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منهماواحدكليشعرولاحديثافحدثاني-يغازيانوكانا-خريمبنسامةو

عليهاللهصلىاللهنبيمعنحن"بينما:قالالبهزيمرةعن،حدثنيهصاحبهان

أقطارفيتثورفتنةفيكيف:فقال،المدينةطرقمنطريقفيوسلمواله

هذاعليكم:قال؟اللهنبيياماذانصنعقالوا:بقر؟صياصيكأنها،الارض
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منالبهزيحوالةابنفقام...البهزيمرةبنكعبفقام،عنهاللهرضيعثمان
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(901)4/)3(حوالةبناللهعبدترجمةفينحوهأحمدخرجو
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قصة.وفيه

)37202(.رقم)1(

)67018،68018(.رقم)2(
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/5(.)33

انه:خريمبنأسامةحالفحاصل

حديثا.صحابيعنروىتابعي-1

شواهد.وله-2
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قزعة.أبوإلاراولىيذىلى

بنمحمدلي"قال:قال64-(2/)1/""التاريخفيالبخاريذكره

عنقزعةأبيحجيربنسويدعنداودعنالاعلىعبدأخبرنا:سلام

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجندببنسمرةعنالاسلعبنالاسقع

النار".فيالإزارمنالكعبينتحتما":قال

داود-عن:عديأبيوابنعلقمةبنومسلمةالوهابعبدوقال

دا.البصريينفيحديثه.نحوه

عنهروى.جندببنسمرةعنروى")2(:حاتمبيأابنوقال

)35402(.رقم)1(

)2(.)2/344(



بنيعقوبأنا.ذلكيقولأبيسمعت.الباهليحجيربنسويدقزعةأبو

معين:بنليحيىقلت:قالسعيدبنعثماننا-ليإكتبفيما-إسحاق

ثقة".:قال؟حالهماالاسلع،بنالاسقع

تحتما":حديثجنلمببنسمرةعنروى"")1(:"التهذيبوفي

معين:ابنقالحجير.بنسويدقزعةأبووعنه،النار"فيالازارمنالكعبين

ثقة".

.هريرةبيأحديثمن)2(وغيرهالبخاريأخرجهالمذكورلحديثوا

الاسقع.بروايةإلاسمرةحديثمنأجدهولم.الصحابةمنعدةعنوروي

أنه:الأسقعحالفحاصل

حديثا.صحابيعنروى،تابعي-1

الصحابي.ذلكغيرروايةمنالحديثصحوقد2-

مشهور.ثقةتابعيعنهوروى3-
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(".ثقةبصري،لجرميا
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حديثهخرجو)4(،"الثقات"فيحبانابنذكره.شيخ:حاتمأبووقال.ثقة

")5(."صحيحهفي
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(".1)يقرأنفلا:عفانقال

بنحمادنامهديبنالرحمنعبدنابندار"ئنا)2(:الترمذيخرجهو

...".سلمة

غريب.حديثهذا:وقال
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الاشعث:حالوتلخيص
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لمحديثاصحابيعن،ثقةتابعيعنمشهور،ثقةتابعيعنروى
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دعاانهعمر"عنوزاد:،نحوه73()7/)1(سعد"ابن"طبقاتوفي

".كتبكمفيتجدوناهل:فقالالاسقف

هل:للأسقفقولهعمرعن"روى936(:/1)""التهذيبوفي

وقال...العقيليشقيقبناللهعبدوعنه.الحديث.الكتابفيتجدني

فيالذهبيوذكره)2(.""الثقاتفيحبانابنوذكره.ثقةتابعي:العجلي

ه"يعرفلا:فقال)3("لميزانا"

ثناالضريرعمرأبوعمربنحفصنا)4(:داود"أبي"سننوفي

شقيقبناللهعبدعناخبرهمالجريريياسبنسعتدأنسلمةبنحماد

الاسقف،لىإعمر"بعثني:قالالخطاببنعمرمؤذنالاقرععنالعقيلي

كيف:قال.نعم:قال؟الكتابفيتجدنيهلعمر:لهفقال،فدعوته

قرن:فقال؟مهقرن:فقال،الدرةعليهفرفع:قالقرنا.أجدك:قال؟تجدني

خليفةأجده:فقال؟بعدييجيءالذيتجدكيف:قالشديدهأمينحديد،

:فقال-.ثلاثا-عثماناللهيرحم:عمرفقال.قرابتهيوثرأنهغيرلخا،صا

علىيدهعمرفوضع:قالحديد.صدأأجده:قال؟بعدهالذيتجدكيف

صالح،حليفةنهالمؤمنينأميريا:فقال!دفراهيا!دفراهيا:فقال.رأسه

".مهراقوالدممسلولوالسيفيستخلفحينيستخلفولكنه
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اقرع:حالفتلخيص

تابعي.أنه-1

أمينا.عدلاإلامؤذناعمريتخذولنلعمر.مؤذناكان-2

مشهور.ثقةتابعيعنهوروى3-

ثقة.غيرعنالروايةمنهيعرفلم-4

يستبعد.مارواهفيماوليس-5

)1(:قتادةبناياس6-

526(.)4/")3("المستدركسعد)2(.ابنوثقه

...العبشميقتادةبن"إياس:وقال4(1/14)الكبير":"التاريخفيالبخاريذكره(1)

فيومثلهعباد".بنقيسعنيروي...بالريقاضياوكانإياسعنجمرةابىعن

.حبانلابن64()6/:إو"الئقات282(،)2/:حاتمأبيابنكتاب

لحديث.اقليل:وقال(.281)9/:""الطبقاتفي2()

طالبأبيبنإبراهيمثناالمؤذنعمرانبنموسىبنمحمد"اخبرنيهو:والحديث)3(

عنيحدثحمزةأباسمعت:قالشعبةثناجعفربنمحمدثناالمثنىبنمحمدثنا

رسولأصحابمنأناشا[لقىالمدينةاقدمكنت:قالعبادبنقيسعنفتادةبنإياس

فاقا!واالمدينةلىإعمرزمنفقدمت:قالكعببنابيلقاءليإأحبهمفكان-لمجم!،الله

فيينطرالقوممنرجلفإذا،رجالمعهوخرجعنهاللهرضيعمرفخرجالصبحصلاة

فلما،صلاتياعقلومافصليت،مقاميفقامفدفعنينكرنيوفعرفهمالقوموجوه

-!ب!داللهرسولإنلجهالبما،فعلتالذيأفعللمنيإ،اللهيسوؤكلابنييا:قالصلى

:قال،غيركفعرفتهمالقوموجوهفينطرتنيوايلينيالذيالصففيكونوا:لناقال

كعب،بنأبيهوفاذاإليهمتوحهاثيءلىإأعناقهامتحتالرجالرأيتفما،وجلس

ما-دثه1و!الكعبةوربالعقدأهلهلك،الكعبةوربالعقدأهلهلك:قالفيماوكان
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الواحد)2(:عبدوالد،ايمنصد)1(()خ

3(.00)3/)3(مسند"".ززبأروثقه

ناجية:بنالبراء)د(

593(.393،/1)مسند"."خراشبنربعيإلاراولهيذكرلم

مسعود.ابنعن...الكاهليناجيةبنالبراء"(:2181//1)البخاري

مسعود".ابنمنسماعايذكر

عنهروىبرد.بناللهعبدبرروى")4(:حاتمأبيابنرتال

".المسلمينمنأهلكوامنعلىاسىإنما،عليهماسى

.يخرجاهولمالاسنادصحيححديثهذا:لحاكماقال

لهورمزداود.لابي"الانصار"فضائلرمزوهو،وأصلهالتقريبفيلهرمزكذا

"الخصالص".فيالنسائييعنيب)ص(312(:/1):المزي

فيوذكرهالواحد.عبدابنهعنهالرواةفيوذكر25()2/الكبير":"التاريخفيذكره

الواحد،عبدبنهووعطاءمجاهدعنهروى:وقال318()2/":والتعديل"الجرح

فيالذهبيوذكره47(.4/)!:"الثقاتفيحبانابنوتبعه.لهزرعةأبيتوثيقوذكر

."زرعةابووثقهلكنجهالةفيه":وقال284(/1):""الميزان

كان:قالجابرعنأبيهعنأيمنبنالواحدعبدثناوكيعثنا"أحمد:قال:و[لحديث

نجار:غلاملهاكانالانصارمنامرأةفقالت:قالنخلةجذعلىإيخطب!اللهرسول

:قال.بلى:قال؟عليهتخطبمنبرالكيتخذأنأفامرهنجاراغلاماليإناللهرسوليا

كانلذيلجذعافأن:قالالمنبر،علىخطبلجمعةايومكانفلما:قالمنبزا.لهفاتخذ

الذكر".منفقدلمابكىهذاإن-لمجه:النبيفقال،الصبييئنكماعليهيقوم

(/299.)3
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".حراشبنربعي

حديث:اللهعبدعن"روى(:431)1/6()سعد"ابن"طبقاتوفي

".الإسلامرحىتدور

العجلي:"قالحجر:ابنزيادةمن(1/427)""التهذيبوفي

فيحبانابنوذكره.ثقةكوفيمسعود،ابنأصحابمنناجيةبنالبراء

بخطوقرأت.صحيحيهما""فيحديثهوالحاكمهووأخرج")2(.الثقات"

وابنالعجليعرفهقد:قلت.يعرفلا،جهالةفيه)3(:""الميزانفيالذهبي

".فيكفيه،حبان

بنمنصورعنوشيبان،وشعبة،الثوريمنهم،جماعةرواهوحديثه

والهعليهاللهصلىالنبيأنمسعودابنعنهذا،البراءعنربعيعنالمعتمر

سبعأو،وثلاثينستأو-وثلاثينلخمسالاسلامرحى"تدور:قالوسلم

سبعينلهميقمدينهملهميقموإنهلك،منفسبيليهلكوافان-،وثلائين

مضى".مماقالمضى؟مماأوبقيأمما:قلت:قالعاما.

".بقيمما:"قال:الرواياتبعضوفي

مماأومضىمما!اللهرسولياعمر:"قال:...""قلتبدلبعضهاوفي

بقي"،ممابللا:قالبقي؟

)1(.)8/325(

()2(/4.)77

)3(.)1/203(
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"مشكلفيالطحاويوذكره(،(")1السنن"فيداودأبيلفظهذا

متابعين:لهوذكر(،235)2/الاثار(")2(

ابيهعنمسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدحديثمنأحدهما)3(:

أنهإلا،ثقاتورجاله(".بقيمماأو،مضدمما":السؤالفيهوليسمرفوعا،

منيسمعلم:الحديثأهلبعضقالالرحمنعبدلان؛المنقطعحكمفي

بعضهموأطلق.وذكروهما.حديثينوحديثامنهسمع:بعضهموقال.أبيه

سمع.أنه

فحكمه،منهيسمعهلمماأبيهعنيرويقدأنه:كلامهممنفيتحصل

البراء.حديثيقويذلكعلى.ولكنهالمدلسحكم

عنمسروقعنالشعبيعنمجالدعنشريكحديثمن)4(:والثاني

وثلاثين،خمسبعدستزولالإسلامرحى"إن:ولفظهمرفوعا،مسعودابن

وإنرغدا،عاماسبعينالدنيايأكلواقتالغيرعلىبينهمفيمااصطلحوافإن

(".قبلهمكانمنسننيركبوايقتتلوا

وأنه،حفظهفيتكلمواولكن،مسلملهخرجو،جماعةوثقهومجالد

يلقن.كانإنه:بعضهموقالبمرفوع،ليسمايرفعكان

هذامنهسمعيكونفقد،عنهوحدث،ربعيمنسمعقدوالشعبي

مجالد.فأخطأمجالد،رواهبماوفسره،لحديثا

)4254(.رقم)1(

)9016(.رقم)2(

)0161(.رقم)3(

)1612(.رفم)4(
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هورأيتهماوأجود.لحديثامعنىقيوغيرهالطحاويتكلموقدهذا،

الشعبي.عنمجالدرواهما

كماالدينيقمولمعنه،اللهرضيعثمانحصروئلاثينلخمسفكان

والفتنة،والفرقةبالقتلماهلاككانبل،قتالغيرعلىبالاصطلاحيجب

ولو.ونحوهالاختلافمنالماضيةالاممسبيلذلكفيسبيلهمفكان

واجتماعلالفةوالجماعةعلىحالهملاستمزقتالغيرعلىاصطلحوا

مائةتماملىإأو،سنةسبعينتماملىإ،ذلكوغيرالكفارعلىالكلمة

أعلم.والله،الروايتيناختلافعلى،سنينوخمس

البراء:حالوتلخيص

صحابي.عنروى،تابعيانه-1

بالمنكر.ليسحديثا2-

ثقته.علىمجمع،جليلكبيرتابعيعنهوروى3-

ثقة.غيرعنبروايةيعرفلم-4

(".عثمانلى)موصالح"أبوفييأتي=بركان*

اخر)1(:بربشر[()]س-8[]*

قالالبصريينفييعدعائذ،بن"بشر:قال78()2/":البخاري"تاريخفيجمةترله(1)

ابنعنالمحتفزبنوبشردئه1عبدبنبكرحدثنىفتادةحدثناقالشعبةحدثناادملنا

المحتفزبنبشرعمراستعملمجاهد:لىإوأسندالحرير..فييك!النبيعنعمر

المولفوعلق".دركهقتادةأنيثبهلاالموتقديمبشزاان:ويقال،السوسعلى

نأاحتماللىإيشيركانهترجمةالمحتفزبنلبشرالمولفيفردلما:بقولههناك

فقد-واحدايكوناأن"فيحتمل(:1/454)""التهذيبفيوعائذ،بنبشرهويكون
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عائذ()2(.بنبشر:68271،و)5(،1)2/)1(مسند""

قروانر:بنبكر9-

(")3(.كفاية".الطفيلأبوعنهتفرد

ليقال.الطفيلأبومنهسمع.قرواشبن"بكر64(:2//1)البخاري

يافيهاتقولما:عليقال:قتادةوحديثهذا،فيإلابذكرهأسمعلم:علي

نظر".وفيه:اللهعبدأبوقالقرواش؟بنبكر

روى.وقاصأبيبنسعدعنروى.في"كو)4(:حاتمأبيابنوقال

".ذلكيقولأبيسمعت.الطفيلأبوعنه

عنهروى.الطفيلأبيعنيروي"")5(:حبانابنثقات"فيووقع

.("قتادة

لم:جزلبنوحلامقرواش،بن"بكر:لمسلم(")6(الوحدان"وفي

".الطفيلوأبو،قتادةإلاعنهمايرو

وابن365()2/:حاتمابىابنوفرقهماالمحتفز".بنعائذبنبشرنسبهمنرأيت

وقد""المزنيالمحتفزابنوفي""المنقريعائذابنفيقولهممنالظاهروهوحبان

اعلم.دته1و،مزينةلىإالمحتفزابننسب66-67(4/)":"الثقاتفير

5(.)125رقم(1)

عائذ.ابن:التاليينوفيالمحتفز،بنبشر:الاولالموضعفيوقعأنهيععي)2(

88(.)ص)3(

()4/2(1.)93

)5(4(/!)75

2(.90)ص)6(
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:جزلبنوحلامقرو]شبندابكر88(:)ص"الخطيب"كفايةوفي

".الطفيلابوإلاعنهمايرولم

بنسعدعن:ش1قروبن"بكر56(:)2/")1(الميزانلسان"وفي

لم:المدينيابنقال.الطفيلأبوعنهروىمنكر.والحديث،يعرفلا.مالك

الثدية.ذيذكرفييعني.لحديثاهذافيإلابذكرهاسمع

وأماسعد،وبينبينهوهو،شيخهالطفيلأباأنظنوحجر:ابنزاد

"."الثقاتفيحبانابنذكرهوكذا.فقتادةلحديثاذلكعنهروىالذي

فيماوالصواب]خطأ[)2(،حبانابنكتابفيالذيأنتبينثم

ذكرهوقد...الطفيلبيأسوىلهراويلاأنهالمدينيابنذكرفقد،الاصل

...".الصحابةفيبعضهم

قرواشبنلبكروليست"...5(:4)ص")3(المنفعة"تعجيلوفي

كبارمنتابعيثقة:فقال")4(،"الثقاتفيالعجليذكرهوقد.صحبة

".فقهلهكان،عليأصحابمن،التابعين

فيأحمدالامامفقال،وقاصبيأبنسعدعنحديثهأما:أقول

أبيابنيعني-العلاءعن(عيينةابن)هوسفيانثنا(:1/917)"المسند")5(

)1(.)1/352(

(.)بياضمعكوفينبينوكتب،كذلكفتركهابياضالثيخمنهايعقلالتيالنسخةفي2()

البشائر(.ط1/1-352-35))3(

(4)(1/252).

.(1551)رقم5()
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عن:لسفيانقيل-سعدعنقرواشبنبكرعنالطفيلأبيعن-العباس

".بجيلةمنرجلايعني"يحتدرهالردهةشيطان":قال-نعم:قال!م؟النبي

بنبشرطريقمن521()4/""المستدركفيالحاكمخرجهو

أبيعن-شيعياوكان-العباسأبيبن(العلاء)1عنالحميدي"ثنا:موسى

:يقولعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدسمعقرواشبنبكرعنالطفيل

منرجليحتدره،الردهة"شيطان:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

الخيلوراعي،الخيلراعي،الاشهبابنأو،الاشهب:لهيقال،بجيلة

".الظلمةالقومفيعلامة

منأبعده"ما:قالالذهبيتعقبه.الاسناد""صحيح:الحاكمقال

إ"نكرهوالصحة

)3(،"و"لسانه)2(""الميزانفيترجمةالعباسأبيبنللعلاء:اقول

فيبالغلورميقدنفسهالازديأنمع.غالشيعي:الازديفيهقالوقد

نظر.ذلكفيليكانوإن!الرفض

منسماعهيتحقق7فلمذلكومع.بعمدةليسالعلاءأنأرىوالذي

الطفيل.ابي

(:الازهريةنسخة232-ق)4/:ومخطوطته""المستدركمطبوعةفيوقعكذا(1)

العلاءعنالراويهوإذ"عيينةبن"سفيانبينهماوسقط.".العلاءعنلحميدي"ا

"[لمسند".روايةفيتقدمكما

)2(/4(.)22

)3(/5(465).
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محمود)1(.بننمعمق()دس9[-]*

:الأنصاريالحارثبنثابت01-

")2(."التعجيلفيذكره

ثنا38(:0)2/المسند")3("فيأحمدعندهريرةأبيعنروايةله

عنالحارثبنثابتعنيزيدبنالحارثعنلهيعةابنثناسعيدبنقتيبة

،يمانالإيمان":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقالهريرةبيأ

لحديث.ا!...اليمنأهلأتاكميمانية،والحكمة

.هريرةأبيعنأوج!من)4(""الصحيحينفيبنحوهوهو

وروى،لخطابابنعمررأىثابتاأنيونسابنعن""التعجيلوفي

.سوادةبنوبكر،لحضرميايزيدبنلحارثاعنهوروى،عثمانعن

،(424)2/:"والتعديللجرحو"ا(،2451/):الكبير""التاريخفيجمةترله(1)

993(،/1):"الكمالتهذيبو"85(،2/)":و"الكامل87(،4/)":و"الثقات

.(1/415):"التهذيب"وتهذيب

كان:حديثشبلبنالرحمنعبدعنمحمودبنتميم"حجر:ابنالحافظقال

حديثهفي:البخاريقال.الحكمبناللهعبدبنجعفروعنه.]لغرابنقرةعنينهى

نظر.

فيحديثهلحاكم1وخزيمةوابنهوخرحوالثقاتفيحبانابنذكره:قلت

لا:العقيليوقالالضعفاء،فيالجارودوابنلدولابيوالعقيليوذكره،صحاحهم

".عليهيتابع

)2(/1(.)368

)4298(.رقم)3(

.()52رقمومسلم(،)9438رقملبخاري(4)
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النبيعنيرسلهاأحاديث(")1الاصابةو""التعجيل"فيلهوذكر

عنه.الحارثعنلهيعةابنطريقمنكلها،وسلموالهعليهاللهصلى

لهيعة.ابنعلىكلهاأحاديثهمدارأنتبينوقد:قال

ثقة.تابعيمصري:فقالى،العجليذكرهوقد:وقالى

بالضعف.مشهورلهيعةوابن:أقولى

الزرقي:قيسبنثابتق(دس)بخ11-

ن()2(.)مالزهريعنهتفرد

أباسمع.الانصاريالزرقيقيسبنثابت"(:2671//1)البخاري

قالى:جريجابنأخبرنايزيدبنمخلدأخبرنا:سلامبنمحمدليقالى.هريرة

قالى:هريرةأباانقيسبنثابتأخبرني:قالىأخبرهشهابابنأنزيادأخبرني

)3(."...اللهروحمنالريح":يقولىوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيسمعت

)1(/1(.)384

للتسائي.2(62)ص"و"الوحدان،لمسلم(121)ص"والوحدان"المنفردات2()

(564)2/حاتمأبيابنكتابيفيمانقلارادولعلهاسطر،اربعةبعدهالمولفترك)3(

.البخاريذكرهماعلىمزيدفيهماوليس9(،40/):حبانبنو

معمرثناالرزاقعبد"ثعاوهو:7631()رقم"المسند!فيالحديثلفظذكرأرادأو

مكةبطريقريحالناساخذت:قالهريرةأباانقيسبنثابتحدثنيالزهريعن

عنيحدثنامن:حولهلمنعمرفقالعليهمقاشتدتحاجالخطاببنوعمر

فاستحثثت،ذلكمنعمرعنهسالالذيفبلغنيشيئا،اليهيرجعوافلم؟الريح

وانيالريحعنسألتانكاخبرتالمومنينميريا:فقلتادركتهحتىراحلتي

فإذا،بالعذابوتاتىبالرحمةتاتياللهروجمن"الريح:يقوليك!د،اللهرسولسمعت

شرها".منبهو[ستعيذواخيرها،اللهوسلواتسبوها،فلارأيتموها
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(1)"الريح:حديثهريرةبياعن"روى(:213/)"التهذيب"وفي

منمثهور:مندةابنوقال.ثقة:النسائيقال.الزهريوعنه".اللهروحمن

واحدا.حديثالهرووا،المدينةأهل

".الزهريغيرعنهروىأعلملا:النسائيوقال:قلت

له:الضعفاء")2("كتاببذيلالذيالفصلفيالنسائيعبارة:أقول

".الزهريغيرالزرقيثابتعنولا...روىأحدانعلملا"

أمور:[)3(]ستةعلىيشتملحديثه:أقول

.هريرةأبودركهحتىيجيبوافلم،رفقتهسالعمرأن،القصة:الاول

ماهذافيوليس.الحديثبلغهمقديكنلمورفقتهعمرأنهذاففي

تحمى.أنمنأكثرونظائرهينكر،

الروجفيوالمعروف(".اللهروجمنالريح":الحديثفيقوله:الثاني

نأمناظهروذلكعذابا؟تكونقدوالريحهذاكيف:يقالفقد.الرحمةنه

نفسههالحديثفيذكروقد،عليهيحتج

باجوبة.أجيبوقد

لى:تعاقولهفيكمااكتفاء،الحديثفيإن:يقالانلاقرب1و

ذلك.وأشباه،الخير"بيده":لحديثاوفي81[،:دنحل11<الحر>تميم

سهو."لروجا"لاصلا(1)

.(262ص)(2)

ذكرها.التيالامورعددلحقنافابياضامكانهالمولفترك)3(
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نكارة.يقتضيمافيهفليس،ظاهرةذلكإرادةعلىوالقرائن

(".1[)بالرحمةتي"]تا:قوله:الثالث

.والمشاهدةوالسنةالكتاببدلالةقطعا،حقوهذا

[".بالعذاب"]وتاتي:قوله:الرابع

حق.ايضاوهذا

سبها.عننهيه:الخامس

كماوجلعزاللهيجريهاوإنمالها،اختيارلافإنهاأيضا،حقوهو

يسبادم،ابن"يؤذيني:حديثصحوقدالدهر،سبيشبهفسبهايشاء،

2(.")...الدهر

ما.اختيارالهاانمع)3(،البهائمسبعنالنهيجاءوقد

فانها،الريحتلعنوا"لا:عباسابنحديثمن")4(الترمذي"سننوفي

."...مامورة

تكرهونمايتمرفإذا،الريحتسبوا"لا:كعببنأبيحديثوفي

لفظمنوأكملناهبياضا،المؤلفتركهالاتيالموضعوفيهعاالمعكوفبنبينما(1)

بلفطه.قريباوسقناه،عنهيتكلمالذيالحديث

هريرةبيأحديثمن2(42)6رقمومسلم(،)4826رقمالبخارياخرجه2()

عنه.اللهرضي

للمانذري.3(01)3/:"لترهيبوالترغيب"انظر.والبركوثوالبعيركالديك)3(

غيرأسندهاحدانعلملا،غريبحسنحديث"هذا:عقبهوقال(.1)789رقم(4)

وغيرهم.(574)5رقمحبانبن1و(،94)80رقمداودأبوخرجهو.عمر"بنبشر
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.(1)"...للهما:الوفقو

تبليغعلىحريصاكانهريرةأباإن:يقالأنوهو:سادسأمربقي

وله،التبليغعلىثم،منهالسماععلىحريصينالناسوكان،الاحاديث

بنسلمةبيو،المسيببنسعيدمثل،عنهكثروا!ولازموهأصحاب

وغيرهم.،صالحبيو،الرحمنعبد

عنهيرولمبل،بالعلميشتهرلمرجلالحديثبهذاعنهيتفردفكيف

الواحد؟الحديثهذاإلا

هوماعلىزائدأمرفيهيكنلملماالحديثمعنىبأنيجابوقد

لعلهمناهتمولا،تبليغهبتكرارهريرةأبويهتملم،الشريعةمنمعروف

به.بالتحديث-ثابتغير-منهسمعه

:ملحانبنثروان12-

)م()2(.حرببنسماكعنهتفرد

لناقال.الكوفيالتيميملحانبنثروان"(:2182//1)البخاري

علينامرِ:قالملحانبنثروانعنسماكعنإسرائيلحدثنارجاء:ابناللهعبد

وا-لهعليهاللهصلىاللهرسولحديثعنفسألناه،إليهفقمناياسر،بنعمار

بعضاهبعضهمعليهيقتلثمالماليأخذونناسيكوننهفأخبرنا،وسلم

ثروان.بنملحان:شعبةوفال

رقم""الكبرىفىلنسائيو22(،)52رقموالترمذي2(،1)138رقمأحمدأخرجه(1)

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال(.7019-0701)30

.(441)ص"نوالوحد"المعفردات2()
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مخارقبنملحانعنسماكعنسباطحدثنا:طلحةبنعمرووقال

بنثروانعنسماكعنسفيانحدثنا:قبيصةلناوقال)كذا(.التميمي

الفطر".في-لعمارقلت:ملحان

عنهروى.ياسربنعمارعنروى..."(:1)حاتمبيأابنوقال

".ذلكيقولأبيسمعت.حرببنسماك

")2(.الثقات"فيونحوه

عمارعنملحانبنثروان"82(:)2/)3("الميزان"لسانوفي

بنسماكعنهرواه".الملكعلىيقتتلونأمراءبعديسيكون"مرفوعا:

...حرب

وقال...سماكغيرثروانعنحدثأحدانعلملا:المدينيابنقال

".ثقةتابعيكوفي:العجلي

.نحوه(46-63)ص(4)"التعجيل"فيو

بنمحمدثنا263(:)4/)5(أحمد"مسند"فيالمذكوروحديثه

كنا:قالملحانبنثروانعنسماكعنإسرائيلتناالزبيربناللهعبد

منسمعتماحدثنا:لهفقلناياسر،بنعمارعلينافمرالمسجد،فيجلوسا

)1(/2(.)472

)2(.)4/001(

)3(.)2/693(

(4)(1/)373.

)01832(.رقم)5(
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اللهرسولسمعت:فقال،الفتنةفييقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

يقتل،الملكيأخذونقومبعدييكون":يقولوسلموآلهعليهاللهصلى

فانه:قال.صدقناهماغيركحدثنالو:لهقلنا:قال.بعضا"بعضهمعليه

.سيكون

شواهدله،يوافقهالواقعأنمعفانه،صحيحلحديثامعنى:أقول

الفتن.أحاديثمنكثيرة

التلقين،ويقبليخطئكانأنهإلا،جليلتابعيحرببنوسماك

تلقين.اولخطأمظنةالحديثهذاليسولكن

:قالحرببنسماكثناشعبة..."246(:)3/"البيهقي"سننوفي

سنة،بالكوفةعليناياسربنعماركان:يقول)كذا(ثوبانبنملحانسمعت

سوداء(".عمامةوعليهجمعةكليخطبناوكان

انه:ثروانحالفتلخبص

صحابي.عنروىتابعي-1

صحيح.معناهحديثا2-

الاحاديث.منشواهدوله3-

جليل.تابعيعنهورواه-4

عباد:بنثعلبة4()عخا-2

)م()1(.قيسبنالاسودعنهتفرد

.(917)ص"والوحدان"المنفردات(1)
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وقال.البصريالعبديعبادبنثعلبة"(:2174//1)البخاري

في-وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنسمرةسمع.الليثي:إسرائيل

بنالاسودسمعزهير،عنإسماعيلبنمالكغسانأبوقاله.الكسوف

".ثعلبةعنقيس

عنهروى.جندببنسمرةعن"روى)1(:حاتمأبيابنوقال

".ذلكيقولأبيسمعت.قيسبنالاسود

")2(.الثقات"فيونحوه

روى.جندببنوسمرةأبيهعن"روى2(:24/)"التهذيب"وفي

.الكسوفصلاةفيحديثالهأخرجوا.قيسبنالاسودعنه

بنالاسودعنهميرويالذينالمجاهيلفيالمدينيابنذكره:قلت

ابنوقال."الثقات"فيحبانابنوذكره!حديمهفصححالترمذيوأما.قيس

".العجليعنالقطانابننقلوكذا.القطانابنوتبعه.مجهول:حزم

)3(.حسن""غريب:الميريةطبعالترمذينسخةفيالذي:أقول

32-(1/9)بطولهلحديثا""المستدركفيالحاكمأخرجوقد

الذهبي.وأقره.الشيخينشرطعلىصحيح:وقال

.مجهولثعلبةهنا:الذهبيوقال334(/1)مختصزاالحديثوذكر

)1(.)2/463(

)2(/4(.)89

الكروخي:ونسخة(،524)5/":الاشرافتحفةو")562(،شاكرأحمدطبعةفي)3(

".صحيح"حسن14(:5)ق
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فيذكره"وقع)1(:"الاصابة"منتحيابيأترجمةفيحجرابنوقال

بنالاسودطريقمنوغيرهماخزيمةبنويعلىابوأخرجهصحيححديث

مختصر".الأربعة""السننفيوالحديث...قيس

فيوهو(،61)5/أحمد")2(مسند"فيبطولهالحديث:أقول

قصةفذكر،خطبهمسمرةأن:وفيهمختصرا،سمرةمسندمنأخرىمواضع

وذكر،وخطبته،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوصلاة،الشمسكسوف

.الدجال

الصحيحة،الأحاديثبعضخلافمنهيظهرقدماذلكبعضوقي

تلك.بهوجهتبماتوجيههويمكن،أخرىصحيحةأحاديثيوافقولكنه

فقام":الكسوفوسلموالهعليهاللهصلىالنبيصلاةذكرفيفيهنعم،

صوتا".لهنسمعلاقط،صلاةفيبناقامماكأطولبنا

فيكما،القطعةهذهمعنىعلىالحديثمنالرواةبعضاقتصروقد

فيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبناصلى"(:41)5/"المسند")3(

صوتا".لهنسمعفلم،كسوف

)4(.السننأصحابأخرجههذاوبنحو

)تحعص(.المصادر:أكثروفي،المصنفرسمهاكذاو)تحيا(52(.)7/(1)

)2(178(0.)2

2(.0610)رقم)3(

ماجهوابن(،4841)رقموالنسائي5(،26)رقموالترمذي(،4811)رقمداودابو(4)

.(4621)رقم
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وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعائشةلحديثمخالفبظاهرهوهو

.()1الكسوفصلاةفيبالقراءةجهر

نأ":عباسابنحديثمن335()3/"السنن"فيالبيهقيأخرجوقد

صوئا".لهنسمعفلم،الكسوفصلاةصلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

قيامافقام":وفيه،عباسابنعن)2("الصحيحين"بحديثوعضده

".البقرةسورةمنبنحوطويلا

لولانهقرأ؛مايسمعلمأنهعلىدليلهذافي:الشافعيقال":وقال

".بغيرهيقدرهلمسمعه

قرأأنهفرأيت،قراءته"فحزرت:وفيه،عائشةحديثمنأخرجثم

".البقرةسورة

الجهر.على"الصحيحين"حديثنصيقاومماكلههذافيوليس

وكأن،الناسأواخرفيكاناوسمرةعباسابنأنلييطهرالذيولكن

صلاتهفيلهمثلفيماوالنظر،الخشوعغلبهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

عنرويمايحملهذاوعلى.صوتهيرفعفلموغيرهما،والنارلجنةامن

".قراءتهفحزرت"قولها:منعائشة

ذكر.منسماععدموبينلجهرابينمنافاةفلاهذا،وعلى

عباسابنحديث392(/1))3(المسند""فيأحمدالامامروىوقد

9(.10)رقمومسلم(،01)65رقمالبخاريأخرجه(1)

9(.)70رقمومسلم(،5201)رقمالبخاريأخرجه2()

2674(.،)2673رقم)3(
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ابنوهو-اللهعبدطريقومن،لهيعةابنعنموسىبنحسنطريقمن

لهيعة.ابنعن-المبارك

منلهيعةابنترجمةفيكماقويةلهيعةابنعنالمباركابنورواية

.بالسماعلهيعةابنوصرح.وغيره1(")التهذيب"

ورقاء.:النسخةفي)وقاءطريقمن(17)5/)2(المسند""وفي

الذباءعنالنهيفيمرفوعاسمرةعنربيعةبنعليعن،إياسبنخطأ(

والمزفت.

عنسمرةعنثعلبةعنقيسبنالاسودعنداثنا...أحمد:قالثم

".مثلهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

الدباءعنالنهيفييعني،قبلهالذيمثلهذاثعلبةحديثكانفإذا

وقد،الكسوففيحديثهغيراخرحديثفهذاظاهر،هوكماوالمزفت،

.كثيرةوشواهدههذا،علىتوبع

روايةمنأنه)3("الإصابة"منأبيهترجمةفيذكر.أبيهعنحديثوله

الوضوء.فضلفيمرفوعاأبيهعنثعلبةعنالأسودعنالربيعبنقيس

الوضوءفضلفيوحديثه")4(:""الاستيعابمنالأبترجمةوفي

حسن".حديث

(1)/5(.)375

)18602(.رقم)2(

)3(.)3/062(

)4(.)2/408-508(
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)م(.المحلمي)1(:عقبةبنثمامةس[]بخ]*13[-

شهر:بنثوبلنا-4

عنعياشبنوعلياليمانوأبوخالدبنوعصامالمغيرةأبوروى

:قالالرحبيمرثدبنسعد(المسند:)وفيسعيدسمعتعثمانبنحريز

سمعت:قالشهربنثوبانعنيحدثحوشببنالرحمنعبدسمعت

فقالالكبر،وذكروا،المرانبديرالملكعبدمعجالسوهوأبرهةبنكريب

لهوعليهاللهصلىاللهرسوللسمعت:يقولريحانةأباسمعت:كريب

رسوليا:قائلفقال:قال"،الجنةالكبرمنشيءيدخللاإنه":يقولوسلم

النبيفقال،نعليوشسع،سوطي)2(بسبقتجملأأنأحبإني!الله

جميلوجلعزاللهإنبالكبر،ليسذلك"ان:وسلموالهعليهاللهصلى

".بعينيهالناسوغمص،الحقسفهمنالكبرإنما،الجماليحب

.(4/133))3(حمد"أ"مسندلفظهذا

ثقة".شامي:العجلي"قال)4(:""التعجيلمنثوبانترجمةوفي

إلاجمتيهماترفييذكرلممرثدبنوسعيدحوشببنالرحمنوعبد

،(177)2/الكبير":"التاريخفيترجمةوله(.051)"الوحدان"فيمسلمذكره(1)

تهذيبو"(،1/174):"الكمالتهذيبو"(،2654/):"والتعديللجرحو"ا

وغيرهم.نميروابنلنسائيومعينابنووثقه،ثلاثةعنهروى2(.29/)":التهذيب

وانظر"بسير":التخريحومصادربعضهاوفيالمسند،مننسخوعدةلاصلفيكذا)2(

.(438)28/المسند:هامش

.(0172)6رقم)3(

)4((1/.)374
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)1(.""الثقاتفيذكرهماحبانابننوالاسناد،هذاتضمنهما

ابنحديثمنالحديثهذانحووغيره)2(مسلمأخرجوقدهذا،

شواهد.ولهمسعود،

")4(.المغيث"فتح)3(:اسماعيلبنجابرق(دسم)خ[-1]*4

الأسود:بنيزبدبنجابرس(ت)د15-

)م()5(.عطاء.بنيعلىعنهتفرد

سمع.الخزاعيالاسودبنيزيدبن"جابر2(:201//1)البخاري

عطاء".بنيعلىمنهسمع.اباه

)7(."الثقاتو")6(،حاتمأبيابنكتابفيونحوه

)1(/7(،)73/6(.)371

)19(.رقم)2(

5(،210/):"والتعديللجرحو"ا2(،230/):"البخاري"تاريخفيجمةترله)3(

37(5)2/:"التهذيبتهذيبو"(،1/234):"الكمالتهذيبو"(،631)8/:"و"الثقات

عنروى.المصريعبادابوالحضرميإسماعيلبن"جابرحجر:ابنلحافظاقال

وهب.ابن.وعنهالمعافرياللهعبدبنوحييعقيل

الئقات.فيحبانابنذكره

:وقال،لهيعةبابنمقرونا[641]رقمصحيحهفيحديثهخزيمةابنوأخرج:قلت

".اسماعيلبنجابرفيهلأنالحديثهذاأخرجتو[نمابهاحتجلالهيعةابن

()4/2(.)47

.(651)ص"والوحدان"المنفردات)5(

)6(/2(794).

