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 ١

 املـقـدمـة
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات       
ُأعاملنا , من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال  هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ,          ُ
 .وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
ُ يا أهيا الناس اتقوا ربكم ا{   َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ َّلذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث َ ََ َ َ ْ َ َ َْ ََ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُْ

ًمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِ َ َّ ُْ ً ِ َ ُ{)٢(  
ُ يا أهيـا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ{   َّ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ ً وقولـوا قـوال سـديدا َ َ ُِ َ ً ْ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(َُ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام  ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ًَ ََ َ ََ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ{)٣(  
 :أما بعد   

فمن حماسن ديننا احلنيف أنه اعتنـى بجميـع تـرصفات الفـرد املـسلم يف حياتـه , 
دين بصلة العبد بربه , وكيفية هـذه الـصلة , وطـرق تقويتهـا , والوسـائل التـي فاعتنى هذا ال

يستعان هبا , كام اعتنى أيضا بصلة العبد بغريه , سواء كان قريبـا منـه أو بعيـدا , ذا رحـم أو 
 .ًغريبا , تقيا أو فاجرا , مسلام           أو كافرا 

 تتقـوى عالقـة املـسلم بغـريه وهذا البحث احتوى عىل أمر من أمور الدين التي هبا
من الناس , ويتضح ذلك جليا للقارئ عندما يتدبر هذه الكلامت القليلة من حيث املبنى , 

ُ زر غبا تزدد حبا ": والعظيمة من حيث املعنى , يف قوله صىل اهللا عليه وسلم  ْ َ ْ َ ِ ْ ُ".  

                                                           
 ١٠٢آية  : سورة آل عمران) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ –  ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(



 ٢

لم , يرفـع ّإذ العمل هبذا احلديث عىل فـرض ثبوتـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـ
البغضاء والشقاق والشحناء بني كثري من النفوس , ويورث املحبة والتـآلف بـني كثـري مـن 
الناس ; ألن الطبع جمبول عىل امللل ممـن تكثـر رؤيتـه , ويتكـرر لقـاؤه , وجمبـول عـىل 

 .الشوق إىل من تندر رؤيته    واالجتامع به 
ُّالغب من أوراد اإلبل ": قال ابن األثري  َرد املاء يومـا وتدعـه يومـا ثـم تعـود ,          َأن ت: ِ ِ

َفنقله إىل الزيـارة وإن جـاء بعـد أيـام  َّغـب الرجـل إذا جـاء زائـرا بعـد أيـام : يقـال . َ وقـال . َ
    يف : احلسن 

  )١(".كل أسبوع 
فاإلكثار من الزيارة ممل , واإلقالل منها خمل , : قال بعضهم " : )٢(وقال املناوي

 :املعنى , فقال ونظم البعض هذا 
ًتكون إذا دامت إىل اهلجر مسلكا  عليك بإقـالل الزيارة إهنـا  ْ 

ْفإين رأيت القطـر يسأم دائبا     ُ ْ   )٣("ُويسأل باأليـدي إذا هو أمسكا  َ
فمـنهم مـن صـحح احلـال بينـه : الناس يف الزيارة عىل رضبـني ": وقال ابن حبان 

لبغض فيه , فإذا كان هبذا النعـت , أحببـت وبني أخيه , وتعرى عن وجود اخللل , وورود ا
له اإلكثار من الزيارة , واإلفراط يف االجتامع ; ألن اإلكثار من الزيارة بني مـن هـذا نعتـه ال 

والـرضب .  يورث املاللة , واإلفراط يف االجتامع بني من هذه صـفته يزيـد يف املؤانـسة 
ُال أدامها احلال إىل ارتفـاع احلـشمة من مل يستحكم الود بينه وبني من يواخيه , و: اآلخر  ّ

بينهام فيام يبتذالن ملهنتيهام , فإذا كان هبـذا النعـت أحببـت لـه اإلقـالل مـن الزيـارة ; ألن 
                                                           

 ٣٣٦/ ٣النهاية يف غريب احلديث ) ١(
, ) املــستدرك (١٠٨/ ١٦ , وهتــذيب اللغــة لألزهــري ٦١١/ ٢غريــب احلــديث للحــريب :      وانظــر 

  ١٩٠/ ١والصحاح للجوهري 
 ٦٢/ ٤فيض القدير ) ٢(
 ١١٧ البن حبان ص "روضة العقالء"ا له تعلق هبذا احلديث يف انظر هذا النظم وغريه مم) ٣(



 ٣

اإلكثار منها بينهام يؤدي إىل املاللة , وكـل مبـذول مملـول , وكـل ممنـوع ملـذوذ , وقـد 
إلكثار من       الزيارة , حيـث روي عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أخبار كثرية ترصح بنفي ا

ُ زر غبا تزدد حبا ": يقول  ْ َ ْ َ ِ ْ  , إال أنه ال يصح منها خرب من جهة النقل , فتنكبنـا عـن ذكرهـا "ُ
  )١("…وإخراجها يف الكتاب , وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها يف أشعارهم 

نة كثري من الناس  , عىل ألس"زر غبا تزدد حبا":  وقد شاع استعامل هذه الكلامت 
, حتى صار مشتهرا بني العامة واخلاصة , وذكره غري واحد من أهل العلـم يف كتـبهم التـي 

 , وأفـرده غـري واحـد مـن أهـل العلـم بتـأليف مـستقل , )٢(ّصنفوها يف األحاديث املشتهرة
  .)٣(أبو نعيم األصبهاين:      فجمع طرقه , منهم 

 عن مجاعة من الصحابة , وقد اعتنى غـري ُوهذا احلديث قد روي": قال املنذري 
  )٤("واحد من احلفاظ بجمع طرقه , والكالم عليها

وقــد ":  , وقــال أيــضا "وقــد مجــع طرقــه أبــو نعــيم وغــريه" : )٥(وقــال ابــن حجــر
  ."مجعتها يف جزء مفرد

                                                           
  ١١٦روضة العقالء ص ) ١(
 ٣٧٦املقاصد احلسنة يف بيان كثـري مـن األحاديـث املـشتهرة عـىل األلـسنة للـسخاوي ص : مثل ) ٢(
ّ, والغـــامز عـــىل اللـــامز يف ) ٢٤٦(, والـــدرر املنتثـــرة يف األحاديـــث املـــشتهرة للـــسيوطي ) ٥٣٧(

, ومتييز الطيب من اخلبيث فيام يـدور عـىل ألـسنة النـاس مـن ) ١١٩(ّيث املشتهرة للسمهودي األحاد
, وكشف اخلفاء ومزيـل اإللبـاس عـام اشـتهر مـن األحاديـث عـىل ألـسنة ) ٦٨١(احلديث البن الديبع 

 ) ١٤١٢(الناس للعجلوين 
 ٣٧٧ة للـسخاوي ص , واملقاصـد احلـسن ) ٦٠٧٩ح  ( ٤٩٨/ ١٠فتح الباري البـن حجـر : انظر ) ٣(
)٥٣٧( 
 ٣٦٧/ ٣الرتغيب والرتهيب ) ٤(
  )٦٠٧٩ح  ( ٤٩٨/ ١٠فتح الباري ) ٥(



 ٤

ّاإلنـارة بطـرق غـب    :  يف )٢(وأفرد أبو نعيم طرقه , ثم شـيخنا" : )١(وقال السخاوي
  .)٣("رةالزيا

ُوقد كثر التساؤل عن مدى ثبوت هذا احلديث وصحة نـسبته إىل رسـول اهللا صـىل 
اهللا عليه وسلم , فأردنا أن نجمع ما أمكن الوقوف عليه من روايات هذا احلـديث وطرقـه , 
وما جاء من كالم ألهل العلم يف بيـان درجتـه واحلكـم عليـه , ال سـيام أننـا مل نقـف عـىل 

 .ت التي أفردها بعض أهل العلم يف مجع طرقه يشء من تلك املؤلفا
 .مقدمة , وفصلني , وخامتة : ّوقسمنا هذا البحث إىل 

 .فيها بيان أمهية املوضوع , وسبب اختياره : املقدمة 
فذكرنا فيه روايـات احلـديث وطرقـه , وقـسمته إىل مباحـث , : وأما الفصل األول 

 عىل حدة , مع بيـان −احلديث  ممن روى هذا −كل مبحث خيتص بحديث كل صحايب 
 .ما يف أسانيد هذه الروايات من مقال 

ففيـه احلكـم عـىل هـذا احلـديث , وبيـان درجتـه , مـن حيـث : وأما الفصل الثاين 
 .ّالقبول والرد , وحكاية كالم أهل العلم يف ذلك 

فتشتمل عىل خالصة البحث ببيان موجز لروايات احلديث وطرقـه : وأما اخلامتة 
 .جح يف احلكم عىل احلديث , وبيان درجته , والرا

هـذا وآخـر دعوانـا أن . ثم قائمـة املراجـع واملـصادر , ثـم فهـرس املوضـوعات 
 .  احلمد هللا رب العاملني 

                                                           
 )٥٣٧ (٣٧٧املقاصد احلسنة ص ) ١(
 .يعني احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ) ٢(
 ٣٣٥/ ١انظر فهرس الفهارس للكتاين ) ٣(



 ٥

 الفصل األول
 ختـريج طـرق احلـديـث

 
ً زر غبا تزدد حبا ": حديث    ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ  , رواه عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مجاعـة "ُ

 :لصحابة رضوان اهللا عليهم , وهم من ا
 . جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام −١  
 . وجندب بن جنادة , أبو ذر الغفاري ريض اهللا عنه −٢  
ْ وحبيب بن مسلمة الفهري ريض اهللا عنه −٣   ِ. 
 . وعبداهللا بن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام −٤  
 . وعبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام −٥  
 . وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه −٦  
 . ومعاوية بن حيدة ريض اهللا عنه −٧  
 . وأبو هريرة ريض اهللا عنه −٨  
 . وعائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها −٩  
ُوقد تم مجع طرق روايات حديث كل صحايب منهم عىل حدة , وأفرد يف مبحث          

 :خاص به 
 
 
 
 
 



 ٦

 املبحث األول
 بداهللا ريض اهللا عنهامحديث جابر بن ع

 
 , من طريـق إبـراهيم بـن )٢( , وأبو نعيم األصبهاين)١(أخرجه أبو الشيخ األصبهاين  

 , عـن − شـيخ مـن أهـل الكوفـة −فهد , ثنا حممد بن عمر الرومي , ثنا احلسن بن عبـداهللا 
هللا عليـه قال رسول اهللا صىل ا: حممد بن عبيداهللا الفزاري , عن أيب الزبري , عن جابر , قال 

ّ يا جابر , زر غبا تزدد حبا ": وسلم  ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ" 
 :ٍوهذا إسناد واه   
ُ  أبو الزبري , هو حممد بن مـسلم بـن تـدرس , صـدوق إال أنـه يـدلس−١ ْ  , وقـد )٣(َ

 .عنعن يف إسناده هذا 
َ وحممد بن عبيداهللا الفزاري , هو العرزمي , مرتوك−٢ ْ َ)٤(.  
ّ , ولكـن ضـعفه غـري )٥( ابـن حبـان يف الثقـات وحممد بن عمر الرومـي , ذكـره−٣

  .)٧("لني احلديث":  , وقال ابن حجر )٦(واحد من أئمة احلديث
 , )٨("مـا رأيـت أكـذب منـه":  وإبراهيم بن فهد , هو ابن حكيم , قال الربذعي −٤

كان ابـن صـاعد إذا ":  , وقال ابن عدي )١("وكان مشاخينا يضعفونه": وقال    أبو الشيخ 
                                                           

 )١٧ (١٤األمثال ص ) ١(
 ١٤٣/ ١تاريخ أصبهان ) ٢(
 )٦٢٩١(تقريب التهذيب ) ٣(
 )٦١٠٨(تقريب التهذيب ) ٤(
)٧١/ ٩) ٥ 
 ١٧٢/ ٢٦ , وهتذيب الكامل ٢٢ − ٢١/ ٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم : انظر ) ٦(
 )٦١٦٩(تقريب التهذيب ) ٧(
 )٢٦٤ (١٨٣/ ١لسان امليزان ) ٨(



 ٧

:  , وقال ابن عدي أيـضا )٢("ثنا إبراهيم بن حكيم ينسبه إىل جده لضعفه: ا عنه يقول حدثن
  .)٣("وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكري , وهو مظلم األمر"

 
 

 املبحث الثاين
َحديث أيب ذر جندب بن جنادة الغفاري ريض اهللا عنه ِ َ ُ ُْ ُ ٍّ 

 
ــزار: أخرجــه   ,        )٧( , وأبــو الــشيخ األصــبهاين)٦( , والعقــييل)٥( , وابــن عــدي)٤(الب
   
َ , مـن طـرق عـن عوبـد )١١( , وابن اجلـوزي)١٠( , والبيهقي)٩( , والقضاعي)٨(ومتام الرازي ْ َ

ْبن أيب عمران اجلوين , عن أبيه  , عن أيب ذر ريض اهللا عنـه )٢( , عن عبداهللا بن الصامت)١(َ
ِ زر غ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : , قال  ْ ّبا تزدد حبا ُ ُ َّ".  

                                                                                                                                                                      
 )٢٦٤ (١٨٣/ ١لسان امليزان ) ١(
 ٢٦٨/ ١الكامل يف الضعفاء ) ٢(
 ٢٦٩/ ١الكامل يف الضعفاء ) ٣(
 )٣٩٦٣ (٣٨١ − ٣٨٠/ ٩املسند ) ٤(
 ٢٠١٩/ ٥ , ١١٤٤/ ٣الكامل يف الضعفاء ) ٥(
 ٤٢٤/ ٣الضعفاء ) ٦(
 )١٩ (١٥األمثال ص ) ٧(
 )٢٢٧ (٩٩/ ١الفوائد ) ٨(
 )٦٣٢ (٣٦٧/ ١مسند الشهاب ) ٩(
 )٨٠٠٧ (٤٥١− ٤٥٠/ ١٤شعب اإليامن ) ١٠(
 )١٢٣٢ (٧٣٩/ ٢العلل املتناهية ) ١١(



 ٨

َوهذا إسناد ضعيف جدا , مداره عـىل عوبـد بـن أيب عمـران اجلـوين , قـال البـزار    ْ َ
ُوهذا الكالم ال نعلمه يروى عن أيب ذر إال من هـذا الوجـه , ": عقب روايته هلذا احلديث 

عنـه وال نعلم رواه عن      أيب عمران إال ابنه عوبد , وعوبـد فلـم يكـن بـالقوي , وقـد روى 
 "أهل العلم واحتملوا حديثه

ِوعوبــد هــذا , عامــة أهــل العلــم عــىل تــضعيفه , وتــرك حديثــه   ْ :  , قــال البخــاري )٣(َ
 , وتـرجم لـه ابـن حبـان يف )٥("مـرتوك احلـديث":  , وقال النـسائي )٤("منكر احلديث"

ة ًكان ممن ينفرد عن أبيه مما ليس مـن حديثـه تومهـا , عـىل قلـ":  , فقال )٦(املجروحني
 , )٧( , لكن تناقض ابن حبان رمحه اهللا فـذكره يف الثقـات"روايته , فبطل االحتجاج بخربه

  .)٨("وذكره ابن حبان يف الثقات بقلة توفيق": قال ابن حجر 
                                                                                                                                                                      

ْيب األزدي أو الكندي , أو عمران اجلـوين , مـشهور بكنيتـه , ثقـة , مـن كبـار هو عبدامللك بن حب) ١( َ
 )٤١٧٢(تقريب التهذيب .    ع . الرابعة , مات سنة ثامن وعرشين , وقيل بعده 

 )٣٣٩١(تقريب التهذيب  .    ٤خت م . هو الغفاري البرصي , ثقة , من الثالثة , مات بعد السبعني ) ٢(
ــد) ٣( ــري للبخــاري :  هــذا يف انظــر ترمجــة عوب ــاريخ الكب ــضعفاء للبخــاري ٩٢/ ٧الت , ) ٢٩٠( , وال

 , ٤٥/ ٧ , واجلرح والتعديل البن أيب حـاتم ٤٢٣/ ٣, والضعفاء للعقييل ) ٤٤١(والضعفاء للنسائي 
, ) ١٨٧(, والضعفاء أليب نعـيم ) ٤٠٢( , والضعفاء البن شاهني ٢٠١٨/ ٥والكامل البن عدي           

ــدال ٢٣٧/ ٢البــن اجلــوزي والــضعفاء  ــزان االعت ــزان ٣٠٤/ ٣ , ومي  ٣٧٦ − ٣٧٥/ ٥ , ولــسان املي
)٦٤٥٦. ( 
 )٢٩٠(الضعفاء للبخاري ) ٤(
 )٤٤١(الضعفاء للنسائي ) ٥(
)١٩١/ ٢) ٦ 
)٥٢٦/ ٨) ٧ 
 ٣٧٦/ ٥لسان امليزان ) ٨(

 ٢٢٤ثقـات ص الـرواة الـذين تـرجم هلـم ابـن حبـان يف املجـروحني وأعـادهم يف ال:        راجع كتاب 
)٩٧( 



 ٩

حـافظ ":  لسليامن بن داود الشاذكوين , قـال )١(وملا ترجم ابن عدي يف الضعفاء  
َمجتـه أنـه لقـن عوبـد هـذا احلـديث ,  , وأفـاد يف تر"ماجن , عندي ممن يرسق احلـديث ْ َ ّ

ولعوبد , عـن أبيـه , عـن عبـداهللا ":  , ثم قال )٢(وأعاد ابن عدي هذا يف ترمجة عوبد نفسه
ّزر غبا"ٍّبن الصامت , عن أيب ذر , هبذا اإلسناد أحاديث , وليس فيها أنكر من   , وعوبـد "ِ

ٌبني عىل حديثه الضعف ّ".  
 )٣( احلديث يف ترمجة عوبد من كتابه يف الـضعفاءوقال العقييل بعد إخراجه هلذا  

  ."ال يتابع عليه , واألحاديث يف هذا الباب فيها لني":      , قال 
  .)٤("رواه البزار , وفيه عوبد بن أيب عمران , وهو مرتوك": وقال اهليثمي   

 
 

 املبحث الثالث
ْحديث حبيب بن مسلمة الفهري ريض اهللا عنه ِ 

 
َحدثنا أزهر بن زفر املرصي , حدثنا أبـو أسـلم حممـد :  , قال )٥(أخرجه الطرباين   ُ

َبن خملد الرعيني , حدثنا سليامن بن أيب كريمة , عن مكحول , عـن قزعـة بـن حييـى َ ْ َُّ ْ َ)٦( , 

                                                           
 ١١٤٥ − ١١٤٢/ ٣الكامل البن عدي ) ١(
 ٢٠١٩/ ٥الكامل البن عدي ) ٢(
)٤٢٤/ ٣) ٣ 
 ١٧٥/ ٨جممع الزوائد ) ٤(
, واملعجم الـصغري ) ٣٠٧٦ (٦١/ ٤, واملعجم األوسط ) ٣٥٣٥ (٢٦ − ٢٥/ ٤املعجم الكبري ) ٥(
 )٣٥٥٤(, ومسند الشاميني ) ٢٩٦ (١٨٧/ ١
 )٥٥٤٧(تقريب التهذيب .      ع .ثقة , من الثالثة ) ٦(



 ١٠

ْ زر غبـا تـزدد ": قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : عن حبيب بن سلمة الفهري , قال  َ ّْ َ ً ِ ْ ُ
ًحبا  ّ ُ".  

