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  ملخص الرسالة
عليه وعلى الة و السالم على احلبيب املصطفى صلوات ا و سالمه ـاحلمد  املنعم على عباده املتفضل عليهم، والص

  :أما بعد. آله و صحبه الكرام
من املصنفات وجمعت فيها كثري من العلوم، و من هذه العلوم علـم   اًقد اعتنى العلماء بالسنة النبوية فصنفوا فيها كثريف     

فكـان موضـوع   ) أةاحلجاج بن أرطـ ( اجلرح و التعديل، وقد تناول العلماء فيه الرواة بني جتريح و تعديل، و ممن تناوله العلماء 
أسـأل ا   )احلجاج بن أرطأة و مروياته يف الكتب التسعة يف ميزان النقـد  (اطروحيت املقدمة لنيل درجة املاجستري بعنوان 

 .القبول

و يف معرفة أي أ�ـواع  .لسنة النبوية ، ودراسة رجال اإلسناد الذين هم �قلة التشريعلوتكمن أمهية هذا العمل يف خدمته     
 .أربعة فصول و خامتهمقدمة و: وقد احتوت هذه الرسالة على هيدلس، ويف مدى تأثري تدليسه على مرويات التدليس

 :و كان من أبرز و أهم النتائج اليت توصلت إليها هي

ه و حفظه، فقد كان حافظاً فقيهاً، و من جرحه من العلماء �ظر إىل هأن من وثق احلجاج من العلماء �ظر إىل فق /١
 .تدليسه عن الضعفاء و اهولني، و اضطرابه يف األحاديثإرساله و 

خيطئ ، إذا صرح بالتحديث و وافق الثقات يرتقي حديثه  إىل الصحة ما مل يكن له علة غريه ، أما  احلجاج صدوق/ ٢
  .    إذا دلس و تابعه ثقة يرتقي إىل احلسن لغريه

 .إرساالً خفياًاحلجاج يدلس تدليس اإلسناد و تدليس الشيوخ و يرسل / ٣

قدمت الكوفة فما رأيت هبا أحداً إال وهو يدلس إال : سباب تدليسه و جوده بالكوفة فقد قال يزيد بن هارونأمن / ٤
 .مسعر بن كدام و شريكاً

 .من أهم اسباب اإلضطراب عند احلجاج كثرة تدليسه عن الضعفاء و ااهيل/ ٥

حديث الصحيحة ) ٣٣٨( حديث ، بلغت مروياته يف الكتب التسعة  ذكر املزي أن احلجاج روى حنواً من ست مئة/ ٦
 . %١و الغريبة % ٢٣�١٦و الضعيفة % ٣٥، و احلسنة % ١٢�٤٧: منها

  . و صلى ا على سيد�ا حممد. هذا وا تعاىل أعلم                
  .فايزه بنت عبد ا اخلزاعي: مقدمته 



 

 

Thank God Moneim Get them to worship, prayer and peace 
prayers Mustafa Habib Allah and the safety of him and his family 
and customers.  
After: may care scientists Year Prophet classified by many of the 
works collected in many sciences, and the science and wound 
flag amendment, which was addressed scientists narrators 
between excavation and amend, who addressed scientists (Al-
Hajjaj Ben Artah) was the subject of thesis submitted to the 
Master's degree entitled (Al-Hajjaj Ben Artah and  Mroyate in the 
nine books at Criticim balance ) Ask God acceptance. lies the 
importance of this work a valuable service for the Prophet, the 
study men who are backing legislation leap. know at any Idls 
types of fraud, and the impact on Tdlesh Mroyate have contained 
this Alrsalhali: Mekdmho four chapters and a conclusion. One of 
the most important findings were: 
 ١ / documented that pilgrims from Aalme look at the 
jurisprudence of the keepers, it was a judicial keeper, and hurt 
scientists consider to be sent and Tdlesh on the weak and 
anonymous, strongly reminiscent. 
٢ / Al-Hajjaj is reliable but he mistakes. If he declares the 
narrative and corresponds to the trustworthiests, his narrative 
rises to the exactitude (sa٧ee٧). unless it hasn't other's 
imperfection. But if he falsify and his follower is trusty his 
narrative rises to good (hassan) to other. 
٣ / Al-Hajjaj make attribution fraud and fraud Senate and send 
transmissions hidden. 
٤ / causes Tdlesh and quality Balkovch What I saw in one that 
is not priced Ben Idls Kdam and partner. 
٥ /al-muzzi mentioned that al-hajjaj toled around sixhundered 
(hadeeth), and his narrative in the nine books reach (٣٣٨) 
(hadeeth). Correct: %٤٧,١٢ good:%٣٥ weak:%١٦,٢٣ strange:%١  
   
This and God knows best. Bless God and peace to the prophet 
Mohammed.  

Forward: Fayza Bint Abdullah al-khuzae



 

 

  



 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

سبحان من سبح الكون بذكره، وسجدت املالئكة و كله،، له احلمد املنعم على عباده احلمد هللا        
بأمره، وخشع له دقيق الكون وأعظمه، واعترف مبلكه مؤمن الكون وفاجره، عز سلطانه، وتقدسـت  

ة والسالم على خري خلقه، بعثه برسالة عامة، و حبجة دامغه، وحببـه إىل  ه، ال شريك له ، والصالؤأمسا
وعلـى آلـه   ، رسل كافهبن عبد اهللا، خامت الفاعة خاصه، ومبرتلة عاليه، حممد خلقه كافه، واختصه بش

  ..وصحبه الكرام األتقياء ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  :أما بعد

ى معاين عظيمة و تشريعات كثرية تتعلق بعظائم األمور ودقائقها، اشتملت عل ةفإن الشريعة احملمدي     
 ،وقد تناقلها الصحابة من منبعها األول فلما انقضى عصرهم وعصر تابعيهم وجِد نقلة لآلثار ينقلوـا 

وقد اختلفوا يف نقل هذه األخبار وتعارضت فيما بينها وهذا مما  ،ورجال قد شدوا سواعدهم يف محلها
  .لتنقيح هذه األخبار والتدقيق فيها وذلك بالنظر إىل ناقليها ومدى دقتهم يف النقل حث تابعيهم

فنشطت يف عصرهم أعمال نقد لرواة اآلثار بني توثيق هلم وجتريح، ومنهم من تعددت أقوال العلماء فيه 
  .ةاأقوال العلماء فيه احلجاج بن أرط اختلفت، و ممن اختلفتو

  :أمهية املوضوع
يه علماء النقد من أمهية البحث يف الرواة ألن عليهم مدار الرواية ومتيز الضعيف من الثقة ما أكد عل/ ١

  .واملتكلم فيه
  .اختالف أقوال العلماء يف مرتبة احلجاج بن أرطأة/ ٢
  .معرفة من أي أنواع التدليس يدلس/ ٣
  .مدى تأثري تدليسه على مروياته/ ٤

  :أسباب اختيار املوضوع
  .ة تقدمي عمل خيدم السنة النبوية والقائمني عليهارغبة مين يف حماول )١
  .سعدي اهلامشي هلذا املوضوع. توجيه وإرشاد شيخي الفاضل د )٢
 .البحث يف مرتبة احلجاج لتحرير أقوال األئمة النقاد املختلفة فيه) ٣

  :خطة البحث
  .تشتمل على مقدمة و أربعة فصول وخامته



 

 

  :وتشتمل املقدمة على
  .أمهية املوضوع) ١
  .أسباب اختياره) ٢
  .خطة البحث ) ٣
  .منهج البحث) ٤

  :مباحث ةة و حتته مخساترمجته احلجاج ابن أرط: الفصل األول
  .امسه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته :املبحث األول             
  .نشأته و طلبه للعلم :املبحث الثاين              
  . تدليسه و إرساله و اضطرابهشيوخه و أثرهم يف :املبحث الثالث             
  .تالميذه و أثر تدليسه و إرساله و اضطرابه عليهم :املبحث الرابع              
  .مكانته العلمية و أقوال العلماء فيه :املبحث اخلامس             
  :مباحث ةالضبط يف روايات احلجاج و حتته أربع: الفصل الثاين
  .ريف الضبط و أنواعه بإجيازتع :املبحث األول              
  .كيفية معرفة ضبط الراوي بإجياز :املبحث الثاين              
  .شروط ضبط الراوي و درجاته :املبحث الثالث              
  .روايات احلجاج الواقعة حتت الضبط و موقف النقاد منها :املبحث الرابع              
  :مباحث ةند احلجاج و حتته مخسالتدليس و اإلرسال ع: الفصل الثالث

  .تعريف التدليس و اإلرسال والفرق بينهما بإجياز :املبحث األول                  
  .أسباب التدليس عند احلجاج :املبحث الثاين                 
  .روايات احلجاج املدلسة واحلكم عليها :املبحث الثالث                
  .موقف النقاد من تدليس احلجاج :لرابعاملبحث ا                
  .مرتبة احلجاج بني املدلسني :املبحث اخلامس                
  :مباحث ةاالضطراب عند احلجاج وحتته أربع: الفصل الرابع

  .تعريف االضطراب بإجياز :املبحث األول                
  .اجأنواعه و بيان اضطراب احلج :املبحث الثاين                
  .أسباب االضطراب عند احلجاج :املبحث الثالث                
  .موقف النقاد من روايات احلجاج املضطربة :املبحث الرابع                



 

 

  :اخلامتة
  :أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث، مث الفهارس وتشتمل على و ذكرت فيها
  .فهرس اآليات القرآنية -١
  .املرفوعة فهرس األحاديث -٢
 .فهرس اآلثار املوقوفة -٣
 .فهرس األعالم املترجم هلم -٤
 .فهرس األماكن و البقاع -٥
 .فهرس املصادر و املراجع -٦
 .فهرس املوضوعات -٧

 :منهجي يف البحث
  :املنهج املتبع هو املنهج االستقرائي ومن مفرداته

  .قوالمجع أقوال النقاد يف احلجاج بن أرطأة والتثبت منها واخلروج مبحصلة األ -١
ختريج مروياته مع ذكر املتابعات والشواهد ملعرفة من أي األنواع تدليسه واحلكم عليها مبا يليق  -٢

  .حباهلا وفق قواعد النقاد وأقواهلم
أما و الضعفاء فظ ابن حجر يف تقريب التهذيب بالنسبة للرواة الثقات ااالعتماد على أحكام احل -٣

  .املختلف فيهم فينظر يف كتب الرجال
 األمكنة نيشرح الغريب والتعريف باألعالم الذين ورد ذكرهم يف متون األحاديث وكذا تعي -٤

  .والبقاع
  .إذا كان املتابع يف الصحيحني ال أترجم له -٥
صحيح مسلم مث سنن أيب داود مث سنن الترمذي مث سنن النسائي مث سنن ( ت األحاديث كالتايلرتب -٦

  ).الدارميابن ماجه مث مسند أمحد مث سنن 
  .بالنسبة لألحاديث يف مسند أمحد نبهت إىل زيادات ابنه عبد اهللا يف اهلامش  -٧
   .بالتدليس و اإلرسال أشري إىل أقوال العلماء يف ذلك وصفواشيوخ احلجاج الثقات الذين  – ٨
كعلم يف ، و من ذُكر يف غريها ترمجت له ملن له رواية يف الكتب التسعة تترمجشيوخه و تالميذه  -٩

  .موضعه
بالرغم من وجود كتب أخرى ) جتريد أمساء الصحابة للذهيب( ترمجت للصحابة من كتاب  – ١٠

   .و إذا ورد ذكره مرة أخرى أشرت إىل كونه صحايب فقط لإلختصار
  :كالتايل لقد قمت بإختصار بعض أمساء الكتب وهي -١١

  .تقريب التهذيب= التقريب 



 

 

  .سري أعالم النبالء= السري 
  .الكامل يف ضعفاء الرجال= الكامل البن عدي 

  .النهاية يف غريب احلديث= النهايه 
  .من كالم أمحد يف علل احلديث و معرفة الرجال= علل أمحد 

  .اإلكمال لرجال أمحد= اإلكمال للحسيين
لتاليه للكتب اخمتلفه يف ترمجة احلجاج ومكانته العلميه و يف أقوال العلماء فيه  طبعةاعتمدت على  - ١٢
  .إىل دار النشريف ذلك و أشرت )تاريخ بغداد، الكامل البن عدي( 
إذا ورد احلديث يف عدة كتب ذكرت السند و املنت من أول كتاب مث أشرت إىل مواضع خترجيه  - ١٣

  .يف الكتب األخرى
  .باحلاسب اآليل استعنت - ١٤
  .رقمت األحاديث بالتسلسل مث قمت بترقيم كل قسم بترقيم جديد  - ١٥

  :الرموز و األلفاظ املستعملة يف التراجم هي للحافظ ابن حجر و أنا أذكرها للفائدة
: األوىل: قسم احلافظ ابن حجر املراتب إىل اثنيت عشرة مرتبة وهي: اجلرح و التعديل راتبم أوالً      

أو معىن كثقـة   ةكثقة ثق لفظاً أو بتكرير الصفة ،كأوثق الناس بأفعلمن أكد مدحه إما:الصحابة، الثانية
من قصر عن درجة :الرابعة".عدل " أو " ثبت " أو " متقن " أو " ثقة ك"من أفرد بصفة : الثالثة.حافظ

 الرابعةمن قصر عن درجة : اخلامسة.بصدوق، أو البأس به، أو ليس به بأس: الثالثة قليالً، وإليه اإلشارة
تغـري  "أو " خيطئ " أو" له أوهام" و أ" يهم صدوق " أو " صدوق سيئ احلفظ ب" ، وإليه االشارة قليالً

كالتشيع، والقدر، والنصب، واالرجاء، والتجهم، : ، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة"بأخرة 
ك حديثه من رتمن ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما ي: السادسة.مع بيان الداعية من غريه

من روى عنه أكثر مـن  : ةبعالسا.حيث يتابع، وإال فلني احلديث" بول مق" أجله، وإليه االشارة بلفظ 
ـ : ثامنةال".جمهول احلال"أو " مستور"واحد ومل يوثق وإليه االشارة بلفظ  رب، من مل يوجد فيه توثيق ملعت

إطالق جد فيه ووالضعف ولو مل يمن مل يرو عنه غـري  : التاسعة."ضعيف "ر، وإليه االشارة بلفظ فس
من مل يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقـادح،  : لعاشرةا".جمهول " ومل يوثق، وإليه االشارة بلفظ واحد 
مـن اـم   : احلادية عشرة."ساقط"أو " واهي احلديث"أو "متروك احلديث"أو " مبتروك"شارة وإليه اال
  .ليه اسم الكذب والوضععشرة، من أطلق ع الثانية.بالكذب
إشارة إىل من أخرج حديثه صاحب الترمجة، ومن هذه الرموز ما  رموزاًاستخدم ابن حجر  :ثانياً       

نص عليها يف مقدمة الكتاب ومنها ما مل ينص عليها يف املقدمة ولكنه أتى هبا يف ثنايا التراجم، وفيمـا  
   :يلي الرموز املستعملة يف الكتاب

 ).خـب(رد ـدب املفاأليف اري خالبو )خت(معلقاًفإن كان حديثه  )خ(البخاري يف صحيحه          



 

 

ـ و مل).ي(يف رفع اليدين و).ز(االمام  فيف جزء القراءة خلو ).عخ(يف خلق أفعال العباد و  لم يف ـس
يف فضـائل االنصـار   و).مـد (يف املراسيل و).د(داود يف سننه  وأليب ).مق(يف املقدمة و).م(صحيحه 

و ).كد(يف مسند مالك و).ل(املسائل  يفو).ف(يف التفرد و).قد(يف القدر و).خد(يف الناسخ و ).صد(
يف عمـل  و).عس(يف مسند علي و).س(لنسائي يف سننه ول ).مت(يف الشمائل و).ت(لترمذي يف سننه ل

ن ماجـة يف  و ال).ص(يف خصـائص االمـام علـي    و).كـن (يف مسند مالك و).سي(اليوم والليلة 
لستة اكتفى برقمه ولو أخرج له وأن كان حديث الرجل يف أحد االصول ا .)فق(يف التفسري و).ق(سننه

فهي هلم سوى الشـيخني، و  ) عم(وأما عالمة ).ع(وأن اجتمعت يف االصول الستة فرمزها  .يف غريها
  ).متييز(من ليست له عندهم رواية مرقوم عليه 

ة الصحابة على اختالف مراتبهم، ومتييز من ليس له منهم إال جمرد الرواي: فاألوىل :الطبقات ثالثاً       
الطبقـة  : الثالثـة  . طبقة كبار التابعني كابن املسيب فإن كان خمضرماً صرح بذلك: من غريه، الثانية

طبقة تليها جل روايتـهم عـن كبـار التـابعني     : الرابعة. الوسطى من التابعني كاحلسن و ابن سريين
مل يثبـت لبعضـهم   الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد و االثنني، و: اخلامسة. كالزهري وقتادة

طبقة عاصروا اخلامسة، لكن مل يثبت هلم لقـاء أحـد مـن    : السماع من الصحابةكاألعمش السادسة
الطبقة الوسطى منهم : الثامنة . طبقة كبار أتباع التابعني كمالك و الثوري:السابعة.الصحابةكابن جريج
كيزيد بن هارون و الشـافعي و أيب   الطبقةالصغرى من أتباع التابعني: التاسعة . كابن عيينة و ابن علية

كبار اآلخذين عن تبع األتباع ممن مل يلق التابعني كأمحد بـن  : العاشرة. داود الطيالسي و عبد الرزاق
صغار اآلخـذين  : الثانية عشرة. الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي و البخاري: احلادية عشرة . حنبل 

   .عن تبع األتباع كالترمذي
  : بيان وفاة كل طبقة منهامث قال احلافظ يف

ن إىل آخر الثامنة فهم بعد املائة، وإن كان من الثالثة إن كان من االوىل والثانية فهم قبل املائة وإف       
  .انتهى .ىل آخر الطبقات فهم بعد املائتني ومن ندر عن ذلك بينتهإ كان من التاسعة

  :وهم على مخس مراتب طبقات املدلسني: رابعاً      
  .االنصاري كيحىي بن سعيد من مل يوصف بذلك اال نادراً :االوىل 
من احتمل االئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح المامته وقلة تدليسه يف جنـب مـا روى   : الثانية 

  .كالثوري أو كان ال يدلس اال عن ثقة كإبن عيينة
ا صرحوا فيه بالسماع ومنهم مـن رد  من أكثر من التدليس فلم حيتج االئمة من أحاديثهم اال مب :الثالثة 

   .منهم من قبلهم كأيب الزبري املكيو حديثهم مطلقاً
من اتفق على أنه ال حيتج بشئ من حديثهم اال مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم علـى   :الرابعة

  .الضعفاء وااهيل كبقية بن الوليد



 

 

ود ولو صرحوا بالسماع اال أن يوثق مـن  من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مرد :اخلامسة
  .كابن هليعة كان ضعفه يسرياً

  :دــــعـو ب
فهذه ، فئ مزيده يكاو احلمد هللا محداً يوايف نعمه و فاللهم لك احلمد شكراً ولك املن فضالً،       

عن  منابع قد وردناها فوجدنا فيها شعاباً شىت منها ما هو غين قد عجز اإلنسانفجاج قد سلكناها و
و منها ما هو سهل منبسط و  ،وصفه و منها ما هو متداخل متماسك قد يبذَل فيه من الوقت و اجلهد

و هذه قد  ،رهباـص مشـخلفهذه قد طـاب و، و احتيج إىل ما يعـيده إىل صفاءه منها ما قد تعكر
ا بقدر ـاألخذ منهإىل خوض هذه الشعـاب و وتعاىل هللا سبحـانهوقد وفقين ابها، ـت شوائثرـك
له عز وجل أن ينفـع هبـا اإلسالم إمتام هذه الرسالة اليت أسأ احلمد هللا الذي وفقين إىلو ،اجيتـح
  : ، قال أبو متام ه الكرميـة لوجهصلها خالـاملسلمني و جيعو

  قـاطـرك نـلت و أن بـا فعـعم   امت   ـري صـة أن شكـن الرزيـوم 
  ارقــرمي لسـدى الكـي إذاً لنـإن    ا   ـرهـك مث أسـنيعة منـوأرى الص  
فالشكر اجلزيل ملن زرعا يف نفسي مهة املعاىل و وفرا يل سبل التحصيل ومل يبخال برفع أكفهما          

  .بالدعاء يل، و مها روحي أمي و أيب فاللهم بارك يل فيهما
قد بذلت دي كريـمة وقلوب بيضـاء تها أيـام على رعايـاها وقـة قد سقـهذه نبتو       

د ـحمم. م دـالكري خيـلشياجلزيل يها فالشكر ـها على اإلشراف علـت جزء من وقتـاقتطعو
الكرمي عبد . د لشكر العظيم لشيخي، و اتناء هبا و القيام على متطلبااولد كرمي الذي مل يقصر يف اإلع

ني الذي بذله ـثمامه بأمور هذه الرسالة وعلى وقته العلى قيالقرين على سعة صدره وحسن رأيه و
، فأسال اهللا العظيم أن يبارك هلما يف ـلهكثرة مشاغم املسؤوليه امللقاة على عاتقه وبالرغم من عظ

  :أبو نصر امليكايلقال  إىل ما حيب ويرضى، وقتهما و جهدمها و أن يوفقهما
  انـد و معـل مؤيـذل فعـو الب    ق    ـوفـدد و مــود رأي مســاجل
  دانـه يـا حوتـالشكر أفضل م و   ة     ــقيبته حـوع اـرم مـرب أكـوال

 اجلزيل لشيخيكر ـالشذي أتاح يل مواصلـة حتصيلي العلمي، وكما أشكر الصرح العلمي ال    
  .ذين تفضال بقراءة هذه الرسالةلالفاضلني الكرميني ال

بتيهما الزاخرة ألخذ ما فائقة احلسين على فتح باب مكت. فايزه بافرج و د. كما أشكر كالً من د    
  .جلزاء و جعله يف موازين حسناماأحتاج إليه فجزامها اهللا خري ا

  :ئةـاحلطيال ـق
  اسـني اهللا  والنـرف بـذهب العـال ي     وازيه   ـدم جـعل اخلري ال يعـمن يف

ا أل اهللا هلـلة مجيله احلريب ملا بذلته من وقت وجهد يف نصحي أسـفأخص بالشكر أخيت الفاض 



 

 

  .التوفيق يف الدارين
أو فوتين أن أشكر كل من سامهت وبذلت يف نصحي إما بكتاب قيم أو مبعلومة جامعة وال ي      

  :يزيد بن املهلب ، قالبنصيحة غالية أو بدعوة صادقة
هدـكر جمتـاء و الشـين يالثنـزائكم         فإنـي عن جـر كفـجز الدهـعإن ي  

هم و ـهم يف دينـوازين حسنام و بارك لـجلزاء و اجعله يف مم خري اـهم أجزهـفالل      
و املسلمني، و أسـال اهللا سبحانه الرشـاد و السداد و العـون عله ذخراً لإلسالم ـم و اجـدنياه

على القيـام مبا قد علمـنا و الشكـر على ماقـد فهمنا، و نسألـه أن يـزيدنـا من فضـله 
  .وال قوة إال بـاهللا العـلي العظـيم إنـا إليـه راغبـون و ال حـول

  مقدمته                                                               
  فايزه بنت عبد اهللا اخلزاعي                                                       



 

 

  
  

  :مباحث ةبن أرطأة و حتته مخس احلجاج ة ترمج: الفصل األول
  .امسه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته :ملبحث األولا         
  .نشأته و طلبه للعلم :املبحث الثاني           
  .شيوخه و أثرهم يف تدليسه و إرساله و اضطرابه :املبحث الثالث         
  .تالميذه و أثر تدليسه و إرساله و اضطرابه عليهم :املبحث الرابع          

  .علمية و أقوال العلماء فيهمكانته ال :املبحث اخلامس
   
  



 

 

  .امسه و نسبه وكنيته ومولده ووفاته)١(:املبحث األول
   )٢(:امسه
ب بن سالمان بن عامر بن حارثة بن عيل بن كَراحش رة بنيبر بن هوـبن ثَ )٣(اةطَراج بن أَـجحهو 
سعد بن مالك بن النعخ، النخع٤بخ م /، الكويفي .  

  : نسبه
وهي قبيلة من العرب ، هذه النسبة إىل النخع، املعجمة بعدها العني املهملة بفتح النون واخلاء :عيَخلَنا

، دد بن مالك بن أدلْلة بن جابن عمرو بن ع ،بالفتح، سروهو ج، ومنها انتشر ذكرهم، نزلت الكوفة
   )٤(.مسي النخع ألنه ذهب عن قومه

بن –وهو مذحج–ن عكة بن جلد بن مالكابن عامر بن عمرو ب :والنخع هو :قال اخلطيب البغدادي
  )٥(.أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان

  . أبو أرطأة)٦(:كنيته
  :مولده

  .تويف أنس سنة تسعنيو)٧(.غريه من صغار الصحابةولد يف حياة أنس بن مالك و :قال الذهيب

                           
تــاريخ الثقــات    ،١/٢٤٨:معرفـة الثقـات ،١/١٦٧:،الطبقات خلليفه٦/٣٥٩:الطبقات الكربى :ينـظر)١(
، )دار الفكـر ( ٢/٦٤١:الرجال ضعفاءل يف الكام ،١/٢٢٥:اروحني ،٣/١٥٤:،اجلرح والتعديل١/١٠٧):للعجلي(

، ١/١٥٧:ألمساء واللغات للنوويذيب ا، )١١١٢( ٥/٤٢٠: ذيب الكمال،)املكتبة السلفيه(٨/٢٣٠: تاريخ بغداد
  .٢/١٧٢: التهذيب ،٧/٦٨:السـري

  ).١١١٢( ٥/٤٢٠: ذيب الكمال) ٢(
األرطى الشجرة، الواحدة منها أرطاة ، وأرطى  أرط ، كلمة واحدة ال اشتقاق هلا، و هي: قال أمحد بن فارس) ٣(

: قال ابن قتيبة يف أدب الكاتب و)١/٨١: مقاييس اللغة( أرطأة وأرطى مل تلحق األلف للتأنيث : منون، قال أبو عمرو
   )١/٩٦:املزهر(طَأْطَأْت رأسي، وأبطأت : من األفعال اليت تهمز، والعامة تدع مهزها

و قد ذكرهـا الصاغـاين .فَعلَى فيكون بذلك أن أرطـاة أصلها عدم اهلـمز، و قد مز و هـذه األفعال على وزن
  .وابن جين وابن سيدة بدون اهلهمز

     . ٥/٤٧٣: األنساب )٤(
    .)املكتبة السلفية( ٨/٢٣٠: تاريخ بغداد )٥(
      .١/١٢٩:، التاريخ و أمساء احملدثني وكناهم١/١١١: الكىن ملسلم ) ٦(
  . ١/٦٨: السري) ٧(



 

 

  :وفاته
  )١(.ذكر الذهيب وفاة مجاعه ذكر منهم احلجاج ومائة وأربعنيسنة أربع  يف :برديقال ابن تغري 

  )٢().مائةأي قبل سنة مخس وأربعني و( مع املهدي قبل اهلزمية يِّمات بالر :خليفة بن خياط وقال
  )٣(.ةومائتويف سنة مخس وأربعني  :وقال الصفدي

 يِّومات يف منصرفه بالر، فواله القضاء، اناسركان خرج مع املهدي إىل خ :ال ابن حبانـوق       
: قال حممد بن سعدو)٥(.ان مع املهدياسرمات خب: بن عديا اهليثم قالو)٤(.مخس وأربعني ومائة  سنة

٦(.يف خالفة أيب جعفر يِّتويف بالر(  
  )٧(.مائةمات احلجاج ظناً سنة تسع وأربعني و :قال الذهيبو

يزل معه حىت تويف يف سنة ضمه إىل املهدي فلم  أصحاب أيب جعفر وكان يف :ال ابن خلكانـقو    
٨(.املهدي هبا يومئذ يف خالفة أيب جعفرو يِّمخسني ومائة بالر(  

، نظراً ألن املهدي خرج من خراسان إىل العراق )ه ١٤٥(و الذي يترجح لدي أن احلجاج مات سنة 
  . و اهللا أعلم البصواب  )٩()ه١٤٤( سنة 

                           
  .٢/٤: النجوم الزاهرة) ١(
  .١/١٦٧: طبقات خليفه )٢(
  .١١/٢٣٦: لوفياتالوايف با )٣(
  . ١/٢٢٥: اروحني )٤(
  . ٥/٤٢٧: ذيب الكمال )٥(
  . ٦/٣٥٩: الطبقات الكربى )٦(
     . ١/١٨٧: تذكرة احلفاظ )٧(
  . ٢/٥٦: وفيات األعيان) ٨(
   .٣٧٤/ ٣: تاريخ اليعقويب )٩(



 

 

  نشأته و طلبه للعلم)١(:ثايناملبحث ال
مل أقف على من ذكر نشأته و طلبه للعلم ، لكن هناك من  له بالرجوع إىل بعض املصادر اليت ترمجت

  : ذكر جوانب من حياة احلجاج و أنا أذكر ما تيسر يل منها
أخرجه  مث، ستني سنة: أو، له كذا وكذا من سنة ٍةمأَل زغَ مكث يعيش مناحلجاج بن أرطاة أن       

   )٢(.بسبعني مملوكاً مدقَفَ، أبو جعفر مع ابنه املهدي إىل خراسان
  )٣( .يكىن أبا الصباحو سليمان بن يسري،: كان للحجاج موىل يسمىأنه        

املهدي وقدم معه  إىلمث خرج ، ثيابه )٤(يلفْكنت أرى احلجاج بن أرطاة ي :قال عبد اهللا بن إدريسو 
  )٥(.ا أمحاهلابأربعني راحلة عليه

 أنا و: لقد رأيتنا وما بالكوفة ثالثة أفقر منا: بن شربمة يقولامسعت  :حممد بن عمارة بن شربمة قالو  
  )٦(.مث لقد رأيتنا وما بالكوفة ثالثة أهيأ منا، واحلجاج بن أرطاة، ابن أيب ليلى
  :الشرطةا والقضاء وتويل الفُْتَي
قال هيمش :٧(.سنةبن ست عشرة ايت وأنا استفت: يقولاحلجاج  مسعت(  

هذا قضاء أمري : بالبصرة مث يقول وكان يقضي)٨( .سنةجاج قضاء البصرة وله ست عشرة احلويل و 
، يفيت مبسجد الكوفة وله عشرون سنة وجلس، ها ثالثة أشهرئوويل قضابن أيب طالب، املؤمنني علي 

  )٩(.ايتوكان احلكم جيلس إليه وهو الذي أجلسه للفُ
     

                           
 ،٢٢٥/ ١: حنياـرو ،٣/١٠٦: املعرفة و التاريخ ،٦/٣٥٥: الطبقات الكربى، ٢/٥٠: أخبار القضاة : ظر ين )١(

، ٥/٤٢٠: ذيب الكمالـ  ، )املكتبة السلفية( ٨/٢٣٠: دادـتاريخ بغ  ،)دار الفكر( ٢/٦٤١: البن عدي الكامل 
  .٤/٢٦٢: خ الطبـرييتار ،٢/١٩٨: ، ميزان االعتدال٧/٦٨: السري، ٩/١٠١: المـخ اإلسـتاري

    .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١(٢٣١ – ٨/٢٣٠: تاريخ بغداد )٢(
  . ٦/٣٥٥: الطبقات الكربى) ٣(
  ).١٦٣ /١٥: لسان العرب( أخذ القمل منه: الشعر يفل، والتكلف: التفلي )٤(
  ) دار الفكـر. ( ٢/٦٤٢: البن عدي الكامل  )٥(
    ) ـردار الفك. ( ٢/٦٤٢: البن عديالكامل  )٦(
    .٢/٥٠: أخبار القضاة، ٤٢٦ /٥: ذيب الكمال )٧(
  . ٩/١٠١: تاريخ اإلسالم )٨(
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )٩(



 

 

ور بن مجهور ـمنصالكوفة يف خالفة اة شرطة ـاحلجاج بن أرط ويلسنـة ست وعشرين ومائة  و يف
عبـد  مث وىل العراق عبد اهللا بن عمر بـن  ) )٢(من أربعني يوماً ويل حنواً)إن منصور( يقال و()١(الكلىب 
  .أقر احلجاج على شرطة الكوفةـف)٣( زالعزي
مث قدم سليمان بن  واحداً احلجاج بن أرطاة قضاء البصرة شهراً وىل )٤()سنة ثالث وثالثني ومائة( و يف

  )٥(.فاستقضى طلحة بن إياس بن علي
يف  ،بعد عباد بن منصور قضاء البصرة احلجاج بن أرطأة توىل  )٦()سنة اثنتني وثالثني ومائة(ويف       
ري فلم مفرتل دار ابن ع م احلجاجدقَفَ ،وأبو جعفر يومئذ بواسط يف خالفة أيب العباس أبو جعفر خالفة

   )٧(.يزل على قضائها يف والية سفيان بن معاوية وعمر بن حفص
اد عباد بن ـة ثالث وثالثني فعزل احلجاج وأعـمث قدم سليمان يف أول سن راًـى أشهضقَال ـيقو   

  )٨(.منصور
   )٩(.العباسأول من وىل القضاء لبين هو و

وقيل إن ول أبو جعفر املنصور فرتل بغداد قبل استتمام بنائها، مائة حتويف سنة ست وأربعني و        
كان ، وألنه وضع بعد القصر)١٠( فقيل إن قبلتها منحرفة ،جامعها احلجاج بن أرطأة هو الذي اختط
  )١١(.القصر غري مستقيم على القبلة

 ةـدينبلة مسجد مـاج بن أرطاة نصب قأهل املدينة أن حجمن مشيخة  زعمو: وقال اخلطيب      
  )١٢(.وحلجاج قطيعة ببغداد يف الربض تعرف بقطيعة حجاج ،أيب جعفر املنصور

                           
     . ٢٦٢/ ٤: تاريخ الطربي )١(
  .١/٣٦٩: هتاريخ خليف) ٢(
  .١/٣٨٢: هتاريخ خليف )٣(
  .٧/٣٢١: املنتظم )٤(
   . ٥٣ /٢: أخبار القضاة )٥(
   .٥/٨٧: الكامل يف التاريخ ،١٠/٥٥:البداية والنهاية ،٤/٣٦٥: تاريخ الطربي) ٦(
  . ٢/٥٠: أخبار القضاة )٧(
  .١/٤١٤:هتاريخ خليف )٨(
  .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١( ٢٣٢ /٨: تاريخ بغداد، ٢/٥٠: أخبار القضاة )٩(
  . ٩/٤٥: تاريخ اإلسالم )١٠(
  . ٥/١١٧: الكامل يف التاريخ ) ١١(
  ).املكتبة السلفية) ( ٤٣٤١( ٨/٢٣٠: بغدادتاريخ  )١٢(



 

 

إنه ممن : ويقال)١()سنة مخس وأربعني ومائة( كان مع أيب جعفر املنصور يف وقت بناء مدينته: أيضاً قالو
  )٢(.ممن توىل خططها ونصب قبلة جامعها

  :ُمذَاكرته للحديث
  )٣( .رطالشكان قد ويل ديث، حمائة من ست روى حنواً: قال املزي    

أبو  تكلمناسيفه وكان م)٥(حبمائل )٤(فأتيناه فوجدناه حمتبياً، قدم احلجاج بن أرطاة البصرة: قال ابن علية
 كنت حمدثاً إىل لو اإلخوانأحب : فقال، أتوك حتدثهم ، إخوانكيا أبا أرطاة: فقال ،أبو جرى
  )٦(.البصرةمن مل حيدث حىت خرج :قال حيىي .ومل حيدثهم، حلدثتهم

فكان الزحام ) البصرة(قدم علينا محاد بن أيب سليمان وحجاج بن أرطاة : ويقال عن محاد بن زيد     
  )٧(.عن عطاء مسع منه وكان حجاج راويةً، على حجاج أكثر منه على محاد

ا حىت يذاكرنا قدم علينا جرير بن حازم من املدينة فأتيناه فسلمنا عليه فما برحن :وقال محاد بن زيد     
مث قدم ، ثنا ما شاء اهللافلب، حدثنا قيس بن سعد عن احلجاج بن أرطاة: ما يقول فقال يف بعض، احلديث

، فرأيت عليه من الزحام ما مل أر على محاد بن أيب سليمان، بن ثالثني أو إحدى وثالثنياعلينا احلجاج 
يا أبا أرطاة : د جثاة على أرجلهم يقولونبن عبي ويونس، وداود بن أيب هند، الوراق رأيت عنده مطراً
  )٨( .؟يا أبا أرطاة ما تقول يف كذا ؟ ما تقول يف كذا 

وقد مات إمساعيل بن أمية ) هـ١٤٤أي(قدمت مكة سنة أربع وأربعني : قال حيىي بن سعيد القطان  
  )٩(.وقدم علينا حجاج بن أرطاة يف تلك السنة: قال، وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم

أما مثلك من : قال .األشرافيأتيك اهللا، امحد حممد، يا أبا : لألعمشقال احلجاج : قال جرير        
    )١٠(.يأتييناألشراف فال أبايل أال 

                           
    . ١/٤٥٨: ، معجم البلدان٤/٤٥٩: تاريخ الطربي) ١(
    ).املكتبة السلفية) ( ٤٣٤١( ٨/٢٣٠: تاريخ بغداد )٢(
    .٤٢٤ /٥: ذيب الكمال )٣(
اء وقد يكون االحتب ،هو أن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيمهما به مع ظهره ويشده عليها :االحتباء) ٤(

  ).١/٣٣٥:النهاية يف غريب األثر(باليدين عوض الثوب
)٥( احلميلة عالقة السيفبكسر احلاء و :مالةاحل   )١١/١٨١ :لسان العرب.(  
  . ٥٣ /٢: أخبار القضاة )٦(
    . ٤٢٤ /٥: ذيب الكمال )٧(
    . ٤٢٤ /٥: ذيب الكمال )٨(
  . ٢/٣٧٧: العلل ومعرفة الرجال )٩(
   . ٢/٥١ :أخبار القضاة )١٠(



 

 

يا هذا مل تنته : فقال له حجاج، جاء ابن شربمة وحجاج بن أرطأة إىل األعمش: وقال العالء بن عصيم
   )١(.مث دخل وأغلق الباب يف وجوههم، بغري حوائجهم إذاً يرجعون: ، فقالحىت مشت إليك األشراف

:      هـقولوا ل :فقال جاء احلجاج بن أرطأة فاستأذن على األعمش :عمر بن علي املقدمي الـق       
   )٢(.فلم يأذن له! أيكتين علي! أيكتين علي: فقال :قال، أرطأة بالباب أبو

ه ـوكنت أظن، ألسأله عن هذه األحاديث أتيت جممعاً: حدثنا سفيان قال: أبو بكر احلميدي قال      
، رج ألواحكخأَ :مث قال، هؤالء أشياخي: فقال ،فحدثته حبديث الزهري يف الدجال حديث جممع، ميتنع
وقد جاءين احلجاج بن أرطأة  ،ما هي عند أحد بالكوفة: مث قال، فحدثين هبا، ليست معي ألواح :فقلت

  )٣(.فسألين عنها
 ، فإذاوكان يعقوب أبو يوسف يسأله ،علينا لِمكان احلجاج بن أرطاة ال ي: بن غياث قال حفص    

وكنت ال أكتب إال ما وقع  :قال حفص، الناس إىل يعقوب فأملى عليهم عن ظهر قلبه مقام احلجاج قا
   )٤(.يف ألواحي

له  يم على رؤوسنا غالماًكان احلجاج بن أرطاة يق :عبد اهللا بن عبد اهللا بن األسود احلارثي قال       
يك ـيأت! ك يا أبا أرطاة ـسوءة ل: فقام إليه رجل فقال، من رأيته يكتب فخذ برجله: فيقول، أسود

  )٥(.فلم يأمره بعد ذلك، مث تأمر هذا األسود مبا تأمره، وأبناء نظرائك من أبناء القبائل، نظراؤك
، امـفسأله عن حديثني فحدثه هبما مث ق اججاء سفيان الثورى إىل احلج: ال أبو عيسى النخعىـق    
  )٦(.ما يظن أبو ثور إال أنه قد أجازنا جبائزة: ال احلجاجـفق

وهـو  ، رأيت احلجاج بن أرطاة حيدث يف مسجد الكوفة والناس جمتمعون عليـه : بن املباركاقال     
حيدثهم بأحاديث حممد بن عبد اهللا العرزمي ،يدلسها حجاج عن شيوخ العرزمي، والعرزمقائم يصلي  ي
   )٧(.ما يقربه أحد والزحام على احلجاج

مث قال ، فأفتاه، حبيب بن أيب ثابت فسأله عن مسألة إىلجاء رجل  :الوليد بن حيىي األسديقال و    
 بن أيب ليلىا: قال؟ قلنا من الغلمان : قال، تأت هؤالء الغلمان يف املسجد يفتوك خباليف إن: للرجل

                           
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )١(
  . ٦/٣٤٣: الطبقات الكربى )٢(
  . ٣/٤٢: املعرفة و التاريخ) ٣(
   . ٢/٥١: أخبار القضاة )٤(
    .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١( ٢٣٤ – ٢٣٣ /٨: تاريخ بغداد  )٥(
  . ٢/٥٤: أخبار القضاة )٦(
    ) دار الفكـر. ( ٢/٦٤٢: البن عديالكامل  )٧(



 

 

   )١(.وحجاج بن أرطاة ومحاد بن أيب سليمان
  :جماعةسبب تركه للْجبِه بنفسه وُع

واد إىل ـفجاء وعليه س، أول من وىل القضاء لبين هاشم احلجاج بن أرطأة :عاصم النبيل وال أبـق    
تِّحلقة البب وأنا رجل حب، كنت ثأنا صدر حي :فقال، إىل الصدر يارتفع أيها القاض: ل لهـفقي ،ى

  )٢(.إىل الشرف
اتق اهللا : فقال له سوار! قتلىن حب الشرف: أن احلجاج بن أرطأة قال لسوار :عمر بن عبيدة قال   

  )٣(.تشرف
، أرطاة بالتنا يا أباقُ: فقالوا له، فدخل احلجاج بن أرطاة، كنا يف مسجد اجلامع:قال خالد بن عبد اهللا   
  )٤( .حيثما جلست فانا صدرها: فقال
يعين ويل ، وقد حج عيسى بن موسى، دخل حجاج بن أرطأة املسجد احلرام :أبو مالك اجلنيب قال    

فأقبل احلجاج ليسـلم مث  ، وهو يف املسجد، ))٦()هـ ١٤٣( و)٥()هـ ١٣٤سنة ( وقد حج يف(العهد 
، حيث جلسـت أنـا صـدرها   : فقال، ارتفع يا أبا أرطأة إىل صدر احللقة: بعضهم فقال له ،مث جلس

   )٧(.جروا برجله وأخرجوه: ال عيسىـفق
قد ! اهللا  يا أبا عبيد: قال يل احلجاج بن أرطاة: مسعت أبا عبيد اهللا قال: قال منصور بن أيب مزاحم     

اب ـخيرج هبا رسولك إىل الب و، على بغلتك بسرجها وجلامها حتملينوأحب أن ، قتلىن حب الشرف
   )٨(.هذه محالن أيب عبيد اهللا، يا أبا أرطاة: فيقول

، الرجل حىت يترك الصالة يف مجاعة ال يقتل: مسعت احلجاج بن أرطاة يقول: ال ابن إدريسـق        
  )٩(.تهفلم يكن خيرج للصالة فترك، املسجد على بابه كنت آتى احلجاج بن أرطاة و:قالو 

   مجاعة ال تتم مروءة الرجل حىت يدع الصالة يف :وقال ابن إدريس مسعت حجاج بن أرطأة يقول     
وهذا قاله ، بل ال تتم مروءة الرجل ودينه حىت يلزم الصالة يف مجاعة! هذه كلمة مقيتة : )الذهيب(قلت 

                           
  )دار الفكـر(   . ٢/٦٤٤: البن عديالكامل  )١(
  .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١( ٢٣٢ / ٨: تاريخ بغداد، ٢/٥٠: أخبار القضاة )٢(
  .٢/٥٠: أخبار القضاة )٣(
    .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١(٢٣٤ – ٢٣٣ / ٨: تاريخ بغداد  )٤(
    .٥٧ /١٠: البداية والنهاية )٥(
    .١٠/٨٠: البداية والنهاية )٦(
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )٧(
  . ٢/٥١: أخبار القضاة )٨(
   . ٢/٥١: أخبار القضاة )٩(



 

 

فإنه يرى أن صالته يف مجاعة ومزامحته للسوقة يف الصـفوف  ، الرياسة حجاج ملا يف طباعه من البذخ و
حنيفة إلمام يف العلم لكن رفع اهللا أبافة اوهو من طبقة أيب حني، ينايف ما فيه من التيه والترف فاهللا يساحمه

  )١(.بالورع والعبادة ومل ينل حجاج بن أرطأة تلك الرفعة فرمحهما اهللا
  )٢(.األنذالأكره مزامحة : كان احلجاج بن أرطاة ال يشهد مجعة وال مجاعة يقول: يوسف وقال أب    

: فقـال يل ،من احلجاج مبىن إن شاء اهللادنوت : قال سليمان املنقرى زعم أبو حبر البكراوى قال        
   )٣(.وال آمن أن يكون يف ثوبك دابة فتقع على ثوىب، حنن قوم جنالس هؤالء امللوك! تنح

أصـلي مـع هـؤالء    : فقال؟ أال تصلي يف مجاعة  :لحجاجلوعن سليمان بن أيب سليمان قال       
فمـر مبسـاكني يف   ، بعض أصحابه خرج حجاج بن أرطأة ومعه: وعن أيب مالك اجلنيب قال، يزمحوين
  )٤(.لم على أمثال هؤالءسإنه ال ي: فقال احلجاج، فسلم صاحبه على املساكني ،الطرق
ما رأيت أحداً : قلت للحجاج بن أرطأة: وروى حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا جدي قال       

   )٥( .إا مدارج الكرم: قال، أحسن أصابع منك
الشرف، إن لك : أفال، قلت :، قالوفقهاً ن لك علماًإو، ديناًن لك إ: للحجاجاهللا عبيد  وأب قال      

   )٦( .اهللاوتعظم ما صغر اهللا، ر ما عظم غصأنك لت :اهللافقال أبو عبيد ، وفقهاً لك قدراً أنأو 
  :املواقف له بعض أقواله و

فإنه ال يزال أحدهم ، تباب الكُإياكم وأصح: كان حجاج بن أرطاة يقول لنا: قال أبو معاوية       
   )٧(.ر وأشباههمع عمروقد جعل 

زعم أبو أرطاة أن ، ما جاءنا من العراق مثل أيب أرطأة: مسعت ابن أيب جنيح يقول: قال سفيان      
   )٨(.احلواريني هم الغسالون

ورون الثياب أي ألم كانوا قصارين حي) احلواريون(قال أبو أرطأة مسوا بذلك : قال األندلسي      
  )٩(.يبيضوا

                           
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )١(
  .)املكتبة السلفية(  )٤٣٤١(٢٣٤ – ٨/٢٣٣: تاريخ بغداد )٢(
   . ٢/٥٣: أخبار القضاة )٣(
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )٤(
  . ٩/١٠٢: تاريخ اإلسالم )٥(
   . ٢/٥٢: ر القضاةأخبا )٦(
  .   ١/٤٢٨: العلل ومعرفة الرجال  )٧(
  .٢/٥٠: أخبار القضاة )٨(
  .١/٢٧١: )تفسري الثعاليب(اجلواهر احلسان  ،١/٤٤٢: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) ٩(



 

 

فكان  :قال .ال تقولوا من حدثك: قال لنا احلجاج: ومسعت أبا معاوية وهو يقول: قال جماهد       
   )١(.يسردها علينا سرداً

  )٢(.وال جلست إىل قوم خيتصمون،قط ما خاصمت أحداً: يقول مسعت حجاجاً: وقال حفص بن غياث
  )٢(.خيتصمون

ا قد دخلنا فيمـا  ـا وإن كنإن، قتلنا حب الشرف: ما يقول كثرياًكان احلجاج : عيسى وأب قالو    
: واـولكن قول؟ ال تقولوا من حدثك : وكان يقول ألصحاب احلديث: قال. دخلنا فيه فإنا ال نكذب

   )٣(.خمافة أن يسهو: قال، من ذكره
مـن  : قولـوا  أخربك،وال من ، ال تقولوا من حدثك: كان احلجاج بن أرطاة يقول :أمحدقال و      
  )٤(.نعم: قال؟ كان يدلس: قيل له. ذكره
  )٥( .ال توقفوين على السماع: قال لنا احلجاج: و قال أبو معاوية    
وقال عبدالعظيم ، بالبصرة من القضاة احلجاج بن أرطاة )٧(شاأول من أخذ الرِ: )٦(األصمعيال ـقو    

   )٩(.احلجاج بن أرطاة)٨(ركوناتأول من رأيت ميشى بني يديه بالكاف :بن حبيب بن رغباناعبدالعظيم 
   )٩(.أرطاة
كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حىت يرى : الـال حفص بن غياث، عن احلجاج قـو ق      

    )١٠(.الشيب يف حليته
، ورـفر املنصـته على ركبة أيب جعـركب، ي من رأى احلجاج بن أرطاةـوحدثن: قال حيىي     

                           
  . ٣/١٠٦: املعرفة و التاريخ) ١(
  ).ملكتبة السلفيةا) ( ٤٣٤١( ٨/٢٣٢: تاريخ بغداد، ٥/٤٢٦: ذيب الكمال) ٢(
  . ٣/١٠٧: املعرفة و التاريخ) ٣(
  . ٤/٨٦٥: بدائع الفوائد) ٤(
  . ٢٢٧/ ١: اروحني) ٥(
و هذه العبارة مل ).١/٥٤٤:املعارف .(  يف غري ذلك من حديثه كان صدوقاً:هو عبد امللك بن قريب، قال ابن قتيبة )٦(

  .مل ترد إال عن األصمعي
وهي بضم الراء  ،والرشوة حمرمة على القاضي وغريه من الوالة معروفة، وباملد هو احلبل شاء بكسر الراءالرِ: شارِ )٧(

  ).٣/١١٥: ذيب االمساء( ومجعهما رشا بضم الراء وكسرها ،الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان
: رالذي يضرب به، و كان من آالت احلرب، مأخوذ من كاف كلمة فارسية ، معناها املقالع: الكافركوب) ٨(

  .)٢/٥١: أخبار القضاة(املشتقة من كوبيدن، ضرب أو رمى أو قلع : احلجر، ومن كوب
  . ٢/٥١: أخبار القضاة )٩(
  .٥٤ /٢: أخبار القضاة )١٠(



 

 

   )١(.هـب ياًـمستخل
 ؟ كيف نواسكم! يا حجاج : قال يل أبو جعفر :محر عن احلجاج بن أرطاة قالأبو خالد األقال  و    
: قلـت  ،احتاجيدخل أحدكم يده يف كيس أخيه فيأخذ منه حاجته إذا : قال. صاحل يا أبا جعفر: قلت

  )٢(.أما لو فعلتم ما احتجتم: فال، قالأما هذا 
، مـن النسـك   فذكر أمراً، اج بن أرطاةإىل احلج الطائيجلس داود : الطائيقال إمساعيل بن ريان     
وأما ، أما اللسان فعريب: فالتفت إليه احلجاج فقال، ا هي أضحيةإمن: فقال داود. ةضحي: احلجاج فقال

  ) ٣(.غرييوأن العبد قومي، أين ألوسط يف : فقال داود، الوجه فوجه عبد
لنا من  يئاللهم ه: فقال داود ،ةحجاج بن أرطا إىلمضيت أنا وداود الطائي  :القاسم بن معنيقال و   
الكالم كالم  :قال له احلجاج، وكان فصيحاً، فكلمه داود: قال ،بن أرطاة أحاديث يف القضاء جياداًا

: أبو هشام قال، وما أدعى لغري أىب، فون نسيبرإن قومي ليع: فقال له داود، والوجه وجه نبطي، عريب
   )٤( .وكان احلجاج يغمز يف نسبه

وضحية ومجعها  ،ومجعها أضاحي ،وإضحية، أضحية :األضحية فيها أربع لغات: األصمعيقال       
  )٥(.وأضحاة ومجعها أضحى، ضحايا
، رة والكوفةـبن أرطاة راكب بني احلي جاء رجل واحلجاج: عثمان بن أيب شيبة عن أبيهقال       
حيث نقيم ، عند مرصوف احلجارة، ائتنا بواد احلصا: فقال ؟ يا أبا أرطاة أسألك عن مسألة :فقال له

    )٦( .يأتيك األمر من ينبوعه، أود احلكم
 ،فاستغاث منه ،لنا حائكاً فضرب جاراً، )٧(كان حجاج بن أرطأة على العس: ابن إدريسقال        
لك علي : فقلت ،ما يدريك أنت! اسكت يا صيب :فقال، بعد العلم والقرآن! يا أبا أرطأة : فقلت له

   )٨(.فلم يرو عنه. وال أروي عنك ك أبداًأن ال أكلم
هل عندك  :كان احلجاج بن أرطأة يقول للرجل إذا أراد أن حيكم عليه: قال سليمان بن حرب       

                           
  . ٢/٥٤: أخبار القضاة )١(
  .١/٢٢٨:اإلخوان) ٢(
    .٣/١٠٧: و التاريخاملعرفة  ،٢/٥١: أخبار القضاة )٣(
    .   ١/١٩٨: ت اآلجري أليب داود، سؤاال١/٣٠٢: ضعفاء العقيلي )٤(
  .١/٤٦٥: أدب الكاتب )٥(
    ) دار الفكـر. ( ٢/٦٤١: البن عديالكامل  )٦(
حيرس الناس  أنه كان يعس باملدينة أي يطوف بالليل ومنه حديث عمر ، أي طاف بالليل: عساو يعس عسساً )٧(

  ).٦/١٣٩: لسان العرب(الناس ويكشف أهل الريبة 
  . ٣/١٠٦: خاملعرفة و التاري) ٨(



 

 

  )١( .على البصرة كأنه كان قاضياً ...هل ..هل؟ هل لك قول ؟ حجة 
 هى لَادني: جاج ابن أرطاةكتب ابن شربمة إىل احل: قال عاصم بن حممد ابن أخي ابن شربمة قال       

واخلصوم ؟ من له حاجة : كان احلجاج ينادى: قال، ووالربا قبيح، ودونه خصم كثري؟ هل من خصم
  )٢(.يقدمهمعنده ال 

ودونه ، تنادوا له هل من خصيم: كتب ابن شربمة إىل احلجاج بن أرطاة :ابن أخي ابن شربمة و قال  
  )٣(.والرياء قبيح، خصوم كثري

، فأمر حببسه ،يتقاضاه يف جملس احلكم إليهوجه صديق للحجاج ابنه  :حممد بن عمرو التنوري قال      
أن احلجاج بن : بن عيينة ا وقال.احلاكم )٤( هبجاكتب : قال ؟ما أكتب يف حبسه: فقال له الشرطي
  )٦(.هناحلاكم ملا سج )٥(هباكتب ح: أرطاة قال للكاتب

رأيت احلجاج بن أرطاة وقد عصب على أصبعه خرقة وهو حيـزم غرزهـا ومل    :عبد الرزاق قال     
ال بأس أن يعصب احملرم علـى  : مسعت عطاء يقول: قال؟ ما هذا يا أبا أرطاة : فقال له رجل، يعقدها

 )٧(.مل يعقد جرحه ما
، ريهخ ابن أيب جنيح وغـه املشايـاج بن ارطاة فجلس إليـحضر احلج :سفيان بن عيينة الـقو     
ـ ؟ اة ـيا أبا ارط... ما تقول يف كذا : وا يقولون لهـفجعل: الـق : قـال ؟ ... ذا ـما تقول يف ك

، هاؤهاـراف أهل البصرة وفقـوفيه سوار بن عبد اهللا وأش، رةـبالبص را مالكاًـوحض، مـفيجيبه
ـ : الـق، عـرطاة ارتفأا ـبأارتفع يا : الـق إالد يف الس ـحأا بقي ـفم ، أدركث ـفجلس حي
  )٨(.رفـأهلكين حب الش :ال لسوارـمث ق ،درـست فأنا صـأنا حيثما جل :الـوق

، ةَـمأَ أُمهوكانت ، همـمن بيت شريف من، ربـبن بالعناكان زفر من  :رانـعم أيبال ابن ـق    
جملس احلجاج بن ارطأة  فحضر: قال ،ولسانه يشبه لسان العرب، فكان وجهه يشبه وجوه العجم ألمه

 ،فتكلم زفر -ع تغمزه يف نسبهـوكانت النخ، وكان يغلب عليه البذاء، ان يتوىل القضاء بالكوفةوك–

                           
  . ٢/١٤٣: املعرفة و التاريخ) ١(
   . ٢/٥١: أخبار القضاة )٢(
  .٣/٩١: أخبار القضاة )٣(
و ، إذا استقبلته بكالم فيه غلظة: جبهت فالناًو، استقبله مبا يكره و، رده عن حاجته: جبه الرجل جيبهه جبها) ٤(

  .)١٣/٤٨٣: لسان العرب( إذا استقبلته به: باملكروه جبهته
   ).١٦٢/ ١٤: لسان العرب ( اإلعتراض :  احلبه )٥(
  ) دار الفكـر. ( ٢/٦٤١:  عديالبن الكامل  )٦(
  .١/١٠٥:األمايل يف آثار الصحابة ) ٧(
  .١/١٤٥: املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )٨(



 

 

 وأمـا  ،ان عريبـاللسان فلس أما: الـفق هـإليالتفت ـف ،اجـأل قلب احلجـفم، ذ السـفأخ
  )١(.فقد قبلين قومي اـأن أما: ه زفرـال لـفق، ه عريبـه فليس وجـالوج
يوسف على احلجاج بن ارطأة وهـو   أبودخل : مسعت ابن عمران يقول :لطحاويجعفر ا أبوقال     

: يوسف أبوفقال له ، همفيه نصف عشر قيمة أُ: فقال له احلجاج ؟ قاضي الكوفة فسأله عن جنني األمة
ني ـجن أليس :يوسف وـأب هـال لـفق. احلُرةني ـعلى جن اًـقياس: الـ؟ فققلت ذلك  نـأيمن 
: فقال احلجاج؟ مث مات ففيه الدية  وقع منها حياً إن و ؟)٢(رة غُ ففيه اًـربة ميتـمن الضوقع  إذارة احلُ

مما جيب  أكثر كان ميتاً إذاة ملت يف جنني اَألـفجع، فأنت قلبت األمر: يوسف أبوقال . نعم: احلجاج
ئة اـم هـأُمة ـني وقيمـدرمه اًـته حيـد يكون قيمـه قـألن، ات بعد ذلكـوم كان حياً إذافيه 
  )٣(.يناس يا بـحبضرة الن إيله ـذا فال تلقـان مثل هـك إذا: ه احلجاجـال لـفق، درهم
معاوية  أيب إىلكنا خنتلف : مالك وعباس بن الوليد قاال أيبقال حممد بن شجاع حدثين احلسن بن       

؟ اضي عندكم يوسف الق أبو أليس :معاوية أبوفقال لنا ، يف حديث الفقه من حديث احلجاج بن ارطأة
يوسف حيفـظ   أبواحلجاج فكان  إىلكنا خنتلف ، وتكتبون عين، يوسف أبا أتتركون: فقال ،بلى: قلنا

  )٤(.يوسف أيبفإذا خرجنا كتبنا من حفظ ، واحلجاج ميلي علينا
أتيت احلجاج بـن  : وقال أبو حامت حدثين حممد بن احلسن بن األجلح عن سلمة بن الفضل قال       
 ،علـي  أعـدهن : فقلـت  -يعين مخسة أحاديث  -فحدثين مخسا ، يا أبا أرطاة حدثين: فقلت، ارطاه

، زدين: مث قلت، حرفا أخرمتفما ، خذها إليك: قلت؟ ما أراك وعيتهن : قال، زدين: قلت، فأعادهن
جراب : قال ،سلمة: قلت؟ من تسمى : فقال، فأعدن عليه من حفظي أعدهن،: فقال، فزادين الكثري
  )٥(.سريع فراغه يا سلمة،هأنت مفتاح

                           
  .١/١١٢: أخبار أيب حنيفة ) ١(
فال  ،وأصل الغرة البياض الذي يكون يف وجه الفرس ،نفسه أو األمةالعبد  :الغرة ،جعل يف اجلنني غرة عبدا أو أمة)٢(

ما بلغ مثنه نصف  :عند الفقهاء وإمنا الغرة عندهم وليس ذلك شرطاً ،يقبل يف الدية عبد أسود وال جارية سوداءفال 
  ).٣/٣٥٣:النهاية يف غريب األثر ( عشر الدية من العبيد واإلماء

  .١/١١٢: أخبار أيب حنيفة) ٣(
    .١/١٠١: خبار أيب حنيفة أ )٤(
  .٣٠٨ /١١: ذيب الكمال) ٥(



 

 

  إرساله واضطرابهشيوخه وأثرهم يف تدليسه و: املبحث الثالث
  .شيخاً ٧١: بلغ عدد شيوخه من الكتب التسعة

  :قسمتهم إىل أقسام
  .شيخاً ٢٦: شيوخه الثقات وعددهم

  .القاسم بن أيب بزة وأم كلثوم بنت أيب بكر الصديق: اثنان منهم مل يتنب يل مساعه منهم وهم
  .وصرح بسماعه من الوليد بن مالك وجبلة بن سحيم 

إِذَا (ونفى ابن خزمية مساعه خـرب   .مساعه منهم حمتمل والبقية ومل يسمع من عبد اهللا بن حممد بن علي
  .بكر بن حممد من أيب) َرَمْيُتْم َوَحلَقُْتْم

  .شيخاً ٢٣: شيوخه الثقات الذين وصفوا بالتدليس أو اإلرسال وعددهم
ـ ـمن إبراه مل يسمع ل والزهـري  ـيم النخعي وعمرو بن دينار وسعيد بن جبري وعبد اجلبار بن وائ

ال جتوز صدقة حـىت  "ىي ابن أيب كثري وهشام بن عروة ومل يسمع من عامر الشعيب سوى حديثـوحي
  ."تقبض

ي عـن  ـه عن مكحول إمنا هـا هي عن داود بن احلصني عن عكرمة وروايتـوروايته عن عكرمة إمن
  . القدوس وأثبت أبو داود له السماع عبد
وميمون بن مهران واحلكم بـن عتــيبة   ادة بن دعامة ـقتوصرح بسماعه من عطاء بن أيب رباح و
  .والبقية مساعه منهم حمتمل.بد اهللا بن أيب جنيح ـعو

  .شيوخ ١٠: وعددهم ونشيوخه الصدوق
و بالنسـبة   لبـاقي مدلسـه،  اأربعة أحاديث وسوى عن أبيه عن جده  سمع من عمرو بن شعيبمل ي

أما أبوك فلـو  " للرويات هنا فلم أجد سوى رواية واحده صرح فيها بسماعه من عمرو بن شعيب هي
. و الباقي دلسها عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب سليمان العرزمي و هو متروك ......"كان أقر بالتوحيد 

  .البقية مساعه منهم حمتملو.صرح بسماعه من محاد بن أيب سليمان يف بعض طرق احلديثو
  .شيوخ ١٠: وعددهم ونواملقبول ونواملستور ونشيوخه اهول

  .شيخان: شيوخه الضعفاء وعددهم

  .شيخاً حيتمل أنه تأثر هبم) ١٤(مما سبق يتنب أن شيوخه املدلسني واملرسلني بلغ عددهم 



 

 

  :شيوخه الثقات
  مسعود إبراهيم بن عامر بن

  :امسه
  )١(.دس/ مسعود بن أمية بن خلف اجلمحي، ثقة، من السادسةإبراهيم بن عامر بن 

  :شيوخه
  )٢(.سعيد بن املسيب وعامر بن سعد البجلي ومعاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج ومسعر بن كدام :روى عنه

 )٤().هـ ١٢٠ - إىل  -هـ ١١١من سنة (أعيان الطبقة الثانية عشر ترجم له الذهيب يف  ،كويفهو 
  .   وهذا مما يقوي مساع احلجاج منه

 أبو بكر بن حممد بن عمرو
  :امسه

املدين القاضي، امسه وكنيته  -بالنون واجليم  -أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري، النجاري
من اخلامسة، مات سنة عشـرين ومائـة، و قيـل غـري      إنه يكىن أبا حممد، ثقة عابد،: واحد، وقيل

  )٥(.ع/ذلك
  :شيوخه
  )٦(.خارجة بن زيد وسامل بن عبد اهللا بن عمر وجده عمرو بن حزم مرسل و غريهم: روى عن

                           
، ذيب ٦/٩: الثقات البن حبان، ٢/١١٨: اجلرح و التعديل ،١/٣٠٧:ريخ الكبريالتا: ينظر( ١/٩٠:التقريب) ١(

  .  )١/١١٤:،التهذيب١/٢١٤: ، الكاشف٢/١١٥: الكمال
    .١/١١٤: التهذيب ،٢/١١٥: الذيب الكم) ٢(
    .١/١١٤: ، التهذيب٢/١١٦: لذيب الكما )٣(
  . ٧/٣١٩: تاريخ اإلسالم) ٤(
ـ ، ١/٢٥٧: خلليفـه  الطبقات  ، ١/١٢٤: )القسم املتمم(الطبقات الكربى  :ينظر(٣٩٩/ ٢: التقريب )٥( اريخ ـت

الثقـات  ، ١/٣٥٨: ذكر رواة املراسيــل  ، حتفة التحصيل يف٩/٣٣٧: اجلرح و التعديل، ١/٣٢١: خياط ةـخليف
، ٢/٤١٢: الكاشف، ٣٣/١٣٧: ذيب الكمال، ١/٧٦: لماء األمصار البن حبان، مشاهري ع٥/٥٦١: البن حبان

  .)،١٢/٤٠: التهذيب، ٣١٣/ ٥: السري
    .٣٣/١٣٧: ذيب الكمال )٦(



 

 

  :تالميذه
  )١(.وحيىي بن سعيد األنصاري و غريهم أسامة بن زيد الليثي واحلجاج بن أرطاة: روى عنه
  :وفاته

  )٢(.فيها ماتر بن حممد بن عمرو بن حزم احلج وسنة مائة أقام أبو بك: قال خليفة بن خياط
  )٣(.مائةمات سنة عشرين و: وقال الواقدي وغري واحد   

  : أقوال العلماء
لست أقف على مساع احلجاج هذا ، رواية احلجاج بن أرطأة عن أيب بكر بن حممد :قال ابن خزمية

    )٤(."النكاحُتْم َوَحلَقُْتْم فَقَْد َحلَّ لَكُْم الطِّيُب َوالثَِّياُب إِلَّا إِذَا َرَمْي" اخلرب من أيب بكر بن حممد
 جاِءإمساعيل بن َر

  :امسه
دي جاِءإمساعيل بن ريباألزدي بال أبو إسحاق الكويف، ثقة تكلم فيه  -بضم الزاي-)٥(بن ربيعة الز

  )٦(.٤م / حجة، من اخلامسة
  : شيوخه
  )٧(.النخعي وأبيه رجاء بن ربيعة وعمري موىل بن عباس و غريهمإبراهيم بن يزيد : روى عن

                           
    .٣٣/١٣٨: ذيب الكمال) ١(
  .١/٣٢١: تاريخ خليفة بن خياط) ٢(
   .٥/٥٦١: ، الثقات البن حبان ١/٧٦: األمصار،مشاهري علماء ١/١٢٤: )القسم املتمم(الطبقات الكربى )٣(
  .)٢٩٤٠(كتاب املناسك ( ٤/٣٠٣: صحيح ابن خزمية) ٤(
)٥ (الزويف آخرها دال مهملة، بعدها ياء معجمة بنقطتني من حتتها، وفتح الياء املنقوطة بواحدة، بضم الزاي: يديب ،

  ). ٣/١٣٥: األنساب( ليمن نزلوا الكوفةأصلهم من ا، وهي قبيلة قدمية من مذحج، هذه النسبة إىل زبيد
، ٣/٥٦٨: )روايـة الـدوري  (اريخ ابن معـني ـت، ٦/٣١٨: الطبـقات الكبـرى: ينظر( ١/١٠٧: التقريب )٦(

 ،٢/١٦٨: ،اجلرح والتعديل١/٣٦: الكـىن و األمسـاء ،١/٢٢٥: معـرفـة الثـقات ،١/٣٥٣: التـاريخ الكبري
، ١/٣٨٤: امليـزان ،١/٢٤٥: الكاشف ،٣/٩٠: ، ذيب الكمال١/١٦٤: مشاهري علماء األمصار،٦/٢٩:الثقات
  .)،٧/١٧٦: ، اللسان١/٢٥٩: التهذيب

    .٣/٩٠: ذيب الكمال) ٧(



 

 

  :تالميذه
  )١(.إدريس بن يزيد األودي وسليمان األعمش وشعبة بن احلجاج و غريهم: روى عنه
هذا و )٢().هـ ١٢٠ -إىل  -هـ١١١من سنة (الثانية عشر ترجم له الذهيب يف أعيان الطبقة هو كويف 

  .مما يقوي مساع احلجاج منه
 أم كلثوم بنت أيب بكر

  :امسها
  )٣(.بخ م س ق/، من الثانية، تويف أبوها وهي محل، ثقةأم كلثوم بنت أيب بكر الصديق

  :شيوخها
  )٤(.أختها عائشة زوج النيب : روت عن
  :تالميذها
  )٥(.غريهموابنها إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي وجابر بن عبد اهللا وهو أكرب منها : روى عنها
  :وفااو مولدها

عد ـا ولدت بـأل: أخطأوا يف ذلكوأبو نعيم وغريمهـا يف الصحابـة، وندة ـذكرها ابن م
  . سنة ثالث عشرة)٦(وت أيب بكر الصديقـم

   )٧( ).هـ٥٠-إىل-هـ ٤١(هي من سنة لذهيب يف أعيان الطبقة اخلامسة وذكرها ا
  .مل يتبني يل هل مسع منها احلجاج أم ال

                           
    .٣/٩٠: ذيب الكمال) ١(
  . ٧/٣١٩: تاريخ اإلسالم) ٢(
، ٣٥/٣٨٠: ال، ذيب الكم٢/٣٠١: ذكر أمساء التابعني ،٨/٤٦٣: الطبقات الكربىينظر ( ٧٥٨/ ١: التقريب) ٣(

  .)١٢/٥٠٣: التهذيب،٢/٥٢٧: ، الكاشف٣٥/٣٨٠
    .٣٥/٣٨٠: ذيب الكمال) ٤(
    .٣٥/٣٨٠: ذيب الكمال) ٥(
    .٣٥/٣٨٠: ذيب الكمال) ٦(
  . ٤/١٣٦: تاريخ اإلسالم )٧(



 

 

 ثابت بن عبيد
  :امسه

  )١(. ٤بخ م / ثابت بن عبيد األنصاري، موىل زيد بن ثابت، كويف، ثقة، من الثالثة 
  :شيوخه
  )٢(.عازب ومواله زيد بن ثابت وغريهمأنس بن مالك والرباء بن : روى عن
  :تالميذه
  )٣(.ري وسليمان األعمش وغريهماحلجاج بن أرطاة وسفيان الثو: روى عنه
وذكر )٤( ).هـ ١٢٠-إىل -هـ ١١١(هي من قة الثانية عشر والذهـيب يف الطب ذكرهي ـهو كوف

  .هذا مما يقوي مساعهأبو حامت واملزي أن احلجاج روى عنه، و
  :أقوال العلماء

ثابت بن : فرق أبو حامت بني ثابت بن عبيد األنصاري وبني ثابت بن عبيد موىل زيد بن ثابت، فقال
  )٥(.صاحل احلديث: عبيد موىل زيد بن ثابت ثابت بنني، وابن معوثقه أمحد و: عبيد األنصاري

مث ذكر الذي روى عن القاسم  )٧(وفرق بينهما كما فرق أبو حامت الرازي)٦(ابن حبان يف الثقاتوذكره 
   )٨(.روى عنه األعمشالقاسم و

  
  

                           
،  ٣/٩٥: ، العلـل ومعرفة الرجـال ١/٩٠: ، حبر الدم٦/٢٩٤: الطبقـات الكربى :نظري (١/١٣٢: التقريب )١(

 ،٤/٩١: الثقات البن حبان ،٢/٤٦٤: ت بن عبد اهللا األنصاري، اجلرح والتعديلوقال ثاب، ٢/١٦٦: الكبري التاريخ
، ٢/٩: ، التهذيـب١/٢٨٢: ، الكـاشف٤/٣٦٢: ، ـذيـب الكمـال١/١٠٤:االستـيعاب البن عبد الـرب

  .)١/٣٩٢: اإلصابة البن حجر
    .٤/٣٦٢: الكمالذيب ) ٢(
    .٤/٣٦٢: ذيب الكمال )٣(
  . ٧/٣٣٢: تاريخ اإلسالم )٤(
  .٤/٣٦٣: ، ذيب الكمال٢/٤٦٤: اجلرح و التعديل)٥(
  . ٤/٩١: الثقات البن حبان) ٦(
نهما فقد ، عند النظر يف كتاب الثقات جند أن ابن حبان مل يفرق بي٤/٩١: ، الثقات البن حبان٢/٩: التهذيب )٧(

  .ذكره يف التابعني.ثابتهو موىل زيد بن األنصاري و ثابت بن عبيد: قال
  ).ذكره يف أتباع التابعني(ذكره هكذا غري منسوب .٦/١٢٦ :الثقات البن حبان) ٨(



 

 

  مْيَحبن ُس ةُلََبَج
  :امسه
جم ةُلَبيح١(.ع/رينمن الثالثة، مات سنة مخس وعش كويف، ثقة، -مبهملتني مصغر -بن س(  

  :شيوخه
  )٢(.غريهمام وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن الزبري بن العو: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهمو إسحاق السبيعي وسفيان الثوري وحجاج بن أرطاة وشعبة بن احلجاج وأب: روى عنه
  :وفاته

 )٥()ست وعشرين ومائة(نة ـهي سو)٤(.تويف يف فتنة الوليد بن يزيد: الـذكره حممد بن سعد وق
سنة (ات جبلة بن سحيم ـر مـيف والية يوسف بن عم: انـابن حبو ة بن خياطـال خليفـوق

   )٦().مخس وعشرين ومائة
  . هذا مما يقوي مساع احلجاج منه، وهو ممن نزل الكوفةذكر املزي أن احلجاج روى عنه، و

 دَبْعاحلسن بن سعد بن َم
  :امسه

احلسن بن سعد بن مع٧(.بخ م د س ق/ اهلامشي موالهم الكويف، ثقة، من الرابعةد ب(  
  : شيوخه
  )٨(.غريهمسعد بن معبد وعبد اهللا بن عباس ورباح الكويف وأبيه : روى عن

                           
ـ ، ٣/٤٤٧): رواية الـدوري (تاريخ ابن معني ،٣١٢/ ٦: الطبقات الكربى: ينظر( ١/١٣٨:التقريب )١( اريخ ـت

 ،١/٢٦٥: معرفة الثقات ،٢/٢١٩: كبريالتاريخ ال، ٢/٥٠١: العلل و معرفة الرجال ، ٣٦٣ /١: ة بن خياطـخليف
 ،٥٤/ ١: تاريخ أمساء الثقات ،٤/١٠٩: الثقات البن حبان ،٢/٥٠٨: اجلرح و التعديل،  ٣/٣٦٦: املعرفة والتاريخ

  .)٢/٥٣: التهذيب،٢٨٩/ ١:، الكاشف٥/٣١٥: ،السري٤/٤٩٨: ذيب الكمال ،٤/٢٩٧: اإلكمال البن ماكوال
    .٤/٤٩٨: ذيب الكمال )٢(
    .٤/٤٩٨: ذيب الكمال) ٣(
  .، يف الطبقة الثالثة ممن نزل الكوفة٦/٣١٢: الطبقات الكربى) ٤(
  .٨/٢٧٥: تاريخ اإلسالم )٥(
  .٤/١٠٩: ، الثقات١/١٠٥: ، مشاهري علماء األمصار١/٣٦٣: تاريخ خليفة بن خياط )٦(
الثقات  ،٣/١٦: اجلرح و التعديل ،١/٢٩٤: معرفة الثقات ،٢/٢٩٥: اريخ الكبريالت: ينظر( ١/١٦١: التقريب )٧(

  ).٢/٢٤٤ :التهذيب، ١/٣٢٥: الكاشف ،٦/١٦٣: ذيب الكمال، ٤/١٢٤: البن حبان
    .٦/١٦٣: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  :تالميذه
  )١(.أشعث بن أيب الشعثاء واحلجاج بن أرطأة وحكيم بن جبري و غريهم: روى عنه 
 هذا مماو) هـ١٢٠–إىل-هـ١١١(هي من عشرة ويف أعيان الطبقة الثانية  ذكره الذهيبهو كويف 

  .يقوي اللقاء بينة وبني احلجاج
  رياح بن عبيدة

  :امسه
  .خد/احلجاز من الرابعة سكن، ثقة كويف، الباهلي موالهم، بفتح أوله ،بيدةاح بن عيرِ
  .من الرابعة، ثقة، السلمي الكويف، بفتح أوله، يدةبِبن ع احيرِ
 )٢(.يس ق د ت/يف نسبته فقيل سلمي وقيل باهلي فواحد اختل وهو شخصهكذا فرق بينهما املزي  
  :شيوخه )٢(.يس

  )٣(.غريهموأبان بن عثمان وعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وعمر بن عبد العزيز  :روى عن
  :تالميذه
  )٤(.غريهمواحلجاج بن أرطاة وداود بن أيب هند والسري بن حيىي وعمر أبو حفص : روى عنه

الذهيب يف الطبقة الثانية عشر وهـي مـن    ذكرهاملزي وغريه أن احلجاج روى عنه ، و هوكويف وذكر
فيه ذاك يف الطبقة اآلتية، له حديث والكويف ال الباهلي البصري : قالو)٥( ).هـ١٢٠-إىل -هـ١١١(

  .وثقه النسائي:وقال)٦().ه١٣٠-إىل-ه ١٢١(وذكره يف الطبقة الثالثة عشر وهي من .كثرياضطراب 
  جبري زيد بن

  :امسه
زيد بن جبري بن ح٧(.ع/من الرابعة، ثقة ،الطائي -بفتح املهملة وسكون الراء -ملر(  

                           
    .٦/١٦٤: ذيب الكمال) ١(
 ،٤/٢٣٨: ، الثقات البـن حبـان  ١/١٠٩): عثمانرواية (اريخ ابن معني ـت: يـنظر(  ١/٢١١: التقـريب) ٢(

  .)٢٥٨/ ٣: ، التهذيب٩/٢٥٧: ،ـذيب الكمال٣/٥١١: التعديـل اجلرح و
    .٩/٢٥٧: ذيب الكمال) ٣(
    .٩/٢٥٧: ذيب الكمال) ٤(
  . ٧/٣٣٢: تاريخ اإلسالم )٥(
  . ٨/٩٥: تاريخ اإلسالم )٦(
، ١/٣٩٦: من كالم أمحد يف علل احلديث، ٣/٢٧٥: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني : ينظر(٣/٣٩٠:التقريب) ٧(

 ،٤/٢٤٧: ، الثقـات ٣/٥٥٨: ، اجلرح و التعديل١/١١٢): عثمانرواية (معنيتاريخ ابن  ،١/٣٧٧: معرفة الثقات
  .)٣/٣٤٥: ، التهـذيب١٠/٣٢: ذيب الكمال،١/٩١: تاريخ أمساء الثقات



 

 

  :شيوخه 
  )١(.وغريهمف بن مالك وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب شخ: روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهموسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج  احلجاج بن أرطاة: روى عنه

هي من الذهيب يف الطبقة الثالثة عشر و ذكرهاحلجاج روى عنه، و قد ريه أن غهو كويف، وذكر املزي و
 )٣().ه١٣٠ -إىل -ه ١٢١(سنة 

  سعيد بن زيد
  :امسه

قْسعيد بن زيد بن ع٤(.ق/ من السادسة، ثقة، الكويف ،الفزاري ةَب(  
هذا من و)٥(ينكذلك احلسيو مساه فيه سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة واحداً بن ماجة حديثاًاروى له 
  )٦(.الصواب حذف عبيد واهللا أعلماألوهام و
  : شيوخه
  )٧(.أبيه: عنروى 
  :تالميذه
  )٨(.وغريهم واحلجاج بن أرطاة أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وأبو هارون :روى عنه

  . ذكر املزي أن احلجاج روى عنههو كويف، و

                           
    .١٠/٣٢: ذيب الكمال )١(
    .٣٣/ ١٠: ذيب الكمال )٢(
  .٨/١٠٤: تاريخ اإلسالم) ٣(
، اجلرح ١/١١٥):رواية عثمان الدارمي(اريخ ابن معـني، ت١/٣٩٩: معرفـة الثقات: ينظر( ١/٢٣٦:يبالتقر) ٤(

  .)٤/٣٠:، التهذيب١/١٦٥:، اإلكمال للحسيين١٠/٤٤٤:ذيب الكمال،٦/٣٥٨:الثقات ،٤/٢١:و التعديل
    .١/١٦٥: اإلكمال للحسيين) ٥(
    .١٠/٤٤٥: ذيب الكمال) ٦(
    .١٠/٤٤٥: ذيب الكمال )٧(
    .١٠/٤٤٥: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  رْيَمعامر بن أسامة بن ُع
  :امسه

، وقيل زيد، امسه عامر ،يلذَة اهلُياجِأو عامر بن عمري بن حنيف بن ن، ريمبن أسامة بن ع حِيلَأبو املُ 
   )١(.ع/وقيل بعد ذلك، وقيل مثان ومائة، مات سنة مثان وتسعني، من الثالثة، ثقة ،وقيل زياد
  : شيوخه
  )٢(.غريهمونس بن مالك وجابر بن عبد اهللا األنصاري وعبد اهللا بن عباس أ: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهموأيوب السختياين وحجاج بن أرطاة وخالد احلذاء وقتادة بن دعامة : روى عنه
  : وفاته

إنـه  : وقد قيل)٥(.من زعم أنه مات سنة مثان ومائة: ومنهم )٤(.مات سنة مثان وتسعني: قال ابن حبان
  )٦(.ثنيت عشرة ومائةامات سنة 

ذكر املزي أن احلجاج و)٧().هـ١٢٠ -إىل -هـ ١١١(من  الذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وهيذكره 
   .احلجاج روى عنه

  عامر بن عبد اهللا
  :امسه
، مـن الرابعـة  ، ة عابدـثق، و احلارث املدينـأب، وام األسديـامر بن عبد اهللا بن الزبري بن العـع
  )٨(.ع/ات سنة إحدى وعشرينـم

                           
 ،٦/٣١٩: لتعـديل اجلرح و ا ،١/٢٠٧: ، الطبقات خلليفة٧/٢١٩: الطبقات الكربى: ينظر(١/٦٧٥: التقريب) ١(
  ).١٢/٢٦٨: ، التهذيب٣٤/٣١٧: ،ذيب الكمال٥/١٩٠: اتـالثق

    .٣٤/٣١٦: ذيب الكمال) ٢(
    .٣٤/٣١٧: ذيب الكمال) ٣(
    .٥/١٩٠: الثقات) ٤(
  .١/٢٠٧:، الطبقات البن خياط٥/١٩٠: الثقات البن حبان) ٥(
  .٣٤/٣١٧: ، ذيب الكمال٥/١٩٠: ، الثقات البن حبان٧/٢١٩: الكربىالطبقات )٦(
  .٧/٥١٧: تاريخ اإلسالم) ٧(
، العلل ومعرفـة  ١/٢٢٥: حبر الدم ،١/١١٠):القسم املتمم(الطبقات الكربى : ينظـر( ٢٨٨/  ١: التقريـب) ٨(

 ،٥/١٨٦: الثقـات  ،٦/٣٢٥: ، اجلرح والتعديل٢/١٣: اتمعرفة الثق، ٦/٤٤٨: ، التاريخ الكبري١/٤٤٩: الالرج
  ).٥/٦٤: ،التهذيب٥٢٣/ ١: ، الكاشف١٤/٥٧: ذيب الكمـال



 

 

  :شيوخه
  )١(.غريهمو بد اهللا بن الزبريأنس بن مالك وصاحل بن خوات بن جبري وأبيه ع :روى عن
  :تالميذه
  )٢(.غريهمو سلمة بن دينار وعمرو بن دينار ومالك بن وحيىي بن سعيد األنصاري: روى عنه
  :وفاته

قـال و )٣( .مائةو ومات هشام سنة أربع وعشرين: قال، مات قبل هشام أو بعده بقليل: قال الواقدي
 )٥(إحدى وعشرين ومائةمات سنة :قالوان يف الثقات بن حباوذكره )٤(.مخس ومائةبل سنة  :حجر ابن
  )٦( .عشرين ومائة مات بعد: قال الذهيبو )٥(ومائة

  )٧(.ال يعرف حلجاج مساع من عامر: قال البخاري
  سابِعبد الرمحن بن َع

  :امسه
نة ـات سـم، من الرابعة، ثقة، الكويف ،بن ربيعة النخعي، امبوحدة ومهملة ،سابِعبد الرمحن بن ع

  )٨(.م د س ق خ/تسع عشرة
  :شيوخه
  )٩(.وغريهمسليم بن اذنان وأبيه عابس بن ربيعة وعبد اهللا بن عباس : روى عن

  :تالميذه 
   )١٠(.وغريهم جابر بن احلر وحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج: روى عنه

                           
    .١٤/٥٧: ذيب الكمال) ١(
    .١٤/٥٨: ذيب الكمال) ٢(
    .١/١١٠: )القسم املتمم(، الطبقات الكربى ١٤/٥٩: ذيب الكمال) ٣(
  .٥/٦٤: التهذيب) ٤(
    .٥/١٨٦: الثقات) ٥(
    .١/٥٢٣: اشفالك) ٦(
    .مجة أبو اجلهم عبد القدوس بن بكرذكر ذلك يف تر. ٦/١٢١: التاريخ الكبري )٧(
، ٥/٢٦٩: ، اجلـرح و التعـديل  ٢/٧٩: ، معرفة الثقات٥/٣٢٧: التـاريخ الكبري: ينظر( ١/٣٤٣: التقـريب) ٨(

  .)٦/١٨٣: ، التهذيـب١/٦٣٢: الكـاشف ،١٧/١٩٣: الكمال، ـذيب ٥/٩٩: الثقات
    .١٧/١٩٣: ذيب الكمال) ٩(
  .١٧/١٩٣: ذيب الكمال )١٠(



 

 

  : وفاته
  )١(.مات سنة تسع عشرة ومائة: قال الصريفيين

وذكر  )٢().هـ١٢٠-إىل -هـ١١١(طبقة الثانية عشرة وهي من سنةالذهيب يف الذكره كويف هو 
  .املزي أن احلجاج روى عنه

  عبد اهللا بن عيسى
  :امسه
، عـه تشيـة فيـثق ،أبو حممد الكويف، سى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاريـد اهللا بن عيـبع
  )٣(.ع/ مات سنة ثالثني ، ةـن السادسـم

  :شيوخه
  )٤(.وغريهم وعكرمة موىل بن عباس  وعامر الشعيبسعيد بن جبري :روى عن
  :تالميذه
  )٥(.و غريهم  إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن احلجاج: روى عنه
  :وفاته

  )٧(.مات سنة مخس وثالثني ومائة: قالو)٦(مائة،و هلك سنة ثالثني: قال حيىي بن معني
  : أقوال العلماء

   )٩(.متروك احلديث: وقال الدارقطين )٨(،هو عندي منكر: ينقال علي بن املدي
اله يف ـه قـادي بأنـبن عبد اهلابه ـقَعن علي بن املديين تـذكور عـوامل: جرـال ابن حـقو   

ا ـوأم" من خبب امرأة " ث ـرة حديـة عن أيب هريـروي عن عكرمـعبد اهللا بن عيسى الذي ي

                           
  .٦/١٨٣: التهذيب) ١(
  .٧/٤١٤: تاريخ اإلسالم) ٢(
ـذيب  ، ٣٢/  ٧: ، الثقـات ١٢٦/ ٥: ، اجلرح و التعديل٢/٥٠: معرفة الثقات :ينظر(  ١/٣١٧: التقريب) ٣(

، ١/١١٢:ذكرمن تكلم فيـه  ،١/٣٥٠:املغين يف الضعفاء، ١٥٨/ ٤: امليزان ،٥٨٣/ ١:الكاشف، ١٥/٤١٢:الكمال
    ).)طعن يف املذكورينفصل يف ال(١/٤٦٠ :ج ،١/٤١٥: ،هدي الساري٧/٢٦٧: اللسان، ٣٠٨/ ٥: التهذيب

    .١٥/٤١٣: ذيب الكمال) ٤(
    .١٥/٤١٣: ذيب الكمال) ٥(
    .١٥/٤١٥: ذيب الكمال) ٦(
  .٥/٣٠٨: التهذيب) ٧(
    .١/٤١٥: مقدمة الفتح١١٢، /١: ، ذكر من تكلم فيه١٥/٤١٥: ذيب الكمال) ٨(
  .١/٣٥٠: املغين يف الضعفاء) ٩(



 

 

  )١(.شيئاً بن أيب ليلى فذكره ومل يذكر فيها
ذكر املزي أن و )٢().هـ١٣٠-إىل  -هـ١٢١(قة الثالثة عشر وهي من ذكره الذهيب يف الطبهو كويف 

  .هذا مما يقوي السماعأن احلجاج روى عنه، و
  انَسْيعبد اهللا بن كَ

  :امسه
  )٣(.ع/ةـلثمن الثا، ةـثق، وىل أمساء بنت أيب بكرـم، أبو عمر املدين، ان التيميسيد اهللا بن كَـعب

  :شيوخه
  )٤(.عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وموالته أمساء بنت أيب بكر: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهمحجاج بن أرطاة وعبد امللك بن أيب سليمان وعمرو بن دينار : روى عنه
  :وفاته

  )٦(.تويف يف حدود العشرين ومائه: قال الصفدي
ذكر املزي أن )٧().هـ١٢٠-إىل  -هـ١١١(هي من سنةيف الطبقة الثانية عشرة و ذكره الذهيبو

  .هذا مما يقوي مساعهو.احلجاج روى عنه
  عبد اهللا بن حممد بن علي

  :امسه
أبو جعفراً، مصغر، بنون وفاء، فيلعبد اهللا بن حممد بن علي بن ن ،من ، ثقة حافظ، احلراين، يليفَالن

  )٨(.٤خ /مات سنة أربع وثالثني، كبار العاشرة

                           
  .٥/٣٠٨: التهذيب) ١(
  .٨/١٥٢: تاريخ اإلسالم) ٢(
، ١٥/٤٧٩: ، ـذيب الكمـال  ٥/٣٥: ، الثقـات ٥/١٤٣: اجلرح و التعديل: ينظـر( ١/٣١٩: التقريـب) ٣(

  .)١٧/٢٢٢: لوفياتالوايف با، ١/٢٤٤: ، هدي الساري٥/٣٢٥: ، التهذيب١/٥٩٠: الكاشف
    .١٥/٤٧٩: ذيب الكمال) ٤(
    .١٥/٤٧٩: ذيب الكمال) ٥(
  .١٧/٢٢٢: الوايف بالوفيات) ٦(
  .٧/٤٠٥: تاريخ اإلسالم) ٧(
ـذيب   ،٥/١٥٩: ح والتعـديل ، اجلر١/٢٤٧:حبر الدم ،٧/٤٨٧: الكربىطبقات ال: ظرني(١/٣٢١:التقريب )٨(

  ).٦/١٥: ، التهذيب١٦/٨٨: الكمال



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم وعبد اهللا بن املبارك اهيم بن إمساعيل وسفيان بن عيينةإبر :روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهم وأمحد بن حممد بن حنبل أبو داود فأكثر: روى عنه
   :وفاته
  )٣(.ومائتنيمات سنة أربع وثالثني : غري واحدقال 
  )٥(.جتاوز الثمانني :وقال الصفدي)٤(.مات يف أحد الربيعني وكان من أبناء التسعني: قال الذهيبو

هو حراين كان )٦() هـ٢٤٠-إىل -هـ٢٣١(هي من سنة ذكره الذهيب يف الطبقة الرابعة والعشرون و
 .ني عند وفاة احلجاجيوعلى هذا فقد كان صغرياً مل يتجاوز العشر سن.باملوصل

  عدي بن ثابت
  :امسه

  )٧(.ع/سنة ست عشرة مات، من الرابعة، ثقة رمي بالتشيع، الكويف، عدي بن ثابت األنصاري
  :شيوخه
  )٨(.وغريهم وسعيد بن جبري الرباء بن عازب وأبيه ثابت: روى عن
  :تالميذه
   )٩(.وغريهم حجاج بن أرطاة واحلسن بن احلكم النخعي: روى عنه

                           
    .١٦/٨٨: ذيب الكمال) ١(
    .١٦/٨٩: ذيب الكمال) ٢(
    .١٦/٩٢: ذيب الكمال )٣(
  . ١٠/٦٣٧:سريال )٤(
  .١٧/٢٣٧:الوايف بالوفيات) ٥(
  .١٧/٢٢٥: تاريخ اإلسالم) ٦(
من أقوال أمحـد  ، ١/١٦١: خلليفةالطبقات ، ٣/٥٢٤: )ة الدوريرواي(تاريخ ابن معني :نظري(١/٣٨٨: التقريب) ٧(

اجلـرح  ، ٢/١٣٢: معرفـة الثقـات  ، ٧/٤٤: التاريخ الكبري ،٢/٤٩٠:العلل ومعرفة الرجال ،١/١٤٤: يف الرجال
، ١٩/٥٢٢: ذيب الكمال،١/١٧٧:تاريخ أمساء الثقات، ١/٥٥:سؤاالت الربقاين ،٥/٢٧٠:الثقات، ٧/٢:والتعديل

، حتفـة  ١/١٣٧: ملتكلم فيهم مبا ال يوجـب الـرد  ، الرواة الثقات ا٢/١٥: الكاشف، ١/١٣٤: م فيهمن تكلذكر 
  ).١/٤٢٤،٤٦٠: ، هدي الساري٧/١٤٩: التهذيب،١/٢٢٤: التحصيل

    .٥٢٣/ ١٩: ذيب الكمال) ٨(
    .٥٢٣/ ١٩: ذيب الكمال) ٩(



 

 

  :وفاته
مات سـنة   :الباقي بن قانع وقال عبد )١(.د على العراقـمات يف والية خال: انـن حبـبا قال     

   )٢(.مائةوست عشرة 
وذكـر   )٣().هـ١٢٠–إىل -هـ١١١(هي من سنةالذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وذكره هو كويف ، 

  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه
  ر بن سعيدْيَمُع

  :امسه
عمير بن سعيد النخعي الصكويف ،أبا حيىي يكىن -املهملة وسكون اهلاء بعدها موحدةبضم  -باينه ،
  )٤(.خ م د عس ق/ مخس عشرة ومائة: ويقال، مات سنة سبع، من الثالثة، قةث

  :شيوخه
  )٥(.غريهمواحلسن بن علي بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود : روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم أشعث بن سوار وجابر اجلعفي وحجاج بن أرطاة واحلكم بن عتيبة: روى عنه
  :وفاته
ي واليـة  ـتويف ف: وقال حممد بن سعد)٧(.يف والية عمر بن هبرية مائةومات سنة سبع : بانابن حقال 

  )٨( .مائةوخالد بن عبد اهللا سنة مخس عشرة 
وذكر  )٩().هـ١٢٠ -إىل -هـ١١١(هي من سنةالذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وذكره وهو كويف 

  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه

                           
    .٥/٢٧٠: الثقات) ١(
    .٥٢٣/ ١٩: ذيب الكمال) ٢(
  .٧/٤١٨: اإلسالمتاريخ ) ٣(
 ،٢/١٩١: ،معرفة الثقـات  ١/٢٩٢: ، سؤاالت أيب داود٦/١٧٠: الطبقات الكربى: ينظر( ١/٤٣١: التقريب )٤(

  .)٨/١٢٩: ، التهذيب٢/٩٧: الكاشف ،٢٢/٣٧٦: ، ذيب الكمال٥/٢٥٢: الثقات ،٦/٣٧٦: اجلرح و التعديل
    .٢٢/٣٧٦: ذيب الكمال )٥(
    .٢٢/٣٧٦: ذيب الكمال) ٦(
    .٥/٢٥٢: الثقات) ٧(
  .٦/١٧٠: الطبقات الكربى )٨(
  .٧/٤٣٦: تاريخ اإلسالم) ٩(



 

 

  ةَفَْيَحن أيب ُجعون ب
  : امسه
عون بن أيب جحةَفَي ١(.ع/مات سنة ست عشرة، من الرابعة، ثقة، الكويف -بضم املهملة -وائيالس(  

  :شيوخه
  )٢(.وغريهمعبد الرمحن بن مسري ومسلم بن رياح الثقفي وأبيه أيب جحيفة السوائي : روى عن

  : تالميذه 
  )٣(.وغريهموخالد الزيات سوار وحجاج بن أرطاة  س بن يزيد األودي وأشعث بنإدري :روى عنه
  :وفاته
  )٤(.مات سنة ست عشرة ومائة: بن قانعاقال 
وهو كويف وذكر  )٥().هـ١٢٠-إىل -هـ١١١(الذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وهي من سنةذكره و

  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه
  ات بن أيب عبد الرمحنَرفُ

  :امسه
  )٦(.ع/امسةـن اخلـم، ةـثق ،زاز الكويفـن القـد الرمحـات بن أيب عبرـفُ

  :شيوخه
  )٧(.غريهمواحلسن البصري وسعيد بن جبري وخموض موىل أم سلمة : روى عن
  :تالميذه
  )١(.غريهموإسرائيل بن يونس وحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة : روى عنه

                           
، ٥/٢٦٣: ، الثقــات ٦/٣٥٨: ، اجلرح و التعديل٦/٣١٩: الطبـقات الكربى: ينـظر( ١/٤٣٣: التقريب) ١(

  .)٨/١٥١: ، التهذيب٢/١٠١ :الكاشف ،٢٢/٤٤٧: ذيب الكمال
    .٢٢/٤٤٧: ذيب الكمال )٢(
    .٢٢/٤٤٧: يب الكمالذ )٣(
  .٨/١٥١: التهذيب )٤(
  .٧/٤٣٨: تاريخ اإلسالم) ٥(
وفرق بينه وبني فرات بن األحنف، ، ٧/٧٩: ، اجلرح والتعديل٢/٢٠٤: معرفة الثقات:ينظر ( ١/٤٤٤: التقريب) ٦(

: قموضح أوهام اجلمع والتفري ،١/١٨٧: تاريخ أمساء الثقات، ١/٣١: سؤاالت الربقاين ،٧/٣٢١: األحنف، الثقات
: الكاشف، ٢٣/١٥٠: ، جعله وفرات بن أيب فرات واحد وفرق بينه وبني فرات بن أحنف، ذيب الكمال٢/٣٦٢
  .)٢٣٣/ ٨: التهذيب،٨/٢٠٠: تاريخ اإلسالم ، ٢/١١٩
    .٢٣/١٥١: ذيب الكمال) ٧(



 

 

وذكر  )٢().هـ١٣٠-إىل -هـ ١٢١(طبقة الثالثة عشر وهي من سنة الذهيب يف ال ذكرههو كويف      
  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه

  ل بن عمروْيَضفُ
  : امسه
ات ـم، ةـمن السادس، ةـثق، أبو النضر الكويفاً، مصغر - بالفاء والقاف -مييقَل بن عمرو الفُيضفُ

  ) ٣(.م قد ت س ق/ائةـسنة عشر وم
  : شيوخه
  )٤(.وغريهموعامر الشعيب ت البناين وسعيد بن جبري إبراهيم النخعي وثاب: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهموسليمان األعمش وياسني الزيات أبان بن تغلب واحلجاج بن أرطاة  :روى عنه
  :وفاته
  ) ٦(.وكذلك قال أبو القاسم بن مندةمائة ومات سنة عشر : بن حبانا قال

ذكر و )٧().هـ١٢٠-إىل -هـ ١١١(يب يف الطبقة الثانية عشرة وهي من سنةالذهذكره ووهو كويف 
  .هذا مما يقوي مساعهو.ن احلجاج روى عنهاملزي أ

  القاسم بن أيب بزة
  : امسه

القاسم بن أيب بمن اخلامسة، ثقة ،القارىء، موىل بين خمزوم، املكي -بفتح املوحدة وتشديد الزاي -ةز ،
  )٨(.ع/لهامات سنة مخس عشرة وقيل قب

                                                                             
    .٢٣/١٥١: ذيب الكمال) ١(
  . ٨/٢٠٠: تاريخ اإلسالم) ٢(
، ٧/٧٣: ، اجلرح و التعديل٢/٢٠٧: ، معرفة الثقات٧/١٢٠: ـاريخ الكبـريالت: ينظر( ١/٤٤٨: التقـريب )٣(

    ).٨/٢٦٤: ، التهذيب٢٣/٢٧٨: ، ـذيب الكمال٧/٣١٤: الثقات
    .٢٣/٢٧٩: ذيب الكمال) ٤(
    .٢٣/٢٧٩: ذيب الكمال )٥(
    .٧/٣١٤: الثقات) ٦(
  .٧/٢١٥: تاريخ اإلسالم) ٧(
، ٧/٣٣٠: ، الثقــات ٢/٢٠٩: ، معرفـة الثقــات ٥/٤٧٩: الكربى الطبقـات: ينظر(١/٤٤٩: التقريب) ٨(

  ). ١/٢١٠: ، هدي الساري٨/٢٧٨: ، التهذيب٢/١٢٧: ، الكاشف٢٣/٣٣٨: ذيب الكمال



 

 

  : شيوخه
  )١(.وغريهموعطاء اخلراساين وجماهد بن جرب املكي رباد وسعيد بن جبري سامل ال: روى عن
  : تالميذه
  )٢(.غريهموبن خليفة  رطْحجاج بن أرطاة وشعبة بن احلجاج وعمرو بن دينار وف: روى عنه
  : وفاته
مائة وسنة مخس وعشرين  :يلوقد ق .مائةومات سنة أربع عشرة أو مخس عشرة : بن حباناقال 

  )٣(.واألول أصح
وذكر املزي أن احلجاج ) هـ١٤٤(و)هـ١٤٣(و)هـ١٣٤(احلجاج ذهب إىل مكة سنة هو مكي، و
  .روى عنه

  .بن عبد اهللا ةُاَدَتقَ
  :امسه
   )٤(.ة من أهل املدينةادتبن عبد اهللا بن أىب قَ ةُادتقَ

  :شيوخه
  .يروى عن أبيه

  :تالميذه
  .ج بن أرطاةروى عنه احلجا
  .مل أقف على شيء:أقوال العلماء

  
  علىر بن َيذْناملُ

  :امسه
   )٥(.ع/من السادسة، ثقة ،علي الكويفأبو ي، باملثلثة، على الثورير بن يذناملُ

                           
    .٢٣/٣٣٩: ذيب الكمال) ١(
    .٢٣/٣٣٩: ذيب الكمال) ٢(
    .٧/٣٣١: الثقات )٣(
  ).٧/١٣٥:والتعديل اجلرح، ٧/١٨٧:التاريخ الكبري: ينظر( ٧/٣٤١:الثقات )٤(
، ٨/٢٤٢: التعـديل اجلرح و  ،٢٩٨/ ٢: ، معرفة الثقات٦/٣١٠: الطبقات الكربى: ينظر( ١/٥٤٦: التقريب) ٥(

  .)١/٢٤٥:هدي الساري،١٠/٢٧٠، التهذيب٧/٢٦٣: تاريخ اإلسالم،٢٨/٥١٥: ذيب الكمال ،٥١٨/ ٧:الثقات



 

 

  :شيوخه
  )١(.غريهمواحلسن بن حممد بن علي بن احلنفية وسعيد بن جبري :روى عن  

  :تالميذه
  )٢(.غريهموعيد بن مسروق الثوري وسليمان األعمش احلجاج بن أرطاة وس:روى عنه 

   )٣().هـ١١٠–إىل -هـ١٠١(يف أعيان الطبقة احلادية عشرة وهي من  ذكره الذهيب
   . بني احلجاجوهذا مما يقوي اللقاء بينة و وهو كويفأن احلجاج روى عنه  أبو حامتو يذكر املز

  رمَتْعمنصور بن املُ
  :امسه

ان ـوك، ثقة ثبت، الكويف، اة ثقيلة مث موحدةـمبثن، أبو عتاب ،عبد اهللا السلمي ر بنمتعاملُمنصور بن 
  )٤(.ع / مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ، من طبقة األعمش، ال يدلس
  :شيوخه
   )٥(.غريهموإبراهيم وعن احلسن البصري واحلكم بن عتيبة : روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم وحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري إسرائيل بن يونس وأيوب السختياين : روى عنه
  :وفاته

  )٧( .مائةومات سنة اثنتني وثالثني : غري واحدقال : قال املزي
ذكر و )٨().هـ١٤٠-إىل -هـ١٣١(الذهيب يف الطبقة الرابعة عشرة وهي من سنةذكره وهو كويف 

  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه

                           
    .٢٨/٥١٦: ذيب الكمال )١(
    .٢٨/٥١٦: ذيب الكمال) ٢(
  .٧/٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ٣(
، ٨/١٧٧: ، اجلرح و التعديل٢/٢٩٩: ، معرفة الثقات٦/٣٣٧: الطبقات الكربى: ينـظر(١/٥٤٧: التقـريب )٤(

  .)١٠/٢٧٧: ، التهذيب٢/٢٩٧: ، الكاشف٢٨/٥٤٦: ذيب الكمال ،٧/٤٧٣: الثقات
    .٢٨/٥٤٧: ذيب الكمال )٥(
    .٢٨/٥٤٨: ذيب الكمال )٦(
    .٢٨/٥٥٤: يب الكمالذ) ٧(
  .٨/٥٤٦: تاريخ اإلسالم) ٨(



 

 

  نبن عبد الرمح ةَُرَبَو
  :امسه
وبن عبد الرمحن املُ، اباملوحدة احملركة، رةببضم أوله وسكون املهملة بعدها الم  - )١(ليس- أبو خمية ز

  )٢(.خ م د س/ مات سنة ست عشرة ، ةـمن الرابع، ةـثق، أو أبو العباس الكويف
  :شيوخه
  )٣(.غريهموالشعيب وعبد اهللا بن عباس و األسود بن يزيد ومتيم الداري: روى عن
  :تالميذه
  )٤(.وغريهمإمساعيل بن أيب خالد وحجاج بن أرطاة وسليمان األعمش : روى عنه
  :وفاته

  )٥(.تويف يف والية خالد بن عبد اهللا القسري على الكوفة سنة ست عشرة ومائة: قال حممد بن سعد
ذكر و )٦().هـ١٢٠-إىل -هـ١١١(هي من سنةالذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وذكره وهو كويف و

  .هذا مما يقوي مساعهو.املزي أن احلجاج روى عنه
  الوليد بن عبد الرمحن

  :امسه
دهـوقد ينسب جل، نزيل الكوفة، أبو العباس الدمشقي، داينالوليد بن عبد الرمحن بن أيب مالك اهلم ،

  )٧(.ت س /ائةـة مخس وعشرين ومـات سنـم، ةـمن اخلامس، ةـثق

                           
 وهي قبيلة من بين احلارث، يةـهذه النسبة إىل بين مسل، فهاـني وختفيـبضم امليم وسكون الس: يـلساملُ )١(
  ).٥/٢٩٥: األنساب(
، ٩/٤٢: ، اجلرح و التعــديل ٢/٣٤٠: معـرفة الثقات ،٦/٣١٢: ينظر الطبقات الكربى( ١/٥٨٠: التقريب )٢(

 ،٣٠/٤٢٦: ، ذيب الكمـال ٣/١١٩٩: التعديل و التجـريح ،١/٢٤٤: معرفة علوم احلديث ،٥/٤٩٧: الثقات
  .)١١/٩٨: ، التهذيب٢/٣٤٨: الكـاشف

    .٣٠/٤٢٦: ذيب الكمال) ٣(
    .٣٠/٤٢٦: لذيب الكما) ٤(
  .٦/٣١٢: الطبقات الكربى) ٥(
  .٧/٤٩٥: تاريخ اإلسالم) ٦(
، ٩/١٩: ، اجلـرح و التعـديل  ٢/٣٤٢: ، معرفة الثقـات ٧/٤٦١: الطبقات الكربى: ينظر(١/٥٨٢: التقريب) ٧(

  ).١١/١٢٣: ،التهذيب٢/٣٥٢: ، الكاشف٣١/٤٠: ، ذيب الكمال٥/٤٩٢: الثقات



 

 

  :شيوخه
   )١(.وغريهم ينِالَوالرمحن وأيب إدريس اخلَ القاسم أيب عبد: روى عن
  :تالميذه
  )٢(.غريهمو امِدبن ك رعسحجاج بن أرطأة  وم: روى عنه
  :وفاته

  )٣(.مائةومات بالكوفة سنة مخس وعشرين : غريهموقال حممد بن سعد وخليفة بن خياط 
  : أقوال العلماء

قد روى حجاج بن أرطاة عن : قالو)٤(.شاميروى حجاج عن الوليد بن أيب مالك وهو  :حيىي قال 
  )٥(.والوليد بن أىب مالك مسعت مكحوالً: قال، مكحول

                           
    .٣١/٤١: ذيب الكمال) ١(
    .٣١/٤١: ذيب الكمال )٢(
  .٢/٢٦٤: ريخاملعرفة والتا ،١/٣١٢: خلليفهالطبقات ، ٣١/٤١: ذيب الكمال ) ٣(
  .٤/٤١٨: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٤(
   . ٣/٣٤٩: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٥(



 

 

  :نشيوخه الثقات املرسلون واملدلسو
  النخعيإبراهيم بن يزيد 

  :امسه
من ، إال أنه يرسل كثرياً، ثقة، أبو عمران الكويف الفقيه، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي

  )١(.ع/حنوها بن مخسني أواوهو ، ت سنة ست وتسعنيما، اخلامسة
  :شيوخه
  )٢(.وغريهموأيب الشعثاء سليم بن أسود  وخيثمة بن عبد الرمحن خاله األسود بن يزيد :روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهم واحلكم بن عتيبة واحلارث بن يزيد إبراهيم بن مهاجر البجلي :روى عنه
  :حصل االختالف يف ذلك:وفاتهمولد و

  )٤(.ومات بعد موت احلجاج بأربعة أشهرمخسني، مولده سنة : بن حباناقال 
  )٥(.وثالثنيولد سنة ثالث : نصرقال أبو و

  )٦(.أمجعوا على أنه تويف يف سنة ست وتسعني يف خالفة الوليد بن عبد امللك بالكوفة: قال ابن سعد
  :أقوال العلماء
  )٧(.ورأى عائشة، وقد أدرك منهم مجاعة مل حيدث عن أحد من أصحاب النيب :قال العجلي

 ثـوحدي"اجر البحرينـت" ال حديث، إةـمرسالت إبراهيم صحيح: قالو: نـال حيىي بن معيـوق

                           
تسمية من نزل الكوفـة مـن    ١٥٧/ ١: الطبقات خلليفه ،٦/٢٧٠: الطبقات الكربى: ينظر( ١/٩٥: التقريب) ١(
،  ١/٨: املراسيل البن أيب حامت، ٢/١٤٤: ديل، اجلرح والتع١/٢٠٩: قاتمعرفة الث ،٣٣٣/ ١: التاريخ الكبري خع،الن

 ،٢٣٣/ ٢: ، ـذيب الكمـال  ١/٢٢٦: ، مولد العلماء و وفيام٤/٨: الثقات ،١/١٠١: مشاهري علماء األمصار
، ١/١٥٥: ، التهذيب١/١٤١: ،ج١/١٠٤: ، جامع التحصيل١/٢٠٣: ، امليزان٤/٥٢٠: السري ،١/٢٢٧: الكاشف

  .  )١/٧٣: ، تذكرة احلفاظ١/٢٨: طبقات املدلسني ،١/٤١: التبني ألمساء املدلسني
    .٢/٢٣٤: ذيب الكمال) ٢(
    .١/١٥٥: ، التهذيب٢/٢٣٥: ذيب الكمال )٣(
وأن ، يذكر أنه مسع من املغرية! بن حباناوهذا عجب من : )١/١٥٥: التهذيب( ، قال ابن حجر٤/٨: الثقات) ٤(

  .؟ فكيف يسمع منه )هـ ٥٠( ة مات سنةويذكر يف الصحابة أن املغري، )هـ ٥٠( مولده سنة
  .١/٣٥٧: التعديل والتجريح )٥(
 . ٦/٢٨٤: الطبقات الكربى )٦(
  . ١/٢٠٩: معرفة الثقات )٧(



 

 

   )١(". الضحك يف الصالة" 
وخص البيهقي ذلك ، مجاعة من األئمة صححوا مراسيله و، هو مكثر من اإلرسال: وقال العالئي    

  )٢(.بن مسعودامبا أرسله عن 
عن  أرسل إذانه أإبراهيم حجة و أنعلى  األمراستقر ومجاعة، يرسل عن األعالم، احد : وقال الذهيب   

  )٣( .حبجةابن مسعود وغريه فليس ذلك 
حكى خلف بن سامل عن عدة من مشاخيه أن تدليسه و ذكر احلاكم وغريه انه مدلس،: وقال العالئي   

  )٤(.من أخص شيء وكانوا يتعجبون منه
قلت  ،أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث: قال معمر الرقي عن حجاج بن أرطاة قال :حيىي الوق   

ما : ليحىيقلت ، شيئاًمل يسمع من إبراهيم واحد،  مسع من الشعيب حرفاًال،  :؟ قالمسع منهما : ليحىي
وهذا عندنا : قال حيىينعم،  :؟ قالحدثاين فأسندا يل ؟ يعين بقوله أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث 

  )٥( .حجاجأخطأ فيه معمر عن ! خطأ 
الصدقة " يف قصة وقد مسع من الشعيب حديثاً، مل يسمع حجاج من إبراهيم النخعي شيئاً :حيىي وقال   

  )٦( .ومل يسمع من الزهري شيئاً: قال حيىي "ال جتوز حىت تقبض
دليسه، وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته هم من احتمل األئمة تو: املرتبة الثانيةذكره ابن حجر يف و   

  )٧(  .وقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري، أو كان ال يدلس إال عن ثقة كابن عيينة
 إمساعيل بن أيب خالد

  :امسه
   )٨(.ع/ي موالهم، البجلي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وأربعنيِسمحإمساعيل بن أيب خالد اَأل

                           
    .١/٣٥٨: التعديل و التجريح) ١(
  .١/١٤١: جامع التحصيل )٢(
    .٢٠٣/  ١: امليزان )٣(
  .١٤١/  ١:، جامع التحصيل٤١/  ١:مساء املدلسنيالتبيني أل )٤(
  . ٢٣ / ٤: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٥(
  .٤٨٦ / ٣: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  )٦(
  .٢٨/  ١:طبقات املدلسني) ٧(
، ١/٣٤٧: معرفـة الرجـال  ، العلـل و ١/٦٩: ، حبر الدم٦/٣٤٤: الطبقات الكربى: ينظر(١٠٧/ ١: التقريب )٨(

 ،٤/١٩:الثقات،٢/١٧٤: ،اجلرح والتعديل٣/١٨٣: عرفة والتاريخامل،١/٢٢٤:، معرفة الثقات١/٣٥١:التاريخ الكبري
،املـراسيــل  ١/١٤٥:لـيل يف أحكام املراسيـامع التحصـج،١/٢٧:املراسيل يل يف ذكر رواةـفة التحصـحت

  = ،١/٢٤٥: الكـاشف ،١/٢٦: اتـاء الثقـاريخ أمسـت، ٣/٦٩: ـذيب الكمـال ،١/١٢:البن أيب حـامت



 

 

  :شيوخه
  )١(.الشعيب وعطاء بن السائب وحممد بن سعد بن أيب وقاص وغريهمعامر : روى عن
  :تالميذه
  )٢(.د اهللا النخعي وشعبة بن احلجاج وغريهمالثوري وسفيان بن عيينة وشريك بن عب: روى عنه
  : وفاته
ات سنة مخس أو ـم: انـال ابن حبـقو )٣(.مات سنة ست وثالثني ومائة: قال حيىي بن معني    

: أيب نعيم ال البخاري عنـقو)٥(.مائةمات سنة مخس وأربعني و: ال ابن معنيـوق)٤(.ست وأربعني
  )٦(.مائةات سنة ست وأربعني وـم

  :أقوال العلماء
نعم، إالً : ما محلت عن إمساعيل عن عامر صحاح ؟ قال: قال علي بن املديين، قلت ليحىي بن سعيد   

  )٨(.غريهذكره بالتدليس النسائي و: ن حممديم بقال إبراهو)٧(.حديثني أخاف أن ال يكون قد مسعهما
يف احلديث، ورمبا أرسل الشيء عن الشعيب، وإذا وقف أخرب، وكان صاحب  كان ثبتاً: وقال العجلي  

  )٩(.سنة وكان ال يروي إال عن ثقة
ته هم من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامو :ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانيةو    

وصفه : وقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري، أو كان ال يدلس إال عن ثقة كابن عيينة، فقال
  )١٠(.النسائي بالتدليس

  .هذا مما يقوي السماعوهو كويف مات سنة ست وأربعني ومائة و
  

                                                                             
  ).١/٢٨:، طبقـات املدلسـني١/٢٥٥: ، التهـذيب١/٤٣: املدلسـني التبيـني ألمساء= 
    .٣/٦٩: ذيب الكمال) ١(
    .٣/٧١: ذيب الكمال) ٢(
  . ١/٣٢٢: تاريخ مولد العلماء و وفيام  ) ٣(
  . ٤/١٩: الثقات ) ٤(
    .١/١٣٢: ، ذيب األمساء١/٣٧١: التعديل و التجريح) ٥(
  .١/٣٥١: التاريخ الكبري) ٦(
    .٧٣/  ٣: ذيب الكمال) ٧(
  . ٤٣/  ١: ني ألمساء املدلسني يالتب )٨(
    . ٢٢٤/  ١: معرفة الثقات  )٩(
  .٢٨/  ١: طبقات املدلسني البن حجر) ١٠(



 

 

  ةَبْيَتاحلكم بن ُع
  :امسه

س، ـويف، ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دل، أبو حممد سنان الكاحلكم بن عتيبةَ، باملثناة مث املوحدة مصغراً
  )١(.ع/دها، وله نيف وستونـث عشرة أو بعن اخلامسة، مات سنة ثالـم

  :شيوخه
  )٢(.غريهمأيب رباح وعكرمة موىل بن عباس و إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وعطاء بن: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهمو بن عبد اهللا السبيعي وسحاق عمرحجاج بن أرطاة وسليمان األعمش وأبو إ: روى عنه

  :مولده ووفاته
هي حنو : ال الذهيبـقدا يف عام واحد، وـاهيم النخعي ولهو من أقران إبر: ال أمحد بن حنبلـق   

ـات سنة ه مـإن: يلـه ولد سنة مخسني، وقـر أبو بكر بن منجويه أنـو ذك)٤(.سنة ست وأربعني
  )٧(.أربعنيوأرخه ابن قانع سنة سبع و)٦(.ابن حبانكذا ذكر مولده و )٥(مائة ،ثالث عشرة و

: ال عمرو بن علي وحممد بن سعد وأبو نعيمـقو)٨(.مائةمات سنة أربع عشرة و: ل الواقدي اـوق    
  )٩(.مائةسنة مخس عشرة ومات : نعيم

  
  

                           
 ،٢/٣٣٣: التــاريخ الكبيــر  ، ١/١٢٠: ، حبر الدم٦/٣٣١: الكربىطبقات ال: ينظر(١/١٧٥: التقـريب) ١(

 عثمـان  رواية(ابن معني تاريخ ،٣/٢٦: املعرفة والتاريخ ،١/٣١٢:معرفة الثقات ،١/٢٧٥):األوسط(غريالتاريخ الص
املـراسيل  احلكم بن عتيبة بن النهاس،: الـوق، ٤/١٤٤: الثقات، ٣/١٢٣:اجلرح والتعديـل ،١/٥٧):الـدارمي
 ،٧/١١٤: ، ذيب الكمــال  ١/٨٠: حتفة التحصيل ،١/٩٢: التفريقح أوهام اجلمع وـموض ،١/٤٨: أليب حامت
  ).٢/٣٧٢: التهذيـب ،١/٧٤: التبيني ألمساء املدلسني ،٥/٢٠٨:السري ،١/٣٤٤: الكاشف

    .٧/١١٥: ذيب الكمال) ٢(
    .٧/١١٦: ذيب الكمال) ٣(
  .٥/٢٠٨: السري) ٤(
    . ٧/١٢٠: ذيب الكمال) ٥(
  .٤/١٤٤: الثقات) ٦(
  .٣٧٣/ ٢: التهذيب) ٧(
    .١٢٠/ ٧: ذيب الكمال) ٨(
  .١٤٤، ٧/١٢٠: ذيب الكمال ،٦/٣٣١: الكربى قاتطبال)٩(



 

 

  :أقوال العلماء
مل : وقال العجلي)١(.احلكم بن عتيبة ثبت ثقة ولكن خمتلف يعين حديثه: قال عبد الرمحن بن مهدي     

  )٢( .مل يسمع سفيان وقد أدركه
ال أعلم احلكم روى عن عاصـم  : قال ابن أيب حامت عن أبيهو)٣(.كان يدلس: قالوثقه ابن حبان و   
عن احلكم عـن عبيـدة   : وقال ابن أيب حامت سألت أيب)٥(.مل يسمع من علقمة شيئاً:وقال أمحد)٤(.شيئاً

   )٧(.احلكم عن جماهد كتاب إال ما قال مسعت: ل شعبةوقا)٦(.مل يلقه:السلماين متصل ؟ قال
 إلمامتـه من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح : هموالثانية ذكره ابن حجر يف املرتبة و    

  )٨(.عيينة كابنعن ثقة  إالوقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري أو كان ال يدلس 
أحاديث احلكم عـن مقسـم   : يقولكان شعبة : قالسعيد بن  مسعت حيىي: املديينعلى بن قال و    

حديث الوتر وحـديث القنـوت   ! نعم : قال ؟ عدها شعبة : ليحىيقلت . أحاديثمخسة  إال كتاب،
  )٩(.تى امرأته وهى حائضأقتل من النعم والرجل ي وحديث عزمة الطالق وحديث جزاء مثل ما

مسع من : قال؟ ممن مسع احلجاج : البخاري فقلت له يعين قال الترمذي سألت حممداً: قال العالئيو     
  )١٠(.عطاء بن أيب رباح واحلكم بن عتبة

 َرْيَبسعيد بن ُج
  :امسه

سعيد بن جبياألسدي، موالهم الكويف، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأيب موسى  ر
  )١١(.ع/اخلمسني لوحنومها مرسلة، قتل بني يدي احلجاج سنة مخس وتسعني ومل يكم

                           
  .٣/١٢٤: اجلرح و التعديل )١(
  . ١/٣١٢: معرفة الثقات) ٢(
  .٤/١٤٤: الثقات البن حبان) ٣(
  . ١/٤٨: املراسيل أليب حامت ) ٤(
  . ٤٨/ ١: ملراسيل أليب حامت ا )٥(
  . ٤٨/ ١: املراسيل أليب حامت ) ٦(
  .٣٧٣/ ٢: التهذيب) ٧(
    .١/٣٠: طبقات املدلسني) ٨(
  .١/١٣٠: اجلرح والتعديل) ٩(
  .  ١/١٦٠: جامع التحصيل) ١٠(
ذكره يف الطبقة الثانية مـن   ١/٢٨٠: الطبقات خلليفة  ،٦/٢٥٦: الكربى الطبقات :ينظر( ١/٢٣٤: تقريبال) ١١(

  =،١/٣٩٥: معرفة الثقات ، ٧٤/ ١: لل املديينـع ،١/١١٧: )رواية عثمان الدارمي(ابن معني  تاريخ أهل مكة،



 

 

  :شيوخه 
  )١(.ن الزبري و ابن عباس و ابن عمر وغريهمأنس بن مالك وعبد اهللا ب: روى عن

  :تالميذه 
   )٢(.غريهمة وحصني بن عبد الرمحن والزهري واحلكم بن عتيب: روى عنه

  :مولده ووفاته 
بعني سنة مل يصنع وأر وكان قتله يف شعبان سنة مخس وتسعني، ومن زعم أنه عاش تسعاً: قال الذهيب

يكون مولده يف خالفة أيب احلسن : فعلى هذا. ما بقاء أبيك بعد سبع ومخسني: ، وقد قال البنهشيئاً
   )٣(.علي بن أيب طالب 

   )٦(.سنة مخس وتسعني: وقيل)٥(سنة أربع وتسعني،: قيلو)٤(قتل يف سنة اثنتني وتسعني،: وقيل
  : أقوال العلماء

مرسالت سعيد بن جبري : أيت يف كتاب علي بن املديين، قال حيىي بن سعيدر: قال ابن أيب خيثمة    
على إبراهيم يف العلم، وكان أعلم من  أحب إيل من مرسالت عطاء وجماهد، وكان سفيان يقدم سعيداً

  )٧(.جماهد وطاووس
 مل يسمع احلجاج من سعيد ألن سعيداً ولد سنة موت احلجاج على الصحيح من وفاته وعلى الراجح

  .من والدة سعيد
  عامر بن شراحيل

  :امسه
، قال  عامر بن شراحيل الشعبِـي ـ بفتح املعجمة ـ أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة

  )٨(.ع/ما رأيت أفقه منه، مات بعد املائة، وله حنو من مثانني: مكحول

                                                                             
، ١٠/٣٥٨: ،  ـذيب الكمـال  ٤/٢٧٥: الثقــات  ،١/٨: املراسيل البن أيب حامت ،٤/٩: اجلرح و التعديل=  

  ). ٤/١١: ، التهذيب١/٤٣٣: الكاشف
    .٣٥٨/ ١٠: ذيب الكمال )١(
    .٣٥٩/ ١٠: ذيب الكمال) ٢(
  .٤/٣٤١: السري) ٣(
  .١/٣٨: تذكرة احلفاظ) ٤(
  .٦/٢٦٦: ات البن سعدالطبق) ٥(
    .١٠/٣٧٥: ذيب الكمال) ٦(
  .٤/ ١: ، املراسيل البن أيب حامت١/٣٧: جامع التحصيل) ٧(
  =،٢/٥٢١: العلل ومعرفة الرجال، ١/١٥٧:طبقات خليفه ،٦/٢٤٦:الكربى طبقاتال: ينظر( ١/٢٨٧:التقريب )٨(



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم بن عبد اهللاوجابر بن مسرة وجابر  أسامة بن زيد وأنس بن مالك: روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهم وأبو إسحاق وعطاء بن السائب واحلكم بن عتيبة إبراهيم بن مهاجر: روى عنه

  :مولده ووفاته
  )٣(.املشهورولد لست سنني خلت من خالفة عمر بن اخلطاب على : قال املزي

ات قبل احلسن بيسري ومات م: وقال القطان. ومائةوقيل عشرة قيل غري ذلك، هـ و٣سنة : قيل ماتو
  )٤(.هـ١٠احلسن بال خالف سنة 

  .هـ ١٠٩ومات سنة ، هـ ٣١وقيل سنة ، ولد سنة عشرين: قال أبو سعد بن السمعاينو
   )٥(.هـ ١٩ولدت سنة جلوالء يعين سنة : بن سعد عن الشعيب قالاوحكى 

   )٦( .هـ١٠٩ومات سنة  هـ٢مولده سنة : قال ابن حبان
  :أقوال العلماء

ومرسل : قال العجليو)٧(.حبديثهإذا حدث الشعيب عن رجل فسماه فهو ثقة حيتج  :قال حيىي بن معني   
مرسل الشعيب أحب إيل من : قال اآلجري عن أيب داودو )٨( .الشعيب صحيح ال يكاد يرسل إال صحيحاً

  )٩(.مرسل النخعي
 واحداً طاة من الشعيب إال حديثاًمل يسمع احلجاج بن أر :حيىي بن سعيد القطانقال : قال ابن حبانو  

                                                                             
 ،٦/٣٢٢: ، اجلـرح و التعـديل  ٢/١٢: لثقات، معرفة ا١/٢٤٣: ريالتاريخ الصغ، ٦/٤٥٠: التـاريـخ الكبري=  

 ،١/١٦٣: ،حتفـة التحصـيل  ١٢/٢٢٧: تـاريخ بغــداد  ،٥/١٨٥: الثـقات، ١/١٥٩: املراسيل البن أيب حامت
  ).٧/٥٠٩: ، اللسان٥/٥٧: ،التهذيب١/٥٢٢: الكاشف ،١٤/٢٨: ذيب الكمال ،١/٢٠٤: جـامـع التحصيل

    .١٤/٢٩: ذيب الكمال) ١(
    .١٤/٣٢: مالذيب الك) ٢(
)٣ (١٤/٢٨: ذيب الكمال.    
    .١٤/٢٨: ذيب الكمال )٤(
  .٦/٢٤٦: الطبقات الكربى) ٥(
  .٥/١٨٥: الثقات ) ٦(
    .١٤/٣٥: ذيب الكمال) ٧(
    .٢/١٢: ثقاتمعرفة ال )٨(
  .٥/٥٩: التهذيب) ٩(



 

 

  .وبقية األحاديث مدلسه)١(."ال جتوز صدقة حىت تقبض"
قلـت   ،أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث: أرطاة قال قال معمر الرقي عن حجاج بن :حيىي قالو     
ما : يحىيقلت ل، مل يسمع من إبراهيم شيئاً، وواحد مسع من الشعيب حرفاً، ال :قال؟ مسع منهما : ليحىي
وهذا عنـدنا  : قال حيىي، نعم :قال؟ حدثاين فأسندا يل ؟ أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث : ولهيعين بق
  )٢(.حجاجأخطأ فيه معمر عن ! خطأ 

  عبد اجلبار بن وائل
  :امسه

عبد اجلبار بن وائل بن حمات الثالثة، من ، ثقة لكنه أرسل عن أبيه -بضم املهملة وسكون اجليم -رج
  )٣(.٤م /ة اثنيت عشرةسن

  :شيوخه
مل يسمع منه وعن موىل هلم وعن أهل بيته  بن وائل وأبيه وائل بن حجر وقيل أخيه علقمة: روى عن

  )٤(.وعن أمه أم حيىي وقيل مل يسمع منها
  :تالميذه
  )٥(.غريهمواحلارث بن عيينة الكويف وحجاج بن أرطاة وأبو إسحاق السبيعي : روى عنه

  :مولده ووفاته
  )٧(.مائةومات سنة اثنيت عشرة  :حبان قال ابنو)٦(.ولد بعد أبيه لستة أشهر: قال البخاري    
 مات وهو: مسعت حيىي بن معني يقول: قال؟ مسع من أبيه : قلت أليب داود: عبيد اآلجري وقال أبو 

عنه أنه فإنه قد صح ، وهذا القول ضعيف جداً، ولد بعد موت أبيه وعشرون أشهر: وقال غريه )٨(.محل

                           
  .١/٢٢٧: اروحني) ١(
  .  ٢٣ /٤: ) رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٢(
،  ٣/٣٩٠، ٣/١١: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  ،٦/٣١٢: الكربىات ـطبقال: ينظر( ٣٣٢/ ١: التقريب )٣(

، ١/١٣٧): عثمان الدارميرواية (تاريخ ابن معني ،١/١٢٦: سؤاالت أيب عبيد اآلجري ،٦/١٠٦: اريخ الكبريـالت، 
، ١/٢١٩:جامع التحصيل، ١/٦١٢:، الكاشف١٦/٣٩٣:ذيب الكمال ،٧/١٣٥:قاتالث ،٦/٣٠:عديلالتاجلرح و

  ).٧/٢٧٥: ، اللسان٦/٩٥: ، التهذيب١/١٩٢: حتفة التحصيل
    .١٦/٣٩٤: ذيب الكمال) ٤(
    .١٦/٣٩٤: ذيب الكمال) ٥(
  ).٢٧/٢٥١:الوايف بالوفيات(وتويف وائل يف حدود اخلمسني من اهلجرة: قال الصفدي، ٦/١٠٦: التاريخ الكبري )٦(
    .٧/١٣٥: الثقات) ٧(
    .١/١٢٦: سؤاالت أيب عبيد اآلجري) ٨(



 

 

  )١(.محل مل يقل هذا القول ولو مات أبوه وهو .ال أعقل صالة أيب كنت غالماً: أنه قال
  : أقوال العلماء

: قالـف؟ "  امرأة استكرهت فدرأ عنها احلد"  عن هذا احلديث سألت حممداً: قال الترمذي    
ولد بعد موت ، بيهوعبد اجلبار مل يسمع من أ، احلجاج بن أرطاة مل يسمع من عبد اجلبار بن وائل

وابن جرير الطربي واجلريري ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة )٣(ومبعىن هذا قال أبو حامت )٢(.أبيه
  )٤(.بن املديين وآخرونااحلاكم وقبلهم  شيبة والدارقطين و

  عبد الرمحن بن األسود
  :امسه
  )٥(.ع/سع وتسعنيمات سنة ت، من الثالثة، ثقة، النخعي بد الرمحن بن األسود بن يزيد بن قيسع

  : شيوخه
  )٦(.وغريهمأبيه األسود بن يزيد وأنس بن مالك وعبد اهللا بن الزبري وعائشة أم املؤمنني : روى عن

  :تالميذه 
  )٧(.وغريهم أبان بن عمران وإمساعيل بن أيب خالد وجابر اجلعفي واحلجاج بن أرطاة: روى عنه

  :وفاته 
 )٨(.خر خالفة سليمان بن عبد امللك سنة مثان أو تسع وتسعنييف آ ةاملائمات قبل : قال خليفة بن خياط

إنه مات  :وقد قيل .بن قانعامات سنة تسع وتسعني ومائة وكذا جزم به : بن حبانا قالو )٨(.وتسعني
   )٩(.يف والية خالد بن عبد اهللا وصلى عليه خالد بن عبد اهللا

  

                           
  .و قيل إن من قال هذا هو أخوه علقمة.١٦/٣٩٤: ذيب الكمال )١(
  .١/٢٣٥: علل الترمذي) ٢(
    .٦/٣٠: اجلرح والتعديل )٣(
  .٦/٩٥: التهذيب )٤(
، ٥/٢٥٢: ، التـاريخ الكـبري   ١/٣٢٠: اريخ خليفةـت، ٦/٢٨٩: الكربى طبقاتال: ينظر( ١/٣٣٦: التقريب) ٥(

، ١/٦٢١: ، الكاشف١٦/٥٣٠: ، ذيب الكمال٥/٧٨ :الثقات ،٥/٢٠٩: اجلرح والتعديل ،٢/٧٢: معرفة الثقات
  ).٦/١٢٧: التهذيب ،١/٢٢١: جامع التحصيل

    .١٦/٥٣٠: ذيب الكمال) ٦(
    .١٦٩/٥٣١: ذيب الكمال )٧(
  .١/٣٢٠: تاريخ خليفة )٨(
  .٥/٧٨: الثقات) ٩(



 

 

  :أقوال العلماء
  )١(.مع منهادخل على عائشة وهو صغري ومل يسأُ: قال أبو حامت  
، ادخل على عائشة رضي اهللا عنها بغري إذن وأنا غالم األسود كنتعبد الرمحن بن عن : قال البخاريو

 : قالت، نعم يا أمتاه: قلت ؟ يا عدو نفسه فعلتها  :فقالت، فعرفت صويت، حىت إذا احتلمت استأذنت
  )٣( .وهذا يقتضي خالف ما قاله أبو حامت: قال العالئيو )٢( .ادخل

ذكر و هو كويف و)٤().هـ ١٠٠ -إىل -هـ ٩١( طبقة العاشرة و هي من سنةذكره الذهيب يف ال  
  .املزي أن احلجاج روى عنه

  عبد اهللا بن عبيد اهللا
  :امسه

لَعبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مبن عبد اهللا بن جدعان، ابالتصغري، ةَكَي، لَيقال اسم أيب مة كَي
  )٥(.ع/مات سنة سبع عشرة ،من الثالثة ،يهـثقة فق، أدرك ثالثني من الصحابة، املدين زهري التيمي
  :شيوخه
  )٦(.وغريهم عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري محيد بن عبد الرمحن بن عوف: روى عن
  :تالميذه
  )٧(.غريهمووحميد الطَّويل  تياينُّ وجرير بن حازمأيوب السخ: روى عنه
  :وفاته

 واحد قال البخاري مثان عشرة مات سنة  ويقال: بن حباناوقال )٨(.ئةامات سنة سبع عشرة وم: وغري 
  )٩(.بن قانعاوكذا أرخه  عشرة 

  

                           
  .٥/٢٠٩: لاجلرح و التعدي) ١(
  .٥/٢٥٢: التاريخ الكبري) ٢(
  .١/٢٢١: جامع التحصيل) ٣(
  .٦/٤١٢: تاريخ اإلسالم )٤(
ـ ،  ١٣٧/ ٥: التاريخ الكبري، ٥/٤٧٢: الطبقات الكربى: ينظر(١/٣١٢: التقريب) ٥( ، ٢/٦٢: ة الثقـات ـمعرف

  ).٥/٢٦٨: ، التهذيب١/٢١٤: ، جامع التحصيل١٥/٢٥٦: ذيب الكمال،٥/٢: ، الثقات٥/٩٩: اجلرح والتعديل
    .١٥/٢٥٦: ذيب الكمال) ٦(
    .١٥/٢٥٧ :ذيب الكمال) ٧(
  .٥/١٣٧: التاريخ الكبري) ٨(
  .٢/ ٥: الثقات) ٩(



 

 

  :أقوال العلماء
 )١(.يف حديثه عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما هو مرسل :قال أبو زرعة: قال العالئي

  يحَجعبد اهللا بن أيب ُن
  :امسه

عبد اهللا بن أيب نـثق، الثقفي موالهم ،أبو يسار، يسار املكي ،يحجة رممن ، ا دلسـورمب، بالقدر ي
  )٢(.ع/اـمات سنة إحدى وثالثني أو بعده، السادسة
  :شيوخه
  )٣(.وغريهم وعكرمة موىل بن عباس وجماهد بن جرب املكي عطاء بن أيب رباح: روى عن
  :تالميذه
  )٤(.وغريهم بة بن احلجاجوشع سفيان الثوري وسفيان بن عيينة: روى عنه
   :وفاته
 :ديينـلي بن املـال عـوق)٥(.ائةـمو نيـات سنة إحدى وثالثـم :ةـال سفيان بن عيينـق     
  )٦(.ات سنة اثنتني وثالثنيـم

  : أقوال العلماء
  )٧( .حيىي القطان مل يسمع التفسري كله من جماهد بل كله عن القاسم بن أيب بزةقال : قال الذهيب

مبا  إالمن أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم هم و: ه ابن حجر يف املرتبة الثالثةذكرو  
وكان يدلس عنه ، املكي املفسر أكثر عن جماهد عبد اهللا بن أيب جنيح: فقال. بالسماعصرحوا فيه 

  )٨(.وصفه بذلك النسائي
ويف بعض طرق احلديث ) هـ١٤٠-إىل-هـ١٣١(ذكره الذهيب يف الطبقة الرابعة عشرة وهي من سنة

                           
  .١/٢١٤: جامع التحصيل) ١(
، ٧/٥: الثقـات  ،٢٠٣ /٥:اجلرح والتعديل، ٢/٦٤:معرفة الثقات، ١/٢٤٩:حبر الدم: ينظر( ١/٣٢٦:التقريب )٢(

، ١/٢١٨:، جـامع التحصـيل  ١/٦٠٣:، الكاشف١٦/٢١٥: ذيب الكمال ،١/١٢٤:ـاء الثقـاتتـاريخ أمس
  ).،١/٣٩: ، طبقات املدلسني٦/٤٩: التهذيب

    .١٦/٢١٦: ذيب الكمال) ٣(
    .١٦/٢١٦: ذيب الكمال )٤(
    .١٦/٢١٨: ذيب الكمال) ٥(
    .١٦/٢١٨: ذيب الكمال) ٦(
    .٧/٥: الثقات ،٤/٢١٥: امليزان) ٧(
    .١/٣٩: طبقات املدلسني) ٨(



 

 

  .تصرح من احلجاج بالسماع منه
  باحعطاء بن أيب َر

  :امسه
ة فقيه ـثق، القرشي موالهم املكي، واسم أيب رباح أسلم -بفتح الراء واملوحدة -باحعطاء بن أيب ر

 رةبآخإنه تغري : لـوقي، مات سنة أربع عشرة على املشهور، من الثالثة، لكنه كثري اإلرسال، اضلـف
  )١(.ع /ومل يكثر ذلك منه

  :شيوخه
  )٢(.غريهموأسامة بن زيد وجابر بن عبد اهللا وحزام بن حكيم : عنروى 
  :تالميذه

  )٣(.وغريهم احلكم بن عتيبةو واحلجاج بن أرطاة النخعي أبان بن صاحل: روى عنه 
  :وفاتهمولده و

وقال )٤(.دي اجلند ونشأ مبكةويقال إنه من مول، بن عفان ولد يف خالفة عثمان: قال ابن حبان   
  )٥(.مائةومات عطاء بن أيب رباح سنة أربع عشرة : قال غري واحد: املزي

  : أقوال العلماء
كان عطاء يأخذ ، مرسالت جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بكثري: حيىي القطانقال : املزيقال   

  )٦( .عن كل ضرب
، من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح  ليس يف املرسالت شيء أضعف: وقال أمحد بن حنبل  

  )٧(.فإما كانا يأخذان عن كل أحد
مسع من : قال؟ ممن مسع احلجاج : يعين البخاري فقلت له قال الترمذي سألت حممداً: قال العالئي   

                           
 ،٦/٤٦٣: ، التـاريخ الكـبري ١/٦٦: ، علل ابن املديين٢/٣٨٦:الطبقـات الكربى: ينظر( ١/٣٩١: التقريب) ١(

، ٦/٣٣٠: اجلـرح والتعديل ،١/٧٥٤: ، علل الترمذي١/١٥٤: ، املراسيل البن أيب حامت٢/١٣٥: معرفـة الثقات
، ٧/١٧٩: ، التهـذيب ١/٢٣٧:، جـامع التحصيل٢/٢١: ، الكاشف٢٠/٦٩: ، ذيب الكمال٥/١٩٨: الثقات

    .)١/٢١٢: هدي الساري
    .٢٠/٧٠:ذيب الكمال )٢(
    .٢٠/٧٢:ذيب الكمال) ٣(
    .٥/١٩٨: الثقات) ٤(
    .٢٠/٨٤: ذيب الكمال) ٥(
    .٨٣/ ٢٠:ذيب الكمال) ٦(
    .٨٣/ ٢٠:ذيب الكمال) ٧(



 

 

  . )احلجاج راوية عن عطاء (  )١(.عطاء بن أيب رباح
  عكرمة موىل ابن عباس

  :امسه
، عمر بنامل يثبت تكذيبه عن ،عامل بالتفسري،ثقة ثبت، أصله بربري، بن عباسا موىل،عبد اهللا بنعكرمة 

  )٢(.ع/وقيل بعد ذلك، ومائة سبعمات سنة ، من الثالثة، ثبت عنه بدعةيوال 
  :شيوخه
  )٣(.وغريهمجابر بن عبد اهللا واحلسن بن علي بن أيب طالب ومواله عبد اهللا بن عباس : عنروى 
  : تالميذه
  )٤(.وغريهم راهيم النخعي ومات قبله وأرطاة بن أيب أرطاة واحلجاج بن أرطاةإب: روى عنه
  :وفاته

  .ومائةعن علي بن املديين مات باملدينة سنة أربع : )٦(ويعقوب بن سفيان)٥(قال البخاري
  )٧(.قيل بعد ذلكة، وسنبن مثانني اوهو مائة ومات سنة مخس  :غري واحدقال : قال املزيو

  : أقوال العلماء
  )٨(.الذين أهدروه كبار والذين احتجوا به كبار واهللا أعلم بالصواب: قال الذهيب  
إنه مسع : وقال يف اجلرح والتعديل)٩(.أنه مل يسمع من عائشة: عن أبيه بن أيب حامت يف املراسيلاذكر و

ع عكرمة مل يسم: ال أبو حامتـوق، عكرمة عن أيب بكر وعن علي مرسل: وقال أبو زرعة )١٠( .منها

                           
  .١/١٦٠: جامع التحصيل) ١(
، ١/٤٠٦: العلل ومعرفة الرجال ،١/٢٥٧: ، التاريخ الصغري٧/٤٩: التاريخ الكبري: ينظر( ١/٣٩٧: ـريبالتق )٢(

 ،١٦٨، ١٦٢، ١/١١٧: )رواية عثمان الـدارمي (ابن معني  تاريخ،  ٢/٣: املعرفة والتاريخ، ٢/١٤٥: معرفة الثقات
، ٥/٢٦٦: الكامـل البـن عـدي   ،٥/٢٢٩: ، الثقات١/١٥٨: ، املراسيـل البن أيب حامت ٧/٧: اجلرح والتعديل
  .)٢٣٤ / ٧: ، التهذيب٣٣ / ٢: الكاشف ،٢٦٤ /٢٠: ذيب الكمال

    .٢٠/٢٦٤:ذيب الكمال )٣(
    .٢٠/٢٦٤:ذيب الكمال )٤(
  .١/٢٥٧: ، التاريخ الصغري٧/٤٩: بريالتاريخ الك )٥(
    .٣ /٢: املعرفة والتاريخ )٦(
    .٢٠/٢٩١: ذيب الكمال )٧(
  .٣٤/ ٥ :السري) ٨(
  .١/١٥٨: املراسيل البن أيب حامت  )٩(
  .٧/٧: اجلرح والتعديل )١٠(



 

 

 )١(.من سعد بن أيب وقاص واهللا أعلم
ث عن داود بن دحإمنا ي، من عكرمة شيئاًاحلجاج مل يسمع : قال أمحد بن حنبل: قال العالئيو   

 )٢(.احلصني عن عكرمة
ورمي  ،ثقة إال يف عكرمة ،أبو سليمان املدين ،موالهم ،داود بن احلصني األموي: قال ابن حجرو   

  )٣(. ع/مات سنة مخس وثالثني ،ادسةمن الس ،برأي اخلوارج
  عمرو بن دينار

  : امسه
ات سنة ـم، ةـمن الرابع، ة ثبتـثق، موالهم محياجلُ، د األثرمـأبو حمم، رو بن دينار املكيـعم

  )٤(. ع/ست وعشرين ومائة
  :شيوخه
  )٥(.غريهموجبالة بن عبدة وجابر بن عبد اهللا وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب : روى عن

  : ميذهتال
  )٦(.غريهمو وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة محاد بن سلمة: روى عنه
  :وفاتهمولده و

: ال أمحد بن حنبلـق: ال املزيـقو)٧(.اـحنوهأربعني أو د سنة ست وـول: ال ابن حبانـق   
  )٨(.مائةومات سنة مخس أو ست وعشرين 

  : أقوال العلماء
مل ، ال : قال؟ هل مسع عمرو بن دينار من أيب هريرة : و زرعةسئل أب: قال عبد الرمحن بن أيب حامت    

                           
  .١/١٥٨: املراسيل البن أيب حامت )١(
  .١/١٦٠: جامع التحصيل) ٢(
  . ١/١٩٨: تقريبال )٣(
، ١/١٨٦:حلديث ومعرفة الرجالعلل ا، من كالم أمحد يف ٥/٤٧٩:الطبقات الكربى: ينظر( ١/٤٢١:التقريب ) ٤(
، ٢/١٧٥:، معرفــة الثــقات  ١/٣٦:، عـلل املــديين ١/٣١٩:، حبـر الـدم٢/٤٦٨:ل ومعرفة الرجالالعل

ـ ، ١/١٤٣: املراسيل البن أيب حـامت  ،٦/٢٣١: ، اجلرح و التعديل١/٢٢٩:سؤاالت أيب داود ، ٥/١٦٧: قاتـالث
   ).١/٢٢: دلسني، طبقات امل٨/٢٦: هذيبالت، ١/٢٤٣: ، جامع التحصيل٢/٧٥: الكاشف، ٢٢/٥: ذيب الكمال

    .٢٢/٦: ذيب الكمال) ٥(
    .٢٢/٧: ذيب الكمال) ٦(
    .٥/١٦٧: الثقات) ٧(
    .٢٢/١٢: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  )١( .يسمع منه
أشار : ، و قالنادراً إالمل يوصف بذلك و هم من : املدلسنيمن ذكره ابن حجر يف املرتبة األوىل و   

  )٢(.احلاكم يف علوم احلديث إىل أنه كان يدلس
؟ له أشياء يرسلها  :قلت دينار،من عمرو بن ما رأيت أثبت : قالحيكى عن شعبة أنه : قال أمحدو   
   )٣( .عباسعن ابن رجل، وقد كان حيدث بأشياء عن حدثنا، أو مسعت، : قالإذا : قال
من  احلجاج بن أرطأة مسع: فقلت له -يعين البخاري  - سألت حممداً: قال الترمذي: قال العالئيو   

  )٤(.ال أعلمه: قال؟ عمرو بن دينار 
  يعيبِالَس عمرو بن عبد اهللا

  :امسه
بفتح  -يعيبِالس أبو إسحاق، بن أيب شعرية اهلمدايناويقال ، ويقال علي ،عمرو بن عبد اهللا بن عبيد
، مات سنة تسع وعشرين ومائة، هبآخراختلط ، من الثالثة، ثقة مكثر عابد - املهملة وكسر املوحدة

  )٥(. ع/وقيل قبل ذلك
  : شيوخه
  )٦(.غريهموبن قيس سنان وأنس بن مالك والرباء بن عازب  أسامة بن زيد واألشعث: روى عن
  : تالميذه
  )٧(.غريهموإبراهيم بن طهمان و إسرائيل بن يونس وجرير بن حازم وحجاج بن أرطاة : روى عنه
  :وفاتهمولده و

   )٨( .اثنيت وثالثنيسنة : ويقال، تسع وعشرينولد سنة : بن حباناقال   

                           
  .١٤٣/ ١: املراسيل البن أيب حامت )١(
    .٢٢/ ١: دلسنيطبقات امل )٢(
  .١/١٨٦: ، من كالم أمحد يف علل احلديث و معرفة الرجال١/٣١٩: حبر الدم )٣(
  .١/١٦٠: ع التحصيلجام )٤(
التـاريخ   ،١/٣٢١: ، حبر الدم١/١٦٢: ات خلليفةالطبق، ٦/٣١٣: الطبقات الكربى :ينظر(٤٢٣/ ١: التقريب) ٥(

، من رمي ١/٩٣: املختلطني ،٥/١٧٧: ، الثقات٦/٢٤٢: ، اجلرح والتعديل٢/١٧٩: معرفة الثقات ،٦/٣٤٧: الكبري
، ٨/٥٦: ،التهذيب١/١٠٨:، جامع التحصيل٢٢/١٠٢:ب الكمال، ذي١/٦٦:الكواكب النريات، ١/٦٤:باالختالط

  .  )١/٤٣١: ، هدي الساري١/٤٢: طبقات املدلسني
    .١٠٣/ ٢٢: ذيب الكمال) ٦(
    .١٠٨/ ٢٢: ذيب الكمال )٧(
  .١٧٧/ ٥: الثقات) ٨(



 

 

أمحد بن حنبل عن حيىي بن قال : وقالائة مو مات سنة ست وعشرين: نسفيا قال: املزيقال و        
ال الواقدي ـق ئة، وكذلكاوممات يوم دخل الضحاك بن قيس الكوفة سنة سبع وعشرين : سعيد

  )١(.واهليثم بن عدي وحيىي بن بكري وحممد بن عبد اهللا بن منري
  )٢(.ئةامومات سنة تسع وعشرين : عمرو بن عليقال : وقال  
  : وال العلماءأق

حد أئمة التابعني املتفق على االحتجاج به ومل يعترب أحد من األئمة ما ذكر من أ: قال العالئي    
  )٣(.وذلك يدل على أنه مل خيتلط يف شيء من حديثه اختالط أيب إسحاق احتجوا به مطلقاً

حجر بن عدي وما أظنه وقد رأى رؤية، بن عمر إمنا رآه امل يسمع أبو إسحاق من : أبو حامتقال     
بن عيينة عن أيب إسحاق عن ذي اوحديث : زرعة وقال أبو. مل يسمع من سراقة: أمحد قالو. منهمسع 

ال يصح له من أنس رؤية وال : قالو .مل يسمع أبو إسحاق من ذي اجلوشن، اجلوشن هو مرسل
  )٤(.مساع
  )٥( .يسي وأبو جعفر الطربيحسني الكراب ذكره يف املدلسنيو كان مدلساً: بن حباناوقال     
من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم : هم املرتبة الثالثة من املدلسني وذكره ابن حجر يفو
تابعي ثقة وصفه : فقال. قبلهمومنهم من  مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً إال

  )٦( .النسائي وغريه بذلك
  .هذا مما يقوي السماعوذكر املزي أن احلجاج روى عنه، و) هـ ١٢٩(هو كويف تويف سنة و  

  عمرو بن مرة
  :امسه

 ، أبو عبد اهللا الكويف األعمى، املرادي -تح اجليم وامليمبف -ليمعمرو بن مرة بن عبد اهللا بن طارق اجلَ
  )٧(.ع/قبلها سنة مثاين عشرة ومائة وقيلمات ، من اخلامسة، كان ال يدلس ورمي باإلرجاء، ثقة عابد

                           
    .٢٢/١١٢: ذيب الكمال) ١(
    .٢٢/١١٢: ذيب الكمال) ٢(
  .٩٣/ ١: املختلطني) ٣(
  .١/٢٤٥: التحصيل جامع) ٤(
    .٥/١٧٧: الثقات) ٥(
    .١/٤٢:طبقات املدلسني )٦(
، التاريخ ٢/٤٤٠: العلل ومعرفة الرجال ،١/٣٢٤: حبر الدم، ٦/٣١: الطبقات الكربى: ينظر(١/٤٢٦: التقريب) ٧(

ــبري ــاريخ الك ــا، ٦/٣٦٨:الت ــة الثق ــديل ،٢/١٨٥:تمعرف ــرح والتع ــن أيب  ،٦/٢٥٧:اجل ــيل الب املراس
، جـامع  ٢٢/٢٣٢:ـذيب الكمـال  ، ١/١٠٣:مشـاهري علمـاء األمصـار    ،٥/١٨٣:الثقـات ،١/١٤٧:حامت



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم إبراهيم النخعي واحلسن بن مسلم بن يناق وخيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي: روى عن

  : تالميذه 
  )٢(.والثوري واألوزاعي وشعبة وآخرون أبو حنيفة واألعمش :روى عنه
  :وفاته

 )٤(.مائةو ست عشرة مات سنة :قال أبو نعيم وأمحد بن حنبلو)٣(.مائةمات سنة عشر و: قال ابن حبان
  )٥( .مائةو وقيل مات سنة مثاين عشرة: قال املزيو

  : أقوال العلماء
  )٦(.بن أيب أوىفابن عمر وال من أحد من الصحابة إال من امل يسمع من : قال أبو حامت  

هذا مما و )٧().هـ١٢٠-إىل-هـ١١١(الذهيب يف الطبقة الثانية عشرة وهي من سنةذكره و.هو كويف
  .عهيقوي مسا

  ةَماََعة بن داَدَتقَ
  : امسه
وهو رأس الطبقة ، يقال ولد أكمه، ثقة ثبت، أبو اخلطاب البصري، ة السدوسيادتة بن قَماَعة بن دادتقَ

  )٨(.ع/عشرةمات سنة بضع ، الرابعة
  :شيوخه

                                                                             
  ) ٨/٨٩: ،التهذيب١/٢٧٤:التحصيل

    .٢٢/٢٣٢: ذيب الكمال )١(
    .٢٢/٢٣٣: ذيب الكمال )٢(
    .١/١٠٣: مشاهري علماء األمصار) ٣(
  .١/٣٢٤: ، حبر الدم٢٢/٢٣٦: ذيب الكمال) ٤(
    .٢٢/٢٣٦: ذيب الكمال) ٥(
  .١/١٤٧: راسيل البن أيب حامتامل) ٦(
  .٧/٤٣٥: تاريخ اإلسالم) ٧(
، ٧/١٨٥: ، التــاريخ الكـبري  ١/٣٤٩: ، حبر الـدم٧/٢٢٩: لكربىالطبقات ا: ينظر(٤٥٣/ ١: التقـريب )٨(

 ،١/١٦٨: ، املراسيل البن أيب حـامت ٧/١٣٣: ، اجلرح والتعـديل٢/٢١٥: ، معرفة الثقات١/٢٨٢: التاريخ الصغري
، ٢٥٤، ١/١٠٨: ، جــامع التحصـيل  ٢/١٣٤: ، الكـاشف٢٣/٤٩٨: ، ذيب الكمـال٥/٣٢١ :الثقـات
  ).١/٤٣٦: هدي الساري، ١/٤٣: ، طبقات املدلسني٨/٣١٥: التهذيب



 

 

   )١(.وغريهم أنس بن مالك وأيب الشعثاء جابر بن زيد واحلسن البصري :روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهمان بن يزيد العطار وأيوب السختياين وحجاج بن أرطاة بأَ: عنه روى

  :وفاتهمولده و
  )٣(.ولد سنة ستني: قال حيىي بن معني

تويف بواسط يف الطاعون : وقال أبو حامت)٤( .مائةو سنة سبع عشرة مات: واحدقال وغري : قال املزي
  )٥( .بن ست أو سبع ومخسني بعد احلسن بسبع سننياوهو 

  : أقوال العلماء
  )٦(.على قدر فيه كان مدلساً: بن حبان يف الثقاتاقال 

، مل يسمع ما مسع قتادة مما كنت أعرف إذا جاء: وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة: املزيوقال       
وإذا جاء . حدثنا سعيد، حدثنا مطرف، حدثنا احلسن، حدثنا أنس بن مالك: قال، كان إذا جاء ما مسع

  )٧(..  . قال أبو قالبة :قال سعيد بن جبري: مل يسمع قالما 
   )٨(.مل يسمع منهم حدث قتادة عن ثالثني رجالً: وقال أبو داود     

  )٩( .يكثر من اإلرسال أحد املشهورين بالتدليس وهو أيضاً: و قال العالئي
ليس فلم حيتج األئمة من من أكثر من التد: هم املرتبة الثالثة من املدلسني وذكره ابن حجر يفو    

وهو مشهور قبلهم، ومنهم من ، مطلقاًومنهم من رد حديثهم ، مبا صرحوا فيه بالسماع إالأحاديثهم 
   )١٠( .وغريهبالتدليس وصفه به النسائي 

احلجاج كان على قضاء البصرة وذكر املزي أن احلجاج روى عنه، و) هـ١١٧(هو بصري، تويف سنة 
، ويف بعض طرق احلديث تصرح من احلجاج ن يكون قد دخلها قبل ذلكو ال يبعد أ) هـ١٣٢(سنة 

                           
  .٤٩٩/  ٢٣: ذيب الكمال )١(
  .٥٠٤/  ٢٣: ذيب الكمال )٢(
  .  ٥١٦/  ٢٣: ذيب الكمال )٣(
  .٥١٦/  ٢٣: ذيب الكمال )٤(
  .١٣٣/  ٧: رح و التعديلاجل )٥(
  .٣٢٢/  ٥: الثقات )٦(
  .٥١٠/  ٢٣: ذيب الكمال) ٧(
  .٣١٨/  ٨: التهذيب )٨(
  .٢٥٤/  ١: جامع التحصيل) ٩(
  .٤٣/  ١: طبقات املدلسني) ١٠(



 

 

  . بالسماع منه



 

 

  يرِْهالزُّ شهاب بن حممد 
  : امسه

حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهة بن كالب القرشي ر
الزمات سنة ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، نهمتفق على جاللته وإتقا، أبو بكر الفقيه احلافظ، يرِه

  )١(.ع/أو سنتني بسنةوقيل قبل ذلك ، مخس وعشرين
  : شيوخه
  )٢(.غريهموأنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا  يقال مرسل وحفص بن عاصم بن عمر : روى عن
  :تالميذه
   )٣(.ريهموقيل مل يسمع منه وغأبان بن صاحل وأيوب السختياين واحلجاج بن أرطاة : روى عنه

  :مولده ووفاته
  )٥(.قبل ذلك: قيلو)٤(،مولده سنة مثان ومخسني يف أخر خالفة معاوية: قال الواقدي

   )٦(.مائةومات سنة مخس وعشرين : قال غريهمومائة، و مات سنة أربع وعشرين:قال مجاعةو
  : أقوال العلماء

، هو مبرتلة الريح: ويقول، ة شيئاًحيىي بن سعيد ال يرى إرسال الزهري وقتادكان : ابن حجرقال      
، مرسل الزهري شر من مرسل غريه :قالو)٧(.كانوا إذا مسعوا الشيء علقوه، هؤالء قوم حفاظ: ويقول

   )٨(.إمنا يترك من ال يستجيز أن يسميه و ى،ألنه حافظ وكلما قدر أن يسمى مس
     

                           
  ،٥/٣٤٩:،الثقات٢/٢١٧: ، الكاشف٩/٣٩٥: ، التهذيب٢٦/٤١٩: ذيب الكمال: ينظر(١/٥٠٦: التقريب) ١(
، طبقات ٢/٢٥٣: ة الثقاتـ، معرف٨/٧١: ديلـالتع، اجلرح و١/٢٢٠: الكبريالتاريخ   ،٥/٣٤٩:،الثقات٢/٢١٧

: ، املراسيل البن أيب حامت١/١٥٧): القسم املتمم(لكربىالطبقات ا ،١/٢٦٩: ، جـامع التحصيل١/٤٥: املدلسني
  ).١/١١١: ، تذكرة احلفاظ١/٣٨٥: ، حبر الدم١/١٨٩
    .٢٦/٤٢١: ذيب الكمال) ٢(
    .٢٦/٤٢٧ :الكمال ذيب) ٣(
  .١/١٨٥): القسم املتمم(الطبقات الكربى ) ٤(
    .٢٦/٤٤٠: ذيب الكمال) ٥(
    .٢٦/٤٤١: ذيب الكمال) ٦(
  .٩/٣٩٨: التهذيب) ٧(
  .١/١١١: تذكرة احلفاظ) ٨(



 

 

 ى عن أيب هريرة وجابر وأيب سعيدوفر، وكان يدلس ويرسل، حد األئمة الكبارأ: قال العالئيو    
  )١(.اخلدري ورافع بن خديج وذلك مرسل

من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من هم و: من املدلسنيالثالثة ذكره ابن حجر يف املرتبة و    
وصفه  :، فقالومنهم من قبلهم مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً إالأحاديثهم 
  )٢( .لدارقطين وغري واحد بالتدليسالشافعي وا

اد بن العوام وحيىي بن معني وحممد بن حيىي الذهلي وأبو زرعة وأبو حامت بقال ع: قال العالئي      
  -يعين البخاري  -فقلت له  :قال الترمذي، و ومل يره مل يسمع من الزهري شيئاًاحلجاج  إن: وغريهم

قال يل : ى عن هشيم قالوري،و  ال شيء: قال؟ هري سألت الز: قال، فإم يروون عن احلجاج
أن احلجاج بن أرطأة قال  روى حيىي بن حسان عن هشيم أيضاً و: قلت؟ صف يل الزهري : احلجاج

  )٣( .مل أمسع من الزهري شيئاً: له
  حممد بن علي بن احلسني

  :امسه
مات سنة ، من الرابعة، فاضل ثقة، أبو جعفر الباقر، حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب

  )٤(. ع/بضع عشرة
  :شيوخه
   )٥(.و غريهمأنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا وسعيد بن املسيب : روى عن
  :تالميذه
  )٦(.غريهمأبان بن تغلب الكويف وجابر بن يزيد اجلعفي واحلجاج بن أرطاة و :روى عنه
  : وفاتهمولده و
  )٧(.سنة ست ومخسنيكان مولده : بن الربقياقال : قال املزي

                           
  .١/٢٦٩: جامع التحصيل) ١(
    .١/٤٥: طبقات املدلسني) ٢(
  .١/١٦٠: جامع التحصيل )٣(
من كـالم  ، ١/٣٧٩: ، حبر الدم١/٢٥٥:، الطبقات خلليفه٥/٣٢٠: الطبقات الكربى :ينظر( ١/٤٩٧:التقريب) ٤(

ـذيب  ، ١/١٨٥: املراسيل البن أيب حـامت  ،٨/٢٦: ، اجلرح و التعديل ٢/٢٤٩: معرفة الثقات، ١/١٦١: أمحد 
  .)٢٤٣/ ١:، هدي الساري٩/٣١١:، التهذيب١/٢٦٦:جامع التحصيل ،٢/٢٠٢:، الكاشف٢٦/١٣٦: الكمال

  .١٣٧/  ٢٦: ذيب الكمال )٥(
  .١٣٨/  ٢٦: ذيب الكمال) ٦(
  .١٤١/  ٢٦: ذيب الكمال) ٧(



 

 

  )١(.قيل قبل ذلكومائة، ومات سنة مثان عشرة : وقال حممد بن سعد وخليفة بن خياط وغري واحد
  :أقوال العلماء

بن عباس امي هنا من الصحابة ما عدا وقد قيل إن رواية حممد عن مجيع من س: قال ابن حجر    
  )٢(.ةوجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب مرسل

  .ذكر املزي أن احلجاج روى عنههو مدين، تويف سنة بضع عشرة ومائة، و
  حممد بن املنكدر

  :امسه
مات سنة ، من الثالثة، ثقة فاضل، املدين، التيمي، بالتصغري، ديرحممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلُ

  )٣(.ع/ثالثني أو بعدها
  :شيوخه
  )٤(.وغريهم عيد بن املسيب وعبد اهللا بن عباسسأنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا و: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهم أسامة بن زيد الليثي وأيوب السختياين واحلجاج بن أرطاة: روى عنه
  :وفاته

  )٦(.مائةوقال الواقدي وكاتبه حممد بن سعد وغري واحد مات سنة ثالثني : قال املزي
  : أقوال العلماء

 مل يلقه وإذا كان كذلك: وقال أبو زرعة، مل يسمع من أيب هريرة: بزاروأبو بكر ال )٧(بن معنياقال    
  )٨(.فلم يلق عائشة ألا ماتت قبله

                           
     .٢٥٥/  ١: الطبقات خلليفه ،٣٢٣/  ٥: الطبقات الكربى )١(
  .٣١٢/  ٩: التهذيب )٢(
، ٣/١٦٤: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ١/١٨٨): القسم املتمم(الطبقات الكربى: ينظر(١/٥٠٨:التقريب) ٣(

ـ  ( نيـاريخ ابن معـت، ٢/٢٥٤: معرفة الثقات ،١/٢١٩:التاريخ الكبري ـ ـروايـة عثم ، ١/٢٠٣: )دارميـان ال
، ٢٦/٥٠٣: ، ـذيب الكمـال  ٥/٣٥٠: الثقـات  ،١/١٨٩: املراسيل البن أيب حامت ،٨/٩٧: اجلـرح و التعديل

  ).٩/٤١٧: ، التهذيب١/٢٧٠: جامع التحصيل ،٢/٢٢٤: الكاشف
    .٢٦/٥٠٤: كمالذيب ال )٤(
    .٢٦/٥٠٥: ذيب الكمال) ٥(
  .  )١/١٩٨): القسم املتمم(، الطبقات الكربى٢٦/٥٠٨: ذيب الكمال) ٦(
  .٣/١٦٤: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٧(
  .١/١٨٩: املراسيل البن أيب حامت )٨(



 

 

   )١(.مل يدرك سلمان:وقال ابن املديين
  )٢(.ذلك مرسل أنوالظاهر ، وروى له النسائي عن أيب أيوب وأيب قتادة األنصاري: قال العالئي   

كان حممد بن املنكدر حيج يف كل سنة : و قال ابن سعد )اهـ أو بعده١٣٠(، تويف سنة هو مدين
  .ذكر املزي أن احلجاج روى عنهو)٣(،وحيج معه عدة من أصحابه

  مكحول الشامي
  :امسه
نة ـات سـم، من اخلامسة، مشهور، الـكثري اإلرس، ثقة فقيه، أبو عبد اهللا ،اميـول الشـمكح

  )٤(.٤ر م /بضع عشرة ومائة
  :شيوخه
  )٥(.وغريهم وعن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب مرسالً  النيب: روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم إبراهيم بن أيب حنيفة اليمامي وأسامة بن زيد الليثي واحلجاج بن أرطاة: روى عنه
  :وفاته

  )٧(.قيل بعد ذلكو. مائةو عشرة اثنيتمات سنة : واحد قال غري
  : أقوال العلماء

يف  وكان ضعيفاً، كان يقول بالقدر: بن سعدا قالو)٨(.رمبا دلس: قالو بن حبان يف الثقاتذكره ا    
من التابعني تكلم يف القدر إال هذين  مل يبلغنا أن أحداً: قال األوزاعي :قال املزيو)٩(.حديثه ورأيه

                           
  .١/٢٧٠: جامع التحصيل) ١(
  .١/٢٧٠: جامع التحصيل )٢(
  . ١/١٩٤: )القسم املتمم( الطبقات الكربى )٣(
، ١/٤١٥:، حبر الدم٣/٣٣١: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ،٧/٤٥٣:الطبقات الكربى: ينظر(١/٥٤٥:التقريب)٤(

، املراسـيل البـن أيب   ٨/٤٠٧: و التعـديل  اجلرح، ٢/٢٩٥: معرفة الثقات، ٨/٢١: ، التاريخ الكبري١/٤١٥:الدم
، ١/٢٨٥: ، جـامع التحصـيل  ٢/٢٩١: الكاشف ،٢٨/٤٦٤: ، ذيب الكمال٥/٤٤٦: ، الثقات١/٢١١:حامت

  .)،  ١/٤٦:، طبقات املدلسني١٠/٢٥٨:التهذيب
    .٢٨/٤٦٥: ذيب الكمال )٥(
    .٢٨/٤٦٦: ذيب الكمال) ٦(
    .٢٨/٤٧٣: ذيب الكمال) ٧(
    . ٥/٤٤٧: الثقات) ٨(
  .   ٧/٤٥٣: الطبقات الكربى )٩(



 

 

   )١(.فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل، احلسن ومكحول، الرجلني
هل مسع : وسألته، مسعت أبا مسهر: وقال أبو حامت)٢(.لسهو مدكثري اإلرسال جداً و: ال العالئيقو   

  )٣(.مسع من أنس: فقال ؟  مكحول من أحد من أصحاب النيب 
من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من  همو: من املدلسنيالثالثة وذكره ابن حجر يف املرتبة    

يقال انه مل  :فقال. ومنهم من قبله، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، مبا صرحوا فيه بالسماع إالأحاديثهم 
ومل أره ، وأطلق الذهيب أنه كان يدلس، بن حباناووصفه بذلك ، عن نفر قليل إاليسمع من الصحابة 

  )٤(.بن حبانايف قول  إالللمتقدمني 
 )٥(.وأثبت له أبو داود السماع منه. من مكحول شيئاًاحلجاج مل يسمع :قال أبو زرعة: قال العالئيو  
  )٦(.وىف بعض حديثه مسعت مكحوالً، قد مسع حجاج بن أرطاة من مكحول :حيىيل قاو 

 )٧(.والوليد بن أىب مالك مسعت مكحوالً: قال، قد روى حجاج بن أرطاة عن مكحول: حيىيو قال 
  )٨(.رواية حجاج عن مكحول إمنا هي من كتاب عبد القدوس: وقال علي 

انَرْهميمون بن م  
  :امسه
ويل اجلزيرة لعمر بن  ،هـة فقيـثق،  ةـنزل الرق، أصله كويف، أبو أيوب ،ان اجلزريرهون بن مـميم
  )٩(.٤بخ م /مات سنة سبع عشرة، من الرابعة، وكان يرسل، العزيز عبد

  :شيوخه
  )١٠(.غريهمو الزبري بن العوام مرسل وعن سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب: روى عن

                           
    .٢٨/٤٧٢: ذيب الكمال) ١(
  .١/٢٨٥: جامع التحصيل )٢(
  .١/٢١١: املراسيل البن أيب حامت) ٣(
    .١/٤٦: نيطبقات املدلس) ٤(
  .١/١٦٠: جامع التحصيل )٥(
  .  ٣/٣٣١: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  )٦(
  .  ٣/٣٤٩: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  )٧(
    . ١/١٢٠: سؤاالت أيب عبيد اآلجري) ٨(
، ١/٢٨٤: ، التــاريخ الصـغري  ١/٤٢٤: ، حبر الـدم٧/٤٧٧: قات الكربىالطب: ينـظر(١/٥٥٦: التقريب) ٩(

،  ٥/٤١٧: ، الثقــات ١/٢٠٦: املراسيل البـن أيب حـامت   ،٨/٢٣٣: ، اجلرح والتعـديل٢/٣٠٧: معرفة الثقات
  ).١٠/٣٤٩: ، التهذيب١/٢٨٩: جامع التحصيل ،٢/٣١٢ :الكاشف، ٢٩/٢١٠:ذيب الكمال

  .٢٩/٢١١: ذيب الكمال) ١٠(



 

 

  :تالميذه
  )١(.وغريهم برد بن سنان الشامي واحلجاج بن أرطاةأيوب السختياين و: روى عنه
  :وفاتهمولده و
ولد سنة : عبيد اهللا بن عمروو بن حبان اوقال )٢(.هـ١١٧سنة وتويف هـ  ٤٠سنة ولد: قال الذهيب

  )٣( .مائةوأربعني ومات سنة مثاين عشرة 
  :أقوال العلماء

مل  ،من أين لقيه! ال  :قال؟ حزام  ميمون بن مهران عن حكيم بن: ألمحدقلت : قال أبو طالب     
       )٥(.حديثه عن سعد مرسل: وقال أبو زرعة)٤(.عن ابن عباس وابن عمر إاليرو 

ويف .، و هذا مما يقوي السماعوى عنهذكر املزي أن احلجاج رو) هـ ١١٧(هو كويف، تويف سنة 
   .بعض طرق احلديث تصرح من احلجاج بالسماع منه

  نافع موىل ابن عمر
  :هامس
ة سبع عشره ومائة مات سن، من الثالثة، ثقة ثبت فقيه مشهور، بن عمراموىل ، أبو عبد اهللا املدين، افعن

  )٦(.ع/أو بعد ذلك
  :شيوخه
  )٧(.و غريهمرافع بن خديج ومواله عبد اهللا بن عمر وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة : ى عنرو
  
  

                           
    .٢٩/٢١١: ذيب الكمال) ١(
    .٢/٣١٢: الكاشف )٢(
    .٥/٤١٧: الثقات )٣(
    .١/٢٠٦: ، املراسيل البن أيب حامت١/٤٢٤: حبر الدم ) ٤(
  .١/٢٠٧: املراسيل البن أيب حامت )٥(
، ١/٤٢٧:حبر الدم ،٢٥٦/ ١:ت خليفةطبقا،١/١٤٢):القسم املتمم(الطبقات الكربى: ينظر( ١/٥٥٩: التقريب )٦(

ابن  اريخـت ،٨٤/ ٨: ، التاريخ الكبري١١٤، ١/٣٨: علل احلديث ومعرفة الرجالن كالم أمحد يف ، م١/٤٢٧:الدم
: اجلرح و التعـديل  ،٢/٣١٠: معرفة الثقات ،١/١٣١: الطبقات للنسائي ،١/١٥٠: )رواية عثمان الدارمي(ن ـمعي
: ـذيب الكمـال   ،١/٢٤٠: خ أمساء الثقاتتاري، ٥/٤٦٧: الثقات، ١/٢٢٥: ،  املراسيل البن أيب حامت٨/٤٥١
  .)،١٠/٣٦٨: ، التهذيب١/٢٩٠: ، جامع التحصيل٢/٣١٥: الكاشف ،٢٩/٢٩٨

    .٢٩/٢٩٩: ذيب الكمال )٧(



 

 

  :تالميذه
  )١(.و غريهمن أرطاة واحلكم بن عتيبة أسامة بن زيد الليثي واحلجاج ب: روى عنه
  :وفاته
 )٢(.مائةومات سنة سبع عشرة : و آخرين قال أبو نعيم وحيىي بن معني وعلي بن املديين: قال املزي     
ة ـات سنـم: ال سفيان بن عيينة وأمحد بن حنبلـوق)٣(مائة،تويف سنة مثان عشرة و: ال خليفةـوق

  )٤(.مائةو تسع عشرة
  : ءأقوال العلما

 )٦(.نافع عن عثمان مرسل: وقال أبو زرعة)٥(،رواية نافع عن عائشة وحفصة مرسلة: بن أيب حامتاقال   
  )٧( .نافع عن عمر منقطع: وقال أمحد بن حنبل )٦(.مرسل

  .ذكر املزي أن احلجاج روى عنه
  هشام بن عروة

  :امسه
 س أوـات سنة مخـم، ةمن اخلامس، ثقة فقيه رمبا دلس، هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي

  )٨(.ع/ست وأربعني وله سبع ومثانون سنة
  :شيوخه
  )٩(.وغريهم عمه عبد اهللا بن الزبري وأخيه عبد اهللا بن عروة بن الزبري: روى عن

                           
    .٢٩/٢٩٩: ذيب الكمال )١(
    .٢٩/٣٠٥: ذيب الكمال) ٢(
  .١/٢٥٦: طبقات خليفة) ٣(
    .٢٩/٣٠٥: ، ذيب الكمال١/٤٢٧: حبر الدم)٤(
    .   ١/٢٢٥:  حامتاملراسيل البن أيب) ٥(
  .   ١/٢٩٠: جامع التحصيل) ٦(
  .١٠/٣٦٩: التهذيب) ٧(
الطبقـات  ، ١/٢٢٩): القسم املـتمم (الطبقات الكربى، ٧/٣٢١: الطبقات الكربى :ينظر( ٥٧٣/ ١: التقريب )٨(

اجلرح  ،١/٢٣٠: ل البن أيب حامتاملراسي ،٢/٣٣٢: ، معرفة الثقات١/٤٨٤: العلل ومعرفة الرجال ،١/٢٦٧: خلليفة
 :ماء الثقاتـاريخ أسـت ،١/٦٨: ، من رمي باالختالط١/١٢٦: ، املختلطني٥/٥٠٢: ، الثقات٦٣/ ٩: والتعديل

، طبقـات  ١١/٤٤: التهذيب، ٢٩٣/ ١: جامع التحصيل ،٢/٣٣٧: ، الكاشف٢٣٢/ ٣٠:ذيب الكمال،١/٢٥٠
  .  )١/٤٤٨: ، هدي الساري١/٢٦: املدلسني

    .٣٠/٢٣٣: ذيب الكمال )٩(



 

 

  :تالميذه
  )١(.وغريهمأبان بن يزيد وإسرائيل بن يونس وإمساعيل بن علية وأيوب السختياين : روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٢(.مقتل احلسني سنة إحدى وستني :قال أبو حفص ،مقتل احلسنيسنة ل ولد يق: قال املزي  
  )٣(.مات سنة ست وأربعني: وقال اهليثم وخليفة بن خياط والزبري بن بكار

  :أقوال العلماء
ذكره : فقال. نادراً إالمن مل يوصف بذلك هم و: من املدلسنياألوىل ذكره ابن حجر يف املرتبة     

أنه قدم العراق ثالث ، ن احلكاية املشهورة عنهإف، سن القطان وأنكره الذهيب وابن القطانبذلك أبو احل
فلم يصرح بالقصة ، حدث بالكثري: ويف الثانية، فصرح بسماعه، حدث عن أبيه: ففي األوىل، مرات

  )٤( .وهذا هو التدليس، نه حدث عنه مبا مل يسمعه منهأوهي تقتضي 
   )٥(.من هشام بن عروةاج احلجمل يسمع : قال أبو حامت

  حييي بن أيب كثري
  :امسه

مات اخلامسة، من ويرسل، لكنه يدلس ثبت، ثقة اليمامي، أبو نصر الطائي، موالهم، حيىي بن أيب كثري 
  )٦(.ع/سنة اثنتني وثالثني وقيل قبل ذلك

  : شيوخه
  )٧(.و غريهم السائب بن يزيد وسليمان بن يسار و إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة: روى عن 

                           
    .٣٠/٢٣٤: ذيب الكمال) ١(
    .٣٠/٢٤٠: ذيب الكمال) ٢(
 ،١/٢٦٧:،الطبقـات خلليفـة  ١/٢٣٢):القسـم املـتمم  (الطبقـات الكـربى   ، ٣٢١/ ٧:الطبقات الكربى )٣(

  .٣٠/٢٤٠: ذيب الكمال،١/١٢٦: ، الوفيات للقسنطيين٥/٥٠٢:الثقات
    .١/٢٦: طبقات املدلسني) ٤(
  . ٣/١٥٦: اجلرح والتعديل) ٥(
، ١/٤٥٨،٤٦٦: ، حبر الدم٢/٤٩٤:ومعرفة الرجالالعلل ، ٥/٥٥٥: الطبقات الكربى:ينظر ( ١/٥٩٦: التقريب) ٦(
، املراسيل البـن أيب  ٩/١٤١: لتعديلا، اجلرح و٢/٣٥٧: معرفة الثقات ،١/٣٢٤:، سؤاالت أيب داود١/٤٥٨،٤٦٦

ــامت ــات، ١/٢٤٠:ح ــات، ٧/٥٩١:الثق ــاء الثق ــاريخ أمس ــداد١/٢٦٠:ت ــاريخ بغ ــ١٤/١٧٨:،ت ، ذيب
، ١/٣٦: طبقات املدلسني  ،١١/٢٣٥: ، التهذيب١/١١١: جامع التحصيل ،٢/٣٧٣: ،الكاشف٣١/٥٠٤:الكمال

  )١/٤٥٢:هدي الساري
    .٣١/٥٠٥: ذيب الكمال) ٧(



 

 

  
  :تالميذه
  )١(.و غريهم أبان بن بشري املعلم وأبان بن يزيد العطار: روى عنه
  :وفاته

ـ ـم:رهـال غيـوق ائة،ـمون ـمات سنة تسع وعشري: قال عمرو بن علي: قال املزي نة ـات س
  )٢( .مائةواثنتني وثالثني 
  :أقوال العلماء

  )٣(.كان يدلس: قالوبن حبان يف الثقات اذكره      
ن مراسـيل  ـع: أمحدئل ـسو)٤(.ه الريحـمرسالت حيىي بن أيب كثري شب :ن سعيدـال حيىي بـقو
  )٥(. ألنه روى عن رجال ضعاف صغار، ال تعجبين: قال؟ ىي بن أيب كثري ـحي
  )٦( .من الصحابة إال أنسا رآه رؤية مل يدرك أحداً: قال أبو حامتو
  )٧( .وهو مكثر من اإلرسال: ائي و غريه، و قالمعروف بالتدليس ذكره النس: قال العالئيو  
من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح هم و: من املدلسنيالثانية ذكره ابن حجر يف املرتبة و

من صغار التابعني حافظ : فقال. ثقةعن  إالوقلة تدليسه يف جنب ما روى أو كان ال يدلس  إلمامته
     )٨( .بالتدليسصح له مساع من صحايب ووصفه النسائي مشهور كثري اإلرسال ويقال مل ي

  )٩(.من حيىي بن أيب كثرياحلجاج قال البخاري مل يسمع : قال العالئيو   

                           
    .٣١/٥٠٦: ذيب الكمال) ١(
    .٣١/٥١٠: ذيب الكمال )٢(
    .٧/٥٩٢: الثقات )٣(
    .٣١/٥٠٩: ذيب الكمال )٤(
  .١/٤٦٦: حبر الدم) ٥(
  .١/٢٤٤: البن أيب حامتاملراسيل ) ٦(
  .٢٩٩، ١/١١١: جامع التحصيل) ٧(
    .١/٣٦: طبقات املدلسني) ٨(
  . ١/١٦٠: جامع التحصيل )٩(



 

 

  :نشيوخه الصدوقو
  احلسني بن احلارث

  :امسه
  )٢(.د س/، من الثالثةكويف يكىن أبا القاسم، صدوق- بفتح اجليم-)١(احلسني بن احلارث اجلَديل

  :شيوخه
  )٣(.احلارث بن حاطب اجلمحي وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب والنعمان بن بشري وغريهم: عنروى 
  :تالميذه
  )٤(.غريهمج وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة واحلجاج بن أرطأة وشعبة بن احلجا: روى عنه

  :أقوال العلماء
هو معروف :النووي قالو)٧(.وثق: قال الذهيبو)٦(.وثقه ابن حبانو)٥(.معروف: قال علي بن املديين

  )٨(.مشهور
  .)هـ١٣٠-إىل –هـ١١١(هي من سنة و)١٠(الثالثة عشرو)٩(ذكره الذهيب يف الطبقة الثانية عشرة  

  .وهذا مما يقوي السماع.هو من الكوفةه، وذكر املزي أن احلجاج روى عن

                           
و  منسوب إىل جديلـة األنصـار  ) ٢/١١١: تكملة اإلكمال(  بفتح اجليم والدال املهملة وكسر الالم: يلداجلَ) ١(

   ).٢/٣٠: األنساب( وهي موضع يف طريق مكة إذا خرجت إليها ديلة أيضاًوهذه النسبة إىل ججديلة قيس 
، ٤/١٥٥:،الثقــات ٣/٥٠: ، اجلرح والتعديــل ٢/٣٨٢:التـاريخ الكبـري: ينـظر(١٦٦/ ١:التقـريب) ٢(

  .)٢/٢٨٨: ، التهذيب ١/١٦٧: ، ذيب األمساء١/٣٣٢: ، الكاشف٦/٣٥٧: ذيب الكمال
    .٦/٣٥٨: ذيب الكمال) ٣(
    .٦/٣٥٨: ذيب الكمال) ٤(
    .٦/٣٥٨: ذيب الكمال) ٥(
    .٤/١٥٥: الثقات) ٦(
    .١/٣٣٢: الكاشف) ٧(
  .١/١٦٧: ذيب األمساء) ٨(
  .٧/٣٤٤: تاريخ اإلسالم) ٩(
  .٨/٧٦: تاريخ اإلسالم) ١٠(



 

 

  محاد بن أيب سليمان
  :امسه

الكويف، فقيه صدوق له أوهام، من اخلامسة محاد بن أيب سليمان مسلم األشعري، موالهم، أبو إمساعيل 
  )١(.٤بخ م /بلهاورمي باإلرجاء، مات سنة عشرين أو ق

  :شيوخه
  )٢(.ك واحلسن البصري وسعيد بن جبري وغريهمإبراهيم النخعي وأنس بن مال: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهمسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج وهشام الدستوائي و: روى عنه
  :وفاته
ات سنة ـم: ل غريهاـوق)٤(.ائةـمة عشرين وـوا على أنه مات سنـامجع :دـال ابن سعـق    

   )٦(.هلك محاد بن أيب سليمان سنة اثنتني وعشرين ومائة: قال أيب اهليثم املؤدبو)٥(.مائةتسع عشرة و
  :أقوال العلماء

عن مغرية ومحاد أيهما عن حيىي بن معني أنه سئل و.ثقة: )٩(أمحدو)٨(العجليو)٧( قال ابن شاهني     
  )١٢(.ثقة: قال الذهيبو)١١(.ثقة إال أنه مرجىء: وقال النسائي)١٠(.محاد ثقة: محاد، وقال: ؟ قال أثبت

                           
 ،١/١٩٠:من كـالم أمحد يف علـل احلديث  ،٦/٣٣٢: الكبـرى اتـطبقال :ينـظر(١٧٨/ ١:التـقريب) ١(

، اجلـرح  ١/٣٢٢:،ضعــفاء العقــيلي  ١/٣٢٠:،معرفة الثقـات ١/٣٠٣:التاريخ الصغري،١/١٢٥:حبـر الـدم
ـذيب  ، ٦٦ /١: ، تـاريخ أمسـاء الثقـات  ٢/٢٣٥: ، الكامل البن عدي٤/١٥٩: الثقات، ٣/١٤٦: التعديلو

ـ ، ١/٧١: ه، ذكر من تكلم في٥/٢٣١: ، السري٢/٣٦٤: امليزان ، ١/٣٤٩: الكاشف ،٢٦٩/ ٧: الكمال ين يف املغ
  .)١/٣٠: ، طبقات املدلسني٧/٢٠٣: اللسان، ١٤/ ٣: التهذيب، ١/٢٥: جامع التحصيل ،١/١٩٠: الضعفاء

  .٧/٢٧٠: ذيب الكمال) ٢(
  .٧/٢٧٠: ذيب الكمال )٣(
  .٦/٣٣٣: الطبقات الكربى) ٤(
    .٧/٢٧٩: الكمالذيب ) ٥(
    .١/٢٨٧: تاريخ مولد العلماء ووفيام) ٦(
  .١/٦٦: تاريخ أمساء الثقات )٧(
  . ١/٣٢٠: معرفة الثقات) ٨(
  .٦٨/ ١: ، من كالم أمحد يف علل احلديث١/١٢٤: حبر الدم )٩(
  .٢٧٦/ ٧: ذيب الكمال) ١٠(
  .٧/٢٧٧: ذيب الكمال) ١١(
  .١/٣٤٩: الكاشف) ١٢(



 

 

ومحاد كثري الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع يف حديثه أفراد وغرائـب وهـو   : وقال ابن عدي         
  )١( .يث صاحلمتماسك يف احلديث ال بأس به وحيدث عن أيب وائل وغريه حبد

و قـال  )٢(.هو صدوق، ال حيتج حبديثه، وهو مستقيم يف الفقه فإذا جاء اآلثار شوش: قال أبو حامتو   
  )٣(.خيطئ: ابن حبان

زعموا أن أبا معشر كان يأخذ : قال؟ أبو معشر أحب إليك أو محاد: قلت ألمحد قال أبو داود؛و     
قلت و.كان يرى اإلرجاء ألن محاداً، كان أكرب، يريدمعشر عند أصحاب احلديث  أباإال أن ، عن محاد
أما فيما روى سفيان وشعبة عن محاد فحماد أحب : قال؟ رية أحب إليك يف إبراهيم أو محادمغ: ألمحد

أبو معشر أحب إليـك أو محـاد يف   : قلت ألمحد مرة أخرىو .إيل ألن يف حديث اآلخرين عنه ختليطا
ما روى عنـه  ، محاد مقارب احلديث: مسعت أمحد مرة أخرى يقول: قالو. ما أقرهبما:قال؟ إبراهيم 

ولكن محاد بن سلمة عنده عنه ختليط يعين عن محاد بـن  : مسعت أمحد يقولو، سفيان وشعبة والقدماء
  )٥(.كان صدوق اللسان: فقال.  سليمانمحاد بن أيب: وقال بقية، قلت لشعبة)٤(.أيب سليمان

يعين أن الغالب عليه الفقه، وأنه مل يرزق حفـظ  . سليمان ال حيفظ كان محاد بن أيب: قال شعبة      
، وكـان كـثري   يف احلديث، واختلط يف آخر أمره، وكان مرجئاً كان ضعيفاً: وقال ابن سعد)٦(.اآلثار

كان الناس عندنا هم أهل :وقال مالك بن أنس)٧(.احلديث، إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال إبراهيم أخطأ
تكلم : قال الذهيبو)٨(.ثب إنسان يقال له محاد، فاعترض هذا الدين فقال فيه برأيهأهل العراق، حىت و

إمنا تكَلم محاد : و قال جرير عن مغرية قال)٩(.فيه لإلرجاء، ولوال ذكر ابن عدي له يف كاملة ملا أوردته
 )١٠(.محاد يف اإلرجاء حلاجة

                           
  .٢/٢٣٨: دي الكامل البن ع) ١(
  .١٤٧/  ٣: اجلرح و التعديل) ٢(
  . ١٥٩/  ٤: تالثقا) ٣(
    . ٢٩٠ / ١: سؤاالت أيب داود) ٤(
  .١٤٧/  ٣: اجلرح و التعديل) ٥(
    .٢٧٥/  ٧: ذيب الكمال )٦(
  .٣٣٣/  ٦: طبقات ابن سعد) ٧(
  .١٥/  ٣: التهذيب) ٨(
    .٣٦٥/  ٢: امليزان )٩(
  .٢٣٦/  ٢: الكامل البن عدي) ١٠(



 

 

مامته ة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلهم ممن احتمل األئمو: ه ابن حجر يف املرتبة الثانيةذكر       
  )١(.وقلة تدليسه يف جنب ما روى أو كان ال يدلس إال عن ثقة

. إمنا كره من اخلليطني ما كُرِه من األدمني: قال أبو بكر بن عياش عن األعمش عن إبراهيم قال    
   )٢(.كان غري ثقةعنه، و حدثين محاد: فأعدته عليه، فقال. فسكت: أمسعته من إبراهيم ؟ قال: قلت: قال
   )٢(.ثقة

مم : قلت.ال :أمسعت من إبراهيم يف اخلليطني شيئا ؟ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش قلت له
  )٣(.وما كنا نصدقه: وما كنا نثق حبديثه، وقال عبد اهللا بن غنام: وقال الصائغ. من محاد: مسعته ؟ قال
  .احلديثصرح احلجاج بالسماع منه يف بعض طرق هو كويف و 

ماك بن حربس  
  :امسه
أبو املغرية ، البكري الكويف، بن خالد الذهلي بن حرب بن أوس -له وختفيف امليمبكسر أو -ماكس

مات ، ةـمن الرابع، فكان رمبا تلقن، هبآخروقد تغري ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، صدوق
  )٤(.٤خت م /سنة ثالث وعشرين

  :شيوخه
  )٥(.وغريهموأنس بن مالك وجابر واحلسن البصري  إبراهيم النخعي: روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم وحجاج بن أرطاة وإسرائيل بن يونس إبراهيم بن طهمان :روى عنه

                           
    .٣٠/  ١: طبقات املدلسني) ١(
  .٣/١٥: ، التهذيب١/٣٢٢ :ضعفاء العقيلي) ٢(
    . ١/٣٢٢: ضعفاء العقيلي )٣(
 ،١/١٩١: ، حبر الـدم  ٣/٢١٢: ، العـلل ألمحد٦/٣٢٣: الـطبقـات الكبـرى: ينظر(١/٢٥٥: التقريب )٤(

 ،٤/٢٧٩: ، اجلرح والتعــديل ٢/١٧٨: ضعـفاء العقـيلي ،١/٤٣٦: ، معرفة الثقات٤/١٧٣: التـاريخ الكبري
ـذيب   ،٩/٢١٤:، تـاريخ بغـداد  ١/١٠٧:، تـاريخ الثقـات  ٤/٣٣٩:، الثقـات ١/٨٥:املراسيل البن أيب حامت

، ٥/٢٤٥: ، السري١/٩٥:، ذكرمن تكلم فيه١/٤٦٥:الكاشف ،٦/١٠٩: إكمال ذيب الكمال ،١٢/١١٥:الكمال
املتـروكني  الضـعفاء و  ،١/٤٩: املختلـطني، ١/١٣٩: حتفة التحصيل ،١/١٩١: يلجامع التحص، ٣/٣٢٧: امليزان
  .)٧/٢٣٨: ، اللسان٤/٢٠٤: ، التهذيب١/٤٥: الكـواكب النريات ،٢/٢٦: ن اجلوزيالب
    .١٢/١١٦: ذيب الكمال )٥(
    .١٢/١١٧: ذيب الكمال) ٦(



 

 

  :وفاته 
مات يف آخر والية :قيـلو )١(.مائةومات سنة ثالث وعشرين : عـقال أبو احلسني بن قان        

  )٢().سنة عشرين ومائة( على العراقامللك حني وىل يوسف بن عمر  هشام بن عبد
  :أقوال العلماء

قال ، سند أحاديث مل يسندها غريهأ: قال؟  عن مساك بن حرب ما الذي عابه: سئل حيىي بن معني    
انه كان  ، إالجائز احلديث: وقال العجليو )٤(.يضعفهوكان شعبة ثقة،  :أيضاًقال و)٣(.ومساك ثقة :حيىي

كان  إمنا و قال رسول اهللا : ورمبا قال، بن عباسالشيء عن كان يف حديث عكرمة رمبا وصل ا
وكان جائز احلديث مل يترك حديثه ، بعض الضعف وكان الثوري يضعفه، بن عباساعكرمة حيدث عن 

قلت ، صدوق ثقة: فقال ، سألت أيب عنه ، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت)٥( .أحد ومل يرغب عنه أحد
وقال )٦(.كما قالهو: فقال.حديثا من عبد امللك بن عمري أصلح مساك: قال امحد بن حنبل: قلت له
ولسماك : بن عدياوقال )٨(.يف حديثه لني: بن خراشاوقال )٧(.ويف حديثه شيء، ليس به بأس: النسائي