اسطر.خمسةبمقداربياضابعدهالمولفوترك(.201)4/)7(
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بنيعلىوعنه.صحبةوله.أبيهعن"...46(:)2/"التهذيب"وفي

)وبهامش(.1[)]ثقةالنسائيوقال.غيرهعنهيرولم:المدينيابنقالعطاء.

2(.()ئقة:"التهذيب"عن"لخلاصة"ا

")3(".صحيحه"فيحديئهوخرج"،الثقات"فيحبانابنوذكره:قلت

.الترمذيصححهأنه")4(الاصابة"منالاسودبنيزيدترجمةوفي

صلاتهبعدبرهطهمعاذصلاةحديثعلىالكلامفي")5(الفتح"وفي

خزيمة.ابنصححهأنه:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمع

ابنيعلىطريقمنلجماعةاأبوابفي")6(الترمذيسنن"فيوحديئه

اللهصلىالنبيمعشهدت:قالأبيهعنالاسودبنيزيدبنجابرحدثناعطاء

فلما،الخيفمسجدفيالصبجصلاةمعهفصليت،حجتهوسلموالهعليه

:فقال،معهيصليالمالقومأخرىفيبرجلينهوإذاوانحرفصلاتهقضى

معنا؟"تصلياأنمنعكماما":فقالفرائصهما،ترعدبهمافجيءبهما".عليئ"

فيصليتمااذاتفعلا،فلا":قالرحالنا.فيصليناقدكناإنا!اللهرسوليافقالا:

".نافلةلكمافانها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما

043(.1/)":الكمالتهذيب"منلمثبتو.للتهذيبتبعابياضالاصلفي(1)

95(./1):"لخلاصة"اوانظر.المؤلفمنزيادةالقوسينبينما2()

5923(.،4561،5651)الاحاديثأرقامانظر)3(

الاسودبنيزيد"حديث:قالفقد2(1)9رقم"الترمذي"جامعنظر1و648(.)6/(4)

".صحيححسنحت

)5(/2(.)023

2(.)91رقم)6(
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عامر.بنويزيد،محجنعنالبابوفي:قال

صحيح.حسنحديثالاسودبنيزيدحديث:عيسىأبوقال

بسر.ابنهعنهتفرد.الديليمحجنأبيابنفهومحجنأما:أقول

أسلم.بنزيدبسرعنوتفرد

عن"مالك:الاماممعالصلاةإعادةباب("الموطا")1فيلحديثوا

أبيهعن،محجنبنبسر:لهيقالالديلبنيمنرجلعنأسلمبنزيد

جئت"انا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهفقال...كانأنه:محجن

"".صليتقدكنتوان،الناسمعفصل

المسيب،بنوسعيدعمرابنعنصحيحينبأثرينمالكعضدهثم

بنيمنرجلعن،السهميعفيفعنمالكرواه؛أيوبأبيعنوبحديث

تي.وسيا.فذكرهأيوبأباسالانهأسد:

واالمغربصلى"من:يقولكانأنهعمرابنعننافععنروىثم

لهما(")2(.يعدفلاالاماممعأدركهماثمالصيح

فيصلىقدكانمنالاماممعيصلينبأساأرى"ولا:مالكقال

شفعا".كانتاعادهاإذافانه،المغربصلاةإلا،بيته

ابنهذاحديثهأخرجممنأن(")3(:"الإصابةمنمحجنترجمةوفي

لحاكم.واخزيمة

)934(.رقم)1(

.(353-053)مقالارا"طألموا"(2)

()3(5/977).
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.حبانابنغيرعنلهتوثيقفيهاليس")1("التهذيبفييسروترجمة

حاله.يعرفلا:قالالقطانابنأنوفيها

ابنلنوحولا،صعصعةبننوحإلاراولهيذكرفلمعامربنيزيدوأما

)2(.السائببنسعيدإلاصعصعة

أدركثممنزلهفيصلىفيمنباب)3(،داود"أبيسنن"فيوالحديث

لجماعة.ا

عليهاللهصلى)النبيفقالى...جئت:قالعامربنيزيدعن:ولفظه

كنتوان،معهمفصلالناسفوجدت،الصلاةالىجئتاذا"(:وسلمواله

".مكتوبةوهذه،نافلةلكتكن،صليتقد

ابنغيرعنتوثيقهفيهاوليس")4(،التهذيب"فيترجمةلهونوح

مجهولة.حاله:الدارقطنيقالىوفيها:،حبان

عنالسهميعفيفعنالموطأ""فيمالكذكرهالذيأيوبأبيثرو

سألىأنه""الموطأ":فيفلفظه،أيوبأبيعنخزيمةبنأسدبنيمنرجل

الامامفأجدالمسجداتيثم،بيتيفيأصليني:فقالالانصاريأيوبأبا

فإنذلكصنعمنفإن،معهفصل،نعم:أيوبأبوفقال؟معهأفأصلي،يصلي

جمع".سهممثلأو.جمعسهمله

)1(.)1/438-943(

933(./11)":التهذيبتهذيبو"(،-132133)8/":الكمالتهذيب"فيترجمته2()

.()575رقم)3(

(4)(01/.)485
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عنالأشجبنبكيرعنالحارثبنعمروعنوهبابنروىوقد

اللهصلىالنبيسالنا:أيوبأبوفقال:وقالبه،المسيببنعمروبنعفيف

داود)1(.أبوأخرجه".جمعسهملهفذلك":فقالوسلموالهعليه

يعقوبعنبكيرعنالحارثبنعمروعنأيوببنيحيىورواه

سألت:أيوبأبوفقالأيوبأباسألأنهالمسيببنعمروبنقال()كذا

يعيدها"."نعم،:فقالذلكعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

93(.4/20/)ليعقوبترجمتهفي""تاريخهفيالبخاريذكره

")2(."التهذيبمنعفيفترجمةفيونحوه

رذأبيعنالصامتبناللهعبدروايةمن")3(مسلم"صحيحوفي

الصلاةصل.،..الصلاةيوخرونأمراءعليككانتإذاأنتكيف":مرفوعا

".نافلةلكفانهافصل،معهمركتهاادفانلوقتها،

".أصليفلا،صليتقداني:تقلولا":روايةوفي

خير".فلادةنهافا":أخرىوفي

وغيرهما)4(.الصامتبنوعبادةمسعودابنحديثمننحوهوجاء

)578(.رقم()1

.(4571/)و"الكبير":)8683(،رقم""الاوسطفيالطبرانيوأخرجه236(.)7/)2(

)648(.رقم)3(

أخرجهالصامتبنعبادةوحديث534(،)رقممسلمأخرجهمسعودابنحديث4()

(2268122682،)رقموأحمد(،1)257رقمماجهوابن(،)433رقمداودأبو

/5431-531.
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رجاله)بسندروى1()الدارقطنيأن3-(:10)2/"البيهقيسنن"وفي

عمروبناللهعبدعنأبيهعنعطاءبنيعلىعنأرطاةبنحجاجعن(ثقات

الاسود.بنيزيدحديثنحو

روايةوالصحبح...إسنادهفيرطاةبنحجاج"أخطأ:البيهقيقالثم

".الجماعة

بنجابرعنيعلىحديثالقديمفيذكرأنهالشافعيعنحكىثم

.مجهولإسناد:فقالأبيهعنيزيد

بهفالاحتجاجبعضها،تقدمقدشواهدلهالحديثوهذا":البيهقيقال

2(.(")صحبحوبشواهده

الظهرفيالحكمهذاصحةفيكلامولا.عامةكلهاالشواهد:قول

:-تقدم-كماعمرابنقالفقد،والمغربوالعصرالصبحويبقىوالعشاء،

وزادوا:،الحنفيةقالوبه.الاوزاعيوتبعه(".والمغربالصبحتعادلا"

العصر.

وكذلك،الصبحبعدالصلاةعنالنهيثبوتالصبحاستثنىمنوحجة

العصر)3(.بعدالصلاةعنالنهيبثبوتيحتجالعصراستثنىمن

":)1/414(."السننفي)1(

قال،مسلمرجالمن"يعلى:بقوله4(13)4/المنير":"البدرفي[لملقنابنعلق)2(

مسلم.بهاحتجوقد:قال،فذكرهم.عنهجماعةورواه":"مستدركهفيالحاكم

".صححهمنوجهفهذهالنسائيوثقهيزيدبنوجابر:قلت

اللهرضيعباسابنحديثمن)826(رقمومسلم581(،)رقمالبخاريأخرجه)3(

عنهماه
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بعدتحرملاالصلاةأنمذهبهلأنالعصر؛عمرابنيستثنلموانما

العصر.

حتىالصبحبعدالصلاةتحريمعمرابن"وروى(:")1"الفتحوفي

واحتج.حزمابنقالوبهتصفرهحتىالعصربعدواباحتها،الشمستطلع

إلاالعصربعدالصلاةعننهىوسلموالهعليهاللهصلى"أنه:عليبحديث

".قويصحيحبإسنادداودأبورواه."مرتفعةوالشمس

أنهمالكذكرهماإلاحجة،علىلهأقففلمالمغرباستثنىمنوأما

شفعا.صارتأعادهالو

الأدلة.عموميقاوملارأيوهذا

والعصرالصبحوقي،الأدلةعمومالمغربفيفحجتهعمممنوأما

وأمتقدمالهسببلابمابعدهماالصلاةعنالنهيتخصيصفيحجته

لاوقديزيد،بنجابروثقفلذلك،النسائيمذهبهذايكونفقدمقارنا،

منالوقتصاحبةاستثناءثبتكماأنهرأىولكنه،بإطلاقمذهبهيكون

منادرك"من:بحديثغروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهي

بعدالصلاةعنالنهيمنالوقتصاحبةتستثنىفكذلك،."..ركعةالصبح

بإعادتها.وذلكوالعصر،الصيح

خصقدوالعصرالصيحبعدالصلاةعنالنهيلةادبأنذلكيوكدوقد

فوجدهمالمسجدجاءئمبيتهفيصلىمنأمروأدلة،الجملةفيعمومها

:الاصولأهلقالوقدعمومها.تخصيصيثبتلممعهميعيدهابأنيصلون

)1(/2(.)76
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)1(.تخصيصهثبتقدالذيالعاممنأرجحتخصيصهيثبتلمالذيالعامإن

نظر.ذلكفيكانوإن

يزيد:بنجابرحديثعلىالكلامفي)2("النقيلجوهر"اوفيهذا،

بنإبراهيمعنبقيةورواه:قالثم،الصحابةمعرفةفيمندهابن"ورواه

الاسودبنيزيدبنجابرعنعميربنالملكعبدعنحمايةذيبنيزيد

".يعلىغيرلجابراخرراوفهذا.أبيهعن

كليب:بنجري()164-

")3(."كفاية)م(.قتادةعنهتفرد

بنوبشيرعلياسمع...كليببن"جري242(:1/2/)البخاري

الخصاصية.

عنجعفرأبوحدثناالقاسمبنهاشمحدثنا:اللهعبدبنأحمدليقال

خيرا.عليهيثنيوكانكليببنجريعنقتادة

".المدينةأهلفيحديثه

روى.الخصاصيةبنوبشيرعليعن"روى)4(:حاتمأبيابنوقال

...ذلكيقولأبيسمعت.السبيعيإسحاقوأبوقتادةعنه

غيرعنهروىعلملا،مجهولكليببنجري:المدينيبنعليقال

.(الكتبيدار-981)8/:"لمحيطاالبحر"انظر(1)

(.البيهقيسننبهامش-203)2/)2(

88(.)ص"و"الكفاية(521)ص""الوحدان)3(

(4)/2(536.)537-
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...قتادة

عبد،بنعمارةمثلهو،بحديثهيحتجلاشيخ،:فقالعنهابيسالت

لاشيوخهؤلاءعبيد،بنوشريحعدي،بنوحجئة)1(،يريمبنوهبيرة

."بحديثهميحتج

عنهروى.الخصاصيةبنوبشيرعليعنيروي")2(:""الثقاتوفي

".قتادة

وقالخيرا.عليهيثنيوكان،قتادة"وعنه78(:2/)""التهذيبفيو

ابنوقال.الأزارقةمنوكان،كليببنجريحدثني:قتادةعنهمام

يحتجلاشيخ:حاتمأبووقال.قتادةغيرعنهروىما،مجهول:المديني

كليببنجريداود:أبوقال.ثقةتابعيبصري:العجليوقال...بحديثه

كوفيكليببنوجري،قتادةغيرعنهيرولمبصريسدوسيقتادةصاحب

".السبيعيإسحاقأبوعنهروى

عليعن:ولفظه)3(،""السننفيعنهاللهرضيعليعنوحديثه:أقول

القرنبأعضبيضحىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قال

."لاذنوا

العضب:فقال،المسيببنلسعيدذلكفذكرت:قتادةقال:اخرهوفي

ذلك.فوقفما،النصفبلغما

المصادر.منوالمثبت،تحريف""بربر:الاصل(1)

()2(4/171).

،()4377رقموالعسائي(،4051)رقموالترمذي28(،0)5رقمداودأبواخرجه)3(

31(.)45رقمماجهبنو
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".صحيححسنحديثهذا":الترمذيقال

داودأبيحديثمعهوذكر275(،)9/"سننه"فيالبيهقيوأخرجه

اللهرضيعليعننجيبناللهعبدعنجابرعنعوانةأبيعن:الطيالسي

الاذنعضباءعنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالعنه

."والقرن

ذلابمنويكفيكثير.فيهوالكلام،الجعفييزيدابنهوجابر:أقول

معاوية.بنوزهيروشعبةسفيان:الائمةبذلكوصفه،يدلسأنههنا

.وغيرهالبخاريولتنه،النسائيوثقهنجيبناللهوعبد

عن:فقال،البقرةعنسئلأنهالترمذيوصححه،عليعنجاءوقد

اللهصلىاللهرسولأمرنا...،يضركلا:قال؟القرنمكسورة:قال.سبعة

.(1)"والاذنالعيننستشرفأنوسلموالهعليه

صح-إن-بالاولالمرادأنعلىيدلفهذا":قالثمالبيهقيوذكره

".القرنفيالتنزيه

.العامريهوالاخر:كليببنجري:ولهم[-]*16

()2(.141)2/"المستدرك"فيحديثله

734(.)رقمحمدأخرجهو(.51)30رقم(1)

ثناالسكنبنعيسىبنمحمدأنبأإسحاقبنبكرأبو"حدثنا:لحديث1ونص)2(

:قاللعامريكليببنجريعناسحاقأبيعنإسرائيلثعامنصوربنالحارث

بنتميمونةعلىفدخلت[لمدينةفأتيت،القتالكرهتصفينلىإعليسارلما

بعي-من:قلت؟أيهممن:قالت،الكوفةأهلمن:قلت؟أنتممن:فقالتلحارث[



)1(:الكوفيالوالبياللهعبدبنجندب()تح17-

وعنه.القاريعوفبنخطا(.شيبان:""التعجيلفي)سفيانعن

يزيد.بنالحارث

ثقة.تابعيكوفي:العجليقال

اللهعبدبنجندب")2(:"التعجيلمنسفيانترجمةفي:أقول

ني.العدوا

ثنالهيعةابنثناموسىبنحسن"ثنا(:177)2/"المسند")3(وفي

:يقولعوفبنسفيانسمعأنهاللهعبدبنجندبعنيزيدبنالحارث

وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالعاصيبنعمروبناللهعبدسمعت

الله؟رسولياالغرباءمن:فقيلللغرباء"."طوبى:عندهونحنيومذاتوسلم

".يطيعهمممنكتريعصيهممنكتير،سوءأناسفيصالحون"أناس:قال

حينآخر،يوماوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعندوكنا:قال

منأناس"سياتي:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،الشمسطلعت

عليسار:قلت:قالبكجاءماتجيءقربعلىوقربارحبعلىرحبا:قالتعامر،

نعم،:قلت:قال؟بايعتهاكنت:قالتهنا،هالىإفجئناالقتالوكرهتصفينلىإ

به.ضلولاضلمافوالله،معهفكنإليهفارجع:قالت

".يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقال

ولا،حاتمأبيابنكتابولا،البخاريكتابفيأجدهلم":الهامشفيالشيخكتب(1)

793(./1)":"التعجيلهامشفيترجمتهمصادر:اقول".الثقات

)2((1/0.)95

665(.0)رقم)3(
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الله؟رسولياأولئكمن:قلنا".الشمسكضوءنورهمالقيامةيومامتي

وحاجتهأحدهميموت،المكارهبهمتتقىالذينلمهاجرينافقراء":فقال

".الأرضافاقمنيحشرون،صدرهفي

معفذكر،...لهيعةابنئناقتيبةثنا"222(:)2/المسند")1("وفي

".اختلاف

لان)2(؛مصريهذافانهذا،غيرالعجليوثقهالذييكونأنوأخشى

كوفي.العجليذكرهوالذي.مصريوالحارث،مصريعوفبنسفيان

الترجمةأولفيووقع-،عوفبنسفيانترجمةفي-كماعدوانيوهذا

أعلم.والله.الوالبي:هنا

")3(.المغيث"فتج:قدامةبنجويرية]خ[[-]*17

:صفرةأبيبنالمهلببنالمفضلبنحاجب)دس(18-

زيد.بنحمادإلاراولهيذكرلم

قتيبة:قال.المهلببنالمفضلبنحاجب"73(:1/)2/البخاري

)6507(.رقم)1(

"لا".:الاصلفي)2(

)3(/2(47).

التميمي،قدامةبن"جويرية:فقال2(14)2/":"تاريخهفيالبخاريذكره:اقول

:قالالتميميقدامةبنجويريةسمعتجمرةابوحدثناقالشعبةحدثنا:دم1لناقال

حاتم:أبيابنكتابيفيونحوه."،..نينقرديكارايت:قاليخطبعمرسمعت

5(2521/):"التهذيبتهذيب"وانطر(.4611/):حبانوابن(،2053/)
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البصريين.فييعد.المفضل)كذا()1(أبيحاجبعنحمادعن

اعدلوا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالنعمانعنأبيهعن

".أولادكمبين

".عمانعلىالعزيزعبدبنعمر)2(عاملكان:سليمانقال

بشير.بنالنعمانعنوأبوه،أبيهعن"روى)3(:حاتمبيأابنوقال

ذلك.يقولبيأسمعت

:قالمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنابيذكره...

ثقة".المهلببنالمفضلبنحاجب

قالزيد.بنحمادوعنههأبيهعن"روى(:133)2/""التهذيبوفي

وقال.عمانعلىالعزيزعبدبنعمرعاملكان:حرببنسليمان

ئقة.:معينابنعنمنصوربنإسحاق

حديثاإلالهذكرواولازيد،بنحمادإلاراويالهيذكروالم:أقول

".ابنائكمبين"اعدلوا:مرفوعابشيربنالنعمانعنأبيهعنواحدا

منئابتفهوبشير،بنالنعمانعنوغيرهالشعبيرواهقدلحديثوا

".حبانابنغيرعنتوئيقهيذكروالموأبوه.أبيهعنحاجبروايةغير

أبىابنيذكرلمولكنمانهمانعولا"كذا،:البخاريتاريخهامشفيالمولفعلق(1)

طريقمنالنسائيداودأبىسننفيلحديثوا،لحاجبكنيةولاغيرهحاتم

."اعلمفالثه(المفضلبن)حاجبوفيهحمادعنحرببنسليمان

"عامر".:الاصلفي)2(

)3(/3(.)284-285
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-91

أبيذ

معين

وغزا

157

-2.

.م/.ذئبأبيابنخال:الرحمنعبدبنالحارث

ذئب.أبيابنعنهتقردفيمن)1(مسلمذكره

ابنغيرعنهيرولم،مجهول":المدينيابنعن")2("التهذيبوفي

ئب.

.غيرهراولهيعلملاأحمد:بيألحاكماوعن

ابنوقالبأسا.بهرىلاأحمد:وقال.بأسبهليس:النسائيقال

مشهور".وهو،عنهيروى

سنة،)73(وله()912سنةمات")3(:"الثقاتفيحبانابنوقال

الصحابة.منجماعةمع

ابنيوحمزةلموسا،سلمةأبيعنروى")4(:""التهذيبفيقال

بنومحمد،وكريب،مطعمبنجبيربنومحمدعمر،بنالله

".وغيرهم،ثوبانبنلرحمن

0،2،260،4،42،53)2/"مسند":ذئببيابنخالالحارث

،.164091،،44340.)5

لقيط:بنالحارث)بخ(

حنش.ابنهإلاراولهيذكرلم

23(.1)ص"والوحد[ن"المنفردات(1)

)2(/2(841).

)3((4/413).

(4)/2(481).
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شهدعمر،شهد.النخعىلقيطبنالحارث"278(:2/)1/البخاري

الكوفيين.فييعد.القادسية

يرفعهولمالغار.في-عليعنأبيهعنحنشعن:نعيمأبولناوقال

أسامة.أبيعنبعضهم

النبيعنعليعنأبيهعنحنشعن:النعمانبنالصمدعبدوقال

".وسلموالهعليهاللهصلى

عليهما.اللهرضوانوعليعمرعن"روى(:)1حاتمأبيابنوقال

".ذلكيقولبيأسمعت.حنشابتهعنهروى.القادسيةوشهد

وعلي.عمرعنوروى،القادسيةشهد"(:551)2/"التهذيب"وفي

حنش.ابنهوعنه

تابعيكوفي:العجليوقال.الحديثقليلكانسعد:ابنوقال:قلت

".ثقة

)3(المفرد""الادبفيلهأن)2(:"المزيتهذيب"منترجمتهوفي

أنا:فيقولفينحرها،،فرسهتنتجمناالرجل"كان:قالواحداأئراللبخاري

فإن،اللهرزقكمماأصلحواأنعمر:كتابفجاءناهذا؟!أركبحتىأعيش

تنفسا".الامرفي

(1)/3(.)87

.(133)4/":"الثقاتفيحبانابنوذكره25(.)2/)2(

تلد.:أيتنتجومعنى)478(5رقم)3(
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سبية:بن)سي(حبيب21-

البناني.ثابتإلاراولهيذكرلم

بنموسىقال.لسبيعةبنحبيب"316)1((:2//1)البخاري

رجلعنسبيعةبنحبيبعنثابتعنسلمةبنحمادحدثنا:إسماعيل

فقالرجل،بهفمر،وسلملهوعليهاللهصلىالنبيجنبإلىكانأنهحدثه

فأعلمه.،قم:قال.اللهفيلاحبهإني:رجل

عنأنسعنثابتعنزاذانبنعمارةثنامحمد:بنالصلتوقال

.نحوهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بنحمادحدثناإسحاقبن)يحيى()2(حدثنا:موسىبنيحيىوقال

بالنبيرجلمر:قالالحارثعنسبيعةابنعنالبنانيثابتعنسلمة

.نحوه...وسلموالهعليهاللهصلى

ثابتعنسلمةبنحمادثنا:قالحرببنسليمانثنا:إسحاقوقال

النبيسمعحدثهرجلعنلحارثاعنالضبعيسبيعةبنحبيبعن

وسلم.والهعليهاللهصلى

عليهاللهصلىالنبيعنأنسعنثابتثنا:قالمباركثنا:قالمسلم

بهذا.وسلمواله

.318ص:المطبوعفيمكانه()1

هذاعلىتعليقاهناكقالوقد،المؤلفمنتصحيحوهي،التاريخأصلفيليست)2(

إسحاقبنيحيىهو،صحيحوهو"إسحاقبنيحيى"قط"بهامش:الموضع

!.موسىبنيحمىشيوخفيلمزي1عده،المباركابنصاحب
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عنثابتعنسلمةبنحمادأخبرنا:قالاللهعبدأخبرني:قالبشر

بهذا".وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالضبعيحبيببنسبيعة

صحبةلهرجلعنروى.سبيعهبن"حبيب)1(:حاتمبيأابنوقال

ذلك".يقولأبيسمعت.البنانيثابتعنهروى.الحارثاسمه:يقال

منرجلعنيروي.الضبعيسبيعةبنصبما")2(:""الثقاتوفي

منومنهم.البنانيثابتعنهروى.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاب

".قالهمنووهم.الضبعيحبيببنسبيعةأنهزعم

وقيل:.الضبعيسبيعةأبيبنحبيب"(:184)2/(""التهذيبوفي

....:وقيل.وسلمواكهعليهاللهصلىالنبيعنالحارثعن...سبيعةابن

".ثقةتابعيشامي،سبيعةبنحبيب:العجليقال

روى.صحبةله:يقال.منسوبغير.لحارث"ا(:2461/)وقال

...(".سبيعةأبيبنحبيبعنالبنانيثابتحديثه

ابنحبيبطريقمنالنسائيوروى..."الحارث)3(:""الاصابةوفي

عنه.ثابت]عن[)4(سلمةبنحمادطريقمنأخرجه...الحارثعنسبيعة

والله.أنسىعنثابتعنوغيرهما:واقدبنوحسينفضالةبنمباركوقال

(".أعلم

)1(.)3/201(

)2(.)4/014(

)3(.)1/612(

الإصابة.منفلادة(4)
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عنثابت"لجادةاغيروسلوكه.ثابتفيالناسأثبتحماد:أقول

سلكممنحمادغيرتخطئةيكنلمفإذا.وأتقنحفظأنهدليلأنس"

الوجهين.صحةمنمانعفلا،لكثرتهم؛الجادة

.الحارثعنحبيبلحديثشاهداأنسحديثيكونهذا،وعلى

الموفق.والله.لجملةافيأخرىشواهدفلهذلكومع

عدي)1(.بنحجية]*21[-

،:البخاري"تاريخفيترجمةلهوحجيةبشيء،الترجمةعلىالمؤلفيعلقلم(1)

تهذيبو"(،4/291):"و"الثقات3(،41)3/:دالتعديل1ولجرجو"ا(،921)3/

عديبن"حجية:وقال2(.-261217/):داالتهذيبتهذيبو"71(،2/):"الكمال

وأبوكهيلبنوسلمةعتيبةبنالحكموعنهوجابرعليعنروى.الكوفيالكندي

السبيعي.إسحاق

لاشيخ:حاتمابووقال،كهيلبنسلمةالاعنهروىاعلملا:المدينيابنقال

.بالمجهولشبيه،بحديشهيحتج

[بنوذكره،ثقةتابعي:العجليوقال،بذاكوليسمعروفاكانسعد:ابنوقال:قلت

عنكهيلبنسلمةعنشعبةطريقمناللفظفيالبرقانيوروى"."الثقاتفيحبان

يا:فقالإمارتهفيعليعلىدخلغفلةبنسويدأن:وهببنزيدوعنالزعراءأبي

لحديث.ا..وعمربكرأبايذكرونبنفرمررتإنيالمؤمنينأمير

ذاكمسعود،ابنصاحبهووليسعديبنحجيةهوهذاأبو[لزعراء:ني[لبرقاقال

هانئ.بناللهعبداسمه

الاسنادفيالمذكورالزعراءأباالبوشنجيابراهيمبنمحمداللهعبدأبوووثق:قلت

"هو(:1/664):""الميزانفيالذهبيوفالاهـ."مامونتقةهو:فقالالماضي

".اللهشاءإنصدوق

94



:الضمريبنحسان)س(22-

الخولاني.إدريسأبوإلاراولهيذكرلم

بناللهعبدعنالضمريبن"حسان92)1((:1/)2/البخاري

".نيالخولاإدريسأبوعنهروى.السعدي

)3(.حبانابنوعند)2(حاتمأبيابنعندونحوه

حديثالسعديبناللهعبدعن"روى25(:0)2/""التهذيبوفي

بالمشهور.ليس:وقالالنسائيلهروى.الخولانيإدريسأبووعنه.وفادته

".ثقةشامي:العجليوقال:قلت

وآلهعليهاللهصلىالنبيسألأنهالسعديابنعنحديثهحاصل:أقول

الكفار".قوتلماالهجرةتنقطعلا":فاجابه،الهجرةعنوسلم

زبربنالعلاءبناللهعبدثنامحمدبنمروان"ثنا)4(:النسائيرواه

اللهعبدبنحسانعنالخولانيإدريسأبيعناللهعبيدبنبسرحدثني

...".السعديبنالنهعبدعنالضمري

عنالوليدثنامساوربنعيسى"أخبرناذلك)5(:قبلوأخرجه

عنالخولانيإدريسأبيعناللهعبيدبنبسرعنزبربنالعلاءبناللهعبد

331.ص:المطبوعفيمكانه)1(

)2(/3(.)234

أسطر.سبعةبمقداربياضابعدهالمؤلفوترك(.4/641))3(

.(4)173رقم(4)

.(1724)رقم5()
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...".السعديوقدانبناللهعبد

.والسعديإدريسبيأبينالواسطةأسقطكذا

بنإسحاق"ثنا027(:)5/"المسند")1(فيأحمدالإمامخرجهو

عنمحيريزابنحدثنيالخراسانيعطاءعنحمزةبنيحيىثناعيسى

...".السعديبناللهعبد

منحبيببنمحمدترجمةففيأيضاهمحيريزابنعلىاختلفوقد

بنبسرعنسليمانبنالوليدطريقمنوغيرهالبغويأخرج)2(:""الاصابة

:قالحبيببنمحمدعنالسعديبناللهعبدعنمحيريزابنعناللهعبيد

...اللهرسولأتينا

السعديبناللهعبدعنمحيريزابنعنحدوغيررواه:البغويقال

ابنعن،الخراسانيعطاءطريقمنساقهثم.حبيببنمحمديذكروا]لم

منأخرجهالنسائيأن)3([السعدياللهعبدترجمةفيتقدموقدمحيريز،

".حبيببنمحمدفيهليس.السعديبناللهعبدعنإدريسأبيطريق

هذاذكربعدالسعديبناللهعبدترجمةفي)4("الاصابة"وفي

السعديبناللهعبدعنالحديثهذا:الدمشقيزرعةأبوقال":الحديث

".عنهالاثباترواه،متقنصحيححديث

)22324(.رقم)1(

.)6/01()2(

التيالطبعةمنسقطوقد(،1/18.)هجر:دار.طمنمستدركالمعكوفينبينما)3(

.البجاويطبعةومن.المولفمنهاينقل

)4(/4(1314-11).
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"لا:الثابتالحديثبطاهرهيعارض-فيهماعلى-لحديثوا:قول

.()1"ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرة

دارمنالهجرةأن-:محزرا-حاصلهبماالعلماءبينهماجمعقدلكن

:علتانلهالاسلامدارلىالشرك

السواد.كثرةلىإوحاجتهم،الاسلامدارفيالمسلمينقلة:الاولى

الفتنة.خوف:الثانية

دارصارتمكةلان؛الفتحبعدمكةأهلحقفيانتفتاالعلتينوكلتا

لله.لحمدوكثرةفيالمسلمونيزللمئم،بالمدينةالمسلمونوكثر،إسلام

لاكانفإذاكفر،بدارمسلماكانمنحقفيالثانيةالعلةلايبقفلم

.الهجرةفعليه،الفتنةيخافأو،عليهيجبماوأداء،دينهإظهارمنيتمكن

أعلم.والله

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيهجرةبابفي")2(الباري"فتحوفي

بعدالهجرة"انقطعت:قالعمرابنعناخرجالاسماعيليأن":وأصحابه

قوتلماالهجرةتنقطعولا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللىإالفتح

الكفار".

لىإالهجرةفرضلماوجلعزاللهفإن،لجمعافيأوضحوهذا:أقول

خاصة،ومزيةخاصافصلالذلكجعلوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

اللهرضيعماسابنحديثمن()1353ومسلم(،1)587رقمالبخارياخرجه(1)

عنهما.

()2/7(0.)27
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الفضلذاكبهاينالالتيلهجرةافهذهلما،"المهاجرين:أصحابهاوسمى

عليهوجبتوإنبعدأحدينالهاولامكة،بفتجانقطعت،المزيةوتلك

وهاجر.الهجرة

بنإسماعيلثنانافعبنالحكم"ثنا(:291)1/"المسند")1(وفي

عنيخامربنمالكإلىيردهعبيدبنشريجعنزرعةبنضمضمعنعياش

دامماالهجرةتنقطعلا":قالوسلموا-لهعليهاللهصلىالنبيأن:السعديابن

بنعمروبناللهوعبدعوف،بنلرحمن1وعبد،معاويةفقال".يقاتلالعدو

:خصلتانالهجرة"إن:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:العاص

ولا.ورسولهاللهلىإتهاجرأن:والأخرى،السيئاتتهجرأنإحداهما:

منالشمستطلعحتىمقبولةالتوبةتزالولا،التوبةتقبلتماالهجرةتنقطع

".العملالناسوكفي،فيهبماقلبكلعلىطبعطلعتفإذا،المغرب

فائد)2(:بنحسان]*22[-

م)3(..السبيعيإسحاقأبوعنهتفزد

)1671(.رقم)1(

233(،)3/":والتعديللجرحو"ا3(،0)3/":البخاري"تاريخفيترجمةله)2(

-152)2/:"التهذيبتهذيبو"(،172)2/":و"الاصابة(،4/631):"و"الثقات

عنهروى.الخطاببنعمرعن،الكوفيالعبسيفائدبنحسان."خ:وفال252(.

السبيعي.إسحاقأبو

النساءتفسيرفيوأخرج.الكوفيينفييعد:البخاريوقالشيخ،:حاتمأبوقال

".التابعينثقاتفيحبانابنوذكره..السحر.الجبتعمر:قال[:54]6/

.(137)ص"والوحدان"المنفردات)3(
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:الأنصاريالساذيمحمدبنحصرسي(م)خ22-

"()1(.المغيثفتح"،)م.الزهريعنهتفرد

المدني.الانصاريالسالميمحمدبن"حصين8(:1/)2/البخاري

.الزهريعنهروى.عتبانعن

وزاد:)3(،حاتمبيأابنكتابفيوكذا")2(،"الثقاتفيومثله

".ذلكيقولأبيسمعت."مرسل

سألهمحمد...،بنحصين.مس"خ093(:)2/""التهذيبوفي

.الزهريوعنه،عتبانعنروى:أبيهعنحاتمأبيابنقال...الزهري

..؟السالميمحمدبنحصين:للدارقطنيقلت:الحاكموقال...،مرسل

)4(."حديثينالزهريعنهحكىإنما،ثقة:قال

عنالزهريحديثآخرفي")5("الصحيحينفيمذكورهو:أقول

محمدبنالحصينسألتثم:شهابابنقال:عتبانعنالربيعبنمحمود

بنمحمودحديثعنسراتهم،منوهو،سالمبنيأحدوهو،الانصاري

بذلك.فصدقه،الربيع

وابنه،مالكبنأنس!ووافقهمحمود،بروايةثابتلحديثو:أقول

.(247/):،المغيثو"فتح(،121)ص"نوالوحد"المعفردات(1)

()2(/4951).

)3(/3(691).

":"الميزانفيالذهبيوقال2(.2-2113)2/":"الإصابةفيلحافظاذكره:أقول(4)

".يعرفيكادفلاهذاومع،الصحيحينفيبه"يحتج77(:1/)

)33(.ومسلم(،524،0104)البخاري(5)
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توثيقا،يعدسراتهم"منوهو":الزهريفقولذلكومعأنس،بنبكرأبو

ومع،دينهفيالفاضلإلاالعصرذلكفيالانصارقيليسرويكنلملأنه

تبعا.""الصحيحينفيذكرفإنماذلك

:البلوياللهعبدبنالحكم)ق(24-

سما.أبيبنيزيدإلاراولهيذكرلم

".البخاري"تاريخفيأجدهلم

عنهروى.البلوياللهعبدبن"الحكم(:)1حاتمأبيابنوقال

:قالمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقعن.أبيذكره)بياض(.