 ,            )٤( , وابـن عـساكر)٣( , ومتـام الـرازي)٢( , واحلـاكم)١(ابـن عـدي: ك ورواه كذل  
 . , من طريق أزهر بن زفر املرصي به )٥(وابن اجلوزي

مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال سليامن بن أيب كريمـة , وال ": قال الطرباين   
  .)٦("عن سليامن إال حممد بن خملد , تفرد به أزهر بن زفر

 :ًذا إسناد ضعيف جدا وه  
 , )٧("ضـعيف احلـديث":  سليامن بن أيب كريمة , قال فيه أبـو حـاتم الـرازي −١  

ومل ":  , وقـال أيـضا "عامة أحاديثه منـاكري":  , وقال )٨(وذكره       ابن عدي يف الضعفاء
 هذا أر للمتقدمني فيه كالم  وقد تكلموا فيمن هو أمثل منه بكثري , ومل يتكلموا يف سليامن

حيدث بمنـاكري , ":  , وقال )٩( , وترجم له العقييل يف الضعفاء"ألهنم مل خيربوا حديثه
  ."وال يتابع عىل كثري من حديثه

                                                           
 ١١١٢/ ٣الكامل يف الضعفاء ) ١(
 .وسكت عليه احلاكم  . ٣٤٧/ ٣املستدرك عىل الصحيحني ) ٢(
 )٦٤(الفوائد ) ٣(
 ٣٥٨/ ٢٢تاريخ دمشق ) ٤(
 )١٢٣٩ (٧٤١/ ٢العلل املتناهية ) ٥(
 )٢٩٦ (١٨٧/ ١, واملعجم الصغر ) ٣٠٧٦ (٦١/ ٤املعجم األوسط ) ٦(
 )٦٠٥ (١٣٨/ ٤ح والتعديل البن أيب حاتم اجلر) ٧(
 ١١١٢ − ١١١١/ ٣الكامل البن عدي ) ٨(
)٦٢٧ (١٣٨/ ٢) ٩( 



 ١١

مل أر يف حديثــه ":  وحممــد بــن خملــد الرعينــي , قــال فيــه أبــو حــاتم الــرازي −٢  
د هبـا , وهـو يروي عن مالك أحاديـث ال يتـابع عليهـا , يتفـر":  , وقال اخللييل )١("منكرا
حيـدث عـن مالـك وغـريه ":  , وقال )٣( , لكن ذكره         ابن عدي يف الضعفاء)٢("صالح

 , وقال الدارقطني "وهو منكر احلديث عن كل من يروي عنه":  , وقال أيضا "بالبواطيل 
  .)٤("مرتوك احلديث": 

 . وأزهر بن زفر , مل أقف له عىل ترمجة −٣  
لطرباين يف الثالثة , وفيه حممد بن خملـد الرعينـي , وهـو رواه ا": وقال اهليثمي   
  .)٥("ضعيف

 
 

 املبحث الرابع
 حديث عبداهللا بن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام

 
حـدثنا ابـن :  , من طريق روح بـن صـالح , قـال )٧( , وابن عدي)٦(أخرجه الطرباين  

قال رسول اهللا صـىل اهللا :  قال  , عن نافع , عن ابن عمر ,)٨(َِهليعة , عن يزيد بن أيب حبيب
                                                           

 )٣٩٧ (٩٣/ ٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ١(
 ) ١٠٤ (٢٦٤/ ١اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث للخلييل ) ٢(
 ٢٢٦٠/ ٦الكامل البن عدي ) ٣(
 )٨١٠١ (٤٢٩/ ٦لسان امليزان ) ٤(
 ١٧٥/ ٨مع الزوائد جم) ٥(
 )٨٧ (٩٦ − ٩٥/ ١املعجم األوسط ) ٦(
 ١٠٠٦/ ٣الكامل يف الضعفاء ) ٧(
 )٧٧٠(تقريب التهذيب :  انظر   .هو أبو رجاء املرصي , ثقة فقيه , وكان يرسل ) ٨(



 ١٢

ّ زوروا غبا تزدادوا حبا ":      عليه وسلم  ُ ّ  , هذا لفظه عند الطرباين , وأما عنـد ابـن عـدي "ِ
ّ زر غبا تزدد حبا ": فبصيغة املفرد  ُ ّ ِ ُ".  

مل يرو هذا احلديث عن نافع إال يزيد بـن أيب حبيـب , وال ": وقال الطرباين عقبه   
  ."يعة , تفرد به روح بن صالحعن يزيد إال ابن هل

 :ًوهذا إسناد ضعيف جدا   
صـدوق , مـن الـسابعة , خلـط بعـد ":  فعبداهللا بن هليعـة , قـال فيـه ابـن حجـر −١  

احرتاق   كتبه , ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها , وله يف مسلم بعض 
 , وعـىل )١(".م د ت ق . نـني يشء مقرون , مات سنة أربع وسـبعني , وقـد نـاف عـىل الثام

ٌهذا فرواية روح بن صالح عنه فيها مقال , ثم ابن هليعـة نفـسه مـدلس , وقـد عـنعن , ذكـره 
اخـتلط يف آخـر عمـره , ":  , فقـال )٢(ابن حجر يف املرتبة اخلامسة من مراتب املدلسني

س عــن كــان صــاحلا ولكنــه كــان يــدل: وكثــر عنــه املنــاكري يف روايتــه , وقــال ابــن حبــان 
  ."الضعفاء
َ وروح بن صـالح , هـو ابـن سـيابة , ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات−٢   َ  , وقـال أبـو )٣(َ

 , وذكـره )٥("رويت عنه منـاكري":  , لكن قال ابن يونس )٤("ثقة مأمون": عبداهللا احلاكم 
ولـروح بـن سـيابة أحاديـث ":  , وقـال أيـضا "ضعيف":  , وقال )٦(ابن عدي يف الضعفاء

رية عن ابن هليعة والليث وسعيد بن أيب أيوب وحييى بن أيوب وحيوة وغريهم ليست بكث

                                                           
 )٣٥٦٣(تقريب التهذيب ) ١(
 )١٤٠(تعريب أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس ) ٢(
)٢٤٤/ ٨) ٣ 
 )٦٨ (٩٨ت مسعود السجزي للحاكم ص سؤاال) ٤(
 )٣٤٥٣ (٣١١/ ٣لسان امليزان ) ٥(
 ١٠٠٦ − ١٠٠٥/ ٣الكامل البن عدي ) ٦(



 ١٣

 , وقـال ابـن )١("كان ضعيفا يف احلـديث":  , وقال الدارقطني ", ويف بعض حديثه نكرة
  .)٢("ضعفوه يف احلديث": ماكوال 
 من وجه آخر , من طريـق أيب عـيل بـرش بـن عبيـد الـداريس , )٣(وأخرجه ابن عدي  
يد بن عبداهللا القريش , عن عطاء بن أيب رباح , عن ابـن عمـر , وعـن أيب هريـرة , حدثنا يز

 .قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , فذكره : قال 
 , )٥(ّ , لكـن كذبـه األزدي)٤(ويف إسناده برش الداريس , ذكره ابـن حبـان يف الثقـات  

ُهـو بـني الـضعف":  , وقال أيـضا "منكر احلديث عن األئمة": وقال   ابن عدي   , ومل "ّ
 )٦(.يتهمه ابن عدي بوضع احلديث 

 
 

 املبحث اخلامس
 حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام

 
 )٢( , وأبو الشيخ األصبهاين)١( , والطرباين)٨( , وابن عدي)٧(أخرجه ابن أيب الدنيا  

ْ , من طريق سويد بن سـعيد , حـدثنا ضـامم)٣(,       وابن اجلوزي  بـن إسـامعيل , عـن أيب َُ
                                                           

 ١٣٧٧/ ٣املؤتلف واملختلف للدارقطني ) ١(
 ١٥/ ٥اإلكامل البن ماكوال ) ٢(
 ٤٤٨/ ٢الكامل البن عدي ) ٣(
)١٤٢ − ١٤١/ ٨) ٤ 
 )١٢٠٥ (٣٢٠/ ١ميزان االعتدال للذهبي ) ٥(
 ٤٤٨ − ٤٤٧/ ٢الكامل البن عدي ) ٦(
 )١٠٤ (١٦٧ − ١٦٦كتاب اإلخوان ص ) ٧(
 ١٤٢٤/ ٤الكامل يف الضعفاء ) ٨(



 ١٤

ْ زر ": إسامعيل , عن أيب قبيل , عن       عبداهللا بن عمرو , عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم  ُ
ًغبا تزدد حبا  ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ" 

 :وهذا إسناد ضعيف   
َأبــو قبيــل , هــو حيــي بــن هــانئ املعــافري املــرصي , قــال ابــن حجــر    ُ صــدوق ": َ

  .)٤("هيم
, اختلفـت فيـه عبـارات أئمـة وضامم بـن إسـامعيل , هـو أبـو إسـامعيل املـرصي   

   اجلرح والتعديل , 
 

لـيس بـه ":  , وقـال ابـن معـني )٦("صـدوق ثقـة":  , وقـال العقـييل )٥(ّ فقد وثقـه العجـيل
ال بـأس ":  , ويف روايـة )٩("ثقـة":  , ويف روايـة )٨("ال بأس به":  , ويف رواية )٧("بأس

 , وقـال أبـو حـاتم )١١("يثصـالح احلـد":  , وقال اإلمام أمحد بـن حنبـل )١٠("به شويخ
 , وذكره ابن )١("ليس به بأس":  , وقال النسائي )١٢("كان صدوقا , كان متعبدا": الرازي 

                                                                                                                                                                      
 )١٧٣ (٧٠) / قطعة منه(١٣املعجم الكبري ) ١(
 )١٨ (١٤األمثال ص ) ٢(
 )١٢٣٤ (٧٤٠ − ٧٣٩/ ٢العلل املتناهية ) ٣(
 )١٦٠٥(تقريب التهذيب ) ٤(
 )٧٨٠ (٤٧٤/ ١معرفة الثقات ) ٥(
 ٤٥٩/ ٤ هتذيب التهذيب )٦(
 )٢٨٨(من كالم أيب زكريا حييى بن معني للدقاق ) ٧(
 )٢٠٦٠ (٤٦٩/ ٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٨(
 ) ٢٥٥٦ (٣٥/ ٧إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٩(
 ٣٤٣/ ١معرفة الرجال البن حمرز ) ١٠(
 ) ٢٠٦٠ (٤٦٩/ ٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ١١(
 )٢٠٦٠ (٤٦٩/ ٤لتعديل البن أيب حاتم اجلرح وا) ١٢(



 ١٥

يتكلمـون فيـه , ويف ":  , وقـال األزدي "وكـان خيطـئ":  , وقـال )٢(ابن حبان يف الثقات
  .)٤("مرتوك احلديث":  , وبالغ الدارقطني , فقال )٣("حديثه لني

ّامم بن إسامعيل املرصي , صـالح احلـديث , لينـه بعـضهم بـال ض": قال الذهبي   
  .)٦("صدوق ربام أخطأ":  , وقال ابن حجر )٥("حجة

ــه يف    ــدي يف ترمجت ــن ع ــه اب ــد خرج ــه ضــامم , فق ــرد ب ــذا احلــديث ممــا تف ّوه
وهذه األحاديث التـي ":  مع أحاديث أخر من روايته , ثم قال يف آخر الرتمجة )٧(الضعفاء

 "م بن إسامعيل ال يروهيا غريه , وله غريها اليشء اليسريأمليتها لضام
َوسويد بن سعيد , هو احلدثاين , قال ابن حجر    صدوق يف نفـسه إال أنـه عمـي ": َ

  .)٨("َّفصار يتلقن ما ليس من حديثه , فأفحش فيه ابن معني القول
ث أكتـب عـن سـويد أحاديـ": قـال يل أيب : لكن قال عبداهللا بن أمحـد بـن حنبـل 

ّ , إال أن أبا زرعة الرازي أعل رواية سويد هلذا احلديث , بأنه دلسه عن ضـامم , )٩("ضامم ّ
  )١٠(.مل يسمعه من ضامم , وأخطأ فيه من جهة حفظه , وأما كتبه فصحاح 

 :وسويد مل يتفرد هبذا احلديث عن ضامم , تابعه عليه 

                                                                                                                                                                      
 ٣١٣/ ١٣هتذيب الكامل ) ١(
)٤٨٥/ ٦) ٢ 
 )٢٥٥٦ (٣٥/ ٧إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٣(
 )٢٣٧(سؤاالت الربقاين للدارقطني ) ٤(
 ٣٢٩/ ٢ميزان االعتدال ) ٥(
 )٢٩٨٥تقريب التهذيب ) ٦(
 ١٤٢٥/ ٤الكامل البن عدي ) ٧(
 )٢٦٩٠(تقريب التهذيب ) ٨(
 ١٤٢٤/ ٤الكامل البن عدي ) ٩(
 ٤٠٩ − ٤٠٧/ ٢سؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي ) ١٠(



 ١٦

ن طريقـه ابـن  , ومـ)١(أخرجـه اخلطيـب البغـدادي:  أمحد بن عيسى املرصي −١
 , − يعني ابن إسـامعيل − , من طريق أمحد بن عيسى املرصي , حدثنا ضامم )٢(اجلوزي

ًزر غبـا : كنـا نـسمع يف اجلاهليـة اجلهـالء : عن أيب قبيل , عن     عبداهللا بن عمـرو , قـال  ّ ِ ْ ُ
ًتزدد حبا  ّ ُ ْ َ ْ  .حتى سمعتها من    رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم . َ

 , لكـن قـال )٤( , وملـزه أبـو زرعـة الـرازي بالكـذب)٣(ه ابن معـنيّوأمحد هذا كذب
ّ , وخرج لـه البخـاري ومـسلم يف صـحيحيهام ممـا مل يتفـرد )٥("ليس به بأس": النسائي 

 , وذكره ابن حبـان )٧( , روى له البخاري ثامنية أحاديث , ومسلم أربعة وثالثني حديثا)٦(به
 , وقـال اخلطيـب )٩(وذكره ابن خلفـون يف الثقـات , "وكان متقنا":  , وقال )٨(يف الثقات
ما رأيـت ملـن تكلـم يف      أمحـد بـن عيـسى حجـة توجـب تـرك االحتجـاج ": البغدادي 
 , يعنـي قبـول "صـح" , ورمـز لـه ب)١١( , وذكره الذهبي يف ميـزان االعتـدال)١٠("بحديثه

 , وقال الذهبي "هاحتج به أرباب الصحاح , ومل أر له حديثا منكرا فأورد": حديثه , وقال 

                                                           
 ٣٠٠/ ٩تاريخ بغداد ) ١(
 )١٢٣٣ (٧٣٩/ ٢العلل املتناهية ) ٢(
 ٢٧٣/ ٤تاريخ بغداد للخطيب ) ٣(
 )٣٨٢ (٦٧٦الضعفاء أليب زرعة الرازي ص ) ٤(
 ٢٧٥/ ٤تاريخ بغداد للخطيث ) ٥(
 الرد عىل أيب زرعة الـرازي كـام يف كتـاب الـضعفاء أليب زرعـة الـرازي ص كالم مسلم يف: انظر ) ٦(

  . "ما أخرج له البخاري شيئا تفرد به":  , وقال٤٠٦, وهدي الساري البن حجر ص ) ٣٨٢   (٦٧٦
 )١٢٤ (٩٧/ ١إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٧(
)١٥/ ٨) ٨ 
 )١٢٤ (٩٧/ ١إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي ) ٩(
 ٢٧٥/ ٤ بغداد تاريخ) ١٠(
)٥٠٧ (١٢٦ − ١٢٥/ ١) ١١( 



 ١٧

ِّالعمل عىل االحتجاج به , فأين مـا انفـرد بـه حتـى نلينـه بـه ?": أيضا  َ :  , وقـال أيـضا )١("!ُ
ِّتكلم فيه بال حجة" ُإنـام أنكـروا عليـه إدعـاء الـسامع , ومل يـتهم ":  , وقال ابن حجر )٢("ُ َ

ـــم ـــاكري , واهللا أعل ـــه يشء مـــن املن ـــيس يف حديث ـــال يف )٣("بالوضـــع , ول ـــب  , وق تقري
ِّصدوق تكلم يف بعض سامعاته " : )٤(التهذيب   ."بال حجة: قال اخلطيب . ُ

 .فرواية أمحد هذه متابعة قوية لسويد بن سعيد فيام يبدو 
 , مـن طريـق )٥(أخرجـه متـام الـرازي:  وحممد بن عمـرو بـن عـثامن اجلعفـي −٢

يب قبيل , عن عبداهللا حممد بن      عمرو بن عثامن اجلعفي , ثنا ضامم بن إسامعيل , عن أ
ًزر غبا تزدد حبا , حتى سمعنا ذلك مـن النبـي صـىل اهللا : ما زلنا نسمع :       بن عمرو , قال  ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ

 .عليه وسلم 
مـن أهـل مـرص , ":  , وقـال )٦(وحممد بن عمرو هذا , ذكره ابن حبـان يف الثقـات  

 .عني الفسوي احلافظ  , ي"يروي عن ضامم بن إسامعيل , روى عنه يعقوب بن سفيان
فمدار هذا احلديث عىل ضامم بن إسامعيل , وتقدم اخلالف فيه , وهذا احلـديث   