ه ـوأحاديث، ل الكوفةـوهو من كبار تابعي أه، م إن شاء اهللاـري مستقيـولسماك حديث كث
 :وقال امحد بن حنبل)١٠( .كثرياً خيطئ: ابن حبانو قال  )٩(.وهو صدوق ال بأس به، انـحس

  )١١(.مضطرب احلديث
قلت ، وقال يعقوب بن شيبة )١٢(.نه كان يغلط وخيتلفون يف حديثهإيقولون : وقال حممد املوصلي    

وغريمها ، سفيان وشعبة جيعلوا عن عكرمة، مضطربة: فقال؟ رواية مساك عن عكرمة : لعلي بن املديين

                           
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال) ١(
  .٢٠٤/ ٤: ، التهذيب٣٣٩/  ٤: الثقات) ٢(
    .١١٩/ ١٢: ذيب الكمال) ٣(
    .١١٩/ ١٢: ذيب الكمال) ٤(
  .٤٣٦/ ١: فة الثقاتمعر) ٥(
  .٢٧٩/ ٤: اجلرح و التعديل) ٦(
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال )٧(
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال) ٨(
    .٣/٤٦١ :الكامل البن عدي) ٩(
    .٤/٣٣٩: الثقات) ١٠(
  .١/١٩١: حبر الدم) ١١(
  .١٢/١١٩: ذيب الكمال) ١٢(



 

 

  )٢(.مساك ضعيف يف احلديث: بن املباركاوقال )١(.إسرائيل وأبو األحوص، عباسبن اعن : يقول

                           
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال )١(
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال) ٢(



 

 

، وليس من املتثبتني، عكرمة صاحليف غري وهو ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة: قال يعقوبو      
بن املبارك إمنا اوالذي قاله ، مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ومن مسع من مساك قدمياً

: قال البزار يف مسنده: النسائي وقال)٢(.يضعف ):جزره(وقال صاحل)١(.هبآخرنه فيمن مسع منه أى ير
كان رمبا لقن فإذا  :وقال النسائي)٣(.وكان قد تغري قبل موته، تركه ال أعلم أحداً، مشهوراً كان رجالً

، تيته فرأيته يبول قائماًأ: وقال جرير بن عبد احلميد)٤(.انفرد بأصل مل يكن حجة ألنه كان يلقن فيتلقن
 )٧(،صدوق جليل: قالو)٦(،ساء حفظه :قال الذهيبو)٥(.قد خرف :قلت ،فرجعت ومل أسأله عن شيء

  )١٠(.قواه مجاعة: قالو)٩(،هو ثقة ساء حفظه: قالو)٨(،صدوق صاحل :قالو
وكان ، ال: قال؟ مساك بن حرب مسع من عبد اهللا بن خباب : قال عبد اهللا بن أمحد سألت أيبو     

هل مسع مساك من : سئل أبو زرعةو)١١(.شعبة ينكر حديث مساك بن حرب عن مصعب بن سعد
مساك بن حرب وعطاء بن  سئل أىب عن قال، عبد اهللا بن أمحد قالو)١٢(.ال :فقال؟ مسروق شيئاً

بن اوعطاء عن سعيد بن جبري عن ، بن عباسامساك يرفعها عن عكرمة عن ، ما أقرهبما: فقال؟ السائب
ثوري إمنا قاله ال: قال ابن حجرو)١٤(.وقال سفيان الثوري ما سقط لسماك بن حرب حديث)١٣(.باسع

  )١٥(.الثوري قد ضعف مساك بن حربيف مساك بن الفضل اليماين و
  .هو كويف، وقد ذكر املزي أن احلجاج روى عنه، وهذا مما يقوي السماع 

                           
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال) ١(
    .١٢/١٢٠: ذيب الكمال) ٢(
  .٤/٢٠٤: التهذيب) ٣(
  .٤/٢٠٤: التهذيب )٤(
  .٤/٢٠٤: ذيبالته) ٥(
    .١/٤٥: الكواكب النريات) ٦(
  .١/٢٨٥: ، املغين يف الضعفاء٩٥/ ١: ذكر من تكلم فيه) ٧(
    .٣٢٦/ ٣: امليزان) ٨(
    .١/٤٦٥: الكاشف )٩(
  .١/٤٦٥: الكاشف )١٠(
  . ١/١٣٩: ، حتفة التحصيل١/١٩١: ،جامع التحصيل ٣/٢١٢: العلل ألمحد)١١(
  .١/١٩١: ، جامع التحصيل١/٨٥: أيب حامت املراسيل البن) ١٢(
  .١/١٣٩: حتفة التحصيل) ١٣(
  .١٢/١١٨: ذيب الكمال) ١٤(
  .٢٠٤/ ٤: التهذيب )١٥(



 

 

  عبد اهللا بن عبد اهللا
  :امسه

، أصله كويف، صدوق، من الرازي رازي، موىل بين هاشم، القاضي، أبو جعفرعبد اهللا بن عبد اهللا ال
  )١(.د ت عس ق/ الرابعة
  :شيوخه

  )٢(.و غريهم  جابر بن مسرة وسعد موىل طلحة وسعيد بن جبري: روى عن 
  :تالميذه

  )٣(.و غريهم  حجاج بن أرطاة وحسني بن ميمون واحلكم بن عتيبة: روى عنه 
  :  أقوال العلماء

س أكان ثقة ال ب: وقال يعقوب بن سفيان )٤(.كان ثقة وكان احلكم يأخذ عنه: قال أبو معمر اهلذيل    
 إالال اعلم  :ة أخرىـال يف روايـوق .ةـثق: )٧(امحد بن حنبلو )٦(ال العجليـوق)٥(.س بهأب
بن اوذكره )١٠(.ليس به باس :وقال النسائي)٩(،معروف: ال علي بن املديينـوق )٨(،رياًـخ

  )١٢(.وابن شاهني يف الثقات)١١(حبان
  .، وذكر املزي أن احلجاج روى عنه، وهذا مما يقوي السماعهو رازي كويف

                           
ـ ،  ٢٣٩/ ١: ر الدمحب، ١/٣٤٩: معرفة الرجالالعلل و: ينظر(١/٣١٠: التقريب) ١( ، ٤٣ /٢: ة الثقـات ـمعرف

، ١٥/١٨٣:ذيب الكمال،١٢٤/ ١:اريخ الثقات، ت٧/٧:، الثقات٥/٩٢:اجلرح والتعديل ،٣/٢٦٢:املعرفة والتاريخ
  ).٥/٢٥٠: التهذيب

    .١٨٣/ ١٥: ذيب الكمال) ٢(
    .١٨٤/ ١٥: ذيب الكمال) ٣(
    .١٨٤/ ١٥: ذيب الكمال) ٤(
  .٢٦٢ /٣: اريخاملعرفة والت )٥(
    .٤٣ /٢: معرفة الثقات) ٦(
  .٢٣٩/ ١: حبر الدم) ٧(
  .١٠٠/ ٣: العلل و معرفة الرجال) ٨(
    .١٨٤/ ١٥: ذيب الكمال )٩(
  .١٨٤/ ١٥: ذيب الكمال) ١٠(
  .٧/ ٧: الثقات) ١١(
  .١٢٤/ ١: تاريخ الثقات )١٢(



 

 

  عطاء بن أيب مسلم
  :امسه

ويرسل  عطاء بن أيب مسلم، أبو عثمان اخلراساين، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد اهللا، صدوق يهم كثرياً
  )١(.٤م/ن البخاري أخرج لهمل يصح أن اخلامسة، مات سنة مخس وثالثني،ويدلس، م

وهو  :وقد ترجم البخاري لعطاء اخلراساين ترمجتني أحدمها عطاء بن عبد اهللا قال :قال ابن حجر    
قال اثنني، فجعالمها  بينهما،وقد فرق مسلم والنسائي : قالو)٢(.بن أيب مسلم والثاين عطاء بن ميسرةا

  )٤( .مها واحد :وقال اخلطيب يف املوضح)٣(.واحدومها : عساكرابن 
  :شيوخه
   )٥(.وغريهم وعبد اهللا بن عباس أنس بن مالك مرسل و احلسن البصري وسعيد بن جبري: روى عن

  : تالميذه 
  )٦(.وغريهم إبراهيم بن طهمان وأسامة بن زيد وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج: روى عنه
  : وفاتهمولده و
كان : وقال أبو نعيم األصبهاين)٧(.مائةوس وثالثني قال ابنه عثمان بن عطاء مات سنة مخ: قال املزي

  )٨(.ومائة مولده سنة مخسني ووفاته سنة مخس وثالثني
  
  
  
  

                           
 تاريخ ابن معني، ٣/١٧٨:)رواية الدوري(ن معني تاريخ اب، ٧/٣٦٩:الطبقات الكربى:ينظر( ٣٩٢/ ١:التقريب) ١(

ـ ، ١٤٦ /١: )يـان الدارمـة عثمـرواي( معني ، ١١٠٠ /٣: ضـعفاء العقيلـي   ، ١/٨٩: اء الصـغري ـالضعف
، ٢٣٨/ ١: ،جـامع التحصـيل   ٩٣/ ٥: ، امليـزان ٢٠/١٠٦: ، ذيب الكمال٢/١٣٠: اروحـني البن حبان

    ).١٥٢/ ١: وهام اجلمع والتفريق، موضح أ١/٤٢٥: ، هدي الساري٧/١٩٠: التهذيب
  .٧/١٩١: التهذيب) ٢(
  .٥/٩٣: امليزان )٣(
  .١٥٢/ ١: موضح أوهام اجلمع والتفريق) ٤(
    .١٠٧/ ٢٠: ذيب الكمال )٥(
    .١٠٨/ ٢٠: ذيب الكمال) ٦(
    .١١٤/ ٢٠: ذيب الكمال )٧(
    .١١٤/ ٢٠: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  : أقوال العلماء
 .ثقة: )٤(الترمذيوأمحد ويعقوب بن شيبة و الدارقطينو)٣(العجليو)٢(بن سعداو)١(بن معنياقال    
  )٥(.متفق على توثيقه: ال النوويـقو
  )٧(.ليس به بأس: وقال النسائي)٦(ال بأس به، صدوق،: قال أبو حامتو

   .يف الضعفاء)١٠(وابن حبان)٩(والعقيلي)٨(البخاري وذكره
وذكر حديثه عن سعيد بن املسيب ، عطاء اخلراساين يف الضعفاء والبخاري قد ذكر: قال ابن حجرو    

مث  .ال يتابع عليه: وقال" يف شهر رمضان بكفارة الظهارواقع أمر الذي  أن النيب " عن أيب هريرة 
   )١١(.ما حدثته هكذا! كذب علي عطاء: له عن سعيد بن املسيب أنه قال ساق بإسناٍد
  )١٢( .وأكثرهم وثقه، صدوق ضعيف: قال الذهيب

ما أعرف ملالك رجال يروي عنه يستحق أن  -يعين البخاري  -قال حممد: وقال الترمذي يف علله    
  )١٣(.عامة أحاديثه مقلوبة: قال؟ ما شأنه  :قلت ؟عطاء اخلراساين ، غري يترك
فإن  ،السعدي وهذا الضرب فمرسلة رواياته عن ابن عباس وابن عمر وعبد اهللا بن: قال الذهيبو    

  )١٤(.الرجل كثري اإلرسال
، بن عباس شيئاًابن عمر ومل يسمع منه ومل يسمع من ارأى : قال أمحد بن حنبل: قال العالئيو    

  )١٥(.مل يسمع من أنس وحديثه عن عثمان مرسل:رعةوقال أبو ز

                           
  .١/١٤٦: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ، ١٧٨ /٣: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ١(
  .٣٦٩ /٧: الطبقات الكربى )٢(
  .١٣٧ /٢: معرفة الثقات) ٣(
  .٩٤/ ٥: امليزان) ٤(
  .١/٣٠٧: ذيب األمساء )٥(
  .٦/٣٣٤: اجلرح والتعديل) ٦(
    .٢٠/١١٠: ذيب الكمال )٧(
  .١/٨٩: الضعفاء الصغري )٨(
    .١١٠٠ /٣: ليضعفاء العقي )٩(
  .١٣٠/  ٢: اروحني البن حبان) ١٠(
  .٧/١٩١: التهذيب )١١(
  .١/١٣٥: ذكرمن تكلم فيه) ١٢(
  .١/٢٧١: علل الترمذي) ١٣(
  .٥/٩٢: امليزان )١٤(
  .١/٢٣٠: ، حتفة التحصيل١/٢٣٨: تحصيلجامع ال )١٥(



 

 

  عطية بن سعد
  :امسه
 -بفتح اجليم واملهملة- يلداجلَ)١(يفوالع- ا نون خفيفةـبعده، بضم اجليم -نادةة بن سعد بن جـعطي
نة ـات سـم، ثةـن الثالـم، دلساًـم وكان شيعياً، رياًـكث خيطئدوق ـص، ويف أبو احلسنـالك

     )٢(.ت قبخ د /إحدى عشرة
  :شيوخه
  )٣(.غريهمو زيد بن أرقم وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: روى عن
  :تالميذه
  )٤(.غريهمو وسليمان األعمش إمساعيل بن أيب خالد واحلجاج بن أرطاة: روى عنه
  :وفاته
  )٥( .مائةوتويف سنة إحدى عشرة : بن سعداقال 

  : أقوال العلماء
ويسأله عن التفسري وكان كان يأيت الكليب بلغين أن عطية : قالمث احلديث، و ضعيف ه: قال أمحد    

  )٦( .وكان هشيم يضعف حديث عطية). فيقول قال أبو سعيد ( يكنيه بأيب سعيد 
   )٨(.ضعيف: وقال النسائي )٧(،ضعيف يكتب حديثه: وقال أبو حامت،  لني: وقال أبو زرعة   

                           
)١ (العىل عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهللا عنههذه النسبة إ ،بفتح العني وسكون الواو ويف آخرها فاء  : يفو   

  ).  ٢/٣٦٤: اللباب يف ذيب األنساب( 
من كالم ،  ٣/٥٠٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٦/٣٠٤: الطبقات الكربى :ينظر( ٣٩٣/  ١: التقريب )٢(

، ٢/١٤٠:عرفة الثقاتم، ١/٥٦: الـوال الرجـأح ،١/٥٤٨: العلل ومعرفة الرجال، ١/٨٤: أيب زكريا يف الرجال
، ٢/١٧٦: اروحني البن حبـان  ،٦/٣٨٢: اجلرح والتعديل، ٣/٣٥٩: ضعفاء العقيلي ،١/١٠٤:سؤاالت أيب داود

، طبقـات  ٧/٢٠٠: التهـذيب ، ٢/٢٧: ، الكاشـف ٢٠/١٤٥:ذيب الكمالـ، ٥/٣٦٩: الكـامل البن عدي
  ).١/٥٠: املدلسني

    .٢٠/١٤٥: ذيب الكمال )٣(
    .٢٠/١٤٦: مالذيب الك) ٤(
  .٦/٣٠٤: الطبقات الكربى )٥(
  .١/٥٤٨: العلل ومعرفة الرجال )٦(
  .٦/٣٨٢: اجلرح و التعديل )٧(
    .٢٠/١٤٨: ذيب الكمال) ٨(



 

 

هو مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعد مع شيعة أهل : بن عدياوقال )١(،مائل: وقال اجلوزجاين      
  )٣( .على التعجب إالال حيل كتب حديثه : بن حباناوقال  )٢(.الكوفة

: قال العجليو)٤(،كان ثقة إن شاء اهللا وله أحاديث صاحلة ومن الناس من ال حيتج به: بن سعداوقال   
   )٦(.الذي يعتمد عليهليس ب: وقال أبو داود)٥(.ثقة وليس بالقوي

إال أنـه يكتـب    ،ضـعيف : يف رواية وقال)٨(،ليس به بأس: قال مرةو)٧(صاحل،: وقال حيىي بن معني  
  )٩(.حديثه

  )١٠().جممع على ضعفه(ضعفوه : قال الذهيب  
اتفق على أنه ال حيتج بشيء من حديثهم  هم الذينو:املرتبة الرابعة من املدلسني ذكره ابن حجر يفو   
  )١١(.مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وااهيل إال
  .، وهذا مما يقوي السماعذكر املزي أن احلجاج روى عنههو كويف و 

  عمرو بن شعيب
  :امسه
مات ، ةـمن اخلامس، دوقـص، اصـمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العـيب بن حمـعرو بن شـمع

  )١٢(.٤ ز/سنة مثان عشرة ومائة

                           
    .١/٥٦: أحوال الرجال )١(
    .٥/٣٦٩: الكامل البن عدي) ٢(
  .٢/١٧٦: اروحني البن حبان) ٣(
  .٦/٣٠٤: الطبقات الكربى) ٤(
  . ٢/١٤٠: لثقاتمعرفة ا )٥(
    .١/١٠٤: سؤاالت أيب داود) ٦(
  .٣/٥٠٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٧(
  .   ٨٤ /١: كريا يف الرجالمن كالم أيب ز )٨(
  .٥/٣٦٩: الكامل البن عدي) ٩(
  .٤٣٦/ ٢: ، املغين يف الضعفاء٢٧/ ٢: الكاشف )١٠(
  .١/٥٠: طبقات املدلسني) ١١(
مـن كـالم أيب زكريـا يف    ، ١/٣١٩: ـدم، حبر ال١/٢٨٦: الطبقات خلليفة: ظـرين( ٤٢٣/  ١: التقريب) ١٢(

اجلـرح   ،١/٢٣٠: ، سـؤاالت أيب داود ٢/١٧٧: معرفـة الثقـات ، ٦/٣٤٢: ، التـاريخ الكبري٤٨/ ١: الرجال
، الكــامل  ٢/٧١: ، اـروحني البن حبـان١٤٨ ،١/٩٠:املراسيـل البـن أيب حـامت ،٦/٢٣٨:التعديـلو

 ،٥/١٦٥: ، السري٢/٧٨: ، الكـاشف٢٢/٦٤: ذيب الكمال ،١/١٥١: ، تاريخ أمساء الثقات٥/١١٤:يالبن عد
  .  )١/٣٥:، طبقات املدلسني٤٣/ ٨: ، التهذيب٢٤٤/ ١: جامع التحصيل ،١/٥٨:ذكر من اختلف نقاد احلديث فيه



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم سامل موىل جده عبد اهللا بن عمرو وسعيد املقربي وسعيد بن املسيب: روى عن
  :تالميذه

  )٢(.وغريهمإبراهيم بن ميسرة وأسامة بن زيد الليثي واحلجاج بن أرطاة : روى عنه 
  :وفاتهمولده و

ـ : هو غريقال خليفة بن خياط و )٣(.ة علي أو قبل ذلكـلعله ولد يف خالف: يبـال الذهـق ات ـم
  )٤(.ومائة ة مثان عشرةـسن

  : أقوال العلماء
أنا أكتب  :أمحدوقال )٥(.قال حيىي بن سعيد القطان إذا روى عنه الثقات فهو ثقة حيتج به: قال املزي   

  )٦(.عنهأكتب حديثه ورمبا احتججنا به ورمبا وجس يف القلب منه شيء ومالك يروي عن رجل 
ملديين وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصـحابنا حيتجـون   بن اارأيت أمحد و : وقال البخاري   

  ) ٧(.من الناس بعدهم :قال، وحبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من املسلمني
أصحاب احلديث إذا شاؤوا احتجوا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده وإذا    :وقال أمحد   

  )٨(.شاءوا تركوه
فيمـا  : قيل لـه ، ثقة: وقال يف موضع آخر)٩(بذاك، ليس:حديثه، وقاليكتب : عنيموقال حيىي بن    

 )١٠(.نعم :الـق؟ فة ـكانت صحي :هـل قيل. كذا يقول أصحاب احلديث: قال؟ ه ـيروي عن أبي
  )١١(.روى عنه األئمة! ما أقول : وقال! سألت حيىي بن معني عنه فغضب: حامتوقال أبو 

                           
    .٢٢/٦٥: ذيب الكمال) ١(
    .٢٢/٦٦: ذيب الكمال )٢(
    .١٧٣/ ٥: السري )٣(
    .١/٢٨٦: الطبقات خلليفة) ٤(
    .٢٢/٦٧: ذيب الكمال) ٥(
  .١/٣٢٠: ر الدمحب) ٦(
  .٦/٣٤٢: التاريخ الكبري) ٧(
  .١/٢٣٠: ، سؤاالت أيب داود١/٣٢٠: حبر الدم) ٨(
    .٢٢/٧٠: ذيب الكمال )٩(
  .١/٤٨: من كالم أيب زكريا يف الرجال) ١٠(
  .٦/٢٣٨: اجلرح و التعديل) ١١(



 

 

  .ليس به بأس :وقال يف موضع آخر، ثقة :)٢(والنسائي)١(وقال العجلي
ثقـة   :قال علي بن املـديين و )٣(.يكتب حديثه وما روى عنه الثقات، ليس بقوي :أبو حامت و قال    

  )٤(.وكتابه صحيح
 وما علمت أن أحـداً ، وتوقف فيه آخرون قليالً، ووثقوه يف اجلملة ،احتج به أئمة كبار :قال الذهيب   
  )٦( .وحديثه حسن وفوق احلسن، هخمتلف في: قالو)٥(،تركه

إمنا مسع : وقالوا، وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، روى عنه الثقات: وقال أبو زرعة   
ه مما روى أبيه عن جده مـن  وما أقل ما نصيب عن، أحاديث يسرية وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها

سه إمنا وهو ثقة يف نف، ي عن املثىن وابن هليعة والضعفاءا هوعامة هذه املناكري اليت تروى عنه إمن، املنكر
  )٧(.تكلم فيه بسبب كتاب عنده

  )٨(.فأما أن يكون حجة فال، وإمنا يكتب حديثه يعترب به، له أشياء مناكري: وقال أمحد   
 ، ال: قـال ؟ حجة عندك  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قيل أليب داود  :وقال أبو عبيد اآلجري

  )٩(.ال نصف حجةو
  )١٠( .حديثه عندنا واه: قال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد: قال املزي

وضعف بعضهم روايته عـن  ، عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا ووثقه اجلمهور: قال ابن حجرو    
فأما روايته عن أبيه ، فمحمول على روايته عن أبيه عن جده  ومن ضعفه مطلقاً ،بحسوأبيه عن جده 

وأما رواية أبيه عـن  ، فال ريب يف صحتها، حدثين أيب: فإذا قال )عن(فرمبا دلس ما يف الصحيفة بلفظ 
وقد صرح شعيب بسماعه من ، فإمنا يعين هبا اجلد األعلى عبد اهللا بن عمرو ال حممد بن عبد اهللا، جده

بعضـها والبـاقي   لكن هل مسع منه مجيع ما روى عنه أم مسـع   ،عبد اهللا يف أماكن وصح مساعه منه
   .الثاين أظهر عندي وهو اجلامع الختالف األقوال فيه؟ صحيفة

                           
  .٢/١٧٧: قاتمعرفة الث) ١(
    .٢٢/٧٢: ذيب الكمال) ٢(
  .٦/٢٣٨: اجلرح و التعديل )٣(
  .٨/٤٧: التهذيب )٤(
  .٥/١٧٥: السري )٥(
  .٢/٤٨٤: املغين يف الضعفاء )٦(
  .٢٣٨/  ٦: اجلرح و التعديل )٧(
    .٣٢٠/  ١: ، حبر الدم٦٨/  ٢٢: ذيب الكمال) ٨(
    .٧١/  ٢٢: ذيب الكمال) ٩(
  .٦٨/  ٢٢ :ذيب الكمال )١٠(



 

 

أنه مل يسمعها وصـح مساعـه   صحاح غري بن معني أن أحاديثه افإذا شهد له  :)ابن حجر( و قال    
  )١(.لبعضها فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحه وهو أحد وجوه التحمل واهللا أعلم

من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه يف الصـحيح   و هم : انية من املدلسنيذكره يف املرتبة الثو    
خمتلف فيه واألكثر على أنه : فقال. عن ثقة إالوقلة تدليسه يف جنب ما روى أو كان ال يدلس  إلمامته

  )٢(.صدوق يف نفسه
أربعـة   مل يسمع احلجاج من عمرو بن شـعيب إال :قال أبو نعيم الفضل بن دكني: قال العالئيو    

  )٣(.و العرزمي متروك.والباقي عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي، أحاديث
  حممد بن مسلم

  :امسه
حممد بن مسلم بن تدأبو الزبري  ،األسدي موالهم -الراءاملهملة و ضم اة وسكون الدال ثنبفتح امل -سر

  )٤(.ع/مات سنة ست وعشرين، من الرابعة ، صدوق إال أنه يدلس، املكي
  :شيوخه
  )٥(.وغريهمالعبادلة األربعة وعن عائشة وجابر : روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم وحجاج بن أرطاةن وأيوب السختياين وجابر اجلعفي إبراهيم بن طهما: روى عنه
  :وفاته

 )٧(.مائةوعن علي بن املديين مات قبل عمرو بن دينار ومات عمرو سنة ست وعشرين : قال البخاري

                           
  .٤٧/  ٨: التهذيب )١(
    .٣٥/  ١: طبقات املدلسني) ٢(
  .١٦٠ / ١: جامع التحصيل) ٣(
العلـل  ،  ٨٣، ١/٥٢: ، العلل ألمحد١/٣٨٤: ، حبر الدم٥/٤٨١: الطبقات الكربى: ينظر( ١/٥٠٦: التقريب )٤(

 ،١/٢٠٣:)رواية عثمان الـدارمي (ابن معني  تاريخ ،١/٢٢١:التاريخ الكبري، ٢/٤٨٠ :ج ،١/٥٤٢: ومعرفة الرجال
، جامع ٦/١٢١: ، الكامل البن عدي٥/٣٥١:الثقات، ١٩٣/ ١: املراسيل البن أيب حامت  ، ٨/٧٤:اجلرح والتعديل

  .)١/٤٤٢:،هدي الساري٤٥/ ١:،طبقات املدلسني٩/٣٩٠:،التهذيب٢٦/٤٠٢:، ذيب الكمال١/٢٦٩:التحصيل
    .٢٦/٤٠٢: ذيب الكمال )٥(
  .٢٦/٤٠٤: مالذيب الك) ٦(
  .١/٢٢١: التاريخ الكبري )٧(



 

 

  )١(.مائةومات سنة مثان وعشرين : الترمذيوقال عمرو بن علي و
  :أقوال العلماء

إال ، أيوب وغري واحد: روى عنه، قد روى عنه قوم واحتملوه: فقال؟ الزبريعن أيب : أمحد سئل      
أبو الزبري : فقال؟ حيتج حبديث أيب الزبري: له قيلو.هفكأنه لين؟ هو لني : قيل. أن شعبة مل حيدث عنه

ير٣(.ليس به بأس :مرة قالو)٢(.تج بهوحي، ي عنهو(  
وأبو الزبري  ،حدثنا أبو الزبري: كان أيوب السختياين يقول: قال أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل    

   )٤(.نعم :قال؟ كأنه يضعفه : قلت أليب! أبو الزبري 
  . صاحل: مرة حيىي وقال، ثقة: )٧(بن سعداوبن املديين او)٦(النسائيو)٥(ال حيىي بن معنيـوق  
ال ـوق )٨(.د روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا بهـصدوق حجة يف األحكام ق: ال الساجيـوق  
ثقة صدوق وإىل الضعف ما : وقال يعقوب بن شيبة)٩(،هو صدوق وثقة ال بأس به: بن عدياال ـوق
   )١٠(.هو

 ؟ حيتج حبديثه :يل لهس قروى عنه النا :زرعة ووقال أب.يكتب حديثه وال حيتج به :أبو حامتوقال      
   )١١(.إمنا حيتج حبديث الثقات: قال

ال ـوق )١٢(.كأنه يضعفه:أي، وهو أبو الزبري، حدثنا أبو الزبري :بن عيينة يقولا عن: املزيوقال      
  )١٣(.ويسترجح يف امليزان ،رايته يزن :قال؟ مالك تركت حديث أيب الزبري:عن ورقاء قلت لشعبة :املزي

                           
    .٢٦/٤١٠: ذيب الكمال) ١(
  .٨٣، ١/٥٢: العلل ألمحد )٢(
    .٢/٤٨٠: العلل ومعرفة الرجال ،١/٣٨٤: حبر الدم ) ٣(
  .١/٥٤٢: العلل ومعرفة الرجال )٤(
    .١/٢٠٣: )رواية عثمان الدارمي(ابن معني  تاريخ )٥(
  .  ٩/٣٩١: التهذيب) ٦(
  .٥/٤٨١: الطبقات الكربى )٧(
  .٩/٣٩٢: التهذيب) ٨(
  .٦/١٢٥: الكامل البن عدي ) ٩(
  .٤٠٩/  ٢٦: ذيب الكمال) ١٠(
  .٧٥ /٨: اجلرح والتعديل) ١١(
  .٢٦/٤٠٧: ذيب الكمال) ١٢(
  .٢٦/٤٠٧: ذيب الكمال) ١٣(



 

 

ألن من استرجع يف الوزن لنفسه مل ، مل ينصف من قدح: ن حبان يف كتاب الثقات وقالباوذكره     
  )١(.يستحق الترك ألجله

ومل يلق عبد اهللا بن عائشة، من  ومل يسمع عباس،بن اه مل يسمع من ـيقولون أن :أبو حامتال ـوق   
  )٢(.عمرو
كثر من التدليس فلم حيتج األئمة من من أ همو: من املدلسنيالثالثة وذكره ابن حجر يف املرتبة     

ومنهم من قبلهم كأيب الزبري  مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً إالأحاديثهم 
  )٣(.املكي

  )٤(.وغريهوثقه اجلمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس : قال ابن حجر   
وم احلجاج ملكة متأخر إال أن قدذكر املزي أن احلجاج روى عنه، و و) هـ١٢٦(هو مكي، تويف سنة 

   .، ويف بعض طرق احلديث تصريح احلجاج بالسماعيكون قد قدم قبل ذلك
  املنهال بن عمرو

  :امسه
  )٥(.٤خ /من اخلامسة، مهصدوق رمبا و، الكويف، موالهم، املنهال بن عمرو األسدي

  :شيوخه
  )٦(.وغريهم عبادأنس بن مالك وسعيد بن جبري وعامر بن سعد بن أيب وقاص و: روى عن
  :تالميذه
  )٧(.وغريهماحلجاج بن أرطاة واحلسن بن الزبري وسليمان األعمش : روى عنه

                           
    . ٥/٣٥٢: الثقات )١(
  .١/١٩٣: املراسيل البن أيب حامت) ٢(
    .٤٥/ ١: دلسنيطبقات امل )٣(
  .١/٤٤٢: هدي الساري ) ٤(
، العلـل ومعرفـة   ١/٤١٨: حبر الدم ،٣/٤٠٧: )رواية الدوري(خ ابن معني اريـت :ينظـر(١/٥٤٧: التقريب) ٥(

 ،٨/٣٥٦: اجلـرح والتعـديــل  ،٢/٣٠٠: ، معرفـة الثقات٥٦/ ١: أحـوال الـرجـال ،١/٤٢٧: الرجال
، ٢/٢٩٨:،الكاشف٦/٥٢٧: ، امليزان٢٨/٥٦٨:ب الكمالذي، ١/٢٣٠:تتاريخ الثقا ،٦/٣٣٠:الكامل البن عدي

  .)١/٤٤٥: ، هدي الساري٢٨٣/ ١٠:، التهذيب٥/١٨٤: السـري
    .٢٨/٥٦٨: ذيب الكمال )٦(
    .٢٨/٥٦٩: ذيب الكمال )٧(



 

 

  :وفاته 
  )١(.مائةتويف سنة بضع عشرة و: قال الذهيب

  :أقوال العلماء
وقـال  )٦(ابـن شـاهني،  و)٥(ابن حبانو)٤(العجليو)٣(وكذلك قال النسائي)٢(،ثقة: وقال حيىي بن معني

  )٨(.ليس بالقوي: قال ابن حزمو)٧(.دوقص: الدارقطين
ألنه مسع : قال عبد الرمحن بن أيب حامت  ،عمد ىترك شعبة املنهال بن عمرو عل: قال أمحد بن حنبلو 

  )٩(.قراءة بالتطريبداره من 
  .وهذا مما يقوي السماعذكر املزي أن احلجاج روى عنه، هو كويف، و

  حيىي بن عبيد
  :امسه

  )١٠(.م د س ق/ من الرابعة، صدوق، الكويف، أبو عمر البهراين، افةبغري إض ،حيىي بن عبيد
   :شيوخه
  )١١(.غريهوعبد اهللا بن عباس : روى عن
  :تالميذه

   )١٢(.وغريهم حجاج بن أرطاة وسليمان األعمش وشعبة بن احلجاج وأبو إسحاق السبيعي: روى عنه 

                           
    .  ١٨٤/ ٥: السري) ١(
  .٣/٤٠٧: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٢(
    .٢٨/٥٧١: ذيب الكمال) ٣(
  .٢/٣٠٠: الثقاتمعرفة ) ٤(
  .٢٨٣/ ١٠: ، التهذيب٢٨/٥٧١: ذيب الكمال) ٥(
  . ١/٢٣٠: تاريخ الثقات) ٦(
    .٢٨/٥٧١: ذيب الكمال) ٧(
  .٥/١٨٤: السري) ٨(
  .٨/٣٥٦: اجلرح و التعديل) ٩(
، ٤/١٠ :)روايـة الـدوري  (اريخ ابن معني ـت، ٦/٣١٣: الطبقـات الكربى: ينظـر(١/٥٩٤: التقريـب )١٠(

،ـذيب  ٧/٦٠٤: الثقـات ،٩/١٧١: اجلـرح والتعـديل ،٢/٣٥٥: معرفـة الثقـات ،٨/٢٩٤: ريالتاريخ الكب
  .)١١/٢٢٢: التهذيب ،٢/٣٧١: الكاشف ،٣١/٤٥٤: الكمـال

  .٣١/٤٥٤: ذيب الكمال) ١١(
  .٣١/٤٥٤: ذيب الكمال) ١٢(



 

 

  :أقوال العلماء
  .يف الثقات)٣(بانبن حذكره او)٢(العجلي،و)١(حيىي بن معني وثقه

  )٥(.ثقة: قال الذهيبو)٤(.ليس به بأس: وقال أبو زرعة ،صدوق :وقال أبو حامت
  .هذا مما يقوي السماع، وهو كويف، ذكر املزي أن احلجاج روى عنه

                           
  .٤/١٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ١(
    .  ٢/٣٥٥: لثقاتمعرفة ا) ٢(
    .٧/٦٠٤: الثقات) ٣(
  .  ٩/١٧١: اجلرح و التعديل) ٤(
    .٢/٣٧١: الكاشف) ٥(



 

 

  :نواملقبولون واملستورو ونشيوخه اهول
  أبو مطر

  :امسه
  )١(.بخ د س/ شيخ حلجاج بن أرطاة، جمهول، من السادسة أبو مطر،
  :شيوخه
  )٢(.سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه: روى عن
  :تالميذه
ح عن عبد الواحد ـل، والصحيـا قيـاد فيمـاحلجاج بن أرطاة و عبد الواحد بن زي: هـروى عن

  )٣(.عن احلجاج عنه
  :أقوال العلماء

  )٥(.نكرة: وقال الذهيب،)٤(.وثقه ابن حبان 
  أبو يزيد موىل عبد اهللا

  :امسه
  )٦(.زيد موىل عبد اهللاأبو ي

  :شيوخه
  )٧(.أم جندب االزدية: عنروى 
  :تالميذه
   )٨(.حجاج بن أيب زينبورطاة حجاج بن أ: عنهروى 

  . مل أقف على شيء: أقوال العلماء

                           
، ٣٤/٢٩٨: ، ذيب الكمـال٧/٦٦٤: ، الثقـات١/٧٥: رياـىن للبخـالكينظـر (١/٦٧٤: التقريـب )١(

، ٢/٤٦١: كاشفال ،٢/٨٠٨: ، املغـين يف الضعـفاء ٧/٤٢٧: املـيـزان، ٢/٨٠: املقـتىن يف سـرد الكـىن
  .)٧/٤٨٣: ، اللـسان١٢/٢٥٩: التهذيـب

    .٣٤/٢٩٨: ذيب الكمال) ٢(
    .٣٤/٢٩٨: ذيب الكمال) ٣(
  .٧/٦٦٤: الثقات البن حبان) ٤(
  .٢/٨٠٨: املغين يف الضعفاء) ٥(
  . ١/٥٦٣: ، اإلكمال للحسيين١/٥٢٨: ، تعجيل املنفعة٢/١٥٥: املقتىن يف سرد الكىن) ٦(
  .١/٥٢٨: نفعةتعجيل امل )٧(
  .٢/١٥٥: ، املقتىن يف سرد الكىن١/٥٢٨: تعجيل املنفعة) ٨(



 

 

  ن بن عبد الرمحنْيَصُح
  :امسه
حـصمن حممد املدنـي، مقبـول،  اذ األشهلي، أبوـرو بن سعد بن معـن بن عبد الرمحن بن عمي

  )١(.د س/ الرابعـة
  :شيوخه

  )٢(.أنس بن مالك وعبد اهللا بن عباس وغريهمأسيد بن حضري ومل يدركه و: روى عن 
  :تالميذه
إن الذي روى عنه حجاج بن أرطأة حصني بن : وقيل.ه وابن إسحاق وحجاج بن أرطاة ابن: روى عنه

  )٣(.واهللا أعلم وغريهمعبد الرمحن احلارثي 
  :وفاته
  )٤(.مائةتويف سنة ست وعشرين و: سعدمد بن قال حم

  :أقوال العلماء
 )٧(ه ابن حبـان  ـوثقو)٦( .ل احلديثـكان قلي:وقـال حممد بن سعد)٥(.ةـثق: ال السخاويـق    

وقـال )٨(.حسن احلديث: سألت أبا داود عنه فقال: ال اآلجريـوق. وذكره يف أتباع التابعـني )٧(
ـ : ال ابن حجرـوق)١٠(.ثقة: قال يف موضع آخرو )٩(.مقلهو : الـذهيب ر مـا ضـعفه   ـصاحل األم

  . ذكر املزي و غريه أن احلجاج روى عنه )١١(.أحد

                           
التـاريخ  ، ١/٢٣٦: العلل معرفة الرجال ،٢٩٤ /١: )القسم املتمم(الطبقات الكربى : ينظر( ١/١٧٠: التقريب )١(

، ٢٩٨ /١: لشـريفة  التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ا، ٢١٢/ ٦: ، الثقات٣/١٩٤: اجلرح والتعديل ،٣/٨: الكبري
   .)٢/٣٢٨ :، التهذيب٣٣٨/ ١: اشف، الك٢/٣١٢: ، امليزان ٥/٤٢٤: ، السري٦/٥١٧: ذيب الكمال

    .٥١٨/ ٦: ذيب الكمال) ٢(
    .٣٢٨/ ٢: ، التهذيب٥١٨/ ٦: ذيب الكمال) ٣(
  . ٢٩٤ /١: )القسم املتمم(الطبقات الكربى ) ٤(
  . ٢٩٨ /١: لشريفةللطيفة يف تاريخ املدينة االتحفة ا )٥(
  . ٢٩٤ /١: )القسم املتمم(الطبقات الكربى ) ٦(
    . ٦/٢١٢: الثقات) ٧(
  .٢/٣٢٨: التهذيب )٨(
  .٥/٤٢٤: السري) ٩(
  .١/٣٣٨: الكاشف )١٠(
  . ٧/١٩٩: لسان امليزان  ) ١١(



 

 

  ةَلََمْربن َح الِيالذَّ
  :امسه
  )١(.كوىفاألسدي  ةَلَمربن ح الِيالذَّ

  :شيوخه
  )٢(.وابن عمرو القاسم بن خميمرةجابر بن عبد اهللا  : يروى عن
  :تالميذه
   )٤(.وحجاج بن أرطاة و غريهم،)٣(خليفة واألجلح  حصني وفطر بن: روى عنه

  : أقوال العلماء
  )٦(.كويف معروف:قال أبو داود و)٥(ذكره ابن حبان يف الثقات،

  .و هذا مما يقوي السماع.ذكر أبو حامت أن احلجاج روى عنه
يع بن َمبِالركال  

  :امسه
بِالريع بن م٧(.كال(  

  :شيوخه
  )٨(.خولة وسعيد بن جبري: عنروى 
  :تالميذه
   )٩(.حجاج بن أرطأة: عنهروى 

                           
لة ـ، تكم٤/٢٢٢: الثقات، ٣/٤٥١: اجلرح والتعديل ،١/١٣١: ، سؤاالت أبو داود٣/٢٦١: الكبريالتاريخ )١(

    .١/١٢٢: ،تعجيل املنفعة١٣٢/ ١: ، اإلكمال للحسيين٢/٦٦٤: الـاإلكم
    .٤/٢٢٢: الثقات، ٣/٤٥١: اجلرح و التعديل)٢(
    . ٤/٢٢٢: الثقات) ٣(
    .  ١/١٢٢: ،تعجيل املنفعة٣/٤٥١: اجلرح و التعديل)٤(
  .١/١٢٢: تعجيل املنفعة،١/١٣٢: ال للحسييناإلكم)٥(
    . ١/١٣١: داودسؤاالت أبو  ) ٦(
، ٤٦٨/ ٣: التعـديل ، اجلـرح و ٢/٤٠٣: ، ضعفاء العقيلي٤٤/ ١ :الضعفاء الصغري، ٢٧٢/ ٣: التاريخ الكبري) ٧(

، ١/١٣٩: اإلكمال للحسـيين ، ١٣٧/ ٣: الكامل البن عدي، ١/٦١٥: ، سؤاالت الربذعي١/٢٩٧: نيـاروح
  .)١/١٢٥: تعجيل املنفعة، ٢/٤٤٦: ، اللسان١/٢٢٨: ، املغين يف الضعفاء٣/٦٦: امليزان 

  .٣/٢٧٢: التاريخ الكبري )٨(
  .٤٦٨/  ٣: ، اجلرح و التعديل٢٧٢/  ٣: التاريخ الكبري) ٩(



 

 

  :أقوال العلماء
مل يثبـت حديثـه ولـيس     ،واحداً روى حديثاً: و قال أبو حامت)١(.مل يثبت حديثه: بخاريقال ال     

فال أدري اإلنكار يف حديثه وقع من جهته أو مـن   منكر احلديث جداً،: و قال ابن حبان)٢(.باملعروف
ة ألن احلجاج ليس بشيء يف احلديث فإن كان منهما أو مـن أحـدمها وجـب    قبل احلجاج بن أرطا

  )٤(.ذكره العقيلي يف الضعفاءو)٣(.التنكب عن االحتجاج به
  )٥(.نفى البخاري ثبوته من جهة هذا اإلسناد اخلاص لكون الربيع مل يدرك خولة إمنا و: قال ابن حجر  

  )٥(.خولة
  .السماع هذا مما يقوي، وذكر أبو حامت أن احلجاج روى عنه

  يط بن عبد اهللالَس
  :امسه
سيط بن عبد اهللا الطَل٦(.ق /من السادسة، جمهول -بفتحتني -ويه(  

  :شيوخه
  )٧(.ذهيل بن عوف بن مشاخ الطهوي وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: روى عن
  :تالميذه
  )٨(.جسر بن فرقد القصاب وحجاج بن أرطاة: روى عنه

  : أقوال العلماء
إسناده ، اجـله شهاب عن محاد بن سلمة عن حجقا، سليط بن عبد اهللا عن هبية:خاريال البـق      
  )١(.وثق: قال الذهيبو)١٠(.يف الثقاتحبان  ذكره ابنو )٩(.جمهول

                           
    . ٢٧٢/  ٣: التاريخ الكبري )١(
  .  ٤٦٨/  ٣: اجلرح و التعديل) ٢(
  .  ٢٩٧/ ١: اروحني )٣(
    . ٤٠٣/ ٢: ضعفاء العقيلي )٤(
  . ١/١٢٥: تعجيل املنفعة )٥(
، ـذيب ٦/٤٣٠: ، الثقات٤/٢٨٦: ، اجلرح والتعديل٤/١٩١: التاريخ الكبري: ينظر( ٢٤٩/ ١: التقريب) ٦(

  ).٧/٢٣٦: ، اللسان٣/٢٧٧: ، امليزان١/٤٥٥: ، الكاشف٤/١٤٤: ، التهذيب١١/٣٣٧: الكمال
    .١١/٣٣٧: ذيب الكمال )٧(
    .١١/٣٣٧: ذيب الكمال) ٨(
  .٤/١٩١: ريخ الكبريالتا) ٩(
    .٦/٤٣٠: الثقات) ١٠(



 

 

  .وهذا مما يقوي السماع.ذكر املزي و أبو حامت أن احلجاج روى عنه   
  عبد امللك بن املغرية

  :امسه
  )٢(.مد ت/ من الرابعةبول، الطائفي، مقعبد امللك بن املغرية 

  :شيوخه
  )٣(.وغريهمأوس بن أيب أوس الثقفي وعبد اهللا بن عباس : روى عن
  :تالميذه
  )٤(.غريهمالكوفيون واحلجاج بن أرطاة ويزيد بن أيب زياد : روى عنه

  : أقوال العلماء
ال ـوق)٦(.آخر والترمذي روى له أبو داود يف املراسيل حديثاًو)٥(،بن حبان يف كتاب الثقاتاذكره 
  )٧(.وثق: الذهيب
  )٨(.)هـ١١٠-إىل -هـ١٠١(الذهيب يف الطبقة احلادية عشرة وهي من سنة ذكره 

  .غريه أن احلجاج روى عنهوذكر املزي و
  عثمان بن مسلم

  :امسه
  )٩(.ت عس/ من السادسة، فيه لني، عثمان بن عبد اهللا: ويقال ،عثمان بن مسلم بن هرمز

  :شيوخه
  )١(.وغريهم جبري بن مطعم نافع بن: روى عن

                                                                             
    .١/٤٥٥: الكاشف) ١(
ـذيب ، ٧/٩٩: ، الثقات٥/٣٦٥: ، اجلرح والتعديل٤٣٣/ ٥: ينظر التـاريخ الكبري( ١/٣٦٥: التقريب) ٢(

  ).٦/٣٧٧: التهـذيب، ٧/١٥٧: تاريخ اإلسالم، ١/٦٧٠: ، الكاشف١٨/٤٢١: الكمـال
    .١٨/٤٢١: الكمالذيب ) ٣(
    .١٨/٤٢١: ذيب الكمال) ٤(
  .٧/٩٩: الثقات) ٥(
    .١٨/٤٢١: ذيب الكمال) ٦(
    .١/٦٧٠: الكاشف )٧(
  .٧/١٥٧: تاريخ اإلسالم) ٨(
ذيب ، ١٩٨/  ٧: ، الثقات١٦٧/  ٦: التعديل، اجلرح و٢٥٠/ ٦: لتاريخ الكبريا: انظر(  ٣٨٦/  ١: التقريب) ٩(

  ).١٣٩/  ٧: ذيبـ، الته١٣/  ٢: اشفـالك ،٤٩٢/  ١٩: الكمال



 

 

  :تالميذه 
  )٢(.غريهموعبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي ومسعر بن كدام : روى عنه 

  :أقوال العلماء 
  )٤(.بن حبان يف الثقاتاوذكره )٣(.ليس بذاك :قال النسائي
  . احلجاج ذهب إىل مكة فهناك إمكانية اللقاءو هو مكي

  حممد بن سليمان
  :امسه

  )٥(.ق/من الرابعة، مقبول، ن بن أيب حثمة األنصاري املدينحممد بن سليما
   :شيوخه
  )٦(.حثْمة أيب  حثْمة، وعمِّه سهل بنيه سلَيمان بن أيبأب: ى عنرو
  :تالميذه 

  )٧(.مد بن إسحاق بن يسارحجاج بن أرطاة وحم: عنه روى
  : أقوال العلماء

  )٨(.الثِّقات  كتابذكره ابن حبان يف
  )١٠( .جمهول: قال الرازيو)٩(وثق،: لذهيبقال او

  .هو مدين، مل أجد له ترمجة وافيه، ذكر املزي أن احلجاج روى عنه

                                                                             
  .٤٩٢/  ١٩: ذيب الكمال) ١(
  .٤٩٢/  ١٩: ذيب الكمال) ٢(
  .٤٩٢/  ١٩: ذيب الكمال) ٣(
  .١٩٨/  ٧: الثقات) ٤(
، الضعفاء ٥/٣٧٥: ، الثقات٧/٢٦٦: اجلرح والتعديل، ١/٩٦: ينظر التـاريخ الكبـري( ٤٨١/  ١: التقريـب) ٥(

امسه حممد بن سـليمان  : لقا، ٢/١٧٦: ، الكاشف٢٥/٣٠١: ، ـذيب الكمال٣/٦٨: واملتروكني البن اجلوزي
  ، ٩/١٧٧: التهذيب.األنصاري

    .٢٥/٣٠٢: ذيب الكمال) ٦(
    .٢٥/٣٠٢: ذيب الكمال) ٧(
    .٥/٣٧٥: الثقات) ٨(
    .٢/١٧٦: الكاشف )٩(
  .٦٨/ ٣: ء و املتروكني البن اجلوزيالضعفا )١٠(



 

 

  ى بن النعمانلَْعَي
  :امسه
ي١(.ى بن النعمانلَع(  

  :شيوخه
  )٢(.عكرمة: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.الثوريو العالء بن املسيب: روى عنه

  :أقوال العلماء
، بن عمـر اقد حدث سفيان الثوري عن يعلى بن النعمان عن  :حيىيقال و)٤(.اتذكره ابن حبان يف الثق

 كـويف وكان يعلى هـذا  ، مل يسمع منه من أهل الكوفة إال هذان، وروى عنه أيضا العالء بن املسيب
  )٥(.ثقة

  .هوكويف، وذكر حيىي أنه مل يسمع منه من أهل الكوفة سوى العالء والثوري

                           
، ٣٢٦/ ١، ٩/٣٠٤: ، اجلرح والتعديل٨/٤١٨: يخ الكبري،التار ٣٠٩/   ٣: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني )١(

  .١/٤٥٧: ،تعجيل املنفعة١/٤٧٩: ، اإلكمال للحسيين٧/٦٥٣: الثقات
  .  ٩/٣٠٤: اجلرح والتعديل )٢(
  .  ٩/٣٠٤: اجلرح والتعديل )٣(
    .٤٥٧/ ١: ، تعجيل املنفعة٤٧٩/ ١: ، اإلكمال للحسيين٦٥٣/ ٧: الثقات )٤(
  .٣٠٩ /٣: )رواية الدوري( تاريخ ابن معني) ٥(



 

 

  :شيوخه الضعفاء
  عبد اهللا بن عبيد اهللا احلسني بن

  :امسه
ف، من اخلامسـة،  ـني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي املدين، ضعيـاحلس
  )١(.ت ق/ سنة أربعني أو بعدها بسنة مات

  :شيوخه
  )٢(.غريهماد الديلي وعكرمة موىل بن عباس وربيعة بن عب: روى عن
  :تالميذه

  )٣(. النخعي وعبد اهللا بن املبارك وغريهموشريك بن عبد اهللاسفيان الثوري : روى عنه 
  :وفاته

  )٤(.تويف سنة أربعني أو إحدى وأربعني ومائة: قال حممد بن سعد
  عثمان بن عمري

  :امسه
عثمان بن عمهجد أبي أن قيساً: والصواب، بن قيسا: ويقال، بالتصغري ،ري ،ميـد  وهو عثمان بن أيب ح

مـن  ، وكان يدلس ويغلو يف التشـيع ، واختلط، ضعيف ،الكويف األعمى، و اليقظانأب، ليجالب، أيضاً
  )٥(.د ت ق /مات يف حدود اخلمسني ومائةبعة، السا

                           
، ٢/٥٤:الصغريالتاريخ ،٢/٣٨٨:التاريخ الكبري،١/٢٤٦:)القسم املتمم(الطبقات الكربىينظر (١/١٦٧:التقريب) ١(

، ٥٧/ ٣: التعديلاجلرح و، ١/٢٦٤: ضعفاء العقيلي ،١/٣٣: الضعفاء واملتروكني للنسائي، ١٣٧ /١:أحوال الرجال
 ،٦/٣٨٣: ،ذيب الكمال١/٢١٤:،الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي٢/٣٤٩:الكامل البن عدي،١/٢٤٢:اروحني
  .)٧/١٩٨: اللسان، ٢/٢٩٦: التهذيب ،٣٣٣/ ١: الكاشف

    .٦/٣٨٣: ذيب الكمال) ٢(
    .٦/٣٨٤: ذيب الكمال) ٣(
  .٢٤٦ /١: )القسم املتمم(ىالطبقات الكرب) ٤(
ـ  ،٣/٤٥٨:)دوريـال رواية(تاريخ ابن معني : ينظر(٣٨٦/ ١:التقريـب) ٥( روايـة عثمـان   (ني ـتاريخ ابن مع

، ٦/٢٤٥: التاريخ الكبري ،١/١٦٣:،العلل ومعرفة الرجال١/٢٩٢:،حبر الدم٢/٨٨٧:،العلل املتناهية١/١٥٨:)الدارمي
، ٦/١٦١: ، اجلرح والتعديل١/٧٥:الضعفاء واملتروكني للنسائي ،١/٤٣٠: ، سؤاالت الربذعي١/٤٩: أحوال الرجال
 ،٤/١١٧:، العلل للـدارقطين ٥/١٦٦: ، الكامل البن عدي٢/٩٥:اروحني البن حبـان ،١/٥١: ربقاينسؤاالت ال

ذكر ، ٢/١١: ، الكـاشف١٩/٤٦٩: ، ذيـب الكمال٢/١٧١: وكني البن اجلوزياملترالضعفاء و  ،٩/٨٨: ج
   ).  ٧/١٣٢: ، التهذيب١/٧٠:اختلف النقاد وعلماء احلديث فيهمن 



 

 

  :شيوخه
  )١(و غريهم  وعدي بن ثابت إبراهيم النخعي وأنس بن مالك : روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهم احلجاجحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وسليمان األعمش وشعبة بن : روى عنه

  : أقوال العلماء
  .ذكر املزي أن احلجاج روى عنههو كويف و

                           
    .١٩/٤٧٠: ذيب الكمال) ١(
    .١٩/٤٧٠: ذيب الكمال) ٢(



 

 

  .اضطرابه عليهمتالميذه و أثر تدليسه و إرساله و: املبحث الرابع
  :قسمتهم على النحو التايل تلميذاً ٤٧: بلغ عدد تالميذه يف الكتب التسعة

  .تلميذاً ١٦: تالميذه الثقات وعددهم
  .تالميذ ١٠:ن وعددهمدلسون واملرسلوتالميذه الثقات امل

  .تالميذ ١٠: تالميذه الصدوقني وعددهم
  .تالميذ ٦: ن وعددهمتالميذه الصدوقون املدلسون واملرسلو
  .تالميذ ٥: ن وعددهمتالميذه الضعفاء واهولون واملستورو
  .به تالميذ حيتمل أن يكونوا تأثروا ١٠ واملرسلني مما سبق يتبني أن تالميذه املدلسني

ـ ـبو كي و يزيد بن هارون الواسطي ـاج قيس بن سعد املـدث عن احلجـو قد ح ا ـني وفاتيهم
  )١( .سبع و مثانون سنة، فقد مات قيس سنة تسع عشرة ومائة و مات يزيد سنة ست و مائتني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
  .١/١٨١:السابق و الالحق) ١(



 

 

  :تالميذه الثقات 
  إمساعيل بن عمر

  :امسه
  )١(.سد عخ م /مات بعد املائتني،من التاسعة،ثقة، بغداد نزيل، أبو املنذر ،إمساعيل بن عمر الواسطي

  :شيوخه
  )٢(.وغريهم يونس بن أيب إسحاق سعيد بن زيد وسفيان الثوري ومالك بن أنس و: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهمأمحد بن حممد بن حنبل وأبو خيثمة زهري بن حرب وحيىي بن معني : روى عنه
  :وفاته

  )٤(.ئتنيااملمات بعد : قيل: قال املزي
  محاد بن سلمه

  :امسه
مـن  ، هبآخروتغري حفظه ، عابد أثبت الناس يف ثابت ةثق، أبو سلمة ،محاد بن سلمة بن دينار البصري

  )٥(.٤خت م /مات سنة سبع وستني، كبار الثامنة
  :شيوخه
  )٦(.وغريهم حجاج بن أرطاة وحكيم األثرم  ومحاد بن أيب سليمان وخاله محيد الطويل: روى عن

                           
، ٢/١٨٩: ، اجلرح والتعــديل ١/٣٧٠: التـاريخ الكبري، ٧/٣٢٤: ينظر الطبقات الكربى(١/١٠٩: التقريب) ١(

، ١/٢٤٨: ، الكاشف٢/١٩٤: ملغلطاي اإلكمال  ،٣/١٥٤: ذيب الكمال، ٦/٢٤٢:اريخ بغدادت، ٨/٩٤:الثقات
  .)،١/٢٧٨: يبالتهذ

    .٣/١٥٥: ذيب الكمال) ٢(
    .٣/١٥٥: ذيب الكمال )٣(
    .٣/١٥٦: ذيب الكمال )٤(
 ،٤/٢٦٥،٢٩٧،٣١٢: )رواية الـدوري (تاريخ ابن معني ، ٢٨٢/ ٧: ينظر الطبقات الكربى(١/١٩٧: التقريب )٥(

، ١/٣١٩:، معرفة الثقـات ٣/٢٢: ري، التاريخ الكب١/٤٩:)رواية عثمان الدارمي(ابن معني تاريخ ،١/١٢٢:حبر الدم
، إكمـال  ٧/٢٥٣: ، ـذيب الكمـال  ٢/٢٥٣: الكامل البن عدي ،٦/٢١٦: ، الثقات٣/١٤١: التعديلاجلرح و
  .)٣/١١:، التهذيب١/٧٠:ذكر من تكلم فيه، ٧/٤٤٤:، السري١/٣٤٩:اشف، الك٢/٣٦٠:،امليزان٤/١٤٢:مغلطاي

    .٧/٢٥٤: ذيب الكمال )٦(



 

 

  :تالميذه
  )١(.غريهمو حجاج بن منهال وسفيان الثوري وشعبة بن احلجاج و شهاب بن معمر: روى عنه
  :وفاته

  )٢(.مائةو مات سنة سبع وستني :قال سليمان بن حرب وحممد بن حمبوب
  ل بن يوسفْهَس

  :امسه
سل بن يوسف اَألهنمسعني مات سنة ت، من كبار التاسعة، رمي بالقدر، ثقة،البصري،ياط

  )٣(.٤بخ/ومائة
  :شيوخه
  )٤(.وغريهموخالد احلذاء وسعيد بن أيب عروية  حجاج بن أرطاة ومحيد الطويل :روى عن

  : تالميذه 
  )٥(.وغريهم امحد بن حنبل وخليفة بن خياط وحيىي بن معني: روى عنه
  :وفاته

  )٦(.مسعت منه سنة تسعني ومل امسع بعد منه كان قد مات:قال امحد بن حنبل
  ادباد بن َعبَع

  :امسه
عبااد بن عبيب بن املُبِد بن حلَّهمن ، ثقة رمبا وهم، أبو معاوية البصري ،األزدي، رةفْب بن أيب ص

)٧(. ع/  بسنةمات سنة تسع وسبعني أو بعدها ، السابعة

                           
    .٧/٢٥٧: ذيب الكمال )١(
    .٧/٢٦٧: ذيب الكمال )٢(
، ٤/٢٠٥:، اجلرح والتعديل١/١٩٢:،حبر الدم٤/١٣٨:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني : ينظر( ١/٣٣٧:التقريب) ٣(

 ،٦/١٤٤،١٤٥:إكمال مغلطاي  ،)٣٥٠(١/٢٢٢:، سؤاالت احلاكم ١/١٠٨:، تاريخ أمساء الثقات٦/٤٠٧:الثقات
  ).١/٤٧١: ، الكاشف١٢/٢١٣: ذيب الكمال

    .١٢/٢١٣: ذيب الكمال) ٤(
    .١٢/٢١٣: ذيب الكمال )٥(
  .١/١٩٢: حبر الدم) ٦(
 ،١/٢٢٨:ر الدمحب، ٤/٢٠٨:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني،٧/٢٩٠:الطبقات الكربى: ينظر( ١/٣٩٢:التقريب )٧(

، ٦/٨٢:اجلـرح والتعـديل   ،١/١٤٦:)روايـة عثمـان  (خ ابن معـني ـتاري، ٦/٤٠:التاريخ الكبري ،١/٢٢٨:الدم
، ٧/١٧٣:إكمـال مغلطـاي   ،١٤/١٢٨:، ـذيب الكمـال  ١/١٧٠:تاريخ أمسـاء الثقـات   ،٧/١٦١:الثقات



 

 

  :هشيوخ
  )١(.وغريهمجعفر بن الزبري وعاصم األحول : روى عن
  :هتالميذ

   )٢(.وغريهم مد بن حنبل وحيىي بن معنيأمحد بن حم: روى عنه
  :وفاته

قال سليمان بن حرب مات قبل محاد بن زيد بستة أشهر ومات محاد يف رمضان سنة : قال البخاري
تويف : قال ابن سعدو)٤(.مائةومات سنة مثانني : قال حممد بن املثىن وأبو داودو)٣(.مائةوتسع وسبعني 

   )٥(.مائةوسنة إحدى ومثانني 
  د بن العوامابَع

  :امسه
عاد بن العوام بن عمر الْبمات سنة مخس ومثانني ، من الثامنة، ثقة ،أبو سهل الواسطي، ي موالهمابِلَك

  )٦(.ع/وله حنو من سبعني، أو بعدها
  :شيوخه
  )٧(.وغريهمإمساعيل بن أيب خالد وأشعث بن سوار وحجاج بن أرطاة : روى عن
  :تالميذه
  )٨(.وغريهماد سبالن وأمحد بن حنبل وأمحد بن منيع إبراهيم بن زي :روى عنه
  :وفاتهمولده و

)١(.مائةولد سنة مثانية عشر و: ال القرابق

                                                                             
  .)٥/٨٣:، التهذيب١/٥٣٠:الكاشف

    .١٤/١٢٩: ذيب الكمال) ١(
    .١٤/١٢٩: ذيب الكمال )٢(
  .   ٦/٤٠: التاريخ الكبري )٣(
    .١٤/١٣١: ذيب الكمال) ٤(
  .٧/٢٩٠: ت الكربىالطبقا )٥(
 ،١/٢٢٨:،حبر الدم٤/٢٠٨:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني  ،٧/٣٣٠:الطبقات الكربى:ينظر(١/٢٩٠:التقريب )٦(

 ،١٤/١٤٠:، ذيب الكمال١/١٧٠:،تاريخ الثقات٧/١٦٢:، الثقات٦/٨٣:اجلرح والتعديل ،٢/١٧: معرفة الثقات
  .)١/٤١٢: ، هدي الساري٥/٨٦: ، التهذيب١/٥٣١:، الكاشف٧/١٧٨: إكمال مغلطاي

    .١٤/١٤١: ذيب الكمال) ٧(
    .١٤/١٤١: ذيب الكمال) ٨(



 

 

   )٣(.مائةومات سنة مخس ومثانني : بن سعدقال او)٢(.مائةومات سنة ثالث ومثانني : قال مجاعةو     
  عبد الرحيم بن سليمان

  :امسه
، له تصانيف، ثقة، نزيل الكوفة، املروزي، أبو علي األشل، طائيبد الرحيم بن سليمان الكناين أو الع

  )٤(. ع/مات سنة سبع ومثانني، من صغار الثامنة
  :شيوخه
  )٥(.وغريهم إمساعيل بن أيب خالد وأشعث بن سوار وحجاج بن أرطأة: روى عن
  :تالميذه
  )٦(.وغريهم إبراهيم بن موسى وأمحد الصفار وأمحد بن محيد الكويف :روى عنه
  :وفاته

  )٧(.مائةوعبد الرحيم بن سليمان أظن يف آخر سنة سبع ومثانني مات : قال حممد بن احلجاج
  عبد السالم بن حرب

  :امسه
، أبو بكر الكويف -بضم امليم وختفيف الالم  - الئياملُ، بالنون، عبد السالم بن حرب بن سلم النهدي

، اننيـة سبع ومثـات سنـم، ةـمنار الثاـمن صغ، ه مناكريـل، ظـة حافـثق، ه بصريـأصل
  )٨(.ع/ه ست وتسعون سنةـول

                                                                             
  .٥/٨٦: التهذيب )١(
    .١٤/١٤٣: ذيب الكمال) ٢(
  .  ٧/٣٣٠: الطبقات الكربى) ٣(
، معرفـة  ٦/١٠٢: ، التـاريخ الكبري٣/٢٧٢: )رواية الدوري(اريخ ابن معني ـتينـظر ( ١/٣٥٤: التقريـب) ٤(

، ـذيب  ١/١٦٧: ، تـاريخ أمسـاء الثقــات ٨/٤١٢: الثقـات ،٥/٣٣٩: يلاجلرح والتعد ،٢/٩٣: الثقات
  .)٦/٢٧٤: التهذيب ،١/٦٥٠: ،الكاشف٨/٢٦١: إكمال مغلطاي ،١٨/٣٦: الكمـال

    .١٨/٣٧: ذيب الكمال )٥(
    .١٨/٣٨: ذيب الكمال) ٦(
    .١٨/٣٩: ذيب الكمال )٧(
، التـاريخ  ١/٢٧١: حبر الـدم ، ١/١٧٠: ، طبقات خليفة٦/٣٨٦: ينظر الطبقات الكربى( ٥٠٥/ ١: التقريب )٨(

، ٣/٨٢٤: ، ضعفاء العقيلي١/١٥٦: )رواية عثمان الدارمي(ابن معني  تاريخ، ٢/٩٤: فة الثقاتمعر، ٦/٦٦: الكبري
، إكمـال  ١٨/٦٦: ـذيب الكمـال  ، ٥/٣٣١: ، الكامل البن عدي٧/١٢٨: ، الثقات٦/٤٧: اجلرح والتعديل

  .)،٦/٢٨٢: ، التهذيب١/٦٥٢: شف، الكا٨/٢٧١: مغلطاي



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم إسحاق بن عبد اهللا وأيوب السختياين وخالد احلذاء: روى عن
  :تالميذه
  )٢(.وغريهم سفيان بن وكيع وحيىي بن معنيوأمحد بن إشكاب وأمحد بن حنبل : روى عنه
  :وفاتهمولده و

   )٣(.مائةوومات سنة سبع ومثانني ، لد سنة إحدى وتسعنيو: قال حممد بن احلجاج الضيب
  )٤(.مائةوعن أيب نعيم مات سنة ست أو سبع ومثانني : وقال البخاري

  عبد الواحد بن زياد
  :امسه

، من الثامنة، يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقة، البصري، العبدي موالهم ،عبد الواحد بن زياد
  )٥(.ع/هاوقيل بعد، مات سنة ست وسبعني

  :شيوخه
  )٦(.وغريهمإمساعيل بن سامل واحلارث بن حصرية وحجاج بن أرطاة  :روى عن
  :تالميذه
  )٧(.وغريهمإبراهيم بن احلجاج وإسحاق بن أيب إسرائيل وإسحاق بن عمر  :روى عنه
  :وفاته

ات ـم: د بن حنبلـال أمحـوق )٨(.مائةو ات سنة ست وسبعنيـم: الترمذي قال عمرو بن علي و

                           
    .١٨/٦٦: ذيب الكمال )١(
    .١٨/٦٧: ذيب الكمال) ٢(
    .١٨/٦٩: ذيب الكمال )٣(
  .٦/٦٦: التاريخ الكبري) ٤(
، ٥٩/ ٦: التاريخ الكـبري  ،٢/٤٦٠: الرجال معرفةالعلل و ،٧/٢٨٩ :الطبقات الكربى ينظر(١/٣٦٧: التقريب) ٥(

اجلـرح   ،١/٥٢: )رواية عثمـان الـدارمي  (معني  خ ابنـتاري، ٢/١٠٧: معرفة الثقات، ٢١٨/ ٢: التاريخ الصغري
، ٨/٣٦٢: ، إكمال مغلطاي١٨/٤٥٠:ذيب الكمال،٥/٣٠٠:،الكامل البن عدي٧/١٢٣:قاتالث،٦/٢٠: والتعديل
  ).،١/٤٢٢:، هدي الساري٦/٣٨٥: التهذيب، ١/٦٧٢: الكاشف

    .١٨/٤٥٠: ذيب الكمال )٦(
    .١٨/٤٥١: الذيب الكم )٧(
    .١٨/٤٥٤: ذيب الكمال )٨(



 

 

  )٢(.ائةـمو نيـة تسع وسبعـسن :البخاري روىو )١(،سبع وسبعني ةـنس
  عبد اهللا بن املبارك

  :امسه
مجعت فيه خصال ، جواد جماهد، فقيه عامل، ثقة ثبت، موىل بين حنظلة، املروزي ،عبد اهللا بن املبارك

  )٣(.ع/وله ثالث وستون، مات سنة إحدى ومثانني، من الثامنة، اخلري
  :شيوخه
  )٤(.وغريهم احلارث بن سليمان سنان وحجاج بن أرطاة: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهمإبراهيم بن إسحاق الطالقاين وإبراهيم بن مشاس السمرقندي : روى عنه
  :وفاتهمولده و

 :عبد اهللا بن املبارك قالو)٦(.مائةوولد سنة مثاين عشرة : قال أمحد بن حنبل وعمرو بن علي وغري واحد
  )٧(.ة ومائةولدت سنة تسع عشر :املبارك

  )٨(.مائةو مات سنة إحدى ومثانني: وقال حممد بن سعد
  رْيَمعبد اهللا بن ُن

  :امسه
اهلَ، بنون مصغر ،مريعبد اهللا بن نمايند ،مـن  ، من أهل السنة، ثقة صاحب حديث، شام الكويفأبو ه
  )٩(.ع/وله أربع ومثانون، مات سنة تسع وتسعني، كبار التاسعة

                           
  .٢/٤٦٠: العلل و معرفة الرجال )١(
    .٢/٢١٨: التاريخ الصغري) ٢(
، اجلـرح  ٢/٥٤: ، معرفة الثقات٥/٢١٢: التاريخ الكبري ،٧/٣٧٢: ينظر الطبقات الكربى( ١/٣٢٠: التقريب )٣(

، ٨/١٥٣: ، إكمال مغلطـاي ١٦/٥: الكمال، ذيب ١٠/١٥٢: ، تاريخ بغداد٧/٧: ، الثقات١/٢٦٢: والتعديل
  .)،٥/٣٣٤: ، التهذيب١/٥٩١: الكاشف

    .١٦/٦: ذيب الكمال) ٤(
    .١٦/١٠: ذيب الكمال )٥(
    .  ١٦/٢٣: ذيب الكمال )٦(
  .١٠/١٥٤: تاريخ بغداد )٧(
  .٧/٣٧٢: الطبقات الكربى )٨(
، ٥/٢١٦: التـاريخ الكـبري   ،١/١٧٢: خليفة طبقات ،٦/٣٩٤: الـطبقات الكربى ينظر( ١/٣٢٧: التقريب )٩(

  =،٧/٦٠: ،الثقات٥/١٨٦:،اجلرح والتعديل١/٥١،٥٢:)رواية عثمان الدارمي(ابن معني  تاريخ،٢/٦٤:معرفة الثقات



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم هيم بن الفضل املخزومي وإمساعيل بن أىب خالد واحلجاج بن أرطاةإبرا: روى عن
  :تالميذه
   )٢(.وغريهمأمحد بن بديل اإليامى وأمحد بن حنبل وأمحد بن أيب احلواري  :روى عنه
  :فاتهمولده وو

  )٣(.مائةو إنه ولد سنة مخس عشرة: قيل
  )٤(.مائةوسنة تسع وتسعني مات : قال ابنه حممد بن عبد اهللا بن منري وغري واحد

  رُدْنحممد بن جعفر بن غُ
  :امسه

، من التاسعة،إال أن فيه غفلة ،صحيح الكتاب، ثقة، )٥(ردناملعروف بغ، اهلذيل البصري ،حممد بن جعفر
   )٦( .ع/مات سنة ثالث أو أربع وتسعني

  :شيوخه
   )٧(.وغريهمسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن احلجاج  :روى عن

  :تالميذه 
  )٨(.غريهمو علي بن املديين وحيىي بن معنيو أمحد بن حنبل : روى عنه 

  

                                                                             
  .)٦/٥٢: ،التهذيب١/٦٠٤: ، الكاشف١٦/٢٢٥: ذيب الكمال= 
    .١٦/٢٢٦: ذيب الكمال )١(
    .١٦/٢٢٧: ذيب الكمال )٢(
    .١٦/٢٢٨: لكمالذيب ا) ٣(
    .١٦/٢٢٨: ذيب الكمال) ٤(
، ه ابن عائشةـقال، ردنأنت غُ: فقال له، ب عليهغشحدث بالبصرة صار غندر ي ألنه ملا: لقبه بذلك ابن جريج )٥(

     ).٢/٥٨: نزهة األلباب يف األلقاب( وأهل احلجاز يقولون للمشغب غندر: قال
، ٤/٢٤٥،٣٤٥: )الـدوري ة ـرواي(اريخ ابن معني ـت، ٧/٢٩٦: كربىينظر الطبقات ال( ٢/١٥١: التقريب) ٦(
 ،١/٥٧: التـاريخ الكـبري   ،١/٣٦٦: ، حبر الدم١٨٣، ٦٥، ١/٦٤: )ان الدارميـة عثمـرواي(ابن معني  اريخـت

، ٦/٩٣: امليـزان  ،٢٥/٥: ،ـذيب الكمـال  ٩/٥٠: ، الثقات٧/٢٢١: ، اجلرح والتعديل٢/٢٣٤: معرفة الثقات
  .)٩/٨٤: التهذيب ،٢/١٦٢: الكـاشف

    .٢٥/٥: ذيب الكمال) ٧(
    .٢٥/٦: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  :وفاته
مـات  :وقال حممد بن سعد)١(.مائةومات يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني : قال أبو داود وابن حبان

  )٢(.مائةوسنة أربع وتسعني 
  حممد بن يزيد

  :مسها
، أصله شامي، الواسطي، أو أبو إسحاق، أو أبو يزيد، أبو سعيد، انلَوموىل خ، اعيلَالكَ، مد بن يزيدحم

  )٣(.د ت س/مات سنة تسعني أو قبلها أو بعدها، من كبار التاسعة، ثقة ثبت عابد
  :شيوخه
   )٤(.غريهممسلم و إمساعيل بن أيب خالد وإمساعيل بن: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.غريهمو هأمحد بن حنبل وأمحد بن منيع وإسحاق بن راهوي :روى عنه
  :وفاته
ل ـقي، ومات سنة تسعني: يلـقوبعدها، : ويقالمائة، و سنة مثان ومثاننيت ما: يلـق: ال املزيـق

  )٦(.بعد ذلك
  ر بن سليمانمَتْعُم

  :امسه
معـتات ـم، من كبار التاسعة، ةـثق، يلقب الطفيل، د البصريـأبو حمم، بن سليمان التيمير م
  )٧(.ع/جاوز الثماننيوقد ، نة سبع ومثاننيـس

                           
  .٩/٥٠: ، الثقات ٢٥/٨: ذيب الكمال) ١(
  .٧/٢٩٦:الطبقات الكربى) ٢(
، ١/٣٩٠:،حبر الدم٤/٣٧٥:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٧/٣١٤:ينظر الطبقات الكربى(١/٥١٤:التقريب )٣(

،تاريخ ١/٢٠٥:،تاريخ أمساء الثقات٧/٤٤٢:الثقات،٨/١٢٦:جلرح والتعديل،ا١/٢٦٠:، التاريخ الكبري١/٣٩٠:الدم
  .)٩/٤٦٥: ، التهذيب٢/٢٣١: ، الكاشف١٠/٣٩٥: ، إكمال مغلطاي٢٧/٣٠: ، ذيب الكمال٣/٣٧١:بغداد

    .٢٧/٣٠: ذيب الكمال )٤(
    .٢٧/٣١: ذيب الكمال) ٥(
  .٢٧/٣٣: ،ذيب الكمال٣/٣٧٣: ادتاريخ بغد ،٧/٤٤٢: ، الثقات٣١٤ /٧: الطبقات الكربى)٦(
ـ ( تاريخ ابن معني، ٧/٢٩٠:الطبقات الكربى: ينظـر(١/٥٣٩:التقريب) ٧( ، التـاريخ  ٤/٢٣٧:)دوريـرواية ال

 ،٢٨/٢٥٠: ذيب الكمال ،٧/٥٢١: ، الثقات٨/٤٠٢: اجلرح والتعديل ،٢/٢٨٦: ، معرفة الثقات٨/٤٩: الكبري
  )١١/٢٨٤:، إكمال مغلطاي٤٦٣، ١/٤٤٤:،هدي الساري١٠/٢٠٤:التهذيب ،٦/٤٦٥:امليزان ،٢/٢٧٩:الكاشف



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهمإمساعيل بن محاد وأيوب السختياين وهبز بن حكيم واحلجاج بن أرطاة : روى عن
  :تالميذه
   )٢(.وغريهمأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسعيد بن منصور وعبد اهللا بن املبارك : روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٣(.مائةوولد سنة ست : قال حممد بن سعد
ومات ، كان مولده سنة ست أو سبع: بن حباناوقال )٤(.مائةومات سنة سبع ومثانني : وقال البخاري

  )٥( .سنة سبع أو مثان ومثانني ومائة
  بن سليمان رمَعُم

  :امسه
معوأخطـأ   ،أخطأ األزدي يف تليينه، ثقة فاضل، أبو عبد اهللا الرقي، بن سليمان النخعي، ابالتشديد ،رم

  )٦(. ت س ق/مات سنة إحدى وتسعني، من التاسعة، البخاري أخرج له من زعم أن
  :شيوخه
   )٧(.وغريهمإمساعيل بن أيب خالد وحجاج بن أرطاة وخصيف بن عبد الرمحن  :روى عن
  :تالميذه
  )٨(.وغريهم إبراهيم بن موسى الرازي وأمحد بن حنبل وإمساعيل بن عبد اهللا: روى عنه
  :وفاته

  )٩(.ومائة شعبان سنة إحدى وتسعني مات يف: قال أبو حامت

                           
    .٢٨/٢٥٠: ذيب الكمال) ١(
    .٢٨/٢٥٢: ذيب الكمال )٢(
  .٧/٢٩٠: الطبقات الكربى )٣(
  .٢/٢٤١: ، التاريخ الصغري٨/٤٩: التاريخ الكبري )٤(
  .٧/٥٢٢: ، الثقات١/١٦١: مشاهري علماء األمصار) ٥(
 ،١/٤١٣: حبر الدم ،٤/٤٢٩:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني ،٧/٤٨٦:لطبقات الكربىينظرا(١/٥٤١: التقريب) ٦(
، ٨/٣٧٢: التعـديل اجلـرح و ، ١/٢٠٢:)رواية عثمان الـدارمي (تاريخ ابن معني  ،٨/٤٧:التاريخ الكبري ،١/٤١٣

  ).١٠/٢٢٣:، التهذيب٢/٢٨٣:، الكاشف١١/٣٠٩:إكمال مغلطاي ،٢٨/٣٢٦:، ذيب الكمال٩/١٩٢:الثقات
)٧ (٢٨/٣٢٦: ذيب الكمال.    
    .٢٨/٣٢٦: ذيب الكمال )٨(
  .٨/٣٧٢: التعديلاجلرح و) ٩(



 

 

  مهام بن حيىي
  :امسه

مهام بن حيىي بن دينار العوأو أبو بكر  ،أبو عبد اهللا - كسر املعجمةو، وسكون الواو، بفتح املهملة - يذ
  )١(.ع/مات سنة أربع أو مخس وستني، من السابعة، رمبا وهم، ةـثق ،البصري
  :شيوخه
  )٢(.غريهم و احلسن البصر ثابت البناين و كر بن وائل وب إسحاق بن عبد اهللا و: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهموأمحد بن إسحاق احلضرمي وإمساعيل بن علية وحجاج بن منهال  :روى عنه
  :وفاتهمولده و

 )٥(.مائةووستني  مات سنة ثالث: قال البخاري عن حممد بن حمبوبو)٤(.ولد بعد الثمانني: قال الذهيب 
قدمت  :وقال سريج بن النعمان )٦(مائة،ومات يف رمضان سنة أربع وستني  :بن حباناوقال  )٥(.مائةو

مـن   أو قريبـاً ، مجعتني مات مهام منذ مجعة أو: فقيلمائة، وقدمت البصرة سنة أربع أو مخس وستني 
  )٧( .ذلك

  حيىي بن دينار
  :امسه

أبو هاشم الروقيل  ،سودبن األايل وق ،امسه حيىي بن دينار، الواسطي -بضم الراء وتشديد امليم -اين م
 )٨(.ع/وقيل سنة مخس وأربعني، مات سنة اثنتني وعشرين، من السادسة، ثقة، بن نافعا

                           
، ١/٦٣: ، سؤاالت ابن أيب شـيبة ١/٤٤٢: ، حبـر الـدم٧/٢٨٢: ينظر الطبقات الكربى(١/٥٧٤: التقريب) ١(

اجلـرح   ،١/٥٠: )رواية عثمان الدارمي(ني ـتاريخ ابن مع ،٢/٣٣٤: ، معرفـة الثقات٨/٢٣٧: التـاريخ الكبري
، ذكرمن تكلم ١٢/١٦٥: ، إكمال مغلطاي٧/١٢٩: ، الكامـل البن عدي٧/٥٨٦: الثقات ،٩/١٠٧: والتعديـل

 ،٢/٣٣٩: الكاشف ،٣٠/٣٠٢:،ذيب الكمال١/١٧٦: ت املتكلم فيهم مبا ال يوجب الردالرواة الثقا، ١/١٨٨:فيه
  .)،١/٤٦٤:ج ،١/٤٤٩:هدي الساري ،١١/٦٠: التهذيب

    .٣٠/٣٠٢: كمالذيب ال) ٢(
    .٣٠/٣٠٣: ذيب الكمال )٣(
    .٢٩٧/ ٧: السري) ٤(
  .٧/٥٨٦: ، الثقات٢/١٥٤: ، التاريخ الصغري٨/٢٣٧: التاريخ الكبري )٥(
    .٧/٥٨٦: قاتالث) ٦(
    .٣٠/٣١٠: ذيب الكمال )٧(
رفـة ، الـعلل ومـع١/٤٩٦: ، حبـر الـدم٧/٣١٠: الطـبقـات الكـربى: ينظر(١/٦٨٠: التقريب) ٨(



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهمإبراهيم النخعي وحبيب بن أيب ثابت واحلسن البصري  :وروى عن
  :تالميذه
   )٢(.وغريهم وسفيان الثوري حجاج بن دينار ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة: روى عنه
  :وفاته

مـات  : وقال أبو بكر بن منجويهو مائة، مات سنة اثنتني وعشرين : قال عبد احلميد بن بيان عن أبيه
  )٣(.مائةوسنة مخس وأربعني 

                                                                             
  =،٩/١٤٠: ، اجلرح والتعديل٢/٤٣٢: مـعرفة الثـقات ،٨/٢٧١: ، التـاريخ الكـبري٥١٣، ٢/٣٦٥: الرجال

 ،٣٤/٣٦٢: ،ـذيب الكمـال  ١/٢٦٢: ، تـاريخ أمساء الثقـات ١/٧٠: ، سؤاالت البـرقاين٧/٥٩٦:الثقات= 
  )١٢/٢٨٦: ، التهذيب٧/٤٣٧: ، امليـزان٢/٤٦٩: الكاشف

    .٣٤/٣٦٢: ذيب الكمال) ١(
    .٣٤/٣٦٢: ذيب الكمال) ٢(
    .٣٤/٣٦٣: ذيب الكمال) ٣(



 

 

  نون و املرسلوتالميذه الثقات املدلس
  إسرائيل بن يونس

  :امسه
، ةـفيه بال حجتكلم ، ثقة، أبو يوسف الكويف، اهلمداين ،السبيعي إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق

  )١(.ع/مات سنة ستني وقيل بعدها، من السابعة
  :شيوخه
  )٢(.غريهمو إبراهيم بن عبد األعلى وأشعث بن أيب الشعثاء والركني بن الربيع: روى عن
  :تالميذه
   )٣(.وغريهمأمحد بن خالد الوهيب وحجاج بن حممد األعور : روى عنه
  :وفاتهمولده و

   )٤(.لد سنة مائةعن دبيس بن محيد و :املزيقال 
  )٥(.مائةومات سنة اثنتني وستني : وقال خليفة بن خياط وحممد بن سعد

  :أقوال العلماء
مل يسمع من حبيب بن أيب ثابت وال من سلمة بن كهيل وال من زبيد وال من طلحة بن : حامت أبوقال 

  )٦(.مصرف

                           
تاريخ ، ١/٢٢٢: معرفـة الثقـات، ١/٦٧: حبر الدم ،٦/٣٧٤: ينظـر الطبقات الكربى( ١/١٠٤: التقريب )١(

الكامــل   ،٦/٧٩: ، الثقــات ٢/٣٣٠: ، اجلرح والتعديـل١/٥٩،٧٢،٢٣٥: )رواية عثمان الدارمي(ابن معني 
، ٢/٥١٥: ،ـذيب الكمــال  ١/١٤٤: ، جـامع التحصـيل  ١/٣٧: تاريخ أمساء الثقات ،١/٤٢١: البن عدي
  .)١/٣٩٠: ، هدي الساري ٢٢٩/ ١: ،التهذيب١/٢٤١: الكـاشف

    .٢/٥١٥: ذيب الكمال) ٢(
    .٢/٥١٧: ذيب الكمال) ٣(
    .٢/٥٢٤: الكمال ذيب )٤(
  .٦/٣٧٤: الطبقات الكربى) ٥(
  .  ١/١٤٤: جامع التحصيل) ٦(



 

 

  حفص بن غياث
  :امسه

، أبـو عمـر الكـويف   ، طلق بن معاوية النخعي بن، امبعجمة مكسورة وياء ومثلثة ،حفص بن غياث
وقد قارب ، مات سنة أربع أو مخس وتسعني، من الثامنة، تغري حفظه قليل يف اآلخر، ثقة فقيه ،القاضي
  )١(.ع/الثمانني
  :شيوخه
    )٢(.وغريهم حجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وهشام بن عروة وحيىي بن سعيد: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهم حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن املديين وحيىي بن معنيأمحد بن : روى عنه
  :وفاتهمولده و

   )٤(.مائةوولدت سنة سبع عشرة : فقال؟ سئل حفص بن غياث عن مولده :املزيقال 
   )٥(.مائةوسنة أربع وتسعني مات : غري واحدقال و

  :أقوال العلماء
  )٧(.كان يدلس ثرم عن أمحد بن حنبل أن حفصاًوذكر األ)٦(.سكثري احلديث يدل، ثقة: بن سعدقال ا

أحد : فقال. نادراً إالمل يوصف بذلك هم من و: املدلسني األوىل منذكره ابن حجر يف املرتبة و  
  )٨(.الدارقطين بالتدليس وصفه أمحد بن حنبل و، من أتباع التابعني، الثقات

                           
، اجلـرح  ١/٣١٠: تمعرفـة الثقـا  ، ١/١١٨: ، حبر الدم٦/٣٨٩: ينظر الطبقات الكربى(١٧٣/ ١:التقريب) ١(

، تـاريخ  ١/١٢٧: ، تاريخ أمساء الثقـات ١/١٧٢: ، مشاهري علماء األمصار٦/٢٠٠: الثقات، ٣/١٨٥: والتعديل
، ١/٣٤٣: ، الكاشـف ١/٢٤: املخـتلطني  ،٧/٥٦: ، ذيب الكمـال ١/١٠٦: جامع التحصيل ،٨/١٨٨: بغداد

  ).١/٢٠: ، طبقات املدلسني١/٣٩٨: ، هدي الساري٢/٣٥٨: التهذيب
    .٧/٥٦: ذيب الكمال) ٢(
    .٧/٥٨: ذيب الكمال) ٣(
    .٧/٦٩: ذيب الكمال) ٤(
    .٧/٦٩: ذيب الكمال )٥(
  .٦/٣٨٩: ربىالطبقات الك) ٦(
  .٢/٣٥٩: التهذيب) ٧(
    .١/٢٠: طبقات املدلسني )٨(



 

 

  محاد بن زيد
  :امسه

ه كان ـل إنـقي، يهـة ثبت فقـثق، أبو إمساعيل البصري ،اجلهضمي، محاد بن زيد بن درهم األزدي
، ات سنة تسع وسـبعني ـم، نةـمن كبار الثام، ان يكتبـه طرأ عليه ألنه صح أنه كـولعل ضريراً
  )١(.ع/ ه إحدى ومثانون سنةـول

  :شيوخه
  )٢(.وغريهمثابت وأيوب وأيب عمران اجلوين : روى عن 

  :تالميذه
  )٣(.وغريهموابن عيينة وابن مهدي  بن املبارك ووكيعا: روى عنه
  :وفاتهمولده و
وقالـت  ، امللكعبـد ولد زمن سليمان بن : فقالت إحدامها، سألت أم محاد بن زيد وعمته: قال عارم
  )٤(.ولد سنة مثان وتسعني: وقال خالد بن خداش. ولد زمن عمر بن عبد العزيز :األخرى

  )٥(.ومائةمات سنة تسع وسبعني : وقال عارم وأبو بكر بن أيب األسود وعمرو بن علي
  :أقوال العلماء

  )٦(.مل يسمع من أيب املهزم شيئاً: بن أيب حامت يف املراسيل عن أبيهاقال 

                           
، اجلرح ١/٣١٩:، معرفـة الثقـات١/١٢١: ، حبر الـدم٧/٢٨٦: ينظر الطبقات الكربى(١/١٧٨: التقريب )١(

، تــاريخ  ٢/٤٩٧: ، اإلرشــاد ٦/٢١٧: الثقـات  ،١/٥١: ، املراسيل البـن أيب حـامت  ٣/١٣٧: والتعـديل
، إكمـال  ٧/٢٣٩: ،ذيب الكمال١/١٦٧: ، جـامع التحصـيل٢/٥٢١: التجريحالتعديل و، ٥/١٦٤:بغـداد
  ).٣/٩: ، التهذيب١/٣٤٩: ، الكاشف٤/١٣٩: مغلطاي

    .٧/٢٤٠: ذيب الكمال) ٢(
    .٧/٢٤٢: ذيب الكمال) ٣(
    .٧/٢٥٢: ذيب الكمال )٤(
    .٧/٢٥٢: ذيب الكمال) ٥(
    .١/٥١: املراسيل البن أيب حامت )٦(



 

 

  شعبة بن احلجاج
  :امسه

شعبة بن احلجاج بن الوكان ، ثقة حافظ متقن، مث البصري، أبو بسطام الواسطي، موالهم، د العتكير
، وذب عن السنة، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، ني يف احلديثهو أمري املؤمن: الثوري يقول
  )١(.ع/مات سنة ستني، من السابعة، وكان عابداً
  :شيوخه
  )٢(.وغريهم أبان بن تغلب وإبراهيم بن عامر بن مسعود واألزرق بن قيس: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهممحن بن مهدى بن عيينة وعبد الراأيوب السختياين واألعمش و الثوري و : روى عنه
  :وفاتهمولده و
   )٥(.ولد سنة مثانني: قيلو)٤(،ثالث ومثانني ومائةأن مولده سنة : بن حبانقال ا
  )٦(.يف أوهلا مائةوومات سنة ستني ، مولده سنة اثنتني ومثانني :قال أبو بكر بن منجويهو

  :أقوال العلماء
  )٧(.لتشاغله حبفظ املتون الرجال كثرياً كان شعبة خيطئ يف أمساء:قال الدارقطين يف العلل 

من منح " واحداً حديثاً إالمل يسمع شعبة من طلحة بن مصرف : ال امحد بن حنبلـق :قال العالئي    
نعامة عمـرو بـن    أيبواسم ، مل حيدث شعبة عن أيب نعامة العدوي بشيء: وقال. احلديث..."  منحة

  )٨(.عيسى بن سويد

                           
، معرفـة  ١/٢٠٢: حبر الـدم ، ١/٢٢٢: ليفة، الطبقات خل٧/٢٨٠: كربىالطبقات الينظر ( ١/٢٦٦: التقريب) ١(

علل الواردة ال، ٦/٤٤٦: ، الثقات١/١٢٦: اجلرح والتعديل  ،، ١/٩١: املراسيل البن أيب حـامت ،١/٤٥٦: الثقات
 ،٦/٢٥٦: إكمال مغلطاي ،١٢/٤٧٩:،ذيب الكمال١/١٩٦: ، جـامع التحصيل١١/٣١٤: يف األحاديث النبوية

  .)٤/٢٩٧: ، التهذيب١/٤٥٨:الكاشف
    .١٢/٤٨٠: ذيب الكمال )٢(
    .١٢/٤٨٦: ذيب الكمال) ٣(
  .٦/٤٤٦: الثقات)٤(
  .٧/٢٠٣: السري)٥(
  .١٢/٤٩٥: ، ذيب الكمال٧/٢٨٠: الطبقات الكربى)٦(
  .١١/٣١٤: العلل الواردة يف األحاديث النبوية) ٧(
  .١/١٩٦: جامع التحصيل) ٨(



 

 

  عبد الرزاق بن مهام
  :هامس

يف  يمع، شهري مصنف، ثقة حافظ، أبو بكر الصنعاين، مريي موالهماحلُ، عبد الرزاق بن مهام بن نافع
  )١(.ع/له مخس ومثانونو، مات سنة إحدى عشرة، من التاسعة ،وكان يتشيع، آخر عمره فتغري

  :شيوخه
  )٢(.غريهموك أبيه وابن جريج ومعمر والسفيانني واألوزاعي ومالواحلجاج بن أرطاة : روى عن
  :تالميذه

  )٣(.وغريهمامحد وإسحاق وابن معني والذهلي وأمحد بن صاحل والرمادى : روى عنه 
  :وفاتهمولده و

  )٤(.مائةو مولده سنة ست وعشرين: قال أمحد بن حنبل ويعقوب بن شيبة
  )٥(.ئتنيامات سنة إحدى عشرة وم: وقال حممد بن سعد وخليفة بن خياط والبخاري وغري واحد

  :قوال العلماءأ
احتج به أبو عوانة يف صحيحه وغريه ومن احتج به ال يبايل بتغريه ألنه إمنا حدث : قال حممد بن أمحد  

  )٦(.من كتبه ال من حفظه
من احتمل األئمة تدليسه وأخرجـوا لـه يف    همو: من املدلسني الثانيةيف املرتبة  و ذكره ابن حجر    

، احلافظ املشـهور : فقال عن ثقة إالب ما روى أو كان ال يدلس وقلة تدليسه يف جن إلمامتهالصحيح 
 )٧(.التدليس إىلوقد نسبه بعضهم ، متفق على ختريج حديثه

                           
، معرفـة  ١/٢٦٩: ، حبـر الـدم١/٤٧٤: تاريخ خليفة، ٥/٥٤٨: ىينظر الطبقات الكرب( ١/٣٥٤: التقريب) ١(

، اجلـرح و  ١/٦٩: ، الضعفاء واملتروكني للنسـائي ١/٦٢: )رواية عثمان الدارمي(ابن معني  تاريخ، ٢/٩٣: الثقات
، ١٨/٥٢:ذيب الكمال،١/١٨٠:،تاريخ أمساء الثقات٥/٣١١:،الكامل البن عدي٨/٤١٢:، الثقات٦/٣٨:يلالتعد

  .)١/٣٤: طبقات املدلسني، ١/٤١٩: ، هدي الساري٦/٢٧٨: ،التهذيب١/٦٥١ :الكاشف
    .  ١٨/٥٢: ذيب الكمال )٢(
    .١٨/٥٤: ذيب الكمال )٣(
  .١/٢٧٠: ، حبر الدم١٢/٦١: ذيب الكمال) ٤(
    .٦/١٣٠: ، التاريخ الكبري١/٤٧٤: تاريخ خليفة، ٥/٥٤٨: الطبقات الكربى) ٥(
    .١/٥١: الكواكب النريات) ٦(
    .١/٣٤: طبقات املدلسني )٧(



 

 

  عمر بن علي بن عطاء
  :امسه

قَعمر بن علي بن عطاء بن موكان يدلس شديداً، ثقة، أصله واسطي، بصري، بقاف وزن حممد، مد ،
  )١(.ع/عدهامات سنة تسعني وقيل ب، من الثامنة
  :شيوخه
  )٢(.وغريهمإبراهيم بن عقبة وإمساعيل بن أيب خالد وأمين بن نابل وحجاج بن أرطاة : روى عن

  : تالميذه 
  )٣(.وغريهمأمحد بن ثابت اجلحدري وأمحد بن حنبل وأمحد بن عبدة الضيب : روى عنه
  :وفاته

  )٤(.مائةومات سنة تسعني : قال ابنه عاصم بن عمر بن علي والبخاري
  :العلماءأقوال 
، كان يدلس: وقال ،ر عمر بن علي فأثىن عليه خرياًمسعت أيب ذكَ:قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل     

حمله : وقال أبو حامت)٥(.كذا كان يدلس :قال أيب ،يعين حديثا آخر، حجاج مسعته: ومسعت أيب يقول
  )٦(.ف أن يكون أخذه عن غري ثقةغري أنا خنا، ولوال تدليسه حلكمنا له إذا جاء بزيادة، الصدق

  )٧(.رجل صاحل موثق يدلس: قال الذهيب
من اتفق على أنه ال حيتج بشيء من حـديثهم  هم و: املرتبة الرابعة من املدلسني ذكره ابن حجر يفو   
كان ، ة مشهورـثق :الـ، فقفاء وااهيلـلكثرة تدليسهم على الضع، ه بالسماعـمبا صرحوا في إال
ـ ، ري واحدـين وغـالدارقط ني وـوصفه بذلك أمحد وابن مع، يسـو يف التدلد الغلـشدي ال ـوق
ـ  : مث يسكت مث يقول) ثنا( ولـيق شديداً ثقة وكان يدلس تدليساً :بن سعدا أو  روة ـهشام بـن ع

                           
، التـاريخ  ٤/٢٠٢: )روايـة الـدوري  (تاريخ ابن معني ، ٧/٢٩١: ينظر الطبـقات الكربى( ٢/٦١: التقريب) ١(

، ٥/٤٥ :، الكامل البن عدي١/١٦١: الثقات، ٦/١٢٤: اجلرح والتعديل ،٢/١٧٠: ، معرفة الثقات٦/١٨٠: الكبري
، ١٠/١٠٦: ، إكمال مغلطاي٢١/٤٧٠: ،ذيب الكمال١/١٠٨: التحصيل جـامع ،١/١٣٤: تاريخ أمساء الثقات

  .)٧/٤٢٧: ، التهذيب٢/٦٧: فالكاش
    .٢١/٤٧١: ذيب الكمال) ٢(
    .٢١/٤٧١: الذيب الكم )٣(
  .٢١/٤٧٣: ، ذيب الكمال٦/١٨٠: التاريخ الكبري)٤(
  .٣/١٤: العلل ومعرفة الرجال) ٥(
  .٦/١٢٤: اجلرح والتعديل )٦(
    .٥/٢٥٨: ، امليزان٢/٦٧: الكاشف )٧(



 

 

  )١(.وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع): ابن حجر(قلت.ريمهاـش أو غـاألعم
  ازمحممد بن َخ

  :امسه
أحفظ الناس ، ةـثق، عمي وهو صغري، الكويف، رـة الضريـأبو معاوي، مبعجمتني، ازم د بن خـحمم
ه ـول، مات سنة مخس وتسعني، من كبار التاسعة، رهـد يهم يف حديث غيـوق، ديث األعمشـحل

  )٢(.ع/باإلرجاء يموقد ر، اثنتان ومثانون سنة
  :شيوخه
  )٣(.وغريهم وحجاج بن أرطاةهشام بن عروة واألعمش وليث بن أيب سليم  :روى عن
  :تالميذه
  )٤(.وغريهمامحد بن حنبل وابن معني وأبو خيثمة واحلسن بن عرفة وهناد : روى عنه
  : وفاتهمولده و

  )٥(.مائةوولد سنة ثالث عشرة  :قال امحد بن حنبل وحيىي بن معني وغري واحد
مات : قال علي بن املديين وغري واحدو)٦(.مائةوعني سوت أربعمات سنة : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري

  )٧(.مائةومات سنة مخس وتسعني 
  :أقوال العلماء

  )٨(.رمبا دلس: قال يعقوب بن شيبة 
  )٩(.وكان مرجئاً، يدلس، كثري احلديث:وقال ابن سعد

                           
    . ١/٥٠: طبقات املدلسني، ٧/٢٩١: الطبقات الكربى)١(
، معرفـة  ١/٧٤: التـاريخ الكـبري  ، ١/٣٦٨: ، حبر الدم٦/٣٩٢: ينظر الطبقـات الكربى( ١/٤٧٥:التقريب) ٢(

، ٧/٢٤٦: لاجلـرح والتعـدي   ،١٨٧، ٥٣، ١/٥١:)رواية عثمـان الـدارمي  (تاريخ ابن معني  ،٢/٢٣٦: الثقات
، ٢/١٦٧: ، الكاشـف ٢٥/١٢٣: ، ـذيب الكمـال  ٢٦٣: ، ج١/١٠٩:، جامع التحصـيل ٧/٤٤١: الثقـات
  .)،١/٣٦: ، طبقات املدلسني٩/١٢٠: التهذيب

    .٢٥/١٢٤: ذيب الكمال) ٣(
    .٢٥/١٢٥: ذيب الكمال )٤(
    .٢٥/١٣٢: ذيب الكمال) ٥(
    .٢٥/١٣٢: ذيب الكمال) ٦(
    .٢٥/١٣٢: ذيب الكمال) ٧(
    .٢٥/١٣٢: ذيب الكمال) ٨(
  .٦/٣٩٢: الطبقات الكربى) ٩(



 

 

  )١(.كان يدلس:قال امحد بن أيب طاهرو
ألئمة تدليسه وأخرجـوا لـه يف   ن احتمل اوهم مم: من املدلسنيالثانية ذكره ابن حجر يف املرتبة و    

معـروف بسـعة   : ، فقالعن ثقة إالوقلة تدليسه يف جنب ما روى أو كان ال يدلس  إلمامتهالصحيح 
  )٢(.وصفه الدارقطين بالتدليس، أثبت أصحاب األعمش فيه، احلفظ

  شريَب بن مْيَشُه
  :امسه
هشابالتصغري، مي ،أبو معاوية بـن أيب خـازم  ، سلميبن القاسم بن دينار ال، ابوزن عظيم، شريبن ب ،

، مات سنة ثالث ومثانني ، من السابعة، كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبت، الواسطي، مبعجمتني
  )٣(.ع / وقد قارب الثمانني 

  :شيوخه
  )٤(.وغريهم األجلح بن عبد اهللا سنان وإمساعيل بن أيب خالد واحلجاج بن أرطاة: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهم براهيم بن عبد اهللا بن حامت وأمحد بن حنبل وأمحد بن منيع البغويإ :روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٧(.مائةوأنه ولد يف سنة مخس : وقال ابنه سعيد بن هشيم)٦(مائة،وولد سنة أربع : قال أمحد بن حنبل  
  )٧(.مائةو

  )٨(.مائةومات سنة ثالث ومثانني : قال غري واحد: وقال املزي

                           
  .١/١٠٩: جامع التحصيل) ١(
    .١/٣٦: طبقات املدلسني) ٢(
اجلـرح  ، ٢/٣٣٤: ، معرفـة الثقـات  ١/٤٤١:، حبر الدم٧/٣١٣: ينظر الطبقات الكربى(١/٥٧٤: التقريب ) ٣(

، تاريخ أمسـاء  ٧/١٣٤: الكامل البن عدي ،٧/٥٨٧: الثقات ،١/٢٣١:، املراسيل البن أيب حامت٩/١١٥: والتعديل
، ـذيب  ١/١١١،٢٩٤:، جـامع التحصـيل  ٣/١١٨٣:، التعديل والتجريح١/١٩٦: ، اإلرشاد١/٢٥٢: الثقات
ت املتكلم الرواة الثقا، ١/١٨٨: ، من تكلم فيه٢/٣٣٨: ، الكاشف١٢/١٥٦: إكمال مغلطاي ،٣٠/٢٧٢:الكمال

  .)،١/٤٧:، طبقات املدلسني١/٤٤٩: ، مقدمة الفتح١١/٥٣: ، التهذيب١/١٧٩: فيهم مبا ال يوجب الرد
    .٣٠/٢٧٢: ذيب الكمال) ٤(
    .٣٠/٢٧٥: ذيب الكمال )٥(
  .٤٤١/  ١: حبر الدم) ٦(
  .٧/٣١٣: الطبقات الكربى )٧(
  ،٣٠/٢٨٨: ال،ذيب الكم٧/٥٨٧: ، الثقات٨/٢٤٢: ، التاريخ الكبري ٧/٣١٣: الطبقات الكربى)٨(



 

 

  :أقوال العلماء
  )١(.وهو يف الزهري ليس حبجة، حافظ ثقة مدلس: قال الذهيب  

، كبرياك قد دلسا: فقال؟ وأنت كثري احلديث تدلس، مل : هلشيمقلت : بن املباركاوقال عبد الرزاق عن 
  )٢(.األعمش وسفيان

  )٣(.أحد األئمة مشهور بالتدليس مكثر منه: قال العالئي   
من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة مـن   همو: من املدلسني لثةالثا ذكره ابن حجر يف املرتبةو      

من أتباع : ، فقالومنهم من قبلهم، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، مبا صرحوا فيه بالسماع إالأحاديثهم 
ومن عجائبه يف التدليس أن أصـحابه  ، وصفه النسائي وغريه بذلك، مشهور بالتدليس مع ثقته، التابعني

يقـول يف أول كـل   ، فلما أصبح أملى عليهم جملساً، فواعدهم، ريد أن ال تدلس لنا شيئاًن: قالوا له 
ن إف :قال. ال :قالوا؟ هل دلست لكم اليوم شيئاً: فلما فرغ قال، ثنا فالن وفالن عن فالن: حديث منه

ي أن فهذا ينبغ :قلت، مسعه منهأوكل شيء حدثتكم عن الثاين فلم ، كل شيء حدثتكم عن األول مسعته
  )٤(.يسمي تدليس العطف

  حيىي بن زكريا
  :امسه

من كبار التاسعة، ثقة متقن، أبو سعيد الكويف -بسكون امليم -داينحيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلم ،
  )٥(.ع/وله ثالث وستون سنة، مات سنة ثالث أو أربع ومثانني ومائة

    :شيوخه
  )٦(.وغريهموحجاج بن أرطاة إمساعيل بن أيب خالد  إسرائيل بن يونس و :روى عن

                           
  .  ٢/٣٣٨: ، الكاشف١/١٧٩: ملتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد، الرواة الثقات ا١/١٨٨: ذكر من تكلم فيه) ١(
  .١١/٥٥: التهذيب) ٢(
  .  ١/١١١: جامع التحصيل) ٣(
    .١/٤٧: طبقات املدلسني) ٤(
: طبقات خليفة ،٣/٤٤٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٦/٣٩٣: ينظر الطبقات الكربى( ١/٥٩٠: التقريب)٥(

ـ  (تاريخ ابن معـني  ، ١/٦٨:، من كالم أيب زكريا يف الرجال١/٤٥٩: حبر الدم ،١/١٧٠: خليفة ان ـروايـة عثم
، ٩/١٤٤: ، اجلـرح والتعـديل  ٢/٣٥٢: ، معرفـة الثقـات  ٨/٢٧٣: التـاريخ الكـبري  ، ٧٦، ١/٦٩:)الدارمي
ـ ٣١/٣٠٥: ـذيب الكمـال   ،١/٢٦١:، تاريخ أمساء الثقات٧/٦١٥:الثقـات ، ١٢/٣٠٧: ال مغلطـاي ، إكم
  .)١/٤٥١: ، هدي الساري١١/١٨٣: ، التهذيب١/٣٤٣: حتفة التحصيل ،٨/٣٣٧:، السري٢/٣٦٥: الكاشف

    .٣١/٣٠٥: ذيب الكمال) ٦(



 

 

  :تالميذه
   )١(.وغريهمحيىي بن معني  علي بن املديين و أمحد بن حنبل وأمحد بن منيع و: روى عنه
  :وفاته

  )٣( .مائةومات سنة اثنتني ومثانني : وقال علي بن املديين)٢(.مات سنة مثانني: قال أبو حامت
  )٤(.مائةو أربع ومثانني مات سنة ثالث أو: بن حبانا ووقال خليفة بن خياط 

    :أقوال العلماء
بينهما حممد بن أيب القاسم  أنوالصحيح ، روى عن عبد امللك بن سعيد بن جبري: قال العالئي   

 )٥(.الطويل
  يزيد بن هارون

  :امسه
ـ ، من التاسعة، ثقة متقن عابد ،أبو خالد الواسطي، يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم ات ـم

  )٦(. ع/وقد قارب التسعني ،ائتنيسنة ست وم
  :شيوخه
  )٧(.وغريهمإسرائيل بن يونس وإمساعيل بن أيب خالد وحجاج بن أرطاة : روى عن
  :تالميذه
  )٨(.وغريهمإبراهيم بن يعقوب اجلورجاين وأمحد بن حنبل وأمحد بن خالد اخلالل : روى عنه

                           
    .٣١/٣٠٦: ذيب الكمال )١(
  .٩/١٤٤: اجلرح والتعديل) ٢(
    .٣١/٣١١: ذيب الكمال )٣(
    .٧/٦١٥: الثقات )٤(
  .١/٣٤٣: لحتفة التحصي) ٥(
روايـة  (تـاريخ ابـن معـني   ، ١/٣٢٦: ،طبقات خليفة ٧/٣١٤: ينظر الطبقـات الكربى(١/٦٠٦: التقريب) ٦(

من كالم أيب زكريا  ،٨/٣٦٨: ، التاريخ الكبري١/٤٧٥: ، حبر الدم٢/٣٣: العلل ومعرفة الرجال ،٤/١٠٠: )الدوري
، ٣٢/٢٦١:،ذيب الكمال٧/٦٣٢:ثقات، ال٩/٢٩٥:، اجلرح والتعديل٢/٣٦٨:معرفة الثقات ،١/١٠٣:يف الرجال
  .)١/٤٥٣: ، هدي الساري١/٢٧: ، طبقـات املدلسني١١/٣٢١: بالتهذي، ٢/٣٩١: الكاشف

    .٣٢/٢٦٢: ذيب الكمال) ٧(
    .٣٢/٢٦٤: ذيب الكمال )٨(



 

 

  :وفاتهمولده و
  )١(.مائةوولد سنة مثاين عشرة : قال حممد بن سعد

 دـول و ،نيـومائتد أول سنة ست ـمات يزي: قال يعقوب بن سفيان عن حممد بن فضيل البزازو
  )٢(.مائةو سبع عشرة ةنـس

  :أقوال العلماء
   )٣(.هلا حافظاً قاهراً، كان صحيح احلديث عن حجاج بن أرطاة:قال أمحد بن حنبل

  )٤(.نادراً إال يوصف بذلك من ملهم و:  املرتبة األوىل من املدلسنيذكره ابن حجر يفو   
قـال  : مسعت يزيـد : أحسبه أنه قال، يزيد بن هارون كتب عن اجلريري بعدما اختلط: قال ابن معني

   )٥(.ومساعه من اجلريري خمتلط، ومسع يزيد من ابن أيب عروبة قبل أن ينكر بالكوفة .ذلك

                           
  .٧/٣١٤: الطبقات الكربى) ١(
    .٣٢/٢٦٩: ذيب الكمال) ٢(
    .٣٢/٢٦٦: ، ذيب الكمال١/٤٧٥: حبر الدم)٣(
    .١/٢٧: طبقات املدلسني) ٤(
  .١٠٣/ ١: من كالم أيب زكريا يف الرجال) ٥(



 

 

  :نتالميذه الصدوقو
  إمساعيل بن حممد

  :امسه
  )١(.ت/ من التاسعة، صدوق يهم، الكويف املكفوف، حادة العطارإمساعيل بن حممد بن ج

  :شيوخه
  )٢(.وغريهماحلجاج بن أرطاة وداود بن أيب هند وأيب مالك سعد بن طارق األشجعي : روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهم أمحد بن بديل وسفيان بن وكيع وحيىي بن معني: روى عنه

  )٤().هـ٢٠٠-إىل-هـ١٩١( من  ن وهييذكره الذهيب يف أعيان الطبقة العشر
  :أقوال العلماء

  )٦(.مل يكن به بأس وقد مسعت منه: وقال)٥(.ليس بذاك وقد رأيته :قال حيىي بن معني
  )٨(.ليس بذاك القوي: وقال اآلجري عن أيب داود)٧(.صدوق صاحل احلديث: وقال أبو حامت

 خيطئكان : بن حباناوقال )٩(.ال يسوى شيئاً: عن عثمان بن أيب شيبة أنه قال  بن شاهنياوحكى 
 )١١(.مث تناقض فيه فذكره يف الثقات )١٠(.حىت خرج عن حد االحتجاج به إذا انفرد

                           
، اجلــرح  ١/٣٧١: ، التـاريخ الكبــري ٤/٣٤: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ينـظر (١/١٠٩: التقريب )١(

، ٣/١٨٨: ، ذيب الكمـال ١/٢٨: ، تاريخ أمساء الثقات٨/٩٦: ، الثقات١/١٢٨: ، اروحني٢/١٩٥: والتعديل
  .)١/٢٨٦: ، التهـذيب١/٨٦: يف الضعفاء املغين ،١/٢٤٩: ، الكاشف٢/٢٠٢: إكمال مغلطاي

    .  ٣/١٨٨: ذيب الكمال )٢(
    .  ٣/١٨٩: ذيب الكمال) ٣(
  .١٣/١٠٨:تاريخ اإلسالم )٤(
    .٣/١٨٩: ذيب الكمال )٥(
  .٤/٣٤: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  )٦(
  .٢/١٩٥ :اجلرح و التعديل) ٧(
  .١/٢٨٦: التهذيب،٢/٢٠٢: إكمال مغلطاي)٨(
  .ذكره ابن شاهني يف كتابه الضعفاء، ٢/٢٠٢: إكمال مغلطاي) ٩(
  .١/١٢٨: اروحني )١٠(
  .٨/٩٦: الثقات )١١(



 

 

 أيوب بن أيب مسكني
  :امسه

ـ ، من السابعة، صدوق له أوهام، الواسطي، أبو العالء القصاب، أيوب بن أيب مسكني التميمي ات ـم
   )١(.د ت س/ سنة أربعني
  :شيوخه
   )٢(.أرطاة وسعيد بن أيب سعيد املقربيبن  حجاج: روى عن
  :تالميذه
   )٣(.وأبو سفيان سعيد بن حييي بن مهديأبان بن عمران وإسحاق بن يوسف األزرق : روى عنه
  :وفاته

  )٥(.مائةمات سنة أربع و أربعني و: ن حبانقال ابو)٤(مات سنة أربعني ومائة،: قال يزيد بن هارون
  :أقوال العلماء

ـ : )٨(د بن حنبـل ـأمحزاد أمحد بن صاحل و، ةـثق: )٧(ائيـوالنس)٦(ن سعدباال ـق       .احل ـص
: ال أمحد بن حنبلـو ق)٩(.هـتج بـه وال حيـيكتب حديث، شيخ صاحل، ال بأس به: ال أبو حامتـقو

  )١١(.يعترب به: وقال الدارقطين)١٠(،ال بأس به: حنبل

                           
 ،١/٤٢٤: ، العلل ومعرفة الرجال١/٤٢٣ :التاريخ الكبري، ٧/٣١٢: الطبقات الكربى ينظر(١/١١٩: التقريب) ١(
، ١/٣٥٤: الكامل البن عدي ،٦/٦٠: ، الثقات٢/٢٥٩: ، اجلرح والتعديل١/١٣١: قيلياء العـضعف ،٢/٣٥: ج

، إكمـال  ٣/٤٩٢: ذيب الكمـال  ،١/٩٥: تاريخ واسط ،١/٣٠: ، تاريخ أمساء الثقات١/١٥: سؤاالت الربقاين
  .)،١/٣٥٩: ، التهذيب٦/١٤٣: السري، ٢/٤٤٨: ، الكاشف٢/٣٤٢: مغلطاي

    .٣/٤٩٢: لذيب الكما) ٢(
    .٣/٤٩٢: ذيب الكمال )٣(
    .٣/٤٩٤: ذيب الكمال) ٤(
  . ٦/٦٠: الثقات) ٥(
  .٣١٢/ ٧: الطبقات الكربى )٦(
    .٣/٤٩٣: ذيب الكمال) ٧(
    .٣/٤٩٣: ذيب الكمال) ٨(
  .٢/٢٥٩: اجلرح و التعديل )٩(
  .٢/٣٥: ، ج١/٤٢٤: العلل و معرفة الرجال )١٠(
  .١/١٥ :سؤاالت الربقاين) ١١(



 

 

وهلـذا قـال   ، ائر أحاديثه شيئاً منكراًأجد يف سومل ، ضطرابيف حديثه بعض اال: وقال ابن عدي     
  )١(.وهو ممن يكتب حديثه، ألن أحاديثه ليست باملناكري، ال بأس به: أمحد بن حنبل

وقـال  )٣(.ومل يكن جييد احلفظ لإلسناد، كان يتفقه: وقال أبو داود)٢(.كان خيطئ: وقال ابن حبان    
  )٤(.يف حديثه بعض االضطراب: احلاكم أبو أمحد

 )٦(.أيوب بن أيب مسكني كذاب: قال حيىي، كذلك أبو العرب و زادو)٥(العقيلي يف الضعفاء ذكره     
  )٧(.ضعيف: قال الربقيو )٦(.كذاب

  )٨(.وثقه غري واحد ولينه بعضهم: قال الذهيبو
  زياد بن عبد اهللا

  :امسه
، أبـو حممـد الكـويف    -بفتح املوحدة وتشديد الكاف -زياد بن عبد اهللا بن الطفيل العامري البكائي

ولـه يف  ، كذبـه  ومل يثبت أن وكيعـاً ، بن إسحاق لنيعن غري اويف حديثه  ،صدوق ثبت يف املغازي
  )٩(.خ م ت ق/مات سنة ثالث ومثانني، من الثامنة، البخاري موضع واحد متابعة

  :شيوخه
  )١٠(.وغريهم إمساعيل بن أيب خالد واحلجاج بن أرطاة ومحيد الطويل: روى عن

                           
     .١/٣٥٤: الكامل البن عدي )١(
  .٦/٦٠: الثقات )٢(
  .٢/٣٤٢: ، إكمال مغلطاي١/٣٥٩: التهذيب) ٣(
  .٢/٣٤٢: ، إكمال مغلطاي٣٥٩/ ١: تهذيبال )٤(
  .١/١٣١: ضعفاء العقيلي )٥(
  .٢/٣٤٢: إكمال مغلطاي) ٦(
  .٢/٣٤٢: إكمال مغلطاي )٧(
  .١/٥١: ذكر من تكلم فيه) ٨(
حبـر   ،٣/٢٧٨: )روايـة الـدوري  (تاريخ ابن معـني  ، ٦/٣٩٦: ر الطبقات الكربىنظي( ١/٢٦٨: ريبالتق )٩(

رواية عثمان (ابن معني  تاريخ، ١/٣٩٢:، علل الترمذي٣/٢٩٨: ج ،١/٢٤٨: ، العلل ومعرفة الرجال١/١٦٢:الدم
، ٣/٥٣٧: ح و التعـديل ، اجلر٢/٤٣٥: ، ضعفاء العقيلي١/٤٥: الضعفاء واملتروكني للنسائي ،١/١١٤: )الدارمي
، ٥/١١٤: ، إكمـال مغلطـاي  ٩/٤٨٥: ، ـذيب الكمـال  ٣/١٩١: ، الكامل البن عـدي ١/٣٠٦: اروحني
، هـدي  ٣/٣٢٣:التهــذيب ،١/٢٤٣: ، املغين يف الضعفــاء ١/٨١: ، ذكر من تكلم فيـه١/٤١١:الكـاشف
  .)١/٤٠٣: الساري

  .٩/٤٨٦: ذيب الكمال) ١٠(



 

 

  :تالميذه
  )١(.وغريهم اهيم بن دينار وأمحد بن عبدة الضيب وأمحد بن حممد بن حنبلإبر: روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٣(.مائةومات سنة ثالث ومثانني : قال حممد بن سعدو)٢(.بن قانع سنة اثنتني ومثاننياأرخه 
  :أقوال العلماء

حديثـه   ليس بـه بـأس  : وقال امحد بن حنبل)٤(.يكذب أنشرف من أهو : قال وكيع بن اجلراح    
  )٧(.هو ثقة: يف روايةو)٦( .كان صدوقاً: فقال! وسئل عنه مرة أخرى )٥(،حديث أهل الصدق

زياد ليس بشيء، قد كتبـت  : قالو)٨(.يف غريه فال أماو، ال بأس به يف املغازي: وقال حيىي بن معني   
يكتب حديث : وقال أبو حامت)١٢(.صدوق: البخاريو)١١(داود بوأو )١٠(وقال أبو زرعة )٩(.عنه املغازي
  )١٣(.وال حيتج به

وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبة )١٥(.ليس بالقوي: وقال يف موضع آخر)١٤(.ضعيف :وقال النسائي   
وقـال  .وقال عبد اهللا بن علي بن املديين سألت أيب عنه فضعفه)١٦(.كان زياد ضعيفاً :حيىي بن معني عن

 )١٧(.وتركته كتبت عنه شيئا كثرياً: يف موضع آخر

                           
    .٩/٤٨٦: ذيب الكمال) ١(
  .٣/٣٢٤: التهذيب )٢(
  .٦/٣٩٦: الطبقات الكربى )٣(
    .٩/٤٨٧: ذيب الكمال )٤(
  .١/١٦٢: ، حبر الدم٣/٢٩٨: العلل و معرفة الرجال) ٥(
    .٩/٤٨٧: ذيب الكمال )٦(
  .٥/١١٤: ، إكمال مغلطاي١/٣٠٠: الضعفاء البن اجلوزي) ٧(
    .١/١١٤: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ) ٨(
  .٣/٢٧٨: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني  )٩(
  .٣/٥٣٧: اجلرح و التعديل )١٠(
  .٣/٣٢٤: التهذيب )١١(
  .١/٣٩٢: علل الترمذي) ١٢(
  .٣/٥٣٧: اجلرح و التعديل )١٣(
  .٩/٤٨٨: ذيب الكمال) ١٤(
  .١/٤٥: الضعفاء واملتروكني للنسائي) ١٥(
  .٩/٤٨٨: ذيب الكمال )١٦(
  .٩/٤٨٨ :ذيب الكمال) ١٧(



 

 

مسع املغازي من حممد بن إسحاق وقدم بغداد فحدثهم هبا وبالفرائض مث  :وقال حممد بن سعد         
 عنـد ليس كتاب املغازي : وقال صاحل جزره)١(.وقد حدثوا عنه رجع إىل الكوفة وكان عندهم ضعيفاً

الكتـاب  ثبت الناس يف هذا أولكن هو من ، وزياد يف نفسه ضعيف، زياد البكائي عندأحد أصح منه 
  )٢(.بن إسحاق حىت مسع منه الكتابانه باع داره وخرج يدور مع أوذلك 

بن معني اوكان ، ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد، كثري الوهم، كان فاحش اخلطأ: بن حباناوقال    
   )٤(.كثري املناكري: وقال الترمذي)٣(.سيء الرأي فيه

ـ )٥(.وعندي ليس به بـأس ، بن إسحاقت يف اـثب، دوق مشهورـص: يبـذهالال ـقو     ال ـوق
   )٦(.خمتلف فيه: الدارقطين

  )٧(.العقيليو كذلك البلخي وأبو علي بن السكنكره أبو العرب يف مجلة الضعفاء وذ     
  انَيان بن َحَمْيلَُس

  :امسه
 مات سنة تسعني أو، من الثامنةخيطئ، صدوق  ،الكويف، أبو خالد األمحر، سليمان بن حيان األزدي

  )٨(.ع/وله بضع وسبعون، قبلها
  :شيوخه
  )٩(.وغريهم أسامة بن زيد الليثي وأشعث بن سوار وحجاج بن أرطاة: روى عن

                           
  .٦/٣٩٦: الطبقات الكربى )١(
    .٩/٤٨٩: ذيب الكمال )٢(
  .١/٣٠٧: اروحني )٣(
    .٩/٦: السري) ٤(
  .١/٨١: ذكر من تكلم فيه) ٥(
  . ١/٨١: من تكلم فيهذكر ) ٦(
  .٤٣٥/ ٢: ، ضعفاء العقيلي٥/١١٤: إكمال مغلطاي )٧(
مـن كـالم أيب زكريـا يف    ،١/١٧٢: يفهالطبقات خلل ،٦/٣٩١:الطبقات الكربى ينظـر( ١/٣٢٣: التقريب )٨(

، ١٥٥،٢٤٠، ١/١٢٩: )دارميـة عثمان الـرواي(تاريخ ابن معني ، ١/٤٢٧: ، معرفة الثقات١/١١١: الرجـال
، ٣/٢٨١:، الكامل البـن عـدي  ١/١٧١:مشاهري علماء األمصار ،٦/٣٩٥: الثقات، ٤/١٠٦: اجلـرح والتعديل

، ٦/٥٠: إكمـال مغلطـاي، ٣٩٤/ ١١: الـذيب الكم، ٩/٢١: تاريخ بغداد ،١/١٠٠: تـاريخ أمساء الثقات
، ١/١٠١: ، الرواة الثقــات املـتكلم فيهــم   ١/٩٢:، ذكر من تكلم فيه٣/٢٨٥: ، امليزان١/٤٥٨: اشفـالك
  ).١/٤٠٧: هدي الساري، ٤/١٥٩: ذيبـالته

    .١١/٣٩٤: ذيب الكمال )٩(



 

 

  :تالميذه
  )١(.وغريهم امحد بن حامت الطويل وأمحد بن حممد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: روى عنه
  :وفاتهمولده و
  )٢(.مائةوسنة أربع عشرة : قال؟ مىت ولدت  قال هارون بن حامت سألت أبا خالد: قال املزي       

ات ـم: امتـال هارون بن حـوق )٣(.مائةو ات سنة تسع ومثاننيـم: وقال حممد بن سعد وخليفة
 )٤(.مائةني وـسنة تسع

  :أقوال العلماء
و )٨(بن سعدو ا)٧(وكذلك قال علي بن املديين)٦(،ثقة: وقال)٥(،صدوق وليس حبجة: قال حيىي بن معني  

 هو ثقة وليس: يف روايةوقال ابن معني )١١(.بن حبان يف الثقاتاوذكره ، )١٠(البزارو )٩(ليالعجو )٨(سعد
ابن  و)١٤(وكذلك قال النسائي)١٣(،مل يكن بذاك املتقن،ليس به بأس: قالو )١٢(بثبت وليس
 أتى إمناو، له أحاديث صاحلة: بن عديا وقال .صدوق :)١٧(بن خراشاو )١٦(وقال أبو حامت)١٥(.شاهني
  )١٨(.صدوق وليس حبجة: بن معنياوهو يف األصل كما قال خيطئ، غلط وفي، حفظهمن سوء

                           
    .١١/٣٩٥: ذيب الكمال) ١(
    .١١/٣٩٧: ب الكمالذي )٢(
  .١/١٧٢: ، الطبقات خللفه٦/٣٩١: الطبقات الكربى )٣(
  .  ١١/٣٩٧: ذيب الكمال )٤(
    .١١/٣٩٦: ذيب الكمال )٥(
    .١/١٢٩: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ) ٦(
    .١١/٣٩٦: ذيب الكمال )٧(
  .٦/٣٩١: الطبقات الكربى )٨(
    .١/٦٥: معرفة الثقات )٩(
  .٦/٥٠: إكمال مغلطاي )١٠(
    .٦/٣٩٥: الثقات )١١(
  .٦/٥٠: ، إكمال مغلطاي٩/٢٠: السري )١٢(
    .١/١٥٥،٢٤٠: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني  ،١/١١١: من كالم أيب زكريا يف الرجال )١٣(
  .١١/٣٩٧: ذيب الكمال) ١٤(
  .١/١٠٠: تاريخ أمساء الثقات) ١٥(
  .  ٤/١٠٦: اجلرح و التعديل) ١٦(
  .٩/٢٣: تاريخ بغداد) ١٧(
  .٣/٢٨٢: الكامل البن عدي )١٨(



 

 

  )١(.صاحب حديث وحفظ هو مكثر يهم: قال الذهيبو

  الصباح بن حمارب

  : امسه
  )٢(.ق /من الثامنة، صدوق رمبا خالف، نزيل الري ،الكويف، الصباح بن حمارب التيمي

  :شيوخه
  )٣(.وغريهم حجاج بن أرطاةإمساعيل بن أيب خالد وأشعث بن سوار و: روى عن

  :تالميذه 
  )٤(.غريهمو إسحاق بن بشر وإسحاق بن عمرو بن احلصني: روى عنه

  )٥().هـ١٩٠-إىل-هـ١٨١( ذكره الذهيب يف أعيان الطبقة التاسعة عشرة وهي من سنة
  :أقوال العلماء
  .يروي املقاطيع :قالو)٨(ذكره ابن حبان يف الثقاتو. ثقة: )٧(و امحد بن صاحل جزره)٦(قال العجلي

صـاحل  : قـال يف موضـع آخـر   و)١٠( ،قال الـذهيب وكذلك )٩(.صدوق :قال أبو زرعة وأبو حامتو
  )١٣(.رازي يعترب به: وقال الدار قطين)١٢(.خيالف يف حديثه: وقال العقيلي )١١(.احلديث

                           
    .٣/٢٨٥: امليزان) ١(
 ،٢/٥٩٩: ضعفاء العقيلـي ، ١/٣٧: قاين، سؤاالت الرب٤/٣١٣: ينظر التـاريخ الكـبري( ١/٣٦٤: التقريب )٢(

ـ ، ٦/٣٥٠: ؛ إكمـال مغلطـاي  ١٣/١٠٨: ذيـب الكمال، ٤/٤٤٢: اجلرح و التعديل ، ١/٤٩٩: اشفـالك
  .)،٧/٢٤٧: اللسان، ٤/٣٥٨: التهـذيب، ٤١٩/ ٣: يزانـامل
    .١٣/١٠٨: ذيب الكمال) ٣(
    .١٣/١٠٨: ذيب الكمال) ٤(
  .١٢/١٨٩: تاريخ اإلسالم )٥(
  .١/٤٦٦: معرفة الثقات) ٦(
  .٦/٣٥١: إكمال مغلطاي) ٧(
    .٨/٣٢٣: الثقات) ٨(
  .٤/٤٤٢: اجلرح و التعديل )٩(
  .١/٣٠٦: اءاملغين يف الضعف) ١٠(
  .٣/٤١٩: امليزان )١١(
  .٢/٥٩٩: ضعفاء العقيلي) ١٢(
  .  ١/٣٧: سؤاالت الربقاين) ١٣(



 

 

  عبد القدوس بن بكر
  :امسه

عبد القدوس بن بكر بن خنال بأس به: قال أبو حامت، اجلهمأبو ، الكويف ،مبعجمة ونون مصغر، سي ،
  )١(.ت ق/عةـمن التاس
  :شيوخه
   )٢(.وغريهم أبيه وحبيب بن سليم العبسي وحجاج بن أرطاة ومالك بن مغول: روى عن
  :تالميذه
   )٣(.وغريهمإبراهيم بن موسى الفراء وأمحد بن حنبل وأمحد بن منيع : روى عنه

  )٤().هـ١٩٠-إىل-هـ١٨١(سنة  لطبقة التاسعة عشر و هي منذكره الذهيب يف ا
  :أقوال العلماء
عن أمحد وابن معني : وذكر حممود بن غيالن)٦(.بن حبان يف الثقاتاوذكره )٥(.ال بأس به :قال أبو حامت

  )٨(.وثق: قال الذهيبو )٧(.معني وأيب خيثمة إم ضربوا على حديثه
  عمرو بن أيب قيس

  :امسه
  )٩(.٤خت / من الثامنة، صدوق له أوهام، الريكويف نزل ، األزرق ،عمرو بن أيب قيس الرازي

                           
، ـذيب  ٨/٤١٩: ، الثقات٥٦/ ٦: رح و التعديل، اجل٦/١٢١: اريخ الكبريـالت ينـظر( ١/٥١٥: التقريب )١(

، ١٢/٢٨١: اإلسـالم تاريخ ، ١/٦٦٠: ، الكاشف٤/٣٨٢: ،امليزان٨/٢٨٥: ، إكمال مغلطاي١٨/٢٣٥: الكمال
  .)٦/٣٢٩: ذيبـالته

    .١٨/٢٣٦: ذيب الكمال) ٢(
    .١٨/٢٣٦: ذيب الكمال) ٣(
  .١٢/٢٨١: تاريخ اإلسالم )٤(
  .٦/٥٦: اجلرح و التعديل )٥(
    .٨/٤١٩: الثقات )٦(
  .٦/٣٢٩: التهذيب) ٧(
    .١/٦٦٠: الكاشف) ٨(
ـ (تاريخ ابن معني ينـظر ( ٧٧/ ٢: التقريب) ٩( ، اجلـرح  ٦/٣٦٤: ، التـاريخ الكـبري  ٤/٣٥٩: )دوريرواية ال

إكمـال   ،٢٢/٢٠٣: ـذيب الكمـال  ،١/١٥٢: ، تـاريخ أمسـاء الثقات٧/٢٢٠: الثقات ،٦/٢٥٥: والتعديل
  ).٨/٨٢: ، التهذيب٢/٨٦: ، الكاشف٥/٣٤١: امليزان ،١٠/٢٥٠:مغلطاي



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم إبراهيم بن مهاجر وآدم بن علي واحلجاج بن أرطأة: روى عن
  :تالميذه
  )٢(.غريهموإبراهيم بن املختار وإسحاق بن سليمان وحكام بن سلم  :روى عنه
   )٣(.)هـ١٧٠-إىل-هـ١٦١(الذهيب يف الطبقة السابعة عشر وهي من  ذكره

  :أقوال العلماء
  )٦(.مستقيم احلديث :روقال أبو بكر البزا)٥(.بن حبان يف الثقاتاوذكره )٤(.ثقة: ابن معنيقال 
  )٧(.ال بأس به: وقال يف موضع آخر ،يف حديثه خطأ: قال أبو عبيد اآلجري عن أيب داودو
  )٨(.ال بأس به كان يهم يف احلديث قليالً: عثمان بن أيب شيبةقال و
  )١٠(.صدوق له أوهام: قالو)٩(،وثق وله أوهام: يبقال الذهو

  حممد بن فضيل
  :امسه

 ، أبو عبد الرمحن الكويف ،الضيب موالهم-وسكون الزاي،بفتح املعجمة -وانزحممد بن فضيل بن غَ
  )١١(.ع/مات سنة مخس وتسعني، من التاسعة، رمي بالتشيع، صدوق عارف

                           
    .٢٢/٢٠٣: ذيب الكمال) ١(
    .٢٢/٢٠٤: ذيب الكمال) ٢(
    . ١٠/٣٧٧: اإلسالم تاريخ) ٣(
  .٤/٣٥٩: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٤(
    .٧/٢٢٠: الثقات )٥(
  .٤/١٢٥: مسند البزار )٦(
    .٢٢/٢٠٤: ذيب الكمال )٧(
  .١٥٢/ ١: ، تاريخ أمساء الثقات٢/٨٢: التهذيب )٨(
    .٢/٨٦: الكاشف )٩(
  .٥/٣٤١: امليزان )١٠(
التاريخ ، ١/٢٠٧:التاريخ الكبري ،١/٣٨٢:، حبر الدم٦/٣٨٩: ت الكربىينـظر الطبـقا(١/٥٠٢: التقريـب) ١١(

، ٨/٥٧:رح والتعديلاجل ،١/١٥٦:)رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ، ٢/٢٥٠:، معرفة الثقات٢/٢٧٦:الصغري
، ٢/٢١١: ، الكــاشف ١٠/٣١٢: ، إكمال مغلطـاي ٢٦/٢٩٣: ،ـذيب الكمال١/٢٠٨: تاريخ أمساء الثقات

  ).١/٤٤١: ، هدي الساري٩/٣٥٩: بالتهـذي



 

 

  :شيوخه
  )١(.وغريهم أيب خالد واحلجاج بن أرطاةإبراهيم اهلجري وإمساعيل بن : روى عن
  :تالميذه
  )٢(. وغريهم أمحد بن إشكاب وأمحد بن حنبل وأمحد بن سنان وإسحاق بن راهويه: روى عنه
  :وفاته

ات ـم: دـابن سعوبان ـال البخاري وابن حـوق )٣(.مائةو تويف سنة أربع وتسعني: قال أبو داود
  )٤( .مائةوسنة مخس وتسعني 

  :اءأقوال العلم
 .ثقـة : )١٠(الـذهيب و)٩(ويعقوب بن سفيان)٨(وابن املديين)٧(والعجلي)٦(ابن سعدو)٥(قال حيىي بن معني

وقــال  .وبعضهم ال حيتج بـه ، كثري احلديث، صدوقاً :زاد ابن سعد)١١(.بن حبان يف الثقاتاوذكره 
ـ )١٣(.ان يتشيع وكان حسن احلديثـك: ال أمحد بن حنبلـقو)١٢(.تاًـكان ثب :ينـالدارقط ال ـوق
لـيس  : وقال النسائي)١٦(.شيخ: وقال أبو حامت.صدوق من أهل العلم: )١٥(وابن القطان )١٤(ةـأبو زرع
  )١٧(.به بأس

                           
    .٢٩٣/ ٢٦: ذيب الكمال )١(
    .٢٦/٢٩٥: ذيب الكمال )٢(
    .٢٦/٢٩٨: ذيب الكمال )٣(
    .١/١٧٢: ، مشاهري علماء األمصار١/٢٠٧: ، التاريخ الكبري٦/٣٨٩: الطبقات الكربى)٤(
    .١/١٥٦: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني  )٥(
  .٦/٣٨٩: كربىالطبقات ال) ٦(
  .٢/٢٥٠: معرفة الثقات) ٧(
  .٢٠٨/ ١: تاريخ أمساء الثقات) ٨(
  .٩/٣٥٩: التهذيب) ٩(
  .٢/٦٢٤: ، املغين يف الضعفاء٢/٢١١: الكاشف) ١٠(
  .٩/٣٥٩: ، التهذيب٢٦/٢٩٨: يب الكمالذ )١١(
  .٩/٣٥٩: التهذيب )١٢(
  .١/٣٨٢: حبر الدم )١٣(
  .٨/٥٧: ح و التعديلاجلر )١٤(
  .١٠/٣١٤: إكمال مغلطاي )١٥(
  .٨/٥٧: اجلرح و التعديل) ١٦(
  .٢٦/٢٩٧: ذيب الكمال )١٧(



 

 

  )٢(.بعد اختالطه مل يسمع من عطاء إال: ال ابن حزمقو )١(.كثري اخلطأ: قال أبو حامتو         
  موسى بن نافع

  :امسه
هو والبصري  ،مشهور بكنيته، مبهملة ونون، احلناط أبو شهاب، اهلذيل ويقال ،موسى بن نافع األسدي

  )٣(.خ م س/من السادسة، صدوقاألكرب، 
  :شيوخه
  )٤(.وغريهم سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد بن جرب: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهموكيع بن اجلراح وحيىي بن سعيد القطان  سفيان الثوري و: روى عنه

  )٦( ).هـ١٥٠-إىل -هـ١٤١(هي منعشرة وذكره يف الطبقة اخلامسة 
  :أقوال العلماء

  . يف الثقات)١١(بن شاهنيو ا)١٠(ذكره ابن حبانو. ثقة: )٩(بن سعداو)٨(بن عماراو)٧(بن معنياقال   
وغريي حيكي عنه ، هـيكتب حديث: الـفق، هـسألت أيب عن، امتـال عبد الرمحن بن أيب حـوق  
  )١٢(.ثقة: الـه قـأن

                           
    .١/١٦٧: ذكر من تكلم فيه) ١(
  .١٠/٣١٤: إكمال مغلطاي )٢(
، ٢٩٦/ ٧: ، التـاريخ الكـبري  ١/٤٢٢: ، حبـر الــدم ٦/٣٦٥: ينظر الطبقات الكربى( ١/٥٥٤: التقريب) ٣(

الكامل ، ٧/٤٥٧:الثقات، ٨/١٦٥: اجلرح و التعديل ،٤/١٣١٦: ء العقـيلي، ضعفـا٣١٣/ ١: سؤاالت أيب داود
إكمـال   ،٢٩/١٥٨: ، ذيب الكمال١١/١٢٨: تاريخ بغداد، ٢٢٢/ ١: تاريخ أمساء الثقات ،٦/٣٣٨: بن عديال

  .)١/٤٤٦: ، هدي الساري١٠/٣٣٤:، التهذيب٢/٣٠٩: ، الكاشف١٢/٤٠: مغلطاي
    .٢٩/١٥٨: ذيب الكمال) ٤(
     .٢٩/١٥٨: ذيب الكمال )٥(
    .٣٤٨ / ٩: تاريخ اإلسالم) ٦(
    .٢٩/١٥٩: ذيب الكمال) ٧(
  .١/٢٢٢: تاريخ أمساء الثقات) ٨(
  .٦/٣٦٥: الطبقات الكربى) ٩(
  .٧/٤٥٧: ، الثقات٧/٤٥٧: مشاهري علماء األمصار) ١٠(
  .١/٢٢٢: تاريخ أمساء الثقات) ١١(
  .٨/١٦٥: اجلرح و التعديل )١٢(



 

 

  )٢(.منكر احلديث :مرة قالو)١(،ليس به بأس: أوقال، ا أرى به بأساًم :امحد الـقو
بن عدي ذكـره يف  امع كون ، جممع على ثقته، ويتعجب من قول صاحب الكمال: قال ابن حجرو  

سألت حيـىي بـن   : قال علي بن املديينو)٣(.استنكر أمحد بعض حديثهو .ليس باملعروف :الكامل وقال
   )٤(.أفسدوه علينا :الفق؟ سعيد عن موسى بن نافع 

   )٥(.ومل حيضرين له شيء، ليس باملعروف ،وموسى بن نافع هذا بصري: بن عدياوقال 
  )٧(.كويف صدوق :قالو)٦(.ثقة وبعضهم لينه: قال الذهيبو 

  حيىي بن سعيد بن أبان
  :امسه

 ، اجلمـل  لقبـه ، نزيل بغـداد ، أبو أيوب الكويف، حيىي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص األموي
  )٨(.ع/وله مثانون سنة، مات سنة أربع وتسعني، من كبار التاسعة، صدوق يغرب

  :شيوخه
  )٩(.غريهموسليمان األعمش  سفيان الثوري وو إمساعيل بن أيب خالد : روى عن
  :تالميذه
   )١٠(.وغريهم حيىي بن معني واحلسن بن محاد  إسحاق بن راهويه و أمحد بن حنبل و: روى عنه

                           
    .  ١/٣١٣: ؤاالت أيب داودس) ١(
  .١/٤٢٢: حبر الدم) ٢(
    .  ١/٤٤٧: هدي الساري) ٣(
    .٢٩/١٥٩: ، ذيب الكمال٨/١٦٥: اجلرح والتعديل)٤(
    .٦/٣٣٨: الكامل البن عدي) ٥(
  .٦٨٧/ ٢: املغين يف الضعفاء  ، ١/٢١٠: ذكر من تكلم فيه) ٦(
    .  ٦/٥٦٥: امليزان )٧(
، ٣/٢٧٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٧/٣٣٩: ج ،٦/٣٩٨: الطبقات الكربىينظر (٢/٣٤٨: التقريب) ٨(

، ٩/١٥١: ، اجلرح والتعـديل ١/٨٩: من كالم أيب زكريا يف الرجال ،٨/٢٧٧: خ الكبريالتاري، ١/٤٥٩: حبر الدم
 ،١٢/٣١٠: إكمـال مغلطـاي   ،٣١/٣١٨:، ذيب الكمـال  ١/٤٩،٧٠: ، سؤاالت الربقاين٧/٥٩٩: الثقـات

  .)،١١/١٨٧:التهذيب،٢/٣٦٦: لكاشفا
    .٣١/٣١٩: الكمال ذيب) ٩(
  .٣١/٣١٩: ذيب الكمال) ١٠(



 

 

  :وفاتهمولده و
ات أيب ـم :ال سعيد بن حيىي بن سعيدـوق)١(.ةمائوده سنة بضع عشرة ـمول: ال الذهيبـق        

   )٢(.مائةوسنة أربع وتسعني 
   : أقوال العلماء

بن حبان يف اوذكره  .ثقة: )٥(بن سعدو ا)٤(الدارقطين وحممد بن عبد اهللا املوصليو)٣(ابن معنيقال     
  )٦(.يف الثقات

 .ةـثق ،هـال بأس ب :وقال أبو داود)٧(.ليس به بأس ،هو من أهل الصدق:  بن معنيوقال حيىي    
  )٩(.ثقة يغرب عن األعمش: قال الذهيبو )٨(.ليس به بأس: ال النسائيـوق
كن لـه حركـة يف   تمل : قال أيضاًو. ما كنت أظن عنده هذا احلديث الكثري: قال أمحد بن حنبلو   

إال أنه حدث بشيء ليس لـه  ، صدوق :أيضاًوقال .األعمش غرائب عنده عن، ليس به بأس، واحلديث
ولـيس بصـاحب   ، كـان يصـدق  : يقول هكأن ،ومل يثبت أمر حيىي يف احلديث:يف روايةو)١٠(.أصل
  )١١(.حديث

                           
  .٩/١٣٩: السري )١(
  .٣١/٣٢٢: ، ذيب الكمال٧/٥٩٩: الثقات ،٢/٢٧٥: التاريخ الصغري)٢(
  .٣/٢٧٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٣(
    .٣١/٣٢١: ،ذيب الكمال ١/٤٩،٧٠: سؤاالت الربقاين)٤(
  .٧/٣٣٩: الكربى الطبقات) ٥(
    .٧/٥٩٩: الثقات )٦(
    .١/٨٩: من كالم أيب زكريا يف الرجال) ٧(
    .٣١/٣٢١: ذيب الكمال )٨(
    .٢/٣٦٦: الكاشف )٩(
  .١/٤٥٩: حبر الدم) ١٠(
  .٣١/٣٢٠: ذيب الكمال )١١(



 

 

  :نون املدلسوتالميذه الصدوق
  إمساعيل بن عياش

  :امسه
إمساعيل بن عيلَاش بن سيم العبالنون، سين ،أبو عتبة احليصم ،صدوق يف روايته عن أهل بلده مط لِّخ
  )١(.٤ي / نتني ومثانني وله بضع وسبعون سنةمات سنة إحدى أو اث، من الثامنة، يف غريهم
  :شيوخه
  )٢(.غريهمواألوزاعي و احلجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وسليمان األعمش  :روى عن
  :تالميذه
  )٣(.وغريهملليث بن سعد وحيىي بن معني سفيان الثوري وعبد اهللا بن املبارك وا: روى عنه
  :وفاتهمولده و
ات ـم: ال غري واحدـوقة، ـمائوت ـه ولد سنة سـال يزيد بن عبد ربـق: ال املزيـق       

  )٤(.مائةو سنة إحدى ومثانني
  :أقوال العلماء

   )٥(.سلمليس أحد أروى حلديث الشاميني من إمساعيل بن عياش والوليد بن م: قال أمحد بن حنبل    
يغرب عن : وأكثر ما تكلموا قالوا ،أعلم الناس حبديث الشام وال يدفعه دافع، عدل ثقة: قال يعقوبو 

  )٦(.ثقات املدنيني واملكيني
  . ليس به بأس يف أهل الشام والعراقيون يكرهون حديثه :مرةوقال )٧(،ثقة: وقال حيىي بن معني 

                           
تاريخ ابن معني ، ١/٧٢: ر الدمحب، ٣/٩: ، العلل و معرفة الرجال١/١٠٤: ألمحدعلل ينظر ال(١/١٠٩: التقريب  )١(

، سـؤاالت أبـو    ١/٦٩:)عثمـان  روايـة  (تاريخ ابن معني ، ٤/٣٨٤،٤١١،٤٣٢،٤٥٧:)رواية الدوري(معني 
 ،١/١٦:الضعفاء واملتروكني للنسـائي ، ١/٥٨،٢١٩،٣٩٠:علل الترمذي، ١/٤١:سؤاالت الربقاين ،١/٢٦٣:داود

: ، تاريخ أمساء الثقـات ١/٢٩١: ، الكامل البن عدي١/١٢٤: ن، اروحني البن حبا٢/١٩١: اجلـرح والتعـديل
: ، اإلكمـال ملغلطـاي  ٣/١٦٣: ، ـذيب الكمـال  ١/١٩: الكواكب النريات، ٦/٢٢١: تـاريخ بغداد ،١/٢٧
   ).  ١/٣٧: ، طبقات املدلسني١/٢٨٠: ،التهذيب٨/٣١٢: ، السري١/٢٤٨: ، الكاشف٢/١٩٦
    .٣/١٦٣: ذيب الكمال) ٢(
    .٣/١٦٥: الكمالذيب ) ٣(
    .٣/١٨٠: ذيب الكمال) ٤(
  .٣/١٧١: ، ذيب الكمال١/٢٦٤: ، سؤاالت أبو داود١/١٠٤: ، العلل ألمحد١/٧٢: حبر الدمينظر )٥(
    .٣/١٧١: ذيب الكمال )٦(
  .٤/٤١١: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٧(



 

 

 :اًـأيضوقال )١(.كالمها صاحلان: فقال؟ اعيل بن عياش بقية أو إمس، أيهما أثبت :قيل ليحىيو      
  )٢(.و أن ال يكون به بأسـأرج
إن حيىي بن معني  :قلت ،عن إمساعيل بن عياش -يعين أباه -د اهللا بن علي بن املديين وسألتهوقال عب    
فه فيما روى فضع ،أهل الشام ففيه شيءعن غري  فأما ما روى ،إنه ثقة فيما يروي عن أهل الشام: يقول

ـ  ،إمساعيل بن عياش عندي ضعيف :ومسعت أيب يقول :قال، و عن أهل الشام وغريهم ه ـوحدث عن
كف عنه إال  هو لني يكتب حديثه ال أعلم أحداً: حامت ووقال أب)٣( .وتركه عبد الرمحن بن مهدي قدمياً

  )٤(.أبو إسحاق الفزاري
  )٥(.حديث الشاميني خاصةممن يكتب حديثه وحيتج به يف هو : بن عدياوقال    
الشـاميني   عن غري وضعف روايته.ال استحلي حديثه : بن املباركاوقال  ،ال حيتج به :بن خزميةاوقال  

  )٦(.النسائي وأبو أمحد احلاكم والربقي والساجي أيضاً
  )٧( .هو مع جاللته إذا انفرد حبديث مل يقبل منه لسوء حفظه: وقال احلاكم      
فما حفظ يف صباه  ،فلما كرب تغري حفطه ،كان إمساعيل من احلفاظ املتقنني يف حديثهم: بن حباناوقال 

وادخل اإلسناد يف  ،وما حفظ على الكرب من حديث الغرباء خلط فيه ،وحداثته أتى به على جهته
 خرج عن ،فمن كان هذا نعته حىت صار اخلطأ يف حديثه يكثر ،لزق املنت باملنت وهو ال يعلمأو ،اإلسناد

  )٨(.فيما مل خيلط فيه حد االحتجاج به
إمساعيل بن عياش منكر احلديث : قال الترمذي. ضعيف احلديث: )١٠(وابن خراش )٩(و قال النسائي    

  )١٢(.محصي ضعيف ال يعترب به: قال الدار قطينو)١١(.احلديث عن أهل احلجاز وأهل العراق

                           
    .٣/١٧٤: ذيب الكمال) ١(
  .٣/١٧٤: ذيب الكمال، ١/٦٩: )ان عثمرواية (تاريخ ابن معني )٢(
    .٨/٣١٩: ، السري٣/١٧٦: ، ذيب الكمال٦/٢٢٦: تاريخ بغداد)٣(
  .٢/١٩١: اجلرح و التعديل) ٤(
    .١/٣٠٠: الكامل البن عدي) ٥(
  .١/٢٨٣: التهذيب) ٦(
  .٢/١٩٨: ، اإلكمال ملغلطاي١/٢٨٣: التهذيب )٧(
  .١/١٢٥: اروحني البن حبان) ٨(
  .       ١/١٦: عفاء و املتروكني للنسائيالض )٩(
  .٦/٢٢٧: تاريخ بغداد) ١٠(
  .١/٥٨: علل الترمذي) ١١(
  .١/٤١: سؤاالت الربقاين) ١٢(



 

 

وحديثه عن الشاميني صاحل من  ،حيتج به حديث إمساعيل عن احلجازيني والعراقيني ال: و قال الذهيب    
  )١(.وحيتج به إن مل يعارضه أقوى منه ،قبيل احلسن

من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمـة مـن    همو: من املدلسنيالثالثة ذكره ابن حجر يف املرتبة و     
خمتلف يف : الفق. ومنهم من قبلهم مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً إالأحاديثهم 
أنه كـان   إىلبن حبان يف الثقات ابن معني مث اوأشار ، األكثر عندوحديثه عن الشاميني مقبول ، توثيقه
  )٢(.يدلس

  شريك بن عبد اهللا
  :امسه

تغري ، كثرياً خيطئصدوق ، أبو عبد اهللا، القاضي بواسط مث الكوفة، الكويف، شريك بن عبد اهللا النخعي
ات ـم، من الثامنة، على أهل البدع شديداً عابداً فاضالً وكان عادالً، كوفةحفظه منذ ويل القضاء بال
  )٣(.٤خت م /سنة سبع أو مثان وسبعني

  :شيوخه
  )٤(.وغريهموأشعث بن سوار  إبراهيم بن جرير البجلي وإمساعيل بن أيب خالد: روى عن
  :تالميذه
  )٥(.وغريهمدب يونس بن حممد املؤ حيىي بن آدم و وكيع و بن مهدي وا: روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٦(.مائةوومات سنة سبع وسبعني  ولد سنة مخس وتسعني: قال غري واحد

                           
  .٨/٣٢١: السري) ١(
    .١/٣٧: طبقات املدلسني) ٢(
روايـة  (اريخ ابن معني ـت، ١/١٦٩: طبقـات خليفة، ٦/٣٧٨: الطبقات الكربىينظـر ( ١/٢٦٦: التقريب) ٣(
، مــن  ٦٠، ١/٥٩: )ان الدارميـة عثمـرواي(اريخ ابن معني ـت،  ٣٦٩، ٦٩/ ٤ :ج ،٣/٣٦٩: )دوريـال

، ١/٢٣٠:،علل ابن أيب حـامت ٤/٣٦٥:اجلرح والتعديل ،١/٤٥٣:ة الثقاتمعرف،١/٣٦:كـالم أيب زكريا يف الرجال
، ٩/٢٧٩:،تاريخ بغداد٤/٦:ي،الكامل البن عد١/١١٣:يخ أمساء الثقاتتار،٢/٢٢٥:،علل الدارقطين٦/٤٤٤:الثقات

، ١٢/٤٦٢: ، ذيب الكمـال ١/٩٢: ، أحـوال الرجـال١/٦٠: ، من رمي باالختالط١/٤٧: الكواكب النريات
، ٣٣/ ١:نيطبقات املدلس، ٢٩٣/ ٤:التهذيب،١/١٩٦:جامع التحصيل،١/٤٨٥:، الكاشف٦/٢٤٥:إكمال مغلطاي
  ).١/٤٥٧: هدي الساري

    .١٢/٤٦٣: ذيب الكمال) ٤(
    .١٢/٤٦٥: ذيب الكمال )٥(
    .١٢/٤٧٣: ذيب الكمال) ٦(



 

 

  )١(.ومائةعني بمثان وس أومات سنة سبع : قال خليفة بن خياطو
  : أقوال العلماء

مل يكن : قال ؟ روى حيىي بن سعيد القطان عن شريك: ليحىي بن معنييل وق.ثقة: قال حيىي بن معني   
: قـال ؟ جرير أو شـريك  : أميا أحب إليك: ليحىي بن معني قيلو)٢(.وهو ثقة، حيىي بشيء عندشريك 
 ، إالشريك ثقة :مث قال. إيلشريك أحب : فقال ؟شريك أبو األحوص: أميا أحب إليك: فقيل له. جرير
ـ : وقال حيىي بن معني)٣(.ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة، نه ال يتقنأ  ، إالةشريك صدوق ثق
 )٤(.بذلك ومسعت امحد بن حنبل يقول شبيهاً: قال معاوية بن صاحل، نه إذا خالف فغريه أحب إلينا منهأ

  )٥(.ما زال خملطاً: قال بآخرة ؟إمنا خلط  شريكاً أنزعموا : سعيدليحىي بن  و قيل )٤(.بذلك
 األزرقوكان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف ، وكان حسن احلديث، كويف ثقة: وقال العجلي    

   )٦(.فحديثه صحيح ومن مسع منه بعدما ويل القضاء ففي مساعه بعض االختالط ومن مسع منه قدمياً
: وقال يعقوب بن شيبة )٧(.وإسرائيل أقل حظا منه ،علم من إسرائيلأشريك : وقال علي بن املديين    

ث أنكر عليه الغلط كان شريك ثقة مأمونا كثري احلدي :وقال )٨(.شريك صدوق ثقة سيء احلفظ جداً
   )٩(.واخلطأ

، كان كثري اخلطأ :زرعة ووقال أب)١٠(.شريك سيء احلفظ مضطرب احلديث مائل: وقال اجلوزجاين   
من أيب األحوص  إيلشريك صدوق وهو أحب  :أبو حامتقال  و)١١(.وهو يغلط أحياناً، صاحب وهم

  )١٢(.وقد كان له أغاليط

                           
  .١/١٦٩: طبقات خليفة) ١(
    .١/٣٦: من كالم أيب زكريا يف الرجال) ٢(
  .١٢/٤٦٨: ذيب الكمال ،٣/٣٦٩: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني )٣(
    .١٢/٤٦٩: ذيب الكمال )٤(
  .١/٦٠: من رمي باالختالط ،١/٤٧: ، الكواكب النريات٤/٣٦٦: اجلرح و التعديل )٥(
  .١/٤٥٣: معرفة الثقات) ٦(
    .١٢/٤٧١: ذيب الكمال) ٧(
    .١٢/٤٧١: ذيب الكمال )٨(
  .  ٨/٢١٣ :السري) ٩(
  .١/٩٢: أحوال الرجال )١٠(
  .٤/٣٦٦: اجلرح و التعديل )١١(
  .٤/٣٦٦: اجلرح و التعديل )١٢(



 

 

فيما  وكذا قال الدارقطين، ليس بالقوي: ال يف موضع آخرـوق )١(.ليس به بأس: وقال النسائي    
  )٣(.ثقة: قال الدارقطينو)٢(.ينفرد به

 أتـى والذي يقع يف حديثه من النكرة إمنا ، االستواء الغالب على حديثه الصحة و: بن عديقال او     
و قـال  )٤(.ضعفشيء من ال إىلينسب فيه  أنمما يستحق شريك  فيه من سوء حفظه ال انه يتعمد شيئاً

   )٦(.ثقة خيطئ على األعمش: وقال أبو داود )٥(.كثري احلديث وكان يغلط كان ثقة مأموناً :بن سعدا
تغري عليه وحفظه فسماع املتقدمني منه ليس ، كان يف آخر أمره خيطئ فيما روى: بن حباناوقال      

صدوق وملا ويل القضـاء  : صاحل جزرة وقال)٧(.فيه ختليط ومساع املتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثرية
  )٨(.و قل ما حيتاج إليه يف احلديث الذي حيتج به اضطرب حفظه

على  شديداً ،حمدثاً، صدوقاً، كان عاقالً: فقال؟ سألت أمحد بن حنبل عنه : وقال معاوية بن صاحل     
حيتج به : قلت، نعم : قال ؟ إسرائيل أثبت منه: قلت، قدمي السماع من أيب إسحاق، أهل الريب والبدع

ليس حديث  :ابن املبارك قالو)٩(.وإمنا يروي مسلم له يف املتابعات، ال تسألين عن رأيي يف هذا: فقال؟ 
  )١٠(.حديث شريك بشيء

فيـه   ،أحد األعالم على لني ما يف حديثه توقف بعض األئمة عن االحتجاج مبفاريده: وقال الذهيب    
: بن القطاناووقال عبد احلق اإلشبيلي )١١(.من كبار الفقهاء وكان ،تشيع خفيف على قاعدة أهل بلده

  )١٣(.خمتلف فيه: قال ابن حجر )١٢(.كان يدلس
  )١٤(.كان يدلس لكنه مقل عنه: و قال العالئي   

                           
    .١٢/٤٧٢: ذيب الكمال )١(
  .٤/٢٩٥: التهذيب )٢(
  .٢/٢٢٥: علل الدار قطين )٣(
  .٤/٢٢: الكامل البن عدي) ٤(
  .٦/٣٧٨: الطبقات الكربى )٥(
  .٤/٢٩٥ :التهذيب )٦(
    .٦/٤٤٤: الثقات )٧(
  .٤/٢٩٥: التهذيب) ٨(
  .٤/٢٩٥: التهذيب) ٩(
  .٣٧٣/ ٣: امليزان ،٦/٢٤٩: ، إكمال مغلطاي٤/٧: الكامل البن عدي)١٠(
  .  ٨/٢٠٠: السري )١١(
  .٤/٢٩٥: التهذيب )١٢(
  .١/٤٥٧: هدي الساري )١٣(
  .  ١/١٩٦: جامع التحصيل) ١٤(



 

 

من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه يف  هم و: من املدلسنيالثانية ذكره ابن حجر يف املرتبة و       
كان من األثبـات  : فقال .عن ثقة إالدليسه يف جنب ما روى أو كان ال يدلس وقلة ت إلمامتهالصحيح 

التدليس وسبقه  إىلونسبه عبد احلق يف األحكام ، وكان يتربأ من التدليس، وملا ويل القضاء تغري حفظه
  )١(.الدارقطين وصفه به إىل

  عبد ربه بن نافع
  :امسه

ناينعبد ربه بن نافع الك ،مـن  ، صدوق يهم، أبو شهاب األصغر ،نزيل املدائن، مبهملة ونون، اطاحلن
  )٢(.خ م د س ق/بعنيمات سنة إحدى أو اثنتني وس، الثامنة
  :شيوخه
  )٣(.وغريهمىي بن سعيد األنصاري حي و شعبة بن احلجاجو خالد احلذاء : روى عن
  :تالميذه
  )٤(.غريهمو أمحد بن عبد اهللا بن يونس وحجاج بن إبراهيم األزرق: روى عنه
  :وفاته

  .شك عبد اهللا مائة،و ثنتني وسبعنيامات سنة إحدى أو  :املباركي ، عنقال عبد اهللا بن أمحد
  )٥(.مائةومات سنة إحدى وسبعني : قال أمحد بن حنبلو

  : أقوال العلماء
 و)١٠(ةـيبـعقوب بن شـيو)٩(عدـن سـباو)٨(بزارـالو)٧(ليـعجـالو)٦(عنيـن مـباال ـق   

                           
    .    ١/٣٣: طبقات املدلسني )١(
معرفـة   ،٦/٨١: ، التـاريخ الكـبري  ١/٢٥٦: ، حبر الـدم ٦/٣٩١: الطبقات الكربى ظرني( ١/٤٧١:التقريب )٢(

، ١١/١٢٨: ، تاريخ بغداد١/١٦١: لثقات ، تاريخ أمساء ا٧/١٥٤: الثقات ،٦/٤٢:اجلرح والتعديل، ٢/٧١:الثقات
  )١/٢٢:،طبقات املدلسني٦/١١٧:،التهذيب٧/٣٨٠:ج،٤/٢٥٥:نامليزا،١/٦١٩:،الكاشف١٦/٤٨٥:ذيب الكمال

    .١٦/٤٨٥: ذيب الكمال )٣(
    .١٦/٤٨٦: ذيب الكمال) ٤(
    .١٦/٤٨٧: ذيب الكمال) ٥(
    .١٦/٤٨٧: ذيب الكمال )٦(
  .٢/٤٠٦: معرفة الثقات) ٧(
  .٦/١١٧: التهذيب )٨(
  .٦/٣٩١: الطبقات الكربى) ٩(



 

 

  .ثقة:)٢(الدارقطين و)١(ةـيبـش
؟ سألت أيب عن أيب شهاب احلناط : وقال عبد اهللا بن أمحد.ال بأس به :)٣(يف موضع آخر ال العجليوق

   )٤(.فلم يرض بذاك ومل يقر به، ليس باحلافظ :إن حيىي بن سعيد يقول: فقلت ،ما حبديثه بأس: فقال
  )٥(.ليس بالقوي: قال النسائيو
  . خيطئ: وزاد، وكذا قال األزدي، حديثه صدوق يهم يف: وقال الساجي، صدوق: بن خراشاوقال   

  )٨(.صدوق: قال الذهيبو)٧(.صاحل احلديث: قال أبو حامتو )٦(.ثقة صدوق :بن منرياوقال 
ة ـوثق :، فقالنادراً إالمن مل يوصف بذلك هم و: من املدلسنياألوىل ذكره ابن حجر يف املرتبة و   
  )٩(.أنه دلس حديثاً إىلتارخيه  وأشار اخلطيب يف مقدمة، ولينه النسائي ،بن معنيا

  عبد الرمحن احملاريب
  :امسه

مـن  ، وكان يدلس قالـه أمحـد  ، ال بأس به، أبو حممد الكويف، عبد الرمحن بن حممد بن زياد احملاريب
  )١٠(.ع/مات سنة مخس وتسعني، التاسعة
  :شيوخه
  )١١(.وغريهم إمساعيل بن أيب خالد وحجاج بن أرطاة إبراهيم بن مسلم و :روى عن

                           
    .١٦/٤٨٧: الذيب الكم) ١(
  .١/٢٥٩: سؤاالت احلاكم) ٢(
    .٢/٧١: معرفة الثقات) ٣(
  . ١/٢٥٦: حبر الدم )٤(
    .١٦/٤٨٧: ذيب الكمال) ٥(
  .٦/١١٧: التهذيب) ٦(
    .٦/٤٢: اجلرح والتعديل )٧(
    .١/٦١٩: الكاشف) ٨(
    .١١/١٢٨: ، تاريخ بغداد١/٢٢: بقات املدلسنيط )٩(
العلل ومعرفة ، ٣/٢٦٨: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٦/٣٩٢: ينظر الطبقات الكربى(١/٤٩٧: التقريب )١٠(

، ضعفــاء  ٥/٢٨٢: ، اجلـرح والتعـديل  ٢/٨٦: معرفة الثقات ،٥/٣٤٧: التـاريخ الكبـري، ٣/٣٦٣: الرجال
، ـذيب  ١/٢٣٤: سؤاالت احلـاكم ، ١/١٤٦،١٤٧: ، تـاريخ أمساء الثقات٧/٩٢: ، الثقات٢/٧٥٩: العقيلي
، ٦/٢٣٨: ، التهـذيب ١/٢٢٧: ، جامـع التحصـيل٤/٣١٢: امليـزان ،١/٦٤٢: ، الكاشف١٧/٣٨٦: الكمال

  .  )١/٤٠: طبـقات املدلسـني
  .١٧/٣٨٦: ذيب الكمال) ١١(



 

 

  :تالميذه
  )١(.غريهمو أمحد بن حرب املوصلي إبراهيم بن يوسف احلضرمي و: روى عنه
  :وفاتهمولده و
  )٢(.ولد يف دولة هشام بن عبد امللك: قال الذهيب
  )٣(.مائةو مات سنة مخس وتسعني: عن حممود بن غيالن: قال البخاري
  : أقوال العلماء

 )٨(،بن حبان يف الثقاتاذكره و.ثقة :)٧(بن شاهنيا)٦(لنسائيوا)٥(بن معنيوا)٤(قال البزار والدارقطين  
   )٩(.كثري الغلط كان ثقةً:بن سعداوقال  )٨(،الثقات

، صدوق إذا حدث عن الثقات: وقال أبو حامت، ليس به بأس :أيضاً)١١(النسائيو)١٠(بن معنياوقال      
، هو صـدوق  : بةعثمان بن أيب شي قال: قالو)١٢(،ويروي عن اهولني أحاديث منكرة فيفسد حديثه

مـن  مسـع  وال نعلمـه  ، بلغنا أنه كان يدلس: وقال عبد اهللا بن أمحد عن أبيه، ضعفه، ولكنه هو كذا
ال بـأس  : وقـال العجلـي  )١٤(،أنكر أمحد حديثه عن معمـر  ،كان يدلس: العقيليوقال )١٣(،معمر
  )١٧(.ثقة يغرب: قال الذهيبو)١٦(،صدوق يهم :وقال الساجي)١٥(،به

                           
    .١٧/٣٨٨: ذيب الكمال )١(
  .٩/١٣٦: ريالس )٢(
  .١٧/٣٨٩: ذيب الكمال ،٧/٩٢: ، الثقات٥/٣٤٧: تاريخ الكبريال)٣(
  .١/٢٣٤: سؤاالت احلاكم ،٦/٢٣٨: التهذيب) ٤(
  .٣/٢٦٨: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٥(
    .١٧/٣٨٩: ذيب الكمال) ٦(
  .١/١٤٧: ، تاريخ أمساء الثقات٦/٢٣٨: التهذيب )٧(
  .٧/٩٢: الثقات) ٨(
  .٦/٣٩٢: الطبقات الكربى) ٩(
  .٦/٢٣٨: التهذيب) ١٠(
  .١٧/٣٨٩: ذيب الكمال) ١١(
  .٥/٢٨٢: اجلرح و التعديل) ١٢(
  .١/٢٢٧: ، جامع التحصيل٣/٣٦٣: العلل ومعرفة الرجال )١٣(
  .٢/٧٥٩: ضعفاء العقيلي )١٤(
  . ٢/٨٦: معرفة الثقات) ١٥(
  .٦/٢٣٨: هذيبالت) ١٦(
  .١/٦٤٢: الكاشف )١٧(



 

 

من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة مـن  وهم : من املدلسنيالثالثة جر يف املرتبة ذكره ابن حو      
حمـدث   :، فقـال ومنهم من قبلهم مبا صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقاً إالأحاديثهم 

  )١(.بالتدليسالعقيلي مشهور من طبقة عبد اهللا بن منري وصفه 

  حممد بن إسحاق

  :امسه
، صدوق يدلس، إمام املغازي، نزيل العراق، املدين، أبو بكر املطليب موالهم ،بن يسارحممد بن إسحاق 

  )٢(.٤خت م / ويقال بعدها، مات سنة مخسني ومائة، من صغار اخلامسة، ورمي بالتشيع والقدر
  :شيوخه
   )٣(.وغريهم أبان بن صاحل وأبيه إسحاق بن يسار وأيوب السختياين: روى عن
  :تالميذه
  )٤(.وغريهم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف وجرير بن حازم: روى عنه
  :وفاتهمولده و
  )٦(.قيل بعدهاو.ومائةمات سنة مخسني  :بعضهمقال و )٥(.ولد ابن إسحاق سنة مثانني: قال الذهيب

  : أقوال العلماء
  .قةـث: )٨(دـعـن سـبوا)٧(عجليـال الـق

                           
    .١/٤٠: طبقات املدلسني) ١(
تاريخ ابن معني ، ٣/٢٢٥: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ، ٧/٣٢١:ينظر الطبقات الكربى(١/٤٦٧: التقريب) ٢(

، التـاريخ  ١/١٩٥:، املراسـيل ١٧٣/ ١:، علـل أمحـد  ١/٣٦٢: حبر الدم ،١/٤٤: )رواية عثمان الدارمي(معني 
، الضعفاء و املتـروكني  ٢/٢٣٢: ـة الثقات، معرف١/٣٥١: ، العلل املتناهية٢/١١١: ، التاريخ الصغري١/٤٠:الكبري
، اجلـرح  ٤/١١٩٥: ، ضـعفاء العقيلـي  ١/٥٨: سـؤاالت الربقاين ،١/٥٨٨: سؤاالت الربذعي ،١/٩٠: للنسائي
: ، تاريخ بغـداد ٦/١٠٢: الكامل البن عدي ،١/١٩٩: تاريخ أمساء الثقات ،٣٨٠/ ٧: الثقات ،٧/١٩١: والتعديل

، طبقـات  ٩/٣٤: ، التهـذيب ١/١٠٩: ، جامع التحصيل٢/١٥٦: كاشف، ال٢٤/٤٠٥: ،ذيب الكمال١/٢١٤
  .)١/٥١: املدلسني

    .٢٤/٤٠٦: ذيب الكمال) ٣(
    .٢٤/٤١٠: ذيب الكمال) ٤(
  .٧/٣٤: السري) ٥(
    .٢٤/٤٢٧: ذيب الكمال) ٦(
  . ٢/٢٣٢: معرفة الثقات )٧(
  . ٧/٣٢١: الطبقات الكربى )٨(



 

 

مل ،ثقـة : وقال )٣(،ثقة: قال، وصدوق :قال على بن املديين، وصدوق: )٢(شعبةو)١(وقال أبو زرعة     
هو صـاحل   :مرة وقال)٥(،حديثه عندي صحيح :قال أيضاًو)٤(،روايته عن أهل الكتاب إاليضعه عندي 

هـو حسـن   : قال أمحد بـن حنبـل  و )٧(.حيدث عن اهولني بأحاديث باطلة :أيضاً وقال)٦(،وسط
فـإذا جـاء    - كأنه يعىن املغازي وحنوها -ل تكتب عنه هذه األحاديثهو رج: قال مرةو)٨(.احلديث

: محدو قيل أل)٩(.م يديه وأقام أصابعه اإلهبامنيضو - قال أمحد بيده -احلالل واحلرام أردنا قوما هكذا 
رأيته حيدث عن مجاعة باحلديث الواحد وال ! ال واهللا  :قال؟ ه بلبن إسحاق إذا تفرد حبديث تقا: محدأل
   )١٠(.فكان يثين عليه ويقدمه، وأما علي بن املديين: قال، ذا من ذافصل كالم ي

لـيس   :قال مرة أخـرى و)١١(،وهو ضعيف احلديث عن الزهري، ليس به بأس :وقال حيىي بن معني   
، ثقة :وقال)١٤(،ضعيف :وقال)١٣(،ليس بالقوي، بن إسحاق عندي سقيما :قالو)١٢(،ضعيف، هو بذاك

  )١٧(.ولكنه ليس حبجة،صدوق: قالو)١٦(،كان حسن احلديثو ،كان ثقة:وقال)١٥(،وليس حبجة
: فقال؟ حممد بن إسحاق منهم: فقلت له، وذكرت له احلجة ،قلت ليحىي بن معني :زرعةوقال أبو    

  )١٨(.إمنا احلجة عبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس وذكر قوما آخرين، كان ثقة

                           
  .٧/١٩٢: اجلرح و التعديل) ١(
  .  ٧/١٩٢: اجلرح و التعديل )٢(
    .٧/٣٨٤: الثقات) ٣(
  .٩/٣٩: التهذيب )٤(
  .٦/٥٧: امليزان )٥(
  .  ٢٤/٤٢٢: ذيب الكمال )٦(
    .٣/٤١: عفاء و املتروكني البن اجلوزيالض )٧(
    .٢٤/٤١٤: ذيب الكمال )٨(
  .٢٤٧، ٣/٦٠: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٩(
  .٢٤/٤٢٢ :ذيب الكمال) ١٠(
  .٤٣ /١: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ) ١١(
  .٢٤/٤٢٢: ذيب الكمال) ١٢(
  .٢٤/٤٢٢: ذيب الكمال )١٣(
  .٢٤/٤٢٢: ذيب الكمال )١٤(
  .٣/٢٢٥: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ١٥(
  .٢٤/٤١١: ذيب الكمال) ١٦(
  .٧/١٩٢: اجلرح و التعديل )١٧(
  .٢٤/٤٢٢: ذيب الكمال )١٨(



 

 

، ال: قال؟ يف نفسك من صدقه شيء :فقلت، سألت حيىي بن معني عنه: وقال يعقوب بن شيبة        
بن إسحاق ليس هو بقـوي يف  افإن ، بن إسحاقاال تشبث بشيء مما حيدثك به  :قالو)١(،هو صدوق
  )٢(.كان يرى القدر، نعم: قال ؟بن إسحاق كان يرى القدرايصح أن  :فقال رجل ليحىي، احلديث

ليس عندي يف احلديث : وقال أبو حامت)٤(.س بهال بأ :بن عدياوقال )٣(.ليس بالقوي :وقال النسائي    
  )٥(.يكتب حديثه، من افلح بن سعيد إىلوهو أحب ، ضعيف احلديث، احلديث بالقوي

عن حممـد بـن   : و سئل الدارقطين)٦(.فيه وليس حبجه أمنا يعترب به ةمألئاختلف ا: وقال الدارقطين    
  )٧(.هبماوإمنا يعترب ، ال حيتج هبما: فقال؟ عن أبيه وإسحاق بن يسار 

ومن أحسن ، كان شعبة وسفيان يقوالن حممد بن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث :ابن حبانقال و    
وإمنا أتى ما أتى ألنه كان يدلس على الضـعفاء فوقـع   ، ملتواً الناس سياقا لألخبار وأحسنهم حفظاً

  )٨(.هو ثبت حيتج بروايتهإذا بني السماع فيما يرويه ف فأما، املناكري يف روايته من قبل أولئك
واحد مـن العلمـاء    إسحاق غري بناقد أمسك عن االحتجاج بروايات : وقال أبو بكر اخلطيب     

فأما الصدق فلـيس مبـدفوع   ، ويدلس يف حديثه، ينسب إىل القدر و، أنه كان يتشيع :منها، ألسباب
أشهد  ،حديثه إال هللا ركتما ت: وقال حيىي بن سعيد القطان)١٠(.هو كذاب: قال سليمان التيميو)٩(.عنه

   )١١(.أشهد انه كذاب
فليس مما جيرح بـه اإلنسـان   : فأما قول هشام، هشام ومالك، تكلم فيه رجالن :بن حباناقال و    

مـن فاطمـة    بن إسحاق كان مسعاأن ينظروا إليها وكذلك دون وذلك أن التابعني مسعوا من عائشة 

                           
    .٢٤/٤٢٤: ذيب الكمال )١(
  .٣/٢٤٧: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٢(
  .١/٩٠: الضعفاء و املتروكني للنسائي )٣(
    .٦/١١٢: الكامل البن عدي )٤(
  .٧/١٩٣: اجلرح و التعديل) ٥(
  .٩/٣٩: التهذيب) ٦(
    .١/٥٨: سؤاالت الربقاين) ٧(
  .٣٨٣/ ٧: الثقات )٨(
  .٢٢٤/ ١: بغداد اريخت) ٩(
 عنـد كنت بالري  ينإكنت عن مالك بن أنس وقال له رجل يا أبا عبد اهللا  :قال، ١٩٣/ ٧: اجلرح و التعديل )١٠(

: فقال مالـك ، ألوسعهم أنا ، فإيناعرضوا على علم مالك: فقال حممد بن إسحاق ،أىب عبيد اهللا ومث حممد بن إسحاق
    .ييقول اعرضوا على علم، دجال من الدجاجلة

  .٦/٥٨: امليزان) ١١(



 

 

ومل يكن يقدح ، مث عادله إىل ما جيب، كان منه مرة واحدة فإن ذلك، وأما مالك، والستر بينهما مسبل
وكان يكتب عمن فوقه ومثله ودونه فلو كان ممن يستحل الكذب مل حيـتج إىل  ، فيه من أجل احلديث

  )١(.الرتول فهذا يدلك على صدقه
حديثه  فكان أحسن، هو كثري التدليس جداً: قال؟ ما تقول يف حممد بن إسحاق ، أليب عبد اهللا قيل    
   )٢(.ما قال أخربين، عندي

: قـال ، إال أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان مساع، بن إسحاق يدلساكان : قال أمحد بن حنبلو   
  )٣(.قال :وإذا مل يكن قال ،حدثين

وابن حبان مل يراع ذلـك يف  ، وأنه ال حيتج إال مبا قال فيه حدثنا، مشهور بالتدليس: قال العالئيو    
  )٤(.احتج به مطلقا وإن قال عنصحيحه بل 

ن اتفق على أنه ال حيتج بشيء من حديثهم هم ممو: من املدلسنيالرابعة ذكره ابن حجر يف املرتبة و    
صدوق مشهور بالتـدليس  : ، فقالمبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وااهيل إال

  )٥(.الدارقطين وغريمها ك أمحد ووصفه بذل ،وعن شر منهم ،عن الضعفاء واهولني
وقد كذبـه سـليمان   ، إمام ال سيما يف السري، صدوق قوي احلديث، حد األعالمأ: قال الذهيبو    

ولـه  ، من حبور العلـم ، كان صدوقاً: قالو)٦(.التيمي وهشام ابن عروة ومالك وحيىي القطان ووهيب
  )٧(.وقد صححه مجاعة، وحديثه حسن ،واختلف يف االحتجاج به ،غرائب يف سعة ما روى تستنكر

 يونس بن أيب إسحاق السبيعي
  :امسه

ـ  الًـدوق، يهم قليـيونس بن أيب إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل الكويف، ص ات ـ، من اخلامسـة، م
  )٨(.٤ر م /نة اثنتني ومخسني على الصحيحـس

                           
    .٧/٣٨٠: الثقات )١(
  .٧/١٩٣: اجلرح و التعديل )٢(
    .٢٤/٤٢١: ذيب الكمال) ٣(
  .١/١٠٩: جامع التحصيل )٤(
    .١/٥١: طبقات املدلسني) ٥(
فأما وهيب والقطان فقلدا فيه هشام بن عروة : ابن حجر قال، ٩/٣٩: التهذيب، ٢/٥٥٣: املغين يف الضعفاء) ٦(
وأما سليمان التيمي فلم يتبني يل ألي شيء تكلم فيه والظاهر أنه احلديث ألن سليمان ليس من أهل اجلرح  ،لكاًوما

  .والتعديل
    .٢/١٥٦: الكاشف )٧(
  =١/١٦٨: ، طبقـات خلـيفـة٦/٣٦٣: ينظـر الطبقـات الكبـرى( ٢/٣٨٤: التقـريب) ٨(



 

 

  :شيوخه 
  )١(.همغريلبصري و جماهد بن جرب املكي وأنس بن مالك و احلسن ا: روى عن

  :تالميذه 
   )٢(.ن وغريهمسفيان الثوري و سليمان بن حيان و حيىي بن سعيد القطا: روى عنه
  : وفاته
ـ   قال ابن حبانو )٣(.ائةـممات سنة اثنتني ومخسني و: دائينقال أبو احلسن امل       :دـوغـري واح
   )٤(.قبل ذلك: ات سنة تسع ومخسني ومائة، وقيلـم

  : أقوال العلماء
وكانت : قال حيىيو)٥(.مل يكن به بأس، وحدث حيىي وعبد الرمحن عنه: عبد الرمحن بن مهدي قال     

  )٦( .فيه غفلة
مسعت أبا عبد اهللا وذكر يونس بن أيب إسحاق، فضعف حديثه عـن أبيـه،   : وقال أبو بكر األثرم     
  )٧(.حديث إسرائيل أحب إيل منه: وقال

ونس بن أيب إسحاق حديثه فيه زيادة على حـديث النـاس،   ي: قال أبو طالب، قال أمحد بن حنبلو   
إسرائيل ابنه قد مسع من أيب إسحاق وكتب، فلم يكن : يقولون إنه مسع يف الكتب فهي أمت ؟ قال: قلت

  )٨(.فيه زيادة مثل ما يزيد يونس
  )٩(.حديثه مضطرب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، سألت أيب عنه، فقال    

                                                                             
، ١١٨، ١/٥٦: من كالم أيب زكريا يف الرجال ،٢٣٥، ٧٢، ١/٦٠: )رواية عثمان الدارمي(خ ابن معني ـتاري=  

 ٧/١٧٨:،الكامل البن عدي٧/٦٥٠:اتالثق،٩/٢٤٣:،اجلرح والتعديل٢/٣٧٧:،معرفة الثقات٤/٤٠٨:التاريخ الكبري
  ).٣٧/ ١: ، طبقات املدلسني١١/٣٨١: ،التهذيب٢/٤٠٢: ، الكاشف٣٢/٤٨٨: ذيب الكمال

    .٣٢/٤٨٨: ذيب الكمال )١(
)٢( ٣٢/٤٩٠: ذيب الكمال.    
    .٣٢/٤٩٢: ذيب الكمال )٣(
  .٣٢/٤٩٢: ذيب الكمال  ،٦٥١/ ٧: الثقات ،١٦٨ /١: طبقات خليفة، ٣٦٣/ ٦: الطبقات الكربى )٤(
  .٩/٢٤٣: اجلرح و التعديل )٥(
    .٣٢/٤٩١: ذيب الكمال) ٦(
    .٣٢/٤٩١: ذيب الكمال )٧(
  .٩/٢٤٣: ح و التعديلاجلر )٨(
  .٩/٢٤٣: ح و التعديلاجلر )٩(



 

 

: قلت. سألعن مثل عيسى ي: سألت أيب عن عيسى بن يونس ؟ فقال: يف موضع آخروقال         
  )١(.وكذاكذا : فأبوه يونس ؟ قال

هي باالستقراء فيما جييبه به والده، و هذه العبارة يستعملها عبد اهللا بن أمحد كثرياً: قال الذهيبو     
  )٢(.كناية عمن فيه لني

وقال العجلـي  )٦(.وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقة: )٥(العجليو)٤(ابن سعدو)٣(وقال حيىي بن معني   
  )٧(.ثقة، ليس به بأس: و قال ابن معني.جائز احلديث: مرة
ال ـقو )٩(.ليس به بأس: وقال النسائي)٨(.، إال أنه ال حيتج حبديثهكان صدوقاً: ال أبو حامتـوق       
وقـال  )١٠(.فة يدور علـيهم روى عنه الناس، وحديث الكوله أحاديث حسان، و: ال ابن عديـقو

رمبا وهم : ال أبو أمحد احلاكمـوق )١١(.يقدم عثمان على علي، وضعفه بعضهمكان صدوق،: الساجي
  )١٢(.يف روايته

  )١٤(.صدوق: قال الذهيبو)١٣(.يف حديثه لني: قال ابن خراشو 
رجـوا لـه يف   من احتمل األئمة تدليسه وأخوهم : ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية من املدلسني      

روى : ، فقالعيينة كابنعن ثقة  إالأو كان ال يدلس ، وقلة تدليسه يف جنب ما روى إلمامتهالصحيح 
 )١٥(.حديث واحد عن الشعيب فدلسه

                           
    .٣٢/٤٩٢: ذيب الكمال) ١(
    .٣١٨/  ٧: امليزان) ٢(
    .٢٣٥، ٧١، ١/٦٠: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني ) ٣(
  .٦/٣٦٣: الطبقات الكربى )٤(
  .٣٧٧/ ٢: معرفة الثقات) ٥(
    .٧/٦٥٠: الثقات) ٦(
    .١١٨، ٥٦/ ١: الم أيب زكريا يف الرجالكمن ) ٧(
  .٢٤٣/ ٩: رح و التعديلاجل) ٨(
    .٤٩٢/ ٣٢: ذيب الكمال )٩(
  .١٧٨/ ٧: الكامل البن عدي) ١٠(
  .١١/٣٨١: التهذيب) ١١(
  .١١/٣٨١: التهذيب )١٢(
  .٧/٣١٨: امليزان) ١٣(
  .٢/٧٦٦: ، املغين يف الضعفاء٢/٤٠٢: الكاشف) ١٤(
  .١/٣٧: طبقات املدلسني) ١٥(



 

 

  :نون واملستوروواملقبول تالميذه الضعفاء
  أبو بكر بن علي بن عطاء

  :امسه
مات ، ةـمن السابع، ولـمقب ،البصري ميدـاملق، بوزن حممد، و بكر بن علي بن عطاء بن مقدمـأب
   )١(.س / تنيـنة سبع وسـس

  :شيوخه
  )٢(.وغريهم حبيب بن أيب عمرة واحلجاج بن أرطاة س ويونس بن عبيد: روى عن
  :تالميذه
  )٣(.غريهم وأبو سعيد بن جعفر بن سلمة الوراق موىل خزاعة وعبد اهللا بن املبارك : روى عنه
  :وفاته

   )٤(.مائةو د بن أيب بكر مات أيب سنة سبع وستني يعينقال حمم :قال البخاري
  :أقوال العلماء 

 )٧(.هو غريب احلديث: وقال)٦(،ال يعرف له اسم: قطينقال الدارو )٥( .هو عزيز احلديث: قال املزي   
  )٨( .قليل ألنه مات كهالً هحديث: و قال الذهيب )٧(.احلديث

                           
، ٢/٤١١: ، الكـاشف٣٣/١٢٤: ، ذيب الكـمال١/١٦٠: ينـظر تاريخ واسط(١/٦٢٤: التقـريب )١(

  ).   ،٥/٢٤٣: ، تغلـيق التعليق١٢/٣٦: التهـذيب
    .٣٣/١٢٤ :ذيب الكمال) ٢(
    .٣٣/١٢٤: ذيب الكمال) ٣(
    .٣٣/١٢٤: ذيب الكمال) ٤(
    .٣٣/١٢٤: ذيب الكمال) ٥(
  .١٢/٣٦: التهذيب) ٦(
  .٥/٢٤٣: تغليق التعليق )٧(
    . ١٠/٥٣٨: ريخ اإلسالمتا) ٨(



 

 

  القاسم بن نافع 
  :امسه

  )٢(.ق/ من التاسعة،مستور -القافبضم املهملة وختفيف الواو وب - )١(قيارِوالس، القاسم بن نافع املدين
  :شيوخه
   )٣(.جسر بن فرقد القصاب واحلجاج بن أرطاة ومالك بن أنس وهشام بن سعد: روى عن
  :تالميذه
  )٤(.حممد بن احلسن بن زبالة املخزومي ويعقوب بن محيد بن كاسب: روى عنه

  :أقوال العلماء
  )٦(.ال يعرف: قال الذهيبو)٥(.واحداً حديثاً هاجبن ماروى له 

  بيدر بن ُعشَِّبُم
  :امسه
مشِّبر بن عله يف  ، من السابعة، ورماه أمحد بالوضع، متروك، كويف األصل، أبو حفص، مصيبيد احل
  )٧(.ق /حديث واحد هبن ماجا

  :شيوخه
  )٨(.وغريهم واحلكم بن عتيبة ومحيد الطويل أةاحلجاج بن أرط: روى عن

                           
)١( السوهـي   :هذه النسبة إىل السوارقية، ويف آخرها القاف ،وكسر الراء ،وفتح الواو ،بضم السني املهملة: قيارِو

وتقع السوارقية جنوب غـريب  ).٣/٣٢٩:األنساب   ( قرية من قرى املدينة يقال هلا قرية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
  ).١/١٤٤:املعامل األثرية يف السنة والسرية(ربعني كيالً، وال زالت معروفة هبذا االسم مهد الذهب على مسافة أ

: ، امليـزان ٢/١٣١: ، الكاشف٢٣/٤٥٦: ،ذيب الكمال٧/١٢٢: ينظر اجلرح و التعديل(٢/١٢١: قريبالت )٢(
  )١/٣١٤: خالصة تذهيب ذيب الكمال، ٧/٣٤٠: ، اللسان٨/٣٠٥: التهذيب، ٥/٤٦٢
    .٢٣/٤٥: الكمالذيب  )٣(
    .٢٣/٤٥٦: لكمالذيب ا ) ٤(
  .  ٢٣/٤٥٦: ذيب الكمال) ٥(
    .٥/٤٦٢: امليزان )٦(
، ٤/١٣٧٩: العقــيلي  فاءـضع، ٨/١١: ، التاريخ الكبري١/٣٩٤: ينظـر حبر الدم( ٢٢٨/  ٢: التقـريب) ٧(

، ٢٧/١٩٤: ذيب الكمـال،٦/٤١٧: ، الكامـل البن عـدي٣/٣٠: ، اروحـني٣٤٣/ ٨: اجلرح والتعـديل
  .)١٠/٣٠: ،التهذيب٢/٢٣٨: ، الكـاشف١١/٦٢: إكمال مغلطاي

    .٢٧/١٩٥: ذيب الكمال) ٨(



 

 

  :تالميذه 
   )١(.غريهمو بقية بن الوليد وأبو اليمان احلكم بن نافع واخلليل بن مرة :روى عنه
  :وفاتهمولده و

  )٢()هـ١٧٠-إىل-هـ١٦١(هي من الذهيب يف الطبقة السابعة عشر و ذكره 
  املنهال بن خليفة

  :امسه
٣(.د ت ق/من السابعة، ضعيف، أبو قدامة الكويف ،ليمنهال بن خليفة العج(  

  :شيوخه
  )٤(.وغريهماألزرق بن قيس وثابت البناين واحلجاج بن أرطاة : روى عن
  :تالميذه

   )٥(.وغريهم أشعث بن شعبة وعبد اهللا بن املبارك وأبو معاوية حممد بن خازم: روى عنه 
  :أقوال العلماء

 )٨(.ليس بـالقوي  :يبوقال أبو بشر الدوال)٧(.صاحل يكتب حديثه: وقال أبو حامت)٦(.ثقة :قال البزار    
: وقال أبـو داود  )١٠(.حديثه منكر: وقال يف موضع آخر)٩(.فيه نظرصاحل، : وقال البخاري )٨(.بالقوي

  )١١(.جائز احلديث

                           
    .٢٧/١٩٥: ذيب الكمال) ١(
    . ١٠/٤١٧: تاريخ اإلسالم) ٢(
روايـة عثمـان   (ابـن معـني    تـاريخ  ،٣/٥٧٧: )رواية الـدوري (تاريخ ابن معني  ينظر(١/٥٤٧: التقريب) ٣(

، ضـعفاء  ١/٩٨:، الضعفاء واملتروكني للنسائي٢/٢٣٨: ، التاريخ الصغري٨/١٢: ، التاريخ الكبري١/٢١٩:)الدارمي
،الكامـل البـن   ١/٢٣٠:،تـاريخ أمسـاء الثقـات   ٣/٣٠:،اروحني٨/٣٥٧:التعديلو،اجلرح ٤/١٣٨٠:العقيلي
  )١٠/٢٨٢:بالتهذي، ٢/٢٩٨: ، الكاشف١١/٣٧٨: ، إكمال مغلطاي٢٨/٥٦٦:ذيب الكمال، ٦/٣٣٠:عدي

    .٢٨/٥٦٦: ذيب الكمال )٤(
    .٢٨/٥٦٦: ذيب الكمال) ٥(
  .  ١٠/٢٨٢: التهذيب )٦(
  .٨/٣٥٧: اجلرح و التعديل) ٧(
    .٢٨/٥٦٧: ذيب الكمال )٨(
    .٢/٢٣٨: التاريخ الصغري) ٩(
  .٢٨/٥٦٧: ذيب الكمال) ١٠(
  .٢٨/٥٦٧: ذيب الكمال) ١١(



 

 

ال ـوق )٣(.ليس بالقوي: رـال يف موضع آخـوق.فـضعي: )٢(النسائيو)١(ال حيىي بن معنيـقو     
  )٤(.حتجاج بهال جيوز اال ،كان يتفرد باملناكري عن املشاهري: بن حباناال ـوق
  )٦(.صويلح: قال ابن شاهني قال حيىيو )٥(.ليس بالقوي عندهم :وقال احلاكم أبو أمحد  

  )٨(.و ابن اجلارود و أبو العرب القريواين يف مجلة الضعفاء)٧(ذكره العقيلي    
  نصر بن باب

  :امسه
  )١٠(.زين ثابت بن سهل اخلراساين املرونصر ب: قيلو)٩(.أبو سهل املروزي ،نصر بن باب

  :شيوخه 
  )١٢(.احلجاج بن أرطاةو)١١(داود بن أيب هند وإبراهيم الصائغ : عنروى 
  :تالميذه
  )١٤(.و أمحد وابن املديين)١٣(حممد بن عبد اهللا بن منري وحممد بن رافع: روى عنه