".ثقةالبلوياللهعبدبنالحكم

هالمصريالبلوياللهعبدبنلحكم"ا(:431)2/""التهذيبوفي

منصوربنإسحاققال.حبيبأبيبنيزيدوعنه.رباحبنعليعنروى

أبيبنيزيدعنحيوةعنعاصمأبوسماهوهكذا.ثقة:معينبنيحيىعن

عن:وغيرهمفضالةبنوالمفضلالحارثبنوعمروالليثوقال.حبيب

".الصحيحوهو.الحكمبناللهعبدعنحبيبأبيبنيزيد

عنحبيبأبيبنيزيدروايةمن)2("ماجهابن"سننفيحديثه:أقول

بنعمرعلىقدمانه:الجهنيعامربنعقبةعنرباحبنعليعنالحكم

لىإلجمعةامن:قالخفيك؟تنزعلمكممنذ:فقالمصر،منالخطاب

السنة.أصبت:قال.لجمعةا

)1(.)3/122(

)558(.رقم)2(
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التوقيتتركفيوردمابابفي038(/1)"السنن"فيالبيهقيوقال

ذلكفيعنهفالروايةالخطاببنعمرفأما-:الخفينمسحفييعني-

.مشهورة

عنأبيهعنرباحبنعليبنموسىعنثقاترجالهبسندأخرجئم

الجمعة،يومالمدينةلىإالشاممنخرجت:قالالجهنيعامربنعقبة

رجليك؟فيخفيكلجتأومتى:فقالالخطاببنعمرعلىفدخلت

السنة.أصبت:قاللا.:قلتنزعتهما؟فهل:قال.لجمعةايوم:قلت

للحكم.قويةمتابعةوهذه

لأنمصر"؛من":الحكمقوليخالفلا"الشاممن":موسىوقول

لغسلخفيهفنزع،بالشاملجمعةاأدركتهولكنمصر،منكانخروجهابتداء

المدينة.لىإخرجثملبسهما،ئم،الجمعة

استمرالذيالليسلابتداءبيان"الشام"من:موسىروايةفيفقوله

المدينة.لىإعليه

وليلةيومتوقيتمنوردماوبينهذابينا!ابربعضجمعوقد

منعلىعمرحديثفيجاءماتوقيتبحملللمسافر،وثلاث،للمقيم

أعلم.والله.كذلكليسلمنوالثلاث،كعقبة،سفرهاتصل

:طرخانبنحميد()س25-

)م()1(.زيد.بنحمادعنهتفرد

2(.48)ص"والوحدان"المنفردات(1)
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شقيقبناللهعبدسمع.طرخانبن"حميد35(:11/)2/البخاري

زيد".بنحمادعنهروى)1(.قوله

بناللهعبدعنروى.طرخانبنحميد")2(:حاتمأبيابنوقال

عنأبيذكره...ذلكيقولأبيسمعتزيدهبنحمادعنهروى.شقيق

ثقة".طرخانبنحميد:قالأنهمعينبنيحتىعنمنصوربنإسحاق

شقيق.بناللهعبدعنيروي.طرخانبنحميد"")3(:"الثقاتوفي

."زيدبنحمادعنهروى

روى.بالطويلوليس،طرخانبنحميد"(:43)3/""التهذيبوفي

زيدبنحمادوعنهمتربعا)4(.الصلاةفيعائشةعنشقيقبناللهعبدعن

إلاحسبهولا...النسائيلهروى.ثقة:معتينابنقال.غياثبنوحفص

...".قلت:خطاه

صاحبماو،الطويلهولحديثاهذاراويأنكلامهوحاصل

"."فعله":"التاريخفيلذي1و،الأصلفيكذ[(1)

22(.4)3/":والتعديللجرح"ا)2(

)3(/6(091).

خزيمةوابن(،)1367""الكبرىوفي(،1661)""المجتبىفيالنسائيأخرجه4()

3(.50)5/:البيهقيوعنه275(،/1):لحاكموا2(،15)2حبانوابن(،1)238

حسبولا،ثقةوهوداودبياغيرلحديثاهذاروىأحد[أعلملا":النسائيقال

لا":الأحمرابنرو[ية""الكبرىفيولفظه."أعلملىتعاواللهخطاإلالحديثاهذا

"ولاوزيادة:مغلطايقال.حفص"عنداودابيغيرلحديثاهذاروىاحداأعلم

هذا.علىيزدلمبعضهاوفي،المجتبىنسخبعضفيوقعخطا"إلاأحسبه
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فيواخرمسدد")1(،"مسندفيشقيقابنعنأثرلهفإنماالترجمة

أبيه.عنطاووسبناللهعبدعنزيدبنحمادطريقمن")2("الحلية

عنه.زيدبنحمادروايةمنوكلاهما

سويد:بنحنطلة)س(26-

مسعود.بنالاسودإلاراولهيذكرلم

عمرو.بناللهعبدعنسويدبن"حنظلة36-(:1/)2/البخاري

،عوامعن،هارونبنيزيدحدئنا:يحيىوقال.ومعاويةعليايسالموكان

عمرو،بناللهعبدسمع:العنزيأوالغنويخويلدبنحنظلةعنأسود،عن

".الباغيةالقثة"تقتله:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعت

حدئني:قالعوامأخبرنا:قالهارونبنيزيدئنا:المثنىابنوقال

النبيليقالزاد:عمرو.بناللهعبدسمعخويلد:بنحنظلةعنأسود،

(".اباكأطع":وسلموالهعليهاللهصلى

بنالعوامسمعت،شعبةحدئنا:قالغندرحدثنامحمد:وقال

سويد".بنحنظلةعن،شيبانبنيمنرجلعن،حوشب

عن:قالهارونبنيزيدأنتقدمماحاصل:ملخصهماعليهوعلقت

عن،العوامعن:شعبةوقالخويلد.بنحنظلةعنالاسود،عن،العوام

سويد...بنحنظلةعن،شيبانبنيمنرجل

.(41)53"العشرةالمسانيدئد1بزوالمهرةلخيرةا"إتحافانظر(1)

()2(/401).
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سمعخويلد.بنحنظلة4(:10/)2/وراجع)1(.التعليقتمامراجع

عنشيبانبنيمنرجلعنالعوامعن:فقالشعبةوخالفه":المؤلفتعليقوتمامه(1)

ترجمته،فيتقدمكماعنزيوالاسودعمرو،بناللهعبدعنسويدبنحنظلة

كأنتأويلاإلايجتمعانلاوالعنزيوالشيبانى.وغيرهحاتمبيأابنذكرهوكذلك

نإ:يقالبأنالتعددمناقربهذاولعل،إليهمفنسبعنزةفيونزلشيبانيايكون

نافيمكنحنظلةوأما،بالغلطلحكمامنأرجحالاحتمالانوهذان،شيخينللعوام

،اخرىجدهلىواتارةابيهلىإفنسبذلك،عكسأوجدهوسويدأباهخويلديكون

أعلم.دته1والغلطمنأقربلتعدد1والتعدد،منأقربوهذا

ذكروانماعمرو،بناللهعبدعنالراوىخويلدبنحنظلةحاتمأبيابنيذكرولم

واحد،عندهأنهماعلىيدلمافيهايذكرولمتراجمربعبعدالاتىخويلدبنحنظلة

فقدخويلدبنحنظلةعنروىأنهمسعودبنالاسودترجمةفيذكرنهإلااللهم

خويلدبنحنظلةبأنيشعرواحدخويلدبنحنظلةعلىاقتصارهمعهذاإن:يقال

ابنعندفقطمحتملاكانهذاأنلييظهروالذى،عندهالاسودشيخهوذكرهالذى

يتهرويذكركأنذكرها،التىالترجمةفيذلكعلىلنبهعندهترجحولوحاتمأبي

يصرحأنهذامثلفيعادتهأنعلى،عنهالاسودروايةأوعمروبناللهعبدعن

ذلك.نحوأوواحد"هما:يقولبيأفسمعتاسمينالبخاري"جعله:فيقول

بنيحيى"سالت:قالسعيدبنعثمانعنإسحاقبنيعقوبعنروىأنهبقي

خويلدبن"حنظلة95(:/)3التهذيبوفيثقة".فقالخويلدبنحنظلةعنمعين

الدارميعثمانقال.ـ..مسعودبنالاسودوعنهعمروبناللهعبدعنروىالعنزي

أنيتبينلمواذ"هسويدبنحنظلةروايتهفيشعبةوسماه،ثقة:معينابنعن

عنالراويهذاهوتراجمأربعبعدويأتيحاتمبيابنذكرهالذيخويلدبنحنظلة

قالنعم،معينابنوثقهيهماايدرىفلامسعودبنالاسودوعنهعمروبناللهعبد

ثنا،ليإكتبفيماإسحاقبنيعقوبانا"الاسود:ترجمةفيحاتمبيأابن

."ثقةفقالمسعود؟بنالاسود:فقلتمعينبنيحمىسألت:قالسعيدبنعثمان

شيخ=هوفوثقهمعينابنسألأنهعثمانذكرالذىخويلدبنحنظلةبأنيشعرقدفهذا

95



.(1)عليهوالتعليق..مسعود.ابن

)1(

اعلم.واللهالاسود

لهيتبينلمالذيخويلدابنترجمةفيمعينابنكلمةحاتمأبيابنفذكرهذاوعلى

سويدبن"حنظلة:قالآخرد1وففىحبانابنثقاتأما،فيهمافيهالاسودشيخأنه

حنظلة"بنعليوابنهحوشببنالعو[معنهروىعمروبناللهعبدعنروى

منرجلأومسعودبنالاسودبواسطةحنظلةعنروىإنماالعوامأنوالمعروف

علي""خصائصفيلحديثاالنسائيأخرجوكذلك،المؤلفذكرهكماشيبانبنى

ابنفردهو،ترجمةبعدسيأتياخررجلحنظلةبنعليلدوأنأيضاوالمعروف

عنيروىالشيباني"حنظلة:الترجمةهذهعقبقالفانهأيضا،حبانوابنحاتمأبي

بنعليلهيقالمنحاتمأبيابنعندولاعندهوليسعلي"ابنهعنهروىعمرو

عمروبناللهعبدعنيروىالغنويخويلدبن"حنظلة:قالثمواحد،الاحنظلة

منتليهالتي1ولاالطبقةهذهفيهويذكرولم!قالكذا"شيبانبنالاسودعنهروى

ولكن،السدوسيشيبانأبوشيبانبنالاسودوعندهم،شيبانبنالاسود:لهيقال

التابعين،منأحدمنيسمعلممنطبقةوهىالرابعةالطبقةفيذكرهإنماحبانابن

جمةتروذكرصميربنخالدعنيروىأنهذكرفإنهسهو،فيهاذكرهأنالظاهرلكن

عنهروى،مالكبنوأنسعمروابنعنيروى":وفالالتابعينفيسميربنخالد

عنشيبانبنالاسودروايةغيرهيذكرلمحالكلعلىنهإلا".شيبانبنالاسود

ابنعنهروىمسعودابنعنيرويخويلدبن"حنظلة:قالثم.أعلموالله،حنظلة

".حاتمأبيابنذكرهالذيوهو،تراجمأربعبعدالاتىهووهذا"الهذيلبيأ

بنلسويدحبانوابنحاتمأبيبن1والمولف"أفرد:بقولهجمةلتر1علىالمولفعلق

روىمسعودابنعن"يروي:قولهعلىفاقتصرحبانابنأما،بابهفيجمةترحنظلة

حنظلةبناللهعبد:سفيان"قال:قالثمهذانحوفذكرالمولفوأما"،سنانبوعنه

:"ويقال:فقالحاتمأبيبن1وأماحعظلة".بنوسويدسويد:بنحانظلة:ويقال

ثم"،ذلكيقولأبيسمعتأصجوهوسويد،بنحنظلة:ويقال،حنظلهبندئه1عبد

بن=سويدعنسنانأبيعنبأحاديثشعبةعنسفيان"أخبرت:مهديابنعنروى
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عنروى.العنزيخويلدبنحنظلة"95(:)3/""التهذيبوفي

عثمانقال.عليهفيهاختلافعلىمسعود،بنالأسودوعنهعمرو.بناللهعبد

سويد".بنحنظلة:روايتهفيشعبةوسماه(.1ثقة):معينابنعنرميالد

آخر)2(.خويلد.بنحنظلةولهم:أقول

فيخويلدبنحنظلةعنأسودعنالعوامعنيزيدوحديث

.(164)2/)3("المسند"

)4(:الكلبيحيةابوحي)ق(27-

.جنابأبوابنهوعنهوسعد.عمرابنعن

بنيحيىكان:المدينيابنوقال)5(.الصدقمحله:زرعةأبوقال

"فذكرت:حاتمأبيابنقال؟"حنظلةبنسويدمن:وقالسفيانفغضب،حعظلة

المؤلفذكرهكماسفيانكلاموتمام!قالكذا"سفيانقالكماهو:فقالذلكلابي

سقيانيوافقفكأنهسويد،بنحنظلةأنهحاتمأبورجحوقد"حنظلةبناللهعبد"هو

والله،الصوابتعيينفيخالفه!ان،فحسب"حنظلةبن"سويد:قالمنتخطئةفي

."أعلم

)226(.[لدارمي""تاريخ(1)

عنيروي(:166)4/":"الثقاتفيحبانابنقال[لغنوي،خويلدبنحنظلةوهو:)2(

.شيبانبنالأسودعنهروىعمربنلله1عبد

6(.29)9برقمواعاده6()538رقم)3(

36(،0)9/":لتعديل1ولجرحو"ا2(،4)9/الكبير":"التاريخفيترجمته4()

72(.)3/:"التهذيبتهذيبو"5(.19)5/:"و"الثقات

أبنه.جمةترفي(913)9/":و[لتعديللجرح"افيذكره)5(
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)1(.أبيهوفيجنابأبيفييتكلمسعيد

الجأع)2(.حنينفيعمرابنعنله:أقول

معروفة.وشواهده

اخره:فيو،لحديثا"بالدينارينالدبنارتبيعوالا":حديثعنهوله

والنجيبة،بالافراسالفرسأرأيت!اللهرسوليا:فقال،رجلإليهفقام

بيد")3(.يداكاناذاباس،لا":قال؟بالإبل

-()4(.901)2/"المسند"فيأحمدالإمامأخرجهما

سمير:بنخالدق(دس)ج28-

.شيبانبنالاسودإلاراولهيذكرلم

سمع.البصريالسدوسيسميربن"خالد(:1/141)2/البخاري

".شيبانبنالاسودمنهسمععمر.ابنوعنلهيك،بنوبشيرانسا،

رباجبناللهوعبد،وأنسعمر،ابنعن"روى)5(:حاتمأبيابنوقال

2(.1/110)":"التهذيبفيذكره(1)

البخارفيعمر:ابنعننافعطريقمنبنحوهوأخرجه(.)5886حمدااخرجه2()

وغيرهم.،(505)والترمذي،(1801)داودوأبو،3(5)83

قال(.المكملةالقطعة-0913)6الكبيرفيلطبراني1و(،)5885حمدأأخرجه)3(

ثقة.مدلسوهو؛الكلبيجنابأبووفيه(:4501/)":"المجمعفيالهيثمي

.(-01/512126)المسند:حاشيةفينظرها1شواهدوللحديث

ارقامهماهلىإالاحالةسبقت(4)

335(.)3/":والتعديللجرح"ا)5(
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يقولأبيسمعت.شيبانبنالاسودعنهروى.لهيكبنوبشير،الأنصاري

".ذلك

بناللهوعبد،وأنسعمر،ابنعنروى"79(:)3/"التهذيب"وفي

بنالاسودوعنه.حرببنومضارب،نهيكبنوبشير،الانصاريرباح

.شيبان

جريرابنلهوذكر.ثقةبصري:العجليوقال...ثقة:النسائيقال

فيقولهوهي،منهلفظةفيأخطاحديثاوالبيهقيالبرعبدوابنالطبري

والهعليهاللهصلىلنبيو-،مؤتةيعني-الامراء"جيشفي"كتا:الحديث

يحضرها")1(.لموسلم

الثميمي)2(:زيدبنالخصيب)مد(92-

هشيم.وعنه.البصريالحسنعن

حمدوأ81(،29)""الكبرىفيوالنسائي(،)438داودأبوأخرجهلحديثا(1)

"التمهيد":فيالبرعبدابنقال.وغيرهم07()48حبانوابن2255(،1)

لانلجميعاعندوهموهذاالأمراء،جيشفيكانانهالحديثهذافي"2(:60)5/

وقد...!شم!ماللهرسوليشهدهالمسريةوكانت،مؤتةغزاةفيكانالامراءجيش

ماغيرعلىرباحبناللهعبدعنالتيميوسليمانالبنانيثابتالحديثهذاروى

بنخالدقالهمادونالصوابالعلماءعاندفهوقالوهوماسمير،بنخالدرواه

سمير".

ووقع693()3/:"والتعديللجرحو"ا22(،1)3/الكبير":"التاريخفيترجمته)2(

فيووقع(.421)3/":و"التهذيب276(،)6/":و"الثقاتبدر"،بن"خصيب:فيه

تصحيف.وهوالتهذيبفيوقعلمامتابعة""التيميالاصل
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.(1أحمد)وثقه

)2(:لمدني[ديناربنخالدبنداود)د(02-

معنبنومحمد،فديكأبيابنوعنه.وغيرهالهديربنربيعةعن

.والواقدي،الغفاري

معنبنمحمدطريقمن161(أحمد")3()1/"مسندفيحديثله

،الرأيربيعةعلى،تيمبنيمن،يوسفأبو:لهيقالورجلهومرأنه:عنه

.عندكنجدهلاماالحديثمنغيركعندلنجدإنا:لربيعةيوسفأبوفقال

يلزموكان-قالالهديربنربيعةولكنكثيرا،حديثاعنديإنأما:فقال

عليهاللهصلىاللهرسولعنيحدثطلحةيسمعلمإنه-:اللهعبيدبنطلحة

اللهصلىاللهرسولمعخرجنا.:.واحد.حديثغيرقطحديثاوسلمواله

قبورفاذامنهافدنونا:قال،واقمحرةعلىأشرفناإذاحتىوسلموالهعليه

ثمأصحابنا"."قبور:قالهذه؟إخوانناقبور!اللهرسوليا:قلت.بمحذتة

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالالشهداءقبورجئناإذاحتىخرجنا

".اخوانناقبور"هذه

أحمد.بنلئه1عبدعنحاتمأبيابنذكره(1)

لجرحو"ا923(،)3/الكبير":و"التاريخ(،134)5/:سعد"ابن"طبقاتفيجمتهتر2()

تهذيبو"(،49)3/:"الكاملو"(،582)6/:"الثقاتو"(،904)3/:"والتعديل

.(182)3/:"التهذيبتهذيبو"(،2791/):"و"الميزان(،2214/):"الكمال

(59)5لبزار1و(،49)3/:عديوابن2(،0)43د[ودأبوواخرجه(.)1387رقم)3(

الإسناد.بهذااللهعبيدبنطلحةعنإلايروىنعلمهلاالكلامهذا:وفال
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النبي"كانجابر:عنالمنكدرابنعنحديئهعدي)1(ابنلهوذكر

عينها،تذرفناقتهعلىوهوالوحيعليهنزلإذاوسلموا-لهعليهاللهصلى

باذنيها".وتزيف

ئقة.:العجليوقال

ربيعة-عنالواحدالحديثهذاإلاعنهيحفظلا:المدينيابنقال

ثقة.ولعله،نعرفهلا،مجهول:شيبةبنيعقوبوقال.طلحةحديثيعني

)2(:يحيىبنراشد21-

زيادبنالرحمنوعبد،لهيعةابنوعنه.الحبليالرحمنعبدأبيعن

الافريقي.

ثقة)3(.تابعيمصري:العجليقال

:اسحاقبنرافعس()ت22-

)م()4(....اللهعبدبنإسحاقعنهتفرد

49(.)3/الضعفاء":في"الكاملفي1()

فيجمتهتر.المصريالمعافرييحيىأبو،اللهعبدبنراشد:بعضهموسماه)2(

لابن"و"الثقات(،854)3/:"والتعديللجرحو"ا2(،59)3/:الكبير""التاريخ

":المنفعةو"تعجيل347(،/1):للعجلي"الثقاتو"معرفة3(،20)6/:حبان

(1/18.)5

فيالحسينيوفال."الإفريقيحديثغيرمنبحديثه"يعتبر:حبانابنوفال)3(

."مجهول":"لاكمال"ا

.(187)ص"والوحدان"المنفردات(4)
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أيوببيأمولىإسحاقبن"رافع-(:21/278/)البخاري

عنمالكوقال.اللهعبدبنإسحاقعن،سلمةبنحمادقاله.الأنصاري

.الانصاريطلحةبيأمولى:يقالوكانالشفاء.مولىهو:إسحاق

".المدينةأهلفييعد.الخدريسعيدوأبا،الانصارييوبأباسمع

سعيدوأبيالأنصاريأيوبأبيعنروى..."1(:)حاتمبيأابنوقال

سمعت.الانصاريطلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنهروى.الخدري

(".ذلكيقولابي

")2(."الثقاتفيونحوه

العجلي:وقال...ثقة:النسائيقال"...228(:)3/""التهذيبوفي

(".ثقةتابعينيملى

يوباباأن:وغيره)3(الموطا""ففي،ايوببيأعنحديثهاما:اقول

رسولقالوقدالكرابيس،بهذهأصنعكيفأدريماواللهبمصر:وهوقال

يستقبلفلالبولأولغائطأحدكمذهب"اذا:وسلموآلهعليهاللهصلىالله

".بفرجهيستدبرهاولاالقبلة

بنعطاءحديثمنوغيرهما)4(""الصحيحينفيهذامنوالمرفوع

.أيوببيأعنالليثييزيد

)1(/3(.)481

)2(/4(.)236

)951(.رقم)3(

.(462)ومسلم،(441)ريلبخاا(4)
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أخبرناسعيد:أبوقال:وغيرهالموطأ")1("فيسعيدأبيعنوحديثه

تماثيل،فيهبيتاتدخللاالملائكةان":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

.إسحاقيشكتصاوير"أو

الصحابة.منجماعةعنوغيرهما)2("الصحيحين"فيوالحديث

:عازببنالبراءبرالربيعس()ت22-

.إسحاقأبوإلاراولهيذكرلم

كوفي،.الانصاريعازببنالبراءبنربيع"2(:147/)2/البخاري

".إسحاقابومنهسمعهأباهسمع

السبيعي.وزاد:)3(،حاتمأبيابنكتابفيونحوه

!)4(."الثقاتفيونحوه

...السبيعىإسحاقأبوعنهروى.أبيهعنداروى(:)ه"النهذيب"وفي

".ثقةكوفي:العجليوقال

:قالإسحاقأبيعن..)6(."الترمذي"سننفيكماحديثه:أقول

)7027(.رقم)1(

.الانصاريطلحةبياحديثمن(012)6ومسلم(،2004)البخارياخرجه2()

وأخرجه،عاثشةحديثمن2(01)7ومسلم(،4،3224595)البخاريخرجهو

.هريرةبيأحديثمن(2112)ومسلم،عباسابنحديثمن322(5)البخارى

)3(/3(554).

(4)(4/.)226

(5)/3(04.)2

34(.04)رقم)6(
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عليهاللهصلىالنبيأن:أبيهعنيحدثعازببنالبراءبنالربيعسمعت

".حامدونلربنا،عابدونتائبونائبون":قالسفرمنقدمإذاكانوسلمواله

عمرابنعنالبابوفي...صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

الله.عبدبنوجابرنسو

هذهقبلبزيادةعمرابنحديثمن)1("الصحيحين"فيهو:قول

وبعدها.الكلمات

2(
كناإذاحتى..."خيبر.منالرجوعقصةفيأنسحديثمن(ولمحيهما

ذلكيقوليزلفلم.حامدونلربنا،عابدونتابئونائبون:قالالمدينةبطهر

لما.المدينةقدمحتى

.ترىكماأبيهعنالربيعطريقغيرمنثابتلحديثفا

ناحد:بنربيعةق()ص24-

.صادقأبوإلاراولهيذكرلم

اسماعيل:بنمالكقالناجد...بن"ربيعة257(:1/)2/البخاري

عنصادقأبيعنحصيرةبنالحارثعنالملكعبدبنالحكمحدثنا

يا:فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"دعاني:عليعنناجدبنربيعة

حتىاليهودأبغضتهمثلا،عيسىمنلكإنمثلا،عيسىمنلكإن!علي

".بهليسالذيبالمنزلأنزلوهحتىالنصارىحبتهو،أمهبهتوا

.(2431)ومسلم،(7971)ريلبخاا(1)

.(5431)ومسلم،(5803)ريلبخاا(2)
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عنهروى.الصامتبنوعبادةعليعن"روى)1(:حاتمأبيابنوقالى

".ذلكيقولىبيأسمعت.صادقأبو

".صادقأبوعنهروى.عليعنيروي"")2(:الثقات"وفي

بنوعبادةمسعود،وابنعلي،عنروى"263(:)3/"التهذيب"وفي

...الازديصادقأبو:وعنه.عنهماللهرضيالصامت

ثقة.،تابعي،كوفي:العجليقالى

".يعرفيكادلا:الذهبيبخطوقرأت

حديثين:أحمد"مسند"منعليمسندفيلهوجدت:أقولى

عن،عوانةبوثنا،عفانثناأحمد:قالى()3(1/951):الاولى

اللهرضيعليعنناجد،بنربيعةعن،صادقأبيعن،المغيرةبنعثمان

...المطلبعبدبني...وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولىجمع:قالىعنه

قالى:أحد.إليهيقمفلام:قالى؟وصاحبيأخييكونأنعلىيبايعنيفأيكم

يدي".علىبيدهضربالثالثةفيكانحتى..هفقمت

بنالفضلأخبرنا()4(:13)صعلي"داخصائصفيالنسائيوأخرجه

بنربيعةعن...عوانةأبوثنا،مسلمبن)كذا()5(عفانابنحدثني:قالىسهل

473(.)3/و[لتعديل":لجرح"ا(1)

)2((/4.)922

.(1371)رقم)3(

)7983(.الكبرىالسننضمنوهو4()

بعدهالمولفإليهشارماوكذ[.الصوابعلى"مسلمبن"عفان":"الكبرىفي)5(

.ناجد""صوابه)كذا(ب
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المومنين!ميريا:عنهاللهرضيطالبأبيبنلعليقالرجلاأن)كذا(ماجد

يكونأنعلىيبايعنيأيكم...اللهرسولجمع:قال؟أعمامكدونورثتلم

".عميدونعميابنورثتفبذلك.؟..ووارثيوصاحبيأخي

وهو-،مركما-"التاريخ"فيالبخاريذكرهالذيالثانيوالحديث

منرواهأحمد،بناللهعبدزياداتمنوهو(،1/016)المسند")1("في

أبيعن،حصيرةبنالحارثعن،الملكعبدبنالحكمإلىطريقين

صلىالنبيليقال:قالعنهاللهرضيعليعنناجد،بنربيعةعن،صادق

أمه،بهتواحتىالبهودأبغضته،عيسىمنمثلفيك":وسلموالهعليهالله

فييهلك:قالثم."بهليسالتيلمنزلةباانزلوهحتىالنصارىواحبته

نأعلىشنانييحملهومبغضفي،ليسبمايقرظنيمفرطمحب:رجلان

يبهتني.

ولكني،ليإيوحىولابنبيلستأني"إلا:الروايتينإحدىفيزاد

فما،استطعتماوسلموالهعليهاللهصلىنبيهوسنةاللهبكتابأعمل

".وكرهتمأحببتمفيماطاعتيعليكمفحقاللهطاعةمنأمرتكم

فيه:وزاد(123)3/الحديثهذا"المستدرك"فيالحاكمأخرجوقد

وجل،عزاللهمعصيةفيلأحدطاعةفلا-وغيريأنا-بمعصيةأمرتكم"وما

".المعروففيالطاعةإنما

ابنوهاهالحكم:فقالالذهبيتعقبهالاسناد.صحيح:الحاكمقال

معين.

وأبو)758(،والبزار(،4001)""السنةفيعاصمابيابنوأخرجه.()1367رقم(1)

.(534)يعلى
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روىأنهللبخاريالكبير")1(التاريخ"منيحيىبنصباحترجمةوفي

عليا:سمعناجد:بنربيعةعن،صادقأبيعن،حصيرةبنالحارثعن

منالمسلمينامارةنفسهالىدعا"من:وسلملهوعليهاللهصلىالنبيسمع

".كذابفهوقريشسوى

"مسندمنمسعودبناللهعبدمسندفيناجدبنلربيعةاجدولم

شيئا.أحمد"

حديثأثناءفيذكره895(و694)4/""الصشدركفيلهووجدت

الدجالفيطويلحديثمسعود:ابنعنالزعراء،أبيعن،كهيلبنسلمة

الزعراء.بيأفييذكرأنوعسىلحشر.وا

بناللهعبدزيادةمنحديثاالصامتبنعبادةعنلهووجدت

033(.)5/")2(أبيه"مسندفيحنبلبنأحمد

ثناثقة،وكانالمفلوجالكوفيسالمبناللهعبدحدثني:اللهعبدقال

ناجدبنربيعةعنصادقأبيعنالوليدبنالقاسمعنالاسودبنعبيدة

الوبرةيأخذكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:الصامتبنعبادةعن

."...لأحدكممامثلإلافيهليما":فيقول،المغنممنالبعيرجنبمن

الحدود)3(.إقامةفيمنهقطعةماجهابنوأخرج

)1(.)4/314(

بنابانعننمير،بناللهعبدطريقمن)463(يعلىأبوخرجهو)667(.رقم)2(

علباءوعمه،مجهولغزيبنعمرو،ضعيفواسنادهالاسناد.بهذا،البجلياللهعبد

أخيه.ابنغيرعنهيروولم،حبانابنغيريوثقهلم-الكوفيعلباءأبيابنوهو-

285(.0)برقم)3(
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رجاء:أبيبنرجاء(4)25-

شقيق.بناللهعبدإلاراولهيذكرلم

محجن.عنالباهليرجاءأبيبنرجاء"285-(:/1)2/البخاري

".شقيقبناللهعبدعن.شعبةنسبه

عنهروى.الادرعبنمحجنعن"روى)1(:حاتمأبيابنوقال

ذلك".يقولأبيسمعت.شقيقبناللهعبد

")2(."الثقاتفيونحوه

وعنه.الادرعبنمحجنعن"روى226(:)3/"التهذيب"وقي

.الثقاتفيحبانابنذكره.شقيقبناللهعبد

".ثقةتابعيبصري:العجليوقال:قلت

نإ:محجنلي"قال32(:)5/حمدلما)3(دامسندفيحديثه:أقول

.(105)3/:"والتعديللجرح"ا(1)

()2(4/.)237

من66(3/)":الصحابة"معجمفيقانعابنمختصراخرجه1و(.)75918رقم)3(

الحاكم:وأخرجهالإسناد.بهذا،سلمةبنحمادعنالمنهال،بن1حجاجطريق

الحذاء،خالدعن،سلمةبنحمادعن،إسماعيلبنموسىطريقمن543()4/

والصحيح!يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحبح:وقال،به،شقيقبندثه1عبدعن

شرطه.علىليسأنه

رجالورجالهأحمد،"رواه:وقال3(،380/):""المجمعفيالهيثميواورده

هريرةابيوحديث(،21141)حمدأعندجابرحديثمنشاهدوله."الصحيح

723(.4)أيضاعنده
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صعدحتىيمشيفانطلق،بيديأخذوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

لحديث.افذكر.("..المدينةعلىفأشرفأحدا،

ثابتة.أخرىأحاديثفيمعروفةأشياءفيه

يزيد)1(:بنريحان)دت(26-

مرةلذيولا،لغنيالصدقةتحل"لامرفوعا:عمروبناللهعبدعن

سوي")2(.

معين:ابنوقال.صدوقاأعرابياوكان:وقال،إبراهيمبنسعدوعنه

.مجهولشيخ:حاتمأبووقال.ثقة

وشواهد)3(.متابعوله:أقول

لجرحو"ا(،521ع)"و"المنفردات932(،)3/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

3(.20)3/:"التهذيبتهذيبو"2(،4/14)":و"الثقات3(،17)3/:"والتعديل

.(-291)2/"مسند"ريحان:الصفحةراسفيالمولفكتب)2(

6(،25)والترمذي6(،053)وأحمد2(،127)الطيالسيأخرجهلحديثوا

وغيرهم.(1/704):لحاكموا،(3911/):لدارقطنيوا،38(1/6):رميالد1و

بنسعدعنشعبةروىوقدحسن،حديثعمروبناللهعبد"حديث:الترمذيقال

".يرفعهولمالاسناد،بهذالحديثاهذاإبراهيم

حديثهأخرجوقد،العامريالاصبغبنزهيربنعطاءطريقفمنلمتابعة1أما)3(

13()7/":"السننفيوالبيهقي262-263(،)4/الكبير":"التاريخفيالبخاري

الحديث...عمروبناللهلعبدقلت:قال،أبيهعن،عنه،عجلانبنشميططريقمن

سعيلمابيحديثومن98(،)80حمدعندهريرةأبيحديثفمنالشواهدأما

وغيرها.(11،92911)538أحمدعندالخدري
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الأقمر:برزهيرس(دت)عخ27-

)م()1(..المكتبالحارثبناللهعبدإلاعنهيرولم

..!)2()..- مرروق:بنعمروقال.الكوفيينفييعدالاقمر.بنرهير).ح

خطبناالأقمر:بنزهيرعنالحارثبناللهعبدعنعمروعنشعبةأخبرنا

:قالشنوءةازدمنرجلفقامعنه،اللهرضيعليقتلبعدماعليبنالحسن

"من:يقولحبوتهفيالحسنواضعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأيت

فليحبه".أحبني

.الزبيديكثيرأبوهو:يقال

خطبنا:قال.كوفيالاقمربن"زهير)3(:حاتمأبيابنوقال

.الحارثبناللهعبدعنهروىعمر.ابنعنوروى.عليبنلحسنا

ذلك".يقولأبيسمعت

عنهروى.عليبنالحسنعنيروي."كوفي)4(:""الثقاتوفي

".الزبيديكثيرأبوإنه:وقيل.الحارثبناللهعبد

اسمه.الكوفيالزبيديكثير"أبو31(:21/0)""التهذيبوفي

.(12)صه"والوحدان"المنفردات(1)

رضيعليئمقتلفيحديثهانيعني(.173)3/مستدركالسطر:فوقالمؤلفوكتب

.المستدركمنالموضعهذافيعنهالله

)4/428(.:فيهوهي،والصفحةلجزءلرقمالمؤلفبيض)2(

.(586)3/:"والتعديللجرح"ا)3(

(4)(4/.)264
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إنهما:وقيل.جمهان:وقيل.مالكبناللهعبد:وقيلالأقمر.بنزهير

الاقمربنزهير:النسائيوقال...ثقةتابعيكوفي:العجليقال،055اثنان

...ثقة

بنالحارثاسمهإن:قيلفإنماشيء؛النسخةمنسقطكأنه:قلت

جمهان".

عنالزبيديكثيرأبيعن...حديثا:له(1)المزيذكر:أقول

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبد

لااللهفإن،والفحنزواياكم.القيامةيومظلماتالظلمفان،والظلمإياكم"

قبلكم،كانمنأهلكفانه،والشحواياكم.التقحشولاالفحشيحب

ففجروا".بالقجوروأمرهم.فبخلوابالبخلوأمرهمفقطعوا،بالقظيعةأمرهم

كرهماتهجرأن":فقال؟أفضلالهجرةأي!اللهرسوليا:فقالرجلفقام

:هجرتانالهجرة":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوقال:قال".ربك

أمر.إذاويطيع،دعيإذافيجيبالباديفاما.الباديوهجرةضر،لحااهجرة

."أجراوأفضلهماأعظمهمافهوضرلحااوأما

لهماجميعوهذا:وقال،والنسائيداودأبوأخرجهكيفذكرثم

عندهما.

لعنفي")2("الميزانمنقرمبنسليمانترجمةفيحديثوله

نظر.إليهالسندوقي.صلبهمنيخرجومنالحكم

.(804)8/:"الكمالتهديب"في(1)

()2(/2014).
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ميناء)1(:بنفلادق()ت28-

.م/.الحكمبناللهعبدبنجعفرإلاعنهيرولم

فضالةبيأبن-سعيدبيا:ويقال-سعدبيأعنروى:أقول

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالصحابةمنوكانالأنصاري

منمناد:نادى،فيهريبلاليوم[لقيامةيوموالاخرينالأوليناللهجمعاذا"

أغنىاللهفإن،اللهغيرعندمنتوابهفليطلبلله،عملهعملفيشركأكان

."الشركعنالشركاء

بنزياد:المدينيابنعن)2("التهذيب"منسعدأبيترجمةوفي

واكهعليهاللهصلىالنبيعنفضالةأبيبنسعيدأبيعنروىالذيميناء

يقبلهصالجإسناد:فقال"الشركعنالشركاءأغنىتعالىالله"إن:وسلم

أعرفه.لامجهولميناءبنوزياد.القلبينكرهإسنادورب،القلب

بنالحارثايضاعنهروىأنه")3(:"التهذيبمنزيادترجمةوفي

فضيل.

منسمعهإنماالحارثأنعلىحملأو،ضعيفوجهكانه:أقول

عنه.بالروايةمعروففانه،اللهعبدبنجعفر

شواهد.لهلحديثوا

لجرحو"ا(،512)ص"ن1والوحدو"المعفردات367(،)3/:الكبير""التاريخ(1)

387(.)3/:"التهذيبتهذيبو"2(،4/58):"و"الثقات(،645)3/:"والتعديل

()2/3(.)387

)3((21/5016-01).
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:رباحبنزيدق(كنت)خ92-

)1((.المغيثفتج)م،مالكعنهتفرد

من،غالببنالأدرممولىرباحبن"زيد36(:0لم1لم)2البخاري

سنةقتل:شيبةابنقال.مالكعنهروىالاغر.سلمانعن.مدنيفهر.بني

".وثلاثيناحدى

بحديثهأرىما:فقالعنهبيأسئل...")2(:حاتمأبيابنوقال

باسا)3(".