 .مما تفرد     به , وهو ممن خيطئ 
 هـذا , معلـول عنـد أيب − ريض اهللا عـنهام −وعىل كل فحـديث عبـداهللا بـن عمـرو   

ّيد بن سـعيد , وأعلـه زرعة الرازي وأيب حاتم الرازي , فأبو زرعة تقدم كالمه يف طريق سو
ّبأنه دلسه , مع أنه رصح فيه بالتحديث , فكان ذلك بسبب خطئه يف حفظـه , ألنـه تغـري يف  ّ ّ
ّآخر عمره بسبب    العمـى , فـضعف مـن أجـل ذلـك , وقـد وصـفه بالتـدليس غـري واحـد ,  ُ

                                                           
 ٧١/ ١٢سري أعالم النبالء ) ١(
 )٧٠ (٢٥/ ١الكاشف ) ٢(
 ٦٥/ ١هتذيب التهذيب ) ٣(
)٨٦) (٤( 
 )٢٢٨ (٩٩/ ١الفوائد ) ٥(
)٩٤/ ٩) ٦ 



 ١٨

فقد  , وأما أبو حاتم الرازي , )١(وذكره ابن حجر يف املرتبة اخلامسة من مراتب املدلسني
سألت أيب عن حديث رواه أمحد بن عيسى , عن ضامم , عن أيب ": سأله ابنه , حيث قال 

ّزر غبـا تـزدد حبـا": قبيل , عن عبداهللا بن عمرو , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قـال  ُ َّ ِ ُ" , 
 عـن −حممد بن عمرو بـن عـثامن اجلعفـي :  يقال له −هذا حديث رواه رجل بمرص : قال 

أيب قبيل , عن عبداهللا بن عمرو , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , حدثنا به هذا ضامم , عن 
 , )٢("الشيخ , عن ضامم بمرص , وليس هـذا احلـديث بـصحيح , إنـام يرويـه ضـامم مبـرتا

انتهى كالم أيب حاتم الرازي , ولعله يعنـي أن الثابـت مـن روايـة ضـامم هلـذا احلـديث أنـه 
 .نبي صىل اهللا عليه وسلم , واهللا أعلم مقطوع , وليس هو من كالم ال

 
 املبحث السادس

 حديث عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه
 

 , من طريـق )٥( , وابن اجلوزي)٤( , وأبو الشيخ األصبهاين)٣(أخرجه ابن أيب الدنيا  
ْسويد بن سعيد , حدثنا القاسم بن غصن , عن عبدالرمحن بن إسـحاق , عـن الـنعامن بـن  ُ

ً زر غبا تزدد حبا ": , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قال سعد , عن عيل  ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  
 :ًوهذا إسناد ضعيف جدا   

                                                           
 )١٢٠ (٥٠ص ) ١(
 )٢١٧٢ (٣/ ٣علل احلديث البن أيب حاتم ) ٢(
 )١٠٤ (١٦٥كتاب اإلخوان ص ) ٣(
 )١٤ (١٢األمثال ص ) ٤(
 )١٢٣١ (٧٣٩/ ٢العلل املتناهية ) ٥(



 ١٩

َ النعامن بن سعد , هو ابن حبتة , ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري−١   ْ  , وابـن )١(َ
 يـرو  , ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال , لكن ذكرا أنـه مل)٢(أيب حاتم يف اجلرح والتعديل

روى عنه ابنـه ":  , وفيه )٣(عنه غري     عبدالرمحن بن إسحاق , وذكره ابن حبان يف الثقات
 , فإن سلم هذا من التصحيف , مل أقف عـى ترمجـة "أيوب        وعبدالرمحن بن إسحاق

 .البنه أيوب بن      النعامن بن سعد , واهللا أعلم 
ما روى عنه سوى عبدالرمحن بن ": ال  , فق)٤(ترجم له الذهبي يف ميزان االعتدال  

ــه ــن أخت ــضعفاء , وهــو اب ــن حجــر يف تقريــب التهــذيب"ُإســحاق أحــد ال ــال اب  : )٥( , وق
 .ّ , أي إذا توبع وإال فلني احلديث "مقبول"

 وعبدالرمحن بن إسـحاق , هـو أبـو شـيبة الواسـطي , أحـد الـضعفاء كـام قـال −٢  
  .)٦("ضعيف": الذهبي آنفا , وقال ابن حجر 

 
ّ والقاسم بن غصن , ضعفه أبو حـاتم الـرازي−٣   ْ  , وتنـاقض ابـن )١( وغـري واحـد)٧(ُ

:  , وقـال ابـن حجـر )٤( , والـصواب تـضعيفه)٣( والثقـات)٢(حبان , فذكره يف املجروحني
  .)٥("فهو ممن تناقض     ابن حبان فيه"

                                                           
)٣٢٣٦ (٨/ ٨) ١( 
)٢٠٤٧ (٤٤٦/ ٨) ٢( 
)٤٧٢/ ٥) ٣ 
)٩٠٩٤ (٢٦٥/ ٤) ٤( 
)٧١٥٦) (٥( 
 )٣٧٩٩(تقريب التهذيب ) ٦(
 ١١٦/ ٧اجلرح والتعديل ) ٧(



 ٢٠

َ وسويد بن سعيد , هو احلدثاين , تقدم بيان ما فيه من ضعف , وذل−٤   ك من جهـة َ
ّحفظه , حيث تغري يف آخر عمره بسبب العمى , فصار يتلقن ما ليس من حديثـه , فـضعفوه  ّ

 .من أجل ذلك 
 
 

 املبحث السابع
ْحديث معاوية بن حيدة ريض اهللا عنه َ 

 
ُحدثنا أبو عيل بن هارون األنصاري , ثنـا أبـو عالثـة :  , قال )٦(أخرجه متام الرازي  

 )٢( , ثنا عيسى بن يونس , عن هبز بن حكـيم)١( , ثنا أيب)٧(حممد بن عمرو بن خالد بمرص
ً زر غبا تزدد حبا ":  , عن جده , عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , قال )٣(, عن أبيه ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  

                                                                                                                                                                      
 , والــضعفاء البــن شــاهني ٢٠٦٠/ ٦ , والكامــل البــن عــدي ٤٧٢/ ٣الــضعفاء للعقــييل : انظــر ) ١(
/ ٦ , ولـسان امليـزان ٣٧٧/ ٣ , وميـزان االعتـدال للـذهبي ١٥/ ٣والضعفاء البن اجلـوزي , ) ٥٢٠(

٦٧٢٩ (٤٦( 
)٢١٢/ ٢) ٢ 
)٣٣٩/ ٧) ٣ 
الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات للدكتور مبارك : انظر كتاب ) ٤(

 )١٠١ (٢٣٢اهلاجري    ص 
 )٦٧٢٩ (٤٦/ ٦لسان امليزان ) ٥(
 )١٠٩٣ (٤٤/ ٢الفوائد ) ٦(
 .هو احلراين ثم املرصي ) ٧(

 .     روى عن أبيه وغريه , وروى عنه أبو القاسم الطرباين وغريه , مات سنة اثنتني أو ثالث وتسعني 



 ٢١

ًوهذا احلديث مل نقف عليـه إال هبـذا اإلسـناد , وهـو ضـعيف جـدا , والـسبب فيـه   
هارون بن شعيب األنـصاري , نـسبه بعـضهم إىل أنـس شيخ متام الرازي , وهو حممد بن 

بن مالك األنصاري ريض اهللا عنه , وقيل غري ذلك , وهو صاحب رحلة يف طلب حـديث , 
ســمع بالــشام ومــرص ":  , وقــال الــذهبي )٤("ُكــان يــتهم": لكــن قــال عبــدالعزيز الكتــاين 

 ابـن حجـر بحـديث  , واهتمـه)٥("ّوالعراق وأصبهان , وصنف , ومجع , وليس    باملتقن
  )٦(.منكر 

 :ثم هناك أمر يف هذا اإلسناد   
عيسى بن يونس هذا مل أتبينه , فلعله عيسى بـن يـونس بـن أيب إسـحاق الـسبيعي ,    

 , وال يبعد )٧(أخو إرسائيل , كويف نزل الشام مرابطا , ثقة مأمون , وحديثه يف الكتب الستة

                                                                                                                                                                      
: وكان ثقة , قاله أبو سعيد بن يونس يف كتابه يف تـاريخ املـرصيني , قـال ":       قال ابن القطان الفايس 

 ))١٣١٥ (٥٣٥/ ٣بيان الوهم واإلهيام  ("وقد رأيته
سـنة ( , وتاريخ اإلسالم للـذهبي ٦١٩/ ٢تاريخ مولد العلامء ووفياهتم البن زبر :     وانظر ترمجته يف 

 ٢٨٧ − ٢٨٦ص ) ٣٠٠ − ٢٩١
ُّهو عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي , ويقال اخلزاعي , أبو احلسن احلراين , نزيل مرص ) ١( َ

 )٥٠٢٠(تقريب التهذيب .   خ ق . ن العارشة , مات سنة تسع وعرشين , ثقة , م
 ) ٧٧٢(تقريب التهذيب  .   ٤خت . صدوق , من السادسة , مات قبل الستني ) ٢(
ْهو حكـيم بـن معاويـة بـن حيـدة القـشريي , صـدوق , مـن الثالثـة ) ٣( تقريـب التهـذيب  .         ٤خـت . َ
)١٤٧٨( 
 ٥٢٨/ ١٥, وسري أعالم النبالء  ٥٧/ ٤ميزان االعتدال ) ٤(
 ٥٢٨/ ١٥سري أعالم النبالء ) ٥(
 )٨٢٤٣ (٣١/ ٧لسان امليزان ) ٦(
 )٥٣٤٣(تقريب التهذيب ) ٧(



 ٢٢

ــدارقطني أيــضا أن يكــون عيــسى بــن يــونس ذاك الــذي روى عــن ّ اإلمــام مالــك , وعــده ال
  .)١(جمهوال

 
 

 املبحث الثامن
 حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 
 : مجاعة , وهم − ريض اهللا عنه −رواه عن أيب هريرة   
ْ إسامعيل بن وردان −١   َ. 
 . واحلسن البرصي −٢  
 . وعبدالرمحن بن هرمز األعرج −٣  
 . وعطاء بن أيب رباح −٤  
 .ن  وحممد بن سريي−٥  
 . ومهام بن منبه −٦  
 . وأبو سلمة بن عبدالرمحن −٧  
 . وأبو يونس موىل أيب هريرة ريض اهللا عنه −٨  
 :وهذا بيان من أخرج هذه الروايات , والكالم عليها   
 :رواية إسامعيل بن وردان عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : أوال   
ثنـا حممـد بـن :  ابن عدي  , قال)١( , ومن طريقه ابن اجلوزي)٢(أخرجها ابن عدي  

احلسني بن عيل الطربي , ثنا يوسف بن أمحد بن إبراهيم الصنعاين , أنا عبداهللا بن مطـاع 
                                                           

 )٦٥٤١ (٣٩٩/ ٥لسان امليزان ) ١(
 ١٠٧٧/ ٣الكامل يف الضعفاء ) ٢(



 ٢٣

ِّ, ثنا عبدامللك      الذماري , عـن زهـري اخلراسـاين , عـن إسـامعيل بـن وردان , عـن أيب 
م خـرج مـن خرج رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مـن بيـت عائـشة فتبعتـه , ثـ: هريرة , قال 

َّبيت أم سلمة فتبعته , فالتفت إيل ثم قال  ً يا أبا هريرة , زر غبا تزدد حبا ": َ ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  
 :وهذا إسناد ضعيف   
سـكن الـشام ثـم ":  زهري اخلراساين , هو ابن حممد التميمي , قال ابن حجـر −١  

: بخـاري عـن أمحـد ُاحلجاز , رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة , فضعف بسببها , قـال ال
ُحدث بالشام مـن حفظـه فكثـر : وقال أبو حاتم ! ًكأن زهريا الذي يروي عنه الشاميون آخر  ّ

 ) ٢("ُغلطه

 .وعبدامللك الراوي عنه هنا دمشقي من أهل الشام   
ّ وعبدامللك الذماري , هو ابن حممد احلمريي , من أهل صنعاء دمشق , لـني           −٢   ِّ

 )٣(.احلديث 
ذا احلديث مما أخرجه ابن عـدي يف ترمجـة زهـري ملـا ذكـره يف الـضعفاء , ثم ه  

  .)٤("وهذه األحاديث لزهري بن حممد فيها بعض النكرة": وقال يف آخر الرتمجة 
 :وهذا اإلسناد فيه نظر أيضا من جهتني   
 مل أقف له عـىل ترمجـة بعـد − راويه عن أيب هريرة − إسامعيل بن وردان هذا −١  

ّث , ولعله موسى بن وردان , فتصحف , وموسى بن وردان روى عن أيب هريـرة طول    بح
  .)٦("صدوق ربام أخطأ":  , وقال فيه ابن حجر )٥(, وروى عنه زهري بن حممد

                                                                                                                                                                      
 )١٢٣٧ (٧٤٠/ ٢العلل املتناهية ) ١(
 )٢٠٤٩(تقريب التهذيب ) ٢(
 ٤٠٥/ ١٨, وهتذيب الكامل ) ٤٢٢٩ , ٤٢١١(يب تقريب التهذ: انظر ) ٣(
 ١٠٧٨/ ٣الكامل البن عدي ) ٤(
 ١٦٤/ ٢٩ , ٤١٥/ ٩هتذيب الكامل : انظر ) ٥(
 )٧٠٢٣(تقريب التهذيب ) ٦(



 ٢٤

يوسـف بـن أمحـد , : حممـد بـن احلـسني , وشـيخه :  ثم شيخ ابن عـدي هنـا −٢  
 .رامجهم , واهللا أعلم عبداهللا بن مطاع , هؤالء الثالثة , مل أقف عىل ت: وشيخه 
 :رواية احلسن البرصي عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : ثانيا   
 , من طريق سـليامن )٣( , وأبو نعيم األصبهاين)٢( , وابن عدي)١(العقييل: أخرجها   

َّبن      كراز , قال  قـال : حدثنا املبـارك بـن فـضالة , عـن احلـسن , عـن أيب هريـرة , قـال : َ
ً زر غبا تزدد حبا ":  عليه وسلم رسول اهللا صىل اهللا ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  

 :وهذا إسناد ضعيف جدا   
ابــن معــني , وابــن :  فاحلــسن , هــو البــرصي , مل يــسمع مــن أيب هريــرة , قالــه −١  

  )٤(.املديني , ومجاعة من أئمة احلديث النقاد 
 , وذكـره يف )٥("ُصـدوق يـدلس ويـسوي":  وابن فضالة , قال فيـه ابـن حجـر −٢  

 . , وقد عنعن يف هذا اإلسناد )٦(املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني
 .كران , بالنون : ّ وسليامن بن كراز , بالزاي , ويقال −٣  

                                                           
 ١٣٨/ ٢الضعفاء ) ١(
 ١١٣٨/ ٣الكامل ) ٢(
 ٢١٧/ ٢تاريخ أصبهان ) ٣(
 , ١١١/ ٢عــني روايــة الــدوري  , والتــاريخ البــن م١٥٨/ ٧الطبقــات الكــربى البــن ســعد : راجــع ) ٤(

 , ٢٠٢/ ٢ , ٦٢٨/ ١, ومعرفــة الرجـال البــن حمــرز ) ٢٧٥ (٩٩وتـاريخ الــدارمي عــن ابـن معــني ص 
 , والتـابعون الثقـات املـتكلم ٣٦ − ٣٤ , واملراسيل البن أيب حـاتم ص ٥٧والعلل البن املديني ص 

  .٣٦٦ − ٣٦٣ك اهلاجري ص يف سامعهم من الصحابة ممن هلم رواية عنهم يف الكتب الستة ملبار
 )٦٤٦٤(تقريب التهذيب ) ٥(
 )٩٣ (٤٣مراتب املدلسني البن حجر ص ) ٦(



 ٢٥

 "برصي , الغالب عىل حديثه الوهم":  , وقال )١(     ترجم له العقييل يف الضعفاء
وترجم له ابن عدي يف  . , وأخرج له هذا احلديث , ثم ذكر أنه ال يثبت يف هذا الباب يشء

  )٣(.ُ كذلك , وذكر أنه يعرف بروايته هلذا احلديث , واستنكره ابن عدي )٢(الضعفاء
 :رواية عبدالرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : ثالثا   
 , مـن طريـق عيـسى بـن صـالح املـؤذن بمـرص , ثنـا روح بـن )٤(أخرجها ابن عدي  

قـال :  , عن أيب هريـرة , قـال )٦( , وأيب يونس)٥(  ابن هليعة , عن األعرجصالح , ثنا          
ّ يا أبا هريرة , زر غبا تزدد حبا ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  ّ".  