                           
    .١/٢١٩: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني  ،٣/٥٧٧: )ريرواية الدو(تاريخ ابن معني  )١(
    .٢٨/٥٦٧: ذيب الكمال) ٢(
  .١/٩٨ :الضعفاء و املتروكني للنسائي )٣(
    .٣/٣٠: اروحني )٤(
  .١٠/٢٨٢: التهذيب) ٥(
  .١/٢٣٠: تاريخ أمساء الثقات )٦(
    .٤/١٣٨١: ضعفاء العقيلي) ٧(
   .  ١١/٣٧٨: إكمال مغلطاي )٨(
 ،٨/١٠٥: التـاريخ الكـبري   ،٤/٣٥٥): رواية الـدوري (ابن معني ، تاريخ ٧/٣٤٥: الطبقات الكربى: ينظر )٩(
، ٨/٤٦٩: ، اجلـرح والتعـديل  ٤/١٤٢٧: ، ضعفاء العقيلي١/١١٣: ، الضعفاء الصغري٢٦٤/ ٢ :اريخ الصغريـالت

، ١/٢٤٢: ريخ أمسـاء الثقــات  تـا، ١/١٩٧: أحوال الرجال، ٧/٣٥: ، الكامل البن عدي٥٣/ ٣: اروحني
، ١/٤٣٣: ، اإلكمـال للحســيين  ١٥٨/ ٣: ، الضعـفاء و املتـروكني البن اجلـوزي١٣/٢٧٨: تاريخ بغداد

  .)١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة١/٩٨:اختلف العلماء و نقاد احلديث فيهذكر من ، ٧/١٩: امليـزان 
  .٦/١٥٠: اللسان )١٠(
  .٦/١٥٠: اللسان )١١(
  .٨/٤٦٩: لتعديلاجلرح و ا) ١٢(
  .٨/٤٦٩: اجلرح و التعديل )١٣(
  .٦/١٥٠: اللسان) ١٤(



 

 

  :وفاته 
  )١( .ومائةتويف سنة ثالث وتسعني : قيل

  :أقوال العلماء 
لـيس   :وقال حيىي بـن معـني  )٣(.يرمونه بالكذب: ال البخاريوق)٢(.تركه مجاعة: قال ابن حجر   

ويروي عن األثبات مـا ال يشـبه    ،كان ممن ينفرد عن الثقات باملقلوبات :بن حباناوقال  )٤(.بشيء
وال ، ليس بثقة :وقال النسائي يف التمييز)٥(.فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به ،حديث الثقات

  )٦(.وال يكتب حديثه
  )٧(.مث حدث عن إبراهيم الصائغ فاموه وتركوه، نزل بغداد فسمعوا منه :بن سعدا وقال   

وإبراهيم مـن  ، إمنا أنكروا عليه حني حدث عن إبراهيم الصائغ، ما كان به بأس :وقال أمحد بن حنبل
   )٩(.هو ثقة: ويف تاريخ نيسابور عن أمحد قال )٨(.انتهى.أهل بلده ال ينكر أن يكون مسع منه

 )١١(.صاحلاً تركنا حديثه وكان أمرءاً: وقال أبو عبيد القاسم)١٠(.ليس بثقة :عن حيىي بن معني قالو   
   )١٢(.تركنا حديثه بعد أن كتبنا عنه كثرياً: وقال أمحد بن عاصم

ن أبا خيثمـة  إ: فقلت،ثنا عبد اهللا بن أمحد سألت أيب عن نصر بن ثابت: وقال العقيلي يف الضعفاء    
   )١٣(.استغفر اهللا، على هذا أن أقوله اجتريما : فقال. أنه كذاب: قال

                           
  .١/٤٢٠: تعجيل املنفعة، ٦/١٥٠: ، اللسان٧/١٩: يزانامل، ١٣/٢٨٠: تاريخ بغداد)١(
    .٦/١٥٠: اللسان) ٢(
    .١/١١٣: ، الضعفاء الصغري٨/١٠٥: التاريخ الكبري )٣(
  .٤/٣٥٥: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٤(
    .٣/٥٣: اروحني) ٥(
    .٦/١٥٠: اللسان )٦(
  . ١٣/٢٨٠: تـاريخ بغداد، ٣٧٦، ٧/٣٤٥: الطبقات الكربى)٧(
، تـاريخ أمسـاء   ٧/٣٦: ، الكامل البـن عـدي  ٤٦٩/ ٨: يلالتعد، اجلرح و٤/١٤٢٧: ضعفاء العقيلي: ينظر )٨(

 ،٤٣٣/ ١:، اإلكمال للحسيين٣/١٥٨: عفاء واملتروكني البن اجلوزي، الض٢٧٩ /١٣:،تاريخ بغداد ١/٢٤٢:الثقات
    .)١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة٦/١٥٠: ، اللسان ٧/١٩: ، امليزان١/٩٨: اختلف العلماء و نقاد احلديث فيهذكر من 

  .٦/١٥٠: اللسان )٩(
   .٦/١٥٠: ، اللسان٣/١٥٨: عفاء و املتروكني البن اجلوزيالض، ٧/٣٦: الكامل البن عدي )١٠(
  .٦/١٥٠: اللسان )١١(
  .٦/١٥٠: اللسان )١٢(
  .٤/١٤٢٧: ضعفاء العقيلي)١٣(



 

 

   وعـن   )٢(.بن عدي قول أمحـد وأيب خيثمـة  اولذا أورد  )١(.سكتوا عنه: قل عن البخاري قالون
  .)ال يساوي حديثه شيئاً()٣(ليس بشيء :السعدي

  )٥(.اينووافقه سويد بن يعقوب الطالق ،ضعيف :وعن العباس بن مصعب)٤(.متروك :وعن النسائي
مسعت سلمة بن شبيب حيدث عنـه   :وقال الساجي)٦(.كتب حديثهيومع ضعفه  :بن عدياقال و     
بن معني عشرين ألف حديث اكتب عنه  و:قال، ضعفه أيب :وقال عبد اهللا بن علي بن املديين)٧(.مناكري

ـ رجالً قد فرأى يف أوله ، وكان حيدثهم عنه ،فرأى يف كتاب له عن إبراهيم الصائغ ي امسـه عـن   حم
ـ )١٠(.سألت أبا داود عنه فوهـاه  :وقال اآلجري)٩(.متروك احلديث :وقال أبو حامت)٨(.إبراهيم ال ـوق

: قـال الـذهيب  و)١١(.و أسـقطوه ضرب أمحد وابن معني وأبو خيثمة على حديثه : حممود بن غيالن 
 )١٤(.ميت حديثـه ر :قال ابن املديينو )١٣(.ال يسوى حديثه شيئاً: قال إبراهيم بن يعقوبو )١٢(.واهي

  )١٥(.كذاب خبيث ):مرة(وقال ابن معني 
قال ابن حبان يروي عن األثبات ما ال يشبه حديث و )١٦(.ال ينبغي أن حيدث عنه :وقال أبو زرعة    

  )١٧( .)ينفرد عن الثقات باملقلوبات (ذلك يف روايته بطل االحتجاج به الثقات فلما كثر 

                           
    .٢/٢٦٤: التاريخ الصغري) ١(
    .٦/١٥٠: اللسان) ٢(
  . ٦/١٥٠: ، اللسان٣/١٥٨: عفاء و املتروكني البن اجلوزيالض ،٧/٣٦: الكامل البن عدي)٣(
   .٦/١٥٠: ، اللسان٣/١٥٨: عفاء و املتروكني البن اجلوزيالض  ، ١٣/٢٨٠: تاريخ بغداد)٤(
    .٦/١٥٠: اللسان) ٥(
  .١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة٦/١٥٠: اللسان) ٦(
  . ٦/١٥٠ :اللسان، ١٣/٢٨٠: تاريخ بغداد )٧(
  . ٦/١٥٠: اللسان  ، ١٣/٢٧٩: تاريخ بغداد )٨(
  .١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة٦/١٥٠: ، اللسان٤٣٣/ ١: اإلكمال للحسيين ،٨/٤٦٩: اجلرح و التعديل )٩(
  . ٦/١٥٠: ، اللسان١٣/٢٨٠: تاريخ بغداد)١٠(
  .٦/١٥٠: اللسان )١١(
  .١/٢٩٧: سرد الكىن املقتىن يف) ١٢(
  .١٣/٢٨٠: ، تاريخ بغداد١٩٧/ ١: لرجالأحوال ا) ١٣(
، ١/٤٣٣: ، اإلكمـال للحسيين١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة٣/١٥٨: عفاء و املتروكني البن اجلـوزيالض) ١٤(

  .١٣/٢٧٩: تاريخ بغداد
  .١٣/٢٧٩: ، تاريخ بغداد٣/١٥٨ :الضعفاء و املتروكني )١٥(
  .١/٤٤٦: سؤاالت الربذعي) ١٦(
  .١/٤٣٣: ،اإلكمال للحسيين١/٤٢٠: ، تعجيل املنفعة٣/٥٣: اروحني )١٧(



 

 

نصر بن باب  :قال النسائيو)٢(.نصر بن باب ضعيف :حيىي قال عنو)١(.ليس بثقة: قال الذهيبو       
  )٣(.باب متروك احلديث

سألت سعيد بن يعقوب عن ، ومل يكن بثقة :قالو.هو مع ضعفه يكتب حديثه: قال ابن عديو       
نصر  :زرعة وأبو قال )٤(.نه كذلكأفسكت على  ،ضعيف :قلت ؟كيف حاله: فقال يل، نصر بن باب

وهذا الكالم مقبول يف التوقف فيـه وال يـدخل يف    :قال أبو حفصو )٥(.حديثهبن باب اضرب على 
  )٦(.الصحيح

                           
    .٤/٤١٦: امليزان) ١(
  .١٣/٢٨٠: ، تاريخ بغداد٧/٣٦: ،الكامل البن عدي٤/١٤٢٧: ضعفاء العقيلي )٢(
  .٧/٣٦: عديالكامل البن  )٣(
  .٧/٣٦: بن عديالكامل ال )٤(
    .٨/٢٩٩: تاريخ بغداد) ٥(
    .٩٨ ١: لف العلماء و نقاد احلديث فيهذكر من اخت) ٦(



 

 

  .أقوال العلماء فيهمكانته العلمية و :املبحث اخلامس
  :أقوال املعدلني

، ما جاءنا منكم مثله، أعرف مبا خيرج من رأسه منه، سيد شباب أهل العراق، ظريفاً نظيفاًكان ( 
جاج، كان حافظا، أفقه و أحفظ، ثقة حافظ، أسرد للحديث، جائز أقهر للحديث، عليك باحل

  )احلديث، صدوق، و غريها
   )٢(.نظيفاً)١(كان و اهللا ظريفاً : قال محاد بن زيد

   )٣(.ما جاءنا منكم مثله يعين احلجاج بن أرطاة :بن أيب جنيحاقال و
عليكم : قال ،لنا احلجاج بن أرطاةق؟ من تأتون : قال لنا سفيان الثوري يوماً: وقال حفص بن غياث   
   )٤(.فإنه ما بقي أحد أعرف مبا خيرج من رأسه منه، به

؟ تأتون احلجاج : رآين سفيان بن سعيد وأنا مقبل من ناحية احلجاج فقال: حفص بن غياث وقال    
   )٥(.أما إنكم ال تأتون مثله: قال، نعم: قلت

   )٦( .ج بن أرطأةسيد شباب أهل العراق حجا: وقال عطاء بن رباح
   )٨(.عندنا حلديثه من سفيان الثوري )٧(كان حجاج بن أرطاة أقهر: وقال محاد بن زيد
  )١٠(.حلديثه من سفيان )٩(كان أفهم : وقال محاد بن زيد

  

                           
و . واللسان احلسن الوجه: الظريف، وقال غريمها، ايد الكالم ،البليغ: قال األصمعي و ابن األعرايب :الظريف )١(

، الظريف مشتق من الظرف: يزيد قال حممد بن و ،يف الوجه احلسن ويف القلب الذكاء الظرف يف اللسان البالغة و
   ).٩/٢٢٩: لسان العرب. (كأنه جعل الظريف وعاء ومكارم األخالق، وهو الوعاء

 وـوهب حسنو نظيف ـفه: ظافةـنالشيء، بالضم،ظف نه، ـمنوالفعل الالزم ، يفـمصدر التنظ: ةـالنظاف   
  )٩/٣٣٦: العربلسان (
   ).دار الفكـر ( ٢/٦٤٣: الكامل البن عدي )٢(
  .)املكتبة السلفية( ٨/٢٣١: تاريخ بغداد ،٥/٤٢٣: ذيب الكمال )٣(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٢: تاريخ بغداد،٥/٤٢٣: ذيب الكمال )٤(
  ..)املكتبة السلفية( )٤٣٤١(٨/٢٣٢: تاريخ بغداد )٥(
      ).لفكـردار ا(  .٢/٦٤٤: ، الكامل البن عدي٣/٢٣٤: العلل ومعرفة الرجال) ٦(
  ).٥/١٢٠: لسان العرب( واألخذ من فوق، الغلبة: القهر )٧(
    .٥/٤٢٣: ذيب الكمال) ٨(
: الفَهمو) ٢/٧٠٤: املعجم الوسيط( همفْي هم وفْل من أويت أن يقَ: يقال و، أحسن تصويره له: أفهمه األمر )٩(

  ). ١٢/٤٥٩: لسان العرب( معرفتك الشيء بالقلب
  . هو متأخر عن الكاشفألا يف كتابه امليزان و) أقهر(،واألصح قوالً واهللا أعلم لفظ ١/٣١١: فالكاش) ١٠(



 

 

   )٢(.للحديث من الثورى )١(كان احلجاج أسرد :محاد ابن زيد وقال
اكتبـوا عـن   : وقال )٣(.حممد بن إسحاق وإن أردت احلديث فعليك باحلجاج بن أرطاة  :قال شعبةو

   )٤(.احلجاج و حممد بن إسحاق فإما حافظان
ألن يف حديثه : قال؟ فلم ليس هو عند الناس بذاك  :قيل، كان من احلفاظ: قال أمحد بن حنبلو      

   )٥(.ليس يكاد له حديث إال فيه زيادة ،زيادة على حديث الناس
   )٦(.اء باحلديث واحلفاظ لهاحلجاج أحد العلم: وقال اخلطيب

   )٧(. من حجاج بن أرطاة أحفظما رأيت  :قال سفيان الثوريو
  )٨(.ما تأتون أحدا أحفظ من حجاج بن أرطاة: مسعت سفيان الثوري يقول: حفص بن غياث وقال
: و قـال .مشهور، إال أنه رجل فيه تدليس، و ال نعلم أحداً ترك حديثه وكان حافظاً: وقال البزار    

   )٩(.مدلساً كان حافظاً
   )١٠(.للحديث وكان حافظاً كان مدلساً: راشبن خاوقال 
بـن   إمساعيـل حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا : قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سنان الصغدى      
: حدثناه محاد بن زيد قال :حدثنا عبد الواحد بن غياث قاال: وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال إسحاق

  )١١(.بن أرطاةامن احلجاج ، أحفظ: وقال اآلخر، أفقه: قال أحدمها، رأيت كوفياًما 
   )١٢( .كان من فقهاء الناس: فقال، كر حجاج بن أرطاةوذُ، بن عماراقال 

   )١٣(.كان فقيهاًكان له فقه، و: وقال العجلي

                           
يسرده ، حنوه احلديث و، سرد متتابعا، تأيت به متسقا بعضه يف أثر بعض ،تقدمة شيء إىل شيء: السرد يف اللغة )١(

  ).٣/٢١١: لسان العرب(املتتابع : السرد، وفالن يسرد احلديث سردا إذا كان جيد السياق له و، سردا إذا تابعه
  .   ٩/١٠١: تاريخ اإلسالم، ٢/٥٤: أخبار القضاة )٢(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٢: تاريخ بغداد )٣(
       ).دار الفكـر(  .٢/٦٤٤: الكامل البن عدي )٤(
  .٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )٥(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٠: تاريخ بغداد )٦(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٢: بغداد تاريخ )٧(
  .)املكتبة السلفية(   .٨/٢٣٢: تاريخ بغداد )٨(
  .١/٦٤: اجلرح والتعديل للبزار )٩(
  .)املكتبة السلفية(   .٨/٢٣٤: تاريخ بغداد، ٥/٤٢٦: ذيب الكمال )١٠(
  . ٢/٥١: أخبار القضاة )١١(
  .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣١: تاريخ بغداد) ١٢(
  .١/٢٨٤: رفة الثقاتمع) ١٣(



 

 

  )١(.عامل ثقة كبري، ضعفوه لتدليسه: وقال اخلليلي
  )٣(.وثقه شعبة: وقال )٢(.قد وثق: وقال الذهيب
  )٤(.فإمنا يعيب الناس منه التدليس ،إال أنه كان صاحب إرسالجائز احلديث، : وقال العجلي
   )٥(.صدوق مدلس: وقال أبو زرعة
فهو صاحل ال يرتاب يف ، حدثنا: فإذا قال، يكتب حديثه، يدلس عن الضعفاء، صدوق : وقال أبو حامت

مل يسمع من الزهري وال مـن  ، )يف احلالل و احلرام(  يثهال حيتج حبد، صدقه وحفظه إذا بني السماع
   )٦(.هشام بن عروة وال من عكرمة

   )٧(.يف حديثه اضطراب و، احلجاج بن أرطاة صدوق :يعقوب بن شيبة وقال
  )٨(.هو عندهم صدوق: و قال)الثقات ( وذكره ابن خلفون يف 

  )٩( .وهو عندي صاحل احلديث، حجاج أقواهم حديثاً :قالوسئل أمحد عن احلجاج و غريه ف
   )١٠( .مل يتعمد الكذب، و هو يكتب حديثهرمبا أخطأ و: وقال ابن عدي
  )١١(.كان مدلساً، صدوقاً، سيء احلفظ، ليس حبجة يف الفروع و األحكام: وقال الساجي
 اتفقوا على انه مدلس وضعفه اجلمهور فلم حيتجوا به ووثقه شعبة وقليلون وكان بارعاً: وقال النووي

  )١٢(. يف احلفظ والعلم

                           
  .       ١/١٩٥: إلرشاد يف معرفة علماء احلديثا )١(
  .       ١/١٤٩: يف الضعفاءاملغين  )٢(
  .      ١/٨٥: معرفة الرواة املتكلم فيهم )٣(
  .١/٢٨٤: معرفة الثقات )٤(
    . ٢/١٥٦: ، اجلرح و التعديل٥/٤٢٥: ذيب الكمال )٥(
  . ٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )٦(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٦: تاريخ بغداد ،٥/٤٢٧: ذيب الكمال )٧(
  .  ٣/٣٩١: لكمالإكمال ذيب ا )٨(
  .  ٢/٩٨: املعرفة والتاريخ )٩(
  ).دار الفكر.( ٢/٦٤٦: الكامل البن عدي )١٠(
  .   ٢/١٧٤: التهذيب )١١(
  .١/١٥٨: ذيب االمساء) ١٢(



 

 

  أقوال ارحني
، ضعيف ضعيف، عندي سواء، يطرح مضطرب احلديث، ليس بالقوي، ليس بذاك، كان ضعيفاً(

  )حديثه، الحيتج به، سيء احلفظ، ليس حبجة، واهي احلديث، لني، مترروك، و غريها
هو مضطرب : و قالحجاج بن أرطأة مل يكن حيىي بن سعيد يرى أن يروى عنه بشئ، :قال أمحد   

   )١( .احلديث
   )٢(.مضطرب احلديث لكثرة تدليسه: وقال إمساعيل القاضي

و ذكره يف الطبقة )٤(،ال حيتج حبديثه و، ضعيف :يف موضع آخرقال و  )٣(.ليس بالقوي: وقال النسائي
  )٥(.الطبقة التاسعة من أصحاب نافع و هم الضعفاء

  )٦(.ليس بالقوي عندهم: وقال احلاكم
   )٧( .كان ضعيفا يف احلديث: ن سعدوقال حممد ب

يقولون مل يلق الزهري، و : حديث احلجاج عن الزهري ؟ قال: قلت ألمحد: وقال حرب بن إمساعيل
   )٨( .كان يروي عن رجال مل يلقهم، و كأنه ضعفه

كذلك د بن اجلارود يف مجلة الضعـفاء، وره أبو القاسم البلخي و أبو جعفر العقيلي و أبو حممـوذك
مث أعاد ) الثقات (و ) مجلة الضعفاء ( العرب و حممد بن عبد الرحيم الربقي و ذكره ابن شاهني يف  أبو

    )٩(.و رجح الضعف) املختلف فيهم ( ذكره يف 
   )١٠( .والكليب، ومحيد، وجابر، حجاج بن أرطاة : اطرحوا حديث أربعة: قال زائدةو

وظننت أنه )  جاجاحليعين يف ( بن سعيد القطان ناظرت حيىي  :عبيد القاسم بن سالم وقال أبو     
يف : للغلط، قلت :فقال ؟ مل تركته: السواد، فقلتمن أجل لبسه احلجاج، ال يروي عن : تركه، يعين

                           
    .  ٣/١٤٤: ة ليعقوب، املعرف٣/١٥٥: اجلرح و التعديل) ١(
  . ٢/١٧٤: التهذيب) ٢(
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٤: تاريخ بغداد، ٥/٤٢٦: ذيب الكمال )٣(
  .  ٨/٩٢: )اتىب(سنن النسائي  )٤(
  . ١/٥٣: طبقات النسائي) ٥(
  .   ٢/١٧٤: التهذيب) ٦(
  . ٦/٣٥٩: الطبقات الكربى )٧(
  .   ٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )٨(
، ذكر من ١/٦٧: ، تاريخ أمساء الثقات١/٢٩٧: ، ضعفاء العقيلي٣٨٩ – ٣٨٨/ ٣: إكمال ذيب الكمال) ٩(

  .   ١/٤٧: اختلف العلماء و نقاد احلديث فيه
  .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٤: تاريخ بغداد )١٠(



 

 

    )١( .فحدث حيىي بغري حديث؟ أي شيء 
  .ال حيتج به: )٤(الدارقطينو )٣(احلاكم و)٢(وقال أمحد

  )٥( .ا قال أنا، و مسعتال أحتج به إال فيم: وقال ابن خزمية  
احلجاج يدلس عمن لقيـه، و عمـن مل   ): الناسخ و املنسوخ ( وقال أبو جعفر النحاس يف كتاب     

و احلجـاج  : يلقه، فال تقوم حبديثه حجة إال أن يقول حدثنا أو أنبأنا أو مسعت، و قال يف موضع آخر
  ) ٦( .ليس بذاك عند أهل احلديث
   )٧( .هي احلديثوا: وقال يعقوب بن أيب شيبة

  )٩(.لينه الثوري: و قال مرة)٨(.أحد األعالم، على لني يف حديثه: وقال الذهيب
  )١٠(.كان زائدة ال يروي عن احلجاج، كان قد ترك حديثه: وقال أمحد بن يونس
احلجاج بن أرطأة و حممد بن إسحاق عندي سواء و تركت احلجاج متعمـداً و مل  : وقال حيىي القطان
   )١١( .يثاً قطأكتب عنه حد
   )١٢( .أمرنا زائدة أن نترك حديث احلجاج: وقال احملاريب

وافقه علـى  ، وهذا الكالم يف حجاج ابن أرطاة من قبل زائدة ابن قدامة عظيم: ابن شاهنيقال و      
وأما ما ذكره محاد بن زيد يف حجاج ونبه على ما رأى عليه مـن    .ذلك حيىي بن معني يف أحد قوليه

، يريد الفقه؟ ما تقول يف كذا : سألونه فليس بداخل يف الروايات ألنه حكى أنه مسعهم يقولونالعلماء ي
على ما ال يدفع من علمه فيه ومل يكـن يف احلـديث باملرضـي ألن     أبو حنيفة فقد كان من الفقه و

                           
    .)املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٥: تاريخ بغداد )١(
  .  ١/١٤٩: يف الضعفاء ، املغين١/٢٢٩: شذرات الذهب) ٢(
  .   ٢/١٧٤: التهذيب) ٣(
  .٣/٢٥٣ :ج ،١٥٥، ٢/١٠٨ :ج ،٣٢٦، ١/٧٨: سنن الدارقطين )٤(
  .   ٢/١٧٤: التهذيب) ٥(
        .٢/٢٨٣:، ج٥٥٧-١/٥٥٦:الناسخ و املنسوخ )٦(
  .     ٥/٤٢٧: ذيب الكمال )٧(
  .       ١/٣١١: ، الكاشف٢/١٩٨: ميزان االعتدال )٨(
  .   ١/٦٤: كر من تكلم فيه وهو موثقذ )٩(
  .        ٣/١٥٥: اجلرح و التعديل )١٠(
  .        ٣/١٥٥: ، اجلرح والتعديل٥/٤٢٥: ذيب الكمال )١١(
  .         ٢/١٩٨: ميزان االعتدال )١٢(



 

 

  )١( .لكفإذا مل يعرف اإلنسان ما يكتب وما حيدث به نسب إىل الضعف واهللا أعلم بذ لألسانيد نقاداً
   )٣(.مل يتركيف حفظه و فيه و لتدليسه و لنقص قليلٍ )٢(من حبور العلم ، تكلم فيه لبأو: وقال الذهيب

  )٤(.وذكره ابن حجر يف املرتبة الرابعة من طبقات املدلسني
تركه غري  وما أعلم أحداً، كان حيىي ال حيدث عن احلجاج بن أرطاة كان يرسل :علي بن املديين وقال
   )٥(.ن سعيدحيىي ب

   )٦(.الزهري و غريه فيتثبت يف حديثه: يروي عن قوم مل يلقهم: وقال اجلوزجاين
   )٧( .تغري األلفاظالغالب على حديثه اإلرسال والتدليس و: نصرقال حممد بن  و

   )٨( .يروي عمن مل يلقه كان مدلساً: وقال اخلطيب
كـان  : وقال عبد اهللا بن املبارك؟ مل أره صف يل الزهري فإين : قال يل حجاج بن أرطاة: وقال هشيم

العرزمي متروك ال نقر  و، وكان حيدثنا احلديث عن عمرو بن شعيب مما حيدثه العرزمي، احلجاج يدلس
  )٩( .به

  )١٠(.يرسل كثرياً: زرعة وأبقال 
 ...لست أحتج بشهر بن حوشب : بالرجال فقال بصرياً قد كان اإلمام ابن خزمية جهبذاً: وقال الذهيب

دون هؤالء يف العدالـة فـإن    مث مسى خلقاً... وال حبجاج بن أرطاة إذا قال عن وال بأيب معشر جنيح 
  )١١(.املذكورين احتج هبم غري واحد

                           
    .  ١/٤٨: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه )١(
  ).١٤/٦٣:لسان العرب(الكرب والفخر  :البأو )٢(
  .  ٧/٦٩: السري )٣(
    .   ١/٣٤: طبقات املدلسني )٤(
    . )املكتبة السلفية(  .٨/٢٣٤: تاريخ بغداد )٥(
  .  ١/٧٨: أحوال الرجال )٦(
  . ٢/١٧٤: التهذيب )٧(
     .  )املكتبة السلفية(  )٤٣٤١( ٨/٢٣٠: تاريخ بغداد )٨(
    .٥/٤٢٥: ذيب الكمال )٩(
  .٥١٠ / ١: سؤاالت الربذعي )١٠(
  .٣٧٣ / ١٤: سريال) ١١(



 

 

  :فيهالذين اختلفت أقواهلم 
ي عن ـيدلس عن حممد بن عبيد اهللا العرزم، ليس بالقوي، دوقـصكويف، : نيـقال حيىي بن مع    

  )٢(.صاحل: ؟ فقال)يعين يف قتادة ( سئل عن احلجاج و )١(،عمرو بن شعيب
  )٤(.ليس بذاك القوي، و هو مثل أيب ليلى و جمالد:و قال)٣(،صاحل احلديث: و قال مرة أخرى

و قـال  )٦(ضعيف، ضعيف،: و قال يف رواية)٥(،ضعيف: سئل حيىي مرة أخرى عن احلجاج فقال و    
  )٧(.حجاج ال حيتج حبديثه:أيضاً

هو ضـعيف  : و قال)١٠(،ال حيتج به :و قال)٩(،فيه مقال: و قال)٨(،احلجاج ضعيف: حجرقال ابن    
  )١٣( .صدوق، كثري اخلطأ و التدليس:و قال )١٢( .وهو مدلس، فيه ضعف: قال و)١١(،مدلس

  :خالصة القول يف احلجاج
  . حفظه، فقد كان حافظاً فقيهاًو هن وثقه من العلماء نظر إىل فقهم

  . اضطرابه يف األحاديثله وتدليسه عن الضعفاء واهولني، وء نظر إىل إرساو من جرحه من العلما
  :احلكم فيه

حديث بغري ) ٣٣٧( من خالل دراسيت ملرويات احلجاج يف الكتب التسعه ، و اليت تناولت فيها 
، % ٣٥: ، و احلسنة % ٤٧: حديث  باملكرر ، ظهر يل أن مروياته الصحيحه ) ١٩١( املكرر و

صدوق ، خيطئ ، كثري التدليس ، فإذا صرح بالتحديث و وافق حديثه الثقات يرتقي إىل فاحلجاج 
  . تابعه ثقة فاحلديث حسن لغريهدلس والصحة ، أما إذا 

                           
   .٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )١(
  .١/٥٠): رواية عثمان ( تاريخ حيىي  )٢(
   .١/٧٦: من كالم أيب زكريا يف الرجال )٣(
  .٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )٤(
    ).دار الفكر(٢/٦٤١: ، الكامل البن عدي)املكتبة السلفية( ،٨/٢٣٦: تاريخ بغداد )٥(
  . ١/٢٢٧ :اروحني )٦(
  .١/٢٢٦: ، اروحني٣/١٥٦: اجلرح و التعديل )٧(
  .١/٩١: نصب الراية ،٤/٢١٠ :ج ،٣/١٥٦: تلخيص احلبري، ٣/٥٩٧: فتح الباري )٨(
  . ٩/١٩١: فتح الباري )٩(
  .  ٢/٥ :ج ،١/١١٧: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية) ١٠(
  .  ٢/٢٧٢: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية) ١١(
  . ٤/١١٨: تلخيص احلبري )١٢(
  . ١/١٥٢: تقريبال )١٣(



 

 

  
  

  :مباحث ةالضبط يف روايات احلجاج و حتته أربع: الفصل الثاني
  .تعريف الضبط و أنواعه بإجياز :املبحث األول              

  .كيفية معرفة ضبط الراوي بإجياز :املبحث الثاني              
  .شروط ضبط الراوي و درجاته :املبحث الثالث              
روايات احلجاج الواقعة حتت الضبط و  :املبحث الرابع      

  .موقف النقاد منها
  



 

 

  .تعريف الضبط و أنواعه بإجياز: املبحث األول
  : الضبط يف اللغة

   )٢(.والرجل ضابط أي حازم، حفظه باحلزم: ضبط الشيءو)١(،الشيِء وحبسه لُزوم: الضبطُ
   )٣(.بليغاً حفظه حفظاً: ضبطه: ويف املصباح

  : الضبط يف االصطالح
، مث حفظه ببـذل جمهـوده  ، مث فهم معناه الذي أريد به، إمساع الكالم كما حيق مساعه :قال اجلرجاين

   )٤(.إىل غريه والثبات عليه مبذكرته إىل حني أدائه
  :فقال) جامع األصول يف أحاديث الرسول (وقد ضبط ابن األثري الضبط يف مقدمة جامعة
حىت ، واحلفظ بعد العلم عند التكلم، العلم عند السماع :هو عبارة عن احتياط يف باب العلم وله طرفان

، هم اللفظ مبعناه مل يكن ضـبطاً ال معىن له أو مل يف كما لو مسع صياحاً إذا مسع ومل يعلم مل يكن معترباً
  )٥( .شك يف حفظه بعد العلم والسماع مل يكن ضبطاًمل يوإذا 

  .أنواع الضبط
  .ختتلف أنواع الضبط باختالف معناه

  .وباطن، ظاهر: مث الضبط نوعان :السخاويقال 
  الفقه ضبط معناه من حيث تعلق احلكم الشرعي به وهو: والباطن .ضبط معناه من حيث اللغة:فالظاهر

ألنه جيوز نقل اخلرب املعىن ، عند األكثر هو الضبط ظاهراً: ومطلق الضبط الذي هو شرط يف الراوي
ت الرواية عن أكثر لَوهلذا املعىن قَ، أو قبل العلم حني مسع، فيلحقه مة تبديل املعىن بروايته قبل احلفظ

   )٦( .الصحابة لتعذر هذا املعىن
  : قال ابن حجر ،الضبط عند احملدثني ضربانو 

  . ، حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاءوهو أن يثبت ما مسعه: ضبط صدر
   )٧(.هو صيانته لديه منذ مسع فيه و صححه، إىل أن يؤدِّي منهو: و ضبط كتاب

                           
  . ٨/١٧٥: احملكم واحمليط األعظم )١(
  .٧/٣٤٠: لسان العرب) ٢(
  .٢/٣٥٧: املصباح املنري) ٣(
  .١/١٧٩: التعريفات) ٤(
  . ١/٧٢:جامع األصول يف أحاديث الرسول ) ٥(
  . ١/٢٩٠: فتح املغيث ) ٦(
  .  ١/٣٩: نزهة النظر )٧(



 

 

  .بإجياز كيفية معرفة ضبط الراوي: املبحث الثاين
اياته بروايـات الثقـات املعـروفني    عترب رونبأن  اًبطاضكون الراوي ويعرف : قال ابن الصالح      
لو من حيث املعىن لروايام أو موافقة هلا يف األغلـب و  فإن وجدنا رواياته موافقة و، اإلتقانو بالضبط

  )١(.عرف كونه ضابطاً ثبتاًاملخالفة نادرة 
به املعىن أو يف اللفظ ولو أتى بأنقص ال يتغري  ق غالباًافون يمبأن  رف الضبطعيو: قال السخاوي     

ويكثر من خمالفته والزيادة عليه فيمـا   يوافقه نادراًمن ، و)فهو ضابط حمتج حبديثه، ذا الضبط(يف املعىن 
  ).عدمي الضبط فال حيتج حبديثهخمطئ، فهو (أتى به 

  .قبل حديثهيلطه من احملدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح مل غَ رثُكَ بأن من: و يعرف أيضاً
  . بوجود مساعه مثبتاً خبطٍّ موثوق به، وبروايته من أصل موافق ألصل شيخه: أيضاً و يعرف

ويعفـاجتمعوا  بقدومه، مسع أصحاب احلديث حني البخاري كما فُعل ب.باالمتحان: ف الضبط أيضاًر
ـ فردها أي املائة إىل حكمها املعترب قبل القلب و، ا وأسانيدهاا متولبوة حديث فقوعمدوا إىل مائ جد و

مث إنه ال يتعجب من حفظ البخاري هلا وتفطنه . اإلسناد ومل يرتج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه
لتمييز صواهبا من خطئها ألنه يف احلفظ مبكان وإمنا يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة 

   )٢(.واحدة

                           
  . ١/٥٠: ابن الصالحمقدمة ) ١(
  .  ١/٣٠١: فتح املغيث )٢(



 

 

  .درجاتهشروط ضبط الراوي و: املبحث الثالث
  : فأما شروط الضبط فهي :قال السخاوي

ال مييز الصواب من اخلطأ كالنائم  وذلك بأن مل يكن مغفالًوكسرها، بضم القاف : يقظاًأن يكون )  ١
  . عليهوالساهي إذ املتصف هبا ال حيصل الركون إليه وال متيل النفس إىل االعتماد 

وة احلافظة ويتمكن من أي يثبت ما مسعه يف حفظه حبيث يبعد زواله عن الق: أن يكون حيفظ)  ٢
أي حيتوي عليه ويصونه عن  -وحيوي كتابه ، -أي من حفظه  - استحضاره مىت شاء إن حدث حفظاً

  . من حني مسع فيها إىل أن يؤدي إن كان منه يروى -تطرق التزوير والتغيري إليه 
مل يود احلديث كما حبيث يؤمن من تغريها إن يرو باملعىن و : أن يكون يعلم ما يف اللفظ من إحالة)  ٣

   )١(.مسعه حبروفه
  :درجات الضبط

  :قال طاهر اجلزائري
    وقد توفَ ،م بعض الناس أن الضبط ال خيتلف بالقوة والضعفهزعم وصف أن الراوي إما أن ي

واملوصوفون بالضبط نوع واحد ال خيتلف بعضهم عن بعض يف ، وإما أن يوصف بعدمه، بالضبط
  :هم ثالثة أنواع، ومن فالن ن أمت ضبطاًالدرجة فال يقال فال

   )٢(.درجة دنيادرجه عليا يف الضبط، ودرجة وسطى، و
  : قال حممد بن إمساعيل الصنعاين
  : اعلم أنه يتصور هنا أربع صور

عدمه، من كان ضبطه أكثر من : وعدمه، الثالثةمن تساوى ضبطه : الضبط، الثانيةتام : األوىل      
  .ضبطهطه أكثر من من عدم ضب: الرابعة

  )٣(.من كثر غلطه: والثانية، من قل غلطه: األوىل، وينضاف إليها صورتان  

                           
  .١/٢٨٩: فتح املغيث )١(
  .  ١٠٥ / ١: توجيه النظر إىل أصول األثر  )٢(
  . ١٢ / ١:توضيح األفكار ) ٣(



 

 

  .روايات احلجاج الواقعة حتت الضبط وموقف النقاد منها: املبحث الرابع
  :احلديث األول/ ١

   :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام أبو داود
ـ ـو َعَواَنةَ َعَحدثََنا ُمَحمُد ْبُن عيَسى َحدثََنا أَُب ْن ـْن أَبِي بِْشرٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َيْعلَى ْبنِ أَُميةَ َوُهشْيم َع

اَنة َوُهَو بِالْجِْعَر أَنَّ َرُجلًا أََتى النبِي[ أَبِيه بَِهذه الْقصة الَْحجاجِ َعْن َعطَاٍء َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َيْعلَى َعْن
نِي أَنْ أَْصَنَع في كَْيَف َتأُْمُر !َيا َرُسولَ اللَّه: الَـفَقَ ،َوَعلَْيه ُجبةٌ، الَ ُصفَْرةـأَْو قَ، َوَعلَْيه أَثَُر َخلُوقٍ

أَْيَن السائلُ َعْن ":الَـقَ ،ُهـْفَلَما ُسرَِّي َعن) الَْوْحَي( فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َعلَى النبِيِّ ؟ ُعْمَرتي
َواْخلَْع الُْجبةَ َعْنَك َواْصَنْع في ُعْمَرتَك ، أَثََر الصُّفَْرة :أَْو قَالَ، غِْسلْ َعْنَك أَثََر الَْخلُوقِا:قَالَ ؟ْمَرةالُْع

    )١(.ديثَاْخلَْع ُجبَتَك فََخلََعَها مْن َرأْسه َوَساَق الَْح:فَقَالَ لَُه النبِيُّ  :قَالَ فيه]َما َصَنْعَت في َحجتَك
  : غريب احلديث

 وهي ما بني الطائف ومكة )٢( ،وميقات لإلحرام، هو موضع قريب من مكة وهي يف احلل :الْجِْعَراَنة
  )٣(.غنائم حنني وإىل مكة أقرب حني قسم النيب 

 أو تخذ من الزعفران وغريه من أنواع الطيب وتغلب عليه احلمرةهو طيب معروف مركب ي: َخلُوق 
  )٤(.ةالصفر
  )٥(.من أَسماِء الدِّرع، ومجعها جبٌب: ضرٌب من مقَطَّعات الثِّـيابِ تلْبس، و الـجبةُ: الـُجبةُ
  )٦(.اَألعراب هم سكان البادية خاصة الذين ال يقيمون يف األمصارِ وال يدخلُونها إالَّ حلاجٍة :أعرابياً
مـن   م عليه ما كان حالالًرحوأحرم باحلج والعمرة ألنه ي، رامأحرم الرجل دخل يف الشهر احل: أحرم
  )٧( .و اإلحرام أيضا مبعىن التحرمي، كالصيد والنساء لَبقَ
  
  
  

                           
  . ما بني املعقوفتني من حديث قبله)١٨٢٠(باب الرجل حيرم يف ثيابه: ناسككتاب امل(٢/١٦٤: سنن أيب داود) ١(
  .١/٢٧٦:النهاية )٢(
  .١٦٨ /١:مشارق األنوار) ٣(
  .٧١ /٢: النهاية )٤(
  .٢٤٩/ ١: لسان العرب )٥(
  .٢٠٢ /٣ :النهاية، ١٧٧/ ١: خمتار الصحاح )٦(
  .٥٦/ ١: خمتار الصحاح )٧(



 

 

  : رجال اإلسناد 
كان من أعلم ، ثقة فقيه)٢(،نزيل أذنة)١(،اعبأبو جعفر بن الطَ ،بن جنيح البغداديا هو: حممد بن عيسى

   )٣(.خت د مت س ق/وله أربع وسبعون، مات سنة أربع وعشرين، العاشرة من، الناس حبديث هشيم
 ،الواسـطي  ،باملعجمـة )٤(،ريكُشالي بن عبد اهللا -بتشديد املعجمة مث مهملة -احوضهو : أبو عوانة 
٦(. ع/مات سنة مخس أو ست وسبعني، من السابعة ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته، أبو عوانة)٥( ،زازالب(  

، وكسر املعجمـة ، وسكون املهملة، بفتح الواو -يةشحجعفر بن إياس أبو بشر بن أيب وهو : أبو بشر
، وضعفه شعبة يف حبيب بن سامل ويف جماهـد  ،ثقة من أثبت الناس يف سعيد بن جبري -وتثقيل التحتانية

  )٧(.ع/ من اخلامسة مات سنة مخس وقيل ست وعشرين
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلو و ه، سبق ترمجته، بن أيب رباحهو ا: عطاء
  .كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبتو هو  سبق ترمجته،بن بشري ا هو: مشْيُه

  )٨(.ع/ من الثالثة، ثقة ،بن أمية التميمي املكيهو ا: صفوان بن يعلى
يف ور، كبري حلـايب مشهـالد، صحـقيل أبو خأبو صفوان التميمي احلنظلي، و: لى بن أميةـيع

   )٩(.مناف لبين عبد

                           
هذا االسم ملن يعمل ، املوحدة املشددة ويف آخرها العنيبفتح الطاء املهملة والباء : الطَباع )١(

  .)٤/٤١:باألنسا(السيوف
بلد من الثغور قرب املصيصـة  هي ، ونةنة بكسر الذال بوزن خشذِأَ و، بفتح أوله وثانيه ونون بوزن حسنة: نةذَأَ )٢(

بفـتح األلـف والـذال     :األذينو) ١٣٣ /١:معجم البلدان( خرج منه مجاعة من أهل العلم وسكنه آخرون،مشهور
 طرسـوس  مشـاهري البلـدان بسـاحل الشـام عنـد      مـن  :يوه هذه النسبة إىل أذنة،ويف آخرها النون املعجمة

  ).١/١٠٣:األنساب(
مدينة تركية إستراتيجية، واقعة يف سهل منبسط واسع يطل على خليج اإلسكندرونة من البحر األبيض : هي أضنةو 

  ).٣٠٧/ ١:ية و اإلسالميةموسوعة املدن العرب(هامة تصل ما بني تركيا و سورية املتوسط، و هي على مفترق طريق 
  .٢٠٩/ ٢: الكاشف، ينظر ١/٥٠١:تقريبال )٣(
)٤( اليل هو ـوقي، هذه النسبة إىل يشكر بن وائل، بفتح الياء وسكون الشني وضم الكاف وبعدها راء: ريكُش

    ). ٤١٣ /٣: اللباب يف ذيب األنساب، ٦٩٧/ ٥: األنساب( وهو أصح، يشكر بن بكر بن وائل
 الثياب: وهو، هذه اللفظة تقال ملن يبيع البز، قوطة بواحدة والزايني املعجمتني بينهما ألفبفتح الباء املن: البزاز )٥(
  ).٣٣٨ /١: األنساب(
   .٣٤٩/ ٢: ، ينظر الكاشف١/٥٨٠:تقريبال )٦(
  .١٣٩/ ١:تقريبال) ٧(
    .٥٠٤/ ١: الكاشف ، ينظر٢٧٧ /١: تقريبال )٨(
  .١٤٤/ ٢: اء الصحابةجتريد أمس) ٩(



 

 

  : ختريج احلديث
شيم عن احلجاج بهأخرجه من طريق ه :  

يف بدون ذكر صفوان و قال ابن خزميـة   )٤(و ابن خزمية )٣(و أخرجه الطرباين )٢(البيهقيو )١(أبو داود 
ح وثنا حممـد بـن    قال حجاج ثنا عطاء هبذا احلديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه: يف آخر احلديث

فلما بلغنا ، كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا احلديث خيرق جبته: هشيم عن احلجاج عن عطاء قال هشام ثنا
  .هذا احلديث أخذنا به

  .مهام بن حيىي و ابن جريج :و قد تابع احلجاج مجاعة منهم
   )٥(.مسلمرواية مهام أخرجها البخاري و

  .و فيه قصة بنحوها )٧(و مسلم )٦(أخرجها البخاري:رواية ابن جريج
  : احلديثإسناد حكم 
تدليس احلجاج، و قد صرح احلجاج بالتحديث عـن عطـاء يف   تدليس هشيم و: ا إسناد فيه علتانهذ
  .ابن خزمية فتنتفي شبهة تدليسه ويبقى تدليس هشيم رواية
حديثهم خمرج يف احلجاج يف روايته عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه مهام وابن جريج وتابع و قد 

  .، فينجرب باملتابعات إىل درجة احلسن لغريه الصحيحني
     

                           
    ).١٨٢٠(كتاب املناسك ( ١٦٤/ ٢: داود سنن أيب )١(
    ).٨٨٨٤(كتاب احلج (٥٧/ ٥: سنن البيهقي )٢(
    .و ذكر معه منصور و عبد امللك و ابن أيب ليلي) ٦٦٩( ٢٥٩/ ٢٢: املعجم الكبري )٣(
  ).٢٦٧٢(كتاب املناسك (١٩٣/ ٤: صحيح ابن خزمية) ٤(
 ،)٤٧٠٠(رآن ـاب فضائل القـكت(٤/١٩٠٦: ،ج)١٦٩٧(اب احلج ـكت(٦٣٤/ ٢: صحيـح البخـاري) ٥(

  ).١١٨٠(كتاب احلج( ٢/٨٣٦: ح مسلمـصحي
 ٤/١٩٠٦ :ج،)٤٠٧٤(كتاب املغازي(١٥٧٣/ ٤: ،ج)١٤٦٣(ج ـكتاب احل(٥٥٧/ ٢: ح البخاريـصحي) ٦(
  ) . ٤٧٠٠(كتاب فضائل القرآن(
  ).١١٨٠( ٨٣٧/ ٢: حيح مسلمص) ٧(



 

 

  :احلديث الثاين/ ٢
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد 

َعْن َجدِّه ثََنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيهَحد اجأَْخَبَرَنا َحج ثََنا ُهَشْيمـي  : َحدلٍ َنذََر فأَنَّ الَْعاَص ْبَن َوائ
ةيلالَْجاه ائَةَ َبَدَنةَتُه َخْمِسَني َبَدَنةً، أَنْ َيْنَحَر مصي َنَحَر حَشاَم ْبَن الَْعاصـ ، َوأَنَّ ه أَلَ ـَوأَنَّ َعْمرا َس

 بِيالنَكا أَُبوَك:" فَقَالَ، َعْن ذَلأَم ،يدْوحبِالت قَْت َعْنـهُ  ، فَُصـْمتَ ، فَلَْو كَانَ أَقَرَنفََعـُه  ، َوَتَصـد
  )١(".لَكذَ

  : رجال اإلسناد
  .كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبتهو ، سبق ترمجته، وشريبن بهو ا :مْيَشُه

  .سبق ترمجته، وهو صدوق: عمرو بن شعيب
من  ،دهـصدوق ثبت مساعه من ج، مد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصشعيب بن حمهو : هـأبيعن 
  )٣(.صدوق:قال الذهيب)٢(،٤ز / الثالثة
  )٤(.مشهور) ٧٠٠(السهمي له من احلديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص هو  :جدهعن 

  : ختريج احلديث
 . ومل يصرح بالتحديث)٦(و ابن أيب شيبة)٥(أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج هشيم

  )٩(.والبيهقي)٨(أخرج روايته أبو داود )٧(حسان بن عطية :تابع احلجاج
  : احلديث إسنادم حك

، فهو إسناد  حا بالتحديث فزالت شبهة تدليسهمالكنهما قد صراحلجاج كالمها مدلس وهشيم و
  . ، فينجرب باملتابعة إىل الصحيح لغريهحسن

                           
    .)٦٧٠٤(١١/٣٠٧: مسند أمحد) ١(
  .٢٦٧ /١: التقريب )٢(
    .٤٨٨ /١: الكاشف )٣(
  .١/٣٢٦:جتريد أمساء الصحابة )٤(
  .)٦٧٠٤(١١/٣٠٧: مسند أمحد) ٥(
    .)١٢٠٧٨(كتاب اجلنائز(٣/٥٨: مصنف ابن أيب شيبة )٦(
ات بعد ـم، عةـمن الراب، يه عابدـة فقـثق، ر الدمشقيـأبو بك، موالهم، اريبـاحملهو : ان بن عطيةـحس) ٧(

  .)١/٣٢٠: الكاشف، ينظر ١/١٥٨: تقريبال( ع/بعد العشرين ومائة
    .)٢٨٨٣(كتاب الوصايا (٣/١١٨: سنن أيب داود) ٨(
    .)١٢٤١٧(كتاب الوصايا (٦/٢٧٩: سنن البيهقي) ٩(



 

 

  :احلديث الثالث/ ٣
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

َواْبنِ َعطَاٍء أَنُهَما َسمَعا َعطَاًء ُيَحدِّثُ َعنِ  َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن َجْعفَرٍ َحدثََنا ُشْعَبةُ َعنِ الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ
  )١(.َتَزوَج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرِم أَنَّ َرُسولَ اللَّه : اْبنِ َعباسٍ

  : رجـال اإلسناد
  .إال أن فيه غفلة ،ثقة صحيح الكتابسبق ترمجته ، و هو  ،املعروف بغندر :حممد بن جعفر

  .ثقة حافظ متقنهو اج بن الورد، سبق ترمجته، وهو ابن احلج :شعبة
ات ـم، ةـمن اخلامس، فـضعي، كيـاح املـبن أيب رباء ـوب بن عطـيعقهو  :ن عطاءـاب
   )٢(.س/ة مخس ومخسنيـسن
  .الـه كثري اإلرسـلكن، لـة فقيه فاضـثقهو هو ابن ربـاح، سبق ترمجته، و :اءـعط

 )٣(.ستنيالبحر لسعة علمه، تويف سنة مثان و ن عباس كان يسمىعبد اهللا بهو  :ابن عباس
  : ختريج احلديث
  )٦(.و الطيالسي)٥(و الطرباين)٤(أخرجه أمحد
 .حمرمتزوج ميمونة وهو أن النيب  :بن عباساعطاء بن أيب رباح عن األوزاعي عن  :تابع احلجاج

  )٧(.أخرجه البخاري
بىن  و، وهو حمرمميمونة  ج النيب تزو: قالبن عباساعكرمة عن من طريق )٨(و أخرجه البخاري
بن أيب جنيح وأبان بن صاحل عن عطاء احدثين ، بن إسحاقاوزاد ، وماتت بسرف ،هبا وهو حالل

  .ميمونة يف عمرة القضاء تزوج النيب  :بن عباس قالاوجماهد عن 
  
  

                           
  .)٢٥٨٧(٤/٣٥٦: مسند أمحد )١(
  .٦٠٨/ ١: تقريبال )٢(
  .١/٣٢٤: جتريد أمساء الصحابة )٣(
  .)٢٥٨٧( ٤/٣٥٦: مسند أمحد )٤(
  .)١١٢٩٧(١٤٢ /١١: املعجم الكبري )٥(
  .)٢٦٥٦( ١/٣٤٦: مسند الطيالسي) ٦(
    .)١٧٤٠(كتاب احلج (٦٥٢ /٢: صحيح البخاري ) ٧(
    .)٤٠١١(كتاب املغازي (١٥٥٣ /٤: صحيح البخاري) ٨(



 

 

  :احلديث إسنادحكم 
إلسناد ضعيف بسبب ضعف احلجاج قد صرح بسماعـه من عطاء ، فتنتفي شبهة تدليسه ، لكن ا  

   .ابن عطاء
  .إىل احلسن لغريهاألوزاعي  و يرتقي اإلسناد مبتابعة



 

 

  
  

  :مباحث ةالتدليس و اإلرسال عند احلجاج و حتته مخس: الفصل الثالث
  .تعريف التدليس و اإلرسال والفرق بينهما بإجياز :املبحث األول 
  .أسباب التدليس عند احلجاج :املبحث الثاني

  .روايات احلجاج املدلسة واحلكم عليها :الثالثاملبحث 
  .موقف النقاد من تدليس احلجاج :املبحث الرابع
  .مرتبة احلجاج بني املدلسني :املبحث اخلامس

  
  



 

 

  .الفرق بينهما بإجيازتعريف التدليس و اإلرسال و: ألولاملبحث ا
  : التدليس يف اللغة

  )١(.دالس وال يوالس أي ال يخادع وال يغدروفالنٌ ال ي ،الدلَس الظُّلمةَ: قال املرسي
  :التدليس يف احلديث قسمانو: قال ابن الصالح
اً أنه مسعه منه، أو عمن عاصره ومل يلقه هو أن يروي عمن لقيه مامل يسمعه منه مومهو :تدليس إسناد

   )٢(.مسعه منهمومهاً أنه قد لقيه و
  )٣(.من التدليس يف شيء و إمنا هو املرسل اخلفيليس ) عمن عاصره( قوله  :قال ابن حجر

مسعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه مبا مل  وهو أن يروي عن شيخ حديثاً :واآلخر تدليس الشيوخ
   )٤(.يعرف به لئال يعرف

  : ن التدليس على ثالثة أقسامأمث اعلم  :قال برهان الدين سبط ابن العجمي
ن أ و،ىل شيخ شيخه بعنإمسع منه ويرتقي اسم شيخه الذي  ن يسقطأوهو  :تدليس اإلسناد األول
  .فالن مثالً :أو يسقط أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول ،وقال

ن التدليس نفسه أو، السواء بينوا السماع أم  يرد حديثهم مطلقاً :واختلف يف أهل هذا القسم فقيل 
 و ،و حدثنا أو أنبأنا فهو مقبول حيتج بهن صرح باالتصال كقوله مسعت أإف :والصحيح التفصيل ،جرح

  .يت بلفظ حيتمل فحكمه حكم املرسلأن إ
ن يصف الشيخ املسمع بوصف ال يعرف به من اسم أو كنية أوهو :  والقسم الثاين تدليس الشيوخ 

   .أو لقب أو نسبة اىل قبيلة أو بلدة أو صنعة وحنو ذلك
   .ل انتهىوأمره أخف يعين من القسم األو :بن الصالحاقال 

 ن يروي حديثاًأبن الصالح وقد ذكره غريه وهو اومل يذكره  :والقسم الثالث وهو تدليس التسوية
 فيأيت املدلس الذي مسع من الثقة األول غري ،وذلك الثقة يرويه عن ضعيف ،عن شيخ ثقة غري مدلس

لثاين بلفظ حمتمل املدلس فيسقط الضعيف الذي يف السند وجيعل احلديث عن شيخه الثقة عن الثقة ا
   )٥(.وهذا شر األقسام ،اتـفيستوي اإلسناد كله ثق

أقـول  ، التدليس وهو شر األقسام إىل آخرهمن أنواع  ثالثاً قوله ترك املصنف قسماً :وقال ابن حجر   

                           
  .  ٨/٤٥٢: احملكم واحمليط األعظم )١(
  .١/٣٤: مقدمة ابن الصالح )٢(
  . ١/٢٤٢: النكت على ابن الصالح) ٣(
  . ١/٣٤: ن الصالحبمقدمة ا )٤(

  .١/٣٢:دلسنيالتبيني ألمساء امل )٥(



 

 

   .تدليس الشيوخ و ،تدليس اإلسناد :بن الصالح قسم التدليس إىل قسمنيوذلك أن ا ،فيه مشاحة
فعلى هذا مل  ،هي من قبيل القسم األول هو تدليس اإلسناد قدير تسليم تسميتها تدليساًعلى ت والتسوية
تـدليس   :ومشى على ذلك العالئي فقال ،إمنا ترك تفريع القسم األول أو أخل بتعريفه ثالثاً يترك قسماً

  .السماع نوعان فذكره
أن يروي عن شـيخني مـن    وهو :وهو تدليس العطف ،من تدليس اإلسناد فرع آخر وقد فام معاً 

فيصرح عن األول  ،ويكون قد مسع ذلك من أحدمها دون األخر ،شيوخه ما مسعاه من شيخ اشتركا فيه
وإمنا حدث بالسماع عـن األول مث   فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً ،بالسماع ويعطف الثاين عليه

ال نكتب عنه اليوم  :شيم فقالوااجتمع أصحاب ه: قالوفالن أي حدث فالن مثاله  :فقال ،نوى القطع
فحدث بعدة أحاديث  ،حدثنا حصني ومغرية عن إبراهيم :فلما جلس قال ،ففطن لذلك ،مما يدلسه شيئاً

كل ما حدثتكم عن حصني فهو مسـاعي   !بلى :فقال ،ال :قالوا ؟هل دلست لكم شيئاً :فلما فرغ قال
   .ومل أمسع من مغرية من ذلك شيئاً

حدثنا مث  :مثاله عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول، وهو تدليس القطعخر فرع آ وفام أيضاً
  )١(.مث يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها ،ينوي القطع ،يسكت
  :املرسل

   )٢(.ذلك ألن املرسل أطلق احلديثمن اإلطالق وعدم املنع، و :املرسل لغة
وإرسال الكالم  ،وحديث مرسل مل يتصل إسناده بصاحبه ،ساكاإلرسال يقابل باإلم :قال املناويو

   )٣( .إرسال احلديث عدم ذكر صحابيه و ،إطالقه بغري تقييد
سواء كان التابعي كبرياً أو (من غري تقيد  هو ما أضافه التابعي إىل النيب  :عند احملدثنيو املرسل 
  )٤().صغرياً

  )٥(.مل يلقهعمن عاصره ويث الذي رواه الراوي هو احلد :املرسل اخلفي
رواية الراوي عمن مل  :إرسال احلديث الذي ليس مبدلس هو أنال خالف بني أهل العلم : قال العراقي 

 ، وغريهم من التابعني عن رسول اهللاحنو رواية سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري  ،مل يلقهيعاصره أو
فهذه  ، ن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ومبثابته يف غري التابعني حنو رواية مالك بن أنس ع

                           
  .٢/٦١٧: النكت على ابن الصالح )١(
  .١/٢٨٤: توضيح األفكار) ٢(
  . ١/٥٠: التوقيف على مهمات التعاريف) ٣(
  .  ٢/٥٤٣: النكت على ابن الصالح) ٤(
  . ١/٦٦: نزهة النظر ) ٥(



 

 

رواية  :وأما رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه فمثاله، روايات ممن مسينا عمن مل يعاصروهكلها 
   )١(.احلجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري

  :بني املدلسالفرق بينه و
وجهام تبعاً الختالفهم حول ما يعترب مندرجاً  اختلفت فيه، وقع فيه كالم كثري ألئمة أصول احلديثو

  . يف املدلس
  : و حاصل التفريق بينهما

رسل فإنه أما امل، ومل يسمع منه بصيغة مومهة للسماعدلس يروي عمن مسع منه أو لقيه ماأن امل :األول
  . مل يلقه إمنا عاصره فقط، فهما متباينانيروي عمن مل يسمع منه و

ليس يف اإلرسال إيهام، فلو بني املدلس أنه مل يسمع  يسمع، وملإيهام مساع ماأن التدليس  :الثاين
احلديث من الذي دلسه عنه لصار احلديث مرسالً ال مدلساً، نبه على ذلك النقاد احملققون كاخلطيب و 

  .ابن عبد الرب
  : و سائل معرفة اإلرسال

١ (و يعرف بوجه صحيح من البحث يف عرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض األئمة على ذلك، أأن ي
  . تواريخ الرواة

٢ (عرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو حنوه كأن يصرح الراوي نفسه على أن ي
  . بذلك
٣ (عرف عدم مساعه منه لذلك احلديث فقط، و إن مسع منه غريه، إما بنص إمام أو إخباره عن أن ي

  . حنو ذلكنفسه بذلك يف بعض طرق احلديث أو 
  .أن يرِد يف بعض طرق احلديث زيادة اسم راوٍ بينهما) ٤

إال أن يف هذا املسلك األخري ملعرفة اإلرسال إشكاالً كبرياً، إذ ميكن أن يعارض بكونه من املزيد يف 
  . متصل األسانيد ال من املرسل اخلفي

ت السماع تارخيياً بني الراويني و ميكن حل هذا اإلشكال بأن نالحظ يف املزيد يف متصل األسانيد ثبو
  . املتواليني يف اإلسناد احملذوف

اخلايل  زيد تثبت مساع الراوي للحديث ممن فوقه يف اإلسنادو فرق آخر يتعلق بصيغة الرواية، فإا يف امل
أما صيغة الرواية يف املرسل اخلفي فإا ال ثبت . لقرآن الدالة على السماع من الزيادة صراحة ، أو ب

  )٢(.و اهللا أعلم.مساعه منه يف اإلسناد الناقص، فإذا جاءت رواية بزيادة واسطة بينهما كان احلكم هلا

                           
  . ١/٣٨٤: الكفاية يف علم الرواية) ١(
  .   ١/٣٨٧): نور الدين عتر(ثج النقد يف علوم احلديمنه )٢(



 

 

  .أسباب التدليس عند احلجاج: املبحث الثاين
فكـان   :قـال  .حدثكال تقولوا من : احلجاجقال لنا : يقولمسعت أبا معاوية وهو : قال جماهد       

   )١(.يسردها علينا سرداً
إن كنا قد دخلنا فيمـا   ا وإنالشرف، قتلنا حب : يقولما  كان احلجاج كثرياً: عيسى وأب وقال       

: قولـوا ولكن ؟ ال تقولوا من حدثك : احلديثوكان يقول ألصحاب : قال. نكذبدخلنا فيه فإنا ال 
    )٢(.يسهوخمافة أن : ذكره، قالمن 

   )٣(. على السماعال توقفوين: قال لنا احلجاج: و قال أبو معاوية      
فإنه ال يزال أحدهم قـد  ، إياكم وأصحاب الكتب: كان حجاج بن أرطاة يقول لنا: قال أبو معاويةو

  )٤(.وأشباهه عمرو عمرجعل 
مسـعر بـن كـدام     إالوهو يدلس  إال قدمت الكوفة فما رأيت هبا أحداً: قال يزيد بن هارون     

   )٥(.وشريكاً
: قلت ليحىي ،أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث: حجاج بن أرطاة قال قال معمر الرقي عن :حيىي وقال

ما يعـين  : قلت ليحىي، مل يسمع من إبراهيم شيئاً، وواحد مسع من الشعيب حرفاً، ال :قال؟ مسع منهما 
! وهذا عندنا خطأ : قال حيىي، نعم :قال؟ حدثاين فأسندا يل ؟ أسند يل إبراهيم والشعيب احلديث : بقوله
  )٦(.حجاجفيه معمر عن  أخطأ

  :قال اخلطيب :أسباب التدليس عند املدلسني
  .أن التدليس يتضمن اإليهام ملا ال أصل له وترك تسمية من لعله غري مرضي وال ثقة) ١
  .ن مل يكن األمر كذلكإطلب توهم علو اإلسناد و) ٢
الكذاب ومل يـروا التـدليس   وقال خلق كثري من أهل العلم خرب املدلس مقبول ألم مل جيعلوه مبثابة  

ذلك مجهور من قبل املراسيل من األحاديث وزعموا أن اية أمره أن يكـون   إىللعدالته وذهب  ناقضاً
  .اإلرسالالتدليس ليس مبعىن 

وقال بعض أهل العلم إذا دلس احملدث عمن مل يسمع منه ومل يلقه وكان ذلك الغالب على حديثـه مل  

                           
  . ٢/٨٠٣: املعرفة والتاريخ) ١(
  . ٢/٨٠٤: املعرفة و التاريخ) ٢(
  . ١/٢٢٧: اروحني) ٣(
  .  ١/٤٢٨: العلل ومعرفة الرجال )٤(
    .١/٣٦١: الكفاية يف علم الرواية )٥(
  . ٤/٢٣: )رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٦(



 

 

يسمعه منـه فـذلك    تدليسه عمن قد لقيه ومسع منه فيدلس عنه رواية مامل قبل رواياته وأما إذا كانت
  .مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة

ن أورده على ذلك إأن يورده على وجه مبني غري حمتمل لإليهام ف إالوقال آخرون خرب املدلس ال يقبل  
  )١(.قبل وهذا هو الصحيح عندنا

  

                           
  .٣٦١ / ١: كفاية يف علم الروايةال )١(



 

 

  .املدلسة و احلكم عليهاروايات احلجاج : املبحث الثالث
  :الراوي املدلس تنقسم مروياته إىل

  .مرويات صرح فيها بالسماع/ ١
  ).مرسل خفي( مرويات تبني أنه قد دلسها أو أرسلها/ ٢
  .و ليس لدينا ما يدل على السماع أو عدمه ةمرويات معنعن/ ٣

  .املرويات اليت صرح فيها بالسماع: القسم األول
  :األولاحلديث / ٤

  :-رمحه اهللا تعاىل - اإلمام أبو داودقال 
ولٍ َعـْن  ـجاُج َعْن َمكُْحـَنا الَْحـلي َحدثَـُر ْبُن َعـََنا ُعمـَيد َحدثـَِبةُ ْبُن َسعـْا قَُتيـَدثَنـَح

أَمَن السُّنة ، ي الُْعُنقِ للسارِقَِيد فَسأَلَْنا فََضالَةَ ْبَن ُعَبْيد َعْن َتْعليقِ الْ :الَـَعْبد الرْحَمنِ ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ قَ
  )١(."بَِسارِقٍ فَقُطَعْت َيُدُه ثُم أََمَر بَِها فَُعلِّقَْت في ُعُنقه أُتَي َرُسولُ اللَّه  :قَالَ؟ ُهَو 
  : ال اإلسنادـرج
، بفـتح املوحـدة  )٢(،الينغأبو رجاء الب، بن طريف الثقفي، بفتح اجليم، ميلبن جهو ا :ة بن سعيدَبْيَتقُ

ات سنة أربعني ـم، اشرةـمن الع، ة ثبتـثق، يل عليـوق، ه حيىيـامس :الـيق، وسكون املعجمة
  )٣(.ع/عن تسعني سنة
  .وكان يدلس شديداً، ثقة ، سبق ترمجته، و هوبن مقدمبن عطاء هو ا: عمر بن علي

  .كثري اإلرسال، ثقة فقيه ، سبق ترمجته، و هوالشامي هو: مكحول
بن حبـان يف ثقـات   اوذكره ، ولد على عهد النيب : قيل)٤(،حيماجلُهو : يزرِْيَحالرمحن بن ُم عبد

  )٥(.٤/التابعني
  )٦(.د بن قيس األنصاري األوسي العمري، أبو حممد، شهد أحدهو ابن ناق: ة بن عبيدلَاََضفَ
  

                           
  .)٤٤١١(باب يف تعليق يد السارق يف عنقه :كتاب احلدود(١٤٣ /٤: سنن أيب داود ) ١(
بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الغني املعجمة ويف آخرها النون هذا النسبة إىل بغالن وهي بلدة : البغالين) ٢(

   .)٣٧٦ /١:باألنسا( بنواحي بلخ وظين أا من طخارستان
    .١٣٤/ ٢: الكاشف ، ينظر٤٥٤/ ١: التقريب) ٣(
  ).٢/٨٥: األنساب( هذه النسبة إىل بين مجح، ح امليم ويف آخرها احلاء املهملةبضم اجليم وفت: حيماجلُ) ٤(
    .١/٦٤٣: الكاشف ، ينظر١/٣٥٠: تقريبال )٥(
    .٢/٧: جتريد أمساء الصحابة) ٦(



 

 

  : ختريج احلديث 
: قالواو)٤(و أمحد)٣(و النسائي)٢(لترمذياو )١(أبو داود: حلجاج بهأخرجه من طريق عمر بن على عن ا

  .عبد الرمحن
   .عبد اهللاعن مكحول عن : فقال )٥(الطرباينأخرجه و

عن ابـن حمرييـز ومل   : فقالوا )٩(و البيهقي، )٨(و الدارقطين)٧(و ابن أيب شيبة )٦(ه ابن ماجهـو أخرج
  .يذكروا من هو

 )١٠(عمر بن علي أخرج روايته البيهقيأخي  أبو بكر بن علي املقدمي: و رواه عن احلجاج أيضاً
  .عن ابن حمرييز: وقال )١١(و أخرجه النسائي ،عن عبد اهللا: الـوق

  : احلديث إسنادحكم 
لتحـديث  تصرح من احلجاج و عمـر با ) عند الطرباين( يف بعضها : بالنظر إىل طرق احلديث جند أن 

   .و هو ثقة وحال ابن حمرييزكحول تدليس م واإلسناد ضعيف بسبب، فانتفت بذلك شبهة التدليس
  )١٢(.سألت فضالة :اهللا بن حمرييز قال هو عبد إمناهذا خطأ  :أمحد بن حنبلقال و
  )١٣(.الطرباين عن عبد اهللا وهذا وهم رواه: و الراجح أنه عبد الرمحن بن حمرييز كما قال املزي 

   )١٤(.عبد الرمحن: احلديث وقال فيه ذكر ابن حجرقد و 

                           
    ).٤٤١١(احلدود  كتاب(١٤٣ /٤: سنن أيب داود )١(
  .)١٤٤٧(كتاب احلدود (٤/٥١:الترمذي سنن) ٢(
  .)٤٩٨٣(كتاب قطع السارق(٩٢/ ٨: ، الصغرى)٧٤٧٦(كتاب قطع السارق(٤/٣٥٠: السنن الكربى) ٣(
، و اك، و هو مدلس و قد عنعن، حجاج ليس بذإسناده ضعيف: قال شعيب) ٢٣٩٤٦( ٣٩/٣٧٠:مسند أمحد )٤(

    .  صرح عمر بالسماع من احلجاج  .أبيه أو عن شيخ أبيه أو غريهعن  هو مما رواه عبد اهللا
وهـو حـديث   : قـال ) ٢١٧٥(٢٤٣ /٣: صرحا بالتحديث، مسند الشاميني) ٧٦٩(١٨/٢٩٩:املعجم الكبري )٥(

  .  )٣٥٥٦(٤/٣٥٩: ، جضعيف
    .     )٢٥٨٧(كتاب احلدود ( ٨٦٣ /٢:سنن ابن ماجه) ٦(
    .)٢٨٩٧٣(احلدود كتاب(٥/٥٦١: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(
  .صرح عمر بالتحديث عن احلجاج) ٣٧٢(كتاب احلدود و الديات و غريه(٢٠٨ /٣: سنن الدارقطين) ٨(
  ).١٧٠٤٨()١٧٠٤٧(كتاب السرقة(٨/٢٧٥: سنن البيهقي) ٩(
  .)١٧٠٤٩(كتاب السرقة (٨/٢٧٥: سنن البيهقي) ١٠(
  .)٤٩٨٢(٩٢/ ٨: ، الصغرى)٧٤٧٥(كتاب قطع السارق(٤/٣٥٠: سنن النسائي) ١١(
  .)١٣٧٦(٤٥٨ /١:علل احلديث )١٢(
  .٣٩٨/ ١٧: ذيب الكمال )١٣(
  .٣/٣٧٠: نصب الراية )١٤(



 

 

  .هذَا حديثٌ حسٌن غَرِيٌب :أَُبو عيَسىقَالَ           
 )١(.ال يبلغ درجة الصحيح وال يقارهبا :قال ابن حجرو
ومل يذكره البخاري : قال، بن حمرييزاجهالة حال : بن القطاناوزاد ، معلول باحلجاج :قال الزيلعيو

  )٢(.بن أيب حامتاوال 
  )٣(. يثبتلو ثبت لكان حسناً صحيحاً، لكنه مل :قال ابن العريبو
 )٤(.ضعيف :قال األلباينو

ه ـلم فيـن تكإداود و يـيه أبـت علـنه الترمذي وسكـث قد حسـواحلدي: و قـال السندي
)٥(.اىلـائي واهللا تعـالنس

                           
  .٦٩ /٤: تلخيص احلبري )١(
  .٣/٣٧٠: نصب الراية )٢(
  .٦/٢٢٧: عارضة األحوذي )٣(
  .)٢٤٣٢( ٨/٨٤: إرواء الغليل )٤(
  .٨/٩٢: على سنن النسائي حاشية السندي) ٥(



 

 

  :الثاين احلديث/ ٥
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام أبو داود

َنا َحجاج َحدثََنا قََتاَدةُ َعْن الَْحَسنِ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنـُدبٍ  َحدثََنا َسعيُد ْبُن َمْنُصورٍ َحدثََنا ُهَشْيم َحدثَ
  )١(."اقُْتلُوا ُشُيوَخ الُْمْشرِكَني َواْسَتْبقُوا َشْرَخُهْم:"قَالَ َرُسولُ اللَّه  ،قَالَ

  : غريب احلديث
   )٢(.الشاب :الشارُِخ

  : رجال اإلسناد
وكان ال يرجع عما ، ثقة مصنف ،نزيل مكة ،عثمان اخلراساينأبو ، بن شعبةهو ا: سعيد بن منصور

  )٣(.ع/من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين وقيل بعدها، يف كتابه لشدة وثوقه به
كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبت سبق ترمجته، و هو: ُهَشْيم.  
  . هو ابن دعامة، سبق ترمجته، و هو ثقة ثبت: قََتاَدةُ
ثقة فقيه ، األنصاري موالهم ،بالتحتانية واملهملة، واسم أبيه يسار، أيب احلسن البصري بنهو ا: احلسن

فيتجوز ، كان يروي عن مجاعة مل يسمع منهم :قال البزار، ويدلس وكان يرسل كثرياً، فاضل مشهور
مـات  ، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، يعين قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، وخطبنا، حدثنا: ويقول

من  كان مكثراً ،ومل يثبت مساعه منه رأى عثمان ورأى علياً )٤(.ع/وقد قارب التسعني، سنة عشر ومائة
و )٥(و هو من املرتبة الثانية، وصفه بتدليس اإلسناد النسائي وغريه، عن كل أحد احلديث ويرسل كثرياً

ضعف من مرسالت احلسن وليس يف املرسالت أ: ، قال السيوطي)٦(مراسيل احلسن من أضعف املراسيل
مرسـالت احلسـن    :وقال ابن املديين، احلسن وعطاء بن أيب رباح فإما كانا يأخذان عن كل واحد
كل شيء : و حيىي القطانوقال أبو زرعة ، البصري اليت رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها

أو  إال حديثاً :وقال حيىي، يثما خال أربعة أحاد ثابتاً وجدت له أصالً قال رسول اهللا  ،قال احلسن
 )٧(.مراسيل احلسن عندهم شبه الريح: وقال العراقي، حديثني

                           
  ).٢٦٧٠(باب يف قتل النساء : كتاب اجلهاد( ٣/٥٤: سنن أيب داود) ١(
  .١/١٤٠ :خمتار الصحاح )٢(
    .١/٤٤٥: الكاشف، ينظر ١/٢٤١: تقريبال )٣(
    .١/٣٢٢: الكاشف، ينظر ١/١٦٠: تقريبال )٤(
    .١/٢٩: طبقات املدلسني )٥(
  .١/٧٢: جامع التحصيل) ٦(
    .١/٢٠٤: تدريب الراوي )٧(



 

 

احلسـن مل   :ابن معني قال)١( ،مستحسنة وهلذا احتج به يف األمعند الشافعي مراسيل احلسن البصري  و
  )٢(.يسمع من مسرة

 عبـد أبو عبد الرمحن، وقيل أبو  و سعيد، وقيلأببن حريج الفزاري،  هو ابن هالل: بُدْنبن ُج ةََرُمَس
نزل البصرة و هـو حليـف    -و راء مكسورة و جيم ةحباء مفتوح -اهللا، وقيل أبو سليمان، وحرِيج

  )٣(.األنصار له رواية كثرية
  : ختريج احلديث

  .معاوية و عبد الرحيم بن سليمانبوشيم و املنهال بن خليفة و أه: رواه عن احلجاج 
   .)٥(و سعيد بن منصور)٤(داوداج ثنا قتادة به أخرجه أبو من طريق هشيم ثنا احلج

و مل يصرح "َواْسَتْحُيوا"بلفظ)٩(الروياينو)٨(الطرباينو"َواْسَتْبقُوا"بلفظ )٧(و أمحد)٦(و أخرجها البيهقي
  . بالسماع

   )١٠(.و من طريق املنهال بن خليفة أخرجه أيضاً الطرباين به 
و "َشْرَخُهْم َواْسَتْحُيوا"بلفظ)١٢(و الطرباين)١١(جاج به أمحدو أخرجه من طريق أيب معاوية عن احل 

  ".واستحيوا شرفهم"بلفظ)١٣(البيهقي
  ".َشْرَخُهْم َواْسَتْحُيوا"بلفظ)١٤(رواية عبد الرحيم أخرجها ابن أيب شيبةو
  

                           
    .١/٤٨٦: صالحالنكت على مقدمة ابن ال )١(
  . ١/١١٩: من كالم أيب زكريا يف الرجال) ٢(
  .١/٢٣٩: جتريد أمساء الصحابة) ٣(
  .)٢٦٧٠(كتاب اجلهاد(٣/٥٤: سنن أيب داود) ٤(
  .)٢٦٢٤(باب ما جاء يف قتل النساء و الولدان (٢/٢٨٠:)١(سنن سعيد بن منصور) ٥(
  .)٥٤٢٠(٧/٣٢: ررفة السنن و اآلثا، مع)١٧٩٤٣(مجاع أبواب السري (٩/٩٢: سنن البيهقي) ٦(
و احلجاج إسناده ضعيف من أجل تدليس احلسن و قد عنعنه، : قال شعيب) ٢٠٢٣٠(٣٣/٣٧٩: مسند أمحد) ٧(

  .مدلس لكنه صرح بالتحديث
  ).٦٩٠٠(٧/٢١٦:املعجم الكبري) ٨(
  ).٨٠٢(٢/٤٧: مسند الروياين) ٩(
  .)٦٩٠٠(٢١٦ /٧:املعجم الكبري )١٠(
  .، فاحلسن مل يصرح بالسماعإسناده ضعيف: قال شعيب) ٢٠١٤٥(٣٣/٣٢١: مسند أمحد) ١١(
  .) ٦٩٠١(  ٢١٧ / ٧:املعجم الكبري   )١٢(
  .)٣٦٢٣(٧/٥٥٣:)نسخة األعظمي(السنن الصغرى للبيهقي )١٣(
  .)٣٣١٣٨(كتاب السري(٦/٤٨٥: مصنف ابن أيب شيبة )١٤(



 

 

  : احلديث إسنادحكم 
صرح بالتحديث  تدليس قتادة وتدليس احلسن ومساعه من مسرة، أما احلجاج فقد إسناده ضعيف بسبب 

  .بذلك تدليسه فينتفي
هو مل يسمع منه غـري  ويف اإلسناد احلسن البصري عن مسرة و، حديث ضعيف :قال صاحب اإلملامو

  )١(.واهللا أعلم، و مع ثقته وجاللته يدلس وقد عنعنوه، حديث العقيقة
، )٢(يحصح: ويف نسخة، حسن غريب: وقال ،وصححه الترمذي ،رواه أبو داود: قال الصنعاينو  

  )٣(.وهو من رواية احلسن عن مسرة
من طريق سعيد بن بشري عن قتادة به ، و سعيد ضعيف و مع ذلـك   أخرجه الترمذي :و قال شعيب 

، فكأنه من أجل ذلك حسـنه،  و أشار إىل رواية احلجاج عن قتادة ،قال الترمذي حسن صحيح غريب
  .مسع منه ومل يلتفت إىل عنعنة احلسن عن مسرة ، فهو ممن يرى أنه

يكاد الشيخ ال : قال يقول، "اقُْتلُوا ُشُيوَخ الُْمْشرِكَني"سألت أيب عن تفسري هذا احلديث :قال عبد اهللاو
  . الشباب: قال الشرخ، كأنه أقرب إىل اإلسالم من الشيخ والشاب أن يسلم، أن يسلم

  

                           
  .٢/٤٦٥: اإلملام )١(
  . هذَا حديثٌ حسٌن صحيٌح غَرِيٌب :قَالَ أَبو عيسى) ١٥٨٣( لسري باب ا(  ١٤٥/  ٤:  سنن الترمذي) ٢(
    .٤/٥٠: سبل السالم )٣(



 

 

  :الثالثاحلديث /٦
  :- رمحه اهللا تعاىل –قال أبو داود 
 دد َحدثََنا َعْبُد الَْواحد َحدثََنا الَْحجاُج َعْن َزْيد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن خْشف ْبنِ َمالك الطَّائيِّ َعـنْ َحدثََنا ُمَس

، َوعْشـُرونَ َجذََعـةً  ، ة الَْخطَإِ عْشُرونَ حقَّةًفي دَي:"قَالَ َرُسولُ اللَّه : د اللَّه ْبنِ َمْسُعود قَالََعْب
  )١(.َوُهَو قَْولُ َعْبد اللَّه".َوعْشُرونَ َبنِي َمَخاضٍ ذُكُرٍ، َوعْشُرونَ بِْنَت لَُبون، ُرونَ بِْنَت َمَخاضٍعْشَو

  : غريب احلديث
  )٢(.وعند ذلك يتمكن من ركوبه وحتميلهمن اإلبل هو الذي دخل يف السنة الرابعة : حقَّةً
دخل يف السنة  فهو من اإلبل ما، فتياً كان منها شاباً ماوهو ، وأصل اجلذع من أسنان الدواب: َجذََعةً
  )٣(.اخلامسة
ألن ، وبنت املخاض وابن املخاض ما دخل يف السنة الثانية، ةفَلواحدا خ، اسم للنوق احلوامل :َمَخاضٍ

   )٤(.وإن مل تكن حامالً ،قد حلقت باملخاض أي احلوامل هأم
ا تكون قـد   ن ودخل يف الثالثة فصارت أمه لبوناًمن اإلبل ما أتى عليه سنتاهو : لَُبونأي ذات لنب أل

  )٥(.أخر ووضعته محلت محالً
  : رجال اإلسناد

إنـه   :يقال ،ثقة حافظ ،أبو احلسن ،األسدي البصري بنِ مسرهد بن مسربل بنِ مستورِداهو : ُمَسدد
امسه عبد امللك بـن   :ويقال ،عشرينات سنة مثان وـم ،اشرةـمن الع ،أول من صنف املسند بالبصرة

  )٦(.خ د ت س /ومسدد لقب ،عبد العزيز
  . ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقالو هو  ،اد سبق ترمجتههو ابن زي: عبد الواحد
  .ثقة ،سبق ترمجته، وهوملربن حهو ا: زيد بن جبري

ْشفبن مالك خ: خوثقه النسائي، ك الطائيبن مال -وسكون املعجمة بعدها فاء، بكسر أوله -فش ،
وتبعـه البغـوي يف   ، جمهول: وقال الدارقطين يف السنن، بن حبان يف الثقاتاذكره و )٧(.٤/من الثانية

                           
  .)٥٤٥٤(باب الدية كم هي؟:كتاب الديات(٤/١٨٤: سنن أيب داود) ١(
  .)مخسا وأربعني وهي اليت تؤخذ يف الصدقة إذا جاوزت اإلبل( ١/٤١٥:يةالنها) ٢(
  .)تؤخذ يف الصدقة إذا جاوزت اإلبل ستني وهي اليت(١/٢٥٠: النهاية) ٣(
    .)وهي اليت تؤخذ يف مخس وعشرين من اإلبل صدقة عنها(٤/٣٠٦: النهاية )٤(
  )٣/٧٠:غريب احلديث البن سالم ،وثالثني وهي اليت تؤخذ يف الصدقة إذا جاوزت اإلبل مخساً(٤/٢٢٨: النهاية )٥(
  .٢/٢٥٦: ، الكاشف١/٥٢٨: تقريبال )٦(
  .١/٣٧٢:الكاشف، ينظر ١/١٩٣:يبتقرال )٧(



 

 

   )١(.ليس بذاك :وقال األزدي، املصابيح
  )٢(.ابن غافل اهلذيل، ابن أم عبد  هو :عبد اهللا بن مسعود

  : ختريج احلديث
قال : ن مالك عن عبد اهللا بن مسعود قالن جبري عن خشف بروى هذا احلديث عن احلجاج عن زيد ب

  :فوعاً، مجاعة منهممر رسول اهللا 
عبد الواحد بن زياد و حيىي بن زكريا و أبو خالد األمحر و عبد الرحيم بن سليمان و أبو معاويـة و   

  .د األمويل بن عياش و حيىي بن سعيالصباح بن حمارب و حفص بن غياث و أبو مالك اجلنيب و إمساعي
  )٤(.و البيهقي)٣(طريق عبد الواحد ثنا احلجاج به أخرجه أبو داود - ١
فـى   قََضى َرُسولُ اللَّـه  "و فيه)٥(وافقه على ذلك عبد الرحيم بن سليمان أخرجه الدار قطين - ٢

  ... "الدَِّية فى الَْخطَإِ مائَةً مَن اِإلبِلِ
" قضى"و فيه )٨(دـو أمح )٧(يـو النسائ )٦(ذيـالترم ا عنه بنحوه أخرجهـطريق حيىي بن زكري -٣
قة ـج بن يونس مبوافـفرواه عنه سري )حيـىي( واختلف عنه: وقـال )٩(قطينو الـدار" قضى"فيه

قة أيب ـرواه عنه مبوافـف هشام الرفاعيو ـالفه أبـاد وخـد بن زيـواحـعبد ال عبد الرحيم و
  .اـمل يفسره "َيةَ الَْخطَإِ أَْخَماساَجَعلَ د"ابعه أن النيب ـن تـرير ومـاوية الضمع
بـاختالف  )١٠(هـه ابن ماجـد أخرجـا زيـاج ثنـارب ثنا احلجـريق الصباح بن حمـط – ٤

  .فـي الترتيب
  

                           
  .)٤/٢١٤: الثقات(٣/١٢٢: التهذيب) ١(
  .١/٣٣٤:جتريد أمساء الصحابة) ٢(
  .و قال هو موقوف على ابن مسعود)٤٥٤٥(كتاب الديات(٤/١٨٥: سنن أيب داود) ٣(
    .)١٥٩٣٩(كتاب الديات(٨/٧٥: سنن البيهقي) ٤(
  .هذا حديث ضعيف غري ثابت: و قال) ٢٦٥(تكتاب احلدود و الديا(١٧٣/ ٣: سنن الدارقطين) ٥(
  .)١٣٨٦(كتاب الديات(٤/١٠: سنن الترمذي )٦(
و حجاج ضعيف ال حيتج به، : و قال أبو عبد الرمحن)٧٠٠٥(كتاب القسامة(٢٣٤/ ٤: سنن النسائي الكربى) ٧(

    .)٤٨٠٣(٤٤/ ٨: الصغرى
لس و قد عنعن، وخشف جهله غري ، احلجاج مدإسناده ضعيف: قال شعيب) ٤٣٠٣(٣٢٨/ ٧: مسند أمحد) ٨(

  .واحد
    .)٢٦٩(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: قطينسنن الدار ) ٩(
  ).٢٦٣١(كتاب الديات (٢/٨٧٩: سنن ابن ماجه )١٠(



 

 

لـم "جعل الدية يف اخلطأ أمخاساً"ـازم أبو معـاوية عن احلجـاج بلـفظ ريق حممد بن خـط -٥
  .  يزيـدوا علـى هـذا

 )٦(و ابن أيب شـيبة )٥(هقيـو البي )٤(يـو الدارم )٣(زارـو الب )٢(ىـو يعلـو أب )١(دـه أمحـأخرج
مع رواية حفـص و أبو )٧(طينـو الدارق. خالـد و فيه تفسـري املقـاديري ة أبـع روايـم )٦(شيبة

  .أبو خالـد و أبـو مـالك و إمساعيـل
و يف )١٠(ينـقطو الدار )٩(يبة ـوابن أيب ش)٨(ذيـخالد األمحر عنه أخرجه الترم يـريق أبـط – ٦ 

  . مل يذكر التفسـري)١١(يف رواية أخرى
 )١٣(و يف رواية أخرى)١٢(ينـقطيذكر تفسري األمخاس أخرجه الدار ريق إمساعيل بن عياش، ملـط– ٧

  . فوافق رواة أيب عبيـدة عن أبيـه"ونـبين لب" "اضـبين خم"ذكرهـا و جعل مكـان
و مل يذكرا تفسري )١٤(دار قطينيب أخرجه الـالك اجلنـم اث و أيبـريق حفص بن غيـط – ٨

  .  األمخاس
وجـعل مكـان "قضى"و فيه )١٥(ه أخرجه الدار قطينـه بـريق حيىي بن سعيد األموي عنـط – ٩ 

   ".ونـبين لب""احلقـاق " 
  

                           
    .إسناده ضعيف: قال شعيب) ٣٦٣٥(١٤٣/ ٦: مسند أمحد )١(
  .)٥٢١٠(٩/١٣٤: مسند أيب يعلى) ٢(
  . إال هبذا اإلسناد اهللا مرفوعاً حلديث ال نعلمه يروى عن عبدهذا ا: وقال)١٩٢٢(٥/٣٠٥: مسند البزار) ٣(
  .إسناده ضعيف لضعف حجاج: قال حسني أسد) ٢٣٦٧(ومن كتاب الديات(٢/٢٥٤: سنن الدارمي) ٤(
  ).١٥٩٣٨(كتاب الديات(٨/٧٥: سنن البيهقي )٥(
    ).٢٦٧٤٨(كتاب الديات(٥/٣٤٦: مصنف ابن أيب شيبة ) ٦(
  ).٢٦٨(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ٧(
  .)١٣٨٦(كتاب الديات(٤/١٠: سنن الترمذي )٨(
بدل " بنو لبون"و فيه. و قال إسناده ضعيف) ٢٦٧٤٨(كتاب الديات(٥/٣٤٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٩(
  ".بنوخماض"
  ).٢٦٩(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١٠(
  .)٢٦٨(دود و الديات كتاب احل(٣/١٧٥: سنن الدار قطين )١١(
  ).٢٦٨(كتاب احلدود و الديات (٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١٢(
  ).٢٦٧(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١٣(
  .)٢٦٩(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١٤(
  .)٢٦٧(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١٥(



 

 

  : ى احلديث موقوفاً على ابن مسعود ومجيعها منقطعة كما قال البيهقيوِرو
  )١(أخرجه الدارقطين... أيب عبيدة أن ابن مسعود قال  من طريق سليمان التيمي عن أيب جملز عن - ١

مخس بنو خماض، و مخس بنات خماض، و مخس بنات لبون، و : يف دية اخلطأ أمخاس"بلفظ )٢(و البيهقي
  . وهو غلط "بين لبون" "بين خماض"لقد جعل الدارقطين مكان : و قال "و مخس حقاق، و مخس جذاع

   )٥(.و البيهقي)٤(و الدار قطين)٣(أخرجه الطرباين... د قال من طريق إبراهيم أن ابن مسعوو_  ٢
  )٦(.به أخرجه البيهقي من طريق علقمة عن ابن مسعودو_  ٣

  : احلديث إسنادحكم 
   :قد أُعل احلديث بعلتني هي    
  . الوقف/ ٢ تدليس احلجاج ،/  ١

ماجه بالتحديث فانتفت هـذه  فقد صرح يف رواية ابن  هذا اإلسناد فيه احلجاج و إن كان مدلساًف     
وعلى تقدير تسليمه ال يضره فإن مثل هذا املوقـوف يف  : أما الوقف فقد قال صاحب املرقاة ، الشبهة

مرفوعاً  حكم املرفوع فإن التقادير ال تعرف من قبل الرأي مع أن املقرر يف األصول أنه إذا كان احلديث
  )٧(.وموقوفاً يعترب املرفوع
  )٨( .إال يف حديث خشف هذا  وال يعرف هذا عن النيب :و قال الدار قطين

 جعل ديـة اخلطـأ  "  ى فيشبه أن يكون الصحيح أن النيبفقد اختلفت الرواية عن احلجاج كما تر
ـ ، وابن أيب زائدة، وأبو خالد ،الك اجلنيبـوأبو م، وحفص، كما رواه أبو معاوية"أمخاساً ة ـيف رواي
  .على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات التفاقهماس ليس فيه تفسري األمخ ،هشام عنه أيب

 ويشبه أن يكون احلجاج رمبا كان يفسر األمخاس برأيه بعد فراغه من حديث رسول اهللا : قالو     
  .ذلك فيه وإمنا هو من كالم احلجاجوليس  فيتوهم السامع أن ذلك يف حديث النيب 

د وعبد الرحيم وحيىي بن سعيد األموي عنه فيمـا  اختالف عبد الواحد بن زيا :ويقوى هذا أيضاً     

                           
و حديث . رواته ثقاتإسناده حسن و :و قال)٢٦٢)(٢٦٣(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين) ١(

  .حديث خشف غري ثابت
  .)١٥٩٣٧(كتاب الديات(٨/٧٥: سنن البيهقي) ٢(
  ).٩٧٣٠(٩/٤٠٧: املعجم الكبري) ٣(
  ).٢٦٦(كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٤: سنن الدار قطين )٤(
  ).١٥٩٣٦(كتاب الديات(٨/٧٥: سنن البيهقي )٥(
    .)١٥٩٣٦(كتاب الديات(٨/٧٤: سنن البيهقي )٦(
  .٥٦/ ٧: مرقاة املفاتيح) ٧(
  .٥/٤٨: علل الدارقطين )٨(



 

 

وأن  "اقـاحلق" مكان "رين بين لبونـعش"ذكرنا يف أحاديثهم أن حيىي بن سعيد األموي حفظ عنه 
    )١(.واهللا أعلم"بين لبون" مكان "عشرين حقة"الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عبد

  .و علي و رواه احلجاج من قول زيد بن ثابت
يف دية : قالمحاد نا احلجاج عن الشعيب عن زيد بن ثابت من طريق )٢(أخرجه الدارقطين: يدقول ز      

  .وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات خماض، وثالثون بنات لبون، دية اخلطأ ثالثون حقة
إسحاق عن احلارث عـن   محاد عن احلجاج عن أيبمن طريق )٣(أخرجه الدارقطين: و قول علي      

ومخس وعشرون بنات ، ومخس وعشرون حقة، مخس وعشرون جذعة: دية اخلطأ أرباع: علي أنه قال
  .عن الشعيب وإبراهيم النخعي مثله وعن احلجاج، لبون ومخس وعشرون بنات خماض

  

                           
    .)كتاب احلدود و الديات(٣/١٧٥: سنن الدار قطين )١(
  .)٢٧٢(كتاب احلدود و الديات و غريه (٣/١٧٧: سنن الدارقطين )٢(
  .)٢٧٣(ت و غريه كتاب احلدود و الديا(٣/١٧٧: سنن الدارقطين )٣(



 

 

  :الرابعاحلديث /٧
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي

 َعْن مقَْسمٍ دثََنا زَِياُد ْبُن َعْبد اللَّه َعْن الَْحجاجِ َعْن الَْحكَمَحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ الضبِّيُّ الَْبْصرِيُّ َح
  )١(.َيْرمي الْجَِماَر إِذَا َزالَْت الشْمُس  كَانَ َرُسولُ اللَّه :َعْن اْبنِ َعباسٍ قَالَ

  : احلديث غريب
  )٢(.رمى الشيء من يديه يرميه رمياً ألقاه فارتمىمن : يرمي
  )٣(.ى هبا فـي مكة، واحدا جمرةٌمرالـحصيات التـي ي :اجلمار
الذي  وسطها: وكَبِد السماء، جانب املغرب إىلالزوال هو انحطاط الشمس عن كبد السماء : زالت

   )٤(.زالت: فيقال عند احنطاطها، تقوم فيه الشمس عند الزوال
  : رجال اإلسناد

، من العاشـرة ، ثقة رمي بالنصب، أبو عبد اهللا البصري، بن موسى الضيباهو  :أمحد بن عبدة الضيب
  )٥(.٤م /مات سنة مخس وأربعني

إسحاق  بنا عن غريحديثه  يفو،صدوق ثبت يف املغازي،سبق ترمجته،وهو البكائيهو :زياد بن عبد اهللا
  .لني

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، و هو: احلكم
 -وبـدال  بفتح النون -جدة ن :ويقال -بضم املوحدة وسكون اجليم-رةجبن ب، اسر أولهبك :مٍـمقَْس
ن ـم، صدوق وكان يرسل، بن عباس للزومه لهاويقال له موىل ، القاسم موىل عبد اهللا بن احلارث أبو
: قال أمحد )٦(.٤خ /دـه يف البخاري سوى حديث واحـلاـوم، مات سنة إحدى ومائة، ةـالرابع

مل يسمع : دـويف موضع آخر عن أمح، امةـاحلجم حديث ـكم من مقسـمل يسمع احل: بةقال شع
صـاحل  : ال أبو حامتـوق، ا من كتابـديث وأما غري ذلك فأخذهم إال أربعة أحاـاحلكم من مقس
تكلم الناس يف : وقال الساجي، اًـكان كثري احلديث ضعيف: سعد بنا الـق و، هـاحلديث ال بأس ب

ـ  اع ـال يعرف ملقسم مس: اريخ الصغريـال البخاري يف التـوق، بعض روايته مة وال ـمـن أم سل

                           
    .)٨٩٨(باب ما جاء يف الرمي بعد الزوال : كتاب احلج(٣/٢٤٣: سنن الترمذي )١(
  .١٠٨/ ١: خمتار الصحاح )٢(
  .١٤٧، ٤/١٤٦: لسان العرب  )٣(
  .١/١٧٧: بن قتيبةغريب احلديث ال )٤(
  .١/١٩٩: ، ينظر الكاشف١/٨٢: التقريب )٥(
  .٢/٥٤٥: التقريب )٦(



 

 

وذكره ، ثقة: يعقوب بن سفيان والدارقطينو  والعجلي ريـال أمحد املصـق، و ونة وال عائشةـميم
ن احلكم عن مقسم يف احلجامـة  ـبل ساق حديث شعبة ع البخاري يف الضعفاء ومل يذكر فيه قدحاً

   )١(.ليس بالقوي :بن حزمو قال ا ،مل يسمعه منهن احلكم إ: وقال
  .رضي اهللا عنه: ابن عباس

  : ختريج احلديث
ـ ـاث و نصـص بن غيـزياد بن عبد اهللا و حف :روى هـذا احلديث عن احلجـاج اب و ـر بن ب

  .اد ـد بن زيـعبد الواح
  )٢(.ذيـا الترمـاد أخرجهـة زيـرواي
  )٣(.ا ابن أيب شيبةـرجهاث عن احلجاج به أخـص بن غيـة حفـروايو
  .)٤(دـا أمحـاب بنحوه أخرجهـر بن بـة نصـروايو
و صـرح بالتحديــث يف هـذه    )٥(د الواحد بن زيادـق عبـوه من طريـا أيضاً بنحـأخرجهو

  .الروايـة
  :احلديث إسنادحكم 

يس احلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث هذا لإسناده ضعيف بسبب ضعف زياد بن عبد اهللا و
  .الباقي كتابمنها و 

و ينجـرب  قد صرح بالتحديث يف رواية أمحد فبذلك تنتفي شبهة تدليسـه   و احلجاج صدوق خيطئ 
  .بالشاهد إىل احلسن لغريه

و مل أجـد أحـد ذكر من هو احلجـاج هذا، لكن بالنـظر إىل التالميـذ و الشيـوخ جنـد أنـه   
  .احلجاج بن أرطأة

                           
، ٨/٣٣: ، التاريخ الكبري١/١٨٠: ، ذكر من تكلم فيه وهو موثق٢/٢٩٠: الكاشف(، ينظر ١٠/٢٥٦:التهذيب )١(

، املعرفة و ١/٢٩٤: تاريخ الصغري، ال٥/٤٧١: ، طبقات ابن سعد٨/٤١٤: ، اجلرح و التعديل٢/٢٩٥: معرفة الثقات
  .)١/٢٣: ، تاريخ أمساء الثقات٣/٣٦٥: التاريخ

     .)٨٩٨(ج كتاب احل(٣/٢٤٣: سنن الترمذي )٢(
    .)١٤٥٧٣(يف اجلمار مىت ترمى: كتاب احلج(٣/٣١٨: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  .هذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن بابحسن و : قال شعيب)٢٢٣١(٤/١٠٢: مسند أمحد) ٤(
    .إسناده حسن: قال شعيب) ٣٠٣٨(٥/١٦٣، )٢٦٣٥(٤/٣٨٦: مسند أمحد) ٥(



 

 

حى وأما بعـد فـإذا   اجلمرة يوم النحر ُض رمى رسول اهللا "الق جابر  حديث :و يشهد له  
  .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاههذا : و قال)٢(و احلاكم)١(مسلم أخرجه "زالت الشمس

         

                           
     .)١٢٩٩(كتاب احلج (٢/٩٤٥: صحيح مسلم )١(
    .)١٧٥٥(أول كتاب املناسك(١/٦٥١: املستدرك على الصحيحني) ٢(



 

 

  :اخلامساحلديث /٨
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي

قََرنَ  أَنَّ َرُسولَ اللَّه : َبْيرِ َعْن َجابِرٍْن الَْحجاجِ َعْن أَبِي الزَُّحدثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َع
  )١(.فَطَاَف لَُهَما طََوافًا َواحدا، الَْحج َوالُْعْمَرةَ

  :-رمحه اهللا تعاىل -وقال اإلمام أمحد
َوأَْصَحاَبُه   أَنَّ َرُسولَ اللَّه  :نِ َعْبد اللَّهْن َجابِرِ ْبَحدثََنا َسْهلُ ْبُن ُيوُسَف َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء َع 

دَواح ُموا لَْم َيزِيُدوا َعلَى طََوافَني قَد٢(.ح(  
  :-رمحه اهللا تعاىل -وقال اإلمام أمحد

: اللَّه قَالَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدَحدثََنا ُسَرْيج َحدثََنا َحماد َيْعنِي اْبَن َزْيد َعنِ الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعطَاٍء 
 ْمَنا َمَع َرُسولِ اللَّهقَد فَا َوالَْمْرَوةَوَبْيَن الص فَا ، فَطُفَْنا بِالَْبْيتْحرِ لَْم َنقَْرْب الصا كَانَ َيْوُم النفَلَم

   )٣(.َوالَْمْرَوةَ
   :غريب احلديث

يء ـرنَ الشـو قَ، ع بينهماـمج: أي، اًـقران، والكسرن بالضم رِقْي: مرةـَرن بني احلج والعـقَ
  )٤(.وصله به:يءـبالش

  : رجال اإلسناد
، ال إن أبا عمر كنية حيىيـويق، ةـنزيل مك ،دينـحممد بن حيىي بن أيب عمر العهو : رـابن أيب عم

، لعاشرةمن ا، كانت فيه غفلة: لكن قال أبو حامت، نةـبن عيياان الزم ـصنف املسند وك ،دوقـص
  )٥(.م ت س ق/ات سنة ثالث وأربعنيـم

ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم لضرير، سبق ترمجته، و هو ، اهو حممد بن خازم: أبو معاوية
  . يف حديث غريه

  . صدوق إال أنه يدلسهو حممد بن مسلم، سبق ترمجته، و هو : أبو الزبري
، اري السـلمي ـن غنم بن كعب بن سلمة األنصابن عمرو بن حرام بن كعب ب:ابر بن عبد اهللاـج

ا وشـهد صـفني مـع    ـبعده د ماـه وهو صيب وشهد أحد فيما قيل وشهـالعقبة مع أبيشهـد 

                           
  .)٩٤٧(باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً : كتاب احلج(٣/٢٨٣: سنن الترمذي) ١(
    .)١٥٠٠٩(٢٣/٢٥٥: مسند أمحد )٢(
    .)١٥١٨١(٢٣/٣٦٤: مسند أمحد )٣(
  .١/٢٢٢ :خمتار الصحاح )٤(
    .٢/٢٣٠: الكاشف ينظر ،٥١٣ /١: تقريبال) ٥(



 

 

    )١(.راتـم يب ـفر له النـواستغ  يـعل
  .ثقة رمي بالقدر سبق ترمجته، و هو: سهل بن يوسف

  . كنه كثري اإلرسالثقة فقيه فاضل ل ، و هوهو ابن أيب رباح، سبق ترمجته: عطاء
، ثقة يهم قليالً، أصله من خراسان، أبو احلسن البغدادي ،بن النعمان بن مروان اجلوهريهو ا: جْيَرُس

  )٢(.٤خ /مات يوم األضحى سنة سبع عشرة، من كبار العاشرة
  .ثقة ثبت فقيه ، و هوسبق ترمجته: محاد بن زيد

  : ختريج احلديث
  :من طريقنيرواه احلجاج 

  ...من طريق أيب معاوية عن احلجاج عن أيب الزبري عن جابر : ألولاالطريق 
  )٤(.و الطحاوي)٣(أخرجه الترمذي 

بني الصفا و أصحابه ال  و مل يطف النيب  "بلفظ)٥(ابن جريج أخرجه مسلم: و قد تابع احلجاج
  ".واحداً  املروة إال طوافاً
  ....عن عطاء عن جابر : الطريق الثاين

  .اد بن زيد و شريك و حفص بن غياثسهل بن يوسف و مح :رواه عن احلجاج
وأصحابه مل يزيدوا على طواف  أن رسول اهللا  "بلفظ)٧(قطينو الدار )٦(رواية سهل أخرجها أمحد

  ".واحد
ْرَوة فَطُفَْنا بِالَْبْيت َوَبْيَن الصفَا َوالَْم قَدْمَنا َمَع َرُسولِ اللَّه " بلفظ)٨(و رواية محاد أخرجها أمحد 

 ." فَلَما كَانَ َيْوُم النْحرِ لَْم َنقَْرْب الصفَا َوالَْمْرَوةَ
 أن رسول اهللا " حدثين عطاء عن جابر: و قال احلجاج)٩(رواية شريك و حفص أخرجها الدار قطين

 هو وأصحابه واحداً فطاف طوافاً، قرن."  

                           
     .١/٧٣:جتريد أمساء الصحابة )١(
    .١/٤٢٦: ، ينظر الكاشف١/٢٢٩: تقريبال) ٢(
    .)٩٤٧(كتاب احلج(٣/٢٨٣: سنن الترمذي) ٣(
  .٢/٢٠٤: شرح معاين اآلثار )٤(
  .)١٢٧٩(كتاب احلج (٩٣١، ٢/٩٣٠، )١٢١٥(كتاب احلج ( ٢/٨٨٣: صحيح مسلم) ٥(
    .)١٥٠٠٩(٢٣/٢٥٥: مسند أمحد) ٦(
    .)١٠٥(كتاب احلج (٢/٢٥٩: سنن الدارقطين) ٧(
    .)١٥١٨١(٢٣/٣٦٤: مسند أمحد )٨(
    .)١٠٦(كتاب احلج (٢/٢٥٩: سنن الدارقطين )٩(



 

 

  : احلكم على احلديث
  )١(.رٍ حديثٌ حسٌنحديثُ جابِ :قَالَ أَُبو عيَسى 

 . وقد صرح بالتحديث عند الدارقطينجاج احل، وهذا إسناد حسن من أجل حديث صحيح:قال شعيب
 "داً ـاً واحـالعمرة فإمنا طافوا طوافو أما الذين مجعوا احلج و"ائشة بلفظـحديث ع:هـو يشهد ل
  )٢(.متفق عليه

طاه وحديثه ال يرتل عن درجة احلسن ما مل ينفرد رواه اإلمام أمحد وفيه احلجاج بن أر :قال ابن القيم
  )٣(.أو خيالف الثقات بشيء

طاف يوم النحر طواف اإلفاضة، و هو غري طوافه عند قدومه مكة،   و قد ثبت أن النيب :قال شعيب
.و طواف اإلفاضة ركن ثابت يف الكتاب و السنة

                           
    .)٩٤٧(كتاب احلج (٣/٢٨٣: سنن الترمذي) ١(
كتاب (٤/١٥٩٦، )١٥٥٧(كتاب احلج(٢/٥٩٠، )١٤٨١(كتاب احلج(٢/٥٦٣: صحيح البخاري )٢(

  ).١٢١١(كتاب احلج(٢/٨٧٠: م، مسل)٤١٣٤(املغازي
  .٢/١١١ :زاد املعاد )٣(



 

 

  :السادساحلديث /٩
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي

َمالِ َعْن اث َعْن الَْحجاجِ َعْن َمكُْحولٍ َعْن أَبِي الشِّـا ُسفَْيانُ ْبُن َوكيعٍ َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَيـَحدثََن
َواُك ـاُء َوالتَعطُُّر َوالسِّـالَْحَي: لَنيع مْن ُسَننِ الُْمْرَسـأَْرَب :الَ َرُسولُ اللَّه ـقَ: الَـأَبِي أَيُّوَب قَ

اجِ َعْن َمكُْحولٍ ـَحدثََنا َمْحُموُد ْبُن خَداشٍ الَْبْغَداديُّ َحدثََنا َعباُد ْبُن الَْعوامِ َعْن الَْحج.)١("النِّكَاُحَو
  .َنْحَو َحديث َحفْصٍ ْن أَبِي أَيُّوَب َعْن النبِيِّ ـْن أَبِي الشَِّمالِ َعـَع
   :غريب احلديث 

   )٢(.يف الغرائز والطباع، خصله لرجل واستحىي يستحي ويستحيتحيا ايقال اس :احلياء
  )٣(.العطْر الطيب: التعطر

  )٤(.كاكه إذا دلكه بالسووبالكسر واملسواك ما تدلك به األسنان من العيدان يقال ساك فاه يس:اكَوالسِّ 
  )٥(.يعين متزوجة :النكاح 
  : رجال اإلسناد 

راقه فأدخل إال أنه ابتلي بو كان صدوقاً، الكويف)٦(حممد الرؤاسيبن اجلراح أبو هو ا :سفيان بن وكيع
يتكلمون : قال البخاري)٧(،ت ق/ من العاشرة، يقبل فسقط حديثه فنصح فلم، عليه ما ليس من حديثه

كان  :قيل له، ال يشتغل به :فقال، سألت أبا زرعة عنه: بن أيب حامتاوقال  ،يتكلمون فيه ألشياء لقنوه
: ، و قال أبو حامتنعم :قال؟ كان سفيان يتهم بالكذب: يل له، قصاحلاً رجالً أبوه نكا: قال؟ يكذب 

ك األحاديث اليت أدخلت بني وكان حيدث بتل، ن يستمع علينا احلديث فبطل الشيخوبلغين أن وراقه كا
ليس : وقال يف موضع آخر، ليس بثقة :وقال النسائي، لني :قال عبد الرمحن سئل أيب عنه فقال، حديثه
أمتنع أبـو داود  : قال اآلجريو ،إال أنه ابتلي بوراقه صدوقاً فاضالً كان شيخاً: بن حباناوقال ، ءبشي

وراق يلقنه من حـديث  ويقال كان له ، وإمنا بالؤه أنه كان يتلقن: بن عدياوقال ، من التحديث عنه

                           
    .)١٠٨٠(باب ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه: كتاب النكاح(٣/٣٩١:سنن الترمذي )١(
  . ١/٢١٨:مشارق األنوار )٢(
  .٣/٢٥٦:  النهاية )٣(
  . ٢/٤٢٥:  النهاية )٤(

  .٥/١١٣:  النهاية)٥(
ويف التهذيب حي من عامر بن ، بنو رؤاس قبيلة) ٦/٩١: لسان العرب(عظيم الرأساألرأس ال :الرؤاسيو الرؤاس  )٦(

    .)٦/٩٤: لسان العرب( صعصعة
  .١/٢٤٥:تقريبال )٧(



 

 

  )٢(ضـعيف، : قال الـذهيب )١(،قوم يف اإلسنادبأو يبدل قوما ، وحديث مرسل فيوصله، موقوف فريفعه
   )٣( .قال عثمان رجل صدق: وقال ابن شاهني
  .تغري حفظه قليل يف اآلخر، ثقة فقيه سبق ترمجته، وهو :حفص بن غياث

  .مشهور كثري اإلرسال، ثقة فقيهسبق ترمجته، وهو  :مكحول
و هو ا)٤(،ت/من الثالثة ،جمهول، بكسر أوله وختفيف امليم :مالأبو الشـ   ،باببن ض ة بكسـر املعجم

  )٦(.ال أعرف امسه وال أعرفه إال يف هذا احلديث :قال أبو زرعة)٥(،ومبوحدتني
  )٧(.، بدري مشهور تويف يف القسطنطينيةخالد بن زيد بن كليب، أبو أيوب األنصاري: أبو أيوب

، نزيل بغداد)٨(،الطالقاين، عجمة مث مهملة خفيفة وآخره معجمةبكسر امل: حممود بن خداش البغدادي
: ، ويف روايةثقة :معني بنا قال)٩(،ت عس ق/سنة مات سنة مخسني وله تسعون، ن العاشرةم، صدوق

وقـال  )١١(،بن حبان يف الثقـات اوذكره ، من أهل الصدق والثقة: وقال األزدي)١٠(،هو ثقة ال بأس به
   )١٣(.ثقة: وقال الذهيب)١٢(،ثقة: مسلمة

  .ثقةسبق ترمجته، و هو  :عباد بن العوام
  

                           
ملتروكني ، الضعفاء و ا١/٣٥٩: ، اروحني البن حبان١/٢٦٩: املغين يف الضعفاء: ينظر(٤/١٠٩: تهذيبال) ١(

الضعفاء واملتروكني ، ٣/٤١٧: الكامل يف الضعفاء ،٤/٢٣١: لتعديل، اجلرح و ا١٢/١٥٢: السري ،١/٥٥: للنسائي
  .)٢/٤: البن اجلوزي

    .١/٤٤٩: الكاشف )٢(
    .  ١/١٠٦: تاريخ أمساء الثقات )٣(
  .١/٦٤٨:تقريبال )٤(
  .   ٧/٤٦٨: لسان امليزان )٥(
  ).٢/٧٩٠: يف الضعفاء، املغين ٤٣٤/ ٢: ، الكاشف١٢/١٤٠: تهذيبال: ينظر(٩/٣٩٠: اجلرح والتعديل )٦(
  . ١/١٥٠: جتريد أمساء الصحابة )٧(
وقال ، من أعمال قزوينواألخرى ، إحدامها خبراسان: بلدتان، األلف الم مفتوحة وقاف وآخره نونبعد : طالقان) ٨(

ية تقع و هي مدينة أفغان) ٣/٦٨: أجبد العلوم()٤/٦: معجم البلدان(أكرب مدينة بطخارستان طالقان: وقال اإلصطخري
  .)١/٢٤٠(وسوعة املدن العربية و اإلسالميةم(واقعة يف إيران بني قزوين و أهبر: يف أقصى الشمال من البالد، و الثانية

  .١/٥٢٢:تقريبال )٩(
  .١٣/٩٠: ، تاريخ بغداد١٢/١٧٩: السري )١٠(
    .٩/٢٠٢ :الثقات) ١١(
  .١٣/٩٠: ، تاريخ بغداد١٠/٥٦: تهذيبال )١٢(
  .١٧٩/ ١٢ :، السري٢/٢٤٥: الكاشف )١٣(



 

 

  : ختريج احلديث
بن  زيدـيحفص بن غياث وعبـاد بن العوام وإمساعيل بن زكريا وحيىي بن العالء و: رواه عن احلجاج

  .حممد بن يزيدهارون و
 رواية حفص بن غياث و عباد بن العوام عن احلجاج عن مكحول عن أيب الشمال عن أيب أيوب 

  )٣(.و البيهقي )٢(الطرباينو )١(أخرجها الترمذي
  )٤(.الطرباين خرجهمن طريق حفص فقط أو 
بـدون ذكـر أيب الشـمال     رواية إمساعيل بن زكريا عن احلجاج عن مكحول عن أيب أيوب و  

بـدل   "اخلتـان "من طريق حيىي بن العالء و ذكر )٦(و أخرجه عبد الرزاق)٥(أخرجها سعيد بن منصور
   "احلياء"
" احلياء"بدل   "حلناءا"و ذكر رواية يزيد بن هارون عن احلجاج عن مكحول عن أيب أيوب و  

  )٨(.و عبد بن محيد)٧(أخرجها ابن أيب شيبة
أخرجـه   عن احلجاج عن مكحول عـن أيب أيـوب   و من طريق يزيد بن هارون و حممد بن يزيد

  )٩(.أمحد
بـه أخرجهـا     عباد بن العوام عن احلجاج عن مكحول عن أيب الشعشاء عن أيب أيـوب و رواية 
  )١٠(.القزويين

  : ثاحلكم على احلدي
ـ  ذا إسناد ضعيف بسبب ضعف سفيان و إرسال مكحول و جهالة أيب الشـمال ـه   ا إسـناد  ـأم

احلجاج فهو ضعيف بسبب إرسال مكحول و جهالة أيب الشمال ، و احلجاج قد صرح بالتحديث يف 

                           
  .)١٠٨٠(كتاب النكاح(،٣/٣٩١:سنن الترمذي) ١(
  .)٤٠٨٥(٤/١٨٣: املعجم الكبري )٢(
    .)٧٧١٩(٦/١٣٧: شعب اإلميان )٣(
  ).٣٥٩٠(٤/٣٧٤: مسند الشاميني) ٤(
  .)٥٠٣(باب الترغيب يف النكاح(١/١٦٧): ١(سنن سعيد بن منصور )٥(
  .)١٠٣٩٠(كتاب النكاح(٦/١٧٣: مصنف عبد الرزاق )٦(
  .)١٨٠٢(كتاب الطهارات(١/١٥٦: مصنف ابن أيب شبة )٧(
    .)٢٢٠(١/١٠٣: مسند عبد محيد )٨(
إسناده ضعيف، احلجاج ليس بذاك القوي، و هو مدلس و قد : قال شعيب).٢٣٥٨١(٣٨/٥٥٣: ند أمحدمس )٩(

  .ذا احلديث أبو الشمال و هو جمهول، بينهما يف هعنعن، و مكحول عن أيب أيوب مرسل
    .٢/٢٢٠: دوين يف أخبار قزوينالت) ١٠(



 

 

  .بعض الطرق فزالت شبهة تدليسه 
  .  ٌبحديثُ أَبِي أَيوب حديثٌ حسٌن غَرِي :قَالَ أَُبو عيَسى

  )١(.االختالف فيه من حجاج بن أرطأة ألنه كثري الوهم :قال الدارقطينو
ه أبو الشمال وقد عرفت فإنه قد تفرد ب، ديث نظريف حتسني الترمذي هذا احل :قال املباركفوريو      

    )٢(.إنه حسنة لشواهده: أو يقال، إن الترمذي عرفه ومل يكن عنده جمهوالً: إال أن يقال، أنه جمهول
  : سند أمحد رجاله ثقات و له علتان ، وضعيف :قال األلباينو

  . ة احلجاجعنعن :الثانيةبني مكحول و أيب أيوب و  اإلنقطاع :األوىل
وروى هذَا الْحديثَ هشيٌم ومحمد بن " :وقالكما سبق بأن الترمذي قد وصله  :و اجلواب عن األول

يطاسالْو زِيد٣(ي(َأةَواوِيعو مب)٤( نع يهوا فذْكُري لَمو وبأَبِي أَي نولٍ عكْحم ناجِ عجالْح نٍد عاحو رغَيو
حامِ أَصونِ الْعب ادبعاٍث وينِ غفْصِ بيثُ حدحالِ وأَبِي الشِّم نع".  

وهلذا قال احلافظ ابن حجر . هبذا احلديث إاليعرف  ال: وأبو الشمال قال أبو زرعة: )األلباين(قلت  
  . غري حسن"حسن: "اذوعليه فقول الترمذي يف حديثه ه: )األلباين(قلت ،"جمهول: "فيه

" األمايل"فقال احملاملي يف ، اج قد صرح باحلديث يف روايته عنهأن احلج :واجلواب عن العلة األخرى
. بن العوام ثنا حجاج ثنا مكحول بهعباد حدثنا حممود بن خداش ثنا : )من منسوخيت ٢٥رقم  ٨ج (

الشـمال  لعلـة يف جهالـة أيب   اوهذا سند رجاله كلهم ثقات وبذلك زالت شبهة تدليسه واحنصرت 
  . ولوالها لكان السند صحيحاً

باملثنـاة  "اخلتـان "ترمذي وأمحد ووقع عند احملاملىباملثناة التحتية كذلك وقع عند ال "احلياء") تنبيه (  
ولعله تـرجيح  " فيض التقدير"حلافظ والعراقي وغريمها كما يف نون وهو الذي جزم بتصويبه ا الفوقية مث

  .من جهة املعىن
ما يقوي به احلديث لشـدة ضـعفها    مل أجد يف شيء من الطرق ):األلباين(و خالصة القول         

  )٥(.وتعدد عللها
        

                           
  .٦/١٢٣: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )١(
  .٤/١٦٨: حتفة األحوذي) ٢(
و هذا الطريق حمذوف يف بضع النسخ، و مل يذكره احلافظ يف : قال شعيب) ٢٣٥٨١( ٣٨/٥٥٣: مسند أمحد) ٣(

  .األطراف
  .وقفه على أيب أيوب. ٢/٦٢٥: الزهد البن السري )٤(
  .١/١١٧: إرواء الغليل) ٥(



 

 

، والتعطر، احلياء: أربع من سنن املرسلني" أخرج الترمذي من حديث أيب أيوب رفعه :قال ابن حجرو
وقـد ثبـت يف   ، بفتح املهملة والتحتانية اخلفيفة :فقيل، ياءواختلف يف ضبط احل "والنكاح، والسواك

خصلة معنويـة   فعلى األول، هي بكسر املهملة وتشديد النون: وقيل، اء من اإلميانيالصحيحني أن احلَ
وأخرج البزار والبغـوي يف  ، ي خصلة حسية تتعلق بتحسني البدنهوعلى الثاين ، تتعلق بتحسني اخللق

معجم الصحابة واحلكيم الترمذي يف نوادر األصول من طريق فليح بن عبد اهللا اخلطمي عن أبيه عـن  
م لْواحل "النكاح وزاد احللم واحلجامة إالفذكر األربعة املذكورة ، مخس من سنن املرسلني"جده رفعه 

الالم وهو مما يقوي الضبط األول يف حديث أيب أيوب وإذا تتبـع ذلـك مـن     بكسر املهملة وسكون
  )١(.األحاديث كثر العدد كما أشرت إليه واهللا أعلم

املهملة وبعدها ياء مثنـاة مـن   وقع يف روايتنا بفتح احلاء : قال العراقي ،ياءاحلَ :قال املباركفوريو    
وي يف اجلامع بـالنون  ر: بن القيم يف اهلدىاال وق، ه بعضهم بكسر احلاء وتشديد النونوصحف، حتت

ب اخلتان وسـقطت النـون مـن    الصوا: ومسعت أبا احلجاج احلافظ يقول) اء واحلياءاحلن(والياء أي 
وأورد اخلطيب التربيزي هـذا   ،احملاملي عن شيخ الترمذي كذا يف قوت املغتذي كذلك رواه، احلاشية

ـ  : أربع من سـنن املرسـلني  " كذاعن الترمذي ه احلديث يف املشكاة نقالً روى اخلتـان  احليـاء وُي
يف احلياء : ختصر املظهر كالم التوربشيت وقالا: قال الطييب، )٢(قال القارىء يف املرقاة  "إخل...والتعطر

باحلاء املهملة والياء التحتانية يعىن به ما يقتضي احلياء من الدين كستر العورة والـترته  : ثالث روايات
ملروءة ويذمه الشرع من الفواحش وغريها ال احلياء اجلبلي نفسه فإنه مشترك بني الناس وإنه عما تأباه ا

وهي من سـنة  ، اخلتان خباء معجمة وتاء فوقها نقطتان: وثانيها، خلق غريزي ال يدخل يف مجلة السنن
باحلـاء املهملـة    احلناء: وثالثها، األنبياء من لدن إبراهيم عليه الصالة والسالم إىل زمن نبينا حممد 

والنون املشددة وهذه الرواية غري صحيحة ولعلها تصحيف ألنه حيرم على الرجال خضاب اليد والرجل 
انتهى ما يف  .فال يصح إسناده إىل املرسلني تشبها بالنساء وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا 

   )٣(.املرقاة

                           
  .١٠/٣٣٨: فتح الباري )١(
  .٢/٨٨: مرقاة املفاتيح )٢(
  .٤/١٦٦: حتفة األحوذي )٣(



 

 

  :السابع احلديث/١٠
  :-اهللا تعاىلرمحه  - قال اإلمام الترمذي

أَلَ ـا ُهَشْيم أَْخَبَرَنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َجَبلَةَ ْبنِ ُسَحْيمٍ أَنَّ َرُجلًا َسـا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َحدثََنـََحدثَن
: فَقَالَ ،فَأََعاَدَها َعلَْيه .َوالُْمْسلُمونَ َضحى َرُسولُ اللَّه : فَقَالَ ؟َعْن الْأُْضحية أََواجَِبةٌ هَي اْبَن ُعَمَر
  )١(.َوالُْمْسلُمونَ َضحى َرُسولُ اللَّه ، أََتْعقلُ
  : األثر غريب
  )٢(.الضحية الشاة اليت تذبح ضحوة: ضحى

  : رجال اإلسناد
ة أربع وأربعني ولـه  مات سن، من العاشرة ،ثقة حافظ، أبو جعفر، عبد الرمحن هو ابن: أمحد بن منيع
  )٣(. ع/ونأربع ومثان
ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي، وهو هو ابن بشري، سبق ترمجته: ُهَشْيم.  

  . سبق ترمجته، وهو ثقة: جبلة بن سحيم
   )٤(.هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي أبو عبد الرمحن:ابن عمر
  :األثرختريج 

   )٥(.الترمذي األثرأخرج هذا  
وقد  )٦(احلجاج ثنا جبلة بن سحيم أنه سأل ابن عمر أخرجه ابن ماجه من طريق إمساعيل بن عياش ثناو

  . صرح بالتحديث
  :احلكم على احلديث
   .بالتحديث فانتفت شبهة التدليسهشيم لقد صرح احلجاج و

  .هذَا حديثٌ حسٌن صحيٌح :قَالَ أَُبو عيَسى
   

                           
    .)١٥٠٦(باب الدليل على أن األضحية سنة  :كتاب األضاحي(٤/٩٢:سنن الترمذي  )١(
  .٤٧٧ /١٤: لسان العرب )٢(
  .٢٠٤/ ١: الكاشف ينظر ،٨٥/ ١: التقريب )٣(
  .١/٣٢٥:اء الصحابةجتريد أمس) ٤(
  .)١٥٠٦(كتاب األضاحي ( ٤/٩٢:سنن الترمذي) ٥(
  .)٣١٢٤(كتاب األضاحي(٢/١٠٤٤:ماجهسنن ابن  )٦(



 

 

  :الثامناحلديث / ١١
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي

اللَّه ْبنِ َمطَرٍ َعْن َسالمِ ْبنِ َعْبد َحدثََنا قَُتْيَبةُ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ْبُن زَِياد َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن أَبِي 
 أَنَّ َرُسولَ اللَّه ُعَمَر َعْن أَبِيه َع َصْوَتقِ قَالَ كَانَ إِذَا َسمَواعَوالص ْعدلَا َتقُْتلَْنا بَِغَضبَِك اللَّ:"الر ُهم

   )١(."ابَِك َوَعافَنا قَْبلَ ذَلَكَولَا ُتْهلكَْنا بَِعذَ
  :رجال اإلسناد

  .ثقة ثبتهو هو ابن سعيد، سبق ترمجته، و: قتيبة
  .ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقالهو سبق ترمجته، و: عبد الواحد بن زياد

  .سبق ترمجته، وهو جمهول: أبو مطر
أحـد  ، أبو عمر أو أبو عبـد اهللا املـدين  ، بن عمر بن اخلطاب القرشي العدويا هو: سامل بن عبد اهللا
مـات يف   ،من كبار الثالثة ،السمته بأبيه يف اهلدي وبشكان ي فاضالً وكان ثبتا عابداً، الفقهاء السبعة

  )٢(.ع/آخر سنة ست على الصحيح
  .نهرضي اهللا ع هو عبد اهللا بن عمر :أبيهعن 

  : ختريج احلديث
 )٩(و البخاري يف األدب)٨(و البيهقي)٧(و أمحد)٦(و الطرباين)٥(و أبو يعلى)٤(النسائيو)٣(أخرجه الترمذي

ا تصريح بالتحديث من قبل من طريق عبد الواحد بن زياد عن احلجاج به و يف بعضه )٩(األدب
  .احلجاج

  
  

                           
    .)٣٤٥٠(باب ما يقول إذا مسع الرعد : كتاب الدعوات(٥/٥٠٣: سنن الترمذي )١(
  .١/٤٢٢: ، ينظر الكاشف١/٢٢٦: تقريبال )٢(
    .)٣٤٥٠(كتاب الدعوات (٥/٥٠٣: سنن الترمذي )٣(
ما (١/٥١٨:و عمل اليوم و الليلة. )١٠٧٦٤(ما يقول إذا مسع الرعد و الصواعق (٦/٢٣٠: سنن النسائي الكربى )٤(

  .)٩٢٨(ما يقول إذا مسع الرعد و الصواعق (١/٥١٨:الليلة
    .صرح بالتحديث) ٥٥٠٧(٩/٣٨٠: مسند أيب يعلى )٥(
  .)٩٨١( ١/٣٠٤: صرح بالتحديث، و الدعاء) ١٣٢٣٠(١٢/٣١٨: املعجم الكبري )٦(
    .صرح بالتحديث) ٥٧٦٣( ١٠/٤٧: مسند أمحد )٧(
  .صرح بالتحديث). ٦٢٦٢(كتاب صالة االستسقاء ( ٣/٣٦٢: لبيهقيسنن ا )٨(
  ).٧٢١(١/٢٥١: األدب املفرد )٩(



 

 

  
  : و بدون ذكر احلجاج

بنحـوه و    )٢(و أخرجه النسائيمل خيرجاه، و وافقه الذهيب، صحيح اإلسناد و: و قال)١(أخرجه احلاكم
   )٣(.ابن أيب شيبة
  )٤(.حيح عن عبد الواحد عن احلجاج عنهو الص :و قال املزي

  :احلكم على احلديث
  .ـد صـرح بالتحديـث، وبـقي جهالة حال أبـي مطرقاحلجـاج : هذا إسناد ضعيف 
  .ا من هذَا الْوجهلَا نعرِفُه إِلَّ هذَا حديثٌ غَرِيٌب :قَالَ أَُبو عيَسى

  )٥(.حم ت يف كتاب الدعاء بسند جيد :قال املناويو
ـ ـال احلـد قـفق: ومل يسلـم لـه ذلك )٦(ارـووي يف األذكـفه النـو ضع : )٧(يـافظ العراق

لـروايـة البيهــقي،   )٨(هـووي يف خالصتـد عزاه النـوق: سنـده حسـن، وقـال املنـاوي
يف الترمـذي مـن غــري   ديثـإن احلـور فـو قصـاة وهـاج بن أرطـه احلجـفي: ـالوق

  .طريـق احلجـاج 
نـه مدلـس وقـد صـرح دوق لكـاج صـب واحلجـث غريـحدي :جرـال ابن حـوق      

يطلـق الضعــف علــى   ) يعين النـووي(والعجـب مـن الشيـخ : بالتحـديث ثـم قـال
  .هـذا وهـو متمـاسك

       

                           
  .)٧٧٧٢(كتاب األدب(٤/٣١٨: املستدرك على الصحيحني )١(
  .)١٠٧٦٣(واعق ما يقول إذا مسع الرعد و الص(٦/٢٣٠: سنن النسائي الكربى) ٢(
  .)٢٩٢١٧(كتاب الدعاء (٦/٢٧: نف ابن أيب شيبةمص )٣(
    .٣٤/٢٩٨: ذيب الكمال )٤(
  .٥/١٤٤: فيض القدير )٥(
    .١/١٤٤: األذكار )٦(
  .١/٢٩٥: املغين عن محل األسفار )٧(
  .٢/٨٨٨: خالصة األحكام )٨(



 

 

  :التاسعاحلديث /١٢
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام ابن ماجه

َروِيُّ إِْبَراهيُم ْبُن َعْبد اللَّه ْبنِ َحاتمٍ َحدثََنا َعباُد ْبُن الَْعوامِ َعْن َحجاجٍ َعْن ـَق الَْهاا أَُبو إِْسَحـََحدثَن
َمْولَى َبنِي َهاش اللَّه ْبنِ َعْبد اللَّه قَعْبدثَـْةً َوكَانَ الَْحكَُم َيأُْخذُ َعنـَمٍ َوكَانَ ثْحَمنِ ـُه َحدَنا َعْبُد الر

ا مْن ؤا مْن أَلَْبان الَْغَنمِ َوَتَوضؤلَا َتَتَوض":قَالَ َرُسولُ اللَّه  :الَـْبُن أَبِي لَْيلَى َعْن أَُسْيد ْبنِ ُحَضْيرٍ قَا
  )١(."أَلَْبان الْإِبِلِ
  : سنادإلرجال ا

تكلم فيه بسبب ، حافظ  صدوق، نزيل بغداد ،  إبراهيم بن عبد اهللا بن حامت هو :أبو إسحاق اهلروي
 ، ال بـأس بـه  : بن معنياقال )٢(،ت ق/مات سنة أربع وأربعني وله ست وستون، من العاشرة، القرآن

وقـال   ،قـة ثبـت  ث: دارقطينوقال ال، شيخ: قال أبو حامتو ،صدوق: وصاحل جزرة، وقال أبو زرعة
ثقة صدوق : وقال األزدي ،بن حبان يف الثقاتاذكره ، وليس بالقوي :وقال النسائي، ضعيف: أبوداود

  )٣(.يذكره خبري أنه ردي املذهب زائغ وما مسعت أحداً إال
  .ثقة، و هو سبق ترمجته: عباد بن العوام

  .صدوق ، و هوسبق ترمجته: عبد اهللا بن عبد اهللا
، ن الثانية اختلف يف مساعه من عمـر م، ثقة، األنصاري املدين مث الكويف هو :ليلى عبد الرمحن بن أيب
  )٤(.ع/جم سنة ثالث ومثانني قيل إنه غرقمات بوقعة اجلما
  )٥(.، أبو حيىيهو ابن مساك األوسي األنصاري األشهلي :أسيد بن حضري

  : ختريج احلديث 
  .   و محاد بن سلمة )٦(م و عمران القطانعباد بن العوا: رواه عن احلجاج

                           
  .)٤٩٦(الوضوء من حلوم اإلبل باب ما جاء يف: نتهاكتاب الطهارة و س(١/٦٦: سنن ابن ماجه )١(
    .١/٩٠: تقريبال )٢(
  .)١/٢١٤: الكاشف، ٢/١٠٩: اجلرح والتعديل، ٨/٧٨: الثقات: ينظر( ١/١١٥: التهذيب )٣(
    .١/٦٤١: ينظر الكاشف ،١/٣٤٩: التقريب )٤(
    .١/٢١: جتريد أمساء الصحابة )٥(
)٦ (عمران بن دـ ، ورمي برأي اخلوارج ،صدوق يهم ،القطان البصريأبو العوام  -بفتح الواو بعدها راء-ر او ن ـم
بن مهدي حيدث عنه اكان  :قال عمرو بن علي)  ١/٤٢٩ :تقريبال(٤خت  /مات بني الستني والسبعني ،ابعةـالس

 ،رجو أن يكون صاحل احلـديث أ :وقال أمحد  ،فأحسن الثناء عليه وقد ذكره حيىي يوماً ،هـوكان حيىي ال حيدث عن
 ،هو من أصحاب احلسن وما مسعت إال خرياً :وقال أيب داود ،ليس بشيء :وقال مرة ،ليس بالقوي :عنيبن ماال ـوق
   = ان يف الثقاتـبن حباوذكره  ،هو ممن يكتب حديثه :بن عدياوقال  ،ضعيف :وقال النسائي، ضعيف :ال مرةـوق



 

 

و قد صرح احلجـاج بالتحـديث و أخرجهـا    )٢(و أمحد)١(رواية عباد بن العوام به أخرجها ابن ماجه
، َصلُّوا فـي َمَعـاطنِ اِإلبِـلِ   ، َوال ُتا مْن أَلَْبانَِهاؤ َتَوض، َوالَصلُّوا في َمَرابِضِ الَْغَنمِ"بلفظ )٣(الطرباين

  ."اا مْن أَلَْبانَِهؤَتَوّضَو
  .بدون ذكر األلبان)٤(أما رواية عمران القطان به أخرجها الطرباين

اد بن سلمة قال أخربنا احلجاج عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عـن  ـة محـو رواي
  . بدون ذكر األلبان)٦(و الطرباين)٥(أمحد اأسيد بن احلضري أخرجه
  :احلكم على احلديث

  .قد صرح بالتحديث ، لكنه خالف من هو أثق منه  ضعيف احلجاجهذا إسناد 
 ف غـريه و ـتدليسه ال سيما وقد خال هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة و :قال البوصريي

احملفوظ يف هذا احلديث األعمش عن عبد اهللا الرازي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء وقيل عـن  
ورواه أبـو داود   )٧(ك رواه مسلم من حديث جابر بن مسـرة وقيل غري ذل، ليلى عن ذي الغرةابن أيب 

  )٨(.من حديث الرباء هوالترمذي وابن ماج

                                                                             
كـان مـن    :بن شاهنياوقال ،  هميصدوق  :قال البخاري :وقال الترمذي ،صدوق وثقه عفان :ال الساجيـوق= 

 صدوق :ال احلاكمـوق، بصري ثقة :وقال العجلي،كان كثري املخالفة والوهم  :وقال الدارقطين ،أخص الناس بقتادة
، ١/٨٥:الضعفاء واملتروكني للنسائي ،٢/١٨٩:معرفة الثقات، ٢٢/٣٢٨:ذيب الكمال :، ينظر٨/١١٦:تهذيب ال(

  ،١/١٨٢:تاريخ أمسـاء الثقـات   ،٧/٢٤٣:الثقات، ٦/٢٩٧:اجلرح والتعديل ، ٥/٨٧: الكامل يف ضعفاء الرجال 
  ).٢/٩٣:الكاشف

  .)٤٩٦(كتاب الطهارة و سنتها (١/١٦٦: سنن ابن ماجه )١(
ه فيه، إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وقد اختلف علي: قال شعيب) ١٩٠٩٧( ٤٤٣/ ٣١: مسند أمحد) ٢(

   .إسناده ضعيف: شعيب قال )١٩٤٨٣(٣٢/٢٢٨: ، جن أسيد بن حضري يسمع ممل وعبد الرمحن بن أيب ليلى
  .ناد حدثنا أبو العوام ثنا احلجاجو قال يف اإلس) ٥٦٠)(٥٥٩(١/٢٠٦: املعجم الكبري )٣(
  .)٧٤٠٧(٧/٢٤٧: ملعجم األوسطا )٤(
ث ازب ال من حدي، ولكن من حديث الرباء بن عهو صحيح: قال شعيب )١٩٠٩٦(٣١/٤٤٢: مسند أمحد )٥(

  .فيه على عبد الرمحن بن أيب ليلى ، فقد اختلفأسيد بن حضري هذا
  .)٥٥٨(١/٢٠٦: املعجم الكبري )٦(
 ؟أَأَتوضأُ من لُحومِ الْغـنمِ  أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه " بلفظ ) ٣٦٠(كتاب احليض ( ١/٢٧٥: صحيح مسلم) ٧(

 :قَـالَ  .فَتوضأْ من لُحومِ الْإِبِـلِ  ،نعم :قَالَ ؟أَتوضأُ من لُحومِ الْإِبِلِ :قَالَ .شئْت فَلَا توضأْ وإِنْ ،إِنْ شئْت فَتوضأْ :قَالَ
  ". لَا :قَالَ ؟أُصلِّي في مبارِك الْإِبِلِ :قَالَ ،نعم :قَالَ ؟أُصلِّي في مرابِضِ الْغنمِ

    .١/٧١: مصباح الزجاجة) ٨(



 

 

  )١(.ومتناً احلديث منكر سنداً" توضؤا من ألبان اإلبل" وحديث :قال النووي
محن بن وقوله وقد روى احلجاج بن أرطاة عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن عبد الر :قال املباركفوري      
وقال  عن الرباء بن عازب: فإنه قال، فخالف احلجاج بن أرطاة األعمش ،ليلى عن أسيد بن حضري أيب

ـ ـوالصحي، بن ماجهاوحديث احلجاج بن أرطاة أخرجه ، عن أسيد بن حضري: احلجاج ث ـح حدي
فظ ن عبد اهللا أوثق وأحفإن األعمش الراوي عن عبد اهللا ب، ن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازبالرمح عبد

  .من احلجاج
  : وروى محاد بن سلمة هذا احلديث عن احلجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وخطؤه يف مقامني     
ن ـح عـوالصحي، ه األولأوو خطـبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه هذا هـال عن عبد اهللا بن عـق
 ،اينـه الثأوطو خـذا هـن أسيد بن حضري هـبد اهللا بن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عـع

  )٢(.ازبـرباء بن عـح عن الـوالصحي
 و، يب ليلى مل يسمع من أسيد بـن حضـري  هو حديث مرسل فإن ابن أ :قال ابن عبد اهلاديو       

  )٣(.احلجاج بن أرطأة تكلم فيه غري واحد من األئمة
  :ا روايتانويف الوضوء من ألباا إذا قلنا يتوضأ من حلمه :قال ابن تيمه

:  ولـيق  ي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللاينقض الوضوء ملا روى عبد اهللا بن عمر رض: إحدامها
أنه سئل عن ألبان  وعن أسيد بن حضري عن النيب  "توضأ من ألبان اإلبل وال توضأ من ألبان الغنم"
د ـامها أمحرو "التتوضأ من ألباهنا :"ن ألبان الغنم فقالـوسئل ع ،"توضأ من ألباهنا :"الـل فقـاإلب

   .هوابن ماج
  .رواه الشالنجي بإسناد جيد"توضأ من حلوم اإلبل وألباهنا:"قال وعن الرباء بن عازب أن النيب 

  .وفيه جهالة. كان يتوضأ من حلوم اإلبل وألباا أن النيب : عن النيب  وروى أيضاً
متضمضوا من اللنب فإن " :قال أنه ال ينقض اختارها كثري من أصحابنا ملا روي عن النيب : والثانية
   .وأن األمر هبا استحباب، فيد االكتفاء باملضمضة يف كل لنبوهذا يه، رواه ابن ماج"  له دمساً

بالة إمسح ، ال أباليه:فقال؟ أال تتوضأ : فقيل له، نه أتى بلنب من ألبان اإلبل فشربأ وعن ابن عباس 
ين قدموا املدينة أن يشربوا من أبوال اإلبل وألباا مع وأمر النيب األعراب الذ، ورواه سعيد" ح لكيسم

  .كوم حديثي عهد جباهلية ومل يأمرهم بالوضوء
  .يد فيه احلجاج بن أرطأة وهو ضعيفوحديث أس 

                           
  .١/١٣٦: خالصة األحكام) ١(
  .٢٢٧، ١/٢٢٦: حتفة األحوذي )٢(
  .١/١٧٦: تعليقتنقيح حتقيق أحاديث ال) ٣(



 

 

  .د اهللا بن عمر فيه بقية وهو ضعيفحديث عب و
  .ضعف ما سوامها وليس فيهما اللنب فيه حديثان صحيحان يدل على إسحاق قول أمحد و و

  :قال ميكن اجلواب عن هذا كلهو     
  .......أما املضمضة من اللنب فال ينفي وجوب غريه،  

   ....، به احلجةتقوم عليه  مل تبلغه السنة يف ذلك بالغاً وأما حديث ابن عباس فهو 
هللا وأما حديث األعرايب فقد كان يف أول اهلجرة وأحاديث الوضوء بعد ذلك ألن أكثر رواا مثل عبد ا

  .إال يف آخر حياتهمسرة مل يصحبا النيب بن عمر وجابر بن ا
وقول أمحد واسحاق إمنا أرادا بقوهلما حديثان صحيحان على طريق أهل احلديث واصطالحهم وأمـا   

مع وجوب العمل به وهذا كثري يف كالم أمحد يضعف احلديث مث يعمل  احلسن فإم اليسمونه صحيحاً
يه مقارب وليس معارض فيجب العمل به وهـو  واجة الصحيح ومع هذا فربه يريد أنه ضعيف عن در

  ،احلسن وهلذا يضعف احلديث بأنه مرسل مع أنه يعمل بأكثر املراسيل
  ،وأما بقية فثقة أخرج له مسلم وهو جليل إال أنه يدلس عن رجال جمهولني 
حكمه يف  حكمه كما أعطىالقياس يوافق هذه الرواية فإن اللنب متحلل من اللحم فوجب أن يعطى  و 

  )١(.التطهري و التنجيس
  )٢(.حديث ضعيف :قال األلباينو

هل نتوضأ من ف، إنا أهل بادية وماشية: فقلت مسرة السوائي قال سألت رسول اهللا حديث  :يشهد له
 )٣(،رواه الطرباين". ال :قال؟ فهل نتوضأ من حلوم الغنم وألباا  :قلت، نعم: قال؟ حلوم اإلبل وألباا

  )٤(.وإسناده حسن إن شاء اهللا :قال اهليثمي
توضؤا من حلوم ":يقول مسعت رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر قال حديث :قال ابن عبد اهلاديو     

وصـلوا يف  ] وتوضؤا من ألبان اإلبل وال توضؤا من ألبان الغنم[اإلبل وال توضؤا من حلوم الغنم 
ثقة : قال أمحد، من رواية عطاء بن السائب)٥(هرواه ابن ماج"بلمرابض الغنم وال تصلوا يف معاطن اإل

ه ـووثق ،مل يكن بشيء فهو صحيح ومن مسع منه حديثاً من مسع منه قدمياً: وقال أيضاً، احلـرجل ص
وقد روي هذا ، هوروهو غري مش، والذي رواه عن عطاء خالد بن يزيد، و حامت الرازيـمعني وأب ابن

                           
  . ٣٣٦، ١/٣٣٥: شرح العمدة )١(
  .حتيق األلباين) ٤٩٦(١/١٠٠: سنن ابن ماجه) ٢(
  .)٧١٠٦(٧/٢٧٠: املعجم الكبري )٣(
  .١/٢٥٠: جممع الزوائد )٤(
  ).٤٩٧(كتاب الطهارة و سنتها (١/١٦٦: سنن ابن ماجه )٥(



 

 

    )١(.بن عمر وهو أشبهعلى ا احلديث موقوفاً
   )٢( .)ضعيف(صحيح عدا ما بني املعقوفتني فهو حديث :قال األلباين و
بالعنعنة وشيخه خالد جمهول هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه  :قال البوصرييو   

ب رواه من حديث الرباء بن عازه يف مسلم من حديث جابر بن مسرة وله شاهد ـوتقدم كون، احلال
  )٣(.داود الطيالسي يف مسنده أبو

                           
  .١/١٧٦: ق أحاديث التعليقتنقيح حتقي )١(
  .حتيق األلباين) ٤٩٧(١٠٠/ا : سنن ابن ماجه) ٢(
  .١/٧٢: مصباح الزجاجة) ٣(



 

 

  :العاشراحلديث /١٣
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام ابن ماجه

يُّ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ْبُن زَِياد َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعْون ْبنِ ـا أَيُّوُب ْبُن ُمَحمد الَْهاشمـَحدثََن
، فَـأَذَّنَ  بِالْأَْبطَحِ، َوُهَو في قُبة َحْمَراَء، فََخَرَج بِلَالٌ أََتْيُت َرُسولَ اللَّه  :أَبِيـه قَالَ فَةَ َعْنأَبِي ُجَحْي

 )١(.لَ إِْصَبَعْيه في أُذَُنْيهفَاْسَتَداَر في أَذَانِه َوَجَع
  :غريب احلديث 

وقال ، كل مسيل فيه دقاق احلصى فهو أبطحو، واحلاء مهملة، وفتح الطاء، بالفتح مث السكون :طََحاَألْب
ان الذي نـزل فيـه   ـو املكـو ه)٢(،األبطح والبطحاء الرمل املنبسط على وجه األرض: دـابن دري

من وادي بـني املـنحىن إىل    و هو جزء )٣(.عند انصرافه من مىن، وهو قريب من مكة رسول اهللا 
رام إىل ـسجد احلمن امل: مها من املعالة، مث املسفلةإىل املسجد احلرام، و كال، مث تليه البطحاء احلجون

    )٤(.قدمياً، و يسمى اليوم شارع األبطح" الرمضة"قوز املكَّاسة 
ومن نفاها عـىن اسـتدارة   ، عىن استدارة الرأس كن اجلمع بأن من أثبت االستدارةومي :قال ابن حجر
  )٥(.اجلسد كله

  : رجال اإلسناد
علي بن عبد اهللا بن عباس البصري،  ، من ولد صاحل بنيوب اهلامشي الصاحليهو ابن أ: أيوب بن حممد
  )٦(.ق/من العاشرة ،م القاف وسكون الالم بعدها موحدة، ثقة، بضاملعروف بالقُلْب

  .ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقالهو سبق ترمجته، و: عبد الواحد بن زياد
  .ثقةهو سبق ترمجته، و: عون بن أيب حجيفة

  )٧(.هو وهب بن عبد اهللا بن مسلم العامري السوائي ابن جحيفه :أبيهعن  
  
  

                           
    .)٧١١(باب السنة يف األذان : كتاب اآلذان و السنة فيها(١/٢٣٦: سنن ابن ماجه )١(
  .١/٧٤: معجم البلدان) ٢(
  .١/٥٧: مشارق األنوار. ٥٣٦، ١/٣٩١: حني البخاري ومسلمما يف الصحي تفسري غريب )٣(
  . ١/١٣: امل اجلغرافية يف السرية النبويةمعجم املع) ٤(
  .٢/١١٥: فتح الباري )٥(
  .،مل حيكم عليه١/٢٦٢:، الكاشف١١٨/ ١: التقريب )٦(
  .٢/١٣١: جتريد أمساء الصحابة )٧(



 

 

  : ختريج احلديث
عبد الواحد بن زيـاد وهشيم وعبـاد بن العوام ومحـاد بن سلمة وأبو معاويـة : رواه عن احلجاج

  .دم ـر بن علي بن مقـعموعبد اهللا بن منـري و
و حيتمل : وقال)٣(يف حديث طويل و البيهقي )٢(اينو الطرب)١(طريق عبد الواحد بن زياد ابن ماجهأخرج 

، و فيكون موافقاً لسائر الرواة) حي على الصالة(اج أراد باالستدارة االلتفاتة يفحيتمل أن يكون احلج
  .احلجاج ليس حبجاج واهللا يغفر لنا

بدل  نا هشام بن حممد العبديحدث: و قال)٦(و ابن سعد)٥(و البيهقي)٤(رواية هشيم أخرجها ابن خزميةو
  .ا أقف عليهمل.)٧(، و أخرجها سعيد بن منصور وصرح بالتحديثبدل هشيم

  ". وضع إصبعيه يف أذنيه"و ليس فيه)٩(و ابن أيب شيبة)٨(رواية عباد بن العوام أخرجها الدارميو 
  )١١(.و سعيد بن منصور)١٠(رواية محاد بن سلمة و أبو معاوية أخرجها الطرباينو
  )١٢(.أبو يعلى يف حديث رواية عبد اهللا بن منري أخرجهاو
  )١٣(.رواية عمر بن علي أخرجها أبو عوانةو 
  :ابع احلجاجـت
َرأَْيُت بِلَالًا ُيَؤذِّنُ َوَيُدوُر َوأََتَتبُع فَاُه َهاُهَنا : الـعن عون بن أيب جحيفة عن أبيه ق )١٤(سفيان الثوري 

                           
  ).٧١١(ذان و السنة فيهاكتاب اآل( ١/٢٣٦: ابن ماجهسنن  )١(
  .يف حديث طويل) ٢٦٦( ١٠٦/ ٢٢: املعجم الكبري )٢(
    .)١٧٢٠(يف حي على الصالة حي على الفالحباب االلتواء ( ١/٣٩٥: سنن البيهقي )٣(
  .)٣٨٨(مجاع أبواب اآلذان و اإلقامة ( ٢٠٣/ ١: صحيح ابن خزمية )٤(
    .)١٧٢١(لى الصالة حي على الفالحيف حي عباب االلتواء ( ١/٣٩٦: سنن البيهقي )٥(
  .١/٣١١: الطبقات الكربى )٦(
  .٢/٢٧١: تغليق التعليق )٧(
  .)١١٩٩(كتاب الصالة (١/٢٩٢:سنن الدارمي )٨(
    .)٢١٨٣(١/١٩١، )٢١٧٦(كتاب اآلذان و اإلقامة (١/١٩٠: مصنف ابن أيب شيبة )٩(
  .)٢٦٠)(٢٥٩(٢٢/١٠٥: املعجم الكبري )١٠(
   .، رواية أبو معاوية٢/٢٦٩: تغليق التعليق )١١(
  .)٨٩٤(٢/١٩١: مسند أبو يعلى )١٢(
    ).٩٦٠(١/٢٧٤: مسند أبو عوانة )١٣(
من رؤوس الطبقة  ،إمام حجة ،فقيه عابد ،ثقة حافظ ،أبو عبد اهللا الكويف ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )١٤(

  ).١/٤٤٩:الكاشف، ١/٢٤٤:تقريبال(ع  /وله أربع وستون ،مات سنة إحدى وستني ،وكان رمبا دلس ،السابعة



 

 

حديـث حسـن صحيح ، :الـقو )٢(ذيو الترم )١(دـرواه أمح .هـْاُه في أُذَُنيـََوأُْصُبعاهنا ـو ه
  .و وافقه الذهيب.صحيح على شرط الشيخني: وقـال )٣(احلاكم، وأخرجه 

  : احلكم على احلديث
ـ ـابعه سفيـتوة تدليسه، ـديث فزالت شبهـاج قد صرح بالتحـاحلج وري فريتقـي إىل  ـان الث
  .لغريه احلسن

  )٤(.صحيح :قال األلباين
  )٥(.اة حسن لغريهحديث احلجاج بن أرط :قال النوويو
  )٦(.ث أيب جحيفة حسن صحيحيقال حدي :قال صاحب خمتصر األحكامو
ـ االستدارة يف األذان لي: اعترض البيهقي، فقال :ال العيينـقو ث ـست يف الطرق الصحيحة يف حدي

رواه عن احلجاج بن أرطأة عن عـون، واحلجاج غري حمتج بـه،  ، وحنن نتوهم أن سفيانأيب جحيفة
بن الوليد عن سفيان به، ولـيس فيــه    ، مث أسند عن عبد اهللا بن حممداق وهم يف إدراجهوعبد الرز
   ".ومل يستدر"ديث قيس بن الربيع عن عون وفيه ، وقد رويناه من حاإلستدارة

صححه الترمذي  ، وقده غري خمرج يف الصحيح فليس بالزمأما كون :وقال ابن دقيق العيد يف اإلمام   
، وأما عبد الرزاق فوهم فيه فقد تابعه مؤمل كما أخرجه أبو عوانة يف صحيحه عن نوهو من أئمة الشأ

مؤمل عن سفيان به حنوه وتابعه أيضا عبد الرمحن بن مهدي أخرجه أبو نعيم يف مستخرجه على كتاب 
البخاري وقد جاءت االستدارة من غري جهة احلجاج أخرجها الطرباين عن زياد بن عبد اهللا عن إدريس 

، فقام بالل فـأذن  وحضرت الصالة بينا رسول اهللا  :ن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قالزدي عاأل
ويف سنن الدارقطين من حديث كامل بن أيب العالء  .ذنيه وجعل يستدير ميينا ومشاالًوجعل إصبعيه يف أ

  )٧(.ر أبو حمذورة أن يستدير يف أذانهعن أيب صاحل عن أيب هريرة أم
باب إدخال اإلصبعني يف األذنني عند األذان إن صح اخلرب فإن هذه اللفظة لست  :ةقال ابن خزميو     

ولست أفهم أمسع احلجاج هذا اخلرب من عون بن أيب جحيفة أم ال ، أحفظها إال عن حجاج بن أرطاة 

                           
    .حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني: قال شعيب) ١٨٧٥٩( ٣١/٥٢: مسند أمحد )١(
    .)١٩٧(كتاب أبواب الصالة( ١/٣٧٥: سنن الترمذي )٢(
    .)٧٢٥(كتاب الصالة ( ٣١٨/ ١: املستدرك على الصحيحني )٣(
    .، بتعليق األلباين١/١٣٧: سنن ابن ماجه) ٤(
  . )٨٢٦( ١/٢٩٠: خالصة األحكام )٥(
  .، أبو علي احلسن بن علي الطوسي٢/١٥: خمتصر األحكام )٦(
  .٥/١٤٧: عمدة القاري )٧(



 

 

 )١(.فأشك يف صحة هذا اخلرب هلذه العلة
ر بن خزمية أن حجاج بن أرطاة تفرد هبـا  وهذه اللفظة اليت ذكر اإلمام أبو بك :قال ابن حجرو       

   .سفيان بن سعيد الثوري عن عون بن أيب جحيفة  وقد رواها أيضاً
وأما شك اإلمام أيب بكر بن أيب خزمية يف صحته من أجل عنعنة حجاج بن أرطأة له فقد قال سعيد بن 

إذا  كان بالالً :ه قالحدثنا هشيم عن حجاج قال أنا عون بن أيب جحيفة عن أبي :منصور يف السنن له
  )٢(.فقد صرح حجاج بالسماع كما ترى. صبعيه يف أذنيه واستدار يف أذانهأذن وضع إ

                           
  .١/٢٠٣: صحيح ابن خزمية )١(

  .٢/٢٧٠:تغليق التعليق )٢(



 

 

  :عشراحلادي احلديث /١٤
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام ابن ماجه

جاجٍ َعْن أَبِي ُعَمَر َمْولَى أَْسَماَء َعْن َحدثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنا َعْبُد الرحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ َعْن َح
َهـذه إِذَا لَقـَي   َيلَْبُس  كَانَ النبِيُّ :رَرةً بِالدِّيَباجِ فَقَالَْتأَْسَماَء بِْنت أَبِي َبكْرٍ أَنَها أَْخَرَجْت ُجبةً ُمَز

١(.الَْعُدو(  
  : األثرغريب 
  )٢(.)أي احلرير الرقيق(يسم هو الثياب املتخذ من اإلبر :الدِّيَباجِ

  :رجال اإلسناد
إبراهيم بن عثمـان الواسطي األصـل،   ةـو عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبـه: أبو بكر بن أيب شيبة

مــات   ،ن العاشــرة ـم ،أبـو بكر بن أيب شيـبة الكويف، ثقـة حـافظ، صاحب تصانيـف
  )٣(.خ م د س ق/نة مخس وثالثنيـس

  .ثقةهو سبق ترمجته، و :نعبد الرحيم بن سليما
  .ثقةهو سبق ترمجته، و ،موىل أمساء بنت أيب بكر، عبد اهللا بن كيسانهو  :أبو عمر

 )٤(.، مشهورةزوجة الزبري :أمساء بنت أيب بكر الصديق
  :األثرختريج 

ون  عبد الرحيم بن سليمان و عبد الواحد بن زياد و أبو خالد األمحر و يزيد بن هار: رواه عن احلجاج
  .و نصر بن باب و محاد بن سلمة

   )٨(.و ابن عبد الرب)٧(و الطرباين)٦(و عبد بن محيد)٥(رواية عبد الرحيم  أخرجها ابن ماجه
  )١٠(.و الطرباين)٩(رواية عبد الواحد صرح فيها احلجاج بالتحديث أخرجها البيهقيو 

                           
  .)٢٨١٩(باب لبس احلرير والديباج يف احلرب : كتاب اجلهاد ( ٢/٩٤٢:سنن ابن ماجه) ١(
  .٢/٩٧: يةالنها )٢(
  .٥٩٢/  ١: ، ينظر الكاشف٣٢٠/  ١: التقريب) ٣(
  . ٢/٢٤٤: جتريد أمساء الصحابة )٤(
  ).٢٨١٩(كتاب اجلهاد ( ٢/٩٤٢:سنن ابن ماجه) ٥(
  ).١٥٧٦( ١/٤٥٦: مسند عبد بن محيد )٦(
  ).٢٦٨( ٢٤/٩٩: املعجم الكبري )٧(
    .١٤/٢٥٦: التمهيد )٨(
  ).٥٨٦٨(باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك يف احلرب ( ٢٦٨/ ٣: سنن البيهقي الكربى )٩(
  ).٢٦٧(٢٤/٩٩: املعجم الكبري )١٠(



 

 

  )١(.خالد أخرجها الطرباين رواية أيبو 
  )٢(.ن باب أخرجها أمحدرواية يزيد بن هارون و نصر بو 
مكفوفـة   )٥(كانت له جبة من طيالسة النيب  أن :بلفظ)٤(و البيهقي)٣(رواية محاد أخرجها أمحدو 

   .بالديباج يلقى فيها العدو
، وهذا إسناد ضعيف لضعف العدو هبذه اجلبة دون ذكر لقاء رسول اهللا حديث صحيح  :قال شعيب

  . غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم ال الشيخني، و بقية رجاله ثقات رجحجاج بن أرطاة
يف األدب و )٦(أخرج روايتـه البخـاري  .عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي :تابع احلجاج مجاعة منهم

ْيَها فَأَْخَرَجْت إِلَي ُجبةَ طََيالَسة كْسَرَوانِية لََها لْبَنةُ ديَباجٍ َوفَْرَج" يف حديث طويل و فيه بنحوه )٧(مسلم
 ،ا قُبَِضْت قََبْضـُتَها ـَّفَلَم ،َهذه كَاَنْت عْنَد َعائَشةَ َحتى قُبَِضْت :ْيَها َمكْفُوفَْينِ بِالدِّيَباجِ فَقَالَْتَوفَْرَج
   ."َيلَْبُسَها فََنْحُن َنْغِسلَُها للَْمْرَضى ُيْسَتْشفَى بَِها انَ النبِيُّ ـَوكَ

  :احلكم على احلديث
، و احلديث يف مسلم دون ذكر رواية عبد الواحد فانتفت شبهة التدليسصرح احلجاج بالتحديث يف 

   .لقاء العدو هبا
  )٨(.ضعيف :قال األلباين

  

                           
  .)٢٦٦(٢٤/٩٩: املعجم الكبري )١(
    ).٢٦٩٩٣( ٤٤/٥٤٥: ، ج)٢٦٩٤٤( ٤٤/٥٠٩: مسند أمحد) ٢(
    ).٢٦٩٨٦( ٤٤/٥٤٠: مسند أمحد )٣(
  .)١٨٥٦(٣/٢٣: معرفة اآلثار والسنن )٤(
  .)١/٣٢٤: مشارق األنوار.(يوضع على الكتفني والظهر، ةشبه األردي: الطيلسان) ٥(
    .)٣٤٨(باب من زار قوما فطعم عندهم( ١/١٢٧: األدب املفرد) ٦(
    .)٢٠٦٩(كتاب اللباس و الزينة ( ٣/١٦٤١: صحيح مسلم )٧(
  .)٢٨١٩(كتاب اجلهاد ( ١/٤٧٩:سنن ابن ماجه) ٨(



 

 

  :عشر الثايناحلديث /١٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

طَاةَ َعْن َعطَاٍء الُْخَراَسانِيِّ أَنُه َحدثَُه َعـْن  َحدثََنا َعليُّ ْبُن إِْسَحاَق أَْنَبأََنا َعْبُد اللَّه َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْر
ى إِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعة َخَرَج الشَياطُني ُيَربِّثُونَ الناَس إِلَ: قَالَ َمْولَى اْمَرأَته َعْن َعليِّ ْبنِ أَبِي طَالبٍ 

اَس َعلَى قَْدرِ َمَنازِلهِْم، ائكَةُ َعلَى أَْبَوابِ الَْمَساجِد َيكُْتُبونَ الن، َوَتقُْعُد الَْملَأَْسَواقهِْم، َوَمَعُهْم الراَياُت
، فََمْن َدَنا مْن الْإَِمامِ فَأَْنَصَت أَْو اْسَتَمَع َولَْم َيلْغُ السابَِق، َوالُْمَصلَِّي، َوالَّذي َيليه، َحتى َيْخُرَج الْإَِماُم

، َوَمْن َدَنا انَ لَُه كفْلٌ مْن الْأَْجرِ، َوَمْن َنأَى َعْنُه فَاْسَتَمَع َوأَْنَصَت َولَْم َيلْغُ كَالْأَْجرِ لَُه كفْلَان مْن كَانَ
ْع كَانَ َعلَْيهْت َولَْم َيْسَتمْن الْإَِمامِ فَلََغا َولَْم ُيْنصْن الْوِْزرِ مم فْلَانـ ك ْت ، َوَمْن َنأَى َعْنُه فَلََغا َولَْم ُيْنص

: ثُم قَالَ ،َتكَلََّم فَلَا ُجُمَعةَ لَُه ، َوَمْنفَقَْد َتكَلََّم! َصه: َعلَْيه كفْلٌ مْن الْوِْزرِ، َوَمْن قَالَ َولَْم َيْسَتمْع كَانَ
  )١(.َهكَذَا َسمْعُت َنبِيكُْم 
  : غريـب احلديث

   )٢(.عرض فتحبس اإلنسان عن حاجتهكالعلة تالربائث مجع ربيثة وهي : اخلطايب قال :ُيَربِّثُونَ
  )٣(.هي كلمة زجر، تقال عند اإلسكات :هـَص
  : ال اإلسنادـرج

رة، اشـ، من العثقـة)٤(ه من ترمذ،ـ، أصلهو أبو احلسن السلمي موالهم، املروزي :علي بن إسحاق
  )٥(.ت/رة، مات سنة ثالث عشرةاشـالع

  .ثقة ثبتهو هو ابن املبارك، سبق ترمجته، و :عبد اهللا
  .ويرسل ويدلس، صدوق يهم كثرياًهو و، سبق ترمجتهبن أيب مسلم، هو ا :اخلراساينعطاء 

  .جمهول :موىل امرأته
  

                           
  .)٧١٩( ٢/١٢٤: مسند أمحد )١(
  .٢/١٨٢: ، النهاية٢/١٥٥: ايبغريب احلديث للخط) ٢(
  .٣/٦٣: النهاية )٣(
، هابضم: وبعضهم يقول، بفتح التاء: بعضهم يقول، ناس خمتلفون يف كيفية هذه النسبةال: قال أبو سعد: ترمذ )٤(

بكسر : والذي كنا نعرفه فيه قدمياً. بفتح التاء وكسر امليم: تداول على لسان أهل تلك املدينةوامل. وبعضهم بكسرها
ستان السوفياتية على ر آمودريا، قريبة يف أوزبكمدينة مشهورة : ذرمت و. )٢/٢٦: معجم البلدان( التاء وامليم مجيعاً

  . )١/٤١١:موسوعة املدن العربية و اإلسالمية (من احلدود األفغانية
  .٢/٣٥: ، ينظر الكاشف١/٣٩٨: التقريب) ٥(



 

 

  : ختريج احلديث
  . و عمر بن علي املقدمي  بن املباركعبد اهللا: رواه عن احلجاج

  )١(.رواية عبد اهللا أخرجها أمحد
  .بنحوه)٢(رواية عمر أخرجها  حبشلو

: ال أبو داودـقو، بنحوهـا)٤(أخرج روايته أبو داود )٣(.بن يزيد بن جابر عبد الرمحن :تابع احلجاج
  ).أم عثمان بن عطاء(موىل امرأته : وقال، بالربائث: الـبن جابر قارواه الوليد بن مسلم عن 

  )٦(.ابن عبد الربو)٥(أخرجه البيهقيضعيف، و: ال األلباينـوق 
  : احلكم على احلديث

  .اده ضعيف جلهالة موىل امرأة عطاءإسن ،وء اخلرساينصرح احلجاج بسماعه من عطا

                           
  .)٧١٩( ٢/١٢٤: مسند أمحد) ١(
  .١/١٥٩: تاريخ واسط )٢(
ع /مات سنة بضع ومخسني، من السابعة، ثقة، الداراين، أبو عتبة الشامي، د الرمحن بن يزيد بن جابر األزديعب) ٣(
  .)٢/٤٣١: معجم البلدان(قرية كبرية مشهورة من قرى دمشق ، داريا: الداراين) ١/٣٥٣:تقريبال(
  .)١٠٥١(كتاب الصالة ( ١/٢٧٦:سنن أيب داود) ٤(
    .)٥٦٢٥(كتاب اجلمعة ( ٣/٢٢٠: هقيسنن البي) ٥(
  .٢٢/٢٧: التمهيد البن عبد الرب )٦(



 

 

   :الثالث عشر احلديث/ ١٦
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

 :الَـنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن أَبِيه َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَـَحدثََنا َحفُْص ْبُن غَياث َحدثََنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َع
  )١( .قَْوما َحتى َيْدُعَوُهْم ُسولُ اللَّه َما قَاَتلَ َر

  : رجـال اإلسناد
  . تغري حفظه قليل يف اآلخر، ثقة فقيههو سبق ترمجته، و :حفص بن غياث
  .ثقة رمي بالقدر ورمبا دلسوهو ، ، سبق ترمجتهعبد اهللاهو  :ابن أيب جنيح

ـ ، من الثالثـة ، ثقة، نيتهمشهور بك، فـموىل ثقي، أبو جنيح، يسار املكيو ـه :هـأبيعـن  و ـوه
  )٢(.م د ت س/مات سنة تسع ومائة، بن أيب جنيحااهللا  والد عبد
  .رضي اهللا عنه هو عبد اهللا :ابن عباس

  : ختريج احلديث
  .لواحد بن زياد و حيىي بن زكرياعبد احفص بن غياث و: رواه عن احلجاج

  )٧(.الطحاويو)٦(الطرباين و)٥(و أبو يعلى)٤(و ابن أيب شيبة )٣(أخرج رواية حفص أمحد
رواية عبـد الواحـد تصـريح    يف و)٨(و حيىي بن زكريا أخرجها الطحاوي عبد الواحد بن زيادرواية و

   بالتحديث
صحيح من حديث الثوري ومل  هذا حديث: وقال)٩(أخرج روايته احلاكم.سفيان الثوري :تابع احلجاج
  .يعين هذا احلديث -بن أيب جنيحامن  مل يسمع سفيان: قال عبد اهللاو )١٠(، و الدارميومل خيرجاه

  
  

                           
  ).٢٠٥٣(٤٨٦ /٣: مسند أمحد) ١(
    .٣٩٢/ ٢: ، ينظر الكاشف٦٠٧/ ١: تقريبال )٢(
  ).٢٠٥٣( ٣/٤٨٦: مسند أمحد )٣(
    .)٣٣٠٦٧(كتاب السري ( ٤٧٦/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
  .إسناده ضعيف:  حسني أسد قال) ٢٤٩٤( ٤/٣٧٥: أيب يعلىمسند   )٥(
  .)١١٢٧١( ١١/١٣٢: املعجم الكبري )٦(
  . ٣/٢٠٧: شرح معاين اآلثار )٧(
  . ٣/٢٠٧: شرح معاين اآلثار) ٨(
  .)٣٧(كتاب اإلميان (١/٦٠: املستدرك على الصحيحني )٩(
  .واحلديث صحيح. رجاله ثقات: أسد قال حسني) ٢٤٤٤(كتاب السري (٢/٢٨٦: الدارميسنن ) ١٠(



 

 

اْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدة أَنْ لَا :"س يف بعث معاذ إىل اليمن قال فيهطريق أيب معبد عن ابن عباوى من رو     
  )٢(.مسلمو)١(أخرجه البخاري ) احلديث.. ...  إِلََه إِلَّا اللَُّه

  :احلكم على احلديث
  . لغريه احلسنالثوري فريتقي إىل  قد صرح بالتحديث ، وتابعهاحلجاج 

بن أيب جنيح اسألت سفيان عن حديث : حدثنا عبد الرمحن قال: حدثين أيب قال :قال عبد اهللا بن أمحد
حدثنا بشر بن السري عن سـفيان   :حدثين أيب قال. أشك فيه :فقال "قوماً ما قاتل النيب "عن أبيه

  )٣(".حىت يدعوهم قوماً قاتل رسول اهللا  ما":بن عباس قالابن أيب جنيح عن أبيه عن اعن 
َوإِذَا لَقيَت َعُدوَك مْن الُْمْشرِكَني فَـاْدُعُهْم إِلَـى   "فيهو)٤(حديث بريدة الذي أخرجه مسلم :يشهد له

  .احلديث )....ثَلَاث خَصالٍ أَْو خلَالٍ

                           
  .)٤٠٩٠(كتاب املغازي (٤/١٥٨٠: ج،)١٤٢٥(كتاب الزكاة (٢/٥٤٤: صحيح البخاري )١(
  .)١٩(كتاب اإلميان ( ١/٥٠: صحيح مسلم )٢(
  .٣/٧٤: العلل ومعرفة الرجال )٣(
  .)١٧٣١(كتاب اجلهاد و السري (٣/١٣٥٧: صحيح مسلم )٤(



 

 

  :عشر رابعال احلديث/ ١٧
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

َيْعنِي : قَالَا َعفَّانُ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َحدثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمُد ْبُن َعليَحدثََن
أَْبَيَضْينِ َوفي  كُفَِّن في ثَْوَبْينِ أَنَّ َرُسولَ اللَّه : َوَحدثَنِي الَْحكَُم َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ، َحجاجا

   )١(.ُبْرد أَْحَمَر
  : غريب احلديث

ويرتدي  بأحدمهاوال يسمى حلة حىت يكون ثوبني يأتزر ، واحللة إزار ورداء، وحلة درواحدها ب: برود
  )٢(.نوع من الربود خمطط: حربة درباألخر، 

  : رجال اإلسناد
كان : بن املدييناقال ، ثقة ثبت ،البصري، الصفار أبو عثمان، بن مسلم بن عبد اهللا الباهليهو ا :عفان

، أنكرناه يف صفر سنة تسع عشـرة  :بن معنياوقال ، يف حرف من احلديث تركه ورمبا وهمإذا شك 
  )٣(.ع/من كبار العاشرة، ومات بعدها بيسري

  .يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقةهو هو ابن زياد، سبق ترمجته، و :عبد الواحد
  .ثقة فاضلهو سبق ترمجته، و :ليحممد بن ع

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو: احلكم
  .صدوق وكان يرسل هومجته، وسبق تر :مقسم

  .رضي اهللا عنهد اهللا بهو ع :ابن عباس
  : ختريج احلديث
   )٤(.عبد الواحد أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج

   )٥()حممد بن عبد الرمحن( ابن أيب ليلىن ابن عباس، ـعن احلكـم عن مقسم ع :اجـابع احلجـت

                           
  ).٢٢٨٤(٤/١٣٩: مسند أمحد )١(
  .٥٢٧ /١: ري ومسلميب ما يف الصحيحني البخاتفسري غر) ٢(
  .٢/٢٧: ينظر الكاشف ،١/٣٩٣: تقريبال )٣(
  ). ٢٢٨٤(  ١٣٩ / ٤:  مسند أمحد) ٤(
هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف القاضي، أبو عبد الرمحن، صـدوق سـيء   : ىابن أيب ليل )٥(

قال أمحد وشعبة وأبو حامت وابـن حبـان    ،)٤٩٣/ ١: التقريب(٤/ احلفظ جداً، من السابعة، مات سنة مثان وأربعني
ـ ـمضطرب احلديث، وق: ال أمحدـوقكان سيء احلفظ، : والدارقطين وابن املديين والساجي وابن خزمية : رةـال م

ليس بذاك، : ث، وقال حيىي بن معنيكان صدوقاً جائز احلدي: ابن أيب ليلى ضعيف ويف عطاء أكثر خطأ، وقال العجلي
  =حمله الصدق ال يتهم بشيء من الكذب إمنا ينكر عليه:  ليس بأقوى ما يكون، وقال أبو حامتصاحل: وقال أبو زرعة



 

 

   )١(.و زهري بن معاوية
  )٥(.و ابن سعد)٤(و الطرباين)٣(و عبد الرزاق)٢(رواية ابن أيب ليلى أخرجها أمحد

  )٦(.رواية زهري أخرجها ابن سعدو
   :احلكم على احلديث

فرجاله ثقات سوى احلجاج و هـو  احلجاج صرح بالتحديث يف كال الطريقني، أما الطريق األول    
صدوق خيطئ ، أما يف الطريق الثاين فسماع احلكم من مقسم مخسة أحاديث سبق ذكرها ليس هـذا  

  .منها
ـ ـاء ما يعارضـو قد ج ،وبعـ، احلجاج قد تنـحس :بـال شعيـق ي ـه و هو أصح منه، فف

 )٨(ه البخـاري ـأخرج )٧(.انية سحوليةـن يف ثالثة أثواب ميـقد كف أن النيب  :ث عائشةـحدي
ـ ـشتريا أا اـاس فيهـه على النـا شبـلة فإمنـأما احل :يهـو ف)٩(مـمسلو ها ـت له ليكفن في

ـ ـفأخذ، يةـض سحولـة أثواب بيـن يف ثالثـوكف، ةـت احللـفترك ، رـا عبد اهللا بن أيب بك

                                                                             
ليس بـالقوي، وقـال   : وهو واحلجاج بن أرطاة ما أقرهبما، وقال النسائي ،وال حيتج به كثرة اخلطأ يكتب حديثه =

ـ    ثقة عدل يف حديثه بعض املقال،: ال يعقوب بن سفيانـال حيتج به، وق: الطربي ال ـلني احلـديث عنـدهم، وق
،  ٢٥/٦٢٢:ـذيب الكمـال   : رـينظ(ه، ـكان حيىي بن سعيد يضعف: عامة أحاديثه مقلوبة، وقال أمحد: احلاكم
ـ ٩/٢٦٩: هذيبـ، الت١٩٣/ ٢: اشفـالك ـ ـ، الت ـ ١/١٦٢: ريـاريخ الكب ـ ـ، معرف ، ٢/٢٤٣: اتـة الثق

ـ ٦/١٨٣: الضعفاء ، الكامل يف٢/٢٤٣: روحنيـ، ا١/٩٢: يـاء للنسائـالضعف ، ٤/٩٨: اء الكـبري ـ، الضعف
  ).٣/٣٦٩: ة والتاريخـاملعرف، ٧/٣٢٢: ، اجلرح والتعديل٦/٣٥٨: ات ابن سعدـطبق

إال أن مساعه عن أيب إسحاق ، ثقة ثبت ،نزيل اجلزيرة، الكويف ،يفعة اجلُمثَيأبو خ، جيدبن حهو ا:معاويةزهري بن  )١(
  .)١/٢١٨: تقريبال( ع/وكان مولده سنة مائة، اثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني ةمات سن، من السابعة ،هبآخر

د ضعيـف، ابن أيب ليلى هو حممد بن ، و هذا إسناحديث حسـن: قـال شعيب) ٢٨٦١(٥/٥٣: مسند أمحد) ٢(
  .رمحن و إن كان سيء احلفظ قد توبعالعبد 

    .)٦١٦٦(كتاب اجلنائز (٣/٤٢٠: مصنف عبد الرزاق )٣(
  .)١٢٠٥٦( ٣٧٨/ ١١: املعجم الكبري )٤(
  .٢/٢٨٤: الطبقات الكربى )٥(
  .٢/٢٨٤: الطبقات الكربى )٦(
أو ، حول وهو القصار ألنه يسحلها أي يغسـلها سلتح منسوب إىل افالب ،يروى بفتح السني وضمها: سحوليـة )٧(

نـالنقي وال يكون إال من قط م فهو مجع سحل وهو الثوب األبيضـضبالوأما ، باليمن يةرـق يول وهـحإىل س 
  ).٢/٣٤٧: ةـالنهاي(
    .)١٢٠٥(كتاب اجلنائز ( ١/٤٢٥: صحيح البخاري) ٨(
    .)٩٤١(كتاب اجلنائز (٢/٦٤٩: صحيح مسلم )٩(



 

 

يه لكفنه ـلنب ها اهللا عز وجليـلو رض: الـمث ق ،يـها نفسـن فيـها حىت أكفـألحبسن :الـفق
  .نهاـدق بثمـاعها وتصـفب، هاـفي

قد : فقالت .يف ثوبني وبرد حربة: فذكر لعائشة قوهلم: قال (و زاد فيه)٢(و النسائي)١(و أخرجه أبو داود
 .)قد أتى بالربد ولكنهم ردوه ومل يكفنوه فيه

  ثوب حربة  يكفن يف ثالثة أثواب حلديث عائشة رضي اهللا عنها و أن يكون أحدها: قال األلباين
  ".، فليكفن يف ثوب حربةإذا تويف أحدكم فوجد شيئاً:"  إذا تيسر، لقوله 
 .من طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعاً)٤(ومن طريقه البيهقي)٣(أخرجه أبو داود
 .هذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند املزي :و قال األلباين

  :و ُيجمع بني احلديثني بعدة وجوه
، وأما إذا كان أكثر فاجلمع واحداً احلربة بيضاء خمططة، وهذا إذا كان الكفن ثوباً أن تكون :األول 

  . اآليتأيسر وهو الوجه 
وهبذا قال احلنفية، ، أن جيعل كفن واحد حربة، وما بقي أبيض، وبذلك يعمل باحلديثني معاً :لثاينا

   )٥(.ودليلهم هذا احلديث

                           
  ).٣١٥٢(كتاب اجلنائز (٣/١٩٩: سنن أيب داود ) ١(
 ٤/٣٥: )اتىب()٧١١٦(كتاب الوفاة (٤/٢٦٢: ج، )٢٠٢٦(كتاب اجلنائز (١/٦٢١: سنن النسائي الكربى ) ٢(
   .)١٨٩٩(كتاب اجلنائز (
  .)٣١٥٠(كتاب اجلنائز (٣/١٩٨: اودسنن أيب د) ٣(
  .)٦٤٨٤(كتاب اجلنائز (٣/٤٠٣: سنن البيهقي الكربى) ٤(
    .١/٦٣ :وبدعها  اجلنائز أحكام )٥(



 

 

  :عشر خلامسااحلديث / ١٨
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

أَْرة َوالُْغَرابِ بِقَْتلِ الْفَ أََمَر َرُسولُ اللَّه : َحدثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َوَبَرةَ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ
  )١(.لُ ذَلَكقَْد كَانَ ُيقَا: قَالَ؟ الَْحيةُ َوالَْعقَْرُب: ُعَمَرقيلَ لاْبنِ  :قَالَ، َوالذِّئْبِ

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة صاحب حديث هو، سبق ترمجته، وعبد اهللاهو : ابـن منري

  .ثقة، وهو ، سبق ترمجتهليسبن عبد الرمحن املُهو ا :رةـوب
  .رضي اهللا عنههو عبد اهللا بن عمر،  :ابن عمر

  : ختريج احلديث
  .يد بن هارون و عبد الواحدابن منري و يز: رواه عن احلجاج

  )٢(.اية ابن منري أخرجها أمحدرو
َوالْفَأَْرةَ َوالُْغَراَب ، َيْعنِي، بِقَْتلِ الذِّئْبِ للُْمْحرِمِ أََمَر َرُسولُ اللَّه " بلفظ)٣(رواية يزيد أخرجها أمحدو

بدون ذكر  )٥(البيهقي و أخرجها" قَْد كَانَ ُيقَالُ ذَاَك :فَقَالَ ؟فَالَْحيةُ َوالَْعقَْرُب :فَقيلَ لَُه )٤(،الْحَدأَ و
   .بدون ذكر احلدأ  )٦(الرب و أخرجها ابن عبد.ال حيتج به: جاجاحل: وقال ،الغراب

ـ " ظبلف )٧(رواية عبد الواحد عن احلجاج عن وبرة و نافع عن ابن عمر أخرجها الدار قطينو لُ ـَيقُْت
  ." الُْمْحرُِم الذِّئَْب َوالُْغَراَب َوالْحَدأَةَ َوالْفَأَْرةَ

 )٨(ب أخرجها ابن أيب شيبةـيف روايات موقوفة على سعيد ابن املسي "بـالذئ"قـد ورد لفـظ  و 
  )١٠(.و أبو داود يف املراسيل )٩(الرزاقو عبد 

                           
  ).٤٧٣٧( ٨/٣٥٩: مسند أمحد) ١(
  ).٤٧٣٧( ٨/٣٥٩: مسند أمحد) ٢(
  ).٤٨٥١( ٤٥٩/ ٨: مسند أمحد) ٣(
    ).١/٣٤٩:لنهايةا.(واحدها حدأة ،هو هذا الطائر املعروف من اجلوارح :احلدأ )٤(
  ).٩٨٢٢(كتاب احلج (٥/٢١٠ :سنن البيهقي) ٥(
  .١٥/١٦١: التمهيد البن عبد الرب )٦(
    .صرح بالتحديث) ٦٧)(٦٦(كتاب احلج (٢/٢٣٢: سنن الدارقطين )٧(
  ).١٥٤٧٨)(١٥٤٧٦)(١٥٤٧٥(حلج كتاب ا( ٤١٢ /٣: مصنف ابن أيب شيبة )٨(
  .)٨٣٨٤(كتاب املناسك ( ٤/٤٤٤: مصنف عبد الرزاق) ٩(
  .)١٣٧( ١/١٤٦: املراسيل أليب داود) ١٠(



 

 

ن ـاة عـد من طريق حجاج بن أرطـرجاله ثقات وأخرج أمح :ر يف الفتحـوقال ابن حج       
بن أيب شيبة اأخرجه  اًـبرة فرواه موقوفوخالفه مسعر عن و، وحجاج ضعيف، بن عمران ـرة عـوب
و ـادة على اخلمس املشهورة وال خيلـليه يف األحاديث املرفوعة زيـت عـا وقفـع مـذا مجيـفه
  )١(.مـواهللا أعل ،الـن ذلك من مقـيء مـش
، الْحـَدأَةُ :لَْحَرمَِتلَْن في الْحلِّ َواأَْرَبع كُلُُّهن فَاسق ُيقْ"بلفظ )٢(حديث عائشة أخرجه مسلم:يشهد لهو

  ."ُتقَْتلُ بُِصْغرٍ لََها: قَالَ؟ أَفََرأَْيَت الَْحيةَ : فَقُلُْت للْقَاسمِ: قَالَ. َوالْكَلُْب الَْعقُوُر، َوالْفَأَْرةُ، َوالُْغَراُب
  : احلكم على احلديث

هد إىل احلسن فزالت شبهة تدليسه،فريتقي بالشا،اج بالتحديث يف رواية الدارقطينقد صرح احلج  
  . لغريه

                           
  .٤/٣٦: فتح الباري) ١(
    .)١١٩٨(كتاب احلج ( ٢/٨٥٦:مسلم صحيح )٢(



 

 

  :عشر السادس احلديث/١٩
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

، أَنُه َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ: َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن َيزِيَد َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النبِيِّ 
  )١(.َوَعْسبِ الْفَْحلِ، َوَمْهرِ الَْبغيِّ

  :-رمحه اهللا تعاىل -وقال اإلمام أمحد
َوكَْسـبِ  ، َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ: َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعطَاٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ

   )٢(.ْن إِذًافََم: قَالَ؟  النبِيُّ : قُلُْت لَعطَاٍء: قَالَ. َوَمْهرِ الَْبغيِّ، الَْحجامِ
  : غريب احلديث

  )٣(.هو ما تعطى الزانية على الزنا هبا :مهر البغي
يقال عسب الفحـل الناقـة    ،ضرابه وعسبه أيضاً، أو غريمها كان أو بعرياً فرساً ،هءما :عسب الفحل
  )٤(.ومل ينه عن واحد منهما وإمنا أراد النهي عن الكراء الذي يوخذ عليه، يعسبها عسباً
  : سنادرجال اإل

  .ثقة ثبت عابدهو الكالعي الواسطي، سبق ترمجته، وهو  :حممد بن يزيد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلسبق ترمجته، وهو  ،باحبن أيب رهو ا :عطاء

  )٥(.عبد الرمحن بن صخر الدوسي، وهذا أشهر ما قيل يف أيب هريرة: أبو هريرة
  .متقن عابدثقة هو ابن هارون، سبق ترمجته، وهو  :يزيد

  : ختريج احلديث
  )٦(.أخرج احلديث األول و الثاين أمحد

   ".عسب الفحل" مقتصراً على)٨(أبو يعلىو  )٧(ابن أيب شيبة ابن أيب ليلي أخرج روايته :تابع احلجاج
  

                           
    ).١٠٤٨٩(٢٩٤/ ١٦: مسند أمحد) ١(
    ).١٠٤٩٠(٢٩٤/ ١٦: مسند أمحد) ٢(
  .٩٨ /١: ارمشارق األنو) ٣(
  .٢٣٤ /٣ :النهاية) ٤(
   .١/٣٤٩:جتريد أمساء الصحابة )٥(
  ) .١٠٤٩٠)(١٠٤٨٩(٢٩٤/ ١٦: مسند أمحد) ٦(
    ).٢٢٦٤٠(كتاب البيوع و األقضية(٥١١ /٤: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(
   ).٦٣٧١(٢٥٧ /١١: مسند أبو يعلى )٨(



 

 

وكسب ، وعسب الفحل، مهر البغي" وأخرج أيضاً لفظة )١("مهر البغي" و أخرج ابن أيب شيبة لفظة
   )٢("لكلبومثن ا، احلجام

  ". كسب احلجام" بلفظ )٣(ابن أيب ليلي أخرج روايته ابن أيب شيبة :وتابعه يف احلديث الثاين أيضاً
  ".وكسب احلجام، ومهر البغي، ضراب الفحل" بلفظ )٤(و عبد امللك أخرج روايته ابن أيب شيبة

  :احلكم على احلديث
خر احلديث الثاين ذكر ما يدل على ، ألن احلجاج يف آوهذا إسناد حسن، حديث صحيح :قال شعيب

 .   مساعه من عطاء
  : ويشهد له

 . من حديث عبد اهللا بن عمر)٥(أخرجها البخاري "عسب الفحل"لفظة 
 . من حديث أيب مسعود)٦(متفق عليه "وحلوان الكاهن، ومهر البغي، هنى عن مثن الكلب" لفظ
  .من حديث رافع بن خديج)٧(أخرجها مسلم "وكسب احلجام، ومثن الكلب، مهر البغي"لفظ 

                           
  ).١٧٤٨٤(كتاب النكاح (٣١ /٤: مصنف ابن أيب شيبة) ١(
    ).٢٠٩٠٨(كتاب البيوع و األقضية(٣٤٧ /٤: مصنف ابن أيب شيبة )٢(
    .)٢٠٩٩٤(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٣٥٥: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
    .)٢٢٦٤٣(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٥١٢: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
  .)٢١٦٤(كتاب اإلجارة ( ٢/٧٩٧: البخاري صحيح )٥(
: صحيح مسلم، )٢١٦٢(كتاب اإلجارة ( ٢/٧٩٧: ، ج)٢١٢٢(اب البيوع كت( ٢/٧٧٩: صحيح البخاري )٦(
    .)١٥٦٧(كتاب املساقاة (٣/١١٩٨
  ).١٥٦٨(كتاب املساقاة ( ١١٩٩ /٣: صحيح مسلم )٧(



 

 

  :عشر بعالسااحلديث /٢٠
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

اُج َحدثََنا الَْحجَحد دثََنا َعْبُد الَْواحثََنا َعفَّانُ َحدثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ قَالََحد :لَ َجابُِر ْبُن َعْبدكَْيَف  ُسئ اللَّه
 كَانَ َرُسولُ اللَّه ِقَالَ؟ َيْصَنُع بِالُْخُمس :لُ الركَانَ َيْحمي َسبِيلِ اللَّهْنُه فُجلَ م ،   ُجـلَ ثُـمالر ثُم

  )١(.الرُجلَ
  : رجـال اإلسناد

  .ثبتثقة هو و هو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته، :عفان
  .قاليف حديثه عن األعمش وحده م، ثقةهو هو ابن زياد، سبق ترمجته، و :عبد الواحد

  .و حممد بن مسلم بن تدرس املكي، سبق ترمجته، وهو صدوق إال أنه يدلسه :الزبري أبو
  : ختريج احلديث

 )٤(.و القاسم بن سالم)٣(و ابن أيب شيبة)٢(أخرج هذا احلديث أمحد
  :احلكم على احلديث

  .قد صرح احلجاج بالتحديث ، فهو حسن لغريه

                           
    .)١٤٩٣٢(٢٣/١٩٦: مسند أمحد )١(
    .)١٤٩٣٢(٢٣/١٩٦: مسند أمحد )٢(
    .)٣٣٣١٩(كتاب السري ( ٦/٥٠٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
    .)٨٢٢( ١/٤٠٣: موالاأل )٤(



 

 

  :عشر ثامنالاحلديث  /٢١
  :-رمحه اهللا تعاىل -محدقال اإلمام أ

ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َحدثََنا َعفَّانُ قَالَ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ْبُن زَِياد قَالَ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو 
َما اْسُتحلَّ بِه فَـْرُج  :"َرُسولُ اللَّه قَالَ  :َوَحدثَنِيه َمكُْحولٌ قَالَا، ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َعائَشةَ قَالَْت
، َوَما أُكْرَِم بِه أَُبوَها أَْو أَُخوَها أَْو َوليَُّها َبْعَد ُعقَْدة النِّكَاحِ فَُهَو لَـهُ ، الَْمْرأَة مْن َمْهرٍ أَْو عدة فَُهَو لََها

  )١(".َوأََحقُّ َما أُكْرَِم بِه الرُجلُ اْبَنُتُه َوأُْخُتُه
  :رجـال اإلسناد

  .تثقة ثبهو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته، وهو  :عفان
  . يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقةهو ابن زياد، سبق ترمجته، وهو : عبد الواحد

  .صدوقسبق ترمجته، وهو  :عمرو بن شعيب
، من الثالثـة ، قيه مشهورثقة ف ،أبو عبد اهللا املدين، بن العوام بن خويلد األسديا هو :بن الزبريعروة 

  )٢(.ع/ ومولده يف أوائل خالفة عثمان، مات سنة أربع وتسعني على الصحيح
   )٣(.هي أم املؤمنني، أم عبد اهللا بنت أيب بكر الصديق  :عائشة
  .كثري اإلرسال، ثقة فقيهالشامي، سبق ترمجته، وهو  هو :مكحول

  : ختريج احلديث
 )٥(.والبيهقي)٤(د أخرج روايته أمحدرواه عن احلجاج عبد الواحد بن زيا

 )٦(أخرج روايته ابن أيب شيبة .قال رسول اهللا  :عن حجاج عن مكحول قال ورواه يزيد بن هارون
 .بنحوه 

ا استحللتم به حرم املرأة ـم:"  قال النيب: عن ثور عن مكحول قال سفيان الثوري :تابع احلجاج
   )٧( .عبد الرزاق هأخرج " ابنته وأخته ءاملروأحق ما أكرم به ، من مهر أو عطية فهو له

  

                           
  ).٢٤٩٠٩(٤١/٣٩٤: مسند أمحد) ١(
  . ١٨/  ٢: ،ينظر الكاشف  ٣٨٩/  ١: التقريب   )٢(
  .٢/٢٨٦:جتريد أمساء الصحابة )٣(
  ).٢٤٩٠٩( ٤١/٣٩٤: مسند أمحد) ٤(
  ).١٤٢٠٧(كتاب الصداق (٧/٢٤٨: لبيهقيسنن ا) ٥(
  ).٢٠٨٦٢(كتاب البيوع واألقضية ( ٤/٣٤٣: ابن أيب شيبةمصنف ) ٦(
  ).١٠٧٤٣(كتاب النكاح (٦/٢٥٨: مصنف عبد الرزاق )٧(



 

 

  : احلكم على احلديث
حسن من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن : قال شعيب    

. ، فرواه احلجاج واملثىن بن الصباح كالمها عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبري عن عائشةشعيب
فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصحيح، ألن احلجاج واملثىن وخالفهما ابن جريج، 

  .هو احلجاج، وهو من هذه الطريق مرسل) حدثنيه(والقائل . ضعيفان
  )١(.إسناده منقطع وفيه احلجاج بن أرطاة وهو مدلس :قال اهليثميو

فيه ابن جريج بالتحديث  وصرح)٣(والنسائي)٢(أخرجه أبو داودحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص     
  .بنحوه)٦(وعبد الرزاق)٥(وأمحد)٤(بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأخرجه البيهقي

  .حديث حسن :قال شعيب

                           
  .٤/٢٨٤: جممع الزوائد) ١(
  .)٢١٢٩(كتاب النكاح (٢/٢٤١: سنن أيب داود) ٢(
 ،)٥٥٣٢(كاح ـتاب النـك(٣/٣٢٢: ج ،)٥٥٠٩(كاح ـكتاب الن(٣/٣١٤: ربىـالك النسائي نـسن )٣(