مالكوعنهالاغر.اللهعبدأبيعن"روى(:124)3/"التهذيب"وفي

المواضع.غالبفيالاغراللهعبدبيبناللهبعبيدمقرونا

...بأسابحديثهأرىما:حاتمأبوقال

".مامونثقة:البرعبدابنوقال(.)ثقة:والدارقطنيالبرقيابنوقال

عبد)4(:بنزيد04-

.(205/):"المغيثو"فتح23(،1)ص"لوحدان1و"المنفردات(1)

563(.)3/و[لتعديل":لجرح"ا)2(

سهو.""باسالاصل)3(

في2(هامش!162)2/":"الثقاتفيالعجليذكرهلكن،مستقلةترجمةلهاجدلم)4(

ذكرانبعدفقال،السلوليعبدبنعمارةأخيهترجمةفيمنه،ث()سنسختي

عبد،بنوزيد[:التعجيلوفيكذا1ورزينعبدبنوسليمعبدبن"عمارةترجمته

لحافظاالعبارةهذهونقل."السبيعياسحاقابوعنهمروى،ثقاتسلوليونكوفيون

اخيهترجمةوستاتي"."التذكرةفيلحسينيو806(،1/)":المنفعة"تعجيلفي

4(.9)*رقمعبدبنسليم
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العجلي.وثقه

عبد.بنسليمترجمةفي")1(التعجيل"

يثيع:بنزيدس(ص)ت41-

)م()2(..السبيعيإسحاقابوعنهتفرد

الكوفي.الهمدانييثيعبنزيد"[(:04]1/3738)2/البخاري

".إسحاقأبومنهسمععليا.سمع

")3(."الثقاتفيونحوه

ولوزيد،اسمهفيمن)4(حاتمبيأابنكتابمننسختنافيووقع

رذوأبيعليعنروى.الكوفيالهمدانينفيعبنزيد:نونأبيهاسم

ذلك.يقولأبيسمعت.الهمدانيإسحاقأبوعنهروى.وحذيفة

عنروى...أئيع:ويقال.يثيعبنزيد"(:426)3/"التهذيب"وفي

...السبيعيإسحاقأبووعنه.ذروأبيوحذيفةوعليالصديقبكربيأ

".ثقةتابعيكوفي:العجليقال...وحدهشعبةلا"أثيل":يقولاحدوليس

)1(.)1/806(

.(137)ص"نوالوحد"المعفردات(2)

)3((4/152).

هكذاأثيع!بن"زيدويقال"يشعبن"زيدهذا"انما:هناكالمولفوعلق573(.)3/(4)

وأالياءبابفييذكرأنفحقهمشهور،وهو،ضبطوهوهكذا،وغيرهالبخاريذكره

".الالفبابفي
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حدثنا3()1(:/1)احمد"الاماممسند"ففيبكر،أبيعنأما:أقول

نأبكر:أبيعنيثيع،بنزيدعن،إسحاقأبوقال:إسرائيلقال:قالوكيع

مكة.لاهلببراءةبعثهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

عنسفيانئنا97()2(:)1/"المسند"فيأحمدفقالعليعنماو

عنه:اللهرضيعلياسألنا-:همدانمنرجل-أثيعبنزيدعنإسحاقأبي

الحجة-فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثهيوميعني-؟بعثتشيءبأي

بكر.أبيعنزيدحديثفيمابنحوفذكرها...بأربعبعثت:قال

أوائلفيغالبهاحجرابنذكر،طرقعدةمنمرويةالقصةوهذه

")3(.الباري"فتحمنبراءةتفسير

حدثني:عامربنأسودثنا(:1/581)أيضا)4(المسند""وقي

،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن-،الفراءيعني-جعفرأبيابنالحميدعبد

نومرمن:اللهرسوليا:قيل:قالعنهاللهرضيعليعنيثيع،بنزيدعن

راغباالدنيافيزاهداأمينا-عنهاللهرضي-بكرأباتؤمرواان":قال؟بعدك

فييخافلاأمينا،قوياتجدوه-عنهاللهرضي-عمرتؤمرواوإن،الاخرةفي

تجدوه-فاعلينأراكمولاعنهاللهرضي-علئاتومرواوإن،لائملومةالله

لمستقيم(.االطريقبكميأخذمهديا،هادئا

بنفضيلطريقمنبنحوه07()3/"المستدرك"فيالحاكموأخرجه

)4(5)1(رقم

)495(.رقم)2(

()3/8()83.

)985(.رقم)4(
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.(1)إسحاقبوثنا،مرزوق

عامر-بنالأسودثنا،الدوريمحمدبنالعباسطريقمنأخرجثم

سلمة،بنشقيقعنعمير،بنعثمانعن،اللهعبدبنشريكثنا-،شاذان

استخلفان:قال.علينااستخلفتلو!اللهرسوليا:قالوا":حذيفةعن

أباعلينااستخلفتلو:قالوا.العذاببكمينزلفتعصوهخليفةعليكم

.بنحوهفذكره"...بكر

مسلم،لهخرجوقد:قالثملفضيلمعينابنتضعيف)2(الذهبيذكر

منكر.الحديثلكن

لحديث.الينشيعيوشريك.ضعفوهعمير:بنعثمانفيقالثم

وليس،الاجلةفمنشريكوأما.فضعيفعميربنعثمانأما:أقول

ويدلس.الخطأ،كثيرأنهإلاالحد،مجاوزاتشيعه

طريقمن(241)3/""المستدركفيأيضالحاكماوأخرجه

إسحاقبيأعن،الثوريسفيانعن،شيبةأبيبنالنعمانأنا:الرزاقعبد

به)3(.

بنمحمدطريقمنلحديثارواية3(20)3/:بغداد""تاريخوفي

العجمي.بابنيعرف،طرسوسنزيلالنيسابوريجعفربيأيوسفبنمسعود

"اليمانبنحذيفةحديثوشاهده.يخرجاهولمالاسعادصحيححديث"هذا:وقال(1)

المؤلف.ذكركماساقهثم

7(.0)3/":بهامشهالمطبوع-المستدرك"تلخيصفي)2(

".يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال)3(
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لحديثاهذاروى:الطبرانيقال:قالثم،الطبرانيطريقمنساقهثم

رواهماوالصوابووهموا،،نفسهالثوريعن،الرزاقعبدعنجماعة

،الرزاقعبدعن،العجميبنمسعودبنومحمد،السريأبيابنمحمد()

شيبة.أبيبنالنعمانعن

بنزيدعنأنهالرزاقعبدعنرواتهتختلفلم:قلت":الخطيبقال

عن،الثوريعننمير،ابنعن،الهرويالصلتأبوورواه.حذيفةعنيثيع

إسحاقبيوأالثوريبينفيهيذكرولم،كذلكإسحاقبيعن،شريك

نمير.ابنعنالصلتأبيغيرشريكا

علي.عنيثيعبنزيدعن:فقالالثوريعنهراسةبنإبراهيمورواه

عن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبيعن،مرزوقبنفضيلرواهوكذلك

وسلم.وآلهعليهاللهصلىالنبيعنعلي،

النبيعنيثيع،بنزيدعن:فقالالثوريعن،يمانبنيحمىورواه

".رسلهو،وسلموآلهعليهاللهصلى

ثناأحمد:بناللهعبدزيادةمن(1/181)أيضا)1("المسند"وقي

وهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن،شريكأنا،الاوديحكيمبنعلي

صلىاللهرسولسمعمن:الرحبةفيالناسعلينشدقالا:يثيعبنزيدوعن

ستة،سعيدقبلمنفقام:قال.قامإلاخمغديريوميقولوسلموالهعليهالله

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعواأنهمفشهدوا،ستةزيدقبلومن

قالو[:؟لمؤمنينباأولىالله"أليس:خمغديريومعنهاللهرضيلعلييقول

)786(.""مسندهفيالبزارالطرقهذامنخرجهو.(059)رقم(1)
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منوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمناللهم:قال.بلى

."عاداه

طريقمنالحديث(()611)ص""الخصائصفيالنسائيوأخرج

كثيروشريك،شريكلحديثالمخالفةبعضوفيه،إسحاقأبيعنشعبة

الغلط.

وأخرجوالعجلي)2(،نميروابنمعينابنوثقهوهببنوسعيدهذا،

جماعة.القصةهذهعلىوزيداتابعهوقد")3(،"صحيحهفيمسلمله

هووروى)4(:"المزيتهذيب"منعنهاللهرضيعليترجمةوفي

عليهاللهصلىالنبيعنأرقمبنوزيدعازببنوالبراءوجابرهريرةوأبو

".مولاهفعليمولاهكنت"من:خئمغديريومقالأنهوسلمواله

أضعاففيهمؤلففيالطبريجريرابنجمعهقدحجر)5(:ابنقال

منفأخرجه،عقدةبنالعباسأبوطرقهبجمعواعتنىوصححهذكر،من

أكثر.أوصحابياسبعينحديث

أبوأنجرنا(:4/474)""المستدركففيحذيفةعنروايتهماو

حفص،بنالحسينثناالاصفهاني،إبراهيمبنمحمدثناالصفار،اللهعبد

84(.)17"الكبرى"السننضمنوهو(1)

-69(.59)/:"التهذيبتهذيب"انظر2()

61(.)9رقمحديثفي)3(

(4)/5(0.)26

933(.)7/:"التهذيبتهذيب"في(5)
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:قالعنهاللهرضيحذيفةعن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن

قالوا:؟فمنعتموهحقكمسألتمواذا،فأعطيتموهلحقاسئلتمإذابكمكيف"

".الكعبةوربدخلتموها:قالنصبر.

التعرضيكرهكانحذيفةأنفيشواهد-لجملةافي-الاثرولهذا

.الولاةحيفعلىالصبرويفضل،للفتنة

علي""خصائصفيولكنبعد،عليهأقففلمذرأبيعنماو

عن،إسحاقأبيعن،إسحاق)أبي(بنيونسطريقمن(41)صللنسائي

وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأبيعن،يثيعبنزيد

،امريفيهمينفذ،كنفسيرجلاعليهملأبعثناوربيعةبنولينتهين":وسلم

منتيحجزفيعمروكفإلاراعنيفما.الذريةويسبي،لمقاتلةافيقتل

قلت:؟يعنيفمن:قال؟وصاحبكيعنيإياك:قلت؟يعنيمن:خلفي

".النعليخصفوعلي:قال.النعلخاصف

النسخةفانذر"،أبي"عنأبي":"عنبدلالصوابيكوننفيمكن

كثير)1(.غلطفيها

فيالنسائيأخرجها،أخرىقصةالنعلخاصففيرويوقد

عنرجاء،بنإسماعيلعنالاعمش،طريقمن92()2()ص""الخصائص

فخرجع!يو،اللهرسولننتظرجلوسا"كنا:قالالخدريسعيدأبيعن،أبيه

منكمإن:فقال،عنهاللهرضيعليلىإبهفرمى،شسعنعلهانقطعقدعلينا

"الكبرىالسننضمن-لخصائص"افيكما،اللهرحمهالمولفقالكماوهو(1)

.الصوابعلىذرابيعنفيهفإنه84()30

)8488(."الكبرىالسننضمن-لخصائص"ا)2(
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أنا؟:بكرأبوقال.تنزيلهعلىقاتلكما،القرآنتأويلعلىالناسيقاتلرجلا

".النعلخاصفولكنلا،:قالانا؟:عمرقاللا.:قال

عن،شريكطريقمن8()1()ص"الخصائص"فيثالثةقصةوله

أناسوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"جاء:قالعليعن،ربعيعنمنصور،

أتوكقدعبيدنامنوان،وحلفاوك،جيرانكإنامحمد!يا:فقالوا،قريشمن

موالنا،وضياعنامنفرواإنما،الفقهفيرغبةولاالدينفيرغبةلهمليس

لجيرانكإنهمصدقوا:فقال؟تقولمابكر:لأبيفقالإلينا،فارددهم

مالعمر:قالثم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوجهفتغير.وحلفاوك

عليهاللهصلىالنبيوجهفتغير.وجيرانكلحفاؤكإنهمصدقوا؟:قال؟تقول

امتحنمنكمرجلاعليكماللهليبعثنوالله!قريشمعشريا:قالثموسلمواله

أنا:بكرأبوقال.بعضكميضربأو،الدينعلىفيضربكم،للايمانقلبهالله

ولكنلا،:قال؟اللهرسولياهوأناعمر:قاللا.:قال؟اللهرسولياهو

يخصفها".نعلاعلياأعطىكانوقد،النعليخصفالذيذلك

فيهإمامفالاعمشرجاء،بنإسماعيلعنالاعمشروايةأما:أقول

مدلس.ولكنهيضر،لاتشيع

بالشديد،ليستشيعوفيهالاكابر،منأيضافشريك،شريكروايةوأما

نكارة:قصتهوفي،ومدلسالغلطكثيرولكنه

.يذكروهحتىالفقهمايعلمونيكونوالمالمشركينلانأولا:

.الشدةعمرعنالمتواتروثانيا:

)8362(."الكبرىالسننضمن-"الخصائص(1)
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بعدوسلموالهعليهاللهصلىللنبيجيراناكانواقريشاأنيعرفلا:وثالثا

الحديبيةبعدوبينهموسلموالهعليهاللهصلىبينهكانبلىحلفاء،ولا،الهجرة

فإن،منهمجاءهمنإليهميردأنعلىفيهالتراضيوقعكان،معروفعها

اللهصلىالنبيكانوقد،الحديبيةبعدإلاتكونأنيمكنفلاالقصةصحت

لهم.ووفى،منهميجيئهمنليهميردأنعلىعاهدهموسلموالهعليه

فليسبالعهد،وفاءفيهبماعليهفأشاراوعمر،بكرأبااستشاركانفإن

أعلم.والله،وسلموالهعليهاللهصلىالنبييكرههماذلكفي

وعبيدهم،منهمجاءهمنإليهميردأنعلىعاهدهمإنما:قيلفإن

منهم.ليسوا

العبيدأنعلىفبنيالهذا،الشيخانيتنبهفلمهذا،صحإن:قلت

.بردهالمعاهدةوقعتفيمنداخلون

عن،إسحاقابنطريقمن(251)2/""المستدركفيرأيتثم

بنعليعن،حراشبنربعيعنالمعتمر،بنمنصورعن،صالحبنأبان

والهعليهاللهصلىاللهرسوللىإعبدان"خرج:قالعنهاللهرضيطالبأبي

ماواللهمحمد!ياقالوا:،مواليهمإليهفكتب،الصلحقبلالحديبيةيوموسلم

صدقوا:ناسفقال،الرقمنهرباخرجواوانما،دينكفيرغبةإليكخرجوا

:فقالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفغضب.إليهمردهم،اللهرسوليا

رقابكميضربمنعليكماللهيبعثحتىقريشمعشرياتنتهونأراكمما

.(1)"اللهعتقاءهم:وقال،يردهمانوأبىهذا،على

=""المنتقىفيلجاروداوابن27(،00)داودأبوأيضاالطريقهذامنخرجهو(1)
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مسلم.شرطعلىصحيح:الحاكمقال

فيه.مملممنإليهالسندوفي،مدلسإسحاقابن:أقول

القصة،صحتفإن،شريكلروايةمخالفمنكر"الصلح"قبل:وقوله

.تقدمكما،"الصلح"بعد-لىتعااللهشاءإن-فالصواب

:زهرةبنياى،سحيم)س(42-

1(.)م()الزهريعنهتفرد

أخبرنيالزهريعنشعيبأنااليمانبوثنا..."()2(:)البخاري

عنهريرةأباسمعأنه-هريرةأبايصحبوكان-زهرةبنيمولىسحيم

بهفيخسفجيش،البيتهذا"يغزو:وسلمو]لهعليهاللهصلىالنبي

.بالبيداء"

.الزهريعنهروى.هريرةبيأعنروى..".)3(:حاتمبيأابنوقال

".ذلكيقولبيأسمعت

")4("الثقاتفيونحوه

فيوالفاكهي،الحاكمطريقمن383()9/""الكبرىفيلبيهقيو(،01)39

الصلحبعداخرونوخرج:اللهعبدقال:اخرهفيوفال238()5/":مكة"اخبار

يثبته.الفاكهيعننقلعاهوما"الصلح"قبلالمصادرجميعوفي.فردهم

.(221)ص"والوحدان"المنفردات(1)

.(291)4/فيوهووالصفحةللجزءالمؤلفبيض)2(

3(.4/30):"والتعديللجرح"ا)3(

(4)(4/.)343
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ابنذكره.الزهريوعنه.هريرةبيأعنروى"(:1")التهذيب"فيو

جيش".البيتهذايغزو"واحدّا:حديثاالنسائيلهروى"هالثقات"فيحبان

".وثقهعمارابنأن)2(""الثقاتفيشاهينابنوذكر

باب،لحجاكتابفي")3(النسائيسنن"فيالمذكورحديثه:أقول

بالبيداء".بهمفيخسفجيش،البيتهذايغزو":ومتنه،الحرمحرمة

وشاهدا)4(.متابعةالنسائيلهوذكر

)5(:عقبةبنسراج42-

ابنعننقلثم.الحنفيعمروبنملازمعنه"روى)6(:""التعجيلفي

:قالانهالعجليعن""الثقاتفيخلفونابنونقل:قال.بهباسلا:معين

ثقة.يمامي

عن[،عقبة]بنوسراجبدر،بناللهعبدعنعمرو،بنملازمروى

)1(.)3/454(

016(.)ص)2(

فيوالفاكهي)6387(،يعلىأبووأخرجه)3846(.""الكبرىوفي)2877(،)3(

36(.1/1):"مكةأخبار"

)2878(المجتبىفيبعحوهععهاللهرضيهريرةأبيعنالاغرمسلمابيعنالمتابع)4(

فيعنهااللهرضيالمؤمنينأمحفصةحديثمنوالشاهد)3847(،والكبرى

38(.4)8والكبرى(872)9لمجتبىا

316-317(،)4/:لتعديل"وو"الجرح2(،50)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(434)6/":و"الثقات

)6((1/568.)956-
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مسجدلىإانحدرثموأوتر،رمضانفيالقيامبهمصلىاباهن:طلقبنقيس

النبيسمعت:وقالبهم،فاوتررجلافقدمالوتر،بقيحتىبهمفصلى،ريمان

.(231()4/)"المسند"".ليلةفيوتران"لا:يقولوسلموالهعليهاللهصلى

الأيلي)2(.سعدبنلله1عبدبنسعد]*43[-

)3(:سمرةبنسعد44-

...سمرةآلمولىميمونبنإبراهيمعنه"روى)4(:""التعجيلفي

ثقة".سمرةبنسعد:"التمييز"فيالنسائيقال

بنإبراهيمثنا،الزبيريأحمدبوداثنا591()5(:)1/"المسند"في

و]لنسائي(،047)لترمذي1و(،1)943داودابواخرجهلحديثوا.(621)69رقم(1)

(442)9حبانوابن(،1011)خزيمةوابن(،)1388""الكبرىوفي(1)967

وغيرهم.

19(،)4/و]لتعديل":و"الجرح06(،)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(476)3/":التهذيبتهذيبو"376(،)6/":و"الثقات

الحكم.أخيهمنأوثقوهوبهبأسلا:فقالعنهأبيسألت:حاتمابيابنقال

"."الثقاتفيحبانابنوذكره

59(،)4/":والتعديللجرحو!ا57(،)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

"جندببنميمونبن!سعد:والتعديلالجرحفيووقع492(.)4/":و"الثقات

فيراجع.!جندببنسمرةبن"سعد:صوابهأنعليهتعليقهفيالمؤلفنبهوقد

)4((/1.)573-574

4،57/الكبير""التاريخفيوالبخاري2(،4)89الدارميخرجهو(.1961)رقم)5(

كشف-)943والبزارو)236(،235()"نيوالمثا"الاحمادفيعاصمبيإوابن

وغيرهم.872()يعلىبووالاستار(،
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لجراحابنعبرتأبيعن،دببرسمرةعن،سمرةبرسعدعن،ميمون

يهودأخرجواأن":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهتكلممااخر"كان:قال

القبوريتخذونالذينالناسشرارانواعلموا،العربجزيرةمنالحجاز

مساجد".

.(1)كثيرةوشواهده

)2(:حيدةبنمعاويةبنحكيمبنسعيد)دس(45-

ما:فقلتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأتيت":جدهعنأبيهعن

ولاتكتسون،مماواكسوهنتاكلون،ممااطعموهن:قالنسائنا؟فيتقول

)3(."تقبحوهنولا،تضربوهن

تقة.:النسائيقال.الوراقداودعنهروى

لامولىميمونبنابراهيمرواه(:044-4943/)":"العللفيالدارقطنيقال

ذلكقال.لجراحابنعبيدةأبيعن،أبيهعن،جندببنسمرةبنسعدعن،سمرة

،ميمونبنإبراهيمعنفرواه،وكيعوخالفهما،الزبيريأحمدبووالقطانيحى

قولوالصوابفيهووهم،عبيدةابيعن،ابيهعن،سمرةبنسعدبنإسحاق:فقال

تابعه.ومنالقطانيحى

جزيرةمنالمشركينأخرجوا..".:وفيهعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنها(1)

.(1)637ومسلم3(،0)53البخاريأخرجه"..العرب

،(411/)":والتعديللجرحو"ا4(،54)3/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

لجرح"افيووقع(.4/91)":التهذيبتهذيبو"352(،)6/":و"الثقات

."حيوة"بن:وغيره"والتعديل

فيلبيهقيو19(،0)6""الكبرىفيو[لنسائي2(،41)4داودأبوأخرجه)3(

.(184)7/:""الكبرى
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.(1)بنحوهحكيمعنوغيرهما،،قزعةبووبهز،أخوهتابعه:أقول

)2(:الربابتيممن،التيميحيانبوسعيدت()د46-

بنتومريمالقاضيوشريحسويدبنلحارثواهريرةبيوأعليعن

التيمي.حيانأبوابنهوعنه.وغيرهمطارق

أنهفزعمذلك،علىالقطانابنيقفولم.ثقةكوفي:العجليقال

)3(.مجهول

عليعنحديث")4(الترمذي"جامعمنعليمناقبفيله:اقول

."...ابنتهزوجنيبكر،أباالله"رحم:مرفوعا

وثقهوإنواهوالمختار.حيانأبيعن،نافعبنالمختارطريقمنوهو

العجلي.

أبيومتابعة2(.1)43داودوأبو2(،400)5احمدأخرجهاحكيمبنبهزمتابعة(1)

9(.1)26الكبرىفيوالنسائي2(،41)2داودأبو2(100)2أحمداخرجهاقزعة

،(412/)":والتعديللجرحو"ا463(،)3/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(4/91):،التهذيبتهذيبو"28(،40/):"و"الثقات

793(./1):للعجلي،"الثقاتنظر1و"،"التهذيبفيالحافطكلامهذا)3(

يعلىابوخرجهو".الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال371(4)4()

وفيه"يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال72()3/:لحاكموا55(،0)

ليس:النسائيقالفقد-لمؤلفذكر-كماواهنافعبنالمختارإسنادهفيلاننظر؛

فيمناكيرهفيالحديثهذاوعذجدا،لحديثامنكر:حبانابنوقال،بثقة

.(01)3/:""المجروحين

09



هريرةابيعن(داود")1أبيسنن"منالشركةبابفيوحديث

احدهمابخنلمماالشريكينثالثأنا:يقولتعالىاللهإن"مرفوعا:

.ثقاتإليهورجاله."...بينهمامنخرجتخانهفاذا،صاحبه

الأحصسي:خالدابيبنسعيدق()س47-

()2(.)مإسماعيلأخوهعنهتفرد

".إسماعيلأخوهعنهروى.كاهلأبيعن..."()3(:)البخاري

)5(."الثقات"فيوكذا)4(،حاتمأبيابنكتابفيونحوه

صلىالنبيخطبةفيكاهلأبيعنروى"22(:)4/"التهذيب"وقي

فيه.عنهاختلافعلى،سماعيلأخوهوعنه.وسلموالهعليهالله

)كذا(سعدوأخوهثقة،تابعيخالدأبيبرإسماعيل:العجليقال

".ثقة

الدارقطني:وقال(252/):لحاكموا35(،)3/:الدارقطنيخرجهو.)3383((1)

الذهبيوقال."وحده[الزبرقانبنمحمد]همامابوإلااحديسعدهلم:لوين"قال

،الزبرقانبنمحمدهمامأبوهكذا5روعلة،"وللحديث322(:)2/إ:"الميزانفي

قولضعفيعلموبهمرسلا"،أبيهعن،حيانعنجرير،ورواه.حيانابيعن

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:لحاكما

.(941)ص"والوحدان"المنفردات2()

.(947)3/فيوهو،والصفحةلجزءالرقمالمؤلفبيض)3(

)4(/4(.)25

)5(/4(.)283

19



وقيل:عائذ،بنقيس"اسمه2(:80/)12كاهلأبيترجمةفيوقال

أبيعن،أخيهعنخالد،أبيبنإسماعيلحديثهروى.مالكبناللهعبد

أحد".بينهماليسعائذ،بنقيسعن،إسماعيلعن:وقيل...كاهل

)1(أحمد"مسندو"ماجهوابن"النسائي"سننفيحديثه:أقول

/4(6.)03

...قيسواسمه،كاهلبيأحديثالمسند:ولفظ

بيأعن،أخيهعنخالد،بيأبنإسماعيلعن،وكيبعثناأحمد:قال

اللهصلىاللهرسول"رأيت:قال-كاهلأبارأيتقد:إسماعيلقال-كاهل

ممسكوحبشيخرماء،ناقةعلىعيديومالناسيخطبوسلموالهعليه

بخطامها".

كاهلأبوعائذبن"قيس(:1/421)4/"البخاريتاريخ"وفي

عن،يونسبنعيسىأنا:موسىبنإبراهيمقال...صحبةلهالأحصسي،

الاحصسي:عائذبنقيسكاهلأبيعن،أخيسعيدأخبرني:قالإسماعيل

وحبشيخرماء،ناقةعلىيخطبوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"رأى

".الناقةبزمامممسك

كاهلبيأعن،أخيهعن،إسماعيلسمعأسامةبوأخبرنا:بيانوقال

خرماء.يقلولم،نحوهمالكبناللهعبد

عليهاللهصلىالنبيأنالمعروفبأنالحديثهذايستنكرقد:أقول

.الارضعلىالعيدينفييخطبكانوسلمواله

،()16715واحمد(،)1284ماجهبن1و4(،0)69""الكبرىفيالنسائيأخرجه(1)

95(.)80شيبةابيوابن

29



أخرجهالعضباء.ناقتهعلىبمنىالأضحىيومخطبقدبأنه:ويجاب

نا،اللهعبدبنهارونحدثنا:قال،مسلمشرطعلىبسندداود)1(أبو

:قالالباهليزيادبنالهرماسحدثني،عكرمةنا،الملكعبدبنهشام

يومالعضباءناقتهعلىالناسيخطبوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأيت"

لما.بمنىلأضحىا

يوم":قولهمنكاهلأبيعنسعيدحديثفيوبماالمرادفلعل

بمنى.الاضحىيومهوعيدلما

النحر؟يوميخطبوقتأيبابداود:أبوقالثم

عنمروانناالدمشقيالرحيمعبدبنالوهابعبدحدثنا)2(

اللهرسولرأيت:قالالمزنيعمروبنرافعحدثنيالمزنيعامربنهلال

بغلةعلى،الضحىارتفعحتىبمنىالناسيخطبوسلموالهعليهاللهصلى

وقاعد.قائمبينوالناسعنه،يعبرعنهاللهرضيوعليشهباء،

خطبوقد،الحديثفيذلكوليسالنحر"،يوم":الترجمةفيفقال

هوفمروانذلكومع.التشريقأيامفيبمنىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

والمتروكين.المجاهيلعنيدلس،معاويةابن

وغيره)3(النسائيعندالحصينأمحديثالهرماسلحديثويشهد

خزيمةوابن(،04)59الكبرىفيو[لنسائي(،1)6895أحمدواخرجه(.4591)(1)

حسن.واسناده)3875(.حبانو[بن2(،)539

.(02951)وأحمد4(،)970""الكبرىفيالنسائيخرجهو(.1)569)2(

حمدو(،1834)داودوأبو(،21)89مسلمأخرجهلحديثوا3(.060))3(

9(5.)272

39



منيظلهثوبهعليهرافعزيدبنسامةو،راحلتهيقودبلالافرأيت":وفيه

...الناسخطبثم،العقبةجمرةرمىحتى،محرموهوالحر،

الني:اللهعبدبنسعدق(عس)ت48-

وهب.ابنإلاراولهيذكرلم

طالب.أبيبنعليبنعمربنمحمدعن..."()1(:)البخاري

".وهبابنعنهروى

")2(.الثقات"فيونحوه

:فقالعنهبيأسألت":وقال)3(،حاتمأبيابنكتابفيونحوه

".مجهول

وعنه.عليبنعمربنمحمدعن"روى52(:)4/""التهذيبوفي

".ثقةمصري:العجليوقال...مجهول:حاتمأبوقال.وهببناللهعبد

عنمحمد،عن،عنهوهب،ابنرواهواحدا،حديثالهذكروا:أقول

يا":لهقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:عنهاللهرضيعليعن،أبيه

اذالإلموا،حضرتاذالجنازةوا،اتتاذاالصلاة:تؤخرهالاثلالث!علي

كفؤا")4(.لهاوجدت

.(894)3/الكبير":"التاريخفيوهوالمؤلفلهبيض(1)

)2(/4(.)37

)3(/8(.)261

لحاكم:وا)828(،حمدوأ(،1)486ماجهبنو(،171)الترمذياخرجه(4)

وضعفهه"يخزجاهولم،غريبصحيححديث"هذا:وقال(2163-641/)

63(.)2/":"الدرايةفيحجرابنالحافظ

49



حسن)1(.غريبحديثهذا:الترمذيقال

الذيال)2(:أبيبنسلمد(م)بخ94-

صاحبكان:وقال-سليمانبنمعتمروعنه(")3(:التهذيب"في

قال.قيسقاضيمسلمبنواسماعيلعليةبنوإسماعيل-حديث

أحداسمعتما!حديثهأصلحما،صالحثقة،ثقة:أبيهعنأحمدبناللهعبد

معتمر.غيرعنهيحدث

ثقة.:معينابنعنحكىثم

علية.بنإسماعيلغيريعرفهأحدارايتما:المدينيابنوقال:قال

عبد)4(:بن[-)تخ(سليم]*94

حذيفة.عن

العجلي:وقال...فقطالسبيعيإسحاقأبووعنه)5(:"التعجيل"في

ثقة.كوفي

()6(.604)5/المسند""فيوحديثه

".بمتصلإسنادهأرىوما،غريبحديث"هذا:المطبوعفيالعبارة(1)

265(،4/):("والتعديللجرحو"ا(،4/951)الكمير":التاريخ":فيترجمته)2(

.(914)6/:"و"الثقات

)3((4/921).

2(،412/)":والتعديللجرحو"ا(،126)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته4()

.(04)رقمذكرهالمتقدمعبدبنزيداخووهو33(.40/):"و"الثقات

.(2/261):للعجلي"الثقات"وانظر.(1/7068-06)(5)

عن=،إسحاقابيعن،إسرائيلحدثنا،آدمبنيحمى"حدثنا:ونصه234(.5)4رقم)6(

59



-5.

كوفي

-51

)1(:الجهمبنسليمانق()دس

خيرا.عليهثنىو،ومطرفجناحبنروج"وعنه")2(:"التهذيبفي

العجلي:وقال...مطرفغيرعنهروىعلملا:المدينيابنقال

".توثيقهنميرابنعنخلفونابنونقل.ثقةتابعي

مشنج:بنسمعان)دس(

")3(."كفاية)م(.الشعبيعنهتفرد

النبيعنسمرةعن،العمريمشنجبن"سمعان()4(:)البخاري

."...الجنةبابعلىبدينمحبوس"صاحبكم:وسلموآلهعليهالله

".سمعانمنللشعبيولا،سمرةمنسماعالسمعاننعلمولا

عنهروى.جندببنسمرةعنروى...")5(:حاتمأبيابنوقال

مننفرومعهبطبرستانالعاصبنسعيدمعكنا:قالالسلوليعبدبنسليم

فقال؟الخوفصلاةيك!اللهرسولمعصلىايكم:فقالعئه،اللهرسولاصحاب

العدو،بإزاءوطائفة،خلفكطائفة،طائفتينيقومونأصحابكفأمرأنا،:حذيفة

.(522)3/والبيهقي(،1365)خزيمةابنوأخرجه.لحديثا،0..فتكبر

".التهذيبمنأنسبنمحمدجمةتر"انكر:العنوانهذاأمامالشيخكتب(1)

،(4401/)":والتعديللجرحو"ا5(،4/)الكبير":"التاريخ:فيترجمتهوانظر

31(.40/):أالثقاتو"

()2(/4177).

88(.)ص"و"الكفاية(،901)ص"لوحدانو"المعفردات)3(

(4/402)[لكبير":"التاريخفيوهو،لهبيض(4)

)5((4/6.)31

69



ذلاش".يقولأبيسمعت.الشعبي

)1(."الثقات"فيونحوه

وعنه.جندببنسمرةعن"روى(:137)4/"التهذيب"وفي

للشعبيولا،سمرةمنسماعالسمعاننعرفلا:البخاريقال.الشعبي

غيرلهليس،ثقةماكولا:ابنوقال(".الثقات"فيحبانابنوذكره.منهسماعا

".ثقةكوفي:العجليوقال..واحد.حديث

باب،البيوعكتابفيوالنسائيداود(")2(أبيسنن"فيحديثه:أقول

فيوهو)3(."الدينفي"التغليظ:النسائيولفط،الدينفيالتشديدفي

.طرقمنأحمد(")4(مسند"

عن،مسروقبنسعيدأبيهعن،الثوريسفيانظريقمنرووهوكلهم

.سمرةعن،سمعانعن،الشعبي

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمع"كنا:النسائيعندالحديثولفظ

النبيفقالرجل،فقام-.ثلاثا-أحد؟فلانبنيمنأههنا:فقالجنازةفي

اجبتني؟تكونلاانالاوليينالمرتينفيمنعكما:وسلموالهعليهاللهصلى

".بدينهمأسورامات-منهملرجل-فلاناانبخير،الابكأنوهلمانياما

)1(.)4/345(

)2(.)3341(

.(3826)"لكبرىا"في3()

.(43202-13202)لأرقامبا(4)

79



عليهاللهصلىاللهرسولخطبنا:قالسمرة.عن.."داود:بيأولفظ

.بنحوه"...احدأههنا:فقال،وسلم

وزاد،النسائيلفظبنحو2()1(0)5/حمد""مسندفيوالحديث

أحدجاءماحتىعنهقضوالهيتحزنومنأهلهرايتلقد:قال:"قال:فيه

بثسيء".يطلبه

عن،وكيعثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثناأحمد)2(:بناللهعبدقال

أبيبهفحدثت.لحديثاهذافذكر.الشعبيعن،مسروقبنسعيدعن،أبيه

وكيع.منأسمعهلم:فقال

عن،عوانةأبوثنا،عفانثنا:أبيهعنالثوريحديثعقبأحمدوقال

الحديث.فذكر.سمرةعن،الشعبيعن،فراس

حمدأاخرجهوكذلك".سمرةعن"الشعبي:الروايةهذهفيكذا

خالد-أبيابنيعني-إسماعيلعنشعبةثناجعفربنمحمدثنا(:11)5/

صلىالنبي))صلى.قالجندببنسمرةعنيحدثالشعبيسمعت:قال

:قال.نعمقالوا:؟فلانبنيمنأحدههنا:فقال،الصبحوسلموالهعليهالله

".عليهدينفيالجنةبابعلىمحتبسصاحبكم"إن

بياابنيعني-إرحمماعيلعنيحمىثنا()3(:513/)أخرجهوكذلك

والهعليهاللهصلىاللهرسول"أن:جندببنسمرةعنعامرعن-خالد

)1(.)23102(

)2(.)23402(

)3(.)12402(
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فقال-.مرتين-أحد؟فلانبنيمنههنا:فقال،يومذاتالفجرصلىوسلم

نإ:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيصوتأسمعفكأنيذا.هو:رجل

".عليهكانبدينالجنةبابعلىحبسصاحبكم

نأ:سمرةعن،الشعبيعن،إسماعيلثنا،وكيعثنا(:2()01)5/وقي

احد؟فلانبنيمنههنا:فقالالفجرصلىوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

".بدينهالجنةعنمحبوسصاحبكمان:فقال:قال.أنا:رجلفقال-ثلائا-

عنحاتمأبيابنوقال67(:)5/"التهذيب"منالشعبيترجمةوفي

.جندببنسمرةمنيسمعلم:أبيه

أرسلوفراسإسماعيلروايةفيالشعبييكونهذافعلى:أقول

هذاوفي.الواسطةبينمسروقبنسعيدروايةوفي،سمرةعنالحديث

هناككانلمامنهيسمعهلملوإذ،سمعانمنسمعالشعبيأنعلىكالدلالة

فيفعلكمارأشا،سمرةعنالحديثيرسلكانبل،ذكرهعلىيحملهما

.وفراسإسماعيلرواية

الصحابةعنيرسلونإنما-كالشعبي-الكبارهؤلاءأنهذا:ويقوي

مشهور.غيررجلوسمعان،التابعينكبارأو

حدثإذا:معينابنوقالأيضا:""التهذيبمنالشعبيترجمةوفي

بحديثه.يحتجثقةفهو،فسماهرجلعن

منعليهبمايؤاخذالميتأنهوالحديثمنالمقصودوالحكم

)1(.)22202(
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.أخرىبأدلةثابتوذلك،عنهالقضاءلاهلهينبغينهو،الدين

.(01)..فأما

[لتجيبي)2(:قيسبنسويدق()دس52-

)م()3(.حبيبأبيبنيزيدعنهتفرد

عنهروى.حديجبنمعاويةعنقيسبنسويد"()4(:)البخاري

".المصريينفييعد.حبيبأبيبنيزيد

")5(."الثقاتفيونحوه

بنومعاويةعمروبناللهعبدعنروى"...)6(:حاتمأبيابنوقال

".ذلكيقولأبيسمعت.حديج

وابنهحديجبنمعاويةعنروى..."927(:)4/""التهذيبوفي

وغيرهم.العاصبنعمرووابنعمروابنمعاويةبنالرحمنعبد

حبيب.بيأبنيزيدوعنه

بنالعزيزعبدمنمنزلةلهكانت:يونسابنوقال.ثقة:النسائيقال

".سفيانبنيعقوبووثقه...مروان

.الكلامالمؤلفيكمللمالاصلفيكذا(1)

2(.40)4/مسند:الاسمأمامالمؤلفكتب)2(

2(.60)ص"والوحدان"المنفردات)3(

.(4431/)الكبير":"التاريخفيوهو،للرقمالمؤلفبيض()4

)5((/4.)322

)6(/4(.)236
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وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنحديجبنمعاويةعنله:أقول

كيةاوعسل،شربةاو،حجامبزكةفقيشفاء،شيءفيكان"ان:حديث

كتوي".اناحبوماالما،تصيب

فيأحمدوأخرجه،معاويةجمةترفي(1"أ"التاريخفيالبخاريذكره

(21(.104)6/"المسند"

عليهاللهصلىاللهرسول"أن:حديجبنمعاويةعنأيضاأ3(لهوأخرج

فأدركه،ركعةالصلاةمنبقيوقدنصرف1وفسلميوما،صلىوسلمواله

فأقامبلالاوأمرالمسجدفدخل.ركعةالصلاةمننسيت:فقالرجل

أتعرف:ليفقالوا،الناسبذلكفأخبرت.ركعةبالناسفصلى،الصلاة

".اللهعبيدبنطلحةهوفقالوا:؟...الرجل

الاسناد"صحبح:وقال26(1/1)""المستدركفيالحاكموأخرجه

فيمتابعاللصحابييطلبانالذيالنوعمنوهو،الشيخينشرطعلى

هذا".مثلخرجاقدجميعاأنهماعلى،الرواية

!قالكذا

)1(.)7/932(

"الكبير"فيني1و[لطبر76(،)30"الكبرى"فيالنسائيوأخرجه)27256(.)2(

فيلطبراني1واحمد"رواه19(:)5/""المجمعفيالهيثميقال(،1/4401)9

".ثقةوهوقيس،بنسويدخلا[لصحيحرجالاحمدورجال"،و"الأوسط"الكبير"

23(.20-492/)5المسند:حاشيةانظر.وجوهعلىإممنادهفي[ختلفوقد

وفي66(،4)""المجتبىفيلنسائي1و(،01)23داودأبوواخرجه272(.5)4)3(

اسنادهورجال2(.1/16):لحاكموا(،2501)خزيمةو[بن(،1)628""الكبرى

.ثقات
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الاسناد.صحيح:وفال323(/1)عادهو

منخيرروحةأواللهسبيلفي"غدوةمرفوعا:حديجبنمعاويةوعن

.(1()2177/)مسند"".فيها"وماالدنيا

بشر:بنشبيبق()ت52-

)ن(*2(..عاصمبيأغيرعنهروىأحدانعلملا

عنهروى.وعكرمةأنسعن.البجليبشربنشبيب()3(:)البخاري

عنبشير،بيأبنشبيبعن،إسرائيلعنزافر،وروىمخلد.بنالضحاك

باتتعينالنار:تريانلاداعينان:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنأنس،

زافر.حدثنيحميدحدثني"*4(اللهخشيةمنبكتوعين،اللهسبيلفيتكلأ

أنس!عنروى،بصري:البجليبشربن"شبيب)5(:حاتمبيأابنوقال

النبيل.عاصمبووالرحمنعبدبنوعنبسةإسرائيلعنهروى.وعكرمة

".الشيوخحديثحديثه،الحديثلينهو:ويقول.ذلكيقولبيأسمعت

.العمريبشربنأحمدعنهروى:حاتمأبوقال

":"المجمعفيالهيثميوقال"الكبير"فيالطبرانيخرجهو)27255(.)1(

حسنوهو،لهيعةابنوفيه(،01)9146والطبرانيحمدا"رواه284(:)5/

أيضاهبشير""بن:ويقال."ثقاترجالهوبقية،لحديثا

2(.15)ص"والوحدان"المنفرداتفيمسلموذكره،للنسائي2(16)ص!"الوحدان2()

231(.4/):الكبير""التاريخفيوهو،للرفمالمؤلفبيض)3(

فيوالطبراني)4346(،يعلىوأبو(،1)47"الجهاد"قيعاصمأبيابنخرجهو)4(

.كثيرةشواهدوله(.)5775""الاوسط

5()(4/.)357
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يخطئ.أنسعنيروي:البجليبشربنشبيب"")1(:"الثقاتوفي

".وإسرائيلالنبيلعاصمأبوعنهروىكثيرا.