 :وهذا إسناد ضعيف   
روح بن صالح , هو ابن سيابة املتقدم يف حديث ابن عمـر ريض اهللا عـنهام , وقـد   

ّ , وبني ضـعفه , وأخـرج هـذا احلـديث يف ترمجتـه عقـب )٧(ءذكره    ابن عدي يف الضعفا
: روايته حلـديث ابـن عمـر املتقـدم , وكالمهـا باإلسـناد نفـسه , ثـم قـال ابـن عـدي بعـده 

 , فإنـه )٨(وهذان احلديثان بإسنادهيام ليسا بمحفوظني , ولعل البالء فيه مـن عيـسى هـذا"
ة , عن ابـن هليعـة والليـث وسـعيد ليس بمعروف , ولروح بن سيابة أحاديث ليست بالكثري

 "بن أيب أيوب وحييى بن أيوب وحيوة وغريهم , ويف بعض حديثه نكرة

                                                           
)٦٢٨ (١٣٨/ ٢) ١( 
)١١٣٨/ ٣) ٢ 
 ١٠٤/ ٤لسان امليزان : وانظر ) ٣(
 ١٠٠٦/ ٣الكامل يف الضعفاء ) ٤(
قريـب التهـذيب ت: انظـر .   هو عبدالرمحن بن هرمز األعـرج , أبـو داود املـدين , ثقـة ثبـت عـامل  ) ٥(
)٤٠٣٣( 
 ) ٦٥٢٦(تقريب التهذيب : انظر .    ُهو سليم بن جبري الدويس , أبو يونس املرصي , ثقة ) ٦(
)١٠٠٦/ ٣) ٧ 
 .يعني عيسى بن صالح املؤذن ) ٨(



 ٢٦

 مـن وجـه )١(وفيام ذكر ابن عدي نظر , فحديث ابن عمر الـسابق أخرجـه الطـرباين
ٌآخر    عن روح بن صالح , ليس لعيسى ذكـر فيـه , وقـد تـرجم ابـن حجـر لعيـسى هـذا يف 

ا ذكر فيه سوى كالم ابـن عـدي املتقـدم , مـع أن ايـن عـدي نفـسه مل  , وم)٢(لسان امليزان
بل هو معـروف , ذكـره ": يرتجم له يف الضعفاء , ثم قال ابن حجر يف الرد عىل ابن عدي 

عيسى بن صالح بن الوليد بن كامل موىل األزد , يكنى :    ابن يونس يف املرصيني , فقال 
مـات يف ذي . زيـد بـن بـرش , وحييـى بـن بكـري أبا موسى , يروي عـن عمـر بـن خالـد ,   و

  ."القعدة سنة ثامن وسبعني ومائتني
وقد سبق بيان ضعف هذا اإلسناد يف حديث ابن عمر ريض اهللا عنـه املتقـدم , مـن 

 . ابن هليعة , والراوي عنه روح بن صالح :     جهة 
 :رواية عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : رابعا   
 :اه عن عطاء مجاعة , وهم رو  
 . طلحة بن عمرو −١  
 . وعبدالرمحن بن عمرو األوزاعي −٢  
 . وعبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج −٣  
 . وعثامن بن عبدالرمحن −٤  
 . وحممد بن عبدامللك األنصاري −٥  
 . ويزيد بن عبداهللا القريش −٦  
 . وحييى بن أيب سليامن املدين −٧  
 :رواية كل منهم وهذا بيان من أخرج   
 : رواية طلحة بن عمرو −١  

                                                           
 )٨٧ (٩٦ − ٩٥/ ١املعجم األوسط ) ١(
)٦٥٠١ (٣٨٧ − ٣٨٦/ ٥) ٢( 



 ٢٧

 , )٣( , واحلـارث بـن أيب أسـامة)٢( , وابن أيب الدنيا)١(أبو داود الطياليس: أخرجها   
 )٨( , ابن حبان يف الثقـات)٧( , وابن األعرايب)٦( , والعقييل)٥( , والبزار)٤(وإبراهيم احلريب

 , )١٢( , وأبو نعيم األصبهاين)١١(ألصبهاين , وأبو الشيخ ا)١٠( ,    وابن عدي)٩(, والطرباين
 , من طرق عدة , عن طلحـة بـن عمـرو , )١٥( , وابن اجلوزي)١٤( , والبيهقي)١٣(والقضاعي

 ": قال رسول اهللا صىل اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : عن عطاء , عن            أيب هريرة , قال 
ّزر غبا تزدد حبا  ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  

 , )١٦(طلحـة بـن عمـرو هـو احلـرضمي املكـي , مـرتوكوهذا إسناد ضعيف جدا ,   
وقــد أخــرج   ابــن عــدي هــذا احلــديث الــضعفاء يف ترمجــة طلحــة هــذا , وقــال يف آخــر 

                                                           
 )٢٥٣٥ (٣٣٠املسند ص ) ١(
 )١٠٤ (١٦٥كتاب اإلخوان ص ) ٢(
 ) ) ٩٢٠ (٨٦٢/ ٢كام يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي ( املسند ) ٣(
 )باب غب  ( ٦٠٩/ ٢غريب احلديث ) ٤(
 ) )١٩٢٢ (٣٩٠/ ٢كام كشف األستار للهيثمي ( املسند ) ٥(
 ١٩٢/ ٤ , ٢٢٥− ٢٢٤/ ٢الضعفاء ) ٦(
  )برتقيم نسختي) ١٥٢٤ح (أ ٦/ ٨(  أ ١٤٨يف معجم شيوخه ق ) ٧(
)١٧٢/ ٩) ٨ 
 )٥٦٣٧ (٢٩٨/ ٦املعجم األوسط ) ٩(
 ١٤٢٧/ ٤الكامل يف الضعفاء ) ١٠(
 )١٥ (١٣األمثال ص ) ١١(
 ١٨٥/ ٢ , وتاريخ أصبهان ٣٢٢/ ٣حلية األولياء ) ١٢(
 )٦٣١ − ٦٢٩ (٣٦٧ − ٣٦٦/ ٢مسند الشهاب ) ١٣(
 )٨٠١٥ (٤٥٧, ) ٨٠٠٨ (٤٥٢ − ٤٥١/ ١٤شعب اإليامن ) ١٤(
 )١٢٣٥ (٧٤٠/ ٢ العلل املتناهية) ١٥(
 ) ٣٠٣٠(تقريب التهذيب ) ١٦(



 ٢٨

ُوعامة ما يروى عنه   ال يتابعونه عليه , وهذه األحاديث التي أمليتهـا لـه عامتهـا ": الرتمجة 
  .)١("مما فيه نظر

ّوطلحة بن عمرو غري قوي , وقد روي ": وقال البيهقي عقب روايته هلذا احلديث   
  .)٢("هذا احلديث بأسانيد هذا أمثلها

 : ورواية عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي −٢  
 , من طريق الوليد بن مـسلم , عـن األوزاعـي , عـن عطـاء بـن )٣(أخرجها الطرباين  

ْ زر": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : أيب رباح , عن أيب هريرة , قال  ّ غبـا تـزدد حبـا ُ ُ ْ َ ّْ َ ِ
".  

  ."مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال الوليد": وقال الطرباين عقبه   
 , )٤(ّوالوليد بن مسلم , هو أبو العباس الدمشقي , ثقة لكنه كثري التـدليس والتـسوية  

ُوقد عنعن يف هذا اإلسناد , ثم ال يدرى هل سمعه األوزاعي مبارشة عن عطاء ?  فال يبعـد 
الوليــد بــن مــسلم يرســل , يــروي عــن ": ّأن يكــون الوليــد جــود إســناده , قــال الــدارقطني 

: األوزاعي أحاديث األوزاعي عن شيوخ ضعفاء عـن شـيوخ قـد أدركهـم األوزاعـي , مثـل 
ُفيـسقط أسـامء الـضعفاء , وجيعلهـا عـن األوزاعـي عـن عطـاء . نافع , وعطاء , والزهـري 

…")٥(.  

                                                           
 ١٤٢٧/ ٤الكامل البن عدي ) ١(
 ٤٥٧/ ١٤شعب اإليامن ) ٢(
 )١٧٧٥ (٤٤٩/ ٢املعجم األوسط ) ٣(
 )٧٤٥٦(تقريب التهذيب ) ٤(
 )٦٣١ (٤١٥الضعفاء واملرتوكون للدارقطني ص ) ٥(



 ٢٩

 , وابــن )١(اخلطيــب البغــدادي: ذا الوجــه أيــضا وأخــرج هــذا احلــديث مــن هــ  
ُ , من طريق حممد بن خليـد , حـدثنا عيـسى بـن يـونس , عـن األوزاعـي , عـن )٢(اجلوزي

ّ زر غبا تزدد حبا ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عطاء , عن أيب هريرة , قال  ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  
 , )٣(ّعة الـرازي أنـه حـدث بأباطيـلُوهذا إسناد تالف , حممد بن خليد , ذكر أبا زر  

شــيخ يــروي عــن عيــسى بــن يــونس ":  , وقــال )٤(وتــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني
ْوعبدالواحد بن زياد , يقلب األخبار , ويسند املوقوف , ال جيوز االحتجاج به إذا انفـرد ُ" 

عن طلحـة فهو من حديث عيسى بن يونس , ": , ثم ذكر ابن حبان حديثه هذا , وقال عقبه 
قـال ابـن ":  , وقـال ابـن اجلـوزي "األوزاعـي: بن عمر , عن عطاء , فجعل مكـان طلحـة 

ُ , كذا حكى ابن اجلوزي عن ابن عدي , ومل نر البن خليد )٥("وهو يضع احلديث: عدي 
هذا ترمجة يف الضعفاء البن عدي , وكـذلك ابـن اجلـوزي نفـسه مل يـذكره يف كتابـه يف 

 .الضعفاء , واهللا أعلم 
 : ورواية عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج −٣  
 , من طريق منـصور )٨( , والطرباين)٧( , وابن حبان يف الثقات)٦(العقييل: أخرجها   

حدثنا ابـن جـريج وطلحـة بـن عمـرو , عـن عطـاء , عـن أيب : بن إسامعيل احلراين , قال 
ِ زر غ": هريرة , عن       النبي صىل اهللا عليه وسلم , قال  ْ ّبا تزدد حبا ُ ُ ْ َ ّْ َ".  

                                                           
 ٥٧/ ٦تاريخ بغداد ) ١(
 )١٢٣٦ (٧٤٠/ ٢العلل املتناهية ) ٢(
 )٧٤١٠ (٢٢٧/ ٦لسان امليزان :  , وانظر ٢٤٨/ ٧جلرح والتعديل البن أيب حاتم ا) ٣(
)١٠٠٤ (٣٢٠/ ٢) ٤( 
 ٧٤٢/ ٢العلل املتناهية البن اجلوزي ) ٥(
 ١٩٢/ ٤الضعفاء ) ٦(
)١٧٢/ ٩) ٧ 
 )٥٦٣٧ (٢٩٨/ ٦املعجم األوسط ) ٨(



 ٣٠

ــه    ــن ": وقــال الطــرباين عقب ــرو هــذا احلــديث عــن ابــن جــريج إال منــصور ب مل ي
  ."إسامعيل

 يف ترمجــة )١(وقــال العقــييل بعــد إخراجــه هلــذا احلــديث يف يف كتــاب الــضعفاء  
ُليس بمحفوظ من حديث ابـن جـريج , وإنـام يعـرف بطلحـة بـن ": منصور نفسه ,      قال 

  ."ه قوم نحوه يف الضعفعمرو , وتابع
ّوقد روي هذا احلديث من وجه آخر عن ابن جريج , لكنه معلول كذلك , فقد قال           ُ

ُسألت أيب , عن حـديث رواه بقيـة , عـن عبـداهللا بـن " : )٢(ابن أيب حاتم يف علل احلديث
 صـىل اهللا قـال يل رسـول اهللا: سامل , عن       ابن جريج , عن عطاء , عن أيب هريرة , قـال 

هذا حـديث :  , فسمعت أيب يقول "يا أبا هريرة , زر غبا تزدد حبا":                 عليه وسلم 
 , هكـذا "منكر , إنام يرويه طلحة بن عمرو , عن عطـاء , عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم

 .ٌذكره أبو حاتم الرازي , من حديث طلحة بن عمرو عن عطاء , ليس البن جريج فيه ذكر 
 : ورواية عثامن بن عبدالرمحن −٤  

                                                                                                                                                                      
:   , باإلسناد نفسه كام عند ) ٩٢٤ (٢٨٠روى ابن املقرئ هذا احلديث يف معجم شيوخه ص :      تنبيه 

العقييل , وابن حبان , والطرباين , من طريق منصور بن إسامعيل , ثنـا ابـن جـريج وطلحـة بـن عمـرو , 
طـاوس بـدال مـن عطـاء , وقـد : هكـذا جـاء عنـد ابـن املقـرئ . عن طاوس , عن أيب هريرة بـه مرفوعـا 

دار الكتب املرصية , وهي مـصورة لـدينا نسخة ( راجعنا النسخة اخلطية لكتاب املعجم البن املقرئ 
, فكانت كاملطبوع سواء , والذي يظهر ناي أنـه خطـا أو تـصحيف مـن الناسـخ أصـال ; ألن احلـديث ) 

معروف من رواية منصور بن إسامعيل , وفيه ذكـر عطـاء     ال طـاوس , وإسـناده نفـسه عنـد مـن ذكـرت 
 .ى هذا احلديث عن أيب هريرة , واهللا أعلم ممن أخرج احلديث , ولذا مل نورد اسم طاوس فيمن رو

)١٧٦٩ (١٩٢/ ٤) ١( 
)٢٥٤٥ (١٦٥ − ١٦٤/ ٣) ٢( 



 ٣١

 , مــن طريــق عــثامن بــن )٢( , وأبــو الــشيخ األصــبهاين)١(ابــن عــدي: أخرجهــا   
قـال النبـي صـىل اهللا : سمعت أبـا هريـرة , قـال : عبدالرمحن , ثنا عطاء بن أيب رباح , قال 

ّ زر غبا تزدد حبا ": عليه وسلم  ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  
:  , قـال فيـه ابـن حجـر )٣(ّدالرمحن , هو الوقـايصوهذا إسناد تالف , عثامن بن عب  

  .)٤("ّمرتوك , وكذبه ابن معني"
 : ورواية حممد بن عبدامللك األنصاري −٥  
 , من طريق حممد بن عبدامللك األنصاري , عن عطاء , عن               )٥(أخرجها ابن عدي  

َ زر غبا ت": أيب هريرة , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم  ً ّ ِ ْ ًزدد حبا ُ ّ ُ ْ َ ْ".  
ُوقـد روي عـن طلحـة بـن عمـرو , وهـو معـروف بـه , عـن ": وقال ابن عدي عقبه   

  ."ُوقد روي عن ابن جريج أيضا , ورواه حممد بن عبدامللك وغريه من الضعفاء. عطاء 
وهذا إسناد تالف أيضا , من أجل حممد بن عبدامللك هذا , قال اإلمام أمحـد بـن   

 حممد بن عبدامللك هـذا , وكـان أعمـى , وكـان يـضع احلـديث , إين قد رأيت": حنبل 
ــسائي )٧("منكــر احلــديث":  , وقــال البخــاري )٦("وكــان يكــذب مــرتوك ":  , وقــال الن

                                                           
 ١٨١٠/ ٥الكامل يف الضعفاء ) ١(
 )١٦ (١٤ − ١٣األمثال ص ) ٢(
 ٤٧/ ٣ميزان االعتدال : انظر ) ٣(
 )٤٤٩٣(تقريب التهذيب ) ٤(
 ٢١٦٩/ ٦الكامل يف الضعفاء ) ٥(
 ٢١٦٧ − ٢١٦٦/ ٦الكامل البن عدي ) ٦(
 )٣٣١(الضعفاء للبخاري ) ٧(



 ٣٢

ّوحممد هذا تتابع أهل العلم عىل تضعيفه , وكذبـه بعـضهم ورمـاه بوضـع  .  )١("احلديث
  )٢(.احلديث 

 : ورواية يزيد بن عبداهللا القريش −٦  
 , من طريق أيب عيل برش بن عبيـد الـداريس , حـدثنا يزيـد بـن )٣(جها ابن عديأخر  

قال رسـول : عبداهللا القريش , عن عطاء بن أيب رباح , عن ابن عمر , وعن أيب هريرة , قال 
 .اهللا صىل اهللا عليه وسلم , فذكره 

بـرش بـن وهذا اإلسناد تقدم الكالم عليه عند حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام , وفيه   
:  , وقـال ابـن عـدي )٥(ّ , لكـن كذبـه األزدي)٤(عبيد الداريس , ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات

 , ومل يتهمــه بوضــع "ّهــو بــني الــضعف":  , وقــال أيــضا "منكــر احلــديث عــن األئمــة"
  )٦(.احلديث 

 .ّثم يزيد بن عبداهللا القريش الراوي عن عطاء , مل أتبينه , واهللا أعلم   
 :ى بن أيب سليامن املدين  ورواية حيي−٧  
 , من طريق حييى بن         )٢( , واخلطيب البغدادي)١( , والبيهقي)٧(ابن عدي: أخرجها   

أيب سليامن , ثنا عطاء بن أيب رباح , عن أيب هريرة , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قـال 

                                                           
 )٥٢٧(الضعفاء للنسائي ) ١(
ــييل : انظــر ) ٢( ــضعفاء للعق ــدال ) ١٦٦٠ (١٠٣/ ٤ال ــزان االعت , والكــشف ) ٧٨٨٩ (٦٣١/ ٣, ومي

 − ٣٢٨/ ٦, ولـسان امليـزان ) ٦٩٥ (٣٨٧ُاحلثيث عمن رمي بوضع احلديث لسبط ابن العجمـي ص 
٧٧٩١ (٣٢٩ ( 

 ٤٤٨/ ٢الكامل يف الضعفاء ) ٣(
)١٤٢ − ١٤١/ ٨) ٤ 
 )١٢٠٥ (٣٢٠/ ١ميزان االعتدال ) ٥(
 )١٦٣٤ (٢١٣ − ٢١٢/ ٢لسان امليزان :  , وانظر ٤٤٨ − ٤٤٧/ ٢الكامل البن عدي ) ٦(
 ٢٦٨٦/ ٧الكامل يف الضعفاء ) ٧(



 ٣٣

ً زر غبـا ": قـال . ًسا من أهيل زرت نا:  , قال " يا أبا هريرة , أين كنت أمس ? ":                ّ ِ ْ ُ
ًتزدد حبا  ّ ُ ْ َ ْ َ".  