  .)٣٣٥٣(كتاب النكاح ( ٦/١٢٠: اتىب
  ).١٤٢٠٦(كتاب الصداق ( ٧/٢٤٨: بيهقيسنن ال )٤(
  ).٦٧٠٩( ٣١٣ /١١: امحدمسند ) ٥(
  ).١٠٧٣٩(كتاب النكاح ( ٦/٢٥٧: مصنف عبد الرزاق) ٦(



 

 

   :عشر التاسعاحلديث / ٢٢
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام أمحد

َعبـاسٍ   اْبـنِ  طَاٌء َعنَِحدثََنا َع ْرطَاةَ قَالَا َحجاُج ْبُن أَالَْواحد قَالَ َحدثََن فَّانُ قَالَ َحدثََنا َعْبُدَحدثََنا َع
  )١(.لَْم َيْجَعلْ لََها ُسكَْنى َولَا َنفَقَةً َحدثَْتنِي فَاطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَّه : قَالَ
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة ثبتهو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته، وهو  :عفان

  .يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقةهو و ،ياد، سبق ترمجتهابن ز هو :عبد الواحد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو سبق ترمجته، و ،باحبن أيب رهو ا :عطاء

  .هو عبد اهللا ، تقدم أنه صحايب :ابن عباس
هي الفهرية أخت الضحاك، عاقلة من املهاجرات، مسع منها الشعيب، وعاشت إىل  :فاطمة بنت قيس

 )٢(.من ابن الزبريز
  : األثرختريج 

  . عبد الواحد بن زياد و أبو شهاب، و قد صرح احلجاج بالتحديث :رواه عن احلجاج
  )٥(.و ابن أيب عاصم)٤(و الطرباين)٣(رواية عبد الواحد أخرجها أمحد

  .أُمِّ َمكُْتومٍاْعَتدِّي عْنَد اْبنِ : وقال"بزيادة)٧(و ابن أيب عاصم)٦(شهاب أخرجها الطرباين رواية أيب
ان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ـالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيـم: تابع احلجاج

د يف بيت ـا أن تعتـفأمره "لَْيَس لَك َعلَْيه َنفَقَةٌ  :"فقال مطوالً وفيه)٨(أخرجه مسلم فاطمة بنت قيس
  ."أَْصَحابِي اْعَتدِّي عْنَد اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ فَإِنُه َرُجلٌ أَْعَمى تلْك اْمَرأَةٌ َيْغَشاَها ": مث قال، بيت أم شريك
  :اًـو تابعه أيض

بن عبد الرمحن احدثنا يعقوب يعين  بن أيب حازم وقال قتيبة أيضاًاقتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعين  

                           
  ).٢٧٣٣٠( ٣١٣ /٤٥: مسند أمحد )١(
   .٢/٢٩٥:جتريد أمساء الصحابة )٢(
  ).٢٧٣٣٠( ٣١٣ /٤٥: مسند أمحد )٣(
عن ابن عباس عن مل يروه عن عطاء : و قال)٣٨١( ١/٢٣٥: صغريعجم الامل ،)٩٠٧( ٢٤/٣٦٥: الكبري عجمامل )٤(

  .عن فاطمة إال احلجاج، تفرد به عبد الواحد بن زياد
    .)٣١٨٢( ٦ /٦: اد واملثايناآلح )٥(
  .)٩٠٦( ٢٤/٣٦٥: عجم الكبريامل )٦(
  ).٣١٨٣( ٦/٧: اآلحاد واملثاين )٧(
    .)١٤٨٠(كتاب الطالق ( ٢/١١١٤: صحيح مسلم )٨(



 

 

لَا َنفَقَةَ  :"فقالو فيه )١(لمأخرجه مس القاري كليهما عن أيب حازم عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس
قول عروة إن عائشة أنكرت  :و فيه"لَْيَسْت لََها َنفَقَةٌ َوَعلَْيَها الْعدةُ "و من طريق آخر  "لَك َولَا ُسكَْنى
  .ذلك على فاطمة

 :احلكم على احلديث
  .لغريه احلسن، فزالت شبهة تدليسه ، و يرتقي باملتابعة إىل قد صرح احلجاج بالتحديث

                           
  ).١٤٨٠(كتاب الطالق ( ١١١٦، ١١١٥ /٢: مسلم صحيح )١(



 

 

  :العشروناحلديث / ٢٣
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الدارمي 

َسأَلُْت َعطَاًء َعْن الَْمْرأَة َتطُْهُر مْن الَْمحيضِ : جِ قَالَأَْخَبَرَنا أَُبو النُّْعَمان َحدثََنا َعْبُد الَْواحد َعْن الَْحجا
  )١(.َتَوضأُ: قَالَ؟ ثُم َتَرى الصُّفَْرةَ 

  : ل اإلسناداـرج 
تغري يف آخـر  ، ثقة ثبت، مارِع هبقَلَ، أبو النعمان البصري، حممد بن الفضل السدوسيهو  :أبو النعمان

  )٢(.ع/مات سنة ثالث أو أربع وعشرين، من صغار التاسعة، عمره
  .يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقةهو ابن زياد، سبق ترمجته، وهو  :عبد الواحد

  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو يب رباح، سبق ترمجته، وهو ابن أ :عطاء
  )٣(.انفرد به الدارمي: األثر ختريج

. د الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاًكنا ال نع: قالت وكانت بايعت النيب حديث أم عطية  :يشهد له
 )٤(.شرطهماعلى : الذهيبو قال . صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث  :قال احلاكم

  .كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئاً: أم عطية قالتعن )٥(و احلديث يف صحيح البخاري
  : احلكم على األثر

.لغريه احلسناحلجاج قد صرح بالتحديث ، ويرتقي بالشاهد إىل 

                           
    .)٨٧٨(باب الكدرة إذا كانت بعد احليض : تاب الطهارةك( ٢٣٧/ ١: سنن الدارمي )١(
    .٢/٢١٠: الكاشفنظر ، ي٥٠٢/ ١: تقريبال) ٢(
    .)٨٧٨(كتاب الطهارة ( ٢٣٧/ ١: سنن الدارمي )٣(
  .)٦٢١(كتاب الطهارة ( ١/٢٨٢: املستدرك على الصحيحني) ٤(
  .)٣٢٠(كتاب احليض (١٢٤ /١: صحيح البخاري) ٥(



 

 

  :العشرونواحلادي احلديث / ٢٤
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي
َسأَلُْت َعطَـاًء   :أََسد َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ُهَو اْبُن زَِياد َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ قَالَ أَْخَبَرَنا الُْمَعلَّى ْبُن

  )١(.لَا َيْغَشاَها َحتى َتْغَتِسلَ :َوَمْيُمونَ ْبَن مْهَرانَ َوَحدثَنِي َحماد َعْن إِْبَراهيَم قَالُوا
  : ال اإلسنادـرج
يـثم  أبـو اهل  -ديد امليمشبفتح املهملة وت -يمالع بن أسدا -فتح ثانيه وتشديد الالم املفتوحةب :ىلَّمَع

مـات  ، من كبار العاشرة، مل خيطىء إال يف حديث واحد: قال أبو حامت، ثقة ثبت ،أخو هبز، البصري
  )٢(.خ م قد ت س ق/سنة مثاين عشرة على الصحيح

  .يف حديثه عن األعمش وحده مقال، ثقة هوسبق ترمجته، و :عبد الواحد بن زياد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء
  .ثقة فقيههو سبق ترمجته، و :يمون بن مهرانم

  .فقيه صدوق له أوهامهو هو ابن أيب سليمان، سبق ترمجته، و :محاد
 .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقة هو، سبق ترمجته، وبن يزيد النخعياهو  :إبراهيم
   )٣(.لدارميأخرجه ا: األثرختريج 

  : األثر احلكم على
  .صرح احلجاج بالتحديث .أثر صحيح :قال حسني أسد

                           
  .)١٠٨٣( باب جمامعة احلائض إذا طهرت قبل أن تغتسل: كتاب الطهارة( ٢٦٧ /١: سنن الدارمي )١(
    .٢/٢٨١: الكاشفينظر  ،١/٥٤٠: تقريبال )٢(
    .)١٠٨٣( ١/٢٦٧: سنن الدارمي )٣(



 

 

  .األحاديث اليت تبني أنه قد دلسها مث تليه اليت أرسلها: القسم الثاين
  :احلديث األول/ ٢٥

  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي
ْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َوَهناد قَالَا َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن الَْحجاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَع َحدثََنا
َجدِّه " أَنَّ َرُسولَ اللَّه َونِكَاحٍ َج يدبِيعِ بَِمْهرٍ َجدي ْبنِ الراْبَنَتُه َزْيَنَب َعلَى أَبِي الَْعاص َرديد١(."د(  

   :غريب احلديث
  )٢(.ما يدفعه الزوج إىل زوجته بعقد الزواج، اق املرأةدص: مهر

  : رجال اإلسناد
  .ثقة حافظ، و هو سبق ترمجته :أمحد بن منيع

، من العاشرة، ثقةالكويف، أبو السري ، بن مصعب التميمي، ار الراء اخلفيفةبكس، يبن السرِهو ا: هناد
  )٣(.٤عخ م /  وله إحدى وتسعون سنةالث وأربعنيمات سنة ث
أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف ، ثقة، و هو هو حممد بن خازم، سبق ترمجه: أبو معاوية
  . حديث غريه

  .صدوق، و هو تهسبق ترمج: عمرو بن شعيب
  .صدوق، سبق ترمجته، وهو مدشعيب بن حمهو : أبيهعن 
  .هللا عنهرضي ا، عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو  :جده

ـ  ، ميشببن عبد مشس بن عبد مناف الع يزبن عبد العا هو: أبو العاص بن الربيع كان يلقـب جو ر
ـ هويقال الزبري ويقال هشيم ويقـال م  ،يط ورجحه البالذريقلَ: واختلف يف امسه فقيل، البطحاء م ش

   )٤(.يه وكسر الشني الثقيلةه وفتح ثانبضم أول :وقيل، وسكون ثانيه وفتح الشني املعجمة بكسر أوله
  .محيد بن أيب رمان وحفص بن غياثيزيد بن هارون وأبو معاوية و: رواه عن احلجاج :ختريج احلديث

  )٧(.و الدراقطين)٦(و ابن ماجه)٥(معاوية عن احلجاج أخرجها الترمذي ة أيبـرواي

                           
  .)١١٤٢(يف الزوجني املشركني يسلم أحدمها باب ما جاء: كتاب النكاح(٤٤٧ / ٣: سنن الترمذي) ١(
  .٨٨٩ /٢: املعجم الوسيط )٢(
    .٣٣٩/ ٢: الكاشف ، ينظر٥٧٤ /١: تقريبال )٣(
  .١٧٠١/ ٤: ، االستيعاب يف معرفة األصحاب٢٤٨ /٧: اإلصابة يف متييز الصحابة) ٤(
    ).١١٤٢(كتاب النكاح( ٤٤٧ / ٣: سنن الترمذي) ٥(
    ).٢٠١٠(كتاب النكاح( ٦٤٧/ ١: سنن ابن ماجه )٦(
  .)٣٥(كتاب النكاح(٢٥٣/ ٣: سنن الدار قطين )٧(



 

 

  )٢(.و البيهقي)١(ة يزيد بن هارون أخرجها أمحدـروايو 
قبل زوجها   ب بنت النيبـأسلمت زين" بلفظ )٣(أيب رومان أخرجها احلاكمة محيد بن ـروايو

 )٥(.و الطرباين)٤(و عبد الرزاق"دبنكاح جدي ا النيب ـو العاص فردهـأيب العاص بسنة مث أسلم أب
  )٦(.ص بن غياث أخرجها الطحاويـرواية حفو  )٥(.الطرباين

  : احلكم على احلديث 
من إعمال أحدمها وترك اآلخـر، و أنـا   ع بني احلديثني أوىل تعارض احلديثان و من املعلوم اجلم       

نعنه و مل يسمعه من عمرو بن شعيب، فهو إسـناد  ، و إسناد حديث احلجاج فيه عآخذ بقول من مجع
  . مدلس

ـ  ،مقال ويف احلديث اآلخر أيضاً ،هذا حديث يف إسناده مقال :الَ أَُبو عيَسىـقَ ذا ـوالعمل على ه
م أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها مث أسلم زوجها وهي يف العدة أن زوجها أحق احلديث عند أهل العل
  )٧(.وهو قول مالك بن أنس واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق ،هبا ما كانت يف العدة

مل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب إمنا مسعه من واه، و: أو قال، حديث ضعيفهذا  :قال أمحد  
أن " شيئاً و احلديث الصحيح  الذي روى عزرمي و العزرمي ال يساوي حديثهحممد بن عبيد اهللا ال

  )٨(."الرسول أقرمها على النكاح األول
حديث ابن عباس أصح يف هذا الباب من : عن هذين احلديثني فقال ألت حممداًس:قال الترمذي     

  )٩(.حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
د الرب إىل ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن بن عباوجنح  :قال ابن حجر      

فحمل قوله يف حـديث  ، أحدمها إلغاءواجلمع بني احلديثني أويل من  :قال، بن عباس ال خيالفهاحديث 
  ،أي مل يزد على ذلك شيئاً "مل حيدث شيئاً"وأن معىن قوله، أي بشروطه "بالنكاح األول"بن عباس ا

                           
    .ه ضعيف كما ذكر أمحدإسناد: قال شعيب)٦٩٣٨(٥٢٩/ ١١: مسند امحد )١(
    .)١٣٨٤٧(كتاب النكاح(١٨٨/ ٧: سنن البيهقي )٢(
و لعله أراد  ،باطلهذا : و قال الذهيب يف التلخيص.و سكت عنه).٦٦٩٥(٧٤١/ ٣: املستدرك على الصحيحني )٣(

    .و إال فهي أسلمت قبل اهلجرة مبدةأراد هاجرت قبله بسنة 
  .)١٢٦٤٩(كتاب الطالق(١٧١/ ٧: مصنف عبد الرزاق )٤(
  ). ٤٥٦(٢٠٢/ ١٩: املعجم الكبري )٥(
  .٢٥٦/ ٣: شرح معاين اآلثار) ٦(
  ).١١٤٢( باب ما جاء يف الزوجني املشركني يسلم أحدمها(٤٤٧ /٣ :سنن الترمذي )٧(
    .)٦٩٣٨(٥٢٩/ ١١: مسند امحد )٨(
  .١٦٦ /١: علل الترمذي) ٩(



 

 

، رح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديدوقد ص، عضده األصولتبن شعيب  وحديث عمرو :قالو     
  )١(.بن عباس احملكياويؤيده مذهب ، بالصريح أويل من األخذ باحملتمل واألخذ
خرب متروك ال  "رد أيب العاص إىل زينب بنت رسول اهللا  "فخرب ابن عباس يف :قال أيضاًو       

على  يريد " على النكاح األول" وقد حيتمل قوله، القول فيه عند اجلميع فاستغىن عنجيوز العمل به 
د ر أن النيب" يب عن أبيه عن جدهعلى أنه قد روى عمرو بن شع، مثل النكاح األول من الصداق

مل يرد أن رسول اهللا" ك يقول الشعيب على عمله باملغازيوكذل "زينب إىل أيب العاص بنكاح جديد
  )٢(.وهذا يعضده األصول" بنكاح جديدص إىل ابنته زينب إالأبا العا
  ولو صح احلديثان لقلنا حبديث عبد اهللا بن عمرو ألنه زائد فلما وجدنا  :وقال البيهقي يف املعرفة     

  )٣(.يثبتونه تركناه وقلنا حبديث ابن عباسال حفاظ احلديث 
  )٤(.بن عباساهذا ال يثبت وحجاج ال حيتج به والصواب حديث  :قال الدار قطينو
، من أين جاء اختالفهم يف زينب ،د بن احلسنحملم :قال أبو توبة الربيع بن نافع قلت :قال الطحاويو

ردهـا بنكـاح   : وقال بعضهم، على أيب العاص على النكاح األول ردها رسول اهللا: فقال بعضهم
فهم من هذا  جيئ اختالمل:فقال حممد بن احلسن؟ ما قال   أترى كل واحد منهم مسع من النيب، جديد
وإمنا جاء اختالفهم أن اهللا إمنا حرم أن ترجع املؤمنات إىل الكفار يف سورة املمتحنة بعد ما كان ، الوجه

قد رد زينب على أيب العاص   بن عمرو مث رأى أن رسول اهللافعلم ذلك عبد اهللا ،ذلك جائزا حالالً
 ،فار فلم يكن ذلك عنده إال بنكاح جديـد بعد ما كان علم حرمتها عليه بتحرمي اهللا املؤمنات على الك

ومل يعلم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما بتحـرمي اهللا   .بنكاح جديد ردها عليه رسول اهللا  :فقال
ردها عليه بالنكاح  :فقال ،زينب على أيب العاصت على الكفار حىت علم برد النيب عز وجل املؤمنا

: رمحـه اهللا قال حممد ، مها فسخ للنكاح الذي كان بينهماإسالألنه مل يكن عنده بني إسالمه و .األول
يف ذكره ما رد زينب به على أيب العاص  من اختالف مسعوه من النيب  ال، هنا جاء اختالفهمافمن ه

وتصحيح اآلثار يف هذا ، وقد أحسن حممد يف هذا: قال أبو جعفر، أنه النكاح األول أو النكاح اجلديد
   )٥(.ىن الصحيح يوجب صحة ما قال عبد اهللا بن عمروالباب على هذا املع

        

                           
  .٤٢٣ /٩: فتح الباري) ١(
  .٢٤ /١٢: التمهيد البن عبد الرب) ٢(
  . ٥/٣٢٣: معرفة السنن واآلثار )٣(
  .٢٥٣ /٣: سنن الدارقطين) ٤(
  .٢٥٦ /٣: شرح معاين اآلثار )٥(



 

 

وهـو تأويـل   ، من الزيادة يف الصداق وحنـوه  شيئاًأي مل حيدث  )بنكاح جديد:(علي القاري وقال 
ود ـبن عباس أجاحديث : قال يزيد بن هارونو )١(،أحدمها إهدارواجلمع إذا أمكن أوىل من ، حسن
 )٢(.بن شعيب والعمل على حديث عمرو اداًـإسن
  

                           
  . ٣٠٩/ ٦: مرقاة املفاتيح )١(
  .٤٤٩ /٣: سنن الترمذي )٢(



 

 

  :احلديث الثاين/ ٢٦
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام الترمذي

َعْيبٍ َعْن أَبِيه َحدثََنا أَُبو َسعيد الْأََشجُّ َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُش
  )١("ُيقَاُد الَْوالُد بِالَْولَد لَا" :َيقُولُ َسمْعُت َرُسولَ اللَّه : ابِ قَالَُعَمَر ْبنِ الَْخطَّ َعْن َجدِّه َعْن
  : غريب احلديث

  )٢(.القود القصاص و أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به: ُيقاد
  :رجال اإلسناد

صغار من ، ثقة ،الكويف ، أبو سعيد األشجالكنديبن حصني  عبد اهللا بن سعيدهو : أبو سعيد األشج
  )٣(.ع/مات سنة سبع ومخسني، العاشرة

  .خيطئصدوق ، و هو هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته: أبو خالد األمحر
  .سبق ترمجته، وهو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
   .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  )٤(.ملؤمنني أبو حفص العدويأمري ا: عمر بن اخلطاب
  : ختريج احلديث

  )٥(.أخرجه من طريق احلجاج به البيهقي
ال "بدل"ال ُيقَْتل"و فيه)٧(و ابن ماجه)٦(أخرجه من طريق أيب خالد األمحر عن احلجاج به الترمذيو 
   .بهو أخرجاه أيضاً من طريق عباد بن العوام عن احلجاج )٩(و ابن أيب شيبة)٨(و الدارقطين "يقاد

                           
    .)١٤٠٠(باب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال :كتاب الديات (١٨ /٤:سنن الترمذي )١(
  .٨١/ ٩: ، تاج العروس٣٧٢ /٣:لسان العرب )٢(
    .  ٥٥٨/ ١: ، ينظر الكاشف٣٠٥/ ١: التقريب )٣(
  .  ٣٩٧/ ١: جتريد أمساء الصحابة )٤(
    ).١٥٧٤٢(كتاب النفقات(٣٨/ ٨: سنن البيهقي) ٥(
   .)١٤٠٠(تكتاب الديا(١٨ /٤:سنن الترمذي) ٦(
  ).٢٦٦٢(كتاب الديات( ٨٨٨/ ٢: سنن ابن ماجه) ٧(
ن عبد اهللا أن قتادة ب[ و فيه)١٧٨(١٤٠/ ٣، )١٨١(كتاب احلدود و الديات و غريه(١٤١/ ٣: سنن الدار قطين )٨(

    ].احلديث....  لوال أين مسعت رسول اهللا : اهللا قال له عمر بن اخلطاب
    .)٢٧٨٩٣(كتاب الديات(٤٥١/ ٥: ابن أيب شيبة مصنف )٩(



 

 

   )١(.و من طريق إمساعيل بن عمر عن احلجاج و فيه قصه أخرجه أمحد
  : تابع احلجاج يف رفع احلديث

و  )٥(و البيهقي)٤(و ابن اجلارود)٣(أخرجه الدارقطين"ال يقاد األب من ابنه"و فيه به)٢(حممد بن عجالن
  .إسناده صحيح :قالو. و فيه قصة سراقه

  )٧(.رو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر أخرجه أمحدثنا عم )٦(ابن هليعةتابعه أيضاً و 

                           
  إن كان يدلس عن عمرو بن شعيب فقد توبعحجاج و حديث حسن،:قال شعيب)٣٤٦(١/٤٢٣: مسند أمحد) ١(
ات ـم، امسةـمن اخل، ريرةـليه أحاديث أيب هـه اختلطت عـنصدوق إال أ، املدينهو : د بن عجالنـحمم) ٢(
أبـو حـامت    وأبو زرعة و بن معني و ابن عيينة و اقال أمحد ) ٤٩٦ /١:تقريبال(٤م خت /ن وأربعنيات سنة مثاـم

: تهـذيب ال ينـظر.(دوق وسطـص: يبةـوب بن شـال يعقـوق، ةـثق :و ابن عجـالن ليـوالنسائي و العج
ـ ٣٩٣/ ١: ، املعرفة و التـاريخ٨/٤٩: ، اجلـرح والتعـديل٩/٣٠٤ : ، معرفــة الثقـات  ٧/٣٨٦: اتـ، الثق
  ).الطبقة الثالثة ٤٤/ ١: ، طبقات املدلسني١/١٨٩: ، التبـني ألمساء املدلسني٢/٢٤٧
    .)١٧٩(كتاب احلدود و الديات و غريه (٣/١٤٠: سنن الدار قطين )٣(
  .)٧٨٨(باب يف الديات(١٩٩/ ١: املنتقى البن اجلارود )٤(
و ) ٢٩٩٦(٣١/ ٧: و الصغرى)٤٨٣٠(١٦٠/ ٦: ، و املعرفة)١٥٧٤٢(كتاب النفقات(٣٨/ ٨: يهقيسنن الب) ٥(

  .قال إسناده صحيح
مـن  ، صدوق، أبو عبد الرمحن املصري القاضي، بن عقبة احلضرمي، ااهلاءبفتح الالم وكسر : يعةهِعبد اهللا بن لَ) ٦(

وله يف مسـلم بعـض شـيء    ، ارك وابن وهب عنه أعدل من غريمهاورواية بن املب، خلط بعد احتراق كتبه، السابعة
كان : أمحد بن صاحل  و قال) ٣١٩ /١: تقريبال(م د ت ق/ ربع وسبعني وقد ناف على الثماننينة أمات س، مقرون

بن هليعـة مل  الو رأيت : ن السريقال يل بشر ب، بن املدييناوقال  ،بن هليعة من الثقات إال أنه إذا لقن شيئا حدث بها
كـان يكتـب   : شابن خراوقال  ، حيتج حبديثهكان ضعيفا ال: بن معنياوقال ، ليس بثقة :وقال النسائي، حتمل عنه
 :وقال اجلوزجاين، ث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأمل يقصد الكذب وإمنا حد: وقال مسعود عن احلاكم، حديثه

اإلفريقـي   سألت أيب وأبا زرعة عن :بن أيب حامتاوقال ، بغي أن حيتج به وال يغتر بروايتهال يوقف على حديثه وال ين
قـال  ، وابن هليعة أمره مضطرب يكتب حديثه على االعتبـار ، ضعيفان: مجيعا فقاال؟ أيهما أحب إليك : وابن هليعة

 : قال أبو زرعةو، ال: قال؟ بن املبارك فابن هليعة حيتج به ابن هليعة مثل اإذا كان من يروي عن : الرمحن قلت أليبعبد
ومن مسع منه  كان ضعيفاً: بن سعداوقال ، ب حديثهان وهو من يكتتبسيحديثه كأنه :بن عدياوقال ، كان ال يضبط

: يــنظر ، ٥/٣٣١: هذيبـتال(ضعيـف: وقـال النسائي ،حاال يف روايته ممن مسع منه بآخريف أول أمره أحسن 
  .)١/٦٥: املختلطني، ٢/١١: اروحني، ١/٦٤: الضعفاء للنسائي، ٥/١٤٥: اجلرح والتعديل

عة و إن كان سيئ احلفظ قد توبـع، و  ، ابن لَهِحديث حسن: شعيب قال)١٤٨)(١٤٧(٢٩٢/ ١: مسند أمحد) ٧(
  .، يرده رواية أمحد هذه فقد صرح بالسماعشيئاًمل يسمع من عمرو بن شعيب : قول أيب حامت يف املراسيل



 

 

  : احلكم على احلديث
اقي مدلسه، ـسوى أربعة أحاديث و البده ـاج مل يسمع من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـاحلج 

، فريتقي باملتابعة إىل احلسن و هو مل يصرح بالسماع هنا، فهو إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج
  .لغريه

  .وقَد روِي هذَا الْحديثُ عن عمرِو بنِ شعيبٍ مرسلًا وهذَا حديثٌ فيه اضطراب :قال الترمذي
هذه األحاديث كلها معلولة ال : وقال عبد احلق، قطعةطرق هذا احلديث كلها من :قال الشافعيو      

  )١(.يصح فيها شيء
و "ال يقتل بالولد الوالـد "و فيه)٣(و الدارقطين)٢(حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه :و يشهد له      
 )٤(.البيهقي

   فرواه احلجاج بن أرطاة و: واختلف عليه فيه، هو حديث يرويه عمرو بن شعيب :قال الدارقطينو    
بن الصباح وحممد بن عجالن وعبد اهللا بن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر  املثىن

  :صاري عن عمرو بن شعيب واختلف عنهه حيىي بن سعيد األنوروا . عن النيب 
عن  ، و مرةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر ، و مرةعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمرة عن

  )٥(.واملرسل أوىل بالصواب ،  عن عمر عن النيب  عمرو بن شعيب مرسالً

                           
  .٢٣٤ /٣ :سبل السالم )١(
  ).٢٦٦١(كتاب الديات(٨٨٨/ ٢: سنن ابن ماجه )٢(
    ).١٨٥)(١٨٤)(١٨٠(ب احلدود و الديات و غريهكتا(١٤٢ –١٤١/ ٣: سنن الدار قطين )٣(
  ).١٥٧٤٥)(١٥٧٤٤(كتاب النفقات(٣٩/ ٨: بيهقيسنن ال) ٤(
  . ١٠٧ /٢: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )٥(



 

 

  :احلديث الثالث/ ٢٧
  :-رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام النسائي

عمرو بن شعيب عن أخربنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا ابن أيب زائدة قال أنا احلجاج عن 
جز ها إال عشر أواق مث عأميا عبد كُوتب على مائة وقية فأدا:" قال رسول اهللا: أبيه عن جده قال

 )١(".فهو رقيق
   :غريب احلديث

  )٢(.دِّيه إليه منجما فإذا أداه صار حراأن يكَاتب الرجلُ عبده على مال يؤ: كوتب
  )٣(.العبد ضد احلُر ومجعه عبِيٌد: عبده
هي سبعةُ : واختلف فيها، فقيلَ ،ه أُفْعولَة واأللف زائدةٌ، وزن، بالضمِّ مع تشديد الياِءاُألوقيةُ: وقيه

   )٤(.لف باختالف اصطالح البالدمثاقيلَ زِنتها أَربعونَ درمهاً وختت
  )٥(.أدى دينه تأْديةً قضاه واالسم األداُء: أدهاف

  )٦(.، وهو العبوديةالرِّق بالكسر من املُلك: رقيق
  : رجال اإلسناد

ات ـ، ماشرةـت، من العة ثبـ، ثقهو ابن واقد الكاليب، أبو حممد النيسابوري: رو بن زرارةـعم
  )٧(.خ م س/مولده سنة ستنيان وثالثني وكان سنة مث

  .ثقة متقن، و هو هو حيىي بن زكريا، سبق ترمجته: ابن أيب زائدة
  .صدوق، و هو سبق ترمجته: عمرو بن شعيب

  .صدوق ثبت مساعه من جده ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو :أبيهعن 
  .رضي اهللا عنه،  بن عمرو بن العاصعبد اهللاهو : جده

  
  

                           
  .)٥٠٢٥(ى علي يف املكاتب يؤدي بعض كتابهذكر اخلالف عل: باب املكاتب(١٩٧/ ٣: السنن الكربى) ١(
    .١٤٨/ ٤: النهاية )٢(
  .١٧٢/ ١: خمتار الصحاح )٣(
    .٢٣١/ ٤٠:، تاج العروس٨٠/ ١: النهاية )٤(
    .٥ /١: خمتار الصحاح) ٥(
  .١٠٦/ ١: خمتار الصحاح )٦(
  .٧٧/ ٢: ، ينظر الكاشف١/٤٢١: التقريب )٧(



 

 

  : ختريج احلديث
  .بن منري و حممد بن الفضيل و هشيمحيىي بن أيب زائدة و ا: ه عن احلجاجروا

إذا كاتب غالمه على "بلفظ )٣(و أخرجها ابن أيب شيبة)٢(و أمحد)١(رواية ابن أيب زائدة أخرجها النسائي
  .  "إال عشر أواق مث عجز رد يف الرق على مائة أوقية فأداها

أَيَُّما َعْبد "بلفظ )٥(بإسناد واحد و أمحد)٤(أخرجها ابن ماجه رواية عبد اهللا بن منري و حممد بن الفضيل و
يقفَُهَو َرق اتياَها إِلَّا َعْشَر أُوقفَأَد ةيأُوق ائَةَب َعلَى مكُوت َعْبد".  

  .بنحوه)٦(رواية هشيم أخرجها البيهقيو 
  : و قد تابع احلجاج مجاعة 

أميا عبد كاتب على " بلفظ)٨(اية السند أخرجه النسائييف أصح ما قيل يف رو )٧()ريريالعال اجلُ(منهم
قية فأداها إال عشر أواق ، و أميا عبد كاتب على مائة أووأداها إال عشرة دنانري فهو عبد مائة دينار
  )٩(.البيهقي و من قال بأنه العالء اجلزري"فهو عبد

عباس اجلريري و  - ن الصوابيعين أ - قلنا. العالء اجلريري كذا قال: قال النسائي :قال شعيب     
  .حف عند البيهقي امسه و نسبه معاًتص
و  ليس هو عباس اجلريري هـو وهـم،: و قال)١١(أبو داود )١٠(من ذكر يف السند عباس اجلريريو  

                           
  .)٥٠٢٥(باب املكاتب(١٩٧/ ٣: سنن النسائي الكربى )١(
  .حديث حسن: قال شعيب) ٦٩٢٣(١١/٥٢٠:مسند أمحد )٢(
    .)٢١٤١٨(كتاب البيوع و األقضية(٣٩٥/ ٤: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
  .)٢٥١٩(كتاب العتق (٢/٨٤٢: سنن ابن ماجه )٤(
  .، احلجاج قد توبع حديث حسن: قال شعيب) ٦٩٤٩(١١/٥٤٠: ، ج)٦٦٦٦(٢٤٧/ ١١: مسند أمحد) ٥(
    .)٢١٤٢٨(كتاب املكاتب( ٣٢٤/ ١٠:سنن البيهقي) ٦(
، واألصح عباس اجلريري ٤٣٦/ ١: التقريب( س / بضم اجليم، جمهول، من السابعة : العـالء اجلريري )٧(
  .)١٠٦/  ٢: الكاشف(
    .العالء: كذا قال)٥٠٢٦(باب املكاتب(١٩٧/ ٣: السنن الكربى )٨(
    .)٢١٤٢٥(كتاب املكاتب(٣٢٣/ ١٠ :يسنن البيهق )٩(
من ، ثقة، البصري أبو حممد، بضم اجليم ، ريرياجل، الفاء وتشديد الراء وآخره معجمة بفتح: عباس بن فروخ )١٠(

  .)٢٩٣/ ١: تقريبال( ع /بعد العشرين ومائة مات قدمياً، السادسة
هو وهم ولكنه هو : ليس هو عباس اجلريري، قالوا: قال أبو داود )٣٩٢٧(كتاب العتق(٢٠/ ٤: سنن أيب داود )١١(

  .شيخ آخر



 

 

  . صحيح اإلسناد و مل خيرجاه :و قال.بنحوه)٣(و احلاكم )٢(الدارقطينو )١(أخرجه البيهقي
  .إسناده حسن : و قال شعيب  )٤(أمحد : و من ذكر يف السند عباس اجلزري

  )٨(.إسناده حسن: قال األلباين.مبعناه )٧(و البيهقي)٦(أخرجه أبو داود  )٥(سليمان بن سليم: و منهم
  :احلكم على احلديث

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج
  .حديث غريب :قال الترمذي

لس وضعيف، و رواه النسائي يف العتق يف حجاج هو ابن أرطأة مدهذا إسناد ضع :قال البوصرييو
  )٩(.حجاج ضعيف ال حيتج به:وقال

 أر من رضيت من ال أعلم أحداً روى هذا احلديث إال عمرو بن شعيب و مل :و نقل عن الشافعي قوله
  )١٠(.أهل العلم يثبته

  .يقصد باملتابعات)١١(.حديث حسن :قال األلباينو
  
  
  
  

                           
    .)٢١٤٢٦()٢١٤٢٥(كتاب املكاتب(٣٢٤/ ١٠: سنن البيهقي )١(
  .)١(كتاب املكاتب(١٢١/ ٤:سنن الدارقطين )٢(
  .ديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاههذا ح) ٢٨٦٣(كتاب املكاتب(٢٣٧/ ٢: املستدرك على الصحيحني )٣(
ري فاصلحه أيب كما قال كان يف النسخة عباس اجلُري: قال عبد اهللا بن أمحد) ٦٧٢٦(٣٣٧/ ١١: مسند أمحد )٤(

اجلُريري كما ورد يف التخريج من طريقي حممد بن املثىن و : إمنا قال عبد الصمد: ي، قال شعيب اجلَزر: عبد الصمد
كذا قال :ب العبارة اليت قاهلا عبد اهللالكن هكذا جاء يف األصول و يغلب على الظن أن صواه، والدارمي عن

  اجلريري: ال عبد الصمدعباس اجلزري، فأصلحه أيب كما ق: عباس اجلُريري، كان يف النسخة: الصمدعبد
 ٤/ مات سنة سبع وأربعني، من السابعة، ثقة عابد، أبو سلمة الشامي القاضي حبمص ،سليمان بن سليم الكليب) ٥(
  .)٢٥١/ ١: تقريبال(
    .)٣٩٢٦(كتاب العتق (٤/٢٠:سنن أيب داود) ٦(
  ).٢١٤٢٧(كتاب املكاتب (٣٢٤/ ١٠: سنن البيهقي) ٧(
  .١١٩/ ٦: إرواء الغليل )٨(
    .٩٨/ ٣:مصباح الزجاجة) ٩(
   .٣٩٥/ ٤: حتفة األحوذي )١٠(
  .١٨٢/ ٦: إرواء الغليل )١١(



 

 

  :احلديث الرابع/ ٢٨
  :-رمحه اهللا تعاىل-جهقال اإلمام ابن ما

َعْمرِو ْبـنِ   َحدثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيد ْبنِ كَاسبٍ َحدثََنا الْقَاسُم ْبُن َنافعٍ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن 
َن ُعلََمـاُؤكُْم ؟ َسـمْعُت   أَْيَن ُعلََماُؤكُْم ؟ أَْي: اَم ُمَعاوَِيةُ َخطيبا، فَقَالَـقَ: الَـه قَـُشَعْيبٍ َعْن أَبِي

 َرُسولَ اللَّه ُاسِ لَا ُيَبالُونَ َمْن َخذَ" :َيقُولُرونَ َعلَى الني ظَاهتْن أُمفَةٌ ماَعةُ إِلَّا َوطَائلَُهْم لَا َتقُوُم الس
 )١(".َولَا َمْن َنَصَرُهْم
   :رجـال اإلسناد
 ،، وقد ينسب جلده، صدوق رمبا وهم، من العاشرةهو ابن كاسب املدين، نزيل مكة: يعقوب بن محيد

لـيس  : ابن معني، وقال الدوري عن ثقة: قال ابن معني)٢(عخ ق،/ مات سنة أربعني أو إحدى وأربعني
ألـيس  : ألنه حمدود، قلت: من أين قلت ذاك ؟ قال: ، قلتليس بثقة:آخر عنه، وقال يف موضع بشيء
مل يزل خـريا هـو يف   : ضعيف احلديث، وقال البخاري: امتبلى، وقال أبو ح: يف مساعه ثقة ؟ قالهو 

، وذكره ابـن حبـان يف   ليس بثقة: ليس بشيء، وقال يف موضع آخر: األصل صدوق، وقال النسائي
ال بـأس  : كان حيفظ ممن مجع وصنف، رمبا أخطأ يف الشيء بعد الشيء، وقال ابن عدي: ت وقالالثقا

: تكلم فيه بعض الناس، وقال احلاكم أبو عبد اهللا: صاحل جزرةثقة، وقال : به و برواياته، وقال مسلمة
  )٣(.هو يف األصل صدوق: ، قال الذهيبمل يتكلم فيه أحد حبجة

  . مستور، و هو سبق ترمجته: القاسم بن نافع
  .صدوق، و هو سبق ترمجته: عمرو بن شعيب

  .صدوق ثبت مساعه من جده ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  )٤(.هو ابن أيب سفيان صخر بن حرب األموي اخلليفة رمحه اهللا تعاىل: معاوية

  :ختريج احلديث
  )٥(.أخرجه من هذا الطريق ابن ماجه

                           
    .)٩( باب اتباع سنة رسول اهللا: املقدمة(٥/ ١: سنن ابن ماجه )١(
  .٦٠٧/ ١: التقريب )٢(
، ٨/٤٠٠: ، التاريخ الكبري١/١٠٦: ، الضعفاء للنسائي٣٢/٣٢٢:ذيب الكمال(ينظر ، ٣٣٦/ ١١: بالتهذي )٣(

 ، الضـعفاء و ٣٩٣/ ٢:، الكاشـف ١٥١/ ٧: ، الكامل يف الضعفاء٢٠٦/ ٩: ، اجلرح والتعديل٢٨٥/ ٩: الثقات
  ).٢١٥/ ٣: املتروكني البن اجلوزي

    .٨٣/ ٢: الصحابةجتريد أمساء  )٤(
  .)٩(املقدمة ( ٥/ ١: سنن ابن ماجه) ٥(



 

 

  .و كثري بن هشام و حيىي بن محزة و يونس بن يزيد الوليد بن مسلم :تابع احلجاج
بر حدثين عمري بن هانئ أنه مسع رواية الوليد بن مسلم و حيىي بن محزة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جا

لَا َيَزالُ مْن أُمتي أُمةٌ قَائَمةٌ بِأَْمرِ اللَّه لَا َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم َولَا َمْن ":يقول معاوية يقول مسعت النيب 
و رواية حيىي أخرجهـا  )١(اريرواية الوليد أخرجها البخ"َخالَفَُهْم َحتى َيأْتَيُهْم أَْمُر اللَّه َوُهْم َعلَى ذَلَك

يزعم أنـه  ! هذا مالك: فقال معاوية! وهم بالشام: فقال مالك بن خيامر، قال معاذ: قال عمري)٢(مسلم،
  .وهم بالشام: مسع معاذاً يقول
قال محيد بن عبد الرمحن مسعت معاوية خطيباً يقول مسعت : س بن يزيد عن ابن شهاب قالو رواية يون

َولَْن َتَزالَ َهذه الْأُمةُ  ،َوإِنَما أََنا قَاسم َواللَُّه ُيْعطي ،رِْد اللَُّه بِه َخْيرا ُيفَقِّْهُه في الدِّينَِمْن ُي"يقول النيب 
َي أَْمُر اللَّهى َيأْتلَا َيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم َحت َمةً َعلَى أَْمرِ اللَّه٣(.أخرجه البخاري"قَائ(   

َولَا َتَزالُ "د بن األصم قال مسعت معاوية بلفظبن هشام ثنا جعفر بن برقان حدثنا يزي و رواية كثري
َياَمةرِيَن َعلَى َمْن َناَوأَُهْم إِلَى َيْومِ الْقلُونَ َعلَى الَْحقِّ ظَاهَني ُيقَاتمْن الُْمْسلَصاَبةٌ م٤(.مسلم اأخرجه"ع(  

  : احلكم على احلديث
  .و أصل احلديث يف الصحيحني، مستور ، و القاسم بن نافعدليس احلجاجذا إسناد ضعيف بسبب ته

                           
    .)٧٠٢٢:(كتاب التوحيد(٢٧١٤/ ٦، )٣٤٤٢:(كتاب املناقب(١٣٣١/ ٣: صحيح البخاري )١(
    .)١٠٣٧(كتاب اإلمارة (١٥٢٤/ ٣: صحيح مسلم) ٢(
كتاب (٢٦٦٧/ ٦، )٢٩٤٨:( هاد و السريكتاب اجل(١١٣٤/ ٣، )٧١:(كتاب العلم(٣٩/ ١: صحيح البخاري )٣(

  .)٦٨٨٢(اإلعتصام بالكتاب و السنة
    .)١٠٣٧(كتاب اإلمارة (١٥٢٤/ ٣: صحيح مسلم )٤(



 

 

  :احلديث اخلامس/٢٩
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َزْيَنـَب  َحدثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن فَُضْيلٍ َعْن َحجاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعـْن  
  )١(.َوُربَما فََعلَُه بِي ،كَانَ َيَتَوضأُ ثُم ُيقَبِّلُ َوُيَصلِّي َولَا َيَتَوضأُ أَنَّ َرُسولَ اللَّه  :سْهمية َعْن َعائَشةَال

  : رجـال اإلسناد
  . هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، و هو ثقة حافظ: أبو بكر بن أيب شيبة

  .صدوق عارف رمي بالتشيعو هو  سبق ترمجته،: حممد بن فضيل
  .صدوق، و هو سبق ترمجته: عمرو بن شعيب

مـن  ، ال يعرف حاهلا، هي زينب السهمية، و مد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاصبنت حمهي : زينب
م هبا وال تقو، زينب السهمية هذه جمهولة :و قال الدارقطين، بن حبان يف الثقاتاوذكرها )٢(،ق /الثالثة
  )٣(.بن عبد الرب حنوهاوقال ، ال حيتج به -يعين الذي نسبها -جوحجا، حجة
  .رضي اهللا عنها، هي أم املؤمنني :عائشة

  : ختريج احلديث
  .و عباد بن العوام و حفص بن غياث رواه عن احلجاج حممد بن الفضيل

   ".و رمبا فعله يب"دون ذكر)٥(و أمحد)٤(رواية حممد بن الفضيل أخرجها ابن ماجه
  .)٦(ة عباد بن العوام فأخرجها الدارقطينأما رواي

أنه كان يقبل مث  و رواية حفص عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النيب 
  )٧(. مرسالً بدون ذكر السيدة عائشة. يصلي وال يتوضأ

                           
    .)٥٠٣(باب الوضوء من القبلة: كتاب الطهارة و سنتها(١٦٨/ ١:سنن ابن ماجه) ١(
  .،مل حيكم عليه٥٠٩ /٢: الكاشف، ٧٤ /١: تقريبال )٢(
 خالصة تذهيب ذيب، ٥٢٦ /٧: لسان امليزان، ١٨٩ /٣٥: ذيب الكمال: ينظر(٤٥١ /١٢: التهذيب )٣(

  .)٢٤٩ /١: املغين يف الضعفاء، ٤٩٢ /١: الكمال
  .)٥٠٣(كتاب الطهارة و سنتها(١٦٨/ ١: جهسنن ابن ما) ٤(
  .  ، وهذا سند حسن يف املتابعاتحديث صحيح: قال شعيب) ٢٤٣٢٩(٣٨٥/ ٤٠: مسند أمحد )٥(
  .)٢٧، ٢٦( كتاب الطهارة(١٤٢/ ١: سنن الدار قطين )٦(
  .١٠٥ /٥: تفسري الطربي) ٧(



 

 

  .الثوريو )٢(واألعمش )١(األوزاعي :تابع احلجاج
رأتـه و يلمسـها   ا سألت عائشة عن الرجل يقبل امرواية األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب أ

نب هذه جمهولة و ال تقـيم هبـا   زي: و قال)٣(قطينأخرجها الدار.احلديث بنحوه .." أجيب عليه وضوء 
  .حجة
ل بعـض  بقَ"  رواية األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة بن الزبري عن عائشة أن رسول اهللا و

 )٥(و الترمذي)٤(أخرجه أبو داود".ما هي إال أنت؟ فضحكت:يتوضأ،قلتنسائه مث خرج إىل الصالة ومل 
  .)٧(قطينو الدار)٦(و ابن ماجه )٥(الترمذي

كـان   النيب  أنعن إبراهيم التيمي عن عائشة ) )٨(عطية بن احلارث(ق ورالثوري عن أيب  روايةو   
بـراهيم التيمـي مل   إ و :قاالو )١٠(والنسائي)٩(أبو داود اأخرجه.قبل بعض نسائه مث يصلى وال يتوضأي

  .يسمع من عائشة
هو يف قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على تـرك   إمنااحلديث الصحيح عن عائشة  :قال البيهقي

    )١١(.ولو صح إسناده لقلنا به، منهاالوضوء 

                           
ات ـم، عةـمن الساب، ة جليلـثق ،يهو عمرو الفقـأب ،ن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعيـد الرمحـعب )١(
  .)٦٣٨/ ١: الكاشف، ينظر ٣٤٧/ ١: تقريبال( ع/ومخسني ة سبعـسن
لكنه  ،ورع ،عارف بالقراءات ،ثقة حافظ ،الكويف األعمش ،أبو حممد ،الكاهلي ،سليمان بن مهران األسدي )٢(

،  ١/٢٥٤:تقريبال( ع /حدى وستنيوكان مولده أول سنة إ ،مات سنة سبع وأربعني أو مثان ،من اخلامسة ،يدلس
وأخرجوا له يف الصحيح  ،من احتمل األئمة تدليسه: الطبقة الثانية( ١/٣٣:طبقات املدلسني، ١/٤٦٤:الكاشف

  .أو كان ال يدلس اال عن ثقة كإبن عيينة  ،المامته وقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري
  ).٢٥(كتاب الطهارة(١٤٢/ ١: سنن الدار قطين )٣(
  .حديث صحيح : )٣٢/ ١( ، قال األلباين)١٧٩(كتاب الطهارة(٤٦/ ١: سنن أيب داود) ٤(
    .صحيح):  ٣١/ ١( قال األلباين ،)٨٦(كتاب أبواب الطهارة(١٣٢/ ١: سنن الترمذي) ٥(
  .حديث صحيح: )١٠١/ ١( ، قال األلباين)٥٠٢(كتاب الطهارة و سنتها(١٦٨/ ١: سنن ابن ماجه) ٦(
  .بنحوه) ١٧، ١٦(١٣٨، )١٥(كتاب الطهارة(١٣٧/ ١: ينسنن الدار قط )٧(
، صدوق، صاحب التفسري، اهلمداين الكويف ،بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف، قوأبو ر: عطية بن احلارث )٨(

 :وقال أبو حامت، صاحل :بن معنياوقال ، ليس به بأس: قال أمحد والنسائي )٣٩٣/ ١: تقريبال(د س ق/ من اخلامسة
، ٧/٢٧٧:الثقات: ينظر(٧/٢٠٠: التهذيب(ال بأس به :وقال يعقوب بن سفيان،بن حبان يف الثقاتاوذكره ، قصدو

  .)٣٨٢/ ٦: اجلرح والتعديل
    .صحيح): ٣٢/ ١(قال األلباين  ،)١٧٨(كتاب الطهارة(٤٥/ ١: سنن أيب داود )٩(
  .)١٥٥(كتاب الطهارة(٩٧/ ١: سنن النسائي الكربى) ١٠(
    ).٦٠٦(كتاب الطهارة (١٢٦/ ١: سنن البيهقي )١١(



 

 

  : احلكم على احلديث
    .و جهالة زينب السهميههذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج 

وزينب قـال  ، رطأة كان يدلس وقد رواه بالعنعنةبن أا ذا إسناد ضعيف حجاج هوه :قال البوصريي
ـ ـرواه القاضي أب: زي يف األطرافـال املـق و ،ال يقوم هلا حجة: فيها الدارقطين ن ـو يوسف ع

  )١(.ة بنت حممد بن عبد اهللا بن العاصحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب هي السهمي
وضـعفه   )٢(،ونقل الدمريي تضعيفه عن البيهقي، رمز املصنف لصحته :املناوي قال عبد الرؤوفو   

  )٣(.وقيل ضعيف،حسن بإسناد: و قال مغلطاي يف شرح أيب داود
: وقال،  والبيهقي وابن حزمذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطين، معلول :قال ابن حجرو         

ول على ما كان عليه األمر قبل نزول الوضـوء مـن   وإن صح فهو حمم، ال يصح يف هذا الباب شيء
  )٤(.اللمس

د بأن الضعف منجرب ور، فهو مرسل وأيضاً ديث التقبيل ضعفاًب بأن يف حيجِوأُ :قال الشوكاينو    
  )٥(.بكثرة رواياته

ـ ن اختلفت إو فإاألفاظه  أما و كثرياً أحاديث عائشة اختلفت طرقه اختالفاً :قال الزيلعيو     افإ 
  :ا تيسر يل وجوده من الصحيح وغريهاذكر م أنا معىن واحد و إىلترجع 

  .هذا سند جيدفحممد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة حديث 
حديث األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة قلنا هو عروة بن الزبري كما أخرجه  أما
مسعـه   حبيباً أننه عروة املزين فيحتمل أوعلي تقدير صحة ما قال البيهقي  ..،بن ماجة بسند صحيح ا

وقد مال أبو عمر ، يف كثري من األحاديث واهللا اعلم كما وقع ذلك بن الزبري ومسعه من املزين أيضاًامن 
لرواية الثقات من أئمة احلـديث  صححه الكوفيون وثبتوه : فقال ،تصحيح هذا احلديث إىلبن عبد الرب 

ال  :وقال يف موضع آخر، موتاً أقدم وحبيب ال ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكرب من عروة و، هل
  .نه أدرك عروة انتهىأشك 

إبراهيم مل يسمع مـن   :قوله أما :قلنا، وق عن إبراهيم التيمي عن عائشةرالثوري عن أيب  أما حديث 

                           
  .٧٣ /١: مصباح الزجاجة) ١(
  .٢٠٣ /٥: فيض القدير )٢(
  .٢٧١ /٢: التيسري بشرح اجلامع الصغري )٣(
  .١٣٣ /١:تلخيص احلبري )٤(
  .٢٤٥ /١:نيل األوطار )٥(



 

 

وى هذا احلديث معاوية بن هشام عن الثـوري  روقد : رواه أنيف سننه بعد  )١(فقال الدارقطين ،عائشة
اخرج له  ارثوق عطية بن احلروأبو ، تيمي عن أبيه عن عائشة فوصل سندهوق عن إبراهيم الرعن أيب 

ء من فحمله الضعفا" يف قبلة الصائم"قوله واحلديث الصحيح عن عائشة أما و ..، احلاكم يف املستدرك
فال يقال ، واملعنيان خمتلفان، عيف منه للرواة من غري دليل ظاهرفهذا تض، الرواة على ترك الوضوء منها

  .أحدمها باآلخر
كُْنُت أََنـاُم  :من حديث أيب سلمة عن عائشة قالت يف صحيحيهما)٣(ومسلم)٢(البخاري ىروو        

 ،ْضُت رِْجلَي فَإِذَا قَاَم َبَسطُْتُهَماَورِْجلَاَي في قْبلَته فَإِذَا َسَجَد غََمَزنِي فَقََب َن َيَدْي َرُسولِ اللَّه ـَبْي
 إىليسجد غمز رجلي فضـممتها   أنفإذا أراد "ويف لفظ "الُْبُيوُت َيْوَمئذ لَْيَس فيَها َمَصابِيُح َو: قَالَْت

  انتهى  "مث سجد
الْفـَراشِ   لَْيلَـةً مـنْ   فَقَْدُت َرُسولَ اللَّه :عن أيب هريرة عن عائشة قالت )٤(مسلم و رواية       

اللَُّهم أَُعـوذُ  :"فَالَْتَمْسُتُه فََوقََعْت َيدي َعلَى َبطْنِ قََدَمْيه َوُهَو في الَْمْسجِد َوُهَما َمْنُصوَبَتان َوُهَو َيقُولُ
ْيَك أَْنـَت كََمـا   َوأَُعوذُ بَِك مْنَك لَا أُْحصي ثََناًء َعلَ ،َوبُِمَعافَاتَك مْن ُعقُوَبتَك ،بِرَِضاَك مْن َسَخطَك
  .انتهى"أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسَك
) ترك الوضوء من مس الرجل امرأته بغري شهوة(مها النسائي يف سننه وبوب عليهماوهذان الطريقان روا

شدة بعده يدفعه بعض ألفاظه  وهذا التأويل مع، املس وقع حبائل أنواخلصوم حيملون هذا احلديث على 
  )٥(.عاىلشاء اهللا ت إنكما ستراه 

مسعت أيب وأبا زرعة يف حديث حجاج بن ارطاة عن عمرو ابن شعيب عـن   :قال ابن أيب حامتو    
: فقـاال  "كان يتوضأ ويقبل ويصـلى وال يتوضـأ  أنه " زينب السهمية عن عائشة عن رسول اهللا 

  .وال حيتج حبديثه ، احلجاج يدلس يف حديثه عن الضعفاء
األعمـش عـن   يعىن حديث ، ائشة يف ترك الوضوء يف القبلةث عمل يصح حدي :ولـومسعت أيب يق

ن مل يصح حديث إ :الـفق؟ ةـئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلوس، ائشةـحبيب عن عروة عن ع
 )٦(.عائشة قلت به

                           
    .)٢٠(٣٩/ ١: سنن الدار قطين) ١(
    .)٤٩١(١٩٢/ ١: ،ج)٣٧٥(كتاب الصالة(١/١٥٠: صحيح البخاري )٢(
    .)٥١٢(كتاب الصالة (٣٦٧/ ١: صحيح مسلم) ٣(
    .)٤٨٦(كتاب الصالة (٣٥٢/ ١: صحيح مسلم) ٤(
    .٧١/ ١: نصب الراية) ٥(
  .)١٠٩،١١٠(٤٨ /١: علل احلديث )٦(



 

 

أن عامة ما يف اإلسـناد نـوع   : وجواب هذا، التيمي ال يصح مساعه من عائشة :قال ابن تيميةو      
بإسـناد   راحلديث من وجهني خمتلفني اعتضد أحدمها باآلخر السيما وقد رواه البزاوإذا أرسل ، إرسال

  )١(.اء عن عائشة رضي اهللا عنهما مثلهجيد عن عط

                           
  .٣١٥ /١: شرح العمدة )١(



 

 

  :احلديث السادس/ ٣٠
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َعْن أَبِيه َعـْن َجـدِّه   جاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َحدثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َح
  )١(".إِذَا الَْتقَى الْخَتاَنان َوَتَواَرْت الَْحَشفَةُ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ" :قَالَ َرُسولُ اللَّه : الَـقَ

  : غريـب احلديث
٢(.اإلعذار واخلفض: طعهماويقال لق، لقطع من ذكر الغالم وفرج اجلاريةمها موضع ا :اناَنَتاخل(   
   )٣(.رأس الذكر :ةفََشاحلَ
ومدخل الذكر ، ستعلألن ختان املرأة م، حماذاة أحدمها لآلخر ال مماسته التقائهمامعىن  :قال األزهري 

  )٤(.سافل عن ختاا وإمنا يتحاذيان عن غيبوبة احلشفة
ية وهو تغييب احلشفة األصل: فقال، حتاذيهماتقابلهما و: مث املراد من التقائهما :قال أبو إسحاق احلنبلي

  )٥(.يف الفرج األصلي بال حائل أو قدرها إن فقدت وإن مل يرتل
  : ال اإلسنادـرج

  . هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، و هو ثقة حافظ: أبو بكر بن أيب شيبة
يث األعمش وقد يهم ثقة أحفظ الناس حلد، و هو هو حممد بن خازم الضرير، سبق ترمجته: أبو معاوية

  . يف حديث غريه
  .صدوق، و هو سبق ترمجته: عمرو بن شعيب

  .ن جدهصدوق ثبت مساعه م ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو  :أبيهعن 
  .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  : ختريج احلديث 
  )٩(.و ابن عبد الرب)٨(و ابن أيب شيبة)٧(و أمحد)٦(أخرجه من هذا الطريق ابن ماجه

                           
  .)٦١١(تانان وجوب الغسل إذا التقى اخلباب ما جاء يف: كتاب الطهارة و سنتها(١/٢٠٠: سنن ابن ماجه )١(
  .١٠ /٢: النهاية )٢(
    .٣٩١ /١: النهاية )٣(
  .٢٦٤ /١:يث البن اجلوزيغريب احلد )٤(
  .١٨٢ /١: املبدع )٥(
  .)٦١١(كتاب الطهارة و سنتها( ٢٠٠ /١: سنن ابن ماجه )٦(
  .وهذا إسناد ضعيف لضعف احلجاج، صحيح لغريه: قال شعيب )٦٦٧٠(٢٥٢ /١١: مسند أمحد) ٧(
    ).٩٥٦(كتاب الطهارات(٨٦ /١: ابن أيب شيبةمصنف  )٨(
  .١٠٢ /٢٣: التمهيد البن عبد الرب )٩(



 

 

  ".مل يرتل أونزل أ"بزيادة )٢(عند الطرباين )١(أبو حنيفة :تابع احلجاج 
  : احلكم على احلديث

و يرتقي باملتابعة إىل )٣(.حجاج وتدليسه وقد رواه بالعنعنة لضعف، هذا إسناد ضعيف :قال البوصريي
  .احلسن لغريه
  )٤(.صحيح :وقال األلباين

 "رتلـزل أو مل يـأن"حنيفة بزيادة  أيب هاحلجاج و هو مدلس و قد عنعنه و تابع يف إسناده :قالو     
و توارت "و زيادة احلجاج)٥(هريرة و أبو حنيفة و تلميذه ضعيفان و لكن زيادما يشهد هلا حديث أيب

   )٦(.حسنة إن شاء اهللا مبجموع الطريقني عن عمرو بن شعيب"توارت احلشفة
 )٨(و ابن ماجه)٧(أخرجه الترمذي "التقى اخلتانان فقد وجب الغسلإذا "حديث عائشة :يشهد لهو    
  . )٩(و أمحد  )٨(ماجه

، و ال سيما وله طرق أخرى كلـها صـحيحة  سنده صحيح و قد أعل مبا ال يقدح  :قال األلباينو   
يتلخص من جمموع الطرق أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها كانت تارة ترفع احلديث و تارة توقفـه و  

  )١٠(.لرفع و الوقف و ال منافاة بينهماع منها و الكل صحيح اكل روى ما مس
       

                           
مـن   ،فقيـه مشـهور   ،ويقال موىل بين تيم ،يقال أصلهم من فارس ،أبو حنيفة اإلمام ،النعمان بن ثابت الكويف )١(

  )٢/٣٢٢:الكاشف ،١/٥٦٣:تقريبال(  ت س /وله سبعون سنة ،مات سنة مخسني على الصحيح ،السادسة
 وال عن أيب حنيفة إال، ث عن عمرو بن شعيب إال أبو حنيفةمل يرو هذا احلدي )٤٤٨٩(٤/٣٨٠: املعجم األوسط )٢(
    .١٦١ /١: مسند أيب حنيفة ، بن بزيع تفرد به حيىي بن غيالنعبد اهللا إال
    .٨٢ /١: مصباح الزجاجة) ٣(
  .حسن:قال ) ٣٨٦( ٣٨٦/  ١:امع الصغريصحيح اجليف األلباين، و ، بتعليق ١١٨/ ١: سنن ابن ماجه) ٤(
    .)٧٤٣(كتاب الطهارة (١٦٣/ ١: سنن البيهقي) ٥(
    .)١٢٧١(٢٥٩/ ٣: سلسلة األحاديث الصحيحة) ٦(
    .)١٠٨(أبواب الطهارة ( ١/١٨٠: سنن الترمذي )٧(
  .)٦٠٨(كتاب الطهارة و سنتها (١٩٩/ ١: سنن ابن ماجه )٨(
فيمـا نقلـه عنـه    ، وهذا إسناد أعله البخاري حديث صحيح: ال شعيبق) ٢٥٢٨١(١٦٧/ ٤٢: مسند أمحد )٩(

هذا حديث خطـأ إمنـا يرويـه    : فقال ؟ عن هذا احلديث سألت حممداً: فقال) ٥٧ /١: ريالعلل الكب(الترمذي يف 
من  وروى األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئاً، ي عن عبد الرمحن بن القاسم مرسالًاألوزاع
  .ال : قال؟  مسعت يف هذا الباب شيئاً،سألت القاسم بن حممد  :وقال أبو الزناد ،فأخذ اخلرقة فمسح هبا األذى : قوهلا

  . ١٢١/  ١: إرواء الغليل ) ١٠(



 

 

إِذَا َجلََس َبْيَن ُشَعبَِها الْأَْرَبعِ ثُم َجَهَدَها فَقَْد َوَجَب ":قال عن النيب  حديث أيب هريرة :يشهد لهو
  )١(.متفق عليه"الَْغْسلُ
ك يف ـذلوكل  "مث اجتهد " عيد ة سـومن رواي"مث جهدها " رواية هشام يف :قال احلاكمو     

، فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل، وهو تغييب احلشفة يف الفرج، املعىن راجع إىل أمر واحد
  )٢(.ومها ال يبلغان ذلك من الفعل وإال قد اجتهد وجهدها

                           
  ).٣٤٨(كتاب احليض (٢٧١ /١: صحيح مسلم، )٢٨٧(كتاب الغسل(١١٠ /١: صحيح البخاري )١(
    .٧٩ /١: معرفة علوم احلديث) ٢(



 

 

  :احلديث السابع/ ٣١
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َعْبَدةَ أَْنَبأََنا َعْبُد الَْواحد ْبُن زَِياد َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن ا أَْحَمُد ْبُن ـََحدثَن
، لَا َيْسَتْحيِي مْن الَْحقِّ إِنَّ اللََّه:" قَالَ َرُسولُ اللَّه : ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابِت قَالَ َعْبد اللَّه ْبنِ َهَرمي َعْن

   )١(." لَا َتأُْتوا النَِّساَء في أَْدَبارِهن، َمرات ثَلَاثَ
  :رجـال اإلسناد
  .بالنصبثقة رمي هو و سبق ترمجته،: ة أمحد بن عبد

  .ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقال، و هو سبق ترمجته: عبد الواحد بن زياد
   .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب
من قلبـه  ومنهم ، بن عمرواأو ، بن عتبةاويقال  :هرمي بن عبد اهللا اخلطميهو : مي َعْبد اللَّه ْبنِ َهَر

وأرسـل   إنه ولد يف عهد الـنيب   :وقد قيل، من الثانية،وهو مستور، عبد اهللا بن هرمي فوهم: فقال
  )٢(.س ق/عنه

 :بـن سـعد  اقال ، ويف إسناده اضطراب كثري، ه له حديث واحد عن خزمية بن ثابتخمتلف يف صحبت
يف  وهو من البكائني الذين استحملوا النيب  ،هرمي بن عبد اهللا بن رفاعة بن حبرة كان قدمي اإلسالم

وقد روى عن خزمية بـن ثابـت   ، هرمي بن عتبة: قيل، وزاد، بن ماكوال حنو ذلكاوقال ، غزوة تبوك
ظهر أن هرمي بن عبد اهللا الذي يو)  قلت( ، قال ابن حجر بن حبان يف ثقات التابعني اوذكره ، أيضا 

وقد ، في أيضا الراوي عن خزمية بن ثابتالواقفي صحايب كبري غري هرمي بن عبد اهللا اخلطمي أو الواق
بن إسحاق عن مثامة بن قيس بن رفاعة عن هرمي بن عبد اهللا رجل من قومه كان ولد يف عهـد  اروى 
 .. "من مسع األذان باجلمعـة "   قال رسول اهللا: قال ،متوافرين وأدرك أصحاب النيب  النيب 

بعض مشاهده وكان   وأما الذي شهد مع النيب ، هو الذي روى عن خزمية فهرمي بن عبد اهللا هذا
قد فرق بينهما أبو نصر و. نه ولد يف عهده واهللا تعاىل أعلميف غزوة تبوك ممن استحمله فال يوصف بكو

ه عبد اهللا بن هرمي غري صـحيح وأن الصـواب   ونص البخاري على أن قول من قال في، بن ماكوالا
  )٣(.هرمي بن عبد اهللا
هو ابن الفاكـه بن ثعلبة األوسي اخلطمي، أبو عمارة، ذو الشهادتني، بدري عنـه  :خزمية بن ثابت

                           
  .)١٩٢٤( باب النهي عن إتيان النساء يف أدبارهن: كتاب النكاح(٦١٩/ ١: بن ماجهسنن ا )١(
  .٣٣٤/ ٢: ينظر الكاشف ،٥٧١/ ١: تقريبال) ٢(
، ٥١٦/ ٥: ، الثقات٩/١٢٠: ، اجلرح و التعديل٥٦٧ /٦: اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر( ٢٧ /١١:التهذيب )٣(

  ).٣٨٦/ ٣: ، اللباب يف ذيب األنساب٣١٥/ ٧: بن ماكوال، اإلكمال ال٢٥٦/ ٨: ريالتاريخ الكب



 

 

  )١(. بعضهم و احملفوظ أنه شهد أحداً و ما بعدها وقتل مـع علي
  : ختريج احلديث
  .أيب زائدة و عبد الواحد بن زياد الرحيم بن سليمان و ابن أبو معاوية و عبد: رواه عن احلجاج

  )٢(.رواية عبد الواحد أخرجها ابن ماجه
  . "َولَا َتأُْتوا النَِّساَء في أَْعَجازِهن"و فيه )٥(و أمحد)٤(و البيهقي)٣(معاوية أخرجها الطرباين رواية أيبو
  )٧(.رحيم أخرجها الطرباينرواية عبد الو  )٦(.رواية ابن أيب زائدة أخرجها أمحدو

   )٩(.أخرجه النسائي) هرمي بن عبد اهللا: (وخالفه فقال)٨(علي بن احلكم :تابع احلجاج مجاعة منهم
  : احلكم على احلديث

ال  واحلديث منكر، رواه بالعنعنةهذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطأة مدلس وقد  :قال البوصريي     
  )١٠(.و النسائي و غري واحدي و البزار يصح كما صرح بذلك البخار

عن : لفه يف إسناده علي بن احلكم فقال، و خاصحيح، و احلجاج مدلس و قد عنعن :قال األلباينو   
   )١١(. عن خزمية به و قوله هو الصوابعمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد اهللا

إذا فسا ":ة، قالاهللا إنه خيرج من أحدنا الروحي يا رسول: حديث علي بن طلق أن رجالً قال:يشهد لهو
  )١٤(.ابن أيب شيبةو)١٣(و النسائي)١٢(أخرجه ابن حبان" أحدكم فليتوضأ، وال تأتوا النساء يف أعجازهن

                           
   .١/١٥٩:جتريد أمساء الصحابة )١(
  ).١٩٢٤(كتاب النكاح(٦١٩/ ١: سنن ابن ماجه) ٢(
  ).٣٧٣٥( ٨٨/ ٤: املعجم الكبري) ٣(
  .غلط احلجاج فقلب امسه اسم أبيه: و قال) ١٣٨٩٨(كتاب النكاح(١٩٧/ ٧: سنن البيهقي )٤(
  .إسناد حسن يف املتابعات والشواهد، وهذا صحيح لغريه: قال شعيب) ٢١٨٥٤(١٧٧/  ٣٦: محدمسند أ )٥(
  .، وهذا إسناد حمتمل للتحسنيصحيح لغريه: قال شعيب) ٢١٨٥٥(١٧٩/  ٣٦: مسند أمحد) ٦(
  ).٣٧٣٤( ٨٨/ ٤: املعجم الكبري )٧(
)٨( ضعفه األزدي بال حجة، ثقة ،بو احلكم البصريأ ،وبنونني األوىل خفيفة، بضم املوحدة ،ناينعلي بن احلكم الب ،

  .)٣٨/ ٢: الكاشف( صدوق:قال الذهيب) ٤٠٠/ ١: تقريبال(٤خ / مات سنة إحدى وثالثني ومائة، من اخلامسة
  ).٨٩٨٨(كتاب عشرة النساء ( ٣١٧/ ٥: سنن النسائي الكربى) ٩(
  .١١٠/ ٢: مصباح الزجاجة )١٠(
  .٦٥/ ٧: إرواء الغليل )١١(
  .)٤٢٠١(٥١٥/ ٩، ٤١٩٩(كتاب النكاح(٥١٤/ ٩: ح ابن حبانصحي )١٢(
  ).٩٠٢٦إيل  ٩٠٢٣(كتاب عشرة النساء ( ٣٢٤/ ٥: سنن النسائي الكربي )١٣(
  ).١٦٨٠٢(كتاب النكاح( ٥٢٩/ ٣: مصنف ابن أيب شيبة )١٤(



 

 

  :احلديث الثامن/ ٣٢
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

: َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَـالَ ْبنِ ُشَعْيبٍ َحدثََنا أَُبو كَُرْيبٍ َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن َحجاجٍ َعْن َعْمرِو 
! َيا َرُسولَ اللَّـه :انَ َرُجلًا َدميما فَقَالَْتكَاَنْت َحبِيَبةُ بِْنُت َسْهلٍ َتْحَت ثَابِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشماسٍ َوكَ

لَْولَا َمَخافَ َواللَّهإِذَا َدَخلَ َعلَي ،ي َوْجهِةُ اللَّهلََبَصقُْت ف ،ه. فَقَالَ َرُسولُ اللَّه :َيقََتُه؟ أَحد َتُردِّيَن َعلَْيه
 )١( .فَفَرَق َبْيَنُهَما َرُسولُ اللَّه : قَالَ. فََردْت َعلَْيه َحديقََتُه :قال. َنَعْم: قَالَْت

  : رجال اإلسناد
من ، حافظ ثقة، شهور بكنيتهم، ب الكويفأبو كري ،ب اهلمداينيراء بن كُلَحممد بن العهو : أبو كريب

   )٢(.ع/بن سبع ومثانني سنةاوهو ، العاشرة مات سنة سبع وأربعني
  . خيطئصدوق  هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته، و هو :أبو خالد األمحر
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .رضي اهللا عنه، عمرو بن العاص عبد اهللا بنهو : جده

و ردت عليه حديقته،و ورد أيضاً أن ابت بن قيس األنصارية اليت اختلعت من ثهي : حبيبة بنت سهل
  )٣(.مجيلة بنت أيب اختلعت من ثابت، فجائز أن تكون املرأتان اختلعتا منه

، زرجـكعب بن اخل ثعلبة بنبن بن مالك بن امرىء القيس  زهري بنهو ا :ابت بن قيس بن مشاسـث
أبو حممد ، و قيل أبو عبد الرمحن، خطيب األنصار، شهد أحد، و قتل باليمامة، و هو الذي انقطع يف 

فأنا من أهل النار، فرجع إليه رسول    كنت أرفع صويت فوق صوت رسول اهللا: و قال حربياً، بيته
هو الـذي رؤى يف  هل اجلنة، و ت من أهل النار، ولكنك من أسل: ، فقال ببشارة عظيمة من النيب

  )٤(.و اجيزت وصيته باملنام ، قُتلَ حممد و حيىي و عبد الرمحن بنوه يوم احلرة النوم بعد قتله،
  : ختريج احلديث

  .خالد األمحر و عبد القدوس بن بكررواه عن احلجاج أبو 
  )٥(.خالد أخرجها ابن ماجه رواية أيب

                           
    .)٢٠٥٧(باب املختلعة تأخذ ما أعطاها : كتاب الطالق(٦٦٣/ ١: سنن ابن ماجه )١(
    .٢/٢٠٨: ، ينظر الكاشف١/٥٠٠: التقريب )٢(
  .٢/٢٥٨:جتريد أمساء الصحابة )٣(
  ١/٦٤:جتريد أمساء الصحابة) ٤(
    .)٢٠٥٧(كتاب الطالق(٦٦٣/ ١: سنن ابن ماجه )٥(



 

 

و احلجاج . عيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمروعمرو بن شرواية عبد القدوس قال ثنا حجاج عن و 
  )٢(.و الطرباين)١(أخرجها أمحد.أيب حثمه عن عمه سهل بن أيب حثمهعن حممد بن سليمان بن 

  : احلكم على احلديث
  .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه )٣(.هذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج :قال البوصريي

ن مـدارمها علـى   ، و هلذا احلديث إسنادان و مها ضـعيفان أل ريهن لغهذا حديث حس :قال شعيبو
  . احلجاج وهو ضعيف

ن ابن عبـاس أن امرأة عن عكرمة ع )٤(رواه البخاري اسـعبد اهللا بن عبحديـث :هـويشهد ل
ة أن ـعن عكرم)٥(، و رواه البخاريال يتابع فيـه عن ابن عباس: ثـابت بن قيس، قـال أبو عبد اهللا

  .د اهللا بن أيب هبذاعبأن أخت 

                           
    .)١٦٠٩٥(١٧/ ٢٦: مسند أمحد) ١(
  .)٥٦٨(٢٢٣/ ٢٤، )٥٦٣٧(١٠٣ /٦: املعجم الكبري )٢(
  .١٢٨/ ٢: مصباح الزجاجة )٣(
    .)٤٩٧٣(٢٠٢٢/ ٥، )٤٩٧١(كتاب الطالق(٢٠٢١/ ٥: ريصحيح البخا )٤(
  .)٤٩٧٢(كتاب الطالق( ٢٠٢١/ ٥: صحيح البخاري )٥(



 

 

  :احلديث التاسع/ ٣٣
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ْمـرِو ْبـنِ   َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن َيْحَيى َوَيْحَيى ْبُن َحكيمٍ قَالَا َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْنَبأََنا َحجاج َعْن َع
أَْنـَت  :" فَقَـالَ  ؟إِنَّ أَبِي اْجَتاَح َمـالي  :فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النبِيِّ: َجدِّه قَالَ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن

  )١(."إِنَّ أَْولَاَدكُْم مْن أَطَْيبِ كَْسبِكُْم فَكُلُوا مْن أَْمَوالهِْم":َوقَالَ َرُسولُ اللَّه ، "َوَمالَُك لأَبِيَك
  :رجـال اإلسناد
كانت فيه :لكن قال أبو حامت ،صدوق سبق ترمجته، و هو ،العدين بن أيب عمرهو ا: حممد بن حيىي

  .غفلة
 ، ظ عابد مصنفـثقة حاف، أبو سعيد البصري - بتشديد الواو املكسورة-)٢(ماملقوِّهو : حيىي بن حكيم
  )٣(.د س ق/ مات سنة ست ومخسني ،من العاشرة

  . ثقة متقن عابد، و هو سبق ترمجته: يزيد بن هارون
  .ترمجته، و هو صدوق سبق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  : ختريج احلديث 
  .و نصر بن باب و أبو خالد األمحر يزيد بن هارون: رواه عن احلجاج

  )٤(.رواية يزيد بن هارون أخرجها ابن ماجه
مقتصرين فيه )٦(خالد األمحر أخرجها ابن أيب شيبة و رواية أيب)٥(باب أخرجها أمحدرواية نصر بن و 
  ."أَْنَت َوَمالَُك لأَبِيَك" على

  )٧(عبيد اهللا األخنس: تابع احلجاج

                           
    . )٢٢٩٢(باب ما للرجل من مال ولده: كتاب التجارات( ٧٦٩/ ٢: سنن ابن ماجه )١(
هبذه النسبة حيىي بن حكيم واملشهور ، لواو املكسورة وامليم هذه النسبةبضم امليم وفتح القاف وتشديد ا: ميوِّقَاملُ )٢(

  .) ٣٦٩ /٥: األنساب( املقومي صاحب املسند
  .٣٦٤ /٢: الكاشف، ينظر ٥٨٩ /١: تقريبال )٣(
    .)٢٢٩٢(كتاب التجارات(٧٦٩/ ٢: سنن ابن ماجه) ٤(
    .)٦٩٠٢(٥٠٣/ ١١: مسند أمحد) ٥(
    .)٢٢٧٠٨(كتاب البيوع و األقضية(٥١٧/ ٤: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
 ع/ من السابعة، كان خيطىء :بن حباناقال ، صدوق، عجماتمب، اززأبو مالك اخلَ، هللا بن األخنس النخعيعبيد ا )٧(
  =ليس به بأس: مرةبن معني اوقال ، ثقة :قال أمحد وابن معني وأبو داود والنسائي) ٣٦٩/ ١:تقريبال( ع



 

 

  )١(حبيب املعلم تابعه أيضاً و  
  )٤(.البيهقيو)٣(ابن اجلارودو)٢(يس أخرجها أمحد نرواية عبيد اهللا بن خ

  )٧(.و البيهقي)٦(و أبو داود)٥(علم أخرجها أمحدرواية حبيب املو
  : احلكم على احلديث

  .سن لغريهإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ضعف نصر، و يرتقي باملتابعة إىل احل
هذا إسناد : و قال البوصرييبنحوه،  )٩(و البيهقي)٨(أخرجه ابن ماجه حديث جابر :يشهد له و

  )١٠(.صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري
"  إِنَّ أَطَْيَب َما أَكَلَ الرُجلُ مْن كَْسبِه َوإِنَّ َولََد الرُجلِ مْن كَْسبِه:"قال حديث عائشة  عن النيب و

   )١٣(.و ابن ماجه)١٢(و النسائي)١١(أخرجه أبو داود

                                                                             
بفـتح  : اخلزاز )٣٠٧/ ٥: التعديل ، اجلرح و١٤٧/ ٧: ، الثقات٣٧٣/ ٥: التاريخ الكبري: ينظر ٧/٣: التهذيب=(

بـائع   :اخلزاز و ) ٣٥٦ /٢: األنساب(اشتهر هبذه الصنعة واحلرفة مجاعة من أهل العراق، اخلاء وتشديد الزاي األوىل
    .٢٣١ /١: املعجم الوسيط )احلرير( من الثياب ما ينسج من صوف و إبريسم :اخلزو ، اخلز و صانعه

من ، صدوق ،وقيل زيد ،فقيل زائدة، اختلف يف اسم أبيه، موىل معقل بن يسار، يحبيب املعلم أبو حممد البصر) ١(
 صـح مـا ا : وقال أمحد، ثقة: وقال أمحد وابن معني وأبو زرعة) ١٥٢/ ١: تقريبال( ع/مات سنة ثالثني، السادسة
ه وأرجوا أنه صاحلحلبيب أحاديث : عدي، وقال ابن بن حبان يف الثقاتاوذكره  ،ليس بالقوي: وقال النسائي، حديثه

، ٣/١٠١: ، اجلرح و التعديل٦٣/ ١: ذكر من تكلم فيه و هو موثق: ، ينظر١٧٠/ ٢: التهذيب( مستقيم يف رواياته
  .)٤١٠/ ٢: الكامل يف ضعفاء الرجال

  .سنصحيح لغريه و هذا إسناد ح: قال شعيب) ٦٦٧٨(٢٦١/ ١١: مسند أمحد )٢(
  ).٩٩٥(ما جاء يف األحكام باب ( ٢٤٩/ ١: املنتقى البن اجلارود )٣(
  ).١٥٥٢٦(كتاب النفقات(٤٨٠/ ٧: سنن البيهقي )٤(
  .صحيح لغريه و هذا إسناد حسن: قال شعيب) ٧٠٠١(٥٧٩/ ١١: مسند أمحد )٥(
  ).٣٥٣٠(كتاب اإلجارة(٢٨٩/ ٣: سنن أيب داود )٦(
  .)١٥٥٢٨)(١٥٥٢٧(كتاب النفقات( ٤٨٠/ ٧: سنن البيهقي )٧(
  .)٢٢٩١(كتاب التجارات( ٧٦٩ /٢: سنن ابن ماجه) ٨(
  ).١٥٥٣٠(كتاب النفقات(٤٨١/ ٧: سنن البيهقي )٩(
  .٣٧/ ٣: مصباح الزجاجة )١٠(
  .)٣٥٢٩(٢٨٩/ ٣، )٣٥٢٨(كتاب اإلجارة(٢٨٨/ ٣: سنن أيب داود) ١١(
 ٧/٢٤٠: الصغرى)٦٠٤٧ - ٦٠٤٦ -٦٠٤٥ -٦٠٤٤ -٦٠٤٣ (كتاب البيوع(٤/ ٤: سنن النسائي الكربي )١٢(
  ).٤٤٥١ –٤٤٥١ –٤٤٥٠ –٤٤٤٩( كتاب البيوع(
  .)٢٢٩٠(كتاب التجارات(٧٦٨/ ٢: سنن ابن ماجه )١٣(



 

 

  :احلديث العاشر/ ٣٤
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ا َيزِيُد ْبُن َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن َيْحَيى َحدثََنو ُمَعمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ح َحمد الرقِّيُّ َحدثََناا أَيُّوُب ْبُن ُمـَحدثََن
 :قَالَ َرُسولُ اللَّه : َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ :َهاُرونَ قَالَا

  )١("َولَا ذي غْمرٍ َعلَى أَخيه، لَا َمْحُدود في الْإِْسلَامَِو، َهاَدةُ َخائنٍ َولَا َخائَنةلَا َتُجوُز َش "
  : غريب احلديث

  )٢(.الشحناء والعداوة :الغمر
  : ال اإلسنادـرج

مات سـنة   ،من العاشرة، ثقة، بن عباساموىل ، أبو حممد الرقي ،بن زياد الوزانهو ا :أيوب بن حممد
   )٣(.د س ق /وقيل مها واحد، ريازي أنه هو الذي يلقب بالقلبلشوذكر ا، تسع وأربعني

  .ثقة فاضلسبق ترمجته، و هو  :بن سليمان رمَعُم
من ، ثقة حافظ جليل، فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري بن عبد اهللا بن خالد بنهو ا :حممد بن حيىي
  )٤(.٤خ / على الصحيح وله ست ومثانون سنةسنيمات سنة مثان ومخ، احلادية عشرة

  . ثقة متقن عابدسبق ترمجته، وهو  :يزيد بن هارون
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
   .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  : ختريج احلديث
  .بن سليمان و يزيد بن هارون رمعم: رواه عن احلجاج

  ."ائَنةاخلَ" بدون ذكر )٦(و أخرجها أمحد)٥(ج روايتهما ابن ماجهأخر
  )٧(.سليمان بن موسى :تابع احلجاج مجاعة منهم

                           
  .)٢٣٦٦(باب من ال جتوز شهادته : كتاب األحكام(٧٩٢/ ٢: سنن ابن ماجه  )١(
  . ١٥٤ /٢: غريب احلديث البن سالم )٢(
  .١١٨ /١: تقريبال) ٣(
    .٢/٢٢٩: الكاشف، ينظر ١/٥١٢: تقريبال )٤(
  ).٢٣٦٦(كتاب األحكام ( ٧٩٢/ ٢ :ماجه سنن ابن) ٥(
  ).٦٩٤٠(٥٣١/ ١١: مسند أمحد )٦(
  =وخولط قبل موته، صدوق فقيه يف حديثه بعض لني ،قدشالدمشقي اَأل، سليمان بن موسى األموي موالهم)٧(



 

 

َرد َشَهاَدةَ الَْخائنِ "و فيه )٥(و عبد الرزاق)٤(و البيهقي)٣(قطينو الدار)٢(و أمحد)١(أبو داود أخرج روايته
و يف رواية "ْمـا لَغْيرِهـانِعِ لأَْهلِ الَْبْيت َوأََجاَزَهـائَنة َوذي الْغْمرِ َعلَى أَخيه َوَرد َشَهاَدةَ الْقََوالَْخ

 )٧(و أمحد" لَا َتُجوُز َشَهاَدةُ َخائنٍ َولَا َخائَنة َولَا َزان َولَا َزانَِية َولَا ذي غْمرٍ َعلَى أَخيه" )٦(أليب داود
َزَها لَا َتُجوُز َشَهاَدةُ َخائنٍ َولَا َخائَنة َوَرد َشَهاَدةَ الْقَانِعِ الَْخادمِ َوالتابِعِ لأَْهلِ الَْبْيت َوأََجا"بلفظ
  ".لَغْيرِهْم

  :احلكم على احلديث
  .يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، وإس
وله شاهد من حديث عائشة رواه ، ..ناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة هذا إس :ال البوصرييـق

  )٨(.الترمذي يف اجلامع
  )٩(.حديث حسن:قال األلباينف):سليمان بن موسى(أما املتابع

 )١٠(.إسناده قوي :و قال ابن حجر

                                                                             
، ثقـة : عدبن سو ا الدارقطين يف العللو دحيم ابن معني و قال  و) ٢٥٥/ ١: تقريبال( ٤م  /من اخلامسة، بقليل = 
يف حديثـه بعـض    و، حمله الصـدق : وقال أبو حامت، ثقة يف الزهري: بن معنيا قال و، بن حبان يف الثقاتا ذكرهو

: وقال النسائي، عنده مناكري :وقال البخاري، وال أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه وال أثبت منه، االضطراب
هـو عنـدي ثبـت    : بن عدياوقال ، يف حديثه شيء  :ع آخروقال يف موض،أحد الفقهاء وليس بالقوي يف احلديث

، ٤٩/ ١: ، الضعفاء للنسائي٥٣/ ١: ، ضعفاء البخاري٣٨/ ٤: التاريخ الكبري: ينظر( ١٩٨ /٤:التهذيب.( صدوق
  ).٤٥٧/ ٧: طبقات ابن سعد ،٢٦٣/ ٣: ، الكامل يف الضعفاء١٤١/ ٤: ، اجلرح و التعديل٣٧٩/ ٦: الثقات

  ).٣٦٠٠(كتاب األقضية(٣٠٦/ ٣: سنن أيب داود )١(
  .حديث حسن: قال شعيب) ٧١٠٢(٦٧١/ ١١، "رد "بدل"ال جتوز" و فيه) ٦٨٩٩(٥٠١/ ١١: مسند أمحد )٢(
    .)١٤٣(يف األقضية و األحكام و غري ذلك كتاب(٢٤٣/ ٤: سنن الدار قطين) ٣(
  .)٢٠٦٤٥)(٢٠٦٤٤(٢٠١/ ١٠، )٢٠٦٤٣(كتاب الشهادات( ٢٠٠/ ١٠: سنن البيهقي )٤(
  ).١٥٣٦٤(الشهاداتكتاب (٣٢٠/ ٨: مصنف عبد الرزاق )٥(
  ).٣٦٠١(كتاب األقضية(٣٠٦/ ٣: سنن أيب داود) ٦(
  .إسناده حسن: قال شعيب) ٦٦٩٨(٢٩٩/ ١١: مسند أمحد) ٧(
  .٥٤ /٣: مصباح الزجاجة) ٨(
    .)٢٦٦٩(٢٨٣/ ٨: إرواء الغليل )٩(
  .١٩٨/ ٤: ص احلبريتلخي) ١٠(



 

 

  :احلديث احلادي عشر/ ٣٥
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ثََنا َعْبُد اللَّهاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَع َحدالْأَْحَمُر َعْن َحج دثََنا أَُبو َخالَحد يدْبُن َسعَعْن َجدِّه ْيبٍ َعْن أَبِيه :
، َرـَْيبَخَرُجوا َيْمَتاُرونَ بَِخ، ْبَد الرْحَمنِ اْبَنْي َسْهلٍَوَعْبَد اللَّه َوَع، َوُمَحيَِّصةَ اْبَنْي َمْسُعودأَنَّ ُحَويَِّصةَ 

، "ونَـُونَ َوَتْسَتحقّـُُتقِْسم ":الَـفَقَ. ولِ اللَّه ـفَذُكَر ذَلَك لَرُس، َعلَى َعْبد اللَّه فَقُتلَ دَيـفَُع
 !لَّهَيا َرُسولَ ال: واـقَالُ. "فَُتْبرِئُكُْم َيُهوُد ":الَـقَ؟ كَْيَف ُنقِْسُم َولَْم َنْشَهْد ! َيا َرُسولَ اللَّه:الُواـفَقَ

 )١(.مْن عْنده َوَداُه َرُسولُ اللَّه ـفَ: الَـقَ، إِذًا َتقُْتلََنا
  : ب احلديثـغري
  )٢(.بال مهز جلب القوم الطعام للبيع :امليـرة :َتاُرونَـَيْم
 )٣(.اتـها ديـومجع، إذا أعطيت ديته، أديه دية، ت القتيلـودي :يقال، هـأعطى ديت: ودا :َوَداُهـفَ
دل ـو بـال الذي هـه املـطى وليإذا أع: القاتـل املقتـول) ودى( مصدر: ةـديو ال )٣(.اتـدي
   )٤(.سـدل النفـب

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة ، وهوسبق ترمجتههو األشج  :عبد اهللا بن سعيد
  .صدوق خيطىء، سبق ترمجته، و هو سليمان بن حيانهو : أبو خالد األمحر
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهبن حممدشعيب هو : أبيهعن 
  .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده
  )٥( .هو ابن مسعود بن كعب األنصاري األوسي، أخو حميصة شهد أحداً :هَصيَوُح
إىل أهل فـدك يـدعوهم، ولـه     هو ابن مسعود بن كعب األوسي مث احلارثي، بعثه النيب  :هَصيَِّحُم

  )٦( . أجرة احلجامحديث يف املوطأ يف
هو أخـو رافـع   : بن زيد األنصاري احلارثي، قتيل اليهود خبيرب، قال الواقديهو ا :لْهبن َساهللا عبد 

                           
    .)٢٦٧٨(باب القسامة : كتاب الديات( ٨٩٣/ ٢: سنن ابن ماجه) ١(
  .١٦٢/ ١٤: ، تاج العروس١٨٨/ ٥: ، لسان العرب٢١٤/ ١٥: ، ذيب اللغة٢٩٥/ ٨: العني )٢(
    . ١٦٨ /٥: النهاية )٣(
    .٦٥٤ /٢: املصباح املنري )٤(
  .٢/٦٣:جتريد أمساء الصحابة )٥(
  .١/١٤٥:جتريد أمساء الصحابة )٦(



 

 

  )١(.وقتل عبد اهللا يوم اخلندق: ، وشهد عبد اهللا بدراً، قالذان خرجا جرحيني إىل محراء األسدالل
شهد بدراً، وقاله : قال ابن عبد الرب هو ابن زيد بن كعب األنصاري احلارثي، :عبد الرمحن بن سهل

  )٢(.القاسم بن حممد بن أيب بكر
  :  ختريج احلديث
  .بو خالد األمحر وعباد بن العوامأ: رواه عن احلجاج

  )٤(.ابن أيب شيبةو)٣(خالد األمحر أخرجها ابن ماجه رواية أيب
  )٥(.قطيناية عباد بن العوام أخرجها الدارو رو

  : احلكم على احلديث
و يرتقي باملتابعة إىل احلسن )٦(.العلة فيه تدليس احلجاج بن أرطأة، و هذا إسناد ضعيف :البوصرييقال 

  .احلسن لغريه
  )٧().يقصد حديث سهل(صحيح مبا قبله  :قال األلباينو  
  )٩(.و مسلم)٨(بنحوه أخرجه البخاريسهل بن أيب حثمة و رافع بن خديج حديث  :يشهد لهو

                           
  .١/٣١٦:جتريد أمساء الصحابة )١(
  .١/٣٤٩:جتريد أمساء الصحابة )٢(
  ).٢٦٧٨(كتاب الديات ( ٨٩٤/ ٢: ن ماجهسنن اب )٣(
  .)٣٦٤٤٠(كتاب الرد على أيب حنيفة(٣١٦/ ٧: ، ج)٢٧٨٠٩(كتاب الديات(٥/٤٤١: مصنف ابن أيب شيبة ) ٤(

  .)٣٦٤٤٠(حنيفة
    . )٩٤(كتاب احلدود و الديات و غريه( ١٠٩/ ٣: الدار قطين) ٥(
  .١٣٣/ ٣: مصباح الزجاجة )٦(
  .د مبا قبله حديث سهل بن أيب حثمةو يقص) ٢٦٧٨(كتاب الديات(٤٥٥/ ١: سنن ابن ماجه) ٧(
، )٣٠٠٢(ري ـاد و السـكتاب اجله(١١٥٨/ ٣: ،ج)٢٥٥٥(كتـاب الصـلح(٩٦١/ ٢: صحيح البخاري) ٨(
 )٦٧٦٩(كتاب األحكام(٦/٢٦٣٠، )٦٥٠٢(كتاب الديات(٢٥٢٨/ ٦: ،ج)٥٧٩١(كتاب األدب(٢٢٧٥/ ٥: ج

  .)٣٥٩(١٣٢/ ١: األدب املفرد
، )١٦٦٩(١٢٩٤/ ٣: ،ج)١٦٦٩(١٢٩٣/ ٣: ،ج)١٦٦٩(كتـاب القسـامة  (١٢٩٢/ ٣: صحيح مسـلم ) ٩(
  ).١٦٦٩( ٣/١٢٩٥:ج



 

 

  :احلديث الثاين عشر/ ٣٦
  :-رمحه اهللا تعاىل-اإلمام أمحدقال 

َعْن َجدِّه اجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيهَعْن َحج ادثََنا َعبَحد ثََنا ُسَرْيجَحد : بِيأَنَّ الن اَتابكََتَب ك
ـ ، أَنْ َيْعقلُوا َمَعاقلَُهْم :الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َبْيَن َوالْإِْصـلَاحِ َبـْيَن   ،ا َعـانَِيُهْم بِالَْمْعُروف ُدوَوأَنْ َيفْ

  ."الُْمْسلمَني
  )١(.َحدثَنِي ُسَرْيج َحدثََنا َعباد َعْن َحجاجٍ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ مثْلَُهو
 :ب احلديثـغري

الدية من اإلبل فعقلها بفناء أولياء املقتـول  مجع  ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيالًهو الدية: العقـل
أي شل البعري يعقله عق: باملصدر، يقال قبضوها منه، فسميت الدية عقالًها يف عقلها ليسلمها إليهم ويد

، وكان أصل الدية اإلبل مث قومت بعد ذلك بالذهب والفضـة والبقـر والغـنم    عقال ومجعها عقول
   )٢(.وغريها

الديات، مجع : ، واملعاقلنوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاكا ونون على ماأي يك :يعقلوا معاقلهم
   )٣(.يها أي مراتبهم وحاالمبنو فالن على معاقلهم اليت كانوا عل: معقلة، يقال

  )٤(.األب الذين يعطون دية قتيل اخلطأهي العصبة واألقارب من قبل  :ةـوالعاقل
  )٥(.ستكان وخضع فقد عناوكل من ذل وا، األسري ،العاين :مـعانيه

  : ال اإلسنادـرج 
مات ، من العاشرة، ثقة عابد ،مروذي األصل، أبو احلارث ،بن يونس بن إبراهيم البغداديهو ا :ُسَريج

  )٦(.خ م س/سنة مخس وثالثني
  .هو ثقةو هو ابن العوام، سبق ترمجته، :عباد

  .سبق ترمجته، وهو صدوق: عمرو بن شعيب
  .صدوق هوو، ، سبق ترمجتهحممد شعيب بنهو : أبيهعن 
   .رضي اهللا عنه، عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

                           
  .)٢٤٤٤)(٢٤٤٣(٢٥٨/ ٤: مسند أمحد) ١(
    .٢٧٨/ ٣: النهاية )٢(
    .٢٧٩/ ٣: النهاية )٣(
    .  ٢٧٨ /٣: النهاية )٤(
  .٣١٤ /٣: النهاية) ٥(
    .٤٢٦/ ١: الكاشف، ينظر ٢٢٩/ ١: يبتقرال )٦(



 

 

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس و هو سبق ترمجته، :احلكم
  .صدوق وكان يرسل و هو سبق ترمجته، :مقسم

  .هو عبد اهللا، تقدم أنه صحايب جليل :ابن عباس
  :رواه احلجاج من طريقني: ختريج احلديث

  .....  .عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : وىلاأل
  )١(.و عباد بن العوام أخرجها أمحد نصر بن باب: رواها عنه
  .....  .عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس : الثانية
 )٤(.و أخرج رواية عباد أمحد)٣(و ابن أيب شيبة)٢(أخرج رواية حفص أبو يعلى.عنه حفص و عبادرواها 

   :احلكم على احلديث
هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج فهو مل يسمع من عمرو بن شعيب عن أبيـه  : اإلسناد األول 

عن جده سوى أربعة أحاديث و الباقي مدلسه و هنا مل يصرح بسماعه من عمرو بن شـعيب فهـي   
  .مدلسه ، و رواه عن احلجاج يف التخريج نصر بن باب و هو ضعيف

بسبب تدليس احلجاج ، ومساع احلكم من مقسم مخسة أحاديث  هذا إسناد ضعيف: اإلسناد الثاين 
  .  سبق ذكرها ليس هذا منها و الباقي كتاب

  )٥(.رواه أمحد وفيه احلجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة :قال اهليثميو
  )٧( .و ابن حجر )٦(و ذكره الزيلعي

                           
  .)٦٩٠٤(٥٠٤/ ١١ :ج:رواية عباد، ورواية نصر)٢٤٤٣(٢٥٨/ ٤: مسند أمحد) ١(
  .)٢٤٨٤(٣٦٧ /٤: أيب يعلىمسند ) ٢(
  ).٣٣٢٥٢(كتاب السري(٤٩٦ /٦، )٢٧٥٧٧(كتاب الديات(٤١٩ /٥: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  ).٢٤٤٣(٢٥٨/ ٤: مسند أمحد) ٤(
  .٢٠٦ /٤: دجممع الزوائ )٥(
   .٤/٣٩٨:نصب الراية  )٦(
  .٢/٢٨٨:الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )٧(



 

 

  :احلديث الثالث عشر /٣٧
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

َدةُ َعْن َمْنُصورٍ َعْن أَبِي َهاـا ُمَعـَثَنَحدثََنا َزائاوِيةُ ْبُن َعْمرٍو قَالَ َحدادمٍ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبأَْو َعْن  - ش
ذَا إِ كَانَ َرُسولُ اللَّه : َعْن َسعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَالَ -َعْن َحجاجٍ َشك َمْنُصور أَبِي َهاشمٍ

َوملَْء َما ، َوملَْء الْأَْرضِ، ملَْء السَمَوات، ُهم َربَنا لََك الَْحْمُداللَّ" :قَالَ، "َسمَع اللَُّه لَمْن َحمَدُه:"قَالَ
  )١(.َوَحدثَنِي َعْونٌ َعْن أَخيه ُعَبْيد اللَّه بَِهذَا: َوقَالَ َمْنُصور: قَالَ. "شئَْت مْن َشْيٍء َبْعُد
   :رجـال اإلسناد

: كذا جاء غري منسوب عن أمحد، ومل أتبينه، و نسبه احلافظ يف األطراف فقـال: حجاج :قال شعيب
جاج بن أرطأة  من احملتمل أن يكون حلسند وحجاج مل أعرفه يف هذا ا: ابن أرطأة، وقال أمحد شاكر

أخران عن منصور وبـاقي ا مت، بل مها متأخر عن أن يدرك سعيد بن جبريكالمهأو حجاج بن دينار و
  .  رجاله ثقات

ر ـوكس، وسكون املهملة، بفتح امليم -)٣(ينِعاملَ)٢(،بن املهلب بن عمرو األزديا هو :معاوية بن عمرو
مات سنة أربع ، من صغار التاسعة، ثقة، يعرف بابن الكرماين و، أبو عمرو البغدادي -ر النونـوكس

  )٤(.ع/وله ست ومثانون سنة، عشرة على الصحيح
مات سنة ، من السابعة، صاحب سنة، ثقة ثبت، أبو الصلت الكويف، بن قدامة الثقفيهو ا :زائدة
  )٥(.ع/وقيل بعدها، ستني
  .وكان ال يدلس، ثقة ثبتسبق ترمجته، و هو ، بن املعتمرهو ا :منصور

  .ثقة سبق ترمجته، وهو، حيىي بن دينار، )٦(اينمالرهو  :أبو هاشم

                           
    ).٢٤٨٩(٢٩٢/ ٤: مسند أمحد) ١(
 وهو أزد بن الغوث - وكسر الدال املهملة، وسكون الزاي، بفتح األلف -شنوءة  دزهذه النسبة إىل أَ: األزدي )٢(
  ).١/١٢٠: األنساب(
. وهو معن بن مالك، هذه النسبة إىل معن، النون آخرهاويف ، وسكون العني املهملة، بفتح امليم: ين عاملَ )٣(
  ). ٣٤٧ / ٥: األنساب(
    .٢٧٦/ ٢: الكاشف، ينظر ٥٣٨/ ١: تقريبال )٤(
    .٤٠٠/ ١: الكاشف، ينظر ٢١٣/ ١: تقريبال )٥(
)٦( الربواسط قصر  و، نسبة إىل الرمان وبيعههذه ال، ويف آخرها نون بعد األلف، وتشديد امليم، بضم الراء: اينم

  ).٨٩ /٣: األنساب( معروف يقال له قصر الرمان



 

 

د ـات بعـم، ةـمن الرابع، ةـثق، رية الكويفـأبو هب ،بن شيبان األنصاريو اه :ادـىي بن عبـحي
  )١(.٤بخ م/ رينـالعش

  .سبق ترمجته، وهو ثقة ثبت :ريـسعيد بن جب
  .هو عبد اهللا تقدم أنه صحايب جليل :ابن عباس

ات ـم، رابعةمن ال ،ثقة عابد ،أبو عبد اهللا الكويف، بد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيلبن عهو ا :ونـع
  )٢(.٤م /قبل سنة عشرين ومائة

، مـن الثالثـة   ،ثقة فقيه ثبت، أبو عبد اهللا املدين، بد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيلبن عهو ا :عبيد اهللا
  )٣(.ع/وقيل غري ذلك، وقيل سنة مثان ،مات سنة أربع وتسعني

  : ختريج احلديث
  )٤(.أخرجه من هذا الطريق أمحد فقط

  : من طريقني)٥(يس بن سعدق :تابع احلجاج
  )٦(.عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أخرجها أمحد  :الطريق األول

  .بنحوه)٧(أخرجها مسلم بن عباساعن عطاء عن  :الثاين الطريق
  : احلكم على احلديث

ة موت احلجاج على الصحيح من وفاتـه وعلـى   ـع احلجاج من سعيد ألن سعيداً ولد سنـمل يسم
  . يد، فهو إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهالراجح من والدة سع

  .ن عن أخيه صحيحة على شرط الشيخنيو رِواية عو، صحيححديث  :قال شعيب
  

                           
    .٣٦٨/ ٢: الكاشف، ينظر ٥٩٢/ ١: تقريبال )١(
    .١٠٢/ ٢: الكاشف، ينظر ٤٣٤/ ١: تقريبال) ٢(
  .٦٨٢/ ١: الكاشف، ينظر ٣٧٢/ ١: تقريبال) ٣(
  .)٢٤٨٩(٢٩٢/ ٤: مسند أمحد) ٤(
، ينظر ٤٥٧/ ١: تقريبال.(خت م د س ق /مات سنة بضع عشرة، من السادسة، ثقة، كياملهو : قيس بن سعد) ٥(

  .)١٤٠/ ٢: الكاشفينظر 
  .)٢٤٤٠(٢٥٦/ ٤: مسند أمحد) ٦(
    .)٤٧٨(كتاب الصالة (٣٤٧ /١: صحيح مسلم) ٧(



 

 

  :عشر الرابعاحلديث  /٣٨
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

إِذَا َتَزوَج :"قَالَ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه َعْن النبِيِّ  ا اْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َحجاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِـَحدثََن
  )١(."الرُجلُ الْبِكَْر أَقَاَم عْنَدَها ثَلَاثَةَ أَيامٍ

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة صاحب حديث ، و هو، سبق ترمجتهعبد اهللاهو  :ابن منري

  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب
  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو  :أبيهعن 
  . ، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  : ختريج احلديث
  .ابن منري و عمر بن علي: رواه عن احلجاج

   )٢(.رواية ابن منري أخرجها أمحد
 ."ثَالَثٌ ثُم َيقِْسُمإِذَا َتَزوَج الثَّيَِّب فَلََها :"قال  النيب  أن" لفظب)٣(قطينو رواية عمر أخرجها الدار

وير٤(.أخرجه ابن أيب شيبة و سعيد بن املسيب و خالسى هذا القول عن احلسن و( 
  : احلكم على احلديث

ري وعلي بن عمر قد وافـق  ـالراويان عن احلجاج ابن منهذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج، و 
  .جاج، أو لعله تصحفعل اخلطأ من أحدمها أو من احلأحدمها و خالف اآلخر ، فل

لعل احلجـاج نسي أو : وقـال .كثري اخلطأ والتدليس وقد عنعن حجاج إسناده ضعيف :قال شعيب
  ".الثيب"بدل "البكر"، فذكر يف الرواية اليت يف املسند هنا سهـا

ولـو  : قـال  أنس من حديث أيب قالبة عن )٥(ملا يف الصحيحني أما رواية عمر بن علي فهي موافقة
السنةُ إِذَا تزوج الْبِكْر أَقَام عندها سبعا وإِذَا تزوج الثَّيِّب أَقَام  :ولَكن قَالَ قالَ النبِي  :أقولشئت أن 
  .عندها ثَلَاثًا

                           
    .)٦٦٦٥(٢٤٦/ ١١: مسند أمحد )١(
  .)٦٦٦٥(٢٤٦/ ١١: مسند أمحد) ٢(
    .)١٣٩(النكاحكتاب (٢٨٣/ ٣: سنن الدار قطين) ٣(
    ).١٦٩٥٨()١٦٩٥٤(كتاب النكاح(٥٤٣ /٣: ابن أيب شيبةمصنف ) ٤(

  ).١٤٦١(كتاب الرضاع(٢/١٠٨٤:مسلم ، )٤٩١٥(كتاب النكاح( ٥/٢٠٠٠:صحيح البخاري)٥(
  



 

 

  :عشر اخلامس احلديث/ ٣٩
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

 ،اْمَرأََتان أََتْت النبِي  :ا َحجاج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََن
يهَِما أََساوُِر مي أَْيدْن ذََهبٍف ، فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَّه:" أَنْ ُيَسوَِّركُم انبَيامـَأَُتحـا اللَُّه َيْوَم الْق ة

  )١(."فَأَدَِّيا َحق َهذَا الَّذي في أَْيديكَُما" :قَالَ، لَا: قَالََتا "؟ َنارٍ أََساوَِر مْن
  : ال اإلسناد ـرج

وقـد  ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقة، و هو خازم الضرير، سبق ترمجته هو حممد بن :أبو معاوية 
  .يهم يف حديث غريه
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  :ختريج احلديث 
عبد الرحيم بن سليمان و أبو معاوية و يزيد بن هارون و نصر بن باب و ابن منري و : رواه عن احلجاج

  .أبو شهاب
  . بن منريمع رواية ا)٣(و أخرجها الدار قطين)٢(رواية يزيد أخرجها أمحد

  )٥(.معاوية و كذلك رواية أيب)٤(رواية نصر أخرجها أمحدو 
   )٦(.رواية عبد الرحيم أخرجها ابن أيب شيبةو 
  )٧(.شهاب أخرجها البيهقي رواية أيبو 

َنتَها َوَمَعَها اْبَنةٌ لََها َوفي َيد اْب أَنَّ اْمَرأَةً أََتْت َرُسولَ اللَّه "بلفظ )٨(حسني املعلم :تابع احلجاج

                           
    .)٦٦٦٧(٢٤٨/ ١١: مسند أمحد) ١(
    .حديث حسن: قال شعيب) ٦٩٣٩(٥٣٠/ ١١: مسند أمحد )٢(
    .)٢(تاب الزكاةك(١٠٨ /٢:الدارقطينسنن   )٣(
    .حديث حسن: قال شعيب) ٦٩٠١(٥٠٢/ ١١: مسند أمحد) ٤(
  .)٦٦٦٧( ٢٤٨/ ١١: مسند أمحد) ٥(
    .)١٠١٥٩(كتاب الزكاة (٣٨٢ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
    .)٢٣٥٩(زكاة احللي(٢٩٦ /٣: اآلثار معرفة السنن و )٧(
)٨ (احلسني بن ذكوان املعلم املكتب العرمبا وهم ،ثقة ،البصري ،بعدها معجمة ،وسكون الواو ،ةبفتح املهمل ،ذيو، 

    .)٣٣٢/ ١: الكاشفينظر ، ١٦٦/ ١: تقريبال(  ع/مات سنة مخس وأربعني ،من السادسة ،وهم



 

 

   )٢(.و النسائي)١(احلديث أخرجه أبو داود" ....َمَسكََتان غَليظََتان مْن ذََهبٍ
إسناده ال : يف خمتصره ال املنذريـوق، إسناده صحيح: بن القطان يف كتابهاال ـق :قال الزيلعي      

  )٣(.مقال فيه
  )٤( .وهذا إسناد حسن :ال النوويـو ق

  : احلكم على احلديث 
  .ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه إسناده

                           
  .)١٥٦٣(كتاب الزكاة(٩٥ /٢: سنن أيب داود )١(
  ).٢٤٧٩(كتاب الزكاة( ٣٨/ ٥: ، الصغرى)٢٢٥٩(كتاب الزكاة(٢٠ /٢: سنن النسائي الكربى )٢(
  .٣٦٩ /٢: نصب الراية ) ٣(
    .٢٥ /٦: اموع) ٤(



 

 

  :عشر دساحلديث السا/ ٤٠
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّـه  : بِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَ
فََرَماَهـا َولَـْم   ، م أََتى َجْمَرةَ الَْعقََبةثُ، َف عْنَد الَْجْمَرة الْأُولَىقََف عْنَد الَْجْمَرة الثَّانَِية أَطَْولَ مما َوقََو

  )١(.َيقْف عْنَدَها
  : رجـال اإلسناد

وقـد  ، األعمشأحفظ الناس حلديث ، ثقة، و هو حممد بن خازم الضرير، سبق ترمجته هو :أبو معاوية
  .يهم يف حديث غريه
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  : األثرختريج 
  )٣(.و ابن أيب شيبة)٢(أخرج روايته أمحدأبو معاوية، : اجرواه عن احلج
أَنُه كَـانَ َيْرمـي    :بن عمر رضي اهللا عنهماعن ايزيد عن الزهري عن سامل  يونس بن :تابع احلجاج

ُيكَبُِّر َعلَى إِثْرِ كُلِّ َحَصاة الَْجْمَرةَ الدُّْنَيا بَِسْبعِ َحَصَيات،  ْبلَةى ُيْسهِلَ فََيقُوَم ُمْسَتقْبِلَ الْقُم َحتَيَتقَد ثُم
ثُم َيْرمي الُْوْسطَى ثُم َيأُْخذُ ذَاَت الشَِّمالِ فََيْسَتهِلُ َوَيقُوُم ُمْسـَتقْبِلَ   ،فَُع َيَدْيهفََيقُوُم طَوِيلًا َوَيْدُعو َوَيْر

ا ثُم َيْرمي َجْمَرةَ ذَات الَْعقََبة مْن َبطْنِ الَْوادي َولَ ،الْقْبلَة فََيقُوُم طَوِيلًا َوَيْدُعو َوَيْرفَُع َيَدْيه َوَيقُوُم طَوِيلًا
  )٤(.أخرجه البخاري.َيفَْعلُُه َهكَذَا َرأَْيُت النبِي  :فََيقُولُ ،َيقُف عْنَدَها ثُم َيْنَصرُِف

  : األثراحلكم على 
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٦٦٦٩(٢٥١/ ١١: مسند أمحد )١(
    .صحيح لغريه: قال شعيب) ٦٧٨٢(٣٩٣/ ١١، )٦٦٦٩(٢٥١/ ١١: مسند أمحد )٢(
  .خمتصراً) ١٣٤٠٢(كتاب احلج (١٩٧ /٣: ، ج)١٤٣٣٧(كتاب احلج (٢٩٣/ ٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  ).١٦٦٦)(١٦٦٥)(١٦٦٤(تاب احلجك( ٦٢٣ /٢: صحيح البخاري )٤(



 

 

  :عشر السابعاحلديث / ٤١
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

قَالََحد َعْن َجدِّه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه اجثََنا َحجبِيُّ  :ثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َحدَجَمَع الن   َبْيَن
  )١(.الصلَاَتْينِ َيْوَم غََزا َبنِي الُْمْصطَلقِ

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة صاحب حديث ، و هو، سبق ترمجتهعبد اهللاهو  :ابن منري
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: بن شعيب عمرو
  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  . ، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده
  : احلديث ختريج

أبو خالد األمحر أخرج روايته و  )٢( ابن منري و نصر بن باب أخرج روايتهما أمحد: رواه عن احلجاج
  )٣(.ابن أيب شيبة
  : ى احلديثاحلكم عل
 .ضعف نصر، وحسن لغريه، و هذا إسناد ضعيف، احلجاج مدلس وقد عنعن :قال شعيب

  . ) ١٣٥ ( خترجيها يف حديث رقم سيأيت و له متابعات و شواهد 

                           
    .)٦٦٨٢(٢٧٢/ ١١: مسند أمحد) ١(
    .)٦٩٠٦(٥٠٦/ ١١ ،)٦٦٨٢(٢٧٢/ ١١: مسند أمحد ) ٢(
  .)٣٦١١٢(كتاب الرد على أيب حنيفة(٢٨٣ /٧، )٨٢٤٤(كتاب الصلوات(٢١١ /٢: مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(



 

 

  :عشر الثامناحلديث / ٤٢
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

: َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالَدثََنا َحجاج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َحدثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيا ْبنِ أَبِي َزائَدةَ َح
 اْعَتَمَر َرُسولُ اللَّه ٍَم الَْحَجَر، ثَلَاثَ ُعَمرى َيْسَتلَك ُيلَبِّي َحت١(.كُلُّ ذَل(  

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن، و هو سبق ترمجته :حيىي بن زكريا

  .ته، و هو صدوقسبق ترمج: عمرو بن شعيب
  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  : األثرختريج 
  .هشيم و نصر بن باب و حفص بن غياثحيىي بن زكريا و : رواه عن احلجاج

  ".ةالقعد ذي يف ذلك كل "بزيادة)٣(وكذلك رواية هشيم)٢(رواية حيىي أخرجها أمحد
 . إسناده لني: وقال)٤(رواية نصر أخرجها الفاكهيو 
 )٦(، وأخرجها ابن أيب شيبةواحلجاج بن أرطأة ال حيتج به: وقال)٥(رواية حفص أخرجها البيهقيو 

  )٧(.بن عباسا موقوفاً علىعن حجاج وعبد امللك عن عطاء  وأخرج أيضاً
  : األثر احلكم على
  . وقد عنعن احلجاج بن أرطاة مدلس، يفوهذا إسناد ضع، حسن لغريه :قال شعيب
 )٨(.غريب من هذا الوجه :قال ابن كثري

نه كان ميسك عن أ"  بلفظ وصححه)١٠(والترمذي )٩(داود أخرجه أبوبن عباس ا حديث:يشهد لهو

                           
    .)٦٦٨٥(٢٧٨/ ١١: مسند أمحد )١(
  .)٦٦٨٥(٢٧٨/ ١١: مسند أمحد )٢(
    .)٦٦٨٦(٢٨٠/ ١١: مسند أمحد )٣(
  .)٢٨٨٧(٨٣ /٥: أخبار مكة للفاكهي )٤(
  .)٩١٩٦(كتاب احلج(١٠٥ /٥: سنن البيهقي )٥(
  .)١٤٠٠٣( كتاب احلج(٢٥٩ /٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
    .)١٤٠٠٥(كتاب احلج ( ٢٥٩ /٣: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
    .٣٦٥ /٤: البداية والنهاية )٨(
  .)١٨١٧(أول كتاب املناسك ( ١٦٣ /٢: اودسنن أيب د )٩(
  .)٩١٩(كتاب احلج (٢٦١ / ٣: سنن الترمذي) ١٠(



 

 

  ".التلبية يف العمرة إذا استلم احلجر
ة ـرواي، واًـاس موقوفـببن عارواه عبد امللك بن أيب سليمان ومهام عن عطاء عن  :قال أبو داودو 
إذا  :بن عمراال ـق: ؟ فقالمىت يقطع املعتمر التلبية : سئل عطاء"قالعنه و)١(امللك وصلها البيهقي عبد

ول ـق: الـق؟ أيهما أحب إليك! يا أبا حممد: قلت .حىت ميسح احلجر: بن عباساوقال ، دخل احلرم
   )٢( .سنده صحيح:ال األلباينـق. "بن عباسا
  .والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، بن عباس حسن صحيحاحديث  :رمذيالتقال و

، أربعاً: قال؟   كم اعتمر النيب:  قتادة سألت أنسا عن  )٣(و أما عدد عمره فقد أخرج البخاري
املقبـل يف ذي القعـدة حيـث     وعمرة من العام، ة يف ذي القعدة حيث صده املشركونعمرة احلديبي
  . واحدة :قال؟ كم حج  :قلت. نة إذ قسم غنيمة أراه حننياجلعراوعمرة ، صاحلهم

اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي  أن رسول اهللا " من حديث أنس)٥(و مسلم)٤(و قد أخرج البخاري
 .... " القعدة إال اليت مع حجته

وكذا حـديث أنـس    بن عمر يف أنه اعتمر أربعاًا حديث عائشة و البخاريأورد  :قال ابن حجر    
حبديث الرباء أنه اعتمر مرتني واجلمع بينه وبني أحاديثهم أنه مل يعد العمرة اليت قرا حبجتـه ألن   وختم

اليت  حديثه مقيد بكون ذلك وقع يف ذي القعدة واليت يف حجته كانت يف ذي احلجة وكأنه مل يعد أيضاً
ئها عليه كما خفيـت  صد عنها وإن كانت وقعت يف ذي القعدة أو عدها ومل يعد عمرة اجلعرانة خلفا

  .على غريه
اعتمـر    هشام عن أبيه عن عائشة أن النيب روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عنو  :و قال    

بن مالك عن هشام عن اوقد رواه ، إسناده قوي. وعمرة يف شوال ، عمرتني يف ذي القعدة، ثالث عمر
بأن يكون ذلك وقع : وجيمع بينهما، لقعدةل مغاير لقول غريها يف ذي الكن قوهلا يف شوا. أبيه مرسال

مل : بإسناد صحيح عن جماهد عن عائشة )٦(بن ماجةاويؤيده ما رواه  ،يف آخر شوال وأول ذي القعدة
 .إال يف ذي القعدة  يعتمر رسول اهللا
   )٧( .أن من قال ثالث عمر، مل يعد عمرة احلج: فتبني من ذلك

                           
    .)٩١٩٢(كتاب احلج ( ١٠٤ /٥: سنن البيهقي )١(
  .٢٩٧/ ٤: إرواء الغليل )٢(
    ).١٦٨٧(كتاب احلج(٦٣٠ /٢: صحيح البخاري )٣(
    .)١٦٨٨)( ١٦٨٧(كتاب احلج(٦٣٠ /٢: صحيح البخاري) ٤(
  .)١٢٥٣(كتاب احلج(٩١٦ /٢: لمصحيح مس )٥(
    .)٢٩٩٧(كتاب املناسك( ٩٩٧/ ٢: سنن ابن ماجه )٦(
  .٦٠٠ /٣: فتح الباري )٧(



 

 

  :التاسع عشراحلديث / ٤٣ 
  :-رمحه اهللا تعاىل-أمحدقال اإلمام 

إِنَّ  ": قَالَ َرُسولُ اللَّه : َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ 
َي الَْوْتُر، َوَجلَّ قَْد َزاَدكُْم َصلَاةً اللََّه َعز١(".َوه(  

  : رجـال اإلسناد
  .عابدثقة متقن  ، سبق ترمجته، و هوونهو ابن هار :يزيد

  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب
  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  . ، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  : ختريج احلديث
  .يزيد بن هارون و أبو خالد األمحر: رواه عن احلجاج

 )٣(.خالد أخرجها ابن أيب شيبة رواية أيب و)٢(.رواية يزيد أخرجها أمحد
  : احلكم على احلديث

  .سن لغريه، يرتقي بالشاهد إىل احلجاج بسبب تدليس احل، هذا إسناد ضعيف :قال شعيب
  )٥(.و الطرباين)٤(بصرة أخرجه أمحد حديث أيب :و يشهد له
فقد  - وزيرملوهو ا -ات رجال الصحيح غري علي بن إسحاقإسناد صحيح رجاله ثق :قال شعيب

  .روى له الترمذي وهو ثقة

                           
    .)٦٦٩٣(٢٩٢/ ١١: مسند أمحد )١(
    .)٦٩٤١(٥٣١/ ١١، )٦٦٩٣(٢٩٢/ ١١: مسند أمحد )٢(
  .)٦٨٥٨(كتاب الصلوات(٩٢ /٢: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
    .)٢٣٨٥١(٢٧١/ ٣٩: مسند أمحد )٤(
  .)٢١٦٨( ٢٧٩ /٢: عجم الكبريامل )٥(



 

 

  :العشرون احلديث/ ٤٤
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

َجـاَء  : َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَأَةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ 
َوأَْعفُـو  ، أَصـلُ َوَيقْطَُعـونِي   ،إِنَّ لي ذَوِي أَْرَحامٍ! َيا َرُسولَ اللَّه : فَقَالَ ه َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَّ

ـ ، إِذًا ُتْتَركُونَ َجميعا! لَا :" قَالَ. أَفَأُكَافئُُهْم ،َوأُْحِسُن َوُيِسيئُونَ، َوَيظْلُمونَ ْن ُخـذْ بِالْفَْضـلِ   َولَك
  )١(".َمَعَك ظَهِري مْن اللَّه َعز َوَجلَّ َما كُْنَت َعلَى ذَلَك فَإِنُه لَْن َيَزالَ، َوصلُْهْم

  : رجال اإلسناد
  .عابدثقة متقن  سبق ترمجته، و هو :يزيد بن هارون
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .صحايب، عبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

 : ختريج احلديث
  . يزيد بن هارون و أبو معاوية: جرواه عن احلجا

  )٣(.معاوية أخرجها ابن السري رواية أيبو )٢(.رواية يزيد أخرجها أمحد
  : احلكم على احلديث

  .وهذا إسناد ضعيف لتدليس احلجاج بن أرطاة، حسن لغريه :قال شعيب
إِنَّ ! َيا َرُسولَ اللَّه  :أَنَّ َرُجلًا قَالَ" بلفظ)٥(مسلم و)٤(هريرة أخرجه البخاري حديث أيب :و يشهد له

لَئْن :"فَقَالَ، َعْنُهْم َوَيْجَهلُونَ َعلَي َوأَْحلُُم، إِلَْيهِْم َوُيِسيئُونَ إِلَيَوأُْحِسُن  ،لي قََراَبةً أَصلُُهْم َوَيقْطَُعونِي
  ".َولَا َيَزالُ َمَعَك مْن اللَّه ظَهِري َعلَْيهِْم َما ُدْمَت َعلَى ذَلَك، َملَّكَأَنَما ُتِسفُُّهْم الْفَ، كُْنَت كََما قُلَْت

                           
    .)٦٧٠٠( ٣٠٣/ ١١: مسند أمحد )١(
    .)٦٩٤٢(٥٣٢/ ١١، )٦٧٠٠( ٣٠٣/ ١١: مسند أمحد )٢(
  .)١٠١٢(٤٩٢ /٢: الزهد البن السري) ٣(
  .)٥٢(باب فضل صلة الرحم ( ٣٢ /١: األدب املفرد )٤(
    .)٢٥٥٨(كتاب الرب و الصلة و اآلداب(١٩٨٢ /٤: مسلم صحيح )٥(



 

 

  :و العشرون احلادي احلديث/ ٤٥
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

أََنا  :أَبِيه َعْن َجدِّه قَالََحدثََنا إِْسَماعيلُ ْبُن ُمَحمد ْبنِ ُجَحاَدةَ َحدثََنا َحجاج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن 
 بِيَرأَْيُت الن ينِهلُ َعْن َيمَيْنفَت ،لَاةي الصف هَمالا، َوَعْن شدا َوقَاعمـا   ، َوَيْشَرُب قَائيَوُيَصـلِّي َحاف

  )١(.َوَيُصوُم في السفَرِ َوُيفْطُر ،َوَناعلًا
  :رجـال اإلسناد 

  .صدوق يهم، و هو ترمجتهسبق  :إمساعيل بن حممد
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو : جده

  : األثرختريج 
  )٢(.إمساعيل بن حممد بن جحادة أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج
   )٣(.روايته أمحد حسني املعلم أخرج :تابع احلجاج
  : األثر احلكم على
، و إمساعيل اختلف فيه قـول وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، صحيح لغريه :قال شعيب
 . ابن معني

  : و هذا احلديث عبارة عن عدة أحاديث يشهد هلا
  ". ي الصلَاةَوَعْن شَماله ف، َيْنفَتلُ َعْن َيمينِه َرأَْيُت النبِي  :"القسم األول

لَا َيْجَعلَن أََحُدكُْم للشْيطَان مْن : قال" بلفظ )٥(و مسلم)٤(البخاري حديث ابن مسعود عند :يشهد له 
  لَ اللَّـه َنفِْسه ُجْزًءا لَا َيَرى إِلَّا أَنَّ َحقًّا َعلَْيه أَنْ لَا َيْنَصرَِف إِلَّا َعْن َيمينِه أَكْثَُر َما َرأَْيـُت َرُسـو  

هَمالَيْنَصرُِف َعْن ش".  

                           
    .)٦٧٨٣(٣٩٣/ ١١: مسند أمحد) ١(
  .)٦٧٨٣(٣٩٣/ ١١: مسند أمحد )٢(
وهذا إسناد ، صحيح لغريه: و يصوم يف السفر و يفطر، قال شعيب: دون زيادة) ٦٦٢٧(٢٠٠/ ١١: مسند أمحد )٣(

صحيح لغريه، ) ٦٩٢٨(٥٢٢/ ١١،وهذا إسناد حسن، صحيح: قال شعيبمع الزيادة و ) ٦٦٧٩(٢٦٣/ ١١، حسن
  .وهذا إسناد حسن، صحيح لغريه) ٧٠٢١( ٥٩٣/ ١١ا إسناد حسن، و هذ

    .)٨١٤(كتاب صفة الصالة(٢٩١ /١: صحيح البخاري) ٤(
    .)٧٠٧(كتاب صالة املسافرين و قصرها(٤٩٢ /١: صحيح مسلم )٥(



 

 

  ".َوَيْشَرُب قَائما َوقَاعدا :"القسم الثاين
إِنَّ : فَقَالَ ، َبابِ الرَحَبة فََشرَِب قَائما  َعلَى أََتى" بلفظ )١(حديث علي أخرجه البخاري :يشهد له 

ما َيكَْرُه أََحُدُهْم أَنْ َيْشَرَب َوُهَو قَائَوإِنِّي  ، َناس بِيَرأَْيُت الن فََعلَ كََما َرأَْيُتُمونِي فََعلُْت .  
  ". َناعلًا َوُيَصلِّي َحافيا َو :"القسم الثالث

: قلت ألنس بن مالك: سعيد بن يزيد قالعن "  )٣(مسلم)٢(حديث أنس أخرجه البخاري :يشهد له 
 .  َنَعْم: قَالَ ؟ ُيَصلِّي في َنْعلَْيه  أَكَانَ النبِيُّ 
  ".َوَيُصوُم في السفَرِ َوُيفْطُر:"القسم الرابع

أن : عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب  )٥(و مسلم)٤(حديث عائشة أخرجه البخاري :يشهد له 
إِنْ شئَْت :" فَقَالَ، َوكَانَ كَثَري الصَِّيامِ ؟أَأَُصوُم في السفَرِ: أن محزة بن عمرو األسلمي قال للنيب 

 ".َوإِنْ شئَْت فَأَفْطْر، فَُصْم

                           
    .)٥٢٩٣)(٥٢٩٢(كتاب األشربة (٢١٣٠ /٥: صحيح البخاري) ١(
  .)٥٥١٢(كتاب اللباس(٢١٩٩ /٥: ج،)٣٧٩(كتاب الصالة(١٥١ /١: صحيح البخاري )٢(
    .)٥٥٥(كتاب املساجد و مواضع الصالة(٣٩١ /١: صحيح مسلم )٣(
  ).١٨٤١(كتاب الصوم ( ٦٨٦ /٢: صحيح البخاري )٤(
    .)١١٢١(كتاب الصيام (٧٨٩ /٢: صحيح مسلم) ٥(



 

 

  :و العشرون الثايناحلديث / ٤٦
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

 : اللَّه  قَالَ َرُسولُ :َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالَ
  )١(".ة َدَراهَملَا قَطَْع فيَما ُدونَ َعَشَر" 

  :رجـال اإلسناد
  .تركه مجاعة: سبق ترمجته، و هو كما قال ابن حجر :نصر بن باب

  .مجته، و هو صدوقسبق تر: عمرو بن شعيب
  .صدوق ، و هو، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاصهو: جده

  :ختريج احلديث
  .مالك اجلنيب و زفر بن اهلذيل وأبباب و نصر بن : رواه عن احلجاج

  )٢(.رواية نصر أخرجها أمحد
 ".يف أقل من عشرة " :وقال أبو مالك )٣(مالك و زفر أخرجها الدارقطين رواية أيبو

  : احلكم على احلديث
 .إسناده ضعيف بسبب ضعف نصر و تدليس احلجاج

 )٤(.ما كان به بأس: وقال أمحد ،رواه أمحد وفيه نصر بن باب ضعفه اجلمهور: قال اهليثميو  
إال أن حجـاج بـن أرطـاة    يف حتديد النصاب  وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصاً :قال ابن حجرو  

ال : ري بل جيمع بينهما بأنه كان أوالًحىت ولو ثبتت روايته مل تكن خمالفة لرواية الزه، ضعيف ومدلس
فزيد يف تغليظ احلد كما زيد يف تغليظ حد ، ا فوقهاشرع القطع يف الثالثة فم مث، قطع فيما دون العشرة

، وليس فيه حتديد النصـاب   ها إال إخبار عن فعل وقع يف عهدهوأما سائر الروايات فليس في، اخلمر
وهو مع كونـه  ) نه قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهمأ(بن عمر يعين املذكور يف هذا البابافال ينايف رواية 
  )٥(.فإن ربع دينار صرف ثالثة دراهم، ديث عائشة من رواية الزهريفال خيالف ح، حكاية فعل

                           
    .  )٦٩٠٠(٥٠٢/ ١١: مسند أمحد) ١(
    .)٦٩٠٠(٥٠٢/ ١١: مسند أمحد) ٢(
  .)٣٢٦(كتاب احلدود و الديات(١٩٢ /٣: ينسنن الدارقط) ٣(
  .٢٧٣ /٦: جممع الزوائد )٤(
  .١٠٣ /١٢: فتح الباري )٥(



 

 

  :و العشرون الثالثاحلديث / ٤٧
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

:  قَالَ َرُسولُ اللَّـه   :َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن َحجاجٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالَ
  )١( ."ثُم هَي خَداج، ثُم هَي خَداج ،فَهَِي خَداج، لُّ َصلَاة لَا ُيقَْرأُ فيَهاكُ"

  : غريـب احلديث
  )٢(.خداج اخلداج النقصان :ال ابن األثريـق
 :ال اإلسنادـرج

  .تركه مجاعة: سبق ترمجته، و هو كما قال ابن حجر :نصر بن باب
  .دوقسبق ترمجته، و هو ص: عمرو بن شعيب

  .هو شعيب بن حممد، سبق ترمجته، و هو صدوق: أبيه
  .، صحايبهوعبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  : ختريج احلديث
  )٣(.خرج روايتهما أمحدأ.نصر بن باب و عبد القدوس: رواه عن احلجاج
  .و حسني املعلم  )٤(عامر األحول :مجاعه منهم تابع احلجاج

بنحوه  يف كتاب القراءة خلف اإلمام)٧(و كذلك البخاري)٦(لطرباينو ا)٥(رواية عامر أخرجها البيهقي
 . "بفاحتة الكتاب"بزيادة لفظ

                           
    .)٦٩٠٣(٥٠٣/ ١١: مسند أمحد) ١(
  .١٢ /٢: النهاية) ٢(
    .حديث حسن: قال شعيب) ٧٠١٦(١١/٥٩٠: ، ج)٦٩٠٣(٥٠٣/ ١١: مسند أمحد )٣(
وهو عامر األحول الذي يروي عن عائـذ   ،من السادسة ،ىءصدوق خيط ،عامر بن عبد الواحد األحول البصري )٤(

ليس حديثـه   :مرةال ـوق ،ليس بقوي :قال أمحد) ١/٢٨٨:تقريبال( ٤ر م  /بن عمرو املزين الصحايب ومل يدركه
 ،لـيس بـه بـأس    :بن معنيا الـوق ،ليس بالقوي :ال النسائيـوق ،مسعت أمحد يضعفه :ال أبو داودـوق ،بشيء
ـ اره ـوذك ،ال أرى برواياته بأساً :بن عدياوقال  ،ثقة ال بأس به :ال أبو حامتـوق ـ و ،قاتـبن حبان يف الث ل ئس

، ١٤/٦٥:ـذيب الكمـال  ، ٥/٦٧:هذيبالت( حيتمل لصدقه وهو صدوق :وقال الساجي ،محيد بن األسود فوهنه
 ،٢/٧٢:جلـوزي الضعفاء واملتـروكني البـن ا   ،١/١٥٥:تاريخ أمساء الثقات، ٥/١٩٣:الثقات، ١/٥٢٤:الكاشف

  ).١/٣١٤:سؤاالت أيب عبيد اآلجري، ٥/٨١:الكامل يف ضعفاء الرجال، ٦/٣٢٦:رح والتعديلـاجل
  .)٩٦، ٩٥(٤٩ /١:القراءة خلف اإلمام )٥(
    .)٣٧١٤(١٠٣ /٤ ،)٣٧٠٤(١٠٠ /٤: املعجم األوسط )٦(
  .)١٠(١/٧: خري الكالم يف القراءة خلف اإلمام )٧(



 

 

 يف كتاب القراءة خلف اإلمام)٣(و كذلك البخاري)٢(و البيهقي)١(رواية حسني أخرجها ابن ماجهو 
  .بنحوه

  : احلكم على احلديث
  .بعة إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب ضعف نصر و تدليس احلجاج، و يرتقي باملتا

  . مطوالً)٤(أخرجه مسلم هريرة  حديث أيب :يشهد لهو 

                           
  ).٨٤١(٢٧٤ /١:سنن ابن ماجه) ١(
    .)٩٧(١/٥٠:القراءة خلف اإلمام) ٢(
  .)١٥(١٢/ ١:القراءة خلف اإلمامخري الكالم يف  )٣(
  .)٣٩٥(كتاب الصالة(٢٩٦ /١: صحيح مسلم) ٤(



 

 

  :و العشرون الرابع احلديث/ ٤٨
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

ْن َجدِّه َعـْن  َحدثََنا َعفَّانُ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ْبُن زَِياد َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َع
   )١(."َمْن َبَنى للَّه َمْسجِدا ُبنَِي لَُه َبْيت أَْوَسُع مْنُه في الَْجنة" :الَـقَ النبِيِّ 

  : رجـال اإلسناد
  .ثبتثقة هو و هو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته،: عفان

  .قاليف حديثه عن األعمش وحده م، ثقةهو سبق ترمجته، و :عبد الواحد بن زياد
  .سبق ترمجته، وهو صدوق: عمرو بن شعيب

  .هو شعيب بن حممد، سبق ترمجته، وهو صدوق: أبيهعن 
  .، صحايببن عمرو بن العاصعبد اهللا هو : جده

  : ختريج احلديث
  )٢(.أمحدأخرجه 

لو قدر مفحص و:"ب به إال أنه خالفه يف لفظه فقالعن عمرو بن شعي )٣(جرير بن حازم :تابع احلجاج
  )٤(.أخرجه اخلطيب و"أوسع منه" ومل يذكر"بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة  قطاة ،

  :احلكم على احلديث
   ، ويرتقي باملتابعة من حيث املعىن إىل احلسن لغريه إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج

، فهو حسن اإلسناد لوال أن احلجاج مدلس و قد عنعه و مع ذلك صـحح  رجاله ثقات :قال األلباين 
  )٥(.أمحد شاكر يف تعليقه على املسند هإسناد

احلجاج بـن أرطـاة كـثري اخلطـأ     ، وهذا إسناد ضعيف "أوسع " صحيح دون لفظ :قال شعيبو 
 والتدليس

                           
    .)٧٠٥٦(٦٣١/ ١١: مسند أمحد )١(
    .)٧٠٥٦(٦٣١/ ١١: مسند أمحد) ٢(
لكن يف حديثه عن قتادة  ،ثقة، والد وهب، أبو النضر البصري، بن زيد بن عبد اهللا األزديهو ا: جرير بن حازم) ٣(

لكن مل حيدث يف حال ، مات سنة سبعني بعد ما اختلط، وهو من السادسة، وله أوهام إذا حدث من حفظه، ضعف
    .)٢٩١/ ١: الكاشف: ، ينظر١٣٨/ ١: تقريبال( ع/ اختالطه

  .)٤٦٧٨(٩٥/ ٩: تاريخ بغداد) ٤(
  .١٣١٨/ ٧: سلسلة األحاديث الصحيحة) ٥(



 

 

و يف "يف اجلنة بىن اهللا له بيتاً"بلفظ)٢(و مسلم)١(أخرج روايته البخاري حديث عثمان  :و يشهد له
  ".مثله يف اجلنة"ة رواي

أوسع " كن مل يقع يف رواية الطرباينو ل)٤(و الطرباين)٣(اء بنت يزيد أخرجه أمحدحديث أمس :و يشهد له
  ."منه

ال الشيخني غري ـات رجـهذا إسناد حسن أو قريب من احلسن فإن رجاله كلهم ثق: ال األلباينـق 
 )٨( ."مقبـول : ")٧(قال يف التقريب،و)٦(فيه جهالة: قال الذهيبو)٥(حممود بن عمرو فقد وثقه ابن حبان

  )٩(.رجالـه موثقون: ال اهليثميـقو )٨(
  .د بن عمرو وهو ابن يزيد بن السكن، وهذا إسناد ضعيف جلهالة حال حممصحيح لغريه :قال شعيبو

                           
    .)٤٣٩(كتاب الصالة(١٧٢ /١: صحيح البخاري )١(
  .)٥٣٣(كتاب الزهد و الرقاق(٢٢٨٧ /٤: ج ،)٥٣٣(كتاب املساجد(٣٧٨ /١: صحيح مسلم) ٢(
    ).٢٧٦١٢(٥٨٥/ ٤٥: مسند أمحد )٣(
  ). ٨٤٥٩( ٢٢١/ ٨: ، املعجم األوسط)٤٦٨(١٨٥/ ٢٤: املعجم الكبري) ٤(
  .٤٣٤/ ٥: الثقات) ٥(
    .٣٨٣/ ٦: ميزان اإلعتدال) ٦(
  .٥٢٢/ ١: التقريب )٧(
    .١٣١٨/ ٧: سلسلة األحاديث الصحيحة) ٨(
  .٨ /٢: جممع الزوائد) ٩(



 

 

  :و العشرون اخلامساحلديث / ٤٩
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

ه َعْن َجدِّه َعْن ـجاُج َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيرقِّيُّ َحدثََنا الَْحـَمانَ الـا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيـََحدثَن
 َرُسولِ اللَّه َأَْو :" الَـق َمْن ُمثِّلَ بِهارِ فَُهَو ُحرُحرَِّق بِالن ،هَوَرُسول َي : الَـقَ ،"َوُهَو َمْولَى اللَّهفَأُت

ـ ، ثُم أََتى أََبا َبكْرٍ َبْعَد َوفَاة َرُسولِ اللَّه ، قَُهفَأَْعَت، الُ لَُه َسْنَدرـُيقَ، بَِرُجلٍ قَْد ُخصَي ْيه ـفََصَنَع إِلَ
ُر ُه ُعَمـفَكََتَب لَ، اَد أَنْ َيْخُرَج إِلَى مْصَرثُم إِنُه أََر، فََصَنَع إِلَْيه َخْيرا، َتى ُعَمَر َبْعَد أَبِي َبكْرٍثُم أَ، َخْيرا

  )١(.فيه أَْو اْحفَظْ َوصيةَ َرُسولِ اللَّه ، راـْأَنْ اْصَنْع بِه َخي: اصِإِلَى َعْمرِو ْبنِ الَْع
  : رجـال اإلسناد

  .ثقة فاضلهو سبق ترمجته، و :َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرقِّيُّ
  .سبق ترمجته، وهو صدوق: عمرو بن شعيب

  .هو شعيب بن حممد، سبق ترمجته، وهو صدوق: أبيهعن 
  .، صحايبو عبد اهللا بن عمرو بن العاصه: جده
ي، له صحبة، وجده مواله يقبل جارية له فخصاه وجدعه فأتى امذَاع اجلُبنأبو عبد اهللا موىل زِ :رَدْنَس

  )٢( .فأعتقه النيب 
  )٣(.أخرجه أمحد: ختريج احلديث
  :مجاعه منهم تابع احلجاج

 . و سليمان بن سليمشد سوار بن داود و ابن جريج و معمر بن راو ابن هليعة 
 )٤(.رواية ابن هليعة أخرجها ابن سعد

  . بنحوه)٧(و ابن ماجه)٦(أخرجها أبو داود)٥(رواية سوار أبو محزة الصرييفو

                           
  ).٧٠٩٦(٦٦٧/ ١١: مسند أمحد) ١(
  .١/٢٤٢:جتريد أمساء الصحابة) ٢(
    ).٧٠٩٦(٦٦٧/ ١١: مسند أمحد) ٣(
  .٥٠٥ /٧: الكربىالطبقات ) ٤(
، صدوق له أوهـام ، صاحب احللي، البصري، أبو محزة الصرييف، املزين بن داود، اآخره راء، بتشديد الواو: سوار) ٥(

: بن معنياوقال ، وهو شيخ يوثق بالبصرة، شيخ بصري ال بأس به: قال أمحد) ١/٢٥٩: تقريبال( د ق/ من السابعة
خيطـىء   :لوقـا  )ابن حجر(بن حبان يف الثقات قلتاوذكره  ،ال يتابع على أحاديثه فيعترب به :وقال الدارقطين، ثقة
  ).٤٢٢/ ٦: الثقات، ٢٣٥/ ٤: التهذيب(
    .)٤٥١٩(كتاب الديات(١٧٦ /٤: سنن أيب داود) ٦(
  ).٢٦٨٠(كتاب الديات( ٨٩٤ /٢:  سنن ابن ماجه) ٧(



 

 

  . حسن لغريه و هذا إسناد ضعيف: بنحوه، قال شعيب)٢(أخرجها أمحد )١(ورواية ابن جريج
  .جريج  عن عمرو بن شعيب خمتصراًن و اب)٥(عن معمر)٤(و عبد الرزاق)٣(و أخرج الطرباين

مر رواه عن عمرو بواسطة فيحتمل أن يكون مع ،رواية معمر عن عمرو بن شعيب ممكنة :قال شعيب 
وية تزول هبا علة ، فإن متابعة معمر البن جريج ق رواه عنه بدوا و هذا سند حسن، مثابن جريج

 .تدليس ابن جريج
 )٦(.ينرواية سليمان بن سليم أخرجها الطرباو 

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

 )٧(.رواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات وفيه احلجاج بن أرطأة وهو مدلس ولكنه ثقة :قال اهليثميو
 )٨(.حسن إما لذاته و إما لغريه: قال األلباينو

َمْن َضَرَب غُلَاما لَُه َحدا لَْم َيأْته أَْو لَطََمُه فَـإِنَّ  " :بلفظ)٩(ه مسلمحديث ابن عمر أخرج :و يشهد له
  ."كَفَّاَرَتُه أَنْ ُيْعتقَُه

                           
 ،من السادسة ،وكان يدلس ويرسل ،ثقة فقيه فاضل ،موالهم املكي ،عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي )١(

 و ذكره ابن حجر يف املرتبـة الثالثـة   .ع /ومل يثبت ،وقد جاز السبعني وقيل جاز املائة ،دهامات سنة مخسني أو بع
شـر   :قال الـدارقطين  ،ووصفه النسائي وغريه بالتدليس ،كثري احلديث ،مشهور بالعلم والثبت ،فقيه احلجاز :فقال
ـ عه من ـال يدلس اال فيما مس ،ريج فإنه قبيح التدليسـبن جادليس تدليس ـالت ـ ال(.روحـجم ، ١/٣٦٣:ريب ـتق

  ).١/٤١: طبقات املدلسني ، ٦٦٦ /١:الكاشف
  ).٦٧١٠(٣١٤/ ١١: أمحد مسند) ٢(
  .)٥٣٠١(٢٦٨ /٥: املعجم الكبري )٣(
  .)١٧٩٣٢(كتاب العقول(٤٣٨ /٩: مصنف عبد الرزاق) ٤(
أن يف روايته عن ثابت  إال، ثقة ثبت فاضل، نزيل اليمن، أبو عروة البصري، موالهم: معمر بن راشد األزدي) ٥(

وهو ، ع ومخسنيـمات سنة أرب، من كبار السابعة، وكذا فيما حدث به بالبصرة، شيئاً واألعمش وهشام بن عروة
  .)٥٤١/ ١: تقريبال( ع/بن مثان ومخسني سنةا
  .)١٣٨٩(٣٠٤ /٢:  مسند الشاميني )٦(
  .٢٣٩ /٤: جممع الزوائد) ٧(
    .)١٧٤٤(١٦٨/ ٦: إرواء الغليل )٨(
  .)١٦٥٧(كتاب األميان (١٢٧٩ /٣: صحيح مسلم )٩(



 

 

  :و العشرون السادساحلديث / ٥٠
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

َجاَء َرُجلٌ إِلَى  :ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَالَ َحدثََنا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن َعْمرِو ْبنِ
  )١(."َنَعم: قَالَ ؟ أَُيَجامُع أَْهلَُه، يُب لَا َيقْدُر َعلَى الَْماِءالرُجلُ َيغ! ا َرُسولَ اللَّهـَي :الَـَفَق ،النبِيِّ 

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة فاضل، و هو ته، سبق ترمجهو الرقي :معمر بن سليمان
  .سبق ترمجته، و هو صدوق: عمرو بن شعيب

  .هو شعيب بن حممد، سبق ترمجته، و هو صدوق: أبيهعن 
  .، صحايبهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص: جده

  : ختريج احلديث
وحديث عمار بن ياسر ، ومثل هذا بالشواهد يقوى: و قال)٣(و البيهقي)٢(أخرج هذا احلديث أمحد
  .ابت عنهما شاهد هلذينوعمران بن حصني الث

فََنَزلَ  َحتى اْسَتْيقَظَ النبِيُّ " ..و فيه)٤(حديث عمران بن حصني الطويل متفق عليه :و يشهد له
أَنْ  َما َيْمَنُعَك !َيا فُلَانُ :فَلَما اْنَصَرَف قَالَ ،فَاْعَتَزلَ َرُجلٌ مْن الْقَْومِ لَْم ُيَصلِّ َمَعَنا ،َوَصلَّى بَِنا الَْغَداةَ

  ."...فَأََمَرُه أَنْ َيَتَيمَم بِالصعيد ثُم َصلَّى ،أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ :قَالَ ؟ُتَصلَِّي َمَعَنا
الَ أَُبو ُموَسى أَلَْم َتْسَمْع قَْولَ َعمارٍ لُعَمـَر َبَعثَنِـي   ـَفَق" .. و فيه)٥(هـار املتفق عليـو حديث عم
 َرُسولُ اللَّه  ي َحاَجةةُ فَـذَكَْرُت   فابغُ الدكََما َتَمر يدعي الصغُْت ففَأَْجَنْبُت فَلَْم أَجِد الَْماَء فََتَمر
  ".... فَقَالَ إِنَما كَانَ َيكْفيَك أَنْ َتْصَنَع َهكَذَا  ذَلَك للنبِيِّ 

  : احلكم على احلديث
  .ة إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابع

                           
    .)٧٠٩٧(٦٦٨/ ١١: مسند أمحد) ١(
    .)٧٠٩٧(٦٦٨/ ١١: مسند أمحد) ٢(
  ).٩٨٣(٢١٨ /١: البيهقي سنن) ٣(
 كتاب(١٣٠٨/ ٣: ،ج)٣٤١(كتاب التيمم(١٣٤/ ١: ، ج)٣٣٧(كتاب التيمم (١٣٠/ ١: صحيح البخاري )٤(

    .)٦٨٢(كتاب املساجد(٤٧٤/ ١: ، صحيح مسلم)٣٣٧٨(املناقب
، صحيح )٣٤٠()٣٣٩)(٣٣٦)(٣٣٥)(٣٣٤)(٣٣٣)(٣٣٢)(٣٣١(كتاب التيمم(١٣٣/ ١: صحيح البخاري) ٥(

  .)٣٦٨(كتاب احليض(٢٨٠/ ١: مسلم



 

 

  )١(.وفيه احلجاج بن أرطاة وفيه ضعف وال يتعمد الكذب :قال اهليثميو
    )٢(.إسناده ضعيف: قال النوويو
كأنه أنكره من حديث ،  هذا حديث مثىن بن الصباحقال أيب :قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبلو

 )٣(.حجاج

                           
  .٢٦٣ /١: جممع الزوائد) ١(
  .٢٢٢ /١: الصة األحكامخ )٢(
  ).١٧٢٤(١٠٨ /٢: العلل ومعرفة الرجال )٣(



 

 

  :و العشرون السابعاحلديث / ٥١
  :-اهللا تعاىل رمحه-قال اإلمام أمحد

َسعيد ْبنِ الُْمَسيبِ ا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ قَالَ َحدثََنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن ـَحدثََن
في َمْملُوك  ُهـَمْن أَْعَتَق شقْصا لَ:" أَنُه قَالَ َحفظَْنا َعْن ثَلَاثَني مْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَّه : الَـقَ

ـَضمي١(." َتُهـَن َبق(  
  : غريـب احلديث

  )٢(.العني املشتركة من كل شيء والشقيص النصيب يف: صـالشق
  : ال اإلسنادـرج

  .عابدثقة متقن سبق ترمجته، و هو  :يزيد بن هارون
  .صدوق، وهو سبق ترمجته :عمرو بن شعيب
، و بن عائذ بن عمران بـن خمـزوم القرشـي   بن حزن بن أيب وهب بن عمرهو ا :سعيد بن املسيب

، قوا على أن مرسالته أصح املراسيلاتف، من كبار الثانية، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار، املخزومي
  )٣(.ع/وقد ناهز الثمانني، مات بعد التسعني، أعلم يف التابعني أوسع علما منه ال: بن املدييناوقال 

  :ختريج احلديث
  .معاوية ويزيد بن هارون و أب: جرواه عن احلجا

   )٤(.رواية يزيد أخرجها أمحد
 ، ضعيف: بنحوه وقال)٦(و البيهقي" إن كان موسراً"بزيادة )٥(معاوية أخرجها ابن أيب شيبة رواية أيبو 

ة وهو ـبن عمر يف السعاياعن احلجاج بن أرطأة عن نافع عن )٧(ىوِور، احلجاج بن أرطأة ال حيتج به
 .منكر مبرة

  : احلكم على احلديث
  . إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)١٦٤١٨(٣٤٥/ ٢٦: مسند أمحد )١(
    .٤٩٠ /٢: النهاية )٢(
  .٤٤٤/ ١: الكاشفينظر ، ٢٤١/ ١: تقريبال )٣(
    .)١٦٤١٨(٣٤٥/ ٢٦: مسند أمحد )٤(
    .)٢١٧٣٢(كتاب البيوع و األقضية (٤٢٣ /٤: مصنف ابن أيب شيبة )٥(
    .)٢١١٧٤(كتاب العتق (٢٨٣ /١٠: البيهقي سنن )٦(
     .)٢١١٧٥(كتاب العتق (٢٨٣ /١٠: البيهقي سنن )٧(



 

 

َمْن أَْعَتَق َنصيبا أَْو َشقيصـا فـي َمْملُـوك    "بلفظ)١(هريرة أخرجه البخاري حديث أيب :و يشهد له
و " َعلَْيه فَاْسُتْسـعَي بِـه غَْيـَر َمْشـقُوقٍ َعلَْيـه      فََخلَاُصُه َعلَْيه في َماله إِنْ كَانَ لَُه َمالٌ َوإِلَّا قُوَِّم

  .َيْضَمُن :قَالَ ؟قَالَ في الَْمْملُوك َبْيَن الرُجلَْينِ فَُيْعتُق أََحُدُهَما:بلفظ)٢(مسلم
  

                           
 ٨٩٣ /٢: ، ج)٢٣٧٠(كتاب الشركة ( ٨٨٥ /٢: ، ج)٢٣٦٠(كتاب الشركة (٨٨٢ /٢: البخاريصحيح ) ١(
  ).٢٣٩٠(كتاب العتق (
، )١٥٠٢(كتـاب األميـان(١٢٨٧ /٣: ج، )١٥٠٣)(١٥٠٢(ق ـكتاب العت(١١٤٠ /٢: مـصحيح مسل) ٢(
    .)١٥٠٣(كتاب األميان(٣/١٢٨٨: ج



 

 

  :الثامن و العشروناحلديث / ٥٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

: َحدثََنا الَْحجاُج َعْن قََتاَدةَ َعْن َعْبد اللَّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيه -ُهَو الرقِّيُّ -ر ْبُن ُسلَْيَمانَمَعَحدثََنا ُم
: فَقَالَ. قَْد َولَغَ فيه السِّنْوُر! َيا أََبا قََتاَدةَ: فَقَالُوا، فَأََخذَ َيَتَوضأُ ،فََولَغَ فيه السِّنْوُر ،أَنُه ُوضَع لَُه َوُضوٌء

 ْعُت َرُسولَ اللَّهَسم َُيقُول":ْن أَْهلِ الَْبْيتْوُر منيَ    ،السِّنافـْن الطَّـوـُه مَوإِن-  افَـاتأَْو الطَّو- 
  )١(".َعلَْيكُْم

  : غريـب احلديث
  )٢(.أي شرب منه بلسانه: غَـفََولَ
٣(.ومجعه السنانري، مشتق منه اهلر :ْوُرـالسِّن(  
  : سنادال اإلـرج
  .ثقة فاضل، و هو ، سبق ترمجتههو الرقي :ر ْبُن ُسلَْيَمانَمَعُم
وال تعديالً، وذكره ابن حبان  مل يذكر فيه جرحاًة، سبق ترمجته، وادتهو ابن عبد اهللا بن أيب قَ :ةاَدـَتقَ

  . يف الثقات
  )٤(.ع/س وتسعنيمات سنة مخ، من الثالثة، ثقة، األنصاري املدينهو  :ن أيب قتادةبعبد اهللا 

النعمان، وقال  امسه: احلارث بن ربعي السلمي، وقال ابن الكليب وابن إسحاقهو  :ادةـو قتـأب
  )٥(.ابن عقبة يف البدريني، تويف سنة أربع ومخسني ، ومل يذكره ابن إسحاق والشهد بدراً: بعضهم

  : ختريج احلديث
  .معمر وعبد الواحد: رواه عن احلجاج

 )٦(.ر أخرجها أمحدمعمرواية 
 كان أبو قتادة :د اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قالقتادة بن عب: و فيه)٧(رواية عبد الواحد أخرجها البيهقيو 

 . فنسب قتادة هنا 

                           
  .)٢٢٦٣٧( ٣١٦/ ٣٧: مسند أمحد) ١(
  .٢٢٥ /٥: النهاية )٢(
  . ٣٨١ /٤: لسان العرب) ٣(
  .٥٨٦/ ١: الكاشف ، ينظر٣١٨/ ١: تقريبال) ٤(
  .٢/١٩٤:جتريد أمساء الصحابة) ٥(
  .)٢٢٦٣٧( ٣١٦/ ٣٧: مسند أمحد) ٦(
    .)١٠٩٦(كتاب الطهارة (٢٤٦ /١: البيهقي سنن) ٧(



 

 

  .مهام بن حيىي :تابع احلجاج
م بن أيضاً من طريق مها)٣(يو أخرج البيهق)٢(، و من طريقه البيهقيأخربنا الثقة :فقال)١(أخرجه الشافعي

إسناده : اهللا بن أيب قتادة عن أبيه بنحوه، و قال البيهقيكالمها عن حيىي بن أيب كثري عن عبد  بن حيىي
  .صحيح

عن كبشة بنت كعب )٥(عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة)٤(إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة :تابعه أيضاًو
إِنَها لَْيَسْت بَِنَجسٍ إِنَما "و فيه " لِ الَْبْيتالسِّنْوُر مْن أَْه "خال قولهبنحوه،  بن مالك أن أبا قتادةاكعب 

افَاتَني َعلَْيكُْم َوالطَّوافْن الطَّوَي مه".  
وقـد روى  : و قـال )٩(و الترمـذي )٨(و ابن خزمية)٧(و ابن حبان)٦(النسائي: أخرج روايته مجاعه منهم

عـن  : ويف البـاب ) الترمذي(قال، دةبن أيب قتااوالصحيح  ،وكانت عند أيب قتادة: بعضهم عن مالك
و )١١(و أبو داود)١٠(وأخرجه ابن ماجه ،هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى، عائشة وأيب هريرة

، غري لى أما على ما أصاله يف تركه، عهذا حديث صحيح ومل خيرجاه: و قال)١٣(و احلاكم)١٢(مالك
، وهذا احلديث مما صـححه مالـك  ، املدنينيه احلكم يف حديث أما قد شهدا مجيعاً ملالك بن أنس أن

  . بإسناد صحيح واحتج به يف املوطأ ومع ذلك فإن له شاهداً
، أم حيىي تكىن، هي محيدة :فقاال، سألت أيب وأبا زرعة عنه:بن أيب حامتاقال  :قال ابن حجرو      

  . طريق إسحاقغري وساق له يف اإلفراد طريقاً، ري والترمذي والعقيلي والدارقطينوصححه البخا

                           
  .٧ /١: األم) ١(
  .)٣٧٢( كتاب الطهارة(٣١٤ /١: معرفة السنن واآلثار) ٢(
  .)٣٧٣(كتاب الطهارة (٣١٥ /١: معرفة السنن واآلثار، )١٠٩٥(كتاب الطهارة (٢٤٦ /١: سنن البيهقي) ٣(
نة ـات سـم، عةـمن الراب، ةـقة حجـث ،أبو حيىي، األنصاري املدينهو : إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة) ٤(

  .)٢٣٧/ ١: اشفالك، ينظر ١٠١/ ١: تقريبال( ع/وقيل بعدها، اثنتني وثالثني
، ن إسحاقبن أيب طلحة وهي والدة ولده حيىي بزوج إسحاق ، ن رفاعة األنصارية املدنيةبمحيدة بنت عبيد ) ٥(

  .)٥٠٦/ ٢: الكاشف، ٦/٢٥٠: الثقات، ١٢/٤٤١: التهذيب: ، ينظر١/٧٤٦: تقريبال(٤/من اخلامسة، مقبولة
    .)٣٤٠(كتاب املياه (١٧٨ /١: ج، )٦٨(كتاب الطهارة(٥٥ /١): اتىب(سنن النسائي ) ٦(
  .)١٢٩٩(كتاب الطهارة (١١٤ /٤: صحيح ابن حبان) ٧(
  ).١٠٤(كتاب الوضوء (٥٥ /١: ابن خزمية صحيح) ٨(
    .)٩٢(كتاب أبواب الطهارة (١٥٣ /١: سنن الترمذي) ٩(
  .)٣٦٧(كتاب الطهارة و سننها ( ١٣١ /١: سنن ابن ماجه) ١٠(
  .)٧٥(ب الطهارة كتا( ١٩ /١: سنن أيب داود) ١١(
  .)٤٢(كتاب الطهارة ( ٢٢ /١: وطأ مالكم) ١٢(
  .)٥٦٧(أول كتاب الصالة ( ٢٦٣ /١: حلاكممستدرك ا) ١٣(



 

 

وال يعرف هلمـا إال هـذا   ، وخالتها كبشة حملهما حمل اجلهالةبن مندة بأن محيدة اوأعله  :قالو     
فمتعقب بأن حلميدة حديثا آخـر يف  ، ما ال يعرف هلما إال هذا احلديثإ :فأما قوله، انتهى. احلديث

روى عنها : فحميدة: وأما حاهلما، رفةا ثالث رواه أبو نعيم يف املعوهل، ه أبو داودتشميت العاطس روا
فإن ثبت فال يضر اجلهل ، فقيل إا صحابية: ما كبشةأ و، بن معنيامع إسحاق ابنه حيىي وهو ثقة عند 

  .حباهلا واهللا أعلم
وإن كل من خرج له فهو ، مد على ختريج مالكلعل من صححه اعت: بن دقيق العيداوقال  :قالو     

وإال  -أعين ختريج مالك -فإن سلكت هذه الطريقة يف تصحيحه، ما صح عنهك وأ ،بن معنياثقة عند 
  )١(.بن مندةافالقول ما قال 

  : احلكم على احلديث
اظر يظنـه  ـإن النـيوخ فـو هذا من تدليس الشاج ، ـإسناده ضعيف بسبب تدليس احلج         

  .ن لغريهدعامة فإنه املتبادر عند إطالقه، و يرتقي باملتابعة إىل احلس ابن
هو من ولد أيب قتادة عن عبد اهللا بن  ،قتادة هذا ليس هو قتادة بن دعامة وقال أب :قال عبد اهللا بن أمحد

  )٢(.أيب قتادة
عبـد اهللا بـن أيب قتـادة     هو ابن: ، قتادةحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف :قال شعيبو         
على ذلك اإلمام أمحد يف العلل، واحلجـاج   به، كما نليس هو قتادة بن دعامة السدوسي ، واألنصاري

  . مدلس وقد عنعن، لكنهما توبعا
  )٣(.رجاله ثقات غري أن فيه احلجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس :قال اهليثميو
  )٤(.بإسناد حسن جيدأخرجه أمحد  :قال املناويو
  

                           
  .٤١ /١: تلخيص احلبري) ١(
  .١٩٤ /٣: العلل ومعرفة الرجال) ٢(
  .٢١٧ /١: جممع الزوائد) ٣(
  .٧٢ /٢: التيسري بشرح اجلامع الصغري )٤(



 

 

  :التاسع و العشروناحلديث / ٥٣ 
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام الدارمي

  )١(.لَتْغَتِسلْ مْن الَْجَناَبة: َعطَاٍء َوالنَخعيِّ قَالَا َبَرَنا َحجاج َحدثََنا َحماد َعْن َحجاجٍ َعْنأَْخ
  : ال اإلسنادـرج

مات ، من التاسعة، ثقة فاضل ،موالهم البصري، أبو حممد السلمي، بن املنهال األمناطيهو ا :حجاج
  )٢(.ع/سنة ست عشرة أو سبع عشرة

  .هبآخروتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، ثقه عابد، و هو هو ابن سلمة، سبق ترمجته :ادـمح
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضل، و هو ابن أيب رباح، سبق ترمجتههو  :اءـعط
  .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقة، سبق ترمجته، و هو إبراهيم بن يزيد بن قيس هو  :عيـَخالَن

  )٣(.انفرد به الدارمي :األثرختريج 
 )٥(.و عبد الرزاق)٤(ابن جريج أخرج روايته ابن أيب شيبة :تابع احلجاج
  : األثراحلكم على 

ة عن عطاء، ومل يسمع من النخعي شـيئاً  ـاج راويـيس احلجاج و احلجـإسناده ضعيف بسبب تدل
  .فهو مرسل،و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

: ، وحجاج هـو ابن سلمة: ابن املنهال، ومحاد هو: وـيف، حجاج هإسناده ضع :ال حسني أسدـق
  .ابن أرطاة ، وهو سبب ضعف هذا اإلسناد

ه ـأخرجو ناده صحيحـإس :ال حسني أسدق)٦(احلسن أخرجه الدارميو ر إبراهيمـأث :هـيشهد لو
  )٧(.ابن أيب شيبة

  

                           
    . )٩٦٧(باب املرأة جتنب مث حتيض: كتاب الطهارة(٢٤٩ /١: سنن الدارمي) ١(
    .٣١٣ /١: الكاشفنظر ، ي١٥٣/ ١: تقريبال )٢(
    .)٩٦٧(كتاب الطهارة (٢٤٩ /١: سنن الدارمي) ٣(
    .)٨٤٨(كتاب الطهارات( ٧٧ /١: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
  .)١٠٥٧(كتاب الطهارة (٢٧٥ /١: مصنف عبد الرزاق) ٥(
  .)٩٦٨)(٩٦٤(،رواية احلسن)٩٦٩()٩٦٦()٩٦٣(كتاب الطهارة (٢٤٨ /١: سنن الدارمي) ٦(
  .)٨٤٠(، رواية احلسن)٨٤٤()٨٣٨(كتاب الطهارات(٧٦ /١: مصنف ابن أيب شيبة )٧(



 

 

  .األحاديث اليت أرسلها إرساالً خفياً
  :احلديث األول/ ٥٤

  :-رمحه اهللا تعاىل- مام الترمذي قال اإل
بِي كَثريٍ َعـْن  َحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَ

أَكُْنت َتَخافَني  :"إِذَا ُهَو بِالَْبقيعِ فَقَالَلَْيلَةً فََخَرْجُت فَ  فَقَْدُت َرُسولَ اللَّه  :ُعْرَوةَ َعْن َعائَشةَ قَالَْت
 :فَقَـالَ ، نَك أََتْيَت َبْعَض نَِسائَكإِنِّي ظََنْنُت أَ !َيا َرُسولَ اللَّه :قُلُْت، "؟َف اللَُّه َعلَْيك َوَرُسولُُهأَنْ َيحي

انَ إِلَى السَماِء الدُّْنَيا فََيْغفُر لأَكْثََر مْن َعَدد َشْعرِ غَـَنمِ  إِنَّ اللََّه َعز َوَجلَّ َيْنزِلُ لَْيلَةَ النِّْصف مْن َشْعَب"
  )١("كَلْبٍ

  :غريب احلديث
موضع  :وبقيع الغرقد ،إال وفيه شجر أو اصولُها قيعاًوال يسمى ب، املكان املُتسع من األرضهو : البقيع

    )٢(.فذهب وبقى امسه، غرقدر الكانَ به شج، لهاهبظاهر املدينة فيه قُبور أ
  )٣(.ي الـحكم، والـجور والظُّلـمالـحيف الـميلُ فـ: حييف
ر مع الرتول فيهـا  كمزية ليلة نصف شعبان مع أن اهللا تعاىل يرتل كل ليلة أنه ذُ :قال الزين العراقي    

ولـيس ذا يف   "عر غنم كلبفيغفر ألكثر من عدد ش "كر يف نزول كل ليلة وهو قولهذْوصف آخر مل ي
   )٤(.منهم وخص شعر غنم كلب ألنه مل يكن يف العرب أكثر غنماً ،نزول كل ليلة

  : ال اإلسنادـرج 
  .ثقة حافظ سبق ترمجته، وهو: أمحد بن منيع

  .ثقة متقن عابد سبق ترمجته، و هو: يزيد بن هارون
  .سللكنه يدلس وير، ثقة ثبت ، و هوسبق ترمجته: حيىي بن أيب كثري

  .ثقة فقيه مشهوروهو  ،، سبق ترمجتهبن الزبري هو ا: عروة 
  : ختريج احلديث
  .و خالد األمحر و يعقوب بن القعقاعمالك اجلنيب و أب ويزيد بن هارون و أب: رواه عن احلجاج

                           
  ) . ٧٣٩( باب ما جاء ليلة النصف من شعبان : كتاب الصيام ( ١١٦/  ٣: سنن الترمذي ) ١(
    .  ١٤٦ /١ :النهاية، ١٨ /٨ :لسان العرب) ٢(
  .٤٦٩/ ١: ، النهاية٦٠ /٩ :لسان العرب )٣(
  .٣١٧/ ٢: فيض القدير) ٤(



 

 

    )٥(.و البيهقي)٤(و أمحد)٣(و عبد بن محيد )٢(و ابن ماجه)١(رواية يزيد أخرجها الترمذي
  )٦(.ا أبو إسحاقالك اجلنيب أخرجهم رواية أيبو
 )٨(و أبو إسحاق )٧(أخرجها ابن أيب شيبة "معز" " غنم" األمحر عن احلجاج وفيه بدل خالد رواية أيبو
  .بنحوه )٨(

ال ـق: الـكحول عن كثري بن مرة احلضرمي قالد األمحر عن حجاج عن مـخو من طريق أيب 
 "مشاحن أوها الذنوب إال ملشرك ـن فيغفر فياـإن اهللا يرتل ليلة النصف من شعب" رسول اهللا  

  .مرسالً و قيل عن مكحول من قوله)٩(ه ابن أيب شيبةـأخرج
  . بنحوه )١٠(رواية يعقوب بن القعقاع أخرجها البيهقيو

  : احلكم على احلديث
روة، ـفاحلجاج مل يسمع من حيىي و حيىي مل يسمع من ع: ذا إسناد فيه انقطاع يف موضعنيـه     
  .و مرسل خفي سناد ضعيففهذا إ

دا و سمعت محم، اجِحديثُ عائشةَ لَا نعرِفُه إِلَّا من هذَا الْوجه من حديث الْحج :الَ أَُبو عيَسى ـقَ 
ج بن أَرطَاةَ لَم يسمع من يحيى بن أَبِي كَثريٍ لَم يسمع من عروةَ والْحجا: و قَالَ، يضعِّف هذَا الْحديثَ
  )١١(.يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ

عفه البخـاري  ض :وقال الزين العراقي، ثابت مضطرب غري إسناده :قال الدارقطين :قال املناويو    
مل  :ال ابن دحية رمحـه اهللا ـق .وال يصح شيء من طرق هذا احلديث :الـق، باالنقطاع يف موضعني

                           
    .)٧٣٩(كتاب الصيام (١١٦/ ٣: سنن الترمذي) ١(
  .)١٣٨٩(كتاب إقامة الصالة (٤٤٤/ ١: سنن ابن ماجه )٢(
  .)١٥٠٩(٤٣٧/ ١: مسند عبد بن محيد )٣(
احلجاج و إلنقطاعه، فيحىي مل يسمع من  اده ضعيف لضعفإسن: قال شعيب) ٢٦٠١٨(١٤٦/ ٤٣: مسند أمحد )٤(

  .عروة، و احلجاج مل يسمع من حيىي
     .عروة  و ال عائشة رضي اهللا عنها بدون ذكر، ٣٨٠، ٣٧٩/ ٣: شعب اإلميان للبيهقي )٥(
  . خمتصراً) ٢٧٠٠) (٨٥٠( ٣٢٧، ٣٢٦/ ٢: مسند أيب إسحاق )٦(
    .)٢٩٨٥٨(كتاب الدعاء (١٠٨/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
  .بنحوه خمتصراً) ١٧٠١(٩٨٠/ ٣: مسند أيب إسحاق )٨(
    .)٢٩٨٥٩(كتاب الدعاء (١٠٨/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة )٩(
ث من حديث احلجاج عن إمنا احملفوظ هذا احلدي: أبو عبد اهللا، قال )٣٨٢٤( ٣٧٩/ ٣: شعب اإلميان للبيهقي) ١٠(

  .حيىي مرسالً
  .٥٥٧/ ٢: ية، العلل املتناه١١٦/ ٣: سنن الترمذي) ١١(



 

 

ـ  ـصف شعبان شيء وال نطق بالصالة فييصح يف ليلة ن  ا أحدثـه إال ـها ذو صدق من الـرواة وم
  )١( .ة راغب يف زي اوسيةـة احملمديـمتالعب بالشريع

   )٢(.احلديث غري ثابت :قال الدارقطينو
أنه قد ورد يف فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث جمموعها يدل  اعلم :قال املباركفوريو    

  )٣(.أصالً على أن هلا
مجلة القول أن احلديث : ثقات لكن احلجاج مدلس و قد عنعنه، مث قـالرجاله  :قال األلباينو    

و الصحة ثبتت بأقل منها عدداً ما دامت ساملة من الضعف  ،مبجموع هذه الطرق صحيح بال ريب
  )٤(.الشديد

                           
  .٣١٧/ ٢: فيض القدير )١(
   .٥٠/ ٦: لعلل الوارة يف األحاديث النبويها )٢(
  .٣٦٥/ ٣: حتفة األحوذي )٣(
    .١٣٨/ ٣: ديث الصحيحةسلسلة األحا )٤(



 

 

  :احلديث الثاين/ ٥٥
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي 

يُّ ْبُن ُحْجرٍَحدقِّثََنا َعلُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرثََنا ُمَعماجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعْبـَحدارِ ْبـنِ  ـيُّ َعْن الَْحجالَْجب د
 لُ اللَّه فََدَرأَ َعْنَها َرُسو اْسُتكْرَِهْت اْمَرأَةٌ َعلَى َعْهد َرُسولِ اللَّه : الَـْبنِ ُحْجرٍ َعْن أَبِيه قَ َوائلِ

  )١(.الَْحد َوأَقَاَمُه َعلَى الَّذي أََصاَبَها َولَْم ُيذْكَْر أَنُه َجَعلَ لََها َمْهرا
  : األثرغريب 
  )٢(.و درأة دفعه ،ه درءاًءالدرء الدفع درأه يدر :درأ

  : ال اإلسنادـرج 
نزيل بغـداد مث  ، بو احلسنأ)٣(،بن إياس السعدي املروزي، ابضم املهملة وسكون اجليم :رْجعلي بن ُح

  )٤(.خ م د س/زهاووقد قارب املائة أو جا، مات سنة أربع وأربعني، من صغار التاسعة، ثقة حافظ، مرو
  .ثقة فاضل أخطأ األزدي يف تليينههو سبق ترمجته، و: ُمَعمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرقِّيُّ
  .أبيه ثقة لكنه أرسل عنهو سبق ترمجته، و: عبد اجلبار بن وائل

  .هو وائل بن حجر، تقدم أنه صحايب جليل :أبيهعن 
  :األثرختريج 

و  )٩(و البيهقي )٨(و الطرباين)٧(و أمحد)٦(و ابن ماجه)٥(أخرجه من طريق معمر عن احلجاج به الترمذي
  ."لَ لََها َمْهرا َوأَقَاَمُه َعلَى الَّذي أََصاَبَها َولَْم ُيذْكَْر أَنُه َجَع" و مل يذكر )١٠(و ابن أيب شيبة

                           
  .)١٤٥٣( باب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت على الزىن: باب احلدود( ٥٥ /٤: سنن الترمذي )١(
  . ٧١/ ١: لسان العرب )٢(
الزاي هذه النسبة إىل مرو الشاهجان وإمنا قيل هلا  آخرهابفتح امليم والواو بينهما الراء الساكنة ويف : املروزي) ٣(

  ).٥/٢٦٥: األنساب( الشاهجان يعين شاه جاء يف موضع امللوك ومستقرهم
  .٢/٣٦: ، ينظر الكاشف١/٣٩٩: التقريب )٤(
    .)١٤٥٣(باب احلدود( ٥٥ /٤: سنن الترمذي )٥(
    .)٢٥٩٨(كتاب احلدود ( ٨٦٦ /٢: سنن ابن ماجه) ٦(
من عبد اجلبار إسناده ضعيف لضعف احلجاج مث أنه مل يسمع : قال شعيب) ١٨٨٧٢(١٦٥ / ٣١: مسند أمحد ) ٧(

    .عبد اجلبار كذلك مل يسمع من أبيه، و اجلبار فيما قاله البخاري
  .)٦٤( ٢٩ /٢٢: املعجم الكبري )٨(
كتاب احلدود (٢٦٠/ ٧: و الصغرى) ١٦٨٢٣( ٢٣٥ /٨، )١٦٧١٢(كتاب احلدود ( ٢١٥ /٨: سنن البيهقي) ٩(

  .ليس بالقوي يف إسناده: و قال) ٢٣٠٨(احلدود 
  .)٢٨٤٢٠(كتاب احلدود( ٥٠٤ /٥: مصنف ابن أيب شيبة) ١٠(



 

 

درأ احلد "  من طريق احلجاج عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه أن النيب )١(و أخرج الطرباين        
  ."عن امرأة استكرهت

  : ألثراحلكم على ا
يثُ من غَيرِ هذَا وقَد روِي هذَا الْحد، بِمتصلٍ هذَا حديثٌ غَرِيٌب ولَيس إِسناده :الَ أَُبو عيَسىـقَ     
هجقُولُـقَ ، الْوا يدمحت معمالَ س :عمسي رٍ لَمجنِ حلِ بائو نارِ ببالْج دبع كَهرلَا أَدو أَبِيه نقَالُ ، مي

  .جلبار بن وائلاحلجاج بن أرطاة مل يسمع من عبد ا: و قال)٢(إِنه ولد بعد موت أَبِيه بِأَشهرٍ
   .أن احلجاج مل يسمع من عبد اجلبار: أحدمها ،ويف هذا اإلسناد ضعف من وجهني :قال البيهقيو    

  )٣( . أن عبد اجلبار مل يسمع من أبيه قاله البخاري وغريه :واآلخر
   

                           
  .)٢٦٣(١٠٦/ ٢٢: املعجم الكبري )١(
    .٢٣٥ /١ :علل الترمذي، )١٤٥٣(باب احلدود ( ٥٥ /٤: سنن الترمذي )٢(
    .)١٦٨٢٣(كتاب احلدود(٢٣٥ /٨: سنن البيهقي )٣(



 

 

  :احلديث الثالث/ ٥٦
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي 
نِيعٍ َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ديَنارٍ َعْن َبَجالَةَ ْبـنِ  َحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َم

ـ  " َءَنا كَتاُب ُعَمَرفََجا، نِ ُمَعاوَِيةَ َعلَى َمَناذَركُْنُت كَاتبا لَجْزِء ْب: قَالَ عبده َك اْنظُْر َمُجوَس َمـْن قَبلَ
أََخذَ الْجِْزَيةَ مْن َمُجوسِ  أَنَّ َرُسولَ اللَّه  :فَإِنَّ َعْبَد الرْحَمنِ ْبَن َعْوف أَْخَبَرنِي، مْنُهْم الْجِْزَيةَفَُخذْ 
  )١(."َهَجَر

  : األثرغريب 
  )٢(.بلدة معروفة بالشام قدمية، ون وكسر الذال املعجمةهي بفتح امليم وختفيف الن: رناذَم
  :ال اإلسنادـرج
  .حافظثقة ، وهو سبق ترمجته: محد بن منيعأ

ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقـد يهـم يف   ، وهو هو حممد بن خازم، سبق ترمجته: أبو معاوية
  .حديث غريه

  .ثبتثقة سبق ترمجته، و هو : عمرو بن دينار
ـ ،ةـقث، التميمي العنربي البصري ،بفتحتني، دةـببن ع، امـبفتح املوحدة بعدها جي: ةـَبجال ن ـم
  )٣(.س خ د ت/الثانية
كان عامل عمـر  : ابن عبد الربقال ، األحنف بن قيس مع، يمي مالتني صبن حهو ا: ء بن معاويةْزَج

ؤمرون يف وقد تقدم غري مرة أم كانوا ال ي :قال ابن حجر )٤(.وقيل له صحبة وال يصح، على األهواز
لزياد بعض عمله ذكر ذلك الـبالذري يف أنسـاب   وعاش جزء إىل أن ويل ، ذلك الزمان إال الصحابة

   )٥(.األشراف
  : ختريج احلديث
  .بنحوه )٧(قطينبه والدار)٦(أخرجه الترمذي

                           
    .)١٥٨٦(ما جاء يف أخذ اجلزية من اوس باب : باب السري(١٤٦ /٤: سنن الترمذي )١(
    .١٢٦٣ /٤: ، معجم ما استعجم١٩٩/ ٥: ، معجم البلدان٣٦٨ /٤: النهاية )٢(
    .٢٦٣/ ١: الكاشف، ينظر ١٢٠/ ١:تقريبال )٣(
   .١/٨٤:صحابةجتريد أمساء ال )٤(
  . ٧١٨/ ٢: ، ينظر االستيعاب٤٧٩/ ١: اإلصابة )٥(
    .)١٥٨٦(باب السري(١٤٦ /٤: سنن الترمذي )٦(
    .)٢(كتاب زكاه الفطر (١٥٥/ ٢: سنن الدار قطين )٧(



 

 

لَْم َيكُْن ُعَمُر أََخذَ الْجِْزَيةَ مْن الَْمُجوسِ َحتى  "بلفظ)١(سفيان بن عيينه أخرجه البخاري:تابع احلجاج
ْحَمنِ ْبُن َعْوفَشهَِد َعْبُد الر  أَنَّ َرُسولَ اللَّه   ْن َمُجوسِ َهَجَرأََخذََها م."  

