بن آدم وؼٌرهم، أثبته ابن حبان فً الثقات، 

ربما ؼلط، وقال أبو : صدوق، ووصفه مرة بالثقة، وقال: وقال اإلمام أحمد بن حنبل
روى عن أجلة الناس، وحدٌثه فٌه كثرة، وأثنى علٌه ابن المبارك، : أحمد بن عدي

وقد  [...]هو أحفظ من عبد هللا بن بشر الرقً : ووثقه ٌحً بن معٌن، وقال أبو حاتم
صلٌت خلؾ : ذكر الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة عنه عن حصٌن عن مجاهد قال

ابن عمر فلم ٌكن ٌرفع ٌدٌه إال فً التكبٌرة األولى من الصبلة، ثم بعد ذلك ذكر عن 
قلت لعله " أبو بكر بن عٌاش اختلط بآخرة: البٌهقً أنه أسند عن البخاري أنه قال

ٌقصد أنه اختلط فً رواٌته عن ؼٌر الكوفٌٌن وكان ٌعٌش آخرة فً الحجاز فكان ٌخلط 
الكوفً المقرئ : "إذا روى هناك وهللا أعلم، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

الحناط، مشهور بكنٌته واألصح أنها اسمه، ثقة عابد إال أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه 
.  صحٌح، من السادسة، ورواٌته فً مقدمة مسلم

روى له البخاري فً صحٌحه ومسلم فً مقدمة صحٌحه  وأبو داود والنسابً 
والترمذي وابن ماجه، وتوفً سنة اثنتٌن وتسعٌن ومابة،  

. وقٌل سنة ثبلث، وقٌل سنة أربع
العبدي، موالهم، أبو : "هبلل بن خباب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/  ـ27

"  [ع]العبلء البصري، نزٌل المدابن، صدوق تؽٌر بآخرة، من الخامسة، روى له الستة
وهٌب بن خالد بن عجبلن الباهلً، موالهم، أبو بكر البصري، قال عنه ابن حجر / 28

ثقة ثبت، لكنه تؽٌر قلٌبل بآخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستٌن، : "فً التقرٌب
سمع أٌوب، وعبٌد هللا بن : "وقال عنه الكبلباذي" [ع]وقٌل بعدها روى له الستة 

موسى : عمٌر، وموسى بن عقبة، وعبد هللا بن طاوس، ومنصور بن صفٌة، روى عنه
بن إسماعٌل، ومسلم ، ومعلى بن أسد، وسهل بن بكار، وعبد األعلى بن حماد فً 

، وقال أحمد بن 165مات سنة : قال أحمد بن أبً رجاء الهروي: العلم، قال البخاري
وقال " نحوه: مات وهو ابن ثمان وخمسٌن سنة، وقال الؽبلبً عن ابن حنبل: حنبل

ٌحً بن : روى عن [...]أبو بكر، صاحب الكرابٌسً : "عنه ابن منجوٌه األصبهانً
سعٌد التٌمً فً اإلٌمان،  وعمرو بن ٌحً بن عمارة، ومنصور بن صفٌة فً 

الوضوء، والصبلة والحج، وخالد الحذاء فً الصبلة، وعبد هللا بن طاوس فً الصبلة 
وؼٌرها، ومنصور بن المعتمر وأٌوب، وجعفر بن محمد فً الصبلة، وموسى بن 

عقبة، وسهٌل بن أبً صالح  فً الجنابز، واألشربة وؼٌرها، وداود بن أبً هند فً 
الحج، وٌحً بن أبً إسحاق فً الحج، وعمارة بن ؼزٌة فً النكاح، وعبٌد هللا بن 

عمر فً العتق، وأبً حازم بن دٌنار فً اللباس، وصفة الجنة، وعبد العزٌز بن 
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عفان بن مسلم، : صهٌب فً ذكر الحوض، وعبد هللا بن شبرمة فً البٌوع، روى عنه
وحٌان بن هبلل، وبهز بن حكٌم، وٌحً بن حسان، وأحمد بن إسحاق الحضرمً، 

ومعلى بن أسد، وٌحً بن آدم، وأبو هشام المخزومً، وإسماعٌل بن علٌة فً الحج، 
تؽٌر بآخرة وقد "ومحمد بن الفضل عارم، وعبد األعلى بن حماد، ومسلم بن إبراهٌم 

أثنى علٌه القوم من أهل الحدٌث لكنه تؽٌر بآخرة و لم ٌذكره ابن الكٌال فً الكواكب 
. النٌرات، وهللا تعالى أعلم

.  [ع]هشام بن عروة بن الزبٌر بن العوام القرشً األسدي/ 29
.  [ع]ٌزٌد بن هارون الواسطً / 30

 
:          من جرح بالتدلٌس من رجال الصحٌحٌن / 2             

 
التدلٌس لؽة من الدلس وهو الظلمة لذلك أطلقوه على كتم العٌب فً البٌع، وهو 

وهو حذؾ الشٌخ الذي سمع : تدلٌس اإلسناد/ أ ـ: اصطبلحا أربعة أنواع ممكنة هً
: تدلٌس القط / بـ منه الراوي والنقل عمن فوقه بعن وأن إذا كان سمع منه من قبل، 

أي قطع الكبلم،   [القطع]حدثنا فبلن، ثم ٌسكت، ومنه : وهو أن ٌسقط شٌخه فٌقول 
وهو ٌشبه تدلٌس القطع، والفرق بٌنهما هو أن تدلٌس العطؾ أن : تدلٌس العطؾ/ ج ـ

فً حٌن  [وفبلن]ٌصرح المدلس بالتحدٌث فً شٌخ له ضعٌؾ ثم ٌقول ـ بعد سكوت ـ 
": علوم الحدٌث"لم ٌسمع من فبلن وإنما عطؾ وقطع ومثال ذلك ما أخرجه الحاكم فً 

ال نكتب عنه الٌوم شٌبا مما ٌدلسه، ففطن لذلك، : اجتمع أصحاب هشٌم، فقالوا: قال"
وساق عدة أحادٌث، فلما فرغ ..حدثنا حصٌن و مؽٌرة عن إبراهٌم : فلما جلس قال

بلى، كلما حدثتكم عن حصٌن فهو سماع ولم : ال، قال: هل دلست لكم شٌبا؟ قالوا: قال
.  أسمع من مؽٌرة شٌبا

وسبب تدلٌس الشٌوخ توعٌر طرٌق معرفة اإلسناد على الطالب : تدلٌس الشٌوخ/  د ـ
المتلقً وهو أخؾ عند أهل الصنعة مما تقدم إال إذا كان الحافز الذي دفع إلٌه تؽٌٌر 
اسم الشٌخ الضعٌؾ فٌكون حٌنبذ ؼشا وحراما وجرحا ومثال هذا النوع من التدلٌس 

حدثنا عبد هللا بن أبً عبد هللا ـ ٌرٌد أبا بكر : قول أبً بكر بن مجاهد أحد أبمة القراء
بن أبً داود السجستانً ـ وهناك ما هو عكس هذا المثال من التدلٌس وهو إضفاء على 

أخبرنا أبو : كقولنا: شخص إسما آخر وكنٌته،  ذكر ذلك السبكً فً جمع الجوامع، قال
عبد هللا الحافظ ـ ٌعنً الذهبً ـ تشبٌها بالبٌهقً حٌث ٌقول ذلك ـ ٌعنً بالحاكم ـ وكذلك 

إٌهام اللقى والرحلة  وقد انقسم المحدثون فً مواقفهم من التدلٌس إلى خمسة أقسام 
:  هً
": الملخص"قال القاضً عبد الوهاب فً كتابه : من ال ٌقبل رواٌة المدلس مطلقا / 1
التدلٌس جرح فمن ثبت تدلٌسه ال ٌقبل حدٌثه مطلقا، قال وهو الظاهر على أصول "

.  سواء صرح أو لم ٌصرح بالسماع" القواطع"مالك، وقٌده ابن السمعانً فً 
القبول مطلقا صرحوا بالسماع أم لم ٌصرحوا به، حكاه الخطٌب البؽدادي فً / 2
، وحجة من قال بذلك أن أقصى حاالته أن ٌكون مرسبل، وقد قبل مالك وأبو "الكفاٌة"
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حنٌفة وأحمد ومن تبعهم العمل بالمرسل والتحقٌق أنه ٌختلؾ عن المرسل بؤن الساقط 
. من اإلسناد فً حالة التدلٌس هالك أو ضعٌؾ

التفصٌل بٌن من ال ٌدلس إال عن الثقات مع ؼٌره ، فاألول مقبول، والثانً مردود، / 3
وبه قال ابن عبد البر، وزعم أنه رأي جل المحدثٌن وبه قال البزار قبله وأشعر به قول 
ابن الصباغ و جزم به أبو حاتم وابن حبان فً حق سفٌان بن عٌٌنة وابن عبد البر من 

بعدهم، وفً سإاالت الحاكم للدارقطنً ٌجتنب تدلٌس ابن جرٌج وأما ابن عٌٌنة فإنه 
ٌدلس عن الثقات، قلت وٌمكن إلحاق بهذا التفصٌل من عرؾ أنه ال ٌروي عن المدلس 

: كفٌتكم تدلٌس أبً الزبٌر، وقول الشعبً: إال ما صح سماعه مثل قول اللٌث بن سعد
.. األعمش و ابن إسحاق و قتادة،الخ: كفٌتكم تدلٌس ثبلثة

سؤلت : إن كان تدلٌسه نادرا قبلت عنعنته ونحوها، وإال فبل، قال ٌعقوب بن شٌبة/ 4
إذا كان الؽالب : عن الرجل ٌدلس أن ٌكون حجة فٌما لم ٌقل حدثنا؟ فقال: ابن المدٌنً

."  علٌه التدلٌس فبل 
حدثنا  أو سمعت فبلنا ٌقول، قال الحافظ : قبول حدٌثه إذا صرح بالسماع كؤن ٌقول/ 5

إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل ببل خبلؾ وإن عنعن ففٌه : "ابن القطان الفاسً
حدثنا أو سمعت، : المدلس ال ٌقبل حدٌثه حتى ٌقول: "وقال ابن عبد البر قبله" الخبلؾ

االتفاق : "فكؤنه سلفه الثوري حٌث قال فً شرح المهذب" فهذا ما ال أعلم فٌه خبلفا 
وقد نقل ابن رجب الحنبلً هذا القول عن " على أن المدلس ال ٌحتج بحدٌثه إذا عنعن

الشافعً كما تقدم قوله مفصبل، قلت ما تقدم فً النقاط األربعة السابقة ٌنقض هذا 
اإلجماع أو ٌبٌنه وٌفصله وهللا تعالى أعلم سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 

.  العلٌم الحكٌم
وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بؤن ما أخرجه الشٌخان عن المدلسٌن بالعنعنة  

واعلم أن ما كان فً : "ٌحمل على السماع واالتصال، وحول هذا قال اإلمام النووي
الصحٌحٌن عن المدلسٌن بعن ونحوها، فمحمول على ثبوت السماع بالسماع  من جهة 
أخرى، وقد جاء كثٌر منه فً الصحٌح بالطرٌقتٌن جمٌعا، فٌذكر رواٌة المدلس بعن، 

، [شرح صحٌح مسلم]..." ثم ٌذكرها بالسماع،  وٌقصد به هذا المعنى الذي قصدته
ال أعرؾ لسفٌان الثوري عن حبٌب بن أبً ثابت، وال عن سلمة بن : "وقال البخاري

كهٌل، وال عن منصور، وذكر مشاٌٌخ كثٌرٌنـ ال أعرؾ لسفٌان عن هإالء تدلٌسا، ما 
وكذلك من عرؾ بؤنه ال ٌدلس إال عن الثقات كسفٌان بن عٌٌنة، وكذلك .." أقل تدلٌسه

من ٌتقً تدلٌس شٌخه كقول اإلمام اللٌث بن سعد كفٌتكم تدلٌس أبً الزبٌر، وكذلك 
تدلٌس من وصؾ بقلة التدلٌس كمن أدرجهم ابن حجر فً المرتبتٌن األولٌٌن، وكذلك 

من عرؾ بكثرة التدلٌس،  فقد حمل األبمة عنعنة المدلسٌن فً الصحٌحٌن على السماع 
: واالتصال وهللا أعلم، ومن هإالء المدلسٌن نذكر

ذكر الحاكم وؼٌره أنه مدلس وحكى خلؾ بن سالم عن : إبراهٌم بن ٌزٌد النخعً/ ـ1
عدة من مشاٌخه أن تدلٌسه من أحمض شًء وكانوا ٌتعجبون منه، وذكره الذهبً فً 

ٌرسل عن جماعة ولم ٌصح له السماع من صحابً، وقال عنه : مٌزان االعتدال وقال
كان ال ٌحكم العربٌة و : ٌروي عن مسروق ولم ٌسمع منه شٌبا وقال الذهبً: الشعبً
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ذكره الحاكم : أنه إذا أرسل عن ابن مسعود وؼٌره فلٌس ذلك بحجة، قال ابن حجر
وزعم الرافضً عبد  [ع]، روى عنه الستة93كان ٌدلس، توفً سنة: وأبو حاتم وقال

.  الحسٌن صاحب المراجعات أنه من الشٌعة
إبراهٌم بن ٌزٌد بن شرٌك، أبو أسماء التٌمً، الرباب، الكوفً، روى عنه الستة / ـ2
: مرجا قتله الحجاج بن ٌوسؾ، وقال أبو حاتم: وثقه ابن معٌن وأبو زرعة وقال [ع]

، وقال عنه "ثقة إال أنه ٌرسل وٌدلس: صالح الحدٌث، وقال ابن حجر فً التقرٌب
روى عنه األعمش فً التوحٌد واألشربة، وسمع أباه والحارث بن سوٌد، : "الكبلباذي

وقال عنه ابن منجوٌه " 94 وقٌل سنة 92توفً فً حبس الحجاج بن ٌوسؾ سنة 
روى عن أبٌه فً اإلٌمان والصبلة وؼٌرهما، والحارث بن سوٌد فً : "األصبهانً

ٌونس بن عبٌد، واألعمش، وعٌاش العامري، : األشربة، وكفارة المرض، وروى عنه
قال : "وقال عنه الباجً"وزبٌر الٌامً، وعبد الرحمن بن أبً الشعثاء، وبٌان بن بشر 

هو صالح : هو كوفً ثقة مرجا، وقال أبو حاتم الرازي: عنه أبوزرعة الرازي
ثقة لكن لم ٌسمع من عابشة وال : "وقال عنه الذهبً فً مٌزان اإلعتدال" الحدٌث

"  حفصة فرواٌته عنهما فٌها إرسال
إسماعٌل بن أبً خالد ذكره بالتدلٌس النسابً وؼٌره ،وثقه ابن معٌن وابن مهدي،  /ـ3

له نحو : وصفه النسابً بالتدلٌس، قال البخاري عن علً بن المدٌنً: قال ابن حجر
.  هـ132ثبلثمابة حدٌث، توفً سنة 

أبو إسماعٌل، : "أٌوب بن النجار بن زٌاد الحنفً ، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب/ـ4
قاضً الٌمامة، وٌقال اسم النجار ٌحً، ثقة مدلس من الثامنة، روى له البخاري ومسلم 

": تعرٌؾ أهل التقدٌس بالموصوفٌن بالتدلٌس"والنسابً، وقال عنه أٌضا فً كتابه 
لم أسمع من ٌحً بن أبً كثٌر إال حدٌثا واحدا، وقد روى عنه : صح عنه أنه قال"

التعدٌل والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً "وقال الباجً فً كتابه " أكثر من حدٌث
أخرج البخاري فً تفسٌر سورة طه عن قتٌبة بن سعد عنه عن ": "الجامع الصحٌح

أٌوب بن النجار : سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: قال عباس بن محمد" ٌحً بن أبً كثٌر
: حدثنا أحمد بن خالد، ومحمد بن أحمد، قاال: ثقة وقد سمعت منه، قال أحمد بن سعٌد

أٌوب بن النجار : سمعت أحمد بن صالح الكوفً ٌقول: حدثنا محمد بن وضاح قال
أٌوب بن النجار ٌمامً ٌنسب إلى الصدق، وقال أبو : ٌمامً ضعٌؾ، وقال ابن البرقً

" . زرعة الرازي هو ثقة
كان  [ع]جرٌر بن عبد الحمٌد، أبو عبد هللا الضبً، الرازي  روى له الستة / ـ* 

ٌدلس، وقد تقدم فً االختبلط وزعم الرافضً عبد الحسٌن صاحب المراجعات أنه من 
.  الشٌعة

قٌس، وٌقال هند بن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حبٌب بن أبً ثابت/ ـ5 
دٌنار األسدي، موالهم، أبو ٌحً الكوفً، ثقة فقٌه، جلٌل، وكان كثٌر اإلرسال 

واسمه قٌس بن دٌنار، : "وقال الحافظ الباجً [ع]والتدلٌس، من الثالثة، أخرج له الستة 
واسمه هندي أبو ٌحً األسدي الكاهلً، موالهم، الكوفً األعور، : وقال ٌحً بن معٌن

أخرج البخاري فً الصوم، وؼٌر موضع عن مسعر وشعبة وؼٌرهما عنه عن أبً 
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حدثنا أحمد بن سلٌمان : وابل وأبً الشعثاء وسعٌد بن جبٌر وؼٌرهم، قال البخاري
 هـ، قال أبو 119مات حبٌب بن أبً ثابت سنة : سمعت أبا بكر بن عٌاش قال: قال

حدثنا أبو قتٌبة، حدثنا قٌس عن : هو صدوق ثقة، قال عمرو بن علً: حاتم الرازي
سؤلت ٌحً عن : رأٌت ابن عباس وله جمة، قال أبو بكر: حبٌب بن أبً ثابت قال

ثقة ووثقه ابن معٌن وابن نمٌر وأحمد بن صالح وأبو عبد : حبٌب بن أبً ثابت، فقال
الرحمن النسابً وذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفٌن بالتدلٌس 

تابعً مشهور، ٌكثر التدلٌس، وصفه بذلك ابن خزٌمة والدارقطنً وؼٌرهما، : " وقال
لو أن رجبل حدثنً عنك ما : ونقل أبو بكر بن عٌاش عن األعمش عنه أنه كان ٌقول

. لبثت أن روٌته عنك، ٌعنً وأسقطته من الوسط
. وزعم الرافضً صاحب المراجعات أنه شٌعً

الحسن بن أبً الحسن البصري، واسم أبٌه ٌسار، بالتحتانٌة والمهملة قال ابن / ـ6
: ثقة فقٌه، فاضل مشهور، وكان ٌرسل كثٌرا وٌدلس، قال البزار: حجر فً التقرٌب

حدثنا وخطبنا، ٌعنً قومه الذٌن : كان ٌروي عن جماعة لم ٌسمع منهم فٌتجوز وٌقول
حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشرة ومابة وقارب 

أما سمٌة : وقال عنه الذهبً فً مٌزان االعتدال [ع ]التسعٌن، روى عنه الجماعة 
حدثنا فهو ثقة : اإلمام البصري فثقة، لكنه ٌدلس عن أبً هرٌرة وؼٌر واحد، فإذا قال

" ببل نزاع، وأما مسؤلة القدر فصح عنه الرجوع عنها وأنها كانت زلة لسان
وصفه الدارقطنً  : الحسٌن بن واقد المروزي أحد ثقات أتباع التابعٌن، أبو علً/ ـ7

وأبو ٌعلى الخلٌلً بالتدلٌس، واستنكر أحمد بعض أحادٌثه، ووثقه ٌحً بن معٌن، وقال 
.  157 وقٌل 159كان حسن الحدٌث، وتوفً سنة : ابن سعد

الحكم بن عتٌبة، تابعً صؽٌر، من فقهاء الكوفة، أبو محمد الكندي الكوفً، وصفه / ـ8
ثقة  ثبت  فقٌه إال أنه : " النسابً والدارقطنً بالتدلٌس، وقال ابن حجر فً التقرٌب

ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثبلث عشرة أو بعدها، وله نٌؾ وستون، روى له 
ٌقال ابن النهاس أبو محمد وٌقال أبو عبد هللا، مولى : "وقال عنه الكبلباذي [ع  ]الستة 

امرأة من بنً عدي من كندة، الكوفً، سمع أبا جحٌفة ومجاهدا، وسعٌد بن جبٌر 
وإبراهٌم، روى عنه منصور بن المعتمر وشعبة، وعبد الملك بن أبً ؼنٌة فً العلم 

: وقال عنه األصبهانً" 115وؼٌر موضع، ٌقال مات سنة ثبلث عشرة وٌقال 
واسمه عبدل من بنً سعد بن عجل بن لحٌم الكندي، وٌقال مولى امرأة من كندة من "

 فً والٌة معاوٌة 50بنً عدي، الكوفً، كنٌته أبو عبد هللا وٌقال أبو محمد، ولد سنة 
، سمع أبا جحٌفة وهب بن عبد هللا السوابً فً الصبلة، 113 وقٌل 115ومات سنة 

وٌروي عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى فً الوضوء والصبلة وؼٌرهما، والقاسم بن 
مخٌمرة، وإبراهٌم النخعً، وأبً صالح، وذر بن عبد هللا، وسعٌد بن عبد الرحمن بن 
أبزى، ومجاهد فً الصبلة، والصوم والحج، وٌحً بن الجزار، ونافع مولى ابن عمر 

فً الصبلة والبٌوع، وسعٌد بن جبٌر فً الصوم، والحج ، وعطاء بن أبً رباح فً 
الصوم، وعلً بن الحسن فً الحج، وعمارة بن عمٌر فً الحج، وعراك بن مالك فً 

النكاح، والشعبً فً الصٌد، ومٌمون بن مهران فً الصٌد، والحسن العرنً فً 
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األطعمة، ومصعب بن سعد فً الفضابل، روى عنه األعمش، وعمرو بن قٌس 
المبلبً، وزٌد بن أبً أنٌسة، وشعبة، ومسعر بن كدام، ومالك بن مؽول، وأبان بن 

تؽلب، وحمزة الزٌات، ومنصور بن المعتمر، ومحمد بن جحادة، وأبو عوانة 
ذكره ابن أبً حاتم وبٌض له مجهول، وقال : "وقال عنه الذهبً فً المٌزان" ومطرؾ

إنما قال أبو حاتم هو مجهول، ألنه لٌس ٌروي الحدٌث، وإنما كان قاضٌا : ابن الجوزي
بالكوفة، وقد جعل البخاري هذا والحكم بن عتٌبة اإلمام المشهور واحدا، فعد من أوهام 

.   وزعم الرافضً صاحب المراجعات أنه من الشٌعة". البخاري
أبو أسامة : "حماد بن أسامة، مولى للحسن الكوفً، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب/ ـ9

مشهور بكنٌته، ثقة، ثبت، ربما دلس، وكان بآخرة ٌحدث من كتب ؼٌره، من كبار 
ذكره أبو الفتح  [ع]التاسعة، مات سنة إحدى ومابتٌن وهو ابن ثمانٌن، روى له الستة

كان ٌتبع كتب الرواة فٌؤخذها : األزدي فً الضعفاء وحكى عن سفٌان بن وكٌع قال
إنه دفن كتبه ثم إنه ٌتتبع : إن المحسن ألبً أسامة ٌقول: وٌنسخها فقال لً ابن نمٌر

األحادٌث بعد من الناس فنسخها، قال سفٌن بن وكٌع إنً ألعجب كٌؾ جاز حدٌثه كان 
وسفٌان بن وكٌع هذا : أمره بٌنا وكان من أسرق الناس لحدٌث حمٌد، قال ابن حجر

ضعٌؾ ال ٌعتد به كما ال ٌعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح األزدي وهو أحد األبمة 
"  األثبات، اتفقوا على توثٌقه، ثقة ثبت ربما دلس

مولى للحسن بن سعد بن علً بن أبً طالب الكوفً، سمع عبٌد هللا : " وقال الكبلباذي
بن عمر وهشام بن عروة واألعمش والثوري، روى عنه علً بن المدٌنً وإسحاق بن 

إبراهٌم الحنظلً، وعبٌد بن إسماعٌل، وأبو كرٌب فً العلم، وؼٌر موضع مات سنة 
قد أخبرنً إسحاق بن نصر بهذا وذكر أبو داود أنه مات : إحدى ومابتٌن قال البخاري

: وقال األصبهانً" فً ذي القعدة سنة إحدى ومابتٌن وقال ابن نمٌر مثل البخاري
هشام بن عروة فً : مات سنة إحدى ومابتٌن وهو ابن ثمانٌن سنة ، روى عن"

اإلٌمان، والصبلة والحج وؼٌرها، وٌزٌد بن عبد هللا بن أبً بردة، وإسماعٌل بن أبً 
خالد، واألعمش، والولٌد بن كثٌر فً اإلٌمان، والوضوء والصوم، وعبٌد هللا بن عمر 

فً الصبلة، والحج والصوم وؼٌرها، ومالك بن مؽول فً  الجهاد، وزكرٌا بن أبً 
زابدة، ومسعر فً الصبلة، وحبٌب بن الشهٌد فً الصبلة، وسعٌد بن أبً عروبة، 
وهشام بن حسان، والثوري، وكهمس فً الصبلة ، والجهاد والبٌوع، وسلٌمان بن 

المؽٌرة فً الصبلة واألطعمة وؼٌرها، وسعد بن سعٌد فً الجنابز، ومحمد بن أبً 
إسماعٌل فً الزكاة، وشعبة فً الزكاة، والطب، والفضٌل بن مرزوق فً الزكاة، 

وزابدة فً الزكاة ، والجهاد، وأبً عمٌس عتبة بن عبد هللا فً الصوم، وصدقة بن أبً 
عمران فً الصوم، ومساور الوراق فً الحج، وعمر بن حمزة فً النكاح، وعبد 
الحمٌد بن جعفر فً البٌوع، وابن جرٌج فً الحدود، والولٌد بن جمٌع فً الجهاد، 

ومحمد بن عمرو بن علقمة فً الضحاٌا، وهشام بن هشام فً األطعمة، والجرٌري 
سعٌد بن إٌاس فً الطب، والفتن، وأبً حٌان التٌمً فً الفضابل، وطلحة بن ٌحً فً 

تعرٌؾ أهل التقدٌس بالموصوفٌن "وقال عنه ابن حجر فً كتاب " القدر وؼٌره
أبو أسامة الكوفً من الحفاظ من أتباع التابعٌن، مشهور بكنٌته، متفق " : "بالتدلٌس
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كان كثٌر التدلٌس، ثم : على االحتجاج به، مات سنة مابتٌن، وصفه بذلك القفطً فقال
" كان كثٌر الحدٌث وٌدلس وٌبٌن تدلٌسه: رجع عنه، وقال ابن سعد

وثقه العجلً  [ع]روى له الستة : حمٌد بن أبً حمٌد الطوٌل، أبو عبٌدة الطوٌل/ ـ10
صدوق ثقة وعامة حدٌثه : وابن معٌن ووصفه النسابً بالتدلٌس وقال عنه ابن خراش

عن أنس إنما سمعه من ثابت، ٌرٌد أنه كان ٌدلس،  قلت بل سمع منه أربعة وعشرٌن 
: حدٌثا والبقٌة تدلٌسا كما صرح بذلك شعبة وؼٌره  لذلك قال ٌحً بن ٌعلى المحاربً

بكر بن : روى عن: "طرح زابدة حدٌث حمٌد الطوٌل،وقال ابن منجوٌه األصبهانً
عبد هللا المزنً فً الوضوء والحج، وأنس فً الصبلة والصوم والحج والبٌوع والجهاد 

واألدب، وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعبد هللا بن شقٌق فً الصبلة وثابت 
البنانً فً الصوم  والحج والنذور والدعاء، وابن ملٌكة فً الحسن، والحسن فً 

ٌزٌد بن : اإلٌمان، وموسى بن أنس فً خلق النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى عنه
زرٌع، وإسماعٌل بن علٌة، وٌحً بن سعٌد القطان، وحماد بن سلمة، ومعاذ بن معاذ، 

ٌقال إنما قٌل " وخالد بن الحارث، وزهٌر بن معاوٌة، وأبو خالد األحمر فً الجهاد
الطوٌل لقصره، فكان قصٌر القامة، طوٌل الٌدٌن، فسمً حمٌدا الطوٌل، كنٌته أبو 

بصري : فً حدٌثه شًء، وقال العجلً: ثقة صدوق، وقال مرة: عبٌدة، قال ابن خراش
صاحب أنس : ثقة  وقال ابن حجر فً كتابه تعرٌؾ أهل التقدٌس بالموصوفٌن بالتدلٌس

إن معظم حدٌثه عنه بواسطة ثابت وقتادة، : مشهور كثٌر التدلٌس عنه حتى قٌل
ووصفه بالتدلٌس النسابً وؼٌره، وقد وقع تصرٌحه عن أنس بالسماع والتحدٌث فً 

أبو : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب"  أحادٌث كثٌرة فً البخاري وؼٌره
عبٌدة البصري اختلؾ فً اسم أبٌه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس، وعابه زابدة 

لدخوله فً شًء من أمر األمراء، من الخامسة مات سنة اثنٌن و قٌل ثبلث وأربعٌن 
ٌعنً  ]قال شعبة ـ وقد روى عنه " وهو قابم ٌصلً وله خمس وسبعون [بعد المابة]

صدوق : ـ لم ٌسمع حمٌد من أنس سوى أربعة وعشرٌن حدٌثا، وقال ابن خراش [أنس 
وقال عنه " ثقة وعامة حدٌثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، ٌرٌد أنه كان ٌدلسها 

إن : أكبر أصحاب الحسن حمٌد، وقتادة، وقٌل: قال أبو حاتم: " الذهبً فً المٌزان
عامة ما ٌروي حمٌد عن : "حمٌد أخذ كتب الحسن فنسخها، وقال مإمل بن إسماعٌل

لم ٌسمع حمٌد من أنس إال ثبلثة أو أربعة وعشرٌن : وقال شعبة]أنس سمعه من ثابت 
كان حمٌد إذا ذهبت : وقال ٌحً القطان [والباقً سمعه من ثابت أو ثبته فٌها ثابت

: توقفه على بعض حدٌث أنس ٌشك فٌه، كنت أسؤله عن الشًء من فتٌا الحسن فٌقول 
خبٌب بن حمٌد أثبت من حمٌد، وقال ٌحً بن علً : نسٌته، وقال أحمد بن حنبل

طرح زابدة حدٌث حمٌد الطوٌل، قلت إنما طرحه للبسه سواد الخلفاء وزي : المحاربً
أال : أعوانهم، فعن مكن بن إبراهٌم قال مررت بحمٌد وعلٌه ثٌاب سود، فقال لً أخً

" أأسمع من الشرطً؟: تسمع منه؟ فقلت
زكرٌا بن أبً زابدة  خالد، وٌقال هبٌرة بن مٌمون بن فٌروز الهمدانً، الوادعً، / 11

كان ٌدلس عن الشعبً وعن ابن : أبو ٌحً  الكوفً من أتباع التابعٌن، قال أبو حاتم
وسماعه من أبً إسحاق بآخرة، من : مدلس،قال ابن حجر: جرٌج، وقال الدارقطنً
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البخاري ومسلم  ]السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعٌن، روى له الستة
  [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

سمع الشعبً وأبا إسحاق وسعد بن إبراهٌم وفراسا وسعٌد بن : " وقال عنه الكبلباذي
أشوع، وروى عنه ابن المبارك وأبو أسامة وابنه ٌحً وعبٌد هللا بن موسى وأبو نعٌم 

، قال ٌعقوب بن سفٌان وأبو 149 وقٌل 148مات سنة  [...]فً اإلٌمان وؼٌر موضع
إال أنه ٌدلس، وقال أبو : ثقة، وزاد أبو داود: بكر البزار وابن سعد والنسابً وأبو داود

ابن مٌمون : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" لٌس به بؤس: بكر البرٌدجً والقطان
فٌروز الهمدانً، األعمى الكوفً، كنٌته أبو ٌحً، مولى عمرو بن عبٌد هللا الوادعً، 

سعٌد بن أشوع : ، روى عن148واسم أبً زابدة خالد، وٌقال اسمه كنٌته، مات سنة 
فً اإلٌمان، ومصعب بن شٌبة فً الوضوء، والبٌوع، وخالد بن مسلمة فً الوضوء، 

وعبد الملك بن عمٌر فً الصبلة، وعبد الرحمن بن األصبهانً فً الحج، وأبً إسحاق 
السبٌعً فً الؽراس، والجهاد، وقماش بن ٌحً فً األضاحً، والفضابل، وسعٌد بن 

أبً بردة فً خلق النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، والدعاء، وسعد بن إبراهٌم 
أبو أسامة، ووكٌع، وابنه ٌحً، وعبد هللا : فً الفضابل، وفً مثل المإمنٌن، روى عنه

بن عمٌر فً الوضوء، ومحمد بن بشر، وعٌسى بن ٌونس، وعلً بن مسهر، وعبد 
" الرحٌم بن سلٌمان، وٌعلى بن عبٌد، وأبو نعٌم، وأسباط بن محمد، وإسحاق األزرق

ثقة : لٌن الحدٌث كان ٌدلس، وقال أبو داود: لٌس به بؤس، وقال أبو حاتم: قال القطان
تعرٌؾ "وقال عنه ابن حجر فً " كان ثقة كثٌر الحدٌث: إال أنه ٌدلس، وقال ابن سعد

من أتباع التابعٌن، أكثر عن الشعبً، قال أبو ": أهل التقدٌس بالموصوفٌن بالتدلٌس
"   كان ٌدلس عن الشعبً وابن جرٌج، ووصفه الدارقطنً بالتدلٌس: حاتم

سعٌد بن عبد العزٌز بن أبً ٌحً التنوخً، أبو محمد الدمشقً الفقٌه، وثقه ابن / 12 
روى عن زٌادة بن أبً سودة فقال أبو : معٌن وأبو حاتم والنسابً  قال ابن حجر

.  167ال ندري سمعه منه أو دلسه عنه، قال ابن سعد توفً : الحسن بن القطان
سعٌد بن أبً عروبة واسمه مهران الٌشكري موالهم، أبو النضر البصٌري، قال / ـ*

ثقة من أثبتهم فً : قدري لم ٌكن له كتاب إنما كان ٌحفظ وقال عنه ابن معٌن: أحمد
سمع منه ؼندر فً : ثقة قبل أن ٌختلط، وقال ابن مهدي: قتادة، وقال عنه أبو حاتم

تقدم فً أسماء من اختلط من الرواة " االختبلط، مشهور بالتدلٌس، ذكره به ؼٌر واحد
.  الثقات، وهللا أعلم

: سفٌان بن عٌٌنة، هو مٌمون الهبللً، أبو محمد الكوفً ثم المكً، قال ابن المدٌنً/ ـ*
لوال مالك وسفٌان لذهب علم : لم ٌكن من أصحاب الزهري أثبت منه وقال الشافعً

الحجاز، مجمع على توثٌقه إال أنه اختلط ولربما دلس لكنه ال ٌدلس إال عن ثقة، وحكى 
ابن عبد البر عن أبمة الحدٌث أنهم قالوا ٌقبل تدلٌس ابن عٌٌنة ألنه إذا وقؾ أحال على 

هذا لٌس فً الدنٌا إال البن : ابن جرٌج ومعمر ونظرابهما، وهذا رجحه ابن حبان وقال
عٌٌنة فإنه كان ٌدلس وال ٌدلس إال عن ثقة متقن وال ٌكاد ٌوجد البن عٌٌنة خبر دلس 
فٌه إال وقد بٌن سماعه عن ثقة مثل ثقته ثم مثل ذلك بمراسٌل كبار الصحابة فإنهم ال 
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. ٌرسلون إال عن صحابً وقد سبق ابن عبد البر أبو بكر البزار وأبو الفتح األزدي 
.  تقدم فً أسماء المختلطٌن

سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثوري، أبو عبد هللا الكوفً، قال ابن حجر فً / 13 
ثقة حافظ فقٌه، عابد إمام حجة، ومن رإوس الطبقة السابعة، وكان ربما : التقرٌب

وقال عنه ابن  [ع]دلس، مات سنة إحدى وستٌن، وله أربع وستون، روى له الستة 
ثور بن عبد مناة بن أد بن طانجة، وٌقال ثور تمٌم، كنٌته أبو عبد هللا، كان : " منجوٌه

من سادات أهل زمانه فقها وورعا وحفظا وإتقانا شمابله فً الصبلح والورع أشهر من 
 فً إمارة سلٌمان بن عبد الملك 95أن ٌحتاج إلى اإلعراؾ فً ذكرها، كان مولده سنة 

فلما قعد بنو العباس راوده المنصور على أن ٌلً الحكم فؤبى وخرج من الكوفة هاربا 
، ثم لم ٌرجع إلٌها حتى مات وكان موته بالبصرة فً 155للنصؾ من ذي القعدة سنة 

أبً :  سنة، روى عن66، وهو ابن 161دار عبد الرحمن بن مهدي فً شعبان سنة 
الزبٌر فً اإلٌمان، والصبلة وؼٌرها، وقٌس بن مسلم، واألعمش، وزبٌر الٌامً، 

وسعد بن إبراهٌم، فً الصبلة، وآدم بن سلٌمان، والمختار بن فلفل، وعبد الملك بن 
عمٌر، وسالم بن أبً النضر، والمقدام بن شرٌح فً الوضوء، ومنصور فً الوضوء، 
وعمرو بن قٌس المبلبً، وعلقمة فً الوضوء، والصبلة، وسلمة بن كهٌل، وأٌوب بن 

موسى، وزٌد بن أسلم، والضحاك بن عثمان، وطلحة بن ٌحً فً اإلٌمان، والقدر، 
وأبً حازم بن دٌنار، وأبً إسحاق السبٌعً، وعون بن أبً جحٌفة ، واألسود بن 
قٌس، وعبد هللا بن أبً لبٌد، وعثمان بن حكٌم أبً سهل فً الصبلة، وسماك بن 
حرب، وعمرو بن مرة فً الصبلة، وٌحً بن أبً إسحاق، وإسماعٌل السدي، 

ومحارب، وأبً حصٌن عثمان فً الصبلة، والحدود، وموسى بن عقبة، وجعفر بن 
محمد، وحبٌب بن أبً ثابت فً الصبلة، والجنابز، وعبد العزٌز بن رفٌع فً الصبلة، 
والحج ، ومكحول بن راشد فً الصبلة، وأبً إسحاق الشٌبانً فً الجنابز، وإسماعٌل 

بن أمٌة فً الزكاة، والحدود، ومزاحم بن ظفر فً الزكاة، وأبً الزناد فً الصوم، 
روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، ووكٌع، ومعاوٌة بن ... والبٌوع وؼٌرهما، الخ 

هشام، وٌحً بن سعٌد، وعبد الرزاق، وعبد هللا بن نمٌر، وٌزٌد بن هارون، وأبو 
عامر العبدي، وعبٌد بن سعٌد األموي، وإسحاق األزرق، وأبو أسامة، واألشجعً، 

وعبدة بن  سلٌمان، وأبو أحمد الزبٌري، وقبٌصة بن عقبة، وٌحً بن آدم، وعبٌد هللا 
بن موسى، وأبو عاصم، وأبو داود الجفري، ومحمد بن حمٌد المعمري، وأبو نعٌم، 

وٌزٌد بن زرٌع، وابن وهب، وروح بن عبادة، وجعفر بن عون، والفرٌابً، وعمرو 
وقال " بن محمد العنقري، ومصعب بن المقدام، و بشر بن السري، والحسٌن بن حفص

سمع أبا إسحاق السبٌعً، وأبا إسحاق الشٌبانً، وإسماعٌل بن أبً : "عنه الكبلباذي
خالد، وحمٌد الطوٌل، ومنصور، واألعمش، وعمرو بن دٌنار وعبٌد هللا بن عمر بن 
حفص، وأبا الزناد، روى عنه ابن المبارك، وٌحً القطان، ووكٌع، وخبلد بن ٌحً، 
وقبٌصة، ومحمد بن كثٌر، فً اإلٌمان وؼٌر موضع، ولد فً خبلفة سلٌمان بن عبد 

، 161اجتمعوا على أنه توفً بالبصرة سنة : الملك، قال محمد بن سعد كاتب الواقدي
سنة : وحكى موسى بن داود عنه أنه قال] سنة 64وزاد فً التارٌخ فقال وهو ابن 
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وهو اإلمام الحجة أمٌر : قلت " 97ولد سنة : ذكره البخاري، قال الواقدي [158
المإمنٌن فً الحدٌث، أحد األعبلم المشهورٌن، قال شعبه وابن عٌٌنة و أبو عاصم 

: سفٌان أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث، وقال ابن معٌن: وابن معٌن وؼٌر واحد من العلماء
تعرٌؾ أهل التقدٌس "قلت لذلك قال عنه ابن حجر فً كتابه " مرسبلته  شبه الرٌح

اإلمام المشهور الفقٌه العابد الحافظ الكبٌر، : "فً المرتبة الثانٌة"بالموصوفٌن بالتدلٌس
" ما أقل تدلٌسه: وصفه النسابً وؼٌره بالتدلٌس، وقال البخاري

كوفً، مشهور فقٌه الحجاز فً : سلٌمان التٌمً، موالهم، تابعً من أهل البصرة/ 14
. زمانه، كان مشهورا بالتدلٌس، بٌنما اكتفى ابن حجر فً التقرٌب بقوله ثقة

أبو محمد  الكوفً : " سلٌمان بن مهران، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 15 
األعمش، ثقة، عارؾ بالقراءات، ورع لكنه ٌدلس، من الخامسة، مات سنة سبع 

، وفً "[ع]وأربعٌن، أو ثمان، وكان مولده أول إحدى وستٌن، روى عنه الستة 
: المٌزان قٌل إنه كان ٌدلس عن الحسن وؼٌره ما لم ٌسمعه وقال فً المٌزان أٌضا
" عن"ٌدلس وربما دلس عن ضعٌؾ وال ٌدري به فمتى قال حدثنا فبل كبلم، ومتى قال 

تطرق إلٌه احتمال التدلٌس إال فً شٌوخ أكثر عنهم كإبراهٌم وأبً وابل صالح السمان 
ٌقال : "وقال عنه الكبلباذي. فإن رواٌته عن هذا الصنؾ محمولة على االتصال، انتهى

أصله من طبرستان، من قرٌة ٌقال لها ذناوند، جاء به أبوه حمٌبل إلى الكوفة، فاشتراه 
رجل من بنً كاهل من بنً أسٌد، فؤعتقه، وكان مولى لبنً أسد، وكان نازال فً بنً 

ولد عمر بن عبد العزٌز سنة إحدى وستٌن مقتل الحسٌن، : أسد، قال عمرو بن علً
أبً سفٌان، وأبً صالح فً اإلٌمان، : ، روى عن148وولد معه األعمش، ومات سنة 

وؼٌره، وإسماعٌل بن رجاء، وعدي بن ثابت فً اإلٌمان وؼٌره، وعبد هللا بن مرة، 
وأبً وابل، وإبراهٌم النخعً، وأبً ظبٌان بن جندب، وسلٌمان بن مسهر، وأبً حازم، 

سمع سعٌد بن جبٌر، والشعبً، :  وقال ؼٌره" وزٌد بن وهب، وإبراهٌم التٌمً
شعبة، : وإبراهٌم وأبا وابل، ومجاهد، وأبا صالح، ومسلما البطٌن، روى عنه

والثوري، وابن عٌٌنة، وأبو عوانة حفص بن ؼٌاث، وجرٌر فً اإلٌمان وؼٌر 
.  وزعم الرافضً عبد الحسٌن صاحب كتاب المراجعات أنه من الشٌعة"موضع

طاوس بن كٌسان الفقٌه، الٌمانً، أبو عبد الرحمن الحمٌري الجندي، أحد / 16  
األعبلم ، وثقه ابن معٌن وأبو زرعة، ذكره حسٌن الكرابٌسً فً أثناء كبلم له أنه أخذ 

عن عكرمة كثٌرا من علم ابن عباس وكان ٌرسله بعد ذلك وهذا ٌقتضً أن ٌكون 
وزعم الرافضً صاحب كتاب " ولم أر أحدا وصفه بذلك: مدلسا قال العبلبً

.  المراجعات أنه من الشٌعة
أخذ عن مجاهد وعطاء قال ٌحً : عبد هللا بن أبً نجٌح المكً، صاحب التفسٌر/17 

عبد هللا بن أبً نجٌح كان ٌتهم : لم ٌسمع التفسٌر كله من مجاهد، قال البخاري: القطان
أفسدوه بآخره، : كان ٌرى االعتزال، قال أحمد: باالعتزال والقدر، وقال ابن المدٌنً

وكان ٌرى : كان من رإوس الدعاة وزاد ابن المدٌنً: وقال القطان وابن المدٌنً
االعتزال فً الرأي أما فً الحدٌث فثقة، وذكره الجوزجانً فٌمن رمً بالقدر، وذكره 
. النسابً فٌمن كان ٌدلس، روى عنه ابن الحداد اإلمام أبو بكر الفقٌه المصري الشافعً
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عبد الرحمن بن محمد بن زٌاد المحاربً، أبو محمد الكوفً، قال عنه ابن حجر /18 
ال بؤس به و كان ٌدلس، قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة خمس :" فً تقرٌب التهذٌب

الهمدانً ولٌس بصالح بن حبان : " وقال عنه الكبلباذي [ع]وتسعٌن، روى له الستة 
القرشً، روى عنه محمد بن سبلم، وزكرٌا بن ٌحً أبو السكن فً العلم، والعٌدٌن، 

مات سنة خمس وتسعٌن ومابة : قال محمود بن ؼٌبلن  
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وقال أبو عٌسى مثله، وقال ابن نمٌر مثله [195]
" أبو سعٌد األشج: فضٌل بن ؼزوان فً البٌوع، روى عنه: كنٌته أبو محمد، روى"

كان ثقة كثٌر الؽلط، وقال : بلؽنا أنه كان ٌدلس وقال ابن سعد: قال عبد هللا بن أحمد
هو صدوق ولكنه هو كذا مضطرب، : قال عثمان بن أبً شٌبة: ابن شاهٌن فً الثقات

لٌس له فً البخاري : "قال ابن حجر فً هدي الساري" صدوق ٌهم : وقال الساجً
تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن "لكنه قال فً كتابه" سوى حدٌثٌن متابعة

محدث مشهور من طبقة عبد هللا بن نمٌر، وصفه العقٌلً : "بالتدلٌس فً المرتبة الثالثة
قلت فتبٌن أن العقٌلً لم ٌتفرد بوصفه بالتدلٌس كما أن ابن حجر لم ٌثبت " بالتدلٌس

.  عنده ما تقدم من تجرٌح ألنه لم ٌذكره فً المرتبة الخامسة
عبد الملك بن بن عبد العزٌز بن جرٌج القرشً األموي أبو الولٌد وأبو خالد / 19 

كان : مدلس، وقال عبد هللا بن أحمد: قال أحمد بن حنبل: المكً موالهم، رومً األصل
ٌرسل األحادٌث الموضوعة، وكان ال ٌبالً من أٌن أخذ، تزوج نحوا من سبعٌن امرأة 

نكاح متعة رخص ذلك كما ذكرذلك الذهبً فً مٌزانه، ذكره ابن حجر فً المرتبة 
الثالثة من مراتب المدلسٌن وهً المرتبة المكثرة من التدلٌس والتً ال ٌقبل من 

أحادٌثها إال ما صرحت بالتحدٌث وقد روى له البخاري وكذلك مسلم أحادٌث رواها 
بالعنعنة ومنها عن أبً الزبٌر عن جابر، وهذا ما حمله األبمة على السماع إذا كان فً 

تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب "الصحٌحٌن أو فً أحدهما، قال عنه ابن حجر فً كتابه 
فقٌه الحجاز مشهور بالعلم والثبت، كثٌر الحدٌث، وصفه ": "الموصوفٌن بالتدلٌس

شر التدلٌس تدلٌس ابن جرٌج فإنه قبٌح : النسابً وؼٌره بالتدلٌس، قال الدارقطنً
أبو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" التدلٌس ال ٌدلس إال فٌما سمعه من مجروح

خالد وٌقال أبو الولٌد، القرشً المكً، مولى أمٌة بن خالد بن أسٌد، مات سنة تسع 
وأربعٌن ومابة وٌقال سنة خمسٌن ومابة، وقد جاوز السبعٌن، وكان من فقهاء الحجاز 

أبً قزعة فً اإلٌمان، وأبً الزهٌر، والزهري، وٌعلى : وقرابهم، ومتقنٌهم، روى عن
بن مسلم، وسلٌمان األحول، وزٌاد بن سعد فً الوضوء، والجهاد وؼٌرهما، وعمرو 

وزاد نً : بن دٌنار فً الصبلة والحج والجهاد وؼٌرها، وسعٌد بن الحوٌرث وٌقول
عمر وذكر حرفا، ونافع فً الصبلة، والحج والبٌوع وؼٌرها، والعبلء بن عبد الرحمن 
فً الجنابز، وعطاء بن أبً رباح، ومحمد بن عباد بن جعفر، وعبد هللا بن طاوس فً 
الصبلة، وموسى بن عقبة، وعبدة بن أبً لبابة، والمؽٌرة بن حكٌم فً الصبلة، وعمر 

بن عطاء بن أبً الخوار فً الصبلة، وعبد الرحمن بن عبد هللا بن أبً عمار، 
وإبراهٌم بن مٌسرة، والحسن بن مسلم فً الصبلة وؼٌرها، ومنصور بن عبد الرحمن 

وقال عنه الكبلباذي فً " فً الصبلة والحج، وابن أبً ملٌكة فً الجنابز، والنكاح
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أبو الولٌد وأبو خالد، : وكانت له كنٌتان: قال عبد الرزاق: "رجال صحٌح البخاري
مولى عبد هللا بن أمٌة بن عبد هللا بن خالد بن أسٌد بن أبً العٌص بن أمٌة بن عبد 

سمع عطاء والزهري، ومحمد بن المنكدر، : شمس القرشً المكً، وأصله رومً
ٌحً القطان، وابن : وعمرو بن دٌنار ، ونافعا، وهشام بن عروة وأٌوب، روى عنه

علٌة، ومحمد بن بكر، وهشام بن ٌوسؾ، وابن وهب، وعبد الرزاق وأبو عاصم، فً 
". الحٌض والمؽازي وؼٌر موضع

عبد الملك بن عمٌر بن سوٌد بن جارٌة القرشً وٌقال اللخمً أبو عمرو وٌقال أبو / * 
تؽٌر حفظه قبل موته، : عمر الكوفً المعروؾ بالقبطً وثقه العجلً وقال أبو حاتم

كان : مخلط، وقال ابن خراش: مضطرب ٌؽلط، ضعٌؾ، وقال ابن معٌن: وقال أحمد
، وقد تقدم ذكر اسمه فً شعبة ال ٌرضاه، مشهور بالتدلٌس، ذكره ؼٌر واحد بالتدلٌس

  .االختبلط
وثقه ابن معٌن : عكرمة بن خالد بن سعٌد بن العاص المخزومً، مكً معروؾ/ 20 

ضعٌؾ، وذكر العبلبً أن حمٌد بن المسٌب : وأبو زرعة والنسابً، وقال ابن حزم
ذكر أنه كذب على ابن عباس وأنه ذكر ذلك لمواله بدر ولنافع، وذكره ابن حجر فً 

ثقة من الثالثة توفً بعد عطاء وذكر فً التقرٌب رجبل آخر بنفس اإلسم : التقرٌب وقال
ضعٌؾ، ذكره العبلبً فً أرجوزة للذهبً فً المدلسٌن، روى له البخاري : وقال

.  ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
: قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن عمار الحنفً العجلً أبو عمار الٌمامً/ 21

مضطرب الحدٌث عن ٌحً بن أبً كثٌر وعن ؼٌر إٌاس بن سلمة صالحا وضعؾ 
رواٌاته أٌضا عن ٌحً بن أبً كثٌر، وثقه ابن المدٌنً وابن معٌن والعجلً، وقال 

مضطرب فً حدٌثه عن ٌحً بن أبً كثٌر ولم ٌكن عنده كتاب، فرواٌته عن : البخاري
ٌحً بن أبً كثٌر مردودة باإلجماع، ذكره أبو حاتم الرازي بالتدلٌس 

شعٌب بن : البصري، صاحب القراءة، وٌقال كنٌته أبو موسى، روى عن: وقال ؼٌره
وثقه ابن معٌن واألصمعً، وأبو " بهز بن أسد: الحبحاب فً الدعاء، روى عنه

.ثقة: كلهم قالوا زرعة، وأبو داود،   
.ثقة: كلهم قالوا واألصمعً، وأبو زرعة، وأبو داود،   

أبو : "عمر بن علً بن عطاء بن مقدم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 22 
" ، أجمعوا على تدلٌسه ووثقه جمهورهم [ع]جعفر المقدمً البصري،روى عنه الستة 

أصله واسطً، ثقة، وكان ٌدلس تدلٌسا شدٌدا، من الثامنة، مات سنة تسعٌن، :وقال
أبو حفص المقدمً : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً "[ع]وقٌل بعدها، روى له الستة 

البصري، روى عن هشام بن عروة فً العلم، روى عنه أبو بكر بن نافع، قال ابن 
"  كان ٌدلس وما كان به بؤس: كان ثقة، وكان ٌدلس تدلٌسا شدٌدا، وقال ابن معٌن: سعد

أبو جعفر المقدمً، البصري، والد عاصم ومحمد و أخو أبً : "وقال عنه الكبلباذي
ابن : إسماعٌل بن أبً خالد، وأبا حازم  سلمة، ومعن بن محمد، روى عنه: بكر، سمع

أخٌه محمد بن أبً بكر بن علً، وأبو ظفر، وخلٌفة فً اإلٌمان، والرقاق ومواضع، 
: مات سنة تسعٌن ومابة، وقال محمد بن المثنى: قال محمد بن أبً بكر: قال البخاري
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، وذكر أبو داود عن المثنى مثله، وذكر أٌضا حدٌث المقدمً ـ ٌعنً 192مات سنة 
مات سلمة فً جمادى األولى سنة تسعٌن ومابة، : عاصم بن عمر بن علً ـ قال

أبو حفص المقدمً، البصري، مات سنة : " وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" 190
هشام بن عروة فً العلم، : تسعٌن ومابة، وقٌل سنة ثنتٌن وتسعٌن ومابة، روى عن

كان ثقة وكان : قال ابن سعد مثل ما قال ابن حجر: قلت" أبو بكر بن نافع: روى عنه
كان ٌدلس وما كان به بؤس، وقال عنه ابن حجر : ٌدلس تدلٌسا شدٌدا، وقال ابن معٌن

من أتباع التابعٌن، : " تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس" فً كتابه 
ثقة مشهور، كان شدٌد الؽلو فً التدلٌس، وصفه بذلك أحمد وابن معٌن والدارقطنً 

حدثنا، ثم ٌسكت، ثم : ثقة وكان ٌدلس تدلٌسا شدٌدا، ٌقول: وؼٌر واحد، وقال ابن سعد
"  هشام بن عروة، أو األعمش أوؼٌرهما: ٌقول

 قلت وهذا ما ٌسمى تدلٌس القطع، وقد ذكره ابن حجر فً المرتبة الرابعة المكثرة من 
قلت وقد أخرج له البخاري فً " التدلٌس فبل ٌقبل إال ما روته مصرحة بالسماع 

."  اإلٌمان والرقاق وؼٌر موضع
عمرو بن عبد هللا أبو الحسن السبٌعً، تابعً كبٌر، مشهور بكنٌته أبً إسحاق، / ـ*

لم ٌسمع من سراقة بن مالك، وقال : مكثر من التدلٌس معروؾ به، قال أحمد بن حنبل
لم ٌسمع من ابن عمر، : لم ٌلق علقمة وال الحارث بن قٌس، قال أبو حاتم: ابن المدٌنً

ال ٌصح له عن أنس وال ذي الجوشن وال سماع واقد، : إنما رآه رإٌة، قال أبو زرعة
 . وقد تقدم فً االختبلط."ثقة: رأى حجر بن عدي، وقال أبو حاتم

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزٌز بن الحارث السدوسً، أبو الخطاب البصري، / 23
لم ٌسمع قتادة من سلٌمان بن : حافظ ثبت لكنه مدلس، قال ٌحً بن معٌن: قال الذهبً

األعمش وابن إسحاق : كفٌتكم تدلٌس ثبلثة: ٌسار ولم ٌسمع من مجاهد، وقال شعبة
." وقتادة وذكره ابن حجر ضمن المدلسٌن

فً المرتبة األولى وهً قات المدلسٌن بذكره ابن حجر فً ط: مالك بن أنس/ 24
 لكنه كثٌر اإلرسال، وهللا المرتبة التً لم ٌثبت عن أهلها التدلٌس مثل البخاري ومسلم

.    أعلم
ذكر ابن منده أبو عبد : محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة اإلمام البخاري/ 25

أخرج : هللا فً جزء له فً شروط األبمة فً القراءة والسماع والمناولة  اإلجازة
البخاري فً كتبه الصحٌحة وؼٌرها قال لنا فبلن وهً إجازة وقال فبلن وهو تدلٌس 

قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا انتهى كبلمه، وقال العراقً فً شرح األلفٌة لم 
. وقد ذكر ابن حجر ذلك و استبعد أن ٌكون تدلٌسا. ٌوافق علٌه

محمد بن خازم أبو معاوٌة الضرٌر التمٌمً السعدي موالهم أبو معاوٌة الكوفً / 26
كوفً ثقة، كان ٌرى اإلرجاء : عمً وهو ابن ثمان سنٌن أو أربع، قال عنه العجلً

كتبنا عن أبً : وكذلك قال عنه أبو داود واآلجري وٌعقوب بن شٌبة، قال ابن المدٌنً
كان : معاوٌة ألؾ وخمسمابة حدٌث وكان صاحب األعمش، وقال أحمد بن أبً طاهر

.  ٌدلس وذكره ابن حجر ضمن المدلسٌن
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محمد بن شهاب الزهري، اإلمام العالم المشهور، مشهور بالتدلٌس وقد قبل / 27 
األبمة رواٌته بالعنعنة، وصفه بالتدلٌس الشافعً والدارقطنً وؼٌرهم وذكره ابن حجر 

. ضمن المدلسٌن فً المرتبة الثانٌة وهللا أعلم 
وقال عنه  [ع]روى له الستة : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبٌر المكً الحافظ/ 28 

المكً أبو ": "تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس"ابن حجر فً كتابه 
الزبٌر، من التابعٌن مشهور بالتدلٌس، ووهم الحاكم فً كتاب علوم الحدٌث فقال فً 

قلت " وفٌه رجال ؼٌر معروفٌن بالتدلٌس، فقد وصفه النسابً وؼٌره بالتدلٌس: سنده
فذكره فً المرتبة الرابعة وهً مرتبة المكثرٌن من التدلٌس الذٌن ال ٌقبل من رواٌاتهم 

صدوق إال أنه : "إال ما صرحوا فٌها بالسماع، وقال عنه أٌضا فً تقرٌب التهذٌب
وصفه أبو محمد بن حزم : قلت" ٌدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرٌن ومابة 

ال ٌحتج به، وقال : بالتدلٌس، ووثقه ابن معٌن والنسابً، و قال أبو زرعة وأبو حاتم
هو فً نفسه ثقة إال أن ٌروي عنه بعض الضعفاء فٌكون الضعؾ من :ابن عدي

جبت أبا الزبٌر : جهتهم، مشهور بالتدلٌس قال سعٌد بن أبً مرٌم ثنا اللٌث بن سعد قال
فدفع لً كتابٌن فانقلبت بهما ثم قلت فً نفسً لو أنً عاودته فسؤلته أسمع هذا كله من 

اعلم لً ما سمعته : جابر، قال فسؤلته، فقال منه ما سمعته ومنه ما حدثت عنه، فقلت له
منه، فؤعلم لً على هذا الذي عندي ولهذا توقؾ جماعة من األبمة عن االحتجاج بما لم 
ٌروه اللٌث عن أبً الزبٌر عن جابر بلفظ عن، وفً صحٌح مسلم عدة أحادٌث مما قال 
فٌها أبو الزبٌر عن جابر ولٌست من طرٌق اللٌث وكان مسلم رحمه هللا اطلع على أنها 

مما رواه اللٌث عنه ولم ٌروها من طرٌقه، و هللا أعلم، كان هذا تعلٌق  السبط  بن 
العجمً الشافعً، قلت وروى البخاري وكذلك مسلم بعض األحادٌث عن ابن جرٌج 

وثقه : " وقال ابن حجر فً مقدمة فتح الباري. عن أبً الزبٌر عن جابر بالعنعنة
الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدلٌس وؼٌره، ولم ٌرو له البخاري سوى حدٌث 

" واحد فً البٌوع قرنه بعطاء عن جابر، وعلق له عدة أحادٌث
بحثا أٌؽظنً ألنه ؼارق فً التعصب " ملتقى أهل الحدٌث"لقد قرأت فً  موقع : تنبٌه

: المفرط ٌبتعد عن المعطٌات العلمٌة حٌث كتب من ٌدعى أبو محمد الموحد ما ٌلً
أبو الزبٌر لٌس مدلسا ومن اتهمه بالتدلٌس ورد : سؤلت شٌخنا الطرٌفً عن ذلك فقال"

خبره، فلٌؤت بخبر واحد ثبت تدلٌسه فٌه بوجه معتبر، وال ٌرد حدٌثه لمجرد  العنعنة 
. بل إن كانت تمت مخالفة أو نكارة فً حدٌثه، هنا ٌتوقؾ فً حدٌثه فقط  

وخرج قبل فترة قصٌرة كتاب للشٌخ الفهد فً منهج المتقدمٌن فً التدلٌس، رد : قلت
روى عنه شعبة بن الحجاج / ـ1:! على من اتهمه بالتدلٌس، وهاأنذا أذكر موجز األدلة

. ومع تعنته فً التدلٌس وطعنه به لم ٌذكر عنه تدلٌسا
إخراج مسلم ألبً الزبٌر جملة من رواٌته  / 2
.  الدارقطنً استدرك على الشٌخٌن أحادٌث لم ٌشر إلى حدٌث واحد من أحادٌثه/ 3
. صحح أحادٌثه المعنعنة الترمذي وابن حبان وأبو داود وابن الجارود وؼٌرهم/ 4 
.  ترجم له البخاري وأبو حاتم والعقٌلً وابن عدي وابن حبان ولم ٌرموه بالتدلٌس/ 5
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 حدٌثا وما علل شٌبا منها، مع أنه وصفه بالتدلٌس 60أخرج النسابً له أكثر من / 6
. مما ٌدل على أنه ال ٌعنً رده العنعنة بل توقؾ عند النكارة فقط 

 . 34صرح الحاكم صراحة على أنه لٌس بمدلس كما فً معرفة العلوم ص /  ـ 7
أنه من أهل الحجاز وهم ال ٌعرفون بالتدلٌس  /  ـ 8
"  بالسبر لم ٌثبت أنه دلس ولو حدٌثا واحدا /  ـ 9

وقد كنت كتبت للشٌخ عبد هللا السعد : "ثم عقب علٌه من ٌدعى خلٌل بن محمد قاببل
بحثا نفٌسا حول هذه الرواٌة، ونشرته من قبل، وال مانع من نشره مرة أخرى لتتم 

. الفابدة
رواٌة أبً الزبٌر محمد بن مسلم تدرس المكً عن جابر بن : "قال حفظه هللا تعالى

عبد هللا بن عمرو بن حزام األنصاري رضً هللا عنه، هناك من تكلم فً هذه الرواٌة 
.  إذا لم تكن من طرٌق اللٌث بن سعد، ولم ٌصرح فٌها أبو الزبٌر بالتحدٌث عن جابر

هناك من تكلم فٌها وردها، مع أنها باتفاق أهل الحدٌث تعتبر من أصح : فؤقول
األسانٌد، ومع ذلك وجد أن هناك من ٌرد هذا اإلسناد الذي هو فً ؼاٌة من الصحة، 
فما الذي جعل هذا الشخص وؼٌره من أهل الحدٌث ـ أن ٌرد مثل هذا اإلسناد، وهو 

إن أبا الزبٌر مدلس و لم ٌصرح بالتحدٌث هنا، فبل بد أن : فً ؼاٌة من الصحة، قال
.  ٌصرح فً كل حدٌث

:  إن قولك هذا مردود من ستة أوجه: فنجٌب على هذا الشخص ونرد علٌه، فنقول
ما المقصود بالتدلٌس هنا فٌما وصؾ به أبو الزبٌر؟ هل هو التدلٌس : الوجه األول/1

المذموم الذي ٌرد خبر الراوي أم ال؟ ألن التدلٌس ٌطلق على أشٌاء كثٌرة، فٌطلق على 
.  اإلرسال، وٌطلق أٌضا على التدلٌس الذي هو إسقاط الراوي

أن التدلٌس تحته أقسام متعددة، ولٌس هو قسم واحد، وال بد أن ٌحدد، ما : الوجه الثانً
المقصود من هذا التدلٌس الذي رمً به أبو الزبٌر؟ فهناك تدلٌس اإلسناد، وهناك 

تدلٌس الشٌوخ، وهو أن ٌسمً التلمٌذ شٌخه بؽٌر اإلسم المشهور به، أو ٌكنٌه بكنٌته 
ؼٌر معروؾ بها، وهكذا، وهناك تدلٌس العطؾ، وهناك تدلٌس السكوت، وهناك أنواع 
 متعددة قد تصل إلى خمسة أو ستة، فما المقصود بهذا التدلٌس الذي وصؾ أبو الزبٌر؟ 

هل أبو الزبٌر مكثر من التدلٌس أم ال؟ فلٌس كل شخص قٌل فٌه إنه : الوجه الثالث
مدلس ٌكون مكثرا من التدلٌس، بل هناك من هو مقل من التدلٌس جدا، ومنهم أبو 

أنه لم ٌصفه أحد من الحفاظ بهذا، إال ما جاء عن : األول: الزبٌر، وٌدل على هذا شٌبٌن
النسابً رحمه هللا، وهناك كبلم ألبً حاتم ٌفهم منه هذا الشًء، وأما الباقون فلم 

. ٌصفوه بالتدلٌس  
قد تتبعنا حدٌثه، فؤحٌانا فً رواٌته عن جابر ٌذكر شخصا آخر، فلو كان مكثرا : الثانً

من التدلٌس ألسقط هذه الواسطة، كذلك ـ أٌضا ـ عندما تتبعنا حدٌثه لم نجده ـ أحٌانا ـ 
ٌذكر واسطة، وكثٌر من المدلسٌن عندما نتتبع حدٌثه قد ٌذكر واسطة بٌنه وبٌن هذا 

الشخص الذي ٌروي عنه مباشرة فهذا ٌكون قد دلس، وأما أبو الزبٌر فقد تتبعنا أحادٌثه 
فً الصحاح والسنن والمسانٌد والمصنفات، فما وجدناه إال مستقٌما، وبحمد : فً الكتب

هللا قد مرت علٌنا سنوات ونحن نتتبع حدٌثه، فهو مقل من التدلٌس، ومن كان مقل من 
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التدلٌس فاألصل فً رواٌته أنها محمولة على السماع واالتصال ما لم ٌدل دلٌل على 
.  خبلؾ ذلك

الواسطة قد علمت بٌنه و بٌن جابر بن : لو تنزلنا وقلنا إنه مدلس، فنقول: الوجه الراب 
عبد هللا، وصحٌفة جابر صحٌفة مشهورة، وقد رواها كبار التابعٌن فً العلم والعمل 
كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبً، وأٌضا أبو الزبٌر، وؼٌرهم من أهل العلم، 

إن أبا حاتم الرازي رحمه هللا ـ وؼٌره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا : كذلك نقول
حدٌث أبا الزبٌر من سلٌمان بن قٌس الٌشكري، وسلٌمان ثقة، فانتفى هذا التعلٌل من 

. انقطاع مردود/ 2انقطاع مقبول، و / 1: أصله، ألن االنقطاع على قسمٌن  
 ومتى ٌكون االنقطاع مردود و ٌتوقؾ فٌه؟ 

إذا لم نعرؾ الواسطة المسقطة، أما إذا علمت الواسطة المسقطة فٌنظر فٌها، فإن كانت 
حمٌد الطوٌل وصؾ بالتدلٌس إال : هذه الواسطة ثقة أصبح هذا االنقطاع ال ٌإثر، فمثبل

أن الواسطة معلومة، أال وهً ثابت البنانً، كما ذكر ذلك الحافظ ، وثابت رأس فً 
أبو عبٌدة بن : الحفظ واالتقان، إذا من توقؾ فً حدٌث حمٌد الطوٌل فقد أخطؤ، ومثبل

عبد هللا بن مسعود  رحمه هللا ورضً هللا عن أبٌه، أبو عبٌدة لم ٌسمع من أبٌه ابن 
مسعود ومع ذلك حدٌثه عن أبٌه مقبول، وذلك ألن الحفاظ قد تتبعوا رواٌته عن أبٌه 
فوجدوها مستقٌمة، فعلموا بذلك أن الواسطة المسقطة ثقة، لذلك إمام أهل الحدٌث فً 

علم صناعة الحدٌث فً عصره علً ابن المدٌنً، ٌحكً عنه تلمٌذه ٌعقوب بن شٌبة، 
إن أصحابنا ـ علً ابن المدٌنً وؼٌره ـ أدخلوا رواٌة أبً عبٌدة عن أبٌه ضمن : فٌقول

المسند، أي ضمن المتصل،  
كذلك الدارقطنً ـ إمام أهل الحدٌث فً عصره ـ أنه قد مر علً فً السنن أنه قد 

صححها، ونقل الحافظ فً النكت أن النسابً  ٌصححها، فعندما ٌسمع شخصا هذا 
اإلسناد فٌقول لم ٌسمع فرده، فبل شك أنه قد أخطؤ، وهذا من االتصال المقبول، ألن 

الواسطة قد علمت وإن كنا لم نعرفها بؤعٌاننا، لكن بسبب استقامة هذه األحادٌث التً 
قد رواها  أبوعبٌدة عن أبٌه، إذا ـ الواسطة ـ على سبٌل التنزل أنه قد دلس ـ معلومة 

بٌن أبً الزبٌر وجابر، أال وهً سلٌمان بن قٌس الٌشكري وهو ثقة، فانتفى هذا التعلٌل 
.  من أصله

أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كاإلمام مسلم بن الحجاج ـ ونعرؾ مكانته : الوجه الخامس
حسن صحٌح، وكذلك النسابً : فً علم الحدٌث ـ وكذلك أبو عٌسى الترمذي وٌقول

والنسابً كان ٌسمٌه كبار الحفاظ " السنن"بدلٌل أنه قد أخرجها كثٌرا فً كتابه 
المتقدمٌن أنه صحٌح النسابً كما نص على ذلك ابن عدي وأبو أحمد فً كتابه الكامل 

ذكره النسابً فً صحاحه وكذلك عندما نستقرئ كتابه نجد أن الؽالب علٌه : حٌث قال
من ٌصبر على : األحادٌث الصحٌحة وأنه إذا كان هناك حدٌثا معلوال بٌنه، ولذلك قٌل

ما صبر علٌه النسابً، عنده حدٌث ابن لهٌعة عن قتٌبة لم ٌخرج منه شٌبا، وابن لهٌعة 
فٌه ضعؾ ولٌس بشدٌد الضعؾ، ومع ذلك لم ٌخرج أبدا حتى قال الرتجانً عندما 

إن هناك رجاال قد أعرض عنهم النسابً و قد : سؤله أبو الفضل بن طاهر المقدسً قال
ٌا بنً إن ألبً عبد الرحمن النسابً شرطا : خرج لهم البخاري فً كتابه الصحٌح قال
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أشد من شرط البخاري وال شك أن هذا على سبٌل المبالؽة، وكذلك الحافظ الذهبً فً 
وٌستفاد هذا من كبلم البن تٌمٌة والعبلبً وٌستفاد البن حجر نوعا ما، : كتابه المٌزان

وكذلك ابن حبان وابن خزٌمة ـ وهم أبمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطنً لم ٌنتقد على 
اإلمام مسلم ـ فٌما نعلم ـ من رواٌة أبً الزبٌر عن جابر فهً صحٌحة، وشبه اتفاق بٌن 

.  الحفاظ على قبولها
أننا نطلب منك أٌها األخ أن تؤتً لنا بؤحادٌث منكرة ألبً الزبٌر عن : الوجه السادس

جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حدٌثه ـ كما ذكرت ـ منذ سنوات فوجدناها مستقٌمة 
وفً ؼاٌة من االستقامة، إال فً حدٌثٌن أو ثبلثة ، فوجدنا فٌها نوعا من النكارة، مع 

حدٌثه عن ابن عمر، عندما  طلق امرأته وهً حابض، : أن هناك من قبلها وصححها
ففً رواٌة أبً الزبٌر أنها لم تحسب علٌه طلقة وفً رواٌة ؼٌره كما عند البخاري فً 
رواٌة أنس بن سٌرٌن أنها حسبت علٌه طلقة، وهذا الذي ذهب إلٌه جمهور أهل العلم 
وذكر أبو داود أنه انفرد بهذا الشًء عن ابن عمر، وكذلك أبو عمر ابن عبد البر، مع 
أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواٌة الجماعة، وأنها حسبت طلقة، بخبلؾ رواٌة 

أبً الزبٌر بؤنها لم تحسب، ومع ذلك اعتمد على هذه الرواٌة من اعتمد من كبار أهل 
العلم مثل اإلمام ابن تٌمٌة واإلمام ابن القٌم وؼٌرهم من أهل العلم، إذا فالؽالب على 

أحادٌثه االستقامة، والسبب فً تضعٌؾ هذا الشخص وؼٌره لرواٌة أبً الزبٌر المكً 
عن جابر هو عدم صحة المنهج، وهللا أعلم، والحمد هلل والصبلة و السبلم على رسول 

".  هللا، انتهى ما أمبله المحدث عبد هللا السعد
بسم هللا والصبلة : نقلته بطوله ألرد علٌه من الناحٌة الحدٌثٌة، فؤقول وباهلل التوفٌق

، رب اشرح لً صدري وٌسر لً أمري واحلل عقدة من والسبلم على رسول هللا
علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكً،  ال   سبحانك ال،لسانً ٌفقهوا  ولً

وال تقؾ ما لٌس لك به علم إن السم  والبصر والفإاد كل أولبك كان عنه }: تعالى
لنا على الكبلم : تبرأت من حولً وقوتً واعتصمت بحول هللا وقوته، فؤقول {مسإوال

:  المتقدم ما ٌلً
أول ما أبدأ به هذا الرد المٌمون المبارك هو أن أبا الزبٌر ـ كما بدأنا به كبلمنا ـ / 1

مدلس، نص على ذلك كل من سرد أسماء المدلسٌن فً نقلة أو كتاب أو نظم أو ؼٌر 
ذلك فمن أنكر تدلٌسه أو شكك فٌه  كان مخالفا لما تقرر عند المحدثٌن منذ أتباع 

التابعٌن إلى أن أدرجه الحافظ ابن حجر فً المرتبة الرابعة من مراتب المدلسٌن وهً 
 صرح بالسماع وأما العنعنة فبل تقبل امرتبة ال تجوز الرواٌة عنده عن أهلها إال م

.  الرواٌة بها عن أهلها
ما رواه مسلم من عنعنة ألبً الزبٌر عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما / ـ2

محمول عند المحدثٌن على أنه قد اطلع على اتصاله، وكذلك ما رواه الشٌخان عنه 
: بالعنعنة عن ؼٌر جابر، ولنعط على ذلك المثال التالً

حدثنا ٌحً بن ٌحً قال أخبرنا أبو خٌثمة عن أبً الزبٌر :  قال مسلم رحمه هللا وإٌانا
عن جابر قال أتً بؤبً قحافة أو جاء عام الفتح أو ٌوم الفتح ورأسه ولحٌته مثل الثؽام 

ؼٌروا هذا بشًء، وحدثنً أبو طاهر أخبرنا : أو الثؽامة فؤمر أو أمر به إلى نسابه قال
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عبد هللا بن وهب عن ابن جرٌج عن أبً الزبٌر عن جابر بن عبد هللا قال أتً بؤبً 
قحافة ٌوم فتح مكة و رأسه و لحٌته كالثؽامة بٌاضا فقال رسول هللا صلى هللا علٌه 

أخرجهما مسلم فً باب استحباب خضاب " ؼٌروا هذا بشًء واجتنبوا السواد"وسلم 
الشعر بصفرة أو حمرة وتحرٌمه بالسواد، قلت ولكن الحدٌث الثانً حٌث جاء فٌه 
األمر باجتناب السواد فٌه عبد هللا بن وهب فهو وإن كان من أجل وأحفظ أصحاب 

مالك فإن فٌه مقاال إال أن علة الحدٌث عبد الملك بن جرٌج فقد عنعنه وهو مدلس من 
المرتبة الثالثة كما روى الحدٌبثٌن أبو الزبٌر عن جابر بالعنعنة وقد حاول األلبانً 

/ ج)والنسابً  (4604)وكذلك أبو داود (255/ ج)رواه مسلم: "تحسٌنه حٌث قال
من طرق عن أبً الزبٌر عن  (3/312)وأحمد (4264)وابن ماجه (693 – 678

جابر وممن روى عن أبً الزبٌر اللٌث بن سعد عند أحمد، واللٌث ال ٌروي عن أبً 
الزبٌر إال ما سمع من جابر كما هو مذكور فً التهذٌب وؼٌره، قلت والذي فً شرح 

ابن رجب لعلل الترمذي أن اللٌث قال كفٌتم تدلٌس أبً الزبٌر، وقد تقدم فً بداٌة 
.  الترجمة كٌؾ أنه اتقى ما ٌروٌه وجادة، وهللا أعلم

كون أبً الزبٌر مكً وأن الحجازٌٌن ال ٌعرفون التدلٌس فمن أٌن لهذا الشخص / 3
هذا النوع من التنطع فمن الرواة عن أبً الزبٌر ابن جرٌج وهو مدلس وقد أدرجه ابن 

حجر فً المرتبة الثالثة وقد روى الشٌخان عنهما بالعنعنة ولكن ذلك محمول عند 
قال البخاري  فً باب بٌع الثمر على رإوس : المحدثٌن على االتصال، ومثال ذلك

حدثنا ٌحً بن سلٌمان،حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جرٌج عن :النخل بالذهب أو الفضة
نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عطاء وأبً الزبٌر عن جابر رضً هللا عنه قال

وصحبه وسلم عن بٌع الثمر حتى ٌطٌب، وال ٌباع شًء منه إال بالدٌنار والدرهم إال 
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا : وأخرج البخاري فً باب السلم فً كٌل معلوم". العراٌا

إسماعٌل بن علٌة أخبرنا ابن جرٌج عن عبد هللا بن كثٌر عن أبً المنهال عن ابن 
قدم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم المدٌنة : عباس رضً هللا عنهما قال

عامٌن أو ثبلثة ـ شك إسماعٌل ـ : والناس ٌسلفون فً الثمر العام و العامٌن أو قال
وفً باب السلم فً " من سلؾ فً تمر فلٌسلؾ فً كٌل معلوم ووزن معلوم : " فقال

حدثنا صدقة أخبرنا ابن عٌٌنة أخبرنا ابن جرٌج عن عبد هللا بن كثٌر عن : وزن معلوم
قدم النبً صلى هللا علٌه وآله : أبً المنهال عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

من أسلؾ فً شًء : "وصحبه وسلم المدٌنة وهم ٌسلمون بالتمر السنتٌن والثبلث فقال
وأخرج البخاري فً باب إذا وكل " ففً كٌل معلوم ووزن معلوم على أجل معلوم 

حدثنً : رجل  رجبل أن ٌعطً شٌبا ولم ٌبٌن كم ٌعطً فؤعطى على ما ٌتعارفه الناس
المكً بن إبراهٌم، حدثنا ابن جرٌج، عن عطاء بن أبً رباح وؼٌره ـ ٌزٌد بعضهم 
على بعض ولم ٌبلؽه كله رجل واحد منهم ـ عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما 

كنت مع النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم فً سفر، فكنت على جمل ثقال : قال
من : "إنما هو فً آخر القوم، فمر بً النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم فقال

أمعك : "إنً على جمل ثقال، قال: قلت" ما لك؟ : "جابر بن عبد هللا، قال: قلت" هذا؟ 
فؤعطٌته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من " أعطنٌه: "نعم، قال: قلت"قصٌب؟ 
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قد أخذته " بل بعنٌه: "بل هو لك ٌا رسول هللا، قال: فقلت" بعنٌه: "أول القوم، قال
أٌن : "فلما دنونا من المدٌنة أخذت أرتحل قال" بؤربعة دنانٌر ولك ظهره إلى المدٌنة

" فهل ال جارٌة تبلعبها و تبلعبك؟: "تزوجت امرأة قد خبل منها، قال: قلت" ترٌد؟
" فذلك: "إن أبً توفً وترك بنات فؤردت أن أنكح امرأة قد جربت خبل منها، قال: قلت

فؤعطاه أربعة دنانٌر وزاده قٌراطا، قال "ٌا ببلل اقضه وزده : "فلما قدمنا المدٌنة قال
ال تفارقنً زٌادة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، فلم ٌكن القٌراط : جابر

."  هذه أمثلة من عنعنة ابن جرٌج وأبً الزبٌر"ٌفارق جراب جابر بن عبد هللا 
قول القابل بؤن الدارقطنً لم ٌستدرك على مسلم أٌة رواٌة بالعنعنة ألبً الزبٌر عن / 4

وأخرج ":"التتبع"جابر، فهذا أٌضا تقول وتنطع، قال الدارقطنً رحمه هللا فً كتابه 
مسلم عن عبد وابن حاتم عن البرسانً وإسحاق عن روح كبلهما عن ابن جرٌج عن 

وٌهل أهل : "أبً الزبٌر عن جابر أن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم قال
وأخرج : "وكرر نقده مرة ثانٌة قاببل رحمه هللا" وفً هذا نظر" العراق من ذات عرق

مهل أهل العراق من ذات عرق، وفً حدٌث : مسلم من حدٌث أبً الزبٌر عن جابر
ابن عمر لم ٌكن عراق ٌومبذ، ولم ٌخرج البخاري ألبً الزبٌر شٌبا وبقً على مسلم 

: وتعقبه مقبل الوادعً رحمه هللا وإٌانا قاببل" من تراجم أبً الزبٌر حدٌث كثٌر
حدثنا : 86 و85 ص 8قال مسلم رحمه هللا ج : الحدٌث السابع والستون بعد المابة"

إسحاق بن إبراهٌم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جرٌج أخبرنً أبو الزبٌر أنه سمع 
أراه : سمعت، ثم انتهى فقال: جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ٌسؤل عن المهل فقال

ٌعنً النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، وحدثنً محمد بن حاتم وعبد بن حمٌد 
كبلهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جرٌج أخبرنً أبو الزبٌر 

سمعت أحسبه رفع : أنه سمع جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ٌسؤل عن المهل فقال
مهل أهل المدٌنة من ذي الحلٌفة و : إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم فقال

الطرٌق الجحفة، ومهل أهل  العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل 
أراه ٌعنً النبً صلى هللا علٌه وآله ]:قال النووي رحمه هللا  بعد قوله فقال" الٌمن ٌلملم

سمعت جابرا ثم انتهى، أي وقؾ : معنى هذا الكبلم أن أبا الزبٌر قال [وصحبه وسلم
أراه بضم الهمزة، : عن رفع الحدٌث إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم وقال

أراه ٌعنً النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم كما قال : أي أظنه رفع الحدٌث فقال
فً الرواٌة األخرى أحسبه رفع الحدٌث، ال ٌحتج بهذا الحدٌث لكونه لم ٌجزم 

هذا هو اإلنصاؾ، وأما كون : وأقول: هـ، ثم قال الوادعً رحمه هللا وإٌانا/برفعه
الحدٌث له شواهد فهذا ال ٌخفى على الحافظ الدارقطنً، وهو إنما ٌنتقد فً التتبع ما 

جاء فً الصحٌحٌن وإنً ذاكر بعون هللا ما ٌصلح لئلستشهاد، قال أبو داود رحمه هللا 
 ط ح حدثنا هشام بن بهرام المدابنً ثنا المعافً بن عمران عن أفلح 404 ص 1ج 

ٌعنً ابن حمٌد عن القاسم بن محمد عن عابشة رضً هللا عنها أن رسول هللا صلى 
. هللا علٌه وآله وصحبه وسلم وقت ألهل العراق ذات عرق

 ص 2 من طرٌق المعافً به والطحاوي ج 95 ص 5الحدٌث أخرجه النسابً ج 
، والحدٌث بسند أبً داود على شرط الشٌخٌن إال 227 ص 2 والدارقطنً ج 118
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هشام بن مهرام وهو ثقة، وقد توبع، وقال الحافظ الذهبً فً المٌزان إن أحمد أنكر هذا 
وقال أبو داود . هو صحٌح ؼرٌب: قلت: الحدٌث على أفلح، ثم قال الحافظ الذهبً

أٌضا حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكٌع ثنا سفٌان عن ٌزٌد بن أبً زٌاد عن محمد بن علً 
وقت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم : بن عبد هللا عن ابن عباس قال

 ط هندٌة، مع التحفة 86 ص 2ألهل المشرق العقٌق الحدٌث أخرجه الترمذي ج 
، والحدٌث ٌدور على 28 ص 5، والبٌهقً ج 266 و344 ص 1وحسنه، وأحمد ج 

ٌزٌد بن أبً زٌاد وقد قال الحافظ فً التقرٌب ضعٌؾ، كبر فتؽٌر وصار ٌتلقن، 
انتهى، وفٌه انقطاع أٌضا، ففً تهذٌب التهذٌب فً ترجمة محمد بن علً بن عبد هللا 

قال مسلم فً كتاب التمٌٌز ال ٌعلم له : بن عباس روى عن جده ٌقال مرسل، وفٌه أٌضا
سماع من جده، وال أنه  لقٌه، وقال أبو داود أٌضا حدثنا أبو معمر عبد هللا بن عمرو 

بن أبً الحجاج ثنا عبد الوارث ثنا عتبة بن عبد الملك السهمً حدثنً زرارة بن كرٌم 
أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه : أن الحارث بن عمرو السهمً حدثه قال

فتجٌا األعراب فإذا رأوا وجهه : وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاؾ به الناس، قال
هذا وجه مبارك، قال ووقت ذات عرق ألهل العراق، الحدٌث أخرجه الدارقطنً : قالوا
، والحدٌث فً سنده عتبة بن عبد الملك 28 ص 5، والبٌهقً ج 237 ص 2ج 

السهمً وزرارة بن كرٌم السهمً وهما مستورا الحال ٌصلح حدٌثهما فً الشواهد 
والمتابعات، فعلم بهذا أن الحدٌث صحٌح من ؼٌر الطرٌق التً انتقدها الدارقطنً، 

، قلت أنى له الصحة بل الصحٌح عند "وأن انتقاد الدارقطنً على مسلم فً موضعه
.   أهل الحدٌث الموقوؾ وهللا أعلم

سؤنقل فً النقطة كبلم : قول القابل بؤن جمٌع المحدثٌن وثقوه وقبلوا حدٌثه المعنعن/ ـ5
محمد بن : وأما أبو الزبٌر: "ابن رجب الحنبلً فً شرح علل الترمذي حٌث قال

فإن شعبة ترك حدٌثه، واعتل بؤنه رآه ال ٌحسن ٌصلً، وبؤنه رآه ٌزن : تدرس المكً
وفً : " وٌسترجح فً الوزن، وبؤن رجبل أؼضبه فافترى علٌه وهو حاضر، قال شعبة

ولم " صدري ألبً الزبٌر عن جابر أربعمابة حدٌث، وهللا ال حدثت عنه حدٌثا أبدا
قال المروذي سؤلت أبا عبد هللا : ٌذكر علٌه كذبا وال سوء حفظ، وقد اختلؾ العلماء فٌه

قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أٌوب، : "ـ ٌعنً أحمد ـ عن أبً الزبٌر؟ فقال
هو : هو لٌن الحدٌث؟ فكؤنه لٌنه، قلت: وؼٌر واحد، إال أن شعبة لم ٌحدث عنه، قلت

قال : انتهى، وتكلم فٌه أٌوب أٌضا" أبو نضرة أحب إلً: أحب إلٌك أو أبو نضرة؟ قال
كذا خرجه " ابن المدٌنً ثنا سفٌان ثنا أٌوب ثنا أبو الزبٌر وهو أبو الزبٌر فؽمزه

العقٌلً من طرٌق البخاري عن علً، وهذا خبلؾ ما فسره به الترمذي أنه عنى حفظه 
وإتقانه، وخرج ابن عدي هذا األثر من طرٌق الترمذي عن ابن أبً عمر عن سفٌان 

هذه نقٌصة، وهذا خبلؾ ما وجدنا فً نسخ كتاب الترمذي، وقال : "وعنده قال سفٌان
ثنا أبو الزبٌر، وأبو الزبٌر، وأبو الزبٌر، : كان أٌوب ٌقول: "قال أبً: عبد هللا بن أحمد

: وخرج العقٌلً أٌضا من طرٌق أبً عوانة قال" نعم: كؤنه ٌضعفه؟ قال: قلت ألبً
: كنا عند عمرو بن دٌنار جلوسا ومعنا أٌوب، فحدثنا أبو الزبٌر بحدٌث، فقلت ألٌوب"

وهذا ٌدل على أن أٌوب كان " هو ال ٌدري ما حدث، أدري هذا؟: تدري ما هذا؟ فقال
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: ٌؽمزه ال أنه كان ٌقوٌه، وخرج العقٌلً من طرٌق أبً داود أنا رجل من أهل مكة قال
ومن "ما كنت أرى أن أعٌش حتى أرى حدٌث أبً الزبٌر ٌروى : "قال ابن جرٌج

" حدثنً أبو الزبٌر وهو أبو الزبٌر: "سمعت سفٌان ٌقول: طرٌق نعٌم بن حماد قال
حدثنً عمرو بن دٌنار، وأبو : كؤنه ٌضعفه، وروى عبد الجبار بن العبلء نا ابن عٌٌنة

وثنا زٌد بن : وقال ابن خراش" الزبٌر، وعمرو بن دٌنار أوثق عندنا من أبً الزبٌر
قلت " إن أبا الزبٌر اتخذ جابرا مطٌة: "أخزم، نا أبو عاصم سمعت ابن جرٌج ٌقول

هذه شهادات من عاٌشوه واطلعوا على أحواله سواء منهم من حدث عنه أو من ترك 
كفى بؤبً : "الحدٌث عنه فجلهم ٌجرحه وإن تباٌنت التجرٌحات، إال أن ابن عدي قال

الزبٌر صدقا أن ٌحدث عنه مالك، فإن مالكا ال ٌحدث إال عن ثقة، وال أعلم أحدا من 
خرج حدٌثه " الثقات تخلؾ عنه إال وقد كتب عنه، وهو فً نفسه ثقة صدوق ال بؤس به

.   مسلم وخرج له البخاري مقرونا كما تقدم
إال أن حاله قد بدأنا به نقبل عن ابن حجر العسقبلنً وقد ذكره فً المرتبة الرابعة 

المكثرة من التدلٌس حٌث ال ٌقبل منها إال ما صرحت بسماعه وكان من األولى أن 
ٌذكره فً المرتبة الخامسة ألنه ؼمزه الرازٌان وامتنعا عن الرواٌة عنه وؼمزه 

. ؼٌرهما وهللا أعلم
مروان بن معاوٌة بن الحارث بن أسماء الفزاري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / ـ29

أبو عبد هللا الكوفً، نزٌل مكة، ودمشق، ثقة حافظ، وكان ٌدلس أسماء : "التهذٌب
: وقال عنه الكبلباذي" [ع]الشٌوخ، من الثامنة، مات سنة ثبلث وتسعٌن، روى له الستة

أبو حارثة بن أسماء بن خارجة بن عٌٌنة بن حصٌن بن حذٌفة بن بدر الفزاري، "
أبو عبد هللا، سكن مكة، مات قبل التروٌة بٌوم فجؤة سنة ثبلث وتسعٌن : الكوفً، كنٌته

أبً مالك األشجعً فً األٌمان، والوضوء، وٌزٌد بن بن كٌسان، : ومابة، روى عن
وأبً ٌعقوب عبد الرحمن، وعاصم األحول، وعبٌد هللا بن عبد هللا بن األصم، 

وإسماعٌل بن أبً خالد، وعثمان بن حكٌم األنصاري، وسعٌد بن عبٌد الطابً، 
وسلٌمان التٌمً فً الحج، وعمر بن حمزة فً النكاح، والبٌوع واألطعمة، وحمٌد 

الطوٌل فً البٌوع، والنذور واألدب، ومحمد بن سوقة فً األحكام، وٌحً بن سعٌد 
األنصاري فً الجهاد، ومنصور بن حٌان فً الضحاٌا واألشربة، وهاشم بن هاشم  فً 

سوٌد بن سعٌد، وابن أبً عمر، : األطعمة، وموسى الجهنً فً الدعاء، روى عنه
ومحمد بن عباد، وعمرو الناقد فً الوضوء، وابن نمٌر، وإسحاق الحنظلً، وقتٌبة بن 

سعٌد فً الصبلة، وزهٌر بن حرب، وٌعقوب الدورقً، وٌحً بن أٌوب، وسعٌد بن 
عمرو األشعثً، وسهل بن عثمان، وحسٌن بن حارث، وسعٌد بن منصور، وٌحً بن 

معٌن، وابن أبً شٌبة، وداود بن رشٌد، وشرٌح بن ٌونس، وعبد الجبار بن العبلء، 
سمع حمٌد الطوٌل، وعاصما : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وأبو كرٌب

علً، والحمٌدي، : األحول، وإسماعٌل بن أبً خالد، وهاشم بن هاشم، روى عنه
فً النكاح والصبلة و جزاء  [ؼٌر منسوب هو عندي ابن سبلم]والمسندي، ومحمد 

وقال عنه ابن حجر فً المرتبة الثانٌة من مراتب أهل " الصٌد والوصاٌا واألطعمة
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من أتباع التابعٌن، كان مشهورا بالتدلٌس، وكان ٌدلس الشٌوخ  أٌضا، : "التدلٌس
"  وصفه الدارقطنً بذلك

موالهم، أبو : " مؽٌرة بن مقسم الضبً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 30
هشام الكوفً، األعمى، ثقة متقن، إال أنه كان ٌدلس وال سٌما عن إبراهٌم، من 

: وقال ؼٌره" [ع]السادسة، مات سنة ست وثبلثٌن على الصحٌح، روى له الستة
كان ٌدلس فبل ٌكتب إال ما قال حدثنا : قال ابن فضٌل: صاحب إبراهٌم النخعً"

عامة حدٌثه عن إبراهٌم مدخول إنما سمعه من حماد : إبراهٌم، وقال أحمد بن حنبل
ومن ٌزٌد بن الولٌد والحرث العكلً وجعل أحمد ٌضعؾ حدٌثه عن إبراهٌم النخعً، 
وصفه النسابً وأبو داود  بالتدلٌس وكذا  العجلً نقبل عن أبً فضٌل، وقال أبو حاتم 

ثقة مشهور من : إنه ضعؾ حدٌثه عن إبراهٌم، وقال ابن حجر: عن أحمد بن حنبل
الضبً، الكوفً، : "، وقال عنه الكبلباذي"أصحاب إبراهٌم النخعً ووصفه بالتدلٌس

الشعبً فً اإلٌمان، والبٌوع، واألطعمة، وإبراهٌم النخعً : كنٌته أبو هشام، روى عن
فً أول الصبلة، والحج والبٌوع والطب، ونعٌم بن أبً هند فً البٌوع، وأبً وابل فً 

دالبل النبوة، وواصل بن حٌان فً الفضابل، والحارث العكلً فً الفضابل، روى 
جرٌر بن عبد الحمٌد، وسعٌر بن الخمس، وإسرابٌل، وهشٌم، وشعبة، وأبو : عنه

أبو هشام الضبً، موالهم، الكوفً، وٌقال : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" عوانة
سمع أبا وابل، والشعبً،  [من صعب، كذا قال جرٌر الضبً الكوفً]مولى لبنً السٌن

شعبة، وأبو عوانة، وهشٌم، وإسرابٌل،وزهٌر، : ومجاهدا، وإبراهٌم النخعً، روى عنه
: ، وقال كاتب الواقدي133وجرٌر بن عبد الحمٌد فً الصوم، والبٌوع، مات سنة 

: قلت و ذكره ابن حجر فً المرتبة الثالثة من مراتب ألمدلسٌن وقال" 136توفً سنة 
الضبً الكوفً، صاحب إبراهٌم النخعً، ثقة مشهور، وصفه النسابً بالتدلٌس و "

كان ال ٌدلس وكؤنه أراد ما حكاه العجلً : حكاه العجلً عن أبً فضٌل، وقال أبو داود
". أنه كان ٌرسل عن إبراهٌم، فإذا وقؾ أخبرهم ممن سمعه

وصفه الدارقطنً بالتدلٌس : قال ابن حجر: موسى بن عقبة بن أبً عباس األسدي/ 31
قال ابن معٌن مرة فٌه : لم ٌصح أن ابن معٌن لٌنه و كؤنه ٌرد على الذهبً الذي قال

.  بعض الضعؾ، وذكره ابن حجر ضمن المدلسٌن
ثقة، : قال ابن سعد: هشام بن عروة  بن الزبٌر بن العوام األسدي أبو المنذر/ 32

تابعً صؽٌر، أنكره الذهبً وابن القطان، : إمام، وقال ابن حجر: حجة، وقال أبو حاتم
تناقض حفظه فً كبره فً السن وقال لم ٌختلط أبدا وال عٌره بما قاله : وقال الذهبً

أبوالحسن ابن القطان من أنه هو وسهٌل بن أبً صالح اختلطا وتكلم فٌه مالك وؼٌره، 
كان هشام بن عروة ٌحدث عن أبٌه عن : سمعت ٌحً بن سعٌد ٌقول: وقال ابن المدٌنً

ما خٌر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن أمرٌن إال : عابشة رضً هللا عنها قالت
ما خٌر : وما ضرب بٌده شٌبا، الحدٌث، فلما سؤلته، قال أخبرنً أبً عن عابشة قالت

رسول اهلب صلى هللا علٌه وسلم بٌن أمرٌن، لم أسمع من أبً إال هذا، والباقً لم أسمعه 
وفً جعل هشام بمجرد : إنما هو من الزهري، رواه الحاكم فً علومه، قال العبلبً

. ولم أر من وصفه به، انتهى، وذكره ابن حجر ضمن المدلسٌن: هذا مدلسا نظر قال
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سمع أباه : أبوالمنذر ـ وٌقال أبو بكر ـ القرشً األسدي، المدنً: "وقال عنه الكبلباذي
عروة، وابن عمه عباد بن عبد هللا بن الزبٌر، وابنة عمه اآلخر فاطمة بنت المنذر بن 

مالك، وابن جرٌج، وابن عٌٌنة، : الزبٌر وهً امرأته، ووهب بن كٌسان، روى عنه
وابن المبارك، ووهٌب، وحماد بن زٌد، و زهٌر بن معاوٌة ، و ٌحً القطان، وعبٌد 

 146 وقٌل 145مات سنة : قال أبو نعٌم: هللا بن موسى، فً بدء الوحً، قال البخاري
 " 147أو 

أبٌه فً اإلٌمان، والصبلة، والصوم : روى عن:"وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
وؼٌرها، وفاطمة بنت المنذر فً الوضوء والزكاة، والذبابح واللباس، والطب، ووهب 

بن كٌسان والزهري، ومحمد بن عبد هللا بن عباس، وأبً الزبٌر، مولى لهم فً 
الصبلة، وعباد بن حمزة فً الزكاة، وعبد الرحمن بن القاسم فً الزكاة والعتق، وأخٌه 
عثمان بن عروة فً الحج، وصالح بن أبً صالح فً الحج، وعبد هللا بن أبً بكر بن 

حزم فً النكاح، وبكر بن وابل فً النذور، وعبد الرحمن بن سعد فً األطعمة، 
ومحمد بن المنكدر فً الفضابل، وعبد هللا بن عروة فً الفضابل، وعباد بن عبد هللا بن 

ابن نمٌر، وجرٌر بن عبد الحمٌد، وأبو أسامة، وأبو : الزبٌر فً الفضابل، روى عنه
معاوٌة، وسفٌان بن عٌٌنة، وأبو سعٌد بن المإدب، ووكٌع، وٌونس بن بكٌر، وعٌسى 

بن ٌونس، وٌحً القطان، وٌحً بن عبد هللا بن سالم، ومالك بن أنس، وزهٌر بن 
معاوٌة، وعلً بن مسهر، وزابدة، وعمرو بن الحارث، وعبد العزٌز الدراوردي، 

.."  الخ
هشٌم بن بشٌر الواسطً من أتباع التابعٌن، أحد األبمة، مشهور بالتدلٌس مكثر /ــ33

مشهور بالتدلٌس وسمً تدلٌسه تدلٌس العطؾ، وكذلك وصفه : منه قال ابن حجر
لهشٌم صنعة : النسابً والجوزجانً وابن المبارك و أبو الحسن بن القطان الذي قال

، 183كان مذهبه جواز التدلٌس بعن، توفً سنة : محذورة فً التدلٌس، قال الذهبً
أبو معاوٌة بن أبً حازم، الواسطً، ثقة : " وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

ثبت، كثٌر التدلٌس واإلرسال الخفً، من السابعة، مات سنة ثبلث وثمانٌن، وقد قارب 
كنٌته أبو معاوٌة، روى : " ،  وقال ابن منجوٌه األصبهانً[ع]الثمانٌن، روى له الستة 

ٌسار فً اإلٌمان، والزكاة وؼٌرهما، وخالد الحذاء، وحصٌن فً اإلٌمان : عن
والوضوء، والصبلة وؼٌرها، وصالح بن صالح بن حً، وداود بن أبً هند، 

واألعمش، وأبً بشر جعفر فً الوضوء، والصبلة والصوم والحج، وعبد العزٌز بن 
صهٌب، ومؽٌرة، ومنصور بن زاذان فً اإلٌمان و ؼٌره، وعبد الملك بن عمٌر، 

 وإسماعٌل بن أبً خالد، وهشلم بن حسان، وأبً إسحاق الشٌبانً فً الجنابز،
والصوم، وحمٌد الطوٌل فً الحج و األٌمان والحدود، وعبد الملك بن أبً سلٌمان فً 
الحج، وعبد الحمٌد بن جعفر فً النكاح، وأشعث ومجالد فً الطبلق، وٌونس بن عبٌد 
فً اإلٌمان والبٌوع وؼٌرهما، وٌحً بن سعٌد فً البٌوع، والقسامة، وأبً الزبٌر فً 
البٌوع، واألدب، وعبد هللا بن أبً صالح فً اإلٌمان، وٌقال عباد وإسماعٌل بن سالم 
فً الحدود، وعاصم األحول فً األطعمة، وعبٌد هللا بن أبً بكر بن أنس فً األدب، 

وٌعلى بن عطاء فً الطب، وسلٌمان التٌمً فً الدعاء، وأبً هاشم الزمانً فً 
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التفسٌرآخر الكتاب، والقاسم بن مهران، وٌحً بن أبً إسحاق، و أبً حرة واصل، 
شرٌح بن ٌونس فً اإلٌمان، وٌعقوب الدورقً، وعمرو الناقد، وعبد هللا : روى عنه

بن مطٌع، وٌحً بن ٌحً، وأحمد بن حنبل، وسعٌد بن منصو، وابن أبً شٌبة، 
وإسماعٌل بن سالم، ومحمد بن الصباح، وداود بن رشٌد، وأحمد بن منٌع، وٌحً بن 
أٌوب، وزهٌر بن حرب، وعثمان بن أبً شٌبة، وعلً بن حجر، وٌزٌد بن هارون، 

واسطً ثقة وكان ٌدلس، وكان ٌعد : وسعٌد بن سلٌمان، وعمرو بن زرارة قال العجلً
"    من حفاظ الحدٌث

واسمه كثٌر بن : "هشٌم بن أبً حازم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ34
كان ثقة كثٌر : قال ابن سعد [ع]القاسم بن دٌنار، أبو معاوٌة، السلمً، روى له الستة 

"  هشٌم واسطً ثقة وكان ٌدلس: الحدٌث ثبتا ٌدلس كثٌرا، وقال العجلً
سمع حمٌد الطوٌل، وأبا إسحاق الشٌبانً، وإسماعٌل بن أبً : "وقال عنه الكبلباذي

عمرو بن : خالد، وأبا بشر جعفر، وخالد الحذاء، وعبٌد هللا بن أبً بكر، روى عنه
عون، وعمرو بن محمد الناقد، وسعٌد بن سلٌمان، وسعٌد بن النضر، ومحمد بن 

وزعم الرافضً عبد الحسٌن صاحب " سنان، وعلً بن المدٌنً، و قتٌبة فً التٌمم 
.     كتاب المراجعات أنه من الشٌعة 

الولٌد بن مسلم أبو العباس الدمشقً، مولى بنً أمٌة،  ٌعانً تدلٌس التسوٌة، قال / ـ35
:" تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس" عنه ابن حجر فً كتابه 

مدلس، : ،قلت وصفه بالتدلٌس أبو مسهر، قال"موصوؾ بالتدلٌس الشدٌد مع الصدق 
وقال عنه " ولد سنة تسع عشرة ومابة، وتوفً سنة خمس وتسعٌن ومابة فً محرم

: سمع األوزاعً، وٌزٌد بن أبً مرٌم، وعبد الرحمن بن نمٌر، روى عنه: "الكبلباذي
الحمٌدي، وعلً بن المدٌنً، وإبراهٌم بن موسى، وأبو موسى محمد بن المثنى الزمن، 
وإبراهٌم بن المنذر، ومحمد بن مهران، وسلٌمان بن عبد الرحمن، ودحٌم فً الصبلة، 

، ومات سنة 119كان مولده سنة : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وؼٌر موضع 
عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر فً اإلٌمان، والجنابز والجهاد : ، روى عن190

والفتن، واألوزاعً، وابن أبً كرٌب، وسعٌد بن عبد العزٌز، وشٌبان ومحمد بن 
مهاجر فً الصبلة، وعبد الرحمن بن نمر فً الصبلة، ومحمد بن مطرؾ فً العتق، 

داود بن رشٌد، : وصفوان بن عمرو فً الجهاد، وبكر بن مضر فً الجهاد، روى عنه
وإسحاق بن موسى األنصاري، وزهٌر بن حرب، ومحمد بن مهران الرازي فً 

الصبلة، وإسحاق الحنظلً، وإبراهٌم بن موسى، وٌزٌد بن عبد ربه، وعلً بن حجر، 
وعبٌد هللا بن سعٌد، وسوٌد بن سعٌد، ومحمد بن المثنى، وأبو بكر بن خبلد الباهلً، 

وختم ابن حجر فً تقرٌب " وهارون بن معروؾ، ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم
ثقة لكنه كثٌر التدلٌس والتسوٌة من الثامنة، : "التهذٌب ما قٌل فٌه من ذم ومدح فقال

 . [ع]مات آخر سنة أربع وأول سنة خمس وتسعٌن، روى له الستة 
مجمع على توثٌقه، ذكر ابن المدٌنً : ٌحً بن سعٌد األنصاري، قاضً المدٌنة/ 36

أنه كان ٌدلس، حكاه الحافظ عبد الؽنً فً الكمال فً ترجمة محمد بن عمرو بن 
. علقمة وكذا نقله الذهبً فً مٌزانه عنه فً ترجمة محمد بن عمرو بن علقمة 
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ٌحً بن أبً كثٌر الٌمامً الطابً، موالهم أبو نصر الٌمامً، قال عنه ابن حجر / ـ37
ثقة ثبت لكنه ٌدلس وٌرسل، من الخامسة، مات سنة اثنٌن : "فً تقرٌب التهذٌب

مشهور، كثٌر اإلرسال، : روقال ابن حج" [ع]وثبلثٌن، وقٌل قبل ذلك، روى له الستة 
مشهور بالتدلٌس،  وصفه النسابً بالتدلٌس، وهكذا قال أبو حاتم، وأبو زرعة و ابن 

كان من العباد، كان ٌدلس، وقال : معٌن وأحمد، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال
الطابً، موالهم، : أبو نصر، ـ ٌقال: "كان ٌذكر بالتدلٌس، وقال عنه الكبلباذي: العقٌلً

سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، وعبد هللا بن أبً قتادة، : الٌمامً، وٌقال أصله بصري
ومحمد بن إبراهٌم التٌمً، وأبا قبلبة، وعكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن عبد 

هشام الدستوابً، وشٌبان، واألوزاعً، وحسن المعلم، وهمام، : الرحمن، روى عنه
مات سنة : قال أبو نعٌم : وابنه عبد هللا بن ٌحً فً العلم والتعبٌر، قال البخاري

"   هـ، وقال أبو عٌسى مثل ذلك132مات سنة : هـ، وقال علً بن المدٌن129ً
كنٌته أبو نصر، واسم أبً كثٌر صالح بن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

المتوكل،  وٌقال ٌسٌر، وٌقال ٌسار، وٌقال نشٌط ، من أهل البصرة ، سكن الٌمامة، 
وٌقال اسم أبً كثٌر دٌنار، وهو مولى لطً كان بصرٌا، وانتقل إلى الٌمامة، مات سنة 

أبً قبلبة عبٌد هللا بن زٌد  فً اإلٌمان والحدود،  وأبً سلمة فً : هـ روى عن129
اإلٌمان والصبلة، والصوم، وؼٌرها، وزٌد بن سبلم فً الوضوء، والزكاة والجهاد، 

معاوٌة بن سبلم، وهشام بن أبً عبد هللا، وعكرمة بن عمار، : روى عنه...الخ 
ٌحً من : ٌحً أحسن حدٌثا من الزهري، قال أحمد: قال شعبة ... واألوزاعً، الخ 

ٌحً إمام : ثقة كان ٌعد من أصحاب الحدٌث، قال أبو حاتم : أثبت الناس، وقال العجلً
ال ٌحدث إال عن ثقة، قلت وقال عنه ابن حجر فً كتابه تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب 

ٌحً بن أبً كثٌر الٌمامً، من ضؽار التابعٌن، حافظ مشهور، : "الموصوفٌن بالتدلٌس
وقٌل " كثٌر اإلرسال، وٌقال لم ٌصح له سماع من صحابً، ووصفه النسابً بالتدلٌس

روى عن جماعة من الصحابة منهم جابر، وأنس وأبو أمامة، وؼٌرهم، قال أبو حاتم 
لم ٌدرك من الصحابة سوى أنس بن مالك لكنه لم ٌسمع منه، : وأبو زرعة والبخاري

لم : فالسابب بن ٌزٌد؟ قال: وحدٌثه عن أنس مرسل، وقد قٌل ألبً حاتم: قال أبو زرعة
". الحدٌث...فقدت رسول هللا: ٌسمع منه وكذلك لم ٌسمع من عروة عن عابشة حدٌث

 
: من ضعؾ من رجال الصحٌحٌن بالبدع/  ـ 3

ما هً البدعة ولماذا هً تقدح فً عدالة الراوي؟ ومتى تقدح فً الراوي؟ وما هً 
أنواع البدع  التً قدحوا بها فً الرواة المجرحٌن فً هذا الباب؟  

واصطبلحا عرفها الشاطبً " إحداث شًء لم ٌكن موجودا من قبل" البدعة لؽة تعنً 
هً طرٌقة فً الدٌن مخترعة تضاهً الشرٌعة ٌقصد بالسلوك علٌها المبالؽة " بؤنها 

" وشرعا"ما أحدث على ؼٌر مثال سابق " البدعة لؽة: وقٌل" فً التعبد هلل تعالى
البدعة اصطبلحا هً ما لم ٌكن : وقٌل" المحدث الذي ال أصل له من الكتاب وال السنة 

له دلٌل من الكتاب والسنة من األشٌاء التً ٌتقرب بها إلى هللا، لحدٌث عابشة رضً 
من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه فهو : "قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: هللا عنها قالت
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من عمل عمال لٌس علٌه : "متفق علٌه، وفً رواٌة لمسلم رواها البخاري تعلٌقا" رد
النبً صلى هللا علٌه  ولحدٌث العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه عن" أمرنا فهو رد

" وإٌاكم ومحدثات اامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة: "وسلم وفٌه
. الحدٌث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي 

وقد ظهر أول ابتداع فً الدٌن فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عندما انتقده 
فعن أبً سلمة وعطاء بن ٌسار : أحدهم فً القسمة كما جاءت بذلك األحادٌث التالٌة

هل سمعت رسول هللا : أنهما أتٌا أبا سعٌد الخدري رضً هللا عنه فسؤاله عن الحرورٌة
ال أدري من الحرورٌة، ولكنً سمعت رسول هللا : صلى هللا علٌه وسلم ٌذكرها؟ قال

 وم، تحتقرون  (ولم ٌقل منها)ٌخرج فً هذه اامة »: صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
، ٌمر ون من (أو حناجرهم)صالتكم م  صالتهم، فٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز حلو هم 

الدٌن مروق السهم من الرمٌة، فٌنظر الرامً إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، 
أخرجه أحمد والبخاري، وعن قتادة « فٌتمارى فً الفو ه هل علق بها من الدم شًء

عن أبً سعٌد الخدري وأنس بن مالك، رضً هللا عنهما، أن النبً صلى هللا علٌه 
سٌكون فً أمتً اختالؾ وفر ة،  وم ٌحسنون القٌل وٌسٌبون الفعل، »: وسلم قال

ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز ترا ٌهم، ٌمر ون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة، ال 
ٌرجعون حتى ٌرتد السهم على فو ه، هم شر الخلق والخلٌقة، طوبى لمن  تلهم أو 
«  تلوه، ٌدعون إلى كتاب هللا ولٌس منهم فً شًء، من  اتلهم كان أولى باّلِل منهم

. أخرجه أحمد وأبو داود« التحلٌق»: ٌا رسول هللا، ما سٌماهم؟ قال: قالوا
بعث علً، رضً هللا عنه، وهو بالٌمن : وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

بذهٌبة فً تربتها إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقسمها رسول هللا صلى هللا 
األقرع بن حابس الحنظلً، وعٌٌنة بن بدر الفزاري، : علٌه وسلم بٌن أربعة نفر

وعلقمة بن عبلثة العامري، ثم أحد بنً كبلب، وزٌد الخٌر الطابً، ثم أحد بنً نبهان، 
أٌعطً صنادٌد نجد وٌدعنا؟ فقال رسول هللا : قال فؽضبت قرٌش واألنصار، فقالوا

، فجاء رجل كث اللحٌة، مشرؾ «إنما فعلت ذلك اتؤلفهم»: صلى هللا علٌه وسلم
: اتق هللا ٌا محمد، قال: الوجنتٌن، ؼابر العٌنٌن، ناتا الجبٌن، محلوق الرأس، فقال

إن من ضبضا هذا  وما، ٌقرإون القرآن ال »: فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌجاوز حناجرهم، ٌقتلون أهل اإلسالم وٌدعون أهل ااوثان، ٌمر ون من اإلسالم كما 

أخرجه أحمد والبخاري « ٌمرق السهم من الرمٌة، لبن أدركتهم، ا تلنهم  تل عاد
بعث علً بن أبً طالب إلى : وعنه رضً هللا عنه قال. ومسلم وأبو داود وؼٌرهم

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الٌمن بذهٌبة فً أدٌم مقروط لم تحصل من ترابها، 
بٌن عٌٌنة بن بدر، واألقرع بن حابس، وزٌد الخٌر، : فقسمها بٌن أربعة نفر: قال

كنا نحن : والرابع إما علقمة بن عبلثة وإما عامر بن الطفٌل، فقال رجل من أصحابه
أال »: فبلػ ذلك إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، فقال: أحق بهذا من هإالء، قال

فقام : قال« !؟تؤمنوننً وأنا أمٌن فً السماء، ٌؤتٌنً خبر السماء صباحا ومساء
رجل، ؼابر العٌنٌن، مشرؾ الوجنتٌن، ناشز الجبهة، كث اللحٌة، محلوق الرأس، 

وٌلك؟ أو لست أحق أهل اارض »: ٌا رسول هللا، اتق هللا، قال: مشمر اإلزار، فقال
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ٌا رسول هللا، أال أضرب : ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الولٌد: قال« ؟أن ٌتقً هللا
وكم من مصل ٌقول بلسانه ما لٌس : فقال خالد« ال، لعله أن ٌكون ٌصلً»: عنقه؟ قال

إننً لم أومر أن أنقب  لوب الناس »: فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم! فً قلبه
إنه ٌخرج من ضبضا هذا »: ثم نظر إلٌه وهو مقؾ، فقال: ، قال«وال أشق بطونهم

 وم ٌتلون كتاب هللا رطبا، ال ٌجاوز حناجرهم، ٌمر ون من الدٌن كما ٌمرق السهم 
متفق علٌه، وفً رواٌة « لبن أدكتهم ا تلنهم  تل ثمود»: (وأظنه قال)« من الرمٌة

. لمسلم أن خالد سبقه عمر
بٌنا نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم : وعنه رضً هللا عنه قال

ٌا رسول هللا، أعدل، قال : قسما، أتاه ذو الخوٌصرة، وهو رجل من بنً تمٌم، فقال
 د خبت وخسرت ! ومن ٌعدل إن لم أعدل؟! وٌلك»: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ٌا رسول هللا، إبذن لً فٌه : فقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه« إن لم أعدل
دعه، فإنه له أصحاب، ٌحقر »: أضرب عنقه، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أحدكم صالته م  صالتهم، وصٌامه م  صٌامهم، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز ترا ٌهم، 
ٌمر ون من اإلسالم كما ٌمرق السهم من الرمٌة، ٌنظر إلى نصله، فال ٌوجد فٌه 

شًء، ثم ٌنظر إلى رصافه، فال ٌوجد فٌه شًء، ثم ٌنظر إلى نضٌه، فال ٌوجد فٌه 
ثم ٌنظر إلى  ذذه، فال ٌوجد فٌه شًء سبق الفرث الدم، آٌتهم – وهو القدح – شًء 

تدردر، ٌخرجون على  (أو مثل البضعة)رجل أسود، إحدى عضدٌه مثل ثدي المرأة 
أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسابً وؼٌرهم، قال أبو « حٌن فر ة من الناس

فؤشهد أنً سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأشهد أن : سعٌد الخدري
علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، قاتلهم وأنا معه، فؤمر بذلك الرجل، فالتمس، فوجد، 

هذا « فؤوتً به، حتى نظرت إلٌه على نعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي نعت
َدَ اتِ  »فنزلت فٌه : لفظ مسلم، وزاد أحمد والبخاري، قال ْلِمُزَك فًِ الصَّ ٌَ  « َوِمْنهُْم َمْن 

[. 58التوبة ]
أتى رجل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وعن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال

بالجعرانة، منصرفه من حنٌن، وفً ثوب ببلل فضة، ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
وٌلك؟ ومن ٌعدل إن لم أكن »: ٌا محمد، أعدل، قال: ٌقبض منها ٌعطً الناس، فقال

دعنً : فقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه«  د خبت وخسرت إن لم أعدل! أعدل؟
معاذ هللا أن ٌتحدث الناس أنً أ تل أصحابً؟ »: ٌا رسول هللا فؤقتل هذا المنافق، فقال

إن هذا وأصحابه ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز حناجرهم، ٌمر ون منه كما ٌمرق السهم 
. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه« من الرمٌة

كان صاحب لً ٌحدثنً عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا : وعن عقبة بن وساج، قال
عنهما، فً شؤن الخوارج، فحججت، فلقٌت عبد هللا بن عمرو، رضً هللا عنهما، 

إنك بقٌة أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد جعل هللا عندك علما، إن : فقلت
على أولبك لعنة هللا والناس : ناسا ٌطعنون على أمرابهم وٌشهدون علٌهم بالضبللة؟ قال

أجمعٌن، أوتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بسقاٌة من ذهب أو فضة، فجعل ٌقسمها 
ٌا محمد، لبن كان هللا أمرك بالعدل، فلم : بٌن أصحابه، فقام رجل من أهل البادٌة، فقال
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فلما أدبر، قال رسول هللا صلى هللا « !؟فمن ٌعدل علٌكم بعدي! وٌلك»: تعدل، فقال
إن فً أمتً أشباه هذا، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز ترا ٌهم، فإن خرجوا »: علٌه وسلم

أخرجه البزار وعنه الهٌثمً وقال « ( ال ذلك ثالثا)فا تلوهم، ثم إن خرجوا فا تلوهم 
.  رجاله رجال الصحٌح

ٌنشؤ نشء، »: وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
 ال ابن عمر رضً هللا )ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز ترا ٌهم، كلما خرج  رن  ط  

كلما خرج  رن  ط  أكثر من »: سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: عنهما
. أخرجه ابن ماجه« عشرٌن مرة حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال

 ثم ظهر الخوارج فً عهد علً بن أبً طالب، وقد وردت األحادٌث المتقدمة بذمهم و 
موقؾ الشرع القوٌم المتٌن من ظاهرة "الحض على قتالهم وقد خرجناها فً كتابنا 

" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وكذلك فً كتابنا " تكفٌر حكام المسلمٌن
ثنا ٌزٌد بن صالح  أن أبا الوضٌا عباد بن نسٌب حدثه أنه قال كنا فً سٌر : ومنها

عامدٌن إلى الكوفة مع أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فلما بلؽنا 
مسٌرة لٌلتٌن أو ثبلث من حروراء شذ منا ناس فذكرنا ذلك لعلً فقال ال ٌهولنكم 

أمرهم فإنهم سٌرجعون، فإنهم سٌرجعون فنزلنا فلما كان من الؽد شذ مثلً من شذ 
فذكرنا ذلك لعلً فقال ال ٌهولنكم أمرهم فإن أمرهم ٌسٌر، وقال علً رضً هللا عنه ال 

تبدإوهم بقتال حتى ٌكونوا الذٌن ٌبدإونكم فحثوا على ركبهم  واتقٌنا بترسنا فجعلوا 
ٌناولوننا بالنشاب والسهام ثم إنهم دنوا منا فؤسندوا لنا الرماح ثم تناولوا بالسٌوؾ حتى 

هموا أن ٌضعوا السٌوؾ فٌنا فخرج إلٌهم رجل من عبد القٌس ٌقال له صعصعة بن 
أذكركم هللا أن تخرجوا بؤرض تكون مسبة : صوحال فنادى ثبلثا فقالوا ما تشاء؟ فقال

على أهل األرض، وأذكركم هللا أن تمرقوا من الدٌن مروق السهم من الرمٌة فلما 
رأٌناهم قد وضعوا فٌنا السٌوؾ قال علً رضً هللا عنه انهضوا على بركة هللا تعالى 