وابن عدي أخرج هذا احلديث يف الضعفاء ملا ترجم ليحيى بن أيب سـليامم فيـه ,   
وهذا قد روي عن عطاء وعن غريه أيضا , وليحيـى بـن ": وقال عقب روايته هلذا احلديث 

ــه ــب أحاديث ــو ممــن تكت ــرت , وه ــا ذك ــليامن غــري         م ــري أيب س ــضها غ ــان بع  , وإن ك
  .)٣("حمفوظة

:  حـديثا , وقـال عقـب روايتـه لـه )٤(وحييى هذا , أخرج له ابن خزيمة يف صحيحه  
ويف القلب مـن هـذا اإلسـناد , فـإين كنـت ال أعـرف حييـى بـن أيب سـليامن بعدالـة وال "

يى  قد روى عن حي)٥(ُنظرت فإذا أبو سعيد موىل بني هاشم":  , ثم قال ابن خزيمة "جرح
  . "بن أيب سليامن هذا أخبارا ذوات    عدد
 , وأخـرج لـه احلـاكم )٧( , وأخـرج لـه يف صـحيحه)٦(وذكره ابن حبـان يف الثقـات

هذا حديث صـحيح اإلسـناد ومل ":  , وقال عقبه )٨(حديثا يف املستدرك عىل الصحيحني
فــأخرج  , ثــم عــاد احلــاكم "خيرجــاه , وحييــى بــن     أيب ســليامن مــن ثقــات املــرصيني

                                                                                                                                                                      
 )٨٠١٦ (٤٥٨ − ٤٥٧/ ١٤شعب اإليامن ) ١(
 ١٠/ ٢ , واملوضح ألوهام اجلمع والتفريق ١٠٨/ ١٤تاريخ بغداد ) ٢(
 ٢٦٨٧/ ٧الكامل البن عدي ) ٣(
)١٦٢٢ (٥٨ − ٥٧/ ٣) ٤( 
َهو عبدالرمحن بن عبداهللا بن عبيد البرصي , نزيل مكة , لقبه جردقـة , بفـتح اجلـيم والـدال بيـنهام ) ٥( َ َْ

تقريـب .    خ صـد س ق . باء ساكنة ثم قاف , صدوق ربام أخطأ , من التاسعة , مات سنة سبع وتسعني 
 )٣٩١٨(التهذيب 

)٦٠٤/ ٧) ٦ 
 )٧٣٦٠ (٣٦٠/ ١٦, ) ٥٦٠٧ (٤٢٢ − ٤٢١/ ١٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٧(
)٢١٦/ ١) ٨ 



 ٣٤

هذا حـديث صـحيح , قـد ":  , وقال عقبه )١(احلديث نفسه يف موضع آخر من املستدرك
احتج الشيخان برواته عن آخرهم غري حييى بن أيب سليامن , وهو شيخ من أهل املدينـة , 

هـذا ":  , وأخـرج لـه احلـاكم حـديثا آخـر , وقـال عقبـه "ُسكن مـرص , ومل يـذكر بجـرح
حييى هذا منكـر : قلت ":  , فتعقبه الذهبي بقوله )٢("جاهحديث صحيح اإلسناد ومل خير

  .)٣("احلديث , قاله البخاري
فالظاهر من طريقـة ابـن خزيمـة , وابـن حبـان , واحلـاكم , أهنـم احتجـوا بحـديث   

 , )٤(ُحييى هذا ; ألنه مل يذكر فيه جرح , لكـن تـرجم لـه العقـييل وابـن عـدي يف الـضعفاء
لـيس بـالقوي , ":  , وقـال أبـو حـاتم الـرازي "منكر احلـديث": وذكرا قول البخاري فيه 

ّلـني " : )٦( , وقـال ابـن حجـر يف تقريـب التهـذيب)٥("ُمضطرب احلديث , يكتب حديثـه
ُفمثل حييى هذا يعترب بحديثه , وال حيتج به إذا انفرد , واهللا أعلم  .  "احلديث ُ. 
 :عنه رواية حممد بن سريين عن أيب هريرة ريض اهللا : خامسا   
ُّأخرجها اخللعي يف فوائده   ِ  )١( , من طريق احلكم بن سنان , عن حييى بن عتيـق)٧(َِ

 يـا أبـا ": , عن حممد بن سريين , عن أيب هريـرة , قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 
 . فذكره "هريرة 

                                                           
)٢٧٤ − ٢٧٣/ ١) ١ 
 ٥٣٢/ ٢املستدرك عىل الصحيحني ) ٢(
 ٥٣٢/ ٢تلخيص املستدرك للذهبي ) ٣(
 ٢٦٨٦/ ٧, والكامل يف الضعفاء البن عدي ) ٢٠٣١ (٤٠٧/ ٤الضعفاء للعقييل ) ٤(
 )٦٣٩ (١٥٥ − ١٥٤/ ٩ والتعديل البن أيب حاتم اجلرح) ٥(
)٧٥٦٥) (٦( 
: , ووقع يف إسـناده قلـب , حيـث جـاء فيـه ) ٥٣٧ (٣٧٧كام يف املقاصد احلسنة للسخاوي ص ) ٧(
من حديث عـون بـن احلكـم بـن سـنان عـن :  , وصوابه "من حديث عون بن سنان بن احلكم عن أبيه"



 ٣٥

وهذا إسناد ضعيف , احلكم بن سنان , هو أبو عون البـاهيل البـرصي , تتـابع أهـل   
:  , وبـالغ بعـضهم فاهتمـه , حتـى قـال فيـه ابـن حبـان )٢(لم عىل تضعيفه من جهة حفظهالع
:  , لكــن قــال الــذهبي )٣("ُممــن ينفــرد عــن الثقــات باملوضــوعات , ال يــشتغل بروايتــه"
ُضعفوه , ومل يرتك"   ."ضعيف" : )٥( , وقال ابن حجر يف تقريب التهذيب)٤("ّ

 :ريرة ريض اهللا عنه رواية مهام بن منبه عن أيب ه: سادسا   
 , يف ترمجة حييى بن عبداهللا بن كليب , قـال )٦( ذكرها الذهبي يف ميزان االعتدال  
 : )٨( , قـال)٧(ُروى عنه سبطه حممد بن سليامن الصنعاين , وال يدرى مـن مهـا": الذهبي 

ا أدركت مهام بن منبه شيخ:  , حدثنا عبدالرزاق , قال )٩(ُحدثنا أمحد بن يوسف احلذايف

                                                                                                                                                                      
يب عون نفسه , وهو احلكم بن سنان البـاهيل , وانظـر ترمجـة أبيه , كام ال خيفى ملن نظر يف ترمجة أ

 )٢١٦٢ (٣٨٨/ ٦عون بن احلكم بن سنان يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 
 )٧٦٠٣(تقريب التهذيب .    ع . ثقة , من السادسة , مات قبل أيوب , وكان أصغر من أيوب ) ١(
 , والتاريخ الكبري للبخاري ٢٩٢/ ٧البن سعد الطبقات الكربى : انظر ترمجة احلكم بن سنان يف ) ٢(
, ) ١٢٦ (٣١, والــــضعفاء للنــــسائي ص ) ٦٨ (٣٠, والــــضعفاء للبخــــاري ص ) ٢٦٥٦ (٣٣٥/ ٢

, والكامـل ) ٥٤٥ (١١٧/ ٣, واجلرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ) ٣١٣ (٢٥٧/ ١والضعفاء للعقييل 
/ ٧, وهتـذيب الكـامل ) ٩٥٣ (٢٢٦/ ١ , والـضعفاء البـن اجلـوزي ٦٢٤/ ٢يف الضعفاء البن عدي 

 ٤٢٦/ ٢, وهتذيب التهذيب ) ٢١٧٦ (٥٧١/ ١ , وميزان االعتدال ٩٦
 )٢٣٧ (٣٠٣/ ١املجروحني البن حبان ) ٣(
 )١٦٥٣ (١٨٣/ ١املغني يف الضعفاء ) ٤(
)١٤٤٣) (٥( 
)٩٥٦٥ (٣٩١/ ٤) ٦( 
 .يعني حممدا هذا وحييى بن عبداهللا بن كليب ) ٧(
 . بن كليب أي حييى بن عبداهللا) ٨(
ُحذافة وحذاقة:  باب ٢/٤١٨(قال ابن ماكوال يف اإلكامل ) ٩(  وحممد وإسـحاق ابنـا يوسـف … ") : ُ

احلــذاقي مــن أهــل صــنعاء , حــدثا عــن عبــدالرزاق وغــريه , روى عــنهام عبيــد بــن حممــد الكــشوري 



 ٣٦

ّ زر غبـا ": أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال : حدثني   أبو هريـرة : ًفانيا , فسمعته يقول  ِ ْ ُ
ّتزدد حبا  ُ ْ َ ْ ْهذا باطل , ولعله من وضع ابن كليب هذا : قلت ": ثم قال الذهبي عقبه  . "َ َ".  

 :رواية أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : سابعا   
 , مـن طريـق عبـدالرمحن بـن حممـد بـن اجلـارود )١(خرجها أبو نعيم األصبهاينأ  

   الرقي , ثنا      
 

َ , ثنا معمر بن خملد الرسوجي)٢(هالل بن العالء ْ ْ , ثنا عبدة)٣(َ  )٥( , عن حممد بن عمـرو)٤(َ
ْ زر": قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : , عن    أيب سلمة , عن أيب هريرة , قال  ً غبـا ُ ّ ِ

ًتزدد حبا  ّ ُ ْ َ ْ َ".  
وهذا اإلسناد فيه عبدالرمحن بـن حممـد بـن اجلـارود الرقـي , ذكـره أبـو نعـيم يف   

: تاريخ أصبهان , وأخرج له هذا احلديث , ومل يذكر فيـه جرحـا وال تعـديال , إال أنـه قـال 
,  )٦( , ومل يزد عىل ذلك , وتـرجم لـه أيـضا ابـن عـساكر يف تـاريخ دمـشق"قدم أصبهان"

                                                                                                                                                                      
ن ولــده أمحــد  , كــذا ذكــر           ابــن مــاكوال حممــدا وإســحاق ابنــا يوســف , ومل يــذكر مــ"الــصنعاين

 .املذكور يف إسناد احلديث , هذا غاية ما وقفت عليه فيام يتعلق برتمجته , واهللا أعلم 
 ١١٥/ ٢تاريخ أصبهان ) ١(
. هو أبو عمر الرقي , صدوق , من احلادية عرشة , مات يف املحرم سنة ثامنني وقـد قـارب املائـة ) ٢(

 .س 
 )٧٣٤٦(         تقريب التهذيب 

َالعارشة , مات بملطية سنة إحدى وثالثني ثقة , من ) ٣( ْ  )٦٨١٣(تقريب التهذيب .    س . َ
ِهو عبدة بن سليامن الكاليب , أبو حممد الكويف , ويقال اسمه عبدالرمحن , ثقة ثبت , من صـغار ) ٤( َ

 )٤٢٦٩(   تقريب التهذيب   .ع . الثامنة , مات سنة سبع وثامنني , وقيل بعدها 
 بن علقمة بن وقاص الليثي املدين , صـدوق لـه أوهـام , مـن الـسادسة , مـات هو حممد بن عمرو) ٥(

 )٦١٨٨(تقريب التهذيب .    ع . سنة مخس وأربعني عىل الصحيح 
)٣٦٦/ ٣٥) ٦ 



 ٣٧

ومل يــذكر فيــه جرحــا وال تعــديال ,       لكــن عبــدالرمحن هــذا مل أره يف يشء مــن كتــب 
الضعفاء , ومل يذكره الذهبي يف ميزان االعتدال ,     وال ابن حجر يف لسان امليزان , واهللا 

 .أعلم 
ُ , من وجـه آخـر , مـن طريـق ابـن عالثـة , )١(وهذا احلديث أخرجه أيضا العسكري  

قـال رسـول اهللا صـىل :  , عن أيب سلمة , عن أيب هريرة , قال )٢( عن حييىعن األوزاعي ,
 .اهللا عليه وسلم وذكره 

ُوابن عالثة هذا , هو حممد بن عبـداهللا بـن عالثـة , أبـو اليـسري احلـراين القـايض ,    ُ
 :اختلف فيه العلامء 

ّ , لكـن لينـه       )٤("كان ثقة , إن شاء اهللا":  , وقال ابن سعد )٣("ثقة": قال ابن معني   
ــرازي )٥("يف حفظــه نظــر": بعــض أهــل العلــم , فقــال البخــاري  ــو زرعــة ال ــال أب :               , وق

 , وتـرجم لـه ابـن )٧("يكتب حديثه , وال حيتج به":  , وقال أبو حاتم الرازي )٦("صالح"

                                                           
 ) ) ٥٣٧ (٣٧٧كام يف املقاصد احلسنة للسخاوي ص ( يف كتاب األمثال ) ١(
/ ٣٣( لـسخاوي , ويف هتـذيب الكـامل مهمـال , كـام ذكـره ا . "حييـى": هكذا جاء يف اإلسـناد ) ٢(

حييى بن سعيد األنصاري , : يف ترمجة أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف , ذكر أنه روى عنه  ) ٣٧٤
, ) ٧٦٣٢تقريب التهـذيب : انظر (ومها ثقتان  إال أن ابن أيب كثري يدلس ويرسل . وحييى بن أيب كثري 

 .واهللا أعلم 
, واجلـرح  ) ٨٠٨(  , وتـاريخ الـدارمي عـن ابـن معـني ٥٢٤/ ٢دوري التاريخ البن معني روايـة الـ) ٣(

/ ٥ , وتـاريخ بغـداد للخطيـب ٢٢٢٧/ ٤ , والكامـل البـن عـدي ٣٠٢/ ٧والتعديل     البن أيب حـاتم 
٣٩٠ 

 ٣٢٣/ ٧الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ٢٢٧/ ٤, والكامل البن عدي ) ٣٩٩ (١٣٣/ ١التاريخ الكبري للبخاري ) ٥(
 )١٦٣٨ (٣٠٢/ ٧رح والتعديل البن أيب حاتم اجل) ٦(
 )١٦٣٨ (٣٠٢/ ٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٧(



 ٣٨

 بـأس وهو حسن احلديث , وأرجو أنـه ال":  , وقال يف آخر ترمجته )١(عدي يف الضعفاء
 , واهتمـه بعـض أهـل العلـم , قـال أبـو )٢("صدوق خيطئ":  , وقال            ابن حجر "به

ُحممـد بـن       عبـداهللا بـن عالثـة , هـو عنـدي واهـي احلـديث , ال حيـل ": الفتح األزدي 
قـال أبـو . روى عنه وكيـع , ويف حفظـه نظـر : يكتب حديثه عن األوزاعي , وقال البخاري 

ُنقنع هبذا من البخاري , حممد بن عالثة حديثه يدل عىل كذبه , وكـان أحـد ولسنا : الفتح 
 , وقد حكى اخلطيب البغدادي كالم أيب الفـتح هـذا , )٣("العضل يف التزيد عن األوزاعي

ُقد أفرط أبو الفتح يف امليل عىل ابـن عالثـة , وأحـسبه وقعـت إليـه روايـات ": وقال عقبه 
الثة , فنسبه إىل الكذب ألجلها , والعلة يف تلك من جهـة ُ عن ابن ع)٤(ُلعمرو بن احلصني

ُعمرو بن احلصني , فإنه كان كاذبا , وأما ابن عالثة فقد وصفه حييى بن معني بالثقـة , ومل  ً
 , كـذا قـال اخلطيـب , وقـد فاتـه )٥("أحفظ ألحد من األئمة فيه خالف ما وصفه بـه حييـى

ــدم  ــول  , و"يف حفظــه نظــر": قــول البخــاري املتق العجيــب أن اخلطيــب نفــسه ذكــر ق
 , ثـم )٦(ُالبخاري هذا , ومن أجل قول البخاري يف ابن عالثه ترجم له العقييل يف الضعفاء

كان ممن يروي املوضـوعات ": إن األزدي مل يتفرد باهتام ابن عالثة , فقد قال ابن حبان 
إال عـىل جهـة عن الثقـات , ويـأيت باملعـضالت عـن األثبـات , ال حيـل ذكـره يف الكتـب 

 , وترجم له أبو عبـداهللا احلـاكم يف )٧("القدح فيه , وال كتابة حديثه إال عىل جهة التعجب

                                                           
 ٢٢٢٨/ ٤الكامل يف الضعفاء ) ١(
 )٦٠٤٠(تقريب التهذيب ) ٢(
 ٣٩٠/ ٥تاريخ بغداد للخطيب ) ٣(
 ) ٥٠١٢(تقريب التهذيب .   مرتوك , من العارشة , مات بعد الثالثني ) ٤(
 ٣٩٠/ ٥تاريخ بغداد ) ٥(
)١٦٤٥ (٩٢/ ٤) ٦( 
 )٩٦٩ (٢٩١/ ٢املجروحني ) ٧(



 ٣٩

 , وذكـره ضـمن طائفـة مـن املجـروحني ممـن ال حتـل روايـتهم )١(املدخل إىل الصحيح
روى عن األوزاعي وخصيف اجلـزري والنـرض بـن ": عنده إال بعد بيان حاهلم , فقال فيه 

 , وقـال أبـو نعـيم "موضوعة , مدار حديثه عىل عمرو بن احلصني العقييلعريب أحاديث 
ُحممد بن عبداهللا بن عالثة , أبو اليـسري القـايض , عـن األوزاعـي وخـصيف ": األصبهاين 

  .)٢("مناكري
ً زر غبا تزدد حبا ": وحديث ابن عالثة هنا : نقول    ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ  , من روايته عن األوزاعي , ثم        "ُ

ُ يبعد أن يكون الراوي عنـه عمـرو بـن احلـصني , فإنـا مل نـر إسـناده تامـا , وإنـام حكينـاه ال
بحروفه بحسب        ما وقفنا عليه من كتاب املقاصد احلسنة للسخاوي يف عزوه إيـاه إىل 

 .العسكري كام تقدم , واهللا     أعلم 
 , وقـال يف )٣("ُعمـرو بـن احلـصني وابـن عالثـة ضـعيفان": وقد قـال الـدارقطني   

  .)٤("ُعمرو بن احلصني وابن عالثة ضعيفان مرتوكان": موضع آخر 
 :رواية أيب يونس موىل أيب هريرة عن أيب هريرة ريض اهللا عنه : ثامنا   
تقدم إخراجها عند الكالم عىل رواية عبدالرمحن بن هرمز األعرج عـن أيب هريـرة             

عرج يف اإلسناد نفسه , وهو إسناد ضعيف , وقد سبق ريض اهللا عنه , حيث جاء مقرونا باأل
 .بيان ضعفه هناك 

 
 

 املبحث التاسع
                                                           

 )١٨١ (٢٠٢−٢٠١ص ) ١(
 )٢٢٢ (١٤٢الضعفاء أليب نعيم األصبهاين ص ) ٢(
 )٣٢ (١٠٢/ ١السنن للدارقطني ) ٣(
 )٧٢ (٢٢١/ ١السنن للدارقطني ) ٤(



 ٤٠

 حديث عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها
 

أخربنا :  , قال اخلطيب )٢( , ومن طريقه ابن اجلوزي)١(أخرجه اخلطيب البغدادي  
 −ص اليمنـي  , حدثنا أبـو عبـداهللا حممـد بـن احلـسني بـن حفـ)٣(أمحد بن حممد العتيقي

ِ , حـدثنا أبـو عقيـل − إمـالء − )٤( , حدثنا أبو حممـد عبـداهللا بـن وهبـان البغـدادي−بمرص  َ
 , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عـن عائـشة , أن )٦( , حدثنا جعفر بن          عون)٥(اجلامل

ً زر غبا تزدد حبا ":          النبي صىل اهللا عليه وسلم , قال  ًّ ُ ْ َ ّْ َ ِ ْ ُ".  
:  , قال ابن حجر )٧("وأما حديث عائشة , فأبو عقيل جمهول": قال ابن اجلوزي   

  )٨("كذا    قال , وقد أخطأ يف ذلك"