  :احلكم على احلديث
يسمع من عمرو فيما قاله البخـاري، ويرتقـي    احلجاج فهو مل عنعنةف بسب ـذا إسناد ضعيـه 

  .باملتابعة إىل احلسن لغريه
  .هذَا حديثٌ حسٌن :قَالَ أَُبو عيَسى

يف زمانـه   وكان رجـالً  حديث جبالة متصل ثابت وإنه أدرك عمر  :رمحه اهللا قال الشافعيو      
  )٢(.وقد روي من حديث احلجاز حديثان منقطعان بأخذ اجلزية من اوس ...،لعماله كاتباً
و قد خالف ابن جريج و ابن عيينه فصار يف روايته من  )٣(.احلجاج ال حيتج به :قال الدارقطينو      

  )٤(.بد الرمحن بن عوف و قول ابن جريج و ابن عيينه هو الصحيححديث عمر بن اخلطاب عن ع
  

                           
    .)٢٩٨٧(كتاب اجلزية(١١٥١/ ٣: صحيح البخاري )١(
  .١٧٤/ ٤: األم )٢(
  ).٢(وى يف أحكامهم وس و ما رباب يف جزية ا( ١٥٥/ ٢: سنن الدار قطين) ٣(
  .٣٠١/ ٤: العلل الواردة) ٤(



 

 

  :احلديث الرابع/ ٥٧
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام ابن ماجه 

 ْنـبٍ َحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن الُْمَباَرك َعْن َحجاجٍ َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَشةَ َعـَحدثََنا أَُبو كَُرْي
َوفي َحديـث "لَا نِكَاَح إِلَّا بَِولي "الَ َرُسولُ اللَّه ـقَ: َمةَ َعْن اْبنِ َعباسٍ قَالَا، و َعْن عكْرِالنبِيِّ 

  )١(".َوليُّ َمْن لَا َولي لَُه َوالسُّلْطَانُ"َعائَشةَ 
  : غريب احلديث

   )٢(.ويل املرأة أي صاحب أمرها واحلاكم عليها: ويل
  : ال اإلسنادـرج

  .حافظ ثقةوهو ، سبق ترمجته، حممد بن العالءهو : أبو كريب
  .ثقة ثبتهو سبق ترمجته، و: عبد اهللا بن املبارك

  .متفق على جاللته وإتقانههو سبق ترمجته، وشهاب  ، ابنحممد بن مسلمهو : الزهري
  . ثقة فقيه مشهور، و هو ، سبق ترمجتهبن الزبري بن العوامهو ا: عروة
  . ثقة ثبت، و هو هو موىل ابن عباس، سبق ترمجته: عكرمة

  : روى احلجاج هذا احلديث من طريقني :ختريج احلديث
  ...  .من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها : األول
  ... . من طريق عكرمة عن ابن عباس : الثاين

  ]حديث عائشة : [ الطريق األول
  . خالد األمحر، وعبد اهللا بن املبارك، وهشيم وو أب ،سليمان معمر بن: احلجاج رواه عن 

  )٤(.و الطحاوي)٣(رواية معمر بن سليمان أخرجها أمحد
  )٦(.و ابن أيب شيبة)٥(خالد أخرجها أمحد رواية سليمان بن حيان أيبو 

                           
    ) .١٨٨٠(نكاح إال بويل باب ال: كتاب النكاح( ٦٠٥/ ١: سنن ابن ماجه )١(
    .٤١٤/ ١٥: لسان العرب )٢(
    .)٢٢٦١(١٢٢/ ٤: مسند أمحد )٣(
    .٧/ ٣: شرح معاين اآلثار )٤(
  .يح و هذا إسناد ضعيف لضعف احلجاجديث صحح: قال شعيب). ٢٦٢٣٥(٢٨٧/ ٤٣: مسند أمحد )٥(
    .)١٥٩٣٣(كتاب النكاح(٤٥٥ /٣: ابن أيب شيبةمصنف  )٦(



 

 

   )٣(.و البيهقي)٢(يعلي وو أب)١(رواية عبد اهللا ابن املبارك أخرجها ابن ماجه
  )٥(.و ابن عبد الرب)٤(يعلى وبن بشري أخرجها أب رواية هشيم
  )٧(و الترمـذي )٦(عن الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه أبـو داود  سليمان بن موسى:تابع احلجاج

 )١٤(بة ـو ابن أيب شي)١٣(الشافعيو)١٢(و ابن حبان)١١(مـاحلاكو)١٠(الدراميو)٩(أمحدو)٨(هـماجوابن 
  )١٦(.الدارقطينو )١٥(عوانه  وأبو

على هذا فاحلديث حسـن  و: مث قـال... ث، مسلسل بالتحديهذا إسناد موصول :ال األلباينق       
ابن معني كما رواه ابن عدي عنه، : ، و أما الصحة فبعيدة عنه، وإن كان صححه مجاعة، منهماإلسناد
  )١٧(.و احلاكم

                           
    .)١٨٨٠(كتاب النكاح ( ٦٠٥/ ١: سنن ابن ماجه) ١(
  .إسناده ضعيف: ،  قال حسني أسد)٤٦٩٢( ١٤٧/ ٨: ، ج)٢٥٠٧( ٣٨٦/ ٤: مسند أيب يعلي )٢(
    .)١٣٣٨٧_ ١٣٣٨٦(كتاب النكاح (١٠٦/ ٧: ن البيهقيسن) ٣(
  .)٤٩٠٦( ٣٠٨/ ٨: مسند أيب يعلي) ٤(
  .٨٧/ ١٩: ، التمهيد٣٩٣/ ٥: االستذكار) ٥(
    .)٢٠٨٣(كتاب النكاح (٢٢٩/ ٢: سنن أيب داود) ٦(
  .هو حديثٌ عندي حسٌن: قال الترمذي) ١١٠٢(باب ال نكاح إال بويل( ٤٠٧/ ٣: سنن الترمذي) ٧(
    .)١٨٧٩(اب النكاح كت( ٦٠٥/ ١: سنن ابن ماجه) ٨(
  .)٢٤٢٠٥( ٢٤٣/ ٤٠: مسند أمحد) ٩(
  .)٢١٨٤(و من كتاب النكاح ( ١٨٥/ ٢: سنن الدارمي )١٠(
  .)٢٧٠٩)(٢٧٠٨)(٢٧٠٧)(٢٧٠٦(كتاب النكاح(١٨٢/ ٢: املستدرك على الصحيحني )١١(
  .)٤٠٧٥ –٤٠٧٤(كتاب النكاح ( ٣٨٤/ ٩: ح ابن حبانصحي )١٢(
  .٢٧٥/ ١: مسند الشافعي )١٣(
  .)٣٦١١٧(كتاب الرد على أيب حنيفة (٢٨٤ /٧: مصنف ابن أيب شيبة )١٤(
  .)٤٢٥٩( ٧٧/ ٣: مسند أيب عوانه) ١٥(
   .)٢٣(٢٢٦/ ٣، )١٠(كتاب النكاح(٢٢١/ ٣: سنن الدار قطين )١٦(
  .٢٤٤/ ٦: إرواء الغليل )١٧(



 

 

 )٥(البيهقـي و )٤(أمحدو )٣(ىيعل وو أب)٢(داود وعن الزهري مبثله أخرجه أب)١(و من طريق جعفر بن ربيعة
  .إليه، كتب وجعفر مل يسمع من الزهري: وقال أبو داود.)٧(الطحاويو)٦(ابن عبد الربو )٥(البيهقيو

  ].حديث ابن عباس:[الطريق الثاين
  . و عبد اهللا ابن املبارك معمر بن سليمان: رواه عن احلجاج

  .عباس عن عطاء عن ابن)٩(، و أخرجها الطرباين)٨(رواية معمر بن سليمان أخرجها أمحد
  )١٣(.و البيهقي)١٢(يعلى وو أب)١١(عروبة وو أب)١٠(رواية عبد اهللا ابن املبارك أخرجها ابن ماجه

 ال نكاح إال بويل"  قال رسول اهللا : بن عباس قالاعن عكرمة عن )١٤(خالد احلذاء: و تابع احلجاج
  )١٥(.أخرجه الطرباين "
ال نكـاح إال بـويل مرشـد أو     "بن عباسعن سعيد بن جبري عن ا)١٦(معثْعبد اهللا بن عثمان بن خو

                           
ات ـم، امسةـمن اخل ،ةـثق ،ريـأبو شرحبيل املص ،نة الكنديـيعة بن شرحبيل بن حسـفر بن ربـجع) ١(

  .)١٤٠/ ١: تقريبال( ع /سنة ست وثالثني ومائة
    .)٢٠٨٤(كتاب النكاح (٢٢٩/ ٢: سنن أيب داود )٢(
  .)٤٨٣٧( ٢٥١/ ٨: لىمسند أيب يع )٣(
  . )٢٤٣٧٢(٤٣٥ /٤٠: مسند أمحد )٤(
    .)١٣٣٨٥(كتاب النكاح(١٠٦/ ٧: سنن البيهقي )٥(
    .٨٧/ ١٩: التمهيد )٦(
    .٧/ ٣: اآلثار شرح معاين )٧(
مدلس و قد عنعن، و  حسن لغريه و هذا إسناد ضعيف، احلجاج :قال شعيب) ٢٢٦٠(١٢١/ ٤: مسند أمحد )٨(

    .مل يسمع من عكرمة: قال أمحد
  .)١١٢٩٨(١٤٢ /١١: املعجم الكبري )٩(
  .)١٨٨٠(كتاب النكاح (٦٠٥/ ١: سنن ابن ماجه )١٠(
  .٣٨/ ١: مسند أيب عروبة) ١١(
  .ضعيفإسناده  :قال حسني أسد، )٤٦٩٢(١٤٧/ ٨، )٢٥٠٧( ٣٨٦/ ٤:  يعليمسند أيب )١٢(
  .)١٣٤٠٩(١٠٩/ ٧، )١٣٣٨٧(كتاب النكاح(١٠٦/ ٧: سنن البيهقي )١٣(
تح املهملة وتشديد بف - اءذّاحلَ، البصري -وكسر الزاي، وقيل بضمها، بفتح امليم - ل نازِخالد بن مهران أبو املَ )١٤(

من ، وهو ثقة يرسل، على هذا النحو ذُحايقول  وقيل ألنه كان، ك ألنه كان جيلس عندهمقيل له ذل -الذال املعجمة
 ع /وعاب عليه بعضهم دخوله يف عمل السلطان،  أن حفظه تغري ملا قدم من الشامأشار محاد بن زيد إىل، اخلامسة

  .)١٩١/ ١: تقريبال(
    .)٣٤٧٥( ٨ /٤: املعجم األوسط، )١١٩٤٤( ٣٤٠ /١١: املعجم الكبري) ١٥(
)١٦( من اخلامسة، صدوق، أبو عثمان، القاري املكي، باملعجمة واملثلثة مصغراً، يمثَعبد اهللا بن عثمان بن خ،=  



 

 

   )٣(.و املقدسي)٢(و الطرباين)١(أخرجه الدارقطين "سلطان
  )٤(.لكن أعل بالوقف.. .ذا إسناد صحيح و ه :قال األلباين

  )٥(.و ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس بنحوه أخرجه الطرباين
  : احلكم على احلديث

مل  ، وأيضـاً بن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنـة اج هو اهذا إسناد ضعيف حج :قال البوصريي     
ومل يسـمع  .قاله اإلمام أمحـد . حدث عن داود بن احلصني عن عكرمة يسمع حجاج من عكرمة إمنا

مل ينفرد حجاج بن أرطـأة  :د بن العوام وأبو زرعة وأبو حامت، وقال، قاله عبان الزهريم احلجاج أيضاً
، كما رواه أصحاب السنن عه عليه سليمان بن موسى وهو ثقةتاب برواية هذا احلديث عن الزهري فقد

له شاهد من حـديث أيب موسـى رواه أصـحاب السـنن      ، و..من طريقه عن الزهري به مرفوعاً 
  .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه )٦(.األربعة
وأمجعوا على أنه كان حبجة ، إن احلجاج بن أرطأة ليس يف الزهري : فإن قيل :قال ابن عبد الربو      
قد رواه ابن أيب مليكة عـن  : عه منهم، قيل لهـا مل يسمع عنهم إذا مسـمب ، وحيدث عن الثقاتيدلس

  )٨(.،بإسناد كلهم ثقات وعدول)٧(أيب عمرو موىل عائشة عن عائشة
 االعتماد يفوعلى هذا ) ال نكاح إال بويل(يف باب ، حديث جليل يف هذا الباب :قال ابن عديو     

                                                                             
، ثقة :بن سعدو ا النسائيو  العجلي  وبن معنياقال ) ٣١٣/ ١: تقريبال( ٤خت م  /مات سنة اثنتني وثالثني =

: و قالبن حبان يف الثقات اوذكره ، ليس بالقوي: أخرىالنسائي مرة وقال ، ما به بأس صاحل احلديث :وقال أبو حامت
وأحاديثه أحاديث ، وهو عزيز احلديث: وقال ،بن عديانقله . أحاديثه ليست بالقوية: بن معنياقال  و، كان خيطىء

، ٤/٢١٣: ، الثقات٤٦/ ٢ :معرفة الثقات:ينظر( ٢٧٥/ ٥: التهذيب( منكر احلديث :علي بن املديين، و قال حسان
  .)٤٨٧/ ٥: ، طبقات ابن سعد١٦١/ ٤: ، الكامل يف الضعفاء ١١١/ ٥: اجلرح و التعديل

  .)١١(كتاب النكاح (٢٢١/ ٣: سنن الدار قطين )١(
  .)٥٢١(١٦٦ /١: املعجم األوسط، )١٢٤٨٣( ٦٤ /١٢: املعجم الكبري )٢(
  .)٢٢٤(٢١٣/ ١٠، ٢١٣/ ١٠: ختارةاألحاديث امل )٣(
  .٢٣٩/ ٦: يلإرواء الغل )٤(
    ).٨٧٣(٢٦٨ /١: املعجم األوسط ،)١١٤٩٤(٢٠٢/ ١١: املعجم الكبري )٥(
  .١٠٣/ ٢: مصباح الزجاجة )٦(
. تستأمر، نعم: فقال هلا رسول اهللا ؟ تستأمر أم ال  ،عن اجلارية ينكحها أهلها سألت رسول اهللا  "بلفظ ) ٧(

 املسند( "إذا هي سكتت ، فذاك إذهنا: ل اهللا فقال رسو؟ فإهنا تستحي فتسكت: فقلت له، قالت عائشة
  .)٤٢٤٧()٤٢٤٦( ٧٤ /٣: مسند أيب عوانة،  ٨٥ /٤: املستخرج على صحيح مسلم

  .٣٩٣/ ٥: االستذكار) ٨(



 

 

ال نكـاح إال  "وقد حدث حبـديث  ،بن جريج الكبار من الناساوقد رواه عن ، إبطال نكاح بغري ويل
موسى حجاج بن أرطاة ويزيد بن أيب حبيـب   عن الزهري عن عروة عن عائشة مع سليمان بن"بويل

وقرة بن حيئيل وأيوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وكل هؤالء طرقهم طرق غريبـة إال و 
  )١(.أرطاة فإنه مشهور رواه عنه مجاعةحديث حجاج بن 

  .مل يسمع من عكرمة و ال من الزهري ، وأيضاًهذا إسناد ضعيف احلجاج قد رواه بالعنعنة
  : و للحديث شواهد منها

  )٦(.و الدارقطين)٥(و أمحد)٤(و ابن أيب شيبة)٣(و ابن ماجه)٢(موسى األشعري أخرجه أبو داود حديث أيب
  )٦(.الدارقطين

                           
  . ٢٦٦ /٣: جالالكامل يف ضعفاء الر )١(
  .)٢٠٨٥(كتاب النكاح(٢٢٩/ ٢: سنن أيب داود) ٢(
    .)١٨٨١(كتاب النكاح(٦٠٥/ ١: سنن ابن ماجه) ٣(
    .)٣٦١١٩(كتاب الرد على أيب حنيفة(٢٨٤/ ٧: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
  .)١٩٧٤٦(٥٢٢/ ٣٢: ، ج)١٩٧١٠(٤٨٢/ ٣٢: ، ج)١٩٥١٨(٢٨٠/ ٣٢: مسند أمحد) ٥(
  .)٤(كتاب النكاح(٢١٨/ ٣: سنن الدار قطين) ٦(



 

 

  :يث اخلامساحلد/ ٥٨
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

الَ ـقَ: الَـه ْبنِ َمْسُعود أَنُه قََحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن الَْحجاجِ َعْن إِْبَراهيَم َعنِ الْأَْسَود َعْن َعْبد اللَّ
 َرُسولُ اللَّه":َمْن َسأَلَ َمَياَم َجاَءْت، ْسأَلَةً َوُهَو َعْنَها غَنِيا ـَيْوَم الْقكُُدوح ةي َوْجهِهف ،لُّ ـَولَا َتح

  )١(".أَْو عَوُضَها مْن الذََّهبِ، لَمْن لَُه َخْمُسونَ دْرَهماالصَدقَةُ 
    : غريـب احلديث

  )٢(.وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، الكدوح اخلدوش :كدوحـاً
  : ال اإلسنادـرج

  .اعةتركه مج: قال ابن حجركما و هسبق ترمجته، و :نصر بن باب
  .إال أنه يرسل كثرياً، ثقةهو النخعي، سبق ترمجته، و بن يزيد بن قيسهو ا: إبراهيم
مـن  ، ثقة مكثر فقيـه ، خمضرم، أو أبو عبد الرمحن، أبو عمرو، بن يزيد بن قيس النخعيهو ا :األسود
  )٣(.ع/مات سنة أربع أو مخس وسبعني، الثانية

  .تقدم أنه صحايب جليل :دعبد اهللا بن مسعو
  : ختريج احلديث 

  )٥(.و الطرباين)٤(نصر بن باب أخرج روايته أمحد: جاجرواه عن احل
  :احلكم على احلديث

من إبراهيم النخعي فهـو إسـناد    مل يسمعتدليس احلجاج فهو إسناده ضعيف بسبب ضعف نصر و 
  .مرسل
  .حوهبن)٦(حديث سهل بن احلنظلية أخرجه ابن خزميه :يشهد لهو

                           
    .)٤٤٤٠(٤٣٩/ ٧: مسند أمحد) ١(
    .١٥٥ /٤: النهاية )٢(
    .٢٥١/ ١: الكاشفينظر ، ١١١ /١: تقريبال )٣(
    .)٤٤٤٠(٤٣٩/ ٧: مسند أمحد )٤(
  .)١٠١٩٩(١٥٩ /١٠: عجم الكبريامل )٥(
  .)٢٣٩١(كتاب الزكاة (٧٩ /٤: ابن خزميةصحيح ) ٦(



 

 

  :احلديث السادس/ ٥٩
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد 

 ُهَنْيَدةَ َعنِ َحدثََنا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَمان َحدثََنا أَُبو شَهابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َعْبد الرْحَمنِ ْبنِ
، َمْن كَانَ َبْيَن أَظُْهرِهْم ْنَزلَ اللَُّه بِقَْومٍ َعذَابا أََصاَب الَْعذَاُبإِذَا أَ" :قَالَ َرُسولُ اللَّه : اْبنِ ُعَمَر قَالَ

  .كَذَا في الْكَتابِ )١("َتَعالَى َعلَى أَْعَمالهِْمتبارك و ثُم َيْبَعثُُهْم اللَُّه 
  : رجـال اإلسناد
  .ثقة يهم قليالً، و هو سبق ترمجته :سريج بن النعمان

  .صدوق يهم، و هو د ربه بن نافع احلناط، سبق ترمجتههو عب :أبو شهاب
  .متفق على جاللته وإتقانه، و هو ، سبق ترمجتهحممد بن مسلم بن شهابهو  :الزهري

  )٢(.قد/من الرابعة،ثقة، رضيع عبد امللك،موالهم املدين،بن أيب هنيدة العدوياأو :عبد الرمحن بن هنيدة
  .ه صحايب جليلهو عبد اهللا بن عمر، تقدم أن :ابن عمر

  :ختريج احلديث
  .أبو شهاب و إمساعيل بن زكريا: رواه عن احلجاج

  )٤(.ورواية إمساعيل أخرجها أبو يعلى)٣(.رواية أيب شهاب أخرجها أمحد 
 بن عمر اأخربين محزة بن عبد اهللا بن عمر أنه مسع يونس األيلي فرواه عن الزهري  :تابع احلجاج 

ذَا أَْنَزلَ اللَُّه بِقَْومٍ َعذَابا أََصاَب الَْعذَاُب َمْن كَانَ فيهِْم ثُم ُبعثُوا َعلَى إِ :" قال رسول اهللا : يقول
 )٥(.متفق عليه" أَْعَمالهِْم

  : احلكم على احلديث
ج مل يلقـى  احلجـا (من أجل تدليس احلجاج  وهذا إسناد ضعيف، حديث صحيح :ال شعيبـق    

ن الزهري عن عبد الرمحن بن هنيدة، بينما قـال  ع: لي، فقال فيهو احلجاج خالف يونس األي) الزهري
  .عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا، وهو أصح، فإن يونس أوثق من احلجاج: يونس
عبد الرمحن بن هنيدة عن  عن:يف اإلسناد من أنهتوثيقاً ملا "الكتاب كذا يف"قوله:قال أمحد شاكرو      
  .عمر ابن 

                           
    .)٦٢٠٧(٣٤٠/ ١٠: مسند أمحد )١(
  .٣٥٢/ ١: تقريبال) ٢(
  .)٦٢٠٧( ٣٤٠/ ١٠: مسند أمحد )٣(
  .)٥٦٩٦(٦١ /١٠: مسند أيب يعلى )٤(
  .)٢٨٧٩(كتاب اجلنة (٢٢٠٦ /٤: صحيح مسلم، )٦٦٩١(كتاب الفنت(٢٦٠٢ /٦: صحيح البخاري) ٥(



 

 

  :بعاحلديث السا/ ٦٠
  :-رمحه اهللا تعاىل -ال اإلمام أمحد ق

 الزُّْهرِيِّ َعْن َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن إِْبَراهيَم ْبنِ َعامرٍ َعْن َسعيد ْبنِ الُْمَسيبِ َوَعنِ
َجـاَء َرُجـلٌ َيْنتـُف     إِذْ ُن عْنَد َرُسولِ اللَّه َبْيَنَما َنْح: نِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَُحَمْيد ْبنِ َعْبد الرْحَم

  :قَالَ. َعلَى اْمَرأَته في َرَمَضانََوقََع : قَالَ ؟"  َمالََك" : فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّه  ، َوَيْدُعو َوْيلَُه، َشَعَرُه
أَطْعْم سـتَِّني  : "قَالَ، لَا أَْسَتطيُع: قَالَ، "ُمَتَتابَِعْينُِصْم َشْهَرْينِ :" قَالَ، لَا أَجُِدَها :قَالَ، "أَْعتْق َرقََبةً " 

ُخذْ :" قَالَ، َسةَ َعَشَر َصاعا مْن َتْمرٍبَِعَرقٍ فيه َخْم فَأُتَي َرُسولُ اللَّه  :قَالَ، لَا أَجُِد: قَالَ، "مْسكينا 
 :"قَـالَ ، ا أَْهلُ َبْيت أَفْقَُر مناَما َبْيَن لَاَبَتْيَه! َيا َرُسولَ اللَّه : قَالَ، "فَأَطْعْمُه َعْنَك ستَِّني مْسكينا ، َهذَا

   )١(".كُلُْه أَْنَت َوعَيالَُك
  : غريب احلديث

  )٢(. وهي األرض ذات احلجارة السود اليت قد ألبستها لكثرا، احلرة  :الالبة
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن عابد ، و هوهو ابن هارون، سبق ترمجته :يزيد

  .سبق ترمجته، وهو ثقة :إبراهيم بن عامر
  .أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار وهو ،سبق ترمجتههو  :سعيد بن املسيب

  .متفق على جاللته وإتقانههو ، سبق ترمجته، وحممد بن مسلم بن شهابهو  :الزهري
مات سنة مخس ومائة على ، انيةمن الث، ثقة، بن عوف الزهري املدينا هو :محيد بن عبد الرمحن

  )٣(.ع/وقيل إن روايته عن عمر مرسلة، الصحيح
  .هو عبد الرمحن بن صخر، تقدم أنه صحاب جليل: هريرهأبو 

  : ختريج احلديث
  : وى احلجاج هذا احلديث من عدة طرقر

 ..عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن املسيب : الطريق األول 
  ....محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  عن الزهري عن: الطريق الثاين 

  ....عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : الطريق الثالث 
  ...عن عطاء ابن أيب رباح مرسالً : الطريق الرابع 

                           
    .)٦٩٤٤( ٥٣٢/ ١١: مسند أمحد) ١(
    .٢٧٤ /٤: النهاية )٢(
  .٣٥٣/ ١: الكاشفينظر ، ١٨٢/ ١: تقريبال) ٣(



 

 

  )٣(.قطينو الدار)٢(و البيهقي)١(أمحد :أخرج الطريق األول والثاين
يـب و إبراهيـم بن سعـد و معمـر وسفيـان ومنصـور وشع :تابع احلجاج يف الطريق الثانية

 )٥(.مسلمو)٤(ايتهم البخاريرج روـج  أخـابن جريالليـث و
فأمره أن  " حديثهيف  و قال عمرو  "بدنه " رواية عمرو بن شعيب بزيادة  :أخرج الطريق الثالث

  .خالد األمحر ون و أبيزيد بن هارو: رواه عن احلجاج"  مكانه يصوم يوماً
  )٨(.البيهقيو)٧(و ابن خزمية)٦(رواية يزيد أخرجها أمحد

 )٩(.خالد أخرجها ابن أيب شيبة رواية أيب
و )١١(و البيهقي)١٠(قطينهريرة الذي أخرجه الدار حديث أيب "مكانه يصوم يوماً" :يشهد هلذه الزيادة

  )١٤(.و أبو عوانة)١٣(و ابن خزمية)١٢(أبو داود 
  )١٥(.أمحد :أخرج الطريق الرابع

  )١٦(.طرق تعرف أن هلذه الزيادة أصالًومبجموع هذه ال :قال ابن حجر

 

                           
    .)٦٩٤٤(٥٣٢/ ١١: مسند أمحد )١(
    .)١٩٧٥٥(تاب األميانك(٥٥ /١٠: ، ج)٧٨٤٨(كتاب الصيام(٢٢٦ /٤: سنن البيهقي) ٢(
  ).٥٠(كتاب الصيام (١٩٠ /٢: سنن الدارقطين )٣(
  ،)٢٤٦٠(كتاب اهلبة و فضلها(٩١٨ /٢: ج ،)١٨٣٥( )١٨٣٤(كتاب الصوم ( ٦٨٤ /٢: صحيح البخاري) ٤(
كتاب كفارات ( ٢٤٦٧ /٦: ج، )٥٧٣٧(كتاب األدب(٢٢٦٠ /٥: ، ج)٥٠٥٣(كتاب النفقات(٢٠٥٣ /٥: ج

  .)٦٣٣٣(، )٦٣٣٢(٢٤٦٨ /٦: ج ،)٦٣٣١(األميان
    .)١١(كتاب الصيام(٧٨١ /٢: صحيح مسلم) ٥(
    .)٦٩٤٥( ٥٣٥/ ١١: مسند أمحد) ٦(
  .)١٩٥٥(كتاب الصيام(٢٢٣ /٣: صحيح ابن خزمية) ٧(
    ).٧٨٤٩(كتاب الصيام (٢٢٦ /٤: سنن البيهقي) ٨(
  .)٩٧٨٧(كتاب الصيام (٣٤٨ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٩(
  .)٢٤(كتاب الصيام (٢١٠ /٢: قطينسنن الدار) ١٠(
  .)حديث صحيح(٣٥٢ /١:اإلملامقال يف ) ٧٨٤٥)(٧٨٤٤(كتاب الصيام (٢٢٦ /٤: سنن البيهقي) ١١(
  .)٢٣٩٣(كتاب الصوم (٣١٤ /٢: سنن أيب داود) ١٢(
  .)١٩٥٤(كتاب الصيام (٢٢٣ /٣: صحيح ابن خزمية) ١٣(
  .)٢٨٥٩(٢٠٦ /٢: ، ج)٢٨٥٧()٢٨٥٦(٢٠٥ /٢: مسند أيب عوانة) ١٤(
  ).٦٩٤٥(٥٣٥/ ١١: مسند أمحد) ١٥(
  .١٧٢/ ٤: فتح الباري )١٦(



 

 

  : احلكم على احلديث
  : أخرجه أمحد بإسنادين

  .فريتقي إىل احلسن لغريه.احلجاج متابعمرسل و :األول
   .، احلجاج مل يسمع من الزهريضعيف إلنقطاعه: الثاينو

  : وهو بإسنادين و يف رواية عمرو بن شعيب
  .بسبب تدليس احلجاج ضعيف  :األول
  .عن عطاء مرسالً :الثاينو



 

 

  :الثامناحلديث / ٦١
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

إِذَا َسَجَد  َرأَْيُت َرُسولَ اللَّه : َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َعْبد الَْجبارِ ْبنِ َوائلٍ َعْن أَبِيه قَالَ
  )١(.َوَضَع أَْنفَُه َعلَى الْأَْرضِ

  : ادال اإلسنـرج
  .ثقة متقن عابد، و هو سبق ترمجته :يزيد بن هارون

  .ثقة لكنه أرسل عن أبيه، و هو سبق ترمجته :عبد اجلبار بن وائل
  )٢(.هو وائل بن حجر بن ربيعة، له صحبة و رواية :أبيهعن 

 : ختريج احلديث
  : رواه احلجاج من طريقني

  .احلجاج عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه: الطريق األول
معاوية وعبد القدوس بن بكر وهشيم وحفص بن غيـاث و   ويزيد بن هارون و أب :احلجاج رواه عن
  .لرمحن بن سليمان وقيس بن الربيععبد ا

   .بذكرها)٤(معاوية و أخرجها مع رواية أيب"اجلبهة "بدون ذكر)٣(رواية يزيد أخرجها أمحد
أخرجهـا  "األرض مع جبهتـه إذا سـجد  أنفه على  واضعاً رأيت النيب "ورواية أيب معاوية بلفظ 

  .بدون ذكر وائل بن حجر)٦(و أخرجها الطرباين)٥(الطربي
   )٧(.رواية عبد القدوس أخرجها أمحدو
  )٨(.رواية هشيم و حفص أخرجها ابن أيب شيبةو
   )٩(.أخرجها الطرباين رواية عبد الرمحنو

    

                           
    .)١٨٨٣٩(١٣٥/ ٣١: مسند أمحد) ١(
  .٢/١٢٦:جتريد أمساء الصحابة )٢(
    .)١٨٨٣٩(١٣٥/ ٣١: مسند أمحد) ٣(
    .)١٨٨٥٦(١٤٩/ ٣١: مسند أمحد )٤(
  .)٢٩٨(١٩١ /١: مسند علي اآلثارذيب ) ٥(
  .)٦٥( ٣٠ /٢٢: املعجم الكبري) ٦(
    .)١٨٨٤٠(١٣٦/ ٣١: مسند أمحد) ٧(
  .)٢٦٨٧(كتاب الصلوات (٢٣٤ /١: مصنف ابن أيب شيبة) ٨(
  ).٦٦(٢٢/٣٠: املعجم الكبري )٩(



 

 

  "ى فََرأَْيُت أَثََر أَْنفه َمَع َجْبَهته في الْكَثيفَصلَّ النيب  َرأَْيُت"بلفظ )١(رواية قيس أخرجها الطرباينو
  :الطريق الثاين

 )٢(.أخرجه ابن أيب شيبة.أنه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته :بن عمراحلجاج عن ا 
  : احلكم على احلديث

، ما ذكر البخاريـفيه مل يسمع من عبد اجلبار ـ، مث إنبسبب تدليس احلجاج ف ـاد ضعيـإسنهذا 
 .، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهعبد اجلبار مل يسمع كذلك من أبيهو 
َعلَى الَْجْبَهة  :أُمْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعة أَْعظُمٍ":قالبلفظ )٣(حديث ابن عباس متفق عليه :يشهد لهو

هَعلَى أَْنف هَوأََشاَر بَِيد الْقََدَمْينَِوأَ ،َوالرُّكَْبَتْينِ ،َوالَْيَدْينِ ،الَْجْبَهة َعَر ،طَْرافَت الثَِّياَب َوالشَولَا َنكْف."  

                           
  ).٦٧(٢٢/٣٠: املعجم الكبري )١(
  .)٢٦٩٦(واتكتاب الصل( ٢٣٥ /١: مصنف ابن أيب شيبة )٢(
  .)٤٩٠(كتاب الصالة (٣٥٤ /١: مسلمصحيح ، )٧٧٩(كتاب صفة الصالة(١/٢٨٠: صحيح البخاري) ٣(



 

 

  :احلديث التاسع/ ٦٢
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

ارِ َعْن أَبِيهالَْجب اُج َعْن َعْبدثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ أَْخَبَرَنا الَْحجَحد : بِيَع النُه َسمأَن َُني:"َيقُول١(".آم(  
  : ال اإلسنادـرج

  .ال بأس به: قال أبو حامت، و هو كما هو ابن بكر بن خنيس، سبق ترمجته :عبد القدوس
  .ثقة لكنه أرسل عن أبيه، و هو سبق ترمجته :عبد اجلبار بن وائل

 .هو وائل بن حجر، تقدم أنه صحايب :أبيه
  )٢(.أخرجه أمحد :ختريج احلديث
 قـرأ   النيب مسعت:قالعن وائل بن حجر )٤(عن حجر ابن عنبس)٣(سلمة بن كُهيل : تابع احلجاج

الَِّنيَوالَ الض ا ميد" منيآ:"فقال إسناده صحيح: قال شعيب )٥(،أخرجه أمحد ."صوته .  
  : احلكم على احلديث

، ما ذكره البخاريـمن عبد اجلبار فيع ـمل يسمب تدليس احلجاج فهو ـبسب ،يفـاد ضعـإسن  
 .، ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهجلبار مل يسمع كذلك من أبيهعبد او 
ـ إذا قال اإلمام :قال أن رسول اهللاحديث أبو هريرة  :يشهد لهو  ريِ املَغُضـوبِ َعلَـيهِْم َوالَ  غَ

من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقـدم مـن    فإنه، "آمني":فقولوا))٧(سورة الفاحتة(الضالَِّني
  )٧(.و مسلم)٦(أخرجه البخاري) "آمني "يقول بن شهاب وكان رسول اهللا اوقال  رواية و يف"ذنبه

                           
  ).١٨٨٤١(١٣٦/ ٣١: مسند أمحد) ١(
    .)١٨٨٤١(١٣٦/ ٣١: مسند أمحد) ٢(
)٣ (مة بن كُلَسهع/ثقة من الرابعة، أبو حيىي الكويف، ل احلضرميي)١/٤٥٤: الكاشفينظر  ،٢٤٨/ ١: تقريبال(.  
مـن  ، رمـصدوق خمض، ويفـاحلضرمي الك -حدةون النون وفتح املوـملهملة وسكبفتح ا -سبنر بن العـحج) ٤(

وصحح الدارقطين وغريه  ،كان ثقة: وقال اخلطيب، ثقة مشهور: بن معنياقال ، )١٥٤/ ١: تقريبال( ر د ت/الثانية
ـ ، مذي عن البخاري أن شعبة أخطأ فيـه ذكر التر )ابن حجر( لتـق، بن حبان يف الثقاتاوذكره ، ديثهح : الـفق

ـ (، ينظـر ١٨٨/ ٢: هذيبـالت( سكنـا هو أبو المـو العنبس وإنـحجر أب ، ٦/٢٣٤: ج،٤/١٧٧: اتـالثق
  ).٨/٢٧٤: تاريخ بغداد، ٣/٢٦٦: رح والتعديلـاجل
    .)١٨٨٤٢(١٣٦/ ٣١: مسند أمحد) ٥(
، )٧٤٧(ة الصالة ـاب صفـكت(١/٢٧٠: ج، )٧٤٩(كتاب صفـة الصـالة(١/٢٧١: اريـيح البخـصح) ٦(
  .)٤٢٠٥(كتاب التفسري (٤/١٦٢٣: ج
    .)٤١٠(كتاب الصالة ( ٣٠٧ /١: صحيح مسلم) ٧(



 

 

  :العاشراحلديث / ٦٣
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد

: الَـَصارِيِّ قَأَيُّوَب الْأَْن َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا الَْحجاُج َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن َحكيمِ ْبنِ َبشريٍ َعْن أَبِي
  )١(."إِنَّ أَفَْضلَ الصَدقَة الصَدقَةُ َعلَى ذي الرحمِ الْكَاشحِ:" الَ َرُسولُ اللَّه ـقَ

  : غريـب احلديث
ويطوي عليها كشحه العدو الذي يضمر عداوته :حِـالْكَاش، ما بني اخلاصرة : الكشحو )٢(.نهأي باط
  )٣(.فلْع اخلَلَإىل الضِّ
  : اإلسنادال ـرج

وقد يهم ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقة، و هو ، سبق ترمجتهحممد بن خازم  الضرير :أبو معاوية
  .يف حديث غريه

  .متفق على جاللته وإتقانه، سبق ترمجته، و هو حممد بن مسلم بن شهابهو  :ريـالزه
   )٤(.بن حباناعن أيب أيوب األنصاري وعنه الزهري وثقه  :حكيم بن بشري

  .هو خالد بن زيد ، تقدم أنه صحايب جليل :بو أيوبأ
  : ختريج احلديث
 )٦(.و الطرباين)٥(معاوية أخرج روايته أمحد وأب: رواه عن احلجاج
 )٧(.فيه احلجاج بن أرطاة وفيه كالم :وقال اهليثمي
. معن أيوب بن بشري عن حكيم بن حزابن شهاب اقاال ثنا حجاج عن معاوية و ابن منري  وو رواه أب

 )٨(.أخرج روايته الطرباين
عن الزهري عن أيوب بن بشري عن حكيم بن حزام أخرج روايته )٩(سفيان بن حسني :تابع احلجاج

                           
  .)٢٣٥٣٠( ٥١٠/ ٣٨: مسند أمحد) ١(
    .٢٦٣ /٣: الفائق، ١٧٥ /٤: النهاية )٢(
  .٢/٥٧١: لسان العرب) ٣(
  .١٦٢/ ٤: الثقات، ١٠٢/ ١: اإلكمال لرجال أمحد) ٤(
    .)٢٣٥٣٠(٣٨/٥١٠: مسند أمحد) ٥(
  .)٤٠٥١(١٧٣ /٤: املعجم الكبري ،)٣٩٢٣(١٣٨ /٤: عجم الكبريامل،  )٣٢٧٩(٣/٣١٩: املعجم األوسط) ٦(
  .١١٦ /٣: جممع الزوائد) ٧(
  .)٣١٢٦(٢٠٢ /٣: املعجم الكبري )٨(
، من السابعة، ثقة يف غري الزهري باتفاقهم ،الواسطي ،أبو حممد أو أبو احلسن، بن حسنا هو: سفيان بن حسني) ٩(

  .)٤٤٨/ ١: الكاشف، ٢٤٤/ ١: تقريبال(٤خت م / فة الرشيدوقيل يف أول خال، مات بالري مع املهدي



 

 

 .و سفيان ثقة يف غري الزهري باتفاق العلماء )٣(.وإسناده حسن: و قال اهليثمي)٢(.و الدارمي)١(أمحد
  : احلكم على احلديث

ن أيب أيوب ـو احلديث روِي ع. فهو مل يسمع من الزهرييف بسبب تدليس احلجاج ـضع إسناده  
   .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه.و أم كلثوم و حكيم بن حزام 

 )٤(.مل يروه عن الزهري غري حجاج وال يثبت :قطينقال الدار
هذا حديث صحيح على شـرط مسـلم ومل   : قالو )٥(أم كلثوم أخرجه احلاكم حديث :هـيشهد لو

سنده  :بن طاهراقال .)٧(الطرباين و)٦(البيهقيوأخرجه  .وافقه الذهيبو له شاهد بإسناد صحيحخيرجاه و
  )٨(.سنده صحيح 

  

                           
، و هذا حديث صحيح: هو من وجادات عبد اهللا على أبيه، قال شعيب و) ١٥٣٢٠( ٣٦/ ٢٤: مسند أمحد) ١(

  .لضعف سفيان يف روايته عن الزهري إسناد ضعيف
    .)١٦٧٩(كتاب الزكاة (٤٨٧ /١: سنن الدارمي) ٢(
  .١١٦ /٣: جممع الزوائد) ٣(
  .)١٠١٧(١١٨ /٦: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )٤(
    .)١٤٧٥(٥٦٤/ ١ :املستدرك على الصحيحني) ٥(
    .)١٣٠٠٢(٢٧ /٧: سنن البيهقي) ٦(
    ).٢٠٤( ٨٠/ ٢٥: املعجم الكبري) ٧(
  .٤٠٦ /٤:نصب الراية  )٨(



 

 

  :احلادي عشراحلديث / ٦٤
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام الدارمي

أَنَّ الن اجثََنا َحجَحد ادثََنا َحمَحد اجقَالَأَْخَبَرَنا َحج ْعبِيَوالش ي١(.َترِثُُه أُمُُّه: اَخع(   
  : رجـال اإلسناد

  .ثقة فاضل، و هو هو ابن املنهال، سبق ترمجته :حجاج
  .بآخرةوتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ثقةهو هو ابن سلمة، سبق ترمجته، و :محاد

 .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقةهو ، سبق ترمجته، وإبراهيم بن يزيدهو  :النخعي 
  .ثقة مشهور فقيه فاضلوهو ، ، سبق ترمجتهعامر بن شراحيلهو  :الشعيب

  )٢(.انفرد به الدارمي: ختريج األثر
  : احلكم على األثر

احلجاج مل يسمع من إبراهيم النخعي شيئاً و مسـع مـن   ، و  ، بسبب تدليس احلجاجإسناده ضعيف  
  .احلسن لغريه، ويرتقي باملتابعة إىل "ال جتوز صدقة حىت تقبض" الشعيب حديث واحد 

، نه ترثه عصبة أمهأ :إبراهيم بن طهمان ثنا الشيباين عن الشعيب يف ولد املتالعننيعن )٣(و أخرج الدارمي
  . وهم يعقلون عنه، أمه
  .إسناده صحيح إىل الشعيب :قال حسني أسدو

ملدينة ا إىل افبعثو، بن املالعنةااختلف النخعي والشعيب يف مرياث : عن معمر قال)٤(و أخرج عبد الرزاق
، زوجهـا   فحدثهم عن أهل املدينة أن املرأة اليت العنت زمن النيب ، فرجع، رسوال يسأل عن ذلك

، العنت عليه فورثت أمه منه السدس مث تويف ابنها الذيأوالدا، فتزوجت فولدت ، نهمابي فرق النيب 
ار ألمه الثلث وإلخوته وكان ما بقي بني إخوته وأمه على قدر مواريثهم ص، ورثت إخوته منه الثلث و

  . الثلثان
ما رأي إبراهيم بـن  : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن الشعيب قال قال )٥(و أخرج ابن أيب شيبة

، فأتينا عبد اهللا بـن هرمـز   ، يلحق بأبيه  : وقال إبراهيم، يلحق بأمه : فقلت ؟ بن املالعنة ايزيد يف 
أن : فجاء جـواب كتـاهبم   ، ذي كان ذلك فيهم ـيت الل املدينة إىل أهل البـب لنا إىل أهـفكت

                           
    .)٢٩٥٩(باب يف مرياث بن املالعنة: و من كتاب الفرائض(٤٥٩ /٢: سنن الدارمي ) ١(
  .)٢٩٦٦(ومن كتاب الفرائض(٢/٤٥٩: سنن الدارمي) ٢(
  .)٢٩٦٦(من كتاب الفرائض و(٢/٤٦٠: سنن الدارمي) ٣(
  .)١٢٤٨٦(كتاب الطالق(١٢٥ /٧: مصنف عبد الرزاق) ٤(
  .)٣١٣٢٧(كتاب الفرائض(٢٧٣ /٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(



 

 

  . أحلقه بأمه  رسول اهللا  
عن عبد اهللا بن أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أيب هند  )٢(و البيهقي)١(و أخرج الدارمي
: إيلفكتب ؟ بن املالعنة ايف  من بين زريق أسأله ملن قضى النيبكتبت إىل أخ يل : عبيد بن عمري قال

  . املال كله لألم هي مبرتلة أبيه وأمه: وقال سفيان .هي مبرتلة أمه وأبيه، قضى به ألمه النيب  أن
  .إسناده صحيح :قال حسني أسد

                           
  .)٢٩٦٠(ومن كتاب الفرائض( ٢/٤٥٩: سنن الدارمي) ١(
    .)١٢٢٨١(٢٥٩ /٦: سنن البيهقي )٢(



 

 

  .األحاديث املعنعنة وليس لدينا ما يدل على السماع أو عدمه: القسم الثالث
  : احلديث األول/ ٦٥

  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام مسلم
َعْن اَحد ْبنِ ُعَبْيد ةَ َعْن ثَابِتاجٍ َواْبنِ أَبِي غَنِيَدةَ َعْن َحجثََنا اْبُن أَبِي َزائمِ ْبنِ ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ َحدلْقَاس

. إِنِّي َحائض: ُتالُْخْمَرةَ  مْن الَْمْسجِد، فَقُلْ أَنْ أَُناوِلَُه أََمَرنِي َرُسولُ اللَّه : ُمَحمد َعْن َعائَشةَ قَالَْت
  )١(".الَْحْيَضةَ لَْيَسْت في َيدكَتَناَوليَها فَإِنَّ " :فَقَالَ

  : غريب احلديث
، و هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه يف سجوده هي بضم اخلاء املعجمة: بن األثريقال ا: اخلُْمَرةَ

   )٢(.ألن خيوطها مستورة بعسفها: من حصري أو حنوه، و مسيت مخرة
، تلْزمها احلائض من التجنب والتحيض يواحلال الت، الْحيضة بالكسر االسم من احلَيض :احليضة
     )٣(.فاملرة الواحدة من دفَع احليض ونوبة :فأما احلَيضة بالفتح، القعدة من اجلُلوس والقُعود و ةكاجللْس

أنكر عليه : وقال النووي )٤(.اء و هو خطأ و صواهبا بالكسراحل احملدثون يقولوا بفتح: قال اخلطايب
، و هو الظاهر: احلَيضة بالفتح بال شك، و قال: ألن املراد الدم، وهو: القاضي عياض، وصوب الفتح

  )٥(.ر يف الرواية ال ما قاله اخلطايبوهو الصحيح املشهو
  :رجال اإلسناد
  .حافظ ثقةو سبق ترمجته، وهاء لَحممد بن العهو : أبو كريب

  .ثقة متقنهو ته، وسبق ترمجحيىي بن زكريا هو ابن أيب زائدة
 -وتشديد التحتانية  ،وكسر النون، بفتح املعجمة -عبد امللك بن محيد بن أيب غنية هو : ابن أيب غَنِّية

   )٦(.ع/من السابعة، ثقة، أصله من أصبهان، اخلزاعي الكويف
   .ثقة وهو سبق ترمجته، ،ن ثابتاألنصاري موىل زيد بهو : ثابت بن عبيد

                           
 باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها و: كتاب احليض(١/٢٤٥: مسلمصحيح  )١(
    .)٢٩٨(تكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيهاال
  .٢/٦٧: ، الديباج على صحيح مسلم١/٣٩٥:، الفائق يف غريب احلديث٢/٧٧:  النهاية )٢(
  .٧/١٤٢: ، لسان العرب١/٤٦٩:النهاية )٣(
  .١/٢١: إصالح غلط احملدثني )٤(
    .  ٣/٢١١: شرح النووي) ٥(
    .١/٦٦٤: ظر الكاشف، ين١/٣٦٢: التقريب )٦(



 

 

ما رأيت : قال أيوب، أحد الفقهاء باملدينة، ثقة ،الصديق التيمي بن أيب بكرا هو: القاسم بن حممد
  )١(.ع/مات سنة ست ومائة على الصحيح، من كبار الثالثة، أفضل منه

  : ختريج احلديث
  .  محاد عن احلجاج عن ثابت به من طريق)٢(يعلى واحلديث أخرجه مسلم عن احلجاج به مقروناً و أب

  .من طريق األعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن حممد عن عائشة به)٣(وله متابعة عند مسلم
   :احلكم على احلديث

ه الرواية بـل أخـذه   مده مسلم يف هذـاج بالسماع من شيخه ثابت لذا مل يعتـمل يصرح احلج     
  .د ، ومساع احلجاج من ثابت حمتملهلشواه، فهو صحيح باملتابعات و امقروناً بغريه
   )٥(.وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه )٤()صحيح حسن( احلديث حسنه الترمذي :قال الشوكاين

                           
    .٢/١٣٠: ، ينظر الكاشف١/٤٥١: التقريب )١(
  ).٤٤٨٨( ٧/٤٦٠: مسند أبو يعلى )٢(
    ).٢٩٨(كتاب احليض ( ١/٢٤٤: مسلمصحيح  )٣(
  .   ١/٣٥٤: حتفة األحوذي) ٤(
  .١/٢٨٥: نيل األوطار للشوكاين) ٥(



 

 

  :احلديث الثاين/ ٦٦
  :-رمحه اهللا تعاىل- داود  وقال اإلمام أب

ْن ـوَب ْبنِ أَبِي مْسكنيٍ َعْن الَْحجاجِ َعـْن أَيَُّحدثََنا أَْحَمُد ْبُن سَنان الْقَطَّانُ الَْواسطيُّ َحدثََنا َيزِيُد َع
  )١(.ثُم َتَوضأُ إِلَى أَيامِ أَقَْرائَها) َتْعنِي َمرةً َواحَدةً(َتْغَتِسلُ ): في الُْمْسَتَحاَضة:(ةَأُمِّ كُلْثُومٍ َعْن َعائَش

  :األثر غريب
ولكنه يسيل من عرق يقال له ، وال يسيل من احمليض، ضهادم حي) ينقطع(اليت ال يرقأ  :الُْمْسَتَحاَضة

وإذا استحيضت املرأة يف غري أيام حيضها صلت وصامت ومل تقعد كما تقعد احلائض عن ، العاذل
حيضها  أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام: االستحاضة" إن فالنة استحيضت"ويف احلديث ، الصالة
  )٢(.املعتاد
ألن : الوقت املعلوم، فلذلك وقع على الضدين) بفتح القاف(األصل يف القَرء : ابن األثريل قا: أَقَْرائَها

احليض، ألنه : إذا طهرت وإذا حاضت، وهذا احلديث أراد باألقراء فيه: لكل منهما وقتا، وأقرأت املرأة
  )٣(.أمرها فيه بترك الصالة

  : ال اإلسنادـرج
الواسطي، ثقة )٤(أبو جعفر القطان -ر املهملة بعدها موحدةبكس -هو ابن أسد بن حبان: أمحد بن سنان

   )٥(.خ م د كن ق/ مات سنة تسع ومخسني، وقيل قبلها حافظ، من احلادية عشرة،
  .ثقة متقن عابدهو ، سبق ترمجته، وبن هارونهو ا: يزيد

  .سبق ترمجته، و هو صدوق له أوهام ،التميميهو : أيوب بن أيب مسكني
  .هي ثقة من الثانية، سبق ترمجتها، وأيب بكر الصديقبنت هي  :أم كلثوم
  : األثر ختريج

  . بنحوه وفيه زيادة)٧(و البيهقي)٦(أبو داود: يق احلجاج به موقوفاً أخرجه من طر
  )٨(.رواه احلجاج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن فاطمة بنت أيب حبيش أخرجه البزارو

                           
  ).٢٩٩(باب من قال تغتسل من طُهر إىل طُهر : كتاب الطهارة( ١/٨٠: سنن أيب داود) ١(
  .٧/١٤٢: لسان العرب) ٢(
  .٤/٣٢: النهاية )٣(
  .)٤/٥١٩: باألنسا( بيع القطن هذه النسبة إىل، ديد الطاء املهملة ويف آخرها نونبفتح القاف وتش: القطان )٤(
  .١/١٩٤: ، ينظر الكاشف١/٨٠: التقريب )٥(
  .)٢٩٩(كتاب الطهارة ( ١/٨٠: سنن أيب داود )٦(
  .)١٥٢٢(كتاب احليض (١/٣٤٥: سنن البيهقي )٧(
  ).٢٤٧٧( ٣/٣٦٦: مسند الشاميني )٨(



 

 

  .ةوهشام بن عرو األعمش :تابع احلجاج
توضئ لكل مث اغتسلي و. ."ديث و فيهرواية األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة احل

   ".صالة 
زادوا إال أيب داود )٦(البيهقيو)٥(قطينوالدار)٤(أمحدو)٣(ابن أيب شيبةو)٢(ابن ماجهو)١(أبو داود أخرجه
  ".وإن قطر الدم على احلصري"داود 

قطين يف روايتـهما أن  ثقات،و قد صرح ابن ماجه و الـدار  مصحيح و رجاله كله :قال األلباين     
   )٧(.، فاحلديث صحيح بدون هذه الزيادةلكن حبيب مل يسمع منه فهو منقطع عروة هو ابن الزبري و

 :فَقَالَت جاَءت فَاطمةُ بِنت أَبِي حبيشٍ إِلَى النبِيِّ  :رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتو  
ي ولَ اللَّهسا ر ! رفَلَا أَطْه اضحتأَةٌ أُسرلَاةَ ، إِنِّي امالص ع؟ أَفَأَد ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ":لَا ، كَما ذَلإِن

 ،"َم ثُم َصلِّيَوإِذَا أَْدَبَرْت فَاغِْسلي َعْنك الد، فَإِذَا أَقَْبلَْت َحْيَضُتك فََدعي الصلَاةَ، عْرق َولَْيَس بَِحْيضٍ
  . )٨(أخرجها البخاري .ثُم توضئي لكُلِّ صلَاٍة حتى يجِيَء ذَلك الْوقْت: وقَالَ أَبِي: قَالَ
قول عروة ، وهكذا أخرج " َتَوضئي لكُلِّ َصلَاة " :قال الاللكائي قوله: قالوا :قال ابن عبد اهلاديو  

قد ذكره : قلنا "ثُم َتَوضئي لكُلِّ َصلَاة َحتى َيجِيَء ذَلَك الَْوقُْت:"قال أيبمث : يف الصحيحني، قال هشام
نفسه إذ لو قاله هو لكان  الترمذي كما رويناه، وحكم بصحته، مث ال ميكن أن يقول هذا عروة من قبل

وهم وصوابه  :شاكل ما قبله، و قوله يف الصحيحني" توضئي":فلما قال "مث تتوضأ لكل صالة "لفظه 
  )٩(.يف الصحيح، فإن مسلما مل خيرجه بل أخرجه البخاري وحده

                           
  ).٢٩٨(كتاب الطهارة ( ١/٨٠: سنن أيب داود )١(
  .)٦٢٤(و سنتهاكتاب الطهارة (١/٢٠٤: سنن ابن  ماجه  )٢(
  .)١٣٤٥(كتاب الطهارات (١/١١٨: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
ات رجال الشيخني غري علي بن حديث صحيح رجاله ثق: ، قال شعيب)٢٤١٤٥(١٧٣/ ٤٠:مسند أمحد )٤(

قال )٢٦٢٥٥(٤٣/٢٩٨: ج،)٢٥٦٨١(٤٢/٤٥٤: ج ،)٢٥٠٥٩( ٤١/٥٠٧: ج ،هاشم، فمن رجال مسلم
  .حديث صحيح: شعيب

    ).٣٨، ٣٧، ٣٥(١/٢١٢:، ج)٣٤، ٣٣(كتاب احليض (١/٢١١: ارقطينسنن الد )٥(
  ).١٥١٩(كتاب احليض (١/٣٤٤: سنن البيهقي )٦(
  ).١٠٩(١/١٤٦: إرواء الغليل )٧(
 ١/١١٧: ج ،، و ذكره يف مواضع أخرى بدون ذكر قول عروه)٢٢٦(كتاب الوضوء (١/٩١: صحيح البخاري )٨(
  .)٣١٩(كتاب احليض(١٢٤ /١: ج، )٣١٤(احليضكتاب (١٢٢ /١: ج ،)٣٠٠(كتاب احليض ( ١/١١٧
  .١/١٦٠، ١/١٥٩: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق )٩(



 

 

  :األثراحلكم على 
و أيوب صـدوق لـه   .مل يتبني يلاإلسناد ضعيف، بسبب عنعة احلجاج، و مساعه من أم كلثوم        

  .لكنه يتقوى باملتابعات و الشواهدأوهام، 
  )١(.كان حمفوظاً لكان أحب إلينا من القياس ذكر الوضوء عندنا غري حمفوظ، ولو :قال الشافعي
  . ألن له متابعات )٢(.حديث صحيح :قال األلباين

ليس على املستحاضة إال أن " :نه قالحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أ و يشهد هلذا    
   )٣(.أخرجه البيهقي" مث تتوضأ بعد ذلك لكل صالة  تغتسل غسالً واحداً

  

                           
  .٦٢/ ١: األم )١(
  .بتعليق األلباين) ٢٩٩( ١/٥٢: سنن أيب داود )٢(
    ).٤٨٧(كتاب احليض ( ١/٣٧٩: معرفة السنن واآلثار )٣(



 

 

  : ثالثالاحلديث  /٦٧
  :-رمحه اهللا تعاىل- داود وقال اإلمام أب

ةَ ْبنِ َحدثََنا َسعيُد ْبُن َمْنُصورٍ َحدثََنا َيزِْيُد ْبُن َهاُرونَ َعْن الَْحجاجِ َعْن قََتاَدةَ َعْن الَْحَسنِ َعْن َسُمَر
   )١(".ارِ َعْبَد الرْحَمنِكَانَ شَعاُر الُْمَهاجِرِيَن َعْبَد اللَّه َوشَعاُر الْأَْنَص:"الَـُجْنُدبٍ قَ
  :األثرغريب 
  )٢(.ا يف احلربعارفون هبتعالمتهم اليت كانوا ي :ارـشع
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة مصنف سبق ترمجته،وهو: سعيد بن منصور
  .هو ثقة متقنسبق ترمجته، و: يزيد بن هارون

  .ثقة ثبتسبق ترمجته، وهو بن دعامة هو ا: قتادة
 .ويدلس وكان يرسل كثرياً، ثقة فقيه مشهور وهو ،سبق ترمجته، سن البصريبن أيب احلهو ا: احلسن

  : ختريج احلديث
  . ارون وحفص بن غياث وأبو معاويةيزيد بن ه: رواه عن احلجاج

   )٦(.البيهقيو)٥(و ابن أيب شيبة)٤(وسعيد بن منصور)٣(رواية يزيد بن هارون عنه به أخرجها أبو داود
  )٨(.الروياينو )٧(ا الطرباينرواية حفص عنه به أخرجهو
كان شعار ":عن حجاج عن قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن عمرو قال: فقالمعاوية  وأبخالفهما و

  )٩(.ابن أيب شيبة أخرجه "األنصار عبد اهللا وشعار املهاجرين عبد الرمحن
  
  
  

                           
  .)٢٥٩٥(كتاب اجلهاد ( ٣/٣٢: سنن أيب داود) ١(
    .٢/٤٧٩: يةالنها )٢(
  ).٢٥٩٥(كتاب اجلهاد (٣/٣٢: سنن أيب داود) ٣(
  ).٢٩٠٩(باب جامع الشهادة ( ٢/٣٧٦: )١(سنن سعيد بن منصور) ٤(
  ).٣٣٥٧٨(كتاب السري(٦/٥٣٠: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(
    ).١٢٨٣١(كتاب قسم الفيء و الغنيمة(٦/٣٦١: سنن البيهقي) ٦(
  ).٦٩٠٣( ٢١٧ / ٧: املعجم الكبري )٧(
  ).٨٠٣(٤٨ /٢ :مسند الروياين )٨(
  ).٣٣٥٧٤(كتاب السري(٥٢٩ /٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٩(



 

 

  :احلكم على احلديث
بالسماع، و احلسن مل يسـمع مـن    مل يصرحايف ألن احلجاج و قتادة مدلسان وـعهذا إسناد ض  

  .و مساع احلجاج من قتادة حمتمله ألنه صرح بسماعه منه يف غري هذا احلديث.مسرة
يف إسناده احلجـاج بـن   : قالهذا احلديث أعله املنذري و :)٢(وصاحب عون املعبود)١(قال الشوكاين

  . أرطاة وال حيتج حبديثه
  . ضعيف :قال األلباينو

جاج بن أرطأة غري حمتج به واحلسن عن مسرة منقطع يف غري حديث العقيقة فيما احل :قال البيهقيو   
  )٣(.ذهب إليه بعض أهل العلم باحلديث واهللا أعلم

                           
    .٦٧ /٨: نيل األوطار) ١(
  ). باب يف الرجل ينادي بالشعار( ١٨٤ /٧: عون املعبود) ٢(
  .٣٨٦/ ٣: صب الراية، ن)٥٤٢٠( ٧/٣١:معرفة السنن واآلثار) ٣(



 

 

  :احلديث الرابع/٦٨
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام أيب داود
 ى ْبنِ أَُميةَ بَِهذَاـَيْعلَ ُد الَْملك َعْن َعطَاٍء َعْنوَب أَْخَبَرَنا ُهَشْيم َحدثََنا َحجاج َوَعْبـَحدثََنا زَِياُد ْبُن أَيُّ

أَُترِيُد أَنْ  :َوقَالَ، فَأَْهَدَرَها فَأََتى النبِي ، َزَعَها فََنَدَرْت ثَنِيُتُهقَاَتلَ أَجِري لي َرُجلًا فََعض َيَدُه فَاْنَت: قَالَ[
ُمَها كَالْفََيَضَع َيَدُه فيَك َتقْضقَالَ، َزاَد] ْحلِي ف ثُم-  بِيَيْعنِي الن  -ِّلَْعاضئَْت أَنْ ُتَمكَِّنُه : لإِنْ ش

يهْن فَتْنزُِعَها م َك فََيَعضَُّها ثُمْن َيدم، َيةَ أَْسَنانِه١(.َوأَْبطَلَ د(  
  :غريب احلديث

  )٢(.سقط ووقع: َنَدَر
  )٣(.وقيل هو أكل الشيء اليابس ،اسالقضم أكل بأطراف األسنان واألضر: َتقْضُمَها

  :ال اإلسنادـرج
وكان يغضب )٥(،يلقب دلويه ،األصل )٤(وسيطُ ،أبو هاشم ،بن زياد البغداديهو ا: زياد بن أيوب 

، نيـات سنة اثنتني ومخسـم، من العاشرة، ظـة حافـثق، شعبة الصغري: ه أمحدـولقب، اـمنه
  )٦(.خ د ت س/ ت ومثانونـه سـول

كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبت :هو ابن بشري سبق ترمجته، و هو :ُهَشْيم.  
-بفتح املهملة وسكون الراء وبـالزاي املفتوحـة    -)٧(ميزربن أيب سليمان ميسرة العهو ا: عبد امللك

ثقة صدوق  :قال حيىي بن معني)٨( ،٤خت م  /مات سنة مخس وأربعني، من اخلامسة، صدوق له أوهام
 وهو أثبـت يف ، ضعيف: وقال حيىي بن معني، ثقة :بن سعدو ا النسائيو  وقال أمحد، لى مثلهال يرد ع

                           
، ما بني املعكوفتني )٤٥٨٥(لرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسهباب ا: تاكتاب الدي(١٩٤/ ٤: سنن أيب داود) ١(

  .من حديث قبله
    .٣٤ / ٥: النهاية) ٢(
    .   ٤٨٧ / ١٢: لسان العرب) ٣(
  هذه النسبة إىل طوس وهي قرية من قرى خبارى -بضم الطاء وسكون الواو ويف آخرها سني مهملة  -سي والطُ) ٤(
  .)٢٨٨ / ٢: ابب يف ذيب األنساللبا(
 )٢٨/٥٠٠:تاج العروس( والصواب بالضمِّ مع التشديد لَقب زِياد، الالم املفتوحة كما يف النسخ بتشديد: دلَّويه )٥(
  .١٢٩٢ /١: القاموس احمليط )موا هبال بالفتح والشد وسد: عربوها فقالوا ، الفؤاد: ودل بالفارسية(
  .  ٤٠٨ / ١: الكاشف، ينظر ٢١٨/ ١: تقريبال )٦(
)٧( العرأنه بطن من : وظين، هذه النسبة إىل عرزم، وفتح الزاي املعجمة، وسكون الراء ، بفتح العني املهملة: ميز

  .)١٧٨ /٤: األنساب(  ولعل هذه القبيلة نزلت هبا فنسب املوضع إليهم، وجبانة عرزم بالكوفة، فزارة
  .١/٣٦٣: تقريبال )٨(



 

 

، ثبت يف احلـديث : ال العجليـوق، ةـة حجـثق : ارـبن عماال ـوق، عطاء من قيس بن سعيد
، صدوق: ال الساجيـوق، ال بأس به: ال أبو زرعةـوق، ة متقن فقيهـثق :ال يعقوب بن سفيانـوق
قد كان حدث شـعبة عنـه مث   : وقال، ال نعلم أحدا تكلم فيه غري شعبة، ثقة مأمون :مذيال الترـوق

  )٢(.رمبا أخطأ: وقال، بن حبان يف الثقاتاوذكره ، الذي تفرد به )١(تركه حلديث الشفعة
  .لكنه كثري اإلرسال ،ثقة فقيه فاضلهو ابن رباح سبق ترمجته، وهو : عطاء

  : ختريج احلديث
  .ق احلجاج وعبد امللكبرواية هذا احلديث من طري)٣(انفرد أبو داود

ن بن يعلى بن أمية عن أبيه أخربين صفوا :مسعت عطاء خيرب قال: ابن جريج فقال:تابع احلجاجو 
   )٤(.، متفق عليهبنحوه

: ويف رواية قال)٥(أخرجه مسلم ،يعلى بن أمية رجالً فذكر احلديث قاتل: ورواه عمران بن حصني قال 
  )٦(.دون ذكر يعلى، متفق عليهض يد رجل بأن رجالً ع: قال

  : احلكم على احلديث 
، ـاءاحلجاج راوية عن عطصدوق له أوهام،و  ف بسبب تدليس احلجاج ،وعبد امللكـإسناده ضعي  

  .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه
  )٧(.صحيح اإلسناد :قال األلباين

                           
، )كتاب الشفعة ( ١٢٠/ ٤: ، شرح معاين اآلثار)باب ما جاء يف الشفعة للغائب( ٦٥١ / ٣: سنن الترمذي) ١(

  .)باب  الشفعة للغائب(  ٨١/ ٨: مصنف عبد الرزاق
، ٦/٣٥٠: طبقات ابن سعد، ٥/٣٠٢: عفاءالكامل يف الض، ٢/١٠٣: معرفة الثقاتينظر(، ٦/٣٥٢: التهذيب )٢(

   )٧/٩٧: الثقات، ٣/١٨٣: املعرفة والتاريخ
  .)٤٥٨٥(كتاب الديات ( ١٩٤/ ٤: سنن أيب داود) ٣(
،  )  ٢٨١٤( كتاب اجلهاد و السري ( ١٠٨٦/  ٣: ،ج) ٢١٤٦(كتاب اإلجارة ( ٢/٧٩٠: صحيح البخاري ) ٤(
 ٣/١٣٠٢: خمتصراً، صحيح مسلم)  ٦٤٩٨( كتاب الديات ( ٢٥٢٦/ ٦: ، ج)٤١٥٥(غازي كتاب امل(١٦٠٣/ ٤
  .)١٦٧٤(القسامة  كتاب(
  .)١٦٧٣(كتاب القسامة ( ١٣٠٠/ ٣: صحيح مسلم )٥(
  .)١٦٧٣( كتاب القسامة( ١٣٠١/ ٣: ، صحيح مسلم)٦٤٩٧( كتاب الديات( ٢٥٢٦/  ٦: صحيح البخاري) ٦(

١٦٧٣(.  
     .)٤٥٨٥(كتاب الديات ( ٦٨٧/ ١: سنن أيب داود بتعليق األلباين)٧(



 

 

  :احلديث اخلامس/٦٩
  :-تعاىلرمحه اهللا - قال اإلمام الترمذي

َياثثََنا َحفُْص ْبُن غثََنا قَُتْيَبةُ َحداجِ َعْن أَبِي إِْسَحق َحدلَْبَراِء ْبنِ َع :الَـقَ َعْن الَْحجازِبٍـقُلُْت ل :
  )١().ْيهـََبْيَن كَفّ :الَـفَقَ؟ َدـَيَضُع َوْجَهُه إِذَا َسَج َن كَانَ النبِيُّ ـأَْي
  : ال اإلسنادـرج
  . ثقة ثبت ابن سعيد، سبق ترمجته، وهوهو : قتيبة

  .ريف اآلخ تغري حفظه قليالً، ثقة فقيهسبق ترمجته، وهو  :حفص بن غياث
  .مكثر عابد، قةث، سبق ترمجته، وهو السبيعي عمرو بن عبد اهللاهو : أبو إسحاق

وقيل رة، أول مشاهده أحد، ، أبو عمان احلارث بن عدي األنصاري األوسيهو اب: الرباء بن عازب
مع علي اجلمل وصفني  شهدعشرين يف قول أيب عمر والشيباين، وح الري سنة أربع و تأفتاخلندق، و

  )٢(.والنهروان، ونزل الكوفة وروى الكثري
  : األثر ختريج
 )٤(يبةـابن أيب شو )٣(الترمذي: غياث عن احلجاج عـن أيب إسحاق به ه من طريق حفص بنـأخرج
  )٥(.يعلىوأبو  )٤(يبةـش

  : ثراألاحلكم على 
ـ ـمس، ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه اده ضعيف بسبب تدليس احلجاج وـإسن   ن ـاع احلجاج م

     .حمتملهأيب إسحاق 
صححه أمحد شاكر يف و)٦(حسنه النووي يف اخلالصة،حديث حسن صحيح غريب، و :قال الترمذي

  .ال أعرف له علة: و قـال)٧(تعليقه على الترمذي
  ).فَلَما َسَجَد َسَجَد َبْيَن كَفَّْيه(و فيه )٨(عند مسلم ن حجر حديث وائل ب:يشهد لهو

                           
  ).٢٧١(ع الرجل وجهه إذا سجد باب ما جاء أين يض: كتاب أبواب الصالة ( ٢/٦٠: سنن الترمذي) ١(
    .١/٤٦: جتريد أمساء الصحابة )٢(
    .)٢٧١(كتاب أبواب الصالة ( ٢/٦٠: سنن الترمذي )٣(
  .)٢٦٦٥(كتاب الصلوات( ١/٢٣٣: أيب شيبة ابن مصنف )٤(
    . يذكر الوجهو مل) ١٦٥٧(٣/٢١٨، )١٦٦٩( ٣/٢٣٢: يعلى وأبمسند  )٥(
  .١/٤١٣: خالصة األحكام للنووي )٦(
    .٢/٦١: سنن الترمذي )٧(
    .)٤٠١(كتاب الصالة ( ١/٣٠١:صحيح مسلم )٨(



 

 

  :السادساحلديث /٧٠
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي
َصلَّْيُت َمَع :َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَياث َعْن الَْحجاجِ َعْن َعطيةَ َحدثََنا َعليُّ ْبُن ُحْجر

  )١(.الظُّْهَر في السفَرِ َركَْعَتْينِ َوَبْعَدَها َركَْعَتْينِ النبِيِّ 
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة حافظ سبق ترمجته، وهو :رْجعلي بن ُح
  .يف اآلخر تغري حفظه قليالً، ثقة فقيه، و هو سبق ترمجته: حفص بن غياث

  .مدلساً وكان شيعياً، كثرياً خيطئصدوق ، سبق ترمجته، و هو نادةبن ج بن سعدهو ا: عطية
  : ختريج احلديث

  .به )٣(ابن أيب شيبةو)٢(من هذا الطريق أخرجه الترمذي 
عند بن عمر اعن عطية ونافع عن  فرواه )حممد بن عبد الرمحن( ابن أيب ليلى :و قد تابع احلجاج

أنه "بلفظ)٧(أيب شيبةابن مطوالً و)٦(بدون ذكر نافع عند الطحاويمطوالً و )٥(و ابن خزمية)٤(الترمذي
  ."أنه كان يتطوع يف السفر"بلفظ)٧(شيبة

  :احلكم على احلديث
  .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ،وضعف عطية

ذا ـإمنا حسن الترمذي ه ه هذا حديث حسنـقول :و قال املباركفوري)٨(ه الترمذينـٌديثٌ حساحلَ
ابع ـية وكالمها مدلس وروياه بالعنعنة فإنه قد تـرطأة وعطع أن يف سنده حجاج بن أـث مـاحلدي
  )٩(.ليلى وكذلك تابع عطية نافع فيها بن أيبا اًـحجاج

و خرب سامل و : ضه ما يف صحيح ابن خزمية حيث قـالو حتسني الترمذي و إقرار املباركفوري يعار

                           
  .)٥٥١(باب ما جاء يف التطوع يف السفرباب السفر : كتاب أبواب الصالة( ٢/٤٣٧ :سنن الترمذي ) ١(
    .)٥٥١( باب السفر( ٢/٤٣٧ :سنن الترمذي )٢(
  .)٣٨٤٧(كتاب الصلوات( ١/٣٣٥:مصنف ابن أيب شيبة )٣(
    .)٥٥٢(باب السفر ( ٢/٤٣٧:الترمذي سنن ) ٤(
  .)١٢٥٤(مجاع أبواب التطوع يف السفر ( ٢/٢٤٤: صحيح ابن خزمية) ٥(
  .١/٤١٨:شرح معاين اآلثار) ٦(
    .)٣٨٤٧(كتاب الصلوات ( ٣٣٥، ١/٣٣٤: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
    .)٥٥١(باب السفر ( ٢/٤٣٧: سنن الترمذي )٨(
  .٣/٩٧: حتفة األحوذي )٩(



 

 

  )١(. مجعه بني نافع و عطية، و ابن أيب ليلى واهم يفعطية عن ابن عمر وهم حفص يدالن على أن خرب
  : و للحديث شواهد منها

ويف  الصالة يف احلضر أربعاً قد فرض لرسول اهللا  (بلفظ )٢(عند الطحاوي: حديث ابن عباس 
   ).هاالسفر يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى يف السفر قبلها وبعد

وعمر كانا يتطوعان  أن النيب  (بلفظ )٣(ة عند ابن أيب شيب: رضي اهللا عنهما جابر عن سامل حديث و
   .)يتطوعان يف السفر

                           
    .)١٢٥٤(مجاع أبواب التطوع يف السفر(٢/٢٤٥: ح ابن خزمية صحي )١(
  .١/٤٢٢:شرح معاين اآلثار )٢(
    .)٣٨٤٨(كتاب الصلوات ( ٣٣٥، ١/٣٣٤:مصنف ابن أيب شيبة  )٣(



 

 

  :السابع احلديث/٧١
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

َعْن الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن أَبِي إِْسَحَق َعْن ُهَبْيَرةَ ْبنِ  َحدثََنا هَشاُم ْبُن ُيوُنَس الْكُوفيُّ َحدثََنا الُْمَحارِبِيُّ
إِذَا أََتـى  " قَالَ النبِيُّ : َعْن ُمَعاذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَا َعْن اْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن َعلي َوَعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرةَ ميَيرِ

   )١(."أََحُدكُْم الصلَاةَ َوالْإَِماُم َعلَى َحالٍ فَلَْيْصَنْع كََما َيْصَنُع الْإَِماُم 
  : رجـال اإلسناد
من ، ثقة)٣(،اللؤلؤي، أبو القاسم الكويف)٢(،النهشلي، التميمي، مبوحدة ،بن وابلهو ا: هشام بن يونس

  )٤(.ت/مات سنة اثنتني ومخسني، العاشرة
  .كان يدلس قاله أمحدو، ال بأس به ، سبق ترمجته، وهواريباحمل عبد الرمحن بن حممدهو : احملاريب

  . ثقة مكثر عابد ته، وهوهو عمرو بن عبد اهللا السبيعي، سبق ترمج: أبو إسحاق
 )٥(،اخلاريفُّ: ويقال، مبعجمة مث موحدة خفيفة، ينبايالش، وزن عظيمعلى  ،بتحتانية أوله: ُهَبْيَرةَ بن َيرِْيم

ال بـأس   :قال أمحد)٦(،٤/من الثانية، وقد عيب بالتشيع، ال بأس به، أبو احلارث الكويف، مة وفاءمبعج
  ليس بـالقوي : وقال النسائي، روى عنهم أبو إسحاقين ذيعين ال، هو أحسن استقامة من غريه، حبديثه
، وقد روى غري حديث منكـر  ،وحيىي وعبد الرمحن مل يتركا حديثه، أرجو أن ال يكون به بأس: وقال

، وكان معروفاً، كانت منه هفوة أيام املختار: بن سعداوقال  ،يف الثقاتو ابن شاهني بن حبان اوذكره 
كـان  : وقال اجلوزجاين، شبيه باهول: حامت أبووقال ، هو جمهول: ىي بن معنيو قال حي، وليس بذاك

ثقة،   : ، و قال العجليضعيف :بن خراشاوقال ، )صفني(ارزيوم اجل جيهز على اجلرحىكان  )٧(خمتارياً

                           
  .)٥٩١(باب ما ذكر يف الرجل يدرك اإلمام و هو ساجد كيف يصنع : أبواب السفر (٢/٤٨٥:سنن الترمذي) ١(
الالم هذه النسبة إىل بين شل وأبو غسان  آخرهاون وسكون اهلاء وفتح الشني املعجمة ويف بفتح الن: النهشلي )٢(

  .)٥/٥٤٦: األنساب( مالك بن سليمان النهشلي من أهل البصرة
  .)٥/١٤٥: األنساب( نسب هبذه النسبة مجاعة كانوا يبيعون اللؤلؤ: اللؤلؤي )٣(
    .  ٢/٣٣٨: ينظر الكاشف ،٢/٥٧٤: التقريب )٤(
بفتح اخلاء املعجمة والراء بعد األلف يف آخرها فاء هذه النسبة إىل خارف وهو بطن من مهدان نزل : اخلاريف )٥(

  .)٢/٣٠٥: األنساب( الكوفة
  .٢/٥٧٠: التقريب )٦(
ام بعد احلسني هو حممد بـن احلنفيـة مث   ـإن اإلم: وهم يقولون، أيب عبيد الثقفي أتباع املختار بن: ةـاملختاري )٧(
ـ ، وه ومينعه عن ذلكـصد حنـحممد أن يقوأراد  ،الضاللة إىللق ـدعى اخل م املختار أنه نائب حممد وـزع لما ـف

ـ ، مـم قد ذكر أن إمامكم قد قصد حنوكا قوـي :الـوق ،عد املنربـعلم املختار إنه يريد قصده ص ارات ـومن إم
  =وأنه قد قصد بذلك قتله هرب داًـبلغ ذلك حمما ـفلم ،ى فجربوا هذاـفإذا أت ،ر فيه السيفـاإلمام أن ال يؤث



 

 

  )١(.أرجوا أن ال بأس به: و قال ابن عدي
   )٢(.، أمري املؤمنني هو ابن أيب طالب اهلامشي :علي 
  .كان ال يدلس ورمي باإلرجاء ،ثقة عابد ،سبق ترمجته وهوليمبن عبد اهللا اجلَهو ا: مرو بن مرةع

  .ثقة سبق ترمجته، وهو هو عبد الرمحن، :ابن أيب ليلى
  )٣(. اخلزرجي السلميبن عمرو بن أوس هو ا: معاذ بن جبل
  : ختريج احلديث

  )٥(.و الطرباين)٤(الترمذي: أخرجه من طريق احلجاج به
ن ـيلى ععن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب لن احلجاج ـع )٦(و من طريق إبراهيم بن الزبرقان
  )٧(.أخرجه الطرباين حنوه  أشياخهم عن معاذ عن النيب

عن احلجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ) ابن منري( هشامثنا أبو  :قال)٨(أيضاً أخرجو
  .لهمث عن معاذ عن النيب 

                                                                             
    .)١/٢٧: فرق الشيعة(ويدعون الكيسانية ) ١/٦٢:اعتقادات فرق املسلمني واملشركني( =
ـ ٢/٣٣٤: اشفـالك(ر ـ، ينظ١١/٢٣:ذيبـالته )١( ـ ٥/٥١١: قاتـ، الث ـ ـ، معرف ، ٢/٣٢٥: قاتـة الث
  ).١/٤٦: ، أحوال الرجال٦/١٧٠: ات ابن سعد، طبق٧/١٣٣: ، الكامل البن عدي٩/١٠٩: رح و التعديلـاجل
  .١/٣٩٢: جتريد أمساء الصحابة )٢(
  .٢/٨٠: جتريد أمساء الصحابة )٣(
  ).٥٩١(أبواب السفر (٢/٤٨٥: سنن الترمذي )٤(
  ).٢٦٧(٢٠/١٣٢: املعجم الكبري )٥(
حمله  :سألت أيب عنه فقال بن أيب حامتاوقال  ،ال حيتج به :ال أبو حامتـوق ،بن معنياوثقه : قـال ابن حجر )٦(

كان  :وقال العجلي ،ليس به بأس :وابن معني وقال البزار وأبو داود والنسائي ،يكتب حديثه وال حيتج به، الصدق 
 ):١/٣٩٠:موضح أوهام اجلمع والتفريق (وقال اخلطيب يف املوضح  ،بن حبان وابن شاهني يف الثقاتاوذكره  ،ثقة

، ١/٥٨:لسان امليزان.(الزبرقان اىل بين متيم وكان ثقة مات سنة ثالث ومثانني ومائة ومن الناس من ينسب إبراهيم بن
، ١/٢٠١:قاتـة الثـمعرف، ١/٣٣:قاتـاريخ أمساء الثـت، ٨/٦٢:اتـالثق،  ٢/١٠٠:اجلرح والتعديل: ينظر

رواية عثمان (معني تاريخ ابن ، ٣/٤١٥:)رواية الدوري(اريخ ابن معني ـت، ١/٣٣:الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي
  ).١/١٦٧:سؤاالت أيب عبيد اآلجري،١/٦٧:)الدارمي

  ).٢٦٨(٢٠/١٣٢: املعجم الكبري )٧(
  .)٢٦٩( ٢٠/١٣٢: املعجم الكبري )٨(



 

 

ن م)٥(البيهقيو )٤(الطرباينو )٣(أمحدو )٢(داود وأب أخرج روايته )١(.املسعوي :و قد تابع احلجاج    
فجاء معاذ : وفيه، الصالة ثالثة أحوال فذكر احلديث أحيلت: حديث ابن أيب ليلى عن معاذ قال

 سبقه النيب  فجاء وقد: قال، مث قضيت ما سبقين، أجده على حال أبدا إال كنت عليهاال :فقال
قد سن لكم " رسول اهللا : فقال، قام يقضي، صالته فلما قضى النيب ، فقمت معه: قال، ببعضها
  ".فهكذا فاصنعوا اًمعاذ

عن عبد الرمحن بن أيب ليلى )٦(رواه أبو داود من وجه آخر فقدمل يسمع من معاذ و إن وابن أيب ليلى   
على حال إال كنت ال أراه : فقال معاذ، حلديث وفيهفذكر ا قال حدثنا أصحابنا أن رسول اهللا 

     .احلديث  ،عليها
  : احلكم على احلديث

  .الْوجههذَا حديثٌ غَرِيٌب لَا نعلَم أَحدا أَسنده إِلَّا ما روِي من هذَا  :قَالَ أَُبو عيَسى
  )٨(.بإسناد ضعيف ومرسلروى : و قال ابن امللقن)٧(،فيه ضعف وانقطاع: وقال ابن حجر 

أنه يدلس و مل  يريد بالضعف اإلشارة إىل تضعيف احلجاج و هو عندنا ثقة  إال :قال أمحد شاكرو     
، و يشري باالنقطاع إىل أن ابن أيب ليلى مل يسمع من معاذ و لكن له شـاهد مـن   يصرح بالسماع هنا

                           
صدوق اخـتلط قبـل   ، د اهللا بن مسعود الكويف املسعوديعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبهو : املسعودي )١(

 ٤خـت  /مات سنة ستني وقيل سنة مخس وستني، من السابعة،  طه ببغداد فبعد االختالوضابطه أن من مسع من، موته
كان اعلم حبـديث   :أبو حامتوقال ، ةـثق: و ابن شـاهني بن املديينو ابن معني ا ال أمحد وـق) ١/٣٤٤:تقريبال(
تغري بـآخرة، و   ة إال أنهكان ثق: بن منري، و قال يعقوب بن شيبة و العجلي و ابن سعد و ابن مسعود من أهل زمانها

تغري يف آخـره يف  : لط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك، وقال العقيلياخت: قال ابن خراش حنو ذلك، و قال ابن حبان
، ١٧/٢٢٢: ذيب الكمـال ـ، ١/٣٤٤:التهـذيب: ينظـر( أسـليس به ب :قال النسائيو ،حديثـه اضطـراب
ـ ، ٦/٣٦٦: ات ابن سـعد ـطبق ،٢/٧٤٤: كبريفاء الـ، الضع٥/٢٥٠: اجلرح و التعديل ، ٦٣٣ /١:اشفـالك

، ١/٥٤:من كالم أيب زكريا يف الرجال، ٢/٤٨: اروحني، ٢/٤٤٥: معرفة الثقات، ١٤٣ /١:اريخ أمساء الثقاتـت
   .)١/١٨٥: )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني

  .  )٥٠٧(كتاب الصالة (١/١٤٠:سنن أيب داود )٢(
    .)٢٢١٢٤( ٣٦/٤٣٦: مسند أمحد) ٣(
  .)٢٧٠(١٣٢/ ٢٠: املعجم الكبري )٤(
    .)٣٤٣٣(مجاع أبواب اخلشوع يف الصالة ( ٢/٢٩٦: سنن البيهقي) ٥(
  .)٥٠٦(كتاب الصالة (١/١٣٨:سنن أيب داود )٦(
    .٢/٤٢: تلخيص احلبري )٧(
    .١٩٨/ ١:خالصة البدر املنري) ٨(



 

 

فقـال "احلديث و فـيه مث ذكر " نا أصحابناحدث"و يقول فيه ابن أيب ليلى)١(حديثه أيضاً عند أيب داود
ـ ـه الصحابـ، ألن املراد بأصحابو هذا متصل..."ال أراه على حـال: معاذ ذلك يف ـة كما صرح ب
  ".حدثنا أصحاب حممد")٢(ة ابن أيب شيبةـرواي

مساع احلجاج من أيب إسحاق ممكنة و أبو إسحاق روى عن هبرية فهو إسناد حمتمـل االتصـال         
  .طريق عمرو بن مرة املتصلة تعضده ب عنعنة احلجاج و أبو إسحاق لكن روايته منبسب

  )٤(.وري عن عمرو بن مرة و املرسل أصحو الث)٣(و أرسله شعبة :وذكره الدار قطين يف العلل وقال

                           
  .)٥٠٦(كتاب الصالة ( ١٣٨/ ١:سنن أيب داود) ١(
  ).٢١١٨(كتاب اآلذان و اإلقامة (١/١٨٥:مصنف ابن أيب شيبة) ٢(
  .)٥٠٦(ب الصالة كتا(١/١٣٨: سنن أيب داود )٣(
  .)٩٧٦(،)٩٧٥( ٦/٥٨: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )٤(



 

 

  :احلديث الثامن/٧٢
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

َعْن  َعْن اْبنِ سريِيَن َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن قََتاَدةَ دثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُرَح َحدثََنا أَُبو َسعيد الْأََشجُّ
   )١(".َمْن أَكَلَ أَْو َشرَِب َناسيا فَلَا ُيفْطْر فَإِنَما ُهَو رِْزق َرَزقَُه اللَُّه:"قَالَ َرُسولُ اللَّه : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ

  : سنادال اإلـرج
  .ثقة ، سبق ترمجته، وهو عبد اهللا بن سعيدهو : أبو سعيد األشج
  .خيطئصدوق ، سبق ترمجته، وهو سليمان بن حيانهو : أبو خالد األمحر

  .ثقة ثبت هو ابن دعامة، سبق ترمجته، وهو: قتادة
، بري القدرعابد ك، ثقة ثبت، أبو بكر بن أيب عمرة البصري ،األنصاري حممد بن سريينهو : ابن سريين

   )٢(.ع/مات سنة عشر ومائة، من الثالثة، كان ال يرى الرواية باملعىن
  : ختريج احلديث
  .من طريق أيب خالد األمحر به)٥(قطينو الدار)٤(و أبو يعلى)٣(أخرجه الترمذي

من )٧(من حديث يزيد بن زريع وأخرجه مسلم)٦(أخرجه البخاريهشام بن حسان  :قد تابع احلجاجو
فَإِنَما أَطَْعَمُه اللَُّه "ن ابن سريين عن أيب هريرة و لفظهعنه عيل بن علية كالمها من حديث إمساع)٧(مسلم

  ."اللَُّه َوَسقَاُه
  : احلكم على احلديث

ـ  ـإسناده ضعيف بسبب تدل    رح ـيس احلجاج و قتادة ، ومساع احلجاج من قتادة ممكنة ألنـه ص
  .لغريهبسماعه منه يف غري هذا احلديث، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن 

  .حديثُ أَبِي هريرةَ حديثٌ حسٌن صحيٌح :قَالَ أَُبو عيَسى

                           
    .)٧٢١(باب ما جاء يف الصائم يأكل أو يشرب ناسياً : كتاب الصوم ( ٣/١٠٠: الترمذيسنن  )١(
  .٣٢٣/ ١: التقريب) ٢(
    .)٧٢١(كتاب الصوم ( ١٠٠/ ٣: الترمذي سنن  )٣(
  ).٦٠٣٨( ٤٢٥/ ١٠: مسند أيب يعلى )٤(
    . هو ضعيف: و قال) ٣٥(كتاب الصيام ( ٢/١٨٠: سنن الدار قطين )٥(
    .)١٨٣١(كتاب الصوم ( ٦٨٢/ ٢: صحيح البخاري) ٦(
  .)١١٥٥(كتاب الصيام ( ٨٠٩/ ٢: صحيح مسلم )٧(



 

 

  :التاسع احلديث/٧٣
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

مِ َعْن مقَْسمٍ َحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َحدثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيا ْبنِ أَبِي َزائَدةَ أَْخَبَرَنا الَْحجاُج َعْن الَْحكَ
  )١( " َرَمى الَْجْمَرةَ َيْوَم النْحرِ َراكبا أَنَّ النبِي  "َعْن اْبنِ َعباسٍ

  :ال اإلسنادـرج
  .ثقة حافظ سبق ترمجته، وهو: أمحد بن منيع
  .ثقة متقن سبق ترمجته، وهو: حيىي بن زكريا

  .لسثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا د: سبق ترمجته، و هو: احلكم
  .صدوق وكان يرسل هو ابن بجرة، سبق ترمجته، وهو :مقسم

  .حيىي بن زكريا و أبو خالد األمحر: رواه عن احلجاج: ختريج احلديث
  )٣(.و أمحد )٢(الترمذي أخرجها حيىي بن زكريا عنه به رواية
   ."َراحلَتهَرَمى الَْجْمَرةَ َعلَى "بلفظ )٤( ابن ماجه اأيب خالد األمحر عنه به أخرجه ورواية

  . " مجرة العقبة"بزيادة )٥(ابن أيب شيبةوأخرجها 
  : احلكم على احلديث

ذا منها، ـيف بسبب تدليس احلجاج ، و مساع احلكم من مقسم مخسة أحاديث ليس هـإسناده ضع  
  .و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

  .حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسٌن :قَالَ أَُبو عيَسى
لَتأُْخذُوا : ته َيْوَم النْحرِ َوَيقُولَُيْرمي َعلَى َراحلَ َرأَْيُت النبِي  ":قال  جابر حديث :يشهد لهو

هي َهذتكَكُْم فَإِنِّي لَا أَْدرِي لََعلِّي لَا أَُحجُّ َبْعَد َحج٦(.أخرجه مسلم ."َمَناس(  

                           
     .   ) ٨٩٩( اجلمار راكبا أو ماشيا  باب ما جاء يف رمي: كتاب احلج ( ٢٤٤/  ٣: يسنن الترمذ )١(
    .) ٨٩٩( كتاب احلج ( ٢٤٤/  ٣: سنن الترمذي) ٢(
   .صحيح لغريه: ، قال شعيب) ٢٠٥٦(  ٤٨٨/  ٣: مسند أمحد) ٣(
  .) ٣٠٣٤( كتاب املناسك ( ١٠٠٩ / ٢: سنن ابن ماجه) ٤(
    .)١٣٧٤٦( كتاب احلج ( ٢٣٣/  ٣ :نف ابن أيب شيبةمص) ٥(
    .) ١٢٩٧( كتاب احلج ( ٩٤٣/  ٢ :صحيح مسلم) ٦(



 

 

  :احلديث العاشر/٧٤
  :-ه اهللا تعاىلرمح- قال اإلمام الترمذي

َعْن  ْن ُمَحمد ْبنِ الُْمْنكَدرَِحدثََنا ُمَحمُد ْبُن َعْبد الْأَْعلَى الصْنَعانِيُّ َحدثََنا ُعَمُر ْبُن َعلي َعْن الَْحجاجِ َع
   )١(".مُروا ُهَو أَفَْضلَُوأَنْ َتْعَت، لَا ":قَالَ؟ ْن الُْعْمَرة أََواجَِبةٌ هَيُسئلَ َع أَنَّ النبِي  َجابِرٍ
  :ال اإلسنادـرج
ـ ـم، ةـثق، البصريهو : اينـلى الصنعـد األعـد بن عبـحمم ـ ، اشرةـن الع ـ ـم نة ـات س
  )٢(.م قد ت س ق /س وأربعنيـمخ

  .وكان يدلس شديداً، ثقة سبق ترمجته، و هو: عمر بن على
  .ثقة فاضلسبق ترمجته، وهو : حممد بن املنكدر
  : ختريج احلديث

عمر بن علي ومعمر بن سليمان وعبد الرمحن بن سليمان وعبد اهللا بن : روى هذا احلديث عن احلجاج
  . رك وحفص بن غياث وحيىي بن أيوبحممد بن خازم و عبد اهللا بن املبامنري وسعد بن الصلت و

  )٤(.و ابن خزمية)٣(من طريق عمر بن علي أخرجه الترمذي - ١
   )٥(.أخرجه أمحدو من طريق معمر بن سليمان  - ٢
  )٦(.قطينمنري و سعد بن الصلت أخرجه الدارو من طريق عبد الرمحن بن سليمان و عبد اهللا بن  - ٣
:  قلت"بلفظ  )٨(و الطرباين"أن رجالً " بلفظ )٧(و من طريق عبد الواحد بن زياد أخرجه البيهقي - ٤
  .  " رسول اهللا يا 
و  )١١(دـو أمح)١٠(ةـو ابن أيب شيب )٩(يعلى أخرجـه أيب  ازمـد بن خـو من طريق حمم- ٥

                           
  .)٩٣١(ا جاء يف العمرة أواجبة هي أم الباب م: كتاب احلج(٣/٢٧٠: سنن الترمذي )١(
     . ٢/١٩١: ، ينظر الكاشف١/٤٩١: التقريب )٢(
    .)٩٣١(كتاب احلج(٣/٢٧٠: سنن الترمذي )٣(
  ).٣٠٦٨(كتاب املناسك (٤/٣٥٦: صحيح ابن خزمية )٤(
  .إسناده ضعيف، احلجاج مدلس و قد عنعن: قال شعيب)١٤٨٤٥( ٢٣/١٣٨: مسند أمحد )٥(
  .)٢٢٥)(٢٢٤)(٢٢٣(كتاب احلج ( ٢/٢٨٥: سنن الدار قطين )٦(
  ).٨٥٣٤(كتاب احلج (٤/٣٤٩: سنن البيهقي )٧(
  .)١٠١٥(٢/١٩٣: املعجم الصغري )٨(
  .)١٩٣٨( ٣/٤٤٣: مسند أيب يعلى )٩(
  .)١٣٦٤٦(كتاب احلج (٣/٢٢٣: مصنف ابن أيب شيبة )١٠(
  .)١٤٣٩٧( ٢٢/٢٩٠: مسند أمحد )١١(



 

 

   ".أتى أعرابياً " بنفس سند سعد بن الصلت بلفظ )١(ينـالدارقط
   ."سئل عن العمرة " بلفظ )٢(و من طريق عبد اهللا بن املبارك أخرجه أبو نعيم - ٦
  .احلجاج به مجيعهم عن)٣(و من طريق حفص بن غياث  يف معجم شيوخ أيب بكر - ٧
اج و ـاً من طريق حيىي بن أيوب عن احلجـذا احلديث عن جابر موقوفـه)٤(يـج البيهقو أخر - ٨

  ).املوقوف و املرفوع(كالمها ضعيف و: جريج عن حممد بن املنكدر عن جابر، و قالو ابن 
غرية من طريق آخر عن حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن امل)٧(و البيهقي)٦(قطينو الدار)٥(و أخرجه الطرباين

الَ  :"قَالَ ؟يا رسولَ اللَّه الْعمرةُ واجِبةٌ فَرِيضتها كَفَرِيضة الْحجِّ :قُلْت: الزبري عن جابر قالغرية عن أيبامل
  ."َوأَنْ َتْعَتمَر َخْير لََك
  : احلكم على احلديث

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و عمر بن علي 
  )٨(.حيٌحهذَا حديثٌ حسٌن ص :قَالَ أَُبو عيَسى
  )٩(.وأما خرب جابر فضعيف :وقال املناوي

فإن مداره على احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، مقبولغري وقول الترمذي حسن  :النووي قالو   
  )١٠(.مدلس اتفاقاً
 )١١(.فوع و روي مرفوعاً وكالمها ضعيفاحملفوظ عن جابر موقوف غري مر: وقال البيهقي

و )صحيح(اد ، خال الكروخي فزي حسن يف كل الروايات عنهالترمذ قال :قال عمر بن علىو   

                           
    .)٢٢٤(كتاب احلج (٢/٢٨٦: سنن الدار قطين )١(
  .روه عنه فيما أرى إال ابن احلجاجغريب من حديث حممد مل ي :، و قال٨/١٨٠: حلية األولياء )٢(
  .٢/٦١٨: معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي )٣(
  ).٨٥٣٥(كتاب احلج (٤/٣٤٩: سنن البيهقي )٤(
    .)١٠١٥(١٩٣/ ٢: ، و الصغري)٦٥٧٢( ٦/٣٤١: املعجم األوسط )٥(
  . )٢٢٦(كتاب احلج ( ٢/٢٨٦: سنن الدار قطين )٦(
إمنا يعرف هذا املنت باحلجاج بن أرطأة عن حممد بن املنكدر : و قال)٨٥٣٣(كتاب احلج ( ٤/٣٤٨: سنن البيهقي)٧(

  .ن جابراملنكدر ع
    ) . كتاب احلج(٣/٢٧٠: سنن الترمذي )٨(
  .٣/٣٧٤: فيض القدير) ٩(
  .٧/٦: اموع )١٠(
  .٤/٣٤٩: سنن البيهقي )١١(



 

 

   )١( .خرب باطل: فضعفوه، و أنكروا عليه تصحيحه، حىت قـال ابن حزم: خالفه البيهقي و غريه
  )٢( .ديث حممد مل يروه عنه غري احلجاجغريب من ح :ال أبو نعيمـقو

رد به احلجاج فال ـا انفـ، و مرانفرد به احلجـاج عن حممد بن جـاب :ال ابن عبد الربـقو      
   )٣(.ة فيهـحج
ن كان احلجـاج كمـا قــال  ، و إال يرتل عن درجـة احلسـن :ال بن مهامـال الكمـقو     

ق ـقطين بطريخرجه الطرباين يف الصغـري و الدار، و أال حيتج به، فقد تابعـه ابن جريج: الدارقطـين
احلج جهاد و العمرة "ـه شاهد عن أيب هريرة مرفوعاً ول، عن جابر فيـه حيىي بن أيوب و ضعفهآخر 
   )٤(."احلج فريضة و العمرة تطوع"سعود و البن أيب شيبة عن ابن م "تطوع
ة احلجاج بن أرطـاة  ـن روايإن مـف، د نوقش الترمذي يف تصحيحهـوق :ال ابن القيمـقو      
وال  اًـاملنكدر مل يذكر مساع ال عن حممد بنـوقد ق، كان ثقة فهو مدلس كبري ولو، فـد ضعـوق

ا تطوع ـرة شيء ثابت بأـليس يف العم :ال الشافعيـوقد ق، ريب أن هذا قادح يف صحة احلديث
  )٥(.مت كالمه .بإسناد ضعيف ال تقوم مبثله حجة وقد روى عن النيب 

ه و ـو ضعفىي بن أيوب ـق آخر عن جابر ففيه حيـبطري)٧(قطينو الدار)٦(ا أخرجه الطرباينـو أما م
رب ويأيت ـىي يغـىي وحيـح مل يروه عن عبيد اهللا سوى حيـصال هإسناد: ال السيوطيـو ق
  )٨(.مـان فاهللا اعلـع ذلك به الشيخـري وقد احتج مـمبناك

   )٩(.عن حيـىي بن أيوب هذا غريب عجيب تفرد به سعيد هكذا :ال الذهيبـو ق  
ن ـبن املنكدر عان ـبن جريج عاك رواه ه كذلـوالصحيح عن جابر من قول :رـال ابن حجـقو
  )١٠(.ابرـج
  

                           
  .٢/١٣٠: حتفة احملتاج) ١(
  .٨/١٨٠: حلية األولياء) ٢(
    .٢٠/١٤: التمهيد )٣(
    . ٣/١٤٠: ح القديرشرح فت )٤(
    .  ٥/١٧٤: حاشية ابن القيم على سنن أيب داود )٥(
  .٢/١٩٤: املعجم الصغري )٦(
  .)٢٢٦(كتاب احلج ( ٢/٢٨٦: سنن الدارقطين) ٧(
  .٣/٨٧٢: تذكرة احلفاظ )٨(
    .٧/١٦١: امليزان )٩(
    .  ٢/٢٢٦: تلخيص احلبري )١٠(



 

 

أخرجه  "احلج جهاد و العمرة تطوع:" قال حديث أيب صاحل احلنفي أن رسول اهللا :و يشهـد لـه
   )٣(.و البيهقي)٢(و ابن أيب شيبة)١(الشافعي

 وعاًبن هليعة عن عطاء عن جابر مرفاأخرجه الترمذي واحلجاج ضعيف وقد روى  :قال ابن حجرو    
  )٤(.بن هليعة ضعيف وال يثبت يف هذا الباب عن جابر شيءاو ،بن عديااحلج والعمرة فريضتان أخرجه 

  )٤(.شيء

                           
    .)٥٠٨( ١/١١٢: د الشافعيمسن) ١(
    .)١٣٦٤٧(كتاب احلج ( ٣/٢٢٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٢(
  ).٨٥٣٢(كتاب احلج ( ٤/٣٤٨: سنن البيهقي )٣(

  .٣/٥٩٧ :فتح الباري )٤(



 

 

  :احلادي عشراحلديث /٧٥
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

ثََنا الُْمَحارِبِيُّ َعْن الَْحجيُّ َحدْحَمنِ الْكُوفالر ثََنا َنْصُر ْبُن َعْبداجِ ْبنَِحد ْبـنِ    أَْرطَاةَ َعْن َعْبد ـكالَْمل
: ْبد اللَّه ْبنِ أَْوسٍ قَـالَ الُْمغَرية َعْن َعْبد الرْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ َعْن الَْحارِث ْبنِ َع

 بِيْعُت النَسم َُهذَا الَْبْيَت أَْو اْعَتَمَر فَلْ:"َيقُول َمْن َحجبِالَْبْيت هُر َعْهدفَقَالَ لَـُه ُعَمـرُ  "َيكُْن آخ :
  )١(.َولَْم ُتْخبِْرَنا بِه َسمْعَت َهذَا مْن َرُسولِ اللَّه ! َخَرْرَت مْن َيَدْيَك 
  : غريب احلديث

هو كنايـة  : أَي سقَطْت من أَجل مكروه يصيب يديك من قطع أَو وجع، وقـيل: خررت من يديك
معنـاه  : خرِرت عن يدي أَي خجِلْت، وسياق الـحديث يدل علـيه، وقـيل: قالعن الـخجلِ؛ ي

إِمنـا  : سقَطْت إِلـى اَألرض من سبب يديك أَي من جنايتهما، كما يقال لـمن وقع فـي مكـروه 
  )٢(.كان العمل بالـيد أُضيف إِلـيها أَصابه ذلك من يده أَي من أَمر عمله، وحيث

  : ال اإلسنادـرج 
اشرة مات ـن العم ،ةـثق)٣(اء،ـ، الوشاجي الكويفـار النـهو ابن بك: نـر بن عبد الرمحصـن

  )٤(.ت ق/سنة مثان و أربعني
  .وكان يدلس قاله أمحد، ال بأس به، سبق ترمجته، و هوعبد الرمحن بن حممد بن زيادهو : احملاريب

  .مقبول سبق ترمجته، وهو: عبد امللك بن املغرية
، لني: قال أبو حامت)٥(.٤/من الثالثة ،ضعيف ،انرمدين نزل ح، موىل عمرهو : اينَملَْيَبعبد الرمحن بن ال

ب أن يعترب شيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه حممـد ألن  ال جي: وقال بن حبان يف الثقاتاوذكره 
، ر احلديثمنك: وقال األزدي، ضعيف ال تقوم به حجة :وقال الدارقطين، ابنه يضع على أبيه العجائب

وال يعرف أنه مسع من أحد من الصحابة ، حديثه منكر: وقال صاحل جزرة، بن عمر بواطيلايروي عن 
إال من س٦(.عند صاحل فعلى مطلق هذا يكون حديثه عن الصحابة مرسالً) ابن حجر(قلت  .قر (  

                           
  .)٩٤٦(باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت : كتاب احلج(٣/٢٨٢: سنن الترمذي )١(
  .  ٢/٢١: ، النهاية٤/٢٣٥: لسان العرب )٢(
 و نوع من الثياب املعمولة منوه، هذه النسبة إىل بيع الوشي، تح الواو والشني املعجمة املشددةبف: الوشاء) ٣(

  .)١/٢:املعجم الوسيط(أجود أنواع احلرير، : ميسبرِاِإل، و )٥/٦٠٤: األنساب(اإلبريسم
    .٢/٣١٩: ، ينظر الكاشف١/٥٦٠: التقريب )٤(
  .١/٣٣٧: التقريب )٥(
، ٢/٣٧٧: ، املغـين يف الضـعفاء٥/٩١: ، الثقات٥/٢١٦: التعـديل اجلرح و: ينظر(٦/١٣٥: التهذيب )٦(

  .)١/٦٢٣: ، الكاشف٤/٢٦٤: امليـزان



 

 

، من ذكره يف الصحابةوهم ، من الثانية، تابعي كبري، الثقفي الطائفي ،بن أيب أوسهو ا: عمرو بن أوس
   )١(.ع/مات بعد التسعني من اهلجرة
   )٢(.، له حديثالثقفي ورمبا قيل احلارث بن أوس، حجازي نزل الطائف: احلارث بن عبد اهللا بن أوس

  : ختريج احلديث
  .  بن املباركعبد اهللاو عمر بن عليو عن احلجاج عبد الرمحن احملاريب و عباد بن العوام روى احلديث 

  )٣(.ة عبد الرمحن احملاريب عنه به أخرجها الترمذيـرواي – ١
  )٥(.و الطرباين)٤(ة عباد بن العوام عن احلجاج به أخرجها أمحدـرواي – ٢
: بد الرمحن عن عمرو عن احلارث قالعن احلجاج عن عبد امللك عن ع عمر بن علية ـرواي – ٣

  )٦(.أخرجها الطرباين مسعت الرسول 
ال ـق: امللك عن عبد الرمحن عن عمرو قـالبن املبارك عن احلجاج عن عبد  ة عبد اهللاـرواي – ٤

   )٧(.بدون ذكر احلارث أخرجها أمحد رسول اهللا 
عن  )٩(عن الوليد بن عبد الرمحن)٨(عن يعلى بن عطاء )وضاح اليشكري( عوانة وأب: تابع احلجاج

  .احلديث... فسألته  طاب أتيت عمر بن اخل: قال  )١٠(احلارث بن عبد اهللا بن أوس الثقفي

                           
  .٢/٧٢: ينظر الكاشف ،١/٤١٨: التقريب )١(
  .١/١٠٣: جتريد أمساء الصحابة) ٢(
    .)٩٤٦(كتاب احلج (٣/٢٨٢: سنن الترمذي) ٣(
    .)١٥٤٤٢(٢٤/١٧٦: سند أمحدم) ٤(
  .  )٣٣٥٤( ٢٦٣/ ٣: املعجم الكبري )٥(
  ).٣٣٥٤( ٢٦٣/ ٣: املعجم الكبري) ٦(
إسناده ضعيف، لضعف احلجاج بن أرطاة وعبد الـرمحن بـن   : قال شعيب) ١٥٤٤١(٢٤/١٧٥: مسند أمحد) ٧(

    .بينهما احلارث بن أوس ، عمرو بن أوس مل يسمع من النيب البيلماين، وإلرساله
ة عشـرين أو  ـات سنـم ،ةـمن الرابع ،ةـثق ،ائفيـيثي الطـال اللـويق ،امريـاء العـعلى بن عطـي )٨(

  ).٢/٣٩٨:الكاشف، ١/٦٠٩:تقريبال.(٤ر م  /بعدها
 ،ةـثق ،اجـالزج ،يـاحلمص –جمة ـم وبالشني املعـم اجليـبض -رشيـن اجلُـد بن عبد الرمحـالولي )٩(
  ).٢/٣٥٢:الكاشف، ١/٥٨٢:تقريبال( ٤عخ م  /ةـن الرابعـم
وقيل هو احلارث بن عبد اهللا  ،تابعنيبن حبان يف ثقات الاوذكره  ،خمتلف يف صحبته ،احلارث بن أوس الطائفي )١٠(
  ١/١٤٥:تقريبال(د ت س /بن سعد وأبو حامت وغريمهااوفرق بينهما  ،بن أوس الذي يروي عن عمر فنسب إىل جدها

  ).١/٣٠١:الكاشف



 

 

   )٥(.و الطرباين)٤(و ابن أيب شيبة )٣(و أمحد)٢(و النسائي)١(أخرج روايته أبو داود        
  :احلكم على احلديث

إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ضعف عبد الرمحن الَبْيلََماين ، و عبد امللك بن املغرية   
    .مقبول
وهكَذَا روى غَير واحٍد عن ، ه بنِ أَوسٍ حديثٌ غَرِيٌبيثُ الْحارِث بنِ عبد اللَّحد :قَالَ أَُبو عيَسى     

ادنذَا الْإِسضِ هعي بف اججالْح فولخ قَدذَا وثْلَ هطَاةَ منِ أراجِ بجالْح.  
واحلجاج مـدلس وقد عنعنـه  ألن عبد الرمحن البيلماين ضعيفضعيف  :الـذكره األلباين وق    
   )٦(.ديث عن ابن أوس دون ذكر االعتمارح احلـد صـقو

بقية رجاله ثقات رجال الصحيح ضعيف لضعف احلجاج وعبد الرمحن وإسناده  :ال شعيبـقو     
  .ه مجع وذكره ابن حبان يف الثقاتإال الطائفي فقد روى عن

ك ـولذل، ه ضعيفـوسند الترمذي في، ه حسنـسند أيب داود في :هـيف حواشيقال املنذري و     
  . ال غريبـق

  )٧(.و استدل الطحاوي حبديث عائشة و حبديث أم سليم على نسخ حديث احلارث يف حق احلائض
أمر الناس أن يكون آخر  :بن عباس قالاعن طاوس عن )٩(ومسلم)٨(البخاري هأخرجما :يشهد لهو

  .انتهى .يت إال أنه خفف عن املرأة احلائضعهدهم بالب

                           
  ).٢٠٠٤(كتاب املناسك ( ٢٠٨/ ٢: سنن أيب داود )١(
  .)٤١٨٥(كتاب احلج (٢/٤٦٣: سنن النسائي الكربى )٢(
    .إسناده صحيح: قال شعيب) ١٥٤٤٠(٢٤/١٧٤: دمسند أمح )٣(
  ).١٣١٨١(كتاب احلج(٣/١٧٤: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
  .)٣٣٥٣(٣/٢٦٢: املعجم الكبري )٥(
  .١٠/٩١: سلسلة األحاديث الضعيفة) ٦(
  .٢/٥٠٢: ، شرح الزرقاين٣/٥٨٧: فتح الباري )٧(
    .)١٦٦٨(كتاب احلج ( ٢/٦٢٤: صحيح البخاري )٨(
    .)١٣٢٨(كتاب احلج ( ٢/٩٦٣: مسلم صحيح )٩(



 

 

   :الثاين عشر احلديث/٧٦
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

 أَنَّ النبِي  َعْن َنافعٍ َعْن اْبنِ ُعَمَر َحدثََنا أَُبو َسعيد الْأََشجُّ َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َحدثََنا الَْحجاُج
بِْسمِ اللَّه :" قَالَ َمرةً، ُوضَع الَْميُِّت في لَْحده إِذَا :َوقَالَ أَُبو َخالد َمرةً ،كَانَ إِذَا أُْدخلَ الَْميُِّت الْقَْبَر
َرُسولِ اللَّه لَّةَوَعلَى م ةً، "َوبِاللَّهَوقَالَ َمر:" َرُسولِ اللَّه ةَوَعلَى ُسن َوبِاللَّه بِْسمِ اللَّه".)١(  

   :غريب احلديث
يقال ، يلَ عن وسط القَبر إىل جانبِهألنه قد أُم، ل يف جانب القرب ملَوضع املَيِّتالشق الذي يعم: اللَّْحد

  )٢(.لَحدت وألْحدت
  )٣(.دفنه: قَبر امليت، و واحدة املَقابِرِ، بفتح الباء وضمها: واملَقْبرةُ، القَبر واحد القُبور : قربه
  )٤(.عةامللَّةُ الدِّين والشري: ملة

  :ال اإلسنادـرج 
  .هو عبد اهللا بن سعيد، سبق ترمجته، وهو ثقة :أبو سعيد األشج
  . خيطئصدوق سبق ترمجته، وهو ، هو سليمان بن حيان :أبو خالد األمحر

  . ثقة ثبت فقيه مشهور هو موىل ابن عمر، سبق ترمجته، وهو :نافع
   :ختريج احلديث 
  )٥(.حامت أبوسويد أبو خالد األمحر و : رواه عن احلجاج 

                           
  .)١٠٤٦(باب ما يقول إذا أدخل امليت القرب : كتاب اجلنائز( ٣/٣٦٤: سنن الترمذي) ١(
    .٤/٢٣٦: النهاية )٢(
  .١/٢١٧ :خمتار الصحاح )٣(
  .١/٢٦٤ :خمتار الصحاح )٤(
صدوق سيء احلفظ  ،احب الطعامص ويقال له، صريالب -بالنون-أبو حامت احلناط، سويد بن إبراهيم اجلحدري) ٥(

: قال أبو داود) ١/٢٦٠:تقريبال( بخ/مات سنة سبع وستني، من السابعة، بن حبان فيه القولاوقد أفحش ، له أغالط
ليس : زرعة وقال أبو، أرجو أن ال يكون به بأس :مرةوقال ، صاحل :وقال حيىي بن معني، مسعت حيىي بن معني يضعفه

وقال أبو بكر البـزار يف  ، لني يعترب به : وقال الدارقطين، ضعيف: وقال النسائي، دقحديثه حديث أهل الص، بقوي
: بن عـدي اوقال ، يروي املوضوعات عن الثقات :بن حباناوقال  ،فيه ضعف :وقال الساجي، ليس به بأس :مسنده

وهو إىل  ،أيت هبا عنه غريهوإمنا خيلط عن قتادة ويأيت عنه أحاديث ال ي، ضعيف وسويد فيه، حديثه عن قتادة ليس بذاك
، ٤/٢٣٧: اجلرح والتعديل ،١/٣٥٠: اروحني، ١/٥١: الضعفاء للنسائي: ، ينظر٤/٢٣٧: تهذيبال(الضعف أقرب
عفاء واملتـروكني  ـالض، ١/١٩٢: تحصيلامع الـج، ٢/٥٢٨: فاء الكبريـالضع، ٣/٤٢١: عفاءـالكامل يف الض
  ).٢/٣٢: البن اجلوزي



 

 

  )٣(.و ابن أيب شيبة)٢(ابن ماجهو)١(خالد األمحر عن احلجاج أخرجها الترمذي رواية أيب
  .أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاًرواية سويد أبو حامت عن احلجاج و )٤(و أخرج الطرباين 

و )٨(احلـاكم و )٧(ئيو النسا)٦(عن ابن عمر أخرج روايته أبو داود )٥(أبو الصديق الناجي:تابع احلجاج
لناجي عن ابن عمر من طريق قتادة عن أيب الصديق ا)١١(و عبد بن محيد)١٠(و البيهقي)٩(و أمحد)٨(احلاكم

  . )و على ملة(عمر مرفوعاً بلفظ 
مرفوعاً من )١٦(و ابن أيب شيبة)١٥(موقوفاً و ابن حبان)١٤(و ابن أيب شيبة)١٣(و النسائي)١٢(و أخرج احلاكم

  .)بِْسمِ اللَّه َوَعلَى ُسنة َرُسولِ اللَّه (بن عمر و فيه لصديق الناجي عن اطريق قتادة عن أيب ا
  : احلكم على احلديث 

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و أبو خالد صدوق خيطئ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)١٠٤٦( ٣/٣٦٤: سنن الترمذي )١(
  ).١٥٥٠(باب ما جاء يف إدخال امليت القرب ( ١/٤٩٤: سنن ابن ماجه) ٢(
ما يدعو به الرجل إذا ( ٦/١٠٦: ،ج)١١٦٩٦(ما قالوا إذا وضع امليت يف قربه ( ٣/١٩: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(

    .)٢٩٨٤١(وضع امليت يف قربه 
  .  )٨٣٣٦(٨/١٨١: املعجم األوسط )٤(
ات ـم، من الثالثة، ةـثق، بصري -بالنون واجليم -اجيـأبو الصديق الن ، ل بن قيسـوقي ،ر بن عمروـبك) ٥(

  ).١/٢٧٤: الكاشفينظر  ،١/١٢٧: تقريبال( ع/سنة مثان ومائة
  .هذا لفظ مسلم: و قال) ٣٢١٣(باب يف الدعاء للميت إذا وضع يف قربه ( ٣/٢١٤: سنن أيب داود) ٦(
  .)١٠٩٢٧(يقول إذا وضع امليت يف اللحد  ما(٦/٢٦٨: سنن النسائي الكربى) ٧(
يح على شرط الشيخني ومل حديث صح :قالو) ١٣٥٣(كتاب اجلنائز ( ١/٥٢٠: املستدرك على الصحيحني )٨(

  .و وافقه الذهيب ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا احلديث ال يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة، ومهام بن حيىي، خيرجاه
    .)٤٩٩٠( ٩/٤٢:، ج)٤٨١٢( ٤٢٩/ ٨: مسند أمحد) ٩(
  .هذا لفظ مسلم: قالو) ٦٨٥١)(٦٨٥٠(باب ما يقال إذا أدخل امليت قربه ( ٤/٥٥: سنن البيهقي )١٠(
  .مل يرفع هذا احلديث غري مهام: و قال. )٨١٥(١/٢٥٩: مسند عبد بن محيد) ١١(
  .)١٣٥٤(كتاب اجلنائز ( ١/٥٢١: املستدرك على الصحيحني )١٢(
  .)١٠٩٢٨(ما يقول إذا وضع امليت يف اللحد( ٦/٢٦٨: ىسنن النسائي الكرب )١٣(
  .)١١٦٩٥(ما قالوا إذا وضع امليت يف قربه ( ٣/١٨: ابن أيب شيبةمصنف ) ١٤(
 ذكر ما يقول املرء إذا أراد أن يديل أخاه يف حفرته نسأل اهللا بركة ذلك الوقت( ٧/٣٧٥: صحيح ابن حبان )١٥(
  .مرفوعاً) ٣١٠٩(
  .)١١٦٩٤(ما قالوا إذا وضع امليت يف قربه ( ٣/١٨: ةمصنف ابن أيب شيب) ١٦(



 

 

   :الثالث عشر احلديث/٧٧
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

بٍ َوُمَحمُد ْبُن َعْمرٍو السواُق قَالَا َحدثََنا َيْحَيى ْبُن الَْيَمان َعْن الْمْنَهالِ ْبنِ َخليفَةَ َعْن َحدثََنا أَُبو كَُرْي
مْن  َخذَُهَدَخلَ قَْبرا لَْيلًا فَأُْسرَِج لَُه سَراج فَأَ أَنَّ النبِي  :الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعطَاٍء َعْن اْبنِ َعباسٍ

ْبلَةَبلِ الْقَمَك اللَُّه  ":َوقَالَ، قَرح ! لْقُْرآنا َتلَّاًء لاها" إِنْ كُْنَت لَأَوأَْرَبع َر َعلَْيه١(.َوكَب(  
  : غريب احلديث

  )٣(.سرج السِّراج أَوقَدهو أَ)٢(.السِّراج املصباح: فأسرج
  )٤(.اَألواه الدعاُء: ويقال، كثـري الـحزن: رجل أَواٌهقيل : أواهاً
  : ال اإلسنادـرج

  . سبق ترمجته، وهو ثقة حافظهو حممد بن العالء، : أبو كريب
قال   )٥( .خ ت/مات سنة ست وثالثني، من العاشرة، صدوق، البلخي هو: حممد بن عمرو السواق

   )٦(.ذكره ابن حبان يف الثقات ،صاحلاً كان شيخاً: زرعة أبو
ـ ، من كبار التاسعة، وقد تغري كثرياً خيطئ، صدوق عابد، العجلي الكويفهو  :اليمانحيىي بن  ات ـم

: بن معـني اوقال ، جةليس حب: ، و مرة قالمرةضعفه و نقل عن أمحد أنه )٧(.٤بخ م /سنة تسع ومثانني
، أرجو أن يكون صـدوقا  :مرةوقال ، كان يتوهم احلديث، كن يبايل أي شيء حدثمل ي، ليس بثبت

أحد من أصحابنا  ما كان: وقال وكيع، لج فتغري حفظهكان فُ: وقال املديين، ليس به بأس: أيضاًوقال 
كثـرة  وإمنا أنكر عليه أصحابنا ، كثري احلديث كان صدوقاً :وقال يعقوب بن شيبة، أحفظ منه مث نسي

 وقال ،يف حديثه كثرياً خيطئسفيان وهو  ثقة أحد أصحاب :أيضاًوقال  ،وليس حبجة إذا خولف، الغلط
    .رمبا أخطأ:و قال بن حباناوذكره ، ليس بالقوي :وقال النسائي، يف األحاديث ويقلبها خيطئ: داودوأب

ويشـتبه  خيطئ  يعتمد الكذب إال أنه وهو يف نفسه ال، عامة ما يرويه غري حمفوظ: بن عدياوقال      
 :بن أيب شـيبة ا وقال،لج بآخره فتغري حفظهإال أنه فُ قاًصدو ،كان ثقة جائز احلديث:وقال العجلي،عليه

                           
    ).١٠٥٧(باب ما جاء يف الدفن بالليل : كتاب اجلنائز ( ٣٧٢ / ٣: سنن الترمذي) ١(
  .٣/٧: النهاية) ٢(
  .٢/٢٩٨ :لسان العرب) ٣(
  .٥٢/ ١:مشارق األنوار) ٤(
  .١/٥٠٠:تقريبال) ٥(
  .)٨٣/ ٩: ، الثقات٨/٣٤: ينظر اجلرح والتعديل( ٣٣٦ /٩:تهذيبال )٦(
  .١/٥٩٨:تقريبال) ٧(



 

 

   )٢(.ال يتابع على حديثه: ال العقيليقو)١(،كان سريع احلفظ سريع النسيان
  .ضعيف سبق ترمجته، وهو :املنهال بن خليفة

  .لكنه كثري اإلرسال ،ثقة فقيه فاضل هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، وهو :عطاء
  :ختريج احلديث

أن ( بلفظ  )٧(ابن أيب شيبة و أخرجه.مبثله )٦(و أبو نعيم)٥(و البيهقي)٤(لطرباينو ا)٣(أخرجه الترمذي 
عن حممد بن الصباح  )٨(و أخرجه ابن ماجه)  ًمن قبل القبلة وكرب عليه أربعاه أخذ  أن النيب  

أدخل " أنبأنا حيىي بن اليمان عن منهال بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس بدون ذكر احلجاج بلفظ 
  هذا إسناد ضعيف :قال البيهقيو ".قربه ليالً، و أسرج يف قربهرجالً 

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ضعف منهال و حيىي بن اليمان صدوق خيطئ كثرياً 

يدخل امليت القرب مـن  : وقالوا، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل هذا، حديث حسن:الترمذيقال      
ققال بعضهمو ،ل القبلةب: يس٩(.رخص أكثر أهل العلم يف الدفن بالليل و، الًل س(  

ـ   )الترمذي( نكر عليهوأُ :قال الزيلعيو     ذكر ألن مداره على احلجاج بن أرطاة وهو مـدلس ومل ي
  )١٠(.فيه نظر:وقال البخاري رمحه اهللا، بن معنياومنهال بن خليفة ضعفه  :بن القطاناقال ، مساعاً
  )١١(.نهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهماألن فيه احلجاج بن أرطاة وم، إسناده ضعيف :ويالبغقال و    

                           
الضعفاء ، ١/٨٦: ، الكواكب النريات١/١٣١:املختلطني ،٢/٣٧٩:ينظر الكاشف(٢٦٧ / ١١:تهذيبال) ١(
   .)٦/٣٩١: طبقات ابن سعد، ٧/٢٣٥: الكامل يف الضعفاء، ٩/٢٥٥: الثقات، ١/١٠٨: نسائيلل
    .٤/١٥٤٠: ضعفاء العقيلي )٢(
    ).١٠٥٧(كتاب اجلنائز ( ٣٧٢ / ٣ :سنن الترمذي) ٣(
  ).١١٢٩٥(١٤١ /١١ :املعجم الكبري) ٤(
    ).٦٨٤٩(ئز كتاب اجلنا(٥٥ /٤ :سنن البيهقي) ٥(
  .١٢٢/ ١: حلية األولياء ) ٦(
    ). ١١٦٩١(كتاب اجلنائز(١٨ / ٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(
  ).١٥٢٠(كتاب اجلنائز(٤٨٧/ ١: سنن ابن ماجه) ٨(
    ).  ١٠٥٧(كتاب اجلنائز( ٣٧٢ / ٣ :سنن الترمذي) ٩(
  .٣٠٠ /٢ :نصب الراية) ١٠(
  .٣٩٨/ ٥: السنةشرح ) ١١(



 

 

  :عشر الرابع احلديث/٧٨
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

ْن ـاْبُن أَْرطَاةَ َع َوـو َعمارٍ الُْحَسْيُن ْبُن ُحَرْيث َحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن ُنَمْيرٍ َعْن الَْحجاجِ َوُهـَحدثََنا أَُب
َولَا َبأَْس بِه َيدا ، بَِواحد لَا َيْصلُُح َنِسيئًاالَْحَيَوانُ اثَْنان: " قَالَ َرُسولُ اللَّه : الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ أَبِي
١(."بَِيد(  

   :غريب احلديث
  )٢(.تهنسأت الشيء نسأ وأنسأته إنساء إذا أخر: يقال، النسء التأخري :نسيئا
  : ال اإلسنادـرج

ـ ، لعاشرةمن ا، ةـثق، أبو عمار املروزي، اخلزاعي موالهمهو : أبو عمار احلسني بن حريث ات ـم
  )٣(.خ م د ت س/سنة أربع وأربعني
  .ثقة صاحب حديث من أهل السنة، و هو سبق ترمجته: عبد اهللا بن منري

  .أنه يدلس صدوق إال، و هو هو حممد بن تدرس، سبق ترمجته: أبو الزبري
  : ختريج احلديث
 خالد األمحر و يزيد بن هارون و نصر بن باب و وأبابن منري و حفص بن غياث و: رواه عن احلجاج

  . ابن أيب زائدة و عباد بن العوام
   )٤(.رواية عبد اهللا ابن منري أخرجها الترمذي

من طريـق  )٦(و أخرج ابن أيب شيبة"َوكَرَِهُه َنِسيئَةً"و فيه)٥(خالد أخرجها ابن ماجه رواية حفص و أيب
حفص عن احلجاج عن احلكـم  من طريق و)"يعين نسيئة( احليوان واحد باثنني ال يصلح"حفص بلفظ

  .حنوه
و " اًءـَولَا َيْصلُُح َنَس"و فيه)٨(محدو أ"َيدا بَِيد"و مل يذكر)٧(من طريق يزيد بن هارون أخرجه أبو يعلىو

                           
  ).١٢٣٨(باب ما جاء يف كراهية بيع احليوان باحليوان نسيئة : كتاب البيوع(٣/٥٣٩: سنن الترمذي) ١(
  .١/١٦٧ :لسان العرب، ٥/٤٣: النهاية) ٢(
    .١/٣٣٢: ينظر الكاشف ،١/١٦٦ :تقريبال )٣(
    .)١٢٣٨(كتاب البيوع ( ٣/٥٣٩: ن الترمذيسن) ٤(
    .)٢٢٧١(كتاب التجارات ( ٢/٧٦٣: سنن ابن ماجه) ٥(
    .)٢٠٤٣٠(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٣٠٥: مصنف ابن أيب شيبة )٦(
  .)٢٢٢٣(٤/١٥٨: مسند أيب يعلى) ٧(
لزبري مدلسان و و أبو ا، احلجاج حسن لغريه و هذا إسناد ضعيف: قال شعيب) ١٥٠٦٣(٢٣/٢٩٧: مسند أمحد) ٨(

  .و مل يصرحا بالسماع



 

 

  )١(."اٌءَولَا َخْيَر فيه َنَس"و يف رواية 
َعْن َبْيعِ الَْحَيَوان  َنَهى َرُسولُ اللَّه : بلفظ)٢(من طريق نصر بن باب عن احلجاج أخرجه أمحدو 

ا بَِيدَيد َولَا َبأَْس بِه دَنِسيئَةً اثَْنْينِ بَِواح بِالَْحَيَوان.   
  ."َيْصلُُح  َال "بدل" لَا َخْيَر"وفيه )٣(من طريق ابن أيب زائدة أخرجه ابن أيب شيبةو
بيد  ال بأس باحليوان اثنان بواحد يداً" بلفظ)٤(من طريق عباد بن العوام عن احلجاج أخرجه أبو يعلىو

  ."و ال خري فيه نساء
 )٨(.و ابن ماجه)٧(و النسائي)٦(و الترمذي)٥(أخرجه أبو داود حديث مسرة بن جندب  :و يشهد له

   )١٢(.الطرباينو )١١(و الدارقطين)١٠(ارودو ابن اجل)٩(أخرجه ابن حبان وحديث ابن عباس  )٨(.ماجه
  : احلكم على احلديث

  .إىل احلسن لغريه بالشاهدو يرتقي  احلجاج و أبو الزبريإسناده ضعيف بسبب تدليس 
   )١٣(.هذَا حديثٌ حسٌن صحيٌح :قالَ أَُبو عيَسى

واحلجاج بن أرطاة هو هذا ضعيف ال حيتج حبديثه ) ابن باب(ونصر بن ثابت  :قال ابن عبد اهلاديو  
  رواه و ،ابن منـري فقد رواه الترمذي عن عبد اهللا  ،مدلس لكن مل ينفرد هبذا احلديث نصر عن حجاج

    )١٤(.عن حفص بن غياث وأيب خالد األمحر ثالثتهم عن حجاج به ابن ماجه أيضاً

                           
    .)١٥٠٩٤( ٢٣/٣١٨: مسند أمحد )١(
وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج ، حسن لغريه :قال شعيب )١٤٣٣١(٢٣/٢٣٤: مسند أمحد )٢(

  .٢/١٧٠: التحقيق يف أحاديث اخلالف .وحجاج وأبو الزبري مدلسان، ومل يصرحا بالسماع
    .)٢٠٤٣٩(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٣٠٥:مصنف ابن أيب شيبة )٣(
  .)٢٠٢٥( ٤/٢٢: مسند أيب يعلى )٤(
    .)٣٣٥٦(كتاب البيوع ( ٣/٢٥٠: سنن أيب داود )٥(
    .)١٢٣٧(كتاب البيوع (٣/٥٣٨: سنن الترمذي )٦(
    .)٦٢١٤(كتاب البيوع ( ٤/٤١: السنن الكربى )٧(
    .)٢٢٧٠(كتاب التجارات ( ٢/٧٦٣: سنن ابن ماجه )٨(
  .)٥٠٢٨(كتاب البيوع ( ١١/٤٠١: صحيح ابن حبان )٩(
  ).٦١٠(باب يف التجارات ( ١/١٥٦: املنتقى البن اجلارود )١٠(
  .)٢٦٧(كتاب البيوع ( ٣/٧١: سنن الدارقطين) ١١(
  .ورجاله رجال الصحيح .)٥٠٣١( ١٨٨/ ٥: ، املعجم األوسط)١١٩٩٦( ١١/٣٥٤: ملعجم الكبريا )١٢(
    .)١٢٣٨(كتاب البيوع (٣/٥٣٩: سنن الترمذي )١٣(
  .٢/٥٢١:تنقيح حتقيق أحاديث التعليق )١٤(



 

 

بن أرطاة أورده ففيه احلجاج ، لمسمرمز املصنف لصحته وليس بِ :قال عبد الرؤوف املناويو     
  )١(.متفق على ضعفه :الذهيب يف الضعفاء وقال

 :ال ابن حبانـق: قلت، فـبر فيه احلجاج بن أرطأة وهو ضعيحديث جا تلْفإن قُ :وقال العيين    
روى له مسلم ، هـعلى لني يف حديث، المـأحد األع: امليزانال الذهيب يف ـوق، صدوق يكتب حديثه

  )٢(.األربعةه ـبغريه وروى ل مقروناً
  . إسناده لني :)٤(و ابن حجر )٣(قال الصنعاين  

اج زاد ـهذا حج :ال أبو عبد اهللاـوحديث جابر ق :ة املقدسيـقال عبد اهللا بن أمحد بن قدامو    
و حجـاج بـن   ـوحجاج هذا ه"نساء"ال يذكر فيهليث بن سعد مسعه من أيب الزبري و و "نساء"فيه

  )٥(.واهي احلديث وهو صدوق هو :بن شيبة قال يعقوب، أرطأة

                           
  .٦/٣٨٢ :فيض القدير )١(
  ).باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة( ١٢/٤٥:عمدة القاري) ٢(
    .)باب الربا( ٣/٤١: سبل السالم) ٣(
  .٤/٤١٩: فتح الباري )٤(
  .٤/٣١: املغين) ٥(



 

 

  :احلديث اخلامس عشر/٧٩
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

َعْن الَْحكَمِ  َحدثََنا الَْحَسُن ْبُن قََزَعةَ أَْخَبَرَنا َعْبُد الرْحَمنِ ْبُن َمْهدي َعْن َحماد ْبنِ َسلََمةَ َعْن الَْحجاجِ
أََخـَوْينِ فَبِْعـُت   غُلَـاَمْينِ   َوَهَب لي َرُسولُ اللَّـه  : قَالَ يبٍ َعْن َعلي َعْن َمْيُمون ْبنِ أَبِي َشبِ

  )١(."ُردُه ُردُه : فَقَالَ، فَأَْخَبْرُتُهَما فََعلَ غُلَاُمَك ؟ ! َيا َعليُّ :  ، فَقَالَ لي َرُسولُ اللَّه أََحَدُهَما
  : غريب احلديث

  )٢(.الية عن األعواضِ واألغْراضِاهلبة العطية اخلَ: وهب
هو من حني يولد إِلـى أَن يشيب، : الغالم الطّار الشارب، وقـيل :قيل ،الغالم معروف :غالمان

   )٣(.والـجمع أَغْلـمةٌ و غلْـمةٌ و غلْـمانٌ
  : ال اإلسنادـرج 

ـ ، اشرةـمن الع، دوقـص، صريـم البـامشي موالهـاهل وـه :ةـزعـن بن قـاحلس ات ـم
، صـدوق :قال يعقوب بن شيبة وأبو حامتو )٥(،ثقة: قال الذهيب )٤(،ت س ق/ ني تقريباًـة مخسـسن
  )٦(.، و وثقه ابن حبانصاحل: يف موضع آخرال ـق ، وال بأس به: ال النسائيـوق

حافظ عارف ، ثقة ثبت ،أبو سعيد البصري، بن حسان العنربي موالهمهو ا: عبد الرمحن بن مهدي
بن امات سنة مثان وتسعني وهو ، من التاسعة، ما رأيت أعلم منه: بن املدييناقال ، رجال واحلديثبال

  )٧(.ع/ثالث وسبعني سنة
  .خرآبوتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثق :، و هوسبق ترمجته: محاد بن سلمة

  .، و هو ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلسهو ابن عتبة، سبق ترمجته: احلكم
مـات  ، من الثالثة، دوق كثري اإلرسالـص، أبو نصر الكويف، الربعيهو : يبـون بن أيب شبـميم
ـ و ـه: ط ابن العجميـال سبـق )٨(،بخ م /اجمـة اجلمـانني يف وقعـنة ثالث ومثـس كلم ـمت

                           
 باب ما جاء يف كراهية الفرق بني األخوين أو بني الوالدة وولدها يف البيع:بيوعكتاب ال(٣/٥٨٠: سنن الترمذي )١(

 )١٣٠٢(.  
    .٥/٢٣٠ :النهاية )٢(
  .٢/١٣٤: مشارق األنوار، ١٢/٤٤٠ :لسان العرب) ٣(
  .١/١٦٣ :تقريبال) ٤(
    .١/٣٢٩ :الكاشف) ٥(
  .)٨/١٧٦: الثقات، ٣/٣٤: رح والتعديلاجل ينظر( ٢/٢٧٣ :التهذيب )٦(
    .١/٦٤٥:الكاشف، ينظر ١/٣٥١: تقريبال )٧(
    .٢/٣١١: الكاشفينظر  ،١/٥٥٦: تقريبال )٨(



 

 

بـن حبـان يف   اوذكره ، صاحل احلديث: ال أبو حامتـوق، خفي علينا أمره: بن املدييناال ـقو ()١(فيه
لكن يف بعض النسـخ ويف  وصحح له الترمذي روايته عن أيب ذر ، ضعيف: بن معنياال ـوق، الثقات

  )٢().حسن فقط: أكثرها قال
  : ختريج احلديث

   )٣(.الترمذي أخرجه من طريق محاد بن سلمة عن احلجاج عن احلكم عن ميمون عن علي 
 )٨(.السيـالطيو)٧(دـأمحو)٦(ارقطيندـالو)٥(هقيـالبيو)٤(هـمرة فقط ابن ماج) رده(أخرجه بلفظ و

أبو خالد : قد تابع احلجاجو )٨(.السيـالطيو)٧(دـأمحو)٦(ارقطيندـالو)٥(هقيـالبيو)٤(هـماج
و  )١١(اكمـاحلو )١٠(داود وأبه ـأخرج لي ـكم عن ميمون عن عـعن احل)٩(الداالين

  ."أن يرده أمره النيب ـف هاـابن أنه باع ففرق بني امرأة و" بلفظ )١٣(قيـالبيهو  )١٢(دارقطينـال

                           
  . ١/٢٢٢:التبيني ألمساء املدلسني )١(
  .)٥/٤١٦: الثقات، ٨/٢٣٤: اجلرح والتعديل ينظر( ١٠/٣٤٧ :التهذيب) ٢(
    .)١٣٠٢( كتاب البيوع(٣/٥٨٠ :سنن الترمذي) ٣(
    .)٢٢٤٩( التجاراتكتاب (٧٥٥ /٢:سنن ابن ماجه) ٤(
    .)١٨١٠٠(كتاب السري(١٢٧ /٩ :سنن البيهقي) ٥(
    ) .٢٥٠(كتاب البيوع ( ٣/٦٦: سنن الدارقطين ) ٦(
  .حسن لغريه ، وهذا سند ضعيف النقطاعه: ل شعيب، قا)٨٠٠( ٢/١٨١:مسند أمحد ) ٧(
  .)١٨٥( ١/٢٦:مسند الطيالسي) ٨(
 ٤/من السـابعة  ،وكان يدلس، كثرياً خيطئصدوق ، زيد بن عبد الرمحني هو: أبو خالد الداالين األسدي الكويف) ٩(
ال  :وقال احلـاكم ، صدوق ثقة: وقال أبو حامت، ليس به بأس وكذا قال النسائي: بن معنياقال ) ١/٦٣٦: تقريبال(

كان كثري  :بن حبان يف الضعفاءاوقال ، منكر احلديث: بن سعداوقال ، ال بأس به :وقال أمحد، يتابع يف بعض حديثه
ال ، خالف الثقات يف الروايات حىت إذا مسعها املبتدي يف هذه الصناعة علم أا معمولة أو مقلوبة، فاحش الوهم، اخلطأ

أن األئمـة  : وقال احلـاكم ، وذكره الكرابيسي يف املدلسني ،جيوز االحتجاج به إذا وافق فكيف إذا انفرد باملعضالت
، ٣/١٠٥: ، اـروحني ٨٩/ ١٢:تهـذيب ال( ليس حبجة: بن عبد الرباوقال ، اناملتقدمني شهدوا له بالصدق واإلتق

  .)املرتبة الثالثة(٤٨/ ١: ،طبقات املدلسني٢٧٧/ ٩: اجلرح والتعديل، ٢٧٧/  ٧: الكامل يف الضعفاء 
اجم فإنه قتل باجلم ميمون بن أيب شبيب مل يدرك علياً :قالو ) ٢٦٩٦( كتاب اجلهاد( ٦٣/ ٣: سنن أيب داود) ١٠(

    .سنة ثالث ومثانني انتهى
   .و صححه و وافقه الذهيب) ٢٣٣٢( كتاب البيوع ( ٢/٦٣: املستدرك على الصحيحني) ١١(
  ).٤١(١٣٦/ ٤:، ج)٢٥١( كتاب البيوع ( ٦٦ /٣: سنن الدارقطين) ١٢(
  .و رجحه لكثرة شواهده ) ١٨٠٨٥(كتاب السري ( ١٢٦/ ٩: سنن البيهقي) ١٣(



 

 

ن شعبة عن احلكم بن عتيبـة  ع)٣(البيهقيو)٢(اكمـواحل)١(طينـقارأخرجه الدشعبة  :تابعه أيضاًو     
أمرين ببيـع أخـوين   ـف، سيب قدم على النيب : الـق علي  عنالرمحن بن أيب ليلى  عن عبد
 يعاًمج ماـارجتعهما وبعهـأدركهما ف ":الـفق، فأخربته مث أتيت النيب ، ما وفرقت بينهماـفبعته

   "وال تفرق بينهما
عن سعيد بن أيب عروبة عن احلكم  )٦( أمحدو  )٥( البيهقيأخرجه   )٤(سعيد بن أيب عروبة :يضاًو تابعه أ
ع غالمـني  أن أبي  أمرين رسول اهللا  "  بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي ااحلكم 

 )٧("أدركهما فارجتعهما وال تبعهما إال مجيعاً: فقال،فذكرت ذلك للنيب ،أخوين فبعتهما ففرقتهما
  .عن رجل عن احلكم )٩(أمحدو)٨(البيهقيرواه و

ذا،  ـأن يكون احلكم مسع منهما مجيعاً، فرواه مرة عن هذا، و مرة عن ه ال ميتنعو: قال الدارقطين    
  )١٠( .و اهللا أعلم

  
  

                           
    .ليست مبحفوظة) ٢٤٩(كتاب البيوع ( ٦٥ /٣: سنن الدارقطين) ١(
حديث غريب صحيح علـى شـرط الشـيخني ومل    ) ٢٣٣١(كتاب البيوع(٦٣ /٢:املستدرك على الصحيحني )٢(

  . ورواية شعبة ال عيب هبا وهي أوىل ما اعتمد يف هذا الباب :بن القطان يف كتابهاقال و.و وافقه الذهيب  ،خيرجاه
  ).١٨٠٩٦(السري  كتاب(١٢٧ /٩: سنن البيهقي) ٣(
 كـثري التـدليس   ،له تصـانيف  ،ثقة حافظ ،موالهم أبو النضر البصري ،مهران اليشكري ،سعيد بن أيب عروبة )٤(

، ١/٢٣٩:تقريـب ال(ع /وقيل سبع ومخسني ،مات سنة ست ،من السادسة ،وكان من أثبت الناس يف قنادة ،واختلط
من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح المامتـه   :ذكره ابن حجر يف املرتبة الثانية وهم)١/٤٤١:الكاشف

سعيد بن أيب عروبة البصري  :، فقالأو كان ال يدلس اال عن ثقة كإبن عيينة ،وقلة تدليسه يف جنب ما روى كالثوري
  ).١/٣١:طبقات املدلسني(وأكثر عن قتادة وهو ممن اختلط ووصفه النسائي وغريه بالتدليس  رأى أنساً

  ). ١٨٠٩٧(كتاب السري (١٢٧ /٩: نن البيهقيس ) ٥(
 حسـن : قال شعيب. ثنا شعبة يعين ابن أيب عروبة عن احلكم: و يف النسخة وجد) ٧٦٠(١٥٥ /٢:مسند أمحد) ٦(

  .، سعيد بن أيب عروبة كما قال أمحد و البزار و غريهم مل يسمع من احلكم شيئاًلغريه، و هذا إسناد ضعيف إلنقطاعه
ـ ـصححه ابن خزمية وابن اجلارود وابن حبان واحل ( ٢٦١/ ٥:  يف نيل األوطارقال الشوكاين) ٧( رباين ـاكم والط

هذا إسناد رجاله رجال الصحيحني إال أن سعيد بن أيب عروبة مل يسمع من احلكم : قال صاحب التنقيح، وابن القطان
    . قاله أمحد والنسائي والدارقطين وغريهم انتهى شيئاً

    .)١٨٠٩٩( ، )١٨٠٩٨( كتاب السري(١٢٧ /٩ :سنن البيهقي )٨(
    .ضعيف جلهالة الرجل الراوي عن احلكم) ١٠٤٥( ٣٠٨ /٢ :مسند أمحد) ٩(
   . ٢٧٢/ ٣: علل الدارقطين )١٠(



 

 

  : احلكم على احلديث
 فهو مرسـل، ويرتقـي   ميمون مل يدرك علي إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و احلكم ، و

  .باملتابعة إىل احلسن لغريه
  )١(.هذَا حديثٌ حسٌن غَرِيٌب :قَالَ أَُبو عيَسى

 اًـوحديث أيب خالد الداالين عن احلكم أوىل أن يكون حمفوظ ،هـاحلجاج ال حيتج ب :ال البيهقيـوق
  )٢(.مـرة شواهده واهللا أعلـلكث
  )٣(.انيد واملتونـاألس ه غريه يفـه لكثرة خمالفتـاحلجاج ال حيتج ب :قـال أيضاًو

اج بـن  ـألن مداره على احلج، هـالترمذي حديث حسن ليس مبقبول من ولـق :ال النوويـوق   
، وقـد ضعف  اًـيدرك علي فإن ميمون بن أيب شبيب مل، ه مرسلـوألن ،فـو ضعيـأرطأة وه

 )٤(.البيهـقي هـذا احلديـث

                           
  .)١٢٨٤( كتاب البيوع(٣/٥٨٠: سنن الترمذي) ١(
  .٩/١٢٧: سنن البيهقي )٢(
    .٧/٧٩: معرفة السنن واآلثار) ٣(
    .٣٤٤، ٣٤٣ /٩: اموع) ٤(



 

 

  :عشر السادس احلديث/٨٠
  :-اهللا تعاىلرمحه - قال اإلمام الترمذي

ح َوالَْحجاُج  َحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن َمكُْحولٍ َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ
لُْت ـقُ:"الَـنِي قَـْعلََبةَ الُْخَشا ثَُه َسمَع أََبـْن الَْوليد ْبنِ أَبِي َمالك َعْن َعائذ اللَّه ْبنِ َعْبد اللَّه أَنـَع

َيا َرُسولَ اللَّه : ا أَْهلُ َصْيدفَأَْمَسـَك َعلَْيـَك   ، إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك: قَالَ! إِن َعلَْيه َوذَكَْرَت اْسَم اللَّه
، دْت َعلَْيَك قَْوُسـَك فَكُـلْ  َما َر: الَقَ! إِنا أَْهلُ َرْميٍ: قُلُْت ،َوإِنْ قََتلَ: الَقَ؟ َوإِنْ قََتلَ : قُلُْت ،فَكُلْ
فَـإِنْ لَـْم   : قَالَ!النَصاَرى َوالَْمُجوسِ فَلَا َنجُِد غَْيَر آنَِيتهِْم  َو إِنا أَْهلُ َسفَرٍ َنُمرُّ بِالَْيُهود: قُلُْت ، قَالَ

  )١(." اَتجُِدوا غَْيَرَها فَاغِْسلُوَها بِالَْماِء ثُم كُلُوا فيَها َواْشَرُبو
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة حافظ، و هو سبق ترمجته :أمحد بن منيع
  .ثقة متقن عابد، و هو سبق ترمجته :يزيد بن هارون

  . ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور، و هو هو الشامي، سبق ترمجته :مكحول
  )٢(.ين صحايبشلبة اخلُأبو ثع ،رو قيل الش ،ماشب أو ناشم بن نهرو قيل ج ومثُرج: ةَبلَْعأبو ثَ

  .ثقة، و هو سبق ترمجته الوليد بن عبد الرمحن وقد ينسب جلدههو  :الوليد بن أيب مالك
ومسع ، يوم حنني ولد يف حياة النيب  ،أبو إدريس اخلوالين، بن عبد اهللا، ابتحتانية ومعجمة: عائذ اهللا

  )٣(.ع/أيب الدرداء كان عامل الشام بعد: قال سعيد بن عبد العزيز، ومات سنة مثانني، من كبار الصحابة
  : ختريج احلديث

  .بن غياث و عبد الرحيم بن سليمان يزيد بن هارون و حفص: رواه عن احلجاج 
اج عن ـعن احلجاج عن مكحول عن أيب ثعلبة و احلج )٤(ارون أخرجها الترمذيـة يزيد بن هـرواي

 )٥(بة و كذلك ابن أيب شـيبة ـأنه مسع أبا ثعل) ينأبو إدريس اخلوال(عائذ اهللا  الوليد بن أيب مالك عن
  .جاج عن مكحول عن أيب ثعلبة مبثلهعن احل)٦(و أخرجها أمحد.لكنه اقتصر على اجلـزء األول

                           
  .)١٤٦٤(ا يؤكل من صيد الكلب وما ال يؤكلباب ما جاء م: كتاب الصيد( ٦٤ /٤: سنن الترمذي) ١(
    .٨١/ ١: جتريد أمساء الصحابة )٢(
    .١/٥٢٨: ينظر الكاشف، ٢٨٩/ ١ :تقريبال) ٣(
  .)١٤٦٤(كتاب الصيد (٦٤ /٤: نن الترمذيس) ٤(
  .)١٩٥٨٦(كتاب الصيد( ٢٣٣ /٤: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(
مكحول حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف حجاج مدلس، و: قال شعيب)١٧٧٣٣(٢٦٨/ ٢٩: مسند أمحد) ٦(

  . و إدريس اخلوالين كما يف التخريجبينهما يف هذا احلديث أبمن أيب ثعلبة فيما قاله غري واحد،ومل يسمع 



 

 

 و)١(رواية حفص عن احلجاج عن مكحول عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة أخرجهـا ابـن أيب شـيبة   و
  .بقصة اآلنية فقط )٣(قطينتصره أخرجها الدارالرحيم خم كذلك رواية عبدخمتصراً، و )٢(الطرباين

و )٤(البخـاري  إدريس عن أيب ثعلبة أخرجـه  عن أيبحيوة بن شريح عن ربيعة بن يزيد :تابع احلجاج
  .بنحوه)٥(مسلم

  : احلكم على احلديث
رواية احلجاج عن مكحول عـن أيب ثعلبـة ضـعيفة    س احلجاج ، و ـعيف بسبب تدليـإسناده ض

مساع احلجاج من الوليـد  أيب ثعلبة بينهما أبو إدريس، كما يف بعض الطرق، و ع من فمكحول مل يسم
  .، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهممكنة ألنه صرح بسماعه منه يف غري هذا احلديث

 .هذَا حديثٌ حسٌن صحيٌح :قَالَ أَُبو عيَسى

                           
  .)٣٢٦٨٣(لسريكتاب ا(٤٣٣ /٦: ، ج)٢٤٣٨٥(كتاب العقيقة (١٢٧ /٥: مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
  ).٣٥١٢( ٣٤٥ /٤: مسند الشاميني) ٥٦٨(٢١٢ /٢٢: املعجم الكبري) ٢(
    .)٩٢(كتاب األشربة و غريها (٢٩٥ /٤: طينسنن الدارق )٣(
  )٥١٧٧(٥/٢٠٩٤: ،ج)٥١٧٠(٢٠٩٠/ ٥: ، ج)٥١٦١(كتاب الذبائح و الصيد(٥/٢٠٨٧: صحيح البخاري) ٤(
٥١٧٧(٥/٢٠٩٤(  
  ).١٩٣٠(ئح و ما يؤكل من احليوانو الذبا كتاب الصيد(١٥٣٢/ ٣: صحيح مسلم) ٥(



 

 

   :احلديث السابع عشر/٨١
  :-ىلرمحه اهللا تعا- قال اإلمام الترمذي

ُسلَْيَمانَ  َحدثََنا ُيوُسُف ْبُن عيَسى َحدثََنا َوكيع َحدثََنا َشرِيك َعْن الَْحجاجِ َعْن الْقَاسمِ ْبنِ أَبِي َبزةَ َعْن
  )١(.ُنهِيَنا َعْن َصْيد كَلْبِ الَْمُجوسِ :ابِرِ ْبنِ َعْبد اللَّه قَالَالَْيْشكُرِيِّ َعْن َج

   :رجـال اإلسناد 
ـ ، من العاشـرة ، ثقة فاضل، أبو يعقوب املروزي، بن دينار الزهريا هو: ف بن عيسىـيوس ات ـم
  )٢(.خ م ت س/ نيـع وأربعـة تسـسن
  .ة حافظ عابدـثق ،سبق ترمجته، وهوبن اجلراح هو ا: وكيع 

  .صدوق خيطىء كثرياً، وهو هو ابن عبد اهللا النخعي، سبق ترمجته: كـشري
  .ثقةهو ه، وسبق ترمجت: ةزالقاسم بن أيب َب

 مات قدمياً، من الثالثة، ثقة، البصري - بفتح التحتانية بعدها معجمة -يِّرِكُشبن قيس اليهو ا: سليمان
  )٣(.ت ق/قبل الثمانني

   : األثرختريج 
  )٦(.و البيهقي)٥(و ابن ماجه)٤(من طريق شريك عن احلجاج عن القاسم بن أيب بزة أخرجه الترمذي

   )٧(.ي أيضاً من طريق احلجاج  عن أيب الزبري بهالبيهق أخرجو
  : احلكم على احلديث

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و شريك صدوق خيطئ كثرياً
 رواه الترمذي يف اجلامع خال قولههذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة  :قال البوصريي

يف إسناده مما : الـورواه البيهقي وق.هغريب ال نعرفه إال من هذا الوج هذا حديث :وقال "وطائرهم"
  )٨(.ال حيتج به

                           
    .)١٤٦٦(باب ما جاء يف صيد كلب اوس : باب الصيد( ٤/٦٥: سنن الترمذي )١(
  .٢/٤٠٠: الكاشف، ينظر ١/٦١١:تقريبال )٢(
  .٤٦٣/ ١: الكاشف، ينظر ١/٢٥٣: تقريبال )٣(
    .)١٤٦٦(باب الصيد ( ٤/٦٥: سنن الترمذي )٤(
   . )٣٢٠٩(الصيد كتاب ( ٢/١٠٧٠: سنن ابن ماجه) ٥(
    .)١٨٧٠٥(كتاب الصيد و الذبائح ( ٩/٢٤٥: سنن البيهقي )٦(
    .)١٨٧٠٥(كتاب الصيد و الذبائح ( ٩/٢٤٥: سنن البيهقي )٧(
  .٣/٢٣٥: مصباح الزجاجة) ٨(



 

 

  )١( .هذَا حديثٌ غَرِيٌب لَا نعرِفُه إِلَّا من هذَا الْوجه :قَالَ أَُبو عيَسى
  )٢(.يف هذا اإلسناد من ال حيتج به :وقال البيهقي
   )٣(.ضعيف، و ليس يف هذا الباب ما يشهد له :وقال األلباين

         

                           
    .)١٤٦٦(باب الصيد ( ٤/٦٥: سنن الترمذي )١(
  .)١٨٧٠٥(كتاب الصيد و الذبائح ( ٩/٢٤٥: سنن البيهقي) ٢(
    .٢/٢١: لة األحاديث الضعيفةسلس )٣(



 

 

  :عشر الثامن احلديث/٨٢
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

َنافعٍ َعْن اْبنِ ُعَمـَر  َحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َوَهناد قَالَا َحدثََنا اْبُن أَبِي َزائَدةَ َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن 
  )١(.سنَِني ُيَضحِّي بِالَْمديَنة َعْشَر أَقَاَم َرُسولُ اللَّه : الَـقَ

   :رجـال اإلسناد
  .ثقة حافظ، وهو سبق ترمجته: أمحد بن منيع

  .ثقة هو، سبق ترمجته، ويبن السرِهو ا: هناد
  .ثقة متقن، وهو سبق ترمجته ،هو حيىي بن زكريا: ابن أيب زائدة

  .ثقة ثبت فقيه مشهور، وهو هو موىل ابن عمر، سبق ترمجته: نافع
   : األثر ختريج 
  .به)٣(و أمحد)٢(رجه الترمذيأخ

  )٤(.و أخرجه من طريق عبد اهللا بن منري به ابن سعد
أخـرج   .كان ينحر أو يذبح باملصلى أن النيب  :بن عمراكثري بن فرقد عن نافع عن : تابع احلجاج

   )٥(.روايته البخاري
  :احلكم على احلديث

   .سن لغريهإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و يرتقي باملتابعة إىل احل
)٦(.هذَا حديثٌ حسٌن :قَالَ أَُبو عيَسى

                           
    .)١٥٠٧(باب الدليل على أن األضحية سنة : كتاب األضاحي( ٤/٩٢:سنن الترمذي )١(
  .)١٥٠٧(كتاب األضاحي ( ٩٢ /٤:سنن الترمذي) ٢(
  ).٤٩٥٥( ٩/١٩: مسند أمحد )٣(
  .١/٢٤٩: الطبقات الكربى )٤(
    .)٥٢٣٢(كتاب األضاحي ( ٥/٢١١١: ج، )٩٣٩(كتاب العيدين ( ٣٣٣ /١: صحيح البخاري) ٥(
  ).١٥٠٧(كتاب األضاحي ( ٤/٩٢ :سنن الترمذي) ٦(



 

 

  :احلديث التاسع عشر/٨٣
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

ْن ـَرْيَرةَ َعَحدثََنا أَُبو َسعيد الْأََشجُّ َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن اْبنِ َعْجلَانَ َعْن أَبِي َحازِمٍ َعْن أَبِي ُه
غَْدَوةٌ في َسبِيلِ اللَّه " :قَالَ َوالَْحجاُج َعْن الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعْن اْبنِ َعباسٍ َعْن النبِيِّ   النبِيِّ 

  )١(".ر مْن الدُّْنَيا َوَما فيَهاأَْو َرْوَحةٌ َخْي
  : غريب احلديث

، وهذا احلديث يدل على بعدها: والروحة، من أول النهار إىل الزوال -بفتح العني -الغدوة : غدوة
  )٢(.فرق ما بينهما
  : رجال اإلسناد

  .ثقة، وهو و عبد اهللا بن سعيد، سبق ترمجتهه: أبو سعيد األشج
  .صدوق خيطىء، وهو هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته: أبو خالد األمحر
  .هريرةيث أيب صدوق إال أنه اختلطت عليه أحادهو هو حممد، سبق ترمجته، و :ابن عجالن
  )٣(.ع/ت على رأس املائةمن الثالثة ما، ثقة، سلمان أبو حازم األشجعي الكويفهو  :أبو حازم 
  .هو ابن عتيبة، سبق ترمجته، وهو ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس :احلكم
  .يرسلصدوق وكان هو ابن بجرة، سبق ترمجته، وهو  :مقسم

  : ختريج احلديث 
  )٤(.اج به الترمذيأخرجه من طريق احلج

  .و أبو معاوية)٥(و احلسن بن عياش أبو خالد األمحر و محاد بن سلمة :رواه عن احلجاجو
  )٦(.خالد األمحر عن احلجاج به أخرجها أمحد رواية أيب 
  

                           
  .)١٦٤٩( فضل الغدو والرواح يف سبيل اهللا باب ما جاء يف: كتاب فضائل اجلهاد(٤/١٨٠: سنن الترمذي) ١(
    .١١٨/ ١٥: ، انظر لسان العرب١٢٩/ ٢: األنوارمشارق ) ٢(
  .٤٥٢/ ١: الكاشف، ينظر ٢٤٦/ ١: تقريبال )٣(
  .)١٦٤٩(اجلهادكتاب فضائل ( ١٨٠/ ٤: سنن الترمذي) ٤(
مـن  ، صدوق ،أخو أيب بكر املقرىء، أبو حممد الكويف، بن سامل األسدي، ابتحتانية مث معجمة: احلسن بن عياش )٥(
ـ ، وأخوه أبو بكر ثقة ثقة :بن معنياقال ) ١/١٦٣: تقريبال( م ت س/ لثامنة مات سنة اثنتني وسبعنيا  :انقال عثم

بن حبـان يف الثقـات   اوذكره ، ثقة :والطحاوي والعجلي وقال النسائي، ومها من أهل الصدق واألمانة، ليسا بذاك
   .)١٦٩/ ٨ :ج ،١٦٩/ ٦: الثقات، ١/٢٩٩: معرفة الثقات، ٢/٢٧٠: التهذيب(
  .شيخ أبيه اه عبد اهللا عن أبيه أو، و هو مما روإسناده ضعيف: قال شعيب) ٢٣١٧( ١٦٢/ ٤: مسند أمحد) ٦(



 

 

  )٣(.الطيالسيو )٢(و عبد بن محيد)١(رواية محاد أخرجها الطرباينو
، رواه محاد بن سلمة و أبو معاوية: و قال)٤(بيهقي،و رواية احلسن بن عياش عن احلجاج به أخرجها ال

  .و احلجاج ينفرد به و اهللا أعلم
  : احلكم على احلديث 

اديث هـذا  بسبب تدليس احلجاج، و احلكم مل يسمع من مقسم إال أربعة أح ضعيفهذا إسناد      
  .و يرتقي بالشاهد إىل احلسن لغريه .ليس منها و الباقي كتاب

  .هذَا حديثٌ حسٌن غَرِيٌب :َسىالَ أَُبو عيـقَ
  .بنحوه)٦(مسلمو)٥(أخرجه البخاري   حديث أنس بن مالك :و يشهد له

  .بنحوه، وغري ذلك)٨(مسلمو)٧(أخرجه البخاري  و حديث سهل بن سعد

                           
  .)١٢٠٨١( ٣٨٨/ ١١: املعجم الكبري )١(
  .) ٦٥٤(  ٢١٨/ ١: مسند عبد بن محيد) ٢(
  .)٢٦٩٩( ٣٥٢/ ١: مسند الطيالسي) ٣(
    .)٥٤٤٦(كتاب اجلمعة ( ١٨٧/  ٣: سنن البيهقي) ٤(
  ). ٦١٩٩( كتاب الرقاق (٢٤٠١ /٥، )٢٦٣٩(كتاب اجلهاد و السري (١٠٢٨/ ٣: صحيح البخاري )٥(
  ).١٨٨٠(كتاب اإلمارة ( ١٤٩٩/  ٣: صحيح مسلم )٦(
  ).٦٠٥٢(كتاب الرقاق (٢٣٥٨/ ٥، )٢٦٤١(كتاب اجلهاد و السري (١٠٢٩/  ٣: صحيح البخاري )٧(
  ).١٨٨١(كتاب اإلمارة ( ١٥٠٠/  ٣: صحيح مسلم )٨(



 

 

  :العشروناحلديث /٨٤
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

ـ ا أَُبو كَُرْيبٍ َحدثََنا َحكَّـَحدثََن ازِيُّ َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي قَْيسٍ َعْن الَْحجـ ـاُم ْبُن َسلْمٍ الر ْن ـاجِ َع
َما زِلَْنا َنُشكُّ في َعذَابِ الْقَْبـرِ َحتـى    :قَـالَ الِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ َعْن َعلي ـالْمْنَه
  )١(.أَلَْهاكُْم التكَاثُُر   ْتـَنَزلَ
َعـْن     -قَْيسٍ الُْملَائيُّ كُـوفي  َعْمُرو ْبُن َو. ُهَو َرازِي -َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي قَْيسٍ :أَُبو كَُرْيبٍ َمرةً قَالَ
  .َعْن الْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو "حممد بن عبد الرمحن"ي لَْيلَىاْبنِ أَبِ

  : رجـال اإلسناد
  .حافظ ثقةوهو هو حممد بن العالء، سبق ترمجته، : أبو كريب

ثقة لـه  ، بنونني، أبو عبد الرمحن الرازي الكناين، بسكون الالم، مبن سلْ، ابفتح أوله والتشديد: امكَّح
  )٢(.٤خت م /مات سنة تسعني ومائة، لثامنةمن ا، غرائب

  .صدوق له أوهام، وهو سبق ترمجته: عمرو بن أيب قيس
  .صدوق رمبا وهم، و هو سبق ترمجته: املنهال بن عمرو

بضم املهملة -باشةبن حا-مبهملة وموحدة ومعجمة مصغر -بن حبيش، ابكسر أوله وتشديد الراء :ّرزِ
إحدى أو اثنتني أو  مات سنة، ثقة جليل خمضرم، أبو مرمي، األسدي الكويف -جمةبعدها موحدة مث مع

  )٣(.ع/بن مائة وسبع وعشريناوهو ، ثالث ومثانني
   :ختريج احلديث
  .)٤(عمرو بن أيب قيس و قيس بن الربيع: رواه عن احلجاج

                           
  .)٣٣٥٥(باب و من سورة التكاثر  :كتاب تفسري القرآن( ٤٤٧/ ٥: سنن الترمذي )١(
    .٣٤٣/ ١: ، ينظر الكاشف١٧٤/ ١: ريبتقال )٢(
    .٤٠٢/ ١: ، ينظر الكاشف٢١٥/ ١: تقريبال) ٣(
 ،تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ،صدوق ،أبو حممد الكويف ،قيس بن الربيع األسدي )٤(

هل مسعـت مـن    :سعيدقال عفان قلت ليحىي بن  )١/٤٥٧:تقريبال(د ت ق  /مات سنة بضع وستني ،من السابعة
فما جاء فيـه   :قال عفان.ال :قال ؟أفتتهمه بكذب :قلت ليحىي.ال :قال ؟أو يتكلم فيه بشيء ،طٍهلْغبسفيان يقول فيه 

كان حيىي وعبد الرمحن ال حيدثان عن قـيس   :وقال عمرو بن علي ،الثوري وشعبة يوثقه وقال عفان قيس ثقة، حبجة
 :وقال ،وقال املروذي سألت أمحد عنه فلينه ،روى أحاديث منكرة: وقال أمحد ،هوكان عبد الرمحن حدثنا عنه مث ترك

وقال سـئل أيب عنـه    ،فيه لني :بن أيب حامت سألت أبا زرعة عنه فقالاوقال  ،اهللا املستعان :كان وكيع إذا ذكره قال
يكتب حديثـه   ،وليس بقوي ،قوحمله الصد ،وأما اآلن فأراه أحلى ،وال ينشط الناس يف الرواية عنه ،عهدي به :فقال

  =هو عند مجيع: وقال يعقوب بن أيب شيبة  ،وهو أحب إيل من حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،وال حيتج به



 

 

كما يف تفسري  )٤(و ابن أيب حامت)٣(و الطربي)٢(و البيهقي)١(رواية عمرو بن أيب قيس أخرجها الترمذي
  )٥(.ابن كثري

  .من هذا الطريق)٧(و ابن أيب عاصم)٦(السمعاينأخرجه أيضاً و 

                                                                             
ال ـوق ،تهـيف يف روايـضع ،كثري اخلطأ ،مضطربه ،وهو رديء احلفظ جداً ،احلـوكتابه ص ،صدوقأصحابنا  =
فرأيتـه   ،تتبعت حديثه :بن حباناوقال  ،وأنه ال بأس به ،فيه ما قال شعبةوعامة رواياته مستقيمة والقول  :بن عديا

فوقعـت املنـاكري يف    ،يدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقة به ،وامتحن بابن سوء فكانإال أنه ملا كرب ساء حفظه صادقاً
ويقال  ،باحلديث صدوقاً وكان معروفاً ،وكان شعبة يروي عنه ،الناس يضعفونه :وقال العجلي ،روايته فاستحق اانبة

ولكن اضطرب عليه بعـض   كان صدوقاً :وقال عثمان بن أيب شيبة ،إن ابنه أفسد عليه كتبه بآخره فترك الناس حديثه
كـان   :ال عليـق :وقال البخاري ،وخيطيء يف احلديث ،كان يتشيع :وسئل أمحد مل ترك الناس حديثه فقال ،حديثه

حبـان   :مرةوقال ، ويل قيس فلم حيمد :قال ومسعت أمحد يقول ،ليس بشيءقيس  :بن معنياال ـوق ،وكيع يضعفه
كان حيدث باحلديث عن عبيـدة   ،ضعيف ال يكتب حديثه :مرةوقال  ،ومها أحب إيل من قيس ،ومندل فيهما ضعف
علي بن املـديين  سئل و  ،ضعيف احلديث ال يساوي شيئاً :وقال، ليس حديثه بشيء  :وقال ،وهو عنده عن منصور

بـن هـو   اكان له :بن منري اوقال ، متروك احلديث :وقال يف موضع آخر ،ليس بثقة :وقال النسائي ،فضعفه جداً :نهع
آفتإمنا أيت قيس من  :وقال أبو داود الطيالسي، نظر أصحاب احلديث يف كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غريها ،ه

 ،ساقط :وقال اجلوزجاين ،فرج كتاب قيس وال يعرف الشيخ ذلك قبل ابنه كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها يف
لـيس   :وقال أبو أمحد احلاكم ،وكان يقال له اجلوال لكثرة مساعه ،فيه ضعيفاً ،كان كثري احلديث :بن سعداال ـوق

أحـوال  ، ٢٤/٢٥:ـذيب الكمـال   :، ينظـر ٨/٣٥٠:التهذيب( ضعيف احلديث :وقال الدارقطين ،حديثه بالقائم
معرفـة  ، ١/١٩١:تاريخ أمسـاء الثقـات  ، ٧/٩٦:لـرح والتعديـاجل، ٧/١٥٦:اريخ الكبريـالت، ١/٦٦:الرجال
 ،٢/٢١٦: اـروحني ، ٦/٣٩:الكامل يف ضـعفاء الرجـال  ، ١/٨٨:الضعفاء واملتروكني للنسائي، ٢/٢٢٠:الثقات
ـ ، ١٢/٤٥٦:تـاريخ بغـداد  ، ٦/٣٧٧: الكـربى  الطبقـات  ،٢/١٣٩:الكاشف يـة  روا(اريخ ابـن معـني   ـت
تاريخ ، ٣/٤٤٥:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني، ٣/٢٩٠:)رواية الدوري(ني ـاريخ ابن معـت، ٣/٢٧٧:)الدوري
مـن كـالم أيب زكريـا يف    ، ١١٨، ١/١١٧:سؤاالت أيب عبيد اآلجري، ١/١٩٢:)رواية عثمان الدارمي(ابن معني
  ).١/١١٢:الرجال

    .)٣٣٥٥(كتاب تفسري القرآن ( ٤٤٧/ ٥: سنن الترمذي )١(
    .)٣٩٩(فصل يف عذاب القرب ( ١/٣٥٩:شعب اإلميان )٢(
    .٣٠/٢٨٤: تفسري الطربي )٣(
  .)١٩٤٥٤( ١٠/٣٤٥٩: تفسري ابن أيب حامت )٤(
    .٤/٥٤٦: تفسري ابن كثري )٥(
  .٦/٢٧٧:تفسري السمعاين) ٦(
  ).٨٧٧( ٢/٤٢٤: السنة البن أيب عاصم) ٧(



 

 

بن بن املنهال عن زرقيس عن احلجاج من طريق حكام الرازي عن عمرو بن أيب )١(و أخرجه البيهقي   
  .حبيش عن علي

ت حممد بن عبدالرمحن مسع: قال أبو جعفر)٣(و الطحاوي،)٢(رواية قيس بن الربيع أخرجها الطربيو 
من هذا احلديث يعين حديث قيس ما حدث الفريايب حبديث أحسن : اهلروي يقول، قال أمحد بن حنبل

  .هذا
  :احلكم على احلديث

اج و عمرو بن أيب قيس صدوق له أوهام ، و املنـهال بـن   ـف بسبب تدليس احلجاده ضعيـإسن  
  .عمرو رمبا وهم 
  .هذَا حديثٌ غَرِيٌب :قَالَ أَُبو عيَسى

                           
  .)٢٢٤(١/١٣٢: إثبات عذاب القرب )١(
    .٣٠/٢٨٤:  الطربيتفسري )٢(
  .) ٥١٧٧( ١٧٦/ ١٣: شرح مشكل االثار )٣(



 

 

  :احلادي و العشروناحلديث /٨٥
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام الترمذي

ْن َجابِرِ ْبنِ اُج َعْن سَماك ْبنِ َحْربٍ َعـَعوامِ أَْخَبَرَنا الَْحجا َعباُد ْبُن الْـَحدثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ َحدثََن 
، َوكُْنُت إِذَا َنظَْرُت لَا َيْضَحُك إِلَّا َتَبسُّما ، َوكَانَُحُموَشةٌ كَانَ في َساقَْي َرُسولِ اللَّه : َسُمَرةَ قَـالَ

   )١(.كَْحلَنِ َولَْيَس بِأَإِلَْيه قُلُْت أَكَْحلُ الَْعْيَنْي
  : غريب احلديث 

   )٢(.ن أي دقيقهماياقَش السمحن وأَياقَش السميقال رجل ح: ةوَشُحُم
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة حافظهو سبق ترمجته، و: أمحد بن منيع
  .ثقةهو سبق ترمجته، و: عباد بن العوام
 .بآخرة وقد تغري صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربهو سبق ترمجته، و: سَماك بن حرب

ي، وقيل فيه بدل جنادة عمرو، أبو خالـد،  ائوب العامري السدنة بن جادنهو ابن ج: ةَرُمجابر بن َس
وقيل أبو عبد اهللا، حليف بين زهرة، وخال سعد بن أيب وقاص، وبنوه خالد ومسلم، وهلمـا عقـب،     

  )٣(.وأبو جعفر وجبري، روى عنه مجاعة
  : ختريج احلديث

  .عباد بن العوام وعبد الرحيم: ى هذا احلديث عن احلجاجرو
 )٩(و أمحد)٨(أبو يعلىو)٧(و الطرباين)٦(و ابن أيب شيبة)٥(و احلاكم)٤(رواية عباد بن العوام أخرجها الترمذي

  )١٠(.والبيهقي )٩(أمحد

                           
  .)٣٦٤٥( باب يف صفة النيب : كتاب املناقب عن رسول اهللا ( ٦٠٣/ ٥: سنن الترمذي )١(
    .١/٤٤٠: النهاية )٢(
    .١/٧٢:جتريد أمساء الصحابة) ٣(
    .)٣٦٤٥( كتاب املناقب عن رسول اهللا ( ٦٠٣/ ٥: سنن الترمذي) ٤(
  .)٤١٩٦(كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء و املرسلني ( ٢/٦٦٢: املستدرك على الصحيحني )٥(
  .)٣١٨٠٦(كتاب الفضائل ( ٦/٣٢٨: مصنف ابن أيب شيبة )٦(
  .)٢٠٢٤( ٢/٢٤٤: املعجم الكبري )٧(
  .إسناده ضعيف: قال حسني أسد) ٧٤٥٨( ١٣/٤٥٣: أيب يعلى مسند )٨(
  .وهو من زيادات عبد اهللا على أبيه) ٢١٠٠٤( ٣٤/٥١١: ج، )٢٠٩١٧( ٣٤/٤٦٦: مسند أمحد )٩(
  ).٢٤٧( ١/٢١٢: دالئل النبوة )١٠(



 

 

  )١(.رواية عبد الرحيم مبثله أخرجها أبو يعلىو
  : احلكم على احلديث

   .اج إسناده ضعيف بسبب تدليس احلج
  .حديثٌ حسٌن غَرِيٌب صحيٌح هذَا :قَالَ أَُبو عيَسى

  .احلجاج لني احلديث: أعله باحلجاج فقالو: وتعقبه الذهيب.صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :قال احلاكمو
  .مل يصرح بسماعهضعيف، احلجاج مدلس وقد عنعنه و إسناده :قال شعيبو

                           
  .فإسناده ضعي: قال حسني أسد) ٧٤٥٥( ١٣/٤٥٠: مسند أيب يعلى )١(



 

 

  :الثاين و العشروناحلديث /٨٦
  :-رمحه اهللا تعاىل- م النسائيقال اإلما

َمْنُصورٍ َعْن  َعْنأَْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن َحاتمٍ قَالَ َحدثََنا حبانُ قَالَ َحدثََنا َعْبُد اللَّه َعْن الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ 
َعلَـْيكُْم   فَإِنْ غُـم ، ذَا َرأَْيُتُموُه فَأَفْطُرواإِذَا َرأَْيُتْم الْهِلَالَ فَُصوُموا َوإِ:"قَالَ َرُسولُ اللَّه : رِْبعي قَالَ

إِلَّا أَنْ َتَرْوا الْهِلَـالَ  ، ثُم ُصوُموا َرَمَضانَ ثَلَاثَني ، إِلَّا أَنْ َتَرْوا الْهِلَالَ قَْبلَ ذَلَك  ،فَأَتمُّوا َشْعَبانَ ثَلَاثَني
   )١(."قَْبلَ ذَلَك

  : رجـال اإلسناد
  )٢(.س/س بينه وبني املصيصيبن يوناق فر، من الثانية عشرة، ثقة، بن نعيم املروزياهو :حممد بن حامت

ـ ، ةـثق، روزيـمد املـأبو حم، بن موسى بن سوار السلميهو ا: انـحب ـ ، اشرةـمن الع ات ـم
   )٣(.خ م ت س /ة ثالث وثالثنيـسن

  .ثقة ثبتهو هو ابن املبارك، سبق ترمجته، و: عبد اهللا
  .ثقة ثبت وكان ال يدلس، و هو املعتمر، سبق ترمجتههو ابن : منصور

  )٤(.أكثر عن الصحابةاش، يقال أدرك اجلاهلية ورهو ابن ح: يعْبرِ
   :ختريج احلديث

  : طرق ةى احلجاج هذا احلديث من ثالثرو
  .من طريق منصور عن ربعي مرسالً: األول

  .عبد اهللا بن املبارك و عمر بن علي املقدمي :رواه عنه
  )٥(.ية عبد اهللا بن املبارك عن احلجاج به أخرجها النسائيروا
   )٦(.أخرجها الدارقطيناحلجاج عن منصور عن ربعي بنحوه  رواية عمر بن علي قال أخربينو

                           
: ، اتىب)٢٤٣٨( ذكر االختالف على منصور يف حديث ربعي فيه :كتاب الصيام( ٢/٧١: سنن النسائي) ١(
٢١٢٨(٤/١٣٦(.  
  .، مل حيكم عليه١٦٣/ ٢: ، ينظر الكاشف١/٤٧٢: تقريبال )٢(
  .٣٠٧/ ١: ينظر الكاشف ،١/١٥٠:تقريبال) ٣(
  .١/١٧٦: الصحابةجتريد أمساء  )٤(
  .)٢١٢٨( ٤/١٣٦: ، اتىب)٢٤٣٨(كتاب الصيام ( ٢/٧١: سنن النسائي )٥(
    ).٢٠(كتاب الصيام (٢/١٦٠: سنن الدارقطين )٦(



 

 

 :عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن رسـول اهللا   )١(جرير بن عبد احلميد: تابع احلجاج          
"ْهَر َحتُموا الشةَلَا َتقَددلُوا الْعلُـوا   ،ى َتَرْوا الْهِلَالَ قَْبلَُه أَْو ُتكْمى َتَرْوا الْهِلَالَ أَْو ُتكْمُصوُموا َحت ثُم

   ."الْعدةَ قَْبلَُه
  )٥(.ابن خزميةو"قبله"و مل يذكرا )٤(و أبو داود)٣(و ابن حبان)٢(النسائي أخرجه
 قال النيب :قال ربعي عن بعض أصحاب النيب سفيان الثوري عن منصور عن وتابعه أيضاً        

  .و قال كلهم ثقات)٩(قطينو الدار)٨(و البزار)٧(و أمحد)٦(النسائي و حديث حذيفة أخرجهحن
اَء أَْعَرابِيان ـاُس لَتَمامِ ثَلَاثَني َيْوما فََجـَأَْصَبَح الّن:الـق عن بعض أصحاب رسول اهللا  "وبلفظ 

 )١١(البيهقيو )١٠(أمحدأخرجه  "أَنْ ُيفْطُروا ا أََهلَّاُه بِالْأَْمسِ َعشيةً فَأََمَر َرُسولُ اللَّه ـَدا أَنُهَمـفََشهِ
   )١٣(.الطرباينو )١٢(الرزاقوعبد
  :ُحَسْينِ ْبنِ الَْحارِث الَْجَدليِّ قَالَ من طريق: الثاين

أَلَا إِنِّي قَد جالَست أَصحاب : فَقَالَ، لْيومِ الَّذي يشك فيهاخطَب عبد الرحمنِ بن زيد بنِ الْخطَّابِ في  
 ولِ اللَّهسر مهأَلْتسو ، ولَ اللَّهسثُونِي أَنَّ ردح مهإِنأَلَا و َقَال":  ـهُرْؤَيتُروا لَوأَفْط هُرْؤَيتُصوُموا ل

    "ْيكُْم فَأَتمُّوا ثَلَاثَني َوإِنْ َشهَِد َشاهَدان ُمْسلَمان فَُصوُموا َوأَفْطُرواكُّوا لََها فَإِنْ غُم َعلَسَوأَْن
  .رواه عن احلجاج يزيد بن هارون و حيىي بن زكريا

                           
، قاضيهانزيل الري و، الضيب الكويف-قاف وسكون الراء بعدها طاء مهملةبضم ال -طراحلميد بن قُ جرير بن عبد )١(

 ع/وله إحدى وسبعون سنة ،مات سنة مثان ومثانني، كان يف آخر عمره يهم من حفظه قيل، ثقة صحيح الكتاب
  .)١/١٣٩: تقريبال(
    .)٢١٢٦(٤/١٣٥: ىبات) ٢٤٣٦(كتاب الصيام ( ٢/٧١: سنن النسائي الكربى) ٢(
  .)٣٤٥٨(كتاب الصوم ( ٢٣٨/ ٨: صحيح ابن حبان )٣(
    .)٢٣٢٦(كتاب الصوم( ٢/٢٩٨: سنن أيب داود )٤(
  .)١٩١١(كتاب الصيام ( ٣/٢٠٣: صحيح ابن خزمية) ٥(
    .)٢١٢٧( ٤/١٣٥: ، اتىب)٢٤٣٧(كتاب الصيام ( ٢/٧١: سنن النسائي الكربى )٦(
    .إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني: قال شعيب) ١٨٨٢٥(٣١/١٢٢: مسند أمحد )٧(
  ).٢٨٥٦( ٢٧٣/ ٧: مسند البزار )٨(
    .)٢٤،٢٥(كتاب الصيام (٢/١٦١: سنن الدار قطين) ٩(
  .)١٨٨٢٤( ٣١/١٢٠: مسند أمحد) ١٠(
  ).٧٩٧٦( )٧٩٧٧(كتاب الصيام ( ٤/٢٤٨: سنن البيهقي )١١(
  .)٧٣٣٧)(٧٣٣٥(كتاب الصيام (٤/١٦٤: مصنف عبد الرزاق )١٢(
  .)٦٦٢( ١٧/٢٣٨: م الكبرياملعج )١٣(



 

 

  .)٣(ابن عساكرو)٢(الدارقطينو)١(أمحد اأخرجهرواية يزيد 
والصواب : قال املزيو.جاجومل يذكر احل)٥(النسائيو)٤(عساكرورواية حيىي بن زكريا أخرجها ابن 

   )٦(.ذكره
   :عن عطاء عن أيب هريرة قال: الثالث

  ".فَإِنْ غُم َعلَْيكُْم الشْهُر فَأَكْملُوا الْعدةَ ثَلَاثَني ،َوأَفْطُروا لُرْؤَيته ،ُصوُموا لُرْؤَيته :"قال رسول اهللا 
  . بن سعيد احلديث عن حجاج إال حيىيمل يرو هذا :و قال)٨(و أخرجه الطرباين)٧(أخرجه أمحد

  :تابع احلجاج مجاعة يف روايته عن أيب هريرة فقط
ُصوُموا لُرْؤَيتـه:"  قال رسول اهللا  :البخاري ومسلم عن أيب هريرة واللفظ للبخاري قالأخرج هلم 

ويف )١٠( "فَُعدُّوا ثَلَـاثنيَ "ويف لفظ ، )٩("ثَلَاثَني َوأَفْطُروا لُرْؤَيته فَإِنْ غُبَِّي َعلَْيكُْم فَأَكْملُوا عدةَ َشْعَبانَ
   )١٢(."فَُصوُموا ثَلَاثَني َيْوما"ويف لفظ)١١( "فَأَكْملُوا الْعدةَ"لفظ 

  :احلكم على احلديث
   .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعات إىل احلسن لغرية

جاج بن أرطاة عن منصور عن ربعي فذكره عن النيب عليـه  أخرجه النسائي عن احل :قال الزيلعي     
  )١٣( .من أصحاب منصور قال فيه عن حذيفة غري جرير انتهى ال أعلم أحداً :وقال، السالم مرسالً

       

                           
    .)١٨٨٩٥( ٣١/١٩٠: مسند أمحد) ١(
    .)٣(كتاب الصيام (٢/١٦٧: سنن الدارقطين )٢(
  .٣٤/٣٦٥: تاريخ مدينة دمشق )٣(
  .٣٤/٣٦٥: تاريخ مدينة دمشق )٤(
  ).٢١١٦( ٤/١٣٢: اتىب، )٢٤٢٦(كتاب الصيام ( ٢/٦٩: سنن النسائي الكربى )٥(
    .١٧/١٢٢: ذيب الكمال )٦(
  .)٩٤٧٢( ١٥/٢٨٣: مسند أمحد )٧(
  .)١٢٢٢( ٢/٥٢: املعجم األوسط )٨(
  ).١٠٨١(كتاب الصيام ( ٧٦٢ /٢: صحيح مسلم، )١٨١٠(كتاب الصوم ( ٢/٦٧٤: صحيح البخاري )٩(
  ).١٠٨١(كتاب الصيام ( ٢/٧٦٢: صحيح مسلم) ١٠(
  ).١٠٨١(كتاب الصيام ( ٢/٧٦٢: صحيح مسلم )١١(
  ).١٠٨١(كتاب الصيام ( ٧٦٢ /٢: صحيح مسلم )١٢(
  .٢/٤٣٨: نصب الراية) ١٣(



 

 

مث هو حممول علـى حـال    ،وحديث حذيفة هذا ضعفه أمحد :بن اجلوزيا قال :أيضاً قالو         
قـال يف  ، م هالل رمضان وهالل شوال كما سـبق أو على ما إذا غ ،الصحو ألنه مل يذكر فيه الغيم

عن رجل من أصحاب الـنيب   :الـوهذا وهم منه فإن أمحد إمنا أراد أن الصحيح قول من ق: )١(التنقيح
 ،بن اجلوزي أن هذا تضعيف من أمحد للحديثافظن  ،وإن تسمية حذيفة وهم من جرير ،عليه السالم

 ،بل متصل إما عن حذيفة وإما عن رجل من أصحاب النيب عليه السـالم وأنه مرسل وليس هو مبرسل 
وباجلملة فاحلديث صحيح ورواته ثقات حمتج هبم : قال، الصحابة غري قادحة يف صحة احلديثوجهالة 

   )٢( .يف الصحيح انتهى
      

                           
  .٢/٢٩٤: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق )١(
    .٢/٤٣٨: نصب الراية) ٢(



 

 

  :الثالث و العشروناحلديث /٨٧
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام النسائي

ُوسٍ َعْن اْبنِ َعباسٍ واْحَمُد ْبُن َحْربٍ قَالَ َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َحجاجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن طَأَْخَبَرَنا أَ
 )١(".ته كَالَْعائد في قَْيئهالَْعائُد في هَب" :قَالَ َرُسولُ اللَّه : قَالَ

  : ال اإلسنادـرج 
بن حيان بن مازن الطائي املوصلي، صدوق، من العاشرة، مات  بن عليهو ابن حممد : أمحد بن حرب

ال بأس به، وهو أحب إيل من أخيه علي، وقـال :قـال النسائي)٢(.س/سنة ثالث وستني وله تسعون
هجره أخوه علـي  : صل، وقال صاحب تاريخ املوأدركته ومل اكتب عنه، وكان صدوقاً: ابن أيب حامت
  )٣(.حبان يف الثقات، وذكره ابن ملسألة اللفظ
ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم ، و هو هو حممد بن خازم الضرير، سبق ترمجته: أبو معاوية

  .يف حديث غريه
  .صدوق إال أنه يدلس، و هو هو حممد بن مسلم، سبق ترمجته: أبو الزبري

ذكـوان و  : يقال امسهان اليماين، أبو عبد الرمحن احلمريي موالهم، الفارسي، هو ابن كيس :وسوطا
  )٤( .ع/لقب، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك سطاوو

  :ختريج احلديث
  : روى احلجاج هذا احلديث من طريقني

  .من طريق ابن عباس: األول
  .ة و حممد بن الفضيلأبو معاوي: رواه عن احلجاج 

  )٥(.معاوية أخرجها النسائي رواية أيب
وثنا احلجاج عن أيب الـزبري عـن   : حممد بن فضيل عن احلجاج عن عطاء، قال حممد بن فضيل روايةو

  )٦(.عن ابن عباس به أخرجهما الطرباين سطاوو

                           
: ، اتىب)٦٥٣٢(يف الراجع يف هبته  سذكر االختالف على طاوو: كتاب اهلبة( ١٢٤/ ٤: سنن النسائي )١(
٣٧٠٢( ٦/٢٦٥(.  
  .١/١٩٢: ، ينظر الكاشف١/٧٨: التقريب) ٢(
  .)٨/٣٩: ينظر الثقات( ١/٢٠: التهذيب) ٣(
    .١/٥١٢: ، ينظر الكاشف١/٢٨١: التقريب )٤(
  .)٣٧٠٢( ٦/٢٦٥: ، اتىب)٦٥٣٢(كتاب اهلبة (٤/١٢٤: سنن النسائي )٥(
  ).١٠٩٩٩( ١١/٤٧، )١٠٩٩٥( ١١/٤٦: املعجم الكبري )٦(



 

 

الَْعائُد :"قال عن النيب  عن ابن عباس  سعن طاوو سعن عبد اهللا بن طاوو وهيب :تابع احلجاج
  )١(.متفق عليه"في قَْيئه في هَبته كَالْكَلْبِ َيقيُء ثُم َيُعوُد
  )٢( .به متفق عليه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما و من طريق سعيد بن املسيب

لَْيَس لََنا َمثَلُ السْوِء الَّذي َيُعوُد في ": و من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
هي قَْيئكَالْكَلْبِ َيْرجُِع ف هَبت٣( .بخاريأخرجه ال" ه(  

  .عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: الطريق الثاين 
  . يزيد بن هارون: رواه عن احلجاج 

 :قال رسول اهللا : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالاحلجاج عن  أخربنايزيد بن هارون  رواية
"هي قَْيئكَالْكَلْبِ َيْرجُِع ف هَبتي هاجُِع ف٤(.أخرجها أمحد" الر(  
  )٥(.و أسامة بن زيد الليثي عامر األحول: ابع احلجاجت

ـ  هذا احلديث يرو :ه الزيلعيـله عنـفيما نقال الدارقطين يف علله ـق      ب ـيه عمرو بـن شعي
  : واختلف عليه فيه

ال ـق: بلفظ (اسـابن عب بن عمر واس عن ورواه حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوـف -
، إال الوالد فيما يعطـي ولـده   ،يعطي عطية أو هبة مث يرجع فيها أنرجل ال حيل ل:" رسول اهللا  

 "ئهـومثل الذي يعطي عطية أو هبة مث يرجع فيها كمثل الكلب أكل حىت شبع مث قاء مث عاد إىل قي

                           
  .)١٦٢٢(كتاب اهلبات (٣/١٢٤١: ، صحيح مسلم)٢٤٤٩(فضلهاكتاب اهلبة و (٢/٩١٥: صحيح البخاري )١(
  ).١٦٢٢(كتاب اهلبات (٣/١٢٤١: ، مسلم)٢٤٧٨(كتاب اهلبة و فضلها ( ٢/٩٢٤: صحيح البخاري) ٢(
  .)٦٥٧٤(كتاب احليل ( ٦/٢٥٥٨، )٢٤٧٩(كتاب اهلبة و فضلها ( ٩٢٤/ ٢: صحيح البخاري )٣(
    .، احلجاج ضعيف لكنه متابعديث حسنح: قال شعيب) ٦٩٤٣( ١١/٥٣٢: مسند أمحد) ٤(
ـ ، نيـات سنة ثالث ومخسـم، من السابعة، صدوق يهم، أبو زيد املدين، أسامة بن زيد الليثي موالهم) ٥( و ـوه
وقال عبد اهللا بـن  ، ليس بشيء :وقال، هتركه القطان بآخر: قال أمحد)١/٩٨: تقريبال(٤خت م /بن بضع وسبعنيا

ن تدبرت حديثه فستعرف فيـه  إ :فقال! أراه حسن احلديث: فقلت له، أحاديث مناكريروى عن نافع : أمحد عن أبيه
 :مرةوقال  ،ليس به بأس: مرةوقال ، ثقة صاحل :ابن معنيوقال ، كان حيىي بن سعيد يضعفه: بن معنياقال  و ،النكرة
ليس  :وقال النسائي ،حيتج به يكتب حديثه وال :وقال أبو حامت، أنكروا عليه أحاديث :مرةوقال ،حجة :زاد غريه، ثقة

: وقال اآلجري عـن أيب داود ، ثقة :وقال العجلي، بن معني ليس حبديثه بأساهو كما قال : بن عدياوقال ، بالقوي
 طئ وهو مستقيم األمـر صـحيح الكتـاب   خي: بن حباناوقال ، هبن سعيد أمسك عنه بآخراأن حيىي يعين  إالصاحل 

، ٢/٢٨٤:اجلرح والتعـديل ، ٦/٧٤: تالثقا، ١/١٩:الضعفاء للنسائي، ١/٢١٦: معرفة الثقات ،١/١٨٣:التهذيب(
  ).١/٣٩٤: الكامل يف الضعفاء



 

 

  )١(.)ه ابن حبانـأخرج
  .ادين حمفوظانولعل اإلسن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه عامر األحول -
يف العائد يف هبته  اه أسامة بن زيد واحلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب ورو - 

  )٢(."الوالد يرجع يف هبته"دون ذكر 
ال يرجع أحد يف هبته " : قال رسول اهللا بلفظ )٥(و البيهقي)٤(و أمحد)٣(رواية عامر أخرجها النسائي

حيتمل أن يكون عمرو بن  :وقال البيهقي"(قيئه  والعائد يف هبته كالعائد يف، هبته إال والد من ولده 
   ).سني املعلم حجة وعامر األحول ثقةفح شعيب رواه من الوجهني مجيعاً

  )٩(.البيهقيو)٨(و أمحد)٧(قطينوالدار)٦(رواية أسامة أخرجها أبو داودو
  : احلكم على احلديث

ـ ـمساع احلجوري ،ـالزب س احلجاج و أيبـاد ضعيف بسبب تدليـذا إسنـه الـزبري   ـياج من أب
  .و يرتقي باملتابعات إىل احلسن لغريه. احلديثممكن ألنه صرح بسماعه منه يف غري هذا 

  )١٠(.صحيحاحلديث  :قال األلباين
  

                           
  .)٥١٢٣(كتاب اهلبة ( ١١/٥٢٤: صحيح ابن حبان) ١(
  .٤/١٢٤: نصب الراية) ٢(
    .)٣٦٨٩( ٦/٢٦٤: ، اتيب)٦٥١٦(كتاب اهلبة ( ٤/١٢١: سنن النسائي الكربى) ٣(
    .حديث حسن: قال شعيب) ٦٧٠٥( ١١/٣٠٧ :مسند أمحد )٤(
    .مع رواية مطر) ١١٧٩٣( )١١٧٩٢(كتاب اهلبات ( ٦/١٧٩: سنن البيهقي )٥(
  ).٣٥٤٠(كتاب اإلجارة ( ٣/٢٩١: سنن أيب داود )٦(
    .)١٧٨(كتاب البيوع ( ٤٣ /٣: سنن الدارقطين )٧(
    . إسناده حسن: قال شعيب) ٦٦٢٩( ١١/٢٠٥: مسند أمحد )٨(
    .)١١٨٠٧(كتاب اهلبات ( ٦/١٨١: سنن البيهقي )٩(
  .٦/٦٢: إرواء الغليل )١٠(



 

 

  :الرابع و العشروناحلديث /٨٨
  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام النسائي

ُووسٍ َعْن اْبنِ َعباسِ وَِيةَ َعْن َحجاجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن طَاأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َحْربٍ قَالَ َحدثََنا أَُبو ُمَعا
الَْعائـُد فـي    ، َوى َجائَزةٌ لَمْن أُْرقَبَها، َوالرُّقَْبى َجائَزةٌ لَمْن أُْعمَرَهاالُْعْمَر:"قَالَ َرُسولُ اللَّه : قَالَ
 )١(".ته كَالَْعائد في قَْيئههَب
  : ب احلديثغري 
، وكـذا  فإذا مات عـادت إىل  ، أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهيقال أعمرته الدار عمري: ىَرْمالُع

     )٢(.كانوا يفعلون يف اجلاهلية فأبطل ذلك
هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت علي، وإن مـت  قد وهبت لك : هو أن يقول الرجل للرجل: الرقىب

  )٣(.ألن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ، وهي فعل من املراقبةقبلك فهي لك
  : ال اإلسنادـرج

  .سبق ترمجته، وهو صدوق: أمحد بن حرب
ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقـد  هو حممد بن خازم الضرير ، سبق ترمجته ، و هو :  أبو معاوية

  .يهم يف حديث غريه
  .سصدوق إال أنه يدلهو هو حممد بن مسلم، سبق ترمجته، و: أبو الزبري
  .قيه فاضل، و هو ثقة فهو ابن كيسان اليماين، سبق ترمجته :سطاوو

  :ختريج احلديث 
  . و ابن أيب زكرياأبو معاوية و ابن منري: رواه عن احلجاج 

   )٥(.و أمحد)٤(معاوية عن احلجاج أخرجها النسائي رواية أيب
  )٦(.رواية ابن منري عن احلجاج بنحوه أخرجها أمحدو 
  ".العمرى جائزة ملن أعمرها" بلفظ)٧(بةزكريا عن احلجاج أخرجها ابن أيب شيرواية  ابن أيب و

                           
  .)٣٧١٠(٦/٢٦٩: ، اتىب)٦٥٤١(ذكر االختالف على أيب الزبري : كتاب الرقىب( ٤/١٢٧: سنن النسائي) ١(
    .٣/٢٩٨: النهاية) ٢(
    .٢/٢٤٩: النهاية )٣(
    .)٣٧١٠(٦/٢٦٩: ، اتىب)٦٥٤١(كتاب الرقىب ( ٤/١٢٧: سنن النسائي) ٤(
  .وهذا إسناد ضعيف، صحيح لغريه : قال شعيب) ٢٢٥٠( ٤/١١٤: مسند أمحد) ٥(
    .صحيح لغريه: قال شعيب) ٢٢٥١( ٤/١١٦: مسند أمحد) ٦(
    .)٢٢٦١٦(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٥٠٩: ابن أيب شيبة  مصنف )٧(



 

 

 عن ابن عباس عن رسول اهللا  سعن أيب الزبري عن طاوو)١(زيد بن أيب أنيسة: تابع احلجاج      
   )٣(.و ابن حبان)٢(أخرجه النسائي"لَا ُتْرقُبوا أَْمَوالَكُْم فََمْن أَْرقََب َشْيئًا فَُهَو لَمْن أُْرقَبُه" :قـال

  : احلكم على احلديث 
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و أيب الزبري، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

  )٤(.وهذا إسناد ضعيف، صحيح لغريه  :قال شعيب
   )٥( .رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة أيب الزبري: عن حديث زيد بن أيب أنيسة قال األلباينو
  )٦(.أخرجه األربعة "الُْعْمَرى َجائَزةٌ لَمْن أُْعمَرَها َوالرُّقَْبى َجائَزةٌ لَمْن أُْرقَبَها"حديث جابر :يشهد لهو

حـدثين   :وقال عطاء"الُْعْمَرى َجائَزةٌ:"قال هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  أيبحديث  :و يشهد له
  )٨(.مسلمو)٧(أخرجه البخاري حنوه  جابر عن النيب

                           
ات ـم، ةـمن السادس، ة له أفرادـقث، أصله من الكوفة مث سكن الرها، أبو أسامة، زيد بن أيب أنيسة اجلزري )١(
  .)١/٢٢٢: تقريبال( ع/ه ست وثالثون سنةول، ة تسع عشرة وقيل سنة أربع وعشرينسن
مسيت باسم الذي استحدثها ، بينهما ستة فراسخ، دينة باجلزيرة بني املوصل والشامم، بضم أوله واملد والقصر: هاءالر

٣/١٠٦: معجم البلدان( هاء بن البلندىوهو الر(.  
     .)٦٥٤٠(كتاب الرقىب ( ٤/١٢٦: سنن النسائي )٢(
  .)٥١٢٦(كتاب الرقىب و العمرى ( ١١/٥٢٨: صحيح ابن حبان )٣(
  ).٢٢٥٠(٤/١١٤: مسند أمحد) ٤(
    .٦/٥٤: إرواء الغليل )٥(
، )٦٥٧١)(٦٥٧٠(كتاب الرقىب ( ٤/١٣١: ، سنن النسائي)٣٥٥٨(كتاب اإلجارة ( ٣/٢٩٥: سنن أيب داود) ٦(

 ٢/٧٩٧: حديث حسن، و هو على شرط مسلم، سنن ابن ماجه)١٣٥١(كتاب األحكام ( ٣/٦٣٣: الترمذي سنن
  .)٢٣٨٣(كتاب اهلبات(
    .)٢٤٨٣)(٢٤٨٢(كتاب اهلبة و فضلها ( ٢/٩٢٥: صحيح البخاري) ٧(
  ).١٦٢٦(كتاب اهلبات (٣/١٢٤٨: صحيح مسلم )٨(



 

 

  :اخلامس و العشرون حلديثا/٨٩
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

 :ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَـالَ  َحدثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنا َعباُد ْبُن الَْعوامِ َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّه ْأَ فََمَسَح َرأةًَتَوض١(.َسُه َمر(  

  :-رمحه اهللا تعاىل-وقال عبد اهللا بن أمحد
  ثََنا َعْبد اللَّهاجِ َعْن َعطَاٍء  )٢(َحدَعنِ الَْحج اُد ْبُن َزْيدثََنا َحميُّ َحدمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدثَنِي ُمَحمَحد

ُه ثَلَاثًا، َوَيَدْيه ثَلَاثًـا، َوَمَسـَح   ، فََغَسلَ َوْجَهَوضأََت َرأَْيُت َرُسولَ اللَّه : قَالَ َعطَاٍء َعْن ُعثَْمانَ 
  )٣(."بَِرأْسه، َوغََسلَ رِْجلَْيه غَْسلًا 

  :ال اإلسنادـرج
  .، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظهو عبد اهللا بن حممد: أبو بكر بن أيب شيبة

  .ثقة، و هو سبق ترمجته: عباد بن العوام
  .ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال، و هو ، سبق ترمجتههو ابن أيب رباح: عطاء

  )٤(.هو ابن أيب العاص بن أمية األموي أمري املؤمنني : عثمان بن عفان
، أبو عبد اهللا الثقفي مـوالهم ، بالتشديد، الْمقَدميبن علي بن عطاء بن مقدم هو ا :حممد بن أيب بكر

  )٥(.خ م س/ الثنيوثمات سنة أربع ، من العاشرة، ثقة، البصري
  .ثقة ثبت فقيههو سبق ترمجته، و :محاد بن زيد

  .ومحاد بن زيدو أبو معاوية عباد بن العوام : رواه عن احلجاج : ختريج احلديث
أن عثمان توضأ "بلفظ )٨(أيب معاويةرواية أيضاً  وأخرج)٧(ابن أيب شيبةو)٦(ماجه ابن رواية عباد أخرجها

  .احلديث" ، وغسل رجليه غسالًه مسحةثالثاً، ثالثاً، ومسح برأستوضأ 

                           
    .)٤٣٥(باب ما جاء يف مسح الرأس : الطهارة و سنتهاكتاب ( ١٥٠/ ١: سنن ابن ماجه  )١(
ديث من زيادات ، و الصواب أن هذا احلحدثنا عبد اهللا، حدثين أيب: لقد حترف يف بعض النسخ إىل: قال شعيب) ٢(

  .زيادات عبد اهللا بن أمحد
  ).٤٧٢(١/٥١٤: مسند أمحد) ٣(
  .٣٧٤/ ١: جتريد أمساء الصحابة) ٤(
    .١٦٠/ ٢: ، ينظر الكاشف١/٤٧٠: تقريبال )٥(
  . )٤٣٥(كتاب الطهارة و سنتها (١٥٠/ ١: سنن ابن ماجه )٦(
    ).١٣٣(كتاب الطهارات ( ٢٢/ ١: مصنف ابن أيب شيبة ) ٧(
    .)٦٥(كتاب الطهارات ( ١٧/ ١: مصنف ابن أيب شيبة ) ٨(



 

 

  ."وغسل ذراعيه ثالثاً ثالثاً " ا زيادةيف أحدمهبلفظني و )١(رواية محاد بن زيد أخرجها أمحدو
 .راشد نب ٌرمعمو، ن أيب محزةاب شعيبو وإبراهيم بن سعد)٢(زيد بن احلباب :مجاعة منهم تابع احلجاج

مي حـدثين جـدي أن   بد الرمحن بن سعيد املخزوقال حدثين عمر بن ع: رواية زيد بن احلباب .راشد
  )٣(قطينأخرجه الدار "َوَمَسَح بَِرأْسه َمرةً َواحَدةً َوغََسلَ رِْجلَْيه ثَالَثًا ثَالَثًا "فيه عثمان بن عفان و

مجيعهم عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخربه أن محران موىل رواية إبراهيم وشعيب ومعمر أما       
ثُم غََسلَ َوْجَهُه ثَلَاثًا َوَيَدْيه إِلَى الْمـْرفَقَْينِ  ".. ربه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء و فيه عثمان أخ

  .)٤(البخاريأخرجها ..."ثَلَاثَ مَرارٍ ثُم َمَسَح بَِرأْسه ثُم غََسلَ رِْجلَْيه ثَلَاثَ مَرارٍ إِلَى الْكَْعَبْينِ
  : احلكم على احلديث

و يرتقي باملتابعـة إىل  ، و ابن أيب رباح مل يدرك عثمان ، س احلجاج ـاده ضعيف بسبب تدليـإسن  
  .احلسن لغريه

، وحجاج بن أرطأة مسع من عطاء، عطاء بن أيب رباح مل يدرك عثمان  :قال ابن عبد اهلادي       
ن غياث عن سئل أبو زرعة عن حديث سهل بن عثمان العسكري عن حفص ب: وقـال ابن أيب حامت

أنه توضـأ   بن أرطأة عن عطاء عن محران بن أبان أو أبان بن محران عن عثمان عن النيب ااحلجاج 
روى هذا احلديث محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وهشيم : ال مسح رأسه مرة ؟ قال أبو زرعةإ ثالثاً ثالثاً

  .ة عن حجاج عن عطاء عن عثمان مرسلوعباد بن عوام وابن أيب زائد
  .ابن هليعة عن عطاء عن عثمان مرسله يزيد بن أيب حبيب وأسامة بن زيد والليث ووروا

                           
  . حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف: قال شعيب) ٥٢٧(٥٤٥/ ١، )٤٧٢( ٥١٤/ ١: مسند أمحد) ١(
، أصله من خراسان، بضم املهملة وسكون الكاف ،ليكْأبو احلسني الع، بضم املهملة وموحدتني :ببازيد بن احلُ )٢(

 ،اسعةـمن الت، وريـوهو صدوق خيطىء يف حديث الث، أكثر منهـالكوفة ورحل يف احلديث فان بـوك، خراسان
بن املديين اال وق، كان صاحب حديث كيسا: قال أمحد) ٢٢٢/ ١: تقريبال(  ٤ر م / نة ثالثني ومائتنيـات سـم
وكان  :زاد، ة أبو جعفر السبيت وأمحد بن صاحلوثق: بن خلفوناوقال  ،بن معنياثقة وكذا قال عثمان عن : العجلي و

ال ـوق ،ة عثمان بن أيب شيبةـوثق: بن شاهنياال ـوق، ثقة :وقال الدارقطين وابن ماكوال، معروفا باحلديث صدوقاً
يعترب حديثه إذا روى عن  ،خيطىء: وقال بن حبان يف الثقاتاذكره ، وصاحل  :عبن قاناوقال ، صدوق صاحل: أبو حامت

مشائخ الكوفة ممن ال  أثباتله حديث كثري وهو من  :بن عدياقال ، و ايته عن ااهيل ففيها املناكرياملشاهري وأما رو
ري يستغرب بـذلك اإلسـناد   بن معني عن أحاديثه عن الثوري إمنا له أحاديث عن الثوايشك يف صدقه والذي قاله 

، ٨/٢٥٠: ، ينظر الثقـات ٣٤٨/ ٣: التهذيب( وبعضها ينفرد برفعه والباقي عن الثوري وغري الثوري مستقيمة كلها
  .)٥٦١/  ٣: ، اجلرح و التعديل٣٧٧/  ١: رفة الثقات، مع٢٠٩/ ٣: الكامل يف الضعفاء

  ).   ٨( كتاب الطهارة ( ٩٣/ ١: سنن الدارقطين  )٣(
  .)١٨٣٢(كتاب الصوم ( ٦٨٢/  ٢: ، ج) ١٦٢)( ١٥٨(كتاب الوضوء ( ٧١/ ١: ييح البخارصح) ٤(



 

 

  )١(.رسل وهو الصحيح عندنا واهللا أعلمورواه ابن جريج عن عطاء أنه بلغه عن عثمان م
فـإم   ،قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مـرة : وقال         