فما كان إال فواق من نهار حتى أضجعنا من أضجعنا، وهرب من هرب، فحمد هللا 
إن خلٌلً صلى هللا علٌه وسلم أخبرنً أن قابد هإالء رجل : على رضً هللا عنه فقال

مخدج الٌد على حلمة ثدٌه شعرات كؤنهن ذنب ٌربوع فالتمسوه، فالتمسوه فلم ٌجدوه، 
التمسوه فو هللا ما كذبت وال كذبت فمازلنا نلتمسه حتى : إنا لم نجده، فقال: فؤتٌناه فقلنا

اقلبوا ذا، اقلبوا ذا، : جاء علً بنفسه إلى آخر المعركة التً كانت لهم فمازال ٌقول
هللا أكبر وهللا ال ٌؤتٌكم أحد : حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال ها هو ذا، فقال علً

: ٌخبركم من أبوه مالك فجعل الناس ٌقولون هذا مالك، هذا مالك، هذا مالك ٌقول علً
كنت  ابن من؟ ٌقولون ال ندري فجاء رجل من أهل الكوفة فقال أنا أعلم الناس بهذا

أروض مهرة لفبلن وأضع على ظهرها جوالق سهلة أقبل بها وأدبر إذ نفرت المهرة 
فنادانً فقال ٌا ؼبلم انظر فإن المهرة قد نفرت فقلت إنً ألرى خٌاال كؤنه ؼراب أو 

وما جاء بك : رجل من أهل الٌمامة، قال: شاة إذ أشرؾ علً هذا فقال من الرجل؟ فقال
شعثا شاحبا ؟ قال جبت أعبد هللا فً مصلى الكوفة، فؤخذ بٌده مالنا رابع إال هللا حتى 

انطلق به إلى البٌت فقال إلمرأته إن هللا قد ساق إلٌك خٌرا، قالت إنً وهللا لفقٌرة إلٌه، 
فما ]هذا رجل شعث شاحب كما ترٌن جاء ٌعبد هللا فً مسجد الكوفة : فما ذاك، قال
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وٌدعو الناس حتى اجتمع الناس إلٌه فقال علً أما إن خلٌلً صلى  [زال ٌعبد هللا فٌه
هللا علٌه وسلم أخبرنً أنهم ثبلثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثانً له جمع كثٌر، 

وقال أبو عبد هللا الحاكم قد أخرج مسلم رحمه هللا حدٌث المخدج « والثالث فٌه ضعؾ
. على سبٌل االختصار فً المسند الصحٌح ولم ٌخرجاه بهذا السٌاق وهو صحٌح

ثم ظهرت الشٌعة فً عهد علً كرم هللا وجهه مع الٌهودي عبد هللا بن سبؤ كما بٌنا ذلك 
قد كرست جمٌع طاقاتها "  الردود العلمٌة الرفٌعة على حجج دعاة الشٌعة" فً كتابنا 

للدس فً الدٌن ما لٌس منه وارتكاب الحماقات وركوب الوحل ومن ذلك القول 
بتحرٌؾ مصحؾ عثمان كما نص على ذلك محدثهم النوري الطبرسً فً كتابه 

األنوار "وجاء فً كتابهم " فصل الخطاب فً إثبات تحرٌؾ كتاب رب األرباب"
ما ادعى أحد من : "ونقل جابر عن أبً جعفر أنه قال" النعمانٌة لنعمة هللا الجزابري

الناس أنه جمع القرآن إال كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزل إال علً بن أبً طالب 
كما أنهم ٌسبون الصحابة " 1/26الحجة من الكافً "كما فً كتابهم " واألبمة من بعده

وقد قمنا بالرد على هذه الحماقات . وٌطعنون فً عدالتهم التً أثبتها الحق جل وعبل 
العقٌدة الصحٌحة "وكتابنا" الردود العلمٌة الرفٌعة على حجج دعاة الشٌعة"فً كتابنا 

من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحة وبعض ما ٌروجه التٌار الصفوي الفارسً من 
" إنارة المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح"و" الفضٌحة

.   فالشٌعة من أسوإ الفرق وأكثرها كذبا" الصحابة كلهم عدول:"قاعدة
ثم ظهرت الجهمٌة مع جهم بن صفوان وقد نفى صفات هللا ثم المعتزلة التً تقول بؤن 
العاصى فً منزلة بٌن المنزلتٌن أي بٌن الكفر واإلٌمان فبل ٌطلق علٌه أنه كافر وال 

أنه مسلم وأما فً اآلخرة فهو فً النار كما تنفً صفات هللا وتقول هً هو، وقد 
ظهرت المعتزلة فً العصر األموى وازدهرت فً العصر العباسً وبازدهارها وقعت 

محنة خلق القرآن التً افتراها أحمد بن أبً ذإاد، وقد أطلق على المعتزلة أسماء 
المعتزلة والقدرٌة والعدلٌة وأهل العدل والتوحٌد، والمقتصدة والوعٌدٌة : مختلفة، منها

المرجبة وهم نقٌض الخرواج : وهم من نفاة صفات هللا جل وعبل، ومن أنواع البدع
. ال ٌضر مع اإلٌمان شًء: الذٌن ٌكفرون بالذنوب فهم ٌقولون

فإن كان متهم فٌه : "مراتب الرواة أصحاب البدع واألهواء: قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
من جهة معتقده، فهو على مراتب، فمنهم من بدعته ؼلٌظة، ومنهم من بدعته دون 

ذلك، ومنهم الداعً إلى بدعته، ومنهم الكاؾ، وما بٌن ذلك، فمتى جمع الؽلط والدعوة 
تجنب األخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكؾ أخذوا عنه وقبلوه، فالؽلط كؽبلة الخوارج 
والجهمٌة والرفضٌة، والخفة كالتشٌع واإلرجاء، وأما من استحل الكذب نصرا لرأٌه 

".  كالخطابٌة فاألولى رد حدٌثه
حدثنا محمد بن علً بن الحسن ": "العلل"وقال اإلمام الترمذي رحمه هللا وإٌانا قبله فً 

بن شقٌق أنا النضر بن عبد هللا األصم أنا إسماعٌل بن زكرٌا عن عاصم عن ابن 
كان فً الزمان األول ال ٌسؤلون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، سؤلوا : "سٌرٌن قال

". عن اإلسناد، لكً ٌؤخذوا حدٌث أهل السنة، وٌدعوا حدٌث أهل البدع
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هذا األثر خرجه ": "فقال رحمه هللا وإٌانا" شرح العلل"وتعقبه ابن رجب الحنبلً فً 
: مسلم فً مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعٌل بن زكرٌا به ولفظه

سموا لنا رجالكم فٌنظر : لم ٌكونوا ٌسؤلون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: قال"
: إلى أن قال" إلى أهل السنة فٌإخذ حدٌثهم، وٌنظر إلى أهل البدع فبل ٌإخذ حدٌثهم

إنما سبل عن : "وروى اإلمام أحمد عن جابر بن نوح عن األعمش عن إبراهٌم قال"
وسبب هذا أنه كثٌر الكذب على علً فً تلك األٌام، كما روى " اإلسناد أٌام المختار

شرٌك عن أبً إسحاق سمعت خزٌمة بن نصر العبسً أٌام المختار وهم ٌقولون ما 
ما لهم قاتلهم هللا، أي عصابة : " ٌقولون من الكذب، وكان من أصحاب علً، قال

وروى ٌونس عن أبً إسحاق عن صلة بن زفر العبسً " شانوا وأي حدٌث أفسدوا
كان : "خرجه الجوزجانً وقال" قاتل هللا المختار أي شٌعة أفسد وأي حدٌث شان: "قال

". المختار ٌعطً الرجل األلؾ دٌنار واأللفٌن على أن ٌروي له فً تقوٌة أمره حدٌثا
وهذه المسؤلة قد اختلؾ العلماء فٌها قدٌما وحدٌثا، وهً الرواٌة عن أهل األهواء 

والبدع فمنعت طابفة من الرواٌة عنهم كما ذكره ابن سٌرٌن، وحكً نحوه عن مالك 
وابن عٌٌنة والحمٌدي وٌونس بن إسحاق وعلً بن حرب وؼٌرهم، وروى أبو إسحاق 

خرجه " ال تسمعوا من أهل ااهواء": الفزاري عن زابدة عن هشام عن الحسن قال
 إذا لم ٌتهموا بالكذب، منهم أبو  ابن أبً حاتم، ورخصت طابفة فً الرواٌة عنهم

لو تركت أهل : "حنٌفة والشافعً وٌحً بن سعٌد وعلً بن المدٌنً، وقال ابن المدٌنً
وفرقت طابفة أخرى بٌن " البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشٌع لخربت الكتب

ابن المبارك : الداعٌة وؼٌره، فمنعوا الرواٌة عن الداعٌة إلى البدعة دون ؼٌره، منهم
قلت وأعدل  ]"وابن مهدي وأحمد بن حنبل وٌحً بن معٌن وروي أٌضا عن مالك

  [المذاهب الرواٌة عمن عرؾ بالصدق وعدم الدعوة لمذهبه
: 16المراجعة " المراجعات"وقال الرافضً عبد الحسٌن شرؾ الدٌن فً كتابه : تنبٌه

وذكر فٌهم من هو معروؾ بالتشٌع وخلط معه " مابة من أسناد الشٌعة فً إسناد السنة"
من ال ٌعرؾ بالتشٌع فإذا ما صدقناه فً دعواه فإننا سنطبق على دعواه قوله 

:  فسنذكر شهادة بعض هإالء فً الشٌعة {وشهد شاهد من أهلها}تعالى
وروى أبو عبد : "قال ابن رجب فً شرح علل الترمذي:ـ عبد هللا بن لهٌعة القاضً 1

الرحمن المقرئ عن ابن لهٌعة أنه سمع رجبل من أهل البدع رجع عن بدعته و جعل 
وقال " انظروا هذا الحدٌث عمن تؤخذونه، فإنا كنا إذا رأٌنا رأٌا جعلناه حدٌثا: "ٌقول

من قدر أن ال ٌكتب الحدٌث إال عن صاحب سنة، فإنهم ٌكذبون، كل : "علً بن حري
... إلخ " صاحب هوى ٌكذب وال ٌبالً

نقل عنه شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه :القاضً شرٌك بن عبد هللا بن سنان/ 2
أحمل العلم عن : سمعت شرٌكا ٌقول: قال محمد بن سعٌد األصبهانً" منهاج السنة"

. كل من لقٌت إال الرافضة، فإنهم ٌضعون الحدٌث، وٌتخذونه دٌنا
": منهاج السنة"قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه : عامر بن شرحبٌل الشعبً/ 3
ما رأٌت أحمق من الخشبٌة، لو كانوا : "ومن أخبر الناس بهم الشعبً وقد ثبت أنه قال"

من الطٌر لكانوا رخما ولو كانوا من البهابم لكانوا حمرا، وهللا لو طلبت منهم أن 
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" ٌملإوا هذا البٌت ذهبا على أن أكذب على علً ألعطونً،ووهللا ما ألكذب علٌه أبدا
حدثنا محمد بن أبً ": اللطابؾ فً السنن"كما روى أبو حفص ابن شاهٌن فً كتاب 

القاسم بن هارون، حدثنا أحمد بن الولٌد الواسطً،حدثنً جعفر بن نصٌر الطوسً 
أحذركم أهل : قال الشعبً: الواسطً، عن عبد الرحمن بن مالك بن مؽول عن أبٌه قال

هذه األهواء المضلة، وشرها الرافضة، لم ٌدخلوا فً اإلسبلم رؼبة وال رهبة،ولكن 
. مقتا ألهل اإلسبلم وبؽٌا علٌهم، وقد حرقهم علً رضً هللا عنه ونفاهم إلى البلدان

عبدهللا بن سبؤ، ٌهودي من ٌهود صنعاء، نفاه إلى سابط، وعبدهللا بن ٌسار نفاه : منهم
ال ٌصلح الملك إال : قالت الٌهود.وآٌة ذلك أن محنة الرافضة محنة الٌهود . إلى خاذر

ال : ال تصلح اإلمامة إال فً ولد علً، وقالت الٌهود: فً ءال داود، وقالت الرافضة
جهاد فً سبٌل هللا حتى ٌخرج المسٌح الدجال، وٌنزل سٌؾ من السماء، وقالت 

والٌهود . ال جهاد فً سبٌل هللا حتى ٌخرج المهدي، وٌنادي مناد من السماء: الرافضة
ٌإخرون الصبلة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة ٌإخرون المؽرب إلى اشتباك 

ال تزال أمتً على الفطرة : " النجوم، والحدٌث عن النبً صلى هللا علٌه و سلم أنه قال
، و [رواه أبوداود وابن ماجه واإلمام أحمد]"ما لم ٌإخروا المؽرب إلى اشتباك النجوم

الٌهود تزول عن القبلة شٌبا وكذلك الرافضة،والٌهود تنود عن الصبلة وكذلك 
الرافضة، والٌهود تسدل أثوابها فً الصبلة وكذلك الرافضة، والٌهود ال ٌرون على 
النساء عدة وكذلك الرافضة، والٌهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، 

افترض هللا علٌنا خمسٌن صبلة وكذلك الرافضة، والٌهود ال ٌخلصون : والٌهود قالوا
والٌهود .السام علٌكم ـوالسام الموت ـوكذلك الرافضة:السبلم على المإمنٌن إنما ٌقولون

، وكذلك الرافضة، والٌهود ال [نوع من السمك]ال ٌؤكلون الجري والمرماهً والذناب
ٌرون المسح على الخفٌن وكذلك الرافضة، والٌهود ٌستحلون أموال الناس كلهم، 

لٌس علٌنا فً اامٌٌن   الوا}وكذلك الرافضة، وقد أخبرنا هللا عنهم فً القرآن أنهم 
و كذلك الرافضة، والٌهود تسجد على قرونها فً الصبلة [ 75:ءال عمران{]سببٌل

وكذلك الرافضة، والٌهود ال تسجد حتى تخفق برإوسها مرارا شبه الركوع، وكذلك 
الرافضة، والٌهود تبؽض جبرٌل ، وٌقولون هو عدونا من الملبكة، وكذلك الرافضة 

: ؼلط جبرٌل بالوحً على محمد، وكذلك الرافضة وافقوا النصارى فً خصلة: ٌقولون
النصارى لٌس لنسابهم صداق إنما ٌتمتعون بهم تمتعا، وكذلك الرافضة ٌتزوجون 

: وفضلت الٌهود و النصارى على الرافضة بخصلتٌن. بالمتعة، وٌستحلون المتعة
من خٌر : أصحاب موسى ، وسبلت النصارى: سبلت الٌهود من خٌر أهل ملتكم؟ قالوا

: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: وسبلت الرافضة . حواري عٌسى: أهل ملتكم؟ قالوا
وروى مثله أبو عاصم خشٌش بن أصرم ورواه من طرقه أبو عمرو ." أصحاب محمد 

. الطلمنكً فً كتابه فً األصول
أدركت الناس : سمعت األعمش ٌقول: قال أبو معاوٌة: األعمش سلٌمان بن مهران/ 4

وال علٌكم : وما ٌسونهم إال الكذابٌن ـ ٌعنً أصحاب المؽٌرة بن سعٌد ـ وقال األعمش
"  إنا أصبنا األعمش مع امرأة : أن تذكروا هذا، فإنً ال آمنهم أن ٌقولوا
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عبد الحسٌن أن رواٌة كتب أهل " المراجعات"وهكذا نقول للرافضً صاحب كتاب 
السنة ألحادٌث فً أسانٌدها من هو من الشٌعة ال ٌعتبر حجة عند أهل السنة خاصة إذا 

كانت رواٌتهم تخدم مذهبهم ضؾ إلى ذلك رواٌة الهالك منهم والكذاب وصاحب 
:  األوهام والمدلس،  كما سنبٌن ذلك من خبلل الجرد التالً إن شاء هللا تعالى

البخاري ومسلم وأبو داود ]إبراهٌم بن طهمان أبو سعٌد الهروي، أخرج له الستة /  ـ1
وثقه أحمد وعثمان بن سعٌد الدارمً وصالح بن محمد  [والترمذي والنسابً وابن ماجه

صدوق حسن الحدٌث، وزاد صالح بن : وابن راهوٌه وٌحً بن أكثم وزاد أبو حاتم
: ال بؤس به، وقال ابن عمار: ٌمٌل إلى اإلرجاء، وقال ابن معٌن والعجلً: محمد

إنما وقع البن عمار حدٌث من رواٌة : ضعٌؾ، وقال صالح بن جزرة لما سمع قوله
المعافً بن عمران عن إبراهٌم بن محمد بن زٌاد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً 
أول جمعة جمعت، قال صالح و هذا ؼلط فٌه من دون إبراهٌم ألن جماعة رووه عنه 

عن أبً جمرة عن ابن عباس وهو الصواب  وكذا هو فً تصنٌفه وابن عمار ال 
الحق فٌه أنه ثقة، صحٌح ": تهذٌب التهذٌب"ٌعرؾ حدٌث إبراهٌم، وقال ابن حجر فً 

الحدٌث إذا روى عنه ثقة ولم ٌثبت ؼلوه فً اإلرجاء وال كان داعٌة  إلٌه بل ذكر 
: وقال الحسٌن بن إدرٌس: "قلت إال أنه قال قبل ذلك. الحاكم أنه رجع عنه وهللا أعلم

ضعٌؾ، مضطرب الحدٌث، : سمعت محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلً ٌقول فٌه
من أٌن ٌعرؾ حدٌث إبراهٌم؟ : فذكرته لصالح ـ ٌعنً ـ بن جزرة، فقال ابن عما: قال

إنما وقع علٌه حدٌث إبراهٌم فً الجمعة، ٌعنً الحدٌث الذي رواه ابن عمار، عن 
أول جمعة جمعت : "المعافً بن عمران عن إبراهٌم عن محمد بن زٌاد عن أبً هرٌرة

والؽلط فٌه من ؼٌر إبراهٌم، ألن جماعة رووه عنه، عن أبً : قال صالح" بجواثا
جمرة عن ابن عباس، وكذا فً تصنٌفه، وهو الصواب، وتفرد المعافً بذكر محمد بن 

أنكروا علٌه حدٌثه عن أبً : زٌاد، فعلم أن الؽلط  منه، ال من إبراهٌم، وقال السلٌمانً
رفعت لً : "الزبٌر عن جابر فً رفع الٌدٌن، وحدٌثه عن شعبة عن قتادة عن أنس

انتهى، فؤما حدٌث أنس فعلقه البخاري فً الصحٌح " سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار
إلبراهٌم، ووصله أبو عوانة فً صحٌحه  وأما حدٌث جابر فرواه ابن ماجه من طرٌق 

وقال  [...]كان ٌرى اإلرجاء  وكان شدٌدا على الجهمٌة: أبً حذٌفة عنه، وقال أحمد
قد روى أحادٌث : وقال ابن حبان فً الثقات [...]إنما تكلموا فٌه لئلرجاء: الدارقطنً

وقال عنه ابن " مستقٌمة تشبه أحادٌث األثبات، وقد تفرد عن الثقات بؤشٌاء معضبلت
 [ع  ]ثقة ٌؽرب، تكلم فٌه لئلرجاء و ٌقال رجع عنه، من السابعة : "حجر فً التقرٌب

  ."
البخاري  ]إبراهٌم بن نافع، أبو إسحاق، المخزومً المكً، روى عنه الستة /  ـ2

وثقه أحمد وابن معٌن والنسابً،  [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
كان : كان أوثق شٌخ بمكة وقال وكٌع: كان حافظا، وقال ابن مهدي: وقال ابن عٌٌنة

وفً مسند ٌعقوب بن شٌبة، قال ": "تهذٌب التهذٌب"وقال ابن حجر فً "  ٌقول بالقدر
وكان أحمد ٌطرٌه، وذكره ابن حبان فً : كان إبراهٌم ٌقول بالقدر، وقال ٌعقوب: وكٌع

" .   الثقات 
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إبراهٌم بن ٌزٌد بن شرٌك، أبو أسماء، التٌمً، الرباب، الكوفً، روى عنه /ـ * 
مرجا قتله الحجاج : األعمش فً التوحٌد واألشربة، وثقه ابن معٌن وأبو زرعة و قال

ثقة ال بؤس به إال أنه : صالح الحدٌث ، و قال ابن حجر : بن ٌوسؾ، و قال أبو حاتم
عبد الحسٌن " المراجعات"و قال عنه صاحب   ".  [ع ]ٌرسل وٌدلس روى له الستة 

.            بؤنه من الشٌعة فتبٌن من حاله أنه مدلس و مرجا و شٌعً 
تابعً وثقه الجمٌع إال أبو : إسحاق بن سوٌد بن هبٌرة العدوي التمٌمً البصري/ 3

: كان ٌحمل على علً تحامبل شدٌدا، وقال: "العرب الصقلً جعله فً الضعفاء، وقال
" ال أحب علٌا، ولٌس بكثٌر الحدٌث، ومن لم ٌحب الصحابة فلٌس بثقة وال كرامة

تهذٌب " ثقة، و كان ٌحمل على علً، قال ابن حجر فً: وذكره العجلً فقال
له فً البخاري حدٌث واحد فً الصوم مقرونا، وكان إسحاق فاضبل وله ":"التهذٌب

.   روى له البخاري ومسلم و أبوداود والنسابً" شعر
البخاري  ]روى له الستة: إسحاق بن منصور السلولً، موالهم، أبو عبد الرحمن/  ـ4

روى عن عمر بن أبً زابدة فً  [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
الوضوء، وإسرابٌل فً الوضوء، وهرٌم بن سفٌان فً الصبلة، وإبراهٌم بن ٌوسؾ 
بن أبً إسحاق فً الحج و صفة النبً صلى هللا علٌه و سلم، وفضابل الصحابة، قال 

ثقة، وكان فٌه تشٌع، وقد كتبت عنه، وذكره ابن حبان فً الثقات  و قال ابن : العجلً
صدوق تكلم فٌه للتشٌع، من : لٌس به بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معٌن

 . [ع  ]التاسعة، روى له الستة 
روى عنه البخاري و مسلم والترمذي : أٌوب بن عابذ  بن مدلج البختري الطابً/ ـ5

ثقة، إال : وثقه أبو حاتم والعجلً وأبو داود والنسابً و سفٌان وقال أبوداود: والنسابً
كان ٌرى اإلرجاء، إال أنه صدوق ولم ٌرو له سوى حدٌث : أنه مرجا، وقال البخاري
سمع قٌس بن مسلم، سمع منه عبد الواحد بن زٌاد فً : واحد، وقال عنه الكبلباذي

وقال عنه ابن منجوٌه " المؽازي فً بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى الٌمن
قلت و " روى عن بكٌر بن األخنس فً الصبلة، روى عنه عمرو الناقد: األصبهانً

له نحو عشرة : عن البخاري أنه قال عن علً" تهذٌب التهذٌب"نقل ابن حجر فً 
كان : أحادٌث، وهو صدوق ولٌس له عنده سوى حدٌث واحد  وقال ابن المبارك

كان مرجبا ٌخطا، : صاحب عبادة إال أنه كان مرجبا، وقال ابن حبان فً الثقات
ابن مدلج الطابً : " ووثقه ابن المدٌنً والعجلً، و قال ابن حجر فً التقرٌب

البختري، الكوفً، ثقة رمً باإلرجاء، من السادسة روى له البخاري ومسلم والترمذي 
 ".  [خ م ت س  ]والنسابً 

البصري، : "بشر بن السري، أبوعمرو األفوه، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ـ7
زكرٌا بن إسحاق فً اإلٌمان، : كان صاحب مواعظ ٌتكلم فسمً األفوه، روى عن

وهمام بن ٌحً فً الصبلة،و حماد بن سلمة فً النكاح، ووفاة النبً صلى هللا علٌه و 
ابن أبً عمر ،وزهٌر بن حرب، ومحمد بن حاتم، : سلم،و الفضابل، روى عنه

هو فً : هو فً الحدٌث مستقٌم، و قال الدارقطنً: قال العقٌلً" ومحمود بن قٌبلن 
أبو عمرو األفوه، بصري سكن : " الحدٌث صدوق، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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ع  ]مكة، و كان واعظا، ثقة متقن ، طعن فٌه برأي جهم ثم اعتذر وتاب، من التاسعة 
 .  " ]

إلٌه : بهز بن أسد العمى أبو األسود البصري أحد األثبات فً الرواٌة قال أحمد/ 8
المنتهى فً التثبت، ووثقه ابن معٌن وأبو حاتم وابن سعد و العجلً، وقال ٌحً القطان 

وشذ . علٌك ببهز بن أسد فً حدٌث شعبة فإنه صدوق ثقة: لعبد الرحمن بن بشر
اعتمده األبمة وال : إنه كان ٌتحامل على علً، قلت: األزدي فذكره فً الضعفاء و قال

.   ٌعتمد على األزدي 
البخاري ومسلم وأبو داود  ]ثور بن زٌد الدٌلً المدنً، موالهم أخرج له الستة / ـ9

صدوق لم ٌتهمه أحد وكان ٌنسب إلى رأي : قال ابن عبد البر [والترمذي والنسابً 
المدنً شٌخ مالك : " وقال ابن حجر فً مقدمة فتح الباري. الخوارج والقول بالقدر

صدوق لم ٌتهمه : وثقه ابن معٌن وأبو زرعة والنسابً وؼٌرهم، وقال ابن عبد البر
أحد وكان ٌنسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولم ٌكن ٌدعو إلى شًء من ذلك، 

اتهمه ابن البرقً بالقدر ولعله شبه علٌه بثور بن ٌزٌد ٌعنً الذي : وفً المٌزان للذهبً
لم ٌتهمه ابن البرقً ولم ٌشتبه علٌه وإنما حكى عن مالك أنه سبل كٌؾ : بعده، قلت

: روٌت عن داود بن الحصٌن وثور بن زٌد وذكر ؼٌرهما وكانوا ٌرون القدر، فقال
كانوا ألن ٌخروا من السماء إلى األرض أسهل علٌهم من أن ٌكذبوا، احتج به الجماعة 

 ".
أبو خالد اتفقوا : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: ثور بن ٌزٌد الحمصً/ 10

ما رأٌت أحدا ٌشك أنه قدري، وقال : على تثبته فً الحدٌث مع قوله بالقدر، قال دحٌم
ما رأٌت شامٌا أثبت منه، وكان األوزاعً وابن المبارك وؼٌرهما ٌنهون : ٌحً القطان

خذوا عنه واتقوا ال ٌنطحكم بقرنٌه ٌحذرهم من : وكان الثوري ٌقول. عن الكتابة عنه
رأٌه وقدم المدٌنة فنهى مالك عن مجالسته وكان ٌرمى بالنصب أٌضا، وقال ٌحً بن 

احتج به الجماعة : كان ٌجالس قوما ٌنالون من علً لكنه هو كان ال ٌسب، قلت: معٌن
  .  [ع  ]

: حكٌم بن جبٌر األسدي، وقٌل مولى ثقٌؾ، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 11
.   فهو ضعٌؾ وبدعً ٌتشٌع" [ع]الكوفً، ضعٌؾ رمً بالتشٌع، من الخامسة "

أبو : "خصٌؾ بن عبد الرحمن الجزري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 12
". [ع]عون، صدوق سٌا الحفظ، خلط بآخرة رمً باإلرجاء، من الخامسة 

أبو : " داود بن الحصٌن، األموي موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 13
كانوا ٌتقونه لوضع : سلٌمان المدنً، المعروؾ بربٌعة الرأي، فقٌه مشهو، قال ابن سعد

"  [ع]الرأي، من الخامسة 
ثقة، رمً بالنصب، من الثامنة، مات : زٌاد بن عبلقة الثعلبً، أبو مالك الكوفً/ ـ14

البخاري ومسلم وأبو داود ]سنة خمس وثبلثٌن ومابة وقد جاوز المابة، روى له الستة 
سمع جرٌر بن : "قال الكبلباذي فً رجال البخاري [والترمذي والنسابً وابن ماجه 

عبد هللا والمؽٌرة بن شعبة، وروى عنه مسعر والثوري وشٌبان وأبو عوانة وابن 
روى عن : عٌٌنة وزابدة فً اإلٌمان وؼٌر موضع، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
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جرٌر بن عبد هللا فً اإلٌمان، وعمرو بن مٌمون فً الصوم، وعرفجة فً الجهاد، 
وعمه قطبة بن مالك فً الصبلة، والمؽٌرة بن شعبة فً الصبلة واجتهاد النبً صلى 

هللا علٌه وسلم، روى عنه سفٌان بن عٌٌنة، وأبو عوانة، وشرٌك وشعبة وزابدة، وأبو 
قلت وثقه ابن معٌن " األحوص، وأبو بكٌر النهشلً، وإسرابٌل، وعبد هللا بن المختار

.   والنسابً وٌعقوب بن سفٌان وأبو حاتم، وؼٌرهم
الشٌعً ضمن رجال الشٌعة الذٌن " المراجعات"حبٌب بن أبً ثابت ذكره صاحب *

 روى عنهم أهل السنة
. الحسن بن أبً الحسن البصري تقدم فً التدلٌس *
ابن : الحسن بن محمد بن علً بن أبً طالب الهاشمً، أبو محمد المدنً، وأبوه/ ـ15 

إنه أول من تكلم فً اإلرجاء ن من الثالثة، توفً سنة مابة أو : ثقة فقٌه، ٌقال: الحنفٌة
 [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]قبلها بسنة روى له الستة 

سمع جابر بن عبد هللا، وسلمة : و قال الكبلباذي. كان هذا تعلٌق ابن حجر فً التقرٌب
روى عن جابر بن : وقال عنه ابن منجوٌه" بن األكوع وأباه، وعبٌد هللا بن أبً رافع

عبد هللا فً النكاح، وسلمة بن األكوع وأبٌه محمد بن علً فً النكاح والذبابح، وعبد 
. هللا بن أبً رافع فً الفضابل، روى عنه عمرو بن دٌنار والزهري 

الحكم بن عتٌبة تقدم فً التدلٌس وزعم صاحب المراجعات الشٌعً أنه ممن روى *
. عنه أهل السنة وسٌؤتً ضمن من وصؾ بالجهالة

قال عنه ابن منجوٌه : خالد بن مخلد أبو الهٌثم القطوانً البجلً الكوفً/ 16 
محمد بن جعفر بن أبً : كنٌته أبو محمد، وٌقال أبو الهٌثم، روى عن: "األصبهانً

كثٌر فً اإلٌمان والبٌوع، وسلٌمان بن ببلل فً الوضوء والصبلة و الزكاة، ومالك بن 
: أنس فً الحج، ومحمد بن موسى فً األطعمة، وعلً بن مسهر فً األدب، روى عنه

أبو كرٌب، وأحمد بن عثمان األودي فً الزكاة والطبلق وؼٌرهما، والقاسم بن زكرٌا، 
وقال ابن حجر فً " وعبد بن حمٌد، وابن أبً شٌبة، ومحمد بن عبد هللا بن نمٌر

القطوانً، أبو الهٌثم البجلً، موالهم الكوفً، صدوق ٌتشٌع وله : "تقرٌب التهذٌب
 ]أفراد، من كبار العاشرة  أخرج له البخاري ومسلم والترمذي  والنسابً وابن ماجه 

كان متشٌعا : فٌه تشٌع وهو ثقة، وقال محمد بن سعد: قال العجلً": [خ م كد ت س ق
من عادى لً : "له مناكٌر، قلت روى له البخاري حدٌث: مفرطا، وقال أحمد بن حنبل

 ...ولٌا فقد آذنته بالحرب 
أخرج له البخاري ومسلم وأبوداود : خبلد بن ٌحً بن صفوان أبو محمد السلمً/ 17 

: لٌس بذاك المعروؾ، محله الصدق، وقال ابو داود: قال أبو حاتم الرازي: والترمذي
فخبلد بن : قلت للدارقطنً: لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات، قال الحاكم

ثقة، إنما أخطؤ فً حدٌث واحد، حدٌث الثوري عن إسماعٌل ٌعنً ابن أبً : ٌحً، قال
خالد عن عمرو بن حرٌث رفعه ووقفه الناس، قال العجلً  والخلٌلً ثقة، وقد رمً 

.  باإلرجاء 
ثقة إال فً عكرمة ورمً : داود بن الحصٌن األموي موالهم، أبو سلٌمان المدنً/ 18 

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : برأي الخوارج، من السادسة، روى له الستة 
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حدث عن أبً سفٌان مولى ابن أبً أحمد، : والنسابً وابن ماجه، وقال عنه الكبلباذي
وثقه ابن معٌن وقال : " وتعقبه اللٌثً قاببل" روى عنه مالك فً البٌوع وفً الشرب 

كنا نتقً حدٌث داود، : ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال ابن عٌٌنة: علً بن المدٌنً
لٌس بالقوي، ولوال أن مالكا روى عنه لترك : لٌن، وقال أبو حاتم: وقال أبو زرعة

أحادٌثه عن شٌوخه مستقٌمة وأحادٌثه عن عكرمة مناكٌر،وقال : حدٌثه، وقال أبو داود
صالح الحدٌث، إذا روى عنه ثقة، وذكره ابن : لٌس به بؤس،وقال ابن عدي: النسابً

كان ٌذهب مذهب الشراة وكل من ترك حدٌثه على اإلطبلق : حبان فً الثقات وقال
عاب ؼٌر واحد : وهم ألنه لم ٌكن بداعٌة  ووثقه ابن سعد، والعجلً وابن إسحاق،وزاد

على مالك الرواٌة عنه وتركه الرواٌة عن سعد بن إبراهٌم وذكره ابن شاهٌن فً 
ال ٌحمد :هو أهل الثقة والصدق، وقال الجوزجانً: قال أحمد بن صالح:الثقات وقال

: منكر الحدٌث، ٌتهم برأي الخوارج، وقال ابن المدٌنً: الناس حدٌثه، وقال الساجً
مرسل الشعبً أحب إلً من داود عن عكرمة عن ابن عباس، روى له البخاري حدٌثا 

. واحدا له شواهد
البخاري ومسلم  ]:ذر بن عبد هللا الحمدانً المرهبً الكوفً، روى عنه الستة/ ـ19 

كان مرجبا، وهجره إبراهٌم : قال أبوداود [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
لم ٌسمع من عبد الرحمن بن أبزى، : النخعً وسعٌد بن جبٌر لئلرجاء، وقال أحمد

: صدوق، وقال ابن معٌن والنسابً وابن خراش: وقال ما بحدٌثه بؤس، و قال البخاري
سمع سعٌد بن جبٌر وسعٌد بن عبد الرحمن بن : وقال الكبلباذي. ثقة، ووثقه ابن نمٌر

أبزى، روى عنه الحكم بن عتٌبة وابنه عمر فً التٌمم و التوحٌد وبدء الخلق وؼٌر 
المزهبً روى عن سعٌد بن عبد الرحمن : " ، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"ذلك 

". وحدثنً عبد الرحمن بن أبزى:بن أبزى  وروى عنه الحكم بن عتٌبة ثم ٌقول
زبٌد بن الحارث بن عبد الكرٌم الٌامً الكوفً، قال ابن منجوٌه / ـ20

أبً وابل شقٌق فً اإلٌمان، ومرة الهمدانً، وخارب بن دثار :روى عن:"األصبهانً
فً الجنابر، وعمارة بن عمٌر فً الصوم، وإبراهٌم التٌمً فً الحج، وسعد بن عبٌدة 

: فً الجهاد، والشعبً فً الضحاٌا، وإبراهٌم بن سوٌد النخعً فً الدعاء، روى عنه
الثوري، وشعبة، ومحمد بن طلحة، وزهٌر بن معاوٌة، وفضٌل بن ؼزوان، والحسن 

ثقة، ثقة خٌار إال أنه كان ٌمٌل إلى التشٌع، : قال ٌعقوب بن سفٌان" بن عبٌد هللا النخعً
ثبت، وقال ابن : ثقة، وقال القطان: وقال ابن معٌن وابن  سعد وأبو حاتم و النسابً

. ثقة ثبت عابد، من السادسة: حجر فً تقرٌب التهذٌب
ثقة رمً بالقدر، من :"قال عنه ابن حجر فً التقرٌب: زكرٌا بن إسحاق المكً/ 21 

 . [البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]السادسة، روى عنه الستة
حدث عن عمرو بن دٌنار وٌحً بن عبادة فً : قال الكبلباذي فً رجال البخاري

روى عن ٌحً بن : وقال ابن منجوٌه قً رجال مسلم" الصبلة والزكاة وؼٌر موضع
عبد هللا بن ضبٌعً فً اإلٌمان، وأبً الزبٌر فً الطبلق، والجهاد وؼٌرها، و عمرو 

بن دٌنار فً الوضوء، والصبلة والبٌوع، وؼٌرها، روى عنه وكٌع، وأبو عاصم، 
وبشر بن السري، وروح بن عبادة وعبد الرزاق، قال عنه أبو زرعة وأبو حاتم 



417 

 

 Page 417 [تنبيه المقلد الساري]
 

ثقة وكان ٌرى القدر، كما وثقه أحمد وأبو : ال بؤس به، و قال عنه ابن معٌن: والنسابً
                                        .     داود وابن سعد و وكٌع والبرقً والحاكم 

البخاري ومسلم وأبو داود ]سلمة بن كهٌل الحضرمً الكوفً، روى له الستة/ ـ22
ثقة ثبت وكان فٌه تشٌع قلٌل وهو : قال عنه العجلً [والترمذي والنسابً وابن ماجه

ثقة : ثقة ثبت على تشٌعه، وقال النسابً: من ثقات الكوفٌٌن، وقال ٌعقوب بن شٌبة
كان زابؽا : ٌحتج بحدٌثه، وقال أبو إسحاق الجوزجانً: ثبت، وقال إسحاق بن راهوٌه

الجوجزانً ؼالٌا فً النصب فتعارضا : ؼالٌا فً التشٌع فرد علٌه ابن حجر قاببل
. ووثقه العجلً والحاكم 

سعٌد بن عمرو بن أشوع الهمدانً الكوفً، قاضٌها، روى له البخاري ومسلم / ـ23
كان : قال إسحاق بن راهوٌه ٌحتج بحدٌثه، وقال أبو إسحاق الجوزجانً: والترمذي

الجوزجانً، ؼالٌا فً النصب : زابؽا، ؼالٌا فً التشٌع، ورد علٌه ابن حجر قاببل
. فتعارضا، وقد وثقه العجلً والحاكم 

البخاري ومسلم و أبو داود  ]:سعٌد بن فٌروز أبو عمران، روى له الستة / 24
لٌس : كان ٌتشٌع، وقال الحاكم أبو أحمد فً الكنى [والترمذي والنسابً وابن ماجه

أبو البختري عن ابن أبً عمران الطابً، : بالقوي، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب
موالهم الكوفً، ثقة، فٌه تشٌع  قلٌل، كثٌر اإلرسال، من الثالثة مات سنة ثبلث 

سعٌد الطابً، موالهم، : وٌقال اسم  أبً البختري: وثمانٌن ومابة، وقال الكبلباذي
الكوفً، سمع ابن عباس، وابن عمر، روى عنه عمرو بن مرة فً السلم، قتل فً 

وقال ابن " 281، وقال الهٌثم وابن نمٌر قتل ٌوم دحٌل سنة 283الجماجم سنة 
روى عن ابن عباس فً الصوم والبٌوع، روى عنه عمرو بن : منجوٌه األصبهانً

هوثبت ولم ٌسمع من علً شٌبا ووثقه، ووثقه أبو زرعة وأبو : قال ابن معٌن"مرة
لٌس :وقال الحاكم وأبو أحمد فً الكنى" تابعً ثقة وفٌه تشٌع: حاتم، والعجلً، وقال

أخرج له البخاري حدٌثا : بالقوي عندهم لذلك قال عنه ابن حجر فً هدي الساري
قال ابن حجر فً " واحدا عنده بسماعه فٌه واحتج به الباقون، قلت روى له الباقون

".  [ع]ثقة ثبت فٌه تشٌع قلٌل، كثٌر اإلرسال من الثالثة، روى له الجماعة : التقرٌب
سعٌد بن محمد، أبو عبٌد هللا الجرمً ـ بفتح الجٌم ـ الكوفً، روى له البخاري / ـ25

صدوق وكان : شٌخ، وقال ابن معٌن: قال عنه أبو حاتم: ومسلم وأبو داود وابن ماجه
سعٌد بن محمد بن سعٌد : "ٌتشٌع، ووثقه أبو داود، وقال عنه ابن حجر فً التقرٌب

".  [خ م د ق]الجرمً، الكوفً صدوق رمً بالتشٌع من كبار الحادٌة عشرة 
: [ع  ]سعٌد بن أبً عروبة ـ واسمه مهران ـ أبو النضر المصري روى له الستة/ ـ26

. ثقة إال أنه رمً بالقدر وقد تقدم فً باب االختبلط وهللا تعالى أعلم
روى له : سبلم بن مسكٌن بن ربٌعة أبوروح النمٌري األزدي، البصري/  ـ27 

البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه، وثقه أحمد و ابن معٌن وأحمد بن 
كان ٌذهب إلى القدر، : لٌس به بؤس، وقال أبو داود: صالح وابن نمٌر، وقال النسابً

وقال عنه . أحدهما فً الطب، واآلخر فً األدب: روى له البخاري حدٌثٌن
أبو روح النمٌري األزدي، البصري، حدث عنه عن ثابت البنانً، وعثمان :"الكبلباذي
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بن وهب، روى عنه موسى بن إسماعٌل، وموسى بن إبراهٌم فً الطب واألدب، مات 
وقال عنه ابن منجوٌه "  ، وقاله البخاري، وقال أبو عٌسى نحوه167آخر سنة 

، 167، وقٌل سنة 164أبو روح النمري، األزدي، البصري، مات سنة : "األصبهانً
كان من أعبد اهل زمانه، روى عن ثابت البنانً فً : قال موسى بن إسماعٌل المنقري

سبلم لقب واسمه سلٌمان، : وقال أبو داود" دالبل النبوة، روى عنه شٌبان بن فروخ 
كان ٌذهب إلى : أحد األثبات وثقه األبمة وقال أبو داود: "وقال ابن حجر فً الهدي

القدر، واحتج به الجماعة ولٌس له فً البخاري سوى حدٌثٌن، أحدهما فً الطب 
خ م د ]ثقة رمً بالقدر، من السابعة : "، وقال فً تقرٌب التهذٌب"واآلخر فً األدب

".  [س ق
الشٌعً ضمن " المراجعات" ذكره صاحب : سلٌمان بن صرد الخزاعً الكوفً/ ـ29

رجال الشٌعة الذٌن روى عنه أهل السنة  
روى له البخاري ومسلم : سٌؾ بن سلٌمان المكً، المخزومً، القرشً، موالهم/ ـ30

أجمعوا : ثقة ٌرمً بالقدر، وقال الساجً: وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال أبو داود
.    على أنه صدوق ثقة ؼٌر أنه اتهم بالقدر، ووثقه الجمهور

شبابة بن سوار، أبو عمرو الفزاري، موالهم، المدابنً، أصله من خراسان، ٌقال / ـ31
مولى بنً فزارة، ثقة حافظ، رمً : "اسم أبٌه مروان، قال ابن حجر فً التقرٌب

 ]باإلرجاء من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومابتٌن، روى له الستة
تركته : قال أحمد بن حنبل" [البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسابً وابن ماجه

: كان شبابة داعٌا، وقال أبو حاتم: فؤبو معاوٌة كان مرجبا؟ فقال: لئلرجاء، فقٌل له
إنما ذمه الناس لئلرجاء وأما فً : صدوق ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به،  وقال ابن عدي

الحدٌث فبل بؤس به، وحكى سعٌد بن عمرو البردعً عن أبً زرعة أن شبابة رجع 
أبو عمرو الفزاري، موالهم، المدابنً سمع : " عن اإلرجاء، وقال عنه الكبلباذي

علً بن المدٌنً، وعبد هللا بن محمد المسندي، : شعبة، وورقاء، وإسرابٌل،  روى عنه
و محمد بن عبد الرحٌم، ومحمود بن ؼٌبلن  فً التفسٌر والحج و ؼٌر موضع، مات 

: المدابنً، كنٌته أبو عمرو، روى عن:" وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً . 206سنة 
عاصم بن محمد فً اإلٌمان، واللٌث بن سعد فً الوضوء، والصبلة، وورقاء فً 

الصبلة وؼٌرها، وشعبة فً البٌوع وؼٌرها، وسلٌمان بن عبد الرحمن فً الزكاة، 
وسلٌمان بن المؽٌرة فً النكاح، واألطعمة، وابن أبً ذبب فً الطب، ومحمود بن 

محمد بن : طلحة بن مصرؾ فً البر وعبد العزٌز بن الماجشون فً الظلم، روى عنه
رافع، والفضل بن سهل، ومحمد بن حاتم فً الزكاة، وأبو بكر بن أبً شٌبة، وزهٌر 
".     بن حرب، وإسحاق الحنظلً، وعمرو الناقد، وأحمد بن خراش، وحجاج بن الشاعر

شعٌب بن إسحاق بن عبد الرحمن األموي، موالهم، البصري، قال عنه ابن / ـ32 
البصري، ثم الدمشقً، ثقة، رمً باإلرجاء، وسماعه من : " حجر فً تقرٌب التهذٌب

أبً عروبة بآخرة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانٌن ومابة روى له البخاري 
سمع األوزاعً، روى : "وقال عنه الكبلباذي. ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه

وقال عنه " عنه إسحاق بن إبراهٌم بن ٌزٌد، وإسحاق الحنظلً فً الزكاة و المزارعة 
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روى عن : مات فً رجب سنة تسع وثمانٌن ومابة : "ابن منجوٌه األصبهانً
األوزاعً فً الصبلة، والبٌوع واللباس، وعن هشام بن عروة فً الزكاة والحج 

والوصاٌا واألدب، وعبٌد هللا بن عمر فً الحدود وآخر الكتاب، وروى عنه إسحاق 
ثقة، ما : قال أحمد" الحنظلً، والحكم بن موسى فً الزكاة وإبراهٌم بن موسى الرازي

سمع من : ثقة وهو مرجا، سمعت أحمد ٌقول: أصح حدٌثه وأوثقه، وقال أبو داود
سعٌد بن أبً عروبة بآخر رمق، ووثقه ابن معٌن ودحٌم والنسابً وأبو حاتم، وزاد 

. صدوق: مؤمون وقال مرة:أبو حاتم
شعبة بن الحجاج أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث أول من نقب عن اإلسناد واتصاله / ـ33

. الشٌعً أنه من الشٌعة" المراجعات"زعم صاحب 
روى له البخاري ومسلم : شعٌب بن حرب، أبو صالح من أبناء خراسان، بؽدادي/ ـ34

: ثقة وهو مرجا سمعت أحمد ٌقول: وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال أبو داود
سمع من سعٌد بن أبً عروبة بآخر رمق، ووثقه ابن معٌن ودحٌم والنسابً وأبو حاتم، 

. ثقة، ما أصح حدٌثه وأوثقه، روى عنه البخاري فً التعبٌر: وقال أحمد
صفوان بن سلٌم المدنً، أبو عبد هللا الزهري، موالهم، ثقة، مفت عابد، رمً / ـ35

كان هذا تعلٌق " بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنٌن وثبلثٌن، وله اثنان وسبعٌن سنة
أبو : أبو عبد هللا، وقال ابن نمٌر: "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب، وقال عنه الكبلباذي

وقال عنه "الحارث، مولى حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ القرشً، الزهري المدنً
أبو الحارث الزهري القرشً مولى حمٌد بن عبد الرحمن المدنً،روى :"األصبهانً

عن عطاء بن ٌسار فً اإلٌمان والصبلة، وصفة الجنة، وحمٌد بن عبد الرحمن، وعبد 
عبد العزٌز بن المطلب، : هللا بن سلٌمان، واألعرج فً الصبلة، روى عنه

وقال عبد هللا اللٌثً " والدراوردي، وأبو علقمة الفروي، وٌزٌد بن أبً حبٌب، ومالك
: كان ثقة، وقال العجلً والنسابً وأبو حاتم: قال ابن المدٌنً: "فً حاشٌة ابن منجوٌه

." ثقة ثبت مشهور: ثقة ، وقال ٌعقوب بن شٌبة  
ظالم بن عمرو بن سفٌان، أبو األسود الدبلً، وٌقال عمرو بن ظالم، قال عنه / ـ36

روى عن أبً ذر فً اإلٌمان والصبلة والزكاة، وأبً موسى : "ابن منجوٌه األصبهانً
ٌحً بن ٌعمر، وابنه : األشعري فً الزكاة، وعمران بن حصٌن فً القدر، روى عنه

: كان متشٌعا وكان ثقة فً حدٌثه إن شاء هللا، وقال العجلً: قال ابن سعد" أبو حرب
كان ذا دٌن وعقل ولسان : كوفً تابعً وهو أول من تكلم فً النحو، وقال ابن عبد البر

 .  [ع ]ثقة : وبٌان وفهم وذكاء وحزم، وقال ابن معٌن
أثبت : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح: عامر بن واثلة أبو الطفٌل اللٌثً المكً/37

روى عنه رإٌته لرسوله صلى هللا : مسلم وؼٌره له الصحبة، وقال أبو علً بن السكن
علٌه وآله وسلم من وجوه ثابتة، ولم ٌرو عنه من وجه ثابت سماعه، وروى البخاري 

أدركت ثمان سنٌن من حٌاة النبً صلى هللا علٌه وآله : فً التارٌخ األوسط عنه أنه قال
له صحبة،وكان الخوارج ٌرمونه باتصاله بعلً وقوله بفضله : وسلم،وقال ابن عدي

أكان مؽٌرة ٌكره :وفضل أهل بٌته ولٌس بحدٌثه بؤس، وقال ابن المدٌنً،قلت لجري
مكً ثقة، : نعم، وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبٌه: الرواٌة عن أبً الطفٌل؟ قال
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أساء محمد بن حزم فضعؾ أحادٌث أبً : قلت. كان متشٌعا: وكذا قال ابن سعد، وزاد
كان صاحب راٌة المختار الكذاب، وأبو الطفٌل صحابً ال شك فٌه وال : الطفٌل، وقال

ٌإثر فٌه قول أحد وال سٌما بالعصبٌة والهوى ولم أر له فً صحٌح البخاري سوى 
" موضع واحد فً العلم رواه عن علً وعنه معروؾ بن خربوذ، وروى له الباقون

.   [ع]
: عباد بن العوام بن عمر أبو سهل الواسطً، قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح/ــ38

ثقة وكان : ثقة، وقال ابن سعد: قال ابن معٌن وأبو حاتم والعجلً وأبو داود والنسابً"
لم : قلت. مضطرب الحدٌث عن سعٌد بن أبً عروبة: ٌتشٌع، وقال األثرم عن أحمد

روى له الجماعة . ٌخرج له البخاري من رواٌته عن سعٌد شٌبا واحتج به هو والباقون
 . "   [ع]

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : عبد األعلى بن عبد األعلى/39
الصري السامً وثقه ابن معٌن وأبو زرعة والنسابً والعجلً وابن نمٌر : "الباري

: وكان ممن سمع من سعٌد بن أبً عروبة قبل اختبلطه، وقال أحمد بن حنبل. وؼٌرهم
وقال . كان متقنا وكان ال ٌدعو إلى القدر: وقال ابن حبان فً الثقات. كان ٌرمى بالقدر

هذا جرح مردود ؼٌر مبٌن ولعله بسبب القدر، : قلت. لم ٌكن بالقوي: محمد بن سعد
روى : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً  ابن ماجه]وقد احتج األبمة كلهم

  [ع]:عنه الستة 
صدوق، رمً :  عبد الحمٌد بن جعفر بن عبد هللا بن الحكم بن رافع األنصاري/ـ40 

كان هذا تعلٌق ابن " باإلرجاء وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثبلث و خمسٌن
حجر فً تقرٌب التقرٌب روى له البخاري تعلٌقا وفً التارٌخ ومسلم فً الصحٌح وأبو 

.  داود و الترمذي والنسابً وابن ماجه 
صدوق : عبد الحمٌد بن عبد الرحمن الحمانً، أبو ٌحً الكوفً، لقبه بشمٌن/ ـ41

 روى له البخاري ومسلم وأبو 202ٌخطا، ورمً باإلرجاء من التاسعة مات سنة 
وقال عنه . كان هذا تعلٌق ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" داود والترمذي وابن ماجه 

موالهم التمٌمً الكوفً وأصله من خوارزم سمع ٌزٌد بن عبد هللا بن أبً : "الكبلباذي
بردة  روى عنه أبو بكر محمد بن خلؾ فً فضابل القرآن، ذكر أبو داود قال أنا 

قال ابن : " وقال عنه محققه" ماتؤابو ٌحً سنة اثنٌن ومابتٌن: هارون بن عبد هللا قال
".  ثقة : لٌس بالقوي، وقال فً موضع آخر: ثقة، وقال النسابً: معٌن

عبد هللا بن زٌد بن عمرو أبو قبلبة، الحرمً األزدي، البصري روى له /ـ42 
: قال العجلً [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الجماعة

بصري تابعً ثقة وكان ٌحمل على علً ولم ٌرو عنه شٌبا ولم ٌسمع من ثوبان، وقال 
كان ثقة كثٌر : ثقة، وقال ابن سعد فً الطبقة الثانٌة من أهل البصرة وقال: ابن خراش

. فتبٌن أنه من النواصب." الحدٌث وكان دٌوانه بالشام
عبد هللا بن عروة بن الزبٌر بن العوام أبو بكر القرشً المدٌنً روى له البخاري /ـ43 

ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه وثقه أبو حاتم والنسابً والدارقطنً وقال ابن 
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هو عندي منكر، وأنكر إبراهٌم الحربً سماعه : كان ٌتشٌع، وقال ابن المدٌنً: معٌن
."    من جده، قلت أخرج البخاري عنه عن جده فً النكاح حدٌث أم زرع

البخاري ]عبد هللا بن محمد بن الحنفٌة أبو هشام، أخو الحسن روى له الستة/ـ44 
."  كان ٌتشٌع: [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

عبد هللا بن أبً نجٌح، ٌسار المكً، أبو ٌسار الثقفً، موالهم قال ابن حجر فً /ـ45 
ثقة، رمً بالقدر، وربما دلس، من السادسة، مات سنة إحدى و ثبلثٌن أو : " التقرٌب

" [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]بعدها روى له الستة 
:  و قال عنه الكبلباذي" ثقة كان ٌرى القدر وربما دلس، له ترجمة فً المدلسٌن: قلت

واسمه ٌسار، مولى األخنس بن شرٌق الثقفً، قال علً بن المدٌنً، قال ٌحً بن 
كان قدرٌا، سمع عطاء ومجاهدا، وعبد هللا بن كثٌر، روى عنه شعبة، : سعٌد

والثوري، وابن عٌٌنة، وإبراهٌم بن نافع، وابن علٌة فً العلم، والجنابز وؼٌر موضع، 
وقال عنه ابن منجوٌه " 131 وقٌل 132مات سنة : قال البخاري، قال علً

واسم نجٌح ٌسار الثقفً المكً، مولى األخنس، كنٌته أبو ٌسار، قال : " األصبهانً
أبٌه فً الجنابز، ومجاهد فً : ، روى عن132 وقٌل 131مات سنة : عمرو بن علً

سفٌان بن : الحج والنكاح والجهاد واألطعمة، وعبد هللا بن كثٌر فً البٌوع، روى عنه
عٌٌنة، وإبراهٌم بن نافع، وهشام الدستوابً، وعبد الوارث بن سعٌد، وإسماعٌل بن 

كان ثقة كثٌر الحدٌث، وقال ابن معٌن وأبو زرعة : قال ابن سعد" علٌه والثوري 
".   مكً ثقة، ٌقال كان ٌرى القدر: ثقة، وقال العجلً: والنسابً

نزل الكوفة، قال عنه : أبو المؽٌرة [خ م د س ق]عبد هللا بن أبً لبٌد، المدنً/ ـ46 
ثقة، رمً بالقدر، من السادسة، مات فً أول خبلفة أبً جعفر، سنة بضع : "ابن حجر

وقال عنه ابن "  وثبلثٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه
الثقفً، األخنسً المدنً، مولى األخنس بن شرٌق حلفاء بنً : "منجوٌه األصبهانً

زهرة، وكان من عباد أهل المدٌنة، كنٌته أبو المؽٌرة، و ٌقال كان ٌرى القدر، قدم 
أبً سلمة بن عبد الرحمن فً : الكوفة فكتب عنه أهلها، ومات بالمدٌنة، روى عن

ثقة، وقال : قال عنه ابن معٌن" سفٌان بن عٌٌنة، وسفٌان الثوري: الصبلة، روى عنه
كان من : لٌس به بؤس، وقال ابن سعد: صدوق فً الحدٌث، وقال النسابً: أبو حاتم

ولم أره فً " ثقة : العباد المنقطعٌن وكان ٌقول بالقدر وكان قلٌل الحدٌث، وقال العجلً
. كتاب الكبلباذي وهللا تعالى أعلم 

عبد هللا بن عمرو بن أبً الحجاج المنقري التمٌمً، أبو معمر المقعد، موالهم، /ـ47
واسم أبً الحجاج مٌسرة، ثقة ثبت، رمً بالقدر، من : " المنقري، قال عنه ابن حجر

: " وقال عنه الكبلباذي " [ع]العاشرة، مات سنة أربع وعشرٌن، روى له الستة 
التمٌمً، موالهم، سمع عبد الوارث بن سعٌد، روى عنه البخاري فً العلم، وؼٌر 

قال حاتم : " وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً " 224مات سنة : موضع، قال البخاري
مات سنة بالبصرة سنة أربع وعشرٌن ومابتٌن، روى : بن اللٌث، وسلمان بن توبة

أحمد بن الحسن بن خراش، : عبد الوارث بن سعٌد فً الجهاد والدعاء  روى عنه: عن
: وقال ابن منجوٌه األصبهانً" وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، وحجاج بن الشاعر
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أحمد بن الحسن بن : عبد الوارث بن سعٌد فً الجهاد والدعاء، روى عنه:روى عن"
ثقة : قال العجلً"  خراش، وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، وحجاج بن الشاعر

صدوق متقن، قوي الحدٌث، ؼٌر أنه لم ٌكن ٌحفظ، : وكان ٌرى القدر، وقال أبو حاتم
كان ثقة حافظا، وقال ٌعقوب بن : وكان له قدر عند أهل العلم، وقال أبو زرعة عنه

وقال ابن حجر فً تقرٌب "كان ثقة ثبتا، صحٌح الكتاب، وكان ٌقول بالقدر: شٌبة
."   ثبت رمً بالقدر من العاشرة: التهذٌب

مولى بنً : "عبد الملك بن أعٌن الكوفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ـ48
شٌبان، صدوق شٌعً له فً الصحٌحٌن حدٌث واحد متابعة، من السادسة، أخرج له 

وقال عنه ابن  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الستة 
هو أخو عمران الكوفً، روى عن أبً : قال علً بن المدٌنً: "منجوٌه األصبهانً

هو من أعتى : وقال عنه أبو حاتم" وابل فً اإلٌمان، روى عنه سفٌان بن عٌٌنة 
كوفً تابعً ثقة، : الشٌعة محله الصدق، صالح الحدٌث، ٌكتب حدٌثه، وقال العجلً

روى عنه عبد هللا بن منٌر المروزي فً : قال الكبلباذي. وذكره ابن حبان فً الثقات
" . الشهادات

الكوفً، : " عبد العزٌز بن سٌاه السدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ49
"  [خ م ت س ق]صدوق، ٌتشٌع، من السابعة  

عبد الوارث بن سعٌد بن ذكوان، العنبري، موالهم، قال عنه ابن حجر فً / ـ50
أبو عبٌدة التنوري، البصري، ثقة ثبت، رمً بالقدر ولم ٌثبت عنه، : " تقرٌب التهذٌب

البخاري ومسلم وأبو داود  ]من الثامنة، مات سنة ثمانٌن و مابة، روى له الستة
أبو عبٌدة : "وقال عنه الكبلباذي فً رجال البخاري [والترمذي والنسابً وابن ماجه

التمٌمً العنبري، موالهم، البصري التنوري، سمع عبد العزٌز بن صهٌب، و أبا 
التٌاح، وخالدا الحذاء، وٌونس بن عبٌد، وأٌوب، وحسٌنا المعلم، روى عنه ابنه عبد 

الصمد، وأبو معمر، وعمران بن مٌسرة، ومسدد فً العلم  وؼٌر موضع، قال 
مات سنة ثمانٌن ومابة، وقال عمر بن علً : قال عبد هللا بن أبً األسود: البخاري

مثله، وقال كاتب الواقدي مثله، وزاد فً أول المحرم، وقال الؽبلبً عن أحمد 
كان : ثقة ثبت، وقال ابن سعد: قال عنه النسابً" مات سنة ثمان ومابة قبل المحرم:قال

.  صدوق: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة حجة، وقال أبو زرعة
عبٌد هللا بن موسى، باذام، أبو محمد العبسً، موالهم، الكوفً، روى عنه الستة /ـ51

كان ثقة، صدوقا حسن الهٌبة وكان ٌتشٌع وٌروي أحادٌث فً : ، قال ابن سعد[ع ]
التشٌع منكرة وضعؾ بذلك عندكثٌر من الناس وعاب علٌه أحمد ؼلوه فً التشٌع مع 

كان عنده : كان أثبتهم فً إسرابٌل، وقال ابن معٌن: تقشفه وعبادته، وقال أبو حاتم
جامع سفٌان الثوري وكان ٌستصحؾ فٌه، ووثقه ابن معٌن والعجلً وعثمان بن أبً 

.   شٌبة وآخرون، روى عنه البخاري فً اإلٌمان ومواضع
ثقة، رمً : قال ابن حجر: عثمان بن ؼٌاث الراسبً أو الزهرانً، البصري/ـ52

وقال الكبلباذي . باإلرجاء، من السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً 
وٌقال الباهلً، البصري، حدث عن أبً عثمان النهدي، روى عنه ٌحً القطان وأبو :
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روى عن عبد هللا بن : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" أسامة فً األدب، ومناقب عمر
ٌحً بن : برٌدة فً اإلٌمان، وأبً عثمان النهدي فً فضل عثمان والدعاء، روى عنه

: وقال ابن حجر فً  هدي الساري" سعٌد القطان، وابن أبً عدي، والنضر بن شمٌل 
وثقه العجلً وابن معٌن وأحمد والنسابً وقال أبو داود وأحمد كان مرجبا وقال ابن 

لم : كان ٌحً بن سعٌد ٌضعؾ حدٌثه فً التفسٌر عن عكرمة قلت: معٌن وابن المدٌنً
ثقة رمً : ٌخرج له البخاري عن عكرمة سوى موضع واحد معلقا، وقال ابن حجر

" باإلرجاء
عدي بن ثابت األنصاري روى عن البراء بن عازب فً اإلٌمان والصبلة /ـ53

والذبابح والفضابل، وزر بن حبٌش، وأبً حازم األشجعً فً الصبلة والزكاة 
والبٌوع، وسعٌد بن جبٌر فً الصبلة، والذبابح، وعبد هللا بن ٌزٌد فً الزكاة والحج 

: والفتن، وعبد هللا بن أبً أوفى فً الذبابح، وسلٌمان بن صرد فً الؽضب، روى عنه
شعبة، واألعمش، ومسعر، وٌحً بن سعٌد األنصاري فً الصبلة، وزٌد بن أبً أنٌس 

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب " فً الصبلة والزكاة، وفضٌل بن مروان فً الزكاة
قلت " ثقة رمً بالتشٌع، من الرابعة [ع]األنصاري الكوفً، روى عنه الستة: "التهذٌب

ثقة إال أنه كان ٌؽلو فً التشٌع، وقال ابن معٌن مثله، وقال أبو حاتم : قال الدارقطنً
مابل عن القصد، وقال : صدوق وكان إمام مسجد الشٌعة وقاضٌهم، وقال الجوزجانً

ثقة إال أنه كان ٌتشٌع  : كان من الرفاعٌن وهو تابعً، وقال أحمد: عفان عن الشٌعة
ووثقه  النسابً والعجلً، أخرج له البخاري فً اإلٌمان والصبلة واألدب وبدء 

". الخلق
عطاء بن أبً مٌمونة البصري، أبو معاذ، واسم أبً مٌمونة منبع، ثقة رمً /ـ54

بالقدر من الرابعة، مات سنة إحدى وثبلثٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
: وقال الكبلباذي. كان هذا تعلٌق ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" والنسابً وابن ماجه

مولى عمران بن حصٌن : مولى أنس بن مالك األنصاري، وقال ٌزٌد بن هارون"
شعبة، وروح بن القاسم : الخزاعً، وكان ٌرى القدر، سمع أنس بن مالك، روى عنه

مات بعد الطاعون، وكان الطاعون بالبصرة سنة : فً الوضوء، قال ٌحً القطان
، أخرج البخاري عنه كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا تبرز لحاجته أتٌته 131

مولى أنس بن مالك، وٌقال مولى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" بماء، الحدٌث
أنس فً الوضوء، وأبً رافع فً : عمران بن حصٌن، كنٌته أبو معاذ، روى عن

خالد الحذاء، وشعبة، وروح بن القاسم ،وثقه ابن معٌن : الصبلة، واألدب، روى عنه
فً أحادٌثه بعض ما ٌنكر، وقال البخاري : والنسابً وأبو زرعة، وقال ابن عدي

" . كان ٌرى القدر : وؼٌره
ذكره الرافضً عبد الحسٌن، صاحب كتاب :علقمة بن قٌس بن عبد هللا أبو شبل/ 55

.  وزعم أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة فً كتبهم " المراجعات"
البخاري ]علً بن الحسن بن شقٌق بن دٌنار،أبو عبد الرحمن، روى له الستة/ ـ56

لم ٌكن به بؤس إال أنهم :قال  الباجً [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
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تكلموا فٌه فً اإلرجاء وقد رجع عنه،  قلت روى عنه البخاري فً العتق، وقال ابن 
".  أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، من كبار العاشرة : "حجر فً التقرٌب

ذكره الرافضً عبد الحسٌن، صاحب : علً بن الجعد أبو الحسن الجوهري/ 57
.  وزعم أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة فً كتبهم" المراجعات"كتاب
القناد، الكوفً، :" عمرو بن حماد بن طلحة، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ـ58

عمرو بن حماد بن طلحة القناد الكوفً، ٌكنى أبا : كنٌته أبو محمد، قال حاتم بن اللٌث
روى عن أسباط بن نصر فً / محمد، مات بالكوفة سنة اثنٌن وعشرٌن ومابتٌن

القناد، أبو محمد الكوفً، وقد ٌنسب إلى : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" المناقب
بخ م د  ]جده، صدوق رمً بالرفض، من العاشرة، مات سنة اثنتٌن وعشرٌن ومابتٌن

. [س فق
الكوفً، أخو : قال ابن حجر فً التقرٌب: عمر بن أبً زابدة الهمدانً، الوادعً/ ـ59 

صدوق، رمً بالقدر، من السادسة، مات بعد الخمسٌن روى له البخاري : زكرٌا
كان ٌرى القدر، سمع أبا : قال الؽبلبً عن القطان: "ومسلم والنسابً، وقال الكبلباذي

النضر بن شمٌل  : إسحاق، وعون بن أبً جحٌفة، وعبد هللا بن أبً السفر، روى عنه
وثقه " وأبو عامر العقدي، ومحمد بن عرعرة، فً الصلوات والدعوات واللباس

كان ٌرى : لٌس به بؤس، وقال العقٌلً: العجلً وابن معٌن، وقال أبو حاتم و النسابً
كان كٌس الحفظ، : صالح، وقال ابن مهدي: القدر، وهو فً الحدٌث مستقٌم، وقال أحمد

". زكرٌا أعلى من عمر : وقال أبو داود
تقدم فً المدلسٌن وقد زعم صاحب كتاب : عمرو بن عبد هللا أبو إسحاق السبٌعً*
.   عبد الحسٌن أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنه أهل السنة فً كتبهم"المراجعات"
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : عمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق الجملً/ ـ60 

المرادي،أبو عبد هللا الكوفً، األعمى، ثقة عابد، كان ال ٌدلس و رمً : "التهذٌب
البخاري  ]باإلرجاء، من الخامسة، مات ثمانً عشرة ومابة وقٌل قبلها، روى له الستة

  " . [ع  ]ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
: عمران بن مسلم، أبو بكر،القصٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ61 
ذكره العقٌلً فً الضعفاء وحكى عن ٌحً بن سعٌد القطان أنه كان ٌرى القدر وهو "

مستقٌم الحدٌث، وأورد له أحادٌث تفرد بها، روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
.  [خ م د ت]والترمذي 

: عمٌر بن هانا، أبو الولٌد العنسً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ62 
كان قدرٌا، وقتله مروان الحمار : الشامً الدمشقً، من كبار التابعٌن، قال أبو داود"

أخرج له البخاري فً " [ع]لكونه  كان قابما فً بٌعة الٌزٌد بن الولٌد، روى له الستة
."   التوحٌد والتهجد

: قال ابن حجر فً التقرٌب: عوؾ بن أبً جمٌلة، األعرابً، العبدي، البصري/ ـ63 
" ثقة رمً بالقدر وبالتشٌع، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وأربعٌن، وله ثمانون

هو مولى : أبو سهل البزاز العبدي، البصري، وقال ابن سعد: "وقال عنه الكبلباذي
سمع أبا رجاء العطاردي،  [...]الطً كان ٌقال له األعرابً ولم ٌكن باألعرابً
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ابن : والحسن، وسعٌد بن أبً الحسن، ومحمد بن سٌرٌن، وسٌار بن سبلمة، روى عنه
المبارك، وٌزٌد بن زرٌع، وٌحً القطان، وروح بن عبادة فً اإلٌمان وؼٌر موضع، 

 وقٌل 146مات سنة " أنا أكبر من قتادة بسنتٌن: حكى أبو عبٌدة الحداد عنه أنه قال
روى عن رجاء أبً : ٌعد فً البصرٌٌن: وقال ابن منجوٌه األصبهانً" 147سنة 

" العطاردي، فً الصبلة ، روى عنه النضر بن شمٌل
أبو نعٌم : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: الفضل بن دكٌن/64

إنه : الكوفً أحد األثبات قرنه أحمد بن حنبل فً التثبت بعبد الرحمن بن مهدي، وقال
كان أقل خطؤ من وكٌع و الثناء علٌه فً : كان أعلم بالشٌوخ من وكٌع، وقال مرة

: الحفظ والتثبت ٌكثر إال أن بعض الناس تكلم فٌه بسبب التشٌع ومع ذلك فصح أنه قال
.  [ع]ما كتبت علً الحفظة أنً سببت معاوٌة، احتج به الجماعة 

قٌس بن أبً حازم ـ واسمه عوؾ بن عبد الحارث الكوفً، البجلً، روى له / 65
تكلم أصحابنا فٌه، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل : قال ٌعقوب بن شٌبة [ع]الستة

له أحادٌث مناكٌر، : الحدٌث عنه من أصح األحادٌث، ومنهم من حمل علٌه وقال
ومنهم من حمل علٌه فً مذهبه وأنه كان ٌحمل على علً، والمعروؾ عنه أنه كان 

." ٌفدم عثمان ولذلك كان ٌجتنب كثٌر من قدماء الكوفٌٌن الرواٌة عنه
: قٌس بن مسلم الجدلً، أبو عمرو الكوفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/66

البخاري ومسلم ]ثقة رمً باإلرجاء، من السادسة، مات سنة عشرٌن، روى له الستة 
أبو عمرو الجدلً من : "وقال عنه الكبلباذي [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

مات سنة عشرٌن ومابة، قال : قال أبو نعٌم: قٌس ؼٌبلن  الكوفً ، قال البخاري
كنٌته أبو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الذهلً وفٌما كتب إلً أبو نعٌم مثله

عمرو، مات سنة عشرٌن ومابة، روى عن طاق بن شهاب فً افٌمان، والصوم، 
والحج  وآخر الكتاب فً التفسٌر، روى عنه الثوري، وشعبة، وأبو العمٌس، وصدقة 

كان مرجبا وهو أثبت من أبً : قال علً بن ٌحً" بن أبً عمران، وإدرٌس األودي
ثقة، ثبت، وقال : قٌس، وثقه أحمد وابن معٌن وأبو حاتم والنسابً، وقال ابن سعد

أبو عمرو الكوفً، ثقة رمً باإلرجاء، :"وقال ابن حجر فً التقرٌب". ثقة، ثقة : سفٌان
 ".  [ع]من السادسة 

من : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محمد بن جحادة/67
صؽار التابعٌن وثقه أحمد بن حنبل وجماعة وتكلم فٌه بعضهم من أجل قول أبً عوانة 

روى له الجماعة وما له فً البخاري سوى حدٌثٌن ال تعلق لهما : كان ٌتشٌع، قلت
.  [ع]بالمذهب روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 

قال  [ع]محمد بن خارم، أبو معاوٌة، الضرٌر، المنقري، التمٌمً، روى له الستة /68
صدوق وهو فً األعمش ثقة، وفً ؼٌره اضطراب، ذكره ابن حبان فً : ابن خراش
قال . ثقة: كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجبا خبٌثا، وقال النسابً: الثقات وقال

روى عنه علً بن المدٌنً، ومحمد بن سبلم، وقتٌبة، ومسدد، وٌوسؾ بن : "الكبلباذي
" . عٌسى، وأبو موسى الزمن فً التفسٌر والوضوء
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أبو :"محمد بن سواء السدوسً العنبري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب /69
الخطاب البصري المكفوؾ، صدوق رمً بالقدر، من التاسعة، مات سنة بضع و 

" [خ م خد ت س ق]ثمانٌن، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه
سمع روح بن القاسم، روى عنه عمرو بن عٌسى فً األدب، : "وقال عنه الكبلباذي

كان ٌؽلو فً القدر وهو صدوق، أخرج : وقال األزدي فً الضعفاء" 187مات سنة 
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" البخاري عنه عن عمرو بن عٌسى فً األدب

الضرٌر البصري، ٌكنى أبو الخطاب، روى عن سعٌد بن أبً عروبة فً النكاح، "
.    ذكره ابن حبان وابن شاهٌن فً الثقات" روى عنه أبو الخطاب زٌاد بن ٌحً

محمد بن فضٌل بن ؼزوان الضبً، أبو عبد الرحمن، قال عنه ابن منجوٌه  /70
روى عن المختار بن فلفل فً اإلٌمان والصبلة، وعمارة بن القعقاع فً : "األصبهانً

اإلٌمان، والزكاة والحج واللباس وؼٌرها، وأبٌه فضٌل فً الفتن، والزهد والفضابل 
والدعاء، وصفة النار والزكاة والبٌوع، وأبً مالك األشجعً، وحصٌن بن عبد 

الرحمن،  واألعمش فً الصبلة والبٌوع، وعاصم األحول فً الصبلة، والجهاد، 
وبشٌر بن أبً إسماعٌل فً الصبلة، وبشر فً الصٌد، وحبٌب بن أبً عمرة، 

وإسماعٌل بن أبً خالد فً صفة النبً صلى هللا علٌه و سلم، وأبً حٌان التمٌمً فً 
عبد هللا بن عامر بن زرارة، وابن : الفضابل، ورقبة بن مسقلة فً التوبة، روى عنه

أبً شٌبة، وابن نمٌر، وأبو كرٌب، ومحمد بن طرٌؾ بن خلٌفة، وواصل بن األعلى، 
وإسماعٌل الحنظلً، وزهٌر بن حرب، وأبو سعٌد األشج، ومحمد بن المثنى فً 

الجنابز، ومحمد بن ٌزٌد الرفاعً، وأحمد بن عمر الوكٌعً، وعبد هللا بن عمر بن 
: شٌخ، وقال النسابً: كان ٌتشٌع و كان حسن الحدٌث، وقال أبو حاتم: قال أحمد" أبان

ثقة، وذكره : صدوق من أهل العلم، وقال ابن معٌن: لٌس به بؤس، و قال أبو زرعة
الضبً، موالهم، أبو عبد : "ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

" [ع]الرحمن الكوفً، صدوق عارؾ، رمً بالتشٌع، من التاسعة، روى له الجماعة
محمد بن عبد هللا بن الزبٌر، أبو أحمد األسدي، مولى لبنً أسد الزبٌري، قال  /71

محمد بن عبد هللا بن :"كوفً ثقة ٌتشٌع، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: العجلً
الزبٌر بن عمر بن درهم األسدي، أبو محمد الزبٌري، الكوفً، ثقة ثبت إال أنه ٌخطا 

 " . [ع  ]فً حدٌث الثوري، روى له الجماعة 
أحد األبمة األكابر العلماء الثقات لكن قال : محمد بن عبد الرحمن بن أبً ذبب/ 72

كانوا ٌوهنونه فً الزهري، وكذا وثقه أحمد ولم ٌرضه فً الزهري : ابن المدٌنً
ورمً بالقدر ولم ٌثبت عنه بل نفً ذلك عنه مصعب الزبٌري وؼٌره، وكان أحمد 

ٌعظمه جدا حتى قدمه فً الورع على مالك وإنما تكلموا فً سماعه من الزهري ألنه 
كان وقع بٌنه وبٌن الزهري شًء فحلؾ الزهري أن ال ٌحدثه ثم ندم فسؤله ابن أبً 

ذبب أن ٌكتب له أحادٌث أرادها فكتبها له فؤلجل هذا لم ٌكن فً الزهري بذاك بالنسبة 
إلى ؼٌره، وقال عمرو بن علً الفبلس هو أحب إلً فً الزهري من كل شامً، 

."  احتج به الجماعة، وحدٌثه عن الزهري فً البخاري فً المتابعات. انتهى
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محمد بن ٌوسؾ بن واقد بن عثمان الضبً، موالهم، الفرٌابً، نزٌل قٌسارٌة من  /73
ساحل الشام، ثقة، فاضل، ٌقال أخطؤ فً شًء من حدٌث سفٌان وهو مقدم فٌه مع ذلك 

، [ع]عندهم على عبد الرزاق، من التاسعة، مات سنة اثنتً عشرة، روى عنه الستة
أبو عبد هللا الفرٌابً، سكن قٌسارٌة من الشام، سمع الثوري، : "وقال عنه الكبلباذي

البخاري فً : ومالك بن مؽول، وإسرابٌل، واألوزاعً، وورقاء بن عمر، روى عنه
العلم، وؼٌر موضع، وروى عن إسحاق ـ ؼٌر منسوب ـ عنه فً الصبلة، مات فً 

الضبً، موالهم، : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" 212شهر ربٌع األول سنة 
أبو عبد هللا، كان مولده سنة ست وعشرٌن : الفرٌابً، سكن قٌسارٌة من الشام، كنٌته

األوزاعً : ومابة ومات سنة ثنتً عشرة ومابتٌن، وكان من خٌار عباد هللا، روى عن
فً الحدود، والجهاد، والثوري فً الذبابح، واألطعمة، والقدر، وبنً إسرابٌل فً ذكر 

وثقه النسابً وأبو حاتم " عبد هللا الدارمً، وإسحاق بن منصور: موسى، روى عنه
.   والعجلً

من : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح: مالك بن إسماعٌل أبو ؼسان النهدي/ 74
كبار شٌوخ البخاري مجمع على ثقته، ذكره ابن عدي فً الكامل من أجل قول 

 . [ع]إنه كان خشبٌا ٌعنً شٌعٌا، وقد احتج به األبمة : الجوزجانً
أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مخول، بوزن محمد، ابن راشد/ 75

راشد بن أبً مجالد النهدي، موالهم، الكوفً، الحناط، ثقة نسب إلى التشٌع، من 
". [ع]السادسة  

هارون بن موسى األزدي، العتكً، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب /76 
األعور النحوي، البصري، ثقة، مقرئ، إال أنه رمً بالقدر، من السابعة، : "التهذٌب

أبو عبد هللا،  ٌقال :"وقال عنه الكبلباذي" [خ م د ت س]روى له الجماعة إال ابن ماجة
شعٌب بن : أبو موسى، النحوي، ٌقال له العتكً، البصري، األعور، حدث عن

حبان بن هبلل، وموسى بن إسماعٌل فً : الحبحاب، و الزبٌر بن الخرٌت، روى عنه
أبو عبد هللا : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الدعوات، وتفسٌر سورة النحل

: النحوي، األعور البصري، صاحب القراءة، و ٌقال كنٌته أبو موسى، روى عن
وثقه ابن معٌن واألصمعً، " بهز بن أسد: شعٌب بن الحبحاب فً الدعاء، روى عنه

" . ثقة: وأبو زرعة، وأبو داود، كلهم قالوا
هشام بن أبً عبد هللا ـ واسمه سنبر ـ الربعً الدستوابً البصري، من بكر بن /77 

روى عن قتادة : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً. [ع]وابل  أبو بكر روى له الستة
فً اإلٌمان، والوضوء والصبلة وؼٌرها، وأبً الزبٌر فً الصبلة، وؼٌرها، وٌحً بن 
كثٌر فً النكاح، والهبة وؼٌرها، ومطر فً الوضوء والحج وؼٌرهما، وعامر األحول 

فً الصبلة، والقاسم الشٌبانً فً الصبلة، وابن أبً نجٌح فً الحج، وشعٌب بن 
ابنه معاذ، ووكٌع، وٌزٌد : الحبحاب فً النكاح، وأبً عاصم فً األطعمة، روى عنه

بن زرٌع، وأبو داود الطٌالسً فً الصبلة، وٌحً بن سعٌد، وخالد بن الحارث، وكثٌر 
بن هشام، وابن أبً عدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وٌحً القطان، وإسماعٌل بن 
أمٌة، وعبد الملك بن الصباح، وأبو عامر العقدي، وعبد األعلى بن عبد األعلى، 
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والنضر بن شمٌل، وٌزٌد بن هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وبشر بن 
هشام الدستوابً أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث، وقال ابن : قال الطٌالسً" المفضل
بصري ثقة ثبت فً الحدٌث إال أنه ٌرى : الدستوابً ثبت، وقال العجلً: المدٌنً

وقال ابن حجر فً " روى عنه البخاري فً القدر:  قلت قال الكبلباذي". القدر
".   [ع]ثقة ثبت رمً بالقدر، من كبار السابعة، روى له الجماعة: "التقرٌب

الولٌد بن كثٌر المخزومً، أبو محمد المدنً، ثم الكوفً، قال عنه ابن حجر فً / ـ78
صدوق عارؾ بالمؽازي، رمً برأي الخوارج، من السادسة، مات : " تقرٌب التهذٌب

حدث عن بشٌر بن :" وقال عنه الكبلباذي. [ع]سنة إجدى وخمسٌن، روى له الجماعة 
ابن عٌٌنة، وإبراهٌم : ٌسار، ووهب بن كٌسان، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، روى عنه

مات بالكوفة سنة : بن سعد، وأبو أسامة فً األطعمة، والخمس، والشرب، قال الواقدي
روى عن محمد بن كعب فً اإلٌمان، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً " 151

وسعٌد بن أبً هند فً الوضوء، ومحمد بن عمرو بن عطاء فً الوضوء، واألدب 
وؼٌرهما، وسعٌد المقبري فً الصبلة، وإبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن، وعبٌد هللا بن 

عبد هللا بن عمر فً الصبلة، ونافع فً الصوم، وبشٌر بن ٌسار فً البٌوع، ومعبد بن 
كعب بن مالك فً البٌوع، ووهب بن كٌسان فً الصٌد، واألطعمة، ومحمد بن عمرو 

أبو أسامة، وسفٌان بن عٌٌنة، وعٌسى بن ٌونس،  : بن حلحلة فً المناقب، روى عنه
كان له علم بالسٌر والمؽازي وله : ثقة، وقال ابنه: قال ابن معٌن" وإبراهٌم بن سعد

كان أباضٌا : صدوق ثبت ٌحنج به، وقال مرة : أحادٌث ولٌس بذاك، وقال الساجً
. ولكنه كان صدوقا

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: وهب بن منبه الصنعانً/ 79
كان ضعٌفا وكان شبهته فً ذلك أنه : من التابعٌن، وثقه الجمهور وشذ الفبلس فقال"

كان ٌتهم بالقول بالقدر وصنؾ فٌه كتابا ثم صح أنه رجع عنه، قال حماد بن سلمة عن 
كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعٌن : سمعت وهب بن منبه ٌقول: أبً سنان

كتابا من كتب األنبٌاء من جعل إلى نفسه شٌبا من المشٌبة فقد كفر فتركت قولً ولٌس 
له فً البخاري سوى حدٌث واحد من أخٌه همام عن أبً هرٌرة فً كتابة الحدٌث 

 .    [خ م د ت س]." وتابعه علٌه معمر عن همام
ٌحً بن حمزة الحضرمً الشامً، قاضً دمشق، قال عنه ابن منجوٌه / 80

عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر فً :روى عن: كنٌته أبو عبد الرحمن: "األصبهانً
اإلٌمان والجهاد وصفة الحشر، واألوزاعً فً الحج، والبٌوع، ومحمد بن الولٌد 

الحكم بن موسى، وأبو مسهر عبد األعلى : الزبٌدي فً الجهاد والضحاٌا، روى عنه
ثقة، وقال : قال ابن معٌن" بن مسهر، ومنصور بن أبً مزاحم، ومحمد بن المبارك

لٌس به بؤس، : كان ثقة وكان ٌرمى بالقدر، وقال أحمد: وقال الؽبلبً. كان قدرٌا: مرة
".  ثقة، رمً بالقدر، من الثامنة :ثقة،عالم، وقال ابن حجر فً التقرٌب:وقال دحٌم

الوحاظً، بضم الواو : " ل عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌبقا: ٌحً بن صالح/ 81
". [ع]وتخفٌؾ المهملة، الحمصً، صدوق من أهل الرأي، من صؽار التاسعة 
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ٌحً بن سعٌٌد القطان مولى بنً امٌم البصري ٌكنى أبا سعٌد زعم صاحب كتاب  /82
.  أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنه أهل السنة فً كتبهم" المراجعات"
 
 

:  ـ من ضعؾ من رجال الشٌخٌن بالحفظ4
 

سوء الحفظ علة قادحة ألنها تنم عن عدم ضبط الراوي للحدٌث، ولما كان ضبط 
الراوي للحدٌث شرط فً تقبل الرواٌة وتصحٌح الحدٌث تطرقنا هنا إلى من اتهم من 

. رجال الشٌخٌن بذلك
كما أن اتهام رواة الحدٌث  بهذه األنواع من التجرٌح قد تكون موضوعٌة ومقبولة وقد 

.  تكون ذاتٌة مردودة، وقد تطرقنا لجمٌع هذه األنواع هنا، نسؤل هللا التوفٌق والسداد
 

:      من ضعؾ من رجال الشٌخٌن بالوهم/ ـ  أ * 
ضبط الحدٌث من شروط قبول الحدٌث وتقبل الرواٌة ولذلك كان سوء الحفظ علة 

قادحة ناجمة عن  خلل فً الراوي وقد ٌكون صاحبها صدوقا وأحٌانا ثقة وهناك من 
رجال البخاري ومسلم من ضعؾ بالوهم أو قٌل له أوهام، نذكر من هإالء من تٌسر 

:  لنا ذكره كما ٌلً
وثقه أحمد وأبو داود   [ع]إبراهٌم بن طهمان، أبو سعٌد الهروي، روى عنه الستة / ـ* 

وعثمان بن سعٌد الدارمً وصالح بن محمد وابن راهوٌه وٌحً بن أكثم، وزاد أبو 
صدوق حسن الحدٌث، وزاد صالح بن محمد ٌمٌل إلى اإلرجاء، وقال ابن معٌن : حاتم

ضعٌؾ، : قال ابن عمار: " ال بؤس به، وقال ابن حجر فً هدي الساري: والعجلً
إنما وقع البن عمار حدٌث من رواٌة المعافً : وقال صالح بن جزرة، لما سمع قوله

بن عمران عن إبراهٌم عن محمد بن زٌاد عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه فً أول 
وهذا ؼلط فٌه من دون إبراهٌم ألن جماعة رووه عنه عن : جمعة جمعت، قال صالح

أبً جمرة عن ابن عباس وهو الصواب، وكذا هو فً تصنٌفه، وابن عمار ال ٌعرؾ 
الحق فٌه أنه ثقة صحٌح الحدٌث إذا : "حدٌث إبراهٌم، وقال ابن حجر فً التهذٌب

روى عنه ثقة ولم ٌثبت ؼلوه فً اإلرجاء، وال كان داعٌة إلٌه بل ذكر الحاكم أنه رجع 
. وتقدم فً البدع" عنه  هللا أعلم 

، قال ابن [ع]إبراهٌم بن موسى، أبو إسحاق الرازي الصؽٌر، روى عنه الستة / 1
: صدوق، وقال أبو الولٌد الفرضً: كان ثقة، وقال النسابً فً أسماء شٌوخه: ٌونس

. كثٌر الؽلط، روى عنه البخاري فً الجهاد، وفً الحٌض وفً ؼٌر موضع
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : إبراهٌم بن ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق/ 2

"  [خ م د ت س  ]السبٌعً صدوق ٌهم من السابعة: "التهذٌب
الضبً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: جرٌر بن عبد الحمٌد بن قرظ / ـ*

كان فً آخر عمره ٌهم من : الكوفً، نزٌل الري وقاضٌها ثقة صحٌح الكتاب قٌل
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تقدم فً االختبلط وفً التدلٌس وزعم الرافضً عبد الحسٌن فً  " [ع]حفظه
. أنه من الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة "المراجعات"
أبو إسماعٌل : "حاتم بن إسماعٌل المدنً، قال الحافظ ابن حجر عنه فً التقرٌب /3 

الحارثً، موالهم، أصله من الكوفة، صحٌح الكتاب، صدوق ٌهم، من الثامنة، أخرج 
وقال عنه الحافظ الباجً فً التعدٌل والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً  [ع]له الستة

 ]أشهد أنه ٌتولى بنً عبد الدار من بنً الحارث،: قال الواقدي: "الجامع الصحٌح
أخرج البخاري فً الوضوء،  [ال تذكره حتى أموت : وأعطانً سجل أبٌه، وقال

والجهاد وؼٌر موضع، عن القعنبً وعبد هللا الحجبً، وقتٌبة، وبشر بن عبٌس، 
وإبراهٌم بن حمزة، وؼٌرهم عنه عن هشام بن عروة، وٌزٌد بن أبً عبٌد، ومعاوٌة 

حدثنا محمد بن عبٌد ]: بن أبً مزرد، وجعٌد بن عبد الرحمن وؼٌرهم، قال البخاري
 هـ، قال علً بن 187مات ٌوم الجمعة لسبع خلون من جمادى اآلخرة سنة : هللا

روى عن جعفر بن محمد عن أبٌه عن جابر أحادٌث : حاتم بن إسماعٌل: "المدٌنً
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا :مراسٌل، أسندها، منها حدٌث جابر،الحدٌث الطوٌل

" وحدٌث ٌحً بن سعٌد عن جعفر بإرساله أثبت [..علٌه وآله وصحبه  وسلم فً الحج 
: قلت لٌن حدٌثه النسابً كما أخبر بذلك اإلمام الذهبً فً مٌزان االعتدال حٌث قال

زعموا أنه : لٌس بالقوي، ووثقه جماعة، وقال أحمد: ثقة مشهور صدوق، قال النسابً"
وهللا تعالى " الضعفاء والمتروكٌن"لم ٌذكره النسابً فً كتابه : قلت" كان فٌه ؼفلة
. أعلم وأجل 

حرمً بن عمارة بن أبً حفصة، نابت، بنون موحدة ثم مثناة، وقٌل كالجادة،  /4  
صدوق ٌهم، من : "العتكً، البصري، أبو روح، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

البخاري ومسلم وأبو  ]التاسعة مات سنة إحدى ومابتٌن، روى له الستة إال الترمذي
قال : "وقال عنه الذهبً فً مٌزان االعتدال  ما خبلصته [داود والنسابً وابن ماجه

قال أحمد ما معناه : صدوق، وذكره العقٌلً فً الضعفاء فؤساء، قال األثرم: ابن معٌن
إنه صدوق، لكن كانت فٌه ؼفلة، فذكرت له عن علً بن المدٌنً عن : فً حرمً

ٌحدث عن علً : فؤنكره، وقال... من كذب علً : حرمً عن شعبة عن قتادة عن أنس
: أٌضا بآخر منكر فً الحوض، عن حارثة بن وهب، فقلت حدٌث معبد بن خالد؟ قال

هما : نعم، ترى هذا حقا، وتبسم كالمتعجب، أنكرهما من حدٌث شعبة، وقال العقٌلً
قلت بل هما حدٌثان متواتران، أما األول فرواه أكثر من " معروفان من حدٌث الناس

.  مابة من الصحابة وأما الثانً فرواه أكثر من ستٌن من الصحابة
حفص بن مٌسرة العقٌلً بالضم أبو عمر الصنعانً قال ابن حجر فً تقرٌب  /5 

نزٌل عسقبلن، ثقة ربما وهم، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانٌن، أخرج له : التهذٌب
البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً فً كتابه 

روى عن زٌد بن أسلم فً اإلٌمان، والصبلة، والزكاة، وموسى بن :"  رجال مسلم
عقبة فً الصبلة والبٌوع واإلٌمان وؼٌرها، والعبلء بن عبد الرحمن فً الجامع فً 

صفة الجنة والنار والزهد، روى عنه سوٌد بن سعٌد، وابن وهب، وقال عنه الذهبً 
فً ]صالح الحدٌث ٌكتب حدٌثه: وثقه أحمد وابن معٌن، وقال أبو حاتم: فً المٌزان
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بل احتج به أصحاب : ٌتكلمون فٌه، قلت: ، وقال األزدي[حدٌثه بعض األوهام
. الصحاح، فبل ٌلتفت إلى قول األزدي 

العوذي ـ : "قال ابن حجر فً التقرٌب: الحسٌن بن ذكوان، المعلم المكتب العوذي/6
بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة، البصري، ثقة، ربما وهم، من السادسة مات 

سمع عبد هللا بن برٌدة، : "وقال عنه الكبلباذي" [ع]سنة خمس وأربعٌن، روى له الستة
وعطاء بن أبً رباح، وقتادة وٌحً بن أبً كثٌر، روى عنه شعبة، وابن المبارك، 

روى عنه : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وعبد الوارث وٌحً القطان فً الؽسل
قتادة فً اإلٌمان، والتفسٌر، وعطاء بن أبً رباح فً بٌع المدبر، وعبد هللا بن برٌدة 

فً الجنابز، والدعاء والفتن،  ٌحً بن أبً كثٌر فً الوضوء، والصوم والجهاد، وبدٌل 
بن مٌسرة فً الصبلة، روى عنه ٌحً القطان، وعبد الوارث بن سعٌد، وأبو خالد 
األحمر، وعٌسى بن ٌونس، وٌزٌد بن هارون، وعبد هللا بن المبارك، والفضل بن 

وقال عنه الذهبً فً " موسى، وابن أبً عدي، وروح بن عبادة، وٌزٌد بن زرٌع
.  قلت لم ٌتفرد العقٌلً بتجرٌحه" أحد الثقات والعلماء ضعفه العقٌلً ببل حجة: "المٌزان

: أبو النعمان البصري، قٌل: الحكم بن عبد هللا، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/7 
ثقة له أوهام، من التاسعة روى له البخاري ومسلم : إنه قٌسً، أوأنصاري أوعجلً

ابن محمد بن قٌس العجلً البصري، : وقال مسلم: وقال الكبلباذي" والترمذي والنسابً
كما قال " سمع شعبة بن الحجاج، روى عن ابن قدامة عبٌد هللا بن سعٌد فً الزكاة 

األنصاري وٌقال القٌسً البصري أبو النعمان العجلً، : عنه ابن منجوٌه األصبهانً
وقال " كان حافظا، روى عن شعبة فً التوبة والفتن، روى عنه محمد بن المثنى: ٌقال

ذا من رجال : ثقة، قلت: كان ٌحفظ، وقال آخر: قال البخاري: عنه الذهبً فً المٌزان
قلت مكانه فً مجهول العٌن، انظره هناك و قد " مجهول: الصحٌحٌن، وقال أبو حاتم

   .ذكرته كما ترى ألقوال اآلخرٌن وهللا أعلم
أخرج له البخاري : قال ابن حجر: حسان بن إبراهٌم أبو هشام العنزي الكرمانً /8 

حدث بؤفراد كثٌرة وهو : لٌس بالقوي، وقال ابن عدي: قال النسابً: ومسلم وأبو داود
عندي من أهل الصدق إال أنه ٌؽلط فً الشًء وال ٌتعمد وأنكر علٌه أحمد بن حنبل 

أحادٌث  وحدث عن أبً سفٌان طرٌؾ ثم ظن أن أبا سفٌان هذا هو والد سفٌان الثوري 
فقال حدثنً سعٌد بن مسروق، كذا قال ابن عدي وجعل الوهم منه، وقال ؼٌره الوهم 

.  فٌه من الراوي، وهللا أعلم
الحسن بن محمد بن أعٌن، أبو علً الحرانً، روى له البخاري ومسلم والنسابً، /9

 .أدركته ولم أكتب عنه: قال عنه أبو حاتم الرازي
قال ابن حجر فً تقرٌب : سعٌد بن زٌد بن درهم الجهضمً، أبو الحسن البصري/ 10

 .أخو حماد، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة سبع وستٌن ومابة: التهذٌب
أبو محمد البصري، :  قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سعٌد بن عامر الضبعً /11

ربما وهم، من التاسعة، مات سنة ثمان وثمانٌن ومابتٌن، : ثقة، صالح، وقال أبو حاتم
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً ]وله ست وثمانون سنة، روى له الستة

مولى بنً العجٌؾ وأخواله بنو طٌعة سمع شعبة : "وقال عنه الكبلباذي [وابن ماجه 
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 122وروى عنه علً بن المدٌنً، ومحمود بن ؼٌبلن فً الجنابز والكسوؾ، ولد سنة 
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً " 208 وقٌل فً شوال 208 شعبان سنة 4ومات 

روى عن شعبة فً الصبلة واللباس، وسعٌد بن أبً عروبة فً اإلٌمان، وجوٌرٌة بن "
" عبد بن حمٌد، وعقبة بن مكرم، وإسحاق الحنظلً: أسماء فً فضابل عمر، روى عنه
وثقه ابن معٌن، وابن سعد، والعجلً، وابن قانع، : "وقال ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب

". كان رجبل صالحا وكان فً حدٌثه بعض الؽلط وهو صدوق: وقال أبو حاتم
سعٌد بن ٌحً بن أبان، أبو عثمان، القرشً، األموي، البؽدادي، روى عنه / 12

وثقه النسابً، وقال أبو  [خ م  د ت س]البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً 
 . إال أنه كان ٌؽلط: صدوق، زاد صالح: حاتم و صالح بن محمد

أبو بدر : "شجاع بن الولٌد بن قٌس السكوتً، قال عنه ابن حجر العسقبلنً/ 13
الكوفً، صدوق ورع، له أوهام، من التاسعة، مات سنة أربع ومابتٌن، روى له الستة 

: وقال عنه الكبلبتذي " [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]
أبو بدر السكونً، الكوفً، سكن بؽداد، حدث عن عمر بن محمد بن زٌد العمري، "

: محمد بن عبد الرحٌم فً المحصر، مات سنة أربع وٌقال خمس ومابتٌن: روى عنه
سكن بؽداد، روى عن ٌحً بن : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً " 205 وقٌل 203

زكرٌا بن أبً زابدة فً الصوم، وإسماعٌل بن علٌة فً الفضابل، وحسٌن بن الجعفً 
ولقٌته ٌوما مع ٌحً بن : كان شٌخا صدوقا صالحا، قال: قال أبو حاتم" فً الفضابل 

: إن كنت كذابا وإال فتكك هللا، قال أبو عبد هللا: ٌا كذاب، فقال: معٌن، فقال له ٌحً
ثقة، انتهى : فؤظن أن دعوة الشٌخ أدركته وقال أبو بكر بن أبً خٌثمة عن ابن معٌن

روى حدٌث : قال أبو حاتم " فكؤنه كان مازحه فما احتمل المزاح : قال ابن حجر
لٌن الحدٌث، شٌخ لٌس بالمتقن فبل ٌحتج بحدٌثه إال : قابوس العرب وهو منكر، وقال

ال : أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحادٌث صحاحا وسبل أبو زرعة عنه فقال
لٌس له فً : بؤس به وكان موصوفا بالعبادة ووثقه العجلً وابن نمٌر، قال ابن حجر

البخاري سوى حدٌث واحد وقد توبع شٌخه فٌه وهو عمر بن محمد بن زٌد العمري 
."  عن نافع عن ابن عمر

: طارق بن عبد الرحمن البجلً األحمسً ،قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 14
: وقال عنه الكبلباذي" [ع]الكوفً، صدوق له أوهام، من الخامسة، روى له الستة  "
وقال عنه " سمع سعٌد بن المسٌب، روى عنه الثوري وأبو عوانة فً عمرة الحدٌبٌة"

روى عن سعٌد بن المسٌب فً الجهاد، روى عنه أبو عوانة : "ابن منجوٌه األصبهانً
أهل : من احتمل حدٌثه طارق بن عبد الرحمن: قال ابن البرقً فً باب"والثوري 

فً حدٌثه : الحدٌث ٌخالفون ٌحً بن سعٌد فٌه وٌوثقونه، وحكى الساجً عن أحمد
ال بؤس به، ٌكتب : ثقة، وقال أبو حاتم: بعض الضعؾ، وقال ابن معٌن والعجلً

ثقة، وقال ابن : لٌس به بؤس، وقال الدارقطنً وٌعقوب بن سفٌان: حدٌثه، وقال النسابً
  ."لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد: حجر فً الهدي

طلحة بن ٌحً بن النعمان بن أبً عٌاش الزرقً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 15
األنصاري المدنً، نزٌل بؽداد، صدوق ٌهم، من السابعة، روى له البخاري : "التهذٌب
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األنصاري : "وقال عنه الكبلباذي" [خ م د س ق]ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه
عثمان بن أبً شٌبة فً الحج، وقال عمرو : الزرقً، سمع ٌونس بن ٌزٌد، روى عن

وقال "  مقتل الحسٌن بن علً بن أبً طالب رضً هللا عنهما61ولد سنة : بن علً
ٌونس بن ٌزٌد فً اللباس، وصفة النبً : روى عن: "عنه ابن منجوٌه األصبهانً

" عباس بن موسى وعثمان بن أبً شٌبة: صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، روى عنه
لٌس بالقوي، وقال ٌعقوب بن : مقارب الحدٌث، وقال أبو حاتم: قال عنه أحمد بن حنبل

لٌس به : شٌخ ضعٌؾ جدا ومنهم من ال ٌكتب حدٌثه لضعفه، وقال أبو داود: شٌبة
: ثقة، وكذا قال عثمان بن أبً شٌبة، قال ابن حجر فً الهدي: بؤس، وقال ابن معٌن

". لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد بمتابعة سلٌمان بن ببلل
: عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبً النجود، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 16

موالهم، الكوفً، أبو بكر المقرئ، صدوق، له أوهام، حجة فً القراءة، وحدٌثه فً "
"  [ع]الصحٌحٌن مقرون، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرٌن، روى له الستة 

عباد بن بن عباد المهلبً، البصري، العتكً أبو معاوٌة، قال عنه ابن منجوٌه / 17
روى عن أبً حمزة فً اإلٌمان واألشربة، وعاصم األحول فً الصبلة : "األصبهانً

والطبلق، وعبٌد هللا فً الحج واألدب، وعبد هللا بن عمر فً األدب مع أخٌه عبٌد هللا، 
ٌحً بن ٌحً، ومحمد بن أبً بكر : وهشام بن عروة فً الطب والعلم، روى عنه

المقدمً، وٌحً بن أٌوب، وعبد هللا بن عون الهبللً، وسرٌج بن ٌونس، وإبراهٌم بن 
كان ثقة ربما ؼلط، ولم ٌكن بالقوي فً الحدٌث، وذكره ابن حبان : قال ابن سعد" زٌاد

المهلبً أبو معاوٌة، البصري، ثقة : "فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
".  [ع]ربما وهم، من السابعة، روى له الجماعة 

عبد هللا بن سعٌد بن أبً هند الفزاري، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب /18
أبو بكر المدنً صدوق ربما وهم، من السادسة، مات سنة بضع وأربعٌن : "التهذٌب

وقال عنه  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]روى له الستة
أبو بكر مولى لبنً شمخ من بنً فزارة ـ نسبة الواقدي ـ المدنً، سمع : "الكبلباذي

المؽٌرة : نافعا، وعامر بن عبد هللا بن الزبٌر، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، روى عنه
بن عبد الرحمن، ومكً بن إبراهٌم، وٌحً القطان فً الرقاق، والتهجد، وؼزوة مإتة، 

وقال عنه ابن منجوٌه " 144قال الواقدي مات سنة ست وأربعٌن ومابة، وقٌل 
مولى لبنً شمخ بن مازن من فزارة، ٌكنى أبا بكر، مات سنة سبع : "األصبهانً

سالم أبً النضر فً الصبلة، ومحمد بن عمرو بن حلحلة : وأربعٌن ومابة، روى عن
محمد بن جعفر، وٌحً : فً الجنابز، وإسماعٌل بن أبً الحكم، فً العتق، روى عنه

: ثقة، وقال ابن معٌن: ثقة، ثقة، وقال أبو داود: قال عنه أحمد" القطان  وعبد الرزاق
" .           مدنً ثقة : ثقة، وقال العجلً وٌعقوب و سفٌان

قال ابن حجر فً : عبد الرحمن بن سلٌمان بن حنظلة بن أبً عامر الراهب/ 19 
وثقه ابن : روى له البخاري ومسلم  وأبو داود وابن ماجه، قال أبو داود: التقرٌب

صوٌلح، ووثقه أٌضا الدارقطنً وأبو زرعة والنسابً : معٌن، وقال فً موضع آخر
وهو : لٌس به بؤس، وقال ابن عدي: لٌس بالقوي، وقال مرة: وقال فً موضع آخر
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كان ممن ٌخطا و ٌهم كثٌرا، أمرض القول : ممن ٌعتبر حدٌثه وٌكتب، وقال ابن حبان
لٌس بالقوي عندهم، أخرج عنه البخاري : صالح، وقال األزدي: فٌه أحمد وٌحً، وقال

.فً الجمعة وؼٌر موضع   
عبد الحمٌد بن عبد الرحمن، أبو ٌحً الحمانً، موالهم، التمٌمً، روى عنه / ـ* 

لٌس : ، قال النسابً[خ م د ت ق]البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
. وقد تقدم فً البدع.ثقة ووثقه ابن معٌن : بالقوي، وقال مرة

البخاري  ]عبد الرحمن بن محمد أبو محمد، المحاربً، الكوفً، روى له الجماعة/ ـ * 
صدوق ٌهم، وقال ابن : قال ابن حجر [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

هو : قال عثمان بن أبً شٌبة: كان كثٌر الؽلط، وقال ابن شاهٌن فً الثقات: سعد
بلؽنا أنه كان ٌدلس، وقال : صدوق ولكنه هو كذا مضطرب، وقال عبد هللا بن أحمد

ثقة : لٌس به بؤس، وقال مرة: ال باس به، وقال ابن معٌن والنسابً أٌضا: العجلً
. وقد تقدم فً التدلٌس. ووثقه الدارقطنً أخرج له البخاري فً العلم والعٌدٌن

روى له البخاري : قال ابن حجر فً التقرٌب: عبد العزٌز بن مسلم أبو زٌد/20 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً،القسلمً أبو زٌد المروزي، ثم البصري، ثقة 

وقال ابن منجوٌه " عابد ربما وهم، من السابعة مات سنة سبع وستٌن ومابة
أبو زٌد القسلمً، الخراسانً، أخو مؽٌرة السراج، سكن البصرة، وٌقال : "األصبهانً

نزلوا مرو، قٌل أصلهما من مرو، انتقل عبد العزٌز إلى البصرة وكان ٌنزل فً 
عبد هللا بن دٌنار فً الصبلة، وٌحً بن سعٌد : القسامل فنسب إلٌها، روى عن

شٌبان بن فروج، وعبد : األنصاري، وأبً سنان ضرار بن مرة فً الصوم، روى عنه
صالح الحدٌث : الصمد بن عبد الوارث، وإسحاق بن عمر بن سلٌط، قال عنه أبو حاتم

  "
روى له البخاري فً الصحٌح من طرٌق موسى بن إسماعٌل فً التقصٌر والذبابح 

. وفضل الصبلة بمسجد مكة وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم  
، وثقه الترمذي وأبو [ع]عبد السبلم بن حرب، أبو بكر المبلبً، روى عنه الستة/21

كان به ضعؾ : لٌس به بؤس، وقال ابن سعد: حاتم والدارقطنً، وقال النسابً وٌحً
ثقة : ثقة فً حدٌثه لٌن، وقال العجلً: فً الحدٌث وكان عسرا، وقال ٌعقوب بن سفٌان

ثبت عند الكوفٌٌن والبؽدادٌٌن ٌستنكرون بعض حدٌثه، والكوفٌون أعلم به  
عبد ربه بن نافع، أبو شهاب الحناط، صاحب الطعام المدابنً، روى عنه / 22

أبو : "وقال عنه الكبلباذي. [خ م س ق]البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه
شهاب الحناط، صاحب الطعام، سمع ٌونس بن عبٌد وابن عون وعاصما األحول، 

وعوفا، وإسماعٌل بن أبً خالد، واألعمش، وخالد الحذاء، رى عنه عاصم بن ٌوسؾ، 
وقال عنه ابن " وأحمد بن ٌونس فً اإلٌمان، والزكاة والجهاد واألشربة ومواضع

أبو شهاب الحناط، صاحب الطعام، روى عن شعبة فً الحج، : "منجوٌه األصبهانً
: لٌس بالقوي، وقال العجلً: قال عنه النسابً" روى عنه أبو داود والمباركً سلٌمان

شعبة فً : صاحب الطعام روى عن: "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ال بؤس به
ال :لٌس بالقوي، وقال العجلً: قال النسابً" الحج،روى عنه أبو داود المباركً سلٌمان
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: صدوق، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب:ثقة، وقال ابن خراش: بؤس به، وقال مرة
".   عبد ربه بن نافع الكنانً الحناط، أبو شهاب األصؽر،صدوق ٌهم من الثامنة "

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعٌد، أبو سهل التمٌمً، العنبري، روى عنه / 23
عبد الصمد ثبت فً : ، وثقه ابن قانع وقال ٌخطا، وقال علً ابن المدٌنً[ع]الستة
.  شعبة
عمر بن حفص بن ؼٌاث بن طلق بن معاوٌة، أبو حفص النخعً، الكوفً، روى / 24

، ذكره ابن حبان فً [خ م د ت س]عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
صدوق، ووثقه الرازٌان : ربما أخطؤ، وقال ابن شاهٌن عن أحمد:الثقات وقال

روى : "والعجلً، أخرج البخاري عنه فً ؼزوة خٌبر، وقال ابن منجوٌه األصبهانً
مسلم عنه ثم روى عن أحمد بن ٌوسؾ السلمً عنه فً الزكاة والذبابح، والجامع، 
ومن مات له ثبلثة، وروى عن أبٌه فً الوضوء، و الزكاة و الذبابح  وذكر الجان، 

: ثقة، وقال أبو زرعة والعجلً: قال أبو حاتم" والجامع، وقدرة هللا تعالى وصفة النار
ربما أخطؤ، وقال ابن حجر فً تقرٌب : صدوق، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال

 "  [خ م د س]ابن طلق الكوفً، ثقة ربما وهم، من العاشرة: "التهذٌب
حدٌثه فً :"عبٌد هللا بن األخنس،أبو مالك الخزاز،قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/25

نافع فً الصوم،وأبً الزبٌر فً اللباس،روى عنه روح بن : البصرٌٌن،روى عن
ٌخطا كثٌرا،ووثقه أحمد وابن معٌن :ذكره ابن حبان فً الثقات وقال"عبادة

:" لٌس به بؤس،وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: والنسابً،وقال ابن معٌن مرة
كان ٌخطا كثٌرا، من :النخعً أبو مالك، الخزاز،صدوق،قال ابن حبان

  [البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسابً وابن ماجه:ع]السابعة
عبٌد هللا بن أبً جعفر األموي، القرشً موالهم، المصري، قال عنه ابن منجوٌه /26

األعرج فً الصبلة والطب، ومحمد بن جعفر بن الزبٌر فً : روى عن:"األصبهانً
الصبلة والصوم، وحمزة بن عبد هللا بن عمر فً الزكاة، والجبلح أبً كثٌر فً 

البٌوع، وسالم بن ابً سالم الجٌشانً فً الجهاد، وبكٌر بن األشجع فً الجهاد، روى 
لٌس بالقوي، ووثقه : قال أحمد" عمرو بن الحارث، واللٌث، وسعٌد بن أبً أٌوب: عنه

أبو بكر الفقٌه،مولى : "العجلً وأبو حاتم والنسابً، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
بنً كنانة أو أمٌة،قٌل اسم أبٌه ٌسار، ثقة، وقٌل عن أحمد إنه لٌنه،وكان فقٌها 

   [ع  ]هو مثل حبٌب بن أبً حبٌب، من الخامسة، روى له الجماعة: عابدا،قال أبو حاتم
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب :عثمان بن محمد بن إبراهٌم بن عثمان/27

العبسً،أبو الحسن بن أبً شٌبة الكوفً،ثقة حافظ شهٌر وله أوهام،وقٌل كان :"التهذٌب
[خ م د س ق]ال ٌحفظ القرآن،من العاشرة  

عثمان بن محمد بن أبً شٌبة، أبو الحسن العبسً، الكوفً روى له البخاري /28
عثمان :"ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

بن  محمد بن إبراهٌم بن عثمان العبسً، أبو الحسن بن أبً شٌبة الكوفً، ثقة حافظ 
شهٌر، وله أوهام، وقٌل كان ال ٌحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثبلثٌن وله 

أبو الحسن أخو أبً بكر والقاسم العبسً، :"وقال عنه الكبلباذي" ثبلث وثمانون سنة



436 

 

 Page 436 [تنبيه المقلد الساري]
 

: الكوفً سمع جرٌرا وعبده وهشٌما والقاسم بن مالك، وطلحة بن ٌحً، روى عنه
حدثنً أبو الفضل وهو عندي عبٌد هللا : البخاري فً العلم وؼٌر موضع، قال البخاري

" بن واصل البخاري، مات ٌوم األحد لتسع بقٌن من المحرم سنة اثنٌن وثبلثٌن ومابتٌن
قال أبو العباس السراج، مات فً المحرم سنة تسع  : وقال ابن منجوٌه األصبهانً

ثبلثٌن ومابتٌن، وذكر عن محمد بن عثمان بن أبً شٌبة أنه قال ولد أبً فً سنة ست 
وخمسٌن ومابة وهو أكبر من أبً بكر بثبلث سنٌن، روى عن جرٌر بن عبد الحمٌد 
فً اإلٌمان والصبلة، وبشر بن المفضل فً الجنابز، وأبً خالد األحمر، وعبٌدة بن 

سلٌا بن أبً زابدة فً الحج، وفً الصوم وؼٌره، وٌحً بن زكرٌا، وهشٌم فً البٌوع  
ووكٌع فً التقاضً، وحمٌد بن عبد الرحمن الرواسً فً الحدود، وٌونس بن أبً 

ٌعفور فً الجهاد، وطلحة بن بن ٌحً األنصاري فً اللباس ووفاة النبً صلى هللا علٌه 
وسلم وعبٌد هللا األشجعً فً المداحٌن آخر الكتاب، وثقه ابن معٌن والعجلً وابن 

أبو الحسن بن أبً شٌبة الكوفً، ثقة حافظ :"حبان، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
 ".   [خ م د س]شهٌر وله أوهام، وقٌل كان ال ٌحفظ القرآن، من العاشرة 

عمرو بن أبً سلمة التنٌسً، أبو حفص، الدمشقً، مولى بنً هاشم  قال عنه ابن /29
صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة ثبلث عشرة، أو : "حجر فً التقرٌب

وقال  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]بعدها روى له الستة 
أبو حفص التنٌسً، الشامً، سمع األوزاعً، روى البخاري عن عبد :"عنه الكبلباذي

إنه ابن ٌحً الذهلً عنه فً : هللا بن محمد المسندي، ومحمد ؼٌر منسوب، وٌقال
حدثنً : قال البخاري [212]التوحٌد والجنابز، مات قرٌبا من سنة اثنً عشرة ومابتٌن

أبو حفص التنٌسً، :"وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الحسن بن عبد العزٌز بهذا 
أصله من دمشق، سكن تنٌس، مات سنة أربع عشرة ومابتٌن، روى عن األوزاعً فً 

: وقال عنه ابن حجر فً هدي الساري" الصوم، روى عنه أحمد بن ٌوسؾ اآلدمً
إال أنه روى عن زهٌر بن محمد :وثقه ابن سعد وٌونس وأثنى علٌه أحمد وقال"

فً حدٌثه وهم، وقال : أحادٌث بواطٌل وضعفه ٌحً بن معٌن والساجً، وقال العقٌلً
لٌس له فً البحاري سوى حدٌثٌن أحدهما : ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، قلت: أبو حاتم

رواه البخاري من طرٌق آخر من طرٌق محمد بن حرب عن األوزاعً، واآلخر، قال 
تابعه معمر عن الزهري، قلت ولٌس هو من أفراد عمرو بن أبً سلمة : البخاري بعده

فقد رواه الولٌد بن مسلم ، قال حدثه األوزاعً، أخرجه ابن حبان فً صحٌحه من 
". طرٌقه وحدٌث معمر أخرجه مسلم 

مولى المطلب، المدنً، قال عنه ابن حجر  عمرو بن أبً عمروـ و اسمه مٌسرة ـ/30 
أبو عثمان، ثقة، ربما وهم، من الخامسة، مات بعد الخمسٌن، روى له : "فً التقرٌب

وقال عنه  "[البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة
أبو عثمان، مولى المطلب بن عبد هللا بن حنطب  المخزومً، القرشً، :"الكبلباذي

مالك، : المدٌنً، سمع أنس بن مالك، وسعٌد المقبري، وسعٌد بن جبٌر، روى عنه
وسلٌمان بن ببلل، ومحمد وإسماعٌل ابنا جعفر، وٌزٌد بن الهاد، وٌعقوب بن عبد 

الرحمن فً العلم واألنبٌاء، وؼٌر موضع، مات فً أول خبلفة أبً جعفر المنصور، 
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وقال عنه ابن منجوٌه " وزٌاد بن عبٌد هللا على المدٌنة وكانت أول خبلفة أبً جعفر
المقبري فً اإلٌمان، وأنس بن مالك فً : كنٌته أبو عثمان، روى عن: "األصبهانً

إسماعٌل بن جعفر، وٌعقوب بن عبد الرحمن، : الحج، واألعرج فً النذور، روى عنه
وثقه : "ال بؤس به، قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: وقال أبو حاتم"والدراوردي

أحمد وأبو زرعة والعجلً وضعفه ابن معٌن والنسابً وعثمان الدارمً لرواٌته عن 
قلت لم ٌخرج له البخاري من رواٌته عن عكرمة : " عكرمة من حدٌث البهٌمة ثم قال

" . شٌبا 
الناقد، أبو : "عمرو بن محمد بن بكٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 31

 "  [خ م د س]عثمان البؽدادي، نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم فً حدٌث، من العاشرة
: عمران بن المنقري، أبو بكر القصٌر البصري، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب/32 
صدوق ربما وهم، قٌل هو الذي روى عن عبد هللا بن دٌنار، وقٌل بل هو ؼٌره، وهو "

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ]مكً، من السادسة روى له الستة إال ابن ماجه 
سمع أبا رجاء العطاردي، وعطاء بن أبً رباح، : "وقال عنه الكبلباذي [والنسابً

وقال عنه ابن منجوٌه " ٌحً بن سعٌد القطان فً التفسٌر والمرضى: وروى عنه
روى عن قٌس بن سعد فً الصبلة،وأبً رجاء العطاردي فً الحج، :"األصبهانً

وعطاء بن أبً رباح فً كفارة المرض، روى عنه مهدي بن مٌمون،وبشر بن 
" المفضل،وٌحً بن سعٌد القطان

عبٌد هللا بن عمر بن أبً الولٌد الرقً، أبو وهب األسدي، قال عنه ابن حجر فً /33
ثقة، فقٌه، ربما وهم، من الثالثة، مات سنة ثمانٌن عن ثمانٌن إال سنة : تقرٌب التهذٌب

. [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]روى له الستة"
عفان بن مسلم بن عبد هللا الباهلً، أبو عثمان الصفار، البصري، قال عنه ابن /34

كان إذا شك فً حرؾ من : ثقة  ثبت، قال ابن المدٌنً: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
أنكرناه فً صفر سنة تسع عشرة ومات : الحدٌث تركه، ربما وهم، وقال ابن معٌن

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  ]:بعدها بٌسٌر، من كبار العاشرة، روى له الستة
سكن بؽداد، وٌقال إنه مولى عزرة بن : "وقال عنه الكبلباذي [والنسابً وابن ماجه

ثابت األنصاري، سمع داود بن أبً الفرات، وهماما ووهٌبا، وحماد بن زٌد، وصخر 
بن جوٌرٌة، روى عنه البخاري فً الجنابز، روى عنه عبٌد هللا بن سعٌد، ومحمد بن 

عبد الرحٌم، وإسحاق ؼٌر منسوب، ومحمد ؼٌر منسوب، عنه فً التوحٌد والجهاد 
والتعبٌر واالعتصام، مات فً شهر ربٌع  [اقترب]والزكاة والمظالم والمؽازي وتفسٌر 

: اآلخر سنة عشرٌن ومابتٌن، قاله البخاري، وذكر أبو داود مثله، وقال محمد بن سعد
وقال عنه ابن منجوٌه " مات ٌوم الخمٌس لعشرٌن من شهر ربٌع اآلخر مثله

مات ببؽداد سنة عشرٌن ومابتٌن وهو ابن ست وثمانٌن سنة روى عن : "األصبهانً
وهٌب بن خالد فً اإلٌمان وؼٌره، وحماد بن سلمة فً مواضع، وهمام فً اإلٌمان 
والصبلة، واللباس والفتن، وأبان فً الصبلة  الجنابز وؼٌرها، وأبً عوانة فً حق 

المملوك، وصخر بن جوٌرٌة فً الجهاد، وعبد الواحد بن زٌاد فً األدب، وسلٌم بن 
أبو بكر بن إسحاق :حٌان فً دالبل النبوة، وعبد الوارث فً الفتن، روى عنه
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الصنعانً، وزهٌر بن حرب، وحجاج بن الشاعر، وابن أبً عتٌبة، ومحمد بن حاتم  
وعمرو الناقد، ومحمد بن المثنى، وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، وهارون بن عبد 