أبو.اللهعبدابن:ويقالبشر،بن"شبيب03(:6)4/""التهذيبوفي

لمسابنوسعيدإسرائيلوعنه.وعكرمةأنسعنروى.الكوفيالبجليبشر

مخلد.بنالضحاكعاصمبوو...الداهريبكروأبوالقداح

".عاصمأبيغيرعنهيروولم:قال.ثقة:معينابنعنالدوريقال

)2(:البصريالتيميالملكعبدبنشبيب)دس(54-

وليس.:..حاتمأبوقال.سليمانبنمعتمر"وعنه)3(:""التهذيبفي

ابووقالمعتمر.غيرعنهحدثأحداأعلملا،الحديثصالحباس،به

".منهأكبرسليمانبنومعتمر،يعرفلا:الذهبيقال...صدوق:زرعة

خيوان)4(:بنصالح)د(55-

)1(.)4/935(

935(،)4/":والتعديللجرحو"ا232(،4/)الكبير":"التاريخ:فيترجمته2()

.:"التهذيبتهذيبو"31(،0)8/:"الثقاتو"

أنهاعنها:اللهرضيعائشةحديث371(2)داودوأبو2(،0394)حمدالهأخرج

"ه..عشائهعلىشربفتعشىالعشيمنكانفاذا،غدوة!ي!للنبيتنبذ"كانت

لحديث.ا

)3((4/803-905)3

993(،4/):"والتعديللجرحو"ا274(،/)4:الكبير""التاريخ:فيترجمته4()

هوكماالمهملةبالحاءهوهل"خيوان"ضبطفيواختلف373(.)4/":و"الثقات

وابنحاتمبيأابنقولوهوبالمعجمةأو،والدارقطنييونسوابنالبخاريقول

وغيرهم.حبان
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العجلي:وقال...الجذاميسوادةبنبكر"وعنه")1(:"التهذيبفي

،القطانابنعليهذلكوعاب.بهيحتجلا:الحقعبدوقال.ثقةتابعي

".حديثهوصحج

الأنصار)2(:مولىالتمار،لمدنياديناربنصالح()ق56-

بناللهعبدثنا:الصدفيقالداود...ابنه"وعنه")3(:"التهذيبفي

".ثقةالتمارديناربنصالج:النسائيقال:قالمحمد

:فروةابيبناللهعبدبنصالح)ق(57-

)م()4(..الزهريعنهتفرد

".الزهريعنهروىسعد.بنعامرعن..."()5(:)البخاري

ماتوزاد:")7(،"الثقاتفيوكذا)6(،حاتمأبيابنكتابفيونحوه

ومائة.وعشرينأربعسنة

ابنعنالدوريعباس"قالوزاد:نحوه693(4/)""التهذيبوفي

(1)(/4.)388

،(4004/)":والتعديللجرحو"ا278(،)4/الكبير":"التاريخ:فيجمتهتر)2(

37(.44/):"الثقاتو"

)3((4/.)938

2(.70)ص"والوحدان"المعفرد[ت4()

285(.)4/الكبير":"التاريخفيوهوللرقمالمؤلفبيض)5(

)6((/4704).

)7(/6(462).
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فيالطبريجعفرأبووقال...إسحاقإلاثقاتواخوته...صالح:معين

لما.عندهمالنقلأهلفيبمعروفليس:"التهذيب"

طريقمن(721()/1)أحمد(""مسندمنعثمانمسندفي:أقول

بنأبانسمعأنهأخبرهوقاصأبيبنسعدبنعامرأن:صالحعن،الزهري

:يقولوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:عثمانقال:يقولعثمان

،مراتخمسيومكلمنهيغتسل،يجرينهرأحدكمبفناءكانلوأرايت"

كماالذنوبتذهبالصلواتإن:قال.شىءلاقالوا:؟درنهمنيبقىكانما

".الدرنلماءايذهب

)2(:العبدياللهعبدبنضباح)عخ(58-

قال.التبوذكيإسماعيلبنموسىسلمةأبو"وعنه(")3(:"التهذيبفي

".مجهول:حاتمابووقال.ثقة:معينابن

المدلحي)4(:حرملةبناللهعبدبنصخر)ت(95-

النسائي:قال.المصريمضربنبكروعنه"(")5(:التهذيب"في

إبراهيم،بنيعقوبطريقمن)356(والبزار(،)7913ماجهابنوأخرجه(.5)18(1)

هذا09(:/1)":لزجاجة"مصباجفيالبوصيريقال.به،عنه،الزهريأخيابنعن

.ئقاترجالهصحيحاسناد

،(434)4/":والتعديللجرحو"ا31(،4)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(91)3/:"لميزاناو"(،474)6/:"الثقاتو"

)3((4/804).

4(،4/27)":والتعديللجرحو"ا312(،)4/الكبير":"التاريخ:فيترجمته4()

.(32)3/:"لاعتدال[و"ميزان(،734/)6:"و"[لثقات

(5)(4/214).
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".ثقة:العجليوقال..هصالح

معمربناللهعبيدبنعثمانبناللهعبدبنطلحةدس()خ06-

)م()1(.:التيمي

".إبراهيمبنسعدمنهسمع.عائشةعن..".()2(:)البخاري

)3(.حاتمأبيابنكتابفيونحوه

لجوني.اعمرانبيأجار.القرشيطلحة")4(:أخرىجمةتروعنده

".ذلكيقولبيأسمعت.لجونياعمرانأبوعنهروى.عائشةعنروى

بناللهعبيدبنعثمانبناللهعبيدبنطلحة"")5(:"الثقاتوفي

".إبراهيمبنوسعدلجونياعمرانأبوعنهروى.عائشةعنيرويمعمر.

ثم،إبراهيمبنسعدعنهتفردفيمن)6(""الوحدانفيمسلموذكره

قريش.منرجلطلحة:لجونياعمرانأبوعنهتفردفبمنذكره

34(.01/4)(913)2/5(469/)""فتح

)7(البخاريأن:توضيحمعملخصهما-(91)5/""التهذيبوفي

.(521)ص"والوحدانالمنفردات"(1)

34(.4/5)الكبير!"التاريخفيوهوللرقمالمؤلفبيض)2(

)3((4/473).

(4)(4/.)376

()5(4/.)293

.(521،175)ص)6(

22(.)95رقم)7(
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عنعلي،وعن.شعبةعن،منهالبنحجاحعنالشفعةكتابفيروى

"قلت::عائشةعن،اللهعبدبنطلحةعن،عمرانأبيعن،شعبةعن،شبابة

لحديث.ا..."جارينليإن!اللهرسوليا

،منهالبنحجاجحدثنا":وفيه(،1)الادبكتابقيايضاورواه

."...عائشةعنطلحةسمعت:قالعمرانأبواخبرني:قالشعبةحدثنا،

عنشبابةعنعليروايةفيهينما"اللهعبدابن"زيادةأنفالظاهر

شعبة.

قالا:وحجاججعفربنمحمدثنا"()2(:175)6/أحمد"مسند"وفي

."...اللهعبدابنجعفر:ابنقال.طلحةعن،عمرانأبيعن،شعبةثنا

عن،شعبةعنغندر،عنبندار،عن:الهبةفيأيضا)3(البخاريورواه

.مرةبنتيمبنيمنرجلاللهعبدبنطلحة

ذلكعلى)غندرا(جعفربنمحمدوافقوقد)4(:"الفتح"وفي

الاسماعبلي.حكاهكما،شعبةعنهارونبنيزيد

منرجلطلحةيزيد:عن923()5()6/أحمد"مسند"في:أقول

قريش.

)0206(.رقم)1(

)2(.)25423(

)5925(.رقم)3(

)4(.)5/022(

)5(.)25424،25026(
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بنطلحةسمعتعمرانأبيعنشعبةعنحرببنسليمانورواه

)1(.الخزاعياللهعبد

عن،عمرانبيأعنعبيد،بنلحارثاحديثمنداود)2(أبوورواه

ينسبه.ولم.طلحة

قريش.منرجلطلحة:الحديثهذافيشعبةقالداود:أبووقال

بيأعن،شعبةثناروح،"ثنا()3(:175)6/أحمد""مسندوفي

".مرةبنتيمبنيمنقريشمنرجلطلحةعن،عمران

أبيعن،شعبةعن،وكيع"ثنا()4(:187)6/أحمد""مسندوفي

(".طلحة:لهيقالقريشمنرجلعن،لجونياعمران

عنوالروايات.عمرانأبيمنالاضطرابيكونأنجدايبعد:أقول

علىوالمقمدة،ومقيدة("،اللهعبدبن"طلحةأو(""طلحةمطلقةبينماشعبة

وجهين:

الخزاعي.:حرببنسليمانقول:الاول

.الرواياتبقية:والثاني

.سليمانروايةتضعمفيتجهوالذي

.(5/81):"التهذيب"فيلحافط1ذكرها(1)

(2)(5515).

()3(42452).

(4)(55352).
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جماعة.خلافهالراوينلأنأولا:

الخزاعياللهعبدبنطلحةلأن)1(؛للجادةموافققولهلانثانيا:

وجهعلىزاده،سليمانمنزيادةالخزاعيلفظيكونأنفيخشىمشهور،

الخزاعيفظنه"اللهعبدبنطلحة":شعبةمنسمعكانه،ظنهعلىبناءالبيان

لشهرته.

بناللهعبدبنطلحةهذاأنيرىاللهرحمهالبخاريأنيظهرولكن

لوجهين:،الخزاعيعوف

بنسعدإلاروائالهيذكرلم"التاريخ"فيهذاذكرلماأنه:الأول

إبراهيم.

سعدهحديثذكروسيأتي

باحاديثيحتجأن""الصحيحفيعادتهمنليسانه:الثاني

واستشهادا.فمتابعةلبعضهمفيهأخرجفان،المجهولين

.تقدمكما،مواضعفيالحديثبهذااحتجوقد

ولكنه"،الخزاعي"فيهاالتيحرببنسليمانروايةلهوقعتوكانه

إلاخلافهافيصريحهوممالهيقعولم،بنزوللهوقعتلانهايخرجهالم

غندر.عنبندارمنأثبتسليمانأنىفرغندر،عنبنداررواية

:قالمنروايةالحديثهذافيرجحاومسلماًحاتمأباأنوالظاهر

أطيلولا،تقدمممايعلمكما،التيميغيرعندهمافهو"،قريشمن"رجل

ذلك.بتوجيه

المعروفة.المعهودةللطريقةأي(1)
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"المسند"فيحمدوداودأبيعندشاهدوللحديثهذا،

عنالحميريالرحمنعبدبنحميدعنثقاترجالهبسند048()1()5/

اجتمعإذا"مرفوعا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنرجل

سبقفاذاجوارا،أقربهماباباأقربهمافانبابا،أقربهمافأجبالداعيان

".سبقالذيفأجبأحدهما

عنكثيربنمحمدعنداودأبووروىأيضا:)2(""التهذيبوفي

فيعائشةعنعثمانبناللهعبدبنطلحةعنإبراهيمبنسعدعنالثوري

للصائم.القبلة

رواهوقد.ينسبهفلم،عوانةبيأحديثمن)3(النسائيورواه

بناللهعبدبنطلحة:فقالالثوريسفيانعن،مهديبنالرحمنعبد

.عوف

عن،الرحمنعبد"ثنا()4(:917)6/أحمد""مسندفي:أقول

."...عائشةعنطلحةعن-إبراهيمابنيعني-سعدعن،سفيان

لانعوف؟بناللهعبدبنطلحةحديثمنأنهفالاشبهحجر:ابنقال

كثير.بنمحمدمنأحفظمهديبنالرحمنعبد

ني،الدالاعبدالرحمنبنيزيدإسعادهفيو234(.)66وأحمد)3756(،داودابو(1)

.ثقاترجالهوباقي،صدوق

()25(/18).

.(8209و3)380،"الكبرىفي)3(

(4)56(45.)2
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كما-ومسلمحاتموأبي"التاريخ"فيالبخاريصنيعلكن:أقول

أنهمويبعد،عثمانبناللهعبدبنطلحةهذاأناعتمادهمعلىيدل-مضى

روايةيرجحماعلىوقفواأنهمفالظاهر،مهديابنروايةعلىيطلعوالم

كثير.بنمحمد

مضى.ممايعلمكما،الجادةخلافعلىأنهايرجحها:ومما

وفي،لجادةاسلوكفييكونأنبيندارإذاالخطأأنعرفوقد

سلوكها.فييكونأنفالغالبعنها،العدول

غندرعنروايتهمن1(()176)6/أحمد"مسند"فيرأيتثم

أحمد:قال.اللهعبدبنطلحةعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةعن،وحجاج

بناللهعبدابن:قالأبيهعنيعقوبوحدثنا.عوفابن:حجاجقال

...عثمان

سعد.أبيعمطلحةسعد:ليقال:شعبةقال:حجاجقال

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمابنهويعقوب:أقول

كثير.بنمحمدلروايةقويةمتابعةفروايتهعوف،

،سفيانعنمهديابنلروايةمتابعفأولها،شعبةعنحجاجروايةوأما

عندسعدقالهسعدعنشعبةعنروححكاهماكانإنذلكفينصوآخرها

أعلم.والله.لحديثاهذاروايته

الذيلحديثاالبخاريلاخراجهناالرجلهذاذكرتوانماهذا،

الاحتجاجسبيلعلىالبخاريواخراج.حديثهأنهحجروابنالمزيرجح

(1)(.)02543
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.أقوىأوالتوثيقمعنىفي

لهذاليسالمذكورالحديثأنيرىالبخاريأنمرمماظهرقدولكن

أعلم.واللهالمذكور.لحديثافيالنظرعنذلكنيفأغنا،الرجل

الألي)1(:يزيدبنطلحة4()خ61-

.غيرهعنهيرولم:معينابنقال.مرةبنعمرووعنه

بن]صلةيكونأنيشبهالرجلهذا:للنسائي"السنن"عنحكى)2(ثم

ثقة.هذاوطلحةزفر[)3(،

مرسل،عنديلحديثا"هذا")4(:النسائيسنن"فيرأيتهلذيو

فيحكاهمافيهاليس...".حذيفةمنسمعأعلمهلايزيدبنوطلحة

)5(.أخرىنسخةأوآخر،موضعفييكونانإلا("التهذيب"

أتباعبابفيحديثا")6("الصحيحفيالبخاريلهأخرجوطلحة

493(،)4/":و"الثقاتمنه،نسخةفي476()4/لتعديل":1و"الجرح:فيترجمته(1)

2(.9/)5:"التهذيبتهذيبو"

".التهذيبتهذيب"فيالحافظيعني)2(

المؤلفوكتب،كلمةبقدربياضوبعدها."."أصله:للتهذيبتبغاالاصلفيو)3(

للانسائي،الكبرىالسننمنالمعكوفتينبينلاضافة1ولتصحيح1و)بياض(.هكذا

".ثقةهذا"وطلحة:قولهفيهاوليس

.()1665رقمبعد4()

بعد"الكبرى"[لسننفيالعبارةهذهالنسائيذكرهفقد،لمولفذكركماالامر)5(

بعد.طبعتقدالكبرىالسننتكنولم،ععهلحافظ1ونقلها()1383رقمحديث

)6(.)3787(
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.(00001)النبيان:ارقمبنزيدعن[]الانصار،

عمرو)2(.بنعاصم)ت(61[-]*

.حجازيعمر،:ويقال

)3(:صبرةبنلقيطبنعاصم4()بخ62-

".ثقة:النسائيقال.المكيكثيربناسماعيلهاشمابو"وعنه4(:ت)في

)1(

)2(

)3(

)4(

النقطومكان"،"الصحيحمنوالاستدراكالأصلفيمطموسشبهالأقو[سبينما

بنزيد"عن:لحديث1ونص،دقيقبخط[لورقةطرةعلىكتبهالمولفلأنيطهرلم

نأدنه1فادع،اتبعناكقدوانا،أتباعنبيلكل،اللهرسولياالأنصار:قالت:قالأرقم

".بهفدعا.مناأتباعنايجعل

934(،)6/و[لتعديل":و"الجرح(،048)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته

.(5/45):"[لتهذيبتهذيبو"(،5523/):"الثقاتو"

عندعنهاالكتابةفيأملاالترجمةلحقأفلعلهبشيء،المولفعنهيتكلملم:قلت

:قالترجمتهفيحجرابنالحافظكلامهناوأنقل.ذلكمنيتمكنلملكنالتبييض

،غيرهعنهيرولم:خراشابنقال.الزرقيسليمبنعمرووعنه،عليعن"روى

النسائي:وقال،المدينةأهلفيإلاأعرفهلابمعروفليس:المدينيبنعليوقال

93(41)الترمذيلهروى"،"الثقاتفيحبانابنوذكره،ثقةعمربنعاصم

اهـ."لترمذي1وصححهلمدينة1فضلفيو[حداحديثا(0274)الكبرىوالنسائي

ابنايضالحديثاهذ[وصحح.يعرفلا07(:)3/":"الميزانفيالذهبيوقال

374(.)6حبانبن1و،2(0)9خزيمة

35(،0)6/":و[لتعديللجرحو"ا(،394)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته

.(56)5/":التهذيبتهذيبو"23(،4)5/":و"الئقات

لحافظ:اكلاموبقية.السالف[لهامث!فيإليهأحلتوقد"التهذيبتهذيب"يعني

له="،"الثقاتفيحبانابنوذكره...[لمنتفقبنيو[فدصبرةبنلقيطأبيهعن"روى
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:حمزةبنعبلدس(م)بخ62-

)م()1(.عروةبنهشامعنهتفرد

الزبير،بناللهعبدبنحمزةبنعباد"78(:1/)3/حاتمأبيابنقال

عنهروى.عائشةعنروى.الاسديالقرشي،حمزةبنالواحدعبدأخو

".ذلكيقولابيسمعت.عروةبنهشام

.حمزةبنالملكعبدأخو:قاللكن")2(،"الثقاتفيونحوه

بكر،أبيبنتأسماءأبيهجدةعن"روى19(:)5/""التهذيبوفي

أبيهعمابنوعنه.الانصارياللهعبدبنوجابر،المؤمنينأمعائشةوأختها

".وقال"الثقاتفيحبانابنوذكره.ئقة:النسائيقال.عروةبنهشام

والنسائيمسلمعندلهوجها.الناسأحسنسرئا،سخياكان:الزهري

")3(.عليكاللهفيحصيتحصي"لا:حديث

عنالمنذر،بنتفاطمةعن،هشامطريقمنمسلمأخرجه:أقول

طريقمنئمأسماء.عن،وفاطمةعبادعن،هشامطريقمنثمأسماء.

بناللهعبدبنعبادعن،مليكةأبيابنطريقمنئم.وحدهعبادعن،هشام

.وزيادةمعناهأسماءعنالزبير،

متابعة.لحديثفا

ذلك".وغيرالاستنشاقفيالمبالغةفيواحدحديثعندهم

31(.)6/الكبير":"التاريخفيجمةتروله(.512)ص"والوحدان"المنفردات(1)

()2/5(141).

المسندفيأحمدايضاخرجهو19(.15)الكبرىوالعساثي(،01)92مسلم)3(

.)35926(
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بصير:ابيبناللهعبدق()دس64-

)م()1(.السبيعياسحاقأبوعنهتفرد

يروي،العبديبصيرأبيبنالله"عبد:التابعينفي")2(الثقات"في

".السبيعيإسحاقأبوعنهروى.بيأعنأبيهوعنكعب،بنبيأعن

عنأبيهوعنكعب،بنأبيعنروى"-(:161)5/"التهذيب"وفي

فيهقال...غيرهراولهيعرفولا،السبيعيإسحاقأبووعنه.كعببنعابي

".ئقةتابعيكوفي:العجلي

و"مسند"التهذيب"فيكماوحاصله،إسحاقأبيعلىلخلافاوذكر

أبيبناللهعبدعن،إسحاقأبيعنرويأنه-()3(:041)5/أحمد"

مع،
بي.أعنبصير،أبيعن،إسحاقبيأعنوروي.بياعن،أبيهعنبصير،

روايةفيأحمد")4(مسند"ففي،يتين1الروهاتينبينفيتناولا

سمعتهوقد:إسحاقأبوقال:إسحاقبيأعنشعبةعنالحارثبنخالد

أبيه.ومنمنه

.(921)ص"والوحدان"المنفردات(1)

5(.1-05)5/:للبخاريالكبير""التاريخفيترجمةوله(.51)2/5()

وأبو(،621)9الدارمي:الاولالطريقمنواخرجه.2(6621و56212)برقم)3(

-1/472):لحاكم1و(،02)56حبانوابن(،1)477خزيمةوابن5(،45)داود

فيلمقدسياوالضياء2(،400)الرزاقعبد:الثانيةالطريقمنواخرجه.2(48

2(.1/48):لحاكماوأخرجه،(11)89""المختارة

لحاكم:وا2(،0)57حبانوابن)843(،النسائيوأخرجه2(.21)67برفم(4)

(1/94.)2
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بنأبيعنيحدثبصيرأبيبناللهعبدسمعإسحاقأبيعنوروي

أنهفالظاهرأبيئ،منبسماعهاللهعبدتصريحياتالروفيأجدولم

.أخرىوارسله،تارةبذلكصرحولكنه،أبيهبواسطةمنهسمعإنما

بصير.أبيعنحريثبنالعتزارعنإسحاقأبيعنوروي

أبيمنسمعهلمايتقنهلمإسحاقأباوكأنذللت،صحةمنمانعولا

.وغيرهابنهمنيسماعهفاستظهربصير،

أبيئ.عنالقيسعبدمنرجلعنإسحاقأبيعنوروي

هو.فهولقيس،عبدمنبصيروأبو

إسحاقأبيعنأرطاةبنحجاجعن-""التهذيبفيكما-وروي

بصير.أبيبنلتهعبدعن

منعاصمترجمةفيرأيتثم،الحخاجأوهاممنهذاوكأن

.الحجاجمنوهمبأنهلجزما")1("التهذيب

العشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاةاثقل"إن:الحديثومتنهذا،

مثلعلىالأولالصفلىانحبوا،ولوهمالأتوفيهمامايعلمونولووالفجر،

رجلينمعصلاتكوانلابتدرتموه،فضيلتهتعلمونولوالملالكة،صف

،وحدكصلاتكمنازكىرجلمعوصلاتكرجل،معصلاتكمنازكى

".تعالىاللهالىاحبفهوكتروما

)1(.)5/45(
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حديثمن(1")"الصحيحينفي1"حبو"ولو:قولهلىالحديثاوأول

أيضا.غيرهعنرويوقد،هريرةبيأ

الاحاديث.فيثابتمعناهلحديثابقيةوكذلك

يزيد:بنالسائببناللهعبدس(مسأبخ65-

أم()2(..ذئبأبيابنعنهتفرد

عنهروى.أبيهعنروىنمر.أخت"ابن)3(:حاتمأبيابنقال

ذلك".يقولأبيسمعت.ذئبأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

يأخذلا":حديثجدهعنأبيهعن"روى922(:)5/""التهذيبوفي

غريب.حسن:الترمذيقال")4(.اخيهعصااحدكم

بياابنحديثغيرمناعرفهلااحمد:قال.ذئبأبيابنعنهروى

النسائي:وقال.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأىفقدالسائبوأما،ذئب

ابنوقال")5(."المقاتفيحبانابنوذكره.ثقةالسائببناللهعبد

.()126سنةتوفي،الحديثقليلثقةكانسعد)6(:

.(734)ومسلم،(516)يرلبخاا(1)

السائب.بنالرحمنعبدذكرإنما226()صوالوحدان""المنقردات)2(

)3(/5(.)62

(24917و14917)واحمد5(،00)3داودوأبو2(،061)الترمذكطأخرجه(4)

صحيح.وممنده،وغيرهم

()5/5(.)32

.(485)7/":الكبرى"الطبقات)6(
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بهذاأرادكانفإن.المدينةاهلعنهروى:حبانابنقال:قلت

فشاذ".،اللفظظاهرمرادهكانوان،محتملفهو،ذئببيأابنالاطلاق

ماكثيراحبانابنأنعرف""الثقاتكتابفيالنظرأمعنمن:أقول

لتصحيحكثيراحاتمأبيابنوكتابراجعتهنيفإهذا،مثلفييتسامح

ترجمةيذكرماكثيراالبخاريفوجدت،اللهرحمهللبخاريالكبير""التاريخ

ابنيتركذلكمنكثيرففي.عنهروىمنولا،روىعمنيذكرولا،الرجل

بيأسمعت(.)بياضعنهروى(.)بياضعنروى:فيقولبياضا،حاتمأبي

.بلدهأهلعنهروى.المراسيليروي:فيقول؛حبانابناما.ذلكيقول

هذا.علىوقس

والله(.1)"البخاري"تاريخمناللهعبدبابفيهالذيلجزءاأجدولم

أعلم.

نأبدلاالاعصارتلكفيالمسلمأنيقولفيمايتاولحبانابنولعل

محاورتهفيفيذكرها،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنأحاديثيبلغه

قديكونوبذلك.عنهيحكونهاوربما،بلدهاهلبعضويسمعهلها،مرسلا

.المستعانوالله!بلدهأهلعنهوروى،مراسيلروى

إلايطبعافلمالاجزاءبقيةعنطبعهماتاخرالتاريخمنوالسادسلخاصالجزأينالان(1)

فالظاهر.136-01364سنتيبينطبعتفانهاالاجزاءباقيأما،-13771378سنةفي

لخامسالجزأيناطباعةقبل-41361375س!ميبينكانالكتابهذاتاليفان

المؤلفاشاروقد.أعلموالله،المؤلفإليهاشارالذيالعينحرففيهماويقع،و]لسادس

في:كماللخطيب"والتفريقلجمعالاوهامو"لموضحتحقيقهحوايشيفيذلكنحولىإ

.(301)5/الكبير:التاريخفيلسائببن]دتهعبدوترجمة(.1/561.016)
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متاعاحدكمياخذن"لا(:داود)1أبيعندفلفظه،لحديثاأما:أقول

فليردها".أخيهعصاأخذمنجدا(،ولالعبا:روايةفي)وجادالاعئاأخيه

عنيسار،بناللهعبدعن:الاعمشطريقمنشاهدالهخرج)2(و

والهعليهاللهصلىمحمدأصحابحدثنا:قالليلىأبيبنالرحمنعبد

رجلفنام،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعيسيرونكانواأنهم:وسلم

عليهاللهصلىالنبيفقال،ففزع،فأخذه،معهحبللىإبعضهمفانطلق،منهم

مسلفا(".يروعأنلمسلميحل"لا:وسلمواله

سبيلعلىياخذهلاأيجادا:"لاعباالاثير(")3(:ابن"نهايةوفي

جدا".ذلكفيصير،يحبسهثم،الهزل

:يقالأنلىفالاوللأخذ،لجدوااللعبمقارنةلحديثاظاهر:أقول

قصدهجهةمنوجادا.إليهيردهأنيريدبل،سرقتهيريدلاأنهجهةمنلاعبا

عليه.والشق،ترويعه

عليه،يشقولا،يرتاعلامتاعهالمأخوذأنيرىكانإذاهذا،فعلى

ولكن،النهيفييدخلفلا-،مثلا-بالمزاحالرفقةبينالعادةلجريان

مثلا.،اخذهلمالاخذ:يقولفلا،لكذم)4( يحرا

)1(5)3005(

)2(.)4005(

)3(.)1/245(

،لا""أنعلىوضرب"يحرم"كتبثملا"انيجب"ولكن:كتبقدالمؤلفكان4()

".يجب"علىالضربعنوسها
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فيكاناذاإلااللهم،منهالماخوذعلىيشقحتىحبسهويحرم

أمتعته،بحفطيتهاون-مثلا-خوكأوابنكيكونكأن،مصلحةالترويع

أعلم.والله،بذلكبأسلا:يقالفقد،الاحتراسليتعودترؤعهأنفتريد

شيوخه.حالفيالعلمأهلاختلفقدذئبأبيوابنهذا،

.يحدثعمنلييبالاذئبأبيابنكانأحمد:فقال

قدلكنه،مالكشيوخفشيوخهالثقاتعنروىإذا:الخليليوقال

الضعفاء.عنيروي

جابرباإلاثقة،ذئبأبيابنعنهروىمنكل:معينابنوقال

البياضي.

.بمعناهمثلهصالحبنأحمدوقال

المجاهيل،عنذئبأبيابنروايةكثرةلىإحمدأالامامنظر:أقول

خمسةمنأكثرذئبأبيابنعنهتفردفيمن(")1"الوحدانفيمسلمعدفقد

.العشرةدونإلامالكعنهانفردممنيذكرولم،وعشرين

شيوخهأراداأنهمافيحتملصالج،بنحمدومعينابنماو

توثينمذهبهمايكونأنويحتمل،البياضيإلاثقاتكلهمأنهمالمعروفين

فيبالنظرعرفمنعنهوروىمنكرا،يرولماذاواحدالاعنهيرولممن

علىدلالةذلكفيلان؛ثقاتغلبهمأوكلهمأنالمعروفينشيوخهأحوال

ثقة.أنهعرفحتىالمجهولينأولمكمنواحدعنيرولمأنه

225-023(.)ص)1(
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الرسالة.هذهمطالعةمنيعلمكماأظهر،الاحتمالوهذا

اللهشاءإنايضاوياتي(،ذلك)1تحريرلىتعااللهشاءإنوسياتي

ابنيكوننيمكن:يقولكأنهلهذا،مخالفأحمدمذهبأنبيانتعالى

حاله.يعرفلموعمن،تقةأنهعرفعمنيروي-مثلا-ذئبأبي

شيوخهغالبكانفلذلك،لهمحامعرفةيتيسروالمشهورون

لعلهأو.كذلكالمجهولونيكونأنذلكمنيلزمولا،ثقاتالمشهورين

اشتهارهم.لعدم،أحوالهممعرفةلهيتيسرلم

)2(.لىتعااللهشاءإنهذاتوضبحوسيأتي

:الأزديسراقةبناللهعبدق()د66-

)م()3(.شقيقبناللهعبدعنهتفرد

بنعبيدةأبيعنروى.سراقةبنالله"عبد)4(:حاتمأبيابنقال

ذلك".يقولأبيسمعت.شقيقبناللهعبدعنهروى.لجراحا

عنروى.الازديسراقةبنالله"عبد231-(:)5/""التهذيبوفي

العقيلي.شقمقبناللهعبدوعنه.الدجالحديثلجراحابنعبيدةأبي

وهو،تصحجروايةوله،شرفله،دمشقأهلمن...:المفضلقال

كتابته.منيتمكنلمالمولففلعل،إليهالمشار[لموضعهذ[نجدلم(1)

السابقة.الحاشيةانظر)2(

79()5/:الكبير""التاريخفيجمةتروله(.101)ص"ن1لوحد1و"المنفردات)3(

للعجلي.3(21/):""المقاتو،حبانلابن(62/)5:"و"الثقات،للبخاري

(4)5(/.)68
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بيامنسماعلهيعرفلا:البخاريوقالذكر.له،دمشقاهلاشرافمن

عبيدةأبوخطبنا":بلفظ""مسندهفيشيبةبنيعقوبرواهلكن.عبيدة

نسبهكذا.ثقة،قريشعدفيعدوقيسراقةبناللهعبد:يعقوبقال."لجابيةبا

اخر...فصحابيالعدويماو،"الازدي"...الاسناد:فيانمع،يعقوب

ثقة".بصريسراقةبناللهعبد:العجليقال

شعبة،رواه()1(:591)1/أحمد"مسندو""السنن"فيحديثه:أقول

بيعن،سراقةبناللهعبدعن،شقيقبناللهعبدعنالحذاء،خالدعن

،الدجالذكرأنه":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن،الجراحبنعبيدة

؟كاليوميومئؤ،قلوبناكيف!اللهرسولياقالوا:أحفظها،لابحليةفحلاه

.خير"أو:قال

نبييكنلمانه":فيهوزاد)2(،بسندهخالدعن،سلمةبنحمادورواه

رسوللنافوصفه:قال.أنذركموهواني،قومهالدجالانذروقدالانوحبعد

سمعأونيرامنبعضيدركهولعله:قال.وسلموالهعليهاللهصلىالله

".كى

بإنذارالاخباروكذلك،الصحيحةبالاحاديثثابتبالدجالوالانذار

به.الانبياء

(4/245):لحاكموا(،2234)والترمذي(،)4756داودأبووأخرجه(،2961)(1)

فيكثيرابنوقال،عبيدةابيحديثمنغريبحسن:الترمذيوقال.وصححه

!هلهيبينأنقبلكانهذاولعل،غرابةإسنادهفي"(:1/991)9:"والنهاية"البداية

".الحالثانيفيبينماالدجالامرمن

.()3916"المسند!في)2(
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علىفمحمولخير"،أو:قال؟كاليوميومئذ،قلوبنا"كيف:قولهمماو

فيالمذكورةالطائفةوهم،المؤمنينمنالدجالقيامعنديكونمنبعض

.(1(")...امتيمنطائفةتزاللا":حديث

لهأجدفلم"،كلاميسمعأونيرامنبعضيدركه"ولعله:قولهواما

نعلىاخرونوحملهالخضر،حياةيزعممنبعضبهتشبثوقدشاهدا،

ذكرهاحتمالفهو،بواجبةليستوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمن""لعل

أعلم.واللهوجل)2(.عزاللهيطلعهانقبلوسلموالهعليهاللهصلى

.!.":سلمةبنحمادطريقمن543()3/"المستدرك"فيووقع

أعلم.دده1وكذا!"منيوسمعنيرامنبعضيدركهأوستدركونهإنكم

الثقفي:سفيلدبراللهعبد)س(67-

)م()3(.عطاء.بنيعلىعنهتفرد

الثقفيربيعةبناللهعبدبنسفيانبنالله"عبد)4(:حاتمأبيابنقال

..وسلموالهعليهاللهصلىالنبيصاحب...سفيانأبيهعنروى.الطائفي

ذلك".يقولأبيسمعتعطاء.بنيعلىعنهروى

...ثقةسفيانبناللهعبدالنسائيوقال"24(:0)5/("التهذيب"وفي

يجه.تخرتقدم(1)

السابقة.الحاشيةفينقلتهكماكثير،ابنذكرهماوهذا)2(

(001)5/:الكبير""التاريخفيترجمةوله(.661)ص"والوحدان"المنفردات)3(

حبانلابن3(1)5/:"و"الثقات،للبخاري

66(.)5/:"لتعديل1ولجرح"ا(4)
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".ثقة:العجليوقال

،(1واحد)حديثوسلمواكهعليهاللهصلىالنبيعنأبيهعنله:أقول

.وغيرهالزبيربنعروة:أبيهعنعليهتابعهقد

[لصامت:بنثابتبنالرحمنعبدبناللهعبد)ق(68-

")2(."صحيحهفيخزيمةابنلهأخرج

بنابراهيمقاله"كذا)4(:قالثم")3(،"التهذيبفيحديثهذكر

...حبيبةأبيبناسماعيلعنالدراورديورواه،عنهحبيبةبيأبنإسماعيل

فيلهخزيمةابنإخراجولكنتعديلا،ولاجرحافيهأرفلم:قالثم

ثقة".عندهأنهعلىيدل""صحيحه

:قال،بعدكأحذاعنهأسأللا[لاسلامفيبأمرأخبرني،[دثهرسول"ياهو:لحديثوا(1)

لىإبيدهفاشار:قال6تقي؟ضيءفأي[دثهرسوليا:قال،استقمثم،بالثهامنت:قل

وغيرهما،(2411)5لكبرى1فيلنسائي1و(،451)17أحمدأخرجه."لسانه

النسائيوثقهوقد،جمةالترصاحباللهعبدغير[لصحبحرجالثقاتورجاله

والعجلي.