                                                           
 ١٨٢/ ١٠تاريخ بغداد ) ١(
 )١٢٤٠ (٧٤١/ ٢العلل املتناهية ) ٢(
, وهـو ) ٣٧٩/ ٤تـاريخ بغـداد  ("كان صـدوقا": َّبغدادي السفار , قال اخلطيب هو أبو احلسن ال) ٣(

ّسمع الكثري , وخرج الصحيحني , وكان ثقة متقنـا يفهـم مـا ": أيضا من شيوخ ابن ماكوال , وقد قال فيه 
سـري أعـالم النـبالء  ("اإلمام املحـدث الثقـة": , وقال الذهبي ) ٧/١٥٠اإلكامل البن ماكوال  ("عنده
٦٠٢/ ١٧ . ( 

ّ, وخـرج حديثـه هـذا يف ترمجتـه , وقـال يف آخـر ) ١٨٢/ ١٠(ترجم له اخلطيب يف تاريخ بغداد ) ٤(
  ."وكان ثقة": الرتمجة 

ّهو حييى بن حبيب بن إسامعيل األسدي الكويف , أبو عقيل , بالفتح , اجلامل , باجليم , صـدوق ) ٥( َ
 )٧٥٢٥(  تقريب التهذيب . بخ . ربام وهم , مشهور بكنيته , من التاسعة 

صــدوق , مــن التاســعة , مــات ســنة ســت وقيــل ســبع ومــائتني , ومولــده ســنة عــرشين , وقيــل ســنة              ) ٦(
 )٩٤٨(تقريب التهذيب .    ع . ثالثني 

 ٧٤٣/ ٢العلل املتناهية البن اجلوزي ) ٧(
 ١٩٥/ ١١هتذيب التهذيب ) ٨(



 ٤١

وخطأ ابن اجلوزي ظاهر , فأبو عقيل هذا عرفه العلامء , فقد قال ابن معـني : نقول   
وهــو ســمعت منــه مــع أيب , ":  , وقــال ابــن أيب حــاتم )١("أبــو عقيــل الكــويف ثقــة":     

  ."ربام أخطأ وأغرب":  , وقال )٣( , وذكره     ابن حبان يف الثقات)٢("صدوق
ِوهذا اإلسناد ال بأس به , لكن شيخ شيخ اخلطيـب البغـدادي , أعنـي    حممـد بـن : َ

احلسني بن حفص , مل نقف له عىل ترمجة , ثم يعكر عىل هذا احلديث , ما أخرجـه ابـن 
:  , قــال )٦( , عــن عطــاء)٥(مللك بــن أيب ســليامن , مــن طريــق عبــدا)٤(حبــان يف صــحيحه

فقـال . قد آن لك أن تزورنـا : دخلت أنا وعبيد بن عمري عىل عائشة , فقالت لعبيد بن عمري 
ْأقول يا أمه كام قال األول :  َّ ّزر غبا تزدد  حبا : ُ ُ ّ ِ ْ ْدعونا من رطانتكم هذه : فقالت . ُ ُ قال ابـن . َِ

ــا بأعجــب يشء رأي: عمــري  .    احلــديث …تــه مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم أخربين
:  , من طريق  أيب جناب , عن عطاء , قـال )٨( , والعقييل)٧(ابن أيب الدنيا:  وأخرجه  أيضا 

وأبـو . فذكر احلديث نحوه . دخلت أنا وابن عمر وعبيد بن عمري عىل أم املؤمنني عائشة 
  .)٩("ضعفوه لكثرة      تدليسه": جر ّجناب هذا اسمه حييى بن أيب حيه , قال ابن ح

                                                           
 ٦٤١ /٢التاريخ البن معني رواية الدوري ) ١(
 )٥٨٣ (١٣٧/ ٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢(
)٢٧٠/ ٩) ٣ 
 )٦٢٠ (٣٨٧−٣٨٦/ ٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
َهو العرزمي , صدوق له أوهام , مـن اخلامـسة , مـات سـنة مخـس وأربعـني ) ٥( ْ تقريـب  .   ٤خـت م . َ

 )٤١٨٢(التهذيب 
 .هو ابن أيب رباح ) ٦(
 )١٠٥ (١٦٧كتاب اإلخوان ص ) ٧(
 ٢٢٥/ ٢الضعفاء ) ٨(
 )٧٥٣٧(تقريب التهذيب ) ٩(



 ٤٢

ّفهذا احلديث يعل به حديث عائشة املتقدم مرفوعا إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم    ُ
ُزر غبا تزدد حبا":  ِ ْ ّ , فلو أهنا حفظته من قول النبي صىل اهللا عليه وسلم , ملا ردت عـىل "ُ

 . غري حمفوظة , واهللا أعلم ابن عمري بجواهبا املتقدم , فدل عىل أن الرواية األوىل
هذه طرق احلديث ورواياته التي وقفنا عليها من مصادرها األصلية , أو فيام نقلنـاه   

عن بعض أهل العلم من روايات هلذا احلديث مل يتيرس لنـا الوقـوف عليهـا يف مـصادرها 
 .األصلية 
وسلم وهناك روايات أخرى هلذا احلديث عن بعض أصحاب النبي صىل اهللا عليه   

ّ, أشار إليها بعض أهل العلم , ومل يذكروا شيئا من أسانيدها وال من خرجها من أصـحاب 
 :املصنفات , وهذه الروايات هي 

  )١(. حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه , أشار إليه ابن حجر −١  
  )٢(. وحديث عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنه , أشار إليه السخاوي −٢  
  )٣(.زة ريض اهللا عنه , أشار إليه ابن حجر  وحديث أيب بر−٣  
  )٤(. وحديث أيب الدرداء ريض اهللا عنه , أشار إليه السخاوي −٤  

                                                           
 )٦٠٧٩ (٤٩٨/ ١٠فتح الباري ) ١(
 )٥٣٧ (٣٧٧املقاصد احلسنة ص ) ٢(
 )٦٠٧٩ (٤٩٨/ ١٠فتح الباري ) ٣(
 )٥٣٧ (٣٧٧املقاصد احلسنة ص ) ٤(



 ٤٣

 الفصل الثاين
 بيـان درجـة احلـديـث

 
ُ زر غبـا تـزدد حبـا ": يف الفصل السابق ذكرت طرق حديث    ْ َ ْ َ ِ ْ  , وظهـر أن مجيـع "ُ

تة يف درجة الضعف أو الطعن فيها , وال يكاد يسلم طرقه      ال تسلم من مقال , وهي متفاو
منها يشء , ولذا فقد اختلفت عبارات أهل العلـم مـن املتقـدمني واملتـأخرين يف احلكـم 

, وهناك من اعتربه واهيا مطروحا أو معلـال !! ّعىل هذا احلديث , فهناك من عده موضوعا 
 طرقــه , وهنــاك مــن ّغــري حمفــوظ , ومجاعــة ضــعفته فحــسب , وغــريهم حــسنه بمجمــوع

, وسنذكر أقواهلم , مرتبة عىل حسب وفياهتم لينظر الباحث يف قـول املتقـدم !! ّصححه 
 :منهم واملتأخر 

  .)١(" حديث صحيح"زر غبا تزدد حبا": ُال يعلم يف ":  قال البزار −١  
:  , يف ترمجة سليامن بن كراز حـديثني , األول )٢( وروى العقييل يف الضعفاء−٢  

ولـيس يف ":  , ثم قال "اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه":  , والثاين "با تزدد حبازر غ"
  ."هذين البابني عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يشء يثبت

ُوقـد روي عـن النبـي صـىل اهللا عليـه " : )٣( وقال ابـن حبـان يف روضـة العقـالء−٣  
 , إال "زر غبا تـزدد حبـا": ول ٌوسلم أخبار كثرية ترصح بنفي اإلكثار من الزيارة , حيث يق

  ."أنه ال يصح منها خرب من جهة النقل , فتنكبنا عن ذكرها وإخراجها يف الكتاب

                                                           
 )١٩٢٢ (٣٩٠/ ٢كشف األستار للهيثمي ) ١(
)٦٢٨ (١٣٩ − ١٣٨/ ٢) ٢( 
 ١١٦ص ) ٣(



 ٤٤

 وذكر ابن طاهر أن ابن عـدي أورد هـذا احلـديث يف أربعـة عـرشة موضـعا مـن −٤  
ــه ــا )١(كامل ــا كله ــث )٢(. , وعلله ــذا احلــديث ضــمن األحادي ــر ه ــسه ذك ــاهر نف ــن ط  واب

فيه طلحة بـن عمـرو , وحممـد بـن عـثامن , وحممـد بـن خليـد , ": وقال  , )٣(املوضوعة
  )٤("وسليامن بن كزان , وهم ضعفاء كذابون

كذا يف املطبوع مـن كتـاب ابـن طـاهر , وقـد وقـع يف أسـامئهم تـصحيف : نقول   
ظاهر , وقد تقدمت ترامجهم , وفيام قاله ابن طاهر من أهنم كذابون نظر , نعم هم ضعفاء 

 وبعضهم مرتوك احلديث , مطروح الرواية ال أنه كذاب , وعليه فال يسلم له ذكر بال شك ,
 .هذا احلديث ضمن املوضوعات , واهللا أعلم 

ّ مـن طـرق عـده , ثـم )٥( وأخرج ابن اجلوزي هذا احلديث يف العلـل املتناهيـة−٥  
ثـم رشع  , "هذه األحاديث ليس فيها ما يثبت عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم": قال 

 .يف بيان ضعفها      وعللها 
 وذكر أبو الفـضائل الـصغاين هـذا احلـديث ضـمن األحاديـث املوضـوعة يف −٦  

  .)٦(مسند الشهاب للقضاعي

                                                           
/ ٤ , ١١٤٤ , ١١٣٨ , ١١١٢ , ١٠٧٧ , ١٠٠٦/ ٣ , ٤٤٨/ ٢ الكامــل البــن عــدي انظرهــا يف) ١(

٢٦٨٦/ ٧ , ٢١٦٩/ ٦ , ٢٠١٩ , ١٨١٠/ ٥ ,  ١٤٢٧ , ١٤٢٤  
 )٥٣٧ (٣٧٧املقاصد احلسنة للسخاوي ص ) ٢(
 )٤٦٧ (١٥٦معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة ص ) ٣(
ات احلـديث مـن طـريقهم يف مواضـع متفرقـة يف تقدم الكالم عىل هؤالء الرواة عند ختـريج روايـ) ٤(

 .الفصل األول 
)١٢٤٠ − ١٢٣١ (٧٤١ − ٧٣٩/ ٢) ٥( 
 )٢٥ (٢٦ّالدر امللتقط يف تبيني الغلط ص ) ٦(



 ٤٥

ّوفيام ذهب إليه الصغاين نظر ال خيفى , فللحديث طرق عده ليس فيهـا كـذاب أو   
رق يف الفـصل األول , متهم , نعم ال ختلو من مقال كام تقدم بيانـه عنـد ختـريج تلـك الطـ

 .لكنها ال تصل إىل أن ترمى بالوضع 
ُوهــذا احلــديث قــد روي عــن " : )١( وقــال املنــذري يف الرتغيــب والرتهيــب−٧  

مجاعة من الصحابة , وقد اعتنى غري واحد من احلفاظ بجمع طرقه , والكالم عليها , ومل 
عند الطرباين وغـريه , وقـد أقف له عىل طريق صحيح كام قال البزار , بل له أسانيد حسان 

  ."ذكرت كثريا منها يف غري هذا الكتاب , واهللا أعلم
تقــدمت أســانيد الطــرباين هلــذا احلــديث يف الفــصل األول , ومجيعهــا ال : نقــول   

ختلو من       الضعف , فاحلكم عليها باحلسن فيه نظر إال إن أراد احلسن لغريه فقد يـسلم 
 .له ذلك , واهللا أعلم 

 من روايـة ابـن عمـر ريض اهللا )٢(كر اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد وذ−٨  
  ."رواه الطرباين يف األوسط , وفيه ابن هليعة , وحديثه حسن": عنه , وقال عقبه 

وعبارة اهليثمي هذه تـدل عـىل حـسن إسـناده عنـده , لكـن تقـدم بيـان ضـعف هـذا   
َاإلسناد , وأنه من رواية روح بن صالح بن سياب  .ة , وقد ضعفوه يف احلديث َ

 من رواية عبـداهللا بـن عمـرو )٣(وذكر اهليثمي أيضا هذا احلديث يف جممع الزوائد  
  ."رواه الطرباين , وإسناده جيد": بن العاص ريض اهللا عنه , وقال عقبه 

 .بل إسناده ال خيلو من مقال كام تقدم بيانه يف الفصل األول : نقول   
بـاب هـو يـزور ":  , فقـال )٤( يف كتاب األدب من صحيحهّ وبوب البخاري بابا−٩  

ّصاحبه كل يوم , أو بكرة وعشيا َ ًُ".  
                                                           

 )الرتغيب قي زيارة اإلخوان والصاحلني (٣٦٧/ ٣) ١(
)١٧٥/ ٨) ٢ 
)١٧٥/ ٨) ٣ 
ّه كل يوم أو بكرة وعشيا ? باب هل يزور صاحب−٦٤ كتاب األدب , −٧٨, ) ٦٠٧٩(حديث رقم ) ٤( ُ 



 ٤٦

زر "وكأن البخاري رمز بالرتمجة إىل توهني احلديث املشهور ": قال ابن حجر   
 , وقد ورد من طرق أكثرهـا غرائـب , ال خيلـو واحـد منهـا مـن مقـال , وقـد "غبا تزدد حبا

عيل وأيب ذر وأيب هريرة وعبداهللا بن عمـر : ه , وجاء من حديث مجع طرقه أبو نعيم وغري
وأيب برزة وعبداهللا بن عمـرو وأنـس وجـابر وحبيـب بـن مـسلمة ومعاويـة بـن حيـدة , وقـد 

ــه احلــاكم يف  ــوى طرقــه مــا أخرج ــا يف جــزء مفــرد , وأق  , "تــاريخ نيــسابور"مجعته
اء يف فوائـده , مـن طريـق ّ , واحلافظ أبو حممد بن الـسق)١("تاريخ بغداد"واخلطيب يف 

أيب عقيل حييى بن حبيب بن إسامعيل بن عبداهللا بن حبيب بن أيب ثابت , عـن جعفـر بـن 
عون , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة , وأبو عقيل كويف مشهور بكنيته , قال ابن 

: قـال  , و)٣( , وذكـره ابـن حبـان يف الثقـات"سمع منه أيب , وهو صـدوق" : )٢(أيب حاتم
واختلف عليه يف رفعه ووقفه , وقد رفعـه أيـضا يعقـوب  : )٤( , قلت"ربام أخطأ وأغرب"

 أيـضا , عـن أيب "ّفوائد أيب حممـد بـن الـسقاء"بن شيبة , عن جعفر بن عون , رويناه يف 
واختلـف فيـه عـىل جعفـر بـن عـون , فـرواه عبـد بـن . بكر بن أيب شيبة , عن جده يعقـوب 

 عـن عبيـد بـن عمـري موقوفـا يف محيد يف تفسريه عنه , عن أيب حبان الكلبي , عن عطـاء ,
 , مـن طريـق عبـدامللك بـن أيب )٥(قصة لـه مـع عائـشة , وأخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه

يـا عبيـد بـن : دخلت أنا وعبيد بـن عمـري عـىل عائـشة , فقالـت : سليامن , عن عطاء , قال 
: عمـري فقال عبداهللا بـن  . "زر غبا تزدد حبا"قول األول : عمري ما يمنعك أن تزورنا ? قال 

. دعونا من بطالتكم هذه , وأخربينا بأعجب يشء رأيته من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم 

                                                           
)١٨٢/ ١٠) ١ 
 )٥٨٣ (١٣٧/ ٩اجلرح والتعديل ) ٢(
)٢٧٠/ ٩) ٣ 
 .القائل هو احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ) ٤(
 )٦٢٠ (٣٨٧ − ٣٨٦/ ٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(



 ٤٧

فذكرت احلديث يف صالته , وذكر أبو عبيدة يف األمثال بأنه من أمثال العرب , وكان هـذا 
  )١(" …الكالم شائعا يف املتقدمني 

اإلنـارة بطـرق " يف )٣(نا طرقه , ثم شيخ)٢(وأفرد أبو نعيم":  وقال السخاوي −١٠  
إنه ليس فيه حديث صحيح :  , وبمجموعها يتقوى احلديث , وإن قال البزار "ّغب الزيارة

  )٤("فهو ال ينايف ما قلناه. 
 أن كـالم البـزار يـصدق عـىل كـل طريـق مـن طـرق − رمحـه اهللا −مراد الـسخاوي   

يـصح يشء منهـا , وأمـا احلديث عىل حده , فإهنا مجيعـا ال تـسلم مـن مقـال مـا , ولـذا ال 
بمجمــوع طرقــه اخلاليــة مــن روايــة الكــذابني أو املتهمــني وليــست واهيــة أو معللــه , فإنــه 

 .بمجموعها يتقوى احلديث 
 . باحلسن )٥( ورمز السيوطي هلذا احلديث يف اجلامع الصغري−١١  
  .)٦("حسن لغريه":  وقال الزرقاين −١٢  
ـــشوكاين هـــذا احلـــديث يف الفو−١٣   ـــد املجموعـــة يف األحاديـــث  وذكـــر ال ائ

 ".موضوع : قال الصغاين ":  , وقال )٧(املوضوعة
وصنيعه هذا متعقب بام قلناه هناك عند كالم ابن طاهر والصغاين ملا ذكـرا : نقول   

 .هذا احلديث يف املوضوعات 

                                                           
 ٤٩٩ − ٤٩٨/ ١٠فتح الباري البن حجر ) ١(
 .هو األصبهاين ) ٢(
 .يعني احلافظ ابن حجر ) ٣(
 )٥٣٧ (٣٧٧املقاصد احلسنة ص ) ٤(
 )٤٥٥٥(حديث رقم ) ٥(
 )٥٠٨(خمترص املقاصد احلسنة ) ٦(
 )٧٩٥ (٢٦٠ص ) ٧(



 ٤٨

 حكمة قديمة , قال عبيد بن عمري لعائـشة )١(الصحيح أهنا":  وقال املعلمي −١٤  
  )٢(".زر غبا تزدد حبا : ّأقول يا أمه , ما قال األول : ىل انقطاعه عنها ملا المته ع

 )٣( وصحح األلباين هذا احلديث , كام يف صحيح اجلامع الـصغري وزياداتـه−١٥  
. 