من كبار الثقات األثبات لقٌه البخاري وروى :"وقال ابن حجر فً هدي الساري" هللا
عنه شٌبا ٌسٌرا وحدث عن جماعة من أصحابه عنه اتفقوا على توثٌقه حتى قال ٌحً 

.  ثقة، متقن متٌن:القطان إذا وافقنً عفان ال أبالً من خالفنً، وقال أبو حاتم
العبلء بن المسٌب بن رافع الثعلبً، الكاهلً، الكوفً روى له البخاري ومسلم / 35

له : قال الحاكم: "وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
ثقة مؤمون، وكذلك ابن : فً حدٌثه بعض نظر، وقال ابن معٌن: األزدي: أوهام، وقال

".  عمار وأبو حاتم، روى له البخاري فً الدعوات وعمرة الحدٌبٌة
كنٌته أبو :"كثٌر بن شنظٌر األزدي البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/36

قرة، روى عن عطاء بن أبً رباح فً الصبلة، روى عنه حماد بن زٌد، وعبد الوارث 
لٌس : لٌن، وقال النسابً: لٌس بشًء، وقال أبو زرعة: قال ابن معٌن" بن سعٌد

 "  [خ م د ت ق]صدوق ٌخطا من السادسة:بالقوي، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: كهمس بن الحسن النمري من النمر بن قاسط، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 37
ثقة وزٌادة، : صدوق ٌهم، ونقل عن ابن معٌن تضعٌفه، وقال عنه أحمد: الساجً قال

: ال بؤس به، وقال ابن أبً خٌثمة عن ابن معٌن: ثقة، وقال أبو حاتم: وقال أبو داود
روى عنه وكٌع، ومعتمر، وٌزٌد بن هارون، والمقري فً : قال الكبلباذي. ثقة

".  الصبلة، والذبابح وآخر المؽازي
محمد بن خازم أبو معاوٌة الضرٌر، الكوفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب  /*

عمً وهو صؽٌر، ثقة أحفظ الناس لحدٌث األعمش، وقد ٌهم فً حدٌث : "التهذٌب
ؼٌره، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعٌن، وله اثنتان وثمانون سنة، وقد رمً 

 [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]باإلرجاء، روى له الستة
المنقري التمٌمً السعدي، موالهم الكوفً، سمع هشام بن : "وقال عنه الكبلباذي

علً بن المدٌنً، ومحمد بن سبلم، وقتٌبة، ومسدد، : عروة، واألعمش، روى عنه
 وقٌل 195ـ 113 ]وٌونس بن عٌسى، وأبو موسى الزمن فً التفسٌر والوضوء

194  ]
مولى أسعد بن زٌد مناة، الضرٌر، ٌقال عمً وهو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

األعمش فً اإلٌمان والوضوء والزكاة، والحج وؼٌرها،وعاصم :صؽٌر،روى عن
األحول فً الجنابز والدعاء، وهشام بن عروة ، وهشام بن حسان فً الصبلة والتوبة، 

وٌحً بن سعٌد فً الصوم، وداود بن أبً هند فً الجهاد، والرحمة وؼٌرها، وسهل 
بن أبً صالح فً الجهاد، وإسماعٌل بن أبً خالد فً الفضابل، وٌزٌد بن أبً بردة فً 

أبو بكر : الظلم، وأبً مالك األشجعً فً الدعاء، وأبً العمٌس فً التفسٌر، روى عنه
بن أبً شٌبة، وأبو كرٌب، وٌحً بن بن ٌحً، وإسحاق الحنظلً، وابن نمٌر، وزهٌر 
بن حرب فً الصبلة، وأحمد بن سنان فً الصبلة، وعمرو الناقد، وسعٌد بن منصور، 

وقد ." ومحمد بن ٌحً بن أبً عمر، ومحمد بن المثنى، وسعٌد بن أبً أزهر الواسطً
 .تقدم فً التدلٌس
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الٌمامً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن طلحة بن مصرؾ/ 38
خ م د ت ]الكوفً، صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبٌه لصؽره، من السابعة

".   [عس ق
محمد بن عبد هللا بن مسلم بن عبٌد هللا بن شهاب الزهري المدنً، ابن أخً / 39

صدوق له أوهام، من السادسة، مات : " الزهري، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  ]سنة اثنتٌن وخمسٌن، وقٌل بعدها، روى له الستة

أبو عبد هللا، ابن أخً مسلم بن مسلم بن : " وقال عنه الكبلباذي " [والنسابً وابن ماجه
عبٌد هللا، الزهري، القرشً، المدنً، سمع عمه، روى عنه ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد 

قتله ؼلمانه بؤمر ابنه وكان : فً الصبلة، واألضاحً، وؼٌر موضع، قال الواقدي
سفٌها شاطرا قتله للمٌراث فً آخر خبلفة أبً جعفر، فوثب ؼلمانه علٌه بعد سنتٌن 

أبو عبٌد هللا، ابن أخً الزهري، روى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" قتلوه أٌضا
عمه محمد بن مسلم بن عبٌد هللا الزهري فً اإلٌمان، والصبلة و النكاح، : عن

لٌس بالقوي، ٌكتب : ، قال أبو حاتم"ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعٌد: وؼٌرها، روى عنه
ضعٌؾ، وقال : صالح الحدٌث، وقال ٌحً: ال بؤس به، وقال مرة: حدٌثه، وقال أحمد

ابن أخً الزهري أحب إلً من ابن إسحاق فً الزهري، : صالح، وقال أٌضا: مرة
" .    هـ 157صدوق توفً سنة : وقال الساجً

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : محمد بن عباد  بن  الزبرقان، أبو همام األهوازي/ 40 
المكً نزٌل بؽداد، صدوق ربما وهم، من الثامنة، روى له الستة إال : "التهذٌب
وقال عنه الكبلباذي فً  [البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه ]الترمذي

محمد بن الزبرقان أبو همام األهوازي، سمع من موسى بن : " رجال صحٌح البخاري
وقال ابن منجوٌه األصبهانً فً رجال " علً بن المدٌنً فً الرقاق: عقبة، روى عنه

محمد بن الزبرقان األهوازي، كنٌته أبو همام، روى عن موسى بن :"صحٌح مسلم
قال عنه ابن حبان فً " عقبة فً النكاح، روى عنه محمد بن الفرج مولى بنً هاشم

صالح الحدٌث : صالح وسط، وقال أبو حاتم: ربما أخطؤ، وقال أبو زرعة: الثقات
." لٌس به بؤس : صدوق، ووثقه ابن المدٌنً، وقال النسابً

نزٌل : "محمد بن عباس بن الزبرقان المكً، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب/ 41
البخاري ]بؽداد، صدوق ٌهم، من العاشرة، مات سنة أربع وثبلثٌن، روى له الستة 

. [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
وقع هنا خلط بٌن محمد بن الزبرقان أبو همام األهوازي من الطبقة الثامنة عند : تنبٌه

." ابن حجر مع محمد بن الزبرقان المكً نزٌل بؽداد من العاشرة
محمد بن عبد هللا بن الزبٌر، أبو أحمد، الزبٌري، مولى الزبٌر بن العوام، / 42

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن  ]األسدي، الكوفً روى عنه الستة
عابد، مجتهد، حافظ للحدٌث، : قال أبو حاتم: قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب [ماجه

لٌس به بؤس، وقال : صدوق وقال النسابً: له أوهام،  قال أبو زرعة وابن خراش
روى عنه عبد هللا المسندي، وعبد هللا بن أبً شٌبة، ومحمد بن ؼٌبلن، : "الكبلباذي
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ومحمد بن عبد الرحٌم، ونصر بن علً، وأبو موسى وٌوسؾ القطان فً الصبلة و 
"  الطب وؼٌر موضع

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة اللٌثً المدنً، قال ابن  /43
إبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن فً : ٌكنى أبو الحسن، روى عن: منجوٌه األصبهانً

الصبلة، وخالد بن عبد هللا بن حرملة فً الصبلة، ومحمد بن إبراهٌم بن الحارث فً 
الصبلة، وأبً سلمة بن عبد الرحمن فً الصبلة والطبلق، والرإٌا، وأبً عبد هللا 

: القراظ فً الحج، وعمرو بن مسلم اللٌثً، وٌقال عمر فً الضحاٌا، روى عنه
" إسماعٌل بن جعؾ، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، ومعاذ بن معاذ، وسفٌان بن عٌٌنة 

لٌس به بؤس، : صالح الحدٌث، ٌكتب حدٌثه وهو شٌخ، وقال النسابً: قال أبو حاتم
ثقة، وقال : ٌخطا، وقال ابن معٌن: ثقة، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال: وقال مرة

لم ٌكن به بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب : لٌس بحجة، وقال ابن المبارك: مرة
".  [ع]صدوق له أوهام، من السادسة، روى له الجماعة : التهذٌب

صدوق، : "مخلد بن ٌزٌد القرشً الحرانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 45
له أوهام ، من كبار التاسعة، مات سنة ثبلث وتسعٌن، روى له الجماعة إال الترمذي 

أبو الحسن : "وقال عنه الكبلباذي" [البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه]
سمع ابن جرٌج، روى عنه محمد بن سبلم فً األدب بالقرب من آخره، : الحرانً

ٌكنى أبا ٌحً، وٌقال أبو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" والجمعة، وبدء الخلق 
خداش، مات سنة ثبلث وتسعٌن ومابة، روى عن ابن جرٌج فً البٌوع، روى عنه 

كان ٌهم، وقال : ال بؤس به وكان ٌهم، وقال الساجً: قال عنه أحمد" إسحاق الحنظلً
صدوق وذكره ابن حبان : ثقة، وقال أبو داود وٌعقوب بن سفٌان وأبو حاتم: ابن معٌن
."  فً الثقات

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : معاذ بن هشام بن أبً عبد هللا الدستوابً، البصري/ 46
سكن الٌمن، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مابتٌن، روى له : "التهذٌب

وقال عنه ابن " [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الستة
الدستوابً البصري، سكن ناحٌة الٌمن، كنٌته أبو عبد هللا، مات : " منجوٌه األصبهانً

روى عن أبٌه فً اإلٌمان، والصبلة، والوضوء، وؼٌرها، روى : بالبصرة سنة مابتٌن
إسحاق بن منصور، وأبو ؼسان المسمعً، بلفظة عربٌة فً اإلٌمان، وإسحاق : عنه

الحنظلً،زد ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وزهٌر بن حرب فً الوضوء، 
وصالح بن مسمار السلمً فً الحج، وعبٌد هللا بن عمر القوارٌري،وعبٌد هللا بن سعٌد 

صدوق و لٌس بحجة، وقال ابن أبً خٌثمة عن ابن : قال عنه ابن معٌن" أبو قدامة
".   ثقة مؤمون، وذكره ابن حبان فً الثقات: لٌس بذاك القوي، وقال ابن قانع: معٌن
معروؾ بن خربوذ، المكً، مولى عثمان،  قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / ـ47

صدوق ربما وهم، وكان أخبارٌا عبلمة، من الخامسة، روى له البخاري : "التهذٌب
المكً، مولى : " وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ومسلم وأبو داود وابن ماجه

قال عنه ابن " أبً الطفٌل فً الحج، روى عنه أبو داود الطٌالسً: لقرٌش، روى عن
ٌكتب حدٌثه، وذكره ابن حبان : صدوق، وقال أبو حاتم: ضعٌؾ، وقال الساجً:معٌن
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ضمن رجال الشٌعة " المراجعات"وقد ذكره الرافضً صاحب كتاب " فً الثقات 
. الذٌن روى عنهم أهل السنة فً كتبهم

صدوق، له : "هشام بن حجٌر، المكً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ48
: " وقال عنه الكبلباذي" أوهام، من السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود 

، وقال عنه ابن منجوٌه "حدث عن طاووس، روى عنه ابن عٌٌنة فً كفارة األٌمان
قال عنه ابن " روى عن طاووس فً الحج، روى عنه سفٌان بن عٌٌنة : "األصبهانً

ثقة، صاحب سنة، وقال : ٌكتب حدٌثه، وقال العجلً: صالح، وقال أبو حاتم: معٌن
"  كان ثقة وله أحادٌث  وذكره ابن حبان فً الثقات : صدوق، وقال ابن سعد: الساجً

أبو عبد : "همام بن ٌحً بن دٌنار العوذي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ49
ثقة، ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستٌن  : هللا أو أبو بكر البصري

وقال عنه " [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]روى له الستة
العوذي، موالهم، األزدي، البصري، سمع نافعا، وقتادة وثابتا، وأنس بن : "الكبلباذي

سٌرٌن وإسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة، وأبا حمزة وٌحً بن كثٌر ومجمد بن 
جحادة، روى عنه حبان بن هبلل، وأبو نعٌم، وعمرو بن عاصم، وموسى بن 

 163إسماعٌل، وعفان، وهدبة  بن خالد فً الوضوء، قال محمد بن محبوب مات سنة 
مات سنة ثبلث أو أربع وستٌن ومابة، فً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" هـ

شهر رمضان روى عن قتادة فً اإلٌمان وؼٌره، وٌحً بن أبً كثٌر فً الوضوء، 
والصبلة، مجمد بن جحادة فً الصبلة، وأبً حمزة فً الصبلة، وأنس بن سٌرٌن فً 
الصبلة، وإسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة فً الزكاة والفضابل، والرحمة والزهد، 
وعطاء بن أبً رباح فً الحج، والبٌوع، والدٌات، وأبً التٌاح فً البٌوع، وثابت 

البنانً فً الفضابل، وأبً عمران الجولً فً العلم وؼٌره، وزٌد بن أسلم فً حدٌث 
هدبة بن خالد، وعفان، وعبد الرحمن بن مهدي، وٌزٌد بن : من كذب، وروى عنه

هارون، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وبشر بن السري فً الصبلة، وعمرو بن 
عاصم فً الصبلة، وشٌبان بن فروخ، وأحمد بن إسحاق الحضرمً، وأبو داود، 

ثقة ربما : صدوق سٌا الحفظ، وقال ابن سعد: قال عنه الساجً" وحبان بن بن هبلل
: ثقة صالح، وقال الحاكم: بصري ثقة، وقال ابن معٌن: ؼلط فً الحدٌث، وقال العجلً

". ال بؤس به: ثقة حافظ، وقال أبو زرعة
 

من ضعؾ من رجال الشٌخٌن بنكارة الحدٌث / ب ـ *
  
كناك من رجال البخاري ومسلم من ضعؾ بالنكارة وقٌل فً حقه منكر الحدٌث، نذكر 

:  من هإالء ما ٌلً
روى عن عبد هللا بن وهب فً اإلٌمان : أحمد بن عٌسى التستري، ٌكنى أبا عبد هللا/ ـ1

إنما أنكروا علٌه السماع، ولم ٌتهم : تكلم الناس فٌه، وقال الذهبً: وؼٌره، قال أبو حاتم
: بالوضع، ولٌس فً حدٌثه شًء من المناكٌر، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

ببل حجة، من العاشرة، روى له : صدوق تكلم فً بعض سماعاته، قال الخطٌب"
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قلت وذكره عمر حسن فبلتة فً  [خ م س ق]البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه
سؤلت أبا : ونقل عن اآلجري ـ محمد بن عبد هللا أبً عبٌد ـ" الوضع فً الحدٌث" كتابه

هو أهوازي، وٌعرؾ : داود سلٌمان بن األشعث عن أحمد بن عٌسى المصري، قال
بالمصري سمعت ٌحً بن معٌن ٌحلؾ باهلل الذي ال إله إال هو أنه كذاب كما فً تارٌخ 

.  بؽداد و تهذٌب التهذٌب
أزهر بن سعد أبو بكر السمان الباهلً، موالهم، البصري، أخرج له البخاري / ـ2

وثقه ابن سعد وابن قانع، وأثنى علٌه ابن معٌن وابن عون : ومسلم وأبو داود والنسابً
له حدٌث منكر عن ابن عون وهو حدٌث فاطمة : وؼٌرهما،وقال العقٌلً فً الضعفاء

فً التسبٌح، وقال البخاري  لٌس هذا جرح ٌوجب تركه، وقال ابن حجر فً تهذٌب 
له حدٌث منكر عن ابن عون، وساق له حدٌث :وقال العقٌلً فً الضعفاء: "التهذٌب

فاطمة فً التسبٌح  وصله أزهر،وخالفه ؼٌره فؤرسله، وحكً العقٌلً وأبو العرب 
لٌس : ابن أبً عدي أحب إلً من أزهر، قلت: الصقلً فً الضعفاء أن اإلمام أحمد قال

رأٌت : هذا بجرح ٌوجب إدخاله فً الضعفاء، ولكن ذكر العقٌلً عن ابن المدٌنً قال
فً أصل أزهر فً حدٌث علً فً قصة فاطمة فً التسبٌح عن ابن عون عن محمد 

: بن سٌرٌن مرسبل، فكلمت أزهر فٌه و شككته، فؤبى، وعن عمرو عن الفبلس قال
أزهر عن ابن عون عن إبراهٌم عن عبٌدة، عن عبد هللا، : قلت لٌحً بن القطان

ال، :سمعته من ابن عون؟ فقال: لٌس فٌه عبد هللا، قلت: قال" خٌر الناس قرنً:"حدٌث
: ولكن رأٌت أزهر ٌحدث به من كتابه، ال ٌزٌد على عبٌدة، قال عمرو بن علً

"  فاختلفت إلى أزهر أٌاما فؤخرج إلً كتابه، فإذا فٌه كما قال ٌحً رحمه هللا
قال : أفلح بن حمٌد بن نافع األنصاري النجاري، موالهم، أبو عبد الرحمن المدنً/ 3

ٌقال له ابن صفٌراء، روى له البخاري ومسلم : "عنه ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب
كان : صالح، وقال ابن صاعد: ، قال أحمد[خ م د س ق]وأبو داود والنسابً وابن ماجه

ولم ٌنكر أحمد : ، قال ابن عدي"وألهل العراق ذات عرق: "أحمد ٌنكر على أفلح قوله
ـ ٌعنً سوى هذه اللفظة ـ وقد تفرد بها عن أفلح معافً، وهو عندي صالح، وأحادٌثه 

: لم ٌحدث عنه ٌحً، قال: سمعت أحمد ٌقول: أرجو أن تكون مستقٌمة، وقال أبو داود
وقت :" وحدٌث"  إن النبً صلى هللا علٌه وسلم  أشعر: "وروى أفلح حدٌثٌن منكرٌن

سمع القاسم بن محمد، روى عنه أبو : "وقال عنه الكبلباذي"  ألهل العراق ذات عرق
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" نعٌم وأبو بكر الحنفً والقعنبً فً الحج والؽسل

روى عن القاسم بن محمد فً الوضوء والحج، وأبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "
لم ٌروه له البخاري وإنما روى عنه خمسة أحادٌث وافقه : وقال ابن حجر" فً الحج
.  فٌها مسلم

برٌد  بن عبد هللا بن أبً بردة بن أبً موسى أبو بردة األشعري، الكوفً، أخرج له /4
: قال عنه أبو حاتم [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الستة

برٌد روى عنه الثوري فمن دونه ٌكتب حدٌثه ولٌس بالمتٌن وقال النسابً فً 
: ٌروي المناكٌر، و قال ابن حماد: لٌس بذاك القوي، وقال أحمد بن حنبل: الضعفاء

لٌس بذاك القوي، ووثقه أبو داود والترمذي فً سإاالت اآلجري، وقال عنه الذهبً فً 
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: أبو بردة عن جده، وعطاء، وعنه السفٌانان وأبو أسامة وطابفة: " مٌزان االعتدال
لم أسمع :وقال الفبلس [وذكر تجرٌح الجماعة السابقة الذكر ]وثقه ابن معٌن والعجلً

أخبرنً : ٌحً وعبد الرحمن ٌحدثان عنه بشًء قط، ابن عٌٌنة عن برٌد بن عبد هللا
قد اعتبرت : ٌهودي أن سوق الطٌر برومٌة فرسخ فً فرسخ، وذكره ابن عدي فقال

م ]أبو كرٌب ..إذا أراد هللا بؤمة خٌرا: حدٌث برٌد فلم أر فٌه حدٌثا أنكره سوى حدٌث
المإمن ٌؤكل فً : "حدثنا أبو أسامة عن برٌد عن أبً بردة عن أبً موسى مرفوعا [د

حدثنا به : زعم ؼٌر واحد من الحفاظ أن أبا كرٌب تفرد به، وقال الترمذي" معى واحد
: أبو كرٌب، وأبو هشام، وأبو السابب، وحسٌن بن األسود عن أبً أسامة، قال الترمذي

: هذا حدٌث أبً كرٌب، فسؤلت البخاري، فقال: ثم سؤلت محمود بن ؼٌبلن عنه، فقال
لم نعرفه إال من حدٌث أبً كرٌب، نرى أنه أخذه فً المذاكرة عن أبً أسامة، فقلت له 

.  حدثناه ؼٌر واحد عن أبً أسامة، فجعل البخاري ٌتعجب 
أبو الصدٌق الناجً : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: بكر بن عمرو/ 5

: ٌتكلمون فً أحادٌثه وٌستنكرونها، قلت: مشهور بكنٌته وثقه جماعة، وقال ابن سعد
لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد عن أبً سعٌد فً قصة الذي قتل تسعة وتسعٌن 

"  نفسا من بنً إسرابٌل ثم تاب واحتج به الباقون
توبة بن كٌسان العنبري، البصري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً، / 6

أبو المورع، ثقة : "منكر الحدٌث، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: قال األزدي
بصري جلٌل، روى عن : أخطؤ األزدي فً تضعٌفه فقد ذكر الذهبً فً المٌزان، قال

أنس، والشعبً وابن العالٌة، وعنه شعبة، وسفٌان، وطابفة، وهو ابن كٌسان، العباس 
بن عبد العظٌم الحافظ، روى معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن توبة، سمع نافعا عن ابن 

، قال ابن "إذا صلى أحدكم فلٌتزر ولٌرتد: "عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
ثقة، وروى ابن معٌن، : المدٌنً لتوبة نحو ثبلثٌن حدٌثا، وقال أبو حاتم وؼٌر واحد

التعدٌل والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً : "وقال الباجً فً كتابه" ٌضعؾ: قال
أخرج البخاري فً كتاب صبلة الضحى فً السفر والتهجد وخبر " : الجامع الصحٌح

هو : قال أبو حاتم الرازي: الواحد وؼٌره، عن شعبة عنه ـ عن الشعبً ـ ومورق، قال
قلت فكؤن الذهبً ٌخطا الباجً الذي نقل كبلم ابن أبً " ثقة، وقاله ابن معٌن والنسابً

. حاتم فً الجرح والتعدٌل، وهللا أعلم 
زعموا أنه كان فٌه ؼفلة إال أن : حاتم بن إسماعٌل أبو إسماعٌل الكوفً، قال أحمد/*

لٌس بالقوي، وتكلم علً ابن : كتابه صالح، وقال النسابً لٌس به بؤس وقال مرة
المدٌنً فً أحادٌثه عن جعفر بن محمد ووثقه ابن معٌن والعجلً وابن سعد، قال ابن 

المدنً، أبو إسماعٌل الحارثً، موالهم، أصله من الكوفة : "حجر فً تقرٌب التهذٌب
  تقدم فً الوهم"[ع  ]صحٌح الكتاب، صدوق ٌهم، من الثامنة، روى عنه الستة

أبو :"قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: حمٌد بن قٌس األعرج المكً/7
لٌس بالقوي، ووثقه أحمد فً رواٌة : قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبٌه: صفوان

أبً طالب عنه، وكذا ابن معٌن وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازٌان وأبو داود 
سمعت : والنسابً وابن خراش والعجلً وٌعقوب بن سفٌان،وقال الترمذي فً العلل
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إنما : هو من الثقات، وقال ابن عدي:محمدا ٌقول هو ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقً
" ٌجٌا اإلنكار من جهة من ٌوري عنه،احتج به الجماعة

وثقه ابن معٌن  [ع]حنظلة بن أبً سفٌان الجمحً القرشً المكً،روى له الستة/ 8
وأبو داود وأبو زرعة والنسابً وأورد له ابن عدي فً الكامل فً الضعفاء حدٌثا من 

ولم ٌخرج له البخاري شٌبا من : رواٌته عن نافع عن ابن عمر استنكره، قال ابن حج
" حدٌثه عن نافع عن ابن عمر 

روى له البخاري ومسلم والنسابً، وثقه النسابً : خثٌم بن عراك بن مالك الؽفاري/ 9
منكر الحدٌث، وقال ابن : لٌس به بؤس، وقال األزدي: وابن حبان، وقال العقٌلً

حدثنا سعٌد : ال تجوز الرواٌة عنه، وقال أأبو علً الكرابٌسً فً كتاب القضاء:حزم
استفتى أمٌر المدٌنة مالكا عن شًء فلم ٌفته فؤرسل : بن زبٌر ومصعب الزبٌري قاال
ألنك ولٌت خٌثم بن عراك بن مالك أمور المدٌنة : إلٌه ما منعك من ذاك، فقال مالك

" على المسلمٌن فلما بلؽه ذلك عزله  
داود بن الحصٌن أبو سلٌمان، مولى عثمان بن عفان األموي القرشً المدٌنً، / 10

قال علً بن  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه] روى له الستة
كنا نتقً حدٌث داود، وقال أبو : ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال ابن عٌٌنة: المدٌنً
لٌس بالقوي ولوال أن مالكا روى عنه لترك حدٌثه، وقال : لٌن، وقال أبو حاتم: زرعة

: أحادٌثه عن شٌوخه مستقٌمة وأحادٌثه عن عكرمة مناكٌر، وقال النسابً: أبو داود
ال : صالح الحدٌث إذا روى عنه ثقة، وقال الجوزجانً: لٌس به بؤس، وقال ابن عدي

" . منكر الحدٌث ٌتهم برأي الخوارج : ٌحمد الناس حدٌثه، و قال الساجً
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : زٌد بن أبً أنٌسة الجزري/ 11

أبو أسامة، أصله من الكوفة ثم سكن الرهاء متفق على االحتجاج به وتوثٌقه، : "الباري
حدٌثه حسن مقارب وإن فٌه لبعض النكرة، : لكن قال أحمد بن حنبل فٌما حكاه العقٌلً

فً صحٌح : سالت أحمد عنه فحرك ٌده، وقال صالح ولٌس بذاك، قلت: وقال المروزي
.  البخاري حدٌثه عن المنهال بن عمرو

 ]سلٌمان بن عبد الرحمن ابن ابنة شرحبٌل، أبو أٌوب الدمشقً، روى له الستة/ 12
كان صدوقا : قال أبو حاتم [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

مستقٌم الحدٌث ولكنه كان ٌروي عن الضعفاء والمجاهٌل وكان فً حد لو أن رجبل 
: هو ثقة ٌخطا الناس، قال الحاكم: وضع له حدٌثا لم ٌفهم، وقال اآلجري عن أبً داود

بلى، حدث بها عن قوم ضعفاء وأما هو فثقة، : ألٌس عنده مناكٌر؟ قال: قلت للدارقطنً
كان صحٌح الكتاب إال أنه ٌحول ٌعنً ٌنسخ من : وقال ابن حنبل وٌعقوب بن سفٌان
روى عنه البخاري أحادٌث من رواٌته عن الولٌد " أصله فإن وقع منه شًء فمن النقل

" . بن مسلم
شٌبان بن عبد الرحمن أبو معاوٌة، النحوي، التمٌمً، موالهم، البصري روى له / 13

: ، قال عنه أحمد[البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة
هو ثقة فً كل شًء  وقال العجلً : شٌبان صاحب كتاب وكذا قال ابن معٌن، وقال
قال أبو : ثقة، وقال الذهبً فً المٌزان: وابن سعد والترمذي والنسابً وأبو بكر البزار
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وهو وهم فً النقل فالذي فً كتاب : صالح الحدٌث ال ٌحتج به، وقال ابن حجر: حاتم
كوفً حسن الحدٌث صالح ٌكتب الحدٌث وكذا نقل الباجً عنه، : ابن أبً حاتم عن أبٌه

." صدوق عنده مناكٌر وأحادٌث عن األعمش تفرد بها: وقال الساجً
البخاري ومسلم وأبو داود ]عبد هللا بن ٌحً بن أبً كثٌر الٌمامً روى له الستة/ 14

صدوق، وقال : ثقة ال بؤس به، وقال أبو حاتم: قال [والترمذي والنسابً وابن ماجه
حدثنا عبد هللا بن ٌحً بن : أثنى علٌه مسدد، وقال إسحاق بن أبً إسرابٌل: البخاري
لم أجد للمتقدمٌن فٌه كبلما وال أعرؾ له ما أنكره إال حدٌث النهً عن أكل : أبً كثٌر

أذنً القلب، ورواه عن أبٌه عن رجل من األنصار مرفوعا، أخرج البخاري عن مسدد 
" .  عنه فً التعبٌر

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري : عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمً/ 15
صاحب الزهري وثقه العجلً والنسابً والذهلً والدارقطنً : "مقدمة فتح الباري

صالح، وقال : وقرنه النسابً بابن أبً ذبب من أصحاب الزهري، و قال أبو حاتم
خ م ]احتج به الجماعة إال الترمذي: قلت . صدوق عندهم وله مناكٌر: الزكرٌا الساجً

 .  [د س ق
: عبد السبلم بن حرب بن سلمة النهدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/*
المبلبً، أبو بكر الكوفً، أصله بصري، ثقة، حافظ له مناكٌر من صؽار الثامنة، "

البخاري ومسلم  ]مات سنة سبع وثمانٌن، وله ست وتسعون وسنة، روى له الجماعة
قلت وكٌؾ تكون له مناكٌر وٌكون مع ذلك  [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

سكن الكوفة، سمع أٌوب السختٌانً، وهشام بن حسان، روى : "ثقة؟ قال عنه الكبلباذي
مات سنة ست أو سبع وثمانٌن : عنه أبو نعٌم فً المؽازي، وفً الطبلق، قال البخاري

، وذكر 189مات سنة : ، وقال كاتب الواقدي178مات سنة : ومابة، وقال أبو عٌسى
كان به ضعؾ : قال ابن سعد" أبو داود مثل أبً عٌسى، وقال ابن نمٌر مثل أبً عٌسى

: ثقة فً حدٌثه لٌن، وقال العجلً: فً الحدٌث وكان عسرا، وقال ٌعقوب بن سفٌان
تقدم " ثقة، ثبت، عند الكوفٌٌن والبؽدادٌٌن ٌستنكرون بعض حدٌثه والكوفٌٌن أعلم به

. فً الوهم
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : عثمان بن محمد بن أبً شٌبة/  ــ*

الكوفً، أحد الحفاظ الكبار وثقه ٌحً بن معٌن وابن نمٌر والعجلً وجماعة، : "الباري
كان أكبر من أخٌه أبً بكر إال أن أبا بكر ضعٌؾ، وعثمان صدوق، : وقال أبو حاتم

عرضت على أبً : وقال عبد هللا بن أحمد. ما علمت إال خٌرا: وقال األثرم عن أحمد
أبا بكر، تطٌق نفسه لشًء من هذه : ما كان أخوه ٌعنً: أحادٌث لعثمان فؤنكرها، وقال

األحادٌث وتتبع الخطٌب األحادٌث التً أنكرها أحمد على عثمان ، وبٌن عذره فٌها ، 
وذكر له الدارقطنً فً كتاب التصحٌؾ أشٌاء كثٌرة صحفها من القرآن فً تفسٌره 

    [خ م د س ق ]كؤنه ما كان ٌحفظ القرآن ، روى له الجماعة سوى الترمذي 
عطاء بن أبً مٌمونة، أبو معاذ، مولى أنس بن مالك، األنصاري، روى له / 16

فً أحادٌثه بعض ما : البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال ابن عدي
.  كان ٌرى القدر، ووثقه ابن معٌن وأبو زرعة والنسابً: ٌنكر، وقال البخاري وؼٌره
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" .  روى عنه شعبة، وروح بن القاسم فً الوضوء عند البخاري: قال عنه الكبلباذي
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: عقٌل بن خالد األٌلً/17

أحد الثقات األثبات من أصحاب الزهري اعتمده الجماعة، وقد تقدم فً ترجمة "
إبراهٌم بن سعد حكاٌة أحمد بن حنبل فً إنكاره على ٌحً بن سعٌد القطان تلٌٌن عقٌل 

 .  [ع]روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه. وإبراهٌم
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام، القرشً، المخزومً، المكً، روى له /18

وثقه : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً، قال عنه ابن القطان الفاسً
البخاري ونقل العقٌلً فً ترجمة عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص ـ وهذا ؼٌره ـ 

منكر الحدٌث، ووثقه أبو زرعة، وقال عكرمة بن خالد : عن آدم سمعت البخاري ٌقول
لم ٌسمع من ابن عباس، وال عمر، وسمع ابن عمر  : عن عثمان مرسل، وقال أحمد

 ]فراس بن ٌحً، أبو ٌحً، الخارفً، الكوفً، سمع الشعبً، روى له الستة/ 17
: قال عنه ٌعقوب بن شٌبة [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

ما أنكرت من : ثقة فً حدٌثه لٌن، وقال علً بن المدٌنً عن ٌحً بن سعٌد القطان
روى عنه شعبة، وزكرٌا :" قال الكبلباذي. حدٌثه إال حدٌث اإلستبراء، وقد وثقه أحمد

بن أبً زابدة، وشٌبان بن عبد الرحمن، وأبو عوانة فً األٌمان و النذور والزكاة ، 
. واألضاحً، والوصاٌا

البخاري  ]الفضل بن موسى، أبو عبد هللا السٌنانً، الموزي، روى له الستة /18
وثقه وكٌع وابن المبارك وابن معٌن،  [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

.  أحادٌثه مناكٌر وقدم أبا نمٌلة علٌه: وابن سعد، وجماعة، وقال ابن المدٌنً
روى له معاذ بن أسد، وإسحاق بن إبراهٌم الحنظلً، وٌوسؾ بن : قال عنه الكبلباذي

".  عٌسى،  أبو عمار فً الؽسل
البخاري ]فضٌل بن سلٌمان، أبو سلٌمان، النمٌري، البصري، روى له الستة/ 19

كان صدوقا وعنده : قال الساجً [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
لٌن الحدٌث، : لٌس بثقة، وقال أبو زرعة: مناكٌر، وقال عباس الدوري عن ابن معٌن

ٌكتب حدٌثه ولٌس : روى عنه علً ابن المدٌنً وكان من المتشددٌن، وقال أبو حاتم
روى عنه أبو عاصم، وعبد : قال الكبلباذي". لٌس بالقوي: بالقوي، وقال النسابً

الرحمن بن المبارك، ومحمد بن أبً بكر، وأحمد بن المقدام، وعمرو بن علً فً 
روى عنه معاذ بن أسد،  :[قال ابن منجوٌه ]و" الصبلة، والخمس وآخر المؽازي

" .  وإسحاق بن إبراهٌم الحنظلً، وٌوسؾ بن عٌسى، وأبو عمار فً الؽسل
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن ٌوسؾ الفرٌابً/ 20

نزٌل قٌسارٌة من سواحل الشام، من كبار شٌوخ البخاري، وثقه الجمهور : " الباري
ثقة،وقد أخطؤ فً مابة : له أفراد، وقال العجلً: وذكره ابن عدي فً الكامل، فقال

اعتمده : قلت. باطل هذا:وخمسٌن حدٌثا، وذكر له ابن معٌن حدٌثا أخطؤ فٌه، فقال
ع  ]روى له الجماعة " البخاري ألنه انتقى أحادٌثه ومٌزها، وروى له الباقون بواسطة

  . ]
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موسى بن نافع، أبو شهاب األكبر الحناط، الهذلً،األسدي، قال عنه ابن منجوٌه / 21
" حدٌثه فً الكوفٌٌن، روى عن عطاء بن أبً رباح، روى عنه أبو نعٌم: "األصبهانً

منكر الحدٌث، وقال أبو : روى له البخاري ومسلم والنسابً، قال عنه أحمد بن حنبل
ثقة، روى عنه أبو نعٌم فً الحج، فً صحٌح : ٌكتب حدٌثه وقال ابن معٌن: حاتم

مشهور بكنٌته، وهو األكبر، صدوق من : "البخاري، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
". [خ م س ]السادسة روى له البخاري ومسلم والنسابً  

قال : ""هدي الساري"قال ابن حجر فً : ٌحً بن زكرٌا بن أبً زابدة الكوفً/ 22
ثقة ثبت، وقال : علً بن المدٌنً لم ٌكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه، وقال النسابً

ال أعلمه أخطؤ إال فً حدٌث واحد، حدٌثه عن سفٌان عن أبً إسحاق : ٌحً بن معٌن
هذه منزلة عظٌمة لهذا : قلت. عن قبٌصة بن برمة وإنما هو عن واصل عن قبٌصة

ما كان : الرجل، وقد احتج به الجماعة إال أن عمر بن شبة حكى عن أبً نعٌم أنه قال
. [ع]بؤهل ألن أحدث عنه وهذا الجرح مردود بل لٌس هذا بجرح ظاهر وهللا أعلم   

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: ٌحً بن سعٌد األموي/ 23
صاحب المؽازي وثقه ابن سعد وأبو داود، وابن معٌن وابن عمار وؼٌرهم، وقال "

وكان عنده عن األعمش ؼرابب ولم ٌكن بصاحب حدٌث، وأورده . لٌس به بؤس: أحمد
ال ٌزال : العقٌلً فً الضعفاء واستنكر حدٌثه عن األعمش عن أبً وابل عن عبد هللا

له فً البخاري حدٌثه عن : المسروق ٌتظنى حتى ٌكون أعظم إثما من السارق قلت
أبً بردة عن جده عن أبً موسى فً أي المإمنٌن أفضل، وقد تابعه علٌه أبو أمامة 

وحدٌثه عن األعمش عن شقٌق عن أبً مسعود كنا إذا أمرنا بالصدقة . عند مسلم
انطلق أحدنا إلى السوق فٌحامل وهو عنده بمتابعة زابدة وشعبة عن األعمش،وحدٌثه 

عن ابن جرٌج عن الزهري عن عٌسى بن طلحة عن عبد هللا بن عمرو فً التقدٌم 
والتؤخٌر فً عمل الحج وهو عنده بمتابعة عثمان بن الهٌثم عن ابن جرٌج،وحدٌثه عن 

مسعر عن الحكم عن ابن أبً لٌلى عن كعب بن عجرة فً كٌفٌة الصبلة عن النبً 
صلى هللا علٌه وآله وسلم،وقد تابعه وكٌع عند مسلم، فهذا جمٌع ما له عنده، واحتج به 

". [ع ]الباقون   
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: ٌحً بن سلٌم الطابفً/ 24

سمعت منه حدٌثا واحدا، ووثقه ابن معٌن والعجلً وابن سعد، : سكن مكة، قال أحمد"
لٌس به بؤس وهو منكر : محله الصدق ولم ٌكن بالحافظ، وقال النسابً: وقال أبو حاتم

أخطؤ فً أحادٌث رواها عن عبٌد هللا بن : الحدٌث عن عبٌد هللا بن عمر، وقال الساجً
كان رجبل صالحا وكتابه ال بؤس به فإذا حدث من كتابه : عمر، وقال ٌعقوب بن سفٌان

لم ٌخرج له الشٌخان من رواٌته : قلت. فحدٌثه حسن، وإذا حدث حفظا فتؽرب وتنكر
عن عبٌد هللا بن عمر شٌبا لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد عن إسماعٌل بن 
أمٌة عن سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول هللا 

وله أصل عنده من ؼٌر هذا الوجه واحتج به . الحدٌث" ثبلثة أنا خصٌمهم: تعالى
  . [ع]" الباقون
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البصري وثقه : ""هدي الساري"قال عنه ابن حجر فً : ٌزٌد بن إبراهٌم التستري/ 25
ثقة : ابن معٌن وأبو زرعة والنسابً، وكان أبو الولٌد الطٌالسً ٌرفع أمره وقال وكٌع

لٌس فً قتادة : ثقة، وقال علً بن المدٌنً ثبت فً الحسن وابن سٌرٌن وقال القطان
كان مستقٌم الحدٌث وإنما أنكرت علٌه أحادٌث رواها عن قتادة : بذاك وقال ابن عدي

أخرج له البخاري ثبلثة أحادٌث فقط اثنان متابعة واآلحر احتجاجا، : عن أنس، قلت
فً الصبلة من رواٌته عن قتادة عن أنس، وقد توبع علٌه عنده من حدٌث شعبة : األول

سجود السهو عن ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة فً قصة ذي الٌدٌن : عن قتادة، الثانً
بمتابعة ابن عون وؼٌره عن ابن سٌرٌن، وأخرج له فً تفسٌر آل عمران عن ابن أبً 

فؤما الذٌن فً  لوبهم زٌ  فٌتبعون ما  }ملٌكة عن القاسم عن عابشة فً قوله تعالى 
قال الترمذي رواه ؼٌر واحد عن ابن أبً ملٌكة عن  [ 7: آل عمران ] {تشابه منه 

كذاك رواه أٌوب : قلت. عابشة لٌس فٌه القاسم وإنما ذكر القاسم ٌزٌد بن إبراهٌم وحده
وأبو عامر الخزاز عن ابن أبً ملكٌة، لكن رجح البخاري رواٌة ٌزٌد بن إبراهٌم لما 

. تضمنته من زٌادة القاسم وتبعه مسلم على ذلك ولم ٌخرجا رواٌة أٌوب وهللا أعلم
ووقع ألبً محمد بن حزم فً المحلى ؼلط فاحش واضح ففرق بٌن ٌزٌد بن إبراهٌم 

إنه  : إنه ثقة ثبت وبٌن ٌزٌد بن إبراهٌم الراوي عن قتادة فقال: التستري، فقال
 .[ع]ضعٌؾ، وهو تفرٌق مردود وهللا أعلم، أخرج له الستة 

قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : ٌزٌد بن عبد هللا بن خصٌفة الكندي/ 26
ثقة حجة، ووثقه أحمد فً رواٌة األثرم : وقد ٌنسب إلى جده، قال ابن معٌن: "الباري

وروى أبو عبٌد اآلجري عن أبً داود عن أحمد . وكذا أبو حاتم والنسابً وابن سعد
هذه اللفظة ٌطلقها أحمد على من ٌؽرب على أقرانه : منكر الحدٌث، قلت: أنه قال

بالحدٌث عرؾ ذلك باالستقراء من حاله، وقد احتج بابن خصٌفة مالك واألبمة 
 .  [ع  ]وقد روى له الستة ."كلهم
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق/ 27

لم ٌكن فً ولد أبً إسحاق : السبٌعً، وقد ٌنسب إلى جده، قال ابن عٌٌنة: "الباري
وقال . مستقٌم الحدٌث، قلٌله، ووثقه الدارقطنً: وقال ابن حبان فً الثقات. أحفظ منه

وهذا جرح مردود وقد احتج به : قلت. ٌخالؾ فً حدٌثه: العقٌلً لما ذكره فً الضعفاء
  . [ع]الجماعة 

من ضعؾ من رجال الشٌخٌن بكثرة الخطؤ  أو ٌضعؾ/ ـ ج   *   
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : أبان بن عبد هللا بن أبً حازم بن صخر بن العٌلة/ ـ1

  " . [ع  ]البجلً األحمسً الكوفً، صدوق فً حفظه لٌن : "التهذٌب
ثبت فً كل : قال أحمد: " قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح: أبان بن ٌزٌد العطار/ 2

ثقة كان القطان ٌروي عنه ونقل ابن الجوزي من طرٌق : المشاٌخ، وقال ابن معٌن
أنا ال أروي عنه وهذا مردود ألن : الكدٌمً عن ابن المدٌنً عن القطان أنه قال

وإنما أخرج له البخاري قلٌبل فً المتابعات مع ذلك ولم أر له : الكدٌمً ضعٌؾ، قلت
أخبرنا مسلم قال حدثنا أبان فذكر : قال: قال فً المزارعة. موصوال سوى موضع

حدٌثا وهذه الصٌؽة قد وقعت له فً حدٌث لحماد بن سلمة ولم ٌعلم المزي مع ذلك له 
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خ م د ت  ]سوى عبلمة التعلٌق فتناقض وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
  . [س
المصري ٌعرؾ :"قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أحمد بن عٌسى بن حسان/ *

خ م س ]ببل حجة: بابن التستري، صدوق تكلم فً بعض سماعاته، قال الخطٌب
  .تقدم فً نكارة الحدٌث"[ق
: أحمد بن ٌزٌد بن إبراهٌم، أبو الحسن الحرانً، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 3
روى عنه : وقال الكبلباذي" ضعٌؾ أدركته : ٌعرؾ بالورتنٌسً، قال أبو حاتم" 

" محمد بن ٌوسؾ، أبو أحمد البٌكندي فً صفة النبً صلى هللا علٌه وسلم   
إبراهٌم بن سعٌد بن إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ، الزهري القرشً  قال عنه / 4

البخاري ومسلم  ]أبو إسحاق الزهري المدنً، روى له الستة: "ابن حجر فً التقرٌب
كان على قضاء بؽداد، ثقة حجة، تكلم فٌه  [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

هو ثقة من ثقات المسلمٌن، ثم روى عن عبد هللا بن أحمد : وقال ابن عدي" ببل قادح
ذكر عند  ٌحً بن سعٌد القطان إبراهٌم بن سعد وعقٌل بن : بن حنبل عن أبٌه قال

و إٌش ٌنفع هذا؟ هذان :عقٌل وإبراهٌم بن سعد كؤنه ٌضعفهما، قال: خالد، فجعل ٌقول
   " ثقتان لم ٌخبرهما ٌحً

البخاري  ]إبراهٌم بن موسى، أبو إسحاق الرازي الصؽٌر، أخرج له الستة / ـ * 
كان ثقة، وقال : قال ابن ٌونس: " [ومسلم وأبو داود و الترمذي والنسابً وابن ماجه 

كثٌر الؽلط، روى عنه : صدوق، وقال أبو الولٌد الفرضً: النسابً فً أسماء شٌوخه
  . وقد تقدم فً الوهم" البخاري فً الجهاد، وفً الحٌض، وفً ؼٌر موضع 

إبراهٌم بن ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق السبٌعً، الهمدانً، الكوفً، قال عنه / ـ*
حسن الحدٌث، ٌكتب : قال أبو حاتم: "ابن حجر فً هدي الساري وفً تهذٌب التهذٌب

لٌس هو كؤقوى ما : لٌس بمنكر الحدٌث، وقال ابن المدٌنً: حدٌثه، وقال ابن عدي
لٌس بالقوي، احتج به الشٌخان فً : ضعٌؾ، وقال النسابً: ٌكون، وقال الجوزجانً

ضعٌؾ، أخرج له البخاري : سؤلت أبا داود عنه، فقال: أحادٌث ٌسٌرة، وقال اآلجري
عن إسحاق بن منصور السلولً ومحمد بن العبلء وشرٌح بن مسلمة فً الوضوء، 

وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم ومناقب ابن مسعود وؼٌره، روى له البخاري ومسلم 
صدوق ٌهم من السابعة مات سنة : "وقال فً التقرٌب"  وأبو داود والترمذي والنسابً

سمع أباه، سمع منه إسحاق بن منصور السلولً ومحمد بن : "وقال عنه الكبلباذي" 98
العبلء، وشرٌح بن مسلمة فً الوضوء، وصفة النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، 

روى عن أبٌه فً الحج وصفة النبً صلى : "وقال ؼٌره"ومناقب ابن مسعود وؼٌره 
: قول النسابً: قلت" هللا علٌه وسلم  وؼٌرهما، روى عنه إسحاق بن منصور السلولً

: لٌس بالقوي قاله فً كتاب الضعفاء و المتروكٌن، وقال عنه الذهبً فً المٌزان
لٌس : روى عنه أبٌه وجده  وروى عنه أبو كرٌب وجماعة، روى عباس عن ٌحً"

ضعٌؾ، : لٌس بالقوي، وقال أبو داود: ضعٌؾ، وقال النسابً: بشًء، وقال الجرجانً
"  ٌكتب حدٌثه : وقال أبو حاتم



450 

 

 Page 450 [تنبيه المقلد الساري]
 

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن القرشً، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 5
أبو محمد، ثقة، ضعؾ فً الثوري، من التاسعة، أخرجت له : "التهذٌب
: وقال عنه الباجً [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الجماعة

أخرج له البخاري فً تفسٌر سورة النساء، واإلكراه عن محمد بن مقاتل و حسٌن بن " 
منصور عنه عن أبً إسحاق الشٌبانً، مات فً أول سنة مابتٌن، وقال عبد الرحمن 

ٌروي عن الشٌبانً، واألعمش، : أسباط بن محمد بن مٌسرة، أبو محمد: "بن أبً حاتم
هو ثقة، وكان : ال بؤس به، وقال ابن معٌن: هو صالح، وقال النسابً: وقال أبو حاتم

الكوفٌون ٌضعفونه، وسبل ابن : وقال ابن البرقً عن ابن معٌن" ٌخطا عن سفٌان
وقال اإلمام : أصحابنا ال ٌرضونهما، قلت: المبارك عنه وعن محمد بن فضٌل فقال

ثقة، والكوفٌون ٌضعفونه، وقال : الذهبً فً المٌزان مثل ما قال الباجً، وقال الؽبلبً
الكوفٌون ٌضعفونه وهو عندنا ثبت فٌما ٌروي عن مطرؾ والشٌبانً، : البرقً عنه

كان ثقة صدوقا : ربما ٌهم فً الشًء،وقال ابن سعد: وقد سمعت أنا منه، وقال العقٌلً
ال بؤس به  : إال أنه فٌه بعض الضعؾ،وقال العجلً

إسرابٌل بن ٌونس بن أبً إسحاق، واسمه عمرو بن عبد هللا، روى له البخاري / 6
فٌه لٌن، : قال عنه أحمد بن حجر: [ع]ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

لٌس بالقوي، وال ساقط، وقال ابن أبً : فٌه لٌن، وقال مرة: وقال عنه ٌعقوب بن شٌبة
ونقل حرب عن أحمد بن حنبل توثٌقه، وقال صالح " ضعٌؾ: قال ابن المدٌنً: البراء

قلت : فٌه لٌن، سمع منه بآخرة، وقال أبو داود: بن أحمد عن أبٌه، عن أبً إسحاق
إسرابٌل ثبت الحدٌث، كان : إسرابٌل إذا تفرد بحدٌث، ٌحتج به؟ قال: ألحمد بن حنبل

روى عنه مناكٌر، : ٌحً ـ ٌعنً القطان ـ ٌحمل علٌه فً حال أبً ٌحً القتات، وقال
صالح : فٌه لٌن، وقال ٌعقوب بن شٌبة: ما حدث عنه ٌحً بشًء، وقال مرة: قال أحمد

ثقة صدوق، ولٌس فً الحدٌث بالقوي : الحدٌث، وفً حدٌثه لٌن، وقال فً موضع آخر
: إسرابٌل ضعٌؾ، وقال ابن سعد: وال بالساقط، وروى ابن البراء عن علً بن المدٌنً

كان ثقة، وحدث عنه الناس حدٌثا كثٌرا، ومنهم من ٌستضعفه، وأطلق ابن حزم ضعؾ 
إسرابٌل، ورد به أحادٌث من حدٌثه، قلت ووثقه البعض، وهللا أعلم، وقال ابن حجر 

قلت أنى " أبو ٌوسؾ الكوفً، ثقة، تكلم فٌه ببل حجة، من السابعة: "فً تقرٌب التهذٌب
له هذا الحكم  وقد ؼمزه النقاد الحذاق بما ال خبلؾ فٌه بٌنهم؟        

إسماعٌل بن زكرٌا بن مرة الخلقانً، األسدي، قال عنه الحافظ ابن حجر فً / 7
أبو زٌاد الكوفً، لقبه شقوصا، بفتح المعجمة وضم القاؾ الخفٌفة : "تقرٌب التهذٌب

وبالمهملة، صدوق ٌخطا قلٌبل، من الثامنة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 
قلت ولم ٌفلح الباجً عندما حذؾ التجرٌح حٌث " والترمذي والنسابً وابن ماجه، 

سؤلت أحمد بن : قال الفضل بن زٌاد: "وقال عنه ابن حجر فً تهذٌب التهذٌب: "قال
كبلهما ثقة، ونقل ابن حبان عن : زٌاد عن أبً شهاب، وإسماعٌل بن زكرٌا؟ فقال

ثقة، : ضعٌؾ، وقال اآلجري عن أبً داود: أحمد بن ثابت أبً ٌحً عن أحمد بن حنبل
لٌس به بؤس، وقال فً موضع : ما كان به بؤس، وقال ابن معٌن: إال أنه قال عنه أٌضا

الحجة شًء آخر، وقال محمد بن : أفحجة هو؟ قال: صالح الحدٌث، قٌل له: آخر
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ٌحً : كتب عنً ابن معٌن حدٌث الخلقانً، وقال الدارمً عن ٌحً بن معٌن: الصباح
ضعٌؾ الحدٌث، : ـ ٌعنً بن أبً زابدة ـ أحب إلً من إسماعٌل، وعن ٌحً بن معٌن

لٌس بالقوي، : أرجو أن ال ٌكون به بؤس، وقال فً الجرح و التعدٌل: وقال النسابً
وإلسماعٌل من : ثقة، وقال ابن عدي فً كامله: وقال الدوري وابن أبً خٌثمة عنه

حدثنا محمد بن أحمد بن أبان، حدثنً حسٌن بن : األحادٌث صدر صالح، وقال العقٌلً
الذي نادى من جانب : حسن، حدثنً خالً إبراهٌم، سمعت إسماعٌل الخلقانً ٌقول

والظاهر هو األول واآلخر : وسمعته ٌقول: الطور عبده علً بن أبً طالب، قال
أخرج البخاري فً البٌوع، والجهاد، عن محمد بن " علً بن أبً طالبوالباطن 

عن عاصم األحول، ومحمد بن : الصباح، الدوالبً وأبً الربٌع الزهرانً، روى عنه
حدثنا قاسم بن أصبػ، : هو صالح، وقال أحمد بن سعٌد: سوقة، قال أبو حاتم الرازي
ثبلثة أحادٌث ال ٌروٌها إال : سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: حدثنا أحمد بن زهٌر، قال

ما كانوا ٌسؤلون "حدٌث عاصم األحول عن ابن سٌرٌن: إسماعٌل بن زكرٌاء الخلقانً
قلت : ، والحدٌث الثانً، حدٌث الحسن بن عبٌد هللا قال"عن اإلسناد حتى كانت الفتنة

إلبراهٌم أعد الموعد حتى متى أنتظره؟ قال حتى ٌجٌا وقت الصبلة األخرى، 
وقال " والحدٌث الثالث حدٌث مؽٌرة عن إبراهٌم فً الذي به لمم؟ إذا أفاق توضؤ

: سمعت ابن معٌن ٌقول: أرجو أن ال ٌكون به بؤس، هو كوفً، قال أبو بكر: النسابً
حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل : قال عبد الرحمن" إسماعٌل بن زكرٌا الخلقانً ثقة

قلت " إسماعٌل بن زكرٌاء الخلقانً حدٌثه حدٌث مقارب: قال أبً: فٌما كتب إلً قال
ما به بؤس، وقال : قال أحمد: بل ذهب إلى التضعٌؾ، قال الذهبً فً مٌزان االعتدال

: ضعٌؾ الحدٌث، وروى عباس عن ابن معٌن: حدٌثه حدٌث مقارب، وقال مرة: مرة
كتبت عن ٌحً بن : ضعٌؾ، وقال الدوالبً: ثقة، وروى اللٌث بن عبدة، عن ابن معٌن

لٌس ٌنشرح  : سمعت أحمد ٌقول: معٌن حدٌث الدوالبً كله، وقال عبد الملك المٌمونً
حدثنا : هو ضعٌؾ، وقال الزهرانً:سمعت ابن معٌن ٌقول: له الصدر، وقال المٌمونً

إسماعٌل عن الحسن بن الحكم العرنً عن عدي بن ثابت، عن أبً حازم عن أبً 
من بدا جفا، ومن اتبع الصٌد ؼفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، : "هرٌرة  مرفوعا

الحدٌث، وانفرد أٌضا عن عبد هللا بن عثمان بن ..." وما ازداد أحد من السلطان قربا
اللهم : خثٌم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

ما كانوا ٌسؤلون عن اإلسناد حتى : اهد ثقٌفا، وانفرد عن عاصم عن ابن سٌرٌن قال
إلى متى ..وعن الحسن بن عبٌد هللا عن إبراهٌم فً الرجل ٌعد الرجل" وقعت الفتنة
: حتى ٌجٌا وقت الصبلة، وعن مؽٌرة عن إبراهٌم قال فً الذي به لمم: ٌنتظره؟ قال

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا إبراهٌم بن الجنٌد، حدثنا : وقال العقٌلً" إذا أفاق توضؤ
أحمد بن الولٌد بن أبان، حدثنً حسٌن بن حسن، حدثنً خالً إبراهٌم، سمعت 

: الذي نادى من جانب الطور عبده علً بن أبً طالب، قال: إسماعٌل الخلقانً ٌقول
هذا السند : قلت" هو األول واآلخر والظاهر والباطن علً بن أبً طالب: وسمعته ٌقول

 هـ 174مظلم ولم ٌصح عن الخلقانً هذا الكبلم، فإن هذا من كبلم زندٌق مات سنة 
و قد زعم الرافضً عبد الحسٌن " ببؽداد وذكره العقٌلً وابن عدي فً كتابٌهما
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أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنه أهل السنة فً كتبهم " المراحعات"صاحب كتاب 
. وهذه علة أخرى

إسماعٌل بن إبراهٌم بن معمر بن الحسن أبو معمر الهذلً الهروي، سكن بؽداد، / 8 
، ؼمزه أحمد بن حنبل ألنه [خ م د س]روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً

أجاب فً المحنة، وقال جعفر الطٌالسً عن ٌحً بن معٌن بؤنه أخطؤ فً حدٌث كثٌر 
: ال ٌصح، قال ٌحً بن معٌن: واستنكر الخطٌب صحة ذلك عن ٌحً وقال ابن حجر
لم ٌكن أحمد بن حنبل ٌحدث : ثقة مؤمون، ووثقه ابن سعد وابن قانع وأبو ٌعلى، قلت

عنه وال عن ابن معٌن وال عن نصر التمار ألنهم أجابوا فً الفتنة، وقال أبو ٌعلى 
ٌحكى أن أبا معمر حدث نحوا من ثبلثٌن أو أربعٌن، وروى الخطٌب من : الموصلً

وذكر أبا : قال ٌحً بن معٌن: قال لً جعفر الطٌالسً: طرٌق الحسٌن بن فهم قال
معمرـ ال صلى هللا علٌه، ذهب إلى الرقة فحدث بخمسة آالؾ حدٌث أخطؤ فً ثبلثة 

وقال ابن حجر فً تقرٌب " ولم ٌحدث أبو معمر حتى مات ٌحً بن معٌن: آالؾ، قال
وجاء عن جعفر الطٌالسً عن ٌحً بن معٌن أنه أخطؤ فً حدٌث كثٌر : "التهذٌب

: واستنكر الخطٌب صحة ذلك عن ٌحً قال ابن حجر وال ٌصح عنه إن شاء هللا و قال
"  ثقة مؤمون من العاشرة 

قال عنه : إسماعٌل بن عبد هللا بن مالك بن أوٌس بن مالك بن أبً عامر األصبحً/ 9
أبو عبد هللا بن أبً أوٌس المدنً، صدوق أخطؤ فً : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

قلت وذكره عمر حسن فبلتة فً كتابه ". [خ م د ت ق]أحادٌث من حفظه، من العاشرة
حدثنً سٌؾ بن محمد أن : ونقل عن أبً الفتح األزدي أنه قال" الوضع فً الحدٌث "

ذكر محمد بن موسى الهاشمً : ابن أبً أوٌس كان ٌضع الحدٌث، وقال الدارقطنً
وهو أحد األبمة وكان النسابً ٌخصه بما لم ٌخص به ولده، فذكر عن أبً عبد الرحمن 

ربما كنت : سمعت إسماعٌل بن أبً أوٌس ٌقول: حكى لً سلمة بن شبٌب قال: أنه قال
. أضع الحدٌث ألهل المدٌنة إذا اختلفوا فً شًء فٌما بٌنهم كما فً تهذٌب التهذٌب

ابن : سمعت النضر بن سلمة المروزي ٌقول: سمعت ابن حماد ٌقول: وقال ابن عدي
أبً أوٌس كذاب، كان ٌحدث عن مالك بمسابل ابن وهب كما فً الكامل فً الضعفاء 

: حدثنً أسامة الدقاق البصري سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: وقال العقٌلً . 1/130
إسماعٌل بن أبً أوٌس ال ٌساوي فلسٌن كما فً مٌزان االعتدال، ونقل إبراهٌم بن 

. مخلط ٌكذب لٌس بشًء كما فً الكامل وتهذٌب التهذٌب : الجنٌد عن ٌحً قال
وٌقال البلخً الكوفً، وثقه ابن معٌن : "األسود بن قٌس العبدي، قال عنه الباجً/ ـ10

روى عن عشرة مجهولٌن : والنسابً والعجلً والفسوي وأبو حاتم، وقال ابن المدٌنً
وقال ابن حجر فً " سمى مسلم منهم فً الوحدان أربعة : ال ٌعرفون، وقال ابن حجر

"  [ع]العبدي وٌقال العجلً الكوفً، ٌكنى أبا قٌس، ثقة من الرابعة: "التقرٌب
أنس بن سٌرٌن، أبو حمزة، مولى أنس بن مالك األنصاري، أخو محمد، ومعبد، / ـ11

وخالد، وحفصة، وثقه ابن معٌن وأبو زرعة والنسابً وابن سعد والعجلً، وقال 
وذكروا له عن شعبة عن أنس بن سٌرٌن رأٌت القاسم : وقال ابن المدٌنً: "الباجً

" هذا لٌس بشًء، ولم ٌرو أنس بن سٌرٌن عن القاسم شٌبا: ٌتطوع فً السفر، فقال
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أبو حمزة، وقٌل أبو عبد هللا البصري، أخو محمد، ثقة : "وقال ابن حجر فً التقرٌب
".   [ع]من الثامنة 

وثقه ابن معٌن : "أنس بن عٌاض، أبو ضمرة المدنً اللٌثً، قال عنه  الباجً/ 12
صوٌلح، وقال : كثٌر الخطإ، وقال إسحاق بن منصور عنه: وأبو داود وابن سعد، وزاد

سمع شرٌك : "وقال عنه الكبلباذي" ال بؤس به، وأثنى علٌه مالك: أبو زرعة والنسابً
بن عبد هللا بن أبً نمر، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وعبٌد هللا بن عمر، روى 

عنه قتٌبة، وعلً بن المدٌنً، وإبراهٌم بن المنذر، وعبد هللا بن أبً األسود، فً 
موسى بن : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الوضوء وؼٌر موضع

عقبة فً اإلٌمان، والصبلة وؼٌرهما، والحارث بن أبً ذباب فً الصبلة، والقدر، 
والدعاء، والصحاك بن عثمان فً الصوم، وعبد الرحمن بن حمٌد فً النكاح، وابن 

: جرٌج فً البٌوع، وعبٌد هللا بن عمر فً ذكر الجن، والدعاء، والزهد، روى عنه
محمد بن إسحاق المسٌبً، ومروان بن عوؾ، وإسحاق بن موسى األنصاري، وسعٌد 

وقال ابن حجر " بن عمرواألشعثً، وعلً بن خشرم، وٌحً بن ٌحً، ومحمد بن عباد
 " . [ع]أبو ضمرة المدنً، ثقة من الثامنة: "فً التقرٌب

أٌوب بن النجار بن زٌاد بن النجار الحنفً، أبو إسماعٌل الٌمامً، قاضٌها، قال /ـ* 
وثقه " روى عنه ـ عند البخاري ـ قتٌبة بن سعٌد فً تفسٌر سورة طه: " عنه الكبلباذي

أحمد وابن معٌن وأبو زرعة، ونقل أبو الولٌد الباجً عن العجلً وابن البرقً أنهما 
، "التقى آدم وموسى: "لم أسمع من ٌحً بن أبً كثٌر سوى حدٌث: ضعفاه وكان ٌقول

وقال أحمد بن صالح " ما أخرج له الشٌخان ؼٌره، وهو عندهما متابعا: قال ابن حجر
أبو إسماعٌل، :" أٌوب بن النجار ٌمامً ضعٌؾ، وقال ابن حجر فً التقرٌب: الكوفً

قاضً الٌمامة، وٌقال اسم النجار ٌحً، ثقة مدلس، من الثامنة روى  البخاري ومسلم 
شٌخ ثقة، رجل صالح : ، قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبٌه"[خ م س  ]والنسابً 

لم أسمع من ٌحً : ثقة صدوق  وكان ٌقول: عفٌؾ، وقال ابن أبً مرٌم عن ابن معٌن
ثقة، وقال عمرو : وقال أبو زرعة" التقى آدم وموسى" بن أبً  كثٌر إال حدٌثا واحدا

ثنا أٌوب بن النجار وكان من أفضل أهل الٌمامة، وقال محمد بن : بن ٌونس الٌمامً
كان ٌقال إنه من األبدال، له فً الصحٌحٌن الحدٌث الذي ذكره ابن : مهران الرازي

ٌروي عن ٌحً : "وقال عنه الكبلباذي" ٌمامً ضعٌؾ جدا : معٌن، وقال ابن البرقً
وقال عنه ابن منجوٌه " بن أبً كثٌر،  روى عنه قتٌبة بن سعٌد فً تفسٌر سورة طه

"  روى عن ٌحً بن أبً كثٌر فً القدر، روى عنه عمرو الناق : "األصبهانً
وثقه أحمد وابن معٌن، وأبو : أٌوب بن موسى بن عمرو بن سعٌد بن العاص/ 13

لٌس به بؤس، ووثقه أٌضا الدارقطنً وأبو : زرعة والنسابً، وابن سعد، وزاد أحمد
صالح الحدٌث، وضعفه أبو الفتح األزدي، وقال : داود وابن عبد البر، وقال أبو حاتم

".  [ع]أبو موسى المكً، األموي، ثقة، من السادسة: "ابن حجر فً التقرٌب
وٌقال أخوه نون أبو صالح مولى أم : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: باذام/ *

 "  [ع]هانا، ضعٌؾ ٌرسل، من الثالثة 
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البصري وثقه أبو : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة الفتح: محبر التمٌمًالبدل بن / 14
زرعة وأبو حاتم وؼٌرهما وضعفه الدارقطنً فً رواٌته عن زابدة قاله الحاكم وذلك 
بسبب حدٌث واحد خالؾ فٌه حسٌن بن علً الجعفً صاحب زابدة وهو فً مسند ابن 

هو تعنت ولم ٌخرج عنه البخاري سوى موضعٌن عن : عمر من مسند البزار، قلت
"  [ع]شعبة أحدهما فً الصبلة واآلخر فً الفتن، وروى له أصحاب السنن 

البخاري ومسلم ]بشٌر بن نهٌك، أبو الشعثاء السدوسً، البصري، روى له الستة/ 15
. ال ٌحتج بحدٌثه: قال أبو حاتم [ع]: وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: بكر بن عمرو المعافري/ *
: ٌعتبر به، قلت:  له، وقال الدارقطنًىشٌخ، وقال أحمد ٌرو: المصري قال أبو حاتم"

له فً البخاري حدٌث واحد فً التفسٌر وهو حذٌفة عن بكٌر بن األشج عن نافع عن 
ابن عمر فً ذكر علً وعثمان وهو متابعة، وقد أخرجه البخاري من طرٌق أخرى، 

 .  [خ م د ت س]وروى له الباقون سوى ابن ماجه 
: قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: ثابت بن عجبلن األنصاري/ 16

ال بؤس : الحمصً من صؽار التابعٌن وثقه ابن معٌن ودحٌم، وقال أبو حاتم والنسابً"
سؤلت أبً فقلت أهو ثقة؟ فسكت وكؤنه مرض أمره وفً : به، وقال عبد هللا بن أحمد

أنا متوقؾ فٌه واستؽرب ابن عدي من حدٌثه ثبلثة أحادٌث، وقال : المٌزان قال أحمد
ال ٌتابع فً حدٌثه وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بؤن ذلك ال ٌضره إال إذا : العقٌلً

كثر منه رواٌة المناكٌر ومخالفة الثقات وهو كما قال، له فً البخاري حدٌث واحد فً 
الذبابح وآخر فً التارٌخ سٌؤتً ذكره فً ترجمة الراوي عنه محمد بن حمٌر، وروى 

.  [خ م د س ق]له أبو داود والنسابً وابن ماجه 
البخاري ]ثمامة بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري، البصري، روى له الستة/ 17

ضعفه ابن معٌن، وقال ابن : [ع:ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
."  له أحادٌث عن أنس أرجو أنه ال بؤس به وأحادٌثه قرٌبة: عدي

جرٌر بن حازم بن زٌد بن عبد هللا  أبو النضر األزدي، العتكً، البصري، روى / *
قال ابن حجر  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه] عنه الستة

والد وهب، ثقة لكن فً حدٌثه عن قتادة ضعؾ، وله أوهام إذا : "فً تقرٌب التهذٌب
حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعٌن بعد ما اختلط، لكن لم ٌحدث فً 

قلت ضعفه ابن معٌن فً قتادة، وقال أحمد بن "حال اختبلطه، وهو فً كتب الجماعة 
حدث بمصر أحادٌث وهم فٌها ولم ٌكن : كثٌر الؽلط، وقال األثرم عن أحمد: حنبل

 .قلت وقد تقدم فً االختبلط" ثقة إال أنه اختلط فً آخر عمره:  ٌحفظ، وقال ابن سعد
جعد بن دٌنار، أبو عثمان، الٌشكري البصري، الصٌرفً، أخرج له البخاري / 18

.  كان ٌخطا: ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً، قال عنه ابن حبان فً الثقات
جعد ـ وٌقال جعٌد ـ بن عبد الرحمن بن أوس الكندي، وٌقال التمٌمً المدٌنً، / 19

.  ضعفه األزدي والساجً: روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
أبو بشر بن أبً وحشٌة، : "جعفر بن إٌاس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 20

ثقة، من أثبت الناس فً سعٌد بن جبٌر وضعفه شعبة فً حبٌب بن سالم وفً مجاهد، 
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البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ]من الخامسة، أخرج له الستة
التعدٌل والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً "، وقال عنه الباجً فً كتابه [ماجه

أخرج البخاري فً العلم، وؼٌر موضع عن شعبة وأبً عوانة، ": "الجامع الصحٌح
حدثنا صالح بن : وهشٌم، عنه عن سعٌد بن جبٌر، ومجاهد وعكرمة، قال عبد الرحمن

كان شعبة ٌضعؾ أحادٌث أبً بشر عن : أحمد بن حنبل، حدثنا علً، سمعت ٌحً قال
وقال ابن منجوٌه  " 124 أو 123أبو نعٌم مات سنة : حبٌب بن سالم، قال البخاري

ٌروي عن ٌوسؾ بن مالك فً الوضوء، وأبً سفٌان، وسعٌد بن جبٌر : "األصبهانً
فً الصبلة، والصوم، وؼٌره، وحمٌد بن عبد الرحمن الحمٌري فً الصوم، وعطاء 

بن أبً رباح فً الحج، ومٌمون بن مهران فً الصٌد، وأبً المتوكل فً الطب، وعبد 
أبو : الرحمن بن أبً بكرة فً الفضابل، وعبد هللا بن شقٌق فً الفضابل، روى عنه

كان شعبة ٌضعؾ : "وقال عنه الذهبً فً مٌزان االعتدال" عوانة، وهشٌم، وشعبة
أبو البشر أحب إلٌنا من المنهال بن : أحادٌث أبً بشر عن حبٌب بن سالم، وقال أحمد

كان شعبة ٌضعؾ حدٌث أبً : ثقة، وقال ابن القطان: عمرو، وقال أبو حاتم وؼٌره
سؤلت أحمد عن حدٌث : لم ٌسمع منه شٌبا، وقال أبو طالب: بشر عن مجاهد، وقال

فً التحٌات فؤنكره، : لشعبة عن أبً بشر، سمع مجاهدا ٌحدث عن ابن عمرـ مرفوعا
حدثنا أحمد، حدثنا : ٌروٌه نصر بن علً الجهضمً عن أبٌه عنه، وقال األثرم: فقلت
كان شعبة ٌضعؾ حدٌث أبً بشر عن مجاهد فً الطٌر، هو حدٌث للمنهال، : ٌحً

: أنه مر بقوم قد نصبوا طٌرا ٌرمونه، قال ؼندر: عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر
: حدثنا شعبة، عن أبً بش، سمعت عباد بن شرحبٌل رجبل منا من بنً عنبر ـ ٌقول

قدمت المدٌنة و قد أصابنً جوع شدٌد، فدخلت حابطا، فؤخذت من سنبله، فؤكلت، فجاء 
صاحب الحابط فضربنً وأخذ ما فً ثوبً، فانطلقنا إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم 

فؤمر لً بنصؾ وسق من "ما علمته إذ كان جاهبل، وال أطعمته إذ كان جابعا : "فقال
فهذا إسناد صحٌح ؼرٌب، وخرجه النسابً من طرٌق سفٌان بن حسٌن عن " شعٌر 

"   هـ 125أبً بشر، توفً سنة 
حبٌب بن أبً ثابت، واسمه قٌس بن دٌنار، أبو ٌحً األسدي الكاهلً، األعور، / ـ* 

قال  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]تابعً، روى له الستة
له أحادٌث عن عطاء ال ٌتابع علٌها، وقال ابن أبً مرٌم عن : ٌحً بن سعٌد القطان

حدٌث : نعم، إنما روى حدٌثٌن ٌعنً منكرٌن ـ: ثبت؟ قال: ثقة حجة، قٌل له: ابن معٌن
االستجابة، وحدٌث القبلة، رواهما عن عروة عن عابشة، والصحٌح أنه لم ٌسمع من 

وقد زعم " عروة بن الزبٌر وإنما شٌخه عروة المزنً وهو كثٌر اإلرسال والتدلٌس
. الرافضً أنه من الشٌعة وقد تقدم فً المدلسٌن" المراجعات"صاحب كتاب 

البخاري ]حبٌب بن أبً قرٌبة، أبو محمد المعلم المزنً، البصري، روى له الستة / 21
لٌس بالقوي، له فً : قال النسابً [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

. البخاري ثبلثة أحادٌث
صدوق ٌخطا، : "حجٌة بن عدي الكندي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 22

 [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]من الثالثة، أخرج له الستة
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: شبه مجهول، ال ٌحتج به، قلت: قال أبو حاتم: وقال عنه الذهبً فً مٌزان االعتدال
شاء هللا، قال فٌه   نإروى عنه الحكم، وسلمة بن كهٌل، وأبو إسحاق وهو صدوق 

. قلت العجلً معروؾ مع ابن حبان بالتساهل" ثقة: العجلً
حرب بن شداد، أبو الحطاب، الٌشكري، البصري القطان، قال عنه ابن حر فً / 23

روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً، وثقه عبد الصمد، : "التقرٌب
كان ٌحً ال ٌحدث عنه، وقال : ثبت فً كل المشاٌخ، وقال عمرو بن علً: وقال أحمد

". صالح، وذكره ابن حبان فً الثقات: ابن معٌن وأبو حاتم
الكرمانً أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حسان بن إبراهٌم بن عبد هللا/ *

وقد تقدم فً " [خ م د ي  ]هشام العنزي، قاضً كرمان، صدوق ٌخطا، من الثامنة
   .الوهم

 والنسابً، ،الحسن بن محمد بن أعٌن أبو علً الحرانً، أخرج له البخاري  مسلم/ *
وقد . "صدوق: "أدركته ولم أكتب عنه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: قال عنه

  .تقدم فً الوهم
الحسٌن بن الحسن بن ٌسار، أبو عبد هللا البصري، أخرج له البخاري ومسلم / 24

.  ذكره أزهر بن سعد فً كتاب الضعفاء لكنه كاد أن ٌوثقه : والنسابً
األشٌب، أحد : " قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: الحسن بن موسى/ 25

األثبات اتفقوا على توثٌقه واالحتجاج به، وروى عبد هللا بن علً بن المدٌنً عن أبٌه 
هذا ظن ال تقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم : كان ببؽداد وكؤنه ضعفه، قلت: قال

سمعت علً بن المدٌنً ٌقول الحسن بن موسى األشٌب ثقة، فهذا : الرازي ٌقول
من أبٌه أولى أن ٌعمل به من ذلك الظن من علً التصرٌح الموافق ألقوال الجماعة 

ومع ذلك فلم ٌخرج البخاري له فً الصحٌح سوى موضع واحد فً الذي ٌضعؾ،
." الصبلة توبع علٌه

حفص بن عبٌد هللا بن أنس بن مالك األنصاري، روى له البخاري ومسلم / 26
هو أحب إلً من حفص بن عمر : والترمذي والنسابً وابن ماجه، قال عنه أبو حاتم

.  وال ندري أسمع من جابر وأبً هرٌرة أم ال؟
أبو الٌمان الحمصً : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: الحكم بن نافع/ 27

مجمع على ثقته اعتمده البخاري وروى عنه الكثٌر وروى الباقون بواسطة، تكلم 
إنه إذن مجرد وقد قال الفضل : إنه مناولة، وقٌل: بعضهم فً سماعه من شعٌب فقٌل

لٌس : سؤلت أبا الٌمان عن حدٌث شعٌب فقال: سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: بن ؼسان
لم ٌسمع أبو الٌمان : هو مناولة، المناولة لم أخرجها ألحد وبالػ أبو زرعة الرازي فقال

إن صح ذلك فهو حجة فً صحة الرواٌة باإلجازة إال : من شعٌب إال حدٌثا واحدا،قلت
روى له .أخبرنا وال مشاحة فً ذلك أن كان اصطبلحا له: أنه كان ٌقول فً جمٌع ذلك

  [ع]الجماعة
البخاري ومسلم وأبو داود  ]روى له الستة: حماد بن أسامة، مولى للحسن الكوفً/ 28

ذكره األزدي فً الضعفاء وحكى عن سفٌان بن : [ع  ]:والترمذي والنسابً وابن ماجه
إن المحسن : كان ٌتتبع كتب الرواة فٌؤخذها وٌنسخها، فقال لً ابن نمٌر: وكٌع قال
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إنه دفن كتبه ثم إنه ٌتتبع األحادٌث بعد من الناس فنسخها، قال : ألبً أسامة ٌقول
إنً ألعجب كٌؾ جاز حدٌثه، كان أمره بٌنا، وكان من أسرق الناس : سفٌان بن وكٌع

وسفٌان بن وكٌع هذا ضعٌؾ ال ٌعتد به كما ال : لحدٌث حمٌد، قال ابن حجر العسقبلنً
ٌعتد بالناقل عنه وهو أبو الفتح األزدي، وهو أحد األبمة األثبات اتفقوا على توثٌقه، 

" ثقة، ثبت ربما دلس
حمٌد بن هبلل بن هبٌرة،أبو النصر العدوي، وٌقال الهبللً، البصري، أخرج له / 29

، قال ٌحً بن سعٌد [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة 
أبً : روى عن: "، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"كان ابن سٌرٌن ال ٌرضاه: القطان

بردة فً الوضوء، والجهاد واللباس، وأبً صالح السمان فً الصبلة، وعبد هللا بن 
الصامت فً الصبلة، والزكاة والفضابل، وأبً رفاعة العدوي تمٌم بنً أسد، له 

صحبة، فً الصبلة، ومطرؾ بن الشخٌر فً الحج، وعبد هللا بن مؽفل فً الجهاد، 
وأبً رافع الصابػ، وأبً قتادة العدوي فً الفتن، وأبً الدهاء فً الفتن، وعن رهط 

هشام بن حسان، وسلٌمان بن : فً الفتن، وخالد بن عمٌر العدوي فً الزهد، روى عنه
المؽٌرة فً الصبلة وؼٌرها، وٌونس بن عبٌد، وشعبة، وجرٌر بن حازم، وسلم بن أبً 

قال " الذٌال، وعاصم األحول، وأٌوب السختٌانً، وعبد هللا بن عون، وقرة بن خالد
". ثقة : كان ابن سٌرٌن ال ٌرضاه، وقال ابن معٌن والنسابً: القطان

البخاري ومسلم  ]حنظلة بن أبً سفٌان الجمحً القرشً، المكً، أخرج له الستة/ 30 
وثقه ابن معٌن وأبو : "قال عنه ابن حجر [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

حدٌثا من " الكامل فً الضعفاء"داود وأبو زرعة والنسابً، وأورد له ابن عدي فً 
     ". رواٌته عن نافع استنكره، ولم ٌخرج له البخاري شٌبا من حدٌثه عن نافع

خصٌؾ ـ بالصاد المهملة مصؽرا ـ بن عبد الرحمن الجزري، قال ابن حجر فً / 31 
أبو عون، صدوق، سٌا الحفظ، خلط بآخرة، و رمً باإلرجاء، من الخامسة : "التقرٌب

البخاري ومسلم وأبو  ]، مات سنة سبع وثبلثٌن ومابة، وقٌل ؼٌر ذلك، روى له الستة 
 . [داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 

أبو الفضل الخوارزمً : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: داود بن رشٌد/ 32
نزٌل بؽداد أحد األثبات وثقه ابن معٌن وؼٌره، روى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه، 

وؼفل ابن حزم فقال فً . وروى له البخاري حدٌثا واحدا بواسطة وكذا النسابً
خ م د ]"منه إنه ضعٌؾ فكؤنه اشتبه علٌه " كتاب الحدود"فً " المحلى"و" االتصال"

  [س ق
ثقة، لم ٌثبت : "داود بن عبد الرحمن العطار، أبو سلٌمان المكً، قال ابن حجر/ 33 

أن ابن معٌن تكلم فٌه، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وسبعٌن ومابة، وكان مولد 
" [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]سنة مابة، روى له الستة

حدث عن عمرو بن دٌنار، روى عنه قتٌبة بن سعٌد فً : "وقال عنه الكبلباذي
أخبرنً ابن الرواد بن عبد الرحمن العطار قال ولد : الصبلة، وذكره  أبو داود وقال

ثقة، ووثقه أٌضا : قال ابن معٌن"  175داود سنة مابة  وذكر أٌضا عنه أنه مات سنة 
ال بؤس به، صالح، وذكره ابن حبان فً : أبو داود والعجلً والبزار، وقال أبو حاتم
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كان كثٌر الحدٌث، ونقل : كان متقنا، من فقهاء أهل مكة، وقال ابن سعد: الثقات وقال
لم ٌصح : ٌتكلمون فٌه، وقال ابن حجر: الحاكم عن ابن معٌن تضعٌفه، وقال األزدي

عن ابن معٌن تضعٌفه واألزدي ال ٌعتد به، ولم ٌخرج له البخاري سوى حدٌث واحد 
روى عن منصور بن ضفٌة فً الوضوء، : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" متابعة

" والزهد، وعمرو بن دٌنارفً النكاح، وروى عنه ٌحً بن ٌحً وسعٌد بن منصور
قلت وثقه أبو داود والعجلً والبزار وؼٌرهم وضعفه األزدي وذكر الحاكم تضعٌؾ 

.  ابن معٌن له، وهللا تعالى أعلم 
أبو محمد : "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري: روح بن عبادة القٌسً/ 34

البصري أدركه البخاري بالسن ولم ٌلقه، وكان أحد األبمة، وثقه علً بن المدٌنً 
وٌحً بن معٌن وٌعقوب بن شٌبة وأبو عاصم وابن سعد والبزار، وأثنى علٌه أحمد 

زعموا أن ٌحً القطان كان ٌتكلم فٌه، : قلت البن معٌن: وؼٌره، وقال ٌعقوب بن شٌبة
كان ابن مهدي ٌطعن علٌه فً أحادٌث البن : وقال ابن المدٌنً. باطل ما تكلم فٌه: فقال

أبً ذبب ومسابل عن الزهري كانت عنده، فلما قدمت المدٌنة أخرجها إلً معن بن 
فؤتٌت ابن مهدي : هً عند بصري لكم ٌقال له روح سمعها معنا، قال: عٌسى وقال

فسكت عنه، : فؤخبرته فقال استحله لً وكان عفان ٌطعن علٌه فرد ذلك علٌه أبو خٌثمة
أشد ما رأٌت عنه أنه حدث مرة فرد علٌه ابن المدٌنً اسما فمحاه من : وقال أبو خٌثمة

طعن علٌه : وقال أبو مسعود. هذا ٌدل على إنصافه: قلت. كتابه، وأثبت ما قال له علً
."  احتج به األبمة كلهم: قلت. اثنا عشر رجبل فلم ٌنفذ قولهم فٌه

هدي "قال عنه ابن حجر فً مقدمة فتح الباري : الزبٌر بن خرٌت البصري/ 35
وثقه أحمد وابن معٌن والنسابً وأبو حاتم وؼٌرهم، وحكى الباجً فً ": "الساري

والذي رأٌته عن علً : قلت. رجال البخاري عن علً بن المدٌنً أنه قال تركه شعبة
لم ٌرو عنه شعبة، وبٌن اللفظٌن فرقان، وقد روى له الجماعة سوى : أنه قال
  . [خ م د ت ق]النسابً

التمٌمً : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: زهٌر بن محمد/ 36
كؤن زهٌر الذي روى : أبو المنذر الخراسانً نزٌل مكة، مختلؾ فٌه قال أحمد بن حنبل

و  عنه أهل الشام آخر، فإن رواٌة أصحابنا عنه مستقٌمة عنه عبد الرحمن بن مهدي
: وقال أبو حاتم. أبً عامر العقدي، وأما رواٌة عمرو بن أبً سلمة التنٌسً فبواطٌل

فً حفظه سوء وحدٌثه بالشام أنكر من حدٌثه بالعراق، وقال العجلً والبخاري 
لعل أهل الشام أخطإوا علٌه، فإن رواٌات أهل : وقال ابن عدي. والنسابً نحو ذلك

واختلفت فٌه الرواٌة عن ٌحً بن . العراق عنه تشبه المستقٌمة وأرجو أنه ال بؤس به
إنه ضعٌؾ عند : معٌن وهو بحسب أحادٌث من روى عنه وأفرط ابن عبد البر فقال

الجمٌع، وتعقبه صاحب المٌزان بؤن الجماعة احتجوا به وهو كما قال، قد أخرج له 
حدثنً عبد : قال فٌه" كتاب المرضى"الجماعة لكن له عند البخاري حدٌث واحد فً 

هللا بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي حدثنا زهٌر بن محمد 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن ٌسار عن أبً سعٌد وعن أبً هرٌرة 

. وقد تابعه الولٌد بن كثٌر عند مسلم. ما ٌصٌب المسلم من نصب الحدٌث: حدٌث
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وأخرج البخاري فً االستبذان بهذا اإلسناد إلى زهٌر عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن 
ولم ٌنسب زهٌرا . إٌاكم والجلوس فً الطرقات، الحدٌث: ٌسار عن أبً سعٌد حدٌث

عنده، فذكر المزي وؼٌره أنه زهٌر بن محمد، وقد تابعه علٌه حفص بن مٌسرة 
عندهما والدراوردي عند مسلم وأبً داود كبلهما عن زٌد بن أسلم به ولٌس له فً 

." البخاري ؼٌر هذا  
زٌاد بن عبد هللا بن الطفٌل العامري، البكابً، أبو محمد الكوفً، قال عنه ابن /  37

صدوق ثبت فً المؽازي، وفً حدٌثه عن ؼٌر إسحاق لٌن، ولم : "حجر فً التقرٌب
ٌثبت أن وكٌعا كذبه، وله فً البخاري موضع واحد متابعة، من الثامنة، مات سنة 

وقال عنه " ثبلث وثمانٌن ومابة، روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
حدث عن عمرو بن دٌنار، وٌحً بن عبادة فً الصبلة، والزكاة وؼٌر : "الكبلباذي

ضعفه ابن " روى عن عاصم األحول: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" موضع
ال ٌجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال : المدٌنً والنسابً وابن سعد، وقال ابن حبان

" ال باس به فً المؽازي: لٌس به بؤس، حدٌثه حدٌث أهل صدق، وقال ابن معٌن: أحمد
لٌس عند البخاري سوى حدٌث واحد مقرونا فٌه : وقال ابن حجر فً هدي الساري

. وهللا تعالى أعلم " بحدٌث عبد األعلى و كبلهما عن حمٌد
أبو سلٌمان : "زٌد بن وهب، أبو سلٌمان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 38

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً  ]الهمدانً الجهنً، روى عنه الستة
فً حدٌثه خلل، ووثقه ابن معٌن وابن خراش وابن : قال ٌعقوب بن سفٌان [وابن ماجه

". سعد والعجلً وابن عبد البر وابن منده
سالم مولى عبد هللا بن مطٌع بن األسود القرشً، العدوي المدٌنً، أبو الؽٌث، / 39

ال : قال أحمد" روى عن أبً هرٌرة فً اإلٌمان والفضابل، روى عنه ثور بن ٌزٌد
أعلم أحدا روى عنه إال ثور، وأحادٌثه متقاربة، وذكر ابن شاهٌن أن كبلم أحمد اختلؾ 
فٌه، ووثقه ابن معٌن وابن سعد وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب 

" . مولى ابن مطٌع ثقة من الثالثة: "التهذٌب
مقدمة فتح " هدي الساري"قال عنه ابن حجر فً : سرٌج بن النعمان الجوهري /40

من كبار شٌوخ البخاري، وثقه ابن معٌن والعجلً وابن سعد والنسابً : "الباري
لم ٌكثر عنه البخاري بل أخرج : قلت. والدارقطنً، وقال أبو داود ثقة ؼلط فً أحادٌث

عنه فً الجمعة عن فلٌح عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس أن النبً صلى هللا علٌه 
وآله وسلم كان ٌصلى ٌوم الجمعة حٌن تزول الشمس، وهذا الحدٌث قد تابعه علٌه عند 
أحمد أبو عامر العقدي وٌونس بن محمد المإدب وؼٌر واحد عند ؼٌره هذا ما له عنه 

أحدها فً المؽازي، وفً باب عمرة : ببل واسطة، وله عنه بواسطة ثبلثة أحادٌث
فً باب الرمل فً الحج والعمرة، : القضاء، واآلخر فً باب حجة الوداع، والثالث

واألحادٌث الثبلثة بسند واحد عنه عن فلٌح عن نافع عن ابن عمر، وهذا جمٌع ما له 
عنده، وروى له أصحاب السنن األربعة   

قال  [ع]سعد بن إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ، أبو إبراهٌم،روى له الستة/ 41 
تكلم فٌه اإلمام مالك بن أنس وترك الرواٌة عنه،وقال ابن :"عنه ابن حجر وؼٌره
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لم ٌلق سعد أحدا من الصحابة،ووثقه أحمد وابن معٌن والعجلً والساجً وأبو :المدٌنً
قلت وكلهم متؤخرون عنه فإذا ما طبقنا قاعدة ابن القطان الفاسً وهً "حاتم والنسابً 

أنه ال ٌقبل إال تجرٌح المعاصر إذا كان موضوعٌا بعٌدا عن التعصب المذهبً وحقد 
. القرٌن للقرٌن،فالقول هنا قول مالك ألنه ترك الرواٌة عنه بعد ما ضعفه،وهللا أعلم

 ]سعٌد بن سلٌمان، أبو عثمان، ولقبه سعدوٌه، البزاز البؽدادي، روى عنه الستة/ 42
."   ثقة مؤمون: ٌتكلمون فٌه، وقال أبو حاتم: قال الدارقطنً [ع 
سعٌد بن ٌحً بن أبان، أبو عثمان القرشً،األموي، البؽدادي، روى له البخاري  /*

صدوق، وزاد : ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً، قال أبو حاتم وصالح بن محمد
األموي، : "إال أنه كان ٌؽلط ووثقه النسابً، وقال عنه ابن حجر فً التقرٌب: صالح

أبو عثمان البؽدادي، ثقة،ربما أخطؤ، من العاشرة،مات سنة تسع وأربعٌن ومابة، روى 
سمع أباه، روى عنه البخاري فً اإلٌمان : "له الستة إال ابن ماجه، وقال عنه الكبلباذي

قال أبو العباس السراج، : "و قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" 249وؼٌره مات سنة 
مات للنصؾ من شهر ذي القعدة سنة تسع وأربعٌن ومابتٌن، روى عن أبٌه فً 

أثبت : وقال ابن المدٌنً" اإلٌمان، والوضوء، والصبلة، والحج، واألطعمة والفضابل
وقد تقدم " .ثقة: هما ثبتان األب واإلبن، وقال النسابً: من أبٌه، وقال ٌعقوب بن سفٌان

 .فً الوهم
سعٌد بن كثٌر بن عفٌر بن مسلم، أبو عثمان، األنصاري، المصري، روى له  /43

صدوق إال : قال أبو حاتم: البخاري ومسلم والنسابً، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
صالح، وابن أبً مرٌم أحب إلً منه، : أنه كان ٌقرئ من كتب الناس، وقال النسابً

  .وضعفه السعدي
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتخ الباري: سعٌد بن أبً هبلل اللٌثً/ *
وثقه ابن سعد . أبو العبلء المصري أصله من المدٌنة ونشؤ بها ثم سكن مصر"

والعجلً وأبو حاتم وابن خزٌمة والدارقطنً وابن حبان وآخرون، وشذ الساجً فذكره 
ما أدري أي شًء حدٌثه ٌخلط فً : فً الضعفاء، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال

األحادٌث، وتبع أبو محمد بن حزم الساجً فضعؾ سعٌد بن أبً هبلل مطلقا ولم 
 .وقد تقدم فً االختبلط. [ع]."ٌصب فً ذلك وهللا أعلم احتج به الجماعة

مقدمة فتح " هدي الساري"قال ابن حجر فً : سعٌد بن ٌحً بن صالح اللخمً/ 44
: قال أبوحاتم. أبو ٌحً المعروؾ بسعدان نزٌل دمشق وأصله من الكوفة: "الباري

لٌس : ما هو عندي ممن ٌتهم بالكذب، وقال الدارقطنً: وقال دحٌم. محله الصدق
له فً البخاري حدٌث واحد من رواٌته : قلت. مستقٌم الحدٌث: وقال ابن حبان. بذاك

خ ]عن محمد بن أبً حفصة عن الزهري توبع علٌه عنده، روى له النسابً وابن ماجه
.  [م س ق

أبو سعٌد الخزاعً، : "سبلم بن أبً مطٌع، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 45
موالهم، البصري، ثقة، صاحب سنة، فً رواٌته عن قتادة ضعؾ، من السابعة، أخرج 

  [ع ]له الستة
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مولى عمر بن أبً وهب الخزاعً البصري، ٌحدث عن هشام : "وقال عنه الكبلباذي
عبد الرحمن بن مهدي، ومهدي بن : بن عروة، وأبً عمران الجونً، روى عنه

 وهو مقبل من 146إسماعٌل، فً فضابل القرآن واالعتصام، والدعوات، مات سنة 
وقال عنه ابن منجوٌه " 147مكة، قاله البخاري وقال أبو موسى مات سنة 

روى عن أٌوب السختٌانً، وشعٌب بن الحبحاب فً الجنابز، روى عنه : "األصبهانً
لٌس بمستقٌم الحدٌث عن : ثقة، وقال ابن عدي: ابن المبارك، قال عنه أحمد وأبو داود

كان سٌا : قتادة خاصة ولم أر أحدا من المتقدمٌن نسبه إلى الضعؾ، وقال ابن حبان
نسبته إلى الؽفلة وسوء الحفظ : الحفظ، ال ٌجوز االحتجاج به إذا انفرد، وقال الحاكم

روى له البخاري من طرٌق " له فً البخاري حدٌثان توبع علٌهما: "لذلك قال ابن حجر
عبد الرحمن بن مهدي، ومهدي بن إسماعٌل فً فضابل القرآن واالعتصام، 

. والدعوات
وثقه : سلم بن زرٌر، أبو ٌونس العطاردي، روى له البخاري ومسلم والنسابً/ 46 

: كان القطان ٌستضعفه، وقال أبو داود والنسابً: الرازٌان والعجلً، وقال ابن معٌن
أخرج له : ال ٌجوز االحتجاج به إذا انفرد، وقال الحاكم: لٌس بالقوي، وقال ابن حبان

البخاري فً األصول، قلت أخرج له البخاري فً األدب، وبدء الخلق، والرقاق، وقال 
والصواب ابن  [سلم بن ذرٌر ]:أبو ٌونس العطاردي، وقال ابن مهدي: "الكبلباذي

أبو الولٌد الطٌالسً فً األدب، وبدء : سمع أبا رجاء العطاردي، روى عنه: زرٌر
روى عن أبً رجاء العطاردي : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الخلق، والرقاق

لٌس بذاك، : قال عنه أبو داود السجستانً" عبٌد هللا بن المجٌد: فً الصبلة، روى عنه
ال ٌجوز : فً عداد الشٌوخ ثقة، وقال ابن حبان: ضعٌؾ، وقال العجلً: وقال ابن معٌن

جمٌع ما له فً البخاري ثبلثة أحادٌث توبع : "االحتجاج به إذا انفرد،  قال ابن حجر
." على اثنٌن منها والثالث له شواهد كثٌرة 

ٌقال أبو : "سلٌمان بن ببلل، أبو أٌوب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 47 
ال : نه قال فٌهأمحمد، قال عنه ابن شاهٌن فً كتاب الثقات عن عثمان بن أبً شٌبة ب

بؤس به  لكن لٌس ممن ٌعتمد على حدٌثه، ووثقه أحمد وابن معٌن وابن سعد والخلٌلً 
. فلم أجد ؼمزه سوى عثمان بن أبً شٌبة وهللا تعالى أعلم " وابن عدي

قال  [ع  ]سلٌمان بن حٌان، أبو خالد، األحمر، األزدي، الجعفري، روى له الستة/ 48
إنما أتً من سوء حفظه فٌؽلط : صدوق ولٌس بحجة، وقال ابن عدي: عنه البخاري

اتفق أهل العلم بالنقل عنه أنه لم ٌكن حافظا وأنه روى : وٌخطا، وقال أبو بكر البزار
.  عن األعمش وؼٌره أحادٌث لم ٌتابع علٌها

سلٌمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطٌالسً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 49
البصري، ثقة حافظ، ؼلط فً أحادٌث، من التاسعة، مات سنة  أربع و : "التهذٌب
: رجال صحٌح البخاري"وقال عنه الكبلباذي فً كتابه " [خت م د ت س ق ]مابتٌن

إسماعٌل بن جعفر، وإسماعٌل بن زكرٌا، وفلٌح : أبو الربٌع الزهرانً البصري، سمع"
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" بن سلٌمان، روى عنه البخاري فً اإلٌمان وؼٌره

مات سنة أربع ومابتٌن، وهو : أصله فارسً، وأمه موالة لهذٌل، قال عمرو بن علً"
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شعبة فً اإلٌمان : ابن إحدى وسبعٌن سنة، وولد سنة ثبلث وثبلثٌن، روى عن
والصبلة والزكاة والصوم وؼٌرها، وهشام بن أبً عبد هللا فً الصبلة والمناقب، 
وحبٌب بن ٌزٌد فً الحج، ومعروؾ بن خربوذ فً الحج، وسلٌمان بن معاذ فً 

الطبلق، وزابدة فً الحدود، وهمام فً الجهاد، وأبً عوانة فً الصٌد، وحرب بن 
شداد فً الفضابل، وأبان بن ٌزٌد فً الؽٌرة، وإبراهٌم بن سعٌد فً الفتن، وعبد 

محمد بن ٌسار، ومحمد بن المثنى فً : العزٌز بن أبً سلمة فً الزهد، روى عنه
الصبلة، وابن أبً شٌبة، وإسحاق بن منصو، وأحمد بن عثمان النوفلً، وهارون بن 

عبد هللا، وأحمد بن عبدة، وأحمد بن أبً بكر المقدمً، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن 
".  إبراهٌم الدورقً، وعمرو بن علً، وحجاج بن الشاعر

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فٌح الباري: سلٌمان بن داود العتكً/ 50
أبو الربٌع الزهرانً البصري وثقه ابن معٌن وأبو زرعة وأبو حاتم وآخرون، وشذ "

ولم نجد . تكلم فٌه الناس وهو صدوق، انتهى: عبد الرحمن بن ٌوسؾ بن خراش، فقال
فٌه ألحد كبلما إال بالتوثٌق روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وروى له النسابً 

.   بواسطة
أبو خالد : "سلٌمان بن زٌاد األزدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 51

الكوفً األحمر، صدوق ٌخطا، من الثامنة، مات سنة تسعٌن أو قبلها، وله بضع 
أبً مالك : روى عن: "وقال عنه الكبلباذي "[ع]وسبعون سنة، روى له الستة

األشجعً فً اإلٌمان، والبٌوع، واألعمش وهشام بن حسان فً الصبلة وؼٌرها، 
وٌحً بن سعٌد فً الصبلة، وحسٌن المعلم، وعبٌد هللا بن عمر، وابن عجبلن، وعاصم 

األحول، وسعٌد بن أبً عروبة فً الصبلة، وعثمان بن حكٌم فً الصبلة، وداود بن 
أبً هند فً الصبلة وؼٌرها، وٌزٌد بن كٌسان فً الجنابز، وسلٌمان التٌمً فً الصوم 

والدعاء وؼٌرها، وحمٌد فً الصوم والجهاد، وابن جرٌج فً الحج، وعبد المجٌد بن 
جعفر فً النكاح، وشعبة فً الجهاد، والمنصور بن حٌان فً الضحاٌا، وهشام بن 

عروة فً األدب، وحاتم بن أبً صؽٌرة فً صفة الحشر، وابن عون فً الحشر، روى 
محمد بن عبد هللا بن نمٌر وابن أبً شٌبة، وأبو كرٌب، وأبو سعٌد األشج، : عنه

: قال ابن معٌن: قال ابن حجر" وعثمان بن أبً شٌبة، وعمرو الناقد، وإسحاق الحنظلً
إنما أتً من سوء حفظه فٌؽلط وٌخطا، وقال : صدوق ولٌس بحجة، وقال ابن عدي

اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم ٌكن حافظا وأنه روى عن األعمش وؼٌره : أبو بكر البزار
له عند البخاري نحو ثبلثة أحادٌث من رواٌته : أحادٌث لم ٌتابع علٌها، قال ابن حجر

عن حمٌد وهشام بن عروة وعبٌد هللا بن عبد هللا بن عمر كلها مما توبع علٌه وعلق له 
قلت فاتضح أن رواٌة البخاري ومسلم ألحادٌثه ال تزكٌه " عن األعمش حدٌثا واحدا

. وال تقبل رواٌاته إال بعد المتابعة واالعتبار
لٌس : أبو محمد، قال النسابً: ٌقال [ع]سلٌمان بن كثٌر، أبو داود، روى له الستة/ 52

ضعٌؾ، وقال الذهلً : به بؤس إال فً الزهري، فإنه ٌخطا علٌه  وقال ابن معٌن
لم أسمع : مضطرب الحدٌث عن الزهري وفً ؼٌره أثبت، وقال ابن عدي: والعقٌلً

. أحدا قال فً رواٌته عن ؼٌر الزهري شٌبا وله عن الزهري أحادٌث صالحة 
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قال عنه ابن  [ع ]سهٌل بن أبً صالح، واسمه ذكوان السمان روى له الجماعة/ ـ*
عبد هللا بن دٌنار، وعطاء بن ٌزٌد اللٌثً، وأبٌه، : روى عن: "منجوٌه األصبهانً

والنعمان بن أبً عٌاش فً الصوم، والقعقاع بن حكٌم، وأبً عبٌد المدلجً مولى 
سلٌمان بن عبد الملك فً الصبلة، وسمً فً الحج والدعاء، ومحمد بن المنكدر فً 

النكاح، وعبٌد هللا بن مقسم فً الجهاد، وسعٌد بن ٌسار أبً الحباب فً اللباس، وأخٌه 
مالك بن أنس فً : فً الحٌوان، وعبد الرحمن بن أبً سعٌد فً التثاإب، روى عنه

الحج، وؼٌره، وجرٌر بن عبد الحمٌد، وسفٌان بن عٌٌنة، وسفٌان الثوري، وروح بن 
القاسم، وٌعقوب بن عبد الرحمن، وابن أبً حازم، وزهٌر بن محمد، وخالد بن عبد هللا 

فً الصبلة، والدراوردي، وإسماعٌل بن زكرٌا، وعبد هللا بن إدرٌس، ووهٌب، وعبد 
العزٌز بن المختار فً الزكاة والدماء، وسلٌمان بن ببلل فً الزكاة وؼٌرها، وزٌد بن 

عبد هللا بن الهاد فً الصوم، وابن جرٌج فً الصوم، وبشر بن المفضل فً الحج 
وؼٌره، وشعبة فً النكاح، وعبد العزٌز بن المطلب، وأبو عاونة، وأبو معاوٌة، وأبو 

إسحاق الفزاري، وٌحً بن سعٌد األنصاري فً الفضابل، وحماد بن سلمة، والعبلء بن 
ٌكتب حدٌثه : قال أبو حاتم"  المسٌب، وعبد العزٌز بن أبً سلمة، وزهٌر بن معاوٌة

لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال ٌخطا،  : وال ٌحتج به، وقال النسابً
روى عنه وعن ٌحً بن سعٌد األنصاري مقرونا به ابن جرٌج فً : "وقال الكبلباذي

: وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" كتاب الجهاد، فً باب فضل الصوم فً سبٌل هللا
صدوق تؽٌر حفظه بآخرة، روى له البخاري مقرونا وتعلٌقا، من : أبو ٌزٌد المدنً"

. وقد تقدم ذكره فٌمن اختلط " السادسة 
شرٌك بن عبد هللا بن أبً نمر، أبو عبد هللا المدنً، قال عنه ابن حجر فً / 53

صدوق ٌخطا، من الخامسة، مات فً حدود األربعٌن ومابة، روى له : "التقرٌب
أبو عبد هللا القرشً، وقال : "وقال عنه الكبلباذي" البخاري ومسلم والنسابً وابن ماجه

هو اللٌثً من أنفسهم، المدٌنً، سمع أنس بن مالك، وعطاء بن ٌسار، وسعٌد : الواقدي
سعٌد المقبري، ومالك بن أنس، وسلٌمان بن ببلل، : بن المسٌب، وكرٌبا، روى عنه

توفً : وإسماعٌل، ومحمد ابنا جعفر بن أبً كثٌر، فً العلم وؼٌر موضع، قال الواقدي
القرشً : وقال ابن منجوٌه األصبهانً"  قبل خروج محمد بن عبد هللا140سنة 

أنس فً اإلٌمان، : المدٌنً، وٌقال اللٌثً، من أنفسهم، كنٌته أبو عبد هللا روى عن
والصبلة، وعبد الرحمن بن أبً سعٌد فً الوضوء، وكرٌب فً الصبلة، والجنابز، 
وعطاء بن ٌسار فً الجنابز، وسعٌد وأبً خلٌل عن أبً سعٌد ومجاهد فً البٌوع 

". واألمثال، روى عنه أٌوب وقتادة
هو صالح بن صالح بن مسلم بن : صالح بن حً واسم حً حٌان لقب له، وقٌل/ 54

صالح بن حً أو صالح بن حٌان، وهو والد الحسن : حٌان، وقد ٌنسب إلى جده فٌقال
كان خٌرا من ابنٌه ووثقه أحمد : بن حً الفقٌه المشهور وأخٌه علً، قال ابن عٌٌنة

وقال فً . وابن معٌن والنسابً والعجلً، وقال روى عن الشعبً أحادٌث ٌسٌرة
هكذا وقع فً تهذٌب الكمال أن العجلً : قلت. ٌكتب حدٌثه ولٌس بالقوي: موضع آخر

ولم أر ألحد قط . ذكره فً موضعٌن و لٌس كذلك بل كبلمه األول فً صاحب الترجمة
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وأما . إنه ثقة ثقة، و هذا من أرفع صٌػ التعدٌل: فٌه كبلما  بل قال أحمد بن حنبل 
كبلم العجلً األخٌر فقاله فً صالح بن حٌان القرشً وهذان رجبلن ٌشتبهان كثٌرا 
حتى ٌظن أنهما رجل واحد ألنهما متعاصران من بلدة واحدة وإذ نسب ابن حً إلى 

جده باسمه صار صالح بن حٌان فؤشكل بصالح بن حٌان القرشً وقد وقع فً صحٌح 
البخاري فً كتاب العلم من طرٌق المحاربً عن صالح بن حٌان عن الشعبً حدٌث 

فظن ؼٌر واحد من الكبار منهم الدارقطنً أنه القرشً ولٌس به بل هو صاحب 
الترجمة ألنه معروؾ بالرواٌة عن الشعبً دون القرشً، وأٌضا فالحدٌث المذكور قد 

أخرجه البخاري فً أربعة مواضع أخرى من رواٌة صالح بن حً عن الشعبً به وقد 
 .   [ع  ]احتج الجماعة بابن حً 

البصري، قال عنه ابن حجر  صالح بن أبً مرٌم الضبعً، موالهم، أبو الخلٌل/ 55
ال ٌحتج : و النسابً، وأؼرب ابن عبد البر فقال وثقه ابن معٌن: "فً تقرٌب التهذٌب

حدث عن عبد هللا بن : وقال عنه الكبلباذي" [ع]به، من السادسة، روى له الستة
: وقال عنه ابن مجوٌه الصبهانً" قتادة فً البٌوع : الحارث بن نوفل، روى عنه

عبد هللا بن الحارث بن نوفل فً النكاح والبٌوع، وأبً علقمة الهاشمً فً : روى عن"
النكاح، عن أبً سعٌد وأبً خلٌل عن أبً سعٌد ومجاهد فً البٌوع واألمثال، روى 

".  عنه أٌوب وقتادة 
صخر بن جوٌرٌة، أبو نافع النمٌري، موالهم، البصري، روى عنه البخاري / 56 

ثقة، ثقة، وقال ابن : قال أحمد [خ م د ت س]ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
كان أثبت فً الحدٌث وأعرؾ من جوٌرٌة بن أسماء، : ثقة، ثبت، وقال عفان: سعد

تكلم فٌه، وقال : ثقة، وقال أبو داود: ال بؤس به، وقال الذهلً: وقال أبو حاتم والنسابً
ذهب كتاب : صالح، وروي عن ٌحً بن سعٌد أنه قال: ابن أبً خٌثمة عن ابن معٌن

لٌس حدٌثه بالمتروك إنما تكلم : صخر فبعث إلٌه من المدٌنة، وروي عن ابن معٌن قال
" . فٌه ألنه ٌقال إن كتابه سقط

ضعفه ٌحً بن سعٌد  [ع]طارق بن عبد الرحمن البجلً، الكوفً، روى له الستة/ ـ*
فً حدٌثه بعض الضعؾ، أخرج له : القطان، وحكى الساجً عن أحمد أنه قال
. قلت وقد تقدم ذكره فً الوهم." البخاري حدٌثا واحدا فً عمرة الحدٌبٌة

أبو : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: طلحة بن نافع/ 57
لٌس به بؤس، وقال : سفٌان الواسطً وٌقال المكً صاحب جابر، قال أحمد والنسابً

أبو الزبٌر أحب إلً منه، : لٌس بشًء، وقال أبو حاتم: ابن أبً خٌثمة عن ابن معٌن
دٌثه عن جابر احأ: أحادٌث األعمش عنه مستقٌمة، وقال ابن عٌٌنة: وقال ابن عدي

لم ٌسمع من جابر إال أربعة أحادٌث، وكذا قال ابن المدٌنً فً : صحٌفة، وقال شعبة
ما أخرج له البخاري عن : العلل عن معلى بن منصور عن ابن أبً زابدة مثله  قلت

جابر ؼٌر أربعة أحادٌث وهو مقرون فٌها عنده بؽٌره منها حدٌثان فً األشربة وثالث 
فً الفضابل قرنه فٌها بؤبً صالح، ومنها حدٌث فً تفسٌر سورة الجمعة قرنه فٌه 

.  [ع].بسالم بن أبً الجعد واحتج به الباقون
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روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً : طلحة بن ٌحً األنصاري الزرقً/ 58
ثقة، وكذا قال : مقارب الحدٌث، وقال ابن معٌن: قال أحمد [خ م د س ق ]وابن ماجه

لٌس بالقوي، وقال : لٌس به بؤس، وقال أبو حاتم: عثمان بن أبً شٌبة، وقال أبو داود
شٌخ ضعٌؾ جدا، ومنهم من ال ٌكتب حدٌثه لضعفه، أخرج له :ٌعقوب بن شٌبة

.  البخاري فً الحج عن عثمان بن أبً شٌبة
عاصم بن سلٌمان األحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال عنه ابن حجر فً / 59 

ثقة، من الرابعة، لم ٌتكلم فٌه إال ابن القطان، فكؤنه بسبب دخوله فً : تقرٌب التهذٌب
.   [ع]الوالٌة، مات سنة أربعٌن، روى له الستة

أبو الفضل القرشً، : "العباس بن الولٌد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 60
رجل صدوق، وقال أبو : ، قال ابن معٌن[خ م س]روى عنه البخاري ومسلم والنسابً

" . شٌخ ٌكتب حدٌثه، وكان علً بن المدٌنً ٌتكلم فٌه، وثقه الدارقطنً وابن قانع: حاتم
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، أبو عمر األنصاري، الظفري األوسً، / 61 

هو ثقة عند : قال عنه عبد الحق اإلشبٌلً فً األحكام: تمٌٌز [ع]المدٌنً، روى له الستة
بل هو : أبً زرعة وابن معٌن وقد ضعفه ؼٌرهما، فرد علٌه ابن القطان الفاسً قاببل

 وقال ابن ،ثقة عندهما وعند ؼٌرهما وال أعرؾ أحدا ضعفه وال ذكره فً الضعفاء
. هو كما قال: حجر
عبد هللا بن برٌدة بن الخصٌب بن عبد بن عبد هللا األسلمً، البصري، قاضً / 62

وثقه ابن معٌن والعجلً وأبو حاتم وضعفه أحمد بن حنبل  [ع]مرو، روى عنه الستة
. فً رواٌته عن أبٌه، قلت وقد أخرج الشٌخان رواٌته عن أبٌه 

أبو : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: عبد هللا بن ذكوان/ 63
الزناد المدنً، أحد األبمة األثبات الفقهاء وثقه الناس، وٌقال إن مالكا كرهه ألنه كان 

لم ٌلتفت الناس إلى ربٌعة فً : إنه لٌس بثقة، قلت: ٌعمل للسلطان، وقال ربٌعة الرأي
ذلك للعداوة التً كانت بٌنهما بل وثقوه، وكان سفٌان الثوري ٌسمٌه أمٌر المإمنٌن، 

 .  [ع]واحتج به الجماعة
: ، قال أبو حاتم[ع]عبد هللا بن سعٌد بن أبً هند، أبو بكر المدنً، روى له الستة/ *

ثقة، ثقة، ووثقه ابن معٌن، وأبو : ٌخطا، وقال أحمد: ضعٌؾ الحدٌث، وقال ابن حبان
داود، وابن سعد والعجلً وٌعقوب، وسفٌان وابن المدٌنً  وابن البرقً، أخرج له 

  .تقدم فً الوهم".البخاري فً التهجد والرقاق، وؼزوة مإتة
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: عبد هللا بن عبٌدة الربذي/ 64

سؤلت : وقال ابن أبً خٌثم. ثقة: قال ٌعقوب بن شٌبة والنسابً والدارقطنً وؼٌرهم"
هو أخو موسى ولم ٌرو عنه ؼٌر أخٌه موسى وحدٌثهما : ابن معٌن عنه  فقال

بل أخرج البخاري حدٌثه من طرٌق صالح بن كٌسان عنه عن عبٌد هللا : قلت.،ضعٌؾ
بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس فً قول النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم رأٌت أنه 

حدثنا سعٌد : الحدٌث، قال البخاري فً المؽازي... وضع فً ٌدي سوران من ذهب 
بن محمد الجرمً حدثنا ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد حدثنا أبً صالح به، ورواه 

حدثنا أبو داود الحرانً حدثنا ٌعقوب بن إبراهٌم عن صالح : النسابً فً الرإٌا قال
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مثله، لكنه قال عن صالح عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة وأسقط عبد هللا بن عبٌدة، 
ورواه البخاري فً المؽازي أٌضا من طرٌق أخرى عن ابن عباس عن أبً هرٌرة 

.    [ع]روى له الستة. مطوال
، وثقه ابن سعد [ع]عبد هللا بن ٌزٌد، أبو عبد الرحمن المقرئ، روى له الستة/ 65

وابن قانع، والخلٌلً، والنسابً وزاد الخلٌلً حدٌثه عن الثقات ٌحتج به، وٌتفرد 
.  صدوق : وقال أبو حاتم،بؤحادٌث

عبد الحمٌد بن عبد هللا، أبو بكر بن أبً أوٌس األصبحً المدنً، روى عن /66
سلٌمان بن ببلل فً البٌوع، روى عه أخوه إسماعٌل بن أبً أوٌس، وقال عنه ابن 

مشهور بكنٌته كؤبٌه، ثقة من التاسعة، ووقع عند األزدي : "حجر فً تقرٌب التهذٌب
 202أبو بكر األعشى، فً إسناد حدٌث، فنسبه إلى الوضع، فلم ٌصب، مات سنة 

قلت لم ٌتفرد " [خ م د ت س]روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
لٌس به بؤس، لكن وثقه : ضعٌؾ، وقال ٌحً: األزدي بتضعٌفه بل قال عنه النسابً
.  ابن معٌن وابن حبان وهللا تعالى أعلم 

عبد الحمٌد بن عبد الرحمن، أبو ٌحً الحمانً، موالهم، التمٌمً، روى له / 67
: لٌس بالقوي، وقال مرة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال النسابً

. ثقة : ثقة، وقال ابن معٌن
عبد ربه بن نافع، أبو شهاب الحناط، صاحب الطعام المدابنً، روى له البخاري / ـ*

ال : لٌس بالقوي، وقال العجلً: ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال النسابً
 .تقدم فً الوهم." صدوق: ثقة، وقال ابن خراش: بؤس به، وقال مرة

عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر الحمٌري، موالهم ، الٌمانً، روى له الستة / ـ*
وقد زعم . ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وذكره ابن حبان فً الثقات: قال أبو حاتم [ع]

وقد .أنه من الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة" المراجعات"الرافضً صاحب كتاب 
 .تقدم فً االختبلط

عبد الرحمن بن نمر الٌحصبً، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً، قال /68
: ضعٌؾ، وقال دحٌم: ابن نمر الذي ٌروي عن الزهري: الدوري عن ابن معٌن

لٌس : لٌس به بؤس، وقال أبو حاتم: صحٌح الحدٌث عن الزهري، وقال أبو داود
. بالقوي، روى له البخاري ومسلم حدٌثا فً الكسوؾ متابعة

عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري، السلمً، المدنً، /69
األنصاري السلمً، المدنً أبو عتٌق، روى عن أبٌه : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

فً رواٌته ورواٌة أخٌه : قال ابن سعد" فً الحدود، روى عنه سلٌمان بن ٌسار
ضعؾ، ولٌس ٌحتج بهما، ووثقه النسابً والعحلً، وذكره ابن حبان فً الثقات، روى 

، أخرج له البخاري فً محاربة أهل الردة وقال ابن حجر فً تقرٌب [ع]له الستة
" .  ثقة لم ٌصب ابن سعد فً تضؽٌؾ، من الثامنة : " التهذٌب

عبد الرحمن بن سلٌمان بن عبد هللا بن حنظلة األنصاري، أبو سلٌمان المدنً، / 70
صدوق فٌه لٌن، من السادسة، مات : المعروؾ بابن الؽسٌل، قال ابن حجر فً التقرٌب

سنة اثنتٌن وسبعٌن، وهو ابن مابة وست سنٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
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ابن أبً عامر الراهب، واسمه أبً عامر، عبد : "وقال عنه الكبلباذي" وابن ماجه
عمرو بن زٌد بن أمٌة بن ضبٌعة المعروؾ بابن الؽسٌل، أبو سلٌمان األنصاري 

عاصم بن : المدٌنً من بنً عمرو بن عوؾ وحنظلة هو ؼسٌل المبلبكة حدث عن
أبو أحمد : عمرو، وحمزة بن أبً أسٌد، وعباس بن سهل بن سعد وعكرمة، روى عنه

الزبٌري، وأبو نعٌم، وأبو الولٌد، وأحمد بن ٌعقوب، وإسماعٌل بن أبان فً الجمعة 
ٌقال مات سنة إحدى وسبعٌن ومابة، وذكر أبو داود : وؼٌر موضع، قال البخاري

قال البخاري كنٌته أبو سلٌمان، وقال ابن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" مثله
كوفً وجل رواٌاته ظهرت عن الكوفٌٌن، روى عن عاصم بن قتادة فً : أبً داود

وثقه ابن معٌن، وقال فً موضع " علً بن نصر الجهضمً: الطب، روى عنه
: صوٌلح، ووثقه أٌضا الدارقطنً، وأبو زرعة والنسابً، وقال فً موضع آخر:آخر

وهو ممن ٌعتبر حدٌثه وٌكتب، : لٌس به بؤس، وقال ابن عدي: لٌس بالقوي، وقال مرة
كان ممن ٌخطا وٌهم كثٌرا أمرض القول فٌه أحمد وٌحً وقال صالح : وقال ابن حبان

تضعٌفهم له بالنسبة إلى : لٌس بالقوي عندهم، قال ابن حجر فً الهدي: وقال األزدي
ؼٌره ممن هو أثبت منه من أقرانه، قلت وفٌما قاله ابن حجر نظر ألن التجرٌح ال ٌتم 

.  انطبلقا من أحوال اآلخرٌن وإنما ٌتم من حال الراوي الداخلً والخارجً وهللا أعلم
قال ابن أبً  [ع  ]عبد الرحمن بن أبً نعم، أبو الحكم البجلً، روى له الستة/ 71

ضعٌؾ، ووثقه ابن سعد والنسابً، روى له البخاري فً األدب : خٌثمة عن ابن معٌن
.  والتفسٌر والمعازي، ومواضع

عبد الرحمن بن شرٌح بن عبٌد هللا المعافري، أبو شرٌح األسكندرانً، قال عنه /72
ثقة فاضل لم ٌصب ابن سعد فً تضعٌفه، من السابعة، مات : ابن حجر فً التقرٌب

"  سنة سبع وستٌن
المعافري األسكندرانً، المصري حدث عن أبً األسود محمد بن عبد : "قال الكبلباذي

وقال عنه " 197مات سنة : الرحمن، روى عنه ابن وهب فً االعتصام، قال ابن سعد
: أبو شرٌح المصري، المعافري، اإلسكندرانً، روى عن: "ابن منجوٌه األصبهانً

سهل بن أبً أمامة بن سهل فً الجهاد، وعبد الكرٌم بن الحارث فً الجهاد، وأبً 
وثقه العجلً والنسابً " ابن وهب: األسود محمد بن عبد الرحمن فً العلم، روى عنه