".ثابتبنلرحمن1عبدبن[الله"]عبدلمعكوفين1بينماسندهمنوسقط)676(.)2(

يكطالنبيجاءنا:قاللرحمن،1عبدبناللهعبد"عنهو:لحديث1و192(.)5/)3(

أخرجهسجد".إذاثويهفييديهضغا1وفرأيته،الأشهلعبدبنيمسجدفيبنافصلى

وغيرهم،)2743(شيبةأبيابنومصنف(،)53918وأحمد(،3101)ماجهابن

282(.31/)المسند:حاشيةنظر1و

ضربثم[دثه(،عبدعنحبيبةألىبنإسماعيل)قال:[للقظةهذهبعد[لشيخكتب4()

دنه(.1عبد)عنعلىيضربولم،حبيبةألىبنإسماعيل)قالعلى



الأشهلي)1(:الأنصاريالرحمنعبدبندئه1عبدق()ت96-

()2(.أحاديثوله،حبانابنالايوثقهلما

الربذي)3(:نشيطبنعبيدةبندنه1عبد()خ.7-

،كيسانبنوصالجومحمد،موسىأخواه"وعنه":"التهذيبفي

".الابيضأبيبناللهعبدبنوعمرو

ليس:النسائيوعن.ثقةوهو:قالأنهشيبةبنيعقوبعنحكىثم

لاوأخوهعبيدةبنموسىأحمد:وعن.ثقة:الدارقطنيوعن.باسبه

ضعيف.وحديثهما،موسىغيرعنهيرولم:معينابنوعنبهما.يشتغل

منكر:فقال"الضعفاء")4(فيذكرهثم"،"الثقاتفيحبانابنوذكره

فيبشيءليسوموسى،موسىأخيهغيرراولهليسجذا،الحديث

لحديث.ا

السوارين.رويافي)5(البخاريعندوحديثه

9(،4)5/":والتعديللجرحو"ا(،113)5/[لكبير":"التاريخ:قيترجمته(1)

.3(5/00):"[لتهذيبتهذيبو"(،681)3/:"لميزانا"و(،5/41):"الثقاتو"

أحاديثثلاثةالترمذيله"روىحجر:ابنوقالمنكر"،حديث"له:[لذهبيقال)2(

[لأمرفيو[لاخرأحدهمافيماجهابنو[فقه،لساعة1قبلتقعأمورفياثنان

".اعرفهلا:قالمعينبنيحمصالد[رميعثمانسوالاتفي:قلت.بالمعروف

،(101)5/":و[لتعديللجرحو"ا(،431)5/:[لكبير""[لتاريخ:فيترجمته)3(

03(.9)5/":التهذيبتهذيبو"(،173)3/":"الميزانو(،54)5/:"و"الثقات

()4(/2.)4

)5(330(.)7
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)1(:سفيانأبيبنعتبةبناللهعبدق(لسسي)71-

)خر()2(.

عمير)3(:بناللهعبد72-

سنةتوفيسعد)4(:ابنقال.عباسبنالقاسموعنه.عباسابنعن

الحديث.قليلثقةوكان(،1)17

ثقة.:زرعةبيأعنحاتمأبيابنوقال

يعني-الحديثهذافيإلاشيخهولاهويعرفلاالمنذر:ابنوقال

.-عاشوراءفيعباسابنحديث

عباسبن..القاسم")5(:مسلمعندلفظهلان"شيخه"ولا:قالإنما

".عباسبناللهعبدعن-:قاللعله-عميربناللهعبدعن

،(421)5/":والتعديللجرحو"ا(،571)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

31(.50/):"التهذيبتهذيبو"(،173)3/:"و"الميزان

()971ماجهبنو0789()الكبرىالنسائيله"روى:التهذيبفيالحافظقال

صحيحهفيحديثهخزيمةابنأخرج:قلت.المؤذنسمعإذالقولفيواحدحديثا

عنسليمبنيحيىطريقمنمسندهفييعلىبووأخرج،عندهثقةفهو)412(

هذا".غيرحديثاحبيبةأمعنعتبةبناللهعبدعنالمؤذنسعدبنمحمد

السابقة.لحاشيةاوانظر"،"صحيحهفيخزيمةابنلهاخرجيعني2()

!:و"الميزان5(،4)5/":و"الثقات(،412)5/":والتعديللجرح"ا:فيترجمته)3(

334(.)5/:"التهذيبتهذيبو"(،183)3/

5(.30)7/:"الكبرى"الطبقات4()

)5((134/1134)
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.عباسابنعناخروجبمامن)1(مسلمروىوقد

)2(:عنزةبنقدامةبناللهعبد)س(72-

النسائي:قال.العنبريتوبةوعنه.برزةأبيعن"روى:"التهذيب"في

عليهاللهصلىالنبيسبمنقتلفيحداوحديئا)3(النسائيلهروى...ثقة

)4(.""المستدرك"فيالحاكموصححه...وسلمواله

مر)5(:بنمحمدبناللهعبدد()م74-

منإلا)ق(حفظت"ما:حديثالنعمانبنحارثةبنتهشامأمعن

الرحمن.عبدبنحبيبوعنه."وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفي

،المتابعاتفي"مسلمداصحيحفيوهوداود)6(،وأبومسلمأخرجه

"أخذت:قالتمنهاأكبرلهاأخمتىعنعمرةطريقمنالحديثذكرفإنه

عنزرارةبنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيىطريقومن،)ق("

.هشامأم

".رواه"ولعلها"روى"الاصلفيوقعهكذا(.1341/133)(1)

،(141)5/:"والتعديللجرحو"ا(،671)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته2()

361(.)5/":التهذيبتهذيبو"23(،)5/":و"الثقات

352(.0)الكبرىوفي(7104))3(

()4(/45.)35

،(551)5/":لتعديلوو"الجرح(،187)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(91)6/":التهذيبتهذيبو"5(،0)7/:"و"الثقات

.(4011)داودوأبو872(،)مسلم6()
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)1(:سربناللهعبد)دق(75-

.سفيانبنيعقوبوثقهمحمد.ابنهعنه

الكبير:الزعراءابو،هانئبناللهعبدس()ت76-

ن()2(.)م،.كهيلبنسلمةعنهتفرد

سمعالزعراء...أبوالازدي،هانئبنالله"عبد)3(:حاتمأبيابنقال

منصوربنأحمدسمعت...كهيلبنسلمةمنهسمعمسعود.ابنمن

الزعراءأبيعنروىأعلملا:يقولاللهعبدبنعليسمعت:قالالرمادي

".اللهعبدعنالزعراءبيأروايةوعامة،كهيلبنسلمةالا

:قالمحمدبنالعباس"سمعت(:1181/)للدولابي""الكنىوفي

يروولم،اللهعبدعنيروي،هانئبناللهعبدالكبيرالزعراءأبو:يحىقال

".كهيلبنسلمةإلاهذاالزعراءأبيعن

ابنوعنهمسعود.وابنعمرعن"روى6(:1)6/""التهذيبفيو

المديني:ابنوقال.حديثهفييتابعلا:البخاويقال.كهيلبنسلمةأخته

الطبقاتفي...سلمةالاعنهووىأعلمولامسعود،ابنعنووايتهعامة

4(.4)6/":التهذيبتهذيبو"(،017)5/لتعديل":1ولجرح"ا:فيترجمته(1)

":المشتبه"توضيحانظر.النونوفتحالميمبضمومعين222(.)3/و"الميز[ن":

/8(.)192

جمةتروله.للنسالي26(0)ص"ن1و"الوحد(،151)ص"و[لوحد[ن"المنفردات)2(

.(41)5/:"و"الثقات22(،51/)الكبير":"[لتاريخفي

)3(/5(591).
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منثقة:العجليوقال...ثقةوكان.اللهوعبدعليعنروى.سعد:..لابن

".التابعينكبار

طريقمنالترمذيرواهحديث")1(الترمذي"سننفيله:أقول

:قالمسعودابنعنالزعراء،أبيعن،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنيحيى

منبعديمنباللذين"اقتدو[:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

ابن2()بهديوتمسكواعمار،بهديواهتدواوعمر،بكرأبي:بيأصحا

مسعود".

ابنحديثمنالوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

يضعف...ويحى،كهيلبنسلمةبنيحىحديثمنإلانعرفهلامسعود،

".الحديثفي

.واهسنده:الذهبيقال75-(.)3/""المستدركفيالحاكمخرجهو

وا-لهعليهاللهصلىالنبيعنحذيفةمسندمنمعروفلحديثوا

وعمر،.بكرابو،بعديمنباللذين"اقتدوا:طرقهبعضفيوجاء،وسلم

382()3(.5/)أحمد""مسندفيهكذا

وعمر.بكربيألىإوأشار"،بعديمن"باللذين:أخرىوفي

"فضائلفيأحمد،بتمامه72()9/:"الكبير"فيلطبراني1أيضاوأخرجه38(.0)5(1)

اهتدوافوفيهما:ليس7()177""الأوسطفيوالطبراني2(،49)"الصحابة

."...ببد

"بعهد".:الترمذيجامعفيو[لذي،[لأصلفيكذا)2(

وغيرهم.)79(ماجهبن1و)3663(،لترمذي1:حذيفةحديثخرج1و232(.4)5)3(
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385()1(.)5/"المسند"

"المسند"وعمر.بكرأبيلىإيشير"بعديمنباللذين":ثالثةوقي

/5(.)2()993

"بعديمن"باللذين:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنيدلوهذا

فلماأحدهما،أنهعرفعنهاللهرضيبكرأبواستخلففلمايسمهما،ولم

الاخر.أنهعلمعمراستخلف

ابنعنالزعراءأبيعنأبيهعنسلمةبنيحمىفحديث،لجملةوبا

لحذيفة.الحديثوانما،غلطأنهالظاهرولكنبالمنكر،متنهليسمسعود

الزعراء.أبيعلىالحمليتجهفلا،يحيىمن-يطهرفيما-الغلطوهذا

الحاكمأخرجه،موقوفاخرحديثمسعودابنعنالزعراءولابي

إبراهيمعن،الاعمشعن،سفيانطريقمن(4/454)"المستدرك"في

"يأتي:قالعنهاللهرضيمسعودابنعنالزعراء،أبيعن،كهيلبنوسلمة

مكانليتنييا:فيقول،عليهفيضطجعالقبر،الرجليأتيزمانالناسعلى

البلاء".شدةمنيرىلماإلا،اللهلقاءحببهما.صاحبه

الذهبي.قرهو.الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقال

عن،ووكيعمهديابن"حدثنا)3(:""الفتنفينعيمأخرجهوقد

...".اللهعبدعنالزعراء،أبيعن،كهيلبنسلمةعن،سفيان

)1(.)23276(

)2(.)23386(

)3(.)143(
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عن،إبراهيمعنالاعمش،عن،معاويةأبوحدثنا"(:1قال)ثم

.بنحوهفذكره."..اللهعبد

أبيعنالاعمش،عن،سفيانعن،مهديابن"حدثناقال)2(:ثم

.نحوهفذكر("...هريرقبيأعن،صالح

الاعمش،علىمعطوف("المستدرك"سندفي("سلمة"أنفالظاهر

طريقين:مناللهعبدعنيرويهفسفيان

الله.عبدعن،إبراهيمعن،الاعمشعن:لىالاو

الله.عبدعنالزعراء،أبيعن،سلمةعن:والثانية

أبيعنصالحأبيعنالاعمشعن-(""الفتنفيكما-رواهوقد

.هريرة

منهطرفاخرج،طويلحديثقولهمنمسعودابنعنالزعراءولابي

"كتابفيحمادبنونعيم()3(،151)صالتوحيد""كتابفيخزيمةابن

،694)4/موضعينفي""المستدركفيالحاكمبتمامهخرجهو(")4(،الفتن

الذهبيتعقبه.الشيخينشرطعلىصحيح:الموضعينفيوقال895(،و

الزعراء.بأبييحتجالم:قالأحدهمافي

)1(.)146(

)2(.)147(

)3(.)2/428(

مختصزا.(11)232""الكبرىفيالانسائيوأخرجه(.151)5(4)
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لحشرافوصفلحشر،وا،ومأجوجويأجوجالدخال،ذكرفيوهو

شافعأولفيكون،الشفاعةفييأذن"ثم:قالثم)1(،السراطعلىوالمرور

رابعانبيكميقومثم،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،جبريلالقدسروح

الملائكةيشفعثمالمحمود...المقاموهوفيه،يشفعفيمابعدهأحديشفعلا

."...لمومنونوالحونوالصاوالشهداء،والنبيون

مااستنكرأنهالبخاريعن")2("الميزانمنالزعراءبيأترجمةوفي

الأحاديثفيالمعروفلأنالتبفعاء؛ترتيبمنالحديثهذافيذكر

شافع.أولوسلموالهعليهاللهصلىمحمداأنالصحيحة

بعدوالنار،لجنةاأهلصفةباب،الرقاقكتابفي")3(الباري"فتحوفي

ضعفهوقد،برفعهيصرحلملحديثاوهذا:لحديثاهذالىإالاشارة

4(.)"شافعأولأنا":وسلمواكهعليهاللهصلىقولهالمشهور:وقال،البخاري

أول"انا:وسلموالهعليهاللهصلىقولهإن:يقالأنيمكن:أقول

الحديثهذافيوالذيالقضاء،لفصلالمحشرفيشفاعتهبهأراد"شافع

أعلم.والله.السراطمجاوزةبعدالشفاعةهو

فيالمواضعمنكثيرفيلمولف1التزمهاوقد.فيهلغةوهي،بالسينالأصلفيكذا(1)

كتبه.

)2(/3(0-23.)231

)3((11/.)427

ابيحديثمن(72901)واحمد(،4)673داودوابو2(،)278مسلمأخرجه4()

(01)879أحمداخرجه[لخدريسعيدألىحديثمنوروي.عنهاللهرضيهريرة

.وغيره
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وقال92()1(:0)3/"الميزانلسان"منسبأبناللهعبدترجمةوفي

عنالزعراءأبيعنكهيلبنسلمةعنشعبةعنالفزاريإسحاقأبو

إني:فقال،إمارتهفيعليعلىدخلغفلةبنسويدأن:وهببنزيد

:قال...ذلكمثللهماتضمرأنكيرونوعمر،بكرأبايذكرونبنفرمررت

حتىالمنبرلىإنهضثم..الجميلالحسنإلالهماأضمرأناللهمعاذ

ولاألا-:اخرهوفي،بطولهعليهما،ثنائهفيالقصةفذكر-الناساجتمع

".المفتريحدجلدتهإلاعليهمايفضلنيأحدعنيبلغني

يعلىبنمنذريعلىابيطريقمن)2("البخاريصحيح"في:أقول

اللهصلىاللهرسولبعدخيرالناسأي:لابيقلت:الحنفيةابنعن،الثوري

."..عمر.ثم:قالمن؟ثم:قلتبكر.أبو:قال؟وسلموالهعليه

بنمحمدطريقمنبنحوهأخرجهالدارقطنيأن")3(الفتح"وفي

.نحوهأبيهعنروىالحنفيةبنمحمدبنالحسنأنوذكرمنذر.عن،سوقة

الرحمنعبدبنحصينطريقمن()4(127)1/أحمد"مسند"وفي

أحدثكأفلا...الناسأفضلعنهاللهرضيعلياأنأرىكنت:جحيفةبيأعن

.نحوهفذكره...؟الناسبأفضل

هذهخير-وفيها:-...عليخطبنا":الخطبةقصةجحيفةأبوروىوقد

)1(/4(.)484-485

)2(.)3671(

)3(.)6/214(

)4(،)5401(
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إلخ."...نبيهابعد(1[)لامة]ا

.تقدمكماعليئبهاخصهالتيقصتهغيروهي

صحيحة.طرقمنأحمدا"مسندفيجحيفةأبيعنوالحديث

إسحاقبيوأوالشعبيزرروايةمن:طرقخمس()2(601)صففي

علي.عنجحيفةأبيعنكلهم،جحيفةابيبنوعون

عنطرقثلاثومنزر،طريقمنالقصة()3(011)صوفي

جحيفة.ابيعنكلاهما،الشعبي

عنه:اللهرضيعليعنخيرعبدطريقمنالقصةأحمدخرجو

عبدخير.عنثابتابيبنحبيبطريقمن()4(011)صأخرجها

حبيب.عناخرينوجهينمن()5(131)صوفي

وكذاخير.عبدعنالسائببنعطاءطريقمن()6(411)صوفي

.(125)ص

وكذا.حبيبعنوشعبةسفيانعنوكيع()7(:511)صوفي

الأصل.فيليستزيادة(1)

)2(.)833-837(

)3((،871.)088،878

)4(.)987(

)5(80(،990.)9

.(0301)الثانيوالموضع)229()6(

.(0401)نيالثاوالموضع)339()7(
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)ص

127

عبلى

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(

.)126

و،125)صوكذا،أبيهعنخيرعبدبنالمسيبطريقومن

.)1()

خير)2(.عبدعنإسحاقأبيعنعيينةابنوعن

)3(.إسحاقبيأعنأخرىطريقومن

.إسحاقبيأعنأخرىطريقمن()4(281)صوفي

خير)5(.عبدعنسلعبنالملكعبدطريقومن

.فذكره...عليخطبنا:فالعلقمةعن()6(271)صوأخرج

عن،مرةبنعمروعن،شعبةعن،وكيعطريقمن)7(ماجهابنوخرج

.فذكرهعليا...سمعت:سلمةبنالله

عائشة:رضيعيزيد،بناللهعبد(4)م

)م()8(..قلابةأبوعنهتفرد

.)269،3201،5201(

.)329(

.)349(

.)0601(

.)9501(

.)601(

.(5522/):الكبير"التاريخ"فيجمةتروله.(791)ص"والوحدان"المنفردات
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عنروى.عائشةرضيعيزيدبناللهعبد"1(:)حانمبيأابنقال

(".ذلكيقولابيسمعت()2(.)بياضعنهروى.عالشة

الجرمي.قلابةأبووعنه.عائشةعنداروى8(:0)6/""التهذيبوفي

.البصرةهلوقلابةأبوعنهروى)قال(:.(")3(.الثقات"فيحبانابنذكره

".ثقةتابعي:العجليوقال

تقدمفقدبها)4(،يوثقلا"البصرةهلو":حبانابنزيادة:أقول

السائب.بناللهعبدفينحوها

منما":حديثوالترمذيوالنسائيمسلملهأخرجهذااللهوعبد

.")5(...مائةيبلغونالمسلمينمنامةعليهيصليمسلم

بيأبنسلامروايةمنذكراهفإنهما،شاهدهوالنسائيمسلموبين

:قال:سلامعنذكرائمهذا.اللهعبدعن،قلابةأبيعن،أيوبعن،مطيع

النبيعنمالكبنأنسبهحدثني:فقالالحبحاببنشعيببهفحدئت

وسلم.والهعليهاللهصلى

)1(.)5/891(

معكوفتينبينالمتنفيمثبتالمؤلفبتحقيقوالتعديلالجرحوفي،لأصلفيكذا)2(

فالظاهر".بياضكفيوموضعهالتهذيبفيومثلهم"منهامشها:فيوعلق[قلابة]ابو

يطبع.أنقبلوالتعديللجرحاكنابمنكنسخةعلىاعتمدالمولفان

.(55و612/)5)3(

روىالبصرةاهلفي"عداده:نيالئاالموضعوفي،الأولالموضعفيوردتكذا4()

هذا.عنمصحفالأولفلعل"قلابةابرعنه

(10138)حمدوا(،1991)والانسائي(،201)9لترمذي1و9(،)47مسلمأخرجه)5(

وغيرهم.
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أثبت.فانه،أنسحديثهوإنمامسلممقصوديكونأنويمكن

صلىاللهرسول"كان:عائشةعنحديثه1()السننأصحابلهخرجو

فيمافعليهذااللهم:يقولثمفيعدل،نسائهبينيقسموسلموالهعليهالله

".أملكولا،تملكفيماتلمنيفلا،املك

زيد.بنحمادأرسله:النسائيقال

عن،سلمةبنحمادعنواحدغيررواههكذا":قالالترمذيذلكوبين

ورواه.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:عائشةعن،قلابةأبيعن،أيوب

اللهصلىالنبيأنمرسلا:قلابةبيأعن،أيوبعنواحدوغيرزيدبنحماد

)2(."سلمةبنحمادحديثمنأصحوهذا.يقسمكانوسلموالهعليه

الجارود)3(:بنلمنذرابنالحميدعبدت()ق78-

ثقة.:النسائيقال.سيرينبنأنسعنه

ماجهوابن)4393(،والنسائي(،0411)لترمذي1و(،1)134داودبوأخرجه(1)

.(11152)احمدوأخرجه(.1791)

زرعةبياواختيار،للترمذي(1/484):الكبير""العللفيكماالبخارياختياروهو2()

.()9127""العللفيحاتمأبيابنحكاهكما

لهذيبو"(،271)5/":و"الثقات(،18)6/":لتعديل1ولجرح"[:فيترجمته)3(

"ثقة".:التقريبفيالحافظوقال(.221)6/":التهذيب

عمومتيبعضصنع:قالانس"عن:ولفظهو[حدحديث)756(ماجهابنفيله

فاتاه،:قال،فيهوتصلي،بيتيفيتكلأنأحمثإني:يك!للعبيفقالطعاما،عئللنبي

وصلينا،فصلىورش،ف!نس،منهبناحيةفامر،الفحولهذهمنفحللبيت1وفي

قوفي.وسنده(121)30حمدأأخرجهلحديثو[."معه
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)1(:خنبنالرحنعبد)ت(97-

والعجلي:زرعةأبووقالبالمشهور.ليسأحمد:قال.عيينةابنعنه

الله.شاءإنثقةسعد:ابنوقال.ثقة

)2(:الكوفيحرملةبنالرحوعبد)دس(08-

)3("الذهبتختم:خلالعشريكره"كان:حديثمسعودابنعن

إلخ.

.حسانبنالقاسمأخيهابنوعنه

ولا)4(،الطريقهذهمنإلاشيءعنهرويأعلملا:المدينيابنقال

حاتم:أبووقال.حديثهيصحلم:البخاريوقال.اللهعبدأصحابمننعرفه

ولمبه،يعتبر[)5(أن]يمكنماواحداحديثاروىوانمابأس،بحديثهليس

عليه.يطعنأو،ينكرهاحداأسمع

تهذيبو"84(،)5/":و"الثقات22(،0)5/":والتعديللجرح"ا:فيترجمته(1)

.(551)6/:،التهذيب

222(،)5/(":والتعديللجرحو"ا027(،)5/الكبير":التاريخ":فيترجمته)2(

-161/)6:لماالتهذيبتهذيبو"(،027)3/:"لميزاناو"(،5/59):"الثقاتو"

261).

لمدينياابنواعله36(،0)5حمدو(،05)88والنسائي(،2224)داودابواخرجه)3(

معكر.:الذهبيوقال،تاريخهفيوالبخاري(،017)""العللفيكما

أحدااعلملا":لا"العللفيوالعبارة،عنهصادروالمؤلفوالتهذيبالاصلفيكذا(4)

".الطريقهذامنإلاشيئاهذاحرملةبنالرحمنعبدعنروى

حاتم.أبيابنوكتابالتهذيبفيثابتوهو،الاصلمنساقطالمعكوفينبينما)5(
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-81

-82

-82

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأسودبنسليمالشعثاءأبيبنالرحمنعبدس()م

:(1)بيالمحار

بشر.بنبيانعنهروى

)2(.متابعةواحداحديثاوالنسائيمسلملهروى

)3(:شيبةبنالرحمنعبد

سليم.بنالربيععنهروى.وغيرههشيمعن

صالج)4(.وحديثه،أعرفهلا:حاتمأبوقال

)5(:الأندلسأمير،الغافقياللهعبدبنالرحمنعبدق()د

283(،)3/":و"الميزان292-392(،)5/الكبير!:"التاريخ:فيترجمته

اباهسمىتاريخهفيالبخاريلكن:قلت(.-491591)6/":التهذيبتهذيبو"

المولفتعليقوانظر،لمسليمبناشعثأخا"أراه:جمةالتراخرفيوقال"،"سليمان

الروايةفيوقعهكذالكنه،تصحيفلم"سليمانأنلىايميلالبخاريفكان.هناك

.يغيرهفلم

378(.0)الكبرىوفي281(2)والنسائي(،4221)مسلم

-691)6/:"التهذيبتهذيبو"2(،43)5/:لملتعديل1ولجرح"ا:فيترجمته

791).

لىإالهامشفيواشار""صحاجحاتمابيابنكتابوفي،والاصلالتهذيبفيكذا

"."صحيح:منسخةفيوقعأنه

59(،)5/:"والتعديللجرحو"ا(،137)5/:الكبير""التاريخ:فيترجمته

2(.2-1718)6/!:التهذيبتهذيبو"92(،0)3/:"و"الميزان
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لمإذا:عديابنقال)1(.أعرفهلا:معينابنعنالدارميعثمانقال

ابنوذكرهحجر)2(.ابنوناقشه.مجهولفهوالرجلمعينابنيعرف

")3(."الثقاتفيخلفون

العزيز)4(:عبدبنالرحمنعبد)م(84-

)5(.مجهولشيخ:معينابنعنالدارميوقال.جماعةعنهروى

الحديث.مضطربشيخ:حاتمأبووقال.ثقةشيخ:شيبةبنيعقوبوقال

وغيرها)6(.بالسيرةعالماوكان،لحديثاكثيركانسعد:ابنوقال

)7(.النكاحفيواحداحديثامسلملهروى

.(481)"الدارمي"تارلخ(1)

":"التهذيبفيحجرابنوتعقبه792-892()4/":"الكاملفيعديابنكلام)2(

فيالمرجعوإليه،يونسابنعرفهقدالرجل"وهذا:قالمماوكان2(،18)6/

".والمغربمصرأهلمعرفة

".رمضانشهرفيالفرنجقتالفيستشهد،السيرةجميلصالحارجلا"كان:وقال)3(

عنكلاهما-وهم(علقمةبيأداود:)أبوطعمةبيأمعيرويهواحدحديثله:قلت

حمدوأ338(،0)ماجهوابن367(،4)داودأبواخرجه..لخمرافيعمرابن

.قويوسنده(.)4787

،(5026/):"يللتعلم1ولجرحو"ا32(،0)5/:الكبير""التاريخ:فيترجمته(4)

.(022)6/:"التهذيبتهذيبو"92(،1)3/:"و"الميزان75(،)7/:إو"الثقات

.(4)63"الدارمي"تاريخ)5(

587(.)7/":الكبرى"الطبقات)6(

)7(8(041).
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:ويقال،علقمةأبيابن:ويقال-علقمةبنالرحمنعبدس()د85-

-)1(:علقمابن

.الثوريوعنه.عباسوابنعمرابنعن

منكان:مهديابنقال:شاهينابنوقال.ثقة:والعجليالنسائيقال

.الثقاتالاثبات

العداء:بنالرحمنعبد86-

)م()2(..شعبةعنهتفرد

سمع.الكندي)كذا()4(عديبنالرحمن"عبد)3(:حاتمأبيابنقال

273(،)5/":والتعديللجرحو"ا323(،)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(233)6/":التهذيبتهذيبو"2(،19)3/:"و"الميزان85(،)5/:"و"الثقات

.(233)ص"لوحد[ن1و"المنفردات2()

323(.)5/الكبير":"التاريخفيجمةتروله268(،)5/":و[لتعديللجرح"[)3(

وفي،المولفمنهاينقلالتيوهي،والتعديللجرحاكتابمنكنسخةفيوقعكذا(4)

النسخمنالنضالشيخاصلحالمولف()بتحقيقالكتابمنالمطبوعةالنسخة

قيسبنالاشعثعن"]روى:قولهوهوكنسخةفيسقطوقعقدوأنه،الاخرى

-2631.ذلكيقولأبيسمعتالعامريشركىبناللهعبدعنهروى

اوللىاهنامنكمن"سقط:الحاشيةفيوعلق["،الكنديالعداءبن[لرحمنعبد

".لحاجزينباعليه[علمناكماالاتيةالترجمة

لتعديل"ولجرح"ايطبعانقبلالكتابهذاكتبالمؤلفأنعلىدليلوهذا

لهوقعتقدحجرابنالحافظانوالظاهر)ك(.النسخةمنينقلانمانهو،بتحقيقه

وإنما،الدالبكسر"عدي"اباهسمىالبخاريان""التعجيلفيفذكرالنسخةهذه

اعلم.والله.سبقكماالنسخةفيسقطذلك

141



بنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنأبيذكره...شعبةعنهروى.مامةأبا

بنالرحمنعبدعنبيسألت...ثقةالعداءبنالرحمنعبد:قالأنهمعين

".صالح:قالالعداء.

شعبة.عنهروى.أمامةبيأعن"روى(:21()45)ص""التعجيلوفي

".صالح:الرازيحاتمأبووقال.ثقة:معينابنقال

عنهروىوانماعنه،تفردشعبةأن""الوحدانفيمسلمذكر:أقول

حديثا.

:قالشعبةثناجعفربنمحمد"ثنا258()2(:)5/أحمد""مسندوقي

رجلتوفي:قالمامةأباسمعت:قالالعداءبنالرحمنعبدسمعت

والهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،دينارينأودينارامتزرهفيفوجدوا

يشك.الرحمنعبد.كئتاناوكية:وسلم

بنيمنحمصأهلمن-الرحمنعبدعن،شعبةثناروح،ثنا:قالثم

".مثلهمامةأباسمعت:قال-كندةمنالعداء

الرحمن-عبدعن،شعبةحدئني،حجاجئنا"253()3(:)5/وقال

".نحوه..-.كندةمنالعداءبنيمنحمصأهلمن

عن،حوشببنشهرعن،قتادةعنطرقمن2()4(53)5/وأخرج

)1(.)1/608(

)2(.)22221(

)3(.)02218(

)4(.)22174(
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فقالدينار،ممزرهفيفوجد،الصفةأهلمنرجلفيتو":قالأمامةأبي

فيفوجداخر،توفيثم:قال.كية:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".كيتان:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،دينارانمئزره

أباسمعت":قالقتادةأنا،شعبةطريقمن1(252())5/خرجو

شهر".حديثبمعنى...أمامةأبيعنضبيعةلبنيمولىالجعد...

>لا:بقولهوجلعزاللهوصفهمممنعامتهمكانالصفةهلو:أقول

.المعاشلطلب:أي89[دنساء:1<سببلأيهتددنولاحيتمالمجئتطيعون

ماتلقيمنها:،أعمالعدةالصحابةيكفونالنبويبالمسجدفكانوا

والسنة.الكتابمنيتجدد

منإليهوسلموالهعليهاللهصلىالنبييوجههملماالاستعدادومنها:

ذلك.نحوأو،يبلغهأورجلاليدعوأحدهميرسلكأن،المصالح

.حرسبمثابةأنهمومنها:

يقومونفكانواهؤلاء،بمعيشةيقومواأنالمسلمينسائرعلىفكان

باسموتارة،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإالهديةباسمتارةبذلك

الصفة.لاهلالصدقة

ولم،الصدقةباسميأتيلمامتعرضاالصفةأهلمعيكونمنفكان

وعندهمعهمنفسهأقامالذيفكانعاجزا،فقيرايكونأنإلاذلكلهيكن

أعلم.والله.العقوبةاستحق-أعلموالله-فلذلكمسيئا،دينارانأودينار

)1(.)22172(

143



"مسنده"فياحمدأخرجهعنه،اللهرضيعليحديثمنشاهدوله

ترك!اللهرسوليا:فقيل،الصفةأهلمنرجلمات"(:()1381و،1/137)

".صاحبكمعلىصلواكئتان،:فقالودرهما،دينارا

علي.عن)2(،أصرمبنبريدعن،البصريالضريرعتيبةروايةمنوهو

)4(.مجهولانوبريد)3(عتيبة،مجهولإسناده:البخاريقال

)5(:فروخبنلرحمى1عبدمبهما()خت87-

دينار.بنعمروعنهروى

بنالحارثعبدبننافعواشترى")6(:"الصحيحفيالبخاريوقال

الحديث...لعمر.السجندارأميةبنصفوان

هذا.الرحمنعبدعندينار،بنعمروعنعيينةابنرواهوقد

حديثإخراجتركاإنماومسلماالبخارفيأن)7(الحاكموزعم

(1).)788(

(401)7/:التهذيبفيوقعكماأخرم"بن"يزيديحتملالاصلفيرسمها)2(

الكبير.والتاريخالمسندمنلتصويبو،عنهصادرلمؤلفوا

الكبير.التاريخمنلتصويب1وخطا،وهو"يزيد"للتهذيبتبعاالاصل)3(

.(1/571):للعقيلي"الضعفاء"وانظر(،2041/):الكبير""التاريخ(4)

275(،)5/":والتعديللجرحو"ا337(،)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

-152)6/:"التهذيبتهذيبو"2(،79)3/:"و"الميزان87(،)7/:"الثقاتو"

522).

اختصارا.()خبللبخاريالمولفرمزوقد.(231)3/)6(

كلامه.منالمؤلفنقلهبماعليهورد،التهذيبفيلحافظاعنهنقله)7(



لمدينار....بنعمروغيرعنهيرولملانههذافروخبنالرحمنعبد

مثلا.الشهرةالثانيالراويمقاميقومبل،ذلكباشتراطيصرحا

جعشم:بنمالكبنالرحمنعبدق()خ88-

)م()1(.الزهريعنهتفرد

عنهروى.مالكبنسراقةعنروى..".)2(:حاتمبيأابنقال

".ذلكيقولبيأسمعت.الزهري

...جعشمبنمالكبنالرحمن"عبد263(:)6/""التهذيبوفي

".ئقة:النسائيقال.الزهريعنهروى

عليهاللهصلىالنبيهجرةبابفي")3(الصحيح)فيالبخاريأخرج

فساقه،عائشةعنعروةعنشهابابنطريقمنالهجرةحديثوسلمواله

لجي-المدمالكبنالرحمنعبدوأخبرني:شهابابنقال:قالأنلىإ

...سراقةسمعأنهأخبرهأباهن-جعشمبن(مالك)بنسراقةأخيابنوهو

لحديث.افذكر

)4(."الباريفتح"فيحجرابنلهاتعرضقدشواهدوله

.(221)ص"والوحدان"المنفردات(1)

.حبانلابن64()6/:""الثقاتفيترجمةوله286(.)5/لتعديل":1ولجرح"ا2()

)3(6(05)93

()4/7(042-48.)2
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)1(:الحمصيسلمةابو،ميسرةبنالرحمنعبد)دق(98-

بنوثورعمرو،بنوصفوان،عثمانبنحريزوعنه")2(:""التهذيب

يزيد.