كـأيب : هذا وقد تقـدم يف الفـصل األول عبـارات أخـرى جلامعـة مـن أهـل العلـم   
 بعض طرق هذا احلديث بالـضعف أو حاتم الرازي , والبيهقي وغريمها , يف احلكم عىل

 .النكارة أو نحو ذلك 

                                                           
 .زر غبا تزدد حبأ : يعني حديثنا ) ١(
 ) .١٤(, هامش ) ٧٩٥ (٢٦٠يف حواشيه عىل الفوائد املجموعة للشوكاين ص ) ٢(
 )٣٥٦٢(حديث رقم ) ٣(



 ٤٩

 اخلـاتـمـــة
 

ُ زر غبـا تـزدد حبـا ":  بعد الفراغ من ختريج طرق حـديث    ْ َ ْ َ ِ ْ  , وبعـد حكايـة كـالم "ُ
 :أهل العلم يف احلكم عليه خلصنا بالنتائج اآلتية 

رسـول اهللا صـىل أن طرقه التي وقفنا عليه جاءت من رواية تسعة من أصـحاب ) أ (   
 .اهللا    عليه وسلم 

هناك روايات أخرى هلذا احلديث من طريق أربعة من أصحاب النبي صـىل ) ب (   
اهللا عليه وسلم , مل نقف عليها , وقد أشار هلا ابـن حجـر والـسخاوي رمحهـام اهللا تعـاىل 

مـا , ّمن غري عزو إىل من أخرجها من أصحاب املصنفات , ويبدو أهنا ال ختلو مـن مقـال 
وإال لذكرا أهنا صحيحة أو      حسنة , وبادرا بذكرها دون غريهـا كـام ال خيفـى , ال سـيام 

 .أهنام تعرضا للحكم عىل احلديث 
بلغت طرق احلديث التي ذكرهنا خالل الفصل األول ستة وعرشين طريقـا , ) ج (   

 :وبياهنا كاآليت 
اه من طريـق واحـد , وإسـناده خرجن: حديث جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام ) ١  (  

 .ٍواه 
خرجناه مـن طريـق : وحديث أيب ذر جندب بن جنادة الغفاري ريض اهللا عنه ) ٢  (  

 .ًواحد , وإسناده ضعيف جدا 
خرجنـاه مـن طريـق واحـد : وحديث حبيب بن مسلمة الفهري ريض اهللا عنـه ) ٣  (  

 .ًأيضا , وإسناده ضعيف جدا 
خرجناه من طـريقني , : بن اخلطاب ريض اهللا عنهام وحديث عبداهللا بن عمر ) ٤  (  

 .ًوكالمها ضعيفان جدا 
خرجنـاه مـن طريـق : وحديث عبداهللا بن عمـرو بـن العـاص ريض اهللا عـنهام ) ٥  (  



 ٥٠

 .واحد من أربعة أوجه , وإسناده ضعيف , لكنه معلول عند أيب زرعة وأيب حاتم الرازيني 
ــن أيب طالــب ريض اهللا) ٦  (   ــه وحــديث عــيل ب ــق واحــد , :  عن ــاه مــن طري خرجن

 .ًوإسناده ضعيف جدا 
َوحديث معاوية بن حيدة ريض اهللا عنه ) ٧  (   ْ خرجناه مـن طريـق واحـد , وإسـناده : َ

 .ًضعيف جدا 
ــه ) ٨  (   ــرة ريض اهللا عن ــه , وهــي : وحــديث أيب هري ــة طــرق عن ــاه مــن ثامني خرجن
 :كاآليت 

وإسناده ضعيف , وفيه مجاعة مل  :  طريق إسامعيل بن وردان عن أيب هريرة−١    
 .أعرفهم , منهم إسامعيل بن وردان الراوي عن أيب هريرة 

 .ًوإسناده ضعيف جدا :  وطريق احلسن البرصي عن أيب هريرة −٢    
وإسناده ضعيف , وهو :  وطريق عبدالرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة −٣          

 .غري حمفوظ كام ذكر ابن عدي 
وهذا خرجناه من سبعة طرق عن     :  وطريق عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة −٤    

 :عطاء به , وهي كاآليت 
وإسـناده ضـعيف : طريق طلحة بن عمـرو عـن عطـاء عـن أيب هريـرة   − أ

 .ًجدا 
خرجناه من وجهـني عـن : وطريق األوزاعي عن عطاء عن أيب هريرة   − ب

د بن مسلم عنه وقـد األوزاعي , أحدمها ضعيف ; ألنه من رواية الولي
 .ٍوالثاين فيه راو متهم بالكذب . عنعنه 

خرجناه من وجهني عـن         : وطريق ابن جريج عن عطاء عن أيب هريرة   − ت
ّابن جريج به , وكالمها معلـول , أعـل أحـدمها أبـو حـاتم الـرازي , 
ّوأعل اآلخر العقـييل , وذكـرا أنـه غلـط , والـصواب أنـه مـن حـديث 

 .عطاء , ليس البن جريج ذكر فيه طلحة بن عمرو عن 
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: ّوطريق عثامن بن عبدالرمحن الوقـايص عـن عطـاء عـن أيب هريـرة   − ث
ّوإسناده تالف من أجل عثامن هذا , فقد كذبه ابن معني كام تقـدم يف 

 .الفصل        األول 
: وطريق حممد بن عبدامللك األنـصاري عـن عطـاء عـن أيب هريـرة   − ج

 هذا , فقد قال فيه اإلمـام أمحـد وإسناده تالف كذلك من أجل حممد
  .)١("كان يضع احلديث , وكان يكذب": بن حنبل 

وإسـناده : وطريق يزيد بن عبداهللا القـريش عـن عطـاء عـن أيب هريـرة   − ح
 .ًضعيف جدا 

: وطريق حييـى بـن أيب سـليامن املـدين عـن عطـاء عـن أيب هريـرة   − خ
 .ّوإسناده فيه ضعف من أجل حييى هذا , لكنه صالح لالعتبار 

ّوإسـناده ضـعيف , لكنـه صـالح :  وطريق حممد بـن سـريين عـن أيب هريـرة −٥    
 .لالعتبار 

ُويف إســناده مــن ال يعــرف , وقــال          :  وطريــق مهــام بــن منبــه عــن أيب هريــرة −٦    
هذا باطل , ولعلـه ": الذهبي بعد ذكره هلذا الطريق يف ترجـمة حييى بن عبداهللا بن كليب 

ْمن وضع َ      
  .)٢("بن كليب هذاا

خرجنـاه مـن :  وطريق أيب سلمة بن عبـدالرمحن بـن عـوف عـن أيب هريـرة −٧      
 .وجهني عن أيب سلمة بن عبدالرمحن به , وكالمها فيه مقال , لكنهام صاحلان لالعتبار 

                                                           
 ٢١٦٦/ ٦الكامل البن عدي ) ١(
 )٩٥٦٥ (٣٩١/ ٤يزان االعتدال م) ٢(



 ٥٢

خرجنــاه مــع طريــق :  وطريــق أيب يــونس مــوىل أيب هريــرة عــن أيب هريــرة −٨    
ج عن أيب هريرة , حيـث جـاء مقرونـا معـه يف اإلسـناد نفـسه , عبدالرمحن بن هرمز األعر

 .وإسناده ضعيف , وهو غري حمفوظ كام ذكر ابن عدي 
ْوإسناده ال بأس به , لكن فيه مـن : وحديث عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنها ) ٩  (  

يام مل نعرفه , وال يبعد أن يكون معلوال بـام تقـدم هنـاك عنـد خترجيـه يف الفـصل األول فـ
 من حديث عبيد بن عمري , عن عائشة ريض اهللا عنهـا , يف )١(أخرجه ابن حبان يف صحيحه

قصة بينهام , جاء فيه ذكر هذا احلديث كحكمـة قديمـة ال أنـه مرفـوع إىل النبـي صـىل اهللا 
 . عليه وسلم , وذلك يف حرضة عائشة ريض اهللا عنها 

 : عىل درجات مجيع هذه الطرق ال ختلو من مقال ما , وهي) د (   
 .  فيها من يف إسنادها كذاب , أو متهم بالكذب −١      
 . وفيها من يف إسنادها مرتوك , أو واهي احلديث −٢      
ّ وفيها من يف إسنادها ضعيف , أو لني احلديث , أو من مل يتبني فيه جرح أو     −٣      

 .تعديل , أو مل نقف له عىل ترمجة 
 . حمفوظ , أو فيه علة قادحة  وفيها ما هو غري−٤      

بعض هذه الطرق ضعفها حمتمل , وهي صاحلة يف املتابعـات والـشواهد , ) هـ( 
ّفبمجموعها يتقوى احلديث , وهذا يؤيد قول من حسنه بمجموع طرقه , وهذا الراجح يف 

 :وأما . احلكم عىل هذا احلديث فيام يظهر لنا , واهللا أعلم 
بالوضـع فقـد نظـر لتلـك الطـرق التـي ال ختلـو مـن  من حكم عىل احلـديث −١      

 .كذاب أو متهم بالكذب فبنى عليها حكمه 
ُ ومن حكم عىل احلديث بالصحة فلعله مل يلتفـت لتلـك العلـل التـي أعلـت −٢      

 .هبا بعض طرق احلديث , ال سيام حديث عائشة املتقدم 

                                                           
 )٦٢٠ (٣٨٧ − ٣٨٦/ ٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
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عض طرق احلديث التي ٍ ومن حكم عىل احلديث بأنه واه , فلعله مل يفطن لب−٣      
 .ضعفها يسري , وهي صاحلة لالعتبار 

ُ زر غبـا تـزدد حبـا ": هذا ما تيـرس مجعـه وحتريـره يف ختـريج طـرق حـديث    ْ َ ْ َ ِ ْ ُ" , 
ّوالكالم عليها , ثم بيان احلكم عليه مـن حيـث القبـول والـرد , وآخـر دعوانـا أن احلمـد هللا 

مد وعىل آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم بإحـسان رب العاملني , وصىل اهللا وسلم عىل نبيه حم
 .إىل يوم الدين 

 



 ٥٤

 قائمة املصادر واملراجع
 
لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −١

ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن
 .األوىل 

, حتقيـق حممـد ) ٢٨١ت( بـن أيب الـدنيا أليب بكر عبـداهللا بـن حممـد: اإلخوان  −٢
 . القاهرة −دار االعتصام . عبدالرمحن طوالبة 

ــامء احلــديث  −٣ ــة عل ــاد يف معرف ــل : اإلرش ــداهللا اخللي ــن عب ــل ب ــىل اخللي أليب يع
ــدكتور حممــد ســعيد ) ٤٤٦ت( ــق ال ــة الرشــد . , حتقي ــاض −مكتب ــة .  الري الطبع

 .م ١٤٠٩/١٩٨٩األوىل 
سعدي اهلاشمي , املجلس العلمـي . حتقيق د: لرازي أسئلة الربذعي أليب زرعة ا −٤

 .للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 ) .راجع أسئلة الربذعي أليب زرعة ( أسامي الضعفاء أليب زرعة الرازي  −٥
لعالء الدين مغلطاي بن قليح البكجري : إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  −٦

.  القـاهرة −نـرش الفـاروق .  إبـراهيم حتقيق عادل بن حممد وأسامة بن) ٧٦٢ت(
  .١٤٢٢/٢٠٠١الطبعة األوىل 

اإلكـــامل يف رفـــع االرتيـــاب عـــن املؤتلـــف واملختلـــف يف األســـامء والكنـــى  −٧
, حتقيق عبـدالرمحن ) ٤٧٥ت(أليب نرص عيل بن هبة اهللا بن ماكوال : واألنساب 

 أمـني حممـد: نرش ) .  فقط٧ج(, ونايف العباس ) ٦−١من ج(بن حييى املعلمي 
 . طبع جملس دائرة املعارف العثامنية باهلند .  بريوت −دمج 

لعبداهللا بن حممد األصبهاين املعروف بـأيب الـشيخ : األمثال يف احلديث النبوي  −٨
الطبعـة .  اهلنـد –نرش الـدار الـسلفية . عبدالعيل عبداحلميد . , حتقيق د) ٣٦٩ت(



 ٥٥

 .هـ ١٤٠٢األوىل 
أليب بكــر أمحــد بــن عبــداخلالق البــزار : زار البحــر الزخــار املعــروف بمــسند البــ −٩

 −مؤسـسة علـوم القـرآن . , حتقيق الدكتور حمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا ) ٢٩٢ت(
  .١٤٠٩الطبعة األوىل .  املدينة املنورة −ومكتبة العلوم واحلكم . بريوت 

لنـور الـدين عـيل بـن سـليامن ) : ٢٨٢ت(بغية الباحث عن زوائد مـسند احلـارث  −١٠
نـرش مركـز خدمـة الـسنة والـسرية . حسني الباكري . , حتقيق د) ٨٠٧ت(اهليثمي 

  .١٩٩٢/ ١٤١٣الطبعة األوىل .  باملدينة املنورة –النبوية 
أليب احلسن عيل بن حممد بـن : بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام  −١١

. , حتقيق الـدكتور احلـسني آيـت سـعيد ) ٦٢٨ت(عبدامللك  ابن القطان الفايس 
 .م ١٤١٨/١٩٩٧الطبعة األوىل .  الرياض −ار طيبة د

التــابعون الثقــات املــتكلم يف ســامعهم مــن الــصحابة ممــن هلــم روايــة عــنهم يف  −١٢
. ملبـارك بـن سـيف اهلـاجري ) : من حرف األلف إىل حرف الـزاي(الكتب الستة 

 .م ١٤٢٥/٢٠٠٤الطبعة األوىل .  الكويت −مكتبة ابن القيم 
لــشمس الــدين حممــد بــن أمحــد : ملــشاهري واألعــالم تــاريخ اإلســالم ووفيــات ا −١٣

 −دار الكتاب العريب . , حتقيق الدكتور عمر عبدالسالم تدمري ) ٧٤٨ت(الذهبي 
 .بريوت 

أليب حفـص عمـر بـن أمحـد املعـروف بـابن : تاريخ أسامء الـضعفاء والكـذابني  −١٤
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل . عبدالرحيم القشقري . حتقيق د) ٣٨٥ت(شاهني 

 )ذكر أخبار أصبهان : انظر . ( ريخ أصبهان تا −١٥
, نـرش دار ) ٤٦٢ت (أليب بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد  −١٦

 . بريوت –الكتاب العريب 
ألي سعيد عثامن : تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم  −١٧

نــرش مركــز . ســيف أمحــد حممـد نــور . , حتقيــق د) ٢٨٠ت(بـن ســعيد الــدارمي 



 ٥٦

الطبعــة .  دمــشق –طبــع دار املــأمون . البحــث العلمــي يف جامعــة أم القــرى بمكــة 
 .هـ ١٤٠٠األوىل 

, حتقيــق ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −١٨
مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )أباد الدكن باهلند عن طبعة حيدر 
أليب القاسم عيل بن احلسن ابن هبـة اهللا الـشافعي املعـروف : تاريخ مدينة دمشق  −١٩

. , حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن عرامة العمـروي ) ٥٧١ت(بابن عساكر 
  .١٩٩٥ / ١٤١٥سنة )  جملدا٨٠( بريوت –نرش دار الفكر 

مد بـن عبـداهللا بـن أمحـد بـن زبـر أليب سليامم حم: تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  −٢٠
.  الريــاض −دار العاصــمة . , حتقيــق الــدكتور عبــداهللا احلمــد ) ٣٧٩ت(الربعــي 

  ١٤١٠الطبعة األوىل 
, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −٢١

نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 
ضمن كتاب حييى بن معني وكتابه ( لعلمي يف جامعة         أم القرى بمكة البحث ا

.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) التــاريخ للــدكتور أمحــد أيــضا 
 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 

ــذري : الرتغيــب والرتهيــب  −٢٢ ــدالقوي املن ــن عب ــدالعظيم ب ــق ) ٦٥٦ت(لعب , حتقي
الطبعــة الثالثــة . رش دار إحيــاء الــرتاث العــريب نــ. وتعليــق مــصطفى حممــد عــامرة 

١٣٨٨.  
أليب الفضل أمحد بن عـيل : تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس  −٢٣

 −مكتبة املنار . , حتقيق الدكتور عصام القريويت ) ٨٥٢ت(بن حجر العسقالين 
 .األردن 

, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −٢٤



 ٥٧

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 
, ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : تلخــيص مــستدرك احلــاكم  −٢٥

 )طبع يف حاشية املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (
لعبـدالرمحن : متييز الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل ألسنة الناس من احلـديث  −٢٦

, اعتنـى بـه خليـل ) ٩٤٤ت(ِّ عيل بـن حممـد الـشيباين املعـروف بـابن الـديبع بن
 . م ١٤٠١/١٩٨١الطبعة األوىل .  بريوت −دار الكتب العلمية . امليس 

ــن حجــر العــسقالين : هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٢٧ ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
األوىل , مصورة عن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة ) ٨٥٢ت(

 .هـ ١٣٢٥
ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −٢٨ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال

نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 
 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 

ــة  −٢٩ ــري : هتــذيب اللغ ــن أمحــد األزه ــد ب ــصور حمم ــق ) ٣٧٠ت(أليب من , حتقي
 .م ١٩٧٥سنة .  نرش اهليئة املرصية العامة للكتاب .الدكتور رشيد العبيدي 

 )معرفة الثقات : انظر : ( الثقات للعجيل  −٣٠
ــات  −٣١ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــد ب ــاتم حمم ــرة ) ٣٥٤ت(أليب ح ــس دائ ــة جمل طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 
( , ) ٢٥٦ت(ي أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــار: اجلــامع الــصحيح  −٣٢

 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 
, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : اجلــرح والتعــديل  −٣٣

مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 
 )باهلند 

طبع ) ( ٩١١ت(لسيوطي جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ا: اجلامع الصغري  −٣٤



 ٥٨

 )مع فيض القدير للمناوي 
ــفياء  −٣٥ ــاء وطبقــات األص ــة األولي ــداهللا األصــبهاين : حلي ــن عب ــيم أمحــد ب أليب نع

 . مرص –, نرش مكتبة السعادة ) ٤٣٠ت(
أليب الفــضائل احلــسن بــن حممــد بــن احلــسن : ّالــدر امللــتقط يف تبيــني الغلــط  −٣٦

ــداهللا ا) ٦٥٠ت(الــصغاين  ــو الفــداء عب ــه أب ــة . لقــايض , حقق  −دار الكتــب العلمي
 .م ١٤٠٥/١٩٨٥الطبعة األوىل . بريوت 

ــث املــشتهرة  −٣٧ ــرة يف األحادي ــدرر املنتث ــسيوطي : ال ــدين ال , ) ٩١١ت(جلــالل ال
الطبعة األوىل .  بريوت −املكتب اإلسالمي . حتقيق خليل    حميي الدين امليس 

 .م ١٤٠٤/١٩٨٤
, طبـع يف ) ٤٣٠ت(اهللا األصـبهاين أليب نعيم أمحد بن عبـد: ذكر أخبار أصبهان  −٣٨

 .م ١٩٣١ليدن بمطبعة بريل , سنة 
للـدكتور : الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعـادهم يف الثقـات  −٣٩

الطبعــة .  جامعــة الكويــت –نــرش املجلــس العلمــي . مبــارك بــن ســيف اهلــاجري 
  .٢٠٠٠/ ١٤٢١األوىل 

, ) ٣٥٤ت(م حممـد بـن حبـان البـستي أليب حـات: روضة العقالء ونزهة الفـضالء  −٤٠
 . بريوت −دار الكتب العلمية . حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد وغريه 

ــدارقطني  −٤١ ــق د: ســؤاالت الربقــاين لل ــدالرحيم حممــد القــشقري . حتقي ــع . عب طب
. ولـه تكملـة بتحقيـق جمـدي الـسيد إبـراهيم . هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل . بباكستان 

 الرياض  –نرش مكتبة الساعي 
حتقيـق . سؤاالت مسعود بن عيل السجزي أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم  −٤٢

الطبعـة األوىل سـنة .  بـريوت −دار الغـرب اإلسـالمي . الدكتور موفق بـن عبـداهللا 
١٤٠٨.  