منكر الحدٌث، وقال : ضعفه ابن سعد وحده فقال: وابن معٌن وأحمد وقال ابن حجر
لم ٌلتفت أحد إلى ابن سعد فً هذا فإن مادته من الواقدي : ابن حجر فً هدي الساري

". فً الؽالب والواقدي لٌس بمعتمد
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري : عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر الدمشقً/ 73

أحد األثبات وثقه الجمهور، وقال الفبلس وحده ضعٌؾ الحدٌث، : "مقدمة فتح الباري
حدث عن مكحول أحادٌث مناكٌر رواها عنه أهل الكوفة، وتعقب ذلك أبو بكر 

الخطٌب بؤن الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وؼٌره هو عبد الرحمن بن ٌزٌد بن 
فالحمل فً تلك األحادٌث على أهل : تمٌم، وكانوا ٌؽلطون فٌقولون ابن جابر، قال

وقد بٌن ما : قلت. الكوفة الذٌن وهموا فً اسم جده وعبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر ثقة
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وقع ألبً أسامة وؼٌره من ذلك ابن أبً حاتم عن بعض شٌوخه وأبو بكر بن أبً 
.     [ع].داود، وأبوه وأبو بكر البزار وؼٌرهم وابن جابر واحتج به الجماعة

وثقه أبو حاتم والترمذي  [ع]عبد السبلم بن حرب، أبو بكر المبلبً، روى له الستة/74
كان به ضعؾ فً : لٌس به بؤس، وقال ابن سعد: والدارقطنً، وقال النسابً وٌحً

ثقة، : ثقة فً حدٌثه لٌن، وقال العجلً: الحدٌث وكان عسرا، وقال ٌعقوب بن سفٌان
. ثبت عند الكوفٌٌن والبؽدادٌون ٌستنكرون بعض حدٌثه والكوفٌون أعلم به

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعٌد أبو سهل التمٌمً، قال عنه ابن حجر فً /*
عبد :ٌخطا،وقال ابن المدٌنً:وثقه ابن قانع وقال [ع]العنبري، روى له الستة:"التقرٌب

 .تقدم فً الوهم.الصمد ثبت فً شعبة
المكً، مولى : "عبد العزٌز بن جرٌج، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/75

لم ٌسمع من عابشة، وأخطؤ خصٌؾ فصرح بسماعه، من : قرٌش، لٌن، قال العجلً
".  [ع]الرابعة، روى له الستة

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: عبد العزٌز بن أبً حازم/76
: سلمة بن دٌنار أبو تمام المدنً وثقه النسابً وابن معٌن والعجلً، وقال أحمد بن حنبل

لم ٌكن ٌعرؾ بطلب الحدٌث إال كتب أبٌه فإنهم ٌقولون إنه سمعها، وٌقال إن كتب 
: سلٌمان بن ببلل وقعت إلٌه ولم ٌسمعها، وقال ابن أبً خٌثمة عن مصعب الزبٌري

صالح : كان قد سمع من سلٌمان فلما مات سلٌمان أوصى إلٌه بكتبه، وقال أبو حاتم
. احتج به الجماعة: لم ٌكن بالمدٌنة بعد مالك أفقه منه، قلت: الحدٌث، وٌقال 

قال عنه  [ع]عبد العزٌز بن محمد بن عبٌد بن أبً عبٌد الدراوردي روى له الستة/77
صدوق لم ٌثبت أن ٌحً بن معٌن ضعفه، من :" ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

. لٌس بالقوي، وكذا قال ابن معٌن: قلت وقال النسابً" [ع]التاسعة
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : عبد العزٌز بن المختار الصري/78

وثقه ابن معٌن فً رواٌة ابن الجنٌد وؼٌره، وقال فً رواٌة ابن أبً خٌثمة : "الباري
 الحدٌث ثقة ووثقه العجلً وابن البرقً يمستو: لٌس بشًء، وقال أبو حاتم: عنه

احتج به الجماعة وذكر ابن القطان : قلت. ٌخطا: والنسابً وقال ابن حبان فً الثقات
الفاسً أن مراد ابن معٌن بقوله فً بعض الرواٌات لٌس بشًء ٌعنً أن أحادٌثه قلٌلة 

.  [ع]جدا
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : عبد الكرٌم بن مالك الجزري/79

ثبت وقال ابن : وقال ابن المدٌنً. أبو سعٌد الحرانً أحد األثبات وثقه األبمة: "الباري
ثقة ثبت، وذكره ابن عدي فً الكامل ألجل حكاٌة الدوري عن ابن معٌن أنه : معٌن

عنى بذلك حدٌث : حدٌث عبد الكرٌم الجزري عن عطاء ردٌا، وقال ابن عدي: قال
وإذا روى : عابشة كان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقبلها وال ٌحدث وضوءا، قال

الثقات عن عبد الكرٌم فؤحادٌثه مستقٌمة وأنكر ٌحً القطان حدٌثه عن عطاء فً لحم 
لم ٌخرج البخاري من رواٌته عن عطاء إال موضعا واحدا معلقا واحتج به : البؽل، قلت

.  [ع]الجماعة
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عبد الكرٌم بن أبً المخارق، أبو أمٌة، المعلم البصري، نزٌل مكة، واسم أبٌه /80
زٌادة " ضعٌؾ، له فً البخاري: قٌس، وقٌل طارق، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب

فً أول قٌام اللٌل من طرٌق سفٌان، عن سلٌمان األحول، عن طاوس، عن ابن عباس، 
زاد عبد الكرٌم  فذكر شٌبا، وهذا موصول، وعلم له : فً الذكر عند القٌام، قال سفٌان

، وله ذكر فً مقدمة مسلم، وما روى له  [ولٌس هو معلقا ]المزي عبلمة التعلٌق،
النسابً إال قلٌبل، من السادسة أٌضا، مات سنة ست وعشرٌن، وقد شارك الجزري فً 
بعض المشاٌخ، فربما التبس به على من ال فهم له، روى له البخاري ومسلم والترمذي 

أبً المخارق البصري، أبو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" والنسابً وابن ماجه
ابن : مجاهد فً الحج، روى عنه: أمٌة، المعلم، واسم أبً المخارق قٌس، روى عن

: وقال النسابً والدارقطنً" عٌٌنة، كناه ابن الشرقً عن عبد الحمٌد بن بشر عنه 
". لٌن: كان ؼٌر ثقة، وقال أبو زرعة: متروك، وقال السعدي

قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : عبد الملك بن الصباح المسمعً/81
صالح، وذكره صاحب : البصري أبو محمد من أصحاب شعبة، قال أبو حاتم: "الباري

كان متهما بسرقة الحدٌث وهذا جرح مبهم ولم : المٌزان فنقل عن الخلٌلً أنه قال فٌه
أر له فً البخاري سوى حدٌث واحد، أورده فً الدعوات مقرونا بمعاذ بن معاذ عن 

اللهم اؼفر لً خطاٌاي وعمدي، وأورده أٌضا : شعبة عن أبً إسحاق عن أبٌه فً قوله
.  [خ م س ق]من حدٌث إسرابٌل عن أبً إسحاق، وروى له مسلم والنسابً وابن ماجه

عبٌد هللا بن عبد المجٌد بن عبٌد هللا بن شرٌك الحنفً، أبو علً،البصري، قال /82
صدوق لم ٌثبت أن ٌحً بن معٌن ضعفه، روى له : عنه ابن حجر فً التقرٌب

.  قلت وضعفه العقٌلً، أخرج له البخاري فً الصبلة والبٌوع  [ع]الستة
قال  [ع]أبو مالك روى له الستة: "عبٌد هللا بن األخنس، قال ابن حجر فً التقرٌب/ *

 . وقد تقدم فً الوهم".ٌخطا كثٌرا، روى له البخاري فً الطب والحج : ابن حبان
عبٌد هللا بن أبً جعفر المصري، أبو بكر الفقٌه، مولى بنً كنانة، أو أمٌة، قٌل اسم /*

إنه لٌنه، وكان فقٌها : ثقة، وقٌل عن أحمد: "أبٌه ٌسار، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب
هو مثل ٌزٌد بن أبً حبٌب، من الخامسة، مات سنة اثنٌن، وقٌل : عابدا، قال أبو حاتم

 .تقدم فً الوهم. [ع]أربع، وقٌل خمس، وقٌل ست وثبلثٌن، روى له الستة
: عثمان بن بن عمر بن فارس البصري، أصله من بخارى، قال عنه ابن حجر/83

وقال " كان ٌحً بن سعٌد ال ٌرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٌن ومابتٌن: ثقة، قٌل
أبو محمد البصري، سمع ٌونس بن ٌزٌد، وابن أبً ذبب، وفلٌح بن : "عنه الكبلباذي

عبد هللا المسندي، : سلٌمان، وعبد هللا بن عون، وشعبة، وعلً بن المبارك، روى عنه
وأحمد بن إسحاق البخارٌان، وبندار، وأبو موسى فً الؽسل، وؼٌر موضع، وذكر أبو 

مات أبً ملٌكة، : نا أبو إسماعٌل الترمذي سمع أبن المثنى ٌعنً الرمز، قال: داود، قال
أحد األثبات وثقه أحمد وابن معٌن : وقال ابن حجر فً هدي الساري"وسلٌمان األحول 

قد : كان ٌحً بن سعٌد ال ٌرضاه، قلت: والعجلً وابن سعد وآخرون، وقال أبو حاتم
نقل البخاري عن علً بن المدٌنً أن ٌحً بن سعٌد احتج به، وٌحً بن سعٌد شدٌد 

.  التعنت فً الرجال السٌما من كان من أقرانه
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 [ع]عقٌل بن خالد،مولى عثمان بن عفان القرشً، األموي األٌلً، روى له الستة/84
حكى عبد هللا بن أحمد أنه ذكر عند ٌحً بن سعٌد وإبراهٌم بن سعد وعقٌل بن خالد، 

وإٌش ٌنفع هذا، هذان ثقتان لم : عقٌل وإبراهٌم كؤنه ٌضعفهما، قال أحمد: فجعل ٌقول
أحد األثبات من أصحاب الزهري، أخرج له البخاري : ٌخبرهما ٌحً، وقال ابن حجر

"  فً بدء الوحً وؼٌر موضع
القرشً الكوفً، قاضً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: علً بن مسهر/85

". [ع]الموصل، ثقة له ؼرابب بعدما أضر، من التاسعة
عمر بن حفص بن  ؼٌاث بن طلق بن معاوٌة أبو حفص النخعً الكوفً، روى /86 

له البخاري ومسلم والنسابً والترمذي، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال ربما أخطؤ، 
صدوق ووثقه الرازٌان والعجلً، أخرج البخاري عنه فً : وقال ابن شاهٌن عن أحمد

. ؼزوة خٌبر
عمر بن محمد بن زٌد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، روى له البخاري ومسلم /87

كان ثقة ثبتا وال ٌحتجون بحدٌثه، أخرج : وأبو داود والنسابً وابن ماجه، قال ابن سعد
. له البخاري فً الصوم والتفسٌر والنكاح والمؽازي وؼٌر موضع 

عمر بن نافع، مولى عبد هللا بن نافع، أخو أبً بكر، روى له البخاري ومسلم /88 
كان ثقة ثبتا وال : ، قال عنه ابن سعد[خ م د س ق]وأبو داود والنسابً وابن ماجه

هو من أوثق ولد نافع، وقال ابن معٌن وأبو حاتم وابن : ٌحتجون بحدٌثه، وقال أحمد
لٌس به بؤس، ووثقه النسابً، أخرج له البخاري فً الزكاة واللباس، وقال ابن : عدي

".   ثقة من السادسة، مات فً خبلفة المنصور: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو بكر القصٌر، : "عمران بن مسلم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/*

قلت ذكره " [خ م د ت]البصري، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
العقٌلً فً الضعفاء وحكى عن ٌحً بن سعٌد القطان أنه كان ٌرى القدر وهو مستقٌم 

  .تقدم فً الوهم" .الحدٌث وأورد له أحادٌث تفرد بها
: ، قال ابن خراش[ع]عمرو بن سلٌم بن خلدة الزرقً، األنصاري، روى له الستة/*

قلت اتهموا ابن " ابن خراش رافضً: ثقة فً حدٌثه اختبلط، فرد علٌه ابن حجر قاببل
خراش بفعل الزندقة ألنه زعم أنه شرب بوله خمس مرات لطلب هذا العلم الطاهر 
النقً، له رحلة ومعرفة للرجال فبل ٌقبل من أحكامه إال ما وافق ؼٌره وقد تؤثر به 

تلمٌذه ابن نقطة وابن عدي، وقد وثق عمرو بن سلٌم العجلً وابن سعد والنسابً وابن 
الزرقً، : "روى له البخاري فً الصبلة، واألدب، وقال ابن حجر فً التقرٌب. حبان

وقد تقدم ذكره فً ".[ع]ثقة، من كبار التابعٌن، مات سنة أربع و مابة، وٌقال له رإٌة
. االختبلط

قال : [ع]عمرو بن عاصم، أبو عثمان الكبلبً، القٌسً، البصري، روى له الستة/90
ال أنشط لحدٌثه وقدم علٌه الحوضً لكنه احتج به فً السنن، ووثقه ابن : أبو داود

صدوق فً حفظه شًء، من : "معٌن والنسابً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: وقال عنه الكبلباذي [ع]صؽار التاسعة، مات سنة ثبلث عشرة، روى له الستة

المعتمر بن سلٌمان فً : القٌسً الكبلبً، البصري، كنٌته أبو عثمان، روى عن"
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اإلٌمان،وهمام فً الصبلة والفضابل والتوبة، وسلٌمان بن المؽٌرة فً الفضابل، روى 
أحمد بن الحسن بن خراش، وزهٌر بن حرب، والحسن الحلوانً، وأبو داود : عنه

أبو عثمان الكبلبً، القٌسً، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" سلٌمان بن معبد
البصري، سمع همام بن ٌحً، روى عنه البخاري فً الصبلة ومواضع، وروى عن 

، قاله 213أحمد بن إسحاق وعبد القدوس بن محمد عنه فً التوحٌد والردة، مات سنة 
". البخاري، وذكر أبو داود عن ابن عٌٌنة عن ابن سعد مثله

قال : [ع]عمرو بن عاصم، أبو عثمان الكبلبً، القٌسً، البصري، روى له الستة/89
ال أنشط لحدٌثه وقدم علٌه الحوضً لكنه احتج به فً السنن، ووثقه ابن : أبو داود

صدوق فً حفظه شًء، من : "معٌن والنسابً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: وقال عنه الكبلباذي [ع]صؽار التاسعة، مات سنة ثبلث عشرة، روى له الستة

المعتمر بن سلٌمان فً : القٌسً الكبلبً، البصري، كنٌته أبو عثمان، روى عن"
اإلٌمان،وهمام فً الصبلة والفضابل والتوبة، وسلٌمان بن المؽٌرة فً الفضابل، روى 

أحمد بن الحسن بن خراش، وزهٌر بن حرب، والحسن الحلوانً، وأبو داود : عنه
أبو عثمان الكبلبً، القٌسً، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" سلٌمان بن معبد

البصري، سمع همام بن ٌحً، روى عنه البخاري فً الصبلة ومواضع، وروى عن 
، قاله 213أحمد بن إسحاق وعبد القدوس بن محمد عنه فً التوحٌد والردة، مات سنة 

". البخاري، وذكر أبو داود عن ابن عٌٌنة عن ابن سعد مثله
، روى عن أبٌه [ع]عمرو بن عبد هللا بن قٌس أبو بكر بن أبً موسى األشعري /90

فً اإلٌمان، والصبلة والجهاد، والبراء بن عازب فً الدعاء، روى عنه أبو عمران 
: قال ابن سعد" الجونً وزٌد بن عثمان، وأبو حمزة الضبعً، وعبد هللا بن أبً السفر

". كان قلٌل الحدٌث ٌستضعؾ
قال : عمرو بن أبً عمرو مولى المطلب بن عبد هللا بن حنطب أبو عثمان المدنً /*

من صؽار التابعٌن وثقه أحمد، : "عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري
وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلً، وضعفه ابن معٌن، والنسابً وعثمان والدارمً 

أنكروا حدٌث البهٌمة ٌعنً حدٌثه : لرواٌته عن عكرمة حدٌث البهٌمة، وقال العجلً
ال : وقال البخاري" من أتى بهٌمة فاقتلوه، واقتلوا البهٌمة: "عن عكرمة عن ابن عباس

لٌس هو بذاك حدث بحدٌث البهٌمة، وقد : أدري سمعه من عكرمة أم ال، وقال أبو داود
روى عاصم عن أبً رزٌن عن ابن عباس لٌس على من أتى بهٌمة حد، وقال 

لم ٌخرج له البخاري من رواٌته عن عكرمة شٌبا : صدوق إال أنه ٌهم، قلت: الساجً
بل أخرج له من رواٌته عن أنس أربعة أحادٌث ومن رواٌته عن سعٌد بن جبٌر عن 
ابن عباس حدٌثا واحدا، ومن رواٌته عن سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة حدٌثا واحدا 

 .تقدم فً الوهم. [ع]واحتج به الباقون
عمرو بن ٌحً بن عمارة بن أبً الحسن المازنً، األنصاري، المدٌنً، روى له /91

صوٌلح ولٌس بالقوي، وقال ابن : قال عثمان الدارمً عن ٌحً بن معٌن [ع]الستة
". [ع]المازنً المدنً، ثقة من السادسة، روى له الستة: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
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ؼالب بن أبً ؼٌبلن، واسمه خطاؾ، أبو عفان، القطان البصري، روى له /92
ثقة، ثقة، وأما ابن عدي فذكره فً الضعفاء وقال ابن عدي، بعد : قال أحمد [ع]الستة

الضعؾ على أحادٌثه بٌن وفً حدٌثه النكارة ثم أورد له حدٌثا : ما ساق له أحادٌث
الحمل فٌه على الراوي عنه عمر بن المختار، وثقه ابن معٌن : منكرا، وقال ابن حجر

". والنسابً وابن سعد، روى عنه البخاري فً الصبلة
: فضٌل بن سلٌمان النمٌري، أبو سلٌمان البصري، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب /*
صدوق، له خطؤ كثٌر، من الثامنة، مات سنة ثبلث وثبلثٌن، وقٌل ؼٌر ذلك، روى له "

أبو سلٌمان النمٌري، البصري، سمع موسى بن : "وقال عنه الكبلباذي [ع]الجماعة
أبو عاصم، وعبد الرحمن بن المبارك، ومحمد : عقبة، ومسلم بن أبً مرٌم،روى عنه

" بن أبً بكر، وأحمد بن المقدام، وعمرو بن علً فً الصبلة والخمس وآخر المؽازي
النمٌري البصري، كنٌته أبو سلٌمان، روى عن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

: أبً حازم بن دٌنار فً الصوم، والحج، وموسى بن عقبة فً األطعمة، روى عنه
قال ابن حجر فً "  عبٌد هللا القوارٌري، وأحمد بن عبدة، ومحمد بن أبً بكر المقدمً

كان صدوقا وعنده مناكٌر، وقال عباس الدوري عن ابن : قال الساجً: هدي الساري
لٌن الحدٌث، روى عنه علً بن المدٌنً وكان من : لٌس بثقة، وقال أبو زرعة: معٌن

لٌس بالقوي، : ٌكتب حدٌثه ولٌس بالقوي، وقال النسابً: المتشددٌن، وقال أبو حاتم
"  لٌس له فً البخاري سوى أحادٌث توبع علٌها: قلت ـ أي ابن حجرـ

فلٌح بن سلٌمان بن أبً المؽٌرة بن حنٌن، الخزاعً، أو األسلمً، أبو ٌحً  /93 
و ٌقال فلٌح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق : المدنً، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذي

قلت ضعفه " [ع]كثٌر الخطؤ، من السابعة، مات سنة ثمان وستٌن ومابة، روى له الستة
هو من أهل الصدق وكان ٌهم، : ٌحً بن معٌن، وأبو داود، والنسابً، وقال الساجً

له أحادٌث صالحة مستقٌمة : مختلؾ فٌه وال بؤس به، وقال ابن عدي: وقال الدارقطنً
واسمه عبد الملك، وفلٌح لقبه ؼلب : "وؼرابب وهو عندي ال باس به،  وقال الكبلباذي

اسمه، وعرؾ به،وهو أبو ٌحً، هكذا نسبه أبو داود، وقال الواقدي عبٌد بن حنٌن عم 
أبً فلٌح بن سلٌمان بن أبً المؽٌرة، مولى آل ابن الخطاب فإن كان كذلك فهو مولى 

مولى آل العباس  : زٌد بن الخطاب القرشً، وٌقال مولى بنً زرٌق، قال ابن عٌٌنة
وٌقال مولى علً، حدث عن الزهري، وٌحً بن سعٌد، وربٌعة، : وال ٌصح، قال

ونافع، وهشام بن عروة، وعبد الرحمن بن القاتسم، وهبلل بن علً، وسعٌد بن 
ابنه محمد، وأبو علٌة ٌحً بن واضح، وٌحً بن صالح، وٌونس : الحارث، روى عنه

بن محمد، ومحمد بن سنان، وسعٌد بن منصور، وأبو الربٌع فً العلم، وؼٌر موضع، 
وقال عنه ابن منجوٌه " 168مات سنة : قال سعٌد بن منصور: قال البخاري
أبو : خزاعً، وٌقال األسلمً المدنً، كنٌته: الجرمً ـ قال ابن أبً حاتم: "األصبهانً

هو ابن سلٌمان بن المؽٌرة بن حنٌن، وكان ٌسمى فلٌح عبد : قال ابن أبً حاتم: ٌحً
نعٌم بن عبد هللا المجمر فً الوضوء، : الملك، فؽلب علٌه فلٌح لقب، روى عن

والزهري فً الصبلة واإلفك، وضمرة بن سعٌد فً الصبلة، وسالم بن أبً النضر فً 
" الحسن بن محمد بن أعٌن، وأبو الربٌع، وسعٌد بن منصور: الفضابل، روى عنه
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وثقه أحمد وٌحً بن معٌن والنسابً والعجلً وابن : وقال ابن حجر فً هدي الساري
ثقة فً حدٌثه لٌن، وقال علً ابن المدٌنً عن : عمار وآخرون، وقال ٌعقوب بن  شٌبة

كفى بها شهادة : ما أنكرت من حدٌثه إال حدٌث اإلستبراء، قلت: ٌحً بن سعٌد القطان
" من مثل ابن القطان وقد احتج به الجماعة وحدٌثه فً االستبراء لم ٌخرجه الشٌخان

قلت ٌحً بن سعٌد القطان مع تشدده قد ال ٌطلع على جمٌع ما رواه فلٌح  وقال عنه 
صدوق كثٌر الخطإ من السابعة، روى له البخاري : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

".  [ع]ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
صدوق : القاسم بن مالك المزنً، أبو جعفر الكوفً قال عنه ابن حجر فً التقرٌب/ـ94

خ م ت س ]فٌه لٌن، من صؽار الثامنة، مات بعد السبعٌن، روى له الستة إال أبا داود
ضعٌؾ، ووثقه ٌحً بن معٌن : صالح لٌس بالمتٌن، وقال الساجً: قال أبو حاتم"  [ق

أبو جعفر المزنً، الكوفً، سمع : "وقال عنه الكبلباذي. والعجلً وأحمد وأبو داود
" جعٌد بن عبد الرحمن، روى عنه عثمان بن أبً رواد فً الكفارات، وجزاء الصٌد

: كنٌته أبو جعفر، ٌعد من الكوفٌٌن، روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
أبو بكر بن أبً : أٌوب بن عابذ فً الصبلة، وعاصم بن كلٌب فً العطاس، روى عنه

وقال عنه ابن حجر فً هدي " شٌبة، وعمرو الناقد، وابن نمٌر، وزهٌر بن حرب
لٌس بالمتٌن ، : وثقه ابن معٌن والعجلً، وأحمد، وجماعة، وقال أبو حاتم: "الساري

لٌس له فً البخاري سوى :قال ابن حجر فً هدي الساري" ضعٌؾ: وقال الساجً
روى عنه عثمان بن أبً رواد فً الكفارات : "وقال الكبلباذي" حدٌث توبع علٌه

".  وجزاء الصٌد
قبٌصة بن عقبة، أبو عامر السوابً، من بنً عامر بن صعصعة الكوفً، روى /ـ95

كان كثٌر الؽلط وكان ثقة ال بؤس به وهو أثبت من : قال أحمد بن حنبل [ع]له الستة
.   روى له البخاري فً اإلٌمان وؼٌر موضع: بنً حذٌفة وأبً نعٌم أثبت منه، قلت

قٌس بن أبً حازم، واسمه عوؾ بن عبد الوارث الكوفً البجلً، روى له / ـ* 
قال ٌعقوب بن شٌبة تكلم أصحابنا فٌه، فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل  [ع]الجماعة

الحدٌث عنه من أصح األحادٌث، ومنهم من حمل علٌه، وقال له أحادٌث مناكٌر، 
ومنهم من حمل علٌه فً مذهبه وأنه كان ٌحمل على علً، والمعروؾ عنه أنه كان 
ٌقدم عثمان ولذلك كان ٌجتنب كثٌر من الكوفٌٌن الرواٌة عنه ـ وهو مخضرم روى 

عن العشرة وقٌل له رإٌة ـ أخرج البخاري عن إسماعٌل بن أبً خالد، وبٌان بن بشر 
. قلت قد تقدم فً البدع".فً اإلٌمان  

كثٌر بن شنظٌر، أبو قرة، األزدي، وٌقال المازنً، البصري، روى له البخاري /ـ* 
: لٌس بالقوي، وقال الساجً: ، قال النسابً[خ م د س]ومسلم وأبو داود والنسابً

لٌن، ووثقه ابن سعد، قال ابن حجر فً : صدوق فٌه بعض الضعؾ، وقال أبو زرعة
له حدٌثان فً الصحٌح توبع علٌهما، وهذا ٌعارض فلٌبل ما قاله : هدي الساري

روى عنه عبد الوارث، وحماد بن زٌد فً بدء الخلق، : الكبلباذي حٌث قال
". واالستبذان، واستعانة الٌد فً الصبلة
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الحق بن حمٌد، أبو مجلز، السدوسً البصري، األعور، األسود، روى عنه / 96
بصري، تابعً ثقة، وكان ٌحب علٌا، وقال أبو زرعة وابن : ، قال العجلً[ع]الجماعة 

روى عنه : "مضطرب الحدٌث، وقال عنه الكبلباذي: ثقة، وقال ابن معٌن: خراش
سلٌمان التٌمً، وعاصم األحول، وأبو هاشم، الرمانً فً تفسٌر سورة األحزاب، 

" والحج، وفً الوتر، واالستبذان، وؼزوة الرجٌع، وعدة أصحاب بدر، وذكر لٌلة القدر
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : مبشر بن إسماعٌل الحلبً/ 97

ال بؤس به، : كان ثقة مؤمونا، وقال النسابً: من طبقة وكٌع، قال ابن سعد: "الباري
تكلم فٌه ببل حجة كذا قال، ولم ٌذكر من تكلم فٌه، ولم أر : ذكره صاحب المٌزان، فقال

إنه ضعٌؾ، : فٌه كبلما ألحد من أبمة الجرح والتعدٌل لكن، قال ابن قانع فً الوفٌات
وابن قانع لٌس بمعتمد، ولٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد عن األوزاعً فً 

  [ع]كتاب التهجد بمتابعة عبد هللا بن المبارك، وروى له الباقون 
أحد : قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محارب بن دثار/ 98

األبمة األثبات تابعً جلٌل وثقه أحمد وابن معٌن وأبو حاتم والنسابً والعجلً 
بل احتج به األبمة كلهم، وقال أبو : قلت. ال ٌحتجون به: وآخرون، وقال ابن سعد

مؤمون ولكن ابن سعد ٌقلد الواقدي، والواقدي على طرٌقة أهل المدٌنة فً : زرعة
.  [ع]االنحراؾ على أهل العراق، فاعلم ذلك ترشد إن شاء هللا روى له الجماعة

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : مروان بن معاوٌة الفزاري/ 99
من شٌوخ أحمد، ثقة، مشهور تكلم فٌه بعضهم لكثرة رواٌته عن الضعفاء : "الباري

: كان ثقة فٌما ٌروي عن المعروفٌن، وقال أحمد: والمجهولٌن، فقال علً بن المدٌنً
كان ثقة حافظا حدٌثه كله نصب عٌنٌه رحمه هللا، احتج به األبمة، وأخرج البخاري من 

حمٌد وعاصم األحول وإسماعٌل بن أبً : حدٌثه عن خمسة من شٌوخه المعروفٌن وهم
.  [ع]روى له الجماعة." خالد وأبو ٌعقوب العبدي وهاشم بن هاشم

: قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: معتمر بن سلٌمان التٌمً/ 100
كان سٌا الحفظ، : وثقه ابن معٌن وأبو حاتم وابن سعد والعجلً، وقال ٌحً القطان"

: قلت. وقال ابن خراش كان ٌخطا إذا حدث من حفظه وإذا حدث من كتابه فهو ثقة
.  [ع]."أكثر ما أخرجه مما توبع علٌه واحتج به الجماعة

قتادة فً : روى عن: المثنى بن سعٌد الضبعً، نزل ضبٌعة، كنٌته أبو سعٌد/ 101
الصبلة، وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وأبً المتوكل فً األشربة، وأبً سفٌان 

علً بن نصر : طلحة بن نافع فً األطعمة، وأبً حمزة فً الفضابل، روى عنه
قال أحمد وابن معٌن وأبو " الجهضمً، وإسماعٌل بن علٌة، وعبد الرحمن بن مهدي

لٌس به بؤس، وذكره ابن : ثقة، وقال النسابً: زرعة وأبو حاتم وأبو داود والعجلً
أبو سعٌد : "كان ٌخطا، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حبان فً الثقات وقال

هو أوثق من الذي قبله، من السادسة : البصري القسام القصٌر، ثقة، قال أبو حاتم
" . أٌضا
: محمد بن إسماعٌل بن مسلم بن أبً فدٌك، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 102

الضحاك بن عثمان فً الوضوء، والصبلة وؼٌرهما، : أبو إسماعٌل الدٌلً، روى عن"
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وابن أبً ذبب فً اإلٌمان واللعان والهبة وؼٌرها، وهشام بن سعد فً الوصاٌا، روى 
كان كثٌر الحدٌث ولٌس : قال عنه ابن سعد" هارون بن عبد هللا، ومحمد بن رافع: عنه

لٌس به بؤس، ووثقه ابن معٌن وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال : بحجة، وقال النسابً
 " [ع]وقد ٌنسب إلى جد أبٌه صدوق من صؽار الثامنة : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

روى : "محاضر بن المورع، أبو المورع الهمدانً، ثم الٌمامً، قال ابن حجر/ 103
لٌس بالمتٌن، ٌكتب حدٌثه، : له البخاري تعلٌقا ومسلم وأبو داود والنسابً، قال أبو حاتم

كان ثقة صدوقا، : صدوق، وقال ابن سعد: لٌس به بؤس وقال أبو زرعة: وقال النسابً
قلت وهذا خبلؾ ما " روى عنه محمد ؼٌر منسوب فً آخر كتاب الحج: قال الكبلباذي

. قاله ابن حجر بؤنه روى عنه تعلٌقا بٌنما الكبلباذي أكد أنه روى عنه مسندا وهللا أعلم
محمد بن بكر بن عثمان البرسانً، أبو عثمان البصري، قال عنه ابن حجر فً / 104

قال ابن سعد ٌكنى : "صدوق ٌخطا، من السابعة، وقال عنه الكبلباذي: تقرٌب التهذٌب
أبا عبد هللا، البرقانً، البصري، وٌقال إنه أزدي، سمع ابن جرٌج، روى عنه ٌحً بن 
موسى، وأبو قدامة، فً المؽازي، فً موضعٌن مفردا، مات فً ذي الحجة سنة ثبلث 

وقال عنه ابن منجوٌه " ومابتٌن بالبصرة، وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي مثله
النصري وٌقال األزدي ـ من ولد نصر بن مالك من األزدـ كنٌته أبو : "األصبهانً

عثمان، روى عن ابن جرٌج فً اإلٌمان، والوضوء، والصبلة وؼٌرها، وسعٌد بن أبً 
عروبة، فً الصبلة والدعاء وؼٌرها، وهشام بن حسان فً الحدود، روى عنه محمد 

بن حاتم وإسحاق الحنظلً فً الوضوء والصبلة، وعبد بن حمٌد، وهرمز بن عبد هللا، 
". ومحمد بن بشار، ومحمد بن مرزوق، وإسحاق بن منصور

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن بشار البصري/ ـ105
وثقه . روى عنه األبمة الستة. المعروؾ ببندار أحد الثقات المشهورٌن: "الباري

العجلً والنسابً وابن خزٌمة وسماه إمام أهل زمانه، والفرهٌنانً والذهلً ومسلمة 
وأبو حاتم الرازي وآخرون، وضعفه عمرو بن علً الفبلس ولم ٌذكر سبب ذلك فما 

: كان ٌحً بن معٌن ٌستضعفه، وقال أبو داود: عرجوا على تجرٌحه، وقال القوارٌري
لوال سبلمة فٌه لترك حدٌثه ٌعنً أنه كانت فٌه سبلمة فكان إذا سها أو ؼلط ٌحمل ذلك 
على أنه لم ٌتعمد، وقد احتج به الجماعة ولم ٌكثر البخاري من تخرٌج حدٌثه ألنه من 

صؽار شٌوخه، وكان بندار ٌفتخر بؤخذ البخاري عنه كما حكٌنا ذلك فً ترجمة 
.  [ع]." البخاري

محمد بن جعفر الهذلً، المصري، المعروؾ بؽندر، قال ابن حجر فً تقرٌب / 106
ثقة، صحٌح الكتاب، إال أن فٌه ؼفلة، من التاسعة، مات سنة ثبلث أو أربع : "التهذٌب

قلت  الهذلً، موالهم، البصري، صاحب الكرابٌس ٌقال " [ع]وتسعٌن، روى عنه الستة
علً بن المدٌنً، : سمع شعبة، ومعمرا، وعبد هللا بن أبً هند، روى عنه: له ؼندر

وإسحاق الحنظلً، وبندار، وأبو موسى، وبشر بن خالد، ومحمد بن الولٌد فً العلم، 
وتفسٌر سورة النساء، واألدب، ٌقال إنه جالس شعبة نحوا من عشرٌن سنة، مات فً 

.  194 وقٌل 192، وقال ابن سعد 193ذي القعدة سنة 
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محمد بن سابق، أبو جعفر، التمٌمً، موالهم، البزاز، البؽدادي، روى له / 107
ٌكتب : ، قال أبو حاتم[خ م د ت س]البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً

كوفً ثقة، قال عنه : لٌس به بؤس، وقال العجلً: حدٌثه وال ٌحتج به، وقال النسابً
محمد بن : روى عنه محمد بن إسماعٌل فً كتاب الوصاٌا فقط، فقال: "الكبلباذي

شٌبان بحدٌث، هكذا روى عن الفضل بن :سابق، والفضل بن ٌعقوب، عنه، قال
إنه محمد : ٌعقوب، والحسن بن الصباح، والحسن بن إسحاق، ومحمد بن عبد هللا، فقال

وقال " بن ٌحً بن عبد هللا الذهلً عنه فً النكاح والجهاد واألشربة وعمرة الحدٌبٌة
كنٌته أبو جعفر وٌقال أبو سعٌد، روى عن إبراهٌم بن : "عنه ابن منجوٌه األصبهانً

كان شٌخنا : طهمان فً الصوم، روى عنه ابن أبً شٌبة، قال شٌخنا ٌعقوب بن شٌبة
صدوق من : "صدوقا ثقة، ولٌس ممن ٌوصؾ بالضبط، وقال ابن حجر فً التقرٌب

". كبار العاشرة
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن حمٌر السلٌحً/ 108

الحمصً وثقه ابن معٌن ودحٌم، وقال النسابً لٌس به بؤس، وقال ٌعقوب بن : "الباري
سفٌان لٌس بالقوي، وقال أبو حاتم ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وبقٌة ومحمد بن حرب 

عن إبراهٌم بن أبً : أحدهما: لٌس له فً البخاري سوى حدٌثٌن: قلت. أحب إلً منه
عبلة عن عقبة بن وساج عن أنس فً خضاب أبً بكر وذكر له متابعا، واآلخر عن 

مر النبً صلى هللا علٌه وآله : ثابت بن عجبلن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قال
أورده فً الذبابح وله أصل من " ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها : وسلم بعنز مٌتة فقال

وروى له أبو داود فً المراسٌل  . حدٌث ابن عباس عنده فً الطهارة 
. [خ م د س ق].والنسابً

محمد بن أبً حفصة، واسمه  مٌسرة، أبو سلمة البصري، قال عنه ابن حجر / 109
صدوق ٌخطا، من السابعة، روى له البخاري ومسلم والنسابً : فً تقرٌب التهذٌب

سمع الزهري، روى عنه ابن المبارك فً الحج : "، وقال عنه الكبلباذي[خ م مد س]
ولم ٌذكره ابن " مقرونا إسناده بإسناد آخر، وسعد بن ٌحً فً ؼزوة الفتح مفردا

: صالح، وقال ابن المدٌنً: ثقة،  وقال ابن معٌن: منجوٌه األصبهانً، قال ابو داود
." ضعٌؾ: لٌس به بؤس، وقال النسابً

: قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محمد بن عبٌد الطنافسً/ 110
إنه كان صدوقا ولكن ٌعلى أخوه أثبت منه، وقال فً : من شٌوخ أحمد بن حنبل قال"

كان ٌخطا وٌصٌب وهذا على ما ٌختار أحمد ٌكون ساقط الحدٌث لكن : رواٌة أخرى
وثقه فً رواٌة األثرم، وكذا وثقه ابن معٌن والعجلً والنسابً وابن سعد وابن عمار 

احتج بمحمد األبمة كلهم : قلت. وزاد كان أبصر إخوته بالحدٌث وكان ٌعلى أحفظهم
. [ع]ولعل ما أشار إلٌه أحمد كان فً حدٌث واحد، روى له الجماعة

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن أبً عدي البصري/ 111
من شٌوخ أحمد، قال عمرو بن علً أحسن عبد الرحمن بن مهدي الثناء : "الباري

ال ٌحتج : وفً المٌزان أن أبا حاتم قال. ثقة: وقال أبو حاتم والنسابً وابن سعد. علٌه
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البخاري ومسلم وأبو : به فٌنظر فً ذلك وأبو حاتم عنده تعنت، وقد احتج به الجماعة
 [.ع]داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

أبو : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محمد بن مطرؾ/ 112
كان شٌخا وسطا ووثقه أحمد : ؼسان اللٌثً المدنً من أقران مالك، قال ابن المدٌنً

. [ع]وأبو حاتم والجوزجانً وٌعقوب بن شٌبة وآخرون، واحتج به األبمة 
: قال ابن معٌن [ع]محمد بن كثٌر، أبو عبد هللا العبدي، البصري، روى له الستة/ 113

ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب : صدوق، وقال أحمد: لم ٌكن بثقة، وقال أبو حاتم
لم ٌصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثبلث وعشرٌن، وله : التهذٌب

"  تسعون سنة
أبو عبد هللا العبدي، البصري، أخو سلٌمان، سمع الثوري، : " وقال عنه الكبلباذي

البخاري فً العلم وتفسٌر سورة النور، : وشعبة، وإسرابٌل، وأخاه سلٌمان، روى عنه
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ، وذكر أبو داود مثله223مات سنة : قال البخاري

وعبٌد هللا بن جرٌر، مات سنة ثبلث : أخو سلٌمان بن كثٌر، قال محمد بن إسماعٌل" 
عبد هللا : إٌا، روى عنهروعشرٌن ومابتٌن، روى عن أخٌه سلٌمان بن كثٌر فً ال

". الدارمً
محمد بن طلحة بن مصرؾ بن كعب بن عمرو، أبو عبد هللا الٌمامً، روى له / ـ*

كان ٌخطا، وقال : ضعٌؾ، وقال ابن حبان: البخاري ومسلم والترمذي، قال ابن معٌن
روى عنه أبو : صالح، قال عنه الكبلباذي: لٌس بالقوي، وقال أبو زرعة: النسابً

. نعٌم، وحسان بن حسان، وسلٌمان بن حرب فً اإلٌمان والجهاد وؼزوة أحد
محمد بن عثمان، أبو عثمان، ٌكنى أبا عبد هللا، البرسانً، البصري، روى له / 114
سمع : صدوق ٌخطا، وقال عنه الكبلباذي: قال عنه ابن حجر فً التقرٌب [ع]الستة 

.  ابن جرٌج، روى عنه ٌحً بن موسى، وأبو قدامة فً المؽازي فً موضعٌن مفردا
معاذ بن هشام بن أبً عبد هللا ـ واسمه سنبر، أبو عبد هللا الدستوابً، البصري، / ـ* 

ربما ٌؽلط فً : صدوق لٌس بحجة، وقال ابن معٌن: قال ابن معٌن [ع  ]روى له الستة 
سمع أباه، روى عنه علً بن : "الشًء بعد الشًء وأرجو أنه صدوق، قال الكبلباذي

قلت  وتقدم فً "المدٌنً، وإسحاق الحنظلً، وعبد هللا بن أبً األسود، وبندار فً العلم
. الوهم 
أبً سعٌد الخدري فً : معبد بن سٌرٌن، أخو محمد بن سٌرٌن، روى عن/ 115

ٌعرؾ : النكاح والطب، روى عنه أنس بن سٌرٌن، ومحمد بن سٌرٌن، قال ابن معٌن
كان ثقة وقد روى أحادٌث، : بصري تابعً، وقال ابن سعد: وٌنكر، وقال العجلً

 [خ م]: "وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
".األنصاري، أكبر إخوته، ثقة من الثالثة، مات على رأس المابة  

الحرانً، أبو عبد : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مسكٌن بن بكٌر/ 116
قال " [خ م د س]الرحمن الحذاء، صدوق ٌخطا، وكان صاحب حدٌث، من التاسعة 

ال بؤس به، روى عنه البخاري : ال بؤس به لكن فً حدٌثه خطؤ، وقال ابن معٌن: أحمد
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عن عبد هللا بن محمد  [ؼٌر منسوب]فً تفسٌر البقرة، روى عنه البخاري عن محمد
". النفٌلً
مطرؾ بن عبد هللا بن مطرؾ بن سلٌمان بن ٌسار، أبو مصعب األصم / 117

: مضطرب الحدٌث، صدوق، وقال ابن سعد: قال أبو حاتم [ع]المدٌنً، روى له الستة
سمع عبد الرحمن بن أبً الموالً، روى عنه البخاري فً : "قال الكبلباذي" كان ثقة

".   الصبلة والدعوات
معلى، بفتح ثانٌة وتشدٌد البلم : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معلى/ 118

المفتوحة، ابن أسد العمى، بفتح المهملة وتشدٌد المٌم، أبو الهٌثم البصري، أخو بهز، 
خ م قد ت س ]لم ٌخطا إال فً حدٌث واحد، من كبار العاشرة: ثقة ثبت، قال أبو حاتم

."  [ق
الرازي أبو ٌعلى، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معلى بن منصور/ 119

نزٌل بؽداد، ثقة سنً فقٌه، طلب للقضاء فامتنع، أخطؤ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، 
"  [ع]من العاشرة 

: قال ابن معٌن [ع]مؽٌرة بن عبد الرحمن، الحزامً، المدٌنً، روى له الستة / 120
لٌس : رجل صالح، قلت وابن معٌن ٌقول أحٌانا للرجل: لٌس بشًء، وقال أبو داود

روى عنه ابنه عبد الرحمن، : بشًء لقلة أحادٌثه وأحٌانا للتجرٌح، وقال الكبلباذي
وخالد بن مخلد، وسعٌد بن أبً مرٌم، وٌحً بن بكٌر، وأبو مصعب، وقتٌبة، فً 

.  االستسقاء، وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم 
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : المفضل بن فضالة بن عبٌد بن ثمامة القتبانً/121

القتبانً، بكسر القاؾ وسكون المثناة بعدها موحدة، المصري، أبو معاوٌة : "التهذٌب
".  [ع] ابن سعد فً تضعٌفه، من الثامنةأالقاضً، ثقة فاضل عابد، أخط

منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدي، قال عنه ابن حجر فً  /ـ122
الحجبً، المكً، وهو ابن صفٌة بنت شٌبة، ثقة، أخطؤ ابن حزم فً : "تقرٌب التهذٌب

تضعٌفه، مات سنة سبع أو ثمان وثبلثٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً 
وأمه صفٌة بنت شٌبة بن عثمان : "وقال عنه الكبلباذي [خ م د س ق]وابن ماجه 

الثوري، ووهٌب بن سلٌمان فً : القرشً المكً، الحجبً سمع أمه، روى عنه
منصور بن عبد الرحمن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الحٌض، وؼٌر موضع

وأمه صفٌة بنت شٌبة بن عثمان القرشً، المكً، المحجبً، وهو ابن عبد الرحمن بن 
داود : أمه صفٌة بنت شٌبة فً الوضوء والصبلة والزهد، روى عنه: طلحة، روى عن

سبل عنه أحمد "بن عبد الرحمن، وسفٌان بن عٌٌنة، ووهٌب وابن جرٌج، والثوري 
صالح الحدٌث، وقال ابن : فؤحسن الثناء علٌه، وأثنى علٌه ابن عٌٌنة، وقال أبو حاتم

ثقة ، فؤدرجناه هنا للتمٌٌز وتبٌٌن أن ابن : كان ثقة فلٌل الحدٌث، وقال النسابً: سعد
. حزم لم ٌوفق فً تضعٌفه وهللا أعلم من كل علٌم 

موسى بن إسماعٌل، أبو سلمة، المنقري، ٌقال له التبوذكً، البصري، روى له / 123
تكلم الناس فٌه وهو صدوق، ووثقه ابن سعد والعجلً، قال : قال ابن خراش [ع]الستة 
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وقال عنه ابن حجر " روى عنه البخاري فً بدء الوحً وؼٌر موضع: عنه الكبلباذي
". مشهور بكنٌته وباسمه ثقة ثبت، من صؽار التاسعة: "فً تقرٌب التهذٌب

موسى بن عقبة بن أبً عٌاش، األسدي، مولى آل الزبٌر، قال عنه ابن حجر فً / *
ثقة، فقٌه إمام فً المؽازي، من الخامسة، لم ٌصح أن ابن معٌن لٌنه، ": تقرٌب التهذٌب

أبو : "وقال عنه الكبلباذي" [ع]مات سنة إحدى وأربعٌن، وقٌل بعد ذلك، روى له الستة
محمد، المدٌنً، مولى الزبٌر بن العوام، القرشً، أخو محمد، وإبراهٌم، وكان إبراهٌم 

أكبر من موسى، سمع أم خالد بنت خالد، وسالم بن عبد هللا بن عمر، وسالم بن أبً 
ٌحً بن سعٌد األنصاري، ومالك، وابن عٌٌنة، وابن : أمٌة، ونافعا، وكرٌبا، روى عنه

المبارك، وابن جرٌج، ووهٌب، وفضٌل بن سلٌمان، وأبو ضمرة فً الدعوات، 
".  145، وقٌل 141والوضوء، قال عمرو بن علً مات سنة 

نافع بن عمر بن عبد هللا بن جمٌل الجمحً، المكً، القرشً، روى له الستة / 124
كان ثقة، قلٌل الحدٌث، فٌه شًء، وثقه ابن معٌن وأبو حاتم، وقال : ، قال ابن سعد[ع]

سمع عبد هللا بن : ثبت، ثبت، صحٌح الكتاب، وقال عنه الكبلباذي: أحمد بن حنبل
ملٌكة، روى عنه وكٌع، وبشر بن السري، وأبو نعٌم، وخبلد، وسعٌد بن أبً مرٌم، فً 

."  العلم، والرهن، والشهادات
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : نعٌم بن حماد الخزاعً/ 125

المروزي نزٌل مصر، مشهور من الحفاظ الكبار لقٌه البخاري ولكنه لم ٌخرج :"الباري
وروى له مسلم فً .عنه فً الصحٌح سوى موضع أو موضعٌن وعلق له أشٌاء أخر

وقال ابن معٌن .المقدمة موضعا واحدا وأصحاب السنن إال النسابً وكان أحمد ٌوثقه
وقال أبو . ثقة: وقال العجلً.كان من أهل الصدق إال أنه ٌتوهم الشًء فٌخطا فٌه

ونسبه أبو بشر الدوالبً إلى الوضع،وتعقب ذلك .ضعٌؾ: صدوق،وقال النسابً: حاتم
ابن عدي بؤن الدوالبً كان متعصبا علٌه ألنه كان شدٌدا على أهل الرأي وهذا هو 

 .  [ع]."الصواب،وهللا أعلم
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : وضاح بن عبد هللا أبو عوانة/ 126

كان ٌؽلط كثٌرا إذا : الواسطً أحد المشاهٌر، وثقه الجمهور وقال أبو حاتم:"الباري
وقال ابن المدٌنً فً أحادٌثه عن قتادة لٌن ألن كتابه . حدث من حفظه، وكذا قال أحمد

 .  [ع ].اعتمده اآلبمة كلهم: كان قد ذهب، قلت
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : الولٌد بن كثٌر المخزومً/ 127

أبو محمد المدنً نزٌل الكوفة، وثقه إبراهٌم بن سعد وابن معٌن وأبو داود، : "الباري
قد كان ثقة ثبتا ٌحتج بحدٌثه لم ٌضعفه أحد : لٌس بذاك، وقال الساجً: وقال ابن سعد

اإلباضٌة : قلت. ثقة إال أنه إباضً: إنما عابوا علٌه الرأي، وقال اآلجري عن أبً داود
   [ع  ]."فرقة من الخوارج لٌست مقالتهم شدٌدة الفحش ولم ٌكن الولٌد داعٌة، وهللا أعلم

: وهب بن جرٌر بن حازم، األزدي، البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 128
أبٌه فً اإلٌمان، والصبلة، والحج، : األزدي البصري، كنٌته أبو العباس، روى عن"

وؼٌرها، وشعبة فً الوضوء، والجنابز والنكاح وؼٌرها، وهشام بن حسان فً الطب، 
محمد بن أبً بكر المقدسً، ومحمد بن المثنى، وإسحاق الحنظلً، : روى عنه
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وهارون بن عبد هللا، ومحمد بن رافع،عقبة بن مكرم، وزهٌر بن حرب، وإبراهٌم بن 
محمد السامً، وعبٌد هللا بن سعٌد، وأبو معن الرقاشً، والحسن بن علً الحلوانً، 

: ذكره ابن حبان فً الثقات وقال"ونصر بن علً الجهضمً، وابنه علً بن نصر 
كان : لٌس به بؤس، وقال ابن سعد: صالح الحدٌث، وقال النسابً: ٌخطا، وقال أحمد
ثقة، روى له : بصري ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ثقة، وقال العجلً

" . [ع]الجماعة 
هدبة بن خالد بن األسود القٌسً، أبو خالد البصري، وٌقال له هداب، قال عنه / 129

ثقة، عابد، تفرد النسابً بتلٌٌنه، من صؽار التاسعة، : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
وقال عنه " [خ م د]مات سنة بضع وثبلثٌن، روى له البخاري ومسلم وأبو داود 

أبو خالد القٌسً، من قٌس بن ثوبان البصري، أخو أبً عبد هللا أمٌة بن :"الكبلباذي
مات أخوه أمٌة : البخاري فً الصبلة، والسٌر، وقال: خالد، سمع هماما، روى عنه

 فٌما ذكره أبو داود عن محمد بن عبد 235سنة إحدى ومابتٌن، ومات هدبة سنة 
أخو أمٌة بن خالد، وٌقال هذاب، مات سنة : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الملك

ست أو سبع وثبلثٌن ومابتٌن، وقٌل مات سنة ثمان أو سبع وثبلثٌن ومابتٌن عن همام 
بن ٌحً فً اإلٌمان، وحماد بن سلمة فً الجهاد، وعذاب القبر، وؼٌرها، وسلٌمان بن 

ضعٌؾ، : صدوق، وقال النسابً: المؽٌرة فً الفضابل وآخر الكتاب، قال أبو حاتم
لم أر له حدٌثا منكرا، وهو كثٌر الحدٌث، صدوق، ال بؤس به، وقد : وقال ابن عدي

. وثقه الناس، ووثقه ابن معٌن
: قال البزار [ع]هرٌم بن سفٌان، أبو محمد، البجلً، الكوفً روى له الستة / 130

روى عنه : صالح الحدٌث، لٌس بالقوي، وثقه ابن معٌن وأبو حاتم، قال عنه الكبلباذي
وقال عنه ابن منجوٌه " إسحاق بن منصور السلولً فً كتاب استعانة الٌد فً الصبلة

كنٌته أبو محمد، روى عنه األعمش فً الصبلة، روى عنه إسحاق بن : "األصبهانً
أبو محمد الكوفً صدوق، من : "قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" منصور السلولً

". [ع]كبار التاسعة، روى عنه الجماعة 
: ٌحً بن أٌوب الؽافقً، المصري، أبو العباس، قال ابن منجوٌه األصبهانً/ 131

جعفر بن ربٌعة فً الوضوء، وعمارة بن ؼزٌه فً الصبلة، وٌحً بن : روى عن"
سعٌد األنصاري فً الصبلة، وإسماعٌل بن أمٌة فً الصوم، وأبً األسود محمد بن 

عبد الرحمن فً النكاح، وعبد هللا بن طاوس فً الفرابض، وٌزي د بن أبً حبٌب فً 
عمرو بن الربٌع، وعبد هللا بن وهب، وٌحً بن : النذور ودالبل النبوة، روى عنه

سٌا الحفظ، : قال أحمد" إسحاق، وزٌد بن الحباب، وابن جرٌج و جرٌر بن حازم
ثقة وقال : محل ٌحً الصدق ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال ابن معٌن: وقال أبو حاتم

المصري ربما أخطؤ من السابعة، : "صالح  وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مرة
" [ع]البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه: روى له الجماعة

: روى عن: "ٌحً بن أبً إسحاق الحضرمً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 132
أنس بن مالك فً الصبلة والحج، وأبً سعٌد مولى المهري فً الحج، وعبد الرحمن 

بن أبً بكرة فً البٌوع، وسالم بن عبد هللا فً اللباس، وسعٌد بن أبً الحسن فً 
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هشٌم، وأبوعوانة، وإسماعٌل بن علٌة، وشعبة، والثوري، وبشر : اللباس، روى عنه
قال " بن المفضل، وعباد بن العوام، وٌحً بن أبً كثٌر، وعبد األعلى بن عبد األعلى

ال بؤس به، وذكره ابن حبان فً الثقات، ووثقه : فً حدٌثه نكارة، وقال أبو حاتم: أحمد
صدوق ربما أخطؤ، من : ابن معٌن والنسابً، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

"  [ع]الخامسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
ٌحً بن عباد، أبو عباد، الضبعً، روى له البخاري ومسلم والترمذي / 133

: لٌس به بؤس، وقال الخطٌب: بصري ضعٌؾ، وقال أبو حاتم: والنسابً، قال الساجً
روى عنه الحسن بن محمد الزعفرانً فً المناقب، : أحادٌث مستقٌمة، قال الكبلباذي

"   وآخر اللباس
ٌحً بن عبد هللا بن بكٌر، أبو زكرٌا، القرشً، المخزومً، موالهم، المصري، / 134

ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، : ، قال أبو حاتم[خ م ق]روى له البخاري ومسلم وابن ماجه
روى عنه البخاري فً : لٌس بثقة، قال الكبلباذي: ضعٌؾ، وقال أٌضا: وقال النسابً

".  بدء الوحً، وروى عن محمد بن عبد هللا وهو محمد بن ٌحً بن عبد هللا الذهلً عنه
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري : ٌحً بن عبد الملك بن أبً ؼنٌة الكوفً/ 135

وثقه أحمد وابن معٌن والعجلً وأبو داود والنسابً وذكره ابن : "مقدمة فتح الباري
. بعض حدٌثه ال ٌتابع علٌه وٌكتب حدٌثه: عدي فً الكامل وأورد له أحادٌث،وقال

لم ٌضعفه أحد ولم ٌخرج له البخاري سوى حدٌث واحد أخرجه فً االعتصام : قلت
عن إسحاق عن عٌسى بن ٌونس وابن إدرٌس وابن أبً ؼنٌة ثبلثتهم عن أبً حٌان 

عن الشعبً عن ابن عمر عن عمر فً تحرٌم الخمر، وروى له الباقون وأبو داود فً 
.  [ع]المراسٌل 

ٌحً بن سلٌم، أبو محمد، وٌقال أبو زكرٌا، الخزاز، القرشً، المكً، روى له / 136
شٌخ صالح، محله الصدق، ولم ٌكن بالحافظ، ٌكتب حدٌثه وال : بو حاتمأقال  [ع]الستة

لٌس به بؤس، وهو منكر الحدٌث : ٌحتج به، ووثقه ابن معٌن، وابن سعد، وقال النسابً
الطابفً، نزٌل مكة، صدوق : ولخص ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب كبلم النقاد  فقال

وقال  [ع]سٌا الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثبلث وتسعٌن أو بعدها، روى له الستة 
" روى عنه بشر بن مرحوم، وٌوسؾ بن محمد فً اإلجارة، والبٌوع:"عنه الكبلباذي

الخزاز، الحذاء، الطابفً، ٌكنى أبا زكرٌا وٌقال : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
ابن أبً : عبد هللا بن عثمان بن خٌثم فً دالبل النبوة، روى عنه: أبا محمد، روى عن

". عمر
أبو : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: ٌحً بن واضح/ 137

نمٌلة المروزي وثقه ابن معٌن وأحمد وأبو حاتم وعلً بن المدٌنً وصالح جزرة 
ٌحول من : وؼٌرهم، وذكر ابن أبً حاتم أن البخاري أدخله فً الضعفاء وأن أباه قال

احتج به : قلت. ٌم، وتعقبه صاحب المٌزان بؤنه لٌس له ذكر فً ضعفاء البخاري
!  ولكن ابن حجر لم ٌرجح أي الفرٌقٌن على حق: قلت." [ع]الجماعة 
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الضبعً بضم : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌزٌد بن أبً ٌزٌد/ 138
المعجمة وفتح الموحدة، موالهم، أبو األزهر البصري، ٌعرؾ بالرشك، بكسر الزاء 

" .  [ع]وسكون المعجمة، ثقة عابد، وهم من لٌنه، من السادسة 
أبو عبد : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: ٌزٌد بن عبد هللا بن قسٌط اللٌثً/ 139

: هللا المدنً من شٌوخ الذي قبله ووثقه النسابً وابن معٌن وابن سعد، وقال أبو حاتم
لٌس بالقوي، وذكره ابن عدي فً الكامل فما ساق له سوى حدٌث عبد الرزاق عن ابن 

جرٌج عن سفٌان الثوري عن مالك عنه عن سعٌد بن المسٌب عن عمر فً الموطؤ، 
صدق : ثم لقٌت سفٌان فحدثنً به ثم لقٌت مالكا فسؤلته عنه، فقال: قال عبد الرزاق

لٌس العمل علٌه ورجله عندنا لٌس : فحدثنً به، فقال: سفٌان أنا حدثته به، قلت له
فٌحتمل أن ٌكون هذا مستند أبً حاتم فً تلٌٌنه ولٌس له فً الصحٌح : قلت. هناك

سوى حدٌثه عن عطاء بن ٌسار عن زٌد بن ثابت فً ترك السجود فً سورة النجم، 
وقد رواه أبو . أخرجه البخاري من حدٌث ٌزٌد بن خصٌفة وابن أبً ذبب جمٌعا عنه

داود من رواٌة أبً صخر عن ابن قسٌط عن خارجة بن زٌد بن ثابت عن أبٌه فإن 
    [ع]كان محفوظا فٌجوز أن ٌكون البن قسٌط فٌه شٌخان، وهللا أعلم، روى له الستة 

ٌعلى بن عبٌد بن أبً أمٌة اللحام، اإلبادي، الحنفً، الطنافسً الكوفً، كنٌته أبو / 140
: روى عن األعمش فً األدب، وزكرٌا بن أبً زابدة فً الفضابل، روى عنه: ٌوسؾ

ضعٌؾ فً سفٌان، : ثقة، وقال أٌضا: قال ابن معٌن" إسحاق الحنظلً، وابن أبً شٌبة
: كان صحٌح الحدٌث، وكان صالحا فً نفسه، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال أحمد بن حنبل

صدوق، وهو أثبت أوالده فً الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً 
ثقة إال فً حدٌثه عن الثوري ففٌه لٌن، من كبار التاسعة روى له : "تقرٌب التهذٌب

". [ع]الجماعة
ٌونس بن ٌزٌد بن مشكان وٌقال ابن ٌزٌد بن أبً النجاد، القرشً األٌلً، قال / 141

ثقة، إال أن فً رواٌته عن الزهري : أبو ٌزٌد، مولى آل أبً سفٌان: "عنه ابن حجر
وقال عنه ابن منجوٌه " 160 وقٌل 159خطؤ، من كبار السابعة، مات سنة 

القرشً، األٌلً، مولى معاوٌة بن أبً سفٌان، كنٌته أبو ٌزٌد، مات : "األصبهانً
الزهري ونافع فً الصوم  والبٌوع، والوصاٌا، روى :  روى عن159بمصر سنة 

ابن وهب، وحسان بن إبراهٌم فً الوضوء  وابن المبارك فً الصبلة، واللٌث بن : عنه
سعد فً الصبلة، وجرٌر بن حازم فً الحج، وأبو صفوان األموي عبد هللا بن سعٌد، 

: وقال عنه الكبلباذي" وعبد هللا بن رجاء، وطلحة بن ٌحً الزرقً، وسلٌمان بن ببلل
اللٌث بن سعد، وابن : أبو ٌزٌد القرشً األٌلً سمع الزهري ونافعا، روى عنه"

المبارك، وسلٌمان بن ببلل، وحسان بن إبراهٌم، وطلحة بن ٌحً، وشبٌب بن سعٌد 
: قال ابن المدٌنً وابن مهدي" وابن وهب، وعثمان بن عمرو فً بدء الوحً والتفسٌر

هو أثبت : كتابه صحٌح، وثقه أحمد بن حنبل، وقال ابن معٌن: كان ابن المبارك ٌقول
كان حلو الحدٌث كثٌره ولٌس : ثقة، وقال ابن سعد: الناس فً الزهري، وفً رواٌة

ثقة إال أن فً رواٌته عن الزهري وهما قلٌبل وفً : بحجة، وقال ابن حجر فً التقرٌب
" . ؼٌر الزهري خطؤ
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روى : ٌونس بن ٌزٌد، أبو معشر البراء، العطار، البصري، وكان ٌبري العود/ 142
لٌس بذاك، : خالد بن ذكوان فً الصوم، روى عنه ٌحً بن ٌحً، قال أبو داود: عن

ٌكتب حدٌثه وذكره ابن حبان فً الثقات، : ضعٌؾ، وقال أبو حاتم: وقال ابن معٌن
صدوق ربما أخطؤ، من السادسة، وهو من رجال : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.  [خ م]الصحٌحٌن البخاري ومسلم 
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: أبو بكر بن عٌاش األسدي/ *
ثقة، : الكوفً القارئ مختلؾ فً اسمه والصحٌح أنه ال اسم له إال كنٌته، قال أحمد"

لم ٌكن فً شٌوخنا أكثرؼلطا منه وسبل أبو حاتم عنه وعن : وربما ؼلط، وقال أبو نعٌم
هما فً الحفظ سواء ؼٌر أن أبا بكر أصح كتابا، وذكره ابن عدي فً : شرٌك، فقال
كان ٌحً : لم أجد له حدٌثا منكرا من رواٌة الثقات عنه، وقال ابن حبان: الكامل، وقال

. القطان وعلً بن المدٌنً ٌسٌبان الرأي فٌه، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه فكان ٌهم
كان : كان ثقة صدوقا عالما بالحدٌث إال أنه كثٌر الؽلط، وقال العجلً: سعد وقال ابن

كان له فقه وعلم : ثقة صاحب سنة وكان ٌخطا بعض الخطؤ، وقال ٌعقوب بن شٌبة
لم ٌرو له مسلم إال شٌبا فً مقدمة صحٌحه، : قلت. ورواٌة، وفً حدٌثه اضطراب 
فً الحج بمتابعة الثوري عن عبد العزٌز عن أنس : وروى له البخاري أحادٌث منها

فً صبلة الظهر والعصر بمنى ٌوم التروٌة، ومنها فً الصوم بمتابعة ابن عٌٌنة 
وآخرٌن عن أبً إسحاق الشٌبانً عن ابن أبً أوفى فً الفطر عند ؼروب الشمس، 
ومنها فً الفتن حدٌثه عن أبً حصٌن عن أبً مرٌم األسدي عن عمار أنه قال فً 

هً زوجة نبٌكم فً الدنٌا واآلخرة، وفً الحدٌث قصة، ومنها فً التفسٌر : عابشة
بمتابعة جرٌر وؼٌره عن حصٌن عن عمرو بن مٌمون عن عمر فً قصة قتله وقصة 

   .وقد تقدم فً االختبلط. [ع]روى له الستة ." الشورى
 

: من رمً من رجال الصحٌحٌن بكثرة اإلرسال/ ـ هـ * 
على الحدٌث الذي  [والحدٌث المرسل]كثٌرا ما ٌطلق المحدثون المتؤخرون اإلرسال

سقط منه الصحابً فرفعه التابعً مباشرة عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، إال أن 
المتقدمٌن ٌطلقونه على كل إسناد سقط من سنده راو، وهذا عندنا نحن المتؤخرٌن 
ٌسمى المنقطع، وهناك حل وسط بٌن المتقدمٌن والمتؤخرٌن أجمعوا علٌه وهو ما 

[ عن] وهو رواٌة الراوي عمن عاصره ولم ٌلتق به بصٌؽة "بالمرسل الخفً"ٌسمى
أو قال، فبل بد من المعاصرة وعدم اللقاء، أما إذا تحصل اللقاء فرواٌته  [أن]أو 

بالعنعنة دون السماع منه ٌسمى  عند أهل الصنعة بالتدلٌس، وقد أطلق بعضهم على 
اإلرسال الخفً التدلٌس وأبى عن ذلك بعض المحققٌن وقد بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا 

كما بٌنه قبلنا الحافظ ابن حجر " رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ بعلوم الحدٌث"
:  فً كتابه شرح نخبة الفكر وؼٌره، وممن اشتهر بكثرة اإلرسال نذكر هنا

إبراهٌم بن ٌزٌد بن قٌس بن األسود بن عمرو بن ربٌعة بن ذهل النخعً أبو عمران /*
الكوفً، العالم الفقٌه، معدود فً فقهاء التابعٌن، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود 

رأى عابشة رإٌا، وكان مفتً أهل : والترمذي والنسابً وابن ماجه، قال العجلً
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الكوفة، وكان رجبل صالحا فقٌها، متوقٌا، قلٌل التكلؾ، مات وهو مختؾ من الحجاج، 
ما ترك أحدا أعلم منه، : كان إبراهٌم خٌرا فً الحدٌث، وقال الشعبً: وقال األعمش

قلت : مراسٌل إبراهٌم أحب إلً من مراسٌل الشعبً، وقال األعمش: وقال ابن معٌن
إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد هللا، : فقال إبراهٌم: أسند لً عن ابن مسعود: إبراهٌم

قال عبد هللا فهو عن ؼٌر واحد عن عبد هللا، وقال أحمد : فهو الذي سمعت، وإذا قلت
لم ٌسمع من عبد هللا البجلً، حدٌث خزٌمة بن ثابت فً : عن حماد بن خالد، عن شعبة

سمع إبراهٌم النخعً حدٌث أبً عبد هللا البجلً من :المسح، وفً العلل الكبٌر للترمذي
لم ٌلق النخعً أحدا من : إبراهٌم التٌمً، والتٌمً لم ٌسمعه منه، وقال ابن المدٌنً

هذا لم ٌروه ؼٌر سعد : فعابشة؟ قال: أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقلت له
بن أبً عروبة عن أبً معشر عن إبراهٌم، وهو ضعٌؾ، وقد رأى أبا جحٌفة، وزٌد 

لم ٌسمع : بن أرقم، وابن أبً أوفى، ولم ٌسمع من ابن عباس، وقال ابن المدٌنً أٌضا
من الحارث بن قٌس، وال من عمرو بن شرحٌل، انتهى، ورواٌة سعٌد عن أبً معشر 

ذكرها ابن حبان بسند صحٌح إلى سعٌد، عن أبً معشر أن إبراهٌم حدثهم أنه أدخل 
أدخل على عابشة :على عابشة رضً هللا عنها فرأى علٌها ثوبا أحمر، وقال ابن معٌن

لم ٌلق أحدا من الصحابة إال عابشة، ولم : رضً هللا عنها  وهو صؽٌر، وقال أبو حاتم
وفً مسند البزار حدٌث : ٌسمع منها، وأدرك أنسا ولم ٌسمع منه، قال ابن حجر

ال نعلم إبراهٌم أسند عن أنس، إال هذا، وقال أبو : إلبراهٌم عن أنس، قال البزار
مولده : مرسل، وقال ابن حبان فً الثقات: النخعً عن علً مرسل، وعن سعٌد: زرعة
هو مكثر من اإلرسال، وجماعة من األبمة : ، وقال الحاقظ  أبو سعٌد العبلب50ًسنة 

قلت وفً ذلك نظر، " صححوا مراسٌله، وخص البٌهقً ذلك بما أرسله عن ابن مسعود
أبو : "فمن صحح مرسله كان ٌعمل بالمرسل وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

" . عمران الكوفً الفقٌه النخعً، ثقة إال أنه ٌرسل كثٌرا، من الخامسة
 [ع]روى له الستة واسمه عمرو بن عبد هللا ـ ـ إسرابٌل بن ٌونس بن أبً إسحاق /*

لٌس بالقوي :فٌه لٌن، وقال مرة: فٌه لٌن، وقال عنه ٌعقوب بن شٌبة: قال عنه ابن حنبل
ضعٌؾ،وقال ابن حجر فً تقرٌب :قال ابن المدٌنً: وال الساقط، وقال ابن أبً البراء

قلت أنى له هذا "أبو ٌوسؾ الكوفً، ثقة، تكلم فٌه ببل حجة، من السابعة :"التهذٌب
  وقد تقدم فً التدلٌسالكتب وقد ؼمزه النقاد الحذاق بما ال خبلؾ فٌه بٌنهم؟

الربٌعً أبو الجوزاء، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أوس بن عبد هللا /1
"     [ع]ٌرسل كثٌرا، ثقة، من الثالثة

لم : جعفر بن أبً وحشٌة، إٌاس، أبو بشر الٌشكري، البصري، كان شعبة ٌقول /2
فحدٌثه عنهما منقطع، وقد أخرج له : ٌسمع من مجاهد، وال من حبٌب بن سالم، قلت

زعم ابن حجر أن  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة
. الشٌخٌن لم ٌخرجا عنه من رواٌته عنهما شٌبا

جعفر بن حبان،أبو األشهب العطاردي، وٌقال السعدي البصري، روى عنه  /3
روى ابن أبً خٌثمة  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة
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عن حماد بن زٌد أن أبا األشهب لم ٌسمع من أبً الجوزاء، قلت وقد أخرج البخاري 
فً صحٌحه من حدٌثه عنه فً تفسٌر سورة النجم  

الحسن بن عبد هللا العربً ـ بضم المهملة وفتح الرء بعدها نون ـ قال عنه ابن حجر  /4
الكوفً ثقة، أرسل عن ابن عباس، وهو من الرابعة، روى له : "فً تقرٌب التهذٌب

روى : قال األصبهانً [خ م د ت س]البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
عن عبد هللا بن جعفر فً الوضوء والفضابل، وروى عنه محمد بن عبد هللا بن أبً 

.ٌعقوب  
حفص بن عبٌد هللا بن أنس بن مالك األنصاري، روى له البخاري ومسلم والترمذي  /*

الزهري المدنً، ": "تقرٌب التهذٌب " والنسابً وابن ماجه، قال عنه ابن حجر فً 
ثقة، من الثامنة، مات سنة خمس ومابة على الصحٌح، وقٌل إن رواٌته عن عمر 

سمع أبا هرٌرة، وأبا سعٌد، ومعاوٌة، وعبد هللا بن : "وقال عنه الكبلباذي" مرسلة 
الزهري، وسعد بن إبراهٌم، وابن أبً ملٌكة، : عمر، وأم كلثوم بنت عقبة، روى عنه

مات :  سنة، قال الواقدي وٌقال73 وهو ابن 105فً اإلٌمان، ومواضع، مات سنة 
وقال عنه ابن منجوٌه " 101قبل عمر بن عبد العزٌز، ومات عمر فً رجب سنة 

ٌكنى أبا عبد الرحمن، روى عن أبً هرٌرة فً : "األصبهانً فً رجال صحٌح مسلم
اإلٌمان، والصبلة، والزكاة والصوم وؼٌرها، وعبد هللا بن عمرو، وأبً سعٌد الخدري 

فً الصبلة، وعبد هللا بن عمر فً الصبلة، ومعاوٌة فً الزكاة والصوم واللباس، 
والسابب بن ٌزٌد فً الحج، وأم سلمة فً النكاح، والنعمان بن بشٌر فً الهبة، وأبو 
بكرة الثقفً فً الدٌات، وأمه أم كلثوم بنت عقبة فً ذكر الكذب، وعبد هللا بن عباس 

صفوان بن سلٌم، وسعد بن إبراهٌم، والزهري، : فً ذكر المنافقٌن، روى عنه
وقد تقدم فً كثرة ". وإسماعٌل بن محمد بن سعد، ومحمد بن سٌرٌن، وابن أبً ملٌكة

  .الخطإ
حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، أبو عبد الرحمن، وٌقال أبو إبراهٌم الزهري،  /5

، قال عنه [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]أخرج له الستة
. حدٌثه عن أبً بكر وعلً رضً هللا عنهما مرسل: أبو زرعة

ثقة، ٌرسل، من : خالد بن درٌك، وزن كلٌب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب /6
  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]الثالثة، روى له الستة

البخاري ]خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن ٌزٌد، أبو محمد، روى له الستة  /7
وثقه أحمد وابن سعد وأبو حاتم  [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

لم ٌسمع من األعمش، : إن أبا زرعة قال: والنسابً، وقال ابن أبً حاتم  فً المراسٌل
وضعفه ابن عبد البر فً التمهٌد واالستذكار معلقا على حدٌث البٌاضً فً النهً عن 

بالقرآن باللٌل، رواه خالد الطحان عن مطرؾ عن أبً إسحاق عن الحارث عن  الجهر
" تفرد به خالد وهو ضعٌؾ، وإسناده كله مما ال ٌحتج به: علً نحوه، وقال  

خالد بن معدان، أبو عبد هللا الكبلعً، الشامً، الحمصً، أبو عبد هللا، روى له  /8
قال عنه ابن حجر  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة 

ثقة ، عابد، ٌرسل كثٌرا، من الثالثة، مات سنة ثبلث ومابة، وقٌل : "فً تقرٌب التهذٌب
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الكبلعً الشامً الحمصً، كنٌته أبو عبد هللا، حكً : "وقال عنه الكبلباذي" بعد ذلك
لقٌت سبعٌن رجبل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم وكان من خٌار : عنه أنه قال

، روى عن جبٌر بن نفٌر 103 وقٌل 108 وقٌل 104عباد هللا، مات بؤنطوس سنة 
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" فً اللباس، وروى عنه محمد بن إبراهٌم التٌمً

سمع أبا أمامة والمقدام بن معد ٌكرب وعمٌر بن األسود العنسً، روى عنه ثور بن "
مات سنة : قال ٌزٌد بن عبد ربه: ٌزٌد فً البٌوع، واألطعمة، وؼٌر ذلك، قال البخاري

وقال عنه الباجً فً كتاب " 103مات سنة : ، وقال الواقدي والهٌثم بن عدي104
سبل ٌحً بن معٌن ": "التعدٌل والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح"

عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن أبً ثعلبة الخشنً ـ صاحب النبً صلى 
وثقه العجلً، وٌعقوب بن شٌبة، وابن سعد وابن : قلت" مرسل: هللا علٌه وسلم، فقال

. خراش وهو كثٌر اإلرسال
خالد بن مهران، أبو المنازل، بفتح المٌم وقٌل بضمها وكسر الزاي البصري،  /*

قٌل : قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: " الحذاء، بفتح المهملة وتشدٌد الذال المعجمة
، "له ذلك ألنه كان ٌجلس عندهم، وقٌل ألنه كان أحذ على هذا النحو، وهو ثقة، ٌرسل

من الخامسة  وقد أشار حماد بن زٌد إلى أن حفظه تؽٌر لما قدم من الشام، وعاب علٌه 
البخاري ومسلم وأبو داود ]بعضهم، دخوله فً عمل السلطان، روى له الستة 

البصري، ٌقال مولى قرٌش، : "وقال عنه الكبلباذي [والترمذي والنسابً وابن ماجه
وٌقال مولى ابن عامر، وٌقال الحذاء مولى بنً مجاشع، وٌقال مولى خزاعة، وٌقال ما 

حذا نعبل قط وال باعها لكنه تزوج امرأة فنزل علٌها فً الحذابٌن، فنسب إلٌهم كنٌته 
مات سنة اثنتٌن وأربعٌن ومابة، ومات فً أولها، : أبو المنازل، قال عمرو بن علً

وكان ٌكنى أبا المنازل، وهو خالد بن مهران، مولى بنً مجاشع، روى عن الولٌد بن 
مسلم، أبً بشر فً اإلٌمان، وعن أبً عثمان النهدي، وأبً قبلبة، فً الصبلة والجنابز 

والصوم والحج، وعطاء بن مٌمون فً الوضوء، وعبد هللا بن شقٌق فً الصبلة، الخ 
ٌقال ما حذا نعبل قط وإنما كان ٌجلس على : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً... " 

صدٌق له حذاء فنسب إلٌه،سمع أبا قبلبة، وعكرمة، وسٌار بن سبلمة، وحفص بنت 
ولم ٌذكره ابن الكٌال " 141سٌرٌن، روى عنه الثوري وشعبة وهشٌم  مات سنة 

وقال الباجً فً "  الذهبً فً الكواكب النٌرات فً معرفة من اختلط من الرواة الثقات
ضعفه أبو حاتم ": "التعدٌل والتجرٌح لمن خرج له البخاري فً الجامع الصحٌح"كتابه 

وقال وثقه أحمد : قلت وذكره الذهبً فً مٌزان االعتدال" ووثقه ٌحً بن معٌن واألثرم
وابن معٌن والنسابً وضعفه أبو حاتم وأورده العقٌلً فً الضعفاء وروى من طرٌق 

علٌك بحجاج بن أرطؤة، وابن إسحاق : حدثنا أبو شهاب، قال لً شعبة: ٌحً بن آدم
أراد : فإنهما حافظان واكتم على عند البصرٌٌن فً هشام وخالد، وقال عباد بن عباد

مالك؟ أجننت؟ أنت : شعبة أن ٌضع من خالد الحذاء فاتٌت انا وحماد بن زٌد فقلنا له
ما لخالد الحذاء فً حدٌثه؟ : أعلم وتهددناه فؤمسك، ٌحً بن آدم ن قلت لحماد بن زٌد

قٌل البن علٌة فً هذا : قدم علٌنا قدمة من الشام فكؤنا أنكرنا حدٌثه، وقال أحمد: فقال
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 قلت "كان خالد ٌروٌه، فلم نكن نلتفت إلٌه، ضعؾ ابن علٌة أمر خالد: الحدٌث فقال
  .وقد تقدم فً االختبلط

قال : خبلس ـ بكسر أوله وتخفٌؾ البلم ـ بن عمرو الهجري ـ بفتحتٌن ـ البصري/ 9 
روى عن أبً : ثقة، وكان ٌرسل، وقال الكبلباذي: عنه ابن  حجر فً تقرٌب التهذٌب

روى عن أبً رافع فً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" رافع، روى عنه قتادة 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ]، روى له الستة "الصبلة، روى عنه قتادة

رواٌته عن علً من كتاب فلم ٌسمع منه وال من أبً هرٌرة، : [والنسابً وابن ماجه
ٌقال وقعت عنده صحؾ عن علً : وال من حذٌفة، قاله أحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم

وكان القطان ٌتوقى حدٌثه عن علً خاصة، واتفقوا على أن : ولٌس بقوي، قال أحمد
وقال عنه ابن حجر فً .، أخرج له البخاري عن علً "رواٌته عن علً وذوٌه مرسلة

وقعت عنده صحؾ عن علً ولٌس بقوي، وقال : قال أبو حاتم  ٌقال: " هدي الساري
كان القطان ٌتوقى حدٌثه عن علً خاصة، واتفقوا أن رواٌته عن علً وذوٌه : أحمد

رواٌته عنه عند البخاري أخرج له حدٌثٌن قرنه فٌهما  [ٌعنً ابن حجر]مرسلة، قلت 
" . معا بمحمد بن سٌرٌن و لٌس عنده ؼٌرهما 

 ]خٌثمة بن عبد الرحمن بن أبً سبرة الجعفً،الكوفً، ثقة، أخرج له الستة /10
ٌرسل كثٌرا، لم ٌسمع من  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

فً رواٌته عن عابشة : أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن القطان: عمر، قاله الرازٌان
سمع عدي بن حاتم، وسوٌد بن ؼفلة، روى عنه عمرو بن : وقال عنه الكبلباذي. نظر

مرة، واألعمش فً األدب، والتوحٌد وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم، مات قبل أبً 
وابل، ومات أبو وابل، قال عمرو بن علً كان اسم أبٌه عزٌزا فسماه النبً صلى هللا 

روى عن أبٌه "اسم أبً سبرة ٌزٌد بن مالك، : علٌه وسلم عبد الرحمن، وقال ابن نمٌر
وعلً بن أبً طالب، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس والبراء بن عازب والنعمان 

زر بن حبٌش، وأبو إسحاق السبٌعً، وطلحة، وطلحة : بن بشٌر وؼٌرهم، روى عنه
ثقة، وقال : بن مصرؾ، وقتادة ومنصور وؼٌرهم، قال ابن معٌن و النسابً والعجلً

لم ٌسمع خٌثمة من ابن مسعود، وكذا قال أبو حاتم، وقال : عبد هللا بن أحمد عن أبٌه
مرسل، وقال ابن القطان ٌنظر فً سماعه من عابشة : خٌثمة عن عمر: أبو زرعة

: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" 80رضً هللا عنها، أرخ ابن قانع وفاته سنة 
روى عن عبد هللا بن عمرو فً الزكاة، وعدي بن حاتم فً الزكاة، وسوٌد بن ؼفلة "

فً الزكاة، وأبً خرٌفة األرحبً فً األطعمة، والنعمان بن بشٌر فً التراحم، والبراء 
طلحة بن مصرؾ، واألعمش، وعمرو بن : بن عازب فً عذاب القبر، روى عنه

" . مرة، وسعٌد بن مسروق
رفٌع بن مهران أبو العالٌة الرٌاحً، ثقة كثٌر اإلرسال، من الثامنة، مات سنة  /11

البخاري ومسلم وأبو داود ]تسعٌن، وقٌل ثبلث وتسعٌن وقٌل بعد ذلك، روى له الستة
مولى أعرابٌة من رباح بن ٌربوع، : "وقال الكبلباذي [والترمذي والنسابً وابن ماجه 

، روى عن ابن عباس فً اإلٌمان، والصبلة وذكر األنبٌاء والدعاء، 93مات سنة 
قتادة وداود بن أبً هند، وأبو جهٌنة زٌاد بن الحصٌن، وٌوسؾ بن عبد هللا : روى عنه
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أعتقته ساببة لوجه هللا وطافت به : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" بن الحارث
سمع ابن عباس، روى عنه قتادة فً الصبلة : على حلق المسجد، قال عمرو بن علً

قلت أدرك الجاهلٌة وأسلم بعد وفاة رسول هللا صلى هللا علٌه " والدعوات والتقصٌر
وسلم، بسنتٌن، ودخل على أبً بكر وصلى خلؾ عمر، روى عن علً وابن مسعود 

وأبً موسى وأبً أٌوب وأبً بن كعب، وثوبان وحذٌفة، وابن عمر ورافع بن خدٌج، 
وأبً سعٌد وأبً هرٌرة، وأبً بردة، وعابشة، وأنس، وأبً ذر، وقٌل بٌنهما أبو مسلم 

" . الخدامً  
زٌاد بن جبٌر بن حٌة بن مسعود بن معتب  الثقفً، البصري، روى عنه الستة / 12 
ثقة كثٌر اإلرسال، وأكد : [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]

وقال عنه . أبو زرعة وأبو حاتم أن رواٌته عن سعد بن أبً وقاص مرسلة: الرازٌان
سمع : "وقال عنه الكبلباذي" ثقة وكان ٌرسل من الثالثة: "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

ابن عمر وأباه، روى عنه ٌونس بن عبٌد، وعبد هللا بن عون، وسعٌد بن عبٌد هللا 
روى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" الثقفً فً الحج، والتوحٌد والجزٌة والصوم

"   عن ابن عمر فً الصوم، والحج، روى عنه ابن عون وٌونس بن عبٌد
 روى له زٌد بن أسلم العدوي، أبو أسامة، مولى عمر بن الخطاب القرشً، /13 

وثقه أحمد،وأبو :[ومسلم،وأبوداود،والترمذي والنسابً وابن ماجه البخاري،] الستة
زرعة،وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسابً وابن خراش وٌعقوب بن شٌبة، وقال ابن 

كان رجبل صالحا وكان فً حفظه شًء، قلت وهو كثٌر اإلرسال قال عنه ابن : عٌٌنة
أبو عبد هللا أو أبو أسامة المدنً، ثقة عالم، وكان ٌرسل من : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

سمع ابن عمر وأباه وعطاء بن ٌسار : "وقال عنه الكبلباذي" 136الثالثة، مات سنة 
مالك وسلٌمان بن ببلل والثوري وأبو ؼسان فً النكاح وؼٌر : واألعرج ، روى عنه

لم ٌسمع من جابر وال : قلت روى عن أبً هرٌرة، وجابر، وقد قال ابن معٌن" موضع
". من أبً هرٌرة، وهللا أعلم

قال عنه : سالم بن أبً أمٌة، أبو النضر، مولى عمر بن عبٌد هللا التٌمً، المدنً/ 14 
ثقة ثبت، وكان ٌرسل، من الخامسة، مات سنة تسع : " ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

" [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]وعشرٌن، روى له الستة 
سمع أبا سلمة، وبشر بن سعٌد، وعبٌد بن حفص، وأبا مرة، : "وقال عنه الكبلباذي

موسى بن عقبة، ومالك، وعمرو بن الحارث، وابن عٌٌنة فً الوضوء : روى عنه
أبً أنس مالك بن أبً : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وؼٌر موضع

عامر األصبحً فً الوضوء، وأبً مرة مولى أم هانا، وٌقال مولى عقٌل بن أبً 
طالب، فً الوضوء والصبلة، وبسر بن سعٌد فً الصبلة والصوم وؼٌرهما، وأبً 

سلمة عبد الرحمن وسلٌمان بن ٌسار وعمٌر مولى ابن عباس فً الصوم، ونافع مولى 
أبً قتادة أبو محمد فً الحج، وعامر بن سعد فً النكاح والطب والفضابل وعن كتاب 
عبد هللا بن أبً أوفى إلى عمر بن عبٌد هللا فً الجهاد، وعبٌد بن حنٌن فً الفضابل، 

الثوري، ومالك، وابن عٌٌنة، وعبد هللا بن سعٌد بن أبً هند، وموسى بن : روى عنه
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عقبة، وعمرو بن الحارث، والضحاك بن عثمان، وعٌاش بن عباس، والمؽٌرة بن عبد 
. فتبٌن أنه عدل ثبت إال أنه ٌرسل كما بٌن ذلك ابن حجر"الرحمن، وفلٌح بن سلٌمان 

: ، قال أبو زرعة[ع]سالم بن أبً الجعد، رافع األشجعً الكوفً، روى له الستة / 15
ال ٌعرؾ لسالم عن جابان : رواٌة سالم عن عمر وعثمان وعلً مرسلة، وقال البخاري

ال أرى سالما سمع زٌادا ـ ٌعنً ابن لبٌد ـ وقال : سماع، وقال فً التارٌخ  الصؽٌر
أدرك أبا أمامة ولم ٌدرك عمرو : لم ٌلق ابن مسعود وال عابشة، وقال أبو حاتم: علً

فهو تابعً ثقة، كثٌر اإلرسال، : بن عنبسة، وال أبا الدرداء، وال ثوبان، قال ابن حجر
وقد ذكره صاحب كتاب . وثقه ابن معٌن و أبو زرعة والنسابً ، والعجلً

.  ضمن رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة فً كتبهم" المراجعات"
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سعٌد بن جبٌر، السعدي، موالهم، الكوفً/ 16

ثقة ثبت فقٌه، من الثالثة، ورواٌته عن عابشة وأبً موسى ونحوهما مرسلة، قتل بٌن 
البخاري ومسلم ]ٌدي الحجاج، سنة خمس وتسعٌن، ولم ٌكمل الخمسٌن، روى له الستة 

أبو عبد هللا، مولى : "وقال عنه الكبلباذي" [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
بنً والبة بن الحارث األسدي، الكوفً، سمع ابن عباس، وابن عمر، وعمرو بن 

عمر بن دٌنار، وحبٌب بن أبً ثابت، : مٌمون، وأبا عبد الرحمن السلمً، روى عنه
وأٌوب، والحاكم، واألعمش، وابنه عبد هللا بن سعٌد فً بدء الوحً وؼٌر موضع، قتله 

وقال عنه ابن منجوٌه  " 94 هـ وقٌل آخر سنة 95الحجاج بن ٌوسؾ سنة 
 هـ 95وكان فقٌها، عابدا، ورعا، فاضبل، قتله الحجاج بن ٌوسؾ سنة : "األصبهانً
 هـ ، وهو ابن خمسٌن سنة إال 94 سنة، قال عمرو بن علً قتل فً سنة 49وهو ابن 

ابن عباس فً اإلٌمان، والصبلة والصوم، وؼٌرها، وابن عمر : نصؾ سنة، روى عن
فً الصبلة والحج واللعان وؼٌرها، وعبد هللا بن مؽفل فً الذبابح، وأبً عبد الرحمن 

ٌعلى بن مرة، وآدم بن سلٌمان مولى خالد، وعمرو بن : السلمً فً الكفارة، روى عنه
مرة، وأبو الزبٌر فً الصبلة والحج، وموسى بن أبً عابشة، وأبو بشر جعفر، وعبد 
الملك بن أبً سلٌمان، وحبٌب بن أبً ثابت، وعبد هللا بن عٌسى، وعمرو بن سعٌد، 

ومسلم بن البطٌن، وعدي بن ثابت، ومسعود بن مالك، وابنه عبد هللا بن سعٌد، والحكم 
بن عتٌبة، وسلمة بن كهٌل، وعمرو بن دٌنار، وأٌوب  ومنصور بن المعتمر، وعمرو 
بن هرم، وأبو إسحاق السبٌعً، وعزرة بن عبد الرحمن، وسلٌمان األحول، وطلحة بن 

مصرؾ، وسماك بن حرب، وحبٌب بن أبً عمرة، وٌعلى بن حكٌم، واألعمش، 
فاتضح أنه ثبت عدل " والمؽٌرة بن النعمان، والقاسم بن أبً بزة، و منصور بن حٌان 

ثقة و أما إرساله الذي ذكر ابن حجر فإنه ال ٌقدح فً عدالته مثل اإلمام مالك و 
الزهري و قتادة والنخعً، وإنما ٌتقى من رواٌته ما هو مرسل مثل رواٌته عن عابشة 

. وأبً موسى وهللا أعلم
سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعً، موالهم، الكوفً، روى عنه الستة / 17

قال عنه ابن حجر فً  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]
ثقة، وقال : قال األوزاعً رواٌته عن عثمان مرسلة، وقال النسابً: "تقرٌب التهذٌب

" . حسن الحدٌث: أحمد
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البخاري ]سعٌد بن أبً بردة ـ واسمه عامر بن عبد هللا بن قٌس ـ روى له الستة / 18
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب  [ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

".  ثقة، ورواٌته عن ابن عمر مرسلة: " التهذٌب
البخاري ومسلم  ]الكوفً، روى له الستة  [بن سعٌد بن مسروق  ]سفٌان الثوري/ 19

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب [وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
" . مرسبلته شبه الرٌح وكذا قال أبو داود: قال ابن معٌن"

سلمة بن دٌنار، أبو حازم، األعرج، التمار، الزاهد، القاضً المخزومً، المدنً، / 20
وثقه أحمد : [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه] روى له الستة

وأبو حاتم، والعجلً، والنسابً، وابن خزٌمة وابن سعد، وقال ابنه لٌحً بن صالح من 
". حدثك أن أبً سمع من أحد من الصحابة ؼٌر سهل بن سعد فقد كذب

 ]طاوس بن كٌسان، أبو عبد الرحمن الهمدانً، الخوالنً، الٌمانً، روى له الستة/ 21
وقال ابن حجر فً تقرٌب  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً و ابن ماجه 

"  ال أراه سمع من عابشة، وحدٌثه عن عثمان مرسل: قال ابن معٌن: "التهذٌب
البخاري ومسلم وأبو ]عبد هللا بن الحارث أبو الولٌد البصري، روى له الستة / 22

روى عن : قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب [داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
"  ٌكتب حدٌثه: النبً صلى هللا علٌه وسلم مرسبل، وقال أبو حاتم

عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك األسلمً، روى له البخاري ومسلم / 23
رواٌته عن جده مرسلة، : وأبو داود والنسابً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.  ووثقه النسابً 
ثقة، : "سعٌد بن أبً هند الفزاري، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 24

: وقال الكبلباذي" من الثالثة، أرسل عن أبً موسى، مات سنة ست عشرة، وقٌل بعدها
مولى سمرة بن جندب الفزاري وكان سمرة لبنً حدرة من األنصار، مدنً سمع ابن "

توفً : عباس، روى عنه ابنه عبد هللا فً أول الرقاق، قال ابن سعد، قال الهٌثم 
: روى عن: "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" بالمدٌنة فً أول خبلفة هشام بن عبد الملك

أبً مرة ٌزٌد، مولى عقٌل، وٌقال مولى أم هانا بنت أبً طالب فً الوضوء، روى 
: ثقة، وقال ابن حجر فً الهدي: قال العجلً" عنه ٌزٌد بن أبً حبٌب، والولٌد بن كثٌر

له أحادٌث صالحة، وذكره ابن : قال ابن سعد: ثقة أرسل عن أبً موسى، وقال أٌضا
" حبان فً الثقات

سعٌد بن المسٌب القرشً المخزومً، أحد العلماء األثبات، الفقهاء الكبار، من / 25
اتفقوا على ان مرسبلته أصح : "كبار الثانٌة، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

ال أعلم فً التابعٌن اوسع علما منه، مات بعد التسعٌن، : المراسٌل، وقال ابن المدٌنً
أبً وهب بن عمرو بن عابذ بن عمران بن : "وقال عنه الكبلباذي" وقد ناهز الثمانٌن

مخزوم بن ٌقظة بن مرة بن كعب بن لإي القرشً، المخزومً، المدٌنً، أبو محمد، 
كان ختن أبً هرٌرة على ابنته، وأعلم الناس بحدٌثه، ولد لسنتٌن مضتا من خبلفة 

أصلحت بٌن علً و عثمان، ولو شبت أن أقول : عمر بن الخطاب، وروي عنه أنه قال
ما قاال لفعلت، كان من جلة فقهاء التابعٌن ونساكهم وخٌارهم، وأعلم من بقً منهم 
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بقضاء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأبً بكر وعمر، رضً هللا عنهم، مات سنة 
مات سنة : ثبلث أو أربع وتسعٌن، وقٌل إنه مات سنة خمس، وقال عمرو بن علً

أبً هرٌرة فً اإلٌمان وؼٌره، وأبٌه المسٌب بن حزن فً : أربع وتسعٌن، روى عن
اإلٌمان والجهاد، وعبد هللا بن زٌد بن عاصم، وعثمان بن أبً العاص فً الصبلة، 
وعبد هللا بن عمر فً الجنابز واألشربة، وحكٌم بن حزام فً الزكاة، وعبد هللا بن 

عمرو بن العاص فً الصوم، وعابشة فً الحج، والفضابل واإلفك  وعثمان بن عفان 
فً الحج، وعلً بن أبً طالب فً الحج، وسعد بن أبً وقاص فً النكاح والفضابل، 

وأبً سعٌد الخدري فً البٌوع، ومعمر بن عبد هللا فً البٌوع، وعبد هللا بن عباس فً 
الهبة، وأم سلمة فً الضحاٌا، ومعاوٌة بن أبً سفٌان فً اللباس، وأم شرٌك فً 

الحٌوان، وصفوان بن أبً أمٌة فً خلق النبً صلى هللا علٌه وسلم، وأبً موسى 
األشعري فً الفضابل، وعامر بن سعد فً الفضابل، وحسان بن ثابت فً الفضابل 

الزهري، وداود بن أبً هند فً : وقٌل عن أبً هرٌرة أن حسان روى عنه، روى عنه
اإلٌمان، وعمرو بن مرة فً الصبلة، وقتادة وٌونس بن ٌوسؾ، وعبد المجٌد بن 

سهٌل، وٌحً بن سعٌد األنصاري، ومحمد بن عمرو بن عطاء، ومحمد بن بن علً 
بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب، وبكٌر بن األشج، وطارق بن عبد الرحمن، وعبد 
الرحمن بن حمٌد الزهري، وعمرو بن مسلم، و قٌل عمر بن مسلم، وعبد الخالق بن 

وقال عنه ابن منجوٌه " سلمة، وعبد الحمٌد بن جبٌر بن شٌبة، وشرٌك بن أبً نمر
سمع علً بن أبً طالب، وعثمان بن عفان، وحكٌم بن حزام، وعبد هللا : "األصبهانً

: بن عمرو، وأبا هرٌرة، وأبا سعٌد الخدري، وعابشة وأباه المسٌب، روى عنه
ولد لسنتٌن خلتا من : الزهري، وقتادة، وعمرو بن مرة، وطارق بن عبد الرحمن

، قاله خلٌفة بن خٌاط، قاله البخاري، وقال أبو 15خبلفة عمر بن الخطاب وذلك سنة 
، قاله الذهلً عنه، وقال 95 أو 4مات سنة : ، وقال ٌحً بن بكٌر93مات سنة : نعٌم

، وذكر أبو بكٌر بن أبً شٌبة أن سعٌد بن 94عمرو، والواقدي، وابن نمٌر سنة 
قد بلؽت ثمانٌن سنة وأنا أخوؾ ما أخاؾ علً النساء، وقال مات سنة : المسٌب قال

كان متزوجا من ابنة أبً هرٌرة، لقد أطال العلماء فً الثناء علٌه وقبلوا  ": 93
مراسٌله من شدة توثٌقهم له ومعرفتهم لدقة ضبطه و سبلمة حفظه وشدة تحرٌه، وألن 

أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار : "جلها عن أبً هرٌرة، وقال ابن حجر فً التقرٌب
ال أعلم فً : من كبار الثانٌة اتفقوا على ان مرسبلته أصح المراسٌل، وقال ابن المدٌنً

قلت ولذلك كانت جل مراسٌله مادة لموطؤ مالك بن أنس كما " التابعٌن أوسع علما منه
أن تقبل مراسٌله من طرؾ الجمٌع كان حجة للقابلٌن باألخذ بالحدٌث المرسل كما أن 

خبلفهم حول االحتجاج بالحدٌث المرسل كان من أسبابه مرسل سعٌد بن المسٌب، وهللا 
.  أعلم
عبد هللا بن زٌد بن عمرو أو عامر، الجرمً، أبو قبلبة البصري، ثقة، قال ابن / 26

فٌه نصب ٌسٌر، : ثقة، فاضل، كثٌر اإلرسال، قال العجلً: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء، سنة أربع و مابة، وقٌل بعدها، روى له 

لم ٌذكره الكبلباذي  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]الستة 
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أبو قبلبة الجرمً األزدي  : "فً رجال صحٌح البخاري، وقال ابن منجوٌه األصبهانً
البصري، من عباد أهل البصرة وزهادهم، مات بالشام سنة أربع ومابة فً والٌة ٌزٌد 

أنس بن مالك فً اإلٌمان، والنكاح وؼٌرهما، وثابت بن : بن عبد الملك روى عن
الضحاك، ومعاذ فً الوضوء، ومالك بن الحوٌرث فً الصبلة، وأبً المهلب عبد 
الرحمن بن عمر وعمه، وقبٌصة بن ذإٌب فً الجنابز، وعبد هللا بن ٌزٌد رضٌع 

عابشة فً الجنابز، وأبً أسماء الرحبً فً الزكاة والجهاد وؼٌرهما، وزهرم الجرمً 
فً اإلٌمان، وأبً الملٌح فً الصوم، وعبد الرحمن بن أبً لٌلى فً الحج، وعابشة فً 

أبو أٌوب السختٌانً، : الحج، وأبً األشعث الصنعانً فً البٌوع وؼٌره، روى عنه
وثقه " وٌحً بن كثٌر، وخالد الحذاء، وأبو رجاء مواله، وعاصم األحول، وقتادة

.  العجلً وابن سعد وابن خراش وؼٌرهم
قال : عبد هللا بن موهب الشامً، أبو خالد، قاضً فلسطٌن لعمر بن عبد العزٌز/ 27

ثقة، لكن لم ٌسمع من تمٌم الداري، من الثالثة، : عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
. [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]روى له الستة

عطاء بن أبً رباح، واسمه أسلم أبو محمد، القرشً، الفهري، موالهم، ثقة ثبت، / 28
. [ع]كثٌر اإلرسال، تؽٌر بآخرة، روى عنه الستة 

البخاري ومسلم وأبو داود ]علً بن المبارك الهنابً، البصري، روى له الستة / 29
ذكره ابن عدي فً الكامل، وقال ٌحً بن سعٌد ": والترمذي والنسابً وابن ماجه

أحدهما لم ٌسمعه فروٌنا عنه ما سمع وأما الكوفٌون فرووا عنه : كان له كتابان: القطان
الذي عند وكٌع عنه من الكتاب الذي لم : الكتاب الذي لم ٌسمعه، وقال العباس العنبري

ٌسمعه، وقال ٌعقوب بن شٌبة فً رواٌته عن ٌحً بن أبً كثٌر وهاه، ووثقه أحمد 
وكٌع، وابن علٌه، : سمع ٌحً بن أبً كثٌر، روى عنه: والعجلً، قال عنه الكبلباذي

وهارون بن إسماعٌل، وأبو قتٌبة، وعثمان بن عمر، وسعٌد بن الربٌع فً الجمعة، 
" . والصوم، وصبلة الخوؾ، وجزاء الصٌد

عقبة بن عبد الؽافر، أبو نهار، العوذي، األزدي، البصري، روى له البخاري / 30
ذكر ابن أبً حاتم فً المراسٌل أنه أرسل على النبً صلى هللا علٌه : ومسلم والنسابً

. وسلم
روى له البخاري ومسلم والنسابً : عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم/ 31

. حدٌثه عن عمر مرسل: قال أبو حاتم: وابن ماجه
البخاري ومسلم وأبو داود ]عمارة بن القعقاع بن شبرمة، الضبً، روى له الستة /  32

حدٌثه عن ابن : قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: [والترمذي والنسابً وابن ماجه
.  مسعود منقطع

عمرو بن علً بن بحر بن كنٌز، أبو حفص، الفبلس، الصٌرفً، روى له الستة / 33
طعن علً ابن المدٌنً فً : [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماحه]

رواٌته عن ٌزٌد بن زرٌع ألنه استصؽره فٌه، قلت لم ٌخرج البخاري عنه من هذه 
.  الطرٌق شٌبا كما زعم ذلك الحافظ ابن حجر
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قبٌصة بن ذإٌب بن حلحلة بن عمرو، أبو سعٌد، الخزاعً، الكعبً، المدنً، / 34
قٌل لم : [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]روى له الستة 

ٌسمع من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فتكون رواٌته عنه مرسلة، وقٌل له صحبة 
...  واألصح األول، وهللا تعالى أعلم، الخ 

مصعب بن سعد بن أبً وقاص الزهري، أبو زرارة المدنً، قال عنه ابن حجر / 35 
ثقة، من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبً جهل، مات سنة ثبلث : "فً تقرٌب التهذٌب

وقال  [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه]ومابة، روى له الستة 
واسمه مالك بن وهب، أبو زرارة القرشً الزهري، سمع أباه، روى : "عنه الكبلباذي

عنه عبد الملك بن عمٌر، وطلحة بن مصرؾ، والحكم بن عتٌبة، وأبو ٌعفور وقدان، 
مات مصعب بن : وعمرو بن مرة فً الدعوات، وتفسٌر الكهؾ، قال عمرو بن علً

ابن عمرو فً الوضوء، وأبٌه سعد فً الصبلة، : سعد سنة ثبلث ومابة، روى عن
سماك بن حرب، وأبو ٌعفور وقدان فً : والوصاٌا، والفضابل، والدعاء، روى عنه

الصبلة، والزبٌر بن عدي، وعبد الملك بن عمٌر، قال حمٌد الحمٌري عن ثبلثة من 
". ولد سعد، والحكم بن عتٌبة، وموسى بن الجهنً

محمد بن زٌاد الجمحً، موالهم، أبو الحارث المدنً، نزٌل البصرة، قال ابن / 36 
 ]ثقة، ثبت، ربما أرسل، من الثالثة ، روى عن الستة : حجر فً تقرٌب التهذٌب

مولى : "وقال الكبلباذي [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
سمع أبا هرٌرة، روى عنه شعبة، : عثمان بن مظعون، القرشً، الجمحً، البصري 

القرشً، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وإبراهٌم بن طهمان فً الوضوء
الجمحً، البصري، مولى عثمان بن مظعون، وٌقال مولى الل قدامة بن مظعون، 

أبً هرٌرة فً اإلٌمان و الصبلة والزكاة وؼٌرها، وعبد هللا بن الزبٌر فً : روى عن
شعبة، والربٌع بن مسلم، وحماد بن زٌد، وٌونس بن عبٌد، وحماد بن : الفتن، روى عنه

من الثقات، ولٌس : ثقة، وقال مرة: قال اإلمام أحمد "سلمة، والقاسم بن فضل الحذابً
ثقة، وقال أبو : أحدا روى عنه مثل حماد بن سلمة، وال أحسن حدٌثا، وقال ابن معٌن

ثقة، : أثنى علٌه أبو داود، وقال الترمذي والنسابً: محله الصدق، وقال اآلجري: حاتم
"  ووثقه ابن الجنٌد

الهمدانً بسكون : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: موسى بن أبً عابشة/ 37
".[ع  ]المٌم موالهم، أبو الحسن الكوفً، ثقة عابد، من الخامسة، وكان ٌرسل   

المصري، أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌزٌد بن أبً حبٌب/ 38
". [ع]رجاء، ثقة فقٌه، وكان ٌرسل، من الخامسة

ٌحً بن ٌعمر، البصري، نزٌل مرو وقاضٌها، ثقة، فصٌح، قال ابن حجر فً / 39
ثقة فصٌح وكان ٌرسل، من الثالثة، مات قبل المابة، وقٌل بعدها، : "تقرٌب التهذٌب
وقال عنه " [البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ]روى له الستة

أبو سلٌمان، وٌقال أبو سعٌد البصري، قاضً مرو، حدث عن عابشة، : "الكبلباذي
عبد هللا بن برٌدة فً الطب، والقدر، : وسمع ابن عباس وأبا األسود الذبلً روى عنه
من : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" واللباس، والتوحٌد، وبنً إسرابٌل، موضعٌن
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بنً عوؾ بن بكر بن ٌشكر بن عدوان البصري، كنٌته أبو سعٌد، وٌقال أبو سلٌمان، 
ابن عمر فً اإلٌمان، وأبً : كان على قضاء مرو، واله قتٌبة بن مسلم، روى عن

عبد هللا بن : األسود الدٌلً فً الصبلة، والقدر، وابن عباس فً الدعاء، روى عنه
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسابً وابن حبان، " برٌدة، وٌحً بن عقٌل فً الصبلة

... الخ
من جرح من رجال الصحٌحٌن باإلضطراب واإلؼراب / ـ ي * 
خ  ]بشر بن خالد، أبو محمد العسكري روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً/ 1

ٌؽرب عن شعبة عن األعمش : شٌخ، وقال ابن حبان: ، قال عنه أبو حاتم[م د س
" . نزٌل البصرة، ثقة ٌؽرب، من العاشرة: "بؤشٌاء، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

قال عنه ٌحً بن سعٌد  [ع  ]الحسٌن بن ذكوان المعلم البصري، أخرج له الستة / 2
.ثقة مضطرب: فٌه اضطراب، ووافقه العقٌلً إال أنه قال: القطان  

الجزري أبو أسامة، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: زٌد بن أبً شٌبة/ 3
". [ع]أصله من الكوفة، ثم سكن الرها، ثقة له أفراد، من السادسة   

انً، أبو عبد هللا المروزي ،قال عنه ابن حجر فً تقرٌب نيسالفضل بن موسى ال/ 4
ثقة ثبت، ربما أؼرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنٌن وتسعٌن فً ربٌع : "التهذٌب

،  [ع]األول، روى له الستة
أبو عبد هللا السٌنانً، المروزي، مولى بنً قطٌعة من بنً زٌد : "وقال عنه الكبلباذي

زوان، وسعٌد بن عبٌد، غمن مذحج سمع األعمش، وعبٌد هللا بن عمر، وفضٌل بن 
معاذ بن أسد، وإسحاق بن إبراهٌم الحنظلً، وٌوسؾ بن عٌسى، وأبو : روى عنه

وقال : ، قال البخاري أٌضا115ولد سنة : عمار فً الؽسل، قال البخاري فً الكبٌر
، وقال 192مات سنة :  فٌما رأى، قال البخاري، وقال ؼٌره191مات سنة : أبو عمار

مات السٌنانً سنة اثنٌن أو : قال الدارمً: ، وذكر أبو داود191مات سنة : أبو عٌسى
مولى بنً قطٌعة من بنً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ثبلث وتسعٌن ومابة

زٌد من مذحج، كنٌته أبو عبد هللا المروزي، وسٌنان قرٌة بها كان مولده سنة خمس 
حسٌن بن ذكوان : عشرة ومابة، ومات سنة إحدى أو اثنتٌن وتسعٌن، ومابة، روى عن

المسلم فً الجنابز، وهشام بن عروة فً الحج، وشرٌك فً البٌوع، وإسماعٌل بن أبً 
خالد فً الجهاد، وطلحة بن ٌحً فً االستبذان، والفضابل، وخٌثم بن عراك فً 

علً بن حجر، : الفضابل، والحسٌن بن واقد فً صفة أهل الجنة وأهل النار، روى عنه
أحد : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري..." وٌوسؾ بن عٌسى، وإسحاق، الخ

إنه كان أعلم : األثبات قرنه أحمد بن حنبل فً التثبت بعبد الرحمن بن مهدي، وقال
كان أقل خطؤ من وكٌع والثناء علٌه فً الحفظ والتثبت : بالشٌوخ  من وكٌع، وقال مرة

" . ٌكثر
ضعفه  [ع  ]فلٌح بن سلٌمان بن أبً المؽٌرة بن حنٌن، أبو ٌحً، روى له الستة / 5

هو من اهل الصدق وكان ٌهم، : ٌحً بن معٌن، وأبو داود، والنسابً، وقال الساجً
له أحادٌث صالحة مستقٌمة : مختلؾ فٌه وال بؤس به، وقال ابن عدي: وقال الدارقطنً

روى عنه ابنه محمد، وأبو علٌة، : "وؼرابب وهو عندي ال بؤس به، قال عنه الكبلباذي
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وٌحً بن صالح، وٌونس بن محمد، ومحمد بن سنان، وسعٌد بن منصور، وأبو الربٌع 
" . فً العلم وؼٌر موضع

قبٌصة بن عقبة بن محمد بن سفٌان السوابً، أبو عامر الكوفً، قال عنه ابن حجر / 6
صدوق، ربما خالؾ، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة على : "فً تقرٌب التهذٌب

من بنً عامر بن صعصعة الكوفً، : "وقال عنه الكبلباذي [ع]الصحٌح روى له الستة 
البخاري فً اإلٌمان، وؼٌر موضع، مات لٌلة : سفٌان الثوري، روى عنه: سمع

نا هارون بن عبد هللا فً : ، قاله البخاري، وذكر أبو داود215الجمعة فً المحرم 
وقال عنه ابن منجوٌه " آخرٌن أن قبٌصة مات سنة خمس عشرة، قال أحدهم فً صفر

قال عنه ابن " روى عن الثوري فً الجنابز، روى عنه ابن أبً شٌبة: "األصبهانً
من كبار شٌوخ البخاري، أخرج عنه أحادٌث عن سفٌان : "حجر فً هدي الساري

كان كثٌر الؽلط وكان ثقة ال بؤس : الثوري و وافقه علٌها ؼٌره، وقال أحمد بن حنبل
" به
، قال [ع ]علً بن مسهر، أبو الحسن، الكوفً،  قاضً الموصل، روى له الستة/ 7

ثقة، له ؼرابب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة : "عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أخر : "وقال عنه الكبلباذي فً رجال صحٌح البخاري [ ]تسع وثمانٌن، روى له الستة 

عبد الرحمن الكوفً، قاضً الموصل، سمع أبا إسحاق الشٌبانً، وهشام بن عروة، 
إسماعٌل بن الخلٌل بن : وٌحً بن سعٌد، وعبٌد هللا بن عمرو، واألعمش، روى عنه

وثقه ابن سعد، والعجلً، والنسابً، وأبو زرعة وابن " آدم، و فروة بن أبً المؽٌرة
". معٌن

مطرؾ بن عبد هللا بن مطرؾ بن سلٌمان بن ٌسار، أبو مصعب األصم، المدٌنً، / *
كان ثقة : مضطرب الحدٌث، صدوق، وقال ابن سعد: قال أبو حاتم [ع]روى له الستة 
سمع عبد الرحمن بن أبً الموالً، روى عنه البخاري فً الصبلة : وقال الكبلباذي

. والدعوات
المؽٌرة بن عبد الرحمن بن خالد بن حزام، الحزامً المدنً، لقبه قصً، قال عنه / 8

كان قد نزل : ثقة، له ؼرابب، من السابعة، قال أبو داود: "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
  [ع]عسقبلن، روى له الستة

الخزامً، المدٌنً،  سمع أبا الزناد، وموسى بن عقبة، وعبد هللا : "وقال عنه الكبلباذي
ابنه  عبد الرحمن، وخالد بن مخلد، وسعٌد بن أبً : بن سعٌد بن أبً زهٌر، روى عنه

مرٌم، وٌحً بن بكٌر، وأبو مصعب، وقتٌبة فً االستسقاء، وصفة النبً صلى هللا 
المدنً، الخزامً، ٌلقب قصً، روى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" علٌه وسلم 

أبً الزناد فً الوضوء، والصبلة، والزكاة، وؼٌرها، وسالم بن أبً النضر فً : عن
قتٌبة، والقعنبً، وٌحً بن ٌحً، وأبو عامر العقري، وٌحً بن : الطب، روى عنه 

.  وثقه ابن معٌن، وأبو داود، والعجلً" عبد هللا بن بكٌر
الجرشً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: النضر بن محمد بن موسى/ 9

خ م ]بالجٌم المضمومة، أبو محمد الٌمامً، مولى بنً أمٌة، ثقة له أفراد، من التاسعة 
.  [د ت ق
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ٌحً بن سعٌد بن أبان بن سعٌد بن العاص، األموي، أبو أٌوب الكوفً، نزٌل / 10
لقبه الجمل، صدوق، ٌؽرب، من كبار : "بؽداد، قال عنه ابن حجدر فً تقرٌب التهذٌب

وقال عنه  [ع]التاسعة، مات سنة أربع وتسعٌن، وله ثمانون سنة، روى له الستة
أبو أٌوب القرشً، األموي، الكوفً، أخو عنبسة، وعبٌد، وعبد هللا، : "الكبلباذي

األعمش، ومعسر، وابن جرٌج، وٌزٌد بن عبٌد، روى : ومحمد بن سعٌد، روى عن
ابن سعٌد، ومخلد بن مالك الجمال فً اإلٌمان، والحج، واإلجارة، والتفسٌر، قال : عنه

 هـ ، وقال عنه ابن منجوٌه 194سعٌد بن ٌحً، ابنه، مات للنصؾ من شعبان سنة 
أبً بردة برٌد بن عبد هللا فً اإلٌمان : كنٌته أبو أٌوب، روى عن: "األصبهانً

وعثمان بن حكٌم بن عباد بن حنٌؾ فً الوضوء، وطلحة بن ٌحً فً الصبلة، وابن 
جرٌج فً الصبلة، والحج، والطب، والفضابل، وصفة الجنة، وٌحً بن سعٌد 

ابنه سعٌد : األنصاري فً الحج، وسعٌد بن سعٌد األنصاري فً األطعمة، روى عنه
كان ثقة، قلٌل : ثقة، وقال ابن سعد: قال عنه ابن معٌن" بن ٌحً، وداود بن رشٌد

". لٌس به بؤس: الحدٌث، وقال النسابً
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : ٌحً بن عبد المالك بن حمٌد بن أبً عتٌة/ 11

خ ]الخزاعً الكوفً، أصله من أصبهان، صدوق له أفراد، من كبار التاسعة : "التهذٌب
" . [م مد ت س ق

ٌوسؾ بن ٌعقوب بن الصفار، الكوفً، روى له البخاري ومسلم، قال عنه ابن / 12
ثقة من أهل الخٌر، وذكره ابن حبان فً : قال أبو حاتم: "حجر فً تقرٌب التهذٌب

 ."روى عنه البخاري فً أول الجهاد: قال عنه الكبلباذي" كان ٌؽرب: الثقات وقال
 

من ضعؾ من رجال الشٌخٌن اسباب أخرى  / و ـ 
:   ـ من ضعؾ من رجال الشٌخٌن إذا روى من ؼٌر كتابه  أو فً ؼٌر أهله

زهٌر بن محمد التمٌمً، أبو المنذر، الخراسانً، سكن الشام ثم الحجاز، قال عنه / 1
رواٌة أهل الشام عنه ؼٌر مستقٌمة، فضعؾ بسببها، : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

: كان زهٌر الذي ٌروي عنه الشامٌون آخر، وقال أبو حاتم: قال البخاري عن أحمد
روى  [ومابة]حدث بالشام من حفظه، فكثر ؼلطه، من السابعة، مات سنة اثنٌن وسبعٌن

سمع زٌد بن أسلم، ومحمد بن عمرو بن طلحة، : "، وقال عنه الكبلباذي[ع]له الستة
أبو عامر العقدي فً كتاب المرضى واالستبذان، قال البخاري فً التارٌخ : روى عنه

ما روى عن زهٌر أهل الشام فإنه مناكٌر وما روى عنه أهل البصرة فإنه : الصؽٌر
روى عن سهٌل فً اإلٌمان، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" صحٌح الحدٌث

فً حفظه سوء وحدٌثه :  قال عنه أبو حاتم الرازي" وروى عنه ٌحً بن أبً كثٌر
بالشام أنكر من حدٌثه بالعراق، وقال العجلً والبخاري والنسابً نحو ذلك، قال ابن 

" لٌس له فً البخاري سوى حدٌث واحد توبع علٌه: حجر فً هدي الساري
سعٌد بن كثٌر بن عفٌر األنصاري، موالهم، المصري، وقد ٌنسب إلى جده، قال / ـ*

ٌقال : صدوق عالم باألنساب وؼٌرها، قال الحاكم: عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد رد ابن عدي على السعدي فً تضعٌفه، من 



497 

 

 Page 497 [تنبيه المقلد الساري]
 

أخرج له البخاري ومسلم والنسابً، وقال  [ومابة]العاشرة، مات سنة ست وعشرٌن 
أبو عثمان األنصاري، المصري، سمع اللٌث بن سعد، وٌعقوب بن : " عنه الكبلباذي

وقال " البخاري فً العلم، والصبلة وؼٌر موضع: عبد الرحمن، وابن وهب، روى عنه
روى عن ابن وهب فً الضحاٌا، واألشربة، وسلٌمان : "عنه ابن منجوٌه األصبهانً

قال عنه أبو حاتم "بن ببلل فً الفضابل، روى عنه محمد بن إسحاق الصنعانً
لم ٌكن بالثبت كان ٌقرأ من كتب الناس وهو صدوق، وقال أبو أحمد بن : الرازي

ثقة ال بؤس : صالح، وقال ابن معٌن: هو عند الناس صدوق ثقة، وقال النسابً: عدي
. وقد تقدم فً كثٌر الخطإ، وهللا أعلم" به
صخر بن جوٌرٌة، أبو نافع، النمٌري، موالهم، البصري، روى له البخاري ومسلم / 2

ثقة ثبت، وقال : شٌخ ثقة، ثقة، وقال ابن سعد: وأبو داود والترمذي والنسابً، قال أحمد
كان أثبت فً الحدٌث وأعرؾ به من جوٌرٌة بن أسماء، وقال أبو زرعة وأبو : عفان

: تكلم فٌه، وقال ابن أبً خٌثمة وابن معٌن: ال بؤس به، وقال أبو داود: حاتم والنسابً
ذهب كتاب صخر فبعث إلٌه من المدٌنة، : صالح، وروي عن ٌحً بن سعٌد أنه قال

قال " لٌس حدٌثه بالمتروك إنما فٌه ألنه ٌقال إن كتابه سقط: وروي عن ابن معٌن قال
وقال عنه " له فً البخاري سبعة أحادٌث وحدٌث معلق وآخر متابع: ابن حجر
عبد الرحمن بن عبد هللا : سمع نافعا، وعبد الرحمن بن القاسم، روى عنه: "الكبلباذي

مولى بنً هاشم، ووهب بن جرٌر، وأبو نعٌم، وعفان فً المؽازي، ومناقب أبً بكر 
روى عن نافع فً الجهاد والحج، : " وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" وؼٌر موضع

روح بن عبادة، وعفان بن مسلم، وبشر بن : واللباس والرإٌا وآخر الكتاب، روى عنه
" المفضل، وعلً بن نصر الجهضمً

: عبد العزٌز بن محمد بن عبٌد الدراوردي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 3
أبو محمد الجهنً، موالهم، المدنً، صدوق، كان ٌحدث من كتب ؼٌره فٌخطا، قال "

حدٌثه عن عبٌد هللا العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع : النسابً
ٌقال مولى جهٌنة، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً [ع]روى له الجماعة " وثمانٌن