  )٢( .مل يذكروا عدداً ،ومسح رأسه :وقالوا فيها ،ذكروا الوضوء ثالثاً
واستدل من قال باملسح مرة واحدة بأحاديث الباب ومبا يف الصحيحني مـن  : قال املباركفوريو     

حديث عثمان وعبد اهللا بن زيد من إطالق مسح الرأس مع ذكر تثليث غريه من األعضاء وهو القـول  
  )٣(.ثليث املسح بأحاديث ال خيلو واحد منها من كالم الراجح املعول عليه واستدل من قال بت

وفيه  ،وفيه الوضوء ثالثاً أما حديث عثمان فرواه الدارقطين مطوالً: وقال ابن حجر يف التلخيص     
ويف األوسط للطرباين من طريق عبد اهللا  ،وهو يف الصحيحني مطلق غري مقيد ،ومسح برأسه مرة واحدة

   )٤(.أخرجه يف ترمجة عمر بن سنانبن جعفر عن عثمان حنوه ا
عطاء هو ابن أيب رباح مدلس، و احلجاج بن أرطاة، وهذا إسناد ضعيف، حسن لغريه:قال شعيبو     

  . مل يدرك عثمان 
رةً ثُم أَْدَخلَ َيَدُه فََمَسَح َرأَْسُه فَأَقَْبلَ بِهَِما َوأَْدَبَر َم"حديث عبد اهللا بن زيد مطوالً و فيه   :يشهد له و

  )٥(أخرجه البخاري "َواحَدةً 

                           
  .٢٤١/ ١: تعليقة على العلل) ١(
  . ١١٦/  ١: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق  )٢(
  . ١١٤/  ١:حتفة األحوذي  )٣(
  .  ٨٤/  ١: تلخيص احلبري  )٤(
  ) ١٨٤( كتاب الوضوء (   ٨٠/  ١: صحيح البخاري  )٥(



 

 

  :احلديث السادس و العشرون/٩٠
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه 

ْن فَُضْيلِ ْبـنِ  َحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن َعامرِ ْبنِ ُزَراَرةَ َحدثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيا ْبنِ أَبِي َزائَدةَ َعْن َحجاجٍ َع
  )١(.َناَم َحتى َنفََخ ثُم قَاَم فََصلَّى أَنَّ َرُسولَ اللَّه : ْن إِْبَراهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبد اللَّهَعْمرٍو َع

  : رجـال اإلسناد 
ـ ، من العاشرة، صدوق، أبو حممد الكويف، احلضرمي موالهمهو : ةاَرَرعبد اهللا بن عامر بن ُز ات ـم
ـ  بن حبان يف الثقـات اوذكره ، صدوق: قال أبو حامت )٢(،د قم  /سنة سبع وثالثني ومائتني : الـوق

  )٤(.ثقة: ال الذهيبـقو )٣(،مستقيم احلديث
  .ثقة متقنهو سبق ترمجته، و: حيىي بن زكريا
  .ثقةهو سبق ترمجته، و: فضيل بن عمرو

  .هو ثقة إال أنه يرسل كثرياً، وهو ابن يزيد النخعي، سبق ترمجته: إبراهيم
، مات بعد الستني، من الثانية، ثقة ثبت فقيه عابد ،الكويف ،بن قيس بن عبد اهللا النخعياهو  :علقمة

  )٥(.ع/وقيل بعد السبعني
  .رضي اهللا عنه هو ابن مسعود :عبد اهللا

  : ختريج احلديث
  .يا و يزيد بن هارون و أبو معاويةحيىي بن زكر: رواه عن احلجاج

  .بن عمرو بهل رواية حيىي و يزيد فهي عن حجاج عن فضي
  )٨(.و رواية يزيد أخرجها البزار)٧(و أمحد)٦(أخرج رواية حيىي ابن ماجه 
  .به معاوية فهي عن احلجاج عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم ة أيبـأما رواي 
  
  

                           
    ).٤٧٥(باب الوضوء من النوم : كتاب الطهارة و سنتها( ١/١٦٠: سنن ابن ماجه) ١(
  .١/٣٠٩: تقريبال) ٢(
  .)٥/١٢٣: اجلرح والتعديل، ٨/٣٥٥: الثقات: ينظر( ٥/٢٣٨: التهذيب )٣(
    .١/٥٦٤: الكاشف )٤(
  .٢/٣٤: الكاشف، ينظر ١/٣٩٧: تقريبال) ٥(
    ). ٤٧٥( اب الطهارة و سنتها كت(  ١٦٠/  ١: سنن ابن ماجه  ) ٦(
  ) . ٤٠٥٢(  ١٤٣/  ٧: مسند أمحد  ) ٧(
  . احلجاج و رواه عن احلجاج مجاعةال نعلم أحد رواه عن فضيل إال: وقال) ١٥٨٥( ٥/٢٨: مسند البزار )٨(



 

 

يقُـوم   كَانَ ينام مستلْقيا حتى ينفُخ ثُـم  رسول اهللا  أن:بلفظ)٢(أبو يعلى و )١(دـا أمحـأخرجه 
  .فَيصلِّي ولَا يتوضأُ

  : احلكم على احلديث 
  . إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج، ويرتقي بالشاهد إىل احلسن لغريه

  )٣(.هذا إسناد رجاله ثقات إال أن فيه حجاج وهو ابن أرطأة وقد كان يدلس :قال البوصريي
  )٤(.رجال أيب يعلى رجال الصحيح :قال اهليثميو
  .وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، حديث صحيح :يبقال شعو

  )٦(.مسلمو)٥(حديث ابن عباس أخرجه البخاري :ويشهد له
هذا  ):ابن حجر( حجاج بن فضيل عن إبراهيم وعنه حيىي بن زكريا ال يعرف قلت :قال ابن حجر    

ن محاد عن إبـراهيم  حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج ع :محد قالأ أنوبيان ذلك  ،خطأ نشأ عن تصحيف
حدثنا  .حىت ينفخ مث يقوم فيصلى وال يتوضأ كان ينأم مستلقياًرسول اهللا  أنعن علقمة عن عبد اهللا 

إمساعيل بن حممد ثنا حيىي بن زكريا ثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبـد اهللا فـذكر   
و الفقيمي فتصحفت عن فضـيل  بن عمرابن أرطأة ال شك فيه وفضيل هو افحجاج هذا هو  .احلديث

ـ  ؟ه وبني إبراهيم وهو النخعيـاختلف على حجاج يف الواسطة بين اـوإمنبن فضيل افصارت  ال ـفق
ه ـنه فضيل بن عمرو وقد أخرجإ :ال حيىي بن زكرياـوق ،بن أيب سليمانانه محاد وهو إ :معاوية أبو
حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة ثنـا   :هبن ماجاال ـق ،من رواية حيىي بن زكريا كما قلناه هبن ماجا

 )٧(.حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة به
  
  
  

                           
  ).٤٠٥١(٧/١٤٢: مسند أمحد )١(
  .)٥٢٢٤(٩/١٤٥: مسند أيب يعلى )٢(
    .١/٦٨: مصباح الزجاجة )٣(
  .٨/٢٦٦: لزوائدجممع ا )٤(
 ٢٩٣/ ١: ،ج)٦٦٦(كتاب اجلماعة و اإلمامة (١/٢٤٧:ج، )١٣٨(كتاب الوضوء ( ١/٦٤:صحيح البخاري )٥(
  .)٥٩٥٧(كتاب الدعوات ( ٥/٢٣٢٧: ج ،)٨٢١(كتاب صفة الصالة (
  .)٧٦٣(١/٥٢٨:، ج)٧٦٣(١/٥٢٧ :ج ،)٧٦٣(كتاب صالة املسافرين و قصرها ( ١/٥٢٥: صحيح مسلم) ٦(

  .١/٨٧:املنفعةتعجيل  )٧(



 

 

  
  :و العشرون السابع احلديث/٩١

   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه
ه َحدثََنا َبقيةُ َعْن ُمَبشِّرِ ْبنِ ُعَبْيد َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبد َربِّى دثََنا ُمَحمُد ْبُن َيْحَيَح

ا لَا َيفْصلُ في َشـْيٍء  ـَيْركَُع قَْبلَ الُْجُمَعة أَْرَبع كَانَ النبِيُّ  :َعْن َعطيةَ الُْعوفيِّ َعْن اْبنِ َعباسٍ قَالَ
ْنُهن١(.م(  

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة حافظ جليل، سبق ترمجته، وهوالذهليبن عبد اهللا هو ا :حيىي حممد بن

 نيـجبيم -)٢(،سيجريقال له اجلُ، ؤذنـأبو الفضل احلمصي امل، بالضم، بيديالز: يزيد بن عبد ربه
ه ـه أربع وعشرين ولات سنـم، من العاشرة، ةـثق، ةـمث مهملة ـني بينهما راء ساكنـمضمومت

  )٣(.قم د س /ست ومخسون سنة
ـ  -دـمحأبو ي ،د بن صائد بن كعب الكالعيـبن الوليهو ا: بقية ة ـبضم التحتانية وسكون املهمل

ه ـات سنة سبع وتسعني ولـم، ةـمن الثامن، ري التدليس عن الضعفاءـدوق كثـص -مـوكسر املي
، فليس بشيءأنه يأخذ عمن أقبل وأدبر  إال ،كان صدوقا :بن املباركاال ـق)٤(،٤خت م /انونسبع ومث

ة فيما يروي عن ـثق: وقال العجلي، حسن احلديث إذا حدث عن املعروفنية ثقة ـبقي :ال يعقوبـق
و ـالثقات فه إذا روى عن، بقية عجب :وقال أبو زرعة، وما روى عن اهولني فليس بشيء املعروفني

نا وأخربنا فهو ثقة وإذا قال إذا قال حدث: وقال النسائي، يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حامت، ثقة
، خيالف يف بعض رواياته عن الثقات :بن عدياوقال ، يؤخذ عنه ألنه ال يدري عمن أخذه عن فالن فال

ن اهولني فالعهدة منهم ال وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غريهم خلط وإذا روى ع
، ف جداًـعن أهل احلجاز والعراق فضعيام وأما صاحل فيما روى عن أهل الش: بن املدييناال ـوق، منه

بقية : بن القطاناوقال ، فيه اختالف :وقال الساجي، بقية ثقة مأمون: وقال احلاكم يف سؤاالت مسعود
  )٥(.يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا أن صح مفسد لعدالته

                           
  .)١١٢٩(كتاب إقامة الصالة و السنة فيها : باب ما جاء يف الصالة قبل اجلمعة( ١/٣٥٨: سنن ابن ماجه) ١(
هذه نسبة أيب الفضل يزيد بن عبد ربه ، ء ساكنة ويف آخرها السني املهملةبضم اجليمني بينهما را: سيجراجلُ )٢(

  .)٢/٤٣: األنساب( جرجس فنسب إليها كان يرتل حبمص عند كنيسة، احلمصي اجلرجسي
  . ٢/٣٨٦: الكاشف، ٦٠٣ /١: تقريبال )٣(
  .١/١٢٦: تقريبال )٤(
، ٢/٧٢: الكامل يف الضعفاء، ٢/٤٣٤: اجلرح والتعديل، ١/٢٥٠: معرفة الثقات: ينظر( ١/٤١٦: التهذيب) ٥(



 

 

  .متروك ورماه أمحد بالوضع، و هو سبق ترمجته: مبشر بن عبيد
  .مدلساً وكان شيعياً كثرياً خيطئصدوق ، و هو سبق ترمجته: يفعطية العو

  : ختريج احلديث
  ".و بعدها أربعاً "بزيادة )٢(و الطرباين)١(أخرج هذا احلديث ابن ماجه

  :احلكم على احلديث
، سـوحجاج مدل، ة متفق على تضعيفهـعطي، هذا إسناد مسلسل بالضعفاء :ال البوصرييـق      

لكن روى أبو داود يف سننه ، ابن الوليد يدلس بتدليس التسوية وـية هـوبق ،ابومبشر بن عبيد كذ
ا ـكان ابن عمر يطيل الصالة قبل اجلمعة ويصلي بعده :الـوابن حبان يف صحيحه من طريق نافع ق
  )٣( .كان يفعل ذلك ركعتني يف بيته وحيدث أن رسول اهللا 

، تمع فيه هؤالء األربعة وهم ضعفاءهذا حديث باطل اج ):اخلالصة( قال النووي يف :قال العيينو      
دوق ـوحجاج ص ،ة بن الوليد موثق ولكنه مدلسـبقي: )العيين(قلت  ،ومبشر وضاع صاحب أباطيل

  )٤(.ولكن ضعفهما اجلمهور، صاحل: فقال فيه، وعطية مشاه حيىي بن معني، بغريه روى له مسلم مقروناً
: حيث قــال  ـهمبا رواه ابن ماج ،احتج على ثبوت السنة قبلها ومنهم من :ال ابن القيمـقو     

بقية بن الوليد إمام املدلسـني  : إحداها :هذا احلديث فيه عدة بالياو، فذكره) باب الصالة قبل اجلمعة(
مسعت : اهللا بن أمحد وقال عبد. املنكر احلديث مبشر بن عبيد :الثانية .ومل يصرح بالسماع، عنعنهوقد 

، روى عنه بقية وأبو املغـرية ، أظنه كوفياً، ه مبشر بن عبيد كان حبمصـن يقال لشيخ كا: أيب يقول
أحاديثه ال يتابع  ،متروك احلديث، مبشر بن عبيد: ال الدارقطينـوق، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب

ـ كـان  : قال البخاري، عطية العويف :الرابعة .احلجاج بن أرطاة الضعيف املدلس :الثالثة.عليها يم هش
  )٥(.يتكلم فيه وضعفه أمحد وغريه

ولعل احلديث انقلب على أحد هؤالء الضـعفاء لعـدم    ):الباعث(قال الشيخ أبو شامة يف كتابو  
  )٦(.ملا ثبت يف الصحيح فيكون موافقاً )بعد اجلمعة(وإمنا هو) قبل اجلمعة:(فقال ،إتقام ضبطهم و

                                                                             
من اتفق على  :وهمالرابعة املرتبة  يف ١/٤٩: طبقات املدلسني، ٢/٢٤٧: املعرفة والتاريخ، ١/١٨١: ضعفاء العقيلي

   .ااهيل مبا صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء و إالأنه ال حيتج بشيء من حديثهم 
  .)١١٢٩(باب ما جاء يف الصالة قبل اجلمعة ( ٣٥٨ /١: سنن ابن ماجه) ١(
  .)١٢٦٧٤(١٢/١٢٩: املعجم الكبري) ٢(
    .١/١٣٦: مصباح الزجاجة )٣(
  .٢/٨١٣: ، خالصة األحكام٦/٢٥٠: عمدة القاري )٤(
    .١/٤٣٩ :ج ،١/٤٣٨: زاد املعاد )٥(
  .١/١٠٢: الباعث على إنكار البدع )٦(



 

 

  :و العشرون الثامناحلديث /٩٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-جهقال اإلمام ابن ما

نِ َعابِسٍ نِ ْبَحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَياث َحدثََنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْبد الرْحَم
 )١(.كَانَ ُيْخرُِج َبَناته َونَِساَءُه في الْعيَدْينِ أَنَّ النبِي  :َعْن اْبنِ َعباسٍ

  :رجـال اإلسناد
  .ثقةهو هو  أبو سعيد األشج، سبق ترمجته، و: عبد اهللا بن سعيد
  . يف اآلخر ثقة فقيه تغري حفظه قليلٌهو سبق ترمجته، و: حفص بن غياث

  . ثقةوهو سبق ترمجته، : عبد الرمحن بن عابس
  :ختريج احلديث

  : رواه احلجاج من طريقني
  .نِ َعابِسٍ َعْن اْبنِ َعباسٍْحَمنِ ْبَعْن َعْبد الر: الطريق األول

   .عبد السالم بن حرب  حفص بن غياث و: رواه عن احلجاج
أخرجهـا  و" كان يأمر"بلفظ )٥(و أمحد)٤(و البيهقي)٣(و ابن أيب شيبة)٢(رواية حفص أخرجها ابن ماجه

  ".  بناته"ن أبيه عن ابن عباس ، بدون ذكر عن عبد الرمحن بن عابس ع)٦(الطرباين
كـان  "عابس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ عن عبد الرمحن بن  )٧(رواية عبد السالم أخرجها الطرباينو

  ."خيرج أهله يف العيدين رسول اهللا
  .عن عطاء عن جابر: الطريق الثاين

خيـرج يف   كان رسـول اهللا    :اء عن جابر قالعبد الواحد ثنا حجاج عن عط: رواه عن احلجاج
  )٨(.أمحد أخرجه "هالعيدين، وخيرج أهل

  

                           
  .)١٣٠٩(باب ما جاء يف خروج النساء يف العيدين : كتاب إقامة الصالة و السنة فيها( ١/٤١٥:سنن ابن ماجه )١(
  .)١٣٠٩(ة و السنة فيها كتاب إقامة الصال( ١/٤١٥:سنن ابن ماجه )٢(
  .)٥٧٨٤(من رخص يف خروج النساء إىل العيدين كتاب الصلوات ( ٢/٣: مصنف ابن أيب شيبة  )٣(
    .)٦٠٣٩(كتاب صالة العيدين ( ٣٠٧/ ٣: نن البيهقيس )٤(
    .)٢٠٥٤( ٤٨٧/ ٣: مسند أمحد )٥(
    .)١٢٧١٥()١٢٧١٤( ١٢/١٤٤: املعجم الكبري )٦(
  .)١٢٧١٣( ١٢/١٤٣: املعجم الكبري )٧(
    .)١٤٩١٣( ٢٣/١٨٣: مسند أمحد) ٨(



 

 

  :احلكم على احلديث  
      .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه

هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة ، وله شاهد من حديث جابر وغـريه ،   :قال البوصريي
  )١(.صله يف الصحيحني من حديث أم عطيةورواه اإلمام أمحد يف مسنده ، وأ

  )٢(.احلديث ضعيف هبذا اإلسناد :وقال النووي 
  )٣(.رجه أمحد عن ابن عباس بإسناد حسنأخ :قال املناويو

  : احلكم على الطريق الثاين
ليس بذاك القـوي وهـو    -أرطاة وهو ابن -، حجاج حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف :قال شعيب

مـن   د السالم بن حرب فجعـاله اختلف عليه فرواه عنه حفص بن غياث و عبن، و، وقد عنعمدلس
  .حديثه عن عبد الرمحن بن عابس عن ابن عباس

  )٤(.حديث أم عطية متفق عليه :يشهد لهو

                           
    .١/١٥٥: مصباح الزجاجة) ١(
  .٨٢٨/ ٢: خالصة األحكام) ٢(
  .٢٦٩/ ٢: التيسري بشرح اجلامع الصغري) ٣(
كتاب احلج ).( ٩٣٧(كتاب العيدين )(٣٤٤(كتاب الصالة )(٣١٨(كتاب احليض ( ١٢٣/ ١: صحيح البخاري) ٤(

    .)٨٩٠(كتاب صالة العيدين ( ٦٠٦ /٢: ، صحيح مسلم)١٥٦٩(احلج 



 

 

  :و العشرون التاسع احلديث/٩٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َما أََبـاَح   :َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالََحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَياث َعْن َحجاجٍ 
 لََنا َرُسولُ اللَّه ٍي َشْيٍء، َولَا أَُبو َبكْرَولَا ُعَمُر ف  َعلَى الَْميِّـت لَاةي الصَيْعنِـي لَـْم   . َما أََباُحوا ف

  )١(.ُيَوقِّْت
  : رجـال اإلسناد
  .ثقة، و هو مجتههو أبو سعيد األشج، سبق تر: عبد اهللا بن سعيد
  . ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف اآلخر، و هو سبق ترمجته: حفص بن غياث

  . صدوق إال أنه يدلس، و هو هو حممد بن مسلم، سبق ترمجته: أبو الزبري
  : ختريج احلديث

  . حفص بن غياث و عبد القدوس بن بكر : رواه عن احلجاج 
  .)٣(بة و ابن أيب شي )٢(رواية حفص أخرجها ابن ماجه

حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ثالثني من أصـحاب  و رواه 
  )٤(.أخرجه ابن أيب شيبة .مل يقوموا على شيء يف أمر الصالة على اجلنازة أم رسول اهللا 

ما أباح لنا  :فقال؟ ى للميتعدجابر عما ي لَئس:عن أيب الزبري قال)٥(رواية عبد القدوس أخرجها أمحدو
  .احلديث.. " فيه 

  : احلكم على احلديث
  . إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و أبو الزبري صرح بسماعه من جابر يف بعض الطرق

  )٦(.طأة كان كثري التدليس مشهور بذلكحجاج هو ابن أر، هذا إسناد ضعيف :قال البوصريي
وال أبو بكر  لنا يف دعاء اجلنازة رسول اهللا  ما أباح: أخرج أمحد عن جابر قال :قال الشوكاينو    

) جهـر (مبعـىن  ) بـاح (والذي وقفت عليه : احلافظقال : قالو .)قدر(مبعىن ) أباح(وفسر  .وال عمر

                           
  .)١٥٠١( الدعاء يف الصالة على اجلنازة باب ما جاء يف: كتاب اجلنائز( ١/٤٨١: ن ابن ماجهسن) ١(
  ) . ١٥٠١:( كتاب اجلنائز (  ٤٨١ / ١: سنن ابن ماجه  ) ٢(
  .) ١١٣٦٧( كتاب اجلنائز (   ٤٨٩ / ٢: مصنف ابن أيب شيبة  )٣(
    .)١١٣٦٨(كتاب اجلنائز ( ٢/٤٨٩: شيبةمصنف ابن أيب  )٤(
    .)١٤٨٤٦( ٢٣/١٣٨ :مسند أمحد) ٥(
    .٢/٣١: مصباح الزجاجة) ٦(



 

 

  )١(.والظاهر أن اجلهر واإلسرار بالدعاء جائزان
  )٢(.ضعيف :قال األلباينو
  .، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنإسناده ضعيف: قال شعيبو

                           
  .١٠٧ /٤:نيل األوطار) ١(
  .١/٢٦٥: سنن ابن ماجه تعليق األلباين) ٢(



 

 

  :الثالثوناحلديث /٩٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ُن الَْيَمان َعـْن  َحدثََنا أَُبو هَشامٍ الرِّفَاعيُّ َوُمَحمُد ْبُن الصباحِ َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخلَّاد قَالُوا َحدثََنا َيْحَيى ْب
 )١(.كَبَر أَْرَبعا أَنَّ النبِي  :َعْن اْبنِ َعباسٍ ْن َعطَاٍءالْمْنَهالِ ْبنِ َخليفَةَ َعْن َحجاجٍ َع

  :ال اإلسنادـرج
بن يزيد بن حممد بن كثري العجلي، أبو هشام الرفاعي الكـويف، قاضـي    هو حممد: أبو هشام الرفاعي

وجـزم اخلطيب بأن ، ذكره ابن عدي يف شيوخ البخاري، واملدائن، ليس بالقوي، من صغار العاشرة
 )٢(قم د/رأيتهم جممعني على ضعفه،مات سنة مثان وأربعني: اري روى عنه، لكن قد قال البخاريالبخ

ضعيف، ذكره ابن حبان : وقال النسائي وابن أيب حامت ،ال بأس به: و قال ابن معني والعجلي ومسلمة
الصـحيح،   دارقطين أن أخرج حديثه يفثقة أمرين ال :طىء وخيالف، وقال الربقاينخي: يف الثقات وقال
  )٣(.ليس بالقوي عندهم: تكلم فيه أهل بلده، وقال احلاكم أبو أمحد: وقال الدارقطين
  -جبيمني مفتوحتني بينهما راء ساكنة مث راء خفيفـة   -)٤(هو ابن سفيان اجلَرجرائي: حممد بن الصباح

س به بأس، وقـال  لي: ، قال ابن معني)٥(د ق/ أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة،مات سنة أربعني
ذكره  و ،)٧(صاحل احلديث: ، وقال أبو حامت)٦(ثقة: بن عبد اهللا احلضرمي و ابن عقدة ، وحممدأبو زرعة

  .)٨(ابن حبان يف الثقات
ر البصري، ثقة، من العاشرة، مـات سنة أربعني علـى  ، أبو بكهو ابن كثري الباهلي: حممد بن خالد

  .)٩(م د س ق/ الصحيح

                           
    ).١٥٠٤(بري على اجلنازة أربعا باب ما جاء يف التك: كتاب اجلنائز( ٤٨٢/ ١:سنن ابن ماجه  )١(
  .٥١٤/ ١: ريبالتق )٢(
: ، تاريخ بغداد٢٣١/ ٢:، الكاشف١٠٧/ ٣: الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي :انظر( ٤٦٤/ ٩: التهذيب )٣(
، ٨/١٢٩: لتعديل، اجلرح وا١٠٩/ ٩: ، الثقات٩٥/ ١: ، الضعفاء للنسائي٤٣٤/ ٢: ، معرفة الثقات٣/٣٧٦

    .])له مناكري مجه : قال [  ١٧٢/ ١: ، ذكر من تكلم فيه وهو موثق٢٧٤/ ٦: الكامل يف الضعفاء 
وهي بلدة قريبة ، هذه النسبة إىل جرجرايا، يمني املفتوحتني وراء أخرى بعدهابالراء الساكنة بني اجل:رائيجراجلَ )٤(

  .)٤٢ /٢: نساباأل(  دجلة بني بغداد وواسطمن 
  .٤٨٤/  ١: التقريب) ٥(
    .٢٨١/  ١١: املنتظم )٦(
  )٢٨٩/ ٧: ، اجلرح والتعديل١٨١/ ٢: الكاشف: نظرا( ٢٠٢/ ٩: التهذيب )٧(
  .١٠٣/ ٩: الثقات )٨(
  .، مل حيكم عليه١٦٩/  ٢: ، ينظر الكاشف٤٧٧/ ١: التقريب )٩(



 

 

  .وقد تغري كثرياً خيطئ، صدوق عابدهو سبق ترمجته، و :حيىي بن اليمان
  .ضعيف، و هو سبق ترمجته: املنهال بن خليفة

  .ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسالهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و: عطاء
  :ختريج احلديث

  )١(.انفرد به ابن ماجه
رب ـعلى ق أتى"   من شهد النيب ال أخربينـحدثنا الشيباين عن الشعيب قال ـقشعبة  :تابع احلجاج

ـ  بن عباس ا: الـق؟ من حدثك : قلت" اًـمنبوذ فصفهم وكرب أربع و  )٢(ه البخـاري ـ، أخرج
  )٣(.مسلماللفظ له و

  : احلكم على احلديث
احلجاج مدلس لكنه راويـة عـن    و و أبو هشام الرفاعي ، هذا إسناد ضعيف من أجل ضعف املنهال

   .إىل احلسن لغريه عطاء، ويرتقي باملتابعة
  )٤( .صحيح :قال األلباين

 )٥(.هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة :قال البوصريي
إىل أصحابه النجاشي  نعى النيب  :"قالبلفظ  )٦(أخرجه البخاري  حديث أيب هريرة  :يشهد له

  ".مث تقدم فصفوا خلفه فكرب أربعاً

                           
  ) .١٥٠٤(كتاب اجلنائز (٤٨٢، ٤٨١/ ١: سنن ابن ماجه) ١(
    .)١٢٥٦(كتاب اجلنائز (٤٤٣ /١: صحيح البخاري) ٢(
  .)٩٥٤(ئزكتاب اجلنا(٦٥٨ /٢: صحيح مسلم )٣(
  .٢٦٦/ ١: سنن ابن ماجه) ٤(
  .٣٧ /٢: مصباح الزجاجة) ٥(
  .)١٢٦٨( ٤٤٧ /١، )١٢٥٥(كتاب اجلنائز ( ٤٤٣ /١: صحيح البخاري) ٦(



 

 

  :احلديث احلادي و الثالثون/٩٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-ابن ماجه قال اإلمام

 ْبنِ ثَابِت َعْن َحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا َعْبُد الرْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن َعديِّ
َوَمـْن  ، َناَزة فَلَُه قَرياطٌَصلَّى َعلَى جِ َمْن ":قَالَ َرُسولُ اللَّه : َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ
َشهَِدَها َحتَرياطَانَوالَّ، ى ُتْدفََن فَلَُه قهبَِيد دي َنفُْس ُمَحمَهذَا! ذ ْن أُُحدَرياطُ أَْعظَُم م١(."الْق(  

  :غريب احلديث
هل الفرائض يف قني وعند أوهو عند أهل احلساب وسائر الفقهاء واملوث، القرياط جزء من الوزن: قرياط
  )٢(.جزء من أربعة وعشرين: عرفهم
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة ، و هو، سبق ترمجتههو أبو سعيد األشج: عبد اهللا بن سعيد
  .ال بأس به وكان يدلس قاله أمحد، و هو سبق ترمجته: عبد الرمحن احملاريب
  .ثقة رمي بالتشيعهو سبق ترمجته، و: عدي بن ثابت

  .ثقة جليل خمضرمهو سبق ترمجته، و: شبن حبي ّرزِ
  )٣(.بن قيس، أبو املنذر، أقرأ األمةاهو  :أيب بن كعب
  : ختريج احلديث

  .زيد بن هارون وعبد اهللا بن منرييعبد الرمحن احملاريب و: روى هذا احلديث عن احلجاج
  )٤(.رواية عبد الرمحن أخرجها ابن ماجه

َمْن َتبَِع َجَناَزةً َحتى ُيَصلَّى َعلَْيَها َوُيفَْرغَ مْنَهـا فَلَـُه   "لفظب)٦(الطحاويو)٥(رواية يزيد أخرجها أمحدو
لَُهَو أَثْقَلُ ف هبَِيد دي َنفُْس ُمَحمَرياطٌ َوالَّذى ُيَصلَّى َعلَْيَها فَلَُه قَوَمْن َتبَِعَها َحت َرياطَانـْن  قم يَزانِهي م

أُُحد."       
   ".القرياط مثل أحدو "و فيه )٧(ري أخرجها ابن أيب شيبة رواية عبد اهللا بن منو

                           
  ).١٥٤١(باب ما جاء يف ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها: كتاب اجلنائز(١/٤٩٢: هسنن ابن ماج )١(
  .٢/١٧٨: مشارق األنوار )٢(
     .١/٤:د أمساء الصحابةجتري )٣(
    .)١٥٤١(كتاب اجلنائز (١/٤٩٢: سنن ابن ماجه) ٤(
  .)٢١٢٠١(٣٥/١٢٩: مسند أمحد) ٥(
  .٣/٣٠٢: اآلثارشرح مشكل ) ٦(
  ).١١٦١٤(كتاب اجلنائز (٣/١٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(



 

 

ومن أكل من هذه البقلة فال "و فيه)٣(و الضياء)٢(أخرجه الطرباين)١(أبو إسحاق الشيباين :تابع احلجاج  
مل يرو هذا احلديث عن : قال الطرباين "..َوالَّذي َنفُْس ُمَحمد بَِيده"بدل قوله " فال يقربن مسجدنا

  . إسناده حسن :وقال الضياء، بن عبد احلميدإال جرير  الشيباين
  :احلكم على احلديث

   .، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهيف بسبب تدليس احلجاج و احملاريبإسناده ضع
  )٤(.هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة :قال البوصريي
  )٥(.صححه األلباين

وباقي رجاله ثقات  ،مدلساً وقد عنعن إال أنه متابعن ، احلجاج و إن كاحديث صحيح :شعيب وقال 
  .رجال الشيخني
َمْن َشهَِد الَْجَناَزةَ َحتى ُيَصـلَِّي فَلَـُه   :"قال رسول اهللا : قال حديث أيب هريرة : ويشهد لـه

ـ  ؟َوَما الْقَرياطَـان  :لَـقي ،َوَمْن َشهَِد َحتى ُتْدفََن كَانَ لَُه قَرياطَان، قَرياطٌ مثْـلُ الَْجَبلَـْينِ    :الَـقَ
" فَإِنه َيْرجُِع مْن الْأَْجرِ بِقَرياطَْينِ كُلُّ قَرياط مثْلُ أُُحد" )٧(و يف رواية للبخاري)٦(.عليهمتفق ."الَْعظيَمْينِ

َرياطُ "ويف رواية ملسلم" أُُحدقَالَ ؟َوَما الْق: ثْلُ أُُحدَريا " و يف رواية )٨(" ميلَ َوَمـا الْقق قَـالَ  ؟طَـان: 
ثْلُ أُُحد٩(."أَْصَغُرُهَما م(  

                           
 ع/ود األربعنيمات يف حد، من اخلامسة، ثقة، ليمان أبو إسحاق الشيباين الكويفسليمان بن أيب س )١(
  .)١/٢٥٢:تقريبال(
    .)٥٥٤( ١/١٧٥: املعجم األوسط) ٢(
    .)١١٦٧( ٣/٣٧٢: األحاديث املختارة )٣(
    .٢/٣٧:مصباح الزجاجة) ٤(
    .بتعليق األلباين. ١/٢٧١: سنن ابن ماجه) ٥(
  .)٩٤٦)(٩٤٥(كتاب اجلنائز( ٢/٦٥٢: صحيح مسلم، )١٢٦١(كتاب اجلنائز ( ١/٤٤٥:صحيح البخاري) ٦(
  ).٤٧ (اإلميان كتاب( ١/٢٦:صحيح البخاري )٧(
  ).٩٤٥(كتاب اجلنائز(  ٢/٦٥٣:صحيح مسلم  )٨(
   ).٩٤٥(كتاب اجلنائز(  ٢/٦٥٣:صحيح مسلم  )٩(



 

 

  :احلديث الثاين و الثالثون/٩٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

 أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعـنْ ؛ َوي َيْعلَى َعْن َعْبد الَْملك؛ َوَخالاْبنِ أَبِي لَْيلَى ثََنا َوكيع َعْن. َدثََنا َعليُّ ْبُن ُمَحمدَح
َمْن فَطََّر َصائما كَانَ " :قَالَ َرُسولُ اللَّه : ْبنِ َخالد الُْجَهنِيِّ قَالَ، َعْن َزْيد َحجاجٍ؛ كُلُُّهْم َعْن َعطَاٍء

 )١(."ْنقَُص مْن أُُجورِهْم َشْيئًالَُه مثْلُ أَْجرِهْم مْن غَْيرِ أَنْ َي
  : ال اإلسنادـرج

 -بفتح املهملة وختفيف النون وبعد األلف فاء مث مهملة  -)٢(لطَنافسيهو ابن إسحاق ا: علي بن حممد
  )٣(.عس ق/ قة عابد، من العاشرة، مات سنة ثالث وقيل مخس وثالثنيث

  .ثقة حافظ عابد وهو ، سبق ترمجته،بن اجلراحهو ا: وكيع
  .هو حممد بن عبد الرمحن، سبق ترمجته، وهو صدوق سيء احلفظ جداً: ابن أيب ليلي

إال يف حديثه عن الثوري ففيه لـني،  ، ثقة هو ابن عبيد بن أيب أمية الكويف، أبو يوسف الطنافسي :ىلَْعَي
   )٤(.ع/ت سنة بضع ومائتني وله تسعون سنة، مامن كبار التاسعة

  .صدوق له أوهام هو، سبق ترمجته، وميزربن أيب سليمان ميسرة العهو ا :عبد امللك
ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم يف هو سبق ترمجته، و، الضرير حممد بن خازم: أبو معاوية
  .حديث غريه

  .ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسالهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و: عطاء
  )٥(.كان معه لواء جهينة يوم الفتح مشهورهو اجلهين شهد احلديبية، و: زيد بن خالد
  : ختريج احلديث
  )٧(.سعيد بن منصورو )٦(أخرجه ابن ماجه

  

                           
    .)١٧٤٦(باب يف ثواب من فطر صائما : كتاب الصيام( ٥٥٥/ ١: سنن ابن ماجه) ١(
و ) ٧٣/ ٤: األنساب(هذه النسبة إىل الطنفسة، والسني املهملة وكسر الفاء، بفتح الطاء املهملة والنون: يِسافنالطَ) ٢(

هي البساط الذي له مخل : وقيل ، ومجعها طنافس، النمرقة فوق الرحل ،بضم الفاء األخرية عن كراع: الطنفسةو 
  .)١٢٧/ ٦: لسان العرب(رقيق 

  .٤٦/ ٢: ينظر الكاشف ،٤٠٥/ ١: التقريب) ٣(
    .٣٩٧/ ٢: شفينظر الكا ،٦٠٩/ ١: التقريب) ٤(
  .١٩٨/ ١: جتريد أمساء الصحابة) ٥(
    .)١٧٤٦(كتاب الصيام ( ٥٥٥/ ١: اجهسنن ابن م) ٦(
  .)٢٣٢٨(هز غازياً أو خلفه يف أهله باب ما جاء فيمن ج(١٦١/ ٢): ١(سنن سعيد بن منصور ) ٧(



 

 

  . وحممد بن عبد الرمحن وابن جريجعبد امللك بن أيب سليمان  :و قد تابع احلجاج
 )٢(ابن خزميةو)١(ابن حبان ابن ماجه بنفس السند السابق و رواية عبد امللك بن أيب سليمان أخرجها

  .هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسىو )٥(الترمذيو)٤(الدارميو)٣(اهليثميو
َوَمْن َجهـَز  "بزيادة )١١(البيهقيو)١٠(البزارو)٩(عبد بن محيدو)٨(الطرباينو)٧(و أمحد)٦(أخرجها النسائي و 

مـْن أَْجـرِ   َجهَز غَازِيا في َسبِيلِ اللَّه أَْو َخلَفَُه في أَْهله كُتَب لَُه مثْلُ أَْجرِ الَْغازِي في أَنُه لَا َيـْنقُُص  
  ".الَْغازِي َشْيٌء

و )١٣(عبد الرزاقو)١٢(النسائيها ابن ماجه بنفس السند السابق وحممد بن عبد الرمحن فأخرجأما رواية 
جاً أو أو حا من جهز غازياً" بزيادة )١٧(البيهقيو)١٦(الطرباينو)١٥(و ابن أيب شيبة )١٤(أخرجها ابن خزمية 

  .... "خلفه يف أهله أو فطر 

                           
  .صححه ابن حبان) ٣٤٢٩(كتاب الصوم ( ٢١٦/ ٨: صحيح ابن حبان) ١(
  .)٢٠٦٤(  ٢٧٧/ ٣: ميةصحيح ابن خز) ٢(
    .) ٨٩٥(باب فيمن فطر صائما ( ٢٢٥/ ١: مآنموارد الظ )٣(
    .إسناده صحيح: قال حسني أسد) ١٧٠٢(كتاب الصوم ( ١٤/ ٢: سنن الدارمي) ٤(
  .)٨٠٧(كتاب الصوم (١٧١/ ٣: سنن الترمذي) ٥(
  .)٣٣٣١(كتاب الصيام ( ٢٥٦/ ٢: سنن النسائي الكربى) ٦(
صحيح : قال شعيب) ٢١٦٧٦( ١٠/ ٣٦:، ج)١٧٠٤٤(٢٧٨/ ٢٨: ،ج)١٧٠٣٣( ٢٦١/  ٢٨:مسند أمحد) ٧(

، عطاء مل يسمع من زيد بن خالد فحسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه" من فطر صائما"لغريه، دون قوله
  .)٦٦ /١: العلل للمديين(فيما ذكر ابن املديين يف العلل 

  ). ٥٢٧٤(، )٥٢٧٣( ٢٥٦ /٥: املعجم الكبري) ٨(
  .)٢٧٦( ١١٧/ ١: مسند عبد بن محيد) ٩(
  .)٣٧٧٥( ٢٣٢/ ٩: مسند البزار) ١٠(
  .)٧٩٢٦(كتاب الصيام (٤/٢٤٠: سنن البيهقي) ١١(
  .)٣٣٣٠(كتاب الصيام ( ٢٥٦/ ٢: سنن النسائي الكربى) ١٢(
  .)٧٩٠٥(ب الصيام كتا( ٣١١/ ٤: مصنف عبد الرزاق) ١٣(
  .)٢٠٦٤( ٢٧٧/  ٣: صحيح ابن خزمية) ١٤(
  ).١٩٥٥٥(كتاب اجلهاد( ٢٣٠/ ٤: مصنف ابن أيب شيبة) ١٥(
  .)٥٢٧١)(٥٢٧٠)(٥٢٦٨)(٥٢٦٧( ٢٥٥/ ٥: املعجم الكبري) ١٦(
هذا هو احملفوظ من حديث الثوري ورواه مؤمل بن : و قال)٧٩٢٨(كتاب الصيام(٤/٢٤٠: سنن البيهقي) ١٧(

  .الثوري فخالف اجلماعة يف إسناده إمساعيل عن 



 

 

  )١(.رواية ابن جريج أخرجها البيهقيو
   :احلكم على احلديث

، و عطاء مل يسمع من زيد بن خالد إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ضعف ابن أيب ليلى 
.يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهو

                           
    .)٧٩٢٩(كتاب الصيام (٤/٢٤٠: يهقيسنن الب) ١(



 

 

  :الثالث والثالثوناحلديث /٩٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ث َعْن َحجاجٍ َعْن ُمَحمد ْبنِ ُسلَْيَمانَ َعـْن َعمِّـه   َحدثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَيا
فََجَعلُْت أََتَخبأُ لََها َحتى َنظَْرُت إِلَْيَهـا  ، َخطَْبُت اْمَرأَة: ُمَحمد ْبنِ َمْسلََمةَ قَالََسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ َعْن 

  َسمْعُت َرُسولَ اللَّه : الَـفَقَ؟ َت َصاحُب َرُسولِ اللَّه َوأَْن! أََتفَْعلُ َهذَا: فَقيلَ لَُه ،في َنْخلٍ لََها
   )١(".إِذَا أَلْقَى اللَُّه في قَلْبِ اْمرِئٍ خطَْبةَ اْمَرأَة فَلَا َبأَْس أَنْ َيْنظَُر إِلَْيَها": ولُـَيقُ

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة حافظ هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، وهو: أبو بكر بن أيب شيبة
  .ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف اآلخرهو سبق ترمجته، و: حفص بن غياث
  .مقبول، و هو سبق ترمجته: حممد بن سليمان
، و األصح بل ازوم ، وقد حفظ عن النيب سنة ثالث ولد، األوسياألنصاري  :ةَمثْسهل بن أيب َح

وى عنه بشري بن يسار و صاحل بن خـوات و  به أن تاريخ مولده غلط و أنه شهد أحداً و احلديبية، ور
  )٢(.عروة و نافع بن جبري ومجاعة وهذا يرد على الواقدي قوله أنه ولد سنة ثالث

  )٣(.، بدريقيل أبو عبد اهللاارثي، أبو عبد الرمحن، وهو ابن خالد بن عدي األوسي احل:ةَملَْسحممد بن َم
  : ختريج احلديث 

اد بن العوام و حممد بن جعفر و حيىي بن زكريا و يزيد بـن  حفص بن غياث و عب: رواه عن احلجاج
  .د الواحد بن زياد ومحاد بن سلمهحيىي بن العالء و عبعبد ربه بن نافع وأبو معاوية و هارون و

   )٧(.وابن أيب عاصم)٦(و الطرباين)٥(و ابن أيب شيبة )٤(رواية حفص بن غياث أخرجها ابن ماجه
  )٨(.أمحد رواية عباد بن العوام أخرجهاو
   )٩(.رواية حممد بن جعفر و حيىي بن زكريا أخرجها أمحدو

                           
  ).١٨٦٤(إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها باب النظر :كتاب النكاح( ١/٥٩٩:  هسنن ابن ماج) ١(
  .١/٢٤٣:جتريد أمساء الصحابة )٢(
    . ٢/٦١: جتريد أمساء الصحابة )٣(
    .)١٨٦٤(كتاب النكاح ( ١/٥٩٩: هسنن ابن ماج) ٤(
  .)١٧٣٩٠(كتاب النكاح( ٤/٢١: مصنف ابن أيب شيبة )٥(
  .ص بن غياث و تابعه يزيد بن هارونهكذا رواه حف.)٥٠٠( ١٩/٢٢٤: املعجم الكبري )٦(
    .)١٩٩٠( ٤/٤٤: اآلحاد واملثاين) ٧(
  .إسناده ضعيف: قال شعيب) ١٧٩٧٧( ٢٩/٤٩٢: أمحد )٨(
  .)١٧٩٧٦( ٢٩/٤٩٢: أمحد )٩(



 

 

   )٣(.أمحدو)٢(ابن أيب عاصمو)١(رواية يزيد بن هارون أخرجها الطرباينو
بن أيب مليكة عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن عمه اعن احلجاج عن رواية عبد ربه بن نافع و

فيه ومداره على احلجاج بن  هذا احلديث إسناده خمتلف: و قال)٤(أخرجها البيهقيسهل بن أيب حثمة 
  ].   بدون ذكر ابن أيب مليكة[)٦(و الطحاوي)٥(سعيد بن منصور ، وأخرجهأرطأة
  )٨(.و الطرباين)٧(اوية أخرجها ابن أيب شيبةمع رواية أيبو
بن عثمـان  عن حممد )١٠(عن حممد بن سليمان و الطرباين)٩(رواية حيىي بن العالء أخرجها عبد الرزاقو

  .ر ناس من األنصار مبحمد بن مسلمةم: قالعن سهل بن أيب حثمة كالمها 
كنت قاعداً مع حممد بـن  :عن أبيه قالرواية عبد الواحد بن زياد عن احلجاج عن حممد بن سليمان و

  )١١(.مسلمة أخرجها الطرباين
ت حممد بن مسـلمة  رأي: حممد بن سهل بن حنيف عن أبيه قالرواية محاد بن سلمه عن احلجاج عن 

قـد  ، و اه محاد بن سلمة وخالف الناس فيههكذا رو: قال الطرباين)١٣(و الطيالسي،)١٢(أخرجها الطرباين
ما رواه حفص بـن  ! احلديث والصواب عندي واهللا أعلم اختلف الرواة عن احلجاج بن أرطاة يف هذا

عمه سهل بن أيب حثمة عن غياث ويزيد بن هارون عن احلجاج عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن 
  . حممد بن مسلمة

                           
ىي بن سعيد عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن عمه سهل بن ورواه حي: قال)٥٠١( ١٩/٢٢٤: املعجم الكبري) ١(

  .بن أيب حثمة كما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن احلجاج
    .)١٩٩١( ٤/٤٥: اآلحاد واملثاين )٢(
    .)١٦٠٢٨( ٢٥/٤١٠: مسند أمحد) ٣(
  .أخت أيب جبرية، ثبيتة بنت الضحاك: يقال هلا) ١٣٢٦٩(كتاب النكاح ( ٧/٨٥: سنن البيهقي الكربى) ٤(
بنت ثبيته : يقال هلا) ٥١٩(باب النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها ( ١/١٧٢: )١(سنن سعيد بن منصور) ٥(

    .أخت أىب جبرية، الضحاك
  .ثبيتة بنت الضحاك، ٣/١٤: شرح معاين اآلثار) ٦(
  .ثبيتة بنت الضحاك) ١٧٣٩٤(كتاب النكاح ( ٤/٢٢: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
    .ثبيتة بنت الضحاكعن سهل بن حممد عن عمه سليمان،) ٥٠٤( ١٩/٢٢٥: املعجم الكبري) ٨(
  .)١٠٣٣٨(كتاب النكاح ( ٦/١٥٨: عبد الرزاقمصنف  )٩(
  .)٤٩٩( ١٩/٢٢٣: املعجم الكبري )١٠(
  .)٥٠٣( ١٩/٢٢٥: املعجم الكبري )١١(
  .رأى بنت الضحاك على جدار) ٥٠٥( ١٩/٢٢٦: املعجم الكبري )١٢(
  .حممد بن أيب سهل) ١١٨٦(١/١٦٤: مسند الطيالسي) ١٣(



 

 

  .و حممد بن خازم)١(حييي بن سعيد األنصاري :تابع احلجاج
هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من : وقال)٣(و احلاكم)٢(أخرج رواية حيىي بن سعيد الطرباين

  .  شيخ: ضعفه الدارقطين، وقال أبو حامت: و قال الذهيب. من شرط هذا الكتاب
د بـن  ـحممد بن خازم عن سهل بن حممعن )٥(اهليثميو)٤(اية حممد بن خازم أخرجها ابن حبانأما رو

   .رأيت حممد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك:قال عن عمه سليمان بن أيب حثمة أيب حثمة
  :احلكم على احلديث

و س احلجاج ، و حممد بن سليمان مقبـول، و يرتقـي باملتابعـات    ـاده ضعيف بسبب تدليـإسن  
  .الشواهد إىل احلسن لغريه

، هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكويف ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة :قال البوصريي     
وسـكت عنـه احلـافظ يف    ، بن حبان واحلاكم وصـححاه اأخرجه مل ينفرد به احلجاج فقد :و قال

   )٦(.التلخيص
  )٧(.فيه غرابة وضعف :قال املناويو
  .فيه ومداره على احلجاج بن أرطأة ذا احلديث إسناده خمتلفه :قال البيهقيو

  :و له طريقان آخران.أجل احلجاج فإنه مدلس و قد عنعنهإسناده ضعيف من  :قال األلباينو     
  . بصرة عن حممد بن سلمة مرفوعاً بهعن رجل من أهل ال: والثانية. رواية حيىي: األوىل

جاله ثقات غري الرجل الذي مل يسـم، وهـو تـابعي،    رو. نهثنا وكيع عن ثور ع: قال)٨(أخرجه أمحد
  )٩(.جلملة فاحلديث قوي هبذه الطرقباو. فيستشهد به

، عن احلجـاج : خالفهم أبو معاوية الضرير، فقلب إسناده، و مل يضبطه، فقال :قال الدارقطينو       

                           
مات سنة أربع وأربعني أو  ،من اخلامسة ،ثقة ثبت ،أبو سعيد القاضي ،املدين ،حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري) ١(

  ).٢/٣٦٦: الكاشف، ينظر ١/٥٩١: تقريبال( ع/بعدها
  .خلفهفمرت بنت الضحاك من : و فيه) ٥٠٢( ١٩/٢٢٥: املعجم الكبري )٢(
  .ابنة الضحاك بن خليفة) ٥٨٣٩(كتاب معرفة الصحابة ( ٣/٤٩٢: املستدرك على الصحيحني) ٣(
  .)٤٠٤٢(كتاب النكاح ( ٩/٣٤٩: صحيح ابن حبان )٤(
  .)١٢٣٥(باب النظر إىل من يريد أن يتزوجها (  ٣٠٣ /١: موارد الظمآن) ٥(
    .٣/١٤٦: ، تلخيص احلبري٢/٩٩: مصباح الزجاجة )٦(
  .١/٨٠:  بشرح اجلامع الصغريالتيسري )٧(
جلراح   وكيع هو ابن او . إسناده ضعيف من أجل إهبام الرجل :قال شعيب) ١٧٩٨١( ٢٩/٥٠١: مسند أمحد )٨(

  . وثور هو ابن يزيد الكالعي
  .٢٠١/ ١: السلسلة الصحيحة) ٩(



 

 

مة، و الصحيـح قول ان بن أيب حثمة عن حممد بن مسلعن سهل بن حممد بن أيب حثمة عن عمه سليم
  )١(.حد بن زياد و من تابعه عن احلجاجالواعبد 

رون و من وافقه كما ذكـر الطـرباين، ألن   الصواب أن الصحيح قول يزيد بن ها :قال شعيبو      
، و د بن سليمان بن أيب حثمة عن أبيه، ومل يتابعـه أحـد  الواحد بن زياد رواه كما سلف عن حممعبد
  .بن حبان و هذا وهم من أيب معاويةمن إسناد افقد سقط احلجاج  أيضاً
فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة  كنت عند النيب : رضي اهللا عنه قالهريرة  حديث أيب :يشهد لهو

في أَْعُينِ  فَإِنَّ ،فَاذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها :قَالَ. لَا :قَالَ؟ أََنظَْرَت إِلَْيَها:" فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه  ،من األنصار
    )٢(.رواه مسلم "َشْيئًا الْأَْنَصارِ

                           
    . جده يف املطبوعمل أ.، حتقيق شعيب٥٢/٤١٢: مسند أمحد.ب/٣ورقة / ٥: العلل للدارقطين) ١(
  ).١٤٢٤(كتاب النكاح ( ٢/١٠٤٠: صحيح مسلم) ٢(



 

 

  :الرابع و الثالثوناحلديث /٩٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َراكاجٍ َعْن الَْحكَمِ َعْن عْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َحج ثََنا َعْبُد اللَّهثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَعْن ْبنِ َم َحد كال
 )١("َيْحُرُم مْن الرَضاعِ َما َيْحُرُم مْن النَسبِ: "قَالَ َرُسولُ اللَّه : ُعْرَوةَ َعْن َعائَشةَ قَالَْت

  : ال اإلسنادـرج
  .هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، و هو ثقة حافظ: أبو بكر بن أيب شيبة

  .ثقة، و هو سبق ترمجته: عبد اهللا بن منري
  .، و هو ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلسهو ابن عتيبة، سبق ترمجته: ماحلك

كْبنِ َمال َراكفة يزيد بن عبد امللك بعد ، مات يف خالمن الثالثة ،الغفاري الكناين املدين، ثقة فاضل: ع
  )٢(.ع/ املائة

  . ثقة فقيه مشهور، و هو ، سبق ترمجتهبن الزبري بن العوامهو ا: عروة 
  : ديثختريج احل

  . )٤(و أبو حنيفة  )٣(أخرجه ابن ماجه
  .مجاعه و احلديث متفق عليه :تابع احلجاج

  : فرواه البخاري من طرق منها طريق 
َحرُِّموا مْن  :فَلذَلك كَانت عائشةُ تقُولُ: قَالَ عروةُ و فيه قصة و)٥( بن شهاب عن عروة عن عائشةا

مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن : و طريق ،مْن النَسبِالرَضاَعة َما ُتَحرُِّمونَ 
  ." الرَضاَعةَ ُتَحرُِّم َما َيْحُرُم مْن الْوِلَاَدة"بلفظ  )٦( أن عائشة

    )٧(.الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة: و رواه مسلم من طريق
  : احلكم على احلديث

  .، لكنه متابع واحلديث أصله يف الصحيحنياد ضعيف من أجل تدليس احلجاجإسن هذا

                           
  .)١٩٣٧(ن الرضاع ما حيرم من النسب باب حيرم م: اب النكاحكت( ٦٢٣/ ١: سنن ابن ماجه) ١(
  .١٦/ ٢: ، ينظر الكاشف٣٨٨/ ١: التقريب) ٢(
  .)١٩٣٧( ٦٢٣/ ١: سنن ابن ماجه) ٣(
    .٧١/ ١: مسند أيب حنيفة) ٤(
    .)٥٨٠٤(كتاب األدب(٢٢٧٩ /٥ :، ج)٤٥١٨(كتاب التفسري( ٤/١٨٠١:ح البخاريصحي) ٥(
    .)٤٨١١(كتاب النكاح(١٩٦٠ /٥: صحيح البخاري) ٦(
    .)١٤٤٥(كتاب النكاح(١٠٧٠ /٢: صحيح مسلم )٧(



 

 

 :احلديث اخلامس و الثالثون/٩٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ه الطَُّهـوِيِّ  َحدثََنا إمساعيل ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمْنُصورٍ َحدثََنا ُعَمُر ْبُن َعلي َعْن َحجاجٍ َعْن َسليط ْبنِ َعْبد اللَّ
في  َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسولِ اللَّه : قَالَ َعْن ذَُهْيلِ ْبنِ َعْوف ْبنِ َشماخٍ الطَُّهوِيِّ َحدثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ 

إِنَّ :"، فََرَجْعَنا إِلَْيه، فَقَالَللَّه ، فََناَداَنا َرُسولُ اَمْصُروَرةً بِعَضاه الشَجرِ، فَثُْبَنا إِلَْيَها، إِذْ َرأَْيَنا إِبِلًا َسفَرٍ
، أََيُسرُّكُْم لَْو َرَجْعُتْم إِلَى َمـَزاوِدكُْم  ْم َوُيْمُنُهْم َبْعَد اللَّه، ُهَو قُوُتُهْهلِ َبْيت مْن الُْمْسلمَنيَهذه الْإِبِلَ لأَ

أَفََرأَْيَت إِنْ : فَإِنَّ َهذَا كَذَلَك، قُلَْنا: لَا، قَالَ: ْدلًا ؟ قَالُواَرْونَ ذَلَك َعأَُت! ْم َما فيَها قَْد ذُهَب بِهفََوَجْدُت
  )١(."كُلْ َولَا َتْحملْ، َواْشَرْب َولَا َتْحملْ: امِ َوالشَرابِ؟ فَقَالَاْحَتْجَنا إِلَى الطََّع
  : غريب احلديث

  )٢(.، أي جيمع وحيبسيف ضرعها صراة الناقة أو البقرة أو الشاة، يصرى اللنبامل :َمْصُروَرةً
َضاهالنَ،شجر  :ع٣(.وكل شجر عظيم له شوك أُمِّ غَي(  

واجلمع  ،وهو الظرف الذي حيمل فيه املاء كالراوية والقربة والسطيحة )٤(،املزاود أوعية الزاد :َمَزاوِدكُْم
  )٥(.واجلمع املزاود وامليم زائدة

  : ال اإلسنادـرج
بصري، يكىن أبا بشر،  -بفتح املهملة، وبعد الالم حتتانية -)٦(سليميهو ال :إمساعيل بن بشر بن منصور

د س /سنة مخس ومخسني ولـه إحـدى ومثـانون   ، مات بشر، صدوق تكلم فيه للقدر، من العاشرة
: فقـال  ؟سألت أبا داود عنـه : ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال اآلجري()٨(ثقة : ال الذهيبـق)٧(ق

  )١٠(.جمهول: رقطين، قال الدا)٩()صدوق وكان قدرياً

                           
  .)٢٣٠٣(باب النهي أن يصيب منها شيئاً إال بإذن صاحبها : كتاب التجارات( ٢/٧٧٢: سنن ابن ماجه )١(
  .٢/٢٤١: ، غريب احلديث البن سالم٣/٢٧: نهايةال) ٢(
    .٢/٩٦: ، مشارق األنوار٣/٢٥٥: النهاية )٣(
  .١/٣١٤:مشارق األنوار  )٤(
  .٤/٣٢٤:النهاية )٥(
)٦( السلوهو :ة إىل سليمبسنهذه ال، لياء آخر احلروف ويف آخرها امليمبفتح السني املهملة وكسر الالم وسكون ا: ميي

  .)٣/٢٤٤: معجم البلدان، ٣/٢٨٧: األنساب( الشرقي ناحية الرصافة ببغداد وهو درب من اجلانب:سليم
  .١/١٠٦: التقريب) ٧(
    .٢٤٤/ ١: الكاشف) ٨(
  ).٣٣/ ١: ، خالصة تذهيب ذيب الكمال١٠٣/ ٨: الثقات: ينظر( ١/٢٤٨:التهذيب )٩(
  . ١/٣٩٦:لسان امليزان )١٠(



 

 

  . وكان يدلس شديداً، ثقة، و هو سبق ترمجته :عمر بن علي
  . جمهول، و هو سبق ترمجته :ليط بن عبد اهللاُس

جمهـول، مـن    -بضم املهملـة وفـتح اهلـاء    -بن عوف بن مشاخ التميمي الطُهوي، امصغر :ذَُهْيلِ
  )٢(.ذكره ابن حبان يف الثقات )١(ق،/الثالثة

  : ختريج احلديث
  . ي وشريك القاضي وعباد بن عبادعمر بن علي و هشام الدستوائ: واه عن احلجاجر

 ."أَفََرأَْيَت إِنْ اْحَتْجَنا إِلَى الطََّعامِ َوالشَرابِ"و فيه)٤(و البيهقي)٣(رواية عمر بن علي أخرجها ابن ماجه
إسـناد  ذا ه: وقال"؟فما حيل للرجل من مال أخيه"فيه و)٥(رواية هشام أخرجها البيهقيو ."َوالشَرابِ

احلجاج ما دل على أنه يف  قد روى من وجه آخر عنجمهول ال تقوم مبثله حجة واحلجاج غري حمتج به و
   )٦(.رواية عباد بن عباد أخرجها أمحدو .املضطر

عما حيـل  سئل " عن النيب  عن أيب سلمة عن أيب هريرة  سليطرواية شريك عن احلجاج عن و
 أخرجها البيهقي" ىَوْر، و يشرب حىت َيإذا كان جائعاحىت يشبع يأكل :للرجل من مال أخيه؟ قال

   )٧( .شريك خالف يف إسناده من مضى: وقال
  )٩(.أخرجه الطرباين)٨(عمري بن عبد اهللا :تابع احلجاج

  : احلكم على احلديث
، و يرتقـي  وتدليس احلجاج و عمر بن علـي  لِ ، ـْاده ضعيف جلهالة الطهوي، وجهالة ذُهيـإسن
  .تابعة إىل احلسن لغريهبامل

  )١٠(.إسناده جمهول :قال البخاري

                           
  .٢٠٣/ ١: التقريب )١(
، ٤٥٣/ ٣: ، اجلرح والتعديل١/٣٨٦: الكاشف ،٣/٥٣:، امليزان٢٢٣/ ٤: الثقات :ينظر(٣/١٩١: التهذيب )٢(

    .)٤/٤٤: ضيح املشتبه، تو٣/٣٤٢: اإلكمال
    .)٢٣٠٣(كتاب التجارات ( ٢/٧٧٢: سنن ابن ماجه) ٣(
  ).١٩٤٤٣(كتاب الضحايا ( ٩/٣٦١: سنن البيهقي )٤(
  ).١٩٤٤٢(كتاب الضحايا ( ٩/٣٦١: سنن البيهقي) ٥(
  ).٩٢٥٢(١٥/١٤٢: د أمحدمسن) ٦(
  ).١٩٤٤٤(كتاب الضحايا ( ٩/٣٦١: سنن البيهقي) ٧(
    .)١/٤٣١: تقريبال(مد /من السادسة، ثقة، ر اخلثعميعمري بن عبد اهللا بن بش) ٨(
  .)٧٥٣٧( ٧/٢٩٤: املعجم األوسط) ٩(
  .٣/٢٧٧: ميزان االعتدال) ١٠(



 

 

ما حيل للرجل من مـال  " عن النيب  عن حديث أيب سلمة عن أيب هريرة  وسئل الدارقطين     
د اهللا بن عب سليطه شريك عن احلجاج عن ا، فرويرويه احلجاج بن أرطأة، واختلف عنه: فقال" ؟أخيه

 سـليط فروياه عن حجاج عن  خالفه هشام الدستوائي ومحاد بن سلمة، وعن أيب سلمة عن أيب هريرة
  )١(.بن مشاخ عن أيب هريرة وهو الصحيحبن عوف ا ذُهيلِ عن

، إسناده ليس بالقائم :اهللا قال فيه البخاري بن عبد سليطهذا إسناد ضعيف  :ال البوصرييـقو      
للمنت شاهد يف صحيح مسلم  ن، لك....العنعنة واحلجاج هو ابن أرطأة كان يدلس وقد رواه ب: قلت

  )٢(.اهللا بن عمر وغريه من حديث عبد
  )٣(.ضعيف :قال األلباينو
إِذَا أََتْيَت َعلَى َراعٍ فََناده ثَلَاثَ مَرارٍ "بلفظ )٤(حديث أيب سعيد اخلدري أخرجه ابن ماجه: يشهد لهو

َوإِذَا أََتْيَت َعلَى َحائط ُبْسَتان فََناد َصاحَب الُْبْسَتان ثَلَاثَ  ،نْ ُتفِْسَدفَإِنْ أََجاَبَك َوإِلَّا فَاْشَرْب في غَْيرِ أَ
بنحوه و إسناده حسن كما قال شعيب )٥(و أخرجه أمحد" َمرات فَإِنْ أََجاَبَك َوإِلَّا فَكُلْ في أَنْ لَا ُتفِْسَد

  )٧(.احلاكمو )٦(شعيب وصححه ابن حبان
حـديث   سمرةَحديث  :قال أبو عيسى، و الترمذي)٨(بنحوه عند أيب داود ندبٍسمرةَ بنِ جحديث و

وقال : قال أبو عيسى، به يقول أمحد وإسحاق و، العمل على هذا عند بعض أهل العلمو ،حسن غريب
ل احلديث يف رواية احلسـن عـن   وقد تكلم بعض أه، صحيح سمرةَمساع احلسن من : علي بن املديين

   )٩( .سمرةَإمنا حيدث عن صحيفة : وقالوا، سمرةَ 

                           
  .٩/٣٠٨: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )١(
  .٣/٤٠: مصباح الزجاجة )٢(
  .١/٣٩٤: سنن ابن ماجه) ٣(
    .)٢٣٠٠(كتاب التجارات( ٢/٧٧١: بن ماجهسنن ا) ٤(
  ).١١٠٤٥( ١٧/٩٧: مسند أمحد) ٥(
  ).٥٢٨١(كتاب األطعمة( ١٢/٨٧:صحيح ابن حبان  )٦(
  .هصحيح على شرط مسلم ومل خيرج: وقال) ٧١٨٠(كتاب األطعمة ( ٤/١٤٧: املستدرك على الصحيحني )٧(
  .)٢٦١٩(أول كتاب اجلهاد (  ٣/٣٩: سنن أيب داود) ٨(
  .)١٢٩٦(كتاب البيوع ( ٣/٥٩٠: سنن الترمذي) ٩(



 

 

   :السادس و الثالثوناحلديث /١٠٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

بِيـه   ُعقَْبةَ َعْن أََحدثََنا َعليُّ ْبُن ُمَحمد َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن َسعيد ْبنِ ُعَبْيد ْبنِ َزْيد ْبنِ
إِذَا َضاَع للرُجلِ َمَتاع أَْو ُسرَِق لَُه َمَتاع فََوَجَدُه في ":قَالَ َرُسولُ اللَّه : ْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالََع

  )١(."َوَيْرجُِع الُْمْشَترِي َعلَى الَْبائعِ بِالثََّمنِ، َيبِيُعُه فَُهَو أََحقُّ بِه َيد َرُجلٍ
  : رجـال اإلسناد

  .د، و هو ثقة عابهو الطنافسي، سبق ترمجته :ي بن حممدعل
وقد يهم ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو هو حممد بن خازم الضرير، سبق ترمجته، و :أبو معاوية

  .يف حديث غريه
 )٢(.واهللا أعلم، الصواب حذف عبيدهذا من األوهام وو :قال املزي :سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة

  .ثقةهو ، سبق ترمجته، وبن عقبة سعيد بن زيدو
  )٣(.د ت س/من الثالثة ،ثقة، زيد بن عقبة الفزاري الكويف: الصواب :أبيهعن 

  : ختريج احلديث
  .جاج أبو معاويـة و يزيد بن هـارونرواه عن احل
 )٨(راينـالطبو)٧(اويـالطحو )٦(يـالبيهقو )٥(دـو أمح)٤(هـا ابن ماجـة أخرجهـمعاوي رواية أيب

   )٩(.أيب شيبةو ابن  )٨(راينـالطبو)٧(اويـالطحو
ـ ـَمْن أََصاَب َمَتاَع"ظ ـبلف)١١(ينـقطوالدار)١٠(دـارون أخرجها أمحـرواية يزيد بن هو ه ـُِه بَِعْين
  ".هـَو أََحقُّ بِـُفَه

                           
  ).٢٣٣١(باب من سرق له شيء فوجده يف يد رجل اشتراه : كتاب األحكام( ٢/٧٨١: سنن ابن ماجه) ١(
    . ١٠/٤٤٥: ذيب الكمال )٢(
    .١/٤١٨: الكاشف، ينظر ١/٢٢٤: تقريبال )٣(
  ).٢٣٣١(كتاب األحكام ( ٢/٧٨١: سنن ابن ماجه) ٤(
  .  )٢٠١٤٦( ٣٣/٣٢٢: مسند أمحد) ٥(
  ).١١٠٥٩(كتاب التفليس ( ٦/٥١: سنن البيهقي) ٦(
  .٤/١٦٥: مشكل اآلثار شرح) ٧(
  .)٦٧٨١(٧/١٨٥: املعجم الكبري )٨(
    .)٢٢٧٧٨(يف الرجل يبيع الشيء ليس له (  ٤/٥٢٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٩(
  .)٢٠٢٠٢( ٣٣/٣٦٥: سند أمحدم) ١٠(
  ).١٠٥(كتاب البيوع (٣/٢٩: سنن الدارقطين) ١١(



 

 

َمْن َوَجَد َعْيَن َماله عْنَد َرُجلٍ "عن قتادة عن احلسن عن مسرة بلفظ)١(موسى بن السائب: تابع احلجاج
ـ )٥(والطرباين)٤(البيهقيو)٣(النسائيو)٢(داودأخرجه أبـو  "َيتبُِع الَْبيُِّع َمْن َباَعُهفَُهَو أََحقُّ بِه َو  )٦(دـوأمح

احلسن مل يصرح حديث حسن، و: وقـال شعيب )٦(دـوأمح)٥(والطرباين)٤(البيهقيو)٣(النسائيو)٢(داود
  .)حديث احلجاج(ن مسرة لكن للحديث طريق آخر يشده يصرح بسماعه م

  :احلكم على احلديث
  .إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، ويرتقي باملتابعة 

  )٧(.إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأةهذا  :قال البوصريي
 )٨(.ضعيف :وقال األلباين

َمْن أَْدَرَك َمالَُه بَِعْينِه عْنَد َرُجلٍ أَْو إِْنَسان قَْد أَفْلََس فَُهَو أََحقُّ بِه مْن " هريرة  حديث أيب :يشهد لهو
١٠(.مسلمو)٩(أخرجه البخاري "غَْيرِه(   

                           
، )١/٥٥١:تقريبال( د س/ةـمن السابع ،صدوق ،ال الواسطيـويق ،أبو سعدة البصري ،موسى بن السائب) ١(

ن يف بن حبااوذكره ،ال بأس به: داود ووقال أب، حدث عنه هشيم بغري شيء وهو ثقة: مرةوقال  ،ثقة: قال أمحد
  .)٨/١٤٥: ، اجلرح و التعديل٧/٤٥١: الثقات: ، ينظر١٠/٣٠٧:التهذيب( صاحل: بن معنياوقال ، الثقات

  ).٣٥٣١(كتاب اإلجارة ( ٣/٢٨٩: سنن أيب داود) ٢(
  .)٤٦٨١(كتاب البيوع ( ٧/٣١٣: ، اتىب)٦٢٧٧(كتاب البيوع (٤/٥٦: سنن النسائي الكربى) ٣(
  ).١١٠٥٨(لتفليس كتاب ا( ٦/٥١: سنن البيهقي) ٤(
  .)٦٨٦٠(٧/٢٠٧: املعجم الكبري )٥(
  .  )٢٠١٤٨( ٣٣/٣٢٣: مسند أمحد) ٦(
    .٣/٤٥: مصباح الزجاجة) ٧(
    .١/٣٩٨: ، سنن ابن ماجه٤/١٣١: سلسلة األحاديث الضعيفة) ٨(
  .)٢٢٧٢(أداء الديون كتاب اإلستقراض و( ٢/٨٤٦: صحيح البخاري) ٩(
  ).١٥٥٩(ساقاة كتاب امل( ٣/١١٩٣: صحيح مسلم) ١٠(



 

 

  :السابع و الثالثوناحلديث /١٠١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

َبَرنِي ا َعليُّ ْبُن ُمَحمد َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن الَْحَسنِ ْبنِ َسْعد َعْن اْبنِ َعباسٍ أَْخـََحدثَن
   )١(.قََرنَ الَْحج َوالُْعْمَرة أَنَّ َرُسولَ اللَّه  :أَُبو طَلَْحةَ

  : رجـال اإلسناد
  . ق ترمجته، وهو ثقة عابد، سبهو ابن إسحاق الطَنافسي: علي بن حممد
وقد يهم يف حديث ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو ، سبق ترمجته، وحممد بن خازم :أبو معاوية

  .غريه
  .، وهو ثقةه، سبق ترمجتهو ابن معبد اهلامشي :احلسن بن سعد

  )٢(.هو زيد بن سهل بن األسود بن حرام، أبو طلحة األنصاري :أبو طلحة
  : ختريج احلديث
  .حيىي بن زكريا بن أيب زائدةوأبو خالد األمحر أبو معاوية و: رواه عن احلجاج

مع روايـة )٦(دـأخرجها أمحو)٥(لىـأبو يعو)٤(رباينـالطو)٣(هـمعاوية أخرجها ابن ماج ة أيبـرواي
  ".قََرنَ"بدل"َعَمَج"بلفظ )٧(زائدةن أيب روايـة اب

 .مع رواية حيىي بن زكريا وأبو معاوية)٩(أخرجها الطرباينو)٨(خالد األمحر أخرجها أبو يعلى رواية أيبو
  : احلكم على احلديث

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه
  )١٠(.بالعنعنة اج وهو ابن أرطأة وتدليسه وقد رواههذا إسناد ضعيف لضعف حج :قال البوصريي

  

                           
  ).٢٩٧١(باب من قرن احلج و العمرة : كتاب املناسك( ٢/٩٩٠: سنن ابن ماجه) ١(
  . ١/١٩٩: جتريد أمساء الصحابة )٢(
    .)٢٩٧١(كتاب املناسك (٢/٩٩٠: سنن ابن ماجه) ٣(
  ).٤٦٩٤)(٤٦٩٣( ٥/٩٤: املعجم الكبري) ٤(
  .ضعيفإسناده  :قال حسني أسد) ١٤١٩(٣/١٢: مسند أبو يعلى) ٥(
  .صحيح لغريه، و هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج: قال شعيب)١٦٣٤٦( ٢٦/٢٦٦: أمحد) ٦(
  .)١٦٣٥٤( ٢٦/٢٧٤: مسند أمحد) ٧(
  ).١٤١٦(٣/١١: مسند أبو يعلى) ٨(
  ).٤٦٩٤(٥/٩٤: املعجم الكبري )٩(
  .٣/١٩٦: مصباح الزجاجة) ١٠(



 

 

  )١(.أخرجه البخاري" َوقُلْ ُعْمَرةً في َحجة"و فيه  حديث عمر بن اخلطاب  :يشهد لهو
حديث "فَطَاَف لَُهَما طََوافًا َواحدا، قََرنَ الَْحج َوالُْعْمَرة أَنَّ َرُسولَ اللَّه  " و قد سبق ختريج حديث

.و كان يف معرض الطواف) ٨(رقم 

                           
 ٦/٢٦٧٣ :ج ،)٢٢١٢(ب املزارعة كتا( ٢/٨٢٣:، ج)١٤٦١(كتاب احلج (٢/٥٥٦: صحيح البخاري) ١(
    .)٢٩١١(كتاب االعتصام بالكتاب و السنة (



 

 

  :الثامن و الثالثوناحلديث /١٠٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

: اْبنِ َعبــاسٍ قَــالَ   اٍء َعْنـةَ َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَـَا أَُبو ُمَعاوِيـا َعليُّ ْبُن ُمَحمد َحدثََنـَحدثََن
  )١("َمَضانَ َتْعدلُ َحجةً ُعْمَرةٌ في َر: " َرُسولُ اللَّه  قَـالَ

  : رجـال اإلسناد
  . ، سبق ترمجته، و هو ثقة عابدهو ابن إسحاق الطَنافسي: علي بن حممد
وقد يهم يف حديث ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقة، سبق ترمجته و هو حممد بن خازم :أبو معاوية

  .غريه
  .لكنه كثري اإلرسال، ه فاضلثقة فقي، و هو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته :عطاء 

  : ختريج احلديث
  .علي بن مسهر و عبد اهللا بن منري أبو معاوية و: رواه عن احلجاج

زاد : و قــال )٤(مع رواية ابن منري و الطرباين)٣(و ابن أيب شيبة )٢(معاوية أخرجها ابن ماجه رواية أيب
  ."معي"معاوية يف حديثه أبو
  .بنفس سند أيب معاوية )٥(اينرواية علي بن مسهر أخرجها الطربو
عيد بـن  و رواها ابن منري من طريق احلجاج عن أيب الزبري عن س)٦(رواية عبد اهللا بن منري أخرجها أمحدو

  )٧(.أيب الشيخ عبد اهللا بن جعفرجبري عن ابن عباس أخرجها 
  )٨(.حيي بن سعيد عن ابن جريج متفق عليه :تابع احلجاج

  : احلكم على احلديث
  .عيف بسبب تدليس احلجاج ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريهإسناده ض
  )٩(.صحيح :قال األلباين

                           
  .)٢٩٩٤(باب العمرة يف رمضان: كتاب املناسك(٩٩٦/ ٢: سنن ابن ماجه) ١(
    .)٢٩٩٤(كتاب املناسك(٩٩٦/ ٢: ماجه سنن ابن) ٢(
  .)١٣٠٢٨(تاب احلجك( ١٥٨/  ٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  .)١١٢٩٩(١٤٢/ ١١: املعجم الكبري) ٤(
  .)١١٢٩٩(١٤٢/ ١١: املعجم الكبري )٥(
  ).٢٨٠٩( ٢٣/ ٥: مسند أمحد) ٦(
  .)٦٨(١١٨/ ١: أحاديث أيب الزبري )٧(
  .)١٢٥٦(كتاب احلج (٩١٧/ ٢: ، صحيح مسلم)١٦٩٠(كتاب احلج (٦٣١/ ٢: صحيح البخاري) ٨(
  .)٢٩٩٤(٥٠٧/ ١: سنن ابن ماجه) ٩(



 

 

  :احلديث التاسع و الثالثون/١٠٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

ْن َعْمرِو ْبنِ َق َعـإِْسَح ا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن َحجاجٍ َعْن أَبِيـَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثََنـَحدثَ
ـَة قَـالَما أََرْدَنا أَنْ ُنفـفَلَ َحَجْجَنا َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ : َمْيُمون قَـالَ إِنَّ : يَض مْن الُْمْزَدلف

، تى َتطْلَُع الشـْمسُ ُضونَ َحوا لَا ُيفيـ، َوكَاُنْشرِْق ثَبُِري كَْيَمـا ُنغيـُرأَ: ُمْشرِكَني كَاُنوا َيقُولُـونَالْ
 )١(.طُلُوعِ الشْمسِ فَأَفَاَض قَْبلَ ْم َرُسولُ اللَّه ـفََخالَفَُه

  : غريب احلديث
، الصـب : أصل اإلفاضـة ، والزحف والدفع يف السري بكثرة، وال يكون إال عن تفرق ومجع :اإلفاضة

  )٢(.استعريت للدفع يف السري
 )٤( ، عه النيب ـوهو اسم ماء يف ديار مزينة أقط)٣(ذاهب إىل مىن،جبل املزدلفة على يسار الهو :ثبري

 أي ادخل أيها اجلبل يف: واملعىن )٥()جبل الرخم(و إذا أطلق يقصد به اجلبل ويسميه اليوم أهل مكة  )٤(
ذكر بعضهم أن أيـام التشـريق هبـذا    و-أي ندفع للنحر -الشروق وهو ضوء الشمس كيما يغري يف

  )٦(.مسيت
   :ال اإلسنادـرج

  .ق ترمجته، وهو ثقة حافظ، سبهو عبد اهللا بن حممد: أبو بكر بن أيب شيبة
  .صدوق خيطىءهو و ،، سبق ترمجتهسليمان بن حيان: أبو خالد األمحر
  .بآخرةاختلط  ،ثقة مكثر عابدهو سبق ترمجته، و ،يعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق

، نزل الكوفة، ثقة عابد، خمضرم مشهور، ويقال أبو حيىي ،أبو عبد اهللا، األودي هو :عمرو بن ميمون
  )٧(.ع/وقيل بعدها، مات سنة أربع وسبعني

  : ختريج احلديث

                           
  .)٣٠٢٢(باب الوقوف جبمع : سككتاب املنا(٢/١٠٠٦: سنن ابن ماجه) ١(
    .٣/٤٨٤: النهاية )٢(
  .١/١٣٦: مشارق األنوار )٣(
    .١/٢٠٧: النهاية )٤(
   . ١/٧١: امل اجلغرافية يف السرية النبويةمعجم املع) ٥(
    .٢/٤٦٤: النهاية) ٦(
  . ١/٤٢٧: تقريبال )٧(



 

 

  )١(.ابن ماجه أبو خالد األمحر أخرجه: رواه عن احلجاج
 َشـهِْدُت ُعَمـَر   : بلفظ )٢(سفيان الثوري أخرج روايتهما البخاريشعبة و: تابع احلجاج         
 ،إِنَّ الُْمْشرِكَني كَاُنوا لَا ُيفيُضـونَ َحتـى َتطْلُـَع الشـْمسُ     :الَـْمعٍ الصُّْبَح ثُم َوقََف فَقََصلَّى بَِج
أبو الوليد عن  زاد.اَض قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشْمُسـُهْم ثُم أَفَـَخالَفَ َوأَنَّ النبِي ، أَْشرِْق ثَبُِري :َوَيقُولُونَ

  )٤(.ا أمحد من طريق سفيانـذكرهو)٣(أخرجه اإلمساعيلي  "ريـا نغـكيم"شعبة 
  : احلكم على احلديث

  .ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريه و أبو خالد صدوق خيطئ، إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ،

                           
  ).٣٠٢٢(كتاب املناسك ( ٢/١٠٠٦: ماجهسنن ابن ) ١(
  ).٣٦٢٦(كتب فضائل الصحابة (٣/١٣٩٤: ج، )١٦٠٠(كتاب احلج ( ٢/٦٠٤: اريصحيح البخ) ٢(
  .٣/٥٣١: فتح الباري )٣(
  .)٢٩٥(١/٣٩١: ج،)٢٧٥( ١/٣٧٧: مسند أمحد) ٤(



 

 

  :األربعوناحلديث /١٠٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

: يةَ َعْن أَبِي َسعيد قَــالَ ا َعباُد ْبُن الَْعوامِ َعْن َحجاجٍ َعْن َعطـَي َشْيَبةَ َحدثَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِـََحدثَن
ان النظََر َمَتى ان ُيلَاحظَـا أَْو في أَْيديهَِما قَْرَنـْي الصُّورِ بِأَْيديهَِمـإِنَّ َصاحَب:"الَ َرُسولُ اللَّه ـقَ

١(."ُيْؤَمَران(  
  : ل اإلسنادرجـا

  .هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظ: أبو بكر بن أيب شيبة
  .ثقةهو سبق ترمجته، و: عباد بن العوام

  .مدلساً وكان شيعياً، صدوق خيطىء كثرياًهو ، سبق ترمجته، وبن سعد العويفهو ا :عطية
  )٢(.اخلدري، مشهور هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد، أبو سعيد األنصاري: أبو سعيد

  : ختريج احلديث
  .هبذا الطريق)٣(انفرد ابن ماجه

َوَصاحُب القَْرن قَد الَْتقََم القَْرنَ،  َف أْنَعُمـكَْي" من رواية حفص عن احلجاج بلفظ)٤(الطربي وأخرج
  ".اُهللا، َتَوكَّلْنا َعلى اِهللاَحْسُبنا ":قولوا: ما نقول يا رسول اهللا؟ قال: َوَحىن ظَْهَرُه َوَجَحظَ بَعْيَنْيه، قالوا

  .واألعمش)٥( مطَرِّف :تابع احلجاج
ـ و )٧(دـأمحديث حسن، و أخرجه هذا ح: وقـال)٦(أخرجها الترمذي، رواية مطَرِّف  )٨(ديـاحلمي

َوأَْصَغى  ،ُهـَوَحَنى َجْبَهَت ،ْرنَـْرن الْقَـَف أَْنَعُم َوقَْد الَْتقََم َصاحُب الْقَـكَْي"بلفظ )٩(بن محيدوعبد 
وا َحْسُبَنا اللَُّه ـقُولُ :الَـقَ ؟ولُـا َرُسولَ اللَّه فََما َنقُـَي :الَ الُْمْسلُمونَـقَ ،َيْنظُُر َمَتى ُيْؤَمُر ،َسْمَعُه

  ".َعلَى اللَّه َتَوكَّلَْنا ،َونِْعَم الَْوكيلُ

                           
    .)٤٢٧٣(باب ذكر البعث : كتاب الزهد(٢/١٤٢٨: سنن ابن ماجه) ١(
  .١/٢١٨:جتريد أمساء الصحابة) ٢(
  ).٤٢٧٣(هد كتاب الز(٢/١٤٢٨: سنن ابن ماجه) ٣(
  .١٦/٢٩: تفسري الطربي )٤(
)٥ (ثقـة  ، نأبو بكر أو أبو عبد الـرمح ، بن طريف الكويف، افتح ثانيه وتشديد الراء املكسورةبضم أوله و: فرِّطَم

    .)١/٥٣٤: تقريبال( ع/مات سنة إحدى وأربعني أو بعد ذلك، من صغار السادسة، فاضل
  .)٣٢٤٣( ٥/٣٧٣: سنن الترمذي) ٦(
  حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية : قال شعيب)١١٠٣٩(١٧/٨٩:د أمحدمسن) ٧(
  .)٧٥٤( ٣٣٣/ ٢ :مسند احلميدي) ٨(
  .)٨٨٦( ١/٢٨٠: مسند عبد بن محيد) ٩(



 

 

ذا ورواه آخـرون على ألن عطيـة ضعيف فرواه عنه هكـ ذلكحسن لغريه، و :ال األلباينـق      
 )١(.احلة أبو صـتابع عطيوجهـني آخرين و

  .بنحوه )٢(رواية األعمش أخرجها أمحدو
مل :وقـال)٥(اكمـاحلو)٤(وأبو يعلى)٣(انـابن حب ش عن أيب صاحل عن أيب سعيد أخرجهرواه األعمو

حل عن أيب سعيد إال هبذا ه من حديث األعمش عن أيب صاـمل نكتب:وقـال)٥(اكمـاحلو)٤(يعلى
على شرط الشيخني  ةـق حلكمت للحديث بالصحـمي على الطريـبا حيىي التي، ولوال أن أاإلسنـاد

سلم عن عطاء بن يسار عن أيب ث زيد بن أـل من حديـث أصـذا احلديـ، وهلرضي اهللا عنهما
  .سعيد
بن حبـان فالسند صحيح على يعلى و ا ه جرير عن األعمش يف رواية أيبـقد تابع :اينـال األلبـق

  )٦(.شرطيهـما
  : على احلديث احلكم

  . هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ضعف عطيه
  )٧(.هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعطية العويف :ال البوصرييـق
  )٨(... "صاحب القرن "منكر و احملفوظ بلفظ  :ال األلباينـقو

 ذهـعلى ه، فرواه ومن ضعفه أنه اضطرب يف إسناده، فـية قد عرفت أنه ضعيـعط :الـقو     
، واألول هو )عن أيب سعيـد ورواه عن ابن عبـاس، ورواه عن زيـد بن أرقم رواه(ةـالوجوه الثالث
اج عند ابن ماجه ـجاحلسوى  "القرن صاحب"ظ ـة ذكروه بلفـكل الرواة عن عطيو ،األكثر عنه

 "رانـان النظر مىت يؤمـان يالحظـقرن اـإن صاحيب الصور بأيديهم":ظـده فرواه بلفـوح
  )٩(.هـوحجاج مدلس وقد عنعن

                           
  .٣/٦٦: سلسلة األحاديث الصحيحة) ١(
 إسناده ضعيف لضعف عطية، والضطرابه فيه، وباقي رجاله: قال شعيب) ١١٦٩٦(١٨/٢٢٨: مسند أمحد )٢(

  . ثقات
  ).٨٢٣(كتاب الرقائق ( ٣/١٠٥: صحيح ابن حبان) ٣(
  .)١٠٨٤(٢/٣٤٠: مسند أيب يعلى) ٤(
  .)٨٦٧٨(كتاب األهوال (٤/٦٠٣: املستدرك على الصحيحني )٥(
    .٣/٦٦: سلسلة األحاديث الصحيحة) ٦(
  .٤/٢٥٣: مصباح الزجاجة )٧(
  .)٤٢٧٣(١/٧٠٨: سنن ابن ماجه) ٨(
     .٣/٦٦: حةسلسلة األحاديث الصحي )٩(



 

 

  
 مذ وكل به مستعد ينظر حنو العرش إن طرف صاحب الصور"هريرة بلفـظ  حديث أيب :يشهد لهو

هـذا   :وقـال)١(ه احلاكمـأخرج "كأن عينيه كوكبان دريانأن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه ،خمافة 
و أنكر عليـه األلبـاين   . مسلم على شرط: ، ووافقه الذهيب وزادحديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه

ـــال ــذهيب، و  : وقـ ــأ الـ ــاكم وأخطـ ــاب احلـ ــتح أصـ ــنه يف الفـ )٢(.حسـ

                           
  .)٨٦٧٦(كتاب األهوال ( ٤/٦٠٣ :املستدرك على الصحيحني )١(
  . ١١/٣٦٨: فتح الباري) ٢(



 

 

  :األربعوناحلديث احلادي و /١٠٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام ابن ماجه

أَبِي َسعيد الُْخْدرِيِّ َعْن  ا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َعْن َحجاجٍ َعْن َعطيةَ َعْنـَا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدثَنـََحدثَن
 )١(.")الدُّْنَيا َوَما فيَها(مْن الْأَْرضِ َوَما َعلَْيَها، لَشْبر في الَْجنة َخْير" :قَـالَ النبِيِّ 

   :رجـال اإلسناد
  .هو عبد اهللا بن حممد، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظ: أبو بكر بن أيب شيبة

وقد يهم يف حديث ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو ، و، سبق ترمجتهمحممد بن خاز :أبو معاوية
  .غريه
  .مدلساً وكان شيعياً صدوق خيطىء كثرياًهو ، سبق ترمجته، وبن سعد العويفهو ا :عطية

  : ختريج احلديث
  )٤(.ابن السريو)٣(ابن أيب شيبةو)٢(ابن ماجهأخرجه 

  : احلكم على احلديث
  .يس احلجاج و ضعف عطيههذا إسناد ضعيف بسبب تدل 

ـ "  قـال رسول اهللا: قـال عبد اهللا بن مسعود حديث : ويشهد له ن ـلشرب من اجلنة خري م
، ألعمش مل نكتبه إال عن هذا الشيخغريب من حديث ا: وقـال)٥(أخرجه أبو نعيم "ا ـالدنيا وما فيه

  )٦(.سناد حسنإـب املناوي ذكرهو

                           
  .)٤٣٢٩(باب صفة اجلنة : كتاب الزهد(٢/١٤٤٨: سنن ابن ماجه) ١(
  ).٤٣٢٩(كتاب الزهد (٢/١٤٤٨: سنن ابن ماجه) ٢(
  .)٣٤٠٢٣(كتاب اجلنة ( ٧/٣٨: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  ).٥(١/٥٠: بن السريالزهد ال) ٤(
  .٤/١٠٨: حلية األولياء )٥(
  . ٥/٢٦٦: ، فيض القدير٢/٢٩١: التيسري بشرح اجلامع الصغري )٦(



 

 

  :األربعوناحلديث الثاين و /١٠٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-ل اإلمام أمحدقا

 ُعَماَرةَ َعْن َحدثََنا َعْبُد الرزاقِ قَالَ َوأَْخَبَرنِي ُهَشْيم َعنِ الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ َعْن
َولَكنِّي أَْخَشـى  ) َيْعنِي الُْمْتَعةَ (  ه هَي ُسنةُ َرُسولِ اللَّ: قَالَ أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِي ُموَسى أَنَّ ُعَمَر 
  )١(" م َيُروُحوا بِهِن ُحجاجاأَنْ ُيَعرُِّسوا بِهِن َتْحَت الْأََراك ثُ

  : ب احلديثـغري
 ،أمتتع متتعـاً  متتعت به : يقال، به االنتفاع: وهو من التمتع بالشيء، هو النكاح إىل أجل معني :ةـاملتع

  . يف أول اإلسالم مث حرم وقد كان مباحاً، إىل أمد معلوم كأن ينتفع هبا
كثرية ،هي شجرة طويلة ناعمـة : ويقال )أراكة(الواحدة ، ستاك بقضبانهي، مضشجر من احلَ :األراك

  )٢(.ميأل العنقود الكف، يسمى الربيروهلا مثر يف عناقيد ، ارة العودوخ، الورق واألغصان
  :ال اإلسنادـرج

  .عمي يف آخر عمره فتغري، ثقة حافظهو هو الصنعاين، سبق ترمجته، و :عبد الرزاق
  .اخلفيكثري التدليس واإلرسال ثبت، ثقة ، سبق ترمجته، و هو هو ابن بشري :هشيم

  .سبق ترمجته، و هو ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس :احلكم بن عتيبة
   )٣(.ع/وقيل قبلها بسنتني، مات بعد املائة، عةمن الراب، ثقة ثبت، كويف،التيمي ريمبن عهو ا: ةاَرَمُع

ـ ، من الثالثـة ، ةـثق، احلارث :وقيل، امسه عامر: قيل، ريبن أيب موسى األشعهو ا :أبو بردة ات ـم
  )٤(.ع/جاز الثماننيقد ، ووقيل غري ذلك، ة أربع ومائةـسن

  )٥( .بن سليم بن حضار بن حرب عبد اهللا بن قيس :أبو موسى األشعري
  : حلديثختريج ا

  .بسند واحد)٦(، أخرجهما أمحدعبد الرزاق وهشيم: رواه عن احلجاج
ن عن احلكم عن عمارة بن عمري عن إبراهيم بن أيب موسى ع)٧(أخرج روايته مسلمشعبة  :تابع احلجاج

                           
  .)٣٤٢( ٤٢١/ ١: مسند أمحد) ١(
  .٢٩٢ /٤: النهاية) ٢(
  .٤٠٩/ ١: تقريبال )٣(
  .٦٢١ /١: تقريبال) ٤(
  . ١/٣٣٠:جتريد أمساء الصحابة) ٥(
  . )٣٤٢(٤٢١/ ١: مسند أمحد) ٦(
  .)١٢٢٢(كتاب احلج (٨٩٦/ ٢: سلمصحيح م) ٧(



 

 

أحـدث  فإنك ال تدري ما ! رويدك ببعض فتياك : فقال له رجل، ن أيب موسى أنه كان يفيت باملتعةع
 ،قد فعله وأصحابه قد علمت أن النيب : فقال عمر، فسأله ،حىت لقيه بعد. النسك بعدأمري املؤمنني يف

  .مث يروحون يف احلج تقطر رؤوسهم ،ولكن كرهت أن يظلوا معرسني هبن يف األراك
  : احلكم على احلديث

   .، ويرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريههشيم واحلجاج تدليسضعيف من أجل إسناد        
بن عمري عن ، فرواه احلجاج عن احلكم عن عمارة ف عنهاختليرويه احلكم و :قطينل الداراـقو      

، عن إبراهيم بن أيب موسى عن أبيه خالفه شعبة فرواه عن احلكم عن عمارةأيب بردة عن أيب موسى، و
 )١(.قول شعبة هو الصواب واهللا أعلمو

                           
  . ٢٠٥/ ٧: ، ج١٢٦/ ٢: علل الواردة يف األحاديث النبويةال) ١(



 

 

  :الثالث و األربعوناحلديث /١٠٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ى ـَنَه:قَـالَ ا َعْبُد اللَّه ْبُن ُنَمْيرٍ َحدثََنا َحجاج َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنِ الَْحارِث َعنِ َعلي ـََحدثَن
 َرُسولُ اللَّه ُجأَنْ َيقَْرأَ الرأَْو َساجِد ع١(.لُ َوُهَو َراك( 

  : رجـال اإلسناد
  . صاحب حديث، ثقةهو ق ترمجته، وسب: عبد اهللا بن منري
  .هبآخراختلط  ،ثقة مكثر عابد، وهو ، سبق ترمجتهيعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أيب إسحاق
الكـويف،   -بضم املهملة وباملثناة -)٢(احلُويت-بسكون امليم-هو ابن عبد اهللا األعور، اهلمداين :احلارث

وليس لـه عنـد    ،رمي بالرفض، ويف حديثه ضعفأبو زهري، صاحب علي، كذبه الشعيب يف رأيه، و
: كان كذاباً، وقال علي بن املديين:قال الشعيب )٣(.٤/النسائي سوى حديثني، مات يف خالفة ابن الزبري

ليس يتابع ابن معني : ثقة،قال عثمان: وقال ابن معني مرة،ليس به بأس:احلارث كذاب، وقال ابن معني
ال ممن حيتج حبديثـه،  ، وليس بقوي: ج حبديثه، وقـال أبو حامتال حيت: على هذا، وقـال أبو زرعـة

احلارث ضعيف ، : ليس به بأس، وقال الدارقطين: ليس بالقوي، وقال يف موضع آخر: وقـال النسائي
كان احلارث واهيـاً يف احلـديث،  : وقـال ابن حبان ،عامة ما يرويه غري حمفوظ: وقـال ابن عدي

ال ـ، وقما زال احملدثون يقبلون حديثه: حيتج باحلارث؟ فقـال: ليحىيقيل : وقـال ابن أيب خيثمـة
: قـال أمحد بن صاحل: كان له قول سوء، وهو ضعيف يف رأيه، وقال ابن شاهني يف الثقات: سعد ابن

 يكن يكذب يف احلديث، إمنـا  مل:قال.كان يكذب: فقد قال الشعيب: احلارث ثقة، وأثىن عليه، قيل له
  )٤(.هكان كذبه يف رأي
  : ختريج احلديث
وهذا احلديث قد روي عن : وقـال)٦(و البزار)٥(عبد اهللا بن منري أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج

  .حديث أيب إسحاق عن احلارث عن عليعلي من غري وجه فذكرناه من 

                           
  ).٦١٩(٢/٥٥: مسند أمحد) ١(
  ).٢/٢٨٧: األنساب( كندة وهو حوت بن احلارث األصغر هذه النسبة إىل حوت وهو بطن من: احلُويت )٢(
  . ١/١٤٦: التقريب) ٣(
، ١/٢٧٨: ، معرفـة الثــقات ١/٣٠٣: ، الكـاشف٢/٢٧٣: التـاريخ الكبري: ينظـر(٢/١٢٦: التهذيب) ٤(

، ١/٢٢٦: ، الضعفـاء الكبري٢/١٨٥: ، الكـامل يف الضعفـاء١/٢٢٢: ، اـروحني١/٢٨: لبخارياء اـضعف
  .)١/١٤١: ، املغين يف الضعفاء٣/٧٨: اجلرح والتعديل، ٧/١٩٢: لسان امليزان

  ).٦١٩(٢/٥٥: مسند أمحد) ٥(
  .)٨٤٣(  ٣/٧٨: مسند البزار) ٦(



 

 

  .علي  معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن: تابع احلجاج          
َوَعْن  ،َوَعْن لَباسِ الْقَسِّيِّ ،َعْن التَختُّمِ بِالذََّهبِ َنَهانِي َرُسولُ اللَّه  :بلفظ)١(أخرج روايته مسلم

ي الرُّكُوعِ َوالسُُّجودف َراَءةَباسِ الُْمَعْصفَرِ ،الْقَوَعْن ل."  
  : احلكم على احلديث

، و تدليس احلجاج، و ينجرب باملتابعة إىل هللا األعورلضعف احلارث بن عبد ا ذا إسناد ضعيفـه  
  .احلسن لغريه

                           
  .)٢٠٧٨(٣/١٦٤٨: صحيح مسلم) ١(



 

 

  :و األربعونلرابع ااحلديث /١٠٨ 
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ْن ُشَرْيحِ ْبـنِ  حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا َيزِيُد َعْن الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعنِ الْقَاسمِ ْبنِ ُمَخْيمَرةَ َع
كَانَ ،فَإِنُه أَْعلَُم بَِهذَا منِّي، َسلْ َعليا :فَقَالَْت؟ َعْن الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ  َسأَلُْت َعائَشةَ : نِئ قَالََها

 ُر َمَع َرُسولِ اللَّهُيَساف ،َا : قَاليفََسأَلُْت َعل ،َفَقَال : قَالَ َرُسولُ اللَّه " ُرِ ثَلَاثَـةلُْمَسافـامٍ   لأَي
 يهِنَولَْيلَةٌ، َولََيال يمِ َيْوملُْمق١(" َول(  

َ  النبِيِّ َحدثََنا َيزِيُد َعنِ الَْحجاجِ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعليِّ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن َعلي َرضَي اللَُّه َعْنُه َعْن و
هثْل٢( بِم(   

    : رجـال اإلسناد
  .عابدثقة متقن هو و ، سبق ترمجته،نهو ابن هارو :يزيد

  .سبق ترمجته، و هو ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس :احلكم بن عتيبة
، فاضلثقة ، نزيل الشام، الكويف -بالسكون –أبو عروة اهلمداين، باملعجمة مصغر :القاسم بن ُمَخْيمَرةَ

  )٣(.٤خت م / مات سنة مائة، من الثالثة
بن أيب بكرة اقتل مع ، ثقة ،خمضرم، أبو املقدام الكويف، يزيد احلارثي املذحجي بنا هو :ح بن هانئْيَرُش

  )٥(.٤بخ م / )٤(بسجستان
  .بآخرهاختلط ،ثقة مكثر عابد، سبق ترمجته،و هو  يعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :إسحاق أبو

، ةـثق، املغرية الكويفأبو  -دة ـوموح، ورةـبالم مكس - )٦(يبـة الواللَضبن نهو ا :علي بن ربيعة
، ليـحدثنا علي بن ربيعة البج:الـيقال هو الذي روى عنه العالء بن صاحل فق، ةـار الثالثـمن كب

                           
  .)٧٤٨(١٤٤ /٢: مسند أمحد) ١(
  .)٧٤٩(١٤٥/ ٢: مسند أمحد) ٢(
  .٢/١٣١: ، ينظر الكاشف٤٥٢/ ١: تقريبال )٣(
)٤ (واليـة  و وهي ناحية كـبرية ، ملة وتاء مثناة من فوق وآخره نونبكسر أوله وثانيه وسني أخرى مه: ستانجِس

مثـانون   ،وبينها وبني هراة عشـرة أيـام  ذهب بعضهم إىل أن سجستان اسم للناحية وأن اسم مدينتها زرنج  ،واسعة
املصـباح  (إقليم عظيم بني خراسان وبني مكران والسند وهو  .)١٩٠ /٣: معجم البلدان(وهي جنويب هراة  ،فرسخاً
  ).١/٢٦٦:املنري 

  .٤٨٤/ ١: ، ينظر الكاشف٢٦٦/ ١: تقريبال) ٥(
)٦( الوة وهي حي من بين أسد ـهذه النسبة إىل والب، والباء املنقوطة بواحدة، وكسر الالم، بفتح الواو: يبـلا
  .)٥٦٨ / ٥: األنساب(



 

 

  )١(.ع/وفرق بينهما البخاري
  : ختريج احلديث

  : رواه احلجاج من طريقني
 سـألت : رواه احلجاج عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ قـال : الطريق األول

  ". … سل عليا : عائشة رضي اهللا عنها عن املسح على اخلفني، فقالت
  )٢(.أمحد ه عن احلجاج يزيد بن هارون أخرجهروا

أخرجها و.موقوفةً)٣(و زيد بن أيب أنيسة أخرج روايتهم مسلمعمرو بن قيس  :تابع احلجاج مجاعة منهم
  . من طريق أيب معاوية عن األعمش بهمرفوعة 

  .مبثله عن النيب  عن أيب إسحاق عن على بن ربيعة عن علىاه احلجاج رو: الطريق الثاين
  .يزيد بن هارون وأبو شهاب احلناطرواه عن احلجاج 
  )٥(.شهاب الطحاوي أخرج رواية أيبو)٤(أمحدأخرج رواية يزيد 

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

ـ  ،يف رفع هذا احلديث ووقفه على علياختلفت الرواة  :عبد الرب ابن الـق ه أحفـظ  ـومن رفع
  )٦(.وأضبط

  )٧(.فاق أصحاب احلكم احلفاظ على رفعه، التورفعه صحيح :ال الدار قطينـقو

                           
  .٣٩/ ٢: ، ينظر الكاشف٤٠١/ ١: تقريبال )١(
  .)١٢٧٧(٢/٤٢٠، )٩٠٧(٢٣٨ /٢، )٧٤٨( ١٤٤ /٢: مسند أمحد) ٢(
  .)٢٧٦(الطهارة كتاب (٢٣٢ /١: صحيح مسلم )٣(
  .فيه تدليس احلجاج و انظر ما قبلههذا : يبقال شع) ٧٤٩(١٤٥ /٢: مسند أمحد) ٤(
  .٨٣ /١: شرح معاين اآلثار) ٥(
    .١١٣ /١: احملرر يف احلديث) ٦(
  .٣/٢٣٠: علل الواردة يف األحاديث النبويةال) ٧(



 

 

  :و األربعون اخلامساحلديث /١٠٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد 

نِي ُمَحمُد ْبُن َجْعفَرٍ الَْوَركَانِيُّ أَْنَبأََنا أَُبو شَهابٍ الَْحناطُ َعْبُد َربِّه ْبُن َنـافعٍ َعـنِ   َحدثََنا َعْبد اللَّه َحدثَ
لَمـا  : قَــالَ  الَْحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن أَبِي َيْعلَى َعْن ُمَحمد اْبنِ الَْحَنفية َعْن َعليِّ ْبنِ أَبِي طَالبٍ 

تْحَياًء مـْن  اْس".فيه الُْوُضوُء:"، فَقَالَي أَْمُر الَْمذْيِ أََمْرُت الْمقَْداَد أَنْ َيْسأَلَ َعْنُه َرُسولَ اللَّه أَْعَيانِ
 )١(.أَْجلِ فَاطَمةَ

  : يب احلديثغر
  )٢(.مل يطق إحكامهعجز عنه و عيا باألمر عياً :أعياين
خيرج من الذكر عند مالعبة النساء، وال جيب زج الذي ، البلل اللهو بسكون الذال خمفف الياء :املذْي

   )٣(.فيه الغسل، وهو جنس جيب غسله، وينقض الوضوء
  : ال اإلسنادـرج

أبو عمران اخلراساين، نزيل بغداد، ثقـة، مـن    -بفتحتني-)٤(هو ابن زياد الْوركَانِي: حممد بن جعفر
   )٥(.م د س/العاشرة، مات سنة مثان وعشرين

  .صدوق يهمهو سبق ترمجته، و :احلناطأبو شهاب 
  .ثقةهو هو املنذر بن يعلى الثوري، سبق ترمجته، و :أبو يعلى

بن أيب طالب اهلامشي، أبو القاسم بن احلنفية املدين، ثقة عامل، من الثانية، هو ابن علي  :حممد ابن احلنفية
  )٦(.ع/مات بعد الثمانني

  )٧(.منهم، البهراين، و هو املقداد بن األسود، من السابقنينزل فيهم وليس هو ابن عمروالكندي،:املقداد
  )٧(.السابقني

                           
  .، وهو من زيادات عبد اهللا على أبيه )٨١١(٢/١٨٨: مسند أمحد )١(
  .١٥/١١١: لسان العرب )٢(
  .٤/٣١٢: النهاية )٣(
)٤ (الوفوركان حملة : أما األوىل، هذه النسبة إىل حملة وقرية، النون آخرهابفتح الواو وسكون الراء ويف : اينكَر

و أ: قاشان)( ٥/٥٩٢: األنساب( وهي قرية من قرى قاشان بلدة عند قم: والثانية منسوبة إىل وركانمعروفة بأصبهان 
موسوعة املدن العربية ( مدينة إيرانيه واقعة جنوب طهران إىل الغرب من حبرية منك: كاشان مدينة يف وسط إيران، قم

  .)٥/٣٧٣: معجم البلدان( قيل إا حملة بنيسابور وال أعرف صحتهو ،)١/٢٧٧:و اإلسالميه
  .١/٤٧١: التقريب )٥(
  .٢٠٣/ ٢: ، ينظر الكاشف١/٤٩٧: التقريب) ٦(
  .٢/٩٢:ريد أمساء الصحابةجت )٧(



 

 

  
  : ختريج احلديث
   )٢(.البزارو)١(أخرجه أمحد
  )٣(.األعمش وروايته متفق عليها :تابع احلجاج

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  ).٨١١( ٢/١٨٨: مسند أمحد )١(
  ).٦٥٢( ٢/٢٤٩: مسند البزار) ٢(
 ١/٢٤٧:، صحيح مسلم)١٧٦(كتاب الوضوء ( ١/٧٧: ج ،)١٣٢(كتاب العلم ( ١/٦١: صحيح البخاري) ٣(
  .)٣٠٣(كتاب احليض (



 

 

  :و األربعون السادساحلديث /١١٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

أَنَّ ُيَحنَس َوَصـفيةَ  : َحَسنِ ْبنِ َسْعد َعْن أَبِيهَحدثََنا َعفَّانُ َحدثََنا َحماُد ْبُن َسلََمةَ أَْنَبأََنا الَْحجاُج َعنِ الْ
ُيَحـنُس  لَاما فَادَعـاُه الزانِـي وَ  فََولََدْت غُ كَاَنا مْن َسْبيِ الُْخُمسِ، فََزَنْت َصفيةُ بَِرُجلٍ مْن الُْخُمسِ

أَقْضي فيهَِما بِقََضاِء َرُسولِ اللَّـه  : لَى َعليِّ ْبنِ أَبِي طَالبٍ،َ قَالَ َعليفَاْخَتَصَما إِلَى ُعثَْمانَ فََرفََعُهَما إِ
  :َراشِ، َولْفالَْولَُد للَْعاه١(.ا َخْمِسَني َخْمِسَنيَجلََدُهَم، َورِ الَْحَجُرل(  

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة ثبت سبق ترمجته، وهو ،بن مسلم الصفارهو ا :عفان

  .بآخرةوتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثقهو سبق ترمجته، و :محاد بن سلمة
  .سبق ترمجته، وهو ثقة :احلسن بن سعد

بن حبان يف اذكره )٢(.ق/من الثالثة، مقبول، موىل احلسن بن علي، سعد بن معبد اهلامشيهو  :أبيهعن 
  )٣(.وثق: قال الذهيبو ،الثقات

  : ختريج احلديث
فيه احلجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجال أمحد ثقات، : فقـال)٥(أورده اهليثميو)٤(أخرجه أمحد

الوجه هبذا  وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن علي إال من هذا: خمتصراً، وقـال)٦(ال أخرجه البزارـقو
إمنا رواه حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب يف ، احلجاج بن أرطأة أخطأ يف إسناده وأحسب أن ،اإلسناد
  . له عن احلسن بن سعد عن رباح عن عثمان إسناٍد

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و سعد بن معبد مقبول، و ينجرب بالشاهد إىل احلسن لغريه

فرواه مهدي بـن ميمـون   ، واختلف عنه، يرويه احلسن بن سعدهذا احلديث  :ال الدارقطينـق     
ـ  وجرير بن حازم عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد عن ر  ،انـباح عـن عثم

لي بـن  ـوأسند احلديث عن ع، يهـة فرواه عن احلسن بن سعد عن أبهما حجاج بن أرطاـالفـوخ

                           
  ).٨٢٠( ٢/١٩١: مسند أمحد )١(
  .)٤/٢٩٨: الثقات ، ينظر٣/٤١٨: التهذيب( ١/٢٣٢: تقريبال )٢(
    .١/٤٣٠: الكاشف )٣(
  ).٨٢٠(٢/١٩١: مسند أمحد )٤(
  .١٣/ ٥: جممع الزوائد )٥(
  .)٨١٦( ٣/٥٨: مسند البزار )٦(



 

 

  )١(.والقول األول أصح النيب   نأيب طالب ع
  )٢(.متفق عليه"َوللَْعاهرِالَْحَجُر، الَْولَُد للْفَراشِ:"قال أن رسول اهللا  هريرة  حديث أيب :ويشهد له

                           
  .  ٣/٣٠: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )١(
، )٦٤٣٢(كتـاب احملـاربني   (٦/٢٤٩٩: ، ج)٦٣٦٩(كتاب الفرائــض (٦/٢٤٨١: صحيـح البخـاري) ٢(
  .)١٤٥٨(كتاب الرضاع ( ٢/١٠٨١: مسلحيح مـص



 

 

  :و األربعون السابعاحلديث /١١١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ثَاِء َعليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر ُسـلَْيَمانُ  ا َعْبد اللَّه َحدثَنِي أَُبو الشْعـََحدثَن
ُسـئلَ  : الَـنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطْعمٍ قَْبُن َحيانَ َعْن َحجاجٍ َعْن ُعثَْمانَ َعْن أَبِي َعْبد اللَّه الَْمكِّيِّ َعْن َنافعِ ْبا

 يَعل ا فَةبِيِّ َعْن صلن  َولَا طَوِيلٌ: الَـفَقَ؟ ريا لَْوُنُه ُحْمَرةً، لَا قَصَعرِ َرجِلَُه، ُمْشَربَحَسَن الش ،
أَنَما َيْنَحـدُر مـْن   إِذَا َمَشى َتكَفَّأَ كَ ،طَوِيلَ الَْمْسُرَبة، َضْخَم الَْهاَمة، َشثَْن الْكَفَّْينِ، َضْخَم الْكََراديسِ

  )١(.َر مثْلَُه قَْبلَُه َولَا َبْعَدُه لَْم أَ، َصَببٍ
  :غريب احلديث

  )٢(.ةرمب حرِشهو الذي أُ :اـًُمْشَرب
 هي ملتقى كل عظمني ضخمني: لـوقي، واحدها كردوس، لعظامهي رؤوس ا :َم الْكََراديسِـَضْخ

  )٣(.أراد أنه ضخم األعضاء، كالركبتني واملرفقني واملنكبني
حمد وي، هو الذي يف أنامله غلظ بال قصر: وقيل، الغلظ والقصر ي أما مييالن إىلأ :نِـَن الْكَفَّْيـَشثْ

   )٤(.ذلك يف الرجال ألنه أشد لقبضهم
هي وسط الرأس ومعظمه : يلـوق، ما بني حريف الرأس: اهلامة :وقيل، واجلمع هام، الرأس :ةـاَمـالَْه

  )٥(.من كل شيء
  )٦( .ن شعر الصدر سائآل إىل اجلوفدق م ما، بضم الراء :ةـالَْمْسُرَب

  )٧(.تكفيا أي متايل إىل قدام :أَـَإِذَا َمَشى َتكَفّ 
  )٨(.أي يف موضع منحدر :ط يف صببـينح
  
  

                           
    . وهو من زيادات عبد اهللا على أبيه) ٩٤٧( ٢٥٨/ ٢: مسند أمحد) ١(
  .١/٥٢٤: غريب احلديث البن اجلوزي) ٢(
  .٤/١٦٢: النهاية) ٣(
  .٢/٤٤٤: النهاية) ٤(
  .١٢/٦٢٤: لسان العرب )٥(
    . ٢/٣٥٦: النهاية )٦(
    . ٤/١٨٣: النهاية )٧(
  . ٣/٣: النهاية) ٨(



 

 

  : ال اإلسنادـرج
يته ـوكن، يعرف بأيب الشعثاء، يـكوف، واسطي األصل، احلضرمي هو :علي بن احلسن بن سليمان

  )١(.م ق/مات سنة بضع وثالثني، رةمن العاش، ثقة، أبو احلسن أو احلسني
  .خيطئصدوق هو سبق ترمجته، و :أبو خالد األمحر

  .فيه لني سبق ترمجته، ،عثمان بن عبد اهللا: ويقال ،لم بن هرمزبن مسا هو :)٢(عثمان
، فيه تصـحيفاً أن أظن ، وعند عبد اهللا بن امحد يف زياداتهاحلديث : قال ابن حجر :أبو عبد اهللا املكي

كالمها عن  ه امحد من طرق عن املسعودي ومسعرفقد أخرج، عن عثمان أيب عبد اهللا املكى :والصواب
   )٣(.عثمان بن عبد اهللا بن هرمز عن نافع بن جبري عن على يف صفة النيب 

ـ ، من الثالثة، ثقة فاضل، وأبو عبد اهللا املدين، أبو حممد، النوفليهو  :نافع بن جبري بن مطعم ات ـم
  )٤(.ع/سنة تسع وتسعني
  : ختريج احلديث
  .سليمان بن حيان و عباد بن العوام: رواه عن احلجاج

  )٥(.سليمان أخرجها أمحد ةرواي
  .أخربنا احلجاج عن سامل املكي عن حممد بن احلنيفية عن علي  :عباد قال ورواية

  )٨(.ابن كثريو)٧(البزارو)٦(أخرجها أبو يعلى
غريهم عن عثمان عن نافع عـن  و)٩(مسعرعتبة املسعودي و  بنعبد الرمحن بن عبد اهللا :تابع احلجاج 

  .علي 

                           
  .٢/٣٧: ينظر الكاشف ،١/٣٩٩:تقريبال) ١(
: )ابن حجر( قلت، اهللا املكي وعنه حجاج ال اعرفهم عثمان عن أيب عبد: قال).٧٣٢( ١/٢٨٤: تعجيل املنفعة )٢(

  .بن أرطاة وعثمان هو أبو عبد اهللا املكي فهما اثنان معروفان ال ثالثة وهو عثمان بن عبد اهللا بن هرمزاحجاح هو 
  . ١/٤٩٧: ل املنفعةتعجي )٣(
  .٢/٣١٤: ، ينظر الكاشف١/٥٥٨:تقريبال )٤(
  .)٩٤٧( ٢/٢٥٨ :مسند أمحد) ٥(
  .)٣٧٠( ١/٣٠٤: مسند أيب يعلى) ٦(
  ).٦٤٥( ٢/٢٤٤: مسند البزار) ٧(
  . ١٦/ ٦ :البداية والنهاية) ٨(
، من السابعة، ثقة ثبت فاضل ،أبو سلمة الكويف ،بن ظهري اهلاليلا -وختفيف ثانيه، بكسر أوله -مسعر بن كدام) ٩(

    .)١/٥٢٨:تقريبال( ع/مات سنة ثالث أو مخس ومخسني



 

 

 ولُ اللَّـه  ـَرُس كان:بلفـظ)٣(دـأمحو)٢(ذيـالترمو)١(مـروايته املسعودي أخرجها احلاك     
، ُحْمَرةًجُهُه وُمْشَرب  ،َشثَْن الْكَفَّْينِ َوالْقََدَمْينِ ،َضْخَم الرأْسِ واللحية ،رِـبِالطَّوِيلِ َولَا بِالْقَصيليس 

يسِ ،طَوِيلَ الَْمْسُرَبةَما  ،َضْخَم الْكََرادا كَأَنْن َصَببٍيإِذَا َمَشى َتكَفَّأَ َتكَفُّؤلَْم أََر قَْبلَـُه َولَـا   ، ْنَحطَّ م
  . أخرجها أمحد بنفس طريق املسعودي رواية مسعرو." َبْعَدُه مثْلَُه

  : م على احلديثـاحلك
طئ، ـدوق خيـالد األمحر صـدليس احلجاج ، وعثمان بن مسلم لني و أبو خإسناده ضعيف بسبب ت

  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
صـحيح  : قالو) ٤١٩٤(كتاب تواريخ املتقدمني من األنبياء و املرسلني ( ٢/٦٦٢: املستدرك على الصحيحني )١(

    .صحيح: وقال الذهيب.اإلسناد، ومل خيرجاه هبذه األلفاظ
    .حسن صحيح: قالو) ٣٦٣٧( ناقب عن رسول اهللا كتاب امل( ٥/٥٩٨: سنن الترمذي )٢(
احلديث يتقـوى مبجمـوع طرقـه    : قال شعيب).١٠٥٣( ٢/٣١٢: ،ج)٧٤٦)(٧٤٤(٢/١٤٣: مسند أمحد) ٣(

  . سنفيح



 

 

  :و األربعون الثامناحلديث /١١٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 ُسـئلَ  :الَـقَ َضْمَرةَ َعْن َعلي  َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعاصمِ ْبنِ
َوأَْصَحاُبُه َحتـى   ، َولَكنَها ُسنةٌ َصَنَعَها َرُسولُ اللَّه أَما كَالْفَرِيَضة فَلَا: َعْن الَْوْترِ أََواجِب ُهَو؟ قَالَ

  )١(.َمَضْوا َعلَى ذَلَك
  : رجـال اإلسناد

وقد يهـم يف  ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو ته، وهو حممد بن خازم، سبق ترمج :أبو معاوية
  .حديث غريه
  . هبآخراختلط ، ثقة مكثر عابدسبق ترمجته، وهو ، يعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق

ال ـق )٢(.٤/ات سنة أربع وسبعنيـم، الثةمن الث، دوقـص، السلويل الكويفهو  :عاصم بن ضمرة
هو صـاحل  : وقال البزار، ليس به بأس: وقال النسائي، ثقة :بن سعداو عجليبن املديين والاابن معني و
ـ ، والبالء منه، ه الثقات عليهاـيث باطلة ال يتابعوعن علي بأحاد: بن عديا ، و قالاحلديث ال ـوق

 )٣(.من احلارث على أنه أحسن حاالً، فاحش اخلطأ، كان رديء احلفظ :بن حبانا
  : ختريج احلديث
  )٦(.أخرجه من طريق أيب خالد األمحر ابن أيب شيبةومن طريق أيب معاوية  )٥(البزارو)٤(أخرجه أمحد

     )١٠(عبد الرزاقو)٩(أبو يعلىو)٨(وأمحد)٧(سفيان الثوري أخرج روايته النسائي :تابع احلجاج مجاعة منهم

                           
  . )٩٦٩(٢/٢٧٣: مسند أمحد) ١(
  . ١/٢٨٥:تقريبال )٢(
، ٢/١٢٥:،اروحني١/١٥١:، تاريخ أمساء الثقات٢/٨:الثقات ، معرفة١/٥١٩:الكاشف:ينظر(٥/٤٠:التهذيب) ٣(

مـن كـالم أيب زكريـا يف     ،٦/٢٢٢: سعد ، طبقات ابن٥/٢٢٤: ، الكامل يف الضعفاء٦/٣٤٥: اجلرح والتعديل
  .)١/٣٢٠: ، املغين يف الضعفاء ٢/٦٩: الضعفاء و املتروكني البن اجلوزي، ١/٦٥: الرجال

  ).٩٦٩( ٢/٢٧٣: مسند أمحد) ٤(
  ). ٦٨٢( ٢/٢٦٨: مسند البزار) ٥(
، ٣٦٣٦١(كتاب الرد على أيب حنيفة( ٧/٣٠٩: ، ج)٦٨٥١(كتاب الصلوات ( ٢/٩١: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(

٣٦٣٦٢(.  
   .)١٦٧٦( كتاب قيام الليل و تطوع النهار( ٣/٢٢٩: ، ايب)٤٤١(كتاب الصالة ( ١/١٧١: سنن النسائي) ٧(
  .إسحاق قدمين أيب ، و مساع سفيان مإسناده قوي: قال شعيب) ٦٥٢( ٢/٨٠: مسند أمحد) ٨(
  .)٦١٨( ١/٤٥٧: مسند أيب يعلى) ٩(



 

 

  ".نةٌ َسنَها َرُسولُ اللَّه الَْوْتُر لَْيَس بَِحْتمٍ مثْلَ الصلَاة َولَكنُه ُس"بلفظ )٢(و ابن أيب شيبة     )١(الرزاق
."  

  : احلكم على احلديث
  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  ).٤٥٦٩(كتاب الصالة ( ٣/ ٣: مصنف عبد الرزاق) ١(
  . )٦٨٥٦(كتاب الصلوات ( ٢/٩٢: مصنف ابن أيب شيبة )٢(



 

 

  :التاسع و األربعون احلديث /١١٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

: قَالَ َرُسولُ اللَّه : قَالَ َق َعنِ الَْحارِث َعْن َعلي َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن أَبِي إِْسَحا
  )١(."َوفي الرِّقَة ُرُبُع ُعْشرَِها، َصَدقَة الَْخْيلِ َوالرقيقَِعفَْوُت لَكُْم َعْن "

  : غريب احلديث
وهـي  ، لفظـة الـورق  وأصل ال، يد الفضة والدراهم املضروبة منهاير": َوفي الرِّقَة ُرُبُع ُعْشرَِها"قوله 

  )٢(.الدراهم املضروبة خاصة
  : ال اإلسنادـرج

وقد يهـم يف  ، عمشأحفظ الناس حلديث األ، ثقةهو هو حممد بن خازم، سبق ترمجته، و :أبو معاوية
  .حديث غريه
  . هبآخراختلط ، ثقة مكثر عابد سبق ترمجته، وهو ،يعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق
  . الشعيب يف رأيه، ويف حديثه ضعف هعبد اهللا األعور، سبق ترمجته، كذب هو ابن :احلارث

  : ختريج احلديث
  . )٣(وعبد الرمحن بن مغراءعبد اهللا ابن املبارك أبو معاوية و: رواه عن احلجاج

  )٤(.معاوية أخرجها أمحد رواية أيب
  .بنحوها)٥(رواية عبد اهللا ابن املبارك أخرجها ابن أيب شيبةو
  

                           
  . )٩٨٤( ٢/٢٨٢: مسند أمحد )١(
  .٢/٢٥٤: النهاية )٢(
)٣( عبد الرمحن بن مصدوق تكلم  ،نزيل الري ،أبو زهري الكويف ،الدوسي -بفتح امليم وسكون املعجمة مث راء -راءغ

 ،صدوق :قال أبو زرعة )١/٣٥٠:تقريبال(٤بخ  /مات سنة بضع وتسعني ،من كبار التاسعة ،يف حديثه عن األعمش
تركنـاه مل   ،كان يروي عن األعمش ستمائة حديث ،ليس بشيء :وقال علي بن املديين ،ثقة :وقال أبو خالد األمحر

إمنا أنكرت على أيب زهري هذا أحاديث يرويها عن األعمش ال يتابعه  ،وهو كما قال علي :بن عدياقال و ،يكن بذاك
حـدث   :وقال احلاكم أبو أمحـد  ،وهو من مجلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ،وله عن غري األعمش ،عليها الثقات

 .فيه ضـعف  ،من أهل الصدق :قال الساجيو ،ووثقه اخلليلي ،بن حبان يف الثقاتاوذكره  ،بأحاديث مل يتابع عليها
ـ ، ١/٦٤٤:اشفـالك ،١٧/٤١٨:الـذيب الكمـ: ،ينظر٦/٢٤٦:ذيبـالته( ـ ـالت  ،٥/٣٥٥:ريـاريخ الكب
  ).٤/٢٨٩:الكامل يف ضعفاء الرجال ،٧/٩٢:قاتـالث ،٥/٢٩٠:رح والتعديل ـاجل
  ).٩٨٤( ٢/٢٨٢: مسند أمحد) ٤(
  ).١٠١٤١(ة كتاب الزكا( ٢/٣٨١: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(



 

 

، زكـاة -يعين من الورق-ليس يف تسعني ومائة  :"قال :بلفظ)١(اية عبد الرمحن أخرجها البزارروو    
هـذا  : وقـال"فإذا زادت فعلى حنو ذلك، فإذا متت مائتني ففيها مخسة دراهم، إال أن يشاء صاحبها

ال احلجاج عن ـوق، يب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علياحلديث رواه األعمش وأبو عوانة عن أ
  .  إسحاق عن احلارث عن عليأيب

  .سفيان الثوري وابن عيينة :تابع احلجاج مجاعة منهم
وأخرجهـا  " َوفي الرِّقَة ُرُبُع ُعْشرَِها"بدون ذكر)٤(احلميديو)٣(البزارو)٢(رواية سفيان أخرجها أبو يعلى

  ".عَني دْرَهما دْرَهماَولَكْن َهاُتوا ُرُبَع الُْعُشورِ مْن كُلِّ أَْرَب"وفيه )٦(ابن ماجهو )٥(أمحد
  )٨(.ابن ماجهو)٧(رواية ابن عيينة أخرجها ابن أيب شيبةو

 :مجاعة منـهم  عن النيب  و تابع احلجاج من طريق أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
  .سفيان الثوري و أبو عوانة

زكـاة  يق فـأدوا  عفوت لكم عن اخليل و الرق"وصححها بلفظ )٩(رواية سفيان أخرجها ابن خزمية 
  " األموال من كل أربعني درمها

قَْد َعفَْوُت لَكُْم َعـْن  "بلفظ )١٣(الترمذيو)١٢(والدارمي)١١(أبو داودو)١٠(عوانة أخرجها أمحد رواية أيبو
فَإِذَا  ،َني َومائَة َشْيٌءَولَْيَس في تْسع ،فََهاُتوا َصَدقَةَ الرِّقَّة مْن كُلِّ أَْرَبعَني دْرَهما دْرَهما ،الَْخْيلِ َوالرقيقِ

                           
  . )٨٤٤( ٣/٧٨: مسند البزار )١(
  .)٢٩٩( ١/٢٥٦: مسند أبو يعلى) ٢(
وهذا احلديث قد اختلف يف روايته عن أيب إسحاق فرواه غري واحد عن أيب إسحاق ) ٨٤٠( ٣/٧٥: مسند البزار) ٣(

  .وغري واحد رواه عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي، ن عليعن عاصم ع
  ).٥٤( ١/٣٠: مسند احلميدي) ٤(
  .) ١٢٤٣( ٢/٤٠١ :ج ،صحيح لغريه و هذا إسناد ضعيف: قال شعيب)١٠٩٧( ٢/٣٣٤: مسند أمحد) ٥(
  .)١٧٩٠(كتاب الزكاة ( ١/٥٧٠: سنن ابن ماجه )٦(
  ).٣٦٣٤٨(كتاب الرد على أيب حنيفة(٧/٣١١: ، ج)١٠١٤٠(كتاب الزكاة (٢/٣٨١: أيب شيبة مصنف ابن) ٧(
  .)١٨١٣(الزكاة  كتاب(١/٥٧٩: سنن ابن ماجه) ٨(
  ).٢٢٨٤(كتاب الزكاة ( ٤/٢٨: صحيح ابن خزمية) ٩(
و من زيادات عبد اهللا هو) ١٢٣٣(  ٢/٣٩٦: ج، إسناده صحيح: قال شعيب) ٧١١( ٢/١١٨: مسند أمحد )١٠(

  .  على أبيه، وإسناده قوي
  .)١٥٧٤(كتاب الزكاة ( ٢/١٠١: سنن أيب داود) ١١(
    .إسناده جيد: قال حسني أسد) ١٦٢٩(ة كتاب الزكا( ١/٤٦٧: سنن الدارمي) ١٢(
  . )٦٢٠(كتاب الزكاة ( ٣/١٦: سنن الترمذي) ١٣(



 

 

   ."َبلََغْت مائََتْينِ فَفيَها َخْمَسةُ َدَراهَم
  :احلكم على احلديث

 .و تدليس احلجاج ، و يرتقي باملتابعة إىل احلسن لغريها إسناد ضعيف لضعف احلارث األعور، هذ   
 إسحاق عن عاصم بـن  روى هذا احلديث األعمش وأبو عوانة وغريمها عن أيب :قال أبو عيسىو    

       ، د عن أيب إسحاق عن احلارث عن علـي بن عيينة وغري واحاى سفيان الثوري وورو ،ضمرة عن علي
حيتمـل أن   ،كالمها عندي صحيح عن أيب إسـحاق : الـعن هذا احلديث فق وسألت حممداً: الـق

 )١(.يكون روي عنهما مجيعاً
  )٢(.سكت عنه ابن حجرو
    )٣(.الن صحيحني واهللا أعلميشبه أن يكون القوو :ال الدارقطينـوق

                           
  . ٢/١٩١: تنقيح حتقيق أحاديث التعليق، )٦٢٠(كتاب الزكاة ( ٣/١٦: سنن الترمذي) ١(
  .)٨١٢(٢/١٤٩: تلخيص احلبري) ٢(
  . ٣/١٥٦: علل الواردة يف األحاديث النبويةال) ٣(



 

 

  :اخلمسوناحلديث /١١٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ْبُن أَْرطَـاةَ َعـنِ    َحدثََنا َعْبد اللَّه َحدثَنِي َشْيَبانُ أَُبو ُمَحمد َحدثََنا َحماد َيْعنِي اْبَن َسلََمةَ أَْنَبأََنا َحجاُج
 َبَعثَ َرُجـالً  أَنَّ َرُسولَ اللَّه  مِ بنِ ُعَتْيَبةَ َعْن أَبِي ُمَحمد الُْهذَليِّ َعْن َعليِّ ْبنِ أَبِي طَالبٍ الَْحكَ

أَْدُخـلَ   أَنْ إِنِّي أَكَْرُه! َيا َرُسولَ اللَّه : فَقَالَ  ، مْن الْأَْنَصارِ أَنْ ُيَسوَِّي كُلَّ قَْبرٍ َوأَنْ ُيلَطَِّخ كُلَّ َصَنمٍ
 َولَا َتـاجِرا إِال ُمْخَتالًا، َولَا فَتانا، لَا َتكُوَنن  ! َيا َعليُّ: فَلَما جِئُْت قَالَ، فَأَْرَسلَنِي: قَالَ، ُبُيوَت قَْومي

  )١(" أَْو َمْسُبوقُونَ في الَْعَملِفَإِنَّ أُولَئَك ُمَسوِّفُونَ َخْيرٍ، َتاجَِر 
  :رجـال اإلسناد

بضـم اهلمـزة    -)٣(لـي باُأل -مبهملة وموحدة مفتوحتني -)٢(طيبأيب شيبة احلَ، بن فروخهو ا :شيبان
، اضطر الناس إليه أخرياً: حامت قال أبو، ورمي بالقدر، صدوق يهم، أبو حممد -واملوحدة وتشديد الالم 

و محـد  قال أ.)٤(م د س/ وله بضع وتسعون سنة، مات سنة ست أو مخس وثالثني، من صغار التاسعة
و ذكـره ابـن حبـان يف    ، صاحل: بن قانعو قال ا ،صدوق: الساجيو وقال أبو زرعة ، ثقة: مسلمة
  )٥(.الثقات

  .هبآخروتغري حفظه ، عابد أثبت الناس يف ثابت ةثق، و هو سبق ترمجته :محاد بن سلمة
  .سبق ترمجته، و هو ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس :احلكم بن عتيبة
مـن   أجدومل ، ويقال أبو مورع: وقال اهليثمي )٦(.عس/ جمهول من الثالثة :يل عن عليأبو حممد اهلذ

  )٧(.وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد روى عنه مجاعة ومل يضعفه احدوثقه 
  
  

                           
  . هو من زيادات عبد اهللا على أبيه و )١١٧٦ (٣٦٩ /٢:مسند أمحد) ١(
وهو بطن  ،هذه النسبة إىل احلبطات، ويف آخرها الطاء املهملة، والباء املنقوطة بواحدة، اء املهملةبفتح احل: طيباحلَ )٢(

  .)٢/١٦٩: األنساب( من متيم وهو احلارث بن عمرو بن متيم بن مرة
ة بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل لّبُألوا، هذه النسبة إىل األبلة: ليباُأل )٣(

  .) ٧٧ /١: معجم البلدان ،٧٥ /١: األنساب(  مدينة البصرة
  .٢٦٩/ ١: تقريبال) ٤(
، ٣٠١/ ١: ، املغين يف الضعفاء٣٥٧/ ٤: ، اجلرح و التعديل٤٩١/ ١: الكاشف( ينظر  ٣٢٨/ ٤: التهذيب) ٥(

  ).٣١٥/ ٨: الثقات
  .)٨٠٧/ ٢: املغين يف الضعفاء ،١٠٢/ ٧: ، لسان امليزان٢٤٦/ ١٢: التهذيب( ، ينظر ٦٧١/ ١: تقريبال) ٦(
  .١٧٣ /٥: جممع الزوائد) ٧(



 

 

  : ختريج احلديث
  )١(.محاد بن سلمة أخرج رواية أمحد: رواه عن احلجاج
  )٥(.الطرباينو)٤(يعلى وأيب)٣(الطيالسيو)٢(رواية أمحدشعبه أخرج  :مجاعة منهم تابع احلجاج

   :عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل عن أيب اهلياج األسدي قال الثوري سفيان :تابع احلجاج أيضاًو
لًا إِلَّا طََمْسَتُه أَنْ لَا َتَدَع تْمثَا: أَلَا أَبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيه رسولُ اللَّه  :قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ
  )٦(.أخرجه مسلم "َولَا قَْبرا ُمْشرِفًا إِلَّا َسوْيَتُه

  : احلكم على احلديث 
  .، و شيبان صدوق يهم، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه، جلهالة حال أيب حممد اهلذيلإسناده ضعيف

                           
  .)١١٧٦( ٣٦٩ /٢:مسند أمحد) ١(
 )١١٧٥( ٣٦٩ /٢ :ج،)١١٧٠( ٣٦٦ /٢: ضعيف جلهالة حال اهلذيل،ج )٦٥٨)(٦٥٧( ٨٧ /٢: مسند أمحد) ٢(
  .)١١٩٧( ٧٠١ /٢: فضائل الصحابة، وهذا إسناد ضعيف جلهالة أيب حممد اهلذيل، ن لغريهحس) ١١٧٧(
    .)٩٦(١٦ /١: الطيالسيمسند  ) ٣(
  .)٥٠٦( ٣٩١ /١: أيب يعلىمسند ) ٤(
  .)٣٤١٢( ٣٦٤ /٣: األوسط املعجم) ٥(
    .)٩٦٩(كتاب اجلنائز (٦٦٦ /٢: صحيح مسلم) ٦(



 

 

  :اخلمسوناحلادي و احلديث /١١٥
   :-ىلرمحه اهللا تعا-قـال اإلمام أمحد 

َسْعد ْبنِ َحدثََنا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَمان َحدثََنا أَُبو شَهابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ َعْن ُمَجاهد َعْن 
َمـْن طَـاَف   ا َومن، َومنا َمْن طَاَف ثََمانِيا، ا َمْن طَاَف َسْبعافَمن ،طُفَْنا َمَع َرُسولِ اللَّه :الَـَمالك قَ

  )١(".لَا َحَرَج:"فَقَالَ َرُسولُ اللَّه ، أَكْثََر مْن ذَلَك
  : رجـال اإلسناد
  .ثقة يهم قليالًهو ، وسبق ترمجته :ُسَرْيُج بن النعمان

  . صدوق يهمهو ته، و، سبق ترمجهو عبد ربه بن نافع :أبو شهاب
  .بالقدر ورمبا دلس ثقة رميهو هو عبد اهللا، سبق ترمجته، و :ابن أيب جنيح

ثقـة  ، املكي ،أبو احلجاج املخزومي موالهم -وسكون املوحدة، بفتح اجليم -رـْبج بنهو ا :اهدـجم
ه ـول، ائةـثالث أو أربع وم ات سنة إحدى أو اثنتني أوـم، ةـمن الثالث، إمام يف التفسري ويف العلم

  )٢(.ع/ثالث ومثانون
د مناف بن زهرة، أبو إسحاق الزهري، وأمه محنـة بنـت   هو ابن أيب وقاص، ابن عب :سعد بن مالك

  )٣(.سفيان بن أميه بن عبد مشس، أحد العشرة
  )٤(.انفرد أمحد بتخرجيه: ختريج احلديث 

  : احلكم على احلديث
سمع من سعد فيما قاله أبو حامت وأبو زرعه، واحلجاج مدلس مل ي، جماهدإسناد ضعيف النقطاعه هذا

  .وقد عنعن
  )٥(.رواه أمحد وفيه احلجاج بن أرطاة وحديثه حسن :يال اهليثمـقو

                           
  ).١٦٠٣( ٣/١٥٦: مسند أمحد )١(
    .٢/٢٤٠: ، ينظر الكاشف١/٥٢٠: تقريبال) ٢(
  .١/٢١٨:جتريد أمساء الصحابة) ٣(
  ).١٦٠٣( ٣/١٥٦: مسند أمحد )٤(
  .٣/٢٤٦: جممع الزوائد )٥(



 

 

  :و اخلمسون ينالثااحلديث /١١٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

: قَالَ ْن ُمَحمد ْبنِ َسْعدَحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْنَبأََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَبْيد الَْبْهَرانِيِّ َع
: فََتَعجْبَنا َوقُلَْنا ،َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيه، فََتَوضأَ، ا ذَاَت َيْومٍ مْن الَْبَرازِفََخَرَج َعلَْيَن، انَ َيَتَوضأُ بِالزاوَِيةَوكَ

  )١(".فََعلَ مثْلَ َما فََعلُْت أَنُه َرأَى َرُسولَ اللَّه : َحدثَنِي أَبِي: قَالَ؟ َما َهذَا 
  :غريب احلديث

ألم كـانوا  ، كما كنوا عنه باخلالء، فكنوا به عن قضاء الغائط، واسعاسم للفضاء ال، بالفتح :الَْبَرازِ
  )٢(.زون يف األمكنة اخلالية من الناسيترب
  : ال اإلسنادـرج

  . ثقة متقن عابد هوسبق ترمجته، و :يزيد بن هارون
  . صدوقهو سبق ترمجته، و :حيىي بن عبيد

كان يلقب ظل الشـيطان  ، نزيل الكوفة، أبو القاسم املدين، بن أيب وقاص الزهريا هو :مد بن سعدحم
  )٣(.خ م مد ت س ق/قتله احلجاج بعد الثمانني، من الثالثة، ةـثق، لقصره
  .، تقدم أنه صحايب جليل)أيب وقاص( هو سعد بن مالك :أبيه

  : ختريج احلديث
   )٧(.أبو يعلىو)٦(شاسيالو)٥(ابن أيب شيبة و)٤(أمحد هأخرج

  : احلكم على احلديث
 .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ينجرب بالشاهد إىل احلسن لغريه

رأَيت جرِير  :نْ همامِ بنِ الْحارِث قَالَأ :بلفظ)٨(متفق عليه حديث جرير بن عبد اهللا  :يشهد لهو
اللَّه دبع نب أَ وضوت الَ ثُملَّىبفَص قَام ثُم هفَّيلَى خع حسلَ فَقَالَ ،مئفَس:  بِيالن تأَيرذَاثْلَ هم عنص.  

                           
  ).١٦١٧( ٣/١٦٥: مسند أمحد )١(
    .١/٩٣: ، الفائق١/١١٨: النهاية )٢(
  .٢/١٧٤: ينظر الكاشف ،١/٤٨٠: تقريبال )٣(
  ).١٦١٧(٣/١٦٥: مسند أمحد )٤(
  .)١٨٦٥(الطهارات كتاب(١/١٦٢: مصنف ابن أيب شيبة )٥(
    .)١١٧( )١١٦(١/١٧٢: مسند الشاشي) ٦(
    .)٧٢٦( ٧٨/ ٢: مسند أيب يعلى) ٧(
  ).٢٧٢( باب املسح على اخلفني( ٢٢٧ /١: صحيح مسلم ،)٣٨٠(الصالة  كتاب(١/١٥١: صحيح البخاري) ٨(



 

 

  :و اخلمسون الثالث احلديث/١١٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

سمِ طَاةَ َعنِ الَْوليد ْبنِ أَبِي َمالك َعنِ الْقَاَحدثََنا إِْسَماعيلُ ْبُن ُعَمَر َحدثََنا إِْسَرائيلُ َعنِ الَْحجاجِ ْبنِ أَْر
الَ ـفَقَ ،َوَعلَى الَْجْيشِ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الَْجراحِ، لٌ مْن الُْمْسلمَني َرُجلًاأََجاَر َرُج: الَـَعْن أَبِي أَُماَمةَ قَ

 َسمْعُت َرُسـولَ اللَّـه   ، ُنجُِريُه: الَ أَُبو ُعَبْيَدةَـَوقَ ،لَا ُنجُِريُه :َخالُد ْبُن الَْوليد َوَعْمُرو ْبُن الَْعاصِ
  .)١(" ُيجُِري َعلَى الُْمْسلمَني أََحُدُهْم" :ولُـَيقُ
  : ب احلديثـغري
   )٢(.أي يؤمنه مما خياف :جيري
  : ال اإلسنادـرج

  .ةـثقسبق ترمجته و هو  ،يـالواسطهو  :ل بن عمرـإمساعي
  .تكلم فيه بال حجة، ثقة سبق ترمجته، وهو ،السبيعي بن أيب إسحاقبن يونس هو ا :إسرائيل
  .ثقة سبق ترمجته، وهو ،وقد ينسب جلده، عبد الرمحن بن أيب مالك اهلمداينبن هو ا :الوليد

مـن  ، صدوق يغرب كثرياً، أبو عبد الرمحن صاحب أيب أمامة ،بن عبد الرمحن الدمشقيهو ا :قاسمال
هذه املناكري اليت يرويها عنه جعفر : قال بعض الناس :وقال أمحد)٣(.٤بخ / شرةمات سنة اثنيت ع ،الثالثة

القاسم مناكري يف حديث ، لكن يقولون هذه من قبل القاسم و: قال أمحد، مطرحجعفر وبشر بن منري و
القاسم ثقة والثقات يروون عنـه هـذه    :بن معنياقال  و، من قبل القاسم: يقولون، مما يرويها الثقات

وقال يف موضع ، الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه جييء من املشائخ :مث قال، وال يرفعوا األحاديث
، ولـيس بـالقوي  ، ثقة يكتب حديثه: وقال العجلي، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤالء :آخر

: وقـال أبـو حـامت   ، ثقة :أبو إسحاق احلريبو  يعقوب بن شيبةو  وقال يعقوب بن سفيان والترمذي
وقـال  ، منكر احلـديث : اليبغوقال ال ،وإمنا ينكر عنه الضعفاء ،حديث الثقات عنه مستقيم ال بأس به

  )٤(.كان يروي عن الصحابة املعضالت: بن حباناقال ، و ختلف الناس فيهقد ا :أيضاً يعقوب بن شيبة
  )٥(.بالشام صدي بن عجالن، أبو أمامة الباهلي السهمي آخر الصحابة موتاً: أبو أمامة

                           
  ).١٦٩٥(٢٢٣/ ٣: مسند أمحد) ١(
  . ١١٤ /١: املصباح املنري) ٢(
  .١/٤٥٠: تقريبال) ٣(
  .)٤٤٩/ ٧: ، طبقات ابن سعد١١٣/ ٧: اجلرح و التعديل: ينظر(  ٨/٢٩٠: التهذيب )٤(
   .١/٢٦٤: جتريد أمساء الصحابة )٥(



 

 

هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن قهـر  :أبو عبيدة بن اجلراح
  )١( .بن مالك بن النضر ، أمني هذه األمة، أبو عبيدة

هو ابن املغرية ، أبو سليمان املخزومي، سيف اهللا، قال الزبري بن بكار قد انقرض ولد  :خالد بن الوليد
  )٢( .م أمحد و ورثهم أيوب بن سلمةخالد فلم يبق منه
  )٣(.أبو عبد اهللا، وقيل أبو حممد السهمي رضي اهللا عنه، كبري :عمرو بن العاص
  : ختريج احلديث

  عبد الرحيم بن سليمان إسرائيل بن يونس وسليمان بن حيان و: روى هذا احلديث عن احلجاج
  : قد اختلفوا على احلجاج على أوجهو

  :الوجه األول
   ...:ال مسعت رسول اهللا ـيد بن أيب مالك عن القاسم عن أيب أمامة قعن الول

   )٥(.بدون ذكر القصة وابن حجر )٤(رواية إسرائيل أخرجها أمحد  – ١
  )٦(.رواية سليمان بن حيان أخرجها الطرباين – ٢
  .وسقط من إسناده احلجاج)٨(ابن أيب شيبة و)٧(رواية عبد الرحيم أخرجها الطرباين – ٣

  :ه الثاينالوج
مسعت : ال أجار رجالً رجالً فقال أبو عبيدةـالوليد بن أيب مالك عن القاسم عن أيب أمامة ق 

  .احلديث: .... قال رسول اهللا 
  )١٠(.ابن عساكرو)٩(أمحد هارواه إسرائيل أخرج

                           
   .١/٢٨٥: جتريد أمساء الصحابة )١(
   .١/١٥٤: جتريد أمساء الصحابة )٢(
  .١/٤١١:جتريد أمساء الصحابة) ٣(
  .صحيح لغريه و هذا إسناد ضعيف، احلجاج مدلس وقد عنعن: قال شعيب) ٢٢١٥٥( ٤٧٨/ ٣٦ :مسند أمحد) ٤(
    .)٢٠٣٩(٤٦٥/ ٩: املطالب العالية) ٥(
  .)٧٩٠٧(٢٧٦/ ٨: املعجم الكبري )٦(
  .)٧٩٠٨(٢٧٧/ ٨: املعجم الكبري) ٧(
  .)٣٣٣٨٩(كتاب السري (٥٠٩/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٨(
  .)١٦٩٥(٢٢٣/ ٣: مسند أمحد) ٩(
  .٤٠٦/ ٣٥: تاريخ مدينة دمشق) ١٠(



 

 

. .الوليد بن أيب مالك عن عبد الرمحن بن مسلمة أن رجالً من املسلمني أجار  :الوجه الثالث    
  ...  ال الرسول ـال أبو عبيدة قـفق
   )١(.رواية عبد الرحيم أخرجها ابن أيب شيبة – ١
 .بدون ذكر القصة)٤(و ابن أيب شيبة)٣(و أبو يعلى)٢(رواية سليمان بن حيان أخرجها ابن عساكر – ٢

  : الوجه الرابع .القصة
  .... لرمحن عن عمه عن أيب عبيدة الوليد بن أيب مالك عن عبد ا

   )٥(.مان بن حيان أخرجها البزاررواها سلي
  : احلكم على احلديث

 و الشـاهد   رياً، و ينجرب باملتابعةـإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و القاسم صدوق يغرب كث 
  .إىل احلسن لغريه

عروف عن عمرو بن العاص وامل ،بن أرطاة وفيه ضعف وهو مدلساحجاج هو  :ال ابن حجرـقو     
  )٧(."جيري على املسلمني أدناهم" يف مسنده عنه فرفعه)٦(لطيالسيفقد روى ا، خالف ذلك

   )٨(.أخرجه احلاكم "جيري على أميت أدناهم"  قال رسول اهللا : هريرة قـال حديث أيب :يشهد لهو

                           
    .)٣٣٣٨٧( كتاب السري( ٥٠٩/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة) ١(
  .٤٠٦، ٤٠٥/ ٣٥: تاريخ مدينة دمشق) ٢(
  .إسناده ضعيف: قال حسني أسد) ٨٧٧(، )٨٧٦(٢/١٨٠: مسند أيب يعلى) ٣(
    .)٣٣٣٨٨( كتاب السري( ٥٠٩/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
  ).١٢٨٨(١١٣ /٤: ارمسند البز) ٥(
  .١٢١/ ٣: مسند الطيالسي) ٦(
  .١١٨ /٤: تلخيص احلبري) ٧(
  .)٢٦٢٤(كتاب قسم الفيء (١٥٣/ ٢: املستدرك على الصحيحني) ٨(



 

 

  :و اخلمسون الرابع احلديث/١١٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 ادثََنا َعفَّانُ أَْنَبأََنا َحمَحديَعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعل يْبنِ َعل داجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َعْن ُمَحمبِهِْم  :َعنِ الَْحج ُه َمرأَن
بِرِيحِ ا ـًأَذِّيَت اَم َرُسولُ اللَّه ـإِنَما قَ ! َما َصَنْعُتْم: الَ الَْحَسُنـفَقَ، اَم الْقَْوُم َولَْم َيقُْمـفَقَ، َجَناَزةٌ
١(.يِّالَْيُهود(  

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة ثبتهو سبق ترمجته، و هو ابن مسلم الصفار، :عفان
  .هبآخروتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثقهو هو ابن سلمة، سبق ترمجته، و :محاد

  . ثقةهو سبق ترمجته، و ،بن احلسني بن علي بن أيب طالبهو ا :حممد بن علي
  )٢(.ب رضي اهللا عنهماهو ا بن أيب طال: احلسن بن علي
  )٣(.انفرد أمحد بإخراجه:ختريج احلديث
فقام الناس ، ر عليه جبنازةفم، ن احلسن بن علي كان جالساً، أجعفر بن حممد عن أبيه :تابع احلجاج

، على طريقها جالساً وكان رسول اهللا ، ر جبنازة يهوديإمنا م: فقال احلسن، حىت جاوزت اجلنازة
  )٤(.أخرجها النسائي. جنازة يهودي فقام فكره أن تعلو رأسه
  : احلكم على احلديث

ن ـمل يدرك احلس ، فإن حممد بن على بن احلسنيالنقطاعهلتدليس احلجاج و اده ضعيفـإسن: قلت 
  .، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهابن علي عم أبيه

 انت جنازة يهودي وأن النيب ك أن اجلنازة اليت قام هلا رسول اهللا : حديث ابن عباس :ويشهد له
  )٥(.أخرجه الطرباين" آذاين رحيها":الـق

، لك اجلنازة إال أا كانت يهوديةلت ما قام رسول اهللا : د اهللا بن عياش بن أيب ربيعة قالعبوحديث 
   )٦(.أخرجه ابن عساكر. فقام حىت جازته، فآذاه ريح خبورها

ادسية فمروا عليهما جبنازة ما كانا قاعدين بالقسهل بن حنيف وقيس بن سعد إ حديث: يعـارضهو

                           
  .)١٧٢٢(٣/٢٤٨: مسند أمحد) ١(
   .١/١٣٠:جتريد أمساء الصحابة )٢(
  ).١٧٢٢( ٣/٢٤٨ :مسند أمحد) ٣(
  ).٢٠٥٤(جلنائز و متين املوت كتاب ا( ١/٦٢٧: سنن النسائي الكربى) ٤(
  ).٦٧٣٢( ٧/٢٠: املعجم األوسط) ٥(
  .٣٨٦ /٣١: تاريخ مدينة دمشق) ٦(



 

 

مرت به جنازة  إن رسول اهللا : فقاال -أي من أهل الذمة-إا من أهل األرض: فقيل هلما، فقاما
   )١(.متفق عليه"أليست نفساً" :فقال، إا جنازة يهودي: فقيل له ،فقام

 إمنا قام رسـول اهللا   :بن علي قاله أمحد من حديث احلسن وأما ما أخرج :ال ابن حجرـق       
فـآذاه ريـح    –بالتحتانية واملعجمة  -طرباين من حديث عبد اهللا بن عياشزاد ال، تأذيا بريح اليهودي

ال يعـارض  فإن ذلك ، "كراهية أن تعلو رأسه" ين والبيهقي من وجه آخر عن احلسنوللطربا ،خبورها
يـل  ن التعلفأل :وأما ثانياً، ال تقاوم تلك يف الصحة دهاأسانين فأل :أما أوالً، األخبار األوىل الصحيحة

فكأن الراوي مل يسـمع   ، والتعليل املاضي صريح من لفظ النيب ، بذلك راجع إىل ما فهمه الراوي
أن ذلك يسـتحب لكـل    "أليست نفساً"ولهومقتضى التعليل بق، التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده

   )٢(.جنازة

                           
  .)٩٦١(كتاب اجلنائز ( ٢/٦٦١: صحيح مسلم، )١٢٥٠(كتاب اجلنائز ( ١/٤٤١: صحيح البخاري) ١(
  .٣/١٨٠: فتح الباري) ٢(



 

 

  :و اخلمسون ساخلاماحلديث /١١٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ا َرأَْيُت ـإِنَّ آخَر َم: الَـاَدةَ َعْن َعْبد اللَّه ْبنِ َجْعفَرٍ أَنُه قَـا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن َحجاجٍ َعْن قََتـَحدثََن
 َرُسولَ اللَّه َّثي الْأُْخَرى قَوف ُرطََبات ي إِْحَدى َيَدْيهفهْن َهذَوقَالَ اٌء َوُهَو َيأْكُلُ م هْن َهذَوَيَعضُّ م :

  )١(."إِنَّ أَطَْيَب الشاة لَْحُم الظَّْهرِ"
  : رجـال اإلسناد
  .مجاعةتركه  :حجرقال ابن سبق ترمجته، و هو كما  :نصر بن باب

  .ثقة ثبتهو ، سبق ترمجته، وبن دعامة بن قتادة السدوسيهو ا :قتادة
  )٢( .هو ابن أيب طالب اهلامشي، ولد باحلبشة، وله صحبة :بن جعفرعبد اهللا 

  : ختريج احلديث
  )٣(.انفرد أمحد بتخرجيه

د بـن  ـه حممـامس )احلاكم( م أرىـعن رجل من بين فه )٤(رقبة بن مصقلة مسعر و :تابع احلجاج
  ."أطيب اللحم حلم الظهر " يف قولـه عبد الرمحن عن عبد اهللا بن جعفر 

: ال الذهيب يف التلخيصـقو.ومل خيرجاه نباإلسناديقد صح اخلرب : و قـال)٥(وايتهما احلاكمأخرج ر
  .صحيح
  )٦(.متفق عليه"َيأْكُلُ الرُّطََب بِالْقثَّاِء"إبراهيم بن سعد يف قوله  :و تابعه

  : احلكم على احلديث
حد من أصحاب مل يسمع من أ وقتادة، ب تدليس احلجاج و ضعف نصر بن بابإسناده ضعيف بسب

   .، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهنس و أيب الطفيلإال من أ النيب 

                           
  ).١٧٤٩( ٢٧٨ /٣: مسند أمحد) ١(
   .١/٢٠٢: جتريد أمساء الصحابة )٢(
  ).١٧٤٩( ٢٧٨ /٣: مسند أمحد) ٣(
من ، وكان ميزح، ثقة مأمون، أبو عبد اهللا، الكويف ،بن مصقلة العبديا -بقاف وموحدة مفتوحتني  -رقبة ) ٤(

  .)٣٩٨/ ١: ، ينظر الكاشف٢١٠/ ١: تقريبال. (خ م ت س فق/ مات سنة تسع وعشرين، السادسة
    .)٧٠٩٨)(٧٠٩٧(األطعمة  كتاب( ١٢٤ /٤: ملستدرك على الصحيحنيا) ٥(
  .)٢٠٤٣(كتاب األشربة(١٦١٦ /٣: صحيح مسلم، )٥١٣٢( كتاب األطعمة(٢٠٧٥ /٥: صحيح البخاري) ٦(



 

 

  :و اخلمسونالسادس احلديث /١٢٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َحُرورِيُّ إِلَى اْبنِ َعباسٍ كََتَب َنْجَدةُ الْ:َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَالَ
َمْن ُهَو ، َعْن الُْخُمسَِو ؟ َيْسأَلُُه َعْن قَْتلِ الصِّْبَيانبِيِّ ؟لُع َعْنُه الُْيـْتمُ ، َوَعْن الصَعـْن   َو ؟ َمَتى َيْنقَط

: قَـالَ  ؟لَُه في الَْمْغَنمِ َنصـيب   َهلْ، َوَعْن الَْعْبد ؟َهلْ كَانَ َيْخُرُج بِهِن أَْو َيْحُضْرنَ الْقَتالَ النَِّساِء، 
َوأَمـا  ، مْن الُْمْؤمنِ فَـاقُْتلُْهمْ  فَإِنْ كُْنَت الَْخضَر َتْعرُِف الْكَافَر: صِّْبَيانُأَما ال: كََتَب إِلَْيه اْبُن َعباسٍفَ

َيْخُرُج   فَقَْد كَانَ َرُسولُ اللَّه ، َوأَما النَِّساُء، لََنا قَْوُمَنا أَنُه لَْيَس فََزَعَم، إِنُه لََنا :فَكُنا َنقُولُ: الُْخُمُس
فََيْنقَطـُع  : َوأَما الصبِيُّ، َولَا َيْحُضْرنَ الْقَتالَ، َوَيقُْمَن َعلَى الَْجْرَحى، فَُيَداوِيَن الَْمْرَضى، بِالنَِّساِء َمَعُه
  )١(" َولَكنُه قَْد كَانَ ُيْرَضُخ لَُهْم، لَُه مْن الَْمْغَنمِ َنصيب فَلَْيَس: ْبُدَوأَما الَْع، ْنُه الُْيْتُم إِذَا اْحَتلََمَع
  : ال اإلسناد ـرج

وقد يهـم يف  ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو هو حممد بن خازم، سبق ترمجته، و :أبو معاوية
  .حديث غريه

  . لكنه كثري اإلرسال، ه فاضل ثقة فقي، و هو  ، سبق ترمجتهباح بن أيب را هو  :عطاء
  )٢(.ذكر يف الضعفاء للجوزجاين، زائغ عن احلق، رؤوس اخلوارج من، بن عامر احلروريهو ا :جندة

  )٣(.أخرجه أمحد :ختريج احلديث
  .بنحوه)٥(عن عطاء عن ابن عباس أخرجه أبو يعلى)٤(إمساعيل بن أمية: تابع احلجاج

عـن  ن يزيد بن هرمزـاعيل بن أمية عن سعيد املقربي عطريق إمس: مـن طرق منها)٦(أخرجه مسلمو
  .سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباسمن طريق جرير بن حازم عن قيس بن عـن ابن عباس، و
   :احلكم على احلديث

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  ).١٩٦٧( ٤٣٢ /٣: مسند أمحد) ١(
  .١٤٨/ ٦: لسان امليزان، ١١/ ٧: يزانامل) ٢(
  ).١٩٦٧( ٤٣٢ /٣: مسند أمحد) ٣(
ـ ، من السادسـة ، ثقة ثبت، أمية األموي بن العاص بنرو بن سعيد ـبن عمهو ا: ةـل بن أميـإمساعي) ٤( ات ـم
  .)٢٤٤/ ١: ، ينظر الكاشف١٠٦/ ١: تقريبال( ع/ وقيل قبلها، نة أربع وأربعنيـس
  .)٢٦٣٠(٤٢ /٥ :مسند أيب يعلى) ٥(
  .)١٨١٢( كتاب اجلهاد و السري(١٤٤٦، ١٤٤٥، ١٤٤٤ /٣:  أخرجه مسلم )٦(



 

 

  :و اخلمسون السابع احلديث/١٢١
   :-رمحه اهللا تعاىل-دقـال اإلمام أمح

كَانَ ُيْعتُق َمْن  أَنَّ َرُسولَ اللَّه : َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ
  )١(.ُجلَْينَِوقَْد أَْعَتَق َيْوَم الطَّائف َر، َمَواليهِْم إِذَا أَْسلَُموا َجاَءُه مْن الَْعبِيد قَْبلَ
   :رجـال اإلسناد

  .عابدثقة متقن  هوو ، سبق ترمجته،هو ابن هارون :يزيد
  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس وهو هو ابن عتيبة، سبق ترمجته،: احلكم
 .يرسلصدوق وكان  وهو هو ابن بجرة، سبق ترمجته، :مقسم

  : ختريج احلديث
عد بن الصلت ـوس وأبو معاوية وحيىي بن زكريا وسيزيد بن هارون وعبد القد: رواه عن احلجاج
  .وحفص بن غياث وعلي بن مسهر ومحاد بن سلمة وأبو خالد األمحرونصـر بن باب 

   )٤(.سعيد بن منصورو)٣(ابن أيب شيبةو )٢(دـة يزيد أخرجها أمحـرواي
   )٦(.ابن عساكرو)٥(دـة عبد القوس أخرجها أمحـروايو
  )١٠(.البيهقيو)٩(أبو يعلىو)٨(الطرباينو)٧(دـمحمعاوية أخرجها أ ة أيبـروايو
  )١١(.دـة حيىي بن زكريا أخرجها أمحـروايو
  )١٢(.ة سعد بن الصلت أخرجها الطرباينـروايو
  

                           
  .)٢١١١(١٩/ ٤: مسند أمحد) ١(
  .)٢١١١(١٩/ ٤: مسند أمحد )٢(
    .)٣٣٥٩٧(كتاب السري(٥٣٢/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
  .)٢٨٠٧(العدو خيرجان من أرض العدو باب العبد و مواله من (٣٣٧/ ٢): ١(سنن سعيد بن منصور )٤(
    .حسن لغريه: قال شعيب)٢١٧٦(٦٥/ ٤: مسند أمحد) ٥(
  .٢٠٩/ ٦٢: تاريخ مدينة دمشق) ٦(
  .وهذا إسناد ضعيف، حسن لغريه: قال شعيب) ٣٤١٥(٥/٣٩٠، )١٩٥٩(٤٢٨/ ٣: سند أمحدم) ٧(
  .)١٢٠٧٩(٣٨٧/ ١١: املعجم الكبري )٨(
  .إسناده ضعيف :قال حسني أسد) ٢٥٦٤(٤٣٧/ ٤: مسند أيب يعلى) ٩(
  ).١٨٦٢٠(كتاب اجلزية(٢٢٩ /٩: سنن البيهقي) ١٠(
  .هذا إسناد ضعيفو، حسن لغريه: قال شعيب) ٣٢٦٧( ٣١١/ ٥: مسند أمحد) ١١(
  .)١٢٠٩٢(١١/٣٩٠: املعجم الكبري )١٢(



 

 

 )٣(.ابن سعدو)٢(أخرجها ابن عساكربذكر احلكم وبدون ذكره و )١(رواية نصر بن باب أخرجها أمحدو
   )٤(.حاويعلي بن مسهر أخرجها الطوروايـة حفص بن غياث و )٣(.سعد
   )٥(.ة محاد أخرجها البيهقيـروايو
  ."أََحُدُهَما أَُبو َبكَْرةَ"بزيادة )٦(خالد أخرجها الدارمي ة أيبـروايو

 : احلكم على احلديث
إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث هذا ليس منها 

  .حلسن لغريهو الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل ا
 )٧(.ره على احلجاج بن ارطأة وهو ضعيفهذا احلديث تفرد به أمحد ومدا :ال ابن كثريـق
  .إسناده صحيح: مبعناه قـال شعيب )٨(دـحديث رجل من ثقيف أخرج روايته أمح :يشهد لهو

                           
    .)٢٢٢٩(١٠١/ ٤: مسند أمحد )١(
  .٢٠٩/ ٦٢: تاريخ مدينة دمشق )٢(
  .٢/١٦٠: الطبقات الكربى) ٣(
  .)٤٢٧٠(٤٤/ ١١، )٤٢٦٩(٤٣/ ١١: شرح مشكل اآلثار) ٤(
  ).١٨٦٢١(كتاب اجلزية(٢٢٩ /٩: سنن البيهقي) ٥(
    .)٢٥٠٨(كتاب السري( ٢/٣١٠: سنن الدارمي) ٦(
    .٣٤٧/ ٤: البداية والنهاية) ٧(
  .هذا من زيادات عبد اهللا على أبيهو ) ١٧٥٣١)(١٧٥٣٠( ٧١/ ٢٩: مسند أمحد) ٨(



 

 

  :و اخلمسون الثامناحلديث /١٢٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ ـالِ ْبنِ َعْمرٍو َعـنِ الْمْنَهـَنا َحجاج َعـَعاوَِيةَ َحدثَا أَُبو ُمـََحدثَن نِ ـْن َعْبد اللَّه ْبنِ الَْحارِث َع
َرب ، أَْسـأَلُ اللَّـَه الَْعظـيمَ   : فَقَالَ، َمْن َعاَد َمرِيضا:"قَالَ، أَُراُه َرفََعُه :الَ أَُبو ُمَعاوَِيةَـقَ: اْبنِ َعباسٍ
َيَك، يمِالَْعْرشِ الَْعظأَنْ َيْشف- اتاللَُّه إِنْ كَانَ قَْد أُخَِّرَشفَاُه  -َسْبَع َمر "هي أََجلَيْعنِي ف.  

  )١(.َوَوافَقَُه َعلَى الْإِْسَناد ،َحدثَنِي َيزِيُد لَْم َيُشك في َرفْعهو: قال أيب :ال عبد اهللاـق
  : رجـال اإلسناد

وقد يهـم يف  ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو ترمجته، و هو حممد بن خازم، سبق: أبو معاوية
  .حديث غريه

  . صدوق رمبا وهمهو سبق ترمجته، و :املنهال بن عمرو
  )٢(.ع/من الثالثة، ثقة ،بن سريينانسيب ، أو الوليد، األنصاري البصريهو  :عبد اهللا بن احلارث

  : ختريج احلديث
ـ ـارون وعبد الرحيـزيد بن هـزم وياوية حممد بن خاـأبو مع: رواه عن احلجاج يمان ـم بن سل

  .)٣(ان بن عليـام الدستوائي وحبـوهش
   )٤(.معاوية أخرجها أمحد ة أيبـرواي
   )٦(.احلاكمو)٥(هارون أخرجها أمحد ة يزيد بنـروايو
  )٩(.ابن أيب شيبةو)٨(عبد بن محيدو)٧(ة عبد الرحيم أخرجها أبو يعلىـروايو
   )١٠(.رباينة هشام أخرجها الطـروايو

                           
    .)٣٢٩٨( ٥/٣٢٧: ج ،)٢١٣٨( ٤/٤١: مسند أمحد) ١(
    .١/٥٤٤: ، ينظر الكاشف١/٢٩٩: تقريبال) ٢(
)٣( حبان بن علي العوكان له فقه وفضل ،من الثامنة ،ضعيف ،أبو علي الكويف -مث زايبفتح العني والنون  -زين، 

  ).١/٣٠٧:الكاشف ، ١/١٤٩:تقريبال( ق /وله ستون سنة ،مات سنة إحدى أو اثنتني وسبعني
  .)٢١٣٨( ٤/٤١: مسند أمحد )٤(
  ).٣٢٩٨( ٥/٣٢٧: مسند أمحد) ٥(
  .)٧٤٨٨(كتاب الطب( ٤/٢٣٧ :ج ،)١٢٧٠(كتاب اجلنائز ( ١/٤٩٤:املستدرك على الصحيحني) ٦(
  .إسناده ضعيف: قال حسني أسد) ٢٤٨٣( ٤/٣٦٦: أيب يعلىمسند ) ٧(
  .)٧١٨( ١/٢٣٧: عبد بن محيد مسند) ٨(
  .)٢٩٤٩٤(كتاب الدعاء ( ٦/٦٢: ج، )٢٣٥٧٢(كتاب الطب ( ٥/٤٦: ابن أيب شيبةمصنف  ) ٩(
  .)١٢٧٣٢( ١٢/١٥٠: الكبري املعجم) ١٠(



 

 

  )١(.ة حبان أخرجها ابن أيب الدنياـروايو
عن املنهال بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث عن ابـن عبـاس   )٢(عبد ربه بن سعيد:تابع احلجاجوقد 

  )٤(.احلاكمو)٣(أخرجه البخاري يف األدب
 )٥(كماحلـا أخرجـه  .بن عباساعن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن  خالد الداالين وأبوتابعه 
 :الـقو)٧(الترمذيو)٦(أبو داود، وأخرجه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه: وقـال
  .يب ال نعرفه إال من حديث املنهالهذا حديث حسن غر :الـقو)٧(الترمذيو)٦(داود

  : احلكم على احلديث
  .ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهجاج و املنهال صدوق رمبا وهم، وهذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احل

فإن احلجاج بن أرطأة دون عبد ربه بن سعيد وأيب خالـد   هذا مما ال يعد خالفاً :ال احلاكمـوق    
الداالين يف احلفظ واإلتقان فإن ثبت حديث عبد اهللا بن احلارث من هذه الرواية فإنه شاهد لسعيد بـن  

   )٨(.جبري

                           
  . )١٧٣( ١/١٤٠: املرض والكفارات) ١(
ات سنة تسع وثالثني وقيل بعد م، من اخلامسة، ثقة، أخو حيىي املدين، بن قيس األنصاريهو ا: عبد ربه بن سعيد) ٢(

  .)١/٦١٩: ينظر الكاشف ،١/٣٣٥: تقريبال( ع/بعد ذلك
    .)٥٣٦( باب أين يقعد العائد(١/١٨٩: األدب املفرد) ٣(
هذا حديث شاهد صحيح غريب من رواية : وقال)١٢٦٩(جلنائز كتاب ا( ٤٩٣ /١: املستدرك على الصحيحني) ٤(

احلجاج بن أرطأة الثقات يف هذا احلديث  وقد خالف ،إال عنه مل نكتبه عالياً املدنيني عن الكوفيني رواية املصريني عن
.  هذا احلديث عن املنهال بن عمـرو خالف احلجاج الثقات يفصحيح غريب، و: وقال الذهيب.عن املنهال بن عمرو

ومل يتابع عمرو بـن  ، صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث  :وقال)٧٤٨٧(كتاب الطب (٤/٢٣٦:ج
بن عباس أحد إمنا رواه حجاج بن أرطأة عن املنهال بن عبد اهللا بن احلارث ومل يذكر بينـهما  ا احلارث بني سعيد و

عبـد اهللا بـن احلـارث     نهال بن عمرو عنرواه احلجاج بن أرطأة عن امل: وقال الذهيب يف التلخيص. سعيد بن جبري
  . يد بن جبري عن ابن عباسميسرة بن حبيب عن املنهال عن سعفحذف سعيداً، وقد رواه أبو خالد الداالين و

، )٧٤٨٩( كتاب الطب(٤/٢٣٧ :ج ،)١٢٦٨(كتاب اجلنائز ( ١/٤٩٣: ستدرك على الصحيحنيامل )٥(
قال الذهيب يف ، ويح على شرط الشيخني ومل خيرجاهحديث صح) ٨٢٨٢(كتب الرقي و التمائم ( ٤/٤٦٢:ج

  .على شرط البخاري ومسلم: التلخيص
    .صحيح: قال األلباين) ٣١٠٦(كتاب اجلنائز ( ٣/١٨٧: أيب داودسنن ) ٦(
    .صحيح: قال األلباين) ٢٠٨٣(كتاب الطب ( ٤/٤١٠: الترمذيسنن ) ٧(
  .)١٢٧٠(كتاب اجلنائز ( ١/٤٩٤: لصحيحنياملستدرك على ا )٨(



 

 

  :التاسع و اخلمسون  احلديث/١٢٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

اَف بِالَْبْيت ـأَنُه طَ َعْن النبِيِّ  َعنِ اْبنِ َعباسٍم عن مقسم ـنا يزيد أخربنا حجاج عن احلكـثحد
ُم الَْحَجـَعلَى َناقَتَيْسَتل ْحَجنـهفَـَِر بِمَوَبْيَن الص ـا َوالَْمـه ةً ـَم: الَ َيزِيُد ـَوقَ، ْرَوةَعلَـى  : ر
  )١( .َرـَحَجه َيْسَتلُم الْـَِراحلَت

َحدثََنا َيزِيُد "د يف النسخ املطبوعة من املسند ويف أصولنا عدا اثنتني هكذا وقع هذا اإلسنا :ال شعيبـق
كما يف "  أَْخَبَرَنا مْسَعُر ْبُن كَدامٍ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرةَ َعْن َسالمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعد َعْن أَخيه َعنِ اْبنِ َعباسٍ

وهو خطأ كبري، والتصويب من النسـختني ومـن   " )جلود امليته"يقصد حديث (الذي قبله يث احلد
  . أطراف املسند

   :-رمحه اهللا تعاىل- وقـال اإلمام أمحد
ـ  -في َشوالٍ َسَنةَ إِْحَدى َوثََمانَِني َومائَة  - َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ أَُبو َسْهلٍ مِ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَ
ثُم أََتى ، ْسَتلُم الَْحَجَر بِمْحَجنِهبِالَْبْيت َوَجَعلَ َي طَاَف َرُسولُ اللَّه : َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَالَ

لَـْوال  : "َب ثُم قَالَفََشرِ، فَُرفَع لَُه الدلُْو ،َناوِلُونِي: فَقَالَ، ُنو َعمِّه َيْنزُِعونَ مْنَهاالسِّقَاَيةَ َبْعَدَما فََرغَ َوَب
  )٢(. ثُم َخَرَج فَطَاَف َبْيَن الصفَا َوالَْمْرَوة ،"لََنَزْعُت َمَعكُْم، َوَيْغلُبوَنكُْم َعلَْيه، الناَس َيتخذُوَنُه ُنُسكًاأَنَّ 

.)٢(  
  : ب احلديثـغري

ْحَجنِهعصا معقفة الرأس وهي ، هملة ساكنة مث جيم مفتوحة مث نونهو مبيم مكسورة وحاء م :بِم
  )٤(.كل عود معطوف الرأسو، )٣(كالصوجلان

  : ال اإلسنادـرج
  .عابدثقة متقن  هوهو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد
  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو: احلكم
  .يرسلصدوق وكان  ترمجته، وهو ق، سببجرةهو ابن  :مقسم

  .مجاعةتركه : قال ابن حجركما سبق ترمجته، وهو  :نصر بن باب
  

                           
  ).٢١١٨( ٢٥ /٤: مسند أمحد) ١(
  ).٢٢٢٧( ٩٩/ ٤: مسند أمحد ) ٢(
  .٥٨ /٣: ذيب االمساء) ٣(
  .٤٤٢ /١: مجهرة اللغة) ٤(



 

 

 
  : ختريج احلديث
  .ون ونصر بن باب وقيس بن الربيعيزيد بن هار: رواه عن احلجاج
   )١(.نصر أخرجها أمحدرواية يزيد و

  .مثل رواية نصر )٢(ة قيس أخرجها الطرباينروايو
  ابن أيب ليلى و خالد احلذاء ويونس : تابع احلجاج

  )٣(.عن مقسم أخرج روايته الطرباين ابن أيب ليلى عن احلكمرواية 
  . بنحوه)٤(خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس أخرج رواية البخاريورواية 
في َحجة  طَاَف النبِيُّ "ابن عباس يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عنورواية 

    )٥(.متفق عليه "نٍالَْوَداعِ َعلَى َبعريٍ َيْسَتلُم الرُّكَْن بِمْحَج
  : احلكم على احلديث

تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث ضعف نصر و إسناده ضعيف بسبب 
  .هذا ليس منها و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

  )٦(.أخرجه مسلم الطويل يف صفة حجة النيب  حديث جابر : و يشهد له

                           
  ).٢٢٢٧( ٩٩/ ٤، )٢١١٨( ٢٥ /٤:مسند أمحد) ١(
  .)١٢٠٨٠(٣٨٧/ ١١: املعجم الكبري )٢(
  .)١٢٠٧٠(٣٨٤/ ١١: املعجم الكبري) ٣(
  ).١٥٥٤(تاب احلج ك(٥٨٩ /٢: صحيح البخاري) ٤(
  .)١٢٧٢(كتاب احلج (٩٢٦/ ٢: ، صحيح مسلم)١٥٣٠(كتاب احلج ( ٥٨٢/ ٢: صحيح البخاري) ٥(
    .)١٢١٨( باب حجة النيب  ( ٨٨٦/ ٢: صحيح مسلم) ٦(



 

 

  :الستونديث احل/١٢٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

اْحـَتَجَم   أَنَّ َرُسولَ اللَّه  َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ
 َي َعلَْيها فَُغشا ُمْحرِممَجاَمةَ: " قَالَ، َصائَك كَرَِه الْحذَلمِ فَلائلص١(". ل(  

  : غريب احلديث
 )٢(.موضعه من العنق: واحملجم، قارورة: واحملجمة، واحلجم فعله، وهو احلجام ،حرفة احلاجم :احلجامة

ويف  ،مشـرط احلجـام  : واحملجم أيضاً،  جيمع فيها دم احلجامة عند املصاآللة اليت: احملجم بالكسرو 
معناه أما تعرضا لإلفطار أمـا احملجـوم    :ابن األثريل قا "أفطر احلاجم و احملجوم  " حديث الصوم

ه فللضعف الذي يلحقه من خروج دمه فرمبا أعجزه عن الصوم وأما احلاجم فال يأمن أن يصل إىل حلق
  )٣(.وأصل احلجم املص ،شيء من الدم فيبلعه أو من طعمه

  : ال اإلسنادـرج
 .ه مجاعةترك: قال ابن حجرو هو كما  ،سبق ترمجته :نصر بن باب

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس: سبق ترمجته، و هو: احلكم
  .يرسلصدوق وكان : هو ابن بجرة، سبق ترمجته، و هو :مقسم

  : ختريج احلديث
  ) أبو مالك اجلنيب(عمرو بن هاشم حفص بن غياث ونصر بن باب و: رواه عن احلجاج

  )٤(.ة نصر أخرجها أمحدـرواي
  . "احتجم و هو صائم "بلفظ )٦(و أخرجها ابن أيب شيبة)٥(طرباينة حفص أخرجها الـروايو
ولـذلك  ، يف رمضان فغشي عليـه  احتجم رسول اهللا"بلفظ)٧(رباينمالك أخرجها الط رواية أيبو

  ."كره
  

                           
  ).٢٢٢٨( ١٠٠ /٤: مسند أمحد) ١(
  .٨٧ /٣: العني) ٢(
  .٣٤٧ /١ :النهاية) ٣(
  ).٢٢٢٨( ١٠٠ /٤: مسند أمحد) ٤(
  .)١٢٠٨٧( ٣٨٩/ ١١: الكبرياملعجم ) ٥(
  .)٩٣١٣(من رخص للصائم أن حيتجم ( ٣٠٧ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
  .)١٢٠٨٦( ٣٨٩ /١١: املعجم الكبري) ٧(



 

 

  .شعبة و ابن أيب ليلى :تابع احلجاج
وهـو  )٥(جم بالقاحةاحت" بلفظ )٤(ابن اجلارودو)٣(و أمحد)٢(الطيالسيو)١(رواية شعبة أخرجها النسائي

  .ومل يذكروا اإلحرام"صائم
أنه احتجم وهو صائم حمرم بـني مكـة   " بلفظ)٧(الطحاويو)٦(ليلى أخرجها الطرباينرواية ابن أيب و

  ."واملدينة 
  : احلكم على احلديث
تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث  ضعف نصر و إسناده ضعيف بسبب

  .الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريههذا ليس منها و 
مجع بني الصيام  ا وأعلها واستشكل كونهـسائي وهاهله طرق عند الن :ال احلافظ يف التلخيصـق

ومل يسـافر  ، إال وهو مسافر ومل يكن حمرماً ،ألنه مل يكن من شأنه التطوع بالصيام يف السفر، واإلحرام
  .غزاة الفتح ومل يكن حينئذ حمرماً ال يفإ اإلحراميف رمضان إىل جهة 

فلعلـه  ، فما املانع من ذلك ،ويف اجلملة األوىل نظر :ال احلافظ بعد ذكر هذا الكالم ما لفظهـق     
الرواة مجع بني األمرين يف مث ظهر يل أن بعض .مبثل هذا ال نرد األخبار الصحيحةفعل مرة لبيان اجلواز و

 "َواْحَتَجَم َوُهَو َصـائم  ،اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرِم"واألصوب رواية البخاري ، فأوهم أما وقعا معاً، الذكر
صـام يف   فقد صح أنـه  ، ال مانع منه وهذا، ل واحد منهما وقع يف حالة مستقلةفيحمل على أن ك
" َواْبنِ َرَواَحـةَ  َوَما فيَنا َصائم إِلَّا َما كَانَ مْن النبِيِّ"وهو يف الصحيحني بلفظ، رمضان وهو مسافر

  )٨(.ويقوي ذلك أن غالب األحاديث ورد مفصالً

                           
يزيد بن أيب زياد ال حيتج حبديثه : قال أبو عبد الرمحن) ٣٢٢٧(كتاب الصيام(٢٣٥ /٢: سنن النسائي الكربى) ١(

  .واحلكم مل يسمعه من مقسم
  .)٢٦٩٨( ٣٥٢ /١: مسند الطيالسي )٢(
و مل ) ٢٥٩٤(٣٥٨ /٤: ، ج)٢٥٣٦(٣٢٤/ ٤: إسناده صحيح، ج: قال شعيب) ٢١٨٦(٧١ /٤: مسند أمحد) ٣(

  ." بالقاحوحة وهو صائم: احتجم قال وكيع" بلفظ ) ٣٢١١(٢٧٩ /٥: ، ج"حمرما " مل يذكر 
  ).٣٨٨(١٠٥ /١: البن اجلارود املنتقى )٤(
مثل ساحتها  ،أي وسطها: وهو من قاحة الدار، دينة على ثالث مراحل منهاوضع بني مكة واملهو اسم م: القاحة )٥(

واٍد يبلغ طوله تسعني كيالً و هو ممراً لقوافل احلج منذ صدر اإلسالم : و القاحة) ١١٩ /٤: النهاية( ساحتها وباحتها
  .)٢٢١/ ١(رية و الس املعامل األثرية يف السنة(ـ حني حتول الطريق عنه إىل بدر ه ١٣٧٠إىل ما بعد 

  .)١٧٨٦(٢١٨ /٢: املعجم األوسط) ٦(
  .١٠١ /٢: شرح معاين اآلثار) ٧(
  .١٩١/ ٢: تلخيص احلبري) ٨(



 

 

  :و الستون احلادياحلديث /١٢٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ُمْسلُمونَ قََتلَ الْ: َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ قَالَ ثََنا الَْحجاُج َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ أَنُه قَالَ
، ْدفَُعوا إِلَْيهِْم جِيفََتُهْما" :فَقَالَ َرُسولُ اللَّه ، فَأَْعطَْوا بِجِيفَته َمالًا، قِ َرُجلًا مْن الُْمْشرِكَنيَيْوَم الَْخْنَد

  )١(.فَلَْم َيقَْبلْ مْنُهْم َشْيئًا "َخبِيثُ الدَِّية، يفَةفَإِنُه َخبِيثُ الْجِ
  : غريب احلديث 
  )٢(.جثة امليت إذا أننت :جليفةا

  : ال اإلسنادـرج
 .مجاعةتركه : قال ابن حجرسبق ترمجته، وهو كما  :نصر بن باب

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو: احلكم
  .يرسلصدوق وكان  هو ابن بجرة، سبق ترمجته، وهو :مقسم

 : ختريج احلديث
  .د ومحاد بن سلمة وحفص بن غياثاعبنصر بن باب و: رواه عن احلجاج
   )٣(.عباد أخرجها أمحدرواية نصر و

  ."ال خري يف جسده وال يف مثنه " بلفظ)٤(رواية محاد بن سلمه أخرجها البيهقيو
   )٥(.رواية حفص أخرجها ابن أيب شيبةو
أخرجـه  عن احلكم عن مقسم عن ابـن عبـاس   ) حممد بن عبد الرمحن(ابن أيب ليلي: تابع احلجاج 
  .بنحوه)١٠(ابن أيب شيبةو)٩(البيهقيو)٨(الطرباينو)٧(أمحدبه و)٦(ترمذيال

                           
  ). ٢٢٣٠( ١٠٢ /٤: مسند أمحد )١(
  . ٣٢٥ /١: النهاية) ٢(
  .إسناده ضعيف: قال شعيب) ٢٤٤٢(٢٥٧/ ٤، )٢٢٣٠(١٠٢/ ٤: مسند أمحد )٣(
    .)١٨١٣٦(كتاب السري(١٣٣/ ٩: سنن البيهقي) ٤(
  .)٣٣٢٥٦(كتاب السري(٤٩٦/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(
    .)١٧١٥(كتاب اجلهاد(٢١٤/ ٤: سنن الترمذي) ٦(
، أبيه أو عن شيخ أبيه أو غريه مما رواه عبد اهللا عن وو ه) ٢٣١٩(١٦٣ /٤، )٣٠١١(١٤٧/ ٥: مسند أمحد) ٧(

  .، ابن أيب ليلى سيئ احلفظإسناده ضعيف: قال شعيب
  .)١٢٠٥٨(٣٧٨/ ١١: املعجم الكبري) ٨(
  .)١٨١٣٥(كتاب السري (١٣٣/ ٩: سنن البيهقي) ٩(
  .)٣٣٢٥٨(كتاب السري (٤٩٧ /٦: مصنف ابن أيب شيبة) ١٠(



 

 

  : احلكم على احلديث
تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث ضعف نصر و إسناده ضعيف بسبب 

  .هذا ليس منها و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه
، لَا نعرِفُه إِلَّـا مـن حـديث    هذَا حديثٌ حسٌن غَرِيٌب :)ابن أيب ليلي(ـة يف رواي الَ أَُبو عيَسىـقَ

  )١(.عن احلكم ورواه احلجاج بن أرطاة أيضاً. الْحكَمِ
، ال مساع للحكم عإسناده ضعيف ومنقط: عبد احلق يف أحكامه وابن القطان قال :ال الذهيبـقو     
   )٢(.، وضعفاه من جهة ابن أيب ليلى وقول الترمذي أوىلمنها سم إال خلمسة أحاديث ما هذامن مق

                           
    .)١٧١٥(كتاب اجلهاد (٢١٤/ ٤: سنن الترمذي )١(
    .٢٢٣/ ٦: امليزان )٢(



 

 

  :الستونو  يناحلديث الثا/١٢٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

وا إِنَّ أَْهلَ َبْدرٍ كَـانُ : قَالََحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ أَنُه 
َوكَانَ َهزَِميةُ أَْهلِ َبْدرٍ لَسْبَع َعْشـَرةَ  َوَسْبعَني، َوكَانَ الُْمَهاجُِرونَ ستةً َرُجلًا، ثَلَاثَ مائَة َوثَلَاثَةَ َعَشَر 

   )١(.َمَضْيَن َيْوَم الُْجُمَعة في َشْهرِ َرَمَضانَ
  : رجـال اإلسناد
 .تركه مجاعة: قال ابن حجروهو كما سبق ترمجته،  :نصر بن باب

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو: احلكم
  .يرسلصدوق وكان  هو ابن بجرة، سبق ترمجته، وهو :مقسم

  : ختريج احلديث 
  .ن حبيب وحفص بن غياث وأبو مالكعائذ بنصر بن باب و: رواه عن احلجاج

   )٢(.رواية نصر أخرجها أمحد
ها ـو أخرج"كَانَ َيْوُم َبْدرٍ لَسْبعٍ َوعْشرِيَن مْن َرَمَضانَ"بـلـفظ)٣(ذ أخرجها الطرباينـرواية عائو

، املهاجرون منهم مخسة وسبعون، أن أهل بدر كانوا ثالمثائة وثالثة عشر "بلفظ )٤(ابن أيب شيبة
  ."وكانت هزمية بدر لسبع عشرة من رمضان ليلة مجعة

كَانَ عدةُ أَْهلِ َبْدرٍ ثَالثَمائَة َوثَالثَةَ َعَشَر، َوكَانَ "بلفظ)٥(خرجها الطرباينمالك أ أيبورواية حفص و
اَية الُْمَهاجُِرونَ َنيِّفًا َوستَِّني َرُجال، َوكَاَنت اَألْنَصاُر مائََتْينِ َوستةً َوثَالثَني َرُجال، َوكَانَ َصاحُب َر

 اَدةَـَتَعالَى َعْنُهْم، َوَصاحُب َراَية اَألْنَصارِ َسْعَد بن ُعَبالُْمَهاجِرِيَن َعلي بن أَبِي طَالبٍ َرضي اللَُّه 
  ."َرضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهم
  : احلكم على احلديث

تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث ضعف نصر و إسناده ضعيف بسبب 
  .سن لغريههذا ليس منها و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احل

 

                           
  ). ٢٢٣٢(١٠٣ /٤:  مسند أمحد) ١(
  ).٢٢٣٢( ١٠٣ /٤: مسند أمحد )٢(
  .)١٢٠٨٩( ٣٩٠ /١١: عجم الكبريامل )٣(
    .)٣٦٧١٩(كتاب املغازي( ٣٦٣ / ٧: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
  ).١٢٠٨٤(١١/٣٠٧:و يف طبعة أخرى )١٢٠٨٣(٣٨٨ /١١: املعجم الكبري )٥(



 

 

كُنا َنَتَحدثُ أَنَّ أَْصَحاَب َبْدرٍ َيْوَم َبْدرٍ كَعدة أَْصـَحابِ طَـالُوَت   :قالحديث الرباء  :يشهد لهو     
وقـد رواه  ، هذا حديث حسن صـحيح  :الـقو، )١(أخرجه الترمذي "ثَلَاثُ مائَة َوثَلَاثَةَ َعَشَر َرُجلًا
  .الثوري وغريه عن أيب إسحاق

                           
    .)١٥٩٨(كتاب السري(١٥٢ /٤: سنن الترمذي) ١(



 

 

  :الستونو  الثالثاحلديث /١٢٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ْن ـَع ْبُن أَْرطَاةَ َعنِ الَْحكَمِ ا الَْحجاُجـاَرك أَْخَبَرَنـُد ْبُن الَْحجاجِ أَْخَبَرَنا اْبُن الُْمَبـا أَْحَمـَحدثََن
  )١("ثُم َحلََق، ثُم ذََبَح ،َجْمَرةَ الَْعقََبة ه َرَمى َرُسولُ اللَّ: الَـأَبِي الْقَاسمِ َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَ

  : ال اإلسنادـرج
  )٢(.خ/مات سنة اثنتني وعشرين، من العاشرة، ثقة، البكري املروزي هو :أمحد بن احلجاج

  .ثقة ثبتهو هو عبد اهللا، سبق ترمجته، و :ابن املبارك
  .لسثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا د سبق ترمجته، وهو: احلكم

  .يرسلصدوق وكان  سبق ترمجته، وهوهو مقسم بن بجرة،  :أيب القاسم
  : ختريج احلديث
  .وعمر بن علي بن حيىي بن ديناربارك ومهام عبد اهللا ابن امل: رواه عن احلجاج

   )٣(.رواية ابن املبارك أخرجها أمحد
  ."ذََبَح ثُم َحلََق"بلفظ)٥(أبو يعلىو)٤(رواية مهام أخرجها أمحدو
  )٦(.رواية عمر بن علي أخرجها الطرباينو

  : احلكم على احلديث
  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريههذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج 

فَـأََتى  ، أََتى منى أَنَّ َرُسولَ اللَّه " بلفظ  )٧(حديث أنس بن مالك أخرج روايته مسلم :ويشهد له
َوأََشاَر إِلَى َجانِبِه الْأَْيَمنِ ثُم الْأَْيَسرِ ، ُخذْ: َحلَّاقِثُم قَالَ للْ، َتى َمْنزِلَُه بِمنى َوَنَحَرثُم أَ ،الَْجْمَرةَ فََرَماَها

  ."ثُم َجَعلَ ُيْعطيه الناَس

                           
  ).٢٢٥٣(١١٧ /٤: مسند أمحد )١(
  .١٩٢/ ١: الكاشفر ، ينظ٧٨ /١: تقريبال )٢(
  ).٢٢٥٣(١١٧ /٤: مسند أمحد) ٣(
  ).٢٦٣٨( ٣٨٨/ ٤ :مسند أمحد) ٤(
  .)٢٥٦٨(٤٤٢ /٤: مسند أيب يعلى) ٥(
  .)١٢٠٨٨( ٣٩٠ /١١: الكبري املعجم) ٦(
    .)١٣٠٥(كتاب احلج (٩٤٧ /٢: مسلمصحيح ) ٧(



 

 

  :الستونو  الرابعاحلديث /١٢٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن  -َنا مْنُهَوَسمْعُتُه أَ: قَالَ َعْبد اللَّه ْبن أَْحَمد -دا َعْبُد اللَّه ْبُن ُمَحمَحدثََن
ُه قَائَم َسْيفه فََناَزَعْت، أََخذَ اْمَرأَةً أَْو َسَباَها أَنَّ َرُجلًا: َحجاجٍ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ

  )١(.قَْتلِ النَِّساِءفََنَهى َعْن ، فَأُْخبَِر بِأَْمرَِها فََمر َعلَْيَها النبِيُّ  ،فَقََتلََها
  : ال إلسنادـرج

  .هو ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظ :عبد اهللا بن حممد
  .خيطئصدوق هو سبق ترمجته، و ،سليمان بن حيانهو  :أبو خالد األمحر

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو :احلكم
  .يرسلصدوق وكان  سبق ترمجته، وهو :مقسم

  :ختريج احلديث 
  .الرحيم بن سليمان وحفص بن غياث عبدأبو خالد األمحر و: رواه عن احلجاج

  .خمتصراً )٣(و ابن أيب شيبة)٢(خالد أخرجها أمحد رواية أيب
   )٤(.يب شيبةرواية عبد الرحيم أخرجها ابن أو
َمْن قََتـلَ  :َمر بِاْمَرأَة َيْوَم الَْخْنَدقِ َمقُْتولَةً، فَقَالَ أَنّ النبِي  "بلفظ )٥(ينرواية حفص أخرجها الطرباو

  ."ناَزَعْتين َسْيفي، فََسكََت: قَالَ َولَم؟:أََنا َيا َرُسولَ اللَّه، قَالَ: َهذه؟فَقَالَ َرُجلٌ
   :احلكم على احلديث

واحلكم مل يسمع مـن مقسـم إال    و أبو خالد صدوق خيطئ، تدليس احلجاج ،إسناده ضعيف بسبب 
  .مخسة أحاديث هذا ليس منها و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

: الـفق، رأى إمراة مقتولة بالطائف أن النيب : عكرمةمرسالً عن )٦(أبو داود ما رواه :يشهد لهو
، أنا يـا رسـول اهللا   :فقال رجل من القوم؟ من صاحب هذه املرأة املقتولة ؟  عن قتل النساء أمل أنه