ثقة.:العجليوقالحريز.غيرعنهيرولم،مجهول:المدينيابنقال

".ثقاتكلهمحريزشيوخداود:أبووقال

)3(.عثمانبنحريزترجمةفيذكرله:أقول

اليحصبي:نمربنالرحمنعبدمدس()خ.9-

()4(.المغيث)فتح.مسلمبنالوليدإلاعنهيرولم

بنالوليدعنهروى.الزهريعنروى...")5(:حاتمأبيابنقال

نمرابن:قالأنهمعينابنعنالدوريمحمدبنالعباسعلىقرئ..مسلم

صحيحنمربنالرحمنعبد:يقولدحيم...الزهريعنروايتهفيضعيف

عنبيأسألت..الوليد.غيرعنهروىاأحلمأعلمما،الزهريعنلحديثا

":و"الميزان(،901)5/":و"الثقات285(،)5/":والتعديللجرح"ا:فيترجمته(1)

284(.)6/":التهذيبتهذيبو"3(،80)3/

اختصارا.)ت(بحرفالمؤلفلهرمز)2(

الاصلفيمحررةغير"عثمان"بنوقوله273(.)2/":التهذيبتهذيب"انظر)3(

أثبت.ماولعلها

(4)(/264).

357(،)5/:الكبير""التاريخ:فيترجمةوله592(.)5/":والتعديللجرح"ا)5(

287-)6/:"التهذيبتهذيبو"3(،90)3/:"و"الميزان82(،)7/:"و"الثقات

.)288
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مسلم.بنالوليدغيرعنهروىأعلملا،بقويليس:فقالنمرابن

أحبنمروابننمر.ابنمنليإأحبحسينبنوسفيانكثيربنوسليمان

".الهذيلأبيبنمرزوقمنليإ

عمروأبو،اليحصبينمربنالرحمن"عبد287(:)6/"التهذيب"في

..("..مسلمبنالوليدوعنه.الشاميومكحولالزهريعنروى،الدمشقي

.بأسبهليسداود:أبيوعن.ضعيف:قالأنهمعينابنعنحكىثم

:حبانابنوعنالوليد،غيرعنهروىأعلملا...بقويليس:حاتمأبيوعن

ومتقنيهم.الشامأهلثقاتمن

عنحديثهالزهريعنروىهذاالرحمنعبدأنعدي)1(ابنوحكى

فيه:فزادالذكر،مسمنبالوضوءالامرفيبسرةعنمروانعنعروة

إنمامعينابنأنفزعم".الزهري"عن:غيرهيقلهاولم،"ذلكمثل"والمرأة

لاجلها.ضعفه

نمروابنالضعفاء،منحديثهيكتبمنجملةفيوهو:عديابنقال

مستقيمة.أحاديثوهي،نسخةغيرالزهريعنلههذا

)3(،متابعةالكسوففيواحداحديثالهأخرجاالشيخينأنذكر)2(ثم

ابنوقول،حديثهعلىالحاكمأحمدوأبيالدمشقيزرعةبيأثناءذكرثم

ثقة.:والذهليالبرقي

2(.4/29):""الكاملفي(1)

"."التهذيبفيالحافظيعني)2(

.(109)ومسلم(،6601)البخاري)3(
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دحيم:قالوكذاالوليدهغيرعنهروىأعلملا..:.الذهليوقال:قال

الوليد.غيرعنهيرولم

لانه؛معينابن"ضعفه:الكسوففيحديثهذكرعند")1(:"الفتحوفي

الوليد".غيرعنهيرولم

الذكر،مسفيحديثه(1132/)"السنن"فيالبيهقيذكر:أقول

فراجعهه.الزهريقولمنأنهاواستظهر،والزيادة

أعلم.والله.الحديثفيإدراجهافيالوهمفيكون

)2(:هنيدةبنالرحمنعبد)قد(19-

.مسندةأحاديثروى،ثقةداود:أبيعنالاجريقال.الزهريعنه

ثقة.:زرعةأبووقال

)3(:عامرالمكيبناللهعبيد)د(29-

اللهعبيد:معينابنقال(:عامرالمكيبنالرحمنعبدترجمة)في

ثقة.هو،نجيحأبيابنوعنهعمرو،بناللهعبدعن

.(462)ص"الساري"هدىفيومثله5(.94)2/(1)

792(،)5/":والتعديللجرحو"ا36(،0)5/:الكبير""التاريخ:فيترجمته2()

2(.19)6/:"التهذيبتهذيبو"(،5131/):"و"الثقات

62(.)70أحمد""مسندفيوحديثه:قلت

033(،)5/":والتعديللجرحو"ا293(،)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

جمةترفي(202)6/:داالتهذيبتهذيبو"(،641)7/:،و"الثقات

المؤلف.ذكركماعامربنالرحمنعبد
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)1(:الرحمنعبدبناللهعبيد)س(39-

مستقيم.وحديثه،شيخ:حاتمأبوقال.مالكوعنه

)2(:بردةابيبنالمغيرةبناللهعبيد)ق(49-

.الكنديالرحمنعبدبنيحمىوعنه.عباسابنعن

)4(""المختارةفيالضياءأخرجهحجر:ابنقال)3(،حديثله

ثقة.عندهاللهعبيديكونأنومقتضاه

)5(:المكيمريمابيبنعبيدق(دت)خ59-

سوداءامرأةفجاءتتزوجها،التيالمراةفي،الحارثبنعقبةعن

عقبة،منسمعتهوقد:قال.مليكةأبيابنوعنهأرضعتكما.إني:فقالت

)6(.أحفظعبيدلحديثولكني

323(،)5/":لتعديلوو"الجرح93(،0)5/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

3(.0)7/:"التهذيبتهذيبو"(،481)7/:"و"الثقات

2(.09)8/:الكبير""التاريخفيذكروله(.94)7/:"التهذيبتهذيب":فيترجمته2()

منأناشاإن:قاليكل!ررالنبيعن،عباسابن"عن:ولفظه2(55)ماجهابناخرجه)3(

منفنصيبالامراءناتي:ويقولون،القرانويقرؤون،الدينفيسيتفقهونامتي

كذلك،الشوكإلاالقتادمنيجتنىلاكما،ذلكيكونولابديننا،لهمونعتز،دنياهم

الخطايا".يعنيكانه،الصباحبنمحمد:قال"إلاقربهممنيجتنىلا

)4((11/671).

":و"الثقات3(،)6/":والتعديللجرحو"ا5(،)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(024)3/:"و"الميزان73(،)7/:"التهذيبتهذيبو"(،137)5/

والنسائي(،1511)والترمذي36(،40)داودوأبو(،4015)البخاريأخرجه)6(

(0.)333
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)1(.نعرفهلا:المدينيابنقال

هرمز:بنعتاب:ويقالهرمز،مولى،عتاب()ق69-

)م()2(..شعبةعنهبنرد

".شعبةعنهوروىأنساسمعهرمز.بنعتاب"55(:/1)4/البخاري

السمععلىالبيعةفيأنسىعنروى39(:)7/""التهذيبوفي

معين.ابنوثقه.شعبةوعنه.والطاعة

مولىعتابعنشعبة:...البيعةباب")3(،ماجهابن"سننفيحديثه

والهعليهاللهصلىاللهرسولدابايعنا:يقولمالكبنأنسسمعت:قالهرمز

".استطعتمفيما:فقال،والطاعةالسمععلىوسلم

ابنعن"الصحيحينو"الموطأ""فيما:منها،معروفةوشواهده

و]لطاعةالسمععلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبايعناإذا"كناعمر:

)4(."استطعتمفتمالنا:يقول

".استطعت"فيما:روايةوفي

فيلحافظاوفال.وثقلكعه،مليكةابيابنسوىعنهحدثما:الذهبيقال(1)

متابعة.البخاريلهخرجوقد.فليقوالايتابعحيثيعني.مقبول:التقريب

،(21)7/:"والتعديللجرح"افيترجمةوله235(.)صوالوحد[ن""المنفردات)2(

274(./)5:"و"الثقات

.(221)30حمداواخرجه)2868(.)3(

.(1)867ومسلم72(،20)لبخاريو(،4771)الموطا""(4)
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شعبة.عنأوجهمن)1("المسند"فيأحمدخرجهو

حمادعن،شعبةثنا،سليمان"ثنا2()2(:90)3/وأخرج

ابنمولىوعتاب(صهيبابنهوإنماأحمد:)قالرفيعبنالعزيزوعبد

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنيحدثأنساسمعوا-أيضا-)3(ورافعهرمز

النار(".منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذب"من:قالوسلم

)4(:ضمرةبنعتيق(تس)بخ79-

!ع
مسعود.بنوابيعن

منإلانحفظهالاكعب،بنأبيمنسمع،مجهول:المدينيابنقال

وقال.يعرفلاكانوان،الصدقأهلحديثيشبهوحديثه،الحسنطريق

أحاديث،ستةلحسناعنهروىثقة،بصري:العجليوقال.ثقةسعد:ابن

.غيرهعنهيروولم

عتي.بناللهعبدابنهعنهروىأنه:"التهذيب"وفي

)1(،30122(،12764.)21912،13116

)2(.)91318(

فيكذلكوهو(،المؤلفصدر)وععهاالقديمةالمسندومطبوعةالاصلفيكذا)3(

والتصويب""ورابعالمحققةطفيوصوب.تحريفوهوللمسند،الخطيةالاصول

الرابعوالراوي(.1/206):"المهرةتحافإو"35(،1/4):المسند"أطراف"من

)236(.الدارميروايةفيكماالتيميسليمانهو

،(14)7/لتعديل":1ولجرحو"ا9(،0)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(4)

.(401)7/:"التهذيبتهذيبو"286(،5/):"و"الثقات
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-89

-99

-001

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)م(.)1(:خرشةبناسحاقبنعثمان)4(

بكر")2(.بيإلىالجذة"جاءت:ذؤيببنقبيصةعن

ئقة.:معينابنقال.الزهريوعنه

)3(:موهببنعثمان)س(

...لفاطمةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالانسعن

.الحباببنزيدوعنه

لحديث.اصالح:حاتمأبوقال

)5(:نجيحبنعثمانمبهماً()خت

)4(

لجرحو"ا(،221)ص"و"الوحدان2(،21)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته

.(601)7/:"التهذيبتهذيبو"(،091)7/:"و"الثقات(،441)6/:"والتعديل

ماجهوابن63(،21)والنسائي2(،101)والترمذي928(،4)داودأبوأخرجه

صحبح.حسن:الترمذيقال(.08917)وأحمد272(،4)

،(916)6/":والتعديللجرحو"ا2(،53)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته

.(561)7/:"التهذيبتهذيبو"(،554)3/:"لميزانو"ا

واذاأصبحتإذاتقوليأن،بهوصيكماتسمعيأنيمنعك"ما:لحديثاباقي

نفسيلىإتكلنيولا،كلهشأنيليأصلج،أستغيثبرحمتكقيومياحييا:أمسيت

،(03301)""الكبرىفيالنسائيموهببنعثمانطريقمنأخرجهعين".طرفة

قال،أنسعنآخرطريقمنفاطمةذكربدونمختصرا352(4)الترمذيوأخرجه

وقد:قلت."وجهغيرمنأنس.عن.رويوقد،غريبحديث"هذا:عنهالترمذي

.(0،3136604)برقمحديثانالبخاريلهأخرج

،(171)6/:"والتعديللحرحو"ا2(،45)6/:الكبير""التاريخ:فيجمنهنر

.(561)7/:"التهذيبتهذيبو"(،691)6/:"و"الثقات
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.(1()4001/)"الباريفتج"

)2(:فاطمةمولىعجلان4(م)خت101-

كانان-حبيبةابيبنواسماعيل،الاشجبنوبكيرمحمد،ابنهعنه

.-محفوظا

غيرعنهيرولمداود:أبيعنالاجريوقال.بهباسلا:النساثيقال

محمد.ابنه

المشمعل)3(:مولىعجلان)س(201-

ذئب.أبيابنعنه

مسابةعنالنهيفيحديثعندهله.باسبهليس:النسائيقال

به.يعتبر:الدارقطنيوقالالصاثم)4(.

السوائي)5(:الحسنأبوعطاء،س(د)خ201-

نألكمعللاءامنولذجنيايها>:تعالىقولهفيعباسابنعن

2(.9)3/(":البخاريو"صحيح(.541)3/:"التعليق"تغليقوانظر(.141)4/(1)

،(18)7/":والتعديللجرحو"ا61(،)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(161)7/:"التهذيبتهذيبو"277(،)5/":و"الثقات

،(18)7/":والتعديللجرحو"ا6(،1)7/:الكبير""التاريخ:فيترجمته)3(

.(161)7/:"التهذيبتهذيبو"278(،)5/:"و"الثقات

232(.)5الكبرىفي(4)

2(.91)7/:"التهذيبتهذيبو"(،181-018)5/:!الكمالتهذيب":فيترجمته)5(
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.(1[)91:]النساء(الئساءكزهاترثوا

الشيباني.إسحاقأبووعنه

بعكرمة.مقروناسدخلهأخرح

وساج)2(:بنعقبة)خ(ا-40

،سليمانحاجبعبيدبوووقتادة،،عبلةبيأبنإبراهيمعنه

السيباني.عمروأبيبنويحتى

الحديث.صالح:حاتمأبووقال.والدارقطنيسفيانبنيعقوبوثقه

.قتادةإلاعنهيحدثلمثقة،داود:بيأعنالاجريوقال

روى.ثقةمعروفعمار:ابنقال")3(:الثقات"فيشاهينابنوقال

)4(.الناسعنه

)5(:حكيمأبيبنالعلاءس(ت)عخ501-

.(011)28الكبرىفيلنسائي1و2(،)980داودوابو(،4)957البخاريأخرجه(1)

318(،)6/":والتعديللجرحو"ا(،432)6/:الكبير،"التاريخ:فيترجمته)2(

2(.52-152)7/:"التهذيبتهذيبو"2(،26)5/:"و"الثقات

2(.94)ص)3(

،هذهوهي،الصفحةحاشيةفيإحداهما،مرتينجمةالترهذهالمؤلفكتب(4)

فيجمةالتروتزيد،الترتيبفيإلابينهمافرقولا،السابقةالصفحةفيوالاخرى

بكر(.أبيإغضابفيحديثعندخاله:بقولهالثانيالموضععلىالاولالموضع

إحداهما.علىالضربعنوسها

35(،4)6/إ:والتعديللجرحو"ا5(،80)6/الكبير":التاريخ":فيترجمته)5(

.(917)8/:،التهذيبتهذيبو"(،4/18):،و"الميزان2(،64/)5:"الثقاتو"
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عنهروىعلمتما:الذهبيقالالوليد.أبيبنالوليدعثمانأبوعنه

ثقة)1(.تابعيشامي:العجليقال.غيره

عرار:بنالعلاء()ص6.1-

)م()2(..السبيعيإسحاقأبوعنهتفرد

عنروى.فيالخارعراربنالعلاء"935(:/1)3/حاتمأبيابنقال

بنإسحاقعنأبيذكره...الهمدانيإسحاقأبو:عنهروىعمر.ابن

".ثقةفيالخارعراربنالعلاء:قالأنهمعينبنيحىعنمنصور

عثمانقضيةفيعمرابنعنروى..."(:918)8/""التهذيبوفي

معين:ابنعنمنصوربنإسحاققال.السبيعيإسحاقأبووعنهوعمر.

".ثقة

سؤالفي2()3(0)صللنسائيعلي""خصائصفيحديثه:أقول

عليهما.عمرابنوئناءوعثمانعليعنعمرابنرجل

عمر.ابنعناخرىطريقمن)4("البخاريصحيج"فيوالحديث

وغيرهاهعليمناقبفيذكره

.(2941/):""الثقات(1)

.(905)6/:الكبير""التاريخفيجمةتروله(.137)ص،والوحدان"المنفردات2()

.الكبرىالسننضمن8437()8436،)3(

(4)،8936(1354).
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الأنماري)1(:علقمةبنعلي-[01]*6

الجعد)2(.أبيبنسالمإلاعنهيرولم

ركانة:بنيزيدبنالسائببنعليبنعلي701-

)ن()3(.شريكغيرعنهروىحدّانعلملا

روى.الكوفيالقرشيعليبنعلي"(:1/791)3/حاتمابيابنقال

".ذلكيقولبيأسمعت.شريكعنهروى-.مرسل-النخعيإبراهيمعن

هلمنشيخعلي،بن"علي(")4(:"الثقاتمنالتابعينأتباعوفي

اللهعبدبنشريكعنهروى.يسيرةأحرفاالنخعيإبراهيمعنيروي.الكوفة

".النخعي

النخعيإبراهيمعنروى"(:()ه4/542)("لميزانا"لسانوفي

بنليحيىالجنيدبنإبراهيمأسئلةفي...اللهعبدبنسالموعنمرسلا،

قلت:.ثقةكوفي،السائبابن:قالعلي؟بنعليمن:ليحبىقلت:معين

علمت.ما:قال؟شريكغيرعنهيحدثمن

،(791)6/":والتعديللجرحو"ا928(،)6/الكبير":"التاريخ:فينرجمته(1)

365(.)7/:"التهذيبتهذيبو"(،163)5/:"و"الثقات

أرىما:عديابنوقال..نظر.حديثهفي:البخاري"قال:""التهذيبفيلحافظاقال2()

فيلجاروداوابنالعقيليوذكرهالبسير،إلاغيرهعليعنلهوليسباشابحديثه

".العادةعلىللبخاريتبعاالضعفاء

.287()6/الكبير":"الناريخ:فيترجمةوله.للانسائي925()ص""الوحدان)3(

2(.01)7/حبانلابن(4)

)5(/5(566).

156



بنقيسعنهالروايةقيشريكاشاركقد:الخطيبعنقبلوذكر

لربيع.ا

أكيمة:برعماوة)دس(801-

)م()1(..الزهريعنهتفرد

عنروى.الليثيأكيمةبنعمارة"362(:/1)3/:حاتمأبيابنوقال

."..؟.القرانانازعليما":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

يقولأبيسمعت.الزهريمنهسمع.الغفاريرهمأبيأخيابنعنوروى

".مقبولحديثه،الحديثصحيحهو:فقالعنهوسألته.ذلك

خلفالقراءةفيهريرةبيعنروى4(:01)7/""التهذيبوفي

.الغفاريرهمبيأأخيابنوعن.الامام

.الزهريعنهروى

سنةتوفيسعد:ابنوقال.مقبول)2(الحديثصالح:حاتمأبوقال

هو:ويقولبحديثهيحتجلامنومنهم...سنة)97(ابنوهو(،101)

أكيمةابنسمعت:الزهريقولكفاك:معينبنيحيى...قالمجهول

وقال.ثقة...:يحيىعنالدوريوقال...المسيببنسعيديحدب

هو:الحميديوقال...بالمدينةالتابعينمشاهيرمنهو:سفيانبنيعقوب

...مجهولرجل

.(221)ص"و[لوحدان"المنفردات(1)

:قالأنه32(0)5/":الكمالتهذيب"وفي"،"التهذيبطبعةوفيالاصلفيكذا)2(

".لتعديل1ولجرح"اعنسبقكما،الحديثصحبح
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الموطأ":"ولفظ1(،)والسنن"الموطأ"فيالقراءةفيحديثه:أقول

اللهرسولأن:هريرةأبيعن،الليثياكيمةابنعن،شهابابنعن،"مالك

قرأهل:فقال،بالقراءةفيهاجهرصلاةمنانصرفوسلموالهعليهاللهصلى

صلىاللهرسولفقال.اللهرسولياأنانعم،:رجلفقالانفا؟أحدمنكممعي

القراءةعنالناسفانتهى؟القرانأنازعليما:قولإني:وسلموالهعليهالله

اللهصلىاللهرسولفيهجهرفيماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمع

والهعليهاللهصلىاللهرسولمنذلكسمعواحينبالقراءةوسلموالهعليه

".وسلم

"قال"كلمةوزاد،بنحوهمالكعن،القعنبيعنداود)2(أبوخرجهو

"."فانتهىقبل

أكيمةابنسمعت:قالالزهريعنسفيانطريقمن)3(أخرجهثم

اللهرسولبناصلى:يقولهريرةأباسمعت:قالالمسيببنسعيديحدث

ليما-:قولهلىإبمعناه-الصبحأنهانظنصلاةوسلموالهعليهاللهصلى

؟".القرانأنازع

ثم.اخرهلىإ""فانتهى:قولهفيالزهريعنالرواةاختلافذكرثم

كلاممن"الناسفانتهى":قوله:قالفارسبنيحتىبنمحمدسمعت:قال

.الزهري

والنسائي32(،0)لترمذي1و)826(،داودبوو(،)391"الموطا"فيمالكأخرجه(1)

727(.0)واحمد84(،)8ماجهوابن(،19)9

()26(.)82

)3(6(.)82
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تركنالزهريبحديثيتعلقفيما)1(يحيىبنمحمدوكلام:أقول

وجمعهالزهريبحديثعنيدرجتهوعلوإمامتهمعلانه؛النفسإليه

أصحابه.وبدرجاتوبعادتهبحديثهعرففهو،عللهفيوالكلام

من"الناس"فانتهى:"قوله(")2(:القراءةجزء"فيالبخاريقالوقد

قالالاوزاعيعنمبشرثنا:قالصباحبنالحسنليبينهوقد،الزهريكلام

ربيعةقالجهر.فيمايقرؤونيكونوافلم،بذلكالمسلمونفاتعظ:الزهري

".وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكلاممنكلامكفبينحدثتإذا:للزهري

عداماعلىوالانتهاءوالنهيالسؤالحملثمهكذا،كانفإذا:أقول

منوزادوا،القصةهذهنحوهروواالصحابةمنجماعةأنبدليل،الفاتحة

فييبقلم"القرانبأمإلاتفعلوا"فلا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكلام

ينكر.مااكيمةابنحديث

المسيبابنأن:فمراده."..الزهريقول"كفاك:معينابنقولفأما

فاستماعه،ابنتهزوجكانلانه؛هريرةبيباالناسأعرفمنكانجلالت!مع

إما:أمرينأحدعلىيدل،لهإنكارهوعدم،هريرةبيأعنأكيمةابنلحديث

لاثقةعندهأكيمةابنيكونأنواماذلك،قبلالحديثعرفقديكونأن

.ظاهرهيخالفمماهريرةأبيعنروىمابمجردحديثهصحةفييشك

،إسحاقابنمنوهمفكانهرهم،أبيأخيابنعنالاخرحديثهوأما

عنمعمرثناالرزاقعبدثنا934()3(:)4/المسند""فيأحمدرواهفقد

ما(.)فيالاصلفيرسمها(1)

)2(.)68(

)3(720(91).
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...رهمأباسمعأنهرهمبيأأخيابناخبرنيالزهري

ابنأخبرني:شهابابنقالصالحعن،أبيثنا،يعقوبثناقال)1(:ثم

...رهمأباسمعانهالغفاريرهمبيأاخي

عن،شهابابنوذكر:إسحاقابنعنابي،ثنا،يعقوبثناقال)2(:ثم

فذكره...رهمأباسمعانه:الغفاريرهمأبيأخيابنعن،الليثيأكيمةابن

.بنحوه

تفردكمارهم،ابيأخيابنعنتفردشهابابنأنالوهمسببوكان

توهم.ماتوهمثم،لذلكأولاإسحاقابنذهنفيفاقترنا،أكيمةابنعن

أعلم.والله

حب)3(:برعمارة(4)ا-90

أعلملا:المدينيابنقالعطاء.بنيعلىوعنه.الغامديصخرعن

.غيرهعنهروى

أبوقالوكذا.مجهول:السكنابنوقال.يعرفلا:زرعةابووقال

يريم.بنوهبيرةعدي،بنحجيةمثلوزاد:،حاتم

)1(.)73091(

)2(.)74091(

لجرجو"ا(،671)ص"ن1و"الوحد796(،)6/لكبير":1"التاريخ:ف!ترجمته)3(

تهذيبو"(،4/59):"لميزانو"ا(،5/142):"الثقاتو"3(،6/46):!والتعديل

.(414)7/:!لتهذيبا
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.)2(:00عمارةحديثذكرعند)1(""الاصابةمنصخرترجمةوفي

".وغيرهخزيمةابن"وصححه

عبد)3(:بنعمارة)عس(ا-01

.غيرهعنهيروولم،إسحاقأبوعنهروى")4(:"التهذيب

بيأغيرعنهيروولم،لحديثامستقيمأحمد:عنالجوزجاني

بحديثه.يحتجلا،مجهولشيخ:حاتمأبووقال.إسحاق

"تعجيلمنعبدبنسليمترجمةفيكماالعجليووثقه:أقول

")5(.المنفعة

قالا:وكيعوابنبشارابن"حدثنا-()6(:47)9/جريرابنتفسيرفي

اللهعبدبنعمارةعن،إسحاقأبوئني:قالسفيانثنا:قاليمانبنيحبىثنا

وشبير،وشبروهارونموسى"انطلق:قالعنهاللهرضيعليعن،السكوني

رجعفلما،اللهفتوفاهسريرهعلىهارونفقامجبل،سفحلىإفانطلقوا

أنت:قالوا.اللهتوفاه:قال؟هارونأين:لهقالواإسرائيلبنيلىإموسى

شئتم.منفاختاروا:قال-نحوهاكلمةأو-ولينهخلقهعلىحسدتنا،قتلته

)1(.)3/418(

تتبين.لمكلمة)2(

367(،)6/":والتعديللجرحو"ا5(،10)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

.(4/79):"لميزانو"ا(،5/442):"و"الثقات

)ت(.بالمؤلفلهرمزوقد(.042)7/":التهذيبتهذيب"4()

للعجلي.(2/261):"الثقات"وانظر.(1/7068-06)(5)

.هجر(دارط-01/074)6()
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(...قومموموسىختارو>:قولهفذلك:قال.رجلاسبعينفاختاروا:قال

."...الرجفةتهمفاخذ:قال[551:]الاعراف

(.حنيفبنعثمانبن)عمارة*

(.ميمونبن)عمارة*

سفينة.بن*عمر

مطعم:بنجبيربنمدبنعمر)خ(111-

")1(.المغيثفتح"-م.الزهريعنهتفرد

مطعمبنجبيربنمحمدبن"عمر131(:1/)3/حاتمأبيابنقال

يقولبيأسمعت.الزهريشهابابنعنهروى.أبيهعنروى.القرشي

".ذلك

")2(."الثقاتفيونحوه

قال.الزهريوعنه.بيهعن"روى494(:)7/""التهذيبوفي

واحدا،حديثاالبخاريلهروى."الثقات"فيحبانابنوذكره.ثقة:النسائي

تفردالزهريأنحدوغيرذكر."...العضاههذهعددعنديكان"لو:حديث

".عنهبالرواية

فيالشجاعةبابفيلجهاد،افي)3(البخاريأخرجهلحديثا:أقول

.(205/):!المغيثو"فتح(،121)ص"والوحدان"المنفردات(1)

(2)/7(184).

)3((1282).
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بنعمرأخبرني:قالالزهريعن،شعيبأخبرنا،ليمانأبوحدثنا:الحرب

أنهمطعمبنجبيرأخبرني:قالجبيربنمحمدأنمطعمبنجبيربنمحمد

منمقفلهالناسومعهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمعيسيرهوبينما

،رداءهفخطفت،سمرةلىإاضطروهحتىيسألونهالناس(1فعلقه)،حنين

ليكانلو،ردائيأعطوني":فقالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفوقف

ولاكذوباولابخيلاتجدونيلاثم،بينكملقسمتهنعما)2(العضاههذهعدد

جبانا(".

يرولممطعمبنجبيربنمحمدبنعمر"")3(:الفتع"فيحجرابنقال

يرويلاأنالبخاريشرطأنزعممنعلىللردمثالوهذا...الزهريغيرعنه

رواهمالحديثاهذافان،اثنينمنأقلعناثنينمنأقليخرجهالذيلحديثا

معهذا.الزهريغيرعمرعنرواهمائمعمر،ولدهغيرجبيربنمحمدعن

جبيربنمحمدمنالزهريسمعوقدمطلقا،عمرعنبالروايةالزهريتفرد

".أعلموالله.ابنهعنفحملهمنه،هذايسمعلموكأنه،أحاديث

يخمسىلممنبابفيالزهريلىإاخربسندالبخاريعادهو

مكةكتابفيأخرجشبةبنعمرأن)5(هناكالحافطوذكرالاسلاب)4(،

مرسلا.سعيدبنعمروعننحوه

الصحيح.مروالمثبت""فعلقت:الاصلفي(1)

الصحيح.مروالمثبت""نعم:الاصلفي)2(

)3(/6(.)35

(4)48(.)31

)5(/6(4.)25
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)1(:الشنيمرةبنعمرت()د112-

حفص.ابنهعنه

.باسبهليس:النسائيقال

(.معتببن*)عمر

)2()3(:العامريبجدانبنعمرو(4)112-

.الانصاريزيدبيوالغفاريذربيأعنروى"4(:")التهذيب"في

.غيرهعنهيرولم:المدينيابنقال.قلابةأبووعنه

لابي:قلتاحمد:بناللهعبدوقال.ئقةتابعيبصري:العجليوقال

وقال.يعرفلا:القطانابنوقاللا.:قال؟معروفبجدانبنعمرو

،(136)6/:"لتعديلولجرحو"ا(،891)6/:الكبير""التاريخ:فيترجمته(1)

.(894)7/:"التهذيبو"(،544)8/:"الثقاتو"

والترمذي(،51)17داودأبوأخرجهالستةالكتبفيحد1وحديثله:قلت

بي،احدثنيزيد،بنيساربنبلال"سمعت:قالمرةبنعمر"عن:ولفظه)3577(،

لحياهوإلاإلهلاالذياللهستغفر:قال"من:يقوليك!رو،النبيسمع،جديعن

غريبحديثهذا:الترمذيقال."الزحفمنفركانوإنلهغفر،إليهوأتوبالقيوم

الوجه.هذامنإلانعرفهلا

222(،)6/!:والتعديللجرحو"ا317(،)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته2()

.(171)5/:"الثقاتو"

وحديثه)م(.(551)5/(1/176)المستدرك:الترجمةهذهأمامالاصلفيكتب)3(

والمسند.السننفي

()4/8(.)7
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".الحالمجهول")1(:"الميزانفيالذهبي

حريش:بنعمرو)د(114-

)2(.سفيانأبيترجمةفيفيهالقولياتي

)3(:الثقفيسفيانبنعمرو)س(115-

ماالسكر:عباسابنقال:النحلسورةتفسيرفي)4(البخاريقال

الله.أحلماالحسنوالرزقثمرتها،منحرم

الرحمن،عبلمبنسعيدروايةمن،تفسيره""فيعيينةبنسفيانوصله

.عباسابنعن،سفيانبنعمروعنقيس،بنالاسودعن

آخرينوجهينمنحميدبنوعبد،ناسخهفيداودأبووصلهوكذا

الاسود)5(.عن

()6(:سفيانبنعاصمبن)عمرو[151]*

أحمد.ووثقهمقل،ولكنه،رجلانعنهروى

)1(5)4/167(

.(1)39رقمجمةتر2()

234(،)6/":والتعديللجرحو"ا31(،0)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

.(04)8/:"التهذيبو"(،4/821):"لميزانا"و(،5/761):"و"الئقات

82(.)6/:""الصحبح(4)

":التعليقو"تغليق387(،)8/":الباري"فتحوانظر،لتهذيب1فيلحافظاذلكذكر)5(

4(/.)237-238

2(،05)6/":والتعديللجرحو"ا355(،)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)6(

.(58)8/:"التهذيبو"(،5/071):"الثقاتو"

561



)2(:مالكبنكعببناللهعبدبنعمرو()1()الاربعة116-

خصيفة.بنيزيدوعنه.مطعمبنجبيربننافععنيروي

بالرواية.يزيدعنهتفرد:الذهبيقال

عمر.سماهلكن،سفيانبنيعقوبووتقه.ثقة:النسائيوقال

وصححهالدعاء)3(،فيالعاصابيبنعثمانحديثالاربعةلهروى

.الترمذي

)4(:السيبانياللهعبدبنعمرو)د(117-

روىعلمتما:الذهبيقال.السيبانيعمروأبيبنيحىعنهروى

تقة.تابعيشامي:العجليوقال.سواهعنه

وقاصر)5(:بنعلقمةبنعمروس()ت118-

محمد.ابنهعنهروى

هوماكتبثمعليها،ضربثم،الهنديةبالاحرفكتبهثم4()رقمالمؤلفكتب(1)

الرقم.علىيضربولم،مثبت

2(،43)6/":والتعديلو"الجرح346(،)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(67)8/:"التهذيبو"(،522)7/:"الثقاتو"

ماجهوابن75(،40)الكبرىفيالعسائي2(،080)والترمذي1938(،)داودأبو)3(

صحيح،حسن:الترمذيقال)6592(.حبانبن1و(،)16268واحمد)3522(،

.حبانابنوصححه

تهذيب"(،917)7/":و"الثقات2(،44)6/:"والتعديللجرح"ا:فيترجمته4()

.(68)8/:"التهذيبو"(،5/534):،الكمال

2(،15)6/:"والتعديللجرحو"ا355(،)6/:الكبيرإ"التاريخ:فيترجمته5()

.7(9)8/:"التهذيبو"(،4/102):"لميزاناو"(،5/471):"الثقاتو"

661



)1(.حبانوابنخزيمةوابنالترمذيلهوصحح

كالب:بنعمروس()ت911-

)م()2(..السبيعيإسحاقأبوعنهتفرد

الهمداني.غالببن"عمرو253(:1/)3/حاتمأبيابنكتابوفي

يقولأبيسمعت.الهمدانيإسحاقأبوعنهروى.عائشةعنروى،فيكو

".ذلك

")3(."الثقاتفيونحوه

روى.الكوفينيالهمداغالببنعمرو"88(:)8/"التهذيب"وفي

ابنقال...السبيعيإسحاقأبووعنه.النخعيوالاشتروعائشةوعمارعليعن

أبووقال...عنهإسحاقبيألروايةروايتهاحتملت،مجهولكوفي:البرقي

".إسحاقأبيسوىعنهحدثما:الذهبيوقال.النسائيوئقه:فيالصدعمرو

2()4(.58181،50،241،)6/أحمد""مسند

)5(:عبدةبنالبذبنعمرو()ق012-

.سواهعنهروىما:الذهبيقال.حبيبأبيبنيزيدعنهروى

صحيح،حسن:وقال."..بالكلمةليتكلماحدكم"إن:حديثالترمذيلهاخرج(1)

.(14)6برقماخرحديثاخزيمةابنلهوصحح028(.)حبانابنوصححه

362(.)6/الكبيردا:"التاريخفيجمةتروله(.013)ص"والوحدان"المنفردات2()

)3(/5(018).

2(.0432،4775،20057،24957)4بالارقام(4)

266(،)6/:"والتعديللجرحو"ا378(،)6/:الكبير""التاريخ:فيترجمته)5(

.(611)8/:"التهذيبو"(،4/212):"لميزانو"ا(،5/481):"الثقاتو"
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سفيانبنيعقوبوذكره.والفقهالفضلأهلمنكان:يونسابنوقال

مصر.أهلثقاتفي

)1(:الثقفيوهببنعمروس()د121-

ذلك.وغير)2(،الخفينعلىالمسححديثشعبةبنالمغيرةعن

سيرين.بنمحمدره

الحديث.قليلثقةكانسعد:ابنوقال.ثقة:والعجليالنسائيقال

مر:ذوعمرو()س122-

)م()3(..السبيعيإسحاقأبوعنهتفرد

الهمداني.)كذا()4(مرذي"عمرو232(:/1)3/حاتمأبيابنوقال

.وحدهالهمدانيإسحاقابوعنهروى.عنهاللهرضيعلياسمع،كوفي

".ذلكيقولبيأسمعت

266(،)6/:"والتعديللجرحو"ا377(،)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(711)8/:"التهذيبو"(،4/212):"لميزاناو"(،5/961):"الثقاتو"

حبانوابن(،18134)حمدوا(،211)الكبرىوفي(،01)9النسائيأخرجه2()

"التمهيد":انظر،المغيرةعنجذاكثيرةطرقلهلحديثو.وغيرهم(،2134)

البر.عبدلابن(11/127)

32-9)6/:الكبير""التاريخفيوترجمته(.131)ص"ن1والوحد"المنفردات)3(

بن"عمرو:البخاريتاريخفيسمه1وو2(.21-415)4/":و"الميزان33(،0

مثبت.هوماتعليقهفيالمؤلفوصوبمر"ذي

والظاهر"كذا،:وقال"،والتعديللجرح"اعلىتعليقهفيالمؤلفاستشكلهاوكذا)4(

".أعلمواللهمر،ذوعمرو
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وعنه.خمغديرقصةفيوغيرهعلي"عن(:012)8/"التهذيب"وفي

فيهو:عديابنوقال.يعرفلا:البخاريقال.وحدهالسبيعيإسحاقأبو

.غيرهعنهميحدثلاالذينالمجهولينإسحاقأبيمشايخجملة

غيرعنهيرولم:حاتموأبومسلموقالنظر.فيه:البخاريوقال:قلت

تابعيكوفي:العجليوقالمناكير.حديثهفي:حبانابنوقال.إسحاقبيأ

".ثقة

أخرجهالذيالحديثيثيع)1(بنزيدترجمةفيتقدمقد:أقول

عن،إسحاقأبيطريقمن(1/181)أبيهمسندفيزيادةأحمدبناللهعبد

زيد.ترجمةفيتقدمكمايثيع،بنوزيدوهببنسعيد

عن،إسحاقأبيعن،شريكأنبأنا،حكيمبنعليثنا:اللهعبدقالثم

فيه:وزاد-وزيدسعيدعنيعني-إسحاقأبيحديثبمثلمرذيعمرو

".خذلهمنواخذل،نصرهمن"وانصر

.زيادةوفيه(،91)ص"الخصائص"فيالنسائيوأخرجه

()2(091/)1"المسند("فيزيادتهمناحمدبناللهعبدلهوذكر

ترجمةفيتعالىاللهشاءإنسأذكرهالوضوء،فيحيةبأبيقرنهاخر،حديثا

حية)3(.أبي

81(.)صهناكالحديثسياقوانظر(.14)رقم(1)

)2((0138).