وٌقال مولى المبارك بن وبرة وهم إخوة كلب بن وبرة ودراورد ٌقال قرٌة بخراسان، 
وٌقال هً دار الجرد وٌقال دراورد،  موضع بفارس كان جده منها، كنٌته أبو محمد 

لقب، أصلحك : ما الدراوردي؟ قال: وذكر عن الدراوردي أن هارون الرشٌد قال له
العبلء بن عبد الرحمن، وٌزٌد بن عبد هللا بن الهاد، والحارث بن : هللا، روى عن

فضٌل الخطمً، وثور بن زٌد، وصفوان بن سلٌم، وزٌد بن أسلم فً الوضوء وؼٌره، 
وعمرو بن ٌحً األنصاري، وٌحً بن سعٌد األنصاري، وهشام بن عروة، وسهٌل فً 

الصبلة والجنابز وؼٌرهما، وجعفر بن محمد فً الصبلة، وعمارة بن ؼزٌة، وعبد 
الواحد بن حمزة فً الجنابز، ومحمد بن عمرو بن علقمة فً الحج، وأبً حازم بن 

دٌنار فً النكاح، وحمٌد الطوٌل فً البٌوع، وعمرو بن أبً عمرو فً النذور، وأبً 
أحمد بن عبدة، وابن أبً : روى عنه" سددوا"طوالة فً الفضابل، وموسى بن عقبة فً 

عمر، وبشر بن الحكم، وسعٌد بن أبً مرٌم، وقتٌبة، وعلً بن خشرم فً الوضوء، 
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وٌحً بن ٌحً، وعلً بن حجر، وإسحاق الحنظلً، ومحمد بن عباد، والقعنبً، 
    .لٌس به بؤس: لٌس بالقوي، وقال مرة: قال النسابً" وهارون بن معروؾ

محمد بن عبد الرحمن بن المؽٌرة الحارث بن أبً ذبب، واسم أبً ذبب هشام بن / 4
روى عن الزهري فً اإلٌمان، واللعان : "شعبة، قال ابن منجوٌه األصبهانً

والفرابض والهبة وؼٌرها، والقاسم بن عٌاش فً الصوم، وسعٌد المقبري فً الحج، 
الولٌد بن مسلم، : ونافع فً العتق، وؼٌره، ومهاجر بن مسمار فً الجهاد، روى عنه

قال عنه " ووكٌع، ٌحً بن سعٌد، وابن أبً فدٌك، وابن نمٌر، وابن وهب، وشبابة
كان رجبل صالحا : كان ابن أبً ذبب ٌشبه بسعٌد بن المسٌب، وقال: أحمد بن حنبل

ابن : ثقة، وقال ٌعقوب بن شٌبة: ٌؤمر بالمعروؾ وكان ٌشبه بسعٌد، وقال ابن معٌن
أبً ذبب ثقة صدوق ؼٌر أن رواٌته عن الزهري خاصة تكلم فٌها بعضهم 

أبو الحارث : ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: باإلضطراب، وقال النسابً
"  [ع]المدنً ثقة فقٌه فاضل من السابعة، روى له الجماعة

أبو : "معمر بن راشد األزدي، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 5
عروة البصري، نزٌل الٌمن، ثقة ثبت فاضل، إال أن فً رواٌته عن ثابت واألعمش 
وهشام بن عروة شٌبا، وكذا فٌما حدث به فً البصرة، من كبار السابعة، مات سنة 

: وقال عنه الكبلباذي" [ع]أربع وخمسٌن، وهو ابن ثمان وخمسٌن، روى عنه الجماعة
وهو معمر بن أبً عمرو أبو عروة، مولى عبد السبلم، أخً صالح بن عبد القدوس، "

مولى عبد الرحمن أخً المهلب بن أبً صفرة ألمه، الحدانً األزدي، البصري، سكن 
الٌمن، سمع الزهري، وٌحً بن أبً كثٌر، وهمام بن منبه، وهشام بن عروة، روى 

الثوري، وابن عٌٌنة، وابن المبارك  وؼندر، وعبد األعلى، وهشام بن ٌوسؾ، : عنه
: وٌزٌد بن زرٌع، وعبد الرزاق فً بدء الوحً، وؼٌر موضع، قال عنه عبد الرزاق

خرجت فً الصبٌان إلى جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن، مات فً شهر 
روى عن الزهري فً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" 153رمضان سنة 

اإلٌمان وؼٌره، وهمام بن منبه، وثابت فً مواضع، وعاصم األحول، وقتادة فً 
الصبلة وؼٌرها، وعبٌد هللا بن عمر، وٌحً بن كثٌر، وابن طاوس، وأٌوب، وعطاء 
الخراسانً فً الجنابز، وإسماعٌل بن أمٌة فً الزكاة، وهشام بن عروة فً الزكاة، 
والحج، وعبد هللا بن مسلم أخً الزهري فً الزكاة، والجعد أبً عثمان فً النكاح، 

ومحمد بن المنكدر فً الفضابل والرقاق، وجعفر بن برقان فً الفضابل، وزٌد بن أسلم 
عبد الرزاق، وسفٌان بن عٌٌنة فً الصبلة، وعٌسى بن ٌونس، : فً اللعان، روى عنه

وابن المبارك، وعبد األعلى بن عبد األعلى، وإسماعٌل بن علٌه، وٌزٌد بن زرٌع، 
" وابن جرٌج، وعبد الواحد بن زٌاد، والمعتمر، ومحمد بن حمٌد، وأبو سفٌان

 
:    واحد أو سماع واحدشٌخمن ضعؾ من رجال الشٌخٌن فً * ـ

إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ الزهري، أبو إسحاق المدنً، */ 
، [ع]نزٌل بؽداد، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه

أبٌه سعد بن إبراهٌم، وصالح بن كٌسان، والزهري، وهشام بن عروة، : روى عن
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اللٌث، : وصفوان بن سلٌم، ومحمد بن إسحاق، وشعبة، وٌزٌد بن الهاد، روى عنه
وقٌس بن الربٌع وهما أكبر منه، وٌزٌد بن الهاد، وشعبة وهما من شٌوخه، والقعنبً، 

" وأبو داود، وأبو الولٌد الطٌالسٌان، وٌحً بن ٌحً النٌسابوري، وابناه ٌعقوب وسعد
حدٌثه عن الزهري لٌس بذاك، ألنه كان صؽٌرا حٌن سمع من : قال صالح جزرة

إبراهٌم : ثقة حجة، وقال أٌضا: الزهري، قلت لكن قال ابن أبً مرٌم عن ابن معٌن
إبراهٌم أثبت من الولٌد بن كثٌر : أحب إلً فً الزهري من ابن أبً ذبب، وقال أٌضا

إبراهٌم أحب إلٌك فً الزهري أو اللٌث؟ : قلت لٌحً: ومن ابن إسحاق، وقال الدوري
ثقة، ووثقه أحمد بن حنبل، : كبلهما ثقة، وقال ابن معٌن والعجلً وأبو حاتم: فقال

ذكر عند ٌحً بن : سمعت أبً ٌقول: وذكر ابن عدي فً الكامل عن عبد هللا بن أحمد
عقٌل وإبراهٌم، ثم قال : عقٌل، وإبراهٌم بن سعٌد، فجعل كؤنه ٌضعفهما، ٌقول: سعٌد
أٌش ٌنفع هذا، هإالء ثقات لم ٌخبرهما ٌحً، وعن أبً داود السجستانً سمعت : أبً

" األبمة من قرٌش: "أحمد سبل عن حدٌث إبراهٌم بن سعد، عن أبٌه، عن أنس مرفوعا
لٌس هذا فً كتب إبراهٌم بن سعد، ال ٌنبؽً أن ٌكون له أصل، قال ابن حجر فً : فقال

رواه جماعة عن إبراهٌم، ونقل الخطٌب أنه كان ٌجٌز الؽناء بالعود، : "تهذٌب التهذٌب
كنت عند ابن شهاب، فجاء إبراهٌم بن سعد : وولى قاضً المدٌنة، وقال ابن عٌٌنة

هو من ثقات : إن سعدا أوصانً بابنه وسعد، وقال ابن عدي: فرفعه وأكرمه، وقال
المسلمٌن، حدث عنه جماعة من األبمة، ولم ٌختلؾ أحد فً الكتابة عنه، وقول من 

وقد تقدم فً كثٌر . تكلم فٌه تحامل، وله أحادٌث صالحة مستقٌمة عن الزهري وؼٌره
. الخطإ

الباهلً، موالهم، البصري، وثقه : "أزهر بن سعد أبو بكر السمان، قال عنه الباجً/ *
ابن سعد وابن قانع، وأثنى علٌه ابن معٌن وابن عون وؼٌرهما، وقال العقٌلً فً 

وقال ابن حجر " له حدٌث منكر عن ابن عون وهو حدٌث فاطمة فً التسبٌح: الضعفاء
 . وقد تقدم فً نكارة الحدٌث"[خ م د ت س]بصري ثقة من التاسعة: "فً التقرٌب

أبو بشر بن أبً وحشٌة، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: جعفر بن إٌاس/ *
ثقة من أثبت الناس فً سعٌد بن جبٌر، وضعفه شعبة فً حبٌب بن سالم وفً مجاهد، 

 .وقد تقدم فً اإلرسال".[ع ]من الخامسة، روى له الستة 
قال عنه : زهٌر بن معاوٌة بن خدٌج، أبو خٌثمة الجعفً، الكوفً، نزٌل الجزٌرة/ 1 

ثقة ثبت، إال أن سماعه عن أبً إسحاق بآخرة، من : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
وكان مولده سنة مابة، روى " السابعة، مات سنة اثنٌن أو ثبلث أو أربع وسبعٌن ومابة

روى عن األعمش فً الوضوء، والحج وؼٌرهما، : "، وقال عنه الكبلباذي[ع]له الستة
وهشام بن عروة وعاصم األحول، وسماك بن حرب فً الصبلة، والجنابز، وأبً 

إسحاق وأبً الزبٌر ومنصور فً الصبلة، وزٌد بن الحارث فً الجنابز، وموسى بن 
عقبة فً الزكاة، وحمٌد الطوٌل فً الصوم، وٌحً بن سعٌد األنصاري فً الصوم 
وؼٌره، وزٌد بن جبٌر فً الحج، وعبد الكرٌم الجوزي فً الحج، وعبد الملٌك بن 

سعٌد بن أبجر فً الحج، وإبراهٌم بن عقبة فً الحج، واألسود بن قٌس فً الجهاد، 
وأشعث بن أبً الشعثاء فً األطعمة، وعبد هللا بن عطاء فً القدر، وعبد العزٌز بن 
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ٌحً بن ٌحً، وٌكنٌه أبا : رفٌع فً الفتن، وسهٌل بن أبً صالح فً الفتن، روى عنه
خٌثمة، وٌحً بن آدم، وأحمد بن ٌونس فً الصبلة، والحسن بن محمد بن أعٌن، 

وعون بن سبلم، واألسود بن عامر فً الحج، وؼٌره، والحسن بن موسى، ومالك بن 
. إسماعٌل، وٌحً بن أبً كثٌر

أبو سعٌد الخزاعً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سبلم بن أبً مطٌع/ *
خ م د ت ]موالهم البصري، ثقة صاحب سنة فً رواٌته عن قتادة ضعؾ، من السابعة

 "   [س ق
البصري، أبو : "سلٌمان بن كثٌر العبدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ *

 ]داود أو أبو محمد، ال بؤس به فً ؼٌر الزهري، من السادسة، مات سنة ثبلث وثبلثٌن
أبو محمد أخو محمد بن كثٌر : "، وقال عنه الكبلباذي[ع]روى له الستة [ومابتٌن

أخوه محمد بن كثٌر فً تفسٌر : العبدي، حدث عن حصٌن بن عبد الرحمن، روى عنه
الواسطً، وٌقال البصري أخو : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" سورة النور

الزهري فً الحدود، والرإٌا، روى : محمد، ٌكنى أبا داود، وٌقال أبو محمد، روى عن
لٌس به بؤس إال فً الزهري : قال عنه النسابً" ٌزٌد بن هارون ومحمد بن كثٌر: عنه

مضطرب الحدٌث : ضعٌؾ، وقال الذهلً والعقٌلً: فإنه ٌخطا علٌه، وقال ابن معٌن
لم أسمع أحدا قال فً رواٌته عن ؼٌر : عن الزهري وفً ؼٌره أثبت، وقال ابن عدي

: الزهري شٌبا وله عن الزهري أحادٌث صالحة وال بؤس به، قال ابن حجر فً الهدي
".  روى له البخاري من حدٌثه عن حصٌن وعلق له عن الزهري متابعة

عبد الواحد بن زٌاد، العبدي، موالهم، البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 2
ثقة، فً حدٌثه عن األعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست : "التهذٌب

قال عمرو بن علً، : "وقال عنه الكبلباذي [ع]وسبعٌن، وقٌل بعدها، روى له الستة 
سمع أبا إسحاق الشٌبانً، وعاصما األحول، وأبا فروة، وعمارة بن : موالهم البصري

موسى بن إسماعٌل، وقٌس بن حفص، وحرمً بن : القعقاع، واألعمش، روى عنه
مات سنة : ، قاله البخاري، وقال الؽبلبً، قال ابن حنبل179حفص، وقتٌبة، مات سنة 

"  هـ 177
عمرو بن علً بن بحر بن كنٌز، أبو حفص الفبلس، الصٌرفً، روى له الستة / *
، طعن ابن المدٌنً فً رواٌته عن ٌزٌد بن زرٌع ألنه استصؽره فٌه فلم ٌخرج [ع]

البخاري عنه من هذه الطرٌق شٌبا كما أكد ذلك ابن حجر فً هدي الساري، وقال ابن 
أبو حفص الفبلس الصٌرفً، الباهلً البصري، ثقة حافظ، : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

  .وقد تقدم فً اإلرسال" .من العاشرة
عمرو بن محمد بن بكٌر، الناقد، أبو عثمان البؽدادي، نزل الرقة، قال عنه ابن / *

صدوق فً حدٌثه عن منصور لٌن، من السابعة، روى له : " حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو عثمان، الناقد، البؽدادي : "البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً، قال عنه الكبلباذي

ساكنها، سمع هشٌما، وٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد فً البٌوع، واألنبٌاء، وفضابل 
"  قاله البخاري232القرآن، وؼٌر ذلك، مات ألربع أو ست خلون من ذي الحجة سنة 

قال حاتم بن اللٌث مات ببؽداد فً ذي الحجة : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
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أبً النضر هاشم بن القاسم، وسفٌان بن عٌٌنة، وٌعقوب بن إبراهٌم، : ، روى عن232
قال ابن حجر فً هدي الساري بعدما أنكر علٌه ... وإسحاق بن ٌوسؾ األزرق، الخ

" ما أخرج ـ أي البخاري ـ عنه عن ابن عٌٌنة شٌبا : "حدٌثا أخطؤ فٌه عن ابن عٌٌنة
  .وقد تقدم فً الوهم" .قلت وثقه أحمد وأبو حاتم، وأبو داود والحسٌن بن فهم وجماعة

محمد بن عبد هللا بن الزبٌر بن عمرو بن درهم األسدي، قال عنه ابن حجر فً */ 
ثقة ثبت إال أنه قد ٌخطا فً حدٌث الثوري، من التاسعة، مات سنة : "تقرٌب التهذٌب

الكوفً ثقة ٌتشٌع، وقال : بٌنما قال عنه العجلً" [ع]ثبلث ومابتٌن، روى له الستة 
سمع مسعرا، والثوري، وإسرابٌل، وعمر بن سعٌد بن أبً حسٌن، : " عنه الكبلباذي

عبد هللا المسندي، وعبد هللا بن أبً شٌبة، ومحمد بن : وعٌسى بن طهمان، روى عنه
ؼٌبلن، ومحمد بن عبد الرحٌم، ونصر بن علً، وأبوموسى، وٌوسؾ القطان فً 

قلت أبو أحمد الزبٌري تقدم فً كثٌر الخطإ، وهللا "الصبلة، والطب وؼٌر موضع 
 .وقد تقدم فً الوهم. تعالى أعلم

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن ٌوسؾ بن واقد بن عثمان/ *
الضبً، موالهم، الفرٌابً، بكسر الفاء، نزٌل قٌسارٌة من ساحل الشام، ثقة فاضل، "

ٌقال أخطؤ قً شًء من حدٌث سفٌان وهو مقدم  فٌه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، 
  . وقد تقدم فً نكارة الحدٌث"[ع]من التاسعة

األزدي موالهم، أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معمر بن راشد/ * 
 ]عروة البصري، نزٌل الٌمن، ثقة ثبت فاضل، إال أن فً رواٌته عن ثابت واألعمش

وهشام بن عروة شٌبا وكذا فٌما حدث به بالبصرة، من كبار  [وعاصم بن أبً النجود
  .وقد تقدم فً من روى من ؼٌر كتابه أو فً ؼٌر أهله "[ع]السابعة، روى له الستة 

الفردوسً، بالفاء : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: هشام بن حسان األزدي/ 3
وضم الدال، أبو عبد هللا البصري، ثقة من أثبت الناس فً ابن سٌرٌن، وفً رواٌته 

 "   [ع  ]كان ٌرسل عنهما، من السادسة : عن الحسن وعطاء مقال ألنه قٌل
ورقاء بن عمر الٌشكري، أبو بشر الكوفً، نزٌل المدابن، قال عنه ابن حجر فً / 4

 [ع]صدوق فً حدٌثه عن منصور لٌن، من السابعة، روى له الستة : "تقرٌب التهذٌب
الٌشكري، الخوارزمً، سكن المدابن، وقال وكٌع الشٌبانً، : "وقال عنه الكبلباذي

سمع عمرو بن دٌنار، وسمٌه، وعبد هللا بن دٌنار، وعبد هللا : وقال أبو داود الٌشكري 
ٌحً بن آدم، : بن أبً نجٌح، وعبٌد هللا بن أبً ٌزٌد، وزٌد بن أسلم، روى عنه

وإسحاق األرزق، وشبابة، وٌزٌد بن هارون، وأبو النضر، ومحمد بن ٌوسؾ 
وقال عنه ابن منجوٌه " الفرٌابً، وأبو نعٌم فً الوضوء، والحج، والجمعة، والتفسٌر

أبو بكر الٌشكري، وٌقال الشٌبانً، أصله من خوارزم، وٌقال من الكوفة، : "األصبهانً
عمرو بن دٌنار فً الصبلة، والنكاح، وأبً الزناد، ومحمد : سكن المدابن، روى عن

شبابة، : بن المنكدر فً الصبلة، وعبٌد هللا بن أبً ٌزٌد فً الفضابل، روى عنه
" وشعبة، ومحمد بن جعفر المدابنً، وعلً بن حفص فً الزكاة، وهاشم بن القاسم 

كان شعبة ٌثنً علٌه وكان صالح : ثقة، وقال أبو حاتم: قال عنه ابن معٌن وأحمد
" الحدٌث
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المخزومً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌحً بن عبد هللا بن بكٌر/ *
وتكلموا فً سماعه من مالك، من  [موالهم، المصري وقد ٌنسب إلى جده ثقة فً اللٌث

   .  وقد تقدم فً كثرة الخطإ"[خ م ق ]كبار العاشرة 
ٌزٌد بن إبراهٌم التستري، نزٌل البصرة، أبو سعٌد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / *

لٌن، من كبار السابعة، مات سنة ثبلث   قتادةعنثقة، ثبت، إال فً رواٌته : "التهذٌب
أبو سعٌد، ٌقال : "وقال عنه الكبلباذي " [ع]وستٌن على الصحٌح، روى عنه الستة  

مولى بنً أسد بن عمرو بن تمٌم، التستري، سمع ابن سٌرٌن وابن أبً ملٌكة، وقتادة، 
روى عنه موسى بن إسماعٌل، وأبو عمر الحوضً، والقعنبً فً الصبلة، وتفسٌر 

" 163، وقٌل 162 هـ وقٌل 161قال أبو الولٌد مات سنة : ءال عمران، قال البخاري
قال عمرو بن علً مات سنة اثنٌن وستٌن ٌعنً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

وابن أبً ملٌكة فً القدر، " الهام"قتادة فً اإلٌمان، وأبً الزبٌر فً : ومابة، روى عن
: ثقة، ثقة، وقال أحمد بن معٌن: قال وكٌع"وكٌع، وبهز بن أسد، والقعنبً : روى عنه

 .وقد تقدم فً الوهم" ثقة: ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسابً
أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌعلى بن عبٌد بن أبً أمٌة الكوفً/ *

وقد " [ع]ٌوسؾ الطنافسً، ثقة إال فً حدٌثه عن الثوري ففٌه لٌن، من كبار التاسعة 
 .تقدم فً كثرة الخطإ

األٌلً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌوسؾ بن ٌزٌد بن أبً النجاد/ 5
بفتح الهمزة وسكون التحتانٌة، أبو ٌزٌد، مولى آل سفٌان، ثقة إال أن فً رواٌته عن 

  ."[ع]الزهري وهما قلٌبل وفً ؼٌر الزهري خطؤ، من كبار السابعة
 

: من ضعؾ من رجال الشٌخٌن باللحن أو الجهالة/ ـ * 
ومن جملة بعض االعتراضات : "قال صاحب مكانة الصحٌحٌن خلٌل إبراهٌم مبل  

قلت ثم ذكر " وجود بعض الرواة فً الصحٌحٌن قد نص علٌهم بعض الحفاظ بالجهالة 
مجهول، بٌنما قال الذهبً فً : قال أبو حاتم: أحمد بن عاصم البلخً أبو محمد/ أ: منهم

وذكره ابن حبان فً : بل هو مشهور، روى عنه البخاري فً األدب، قلت: المٌزان
جهله : إبراهٌم بن عبد الرحمن المخزومً/ ب" روى عنه أهل بلده: الثقات، وقال عنه

إسماعٌل وموسى، : روى عنه الزهري وابناه: ابن القطان، بٌنما قال ابن أبً حاتم
وأبو حازم : وروى عنه أٌضا سعٌد بن سلمة بن أبً الجسام، زاد الذهبً فً الكاشؾ

: قال البللكابً: أسامة بن حفص المدنً/ وعدة، قلت وذكره ابن حبان فً الثقات، ج 
قلت ابن القطان ٌفترض العدالة الداخلٌة ]مجهول، ولم ٌذكره البخاري فً التارٌخ

كذا قال البللكابً، وقد : قال الحافظ   [ٌعنً جهالة العٌن وجهالة الحال: والخارجٌة
أسامة بن حفص : ذكره البخاري فً تارٌخه فً آخر باب من اسمه أسامة ، فقال 

هـ، وقال الحافظ أٌضا وعنه / المدنً عن هشام بن عروة  سمع منه محمد بن عبد هللا 
وٌحً بن إبراهٌم بن أبً قنبلة، وقال  [قلت هو محمد بن عبد هللا  ]أبو ثابت المدٌنً 

روى عنه : وعنه إبراهٌم بن حمزة، وعدد، وقال فً المٌزان: الذهبً فً الكاشؾ
قلت هذا ال ٌرد ما قاله البللكابً فً أنه لم ٌذكره البخاري بجرح وال تعدٌل " أربعة 
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: قال أبو حاتم: بٌان بن عمرو أبو محمد البخاري/ فٌكون مجهول الحال، وهللا أعلم، ج 
مجهول، بٌنما روى عنه البخاري وأبو زرعة، وعبٌد هللا بن واصل وؼٌرهم ووثقه 

وجهالة : هو عالم جلٌل، لذا قال الحافظ : ابن المدٌنً وابن حبان وابن عدي، وقال عنه
: الحسٌن بن الحسن بن ٌسار/ بٌان ارتفعت برواٌة هإالء عنه، وعدالته ثبتت أٌضا، د

مجهول، بٌنما روى عنه أحمد بن حنبل والزعفرانً والفبلس وبندار : قال أبو حاتم
ثقة ، : وؼٌرهم، وقد وثقه أحمد والنسابً والساجً وابن حبان وؼٌرهم، لذا قال الذهبً

مجهول، بٌنما روى عنه : قال أبو حاتم: الحكم بن عبد هللا البصري أبو النعمان/ هـ 
أبو قدامة السرخسً، وأبو موسى، ومحمد بن المنهال الضرٌر، وعقبة بن مكرم، كان 

: حدٌثه معروؾ، كان ٌحفظ، وقال الخطٌب: من أصحاب شعبة الثقات، وقال البخاري
كان ثبتا فً شعبة، سمعت عبد الصمد ٌثبته : كان ثقة ٌوصؾ بالحفظ، وقال الذهلً

عباس بن / روى عنه أهل الكوفة، ي: وٌذكره بالحفظ، وقال ابن حبان فً الثقات
مجهول، بٌنما روى عنه : قال أبو حاتم: الحسٌن أبو الفضل القنطري البصري

البخاري، والحسن بن علً المعمري، ومحمد بن عبٌد القنطري، وعبد هللا بن أحمد، 
وموسى بن هارون الحافظ، وثقه أحمد بن حنبل، وابنه عبد هللا، وابن حبان، لذا قال 

هذه محاولة ٌابسة من طرؾ صاحب كتاب مكانة " ثقة: الحافظ عنه فً التقرٌب
الصحٌحٌن لٌبٌن بها أنه ٌوجد من جهله جهذب وعرفه ؼٌره لٌبرر بها أن من روى له 

البخاري ومسلم أو أحدهما أنه معروؾ وقد رفعت عنه الجهالة بالرواٌة عنه فً 
الصحٌحٌن أو فً أحدهما وهذا مردود من وجوه، أولها أن الشٌخٌن لم ٌبٌنا أن كل من 
روٌا عنه ثقة، فقد ثبت اإلجماع على تضعٌؾ بعضهم، كما ثبت الخبلؾ حول توثٌق 
البعض اآلخر، ومن أكبر المدافعٌن عن الصحٌحٌن الحافظ ابن حجر العسقبلنً، وقد 

مقبول وهو : ثبت عنه القول بجهالة بعض رجال الصحٌحٌن حٌث قال فً حقهم
مصطلح ٌفٌد القبول عند المتابعة وكثٌرا ما ٌطلقه على مجهول الحال، ومن هإالء، 

:  نذكر على سبٌل المثال ال الحصر
أ ـ إسماعٌل بن أبً خالد األحمسً، موالهم، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود 

والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم، كان طحانا ٌكثر من اللحن إال أنه ثقة ثبت، 
أبٌه وأبً جحٌفة وعبد هللا بن أبً أوفى، وعمرو بن حرٌث وأبً كاهل من : روى عن

كان ثبتا فً الحدٌث وربما أرسل الشًء عن الشعبً، وإذا : الصحابة، وقال العجلً
وقؾ أخبر، وكان صاحب سنة، وكان حدٌثه نحو خمسمابة حدٌث، وكان ال ٌروي إال 

مرسبل ت ابن أبً : عن ثقة، وحكى ابن أبً خٌثمة فً تارٌخه عن ٌحً بن سعٌد، قال
  "  خالد لٌست بشًء

أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنٌؾ األنصاري األوسً المدنً، من الطبقة / 1
: السادسة، روى له البخاري ومسلم، قال عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

.    مقبول
إسماعٌل بن أبً خالد األحمسً، موالهم، روى له البخاري ومسلم وأبو داود / *

: كان إسماعٌل فحش اللحن، كان ٌقول: والترمذي والنسابً وابن ماجه، قال هشٌم
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وقد وثقه الجمٌع وقد ترجمنا عنه فً اإلرسال واالنقطاع، " حدثنً فبلن عن أبوه"
". كان أمٌا حافظا ثقة: وقال ٌعقوب بن سفٌان

: بشر بن عمرو المعافري البصري، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسابً/ 2
: ٌنظر فً أمره، وقال السلمً عنه: قال عنه ابو حاتم شٌخ، وسبل عنه الدارقطنً فقال

.   ال نعلم عدالته، وذكره ابن حبان فً الثقات: ٌعتبر به، وقال ابن القطان الفاسً
بكر بن عمرو المعافري، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسابً، قال عنه / 3

ٌعتبر به، : ٌنظر فً أمره، وقال السلمً: شٌخ، وسبل عنه الدارقطنً، فقال: أبو حاتم
.  ال نعلم عدالته، وذكره ابن حبان فً الثقات: وقال ابن القطان

الحكم بن عبد هللا أبو النعمان األنصاري، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي / 4 
كان ثبتا فً شعبة عاجله : مجهول، وقال الذهلً: قال أبو حاتم [خ م ت س]والنسابً

له مناكٌر ال ٌتابع علٌها، روى عنه أبو موسى، ومحمد بن : الموت، وقال ابن عدي
المنهال الضرٌر، وعقبة بن مكرم، وأحمد بن محمد البزي، ومحمد بن مالك العنبري، 

لٌس مجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلً، ومع ذلك فلٌس : قال ابن حجر
له فً البخاري سوى حدٌث توبع علٌه، فقد روى من طرٌق ؼندر عن شعبة، وقال 

كان ثقة، ٌوصؾ بالحفظ، وقال : حدٌثه معروؾ كان ٌحفظ، وقال الخطٌب: البخاري
كل هذا : قلت" كان حافظا ربما أخطؤ و ذكره بالضبط عبد الصمد: ابن حبان فً الثقات

ٌعتبر قول على قول ألن هإالء المتؤخرٌن الذٌن وثقوه إنما انطلقوا من قول الذهلً 
.  والبخاري، فؤما البخاري فلم ٌوثقه وأما الذهلً فثبته فً شعبة فقط

الحكم بن عتٌبة ٌقال ابن النهاس أبو محمد، وٌقال أبو عبد هللا الكوفً، روى عنه / 5
مجهول، ألنه لٌس ٌروي الحدٌث، : إنما قال أبو حاتم: قال ابن الجوزي [ع]الستة 

وإنما كان قاضٌا بالكوفة، وجعل اإلمام البخاري هذا والحكم بن عتبة، اإلمام المشهور 
روى عن أبً جحٌفة، ومجاهد، وسعٌد بن جبٌر، وإبراهٌم، وروى : واحدا من أوهامه

عنه منصور بن المعتمر، وشعبة، وعبد الملك بن أبً ؼنٌة فً العلم وؼٌر موضع عند 
 . البخاري

رافع المدنً بواب مروان بن الحكم من الطبقة الثالثة، روى له البخاري ومسلم، / 6
   مقبول : قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبً بكر التٌمً المدنً، من الطبقة الثالثة، روى له / 7
.  مقبول: البخاري ومسلم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

عمر بن عبد هللا بن األرقم بن عبد ٌؽوث الزهري المدنً، من الطبقة الثالثة، روى / 8
، روى عن سبٌعة بنت الحارث [خ م د س]له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً 

األسلمٌة فً الطبلق، ذكر عبٌد هللا بن عتبة أن أباه كتب إلٌه ٌؤمره أن ٌدخل على 
ذكره ابن " سبٌعة ٌسؤلها عن حدٌثها فكتب عمر إلى عبد هللا ٌخبره أن سبٌعة أخبرته

.   مقبول من الثامنة: حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
الجمحً، المكً المإذن، مقبول، من : "عبد العزٌز بن عبد الملك بن أبً محذورة/ 9

 "   [ع  ]السادسة
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لم ٌرو عن ؼٌر ابن عباس  [ع]عبٌد هللا بن عبد هللا بن أبً ثور، روى له الستة / 10
            .أخرج له البخاري فً العلم والنكاح والمظالم. ولم ٌرو عنه ؼٌر الزهري

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري : [4خ م  ]عطاء بن أبً مسلم الخراسانً/ 11
مشهور مختلؾ فٌه ما علمت من ذكره فً رجال البخاري سوى : مقدمة فتح الباري

المزي، فإنه ذكره فً التهذٌب و تعلق بالقصة التً ذكرناها فً الحدٌث الحادي 
وقال فً . والثمانٌن فً الفصل الذي قبل هذا، ولٌس فٌها ما ٌقطع بما زعمه، وهللا أعلم

حدثنا إبراهٌم بن موسى : قال أبوعلً الؽسانً، قال البخاري: الحدٌث الحادي والثمانٌن
قال عطاء عن ابن عباس كان : حدثنا هشام هو ابن ٌوسؾ عن ابن جرٌج قال

المشركون على منزلتٌن من النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، الحدٌث وفٌه قصة تطلٌق 
ثبت : عمر بن الخطاب قرٌبة بنت أبً أمٌة وؼٌر ذلك، تعقبه أبو مسعود الدمشقً فقال

هذا الحدٌث والذي قبله ٌعنً بهذا اإلسناد سوى الحدٌث المتقدم فً التفسٌر من تفسٌر 
ابن جرٌج عن عطاء الخراسانً عن ابن عباس وابن جرٌج لم ٌسمع التفسٌر من 

وهذا تنبٌه : عطاء الخراسانً وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فٌه، قال أبو علً
: بدٌع من أبً مسعود رحمه هللا فقد روٌنا عن صالح بن حنبل عن علً بن المدٌنً قال

سؤلت عطاء ٌعنً ابن أبً رباح عن : قال لً ابن جرٌج: سمعت هشام بن ٌوسؾ ٌقول
فكان بعد إذا قال : قال هشام! أعفنً من هذا: التفسٌر من البقرة و آل عمران، ثم قال

فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا ٌعنً كتبنا : عطاء الخراسانً قال علً بن المدٌنً، قال هشام
كتبت أنا هذه القصة ألن محمد بن ثور : أنه عطاء الخراسانً، قال علً بن المدٌنً

كان ٌجعلها عطاء عن ابن عباس فظن الذٌن حملوها عنه أنه عطاء بن أبً رباح، قال 
ضعٌؾ، : وسؤلت ٌحً القطان عن حدٌث ابن جرٌج عن عطاء الخراسانً، فقال: علً

ال شًء، كله ضعٌؾ، إنما هو من كتاب دفعه إلٌه : إنه ٌقول أخبرنا، قال: فقلت لٌحً
ففٌه نوع اتصال ولذلك استجاز ابن جرٌج ان ٌقول فٌه أخبرنا لكن البخاري ما : قلت

أخرجه إال على أنه من رواٌة عطاء بن أبً رباح، وأما الخراسانً فلٌس من شرطه 
هذا لٌس بقاطع فً أن عطاء المذكور : ألنه لم ٌسمع من ابن عباس، لكن لقابل أن ٌقول

هو الخراسانً فإن ثبوتها فً تفسٌره ال ٌمنع أن ٌكونا عند عطاء بن أبً رباح أٌضا 
فٌحتمل أن ٌكون هذان الحدٌثان عن عطاء بن أبً رباح وعطاء الخراسانً جمٌعا 

فهذا جواب إقناعً وهذا عندي من المواضع العقٌمة عن الجواب السدٌد، . وهللا أعلم
وال بد للجواد من كبوة وهللا المستعان، وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إلٌه 

وحكاه عن علً بن : اإلسماعٌلً ذكر ذلك الحمٌدي فً الجمع عن البرقانً عنه قال
 [.4خم ]المدٌنً ٌشٌر إلى القصة التً ساقها الجٌانً وهللا الموفق

القاسم بن عاصم التمٌمً اللٌثً البصري  من الطبقة الرابعة،قال عنه ابن منجوٌه / 12
روى "  بصري، روى عن زهدم الجرمً فً اإلٌمان، روى عنه أٌوب : "األصبهانً

، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن [خ م د مد س ]له البخاري ومسلم والنسابً 
 . مقبول من الرابعة: حجر فً تقرٌب التهذٌب
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محمد بن عبد هللا بن قٌس بن مخرمة بن المطلب المطلبً، من الطبقة السادسة، / 13 
ذكر صاحب  ]مقبول: روى له البخاري ومسلم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.                       [لم أقؾ على رواٌة أحد منهما: الكمال أن الشٌخٌن أخرجا له، قال المزي
األنصاري، :"قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معبد بن كعب بن مالك/ 14

 "[خ م خد س ق]السلمً، بفتحتٌن، المدنً، مقبول، من الثامنة 
معن بن محمد بن معن بن نضلة بن عمرو الؽفاري، من الطبقة السادسة، روى / 15

  . مقبول: له البخاري ومسلم، قال عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب
نوؾ بن فضالة، البكالً، ابن امرأة كعب، روى له البخاري ومسلم، قال عنه ابن / 16

شامً مستور، وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل : " حجر فً تقرٌب التهذٌب
وقول ابن حجر مستور، ٌعنً أنه مجهول : قلت"الكتاب، من الثانٌة، مات بعد التسعٌن 

الحال  
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنٌؾ/ 17

 "  [خ م س]األنصاري، األوسً، المدنً، مقبول من السادسة "
ونبلحظ هنا أننا بدأنا بالذٌن تم اإلجماع على أنهم ممن قال الجمهور أنه مجهول الحال 

ثم أشفعنا هإالء بالذٌن هم محل خبلؾ فٌما ٌخص بجهالتهم، و هللا الموفق نسؤله 
التوفٌق  

من ضعؾ من رجال الصحٌحٌن بالكذب ووض  الحدٌث / ـ ي
ال شك أن الكذب قادح فبل تقبل رواٌة من كذب على الرسول صلى هللا علٌه وسلم مرة 

من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده : "واحدة حتى ولو تاب لقوله صلى هللا علٌه وسلم
" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" حدٌث متواتر روٌناه فً كتابنا " من النار

من روى عنً : "من الصحابة ولقوله صلى هللا علٌه وسلم [102 ]عن مابة واثنٌن
رواه مسلم وابن خزٌمة وابن ماجه، ومن " حدٌثا ٌرى أنه كذب فهو أحد الكاذبٌن

:  الؽرٌب أن من رجال البخاري ومسلم من اتهم بالكذب، نذكر من هإالء ما ٌلً
أحمد بن عٌسى بن حسان المصري، أبو عبد هللا العسكري، المعروؾ بالتستري / 1
سمع عبد هللا بن وهب، : "، قال عنه الكبلباذي فً رجال صحٌح  البخاري[خ م س ق]

وقال عنه ابن منجوٌه " روى عنه البخاري فً ؼزوة خٌبر وؼزوة مإتة وؼٌر موضع
، "روى عن عبد هللا بن وهب فً اإلٌمان وؼٌره: "األصبهانً فً رجال صحٌح مسلم

تكلم فً بعض سماعاته قال الحطٌب ببل : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
التعدٌل و التجرٌح لمن خرج "قلت بٌن الحافظ الباجً ذلك أكثر قاببل فً كتابه" حجة

قٌل لً : سبل أبً عنه، فقال: قال ابن أبً حاتم": "عنه البخاري فً الجامع الصحٌح
إنه قدمها، واشترى كتب ابن وهب، وكتب المفضل بن فضالة، ثم قدمت : بمصر

نعم فؤنكرت ذلك، وذلك أن الرواٌة عن : هل ٌحدث عن المفضل؟ قالوا: بؽداد، فسؤلت
/ د" الوضع فً الحدٌث"وهذا ٌرد على صاحب كتاب " ابن وهب والمفضل ال ٌستوٌان

روى عنه البخاري ومسلم : "112 ص 3عمر بن حسن عثمان فبلتة حٌث قال ج 
وأكد اإلمام الذهبً فً مٌزان " والنسابً وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعة الرازٌان

وقال سعٌد بن " إن أبا داود نقل عن ٌحً بن معٌن أنه حلؾ أنه كذاب: "االعتدال قاببل
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أنكر أبو زرعة على مسلم رواٌته عن أحمد بن عٌسى فً الصحٌح، : عمرو البردعً
ما رأٌت أهل مصر ٌشكون فً أنه ـ وأشار إلى لسانه ـ كؤنه ٌقول : قال لً: قال سعٌد

أحمد بن عٌسى كان : كذاب، فالرازٌان لم ٌروٌا عنه وأكدا أنه كذاب، وقال النسابً
ما رأٌت لمن تكلم فٌه حجة توجب ترك : بالعسكر لٌس به بؤس، وقال الخطٌب

وقال اآلجري ــ محمد بن علً أبو عبٌد ــ سؤلت أبا داود سلٌمان بن . االحتجاج بحدٌثه
هو أهوازي، وٌعرؾ بالمصري، سمعت : األشعث عن أحمد بن عٌسى المصري، قال

وقال ابن حجر فً تهذٌب ."  ٌحً بن معٌن ٌحلؾ باهلل الذي ال إله إال هو أنه كذاب
إنما أنكروا علٌه ادعاء السماع، ولم ٌتهم بالوضع، ولٌس فً حدٌثه شًء : "التهذٌب

". من المناكٌر، وهللا أعلم، وذكره ابن حبان فً الثقات
إسماعٌل بن عبد هللا بن أوٌس بن مالك بن أبً عامر األصبحً، أبو عبد هللا بن / 2

أوٌس ابن أخت مالك ونسٌبه روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، 
عن : هو وأبوه ضعٌفان، وقال عبد الوهاب بن عصمة: قال  عنه معاوٌة بن صالح

ابن أبً أوٌس وأبوه ٌسرقان الحدٌث، وقال إبراهٌم : أحمد بن أبً ٌحً عن ابن معٌن
ضعٌؾ، وقال فً : مخلط، ٌكذب، لٌس بشًء، وقال النسابً: بن الجنٌد عن ٌحً

بالػ النسابً فً الكبلم علٌه، إلى أن ٌإدي : ؼٌر ثقة، وقال عنه البللكابً: موضع آخر
هو ذاك، فعن عبد هللا بن عمر عن أبً : إلى تركه، ولعله بان له ما لم ٌبن لؽٌره، قلت

بكر بن محمد أن عبد الرحمن بن مكً أخبرهم كتابة، أن الحافظ أبو الطاهر السلفً، 
أنا أبو ؼالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقبلنً، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن 

ـ وهو  ذكر محمد بن موسى الهاشمً: ؼالب البرقانً، ثنا أبو الحسن الدارقطنً، قال
أحد األبمة، وكان النسابً ٌخصه بما لم ٌخص به ولدهـ فذكر عن أبً عبد الرحمن، 

فما زلت بعد ذلك أدارٌه : بم توقؾ أبو عبد هللا؟ قال: حكى لً سلمة بن شبٌب قال: قال
سمعت إسماعٌل بن أبً أوٌس : قال لً سلمة بن شبٌب: أن ٌحكً لً الحكاٌة حتى قال

ربما كنت أضع الحدٌث ألهل المدٌنة إذا اختلفوا فً شًء فٌما بٌنهم، قال : ٌقول
الوزٌر، كتبتها : من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ قال: قلت للدارقطنً: البرقانً

وقال " الحافظ الجلٌل جعفر بن خنزابه: من كتابه، وقرأتها علٌه، ٌعنً بالوزٌر
ابن أبً أوٌس كذاب، : سمعت النصر بن سلمة المروزي ٌقول: الدوالبً فً الضعفاء

حدثنً : قال أبو الفتح األزدي: كان ٌحدث بمسابل ابن وهب، وقال ابن حزم فً المحلى
سٌؾ بن محمد أن ابن أبً أوٌس كان ٌضع الحدٌث، وذكره اإلسماعٌلً فً المدخل 

كان ٌنسب فً الخفة والطٌش إلى ما أكره، وحكى ابن أبً خٌثمة عن عبد هللا بن : فقال
إن إسماعٌل ارتشى من تاجر عشرٌن دٌنارا حتى باع : عبٌد هللا العباسً صاحب الٌمن

ال أختاره فً الصحٌح، : له على األمٌر ثوبا ٌساوي خمسٌن بمابة، وقال الدارقطنً
روى عن خاله أحادٌث ؼرابب، ال ٌتابعه علٌها أحد، وعن سلٌمان بن : وقال ابن عدي

وؼٌرهما من شٌوخه، وقد حدث عنه الناس، وأثنى علٌه ابن معٌن، وأحمد، : ببلل
قلت وقد تقدم عن ابن معٌن ـ " والبخاري ٌحدث عنه كثٌر، وهو خٌر من أبً أوٌس

هو وأبوه ضعٌفان، وفٌما نقله عنه أحمد بن : فٌما نقله عنه معاوٌة بن صالح ـ أنه قال
ثنا أسامة : هو وأبوه ٌسرقان الحدٌث، وأخرج العقٌلً فً الضعفاء: أبً ٌحً  أنه قال
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ابن أبً أوٌس ال ٌساوي فلسٌن، وأما : الدقاق بصري، سمعت ٌحً بن معٌن  ٌقول
توثٌق أبً حاتم الذي نقله الحلٌلً فً اإلرشاد، والمقدسً فً الكمال فهو كما فً 

محله الصدق، وكان مؽفبل، فتبٌن جرحه لذلك قال ابن حجر فً : الجرح والتعدٌل
وهذا هو الذي بان للنسابً منه حتى تجنب حدٌثه، وأطلق القول فٌه : "تهذٌب التهذٌب

أنه لٌس بثقة، ولعل هذا كان من إسماعٌل فً شبٌبته ثم انصلح، وأما الشٌخان، فبل 
ٌظن بهما أنهما أخرجا عنه إال الصحٌح من حدٌثه، الذي شارك فٌه الثقات، وقد 

قلت ما ذهب إلٌه النسابً هو الشرع " أوضحت ذلك فً مقدمة شرحً على البخاري
الموافق لقواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح، ألنهم أجمعوا على رد 
حدٌث من كذب على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مطلقا ولو مرة واحدة ولو تاب 

وقد أخذوا علٌه الرشوة والؽفلة وعدم االستقامة فً الدٌن وهللا ٌعصمنا من الزالت 
سمع مالكا وسلٌمان بن ببلل وأخاه عبد الحمٌد، روى : "والكذب، وقال عنه الكبلباذي

روى عن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" عنه البخاري فً اإلٌمان وؼٌر موضع
خاله مالك بن أنس فً الحج والجهاد، وسلٌمان بن ببلل فً اللعان واللباس والفضابل، 

وأخٌه أبً بكر عبد الحمٌد فً البٌوع، وعبد العزٌز بن المطلب فً اإلٌمان، حدٌثه عن 
مالك رواه مسلم عنه، وحدٌثه عن سلٌمان روى عن أحمد بن ٌوسؾ السلمً، وعبٌد 

ثنا : وحدثنً ؼٌر واحد من أصحابنا قالوا: هللا بن ٌزٌد بن خنٌس عنه، وقال فً البٌوع
وقد ذكره صاحب . [خ م د ت ق]" إسماعٌل، وروى عن زهٌر بن حرب عنه أٌضا

.  ضمن من رمً بالوضع" الوضع فً الحدٌث"كتاب 
قال  [ع]شجاع بن الولٌد بن قٌس، أبو بدٌر، السكونً، الكوفً، روى له الجماعة / ـ3

: لقٌته ٌوما مع ٌحً بن معٌن، فقال له ٌحً: كان شٌخا صدوقا صالحا، قال: أبو حاتم
فؤظن أن دعوة الشٌخ : إن كنت كذابا وإال فهتكك هللا، قال أبو عبد هللا: ٌا كذاب، فقال

روى حدٌث قابوس العرب وهو منكر، وقال لٌن الحدٌث، شٌخ : أدركته، قال أبو حاتم
لٌس بمتقن فبل ٌحتج بحدٌثه إال أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحادٌث صحاحا، 

ال بؤس به وكان موصوفا بالعبادة ووثقه العجلً وابن نمٌر، : سبل عنه أبو زرعة فقال
الوضع فً "قلت ولم ٌذكره صاحب كتاب ". أخرج عنه البخاري فً المحصر

.  ضمن من رمً بالوضع" الحدٌث
: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كٌسان العبدي أبو بكر الحافظ البصري بندار*/ 

: قال عبد هللا بن محمد بن ٌسار: كذبه عمرو بن علً الفبلس، وعلً بن المدٌنً
وقال عبد هللا بن . سمعت عمرو بن علً ٌحلؾ إن بندارا ٌكذب فٌما ٌروي عن ٌحً

سمعت أبً وقد سؤلته عن حدٌث رواه بندار عن ابن مهدي عن أبً بكر : علً المدٌنً
: بن عٌاش عن عاصم عن زر عن عبد هللا عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

حدثنً أبو : هذا كذب وأنكره أشد اإلنكار، وقال: فقال" تسحروا فإن السحور بركة"
قلت والحدٌث الذي أنكره وزعم أنه كذب متواتر، وؼالب األبمة على "داود موقوفا 

قلت .توثٌق بندار وقبول حدٌثه، وقد أكثر عنه البخاري ومسلم الرواٌة وهللا تعالى أعلم
.  وقد تقدم فً كثٌر الخطإ
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: ـ من جرح من الرجال الذٌن تفرد بهم البخاري: الفصل الثانً

الرجال الذٌن تفرد بهم البخاري ممن جرحوا، منهم من جرح بالتدلٌس، ومنهم من 
جرح باالختبلط، ومنهم من جرح باالبتداع، ومنهم من جرح بالكذب، ومنهم من جرح 

.... بسوء الحفظ واألوهام، الخ
 

:  ـ من جرح ممن تفرد بهم البخاري باالختالط 1
عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلً المسعودي أخو أبً العمٌس، / 1

من كبار العلماء، روى عن أبً بكر بن حزم وعبد الرحمن بن األسود النخعً وعمرو 
بن مرة وجامع بن شداد وسعٌد بن أبً بردة و ؼٌرهم، و روى عنه علً بن الجعد، 

وعاصم بن علً والسفٌانان وأبو سلٌمان بن داود الطٌالسً وشعبة بن الحجاج 
وؼٌرهم، حكم ٌحً بن معٌن وؼٌره بتوثٌقه، إال أن اإلمام أحمد ذكر أنه اختلط ببؽداد، 

ومن سمع منه بالكوفة فسماعه جٌد، : وأن سماع من سمع منه هناك لٌس بشًء، قال
من سمع : وذكر الحاكم أبو عبد هللا فً كتاب المزكٌن للرواة عن ٌحً بن معٌن أنه قال

من المسعودي فً زمان أبً جعفر فهو صحٌح السماع، ومن سمع منه فً أٌام المهدي 
سماع عاصم : فلٌس سماعه بشًء، وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال

الشذا "بن علً وأبً النضر هاشم من المسعودي بعدما اختلط، قال األبناسً فً كتابه 
وقد سمع من المسعودي بعد االختبلط عاصم بن علً وأبو النضر هاشم بن ": الفٌاح

القاسم وعبد الرحمن بن مهدي و ٌزٌد بن هارون وحجاج بن محمد بن األعور وأبو 
: سمعت ٌحً بن سعٌد ٌقول: داود الطٌالسً وعلً بن الجعد، وقال عمرو بن الفبلس

سمعت أبا : وقال الفبلس [..]رأٌت المسعودي سنة رآه عبد الرحمن بن مهدي فلم أكلمه
رأٌت المسعودي سنة ثبلث وخمسٌن، وكتبت عنه : قتٌبة ـ هو سالم بن قتٌبة ـ ٌقول

وهو صحٌح، ثم رأٌته سنة سبع وخمسٌن والذر ٌدخل فً أذنٌه وأبو داود ٌكتب عنه، 
كتبنا عن : أتطمع أن تحدث عنه وأنا حً؟ وقال عثمان بن عمر بن فارس: فقلت له

المسعودي وأبو داود جرو ٌلعب بالقراب، وأما علً بن الجعد، فإن سماعه منه أٌضا 
ببؽداد، فإن علً بن الجعد إنما قدم البصرة سنة ست وخمسٌن ومابة والمسعودي 

رأٌت المسعودي سنة أربع وخمسٌن ٌطالع الكتاب : ٌومبذ ببؽداد، وقال معاذ بن معاذ
ٌعنً أنه قد تؽٌر حفظه، وهذا موافق لما حكً عن أحمد أنه اختلط ببؽداد ومن سمع 

منه بالكوفة وبالبصرة فسماعه جٌد، وقدومه بؽداد سنة أربع وخمسٌن، ولكن لم ٌختلط 
فً أول قدومه فقد سمع منه شعبة بها وعلى هذا طالت مدة اختبلطه السٌما على قول 

من قال إنه مات خمس وستٌن وهو قول ٌعقوب بن أبً شٌبة، رواه الخطٌب فً 
سماع وكٌع من المسعودي بالكوفة قدٌم وأبو : وقال أحمد بن حنبل [..]التارٌخ عنه 

إنه اختلط ببؽداد، وعلى هذا تقبل رواٌة كل من سمع منه بالكوفة : نعٌم أٌضا قال
والبصرة قبل أن ٌقدم بؽداد، كؤمٌة بن خالد، وبشر بن المفضل، وجعفر بن عون، 

وخالد بن الحارث، وسفٌان بن حبٌب و سفٌان الثوري وأبو قتٌبة سلم بن قتٌبة وطلق 
بن ؼنام وعبد هللا بن رجاء وعثمان بن عمر بن فارس وعمرو بن مرزوق وعمرو بن 
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الهٌثم والقاسم بن معن بن عبد الرحمن ومعاذ بن معاذ العنبري والنضر بن شمٌل و 
ٌزٌد بن زرٌع، وقد شدد بعضهم فً أمر المسعودي ورد حدٌثه كله ألنه ال ٌتمٌز 

كان المسعودي ": تارٌخ الضعفاء"حدٌثه القدٌم من حدٌثه األخٌر، قال ابن حبان فً 
صدوقا  إال أنه اختلط فً آخر عمره اختبلطا شدٌدا حتى ذهب عقله، وكان ٌحدث بما 

ٌحب، فحمل عنه و لم ٌتمٌز فاستحق الترك، والصحٌح ما تقدم من التفصٌل قبل 
. االختبلط فٌقبل وبعده فبل، انتهى

روى له البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه، وتوفً سنة ستٌن  
. ومابة

: عثمان بن الهٌثم بن جهم بن عٌسى العبدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 2
أبو عمرو البصري، المإذن، ثقة، تؽٌر فصار ٌتلقن، من كبار العاشرة، مات فً "

أبو : "وقال عنه الكبلباذي" [خ س]رجب سنة عشرٌن، روى عنه البخاري والنسابً 
ابن جرٌج وعوفا األعرابً، روى عنه البخاري فً : عمرو المإذن  البصري، سمع

حدثنا : الحج، وفً النكاح، والمؽازي، وقال فً كتاب اللباس، وفً األٌمان والنذور
وقال ابن " ، قاله البخاري220عثمان بن الهٌثم أو محمد عنه، مات قرٌبا من سنة 

كان صدوقا ؼٌر أنه كان ٌتلقن بآخرة، قال : قال أبو حاتم : "حجر فً هدي الساري
ذكر عند أحمد فؤومؤ إلٌه أنه لٌس : كان صدوقا كثٌر الخطإ، وقال الساجً: الدارقطنً

قلت ولم أجده فً " له فً البخاري حدٌث واحد توبع علٌه: بثبت ولم ٌحدث عنه، قلت
.  الكواكب النٌرات

، قال عنه ابن حجر فً [4خ ]عطاء بن السابب بن مالك الثقفً، وٌقال ابن السابب/ 3
أبو محمد، وٌقال أبو السابب، الثقفً الكوفً، صدوق اختلط، من : "تقرٌب التهذٌب

وقال عنه " [4خ ]الخامسة، مات سنة ست وثبلثٌن، روى عنه البخاري و األربعة 
وٌقال ابن السابب بن مالك، أبو زٌد، الثقفً، الكوفً، حدث عن سعٌد بن : "الكبلباذي

ثقة فً حدٌثه : ، قال النسابً"136جبٌر، روى عنه هشٌم فً أول الحوض، مات سنة 
كان محله الصدق قبل : كان شٌخا ثقة، وقال أبو حاتم: القدٌم إال أنه تؽٌر، وقال العجلً

وقال عنه ابن الكٌال فً الكواكب النٌرات فً " صدوق،  ثقة : أن ٌختلط، وقال الساجً
أبو السابب وعلى رأي أبً زٌد، معدود فً ":"معرفة من اختلط من الرواة الثقات

الكوفٌٌن، أحد األعبلم على لٌن فٌه، روى عن أبٌه وابن أبً أوفى وأبً عبد الرحمن 
السلمً وإبراهٌم النخعً وأنس بن مالك، وأدخل بعض الرواة بٌنهما ٌزٌد الرقاشً 

وعن الحسن البصري وسعٌد بن جبٌر وعامر الشعبً وأبً سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوؾ ، وروى عنه إسماعٌل بن علٌة وجرٌر بن عبد الحمٌد وشعبة بن الحجاج 

والحمادان والسفٌانان وأبو جعفر الرازي وعلً بن عاصم وؼٌرهم، حكموا بتوثٌقه 
ثقة رجل صالح، من : وصبلحه وباختبلطه، اختلط فً آخر عمره، قال أحمد بن حنبل

سمع منه قدٌما فسماعه صحٌح، ومن سمع منه حدٌثا فسماعه لٌس بشًء، وشعبة 
وسفٌان ممن سمع منه قدٌما، وجرٌر وخالد بن عبد هللا وإسماعٌل بن علٌة ممن سمع 

لما قدم : منه حدٌثا، كان ٌرفع عن سعٌد بن جبٌر أشٌاء لم ٌكن ٌرفعها، وقال وهٌب
ولم ٌسمع من عبٌدة : كتبت عن عبٌدة ثبلثٌن حدٌثا، قال أحمد بن حنبل: البصرة قال
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لم ٌسمع عطاء من علً بن مرة واختلط، وما سمع : شٌبا، انتهى، وقال ٌحً بن معٌن
منه جرٌر لٌس من صحٌح حدٌثه، وسمع منه أبو عوانة فً الصحة واالختبلط فبل 

قال ٌحً بن سعٌد القطان سمع حماد بن زٌد من عطاء قبل  [...].ٌحتج بحدٌثه 
رواٌة حماد بن زٌد وشعبة وسفٌان عنه جٌدة، وصحح أٌضا : اختبلطه، وقال النسابً

سمع منه حماد بن زٌد قبل : حدٌثه عنه أبو داود والطحاوي كما سٌؤتً، وقال أبو حاتم
أن ٌتؽٌر، ونقل أبو عبد هللا بن المواق االتفاق على أنه سمع منه قدٌما، وقد استثنى 

الجمهور رواٌة حماد بن سلمة عنه أٌضا، قاله ابن معٌن وأبو داود والطحاوي وحمزة 
الكنانً، وذكر ذلك عن ابن معٌن  ابن عدي فً الكامل وعباس الدوري وأبو بكر بن 

وإنما حدٌث عطاء الذي كان منه قبل تؽٌره ٌإخذ من : أبً خٌثمة، وقال الطحاوي
أربعة ال من سواهم و هم شعبة وسفٌان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زٌد، وقال 

حماد بن سلمة قدٌم السماع من عطاء، وقال عبد : حمزة بن محمد الكنانً فً أمالٌه
إن حماد بن سلمة سمع منه بعد االختبلط كما قاله العقٌلً، قال : الحق فً األحكام

وقد تعقب الحافظ أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر المواق كبلم عبد الحق ـ : األبناسً
ال نعلم من قاله ؼٌر العقٌلً، وقد ؼلط من قال إنه قدم فً : ٌعنً الذي ذكرناه ـ وقال

آخر عمره إلى البصرة، وإنما قدم علٌهم مرتٌن، فمن سمع منهم فً القدمة األولى 
وقال ؼٌر : فسماعه صح حدٌثه منه، واستثنى أبو داود أٌضا هشاما الدستوابً فقال

قدم عطاء البصرة قدمتٌن، سمع فً القدمة األولى منه الحمادان وهشام، والقدمة : أحمد
الثانٌة كان تؽٌر فٌها، سمع منه هٌب وإسماعٌل بن علٌة وعبد الوارث، فسماعهم منه 

كنت : ضعٌؾ، وٌنبؽً أن ٌستثنى أٌضا سفٌان بن عٌٌنة، فقد روى الحمٌدي عنه قال
سمعت من عطاء بن السابب قدٌما، ثم قدم علٌنا قدمة فسمعته ٌحدث ببعض ما كنت 

سمعت فخلط فٌه فاتقٌته واعتزلته، فٌنبؽً أن ٌكون رواٌته عنه صحٌحة، وقال 
إنما ٌقبل من حدٌث عطاء ما روى عنه شعبة وسفٌان، فؤما جرٌر وخالد بن : العقٌلً

عبد هللا وابن علٌة وعلً بن عاصم وحماد بن سلمة وأهل البصرة فؤحادٌثهم عنه مما 
سمع منه بعد االختبلط ، ألنه إنما قدم علٌهم فً آخر عمره، فهإالء وأمثالهم ممن 
روى عنه بعد االختبلط، فبل ٌقبل حدٌثهم، وكذلك من روى عنه قبله أو بعده كؤبً 
عوانة كما روى عباس الدوري عن ٌحً بن معٌن، وممن سمع منه بآخرة هشٌم ، 
ولٌس له عند البخاري ؼٌر حدٌث واحد عن عمرو الناقد عن هشٌم عن أبً بشر 

الكوثر الخٌر الكثٌر أعطاه : "وعطاء بن السابب عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قال
وممن سمع منه أٌضا بآخرة من البصرٌٌن جعفر : هللا إٌاه إال أنه قرنه بؤبً بشر، قال

بن سلٌمان الضبعً وروح بن القاسم وعبد العزٌز بن عبد الصمد العمً وعبد الوارث 
روى عنه أبو إسحاق الشٌبانً فً اإلكراه وفً : "بن سعٌد، انتهى وقال الكبلباذي

". تفسٌر سورة النساء
السلمً، : "هشام بن عمار بن نصٌر،قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 4

الدمشقً،الخطٌب،صدوق مقرئ،كبر فصار ٌتلقن،فحدٌثه القدٌم أصح، من كبار 
العاشرة،وقد سمع من معروؾ الخٌاط،لكن معروؾ لٌس بثقة، مات سنة خمس 
[.  4خ ]وأربعٌن على الصحٌح وله اثنتان وتسعون سنة، روى عنه البخاري واألربعة 
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البؽدادي، أبو سهل، نزٌل : "الهٌثم بن جمٌل، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 5
خ قد عس ]أنطاكٌة، ثقة، من أصحاب الحدٌث وكؤنه ترك فتؽٌر، من صؽار التاسعة

. [ق
 

: من رمً بالتدلٌس ممن تفرد به البخاري/ ب 
كان ثور ٌرى القدر : قال أحمد بن حنبل: ثور بن ٌزٌد الكبلعً أبو خالد الحمصً/ 1

قال : ثور ثبت، وقال ابن المدٌنً: ولذلك نفاه أهل حمص وقال دحٌم وعٌسى بن ٌونس
بلؽنً : لٌس فً نفسً منه شًء  قال أبو داود فً سننه فً مسح الخفٌن: ٌحً بن سعٌد

 53 وقٌل 55أنه لم ٌسمع ثور هذا الحدٌث من رجاء ٌعنً ابن حبوة، توفً سنة 
. انتهى

ذكر محمد بن نصر المروزي فً حدٌث : الحسن بن ذكوان، أبو سلمة البصري/ 2 
نهى عن ثمن المٌتة، : عن حبٌب بن أبً ثابت عن عاصم بن حمزة عن علً حدٌث

سمعه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبٌب : الحدٌث، قال محمد بن نصر
بن أبً ثابت فدلسه بإسقاط عمرو بن أبً خالد ألنه منكر الحدٌث، ولذلك قال ابن معٌن 

فً كل ما رواه الحسن بن ذكوان عن حبٌب بن أبً ثابت أنه بٌنه وبٌن حبٌب رجبل 
ضعٌؾ، وقال عنه أبو : كان مدلسا، وقال ابن معٌن: لٌس بثقة، وقال عنه ابن صاعد

لٌس بالقوي، وقال عبد هللا بن : ضعٌؾ وقال مرة لٌس بالقوي، وقال النسابً: حاتم
ما تقول فً الحسن بن : قلت ألبً عبد هللا: أحادٌثه أباطٌل، وقال األثرم: أحمد عن أبٌه

أحادٌثه أباطٌل وٌروي عن حبٌب بن أبً ثابت و لم ٌسمع منه وإنما هً : ذكوان؟ قال
دلس حدٌث البول، وقال عنه ابن : أحادٌث عمرو بن خالد الواسطً، وقال العقٌلً

كان قدرٌا، وقال ابن حجر فً : قال صاحب األوابد منكر الحدٌث وضعفه وقال: معٌن
مختلؾ فً االحتجاج به ": إسعاؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس"كتابه 

وله فً صحٌح البخاري حدٌث واحد، وأشار ابن صاعد إلى أنه كان مدلسا، قلت 
وقال ابن حجر فً  [خ د ت ق]أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه

وقال " [خ د ت ق]صدوق، ٌخطا، ورمً بالقدر، وكان ٌدلس، من السادسة: "التقرٌب
ابن المبارك حدثنا الحسن بن ذكوان، عن سلٌمان األحول، عن : "الذهبً فً المٌزان

من بات طاهرا بات فً شعاره ملك ال ٌستٌقظ ساعة : "عطاء عن أبً هرٌرة مرفوعا
اللهم اؼفر لعبدك فبلنا فإنه بات طاهرا، السكن بن إسماعٌل : من اللٌل إال قال الملك

حب : "البرجمً عن الحسن بن ذكوان عن ابن سٌرٌن عن أبً هرٌرة مرفوعا
األنصار إٌمان، وبؽضهم كفر، ومن تزوج امرأة بصداق ٌنوي أن ال ٌعطٌها فهو زان، 
عبد هللا بن المطلب عن الحسن بن ذكوان، عن ٌحً بن أبً كثٌر، عن أبً سلمة عن 

من أمثلة .. الخ..إن أهل البٌت لٌقل طعمهم فتستنٌر قلوبهم،: "أبً هرٌرة مرفوعا
.  األحادٌث الباطلة

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، شٌخ مشهور روى عنه أحمد بن حنبل والناس، / 3
ما به : منكر الحدٌث، ووثقه ابن المدٌنً، وقال ابن معٌن: وقال أبو حاتم وأبو زرعة

.   بؤس وذكره أحمد والدارقطنً بالتدلٌس وذكره ابن حجر بالتدلٌس
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: من جرح ممن تفرد بهم البخاري بالجهالة/ ج ـ 
هناك كثٌر من الرجال الذٌن خرج لهم البخاري فً صحٌحه وقد قال بعض جهابذة 

وهً تفٌد " مقبول"النقاد بجهالتهم وقد انتقٌنا هنا من قال فً حقهم الحافظ ابن حجر 
:  عنده أنه صالح للمتابعة أو مجهول الحال

إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبً ربٌعة المخزومً المدنً، من الطبقة / 1
الثالثة، أخرج له البخاري فً صحٌحه، وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً كتابه تقرٌب 

"  [خ س ق]مقبول: التهذٌب
أبو محمد البلخً، زاهد : "أحمد بن عاصم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 2

من الحادٌة عشرة، وما عرؾ أبو حاتم حاله فً الحدٌث، وله فً الرقاق من البخاري 
".  [خ]موضع واحد 

ٌقال اسم أبٌه : "أسباط أبو الٌسع البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 3
عبد الواحد، ضعٌؾ، له حدٌث واحد متابعة فً البخاري، من التاسعة، أخرج له 

أخرج البخاري فً البٌوع عن محمد بن عبد هللا بن : "وقال عنه الباجً" [خ]البخاري
ولم أجده عند الكبلباذي إال فً جملة من " حوشب الطابفً، عنه عن هشام الدستوابً

سمعت أبً : أضٌؾ إلى ؼٌره فً اإلخراج عنه، وذكره عبد الرحمن بن أبً حاتم وقال
كان ٌخالؾ : قال ابن حبان: "وقال عنه الذهبً فً مٌزان االعتدال" مجهول: ٌقول

".  مجهول: الثقات وٌروي عن شعبة أشٌاء كؤنه شعبة آخر، وقال أبو حاتم
إسحاق بن سعٌد بن عمرو بن سعٌد بن العاص األموي عن امرأة من أهله عن أم / 4

لم أقؾ على اسمها، وهً مقبولة، من : "قال عنها ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: خالد
قلت أنى له هذا الحكم وهً ال تعرؾ حتى ٌحكم على حالها؟  " [خ]الرابعة

بنون مصؽرة، بنت أنس بن مالك :"قال عنها ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أمٌنة/  5
"  [خ  ]األنصارٌة، مقبولة، من الثامنة، روى عنها أبوها

هو : عن سعٌد المقبري، مقرونا، قٌل: "قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ابن فبلن/ 6
.  [خ]عبد هللا بن زٌاد بن سمعان، روى له البخاري 

بور بن أصرم أبو بكر المروزي، من الطبقة العاشرة، روى له البخاري فً / 7
.  مقبول: صحٌحه، وقال فً حقه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

، قال عنه ابن حجر فً هدي [خ]بٌان بن عمرو، أبو محمد، روى عنه البخاري/ 8
شٌخ البخاري أثنى علٌه ابن المدٌنً ووثقه ابن حبان وابن عدي، وقال أبو : "الساري

لٌس بمجهول من : مجهول والحدٌث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل، قلت: حاتم
روى عنه البخاري وأبو زرعة وعبد هللا بن واصل ووثقه من ذكرنا وأما الحدٌث 

فالعهدة فٌه على ؼٌره ألنه لم ٌنفرد به كما قال الدارقطنً فً المإتلؾ  
.والمختلؾ  

ال أعرؾ له : "حبان بن عطٌة السلمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب / 9
قلت لم أعثر علٌه فً " [خ]رواٌة، وإنما له ذكر فً البخاري، وهو من الطبقة الثانٌة 

التعدٌل "كتاب الكبلباذي وال فً كتاب المٌزان للذهبً، ولكن قال عنه الباجً فً كتابه 
أخرج البخاري فً الصبلة، ": "والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً الجامع الصحٌح
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: سؤلت عنه ٌحً بن معٌن، فقال: وؼٌر موضع عنه عن ابن المبارك، قال ابن الجنٌد
/ 9انظر الجامع الصحٌح للبخاري مع فتح الباري ]"لم ٌكن صاحب حدٌث، ال بؤس به

23  .]
الحسن بن إسحاق بن زٌاد، أبو علً، مولى بنً لٌث المروزي، روى له / 10

كان : مجهول، وقال النسابً فً مشٌخته: قال أبو حاتم [خ س]البخاري والنسابً
.  شاعر ثقة: صاحب حدٌث، وقال مرة

الحسٌن بن ٌحً بن جعفر بن أعٌن البارقً البخاري البٌكندي، من الطبقة الثانٌة / 11
.  مقبول: عشرة، روى له البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب

حماد بن حمٌد الخراسانً، قال البخاري فً بعض النسخ العتٌقة من الجامع / 12
صاحب لنا، من الطبقة الثانٌة عشرة، روى له البخاري فً صحٌحه فً : الصحٌح 

ال ٌعرؾ إال من : ال ٌعرؾ، وقال المزي: االعتصام بالقرب من آخره، قال ابن عدي
.  مقبول: خبلل هذا الحدٌث، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب

خالد بن سعد، مولى أبً مسعود األنصاري، الكوفً، قال ابن أبً عاصم فً / 13
هذا خبر ال ٌصح : كتاب األشربة بعد حدٌث أخرجه عن أبً مسعود مرفوعا فً النبٌذ

وخالد مجهول وما أظنه سمع من أبً مسعود ألنه لم ٌقل سمعت، وذكره ابن عدي فً 
. [خ س ق]الكامل فً الضعفاء، روى عنه البخاري والنسابً وابن ماجه

صاحب التفسٌر : "قال ابن حجر فً هدي الساري: سنٌد بن داود المصٌصً/ 14
حكى عن أحمد بن حنبل أنه حضر معه عند حجاج فً سماع الجامع البن جرٌج وكان 

: قلت. ٌحمل حجاجا على أن ٌدلس تدلٌس التسوٌة وضعفه أبو داود وأبو حاتم والنسابً
لم ٌثبت لً أن البخاري روى عنه بل وقع فً كتاب التفسٌر عنده حدثنا صدقة بن 

الفضل حدثنا حجاج بن محمد فذكر حدٌثا فً تفسٌر سورة النساء فوقع فً رواٌة أبً 
علً بن السكن وحده فً هذا الموضع حدثنا سعٌد بن داود حدثنا حجاج فذكره ولم 

ٌذكر صدقة وقول ابن السكن شاذ إال أنه محتمل والذي أظنه أنه فً األصل عن صدقة 
وسنٌد جمٌعا عن حجاج فاقتصر الجماعة على صدقة لثقته، واقتصر ابن السكن على 

 [خ د].سنٌد بقرٌنة التفسٌر، وهللا أعلم
شجاع بن الولٌد أبو اللٌث البخاري، من الطبقة الحادٌة عشرة ، روى له / ـ *15

، وهذا ٌفٌد "مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال فً حقه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
.  أنه صالح للمتابعة 

شٌخ البن جرٌج، ال ٌعرؾ، قرنه : "عامر بن مصعب، قال ابن حجر فً التقرٌب/ 16
بعمرو بن دٌنار، وقد وثقه ابن حبان على عادته، من الثالثة، روى له البخاري 

حدث عن أبً المنهال عبد الرحمن بن : "وقال عنه الكبلباذي [خ س  ]والنسابً 
لٌس بالقوي، وذكره ابن : وقال الدارقطنً" مطعم، روى عنه ابن جرٌج فً البٌوع 

.      حبان فً الثقات على عادته فً توثٌق المجاهٌل
عبد هللا بن حماد بن أٌوب، أبو عبد الرحمن األملً، روى البخاري عن عبد هللا / 17

ؼٌر منسوب، عن ٌحً بن معٌن، وعن سلٌمان بن عبد الرحمن، فوقع فً رواٌة ابن 
عبد هللا بن حماد وهو تلمٌذ البخاري ووراقه، وهو من الثانٌة : السكن عن الفربري
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وقال عنه " [خ ]عشرة، مات سنة تسع وستٌن، وقٌل بعد ذلك، روى عنه البخاري 
عبد هللا ؼٌر منسوب، وهو ابن حماد وابن أٌوب بن الطفٌل، أبو عبد : "الكبلباذي

الرحمن األملً، حدث عن ٌحً بن معٌن فً ذكر أٌام الجاهلٌة، فً باب إسبلم أبً 
بكر الصدٌق، وعن سلٌمان بن عبد الرحمن، وموسى بن هارون مقرونٌن فً تفسٌر 

" 273سورة األعراؾ، فإن كان هو فإنه اآلملً حٌن خرج من سمرقند فً رجب سنة 
عبد العزٌز بن عثمان بن جبلة بن أبً رواد، أبو الفضل المروزي، من الطبقة / 18 

، قال فً حقه ابن حجر فً تقرٌب [خ س]العاشرة، روى له البخاري والنسابً 
مقبول، وفً صحٌح البخاري، روى عنه أبو علً محمد بن ٌحً الصابػ فً : التهذٌب

. فضابل أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم
عبٌد هللا بن محرز الكوفً، من الطبقة السابعة، روى له البخاري، قال ابن حجر / 19 

. مقبول: فً تقرٌب التهذٌب
عبد بن أبً مرٌم المكً، من الطبقة الثالثة، روى له البخاري، قال عنه ابن حجر / 20

. مقبول: فً تقرٌب التهذٌب
عبٌد هللا بن أبً مرٌم، المكً، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي / 21

ال نعرفه، روى عنه عبد هللا بن أبً ملٌكة فً : ، قال ابن معٌن[خ د ت س]والنسلبً
. النكاح من صحٌح البخاري، وهللا تعالى أعلم

عطاء أبو الحسن السوابً الكوفً، من الطبقة الرابعة، روى له البخاري، قال / 22 
مقبول  : عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

علً بن حفص المروزي أبو الحسن العسقبلنً، من الطبقة العاشرة، روى له / 23 
.  مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب

علً بن عبد هللا بن إبراهٌم البؽدادي، من الطبقة الحادٌة عشرة، روى له / 24 
.  مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

علً بن الهٌثم البؽدادي، صاحب الطعام، من الطبقة الحادٌة عشرة، روى له / 25 
صاحب الطعام مقبول، من : البخاري فً البٌوع، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.  الحادٌة عشرة، وفرق الخطٌب بٌن شٌخ البخاري وبٌن صاحب الطعام شٌخ المحاملً
عمر بن العبلء بن عمار المازنً، أخو أبً عمرو بن العبلء، من الطبقة السابعة، / 26

.  مقبول: روى له البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عوؾ بن الحارث بن الطفٌل بن مخبرة بن جرثومة األزدي، من الطبقة الثالثة، / 27

، قال عنه [خ د س ق]روى له البخاري فً الصحٌح وأبو داود والنسابً وابن ماجه 
مقبول، قلت روى له البخاري فً األدب من طرٌق الزهري : ابن حجر فً التقرٌب

.   عنه عن عابشة رضً هللا تعالى عنها وعن والدها
مالك بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو المدلجً، من الطبقة الثانٌة، روى له / 28

وهذا ٌعنً عنده أنه " مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً التقرٌب
. مجهول الحال
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محمد بن جعفر بن أبً مواتٌة، أبو جعفر العبلؾ، المعروؾ بالقٌدي،الكوفً، من / 29
الطبقة الحادٌة عشرة، روى له البخاري فً صحٌحه فً الهبة، قال عنه ابن حجر فً 

 .، وهذا ٌعنً عنده أنه مجهول الحال، قابلة للمتابعة[خ]مقبول : التقرٌب
المروزي من شٌوخ : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: محمد بن الحكم/ 30

قد عرفه البخاري وروى عنه فً : قلت. البخاري، لم ٌعرفه أبو حاتم، فقال إنه مجهول
." [خ]صحٌحه فً موضعٌن، وعرفه ابن حبان فذكره فً الطبقة الرابعة من الثقات 

أما البخاري فلم ٌصرح لنا بمعرفته وقد روى عن جماعة من المجهولٌن وقال : قلت
مقبول، ٌعنً أنه صالح للمتابعة، وأما ابن : فً حقهم ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.   حبان فمعروؾ بالتساهل وتوثٌق المجاهٌل، وهللا تعالى أعلم 
هو محمد : روى عن األنصاري وعن عبٌد هللا بن موسى ، قٌل: محمد بن خالد/ 31

بن ٌحً الذهلً، نسب إلى جد أبٌه، وقٌل هو ابن جبلة الرافقً، روى عنه 
وهذا ٌفٌد أنه ؼٌر معروؾ فهو مجهول، ولم أجده عند أبً بكر " [خ]البخاري

. الكبلباذي فً رجال البخاري 
محمد بن عبد هللا بن أبً عتٌق محمد بن عبد الرحمن بن أبً بكر التٌمً المدنً، / 32

من الطبقة السابعة، روى له البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب 
.  مقبول: التهذٌب

قال أبو  [خ]محمد بن عقبة بن المؽٌرة، أبو عبد هللا الشٌبانً، روى له البخاري/ 33
.  لٌس بالمشهور، روى عنه البخاري فً الجمعة: حاتم
محمد بن النضٌر بن عبد الوهاب النٌسابوري، من الطبقة الثانٌة عشرة، روى له / 34

.  مقبول: البخاري فً الصحٌح، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن أبً القاسم الطوٌل/ 35

روى : قلت. ال أعرفه: الكوفً وثقه ابن معٌن وأبو حاتم، وقال ابن المدٌنً: "الباري
عنه ثبلثة ولٌس له فً البخاري سوى حدٌث ابن عباس فً قصة تمٌم الداري وعدي 

.  [خ د ق]روى له البخاري وأبو داود وابن ماجه " بن بداء
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محمد بن ٌزٌد الكوفً/ 36

روى له البخاري فً فضابل أبً بكر عن الولٌد بن مسلم عن األوزاعً عن ٌحً بن "
أبً كثٌر عن محمد بن إبراهٌم عن عروة عن عبد هللا بن عمرو أنه سؤله عن أشد 

شًء صنعه المشركون برسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم الحدٌث، فسبل عنه أبو 
هو الرفاعً ورجح الساجً أنه الرفاعً ألنه : وقال ابن عدي. مجهول: حاتم ، فقال

روى هذا الحدٌث بعٌنه عن الولٌد بن مسلم لكن ضعفه البخاري وؼٌره وقواه آخرون 
فبل ٌبعد أن ٌخرج له فً صحٌحه ما ٌتابع علٌه فقد تابعه علٌه عنده علً بن المدٌنً 

.  [خ]." وؼٌره عن الولٌد بن مسلم، وهللا أعلم
معمر بن ٌحً بن سالم بن موسى الضبً الكوفً، من الطبقة السادسة، روى له / 37

.  مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
نبهان القرشً الجمحً أبو صالح المدنً، والد صالح مولى التوأمة، من الطبقة / 38

.  مقبول: الثالثة، روى له البخاري فً الصحٌح، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : ٌحً بن أبً زكرٌا الؽسانً/ 39
ال أعرؾ حاله، وقال : الواسطً أبو مروان ضعفه أبو داود، وقال ابن معٌن: "الباري

أخرج له : قلت. ال تجوز الرواٌة عنه: لٌس بالمشهور، وبالػ ابن حبان فقال: أبو حاتم
 ]."البخاري حدٌثا واحدا عن هشام عن أبٌه عن عابشة فً الهدٌة، وقد توبع علٌه عنده

.  [خ 
ٌحً بن قزعة المكً المإذن، من الطبقة العاشرة، روى له البخاري فً / 40

مقبول  : صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
ٌزٌد بن أبً كبشة السكسكً المكً، من الطبقة الثالثة، روى له البخاري فً / 41

.  مقبول: صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو بكر بن عبد هللا بن أبً ملٌكة التٌمً المكً، من الطبقة الثالثة، روى له / 42

. مقبول: البخاري فً صحٌحه، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
نزٌل البصرة، مقبول، :"قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب:أبو ٌزٌد المدنً/ 43

".  [خ س]من الرابعة
: قال عنها ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب:عبد الرحمن بن أبً بكرة الثقفً عن أمه/ 44

 . [خ ]اسمها هولة، وٌقال هالة، مقبولة،من الثانٌة"
 

:  من جرح ممن تفرد به البخاري بالضعؾ أو سوء الحفظ/  د ـ
تكلم : "أبان بن عمران، الواسطً الطحان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 1

فٌه األزدي، من العاشرة، مات سنة ثمان وثبلثٌن، وقٌل قبل ذلك وقد عاش تسعٌن 
.    ولم أجده فً رجال صحٌح البخاري للكبلباذي [خ]سنة، روى عنه البخاري

قال ابن معٌن وابن  [خ د]إبراهٌم بن سوٌد بن حٌان، روى له البخاري وأبو داود/ 2
ربما ٌؤتً : لٌس به بؤس، وقال ابن حبان فً الثقات: ثقة، وقال أبو زرعة: شاهٌن

روى له البخاري حدٌثا واحدا فً الحج وله : بمناكٌر، قال ابن حجر فً هدي الساري
".  شواهد وهو ؼٌر منكر

إبراهٌم بن عبد الرحمن، أبو إسماعٌل السكسكً، روى له البخاري وأبو داود / 3
ال : كان شعبة ٌضعفه، ٌقول: ضعٌؾ، وقال القطان: ، قال أحمد[خ د س]والنسابً

قلت لعلً بن : لٌس بذاك القوي ٌكتب حدٌثه، قال الحاكم: ٌحسن ٌتكلم، وقال النسابً
: تكلم فٌه ٌحً بن سعٌد، قلت: لم ترك مسلم حدٌث السكسكً، فقال: عمر الدارقطنً

: هو ضعٌؾ، وذكره العقٌلً فً الضعفاء وقال ابن حجر فً هدي الساري: بحجة؟ قال
إن  }:له فً الصحٌح حدٌثان أحدهما عن عبد هللا بن أبً أوفى فً نزول قوله تعالى"

: والثانً من حدٌثه عن أبً بردة عن أبٌه {الذٌن ٌشترون بعهد هللا وأٌمانهم ثمنا قلٌبل
. الحدٌث..إذا مرض العبد أو سافر كتب هللا له صالح ما كان ٌعمل

إبراهٌم بن المنذر بن عبد هللا بن المؽٌرة، أبو إسحاق الحزامً، القرشً المدنً، / 4
قال عنه ابن حجر فً هدي  [خ ت س  ق]روى عنه البخاري فً العلم وؼٌر موضع 

وثقه ابن معٌن وابن وضاح والنسابً وأبو حاتم والدارقطنً، وتكلم فٌد : "الساري
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عنده مناكٌر، وتعقب ذلك : أحمد من أجل كونه دخل على ابن أبً ذإاد، وقال الساجً
.  اعتمده البخاري واتقى من حدٌثه روى له الترمذي والنسابً: الخطٌب، قلت

قال ابن حجر فً هدي الساري مقدمة : إبراهٌم بن ٌوسؾ بن إسحاق بن أبً إسحاق*/ 
لٌس : حسن الحدٌث ٌكتب حدٌثه، وقال ابن عدي: السبٌعً، قال أبو حاتم: "فتح الباري

هذا تضعٌؾ : لٌس هو كؤقوى ما ٌكون، قلت: هو بمنكر الحدٌث، وقال ابن المدٌنً
لٌس : هو إطبلق مردود، وقال النسابً: ضعٌؾ، قلت: نسبً، وقال الجوزجانً

 خ م د]بالقوي، احتج به الشٌخان فً أحادٌث ٌسٌرة، وروى له الباقون سوى ابن ماجه 
 . وقد تقدم فً من رمً بالوهم من رجال الصحٌحٌن[ت س

الساعدي األنصاري، : "أبً بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال عنه الباجً/ 5
المدٌنً، روى عنه ـ عند البخاري ـ معن بن عٌسى القزاز فً كتاب الجهاد، قال 

لٌس بالقوي، كما ضعفه أحمد وابن معٌن، ونقل الدوالبً عن البخاري أنه : النسابً
عند البخاري وعند النسابً " لٌس بالقوي"قلت شتان ما بٌن " قال فٌه مثل قول النسابً

 "  [ح ت ق]من حٌث الداللة، روى له البخاري والترمذي وابن ماجه 
التعدٌل والتجرٌح لمن خرج "أحمد بن بشٌر، أبو بكر، قال عنه الباجً فً كتابه / 6

مولى عمرو بن حرٌث المخزومً القرشً ": "عنه البخاري فً الجامع الصحٌح
لم ٌكن به بؤس : الكوفً، خرج عنه البخاري فً الجامع الصحٌح، قال عنه ابن معٌن
عطاء بن : وكان ٌقٌن ـ أي ٌبٌع القٌنات ـ وقال عثمان الدارمً، قلت البن معٌن

ال : ذاك الشٌخ أحمد بن بشٌر، فتعجب وقال: من ٌروي عنه؟ قلت: المبارك تعرفه؟ قال
: أحمد كان من أهل الكوفة ثم قدم بؽداد وهو متروك، وقال النسابً: أعرفه، قال عثمان

ضعٌؾ، ٌعتبر بحدٌثه، وأورد له ابن عدي حدٌثٌن : لٌس بذاك القوي، وقال الدارقطنً
تؽٌر ولٌس حدٌثه : له أحادٌث أخرى قرٌبة من هذٌن، وقال ابن الجارود: منكرٌن وقال

مولى عمرو بن حرٌث، : "ضعٌؾ، وقال ابن حجر فً التقرٌب: بشًء، وقال العقٌلً
".  [خ ت ق]أبو بكر الكوفً، صدوق له أوهام من التاسعة

روى عنه البخاري فً المناقب : "أحمد بن أبً الطٌب، واسمه سلٌمان، قال الباجً/ 7
وقال ابن حجر فً " ـ فضل أبً بكر ـ روى عنه الترمذي بواسطة، ضعفه أبو حاتم

أبو سلٌمان المعروؾ بالمروزي، صدوق حافظ، له أؼبلط ضعفه : "تقرٌب التهذٌب
خ ]بسببها أبو حاتم، وما له فً البخاري سوى حدٌث واحد متابعة، وهو من العاشرة

"  [ت
أبو عبد هللا الحبطً، البصري، من : "أحمد بن شبٌب بن سعٌد، قال عنه الباجً/ 8

: رجال البخاري، روى عنه البخاري فً األضاحً وؼٌر موضع، قال أبو حاتم
وثقوه وكتب عنه علً بن المدٌنً وذكره وقبله أهل العراق : صدوق، وقال ابن عدي

وقال ابن " منكر الحدٌث، ؼٌر مرضً: ابن حبان فً الثقات، وقال أبو الفتح األزدي
خ خد ]الحبطً أبو عبد هللا البصري، صدوق من العاشرة : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

"  [س
أبو جعفر بن : "أحمد بن الصباح النهشلً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 9

 "  [خ د س]أبً شرٌح الرازي، المقرئ، ثقة حافظ له ؼرابب
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المصري الطبري، روى عنه : "أحمد بن صالح ،أبو جعفر، قال الكبلباذي/ 10
كذاب، وقال : نقل النسابً عن ابن معٌن أنه قال" البخاري فً األضاحً وؼٌر موضع

أبو جعفر ابن الطبري، ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فٌه : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
النسابً بؤسباب أوهام له قلٌلة، ونقل عن ابن معٌن تكذٌبه، وجزم ابن حبان بؤنه إنما 

" [خ د تم ] الطبري يتكلم فً أحمد بن صالح الشموسً فظن النسابً أنه عن
: أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/  11

"  [خ س ق]أبو ٌحً األسدي، ثقة تكلم فٌه ببل حجة "
أبو األشعث العجلً : "أحمد بن المقدام، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 12

خ ت س ]البصري، صدوق صاحب حدٌث، طعن أبو داود فً مروءته، من العاشرة 
.  [ق

أبو ٌعقوب المسعودي، : أحمد بن ٌعقوب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 13
.  أدركناه ولم نكتب عنه: قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازٌان [خ]روى له البخاري 

أبو جعفر النهشلً، : "أحمد بن أبً شرٌح واسمه الصباح، قال عنه الكبلباذي/ 14
وثقه النسابً و ٌعقوب بن " الرازي روى عنه البخاري فً التوحٌد وفً ؼزوة أحد

"  ٌؽرب على استقامته: "شٌبة، وقال ابن حبان فً الثقات
ٌكنى : "أحمد بن ٌزٌد بن إبراهٌم الورتنٌس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب*/ 

خ ]أبا الحسن الحرانً ضعفه أبو حاتم، ولم ٌرو عنه البخاري إال حدٌثا واحدا متابعة 
"  [م

أبو محمد البصري، روى عنه البخاري فً : "أزهر بن جمٌل، قال عنه الباجً/ 15
الهاشمً، : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" ال بؤس به: الطبلق، قال النسابً

" [خ س]موالهم، البصري الشطً، صدوق ٌؽرب، من العاشرة 
سمع منه محمد بن عبٌد هللا أبو ثابت : "أسامة بن حفص المدنً، قال الباجً/ 16

مجهول، روى له البخاري حدٌثا واحدا بمتابعة أبً : المدٌنً فً الذبابح، قال البللكابً
حامد األحمر والطفاوي كلهم عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة أن ناسا ٌؤتون 

ضعفه األزدي ببل حجة : ضعٌؾ، وتعقبه الذهبً قاببل: باللحم، الحدٌث، وقال األزدي
خ  ]المدنً صدوق ضعفه األزدي ببل حجة، من الثامنة: "وقال ابن حجر فً التقرٌب"
أسامة بن حفص بن عبٌد هللا : "وقال عنه الكبلباذي مثل الباجً، وقال عنه الذهبً"  [

: مجهول، قلت: بن عمر، صدوق ضعفه أبو الفتح األزدي ببل حجة، وقال البللكابً
". روى عنه أربعة

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: أسباط بن محمد القرشً*/ 
ربما ٌهم فً : هو عندي ثبت والكوفٌون ٌضعفونه، وقال العقٌلً: وثقه ابن معٌن وقال"

له فً : قلت. كان ثقة صدوقا إال أن فٌه بعض الضعؾ: الشًء، وقال ابن سعد
 {ال ٌحل لكم أن ترثوا النساء كرها  }: الصحٌح حدٌث واحد فً تفسٌر قوله تعالى

قلت  .[خ  ]أخرجه فً تفسٌر سورة النساء وفً اإلكراه من حدٌثه وروى له الباقون 
.  تقدم فٌمن جرح بالجهالة
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ٌقال اسم أبٌه : "أسباط بن الٌسع البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 17
".   [خ]عبد الواحد، ضعٌؾ له حدٌث واحد متابعة فً البخاري

أبو النضر : "إسحاق بن إبراهٌم بن ٌزٌد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 18
خ د س  ]الدمشقً الفرادٌسً، مولى عمر بن عبد العزٌز، صدوق ضعؾ ببل مستند 

  "]
أخرج عنه البخاري فً تفسٌر براءة و فً الطب : إسحاق بن راشد الجزري/ 19

ال : لٌس به بؤس، وقال ابن خزٌمة: شٌخ، وقال النسابً: واالعتصام، قال عنه أبو حاتم
حسن الحدٌث، وقال عنه ابن حجر فً : ٌحتج بحدٌثه، ووثقه العجلً وقال الفسوي

الجزري أبو سلٌمان ثقة، فً حدٌثه عن الزهري بعض الوهم، من : "تقرٌب التهذٌب
[ "  4 خ]السابعة

إسحاق بن محمد بن إسماعٌل، أبو ٌعقوب الفروي، روى له البخاري والترمذي / 20
كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن و كتبه : قال أبو حاتم [خ ت ق]وابن ماجه 

سؤلت أبا داود عنه فوهاه، وقال : ٌضطرب، وقال اآلجري: صحٌحة، وقال مرة
فٌه : ال ٌترك، وقال الساجً: ضعٌؾ، وقال أٌضا: متروك، وقال الدارقطنً: النسابً

عٌب على : لٌن، روى عن مالك أحادٌث تفرد بها، وقال نحوه العقٌلً، وقال الحاكم
محمد إخراج حدٌثه وقد ؼمزه، روى عنه البخاري وروى عن محمد ـ ؼٌر منسوب ـ 

.  عنه
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : إسرابٌل بن موسى البصري/ 21

فٌه لٌن : وثقه ابن معٌن وأبو حاتم والنسابً وؼٌرهم، وقال أبو الفتح األزدي: "الباري
واألزدي ال ٌعتمد إذا انفرد فكٌؾ إذا خالؾ، روى له البخاري وأصحاب السنن إال ابن 

.  [خ د ت س]ماجه
إسماعٌل بن إبراهٌم بن عقبة بن أبً عباس، سمع عنه ـ عند البخاري ـ إسماعٌل / 22

بن أبً أوٌس وسعٌد بن أبً مرٌم فً األدب والسٌر وؼٌر موضع، قال ابن معٌن 
فٌه ضعؾ، :ال بؤس به، وكذا قال أبو داود،وقال األزدي: ثقة، وقال أبو حاتم:والنسابً

كبلم الساجً واألزدي ال : وكذا قال الساجً فٌه، وقال ابن حجر فً هدي الساري
.  [خ تم س]ٌستلزم قدحا وقد احتج به البخاري والنسابً ولم ٌكثرا عنه

: إسماعٌل بن مجالد بن سعٌد الهمدانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 23
أبو عمر الهمدانً الكوفً، نزٌل بؽداد، صدوق ٌخطا، أخرج له البخاري والترمذي "

أخرج البخاري عن ٌحً بن : "وقال عنه الباجً [خ ت عس]"والنسابً فً مسند علً
معٌن وأحمد بن سلٌمان عنه عن بٌان بن بشر فً المناقب، وفً إسبلم أبً بكر، قال 

حدثنا عبد : لٌس هو بمن ٌكذب بمرة، هو وسط، وقال عبد الرحمن: أبو زرعة الرازي
هللا بن أحمد بن حنبل فٌما كتب إلً سؤلت ٌحً بن معٌن عن إسماعٌل بن مجالد بن 

كان ببؽداد وهو كما : كتبت عنه، كان لٌس به بؤس، وسمعت أبً ٌقول: سعٌد، فقال
وثقه : وقال اإلمام الذهبً" لٌس بذاك القوي: شاء هللا عز وجل، قال أبو عبد الرحمن

لٌس فٌه شك : لٌس بالقوي، وروى الحاكم عن الدارقطنً قال: ابن معٌن وقال النسابً
قد حدثنً عن : ؼٌر محمود، وقال عباس عن ابن معٌن: أنه ضعٌؾ، وقال السعدي
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هو : شرار أهل كل دٌن علماإهم ؼٌر المسلمٌن، وقال البخاري: أبٌه عن الشعبً قال
ضعٌؾ، قال ابن حجر فً : هو وسط وقال الدارقطنً: صدوق، وقال أبو زرعة

أخرج له البخاري فً الصحٌح حدٌثا واحدا من رواٌة أحمد بن أبً الطٌب : "الهدي
.  سٌؤتً فً ترجمة أحمد بن أبً الطٌب

الهاشمً : "أسٌد بن زٌد بن نجٌح الجمال، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 24
موالهم، الكوفً، ضعٌؾ، أفرط ابن معٌن فكذبه، وما له فً البخاري سوى حدٌث 

أخرج البخاري عنه فً الرقاق : "وقال عنه الباجً" واحد مقرون بؽٌره، من العاشرة
إنما ذكره البخاري : مقرونا بعمران بن مٌسرة عن هشٌم عن حصٌن، قال ابن عدي

: حدثنا عمران بن مٌسرة، حدثنا ابن فضٌل، أنبؤنا حصٌن، ثم قال: لبلستشهاد، فقال
حدثنً ابن :كنت عند سعٌد بن جبٌر، فقال: وحدثنً أسٌد بن زٌد عن حصٌن، قال

عرضت علً األمم فؤخذ : "قال النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم: عباس، فقال
هو متروك : الحدٌث، لٌس له فً الكتاب ؼٌره، وقال النسابً" النبً ٌمر معه األمة

هو ضعٌؾ الحدٌث، : الحدٌث، وقال أبو الحسن الدارقطنً فٌما أخبرنا به أبو ذر عنه
كذاب، قد أتٌته ببؽداد فً الحذابٌٌن : سؤلت ٌحً بن معٌن عنه، فقال: قال ابن الجنٌد

ٌا كذاب ففرقت من : فؤردت أن أقول له: فسمعته ٌحدث بؤحادٌث كذب، زاد أبو عبد هللا
قلت ٌقصد بؤبً عبد " هو متروك الحدٌث: وقال أبو عبد الرحمن" شفار الحذابٌٌن

، وقال عنه الذهبً فً "56الضعفاء والمتروكٌن ص " النسابً فً كتابه : الرحمن
روى عنه البخاري حدٌثا قرنه بآخر، وابن واره، وإسماعٌل بن : "مٌزان االعتدال

عامة ما ٌروٌه ال ٌتابع : متروك، وقال ابن عدي: سموٌه، كذبه ابن معٌن وقال النسابً
: إلى أن قال [...]ٌروي عن الثقات المناكٌر وٌسرق الحدٌث: علٌه، وقال ابن حبان

الحكم بن عمرو األنماطً، حدثنا أسٌد بن زٌد، حدثنا شرٌك، عن المقدام عن أبٌه عن 
، الحكم حدثنا أسٌد، حدثنا ابن المبارك، عن "إن من الشعر حكمة: "عابشة ـ مرفوعا

تفرد " الدعاء ال ٌرد بٌن األذان واإلقامة: "سلٌمان التٌمً عن قتادة عن أنس مرفوعا
بهما أسٌد، ومن مفارٌده عن شرٌك، عن عوؾ، عن أبً نضرة عن أبً سعٌد ـ 

أسٌد بن زٌد : من اؼتسل الجمعة فبها ونعمت: "مرفوعا ـ مثل حدٌث الحسن بن سمرة
ال ٌحب "حدثنا أبو إسرابٌل عن األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة ـ مرفوعاـ 

فهذا فٌه أبو إسرابٌل تالؾ، وانفرد عمر " ثقٌفا إال كافر، وال ٌحب األنصار إال مإمن
كان لنعل : حدثنا أسٌد، حدثنا اللٌث عن نافع عن ابن عمر: بن حفص عن السطوي قال

، إبراهٌم بن راشد، حدثنا أسٌد بن زٌد، "النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم قباالن
أرسل النبً صلى هللا علٌه وآله : حدثنا أبو بكر بن عٌاش، عن عاصم عن أنس، قال

وأي مٌسرة له وهو ال زرع له، وال : وصحبه وسلم  ٌسؤل ٌهودٌا إلى المٌسرة، فقال
وهللا أما إنه لو أعطانا لوجد : ضرع له؟ فبلػ ذلك النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، فقال

مات " ماله، فؤلن ٌلبس الرجل من أنواع شر له من أن ٌستدٌن ما لٌس عنده قضاإه 
"  220أسٌد قبل 

موالهم، أبو : "أشهل بن حاتم الجمحً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 25
عمرو، وقٌل أبو حاتم، بصري، صدوق ٌخطا، من التاسعة، اخرج عنه البخاري 
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أخرج البخاري فً األطعمة عن عبد هللا : "وقال عنه الحافظ الباجً" [خ ت]والترمذي 
هو محله الصدق ولٌس بالقوي رأٌته : بن نمٌر عنه عن عبد هللا بن عون، قال أبو حاتم

لٌس بشًء، قال عبد : ٌسند عن ابن عون حدٌثا الناس ٌوقفونه، وقال ابن معٌن
قلت وأكد ذلك الذهبً " لٌس بقوي: سؤلت أبا زرعة عن أشهل بن حاتم، فقال: الرحمن

محله الصدق ولٌس : ال شًء، وقال أبوزرعة: قال أبو حاتم: " فً مٌزانه حٌث قال
".  208بقوي، توفً سنة 

وٌقال أبو عمرو الحبشً : "أٌمن بن نابل، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 26
المكً، نزٌل عسقبلن، صدوق ٌهم، من الخامسة، أخرج له البخاري والترمذي 

وقال عنه الحافظ  الباجً فً كتابه التعدٌل " [خ ت س ق]والنسابً وابن ماجه
أبو عمر المكً أخرج : "والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري فً الجامع الصحٌح

البخاري فً الحج عن أبً عاصم النبٌل عنه عن القاسم بن محمد، قال أبو حاتم 
حدثنا علً بن خشرم، حدثنا الفضل بن : هو شٌخ، قال أحمد بن علً بن مسلم: الرازي

إنه ثقة، فؤتٌته فإذا حبشً : حدثنً سفٌان الثوري عن أٌمن بن نابل، وقال:موسى، قال
وثقه ٌحً بن معٌن، : ومشافر ٌكنى أبا عمران، وإذا هو أحد من لٌطة، قال أبو عبد هللا

قلت وقد بٌن حاله " بسم هللا وباهلل: "وؼمزه ؼٌره بحدٌثه عن أبً الزبٌر فً التشهد
وثقه الثوري وابن معٌن وؼٌرهما، وقال ابن : "أكثر الذهبً فً مٌزانه حٌث قال

لٌس بالقوي، خالؾ الناس، ولو لم ٌكن : ثقة ولٌس بالقوي، وقال الدارقطنً: المدٌنً
أرجو أن تكون : فٌه ضعؾ، وقال ابن عدي: إال حدٌث التشهد، وقال ٌعقوب بن شٌبة

كان ال ٌفصح، فٌه لكنة، وهو ثقة، : أحادٌثه ال بؤس بها، وقال عباس عن ابن معٌن
كنت أسٌر مع مجاهد بؤرض الروم فسؤلته عن : سعٌد بن سالم عن أٌمن بن نابل، قال

حدثنا : صم، فؤنا الساعة صابم، معتمر بن سلٌمان وأبو خالد، قاال: صوم السفر، فقال
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه : أٌمن، حدثنً أبو الزبٌر، عن جابر قال

وذكر ..." بسم هللا وباهلل، التحٌات هلل: "وسلم ٌعلمنا التشهد كما ٌعلمنا السورة من القرآن
.     الحدٌث، وآخر من حدث عنه بكار بن عبد هللا

: أٌوب بن سلٌمان بن ببلل القرشً المدنً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 27
أبو ٌحً، ثقة، لٌنه األزدي والساجً ببل دلٌل، من التاسعة، أخرج عنه البخاري وأبو "

ذكره ابن : "وقال قبله الذهبً فً مٌزانه" [خ د ت س  ]داود والترمذي والنسابً 
ٌحدث بؤحادٌث ال : ال بؤس به، وقال أبو الفتح األزدي: حبان فً الثقات، وقال البخاري

أخرج له البخاري عن أبً : "وقال الباجً" ٌتابع علٌها، ثم ساق له أحادٌث جٌدة ؼرٌبة
باب اإلبراد بالظهر وفً اإلعتصام هكذا قال : بكر بن عبد الحمٌد بن أوٌس فً الصبلة

قلت ضعفه األزدي وابن عبد البر ونقل اآلجري توثٌق أبً داود  له ووثقه "الباجً 
.  الدارقطنً وابن حبان

: التمٌمً: "بدل بن المحبر، أبو المنٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ *
البصري، أصله من واسط ثقة ثبت إال فً حدٌثه عن زابدة، من التاسعة، أخرج 

أخرج البخاري فً الصبلة، والفتن، عنه : "وقال عنه الباجً [4خ ]البخاري واألربعة 
هو أرجح من : هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: عن شعبة، وقال أبوزرعة  الرازي
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وقال عنه الذهبً فً مٌزان " أمٌة بن خالد، وبهز بن أسد، وحبان بن هبلل، وعفان
ثقة، وروى الحكم عن أبً الحسن : صدوق، وقال أبو زرعة: قال أبو حاتم: "االعتدال

هو أرجح من بهز وحبان، : هذا عجب، فقد قال أبو حاتم: ضعٌؾ، قلت: الدارقطنً
  (ع)تقم فً كثرة الخطإ"وعفان

 [خ ق]بشر بن آدم الضرٌر، أبو عبد هللا البؽدادي، روى له البخاري وابن ماجه / 28
لٌس بالقوي، وقال : رأٌت أصحاب الحدٌث ٌتقون كتابه، وقال الدارقطنً: قال ابن سعد

:  ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
 "أبو عبد هللا البؽدادي، بصري األصلً، صدوق من العاشرة "

التنٌسً، أبو عبد هللا : "بشر بن بكٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 29
 "  [خ د س ق]البجلً، دمشقً األصل، ثقة ٌؽرب من التاسعة 

دٌنار : "بشر بن شعٌب بن أبً حمزة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 30
قال : القرشً موالهم، أبو القاسم الحمصً، ثقة من كبار العاشرة، قال ابن حبان

ركناه حٌا سنة اثنتً عشرة ت: تركناه، فؤخطؤ ابن حبان، وإنما قال البخاري: البخاري
قلت أدرجناه هنا حتى ال ٌؽتر من تصفح ابن حبان فٌؽتر بؤوهامه وهللا " [خ ت س]

.  أعلم
ابن عبد : "بشر بن عبٌس بن مرحوم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 31

العزٌز بن مهران العطار البصري، نزٌل الحجاز، وقد ٌنسب إلى جده، صدوق، 
أخرج البخاري فً الشركة، والجهاد،  : "وقال عنه الباجً" [خ  ]ٌخطا من العاشرة 

"  والبٌوع وؼٌر موضع عنه عن حاتم بن إسماعٌل، وٌحً بن سلٌم
ثابت بن عجبلن، أبو عبد هللا األنصاري السلمً، التابعً، من حمص، روى له / *

استؽرب ابن عدي من حدٌثه ثبلثة  [خ د س ق]البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه
ال ٌضره : ال ٌتابع على حدٌثه وتعقبه ابن القطان الفاسً فقال: أحادٌث، وقال العقٌلً

قلت هو من رجال الصحٌحٌن روى " .إال إذا كثر منه رواٌة المناكٌر ومخالفة الثقات
وقد تقدم فً كثرة  (خ م د س ق)له البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه 

  .الخطإ ممن روى له الشٌخان وهللا أعلم
أبو محمد، : "ثابت بن محمد العابد، قال عنه الحافظ ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 32

صدوق، زاهد، ٌخطا فً أحادٌث، من : وٌقال أبو إسماعٌل العابد الشٌبانً الكوفً
أبو إسماعٌل ـ هكذا : "وقال عنه الباجً [خ ت]التاسعة، روى له البخاري والترمذي 

ثابت بن إسماعٌل أبو إسماعٌل أخرج البخاري :" قال جماعةـ وقال أبو بكر الكبلباذي
هو : قال ابن عدي"  هـ 215فً الهبة، والتوحٌد عنه عن مسعر، والثوري، مات سنة 

هو عندي مما ال ٌتعمد الكذب ولعله ٌخطا، وقال أبو حاتم : أحد النبل وقال أٌضا
روى عنه أبً وأبو زرعة وقال الدارقطنً لٌس : هو صدوق، وقال ابنه: الرازي
.  بالقوي

أدركته : قال أبو حاتم [خ د س]حرمً بن حفص، أبو علً العتكً، البصري/ 33
بمصر وهو مرٌض ولم أكتب عنه، وذكره ابن حبان فً الثقات، قلت روى عنه 

..   وثقه ابن قانع، ثقة من كبار العاشرة: البخاري فً اإلٌمان، وقال ابن حجر
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حزم ـ بسكون الزاي ـ ابن أبً حازم القطعً، بضم القاؾ وفتح الطاء، أبو عبد / 34
صدوق ٌهم، من السابعة، مات سنة :"هللا البصري، قال عنه ابن حر فً تقرٌب التهذٌب

واسمه مهران أبو بكر، : "وقال عنه الكبلباذي [خ]خمس وسبعٌن، روى له البخاري 
عبد الرحمن بن المبارك فً : أخو سهٌل وٌحً، سمع الحسن البصري، روى عنه

وثقه أحمد وابن : ، قلت"175صفة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، مات سنة 
صدوق ال بؤس به، هو من ثقات من بقً من أصحاب الحسن، : معٌن، وقال أبو حاتم

.  ٌخطا: لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: وقال النسابً
حسان بن حسان، أبو علً بن أبً عباد البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 35

نزٌل مكة، صدوق ٌخطا، من العاشرة، مات سنة ثبلث عشرة، روى له : "التهذٌب
حسان بن أبً عباد،واسمه أٌضا حسان أبو علً : "وقال عنه الكبلباذي" [خ]البخاري 

البصري، سكن مكة،سمع همام بن ٌحً، ومحمد بن طلحة بن مصرؾ، روى عنه 
: قال البخاري:قلت" 213مات سنة : البخاري فً العمرة وفً ؼزوة أحد،قال البخاري

لٌس بالقوي،قال :منكر الحدٌث،وقال الدارقطنً:كان المقري ٌثنً علٌه، وقال أبو حاتم
فً العمرة وفً : لٌس له فً الصحٌح سوى حدٌثٌن توبع علٌهما:ابن حجر فً الهدي

" ؼزوة بدر
خ ]حسان بن عبد هللا،أبو علً الواسطً،روى له البخاري والنسابً وابن ماجه/ 36

: ثقة، وقال ابن ٌونس: روى عنه البخاري فً كتاب التقصٌر، قال عنه أبو حاتم [س ق
وقال ابن حجر فً "ٌخطا : صدوق، حسن الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال

" صدوق ٌخطا من العاشرة : "التقرٌب
الحسن بن بشر بن سلم، أبو علً الكوفً البجلً، روى له البخاري والترمذي / 37

: قال عنه الكبلباذي" ذكره الساجً وأبو العرب فً الضعفاء [خ ت س]والنسابً 
الحسن بن سلم بن المسٌب، أبو علً الكوفً البجلً، سمع المعافً بن عمران، روى "

ما : قال أحمد"  قاله البخاري 221عنه البخاري فً االستسقاء والمناقب، مات سنة 
صدوق، : أرى كان به بؤسا فً نفسه، وروى عن زهٌر أشٌاء مناكٌر، وقال أبو حاتم

لٌس هو بمنكر الحدٌث، قال ابن حجر فً : لٌس بالقوي، وقال ابن عدي: وقال النسابً
روى له البخاري فً الصحٌح حدٌثٌن لم ٌنفرد بهما بل هما مروٌان من رواٌة : "الهدي

وقال الذهبً فً " ؼٌره فً الصحٌح أٌضا ولم ٌرو له من أحادٌثه عن زهٌر شٌبا
منكر الحدٌث، وقال : صدوق، وقال ابن خراش : قال أبو حاتم وؼٌره: "المٌزان
: وقال ابن حجر فً التقرٌب" لٌس بالقوي، وتردد فٌه أحمد بن حنبل: النسابً

 "  [خ ت س ]الهمدانً أو البجلً، أبو علً الكوفً، صدوق ٌخطا، من العاشرة "
سمع إسحاق بن ٌوسؾ : "الحسن بن خلؾ بن زٌاد الواسطً، قال عنه الكبلباذي/ 38

وهو : "وقال ابن حجر فً التقرٌب" األزرق، روى عنه البخاري فً عمرة الحدٌبٌة
الحسن بن شاذان، كان شاذان لقب أبٌه، صدوق له أوهام، من الحادٌة عشرة، له عند 

 "  [خ  ]البخاري حدٌث واحد توبع علٌه 
أبو علً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الحسن بن الصباح البزار/ 39

"  [ح د ت س  ]الواسطً، نزٌل بؽداد، صدوق ٌهم، وكان عابدا فاضبل من العاشرة 
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قال  [خ س ق]الحسن بن مدرك الطحان، روى له البخاري والنسابً وابن ماجه / 40
كان من : ال بؤس به، وقال ابن عدي: ثقة، وقال النسابً فً مشٌخته: عنه الصدفً

كان كذابا ٌؤخذ أحادٌث فهد بن : حفاظ البصرة، وقال أبو عبٌد اآلجري عن أبً داود
.  عوؾ فٌقلبها على ٌحً بن حماد

أبو : "حمٌد األسود بن األشقر البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 41
لم  [4خ ]األسود الكرابٌسً، صدوق ٌهم قلٌبل، من الثامنة، روى له البخاري واألربعة 

وثقه  أبو : " أجده فً رجال صحٌح البخاري للكبلباذي، بٌنما قال الذهبً فً المٌزان
سبحان هللا ما أنكر ما : حاتم وؼٌره، وكان عفان ٌحمل علٌه، وقال أحمد بن حنبل

" ٌجٌا به
خالد بن عبد الرحمن بن بكٌر السلمً، أبو أمٌة البصري، قال عنه ابن حجر فً / 42

خ ]صدوق ٌخطا من الثامنة، روى له البخاري والترمذي والنسابً : "تقرٌب التهذٌب
خالد بن عبد الرحمن حدث عن ؼالب القطان، روى عنه : "وقال عنه الكبلباذي [ت س

عبد هللا ؼٌر منسوبـ وهو ابن المبارك ـ فً الصبلة، رواه محمد بن ٌحً الذهلً عن 
قال أبو " عبٌد هللا بن موسى عن إسرابٌل عن خالد عن عبد الرحمن بن ؼالب نحوه

ٌخالؾ فً : ٌخطا، وقال العقٌلً: صدوق ال بؤس به، وقال ابن حبان فً الثقات: حاتم
له فً صحٌح البخاري حدٌث واحد من رواٌته : حدٌثه، قال ابن حجر معقبا على ذلك

قال : "وقال عنه الذهبً فً المٌزان" عن ؼالب تابعه فٌه بشر بن المفضل عن ؼالب
أخرج : "قلت قال عنه الباجً" صدوق: ٌخالؾ فً حدٌثه، وقال أبو حاتم: العقٌلً

البخاري فً الصبلة عن عبد هللا ؼٌر منسوب ـ وهو ابن المبارك ـ عنه عن ؼالب 
كنا إذا صلٌنا خلؾ رسول هللا صلى هللا علٌه : "القطان عن بكر بن عبد هللا عن أنس

"  وآله وصحبه وسلم بالظهابر سجدنا على ثٌابنا اتقاء الحر
خالد بن ٌزٌد بن زٌاد األسدي الكاهلً، أبو الهٌثم، الطبٌب الكوفً، قال عنه ابن / 43

صدوق، مقرئ له أوهام، من العاشرة، مات سنة اثنتً عشرة، : "حجر فً التقرٌب
خالد بن ٌزٌد، أبو : "وقال عنه الكبلباذي " [خ]وقٌل خمس عشرة، روى له البخاري 

الهٌثم، المقرئ، الكاهلً الكوفً، سمع إسرابٌل وأبا بكر بن عٌاش، روى عنه البخاري 
فً التفسٌر إنا أعطٌناك الكوثر، وبدء الخلق، وفضابل القرآن، وذكر بنً إسرابٌل، قال 

ذكره ابن حبان فً : قلت" 215البخاري مات ما بٌن سنة إحدى عشرة إلى سنة 
" صدوق: ال بؤس به، وقال أبو حاتم: الثقات وقال ٌخطا وٌخالؾ، وقال الدارقطنً

خطاب بن عثمان، أبو عمرو، الفوذي، الشامً، الحمصً، روى له البخاري / 44
ربما أخطؤ، أخرج عنه البخاري فً : ذكره ابن حبان فً الثقات وقال [خ س]والنسابً 
الذبابح  

خلٌفة بن خٌاط بن خلٌفة بن خٌاط، ٌقال له شباب أبو عمرو العصفري، / 45
لقبه شباب، : "، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب[خ]البصري، روى له البخاري 

صدوق ربما أخطؤ وكان أخبارٌا عبلمة، من العاشرة، مات سنة أربعٌن، روى له 
"   [خ]البخاري
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ٌقال له شباب أبو عمرو العصفري البصري سمع معتمرا، : " وقال عنه الكبلباذي
أحد الحفاظ : "وقال ابن حجر فً هدي الساري" روى عنه البخاري فً الدعوات

له حدٌث كثٌر وتصانٌؾ وهو مستقٌم : المصنفٌن من شٌوخ البخاري، قال ابن عدي
كان متقنا عالما بؤٌام الناس وقال : الحدٌث صدوق من المتٌقظٌن، وقال ابن حبان

ؼمزه ابن المدٌنً و تعقب ذلك ابن عدي بؤنه من رواٌة الكدٌمً عن ابن : العقٌلً
المدٌنً والكدٌمً ضعٌؾ، لكن روى الحسن بن ٌحً عن علً بن المدٌنً نحو ذلك، 

ؼمزه ابن : ما رضً أبو زرعة ٌقرأ علٌنا حدٌثه، قال العقٌلً: وقال ابن أبً حاتم
ما : المدٌنً، وروى الحسن بن ٌحً عن علً بن المدٌنً نحو ذلك، وقال ابن أبً حاتم

ال أحدث عنه، هو ؼٌر قوي كتبت : رضً أبو زرعة ٌقرأ علٌنا حدٌثه، وقال أبو حاتم
ما : من مسنده ثبلثة أحادٌث عن أبً الولٌد ثم أتٌت أبا الولٌد فسؤلته عنها فؤنكرها وقال

: كتبتها من كتاب شباب العصفري فعرفه وسكن ؼضبه، قلت: هذه من حدٌثً، فقلت
حدثنا خلٌفة : هذه الحكاٌة محتملة وجمٌع ما أخرجه  له البخاري إن قرنه بؽٌره، قال

ومع : قال خلٌفة، قال الباجً: وذلك فً ثبلثة أحادٌث وإن أفرده علق على ذلك فقال
ونقل الذهبً تجرٌح أبً حاتم السابق لٌإكد " ذلك فلٌس فٌها شًء من إفراده وهللا أعلم

.  على ضعفه وهللا أعلم
أبو : "الربٌع بن ٌحً بن مقسم األشنانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 46

الفضل البصري، صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرٌن، روى 
سمع زابدة بن قدامة، روى عنه : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د]له البخاري وأبو داود 

وثقه أبو حاتم وقال ثقة ثبت، " البخاري فً صبلة الكسوؾ، وفضابل القرآن واألنبٌاء
إنه ضعٌؾ، : قال ابن قانع: " ، وقال ابن حجر فً التهذٌب"وذكره ابن حبان فً الثقات

ضعٌؾ لٌس بالقوي، ٌخطا كثٌرا، حدث عن الثوري عن ابن : وقال الدارقطنً
جمع النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم بٌن الصبلتٌن، وهذا : "المنكدر عن جابر

حدٌث لٌس البن المنكدر فٌه ناقة وال جمل، وهذا ٌسقط مابة ألؾ حدٌث، وقال أبو 
لم ٌخرج له البخاري سوى : هذا باطل عن الثوري، ثم قال ابن حجر: حاتم فً العلل

"  حدٌثه عن زابدة 
األنصاري، : "زكرٌا بن ٌحً بن عمارة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 47

أبو ٌحً الذراع البصري، وقد ٌنسب إلى جده، صدوق ٌخطا، من السابعة، مات سنة 
 "  [خ د س ق ]تسع ومابتٌن 

زكرٌا بن ٌحً بن عمر بن حفص الطابً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 48
أبو السكن الكوفً، الخزاز، صدوق له أوهام، لٌنه بسببها الدارقطنً، من : "التهذٌب

: وقال عنه الكبلباذي " [خ]العاشرة، مات سنة إحدى وخمسٌن، روى عنه البخاري 
زكرٌا بن ٌحً بن عمرو بن حصن بن حمٌد بن منهب بن حارثة بن خرٌم بن أوس "

سمع عبد الرحمن المحاربً، روى عنه البخاري : بن خارثة بن ألم أو السكٌن الطابً
فً العٌدٌن، روى عن أبٌه وعم أبٌه زحر، وعن عبد هللا بن نمٌر، وأبً بكر بن 

عٌاش، وأبً عبد الرحمن بن الهٌثم بن عدي الطابً، وأبً أسامة وؼٌرهم، روى عنه 
الحسن بن الصباح البزار، والحسن بن محمد الصباح الزعفرانً، وهما من أقرانه، 
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وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وأبو بكر بن أبً الدنٌا، وابن ناجٌة، وأبو 
لٌس بالقوي، : وثقه الخطٌب، وقال الدارقطنً" عبٌد بن حربوٌه، وابن صاعد وؼٌرهم

 . ٌخطا فً أحادٌث، أخرج له البخاري حدٌثا واحدا: متروك، وقال الحاكم: وقال مرة
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: زٌاد بن الربٌع/ 49

الٌحمدي البصري أبا خداش، وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن حبان، وذكره ابن "
قد : قلت. فً إسناده نظر: عدي فً الكامل ونقل عن الدوالبً عن البخاري أنه قال

روى له البخاري فً الصحٌح حدٌثا واحدا فً المؽازي من رواٌته عن أبً عمران 
الجونً عن أنس أنه نظر إلى الناس وعلٌهم الطٌالسة الحدٌث ما له عنده ؼٌره، وقال 

 .  [خ ت ق  ]" ابن عدي بعد أن أورد له هذا الحدٌث وؼٌره ما أرى برواٌاتهه بؤسا
سرٌح بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسن، البؽدادي، أصله من / 50

ثقة ٌهم قلٌبل، من كبار العاشرة، : "خراسان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
وقال " [4خ ]مات ٌوم الضحى، سنة سبع عشرة، روى له البخاري واألربعة

سمع فلٌح بن سلٌمان، روى عنه البخاري فً الجمعة، وروى عن محمد : "الكبلباذي
بن رافع عنه فً عمرة القضاء، وعن محمد ؼٌر منسوب عنه فً الحج، ذكر أبو داود 

وثقه ابن معٌن والعجلً وابن سعد " 217مات سنة : عن ابن عبٌد عن ابن سعد قال
حدثنا عنه أحمد بن حنبل، : لٌس به بؤس، وقال أبو داود: والدارقطنً، وقال النسابً