  ". أن توارى فأمر ا رسول اهللا ، أردفتها فأرادت أن تصرعين فتقتلين

                           
  . ريهه عن أبيه و عن شيخ أبيه أو غهو مما رواو) ٢٣١٦(١٦١ /٤: مسند أمحد) ١(
  ).٢٣١٦( ١٦١ /٤: مسند أمحد) ٢(
  .)٣٣١١٣(كتاب السري(٤٨٢/ ٦: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
  ).٣٦٨٩٧(كتاب املغازي( ٣٩٦ / ٧: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
  .)١٢٠٨٢( ٣٨٨ /١١: املعجم الكبري )٥(
  .)٣٣٣(٢٤٧ /١: املراسيل أليب داود) ٦(



 

 

قاتلت  إذا :فقالوا، إىل اجلمع بني األحاديث املختلفةذهب الشافعي والكوفيون  :قال ابن حجرو      
ال جيوز القصد إىل قتلها إذا قاتلت إال إن باشرت القتل : بن حبيب من املالكيةاال ـوق.تلهااملرأة جاز ق

   )١(.أو قصدت إليه
 ُوجَِدْت اْمَرأَةٌ َمقُْتولَةً في َبْعضِ َمَغازِي َرُسولِ اللَّه " حديث عبد اهللا ابن عمر :ويشهد له أيضاً

 فََنَهى َرُسولُ اللَّه َعْن قَْتلِ النَِّس٢(.متفق عليه" اِء َوالصِّْبَيان(  

                           
  .١٤٨ /٦: فتح الباري )١(
كتاب اجلهاد (١٣٦٤ /٣: ، صحيح مسلم)٢٨٥٢()٢٨٥١(كتاب اجلهاد و السري(١٠٩٨/ ٣: صحيح البخاري) ٢(

  .)١٧٤٤(و السري 



 

 

  :الستونو  اخلامساحلديث /١٢٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 دْبُن ُمَحم ثََنا َعْبُد اللَّهْبن أَْحَمد-َحد ْنُه :قَالَ َعْبد اللَّهْعُتُه أََنا مالْأَْحَمُر َعـْن   -َوَسم دثََنا أَُبو َخالَحد
لَـْيَس منـا َمـْن َوطـئَ     " :قَالَ َرُسولُ اللَّه : قَالَ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ َحجاجٍ َعنِ

  )١(."ُحْبلَى
   :رجـال إلسناد
  .هو ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظ :عبد اهللا بن حممد
  .خيطئصدوق هو رمجته، وسبق ت ،سليمان بن حيانهو  :أبو خالد األمحر

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس وهو سبق ترمجته، :احلكم
  .صدوق وكان يرسل هوسبق ترمجته، و :مقسم

  : ختريج احلديث
  خالد األمحر أبو : رواه عن احلجاج
ن م )٧(و أخرجه أيضاً)٦(و ابن أيب شيبة)٥(و الطحاوي)٤(و الطرباين)٣(و أبو يعلى)٢(أخرج روايته أمحد
  . احلديث... )  قال رسول اهللا : قال قتادة عن أيب قالبةطريق احلجاج عن 

  ن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباسحيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا ب :تابع احلجاج
عن احلباىل أن يوطأن حىت يضعن ما يف غنائم حىت تقسم ويوم خيرب عن بيع ال هنى رسول اهللا  :قال

 . ، ووافقه الذهيبومل خيرجاهصحيح اإلسناد : و قـال)٨(أخرجه احلاكم .... "بطوهنن 
  : احلكم عل احلديث

واحلكم مل يسمع من مقسم  و أبو خالد األمحر صدوق خيطئ،إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ،
  .إال مخسة أحاديث هذا ليس منها و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  .ه عن أبيه و عن شيخ أبيه أو غريههو مما رواو )٢٣١٨(١٦٢ /٤: مسند أمحد )١(
  ).٢٣١٨( ١٦٢ /٤: مسند أمحد) ٢(
  ).٢٥٢٢( ٤/٤٠٠: مسند أيب يعلى) ٣(
  .)١٢٠٩٠( ١١/٣٩٠ :عجم الكبريامل) ٤(
  .٣/٣٧٦: اآلثارشرح مشكل ) ٥(
  .)١٧٤٥٩(كتاب النكاح( ٤/٢٨: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
  .)١٧٤٥٨(كتاب النكاح ( ٤/٢٨: صنف ابن أيب شيبةم) ٧(
  .)٢٦١١(كتاب قسم الفيء (٢/١٤٩: ، ج)٢٣٣٦(كتاب البيوع ( ٢/٦٤: املستدرك على الصحيحني )٨(



 

 

  : هذا إسناد ضعيف وله علتان :األلباين قالو
  .سم إال مخسة أحاديث ليس هذا منهااحلكم مل يسمع من مق :األوىل
  )١(.عنعنة احلجاج فإنه مدلس :الثاين

                           
  .٩/٣٨٥: سلسلة األحاديث الضعيفة) ١(



 

 

  :الستونو  السادساحلديث /١٣٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

قَالَ ثََنا َعْبُد الـرْحَمنِ ْبـُن    -َوَسمْعُتُه أََنا مْنُه: ه ْبن أَْحَمدقَالَ َعْبد اللَّ -ا َعْبُد اللَّه ْبُن ُمَحمدَحدثََن
أَنُه كَانَ َيْخطُُب : َعْن النبِيِّ  ُمَحمد الُْمَحارِبِيُّ َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ

  )١(.ثُم َيقُوُم فََيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعة قَائما ثُم َيقُْعُد
   :رجـال إلسناد
  .أبو بكر بن أيب شيبة، سبق ترمجته، وهو ثقة حافظ، هو ابن أيب شيبة :عبد اهللا بن حممد

  .وكان يدلس قاله أمحد، ال بأس بههو سبق ترمجته، و :عبد الرمحن بن حممد احملاريب
  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو :احلكم
  .صدوق وكان يرسلهو سبق ترمجته، و :مقسم

  :  ختريج احلديث 
  .  وسعد بن الصلت وابن أيب ليليعبد الرمحن بن حممد احملاريب: واه عن احلجاجر

 )٥(.مع رواية ابن أيب ليلي أخرجها أيضاًو)٤(أبو يعلىو)٣(ابن أيب شيبةو)٢(رواية عبد الرمحن أخرجها أمحد
  )٦(.رواية سعد أخرجها الطرباينو

  : احلكم على احلديث
اديث هـذا  ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحو احملاريب إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج 

  .الباقي كتاب، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهليس منها و
  )٨(.رجال الطرباين ثقاتو)٧(األوسطأخرجه البزار والطرباين يف الكبري و :أورده اهليثمي فقال

 " َيْخطُُب قَائما ثُم َيقُْعُد ثُم َيقُوُم كََما َتفَْعلُونَ الْآنَ كَانَ النبِيُّ " حديث ابن عمر بلفظ :يشهد لهو
  )٩(.متفق عليه

                           
  .ه عن أبيه و عن شيخ أبيه أو غريهو هو مما روا) ٢٣٢٢(١٦٥ /٤: مسند أمحد) ١(
  ).٢٣٢٢(١٦٥ /٤: مسند أمحد )٢(
    .)٥١٨٩(كتاب الصوات(٤٤٩ /١: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  .)٢٤٩٠(٣٧٢ /٤ :أيب يعلى مسند ) ٤(
  .)٢٦٢٠( ٣١/ ٥ :مسند أيب يعلى )٥(
  .)١٢٠٩١( ٣٩٠/ ١١ :عجم الكبريامل )٦(
    .)٦٧٤٠(٢٣ /٧: املعجم األوسط )٧(
  .)طبة قائما واجللوس بني اخلطبتنيباب اخل(١٨٧ /٢: جممع الزوائد )٨(
  ).٨٦١(كتاب اجلمعة(٥٨٩/ ٢: مسلم ، صحيح)٨٧٨(كتاب اجلمعة( ٣١١ /١: البخاريصحيح ) ٩(



 

 

  :الستونو  السابعاحلديث /١٣١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد
نِ إِْسَحاَق َحدثَنِي الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ َنا أَبِي َعنِ ُمَحمد ْبـَحدثََنا َيْعقُوُب َحدثَ

  )١(.َوأََنا َختني ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَّه : الَ َسمْعُت اْبَن َعباسٍ َيقُولُـقَ
   :رجـال اإلسناد

نزيل ، أبو يوسف املدين، هيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهريبن إبراهيم بن سعد بن إبراهو ا :يعقوب
  )٢(.ع/مات سنة مثان ومائتني، من صغار التاسعة، ثقة فاضل، بغداد
 ،نزيل بغداد، أبو إسحاق املدين ،إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهريهو  :أيب

  )٣(.ع/مات سنة مخس ومثانني، من الثامنة، تكلم فيه بال قادح، ثقة حجة
ورمـي بالتشـيع   ، صدوق يدلس، و هو سبق ترمجته ،إمام املغازي، هو ابن يسار :حممد بن إسحاق

  .والقدر
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو سبق ترمجته، و :عطاء بن أيب رباح
  : ختريج احلديث
  )٤(.حممد بن إسحاق أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج

ُسـئلَ  "بلفظ)٥(اريـن عباس أخرج روايته البخأبو إسحاق عن سعيد بن جبري عن اب :ع احلجاجـتاب
َوكَاُنوا لَـا َيْختُنـونَ    :قَالَ .أََنا َيْوَمئذ َمْخُتونٌ :قَالَ؟  مثْلُ َمْن أَْنَت حَني قُبَِض النبِيُّ  اْبُن َعباسٍ

  .الرُجلَ َحتى ُيْدرَِك
 َض النبِيُّ ـَق َعْن َسعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن اْبنِ َعباسٍ قُبِه َعْن أَبِي إِْسَحاـالَ اْبُن إِْدرِيَس َعْن أَبِيـَوقَ

نيَوأََنا َخت.  
  : احلكم على احلديث

  .ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهس احلجاج وإسناده ضعيف بسبب تدلي

                           
  ).٢٣٧٩(٢٠٩ /٤: مسند أمحد) ١(
  .٣٩٣ /٢: الكاشف، ينظر ٦٠٧/ ١: تقريبال )٢(
  .٢١٢/ ١: الكاشفينظر  ،٨٩/ ١: تقريبال )٣(
  ).٢٣٧٩( ٢٠٩ /٤: مسند أمحد) ٤(
  .)٥٩٤١(كتاب االستئذان(٢٣٢٠ /٥: اريصحيح البخ) ٥(



 

 

  :الستونو  الثامناحلديث /١٣٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

مقَْسمٍ َعـنِ  أيب القاسم َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعنِ  -َيْعنِي اْبَن الَْعوامِ  -دثََنا َعبادَنا ُسَريج َحَحدثَ
اسٍـاْبنِ َعب : بِيأَنَّ الن ـَخطََب َمْيُموَنـ  ، ةَ بِْنَت الَْحارِث ا ـفََجَعلَْت أَْمَرَها إِلَى الَْعبـاسِ فََزوَجَه
 بِيالن.)١(   
  : ال اإلسنادـرج

ثقة عابد، سبق ترمجته، وهو بن يونس هو ا :ُسَريج.  
  .ثقةهو سبق ترمجته، و :عباد بن العوام

  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو :احلكم
  .صدوق وكان يرسل سبق ترمجته، وهو :مقسم

  : ختريج احلديث
  )٤(.أبو يعلىو)٣(و الطرباين)٢(عباد بن العوام أخرج روايته أمحد: رواه عن احلجاج

 : احلكم على احلديث
إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسم إال مخسة أحاديث هذا ليس منها 

 .و الباقي كتاب ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه
 )٥(.هذا حديث ليس له أصل :ال أمحدـقو

  :تابع احلجاج
َجَعلَْت أَْمَرَها إِلَى الَْعباسِ ، َح َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرِمَنكَ أَنَّ النبِي  :ن عباسبابن جريج عن عطاء عن ا 

َجَعلَْت " :ولهـوق، دـاد جيـهذا إسن: الرمحنال لنا أبو عبد ـق، )٦(أخرجه النسائي "فَأَْنكََحَها إِياُه
ه أن يكون هذا احلرف من بعض مـن  ـويشب، كالم منكر " اُهـا إِيـا إِلَى الَْعباسِ فَأَْنكََحَهـأَْمَرَه

  .أدرج يف احلديثـف، روى هذا احلديث

                           
    .)٢٤٤١(٢٥٧ /٤: مسند أمحد )١(
  .)٢٤٤١(٢٥٧ /٤: مسند أمحد) ٢(
  .)١٢٠٩٣(٣٩١ /١١: املعجم الكبري )٣(
  .)٢٤٨١(٣٦٤ /٤: مسند أيب يعلى )٤(
  .)٤٠٥٢(٣٥ /٣: معرفة الرجالالعلل و) ٥(
   .)٣٢٧٣(كتاب النكاح(٨٨ /٦: )اتىب(سنن النسائي، )٥٣٩٣(كتاب النكاح(٢٨٥/ ٣: لنسائي الكربىاسنن ) ٦(

   .)٣٢٧٣(النكاح



 

 

  
 اء بن أيب رباحـيح عن عطـاهللا بن أيب جن ين أبان بن صاحل وعبدـوحدث:ال ابن إسحاقـقو      

بنت احلارث يف سفره ذلك وهو ة ـتزوج ميمون أن رسول اهللا : احلجاج عن ابن عباس وجماهد أيب
   )١( .املطلب ه إياها العباس بن عبدـوكان الذي زوج، رامـح

                           
  . ٢٠ /٥: السرية النبوية) ١(



 

 

  :التاسع و الستون احلديث/١٣٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 :َعْن هَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيهو: َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ
 أَنَّ َرُسولَ اللَّه اَم أَْجَرُه١(.اْحَتَجَم َوأَْعطَى الَْحج(  
  : رجـال اإلسناد

  .عابدثقة متقن هو و هو ابن هارون، سبق ترمجته، :يزيد
  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس وهو سبق ترمجته، :احلكم
  .صدوق وكان يرسل هوسبق ترمجته، و :مقسم

  .ثقة فقيه رمبا دلسهو ، سبق ترمجته، وبن العوام األسدي بن الزبريهو ا :هشام بن عروة
  .، سبق ترمجته، وهو ثقةهو عروة بن الزبري :أبيهعن 

  : ختريج احلديث
  )٢(.يزيد بن هارون أخرجه أمحد: رواه عن احلجاج حديث ابن عباس 

جـه  أخر بن عبـاس اعن خالد عن عكرمة عن مسدد ويزيد بن زريع : مجاعة منهم :تابع احلجاج
 . "َولَْو َعلَم كََراهَيةً لَْم ُيْعطه"ويف لفظ"َولَْو كَانَ َحَراما لَْم ُيْعطه"بزيادة )٣(البخاري

  : احلكم على احلديث
إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، واحلكم مل يسمع من مقسـم  األول : روي احلديث بإسنادين 

  .إال مخسة أحاديث هذا ليس منها و الباقي كتاب
  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهفاحلجاج مل يسمع من هشام بن عروة ،  مرسل: لثاينوا

                           
  .)٣٢٨٦( ٣٢١/ ٥: مسند أمحد) ١(
  ).٣٢٨٦( ٣٢١/  ٥: مسند أمحد )٢(
    .)٢١٥٩(كتاب اإلجارة(٧٩٦ /٢ ،)١٩٩٧(كتاب البيوع (٧٤١ /٢: صحيح البخاري )٣(



 

 

  :السبعوناحلديث /١٣٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ ـَِسْعد َعْن َعلنِ ْبنِ ـا الَْحجاُج َعنِ الَْحَسـأَْخَبَرَن –اُرونَ ـَيْعنِي اْبَن َه -ا َيزِيُد ـَحدثََن  نِ يِّ ْب
َعْبد  اسٍ َعْن أَبِيهْبنِ َعب اللَّه : أَنَّ َرُسولَ اللَّه ال ْنـَدَها   فَأَكَـلَ ، زَُّبْيرَِدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ بِْنتع
   )١(.ثُم َخَرَج إِلَى الصلَاة َولَْم ُيْحدثْ ُوُضوًءا، ا مْن لَْحمٍـًكَتف
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة متقن عابدهو ه، وسبق ترمجت :يزيد بن هارون
  .سبق ترمجته، وهو ثقة :احلسن بن سعد

مات سنة مثاين عشرة علـى  ، من الثالثة، ثقة عابد ،أبو حممد ،اهلامشيهو  :علي بن عبد اهللا بن عباس
  )٢(.٤بخ م /الصحيح

 ائشة،بن هاشم، زوجة املقداد، قتل ابنها عبد اهللا يوم اجلمل مع ع بن عبد املطلبا :ضباعة بنت الزبري
  )٣(.روى عنها ابن عباس وجابر وأنس وعروة واألعرج وغريهمو

  : ختريج احلديث
  )٥(.الطرباينو)٤(يزيد بن هارون أخرج رواية أمحد: رواه عن احلجاج

أخرج روايته  عن سعد بن إبراهيم عن علي بن عبد اهللا عن أبيه  واه أبو معاوية عن احلجاجرو
  .في َبْيت ُضَباَعةَ بنت الَْحارِث كَتفًا اللَّه أَكَلَ َرُسولُ  :بلفظ)٦(الطرباين

 )٧(أخرجه البخاري مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عباس  :تابع احلجاج
   .أَكَلَ كَتَف َشاة ثُم َصلَّى َولَْم َيَتَوضأْ أَنَّ َرُسولَ اللَّه  :بلفظ )٧(البخاري

  : احلكم على احلديث
  .ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه هذا إسناد

                           
  .)٣٢٨٧( ٥/٣٢١: مسند أمحد) ١(
  .٤٣/ ٢: الكاشف، ينظر ١/٤٠٣: تقريبال )٢(
  .٢/٢٨٤:جتريد أمساء الصحابة )٣(
  .)٣٢٨٧( ٥/٣٢١: مسند أمحد )٤(
  .)١٠٦٦٢( ١٠/٣٤١:الكبري املعجم )٥(
  .)١٠٦٦١( ١٠/٣٤٠: الكبري املعجم )٦(
    .)٢٠٤(كتاب الوضوء ( ١/٨٦: صحيح البخاري )٧(



 

 

  :و السبعون احلادي احلديث/١٣٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

  أَنَّ َرُسولَ اللَّـه  :َحدثََنا َيزِيُد َعنِ الَْحجاجِ َعنِ الَْحكَمِ َعْن مقَْسمٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ َوَسعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ
  )١(.َجَمَع َبْيَن الصلَاَتْينِ في السفَرِ

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و: يزيد
  .ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس سبق ترمجته، وهو :احلكم
  .صدوق وكان يرسل سبق ترمجته، وهو :مقسم

  :ختريج احلديث
  وهي رواية مدلسه يق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهمن طر)٣(ا أيضاًأخرجهو تخرجيهب)٢(انفرد أمحد
  مدلسه

  :وله متابعة أخرجها البخاري ومسلم
ة عن ـم عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمـم بن طهمان عن احلسني املعلـإبراهي قـمن طري :األوىل

جيمع و، لظهر والعصر إذا كان على ظهر سريجيمع بني صالة ا كان رسول اهللا :الـق بن عباس ا
  )٤(.أخرجه البخاري .بني املغرب والعشاء

مجع بني  أن النيب : ثنا سعيد بن جبري حدثنا ابن عباسقرة حدثنا أبو الزبري حدمن طريق  :ةالثاني 
   )٥(.أخرجه مسلم.ة سافرها يف غزوة تبوكالصالتني يف سفر

  : احلكم على احلديث
اديث هذا ليس منـها  مقسم إال مخسة أح ،واحلكم مل يسمع منتدليس احلجاجإسناده ضعيف بسبب 

  .ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهو واحلكم عن سعيد بن جبري مرسل،الباقي كتاب، و
غ الشمس أخر الظهر إىل وقـت  إذا ارحتل قبل أن تزي كان رسول اهللا : أنس  حديث:ويشهد له
 )٦(.متفق عليـه  .لظهر مث ركبس قبل أن يرحتل صلى افإن زاغت الشم، مث نزل فجمع بيينهما، العصر

                           
  .)٣٢٨٨( ٥/٣٢٢: مسند أمحد )١(
  .)٣٢٨٨( ٣٢٢/ ٥: مسند أمحد )٢(
    .)٦٦٩٤( ١١/٢٩٤: مسند أمحد) ٣(
    .)١٠٥٦(أبواب تقصري الصالة (  ١/٣٧٣: صحيح البخاري) ٤(
    .)٧٠٥(كتاب صالة املسافرين و قصرها ( ١/٤٩٠: صحيح مسلم) ٥(
كتاب ( ١/٤٨٩: صحيح مسلم، )١٠٦١()١٠٦٠()١٠٥٩(قصري الصالة أبواب ت(  ١/٣٧٤: صحيح البخاري) ٦(



 

 

  :و السبعون الثايناحلديث /١٣٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

، طَـحَ اَألْبأَنُه كَانَ لَا َيَرى أَنْ َيْنزِلَ : َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ َعباسٍ
  )١(.  َعلَى َعائَشةَ اَم بِه َرُسولُ اللَّه إِنَما قَ: َوَيقُولُ
   :ال اإلسنادـرج

  .ثقة متقن عابدهو سبق ترمجته، و :يزيد بن هارون
  .لكنه كثري اإلرسال ،ثقة فقيه فاضل أيب رباح، سبق ترمجته، وهوهو ابن  :عطاء

  : ختريج احلديث 
  .بن منرييزيد بن هارون وحفص بن غياث وعبد اهللا ا: رواه عن احلجاج

  )٣(.اهليثميو)٢(ة يزيد أخرجها أمحدـرواي
  )٤(.ابن منري أخرجها ابن أيب شيبةوروايـة حفص و

بَِشْيٍء  )٥(لَْيَس التْحصيُب" ن عمرو عن عطاء عن ابن عباس بلفظسفيان ابن عيينة ع :تابع احلجاج 
 َما ُهَو َمْنزِلٌ َنَزلَُه َرُسولُ اللَّهإِن"٦(.متفق عليه(  

  :كم على احلديثاحل
  .، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهإسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاجهذا 

                                                                             
  .)٧٠٤(كتاب صالة املسافرين و قصرها (
  ).٣٢٨٩(٣٢٢/ ٥: مسند أمحد) ١(
  .)٣٤٨٨(٤٤٤/ ٥:، ج)٣٢٨٩( ٣٢٢/ ٥: مسند أمحد) ٢(
  .)٣٧٦(٤٥٣ /١: )الزوائد(ارث اهليثمي يف مسنده احل )٣(
  .)١٣٣٤٧(،)١٣٣٤٥(كتاب احلج (١٩١ /٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
و يعرف اليوم مبجرالكبش ، وهو ).١/٣٩٣:النهاية(   هوالشعب الذي خمرجه إىل األبطح بني مكة ومىن: بصحاملُ )٥(

  ).١/٢٤٠:املعامل األثرية يف السنة و السرية. (مما يلي العقبة الكربى من جهة مكة إىل منفرج اجلبلني
  ).١٣١٢(كتاب احلج(٩٥٢ /٢: صحيح مسلم، )١٦٧٧(كتاب احلج(٦٢٦ /٢: صحيح البخاري )٦(



 

 

  :و السبعون الثالثاحلديث /١٣٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

لرُجلُ في ثَـْوبٍ َمْصـُبوغٍ   أَنُه كَانَ لَا َيَرى َبأْسا أَنْ ُيْحرَِم ا :َعطَاٍءَحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج َعْن  
  .)هذا أثر عن عطاء( )١(.لَْيَس فيه َنفْض َولَا َرْدع ،بَِزْعفََران قَْد غُِسلَ
   :-رمحه اهللا تعاىل- وقـال اإلمام أمحد

عكْرَِمةَ َعنِ اْبنِ َعباسٍ َعـْن   َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبد اللَّه ْبنِ ُعَبْيد اللَّه َعْن
  )٢(.مثْلَُه النبِيِّ 

   :غريـب احلديث
   )٣(.إذا حركته لينتفض، نفضاًنفضت الثوب والشجر وغريه أنفضه مصدر، النفض  :نفض

، ومل يبق إال األثـر ، أي نصل لون صبغهما "تا مصبوغتني وقد نفضتاقيلة مالءتان كان" يف حديثو 
  )٤(.ض احلركةواألصل يف النف

ومها منقوالن عن حممد بـن  ، ال يفوح رحيه :وقيل، ال يتناثر صبغه: ومعىن ال ينفض :ال العيينـق    
والتعويل على زوال الرائحة حىت لو كان ال يتناثر صبغه ولكنه يفوح رحيه مينع من ذلـك ألن  ، احلسن

  )٥(.ذلك دليل بقاء الطيب
  )٦(.هو أثر الزعفران :ردعـال
  : سنادال اإلـرج

  .ثقة متقن عابدهو سبق ترمجته، و :يزيد بن هارون
  .لكنه كثري اإلرسال ،ثقة فقيه فاضلهو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، وهو  :عطاء

  .ق ترمجته، وهو ضعيفسب :احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا
  .ثقة ثبتهو ، سبق ترمجته، وبن عباساموىل ، عبد اهللا هو ابن :عكرمة

  
  

                           
  ).٣٣١٣(٣٣٨/ ٥: مسند أمحد )١(
  ).٣٣١٤( ٣٣٩/ ٥: مسند أمحد )٢(
  .٢٤٠ / ٧: لسان العرب) ٣(
  .٩٦ /٥: النهاية) ٤(
  .١٦٣ /٩: عمدة القاري) ٥(
  .٣٨٩ /١: غريب احلديث البن اجلوزي) ٦(



 

 

  : ديثختريج احل
  )٢(.ابن أيب شيبةو)١(األثر عن عطاء أخرجه أمحد

  .يزيد بن هارون وابن منري: رواه عن احلجاج: حديث ابن عباس
   )٤(.أبو يعلىو)٣(رواية يزيد أخرجها أمحد

و " خصيف"و ذكر بدل حسني بن عبد اهللا)٦(أخرجها ابن أيب شيبةو)٥(رواية ابن منري أخرجها أمحدو
 )٧(.بو يعلىأو"لعص""نفض"بدل كلمة

  .إسناده ضعيف :ال حسني أسدـق
ال أخربين كريب عن عبـد اهللا  ـين موسى بن عقبة قـال حدثـفضيل بن سليمان ق :ابع احلجاجـت
ه هـو  داَءرِ ه وولـبس إزارَ ، هنواد، لجمن املدينة بعد ما تَر انطلق النيب : قال بن عباس ا

 )احلديث... على اجللد ُعَدْررة اليت َتفَْعَزال املُإِ ُسَبلْر ُتُزواُألة َيدْرعن شيء من اَأل َهْنفلم َي، وأصحابه
  )٨(.أخرجه البخاري

  : احلكم على احلديث
 .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه وضعف احلسني بن عبد اهللا هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج

                           
  ).٣٣١٣( ٣٣٨/ ٥: مسند أمحد )١(
  .)١٣١٢٣(كتاب احلج(١٦٨ /٣: مصنف ابن أيب شيبة )٢(
  ).٣٣١٤(٣٣٩/  ٥: مسند أمحد) ٣(
  .)٢٦٩٢( ٨٨ /٥: مسند أيب يعلى) ٤(
  ).٣٤١٨(٣٩٣/ ٥: مسند أمحد) ٥(
  .)١٢٨٥٩(كتاب احلج (١٤٢ /٣: مصنف ابن أيب شيبة )٦(
  .)٢٥٧٩(٤٥٢ /٤: مسند أيب يعلى )٧(
  ).١٤٧٠(كتاب احلج(٥٦٠ /٢: صحيح البخاري) ٨(



 

 

  :و السبعون الرابعاحلديث /١٣٨
   :- تعاىلرمحه اهللا-قـال اإلمام أمحد

ُيْعجُِبُه  كَانَ َرُسولُ اللَّه :ابِسٍ َعنِ اْبنِ َعباسٍ قَالََحدثََنا َيزِيُد َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعْبد الرْحَمنِ ْبنِ َع
ـ  ثُم ،ا فََصلَّى بَِغْيرِ أَذَان َولَا إِقَاَمةـفََخَرْجَن: الَـقَ، الْعيد أَنْ ُيْخرَِج أَْهلَُهفي َيْومِ  ، الَـَخطََب الرَِّج
ـ ، ُتلْقي ُتوَمَتَها َوَخاَتَمَهافَلَقَْد َرأَْيُت الَْمْرأَةَ ، ةـثُم أََمَرُهن بِالصَدقَ ،فََخطََبُهن النساءثُم أََتى  ـُتْعط يه

ُق بِه١(.بِلَالًا َيَتَصد(  
   :-رمحه اهللا تعاىل- وقـال اإلمام أمحد

َصلَّى بَِنـا  : الَـقَ َبابٍ َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبد اللَّه الْأَْنَصارِيِّ َحدثََنا َنْصُر ْبُن  
 َرُسولُ اللَّه ِيَدْينِ بي الْعفَولَا إِقَاَمة َخطََبَنا، َغْيرِ أَذَان ثُم ، بِلَـالٌ   َوَمَعُه، َنَزلَ فََمَشى إِلَى النَِّساِءثُم

  )٢(.فََجَعلَْت الَْمْرأَةُ ُتلْقي ُتوَمَتَها َوَخاَتَمَها إِلَى بِلَالٍ، فَأََمَرُهن بِالصَدقَة، َعُه غَْيُرُهلَْيَس َم
   :-رمحه اهللا تعاىل- وقـال اإلمام أمحد

  )٣(.َم الْعيد ثُم َيْخطُُبُيَصلِّي َيْو كَانَ َرُسولُ اللَّه : َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ قَالََحدثََنا َيزِيُد َعْن َحجاجٍ 
  )٣(.َيْخطُُب

  : غريب احلديث
 )٤(.مثل الدرة تصاغ من الفضةهي  :ةـالتوم
  : ال اإلسنادـرج
  .عابدثقة متقن هو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد

  .ثقةهو سبق ترمجته، و :عبد الرمحن بن عابس
  .مجاعةتركه : حجرقال ابن كما هو سبق ترمجته، و :نصر بن باب

  .لكنه كثري اإلرسال ،ثقة فقيه فاضل هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، وهو :عطاء
  : ختريج احلديث

  :روى احلجاج هذا احلديث من طريقني
  .احلجاج عن عبد الرمحن بن عابس عن ابن عباس: األول
  .احلجاج عن عطاء عن جابر: الثاين

                           
  ).٣٣١٥(٣٣٩/ ٥: أمحدمسند ) ١(
    .)١٤٣٢٩(٢٣١/ ٢٢: مسند أمحد) ٢(
    .)١٥٠٥٥(٢٩٣/ ٢٣: مسند أمحد) ٣(
  .٢٠٠ /١: النهاية) ٤(



 

 

  
  )١(.محديزيد بن هارون أخرج روايته أ: رواه عن احلجاج :حديث ابن عباس

  .مدلس وقد عنعن إال أنه قد توبع ، وهذا إسناد ضعيف احلجاجحديث صحيح :ال شعيبـق
  . بنحوه)٢(شعبة من طرق أخرجها مسلمان بن عيينة وسفيابن جريج و :تابع احلجاج

  .بنحوه)٣(رواية شعبه أخرجها أيضاً البخاريو
  .يزيد بن هارونرواه عن احلجاج نصر بن باب و :حديث جابر

  .رواية يزيدخمتصراً )٤(أمحد ماروايته أخرج
  )٧(.وأخرجها مسلم بنحوه)٦(خمتصراًو)٥(البخاري من طرق بنحوه رواية ابن جريج أخرج :تابع احلجاج

  )٧(.بنحوه
  : احلكم على احلديث

  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج،: اإلسناد األول
  .نصر بن باب، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه ضعفضعيف بسبب : اإلسناد الثاين

                           
  ).٣٣١٥( ٣٣٩/ ٥: مسند أمحد) ١(
    .)٨٨٤(كتاب صالة العيدين(٦٠٢ /٢: صحيح مسلم) ٢(
  ).٩٢١(كتاب العيدين(٣٢٧ /١: صحيح البخاري) ٣(
    ) .١٥٠٥٥( ٢٩٣/  ٢٣: ج.)١٤٣٢٩(٢٣١/ ٢٢: مسند أمحد) ٤(
  ).٩١٨(كتاب العيدين(٣٢٧ /١: صحيح البخاري) ٥(
  ).٩١٥(كتاب العيدين( ٣٢٦ /١: صحيح البخاري )٦(
  .)٨٨٥(كتاب صالة العيدين( ٦٠٣ /٢: صحيح مسلم )٧(



 

 

  :و السبعون اخلامس احلديث/١٣٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

: قَالَ َرُسولُ اللَّه  :َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن فَُضْيلٍ َعْن إِْبَراهيَم َعْن َعلْقََمةَ َعْن َعْبد اللَّه قَالَ
  )١(."ا َيْدُخلُ الَْجنةَ َمْن كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ َحبة مْن َخْرَدلٍ مْن كْبرٍلَ"

  : غريب احلديث
نبـات عشـيب   و هو )٢( .واخلردل الفارسي نبات مبصر يعرف حبشيشة السلطان، حب شجر: اخلردل

ل بزوره يف الطب و منـه  تستعم ،ينبت يف احلقول و على حواشي الطرق ،حريف من الفصيلة الصليبية
   )٣(.الواحدة خردلة و يضرب به املثل يف الصغر ،بزور يتبل هبا الطعام
  : رجـال اإلسناد

  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد
  .ثقةهو ، سبق ترمجته، ومييقَعمرو الفُهو ابن  :فضيل 

  .إال أنه يرسل كثرياً، ثقةهو النخعي، سبق ترمجته، و بن يزيد بن قيسهو ا :إبراهيم
  .ثقة ثبت فقيه عابد هوسبق ترمجته، و ،بن قيس بن عبد اهللا النخعيهو ا :علقمة
  .هو ابن مسعود :عبد اهللا

  : ختريج احلديث
  . يزيد بن هارون وأبو خالد األمحر: رواه عن احلجاج

   )٥(.يعلى أيبو)٤(رواية يزيد أخرجها أمحد
  .موقوفاً)٦(أيب شيبة خالد أخرجها ابن رواية أيبو

  .بنحوه)٧(أبان بن تغلب أخرج روايته مسلم :تابع احلجاج
  : احلكم على احلديث

 .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٤٣١٠( ٧/٣٣٥: مسند أمحد) ١(
  .١/١٢٨٢:القاموس احمليط  )٢(
  .١/٢٢٥:املعجم الوسيط  )٣(
    .)٤٣١٠( ٧/٣٣٥: مسند أمحد) ٤(

  .إسناده ضعيف :ال حسني أسدـق).٥٢٨٩(٩/١٩٣: مسند أبو يعلى) ٥(
    .)٢٦٥٧٨(كتاب األدب ( ٥/٣٢٩: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
    .)٩١(كتاب اإلميان ( ١/٩٣: صحيح مسلم) ٧(



 

 

  :و السبعون السادساحلديث /١٤٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد
الَّذي َتفُوُتُه َصلَاةُ ": قَالَ َرُسولُ اللَّه : نِ اْبنِ ُعَمَر قَالََحدثََنا الَْحجاُج َعْن َنافعٍ َع َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ

  )١(."الَْعْصرِ ُمَتَعمِّدا َحتى َتْغُرَب الشْمُس فَكَأَنَما ُوتَر أَْهلَُه َوَمالَُه
  : رجـال اإلسناد

وقد يهم ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو ر، سبق ترمجته، وهو حممد بن خازم الضري: أبو معاوية
  .يف حديث غريه

  .ثقة ثبت فقيه مشهورهو سبق ترمجته، و ،بن عمراموىل ، أبو عبد اهللا املدينهو  :نافع
  : ختريج احلديث
  .أبو معاوية ويزيد بن هارون وهشيم: رواه عن احلجاج

  )٢(.أمحد معاوية أخرجها روايـة أيب
  )٤(.عبد بن محيدو)٣(أمحديزيد أخرجها  ةـروايو
   )٥(.ة هشيم أخرجها ابن أيب شيبةـروايو

   ".الَّذي َتفُوُتُه َصلَاةُ الَْعْصرِ كَأَنَما ُوتَر أَْهلَُه َوَمالَُه":بلفظ)٦(احلديث متفق عليهمالك و: تابع احلجاج
  : احلكم على احلديث

  .ملتابعة إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب با

                           
    .)٤٦٢١( ٨/٢٣٨: مسند أمحد) ١(
    ).٤٦٢١( ٨/٢٣٨: مسند أمحد) ٢(
    .)٥٤٦٧( ٩/٣٣٦: ، ج)٤٨٠٥( ٤٢٣/ ٨: مسند أمحد) ٣(
  .)٧٤٩(١/٢٤٣: مسند عبد بن محيد) ٤(
  ) .٣٤٤٣(كتاب الصلوات ( ١/٣٠١: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(
مواضع ساجد وكتاب امل(١/٤٣٥: ، صحيح مسلم)٥٢٧(كتاب مواقيت الصالة ( ١/٢٠٣: صحيح البخاري) ٦(

  .)٦٢٦(الصالة 



 

 

  :و السبعون السابعاحلديث /١٤١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َدفَـَع    أَنَّ َرُسولَ اللَّـه  : َعْن َنافعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ
، َوَحَياةَ ُعَمـرَ ، َوَحَياةَ أَبِي َبكْرٍ، كُلََّها فَلَْم َتَزلْ َمَعُهْم َحَياةَ َرُسولِ اللَّه ، شطْرَِر إِلَى أَْهلَها بِالَخْيَب

  )١(.فَاْنَتَزَعَها ُعَمُر مْنُهْم، فََتكَوَعْت َيدي، فََسَحُرونِي، َعثَنِي ُعَمُر لأُقَاسَمُهْمَحتى َب
  : غريـب احلديث

والكرسـوع  ، وع وهو رأس اليد مما يلي اإلهبامع بالتحريك أن تعوج اليد من قبل الكوالكَ :فََتكَوَعْت
  )٢(.أي صري أكواعه معوجة: كوعت يده وتكوعت وكوعه: الـيق، رأسه مما يلي اخلنصر

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن عابدهو سبق ترمجته، و :يزيد بن هارون

  .ثقة ثبت فقيه مشهور، و هو سبق ترمجته ،بن عمراموىل ، أبو عبد اهللا املدينهو  :نافع
   )٣(.أمحد هأخرج: ختريج احلديث
قَاَم  لَما فََدَع أَْهلُ َخْيَبَر َعْبَد اللَّه ْبَن ُعَمَر"و فيه )٤(مالك أخرج روايته البخاري بنحوها :تابع احلجاج
ـ : الَـَوقَ، َخْيَبَر َعلَى أَْمَوالهِْم َدكَانَ َعاَملَ َيُهو إِنَّ َرُسولَ اللَّه : الَـُعَمُر َخطيبا فَقَ رُّكُْم َمـا  ُنق
فَفُـدَعْت َيـَداُه   ، ُعدَي َعلَْيه مْن اللَّْيـلِ فَ، َر َخَرَج إِلَى َماله ُهَناَكَوإِنَّ َعْبَد اللَّه ْبَن ُعَم، أَقَركُْم اللَُّه
  . ...َورِْجلَاُه

  : احلكم على احلديث
 .، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهيس احلجاج هذا إسناد ضعيف بسبب تدل

 . وهم أو خطأ من احلجاج" سحروين"لعل كلمة  :ال أمحد شاكرـوق
عمر فالتوت يداه ورجـاله كـذا    كأن اليهود سحروا عبد اهللا بن: ال اخلطايبـق :ال ابن حجرـوق
  )٥(.ةيف هذه الرواي "بالليل"ويؤيده تقييده ، وحيتمل أن يكونوا ضربوه، الـق

                           
  .)٤٨٥٤( ٨/٤٦٢: مسند أمحد )١(
  .٤/٢٠٩: النهاية )٢(
  .)٤٨٥٤( ٨/٤٦٢: مسند أمحد) ٣(
    .)٢٥٨٠(كتاب الشروط ( ٢/٩٧٣: صحيح البخاري )٤(
  .٥/٣٢٨: فتح الباري) ٥(



 

 

  :و السبعون الثامناحلديث /١٤٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َرأَْيـُت  : اللَّه ْبنِ الْمقَْدامِ قَالَا َيزِيُد َعْن َحجاجٍ َعْن َعْبد الَْملك ْبنِ الُْمغَرية الطَّائفيِّ َعْن َعْبد ـََحدثَن
فَا َوالْاْبَن ُعَمَر َيْمشي َبْيَن الصْحَمنِ :فَقُلُْت لَُه، َمْرَوةالر قَْد َرَمـلَ  : فَقَالَ؟ َمالََك لَا َتْرُملُ ، أََبا َعْبد

 َرُسولُ اللَّه ١(.َوَتَرَك(  
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد

  .مقبولهو سبق ترمجته، و :عبد امللك بن املغرية الطائفي
عبد امللـك بـن املغـرية    : وعنه، وعمرو بن حبشي، ابن عمر: عن، بن وردهو ا :ن املقدامعبد اهللا ب
  )٢(.ليس باملشهور ،الطائفي

  : ختريج احلديث
  )٣(.أبو معاوية أخرج روايتهما أمحديزيد بن هارون و: رواه عن احلجاج

عن كثري بن مجهان  ائبثنا عطاء بن السسفيان الثوري مجيعهم ابن فضيل و: تابع احلجاج مجاعة منهم
  .احلديث ..  بن عمر ميشي يف املسعىارأيت  :السلمي قال

هـذا حـديث حسـن    : ال أبو عيسىـقبنحوه، )٥(الترمذيو)٤(أخرجها ابن خزمية بن فضيل رواية ا
  .صحيح

 )٧(.النسائيو)٦(ة سفيان أخرجها ابن خزمية ـروايو
  : احلكم على احلديث

عبد اهللا بن املقدام مل  يوثقه غري ابن حبان، وملوعبد امللك  هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج
   .، وينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهعبد امللك فهو يف عداد اهولنييرو عنه غري 

                           
  .)٤٩٩٣( ٤٣/ ٩: مسند أمحد) ١(
  .١/٢٥٠: اإلكمال لرجال أمحد، ٢٣٧/ ١: ملنفعةتعجيل ا) ٢(
  ).٥٠٠٦( ٩/٥٠: ج ،)٤٩٩٣( ٩/٤٣: مسند أمحد) ٣(
  .)٢٧٧٠(كتاب املناسك ( ٤/٢٣٦: ابن خزميةصحيح ) ٤(
    .)٨٦٤(كتاب احلج ( ٣/٢١٧: الترمذيسنن ) ٥(
  .)٢٧٧١(كتاب املناسك ( ٤/٢٣٧: ابن خزميةصحيح ) ٦(
  .)٢٩٧٦(كتاب مناسك احلج ( ٥/٢٤٢: )اتىب(النسائي سنن) ٧(



 

 

  :التاسع و السبعوناحلديث /١٤٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

أَنْ ُتَبـاَع    َنَهى َرُسولُ اللَّه : ْوفيِّ َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالََعطيةَ الَْع َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن
إِذَا ذََهَبْت َعاَهُتَها َوَخلََص :"قَالَ؟ َما َصلَاُحَها! َيا َرُسولَ اللَّه: قَالُوا: قَالَ، لَاُحَهاالثََّمَرةُ َحتى َيْبُدَو َص

  )١(."طَيُِّبَها
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َباَع النْخـلُ  يأَنْ  َنَهى َرُسولُ اللَّه : الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ قَالَ َحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا َحجاج َعْن أَبِي
  )٢(.السَنَتْينِ َوالثَّلَاثَ
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيَعْن َعطَاٍء َوَعْنَحد اجأَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ ا أَْخَبَرَنا َحج :  بِـيأَنَّ الن    َْنَهـى أَن
  )٣(.َوأَنْ ُتَباَع َسَنَتْينِ أَْو ثَلَاثًا، اُر َحتى َيْبُدَو َصلَاُحَهاُتَباَع الثَِّم

  : رجـال اإلسناد
وقد يهم ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو مجته، وهو حممد بن خازم الضرير، سبق تر :أبو معاوية

  .يف حديث غريه
  .مدلساً وكان شيعياً، كثرياً خيطئصدوق هو سبق ترمجته، و :عطية العويف
  .صدوق إال أنه يدلسهو ، وسبق ترمجته ،سردحممد بن مسلم بن تهو  :أبو الزبري

  .ثقة متقنسبق ترمجته، وهو  :حيىي بن زكريا
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو ، وسبق ترمجته ،باحن أيب ربهو ا :عطاء

  : ختريج احلديث
  : رواه احلجاج من ثالث طرق

   )٤(.عن عطية العويف عن ابن عمر أخرجه أمحد: األوىل
وهذا إسناد ضعيف لضـعف  "؟ َما َصلَاُحَها! َيا َرُسولَ اللَّه"حديث صحيح دون قوله  :ال شعيبـق

  . العويف احلجاج وعطية
َعْن  َنَهى النبِيُّ : يقولبن عمر اأخربين عبد اهللا بن دينار مسعت شعبة قال : تابع احلجاج مجاعة منهم

                           
  .)٤٩٩٨( ٩/٤٦: مسند أمحد )١(
    .)١٤٣٧١( ٢٢/٢٧٠: مسند أمحد )٢(
    .)١٥٠٨٣( ٢٣/٣١٠: مسند أمحد )٣(
  ).٤٩٩٨( ٩/٤٦: مسند أمحد )٤(



 

 

أخرج روايته .َحتى َتذَْهَب َعاَهُتُه :َوكَانَ إِذَا ُسئلَ َعْن َصلَاحَها قَالَ ،َبْيعِ الثََّمَرة َحتى َيْبُدَو َصلَاُحَها
  .َتذَْهُب َعاَهُتُه :قَالَ ؟فَقيلَ لاْبنِ ُعَمَر َما َصلَاُحُه :وفيه)٢(أمحدو)١(البخاري

" َنَهى الَْبائَع َوالُْمْبَتاَع، َنَهى َعْن َبْيعِ الثَِّمارِ َحتى َيْبُدَو َصلَاُحَها"و مالـك عن نـافع عن ابن عمر
  )٣(ق عليهـمتف
لَا َتبِيُعوا الثََّمَر َحتى ":قال مر أن رسول اهللا ابن شهاب أخربين سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا ابن عو

  )٤(.متفق عليه "َيْبُدَو َصلَاُحُه َولَا َتبِيُعوا الثََّمَر بِالتْمرِ
  .نتني أو الثالثهنى أن تباع النخل الس :عن أيب الزبري عن جابر بلفظ: الثاين

اء بن أيب رباح وأيب الزبري املكي عن حدثنا احلجاج بن أرطاة عن عطرواه عبد الرحيم و)٥(أخرجه أمحد
رى ما يف وى أن يشت، ى أن يباع النخل سنتني أو ثالثا جابر بن عبد اهللا األنصاري أن رسول اهللا 

  )٦(.أخرجه أبو يعلى .وى أن تباع الثمرة حىت يبدو صالحها، رؤوس النخل بكيل من متر
، لكنـهما  أبو الزبري مدلسان، وقد عنعناحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجاج و :ال شعيبـق

  .الزبري سليمان بن عتيق وعطاء وبتابع أ، فقد تابع حجاج سفيان بن عيينة، وقد توبعا
  ."املعاومة" هي أيضاًو" بيع السنني"يف لفظ  :تابع احلجاج

  ".هنى عن بيع السنني"بلفظ)٨(النسائيو)٧(سفيان بن عيينة أخرج روايته احلميدي
سفيان عن محيد األعرج عن سليمان وهو بن عتيق عن جابر أن رسول اهللا من طريق  )٩(أخرجه مسلمو

   .َنَهى َعْن َبْيعِ السِّنَِني اهللا 
هنى عـن   :من طريق أيوب السختياين عن أيب الزبري وسعيد بن ميناء عن جابر بلفظ )١٠(أيضاًأخرجه و

  ... احملاقلة واملزابنة واملعاومة 

                           
  ).١٤١٥(كتاب الزكاة ( ٢/٥٤١: البخاريصحيح ) ١(
  ).٥٤٩٩( ٩/٣٥٨: مسند أمحد) ٢(
  .)١٥٣٤(كتاب البيوع ( ٣/١١٦٥: ، صحيح مسلم)٢٠٨٢(كتاب البيوع ( ٢/٧٦٦: صحيح البخاري) ٣(
، صحيح )٢٠٨٧(تاب البيوع ك( ٢/٧٦٧: ، ج)٢٠٧٢(يوع ـكتاب الب( ٧٦٣/ ٢: صحـيح البخاري) ٤(

  .)١٥٣٤(كتاب البيوع ( ٣/١١٦٧: مسلم
    .)١٤٣٧١( ٢٢/٢٧٠: مسند أمحد) ٥(
  .)١٨٧٩( ٣/٤٠٠: مسند أيب يعلى) ٦(
  .)١٢٨٢(٢/٥٣٨: مسند احلميدي) ٧(
  ).٤٦٢٦(كتاب البيوع ( ٧/٢٩٤: )اتىب(،)٦٢٢٢(كتاب البيوع ( ٤/٤٢: سنن النسائي الكربى) ٨(
  .)١٥٣٦(كتاب البيوع ( ٣/١١٧٨: مصحيح مسل) ٩(
  ).١٥٣٦(كتاب البيوع (٣/١١٧٥: صحيح مسلم ) ١٠(



 

 

َنَهى أَنْ ُتَباَع الثَِّماُر َحتى َيْبُدَو َصـلَاُحَها   :عن أيب الزبري عن جابر بلفظ و عن عطاء: الثالث        
  .َوأَنْ ُتَباَع َسَنَتْينِ أَْو ثَلَاثًا

  )٢(.بدون ذكر بيع السننيأخرجه ابن أيب شيبة و)١(أخرجه أمحد
غري أيب الزبري ات باقي رجاله ثقحديث صحيح، حجاج مدلس وقد عنعنه، لكنه متابع و: ال شعيبـق

  .فمن رجال مسلم
 َنَهى َرُسولُ اللَّـه  :اهللا قالمسعت عطاء عن جابر بن عبد  :رباح بن أيب معروف قال :تابع احلجاج

  )٣(.أخرجه مسلم . َعْن كَراِء الْأَْرضِ َوَعْن َبْيعَها السِّنَِني َوَعْن َبْيعِ الثََّمرِ َحتى َيطيَب
َعْن الُْمَخاَبَرة َوالُْمَحاقَلَـة   َنَهى النبِيُّ : يقولطاء مسع جابر بن عبد اهللا بن جريج عن عاتابعه  و    

ى َيْبُدَو َصلَاُحَها ،َوَعْن الُْمَزاَبَنةَوأَنْ لَا ُتَباَع إِلَّا بِالدِّيَنارِ َوالدِّْرَهمِ إِلَّـا الَْعَراَيـا   ،َوَعْن َبْيعِ الثََّمرِ َحت "
  )٦(.أيب الزبريورواه أيضاً عن عطاء و)٥(ممسلو)٤(أخرجه البخاري

                           
    .)١٥٠٨٣( ٢٣/٣١٠: مسند أمحد) ١(
  .)٢١٨١٣(كتاب البيوع و األقضية ( ٤/٤٣١: مصنف ابن أيب شيبة )٢(
    .)١٥٣٦(كتاب البيوع ( ٣/١١٧٦: صحيح مسلم) ٣(
  .)٢٢٥٢(كتاب املساقاة ( ٢/٨٣٩: صحيح البخاري )٤(
  .)١٥٣٦(كتاب البيوع ( ٣/١١٧٤: صحيح مسلم )٥(
    ) .١٥٣٦(كتاب البيوع ( ١١٧٤ /٣: صحيح مسلم )٦(



 

 

  :الثمانوناحلديث /١٤٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

حَني  أَنَّ النبِي : َعْن َنافعٍ َعنِ اْبنِ ُعَمَرَحدثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َحدثََنا َحجاج َعْن َعطَاٍء َواْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َو
   )١(.َولَْم َيْسَتلْم غَْيَرُهَما مْن الْأَْركَان، ْسَوَد َوالرُّكَْن الَْيَمانِياْسَتلََم الَْحَجَر الْأََدَخلَ َمكَّةَ 

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة صاحب حديثهو ، وسبق ترمجته ،عبد اهللا بن منريهو  :ابن منري
  .رساللكنه كثري اإل، ثقة فقيه فاضلهو ، وسبق ترمجته ،باحبن أيب رهو ا :عطاء

    .ثقة فقيههو ، سبق ترمجته، وعبد اهللا بن عبيد اهللاهو  :ابن أيب مليكة
  .ثقة ثبت فقيه مشهورهو سبق ترمجته، و ،بن عمراموىل ، أبو عبد اهللا املدينهو  :افعن

  : ختريج احلديث
  )٤(.ابن أيب شيبةو)٣(قطينو الدار)٢(أمحد أخرجه

  : تابع احلجاج
 .)هو ابن عمر العمري: عبيد اهللا.(بنحوها)٥(ر أخرج روايته مسلمعبيد اهللا عن نافع عن ابن عم

  : احلكم على احلديث
 .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٦٢٧٢( ١٠/٣٧٧: مسند أمحد )١(
  .)٦٢٧٢( ١٠/٣٧٧: مسند أمحد )٢(
  .)٨٣(كتاب احلج ( ٢/٢٥٥: الدارقطين سنن )٣(
    ) .١٤٩٨٨(كتاب احلج ( ٣/٣٦٦: ابن أيب شيبة مصنف) ٤(
    .)١٢٦٨(٢/٩٢٥: ج، )١٢٦٨)(١٢٦٧(كتاب احلج ( ٢/٩٢٤: مسلمصحيح ) ٥(



 

 

  :و الثمانوناحلادي احلديث /١٤٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

: قَالَ ا َحجاج َعْن قََتاَدةَ َعْن أَبِي قلَاَبةَ َعْن َعْبد اللَّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النبِيِّ َحدثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ قَالَ َحدثََن
 "فَُهَو َشهِيد هلَ ُدونَ َمال١(".َمْن قُت(  
  : جـال اإلسنادر

  .ثقة صاحب حديثسبق ترمجته، و هو  ،عبد اهللا بن منريهو  :ابن منري
  .ثقة ثبت، سبق ترمجته، و هو قتادة السدوسيبن دعامة بن هو ا :قتادة
كثري ، ة فاضلـثق، البصري، أبو قالبة، امر اجلرميـأو ع، عبد اهللا بن زيد بن عمروهو  :قالبة أبو

، هاربا من القضاء سنة أربع ومائة مات بالشام، من الثالثة، فيه نصب يسري: ال العجليـق، اإلرسال
  )٢(.ع/يل بعدهاـوق

  :ختريج احلديث
  .ابن منري وأبو مالك اجلنيب: رواه عن احلجاج 
  )٣(.ة ابن منري أخرجها أمحدـرواي 
  )٤(.مالك اجلنيب أخرجها الطرباين ة أيبـروايو
  قال حدثين أبو األسود عن عكرمة عن عبد اهللا بن عمروسعيد بن أيب أيوب  :تابع احلجاج 
   )٥(.أخرج روايته البخاري 

 )٧(.أخرج روايته أمحد)٦(وهيب بن خالد عن أيوب السختياين :قالبةتابع احلجاج يف روايته عن أيب 
  : احلكم على احلديث

له بعضـهم، و ينجـرب   وقتـادة مل يسمع أبا قالبة فيما نق هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ،
  .باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٦٥٢٢( ٧٤/ ١١: مسند أمحد )١(
  .٢١١/ ١: امع التحصيلج، ٥٥٤/ ١: الكاشف، ينظر ٣٠٤/ ١: تقريبال )٢(
    .)٦٥٢٢(٧٤/ ١١: مسند أمحد) ٣(
  ).٧٨٩(٢٤١ /١: املعجم األوسط )٤(
  ).٢٣٤٨(كتاب املظامل ( ٨٧٧ /٢: البخاريصحيح ) ٥(
 -وبعد األلف نون ، مث حتتانية، مث مثناة، بعدها معجمة، بفتح املهملة -ختياينوب بن أيب متيمة كيسان السـأي )٦(

، ائةـالثني ومـنة إحدى وثـات سـم، امسةـمن اخل، من كبار الفقهاء العباد ،ثقة ثبت حجة، أبو بكر البصري
  .)٢٦٠/ ١ :الكاشف، ينظر ١١٧/ ١: تقريبال( ع/ ه مخس وستونـول
  .إسناده صحيح على شرط الشيخني: قال شعيب) ٧٠٥٥(٢٢١ /٢: مسند أمحد) ٧(



 

 

  :و الثمانون الثاين احلديث/١٤٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َوَعْن َعْمرِو ْبنِ ُشـَعْيبٍ  . أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َوَعْن .َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َعطَاٍء َعْن َجابِرٍ
ـ ، الَْمديَنة ذَا الُْحلَْيفَة لأَْهلِ َوقََّت َرُسولُ اللَّه : الَـَعْن أَبِيه َعْن َجدِّه قَ أَْهلِ الشامِ الُْجْحفَـةَ َول ،

  )١(.َولأَْهلِ الْعَراقِ ذَاَت عْرقٍ، قَْرنا، َوهَي َنْجد، َولأَْهلِ الطَّائف، َوأَْهلِ تَهاَمةَ َيلَْملََم َولأَْهلِ الَْيَمنِ
  : ب احلديثـغري

 )٢(،ستة أميال أو سبعة ذو احلليفة قرية بينها وبني املدينة -بالتصغري والفاء -احلليفة :الُْحلَْيفَة وذَ       
  )٣(.، و تعرف عند العامة بأبيار عليأي تسعة أكيال جنوباً

كانت قرية كبرية ذات منرب على طريق املدينة من مكة على  -ن والفاءبالضم مث السكو :الُْجْحفَةَ      
ام ذو احلليفة أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام إن مل ميروا على املدينة فإن مروا باملدينة فميق

وإمنا مسيت اجلحفة ألن السيل اجتحفها ومحل أهلها يف بعض األعوام وهـي اآلن   ،وكان امسها مهيعة
  )٥(.كيالً إذا خرجت من رابغ تؤم مكة) ٢٢(و توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ حوايل )٤(خراب
جبـل  ، تان جيدتان صحيحتان مستعملتانوايوالر، ويقال يلملم -بفتح أوله وثانيه -أمللم :َيلَْملََم      

ـ  و هو واٍد فحل ميـر )٦(.وهو ميقات أهل اليمن، من جبال امة على ليلتني من مكة وب مكـة  جن
  )٧(.كيل) ١٠٠(على
أهل جند تلقاء مكة علـى يـوم   ميقات -بسكون الراء  -ن الثعالبوهو قر، قرن املنازلهو  :قَْرنا     
ما يعرف اليوم باسم السيل الكبري، و يبعد عن و هو )٨(.وأصله اجلبلوهو قرن أيضا غري مضاف ، وليلة
  )٩(.كيالً) ٨٠(مكة

  
  

                           
    .)٦٦٩٧(٢٩٧/ ١١: مسند أمحد) ١(
  .٢٩٥ /٢: معجم البلدان) ٢(
  . ١٠٣/ ١: معجم املعامل اجلغرافية) ٣(
  .١١١ /٢: معجم البلدان) ٤(
  .٧٩/ ١: معجم املعامل اجلغرافية) ٥(
  .٢٤٦ /١: معجم البلدان) ٦(
  . ٣٣٩/ ١: معجم املعامل اجلغرافية) ٧(
  .٣٣٢ /٤: معجم البلدان) ٨(
  .٢٥٣/ ١: معجم املعامل اجلغرافية) ٩(



 

 

وهو احلد بـني  ، أهل العراق لُهوذات عرق م -بكسر أوله -رقالع: قال احلموي :ذَاَت عْرقٍ       
   )١(.وقيل عرق جبل بطريق مكة، جند وامة

  : ال اإلسنادـرج
  .عابدثقة متقن  ترمجته، و هو، سبق هو ابن هارون :يزيد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلسبق ترمجته، و هو  ،باحبن أيب رهو ا :عطاء

  .صدوق إال أنه يدلسسبق ترمجته، و هو  ،سردحممد بن مسلم بن تهو  :أبو الزبري
  .سبق ترمجته، و هو صدوق:  عمرو بن شعيب

  .صدوق هو ، و، سبق ترمجتهشعيب بن حممدهو : أبيهعن 
  .، صحايبعبد اهللا بن عمرو بن العاص :جده

  : ختريج احلديث
 )٤(الدارقطينو)٣(و البيهقي)٢(أمحد أخرجها مجيعهاً: ديث عن احلجاج من ثالثة طرقروى يزيد هذا احل

  .بدون الطريق الثالث  )٥(و أخرجها أبو يعلى )٤(الدارقطينو)٣(البيهقي
  ..عن عطاء عن جابر : الطريق األول

  .حفص بن غياث وابن منري :روى هذا الطريق عن احلجاج
  .هل العراق فقطفيها ميقات أو)٦(قطينرواية حفص أخرجها الدار

   )٧(.رواية ابن منري أخرجها ابن أيب شيبة
  ..عن أيب الزبري عن جابر : الطريق الثانية
  ...عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : الطريق الثالثة

 . اق فقطفيها ميقات أهل العرو)٨(قطينأخرجها الدار.عبد اهللا بن منري: روى هذا الطريق عن احلجاج
 )١(.ن من دونه ومن فوقه ثقاتإهذا االضطراب من احلجاج ف أنوالظاهر  :قـال الزيلعي

                           
  .١٠٧ /٤: معجم البلدان) ١(
  .)٦٦٩٧(٢٩٧/ ١١: مسند أمحد) ٢(
  .صلهفو أرطأة وضعفه ظاهر عن عطاء وغريه رواه احلجاج بن:و قال)٨٦٩٨(كتاب احلج (٢٨ /٥:سنن البيهقي) ٣(
  .صلهفو
  .)٤(تاب احلجك(٢٣٦ /٢: سنن الدارقطين) ٤(
  .)٢٢٢٢(١٥٦ /٤: مسند أيب يعلى) ٥(
  .)١(كتاب احلج(٢٣٥ /٢: سنن الدارقطين) ٦(
  .)١٤٠٦٧(كتاب احلج(٢٦٥ /٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(
  .)٣(،)٢(كتاب احلج(٢٣٦ /٢: سنن الدارقطين) ٨(



 

 

  :الـابن جريج فق: يف روايته عن أيب الزبري عن جابر :تابع احلجاج
: فَقَالَ - ْحَسُبُه َرفََع إِلَى النبِيِّ أَ -َسمْعُت: أخربين أبو الزبري أنه مسع جابراً ُيسأل عن املَُهل فقال 

، لِ الْعَراقِ مـْن ذَات عـْرقٍ  َوُمَهلُّ أَْه ،َوالطَّرِيُق الْآَخُر الُْجْحفَةُ، ديَنة مْن ذي الُْحلَْيفَةُمَهلُّ أَْهلِ الَْم
  )٢(.أخرج روايته مسلم "لََمَوُمَهلُّ أَْهلِ الَْيَمنِ مْن َيلَْم، َهلُّ أَْهلِ َنْجد مْن قَْرنَوُم
قال  ، جيوز أن يكون مسع عمر بن اخلطاب وقد ومل يسم جابر بن عبد اهللا النيب  :ال الشافعيـق   
وجيوز أن يكـون  ، أنه وقت ألهل املشرق ذات عرق، يروي عن عمر بن اخلطاب مرسالً: بن سريينا

  )٣(.مسع غري عمر بن اخلطاب من أصحاب النيب 
ـ ، رواه مسلم يف صحيحه، رق فضعيفوأما حديث جابر يف ذات ع :وويال النـق    ال يف ـلكنه ق

ـ  أَحسبه رفَع إِلَى النبِيِّ  -سمعت: ع جابراً يسأل عن املُهل فقالأنه مسروايته عن أيب الزبري  : الـق
فال يثبت رفعـه   لكنه مل جيزم برفعه إىل النيب، فهذا إسناد صحيح.."مهل أهل العراق من ذات عرقو

  )٤(.مبجرد هذا
 َوقَّـتَ " راق من حديث ابن عباس قالـل العـأهدون ذكر ميقات  )٥(ليهـفق عـديث متـاحلو  

َرُسولُ اللَّه  ذَا الُْحلَْيفَة يَنةأَْهلِ الَْمدأْمِ الُْجْحفَةَ ،لأَْهلِ الشقَْرنَ الَْمَنازِلِ ،َول أَْهلِ َنْجدأَْهـلِ  ،َولَول 
 ،فَُهن لَُهن َولَمْن أََتى َعلَْيهِن مْن غَْيرِ أَْهلهِن لَمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحج َوالُْعْمـَرةَ :" مث قال ،الَْيَمنِ َيلَْملََم

هْن أَْهلفَُمَهلُُّه م ْنَها ،فََمْن كَانَ ُدوَنُهنى أَْهلُ َمكَّةَ ُيهِلُّونَ مفََمـْن كَـانَ ُدونَ    "ويف رواية"َوكَذَاَك َحت
 . " ذَلَك فَمْن َحْيثُ أَْنَشأَ َحتى أَْهلُ َمكَّةَ مْن َمكَّةَ

  : احلكم على احلديث
، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه ، و ميقات أهل العراق هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج  

  . يثبت رفعه مبجرد هذافال  لكنه مل جيزم برفعه إىل النيب، إسناد صحيح ذكره مسلم و

                                                                             
  .١٤ /٣: نصب الراية) ١(
    .)١١٨٣(٢/٨٤٠: ، ج)١١٨٣(كتاب احلج(٨٤١ /٢: صحيح مسلم) ٢(
  .١٣٧ /٢: األم )٣(
    .١٦٩ /٧: اموع) ٤(
كتاب احلج (٨٣٨ /٢: صحيح مسلم، )١٤٥٧)(١٤٥٦)(١٤٥٤(كتاب احلج(٥٥٥ /٢: صحيح البخاري) ٥(
)١١٨١(.  



 

 

  :و الثمانون الثالثاحلديث /١٤٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َمْن ُسئلَ : "قَالَ َرُسولُ اللَّه : اٍء َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالََحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعطَ
  )١(".َجاَء َيْوَم الْقَياَمةَ ُملَْجما بِلَجامٍ مْن َنارٍ، َمُهفَكََتَيْعلَُمه َعْن علْمٍ 

  : ال اإلسنادـرج
  .عابدثقة متقن هو و ، سبق ترمجته،هو ابن هارون: يزيد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو سبق ترمجته، و ،باحبن أيب رهو ا :عطاء

  : ختريج احلديث
  .بو خالد األمحر وحممد بن يزيدأيزيد بن هارون و: رواه عن احلجاج

   )٢(.ة يزيد أخرجها أمحدـرواي
  )٣(.خالد أخرجها ابن أيب شيبة ة أيبـروايو 

 )٤( .هو الكالعي أخرجها أمحدوروايـة حممد بن يزيد و
حـديث   :وقــال )٧(و الترمذي)٦(أبو داودو)٥(علي بن احلكم أخرج روايته ابن حبان :تابع احلجاج

 )٨(.أخرجه ابن ماجه، وحسن
  :احلكم على احلديث

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  .)٧٩٤٣(٣٢٥/ ١٣: مسند أمحد) ١(
    .)٧٩٤٣(٣٢٥/ ١٣: مسند أمحد) ٢(
    .)٢٦٤٥٤(كتاب األدب(٣١٦ /٥: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
    .)١٠٥٩٧( ٣٥١/ ١٦: ، ج)١٠٤٨٧(٢٩٣/ ١٦: مسند أمحد) ٤(
  .)٩٥(كتاب العلم (٢٩٧ /١: صحيح ابن حبان) ٥(
  .)٣٦٥٨(أول كتاب العلم (٣٢١ /٣: سنن أيب داود) ٦(
  .)٢٦٤٩(كتاب العلم (٢٩ /٥: سنن الترمذي) ٧(
  .)٢٦١(كتمهاب من سئل عن علم فب( ٩٦ /١: سنن ابن ماجه )٨(



 

 

   :و الثمانون الرابع احلديث/١٤٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ د َعْن أَبِي َسعا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَمان َحدثََنا َحماد َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعطيةَ ْبنِ َسْعـََحدثَن ْدرِيِّ ـيد الُْخ
، لِ الَْغَنمِالسكيَنةُ َوالَْوقَاُر في أَْه:"فَقَالَ َرُسولُ اللَّه ، افَْتَخَر أَْهلُ الْإِبِلِ عْنَد َرُسولِ اللَّه : الَـقَ

  )١(".َوالْفَْخُر َوالُْخَيلَاُء في أَْهلِ الْإِبِلِ
   :-اىلرمحه اهللا تع-وقـال اإلمام أمحد

 َسـعيد  بِـي َحدثََنا َعفَّانُ َحدثََنا َحماُد ْبُن َسلََمةَ أَْخَبَرَنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعطيةَ ْبنِ َسْعد َعـْن أَ 
ُخَيلَاُء فـي أَْهـلِ   َوالْالْفَْخُر :"فَقَالَ النبِيُّ ، افَْتَخَر أَْهلُ الْإِبِلِ َوالَْغَنمِ عْنَد النبِيِّ : قَالَ  الُْخْدرِيِّ
ُبعثَ ُموَسى َعلَْيه السلَام َوُهَو َيْرَعى :" َوقَالَ َرُسولُ اللَّه . "الَْوقَاُر في أَْهلِ الَْغَنمَِوالسكيَنةُ َو، الْإِبِلِ

  )٢(."َوُبعثُْت أََنا َوأََنا أَْرَعى غََنما لأَْهلي بِجَِياد، أَْهله غََنما َعلَى
  : ب احلديثـيغر

  )٣(.موضع مبكة يلي الصفا :أجياد
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة يهم قليالًهو سبق ترمجته، و :بن النعمان ُسَرْيُج
  .هبآخروتغري حفظه ، عابد أثبت الناس يف ثابت ثقة، وهو هو ابن سلمة، سبق ترمجته :محاد

  .مدلساً ن شيعياًوكا، كثرياً خيطئصدوق هو هو العويف، سبق ترمجته، و :عطية بن سعد
  .ثقة ثبت، وهو هو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته :عفان

  : ختريج احلديث
و أخرجه هبذه الزيادة  ..."بعث موسى عليه السالم "دون قوله)٥(الطرباينو)٤(أخرج احلديث أمحد

  )٨(.ابن عساكرو)٧(عبد بن محيدو )٦(أمحد

                           
    .)١١٣٨٠( ١٧/٤٧٣: مسند أمحد) ١(
    .)١١٩١٨( ١٨/٤٠٨: مسند أمحد )٢(
  .١/١٠٥: معجم البلدان) ٣(
  .)١١٣٨٠( ٤٧٣/ ١٧: مسند أمحد )٤(
  .)٢٨١٠( ٣/١٦٣: املعجم األوسط )٥(
    .)١١٩١٨( ١٨/٤٠٨: مسند أمحد )٦(
  .)٨٩٨( ١/٢٨٣: املنتخب من مسند عبد بن محيد )٧(
  .٤/٨٧: مدينة دمشقتاريخ ) ٨(



 

 

  : احلكم على احلديث
  .دليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب ضعف عطيه و ت

  )١(.رواه أمحد والبزار وفيه احلجاج بن أرطأة وهو مدلس :ال اهليثميـقو
 )٢(.هريرة املتفق عليه حديث أيب :يشهد له دون الزيادة

 :فقال النيب ، تفاخر أهل اإلبل وأصحاب الشاء :حديث عبدة بن حزن بلفظ :يشهد هلذه الزياةو
وبعثت أنا وأنا أرعـى غنمـا ألهلـى    ، وبعث داود وهو راعى غنم، عث موسى وهو راعى غنمب"

 )٤(.النسائيو)٣(أخرجه البخاري يف األدب "بأجياد
صحت قد اختلف يف امسه كما اختلف يف صحبته فإن وإسناده صحيح إىل ابن حزن و :ال شعيبـقو

 . فاحلديث صحيح وإال فهو مرسل
فَقَـالَ   ،َما َبَعثَ اللَُّه َنبِيا إِلَّا َرَعـى الَْغـَنمَ  :بلفظ )٥(رة أخرجه البخاري هري حديث أيب :ويشهد له

  ". كُْنُت أَْرَعاَها َعلَى قََرارِيطَ لأَْهلِ َمكَّةَ ،َنَعْم :فَقَالَ ؟أَْصَحاُبُه َوأَْنَت

                           
  .٤/٦٥: ئدجممع الزوا) ١(
 ٤/١٥٩٤: ج، )٣٣٠٨(كتاب املناقب (٣/١٢٨٩: ،ج)٣١٢٥(كتاب بدء اخللق (٣/١٢٠٢:صحيح البخاري) ٢(
  ).٥٢(كتاب اإلميان ( ١/٧٢: صحيح مسلم، )٤١٢٧(كتاب املغازي ( ٤/١٥٩٤
  ).٥٧٧( ١/٢٠٢: األدب املفرد )٣(
  .)١١٣٢٤(مل اليوم و الليلة كتاب ع( ٦/٣٩٦: سنن النسائي الكربى) ٤(
  .)٢١٤٣(كتاب اإلجارة ( ٢/٧٨٩: صحيح البخاري) ٥(



 

 

  :و الثمانون اخلامساحلديث /١٤٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 اللَّـه  َبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدا زَِياُد ْبُن َعْبد اللَّه الَْبكَّائيُّ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن أَبِي الزُّـََحدثَن
َحُدُهْم فَأََراَد أَ ،َبْيَنُهْم رَِباَعةٌ أَْو َدارأَيَُّما قَْومٍ كَاَنْت :" الَ َرُسولُ اللَّه ـقَ: الَـَرضَي اللَُّه َعْنُهَما قَ

  )١(".فَإِنْ أََخذُوُه فَُهْم أََحقُّ بِه بِالثََّمنِ، لَْيْعرِْضُه َعلَى ُشَركَائهفَ، أَنْ َيبِيَع َنصيَبُه
  : ب احلديثـغري
  )٢(.والرباع مجعه، حملتهم: وربع القوم، مةودار اإلقا، الربع املرتل :ةٌـرَِباَع
  : ال اإلسنادـرج

بن إسحاق عن غري اويف حديثه  ،صدوق ثبت يف املغازيهو سبق ترمجته، و : البكائيزياد بن عبد اهللا
  .لني
  .صدوق إال أنه يدلسهو ، سبق ترمجته، وس املكيردحممد بن مسلم بن تهو : الزبري وأب

  :ختريج احلديث
من اإلسناد  "يزيد"سقط )٣(يزيد بن هارون أخرج روايتهما أمحدزياد بن عبد اهللا و: رواه عن احلجاج 

  . يف بعض النسخ وقد رواه بنحوه
  . زهري بن معاوية أبو خيثمة :تابع احلجاج مجاعة منهم

بِيَع فَلَْيَس لَُه أَنْ َي، رِيك في َرْبَعة أَْو َنْخلٍَمْن كَانَ لَُه َش" بلفظ )٤(رواية زهري أبو خيثمة أخرجها مسلم 
  ." َخذَ َوإِنْ كَرَِه َتَرَكفَإِنْ َرضَي أَ، َحتى ُيْؤذنَ َشرِيكَُه
  : احلكم على احلديث

صـرح  أبـو الـزبري   إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و زياد البكائي لني يف غري ابن إسحاق، و 
  . ، فينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه يف بعض الروايات التحديثب

                           
    .)١٤٣٢٦( ٢٢/٢٣٠: مسند أمحد )١(
    .٢/١٨٩: النهاية )٢(
    .)١٥٠٩٥( ٢٣/٣١٨: ، ج)١٤٣٢٦( ٢٢/٢٣٠: مسند أمحد )٣(
  .     )١٦٠٨(كتاب املساقاة ( ٣/١٢٢٩: صحيح مسلم) ٤(



 

 

  :و الثمانون السادساحلديث /١٥٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ُه َعْنُهَما أَنُه َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن َحجاجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبد اللَّه الْأَْنَصارِيِّ َرضَي اللَّ
  )١(.أَنْ َيطُْرَق الرُجلُ أَْهلَُه لَْيلًا َنَهى َرُسولُ اللَّه  :الَـقَ
  :ال اإلسنادـرج

  .اعةتركه مج: سبق ترمجته، وهو كما قال ابن حجر :نصر بن باب
  .صدوق إال أنه يدلسهو ، سبق ترمجته، وس املكيردحممد بن مسلم بن تهو  :أيب الزبري

  .بإخراجه من هذا الطريق )٢(انفرد أمحد : ختريج احلديث
ا جئنـا مـن   عن الطروق إذ هنانا رسول اهللا "وفيه )٤(أمحد أخرجه)٣(موسى بن عقبة :تابع احلجاج

  "   السفر
ـ ات غري عبد الرمحن بن أيب الزناد، وهذا إسناد رجاله ثقحديث صحيح :ال شعيبـق  ،سنـ، فح

 .لكن أبا الزبري مل يصرح بالسماع
 عاصم األحول عن الشعيب عن جـابر أن رسـول اهللا    طريق: طرق منهامن  احلديث متفق عليهو
  )٥(."فَلَا َيطُْرْق أَْهلَُه لَْيلًاإِذَا أَطَالَ أََحُدكُْم الَْغْيَبةَ ":قال

  : احلكم على احلديث
، وينجـرب باملتابعـة إىل   أبو الزبريتدليس احلجاج و ضعف نصر بن باب و ذا إسناد ضعيف بسببـه

  .احلسن لغريه

                           
    .)١٤٣٢٧( ٢٢/٢٣٠: مسند أمحد )١(
    .)١٤٣٢٧( ٢٢/٢٣٠: مسند أمحد) ٢(
مـن  ، إمام يف املغازي، ثقة فقيه، موىل آل الزبري، األسدي -ومعجمة ، بتحتانية -موسى بن عقبة بن أيب عياش) ٣(

: ، ينظـر ١/٥٥٢: تقريـب ال( ع/وقيل بعد ذلـك  ،مات سنة إحدى وأربعني، بن معني لينهامل يصح أن ، اخلامسة
  ).٢/٣٠٦: الكاشف

    .)١٥٢٥٠( ٢٣/٤٠٣: د أمحدمسن) ٤(
  ).٧١٥(كتاب اإلمارة ( ٣/١٥٢٨: صحيح مسلم، )٤٩٤٦(كتاب النكاح ( ٥/٢٠٠٨:صحيح البخاري) ٥(



 

 

  :و الثمانون السابعاحلديث /١٥١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

اللَُّه َعْنُهَما أَنُه َحجاجٍ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبد اللَّه الْأَْنَصارِيِّ َرضَي َحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن 
، "َحثَْيُت لََكثُم ، لََحثَْيُت لََك، لَْو قَْد َجاَءَنا َمالٌ! َيا َجابُِر:"فَقَالَ لي َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَّه : قَالَ
: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ، فََحدثُْتُه فَأََتْيُت أََبا َبكْرٍ ، ُيْنجَِز لي تلَْك الْعَدةَ قَْبلَ أَنْ بَِض َرُسولُ اللَّه فَقُ: قَالَ

ي َحثَْيةً ثَى لفََح، فَأََتاُه َمالٌ: قَالَ. ثُم َحثَْيُت لََك، ثُم َحثَْيُت لََك، َجاَءَنا َشْيٌء لََحثَْيُت لََكَوَنْحُن لَْو قَْد 
ـ ـفََوَزْنُت: قَالَ. ةٌ َحتى َيُحولَ الَْحْولُـَدقَيَها َصـلَْيَس َعلَْيَك ف: الَـثُم قَ، َيةًـْثُم َحث ْت ـََها فَكَان

  )١(.ةـأَلْفًا َوَخْمَس مائَ
  : غريب احلديث

  )٢(.أي غرف بيديه :يـاحلث
 :ال اإلسنادـرج

  .تركه مجاعة: ابن حجرسبق ترمجته، وهو كما قال  :نصر بن باب
  .و حممد بن مسلم بن تدرس املكي، سبق ترمجته، وهو صدوق إال أنه يدلسه :الزبري وأب

  : ختريج احلديث
  .هبذا السند)٣(انفرد أمحد

لَْيَس "دون لفظة  )٤(.عن ابن املنكدر عن جابر متفق عليهفيان بن عيينة س :تابع احلجاج مجاعة منهمو
  ."قَةٌ َحتى َيُحولَ الَْحْولَُعلَْيَك فيَها َصَد

 .دون الزيادة السابقة )٥(.من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر متفق عليهو 
 .السابقة

  : احلكم على احلديث
  .بن باب و تدليس احلجاج، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه هذا إسناد ضعيف بسبب ضعف نصر

                           
    .)١٤٣٢٨( ٢٢/٢٣١: مسند أمحد) ١(
    .١/٣٣٩: النهاية )٢(
    .)١٤٣٢٨( ٢٢/٢٣١: مسند أمحد) ٣(
، )٢٩٦٨(كتاب اجلهاد و السري( ٣/١١٤٢: ، ج)٢٤٥٨(كتاب اهلبة و فضلها ( ٢/٩١٧: صحيح البخاري) ٤(
  .)٢٣١٤(كتاب الفضائل ( ٤/١٨٠٦: صحيح مسلم، )٤١٢٢(كتاب املغازي ( ٤/١٥٩٣:ج
، )٢٩٦٨(كتاب اجلهاد و السري (٣/١١٤٢: ، ج)٢١٧٤(كتاب الكفالة ( ٢/٨٠٣: صحيح البخاري) ٥(
    .)٢٣١٤(كتاب الفضائل ( ٤/١٨٠٦: صحيح مسلم، )٤١٢٢(كتاب املغازي ( ٤/١٥٩٣:ج



 

 

   "فيَها َصَدقَةٌ َحتى َيُحولَ الَْحْولُ لَْيَس َعلَْيَك" أما لفظة   
، حديث صحيح :شعيبقال )٣(،وأمحد)٢(ابن أيب شيبة و)١(أخرجه أبو داود حديث علي  :فيشهد هلا

  .شريك وإن كان سيئ احلفظ فقد توبع
   )٤( !فيصلح للحجة واهللا أعلم، واآلثار تعضده، حديث علي ال بأس بإسناده :ال ابن حجرـق
وال يقدح فيه .أو حسن انتهى وهو حديث صحيح: قال النووي رمحه اهللا يف اخلالصة :يلعيال الزـقو

  )٥(.ضعف احلارث ملتابعة عاصم له

                           
    .)١٥٧٣(كتاب الزكاة ( ٢/١٠٠: سنن أيب داود) ١(
    .)١٠٢١٤(كتاب الزكاة ( ٢/٣٨٦: مصنف ابن أيب شيبة) ٢(
  .هو من زيادات عبد اهللا على أبيهو)١٢٦٥( ٢/٤١٤: مسند أمحد) ٣(
    .)٨٢٠( ٢/١٥٦: ص احلبريتلخي) ٤(
  . ٢/٣٢٨: نصب الراية) ٥(



 

 

  :و الثمانونالثامن احلديث /١٥٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ : الَـذَّيالِ ْبنِ َحْرَملَةَ قََحدثََنا َنْصُر ْبُن َبابٍ َعْن َحجاجٍ َعنِ ال ارِي َسأَلُْت َجابَِر ْبَن َعْبد اللَّه الْأَْنَص
  . كُنا أَلْفًا َوأَْرَبَع مائَة: قَالَ؟ كَْم كُْنُتْم َيْوَم الشَجَرة : َرضَي اللَُّه َعْنُهَما

  )١( . َيْرفَُع َيَدْيه في كُلِّ َتكْبَِرية مْن الصلَاة َوكَانَ َرُسولُ اللَّه : قَالَ 
 :ال اإلسنادـرج

  .اعةتركه مج: سبق ترمجته، وهو كما قال ابن حجر :نصر بن باب
  . نيسبق ترمجته، وهو يف ثقات ابن حبان ويعد يف الكوفي :الذيال بن حرملة
 : ختريج احلديث

 )٢(.أخرج هذا احلديث أمحد
َيْرفَُع َيَدْيه في كُلِّ "ه دون قول)٣(سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر متفق عليه  :تابع احلجاج

لَاةْن الصم َتكْبَِرية". 
  :عن أيب الزبري)٤(إبراهيم بن طهمان :تابع احلجاج فيها " َيْرفَُع َيَدْيه في كُلِّ َتكْبَِرية مْن الصلَاة"قوله   

ن الركوع فعل مثـل  رفع رأسه م وإذا، وإذا ركع،  كان إذا افتتح الصالة رفع يديهأن جابر بن عبد اهللا
  أخرجـه . ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إىل أذنيه، فعل مثل ذلك رأيت رسول اهللا : ويقول، ذلك

 .صححه األلباينو)٥(ابن ماجه
أخرجـه   .التكبري مع يديه يرفع  اهللا رسول رأيت :قال احلضرمي حجر بن وائلحديث  :ويشهد له

 )٦(.أمحد
، فهـو مـن   هالة حال عبد الرمحن بن اليحصيبد ضعيف جل، وهذا إسناحديث صحيح :ال شعيبـق

  ."التعجيل"ل رجا

                           
    .)١٤٣٣٠( ٢٢/٢٣٣: مسند أمحد) ١(
    .)١٤٣٣٠(٢٢/٢٣٣: دمسند أمح )٢(
، )٤٥٦٠(سري ـاب التفـكت(٤/١٨٣١: ج ،)٣٩٢٣(ازي ـكتاب املغ(٤/١٥٢٦: اريـصحيح البخ) ٣(

    ).١٨٥٦(كتاب اإلمارة ( ٣/١٤٨٤: صحيح مسلم
ويقال رجع  ،وتكلم فيه لإلرجاء ،ثقة يغرب ،سكن نيسابور مث مكة ،أبو سعيد ،إبراهيم بن طهمان اخلراساين )٤(
  )١/٢١٤:الكاشف،١/٩٠:تقريبال( ع /مات سنة مثان وستني ،عةمن الساب ،عنه

  .)٨٦٨(إقامة الصالة  كتاب( ١/٢٨١: سنن ابن ماجه) ٥(
    .)١٨٨٤٨( ٣١/١٤١: مسند أمحد) ٦(



 

 

حديث حسن، رجاله ثقات، كلهم من رجال الكتب الستة، غري اليحصـيب،   :و قـال األلباين       
  )١( .د روى عنه ثقتان ووثقه ابن حبانقو

  : احلكم على احلديث
  .نجرب باملتاعبة إىل احلسن لغريهإسناده ضعيف بسبب ضعف نصر بن باب و تدليس احلجاج و ي

                           
  .)٦٤١( ٣/١١٣: إرواء الغليل )١(



 

 

  :التاسع و الثمانون احلديث /١٥٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 أَنَّ أََبا َسعيد الُْخْدرِي َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَّه : أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرٍ َحدثََنا َيزِيُد َحدثََنا َحجاج َعْن
  )١(.في ثَْوبٍَوُهَو ُيَصلِّي 

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة متقن عابد، و هو ون، سبق ترمجتههو ابن هار :يزيد
  .و حممد بن مسلم بن تدرس املكي، سبق ترمجته، وهو صدوق إال أنه يدلسه :الزبري وأب

 )٢(.أخرجه أمحد: ختريج احلديث
 .عمرو بن احلارث املصري واألعمشسفيان الثوري و :تابع احلجاج

أنه رأى جابر بن : عمرو أن أبا الزبري املكي حدثهرواية ، وعن أيب الزبري عن جابرالثوري  سفيان رواية
مل و"يصنع ذلـك   إنه رأى رسول اهللا : وقال جابر، به وعنده ثيابه لي يف ثوب متوشحاًعبد اهللا يص
   )٣(.سعيد اخلدري أخرجه مسلم يذكرا  أبو

حدثين أبو سعيد اخلدري أنه دخل علـى  : عن جابر) فيانأيب س(األعمش عن طلحة بن نافع  ةـرواي
. بـه  ورأيته يصلي يف ثوب واحد متوشحاً: قال، يسجد عليه، فرأيته يصلي على حصري :قال النيب 

 )٤(.أخرجه مسلم
  :احلكم على احلديث

هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و أبو الزبري قد صرح بالتحديث يف بعض الطرق ، و ينجـرب  
  .ملتابعة إىل احلسن لغريهبا

                           
    .)١٥٠٥٤(٢٩٢/ ٢٣: مسند أمحد) ١(
    .)١٥٠٥٤(٢٩٢/ ٢٣: مسند أمحد) ٢(
  .)٥١٨(تاب الصالةك(٣٦٩ /١: صحيح مسلم) ٣(
    .)٥١٩(كتاب الصالة (٣٦٩ /١: صحيح مسلم) ٤(



 

 

  :التسعوناحلديث /١٥٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

أَنَّ  :الَ َسمْعُت الَْحجاَج ْبَن أَْرطَاةَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبد اللَّه ـا َعْبُد الرزاقِ قَـَحدثََن
 بِيالن  ْمُسى أََتىِ َمكَّةَفَلَْم ُيَصلِّ الْ، َسرَِف بغَاَبْت لَُه الش١(.َمْغرَِب َحت(  

  : غريب احلديث
و واٍد متوسط و ه)٢(.وقيل أقل وأكثر، الميموضع من مكة على عشرة أ، هو بكسر الراء  :َسرَِفب

 ١٢مث يتجه غرباً، فيمر على  –مشال شرقي مكة  –الطول من أودية مكة، يأخذ مياه ما حول اجلعرانة
  )٣(.الً مشال مكةكي
  : ال اإلسنادـرج

  .عمي يف آخر عمره فتغري، ثقة حافظهو هو الصنعاين، سبق ترمجته، و :عبد الرزاق
  .رس املكي، سبق ترمجته، وهو صدوق إال أنه يدلسهو حممد بن مسلم بن تد :أبو الزبري

  : ختريج احلديث
 .هو منت مقلوبو )٥(عبد الرزاقو)٤(أخرجه أمحد
  .ومالك بن أنس )٦(األجلح: صحيح رواهو املنت ال

                           
    .)١٥٠٧٤(٣٠٦/ ٢٣: مسند أمحد) ١(
    .٣٦٢ /٢: النهاية) ٢(
  .١٥٦/ ١: معجم املعامل اجلغرافية) ٣(
    .)١٥٠٧٤(٣٠٦/ ٢٣: مسند أمحد) ٤(
  .)٤٤٣٢(كتاب الصالة(٥٥٤ /٢: مصنف عبد الرزاق) ٥(
، صدوق شـيعي  ،يقال امسه حيىي، يكىن أبا حجية الكندي- باملهملة واجليم مصغر -ةأجلح بن عبد اهللا بن حجي) ٦(

مـا  : وقال أيضاً، نفسي منه شيء يف: قال القطان، )٩٦/ ١: تقريبال(٤بخ / مات سنة مخس وأربعني، من السابعة
وجمالد متقاربـان يف   اجلح: وقال أمحد، يعين أنه ما كان باحلافظ، ني احلسني بن علي وعلي بن احلسنيكان يفصل ب

وقال ، ليس به بأس :وقال مرة، ثقة: وقال مرة، صاحل :بن معنياوقال ، وقد روى األجلح غري حديث منكر، احلديث
وكان له ، ليس بذاك، ضعيف: وقال النسائي ،يكتب حديثه وال حيتج به، ليس بالقوي :وقال أبو حامت، ثقة: العجلي

 ،هو عندي مستقيم احلـديث صـدوق  ، وله أحاديث صاحلة: بن عدياقال و، مفترى :وقال اجلوزجاين، رأي سوء
يب أحاديث روى عن الشع: وقال العقيلي، جداً كان ضعيفاً: بن سعداوقال ، ضعيف: وقال أبو داود )جرابن ح(قلت

أبـا   جعل، كان ال يدري ما يقول :بن حباناوقال  ،ثقة حديثه لني :وقال يعقوب بن سفيان،مضطربة ال يتابع عليها
، ١٧٥/ ١:اروحني، ٢١٢/ ١:معرفة الثقات: ، ينظر١٦٥ /١:تهذيبال( ال حيتج به:، وقال الرازيسفيان أبا الزبري
، ٦٤ /١: عفاء واملتـروكني البـن اجلـوزي   ـالض، ٤٢٦/ ١: امل يف الضعفاءـالك، ١٦٣/ ٩: اجلرح والتعديل

  .)٣٥٠/ ٦: بن سعدطبقات ا، ١٣٩/ ١: عفاء الكبري، الض ٦٨/ ٢: اريخ الكبريـالت



 

 

َخـَرَج  "فـظ مع رواية حبيب بن حسان بل)٢(و أخرجها الطرباين)١(أخرجها أمحد رواية األجلح       
 َرُسولُ اللَّه َْن َمكَّةْسَعةُ أَْمَيالٍ مَي تى أََتى َسرَِف َوهْمسِ فَلَْم ُيَصلِّ َحتْنَد غُُروبِ الشْن َمكَّةَ عم"   

فقد روى  -وهو ابن عبد اهللا الكندي -رجال الصحيح غري األجلح رجاله ثقات :ال شعيبـق      
  .و الزبري مل يصرح بسماعه عند أحدأب، ووأصحاب السنن ، وهو صدوق" األدب"له البخاري يف 

 للَّـه  أَنَّ َرُسـولَ ا " بلفظ)٥(و البيهقي)٤(و النسائي)٣(رواية مالك بن أنس أخرجها أبو داودو       
ْمُس بَِمكَّةَ فََجَمَع َبْيَنُهَما بَِسرِفغَاَبْت لَُه الش "  

  : احلكم على احلديث
د خالف احلجاج يف منت ق، و قد عنعنا، وإسناده ضعيف، احلجاج وأبو الزبري مدلسان :قال شعيب     

ـ   أن رسول اهللا " قلوباً، وصوابه، فرواه مهذا احلديث مس، مث مل خرج من مكة عند غـروب الش
  ".يصل املغرب حىت أتى سرف

                           
    .)٢٦١(١٨٢ /٣: املطالب العالية، )١٤٢٧٤(١٧٥/ ٢٢: مسند أمحد) ١(
  .)١٤٩١(١٣٤ /٢: عجم األوسط امل) ٢(
  ).١٢١٥(كتاب الصالة ( ٧ /٢: أيب داودسنن ) ٣(
  .)٥٩٣(كتاب املواقيت (٢٨٧ /١: الصغرىالنسائي سنن  )٤(
  ) .٥٣٢٤(سافر مجاع أبواب صالة امل( ١٦٤ /٣: البيهقي سنن) ٥(



 

 

  :التسعوناحلادي و احلديث /١٥٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َعْن أَبِيه كعٍ َعنِ اْبنِ كَْعبِ ْبنِ َمالَعْن َناف اجثََنا َحجثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدأَنَّ َجارَِيةً لَُهـْم َسـْوَداَء   : َحد
  )١( .فَأََمَرُه بِأَكْلَها، َعْن ذَلَك فََسأَلَ النبِي ، لَُهْم بَِمْرَوةذَكَّْت َشاةً 

  :غريب احلديث
  )٢(.هي اليت يقدح منها النار :وقيل ،حجر أبيض براق: املروة 
  : ال اإلسنادـرج

وقد يهـم يف  ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو هو حممد بن خازم، سبق ترمجته، و :أبو معاوية
  .ديث غريهح
  .ثقة ثبت فقيه مشهورهو سبق ترمجته، و ،بن عمراموىل ، أبو عبد اهللا املدينهو  :نافع

مـات  ، يقال له رؤية، ثقة، بن كعب بن مالك األنصاري املدين عبد اهللاهو إما  :ابن كعب بن مالك
  )٣(.خ م د س ق/ سنة سبع أو مثان وتسعني

ويقال ولد ، من كبار التابعني، ثقة، املدينأبو اخلطاب ، الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري عبدو إما 
  )٤(.ع/مات يف خالفة سليمان، يف عهد النيب 
  )٥(.جي السلمي العقيب، فاتته بدررزن اخلَيابن أيب كعب عمرو بن القَ :كعب بن مالك
  : ختريج احلديث

  )٨(.الطرباينو)٧(ابن أيب شيبةو)٦(أمحدأخرجه 
كعب بن  بناعن نافع مسع (ويف بعض الروايات)٩( العمري أخرج روايته البخاريعبيد اهللا :تابع احلجاج

 )١٠(.)بن عمر أن أباه أخربهابن مالك خيرب 

                           
    .)١٥٧٦٨( ٢٥/٤٧: مسند أمحد )١(

  . ٤/٣٢٣: النهاية )٢(
    . ١/٥٨٨: ، ينظر الكاشف١/٣١٩: تقريبال )٣(
  .١/٦٤١: الكاشف ، ينظر١/٣٤٩: تقريبال) ٤(
    .٢/٣٣:جتريد أمساء الصحابة) ٥(
  ).٢٧١٦٨(٤٥/١٤٤: ج ،)١٥٧٦٨( ٢٥/٤٧: مسند أمحد )٦(
  .)١٩٨٢٦(كتاب الصيد ( ٢٥٥ /٤: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
  ).١٩٠( ١٩/٩٦: املعجم الكبري )٨(
  ).٥١٨٥(كتاب الذبائح و الصيد ( ٥/٢٠٩٦: ج، )٢١٨١(كتاب الوكالة ( ٢/٨٠٨: البخاريصحيح ) ٩(
  ).٥١٨٢(كتاب الذبائح و الصيد ( ٢٠٩٦ /٥: البخاريصحيح ) ١٠(



 

 

 : احلكم على احلديث
وال يضر عدم تعني ابن كعب بن مالك ألن ولديه عبد اهللا هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، 

  .بعة إىل احلسن لغريه، و ينجرب باملتاوعبد الرمحن تابعيان ثقتان
لكن روى ، املزي يف األطراف بأنه عبد اهللا جزم، بن كعب بن مالكاقوله أنه مسع  :قال ابن حجرو    
من هذا  بن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفاًابن وهب عن أسامة بن زيد عن ا

  )١(.فالظاهر أنه عبد الرمحن، احلديث

                           
  . ٤/٤٨٢: فتح الباري )١(



 

 

  :التسعونو  الثاين احلديث/١٥٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َبْيرِ َعْن أَبِيـه  َحدثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن َبكْرِ ْبنِ ُخَنْيسٍ قَالَ أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َعامرِ ْبنِ َعْبد اللَّه ْبنِ الزُّ
 )١(. َيَدْيه َحتى َجاَوَز بِهَِما أُذَُنْيهافَْتَتَح الصلَاةَ فََرفََع  َرأَْيُت َرُسولَ اللَّه : الَـقَ

  :رجـال اإلسناد
  .ال بأس به: قال أبو حامتهو كما سبق ترمجته، و :بن خنيس عبد القدوس بن بكر

  .ثقة عابدهو ، سبق ترمجته، وبن العوام األسديا هو :عامر بن عبد اهللا بن الزبري
بن هاشم ، وأمه عاتكه بنت أيب وهب املخزومي، كان بن عبد املطلب  هو عبد اهللا بن الزبري :أبيهعن 

   )٢( .أحد الفرسان و األبطال، قتل يوم أجنادين بعد أن قتل حوله مجاعه
  :ختريج احلديث

  )٤(.أبو يعلىو)٣(أخرجه أمحد 
  :يشهد لهو
ذَا أََراَد أَنْ َيْركََع إِذَا َصلَّى كَبَر َوَرفََع َيَدْيه َوإِ"بلفظ)٥(مالك بن احلويرث أخرجه البخاري حديث     

 ثَ أَنَّ َرُسولَ اللَّهَوَحد ْن الرُّكُوعِ َرفََع َيَدْيهَوإِذَا َرفََع َرأَْسُه م َرفََع َيَدْيه َصَنَع َهكَذَا"  
َرفََع َيَدْيه َحتى  كَانَ إِذَا كَبَر َرفََع َيَدْيه َحتى ُيَحاذَي بِهَِما أُذَُنْيه َوإِذَا َركََع"بلفظ )٦(مسلمو أخرجه   

ـ   ثْـلَ ذَلَدُه فََعلَ مَمْن َحمَع اللَُّه لْن الرُّكُوعِ فَقَالَ َسمَوإِذَا َرفََع َرأَْسُه م َي بِهَِما أُذَُنْيهو يف " َكُيَحاذ
 . "فُُروَع أُذَُنْيه"بعض الروايات 

  : احلكم على احلديث
القدوس البأس به، و ينجرب باملتابعـة إىل احلسـن    إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و عبد      
  .لغريه

 )٧(.رواه أمحد والطرباين يف الكبري وفيه احلجاج بن أرطاة واختلف يف االحتجاج به :ال اهليثميـقو 

                           
    .)١٦٠٩٩( ٢٣/ ٢٦: مسند أمحد) ١(
  .١/٣١١:جتريد أمساء الصحابة) ٢(
    .)١٦٠٩٩( ٢٦/٢٣: مسند أمحد) ٣(
  .)٨١( ١/٨٩: معجم أيب يعلى) ٤(
    .)٧٠٤(كتاب صفة الصالة ( ١/٢٥٨: صحيح البخاري) ٥(
    .)٣٩١(كتاب الصالة ( ١/٢٩٣: صحيح مسلم )٦(
  .٢/١٠١: جممع الزوائد )٧(



 

 

ال تناقض بني األفعال املختلفة جلواز وقوع الكل يف أوقات  "حاذتا أذنيه"قوله  :ال السنديـقو     
أو إىل ، ال منافاة بني الرفع إىل املكـبني ف، إذا دل الدليل على نسخ البعض إالسنة  متعددة فيكون الكل

  )١(.أو إىل فروع األذنني أي أعاليهما، حمة األذننيش

                           
  .٢/١٢٢: حاشية السندي) ١(



 

 

  :و التسعون الثالثاحلديث /١٥٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 -َوُهَو فَُرات الْقَـزاُز   -َنا الَْحجاُج َعْن فَُرات ْبنِ َعْبد اللَّه ر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرقِّيُّ قَالَ َحدثَمَعَحدثََنا ُم
ْيرِ َجَعلَُه َعلَى َوكَانَ اْبُن الزَُّب، ه ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعودكُْنُت َجالسا عْنَد َعْبد اللَّ:الََعْن َسعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَ

َوإِنَّ  ،فَإِنَك كََتْبَت َتْسأَلُنِي َعْن الَْجـدِّ ، ا َبْعُدـَسلَام َعلَْيَك أَم: اْبنِ الزَُّبْيرِ اُبـاَءُه كَتإِذْ َج، الْقََضاِء
ي َعز َوَجلَّ لَاتَخذُْت ـة َخليلًا ُدونَ َربِّـَْن َهذه الْأُّمـلَْو كُْنُت ُمتخذًا م:" الَـقَ ولَ اللَّه ـَرُس
اُه قَـْولُ  ـا أََخذَْنـَوأََحقُّ َم،َجَعلَ الَْجد أَبا"لدِّينِ َوَصاحبِي في الَْغارَِولَكنُه أَخي في ا، َن أَبِي قَُحافَةَاْب

  )١(.أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ 
  : رجـال اإلسناد

  .ثقة فاضلهو سبق ترمجته، و :بن سليمان الرقي رمَعُم
  .ثقة هوق ترمجته، و، سببن أيب عبد الرمحن القزاز الكويفا هو :فرات

  )٢(.اهلذيل، حجازي له رؤية وقد أمره:عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
  : ختريج احلديث
 )٥(.ابن عساكرو)٤(أبو يعلىو)٣(أخرجه أمحد
 )٦(.سفيان الثوري أخرج روايته ابن أيب شيبة :تابع احلجاج

أما : فقال؟ بن الزبري يف اجلدا كتب أهل الكوفة إىل: عن عبد اهللا بن أيب مليكة قالالسختياين أيوب و 
 -يعين أبـا بكـر   -أنزله أبا "هلَْو كُْنُت ُمتخذًا مْن َهذه الْأُمة َخليلًا لَاتَخذُْت:"الذي قال رسول اهللا 

   )٧(.أخرجه البخاري
  : احلكم على احلديث

  .ههذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغري    

                           
    ).١٦١٠٧( ٢٦/٣٢: مسند أمحد) ١(
  .١/٣٢٣:جتريد أمساء الصحابة )٢(
    .)١٦١٠٧( ٢٦/٣٢: مسند أمحد) ٣(
  .)٦٨٠٥( ١٢/١٧٧: مسند أيب يعلى) ٤(
    .٣٠/٢٤٤:ج، ٢٨/١٤٢: تاريخ مدينة دمشق )٥(
  .)٣١٢٠٦(كتاب الفرائض ( ٦/٢٥٨: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
  .)٣٤٥٨(كتاب فضائل الصحابة (٣/١٣٣٨: صحيح البخاري) ٧(



 

 

  :و التسعون الرابعاحلديث /١٥٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ ـَاد أَْو َعّبـَنا زَِيـَحدثََنا ُسَرْيُج ْبُن النُّْعَمان َحدثَ نِ اد َعْن الَْحجاجِ َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسعيد َعْن َسْبَرةَ ْب
ُه أََتى الّن: أَبِي َسْبَرةَ َعْن أَبِيهـَأَن بِي َىفُلَا: قَالَ؟ َما َولَُدَك : الَـقـ . نُ َوفُلَانُ َوَعْبُد الُْعز الَ ـفَقَ

 َرُسولُ اللَّه ":ِْحَمنكُْم ،ُهَو َعْبُد الرأَْسَمائ إِنَّ أََحق ،ْن َخْيرِ أَْسَمائَو، كُْمأَْو م ْيُتْم َعْبَد اللَّهإِنْ َسم 
  )١(".الرْحَمنِ َوالَْحارِثَ َعْبُد
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة يهم قليالًهو سبق ترمجته، و :بن النعمان ُسَرْيُج
ري ـعن غويف حديثه  ،صدوق ثبت يف املغازيهو هو ابن عبد اهللا بن الطفيل، سبق ترمجـته، و :زياد
  .إسحاق لني بنا

  .ثقةهو هو ابن العوام، سبق ترمجته، و :عباد
  .سبق ترمجته ، وهو ثقة :عمري بن سعيد

أن أبا سربة صاحب هذا احلديث هـو  : )٣( بن قانعازعم )٢(.و ابن أيب سربة اجلعفي، له وفادةه :سربة
  )٤(.معبد بن عوسجة اجلهين فاهللا أعلم

ه ابناه سـربة  ـزل الكوفة، وروى عنـايب ينـهو يزيد بن مالك بن عبد اهللا اجلعفي، صح :أبيهعن 
  )٥( .وجعله ابن مندة خنعياً فغلط وعبد الرمحن، وهو جد خيثمة بن عبد الرمحن،

  : ختريج احلديث
وقد جاء احلديث من : عباد بن العوام وزياد البكائي ومحاد بن سلمه، قـال شعيب: رواه عن احلجاج

  . يف هذا اإلسناد عباد، فهذا يرجح أن الصواب طريق عباد
 )٩(دواليبـالو)٨(اصمـأيب ع ابنو)٧(ة عباد الطرباينـأخرج روايو)٦(ا أمحدـزياد أخرجهرواية عباد و

                           
    .)١٧٦٠٧( ٢٩/١٤٨: مسند أمحد) ١(
  .١/٢٠٨:جتريد أمساء الصحابة) ٢(
    .٣/٩٥: معجم الصحابة) ٣(
  .٣/٣٢: اإلصابة) ٤(
  .١٧٠و  ٢/١٤٠:جتريد أمساء الصحابة) ٥(
    .)١٧٦٠٧(٢٩/١٤٨: مسند أمحد) ٦(
  . )٧٥٤( ٢٢/٢٩٥ :، ج)٦٥٦٠( ٧/١١٨: معجم الكبري) ٧(



 

 

 . مع رواية محاد )٣(نعيموأبو )٢(دواليبـالو)١(اصمـع
 )٩(.أبو نعيمو)٨(ابن أيب عاصمو)٧(ابن قانعو)٦(البخاريو)٥(الدواليبو)٤(رواية محاد أخرجها الطرباينو

  : احلكم على احلديث )٩(.نعيم
هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و زياد لني يف غري ابن إسحاق ، و ينجـرب بالشـاهد إىل   

 .سن لغريهاحل
 اللَّه َو َمائكُْم إِلَى اللَّه َعْبُدإِنَّ أََحب أَْس":ال رسول اهللا ـق: الـقحديث ابن عمر : هـويشهد ل

  )١٠(.أخرجه مسلم" الرْحَمنِ َعْبُد

                           
    .)٢٧٦٩( ٥/٢٤٠: اآلحاد واملثاين) ١(
    .)٢١٤( ١/١٠٣: الكىن واألمساء ) ٢(
  .١/٤٦١: تاريخ أصبهان) ٣(
   .بنحوه) ٧٥٣( ٢٢/٢٩٥: ج، )٦٥٥٩( ٧/١١٨: عجم الكبري امل) ٤(
    .)٢١٣( ١/١٠٣: الكىن واألمساء) ٥(
  .)٣٤٧( ١/٤٠: الكىن )٦(
    .٣/٩٥: معجم الصحابة) ٧(
    .)٢٤٧٧( ٤٢٤ /٤: اآلحاد واملثاين) ٨(
  .١/٤٦١: هانتاريخ أصب) ٩(
   .)٢١٣٢(كتاب اآلداب(٣/١٦٨٢: صحيح مسلم) ١٠(



 

 

  :و التسعون اخلامساحلديث /١٥٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

كَانَ فيَما اْشَتَرطَ أَْهلُ َمكَّةَ :الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ جاُج َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعنَِحدثََنا ُهَشْيم أَْخَبَرَنا الَْح
 َعلَى َرُسولِ اللَّه ٍبِِسلَاح ْن أَْصَحابِهم لَاح ،أَنْ لَا َيْدُخلََها أََحدَراب اًإِلَّا سي ق١(.ف(  
  : غريب احلديث

هو شبه اجلراب :َرابـق ،فيـه زاده مـن متـر     حوقد يطر، فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه طرحي
وهي ، مجع قرف: وأراه القراف، وال موضع هلا هاهنا، الرواية بالباء هكذا: ال اخلطايبـقو )٢(،وغريه

  )٣(.وجتمع على قروف أيضاً، حيمل فيها الزاد للسفر، أوعية من جلود
  : ال اإلسنادـرج

كثري التدليس واإلرسال اخلفي، ثقة ثبتهو مجته، وهو ابن بشري، سبق تر: ُهَشْيم.  
  .هبآخراختلط ، ثقة مكثر عابدهو ، و، سبق ترمجتهيعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق

  : ختريج احلديث
  .بنصر بن باهشيم و: رواه عن احلجاج

   )٥(.الروياينو)٤(ة هشيم أخرجها أمحدـرواي
  )٦(.ة نصر أخرجها ابن سعدـروايو
ـ . وغريهـم بنحـوه ومطـوالً   سـفيان الثـوري   شعبة و :ابع احلجاجت ة شـعبة أخرجهـا   ـرواي

  )٩(.ة سفيان بن سعيد أخرجها البخاريـروايو )٨(.مسلمو)٧(البخاري
  : احلكم على احلديث

 .، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريهوقد صرح هشيم بالتحديث إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج،

                           
    .)١٨٥٨٠( ٣٠/٥٤٤: مسند أمحد )١(
  .٤/٣٤: النهاية) ٢(
  .١/١٥١: غريب احلديث للخطايب) ٣(
    .)١٨٥٨٠( ٣٠/٥٤٤: مسند أمحد) ٤(
  .)٣١٨( ١/٢٢٧: مسند الروياين) ٥(
  .١٠٢ – ٢/١٠١: الطبقات الكربى) ٦(
    .)٢٥٥١(كتاب الصلح ( ٢/٩٥٩:  البخاري صحيح) ٧(
    .)١٧٨٣(كتاب اجلهاد و السري ( ٣/١٤٠٩: صحيح مسلم) ٨(
  ).٢٥٥٣(كتاب الصلح ( ٢/٩٦١: صحيح البخاري) ٩(



 

 

  :و التسعون ادسالس احلديث/١٦٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ُسـئلَ  : الَـن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرقِّيُّ َحدثََنا الَْحجاُج َعن أَبِي إِْسَحاَق َعمَعَحدثََنا ُم
 َرُسولُ اللَّه ْي:"فَقَالَ؟ َعْن الْكَلَالَةيَك آَيةُ الصَتكْف١(."ف(  

  : غريب احلديث
، أصله من تكلله النسب إذا أحاط بهو، يرثانه وال ولداً وهو أن ميوت الرجل وال يدع والداً: الكاللـة

، لى امليت وعلى الوارث هبذا الشرطفهو واقع ع ،الكاللة الوارثون الذين ليس فيهم ولد وال والد: وقيل
مي ذهـاب  سفَ، خيلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فإذا مات ومل، األب واالبن طرفان للرجل :وقيل

   )٢(.الطرفني كاللة
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة فاضلهو سبق ترمجته، و :بن سليمان الرقي رمَعُم

 .هبآخراختلط ، ثقة مكثر عابدهو ، و، سبق ترمجتهيعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق
  : ختريج احلديث
  )٦(.الطحاويو)٥(الطرباينو)٤(أبو يعلىو)٣(أخرجه أمحد
َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللُّه ُيفْتيكُْم في  آخر آية نزلت: بلفظ)٨(مسلمو)٧(البخاري شعبة أخرجه :تابع احلجاج
ي الْكَالَلَةف.... )وآخر سورة نزلت براءة)٩. 

  : احلكم على احلديث
  .ن لغريههذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلس 

       

                           
    .)١٨٦٠٧( ٣٠/٥٧١: مسند أمحد )١(
  .٤/١٩٧: النهاية) ٢(
    .)١٨٦٧٧( ٣٠/٦١٦: ج ،)١٨٦٠٧( ٣٠/٥٧١: مسند أمحد) ٣(
  .)١٦٥٦( ٣/٢١٦ :أيب يعلى مسند) ٤(
  .)٦٨٩٢( ٧/٧٣: املعجم األوسط) ٥(
  .١٣/٢٢٧ :اآلثارشرح مشكل  )٦(
  .)٤٣٧٧(كتاب التفسري ( ٤/١٧٠٩: ، ج)٤٣٢٩(كتاب التفسري (٤/١٦٨١: البخاريصحيح ) ٧(
  .)١٦١٨(كتاب الفرائض ( ٣/١٢٣٦: مسلم صحيح) ٨(
  .)١٧٦(آية  سورة النساء) ٩(



 

 

َوَما  ،في َشْيٍء َما َراَجْعُتُه في الْكَلَالَة َما َراَجْعُت َرُسولَ اللَّه "فيه حديث عمر الطويل و :يشهد لهو
ـ  !َيا ُعَمُر :فَقَالَ ،أَغْلَظَ لي في َشْيٍء َما أَغْلَظَ لي فيه َحتى طََعَن بِإِْصَبعه في َصْدرِي ةُ أَال َتكْفيَك آَي

  )١(.أخرجه مسلم" ....؟الصْيف الَّتي في آخرِ ُسوَرة النَِّساِء

                           
  ).١٦١٧(كتاب الفرائض ( ٣/١٢٣٦: صحيح مسلم )١(



 

 

  :و التسعون السابعاحلديث /١٦١
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

رِيرِ ْبنِ َعْبد اللَّه َحدثََنا َعفَّانُ َحدثََنا َحماُد ْبُن َسلََمةَ َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرةَ َعْن َزاذَانَ َعْن َج
، إِْسلَاَم َوُهَو فـي َمِسـريِه  ُيَعلُِّمُه الْ فَكَانَ َرُسولُ اللَّه ، فََدَخلَ في الْإِْسلَامِ، نَّ َرُجلًا َجاَءالَْبَجليِّ أَ

َعمـلَ  :"فَقَـالَ  ُسولُ اللَّه فَأََتى َعلَْيه َر ،فََوقََصُه َبعُريُه فََماَت، َبعريِه في ُجْحرِ َيْرُبوعٍ فََدَخلَ ُخفُّ
  )١(."اللَّْحُد لََنا َوالشقُّ لَغْيرَِنا" –قَالََها َحماد ثَلَاثًا  -"َوأُجَِر كَثريا، ليلًاقَ

   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد
َحدثََنا ُعثَْمانُ الَْبَجليُّ َعـْن َزاذَانَ فَـذَكََر    َحدثََنا َعفَّانُ َحدثََنا َعْبُد الَْواحد َحدثََنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ 

  )٢(.الَْحديثَ
  : غريب احلديث

  )٣(.كسر العنق الوقص :ُهـفََوقََص
قيل هو و)٥(.وقيل هو الصدع عامة، وقيل غري البائن، الصدع البائن: وقيل)٤(.الفصل يف الشيء :قُّـالش

  )٦(.انفراج يف الشيء
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة ثبتهو هو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته، و :نعفا

  .هبآخروتغري حفظه ، عابد أثبت الناس يف ثابت ثقةهو سبق ترمجته، و :محاد بن سلمة
  .كان ال يدلس ورمي باإلرجاء، ثقة عابدهو سبق ترمجته، و :عمرو بن مرة
  .وحده مقاليف حديثه عن األعمش ، ثقةهو هو ابن زياد، سبق ترمجته، و :عبد الواحد

  .وكان يدلس ويغلو يف التشيع، واختلط ضعيف ،، سبق ترمجتهريمبن عهو ا :عثمان البجلي
، من الثانيـة ، شيعية وفيه، صدوق يرسل، ويكىن أبا عبد اهللا أيضاً ،البزاز، أبو عمر الكنديهو  :زاذان

ـ ـإذ روى عن ه ال بأس هباـاديثأح :ديـبن عاال ـق )٧(٤بخ م / مات سنة اثنتني ومثانني  ،ةـه ثق

                           
    .)١٩١٥٨( ٣١/٤٩٦: مسند أمحد) ١(
  .)١٩١٥٩( ٣١/٤٩٦: مسند أمحد) ٢(
    .٤/٧٤: الفائق، ٥/٢١٣: النهاية) ٣(
    .٢/٤٩١ :النهاية )٤(
  .١٠/١٨١: لسان العرب) ٥(
  .١/٣١٩: املصباح املنري) ٦(
  .١/٢١٣: تقريبال) ٧(



 

 

، هو ثبث يف سلمان: وقال ابن معني ،كثرياً خيطئكان  :بن حبان يف الثقاتاال ـوق )ابن حجر(قلت
  )١(.ثقة: العجليو اخلطيبوبن سعد وا بن معنيا وقال، ليس باملتني عندهم: وأمحدـال احلاكم أبـوق

ثعلبة بن جشم بن عوف، أبو عمر هو ابن جابر، وهو الشليل بن مالك بن نصر بن :جرير بن عبد اهللا
 )٢(.البجلي

  : ختريج احلديث
  : رواه احلجاج من طريقني

 في الَْحجاجِ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرةَ َعْن َزاذَانَ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبد اللَّه الَْبَجليِّ أَنَّ َرُجلًا َجاَء فََدَخلَ: األول
 احلديث .  الْإِْسلَامِ
 .ْبُن أَْرطَاةَ َحدثََنا ُعثَْمانُ الَْبَجليُّ َعْن َزاذَانَ فَذَكََر الَْحديثَ َحجاُج: الثاين

 )٤(.الطرباينو)٣(رواه عن احلجاج يف الطريق األول محاد بن سلمة أخرجه أمحد
  .و قد صرح احلجاج بالتحديث.يف الطريق الثاين عبد الواحد وأبو معاوية رواه عن احلجاجو

معاويـة أخرجهـا    روايـة أيب و)٧(الطحـاوي خمتصراً و)٦(الطرباينو)٥(خرجها أمحدرواية عبد الواحد أ
  . فقط بدون ذكر القصة "اللَّْحُد لََنا َوالشقُّ لَغْيرَِنا"خمتصراً  أي لفظ )٨(الطرباين

  .بنحوه)٩(سفيان الثوري أخرجه أمحد"اللَّْحُد لََنا َوالشقُّ لَغْيرَِنا"يف روايته :تابع احلجاج
  : كم على احلديثاحل

  :هذا احلديث له إسنادان 
  .ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و زاذان صدوق يرسل : األول 

لكنه ينجرب باملتابعة .زاذان صدوق يرسل عثمان البجليضعيف بسبب تدليس احلجاج وضعف : والثاين
 .إىل احلسن لغريه

                           
الكامل يف ، ٣/٦١٤: اجلرح والتعديل، ٤/٢٦٥: الثقات، ١/٣٦٦: معرفة الثقات: ينظر(  ٣/٢٦١: التهذيب )١(

  .)٨/٤٨٧: تاريخ بغداد، ٢/٤٥٢: الضعفاء الكبري، ٣/٢٣٦: الضعفاء
  .١/٨٣:جتريد أمساء الصحابة: ينظر) ٢(
    .)١٩١٥٨( ٣١/٤٩٦: مسند أمحد) ٣(
  .)٢٣٣٠( ٢/٣٢٠: عجم الكبريامل) ٤(
    .)١٩١٥٩( ٣١/٤٩٦: مسند أمحد) ٥(
  .)٢٣٢٦( ٢/٣١٨: عجم الكبريامل )٦(
  . ٧/٢٥٩: اآلثارشرح مشكل  )٧(
  .)٢٣٢٥( ٢/٣١٨: عجم الكبريامل )٨(
  .حديث حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب اليقظان: قال شعيب)١٩٢١٣( ٣١/٥٤٥: مسند أمحد )٩(



 

 

 أََتى النبِي " هد من حديث الرباء بن عازب بلفظ له شا " َوأُجَِر كَثريا، َعملَ قَليلًا:" روايتـهو      
يدبِالَْحد عفَقَالَ، َرُجلٌ ُمقَن :ُم  ! َيا َرُسولَ اللَّهلُ أَْو أُْسلْم :قَالَ؟ أُقَاتلْ، أَْسلقَات قَاَتـلَ  ، ثُم فَأَْسلََم ثُم

 )١(.أخرجه البخاري " جَِر كَثرياَوأُ، َعملَ قَليلًا:" الَ َرُسولُ اللَّه ـَفَق، فَقُتلَ
ويف إسنـاده )٢(ه شاهد من حديث ابن عباس أخرجه األربعة ـل" اللَّْحُد لََنا َوالشقُّ لَغْيرَِنا":روايتـهو 

بن عباس حديث حسن غريب احديث : ال أبو عيسىـقإسنـاده عبد األعلى بن عامر وهو ضعيف 
  .من هذا الوجه

                           
    .)٢٦٥٣(كتاب اجلهاد و السري ( ٣/١٠٣٤: صحيح البخاري) ١(
 ،)١٠٤٥(كتاب اجلنائز ( ٣/٣٦٣: الترمذي سنن ،)٣٢٠٨( أول كتاب اجلنائز( ٣/٢١٣: أيب داود سنن) ٢(
    .)١٥٥٤(كتاب اجلنائز ( ١/٤٩٦: ابن ماجه ، سنن)٢٠٠٩(كتاب اجلنائز ( ٤/٨٠: )اتىب(



 

 

  :و التسعون الثامناحلديث /١٦٢
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َحدثََنا َشْيَبانُ َحدثََنا َحماُد ْبُن َسلََمةَ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعـْن أَبِـي إِْسـَحاَق    حدثنا عبد اهللا 
لَْو َيْعلَُم الناُس َما في :"قَالَ لَ اللَّه الَْهْمَدانِيِّ َعْن َعْبد اللَّه ْبنِ أَبِي َبصريٍ َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ َرُسو
  )١(."الْعَشاِء َوَصلَاة الَْغَداة مْن الْفَْضلِ في َجَماَعة لَأََتْوُهَما َولَْو َحْبوا

  : رجـال اإلسناد 
  .هو ابن أمحد بن حنبل :عبد اهللا
  .مصدوق يههو ، سبق ترمجته، وطيبأيب شيبة احلَ، بن فروخهو ا :شيبان

  .بآخرةوتغري حفظه ، عابد أثبت الناس يف ثابت ثقةهو سبق ترمجته، و :محاد بن سلمة
  .بآخرةاختلط ، ثقة مكثر عابدهو ، و، سبق ترمجتهيعيبِعمرو بن عبد اهللا السهو  :أبو إسحاق

 وذكره ابن حبـان يف )٢(.د س ق/من الثالثة، وثقه العجلي ،العبدي الكويفهو  :عبد اهللا بن أيب بصري
   )٣(.قد وثقجيهل و: الذهيبقال الثقات، و

  :ختريج احلديث
  .  وهو من زيادات ابنه عبد اهللا)٤(أخرجه أمحد

   )٥(.فيه قصة أخرجها أمحدشعبة بن احلجاج وسفيان الثوري بنحوه و:تابع احلجاج مجاعة منهم
  : احلكم على احلديث

: الذهيب فيه اهللا بن أيب بصري قال هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و شيبان صدوق يهم و عبد
  .جيهل و قد وثق، و ينجرب باملتابعات و الشواهد إىل احلسن لغريه

َولَْو َيْعلَُمونَ َما في الَْعَتَمة "بنحوه وفيه )٧(مسلمو)٦(أخرجه البخاري هريرة  حديث أيب :ويشهد له
  ."َوالصُّْبحِ لَأََتْوُهَما َولَْو َحْبوا

                           
  .)٢١٢٧٢(٣٥/١٩٥: مسند أمحد) ١(
  .١/٢٩٧: تقريبال )٢(
  .١/٥٤١: الكاشف، ٥/٥٠: التاريخ الكبري، ٥/١٥: الثقات، ٢/٢١: معرفة الثقات: ينظر) ٣(
  .)٢١٢٧٢(٣٥/١٩٥: مسند أمحد) ٤(
  .)٢١٢٦٦)(٢١٢٦٥(٣٥/١٨٨: مسند أمحد) ٥(
 ٢/٩٥٥: ج ،)٦٢٤(كتاب اجلماعة و اإلمامة ( ١/٢٣٣: ج ،)٥٩٠(كتاب األذان ( ١/٢٢٢:صحيح البخاري) ٦(
  .)٢٥٤٣(كتاب الشهادات (
    .)٤٣٧(كتاب الصالة ( ١/٣٢٥: صحيح مسلم) ٧(



 

 

  :سع و التسعونالتااحلديث /١٦٣
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ه ْبنِ الْمقَْدامِ َعْن َحدثََنا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن َعْبد الَْملك ْبنِ الُْمغَرية الطَّائفيِّ َعْن َعْبد اللَّ
. إِنَّ الْآخَر قَْد َزَنـى  :فَأََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ، في َسفَرٍ ولِ اللَّه كُنا َمَع َرُس: َشداد َعْن أَبِي ذَر قَالَاْبنِ 

 -ثُم َنَزلَ، الزَِّنا فََردَدُه أَْرَبعافَأَقَر عْنَدُه بِ: َمرةً قَالَو-فََنَزلَ النبِيُّ ، ثُم َربَع، ثُم ثَلَّثَ ،فَأَْعَرَض َعْنُه
ِسْرَنا َحتـى  فَ، كَئيبا َحزِينا فَاْرَتَحلَ َرُسولُ اللَّه ، فَُرجَِم، وِيلَةا لَُه َحفَريةً لَْيَسْت بِالطَّفَأََمَرَنا فََحفَْرَن
غُفَر لَُه َوأُْدخـلَ  ، أَلَْم َتَر إِلَى َصاحبِكُْم! َيا أََبا ذَر :"فَقَالَ لي، فَُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَّه ، َنَزلَ َمْنزِلًا

  )١(".لَْجنةَا
  : سنادال اإلـرج 

  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد
  .مقبولهو سبق ترمجته، و :عبد امللك بن املغريه الطائفي

  .ليس باملشهور هو، سبق ترمجته، وبن وردهو ا :عبد اهللا بن املقدام
 وذكـره  ،ولد على عهد الـنيب  ، املدين أبو الوليد ،عبد اهللا بن شداد بن اهلاد الليثيهو  :ابن شداد

سنة إحدى ومثـانني   والًمات بالكوفة مقت، يف الفقهاء وكان معدوداً، العجلي من كبار التابعني الثقات
  )٢(.ع/ل بعدهاـوقي

  )٣(.جندب بن جناده بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار :أبو ذر
  : ختريج احلديث
  .خالد األمحر وإبراهيم بن الزبرقان يد بن هارون وأبويز: رواه عن احلجاج

  .خالد وإبراهيم مع رواية أيب)٥(أخرجها الطحاويو)٤(رواية يزيد أخرجها أمحد
  : احلكم على احلديث

، و ينجـرب  ليس باملشهورعبد اهللا بن املقدام ، وليس احلجاج و الطائفي مقبولإسناده ضعيف بسبب تد
  .بالشواهد إىل احلسن لغريه

  

                           
    .)٢١٥٥٤( ٣٥/٤٣٩: مسند أمحد) ١(
  .١/٥٦١: الكاشف، ينظر ١/٣٠٧: تقريبال) ٢(
     .١/٩٠:جتريد أمساء الصحابة )٣(
    .)٢١٥٥٤( ٣٥/٤٣٩: مسند أمحد) ٤(
  .٣/١٤٢: شرح معاين اآلثار) ٥(



 

 

َرأَْيُت  :قالويف روايته )٢(مسلمو)١(حديث جابر أخرجه البخاري: حاديث كثرية منهاأ يشهد لهو    
  ... "  َماعَز ْبَن َمالك حَني جِيَء بِه إِلَى النبِيِّ 

                           
  .)٦٤٢٩(كتاب احملاربني من أهل الكفر(٦/٢٤٩٨: ج، )٤٩٦٩(كتاب الطالق ( ٥/٢٠٢٠: صحيح البخاري) ١(
    .)١٦٩٢(كتاب احلدود ( ٣/١٣١٩: صحيح مسلم) ٢(



 

 

  :املائةاحلديث /١٦٤
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

َضحى : َمانَ َعْن بِلَالِ ْبنِ أَبِي الدْرَداِء َعْن أَبِيه قَالَيْن اْبنِ ُنْعَحدثََنا َيزِيُد َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَأَةَ َع
 َرُسولُ اللَّه ِ١(.بِكَْبَشْينِ َجذََعْينِ ُموجَِبْين(  

   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد
الدْرَداِء َعْن أَبِيه نِ ُنْعَمانَ َعْن بِلَالِ ْبنِ أَبِي َحدثََنا ُسَرْيج َحدثََنا أَُبو شَهابٍ َعنِ الَْحجاجِ َعْن َيْعلَى ْب

  )٢(.بِكَْبَشْينِ َجذََعْينِ َخصيْينِ َضحى َرُسولُ اللَّه : قَالَ
  : غريب احلديث

  )٣(.واالسم من الوجاء: والصواب موجوءين من وجأته أجؤه، يقولون موجيني :ُموجَِبْينِ
  )٤(.يذهب شهوة اجلماع ويترتل يف قطعة مرتلة اخلصي شديداً رضاً أن ترض أنثيا الفحل :الوجاءو
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و: يزيد

هو موافـق للروايـة   نعمان و: ل شعيب كذا يف مجيع النسخ اخلطية، عدا واحدة ففيهاقا :ابن نعيمان
  .كوىف ثقة :عمان، سبق ترمجته، وهو كما قال ابن معنيوهو يعلى بن الن. ، و أطراف املسندالتالية

وقيـل  ، ات سنة اثنـتني ـم، من الثانية، ةـثق، اضي دمشقـق، األنصاريهو  :بالل بن أيب الدرداء
  )٥(.د/ثالث وتسعني
  )٦( .بن عامر، و قيل ابن قيس، و يقال ابن ثعلبة، أبو الدرداء رضي اهللا عنه عومير :أبو الدرداء

ثقة يهم قليالًهو ، سبق ترمجته، وبن النعمانو اه: ُسَرْيج.  
  .صدوق يهمهو هو عبد ربه بن نافع احلناط، سبق ترمجته، و :أبو شهاب

                           
    .)٢١٧١٣( ٣٦/٤٤: مسند أمحد) ١(
    .)٢١٧١٤( ٣٦/٤٥: مسند أمحد) ٢(
    .١/٤١ :غلط احملدثني )٣(
    .٥/١٥١: النهاية) ٤(
  .١/٢٧٧: الكاشف ، ينظر١/١٢٩: تقريبال) ٥(
  .١/٤٣٠:جتريد أمساء الصحابة) ٦(



 

 

  : ختريج احلديث
  .يزيد بن هارون وأبو شهاب :رواه عن احلجاج
 .بدون ذكر يعلى وبلفظ رواية أبو شهاب)٢(رواية يزيد أخرجها ابن أيب شيبةو)١(أخرجهما أمحد

  : م على احلديثاحلك
هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و أبو شهاب صدوق يهم، و ينجرب بالشـواهد إىل احلسـن   

 .لغريه
كَانَ "ويف بعض ألفاظه)٤(مسلمو)٣(حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري :يشهد لتضحيته بالكبشنيو

 ".أَقَْرَنْينِ )٥(ُيَضحِّي بِكَْبَشْينِ أَْملََحْينِ
أخرجه " بَِجذَعٍ مْن الضأْن َضحْيَنا َمَع َرُسولِ اللَّه "حديث عقبة بن عامر بلفظللجذعه  :ويشهد
  )٧(.قوي هسند :وقـال ابن حجر، )٦(النسائي

 نورواه احلجاج ب، عن عبادة بن أيب الدرداء عن أبيهبن أيب ليلى عن احلكم ايرويه  :قال الدارقطين     
عن بالل بن  النعمانبن عن حجاج بن أرطأة عن يعلى : اب احلناطفقال أبو شه، واختلف عنه، أرطأة

، أبيهبن نعمان عن بالل بن أيب الدرداء عن اعن حجاج عن : د بن العواماوقال عب، أيب الدرداء عن أبيه
اج ـألن احلج، وال يثبت، مل ينسبه عن أبيه عن أيب الدرداءن احلجاج عن يعلى وع: عباد وقال أيضاً
 )٨( .ى ليسا حبافظنيوابن أيب ليل

ني أقرنني أملحني عظيمني موجوءين، فأضجع  أيت بكبش أن رسول اهللا  اهللا وعن جابر بن عبد      
، بسم اهللا":، مث أضجع اآلخر، فقال"، اللهم عن حممد وآل حممد، واهللا أكرببسم اهللا":أحدمها وقال

  )١٠(.البيهقيو)٩(رواه أبو يعلي"بالغ واهللا أكرب عن حممد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد يل بال

                           
  .)٢١٧١٤)(٢١٧١٣(٣٦/٤٤: مسند أمحد) ١(
  .)٤١( ١/٥١: بة شيمسند ابن أيب) ٢(
 ،)٥٢٤٥)(٥٢٤٤()٥٢٣٨)(٥٢٣٤( )٥٢٣٣(كتاب األضـاحي( ٢١١٤ -٥/٢١١١: ح البخاريـصحي) ٣(
  .)٦٩٦٤(كتاب التوحيد ( ٦/٢٦٩٣: ج
  .)١٩٦٦(كتاب األضاحي ( ٣/١٥٥٦: صحيح مسلم )٤(
  .)٤/٣٥٤: النهاية(األملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض: أملحني) ٥(
  .)٤٤٧٢(كتاب الضحايا ( ٣/٥٧: سنن النسائي الكربى) ٦(
  .١٠/١٥: فتح الباري) ٧(
  .)١٠٧٧( ٦/٢٠٩: علل الواردة يف األحاديث النبويةال )٨(
  .)٤/٢٢: جممع الزوائد(إسناده حسن : و حسني أسد  وقال اهليثمي) ١٧٩٢( ٣/٣٢٧: مسند أيب يعلى)٩(
  .)١٨٨٢٧(كتاب الضحايا ( ٩/٢٦٨: هقيسنن البي) ١٠(



 

 

  :املائةاألول بعد احلديث /١٦٥
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ ـا َيزِيُد أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َعْبد الرْحَمنِ ْبنِ َعابِسٍ َعْن أَبِيـَحدثََن ـ :الَـهٍ َعْن ُحذَْيفَةَ قَ  ُت ـَسمْع
 َرُسولَ اللَّه َُشْرطًا لَ :"ولُـَيق يهأَخَمْن َشَرطَ لَي لَُه بِهي َجاَرُه إِلَى غَْيرِ ، ا ُيرِيُد أَنْ َيففَُهَو كَالُْمْدل

  )١(". ةـَمَنَع
  : غريب احلديث

  )٣(.دليتها إذا أرسلتها يف البئرأدليت الدلو و: يقال)٢(،قيتسالدال واملديل مجيعا صفتان للم :ْدليـكَالُْم
  )٣(.البئر
  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و :يزيد

  .ثقةهو سبق ترمجته، و: عبد الرمحن بن عابس
  )٤(.ع/من الثانية، خمضرم،ثقة،بن ربيعة النخعي الكويفا،مبوحدة مكسورة مث مهملة ،عابِسٍهو :أبيهعن 
مرو، أبو عبد اهللا العبسي، وقيل ل بن جابر بن عيسح: ، ويقاللِسهو ابن اليمان، اسم أبيه ح :حذيفة

حـالف  دماً يف قومه فهرب إىل املدينة وألنه أصاب : جروة بن احلارث، قال الكليباليمان لقب جدهم 
 )٥( .ست وثالثني يف دمشقعبد األشهل فسماه قومه اليمان، تويف سنة 

  : ختريج احلديث
  .و خالد األمحريزيد بن هارون و أب: رواه عن احلجاج

، درهـم  اشترى حذيفة من رجل ناقة بأربعمائة"بلفظ)٧(أخرجها احلارثو)٦(يد أخرجها أمحدرواية يز
 ، فأخرج له حذيفة كيساًمنه ، فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالورقوشرط له رضاه من النقد

 إين أعـوذ بـاهللا  : فقال، فغل عامته ، مث أخرج إليه كيساًفغل عامته ، مث أخرج إليه كيساًفغل عامته
ال يريد أن يفي له به فهو  من شرط ألخيه شرطاً":يقول إين مسعت رسول اهللا  ،، يقوهلامنكم ثالثاً

                           
    .)٢٣٤٣٨( ٣٨/٤٣٠: مسند أمحد) ١(
  .٢/٨١: غريب احلديث البن قتيبة) ٢(
  .١٤/٢٦٥: لسان العرب) ٣(
    .١/٥١٨: الكاشف، ينظر ١/٢٨٥: تقريبال )٤(
  .١/١٢٥:جتريد أمساء الصحابة )٥(
    ).٢٣٤٣٨( ٣٨/٤٣٠: مسند أمحد) ٦(
  .)٤٥٠( ١/٥٠٩: )زوائداهليثمي(مسند احلارث ) ٧(



 

 

  .من طريق أيب خالد)١(ابن أيب شيبة وكذلك أخرجه "كاملديل جاره إىل غري منفعة
 )٢(.و أخرجه من الطريقني ابن حجر

  : احلكم على احلديث
  . هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج

                           
    .)٢٢٤٧٠(األقضية كتاب البيوع و( ٤/٤٩٥: ف ابن أيب شيبةنمص) ١(
    .)١٣٩٦( ٧/٢٩٠: املطالب العالية )٢(



 

 

  :بعد املائة الثاين احلديث/١٦٦
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 ةَ بِْنتيَعْن قََتاَدةَ َعْن َصف اجثََنا َحجْبُن ُنَمْيرٍ َحد ثََنا َعْبُد اللَّهَشةَ قَالَـتْ َحدـ : َشْيَبةَ َعْن َعائ الَ ـقَ
 َرُسولُ اللَّه ":ًةكُلِّ قَْومٍ َماديهِْم َوإِنَّ، إِنَّ لقَُرْيشٍ َمَوال ١(".َمَواد(  

   :غريب احلديث
 أويف حرب  وكل ما أعنت به قوماً، رون جيوشهم ويتقوى بزكاة أمواهلمأي الذين يعينوم ويكث :مادة

  )٢(.غريه فهو مادة هلم
  : ال اإلسنادـرج 

  .ثقة صاحب حديث، و هو سبق ترمجته :عبد اهللا بن منري
  .ثقة ثبت، و هو سدوسي، سبق ترمجتههو ابن دعامة ال :قتادة

  )٣(.خمتلف يف صحبتها، وكل أحاديثها مرسلة، بن عثمان العبدرية :صفية بنت شيبة
  : ختريج احلديث
  .بد اهللا بن منري ويزيد بن هارونع: رواه عن احلجاج
 .رواية ابن منري)٦(حيىي بن معنيو)٥(و أخرج الطرباين)٤(أمحد أخرجهما مجيعاً
  : ديثاحلكم على احل

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج 
ها وأنا أشك فيها صفية بنت بتفرد به احلجاج بن أرطأة عن قتادة عن صفية ومل ينس :ال املقدسيـقو

 )٧(.أيب عبيد

                           
  .)٢٤١٩٧( ٢٣٣/ ٤٠: مسند أمحد) ١(
    .٣٠٧ /٤: النهاية )٢(
  .٢/٢٨٣:جتريد أمساء الصحابة )٣(
  .)٢٦٠٢٠(١٤٨/ ٤٣:  ج، )٢٤١٩٧(٢٣٣/ ٤٠: مسند أمحد )٤(
  .)٨٤٣٥( ٢١٣ /٨: عجم األوسط امل) ٥(
  .)٩١٥( ١٩٩ /٣: ) رواية الدوري(تاريخ ابن معني ) ٦(
  .)٦٣٦٣( ٥٤٨ /٥: أطراف الغرائب واألفراد ) ٧(



 

 

  :بعد املائة الثالثاحلديث /١٦٧
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

 اللَّه  كَانَ َرُسولُ:د الرْحَمنِ ْبنِ الْأَْسَود َعْن أَبِيه َعْن َعائَشةَ قَالَْتَحدثََنا َيزِيُد َعنِ الَْحجاجِ َعْن َعْب
َوإِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم َوُهَو ُجُنب َتَوضأَ ُوُضـوَءُه  ، َحائض أََمَرَها فَاتَزَرْت إِذَا أََراَد أَنْ ُيَباشَر إِْحَداَنا َوهَي

لَاةلص١(.ل(  
  : اإلسنادرجـال 

  .ثقة متقن عابدهو هو ابن هارون، سبق ترمجته، و: يزيد
  .ثقةهو سبق ترمجته، و :عبد الرمحن بن األسود

  .ثقة مكثر فقيههو ، سبق ترمجته، واألسود بن يزيد بن قيس النخعيهو  :أبيه
  : ختريج احلديث
  )٢(.يزيد بن هارون به أخرجه أمحد: رواه عن احلجاج

ُيْجنُِب مْن اللَّْيـلِ ثُـم    كَانَ َرُسولُ اللَّه "بلفظ )٣(أخرجها أمحد مان بن حيانسليو رواه ابن منريو
إِذَا أَْجَنَب  كَانَ َرُسولُ اللَّه "يف رواية سليمان و" َيَتَوضأُ ُوُضوَءُه للصلَاة َحتى ُيْصبَِح َولَا َيَمسُّ َماًء

  . "فَأََراَد أَنْ َيَناَم َتَوضأَ
كَانَ إِْحـَداَنا  : قالت أبو إسحاق الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة:حلجاجتابع ا

 ا أََمَرَها َرُسولُ اللَّهضإِذَا كَاَنْت َحائ ُرَهاُيَباش َها ثُمي فَْورِ َحْيَضتـُك  : قَالَْت .أَنْ َتأَْتزَِر فَوأَيُّكُْم َيْمل
 )٥(.مسلمو)٤(أخرجه البخاري " َيْملُك إِْرَبُه اللَّه  إِْرَبُه كََما كَانَ َرُسولُ

  أَنَّ َرُسولَ اللَّه :  تقال أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشةبن شهاب عن اليث عن  :تابعه أيضاًو
 )٦(.خرجه مسلمأ. كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم َوُهَو ُجُنب َتَوضأَ ُوُضوَءُه للصلَاة قَْبلَ أَنْ َيَناَم

كَـانَ  : بد الرمحن عن عروة عن عائشة قالتالليث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن ع :تابعهو
 )٧(.أخرجه البخاري " إِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم َوُهَو ُجُنب غََسلَ فَْرَجُه َوَتَوضأَ للصلَاة النبِيُّ 

                           
    .)٢٥١٠٤( ٤٢/٤٢: مسند أمحد) ١(
    .)٢٥٩٨٠(٤٣/١٢٥: ج ،)٢٥١٠٤( ٤٢/٤٢: مسند أمحد )٢(
    .)٢٦٢٣٦( ٤٣/٢٨٨ :، ج)٢٥٨٧٩( ٤٣/٦٣: مسند أمحد) ٣(
     .)٢٩٦(كتاب احليض ( ١/١١٥: صحيح البخاري) ٤(
    .)٢٩٣(كتاب احليض ( ١/٢٤٢: صحيح مسلم) ٥(
    .)٣٠٥(كتاب احليض ( ١/٢٤٨: مسلم صحيح) ٦(
    .)٢٨٤(كتاب الغسل ( ١/١١٠: البخاري صحيح) ٧(



 

 

عن األعمش عن  )٤(ابن ماجهو)٣(النسائيو)٢(الترمذيو)١(ها أبو داودأخرج"  َولَا َيَمسُّ َماًء" أما لفظ   
َيَناُم َوُهَو ُجُنب مْن غَْيرِ أَنْ َيَمـس   كَانَ َرُسولُ اللَّه :أيب إسحاق عن األسود عن عائشة قالتعن 
هذَا الْحديثُ : يزِيد بن هارونَ يقُولُ سمعت: عليٍّ الْواسطي قَالَ حدثَنا الْحسن بن: قَالَ أَبو داود .َماًء
 .يعنِي حديثَ أَبِي إِسحق، وهٌم

  : احلكم على احلديث
  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  .وصححه األلباين) ٢٢٨(كتاب الطهارة ( ١/٥٨: سنن أيب داود) ١(
    .)١١٨(كتاب أبواب الطهارة ( ١/٢٠٢: سنن الترمذي) ٢(
    .)٩٠٥٢(كتاب عشرة النساء ( ٥/٣٣٢: سنن الكربىال )٣(
    .)٥٨٣()٥٨٢)(٥٨١(كتاب الطهارة و سنتها ( ١/١٩٢: سنن ابن ماجه) ٤(



 

 

  :بعد املائة الرابعاحلديث /١٦٨
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

فَإِذَا ، َيْجُنُب ثُم َيَناُم  كَانَ َرُسولُ اللَّه : َعطَاٍء َعْن َعائَشةَ قَالَْت َيزِيُد قَالَ أَْخَبَرَنا َحجاج َعْن َحدثََنا
   )١(".ثُم َيُصوُم َبقيةَ ذَلَك الَْيْومِ، َيقْطُُر قَاَم اغَْتَسلَ َوَخَرَج َوَرأُْسُه

  :رجـال اإلسناد
 .سبق ترمجته، و هو ثقة متقن عابد هو ابن هارون :يزيد
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلسبق ترمجته، و هو  ،باحبن أيب رهو ا: عطاء

  : ختريج احلديث
   )٢(.أخرجه أمحد 

  ) . يجنب ثُم ينام( مت ختريج لفظ ) ١٦٧(و يف احلديث السابق 
 من طريقو الزهرِيِّمطوالً و خمتصراً من طريق  )٤(لمو مس)٣(أما صيامه بقية اليوم فقد أخرجه البخاري

با بكْرِ بـن  مالٍك عن سميٍّ مولَى أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ احلَارِث بنِ هشامِ بنِ املُغرية أَنه سمع أَ
كَـانَ   أَنَّ َرُسولَ اللَّه " و فيه... ى عائشةَ وأُمِّ سلَمةَعبد الرحمنِ قَالَ كُنت أَنا وأَبِي حني دخلْنا علَ

 ." ُيْدرِكُُه الْفَْجُر َوُهَو ُجُنب مْن أَْهله ثُم َيْغَتِسلُ َوَيُصوُم
  : احلكم على احلديث

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
  .)٢٥٤٩٤( ٣١٥/ ٤٢: مسند أمحد) ١(
  .)٢٥٤٩٤( ٣١٥/ ٤٢: مسند أمحد) ٢(
  ).١٨٣٠)(١٨٢٩(كتاب الصوم (٦٨١ /٢: ج ،)١٨٢٥(كتاب الصوم (٦٧٩ /٢: صحيح البخاري) ٣(
    .)١١١٠)(١١٠٩(كتاب الصيام(٧٧٩ /٢: صحيح مسلم )٤(



 

 

 :عد املائةب اخلامساحلديث /١٦٩
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد 

ْن ـلَْحارِث َعَحدثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ قَالَ َحدثََنا الَْحجاُج ْبُن أَْرطَاةَ َعْن أَبِي َيزِيَد َمْولَى َعْبد اللَّه ْبنِ ا
، َعقََبـة لَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم عْنَد َجْمَرة الْ! يَُّها الناُسأَ:" قَالَ َرُسولُ اللَّه : الَْتـُجْنُدبٍ الْأَْزدية قَأُمِّ 

ثْلِ َحَصى الَْخذْف١(".َوَعلَْيكُْم بِم(  
  : غريب احلديث

أو تتخذ خمذفة من خشـب مث  ، اة تأخذها بني سبابتيك وترمي هباهو رميك حصاة أو نو :ذْفـالَْخ
  )٢(.أي صغاراً :عليكم مبثل حصى احلذفو ، هبا احلصاة بني إهبامك والسبابة ترمي
  : ال اإلسنادـرج

 .سبق ترمجته، وهو ثقة متقن عابد :يزيد بن هارون
  . ليس له ترمجته :أبو يزيد موىل عبد اهللا
هلا حديث يف املسند يف رمي اجلمار و لعلها اليت قبلها، وهي أم جنـدب والـدة    :أم جندب األزدية

  )٣(.رها ابن مندةسليمان بن عمرو، هلا حديث، ذك
  : ختريج احلديث
مل يثبـت  ،حصى اخلذف مثل طرف األصبع: وقال عطاء قال احلجاج: وقال)٥(البيهقيو)٤(أخرجه أمحد

: قال أبوعيسى الترمـذي و، هارونوهي أم جندب قاله أمحد بن منيع عن يزيد بن  ،شيخنا أم جندب
أرى أن : قـال  ؟ فحديث احلجاج: تقل، أمه أمسها أم جندب: سألت البخاري عن هذا احلديث فقال
  .وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه ،احلجاج أخذه عن يزيد بن أيب زياد

أخربنا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج عن يزيد موىل عبد اهللا بن احلـارث  : فقال)٦(و أخرجه ابن سعد
  . يادهو ابن زيزيد موىل عبد اهللا بن احلارث و . به.. عن أم جندب األزدية 

  
  

                           
    ).٢٧١١٠( ٤٥/٧٧: مسند أمحد) ١(
  .٢/١٦: النهاية) ٢(
  .٢/٣١٥:جتريد أمساء الصحابة) ٣(
    ).٢٧١١٠( ٤٥/٧٧: مسند أمحد) ٤(
    ).٩٣٢٤(كتاب احلج ( ٥/١٢٨: سنن البيهقي) ٥(
  .٨/٣٠٦: الطبقات الكربى) ٦(



 

 

يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن سفيان بن عيينة عن حممد بن فضيل ومعمر وشعبة و:تابع احلجاج    
عن جدته، : ية شعبة وقال فيهاروا)٢(أخرج الطرباينو)١(روايتهم أمحد أخرج األحوص عن أمهعمرو بن 

 .حسن لغريه: بدل أمه، قال شعيب
 )٣(.أخرجه أمحد  ن أم جندب األزديةعليث عن عبد اهللا بن شداد  وتابعه أيضاً
أَنُه قَالَ في َعشية َعَرفَةَ َوغَـَداة َجْمـعٍ   بلفظ )٤(حديث ابن عباس بنحوه أخرجه مسلم :هـويشهد ل
اسِ حلنَني َدفَُعوال":يَنةكـ ، "َعلَْيكُْم بِالس ـ    َوُهَو كَاف َناقََتُه َحتى َدَخ نـْن ما َوُهـَو مىلَ ُمَحسِّـر ،

ُيلَبِّي َحتى َرَمى  لَْم َيَزلْ َرُسولُ اللَّه : َوقَالَ"لَّذي ُيْرَمى بِه الَْجْمَرةُا، َعلَْيكُْم بَِحَصى الَْخذْف:"قَالَ
 .الَْجْمَرةَ

 ."َرَمى الَْجْمَرةَ بِمثْلِ َحَصى الَْخذْف َرأَْيُت النبِي "بلفظ )٥(حديث جابر أخرجه مسلمو
  : ديثاحلكم على احل

و تدليس احلجاج ، وينجرب باملتابعة إىل يب يزيد موىل عبد اهللا بن احلارث، هذا إسناد ضعيف جلهالة أ
  .احلسن لغريه

                           
، )٢٣٢١٨(٣٨/٢٦١: ج ،)٢٢٣٢٧(٣٧/١٥: ،ج)١٦٠٨٩)( ١٦٠٨٨)( ١٦٠٨٧( ٢٥/٤٩٥: مسند أمحد) ١(
  ).٢٧١١٢( ٤٥/٧٧: ج
  ).٣٨٥(٢٥/١٥٩: عجم الكبريامل) ٢(
     ).٢٧١١١( ٤٥/٧٧: ، ج)٢٣٢١٩( ٣٨/٢٦١: مسند أمحد) ٣(
    .)١٢٨٢(كتاب احلج ( ٢/٩٣١: صحيح مسلم) ٤(
    .)١٢٩٩(كتاب احلج ( ٢/٩٤٤: صحيح مسلم) ٥(



 

 

  :بعد املائة السادساحلديث /١٧٠
   :-رمحه اهللا تعاىل-قـال اإلمام أمحد

ـ : ْتـَخْولَةَ بِْنت َحكيمٍ قَالََمالك َعْن  ا أَُبو ُمَعاوَِيةَ قَالَ َحدثََنا َحجاج َعنِ الربِيعِ ْبنِـَحدثََن الَ ـقَ
 َرُسولُ اللَّه ":ََمْن َنَزلَ َمْنزِلًا فَقَال:َماتكُلَِّها أَُعوذُ بِكَل اتامالت ْن َشرِّ َما َخلََق، اللَّهُه   ،ملَْم َيُضـر

  )١(".في َمْنزِله ذَلَك َشْيٌء َحتى َيظَْعَن َعْنُه
   :احلديث غريب

  )٢(.بالتحريك إذا سار ظعن يظعن ظعناً :َيظَْعَن َعْنُه
  : ال اإلسنادـرج

وقد يهم ، أحفظ الناس حلديث األعمش، ثقةهو هو حممد بن خازم الضرير، سبق ترمجته، و :أبو معاوية
  .يف حديث غريه
بت حديثـه ولـيس   مل يث واحداً روى حديثاً: سبق ترمجته، وهو كما قال أبو حامت :الربيع بن مالك

نفى البخاري ثبوته من جهـة هـذا    إمناو: قال ابن حجرو.مل يثبت حديثه:وقال البخاري. باملعروف
  .اإلسناد اخلاص لكون الربيع مل يدرك خولة

  )٣(.صارية، روى عنها سعيد بن املسيبهي األن :خولة بنت حكيم
  : ختريج احلديث
 )٤(.أخرجها أمحد "ثالثاً"وقال يزيديد بن هارون يزمعاوية وحممد بن يزيد و وأب: رواه عن احلجاج

 إسناده حجاج والربيـع فيهمـا   يف :وقال)٦(إسحاق بن راهويهو)٥(معاوية أخرجها الطرباين رواية أيبو
  )٧(.و أخرجه احلارث ولكنهما توبعا يف أصل الدعاء، ضعف

  
  
  

                           
    ).٢٧١٢٣( ٤٥/٩٠: أمحد مسند) ١(
  .٣/١٥٧: النهاية )٢(
  . ٢/٢٦٤: جتريد أمساء الصحابة) ٣(
    ).٢٧٣١١( ٤٥/٢٩١: ، ج)٢٧١٢٣( ٤٥/٩٠: مسند أمحد) ٤(
  .)٦٠٨(٢٤/٢٣٩: املعجم الكبري) ٥(
    .)٢١٤٨( ٥/٤٥: مسند إسحاق بن راهويه) ٦(
  ).١٠٥٥( ٢/٩٥٥: )زوائداهليثمي(مسند احلارث ) ٧(



 

 

  مسعت سعد بن  :د يقوليعقوب بن عبد اهللا حدث أنه مسع بسر بن سعي :تابع احلجاج مجاعة منهم
 )١(.أخرج روايته مسلم ،بنحوه مسعت خولة بنت حكيم السلمية :أيب وقاص يقول

  : احلكم على احلديث
هذا إسناد ضغيف بسبب تدليس احلجاج و الربيع بن مالك مل يدرك خوله، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن 

  .لغريه

                           
    .)٢٧٠٨(كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و االستغفار ( ٤/٢٠٨٠: لمصحيح مس) ١(



 

 

  :بعد املائة السابع احلديث/١٧١
   :-رمحه اهللا تعاىل-ارميقـال اإلمام الد

الك َعْن الْقَاسـمِ  ـَا ُموَسى ْبُن َخالد أَْخَبَرَنا ُمْعَتمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ َعْن الَْحجاجِ َعْن َعْوف ْبنِ مـأَْخَبَرَن
الْعلَْم  ُخذُوا:"أَنُه قَالَ  للَّهأَُماَمةَ َعْن َرُسولِ ا أَبِي َعْبد الرْحَمنِ َمْولَى َعْبد الرْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد َعْن أَبِي

ُيْغضُبُه  فََغضَب لَا: الَـقَ ؟َوكَْيَف َيذَْهُب الْعلُْم َيا َنبِي اللَّه َوفيَنا كَتاُب اللَّه: واـقَالُ، قَْبلَ أَنْ َيذَْهَب
، لَْم ُيْغنَِيا َعْنُهْم َشْيئًااةُ َوالْإِْنجِيلُ في َبنِي إِْسَرائيلَ فَأََولَْم َتكُنِ التْوَر، كُْمثَكلَْتكُْم أُمَهاُت: الَـثُم قَ ،اللَُّه

  )١(."إِنَّ ذََهاَب الْعلْمِ أَنْ َيذَْهَب َحَملَُتُه، علْمِ أَنْ َيذَْهَب َحَملَُتُهإِنَّ ذََهاَب الْ
  : ال اإلسنادـرج

  )٢(.م/من العاشرة، مقبول، لفزاريخنت أيب إسحاق ا، أبو الوليد احلليب، الشاميهو  :موسى بن خالد
  .سبق ترمجته، وهو ثقة :بن سليمان ُمْعَتمُر

النسخ اخلطية إىل عوف بن مالك وكذلك هـو   ، فتصحف يفهو الوليد بن أيب مالك :عوف بن مالك
  . ، سبق ترمجته وهو ثقةالوليد بن عبد الرمحن بن أيب مالك اهلمداين: وهو)٣(.يف مجيع النسخ املطبوعة

  . صدوق يغرب كثرياًهو ، سبق ترمجته، وبن عبد الرمحن الدمشقيهو ا :اسمالق
  . هو صدى بن عجالن، تقدم أنه صحايب جليل :أبو أمامة

  :ختريج احلديث
  .معتمر بن سليمان ومحاد بن سلمه: رواه عن احلجاج 

  )٤(.الدارميرواية معتمر عن احلجاج عن عوف بن مالك عن القاسم عن أيب أمامة به أخرجها 
   )٥(.عن أيب أمامة به أخرجها الطرباينرواية محاد عن احلجاج عن الوليد بن أيب مالك عن القاسم و

  : احلكم على احلديث
هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و موسى بن خالد مقبول ، و القاسم صدوق يغرب كثرياً، 

  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه
 :بلفظ )٦(يف خلق أفعال العباد أخرجه البخاري بن مالك األشجعي  حديث عوف :هـويشهد ل  

                           
  ).٢٤٠(باب يف ذهاب العلم ( ١/٨٩: سنن الدارمي) ١(
  . )٩/١٦١: الثقاتذكره ابن حبان يف ( ١/٥٥٠: تقريبال) ٢(
  .٢/٣٥٨: أبو عاصم نبيل الغمري: اب الدارمي املسمى املسند اجلامع، حتقيقحتقيق كتفتح املنان شرح و )٣(
  ).٢٤٠(باب يف ذهاب العلم (  ١/٨٩: سنن الدارمي) ٤(
  .)٧٩٠٦( ٨/٢٧٦: املعجم الكبري )٥(
  .١/٨٠: ج ،١/٧٩: خلق أفعال العباد) ٦(



 

 

يقال لـه  ، فقال له رجل من األنصار، "هذا أوان يرفع العلم ":فقال، نظر إىل السماء يوماً أن النيب 
إن كنت  ":فقال له النيب ؟ بت ووعته القلوب ثْوقد أُ، كيف يرفع العلم !رسول اهللايا : زياد بن لبيد

مث ذكر له ضالل اليهود والنصارى على ما يف أيديهم مـن كتـاب   ، ك من أفقه أهل املدينةألحسب
: قـال ، بلـى : قلـت ؟ أال أخربك بأول ذلك يرفع : لقيت شداد بن أوس حبديث عوف فقالف ،"اهللا

 )٥(أمحـد و )٤(النسـائي و )٣(حبانوابن )٢(الطرباينو)١(و أخرجه احلاكم .اخلشوع حىت ال ترى خاشعاً
  .بنحوه )٦(ويالطحاو
 .صحيح احتج برواته: وقـال الذهيب. هذا حديث صحيح :ال احلاكمـق 

                           
  .)٣٣٧(كتاب العلم (١/١٧٨: املستدرك على الصحيحني) ١(
  .)٥٥( ١/٥٥: مسند الشاميني، )٧٥( ١٨/٤٣: املعجم الكبري) ٢(
  .)٦٧٢٠(كتاب التاريخ ( ١٥/١١٥: ، ج)٤٥٧٢(كتاب السري ( ١٠/٤٣٣: بن حبانصحيح ا) ٣(
  .)٥٩٠٩(كتاب العلم ( ٣/٤٥٦: سنن النسائي الكربى )٤(
    .)٢٣٩٩٠( ٣٩/٤١٧: مسند أمحد) ٥(
  .١/٢٧٧: اآلثارشرح مشكل ) ٦(



 

 

  :بعد املائةالثامن احلديث /١٧٢
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

الرْحَمنِ  نِ ْبنِ َعْبدا َيْحَيى ْبُن َسعيد الْأَُموِيُّ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن ُحَصْيـَأَْخَبَرَنا َمْخلَُد ْبُن َمالك َحدثَن
فَكُْنُت ، كْثََر مْنُه في الْأَْنَصارِطَلَْبُت الْعلَْم فَلَْم أَجِْدُه أَ: الَ اْبُن َعباسٍـقَ: الَـآلِ َسْعد ْبنِ ُمَعاذ قَ مْن

، َحتى َيْخـُرَج إِلَـى الظُّْهـرِ   ْضطَجُِع ثُم أَ، فَأََتَوسُد رَِدائي. َنائم: فَُيقَالُ لي، لُ َعْنُهآتي الرُجلَ فَأَْسأَ
 ، بِئَْس َما َصـَنْعتَ : فََيقُولُ، ُمْنذُ َزَمنٍ طَوِيلٍ: فَأَقُولُ؟ َيا اْبَن َعمِّ َرُسولِ اللَّهَمَتى كُْنَت َها ُهَنا : فََيقُولُ

  )١(.َحاَجَتَكأََرْدُت أَنْ َتْخُرَج إِلَي َوقَْد قََضْيَت  :فَأَقُولُ، لَّا أَْعلَْمَتنِيَه
  : رجـال اإلسناد
، مـن العاشـرة  ، ثقة ،نزيل نيسابور، أبو جعفر الرازي -باجليم -بن جابر اجلمالهو ا :خملد بن مالك

  )٢(.خ/مات سنة إحدى وأربعني
  .صدوق يغربهو سبق ترمجته، و :حيىي بن سعيد األموي
  . سبق ترمجته، وهو مقبول: حصني بن عبد الرمحن

 )٣(.د به الدارميانفر :األثرختريج 
قلت لرجل  ملا قبض رسول اهللا :عن عكرمة عن ابن عباس بلفـظ )٤(حكيميعلى بن  :تابع احلجاج

أترى  ،عباس بنا لك يا عجباً وا:فقال،فإم اليوم كثري هلم فلنسأل أصحاب رسول اهللا :األنصار من
، على شرط البخاري هذا حديث صحيح :الوق )٥(أخرجه احلاكم.احلديث" الناس يفتقرون إليك

   )٩(.أمحد يف فضائل الصحابةو)٨(وابن سعد)٧(ابن حجرو)٦(أخرجه الطرباينو.ووافقه الذهيب
  :األثراحلكم على 

، وينجـرب باملتابعـة إىل   إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج و حصني مقبول و حيىي صدوق يغرب

                           
  .)٥٦٦(باب الرحلة يف طلب العلم : املقدمة( ١/١٥٠: سنن الدارمي) ١(
    .٢/٢٤٩: الكاشفظر ن، ي١/٥٢٤: تقريبال) ٢(
    ).٥٦٦(باب الرحلة يف طلب العلم ( ١/١٥٠: سنن الدارمي) ٣(
  ).١/٦٠٩ :تقريبال(خ م د س ق /من السادسة ،ثقة ،نزيل البصرة ،موالهم املكي ،يعلى بن حكيم الثقفي )٤(
  . )٣٦٣(العلم  كتاب( ١/١٨٨: املستدرك على الصحيحني) ٥(
  .٩/٢٧٧:وائدجممع الز، رجال الصحيح رواه الطرباين ورجاله:وقال اهليثمي)١٠٥٩٢( ١٠/٢٩٩: املعجم الكبري )٦(
  .٩/٢٧٧:وائدالز
    ).٤٠٦٩( ١٦/٤٧٧: املطالب العالية) ٧(
  .٢/٣٦٧: الطبقات الكربى) ٨(
  .)١٩٢٥( ٢/٩٧٦: فضائل الصحابة البن حنبل) ٩(



 

 

  .احلسن لغريه



 

 

  :بعد املائة التاسعاحلديث /١٧٣
  :-رمحه اهللا تعاىل -دارميقال اإلمام ال

إِذَا : الَـطَاٍء َعْن اْبنِ َعباسٍ قَأَْخَبَرَنا أَُبو َمْعَمرٍ َوُمَحمُد ْبُن َسعيد َعْن َعْبد السلَامِ َعْن َحجاجٍ َعْن َع
  )١(. َسمْعُتْم منا َحديثًا فََتذَاكَُروُه َبْيَنكُْم

  : نادال اإلسـرج
ثقـة   ،أصله هروي، أبو معمر القطيعي، براهيم بن معمر بن احلسن اهلاليلعيل بن إإمساهو  :َمْعَمرٍأبو 
  )٢(.خ م س/مات سنة ست وثالثني،من العاشرة ، مأمون

مـن   ،ثقـة ثبـت   ،يلقب محدان، أبو جعفر بن األصبهاين، بن سليمان الكويفهو ا :حممد بن سعيد
  )٣(.خ ت س/عشرين مات سنة ،العاشرة

  .ثقة حافظ له مناكريهو حرب، سبق ترمجته، و هو ابن :عبد السالم
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو و ،هو ابن أيب رباح، سبق  ترمجته: عطاء

  :ختريج األثر
  .عبد السالم وعبد الواحد: رواه عن احلجاج

   )٥(.اخلطيب البغداديو)٤(الدارميأخرجها ة عبد السالم ـرواي
 ." نه أجدر وأحرى أال تنسوهإف" وفيها)٦(مهرمزيالراوروايـة عبد الواحد أخرجها 

  : احلكم على األثر
  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج

                           
  ).٦٠٧(باب مذاكرة العلم : املقدمة( ١٥٦ /١: سنن الدارمي) ١(
    .٢٤٣/ ١: الكاشفانظر  ،١٠٥/ ١: تقريبال )٢(
    .١٧٥/ ٢: كاشفالانظر  ،٤٨٠/ ١: تقريبال )٣(
  ).٦٠٧(باب مذاكرة العلم (١٥٦ /١: سنن الدارمي )٤(
    .)٤٦٧( ٢٣٧ /١: امع ألخالق الراوي وآداب السامعاجل،  ٩٥ /١: شرف أصحاب احلديث) ٥(
    .٥٤٧ /١: احملدث الفاصل )٦(



 

 

  :بعد املائةالعاشر احلديث /١٧٤
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

كُنا َنأْتي َجابَِر ْبـَن  : الَـَعطَاٍء قَ َنا َحجاج َعْنأَْخَبَرَنا أَُبو َمْعَمرٍ َوُمَحمُد ْبُن عيَسى َعْن ُهَشْيمٍ أَْخَبَر
هيثَحدَتذَاكَْرَنا فَكَانَ أَُبو الزَُّبْيرِ أَْحفَظََنا ل هْندْن عفَإِذَا َخَرْجَنا م اللَّه ١(.َعْبد( 

  : رجـال اإلسناد
  . هو ثقة مأمونو هو إمساعيل بن إبراهيم، سبق ترمجته، :أبو معمر

  .كان من أعلم الناس حبديث هشيم، ثقة فقيههو جنيح، سبق ترمجته، و هو ابن :حممد بن عيسى
  .اخلفيكثري التدليس واإلرسال ثبت، ثقة هو هو ابن بشري، سبق ترمجته، و :ُهَشْيمٍ
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو و ،هو ابن أيب رباح، سبق  ترمجته :عطاء
  : األثر ختريج
 )٧(اخلطيبيف العلل و)٦(أمحدو)٥(الترمذيو)٤(ابن سعدو)٣(ب بن سفيانو أخرجه يعقو)٢(الدارمي أخرجه

 .حدثنا هشيم أخربنا حجاج وابن أيب ليلى عن عطاء: فقالـوا )٧(اخلطيبو
  : األثر احلكم على

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج 

                           
    .)٦١٤(اب مذاكرة العلم ب:املقدمة (١٥٧ /١: سنن الدارمي) ١(
  ).٦١٤(باب مذاكرة العلم (١٥٧ /١: سنن الدارمي) ٢(
  .١٤ /٢: املعرفة والتاريخ) ٣(
  .٤٨١ /٥: الطبقات الكربى) ٤(
  .٧٥٦ /١: العلل الصغري) ٥(
  .)٢٢(١٣٩ /١: العلل ومعرفة الرجال )٦(
  .)٤٦٩(٢٣٧ /١: امع ألخالق الراوي وآداب السامعاجل) ٧(



 

 

  :بعد املائةاحلادي عشر احلديث /١٧٥
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي 

  :ي قََعَدْت مْن الَْمحيضِـفي الَّت، اٍء َوالَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةََحجاج َحدثََنا َحماد َعْن َحجاجٍ َعْن َعطََحدثََنا 
َوإِذَا  َتَوضأُ َوُتَصلِّي: الَـقَ؟ َعْن الْكَبَِرية  :ُسئلَ َعْبد اللَّه، إِذَا َرأَْت الدَم َتَوضأَْت َوَصلَّْت َولَا َتْغَتِسلُ

  )١(.طُلِّقَْت َتْعَتدُّ بِالْأَْشُهرِ
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقة فاضل ، سبق ترمجته، وهوبن املنهال هو ا :حجاج
  .هبآخروتغري حفظه ،  ثابتأثبت الناس يف، عابد ةثق، و هو هو ابن سلمه، سبق ترمجته :محاد
  .ثري اإلرساللكنه ك ،فقيه فاضل ثقةهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء

  .سبق ترمجته، وهو ثقة ثبت، إال أنه رمبا دلس :احلكم بن عتيبة
  : ج األثرـختري

  )٣(." احلبلى إذا رأت الدم "بزيادة أخرجه و)٢(الدارمي أخرجه
  )٤(.أخرجه الدارمي بن جريجا: ع احلجاجـتاب
مبرتلة اجلرح وإن اغتسلت  هو ال يكون حيضاً: يف املرأة الكبرية ترى الدم، ال أمحدـق :ال املقدسيـق

  )٥(.هي مبرتلة املستحاضة: عطاءال ـوق، فحسن
  : احلكم على األثر

 .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج

                           
    .)٨٥٢(يف الكبرية ترى الدم: كتاب الطهارة(٢٣٢ /١: الدارمي سنن) ١(
    .)٨٥٢(كتاب الطهارة (٢٣٢ /١: سنن الدارمي) ٢(
    .)٩٤٣(تاب الطهارة ك(٢٤٤ /١: سنن الدارمي) ٣(
  ) .٨٥١)(٨٥٠()٨٤٩(كتاب الطهارة (٢٣٢ /١: سنن الدارمي) ٤(
  . ٢٢٠ /١: يف فقه اإلمام أمحداملغين  )٥(



 

 

  :عشر بعد املائة الثايناحلديث /١٧٦
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي 

: نُه قَـالَ الَْحجاجِ َعْن أَبِي إِْسَحَق َعْن الَْحارِث َعْن َعلي أَ َحدثََنا َحجاج َوَعفَّانُ قَالَا َحدثََنا َحماد َعْن
  )١(.إِذَا َرأَْت الَْمْرأَةُ الترِيةَ َبْعَد الُْغْسلِ بَِيْومٍ أَْو َيْوَمْينِ فَإِنَها َتطَهُر َوُتَصلِّي

  :غريـب األثر
رِيهي البيـاض  : وقيل، واالغتسال منه من كدرة أو صفرةض تراه املرأة بعد احلي ما، بالتشديد :ةَـالت

التاء فيها زائدة ألنه و ،هي اخلرقة اليت تعرف هبا املرأة حيضها من طهرها :وقيل، الذي تراه عند الطهر
  )٢(.واألصل فيها اهلمز ولكنهم تركوه وشددوا الياء، من الرؤية

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة فاضل هوهو ابن املنهال، سبق ترمجته، و :حجاج
  .، ورمبا وهمثقة ثبتهو هو ابن مسلم الصفار، سبق ترمجته، و :عفان

  .هبآخروتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثق سبق ترمجته، وهو :محاد هو ابن سلمة
  .هبآخراختلط ، ثقةهو هو عمرو بن عبد اهللا السبيعي، سبق ترمجته، و: إسحاق وأب

، ورمـي  عور، سبق ترمجته، وهو صاحب علي، كذبه الشـعيب يف رأيـه  هو ابن عبد اهللا األ :احلارث
 . بالرفض، ويف حديثه ضعف

  : ج األثرـختري
  )٣(. انفرد به الدارمي

  . ن راشد و إسرائيل بن يونس وشريكمعمر ب :ع احلجاج مجاعة منهمـتاب
يريبها مثـل غسـالة    إذا رأت املرأة بعد الطهر ما :بلفظ)٤(رواية معمر و إسرائيل أخرجها عبد الرزاق

اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان 
ال خفاء به فلتدع  عبيطاً اًفإن كان دم: زاد إسرائيل يف حديثه .يف الرحم فلتنضح باملاء ولتتوضأ ولتصل

  )٦( .و شريك )٥(رواية إسرائيل أخرج الدارميو .الصالة

                           
    . )٨٦٩(باب الكدرة إذا كانت بعد احليض : كتاب الطهارة( ١/٢٣٥: رميسنن الدا) ١(
    .١/١٨٩: النهاية )٢(
    .)٨٦٩(كتاب الطهارة ( ١/٢٣٥: سنن الدارمي) ٣(
  .)١١٦١(كتاب احليض ( ١/٣٠٢: مصنف عبد الرزاق) ٤(
    .  )٨٧٣(كتاب الطهارة ( ١/٢٣٥: سنن الدارمي) ٥(
    .  )٨٧٤(لطهارة كتاب ا( ١/٢٣٦: نن الدارميس) ٦(



 

 

  : رـعلى األثاحلكم 
 .هذا إسناد ضعيف بسبب ضعف احلارث و تدليس احلجاج، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه



 

 

  :عشر بعد املائة الثالثاحلديث /١٧٧
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

الَ ح ـُن ُحَمْيد َعْن َمْعَمرٍ َعْن قََتاَدةَ قَا ُمَحمُد ْبُن عيَسى َحدثََنا الَْمْعَمرِيُّ أَُبو ُسفَْيانَ ُمَحمُد ْبـأَْخَبَرَن
ْدُخلَ في الَْمْرأَة َتطُْهُر عْنَد الظُّْهرِ فَُتَؤخُِّر غُْسلََها َحتى َي، اُج َعْن َعطَاٍءَحدثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدثََنا الَْحجو

  )١(.َتقْضي الظُّْهَر: الَاـَوقُْت الَْعْصرِ قَ
  :نادال اإلسـرج

  .ثقة فقيههو هو ابن جنيح، سبق ترمجته، و :حممد بن عيسى
ات ـم، اسعةـمن الت، قةـث، دادـنزيل بغ، ان املعمريأبو سفي، اليشكريهو  :دـد بن محيـحمم
  )٢(.خت م س ق/ة اثنتني ومثانني ومائةـسن

بت واألعمش وهشام إال أن يف روايته عن ثافاضل، ثقة ثبت هو هو ابن راشد، سبق ترمجته، و :َمْعَمرٍ
  .بالبصرةوكذا فيما حدث به ، شيئاًبن عروة ا

  .ثقة ثبتهو ترمجته، و ، سبقهو ابن دعامة :قتادة
وقـد يهـم يف   ، ثقة أحفظ الناس حلديث األعمشهو هو حممد بن خازم، سبق ترمجته، و :أبو معاوية
  .حديث غريه

  .كنه كثري اإلرسالل، ثقة فقيه فاضلهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء
  :ختريج األثر

 )٣(.انفرد به الدارمي 
  : األثر احلكم على

و هو ضعيف ، يف إسناده أثر عطاء "تقضي الظهر "أما احلديث الذي ايته. أثر قتادة إسناده صحيح
 .، ولكن األثر صحيح بسابقهبسبب تدليس احلجاج 

                           
  .)٨٨١(املرأة تطهر عند الصالة أو حتيض باب: كتاب الطهاة(٢٣٧ /١: سنن الدارمي )١(
  .١٦٦/ ٢: اشفالك، ٤٧٥/ ١: تقريبال )٢(
    .)٨٨١(كتاب الطهارة (٢٣٧ /١: سنن الدارمي) ٣(



 

 

  :عشر بعد املائة الرابعاحلديث  /١٧٨
  :-رمحه اهللا تعاىل -ميقال اإلمام الدار

َصلَّْت الظُّْهَر  إِذَا طَُهَرْت قَْبلَ الَْمْغرِبِ :أَْخَبَرَنا َحجاج َحدثََنا َحماد َعْن َحجاجٍ َوقَْيسٍ َعْن َعطَاٍء قَالَ
  )١(.لَّْت الَْمْغرَِب َوالْعَشاَءَوإِذَا طَُهَرْت قَْبلَ الْفَْجرِ َص، َوالَْعْصَر
  .يبِ مثْلَُهجاج َحدثََنا َحماد َعْن َعليِّ ْبنِ َزْيد َعْن َسعيد ْبنِ الُْمَسأَْخَبَرَنا َح

 بـاسٍ اْبنِ َعأَْخَبَرَنا َعْبُد اللَّه ْبُن ُمَحمد َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعياشٍ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياد َعْن مقَْسمٍ َعْن 
  مثْلَُه

   :رجـال اإلسناد
  .ثقة فاضلهو هو ابن املنهال، سبق ترمجته، و: حجاج
  .بآخرةوتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثقو هو  ،ة، سبق ترمجتههو ابن سلم :محاد
  . هو ابن سعد املكي، سبق ترمجته، وهو ثقة :قيس
 .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضل، و هو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته :عطاء
  :األثريج ختر

   )٣(.ابن أيب شيبةو)٢(أخرجه الدارمي 
  .وابن جريج )٤(بن أيب جنيح والعالء بن املسيبعبد اهللا  :تابع احلجاج مجاعة منهم

  )٦(.و ابن أيب شيبة)٥(جماهد أخرجها الدارميروايـة ابن أيب جنيح عن عطاء وطاووس و
  )٧(.ن أيب شيبةأخرجها ابوابن جريج  ة العالء بن املسيبـروايو
إذا طهرت احلـائض مـن   : الـعن إبراهيم ق )٨(حجاج عن أيب معشرحفص بن غياث عن رواه و 

                           
    .)٨٨٧(باب املرأة تطهر عند الصالة أو حتيض : كتاب الطهارة(٢٣٨  /١ :الدارمي سنن )١(
    .)٨٨٧(كتاب الطهارة (٢٣٨  /١ :الدارمي سنن )٢(
  ).٧٢٠٦(كتاب الصلوات(١٢٢/ ٢: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
 خ م د س ق /مـن السادسـة   ،ثقة رمبـا وهـم   ،الكويف ،ويقال التغليب ،العالء بن املسيب بن رافع الكاهلي )٤(
  ).٢/١٠٦:الكاشف، ١/٤٣٦:تقريبال(
    .)٨٩١(اب الطهارة كت(٢٣٨ /١: الدارمي سنن )٥(
  .)٧٢٠٨(كتاب الصلوات (١٢٢ /٢: مصنف ابن أيب شيبة )٦(
   )٧٢٠٦(كتاب الصلوات (١٢٢/ ٢: ، ج)٧٢١١(كتاب الصلوات(١٢٢ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(
  
 م د ت س /مات سنة تسع عشرة أو عشرين ،من السادسة ،ثقة ،أبو معشر الكويف ،زياد بن كليب احلنظلي )٨(
  ).١/٤١٢:الكاشف ،١/٢٢٠:تقريبال(



 

 

ه ـأخرج.ل صلت املغرب والعشاء ـوإذا طهرت من آخر اللي، صرـر النهار صلت الظهر والعـآخ
  )١(.ابن أيب شيبة

 )٣(.ه ابن أيب شيبةأخرج روايت )٢(بن صبيح الربيع :عن أيب معشر عن إبراهيمتابع احلجاج يف الرواية 
إذا رأت الطهر يف وقت الظهر فلم تغتسل حىت يدخل وقت العصر صلت الظهـر   :بلفظ )٣(.شيبة

  : األثر احلكم على .والعصر
  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، لكنه مقرون بثقة فينجرب إىل احلسن لغريه

ها ـصر فلتبتدء بالظهر فلتصلذا طهرت املرأة يف وقت صالة الع إ :بن عباس قالأثر ا :هـيشهد لو   
 )٤(قيـه البيهـأخرج .اء اآلخرة فلتصل املغرب والعشاءـشمث لتصل العصر فإذا طهرت يف وقت الع

  )٥(.ابن أيب شيبةو

                           
  ).٧٢١٠(كتاب الصلوات (١٢٢/ ٢: مصنف ابن أيب شيبة) ١(
)٢( قال الرامهرمزي ،جماهداً وكان عابداً ،صدوق سيء احلفظ ،السعدي البصري -بفتح املهملة -بيحالربيع بن ص: 

) ١/٣٩٢:لكاشف ا،١/٢٠٦:تقريبال(خت ت ق  /مات سنة ستني ،من السابعة ،هو أول من صنف الكتب بالبصرة
ما تكلم أحـد فيـه إال    :وقال أبو داود عن أيب الوليد ثقة،: وقال أيضاً .كأنه مل يطره ،ليس به بأس:ابن معني وقال

 ،رجل صـاحل  :وقال أبو حامت ،شيخ صاحل صدوق :وقال أبو زرعة ،رجل صاحل ،ال بأس به:وقال أمحد ،والربيع فوقه
لـيس بـاملتني    :وقال أبو أمحد احلاكم ،ليس بالقوي :وقال الفالس ، بأس بهال :وقال العجلي ،واملبارك أحب إيل منه

قلت ليحىي بن سعيد ما أراك حدثت عـن   :بن املدييناوقال  ،كان حيىي بن سعيد ال يرضاه :بن عماراقال و ،عندهم
وقال  ،كلها مقلوبةأحاديثه  :وقال عفان بن مسلم،ومبارك بن فضالة أحب إيل منه  ،ال :قال ؟الربيع بن صبيح بشيء

 :حيىي بن معني عن املبارك بن فضالة فقال وسئل ،منه وكان املبارك بن فضالة أكثر تدليساً ،كان ال يدلس :أبو الوليد
وقال  ،ضعيف :و الساجي و ابن معني أيضاًبن سعد والنسائياوقال  ،ضعيف احلديث مثل الربيع بن صبيح يف الضعف

ومل أر لـه   ،له أحاديث صاحلة مستقيمة :بن عدياوقال ، ضعيف جداً ،ثقة ،صدوق،رجل صاحل  :يعقوب بن شيبه
وقال العقيلي يف  ،هو عندنا صاحل وليس بالقوي :قال أبن املديين ،وأرجو أنه ال بأس به وال برواياته ،جداً منكراً حديثاً

زهادهم وكان يشـبه بيتـه   كان من عباد أهل البصرة و :انببن حاوقال  ،الضعفاء بصري سيد من سادات املسلمني
حىت وقع يف حديثه  بالليل ببيت النحل من كثرة التهجد اال أن احلديث مل يكن من صناعته فكان يهم فيما يروي كثرياً

 ،٩/٨٩:ـذيب الكمـال  : ينظر، ٣/٢١٤:التهذيب(. املناكري من حيث ال يشعر ال يعجبين االحتجاج به إذا انفرد 
 ،١/١٧٤:جـامع التحصـيل   ،١/٢٩٦:اـروحني ،٣/١٣٢:يف ضعفاء الرجال الكامل ،١/١٤٢:اجلرح والتعديل

 ،١/١١١:)روايـة عثمـان الـدارمي   (اريخ ابن معني ، ت٤/٨٣:)رواية الدوري(تاريخ ابن معني ،١/٣٩٢:الكاشف
  ).١/٥٩:سؤاالت ابن أيب شيبة 

  ).٧٢١٤(كتاب الصلوات (١٢٢/ ٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
  ).٥٤٨(٤١٧ /١: معرفة السنن واآلثار، )١٦٨٧(كتاب احليض ( ٣٨٧ /١: البيهقي سنن) ٤(
  ).٧٢٠٧(كتاب الصلوات (١٢٢/ ٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(



 

 

  )١(من حديث معاذ بن جبل أخرجه اخلطيب يف املوضح وروي هذا األثر مرفوعاً :قال ابن حجرو     
  .)٤(ابن أيب شيبةو)٣(عبد الرزاقو)٢(يو أثر عبد الرمحن بن عوف أخرجه البيهق

 )٥(.د وموىل عبد الرمحن مل يعرف حالهوحممد بن عثمان وثقه أمح :الـو ق

                           
  .٣٩٥ /٢: موضح أوهام اجلمع والتفريق )١(
  .)٥٤٧(٤١٧ /١: معرفة السنن واآلثار، )١٦٨٩)(١٦٨٦(كتاب احليض( ٣٨٧/ ١: سنن البيهقي) ٢(
  .)١٢٨٥(كتاب احليض( ٣٣٣/ ١: مصنف عبد الرزاق) ٣(
  .)٧٢٠٥(كتاب الصلوات (١٢٢/ ٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
    .)٢٨١(١٩٢ /١: تلخيص احلبري )٥(



 

 

  :عشر بعد املائة اخلامساحلديث /١٧٩
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي 

إِذَا َرأَْت الَْحاملُ الدَم : الَاـَعطَاٍء َوالَْحكَمِ قَأَْخَبَرَنا ُمَحمُد ْبُن عيَسى َحدثََنا ُهَشْيم َحدثََنا َحجاج َعْن 
  )١(.َتَوضأَْت َوَصلَّْت

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة فقيههو هو ابن جنيح، سبق ترمجته، و :حممد بن عيسى

 .اخلفيكثري التدليس واإلرسال ثبت، ثقة هو هو ابن بشري، سبق ترمجته، و :هشيم
  .لكنه كثري اإلرسال ،فقيه فاضل، ثقةهو ترمجته، وابن أيب رباح، سبق  هو :عطاء

  .وهو ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلس ،سبق ترمجته :احلكم بن عتيبة
  :ختريج األثر

  )٢(.د بن سلمة أخرج روايتهم  الدارميهشيم و محا: رواه عن احلجاج
و  .إسناده صحيح :ال حسني أسدـق)٤(.أخرج روايته الدارمي)٣(جامع بن أيب راشد :ابع احلجاجـت

  .)٦(ابن أيب شيبة و )٥(أخرجه عبد الرزاق
   )٨(.يب شيبةأخرجه ابن أ، وإسناده صحيح :قال حسني أسد)٧(أثر إبراهيم أخرجه الدارمي :هـيشهد لو

   )٨(.شيبة
  :احلكم على األثر

  .إىل احلسن لغريه و الشواهد هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و ينجرب باملتابعة

                           
    .)٩٣٧(باب يف إذا رأت احلبلى الدم : كتاب الطهارة(٢٤٥ /١: سنن الدارمي )١(
    .)٩٤٣(رواية محاد ، )٩٣٧(رواية هشيم (كتاب الطهارة (٢٤٥ /١: سنن الدارمي) ٢(
ظر ـني، ١٣٧/ ١: تقريبال( ع/من اخلامسة، ثقة فاضل، الصرييف الكويف ،جامع بن أيب راشد الكاهلي) ٣(

  ) ٢٨٨/  ١: الكاشف
  ).٩٣٨(٢٤٤ /١: سنن الدارمي )٤(
  .)١٢١٣(كتاب احليض (٣١٦ /١: مصنف عبد الرزاق) ٥(
  .)٦٠٤٥(لصلواتكتاب ا(٢٦ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٦(
    .)٩٤٢)(٩٣٦(كتاب الطهارة (٢٤٤ /١: سنن الدارمي) ٧(
   .)٦٠٥٠(كتاب الصلوات(٢٦ /٢: مصنف ابن أيب شيبة) ٨(



 

 

  :عشر بعد املائة ادسالساحلديث /١٨٠
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

اد َعـْن إِْبـَراهيَم   ـا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا أَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء َوَحمـأَْخَبَرَن
  )١(.فْتُحونَ الْآَيةَ َولَا ُيتمُّونَ آخَرَهاالَْحائُض َوالُْجُنُب َيْسَت: واـَُوَسعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَال

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقةهو هو ابن حصني األشج، سبق ترمجته، و :عبد اهللا بن سعيد
  .خيطئصدوق هو هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته، و :أبو خالد األمحر

  .للكنه كثري اإلرسا، ثقة فقيه فاضلهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء
 .فقيه صدوق له أوهام ، سبق ترمجته، وهوأيب سليمان بنهو ا :محاد

  .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقةهو النخعي، سبق ترمجته، وبن يزيد بن قيس هو ا :إبراهيم
 .بق ترمجته، وهو ثقة ثبت فقيهس :سعيد بن جبري

  :األثر ختريج
   )٣(.ابن أيب شيبةو)٢(أخرجه الدارمي

 .إسناده صحيح :ال حسني أسدـق، )٤(براهيم أخرج روايته الدارميمحاد عن إ:ابع احلجاجـت
  : األثراحلكم على 

هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و أبو خالد األمحر صدوق خيطئ و محاد صدوق له أوهام، 
  .و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٩٩٤(باب احلائض تذكر اهللا و ال تقرأ القرآن : كتاب الطهارة(٢٥٢ /١: سنن الدارمي) ١(
    .)٩٩٤(كتاب الطهارة (٢٥٢ /١: سنن الدارمي) ٢(
    .)١٠٩٠(كتاب الطهارات(٩٧/ ١: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(
    .)٩٩٣(كتاب الطهارة (٢٥٢ /١: سنن الدارمي) ٤(



 

 

  :عشر بعد املائة السابعاحلديث /١٨١
  :-اهللا تعاىل رمحه -قال اإلمام الدارمي

ـ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُحَمْيد َحدثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ َعْن َحجاجٍ َعْن َحماد َعْن إِْبَراهيَم َوَسعيد ْبنِ ُجَب : الَاـْيرٍ قَ
  )١(.الصلَاةُ أَكَْبُر مْن ذَلَك، لَْيَس َعلَْيَها ذَاَك
  : رجـال اإلسناد
، ويعرف بدار أم سلمة، يكىن أبا احلسن -بضم أوله وراء ومثلثتني مصغراً-)٢(ريثيثيالطُ :أمحد بن محيد
  )٣(.خ س/مات سنة عشرين وقيل بعدها، من العاشرة، ثقة حافظ
  .ثقةهو هو عبد اهللا بن منري، سبق ترمجته، و :ابن منري
  .فقيه صدوق له أوهامهو ن، سبق ترمجته، وهو ابن أيب سليما :محاد

  .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقةهو ، سبق ترمجته، ود النخعيبن يزيا هو :إبراهيم
 .سبق ترمجته، وهو ثقة ثبت فقيه :سعيد بن جبري
  : ختريج األثر

   )٥(.و ابن أيب شيبة)٤(أخرجه الدارمي
   )٧(.أخرجه الدارمي. ال تسجد: االـعن إبراهيم وأيب الضحى ق)٦(احلسن بن عبيد اهللا: تابع احلجاج

 .ده صحيحإسنا :ال حسني أسدـق
  : احلكم على األثر

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج و محاد صدوق له أوهام ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)١٠٠٣( يف احلائض تسمع السجدةباب : كتاب الطهارة(١/٢٥٤ :سنن الدارمي) ١(
بضم الطاء املهملة وفتح الراء وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني وبعدها الثاء املثلثة بني اليائني ويف : ثيثييرالطُ) ٢(
ويقـال هلـا   ، من نواحي نيسابور هبا قرى كـثرية  وهي ناحية كبرية: هذه النسبة إىل طريثيث، أخرى خرها مثلثةآ

  ).٤/٣٣: معجم البلدان، ٤/٦٥: األنساب( ترشيز: بالعجمية
  .١/١٩٢: الكاشف، ينظر ١/٧٩: تقريبال) ٣(
    .)١٠٠٣(كتاب الطهارة (١/٢٥٤ :سنن الدارمي )٤(
  .)٤٣١٦(كتاب الصلوات ( ١/٣٧٥: مصنف ابن أيب شيبة) ٥(
نة تسع وثالثني وقيـل  مات س ،من السادسة ،ثقة فاضل ،أبو عروة الكويف ،احلسن بن عبيد اهللا بن عروة النخعي) ٦(

  .)١/٣٢٧: الكاشف، ينظر ١/١٦٢: تقريبال( ٤م /بعدها بثالث
  ).١٠٠٢(كتاب الطهارة  ( ١/٢٥٤ :سنن الدارمي) ٧(



 

 

  :عشر بعد املائة الثامناحلديث /١٨٢
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

َمةَ َعْن َحجاجٍ َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو َعْن إِْبَراهيَم َعْن َعلْقَا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا أَُبو َخالد ـََحدثَن
  )١(.ُتَخلِّلُُه بِأََصابِعَها: الَـَعْن َعْبد اللَّه قَ
  : رجـال اإلسناد
  .ثقةهو هو ابن حصني األشج، سبق ترمجته، و :عبد اهللا بن سعيد
  .خيطئصدوق هو وسليمان بن حيان، سبق ترمجته،  هو :أبو خالد األمحر
  . ثقةهو سبق ترمجته، و :فضيل بن عمرو

 .إال أنه يرسل كثرياً ،ثقةهو ، سبق ترمجته، وبن يزيد النخعيهو ا :إبراهيم
  .ثقة ثبت فقيه عابدهو ابن قيس، سبق ترمجته، وهو  :علقمة
 . هو ابن مسعود :عبد اهللا

  : ختريج األثر
 ).ال عطاء مثلهق(و قال )٣(و ابن أيب شيبة)٢(أخرجه الدارمي
  : احلكم على األثر

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و أبو خالد األمحر صدوق خيطئ

                           
  .)١١٥١(حتيض أنباب اغتسال احلائض إذا وجب الغسل عليها قبل : طهارةكتاب ال( ١/٢٧٨: سنن الدارمي )١(
    .)١١٥١(كتاب الطهارة ( ١/٢٧٨: سنن الدارمي) ٢(
    .)٨٠٧(كتاب الطهارات ( ١/٧٤: مصنف ابن أيب شيبة) ٣(



 

 

  :بعد املائة عشر التاسعاحلديث /١٨٣
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

: بِرٍ في الَْحائضِ َوالُْجُنبِبِي الزَُّبْيرِ َعْن َجاأَْخَبَرَنا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا أَُبو َخالد َعْن َحجاجٍ َعْن أَ
  )١(.َيُصبان الَْماَء َصبا َولَا َيْنقَُضان ُشُعوَرُهَما

  )٢(.َحدثََنا َعْبُد اللَّه ْبُن َسعيد َحدثََنا أَُبو َخالد َعْن َحجاجٍ َعْن َعطَاٍء مثْلَُه
  : ال اإلسنادـرج

  .ثقةهو هو ابن حصني األشج، سبق ترمجته، و :عبد اهللا بن سعيد
  .خيطئصدوق هو هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته، و :أبو خالد األمحر

  .صدوق إال أنه يدلسهو سبق ترمجته، و ،سردحممد بن مسلم بن تهو  :الزبري وأب
  :األثرختريج 

  )٤(.و ابن أيب شيبة)٣(أخرجه الدارمي 
  .إسناده صحيح  :قال حسني أسدو )٥(عبد امللك أخرجه الدارمي: ءتابع احلجاج يف روايته عن عطا

ال أخربين عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا أو بلغين عنـه أنـه   ـبن جريج قا :و تـابعـه
ـ ؟ فذو اجلمة : قلت لعمرو. رف املرأة على رأسها ثالث غرفاتـغت :كان يقول مـا أراه إال  : الـق

    )٦(.قالرزاأخرجه عبد. اـمثله
أَنقُضه ـفَ ،يـرأَةٌ أَشد ضفْر رأْسـإِنِّي ام !ا رسولَ اللَّهـقُلْت ي :أم سلمة قالتحديث  :و يشهد له
ةابنلِ الْجسغأَنْ َتْح، لَا :"الَـقَ ،ل يكَما َيكْفثَـإِن كَي َعلَى َرأْسـ  ـَلَاثَ َحثَيـث يضُتف ثُـم َني ـات