, حققـه ونـرشه عبـداهللا ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عـيل بـن عمـر الـدارقطني : السنن  −٤٣



 ٥٩

 .هـ ١٣٨٦.  القاهرة – طبع دار املحاسن .هاشم يامين باملدينة املنورة 
, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : ســري أعــالم النــبالء  −٤٤

.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط 
 .الطبعة األوىل  

ــامن  −٤٥ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي
ــد  ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية . عب ــدار ال ــاي –نــرش ال ــة األوىل .  بومب / ١٤٠٦الطبع

نـرش دار . وحتقيق حممد بسيوين ) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦
 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  بريوت –الكتب العلمية 

, حتقيـق أمحـد ) ٣٩٣ت(أليب نـرص إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري : الصحاح  −٤٦
 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار العلم للماليني . فور عطار عبدالغ

 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −٤٧
, حتقيـق ) ٣١١ت(أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : الصحيح  −٤٨

نـرش املكتـب . ّحممد مصطفى األعظمي , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده . د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل . بريوت  –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٤٩
 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 

, ) ١٤٢٠ت(ملحمــد نــارص الــدين األلبــاين : صــحيح اجلــامع الــصغري وزياداتــه  −٥٠
 .م ١٤٠٢/١٩٨٢الطبعة الثالثة .  بريوت −املكتب اإلسالمي 

 )أسامي الضعفاء : انظر . ( يب زرعة الرازي الضعفاء أل −٥١
 )تاريخ أسامء الضعفاء : انظر . ( الضعفاء البن شاهني  −٥٢
. , حتقيـق د) ٣٢٢ت(أليب جعفر حممد بن عمرو بـن موسـى العقـييل : الضعفاء  −٥٣

ــداملعطي أمــني قلعجــي  ــة . عب الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار الكتــب العلمي
 ) الضعفاء الكبري :مطبوع بعنوان . ( هـ ١٤٠٤



 ٦٠

فـاروق . , حتقيـق د) ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بـن عبـداهللا األصـبهاين : الضعفاء  −٥٤
  .١٤٠٥الطبعة األوىل .  الدار البيضاء –نرش دار الثقافة . محادة 

, حتقيـق ) ٢٥٦ت(أليب عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري : الضعفاء الصغري  −٥٥
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . حممود إبراهيم زايد 

, حتقيـق ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عيل بن عمر الـدارقطني : الضعفاء واملرتوكون  −٥٦
  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة املعارف . موفق بن عبداهللا . د 

, ) ٣٠٣ت(أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي : الضعفاء واملرتوكني  −٥٧
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . زيد حتقيق حممود إبراهيم 

أليب الفرج عبدالرمحن بن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي : الضعفاء واملرتوكني  −٥٨
.  بـريوت –نرش دار الكتب العلميـة . , حتقيق أيب الفداء عبداهللا القايض ) ٥٩٧ت(

 ١٤٠٦الطبعة األوىل 
, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(ملحمد بن سعد الكاتـب البـرصي : الطبقات الكربى  −٥٩

 . بريوت –نرش دار صادر . عباس 
, حتقيـق حممـد ) ٢٣٤ت(لعيل بن عبـداهللا بـن جعفـر الـسعدي املـديني : العلل  −٦٠

 .هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . مصطفى األعظمي 
, حتقيـق ) ٣٢٧ت(أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم الرازي : علل احلديث  −٦١

ــــدباس حم ــــن صــــالح ال ــــة الرشــــد . مــــد ب ــــاض −مكتب الطبعــــة األوىل .  الري
 .م ١٤٢٤/٢٠٠٣

أليب الفــرج عبــدالرمحن بــن عــيل ابــن : العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة  −٦٢
الطبعـة .  بـريوت −دار الكتب العلميـة . حتقيق خليل امليس )  ٥٩٧ت(اجلوزي 

 .م ١٤٠٣/١٩٨٣األوىل 
, حتقيـق ) ٢٨٥ت(بـراهيم بـن إسـحاق احلـريب أليب إسحاق إ: غريب احلديث  −٦٣

 مكـة −نـرش مركـز البحـث العلمـي يف جامعـة أم القـرى . الدكتور سـليامن العـاير 



 ٦١

  .١٤٠٥الطبعة األوىل سنة . املكرمة 
َّأليب احلـسن نـور الـدين الـسمهودي : ّالغامز عىل اللامز يف األحاديث املشتهرة  −٦٤

ـــد إســـحاق ) ٩١١ت( ـــق حمم ـــواء . , حتقي ـــاض −دار الل ـــة األوىل .  الري الطبع
 .م ١٤٠١/١٩٨١

, حتقيق عيل ) ٥٨٣ت(ملحمود بن عمر الزخمرشي : الفائق يف غريب احلديث  −٦٥
الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الفكـر . حممد البجاوي وحممـد أبـو الفـضل إبـراهيم 

  .١٩٧٩/ ١٣٩٩الثالثة 
ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٦٦ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب

) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(لعسقالين ا
. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر . وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي 

 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 
لعبـداحلي : فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم والـشيوخ واملسلـسالت  −٦٧

.  بـريوت −دار الغـرب .  حتقيـق الـدكتور إحـسان عبـاس بن عبـدالكبري الكتـاين ,
 .م ١٤٠٢/١٩٨٢الطبعة الثانية 

, حتقيـــق محـــدي ) ٤١٤ت(أليب القاســـم متـــام بـــن حممـــد الـــرازي : الفوائـــد  −٦٨
 .هـ ١٤١٢الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . عبداملجيد السلفي 

عــيل الــشوكاين ملحمــد بــن : الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضــوعة  −٦٩
ــدالرمحن بــن حييــى املعلمــي ) ١٢٥٠ت(  −املكتــب اإلســالمي . , حتقيــق عب

  .١٣٩٢الطبعة الثانية . بريوت 
, ) ١٠٣١ت(ملحمـد عبـدالرؤف املنـاوي : فيض القـدير رشح اجلـامع الـصغري  −٧٠

 .هـ ١٣٩١الطبعة الثانية . نرش دار املعرفة ببريوت 
أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد : لـستة الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب ا −٧١

  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية ) ٧٤٨ت(الذهبي 



 ٦٢

, ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي اجلرجـاين : الكامل يف ضعفاء الرجال  −٧٢
  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الفكر 

لنـور الـدين عـيل بـن أيب بكـر : تة كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الـس −٧٣
 –نـرش مؤسـسة الرسـالة . , حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي ) ٨٠٧ت(اهليثمي 

 الطبعة األوىل . بريوت 
لربهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد : الكشف احلثيث عمـن رمـي بوضـع احلـديث  −٧٤

سـنة . نـرش وزارة األوقـاف العراقيـة . حتقيق صبحي السامرائي ) ٨٤١ت(احللبي 
١٤٠٢.  

: كــشف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس عــام اشــتهر مــن األحاديــث عــىل ألــسنة النــاس  −٧٥
مؤسـسة . , تـصحيح أمحـد القـالش ) ١١٦٢ت(إلسامعيل بن حممد العجلوين 

 .م ١٤٠٣/١٩٨٣الطبعة الثالثة .  بريوت −الرسالة 
, نـرش ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين : لسان امليزان  −٧٦

مـصور عـن . ( هــ ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة .  بـريوت –مي للمطبوعـات مؤسسة األعل
 )طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند 

أليب حـاتم حممـد بـن حبـان : املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني  −٧٧
نـــرش دار . , حتقيـــق محـــدي عبداملجيـــد الـــسلفي ) ٣٥٤ت(التميمـــي البـــستي 

وحتقيــق حممــود إبــراهيم  .  ٢٠٠/ ١٤٢٠ألوىل الطبعــة ا.  الريــاض  –الــصميعي 
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . زايد 

, ) ٨٠٧ت(أليب احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد  −٧٨
 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب 

ــداهللا حممــ: املــدخل عــىل الــصحيح  −٧٩ ــداهللا احلــاكم أليب عب , ) ٤٠٥ت(د بــن عب
الطبعــة .  بــريوت −مؤسـسة الرســالة . حتقيـق الــدكتور ربيــع بـن هــادي املــدخيل 

 .م ١٤٠٤/١٩٨٤األوىل 



 ٦٣

 ) .راجع تعريف أهل التقديس(مراتب املدلسني البن حجر  −٨٠
, حتقيــق ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم الــرازي : املراســيل  −٨١

الطبعـة الثانيـة سـنة .  بـريوت −مؤسـسة الرسـالة .  قوجـاين شكر اهللا بن     نعمة اهللا
١٤٠٢ .  

, ) ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم : املستدرك عىل الصحيحني  −٨٢
مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 

 )باهلند 
, نرش دار الكتاب اللبناين ) ٢٠٤ت(أليب داود سليامن بن داود الطياليس : املسند  −٨٣

مصور عن طبعتـه األوىل يف دائـرة املعـرف النظاميـة باهلنـد سـنة . ( ودار التوفيق 
 )هـ ١٣٢١

, حتقيـق مجاعـة ) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين : املسند  −٨٤
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 

وبعـضه .  بـريوت –نرش دار صادر . والطبعة امليمنية ) .  جملدا٥٠(ىل الطبعة األو
 .بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 

 ) .راجع البحر الزخار(املسند للبزار  −٨٥
, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : مــسند الــشاميني  −٨٦

ـــسلفي  ـــد ال ـــالة . محـــدي عبداملجي ـــسة الرس ـــ−مؤس ـــة األوىل . ريوت  ب الطبع
 .م ١٤٠٩/١٩٨٩

ــداهللا حممــد بــن ســالمة القــضاعي : مــسند الــشهاب  −٨٧ , حتقيــق ) ٤٥٤ت(أليب عب
ــسلفي  ــد ال ــريوت –نــرش مؤســسة الرســالة . محــدي عبداملجي ــة األوىل .  ب الطبع

 .هـ ١٤٠٥
. , حتقيق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط  −٨٨

 .الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار املعارف . حممود الطحان 



 ٦٤

) . ٥٣٤ت(أليب سعيد أمحد بـن حممـد بـن زيـاد ابـن األعـرايب : معجم الشيوخ  −٨٩
 .نسخة خطية مصورة عن نسخة الظاهرية 

, حتقيـق ) ٣٦٠ت(أليب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الصغري  −٩٠
.  األردن –ودار عــامر . وت  بــري–حممــد شــكور أمريــر  نــرش املكتــب اإلســالمي 

ــة األوىل  ـــ ١٤٠٥الطبع ــصغري . ( ه ــداين يف ختــريج املعجــم ال ــروض ال ــع ال م
 )للطرباين للمحقق نفسه 

, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : املعجــم الكبــري  −٩١
 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي 

أليب الفضل حممد بن طاهر املعـروف : لتذكرة يف األحاديث املوضوعة معرفة ا −٩٢
مؤســسة الكتــب . , حتقيــق عــامد الــدين أمحــد حيــدر ) ٥٠٧ت(بــابن القيــرساين 

 .م ١٤٠٦/١٩٨٥الطبعة األوىل .  بريوت −الثقافية 
, برتتيـب أيب ) ٢٦١ت(أليب احلـسن أمحـد بـن عبـداهللا العجـيل : معرفة الثقات  −٩٣

, وأيب احلـسن عـيل بـن عبـدالكايف ) ٨٠٧ت(يب بكر اهلثيمـي احلسن عيل بن أ
) ) ٨٥٢ت(مع زيادات أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر ( , ) ٧٥٦ت(السبكي 

.  املدينــة املنــورة –نــرش مكتبــة الــدار . , حتقيــق عبــدالعليم عبــدالعظيم البــستوي 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 

ة أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن رواي: معرفة الرجال عن حييى بن معني وغريه  −٩٤
, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 

 .نرش جممع اللغة العربية بدمشق 
) ٧٤٨ت(لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املغني يف الضعفاء  −٩٥

 .نور الدين عرت . , حتقيق د
ملحمـد بـن : يث املشتهرة عىل األلسنة املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاد −٩٦

 −دار الكتـاب العـريب . , حتقيق حممـد عـثامن ) ٩٠٢ت(عبدالرمحن السخاوي 



 ٦٥

  ١٤٠٥/١٩٨٥. بريوت 
روايـة أيب خالـد الـدقاق يزيـد بـن : من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجـال  −٩٧

 نـرش, أمحـد حممـد نـور سـيف . , حتقيـق د) ٢٨٤ت(اهليثم بـن طهـامن البـادي 
 –طبع دار املـأمون للـرتاث . مركز البحث العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز بمكة 

 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل . دمشق 
أليب بكر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب : املوضح ألوهام اجلمع والتفريق  −٩٨

نــرش دار الفكــر . , حتقيــق عبــدالرمحن بــن حييــى املعلمــي ) ٤٦٣ت(البغــدادي 
 .هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية . اهلند –اإلسالمي 

, حتقيـق ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عيل بن عمـر الـدارقطني : املؤتلف واملختلف  −٩٩
الطبعـة األوىل سـنة .  بـريوت −دار الغرب اإلسالمي . الدكتور     موفق بن عبداهللا 

١٤٠٦.  
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  −١٠٠

 . بريوت –نرش دار املعرفة . قيق عيل حممد البجاوي , حت) ٧٤٨ت(
أليب السعادات املبـارك بـن حممـد ابـن األثـري : النهاية يف غريب احلديث واألثر  −١٠١

ــاحي ) ٦٠٦ت(اجلــزري  ــزاوي وحممــود الطن ــق طــاهر ال ــة . , حتقي نــرش املكتب
 .اإلسالمية 

ر العسقالين أليب الفضل أمحد بن عيل بن حج: هدي الساري مقدمة فتح الباري  −١٠٢
فــتح البــاري رشح صــحيح : راجــع . ( حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب ) ٨٥٢ت(

 )البخاري البن حجر 
 



 ٦٦

 فهرس املوضوعات
 

  الصفحة                     املوضوع
 ١                      املقدمة

− ٣ 
 ١                أثر العمل يف احلديث بني الناس

 ١                    "ّ الغب "معنى 
 ٢                    ضوابط الزيارة

 ٢               الم ابن حبان يف أنواع الزيارةك
 ٢          هذا احلديث يعترب من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة

 ٢                من أفرد هذا احلديث بالتصنيف ?
− ٣ 

 ٣١ − ٤                    الفصل األول
 ٤          الذين رووا هذا احلديث من الصحابة ريض اهللا عنهم

 ٤          هللا ريض اهللا عنهامحديث جابر بن عبدا: املبحث األول 
− ٥ 

 ٥      حديث أيب ذر جندب بن جنادة الغفاري ريض اهللا عنه: املبحث الثاين 
− ٧ 

 ٧        حديث حبيب بن مسلمة الفهري ريض اهللا عنه: املبحث الثالث 
− ٨ 

 ٨        حديث عبداهللا بن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام: املبحث الرابع 
− ١٠ 



 ٦٧

    ديث عبداهللا بن عمرو بن العاص رض اهللا عنهامح: املبحث اخلامس 
    ١٣ − ١٠ 

          حديث عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: املبحث السادس 
١٥ − ١٤ 

 ١٦ − ١٥         حديث معاوية بن حيدة ريض اهللا عنه: املبحث السابع 
            حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه: املبحث الثامن 

٢٩ − ١٦ 
          يث عائشة أم املؤمنني ريض اهللا عنهاحد: املبحث التاسع 

٣١ − ٢٩ 
          أحاديث صحابة أخر أشار إليها بعض أهل العلم من غري عزو

٣١ 
 ٣٦ − ٣٢                    الفصل الثاين

          بيان جممل ألحكام أهل العلم حول درجة هذا احلديث
٣٢ 

 ٣٢                    كالم البزار
 ٣٢                    كالم العقييل
 ٣٢                    بانكالم ابن ح

 
 ٣٢                    كالم ابن طاهر

                    كالم ابن اجلوزي
٣٣ 

 ٣٣                    كالم الصغاين
 ٣٣                    كالم املنذري



 ٦٨

 ٣٣                    كالم اهليثمي
 ٣٤                    كالم ابن حجر
 ٣٥                   كالم السخاوي
 ٣٥                    كالم السيوطي
 ٣٥                    كالم الزرقاين
 ٣٥                   كالم الشوكاين
 ٣٥                    كالم املعلمي
 ٣٥                    كالم األلباين

                      اخلامتة
٣٩ − ٣٦ 

          الراجح يف احلكم عىل هذا احلديث من حيث القبول والرد
٣٨ 

                  قائمة املصادر واملراجع
٤٨ − ٤٠ 

 ٥٠ − ٤٩                  فهرس املوضوعات