لم ٌكثر عنه : "ؼلط فً أحادٌث، روى عنه البخاري فً الجمعة، وقال ابن حجر
البخاري بل أخرج عنه ببل واسطة حدٌثا واحدا  قد تابعه علٌه عند أحمد أبو عامر 

"  العقدي وٌونس بن محمد المإدب، وله ثبلثة أحادٌث أخرى بواسطة
سعدان بن بشر، الجهنً، الرقبً الكوفً، روى له البخاري والترمذي وابن / 51

صالح الحدٌث، وقال ابن : لٌس بالقوي، وقال أبو حاتم: قال الدارقطنً [خ ت ق ]ماجه
لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات، أخرج له البخاري حدٌثا واحدا فً : المدٌنً
.  الزكاة

سعدان بن ٌحً بن صالح، وٌقال له سعٌد، روى له البخاري والنسابً وابن / 52
ما هو عندي ممن ٌتهم بالكذب، : صدوق، وقال دحٌم: قال أبو حاتم [خ س ق]ماجه

مستقٌم الحدٌث، له فً صحٌح البخاري : لٌس بذاك، وقال ابن حبان: وقال الدارقطنً
". حدٌث واحد فً ؼزوة الفتح

سعٌد بن عبٌد هللا بن جبٌر بن حبة الثقفً، أبو الهذٌل الطابً، الكوفً، وثقه أحمد / 53
ٌكتب : وابن معٌن وأبو زرعة والعجلً وٌعقوب بن سفٌان وابن نمٌر، وقال أبو حاتم

لٌس بالقوي، ٌحدث بؤحادٌث : لٌس به بؤس وقال الدارقطنً: حدٌثه، وقال النسابً
ٌسندها وؼٌره ٌوقفها، واستنكر البخاري فً التارٌخ حدٌثا من رواٌته عن عبد هللا بن 

صدوق ربما : برٌدة، لكنه روى له البخاري فً الصحٌح، وقال ابن حجر فً التقرٌب
البصري، حدث عن بكر بن عبد هللا المزنً، : "وقال عنه الكبلباذي. وهم من السادسة

المعتمر بن سلٌمان، وأبو معشر البراء فً األشربة، : وزٌاد بن جبٌر، روى عنه
ابن بنت شرحبٌل أبو أٌوب : "وقال عنه الكبلباذي [4خ ]واألربعة " والتوحٌد والجزٌة

: الولٌد بن مسلم، وسعدان بن ٌحً، ومحمد بن حمٌر، روى عنه: الدمشقً، سمع
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البخاري فً األدب ومواضع، وروى عنه عبد هللا ـ ؼٌر منسوب ـ عنه فً ذكر أٌام 
وثقه ابن معٌن والرازٌان وابن قانع ومسلمة بن قاسم و قال عبد الرحمن بن " الجاهلٌة

. تكلم الناس فٌه وهو صدوق: ٌوسؾ بن خراش
سعٌد بن ٌحً بن مهدي بن عبد الرحمن، أبو سفٌان الواسطً، قال عنه ابن حجر / 54

أبو سفٌان الواسطً، الحمٌري، الحذاء، روى عنه البخاري : "فً تقرٌب التهذٌب
صدوق، وقال : ثقة، وقال ابن  أبً شٌبة: ، قال أبو جاوج [خ ت  ]والترمذي 
متوسط الحال، لٌس بالقوي، أخرج البخاري له حدٌثا واحدا فً تفسٌر : الدارقطنً
."   سورة ق

خ ت ]سلمة بن رجاء، التمٌمً، الكوفً، روى له البخاري والترمذي وابن ماجه/ 55
أحادٌثه أفراد وؼرابب، حدث بؤحادٌث : لٌس بشًء، وقال ابن عدي: قال ابن معٌن [ق

ٌنفرد عن الثقات بؤحادٌث، : ضعٌؾ، وقال الدارقطنً: ال ٌتابع علٌها، وقال النسابً
ما بحدٌثه بؤس، له حدٌث واحد فً فضابل : صدوق، وقال أبو حاتم: وقال أبو زرعة

لٌس له  :أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، قال ابن حجر فً الهدي 
.  فً البخاري سوى حدٌث واحد أخرجه من طرٌق آخر

أبو : "سنان بن ربٌعة الباهلً، البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 56
وقال عنه  [خ د ت ق]ربٌعة، صدوق فٌه لٌن، أخرج له البخاري مقرونا، من الرابعة 

، وقال 105مات سنة : نا ٌحً بن بكٌر قال: سنان بن أبً سنان الدإلً: "الكبلباذي
  .وثقه العجلً" عمرو بن علً نحوه، وقال الواقدي نحو ابن بكٌر

سهل بن بكار، أبو بشر الدارمً، البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 57
أبو بشر المكفوؾ، ثقة ربما وهم، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان : "التهذٌب

أبو : "وقال عنه الكبلباذي" [خ  د س]وعشرٌن، روى له البخاري وأبو داود والنسابً 
بشر الدارمً، البصري، سمع وهٌبا، روى عنه البخاري فً الزكاة، والحج، والجزٌة، 

حدثت : ، وذكر أٌضا قال228مات سنة : وذكر أبو داود عن محمد بن عبد الملك قال
ربما وهم وأخطؤ، وقال : قال ابن حبان فً الثقات"  227عن ابن المثنى، مات سنة 

صالح، وقال : صدوق، وقال ابن قانع: صالح، وقال ابن أبً حاتم عن أبٌه: ابن قانع
  ."لٌس له فً الصحٌح سوى حدٌثٌن توبع علٌهما: ابن حجر فً الهدي

الحبطً، : "شبٌب بن سعٌد التمٌمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 58
البصري، أبو سعٌد، ال بؤس بحدٌثه من رواٌة ابنه أحمد عنه، ال من رواٌة ابن وهب، 

 [خ خد س]من صؽار التاسعة، مات سنة ست وثمانٌن، روى له البخاري والنسابً
حدث عن ٌونس بن ٌزٌد، روى عنه ابنه أحمد فً االستقراض : "وقال عنه الكبلباذي

وثقه ابن المدٌنً وأبو زرعة والنسابً ": ومناقب عمر مفردا وفً ؼٌر موضع مقرونا
كان عنده كتب ٌونس بن ٌزٌد وهو صالح : وأبو حاتم رواٌته من كتبه، قال أبو حاتم

لشبٌب نسخة : ثقة، وقال ابن عدي: الحدٌث، وقال الدارقطنً والذهلً والطبرانً
الزهري، عنده عن ٌونس أحادٌث مستقٌمة، وحدث ابن وهب بؤحادٌث مناكٌر، وقال 

ولعل شبٌبا لما قدم مصر فً تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فؽلط : بعد هذا
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ووهم وأرجو أن ال ٌتعمد الكذب، روى عنه البخاري فً االستقراض، ومناقب عمر، 
. مفردا، وفً ؼٌر موضع مقرونا

الكوفً : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: طلق بن ؼنام/ 59
من كبار شٌوخ البخاري، وثقه ابن سعد والعجلً وعثمان بن أبً شٌبة وابن نمٌر 

صالح، وشذ ابن حزم فضعفه فً المحلى ببل مستند : والدارقطنً، وقال أبو داود
[.  4خ ].واحتج به أصحاب السنن

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عاصم بن علً بن عاصم بن صهٌب/ 60
الواسطً، أبو الحسن التٌمً، موالهم، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة "

وقال عنه " [خ ت ق]إحدى وعشرٌن، من رجال البخاري والترمذي وابن ماجه
أبو الحسن، مولى قرٌبة بنت محمد بن أبً بكر الصدٌق، القرشً، التٌمً، : "الكبلباذي

الواسطً، وهو أخو أبً محمد الحسٌن بن علً و ابن أخً عثمان بن عاصم، وكان 
سمع : لعثمان أخ ٌقال له أبو حفص عمرو، كان ٌنزل بالمبارك، موضع على الدجلة

ابن أبً ذبب، وعاصم بن محمد، روى عنه البخاري فً الصبلة ومواضع، وروى 
عن هارون بن حمٌد مات سنة : عن محمد بن عبد هللا عنه فً الحدود، وقال البخاري

ما كان أصح حدٌثه : قال أحمد: "وقال ابن حجر فً هدي الساري " 220 وقٌل 221
قلت ألحمد إن ٌحً : ما أقل خطؤه، وقال المروزي: عن شعبة والمسعودي وقال أٌضا

ما أعلم فً عاصم بن علً إال : كل عاصم فً الدنٌا ضعٌؾ، قال: بن معٌن  ٌقول
خٌرا، كان حدٌثه صحٌحا، وضعفه ابن معٌن والنسابً وأورد له ابن عدي أحادٌث 

ال أعلم شٌبا منكرا إال هذه األحادٌث و لم أر بحدٌثه بؤسا، روى : قلٌلة عن شعبة فقال
.  له البخاري فً الصبلة ومواضع أخرى

: عباد بن راشد التٌمً، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 61
البصري، البزار، قرٌب داود بن أبً هند، صدوق له أوهام، من السابعة، روى عنه "

التمٌمً، : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د س ق]البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه 
أبو عامر عبد الملك بن عمرو فً : البصري، حدث عن الحسن البصري، روى عنه

" تفسٌر سورة البقرة
قال عنه ابن حجر فً : عبد هللا بن رجاء بن عمرو ٌقال ابن المثنى بدل عمر/ 62

أبو عمرو الؽدانً، بصري، صدوق ٌهم قلٌبل، من التاسعة، مات : "تقرٌب التهذٌب
وقال " [خ خد س ق]سنة عشرٌن وقٌل قبلها، روى عنه البخاري والنسابً وابن ماجه

ٌقال ابن المثنى بدل عمر، أبو عمرو الؽدانً، البصري، سمع شعبة : "عنه الكبلباذي
البخاري فً صفة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه : وإسرابٌل وهماما، روى عنه

قال أبو : " قال ابن حجر" وسلم، وؼٌر موضع، وروى عن محمد ؼٌر منسوب عنه 
كان كثٌر الؽلط : لٌس به بؤس، وقال ابن الفبلس: كان ثقة رضٌا، وقال ابن معٌن: حاتم

لقد لقبه البخاري وحدث عنه بؤحادٌث ٌسٌرة وروى عن : والتصحٌؾ لٌس بحجة، قلت
". حسن الحدٌث: محمد عنه أحادٌث أخرى،ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال أبو زرعة

أبو صالح، : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد هللا بن صالح الجهنً/ 63
كاتب اللٌث، لقٌه البخاري وأكثر عنه ولٌس هو من شرطه فً الصحٌح، وإن كان 
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حدٌثه عنده صالحا فإنه لم ٌورد له فً كتابه إال حدٌثا واحدا وعلق عنه ؼٌر ذلك على 
وعلق عن اللٌث بن . وكبلمهم فً ذلك متعقب بما سٌؤتً. ما ذكر الحافظ المزي وؼٌره

وقد وثقه عبد الملك بن شعٌب . سعد شٌبا كثٌرا كله كله من حدٌث أبً صالح عن اللٌث
أبو صالح ثقة مؤمون، وقد سمع من : بن اللٌث فٌما حكاه أبو حاتم، قال سمعته ٌقول

وسمعت أبا األسود النضر بن عبد : جدي حدٌثه وكان أبً ٌحضه على التحدٌث، قال
قلت ألبً زرعة : وقال سعد بن عمرو البردعً. الجبار وسعٌد بن عفٌر ٌثنٌان علٌه
: فإن أحمد ٌحمل علٌه؟ قال: حسن الحدٌث، قلت: أبو صالح كاتب اللٌث فضحك وقال

إن ٌحً بن بكٌر ٌقول فً أبً : سمعت أبً وقٌل له: وقال ابن عبد الحكم. وشًء آخر
هل جبنا اللٌث قط إال وأبو صالح عنده رجل كان ٌخرج معه إلى : صالح؟ فقال له

األسفار وإلى الرٌؾ وهو كاتبه فٌنكر على هذا أن ٌكون عنده ما لٌس عند ؼٌره، وقال 
: شؽلنً حسن حدٌثه عن االستكثار من سعٌد بن عفٌر، وقال ٌعقوب بن سفٌان: الذهلً

كان فً : سؤلت عنه؟ فقال: حدثنً أبو صالح الرجل الصالح، وقال عبد هللا بن أحمد
إنه روى عن : ذكرته ألبً فكرهه، وقال: أول أمره متماسكا ثم فسد بؤخرة، وقال أٌضا

: وقال أبو حاتم. اللٌث عن ابن أبً ذبب وأنكر أن ٌكون اللٌث سمع من أبً ذبب
أقل أحوال أبً صالح أنه قرأ هذه الكتب على اللٌث وٌمكن أن : سمعت ابن معٌن ٌقول

كان ابن معٌن : وقال صالح جزرة. ٌكون ابن أبً ذبب كتب إلى اللٌث بهذا الدرج
وقال . ضربت على حدٌثه : ٌوثقه وعندي أنه ٌكذب فً الحدٌث، وقال علً بن المدٌنً

األحادٌث التً أخرجها أبو صالح فً آخر عمره : وقال أبو حاتم. لٌس بثقة: النسابً
فؤنكروها علٌه أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجٌح، وكان أبو صالح ٌصحبه وكان 
أبو صالح سلٌم الناحٌة، وكان خالد ٌضع الحدٌث فً كتب الناس، ولم ٌكن أبو صالح 

كان صدوقا فً نفسه، وروى : ٌروي الكذب بل كان رجبل صالحا، وقال ابن حبان
مناكٌر وقعت فً حدٌثه من قبل جار له كان ٌضع الحدٌث وٌكتبه بخط ٌشبه خط عبد 

كان مستقٌم : هللا وٌرمٌه فً داره فٌتوهم عبد هللا أنه خطه فٌحدث به، وقال ابن عدي
ظاهر كبلم األبمة : قلت. الحدٌث إال أنه ٌقع فً أسانٌده ومتونه ؼلط وال ٌتعمد الكذب

أن حدٌثه فً األول كان مستقٌما ثم طرأ علٌه فٌه تخلٌط فمقتضى ذلك أن ما ٌجٌا من 
رواٌته عن أهل الحذق كٌحً بن معٌن والبخاري وأبً زرعة وأبً حاتم فهو من 

واألحادٌث التً رواها . صحٌح حدٌثه، وما ٌجٌا من رواٌة الشٌوخ عنه فٌتوقؾ فٌه
أحدها فً . البخاري عنه فً الصحٌح بصٌؽة حدثنا أو قال لً، أو قال المجردة قلٌلة

حدثنا عبد هللا حدثنا عبد العزٌز بن أبً : كتاب التفسٌر فً تفسٌر سورة الفتح، قال
. اآلٌة  {إنا أرسلناك شاهدا}سلمة فذكر حدٌث عبد هللا بن عمرو فً تفسٌر قوله تعالى 

حدثنا : وعبد هللا هذا هو أبو صالح ألن البخاري رواه فً كتاب األدب المفرد، فقال
فً الجهاد : ثانٌها. عبد هللا بن صالح وهو كاتب اللٌث فٌما جزم به أبوعلً الؽسانً 

حدثنا عبد هللا حدثنا عبد العزٌز بن أبً سلمة فذكر حدٌث ابن عمر فً القول عند : قال
ثالثها فً . القفول من الحج، وعبد هللا هو أبو صالح كما جزم به أبو علً الؽسانً 

وقال اللٌث حدثنا جعفر بن ربٌعة عن عبد الرحمن بن هرمز : البٌوع، قال البخاري
حدثنً عبد هللا : عن أبً هرٌرة فً قصة الرجل الذي أسلؾ األلؾ دٌنار، وقال بعده
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بن صالح حدثنا اللٌث بهذا، هكذا وقع فً رواٌتنا من طرٌق أبً الوقت، وفً ؼٌرها 
فً األحكام، قال البخاري عقب حدٌث قتٌبة عن اللٌث عن ٌحً : رابعها. من الرواٌات

وقال لً عبد هللا عن : بن سعٌد فً حدٌث أبً قتادة فً القتٌل ٌوم حنٌن ، قال البخاري
اللٌث، ٌعنً بهذا اإلسناد، فً هذا الحدٌث فقام النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فؤداد 

فً كتاب الزكاة عقب : خامسها. هكذا هو فً رواٌتنا من طرٌق أبً ذر عن الكشمٌهنً
وزادنً عبد هللا بن صالح عن اللٌث ٌعنً : حدٌث ابن عمر فً المسؤلة، قال فً آخره

حدثنا عبد : فً تفسٌر سورة األحزاب: بسنده فٌشفع لٌقضى بٌن الخلق، وعنده سادسها
هللا بن ٌوسؾ حدثنا اللٌث حدثنً ابن الهاد عن عبد هللا بن خباب عن أبً سعٌد فً 

وقال أبو صالح عن : الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم، وقال فً آخره
حدثنا قتٌبة : فً االعتصام، قال: وعنده سابعها. على محمد وعلى آل محمد: اللٌث

حدثنا اللٌث عن عقٌل عن الزهري عن عبٌد هللا عن أبً هرٌرة لما توفً رسول هللا 
لو : صلى هللا علٌه وآله وسلم وكفر من كفر من العرب، الحدٌث، وفٌه، قال أبو بكر

منعونً عقاال، الحدٌث، قال فً آخره، قال لً ابن بكٌر وعبد هللا عن اللٌث عناقا 
وهو قوله فً صفة الصبلة حدثنا : وفً الكتاب عن أبً صالح موضع ثامن. وهوأصح

ٌحً بن بكٌر حدثنا اللٌث عن عقٌل عن ابن شهاب أخبرنً أبو بكر بن عبد الرحمن 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم إذا قام إلى الصبلة : أنه سمع أبا هرٌرة ٌقول

سمع هللا لمن حمده حٌن ٌرفع صلبه من : ٌكبر حٌن ٌقوم، ثم ٌكبر حٌن ٌركع، ثم ٌقول
قال عبد هللا بن صالح عن اللٌث ولك الحمد "الركوع، ثم ٌقول وهو قابم ربنا لك الحمد 

حدثنا ٌحً بن : وفٌه موضع تاسع فً صفة الصبلة أٌضا، قال. ثم ٌكبر حٌن ٌسجد
بكٌر حدثنا اللٌث عن خالد عن سعٌد هو ابن أبً ببلل عن محمد بن عمرو بن حلحلة 

عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبً صلى هللا علٌه 
أنا كنت أحفظكم لصبلته رأٌته إذا كبر جعل ٌدٌه : وآله وسلم، فقال أبو حمٌد الساعدي

حذاء منكبٌه وإذا ركع أمكن ٌدٌه من ركبتٌه ثم هصر رأسه فإذا رفع رأسه استوى 
. كل فقار: وقال بعده، قال أبو صالح عن اللٌث. حتى ٌعود كل فقار فً مكانه، الحدٌث

وأما التعلٌق عن اللٌث من رواٌة عبد هللا بن صالح عنه فكثٌر جدا وقد عاب ذلك 
هذا : اإلسماعٌلً على البخاري وتعجب منه كٌؾ ٌحتج بؤحادٌثه حٌث ٌعلقها، فقال

وجواب ذلك أن . عجٌب ٌحتج به إذا كان منقطعا، وال ٌحتج به إذا كان متصبل
البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي ٌورده من أحادٌثه صحٌح عنده قد انتقاه 

من حدٌثه لكنه ال ٌكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة فلهذا ال ٌسوقه 
مساق أصل الكتاب وهذا اصطبلح له قد عرؾ باالستقراء من صنٌعه فبل مشاحة فٌه، 

.  وأبو صالح هذا قد روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه" وهللا أعلم
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : عبد هللا بن المثنى بن عبد هللا بن أنس بن مالك/ 64

األنصاري، أبو المثنى البصري، صدوق كثٌر الؽلط، من السادسة روى له : "التهذٌب
أبو المثنى البصري، :"وقال عنه الكبلباذي" [خ ت ق]البخاري والترمذي وابن ماجه 

سمع عمه ثمامة بن عبد هللا، وثابتا البنانً، وعبد هللا بن دٌنار، روى عنه ابنه محمد 
بن عبد هللا األنصاري، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ومسلم، ومعلى بن أسد فً العلم 
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: صالح، وزاد أبو حاتم: قال الرازٌان وابن معٌن"  والزكاة واللباس وفضابل القرآن
لٌس بشًء، : لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن فً رواٌة أخرى: شٌخ، وقال النسابً

ال ٌتابع على أكثر حدٌثه، ووثقه الدارقطنً : وضعفه الساجً واألزدي، وقال العقٌلً
لم أر البخاري : مرة وضعفه أخرى، ووثقه مطلقا العجلً والترمذي، وقال ابن حجر

"  احتج به إال فً رواٌته عن عمه ثمامة وما أخرجه له عن ؼٌره فهو متابعة
صدوق، ربما  : "عبد هللا بن عمر النمٌري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 65

وقال عنه " [خ]أخطؤ، من التاسعة، ووهم من خلطه بابن ؼانم، روى له البخاري 
سمع ٌونس بن ٌزٌد، روى عنه الحجاج بن المنهال فً التوحٌد، ومواضع : "الكبلباذي

ابن عٌٌنة، : وهو ابن ؼانم نزل إفرٌقٌة، روى عنه: وحدٌث اإلفك، قال ابن منده
ربما أخطؤ وقال : قلت وثقه أبو داود والدارقطنً، وقال ابن حبان"  والقعنبً، والناس

عبد هللا بن عمر النمٌري لٌس هو ابن ؼانم كما : صدوق ربما أخطؤ، فابدة: ابن حجر
الصواب التفرقة بٌنهما وقد فرق : قال ابن منده فٌما نقله عنه الكبلباذي، قال ابن حجر

بٌنهما أبو حاتم وؼٌر واحد ولم ٌذكر البخاري فً التارٌخ سوى النمٌري وممن خلط 
، أخرج البخاري له فً التوحٌد "بٌنهما صاحب الكمال وأبو إسحاق الحبال والباجً

.  وحدٌث اإلفك ومواضع أخرى
 4خ  ]عبد هللا بن العبلء بن زبراء الربعً الشامً، روى عنه البخاري واألربعة / 66

وثقه ابن معٌن ودحٌم وأبو داود ومعاوٌة بن صالح وهشام بن عمار وابن سعد و  [
ضعٌؾ، أخرج البخاري عن الولٌد : ٌعقوب والدارقطنً والعجلً، وشذ  ابن حزم فقال

"  بن مسلم عنه فً الجزٌة وتفسٌر األعراؾ
خ د ]عبد هللا بن محمد بن أبً األسود، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي/ 67
ال بؤس به ولكنه سمع من أبً عوانة وهو صؽٌر وكان ٌطلب : قال ابن معٌن [ت

. الحدٌث قلت ولم ٌرو البخاري عنه عن أبً عوانة
عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبٌد البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 68

أبو سعٌد، مولى بنً هاشم، نزٌل مكة، لقبه جردقة، صدوق ربما أخطؤ، من : "التهذٌب
" [خ س ق]التاسعة، مات سنة سبع وتسعٌن، روى عنه البخاري والنسابً وابن ماجه

أبو سعٌد، مولى بنً هاشم، و كان ٌعرؾ بجردقة، سمع صخر : "وقال عنه الكبلباذي
 "  197بن جوٌرٌة، روى عنه هارون بن األشعث البخاري من الوصاٌا، مات سنة 

قال عنه ابن حجر : عبد الرحمن بن حماد بن شعٌب، أبو سلمة الشعبً البصري/ 69
ٌقال العنبري، البصري، صدوق ربما أخطؤ، من صؽار التاسعة، : "فً تقرٌب التهذٌب

: وقال عنه الكبلباذي" [خ ت]مات سنة اثنتً عشرة  روى له البخاري والترمذي
وٌقال ابن عمارة أبو سلمة الشعٌبً البصري وٌقال العنبري، وشعٌب من بلؽبر، "

لٌس به : لٌس بالقوي، وقال أبو زرعة: قال أبو حاتم"  روى عنه البخاري فً الجنابز
وقال ابن حجر  أخرج له البخاري حدٌثا واحدا له طرق "  بؤس، ووثقه الدارقطنً 

.   أخرى
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : عبد الرحمن بن عبد هللا بن دٌنار، مولى ابن عمر/ 70

صدوق ٌخطا، من السابعة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي : "التهذٌب
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مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د ت س ]والنسابً 
القرشً العدوي المدنً، حدث عن أبٌه، وزٌد بن أسلم، وأبً حازم سلمة بن دٌنار، 

أبو قتٌبة، وعبد الصمد، وأبو النضر، و قرة بن حبٌب، والحسن األشٌب، : روى عنه
قال الدوري عن : "وقال ابن حجر فً التهذٌب" فً الوضوء، والجهاد وؼٌر موضع

فٌه لٌن، ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، : فً حدٌثه عندي ضعؾ، وقال أبو حاتم: ابن معٌن
وبعض ما ٌروٌه منكر ال ٌتابع علٌه وهو فً جملة من ٌكتب حدٌثه : وقال ابن عدي

خالؾ فٌه البخاري الناس ولٌس : قال السلمً عن الدارقطنً: من الضعفاء، وقال أٌضا
: صدوق وقال الحربً: سبل عنه علً بن المدٌنً  فقال: بمتروك، وقال ابن خلفون

قلت هنا ٌتبٌن سبب مخالفة البخاري للناس تقلٌدا لشٌخه ابن المدٌنً " ؼٌره أوثق منه
. روى له البخاري فً الوضوء والجهاد وؼٌر موضع : وهللا أعلم، قلت

عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شٌبة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 71
أبو بكر الحزامً، القرشً، موالهم، المدنً، صدوق ٌخطا، من كبار : "التهذٌب

أبو بكر : "وقال عنه الكبلباذي" [خ س]الحادٌة عشرة روى له البخاري والنسابً 
الحزامً، القرشً موالهم، المدنً، نسبه سكر فً األقران، سمع ابن أبً فدٌك وعبد 

الرحمن بن المؽٌرة، روى عنه البخاري فً األطعمة وصفة النبً صلى هللا علٌه وآله 
لٌس بالمتٌن عندهم، وقال أبو : قال أبو أحمد الحاكم: "وقال ابن حجر" وصحبه وسلم 

قلت روى " ربما خالؾ: ضعٌؾ، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: بكر بن أبً داود
له البخاري فً األطعمة وصفة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم وزعم ابن 

حجر أن البخاري لم ٌحتج به وإنما روى له متابعة   
أبو قٌس : "عبد الرحمن بن ثروان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 72

األودي، الكوفً، صدوق ربما خالؾ، من السادسة، مات سنة عشرٌن ومابة روى له 
أبو قٌس األودي والكوفً، سمع : "وقال عنه الكبلباذي" [4خ ]البخاري واألربعة 

هذٌل بن شرحبٌل، روى عنه شعبة والثوري فً الفرابض، قال الذهلً وفٌما كتب إلً 
ٌخالؾ فً حدٌثه، وذكره العقٌلً فً : قال أحمد" مات سنة عشرٌن ومابة : أبو نعٌم

الضعفاء وساق له حدٌثا فً المسح على الخفٌن وقال الرواٌة فً الجوربٌن فٌها لٌن، 
قلت أخرج له البخاري فً " ووثقه ابن معٌن والعجلً والدارقطنً وابن نمٌر

. الفرابض
أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد الرحمن بن ؼزوان الضبً/ 73

" . [خ د ت س]نوح، المعروؾ بقراد، ثقة له أفراد، من التاسعة 
عبد الرحمن بن أبً الموالً، وقال قتٌبة هو ابن زٌد بن أبً الموالً بن أبً / 74

ٌخطا، روى عنه : قال ابن حبان [4خ ]طالب الهاشمً، روى له البخاري واألربعة 
". البخاري فً الصبلة وؼٌر موضع

السدوسً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد الرحمن بن واصل/ 75
موالهم، أبو عبٌدة الحداد البصري، نزٌل بؽداد، ثقة، تكلم فٌه األزدي بؽٌر حجة، من 

 "   [خ د ت س ]التاسعة
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أبو مسلم : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد الرحمن بن ٌونس/ 76
كان صاعقة ال ٌحمد : صدوق، وقال ابن حبان فً الثقات: المستملً، قال أبو حاتم

استملى على ابن عٌٌنة وٌزٌد بن هارون ورحل فً طلب : أمره، وقال ابن سعد
روى عنه البخاري حدٌثا واحدا فً الوضوء فً مسند السابب بن ٌزٌد : قلت. الحدٌث

 . [خ]بمتابعة إبراهٌم بن حمزة وؼٌره عن حاتم بن إسماعٌل
عبد العزٌز بن عبد الصمد العمً البصري، روى عنه البخاري وأبو داود / 77

ضعٌؾ ووثقه ٌعقوب : نقل اآلجري عن أبً داود [خ د ت ق]والترمذي وابن ماجه 
بن أبً شٌبة والخلٌلً وذكره ابن حبان فً الثقات، أخرج له البخاري فً العلم وؼٌر 

.  موضع
قال : عبد العزٌز بن عبد هللا بن ٌحً بن عمرو بن أوٌس بن سعد بن أبً سرح/ 78

العامري األوٌسً المدنً من كبار شٌوخ البخاري، : "عنه ابن حجر فً هدي الساري
هو صدوق، ووثقه ٌعقوب بن : قدمه أبو حاتم على ٌحً بن أبً بكٌر فً الموطؤ وقال

اتفقوا على توثٌقه لكن وقع فً سإاالت : حجة، وقال الخلٌلً: شٌبة، وقال الدارقطنً
ضعٌؾ، فإن كان عنً هذا : أبً عبٌد اآلجري عن أبً داود، قال عبد العزٌز األوٌسً

ففٌه نظر ألنه قد وثقه فً موضع آخر، وروى عن هارون الحمال عنه ولعله ضعؾ 
رواٌة معٌنة له وهم فٌها أو ضعؾ آخر اتفق معه فً اسمه، وفً الجملة فهو جرح 

رواٌة أبً داود عنه ال تزكٌه إذ لم ٌشترط الصحة فً : ، قلت[خ د ت ق]" مردود
.  كتابه وٌشهد على كثرة الواهٌات فً كتابه وكذلك األحادٌث الموضوعة، وهللا أعلم 

شٌخ بؽدادي وثقه : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد المتعال بن طالب/ 79
ونقل عن عثمان . أبو زرعة وٌعقوب بن شٌبة وؼٌرهما، وأورده ابن عدي فً الكامل
. لٌس هذا بشًء: الدارمً أنه سؤل ٌحً بن معٌن عن حدٌث هذا عن ابن وهب فقال

وهذا لٌس بصرٌح فً تضعٌفه الحتمال أن ٌكون أراد الحدٌث نفسه وٌقوي هذا : قلت
ثقة، وكذا قال عبد الخالق بن : أن عثمان هذا سؤل ابن معٌن عن عبد المتعال؟ فقال

وإنما روى عنه البخاري حدٌثا واحدا فً أواخر الحج . منصور عن ابن معٌن، انتهى
قبل أبواب العمرة بخمسة أبواب، وقد روى ذلك الحدٌث بعٌنه فً الحج أٌضا عن 

 .  [خ  ]أصبػ بن الفرج بمتابعة عبد المتعال، وهللا أعلم 
البصري، قال : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد الواحد بن زٌاد العبدي/ 80

أثبت أصحاب األعمش شعبة وسفٌان ثم أبو معاوٌة ثم عبد الواحد بن زٌاد، : ابن معٌن
ووثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن سعد . وعبد الواحد ثقة، وأبو عوانة أحب إلٌه منه

ال خبلؾ بٌنهم أنه : والنسابً وأبو داود والعجلً والدارقطنً حتى قال ابن عبد البر
ما : ثقة ثبت كذا قال، وقد أشار ٌحً القطان إلى لٌنه، فروى ابن المدٌنً عنه أنه قال

وهذا : قلت. رأٌته طلب حدٌثا قط وكنت أذاكره بحدٌث األعمش فبل ٌعرؾ منه حرفا
[ .  4خ ]ؼٌر قادح ألنه كان صاحب كتاب وقد احتج به الجماعة 

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: عبد الواحد بن عبد هللا/ 81
كان : البصري، كان أمٌر المدٌنة فً خبلفة ٌزٌد بن عبد الملك، قال أفلح بن حمٌد"

: قلت.ال ٌحتج به: محمود الوالٌة، ووثقه العجلً والدارقطنً وؼٌرها، وقال أبو حاتم
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له فً الصحٌح حدٌث واحد عن واثلة فً التؽلٌظ فً الكذب على النبً صلى هللا علٌه 
 . [خ د ت س ق]وآله وسلم، وروى له األربعة 

أبو عبٌدة الحداد : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد الواحد بن واصل/ 82
كان من من المثبتٌن ما أعلم أنا أخذنا علٌه خطؤ البتة، : مشهور بكنٌته، قال ابن معٌن

لم ٌكن صاحب حفظ لكن كان كتابه : أخشى أن ٌكون ضعٌفا، وقال أٌضا: وقال أحمد
: قلت. صحٌحا، ووثقه العجلً وٌعقوب بن شٌبة وٌعقوب بن سفٌان وأبو داود وؼٌرهم

. له فً الصحٌح حدٌث واحد فً الصبلة من رواٌته عن عثمان بن أبً رواد وؼٌرهم
له فً الصحٌح حدٌث واحد فً الصبلة من رواٌته عن عثمان بن أبً رواد عن : قلت

الزهري عن أنس تابعه فٌه محمد بن بكر البرسانً عن عثمان، وروى له أبو داود 
.  [خ د ت س]والترمذي والنسابً

: عبٌدة بن حمٌد، أبو عبد الرحمن، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 83
المعروؾ بالحذاء، التٌمً أواللٌثً أوالضبً، صدوق، نحوي، ربما أخطؤ، من "

وقال " [4خ ]الثامنة، مات سنة تسعٌن وقد جاوز الثمانٌن، روى عنه البخاري واألربعة
أبو عبد الرحمن التٌمً، وٌقال الضبً، الكوفً، النحوي، ٌقال له : "عنه الكبلباذي

سمع عبد العزٌز بن رفٌع، وعبد الملك بن : لم ٌكن بحذاء: الحذاء، قال أحمد بن حنبل
عمٌر، ومنصور بن المعتمر، روى عنه ابن سبلم، وفروة بن أبً المؽراء، والحسن 

بن محمد الزعفرانً فً الحج، واألدب و الدعوات، حكى البخاري عن الحسن بن أبً 
كتبنا عن عبٌدة الضبً ببؽداد سنة تسعٌن ومابة ومات بعد ذلك، وقال ابن : زٌد قال

إنما : ما به المسكٌن بؤس لٌس بخت وقال أٌضا: ، قال ابن معٌن"مات ببؽداد: سعد
عابوه أنه ٌقعد عند أصحاب الكتب، وكان أحمد ٌحسن الثناء علٌه جدا، وٌرفع أمره 

كان قلٌل السقط وأما التصحٌؾ : ما أدرى للناس وله ثم ذكر صحة حدٌثه، فقال: وٌقول
لٌس به بؤس، وقاله أٌضا العجلً والنسابً، وقال : فلٌس نجده عنده، وقال أٌضا

كتب الناس عنه و : لٌس بالقوي، وهو من أهل الصدق، وقال ٌعقوب بن شٌبة: الساجً
لٌس من الحفاظ المتقنٌن ووثقه عثمان بن أبً شٌبة وابن سعد والدارقطنً وابن عمار، 

."  روى له البخاري فً الحج واألدب والدعوات 
أبو الحسن أو : "عتاب بن بشٌر الجزري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 84

أبو سهل، مولى بنً أمٌة، صدوق ٌخطا، من الثامنة، مات سنة تسعٌن أو قبلها،روى 
أبو : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د ت س]عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسابً 

الحسن، ٌقال إنه مولى الحرانً، سمع إسحاق بن راشد، روى عنه محمد ـ ؼٌر 
هو ابن سبلم، البخاري فً الطب : منسوب ـ سؤلت عنه أبا أحمد الحافظ فقال

وقال ابن حجر فً هدي " مات سنة تسعٌن ومابة: واالعتصام، قال البخاري ٌقال
لٌس بقوي، وقال أبو داود عن : ضعفه أحمد فً خصٌؾ، وقال النسابً: "الساري

روى عنه : ضربنا على حدٌثه، قلت: تركه ابن مهدي بآخرة، وقال ابن المدٌنً : أحمد
هو ابن سبلم ـ البخاري فً : محمد ـ ؼٌر منسوب ـ سبل عنه أبا أحمد الحافظ، فقال

" .  الطب واالعتصام
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السهمً أبو ٌحً : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عثمان بن صالح/ 85
شٌخ، وقال : المصري من شٌوخ البخاري وثقه ابن معٌن والدارقطنً، وقال أبو حاتم

كان ٌكتب مع خالد بن نجٌح، وكان خالد ٌملً علٌهم ما لم ٌسمعوا من : أبو زرعة
هذا بعٌنه جرى لعبد هللا بن صالح كاتب اللٌث، وخالد بن نجٌح : قلت. الشٌخ فبلوا به

هذا كان كذابا وكان ٌحفظ بسرعة وكان هإالء إذا اجتمعوا عند شٌخ فسمعوا منه 
وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا فً ذلك على إمبلء خالد علٌهم، أما من حفظه أو من 

وقد . األصل فكان ٌزٌد فٌه ما لٌس فٌه فدخلت فٌهم األحادٌث الباطلة من هذه الجهة
ذكر الحاكم أن مثل هذا بعٌنه وقع لقتٌبة بن سعٌد معه مع جبللة قتٌبة وأما ما رواه 

أحمد بن الحجاج بن رشدٌن عن أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح فبل ٌقدح 
فؤحمد بن صالح من : فابن رشدٌن ضعٌؾ ال ٌوثق به فً هذا، وأما ثانٌا: أما أوال. فٌه

أقران عثمان فبل ٌقبل قوله فٌه إال ببٌان واضح، والحكم فً أمثال هإالء الشٌوخ الذٌن 
لقٌهم البخاري ومٌز صحٌح حدٌثهم من سقٌمه وتكلم فٌهم ؼٌره أنه ال ٌدعى أن جمٌع 

والدلٌل على ذلك أنه ما . أحادٌثهم من شرطه فإنه ال ٌخرج لهم إال ما تبٌن له صحته
أخرج لعثمان هذا فً صحٌحه سوى ثبلثة أحادٌث أحدها متابعة فً تفسٌر سورة 

 .   [خ س ق  ]البقرة، وروى له النسابً وابن ماجه 
البصري، : "عثمان بن فرقد العطار، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 86

وقال عنه  [خ ت]صدوق ربما خالؾ، من الثامنة، روى عنه البخاري والترمذي 
العطار، سمع هشام بن عروة، روى عنه محمد ؼٌر منسوب فً البٌوع : "الكبلباذي

: مستقٌم الحدٌث، وقال الدارقطنً: ذكره ابن حبان فً الثقات وقال" بالقرب من آخره
العطار : "وقال ابن حجر فً التقرٌب" ٌتكلمون فٌه: ٌخالؾ الثقات، وقال األزدي

" . [خ ت  ]البصري، صدوق ربما خالؾ من الثامنة
: قال أبو حاتم [خ س]عثمان بن الهٌثم بن الجهم، أبو عمرو المإذن، البصري/ 87

كان صدوقا كثٌر الخطإ، وقال : كان صدوقاؼٌر أنه كان ٌتلقن بآخرة، وقال الدارقطنً
له فً : ذكر عند أحمد فؤومؤ إلٌه أنه لٌس ٌثبت ولم ٌحدث عنه، قال ابن حجر: الساجً

: البخاري حدٌث واحد توبع علٌه، قلت لعل ابن حجر وهم ألن الكبلباذي قال عنه
روى عنه البخاري فً الحج، وفً النكاح، والمؽازي، وقال فً كتاب اللباس وفً "

: وقال ابن حجر فً التقرٌب" حدثنا عثمان بن الهٌثم أو محمد عنه: األٌمان والنذور
". [خ س]ثقة تؽٌر فصار ٌتلقن من كبار العاشرة: أبو عمرو البصري المإذن"

أبو الحكم : "علً بن الحكم البنانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 88
البصري، ثقة، ضعفه األزدي ببل حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثبلثٌن ومابة، 

أبو الحكم، البنانً، : "وقال عنه الكبلباذي" [4خ ]روى عنه البخاري واألربعة 
سمع نافعا، روى عنه عبد الوارث بن سعٌد، وابن علٌة فً اإلجارة، مات : البصري

من صؽار التابعٌن وثقه أبو داود : "وقال عنه ابن حجر فً هدي الساري" 131سنة 
لٌس له : فٌه لٌن، قلت: والنسابً والعجلً وؼٌرهم وتكلم فٌه أبو الفتح األزدي، فقال

"  فً البخاري سوى حدٌث وافق فٌه ؼٌره
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األنصاري : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: علً بن الحكم بن ظبٌان/ 89
" .  [خ س]المروزي، المإذن، ثقة ٌؽرب، من صؽار التاسعة 

البؽدادي، : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: علً بن أبً هاشم بن طبراخ/ 90
صدوق تركه الناس للوقؾ فً القرآن، وقال : من شٌوخ البخاري، قال أبو حاتم

قدمت ؼٌر مرة أن األزدي ال ٌعتبر تجرٌحه لضعفه هو : قلت. ضعٌؾ جدا: األزدي
 ].وقد بٌن أبو حاتم السبب فً توقؾ من توقؾ عنه ولٌس ذلك بمانع من قبول رواٌته

 .   [خ 
: عمر بن محمد بن الحسن بن الزبٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 91

األسدي، المعروؾ بابن التل، صدوق ربما وهم، من الحادٌة عشرة، مات سنة خمس "
األسدي : "وقال عنه الكبلباذي " [خ س ] ومابتٌن، روى عنه البخاري والنسابً

الكوفً، المعروؾ بابن التل، سمع أباه، روى عنه البخاري فً الزكاة والمناقب، مات 
.  250سنة 
أبو عثمان : "عمرو بن العباس الباهلً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 92

خ  ]البصري، أو األهوازي، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة خمس وثبلثٌن 
سمع عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر ؼندر، روى : "وقال عنه الكبلباذي " [

عنه البخاري فً العٌدٌن واألدب، والمناقب وؼٌر موضع، ذكر أبو داود حدثنً محمد 
." بن عبد الملك 

أبو عثمان : "عمرو بن مرزوق الباهلً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 93
البصري، ثقة فاضل، له أوهام، من صؽار التاسعة، مات سنة أربع وعشرٌن، روى 

أبو عثمان، مولى باهلة من : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د]عنه البخاري وأبو داود 
مضر، البصري، حدث عن شعبة، روى عنه البخاري فً أول الدٌات ومناقب عابشة، 

صدوق : كان ثقة، كثٌر الحدٌث، وقال الدارقطنً: قال ابن سعهد " 224مات سنة 
".  كثٌر الوهم، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال ربما أخطؤ

من شٌوخ البخاري، قال أبو : ، قال الباجً[عبٌد هللا بن طبراخ]عمرو بن أبً هشام / *
ضعٌؾ جدا، روى عنه : صدوق تركه الناس للوقوؾ فً القرآن، وقال األزدي: حاتم

علً بن أبً هشام عبٌد هللا : "البخاري فً النكاح، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
  [خ ]بن طبراخ، صدوق تكلم فٌه للوقؾ فً القرآن، من العاشرة 

خ د ]روى له البخاري وأبو داود والنسابً: عٌسى بن طهمان البكري، الكوفً/ 95
ال ٌتابع ولعله أتى من خالد بن عبد الرحمن، ٌعنً الراوي عنه، وهو : قال العقٌلً [س

ٌنفرد : كما ظن العقٌلً، وأما ابن حبان فؤفحش القول فٌه فً كتاب الضعفاء، فقال
بالمناكٌر عن أنس كؤنه كان ٌدلس عن أبان بن أبً عٌاش وٌزٌد الرقاشً عنه وال 

ٌجوز االحتجاج بخبره ثم لم ٌسق له  إال حدٌثا واآلفة فٌه ممن هو دونه، قلت أخرج له 
. البخاري فً التوحٌد واللباس

كلٌب بن وابل بن هبار التٌمً، الكوفً، روى عنه البخاري وأبو داود / 96
لٌس به بؤس، أخرج له : ضعٌؾ، وقال أبو داود: قال أبو زرعة [خ د ت]والترمذي
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البخاري من طرٌق عبد الواحد بن زٌاد عنه عن زٌنب بنت أبً سلمة فً ذكر بنً 
.  إسرابٌل

مالك بن سعٌر بن الخمس، أبو محمد، روى له البخاري والترمذي والنسابً وابن / 97
قال عنه . ضعٌؾ: صدوق، وقال أبو داود: قال الرازٌان [خ قد ت س ق]ماجه 

روى عنه علً ؼٌر منسوب ـ وهو ابن سلمة البلقً فً تفسٌر المابدة : الكبلباذي
.  والدعوات

أبو العباس، وٌقال أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الفضل بن العبلء/ 98
"  [خ س]العبلء الكوفً، نزٌل البصرة، صدوق له أوهام، من التاسعة

الواسطً، : "الفضل بن عنبسة، الخزاز، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 99
ثقة، انفرد ابن قانع بتضعٌفه ولٌس ابن قانع بمقنع، من كبار العاشرة، مات بعد 

أبو : "وقال عنه الكبلباذي" [خ س]المابتٌن وقٌل قبلها، روى عنه البخاري والنسابً 
علً بن المدٌنً فً اللباس، : الحسن الخزاز، الواسطً، حدث عن هشٌم، روى عنه

مات الفضل أراه سنة ثبلث ومابتٌن، وقٌل : حدثنً هارون بن حمٌد قال: قال البخاري
كان ثقة معروفا، : ثقة من كبار أصحاب الحدٌث، وقال ابن سعد: قال أحمد" 197سنة 

.  ثقة: وقال النسابً
ختن أبً : "الفضل بن مساور البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 100

وقال عنه " عوانة، صدوق ربما وهم، من التاسعة، روى عنه البخاري والنسابً
محمد بن المثنى فً : ختن أبً عوانة، حدث عن أبً عوانة، روى عنه: "الكبلباذي

. فٌه ضعؾ: قلت وثقه الدارقطنً وقال الساجً" مناقب سعد بن معاذ
ثقة : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: قٌس بن حفص التمٌمً الدارمً/ 101

".  [خ صد]له أفراد، من العاشرة 
الواسطً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن أبان بن عمران/ 102

  [خ  ]الطحان تكلم فٌه األزدي، من العاشرة 
أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن بكٌر بن واصل البؽدادي/ 103

الحسن، نزٌل أصبهان، صدوق ٌخطا، من العاشرة، مات بعد العشرٌن، قٌل إن 
.  قلت لم أجده فً كتاب الكبلباذي" البخاري روى عنه

محمد بن الحسن بن الزبٌر، أبو جعفر، األسدي، الكوفً، روى عنه البخاري / 104
وقال عنه . ضعفه الساجً ووثقه ابن أبً شٌبة والبزار [خ س ق]والنسابً وابن ماجه 

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب ": روى عنه ابنه عمر فً المناقب والزكاة: الكبلباذي
خ س ]األسدي الكوفً، لقبه التل، بفتح المثناة وتشدٌد البلم، صدوق فٌه لٌن : " التهذٌب

" [ق
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محمد بن الحسن/ 105

وذكره ابن حبان فً الضعفاء . المزنً الواسطً القاضً، وثقه ابن معٌن وؼٌره"
ما له فً البخاري سوى أثر واحد ذكره فً كتاب العلم : قلت. وأعاده فً الثقات

  [خ ت ]. موقوفا على الحسن البصري
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محمد بن حمٌر، أبو عبد الحمٌد، السلٌحً، الحمصً، روى عنه البخاري / ـ * 
قال أبو حاتم ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به ، وقال  [خ مد س ق]والنسابً وابن ماجه 

روى عنه سلٌمان بن : وقال الكبلباذي. ال بؤس به، ووثقه ابن معٌن ودحٌم: النسابً
"    [خ م]عبد الرحمن، وخطاب بن عثمان فً الهجرة والذبابح 

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : محمد بن الحسن بن هبلل بن أبً زٌنب فٌروز/ 106
أبو جعفر أو أبو الحسن، لقبه محبوب، صدوق فٌه لٌن، ورمً بالقدر، من : "التهذٌب

لقبه محبوب : "وقال عنه الكبلباذي " [خ ت]التاسعة، روى عنه البخاري والترمذي 
"  القرشً، البصري، حدث عن خالد الحذء، روى عنه عبد هللا بن الصباح فً األحكام

"  ضعٌؾ، وذكره ابن حبان فً الثقات: لٌس بالقوي، وقال النسابً: قال أبو الحاتم
خ ]محمد بن زٌاد، أبو سفٌان، األلهانً، الحمصً، روى له البخاري واألربعة / 107

ال ٌعتد  : حبان ـ ال بؤس به، وقال أبو حاتم البستً ابن ـ: قال أبو حاتم الرازي [4
.  برواٌته إال ما كان عن رواٌة الثقات، ووثقه أحمد وأبو داود والنسابً

محمد بن زٌاد بن عبٌد هللا بن الربٌع بن زٌاد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 108
الزٌادي، أبو عبد هللا البصري، ٌلقب ٌإٌإ، صدوق ٌخطا، من العاشرة، : "التهذٌب

سمع محمد بن جعفر : "وقال عنه الكبلباذي" [خ ق  ]روى له البخاري وابن ماجه 
ضعٌؾ، وذكره ابن : قال ابن منده"  ؼندر روى له البخاري فً األدب شبه مقرون

. حبان فً الثقات وقال ربما أخطؤ
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : محمد بن الصلت األسدي/ 109

أبو جعفر من قدماء شٌوخ البخاري، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن نمٌر : "الباري
. لٌن: لكن قال أبو ؼسان أحب إلً منه، وذكر صاحب المٌزان أن بعضهم قال فٌه

أخرج عنه البخاري حدٌثا واحدا عن ابن المبارك عن ٌونس عن الزهري عن : قلت
بٌنا أنا نابم شربت اللبن حتى : "حمزة عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

أنظ إلى الري، الحدٌث فً مناقب عمر، وقد تابعه علٌه عنده عبدان عن ابن المبارك، 
 .  [خ ت س ق ]. وروى له أصحاب السنن ؼٌر أبً داود

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن عباد بن موسى العكلً/ 110
العكلً، بضم المهملة وسكون الكاؾ، ٌلقب سندوال، صدوق ٌخطا، من العاشرة، قٌل "

 "  [خ]إن البخاري روى له 
محمد بن عبد هللا بن أبً عتٌق ـ واسمه عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق، / 111

قال الذهلً المدعو حسن  [خ د ت س]روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسابً
روى عنه سلٌمان : الحسن عن الزهري كثٌر الرواٌة، مقارب الحدٌث، قال الكبلباذي

بن ببلل فً االستقراض مفردا، وفً الجهاد، والتوحٌد، واالعتكاؾ، وباب شهود 
.  المبلبكة بدرا من المؽازي مقرونا بؤسانٌد

أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن عبد الرحمن  الطفاوي/ 112
المنذر، االبصري، صدوق ٌهم، من الثامنة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي 

سمع أٌوب، واألعمش، وهشام بن : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د ت س]والنسابً 
عروة، روى عنه علً ابن المدٌنً، وأحمد بن المقدام العجلً فً الرقاق والتفسٌر 
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صدوق، صالح، إال : لٌس به بؤس، وزاد أبو حاتم: وقال أبو حاتم  وأبو داود". والبٌوع
.   منكر الحدٌث: انه ٌهم أحٌانا، وقال أبو زرعة

ابن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن عبد العزٌز العمري/ 113
وقال عنه الكبلباذي " [خ تم س]الواسطً، صدوق ٌهم، وكانت له معرفة، من العاشرة 

وأصله من واسط، سمع حفص بن مٌسرة، روى عنه البخاري فً تفسٌر سورة : "
لٌس بالقوي، وذكره ابن حبان فً الثقات : قلت قال أبو زرعة" النساء، واالعتصام

   ."لٌس بالقوي: صدوق ٌهم، وقال أبوزرعة: ربما خالؾ، وقال ابن حجر : وقال
المدنً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن عبٌد بن مٌمون/ 114

 "  . [خ م ق  ]، التٌمً موالهم، صدوق ٌخطا من العاشرة[الطنافسً؟]التبان 
محمد بن فلٌح بن سلٌمان، أبو عبد هللا، الخزاعً، المدٌنً، روى له البخاري / 115

لٌس بثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات، : قال ابن معٌن [خ س ق]والنسابً وابن ماجه 
.  روى عنه إبراهٌم بن المنذر فً تفسٌر األحزاب: قال الكبلباذي

أبو ٌعلى : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن الصلت البصري/ 116
التوزي، صدوق ٌهم، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرٌن، روى عنه البخاري 

من فراس وأصلها منها، " وتوز: "التوزي: "وقال عنه الكبلباذي " [خ س]والنسابً 
، 228سكن البصرة، سمع الولٌد بن مسلم، روى عنه البخاري فً الردة، مات سنة 

صدوق كان ٌملً علٌنا من حفظه التفسٌر وؼٌره، وذكره : قال أبو حاتم" قاله البخاري
.  ابن حبان فً الثقات

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : محمد بن ٌحً بن علً بن عبد الحمٌد الكنانً/ 117
أبو ؼسان المدنً، لم ٌصب السلٌمانً فً تضعٌفه، من العاشرة، روى عنه : "التهذٌب

المدٌنً، حدث عن : "قال عنه الكبلباذي قلت ولم ٌوثقه الشٌوخ فقد  " [خ  ]البخاري 
وقال " مالك بن أنس، روى عنه أبو أحمد وهو مروان بن عموٌه الهمدانً فً الشروط

"  لٌس به بؤس: شٌخ، وقال النسابً: أبو حاتم
الكوفً : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن ٌزٌد الخزامً/ 118

البزار، من العاشرة، ٌقال هو الذي روى عنه البخاري، فظنه ابن عدي أبا هشام 
المذكور قبل ترجمتٌن، وقد فرق البخاري بٌنهما فً التارٌخ وأبو حاتم الرازي وزعم 

البزار الكوفً، ولٌس بؤبً هشام محمد بن : "وقال عنه الكبلباذي" الباجً أنهما واحد
ٌزٌد بن رفاعة الرفاعً، سمع الولٌد بن مسلم، روى عنه البخاري فً مناقب أبً بكر، 

له حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن : وقال عبٌد هللا بن واصب فً كتاب األدب
وقال الحافظ " نا ٌونس بن بكٌر بحدٌث: نا محمد بن ٌزٌد البزار قال: السمرقندي، قال

إنما أشكل أمره على من أشكل كون البخاري  [أي الباجً]قال : "ابن حجر فً التهذٌب
ضعفه فكٌؾ ٌخرج عنه فً صحٌحه، والجواب عن ذلك ما ذكر ابن عدي إنما استشهد 

" .  به خاصة، وهللا تعالى أعلم
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: محبوب بن الحسن/ 119

: قال ابن معٌن. البصري أبو جعفر ٌقال اسمه محمد وفً المحمدٌٌن ذكره المزي"
كان ٌرى : وقال أبو داود. لٌس بقوي: لٌس به بؤس و ضعفه النسابً، وقال أبو حاتم
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له فً البخاري حدٌث واحد فً كتاب األحكام عن خالد الحذاء : شٌبا من القدر  قلت
 .  [خ ت  ]. مقرونا بؽٌره، وروى له الترمذي

مروان بن الحكم بن أبً العاص بن أمٌة، ابن عم عثمان بن عفان، ٌقال له / 120
كان مروان ال ٌتهم : وقال عروة بن الزبٌر. رإٌة فإن ثبتت فبل ٌعرج على من تكلم فٌه

. وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابً اعتمادا على صدقه. فً الحدٌث
وإنما نقموا علٌه أنه رمى طلحة ٌوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السٌؾ فً طلب 

فؤما قتل طلحة فكان متؤوال فٌه كما قرره اإلسماعٌلً . الخبلفة حتى جرى ما جرى
وؼٌره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلً بن الحسٌن وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وهإالء أخرج البخاري أحادٌثهم عنه فً صحٌحه لما كان أمٌرا 

وقد . عندهم بالمدٌنة قبل أن ٌبدو منه فً الخبلؾ على ابن الزبٌر ما بدا، وهللا أعلم 
 .  [خ د ت س ق ] اعتمد مالك على حدٌثه ورأٌه والباقون سوى مسلم

أبو عمرو، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مروان بن شجاع الجزري/ 121
وأبو عبد هللا، األموي، موالهم، نزٌل بؽداد، صدوق له أوهام، من الثانٌة، مات سنة 

وقال  [خ د ت ق]أربع وثمانٌن، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
مولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم القرشً، األموي، : "عنه الكبلباذي

الجزري، ٌقال له الخصٌفً لكثرة رواٌته عنه، وكان معلما لولد موسى بن المهدي 
سعٌد بن سلٌمان، وسرٌح بن ٌونس، : ببؽداد وحدث عن سالم األفطس، روى عنه
صالح : قال أبو حاتم" 184مات سنة : وأحمد بن منٌع فً الشهادات والطب، قال

.  كان ثقة صدوقا: وأثنى علٌه أبو داود وابن معٌن، وقال ابن سعد
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مطرؾ بن عبد هللا بن مطرؾ الٌساري/ *
أبو مصعب المدنً، ابن أخت مالك، ثقة، لم ٌصب ابن عدي فً تضعٌفه، من كبار "

العاشرة، مات سنة عشرٌن على الصحٌح وله ثبلث وثمانون سنة، روى عنه البخاري 
أبو مصعب، األصم، : "وقال عنه الكبلباذي" [خ م ت ق]والترمذي وابن ماجه 

المدٌنً، مولى مٌمونة بنت الحارث الهبللٌة، زوج النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه 
وسلم وهو صاحب مالك، سمع عبد الرحمن بن أبً الموالً، روى عنه البخاري فً 

مات سنة عشرٌن ومابتٌن، : الصبلة والدعوات، قال البخاري عن هارون بن محمد
مضطرب الحدٌث : وقال أبو حاتم" 137ولد سنة : قال مطرؾ: وقال البخاري

 .تقدم فً كثٌر الخطإ من رجال الشٌخٌن" كان ثقة وبه صمم: صدوق، وقال ابن سعد
معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجبلن الرزقً، األنصاري، المدنً، / 122

ال ٌحتج به، : قال األزدي [خ د ت س  ]روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسابً 
سمع أباه، : "ضعٌؾ، وذكره ابن حبان فً الثقات، قال عنه الكبلباذي: وقال ابن معٌن

."  ٌحً بن سعٌد األنصاري، وٌزٌد بن الهادي فً شهود المبلبكة بدرا : روى عنه
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : معاوٌة بن إسحاق بن طلحة بن عبٌد هللا التٌمً/ 123

أبو األزهر، صدوق ربما وهم، من السادسة، روى عنه البخاري والنسابً : "التهذٌب
القرشً، التٌمً، سمع عمته عابشة : "وقال عنه الكبلباذي [خ قد س ق]وابن ماجه 

."    بنت طلحة روى عنه سفٌان الثوري فً الجهاد 
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المؽٌرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد هللا بن عٌاش بن أبً ربٌعة / ـ*
أبو هشام المدنً، صدوق فقٌه، : "المخزومً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

كان ٌهم، من الثامنة، مات سنة ست أو ثمان وثمانٌن، روى عنه البخاري وأبو داود 
الخزامً، المدٌنً، سمع أبا : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د س ق ]والنسابً وابن ماجد 

ابنه عبد : الزناد، وموسى بن عقبة، وعبد هللا بن سعٌد بن أبً زهٌر، روى عنه
الرحمن، وخالد بن مخالد، وسعٌد بن أبً مرٌم، وٌحً بن بكٌر، وأبو مصعب، وقتٌبة 

لٌس : قال ابن معٌن" فً االستسقاء وصفة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم
" .قلت وابن معٌن ٌقول ذلك أحٌانا لمن قل تحدٌثه" رجل صالح: بشًء، وقال أبو داود

   .(ع)وقد تقدم فً كثرة الخطإ من رجال الصحٌحٌن
مقدام بن محمد بن ٌحً بن عطاء بن مقدم الهبللً الواسطً، قال عنه ابن / 124

وقال  [خ]صدوق ربما وهم، من العاشرة، روى له البخاري: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
الهبللً، الواسطً، سمع عمه القاسم بن ٌحً، روى عنه البخاري فً : "عنه الكبلباذي

ٌؽرب وٌخالؾ، وقال أبو بكر : سورة النور، والتوحٌد،  قال ابن حبان فً الثقات
. ثقة: البزار
مقدم، بوزن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مقدم  بن محمد بن ٌحً/ 125

محمد، ابن محمد بن ٌحً بن عطاء بن مقدم الهبللً، المقدمً الواسطً، صدوق ربما 
 " .  [خ  ]وهم، من العاشرة 

: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: مقسم مولى ابن عباس/ 126
 للزومه له وهو مولى عبد هللا بن الحارث بن نوفل، وثقه كمولى ابن عباس اشتهر بذل"

العجلً وٌعقوب بن سفٌان والدارقطنً وأحمد بن صالح المصري فٌما نقل ابن شاهٌن 
ستة، : وقال مهنؤ قلت ألحمد بن حنبل من أثبت أصحاب ابن عباس؟ فقال. عنه

: كان ضعٌفا، وقال الساجً: وقال ابن سعد. دون هإالء: فمقسم؟ قال: فذكرهم، قلت له
لم ٌخرج له البخاري فً صحٌحه إال حدٌثا واحدا : قلت. تكلم الناس فً بعض رواٌته 

ذكره فً المؽازي من طرٌق هشام بن ٌوسؾ، وفً التفسٌر من طرٌق عبد الرزاق 
ال ٌستوي  }كبلهما عن ابن جرٌج عن عبد الكرٌم الجزري عنه عن ابن عباس 

وأخرجه " كذا أورده مختصرا. عن بدر والخارجون إلى بدر {القاعدون من المإمنٌن 
 [.  4خ  ]. الترمذي من طرٌق حجاج عن ابن جرٌج بتمامه وهو من ؼرابب الصحٌح

األسدي، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: المنهال بن عمرو األسدي/ 127
 4خ  ]موالهم، الكوفً، صدوق ربما وهم، من الخامسة، روى عنه البخاري واألربعة 

األسدي، مولى لبنً عمرو بن أسد بن خزٌمة، الكوفً، سمع : "وقال عنه الكبلباذي " [
قال المفضل بن ؼسان  [األنبٌاء]سعٌد بن جبٌر، روى عنه منصور بن المعتمر فً 

  ."ثقة: ذم ٌحً بن معٌن المنهال بن عمرو، وقال ابن معٌن والنسابً: الؽبلبً
أبو حذٌفة : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: موسى بن مسعود النهدي/ 128

البصري، صدوق سٌا الحفظ، وكان ٌصحؾ، من صؽار التاسعة، مات سنة عشرٌن 
أو بعدها وقد جاوز التسعٌن، وحدٌثه عند البخاري فً المتابعات، روى عنه البخاري 
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ولم أجده عند الكبلباذي فً رجال  [خ د ت ق]وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
.  البخاري 

: موسى بن هارون القٌسً، البردي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 129
البردي، الكوفً، صدوق ربما أخطؤ، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرٌن بالقٌوم "

وقال عنه  [خ د س]من أرض مصر، روى عنه البخاري وأبو داود والنسابً 
سمع الولٌد بن مسلم، روى البخاري عن عبد هللا ؼٌر منسوب عنه، : البنً: "الكبلباذي

" وعن سلٌمان بن عبد الرحمن مقرونا به فً تفسٌرسورة األعراؾ
المصري، أبو بحر، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مٌمون بن سٌاه/ 130 

وقال عنه  " [خ س]صدوق عابد ٌخطا، من الرابعة، روى له البخاري والنسابً 
: سمع أنس بن مالك، روى عنه منصور بن سعد فً الصبلة، قال البخاري: "الكبلباذي

نا منصور بن سعد عن مٌمون بن سٌاه عن : نا مهدي قال: نا عمرو بن عباس قال
من صلى : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم: أنس بن مالك قال

: لٌس بذاك، وقال الدارقطنً: ثقة، وقال أبو داود: قال أبو حاتم" الحدٌث.." صبلتنا
"   ٌحتج به

نعٌم بن حماد بن معاوٌة بن الحارث الخزاعً، أبو عبد هللا  المروزي، / 131
الفارضً،  نزٌل مصر، صدوق ٌخطا كثٌرا، فقٌه عارؾ بالفرابض، من العاشرة، 
مات سنة ثمان وعشرٌن على الصحٌح وقد تتبع ابن عدي ما أخطؤ فٌه، وقال باقً 

وقال  [خ م د ت ق]حدٌثه مستقٌم، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
 [جٌخ  ]أبو عبد هللا الرقاء القاضً، المروزي،  من قرٌة  تدعى : "عنه الكبلباذي

سكن مصر، سمع ابن المبارك و هشٌما، روى عنه البخاري، وذكر أبو داود أنه مات 
.    ثقة: ربما أخطؤ، وقال العجلً: ، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال228سنة 
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: هشام بن عمرو/ 132

ال بؤس به، : الدمشقً من شٌوخ البخاري وثقه ٌحً بن معٌن والعجلً، وقال النسابً"
سلٌمان بن عبد الرحمن خٌر منه قد : وعظمه أحمد بن أبً الحواري، وقال أبو داود

هشام صدوق : وقال أبو حاتم. حدث هشام بؤرجح من أربعمابة حدٌث لٌس لها أصل
 تلقن، وكان قدٌما أصح، كان نولما كبر تؽٌر حفظه وكل ما دفع إلٌه قرأه وكل ما لق

ٌقرأ من كتابه وأنكر علٌه ابن واره وؼٌره أخذه األجرة على التحدٌث، وقال 
أنا : إن كنت تحفظ فحدث وإن كنت ال تحفظ فبل تلقن ما تلقن، قال: قلت له: الفرهٌنانً

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه }أخرجت هذه األحادٌث صحاحا، وقال هللا تعالى 
لم ٌخرج عنه البخاري فً صحٌحه سوى : قلت [181: البقرة] {على الذٌن ٌبدلونه

فً البٌوع عنه عن ٌحً بن حمزة عن الزبٌدي عن الزهري عن : أحدهما: حدٌثٌن
وهو عنده من حدٌث . الحدٌث" كان تاجر ٌداٌن الناس: عبٌد هللا عن أبً هرٌرة حدٌث

إبراهٌم بن سعد عن الزهري، والثانً فً مناقب أبً بكر عنه عن صدقة بن خالد عن 
زٌد بن واقد عن بسر بن عبٌد هللا عن أبً إدرٌس عن أبً الدرداء بمتابعة عبد هللا بن 

العبلء بن زبر عن بسر بن عبٌد هللا بهذا اإلسناد وعلق عنه فً األشربة حدٌثا فً 
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خ ]. تحرٌم المعازؾ وهذا جمٌع ما له فً كتابه مما تبٌن لً أنه احتج به، وهللا أعلم
4   .]

ٌحً بن سلٌمان بن ٌحً بن سعٌد، أبو سعٌد الجعفً، روى له البخاري / 133
لٌس بثقة، ووثقه الدارقطنً، قال : شٌخ، وقال النسابً: قال أبو حاتم [خ ت]والترمذي 

أبو سعٌد الكوفً الجعفً، سكن مصر سمع عبد هللا بن وهب، روى :"عنه الكبلباذي
نزٌل مصر صدوق ٌخطا، من : "وقال ابن حجر فً التقرٌب" عنه البخاري فً العلم

" [خ ت]العاشرة 
لٌس : قال أبو حاتم [خ  ]ٌحً بن أبً زكرٌا الؽسانً، روى له البخاري / 134

ال تجوز الرواٌة عنه لما كثر من : ضعٌؾ، وقال ابن حبان: بالمشهور، وقال أبو داود
له فً صحٌح : "مخالفة الثقات فً رواٌته عن األثبات، قال ابن حجر فً الهدي

وقال ابن حجر " البخاري حدٌث واحد عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة متابعة
أبو مروان الواسطً، أصله من الشام، ضعٌؾ، ما له فً البخاري سوى : "فً التقرٌب

أبو مروان الؽسانً : "وقال عنه الكبلباذي" [خ ]موضع واحد متابعة، من التاسعة 
الشامً، سكن واسط، سمع هشام بن عروة، روى عنه محمد بن حرب النسابً فً 

قلت ". 190 وقٌل 188آخر االعتصام مفردا، وفً سابر الواضع مقرونا مات سنة 
.   وما قاله ابن حجر فٌه نظر لما ذكره الكبلباذي والباجً وهللا أعلم

ٌحً بن المهلب، أبو كدٌنة، البجلً، الكوفً، روى له البخاري والترمذي / 135
ربما أخطؤ، وثقه ابن معٌن : ذكره ابن حبان فً الثقات وقال [خ ت س ]والنسابً 

روى عنه أبو : "قال الكبلباذي" ال بؤس به: ثقة، وقال مرة: والعجلً، وقال النسابً
."  أسامة حدٌثا موقوفا فً ذكر أٌام الجاهلٌة

قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة : ٌعقوب بن حمٌد بن كاسب المدنً/ 136 
روى البخاري فً كتاب . وقد ٌنسب إلى جده، مختلؾ فً االحتجاج به: "فتح الباري

الصلح وفً فضل من شهد بدرا حدٌثٌن عن ٌعقوب ؼٌر منسوب عن إبراهٌم بن سعد، 
فقٌل هو ابن كاسب هذا، وقٌل ابن إبراهٌم الدورقً، وقٌل ابن محمد الزهري، وقٌل 

وأما الزهري . ابن إبراهٌم بن سعد، وهذا القول األخٌر باطل فإن البخاري لم ٌلقه
فضعٌؾ، وأما الدورقً وابن كاسب فمحتمل األشبه أنه ابن كاسب، وبذلك جزم أبو 

وقد روى . أحمد الحاكم وأبو إسحاق الحبال، وأبو عبد هللا بن منده وؼٌر واحد
وروى فً . البخاري فً خلق أفعال العباد عن ٌعقوب بن حمٌد بن كاسب حدٌثا ونسبه

والحدٌث الذي أخرجه له فً الصلح تابعه علٌه : قلت. الصحٌح عن الدورقً فنسبه
وقع . والذي أخرجه له فً فضل من شهد بدرا. محمد بن الصباح عند مسلم وأبً داود

حدثنا إبراهٌم بن سعد عن أبٌه عن : فً رواٌة أبً ذر حدثنً ٌعقوب بن إبراهٌم قال
جده عن عبد الرحمن بن عوؾ فً قصة قتل أبً جهل، وهو عنده من طرٌق صالح 
بن إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ عن أبٌه عن عبد الرحمن بن عوؾ، وٌعقوب 

هو فً األصل : وأما ابن كاسب فقد قال فٌه البخاري. هنا ٌؽلب على ظنً أنه الدورقً
كان ممن ٌحفظ : ال بؤس به وبرواٌته، وقال ابن حبان: صدوق، وقال ابن عدي

وقد أوضح ابن أبً خٌثمة أمره فقد . وٌصنؾ وربما أخطؤ، وضعفه النسابً وؼٌره
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ألنه محدود، : من أٌن ذاك؟ قال: فقلت له: حكى عن ٌحً بن معٌن لٌس بثقة، فقال
فؤنا أعطٌك رجبل ٌزعم أنه ثقة، وقد وجب علٌه الحد فذكر له رجبل، قال ابن أبً : قال

إن حدٌثه ال ٌجوز : خٌثمة، قلت لمصعب الزبٌري إن ابن معٌن ٌقول فً ابن كاسب 
فمن هذه الجهة لٌس الجرح : قلت. إنما حده الطلبٌون تحامبل علٌه: فقال. ألنه محدود

رأٌت أبا داود جعل : فٌه بقادح، لكن ذكر العقٌلً عن زكرٌا بن ٌحً الحلوانً، قال
رأٌت فً مسنده : أحادٌث ابن كاسب وقاٌات على ظهور كتبه فسؤلته عن ذلك؟ فقال

أحادٌث منكرة فطالبناه باألصول فدافعنا ثم أخرجها بعد فإذا تلك األحادٌث مؽٌرة بخط 
فهذا الجرح قادح، ولهذا لم ٌخرج عنه : قلت. طرى كانت مراسٌل فؤسندها وزاد فٌها

 .  [خ ق]" أبو داود شٌبا وأكثر عنه ابن ماجه، وهللا الموفق
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : ٌونس بن القاسم الحنفً/ 137

منكر : البردٌجً: أبو عمر الٌمامً، وثقه ٌحً بن معٌن والدارقطنً، وقال: "الباري
أوردت هذا لببل ٌستدرك وإال فمذهب البردٌجً أن المنكر هو الفرد : قلت. الحدٌث

منكر الحدٌث جرحا بٌنا، كٌؾ وقد وثقه :  ثقة أو ؼٌر ثقة، فبل ٌكون قولههسواء تفرد ب
ٌحً بن معٌن وما له فً البخاري سوى حدٌثه عن إسحاق بن أبً طلحة عن أنس فً 

أما رده : قلت ." [خ  ]النهً عن المخابرة وهو عنده من طرق ؼٌر هذه عن أنس
تجرٌح البردٌجً بمدلول خاص ؼٌر داللة التجرٌح فٌستبعد ذلك إذا كان فً كتب 

.    الجرح والتعدٌل، وهللا تعالى أعلم
: من جرح ممن تفرد به البخاري باإلرسال واالنقطاع/ هـ ـ 

قال عنه ابن حجر فً : طرٌؾ بن مجالد، أبو تمٌمة الهجمً، موالهم، البصري/  1
قلت وثقه ابن معٌن وابن " ثقة [ 4خ  ]روى له البخاري واألربعة : "تقرٌب التهذٌب

سعد والدارقطنً، قال تقً بن ٌونس، وؼٌرهم، ولم ٌذكر أبو الحسة عند جمٌعهم، 
" ال نعلم له سماعا من أبً هرٌرة: وقال البخاري فً الصؽٌر

األنصاري، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد هللا  بن ودٌعة بن خدام/ 2
المدنً، مختلؾ فً صحبته، وثقه ابن حبان، قتل بالخرة، روى عنه البخاري وابن 

.   قلت فإن كان من التابعٌن فرواٌته مرسلة وهللا تعالى أعلم  " [خ ق  ]ماجه 
أبو القاسم، : "وٌقال نجدة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: مقسم بن بجرة/ 3

مولى عبد هللا بن الحارث، وٌقال له مولى ابن عباس للزومه له، صدوق وكان ٌرسل، 
من الرابعة، مات سنة إحدى ومابة، وما له فً البخاري سوى حدٌث واحد، روى عنه 

أبو القاسم، مولى عبد هللا بن : "وقال عنه الكبلباذي" [ 4خ  ]البخاري واألربعة 
الحارث بن نوفل، الهاشمً، وٌقال مولى عبد هللا بن عباس الهاشمً، سمع ابن عباس، 
روى عنه عبد الكرٌم بن الحارث بن مالك الجزري فً تفسٌر النساء، وفً قصة بدر، 

مكً : صالح الحدٌث، ال بؤس به، وقال العجلً: وقال أبو حاتم " 101توفً سنة 
" ثقة : تابعً، ثقة، وكذا قال ٌعقوب بن سفٌان

:  من ضعؾ ممن تفرد به البخاري بالبدعة/ ي ـ 
أبو : "إسماعٌل بن أبان الوراق، األزدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 1

إسحاق أو أبو إبراهٌم، كوفً ثقة، تكلم فٌه للتشٌع، أخرج له البخاري وأبو داود فً 
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: قلت وأثنى علٌه الباجً وزكاه فقال" فضابل األنصار، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة
أخرج البخاري فً الجمعة، والحج والرقاق، وؼٌر موضع عنه عن ابن المبارك، "

وعبد الرحمن بن الؽسٌل، وأبً بكر بن عٌاش، وعٌسى بن ٌونس وؼٌرهم، ولم ٌذكر 
ال بؤس به، : أبو الحسن الدارقطنً حدٌثه إال عن عبد الرحمن بن الؽسٌل، قال النسابً

هو صدوق فً الحدٌث ال بؤس به : هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: وقال ابن حنبل
شٌخ البخاري روى عن مسعر، وعبد : "وقال الذهبً فً المٌزان.." كثٌر الحدٌث

كان : صدوق، وقال ؼٌره: الرحمن بن الؽسٌل، حدث عنه ٌحً وأحمد، وقال البخاري
 "  216لٌس عندي بالقوي، توفً سنة : ٌتشٌع، وروى الحاكم عن الدارقطنً أنه قال

أبو محمد السختٌانً، : "بشر بن محمد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 2
كان مرجبا، : ذكره ابن حبان فً الثقات وقال [خ]المروزي، روى له عنه البخاري 

".  روى عنه البخاري فً بدء الوحً والصبلة
أبو خالد  : "ثور بن ٌزٌد الكبلعً الشامً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 3

[ 4خ ]الحمصً، ثقة ثبت، إال أنه ٌرى القدر، من السابعة، روى له البخاري واألربعة 
أخرج البخاري فً األطعمة، والجهاد، والبٌوع عن الثوري : "وقال عنه الباجً

وعٌسى بن ٌونس، وأبً عاصم النبٌل، والولٌد بن مسلم، وؼٌرهم، وعنه عن خالد بن 
صدوق حافظ، هو أحب إلً من برد، قال البخاري : معدان، قال أبو حاتم الرازي

قال أبو " كان ثور من أثبتهم: حدثنً إبراهٌم بن موسى سمعت عٌسى بن ٌونس ٌقول
: حدثنً إسماعٌل بن أبان، حدثنً أبو مسهر، حدثنا عبد هللا بن سالم، قال: "بكر عٌسى

قال عبد " أدركت أهل حمص، وقد أخرجوا ثور بن ٌزٌد وحرقوا داره لكبلمه فً القدر
ثور بن : حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل فٌما كتب إلً، سمعت أبً ٌقول: "الرحمن

وقال عنه ابن " ٌزٌد الكبلعً ال بؤس به، حدثنا عنه ٌحً بن سعٌد، والولٌد بن مسلم
.  اتفقوا على تثبته فً الحدٌث مع قوله بالقدر: حجر فً الهدي

حري ـ بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاء ـ ابن عثمان، قال عنه ابن حجر فً / 4
ابن عثمان الرحبً ـ بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة ـ : "تقرٌب التهذٌب

الحمصً، ثقة ثبت، رمً بالنصب، لكنه كان شدٌد التحامل على علً رضً هللا عنه 
وقال عنه " [4خ ]من الخامسة، مات سنة ثبلث وستٌن، وله ثبلث وثمانون سنة 

الحمصً حدث عن عبد هللا بن بسر وعبد الواحد النصري، روى عنه : "الكبلباذي
علً بن عٌاش وعصام بن خالد فً صفة النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، 

 وهو ابن ثبلث وثمانون سنة، 163 ومات سنة 80وفً ذكر بنً إسرابٌل، ولد سنة 
لم ٌكن له كتاب إنما : وقال صاحب كتاب الحمصٌٌن " 163وقال أبو عٌسى مات سنة 

شٌوخ حرٌز : كان ٌحفظ ال ٌختلؾ فٌه، ثبت فً الحدٌث، وقال اآلجري عن أبً داود
لٌس فً : ثقة، ثقة، وقال أٌضا: وسؤلت أحمد بن حنبل عنه فقال: كلهم ثقات، وقال

لٌس أثبت منه ووثقه ابن معٌن، : الشام أثبت من حرٌز إال أنه بحٌر، وقال أحمد أٌضا
جٌد اإلسناد : لم ٌزل من أدركناه من أصحابنا ٌوثقونه، وقال دحٌم: وقال ابن المدٌنً

ٌقال فً : ثبت، وقال أٌضا: ثقة، وقال المفضل بن ؼسان: صحٌح الحدٌث، وقال أٌضا
حرٌز صحٌح : حرٌز مع تثبته أنه كان سفٌانٌا، وقال أحمد بن أبً ٌحً عن أحمد
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شامً ثقة، وكان ٌحمل على علً، : الحدٌث إال أنه ٌحمل على علً، وقال العجلً
كان ٌنتقص علٌا وٌنال منه وكان حافظا لحدٌثه، وقال فً : وقال عمرو بن علً

حسن الحدٌث ولم ٌصح : ثبت شدٌد التحامل على علً، وقال أبو حاتم: موضع آخر
عندي ما ٌقال فً رأٌه و ال أعلم بالشام أثبت منه و هو ثقة متقن ،و قال عمران بن 

: قال ابن حجر فً الهدي"  سمعت حرٌز بن عثمان ٌقول ال أحب علٌا قتل آبابً: أبان
" لٌس له فً الصحٌح سوى حدٌثٌن

وثقه أبو زرعة والعجلً، وقال  [خ ت س]حصٌن بن نمٌر، أبو محصن الواسطً / 5
: صالح، وقال فً رواٌة عباس عنه : صالح لٌس به بؤس، وقال ابن معٌن: أبو حاتم

كان ٌحمل على علً فلم أعد : لٌس بالقوي، وكذا قال الحاكم فً الكنى، وقال أبو خٌثمة
أخرج له البخاري حدٌثا واحدا تابعه علٌه عنده هشٌم : إلٌه، وقال ابن حجر فً الهدي

ومحمد بن فضٌل، قلت روى له البخاري فً الطب واألنبٌاء كما بٌن ذلك الباجً 
. والكبلباذي وهللا تعالى أعلم من كل علٌم

خبلد بن ٌحً بن صفوان السلمً، أبو محمد الكوفً، نزٌل مكة، قال عنه ابن حجر / 6
صدوق رمً باإلرجاء، وهو من كبار شٌوخ البخاري، من : "فً تقرٌب التهذٌب

التاسعة، مات سنة ثبلث عشرة، وقٌل سنة سبع عشرة، روى له البخاري وأبو داود 
" [خ د ت]والترمذي   

أبو محمد السلمً، سكن مكة، سمع مسعرا، والثوري، وإبراهٌم : "وقال عنه الكبلباذي
بن نافع، ومالك بن مؽول ونافع بن عمر، وعٌسى بن طهمان، وعبد الواحد بن أٌمن، 

: قال أحمد" روى عنه البخاري فً الؽسل، والصبلة والذبابح، ومواضع، مات بمكة 
صدوق إال أن فً حدٌثه ؼلطا : صدوق كان ٌرى شٌبا من اإلرجاء، وقال ابن نمٌر

لٌس به بؤس، : لٌس بذلك المعروؾ محله الصدق، وقال أبو داود: قلٌبل، وقال أبو حاتم
ثقة، : فخبلد بن ٌحً، قال: وذكره ابن حبان فً الثقات، قال الحاكم، قلت للدارقطنً

إنما أخطؤ فً حدٌث واحد، حدٌث عن إسماعٌل ٌعنً ابن أبً خالد عن عمرو بن 
الحدٌث ... ألن ٌمتلا جوؾ أحدكم قٌحا،إلخ : "حرٌث ٌعنً عمر بن الخطاب حدٌث

ألن "قلت معقبا على ما تقدم حدٌث " ثقة: رفعه ووقفه الناس، قال العجلً والخلٌلً
فتح "متواتر خرجناه فً كتابنا " ٌمتلا جوؾ أحدكم قٌحا خٌر من أن ٌمتلا شعرا

كما خرجه السٌوطً قبلنا و كذلك أبو جعفر " الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
.  الكتانً

سالم بن عجبلن األفطس، أبو محمد، األموي، الجزري قال عنه ابن حجر فً / 7
الحرانً، ثقة رمً باإلرجاء، من السادسة، قتل صبرا سنة اثنتٌن : "تقرٌب التهذٌب

وقال عنه " [خ د س ق]وثبلثٌن، روى له البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه 
سمع : مولى محمد بن مروان بن الحكم القرشً األموي، الجزري الحرانً: "الكبلباذي

سعٌد بن جبٌر، روى عنه مروان بن شجاع فً الشهادات والطب، قتل بالشام صبرا، 
: قال السعدي"  132وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي، قتله عبد هللا بن علً سنة 
كان ممن ٌرى اإلرجاء : كان ٌخاصم فً اإلرجاء، داعٌة وهو متمسك، وقال ابن حبان
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وٌقلب األخبار وٌتفرد بالمعضبلت عن الثقات اتهم بؤمر سوء فقتل صبرا، وقد وثقه 
". لٌس به بؤس: صالح، وقال أبو حاتم: أحمد وابن سعد، وقال ابن معٌن

سهل بن ٌوسؾ، أبو عبد هللا األنماطً، البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 8
ثقة، رمً بالقدر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعٌن ومابة روى له : "التهذٌب

حدث عن العوام بن حوشب،  : "وقال عنه الكبلباذي" [ 4خ  ]البخاري واألربعة 
شعبة، وسعٌد بن أبً عروبة، روى عنه قتٌبة بن سعٌد، وبندار، ومحمد ؼٌر منسوب، 

وثقه ابن "  هو ابن المثنى، فً الجهاد ومواضع: سؤلت أبا أحمد الحافظ عنه، فقال
صدوق والذي وضع منه القدر، : معٌن والنسابً والدارقطنً وأبو داود، وقال الساجً

.  ال بؤس به: وقال أبو حاتم
سٌؾ بن سلٌمان أو ابن أبً سلٌمان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / ـ خ م د س ؟ * 

المخزومً، المكً، ثقة ثبت رمً بالقدر، سكن البصرة أخٌرا، ومات بعد : " التهذٌب
خ د س ]سنة خمسٌن، من السادسة، روى له البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه 

" [ق  
سمع مجاهدا، روى عنه ٌحً القطان، وأبو نعٌم فً الصبلة، : "وقال عنه الكبلباذي

: ، وقال131كان حٌا سنة : قال ٌحً القطان: والتهجد والحج، واألطعمة، قال البخاري
سٌؾ بن : كان سٌؾ عندنا ثقة ممن صدق وٌحفظ، وقال جعفر بن عون: قال ٌحً

قال أبو " وزٌد بن حباب، وعبد هللا بن الحارث المكً: سلٌمان، وكذلك قال الواقدي
أجمعوا على أنه صدوق ثقة ؼٌر أنه اتهم : ثقة ٌرمى بالقدر، وقال الساجً: داود

أحد األثبات : "بالقدر، ووثقه النسابً وابن سعد وأحمد وٌحً بن سعٌد، وقال ابن حجر
له فً البخاري أحادٌث وقعت للبخاري عالٌة من حدٌث مجاهد فإنه رواها عن أبً 

نعٌم عن سٌؾ هذا عن مجاهد، ولم أر عنده من أفراده عن مجاهد سوى حدٌث أخرج 
".  شاهده، وهللا أعلم

القاري، ثقة، رمً : "شبل بن عباد المكً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 9
بالقدر، من الخامسة، قٌل مات سنة ثمان وأربعٌن، وقٌل بعد ذلك، روى له البخاري 

حدث عن أبً : "وقال عنه الكبلباذي" [خ د س ق]وأبو داود والنسابً وابن ماجه 
قال أحمد وابن " روح بن عبادة فً المحصر وتفسٌر البقرة والطبلق: نجٌح، روى عنه
له فً : "إال أنه ٌرى القدر، قال ابن حجر: ثقة، وزاد أبو داود: معٌن وأبو داود

"  البخاري حدٌثان بمتابعته ورقاء بن عمر
الرواجنً، أبو سعٌد : "عباد بن ٌعقوب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 10

: الكوفً، صدوق ٌخطا، رافضً، حدٌثه فً البخاري مقرون، بالػ ابن حبان فقال
استحق الترك، من العاشرة، مات سنة خمسٌن، روى عنه البخاري والترمذي وابن 

"  [خ ت ق]ماجه 
الرواجنً، الكوفً، حدث عن عباد بن العوام، روى عنه : "وقال عنه الكبلباذي

"  مات فً شوال سنة خمسٌن ومابتٌن: البخاري فً التوحٌد، قال البخاري
الشٌعً أنه ممن روى عنه " المراجعات"زعم صاحب كتاب : عبد هللا بن داود/ 11

. أهل السنة 
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األشعري، روى عنه : "عبد هللا بن سالم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 11
: رمً بالنصب، وثقه الدارقطنً وقال النسابً [خ د س]البخاري وأبو داود والنسابً 

حدث عن : "وقال عنه الكبلباذي" لٌس به بؤس، أخرج له البخاري فً المزارعة 
محمد بن زٌاد األلهانً، روى عنه عبد هللا بن ٌوسؾ فً المزارعة ، ذكر أبو داود أنه 

" لٌس به بؤس: وثقه الدارقطنً، وقال النسابً" 179مات سنة 
أبو : "عبد الرحمن بن ٌونس بن هاشم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 12

مسلم المستملً، البؽدادي، مولى المنصور، صدوق، طعنوا فٌه للرأي، من العاشرة، 
: وقال عنه الكبلباذي " [خ]مات سنة أربع وعشرٌن أو بعدها، روى عنه البخاري 

أبو مسلم، الرقتً، المستملً، سكن بؽداد، سمع حاتم بن إسماعٌل، روى عنه "
، وذكر أبو داود 225البخاري فً الوضوء، وجزاء الصٌد، قال البخاري مات سنة 

: لٌس بالمتٌن عندهم، وقال أبو حاتم: وقال أبو أحمد الحاكم" 224أنه مات سنة 
. صدوق

أبو عبٌدة : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عبد الوارث بن سعٌد التنوري/ 13
البصري من مشاهٌر المحدثٌن ونببلبهم، أثنى شعبة على حفظه، وكان ٌحً بن سعٌد 

من أثبت شٌوخ البصرٌٌن؟ فعده منهم، : القطان ٌرجع إلى حفظه، وقٌل البن معٌن
وقدمه مرة على ابن علٌة فً أٌوب، ووثقه أبو زرعة والنسابً وابن سعد وابن نمٌر 

هو أثبت من حماد بن سلمة، وذكر أبو داود عن أبً علً : والعجلً وأبو حاتم وزاد
قال عبد : قال البخاري. الموصلً أن حماد بن زٌد كان ٌنهاهم عنه ألجل القول بالقدر

وقال . الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبً وما سمعت منه ٌقول فً القدر قط شٌبا
سمعت عبد الوارث ما رأٌت : الساجً حدثنا علً بن أحمد سمعت هدبة بن خالد ٌقول

ٌحتمل أنه رجع عنه بل الذي : قلت. ما وضع منه إال القدر: االعتزال قط، قال الساجً
اتضح لً أنهم اتهموه به ألجل ثنابه على عمرو بن عبٌد فإنه كان ٌقول لوال أننً أعلم 

وأبمة الحدٌث كانوا ٌكذبون عمرو بن عبٌد وٌنهون عن . أنه صدوق ما حدثت عنه
[. 4خ ]. مجالسته فمن هنا اتهم عبد الوارث، وقد احتج به الجماعة

أبو الحسن الجوهري، الهاشمً، : "علً بن الجعد بن عبٌد، قال عنه الباجً/ 14
موالهم، البؽدادي، تكلم فٌه أحمد من أجل التشٌع ومن أجل وقوفه فً القرآن، ووثقه 

: ابن معٌن وأبو حاتم وأثنٌا علٌه  كثٌرا خٌرا، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
"  [خ د]البؽدادي، ثقة ثبت، رمً بالتشٌع، من صؽار التاسعة"

: علً بن أبً هشام، عبٌد هللا بن طبراخ، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 15
وقال عنه " [خ]صدوق تكلم فٌه للوقؾ فً القرآن، من العاشرة، روى عنه البخاري "

وقال ابن حجر فً هدي " سمع ابن علٌة، روى عنه البخاري فً النكاح: "الكبلباذي
صدوق تركه الناس للوقؾ فً القرآن، : من شٌوخ البخاري، قال أبو حاتم: "الساري

قدمت ؼٌر مرة أن األزدي ال ٌعتبر تجرٌحه لضعفه : ضعٌؾ جدا، قلت: وقال األزدي
هو وقد بٌن أبو حاتم السبب فً توقؾ من توقؾ عنه ولٌس ذلك بمانع من قبول 

".  رواٌته
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عمر بن ذر بن عبد هللا بن زرارة الهمدانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 16
المرهبً، أبو ذر الكوفً، ثقة، رمً باإلرجاء، من السادسة، مات سنة ثبلث : "التهذٌب

وقال  [خ د س فق]روى عنه البخاري وأبو داود والنسابً " وخمسٌن، وقٌل ؼٌر ذلك
: أبو ذر الهمدانً، المرهبً الكوفً، سمع أباه، ومجاهدا، روى عنه: "عنه الكبلباذي

وكٌع، وابن المبارك، وأبو نعٌم، وخبلد فً التوحٌد، وبدء الخلق، واالستبذان، والرقاق 
وقال أبو داود وأبو حاتم ومحمد بن سعد عن ٌحً بن عبد " 156ومواضع، مات سنة 

ال ٌحتج : كان مرجبا، وزاد أبو حاتم: هللا األسدي وابن حبان وٌحً بن سعٌد القطان
بحدٌثه ولكن ؼٌره ممن رماه باإلرجاء وثقه فً الحدٌث وممن وثقه ٌحً بن سعٌد 

القطان وابن معٌن والنسابً والدارقطنً والعجلً ومحمد بن سعد وٌعقوب بن سفٌان 
روى عن : إنه كان لٌن القول فً اإلرجاء، وقال البردٌجً: وابن حبان، وقال العجلً

"  مجاهد أحادٌث مناكٌر
السدوسً، صدوق، : "عمران بن حطان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 17

إال أنه كان على مذهب الخوارج، وٌقال رجع عن ذلك، من الثامنة، مات سنة أربع 
: وقال عنه الكبلباذي " [خ د س]وثمانٌن، روى عنه البخاري وأبو داود والنسابً 

وقال "  سمع عابشة، وابن عمر، وابن عباس، روى عنه ٌحً بن أبً كثٌر فً اللباس"
الشاعر المشهور، كان ٌرى رأي الخوارج ثم نقل عن : "ابن حجر فً هدي الساري

القعدٌة من الخوارج، وكان عمران : كان عمران رأس القعدٌة، ثم قال: المبرد أنه قال
كان ال ٌتهم فً الحدٌث، : وقد وثقه العجلً، وقال قتادة: داعٌة إلى مذهبهم، ثم قال

لٌس فً أهل األهواء أصح حدٌثا من الخوارج ثم ذكر عثمان هذا : وقال أبو داود
لٌس فً البخاري سوى حدٌث واحد له طرق أخرى وهو فً : وؼٌره، ثم قال

 "ال ٌضر التخرٌج عمن هذه سبٌله فً المتابعات: المتابعات، ثم قال
الشٌعً " المراجعات"زعم صاحب كتاب  [4خ]فطر بن خلٌفة الحناط الكوفً  / 18

 . أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنه اهل السنة فً كتبهم
أبو عثمان : "كهمس بن المنهال السدوسً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 19

لم أعثر علٌه فً كتاب  " [خ]البصري، اللإلبً، صدوق رمً بالقدر، من التاسعة 
.  الكبلباذي وهللا أعلم

األسلمً أو : "محمد بن فلٌح بن سلٌمان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 20
الخزاعً، صدوق، عارؾ، رمً بالتشٌع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعٌن، 

أبو عبد : "وقال عنه الكبلباذي" [خ س ق]روى عنه البخاري والنسابً وابن ماجه 
الخزاعً، المدنً، سمع موسى بن عقبة، وأباه، : هللا، ٌقال األسلمً، موالهم، وٌقال

مات سنة : روى عنه إبراهٌم بن المنذر فً تفسٌر األحزاب، قال البخاري، قال الفروي
"  لٌس بثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات: وقال ابن معٌن" 197

الشٌعً أنه من " المراجعات"زعم صاحب : معاوٌة بن عمار الدهنً البجلً/ 21
. رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة

" المراجعات"زعم صاحب كتاب : هشام بن عمار بن نصٌر بن مٌسرة أبو الولٌد/ 22
. الشٌعً أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة فً كتبهم 
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: من رمً بالكذب من رجال البخاري/ ي 

خ ]أسٌد بن زٌد بن نجٌح الجمال أبو محمد الكوفً، مولى صالح بن علً الهاشمً/ 1
قال : ضمن من رمً بالكذب وقال" الوضع فً الحدٌث"ذكره صاحب كتاب  [مقرونا

انظر ]كذاب أتٌته ببؽداد، فسمعته ٌحدث بؤحادٌث كذب : ابن الجنٌد عن ابن معٌن
ٌروي عن : متروك الحدٌث، وقال ابن حبان: ، وقال النسابً[345/ 1تهذٌب التهذٌب 

األبمة الثقات األخبار الموضوعات وبخاصة عن هشام بن عروة كؤنه ولع بقلب 
. وقد تقدم فً سوء الحفظ." األخبار عنه

عبد هللا بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنً المصري أبو صالح، كاتب اللٌث بن / 2
مختلؾ فٌه، : وقال عنه" الوضع فً الحدٌث" ذكره صاحب كتاب : [خ د ت ق]سعد 

كان ابن : وصرح بكذبه صالح بن محمد جزرة، قال. وبعضهم وثقه فً اللٌث وؼٌره
ضربت على حدٌثه وال : معٌن ٌوثقه وهو عندي ٌكذب فً الحدٌث، وقال ابن المدٌنً

وقال أحمد بن صالح  [ 261 ــ256/ 5انظر تهذٌب التهذٌب ]أروي عنه شٌبا 
. متهم لٌس بشًء وقد تقدم فً سوء الحفظ: المصري  

عكرمة  بن عبد هللا، مولى عبد هللا بن عباس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 3
أصله بري بري، ثقة ثبت، عالم بالتفسٌر، لم ٌثبت تكذٌبه عن ابن عمر، وال : "التهذٌب

ٌثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة سبع ومابة، وقٌل بعد ذلك، روى له 
" [ع]الجماعة  

أبو عبد هللا، مولى عبد هللا بن عباس، الهاشمً المدنً، سمع ابن : "وقال عنه الكبلباذي
عباس، وأبا سعٌد، وأبا هرٌرة، وعبد هللا بن عمرو، وعابشة، وابن عمر، روى عنه 

عمرو بن دٌنار، والشعبً، وقتادة، وعاصم األحول، وٌحً بن أبً كثٌر، وأبو إسحاق 
الشٌبانً، وأبو األسود، وأٌوب، وخالد الحذاء، وهشام بن حسان، وحصٌن بن عبد 

  وقٌل 106 وقٌل 105، وقٌل 104الرحمن، فً العلم وؼٌر موضع  مات سنة 
إنما تركه مسلم لكبلم مالك فٌه وقد : "وقال عنه ابن حجر فً هدي الساري" 107

فؤما أقوال من : تعقب ذلك جماعة من العلماء وصنفوا فً الذب عن عكرمة، ثم قال
: رمٌه بالكذب، والبدعة، وقبول الجوابز، قال ابن حجر: وهاه فمدارها على ثبلثة أشٌاء

أما البدعة فبل تإثر على حدٌثه ألنه لم ٌكن داعٌة ثم أنها لم تثبت علٌه وأما قبول 
أما التكذٌب : ثم قال" الجوابز فبل تضر إال عند أهل التشدٌد والجمهور على الجوابز

" فقد أطال ابن حجر فٌه الكبلم ورد علٌه ردا بلٌؽا  
 وقد عرفه بعكرمة البربري أبً عبد 226 ص 3وقال صاحب الوضع فً الحدٌث ج 

ال تكذب علً كما كذب عكرمة : فقد روي عن ابن عمر أنه قال لنافع: "هللا المدنً
وروى إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم عن أبٌه  [كما فً الجرح والتعدٌل]على ابن عباس 

ال تكذب علً، كما كذب عكرمة على ابن : عن سعٌد بن المسٌب أنه قال لمواله برد
: سؤلت مالكا أبلؽك أن ابن عمر قال لنافع: وقال إسحاق بن عٌسى بن الطباع . عباس

ال، ولكن بلؽنً أن سعٌد بن : ال تكذب علً كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال
دخلت : وقال جرٌر بن عبد الحمٌد عن ٌزٌد بن أبً زٌاد. المسٌب قال ذلك لبرد مواله
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إنه ٌكذب على : على علً بن عبد هللا بن عباس وعكرمة مقٌد عنده، فقلت ما لهذا؟ قال
وسبل ابن سٌرٌن . وروي هذا أٌضا عن عبد هللا بن الحارث أنه دخل على علً. أبً
قلت لسعٌد بن : وقال عطاء الخراسانً . ما ٌسوإنً أن ٌدخل الجنة ولكنه كذاب: فقال

إن عكرمة ٌزعم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم تزوج مٌمونة وهو : المسٌب
سبق : إن عكرمة ٌقول: وقال فطر بن خلٌفة، قلت لعطاء. كذب مخبثان: محرم؟ فقال

امسح على الخفٌن وإن خرجت : كذب، سمعت ابن عباس ٌقول: الكتاب الخفٌن، فقال
إن عكرمة كره كرى : وقال فطر بن خلٌفة، قلت لسعٌد بن المسٌب. من الخبلء

إن أمثل ما أنتم صانعون استبجار : كذب، سمعت ابن عباس ٌقول: األرض، فقال
وقال . كان ٌحً بن سعٌد األنصاري ٌكذبه: وقال وهب بن خالد. األرض البٌضاء
ٌا ابن أخً إن عكرمة كذاب : إن عكرمة قال كذا، فقال: قلت للقاسم: عثمان بن مرة 

وممن دفع عنه تهمة الكذب وأنكر على من رماه . ٌحدث ؼدوة بحدٌث ٌخالفه عشٌة
اإلمام البخاري، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن جرٌر الطبري، ومحمد بن نصر : بها

المروزي، وأبو عبد هللا بن منده وأبو حاتم بن حبان وابن عدي وأبو عمر ٌوسؾ بن 
. ثم اعتمد ما تقدم عن ابن حجر فً هدي الساري، وهللا تعالى أعلم... عبد البر، الخ 

نعٌم بن حماد بن معاوٌة بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعً أبو عبد / 4
مختلؾ فٌه ": الوضع فً الحدٌث"قال عنه صاحب كتاب : هللا المروزي الفارض

قال لنا ابن : قال. رماه بالكذب الدوالبً فٌما نقل ابن عدي . والؽالب على أنه صدوق
ضعٌؾ، وقال : حماد ــ ٌعنً الدوالبً ــ نعٌم روى عن ابن المبارك، قال النسابً

. كان ٌضع الحدٌث فً تقوٌة السنة وحكاٌات فً ثلب أبً حنٌفة كلها كذب : ؼٌره
كان نعٌم ممن ٌضع الحدٌث فً تقوٌة السنة وحكاٌات : وكذلك نقل عن األزدي أنه قال

وقد دفع العلماء التهمة عن نعٌم بن حماد وبرإوه . مزورة فً ثلب النعمان كلها كذب
أخرج له البخاري مقرونا ومسلم فً المقدمة كما أخرج له أبو ]. من الوضع والكذب

 .  [داود والترمذي وابن ماجه
 

: ـ من جرح من الرجال الذٌن تفرد بهم مسلم:  الفصل الثالث
لقد تفرد مسلم برجال جرحوا بؤشٌاء منها االختبلط، والتدلٌس، والكذب، والبدع، 

وقد حاولنا تقدٌم هإالء المجروحٌن ممن تفرد ...والنكارة، وسوء الحفظ واألوهام، الخ 
بهم مسلم هنا لكً تعم منهم الفابدة وٌحذر الهواة من التقلٌد األعمى وإن كان قد وقع 

فٌه قبلهم ؼٌرهم من الحذاق كالحاكم أبو عبد هللا صاحب كتاب المستدرك على 
الصحٌحٌن وؼٌره من المقلدة اآلخرٌن فالحق ٌعلو وال ٌعلى علٌه، والحق أحق أن 

.  ٌتبع، وهللا ولً التوفٌق
 

:       أ ـ من جرح ممن تفرد بهم مسلم باالختالط
بمهملتٌن مفتوحتٌن، : "أبان بن صمعة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 1

األنصاري، بصري صدوق، تؽٌر آخرا، من السابعة، وحدٌثه عند مسلم متابعة، مات 
وقال عنه " [م س ق بخ]سنة ثبلث وخمسٌن، روى عنه مسلم والنسابً وابن ماجه 
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أبً : والد عتبة الؽبلم المتعبد، مات سنة ثبلث وخمسٌن ومابة، روى عن: "األصبهانً
وقال عنه " الوازع فً إماطة األذى عن الطرٌق، روى عنه ٌحً بن سعٌد القطان

معدود فً البصرٌٌن، قٌل هو والد عتبة الؽبلم، روى عن : "صاحب الكواكب النٌرات
: ابن سٌرٌن وشهر بن حوشب، وجابر بن عمرو الراسً، وعن أمه عن عابشة، وعنه
ٌحً القطان، ووكٌع، وخالد بن الحارث، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، أطلق ٌحً 

: صالح لكنه تؽٌر، قال ٌحً بن سعٌد: بن معٌن القول بتوثٌقه، وقال أحمد بن حنبل
اختلط قبل : تؽٌر بآخرة، وكذا قال الذهبً فً الكاشؾ، وقال عبد الرحمن بن مهدي

إنما عٌب علٌه اختبلطه لما كبر ولم ٌنسب إلى : موته بزمان، وقال أبو أحمد بن عدي
اختلط البتة، روى له مسلم عن أبً الوازع عن أبً برزة : الضعؾ، وقال ابن مهدي

فً فضل عمار مستشهدا به ألبً بكر بن شعٌب، وروى له النسابً وابن ماجه، توفً 
"     سنة ثبلث وخمسٌن ومابة

 [بخشل]أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشً أبو عبٌد هللا المصري/ 2
صدوق تؽٌر بآخرة، من : ٌكنى أبا عبد هللا، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

لم ٌتؽٌر بآخرة وإنما اختلط ثم رجع عن : قلت"الحادٌة عشرة، مات سنة أربع وستٌن 
روى عن عمه عبد هللا : "االختبلط، كما فصل ذلك صاحب الكواكب النٌرات حٌث قال

بن وهب واإلمام الشافعً وؼٌرهما، وروى عنه مسلم وإبراهٌم بن عبد هللا األصبهانً 
وابن خزٌمة وأبو بكر بن زٌاد وؼٌرهم، أطلق محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم وعبد 
الملك بن شعٌب بن اللٌث القول بتوثٌقه كما فً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم، وعن 

كتبنا عنه وأمره مستقٌم، ثم خلط بعد، ثم جاءنا : عبد الملك بن شعٌب بن اللٌث قال
كان صدوقا، وقال أبو : وسبل أبً عنه بعد ذلك فقال: الخبر أنه رجع عن التخلٌط، قال

إن رجوعه : خلط ثم رجع، وقٌل ألبً زرعة إنه رجع عن تلك األحادٌث، فقال: حاتم
مما ٌحسن حاله، وال ٌبلػ المنزلة التً كان قبل كما فً الجرح والتعدٌل، وذكر الحاكم 

أنه اختلط بعد الخمسٌن ومابتٌن بعد خروج مسلم من مصر، كذا ذكره الشٌخ محًٌ 
الدٌن النووي فً مقدمة مسلم له عن أبً عمرو بن الصبلح، ولم ٌذكره فً علومه، 

ألن أحمد لما أنكروا : وقٌل البن خزٌمة لم روٌت عنه وتركت سفٌان بن وكٌع؟ فقال
إذا : "علٌه تلك األحادٌث رجع عنها عن آخرها، إال حدٌث مالك عن الزهري عن أنس

فإنه ذكر أنه وجده فً درج من كتب عمه فً قرطاس، وأما سفٌان "... حضر العشاء
بن وكٌع فإن وراقه أدخل علٌه أحادٌث وكلم فً شؤنها فلم ٌرجع عنها، فتركت الرواٌة 

من ضعفه أنكر علٌه : مستقٌم األمر فً أٌامنا، قال ابن عدي: عنه، وقال عبدان
أحادٌث، وأكثر رواٌته عن عمه، وكل ذلك محتمل، وإن لم ٌروه عن عمه ؼٌره و لعله 
خصه به، انتهى، وكان أبو الطاهر بن السرح ٌحسن القول فٌه، ومر علٌه هارون بن 

إنما ٌسؤل : إن أصحاب الحدٌث سؤلونً عنك، فقلت لهم: سعٌد األٌلً فسلم علٌه وقال
أبو عبٌد هللا عنا، هو الذي كان ٌستملً لنا عنه عمه، وهو الذي كان ٌقرأ لنا عنه عمه 

": " رجال صحٌح مسلم"وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً  فً كتابه " أو كما قال
القرشً المصري، ابن أخً عبد هللا بن وهب، كنٌته أبو عبٌد هللا، قال ابن أبً حاتم ، 
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ثقة، روى عن عمه عبد هللا بن وهب : سؤلت محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم عنه، فقال
".فً الصبلة والجهاد وؼٌرها  

[ 4خت م ]واألربعة والبخاري تعلٌقا " حماد بن سلمة بن دٌنار، من رجال مسلم/ 3
ما خرج مسلم لحماد بن سلمة فً األصول إال حدٌثه عن : "قال الحاكم فً المدخل

ابن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ثابت، وقد خرج له فً الشواهد عن طابفة
مات سنة سبع وستٌن، وكان ٌكنى أبا سبلمة، : أخت حمٌد الطوٌل، قال عمرو بن علً

ثابت البنانً فً اإلٌمان، والوضوء والصبلة، وؼٌرها، وداود بن أبً هند، : روى عن
ومحمد بن زٌاد فً الصبلة، وأٌوب السختٌانً، وقتادة، وحمٌد، وسٌار بن سلمة أبً 
المنهال، وأنس بن سٌرٌن فً الصبلة، وعبد الرحمن بن القاسم فً الحج، وٌحً بن 
سعٌد فً الطبلق، واألحكام، وعبد الملك بن عمٌر فً األحكام، وربٌعة بن أبً عبد 

الرحمن فً األحكام، وسلمة بن كهٌل فً األحكام، وعلً بن زٌد بن جدعان فً 
الجهاد، وسماك بن حرب فً الجهاد، وعبٌد هللا بن عمر فً األدب، وأبً حمزة فً 

وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وسلٌمان التٌمً فً ذكر موسى وآخر الدعاء، وسعٌد 
الحرٌري فً الفضابل، وسهٌل فً الجامع، وٌوسؾ بن عبد هللا بن الحارث فً 

بهز بن أسٌد، والنضر بن شمٌل، وأبو نصر التمار، وعبد األعلى : الدعاء، روى عنه
بن حماد، والحسن بن موسى، وعفان بن مسلم، وشٌبان بن فروخ، وعبد الرحمن بن 
مهدي، وٌزٌد بن هارون، وحبان بن هبلل، وٌحً بن سعٌد القطان، ووكٌع، وٌونس 
بن محمد، وسوٌد بن عمرو الكلبً، وروح بن عبادة، وبشر بن السري، وحجاج بن 

المنهال، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وهدبة بن خالد، والقعنبً، واألسود بن عامر، 
قلت ضعفوه لرواٌته ألحادٌث " وإسحاق بن عمر بن سلٌط، وسعٌد بن عبد الجبار

: الصفات وقد أثنى علٌه الذهبً فً المٌزان حٌث خصص أربع صفحات ختمها قاببل
وقد نكت ابن حبان ـ كما مرـ على البخاري، ولم ٌسمه حٌث ٌحتج بعبد الرحمن بن "

". عبد هللا بن دٌنار، وبابن أخ الزهري، وبابن عٌاش وٌدع حمادا
خلؾ بن خلٌفة بن صاعد األشجعً التابعً، موالهم، أبو أحمد، الكوفً، قال عنه / 4

كان بالكوفة، ثم تحول إلى واسط، ثم إلى بؽداد، ومات سنة : " ابن منجوٌه األصبهانً
أبً مالك األشجعً فً : إحدى وثمانٌن ومابة، وهو ابن مابة سنة وسنة، روى عن

الوضوء، والولٌد بن سرٌع فً الصبلة، وٌزٌد بن كٌسان فً األطعمة، وصفة النار، 
قتٌبة، ومحرز بن عون، وابن أبً شٌبة، وٌحً بن أٌوب، وإنه رأى عمرو : روى عنه

كان بالكوفة ثم انتقل إلى : "وقال ؼٌره" بن حرٌث صاحب النبً صلى هللا علٌه وسلم
رأى عمرو بن حرٌث الصحابً وهو : واسط  ثم تحول إلى بؽداد وسكنها وبها توفً

ابن ست سنٌن، وروى عن جعفر بن أبً وحشٌة، وحمٌد بن عطاء األعرج ومحارب 
بن دثار وؼٌرهم، وروى عنه علً بن حجر وقتٌبة بن سعٌد وسعٌد بن منصور وابن 

لٌس به بؤس، وقال محمد : صدوق، وقال ٌحً بن معٌن والنسابً: عرفة قال الذهبً
أرجو أنه ال بؤس به، : صدوق، وقال ابن عدي: ال بؤس به، وقال أبو حاتم: بن عمار

ثقة، أنكر سفٌان بن عٌٌنة : وال أبربه من أن ٌخطا فً بعض األحاٌٌن، وقال ابن سعد
شبه علٌه، : وأحمد بن حنبل رإٌته لعمرو بن حرٌث، وكذبه فً ذلك سفٌان، قال أحمد
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رأٌته مفلوجا سنة سبع وسبعٌن ومابة، وكان ال ٌفهم، فمن كتب عنه : وقال أحمد أٌضا
: فً أي سنة مات؟ قال: قد أتٌته فلم أفهم منه، قٌل له: قدٌما فسماعه صحٌح، وعنه

تؽٌر قبل موته : أظنه فً سنة ثمانٌن، أو آخر سنة تسع وسبعٌن، وقال ابن سعد
دخلت علٌه فرأٌته قد اختلط فلم أسمع منه، وقال عبد هللا عن : واختلط، وفً مسند أحمد

رأٌت خلفا وهو كبٌر فوضعه إنسان فصاح ـ ٌعنً من الكبر ـ : أبٌهـ ٌعنً اإلمام أحمد
ٌا أبا أحمد حدثكم محارب بن دثار وقص الحدٌث، فتكلم بكبلم خفً : فقال له إنسان

فجعلت ال أفهم فتركته، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، عاش 
.                ـ ه281تسعٌن سنة وتوفً سنة 

سعٌد بن عبد العزٌز أبو ٌحً التنوخً أبو محمد وٌقال أبو عبد العزٌز، / ع تدلٌس*
قرأ القرآن : معدود فً أهل دمشق، وكان فقٌها، مفتً دمشق وعالمها بعد األوزاعً

على عبد هللا بن عامر، روى عن إسماعٌل بن عبٌد هللا بن أبً المهاجر ومحمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري ومكحول الشامً وؼٌرهم، وروى عنه عبد هللا بن المبارك، 

وأبو مسهر عبد األعلى بن مسهر الؽسانً، ووكٌع بن الجراح والولٌد بن مسلم 
: وؼٌرهم، أطلق ٌحً بن معٌن وأبو حاتم  والعجلً القول بتوثٌقه، وقال أحمد بن حنبل

حدٌث الشامٌٌن كله ضعٌؾ : لٌس بالشام رجل أصح حدٌثا منه، وقال عمرو بن علً
إال نفرا منهم األوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد 

من بعد عبد الرحمن بن ٌزٌد بن جابر من أصحاب : هللا بن العبلء بن زٌد، وقٌل لدحٌم
األوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز، وكان سعٌد أكثر مجالسة لمكحول من : مكحول؟ قال

كان قد اختلط قبل موته، كذا قال : ثقة ثبت وقال أبو مسهر: وقال النسابً [..]األوزاعً
إنه تؽٌر، وذكره صاحب االؼتباط فً جملة من : صاحب التهذٌب، وقال حمزة الكنانً

رمً باالختبلط، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، وتوفً سنة 
كنٌته أبو محمد، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً.. سبع وستٌن ومابة رحمه هللا 

عطٌة بن قٌس فً الصبلة، وربٌعة بن ٌزٌد فً الزكاة، وؼٌرها، وإسماعٌل : روى عن
الولٌد بن مسلم، ومروان بن محمد الدمشقً، وأبو : بن عبٌد هللا فً الصوم، روى عنه

التنوخً الدمشقً، إمام، سواه أحمد باألوزاعً، : "وقال ابن حجر فً التقرٌب" مسهر
بل ["4بخ م ]وقدمه أبو مسهر، ولكنه اختلط فً آخر عمره، من السابعة وقٌل بعدها 

 .ع
سلٌمان بن موسى األموي، موالهم، الدمشقً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 5

األشدق، صدوق، فقٌه، فً حدٌثه بعض لٌن، وخولط قبل موته بقلٌل، من : "التهذٌب
ولم أعثر علٌه فً كتاب ابن منجوٌه " [4م ]الخامسة روى له مسلم واألربعة 

.  األصبهانً
سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن ثعلبة الذهلً البكري أبو المؽٌرة، معدود فً / 6

روى عن إبراهٌم بن ٌزٌد النخعً، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة وسعٌد : الكوفٌٌن
بن جبٌر وؼٌرهم، وروى عنه سفٌان الثوري وشعبة بن الحجاج وأبو عوانة الوضاح 

صدوق  ثقة، وقال علً بن عبد هللا :ثقة، وقال أبو حاتم : وؼٌرهم، قال ٌحً بن معٌن
أدركت ثمانٌن من أصحاب النبً : له نحو مابتً حدٌث، وقال سماك بن حرب: المدٌنً
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صلى هللا علٌه وسلم، وكان قد ذهب بصري فدعوت هللا فرد علً بصري، قال 
ٌقولون إنه كان ٌؽلط وٌختلفون : ساء حفظه، وقال محمد بن عبد هللا بن عمار: الذهبً

رواٌته عن عكرمة مضطربة، وهو فً ؼٌر عكرمة صالح، : فً حدٌثه، وقال ٌعقوب
: ومن سمع منه قدٌما مثل سفٌان وشعبة فحدٌثه عنه صحٌح مستقٌم، قال ابن المبارك

وقول ٌعقوب فٌه إنما نراه فٌمن سمع منه بآخرة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
وقال عنه ابن منجوٌه " والنسابً وابن ماجه، توفً سنة ثبلث وعشرٌن ومابة

علقمة بن : الذهلً وٌقال الهذلً، الكوفً، كنٌته أبو المؽٌرة، روى عن: "األصبهانً
وابل فً اإلٌمان، والحدود والجهاد، واألشربة واألدب، ومصعب بن سعد فً 

الوضوء، والوصاٌا والجهاد والفضابل، وجعفر بن أبً ثور، والنعمان بن بشٌر فً 
الصبلة، والجهاد وؼٌرها، وموسى بن طلحة فً مواضع، وعبد الرحمن بن القاسم فً 

الزكاة والعتق، وتمٌم بن طرفة فً اإلٌمان، ومعاوٌة بن قرة  فً الحدود، وسعٌد بن 
أبو : جبٌر فً الحدود، والشعبً فً التوبة، وإبراهٌم النخعً فً الكفارة، روى عنه

األحوص، وأبو عوانة، وشعبة، وزابدة، وإسرابٌل، وزهٌر بن معاوٌة، وعمر بن عبٌد 
الطنافسً فً الصبلة، وسفٌان الثوري، وزكرٌا بن أبً زابدة، والحسن بن صالح، 

ومالك بن مؽول، وأبو ٌونس القشٌري، وحماد بن سلمة، وإدرٌس األودي، وإبراهٌم 
: ثقة، وقال العجلً: قال ابن معٌن" بن طهمان، وزٌادة بن خٌثمة، وأسباط بن النضر

صدوق ثقة، : بكري جابز الحدٌث وكان الثوري ٌضعفه بعض الضعؾ، وقال أبو حاتم
.  فً حدٌثه لٌن: لٌس به بؤس وفً حدٌثه شًء، وقال ابن خراش: وقال النسابً

قال عنه ابن :شرٌك بن عبد هللا النخعً أبو عبد هللا القاضً، معدود فً الكوفٌٌن/ 7
وٌقال شرٌك بن عبد هللا بن أبً شرٌك وهو أوس بن الحارث بن : "منجوٌه األصبهانً

أوس بن الحارث بن دهل بن كعب بن ذهٌل بن عمرو بن سعد بن مالك النخعً، كنٌته 
أبو عبد هللا، كان مولده بخراسان، وذكر عنه أنه قال ولدت ببخارى مقتل قتٌبة بن 

مسلم سنة خمس وسبعٌن، ولً القضاء بواسط سنة خمسٌن ومابة، ثم ولً الكوفة بعد 
مات سنة : ذلك، ومات بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعٌن ومابة، قال عمرو بن علً

زٌاد بن عبلقة فً الصبلة، وعمار الدهنً فً الحج، وهشام بن :  هـ روى عن177
عروة فً النكاح، وشعبة فً البٌوع، وٌعلى بن عبلء فً الطب، وعبد الملك بن عمٌر 
فً الشعر، وعمارة بن القعقاع فً الفضابل، وعبد هللا بن شبرمة فً الفضابل، روى 

ابن أبً شٌبة، وعلً بن حكٌم األودي، وٌونس المإدب، والفضل بن موسى، : عنه
روى عن إبراهٌم بن جرٌر بن عبد : وقال ؼٌره" ومحمد بن الصباح، وعلً بن حجر

هللا البجلً والحجاج بن أرطؤة وعبد هللا بن شبرمة وعبد الملك بن عمٌر ولٌث بن أبً 
سلٌم وؼٌرهم، وروى عنه األسود بن عامر شاذان وأبو أسامة حماد بن أسامة وعلً 

ثقة، وهو : بن حجر ووكٌع بن الجراح وٌزٌد بن هارون وؼٌرهم، قال ٌحً بن معٌن
: أحب إلً من أبً األحوص وجرٌر، روى عن قوم لم ٌرو عنهم سفٌان، وقال العجلً

هو : لم ٌكن فً الكوفٌٌن أروى من شرٌك، وقال أحمد بن حنبل: كوفً ثقة، وقال وكٌع
ما رأٌت : أثبت فً إسحاق من زهٌر وأبً إسرابٌل وزكرٌا، وقال عٌسى بن ٌونس

كان فً آخر عمره : أحدا أروع فً علمه من شرٌك، وأثبته ابن حبان فً الثقات، وقال
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ٌخطا فٌما ٌروي، تؽٌر علٌه حفظه، فسماع المتقدمٌن عنه الذٌن سمعوا بواسط لٌس 
فٌهم تخلٌط، مثل ٌزٌد بن هارون وإسحاق األزرق، وسماع المتؤخرٌن عنه بالكوفة فٌه 

قلت لٌحً بن : قال عبد الجبار بن محمد: أوهام، وقال الذهبً فً مٌزانه فً ترجمته
كان : ما زال مختلطا، وقال أبو زرعة: سعٌد زعموا أن شرٌكا إنما خلط بآخرة، قال

إنه حدث بواسط  بؤحادٌث : كثٌر الخطؤ، صاحب وهم، وهو ٌؽلط أحٌانا، فقٌل له
له حدٌث كثٌر من المقطوع : ال تقل بواطٌل، وقال ابن عدي: أبو زرعة: بواطٌل، فقال

والمسند وبعض ذلك فٌه إنكار والؽالب على حدٌثه الصحة، والذي ٌقع فٌه النكرة من 
حدٌثه أوتً فٌه من سوء حفظه، ولٌس ٌتعمد شٌبا من ذلك فٌنسب بسببه إلى الضعؾ، 

أدبتنً نفسً، لقد كنت بالكوفة أضرب اللبن وأبٌعه وأشتري : من أدبك؟ فقال: وقٌل له
به دفاتر وطروسا، فؤكتب فٌها العلم والحدٌث، ثم طلبت الفقه فبلؽت فٌه ما ترى، وقال 

: شرٌك صدوق ثقة، سٌا الحفظ جدا، وقال ابن حجر فً التقرٌب: ٌعقوب بن شٌبة
صدوق ٌخطا كثٌرا، تؽٌر حفظه منذ ولً القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضبل عابدا، "

روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن . شدٌدا على أهل البدع، من الثامنة
"  ماجه وقد توفً سنة سبع وسبعٌن ومابة وله اثنان وثمانون

أبو عمران : "عبد هللا بن رجاء المكً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 8
البصري، نزٌل مكة، ثقة، تؽٌر حفظه قلٌبل، من صؽار الثامنة، مات فً حدود 

لم أجده فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً وال فً الكواكب " [ز م د س ق]التسعٌن
.  النٌرات البن الكٌال الذهبً

وٌقال زٌاد بن مطرـ أبو : "عبد هللا بن مطر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 9
رٌحانة  البصري ـ وٌقال مولى بنً ثعلبة ابن ٌربوع، روى عن سفٌنة فً الوضوء، 

: لٌس بالقوي، وقال مرة: قال النسابً" روى عنه بشر بن المفضل، وإسماعٌل بن علٌة
ال أعرؾ له حدٌثا منكرا فؤذكره، وقال ابن حجر فً : ال بؤس به، وقال ابن عدي

أبو رٌحانة البصري، مشهور بكنٌته، صدوق تؽٌر بآخرة، من الثالثة، وٌقال : "التقرٌب
.  [م د ت ق]اسمه زٌاد روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه

عبد هللا بن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب:  عبد الرحمن بن أبً الزناد/ 10
ذكوان، مولى قرٌش، صدوق تؽٌر حفظه لما قدم بؽداد وكان فقٌها، من السابعة، ولً 

 [ "  . 4م  ]خراج المدٌنة فحمد
روى عن أبً كثٌر السحٌمً، وروى عنه عبد هللا بن ٌزٌد : عكرمة بن عمار/ 11

.  اختلط فً آخر عمره وساء حفظه، فروى ما لم ٌتابع علٌه: المقري قال البٌهقً
العبلء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمً أبو وهب، قال عنه ابن منجوٌه / 12

مكحول فً الصٌد، روى : أبو وهب، الحضرمً الدمشقً، روى عن: "األصبهانً
: وٌقال أبو محمد، معدود فً أهل دمشق، صاحب مكحول" عنه معاوٌة بن صالح

روى عن حرام بن حكٌم الدمشقً، وأبً األشعث الصنعانً وزٌد بن أرطؤة وعمرو 
بن شعٌب وؼٌرهم، وروى عنه األوزاعً والهٌثم وعٌسى بن موسى القرشً ومعاوٌة 

بن صالح الحضرمً وؼٌرهم، أطلق ٌحً بن معٌن وعلً بن المدٌنً وٌعقوب بن 
كان ٌرى القدر وتؽٌر : سفٌان ودحٌم وأبو داود القول بتوثٌقه لكنه خلط، قال أبو داود
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كان أعلم أصحاب مكحول، وكان ٌرى القدر وأدخل : عقله، وقال محمد بن سعد
بعضهم فً ترجمته العبلء بن الحصٌن، وزعم أن النسابً روى له وهو وهم، وقال 

ٌعتبر حدٌثه من رواٌة : منكر الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: البخاري
الثقات عنه، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه ، توفً سنة ست 

أبو وهب الدمشقً، صدوق فقٌه، لكن : "وقال ابن حجر فً التقرٌب. وثبلثٌن ومابة
["   4م ]رمً بالقدر، وقد اختلط، من الخامسة 

: عمرو بن عٌسى بن سوٌد بن هبٌرة أبو نعامة العدوي، معدود فً البصرٌٌن/ 13
روى عن خالد بن عمٌر وأبً السوار وبنت سٌرٌن وؼٌرهم، وروى عنه زهٌر بن 

هنٌد العدوي والنضر بن شمٌل ووكٌع بن الجراح وؼٌرهم، أطلق ٌحً بن معٌن 
ال بؤس به، وأثبته ابن حبان فً الثقات، وقال : والنسابً القول بتوثٌقه، وقال أبو حاتم

: ثقة، إال أنه اختلط قبل موته، رواه األثرم عن اإلمام أحمد، وقال الذهبً: اإلمام أحمد
: ثقة، قبل تؽٌره بآخرة، روى له مسلم وابن ماجه، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

 . [م قد تم ق ]أبو نعامة، البصري، صدوق، اختلط، من السابعة "
واسم أبً سلٌم : "اللٌث بن أبً سلٌم بن زنٌم، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 14

أنس، مولى عنبسة بن أبً سفٌان الكوفً كذا مع أبً إسحاق الشٌبانً، ٌكنى أبا بكر، 
وٌقال أبو بكٌر، أصله من أبناء فارس، وكان مولده بالكوفة، وكان معلما بها، وكان 

من العباد، ولكن اختلط فً آخر عمره حتى كان ال ٌدري ما ٌحدث به، مات سنة ثبلث 
عبد هللا بن : أشعث بن أبً الشعثاء فً األطعمة، روى عنه: وأربعٌن ومابة، روى عن

كان رجبل صالحا عابدا، : له أحادٌث صالحة، وقال ابن سعد: قال ابن عدي"  إدرٌس
: واسم أبٌه أٌمن وقٌل: "وكان ضعٌفا فً الحدٌث، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

خت م ]أنس، وقٌل ؼٌر ذلك، صدوق اختلط جدا، ولم ٌتمٌز حدٌثه فترك، من السادسة 
4  ."]