   )٧("اَء فََتطُْهرِيَنـك الَْمـَعلَْي
  : احلكم على األثر

هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و أبو خالد األمحر صدوق خيطئ ، و ينجـرب باملتابعـة و   
 .الشواهد إىل احلسن لغريه

                           
  .)١١٥٢(لغسل عليها قبل أن حتيضباب إغتسال احلائض إذا وجب ا: كتاب الطهارة(٢٧٨ /١: سنن الدارمي) ١(
    .)١١٥٣(كتاب الطهارة ( ٢٧٨ /١: سنن الدارمي) ٢(
    .)١١٥٣( )١١٥٢(كتاب الطهارة (٢٧٨ /١: سنن الدارمي) ٣(
    .  )٨٠٢(كتاب الطهارات ( ٧٤ /١: مصنف ابن أيب شيبة )٤(
    .)١١٦٢(كتاب الطهارة ( ٢٨٠ /١: سنن الدارمي  )٥(
  .)١٠٤٩(كتاب الطهارة ( ٢٧٣ /١: مصنف عبد الرزاق) ٦(

  ).٣٣٠(كتاب احليض( ١/٢٥٩:صحيح مسلم  )٧(



 

 

  :احلديث العشرون بعد املائة/١٨٤
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي
َحد اجأَْخَبَرَنا َحجأَن يداجٍ َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسعَعْن َحج ادأَلَ الَْحارِثَ الْأَْعَوـُه َسـثََنا َحم  َر َعْن اْمـَرأَة

ـ ، لرُُّبُع َسْهم مْن أَْرَبَعـة للَْمْرأَة ا: الَـأَنُه قَ(قول عثمان [ )١(.فَقَالَ مثْلَ قَْولِ ُعثَْمانَ؟ َوأََبَوْينِ أُمِّ َوللْ
  ] )َوللْأَبِ َسْهَمان، ا َبقَي َسْهمثُلُثُ َم

  : رجـال اإلسناد
  .ثقة فاضل وهو ،، سبق ترمجتهبن املنهال األمناطيهو ا :حجاج
  .هبآخروتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، عابد ةثقهو هو ابن سلمه، سبق ترمجته، و :محاد

  .ثقةهو سبق ترمجته، و :عمري بن سعيد
يب يف رأيه، ورمي بالرفض، ويف حديثـه  ، كذبه الشعته، وهو صاحب عليسبق ترمج :احلارث األعور

 .وليس له عند النسائي سوى حديثني ،ضعف
  : ختريج األثر

  )٢(.انفرد به الدارمي
  : احلكم على األثر

  .إسناده ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ضعف احلارث ، و ينجرب باملتابعة إىل احلسن لغريه
فجعل ، وينيف امرأة وأب أيت عمر : بلفظ)٣(ن اخلطاب أخرجه احلاكمحديث عمر ب :هـد لـويشه

  . ع ولألم ثلث ما بقي ولألب ما بقيفجعل للمرأة الرب
رط ـعلى ش :ال الذهيبـقو، اهـهذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرج :ال احلاكمـق 

 )٧(ةـابن أيب شيبة ويف فضائل الصحاب)٦(أمحدو)٥(يـالدارمو)٤(ه البيهقيـأخرج، واري ومسلمـالبخ
 )٨(.سعيد بن منصورو )٧(ةـشيب

                           
    .)٢٨٦٩(امرأة وأبوين و زوج وأبوين باب يف : و من كتاب الفرائض( ٢/٤٤٤: سنن الدارمي )١(
  .)٢٨٦٩(من كتاب الفرائض و( ٢/٤٤٤: سنن الدارمي )٢(
  .)٧٩٦٣(كتاب الفرائض ( ٤/٣٧٢: املستدرك على الصحيحني )٣(
    .)١٢٠٨٠)(١٢٠٧٩(الفرائض كتاب ( ٦/٢٢٨: البيهقي سنن )٤(
  .)٢٨٧٢(من كتاب الفرائض و( ٢/٤٤٤: سنن الدارمي) ٥(
    .)٣٥٢( ١/٢٦٧: فضائل الصحابة ) ٦(
  ).٣١٠٦١) (٣١٠٥٣(كتاب الفرائض ( ٦/٢٤١: مصنف ابن أيب شيبة )٧(
    .)٨)(٧)(٦(مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين ( ١/٥٤: )١(سنن سعيد بن منصور )٨(



 

 

بن احلنفية يف امـرأة  احدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن : فقـال)١(ابن أيب شيبة هأخرجو       
للمرأة سهم وهـو الربـع    أسهمربعة أفهذه من : قال أبو بكر ،وأبوين للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي

  . ولألم ثلث ما بقي وهو سهم ولألب سهمان
  

                           
  ).٣١٠٦٢(كتاب الفرائض ( ٦/٢٤١: أيب شيبة مصنف ابن )١(



 

 

 :العشرون بعد املائةاحلادي و احلديث /١٨٥
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

عيد ْبـنِ  َحدثََنا ُمَحمُد ْبُن الصلْت َحدثََنا أَُبو شَهابٍ َعْن الَْحجاجِ َعْن َعْبد الَْملك ْبنِ الُْمغَرية َعْن َس
  )١(.لَْم َيزِْدُهْم الْأَُب إِلَّا قُْربا: الُْمَشركَة الَ فيفَْيُروَز َعْن أَبِيه أَنَّ ُعَمَر قَ

  :غريب األثر
 ،وهي زوج وأم وأخوان ألم وأخوان ألب وأم، يضة مشتركة يستوي فيها املقتسمونوفر :ةـالُْمَشركَ

، طألن األب ملا سـق ، ويشركهم بنو األب واألم ولألخوين لألم الثلث، لألم السدس، للزوج النصف
بأن : حكم فيها وكان عمر . وهذا قول زيد، وصاروا بين أم معاً، سقط حكمه كان كمن مل يكن

فأشـركنا  ، هب أن أبانا كان محاراً: وقالوا له، لألم ومل جيعل لإلخوة لألب واألمجعل الثلث لإلخوة 
  )٢(.فسميت الفريضة مشركة، فأشرك بينهم، بقرابة أمنا

  : ال اإلسنادـرج
مـات  ، من كبار العاشرة، ثقة، الكويف األصم، أبو جعفر، بن احلجاج األسديهو ا :صلتحممد بن ال

  )٣(.خ م ت س ق/يف حدود العشرين
  .صدوق يهمهو هو عبد ربه بن نافع، سبق ترمجته، و :أبو شهاب

  .مقبولهو ، سبق ترمجته، والطائفيهو  :عبد امللك بن املغرية
، بـن أيب عمـران الطـائي   ا -ح املوحدة واملثناة بينهما معجمةبفت -ريختأبو البهو  :سعيد بن فريوز
  )٤(.ع/مات سنة ثالث ومثانني، من الثالثة، كثري اإلرسال، فيه تشيع قليل، ثقة ثبت ،موالهم الكويف

   )٥( .وله صحبة ،وفدو الديلمي،قاتل األسود الكذاب، أسلم يف حياة النيب  هو فريوز :أبيهعن  
  : ختريج األثر

  )٦(.به الدارميانفرد 
وأم وأخـوه ألب وأم  واألعمش عن إبـراهيم يف زوج  ، عن منصورالثوري سفيان : ع احلجاجـتاب

  .اًـمل يزدهم األب إال قرب: ال عمرـوق، ونـكان عمر وعبد اهللا وزيد يشرك: الـق ،وأخوة ألم

                           
  .)٢٨٨٧(باب يف املشركة : ومن كتاب الفرائض( ٢/٤٤٦: سنن الدارمي) ١(
  .١٠/٤٤٩: لسان العرب )٢(
  .٢/١٨٢: الكاشف، ينظر ١/٤٨٤ :تقريبال )٣(
  .١/٤٤٢: الكاشف، ينظر ١/٢٤٠: تقريبال) ٤(
  .٢/٩:جتريد أمساء الصحابة) ٥(
  .)٢٨٨٧(من كتاب الفرائض و( ٢/٤٤٦: سنن الدارمي )٦(



 

 

  .ط البخاريإسناده صحيح على شر :ال حسني أسدـقو )٢(.و الدارمي)١(يـالبيهق هأخرج         
قال عمر وعبد اهللا رضي اهللا عنهما : أنا حممد بن سامل عن الشعيب قال: قـاليزيد بن هارون رواه و   

من األب  اإلخوةوشركا بني ، ولألم السدس، للزوج النصف: وة ألم وأخوة ألب وأميف أم وزوج وأخ
ـ : االـوق، فيه سواء وأنثاهممن األم يف الثلث ذكرهم  اإلخوةواألم وبني  . اًـما زادهم األب إال قرب

  )٣(.أخرجه البيهقي
  : احلكم على األثر

، و ينجـرب  هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و أبو شهاب صدوق يهم ، و الطائفي مقبول
 .باملتابعة إىل احلسن لغريه
 مسروقاً شهدت :اخربىن املغرية بن املنتشر قال :جاج بن أرطاة قالعن احل )٤(وأخرج سعيد بن منصور

  .أشركا بينهم وشرحياً

                           
    ).١٢٢٥٤(كتاب الفرائض ( ٦/٢٥٦: سنن البيهقي )١(
  ).٢٨٨٢(ومن كتاب الفرائض ( ٢/٤٤٦: سنن الدارمي )٢(
    ).١٢٢٥٥(كتاب الفرائض ( ٦/٢٥٦: سنن البيهقي )٣(

    .١/٥٨:)١(سنن سعيد بن منصور  )٤(



 

 

  :و العشرون بعد املائة الثايناحلديث /١٨٦
  :-رمحه اهللا تعاىل -قال اإلمام الدارمي

لـه مـْن   أَْخَبَرَنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ َحدثََنا الَْحجاُج َعْن الَْحكَمِ أَنَّ َعليا قََضى في مَرياث الُْمْرَتـدِّ لأَهْ 
  )١(.الُْمْسلمَني

  : ال اإلسنادـرج
   .ثقة متقن عابدهو سبق ترمجته، و :يزيد بن هارون

 .هو ثقة ثبت فقيه، إال أنه رمبا دلسهو ابن عتيبة، سبق ترمجته، و :احلكم
  : ختريج األثر

  .زيد بن هارون و عبد اهللا بن سعيدي: رواه عن احلجاج
راويه عن احلكم و، هذا منقطع: و قـال)٤(قيو البيه)٣(و ابن أيب شيبة)٢(ة يزيد أخرجها الدارميـرواي

  .منقطع وهو أيضاً ورواه أيضا شريك عن مغرية عن علي، غري حمتج به
 . مرياث املرتد لولده :قال أن علياً" بلفظ )٥(أخرجها عبد الرزاق  وايـة عبد اهللا بن سعيدرو

رياث املرتد لورثتـه مـن   علي بن أيب طالب جعل م أناألعمش عن أيب عمرو الشيباين  :تابع احلجاج
  .إسناده صحيح :قال حسني أسد )٦(.أخرجه الدارمياملسلمني 

  : األثراحلكم على 
ـ ـوألنه منقطع أيض هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، ، و ينجـرب  اًـاً، احلكم مل يدرك علي

  .باملتابعة إىل احلسن لغريه

                           
    .)٣٠٧٦(ب يف مرياث املرتد با: و من كتاب الفرائض( ٤٧٨ /٢: سنن الدارمي )١(
    .)٣٠٧٦(و من كتاب الفرائض ( ٤٧٨ /٢: سنن الدارمي )٢(
    .)٣٢٧٦٥(٤٤٢ /٦: ج، )٣١٣٨٥(كتاب الفرائض(٢٧٩ /٦: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
    .)١٢٢٤٠(كتاب الفرائض ( ٢٥٤ /٦: سنن البيهقي )٤(
  .)١٩٣٠١(كتاب أهل الكتابني ( ٣٤٠ /١٠: مصنف عبد الرزاق )٥(
    .)٣٠٧٥(و من كتاب الفرائض( ٤٧٨ /٢: سنن الدارمي) ٦(



 

 

 :و العشرون بعد املائة الثالثاحلديث /١٨٧
  :-رمحه اهللا تعاىل -ام الدارميقال اإلم 

لَا َيُجـوُز  : الَـطَاٍء َعْن اْبنِ َعباسٍ قََحدثََنا َسعيُد ْبُن الُْمغَرية َعْن َحفْصِ ْبنِ غَياث َعْن َحجاجٍ َعْن َع
  )١(.ٌءَولَا َشْي، َولَا َبْيُعُه، َولَا شَراُؤُه، َولَا َوصيُتُه، َولَا عْتقُُه، طَلَاُق الصبِيِّ

  :ال اإلسنادـرج
  )٣(.س/مات يف حدود العشرين، من العاشرة، ثقة)٢(،يصيصأبو عثمان امل، الصيادهو :سعيد بن املغرية
  .تغري حفظه قليل يف اآلخر، ثقة فقيههو سبق ترمجته، و :حفص بن غياث

  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء
  : األثر يجختر

  .بن أيب حيىي و إمساعيل بن زكريا حفص بن غياث و إبراهيم: رواه عن احلجاج
  . و اقتصر فيه على الطالق)٥(شيبةو ابن أيب )٤(رواية حفص أخرجها الدارمي

  .  واقتصر فيه على الوصية)٦(أخرجها عبد الرزاق إبراهيم بن أيب حيىية ـروايو
ال جيوز صدقة الغالم وال هبته وال " بلفظ)٧(عيد بن منصورة إمساعيل بن زكريا أخرجها سـروايو

 ".طالقه وال عتقه
  :األثراحلكم على 

  .هذا إسناد ضعيف بسبب تدليس احلجاج ، و ينجرب باملتابعات و الشواهد إىل احلسن لغريه
ـ ـه وال هبـالم وال وصيتـال جيوز طالق الغ :الـاحلسن ق أثر: هـو يشهد ل ه وال ـته وال صدقت

                           
  .)٣٢٩٤(باب من قال ال جيوز : الوصايا و من كتاب( ٥١٧ / ٢: سنن الدارمي ) ١(
 بلدة هذه النسبة إىل، األوىل مشددة، من حتتها بني الصادين املهملتني والياء املنقوطة باثنتني، بكسر امليم: املصيصي) ٢(

مدينة علـى   وهي) ٣١٥ /٥: األنساب(وقد استولت الفرنج عليها ، صةيصِّاملَ: يقال هلا، حبر الشامكبرية على ساحل 
املعمورة اسم و ) ١٤٥ /٥: معجم البلدان( من ثغور الشام بني أنطاكية وبالد الروم تقارب طرسوس، شاطىء جيحان

معجـم  ( هيـا ية من قرى دمشق قرب بيـت ال قر واملصيصة أيضاً) ١٥٩ /٥: معجم البلدان( صة نفسهايصِّملدينة املَ
  ).١٤٥ /٥: البلدان

  .٤٤٥/ ١: الكاشف، ينظر ٢٤١/ ١: تقريبال) ٣(
  .)٣٢٩٤(و من كتاب الوصايا ( ٥١٧ /٢: سنن الدارمي )٤(
    .)١٧٩٣٥(كتاب الطالق ( ٧٤ /٤: مصنف ابن أيب شيبة )٥(
  .)١٦٤٢١(كتاب الوصايا ( ٨٠ /٩: مصنف عبد الرزاق )٦(
  ).١٧١٧(آخر كتاب النكاح (  ٤٤٠ /١: )١(ن سعيد بن منصورسن) ٧(



 

 

  )١(.أخرجه الدارمي. حىت حيتلم هاقعت
  .إسناده صحيح إىل احلسن :قال حسني أسد

                           
  .)٣٢٩٣(و من كتاب الوصايا ( ٥١٦ /٢: سنن الدارمي) ١(



 

 

  .موقف النقاد من تدليس احلجاج: املبحث الرابع
اب يف فهو صاحل ال يرت، حدثنا: فإذا قال، يكتب حديثه، يدلس عن الضعفاء، صدوق: قال أبو حامت    

مل يسمع من الزهري وال مـن  ، ) الل و احلراميف احل(  ال حيتج حبديثه، صدقه وحفظه إذا بني السماع
 )١(.هشام بن عروة وال من عكرمة

عمن مل يلقه، فال احلجاج يدلس عمن لقيه، و: )الناسخ و املنسوخ ( قال أبو جعفر النحاس يف كتاب 
احلجاج ليس بذاك عند و :قال يف موضع آخرو تقوم حبديثه حجة إال أن يقول حدثنا أو أنبأنا أو مسعت،

  ) ٢(.احلديث أهل
).١٥١(و قد سبق اإلشارة إىل ذلك عند ذكر مكانته العلمية و أقوال العلماء فيه صفحه

                           
  . ٣/١٥٦: اجلرح والتعديل )١(
  .    ٣/٣٨٩: إكمال ذيب الكمال )٢(



 

 

 .مرتبة احلجاج بني املدلسني: املبحث اخلامس
مبا  إالمن اتفق على أنه ال حيتج بشيء من حديثهم : وهم.ذكره ابن حجر يف املرتبة الرابعة من املدلسني

، حجاج بن أرطاة: ، فقالااهيل كبقية بن الوليد ليسهم على الضعفاء وصرحوا فيه بالسماع لكثرة تد
وممـن  ، وصفه النسائي وغريه بالتدليس عن الضعفاء، أخرج له مسلم مقروناً، الكويف املشهور، الفقيه

إذا قال حـدثنا  : وقال أبو حامت، بن املبارك وحيىي بن القطان وحيىي بن معني وأمحداأطلق عليه التدليس 
  )١(.و صاحل وليس بالقويفه

عن الضـعفاء   )التدليس( مشهور به ةرطاأحجاج بن : فقاال )٣(و العالئي )٢(و ذكره سبط ابن العجمي
  . وغريهم

هذه أمساء من ظفرت به أنه ذكر بالتدليس مث ليعلم بعد ذلك أن هؤالء كلهم ليسوا على حد و: وقاال  
، ومل يصرح بالسماع بل هم على طبقات )عن(منهم واحد حبيث أنه يتوقف يف كل ما قال فيه واحد 

ورابعها من اتفقوا على أنه ال حيتج بشيء من حديثهم إال مبا صـرحوا فيـه   : مث ذكراه يف الرابعة فقال
طأة وجابر أربالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء واهولني كابن إسحاق وبقية وحجاج بن 

ن سعيد وأضراهبم ممن تقدم فهؤالء هم الذين حيكم على مـا رووه  اجلعفي والوليد بن مسلم وسويد ب
   )٤(.بلفظ عن حبكم املرسل

  .و احلجاج يرسل إرساالً خفياً
قال عباد بن العـوام   حجاج بن أرطأة أحد املكثرين من التدليس كما تقدم ويرسل أيضاً: قال العالئي

 وغريهم إنه مل يسمع من الزهري شيئا ومل وحيىي بن معني وحممد بن حيىي الذهلي وأبو زرعة وأبو حامت
مل يسمع من حيىي بـن أيب   :وقال البخاري .مل يسمع من إبراهيم النخعي :وقال حيىي بن معني...  ،يره
 :بن معـني اوقال  .وأثبت له أبو داود السماع منه ،مل يسمع من مكحول شيئاً :وقال أبو زرعة .كثري

إمنا حيدث عن داود بن  ،مل يسمع من عكرمة شيئاً :أمحد بن حنبلوقال  .واحداً مسع من الشعيب حديثاً
احلجاج بن أرطأة مسـع   :فقلت له -يعين البخاري -سألت حممداً :وقال الترمذي .احلصني عن عكرمة
مسع من عطاء بن أيب رباح واحلكم  :قال ؟ممن مسع احلجاج :فقلت ،ال أعلمه :قال ؟من عمرو بن دينار
  )٥( .يسمع من عكرمة وال الزهري بن عتبة والشعيب ومل

                           
    .   ١/٣٤: طبقات املدلسني )١(

  .١/٦١:التبيني ألمساء املدلسني )٢(

  . ١/١٠٥:جامع التحصيل )٣(
  .١/٢٦٨:اء املدلسنيالتبيني ألمس، ١/١١٣:جامع التحصيل )٤(
  .١/٦١:حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل .١/١٦٠:جامع التحصيل )٥(



 

 

  
  

  :مباحث ةاالضطراب عند احلجاج وحتته أربع: الفصل الرابع
  .تعريف االضطراب بإجياز :املبحث األول                 

  .أنواعه و بيان اضطراب احلجاج :املبحث الثاني
  .أسباب االضطراب عند احلجاج :املبحث الثالث  

قف النقاد من روايات احلجاج مو :املبحث الرابع          
  .املضطربة

  



 

 

  .تعريف االضطراب بإجياز: املبحث األول
  )١(.اختلفت: األمور اضطربتو ،كيتحرال :االضطراب لغة

: أمـره اضطرب وكلمتهم، إذا اختلفت : القوماضطرب احلبل بني  :ويقالوماج، حترك  :اضطربو 
   )٢(.ركةاالضطراب احلومضطرب، وحديث مضطرب السند وأمر اختل، 

واضـطربت األمـور   ، التحرك واالختالف وكثرة الـذهاب يف اجلهـات   االضطراب :قال املناوي
   )٣(.اختلفت

 حال كونه خمتلفاً قد ورد ما اضطراباسم فاعل من ، بكسر الراء، ب احلديثمضطرِ :قال السخاويو
   )٤(.مرة على وجه وأخرى على آخر خمالف له همن راو واحد بأن روا

االختالف مـن   يف التساويى على أوجه خمتلفة متدافعة متفاوتة على روي الذيملضطرب هو ا :و قال
   )٥(.املنت يفالسند أو  يفواحد أو أكثر 

                           
  . ٣٥٩ / ٢: املصباح املنري )١(
  . ٥٤٤ / ١: لسان العرب )٢(
  . ٧١ / ١: التعاريف  التوقيف على مهمات )٣(
  .  ٢٣٧ /١: فتح املغيث  )٤(
  . ١٩٩ /١: علم الرواية يفشرح اهلداية  يفالغاية  )٥(



 

 

  .أنواعه و بيان اضطراب احلجاج: املبحث الثاين
و قد يقع من رااالضطراب تارة يكون يف السند وتارة يكون يف املنت وتارة يكون يف كليهما معاً و    

  . واحد و قد يقع من مجاعة
  : مثاله يف السند

: قال الـدارقطين  "شيبتين هود وأخواا:"قال! أراك شبت  يا رسول اهللا : حديث أيب بكر أنه قال
: ليه فيه على حنو عشرة أوجه فمنهماختلف ع فإنه مل يرو إال من طريق أيب إسحاق وقد، هذا مضطرب
ومنهم من جعله مـن  ، بكر أيبومنهم من جعله من مسند ، الًومنهم من رواه موصو، من رواه مرسالً
قات ال ميكن ترجيح بعضهم على ورواته ث، وغري ذلك، ومنهم من جعله من مسند عائشة، مسند سعد

  )١(.واجلمع متعذر، بعض
  : واالختالف الذي يف السند يتنوع أنواعاً

   .تعارض االتصال واالنقطاع :ثالثها .تعارض الوقف والرفع :ثانيها. اإلرسال تعارض الوصل و :أحدها
أن يروي احلديث قوم مثال عن رجل عن تابعي عن صحايب ويرويه غريهم عن ذلك الرجل عن  :رابعها

االختالف يف اسـم   :سادسها .زيادة رجل يف أحد االسنادين :خامسها.بعينهتابعي آخر عن الصحايب 
  )٢(.وضعيفبني ثقة  الراوي ونسبه إذا كان متردداً

  : مثال االضطراب يف املنت 
يسـتفتحون  فكـانوا  ، أيب بكر وعمر وعثمانو صليت خلف النيب : نه قالأأنس بن مالك  حديث

  . ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها، باحلمد هللا رب العاملني
 : منهم مـن يقـول  ، مضطرباً فعاًمتدا كثرياً اختلف يف ألفاظ هذا احلديث اختالفاً :قال ابن عبد الرب

ومنهم من يقتصر على أيب بكر ، منهم من يذكر عثمان و، بكر وعمر أيبو  صليت خلف رسول اهللا
 فكـانوا ال :"ومنهم من قـال " يقرءون بسم اهللا الرمحن الرحيمفكانوا ال" ومنهم من ال يذكر، عثمانو

 وغري ذلك، "جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم فكانوا" :ومنهم من قال"جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم
   )٣(.وهذا اضطراب ال تقوم معه حجة ألحد: قالمث 

   .و احلجاج مضطرب يف السند و يف املنت، وقد يضطرب يف كليهما

                           
  .١/٢٦٥: تدريب الراوي )١(
  . ١/٣٣١: النكت على ابن الصالح) ٢(
   .١/٢٥٤: تدريب الراوي )٣(



 

 

  .أسباب االضطراب عند احلجاج: املبحث الثالث
  :أسباب اإلضطراب عند الرواه هي

 .ضعف الضبط .١
 .أن يروي أشياء مل يسمعها .٢
 .ليس عنده أصل كتاب .٣
 .أن يدفن احملدث كتبه .٤
 .أن تذهب كتب الشيخ .٥
 .أن يدخل عليه ما ليس من حديثه .٦
 .إصابته بالعمى .٧
 .الغفلة .٨
 . إصابة الراوى باإلختالط .٩
 .اخلرف.١٠
 )١( .كثرة التدليس.١١

.الضعفاء و ااهيلفيتنب مما سبق أن أسباب اإلضطراب عند احلجاج كثرة تدليسه عن 

                           
   .  ١/١٩٤: املقترب يف بيان املضطرب )١(



 

 

  .وقف النقاد من روايات احلجاج املضطربةم: املبحث الرابع
  :احلديث األول/ ١٨٨

  :-رمحه اهللا تعاىل- قال اإلمام أبو داود 
الـرْحَمنِ   يِّ َعْن َعْمَرةَ بِْنت َعْبدَحدثََنا ُمَسدد َحدثََنا َعْبُد الَْواحد ْبنِ زَِياد َحدثََنا الَْحجاُج َعْن الزُّْهرِ

َحلَّ لَُه كُلُّ َشـْيٍء إِلَّـا    ذَا َرَمى أََحُدكُْم َجْمَرةَ الَْعقََبة فَقَْدإ:" ِقَالَ َرُسولُ اللَّه  :الَْتَعْن َعائَشةَ قَ
   )١(".النَِّساَء

  : ال اإلسنادـرج 
  .ثقة حافظوهو ، سبق ترمجته، بن مسرهد البصريا هو: مسدد

  .األعمش وحده مقال يف حديثه عن، ثقة سبق ترمجته، و هو: عبد الواحد بن زياد
  .متفق على جاللته وإتقانه، ، سبق ترمجتهحممد بن مسلم بن شهابهو : الزهري

، مـن الثالثـة  ، ثقة، أكثرت عن عائشة، بن سعد بن زرارة األنصارية املدنية: عمرة بنت عبد الرمحن
  )٢(.ع/اـة ويقال بعدهـماتت قبل املائ

  : ختريج احلديث 
عبد الواحد بن زياد و عبد الرحيم بن سليمان و يزيد بن هـارون و   : روى هذا احلديث عن احلجاج

  . خالد األمحر و اختلفوا عليه يف متنه و إسناده ومعاوية و أب وأب
ثنا احلجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة بـه  : فرواه  عبد الواحد بن زياد فقال

  )٣(.داود وأخرجه أب
يم يف إحدى روايتيه عن احلجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة بزيـادة  و وافقه يف السند عبد الرح

أخرجـه   "إذا رميتم وحلقتم وذحبتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء  " قال رسول اهللا : قالت
     )٤(.الدارقطين

مبثله عن حجاج عن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فرواه  خالفه يف الرواية األخرىو
    )٦(.قطينرو الدا)٥(جه الطربيأخر

                           
    ).١٩٧٨(باب يف رمي اجلمار : كتاب املناسك( ٢٠٢ /٢: سنن أيب داود )١(
  .٥١٤/ ٢: ، الكاشف٧٥٠ /١:تقريبال )٢(
    ).١٩٧٨(كتاب املناسك ( ٢٠٢ / ٢: سنن أيب داود) ٣(
  ).١٨٧(كتاب احلج (٢٧٦ / ٢:سنن الدارقطين) ٤(
  .٣١١ /٢: تفسري الطربي )٥(
  ).١٨٧(كتاب احلج ( ٢٧٦ /٢:سنن الدارقطين) ٦(



 

 

: أيب بكر بن حممد عن عمرة عن عائشة قالتأخربنا احلجاج عن : خالفهما يزيد بن هارون فقالو     
أخرجه ابن خزمية  "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إال النكاح:"  قال رسول اهللا

و يف رواية أخـرى  "إال النساء "" إال النكاح" ه بدلو في)٤(و أورده اهليثمي)٣(و البيهقي)٢(وأمحد )١(به
  ".وذحبتم فقد حل لكم كل شيء الطيب والثياب إال النساء"زاد  )٥(للبيهقي
  : معاوية فقد رواه من طرق وأما أب
 أبو معاوية عن حجاج عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم عن عمرة عن عائشة عن الـنيب    - ١
و )٦(أخرجـه إسـحاق ابـن راهويـه     "ذبح فقد حل له كل شيء إال النساءإذا رمى وحلق و" قال

   )٨(.و الدار قطين)٧(أبويعلى
إذا رمى اجلمرة وذبح وحلق حل له كـل  :" قـال   أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن النيب - ٢

  . طعةو هي رواية منق)١١(يعلى و أيب)١٠(و إسحاق ابن راهويه)٩(أخرجه ابن أيب شيبة " شيء إال النساء
 أبو معاوية عن حجاج عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النيب  - ٣
   )١٢(.أخرجه ابن أيب شيبة مثله

رة ـن عمـزم عـرو بن حـاج بن أرطأة عن أيب بكر بن عمـد األمحر عن حجـخال أيبأما رواية 
ل ـد حل لكم كـم فقـوذحبت مـإذا رميتم وحلقت"   ال رسول اهللاـق: التـائشة قـعن ع
ـ ـم الثيـل لكـاء وحـيء إال النسـش ـ أخـرجهــا الـدار  "بـاب والطي و  )١٣(ينـقط

                           
  .حسن لغريه: و صححه، وقال األلباين) ٢٩٣٧(كتاب املناسك ( ٣٠٢ / ٤:صحيح ابن خزمية )١(
، وهذا إسناد ضعيف "وحلقتم:"حديث صحيح دون قوله :قال شعيب) ٢٥١٠٣(١٤٣ /٦:مسند أمحد بن حنبل )٢(

    .جاج، وقد اختلف عليه فيهاحللضعف 
    ).٩٣٧٩(كتاب احلج (١٣٦ /٥: سنن البيهقي )٣(
  ).٣٨٠(كتاب احلج (٤٥٥/ ١: مسند احلارث زوائد اهليثمي) ٤(
  ).٩٣٨٠(كتاب احلج(١٣٦ /٥: سنن البيهقي) ٥(
    ).٩٩٧( ٤٣٢ /٢: مسند إسحاق بن راهويه) ٦(
  ).٤٤٦٥(٤٤٢ /٧:مسند أيب يعلى) ٧(
  .١٥٠ورقة/ ٥: و وهم يف ذلك كما ذكر الدارقطين يف العلل).١٨٥(كتاب احلج (٢٧٦ / ٢: سنن الدارقطين )٨(
    ).١٣٨٠٥(كتاب احلج (٢٣٨ / ٣: مصنف ابن أيب شيبة )٩(
  ).٩٩٦(٤٣٢ / ٢:اق بن راهويه مسند إسح) ١٠(
  ).٤٤٦٤(٤٤١ /٧: مسند أيب يعلى )١١(
  ).١٣٨٠٦(كتاب احلج (٢٣٨ /٣: مصنف ابن أيب شيبة) ١٢(
  ).١٨٦(كتاب احلج (٢٧٦ /٢: سنن الدارقطين )١٣(



 

 

   ". وحلقتم" يهـو ليس ف )١(هـن راهويـاق بـإسح
إذا رمى حل له كل شيء " :عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتفرواه  )٢(وكيع :تابع احلجاج

   )٣(.أخرجه ابن أيب شيبة"  إذا طاف بالبيت حل له النساءشيء إال النساء حىت يطوف بالبيت ف
  :احلكم على احلديث

  .هذَا حديثٌ ضعيٌف الْحجاج لَم ير الزهرِي ولَم يسمع منه :قَالَ أَُبو َداُود
  )٤(.رواه أبو داود و إسناده حسن :قال صاحب كرت العمال

يقصـد  [تصرة وأخرج مثلها ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن عائشةورواية أيب داود خم :قال ابن حجر
  )٥( ].املتابعة

وإمنا احلديث عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها ، وهذا من ختليطات احلجاج بن أرطأة :قال البيهقي
  طيبت رسـول اهللا  "يشري إيل حديث[ كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 
  )٧(]. )٦( "حني أحرم إلحرامه 
أخرج  والبيهقي أيضاً، وقد احتج به األربعة، وفيه احلجاج بن أرطأة فما للحجاج بن أرطأة :قال العيين
  )٨(.حديثه

لست أقف على مساع احلجـاج هـذا   ، رواية احلجاج بن أرطأة عن أيب بكر بن حممد :قال ابن خزمية
  )٩(.اخلرب من أيب بكر بن حممد

  .بكر بن حممد جاج من تالمذة أيباحل )١٠(ذكر املزي 

                           
    ).٩٩٥( ٤٣١ / ٢: مسند إسحاق بن راهويه )١(
)٢( من كبار  ،ثقة حافظ عابد ،أبو سفيان الكويف -مهملة مث ،ومهزة ،بضم الراء -ؤاسيوكيع بن اجلراح بن مليح الر

، ١/٥٨١:تقريبال(ع /وله سبعون سنة ،مات يف آخر سنة ست وأول سنة سبع وتسعني ،كبار التاسعة
  .)٢/٣٥٠:الكاشف

  ).١٣٨٠٨(كتاب احلج ( ٢٣٨ / ٣: مصنف ابن أيب شيبة )٣(
    ) .١٢١٢٧( ٣٢ /٥: كرت العمال )٤(
    ) .٤٦٧(٢٦ / ٢:ث اهلداية الدراية يف ختريج أحادي  )٥(
  ).١١٨٩(كتاب احلج( ٨٤٦/ ٢: ، صحيح مسلم)١٦٦٧(كتاب احلج (٦٢٤/ ٢: متفق عليه، صحيح البخاري )٦(

  ).١١٨٩(احلج
    ).٩٣٨٠(١٣٦ /٥: سنن البيهقي )٧(
  .٩٤ /١٠:عمدة القاري) ٨(
  ).٢٩٤٠(كتاب املناسك ( ٣٠٣ /٤: صحيح ابن خزمية) ٩(
  .١٣٨/ ٣٣: ذيب الكمال) ١٠(



 

 

إسناده و متنه كلهم ثقات، و قد اختلفوا عليه يف هؤالء الذين رووا احلديث عن احلجاج  :قال األلباين 
  )١(.و هذا االختالف منه

ه ـإلحرام  طيبت رسول اهللا " ثـري إيل حديـيش[ائشة هذا ـو يف حديث ع :الـوق       
و حني رمى مجرة العقبة " ... بعض حديث احلجاج يف رواية عنها بلفظما يشهد ل] )٢( "ني أحرم ـح

و هذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس فيتلخص مـن   .. "العقبة يوم النحر قبل أن يطوف 
  )٣(.فيه فهو هبذه الزيادة منكر و اهللا أعلم "احللق و الذبح " ذلك أن للحديث أصالً ثابتاً دون ذكر 

ة، و اختلف علـى  ـريب من حديث الزهري تفرد به احلجاج من هذه الروايغ :قال القيسراينو    
تفرد به احلجاج عن أيب بكر بـن   .... "إذا رميتم و ذحبتم " و حديث : الـاحلجاج يف إسناده، مث ق

عمرو بن حزم عنها، و مل يروه عنه غري أيب خالد األمحر هكذا، و خالفه أبو معاوية الضرير فرواه عـن  
 بكر بن أيب اجلهم عن عمرة، و تفرد أبو معاوية عن حجاج هبذا اإلسناد، و خالفهمـا  حجاج عن أيب

  )٤(.بن زياد فرواه عن احلجاج عن الزهري عن عروة عن عائشةا دعبد الواح
 : هـقيل لالنساء، إذا رمى اجلمرة فقد حل له كل شيء إال " اس بلفظـابن عب حديث :ويشهد له 

 )٦(أخرجه النسائي! " أفطيب هو، باملسك )٥(يتضمخ رأيت رسول اهللا  أما أنا فقد :قال؟ والطيب 
  )٧(.و ابن أيب شيبة )٦(النسائي

فاحلجاج ألن هلا متابعة قويه،  ) و إن كانت صحيحة(رواية احلجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة
 أما الروايات األخرى فاختلف يف متنها و إسـنادها . )مرسل خفي( مل يسمع من الزهري فهو منقطع

  .كما سبق فهو حديث مضطرب يف إسناده و متنه

                           
    ).١٠٤٦( ٢٣٥/ ٤: رواء الغليلإ )١(
  .متفق عليه، سبق خترجيه ) ٢(
    .٧٤/ ٣: سلسلة األحاديث الضعيفة )٣(
  .  ٥٥٤ /٥: أطراف الغرائب واألفراد )٤(
  )٣/٩٩: النهاية .(التلطخ بالطيب وغريه واإلكثار منه :التضمخ )٥(
  ).٣٠٨٤(اب مناسك احلج كت( ٢٧٧ /٥: )اتىب(، )٤٠٩٠(كتاب احلج (٤٤ /٢: سنن النسائي )٦(
  ).١٣٨٠٤(كتاب احلج ( ٢٣٨ / ٣: مصنف ابن أيب شيبة) ٧(



 

 

  :الثايناحلديث /١٨٩
  :-رمحه اهللا تعاىل–قال اإلمام الترمذي 

ْن رَِياحِ ْبنِ َحدثََنا أَُبو َسعيد الْأََشجُّ َحدثََنا َحفُْص ْبُن غَياث َوأَُبو َخالد الْأَْحَمُر َعْن َحجاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ َع
َعـْن  ، يدـى لأَبِي َسعـَعْن َمْولً: الَ أَُبو َخالدـوقَ، َعْن اْبنِ أَخي أَبِي َسعيد: الَ َحفْصـقَ، َعبِيَدةَ 

 يدأَبِي َسع َبِيُّ : الَـقكَانَ الن َي أَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا َوَجَعلََنا :"إِذَا أَكَلَ أَْو َشرَِب قَالالَّذ لَّهالَْحْمُد ل
  )١(".ُمْسلمَني

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة، وهو هو عبد اهللا بن سعيد، سبق ترمجته: أبو سعيد األشج
  .تغري حفظه قليل يف اآلخر، ثقة فقيههو سبق ترمجته، و :حفص بن غياث
  .خيطئصدوق ، وهو هو سليمان بن حيان، سبق ترمجته: أبو خالد األمحر
  .ثقةهو سبق ترمجته، و: رياح بن عبيدة

  .جمهول :ابن أخي أيب سعيد
  .جمهول: موىل أليب سعيد

  .رضي اهللا عنهسعد بن مالك اخلدري هو : أبو سعيد
  : ختريج احلديث 
  . خالد األمحر ويزيد بن هارونحفص بن غياث و أيب: روى هذا احلديث عن احلجاج 

  .بسند واحد)٢(خالد األمحر أخرجها الترمذي أيبرواية حفص بن غياث و
   )٤(.و ابن أيب شيبة)٣(نه به فقط أخرجه ابن ماجه من طريق أيب خالد األمحر عو 
بنحـوه   رواية يزيد بن هارون عن احلجاج عن رياح بن عبيدة عن رجل عن أيب سعيد اخلدري و

  )٥(.أخرجها عبد بن محيد
  : ه فيه فقيلتابع احلجاج سفيان فاختلف عليو
و عن غريه عـن أيب سـعيد   عن سفيان عن أيب هاشم الواسطي عن إمساعيل بن رياح عن أبيه أ – ١

                           
    .)٣٤٥٧(باب ما يقول إذا فرغ من الطعام : كتاب الدعوات(٥/٥٠٨: سنن الترمذي) ١(
  ).٣٤٥٧(كتاب الدعوات (٥/٥٠٨: سنن الترمذي) ٢(
  .)٣٢٨٣(كتاب األطعمة (٢/١٠٩٢: سنن أبن ماجه )٣(
    .)٢٩٥٦١(كتاب الدعاء ( ٦/٧٢: ج ،)٢٤٥٠٤(كتاب العقيقة (٥/١٣٨:  شيبةمصنف ابن أيب) ٤(
  .)٩٠٧(١/٢٨٤: مسند عبد بن محيد )٥(



 

 

  )١(.أخرجه أمحد
  .اح عن رياح بن عبيدة عن أيب سعيدعن سفيان عن أيب هاشم عن إمساعيل بن ري – ٢
   .سفيان عن أيب هاشم عن رياح – ٣
   .مل يذكر إمساعيلد وقال مرة أخرى أخربين رياح عن أيب سعيو
   )٢( .مساعيل بن كثري عن رياح فيها نظررواية إ: قال املزي 

هاشم  إمساعيل بن رياح السلمي شبه تابعي ما أدري من ذا خرج له أبو داود روى عنه أبو: قال الذهيب
عن  -وهو ثبت -ن عبيدة فيه جهالة وروى أبو هاشمرياح هو اب و، الرماين وحده وحديثه مضطرب

حلمد هللا الـذي  ا":كان إذا فرغ من طعامه قال أن النيب  :إمساعيل بن رياح عن أبيه أو غريه عن أبيه
  )٣(.)غريب منكر("أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني

بـن  اإمساعيل بن أيب إدريس عن أيب سعيد اخلدري يف القول بعد الطعام وعنه حصـني   :قال ابن حجر
 :قرأت خبط الذهيب) ابن حجر(قلت ، ر بعضه يف ترمجة إمساعيل بن رياحكالرمحن وفيه اضطراب ذُعبد

ثنا إبراهيم بن موسى ثنا عبثر عن حصـني  : وقال البخاري يف تارخيه ، يعرفإمساعيل بن أيب إدريس ال
سفيان عن أيب هاشم عن إمساعيل بن رياح بـن  : وقال وكيع، إمساعيل عن أيب سعد به ومل ينسبهعن 
أيب سـعيد   إمساعيل بن فالن عن رجل عن :بن أيب حامتاوقال ، عن أبيه أو غريه عن أيب سعيد به عبيدة

  )٤(.ال أدري من هو :سألت أيب عنه فقال، هاشم الرماين وعنه أبو
  : احلكم على احلديث

ـ الة ابن أخي أيب سعيد أو مواله واحلجاج مدلس وحديث ضعيف جله :ال بشار عوادـق نعن، قد ع
 . ويف احلديث اختالف كثري

 . إسناده ضعيف علته اجلهالة واالضطراب :ال شعيبـقو

                           
  .)١١٢٧٦(١٧/٣٧٥: مسند أمحد )١(
     .٣/١٨٣:  ذيب الكمال )٢(
  .١/٣٨٥: نقد الرجال ميزان االعتدال يف) ٣(
  .١/٢٤٦: التهذيب) ٤(



 

 

  :الثالثاحلديث /١٩٠
  : -رمحه اهللا تعاىل-م أمحدقال اإلما

 ادثََنا َعبَحد ثََنا ُسَرْيجامِ  -َحدأَنَّ   -َيْعنِي اْبَن الَْعو يحِ ْبنِ أَُساَمةَ َعْن أَبِيـهاجِ َعْن أَبِي الَْملَعنِ الَْحج
 بِيالن َلنَِّساِء:" قَاللرَِّجالِ َمكُْرَمةٌ لةٌ لَتانُ ُسن١(".الْخ(  
  : إلسنادال اـرج

ثقة يهم قليالًهو سبق ترمجته، و: بن النعمان ُسَرْيج.  
  .ثقةهو سبق ترمجته، و :عباد بن العوام

  .ثقة هومجته، و، سبق ترأو عامر بن عمري، بن عمريهو ا :أبو املليح بن أسامة
  )٢(.، عنه ابنه فقطو أسامة بن عمري بن عامر بن أقيش، والد أيب املليح اهلذيل، كويفه :أبيه

  : ختريج احلديث
  .ن العوام و عبد الواحد بن زياد وحفص بن غياث وحممد بن فضيلعباد ب: رواه عن احلجاج

   )٣(.أمحدرواية عباد عن احلجاج عن أيب املليح بن أسامة عن أبيه به أخرجها 
 . به عباد عن حجاج عن رجل عن أيب املليح عن شداد بن أوسمن طريق )٤(و أخرجها ابن أيب شيبة

 )٥(.حفص بن غياث بزيادة شداد بن أوس بعد والد أيب املليح أخرجها الطرباينرواية حممد بن فضيل وو
وقيل عنه عن . احلجاج بن أرطأة ال حيتج به: قالو)٦(رواية حفص بدون زيادة شداد أخرجها البيهقيو

  .مكحول عن أيب أيوب وهو منقطع
 )٧(.به أخرجها البيهقي عن أيب أيوبعبد الواحد بن زياد ثنا احلجاج عن مكحول رواية و

  : احلكم على احلديث
 )٨( .وليس ممن حيتج مبا انفرد به، هو يدور على حجاج بن أرطاة :ال ابن عبد الربـق
ـ و، جاج بن أرطأة عن والد أيب املليحمن حديث احل أخرجه أمحد :ال املناويـقو : ال الـذهيب ـق

  : ال البيهقيـقو، رمز حلسنهو  ،ن أوس وابن عباسعن شداد ب الطرباينو.وحجاج ضعيف ال حيتج به

                           
    .)٢٠٧١٩(٣٤/٣١٩: مسند أمحد) ١(
  . ١/١٣: جتريد أمساء الصحابة) ٢(
    .)٢٠٧١٩( ٣٤/٣١٩: مسند أمحد) ٣(
    .)٢٦٤٦٨(كتاب األدب(٥/٣١٧: مصنف ابن أيب شيبة) ٤(
    .)٧١١٣(٧/٢٧٤: ، ج)٧١١٢(٧/٢٧٣: عجم الكبريامل) ٥(
    .)١٧٣٤٥(احلد فيها كتاب األشربة و(٨/٣٢٥: سنن البيهقي) ٦(
    . )١٧٣٤٦(حلد فيها كتاب األشربة وا( ٨/٣٢٥: سنن البيهقي) ٧(
  .٢١/٥٩: التمهيد البن عبد الرب )٨(



 

 

ال ـوق، )احلجاج( يف سنده ضعيف: ال احلافظ العراقيـوق، ره الذهيبـوأق، ضعيف منقطع         
هذا خطأ من حجاج أو : ال أبو حامتـوق، فيه احلجاج بن أرطأة مدلس وقد اضطرب فيه: ابن حجر
   )١(.الراوي

أراد حديث حجاج  إمنا و، أن حديث مكحول خطأ أتوهمالذي : أيب الـق :وقـال ابن أيب حامت   
التعطـر  : مخس من سنن املرسـلني ": عن النيب  أيوبما قد رواه مكحول عن أيب الشمال عن أيب 

  )٣(.الواحد فترك أبا الشمال فال أدرى هذا من احلجاج أو من عبد )٢("واحلناء والسواك
  . لس وقد عنعن، و قد اضطرب فيهإسناده ضعيف، احلجاج مد :وقـال شعيب

  
  
  

                           
  .٣/٥٠٣: شرح اجلامع الصغري فيض القدير) ١(
    .)٩(بق خترجيه يف حديث س) ٢(
    .)٢٢٣١(٢/٢٤٧: علل احلديث )٣(



 

 

  :الرابع احلديث/١٩١
  :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام الدارمي

اٍء َعْن ـا َحجاُج ْبُن مْنَهالٍ َحدثََنا َحماُد ْبُن َسلََمةَ َعْن َحجاجٍ َعْن الشْعبِيِّ َوَحجاجٍ َعْن َعطَـَحدثََن
ُهَما قَالَا فاسٍ أَنلْأَبِ: ي َزْوجٍ َوأََبَوْينِاْبنِ َعبَي فَليعِ الَْمالِ َوَما َبقلْأُمِّ ثُلُثُ َجمْوجِ النِّْصُف َوللز١(.ل(  

  : ال اإلسنادـرج
  .ثقة فاضلهو هو ابن املنهال، سبق ترمجته، و :حجاج

  .بآخرةوتغري حفظه ، أثبت الناس يف ثابت، ثقه عابدهو سبق ترمجته، و :محاد بن سلمة
  .ثقة مشهور فقيه فاضلهو و، ، سبق ترمجتهعامر بن شراحيلهو  :الشعيب
  .لكنه كثري اإلرسال، ثقة فقيه فاضلهو هو ابن أيب رباح، سبق ترمجته، و :عطاء

  : ختريج األثر
  .رواه احلجاج من قول الشعيب وأثر ابن عباس

م ثلث ما ولأل أسهمثة فجعل للزوج النصف ثال: زوج وأبوين يفعن على أنه قال (وقد روى احلجاج 
  .)بقى ولألب سهمان
  .خالد بطرق خمتلفة وهشيم و أبشهاب و وأبمحاد بن سلمة و: رواه عن احلجاج

   )٢(.أخرجه الدارمي.بن عباسامحاد بن سلمة عن حجاج عن الشعيب وحجاج عن عطاء عن  -١
جه سـعيد بـن   أخر.عن على أبيهأبو شهاب عن حجاج عمن مسع عبد اهللا بن حممد بن على عن -٢

  )٣(.منصور
أخرجـه سـعيد بـن    . احلارث األعـور  علمين: هاب عن حجاج عن عمري بن سعيد قالأبو ش-٣

  )٤(.منصور
   )٥(أخرجه سعيد بن منصور هشيم عن حجاج بن أرطاة قال نا شيخ من مهدان عن احلارث عن على-٤
  )٦(.بةأخرجه ابن أيب شي بن احلنفيةاأبو خالد األمحر عن حجاج عن شيخ عن  -٥

                           
  ).٢٨٧٦(امرأة وأبوين و زوج وأبوين باب يف : ومن كتاب الفرائض( ٢/٤٤٥: سنن الدارمي) ١(
  .)٢٨٧٦(من كتاب الفرائض و( ٢/٤٤٥: سنن الدارمي) ٢(
  .)١٣( مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين(١/٥٦: )١(سنن سعيد بن منصور) ٣(
  .)١٣(مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين (١/٥٦: )١(سنن سعيد بن منصور) ٤(
  .)١٣( مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين (١/٥٥: )١(سنن سعيد بن منصور) ٥(
  ).٣١٠٦٥(كتاب الفرائض ( ٦/٢٤٢: شيبةمصنف ابن أيب ) ٦(



 

 

ارث األعور عن ـيد عن احلـاج عن عمرو بن سعـاد عن احلجـمحعن )١(يـو أخرج البيهق     
  .ثلث ما بقي ولألب سهمان للزوج النصف ولألم علي بن أيب طالب 

  .من احلجاج فإنه معروف باالضطراب ر أن االختالفـالظاهو
  )٢(.البيهقي ذكره كما ف ذلكوي عن علي بن أيب طالب وابن عباس رضي اهللا عنهما خبالر و

  :احلكم على األثر
 .إسناده ضعيف :ال حسني أسدـق 

  ."ال جتوز صدقة حىت تقبض"  واحداً مل يسمع احلجاج بن أرطاة من الشعيب إال حديثاً

                           
  ).١٢٠٨٢(كتاب الفرائض (٦/٢٢٨: البيهقي سنن) ١(
.)١٢٠٨٢(كتاب الفرائض (٦/٢٢٨: البيهقي سنن )٢(



 

 

  



 

 

  :اخلامتة
 الصالة و السالم على سيد�ا حممد احلمد  الذي أعا�ين على إمتام هذه الرسالة ، فله احلمد و الشكر ، و 

  :و على آله و صحبه ، وبعد
  :و قد خرجت فيها بنتائج من أمهها مرويات احلجاج بن أرطأة   جلمع فهذه خالصة رساليت

  .وإذا ضبط احلديث كما هو عند الثقات يرتقي حديثه إىل الصحةخيطئ، أن احلجاج صدوق / ١
حـدثنا ، أو  : بل فيها التفصيل ، فما صرح فيها بالتحديث كـأن يقـول  ال يطلق على مروياته بالضعف مطلقاً / ٢

أخرب�ا أو أي صيغة من صيغ التحديث فإن أحاديثه مقبوله  إال إذا وجد سـبب آخر،كمـا �بـه إىل ذلـك العلمـاء      
  .املتقدمني  و وافقهم املتأخرين كااللبا�ي و شعيب األر�ووط

و هـذا القسـم حبمـد ا قمـت     ع تبقـى ضـعيفة وذلـك لعلـة التـدليس ،      املرويات اليت مل يصرح فيها بالسما أما  /٣
  . بذكر املتابعات و الشواهد ما استطعت إىل ذلك سبيال

ه و حفظـه فقـد كـان حافظـاً فقيهـاً، و مـن جرحـه مـن العلمـاء �ظـر إىل           هـ أن من وثقه من العلماء �ظر إىل فق/ ٤
  .يف األحاديثإرساله و تدليسه عن الضعفاء و اهولني و اضطرابه 

  .احلجاج يدلس تدليس اإلسناد و تدليس الشيوخ و يرسل إرساالً خفياً/ ٥
قـدمت الكوفـة فمـا رأيـت هبـا      : من أسباب التدليس لدى احلجاج وجوده بالكوفة، قال يزيد بن هارون/ ٦

  .أحداً إال وهو يدلس إال مسعر بن كدام و شريكاً
  .الضعفاء و اهولنيمن أسباب اضطراب احلجاج كثرة تدليسه عن / ٧
يف الكتـب  ملكرر بـا   احلجـاج  مرويـات  بلغـت  روى احلجـاج حنـواً مـن سـتمائة حـديث ،      : قال املزي/ ٨

ائي ، سـنن  ـذي، سـنن النسـ  ـلم ، سنن أبي داود ، سنن الرتمـ ــاري، صحيح مســــح البخـصحي( وهي  ةــالتسع
حـديث  ) ١٩١( و بـدون املكـرر   ديث ، حـ   ٣٣٨ :)، موطـأ مالـك   ابن ماجه، مسند أمحـد ،سـنن الـدارمي   

) نيو عشـر  واحداً( مرويات صرح فيها بالسماع بلغت : إىل  هاأما مروياته املدلسه فقد قسمت ضبط ثالثة منها،
مـرو يـات أرسـلها ارسـاالً خفيـاً بلغـت       ، اًحـديث ) نيو عشـر  تسـعةً (، مرويات تبني أ�ه قـد دلسـهابلغت    اًحديث



 

 

) و ثالثـاً و عشـرين   مائـةً (ا يدل على السماع من عدمه بلغت عنة و ليس لدينا ممرويات معنحديثاً، ) عشر أحد(
  .أحاديث)  أربعة (أما أحاديثه املضطربة فبلغت  اً، حديث

حـديثاً صـرح بسـماعه    )  و عشـرين  سـبعةً ( بلغت مرويات احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده   / ٩
،أما البقيه فدلسها عن حممد بن عبيد ا العرزمي .." التوحيدأما أبوك فلو كان أقر ب" يف واحد فقط و هو 

الصـحيح منــهاباملتابعات و الشواهــد     ، فيكـون اإلسـناد بـذلك مـرتوك،  لكـن مـنت احلديـــــــث        و هو مـرتوك 
أمـا روايتـه عـن عمـرو بـن شـعيب       و ).ثــــــالثــــــــة (الضعيفـــــــة   و،)ثالثـة عشـر   (،و احلسـنة  ) احدى عشـر (
   .هحسن) اثنتان(و،هصحيح) ثالثة(،أحاديث ) مخسة( لغت فب

 ة ـة النبويـ ـون قد خـدمت السنـ  ــــو أرجو أن أك ام أسأل ا التوفيق و السداد يف الدارين ،ـــو يف اخلت            
اجتهـدت،   و أن جيرب تقصريي  باملغفرة ، فالكمال املطلق  سـبحا�ه و تعـاىل ، و حسـيب أ�ـي    و القائمني عليها ، 

فما كان صواباً فمن ا ، و ما كـان مـن خطـأ فمـن �فسـي و الشـيطان ، وأسـتغفر ا العظـيم يل و جلميـع          
  .وصلى ا و سلم على �بينا حممد وعلى آله و صحبه الكرام الطيبني  ني،ملاملسلمني ، و احلمد  رب العا



 

 

  



 

 

  .فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

  لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص............   ٣٠٥  )٧(  الفاحتة  
 ي الْكَالَلَةف يكُمفْتي قُلِ اللّه كونفْتتسي........   ٤٩٤  )١٧٦(  النساء  
 كَاثُرالت اكُمأَلْه   ٣٥٣  )١(  التكاثر  
  



 

 

  .فهرس األحاديث املرفوعة
  رقم الصفحة يثطرف احلد

   :حرف األلف
  ٢٦١ ........................؟ة أََساوَِر مْن َنارٍـا اللَُّه َيْوَم الْقَيامـَأَُتحبان أَنْ ُيَسوَِّركُم
  ٢٤٨ ..........................................................أََتُردِّيَن َعلَْيه َحديقََتُه؟

  ٣١٧ ....................................................ي فيَكَضَع َيَدُه فأَُترِيُد أَنْ َي
 َي َرُسولُ اللَّهأُتَعْت َيُدُه١٧٢ ........................................بَِسارِقٍ فَقُط  

 أََتْيُت َرُسولَ اللَّهِ٢٠٢ ...................................................بِالْأَْبطَح  
هْن َرأْسَتَك فََخلََعَها م١٦١ ..................................................اْخلَْع ُجب  

  ٤٤١ .........................................................اْدفَُعوا إِلَْيهِْم جِيفََتُهْم
  ٣٢٢ ......................................اُم َعلَى َحالٍإِذَا أََتى أََحُدكُْم الصلَاةَ َوالْإَِم

  ٣٤٦ ....................................َوذَكَْرَت اْسَم اللَّه َعلَْيه،إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك
  ٢٩٩ ......................................................إِذَا أَْنَزلَ اللَُّه بِقَْومٍ َعذَابا

طَْبةَ اْمَرأَةي قَلْبِ اْمرِئٍ خ٣٨٥ .......................................إِذَا أَلْقَى اللَُّه ف  
  ٢٦٠ ....................................إِذَا َتَزوَج الرُجلُ الْبِكَْر أَقَاَم عْنَدَها ثَلَاثَةَ أَيامٍ

َتاَنان٢٤٣ ..........................َوَتَواَرْت الَْحَشفَةُ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُإِذَا الَْتقَى الْخ  
  ٣٥٨ .....................................................إِذَا َرأَْيُتْم الْهِلَالَ فَُصوُموا

  ٥٤٣ ...................ا النَِّساَءَحلَّ لَُه كُلُّ َشْيٍء إِلَّذَا َرَمى أََحُدكُْم َجْمَرةَ الَْعقََبة فَقَْدإِ
  ٣٩٣ ...............................................إِذَا َضاَع للرُجلِ َمَتاع أَْو ُسرَِق

  ٢٠٨ ..........................................إِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعة َخَرَج الشَياطُني
  ١٨٩ .....................................................الُْمْرَسلَنيع مْن ُسَننِ ـأَْرَب

َرُسولِ اللَّه اْسُتكْرَِهْت اْمَرأَةٌ َعلَى َعْهد..................................... ٢٨٩  
اْعَتَمَر َرُسولُ اللَّهٍ٢٦٥ ...............................................ثَلَاثَ ُعَمر  
 أَقَاَم َرُسولُ اللَّهنَِني ُيَضحِّيَعْشَر س يَنة٣٥٠ .................................بِالَْمد  

  ١٧٥ ......................................اقُْتلُوا ُشُيوَخ الُْمْشرِكَني َواْسَتْبقُوا َشْرَخُهْم
  ١٦٤  ..............................................ْوحيدفَلَْو كَانَ أَقَر بِالت، أَما أَُبوَك

 أََمَر َرُسولُ اللَّهَِوالُْغَرابِ َوالذِّئْب ٢١٥ ................................بِقَْتلِ الْفَأَْرة  
َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَّه الُْخْدرِي يدأَنَّ أََبا َسعي ثَْو٤٨٣ .............بٍَوُهَو ُيَصلِّي ف  



 

 

  ٤٩١ ...................................... أَْو مْن َخْيرِ أَْسَمائكُْم،إِنَّ أََحق أَْسَمائكُْم
  ٤٣١ ....................................................إِنَّ أَطَْيَب الشاة لَْحُم الظَّْهرِ

الص َدقَةحِإِنَّ أَفَْضلَ الصمِ الْكَاشحي الر٣٠٦ .............................َدقَةُ َعلَى ذ  
٤٨٦ ....................................أَنَّ َجارَِيةً لَُهْم َسْوَداَء ذَكَّْت َشاةً لَُهْم بَِمْرَوة  

  ٤٤٦ .........................فَقََتلََهافََناَزَعْتُه قَائَم َسْيفه،أَنَّ َرُجلًا أََخذَ اْمَرأَةً أَْو َسَباَها
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهاا ُمْحرِمم٤٣٩ ........................................اْحَتَجَم َصائ  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهاَم أَْجَرُه٤٥٤ ................................اْحَتَجَم َوأَْعطَى الَْحج  

  ١٦٥ .....................................َتَزوَج َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرِماللَّه أَنَّ َرُسولَ 
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهِفَري السلَاَتْينِ ف٤٥٦ ................................َجَمَع َبْيَن الص  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهالزَُّبْي ٤٥٥ ................................رَِدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ بِْنت  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهِطْرَها بِالش٤٦٤ .................................َدفََع َخْيَبَر إِلَى أَْهل  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهاْبَنَتُه َزْيَنَب ٢٢٦ ..............................................َرد  

  ١٨٦ ..............................فَطَاَف لَُهَما،قََرنَ الَْحج َوالُْعْمَرةَُسولَ اللَّه أَنَّ َر
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهَوالُْعْمَرة ٣٩٥ ..........................................قََرنَ الَْحج  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهُُيقَبِّل أُ ثُم٢٣٨ .................................َوُيَصلِّيكَانَ َيَتَوض  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهْن الَْعبِيدُق َمْن َجاَءُه م٤٣٣ ...............................كَانَ ُيْعت  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهأَْحَمَر ي ُبْردي ثَْوَبْينِ أَْبَيَضْينِ َوف٢١٢ ........................كُفَِّن ف  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهً٢٢٢ .................................لَْم َيْجَعلْ لََها ُسكَْنى َولَا َنفَقَة  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهقَاَم فََصلَّى ى َنفََخ ثُم٣٧٠ ...................................َناَم َحت  
 أَنَّ َرُسولَ اللَّهَوأَْصَحاَبُهدَواح ُموا لَْم َيزِيُدوا َعلَى طََوافَني قَد١٨٦ .............ح  

  ٤٠٠ .................................إِنَّ َصاحَبـْي الصُّورِ بِأَْيديهَِمـا أَْو في أَْيديهَِما
  ٥٠٦ ....................................َوإِنَّ َمَواد قَُرْيشٍ َمَواليهِْم،إِنَّ لكُلِّ قَْومٍ َمادةً

  ٢٦٧ ..................................َوهَي الَْوْتُر،إِنَّ اللََّه َعز َوَجلَّ قَْد َزاَدكُْم َصلَاةً
  ٢٨٦ ..................................إِنَّ اللََّه َعز َوَجلَّ َيْنزِلُ لَْيلَةَ النِّْصف مْن َشْعَبانَ

  ٢٤٦ ......................................ثَلَاثَ َمرات،َه لَا َيْسَتْحيِي مْن الَْحقِّإِنَّ اللَّ
  ٣٩٨ .. .....................أَْشرِْق ثَبُِري كَْيَمـا ُنغيـُر:إِنَّ الُْمْشرِكَني كَاُنوا َيقُولُـونَ

 بِيأَنَّ الن ََني َدَخلَ َمكَّة٤٦٩ ...................................................ح  
 بِيأَنَّ الن ـَخطََب َمْيُموَن٤٥٢ .....................................ةَ بِْنَت الَْحارِث  



 

 

 بِيأَنَّ الن ابْحرِ َراك٣٢٧ ......................................َرَمى الَْجْمَرةَ َيْوَم الن  
أَنَّ الن بِي ْمُس٤٨٤ .........................................َسرَِفبغَاَبْت لَُه الش  

 بِيأَنَّ الن لَ الَْميُِّت الْقَْبَر٣٣٥ ........................................كَانَ إِذَا أُْدخ  
 بِيأَنَّ الن ْي الَونَِساَءُه ف هيَدْينِكَانَ ُيْخرُِج َبَنات٣٧٤ ...............................ع  
 بِيأَنَّ الن اَر أَْرَبع٣٧٨ .........................................................كَب  
 بِيأَنَّ الن ِا َبْيَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارَتاب٢٥٦ ...............................كََتَب ك  

  ٤٦٦ ...............................................َنَهى أَنْ ُتَباَع الثَِّماُر نَّ النبِي أَ
  ٣٩٠ ..........................................إِنَّ َهذه الْإِبِلَ لأَْهلِ َبْيت مْن الُْمْسلمَني

 بِيأََنا َرأَْيُت النيلُ َعْن َيمَيْنفَت٢٦٩ ..............................................نِه  
  ٢٥٠ ............................................................أَْنَت َوَمالَُك لأَبِيَك

 بِيَع النُه َسمأَنَُني:"َيقُول٣٠٥ ................................................"آم  
  ٤٣٧ ................................................هـاَف بِالَْبْيت َعلَى َناقَتـأَنُه طَ
  ٤٥٠ .............................................كَانَ َيْخطُُب َيْوَم الُْجُمَعة قَائماأَنُه 

  ٢١٧ .......................................................أَنُه َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ
  ٢٣٣ .................................................أميا عبد كُوتب على مائة وقية

٤٧٧ .............................................أَيَُّما قَْومٍ كَاَنْت َبْيَنُهْم رَِباَعةٌ أَْو َدار  
  ٣١٩ ..................................؟َدـَهُه إِذَا َسَجَيَضُع َوْجَن كَانَ النبِيُّ ـأَْي

  ٥١٠ .................................لَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم عْنَد َجْمَرة الَْعقََبة! أَيَُّها الناُس
   :حرف الباء

  ٤٧٥ ......................................عثَ ُموَسى َعلَْيه السلَام َوُهَو َيْرَعى غََنماُب
ْنَد َرُسولِ اللَّهَبْيَنَما َنْحُن عُف٣٠٠ .........................َشَعَرُهإِذْ َجاَء َرُجلٌ َيْنت  

   :حرف التاء
  ٢٥٤ .....................................................،ونَـُونَ َوَتْسَتحقّـُُتقِْسم

  ٤٩٤ ...........................................................الصْيفَتكْفيَك آَيةُ 
كي َيديَها فَإِنَّ الَْحْيَضةَ لَْيَسْت ف٣١٠ ...........................................َتَناَول  

   :حرف اجليم
  ٢٧٨ ....................ُجلُ َيغيُب الر!َيا َرُسولَ اللَّه:فَقَالَ،َجاَء َرُجلٌ إِلَى النبِيِّ

  ٢٦٤ ............................َبْيَن الصلَاَتْينِ َيْوَم غََزا َبنِي الُْمْصطَلقِ  َجَمَع النبِيُّ 



 

 

   :حرف احلاء
  ٥٤٧ ................................الَْحْمُد للَّه الَّذي أَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا َوَجَعلََنا ُمْسلمَني

  ٣٣٩ ........................َولَا َبأَْس بِه َيدا بَِيد،الَْحَيَوانُ اثَْنان بَِواحد لَا َيْصلُُح َنِسيئًا
   :حرف اخلاء

  ٥٤٩ .............................................الْخَتانُ ُسنةٌ للرَِّجالِ َمكُْرَمةٌ للنَِّساِء
  ٥١٤ .....................................................لْعلَْم قَْبلَ أَنْ َيذَْهَبُخذُوا ا

   :حرف الذال
  ٤٦٣ ..............................................الَّذي َتفُوُتُه َصلَاةُ الَْعْصرِ ُمَتَعمِّدا

   :حرف الراء
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّه٣٠٣ ..........................َضَع أَْنفَُه َعلَى الْأَْرضِإِذَا َسَجَد َو  
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّهَلَاة٤٨٨ ............................................افَْتَتَح الص  
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّهأَ، فََغَسلَ َوْجَهُه ثَلَاثًا٣٦٧ ..................................َتَوض  
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّهًةأَ فََمَسَح َرأَْسُه َمر٣٦٧ ...................................َتَوض  
 َرأَْيُت َرُسولَ اللَّهالثَّانَِية ْنَد الَْجْمَرة٢٦٣ ..................................َوقََف ع  

  ٣٣٧ ......................................ا َتلَّاًء للْقُْرآنإِنْ كُْنَت لَأَواه! َرحَمَك اللَُّه 
 َرَمى َرُسولُ اللَّهذََبَح،َجْمَرةَ الَْعقََبة َحلََق،ثُم ٤٤٥ .............................ثُم  

   :حرف السني
  ٤٧٥ ................................................السكيَنةُ َوالَْوقَاُر في أَْهلِ الَْغَنمِ

ْن أَْهلِ الَْبْيتْوُر م٢٨٢ .........................................................السِّن  
   :حرف الصاد

َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَّهَولَا إِقَاَمة يَدْينِ بَِغْيرِ أَذَاني الْع٤٦٠ .........................ف  
  ٣٢٠ ...................الظُّْهَر في السفَرِ َركَْعَتْينِ َوَبْعَدَها َركَْعَتْينِْيُت َمَع النبِيِّ َصلَّ

   :حرف الضاد
ى َرُسولُ اللَّهَضحِْيني٥٠٢ .................................بِكَْبَشْينِ َجذََعْينِ َخص  
ى َرُسولُ اللَّهَضح٥٠٢ .................................ْينِ َجذََعْينِ ُموجَِبْينِبِكَْبَش  
ى َرُسولُ اللَّهَضحَُمون١٩٤ .............................................َوالُْمْسل  

   :حرف الطاء
طُفَْنا َمَع َرُسولِ اللَّه،اا َمْن طَاَف َسْبعن٤٢٤  .................................فَم  



 

 

   :حرف العني
هي قَْيئف دكَالَْعائ هَبتي هُد ف٣٦٢ .................................................الَْعائ  
  ٣٦٥ ....................................................الُْعْمَرى َجائَزةٌ لَمْن أُْعمَرَها

ي َرَمَضانَ َتْعدةًُعْمَرةٌ ف٣٩٧ ..................................................لُ َحج  
  ٤١٩ ..........................................َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَة الَْخْيلِ َوالرقيقِ

  ٤٩٦ ........................................................َوأُجَِر كَثريا، َعملَ قَليلًا
   :حرف الغني

  ٣٥١ ...........................غَْدَوةٌ في َسبِيلِ اللَّه أَْو َرْوَحةٌ َخْير مْن الدُّْنَيا َوَما فيَها
   :حرف الفاء

  ٤٧٥ .......................................َوالسكيَنةُ،ُخَيلَاُء في أَْهلِ الْإِبِلِالْفَْخُر َوالْ
  ٤٢٥ .....................َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيه،فََتَوضأَ،َعلَْيَنا ذَاَت َيْومٍ مْن الَْبَرازِ فََخَرَج

  ١٧٨ ..................................َوعْشُرونَ َجذََعةً،في دَية الَْخطَإِ عْشُرونَ حقَّةً
   :حرف القاف

قَْد َرَملَ َرُسولُ اللَّه٤٦٥ ..................................................َوَتَرَك  
ْمَنا َمَع َرُسولِ اللَّهقَد١٨٦ .........................................فَطُفَْنا بِالَْبْيت  

   :حرف الكاف
  ٥٠٧ ..................................إِذَا أََراَد أَنْ ُيَباشَر إِْحَداَنااللَّه  كَانَ َرُسولُ

 كَانَ َرُسولُ اللَّهََدُه:"إِذَا قَالَمْن َحمَع اللَُّه ل٢٥٨ ................."............َسم  
 كَانَ َرُسولُ اللَّهَيَناُم ٥٠٩ ............................................َيْجُنُب ثُم  
 كَانَ َرُسولُ اللَّهَيْرفَُع َيَدلَاةْن الصم ي كُلِّ َتكْبَِريةف ٤٨١  ......................ْيه  
 كَانَ َرُسولُ اللَّهْمُسي الْجَِماَر إِذَا َزالَْت الش١٨٣ ...........................َيْرم  
 كَانَ َرُسولُ اللَّهَيْخطُُب ثُم يد٤٦٠ .................................ُيَصلِّي َيْوَم الْع  
 كَانَ َرُسولُ اللَّهأَنْ ُيْخرَِج أَْهلَُه يدي َيْومِ الْع٤٦٠ .........................ُيْعجُِبُه ف  

ي َساقَْي َرُسولِ اللَّهكَانَ فٌ٣٥٦ ..........................................ُحُموَشة  
  ٣٧٢ .......................................اـُجُمَعة أَْرَبعَيْركَُع قَْبلَ الْ كَانَ النبِيُّ 
  ٢٠٦ ........................................َيلَْبُس َهذه إِذَا لَقَي الَْعُدو كَانَ النبِيُّ 

لُ الركَانَ َيْحمي َسبِيلِ اللَّهْنُه ف٢١٩ ...........................................ُجلَ م  
  ٢٧٢ .........................................................كُلُّ َصلَاة لَا ُيقَْرأُ فيَها



 

 

   :حرف الالم
  ٢٦٨ .............................ْن ُخذْ بِالْفَْضلِ َوصلُْهْمَولَك،إِذًا ُتْتَركُونَ َجميعا! لَا 

  ١٩٧ ..............................ان الَْغَنمِ َوَتَوضئُوا مْن أَلَْبان الْإِبِلِلَا َتَتَوضئُوا مْن أَلَْب
َنةنٍ َولَا َخائ٢٥٢ ................................................لَا َتُجوُز َشَهاَدةُ َخائ  

  ٢٣٦ ...............................................................لَا َتقُوُم الساَعةُ 
  ٢٧١ ................................................لَا قَطَْع فيَما ُدونَ َعَشَرة َدَراهَم

ي٢٩٣ ..............................................................لَا نِكَاَح إِلَّا بَِول  
  ٣٢٨ .....................................................َوأَنْ َتْعَتمُروا ُهَو أَفَْضلُ، لَا

ةثْقَالُ َحبم ي قَلْبِهةَ َمْن كَانَ ف٤٦٢ ....................................لَا َيْدُخلُ الَْجن  
  ٢٣٠ ...........................................................الَْوالُد بِالَْولَدلَا ُيقَاُد 

  ١٩٥ ........................................................اللَُّهم لَا َتقُْتلَْنا بَِغَضبَِك
  ٤٠٣ ......................................لَشْبر في الَْجنة َخْير مْن الْأَْرضِ َوَما َعلَْيَها

  ٤٠٨ ................................َوللُْمقيمِ َيْوم َولَْيلَةٌ،هِنللُْمَسافرِ ثَلَاثَةُ أَيامٍ َولََيالي
  ٤١٠ ..........................................لَما أَْعَيانِي أَْمُر الَْمذْيِ أََمْرُت الْمقَْداَد

ذًا مخالْأُّمـلَْو كُْنُت ُمت هيلًاـَْن َهذَخل ٤٩٠ ......................................ة  
  ٤٩٩ ..................................................لَْو َيْعلَُم الناُس َما في الْعَشاِء
  ٤٣٧ ..................................................لَْولَا أَنَّ الناَس َيتخذُوَنُه ُنُسكًا

  ٤٤٨ .......................................................لَىلَْيَس منا َمْن َوطئَ ُحْب
   :حرف امليم

َما أََباَح لََنا َرُسولُ اللَّهٍ٣٧٦ ..........................................َولَا أَُبو َبكْر  
ةدْن َمْهرٍ أَْو عم فَْرُج الَْمْرأَة لَّ بِه٢٢٠ .....................................َما اْسُتح  

  ٣٥٣ .................................................َما زِلَْنا َنُشكُّ في َعذَابِ الْقَْبرِ
َما قَاَتلَ َرُسولُ اللَّهى َيْدُعَوُهْما َحت٢١٠ ......................................قَْوم  
  ٢٨٠ ...............................َتُهـَن َبقيـفي َمْملُوك َضمُهـَمْن أَْعَتَق شقْصا لَ

  ٣٢٦ ......................................................َمْن أَكَلَ أَْو َشرَِب َناسيا
ةي الَْجنْنُه فأَْوَسُع م ا ُبنَِي لَُه َبْيتَمْسجِد لَّه٢٧٤ .............................َمْن َبَنى ل  

  ٣٣٢ ..................................................َمْن َحج َهذَا الَْبْيَت أَْو اْعَتَمَر
٢٩٨ .................................................َمْن َسأَلَ َمْسأَلَةً َوُهَو َعْنَها غَنِي  



 

 

  ٤٧٤ .................................................َتَمُهفَكََيْعلَُمهَمْن ُسئلَ َعْن علْمٍ
  ٥٠٤ ........................................................َمْن َشَرطَ لأَخيه َشْرطًا

  ٣٨٠ ................................................َمْن َصلَّى َعلَى جَِناَزة فَلَُه قَرياطٌ
  ٤٣٥ ....................َرب الَْعْرشِ الَْعظيمِ،أَْسأَلُ اللََّه الَْعظيَم:فَقَالَ، َعاَد َمرِيضاَمْن 

  ٣٨٢ ...........................................َمْن فَطََّر َصائما كَانَ لَُه مثْلُ أَْجرِهْم
فَُهَو َشهِيد هلَ ُدونَ َمال٤٧٠ ...................................................َمْن قُت  

ارِ فَُهَو ُحرأَْو ُحرَِّق بِالن ٢٧٦ .............................................َمْن ُمثِّلَ بِه  
  ٥١٢ ...........................،أَُعوذُ بِكَلَمات اللَّه التامات كُلَِّها:َمْن َنَزلَ َمْنزِلًا فَقَالَ

   :حرف النون
 َنَهى َرُسولُ اللَّهى َيْبُدَو َصلَاُحَها٤٦٦ .........................أَنْ ُتَباَع الثََّمَرةُ َحت  
 َنَهى َرُسولُ اللَّهَْنَتْينِ َوالثَّلَاثَيأَنْخلُ الس٤٦٦ ............................َباَع الن  
َنَهى َرُسولُ اللَّه ُجلُ أَْهلَُه لَْيلًا٤٧٨ ..................................أَنْ َيطُْرَق الر  

َنَهـى َرُسولُ اللَّهأَْو َساجِد عُجلُ َوُهَو َراك٤٠٦ .......................أَنْ َيقَْرأَ الر  
  ٢١٧ ..........................................................َنَهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ

  ٣٤٨ .................................................ُنهِيَنا َعْن َصْيد كَلْبِ الَْمُجوسِ
   :حرف الواو

  ٤١٢ ...............................................الَْولَُد للْفَراشِ، َوللَْعاهرِ الَْحَجُر،
 َوقََّت َرُسولُ اللَّهِأَْهللذَا الُْحلَْيفَة يَنة٤٧١ ...................................الَْمد  

   :حرف الياء
 بِكُْم! َيا أََبا ذَرةَ،أَلَْم َتَر إِلَى َصاحلَ الَْجنَر لَُه َوأُْدخ٥٠٠ ..........................غُف  
  ٤٧٩ ..........................ثُم َحثَْيُت لََك،لََكلََحثَْيُت،لَْو قَْد َجاَءَنا َمالٌ! َيا َجابُِر
  ٤٢٢ ........................................................فَتانالَا َتكُوَنن ! َيا َعليُّ

  ٣٤٢ ....................................................َما فََعلَ غُلَاُمَك ؟! َيا َعليُّ 
  ٤٢٦ ...................................................ُري َعلَى الُْمْسلمَني أََحُدُهْمُيجِ

  ٣٨٩ .........................................َيْحُرُم مْن الرَضاعِ َما َيْحُرُم مْن النَسبِ

  



 

 

 
   .فهرس اآلثار املوقوفة

   :حرف األلف
  ٥٢٦  .........................................الدَم َتَوضأَْت َوَصلَّْتإِذَا َرأَْت الَْحاملُ 

  ٥١٩ ......................................إِذَا َرأَْت الدَم َتَوضأَْت َوَصلَّْت َولَا َتْغَتِسلُ
  ٥٢٠ .............................................إِذَا َرأَْت الَْمْرأَةُ الترِيةَ َبْعَد الُْغْسلِ

  ٥١٧ ..........................................إِذَا َسمْعُتْم منا َحديثًا فََتذَاكَُروُه َبْيَنكُْم
  ٥٢٣ ..................................إِذَا طَُهَرْت قَْبلَ الَْمْغرِبِ َصلَّْت الظُّْهَر َوالَْعْصَر

  ٤٤٣ .................................َرُجلًارٍ كَاُنوا ثَلَاثَ مائَة َوثَلَاثَةَ َعَشَرإِنَّ أَْهلَ َبْد
  ٥٣٥ ............................أَنَّ َعليا قََضى في مَرياث الُْمْرَتدِّ لأَْهله مْن الُْمْسلمَني

َرُسولُ اللَّه َما قَاَم بِهإِنََشةَعلَى َعائ...................................... ٤٥٧  
  ٤٥٨ .........................أَنُه كَانَ لَا َيَرى َبأْسا أَنْ ُيْحرَِم الرُجلُ في ثَْوبٍ َمْصُبوغٍ

   :حرف التاء
  ٣٠٨ ......................................................................َترِثُُه أُمُُّه
  ٣١٢ .............................ثُم َتَوضأُ إِلَى أَيامِ أَقَْرائَها)َتْعنِي َمرةً َواحَدةً(َتْغَتِسلُ 

 ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَّهني٤٥١ .................................................َوأََنا َخت  
  ٥٢٩ ...............................................................ُتَخلِّلُُه بِأََصابِعَها

   :حرف احلاء
  ٥٢٧ ............................الَْحائُض َوالُْجُنُب َيْسَتفْتُحونَ الْآَيةَ َولَا ُيتمُّونَ آخَرَها

   :حرف السني
  ٢٢٤ ....................................َسأَلُْت َعطَاًء َعْن الَْمْرأَة َتطُْهُر مْن الَْمحيضِ

  ٤١٧ ..............................أَما كَالْفَرِيَضة فَلَا:ُسئلَ َعْن الَْوْترِ أََواجِب ُهَو؟ قَالَ
  ٥٣١ .....................................؟أَلَ الَْحارِثَ الْأَْعَوَر َعْن اْمَرأَة َوأََبَوْينِـَس

   :حرف الطاء
  ٥١٦ ....................................طَلَْبُت الْعلَْم فَلَْم أَجِْدُه أَكْثََر مْنُه في الْأَْنَصارِ

   :حرف الفاء
  ٥٢٢ ......................................في الَْمْرأَة َتطُْهُر عْنَد الظُّْهرِ فَُتَؤخُِّر غُْسلََها
   



 

 

 :حرف الكاف
  ٣١٥ .....................اُر الُْمَهاجِرِيَن َعْبَد اللَّه َوشَعاُر الْأَْنَصارِ َعْبَد الرْحَمنِكَانَ شَع

  ٤٩٣ ....................................................كَانَ فيَما اْشَتَرطَ أَْهلُ َمكَّةَ
  ٤٣٢ ..................؟ لُُه َعْن قَْتلِ الصِّْبَيانكََتَب َنْجَدةُ الَْحُرورِيُّ إِلَى اْبنِ َعباسٍ َيْسأَ

َجَرةقَالَ؟كَْم كُْنُتْم َيْوَم الش:ائَةا أَلْفًا َوأَْرَبَع م٤٨١ ...............................كُن  
  ٥١٨ .......................كُنا َنأْتي َجابَِر ْبَن َعْبد اللَّه فَإِذَا َخَرْجَنا مْن عْنده َتذَاكَْرَنا

  ٢٩١ .........................................كُْنُت كَاتبا لَجْزِء ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعلَى َمَناذَر
   :حرف الالم

  ٤١٤ ..........................................ُمْشَربا لَْوُنُه ُحْمَرةً،لَا قَصري َولَا طَوِيلٌ
  ٥٣٦ .........................................................ُز طَلَاُق الصبِيِّلَا َيُجو

  ٢٢٥ .........................................................لَا َيْغَشاَها َحتى َتْغَتِسلَ
ْن الَْجَناَبةَتْغَتِسلْ م٢٨٥ ............................................................ل  

  ٥٥١ ........................................للزْوجِ النِّْصُف َوللْأُمِّ ثُلُثُ َجميعِ الَْمالِ
  ٥٣٣ ........................................................لَْم َيزِْدُهْم الْأَُب إِلَّا قُْربا

  ٥٢٨ .........................................أَكَْبُر مْن ذَلَكالصلَاةُ، لَْيَس َعلَْيَها ذَاَك
   :حرف امليم

  ٤٢٩ .....................ا بِرِيحِ الَْيُهوديِّـًَتأَذِّياَم َرُسولُ اللَّهـإِنَما قَ ! َما َصَنْعُتْم
   :حرف اهلاء

ةُ َرُسولِ اللَّهَي ُسنه)َ٤٠٤ ........................................)َيْعنِي الُْمْتَعة  
   :حرف الواو

 َوقََّت َرُسولُ اللَّهذَا الُْحلَْيفَة يَنةأَْهلِ الَْمد٤٧١ ...................................ل  
َوكَانَ َرُسولُ اللَّهلَاةْن الصم ي كُلِّ َتكْبَِريةف ٤٨١ .......................َيْرفَُع َيَدْيه  

   :حرف الياء
  ٥٣٠ ........................................َيُصبان الَْماَء َصبا َولَا َيْنقَُضان ُشُعوَرُهَما

  



 

 

  .فهرس األعالم املترجم هلم
   :حرف األلف

  ٤٨١  إبراهيم بن طهمان
  ٣٢٣  إبراهيم بن الزبرقان

  ٤٥١  إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
  ٢١  إبراهيم بن عامر اجلمحي

  ١٩٧  إبراهيم بن عبد اهللا بن حامت
  ٤٠  إبراهيم بن يزيد النخعي
  ٤٠٤  أبو بردة بن أيب موسى
  ١٤٤  أبو بكر بن علي املقدمي

  ٢١  أبو بكر بن حممد األنصاري
  ١٩٠  أبو الشمال

  ٢٢٦  أبو العاص بن الربيع  
  ٤٢٢  أبو حممد اهلذيل

  ٨٥  أبو مطر
  ٨٥  د موىل عبد اهللا بن احلارثأبو يزي

  ٣٨٠  أيب بن كعب
  ٤٨٤  األجلح بن عبد اهللا
  ٤٤٥  أمحد بن احلجاج
  ٣٦٢  أمحد بن حرب
  ٥٢٨  أمحد بن محيد

  ٣١٢  أمحد بن سنان القطان
  ١٨٣  أمحد بن عبدة
  ١٩٤  أمحد بن منيع

  ٣٦٣  أسامة بن زيد الليثي 
  ٥٤٩  أسامة بن عمري 

  ٢٨٣  طلحة  إسحاق بن عبد اهللا بن أيب
  ١٠٦  بن أيب إسحاقإسرائيل بن يونس 

  ٥١٧  إمساعيل بن إبراهيم القطيعي 
  ٤١  إمساعيل بن أيب خالد األمحسي

  ٤٣٢  إمساعيل بن أمية 
  ٣٩٠  إمساعيل بن بشر بن منصور

إمساعيل بن رجاء الزب٢٢  دي ي  
  ٩٥  إمساعيل بن عمر الواسطي

  ١٣٠  إمساعيل بن عياش
  ١١٧  د بن جحادة إمساعيل بن حمم

  ٢٩٨  األسود بن يزيد النخعي 
  ١٩٧  أسيد بن حضري

  ٤٧٠  أيوب بن أيب متيمة السختياين 
  ١١٨  أيوب بن أيب مسكني 

  ٢٠٢  أيوب بن حممد اهلامشي 
  ٢٥٢  أيوب بن حممد الوزان 

    :حرف الباء 
  ٣١٩  الرباء بن عازب

٢٩١  جالة بن عبده ب  
  ٣٧٢  بقية بن الوليد 

  ٣٣٦  )أبو الصديق الناجي(عمرو  بكر بن
 ٥٠٢ بالل بن أيب الدرداء 

    :حرف الثاء 
  ٢٤  ثابت بن عبيد األنصاري 
  ٢٤٨  ثابت بن قيس بن مشاس 
    :حرف اجليم 

  ٣٥٦  جابر بن مسرة
  ١٨٦  جابر بن عبد اهللا 

  ٥٢٦ جامع بن أيب راشد 



 

 

  ٢٥  جبلة بن سحيم
  ٣٤٦  )أبو ثعلبة اخلُشين(جرثوم 
  ٢٧٤  بن حازم  جرير

  ٣٥٩  جرير بن عبد احلميد 
  ٤٩٧  البجلي جرير بن عبد اهللا
  ٢٩١  جزء بن معاوية 
  ١٦٢  جعفر بن إياس 

  ٢٩٥  جعفر بن ربيعة بن شرحبيل 
  ٥٠٠   )أبو ذر ( جندب بن جنادة

   :حرف احلاء
  ٣٣٣  احلارث بن أوس الطائفي 

  ٢٨٢  )أبو قتادة( احلارث بن ربعي
  ٤٠٦  اهللا األعوراحلارث بن عبد 

  ٣٣٣  احلارث بن عبد اهللا بن أوس
٤٣٥ حبان بن علي

  ٣٥٨  حبان بن موسى السلمي 
  ٢٥١  حبيب املعلم 

  ٢٨٥  حجاج بن املنهال 
  ٣٠٥  س بنعالحجر بن 

  ٥٠٤  حذيفة بن اليمان 
  ١٦٤  حسان بن عطيه

  ٢٥  احلسن بن سعد بن معبد 
  ٥٢٨ احلسن بن عبيد اهللا بن عروة النخعي 

  ٤٢٩  احلسن بن علي 
  ٣٥١  احلسن بن عياش 
  ٣٤٢  احلسن بن قزعة 

  ١٧٥  احلسن بن يسار البصري
  ٦٧  ديل احلسني بن احلارث اجلَ

  ٣٣٩  احلسني بن حريث اخلزاعي
  ٩٢  احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا 

  ٢٦١  املعلم  بن ذكوان سنياحل
  ٨٦  حصني بن عبد الرمحن األشهلي

  ١٠٧  حفص بن غياث 
٣٥٣  ام بن سلم كّح  

  ٤٣  احلكم بن عتيبة
  ٣٠٦  حكيم بن بشري 

  ٦٨  محاد بن أيب سليمان
  ١٠٨  محاد بن زيد بن درهم

  ٩٥  محاد بن سلمه بن دينار 
  ٣٠٠  محيد بن عبد الرمحن
  ٢٥٤  حويصه بن مسعود

    :حرف اخلاء 
  ١٩٠  )أبو أيوب( خالد بن زيد

  ٢٩٥  خالد بن مهران 
  ٤٢٧  ليد خالد بن الو

  ٢٤٦  خزمية بن ثابت 
 خ١٧٨  ف بن مالك ش  

    :حرف الذال 
  ٣٩١  وىهبن عوف بن مشاخ الطُ لِيهذُ

  ٨٧ الذيال بن حرملة  
    حرف الراء

  ٣٥٨  ربعي بن حراش 
  ٨٧  الربيع بن مالك
  ٥٢٤  الربيع بن صبيح
  ٤٣١  رقبة بن مصقلة 
  ٢٦  رياح بن عبيدة



 

 

    :حرف الزاء
  ٢٥٨  قدامة  زائدة بن

  ٤٩٦  )أبو عمر( زادان الكندي 
  ٣٥٣  بن حبيش  رزِ

  ٢١٣  زهري بن معاوية 
  ٣١٧  زياد بن أيوب 

١١٩  ائي كّزياد بن عبد اهللا الب  
  ٥٢٤  )أبو معشر( زياد بن كليب

  ٣٦٦  زيد بن أيب أنيسه 
زيد بن جبري بن ح٢٦  ملر  
  ٣٦٨   زيد بن احلباب

  ٣٨٢  زيد بن خالد اجلهين
  ٣٩٥  )أبو طلحة( زيد بن سهل
  ٣٩٣  زيد بن عقبة

   :حرف السني
  ١٩٥  سامل بن عبد اهللا بن عمر

  ٤٩١  سربه بن أيب سربه 
  ١٨٧  سريج بن النعمان 
  ٢٥٦  سريج بن يونس 
  ٤٠٠  )أبو سعيد اخلدري( سعد بن مالك 
  ٤٢٤ )سعد ابن أيب وقاص(سعد بن مالك 
  ٤١٢  سعد بن معبد
  ٤٤  سعيد بن جبري

  ٢٧  سعيد بن زيد بن عقبة
  ٥٣٣  سعيد بن فريوز
  ٢٨٠  سعيد بن املسيب
  ٥٣٦  سعيد بن املغرية

  ١٧٥  سعيد بن منصور 

  ٣٤٤  سعيد بن مهران اليشكري
  ٣٠٦  سفيان بن حسني

  ٢٠٣  سفيان بن سعيد الثوري 
  ١٨٩  سفيان بن وكيع 
  ٣٥١  سلمان أبو حازم
  ٣٠٥  سلمة بن كهيل 

  ٨٨  طَهويالسليط بن عبد اهللا 
  ٣٨١  سليمان بن أيب سليمان 

  ١٢١  سليمان بن حيان 
  ٢٣٥  سليمان بن سليم 

  ٣٤٨  سليمان بن قيس اليشكري         
  ٢٣٩  سليمان بن مهران األعمش 

  ٢٥٢  سليمان بن موسى الدمشقي 
٧٠  ماك بن حربس  

  ١٧٦  مسرة بن جندب
  ٢٧٦  سندر موىل زنباع
  ٩٦  سهل بن يوسف 

  ٣٨٥   حثمةسهل بن أيب
  ٢٧٦  سوار بن داود أبو محزة الصرييف 

  ٣٣٥  )حامت  أبو( سويد بن إبراهيم
    :حرف الشني 

  ٤٠٨  شريح بن هاينء 
  ١٣٢  شريك بن عبد اهللا النخعي

  ١٠٩  شعبة بن احلجاج
  ١٦٤  شعيب بن حممد 

  ٤٢٢  شيبان بن فَروخ أيب شيبة  احلَبطي
    حرف الصاد

  ١٢٣  الصباح بن حمارب



 

 

  ٤٢٦ )أبو أمامة الباهلي( صدى بن عجالن
  ١٦٢  صفوان بن يعلى 

   :حرف الطاء
  ٣٦٢ طاؤوس بن كيسان 

    :حرف العني
أبو إدريس (عائذ اهللا بن عبد اهللا 

  )اخلوالين
٣٤٦  

  ٥٠٤  عابس بن ربيعة
  ٤١٧  عاصم بن ضمرة 

  ٢٧٢  عامر بن عبد الواحد األحول
  ٢٨  )أبو املليح (عامر بن أسامة

  ٤٥  مر بن شراحيل الشعيبعا
  ٤٢٧  عامر بن عبد اهللا بن اجلراح
  ٢٨  عامر بن عبد اهللا بن الزبري 
  ٩٦  عباد بن عباد بن حبيب

  ٩٧  عباد بن العوام
  ٢٣٤  عباس بن فروخ اجلريري  

  ٤٧  بن حجر عبد اجلبار بن وائل
  ٤٣٦  عبد ربه بن سعيد 
  ١٣٥  عبد ربه بن نافع

  ١٩٧  ى عبد الرمحن بن أيب ليل
  ٤٨  عبد الرمحن بن األسود بن يزيد

  ٣٣٢  عبد الرمحن بن البيلماين
  ٢٥٥  عبد الرمحن بن سهل

  ٢١٧  عبد الرمحن بن صخر الدوسي
  ٢٩  عبد الرمحن بن عابس

  ٣٢٤  عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي 
  ٢٣٩  عبد الرمحن بن عمرو  األوزاعي 

  ٤٨٦  عبد الرمحن بن كعب بن مالك
  ١٣٦ احملاريب رمحن بن حممد بن زيادعبد ال

  ١٧٢  عبد الرمحن بن حمرييز 
  ٤١٩  عبد الرمحن بن مغراء 

  ٣٤٢  عبد الرمحن بن مهدي 
  ٢٩٩  عبد الرمحن بن هنيده 

  ٢٠٩  عبد الرمحن بن يزيد بن جابر 
  ٩٨  عبد الرحيم بن سليمان

  ١١٠  عبد الرزاق بن مهام الصنعاين
  ٩٨  عبد السالم بن حرب

  ١٢٤  القدوس بن بكر عبد 
  ٤٩٩  عبد اهللا بن أيب بصري العدوى 

  ٢٨٢  عبد اهللا بن أيب قتادة
  ٤٣١  عبد اهللا بن جعفر 

  ٤٣٥  عبد اهللا بن احلارث األنصاري 
  ٤٨٨  عبد اهللا بن الزبري 
  ٤٧٠   )ةأبو قالب(عبد اهللا بن زيد 
  ٢٣٠  )أبو سعيد األشج(عبد اهللا بن سعيد
  ٢٥٤  عبد اهللا بن سهل 

  ٥٠٠  عبد اهللا بن شداد بن اهلاد
  ٣٧٠  عبد اهللا بن عامر بن زرارة 

  ١٦٥  عباسعبد اهللا بن 
  ٧٣  الرازي عبد اهللا بن عبد اهللا
  ٤٩  بن عبد اهللا  عبد اهللا بن عبيد اهللا

  ٤٩٠  عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
  ٢٩٥  م عبد اهللا بن عثمان بن خثَي

  ١٩٤  عبد اهللا بن عمر
  ١٦٤  مرو بن العاصعبد اهللا بن ع



 

 

  ٣٠  عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن
  ٤٠٤ عبد اهللا بن قيس أبو موسى األشعري

  ٤٨٦  عبد اهللا بن كعب بن مالك
  ٣١  عبد اهللا بن كيسان 

  ٢٣١  عبد اهللا بن هليعه 
  ١٠٠  عبد اهللا بن املبارك

  ٢٠٦  عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة 
  ٣١  عبد اهللا بن حممد بن علي

  ١٧٩  بد اهللا بن مسعودع
  ٤٦٥  عبد اهللا بن املقدام 
  ١٠٠  عبد اهللا بن منري

  ٥٠  عبد اهللا بن يسار املكي
  ٣١٧ عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي 

  ٣١٠  ) ابن أيب غنية( عبد امللك بن محيد
  ٢٧٧ )ابن جريج( عبد امللك بن عبد العزيز

  ١٦  عبد امللك بن قريب األصمعي
  ٨٩  الطائفياملغرية  عبد امللك بن

  ٩٩  عبد الواحد بن زياد 
  ٢٥٠  عبيد اهللا األخنس 

  ٢٥٩  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبه 
  ٣٦٧  عثمان بن عفان 
  ٩٢  عثمان بن عمير

  ٨٩  عثمان بن مسلم بن هرمز
  ٣٢  عدي بن ثابت

  ٣٨٩  عراك بن مالك 
  ٢٢٠  عروة بن الزبري 

  ٥١  عطاء بن أيب رباح 
  ٧٤  أيب مسلم عطاء بن

  ٢٣٩  ) أبو روق ( عطيه بن احلارث 
٧٦  نادةعطية بن سعد بن ج  

  ٢١٢  عفان بن مسلم الصفار 
  ٥٢  عكرمة موىل ابن عباس

  ٢٣٤  ريري العالء اجلُ
  ٥٢٣  العالء بن املسيب

  ٣٧٠  علقمة بن قيس بن عبد اهللا 
  ٣٢٣  علي بن أيب طالب

  ٢٠٨  علي بن إسحاق السلمي املروزي 
  ٢٨٩  ر جبن ح علي

  ٤١٥  علي بن احلسن بن سليمان 
  ٢٤٧  البناينعلي بن احلكم 

  ٤٠٨  علي بن ربيعة الواليب 
  ٤٥٥  علي بن عبد اهللا بن عباس 

  ٣٨٢  علي بن حممد بن إسحاق الطنافسي
  ٤٠٤  عمارة بن عمري 

  ٢٣٠  عمر بن اخلطاب 
  ١١١   عمر بن علي بن عطاء

  ١٩٧  عمران القطان
  ١٢٤  يب قيس األزرقعمرو بن أ

  ٣٣٣  عمرو بن أوس 
  ٥٣  املكيعمرو بن دينار 
  ٢٣٣  عمرو بن زرارة 

  ٧٧  عمرو بن شعيب بن حممد 
  ٤٢٧  عمرو بن العاص

  ٥٤  السبِيعيعمرو بن عبد اهللا 
  ٥٥  اجلَمليعمرو بن مرة 

  ٣٩٨  عمرو بن ميمون األودي 



 

 

  ٣٩١  بن بشر عمري بن عبد اهللا
  ٣٣  عمري بن سعيد

  ٢٥٩  بن عتبةون بن عبد اهللا ع
  ٣٤  بن أيب جحيفة السوائيعون 
  ٥٠٢  )أبو الدرداء( بن عامرعومير 

   :حرف الفاء
  ٣٤  فرات بن أيب عبد الرمحن

  ١٧٢  فضالة بن عبيد 
  ٣٥  الفُقَيمي فضيل بن عمرو
  ٥٣٣  فريوز الديلمي

   :حرف القاف
  ٣٥  قاسم بن أيب بزة

  ٣١١  بكر الصديق القاسم بن حممد بن أيب
  ٤٠٨  القاسم بن خميمرة 

  ٤٢٦  القاسم بن عبد الرمحن الدمشقي
القاسم بن نافع الس١٤٥  قي ارِو  

  ٥٦  قتادة بن دعامة السدوسي
  ٣٦  قتادة بن عبد اهللا بن أيب قتادة 

  ١٧٢  قتيبة بن سعيد 
  ٣٥٣  قيس بن الربيع 

  ٢٥٩  قيس بن سعد املكي 
   :حرف الكاف

  ٤٨٦  مالك كعب بن 
   :حرف امليم

  ١٤٥  مبشر بن عبيد
  ٤٢٤  جماهد بن جرب 

  ١٣٨  حممد بن إسحاق بن يسار
  ٤١٠  حممد بن جعفر بن زياد الوركاين 

  ١٠١  ) غندر(حممد بن جعفر 
  ٣٥٨  حممد بن حامت

  ٥٢٢  حممد بن محيد اليشكري 
  ١١٢  حممد بن خازم  
  ٣٧٨  حممد بن خالد 

  ٤٢٥  اص حممد بن سعد بن أيب وق
  ٥١٧  حممد بن سعيد بن سليمان 

  ٩٠  حممد بن سليمان بن أيب حثمة
  ٣٢٦  حممد بن سريين 

  ٣٧٨  حممد بن الصباح 
  ٥٣٣  حممد بن الصلت

  ٣٢٨  حممد بن عبد األعلى 
  ٢١٢  حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

  ٢٣١  حممد بن عجالن 
  ٢٤٨  حممد بن العالء 

  ٤١٠  حممد بن علي بن أيب طالب 
  ٥٩  حممد بن علي بن احلسني بن علي

  ٣٦٧  ي مدقَحممد بن علي بن عطاء  املُ
  ٣٣٧  حممد بن عمرو السواق 

  ١٦٢  حممد بن عيسى بن جنيح 
  ٢٢٤  حممد بن الفضل

  ١٢٥  وانزحممد بن فضيل بن غَ
  ٨٠  حممد بن مسلم بن تدرس

  ٥٨  حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري
  ٣٨٥  حممد بن مسلمة 
  ٦٠  حممد بن املنكدر

  ١٨٦  حممد بن حيىي بن أيب عمر 
  ٢٥٢  الذهليحممد بن حيىي بن عبد اهللا 



 

 

  ٣٧٨  حممد بن يزيد الرفاعي 
  ١٠٢  حممد بن يزيد الكالعي

  ١٩٠  حممود بن خداش 
  ٢٧٥  حممود بن عمرو
  ٢٥٤  حميصة بن مسعود

  ٥١٦  خملد بن مالك بن جابر 
  ١٧٨  مسدد بن مسرهد 

  ٤١٥  بن كدام  مسعر
٤٠٠  ف بن طريف رِّطَم  

  ٣٢٣  معاذ بن جبل
  ٢٣٦  معاوية بن أيب سفيان

  ٢٥٨  بن املهلب األزدي معاوية بن عمرو 
معت١٠٢  ر بن سليمانم  
٢٢٥  ى بن أسد لَّمع  

  ٢٧٧  بن راشد معمر
مع١٠٣  ر بن سليمان م  

  ٤١٠  املقداد بن عمرو الكندي
قْمسم بن ب١٨٣  رةج  

  ٦١  مكحول الشامي 
  ٣٦  املنذر بن يعلى

  ٣٧  منصور بن املعتمر 
  ١٤٦  املنهال بن خليفة
  ٨٢  املنهال بن عمرو
  ٥١٤  موسى بن خالد 

  ٣٩٤  موسى بن السائب 
  ٤٧٨  موسى بن عقبة
  ١٢٧  موسى بن نافع

  ٣٤٢  ميمون بن أيب شبيب 

  ٦٢  ميمون بن مهران
    :حرف النون 
  ٤١٥   نافع بن جبري بن مطعم
  ٦٣  نافع موىل ابن عمر

  ٤٣٢  جندة بن عامر احلروري 
  ١٤٧  نصر بن باب

  ٣٣٢  نصر بن عبد الرمحن 
  ٢٤٤  ) أبو حنيفة(النعمان بن ثابت 

    :حرف اهلاء 
هبيةَر رِبن ي٣٢٢  م ي  

  ٢٤٦  هرمى بن عبد اهللا احلظمي 
هش١١٣  م بن بشريي  

  ٦٤  هشام بن عروة بن الزبري
  ٣٢٢  ن يونس هشام ب

  ١٠٤  مهام بن حيىي بن دينار
  ٢٢٦  هناد بن السري 

    :حرف الواو 
  ٣٠٣  وائل بن حجر 

  ٣٨  وبرة بن عبد الرمحن
وضاح الي١٦٢  ري كُش  

  ٥٤٥  وكيع بن اجلراح 
  ٢٠٢  ) أبو حجيفة( ب بن عبد اهللا وه

  ٣٨  الوليد بن عبد الرمحن بن أيب مالك 
  ٣٣٣  رشيالوليد بن عبد الرمحن اجلُ
    :حرف الياء 

  ٦٥  حيىي بن أيب كثري 
  ٢٥٠  حيىي بن حكيم املقوم 

حيىي بن دينار الر١٠٤  اينم  



 

 

  ١١٤  حيىي بن زكريا بن أيب زائدة
  ١٢٨  حيىي بن سعيد بن أبان

  ٣٨٧  حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري
  ٢٥٩   حيىي بن عباد بن شيبان األنصاري

  ٨٣  حيىي بن عبيد
  ٣٣٧  اليمان حيىي بن

  ٣٧٢  يزيد بن عبد ربه الزبيدي 
  ٣٤٣  يزيد بن عبد الرمحن 
  ٤٩١  يزيد بن مالك اجلعفي

  ١١٥  يزيد بن هارون
  ٢١٠  يسار املكي 

  ٤٥١  يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
  ٢٣٦  يعقوب بن محيد بن كاسب 
  ١٦٥  يعقوب بن عطاء بن أيب رباح

  ١٦٢  يعلى بن أمية 
  ٥١٦  يعلى بن حكيم

  ٣٨٢  أمية  أيب على بن عبيد بني
  ٣٣٣  يعلى بن عطاء العامري

  ٩١  يعلى بن النعمان
  ٣٤٨  يوسف بن عيسى

عمرو بن  أيب إسحاق س بنـيون
  عبد اهللا

١٤١  

   -النساء  -
  أمساء بنت أيب بكر الصديق

  
٢٠٦  

  ٢٣  أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق
  ٢٤٨  حبيبة بنت سهل 
  ٢٨٣  محيدة بنت عبيد 

  ٥١٢  بنت حكيم خولة 
  ٢٣٨  زينب بنت حممد السهمية

  ٥٠٦   صفية بنت شيبة
  ٤٥٥  ضباعة بنت الزبري

  ٢٢٠  عائشة بنت أيب بكر الصديق 
  ٥٤٣  عمرة بنت عبد الرمحن

  ٢٢٢  فاطمة بنت قيس 
  ٥١٠  أم جندب األزدية 



 

 

 الكىن و األلقاب
    عائذ اهللا بن عبد اهللا = أبو إدريس اخلوالين 

    إبراهيم بن عبد اهللا بن حامت= اهلروي أبو إسحاق
    عمرو بن عبد اهللا =أبو إسحاق السبيعي 
    صدى بن عجالن= أبو أمامة الباهلي

    خالد بن زيد=أبو أيوب األنصاري 
   جعفر بن اياس =أبو بشر 

   عبد اهللا بن حممد =أبو بكر بن أيب شيبه
   جرثوم =أبو ثعلبة 
     ب بن عبد اهللاوه =أبو حجيفة

    سوار بن داود = أبو محزة الصرييف 
    النعمان بن ثابت =أبو حنيفة 

    سليمان بن حيان =أبو خالد األمحر
    يزيد بن عبد الرمحن =أبو خالد الداالين 

    بن عامرعومير  =أبو الدرداء 
    جندب بن جنادة =أبو ذر 
    عطية بن احلارث = أبو روق
    ييزيد بن مالك اجلعف =أبو سربه 

    عبد اهللا بن سعيد =أبو سعيد األشج 
    سعد بن مالك بن سنان= أبو سعيد اخلدري 

    أبو الشمال =أبو الشمال 
    .موسى بن نافع ، و األصغر عبد ربه بن نافع  =أبو شهاب احلناط 

    علي بن احلسن بن سليمان   =أبو الشعثاء 
    بكر بن عمرو =أبو الصديق الناجي

    بن سهل زيد=  أبو طلحة
    عامر بن عبد اهللا بن اجلراح=  أبو عبيدة بن اجلراح

  وضاح اليشكري =أبو عوانه 
  

  



 

 

    احلارث بن ربعي =أبو قتادة 
    عامر اجلرمىعبد اهللا بن زيد بن عمرو أو = أبو قالبه 

    حممد بن العالء =أبو كريب 
    جمهول: يكىن أبا مورع  =أبو حممد اهلذيل 
    حممد بن خازم =يرأبو معاوية الضر

    عبد اهللا بن قيس=  أبو موسى األشعري
    يسار املكي =أبو جنيح

    حيىي بن دينار =أبو هاشم الرماين
    حيىي بن عباد بن شيبان  =أبو هبرية 
    عبد الرمحن بن صخر= رة أبو هري

    حممد بن يزيد =أبو هشام الرفاعي 
    عثمان بن عمري =أبو اليقظان 
   حممد بن حيىي =ر ابن أيب عم

    سعيد بن مهران اليشكري =ابن أيب عروبة
    عبد امللك بن محيد =ابن أيب غنيه 
    عبد الرمحن =ابن أيب ليلى 
    بن يسارعبد اهللا =ابن أيب جنيح 

  ٥٤٧ ........................................................جمهول= ابن أخي أيب سعيد 
    امللك بن عبد العزيزعبد  =ابن جريج 
    حممد بن علي بن أيب طالب  =ابن احلنيفيه
    بن سريين حممد =ابن سريين 

    أما عبد اهللا و إما عبد الرمحن= ابن كعب بن مالك 
    عبد امللك بن قريب= األصمعي 
    سليمان بن مهران =األعمش 
    عبد الرمحن بن عمرو=األوزاعي 
    عامر بن شراحيل =الشعيب

    عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبه =سعودي امل
    إبراهيم بن يزيد =النخعي 



 

 

    سفيان بن سعيد  =الثوري
    حممد بن مسلم بن عبيد اهللا =الزهري 
    عبد امللك بن أيب سليمان =العرزمي 

    حممد بن علي بن احلسني بن علي =الباقر 
    عمرو بن دينار =األثرم 
    حممد بن جعفر =غندر 

    زياد بن عبد اهللا بن الطفيل =بكائي ال
    عبد الرمحن بن حممد بن زياد =احملاريب

    خالد بن مهران= خالد احلذاء 
     سعد بن مالك بن عبد مناف=  سعد بن أيب وقاص
    .سليمان بن قيس  =سليمان اليشكري 

    عامر بن عبد اهللا األحول= عامر األحول 
     بن يسار املكيعبد اهللا= عبد اهللا بن أيب جنيح 
    اهللا عون بن وهب بن عبد =عون بن أيب جحيفة

    حممد بن علي بن عطاء =حممد بن أيب بكر املقدمي
  ٥٤٧ ...........................................................جمهول= موىل أليب سعيد

    اهللا يونس بن عمرو بن عبد =يونس بن أيب إسحاق

  



 

 

  :الغريب
  ٣٣٢  ريسم االب

  ٢٠٢  األبطح
  ١٢  اإلحتباء
  ١٦١  أحرم
  ٢٣٣  أدها
  ٤٠٤  األراك
  ٣٣٧  أسرج
  ١٦١  أعرايب
  ٤١٠  أعياين
  ٣٩٨  ةفاضاإل

  ٥٠٣  أملحني 
  ٣٣٧  أواه
  ٢٣٣  أوقية
  ١٥٦  البأو
  ٤٢٥  البراَز
  ٢١٢  برود
  ٢٨٦  البقيع
ةَرِالت٥٢٠  ي  

  ١٨٩  التعطر
  ٤١٤  تكفأ

  ٤٦٤  تكوعت 
  ٤٦٠  ةالتوم
  ١٦١    ةُبـاجلُ

  ١٨     جبه احلاكم
ذَج١٧٨  ةًع  

  ١٨٣  اجلمار

  ٤٤١  ةاجليف
  ٤٧٩  احلثي
  ٤٣٩  ةاحلجام
  ٢١٥  احلدأ
  ٢٤٣  احلشفه

١٧٨  ةًقَّح  
  ٣٥٦   ةمحوش
  ١٨٩  احلياء
  ٣١٠   ةاحليض
  ٢٨٦  يفاحل

  ٢٤٣  اخلتانان
  ٢٧٢  داجاخل

  ٥١٠  اخلذف
  ٤٦٢  اخلردل

  ٣٣٢  خررت بني يديك 
  ١٦١  وقلُاخلَ
  ٣١٠   ةَرماخلُ
  ٢٨٩  درأ

  ٢٠٦  الديباج
  ٢٥٤  الديه
  ٤٧٧   ةرباع
  ٤٥٨  الردع
  ١٦  الرشا
  ٣٦٥  الرقىب
  ٤١٩   هقَالرِّ
  ٢٣٣  رقيقال



 

 

  ٣٥١  ةروحال
  ١٨٣   الزوال
  ٢١٣  سحولية
  ١٥٢  السرد
  ٢٨٢  السنور

  ١٨٩  السواك    
  ١٧٥  الشارخ

  ٤١٤  شثن الكفني
  ٣١٥  الشعار
  ٤٩٦  الشق

  ٢٨٠  الشقص
  ٢٠٨  صه

  ١٩٤  ضحى 
  ٤١٤  ضخم الكراديس

  ٥٤٦  ضمخ
  ٢٠٧   الطيلسان
  ١٥١  الظريف
  ٢٥٦  العاقلة
  ٢٥٦  العاين
  ٢٣٣  عبدال

  ١٧  العس
  ٢١٧  عسب الفحل

  ٣٩٠  عضاة
  ٢٥٦  العقل
  ٣٦٥  العمرى

  ٣٥١  غدوةال
  ١٩  الغرة
  ٣٤٢  غالمال

  ٢٥٢  الغمر
  ١٥١  الفهم
  ٣٣٥  القرب
  ٣١٢  رء القَ

  ٤٩٣  القراب
  ١٨٦   و العمرة قرن بني احلج

  ٣١٧  القضم
  ١٥١  القهر
  ٣٨٠  القرياط
  ٢٣٣  كوتب
  ٣٠٦  الكاشح

  ١٦  الكافركونات
  ٢٩٨   الكدوح
  ٤٩٤  الكاللة
  ٣٠٠  الالبة
  ١٧٨  وٍنبلَ

  ٣٣٥  اللحد
  ٥٠٦  مادة
  ٤٠٤  املتعه
  ٤٣٧  جناحمل

  ٤٥٧  املُحصب
م١٧٨  اضخ  

  ٣٢٢  املختارية
  ٥٠٤  املديل 
  ٤١٠  املذي
  ٤٨٦  املروة
  ٣٩٠  املزاود

  ٣١٢  املستحاضة



 

 

  ٤١٤  املسربة
  ٤١٤  مشرباً
  ٥٣٣  ةكَرشاملُ

  ٣٩٠  مصروره 
  ٢٥٦  املعاقل
  ٣٣٥  مله
  ٢٢٦  املهر
  ٢١٧  البغيمهر 

  ٥٠٢  موجبني
  ٣١٧  ندر 
  ٣٣٩   نسيئاً
  ١٥١  النظافة

  ٤٥٨  نفض ال
  ١٨٩  النكاح
  ٤١٤  اهلامة

  ٢٥٤  وداه 
  ٤٩٦  وقصال

  ٢٨٢  ولغ
  ٢٩٣  الويل
  ٣٤٢  وهب
  ٤٢٦  جيري 
  ٢٠٨  يربثون
  ١٨٣  يرمى 
  ٤١٤  ط يف صبب ينح

  ٢٥٦  يعقلوا معاقلهم
  ٢٣٠  يقاد

  ٢٥٤  ميتارون
  ٥١٢  عنه يظعن



 

 

  :الكىن و األنساب
  

  ٤٢٢  اُألبلي
  ٢٥٨  األزدي
  ١٦٢  البزاز
  ١٧٢  البغالين
  ٦٧  اجلَديل
ج٣٧٨  رائياجلَر  

  ٣٧٢  اجلُرجسي
  ١٧٢  اجلُمحي
  ٤٢٢  احلَبطي
  ٤٠٦  احلُويت
  ٣٢٢  اخلَاريف
  ٣١٧  دلَّويه
  ٢٥٨  الرماين
ياسؤ١٨٩  الر  
  ٢٢  الزبيدي
  ٣٩٠  السليمي

الس١٤٥  قيارِو  
  ١٦٢  الطَباع

  ٥٢٨  الطُريثيثي
  ٣٨٢  الطَنافسي
  ٣١٧  الطُوسي
  ٣١٧  العرزمي

  ٧٦  لعويفا
  ١٠١  غُندر
  ٣١٢  القطان
  ٣٢٢  اللؤلؤي

  ٢٨٩  املروزي
  ٣٨  املُسلي

  ٥٣٦  املصيصي
  ٢٥٨  املَعين

  ٢٥٠  املُقَوِّمي
  ٣٢٢  النهشلي
  ٤٠٨  الواليب

  ٤١٠  الوركَاين
  ٣٣٢  الوشاء

  ١٦٢  اليشكُري



 

 

األماكن و البقاع
  ٢٠٢  األبطح
  ٤٧٥  أجياد
  ١٦٢  أَذَنة
  ٢٨٦  قيع الغرقدب

  ٢٠٨  ترمذ
  ٣٩٨  ثبري

  ٤٧١  اجلحفة
  ١٦١  اجلعرانة
  ٢٠٩  داريا

  ٤٧١  ذا احلليفة
  ٤٧١  ذات عرق
  ٤٠٨  سجِستان

  ٤٨٤  سرف
  ١٩٠  طالقان
  ٤٤٠  القاحة

  ٤٧١  قرن املنازل
  ٢٩١  مناذر
  ٤٧١  يلملم

  
  
  
  



 

 

  املصادر و املراجع
  حرف األلف

باسم فيصل . د: حتقيق، )ه٢٨٧ت(الشيباين،عمرو بن الضحاك  بكر أمحد بن يبألاآلحاد واملثاين،  )١
 ).م١٩٩١ – ه١٤١١(،١:ط –الرياض-دار الراية، أمحد اجلوابرة

: حتقيق، )ه١٣٠٧(صديق بن حسن القنوجي،أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم،  )٢
  ).م١٩٧٨( -بريوت -دار الكتب العلمية ،عبد اجلبار زكار

شرف حممود . د: حتقيق، )ه٤٥٨ت(، أمحد بن احلسني البيهقيبكر  يبألالقرب،  إثبات عذاب )٣
 ).ه١٤٠٥(،٢:ط –األردن  -دار الفرقان ،القضاة 

اهللا  بدر بن عبد: اهللا بن جعفر بن حيان األصبهاين، حتقيق يب الشيخ عبدألالزبري،  أيبأحاديث  )٤
  .الرياض –مكتبة الرشيد  ، البدر
، )ه٦٤٣ت (عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي يبألاألحاديث املختارة،  )٥

 ).ه١٤١٠(،١:ط -مكة املكرمة- عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش، مكتبة النهضة احلديثة : حتقيق
، ١:ط-الرياض –، حملمد بن ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف و بدعها ام اجلنائزـأحك )٦
 )م١٩٩٢- ه  ١٤١٢(
صبحي البدري : ،حتقيق)ه٢٥٩ت (إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين  يبألرجال، أحوال ال )٧

 ).ه١٤٠٥( ،١:ط - بريوت - السامرائي، مؤسسة الرسالة
 ،٢:ط –بريوت - عامل الكتبيب عبد اهللا حسني بن علي الصيمري، ألأخبار أيب حنيفة وأصحابه،  )٨
 ).م١٩٨٥ -ه١٤٠٥(
 .بريوت –عامل الكتب  ،)ه٣٠٦ت( ،أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان )٩
 ،)ه٢٧٥ت(،حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهيعبد اهللا  ، أليبأخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه)١٠
  ).ه١٤١٤(،٢:ط-بريوت -دار خضر، عبد امللك عبد اهللا دهيش. د: حتقيق
: قحتقي ،)ه٢٨١ت( ،بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا القرشي البغدادي يبألاإلخوان، )١١

 ).م١٩٨٨ -ه١٤٠٩(، ١:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية عطا،مصطفى عبد القادر 
، )ه٢٧٦ت(حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة السكويف املروزي الدينوري، يبألأدب الكاتب، )١٢
 ).م١٩٦٣(، ٤:ط –مصر -مكتبة السعادة ،حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق
حممد فؤاد : يقـحتق ،)ه٢٥٦ت(اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، عبد يبألاألدب املفرد، )١٣
 ).م١٩٨٩ – ه١٤٠٩(،٣:ط –بريوت  -دار البشائر اإلسالمية، الباقي عبد



 

 

دار  ،)ه٦٧٦ت(ووي،ـالنأليب زكريا حيىي بن شرف ، ار املنتخبة من كالم سيد األبرارـاألذك)١٤
 .)م١٩٨٤ - ه١٤٠٤(، بريوت -الكتب العريب

يعلى اخلليل بن عبد اهللا بـن أمحـد اخلليلـي القـزويين،      يبأليف معرفة علماء احلديث، اإلرشاد )١٥
 ).ه١٤٠٩(، ١:ط -الرياض –مكتبة الرشدحممد سعيد عمر إدريس ، . د: ، حتقيق)ه٤٤٦ت(

-بريوت-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب األسالمي)١٦
 ).م١٩٨٥-ه١٤٠٥(،٢:ط
عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب النمـري     يبألاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، )١٧

، ١:ط -بريوت -دار الكتب العلمية، حممد علي معوض-سامل حممد عطا: حتقيق،)ه٤٦٣ت(،القرطيب
 ).م٢٠٠٠(

: حتقيـق  ،)ه٤٦٣ت(يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب،لاالستيعاب يف معرفة األصحاب، )١٨
 ).ه١٤١٢( ،١:ط -بريوت -دار اجليل، علي حممد البجاوي

، )ه٨٥٢ت( العسقالين الشـافعي، الفضل أمحد بن علي بن حجر  يبألاإلصابة يف متييز الصحابة، )١٩
 ).م١٩٩٢ - ه١٤١٢( ،١:ط -بريوت -دار اجليل، علي حممد البجاوي: حتقيق
حممد علي . د: حتقيق ،)ه٣٨٨ت(ايب البسيت،مد بن حممد بن إبراهيم اخلطحلإصالح غلط احملدثني، )٢٠

 ).ه ١٤٠٧(،١:ط –دمشق -دار املأمون للتراث ،عبد الكرمي الرديين
: حتقيق ،مد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطيحملأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )٢١

 ).م١٩٩٥ -ه١٤١٥(،بريوت -دار الفكر للطباعة والنشر،مكتب البحوث والدراسات
الفضل حممد بن طـاهر   يبأللإلمام الدارقطين،  أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا )٢٢

 -دار الكتـب العلميـة  ، السيد يوسف، حممود حممد حممود حسن نصار: حتقيق ،)ه٥٠٧ت(املقدسي،
  ).م١٩٩٨ - ه١٤١٩(، ١:ط –بريوت
 ،)ه٦٠٦ت( ،بن عمر بن احلسني الرازيحممد عبد اهللا  يبألاعتقادات فرق املسلمني واملشركني، )٢٣
 ).ه١٤٠٢(، بريوت -دار الكتب العلمية، علي سامي النشار: حتقيق
: حتقيـق  ،)ه٨٤١ت(براهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي،إلاالغتباط ملعرفة من رمي باالختالط، )٢٤

  .الزرقاء –الوكالة العربية ، علي حسن علي عبد احلميد
ء الرجال، أليب عبد اهللا عالء الدين مغلطاي بـن قلـيج احلنفـي،    إكمال ذيب الكمال يف أمسا)٢٥

-ه١٤٢٢(القاهرة،  –عـادل بن حممد ، أسامة بن إبراهيم، الفاروق احلديثة : ، حتقـيق)ه٧٦٢ت(
 ).م٢٠٠١
اب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن، البن ماكوال علي بن هبة ـال يف رفع اإلرتيـاإلكم)٢٦

 ).ه١٤١١(،١:ط –بريوت  -، دار الكتب العلمية )ه٤٧٥ت( اهللا ابن أيب نصر،



 

 

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد سوى من ذكر يف ـذيب  ( اإلكمال لرجال أمحد، )٢٧
الكمال،أليب احملاسن حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين الشافعي،ويليه اسـتدراكات احلفـاظ   

ـ :يقـرمحهم اهللا ، حتق) ابن حجر أيب زرعة العراقي، اهليثمي،( الثالثة  ،دـعبد اهللا سرور بن فتح حمم
 ).م١٩٩٢- ه١٤١٢(، ١:ط-الرياض -دار اللواء

ابن  ،بن وهب القشريي املصري ح حممد بن أيب احلسن علىـالفت يبأل، بأحاديث األحكام اإلملام)٢٨
 ،٢:ط-بـريوت -ن حزم دار اب، الرياض-دار املعراج الدولية ،حسني إمساعيل اجلمل:حتقيق دقيق العيد،

 ).م٢٠٠٢- ه١٤٢٣(
، ٢:ط –بـريوت -دار املعرفـة   ،)ه٢٠٤ت(،حممد بـن إدريـس الشـافعي   عبد اهللا  يبألاألم، )٢٩

 ).ه١٣٩٣(
 جمدي السيد إبراهيم: حتقيق ،)ه٢٢٠ت(عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،ل ،األمايل يف آثار الصحابة )٣٠
  .القاهرة -مكتبة القرآن، 
، بريوت -دار الفكر ،خليل حممد هراس: حتقيق، )ه٢٢٤ت( قاسم بن سالم،عبيد ال يب، ألاألموال)٣١

  )م١٩٨٨ - ه١٤٠٨(
: حتقيـق  ،)هـ٥٦٢ت( يب سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السمعاين،ألاألنساب، )٣٢

 ).م١٩٩٨(،١:ط –بريوت  -دار الفكر ،عبد اهللا عمر البارودي
 حرف الباء

: حتقيـق  ،)ه٦٦٥ت( ،عبد الرمحن بن إمساعيـل شامة  يبألوادث، الباعث على إنكار البدع واحل)٣٣
 ).م١٩٧٨ – ه ١٣٩٨ (، ١:ط –القاهرة  -دار اهلدى، عثمان أمحد عنرب

روحيـه  : فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم، أليب احملاسن يوسف بن املربد ، حتقيق  حبر الدم)٣٤
 ).م١٩٩٢(عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، بريوت،

 ،)ه٢٩٢ت( بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، يبأل، )املعروف مبسند البزار( البحر الزخار)٣٥
 -املدينـة  -مكتبة العلوم واحلكـم ، بريوت -مؤسسة علوم القرآن ،حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: حتقيق
 .)ه ١٤٠٩(، ١:ط
 ،)ه ٧٥١ت(، )ابن قـيم اجلوزيـة  ( عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي يبألبدائع الفوائد، )٣٦
 -مكتبة نزار مصطفى الباز ،أشرف أمحد اجل ،عادل عبد احلميد العدوي ،هشام عبد العزيز عطا: حتقيق

 ).م١٩٩٦ - ه١٤١٦(،١:ط -مكة املكرمة
ـ  ،)ه ٢٨٢ت(لحارث بن أيب أسامة اهليثمـي، لة الباحث عن زوائد مسند احلارث، بغي)٣٧ : يقـحتق
ـ ـاملدين -ةـمركز خدمة السنة والسرية النبوي ،اكريني أمحد صاحل البـحس.د ، ١:ط –ورة ـة املن
  ).م١٩٩٢ -ه١٤١٣(



 

 

 –مكتبـة املعـارف  ، )ه٧٧٤ت( ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشيالفداء  يبألالبداية والنهاية، )٣٨
 .بريوت

 حرف التاء
دار  ،من احملققنيجمموعة : مد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيقحملتاج العروس من جواهر القاموس، )٣٩
  .اهلداية
أمحد حممد نور . د: ، حتقيق)ه ٢٣٣ت(زكريا حيىي بن معني يبأل، )رواية الدوري(تاريخ ابن معني )٤٠
 ).م١٩٧٩-ه١٣٩٩ (،١:ط –مكة املكرمة-ث العلمي وإحياء التراث اإلسالميمركز البح، سيف
أمحـد  . د: ، حتقيق)ه ٢٣٣ت(، أبو زكريا حيىي بن معني )رواية عثمان الدارمي(تاريخ ابن معني  )٤١

  ).ه ١٤٠٠(دمشق  -دار املأمون للتراث ، حممد نور سيف 
، حممد بن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب     أليب عبد اهللاتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، )٤٢

 - ه١٤٠٧(، ١:ط -بـريوت  -دار الكتاب العريب ،عمر عبد السالم تدمرى. د: حتقيق ،)ه٧٤٨ت(
 ).م١٩٨٧
صبحي السامرائي الدار : ، حتقيق)ه٣٨٥ت(أمساء الثقات، أبو حفص عمر بن أمحد الواعظ،تاريخ )٤٣

 ).م ١٩٨٤ - ه١٤٠٤(،١: ط -الكويت –السلفية 
سـيد كسـروي   : نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران املهراين األصبهاين، حتقيق يبألتاريخ أصبهان، )٤٤

  ).م١٩٩٠- ه١٤١٠(، ١:ط -بريوت -دار الكتب العلمية، حسن 
 .بريوت– الكتب العلمية ر، دا)ه٤٦٣ت(، بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي يبألتاريخ بغداد، )٤٥
املدينـة   -املكـتبة السلفـية،)ه٤٦٣ت(، بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي يبأل تاريخ بغداد،)٤٦

 .املنوره
ديثه وعلـق  ،خرج ح)ه ٢٦١ت(تاريخ الثقات، أليب احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي،)٤٧
 ).م١٩٨٤(بريوت،  -عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية.د:عليه
ـ  ،)ه ٢٤٠(،يثي العصـفري ـخليفة بن خياط اللعمر  يبألتاريخ خليفة بن خياط، )٤٨ . د: قـحتقي

 ).ه ١٣٩٧( ،٢:ط –بريوت -مؤسسة الرسالة ،دمشق -دار القلم ،أكرم ضياء العمري
اهللا حممد بن إبـراهيم بـن إمساعيـل البخـاري اجلعفـي،      عبد  يبأل، )األوسط(التاريخ الصغري )٤٩

، ١:ط–القاهرة -حلب –مكتبة دار التراث -حممود إبراهيم زايـد، دار الوعي: حتقيق ،)هـ٢٥٦ت(
 ).م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧(

 .بريوت –تاريخ الطربي، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية )٥٠

 



 

 

: ، حتقيـق )ه ٢٥٦ت(د بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي، عبد اهللا حمم يبألالتاريخ الكبري، )٥١
 .دار الفكر -السيد هاشم الندوي

 ابـن يب القاسم علي بن احلسن ألتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل، )٥٢
 -بريوت -دار الفكر ،حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري: حتقيقهبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي،

  ).م١٩٩٥(
 )ه ٣٩٧(مد بن عبد اهللا بن أمحد بن سليمان بن زبـر الربعـي،  حملتاريخ مولد العلماء ووفيام، )٥٣
  .)ه ١٤١٠(، ١:ط -الرياض -دار العاصمة ،عبد اهللا أمحد سليمان احلمد. د: حتقيق
ـ  -عامل الكتب ، كوركيس عواد: حتقيق سلم بن سهل الرزاز الواسطي،ألتاريخ واسط، )٥٤  -ريوتب
 ).ه ١٤٠٦(، ١:ط
بن حممد بـن أيب بكـر املقـدمي،     أمساء احملدثني وكناهم، أليب عبد اهللا حممد بن أمحدالتاريخ و)٥٥

، ١:ط-بـريوت  -الكويت، دار ابـن العمـاد   -إبراهيم صاحل، مكتبة العروبه: ،حتقيق)هـ٣٠١ت(
 ). م١٩٩٢-هـ١٤١٣(

بن سبط ابن العجمـي احللـيب الطرابلسـي،     الوفا إبراهيم بن حممد يبألالتبيني ألمساء املدلسني، )٥٦
 -بريوت –حممد إبراهيم داود املوصلي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع : ، حتقيق)ه ٨٤١ت(
 ).م١٩٩٤ - ه ١٤١٤(،١: ط
صاحله : ، تصحيح)ه ٧٤٨ت(أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،، جتريد أمساء الصحابة)٥٧

 ). م١٩٧٠-ه١٣٩٠(اهلند،-أوالدهن، شرف الدين الكتيب وم شرف الديعبد احلكي
العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبـاركفوري،   يبألحتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، )٥٨

 . بريوت -، دار الكتب العلمية) ه١٣٥٣ت(
 يب زرعة أمحد بن عبد الرحيم بـن احلسـني العراقـي،   ألحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، )٥٩

  ).م١٩٩٩(الرياض -مكتبة الرشد، عبد اهللا نوارة: حتقيق، )ه٨٢٦(
 ،)ه٩٠٢ت( لسـخاوي، حملمد بن عبد الرمحن بن حممد االتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة، )٦٠

 ).م١٩٩٣ -ه١٤١٤(، ١:ط –بريوت -دار الكتب العلمية
عبد : حتقيق ،)ه٨٠٤ت(األندلسي،عمر بن علي بن أمحد الوادياشي لحتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج، )٦١

 ).ه١٤٠٦(، ١:ط –مكة املكرمة  -دار حراء ،اهللا بن سعاف اللحياين
: حتقيـق ، )ه٩١١(عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، لتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، )٦٢
 .الرياض -مكتبة الرياض احلديثة، الوهاب عبد اللطيفعبد
دار ، عزيـز اهللا العطـاري  : حتقيقمي بن حممد الرافعي القزويين،لكرعبد الالتدوين يف أخبار قزوين، )٦٣

  ).م١٩٨٧(، بريوت -الكتب العلمية



 

 

الكتـب العلميـة،    ر، دا)ه ٧٤٨ت (تذكرة احلفاظ، أليب عبد اهللا مشس الدين حممد الـذهيب،  )٦٤
 .١:ط -بريوت
لعسـقالين  الفضل أمحد بن علـي بـن حجـر ا    يبألتعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، )٦٥

 .١:ط-بريوت -دار الكتاب العريب ،إكرام اهللا إمداد احلق. د: حتقيق،)ه٨٥٢ت(الشافعي،
الوليد سليمان بن خلف بن سعد  يبألملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح،  التعديل والتجريح)٦٦

 ١٤٠٦( ١:ط -الرياض -دار اللواء للنشر والتوزيع ،أبو لبابة حسني. د: ، حتقيق)ه ٤٧٤ت(،الباجي
 ).م١٩٨٦ - ه
ـ ـإبراهي: يقـحتق ،)ه٨١٦ت(اين،ـعلي بن حممد بن علي اجلرجلالتعريفات، )٦٧ دار  ،اريـم األبي

 ).ه١٤٠٥(،١:ط -بريوت -الكتاب العريب
 ،)ه٧٤٤ت( يب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي،ألتعليقة على العلل البن أيب حامت، )٦٨
 -الريـاض  -أضواء السلف،عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد: ، تقدميسامي بن حممد بن جاد اهللا: حتقيق
  ).م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣(، ١:ط
 ،)ه٨٥٢ت(محد بن علي بن حممد بن حجر العسـقالين، ألتغليق التعليق على صحيح البخاري، )٦٩
، ١:ط -عمـان   -بريوت  -دار عمار   -املكتب اإلسالمي ،سعيد عبد الرمحن موسى القزقي: حتقيق

  .)ه ١٤٠٥(
مد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بـن فتـوح   حملتفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، )٧٠

، ١:ط – القاهرة -مكتبة السنة، زـد عبد العزيـد سعيـزبيدة حمم.د :قـدي، حتقيـاألزدي احلمي
 ).م١٩٩٥ - ه١٤١٥(

ياسر بن : حتقيق، )ه٤٨٩ ت( بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين،املظفر منصور  يبألتفسري القرآن، )٧١
 ).م١٩٩٧ - ه١٤١٨(، ١:ط-الرياض -دار الوطن ،إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم

 ،أسعد حممد الطيب: حتقيق،)ه ٣٢٧ت(عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، لتفسري القرآن، )٧٢
  .صيدا –املكتبة العصرية 

ـ ـثإمساعيل بن عمر بن كداء ـالف يبألتفسري القرآن العظيم، )٧٣ دار ، )ه٧٧٤ ت(، يـري الدمشق
 ).ه١٤٠١(–بريوت  -الفكر
: حتقيـق  ،)هـ٨٥٢ت(الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، يبألتقريب التهذيب، )٧٤

  ).م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦(، ١:ط –سوريا  -دار الرشيد، حممد عوامة
عبد القيـوم  . د: قـ، حتقي)ه ٦٢٩ت (بكر حممد بن عبد الغين البغدادي،  يبألتكملة اإلكمال، )٧٥

 . )ه ١٤١٠(، ١: ط –مكة املكرمة  -عبد رب النيب، جامعة أم القرى



 

 

 ٨٥٢ت(، الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين يبألتلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، )٧٦
 ).م١٩٦٤ - ه ١٣٨٤(املدينة املنورة  ،اهللا هاشم اليماين املدين السيد عبد: حتقيق، )ه
 عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد الـرب النمـري،    يبأليف املوطأ من املعاين واألسانيد،  التمهيد ملا)٧٧

وزارة عمـوم األوقـاف    ،حممد عبد الكبري البكـري   ،مصطفى بن أمحد العلوي: حتقيق ،)ه٤٦٣ت(
  ).ه١٣٨٧( –املغرب  -والشؤون اإلسالمية 

أمين صاحل : ، حتقيق)ه٧٤٤ت(احلنبليمد بن أمحد بن عبد اهلادي حمل التعليق،تنقيح حتقيق أحاديث )٧٨
 ).م١٩٩٨ (١:ط-بريوت –دار الكتب العلمية  ،شعبان
مكتـب البحـوث   : قحتقي ،)ه ٦٧٦ت (، ي الدين بن شرف النوويحملذيب األمساء واللغات، )٧٩

  ).م١٩٩٦ (، ١:ط -بريوت -دار الفكر ،والدراسات
يب جعفر حممد بن جرير بـن يزيـد   ألذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار، )٨٠

  .القاهرة -مطبعة املدين، حممود حممد شاكر: حتقيق ،)ه ٣١٠ت( الطربي،
دار الفكر  ،) ه ٨٥٢ت(الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، يبألذيب التهذيب، )٨١
  ).م١٩٨٤ - ه ١٤٠٤ (، ١:ط –بريوت  -
بشـار  . د: حتقيق) ه ٧٤٢ت(الرمحن املزي، بداحلجاج يوسف بن الزكي ع يبألذيب الكمال، )٨٢

 ).م١٩٨٠- ه١٤٠٠(، ١:ط -بريوت-مؤسسة الرسالة ،عواد معروف
دار  ،حممد عوض مرعب: حتقيق، )ه٣٧٠ت(، منصور حممد بن أمحد األزهري يبأل، ذيب اللغة)٨٣

  ).م٢٠٠١(، ١:ط – بريوت -إحياء التراث العريب
عبد الفتاح أبـو  : ، حتقيق)ه ١٣٣٨ت(زائري الدمشقي، توجيه النظر إىل أصول األثر، لطاهر اجل)٨٤

 ).م١٩٩٥ - ه ١٤١٦(، ١: ط –حلب  -غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
) ه ١١٨٢ت(مد بن إمساعيل األمري احلسـين الصـنعاين،  حملتوضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، )٨٥
 . املنورةاملدينة  -املكتبة السلفية  -حممد حمى الدين عبد احلميد:حتقيق
بن ناصر الدين حممد بن عبـد  الط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، ـتوضيح املشتبه يف ضب)٨٦

 -حممد نعيم العرقسوسـي، مؤسسـة الرسـالة   : ، حتقيق)ه ٨٤٢ت(اهللا بن حممد القيسي الدمشقي، 
 ).م١٩٩٣(،١: ط -بريوت
حممـد  . د: حتقيـق  ،)ه١٠٣١ت(مد عبد الرؤوف املنـاوي، حملالتوقيف على مهمات التعاريف، )٨٧

  ).ه١٤١٠ (،١:ط -دمشق -بريوت -دار الفكر -دار الفكر املعاصر، رضوان الداية
 -، مكتبة اإلمـام الشـافعي  )ه ١٠٣١ت(عبد الرؤوف املناوي، لالتيسري بشرح اجلامع الصغري، )٨٨

 ).م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨(،٣: ط -الرياض



 

 

  حرف الثاء
السـيد شـرف   : ، حتقيق)ه ٣٥٤ت(التميمي البسيت،  الثقات، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت)٨٩

 ).م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(،١: ط -الدين أمحد، دار الفكر
  حرف اجليم

 ،بن علي بن ثابـت اخلطيـب البغـدادي    بكر أمحد يبألاجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، )٩٠
  ).ه١٤٠٣(، الرياض -مكتبة املعارف، حممود الطحان. د: حتقيق ،)ه٤٦٣ت(

شـعيب  : ، لإلمام املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري، حتقيقيف أحاديث الرسول جامع األصول)٩١
 ).م١٩٨٣-ه ١٤٠٣(، ٢:ط -بريوت -األرنؤوط، دار الفكر

، )ه٣١٠( ،بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي جعفر حممد يبألجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )٩٢
 ).ه١٤٠٥( -بريوت -دار الفكر

: حتقيق ،)ه ٧٦١ت(ام املراسيل، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئي،جامع التحصيل يف أحك)٩٣
  ).م١٩٨٦ - ه ١٤٠٧(، ٢:ط -بريوت -عامل الكتب ،ايد السلفي محدي عبد

، )ه ٢٧٩ت(عيسى حممد بن عيسى الترمـذي السـلمي،    يبألاجلامع الصحيح سنن الترمذي، )٩٤
 . بريوت -لعريبأمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث ا: حتقيق
، )ه ٢٧٩ت(عيسى حممد بن عيسى الترمـذي السـلمي،    يبألاجلامع الصحيح سنن الترمذي، )٩٥
  .١:الرياض،ط -حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف: تعليق
. د: حتقيق،)ه٢٥٦ ت(اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، عبد يبألاجلامع الصحيح املختصر، )٩٦

  ).م١٩٨٧ - ه ١٤٠٧ (، ٣:ط -بريوت  -اليمامة  -دار ابن كثري ، مصطفى ديب البغا
حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممـد بـن إدريـس الـرازي التميمـي،       يبألاجلرح والتعديل، )٩٧

 ). م١٩٥٢ - ه ١٢٧١(، ١:ط -بريوت -، دار إحياء التراث العريب)هـ٣٢٧ت(
عبد اهللا سعاف اللحياين، جامعة أم . د: ، مجع و ترتيب)ه ٢٩٢ت(اجلرح و التعديل لإلمام البزار)٩٨
 .مكة املكرمة -القرى
، ١:ط –بـريوت -دار العلـم للماليـني   ،رمزي منري بعلبكـي : حتقيقالبن دريد،  مجهرة اللغة،)٩٩

 ).م١٩٨٧(
اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، مؤسسـة األعلمـي   )١٠٠

  .بريوت –للمطبوعات 
  ءحرف احلا

عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي   يبألحاشية ابن القيم على سنن أيب داود، )١٠١
 )م١٩٩٥ -ه ١٤١٥(،٢: ط -بريوت -، دار الكتب العلمية)ه٧٥١ت(الدمشقي، 



 

 

، )ه١١٣٨ت(احلسن نور الدين بن عبد اهلادي السـندي،   يبألحاشية السندي على النسائي، )١٠٢
 ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦(،٢: ط -حلب -ة، مكتب املطبوعات اإلسالميةعبد الفتاح أبو غد: حتقيق
،  دار )ه ٤٣٠ت(نعـيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين،  يبألحلـية األولياء وطبقات األصفياء، )١٠٣

 ). ه ١٤٠٥(،٤: ط -بريوت -الكتاب العريب
 حرف اخلاء

ري بن حسـن بـن   حيىي بن م زكريا يبأل،  اإلسالميف مهمات السنن وقواعد  األحكامخالصة )١٠٤
، حسـني إمساعيـل اجلمـل   : قه وخرج أحاديثهـحق )ه ٦٧٦ت(الشافعي، احلزامي احلوراينحسني 

  ).م١٩٩٧ - ه١٤١٨(، ١:ط -بريوت -لبنان -الةـمؤسسة الرس
 عمر بن علي بن امللقن األنصـاري، لخالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي، )١٠٥

  ).ه١٤١٠(، ١:ط –الرياض -مكتبة الرشد، ايد إمساعيل السلفي محدي عبد: حتقيق، )ه٨٠٤ت(
محد بن عبد اهللا  اخلزرجي األنصاري اليمين، ألخالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال، )١٠٦
 –بـريوت   -دار البشـائر  ، حلـب  -مكتب املطبوعـات اإلسـالمية   ،عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق
 ).ه ١٤١٦(،٥:ط

 ،)ه٢٥٦ت(اهللا حممد بن إبراهيم بن إمساعيل البخـاري اجلعفـي،   عبد يبأل، خلق أفعال العباد)١٠٧
 ).م١٩٧٨ – ه١٣٩٨(، الرياض -دار املعارف السعودية ،عبدالرمحن عمرية.د: حتقيق
  .خري الكالم يف القراءة خلف اإلمام، حملمد بن إمساعيل البخاري، دار الكتب العلمية بريوت)١٠٨

  حرف الدال
) ه ٨٥٢ت(الفضل أمحد بن علي بن حجر العسـقالين،  يبألديث اهلداية، الدراية يف ختريج أحا)١٠٩
  .بريوت –دار املعرفة  ،السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين: حتقيق
 ٣٥٩ينظر صفحة .دالئل النبوة، للبيهقي)١١٠
أبو إسـحاق  : حتقيق السيوطي،الرمحن بن أيب بكر  الفضل عبد يبألمسلم، صحيح الديباج على )١١١

   ).م١٩٩٦ – ه١٤١٦( –السعودية -دار ابن عفان، ثري احلويين األ
  حرف الذال

ن يب احلسألته عن الثقات عند البخاري ومسلم،ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت رواي)١١٢
 ،كمـال يوسـف احلـوت   ، ن الضناويبورا: حتقيق، )ه ٣٥٨ت( علي بن عمر بن أمحد الدارقطين،

 ).م١٩٨٥ - ه ١٤٠٦( ،١:ط -بريوت-مؤسسة الكتب الثقافية
ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميـاز الـذهيب،   )١١٣

 ).ه ١٤٠٦( ،١: ط -الزرقاء -حممد شكور أمرير املياديين، مكتبة املنار: ،حتقيق)هـ٧٤٨ت(



 

 

أمحد بـن   عمر بن أمحد بن عثمان بنالبن شاهني ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه، )١١٤
-مد األنصاري، مكتبـة أضـواء السـلف   محاد بن حم: ،حتقيق)ه ٣٨٥ت(حممد بن أيوب البغدادي،

 ).م١٩٩٩ - ه١٤١٩(،١: ط -الرياض
  حرف الراء

يب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب،  ألالرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم، )١١٥
 ).ه١٤١٢(،١: ط -بريوت -دار البشائر اإلسالميةحممد إبراهيم املوصلي، : ، حتقيق)هـ٧٤٨ت(

) ه٣٦٠ت(القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطـرباين،   يبأل، )املعجم الصغري( الروض الداين)١١٦
، ١: عمـان، ط  -بـريوت  -دار عمار  -حممد شكور حممود احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي: حتقيق

 ).م١٩٨٥ - ه١٤٠٥(
  حرف الزاء

، )ه ٧٥١ت( حممد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي،  عبد اهللا  يبألري العباد، زاد املعاد يف هدي خ)١١٧
 -مكتبة املنار اإلسـالمية  ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،عبد القادر األرناؤوط ،األرناؤوط شعيب: حتقيق

 ).م١٩٨٦ –ه١٤٠٧ (،١٤:ط –الكويت
ار اخللفـاء للكتـاب   د، عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي: حتقيقناد بن السري الكويف،هلالزهد، )١١٨

 ).ه١٤٠٦ (، ١:ط -الكويت -اإلسالمي
 حرف السني

 محـد بـن حنبـل،   ألسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الـرواة وتعديلـهم،   )١١٩
 ).ه١٤١٤(،١:ط –املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم،زياد حممد منصور.د: حتقيق،)ه٢٤١ت(

 داود سليمان بن األشـعث السجسـتاين،   يبألستاين، سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السج)١٢٠
 - ه١٣٩٩( ،١:ط –املدينة املنورة  -اجلامعة اإلسالمية ،حممد علي قاسم العمري: حتقيق ،)ه٢٧٥ت(

 ).م١٩٧٩
. د: حتقيق،)ه٣٨٥ت(احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي، يبألسؤاالت الربقاين للدارقطين، )١٢١

 ).ه١٤٠٤(،١:ط –باكستان  -كتب خانه مجيلي  ،عبدالرحيم حممد أمحد القشقري
 احلسن علي بـن عمـر الـدارقطين البغـدادي،     يبألسؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين، )١٢٢

 - ه١٤٠٤( ،١:ط-الرياض -املعارفمكتبة  ،القادر اهللا بن عبد موفق بن عبد. د: حتقيق ،)ه٣٥٨ت(
 ).م١٩٨٤
بد اهللا بن جعفـر  احلسن علي بن ع يبألملديين، سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن ا)١٢٣
 ).ه١٤٠٤(،١:ط –الرياض -مكتبة املعارف، موفق عبد اهللا عبد القادر:حتقيق،)ه٢٣٤ت(،املديين



 

 

السابق والالحق يف تباعد مابني وفاة راويني عن شيخ واحد، أليب بكر أمحد بن علي اخلطيـب  )١٢٤
-ه ١٤٠٢(، ١:ط-الرياض -، دار طيـبةحممد بن مطر الزهراين: ، حتقيـق)ه٤٦٣ت(البغـدادي،

 ).م١٩٨٢
 ،)ه٨٥٢ت(مد بن إمساعيل الصنعاين األمري،حملسبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، )١٢٥
 ).ه ١٣٧٩(،٤:ط –بريوت  -دار إحياء التراث العريب  ،حممد عبد العزيز اخلويل: حتقيق
مد بن ناصر الدين األلباين، املكتب وشيء من فقهها و فوائدها، حملسلسلة األحاديث الصحيحة )١٢٦

 ).م٢٠٠٢ –ه  ١٤٢٢(،١:الرياض،ط –املعارف 
و املوضوعة و أثرها السيئ يف األمة، حملمد بن ناصر الدين األلبـاين،   سلسلة األحاديث الضعيفة)١٢٧

 ).م٢٠٠٠ – ه ١٤٢٠(، ٢:ط -بريوت –مكتبة املعارف 
حممـد فـؤاد عبد : قـ، حتقي)ه٢٧٥ت(ين، عبد اهللا حممد بن يزيد القزوي يبألسنن ابن ماجه، )١٢٨

 . بريوت -الباقي، دار الفكر
ناصر الـدين  حممـد : تعليق، )ه٢٧٥ت(عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين،  يبألسنن ابن ماجه، )١٢٩

 .١:ط -الرياض -األلباين، مكتبة املعارف
خليل :، حتقيق)ه٢٧٥ت(سنن ابن ماجه بشرح السيوطي، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، )١٣٠

 .شيحا، دار املعرفة بريوت
حممـد  : ، حتقيق)ه٢٧٥ت(داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي،  يبألسنن أيب داود، )١٣١

 .بريوت  -إحياء التراثحميي الدين عبد احلميد، دار 
حممـد  : تعليق، )ه٢٧٥ت(داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي،  يبألسنن أيب داود، )١٣٢

 .١:ط -الرياض -ين األلباين، مكتبة املعارفناصر الد
، )ه٤٥٨ت(بكر أمحد بن احلسني بن على بن موسـى البيهقـي،    يبألسنن البيهقي الكربى، )١٣٣
 ).م١٩٩٤ - ه١٤١٤(مكة املكرمة،  -حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز: حتقيق
السيد عبد : ، حتقيق)ه٣٨٥ت(احلسن على بن عمر الدار قطين البغدادي،  يبألسنن الدارقطين، )١٣٤

 ).م١٩٦٦ - ه١٣٨٦( بريوت،  -اهللا هاشم مياين املدين، دار املعرفة
فـواز أمحـد   : ، حتقيـق )ه٢٥٥ت(حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي،  يبألسنن الدارمي، )١٣٥

 ).ه١٤٠٧( ، ١: ط -بريوت -زمريل، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العريب
حممد ضياء . د: ،حتقيق)ه٤٥٨ت(محد بن احلسني بن علي البيهقي، بكر أ يبألالسنن الصغرى، )١٣٦

 ).م١٩٨٩ -ه١٤١٠(،١: ط -املدينة املنورة -الرمحن األعظمي، مكتبة الدار
حبيـب الـرمحن   : ، حتقيـق )ه٢٢٧ت(سعيد بن منصور اخلراساين، لسنن سعيد بن منصور، )١٣٧

 ).م١٩٨٢ -ه ١٤٠٣(، ١: ط –اهلند  -األعظمي، الدار السلفية 



 

 

د بن عبد اهللا بن عبد ـسع.د:قـ، حتقي)ه٢٢٧ت(سعيد بن منصور، ن سعـيد بن منصور، لسن)١٣٨
 ). ه١٤١٤(، ١:ط –الرياض -دار العصيمي العزيز آل محيد،

عبـد الغفـار   .د :،حتقيق)ه٣٠٣ت(عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  يبألالسنن الكربى، )١٣٩
 ).م١٩٩١ -ه١٤١١(،١: ط -بريوت -ةسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمي، سليمان البنداري

، حممد ناصر الدين األلبـاين : حتقيق، )ه٢٨٧ت(رو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين،عملالسنة، )١٤٠
 ).ه١٤٠٠(،١:ط -بريوت -املكتب اإلسالمي

: حتقيق، )ه ٧٤٨ت (أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، عبد اهللا حممد بن يبألسري أعالم النبالء، )١٤١
 ).ه١٤١٣ (،٩:ط -بريوت -مؤسسة الرسالة ،حممد نعيم العرقسوسي ،شعيب األرناؤوط

، ن هشام بـن أيـوب احلمـريي املعـافري    حممد عبد امللك ب يبألالسرية النبوية البن هشام، )١٤٢
 ).ه١٤١١(، ١:ط –بريوت  -دار اجليل ،طه عبد الرءوف سعد: ، حتقيق)ه٢١٣ت(

  حرف الشني
 هللا حممد بن عبد اهللا الزركشي املصري احلنبلـي، يب عبد األشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، )١٤٣

-بـريوت  -دار الكتب العلمية ، عبد املنعم خليل إبراهيم: قدم له ووضع حواشيه: حتقيق ،)ه٧٧٢ت(
 ).م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣( ،١:ط

حممد سعيد . د: حتقيق ،)ه٣٢٩ت(،احلسن بن علي بن خلف الربهباريحممد  يبألشرح السنة ، )١٤٤
 ).ه١٤٠٨ (،١:ط –الدمام -القيم دار ابن، سامل القحطاين

عبد الفتاح أبو غـدة، مكتـب   : ، حتقيق)ه٩١١ت(شرح السيوطي لسنن النسائي، السيوطي ، )١٤٥
 ).م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦(، ٢: ط -حلب –املطبوعات اإلسالمية 

: حتقيـق  ،)ه ٧٢٧ت(،بن عبد احلليم بن تيمية احلراين العباس أمحد يبأل شرح العمدة يف الفقه،)١٤٦
 ).ه ١٤١٣(،١:ط –الرياض  -مكتبة العبيكان  ،لعطيشانسعود صاحل ا.د

بريوت،  -دار الفكر ،)ه ٦٨١(كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،لشرح فتح القدير، )١٤٧
 .٢:ط

حممـد  : حتقيق ،)ه٣٢١ت( جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، يبألشرح معاين اآلثار، )١٤٨
 ).ه١٣٩٩(،١:ط -بريوت -دار الكتب العلمية ،زهري النجار

شعيب : حتقيق ،)ه٣٢١ت(جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، يبألشرح مشكل اآلثار، )١٤٩
 ).م١٩٨٧ - ه١٤٠٨(،١:ط –بريوت  -مؤسسة الرسالة، األرنؤوط
: حتقيـق  ،)ه ٤٦٣ت( ،أمحد بن علي بن ثابت البغـدادي بكر  يبألشرف أصحاب احلديث، )١٥٠
  .أنقرة -ة النبويةدار إحياء السن، حممد سعيد خطي اوغلي.د



 

 

حممد السـعيد بسـيوين   : حتقيق،) ه٤٥٨ت(بكر أمحد بن احلسني البيهقي، يبألشعب اإلميان، )١٥١
  ).ه١٤١٠(،١:ط –بريوت -دار الكتب العلمية ،زغلول

  حرف الصاد
 ٣٥٤ت(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت، )١٥٢
 ).م١٩٩٣ -ه  ١٤١٤(،٢: ط -بريوت-ألرنؤوط، مؤسسة الرسالة، حتقيق شعيب ا)ه

، )ه ٣١١ت(بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السـلمي النيسـابوري،    يبألصحيح ابن خزمية، )١٥٣
 ).م١٩٧٠ - ه ١٣٩٠(بريوت،  -حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي. د: حتقيق
حممد : ، حتقيق)ه ٢٦١ت(ري، احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابو يبألصحيح مسلم، )١٥٤

 .بريوت -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب
، دار ) ه ٦٧٦ت(زكريـا حيي بن شرف بن مري النووي،  يبألصحيح مسلم بشرح النووي، )١٥٥

 ).ه ١٣٩٢( ، ٢: ط -بريوت -إحياء التراث العريب
  حرف الضاد

حممـود  : حتقيق ،)ه ٢٥٦ت(اري اجلعفي،اهللا حممد بن إمساعيل البخ عبد يبألالضعفاء الصغري، )١٥٦
 ).ه ١٣٩٦ (،١:ط –حلب-إبراهيم زايد دار الوعي

زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي بـن يزيـد    يبألالضعفاء وأجوبة الرازي على سؤاالت الربذعي، )١٥٧
 .)ه ١٤٠٩(، ٢:ط –املنصورة  -دار الوفاء ،سعدي اهلامشي. د: حتقيق، )ه ٢٦٤ت( ،الرازي
إىل الكذب ووضع احلديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم يف بعض  ومن نسباء فالضع)١٥٨

حديثه وجمهول روى ماال يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله يف احلديث 
محدي بـن   :يقـحتق ،)ه ٣٢٢ت(، أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي، مستقيمة

 ).م٢٠٠٠- ه ١٤٢٠(، ١:ط-الرياض -دار الصميعيعبد ايد السلفي، 
: حتقيق، )ه ٥٧٩ت(الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، يبألالضعفاء واملتروكني، )١٥٩

 ).ه ١٤٠٦(، ١:ط –بريوت-دار الكتب العلمية ،عبد اهللا القاضي
مود إبراهيم حم: حتقيق،)ه ٣٠٣ت(الضعفاء واملتروكني، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،)١٦٠
  ).ه ١٣٩٦ (،١:ط –حلب  -دار الوعي ،زايد

 حرف الطاء
 عبد، نـمشهور حس: حتقيق ،)ه ٣٠٣ت(الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، عبد يبأل الطبقات،)١٦١

 ).م١٩٨٧- ه ١٤٠٨ (،١:ط –الزرقاء -األردن -مكتبة املنار ،الكرمي الوريكات
أكـرم ضـياء   . د: حتقيـق  ،)ه ٢٤٠ت(ي،عمر خليفة بن خياط الليثي العصفر يبألالطبقات، )١٦٢
  ).م١٩٨٢ - ه ١٤٠٢ (،٢:ط –الرياض  -دار طيبة  ،العمري



 

 

دار  ،)ه ٢٣٠ت( اهللا حممد بن سعد بن منيع البصـري الزهـري،   عبد يبألالطبقات الكربى، )١٦٣
 .بريوت -صادر
ن سعد بـن  عبد اهللا حممد ب يبأل، )القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم(الطبقات الكربى )١٦٤

، ٢:ط -املدينة املنـورة  -مكتبة العلوم واحلكم، زياد حممد منصور: حتقيق،)هـ٢٣٠ت(منيع اهلامشي،
  ).هـ١٤٠٨(

: حتقيـق  ،)ه ٨٥٢ت(الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، يبألطبقات املدلسني، )١٦٥
 ).م١٩٨٣ - ه ١٤٠٣(،١:ط-عمان -مكتبة املنار ،اهللا القريويت عاصم بن عبد. د

  حرف العني
بـابن   عارضة األحوذي لشرح صحيح الترمذي،أليب بكر حممد بن عبد اهللا املـالكي،املعروف )١٦٦

 -بريوت-العريب، دار الكتاب العريب
 ،حممد مصطفى األعظمي: حتقيق ،)ه ٢٣٤ت(علي بن عبد اهللا بن جعفر السعدي املديين،لالعلل، )١٦٧

 ).م١٩٨٠(،٢:ط -بريوت -املكتب اإلسالمي
حممود ، أبو املعاطي النوري، صبحي السامرائي : حتقيقطالب القاضي، يبألمذي الكبري، علل التر)١٦٨

 ).ه ١٤٠٩( ،١:ط –بريوت  -مكتبة النهضة العربية -عامل الكتب ،حممد الصعيدي
 ،)ه ٣٢٧(،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن مهـران الـرازي   البن أيب حامت  علل احلديث،)١٦٩
  ).ه ١٤٠٥(بريوت  -ار املعرفة د ،حمب الدين اخلطيب: حتقيق
  .بريوت -دار إحياء التراث العريب ،أمحد حممد شاكر وآخرون: لترمذي، حتقيقلالعلل الصغري، )١٧٠
خليل : حتقيق،)ه ٥٩٧ت(العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي،)١٧١
  ).ه ١٤٠٣ (،١:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية  ،امليس
احلسن علي بن عمر بن أمحد بـن مهـدي الـدارقطين     يبأللل الواردة يف األحاديث النبوية، الع)١٧٢

، ١:ط –الريـاض  -دار طيبـة   ،وظ الرمحن زين اهللا السلفيـحمف. د: حتقيق ،)ه ٣٨٥ت(البغدادي،
 ).م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥(

بـن  اصي اهللا و: ، حتقيق)ه٢٤١ت(،اهللا أمحد بن حنبل الشيباين عبد يبألالعلل ومعرفة الرجال، )١٧٣
  ).م١٩٨٨ - ه١٤٠٨( ١:ط –الرياض -دار اخلاين ،بريوت -املكتب اإلسالمي ،حممد عباس

، دار )ه ٨٥٥ت(بدر الدين حممود بن أمحد العيـين، لعمدة القاري شرح صحـيح البخاري، )١٧٤
 . بريوت -إحياء التراث العريب

فاروق .د: حتقيق)ه٣٠٣ت(،ائيأمحد بن شعيب بن علي النسعبد الرمحن  يبألعمل اليوم والليلة، )١٧٥
 ).ه١٤٠٦( ،٢:ط –بريوت  -مؤسسة الرسالة، محادة



 

 

بـريوت،   -مد مشس احلق العظيم آبادي، دار الكتب العلميةحملعون املعبود شرح سنن أيب داود، )١٧٦
 ).م١٩٩٥(، ٢: ط

إبـراهيم   .د، مهـدي املخزومـي   .د: حتقيق ،)ه١٧٥ت(لخليل بن أمحد الفراهيدي،لالعني، )١٧٧
  .دار ومكتبة اهلالل ،السامرائي

  حرف الغني
أبو عائش عبد املـنعم  : السخاوي، حتقيق، و بن اجلزريال، ة يف شرح اهلداية يف علم الروايةالغاي)١٧٨

 ).م٢٠٠١(، ١:ط –مكتبة أوالد الشيخ للتراث ، إبراهيم 
عبد : حتقيق، )ه٣٨٨ت(حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت، سليمان أمحد بن يبألغريب احلديث، )١٧٩

 ).ه١٤٠٢(، مكة املكرمة -جامعة أم القرى، الكرمي إبراهيم العزباوي
حممد عبد املعيـد  . د: حتقيق، )ه٢٢٤ت( سالم اهلروي، عبيد القاسم بن يبألغريب احلديث، )١٨٠
 ).ه١٣٩٦(، ١:ط –بريوت -دار الكتاب العريب  ن،خا

الـدكتور  : ، حتقيقالفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي يبألغريب احلديث، )١٨١
  ).م١٩٨٥ – ه١٤٠٥(، ١:ط -بريوت –دار الكتب العلمية ، عبد املعطي أمني القلعجي

 ،عبد اهللا اجلبوري. د: حتقيق ،حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  يبألغريب احلديث،  )١٨٢
 ).ه١٣٩٧(،١:ط-بغداد -مطبعة العاين

  حرف الفاء
، علي حممد البجـاوي : حتقيق ،)ه٥٣٨ت(عمر الزخمشري، مود بنحملالفائق يف غريب احلديث، )١٨٣
 .٢:ط -لبنان -دار املعرفة ،د أبو الفضل إبراهيمـحمم
الفضل أمحد بن علي بن حجر العسـقالين الشـافعي،    يبألفتح الباري شرح صحيح البخاري، )١٨٤

 .بريوت -، حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة)ه ٨٥٢ت(
دار الكتـب   ،)ه٩٠٢ت(مد بن عبد الرمحن السـخاوي، حملفتح املغيث شرح ألفية احلديث،  )١٨٥
 ).ه ١٤٠٣ (،١:ط -لبنان -العلمية
أبو عاصم نبيل بن هاشم : فتح املنان شرح و حتقيق كتاب الدارمي املسمى املسند اجلامع، حتقيق)١٨٦

 ).م١٩٩٩-ه ١٤١٩(، ١:ط -بريوت -الغمري، دار البشائر اإلسالمية
 ).م١٩٨٤ - ه١٤٠٤(، بريوت –، دار األضواء لحسن بن موسى النوخبيتلفرق الشيعة، )١٨٧
وصـي اهللا حممـد   . د: حتقيق ،)ه٢٤١(عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، يبألفضائل الصحابة، )١٨٨
 ).م١٩٨٣ – ه١٤٠٣(، ١:ط –بريوت  -مؤسسة الرسالة ، عباس
 -ىاملكتبة التجارية الكرب ،)ه١٠٣١ت(عبد الرؤوف املناوي،لفيض القدير شرح اجلامع الصغري، )١٨٩
 ).ه١٣٥٦(، ١:ط-مصر



 

 

  حرف القاف
 .بريوت –مؤسسة الرسالة  ،)ه ٨١٧ت(مد بن يعقوب الفريوزآبادي،حملالقاموس احمليط، )١٩٠
حممـد  : حتقيـق  ،)ه٤٥٨ت(،أمحد بن احلسني بن علي البيهقيبكر  يبألالقراءة خلف اإلمام، )١٩١

 ).ه١٤٠٥(، ١:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية ، السعيد بن بسيوين زغلول 
  حرف الكاف

 مد بن أمحد الذهيب الدمشـقي، حماهللا  عبد يبألالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، )١٩٢
 ،١:ط –جـدة   -مؤسسـة علـو   -دار القبلة للثقافة اإلسـالمية  ،حممد عوامة: حتقيق ،)ه ٧٤٨ت(
  ).م١٩٩٢- ه١٤١٣(

 ن عبـد الكـرمي الشـيباين،   احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد ب يبألالكامل يف التاريخ، )١٩٣
  ).ه ١٤١٥(، ٢:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية ،عبد اهللا القاضي: حتقيق ،)ه ٦٣٠ت(

 اهللا بـن حممـد اجلرجـاين،    اهللا بن عدي بن عبـد  أمحد عبد يبألالكامل يف ضعفاء الرجال، )١٩٤
 ).م١٩٨٨ - ه ١٤٠٩(، ٣:ط -بريوت -دار الفكر ،حيىي خمتار غزاوي: حتقيق ،)هـ٣٦٥ت(

 اهللا بـن حممـد اجلرجـاين،    اهللا بن عدي بن عبـد  أمحد عبد يبألالكامل يف ضعفاء الرجال، )١٩٥
 .٢:ط-بريوت -دار الفكر ،جلنة من املختصني بإشراف الناشر: حتقيق ،)هـ٣٦٥ت(

: حتقيق، )ه٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي،بكر أمحد بن علي بن ثابت  يبألالكفاية يف علم الرواية، )١٩٦
 .املدينة املنورة -املكتبة العلمية، إبراهيم محدي املدين، اهللا السورقي أبو عبد
أبو قتيبة نظـر  : ، حتقيق)ه ٣١٠ت(بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب،  يبألالكىن واألمساء، )١٩٧
 ).م٢٠٠٠ -ه  ١٤٢١(، ١: ط -بريوت –حممد الفاريايب، دار ابن حزم ابن 
اهللا حممد بن إمساعيـل بـن إبـراهيم     عبد يبأل ،)جزء من التاريخ الكبري لألمام البخاري(الكىن )١٩٨

  .دار الفكر ،السيد هاشم الندوي: حتقيق، )ه ٢٥٦ت(البخاري اجلعفي،
عبد : قـ، حتقي)ه ٢٦١ت(الكىن و األمساء، أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، )١٩٩

 ).ه١٤٠٤(، ١: ط –املدينة املنورة  -الرحيم حممد أمحد القشقري، اجلامعة اإلسالمية
 عالء الدين علي املتقي بـن حسـام الـدين اهلنـدي،    لكرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، )٢٠٠

-ه ١٤١٩ (، ١:ط -بـريوت  -دار الكتـب العلميـة   ،حممود عمر الدمياطي: حتقيق ،)ه٩٧٥ت(
  ).م١٩٩٨
، )ه ٩٢٩ت( الـذهيب الشـافعي،  الربكات حممد بن أمحد بن يوسف  يبألالكواكب النريات، )٢٠١
  .الكويت –محدي عبد ايد السلفي دار العلم : حتقيق

  حرف الالم
 .١:ط بريوت، -منظور األفريقي املصري، دار صادرمد بن مكرم بن حمللسان العرب، )٢٠٢



 

 

دائرة : حتقيق،)ه ٨٥٢ت(العسقالين الشافعي،الفضل أمحد بن علي بن حجر  يبأللسان امليزان، )٢٠٣
  ).م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦( ،٣:ط -بريوت -وعاتمؤسسة األعلمي للمطب،اهلند -املعرف النظامية

ـ  يبألاللباب يف ذيب األنساب، )٢٠٤ زري، ـاحلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجل
  ).م١٩٨٠ - ه١٤٠٠(-وتبري -دار صادر

  حرف امليم
 ،)ه٨٨٤ت( ،مد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبليإسحاق إبراهيم بن حم يبألاملبدع يف شرح املقنع، )٢٠٥
 .)ه١٤٠٠(،بريوت -ب اإلسالمياملكت
عبد الفتاح أبو :، حتقيق)ه ٣٠٣ت(عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  يبألاتىب من السنن، )٢٠٦

 ).م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦( ، ٢:ط -حلب -غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية
 مي البسيت،مد بن حيان بن أمحد بن أيب حامت التميحملاروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، )٢٠٧

  ).ه١٣٩٦ (،١:ط-حلب -دار الوعي ،حممود إبراهيم زايد: حتقيق ،)ه ٣٥٤ت(
القـاهرة  -دار الريان للتراث،)ه٨٠٧ت(علي بن أيب بكر اهليثمي، لجممع الزوائد ومنبع الفوائد، )٢٠٨

 ).ه١٤٠٧( ، بريوت -دار الكتاب العريب
 ).م١٩٩٧( ،بريوت -كردار الف ،)ه٦٧٦ت(النووي،أليب زكريا حيىي بن شرف اموع، )٢٠٩
. د: حتقيق ،)ه٣٦٠ت(لحسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي،لاحملدث الفاصل بني الراوي والواعي، )٢١٠

  ).ه١٤٠٤(، ٣:ط –بريوت -دار الفكر، حممد عجاج اخلطيب 
: حتقيق بن قدامة املقدسي احلنبلي،عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي  يبأل، احملرر يف احلديث)٢١١
 –بريوت- دار املعرفة، حممد سليم إبراهيم مسارة، مجال محدي الذهيبعبد الرمحن املرعشلي،يوسف . د
 الثالثة ، : الطبعة ).م٢٠٠٠ - ه١٤٢١ (، ٣:ط

 ٥٤٦(، حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي يبألاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )٢١٢
 - ه١٤١٣(، ١:ط –لبنـان   -الكتـب العلميـة   دار  ،عبد السالم عبد الشايف حممـد : ، حتقيق)ه

 ).م١٩٩٣
عبد : قـحتقي،)ه٤٥٨ت(علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، احلسن يبألاحملكم واحمليط األعظم، )٢١٣

 ).م٢٠٠٠(،١:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية  ،احلميد هنداوي
 ،مـود خـاطر  حم: حتقيق ،)ه٧٢١ت(القادر الرازي، مد بن أيب بكر بن عبدحملخمتار الصحاح، )٢١٤

  ).م١٩٩٥ -ه١٤١٥( طبعة جديدة، -بريوت -مكتبة لبنان ناشرون
يب علي احلسن بن علي بـن نصـر   أل، مستخرج الطوسي على جامع الترمذي خمتصر األحكام)٢١٥
رباء األثرية ـبة الغـدونوسي، مكتـأنيس بن أمحد بن طاهر األن: قـ، حتقي)ه٣١٢ت(وسي، ـالط
 ).ه١٤١٥( ، ١: ط –املدينة املنورة  -



 

 

سعيد صالح الدين خليل بن األمري سيف الدين كيكلدي بن عبد اهللا العالئـي،   يبألاملختلطني، )٢١٦
، ١:ط -مصـر  -القاهرة -مكتبة اخلاجني علي عبد الباسط مزيد ،رفعت فوزي عبد املطلب.د: حتقيق

 ).م١٩٩٦ - ه١٤١٧(
شكر اهللا : يقـحتق،)ه٣٢٧ت(عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، البن أيب حامت املراسيل، )٢١٧

 ).ه١٣٩٧ (،١:ط -بريوت -مؤسسة الرسالة، نعمة اهللا قوجاين
ـ : حتقيق، )ه٢٧٥ت( سليمان بن األشعث السجستاين،داود  يبألاملراسيل، )٢١٨ ، ؤوطشعيب األرن

  ).ه١٤٠٨ (،١:ط –بريوت-مؤسسة الرسالة 
عبـد الوكيـل   : ، حتقيـق بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا بكر عبد اهللا يبألاملرض والكفارات، )٢١٩
 ).م١٩٩١ – ه١٤١١(، ١:ط –بومباي  -الدار السلفية، الندوي
مجـال  : ، حتقيـق )ه١٠١٤(علي بن سلطان حممد القاريلمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، )٢٢٠
 ).م٢٠٠١ - ه١٤٢٢ (،١:ط –بريوت  -دار الكتب العلمية، عيتاين
مصطفى :  ، حتقيق)ه٥٠٤ت(اكم النيسابوري، مد بن عبد اهللا احلحملاملستدرك على الصحيحني، )٢٢١

 ).م ١٩٩٠ -ه ١٤١١(، ١: ط -بريوت –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
دار ، حبيب الرمحن األعظمـي : حتقيق ،)ه٢١٩ت(اهللا بن الزبري احلميدي، بكر عبد يبألاملسند، )٢٢٢

  .القاهرة -مكتبة املتنيب، بريوت-الكتب العلمية
نظر حممد : ، حتقيق)ه ٤٣٠ت(نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين،  يبألمسند أيب حنيفه، )٢٢٣

 ).ه ١٤١٥( ، ١: ط –الرياض  -الفاريايب، مكتبة الكوثر 
، )ه٢٠٤ت(داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسـي،  يبمسند أيب داود الطيالسي،أل)٢٢٤

 .بريوت -دار املعرفة
 .  ، دار املعرفة، بريوت)ه٣١٦ت(ن إسحاق االسفرائين، يب عوانة يعقوب بأل مسند أيب عوانة،)٢٢٥
حسـني  :،حتقيق)ه٣٠٧ت(يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي، يبألمسند أيب يعلى، )٢٢٦

 ).م١٩٨٤ -ه١٤٠٤(، ١: ط -دمشق -سليم أسد، دار املأمون للتراث
، )ه ٢٤١ت(الشـيباين،   عبد اهللا أمحد بن حنبل يبأل، )املوسوعة احلديثية( أمحد بن حنبل مسند)٢٢٧
 ).م٢٠٠١- ه١٤٢١(، ١:ط-بريوت-جمموعة من العلماء، مؤسسة الرسالةشعيب األرنوؤط و: حتقيق
:  ، حتقيـق )ه ٢٣٨ت(سحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي، إلمسند إسحاق راهويه، )٢٢٨
 ).م١٩٩١ -ه ١٤١٢(،١: ط –املدينة املنورة  -عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي، مكتبة اإلميان. د

 ،أمين علي أبـو ميـاين  : حتقيق، )ه٣٠٧ت(بكر حممد بن هارون الروياين، يبألمسند الروياين، )٢٢٩
  ). ه١٤١٦(،١:ط -القاهرة -مؤسسة قرطبة



 

 

حمفوظ الرمحن زين . د: حتقيق ،)ه٣٣٥ت(سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، يبأللشاشي، ااملسند )٢٣٠
 ).ه ١٤١٠(، ١:ط –املنورة  املدينة -مكتبة العلوم واحلكم، اهللا

 -، دار الكتـب العلميـة  )ه ٢٠٤ت(عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي،  يبألمسند الشافعي، )٢٣١
 .بريوت
محدي ابن : ،حتقيق)ه٣٦٠ت(القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين،  يبألمسند الشاميني، )٢٣٢

 ).م١٩٨٤ -ه١٤٠٥(، ١:ط -بريوت -عبد ايد السلفي، مؤسسة الرسالة
يب نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بـن  ألاملسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، )٢٣٣

حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشـافعي، دار الكتـب   : حتقيق، موسى بن مهران اهلراين األصبهاين
  ).م١٩٩٦ - ه١٤١٧ (، ١:ط -بريوت  -العلمية 
عياض بن موسى بن عياض اليحصـيب السـبيت    يب الفضلألمشارق األنوار على صحاح اآلثار، )٢٣٤

 .ودار التراث،املكتبة العتيقة  ،)ه ٥٤٤ت( املالكي،
:  ، حتقيق)ه٣٥٤ت(حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت،  يبألمشاهري علماء األمصار، )٢٣٥

 ).م١٩٥٩( بريوت،  -مانفريد فاليشهمر، دار الكتب العلمية
: ، حتقيق)ه٨٤٠ت(محد بن أيب بكر بن إمساعيل الكناين، أله، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماج)٢٣٦

 ).ه١٤٠٣(، ٢: ط -بريوت -حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية
 محد بن حممد بن علـي املقـري الفيـومي،   ألاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، )٢٣٧

 ).م١٩٩٤(بريوت – ، الكتب العلمية)ه٧٧٠ت(
حبيب الرمحن األعظمي، : ، حتقيق)ه ٢١١ت(الرزاق بن مهام الصنعاين،  بكر عبد يبألاملصنف، )٢٣٨

 ).ه ١٤٠٣( ، ٢: ط -بريوت -املكتب اإلسالمي
، )ه ٢٣٥ت(بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شـيبة الكـويف،   يبألاملصنف يف األحاديث واآلثار، )٢٣٩
 ).ه١٤٠٩(،١:ط-الرياض -كمال يوسف احلوت مكتبة الرشد:حتقيق
 أمحد بن علـي بـن حجـر العسـقالين،    البن حجر ية بزوائد املسانيد الثمانية، املطالب العال)٢٤٠

 –السعودية  -دار الغيث -دار العاصمة سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري،.د :حتقيق، )ه٨٥٢ت(
 ).ه١٤١٩(، ١: ط

ثـروت  .د :حتقيـق ، )هـ٢٧٦ت(الدينوري،  تيبة أبو حممد عبد اهللا بن مسلمبن قال املعارف،)٢٤١
 .القاهرة -دار املعارف ،ةـعكاش
دمشــق،   -حممد حممد حسن شراب، دار القلـم: املعامل األثـرية يف السنة و السرية، إعداد)٢٤٢
 . )م١٩٩١-ه ١٤١١(، ١:بريوت، ط -الشامية رالدا



 

 

، إرشاد احلق األثـري : حتقيق ،)ه ٣٠٧ت( ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلييعلى  يبألاملعجم، )٢٤٣
 ).ه١٤٠٧(، ١:ط –فيصل آباد  -إدارة العلوم األثرية 

طارق بن عوض : ، حتقيـق)ه٣٦٠ت( القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، يبألاملعجم األوسط، )٢٤٤
 ).ه١٤١٥( القاهرة، -عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، اهللا بن حممد 

 .بريوت –كردار الف ،)ه٦٢٦ت(، عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي يبألمعجم البلدان، )٢٤٥
 ،ن إبراهيم بن إمساعيل اإلمسـاعيلي بكر أمحد ب يبألاملعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي، )٢٤٦

 ).ه١٤١٠(،١:ط –املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم، زياد حممد منصور.د: حتقيق ،)ه٣٧١ت(
محدي بـن  : قيق،حت)ه٣٦٠ت(القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، يبألاملعجم الكبري، )٢٤٧

 ).م١٩٨٣ - ه١٤٠٤(، ٢: طمكتبة ابن تيمية ،  -املوصل -عبد ايد السلفي، مكتبة الزهراء
 بـن عبـد العزيـز البكـري     عبيد عبد اهللا يبألمعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، )٢٤٨

 ).ه١٤٠٣(، ٣:ط -بريوت -عامل الكتب ،مصطفى السقا: ، حتقيق)ه٤٨٧ت(،األندلسي
، ١:ط -مكة املكرمة -عامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث البالدي، دار مكةمعجم امل)٢٤٩

 ).م١٩٨٢-ه ١٤٠٢(
جممع : حتقيق حممد النجار،وحامد عبد القادر وأمحد الزيات وبراهيم مصطفى إل، املعجم الوسيط)٢٥٠

 .دار الدعوة ،اللغة العربية
يب ألهم و أخبارهم، ـالضعفاء وذكر مذاهبة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن ـمعرف)٢٥١

عبـد  : قـ،حتقي)ه٢٦١ت(احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العـجلي الكويف نزيل طرابلس الغرب، 
 ).م١٩٨٥ - ه١٤٠٥(، ١: ط -املدينة املنورة -العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار

اهللا حممد بن أمحد بن عثمـان الـذهيب،   معرفة الرواة املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد، أليب عبد )٢٥٢
 .بريوت -إبراهيم سعيداي ادريس، دار املعرفة:، حتقيق)ه٧٤٨ت(

بكر أمحد بن احلسني  يبألمعرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، )٢٥٣
 . ريوتب -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية: حتقيق ،)ه٤٥٨ت(بن علي بن موسى البيهقي،

: حتقيـق  ،)ه٤٠٥ت(،عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسـابوري  يبألمعرفة علوم احلديث، )٢٥٤
 ).م١٩٧٧ - ه١٣٩٧(،٢:ط -بريوت -دار الكتب العلميةالسيد معظم حسني ، 

خليل املنصور، : ، حتقيق)ه٢٧٧ت(املعرفة والتاريخ ، أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، )٢٥٥
 ).م١٩٩٩ - ه١٤١٩(بريوت،  -دار الكتب العلمية

 ،د اهللا بن أمحد بن قدامـة املقدسـي  حممد عب يبألاملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، )٢٥٦
 ).ه١٤٠٥( ،١:ط –بريوت -دار الفكر: دار النشر، )ه ٦٢٠ت(



 

 

 -مكتبـة طربيـة   ، أشرف عبد املقصـود : الفضل العراقي، حتقيق يبألاملغين عن محل األسفار، )٢٥٧
  ).م١٩٩٥ - ه١٤١٥(، ١:ط–الرياض 
الدكتور نور الـدين  : حتقيق ،)هـ٧٤٨ت(مد بن أمحد بن عثمان الذهيب،حملاملغين يف الضعفاء، )٢٥٨
 .عتر
عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز مشـس الـدين الـذهيب،     يبألاملقتىن يف سرد الكىن، )٢٥٩

، ١: ط -املدينـة املنـورة   -مية حممد صاحل عبد العزيز املراد، اجلامعـة اإلسـال  : حتقيق،)ه٨٤١ت(
 ).ه١٤٠٨(

 عمرو عثمان بـن عبـد الـرمحن الشـهرزوري،     يبألعلوم احلديث، مقدمة ابن الصالح يف )٢٦٠
  ).م١٩٨٩ -ه١٤٠٩ ( -بريوت -، دار الكتب العلمية)ه٦٤٣ت(

ـ ، )رواية طهمان(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال)٢٦١  ،)ه٢٣٣ت(يحىي بـن معـني،  ل
  ).ه١٤٠٠ (دمشق –د حممد نور سيف دار املأمون للتراث أمح. د: حتقيق
عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل   يبألمن كالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال، )٢٦٢
  ).ه١٤٠٩(،١:ط -الرياض -مكتبة املعارف ،صبحي البدري السامرائي: ،حتقيق)ه٢٤١ت(،الشيباين
 ،)ه٣٠٧ت(عبد اهللا بن علي بن اجلـارود النيسـابوري،   حممد يبألاملنتقى من السنن املسندة، )٢٦٣
 ).م١٩٨٨ – ه١٤٠٨(، ١:ط –بريوت  -كتاب الثقافيةمؤسسة ال، اهللا عمر البارودي عبد: حتقيق
 إسـحاق إبـراهيم بـن حممـد الصـريفيين،      يبألاملنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، )٢٦٤

 ).ه١٤١٤( -بريوت -لنشر التوزيعار الفكر للطباعة واد، خالد حيدر: حتقيق، )هـ٦٤١ت(
: حتقيـق ،)ه٢٤٩ت(الكسي،حممد عبد بن محيد بن نصر  يبألاملنتخب من مسند عبد بن محيد، )٢٦٥

 -ه١٤٠٨(،١:ط -القـاهرة  -مكتبة السنة، حممود حممد خليل الصعيدي، صبحي البدري السامرائي
 ).م١٩٨٨
 ،علـي بـن حممـد بـن اجلـوزي     الرمحن بن الفرج عبد  يبألاملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، )٢٦٦

 ).ه١٣٥٨ (،١:ط –بريوت  -دار صادر ، )ه٥٩٧ت(
 دمشـق، -دار الفكر بريوت،-منهج النقد يف علوم احلديث، لنور الدين عتر، دار الفكر املعاصر)٢٦٧
 )م١٩٩٦-ه١٤١٦(، ٤:ط

: ، حتقيق)ه ٨٠٧ت( احلسن على بن أيب بكر اهليثمي، يبألموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، )٢٦٨
 . بريوت  -د عبد الرزاق محزة، دار الكتب العلميةحمم
 .األردن-أسامة رموسوعة املدن اإلسالمية، آلمنة أبو حجر، دا)٢٦٩
 .)م١٩٩٣(، ١:ط-بريوت-الفكر رالشامي، دا موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ليحىي)٢٧٠



 

 

: قيقحت ،)ه٤٦٣ت( ،محد بن علي بن ثابت اخلطيب البغداديألموضح أوهام اجلمع والتفريق، )٢٧١
  ).ه ١٤٠٧(، ١:ط -بريوت -دار املعرفة، عبد املعطي أمني قلعجي. د

حممد فؤاد عبد : ، حتقـيق)ه١٧٩ت(موطأ اإلمام مالك، أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي، )٢٧٢
 .مصر -الباقي، دار إحياء التراث العريب

علـي  : حتقيق ،)ه ٧٤٨ت(، حممد بن أمحد الذهيب أليب عبد اهللاميزان االعتدال يف نقد الرجال، )٢٧٣
  ).م١٩٩٥(، ١:ط -بريوت-دار الكتب العلمية ،املوجود و عادل أمحد عبد ،حممد معوض

  حرف النون
الناسخ و املنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك، أليب جعفر أمحد بن حممـد  )٢٧٤

ه ١٤١٢(، ١:ط-بريوت-سليمان بن إبراهيم الالحم، مؤسسة الرسالة. د:بن إمساعيل النحاس، حتقيق
 ).م١٩٩١-

يوسف بـن تغـري بـردى     مجال الدين يب احملاسنألالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، )٢٧٥
 .مصر -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، )ه٨٧٤ت( األتابكي،
، )ه٨٥٢ت( محد بن على بن حممد املشهور بابن حجر العسقالين،ألنزهة األلباب يف األلقاب، )٢٧٦
 ).م١٩٨٩ - ه١٤٠٩(، ١: ط -الرياض -العزيز حممد بن صاحل السديري، مكتبة الرشدعبد : حتقيق
نزهة النظر يف شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، البن حجر أمحد بن علـي بـن حممـد    )٢٧٧

، ١:ط -مكـة املكرمـة   -عبد الكرمي الفضيلي، مكتبة إحياء التـراث : ، حتقيق)ه٨٥٢ت(العسقالين،
 ).م١٩٩٨-ه  ١٤١٨(

: حتقيق )ه ٧٦٢ت(اهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي، الراية ألحاديث اهلداية، أبو حممد عبدنصب )٢٧٨
  ).ه١٣٥٧(مصر  -دار احلديث ، حممد يوسف البنوري

مسعود عبـد احلميـد   :، حتيق)٨٥٢ت(النكت على كتاب ابن الصالح،البن حجر العسقالين،)٢٧٩
 .بريوت-السعدين، وحممد فارس، دار الكتب العلمية

 ن مجال الـدين عبـد اهللا بـن هبـادر،    يب عبد اهللا حممد بألى مقدمة ابن الصالح، النكت عل)٢٨٠
 -ه١٤١٩ (،١:ط-الرياض -أضواء السلف، زين العابدين بن حممد بال فريج. د: حتقيق، )ه٧٤٩ت(

 ).م١٩٩٨
: حتقيـق ، )ه٦٠٦ت( السعادات املبارك بن حممد اجلزري، يبألالنهاية يف غريب احلديث واألثر، )٢٨١

  ).م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ (بريوت -املكتبة العلمية ،حممود حممد الطناحي -د الزاوى طاهر أمح
 مد بن علي بن حممد الشـوكاين، حملنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار، )٢٨٢

 ).م١٩٧٣(،بريوت –دار اجليل  )ه ١٢٥٥ت(



 

 

  حرف اهلاء
فضل أمحد بن على بن حجـر  ال يبألهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، )٢٨٣

 -حمب الدين اخلطيـب، دار املعرفـة  ، حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق)ه ٨٥٢ت(العسقالين الشافعي، 
 ).ه ١٣٧٩ (،بريوت

 حرف واو
أمحد األرنـاؤوط  : حتقيق ،)ه ٧٦٤ت(صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،لالوايف بالوفيات، )٢٨٤

  ).م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠ ( ،بريوت –دار إحياء التراث  ،وتركي مصطفى
دار  ،عادل نويهض: حتقيقالقسنطيين،  س أمحد بن حسن بن علي بن اخلطيبيب العباألالوفيات، )٢٨٥

 ).م١٩٧٨(،٢:ط –بريوت  -اإلقامة اجلديدة 
العباس مشس الدين أمحد بن حممد بـن أيب بكـر بـن     يبأل أبناء الزمان، أنباءوفيات األعيان و)٢٨٦

  .بريوت –دار الثقافة  ،عباس إحسان: حتقيق ،)ه ٦٨١ت(خلكان،



 

 

  :فهرس املوضوعات
  ١ .............................................................................املقدمة

  ١ .......................................................................خطة البحث
    :ته مخس مباحثترمجته احلجاج بن أرطأة و حت:الفصل األول

  ٨ .....................................امسه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته :املبحث األول
  ١٠ ..................................................نشأته و طلبه للعلم :املبحث الثاين 
  ٢٠ .......................شيوخه و أثرهم يف تدليسه و إرساله و اضطرابه :املبحث الثالث
  ٢١ ....................................................................شيوخه الثقات

  ٤٠ .................................................نواملدلسون وشيوخه الثقات املرسل
  ٦٧ .................................................................ونشيوخه الصدوق

  ٨٥ ..........................................شيوخه اهولون و املستورون و املقبولون
  ٩٢ ...................................................................شيوخه الضعفاء
  ٩٤ ......................تالميذه و أثر تدليسه و إرساله و اضطرابه عليهم :املبحث الرابع 
  ٩٥ ....................................................................تالميذه الثقات

  ١٠٦ ...............................................تالميذه الثقات املدلسون و املرسلون
  ١١٧ ................................................................ميذه الصدوقونتال

  ١٣٠ ............................................دلسون و املرسلونن املتالميذه الصدوقو
  ١٤٤ ...........................................تالميذه الضعفاء و اهولون و املستورون

  ١٥١ ...................................مكانته العلمية و أقوال العلماء فيه :املبحث اخلامس
  ١٥١ .....................................................................أقوال املعدلني
  ١٥٤ .....................................................................أقوال ارحني

  ١٥٧ ..........................................................خالصة القول يف احلجاج
    :الضبط يف روايات احلجاج و حتته أربع مباحث:الفصل الثاين

  ١٥٨ ........................................تعريف الضبط و أنواعه بإجياز :املبحث األول
  ١٥٩ .......................................كيفية معرفة ضبط الراوي بإجياز :املبحث الثاين
  ١٦٠ .......................................شروط ضبط الراوي و درجاته :املبحث الثالث
  ١٦١ ...............روايات احلجاج الواقعة حتت الضبط و موقف النقاد منها :املبحث الرابع

   



 

 

  :التدليس و اإلرسال عند احلجاج و حتته مخس مباحث:الفصل الثالث
  ١٦٧ .......................تعريف التدليس و اإلرسال والفرق بينهما بإجياز :بحث األول امل

  ١٧٠ ..........................................أسباب التدليس عند احلجاج :املبحث الثاين
  ١٧٢ ................................روايات احلجاج املدلسة واحلكم عليها :املبحث الثالث

  ١٧٢ ..................................................املرويات اليت صرح فيها بالسماع
  ٢٢٦ ...................................................األحاديث اليت تبني أنه قد دلسها
  ٢٨٦ .................................................األحاديث اليت أرسلها إرساالً خفياً

  ٣١٠ ........................األحاديث املعنعنة و ليس لدينا ما يدل على السماع أو عدمه
  ٥٣٨ ......................................موقف النقاد من تدليس احلجاج :املبحث الرابع
  ٥٣٩ .........................................مرتبة احلجاج بني املدلسني :املبحث اخلامس

    :االضطراب عند احلجاج وحتته أربع مباحث:الفصل الرابع
  ٥٤٠ .............................................تعريف االضطراب بإجياز :املبحث األول
  ٥٤١ .......................................أنواعه و بيان اضطراب احلجاج :املبحث الثاين
  ٥٤٢ ......................................باب االضطراب عند احلجاجأس :املبحث الثالث
  ٥٤٣ ............................موقف النقاد من روايات احلجاج املضطربة :املبحث الرابع

  ٥٥٣ .............................................................................اخلامتة
   :الفهارس

  ٥٥٥ ...............................................................رس اآليات القرآنيةفه
  ٥٥٦ ...........................................................فهرس األحاديث املرفوعة

 ٥٦٣................................................................فهرس اآلثار املوقوفة
 ٥٦٥...........................................................فهرس األعالم املترجم هلم
 ٥٧٣ .............................................................فهرس الكىن و األلقاب

 ٥٧٦ ......................................................................فهرس الغريب
 ٥٧٩ ............................................................فهرس الكىن و األنساب
 ٥٨٠ ............................................................فهرس األماكن و البقاع
  ٥٨١ ............................................................فهرس املصادر و املراجع

  ٦٠٤ ..................................................................فهرس املوضوعات
  

    