القرشً، المدنً، : "محمد بن عجبلن المدنً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 15
مولى فاطمة بنت عتٌبة بن ربٌعة بن عبد شمس بن عبد مناؾ، كنٌته أبو عبد هللا، 

محمد بن ٌحً بن حبان فً اإلٌمان، وبكٌر بن عبد هللا بن األشج فً : روى عن
الصبلة، وإبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن، وعامر بن عبد هللا بن الزبٌر، وسمع رجاء بن 

حٌوة، وعٌاض بن عبد هللا بن أبً سرح فً الزكاة، ونافع مولى ابن عمر فً الحج، 
وعبد الرحمن بن سعٌد فً البٌوع، ومحمد بن عمرو بن عطاء فً البٌوع، وأبً الزناد 

فً األحكام، وعبادة بن الولٌد بن عبادة بن الصامت فً الجهاد، ومحمد بن قٌس بن 
مخرمة فً الجهاد، وصٌفً مولى ابن أفلح فً ذكر الجان، وسعد بن إبراهٌم فً 

اللٌث بن سعد، وٌحً القطان فً الصبلة ، وابن عٌٌنة، وأبو : الفضابل، روى عنه
خالد األحمر، وحاتم بن إسماعٌل، وخالد بن الحارث، وٌعقوب بن عبد الرحمن، 

وثقه ابن عٌٌنة وأحمد وابن معٌن، وقال ٌعقوب بن " وروح بن القاسم، وابن إدرٌس
: ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: صدوق وسط، وقال أبو حاتم والنسابً: شٌبة

["   4خت م ]صدوق إال أنه اختلطت علٌه أحادٌث أبً هرٌرة، من الخامسة"
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روى عن إسماعٌل بن أبً خالد وسفٌان : ٌحً بن ٌمان العجلً الكوفً أبو زكرٌا/ 16
الثوري وؼٌرهما، وروى عنه إسحاق بن إبراهٌم وأبو بكر بن أبً شٌبة ومحمد بن 

لم ٌكن أحد من أصحابنا أحفظ  : العبلء وؼٌرهم، أثبته ابن حبان فً الثقات، وقال وكٌع
وقال علً بن  [..]للحدٌث منه، كان ٌحفظ فً المجلس خمسمابة حدٌث، ثم نسً 

فلج فساء حفظه، وقال : صدوق إال أنه تؽٌر حفظه، وقال الذهبً فً كاشفه: المدٌنً
حدث عن الثوري بعجابب ال أدري هل ترك لهذا أو تؽٌر، لقٌناه لم : أحمد بن حنبل

ٌزل الخطؤ فً كتبه، روى له البخاري فً األدب المفرد ومسلم فً صحٌحه وأبو داود 
.  والنسابً وابن ماجه، وتوفً فً سنة تسع وثمانٌن ومابة 

 
: من رمً بالتدلٌس ممن تفرد به مسلم/ ب 

 
روى عن أنس ولم ٌره، دلس : قال ابن حبان فً ثقاته: بشٌر بن المهاجر الؽنوي/ 1

منكر : قال أحمد: كان ٌدلس، وقال الذهبً فً المٌزان: عنه، وقال عنه ابن حجر
ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال : الحدٌث، وقاله األثرم عن أحمد، وقال أبو حاتم

. ٌخالؾ فً فً بعض حدٌثه وقد رأى أنسا : البخاري
: بقٌة بن الولٌد بن صابد بن كعب الكبلعً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 2
أبو محمد، صدوق كثٌر التدلٌس عن الضعفاء، من الثامنة، أخرج له البخاري تعلٌقا "

تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب "وقال عنه فً كتابه " [4خت م ]ومسلم واألربعة مسندا 
بقٌة بن الولٌد الحمصً، المحدث : "، فً المرتبة الرابعة"الموصوفٌن بالتدلٌس

المشهور، له فً مسلم حدٌث واحد، وكان كثٌر التدلٌس عن الضعفاء والمجهولٌن، 
بقٌة : صدوق لكن ٌكتب عمن أقبل وأدبر، وقالوا: قال ابن المبارك" وصفه األبمة بذلك

ثقة إذا حدث عن الثقات، ورواٌته عن أهل الشام ثبت فٌها، وإذا قال حدثنا وأخبرنا فهو 
فلٌس بحجة، أما هو فً شعبة ومالك " عن"ثقة، رواه النسابً رمً بالتدلٌس، فإذا قال 

فؤحادٌثه مستقٌمة كما قال ابن حبان، ثم سمع من أقوام كذابٌن عن شعبة ومالك، فروى 
ال ٌحتج به، وقدح فٌه : عن الثقات بالتدلٌس ما أخذ عن الضعفاء، قال أبو حاتم

رحم هللا بقٌة، ما كان ٌبالً إذا وجد خرافة عمن ٌؤخذه، فإن حدث : الجوزجانً، فقال
توهمت أن بقٌة ال ٌحدث المناكٌر إال عن المجاهٌل، : عن الثقات، وقال أحمد بن حنبل

فإذا هو ٌحدث المناكٌر عن المشاهٌر فعلمت من أٌن أتى، قلنا وتتبعه ابن حبان فرآه 
ثقة مؤمون لكنه مدلس ٌدلس عن عبٌد هللا بن عمر وشعبة ومالك، وقال أٌضا ابن 

ما أخذ عن المجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحمٌد، وعمر بن موسى : حبان
المٌتمً وأشباههم، فروى عن أولبك الثقات الذٌن رآهم ما سمع من هإالء الضعفاء 

قال عبٌد هللا، وقال مالك، فحملوا عن بقٌة عن عبٌد هللا، وبقٌة عن : عنهم، فكان ٌقول
مالك، وأسقط الواهً بٌنهما فالتزق الوضع ببقٌة وتخلص الواضع من المتوسط، ووثقه 

ابن معٌن إذا حدث عن المعروفٌن وأخذ علٌه أن له مشاٌخ ؼٌر معروفٌن، وساق له 
حدثنا سلٌمان بن محمد الخزاعً ـ بدمشق ـ : ابن حبان حدٌثا دلسه وسوى سنده، قال

: حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقٌة، عن ابن جرٌج عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا
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وهذا من نسخة كتبناها بهذا : قال" من أدمن على حاجبٌه بالمشط عوفً من الببلء"
اإلسناد كلها موضوعة ٌشبه أن ٌكون بقٌة سمعه من إنسان واه عن ابن جرٌج، فدلس 
عنه التزق به، قال ابن حبان وبه ـ أي اإلسناد السابق ـ إلى النبً صلى هللا علٌه و آله 

إذا جامع أحدكم زوجته فبل ٌنظر إلى فرجها، فإن ذلك ٌورث : " و صحبه و سلم 
تربوا الكتاب وسحوه من أسفله : "، وبه قال صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم"العمى

من أصٌب بمصٌبة فاحتسب ولم ٌشك إلى الناس، كان حقا : " ، وبه"فإنه أنجح للحاجة
ال تؤكلوا "حدٌثا " العلل"وأضاؾ إلٌهما ابن أبً حاتم فً كتابه " على هللا أن ٌؽفر له

بهاتٌن اإلبهام والمشٌرة و لكن كلوا بثبلث فإنها سنة وال تؤكلوا بخمس إنها أكلة 
هذه الثبلث األحادٌث موضوعة ال أصل لها، : قال أبً: "قال ابن أبً حاتم" األعراب

وكان بقٌة ٌدلس فظن هإالء أنه ٌقول فً كل حدٌث حدثنا ولم ٌتفقدوا الخبر منه، 
وساق الذهبً حدٌثا من رواٌة أحمد بن ٌونس الحمصً، أنبؤنا الولٌد بن مسلم عن بقٌة 

رخص رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : "عن ابن جرٌج عن عطاء عن ابن عباس
وصحبه وسلم فً دم الحبون، أي الدمامٌل، وساق له من رواٌة هشام بن عبد الملك، 

سبل : أنبؤنا بقٌة، حدثنً مالك بن أنس عن عبد الكرٌم الهمدانً، عن أبً حمزة قال
إن هللا : "النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم عن رجل نسً األذان واإلقامة، فقال

عبد الكرٌم هو الجزري، وأبو حمزة : قال الذهبً" تجاوز عن أمتً السهو فً الصبلة
قلت هذا ال : حدثنا هشام، قال: هو أنس بن مالك ـ حدثناه عبدان، وعمر بن سنان، قاال

ٌحتمل وقد رواه الولٌد بن عتبة بن بقٌة ، حدثنا عبٌد ـ رجل من همدان ـ عن قتادة عن 
قٌل ٌا رسول هللا، الرجل ٌنسى األذان : أبً حمزة عن ابن عباس، قال

: فهذا محتمل وعبٌد ال ٌعرؾ، وساق الذهبً حدٌثا رواه بقٌة: الحدٌث، قال..واإلقامة
هذا باطل عن مالك، وذكر من : قال" انتظار الفرج عبادة: "أنبؤنا مالك بسنده مرفوعا

بٌنما الخضر ٌمشً فً سوق بنً : "مناكٌر بقٌة، حدٌث أبً أمامة مرفوعا
الحدٌث بطوله ونقل عن محمد بن عوؾ وضعه وعن أبً زرعة أنه منكر، ..إسرابٌل

ال أعلم رواه عن بقٌة ؼٌر سلٌمان بن عبٌد هللا الرقً، وقد ادعاه : فقد قال ابن عدي
من أدرك ركعة من الجمعة : "عبد الوهاب بن ضحاك العرضً وهو متهم، ورواٌته

، رواٌة بقٌة عن ٌونس عن الزهري عن سالم عن ابن "وتكبٌرتها فقد أدرك الصبلة
عن سعٌد بن : ؼٌر أنه شذ فخالؾ الثقات عن الزهري، قالوا [به]عمر مرفوعا 

وأخرجه ابن أبً حاتم فً العلل  [قلت]المسٌب عن أبً هرٌرة وما فٌه من الجمعة 
هذا خطؤ، إنما هو الزهري عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة، : سمعت أبً ٌقول: وقال

رواٌة بقٌة حدثنً ابن المبارك عن جرٌر بن " نهى عن طعام المتبارٌن: "ورواٌته
صوابه : "حازم عن جبٌر بن الخرٌت عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، قال الذهبً
رواه عن " مرسل ـ ورواٌته ـ أن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم ـ سلم تسلٌمة

ٌحشر المكارون وقتلة : "الزبٌدي عن الزهري عن سالم عن أبٌه رفعه ـ ورواٌته
رواه بقٌة عن سعٌد بن عبد العزٌز عن مكحول " األنفس إلى جهنم فً درجة واحدة
رواه بقٌة عن عبد " ال نكاح إال بإذن الرجل والمرأة"عن أبً هرٌرة مرفوعا، ورواٌته 

ال تساكنوا : "هللا بن عمر عن أبً الزناد عن ابن المسٌب عن أبً هرٌرة مرفوعا
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رواٌة " األنباط فً ببلدهم وال تناكحوا الخوز فإن لهم أصوال تدعوهم إلى ؼٌر الوفاء
وهذا منكر، وقد : بقٌة قال شرٌك عن كلٌب بن وابل عن ابن عمر مرفوعا، قال الذهبً

الحدٌث رواه بقٌة عن .." اقرإوا القرآن بلحون أهل العرب" دلسه عن شرٌك، ورواٌته
الحر بن مالك الفزاري عن أبً محمد عن حذٌفة بن الٌمان مرفوعا، قال محمد بن 

ٌرث هذا العلم من خلؾ عدوله، ٌنفون : "روى هذا عن شعبة بقٌة، ورواٌته: عوؾ
رواه بقٌة عن معاذ بن رفاعة عن إبراهٌم بن عبد الرحمن .." عنه تحرٌؾ الؽالٌن

رواه بقٌة " من تكفل لً أال ٌسؤل امرأ شٌبا أتكفل له بالجنة"العذري مرفوعا ـ ورواٌته 
حدثنا شعبة حدثنً عاصم األحول عن أبً قبلبة عن أبً أسماء عن ثوبان مرفوعا، 

أنا سابق العرب، و ببلل سابق الحبشة، وصهٌب سابق الروم، : السباق أربع"ورواٌته 
رواه بقٌة أنبؤنً أبً عن محمد بن زٌاد عن أبً أمامة مرفوعا، " وسلمان سابق الفرس

أنبؤنا : قال أبو زرعة وأبو حاتم حدٌث باطل ال أصل له بهذا اإلسناد، وقال أبو داود
إذا لم ٌسم بقٌة شٌخه : روى بقٌة عن عبٌد هللا مناكٌر، وقال ابن معٌن: أحمد، قال

وبقٌة ٌخالؾ فً بعض حدٌثه الثقات، : ومناه فاعلم أنه ال ٌساوي شٌبا، قال ابن عدي
، قال عنه ابن  منجوٌه "وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن ؼٌرهم خلط

المٌتمً، أبو محمد الكبلعً، روى عن الزبٌدي فً النكاح، روى عنه : "األصبهانً
صدوق كثٌر التدلٌس عن :"وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب"عٌسى بن المنذر

الضعفاء، من الثالثة،له فً مسلم حدٌث واحد،روى له البخاري تعلٌقا ومسلم واألربعة 
[" 4خت م ]مسندا

: قال ابن عبد الهادي اإلمام شمس الدٌن الحنبلً فً طبقات الحفاظ: جبٌر بن نفٌر/ 3
 85 وقٌل سنة 75لم ٌخرج له البخاري ألنه ربما دلس عن قدماء الصحابة، توفً سنة 

  .
حجاج بن أرطؤة  الفقٌه الكوفً مشهور بالتدلٌس عن الضعفاء وصفه النسابً وابن / 4

المبارك وٌحً بن سعٌد القطان وابن معٌن واإلمام أحمد وؼٌرهم بذلك، وقال أبو حاتم 
ال ٌحتج به، : إذا قال حدثنا فهو صالح و لٌس بالقوي، وقال الدارقطنً وؼٌره: الرازي

قال الحجاج بن أرطؤة ال تتم مروءة الرجل حتى ٌترك الصبلة فً : وقال عنه الشافعً
هـ، وقال عنه ابن منجوٌه 147قبح هللا هذه المروءة، توفً سنة : الجماعة ثم قال

حجاج بن أرطؤة مقرونا بعبد الملك بن أبً ؼنٌة، أبو أرطؤة النخعً، : "األصبهانً
وقال عنه " ثابت بن عبٌد فً الوضوء، روى عنه ابن أبً زابدة: الكوفً، روى عن

أبو أرطؤة الكوفً، القاضً، أحد الفقهاء، صدوق كثٌر : " ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
تعرٌؾ أهل التقدٌس "وقال ابن حجر فً كتابه " [4بخ م ]الخطإ والتدلٌس، من السابعة 
الفقٌه الكوفً : ذكره فً المرتبة الرابعة وقال": "بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس

المشهور، أخرج له مسلم مقرونا، ووصفه النسابً وؼٌره بالتدلٌس عن الضعفاء، 
ابن المبارك، وٌحً القطان، وابن معٌن، وأحمد، وقال أبو : وممن أطلق علٌه التدلٌس

".   إذا قال حدثنا فهو صالح ولٌس بالقوي: حاتم
قال عنه ابن منجوٌه : سوٌد بن سعٌد أبو محمد الهروي األصل الحدثانً األنباري/ 5

ابن شهرٌار الهروي الحدثانً، سكن الحدٌثة، كنٌته أبو محمد، قال أبو : "األصبهانً
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مروان بن معاوٌة فً : مات أول شوال سنة أربعٌن ومابتٌن، روى عنه: العباس
اإلٌمان، وعلً بن مسهر، وحفص بن مٌسرة، ومالك، وٌحً بن زكرٌا بن أبً زابدة 

فً النكاح، ومعتمر بن سلٌمان فً النكاح، والجامع وؼٌرها، والولٌد بن مسلم فً 
اإلٌمان، وسفٌان بن عٌٌنة فً الجهاد، وعبد العزٌز بن أبً حازم فً اللباس، وعبد 

كان كثٌر التدلٌس، وقال ابن حجر فً : وقال ؼٌره" الوهاب الثقفً فً الفضابل
: بعدما ذكره فً المرتبة الرابعة" تعرٌؾ أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس"
موصوؾ بالتدلٌس احتج به مسلم، روى عنه البؽوي وابن ماجه وخلق وكان صاحب "

حدٌث وحفظ ولكنه كبر وعمً فربما لقن مما لٌس من حدٌثه وهو صادق فً نفسه 
منكر : صحٌح الكتاب، وصفه أبو حاتم بالتدلٌس وقال عنه صدوق، قال البخاري عنه

قال البخاري ضعٌؾ : الحدٌث، فٌه نظر، عمً ولقن ما لٌس من حدٌثه، وقال الترمذي
اتهم بالحدٌث لكنه أعمى فكان ٌلقن ما لٌس : ضعٌؾ، وقال أحمد: جدا، وقال النسابً

." أما كتبه فصحاح : كذاب وسبه، وقال أبو زرعة: من حدٌثه، وقال ابن معٌن
: قال أحمد: شرٌك بن عبد هللا بن أبً شرٌك النخعً، القاضً، أبو عبد هللا  الكوفً/ *

الؽالب : ثقة ٌؽلط، وقال ابن عدي: هو فً أبً إسحاق أثبت من زهٌر، وقال ابن معٌن
كثٌر : ثقة سٌا الحفظ وقال أبو زرعة: على حدٌثه الصحة، وقال ٌعقوب بن سفٌان

حدث عنه أبان بن تؽلب : لٌس تدلٌسه بكثٌر قال الخطٌب البؽدادي: الخطإ صاحب وهم
 هـ، 177مات سنة : وعباد الرواجنً وبٌن وفاتٌهما أكثر من مابة سنة، قال أحمد

القاضً بواسط ثم الكوفة، أبو عبد هللا، : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
صدوق ٌخطا كثٌرا، تؽٌر حفظه منذ ولً القضاء بالكوفة، وكان فاضبل عابدا، شدٌدا 

  . وقد تقدم فً االختبلط["4خت م ]على أهل البدع، من الثامنة، 
مولى المطلب : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً: عبد هللا بن عطاء الطابفً/ 6

عبد هللا بن برٌدة فً الصوم، وسلٌمان بن برٌدة فً : المكً، وقٌل المدنً، روى عن
علً بن مسهر، وعبد هللا بن نمٌر، والثوري، وعبد الملك بن أبً : الصوم، روى عنه

لٌس : ضعٌؾ، وقال مرة: ثقة عند أهل الحدٌث، قال النسابً: قال الترمذي" سلٌمان
أصله من : "بالقوي، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

تعرٌؾ "بٌنما ذكره فً كتابه " [ 4م  ]الكوفة، صدوق ٌخطا، وٌدلس، من السادسة 
: فً الطبقة أو المرتبة األولى حٌث قال" أهل التقدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس

"   قضٌته فً التدلٌس مشهورة، رواها شعبة عن أبً إسحاق السبٌعً"
لٌس : قال ٌحً: عبد الوهاب بن عطاء الخفاؾ أبو نصر العجلً، موالهم البصري/ 7

لٌس بالقوي، وقال : ضعٌؾ الحدٌث، مضطرب، وقال النسابً: به بؤس، وقال أحمد
ٌدلس عن ثور، وقال أبو : متروك، وقال البخاري: كان ٌكذب، وقال النسابً: الرازي
ٌدلس عن ثور، وقال عبد الرحمن بن أبً حاتم فٌما نقله عن أبً زرعة أن : زرعة

عبد الوهاب روى حدٌثٌن عن ثور بن ٌزٌد لٌسا من حدٌث ثور، وقال الساجً وأبو 
لٌس بالقوي، وذكر الذهبً فً مٌزانه فً ترجمته حدٌثا فً فضل : حاتم والبخاري

العباس ثم قال فلعل الخفاؾ دلسه وأتى بلفظة عن، انتهى وقال العبلبً فً عبد الوهاب 
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بن عطاء عن الخطٌب إنه كان ٌدلس، روى له البخاري فً كتاب أفعال العباد وكتاب 
. اللباس

أبو عثمان : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عطاء بن أبً مسلم/ 8
  ["4م  ]الخراسانً، صدوق ٌهم كثٌرا وٌرسل وٌدلس، من الخامسة 

: قال ابن حجر: محمد بن إسحاق بن ٌسار المطلبً المدنً، إمام المؽازي المشهور/ 9
مشهور بالتدلٌس عن الضعفاء المجهولٌن وعن شر منهم وقد وصفه بذلك كل من أحمد 
والدارقطنً ورموه بالقدر، وثقه ابن معٌن والنسابً وشعبة، وكذبه مالك وٌحً القطان 

ضعٌؾ، وذكره ابن حجر فٌمن : وهشام بن عروة وسلٌمان السهمً، وقال ابن عدي
. وصؾ بالتدلٌس

من : محمد بن صدقة الفدكً أبو عبد هللا سمع مالك بن أنس، قال ابن حجر/ 10
حدٌثه حدٌث منكر : أصحاب مالك وكذلك وصفه ابن حبان والدارقطنً، وقال الذهبً

ال ٌعرؾ، ذكره ابن األثٌر فً اختصاره كتاب األنساب البن السمعانً أنه كان مدلسا، 
. انتهى، قاله العبلبً فً ثقات ابن حبان فً ترجمته معنى ذلك، انتهى

محمد بن عجبلن المدنً مولى فاطمة بنت الولٌد بن عتبة بن ربٌعة، إمام صدوق / 11
مشهور، وثقه أحمد وابن معٌن وابن عٌٌنة وأبو حاتم والنسابً، وقال الحاكم أخرج له 
مسلم ثبلثة عشر حدٌثا وقد تكلم بعضهم فً سوء حفظه واضطرابه، وذكره ابن حجر 

. فً المدلسٌن
أبو حرة، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: واصل بن عبد الرحمن/ 132

بضم المهملة وتشدٌد الراء، البصري، صدوق عابد، وكان ٌدلس عن الحسن، من كبار 
" . [م قد س  ]السابعة 

 
: من رمً بالجهالة ممن تفرد بهم مسلم/ ـ ج ـ *

 
ٌذهب المقلدة ـ كما تقدم ذكره ـ إلى أن اإلمام مسلم أو اإلمام البخاري إذا خرج أحدهما 
أو خرجا معا عن رجل فإن ذلك ٌعد تزكٌة له بٌنما الواقع ٌكذب ذلك، فإن من رجال 

مسلم وكذلك البخاري أو هما معا من هو مجهول، وقد شهد بذلك أكبر مدافع عنهما أال 
فً " مستور"، فإن عبارة "تقرٌب التهذٌب"وهو الحافظ ابن حجر العسقبلنً فً كتابه 

حق رجال البخاري أو مسلم أو ما اتفقا على اإلخراج عنهما كثٌرة جدا، نذكر هنا من 
:  تفرد مسلم باإلخراج عنهم، نذكر منهم على سبٌل المثال ال الحصر

: أحمد بن جعفر المعقري أبو الحسن البزاز المكً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 1
روى عن النضر بن محمد فً الصبلة وؼٌرها  من الطبقة الحادٌة عشرة، روى له "

نزٌل مكة مقبول من الحادٌة عشرة : مسلم، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
.  [م]
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أحمد بن سعٌد بن ٌزٌد بن إبراهٌم/ 2
"   [م]التستري، قٌل إن مسلما روى له، وهو مقبول "



564 

 

 Page 564 [تنبيه المقلد الساري]
 

أمٌة بن صفوان بن عبد هللا بن صفوان بن أمٌة بن خلؾ الجمحً، قال عنه ابن / 3
روى عن جده عبد هللا بن صفوان فً الفتن، روى عنه سفٌان بن : "منجوٌه األصبهانً

عٌٌنة،  من الطبقة السادسة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات  وقال عنه ابن 
" مقبول: حجر فً تقرٌب التهذٌب

أٌوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 4
األنصاري، المدنً، نزٌل برقة، وٌعرؾ بؤٌوب بن خالد بن أبً أٌوب : "التهذٌب

األنصاري، وأبو أٌوب جده ألمه عمرة، فٌه لٌن من الرابعة، أخرج له مسلم والترمذي 
عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة فً : روى عن: "، وقال األصبهانً[م ت س]والنسابً

أٌوب األنصاري عن سعٌد : "وقال الذهبً" خلق األشٌاء، روى عنه إسماعٌل بن أمٌة
"   مجهول: بن جبٌر

بكٌر بن عبد هللا الطابفً الكوفً المعروؾ بالضخم، من الطبقة السادسة، روى له / 5
."  مقبول: مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

: روى عن: "تمٌم بن طرفة الطابً، الكوفً، المسلمً، قال ابن منجوٌه األصبهانً/ 6
المسٌب : جابر بن سمرة فً الصبلة، وعدي بن حاتم فً الصبلة، واإلٌمان، روى عنه

مجهول، ووثقه : قال عنه الشافعً" بن رافع، وعبد العزٌز بن رفٌع، وسماك بن حرب
." العجلً وأبو داود وابن سعد والنسابً  

جابر بن إسماعٌل الحضرمً أبو عباد المصري،  قال عنه ابن منجوٌه / 7
، من "روى عن عقٌل بن خالد فً الصبلة، روى عنه عبد هللا بن وهب: "األصبهانً

."  مقبول: الطبقة الثامنة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
جعفر بن أبً ثور، كنٌته أبو ثور، واسم أبٌه عكرمة السوابً، قال عنه ابن منجوٌه / 8

عثمان بن عبد هللا بن : روى عن جابر بن سمرة فً الوضوء، روى عنه: "األصبهانً
موهب، وسماك بن حرب، وأشعث بن أبً الشعثاء، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم، 

."  مقبول: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
جعفر بن عمرو بن حرٌث القرشً المخزومً الكوفً، قال عنه ابن منجوٌه / 9

روى عن أبٌه فً الصبلة والحج، روى عنه معن بن عبد الرحمن، : "األصبهانً
من الطبقة الثالثة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال "  ومساور الوراق

." مقبول: عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب
حبٌب بن األعور المدنً، مولى عروة بن الزبٌر، قال عنه ابن منجوٌه / 10

من الطبقة الثالثة، " روى عن عروة فً األٌمان، روى عنه الزهري: "األصبهانً
إن لم ٌكن هو ابن هند : ٌخطا، وقال: روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال

كان قلٌل الحدٌث وقال عنه ابن حجر :بن أسماء فبل أدري من هو؟ وقال ابن سعد
. مقبول:العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

روى عن : "خالد بن عبد هللا بن حرملة المدلجً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 11
ذكره ابن حبان " الحارث بن خفاؾ فً الصبلة، روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة

. مقبول: فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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خالد بن عمٌر العدوي البصري، من الطبقة الثانٌة، روى له مسلم، قال عنه ابن / 12
."  مقبول: حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

خالد بن عبلق العبسً أبو حسان البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 13
كان : روى عن أبً هرٌرة فً األطفال، روى عنه أبو السلٌل، قال ابن سعد: "التهذٌب

ثقة قلٌل الحدٌث، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم وذكره ابن حبان فً الثقات وقال 
. مقبول: عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

خٌرة موالة أم سلمة أم الحسن بن أبً الحسن البصري، وسعٌد بن أبً الحسن / 14
البصرٌٌن، روت عن عابشة فً األشربة، وأم سلمة فً الفتن، روى عنها ابناها 

الحسن وسعٌد، فهً مستورة ولذلك ذكرها ابن حبان فً الثقات وقال عنها ابن حجر 
. مقبولة: فً التقرٌب

: رفاعة بن الهٌثم بن الحكم، أبو سعٌد الواسطً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 15
، من الطبقة العاشرة، روى له مسلم وقال عنه "روى عن خالد بن عبد هللا فً الصبلة"

. مقبول: ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبٌه : سالم بن أبً سالم الجٌشانً المصري واسمه سفٌان بن هانا، روى عن/ 16 

أبً سالم فً الجهاد، روى عنه عبٌد هللا بن أبً جعفر، من الطبقة الرابعة، ذكره ابن 
حبان فً الثقات، ووثقه الذهبً فً الكاشؾ تبعا البن حبان، وقال عنه ابن حجر فً 

. مقبول: تقرٌب التهذٌب
: أٌوب فً الصبلة، روى عنه: سفٌان بن موسى، من أهل البصرة، روى عن/ 17

مجهول، وذكره ابن حبان فً الثقات وأثنى علٌه : قال أبو حاتم" الصلت بن مسعود
. صدوق، روى له مسلم حدٌثا واحدا: الدارقطنً، وقال ابن حجر فً التقرٌب

سعٌد بن عبد الرحمن بن أبً سعٌد الخدري الخدري األنصاري المدٌنً، روى / 18 
عن أبٌه فً الحج، روى عنه الولٌد بن كثٌر، روى له مسلم حدٌثا واحدا فً حرم 

. مقبول: المدٌنة، من الطبقة السابعة، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
شعٌب بن صفوان بن الربٌع بن الركٌن الثقفً، كنٌته  أبو ٌحً الكوفً، كاتب / 19 

عبد هللا بن شبرمة الضبً، روى عن عبد الملك بن عمٌر فً الجنابز والفتن، روى 
ٌكتب حدٌثه وال : عنه علً بن حجر، من الطبقة السابعة، روى له مسلم، قال أبو حاتم

مقبول، : لٌس بشًء، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌحتج به، وقال ابن معٌن
عند ابن حجرقد ال تفٌد الجهالة وإنما تفٌد ألنه صالح المتابعة " مقبول"قلت وهنا عبارة 

. وهللا أعلم
صدقة بن أبً عمران، قاضً األهواز، روى عن قٌس بن مسلم فً الصوم، / 20

: صدوق لٌس بذاك المشهور، وقال ابن معٌن: روى عنه أبو أسامة، قال عنه أبو حاتم
لٌس بشًء، قلت وتفٌد عنده أحٌانا أنه قلٌل الحدٌث كما بٌن ذلك من قبل ابن القطان 

. صدوق: الفاسً، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
صهٌب أبو الصهباء البكري البصري، من الطبقة الرابعة وقال عنه ابن حجر فً / 21

. مقبول: تقرٌب التهذٌب
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طلق بن معاوٌة النخعً، أبو ؼٌاث الكوفً، روى عن أبً زرعة بن عمرو بن / 22
حفص بن ؼٌاث، وجرٌر بن عبد الحمٌد، من : جرٌر فٌمن مات له ثبلثة، روى عنه

الطبقة الثانٌة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب 
قلت وهنا أخل أٌضا ابن حجر بقاعدته ألنه ." تابعً كبٌر مخضرم مقبول: التهذٌب

تابعً كبٌر ارتفعت عنه الجهالة العٌنٌة ووثقه ابن حبان على تساهله لكنه ٌقره فً هذه 
. الحالة

عامر بن سعد البجلً الكوفً، من الطبقة الثالثة، قال عنه ابن منجوٌه / 23 
روى عن جرٌر فً سنن النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى عنه أبو : "األصبهانً

: ، ذكره ابن حبان فً الثقات  وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب"إسحاق السبٌعً
"  [م د ت س]مقبول من الثالثة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً

عبد هللا بن شهاب الخوالنً، أبو الجزل الكوفً، روى عن عابشة فً الوضوء، / 24 
روى عنه شبٌب بن ؼرقد، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً 

.  مقبول: تقرٌب التهذٌب
روى عن عابشة فً الزكاة، : "عبد هللا بن فروخ، قال ابن منجوٌه األصبهانً/ 25

وأبً هرٌررة فً شرؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى عنه أبو سبلم ممطور، 
شامً تابعً ثقة، واعتمد ابن : مجهول، وقال العجلً: قال أبو حاتم"وشداد أبو عمار 

. ثقة: حجر فً تقرٌب التهذٌب كبلم العجلً فقال
أم هشام بنت حارثة : عبد هللا بن محمد بن معن، ٌعد فً أهل المدٌنة، روى عن/ 26 

بن النعمان فً الصبلة، روى عنه حبٌب بن عبد الرحمن، قال عنه ابن حجر فً 
. مقبول: تقرٌب التهذٌب

عبد هللا بن عمرو بن عبد القاري، ابن أخ عبد الرحمن بن عبد القاري، من / 27 
.   مقبول: الطبقة الرابعة، روى عنه مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

عبد هللا بن عبد الرحمن بن ٌحنس الحجازي، روى عن أبً عبد هللا القراظ فً / 28 
الحج روى عنه ابن جرٌج، ذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة السادسة، روى له 

. مقبول: مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عبد هللا بن عبٌد هللا بن أبً رافع المدنً مولى النبً صلى هللا علٌه وسلم، روى / 29 

عن أبً ؼطفان فً الوضوء، روى عنه سعٌد بن أبً هبلل، من الطبقة السادسة، 
: روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

. مقبول
عبد هللا بن كثٌر بن المطلب بن أبً وداعة السهمً المكً، من الطبقة السادسة، / 30 

. مقبول: روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عبد هللا بن هانا بن أبً مطرؾ عبد هللا بن الشخٌر العامري، روى عن عمه / 31 

مطرؾ فً الصوم، روى عنه شعبة، من الطبقة السادسة، روى له مسلم حدٌثا واحدا 
."  مقبول: وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

عبد هللا بن عبد هللا بن األصم العامري، من الطبقة السادسة، روى له مسلم وقال / 32 
.  مقبول : عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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عبد هللا بن محمد بن ٌزٌد بن خنٌس المخزومً، أبو ٌحً المكً، من الطبقة / 33 
. مقبول: الحادٌة عشرة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

عبد هللا بن واقد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي المدنً، روى عن النبً / 34
صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم فً النهً عن أكل لحوم األضاحً فوق ثبلث، وابن 
عمر فً اللباس، روى عنه عبد هللا بن أبً بكر بن محمد بن حزم، وعمر بن محمد بن 

.  مقبول: زٌد من الطبقة الرابعة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عبد الرحمن بن بشر بن مسعود أبو بشر المدنً األزرق، من الطبقة الثالثة، / 35

.  مقبول: روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهٌب الزهري أبو المسور / 36

المدنً، من الطبقة الثالثة، روى عن أبً رافع فً اإلٌمان روى عنه جعفر بن عبد هللا 
بن الحكم، كان قلٌل الحدٌث وذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب 

   [م]مقبول من الثالثة تفرد مسلم بالواٌة عنه : التهذٌب
عبد الرحمن بن مهران المدنً، أبو محمد مولى األزد، روى عن أبً هرٌرة  / 37 

: صالح، وقال الدارقطنً: قال أبو حاتم"فً الصبلة روى عنه الحارث بن أبً ذباب 
شٌخ مدنً ٌعتبر به، وذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم 

.   مقبول من الثالثة: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب  [م س]والنسابً
عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبً عبد هللا  المازنً، أبو حمزة البصري، جار / 38 

شعبة، روى عن أنس بن مالك فً النكاح، روى عنه شعبة، ذكره ابن حبان فً الثقات 
م ]وٌقال إنه ابن كٌسان، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم: "قال ابن حجر فً التقرٌب

." ، مقبول من الرابعة[سً
عبد الرحمن بن أبً الشعثاء المحاربً الكوفً، أخو أشعث، من الطبقة السادسة، / 39

روى عن إبراهٌم : "، قال ابن منجوٌه األصبهانً[م س]روى له مسلم  والنسابً 
له فً صحٌح مسلم " النخعً قوله فً الحج، وإبراهٌم التٌمً، روى عنه بٌان بن بشر

مقبول له حدٌث : وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" حدٌث واحد فً متعة الحج
".  [م س]واحد متابعة، من السادسة 

عبد السبلم بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن رابضة األسدي، من / 40
. مقبول: الطبقة الحادٌة عشرة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

روى عن أبٌه فً النكاح، روى عنه : عبد الملك بن الربٌع بن سبرة الجهنً/ 41
عبد الملك ضعٌؾ، وقال : حكى ابن الجوزي عن ابن معٌن أنه قال"إبراهٌم  بن سعد 

ثقة، : لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فؽٌر ٌحتج به، وقال العجلً: ابن القطان
"  [م د ت ق]الجهنً وثقه العجلً، من السابعة : لذلك قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

: عبٌد هللا بن عبد هللا بن األصم العامري، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 42
 . [م س ق  ]مقبول من السادسة 

عبٌد هللا بن محمد بن ٌزٌد بن خنٌس ـ مصؽر ـ  قال عنه ابن منجوٌه / 43
روى عن إسماعٌل بن أبً أوٌس فً الفضابل، قال ابن حجر فً تقرٌب : "األصبهانً

". [م]مقبول من الحادٌة عشرة : المخزومً أبو ٌحً أو أبو بكر المكً:التهذٌب
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: عثمان بن حٌان بن معبد بن شداد المري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 44
أبو المؽراء، الدمشقً، عامل الولٌد بن عبد الملك على المدٌنة، مقبول من الثالثة، " 

وقال عنه ابن منجوٌه "كان عمر بن عبد العزٌز ٌصفه بالجور، مات سنة خمس ومابة 
مولى أم الدرداء، روى عن أم الدرداء فً الصوم، روى عنه هشام بن : "األصبهانً

.  قلت وثقه ابن حبان لتساهله"  سعد
روى عن أبً : عقبة بن التوأم، من الطبقة السابعة، قال ابن منجوٌه األصبهانً/ 45

كثٌر ٌزٌد بن عبد الرحمن فً األشربة، روى عنه وكٌع  روى له مسلم وقال عنه ابن 
." مقبول من السابعة: حجر فً تقرٌب التهذٌب

روى عن : "عمر بن إسحاق المدنً مولى زابدة، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 46
ذكره ابن حبان فً الثقات وقال "أبٌه فً الوضوء، روى عنه أبو صخر حمٌد بن زٌاد 

ثقة،  من الطبقة السادسة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب : العجلً
". مولى زابدة، حجازي، مقبول، من السادسة:  التهذٌب

عمر بن عبد الرحمن بن محٌصن، ٌكنى أبا حفص القرشً السهمً المكً، روى / 47
محمد بن قٌس بن مخرمة فً كفارة المرضى، روى عنه ابن عٌٌنة، ذكره ابن : عن

"  [م ت س]مقبول من الخامسة : حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عمر بن مالك الشرعبً المعافري، المصري، روى عن ابن الهادي فً الصبلة، / 48

ال بؤس به لٌس بالمعروؾ، ووثقه أحمد بن صالح : قال أبو حاتم" روى عنه ابن وهب 
ال بؤس به : "المصري وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

 ". [م د س]فقٌه، من السادسة 
عمٌر بن عبد الرحمن بن محصن السهمً، أبو حفص المكً، من الطبقة / 49

. مقبول: الخامسة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
عظمه أبو داود : "قال عنه ابن حجر فً هدي الساري: عنبسة بن خالد األٌلً / 50

وأحمد بن صالح المصري ومحمد بن مسلم بن فزارة، وأما ٌحً بن بكٌر فكان ٌقع 
ما : انفرد بؤحادٌث عن ٌونس بن ٌزٌد، وكان أحمد بن حنبل ٌقول: وقال الساجً. فٌه

بل روى عنه ابن وهب شٌبا قلٌبل وهو من : قلت. روى عنه ؼٌر أحمد بن صالح
أقرانه ورجبلن مقبلن وهما محمد بن مهدي األخمٌمً وهاشم بن محمد الربعً، وله 

. عند البخاري أربعة أحادٌث قرنه فٌها بعبد هللا بن وهب عن ٌونس
عٌسى بن المنذر السلمً، أبو موسى الحمصً، من الطبقة العاشرة ،قال ابن / 51

روى عن محمد بن حرب فً الحج، وبقٌة بن الولٌد فً النكاح، : منجوٌه األصبهانً
ذكره ابن حبان فً الثقات وقال ٌؽرب  روى له مسلم "روى عنه إسحاق بن منصور 

.   أبو موسى الحمصً مقبول من العاشرة:وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
األسلمً :" قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن حمزة بن عمرو/ 52

"  [خت م د س]. المدنً، مقبول، من الثالثة
محمد بن شعبة بن نعامة الضبً الكوفً، من الطبقة السابعة، روى له مسلم وقال / 53

". مقبول: عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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روى عن علقمة بن مرثد فً : "محمد بن شٌبة، قال ابن منجوٌه األصبهانً/ ؟54
ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر " الصبلة، روى عنه جرٌر بن عبد الحمٌد

محمد بن شٌبة بن نعامة الضبً الكوفً مقبول من السابعة روى له مسلم :" فً التقرٌب
"  [م  ]

مولى زهرة، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن عبد الرحمن/ 55
 "  [م  ]مجهول، من السادسة، وقٌل هو ابن ثوبان 

: محمد بن عبد الرحمن بن ؼنج، نزٌل مصر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 56
صالح الحدٌث، وقال : قال أبو حاتم" روى عن نافع فً البٌوع، روى عنه اللٌث"

شٌخ مقارب الحدٌث، من الطبقة السابعة روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً : أحمد
".  [م د س]المدنً نزٌل مصر مقبول من السابعة : تقرٌب التهذٌب

محمد بن قدامة بن إسماعٌل السلمً، أبو عبد هللا البخاري، من الطبقة الحادٌة / 57
روى عن النضر بن شمٌل : "عشرة، روى له مسلم، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن " فً الصوم وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم
"  السلمً البخاري، نزٌل مرو مقبول من الحادٌة عشرة: "حجر فً تقرٌب التهذٌب

مختار بن صٌفً الكوفً، روى عن ٌزٌد بن هارون فً الجهاد، روى عنه / 58
األعمش، ذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة السادسة، روى له مسلم  متابعة، وقال 

. مقبول: عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
ال : روى عن سفٌان بن عٌٌنة فً الزكاة، قال أبو حاتم: مخلد بن خالد الشعٌري/ 59

.  ثقة: ثقة، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أعرفه، وقال أبو داود
روى عن عوؾ بن : مسلم بن قرظة األشجعً، ابن عم عوؾ بن مالك الشامً/ 60

مالك فً الجهاد، روى عنه رزٌق بن جٌان وربٌعة بن زٌد، ذكره ابن حبان فً الثقات 
قلت وهذا ٌفٌد أنه مجهول الحال وهللا " مقبول: وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.  أعلم
مسلم بن هٌضم العبدي، روى عن النعمان بن مقرب فً الجهاد، روى عنه مقاتل / 61

بن حٌان، ذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم، وقال عنه ابن 
. مقبول: حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

مسعود بن مالك بن معبد، مولى سعٌد بن جبٌر، روى عن سعٌد بن جبٌر فً / 62
كوفً ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات، : الصبلة، روى عنه األعمش، قال عنه النسابً

مقبول، ألم ٌثبت عنده : قلت وال أعرؾ لماذا قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
تعدٌل النسابً أم أنه اطلع على تجرٌح فٌكون صالحا للمتابعة ولم ٌكن مجهوال؟  

مسلم بن ٌسار المصري، أبو عثمان الطنبذي، جلٌس أبً هرٌرة، من الطبقة / 63
. مقبول: الرابعة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

مسلم بن فرظة األشجعً الشامً، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم، وقال عنه / 64
. مقبول: ابن حجر العسقبلنً فً كتابه  تقرٌب التهذٌب

مصدع أبو محًٌ األعرج المعرقب، مولى معاذ بن عفراء، من الطبقة الثالثة، / 65
. مقبول: روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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أخٌه عبد هللا بن كعب : معبد بن كعب بن مالك األنصاري، السلمً، روى عن/ ـ ع* 
فً اإلٌمان، وأبً قتادة بن ربعً فً الجنابز، والبٌوع، قال أبو أسامة عن محمد بن 

كعب سمع أخاه عبد هللا بن كعب، روى عنه العبلء بن عبد الرحمن، ومحمد بن عروة 
مدنً تابعً ثقة، وذكره ابن حبان فً : قال العجلً" بن حلحلة، والولٌد بن كثٌر

عرؾ لماذا أخل هنا ابن حجر بقاعدته فً توثٌق التابعٌن الذٌن لم أالثقات، وال 
مقبول؟ : ٌجرحوا ووثقهم ؼٌره ممن قبله إذ قال فً تقرٌب التهذٌب

المنذر بن جرٌر بن عبد هللا البجلً الكوفً، روى عن أبٌه فً الزكاة، والعلم، / 67
روى عنه عون بن أبً جحٌفة فً الزكاة، وعبد هللا بن ؼمٌر فً الزكاة، من الطبقة 

الثالثة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب 
. مقبول: التهذٌب

مهاجر بن مسمار الزهري المدنً، أخو بكٌر بن مسمار، مولى سعد بن أبً / 68 
عامر بن سعد بن أبً وقاص فً الجهاد : وقاص، من أهل المدٌنة، روى عن

له : قال عنه ابن سعد" حاتم بن إسماعٌل، وابن أبً ذبب: والحوض، روى عنه
مشهور صالح، من : أحادٌث ولٌس ذاك، وهو صالح الحدٌث، وقال أبو بكر البزار

: الطبقة السابعة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب
". المدنً مقبول من السابعة

موسى بن خالد، ختن الفرٌابً، أبو الولٌد الشامً، روى عن أبً إسح، روى عن / 69
أبً إسحاق الفزاري فً الفضابل، روى عنه الدارمً، من الطبقة العاشرة، روى له 

.  مقبول: مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
موسى بن سعد بن زٌد بن ثابت األنصاري المدنً، روى عن حفص بن عبٌد هللا / 70

فً الصبلة، روى عنه ٌزٌد بن أبً حبٌب، ذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة 
. مقبول: الرابعة، روى عنه مسلم، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

موسى بن قرٌش بن نافع التمٌمً البخاري، روى عن إسحاق بن بكر بن مضر / 71
فً الوضوء، وٌحً بن صالح الوحاظً فً األطعمة، من الطبقة الحادٌة عشرة، روى 

. مقبول: عنه مسلم وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب
مولى وابل بن حجر، روى عن وابل بن حجر، روى عنه عبد الجبار بن وابل / 72

فً الصبلة، وسهل بن أبً حثمة عن رجال من كبار قومه فً القسامة، قال عنه ابن 
. مقبول، وذلك ألنه مستور، مجهول الحال: حجر فً تقرٌب التهذٌب

مستور، من : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: نافع، مولى عامر بن سعد/ 73
".  [م]الثالثة، تفرد مسلم بالرواٌة عنه 

هشام بن سلٌمان بن عكرمة بن خالد بن العاص المخزومً المكً، من الطبقة / 74
. مقبول: الثامنة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

الولٌد بن حرب األشعري الكوفً، من ولد أبً موسى األشعري، روى عن / 75 
حدثنا : سلمة بن كهٌل فً الزهد، روى عنه سفٌان بن عٌٌنة وأثنى علٌه، قال عنه

الصدوق األمٌن، وذكره ابن حبان فً الثقات، من الطبقة السادسة، روى له مسلم فً 
مقبول؟  : صحٌحه، قلت لماذا   قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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الولٌد بن بن عطاء بن خباب الحجازي، ٌعد فً أهل الحجاز، روى عن الحارث / 76 
بن عبد هللا بن أبً ربٌعة فً الحج، روى عنه ابن جرٌج، من الطبقة السادسة، روى 

. مقبول: له مسلم، ذ كره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
وهب بن ربٌعة الكوفً، روى عن عبد هللا بن مسعود فً النفاق، روى عنه / 77 

عمارة بن عمٌرة، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم فً صحٌحه، ذكره ابن حبان فً 
.  مقبول: الثقات وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً كتابه تقرٌب التهذٌب

ٌحً بن أبً عمر، والد محمد بن ٌحً بن أبً عمر العدنً، وٌقال كنٌته ٌحً / 78 
أبو عمر، روى عن مالك بن أنس فً الذبابح، روى عنه محمد بن ٌحً بن أبً عمر 
: وهو ابنه،  من الطبقة العاشرة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

. مقبول
ٌحً بن محمد بن معاوٌة المروزي، أبو زكرٌا اللإلبً، روى عن النضر بن / 79

شمٌل فً الصوم، من الطبقة الحادٌة عشرة، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً 
. مقبول: تقرٌب التهذٌب

ٌحً بن ٌزٌد الهنابً،البصري، كنٌته أبو ٌزٌد وٌقال أبو نصر، روى عن أنس / 80
شٌخ وذكره ابن : فً الصبلة، روى عنه شعبة، من الطبقة الخامسة، قال عنه أبو حاتم

.  مقبول: حبان فً الثقات، روى له مسلم وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
جابر بن عبد هللا فً البٌوع، روى عنه : ٌزٌد بن نعٌم هزال األسلمً، روى عن/ 81

". مقبول: "ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً التقرٌب" ٌحً بن أبً كثٌر
ٌزٌد بن أبً سعٌد المدنً، مولى المهري، من الطبقة السادسة، روى له مسلم / 82

." مقبول: وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
ٌعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفً الطابفً، حجازي، وٌقال طابفً، / 83 

روى عن الشرٌد أو عمرو بن الشرٌد فً الشعر، وعبد هللا بن عمرو فً الفتن، روى 
إبراهٌم بن مٌسرة، والنعمان بن سالم، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم، ذكره : عنه

.  مقبول: ابن حبان فً الثقات  وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: أبو بكر بن عمارة بن روٌبة الثقفً الطابفً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 84 
إسماعٌل بن أبً خالد، ومسعر، والبختري بن : روى عن أبٌه فً الصبلة، روى عنه"

من الطبقة الثالثة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً "  المختار، وعبد الملك بن عمٌر
.  مقبول: الثقات، قات،  وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

أبو الحسن، مولى بنً نوفل، من الرابعة، روى له مسلم فً صحٌحه وقال عنه / 85 
. مقبول: ابن حجرالعسقبلنً فً كتابه تقرٌب التهذٌب  

أبو سعٌد األسواري، مولى المهري، روى عن أبً سعٌد الخدري فً الحج / 86
والجهاد روى عنه ٌحً بن أبً إسحاق وٌحً بن أبً كثٌر، وسعٌد المقبري، وابنه 

: ٌزٌد بن أبً سعٌد، ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
مقبول، قلت وهنا أخل أٌضا ابن حجر بقاعدته ألنه تابعً ارتفعت عنه الجهالة العٌنٌة 
.  ووثقه ابن حبان على ما فٌه من تساهل، لكنه قاعدته وكان ٌنبؽً التحلً بها وهللا أعلم
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أبو سعٌد، مولى عبد هللا بن عامر بن كرٌز، روى عن أبً هرٌرة فً الصبلة، / 87
روى عنه داود بن قٌس، وأسامة بن زٌد، ذكره ابن حبان فً الثقات، ووثقه الذهبً فً 

مفبول، قلت وهنا خالؾ ابن حجر : الكاشؾ، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أٌضا قاعدته فهذا تابعً ارتفعت عنه جهالة العٌن ووثقه ابن حبان على تساهله فكان 
مذهب الذهبً أنصؾ وأقوى وهو الذي اتبعه ابن حجر فً أكثر األحوال وصرح به 

." أكثر من مرة
أبو شعبة العراقً، الكوفً، مولى سوٌد بن مقرن المزنً، حدٌثه فً أهل / 88 

سوٌد بن مقرن فً حق الممالٌك، روى عنه محمد بن المنكدر، من : الحجاز، روى عن
الطبقة الثالثة، روى له مسلم، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر العسقبلنً 

." مقبول: فً كتابه تقرٌب التهذٌب
أبً عثمان النهدي فً الصبلة، روى : أبو شمر الضبعً البصري، روى عن/ 89 

عنه شعبة، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم فً صحٌحه، ذكره ابن حبان فً الثقات 
." مقبول: وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً تقرٌب التهذٌب

أبو عبٌدة بن عبد هللا بن زمعة بن األسد األسدي، من الطبقة الثالثة، روى له / 90 
ال : قال أبو زرعة [م د س ق  ]مسلم فً صحٌحه وأبو داود والنسابً وابن ماجه 

القرشً األسدي مقبول من : أعرؾ أحدا سماه، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
روى عن أمه زٌنب بنت أبً سلمة فً النكاح، : وقال ابن منجوٌه األصبهانً" الثالثة

." روى عنه الزهري
روى عن : قال ابن منجوٌه األصبهانً: أبو عبٌدة بن عقبة بن نافع الفهري/ 91

ذكره ابن حبان فً " شرحبٌل بن السمط فً الجهاد، روى عنه عبد الكرٌم بن الحارث
". ٌقال اسمه مرة مقبول من الثالثة: الثقات وقال ابن حجر فً التقرٌب

روى عن جبٌر بن نفٌر فً الوضوء، قال عنه ابن منجوٌه : أبو عثمان/ 92
ٌشبه أن ٌكون سعٌد بن هانا الخوالنً المصري، وقال الحافظ المزي : "األصبهانً

أبو عثمان عن جبٌر بن نفٌر عن عقبة بن عامر عن  [م د ت س]فً تهذٌب الكمال
الحدٌث، وقٌل عن أبً " أشهد أن ال إله إال هللا: من أحسن الوضوء ثم قال" عمر حدٌث

عثمان عن عقبة من ؼٌر ذكر جبٌر، وقٌل عن أبً عثمان عن عمر نفسه ، وعنه 
" ربٌعة بن ٌزٌد الدمشقً، ومعاوٌة بن صالح، والصحٌح عن معاوٌة عن ربٌعة عنه

هـ، وقال / ٌسبه أن ٌكون حرٌز بن عثمان الرحبً: وقال ابن حٌان: "وقال ابن حجر
أبو عثمان شٌخ لربٌعة بن ٌزٌد الدمشقً قٌل هو سعٌد بن هانا : "فً تقرٌب التهذٌب

". الخوالنً وقٌل حرٌز بن عثمان وإال فمجهول
أبو عصام البصري، من الطبقة الخامسة، قٌل اسمه ثمامة روى له مسلم فً / 93 

ذكره ابن حبان فً الثقات وقال  [م د ت س]صحٌحه وأبو داود والترمذي والنسابً 
وقال ابن منجوٌه . مقبول من الخامسة: عنه ابن حجر فً كتابه تقرٌب التهذٌب

روى عن أنس بن مالك فً األطعمة، روى عنه هشام بن أبً عبد هللا، : األصبهانً
". وعبد الوارث بن سعٌد
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أبو عٌاض، روى عن عبد هللا بن عمرو، روى عنه زٌاد بن فراض فً الصوم، / 94
." مقبول: ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

أبو عٌسى األسواري البصري، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم فً صحٌحه / 95 
روى عن أبً سعٌد : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً. [بخ م  ]والبخاري فً التارٌخ 

بصري ثقة، وذكره ابن حبان : قال الطبرانً" الخدري فً األطعمة، روى عنه قتادة
مقبول من : فً الثقات وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً كتابه تقرٌب التهذٌب

." الرابعة
أبو الولٌد المكً، ٌقال إنه سعٌد بن مٌناء، من الطبقة الرابعة، روى له مسلم فً / 96 

." مقبول: صحٌحه وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو ٌحً مولى آل جعدة بن هبٌرة المخزومً، حدٌثه فً الكوفٌٌن، روى عن / 97 

أبً هرٌرة فً األطعمة، روى عنه األعمش، من الطبقة الرابعة، روى له البخاري فً 
روى له مسلم  : صحٌحه،  وقال عنه ابن حجر العسقبلنً فً كتابه تقرٌب التهذٌب

. مقبول
 

من رمً بالبدعة ممن تفرد بالرواٌة عنه مسلم / د ـ 
               

: من أهل الكوفة، روى عن: "أبان بن تؽلب القاري، قال ابن منجوٌه األصبهانً/  ـ 1
فضٌل بن عمرو الفقٌمً، واألعمش فً اإلٌمان، والحكم بن عتٌبة فً الصبلة، روى 

وقال ابن حجر فً تقرٌب " شعبة، وإدرٌس، واألودي، وسفٌان بن عٌٌنة: عنه
وثقه أحمد وٌحً " [ 4م  ]أبو سعد الكوفً، ثقة تكلم فٌه للتشٌع، من السابعة : "التهذٌب

." وأحمد وابن سعد والنسابً والحاكم وابن عجبلن
: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة الفتح: إسماعٌل بن أبان الوراق / 2
الوراق لكوفً أحد شٌوخ البخاري ولم ٌكثر عنه، وثقه النسابً ومطٌن وابن معٌن "

أثنى علٌه : والحاكم وأبو أحمد وجعفر الصابػ والدارقطنً، وقال فً رواٌة الحاكم عنه
. كان ماببل عن الحق ولم ٌكن ٌكذب فً الحدٌث: أحمد ولٌس بقوي، وقال الجوزجانً

الجوزجانً كان ناصبٌا : ٌعنً ما علٌه الكوفٌون من التشٌع، قلت: قال ابن عدي
منحرفا عن علً فهو ضد الشٌعً المنحرؾ عن عثمان، والصواب مواالتهما جمٌعا 
وال ٌنبؽً أن ٌسمع قول مبتدع فً مبتدع، وأما قول الدارقطنً فٌه فقد اختلؾ ولهم 

."[خ د ت ]"شٌخ ٌقال له إسماعٌل بن أبان الؽنوي أجمعوا على تركه فلعله اشتبه به  
: أحمد بن عبدة بن موسى، الضبً البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 3
حماد بن زٌد فً اإلٌمان، وعبد العزٌز : ٌكنى أبا عبد هللا، رمً بالنصب، روى عن"

الدراوردي فً اإلٌمان، وسلٌم بن أخضر فً الصبلة، وٌحً القطان فً الزكاة، 
وسفٌان بن عٌٌنة فً الزكاة وؼٌرها، وفضل بن سلمان وٌزٌد بن زرٌع فً الحج، 

وأبً داود الطٌالسً فً الطبلق وفضابل الصحابة، وعبد الوارث بن سعٌد فً 
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب " الجنابز، وفضٌل بن عٌاض فً مناقب الصحابة
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الضبً، أبو عبد هللا البصري، ثقة رمً بالنصب، من العاشرة، مات سنة : "التهذٌب
[". 4م ]خمس وأربعٌن

أبو محمد : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: إسماعٌل بن سمٌع الحنفً/ 4
".  [م د س]الكوفً، بٌاع السابري، صدوق تكلم فٌه لبدعة الخوارج، من الرابعة 

الؽنوي، صدوق : "بشٌر بن المهاجر الكوفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 5
وقال عنه " [4خ ]لٌن الحدٌث، رمً باإلرجاء، من الخامسة، أخرج له مسلم واألربعة 

كوفً  روى عن الحسن وطبقته، وعنه أبو نعٌم، وخبلد بن : "الذهبً فً المٌزان
لٌس به بؤس، وقال أحمد بن : ٌحً، وجماعة، وثقه ابن معٌن وؼٌره، وقال النسابً

فٌه : ال ٌحتج به، وقال ابن عدي: منكر الحدٌث ٌجٌا بالعجب، وقال أبو حاتم: حنبل
رأى أنسا، حدثنً خبلد، أنبؤنا بشٌر بن المهاجر، : بعض الضعؾ، وقال البخاري

رأس مابة : "سمعت ابن برٌدة، عن أبٌه، سمعت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
". سنة ٌبعث هللا رٌحا باردة ٌقبض فٌها روح كل مسلم

جعفر بن سلٌمان الحرٌشً الضبعً، ٌنزل ببنً ضبٌعة، البصري، كنٌته أبو / 6
ثابت البنانً فً اإلٌمان، : روى عن: "سلٌمان، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

والصبلة والجهاد، والمناقب والمرء مع من أحب، والجعد أبً عثمان، وأبً عمران 
الحرانً فً الوضوء، والصبلة والجهاد، وٌزٌد الرشك فً القدر، وسعٌد الجرٌري فً 

قطر بن نسٌر، وٌحً بن ٌحً، وقتٌبة، ومحمد بن عبٌد بن : الرحمة، روى عنه
قال أبو بكر البزار وابن شاهٌن وابن معٌن وابن حبان بؤنه كان ٌتشٌع وكان " حساب

صدوق زاهد لكنه كان ٌتشٌع، : ال ٌكذب فً حدٌثه، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
[".  4بخ م ]من الثامنة 

أخو عٌسى بن عمر : "حاجب بن عمرو الثقفً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 7
النحوي، روى عن الحكم بن األعرج فً اإلٌمان والصوم، روى عنه عبد الصمد بن 

رجل : وثقه أحمد وابن معٌن والعجلً، وقال أبو داود"عبد الوارث، ووكٌع بن الجراح 
أبو خشٌنة، : "صالح، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

أخو عٌسى بن عمر النحوي، بصري ثقة، رمً برأي الخوارج، من السادسة، روى له 
"  [م د ت]مسلم وأبو داود والترمذي

مولى النضر بن أنس، : "حرب بن مٌمون األكبر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 8
كنٌته أبو عبد هللا، وٌقال أبو الخطاب، روى عن النضر بن أنس فً األطعمة، روى 

عنه ٌونس بن محمد المإدب، وقٌل إنه أبو الخطاب البصري صاحب األعمٌة، ومنهم 
من مٌز بٌن حرب بن مٌمون أبً عبد الرحمن، صاحب األعمٌة، وبٌن أبً الخطاب 

قال " بن مٌمون وجعلهما إثنان، وأنهما ٌقربان وصاحب األعمٌة، ٌقال إنه كان متعبدا
كان ثقة، وقال الساجً فً حرب بن مٌمون ": "المتفق والمفترق"الخطٌب فً 

أبو الخطاب، موالهم، : "ضعٌؾ الحدٌث، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: األصؽر
 "  [م ت فق]األنصاري، البصري، صدوق، رمً بالقدر، من السابعة 

وهو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الحسن بن صالح بن صالح بن حً/ 9
 ["  4بخ م  ]حٌان بن شفً الهمدانً الثوري، ثقة فقٌه عابد رمً بالتشٌع، من السابعة 
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: قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح الباري: حسان بن عطٌة/ 10
ما : وقال األوزاعً. المحاربً، مشهور، وثقه أحمد وابن معٌن والعجلً وؼٌرهم"

رأٌت أشد اجتهادا منه وتكلم فٌه سعٌد بن عبد العزٌز من أجل القول بالقدر، وأنكر 
 .  [خ  ]ذلك األوزاعً وروى له الجماعة 

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حماد بن أبً سلٌمان بن مسلم/ 11
األشعري، موالهم، أبو إسماعٌل الكوفً، فقٌه صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمً "

[  4خت  بخ م  ]باإلرجاء
خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المؽٌرة المخزومً، قال عنه ابن منجوٌه / 12

صفوان : خالد بن سلمة الفؤفاء، المخزومً القرشً، الكوفً، روى عن: "األصبهانً
: وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" بن محرز فً اإلٌمان، روى عنه سلٌمان التٌمً

الكوفً المعروؾ بالفؤفاء، أصله مدنً، صدوق، رمً باإلرجاء والنصب، من "
شٌخ ٌكتب : وثقه أحمد وابن معٌن وابن المدٌنً، وقال أبو حاتم" [4بخ م ]الخامسة

". حدٌثه
كنٌته أبو محمد : "شٌبان بن فروخ، أبو شٌبة، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 13

: وفروخ، ٌكنى أبو شٌبة، مات فً سنة ثمان أو سبع وثبلثٌن ومابتٌن، روى عن
سلٌمان بن المؽٌرة فً اإلٌمان، والصبلة، ومهدي بن مٌمون فً الوضوء، وعبد 

الوارث، وأبً األشهب جعفر، وحماد بن سلمة فً اإلٌمان، والجهاد وؼٌرهما، وأبً 
عوانة فً الوضوء وؼٌره، وعبد العزٌز بن مسلم فً الصبلة والطبلق، والقاسم بن 
الفضل الحدابً فً الزكاة واألشربة، وهمام بن ٌحً فً الحج والزهد، والصعق بن 

وثقه أحمد وصالح ومسلمة، " حزن فً اإلٌمان، وسبلم بن مسكٌن فً دالبل النبوة
وقال ابن حجر فً " قدري إال أنه كان صدوقا: صدوق، وقال الساجً: وقال أبو زرعة
أبو شٌبة الحبطً األبلً، أبو محمد، صدوق ٌهم، ورمً بالقدر، : "تقرٌب التهذٌب
". [م د س]اضطر الناس إلٌه أخٌرا، من صؽار التاسعة: وقال أبو حاتم

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عاصم بن كلٌب بن شهاب بن المحبوب/ 14
[".  4م ]الجرمً الكوفً، صدوق رمً باإلرجاء، من الخامسة "

العنزي، بصري عابد، :طلق بن حبٌب العنزي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 15
: عبد هللا بن الزبٌر فً الوضوء، واألحنؾ بن قٌس فً العلم، روى عنه: روى عن

كوفً : صدوق، وقال أبو زرعة: قال أبو حاتم" مصعب بن شٌبة، وسلٌمان بن عتٌق
مكً تابعً ثقة، كان من أعبد زمانه، وقال ابن : سمع ابن عباس وهو ثقة، قال العجلً

[".  4بخ م  ]صدوق عابد، رمً باإلرجاء، من الثالثة: "حجر فً تقرٌب التهذٌب
بصري، ثقة، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد هللا بن شقٌق العقٌلً/ 16

 [". 4بخ م  ]فٌد نصب، من الثالثة 
عبد هللا بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمٌر القرشً، األموي، مولى / 17

عبدة بن سلٌمان فً : روى عن: "عثمان بن عفان، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
الصبلة، وعبد هللا بن المبارك فً الحج، وعبد الرحٌم بن سلٌمان فً الجهاد، وعلً بن 

هاشم فً االستبذان، وأبً األحوص فً وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وحسٌن بن 
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صدوق، : قال عنه أبو حاتم" علً الجعفً فً الفضابل، ومحمد بن الفضٌل فً الفتن
أبو عبد الرحمن : وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

". الكوفً، مشكدانة وهو وعاء المسك بالفارسٌة، صدوق فٌه تشٌع من العاشرة 
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : عبد الحمٌد بن جعفر بن عبد هللا بن الحكم بن رافع/ 18

[". 4خت م ]األنصاري، صدوق، رمً بالقدر، وربما وهم، من السادسة : "التهذٌب
: عبد المجٌد بن عبد العزٌز بن أبً رواد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 19

متروك، من التاسعة، مات سنة : صدوق، ٌخطا، وكان مرجبا، أفرط ابن حبان فقال"
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [4م  ]ست ومابتٌن، روى عنه مسلم واألربعة

أبً رواد األزدي، المكً، واسم أبً رواد مٌمون، وهو ابن عم عمارة بن أبً "
حفصة، كنٌته أبو عبد المجٌد، روى عن ابن جرٌج فً الحج، روى عنه ابن أبً 

". عمر
: عبٌد هللا بن الحسن بن الحصٌن بن أبً الحر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 20

ابن الخشخاش العنبري البصري التمٌمً، روى عن خالد الحذاء فً الجنابز، روى "
وثقه النسابً وابن سعد وابن حبان، وقال ابن حجر فً تقرٌب " عنه معاذ بن معاذ

العنبري، البصري، قاضٌها، ثقة، فقٌه، لكن عابوا علٌه مسؤلة تكافإ األدلة، : "التهذٌب
". [م خد  ]من السابعة، لٌس عند مسلم سوى موضع واحد فً الجنابز

قال عنه ابن حجر فً : عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد هللا بن الحارث بن كنانة/ 21
المدنً، نزٌل البصرة، وٌقال له عباد، صدوق رمً بالقدر، من : "تقرٌب التهذٌب

[ 4خت بخ م  ]السادسة 
البجلً الكوفً، روى :"عمار بن معاوٌة الدهنً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 22

وثقه أحمد وابن معٌن والنسابً وابن " عن أبً الزبٌر فً الحج، روى عنه شرٌك
الدهنً أبو معاوٌة،البجلً الكوفً،صدوق :"حبان،وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

["   4م ]ٌتشٌع، من الخامسة،روى له مسلم واألربعة
هشام بن عروة : علً بن هاشم بن البرٌد الخراز، العابذي، أبو الحسن، روى عن/ 23

أبو معمر إسماعٌل بن إبراهٌم، : فً النكاح، وطلحة بن ٌحً فً االستبذان، روى عنه
صدوق ٌتشٌع وثقه ابن معٌن والعجلً وصالح بن محمد "وعبد هللا بن عمر بن أبان 

لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب : وقال  النسابً
[." 4بخ م ]صدوق ٌتشٌع من صؽار الثامنة : التهذٌب

األؼر الرواسً، : "فضٌل بن مرزوق األؼر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 24
شقٌق بن عقبة فً الصبلة، وعدي : كنٌته أبو عبد الرحمن، من أهل الكوفة، روى عن

: قال ابن معٌن" ٌحً بن آدم، وأبو أسامة فً الزكاة: بن ثابت فً الزكاة، روى عنه
: صالح الحدٌث، صدوق ٌهم كثٌرا، ٌكتب حدٌثه، وقال ابن عدي: ثقة، وقال أبو حاتم

جابز الحدٌث، صدوق، وكان فٌه تشٌع، وقال ابن : أرجو أنه ال بؤس به، وقال العجلً
فضٌل بن مرزوق األؼر،الرقاشً الكوفً، أبو عبد :"حجر فً تقرٌب التهذٌب

["  4ي م ]الرحمن، صدوق ٌهم، ورمً بالتشٌع، من السابعة
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قرٌط الحدانً : "القاسم بن الفضل بن معدان، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 25
البصرٌـ وٌقال هو بنً الحارث بن مالك، وكان ٌنزل حدان ـ كنٌته أبو المؽٌرة، روى 

أبً نضرة فً الزكاة، وثمامة بن حزن القشٌري فً األشربة، ومحمد بن زٌاد فً : عن
وثقه ابن سعد، وأحمد، " شٌبان بن فروخ، وٌونس بن المإدب: الفتن، روى عنه

صالح، وقال ابن حجر فً : والترمذي، والنسابً، وابن معٌن، وقال ابن معٌن مرة
الحدانً، أبو المؽٌرة البصري، ثقة، من السابعة، رمً باإلرجاء، : "تقرٌب التهذٌب

 [ 4بخ م  ]روى له البخاري فً األدب المفرد ومسلم واألربعة 
: محمد بن إسحاق بن ٌسار القرشً المدنً، قال ابن منجوٌه األصبهانً/  26   
مولى قٌس بن مخرمة، روى عن إبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن فً الصبلة، وٌزٌد بن "

أبً حبٌب فً الصبلة، وعبد الملك بن أبً بكر بن محمد بن حزم فً الصبلة، وٌحً 
بن سعٌد األنصاري فً الصوم، ونافع فً الحج والنذور، وعبٌد هللا بن عبد هللا بن 

عبٌدة بن سلٌمان، وإبراهٌم بن : عمر فً الحج، وسعٌد المقبري فً الحدود، روى عنه
ال ٌزال فً : قال عاصم بن عمر بن قتادة" سعد، وٌزٌد بن هارون، وعبد األعلى

كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، : الناس علم ما بقً  ابن إسحاق، وقال أبو معاوٌة
من أراد أن ٌتبحر فً المؽازي فهو عٌال على محمد بن إسحاق، وقال : وقال الشافعً

خت  ]صدوق ٌدلس رمً بالتشٌع والقدر، من صؽار الخامسة : "ابن حجر فً التقرٌب
. قلت وقد تقدم فً المدلسٌن وما روى له مسلم إال استشهادا أو متابعة " [ 4م 

أبو هشام : "محمد بن زابدة التمٌمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 27
 [م ]الكوفً الصٌرفً، صدوق ٌرى القدر، من الثامنة، لم ٌصح أن مسلما أخرج له 

فً التقرٌب ولم أجده فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً  [م ]قلت ولماذا رمز له "
". رجال صحٌح مسلم"

وهو ابن أبً عبد : "محمد بن موسى الفطري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 28
عبد هللا بن عبد هللا بن أبً طلحة فً األطعمة، روى : هللا مولى الفطرٌٌن، روى عن

صدوق صالح الحدٌث وكان ٌتشٌع، وقال أحمد : قال عنه أبو حاتم" عنه خالد بن مخلد
ثقة، وذكره ابن حبان : محمد بن موسى الفطري شٌخ ثقة، وقال الترمذي: بن صالح

المدنً صدوق، رمً بالتشٌع، من : فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
 [". 4م  ]السابعة

الطاطاري الدمشقً، روى : "مروان بن محمد، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 29
عن سعٌد بن عبد العزٌز فً الصبلة، والزكاة والظلم، واللٌث بن سعد فً األحكام، 

ال بؤس : قال ابن معٌن" عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، وسلمة بن شبٌب: روى عنه
ثقة، وذكره ابن حبان : به وكان مرجبا، وقال أبو حاتم وصالح بن محمد والدارقطنً

[". 4م ]الطاطاري ثقة، من التاسعة: "فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
حدٌثه فً : "مسلم بن عبد هللا األجرد، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 30

عبٌدة السلمانً فً الوضوء، وابن عباس فً الحج، روى عنه : البصرٌٌن، روى عن
بصري تابعً ثقة، وٌقال إنه كان ٌرى رأي : ثقة، وقال العجلً: قال ابن معٌن" قتادة

أبو : "الخوارج، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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حسان األجرد البصري، مشهور بكنٌته، واسمه مسلم بن عبد هللا، صدوق رمً برأي 
 [ "  4خت م  ]الخوارج، قتل سنة ثبلثٌن ومابة، من الرابعة 

درب بالبصرة ـ ٌكنى أبا الحسن، : معلى بن زٌاد القردوسً، البصري ـ وقردوس/ 31
: الحسن بن أبً الحسن فً الجهاد، والفتن، ومعاوٌة بن قرة، روى عنه: روى عن

لٌس بشًء، وال ٌكتب : وثقه أبو حاتم وابن معٌن، وقال ابن معٌن مرة" حماد بن زٌد
ال : ال أرى برواٌاته بؤسا، وال أرى من أٌن قال ابن معٌن: حدٌثه، وقال ابن عدي

ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن : ٌكتب حدٌثه، وقال أبو بكر البزار
صدوق، قلٌل الحدٌث، زاهد، اختلؾ قول ابن معٌن فٌه، : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

قلت لعل توثٌق ابن معٌن لحفظه وأما عدالته فقد جرحه لبدعته " وقد رمً بالرفض
. وهللا أعلم 

من أهل البصرة ، : "نصر بن عاصم اللٌثً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً / 32
ثقة، وذكره : قال النسابً" روى عن مالك بن الحوٌرث فً الصبلة، روى عنه قتادة 

ثقة رمً برأي الخوارج، : ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
 ."  [م د س ق ي]وصح رجوعه عنه، روى له مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه 

النعمان بن أشٌم : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: نعٌم بن أبً هند/ 33
 " . [م مد ت س ق  ]األشجعً، ثقة رمً بالنصب، من الرابعة 

نوح بن قٌس بن رباح الحدانً، وٌقال الطاحً البصري، قال ابن منجوٌه / 34
ابن عون فً األشربة، وأخٌه خالد بن قٌس : ٌكنى أبا رباح، روى عن: "األصبهانً

ثقة، : قال عنه أحمد و أبو داود و ابن معٌن" فً اللباس، روى عنه نصر بن علً 
صدوق رمً : "لٌس به بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: وقال النسابً

 [. 4م  ]بالتشٌع، من الثامنة 
العجلً أو الجعفً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: هارون بن سعد/ 35

 " . [م  ]الكوفً األعور، صدوق رمً بالرفض، وٌقال رجع عنه، من السابعة 
الزهري، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الولٌد بن عبد هللا بن جمٌع/ 36

". [بخ م د ت س]المكً، نزٌل الكوفة، صدوق ٌهم رمً بالتشٌع، من الخامسة
ٌحً بن عٌسى التمٌمً، الفاخوري  الجزار العرنً الكوفً، نزٌل الرملة، قال / 37

علً فً الصبلة، وعبد الرحمن بن أبً لٌلى فً : روى عن: "ابن منجوٌه األصبهانً
كان ؼالٌا : قال الجوجزانً" الحكم بن عتٌبة، والحسن بن العوفً: اإلٌمان، روى عنه

: كان ٌؽلو فً التشٌع وكان ثقة، وله أحادٌث، وقال العجلً: مفرطا، وقال ابن سعد
ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب : كوفً ثقة، وكان ٌتشٌع، وقال الرازٌان والنسابً

 [ . 4بخ م  ]صدوق ٌخطا رمً بالؽلو فً التشٌع : التهذٌب
الكوفً، واسمه عبد : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: أبو بكر النهشلً/  38

.  معاوٌة، صدوق رمً باإلرجاء: وهب، وقٌل: هللا بن قطاؾ أو ابن أبً قطاؾ، وقٌل
  "[م ت س ق  ]من السابعة 
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 من ضعؾ  بالحفظ ممن تفرد مسلم بالرواٌة عنه/ هـ ـ 
: أحمد بن عٌسى بن حسان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ـ خ م س* 
المصري، ٌعرؾ بابن التستري، صدوق تكلم فً بعض سماعاته، قال الخطٌب ببل "

روى : "وقال ابن منجوٌه األصبهانً" حجة، من العاشرة، مات سنة ثبلث وأربعٌن
 "عن عبد هللا بن وهب فً اإلٌمان

إبراهٌم بن سعٌد الجوهري، أبو إسحاق الطبري،  قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 1
أبو إسحاق الطبري، نزٌل بؽداد، ثقة ثبت حجة، تكلم فٌه ببل قادح، من أهل : "التهذٌب

بؽداد سكن عٌن زربة مرابطا، من العاشرة، مات فً حدود الخمسٌن روى عنه مسلم 
من أهل بؽداد، سكن ؼٌن زربة مرابطا : "وقال عنه األصبهانً" [ 4م  ]واألربعة 

أبً أسامة حماد بن أسامة فً الجهاد، وقال : ومات بعد الخمسٌن والمابتٌن، روى عن
وممن روى ذلك عنه إبراهٌم بن سعٌد حدثنا أبو أسامة الكوفً، : مسلم فً دالبل النبوة

روى عن صفٌة بنت شٌبة فً الوضوء، وأبً الشعثاء سلٌم المحاربً فً الصبلة، 
". ال بؤس به: روى عنه شعبة، وأبو األحوص، قال أحمد

النخعً، ثقة، لم ٌثبت أن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: إبراهٌم بن سوٌد/ 2
["  4م ]النسابً ضعفه، من السادسة 

إبراهٌم بن المهاجر البجلً،الكوفً،روى عن صفٌة بنت شٌبة فً الوضوء،وأبً / 3
ال بؤس :الشعثاء سلٌم المحاربً فً الصبلة،روى عنه شعبة،وأبو األحوص،قال أحمد

لٌس :لٌس بالقوي فً الحدٌث،وقال مرة:جابز الحدٌث،وقال النسابً:به، وقال العجلً
صدوق لٌن الحدٌث،من الخامسة،روى له :به بؤس،وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

[". 4م ]مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 
أسباط بن نصر الهمدانً، أبو ٌوسؾ وٌقال أبو نصر، قال عنه ابن حجر فً / 4

علق له البخاري حدٌثا فً االستسقاء، وقد وصله اإلمام أحمد : "تهذٌب التهذٌب
والبٌهقً فً السنن الكبٌر، وهو حدٌث منكر، أوضحته فً التعلٌق، وقال البخاري فً 

صدوق، وذكره ابن حبان فً الثقات، وسٌؤتً فً ترجمة مسلم بن : تارٌخه األوسط
: الحجاج إنكار أبً زرعة علٌه إخراجه لحدٌث أسباط هذا، وقال الساجً فً الضعفاء

لٌس بشًء، وقال : روى أحادٌث ال ٌتابع علٌها عن سماك بن حرب، وقال ابن معٌن
كٌؾ : قلت ألحمد: لم ٌكن به  بؤس، قال حرب: ثقة، وقال موسى بن هارون: مرة

: سمعت أبا نعٌم ٌضعفه، وقال: ما أدري، وكؤنه ضعفه، وقال أبو حاتم: حدٌثه؟ قال
وقال عنه ابن " لٌس بالقوي: أحادٌثه عامته سقط، مقلوب األسانٌد، وقال النسابً

عمرو بن : سماك بن حرب فً المناقب، روى عنه: روى عن: "منجوٌه األصبهانً
وقد نبه ابن القطان : لٌس بشًء، قلت: ثقة، وقال مرة: قال ابن معٌن" حماد بن طلحة

لمن هو قلٌل " لٌس بشًء"الفاسً إلى أن ذلك ال ٌعتبر تناقضا وإنما ٌطلق ابن معٌن 
: لم ٌكن به بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الحدٌث، وقال موسى بن هارون

خت ]صدوق، كثٌر الخطإ ٌؽرب من الثامنة، روى له البخاري تعلٌقا ومسلم واألربعة 
 [ "   4م 
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أبو زٌد : "أسامة بن زٌد اللٌثً، موالهم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 5
 ]المدنً، صدوق ٌهم، من السابعة، أخرج له البخاري تعلٌقا، ومسلم واألربعة مسندا 

التعدٌل والتجرٌح لمن خرج عنه البخاري "وقال عنه الباجً فً كتابه  " [ 4خت م 
أخرج البخاري فً آخر كتاب الوضوء حدٌث صخر بن جوٌرٌة : "فً الجامع الصحٌح

أرانً أتوسك : "عن نافع عن ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه و سلم قال
كان : قال ابن معٌن: الحدٌث، إلى أن قال.. فجاءنً رجبلن أحدهما أكبر من اآلخر

روى عن نافع أحادٌث مناكٌر، روى : ٌحً بن سعٌد ال ٌرضاه، وقال أحمد بن حنبل
ٌكتب حدٌثه وال : هو ثقة، قال أبو حاتم الرازي: عباس بن محمد بن ٌحً بن معٌن

روى عن إبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ٌحتج به
فً الصبلة، وحفص بن عبٌد هللا بن أنس فً الصبلة، وأبً عبد هللا بن دٌنار القراط 
فً الحج، ونافع فً العتق والبٌوع والوصاٌا وؼٌرها، وٌعقوب بن عبد هللا بن أبً 

طلحة فً األطعمة، وأبً حازم بن دٌنار فً دالبل النبوة، وأبً سعٌد مولى عبد هللا بن 
قال " عامر بن كرٌز، روى عنه ابن وهب، وعبٌد هللا بن موسى، وحاتم بن إسماعٌل

قال : "ٌخطا وهو مستقٌم األمر، صحٌح الكتاب، وقال الذهبً فً المٌزان: ابن حبان
إذا تدبرت حدٌثه تعرؾ فٌه النكرة، : لٌس بشًء، فراجعه ابنه عبد هللا فٌه، فقال: أحمد

لٌس بالقوي، وقال : ثقة، وكان ٌحً القطان ٌضعفه، وقال النسابً: وقال ٌحً بن معٌن
: اختلفت الرواٌة عن ابن معٌن، فقال مرة: لٌس به بؤس، وقال ابن الجوزي: ابن عدي

ترك حدٌثه بؤخرة، والصحٌح أن هذا : لٌس به بؤس، وقال مرة: ثقة، صالح، وقال مرة
ثقة، : القول األخٌر لٌحً بن سعٌد، وقد روى عباس وأحمد بن أبً مرٌم، عن ٌحً

"  ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به: حجة، وقال أبو حاتم: زاد ابن أبً مرٌم
الزبٌدي : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: إسماعٌل بن رجاء بن ربٌعة/ 6

 [ "  4م  ]بضم الزاء، أبو إسحاق الكوفً، ثقة تكلم فٌه األزدي ببل حجة، من الخامسة 
إسماعٌل بن عبد الرحمن بن أبً كرٌمة الهاشمً، السدي، األعور، الكوفً، أصله / 7

حجازي، مولى زٌنب بنت قٌس بن مخرمة، من بنً المطلب بن عبد مناؾ، ٌكنى أبا 
محمد، روى عن أنس بن مالك فً الصبلة، والبهً فً الطبلق، والفضابل، وسعد بن 

عبٌدة فً الحدود، وٌحً بن عباد فً األشربة، روى عنه أبو عوانة، والثوري، 
أبو : "والحسن بن صالح وزابدة و إسرابٌل، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

 4م  ]محمد الكوفً، صدوق ٌهم، ورمً بالتشٌع، من الرابعة روى له مسلم واألربعة 
. الشٌعً أنه من الشٌعة" المراجعات"وزعم صاحب كتاب " [
أشعث بن سوار مقرون مع سٌار وحصٌن ومؽٌرة وؼٌرهم من أهل الكوفة، قال / 8

أشعث أثبت من مجاهد، روى عن : قال سفٌان الثوري: "عنه ابن منجوٌه األصبهانً
ال بؤس به ولٌس بالقوي، وقال ابن : قال العجلً" الشعبً فً اإلٌمان، روى عنه هشٌم

.   ضعٌؾ: ضعٌؾ، وقال ابن حجر فً التقرٌب: سعد وابن معٌن وأبو داود والدارقطنً
: محله الصدق، وقال أبو زرعة: أشهل بن حاتم، أبو حاتم البصري، قال أبو حاتم/ 9

فً حدٌثه أشٌاء : ال شًء، وقال ابن حبان فً الثقات: لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن
وقال ابن حجر فً " [خ ت  ]انفرد بها فإنه كان ٌخطا، روى له البخاري والترمذي 
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أبو حاتم بصري، :  حاتم الجمحً، موالهم، أبو عمرو، وقٌلوبأ: "تقرٌب التهذٌب
" . صدوق ٌخطا، من التاسعة، مات سنة ثمانٌن ومابتٌن

أراه ابن صفوان : قال ابن منجوٌه: أٌوب بن خالد  بن صفوان بن أوس بن جابر/ 10
الحجازي األنصاري، روى عن عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة فً خلق األشٌاء، 

لٌس حدٌثه بذاك تكلم فٌه أهل العلم : روى عنه إسماعٌل بن أمٌة، قال عنه األزدي
أٌوب بن خالد بن  [م ت س  ]: "بالحدٌث، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

صفوان بن أوس بن جابر األنصاري المدنً، نزٌل برقة، وٌعرؾ بؤٌوب بن خالد بن 
" . أبً أٌوب األنصاري، وأبو أٌوب جده ألمه عمرة، فٌه لٌن، من الرابعة

روى عن عبد : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً: أبو حمزة سلٌم الحمصً/ 11
وثقه " الرحمن بن جبٌر فً الجنابز، روى عنه عٌسى بن ٌونس، وعمرو بن الحارث

" صدوق له أوهام: أبو حاتم الرازي، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: بشر بن خالد العسكري الفرابضً، أبو محمد، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ـ ع* 
شٌخ، ووثقه : قال أبو حاتم" روى عن محمد بن جعفر ؼندر فً اإلٌمان، وؼٌره"

".  ثقة ٌؽرب: "النسابً، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو إسماعٌل : "بشٌر بن سلٌمان الكندي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 12

ثقة ٌؽرب، من السادسة، أخرج له البخاري فً األدب المفرد : الكوفً، والد الحكم
بشٌر بن : "وقال عنه الذهبً فً المٌزان" [ 4بخ م  ]ومسلم فً الصحٌح واألربعة 

صالح الحدٌث وفٌه لٌن، هكذا وجدته ٌخطا، وهو الكندي، والد الحكم، روى : سلٌمان
عن أبً حازم األشجعً ومجاهد، وعنه السفٌانان، والفرٌابً، وقد وثقه أحمد وابن 

: معٌن، واحتج به مسلم  بن فرس بن جمحة الرإاسً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
قال عنه عثمان " روى عن عاصم األحول  فً الصبلة، روى عنه ابنه وكٌع"

ال بؤس به، وقال : لٌس به بؤس، وقال العجلً: لٌس به بؤس، وقال النسابً: الدارمً
"   صدوق ٌهم: ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

: بشٌر بن المهاجر، الؽنوي، من أهل الكوفة، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 13
قال " روى عن عبد هللا بن برٌدة فً الحدود هذا الحدٌث، روى عنه عبد هللا بن نمٌر"

كوفً ثقة، وقال ابن حجر : لٌس به بؤس، وقال العجلً: ثقة، وقال النسابً: ابن معٌن
قلت فمن أٌن له تلٌٌنه؟  " صدوق لٌن: "فً تقرٌب التهذٌب

بشٌر بن نهٌك السلولً، وٌقال السدوسً، ٌكنى أبا الشعثاء، ٌعد فً البصرٌٌن، / ـ ع* 
روى عن أبً هرٌرة فً العتاق والبٌوع، روى عنه : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

ال ٌحتج بحدٌثه، ووثقه العجلً وابن سعد وأحمد : قال أبو حاتم" النضر بن أنس
" ثقة: والنسابً، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

بكٌر بن مسمار القرشً، الزهري، المدٌنً، ٌكنى أبا محمد، قال عنه ابن منجوٌه / 14
روى عن عامر بن سعد بن أبً وقاص فً مناقب علً، والزهد، روى : "األصبهانً

ال بؤس به، : ثقة، وقال النسابً: قال العجلً" عنه حاتم بن إسماعٌل، وأبو بكر الحنفً
". ضعٌؾ: فٌه نظر، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: وقال البخاري
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جابر بن عمرو، أبو الوازع الراسبً، البصري، قال عنه ابن منجوٌه / 15
روى عن أبً برزة األسلمً فً الفضابل، وإماطة األذى عن الطرٌق، : "األصبهانً
قال "مهدي بن مٌمون، وأبان بن صمعة، وأبو بكر بن شعٌب بن الحبحاب : روى عنه

". لٌس بشًء، ووثقه ٌحً: منكر الحدٌث، وقال ابن معٌن: النسابً
الجراح بن ملٌح بن عدي الرإاسً، والد وكٌع، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 16

".  [بخ م د ت ق]صدوق ٌهم من السادسة : التهذٌب
جرٌر بن حازم األزدي، البصري، كنٌته أبو النصر، قال عنه ابن منجوٌه / ع* 

ٌروي عن الحسن فً اإلٌمان، واإلمارة، والجهاد، ونافع فً الجنابز، : "األصبهانً
والحج، وٌونس بن ٌزٌد فً الحج، وأبً فزارة فً النكاح، والنعمان بن راشد فً 
النكاح، والفضابل، وقتادة فً العتق، وصفة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وٌعلى بن 
حكٌم فً البٌوع، واألشربة، وأٌوب فً البٌوع، والنذور، والحٌوان، وحرملة بن 

عمران المصري فً الجهاد وؼٌره، وؼٌبلن بن جرٌر فً الجهاد، وعطاء بن أبً 
رباح فً األشربة، وجرٌر بن زٌد، وعبد الرحمن السراج فً األطعمة، واألعمش فً 
اللباس، وأسماء بنت عبٌد فً ذكر الجان، وأبً رجاء العطاردي فً الرإٌا، وٌحً بن 

ابنه  وهب بن جرٌر، : أٌوب فً دالبل النبوة، ومحمد بن سٌرٌن فً البر، روى عنه
وشٌبان بن فروج، وٌحً بن آدم، وابن وهب، وبهز بن أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، 

: ثقة إال أنه اختلط فً آخر عمره، وقال أحمد: قال عنه ابن سعد" وٌزٌد بن هارون
ثقة لكنه فً حدٌثه عن قتادة ضعؾ وله : كثٌر الؽلط، وقال ابن حجر فً التقرٌب

". أوهام  
جعفر بن برقان الكبلبً الجزري، كنٌته أبو عبد هللا، قال عنه ابن منجوٌه / 17

ٌروي عن ٌزٌد األصم فً اإلٌمان، والصبلة والجهاد والصلة واألزواج : "األصبهانً
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب " والرحمة، روى عنه كثٌر بن هشام، ووكٌع، ومعمر

".  صدوق ٌهم فً حدٌث الزهري: "التهذٌب
الجعد بن عبد الرحمن بن أوس المدٌنً، ٌقال الجعٌد الكندي، وٌقال التٌمً، قال / ع* 

روى عن السابب بن ٌزٌد فً صفة النبً صلى هللا : "عنه ابن منجوٌه األصبهانً
ذكره الساجً فً الضعفاء وذكره ابن حبان " علٌٌه وسلم، روى عنه حاتم بن إسماعٌل

" ثقة: فً الثقات وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب 
روى : "حاتم بن إسماعٌل، أبو إسماعٌل الكوفً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ع* 

عن جعفر بن محمد فً الصبلة والحج، وٌعقوب بن مجاهد أبً عزرة فً الصبلة 
وؼٌرها، وخٌثم بن عراك فً الزكاة، ومحمد بن عجبلن فً الزكاة والبٌوع، وموسى 

بن عقبة فً الصوم والفتن، وعمرو بن نبٌه فً الحج، وحمٌد بن زٌاد الخراط فً 
الحج، ومهاجر بن مسمار فً الجهاد والحوض، وأسامة بن زٌد فً اللباس، والجعد بن 
عبد الرحمن فً صفة النبً صلى هللا علٌه وسلم، وبكٌر بن مسمار فً الفضابل، وعبد 

قتٌبة، : الرحمن بن حمٌد  فً الفضابل، ومعاوٌة بن أبً مزرد فً البر، روى عنه
ومحمد بن عباد، وابن أبً شٌبة، وعمرو الناقد، ومحمد بن مهران، وإسحاق الحنظلً، 

لٌس به بؤس، وقال ابن : قال النسابً" وسعٌد بن عمر األشعثً، وهارون بن معروؾ
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صحٌح : كان ثقة، مؤمونا كثٌر الحدٌث، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سعد
" الكتاب، صدوق ٌهم

: الحارث بن فضٌل الخطمً األنصاري المدٌنً، كنٌته أبو عبد هللا، روى عن/  18
جعفر بن عبد هللا بن الحكم فً اإلٌمان، روى عنه صالح بن كٌسان، وعبد العزٌز 

لٌس بمحفوظ الحدٌث، ووثقه ابن معٌن والنسابً، وذكره ابن : قال أحمد" الدراوردي
" . ثقة: حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً التقرٌب

الحارث بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن سعد بن أبً ذباب، قال عنه ابن حجر فً / 19
بضم المعجمة وبموحدتٌن، الدوسً، بفتح الدال، المدنً، صدوق : "تقرٌب التهذٌب

ٌهم، من الخامسة، مات سنة ست وأربعٌن، روى عنه مسلم والترمذي والنسابً وابن 
ابن المؽٌرة بن أبً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [عخ م مد ت س ق]ماجه

روى عن عبد هللا بن مهران فً الصبلة، وعٌاض بن عبد هللا بن سعد : ذباب الدوسً
فً الزكاة، وٌزٌد بن هرمز فً القدر، وعبد الرحمن األعرج فً القدر، وعطاء بن 

: قال أبو حاتم" أنس بن عٌاض، وابن جرٌج: مٌناء فً الدعاء والرحمة، روى عنه
لٌس به بؤس، : ٌروي عنه الدراوردي أحادٌث منكرة، لٌس بالقوي، وقال أبو زرعة

" . مشهور، وذكره ابن حبان فً الثقات: وقال ابن معٌن
: الحارث بن عبٌد، أبو قدامة األبادي البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 20

ٌحً بن ٌحً، : أبً عمران الجونً فً العلم وصفة الجنة، روى عنه: روى عن"
لٌس بالقوي، ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال : قال أبو حاتم" وسعٌد بن منصور

مضطرب الحدٌث، وقال ابن حجر فً تقرٌب : لٌس بذاك القوي، وقال أحمد: النسابً
"  صدوق ٌخطا: التهذٌب

الهندانً، البكابً، أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حبر بن نوؾ/ 21
 "[م د ت س ق]الوداك، كوفً، صدوق ٌهم، من الرابعة

حبٌب بن سالم، مولى النعمان بن بشٌر، كوفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 22
قال " محمد بن المنتشر: النعمان بن بشٌر فً الصبلة، روى عنه: روى عن: "التهذٌب

لٌس فً متون أحادٌثه منكر بل قد اضطرب : فٌه نظر، وقال ابن عدي: عنه البحاري
" . ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات: فً أسانٌد ما ٌروى عنه، وقال أبو حاتم وأبو داود

حبٌب بن أبً قرٌبة، أبو محمد، المعلم، البصري، وٌقال حبٌب بن زٌد، قال عنه / ع* 
روى عن عطاء بن أبً رباح فً الصبلة والحج، وهشام بن : "ابن منجوٌه األصبهانً

ٌزٌد بن زرٌع فً الحج، وروى ٌحً بن ٌحً عن ٌزٌد : عروة فً الحج، روى عنه
وقال ؼٌره عن ٌزٌد ـ ٌعنً قال ؼٌر ٌحً بن ٌحً ـ عن ٌزٌد : زرٌع عنه، وقال المعلم

حبٌب بن الشهٌد، وهللا أعلم، حدٌثه عن أبً هرٌرة ـ ٌعنً ٌحً ـ فً كل : بن زرٌع
لٌس : قال النسابً"ما أسمعنا النبً صلى هللا علٌه وسلم أسمعناكم : صبلة قراءة

" ما أحتج بحدٌثه، وذكره ابن حبان فً الثقات: بالقوي، وقال أحمد
: حبٌب بن أبً حبٌب الجرمً البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ? *

ٌزٌد، صدوق ٌحطا، من السابعة، مات سنة اثنتٌن وستٌن، : األنماطً، اسم أبٌه"
وقال عنه ابن منجوٌه " [عخ م س ق]روى عنه مسلم والنسابً وابن ماجه 
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أبو داود : عمرو بن هرم فً الحج، روى عنه: حبٌب بن ٌزٌد، روى عن: "األصبهانً
" . أرجو أن ال بؤس به، وذكره ابن حبان فً الثقات: قال ابن عدي" الطٌالسً

أبو : "حجاج بن أبً زٌنب السلمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 23
ٌوسؾ، الصٌقل، الواسطً، صدوق ٌخطا، من السادسة، روى عنه مسلم وأبو داود 

حجاج بن أبً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د س ق]والنسابً وابن ماجه 
أبً سفٌان طلحة بن : زٌنب السلمً الصٌقل، الواسطً، كنٌته أبو ٌوسؾ، روى عن

اخشى أن ٌكون ضعٌؾ : قال أحمد" نافع فً األطعمة، روى عنه ٌزٌد بن هارون
أرجو أنه ال بؤس به فٌما : لٌس به بؤس، وقال ابن عدي: الحدٌث، وقال ابن معٌن

". [نعم اإلدام الخل]ٌروٌه، وقد أخرج له مسلم حدٌثا واحدا وهو
: حرب بن أبً العالٌة، أبو معاذ البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 24

م ]قٌل اسم أبً العالٌة مهران، صدوق ٌهم، من السابعة، روى عنه مسلم والنسابً "
كنٌته أبو معاذ، حدٌثه فً البصرٌٌن، قال : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [س

عبد : أبً الزبٌر فً النكاح، وعنه: هو حرب بن مهران، روى عن: عمرو بن علً
ثقة، وقال : شٌخ ضعٌؾ، وقال مرة: قال ابن معٌن" الصمد بن عبد الوارث

" . ضعفه أحمد: هو شٌخ لنا ثقة، وقال العقٌلً: القوارٌري
روى : "حرب بن مٌمون األنصاري، البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 25
إنه أبو : ٌونس بن محمد المإدب، وقٌل: النضر بن أنس فً األطعمة، روى عنه: عن

 عبدالخطاب البصري، صاحب األعمٌه، ومنهم من مٌز بٌن حرب بن مٌمون أبً 
الرحمن، صاحب األعمٌه، وبٌن أبً الخطاب حرب بن مٌمون وجعلهما اثنان، وأنهما 

قال الساجً فً حرب بن مٌمون " ٌقربان وصاحب األعمٌه ٌقال إنه كان متعبدا
كان ثقة، وقال ابن : ضعٌؾ الحدٌث، وقال الخطٌب فً المتفق والمفترق: األصفر

". صدوق: حجر فً التقرٌب
حرملة بن ٌحً بن حرملة، أبو حفص التجٌبً المصري، روى عن ابن وهب فً / 26

كان أعلم الناس بابن : ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال العقٌلً: قال أبو حاتم" مواضع
" . وهب وهو ثقة إن شاء هللا تعالى

حرمً بن عمارة بن أبً حفصة األزدي، ٌكنى أبا روح، مولى عبٌد البصري، / ع*
روى عن شعبة فً الصبلة، وقرة بن خالد فً الحج : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

إبراهٌم بن محمد بن عرعرة، : والفضابل، وشداد بن أبً طلحة الراسبً، روى عنه
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب " وعبٌد هللا القوارٌري، ومحمد بن عمرو بن جبلة

" . صدوق ٌهم: التهذٌب
حسان بن إبراهٌم العنزي، الكرمانً، كنٌته أبو هشام، قال عنه ابن منجوٌه /  ع*

ٌونس بن ٌزٌد فً الوضوء، وسعٌد بن مسروق فً الصبلة : روى عن: "األصبهانً
قال " سعٌد بن منصور، وعلً بن حجر، ومحمد بن بكار: والفضابل، روى عنه

حدٌثه حدٌث أهل  : لٌس به بؤس، وقال أحمد: لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن: النسابً
." الصدق 
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أبً عبد الرحمن : "الحسن بن الفرات، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 27
التمٌمً، القزاز، كوفً، صدوق ٌهم، من السابعة، روى عنه مسلم والترمذي وابن 

الحسن بن فرات القزاز التمٌمً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م ت ق]ماجه 
وثقه ابن " من أهل الكوفة، روى عن أبٌه فً الجهاد، روى عنه عبد هللا بن إدرٌس

". معٌن وذكره ابن حبان فً الثقات
أبو : "الحسٌن بن واقد المروزي، القرشً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 28

عبد هللا القاضً، ثقة، له أوهام، من السابعة ، مات سنة تسع، وٌقال سبع وخمسٌن، 
، وقال عنه ابن منجوٌه [4خت م ]روى عنه البخاري تعلٌقا ومسلم واألربعة 

عبد هللا بن برٌدة فً الجهاد، ومطر الوراق فً صفة أهل : روى عن:  "األصبهانً
زٌد بن الحبحاب، وأبو تمٌلة  ٌحً بن واضح، والفضل : الجنة وأهل النار، روى عنه 

وثقه ابن معٌن وؼٌره، واستنكر : " وقال عنه الذهبً فً المٌزان ما معناه" بن موسى
إنه روى هذا الحدٌث الذي : أحمد بعض حدٌثه، وحرك رأسه كؤنه لم ٌرضه لما قٌل له

حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسٌن بن واقد، عن أٌوب، عن : رواه معاذ بن أسد
لوددت أن عندنا خبرة بٌضاء من برة سمراء ملبقة : "نافع، عن ابن عمر مرفوعا

فً أي شًء كان هذا السمن؟ : بسمن ولبن وكان ذلك عند رجل، فذهب، فجاءه، فقال
ارفع، وروى علً بن  الحسٌن بن واقد، حدثنا أبً، عن أبً : فً عكة ضب، قال: قال

" أتٌت بمقالٌد الدنٌا على فرس أبلق علٌه قطٌفة من سندس: "الزبٌر، عن جابر مرفوعا
لٌس به : فٌه نظر، وهو صدوق ٌهم، وقال أبو داود والنسابً: وقال الساجً" هذا منكر

. بؤس، ووثقه ابن معٌن
حفص بن مٌسرة الصنعانً ـ صنعاء شام العسقبلنً ـ كنٌته أبو عمر، / خ م س ق*  

زٌد بن أسلم فً اإلٌمان، والصبلة : روى عن: "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً
والزكاة، وموسى بن عقبة فً الصبلة والبٌوع واإلٌمان وؼٌرها، والعبلء بن عبد 

الرحمن فً الجامع فً صفة الجنة و النار، والزهد، روى عنه سوٌد بن سعٌد، وابن 
ثقة : وثقه أحمد وابن معٌن وٌعقوب بن سفٌان، وقال عنه ابن حجر فً التقرٌب" وهب

". ربما وهم
أبو عبد الرحمن الرازي : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: حكام بن سالم/ 29

  [" .4خت م  ]الكنانً، ثقة له ؼرابب، من الثامنة 
الحكم بن عبد هللا األنصاري، وٌقال القٌسً البصري، قال عنه ابن منجوٌه / ؟ـ  *30

قال " روى عن شعبة فً التوبة والفتن، روى عنه محمد بن المثنى: "األصبهانً
كان حافظا ربما أخطؤ، وقال عنه : كان ثقة، ووثقه الذهلً، وقال ابن حبان: الخطٌب

" . ثقة له أوهام: ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: الحكم بن عبد هللا بن إسحاق بن األعرج، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ ع* 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً : البصري، ثقة، ربما وهم، من الثالثة، روى عنه"
عمران : األعرج الثقفً، روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د ت س  ]

بن حصٌن فً اإلٌمان، وابن عباس فً الصبلة، ومعقل بن ٌسار فً الجهاد، روى عنه 
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وثقه أحمد، " حاجب بن عمرو، ومعاوٌة بن عمر، وخالد الحذاء، وٌونس بن عبٌد: 
". وأبو زرعة و العجلً، وذكره ابن حبان فً الثقات

حمزة بن حبٌب بن عمارة التٌمً الزٌات، كنٌته أبو عمارة، قال عنه ابن حجر / 31
القارئ، أبو عمارة، الكوفً التٌمً، موالهم، صدوق زاهد، ربما : "فً تقرٌب التهذٌب

وهم، من السابعة، مات سنة ست أو ثمان وخمسٌن، وكان مولده سنة ثمانٌن، روى 
كان من علماء أهل : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [ 4م  ]عنه مسلم واألربعة 

زمانه بالقراءات، وكان من خٌار عباد هللا عبادة وفضبل، وورعا ونسكا، مات سنة 
ست وخمسٌن ومابة بحلوان، وكان ٌجلب الزٌت من الكوفة إلى حلوان، وٌجلب من 

: الحكم بن عتٌبة فً الصبلة، روى عنه: حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة، روى عن
صدوق سٌا الحفظ لٌس : ثقة، وقال الساجً: قال عنه ابن معٌن" أبو أحمد الزبٌري
" بمتقن فً الحدٌث

أبو صخر بن أبً : "حمٌد بن زٌاد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 32
هو حمٌد بن صخر أبو : المخارق، الخراط، صاحب العباء، مدنً سكن مصر، وٌقال

مودود الخراط، وقٌل هما اثنان، صدوق ٌهم، من السادسة، مات سنة سبع وثمانٌن، 
وقال عنه ابن " [بخ م د ت عس ق]روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

حمٌد بن زٌاد، وٌقال حمٌد بن صخر، وٌقال حماد بن زٌاد أبو : "منجوٌه األصبهانً
ٌزٌد بن عبد هللا بن قسٌط فً الجنابز والحج، : صخر الخراط  المدٌنً، روى عن

والضحاٌا، وشرٌك بن أبً نمر فً الجنابز، وعمر بن إسحاق مولى زابدة فً 
الوضوء، وأبً سلمة بن عبد الرحمن فً الحج، وأبً حازم بن دٌنار فً صفة الجنة، 

قال عنه أحمد بن " حٌوة، وابن وهب، وٌحً القطان، وحاتم بن إسماعٌل: روى عنه
" لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات: حنبل
األحوص بن جواب، أبو الجواب الضبً، الكوفً، قال عنه ابن منجوٌه / 33

عمار بن زرٌق فً االٌٌمان، والبٌوع واألطعمة، وسلٌمان بن : روى عن: "األصبهانً
محمد بن عمرو بن جبلة، وأبو إسحاق الصؽانً، وحجاج : قرم فً الجامع، روى عنه

لٌس بذاك : ثقة، وقال مرة: قال ابن معٌن" بن الشاعر، ومحمد بن عبد هللا بن نمٌر
كان متقنا ربما وهم، وقال ابن حجر : صدوق، وقال ابن حبان: القوي، وقال أبو حاتم

".  كوفً صدوق ربما وهم: فً تقرٌب التهذٌب
أبو : "خالد بن خداش بن عجبلن األزدي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 34

الهٌثم المهلبً، موالهم، البصري، صدوق ٌخطا، من العاشرة، مات سنة أربع 
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [بخ م كد س]وعشرٌن، روى عنه مسلم والنسابً

حماد بن : سكن بؽداد من أهل البصرة، مات سنة ثبلث وعشرٌن ومابتٌن، روى عن"
ثقة، وقال : صدوق، وقال ابن سعد: قال ٌحً بن معٌن وأبو حاتم" زٌد فً البٌوع

". ضعٌؾ: كان ثقة صدوقا، وقال ابن المدٌنً: ٌعقوب بن شٌبة
األزدي، : "خالد بن قٌس بن رباح، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 35

الحدانً، البصري، صدوق ٌؽرب، من السابعة، روى عنه مسلم وأبو داود والنسابً 
قتادة فً : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د تم س ق]وابن ماجه 
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قال ابن " نصر بن علً الجهضمً وأخوه نوح بن قٌس: الجهاد واللباس، روى عنه
لٌس به : ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن المدٌنً: ثقة، وقال العجلً: معٌن
" .  بؤس
قال عنه ابن حجر فً هدي الساري مقدمة فتح : خبلد بن ٌحً بن صفوان/ 36

السلمً الكوفً أبو محمد، من قدماء شٌوخ البخاري حدٌثه عن بعض : "الباري
صدوق إال أن فً حدٌثه ؼلطا : التابعٌن، وثقه أحمد والعجلً والخلٌلً، وقال ابن نمٌر

حدٌث عمرو بن : ثقة، إنما أخطؤ فً حدٌث واحد: قلٌبل، وقال الحاكم عن الدارقطنً
إنما أخرج له البخاري : قلت. حرٌث عن عمر فً الشعر رفعه هو ووقفه النسابً

لٌس بذلك المعروؾ محله الصدق، روى له : أحادٌث ٌسٌرة ؼٌر هذا، وقال أبو حاتم
.  [خ د ت]أبو داود والترمذي 

أبو : "خلٌد بن جعفر بن طرٌؾ الحنفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 37
سلٌمان البصري، صدوق لم ٌثبت أن ابن معٌن ضعفه، من السادسة، روى عنه مسلم 

" [م ت س]والترمذي والنسابً 
داود بن الحصٌن القرشً، األموي المدٌنً، كنٌته أبو سلٌمان، روى عن أبً سفٌان * 

أحادٌثه عن : قال أبو داود" مولى أبً حامد فً الصبلة والبٌوع، روى عنه مالك
لٌس به بؤس، وقال ابن : شٌوخه مستقٌمة وأحادٌثه عن عكرمة مناكٌر، وقال النسابً

. قلت من رجال الصحٌحٌن" صالح الحدٌث: عدي
داود بن عبد الرحمن المكً العطار، كنٌته أبو سلٌمان، قال عنه ابن منجوٌه * 

منصور بن صفٌة فً الوضوء والزهد، وعمرو بن دٌنار فً : روى عن: "األصبهانً
ضعفه ابن معٌن، ووثقه البزار، " ٌحً بن ٌحً، وسعٌد بن منصور: النكاح، روى عنه

. قلت هو من رجال الصحٌحٌن" وأبو داود والعجلً
نافع بن عمر الجمحً فً دالبل : روى عن: داود بن عمرو الضبً المسٌبً/ 38

ثقة : منكر الحدٌث، وقال ابن قانع: النبوة، قال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي
.  ثبت
كان أبوه من : "داود بن أبً هند، القشٌري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 39

خراسان، واسم أبً هند دٌنار، وكان داود من خٌار أهل البصرة، من المتقنٌن فً 
 هـ، 140مات سنة : هـ فً طرٌق مكة، قال عمرو بن عل139ًالرواٌات، مات سنة 

سعٌد بن المسٌب فً اإلٌمان، والشعبً فً الصبلة، والزكاة وؼٌرهما، : روى عن
وعاصم األحول، وأبً الؽالٌة الرٌاحً، والحسن فً الصبلة، والنعمان بن سبلم فً 
الصبلة، وعمرو بن سعٌد فً الصبلة، وأبً حرب بن أبً األسود فً الزكاة، وأبً 

نضرة فً الزكاة، والحج والحدود  وؼٌرها، ومحمد بن سٌرٌن فً النكاح، وأبً 
حماد بن : عثمان النهدي فً الجهاد، وعزرة بن عبد الرحمن فً اللباس، روى عنه

سلمة، وحفص بن ؼٌاث، وعبد الوارث، وهشٌم، وابن أبً عدي، وإسماعٌل بن علٌة، 
وعبد الوهاب، وعبد األعلى، وعبد هللا بن إدرٌس فً الصبلة، وٌزٌد بن هارون، وأبو 
خالد األحمر، و بشر بن المفضل، وعلً بن مسهر، ووهٌب بن خالد، وٌزٌد بن زرٌع، 

وٌحً بن زكرٌا بن أبً زابدة، والثوري، وأبو معاوٌة، ومسلمة بن علقمة إمام 
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وثقه ابن معٌن والعجلى وأثنى علٌه أبو حاتم والنسابً وقال عنه ابن حجر فً " مسجده
، ةموالهم، أبو بكر أو أبو محمد، البصري، ثقة، متقن، كان ٌهم بآخر:"تقرٌب التهذٌب

من الخامسة، مات سنة أربعٌن ومابة وقٌل قبلها، روى له البخاري تعلٌقا، ومسلم 
 [". 4خت م  ]واألربعة مسندا 

ربٌعة بن عثمان بن عبد هللا بن الهدٌر بن عبد العزٌز التٌمً، المدٌنً، كنٌته أبو / 40
محمد بن ٌحً بن حبان فً القدر، : روى عن: "عثمان ،قال ابن منجوٌه األصبهانً

منكر الحدٌث، ٌكتب حدٌثه، وقال أبو : قال أبو حاتم" روى عنه عبد هللا بن إدرٌس 
: ثقة، وقال النسابً: إلى الصدق ما هو، ولٌس بذاك القوي، وقال ابن معٌن: زرعة

كان من ثقات أهل المدٌنة ممن ٌجمع : لٌس به بؤس، ووثقه  ابن نمٌر، وقال الحاكم
التٌمً، أبو عثمان المدنً، صدوق له : "حدٌثه، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

.  [م د س  ]أوهام، من السادسة روى له مسلم وأبو داود والنسابً 
: روى عن: "ربٌعة بن كلثوم بن حبر البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 41

وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب " عبد الصمد بن عبد الوارث: أبٌه فً القدر، روى عنه
"  [بخ م س]البصري، صدوق ٌهم، من السابعة: "التهذٌب

والد وكٌع، صدوق ٌهم، من السابعة :"قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: الرواسً/ 42
". [بخ م د ت ق]

عاصم األحول، : زٌاد بن عبد هللا بن الطفٌل البكابً، كنٌته أبو محمد روى عن* / 
ضعٌؾ، وقال : قال النسابً" ٌوسؾ بن حماد المعنى، وسهل بن عثمان: روى عنه

قلت من رجال " ال بؤس به فً المؽازي: لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن: مرة
. الصحٌحٌن

: زٌاد و ٌقال ٌزٌد بن إسماعٌل المخزومً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 43
: قال النسابً" روى عن سماك بن حرب فً الحوض، روى عنه شجاع بن الولٌد"

ٌكتب : رجل من أهل مكة معروؾ، وقال أبو حاتم: لٌس به بؤس، وقال ابن المدٌنً
المخزومً أو السهمً : "ضعٌؾ، وقال ابن حجر فً التقرٌب: حدٌثه، وقال ابن معٌن

".  [عخ م ت ق]المكً، صدوق، سٌا الحفظ، من السادسة 
ابن عمر فً ملك : زاذان الكندي، كنٌته أبو عمرو، وٌقال أبو عبد هللا، روى عن/ 44

قال ابن حبان فً " الٌمٌن، واألشربة، روى عنه أبو صالح ذكوان، وعمرو بن مرة
كان : لٌس بالمتٌن عندهم، وقال الخطٌب: كان ٌخطا، وقال الحاكم أبو أحمد: الثقات

" . كوفً تابعً ثقة: ثقة ، وقال العجلً
الزهري : روى عن: "زمعة بن صالح الجندي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 45

ضعٌؾ، : ضعٌؾ، وقال أبو داود: قال ابن معٌن" روح بن عبادة: فً الحج، روى عنه
لٌس بحجة : ضعٌؾ، وقال الساجً: لٌن واهً الحدٌث، وقال النسابً: وقال أبو زرعة

الجندي الٌمانً، نزٌل مكة، أبو : "فً األحكام، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
."  [م مد ت س ق]ضعٌؾ وحدٌثه عند مسلم مقرون، من السادسة : وهب

زهٌر بن محمد التمٌمً، العنبري، الخراسانً، المروزي، كنٌته أبو المنذر، سكن */ 
محله : قال أبو حاتم" الشام، روى عن سهٌل فً اإلٌمان، روى عنه ٌحً بن أبً بكٌر
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لٌس بالقوي، وقال ابن : ضعٌؾ، وقال مرة: الصدق وفً حفظه سوء، وقال النسابً
.  قلت هو من رجال الصحٌحٌن" جابز الحدٌث: صالح، ال بؤس به، وقال العجلً: معٌن

أبو الحسٌن : "زٌد بن الحباب، أبو الحسٌن العكلً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ *
معاوٌة بن صالح فً الوضوء، والزكاة : المصٌصً، العكلً الكوفً، روى عن

وؼٌرها، والضحاك بن عثمان فً الوضوء والصبلة وؼٌرها، وقرة بن خالد فً 
الزكاة، وإبراهٌم بن نافع فً الحج، واللباس، وٌحً بن أٌوب فً الفرابض، وسٌؾ بن 

سلٌمان فً األحكام، وحسٌن بن واقد فً الجهاد، وعكرمة بن عمار فً األطعمة، 
ابن : وعبد العزٌز بن أبً سلمة فً الفضابل، وأفلح بن سعٌد فً صفة النار، روى عنه

أبً شٌبة، ومحمد بن حاتم، والحسن الحلوانً، وأحمد بن المنذر، وابن نمٌر، وأبو 
وقال ابن حجر فً " كرٌب، ومحمد بن رافع، وزهٌر بن حرب، ومحمد بن الفرح

أبو الحسن العكلً، أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل فً : "تقرٌب التهذٌب
الحدٌث فؤكثر منه، وهو صدوق ٌخطا فً حدٌث الثوري، من التاسعة، مات سنة 

وقد زعم صاحب كتاب  "[ 4م  ]ثبلث ومابتٌن، روى له البخاري ومسلم واألربعة 
. الشٌعً أنه من رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة" المراجعات"
زٌد بن وهب، أبو سلٌمان الهمدانً، الجهنً، الكوفً، من قضاعة، خرج إلى / ع*

النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، فقبض  صلى هللا علٌه وسلم وهو فً 
حذٌفة فً اإلٌمان وؼٌره، وأبً : روى عن: "الطرٌق، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

ذر فً الصبلة، والزكاة، وعلً بن أبً طالب فً الزكاة، واللباس، وعبد هللا بن 
مسعود فً الجهاد والقدر، وعبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فً الجهاد، وجرٌر بن 

األعمش، ومهاجر أبو الحسن، وعبد العزٌز بن رفٌع، : عبد هللا فً المناقب، روى عنه
فً حدٌثه خلل كثٌر، : قال ٌعقوب بن سفٌان" وسلمة بن كهٌل، وعبد الملك بن مٌسرة 

."  كان ثقة كثٌر الحدٌث: ثقة، وقال ابن سعد: وقال العجلً
سالم بن نوح بن أبً عطاء العطار البصري، كنٌته أبو سعٌد، قال عنه ابن / 46

سعٌد الجرٌري فً الصبلة واألطعمة، والطب والفتن، : روى عن: "منجوٌه األصبهانً
: وعمر بن عامر فً الصوم، والفضابل، وسعد بن أبً عروبة فً الدعاء، روى عنه

ٌكتب : لٌس بشًء، وقال أبو حاتم: ، قال ابن معٌن"محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار
ما بحدٌثه بؤس، وقال أبو : لٌس بالقوي،  وقال أحمد: حدٌثه وال ٌحتج به، وقال النسابً

ال بؤس به صدوق ثقة، وذكره ابن حبان وابن شاهٌن فً الثقات، وقال عنه ابن : زرعة
العطار صدوق له أوهام من التاسعة روى له البخاري فً : "حجر فً تقرٌب التهذٌب 

 [.بخ م د ت س ]األدب المفرد ومسلم فً الصحٌح وأبو داود والترمذي والنسابً 
األزدي، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سعٌد بن بن زٌد بن درهم*/ 

خت م د ]الجهضمً، أبو الحسن البصري، أخو حماد، صدوق له أوهام، من السابعة 
". [ت ق
أبو محمد، أو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سفٌان بن حسٌن بن حسن/ 47

[."  4خت م ]أبو الحسن الواسطً، ثقة فً ؼٌر الزهري باتفاقهم، من السابعة 
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: سلٌمان بن قرم بن معاذ، أبو داود البصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 48
قال أبو " روى عنه أبو الجواب" المرء مع من أحب"الضبً روى عن األعمش "

ضعٌؾ، : لٌس بذاك، وقال ابن معٌن والنسابً: لٌس بالمتٌن، وقال أبو زرعة: حاتم
البصري : "له أحادٌث حسان  وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: وقال ابن عدي

خت م د ت س ]النحوي، ومنهم من ٌنسبه إلى جده، سٌا الحفظ ٌتشٌع، من السابعة 
.   الشٌعً أنه من رجال الشٌعة" المراجعات"وقد زعم صاحب كتاب " [ق
: سلٌمان بن كثٌر العبدي الواسطً، وٌقال البصري، ٌكنى أبا داود، روى عن/ ع*

الزهري فً الحدود والرإٌا، روى عنه ٌزٌد بن هارون، ومحمد بن كثٌر، قال ابن 
ٌكتب حدٌثه، وقال : كان ٌخطا كثٌرا، وقال أبو حاتم: ضعٌؾ، وقال ابن حبان: معٌن

.  جابز الحدٌث، ال بؤس به: لٌس به بؤس، وقال العجلً: النسابً
جابر فً البٌوع، وطلق بن حبٌب فً : سلٌمان بن عتٌق، حجازي، روى عن/ 49

ال ٌصح حدٌثه، وقال ابن : قال البخاري" حمٌد األعرج، وابن جرٌج: العلم، روى عنه
ال ٌحتج بما تفرد به، ووثقه النسابً والذهبً فً الكاشؾ وذكره ابن حبان : عبد البر

" . فً الثقات
أٌوب السختٌانً، وشعٌب : سبلم بن أبً مطٌع الخزاعً، كنٌته أبو سعٌد، روى عن*/ 

لٌس بمستقٌم الحدٌث : بن الحبحاب فً الجنابز، روى عنه ابن المبارك، قال ابن عدي
قلت وهو . لٌس به بؤس، ووثقه أبو داود: عن قتادة وله أحادٌث حسان، وقال النسابً

.  من رجال البخاري ومسلم
سلم بن زرٌر أبو ٌونس العطاردي، البصري، روى عن أبً رجاء / خ م س*

لٌس بذاك، : العطاردي فً الصبلة، روى عنه عبٌد هللا بن عبد المجٌد، قال أبو داود
صدوق، وقال : ضعٌؾ، وقال أبو زرعة: لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن: وقال النسابً

.  أحادٌثه مستقٌمة: فً عداد الشٌوخ ثقة، وقال ابن عدي: العجلً
سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوٌة بن حارثة، قال عنه ابن / 50

علقمة بن وابل فً اإلٌمان، والحدود والجهاد : روى عن: "منجوٌه األصبهانً
واألشربة واألدب، ومصعب بن سعد فً الوضوء، والوصاٌا والجهاد، والفضابل، 
وجعفر بن أبً ثور، والنعمان بن بشٌر فً الصبلة، وجابر بن سمرة فً الصبلة، 

والجهاد وؼٌرها، وموسى بن طلحة فً مواضع، وعبد الرحمن بن القاسم فً الزكاة، 
والعتق، وتمٌم بن طرفة فً اإلٌمان، ومعاوٌة بن قرة فً الحدود، وسعٌد بن جبٌر فً 

أبو األحوص، : الحدود، والشعبً فً التوبة، وإبراهٌم النخعً فً الكفارة، روى عنه
وأبو عوانة، وشعبة، وزابدة، وإسرابٌل، وزهٌر بن معاوٌة، وعمر بن عبٌد الطنافسً 

فً الصبلة، وسفٌان الثوري، وزكرٌا بن أبً زابدة، والحسن بن صالح، و مالك بن 
مؽول، وأبو ٌونس القشٌري، وحماد بن مسلمة، وإدرٌس األودي، وإبراهٌم بن 

بكري جابز الحدٌث : قال عنه العجلً" طهمان، وزٌادة بن خٌثمة، وأسباط بن نضر
لٌس به بؤس وفً حدٌثه شًء، : وكان الثوري ٌضعفه بعض الضعؾ، وقال النسابً

فً حدٌثه لٌن، : ثقة، وقال ابن خراش: صدوق ثقة، وقال ابن معٌن: وقال أبو حاتم
. صدوق ورواٌته عن عكرمة خاصة مضطربة: "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
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سعد بن سعٌد بن قٌس بن فهد األنصاري، المدٌنً أبو ٌحً، قال عنه ابن منجوٌه / 51
روى عن سعٌد بن مرجانة فً الصبلة، والقاسم بن محمد فً الصبلة، : "األصبهانً

وعمر بن كثٌر بن أفلح فً الجنابز، وعمرة فً الصوم، وعمر بن ثابت بن الحارث 
محاضر بن المورع، : الخزرجً فً الصوم، وأنس بن مالك فً األطعمة، روى عنه

وسلٌمان بن ببلل، وعبد هللا بن نمٌر، وإسماعٌل بن جعفر، وأبو أمامة، وعبد هللا بن 
لٌس بالقوي، وقال : قال النسابً " المبارك فً الصوم، وٌحً بن سعٌد األموي

كان ثقة قلٌل الحدٌث، وذكره ابن : تكلموا فٌه من قبل حفظه، وقال ابن سعد: الترمذي
"  حبان فً الثقات

المخزومً المكً، : "سعٌد بن حسان، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 52
قاص أهل مكة، صدوق له أوهام، من السادسة، روى عنه مسلم والترمذي والنسابً 

عروة بن : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م ت س ق]وابن ماجه 
وثقه ابن معٌن "سفٌان بن عٌٌنة، وأبو أحمد الزبٌري : عٌاض فً النكاح، روى عنه

."  وأبو داود والنسابً والعجلً وابن سعد وذكره ابن حبان فً الثقات
العدوي، : "سعٌد بن سلمة بن أبً الحسام، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 53

موالهم، أبو عمرو المدنً، وهو أبو عمرو السدوسً الذي روى عنه العقدي، صدوق 
صحٌح الكتاب، ٌخطا من حفظه، من السابعة، روى عنه مسلم وأبو داود والنسابً 

المدٌنً، مولى آل عمر بن : "، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً "[خت م د س]
: هشام بن عروة فً الفضابل، روى عنه: الخطاب ، كنٌته أبو عمرو، روى عن 

."  شٌخ ضعٌؾ: ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال النسابً" موسى بن إسماعٌل
الشٌبانً :"سعٌد بن سنان البرجمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 54

األصؽر، الكوفً، نزٌل الري، صدوق له أوهام،من السادسة،روى عنه مسلم 
" [م د ت س ق]واألربعة

سعٌد بن عامر الضبعً البصري، كنٌته أبو محمد، قال عنه ابن منجوٌه / 55
شعبة فً الصبلة، واللباس، وسعٌد بن أبً عروبة فً : روى عن: "األصبهانً

عبد بن حمٌد، وعقبة بن : اإلٌمان، وجوٌرٌة بن أسماء فً فضابل عمر، روى عنه
"  مكرم، وإسحاق الحنظلً

كان رجبل صالحا وكان فً حدٌثه بعض الؽلط وهو صوق، وقال ابن : قال أبو حاتم
".  كان ثقة صالحا، وذكره ابن حبان فً الثقات: سعد
من ولد : "سعٌد بن عبد الرحمن الجمحً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 56

عامر بن خذٌم، أبو عبد هللا المدنً، قاضً بؽداد، صدوق له أوهام، من الثامنة، 
وأفرط ابن حبان فً تضعٌفه، مات سنة ست وسبعٌن، وله اثنان وسبعون سنة، روى 

وقال عنه ابن منجوٌه " [بخ م د س ق]له مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه 
وهو ابن عبد الرحمن بن عبد هللا بن جمٌل المدٌنً، القرشً قاضً : "األصبهانً

لٌس به بؤس : قال أحمد" هشام بن عروة، روى عنه ابن وهب : بؽداد، روى عن
ال بؤس به، ووثقه ابن نمٌر : صالح، وقال النسابً: وحدٌثه مقارب، وقال أبو حاتم

" .  ثقة: والعجلً وموسى بن هارون، وقال ابن معٌن
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سعٌر بن الخمس التمٌمً، الكوفً، كنٌته أبو مالك، وٌقال أبو األحوص، روى / 57
صالح الحدٌث، ٌكتب : قال أبو حاتم " عن مؽٌرة فً اإلٌمان، روى عنه علً بن عثام
هو ثقة عند أهل : ثقة، وقال الترمذي: حدٌثه وال ٌحتج به، وقال ابن معٌن والدارقطنً

.  كان صاحب السنة وعنده أحادٌث: الحدٌث، وقال ابن سعد
الكندي، أبو : "سهل بن عثمان بن فارس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 58

مسعود العسكري، نزٌل الري،أحد الحفاظ  له ؼرابب، من العاشرة، مات سنة خمس 
ٌحً : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م  ]وثبلثٌن، روى عنه مسلم 

بن زكرٌا بن أبً زابدة فً اإلٌمان، وأبً معاوٌة، وٌزٌد بن زرٌع فً الوضوء، وزٌاد 
بن عبد هللا البكابً فً الصوم، ومروان بن معاوٌة فً الصوم، وعقبة بن خالد فً 

الصوم و اللباس، والفتن، وحفص بن ؼٌاث فً الصوم والفضابل، وعلً بن مسهر فً 
كثٌر الفوابد، وذكره ابن حبان فً : صدوق، وقال أبو الشٌخ: قال أبو حاتم" الفضابل

" . الثقات
الهروي : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: سوٌد بن سعٌد بن سهل/ 59

األصل، ثم الحدثانً، أبو محمد، صدوق فً نفسه، إال أنه عمً فصار ٌتلقن ما لٌس 
" . [م ق  ]من حدٌثه، فؤفحش فٌه ابن معٌن القول، من قدماء العاشرة، 

أبو الفضل : "شجاع بن مخلد الفبلس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 60
البؽوي، صدوق، وهم فً حدٌث واحد رفعه، وهو موقوؾ، فذكره بسببه العقٌلً فً 

مسلم وأبو داود وابن : الضعفاء، من العاشرة، مات سنة خمس وثبلثٌن، روى عنه
مات سنة خمس وثبلثٌن ومابتٌن، روى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" ماجه
ٌحً بن زكرٌا أبً زابدة فً الصوم، وإسماعٌل بن علٌة فً الفضابل، وحسن بن : عن

ثقة ثبت، وقال : كان ثقة، وقال ابن قانع: قال أحمد بن حنبل" علً الجعفً فً الفضابل
."  قةث: لٌس به بؤس، نعم الشٌخ ثقة، وقال أبو زرعة: ابن معٌن 

أبو طلحة الراسبً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: شداد بن سعٌد/ 61
وقال عنه ابن منجوٌه " [م صد ت س]البصري، صدوق ٌخطا، من الثامنة 

روى عن ؼٌبلن بن جرٌر فً فداء المسلم، روى عنه حرمً بن عمارة : "األصبهانً
ثقة، قلت فكٌؾ صدر : ثقة، وقال النسابً: شٌخ ثقة، وقال ابن معٌن: قال عنه أحمد" 

من ابن حجر تجرٌحه السابق؟    
شرٌك بن عبد هللا بن أبً نمر القرشً المدٌنً، كنٌته أبو عبد هللا، قال عنه ابن / ع*

أنس فً اإلٌمان، والصبلة، وعبد الرحمن بن أبً : روى عن: "منجوٌه األصبهانً
سعٌد فً الوضوء، وكرٌب فً الصبلة، والجنابز، وعطاء بن ٌسار فً الجنابز، 

والزكاة، وعبد الرحمن بن أبً عمرة فً الزكاة، وعبد هللا بن أبً عتٌق فً األطعمة، 
سلٌمان بن ببلل، وإسماعٌل بن جعفر، : وسعٌد بن المسٌب فً الفضابل، روى عنه

لٌس به بؤس، : قال النسابً" ومحمد بن جعفر بن أبً كثٌر، وأبو صخر حمٌد بن زٌاد
: ثقة، وقال ابن سعد: لٌس به بؤس، وقال أبو داود: لٌس بالقوي، وقال ابن معٌن: وقال

ثقة كثٌر الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً 
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ٌر حفظه منذ غالقاضً بواسط ثم الكوفة، أبو عبد هللا، صدوق ٌخطا كثٌرا، ت:"التقرٌب
". ولً القضاء بالكوفة، وكان عادال فاضبل عابدا شدٌدا على أهل البدع، من الثامنة

روى : "شرٌك بن عبد هللا بن سنان بن أنس، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 62
زٌاد بن عبلقة فً الصبلة، وعمار الدهنً فً الحج، وهشام بن عروة فً النكاح، : عن

وشعبة فً البٌوع، وٌعلى بن عبلء فً الطب، وعبد الملك بن عمٌر فً الشعر، 
ابن أبً : وعمارة بن القعقاع فً الفضابل، وعبد هللا بن شبرمة فً الفضابل، روى عنه

شٌبة، وعلً بن حكٌم األودي، وٌونس المإدب، والفضل بن موسى، ومحمد بن 
شرٌك صدوق ثقة، سٌا الحفظ جدا، : قال ٌعقوب بن شٌبة" الصباح، وعلً بن حجر

لٌس به : كان ثقة مؤمونا، كثٌر الحدٌث، وكان ٌؽلط، وقال النسابً: وقال ابن سعد
أنه من " المراجعات"وزعم صاحب كتاب ". بؤس، وأثنى علٌه ابن معٌن والعجلً

رجال الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة وهذا ٌدفعنا إلى تقدٌم شهادته على الشٌعة 
فقد نقل شٌخ اإلسبلم  {و شهد شاهد من أهلها}انطبلقا من قوله تعالى فً سورة ٌوسؾ

وقال : "ما ٌلً" منهاج السنة فً الرد على الرافضة والقدرٌة"ابن تٌمٌة فً كتابه 
أحمل العلم عن كل من لقٌت إال : سمعت شرٌكا ٌقول: محمد بن سعٌد األصبهانً

".  الرافضة، فإنهم ٌضعون الحدٌث، وٌتخذونه دٌنا
شهر بن حوشب، أبو سعٌد، روى عن عبد الملك بن عمٌر فً األطعمة، قال / 63

ال بؤس به، وأثنى علٌه ابن معٌن والعجً، كما : لٌس بالقوي، قال أبو زرعة: النسابً
". أثنى علٌه ابن القطان الفاسً وبٌن أنه لم ٌثبت ؼلوله لخرٌطة وأن أوهامه قلٌلة

المزنً، موالهم،أبو عامر :"صالح بن رستم  قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 64
عثمان بن عمر،قال : أبً عمران فً حق الجار،روى عنه:الخزاز البصري، روى عن

لٌس بالقوي،وقال أبو أحمد :شٌخ ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به،وقال الدارقطنً:أبو حاتم
ووثقه أبو داود، وقال ابن  جابز الحدٌث،: لٌس بالقوي عندهم،وقال العجلً: الحاكم

[".  4بخ م ]صدوق كثٌر الخطإ،من الساددسة :حجر فً تقرٌب التهذٌب
الصعق بن حزن بن قٌس، البكري العٌشً البصري قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 65

البكري البصري، أبو عبد هللا، صدوق ٌهم، وكان زاهدا، من السابعة، روى : "التهذٌب
العٌشً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [بخ م مد س]عنه مسلم والنسابً 

مطر الوراق فً اإلٌمان، روى عنه شٌبان بن : البصري، كنٌته أبو عبد هللا، روى عن
ما به  بؤس، : وثقه  ابن معٌن وأبو داود  وأبو زرعة  والنسابً، وقال أبو حاتم" فروخ

. لٌس بالقوي: ثقة، وقال الدارقطنً: وقال العجلً
الصلت بن مسعود بن طرٌؾ الجحدري، القاضً، البصري، روى عن سفٌان بن / 66

له أحادٌث وهم فٌها إال أنه ثقة، وقال صالح بن : موسى فً الصبلة، قال العقٌلً
ربما : البؽدادي ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً التقرٌب: محمد
. وهم
الضحاك بن عثمان بن عبد هللا بن خالد بن حزام  بن خوٌلد األسدي، قال عنه ابن / 67

الحزامً، أبو عثمان المدنً، صدوق ٌهم، من السابعة، : "حجر فً تقرٌب التهذٌب
القرشً : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [ 4م  ]روى عنه مسلم واألربعة 
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المدٌنً، ابن أخً حكٌم بن حزام، كان خالد و حكٌم أخوان، كنٌته أبو عثمان، روى 
زٌد بن أسلم فً الوضوء، ونافع بن إبراهٌم بن عبد هللا بن حنٌن، وصدقة بن : عن

ٌسار فً الصبلة، وعبد هللا بن عروة فً الصبلة، ومخرمة بن سلٌمان فً الصبلة، 
وأبً النضر سالم فً الجنابز، والصوم، وؼٌرها، وأبً الرجال فً الحج، وقطن بن 

وهب فً الحج، وعبد هللا بن دٌنار فً العتق، وبكٌر بن عبد هللا بن األشج فً البٌوع، 
محمد بن إسماعٌل بن أبً فدٌك، وزٌد بن : وهشام بن عروة فً األحكام، روى عنه

الحباب، والثوري، وأبو بكر الحنفً، وأنس بن عٌاض، وعبد هللا بن الحارث 
ثقة، وقال أبو : ثقة، وقال أبو داود: قال أحمد وابن معٌن" المخزومً، وابن وهب

كان ثقة كثٌر الحدٌث، : ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به وهو صدوق، وقال ابن سعد: حاتم
."  ثقة مدنً: وقال ابن بكٌر

المكً، األموي، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: طارق بن عمرو/ 68
موالهم، أمٌر المدٌنة لعبد الملك، وثقه أبو زرعة فً الحدٌث، والمشهور أنه كان من 

"  [م د]أمراء الجور، من الثالثة
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : طلحة بن ٌحً بن عبٌد هللا/ خ م د س ق الزرقً ؟*

 [" . 4م  ]. التٌمً، المدنً، نزٌل الكوفة، صدوق ٌخطا، من السادسة: "التهذٌب
أبو عبد الرحمن : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عبد هللا بن حمران/ 69

." [خت م د س]البصري، صدوق ٌخطا قلٌبل، من التاسعة 
قال عنه ابن حجر فً : عبد هللا بن عبد هللا بن أوٌس بن مالك بن أبً عامر/ 70

األصبحً، أبو أوٌس المدنً، قرٌب مالك وصهره، صدوق ٌهم، من : "تقرٌب التهذٌب
 [ "  4خت م  ]السابعة، 

: عبد الملك بن أبً سلٌمان، مٌسرة العرزمً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 71
الفزاري العرزمً، كنٌته أبو عبد هللا، واسم أبً سلٌمان مٌسرة، عم محمد بن عبد هللا "

بن أبً سلٌمان العرزمً مولى بنً فزارة، وٌقال عرزم إنسان أسود مولى النخع، قال 
سعٌد بن جبٌر فً : مات سنة خمس وأربعٌن ومابة، روى عن: عمرو بن علً

الصبلة، وعطاء بن أبً رباح فً اإلٌمان، والصبلة، والحج، وأبً الزبٌر فً الزكاة، 
والدعاء، وسلمة بن كهٌل فً الزكاة، وعبد هللا بن عطاء المكً فً الصوم، وأنس بن 

سٌرٌن فً الطبلق، وعبد هللا بن مولى أسماء بنت أبً بكر فً اللباس، ومسلم بن ٌناق 
ٌحً القطان، وابن المبارك، وابن أبً زابدة، وابن نمٌر، وعبد : فً اللباس، روى عنه

الرزاق فً الزكاة، وإسحاق بن ٌوسؾ، وهشٌم، وخالد بن عبد هللا، وعٌسى بن ٌونس، 
قال ." وٌزٌد بن هارون، وعلً بن مسهر، وحفص بن ؼٌاث، وعبد الرحٌم بن سلٌمان

ال بؤس به، ووثقه ٌعقوب بن سفٌان والنسابً والعجلً، وقال ابن حجر فً : أبو زرعة
" . [خت م ت س ق]العرزمً، صدوق له أوهام، من الخامسة : "تقرٌب التهذٌب

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : عبٌد هللا بن الحسن بن الحصٌن بن أبً الحر/ 72
العنبري، البصري، قاضٌها، ثقة فقٌه، لكن عابوا علٌه مسؤلة تكافإ األدلة، : "التهذٌب

" .  [م خد  ].من السابعة، لٌس له عند مسلم سوى موضع واحد فً الجنابز
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عمار بن عمار العجلً، أبو عمار الٌمانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 73
أبو عمار الٌمانً، أصله من البصرة، صدوق ٌؽلط، وفً رواٌته عن ٌحً : "التهذٌب

خت م د ت ]بن أبً كثٌر اضطراب، ولم ٌكن له كتاب، من الخامسة، مات قٌل ستٌن
. [س ق

مولى بنً : "عمار بن أبً عمار، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 74
صدوق ربما أخطؤ، من : أبو عمرو  وٌقال أبو عبد هللا [وٌقال مولى بنً الحارث]هاشم

[". 4م ]الثالثة، روى له مسلم واألربعة
األسدي، موالهم : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عمران بن أبً عطاء/ 75

" . [ي م  ]أبو حمزة، القصاب الواسطً، صدوق له أوهام، من الرابعة
الكوفً، : "القاسم بن عوؾ الشٌبانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 76 

وقال عنه ابن " [م سً ق  ]صدوق ٌؽرب، من الثالثة، روى عنه مسلم وابن ماجه 
زٌد بن أرقم فً : الشٌبانً البكري، من أهل الكوفة، روى عن: "منجوٌه األصبهانً
مضطرب الحدٌث : قال أبو حاتم" أٌوب، وهشام بن أبً عبد هللا: الصبلة، روى عنه

هو ممن ٌكتب حدٌثه، وذكره ابن حبان فً : ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي
." الثقات

قرة بن عبد الرحمن بن حٌوبٌل بن ناشرة المعافري، قال عنه ابن حجر فً / 77
المعافري، البصري، ٌقال اسمه ٌحً، صدوق له مناكٌر، من : "تقرٌب التهذٌب

وقال عنه ابن " [ 4م  ]السابعة، مات سنة سبع وأربعٌن، روى عنه مسلم واألربعة 
المعافري، أصله من المدٌنة، سكن مصر، روى عن عامر بن : "منجوٌه األصبهانً

ما أحد : كان األوزاعً ٌقول: قلت" ٌحً المعافري فً البٌوع، روى عنه ابن وهب
ضعٌؾ الحدٌث، وقال أحمد : أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن، قال ابن معٌن

."  منكر الحدٌث جدا: بن حنبل 
أبو عباد البصري، : قطن بن نسٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 78

 ]الؽبري، الذراع، صدوق ٌخطا، من العاشرة، روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي 
قطن بن نسٌر الؽبري، من أهل : "، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"[م ت س 

" جعفر بن سلٌمان فً اإلٌمان:البصرة، المعروؾ بالذراع، كنٌته أبو عباد،روى عن
" ذكره ابن حبان فً الثقات  

الكوفً، : "كامل بن العبلء التمٌمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 79
م د ت  ]صدوق ٌخطا، من السابعة، روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

". رجال صحٌح مسلم" ولم أجد له ذكرا فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً" [ق
صدوق ٌخطا، : "كلثوم بن جبر البصري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 80

وقال عنه ابن " [بخ م قد س ]من الرابعة، مات سنة ثبلثٌن، روى عنه مسلم والنسابً 
أبً الطفٌل فً القدر، روى عنه : أبو محمد، بصري، روى عن: "منجوٌه األصبهانً

."  ثقة، وذكره ابن حبان فً الثقات: ثقة، وقال ابن معٌن: قال أحمد" ابنه ربٌعة
حسٌن ومؽٌرة وؼٌرهم، كنٌته أبو عمرو، : مجالد بن سعٌد بن عمٌر فً جماعة/ 81

مات سنة أربع وأربعٌن ومابة : وٌقال أبو سعٌد الهمدانً الكوفً، قال عمرو بن علً
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قال " الشعبً فً الطبلق، روى عنه هشٌم: روى عن [ هـ 144 ]فً ذي الحجة 
كان مجالد أرفع من أشعث بن : لٌس بالقوي، ووثقه مرة، وقال العجلً: النسابً 

لٌس بالقوي وقد تؽٌر فً آخر عمره، من : سوار، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب 
 [."  4م  ]صؽار التاسعة، مات سنة أربع وأربعٌن و مابة 

أبو عبد هللا : "محمد بن أحمد بن أبً خلؾ، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 82
البؽدادي، روى عن روح بن عبادة فً اإلٌمان والصوم، والحج وؼٌرها، وموسى بن 

داود فً الصبلة، وزكرٌا بن عدي فً الزكاة وؼٌرها، وإسحاق بن ٌوسؾ فً الصوم، 
ومنصور بن سلمة الخزاعً فً البٌوع، ومعن بن عٌسى فً الصٌد، وٌحً بن أبً 

: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: قال أبو حاتم" بكٌر فً اللباس والقدر
 "  [م د  ]القطٌفً ثقة من العاشارة : ربما أخطؤ، وقال ابن حجر فً التقرٌب

البزاز أبو جعفر، : "محمد بن جعفر المدابنً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 83
: قال أبو حاتم" روى عن ورقاء بن عمر فً الصبلة، روى عنه حجاج بن الشاعر

ال بؤس به، : لٌس بالقوي، وقال أحمد: ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال ابن عبد البر
لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب : وقال أبو داود

". [م ت  ]صدوق لٌن من التاسعة، روى له مسلم والترمذي : "التهذٌب
كنٌته أبو : "محمد بن حاتم بن مٌمون البؽدادي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 84

ٌحً بن سعٌد القطان فً اإلٌمان وؼٌره، وبهز بن أسد فً : عبد هللا، روى عن
مواضع  وابن مهدي، وحجاج بن محمد، وكثٌر بن هشام، ومحمد بن بكر، وٌعقوب 
بن إبراهٌم بن سعد، وعمرو بن ٌونس الٌمامً فً الوضوء، وإسحاق بن منصور 

وشبابة فً الصبلة، ومعلى بن منصور، ووكٌع، وأسباط بن محمد، وزٌد بن الحبحاب، 
وسفٌان بن عٌٌنة فً الصوم وؼٌره، وروح بن عبادة فً الحج وؼٌره، وٌزٌد بن 

هارون فً الحج، وعبد هللا بن بكر السهمً فً الحج، وسعٌد بن سلٌمان فً الدٌات، 
وعبد هللا بن جعفر الرقً فً األحكام، ومكً بن إبراهٌم فً الجهاد، وعفان بن مسلم 
فً الجهاد وؼٌره، وإسماعٌل بن علٌة فً اللباس، ومعاوٌة بن عمرو فً البر، وبشر 

بن السري فً األمثال، وٌحً بن عباد آخر الكتاب، والولٌد بن صالح فً الفتن، ومعاذ 
وثقه ابن عدي والدارقطنً، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه " بن معاذ فً الفتن

". [م د]صدوق ربما وهم، وكان فاضبل من العاشرة : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
أبو جعفر : "محمد بن الحسن بن الزبٌر األسدي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 85

إبراهٌم بن طهمان، وحفص بن ؼٌاث، روى عنه ابنه :األسدي، الكوفً، روى عن
وثقه ابن أبً شٌبة والبزار، وقال ابن حجر فً تقرٌب " عمر فً المناقب، والزكاة

". لقبه التل، صدوق فٌه لٌن، من التاسعة، مات سنة مابتٌن: "التهذٌب
أبو جعفر : "محمد بن عبد هللا الرازي، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 86

البؽدادي، ثقة ٌهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وثبلثٌن، روى عنه مسلم وأبو داود 
عبد الوهاب : من أهل البصرة، روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً". [م د]

بن عطاء فً الجهاد، واللباس والفضابل، وؼٌرها، وخالد بن الحارث فً ذكر 
". الحوض، والدعاء، وعبد الوهاب الثقفً فً آخر الكتاب
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قال عنه ابن منجوٌه : محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومً/ ؟87
" المخزومً القرشً، روى عن عابشة فً الفضابل، روى عنه الزهري: "األصبهانً
: كان ثقة، قلٌل الحدٌث، وقال النسابً: لٌس حدٌثه بشًء، وقال ابن سعد: قال النسابً

"  [خت م س]أخو أبً بكر ثقة من الثامنة: "ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
: محمد بن عبد الرحمن بن سهم األنطاكً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 88

روى عن أبً إسحاق الفزاري، وإبراهٌم بن محمد فً الصبلة، وابن المبارك فً "
ذكره ابن حبان فً الثقات " الجهاد وصفة الجنة، والولٌد بن مسلم فً دالبل النبوة

محمد : "كان ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ربما أخطؤ، وقال الخطٌب: وقال
". بن عبد الرحمن بن حكٌم بن سهم األنطاكً ثقة ٌؽرب من العاشرة

روى عن ابن جرٌج : "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً: محمد بن عمرو الٌافعً/ 89
ؼٌره أقوى : له مناكٌر، وقال ابن معٌن: قال ابن عدي" فً الطب، روى عنه ابن وهب

لم تثبت عدالته، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً : منه، وقال ابن القطان
". [م س  ]من التاسعة . الرعٌنً، صدوق له أوهام: "تقرٌب التهذٌب

عمرو بن : روى عن: "محمد بن مسلم الطابفً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 90
ما أضعؾ حدٌثه، وقال ابن : قال أحمد" ٌحً بن ٌحً: دٌنار فً الوضوء، روى عنه

وقال . لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات: ثقة ال بؤس به، وقال أبو داود: معٌن
وقٌل . واسم جده سوسن بزٌادة نون فً آخره: "عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

بتحتانٌة بدل الواو فٌهما، وقٌل مثل حنٌن، صدوق ٌخطا من حفظه، من الثامنة، مات 
الشٌعً أنه من رجال " المراجعات"وزعم صاحب " [خت م د ت س ق]قبل التسعٌن 

.    الشٌعة الذٌن روى عنهم أهل السنة
محمد : محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن مٌمون، كنٌته أبو عبد هللا، روى عن/ 91

بن بكر فً الحج، وروح بن عبادة فً األدب، والرحمة، وبشر بن عمر فً الفتن، قال 
وقال عنه ابن حجر فً  . صدوق ووثقه الخطٌب، وذكره ابن حبان فً الثقات: أبو حاتم

". صدوق له أوهام: تقرٌب التهذٌب
محمد بن معاذ بن عباد العنبري، روى عن خالد بن الحارث فً الفتن، قال أبو / 92
فً حدٌثه وهم، وقال ابن حجر : وقال أبو جعفر العقٌلً. صدوق لٌس به بؤس: حاتم

". صدوق ٌهم: فً تقرٌب التهذٌب 
محمد بن مسلم بن أبً الوضاح المثنى، القضاعً الجزري، قال عنه ابن منجوٌه / 93

أبو سعٌد المإدب، وٌقال اسم أبً الوضاح المثنى، حدٌثه فً البصرٌٌن، : "األصبهانً
وثقه " هشام بن عروة فً اإلٌمان، روى عنه أبو النصر هاشم بن القاسم: روى عن

فٌه نظر، : أحمد وابن معٌن والعجلً والنسابً وأبو حاتم وأبو داود، وقال البخاري
القضاعً الجزري، نزٌل بؽداد، : "فذهب ابن حجر بذلك إلى القول فً تقرٌب التهذٌب

مشهور بكنٌته صدوق ٌهم من الثامنة، مات بعد الثمانٌن روى له البخاري تعلٌقا 
" . [خت  م د ت س ق ]والجماعة مسندا 

الطابفً، صدوق ٌخطا : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: محمد بن مسلم/ 94
 [ " 4خت م  ]من حفظه، من الثامنة 
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: محمد بن مٌسرة، وهو ابن أبً حفصة المصري، كنٌته أبو سلمة، روى عن/ 95
قال " عبادة، وعبد هللا بن المبارك: الزهري فً الجنابز، والحج، روى عنه

: ثقة، وقال مرة: لٌس به بؤس، وقال ابن معٌن: ضعٌؾ، وقال ابن المدٌنً:النسابً
صدوق : صالح، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

". ٌخطا
بشر بن السري فً : محمد بن ٌحً بن أبً عمر العدنً، أبو عبد هللا، روى عن/ 96

اإلٌمان، ووفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومروان بن معاوٌة، وعبد العزٌز 
الدراوردي، وعبد الوهاب الثقفً، وسفٌان بن عٌٌنة، ومعن بن عٌسى، وعبد العزٌز 

بن عبد الصمد، ووكٌع، وعبد الرزاق فً الصبلة، وفضٌل بن عٌاض فً الزكاة، 
وهشام بن سلٌمان فً الحج، وعبد المجٌد بن عبد العزٌز فً الحج، وعبد هللا بن ٌزٌد 

المصري فً النكاح، وأبً معاوٌة الضرٌر فً الجهاد، وأبٌه ٌحً بن أبً عمر فً 
الذبابح، وٌزٌد بن هارون فً األدب، وٌحً بن سلٌم فً دالبل النبوة، وٌحً بن عٌسى 

كان رجبل صالحا وكان به ؼفلة ورأٌت عنده حدٌثا : فً الفتن، قال عنه أبو حاتم
موضوعا حدث به ابن عٌٌنة وكان صدوقا، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن 

."  صدوق: حجر
: محمد بن ٌزٌد بن محمد بن كثٌر العجلً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 97

أبو هشام الرفاعً، الكوفً، قاضً المدابن، لٌس بالقوي، من صؽار العاشرة، وذكره "
ابن عدي فً شٌوخ البخاري وجزم الخطٌب بؤن البخاري روى عنه، لكن قد قال 

رأٌتهم مجمعٌن على ضعفه، مات سنة ثمان وأربعٌن، روى عنه مسلم وأبو : البخاري
محمد بن ٌزٌد بن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً". [م د ق  ]داود وابن ماجه 

رفاعة الرفاعً، أبو هشام، من أهل الكوفة، وكان قاضٌا  ببؽداد، قال أبو العباس 
محمد : مات ببؽداد آخر ٌوم من شعبان سنة ثمان وأربعٌن ومابتٌن، روى عن: السراج

وقال . رأٌتهم مجتمعٌن على ضعفه: قال البخاري" بن فضٌل فً الزكاة والفتن
كوفً ال بؤس به : ما أرى به بؤسا، وقال العجلً: وقال ابن معٌن.ضعٌؾ: النسابً

. صاحب قرآن
الجمال، ضعٌؾ ولم : "محمد بن ٌونس، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 98

قلت لم أجده فً كتاب ابن منجوٌه  " [م  ]ٌثبت أن مسلما روى عنه، من العاشرة 
." رجال صحٌح مسلم"األصبهانً 

مطر بن طهمان أبو رجاء الخراسانً، الوراق، سكن البصرة، مولى علٌاء بن / 99
روى عن عبد هللا بن برٌدة فً : "أحمر السلمً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

اإلٌمان، والحسن فً الوضوء، وأبً العالٌة البراء زٌاد فً الصبلة، وأبً الزبٌر فً 
الحج وبٌع المدبر، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبً رباح فً البٌوع والمدبر، 
وزهدم الجرمً فً اإلٌمان، وعمرو بن دٌنار فً بٌع المدبر، وقتادة فً صفة أهل 

حماد بن زٌد، وهشام بن أبً عبد هللا، وسعٌد بن أبً : الجنة وأهل النار، روى عنه
لٌس : قال النسابً" عروبة، ومهدي بن مٌمون، والصعق بن حزن، والحسٌن بن واقد

بصري صدوق، : كان فٌه ضعؾ فً الحدٌث، وقال العجلً: بالقوي، وقال ابن سعد
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: ال، قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ال بؤس به، قٌل له تابعً؟ قال: وقال مرة
 [. 4خت م  ]صدوق كثٌر الخطإ وحدٌثه عن عطاء ضعٌؾ، من السادسة "

حدٌر : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معاوٌة بن صالح بن حدٌر/ 100
مصؽر، الحضرمً، أبو عمرو، وأبو عبد الرحمن الحمصً، قاضً األندلس، صدوق 

 [". 4ر م  ]له أوهام، من السابعة 
القردوسً، بقاؾ : "قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: معلى بن زٌاد القردوسً/ 101

أبو الحسن البصري، صدوق قلٌل الحدٌث زاهد، اختلؾ قول ابن معٌن فٌه، من 
 [". 4خت م ]السابعة 

أبو بسطام  : "، قال ابن حجر فً التقرٌب[م د س]مقاتل بن حٌان النبطً / 102
البلخً، الخزاز، صدوق فاضل، أخطؤ األزدي فً زعمه أن وكٌعا كذبه، وإنما كذب 

. الذي بعده
من السادسة، مات قبٌل الخمسٌن بؤرض الهند وثقه  [مقاتل بن سلٌمان األزدي]:  قلت

ابن معٌن وأبو داود، قلت وأما مقاتل بن حٌان النبطً، مولى لبكر بن وابل بن ربٌعة، 
وٌقال مولى بنً تٌم هللا كان ٌكون ٌبلخ، كنٌته أبو بسطام ـ تمٌٌز ـ قال عنه ابن حجر 

صدوق ٌخطا، وكان صاحب حدٌث من التاسعة مات سنة ثمان : "فً تقرٌب التهذٌب
"  وتسعٌن ومابة 

الؽدانً، :"منصور بن عبد الرحمن، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 103
وقال " [م د  ]البصري، األشل، صدوق ٌهم، من السادسة، روى عنه مسلم وأبو داود 

إسماعٌل بن : الشعبً فً اإلٌمان، روى عنه: روى عن : "عنه ابن منجوٌه األصبهانً
: لٌس بالقوي ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال النسابً: ضعفه أبو حاتم فقال عنه" علٌة 

وذكره ابن حبان      ثقة، : صالح، وقال ابن معٌن وأبو داود: لٌس به بؤس، وقال أحمد
فً الثقات 

أبو عبد هللا : "موسى بن داود الضبً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 104
الطرسوسً، نزٌل بؽداد، ولً قضاء طرسوس، الخلقانً، صدوق فقٌه، زاهد، له 

أوهام، من صؽار التاسعة، مات سنة سبع عشرة، روى عنه مسلم وأبو داود والنسابً 
أبو عبد : قال ابن أبً حاتم: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د س ق]وابن ماجه 

سلٌمان بن ببلل فً الصبلة، : هللا الخلقانً، قاضً طرسوس، كوفً األصل، روى عن
". شٌخ فً حدٌثه اضطراب: قال أبو حاتم" محمد بن احمد بن خلؾ: روى عنه

وٌقال ابن عبد الرحمن :"قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: موسى بن عبد هللا/ 105
م ت س ]الجهنً، أبو سلمة الكوفً،ثقة عابد،لم ٌصح أن القطان طعن فٌه، من السادسة

"  [ق
أبو : "موسى بن علً بن رباح اللخمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 106

عبد الرحمن البصري، صدوق ربما أخطؤ، من السابعة، مات سنة ثبلث وستٌن، وله 
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [4بخ م  ]نٌؾ وتسعون، روى عنه مسلم واألربعة

وهو ابن رباح بن معاوٌة بن خدٌج األسكندرانً، كان مولده سنة تسع وثمانٌن "
أبٌه فً الصبلة : بالمؽرب ومات باألسكندرٌة سنة ثبلث وستٌن ومابة، روى عن
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الفضل بن دكٌن، ووكٌع فً الصوم، وعبد هللا بن وهب، : والصوم والفتن، روى عنه
. وثقته الجماعة" واللٌث بن سعد فً الصوم فً الصوم والفتن

معاوٌة بن عمار بن أبً معاوٌة الدهنً البجلً، ودهن قبٌلة من بجٌلة، روى / 107
ٌكتب حدٌثه : قال أبو حاتم" عن أبً الزبٌر فً الحج، روى عنه ٌحً بن ٌحً وقتٌبة

" لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات: وال ٌحتج به، وقال ابن معٌن والنسابً
أبو الحسن : "معاوٌة بن هشام القصار، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 108

الكوفً، مولى بنً أسد وٌقال له معاوٌة بن العباس، صدوق له أوهام، من صؽار 
، وقال عنه ابن "[4بخ م ]التاسعة، مات سنة أربع ومابتٌن، روى عنه مسلم واألربعة 

روى عن الثوري فً اإلٌمان، والحدود، وهشام بن سعد فً : "منجوٌه األصبهانً
كثٌر الخطإ، : قال عنه أحمد بن حنبل" أبو كرٌب، وابن أبً شٌبة: اللعان، روى عنه

لٌس بذاك، ووثقه : رجل صدوق ولٌس بحجة، وقال ابن معٌن: وقال عنه ابن أبً شٌبة
"  أبو داود وابن حبان

أبو عبد هللا : "معقل بن عبٌد هللا الجزري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 109
العبسً، موالهم، صدوق ٌخطا، من الثامنة، مات سنة ست وستٌن، روى عنه مسلم 

مولى لبنً عبس، : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً". [م د س]وأبو داود والنسابً 
أبً الزبٌر فً اإلٌمان، وؼٌره، وزٌد بن : من أهل حران، كنٌته أبو عبد هللا، روى عن

أبً أنٌسة فً الحج، وإبراهٌم بن أبً عبلة فً النكاح، وعطاء بن أبً رباح فً 
النكاح، وأبً قزعة الباهلً فً البٌوع، والزهري فً األشربة، والطب والقدر، وتوبة 

قال عنه ابن معٌن " الحسن بن محمد بن أعٌن فً اإلٌمان وؼٌره: كعب، روى عنه
قلت " كان ٌخطا ولم ٌفحش خطإه فٌستحق الترك: ضعٌؾ، وقال عنه ابن حبان: مرة

" لكنه ذكره فً الثقات بذلك لسبب تساهله المعروؾ
المؽٌرة بن عبد الرحمن المدنً الحزامً، ٌلقب قصً، روى عن أبً الزناد فً / ع*

قتٌبة، : الوضوء، والصبلة والزكاة، وؼٌرها، وسالم أبً النضر فً الطب، روى عنه
قال ابن " والقعنبً، وٌحً بن ٌحً، وأبو عامر العقري، وٌحً بن عبد هللا بن بكٌر

رجل صالح، وقال فً : لٌس بالقوي، وقال أبو داود: لٌس بشًء، وقال النسابً: معٌن
ما بحدٌثه بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب : ال بؤس به، وقال أحمد: موضع آخر

" ثقة له ؼرابب : التهذٌب
مصعب بن شٌبة بن جبٌر بن شٌبة بن عثمان، القرشً الحجبً، الكعبً، روى / 110

عن طلق بن حبٌب فً الوضوء، ومسافع بن عبد هللا، وصفٌة بنت شٌبة فً اللباس، 
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" زكرٌا بن أبً ذابدة: والفضابل، روى عنه

م  ]العبدري، المكً، الحجبً، لٌن الحدٌث، من الخامسة، روى عنه مسلم واألربعة "
ال ٌحمدونه ولٌس بالقوي، : روى أحادٌث مناكٌر، وقال أبو حاتم: قال أحمد" [ 4

" ووثقه ابن معٌن وهللا تعالى أعلم
مصعب بن المقدام الخثعمً، الكوفً، ٌكنى أبا عبد هللا، روى عن عكرمة بن / 111

عمار فً اإلٌمان، وزابدة فً الصبلة، وإسرابٌل فً الجهاد، والثوري فً الصبلة، 
الخثعمً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" روى عنه زكرٌا بن أبً زابدة 
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موالهم، أبو عبد هللا الكوفً، صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة ثبلث ومابتٌن، 
وقال عنه ابن منجوٌه ". [م ت س ق]روى عنه مسلم والترمذي والنسابً وابن ماجه 

عكرمة بن عمار فً اإلٌمان، وزابدة فً الصبلة، وإسرابٌل : روى عن: "األصبهانً
قلت وقد " ابن عٌٌنة، وابن نمٌر وإسحاق: فً الجهاد، والثوري فً الصلة، روى عنه
ال بؤس به وأثنى : صالح، وقال أبو داود: صح أنه ضعفه ابن المدٌنً وقال أبو حاتم

". ال بؤس به: ثقة، وقال مرة أخرى: علٌه ابن معٌن فقال مرة
مولى عمرو بن : "مختار بن فلفل، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 112

حرٌث، صدوق له أوهام، من الخامسة، روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن 
عداده  من أهل الكوفة، روى : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د ق  ]ماجه 

محمد بن : أنس فً اإلٌمان، والصبلة، والحوض، وذكر األنبٌاء، روى عنه: عن
فضل، وجرٌر بن عبد الحمٌد، وزابدة، وسفٌان الثوري، وعلً بن مسهر، وعبد هللا بن 

"  إدرٌس
: مخرمة بن بكٌر بن عبد هللا بن األشج، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 113

أبو المسور المدنً، صدوق، ورواٌته عن أبٌه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معٌن "
سمع من أبٌه قلٌبل، من السابعة، مات سنة تسع : وؼٌرهما، وقال ابن المدٌنً

وقال عنه ابن منجوٌه ". [بخ م د س]وخمسٌن، روى عنه مسلم وأبو داود والنسابً 
أبٌه فً الوضوء، والصبلة والزكاة والحج، روى عنه ابن : روى عن: "األصبهانً

"  وهب
مسلمة بن علقمة المازنً، البصري، إمام مسجد داود، كنٌته أبو محمد، روى / 114 

: قال أحمد" حامد بن عمر والبكراوي: داود بن أبً هند فً الفضابل، روى عنه: عن
ال بؤس به، ووثقه ابن معٌن، وقال ابن حجر فً تقرٌب : شٌخ ضعٌؾ، وقال الرازٌان

". [م صد ت س ق]أبو محمد المصري، صدوق له أوهام، من الثامنة : التهذٌب
أخو إسحاق : "النعمان بن راشد الجزري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 115

قال "  جرٌر بن حازم: الزهري فً النكاح والفضابل، روى عنه: الرقً، روى عن
لٌس بشًء، وقال : ضعٌؾ، وقال مرة: مضطرب الحدٌث، وقال ابن معٌن: أحمد

صدوق فٌه ضعؾ، وذكره : فً حدٌثه وهم كثٌر، وقال النسابً: البخاري وأبو حاتم
مولى بنً أمٌة، صدوق سٌا : ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

 [ ." 4خت م ]الحفظ، من السادسة 
األموي، : "طارق بن عمرو المكً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 116

موالهم، أمٌر المدٌنة لعبد الملك، وثقه أبو زرعة فً الحدٌث، والمشهور أنه كان من 
، ولم أجد "أمراء الجور، من الثالثة، مات فً حدود الثمانٌن، روى عنه مسلم وأبو داود

"  رجال صحٌح مسلم"له ذكرا فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً
طلحة بن ٌحً بن طلحة بن عبٌد هللا التٌمً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 117

المدنً، نزٌل الكوفة، صدوق ٌخطا، من السادسة، مات سنة ثمان : "التهذٌب
وقال عنه ابن منجوٌه " [م د ت س ق  ]وأربعٌن، روى عنه مسلم واألربعة 

ولد عمر بن عبد العزٌز سنة إحدى : مدنً األصل، قال عمرو بن علً: "األصبهانً
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وستٌن مقتل الحسٌن، وولد معه األعمش، وهشام بن عروة، وطلحة بن ٌحً بن طلحة 
عمه عٌسى بن طلحة فً الصبلة، وعبٌد هللا بن عبد هللا بن : بن عبٌد هللا، روى عن

عتبة، وأبً بردة فً الصبلة، واالستبذان، ووكٌع، وٌحً بن سعٌد، وعبد الواحد بن 
قال ابن " زٌاد، والفضل بن موسى، وعلً بن هاشم بن البرٌد، وإسماعٌل بن زكرٌا

لٌس به بؤس، وقال أبو : ثقة، وقال أبو داود: ثقة، وقال ٌعقوب بن شٌبة والعجلً: معٌن
صالح الحدٌث حسن الحدٌث، وقال عنه : صالح، وقال أبو حاتم: زرعة والنسابً

ال بؤس به، وقال : لٌس بالقوي، وقال أبو داود: مقارب الحدٌث، وقال أبو حاتم: أحمد
" صدوق ٌخطا: ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ابن معٌن

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عامر بن عبد الواحد األحول/ 118
البصري، صدوق ٌخطا، من السادسة، وهو عامراألحول، الذي ٌروي عن عابذ بن "

وقال عنه ابن " [ 4م  ]عمرو المزنً الصحابً ولم ٌدركه، روى عنه مسلم واألربعة 
البصري األحول، روى عن مكحول فً الصبلة، روى عنه : "منجوٌه األصبهانً

ال بؤس به، وقال :لٌس به بؤس، وقال أبو حاتم: قال ابن معٌن" هشام بن أبً عبد هللا
"  لٌس بالقوي: النسابً

عبد هللا بن إبراهٌم بن أبً عمرو الؽفاري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 119
أبو محمد المدنً، متروك، نسبه ابن حبان إلى الوضع، من العاشرة، روى : "التهذٌب

.  قلت لم أجد له ذكرا فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً " [م ت  ]عنه مسلم والترمذي 
السمان  : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب. عبد هللا بن أبً صالح السمان/ 120

، لٌن الحدٌث، من السادسة، روى عنه مسلم وأبو داود [ورقبة]المدنً، وٌقال له عباد 
روى عن : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً " [م د ت ق  ]والترمذي وابن ماجه 

ثقة، وقال الساجً : قال ابن معٌن" أبٌه أبً صالح السمان فً اإلٌمان، روى عنه هشٌم
" . لٌس بشًء: ثقة، وقال ابن المدٌنً: واألزدي

ٌعد فً البصرٌٌن، : "عبد هللا بن حرمان، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ مكرر*
: قال أبو حاتم" عبد الحمٌد بن جعفر فً العلم، روى عنه محمد بن المثنى: روى عن

صدوق صالح، ذكره ابن حبان فً الثقات : مستقٌم الحدٌث، صدوق، وقال ابن معٌن
شٌخ ثقة مبرز، وقال ابن حجر فً تقرٌب : ثقة، وقال ابن شاهٌن: وقال الدارقطنً

صدوق ٌخطا قلٌبل من التاسعة، مات سنة ست، أو خمس ومابتٌن، روى له : "التهذٌب
"  [خت م د س]البخاري تعلٌقا ومسلم وأبو داود والنسابً مسندا 

عبد هللا بن لهٌعة بن عقبة بن قزعان الحضرمً، قال عنه ابن منجوٌه / 121
قال " روى عن ٌزٌد بن أبً حبٌب فً الصبلة، روى عنه ابن وهب: "األصبهانً

كان ابن لهٌعة من الثقات إال أنه : الحاكم أبو أحمد ذاهب الحدٌث، وقال أحمد بن صالح
أبو : "وقال ابن حجر فً التقرٌب. كان ضعٌفا: إذا لقن شٌبا حدث به وقال ابن سعد

عبد الرحمن المصري، القاضً، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواٌة 
م د ت  ]ابن المبارك وابن وهب أعدل من ؼٌرها، وله فً مسلم بعض شًء مقرون

."  وقد تقدم فً المدلسٌن" [ق
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أبو رٌحانة البصري، روى : "عبد هللا بن مطر قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ؟*
: قال النسابً" سفٌنة فً الوضوء، روى عنه بشر بن المفضل وإسماعٌل بن علٌة: عن

ال أعرؾ له حدٌثا منكرا فؤذكره، : ال بؤس به، وقال ابن عدي: لٌس بالقوي، وقال مرة
: لٌس به بؤس، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: صالح، وقال مرة: وقال ابن معٌن

أبو رٌحانة البصري، مشهور بكنٌته، صدوق تؽٌر بآخرة من الثالثة وٌقال اسمه زٌاد، "
"  [م د ت ق  ]روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 

ابن أبً نافع الصابػ، : "عبد هللا بن نافع، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 122
المخزومً، موالهم، أبو محمد، المدنً، ثقة صحٌح الكتاب، فً حفظه لٌن، من كبار 

 [ " 4بخ م  ]العاشرة ، مات سنة ست ومابتٌن وقٌل بعدها، روى عنه مسلم واألربعة 
روى عن مالك بن  أنس فً الصبلة ، روى عنه : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

لٌس به بؤس، وقال أبو : وثقه العجلً والنسابً، وقال مرة" محمد بن عبد هللا بن نمٌر
 "هو فً رواٌته  مستٌم الحدٌث: ال بؤس به، وقال ابن عدي: زرعة
مولى مصعب بن : "عبد هللا البهً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 123

بخ  ]الزبً، ٌقال اسم أبٌه ٌسار، صدوق ٌخطا، من الثالثة، روى عنه مسلم واألربعة 
عروة بن الزبٌر فً الوضوء : روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"  [ 4م 

خالد بن : والفضابل، وفاطمة بنت قٌس فً الطبلق، وعابشة فً الفضابل، روى عنه
ثقة، معروؾ : قال عنه ابن سعد" سلمة، وإسماعٌل السدي، وإسماعٌل بن أبً خالد

ال ٌحتج به وهو : بالحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال أبو حاتم الرازي
." مضطرب الحدٌث

عبد هللا بن عبد هللا بن أوٌس بن مالك بن أبً عامر األصبحً، قال عنه ابن / مكرر*
أبو أوٌس المدنً، قرٌب مالك، وصهره، صدوق ٌهم، من : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

وقال عنه ابن ". [ 4م  ]السابعة، مات سنة سبع وستٌن، روى عنه مسلم واألربعة 
حلٌؾ بنً تٌم من قرٌش، مات سنة تسع وستٌن ومابة، روى : "منجوٌه األصبهانً

ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد، : عن الزهري فً اإلٌمان، والعبلء فً الصبلة، روى عنه
صدوق صالح : صالح الحدٌث، وقال ٌعقوب بن شٌبة: قال أبو داود" والنضر بن محمد

مدنً : ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، ولٌس بالقوي، وقال النسابً: الحدٌث، وقال أبو حاتم
 .لٌس بالقوي، فتبٌن أحقٌة ما ذهب إلٌه ابن حجر وهللا أعلم 

عبد هللا بن عبد الرحمن بن ٌعلى بن كرب، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 124
الطابفً، أبو ٌعلى، الثقفً، صدوق ٌخطا وٌهم، من السابعة، روى عنه : "التهذٌب

  [بخ م تم س ق  ]مسلم وأبو داود  والنسابً وابن ماجه 
أصله من : "عبد هللا بن عطاء الطابفً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 125

 [ ". 4م  ]الكوفة، صدوق ٌخطا، وٌدلس، من السادسة، روى عنه مسلم و األربعة 
: مولى المطلب المكً، وقٌل المدنً، روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

علً بن : عبد هللا بن برٌدة فً الصوم، وسلٌمان بن برٌدة فً الصوم، روى عنه
ثقة : قال الترمذي" مسهر، وعبد هللا بن نمٌر، والثوري، وعبد الملك بن أبً سلٌمان



604 

 

 Page 604 [تنبيه المقلد الساري]
 

لٌس بالقوي، وذكره ابن حبان فً : ضعٌؾ، وقال مرة: عند أهل الحدٌث، قال النسابً
"  الثقات
عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال عنه ابن حجر / 126

أبو عبد الرحمن العمري المدنً، ضعٌؾ عابد، من السابعة، : "فً تقرٌب التهذٌب
وقال عنه ". [ 4م  ]مات سنة إحدى وسبعٌن، وقٌل بعدها، روى عنه مسلم واألربعة 

كنٌته أبو عبد الرحمن فً جمعة مع أخٌه عبٌد هللا مقرن، : "ابن منجوٌه األصبهانً
ال : وقال أحمد" روى عن نافع فً الحدود واألدب، روى عنه ابن وهب وعباد بن عباد

ال بؤس به فً رواٌته، : لٌس به بؤس، وقال ابن عدي: بؤس به، وقال ابن معٌن
"  ثقة ؼٌر أن الحفاظ لم ٌرضوا حفظه: صدوق، وقال الخلٌلً

: عبد هللا بن عٌاش بن عباس القتبانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 127
أبو حفص المصري، صدوق ٌؽلط، أخرج له مسلم فً الشواهد، من السابعة، مات "

وقال عنه ابن منجوٌه "  [م ق  ]روى عنه مسلم فً الشواعد وابن ماجه . سنة سبعٌن
زٌد بن أبً حبٌب، : القتبانً من أهل مصر، كنٌته أبو حفص، روى عن: "األصبهانً
لٌس بالمتٌن، صدوق، : قال عنه أبو حاتم الرازي". المفضل بن فضالة: روى عنه

"  ضعٌؾ: ٌكتب حدٌثه، وهو قرٌب من ابن لهٌعة، وقال أبو داود والنسابً
عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 128

األسلمً، أبو حرملة، المدنً، صدوق ربما أخطؤ، من السادسة، مات سنة : "التهذٌب
: وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [4م ]خمس وأربعٌن روى عنه مسلم واألربعة 

: حنظلة بن علً بن األسقع فً الصبلة، روى عنه:المدنً، ٌكنى، أباحرملة روى عن "
ٌكتب حدٌثه : صالح، وقال عنه أبو حاتم: قلت قال عنه ابن معٌن" إسماعٌل بن جعفر

كان ثقة كثٌر الحدٌث، وقال : لٌس به بؤس، وقال ابن سعد: وال ٌحتج به، وقال النسابً
"  صدوق ٌهم فً الحدٌث واعتمد ابن حجر ما قاله الساجً: الساجً

عبد الرحمن بن عبد العزٌز بن عبد هللا بن عثمان بن حنٌؾ، قال عنه ابن حجر / 129
األنصاري، األوسً، أبو محمد المدنً، األمامً، صدوق ٌخطا، : "فً تقرٌب التهذٌب

"   [م  ]من الثامنة، مات سنة اثنتٌن وستٌن، وهو ابن بضع وسبعٌن، روى عنه مسلم 
األنصاري المدنً  من ولد أبً أمامة بن سهل بن : " وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً

حنٌؾ، كنٌته أبو محمد، وكان قد ذهب بصره، روى عن الزهري فً النكاح والعتق، 
كان كثٌر الحدٌث وكان عالما بالسٌرة وؼٌرها، : قلت قال ابن سعد" روى عنه القعنبً

لٌس بالقوي عندهم وقال أبو : ثقة وضعفه األزدي حٌث قال: وقال  ٌعقوب بن شٌبة
 ."شٌخ مضطرب الحدٌث: حاتم الرازي

حدٌثه فً : "عبد الرحمن بن سلمان الحجري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 130
قال أبو حاتم " عقٌل بن خالد فً الصبلة ، روى عنه ابن وهب: المصرٌٌن، روى عن

لٌس به بؤس، وهو القول الذي اعتمده ابن : مضطرب الحدٌث، وقال النسابً: الرازي
"  لٌس به بؤس: "حجر فً التقرٌب حٌث قال

عبد الرحمن بن أبً سعٌد بن مالك الخدري، األنصاري، المدنً، قال عنه ابن / 131
أبو جعفر أو أبو حفص أو أبو محمد، روى عن أبٌه فً : "منجوٌه األصبهانً
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زٌد بن أسلم، وشرٌك بن أبً نمٌر، : الوضوء، والصبلة والحج، والتثاإب، روى عنه
وعمرو بن سلٌم، وابنه سعٌد بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن فً الحج، 

كان كثٌر الحدٌث، ولٌس هو بثبت، : قال ابن سعد" وسهٌل بن أبً صالح 
وٌستضعفون رواٌته وال ٌحتجون به، ووثقه النسابً والعجلً وابن حجر حٌث قال فً 

تخ م  ]ثقة من الثالثة، روى له البخاري فً التارٌخ ومسلم واألربعة : "تقرٌب التهذٌب
4  "] 

عبد العزٌز بن الربٌع بن سبرة بن معبد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 132    
م د  ]الجهنً، صدوق، ربما ؼلط، من السابعة، روى عنه  مسلم وأبو داود : "التهذٌب

: ٌعد فً أهل الحجاز، روى عن: "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً". من السادسة [
"ٌحً بن ٌحً: أبٌه فً النكاح، روى عنه  

عبد المجٌد بن عبد العزٌز بن أبً وراد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 133
م  ]متروك، من السابعة : صدوق ٌخطا وكان مرجبا أفرط ابن حبان فقال: "التهذٌب

4  "]  
هو صالح الحدٌث، : عبد الملك بن عمٌر بن سوٌد بن جارٌة القرشً، قال العجلً/ *

" ثقة إال أنه أخطؤ فً حدٌث أو حدٌثٌن، وذكره ابن حبان فً الثقات: وقال ابن معٌن
 .تقدم فً االختبلط [خ م]

: عبد الوهاب بن عطاء العجلً الخفاؾ، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 134
الخفاؾ أبو نصر، العجلً موالهم، البصري، نزٌل بؽداد، صدوق، ربما أخطؤ، "

العباس، ٌقال دلسه عن ثور، من التاسعة، مات سنة  [فضل]أنكروا علٌه حدٌثا فً 
وقال عنه ابن " [4عخ م ]أربع، وٌقال سنة ست ومابتٌن، روى عنه مسلم واألربعة 

سعٌد بن أبً : البصري، نزل بؽداد، كنٌته أبو نصر، روى عن: "منجوٌه األصبهانً
: عروبة فً الجهاد، واللباس والطب، والفضابل وصفة النار وعذاب القبر، روى عنه

: ثقة، وقال الساجً: قال ابن معٌن" محمد بن عبد هللا الرازي، وعمرو بن زرارة
لٌس بالقوي عندهم، وهوٌحتمل، وقال أبو : صدوق، لٌس بالقوي عندهم، وقال البخاري

"  ٌكتب حدٌثه، محله الصدق، فتبٌن االختبلؾ فٌه: حاتم
أبو : "عبٌد هللا بن إٌاد بن لقٌط السدوسً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 135

السلٌل، الكوفً، كان عرٌؾ قومه، صدوق لٌنه البزار وحده، من السابعة، مات سنة 
وقال عنه ابن منجوٌه " [بخ م د ت س ق  ]تسع وستٌن، روى عنه مسلم واألربعة 

روى عن أبٌه فً الصبلة ٌكنى أبا السلٌل، روى عنه ٌحً بن ٌحً، : "األصبهانً
"   وجعفر بن حمٌد

عبٌد هللا بن ٌعٌش المحاملً الكوفً، أبو محمد، قال عنه ابن منجوٌه / 136
روى عن أبً أسامة فً الفضابل، وعبد هللا بن نمٌر فً الدعاء، وٌحً : "األصبهانً

صدوق، وذكره : ثقة، ثقة، وقال أبو حاتم وابن معٌن: قال أبو داود" بن آدم فً الفتن
أبو : "ربما أخطؤ، بٌنما قال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ابن حبان فً الثقات وقال

"   محمد الكوفً العطار، ثقة من صؽار العاشرة 
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أبو عمرو : "عثمان بن عثمان الؽطفانً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 137
القاضً، البصري، صدوق ربما وهم، من الثامنة، روى عنه مسلم وأبو داود والنسابً 

وٌقال الكلبً، كنٌته أبو عمرو من أهل : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د س  ]
قال أبو " عمر بن نافع فً اللباس، روى عنه محمد بن المثنى: البصرة، روى عن

شٌخ ٌكتب حدٌثه، : ثقة، وقال أبو حاتم: ال بؤس به، وقال ابن معٌن: زرعة الرازي
  [م]مضطرب الحدٌث : رجل صالح خٌر من الثقات، وقال البخاري: وقال أحمد

واسم أبً مسلم عبد هللا، : "عطاء بن أبً مسلم، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 138
وهو مولى المهلب بن أبً صفرة، وكان من أهل بلخ، سكن الشام، روى عن عبد هللا 

وثقه ابن سعد وابن معٌن، وقال " بن أبً برٌدة فً الجنابز، روى عنه معمر
ال بؤس به،  قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : ثقة فً نفسه، وقال النسابً: الدارقطنً

أبو عثمان الخراسانً، واسم أبٌه مٌسرة، وقٌل عبد هللا، صدوق ٌهم كثٌرا : "التهذٌب
[" . 4م  ]وٌرسل وٌدلس، من الخامسة، روى له مسلم واألربعة 

البارقً : "علً بن عبد هللا البارقً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 139
األزدي، أبو عبد هللا بن أبً الولٌد، صدوق ربما أخطؤ، من الثالثة، روى عنه مسلم 

وبارق جبل كان : "وقال عنه  ابن منجوٌه األصبهانً". [م د ت س ق  ]واألربعة 
ٌنزله األزد فنسب إلٌه، كنٌته أبو عبد هللا، حدٌثه فً البصرٌٌن، روى عن ابن عمر 

" لٌس به بؤس، ووثقه العجلً: وقال ابن عدي" فً الحج، روى عنه أبو الزبٌر
علً بن زٌد بن عبد هللا بن زهٌر بن عبد هللا بن جدعان، قال عنه ابن حجر فً / 140

التٌمً، البصري، أصله حجازي، وهو المعروؾ بعلً بن زٌد بن : "تقرٌب التهذٌب
جدعان، ٌنسب أبوه إلى جد جده، ضعٌؾ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثبلثٌن، وقٌل 

، وقال عنه ابن منجوٌه "[بخ م د ت س ق]قبلها، روى عنه مسلم واألربعة 
التٌمً، القرٌشً، األعمى،البصري، وٌقال المكً، نزل البصرة، ٌكنى : "األصبهانً

وقال " أنس فً الجهاد، روى عنه حماد بن سلمة مقرونا بثابت: أبا الحسن، روى عن
كان كثٌر الحدٌث، وفٌه ضعؾ، وال ٌحتج به، : لٌس بشًء، وقال ابن سعد: عنه أحمد

." كان ٌتشٌع: صدوق، وقال العجلً: لٌس بالمتٌن، وقال الترمذي: وقال الحاكم
روى عن ورقاء فً الزكاة واألدب، روى : علً بن حفص المدابنً، أبو الحسن/ 141

صالح الحدٌث ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال ابن : قال أبو حاتم" عنه زهٌر بن حرب
: لٌس به بؤس، وكذا قال النسابً، وقال ابن المدٌنً وابن أبً شٌبة وأبو داود: معٌن

م د ت س   ]نزٌل بؽداد صدوق من التاسعة : "ثقة، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
  "]

: عمار بن أبً عمار، مولى بنً هاشم، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 142
أبو عمرو، وٌقال أبو عبد هللا، صدوق، ربما أخطؤ، من الثالثة، مات بعد العشرٌن، "

مولى : "، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"[م د ت س ق  ]روى عنه مسلم واألربعة 
بنً هاشم، كنٌته أبو عمر، وٌقال أبو عبد هللا، عداده فً أهل مكة، روى عن ابن 

عباس فً سنن النبً صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم، روى عنه ٌونس بن عبٌد، 
."  وخالد الحذاء، وحماد بن سلمة
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أبو : "عمار بن أبً محمد الثوري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 143
الٌقظان الكوفً، ابن أخت سفٌان الثوري، سكن بؽداد، صدوق ٌخطا، وكان عابدا، 

، "[م ت ق]من الثامنة، مات سنة اثنتٌن وثمانٌن، روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه
عمار بن محمد ابن أخت ": "رجال صحٌح مسلم"وقال  ابن منجوٌه األصبهانً فً

سفٌان الثوري، أبو الٌقظان، حدٌثه فً الكوفٌٌن، روى عن األعمش فً البٌوع، روى 
: لٌس به بؤس، ٌكتب حدٌثه، وقال ابن سعد: قال أبو حاتم" عنه عمرو بن محمد الناقد

."  كان ثقة
موالهم، أبو : "عمران بن أبً عطاء األسدي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 144

قال " حمزة القصاب الواسطً، روى عن ابن عباس فً ذكر معاوٌة، روى عنه شعبة
لٌس به : بصري لٌن، وقال أحمد: لٌس بالقوي، وقال أبو زرعة:  أبو حاتم والنسابً

األسدي، : "بؤس، صالح الحدٌث، ووثقه ابن معٌن، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
."  الواسطً، صدوق له أوهام، من الرابعة [بٌاع القصب]موالهم، أبو حمزة القصاب، 

روى عن إبراهٌم : "عمر بن أٌوب الموصلً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 145
: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" بن نافع فً اللباس، روى عنه داود بن رشٌد

."  [م د س ق  ]العبدي، الموصلً، صدوق له أوهام، من التاسعة "
عمر بن حمزة بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العمري، قال عنه ابن منجوٌه / 146

روى عن عبد الرحمن بن سعد فً النكاح، وسالم بن عبد هللا بن عمر فً : "األصبهانً
البٌوع، والفضابل وؼٌرها، وأبً ؼطفان المري فً األطعمة، روى عنه مروان بن 

ممن : ضعٌؾ، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: قال النسابً" معاوٌة، وأبو أسامة
: هو ممن ٌكتب حدٌثه، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌخطا، وقال ابن عدي

."  [خت م د ت س ق]العمري المدنً ضعٌؾ، من السادسة "
أبو حفص قاضً : "عمر بن عامر السلمً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 147

: قال النسابً"البصرة، روى عن قتادة فً الصوم وؼٌره، روى عنه سالم بن نوح 
لٌس به بؤس، وذكره ابن حبان فً الثقات، : ثقة، وقال مرة: ضعٌؾ، وقال ابن معٌن

السلمً البصري، قاضٌها، صدوق له أوهام، من : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
."   السادسة

روى عن إبراهٌم بن طهمان فً الصبلة، : عمر بن عبد هللا بن رزٌن السلمً/ 148
روى عنه أحمد بن ٌوسؾ األزدي، ذكره ابن حبان فً الثقات وقال عنه ابن حجر فً 

."  [م د]النٌسابوري صدوق له ؼرابب من التاسعة: تقرٌب التهذٌب
عمر بن علً بن حسٌن بن علً بن أبً طالب المدنً رضً هللا عنهم روى / 149

عن سعٌد بن مرجانة فً العتق، روى عنه ٌزٌد بن عبد هللا بن الهاد، ذكره ابن حبان 
بخ م مد ]صدوق فاضل: ٌخطا، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: فً الثقات وقال

."  [ت س
روى عن طاوس : "عمرو بن مسلم الجندي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 150

صدوق : لٌس بالقوي، وقال الساجً: قال النسابً" فً القدر، روى عنه زٌاد بن سعد
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ال بؤس به، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال عنه ابن حجر فً : ٌهم، وقال ابن معٌن
"  [عخ م د ت س  ]الٌمامً صدوق له أوهام، من السادسة : "تقرٌب التهذٌب 

عٌاض بن عبد هللا بن عبد الرحمن، الفهري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 151
المدنً، نزٌل مصر، فٌه  لٌن، من السابعة، روى عنه مسلم وأبو داود : "التهذٌب

الفهري : "وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً" [م د س ق]والنسابً وابن ماجه 
أبً الزبٌر فً الوضوء، والزكاة، ومخرمة بن سلٌمان فً : القرشً، روى عن

قال أبو " الصبلة، وإبراهٌم بن عبٌد بن رفاعة فً التوبة، روى عنه عبد هللا بن وهب
ثبت له : لٌس بالقوي، وذكره ابن  شاهٌن وابن حبان فً الثقات، وقال أبو صالح: حاتم

." بالمدٌنة شؤن كبٌر، فً حدٌثه شًء
الحمصً : "عٌسى بن سلٌم الحمصً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 152

."  [م س]الرستنً، أبو حمزة، صدوق له أوهام، من السابعة، روى عنه مسلم والنسابً
العبلء بن عبد الرحمن بن ٌعقوب الحرقً ، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 153

أبو شبل المدنً، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثبلثٌن، : "التهذٌب
مولى حرقة، : "، وقال عنه ابن منجوٌه األصبهانً"[4م ]روى عنه مسلم واألربعة 

أبٌه فً اإلٌمان، والوضوء : المدٌنً، وحرقة من جهٌنة، ٌكنى أبا شبل، روى عن
والصبلة، وؼٌرها، ومعبد بن كعب السلمً فً اإلٌمان، وأبً السابب مولى هشام بن 
زهرة فً الصبلة، وأنس بن مالك فً الصبلة، وعباس بن سهل بن سعد فً البٌوع، 

الدراوردي، وإسماعٌل بن جعفر، وٌحً بن محمد بن قٌس، ومالك بن : روى عنه
أنس، وشعبة ، ومحمد بن جعفر، وسفٌان بن عٌٌنة فً الصبلة، وابن جرٌج وأبو 

زٌد بن : ، وٌقال أبو عببلء، روى عن"أوٌس، وسلٌمان بن ببلل، وحفص بن مٌسرة
أسلم فً اإلٌمان، والزكاة، والجهاد، واالستبذان، واللعان، وعثمان بن حٌان الدمشقً 

فً الصوم، وأبً الزبٌر فً البٌوع، ونافع فً الوصاٌا، وأبً حازم بن دٌنار فً الطب 
جعفر بن عون، وابن وهب، والقعنبً، وابن أبً فدٌك، وابن : واللعان، روى عنه

وقال ابن حجر فً " مهدي، وبشر بن عمر، وأبو نعٌم  المبلبً، ومعاوٌة بن هشام
أبو عباد أو أبو سعٌد، صدوق له أوهام، ورمً بالتشٌع، من كبار : "تقرٌب التهذٌب

"  [خت م د ت س ق]السابعة، روى له البخاري تعلٌقا والباقون مسندا 
القرشً، : "هشام بن سعد المدنً، أبو عباد، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 154

وقال عنه ابن .." المدنً، مولى آلل أبً لهب بن عبد المطلب ٌتٌم زٌد بن أسلم  الخ
[" 4خت م ]صدوق له أوهام : "حجر فً تقرٌب التهذٌب

: هناد بن السري بن مصعب الدارمً، التمٌمً الكوفً، أبو السري، روى عن/ 155
أبً األحوص فً اإلٌمان وؼٌره، وعبدة بن سلٌمان فً الصبلة، وعلً بن مسهر فً 
الصبلة، وٌحً بن زكرٌا بن أبً زابدة فً الحج، وابن المبارك فً الجهاد والصٌد، 

لم أر له حدٌثا : ضعٌؾ، وقال ابن عدي: وعبثر بن القاسم فً األدب، قال النسابً
: منكرا، وهو كثٌر الحدٌث صدوق، ال بؤس به، وقد وثقه الناس، وقال أبو حاتم

أبو السري الكوفً ثقة من : ثقة، وقال ابن حجر فً التقرٌب: صدوق، وقال ابن معٌن
 [."  4عخ م ]العاشرة 
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واصل بن عبد الرحمن، أبو حرة الرقاشً، البصري، أخو سعٌد، روى عن / 156
صالح، : لٌس بذاك، وقال ابن معٌن: قال أبو داود" الحسن فً الصبلة، روى عنه هشٌم

البصري : ووثقه أحمد، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
.  صدوق عابد وكان ٌدلس عن الحسن، من كبار السابعة

واصل مولى أبً عٌٌنة بن المهلب األزدي، من أهل البصرة، قال عنه ابن / 157
روى عن ٌحً بن عقٌل فً الصبلة والزكاة، وأبً الزبٌر فً : "منجوٌه األصبهانً

لٌس بالقوي وقد احتمل حدٌثه، : قال البزار" ذكر الموت، روى عنه مهدي بن مٌمون
صالح الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات ووثقه العجلً، وقال ابن : وقال أبو حاتم

."  [بخ م د س ق]صدوق عابد من السادسة : حجر فً تقرٌب التهذٌب
الولٌد بن شجاع بن الولٌد بن قرٌش، أبو همام السكونً، قال عنه ابن منجوٌه / 158

حجاج بن محمد فً اإلٌمان، وابن وهب فً الجنابز، والزكاة : روى عن: "األصبهانً
قال أبو " والحدود، وأبٌه فً الحوض، وعلً بن مسهر فً الجهاد واألطعمة والفضابل

لٌس به بؤس، لٌس هو : شٌخ صدوق، ٌكتب حدٌثه وال ٌحتج به، وقال ابن معٌن: حاتم
ال بؤس به، وذكره : اكتبوا عنه، وقال العجلً ومسلمة بن قاسم: ممن ٌكذب، وقال أحمد

الكوفً، أبو : ابن حبان فً الثقات، قلت فؤنى البن حجر أن ٌقول فً تقرٌب التهذٌب
"  [م د ت ق]ثقة؟ :همام  الكوفً نزل بؽداد 

الولٌد بن أبً الولٌد القرشً، العدوي المدنً، مولى عبد هللا بن عمر، كنٌته أبو / 159
ذكره ابن " عثمان، روى عن عبد هللا بن دٌنار فً البر، روى عنه سعٌد بن أبً أٌوب

ربما خالؾ على قلة رواٌته، وقال ابن حجر فً تقرٌب : حبان فً الثقات وقال
."  لٌن الحدٌث، من الرابعة: التهذٌب

ٌحً بن عبد هللا بن سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، قال عنه ابن منجوٌه / 160
هشام بن عروة فً الوضوء، والصبلة، وموسى بن : العدوي، روى عن: "األصبهانً

صدوق ضعٌؾ الحدٌث، وقال : قال ابن معٌن" عقبة فً الصبلة، روى عنه ابن وهب
ربما أؼرب، وقال : مستقٌم الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات وقال: النسابً

."  ثقة : الدارقطنً
قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : ٌحً بن عبد الحمٌد بن عبد الرحمن بن بشمٌن/ 161

بفتح الموحدة وسكون المعجمة، الحمانً، بكسر المهملة وتشدٌد المٌم، : "التهذٌب
"  [م  ]الكوفً، حافظ  إال أنهم اتهموه بسرقة الحدٌث، من صؽار التاسعة 

أبو زكٌر البصري : "ٌحً بن محمد بن قٌس، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 162
أصله من المدٌنة وكان ضرٌرا، روى عن العبلء بن عبد الرحمن فً اإلٌمان، روى 

أحادٌثه متقاربة إال حدٌثٌن ٌكتب حدٌثه، : قال أبو زرعة الرازي" عقبة بن مكرم: عنه
: عامة أحادٌثه مستقٌمة إال هذه، وقال الخلٌلً: واورد له ابن عدي أربعة أحادٌث وقال

. شٌخ صالح، فمن ؼمزه لم ٌلٌنه وهللا أعلم
الحسٌن بن واقد فً : ٌحً بن واضح، أبو تمٌلة األنصاري، المروزي، روى عن*/ 

لٌس به بؤس، أرجو إن شاء هللا : قال أحمد" سعٌد بن محمد الجرمً: الجهاد، روى عنه
لٌس به بؤس، : تعالى أن ال ٌكون به بؤس، كتبنا عنه على باب هشٌم، وقال ابن معٌن
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ثقة وكذا قال ابن سعد، وقال : وكذا قال النسابً، وقال ابن معٌن فً رواٌة أخرى عنه
: ثقة فً الحدٌث أدخله البخاري فً الضعفاء فسمعت أبً ٌقول: ابن أبً حاتم عن أبٌه

." ٌحول من هنا، فتبٌن أن البخاري رأى فٌه ما لم ٌره النقاد حتى الصنؾ الحاد منهم
.  قلت هو من رجال الصحٌحٌن وهللا تعالى أعلم

ٌحً بن الضرٌس، مولى بجٌلة من أهل الري، ٌكنى أبا زكرٌا، روى عن / 163
قال " إبراهٌم بن طهمان فً الجنابز، روى عنه محمد بن عمر، وأبو ؼسان الرازي

لٌس به : ٌحً بن الضرٌس من حفاظ الناس لوال خلط فً حدٌثٌن، وقال النسابً: وكٌع
كان كٌسا ثقة، وذكره ابن حبان فً اثقات وقال ربما أخطؤ، : بؤس، وقال ابن معٌن

. "  البجلً الرازي القاضً ، صدوق من التاسعة : وقال ابن حجر فً التقرٌب
هشام : ٌحً بن ٌمان العجلً، الكوفً، من أنفسهم، كنٌته أبو زكرٌا، روى عن/ 164

كان صدوقا كثٌر : قال ٌعقوب بن شٌبة" بن عروة فً الزهد، روى عنه عمرو الناقد
الحدٌث وإنما أنكر علٌه أصحابنا كثرة الؽلط ولٌس بحجة إذا خولؾ، وذكره ابن حبان 

كان ثقة جابز الحدٌث، متعبد معروؾ : ربما أخطؤ، وقال العجلً: فً الثقات وقال
صدوق عابد ٌخطا كثٌرا، وقد : "بالحدٌث صدوق، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب

[."  4بخ م ]" تؽٌر، من كبار التاسعة
ٌزٌد بن أبً زٌاد، أبو عبد هللا، روى عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى فً / 165

: لٌس بالقوي، وقال مرة: قال عنه ابن معٌن" األطعمة، روى عنه سفٌان بن عٌٌنة
جابز الحدٌث وكان بآخر ٌلقن وأخوه برد بن أبً زٌادة ثقة : ضعٌؾ، وقال العجلً

ضعٌؾ، كبر فتؽٌر، : "وهو أرفع من أخٌه ٌزٌد، وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
[."  4خت م ]صار ٌتلقن، وكان شٌعٌا 

الشٌبانً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌونس بن بكٌر بن واصل/ 166
."  [خت م د ت ق]أبو بكر الجمال الكوفً، صدوق ٌخطا، من التاسعة

ٌونس بن أبً إسحاق السبٌعً، الهمدانً، الكوفً، كنٌته أبو إسرابٌل السبٌعً، / 167
قال أبو " روى عن عبد هللا بن أبً السفر فً الجهاد، روى عنه أبو المنذر إسرابٌل

لٌس به بؤس، وقال عبد هللا : كان صدوقا إال أنه ال ٌحتج بحدٌثه، وقال النسابً: حاتم
: عن مثل عٌسى تسؤل، قلت فؤبوه؟ قال: سؤلت أبً عن عٌسى بن ٌونس، قال: بن أحمد

أبو إسرابٌل : ثقة، وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: كذا وكذا، وقال ابن معٌن
الكوفً، صدوق ٌهم قلٌبل، من الخامسة، مات سنة اثنتٌن وخمسٌن على الصحٌح، 

[."  4م ]روى عنه مسلم واألربعة 
ٌونس بن أبً  ٌعفور العبدي، واسم أبو ٌعفور وقدان، روى عن أبٌه فً / 168

ذكره ابن حبان فً الثقات وأعاده فً الضعفاء " الجهاد، روى عنه عثمان بن أبً شٌبة
ال بؤس به، وقال ابن : ٌروي عن الثقات ما ال ٌشبه حدٌث األثبات وقال العجلً: فقال 
صدوق، ووثقه الدارقطنً وقال : هو عندي ممن ٌكتب حدٌثه، وقال أبو حاتم: عدي

واسمه وقدان، العبدي، الكوفً، صدوق ٌخطا : "عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
 ."[م ق]كثٌرا، من الثامنة، روى عنه مسلم وابن ماجه 
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ي ـ من عرؾ باإلرسال ممن تفرد مسلم بالرواٌة عنه 

لقد تقدم بؤن اإلرسال علة قادحة ٌرد بها الحدٌث ألنه انقطاع بٌن التابعً وصاحب 
.  الشرٌعة الؽراء النبً صلى هللا علٌه وسلم، و بالتالً ٌنبؽً تمٌٌز من عرؾ به

ثقة : أبو عبد هللا الجسري: "حمٌر بن بشٌر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 1
"  [بخ م ت سً]ٌرسل، من الثالثة، روى له مسلم والترمذي

قال عنه ابن حجر فً تقرٌب : خالد بن المهاجر بن خالد بن الولٌد بن المؽٌرة/ 2
"   [م]المخزومً، صالح الحدٌث، من الثالثة، وأرسل عن عمر ولم ٌدركه: "التهذٌب

كنٌته أبو : "العصري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً خلٌد بن عبد هللا العبدي/ 3
وقال عنه ابن "سلٌمان، روى عن األحنؾ بن قٌس فً الزكاة، روى عنه أبو األشهب 

العصري أبو سلٌمان البصري، ٌقال إنه مولى ألبً : "حجر فً تقرٌب التهذٌب
"  [م د]الدرداء، صدوق ٌرسل من الرابعة 

مولى خزاعة، كان ٌبٌع : "دٌنار أبو عبد هللا، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 4
أبً هرٌرة فً : القرظ، حدٌثه فً أهل الحجاز، وٌقال إنه من أهل المدٌنة، روى عن

الحج، وسعد بن أبً وقاص فً الحج، روى عنه أبو هارون موسى بن أبً عٌسى، 
وعبد هللا بن عبد الرحمن بن ٌحنس، وعمرو بن ٌحً بن عمارة، ومحمد بن عمرو بن 

: وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" علقمة، وعمٌر بن نبٌه الكعبً، وأسامة بن زٌد
".  [م س]القراظ الخزاعً، موالهم، المدنً، ثقة، ٌرسل، من الثالثة "
موالهم الكوفً، كنٌته : "زاذان، أبو عمر الكندي، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ ـ*

أبو عمر، وٌقال أبو عبد هللا، روى عن ابن عمر فً ملك الٌمٌن واألشربة، روى عنه 
البزاز، : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" أبو صالح ذكوان، وعمرو بن مرة

وقال ابن " [4بخ م ]وٌكنى أبا عبد هللا أٌضا، صدوق ٌرسل، وفٌه شٌعٌة، من الثانٌة 
لٌس بالمتٌن عندهم، وقال : كان ٌخطا، وقال الحاكم أبو أحمد: حبان فً الثقات

تقدم فٌمن ضعؾ ". كوفً تابعً ثقة: كان ثقة، وقال العجلً: الخطٌب البؽدادي
 .بالحفظ

الرٌاحً : "زٌاد بن الحصٌن بن قٌس الحنظلً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 5
الٌربوعً، البصري أبو جهمة  روى عن أبً العالٌة الرٌاحً فً اإلٌمان، روى عنه 

الحنظلً أو الرٌاحً، أبو جهمة : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" األعمش 
" . [م س ق]البصري، ثقة ٌرسل، من الرابعة، روى له مسلم والنسابً وابن ماجه

األموي، الدمشقً، أبو : "شداد بن عبد هللا القرشً، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 6
أبً أسماء عمرو بن مرثد فً الصبلة، : عمار، مولى معاوٌة بن أبً سفٌان، روى عن

وأبً أمامة الباهلً فً الصبلة، والزكاة واللباس والكفارة، وواثلة بن األسقع فً شرؾ 
النبً صلى هللا علٌه وسلم، وعبد هللا بن فروخ فً شرؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم، 

القرشً أبو عمار : "وقال عنه ابن حجر" األوزاعً وعكرمة  بن عمار: روى عنه
 [".  4بخ م  ]الدمشقً، ثقة ٌرسل من الرابعة 
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أبو سعٌد، وقٌل أبو : "شهر بن حوشب األشعري، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً*/ 
عبد الرحمن، الشهً الشامً، ذكره محمد بن شبٌب فً رواٌته حدٌث الكمؤة من المن، 

: وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" روى عن عبد الملك بن عمٌر فً األطعمة 
األشعري، الشامً، مولى أسماء بنت ٌزٌد بن السكن، صدوق، كثٌر اإلرسال "

شامً تابعً ثقة، : ثقة، وقال العجلً: قال ابن معٌن"  [4بخ م ]واألوهام، من الثالثة 
وقد تقدم فً ضعؾ الحفظ " لٌس بالقوي: ال بؤس به، وقال النسابً: وقال أبو زرعة

الحضرمً : "عبد الجبار بن وابل بن حجر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 7
الكندي، كنٌته أبو محمد، عداده فً أهل الكوفة، وهو أخو علقمة بن وابل، ولد بعد 
موت أبٌه بستة أشهر، روى عن علقمة بن وابل ومولى لهم فً الصبلة، روى عنه 

ثقة إال أنه أرسل عن أبٌه، من : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" محمد بن جحادة
 "قلت وثقه ابن معٌن وأبو حاتم ولكن علته هو اإلرسال عن أبٌه " [4م ]الثالثة

: عبد الرحمن بن بشر بن مسعود األنصاري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 8
"  أبو بشر المدنً األزرق، مقبول وأرسل حدٌثا، روى له مسلم وأبو داود والنسابً"
مات : قال عمرو بن علً: "قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً: عبد الرحمن بن سابط/ 9

الحارث بن أبً ربٌعة فً الفتن، روى عنه عبد : سنة ثمان عشرة ومابة، روى عن
عبد الرحمن بن سابط، : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" الملك العامري أبو زٌد

وٌقال ابن عبد هللا بن سابط وهو الصحٌح، وٌقال ابن عبد هللا بن عبد الرحمن الجمحً 
كان ثقة كثٌر : قال ابن سعد" [م د ت سً ق ]المكً، ثقة كثٌر اإلرسال، من الثالثة 

تابعً : الحدٌث، له فً صحٌح مسلم حدٌث واحد فً الفتن، وقال ابن حبان فً الثقات
"  ثقة
أبو صالح الحنفً، : "عبد الرحمن بن قٌس، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 10

الكوفً، أخو طلٌق، روى عن علً بن أبً طالب فً اللباس، روى عنه أبو عون 
أبو صالح الحنفً الكوفً، ثقة من : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" الثقفً

وثقه ابن معٌن والعجلً وابن " [م د س]الثالثة، قٌل إن رواٌته عن عن حذٌفة مرسلة 
"  حبان
أبو مسلم، عبد هللا، وهو : "عطاء بن أبً مسلم، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 11

مولى المهلب بن أبً صفرة، وكان من أهل بلخ، سكن الشام، روى عن عبد هللا بن 
أبو : "وقال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" برٌدة فً الجنابز، روى عنه معمر

عثمان الخراسانً، واسم أبٌه مٌسرة وقٌل عبد هللا، صدوق ٌهم كثٌرا، وٌرسل، 
 [ "  4م  ]وٌدلس، من الخامسة، لم ٌصح أن البخاري أخرج له 

الحضرمً، الكندي : "علقمة بن وابل بن حجر، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 12
الكوفً، روى عن أبٌه وابل فً الصبلة والدٌات والجهاد واألشربة، والمؽٌرة بن شعبة 

فً األدب، روى عنه الثوري، وأبو سنان فً الصبلة، ومحمد بن شٌبة فً الصبلة، 
ذكره ابن حبان فً الثقات، وقال " وؼٌبلن بن جامع، وشعبة ومسعر، وقعنب التمٌمً

.  كان ثقة قلٌل الحدٌث : ابن سعد 
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الحضرمً الكوفً، صدوق إال أنه لم ٌسمع من : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
  [ " .4ي م ]أبٌه 
مولى بنً هاشم، : "علً بن أبً طلحة سالم ، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 13

أبً : سك الشام، كنٌته أبو الحسن، وٌقال أبو محمد، واسم أبً طلحة سالم، روى عن
الوداك فً النكاح، روى عنه معاوٌة بن صالح بن مسلم بن حٌان الهمدانً أبو الحسن، 

مات سنة : وحٌان ٌلقب حً، ٌكنى أبا الحسن، وٌقال أبو محمد، قال عمرو بن علً
وقال " سلمة بن كهٌل فً البٌوع، روى عنه وكٌع: إحدى وخمسٌن ومابة، روى عن

مولى بنً عباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس : "ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب
. وثقه ابن حبان والعجلً" [م د س ق]ولم ٌره، من السادسة، صدوق قد ٌخطا،

: قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: عمارة بن ؼزٌة بن الحارث/ 14
 ]األنصاري، المازنً المدنً، ال بؤس به، ورواٌته عن أنس مرسلة، من السادسة، "

 ["  4خت م 
مولى امرأة منهم : "مكحول الشامً، أبو عبد هللا، قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً/ 15

الدمشقً، وقٌل كان عبدا لسعٌد بن العاص فوهبه المرأة من هذٌل، فؤعتقه بمصر، 
وكان نوبٌا ثم تحول إلى دمشق، فسكنها، وكان من فقهاء أهل الشام، مات سنة اثنتً 

عبٌد : عشرة، وقٌل سنة ثبلث عشرة، وقٌل سنة أربع عشرة ومابة بالشام، روى عن
هللا بن محٌرٌز فً الصبلة، وسلٌمان بن ٌسار فً الزكاة، وشرحبٌل بن السمط فً 

عامر األحول، وأٌوب بن موسى، : الجهاد، وأبً ثعلبة الخشنً فً الصٌد، روى عنه
ثقة فقٌه، كثٌر اإلرسال، : "وقال ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب" والعبلء بن الحارث

 [." 4ز م  ]مشهور من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومابة 
: روى عن: قال عنه ابن منجوٌه األصبهانً: ممطور الباهلً، أبو سبلم الحبشً/ 16

أبً مالك األشعري فً الوضوء، والجنابز، وأبً أسماء الرحبً عمرو بن مرثد، وأبً 
أمامة الباهلً فً الصبلة، والحكم بن مٌناء فً الصبلة، وعبد هللا بن فروخ فً الزكاة، 

قال ابن حجر فً " وحذٌفة فً الجهاد، والنعمان بن بشٌر، روى عنه زٌد بن سبلم
األسود الحبشً، أبو سبلم، ثقة ٌرسل من الثالثة روى له البخاري فً : "تقرٌب التهذٌب

"  ثقة كثٌر اإلرسال: وفً رواٌة " [ 4بخ م  ]األدب المفرد ومسلم واألربعة 
أبو نصر : "مٌمون بن أبً شبٌب الربعً، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 17

الكوفً، صدوق، كثٌر اإلرسال، من الثالثة، مات سنة ثبلث وثمانٌن فً وقعة الجماجم 
"  رجال صحٌح مسلم"ولم أعثر علٌه فً كتاب ابن منجوٌه األصبهانً " [ 4بخ م  ]

األسدي، : "مٌمون بن مهران، الجزري، أبو أٌوب  قال ابن منجوٌه األصبهانً/ 18
موالهم، وٌقال النصري، كان مملوكا المرأة بالكوفة فؤعتقته، وبها نشؤ حدٌثه فً أهل 

الجزٌرة، كان مولده سنة أربعٌن، ومات سنة ثمان عشرة ومابة، وقٌل سنة سبع 
: قال العجلً" ابن عباس فً الصٌد، روى عنه الحكم وأبو بشر: عشرة، روى عن

: سمعت أبً ٌقول: جزري تابعً ثقة وكان ٌحمل على علً، وقال عبد هللا بن أحمد
ثقة، : مٌمون بن مهران ثقة أوثق من عكرمة، وذكره بخٌر، وقال أبو زرعة والنسابً

كان ثقة قلٌل الحدٌث، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال ابن حجر فً : وقال ابن سعد
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أبو أٌوب، أصله كوفً، نزل الرقة، ثقة فقٌه، ولً الجزٌرة لعمر بن :"تقرٌب التهذٌب
[  4بخ م ]عبد العزٌز، وكان ٌرسل، من الرابعة

عبد الرحمن بن بشر بن مسعود األنصاري، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب / 19
أبو بشر المدنً األزرق، مقبول وأرسل حدٌثا، روى له مسلم وأبو داود : "التهذٌب

"  والنسابً
: عبد الكرٌم بن الحارث  بن ٌزٌد، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 20

الحضرمً أبو الحارث المصري، ثقة عابد، من السادسة، ورواٌته عن المستورد "
."  [م س  ]منقطعة، روى له مسلم والنسابً 

بكسر الراء، التمٌمً، : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: هارون بن رباب/ 21
"  [م د س]أبو بكر أو أبو الحسن، ثقة عابد، من السادسة، اختلؾ فً سماعه من أنس 

الطابفً، أبو : "قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب: ٌحً بن جابر بن حسان/ 22
 [  ."   4بخ م  ]عمرو الحمصً القاضً، ثقة من السادسة، وأرسل كثٌرا 

: أبو بكر بن نافع العدوي، مولى ابن عمر، قال عنه ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب/ 23
مدنً صدوق، ٌقال اسمه عمر، من كبار السابعة، ورواٌته عن صفٌة بنت أبً عبٌد "

."  [م د ت]مرسلة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
من عنزة، روى عن : "أبو عبد هللا الجسري، قال عنه ابن  منجوٌه األصبهانً / 24

وقال عنه ابن حجر فً ." عبد هللا بن الصامت فً الدعاء، روى عنه سعٌد الجرٌري
 . "  [م  ]" ثقة ٌرسل: "تقرٌب التهذٌب

 
من جرح من رجال مسلم بالوض  / ي 

 
الوضع "ذكره صاحب كتاب : سوٌد بن سعٌد الهروي الحدثانً األنباري أبو محمد*/ 

لٌس بثقة : وأما ابن معٌن فكذبه وسبه، وقال النسابً: قال الذهبً: وقال" فً الحدٌث
سوٌد بن : سمعت ٌحً بن معٌن ٌقول: وال مؤمون، أخبرنً سلٌمان بن األشعث قال

ثقة، أروى الناس عن علً بن مسهر، وقال سلمة فً : وقال العجلً. سعٌد حبلل الدم
ثقة، ولما كبر ربما قرئ علٌه ما فٌه بعض : وقال الدارقطنً. سوٌد ثقة، ثقة: التارٌخ

.  قلت وقد تقدم فً ضعؾ الحفظ."  النكارة فٌجٌزه
محمد بن إسحاق بن ٌسار بن خٌار وٌقال كومان المدنً أبو بكر، وٌقال أبو عبد هللا / *

"  الوضع فً الحدٌث"هكذا ترجم له صاحب كتاب : المطلبً موالهم نزٌل العراق
: ؼالب األبمة على توثٌقه مع التنبٌه على تدلٌسه وبدعته، وكذبه البعض منهم: وقال

ثنا أبو بكر بن أبً خٌثمة فٌما كتب إلً أنا إبراهٌم بن المنذر عن : قال ابن أبً حاتم
إنه : قلت إنهم ٌقولون: ما ٌقول أصحابك فً محمد بن إسحاق؟ قال: ابن عٌٌنة أنه قال

نا سعٌد نا : وقال ابن أبً حاتم. [انظر الجرح والتعدٌل]ال تقل مثل ذلك : كذاب، قال
أنا : قال ابن إسحاق: ابن إدرٌس، قال قلت لمالك بن أنس وذكر المؽازي، فقلت

وقال ابن أبً حاتم نا . أنا بٌطارها؟ نحن نفٌناه من المدٌنة: قال لك: بٌطارها، فقال
نا ٌحً بن آدم، قال نا : حدثنً إسحاق بن راهوٌه قال: مسلم بن حجاج النٌسابوري قال
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ٌا أبا عبد هللا، إنً كنت بالري : كنت عند مالك بن أنس وقال له رجل: ابن إدرٌس، قال
أعرضوا علً علم : عند أبً عبٌد هللا وثم محمد بن إسحاق، فقال محمد بن إسحاق

أعرضوا علً، أعرضوا : دجال من الدجاجلة، ٌقول: مالك فإنً أنا بٌطاره، قال مالك
نا أبً حدثنً مقاتل بن محمد الرازي عن أبً داود ــ ٌعنً : وقال أٌضا. علً

قلت لهشام بن عروة، حدثنا محمد بن إسحاق، : نا عمر بن حبٌب، قال: الطٌالسً ـ قال
: سمعت أبا حفص الفبلس قال: نا أبً قال: وقال ابن أبً حاتم أٌضا. ذاك كذاب: قال

أٌن : كنا عند وهب بن جرٌر فانصرفنا من عنده، فمررنا بٌحً بن سعٌد القطان فقال
ٌقرأ علٌنا كتاب المؽازي عن أبٌه عن ابن : كنا عند وهب بن جرٌر ٌعنً: كنتم؟ قلنا

: قال سلٌمان التٌمً: وقال ابن الجوزي. تنصرفون من عنده ٌكذب كثٌرا: إسحاق، قال
قال ٌحً بن : حدثنً أبو داود سبٌمان بن داود قال: وقال أبو قبلبة الرقاشً. هو كذاب

قال لً : ما ٌدرٌك؟ فقال: ما تركت حدٌثه إال هلل، أشهد أنه كذاب، قٌل له: سعٌد القطان
أشهد أنه : قال لً مالك بن أنس: ما ٌدرٌك؟ قال: إنه كذاب، قلت لوهب: وهب بن خالد

قلت . أشهد أنه كذاب: قال لً هشام بن عروة: ما ٌدرٌك؟ قال: قلت لمالك. كذاب
حدث عن امرأتً فاطمة بنت المنذر و أدخلت علً و هً بنت : ما ٌدرٌك؟ قال: لهشام

قلت إن كان . [انظر مٌزان االعتدال للذهبً]. تسع سنٌن وما رآها رجل حتى لقٌت هللا
حدث عنها بالعنعنة فإن ذلك ال ٌضره ألن حدٌثه عنها إذا لم ٌصرح فٌه بالسماع منها 

.  ٌعتبر من المرسل الخفً 
الوضع "ذكره صاحب كتاب : محمد بن حاتم بن مٌمون أبو عبد هللا ٌعرؾ بالسمان/ 1

وروى . ؼالب األبمة على توثٌقه وقبول حدٌثه، وتكلم فٌه بعضهم: وقال" فً الحدٌث
سمعت أحمد بن محمد الجعفً أبو : الخطٌب بسنده إلى محمد بن إسحاق الثقفً قال

. محمد بن حاتم بن مٌمون كذاب: سمعت ٌحً ـ ٌعنً ابن معٌن، ٌقول: عبد هللا قال
شًء رواه ابن حاتم عن عبد : قلت ألبً: وروى عبد هللا بن علً بن المدٌنً قال

الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سالم عن قبٌصة عن مهلب عن أبٌه عن النبً صلى 
كذاب، إنما روى : الحدٌث، قال" ال ٌؤتً أحدكم بشاة لها ٌعار: "هللا علٌه وآله وسلم قال

.  قلت وقد تقدم فً سوء الحفظ" [م د]هذا أبو داود 
ٌحً بن عبد الحمٌد بن عبد هللا بن مٌمون بن عبد الرحمن الحمانً أبو زكرٌا / *

مختلؾ فٌه، وثقه ": الوضع فً الحدٌث"قال عنه صاحب كتاب : [م  ]الحافظ الكوفً 
فقد نقل ابن أبً حاتم عن . ٌحً بن معٌن، وؼالب األبمة على ضعفه، وكذبه بعضهم 

أحمد أنه كذبه، ونقل اآلجري عن أبً داود عن أحمد أنه كذبه، ونقل عبد هللا بن أحمد 
عن أبٌه أنه كذب ابن الحمانً، وكذبه عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، وكذلك 

السلٌمانً عن الحسن بن إسماعٌل البخاري عن محمد بن عبٌد عن عٌسى بن الجنٌد، 
وكذلك ابن أبً حاتم عن علً بن الحسن بن الجنٌد عن إسماعٌل بن موسى نسٌب 

الحمانً كذاب، كما نقلوا ذلك : قال لنا عبٌدان، قال ابن نمٌر: السدي، وقال ابن عدي
ادعاإه سماع / 1: وقد رموه بالكذب لؤلسباب التالٌة. عن محمد بن ٌحً من ؼٌر وجه
.  أحادٌث من مشاٌخ لم ٌسمع منهم 
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سرقته أحادٌث ورواٌته لها دون أن ٌكون له حق الرواٌة كما أشار إلى ذلك / 2
شتمه الصحابة رضوان هللا / 3الدارمً وإسماعٌل بن موسى والحسن بن الربٌع، 

 . علٌهم كما قال ذلك بعضهم، وهللا تعالى أعلم
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        02                  :                                                  المقدمة
        15                       :                 مكانة الصحٌحٌن ونقدهما: الباب األول

      17               مكانة الصحٌحٌن والثناء علٌهما             : الفصل األول
       17 الصنؾ المقلد المفرط فً تقلٌد الشٌخٌن                   :أـ اإلٌقاظ األول

                                            18     (إبراهٌم خلٌل مبل خاطر / مثال د)
     20           ـ ما رواه البخاري تعلٌقا بصٌؽة التمرٌض                    *

          21الحاد فً النقد من دون قواعد       المفرط الصنؾ :اإلٌقاظ الثانً/  ب ـ
 22             حوار هادئ مع محمد الؽزالً       "ـ أمثلة من كتاب العوده *

ـ عندما ٌوافق الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم والقاضً  *
      46          محمد األمٌن بن محمد بٌب الشٌخ محمد الؽزالً              

ـ الرد على الشٌخ سٌدي عبد هللا والقاضً محمد األمٌن بن *
             48       وحدٌث أم النبً " أبً وأباك فً النار "محمد بٌب فً حدٌث 

 68              ـ عندما ٌتعصب الشٌخ سلمان بن فهد العودة لمذهبه         *
ـ كٌؾ تحامل ابن قدامة المقدسً على أبً حنٌفة بسبب رده  *

  79                      أحادٌث العقٌقة؟                                          
   80              ـ كٌؾ ضعؾ ابن دحٌة حدٌث صٌام ستة من شوال؟     *
ـ كٌؾ ضعؾ المختار ولد امحٌمدات ومحمد عابد أحادٌث *

  82                         القبض من الصحٌحٌن بسبب تعصب مذهبً؟     
  85الصنؾ المتزن المنصؾ                             :  اإلٌقاظ الثالث/ ج ـ

 89           األحادٌث المنتقدة فً الصحٌحٌن         بعض : الفصل األول
  91                   ــ ما نعته ابن حزم بالبطبلن                             *

 95                               :ــ ما ذكره ابن الجوزي فً الموضوعات* 
 95                  "         كٌؾ بك ٌا ابن عمر "ــ من صحٌح البخاري *
 96                   "               إن طالت بك مدة "ــ من صحٌح مسلم *

                            97األحادٌث التً أخرجها البخاري: نً الفصل الثا
  97                     :       عند الدارقطنًأو مسلم بالعنعنة وهً منقطعة

  98                         ــ ومما اتفق علٌه البخاري ومسلم بالعنعنة    *أ 
  98                 "                  استرقوا لها فإن بها النظرة"حدٌث / 1
  99                         "               من باع عبدا وله مال"حدٌث  / 2
  101                  "    لعن من اتخذ شٌبا فٌه الروح عرضا"حدٌث  / 3
واصنع فً عمرتك ما  "الجبة فً اإلحرام "حدٌث / 4

  102                          "                                 تصنع فً حجك
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  103                                   "    كما ٌعض الفحل"حدٌث / 5
  104                                     حدٌث الخثعمٌة            / 6
  105        "   ٌتقارب الزمان وٌلقى الشح وتكثر الفتن"حدٌث  / 7
ومما تفرد البخاري برواٌته بالعنعنة وٌراه ــــ *

  106              الدار طنً منقطعا                                    
   106                "        إذا قال الرجل ألخٌه ٌا كافر"حدٌث / 1
  108                  رجل (ص  )وكان على ثقل النبً "حدٌث / 2
  109                      "       إذا مرض العبد أو سافر"حدٌث / 3
  110                      "           حزن: ما اسمك؟ قال"حدٌث / 4
  111                  ما اسمك؟   : طرٌق أخرى لحدٌث"حدٌث / 5
    111                "                     وهللا ال ٌإمن؟ "حدٌث / 6
     112             حدٌث خنساء بنت خدام األنصارٌة           / 7
   113            "     ما تعدون من شهداء بدر فٌكم ؟ "حدٌث  / 8
    115              "         لقد رأٌتنً وأنا ثلث اإلسبلم "حدٌث / 9

   115             "             رأى سعدا أن له فضبل "حدٌث / 10
أحادٌث الحسن عن أبً بكرة / 14/ 13/ 12/ 11
زادك هللا حرصا وال تعد،  : الكسوؾ، ومنها: منها

ابنً  : ال ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومنها: ومنها
 116                                        كلها مرسلة     " هذا سٌد

  120                        "           أن جارٌة لكعب"حدٌث / 15
  121               "    إذا صلٌت فطوفً على بعٌرك"حدٌث / 16
            122           الصدقات من حدٌث ثمامة عن أنس/  "17
     123       "          كان نقش الخاتم ثبلثة أسطر "حدٌث / 18
     124       "                              حدٌث نذرت نذرا / 19
        125     أن عمر أصاب جارٌتٌن من سٌب خٌبر "حدٌث  / 20
  127         فرض للمهاجرٌن األولٌن أربعة آالؾ "حدٌث  / 21
  127                             "          إسبلم عمر"حدٌث / 22
         128"         اللهم ارزقنً شهادة فً سبٌلك "حدٌث  / 23
         129"               فنزلت إنا فتحنا لك فتحا "حدٌث  / 24
       130حدٌث داود أبً الفرات عن برٌدة                  / 25
     132حدٌث مروان عن عثمان فً فضلٌة الزبٌر         / 26
حوصر عثمان وفٌه ببر "حدٌث حدٌث / 28 / 27

   132          رومة وجٌش العسرة                               
  134           "    خٌركم من تعلم القرآن وعلمه"حدٌث  / 29
    135"  من لبس الحرٌر فً الدنٌا لم ٌلبسه فً "حدٌث  / 30
      137"                        فلما طعن عمر " حدٌث  / 31
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  137      "     قصة الخلع "امرأة ثابت بن قٌس "حدٌث  / 32
          139       ٌخطب إذ قام           (ص)بٌنما النبً "حدٌث / 33
      140   عام الفتح             (ص )خرج النبً "حدٌث  / 34
      140      ٌقبل الهدٌة              (ص)نبً لكان ا"حدٌث  / 35
  141   خطب عابشة إلى أبً بكر (ص)أن النبً "حدٌث  / 36
     142      فً بٌتً وفً ٌومً   (ص)توفً النبً "حدٌث  / 37
   144       "                        قصة أم رفاعة "حدٌث  / 38
   146       حرم المدٌنة       (ص )أن رسول هللا "حدٌث  / 39
   146    "كان ال ٌؽدو ٌوم الفطر حتى ٌؤكل تمرات"حدٌث  / 40

ــ و مما تفرد به مسلم فرواه بالعنعنة و اتهمه  *
  148            :                      الدار طنً باإلنقطاع، نذكر

    148       حدٌث عبد المطلب بن ربٌعة الطوٌل              / 1
   150     حدٌث عمران بن حصٌن أن رجبل أعتق ستة      / 2
   150       "      إنكم ستفتحون"حدٌث حرملة عن عمران / 3
  152     "        إنا كنا بشر فجاء هللا بخٌر" حٌث حذٌفة / 4
  152        قسم قسما               (ص)أن النبً "حدٌث / 5
  154"           تقوم الساعة والروم أكثر الناس "حدٌث / 6
  155"                  أرسلت المقداد فً المذي "حدٌث / 7
  156"               نفبل  (ص  )نفلنا رسول هللا "حدٌث / 8
   156          "                 خٌر الناس قرنً"حدٌث / 9

  158         "                     صدقة الفطر"حدٌث / 10
  160       "          ٌدخل الجنة أقوام أفبدتهم: حدٌث/ 11
  160"              كفى بالمرء كذبا أن ٌحدث"حدٌث / 12
  162        "                   قصة وفد قٌس"حدٌث  / 13
  162"    أفضل الصٌام بعد رمضان المحرم"حدٌث  / 14
   163"  وجعا (ص )شكوت إلى النبً "حدٌث عثمان / 15
عض ٌده فانتزعها، "حدٌث/ 16/17

  164               وٌدخل الجنة سبعون  ألؾ                
  165           مرسبل            " مرض سعد"حدٌث / 18
  166            "                   قصة المسح"حدٌث / 19
  167              "           لعن هللا الواشمات"حدٌث / 20
  168       "          الجن فؤرانا آثار نٌرانهم"حدٌث / 21
  170          "  مر به نفر من الٌهود"حدٌث عبد هللا / 22
  171           "  إن شبت سبعت لك"حدٌث أم سلمة / 23
  173                   "    توضؤ ثبلث"حدٌث عثمان/ 24
 174   أرسلت المقداد فً حدٌث المذي "حدٌث علً / 25
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  175        "            رفعت امرأة صبٌا"حدٌث ابن عباس / 26
 176               "صلى على سهل بن بٌضاء وأخٌه"حدٌث / 27
  178               "                المتشبع بما لم ٌعط"حدٌث / 28
  180                     "    نفست أسماء بنت عمٌس"حدٌث / 29

  180               خبلصة هذا البحث                                
  183         ما تم ترجٌح انقطاعه مما رواه البخاري بالعنعنة/ أ ـ

  187          ما تم ترجٌح انقطاعه مما رواه مسلم بالعنعنة / ب ـ
 192           ــ بعض ما ضعفه الدارقطنً مما رواه الشٌخان  *
 192              صبلة الخوؾ      : ٌوم ذات الرقاع"ــ حدٌث *
  193             ـــ بعض ما انتقده الدارقطنً على البخاري     *
  193              "                فرق بٌن المتبلعنٌن"حدٌث / 1
  194            "               إنما األعمال بخواتٌمها"حدٌث / 2
   194             "              رباط ٌوم فً سبٌل هللا"حدٌث / 3
  196          فرس ٌقال له اللحٌؾ  (ص)كان للنبً "حدٌث / 4
  196           "  بحجرٌن وروثة (ص )أتٌت النبً "حدٌث / 5
  200           "                    والمرسبلت عرفا "حدٌث / 6
  201          "      ال تحسبن الذٌن ٌفرحون بما أتوا"حدٌث / 7
  203           "                     ٌؽزو جٌش الكعبة"حدٌث / 8
  204         ـــ بعض ما انتقده الدارقطنً على مسلم            *
 204            "                      كنت أفرك المنً"حدٌث / 1
 205    فً الساعة المستجاب فٌها الدعاء ٌوم الجمعة"حدٌث / 2
  207         "                   للذٌن أحسنوا الحسنى"حدٌث / 3
  208        "   كنا مع طلحة بن عبٌد هللا ونحن حرم"حدٌث / 4
 209         "      ٌإتى بجهنم لها سبعون ألؾ زمام"حدٌث / 5
  210    " عالجت امرأة فؤصبت منها ما دون الجماع"حدٌث / 6
  212    فً حرث    (ص)بٌنما أمشً مع رسول هللا "حدٌث / 7
  213     "            حدٌث ال ٌحنو أحد منا ظهره حتى نراه/ 8
   214          "        إنً تصدقت على أمً بجارٌة"حدٌث / 9

 215                      تطبٌقات حدٌثٌة وعلمٌة : الباب الثانً
 216                                                     : ــ تقدٌم *
 216                                  ــ تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح*
  219                                                :ـــ أنواع العلة*
      220                                            وصل المرسل / 1
 220                                             رفع الموقوؾ / 2
 222                                  دخول حدٌث فً حدٌث / 3
               223                              إبدال راو ضعٌؾ براو ثقة / 4
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 224                                                 إلزاق اإلسناد/ 5
                               224                                       اعتقاد التابعً صحابٌا/ 6
                     226                                            إرسال الموصول/ 7
             226                                               وقؾ المرفوع / 8
              227                          عدم سماع من كان ٌظن أنه سمع/ 9

 227  اختبلؾ الرواة على الراوي الذي ٌدور علٌه الحدٌث / 10
 227      تفرد الثقة المتوسط بالحدٌث وعدم متابعة ؼٌره له/ 11
 228                   عدم التمٌٌز بٌن من سمع من المختلط / 12
 229                                   اعتقاد الصحابً تابعٌا / 13
               230                                                   اإلدراج / 14
          235                                                    النكارة / 15
    235                                    اإلعبلل باإلضطراب / 16
         236                                                التصحٌؾ / 17
  237                       المقلوب أو قلب الحدٌث وتسوٌته/ 18
  238                                                 االنقطاع / 19
  239                         رواٌة من ال ٌتابع على رواٌته / 20
 239                                         إببلغ الموصول / 21
 240                                          التعلٌل بالجهالة/ 22
  241                                           عنعنة المدلس/ 23

 242            البخاري ومسلم: شرط الشٌخٌن: الفصل ااول
 256                                   اإلسالم : ــ الشرط ااول*
 256                                    العقل : ـــ الشرط الثانً*
 257                                      الصدق: ــ  شرط آخر*
 257                                       العدالة: ــ شرط آخر*
 258              ـ مذاهب اابمة الخمسة فً كٌفٌة التحدٌث *
 258                                      ـ طبقات رواة اابمة *
 286                             ـــ أوهام فً مستدرك الحاكم *

 291         تطبٌقات وأمثلة من أوهام الحاكم : الفصل الثانً
صحٌح على شرطهما : ما  ال فٌه: ــ النوع ااول*

 291                  ولم ٌخرجاه وٌكون الشٌخان  د أخرجاه 
صحٌح على  : ما  ال فٌه: ــ النوع الثانً من ااوهام*

 292 شرطهما ولم ٌخرجاه وهو على شرط أحدهما وهو حسن 
 ما  ال فٌه صحٌح على شرطهما ولم : ــ النوع الثالث*

 293                    ولٌس على شرطهما وهو حسن ٌخرجاه
ما  ال فٌه على شرطهما ولم ٌخرجاه  : ــ النوع الراب *

 294                             وهو على شرطهما لكن فٌه علة 
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ما  ال فٌه صحٌح على شرطهما  : ــ النوع الخامس*
 298                                     وفٌه ضعٌؾ من رجالهما 

ما  ال فٌه صحٌح على شرطهما  : ــ النوع السادس*
 307                  ولم ٌخرجاه وفٌه ضعٌؾ من ؼٌر رجالهما

 ما  ال فٌه صحٌح ونفى أن  :ــ النوع الساب *
 312                    أحد الرواة من رجال الشٌخٌن وهو منهما

ما  ال فٌه صحٌح على  : ــ النوع الثامن*
 313                           شرطهما ولم ٌخرجاه وهو موضوع

ما  ال فٌه صحٌح اإلسناد  : ــ النوع التاس *
 314                   بدون أن ٌقول على شرطهما وهو موضوع

   334موضوع                ما سكت عنه وهو : ــ النوع العاشر*
 356           من جرح من رجال مسلم والبخاري : لثالباب الثا

 357تقدٌم                                                              
 362      من جرح من رجال الشٌخٌن             : الفصل األول

  362              ــ تعدٌل وتوثٌق رجالهما                        *
  364       ــ من جرح باالختبلط من رجال الصحٌحٌن       / 1
  382            ـــ من جرح بالتدلٌس من رجال الشٌخٌن     / 2
/  ـــ ومنهم محمد بن تدرس أبو الزبٌر وفٌه رد على د*

    الشٌخ عبد هللا السعد        / الشٌخ الفهد ود/ الطرٌفً ود
  405ـ من ضعؾ من رجال الصحٌحٌن بالبدع                / 3
 429             من وصؾ من رجال الشٌخٌن بسوء الحفظ / 4
 483                       اإلرسال وهو انقطاع بمن ضعؾ  / 5
 494                     إلؼراب امن ضعؾ  باالضطراب و/ 6
              496                                من ضعؾ ألسباب أخرى / 7
 502                            من ضعؾ  باللحن أو الجهالة / 8
 506                       من رمً  بالكذب ووضع الحدٌث / 9

  509           من تفرد بهم البخاريممن جرح : الفصل الثانً
 509                                   من جرح باالختبلط /  ـ 1
 512                                     من رمً بالتدلٌس /  ـ 2
 513           من جرح ممن تفرد بهم البخاري بالجهالة /  ـ 3
 517                   من جرح بالضعؾ أو سوء الحفظ /  ـ 4
 545                      من جرح باإلرسال وهو انقطاع /  ـ 5
 545               من ضعؾ بالبدعة من رجال البخاري /  ـ 6
 551:                                        من رمً بالوضع/ ـ7

من جرح من الرجال الذٌن تفرد بهم مسلم  : الفصل الثالث
 552                                     من جرح باالختبلط /  ـ 1
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                                       559                                       من رمً بالتدلٌس /  ـ 2
         563                                        من رمً بالجهالة /  ـ 3
 573                                         من رمً بالبدعة /  ـ 4
 579                                       من ضعؾ بالحفظ /  ـ 5
                      611                       من عرؾ باإلرسال وهو انقطاع /  ـ 6

 خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى : راب الفصل ال
 614                               ورز نا البر والفردوس ااسنى 

  
  
 
 
 
 