719(.)رقمالمسندفيوهو،الحديثيذكرلملكنه(.)291رقم)3(
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)1(:المعافريعبدبنعمرانق()د122-

.العاصبنعمروبناللهعبدعن

الافريقي.أنعمبنزيادبنالرحمنعبدوعنه

.غيرهراولهليسحجر:ابنقال

وذكره.ثقةتابعيمصري:العجليوقال.ضعيف:معينابنقال

حاله.يعرفلا:القطانابنوقال.المصريينثقاتفيسفيانبنيعقوب

)2(:عميرالهذليبنعمرانمبهماً()خت124-

.وحدهمسعروعنه.عتبةبناللهعبدعن

".عتبةبناللهعبدجازه"و)3(:القاذفشهادةبابفيالبخاريقال

هذا.عمرانطريقمن)4(شيبةبياابنوصلهوهذا

)5(:نافعبنعمران)دس(125-

الاشج.بنبكيروعنه.أنسبناللهعبيدبنحفصعن

3(،00)6/:"والتعديللجرحو"ا(،414)6/:الكبير""التاريخ:فيترجمته(1)

.(431)8/:"يبلتهذاو"،(4/951):"نلميزااو"،(5/022):لاتالثقاو"

3(،30)6/:"والتعديللجرحو"ا(،24.)6/:الكبيردا"التاريخ:فيترجمته2()

.(136)8/:"التهذيبو"

)3(/3(017).

(4)330(1.)2

3(،60)6/:"والتعديللجرحو"ا(،142)6/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(241)8/:دايبلتهذاو"،(4/461):"نلميزااو"،(7242/):لاتالثقاو"
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"من:مرفوعاأنس!عنحفص،عنطريقهمن(1)النسائيروى

وأ:قال؟اثنانأو:فقالتامرأةفقامت.الجنةدخلصلبهمنثلاثةاحتسب

واحد"ه:قلتليتنييا:لمرأةاقالت.اثنان

ثقة.:النسائيقال

:اسحاقبنعميرس(126-)بخ

()2(.كفايةن،،)معونابنعنهتفرد

مولىمحمدأبو،إسحاقبن"عمير375(:1/)3/حاتمأبيابنقال

عنهروى.عليبنوالحسن،العاصبنوعمروهريرةأباسمع.هاشمبني

ذلك.يقولأبيسمعت.عونابنغيرعنهروىنعلمولاعون،ابن

:قالسعيدبنعثمانأنا:قالليإكتبفيماإسحاقبنيعقوبأنا...

ثقة".:فقال؟حديثهكيف،إسحاقبنعمير:معينبنليحمى:قلت

عنهروى.العاصبنوعمروهريرةأبيعن..."")3(:الثقات"وقي

عون"هبناللهعبد

العاصبنوعمرو..المقداد.عنروى"(:431)8/""التهذيبوقي

الحكمبنومروانأميةبناللهعبدبناللهوعبدعليبنوالحسن

2(.110)الكبرىوفي(1872)(1)

واحد"إلاععهيرولمو"من،لمسلم(125،017)ص"والوحدان"المنفردات)2(

الكبير":"التاريخفيترجمةوله88(.)ص"و"الكفاية،للنسائي261()ص

/6(.)534

)3(/5(45.)2
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.العاصبنوسعيد

.غيرهعنهروىنعلملا:لنسائي1وحاتمأبوقال.عونبناللهعبدوعنه

عثمانوقال.حديثهيكتبولكنشيئا،يساويلا:معينابنوقال

بهليس:النسائيوقال.ثقة:قال؟حديثهكيف:معينلابنقلت:الدارمي

".الثقات"فيحبانابنوذكره.باس

قدرلارجل،عنهروىقد:فقالعنهسئلمالكاانالساجيذكر:قلت

غيرعنهيرولملأنهالضعفاء(")2(؛"فيالعقيليوذكرهشيئا)1(.فيهأقولأن

شيءلحديثامنوله،عونابنغيرعنهروىاعلملا:عديابنقالواحد.

.("حديثهويكتبيسير،

بنوالحسنهريرةأبو394()3(.255،427،488،)2/مسند""

علي.

مراجم)4(:بنالعوام127-

بنخالدعن،القيسيمراجمبن"عوام66(:/41/)البخاري

."...هارونبنويزيدشعبةعنهروى.سيحان

":التهذيبتهذيب"فيترجمته.الثقاتالائمةمنوهو،عونبناللهعبديقصد(1)

/5(634-9.)34

()2/3(.)317

.(0159،32601،89301)7462،بالارقام)3(

ايضاجمةتروله(.)مزاحملىإالمصادربعضفيوتحرفت،وجيمبراء)مراجم((4)

.حبانلابن2(89)7/:""الثقاتفي
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.سيحانبنخالدعنروى..."22(:2/)3/حاتمأبيابنكتاب

".ذلكيقولأبيسمعت.شعبةعنهروى

صالح.:أبيهوعن.ثقة:معينابنعنحكىثم

إسحاقبنوخالدالنهديعثمانبيأعن..."(:3221())ص""التعجيلوقي

".شعبةإلاعنهيحدثأحداأسمعلمثقة،:معينابنوقال.2(.)كذا()

:الرماحبنعوسجةا-)س(28

()3(.)م.الاحولعاصمعنهتفرد

أبيبن(الله)عبدعنالرماحبن"عوسجة75(:/1)4/البخاري

أنتاللهم:يقولوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"كان:اللهعبدعنالهذيل

بنمالكفاله".والاكراملجلالاذاياتباركت،السلامومنكالسلام

اختلافا.ذكر...عوسجةعن،عاصمعن،إسرائيلعن،إسماعيل

عنروى.الرماحبنعوسجة"2(:24/)3/حاتمبيأابنقال

...ذلكيقولبيأسمعت.الاحولعاصمعنهروى.الهذيلأبيبناللهعبد

بنعوسجة:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصور،بناسحاقعنأبيذكره

".ثقةالرماح

(1)(/2)88.

علىالمحققةالطبعةفيجاءوقد،المؤلفمنهاينقلالتيالطبعةفيوقعكذايعني)2(

حاتم.أبيابنكتابمننقلهسبقكما""سيحانب1الصو

(417)ص"ن1لوحد1و"المنفردات)3(
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الاتية.الترجمةفييأتيما")1(الثقات"وفي

ابنعنمنصوربنإسحاققال..".(:651)8/لما"التهذيبوفي

شبهالرماحبنعوسجة:الدارقطنيقال...ثقةالرماحبنعوسجة:معين

به".يعتبرلكن،بهيحتجلا،عاصمغيرعنهيرويلا،المجهول

وبعضه،البخاري)2(بعضهذكر،اختلافسندهفيلحديثا:أقول

حديثومنثوبانحديثمن)3(مسلمأخرجهوقد،""التهذيبصاحب

صحيح.فمتنه،عائشة

الحديث.هذاإلاعوسجةعنيرولمأنه"التهذيب"عبارةوظاهر

:عباسابنمولىعوسحه)4((اوبعة4)912-

()5(.)مدينار.بنعمروعنهتفرد

عنهروى.الهاشميعباسابنمولى"عوسجة76(:/41/)البخاري

يصح".ولمدينار،بنعمرو

عنروىعباسابنمولىعوسجة"2(:24/)3/حاتمبيأابنوقال

عنهبيأسئل...ذلدبيقولبيأسمعتدينار.بنعمروعنهروى.عباسابن

)1(.)7/892(

.الاختلافبعضيعمي)2(

لي.التواعلى295(،195)برقم)3(

وقد.للستةبهيرمزالذي،العينحرفأنهايطنلاحتى"أربعة"بعدهالمؤلفكتب(4)

مرارا.ذلكوقعوقد،فتركناههنااللبسامن

.(711)ص(والوحدان"المنفردات)5(
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".ثقةمكي:فقالعنهزرعةأبوسئلبمشهور.لمس:فقال

روى.عباسابنعنيروي.لهاشميا"عوسجة(:1)"الثقات"وقي

.قالكذا".الرماحبنعوسجةوأحسبهدينار.بنعمروعنه

مات:عباسابنمولاهعنروى..."(:651)8/""التهذيبوقي

عبداإلاوارثايتركولموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعهدعلىرجل

ميراثه.وسلمواكهعليهاللهصلىاللهرسولفاعطاه،أعتقههو

دينار.بنعمرووعنه

ليس:والنسائيحاتمأبووقال.حديثهيصحلم:البخاريقال

."...ثقةمكي:زرعةأبووقالبمشهور.

المنبار)2(:بنعيسىق()دس012-

شاهينابنحكى.الرحمنعبدبنبكرعمهابنعنهتفرد:الذهبيقال

ثقة.:الدارقطنيوقال.صالح:قالأنهمعينابنعن")3(الثقات"في

سويد)4(:بنالفضل)بد(121-

يرولم...:يقولأبيسمعت"...62(:2/)3/حاتمأبيابنكتاب

)1(/5(.)281-282

":و"التهذيب2(،4/43):داو"الميزان(،558)5/:لاالكمالتهذيب":فيجمتهتر2()

/8(92.)2

(.قلعجيت،العلميةالكتبدار-253)ص)3(

":"الميزانو318(،)7/:"الثقاتو"(،181)7/الكبيردا:"التاريخ:فيترجمته4()

2(.78)8/:داالتهذيبتهذيبو"2(،4/72)

571



بأسا".بحديثهأرىولابالمشهور،وليس،حمرانبنمحمدغيرعنه

زيد:بن122-فضيل

.(1)م().الأحولعاصمعنهتفرد

فييعد.حسانأبو،الرقاشيزيدبن"فضيل(:1911/)4/البخاري

عنسلمةبنحمادعنحجاجقالهعمر.عنيزيد،أبوكناه.البصريين

".الاحولعاصم

بناللهوعبدعمرعنروى..."72(:2/)3/حاتمأبيابنوقال

ذلك.يقولبيأسمعت.الاحول)كذا(عامرعنهروى.مغفل

بنيحيىسألت:قال-ليإكتبفيما-خيثمةأبيبنبكرأبوأنا...

:فقال،الاحول)كذا()2(عامرعنهروىالذيزيدبنالفضيلعنمعين

ثقة".بصريصدوقرجل

مات.الاحولعاصمعنهروىعمر.عنيروي"")3(:الثقات"وفي

".وتسعينخمسسنة

.(172)ص،لوحدان1و"المنفردات(1)

الصوابوأن،قبلهوالذيالموضعهذافيتصحيفوقوعلىإبهذاالمولفيشير)2(

المؤلفعليهسينبهكما"المنفعة"تعجيلفيايضامثلهووقع"عامر".لا""عاصم

الحافطكلاممنالصوابعلىجاءأنهمعالجديدةالطبعةمحققلهيتنبهولمقريبا،

اسطر.بعد

)3(5(/.)492
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عنروى.الرقاشييزيدخال..."(:3341())ص(""التعجيلوفي

،الاحول(عاصم)؟عامروعنه.مغفلبناللهوعبدعمر)2(وابنعمر

.وغيره

قراءمنكان:حبانابنوقال.بصريثقةصدقرجل:معينابنقال

وتسعين.خمسسنةمات،البصرةأهل

بناللهعبدعنعنهالاحولعاصمروايةمنأحمدعندحديثه:قلت

والحنتم(".الدباءعنالنهيفيمغفل

ثنا:قالمحمد،بنيونس"ثنا86()3(:)4/أحمد""مسندفي:أقول

الرقاشيزيدبن)كذا()4(الفضلعن،الاحولعاصمثنا:قالالواحد،عبد

.حرامالخمر:فقالالشرابفتذاكرنا:قال،مغفلبناللهعبدعندكنا:قال

ماتريدتريد؟فأيش:قالوجل،عزاللهكتابفيحرامالخمر:لهقلت

اللهصلىاللهرسولسمعت؟وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمنسمعت

الحنتم؟ما:قلت:قال.لمزفتووالحنتمالدباءعنينهىوسلموالهعليه

وأزقمنمقيركل:قالالمزفت؟ما:قلت:قالبيضاء.أوخضراءكل:قال

".غيره

)1(.)2/116-117(

)ث(حرفيشبهماالالفموضعفوقوكتب،ألفبدونالاصلفيالمولفكتبها)2(

صغير.

صحيحهواسناده(9671)5)3(

وقعالتصحيفانالىمحققهوأشار،الصوابعلى""الفضيلالمحققةالطبعةفي4()

.منسخةفي
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:قالزيدأبويزيدبنثابتحدثنا:قالعفان"ثنا87()1(:)4/وذكره

فيتغزوسبعغزاوقد-الرقاشيزيدبنفضيلعن،الاحولعاصمثنا

فذكره..."مغفلبناللهعبداتىانه-عنهاللهرضيالخطاببنعمرإمرة

.بنحوه

ثنازيد،أبوثابتثناداود،بنسليمان"ثنا()2(:57)5/أيضاوذكره

زيد...".بنفضيلحدثني،الاحولعاصم

القيسي:فصالةبنفصيل)س(122-

()3(.)م.شعبةعنهتفرد

.بكرةبيأبناللهوعبيدرجاءأبيعن..".(:4/1/121)البخاري

".البصريينفييعد.شعبةعنهروى

(")4(."الثقاتفيونحوه

رجاءأبيعنروى..".74(:2/)3/حاتمأبيابنوقال

...ذلكيقولأبيسمعت.شعبةعنهروى.بكرةأبيبنالرحمنوعبد

بنفضيل:قالأنهمعينبنيحىعنمنصور،بنإسحاقعن)5(أبي

:فقالفضالةبنفضيلعنأبيسألت...ثقةشعبةعنهروىالذيفضالة

شيخ".

)1(.)70168(

)2(.)57702(

238(.)ص"والوحدان"المنفردات)3(

(4)/7(5.)31

الاصل.فيمكررة)عن()5(
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العطارديرجاءبيأعن..."2(:89)8/"التهذيب"وفي

...شعبةعنهروى.بكرةابيابنياللهوعبيدالرحمنوعبد

...شيخ:حاتمأبيابنوقال.ثقة:معينابنقال

بنعليوقال:قلت.الضحىصلاةفيواحداحديثاالنسائيلهروى

".شعبةغيرالشيخهذاعنروىأحدانعرفلا:المديني

ئنا،اللهعبدبنعلي"ثنا45()1(:)5/حمد""مسندفي:أقول

حدثني:قالفضالةبنفضيلحدثني،شعبةثنامعاذ،بنمعاذ

:فقال،الضحىيصلونناساعبكرةأبورأى:قالبكرةأبيبنالرحمنعبد

عامةولاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولصلاهاماصلاةليصلونإنهم

".أصحابه

)3(:المخارقابيبنقابوسق()2()دسا-24

.سواهعنهحدثما:الذهبيقال.حرببنسماكعنهروى

)4(.""صحيحهفيخزيمةابنلهخرجو.باسبهليس:النسائيقال

واسناده(.41)56والدارمي(،048)الكبرىفيالنسائيوأخرجه2(.0640)(1)

لفضيل.1وثقناإذاصحيح

ناوذلكخطا،وتحتهخطافوقهووضع،الميمحرفالدالحرفبعدالمؤلفكتب)2(

الرمز،هذاخطالىإالمؤلففنبه)م(،بحرفلهرمزالمطبوع"التهذيبتهذيب"

".و"التقريب"الكمالتهذيب"فيكماالصوابوهو

،(541/)7:"والتعديللجرحو"ا(،391/:)7الكبير""التاريخ:فيترجمته)3(

287(./4)":و"الميزان3(،60)8/:"التهذيبتهذيبو"327(،)5/:"و"الثقات

()4.)282(
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القرشيلهبأبيبنمعتببنممدبنعباسبنالقاسم4()م125-

المدني.

قاله.ومائةثلاثينسنة"قتل(:1()4/1/681)البخاوي

ذئب".أبيابنعنهروى.شيبةبنالرحمنعبد

بناللهوعبدجبيربنناعنروى..."(:2411/)3/حاتمأبيابن

...ذئبأبيابنعنهروىعمير.بناللهوعبدنيار

بأسلا:أبيهوعن.ذئبأبيابنعنهروىثقة،:معتنابنعنروىثم

".به

أيضاهووروى-الاشجبنبكيروعنه...4م"")2(:"التهذيبوفي

...ذئبأبيبنو-عنه

بنالقاسمعنذئب،أبيابنحديثفيالمدينيبنعليوقال

الله!رسوليا:"قيل:هريرةأبيعنالمكرز،ابنعنالاشج،ابنعن،عباس

والقاسمذئب،أبيابنغيريروهلميحمد..":أنيحبوهويجاهدالرجل

الاشج".ابنغيرعنهيرولممجهولمكرزوابن،مجهول

عمير)3(.بناللهعبدفيمضىماوراجع

.لجادةاعلىفكتبناه،جمةالترقبلالرقمالاصلفي(1)

)2(8(/9.)31

)؟؟(5رقم)3(
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الصنعاني:جندةبنالرحسعبدبنفياضبنالقاسم126-)دس(

يوسف.بنهشاموعنهخلاد.عمهعن

المسيبابنعنخلادعن(:1162/)4/التاريخفيالبخاريلهذكر

:قال؟المرأةغزوةجزاءما!اللهرسوليا:امرأة"قالت:عباسابنسمع

".بحقهواعترافالزوجطاعة

ضعيف.:معينابنعن)1(:حاتمأبيابنكتابوقي

بنهشامقالداود:أبيعنالاجريقال"")2(:التهذيب"وفي

مكتوبة؟عندكهي:لهفقلت،اتهمتهالاحاديثبتلكحدثنيلما:يوسف

:قال؟ثقةهوداود:لابيقلت.عليوأملاهاقرطاساليوأخرج.نعم:قال

نعم.

وقاللحدود.افيعباسابنحديثوالنسائيداودأبولهروى

غيرعنهيروولم،مجهولإسناده:المدينيابنوقالمنكر.هو:النسائي

."...بالقويليمس:النسائيوقال.هشام

المسيب،ابنعنخلاد،عن)3(:والنسائيداودبيعندحديثه:أقول

والهعليهاللهصلىالنبيأتىليثبنبكرمنرجلاأن":عباسابنعن

البينةسألهثمبكرا،وكان،مائةفجلده،مراتأربعبامرأةزنىأنهفأقروسلم

".الفريةحدفجلده،اللهرسولياواللهكذب:فقالت،المرأةعلى

2(.479/):!و"الميزان334(،)7/":"الثقاتفيترجمةوله(.171)7/(1)

)2(/8(0.)33

73(.)80الكبرىفيوالنساثي(،4)467داودأبو)3(
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)1(:حريثبنقبيصةس(137-)دت

.البصريالحسنوعنه.المحبقبنسلمةعن

وجهله.حديثهيصحلا:النسائيوقالنظر.حديثهفي:البخاريقال

ثقة.تابعي:قالالعجليأنالعربأبووذكر.القطانابن

قدعني،خذواعني،خذوا"حديث476()2(:)3/"المسند"فيله

جلد:بالتيبوالثيب،سنةونفيمائةجلد:بالبكرالبكر؛سبيلالهناللهجعل

".والرجممائة

فيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقضى":حديث6()3()5/وله

لسيدتهاوعليه[)4(،حرة]فهياستكرههاكانإنامراته؛جاريةوطئرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

لجرحاو"931(،)5/":و"الثقات(،176/)7:الكبير"التاريخ":فيترجمته

":الميزانو"34(،346-5)8/:"التهذيبتهذيبو"(،521)7/:"والتعديل

/3(.)383

رواهحديثعنابيسالت(:0137)""العللفيحاتمابيابنقال(.01951)

النبيعنلمحبق،بنسلمةعن،حريثبنقبيصةعن،الحسنعن،دلهمبنالفضل

راهإنماخطأ،هذا:ابيقال،الحديث..".سبيلالهناللهجعلقدعني"خذوا:بخب!

تهذيب"فيالمزيونقللمج!ر.النبيعن،الصامتبنعبادةعن،حطانعن،لحسنا

الإسناد،بهذاالحديثهذاعنأحمدالإمامسألأنهالاثرمعن36()6/":الكمال

مانكر.حديثهذا:فقال

وفي)3363(الصغرىفيوالنسائي،(0464)داودأبووأخرجه2(.00)96

شيءالبابهذافي"ليس:الثانيالموضعفيوفال71(5531.59)الكبرى

هذا.قبيصةأجلمنضعيفوسندهبه".يحتجصحيح

لمسند.منمستدركالمعكوفينبينما
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مثلها".

سلمة.عنالحسنعناخروجهمننحوهخرجو

هلب:بنقبيصةق(128-)دت

)م()1(..حرببنسماكعنهتفرد

هلب:واسم،الطائيهلببن"قبيصة(:1/177)4/البخاري

(".سماكعنهروى.أبيهعن-قنافةبنيزيد

بنسماكوعنه.صحبةله.أبيهعن"روى35(:0)8/""التهذيبوفي

.حرب

النسائي:وقال.سماكغيرعنهيرولم،مجهول:المدينيابنقال

...ثقةتابعي:العجليوقال.مجهول

طعاموفي،الصلاةعنالانصراففيمنقطعحديثعندهمله

."...النصارى

أحمد""مسندفيأبيهعنوحديثه،أبيهعنبالروايةقبيصةانفرد:أقول

طعامعنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسأل"أنهمنها:226()2(،)5/

".النصرانيةفيهضارعتطعامصدركفييختلجنلا:فقال،النصارى

.الكتابأهلطعاملىوتعاتباركاللهأحلفقد،حقوهذا

":لتعديلولجرحاو":فيترجمةوله(.421)ص"والوحدان"المنفردات(1)

3(.4/40):"لميزانو"ا3(،5/91):"الثقاتو"(،521)7/

(2)6(6912).
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علىاليمنىيدهيضعكانوسلموالهعليهاللهصلى"أنهومنها:

)2(.غيرهروايةمنمعروفوهذا(.1)"اليسرى

وقد،"صدره"على:سماكعن،سفيانعن،القطانيحمىزاد،نعم

)3(.خزيمةابنعندحجربنوائلحديثمنمثلهجاء

صلاته،منانصرفإذاكانوسلموالهعليهاللهصلى"أنهومنها:

)5(.معروفأيضاوهذا)4(."شمالهعنوتارة،يمينهعنتارةينصرف

يجيئنلا:فقالالصدقةذكروسلموالهعليهاللهصلى"أنهومنها:

)6(."القيامةيوميعارلهابشاةأحدكم

صلىاللهرسولفيناقام":هريرةأبيحديثمن)7("الصحيحين"وفي

حديثمعنىوفيه،طويلوهو.."..الغلولفذكر،يومذاتوسلموالهعليهالله

الهلبحديثفمعنى،الغنيمةمنالغلولمنأشدالصدقةفيوالخيانة،الهالب

.الرواياتبعضمنساقط"الصدقة"ذكر:قولهأنمع،صحيح

أحمد".مسند"فيأبيهعنقبيصةحديثملخصهذا

)1(.)67921(

مسلمعندحجربنواللوحديث74(،0)البخاريعندسعدبنسهلحديثمثل)2(

(10.)4

)3(947().

)4((8191.)2

319(.)ماجهوابن)6627(،"المسند"فيعمروبناللهعبدحديثمننحوجاء)5(

)6((0791.)2

.(1831)ومسلم3(،)730البخاري)7(
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)1(:وبرةبنقدامه)س(912-

ن()2(.)م،.قتادةعنهتفرد

بنسمرةعنالعجيفي،وبرةبن"قدامة(:1/178)4/البخاري

".قتادةعنهروى.جندب

حنبلبنأحمدعنأبيذكره..."(:2271/)3/حاتمأبيابنوقال

:قال-ليإكتبفيما-إسحاقبنيعقوبأنا.يعرفلاوبرةبنقدامة:قال

حاله؟ماوبرةبنقدامة:معينبنليحيىقلت:قالسعيدبنعثمانثنا

ثقة".:فقال

حديثجندببنسمرةعنروى..."366(:)8/("التهذيب"وفي

.قتادةوعنهبدينار"فليتصدق،الجمعةتركمن"

يصحلاحمد:قيل:مسلموقال.يعرفلاأحمد:عنحاتمأبوقال

نعرفه.لا،يرويهقدامة:فقال("؟لجمعةاتركمن":سمرةحديث

يصحلم:البخاريوقال.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانوقال

)3(."الثقات"فيحبانابنوذكره.سمرةمنسماعه

منقتادةسماععلىأقفلا(")4(:صحيحه"فيخزيمةابنوقال:قلت

(".جرحولابعدالةوبرةبنقدامةأعرفولست،قدامة

5531(.)التقريبفيضبطهبفتحات)وبرة((1)

.(221)صللنسالي"و"الوحدان(.241)صلمسلم"لوحدان1و"المنفردات2()

)3(/5(0.)32

(4)/3(177).

185



ثنا8()1(:)5/أحمد""مسندففي،قدامةمنقتادةسماعأما:أقول

،قتادةثنا،همامثنا،عفانوثنا[)2(،همام]أخبرناويزيد،همامثنابهز،

عن،جندببنسمرةعن-عجيفبنيمنرجل-وبرةبنقدامةحدثني

فليتصدقعذرغيرفيجمعةترك"من:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

دينار".فنصفيجدلمفانبدينار،

عن،قتادةعن،همامثنا،وكيعثنا()3(:41)5/احمدوأخرجه

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالجندببنسمرةعن،وبرةبنقدامة

دينار".بنصفاوبدينار،فليتصدقالجمعةفاتته"من:وسلم

")4(.البيهقي"سننفيكما،أخرىعلل-قدامةجهالةمع-وللحديث

قال:قالوبرةبنقدامةعن،قتادةعنرواهالعلاءأباأيوبأنمنها:

درهم،نصفأوبدرهمفليتصدق..".:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

صاع".نصفأو،حنطةصاعاو

اللفظ.فيوخالف،فأرسله

سمرةعن،وبرةبنقدامةعن،قتادةعنرواهبشيربنسعيدأنومنها:

وانظر.سمرةمنسماعهيثبتلمولانه،قدامةلجهالةضعيفوهو2(.0)870(1)

276-277(.)33/المسعد:حاشية

.منسخةومنالقديمةطمنسقطتوقد،المحققةالطبعةمنمستدركة)2(

انهوالصواب.()2788حبانوابن،(1186)خزيمةابنخرجهو.(5102)9)3(

ضعفه.اوجهعلىالمؤلفوسيتكلم،ضعيف

()4/3(48).
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الجمعةترك"من:قالوسلموالهعلبهاللهصلىالنبيصاحبجندبابن

مد".او،صاعأو،درهمنصفأو،بدرهمفليتصدقعذربغير

لهوعليهاللهصلىالنبيلىإيرفعههل:قتادةفسالتسعيد:قال

ذلك.فيفشك؟وسلم

لفظه.فيالخلافمع،موقوفهذاعلىفهو

عن،الحسنعن:فقالقتادةعنخالد،أخيهعنقيس،بننوحورواه

فإنبدينار،"فليتصدق:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسمرة

دينار".فنصقيجدلم

إلاأظنهولا2(:48)3/"السنن"فيالبيهقيقال.لجادةابهفسلك

وهما.

قيسبنخالدبروايةواعتد،همامروايةرجحمعينابنوأحسب

لقدامة.كمتابعة

الإسناد.صحيح:وقال028(،/1)"المستدرك"فيالحاكموأخرجه

بابويه،بنحمدأبنمحمدبكرأبوأخبرني:قالثم،الخلافبعضذكرثم

عنهمامحديثعنوسئلأبيسمعت:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدثنا

عنلمناهمام:فقال،إياهالعلاءبن(أيوبوخلاف:)الصوابوخلادقتادة

العلاء.بنايوبمنأحفظ

الدهماء:اوبهيس،بنقرفة4)1(()م.14-

علىالتنبيهسبقوقد()عرمزأنهايطنلئلالمااربعة"لحروفبابعدهالمؤلفاكتب(1)

مثله.
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)م()1(.هلالبنحميدعنهتفرد

أراه،البصريالدهماءأبوبهيسبن"قرفة2(:41/00/)البخاري

".هلالبنحميدعنهروى.العدوي

حصينبنعمرانعنروى..".(:2471/)3/حاتمبيأابنوقال

...ذلكيقولأبيسمعت.هلالبنحميدعنهروىعامر.بنوهشام

أبو:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصوربنإسحاقعنأبيذكره

ثقة.الدهماء

صلىاللهرسولأصحابمنرجلعنيروي..".)2(:حبانابنوقال

(".هلالبنحميدعنهروى.وسلموالهعليهالله

الانصاريعامربنهشامعنروى"...366(:)8/(""التهذيبوفي

عنهروى.صحبةلهالباديةمنورجلجندببنوسمرةحصينبنوعمران

وقال...الحديثقليلثقةكانسعد:ابنوقال.العدويهلالبنحميد

ثقة".تابعيبصري:العجلي

"عن)3(:الصحيحفيمسلمفأخرجعامر،بنهشامعنأما:أقول

علىنمركناقالوا:،قتادةبووالدهماءأبومنهمرهطعن،هلالبنحميد

لىإلتجاوزونيإنكم:يومذاتفقال،حصينبنعمرانناتيعامربنهشام

أعلمولامني،وسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسولباحضركانوامارجال

.(991إص"والوحدان"المنفردات(11

328(.)5/:""الثقاتفي21(

)316(49.)2
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خلقبينما":يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتمني،بحديثه

".الدجالمنأكبرخلقالساعةقياملىاآدم

تابعي:وقيل،صحبةله:قيلمشهور،العدويهوهذاقتادةبوو:أقول

ثقة.

عنالدهماءأبيعنهلالبنحميدعنوغيره1()الترمذيخرجو

لجراحاتاوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللىإ"شكي:قالعامربنهشام

قبرفيوالثلاثةالاثنينوادفنواحسنوا،ووسعواواحفروا:فقالأحد،يوم

".رجلينيديبينفقدم،بيأفماتقرألا،أكثرهموقدمواواحد،

وغيرهداود)2(أبورواه،هشامبنسعدهذا:علىالدهماءأباتابعوقد

عنهلالبنحميدعنجماعةورواهسعد،عنهلالبنحميدعن

مرسل.هشامعنحميداإن:حاتمأبوقاللكن،واسطةبدونعامربنهشام

حدثناقالالرزاقعبدثنا2()3(:0)4/حمد"مسند"ففينظر،وفيه

يومأبيقتل:قالعامربنهشامأنا:قالهلالبنحميدعنأيوبعنمعمر

."..وأحسنوا.وأوسعوا"احفروا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقالأحد،

لحديث.اهذافذكر

غيرمنمعروفةواحدقبرفيأحديوموالثلاثةالاثنيندفنوقصة

عامر.بنهشامحديث

)1(.)1713(

)2(.)3217(

)3(.)16261(

918



وليس21()1(،)(-91)4/أحمد""مسندفيعامربنهشامومسند

.تقدمماغيرالدهماءلابيفيه

داود)2(أبوفأخرجه،حصينبنعمرانعنالدهماءأبيحديثوأما

يحدثحصينبنعمرانسمعت:قالالدهماءأبيعنهلالبنحميدعن

عنه،فلينأبالدجالسمعمن":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قال

منبهيبعثمما،فيتبعه،مؤمنأنهيحسبوهوليأتيهالرجلإنفوالله

."...الشبهات

هذاغيرأحمد"مسند"فيعمرانعنالدهماءلابيأجدولم

لحديث.ا

0)3(..سمرةعنحديثهوأما

مواضع،فيأحمد"مسند"ففي،الباديةأهلمنرجلعنحديثهوأما

بنحميدثنا،المغيرةبنسليمانثناقالا:وعفانبهز"ثنا97()4(:)5/منها

وكانا:عفانقالالدهماء،وأبوقتادةأبوثنا:حديثهفيعفانقالهلال

بيديأخذ:البدويفقال،الباديةأهلمنرجلعلىأتيناقالا:،الحجيكثران

)1(.)16251-16267(

)2(.)9431(

الدهماء،ابي"عن)2967("الكبير"فيالطبرانيخرجهوقد،لهالمؤلفبيضكذا)3(

إذاالجوعبهيسذماأحدكملايضرع!مو:اللهرسولقال:قال،جعدببنسمرةعن

الحديث"لفظ:وقال494(0)!لحفاظ"تذكرةطاهرفيابنوذكرهحلالا".أصاب

".ضعيفوهودينار،بنالحسنغيريرويهاظنهوما،غريب

2(.)7460و2()9730(4)
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فيمافكان،اللهعلمهممايعلمنيفجعل،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

خيزااللهاتاكالاوتعالىتباركاللهاتقاءشيئاتاعلنانك:قالانعنهحفظت

".منه

لمكي:اقزعة()سا-41

عكرمة.سمع،القيسلعبدمولى،قزعة(:4/1/291)البخاري

عنروى.القيسلعبدمولى،قزعة(:2913/)3/حاتمأبيابن

مولىقزعةعنزرعةأبوسئل..سعد.بنزيادعنهروى.عكرمة

ثقة.مكي:فقال،القيسعبد

وقال...القيسلعبدمولى،المكيقزعة)س(")1(:"التهذيبوفي

هو.منيدرىلا:الذهبي

بنبير:بن142-)د(قيس

قنسرين،أهلمن،التغلبيبشيربنقيس(:1/551)4/البخاري

سعد.بنهشامعنهروى.أبيهعن.الشامي

49(.2/)3/حاتمأبيابنكتابفيونحوه

.هشامغيرعنهروىأعلممابأشا،بحديثهأرىما:أبيهعنوحكى

الليث،حدثني:قالبكيربناللهعبدبنيحمىنا،زرعةبونا:قالثم

بشر.بنقيس:لهيقالقنسرينأهلمنصدقرجلعنسعد،بنهشامعن

(1)/8(.)377
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.تقدممالخص...قيسبنبشربنقيسد()م")1(:"التهذيبوفي

وفيخطأ(،وكأنها،الخلاصةفيومثله،مسلمعلامةلهعلم)كذا

فقط)2(.)د(:التقريب

الأسود)3(:والد،البديقيس()عس142-

الاسود.ابنهعنهروى.عليعن

ثقة.:النسائيوقال

الاسود.علىفيهاختلفأنه:""التهذيبوفي

انبانالرزاق،عبد"ثنا1()4(:14)1/أحمد""مسندفيوالحديث

يومقالأنهعنهاللهرضيعليعنرجل،عن،قي!سبنالاسودعن،سفيان

بهنأخذعهداإلينايعهدلموسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"إن:لجملا

اللهرحمة-بكرأبواستخلفثمأنفسنا،قبلمنرأيناهشيءولكنه،إمارةفي

عمر-علىاللهرحمة-عمراستخلفئم،ستقاموفأقام-بكرأبيعلى

".بجرانهالدينضربحتىواستقامفأقام

قيس،بنالاسودعن،شريكثنا،نعيمأبو"ثنا()5(:1471/)وفيه

()1/8(،)385

.(128)6/":الكمال"تهذيبفيومثله)2(

لجرحو"ا312(،)5/":و"الثقات(،941)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

3(.4/18):"و"الميزان(،704)8/:"التهذيبتهذيبو"(،601)7/:"لتعديل1و

مبهما.رجلاإسنادهفيلان؟ضعيفواسناده29(.1)()4

يوثقهلمسفيانبنوعمرو،حفظهقملمنفيهمتكلمشريكإسنادهوفي(.)1256)5(

.حبانابنغير
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اللهرضيعليظهرحينالبصرةيومرجلخطب:قالسفيانبنعمروعن

عليهاللهصلىاللهرسولسبقالشحشج)1(،الخطيب"هذا:عليفقالعنه،

فيهااللهيصنعبعدهمفتنةخبطتناثمعمر،وثلثبكرأبووصلى،وسلمواله

شاء".ما

منالسلامعليهعليعنيروىالمعنىهذاوأصلأخر،وجوهوفيه

.وجوهعدة

لجمعة.افيعمرعنحديثالقيسأنسعد:ابنعن""التهذيبوقي

هوعمر.عن.العبديقيس(:41/941/)البخاريإليهأشاروقد

...الحيرةلىإانتهينا:قالأبيهعنقيسبنالاسودعنأسندثم...،الكوفي

قصة.فذكر

فحسب.عمر،عنروايتهذكرحاتمبيأابنوكذلك

السنن""فيالبيهقيأخرجهلجمعةافيعمرعنوحديثه:أقول

سمعته:قالقيسأبيهعنقيسبنالاسودعنشعبةطريقمن(184)3/

ما:قال،راحلتهعقلقدرجلاعنهاللهرضيالخطاببنعمررأى:يقول

فاذهب.مساقرا،تحبسلالجمعةاإن:قال.الجمعة:قال؟يحبسك

.بنحوه(871)صوأعاده

:2()التيميكرز144-

علىدخلت:قال.التميميأو،التيميكرز")عس!(.":تهذيب"

.(944)2/الائير:لابنالنهاية.كلامهفيالماضيالماهرأي:الشحشح(1)

.331(4/)":و"الميزان(،432)8/":التهذيبتهذيب:"فيترجمته)2(
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عيادةفضلفيالحديثفذكر...عليفدخل،أعودهعليبنالحسين

لمريض.ا

قيس.بنالحسن:وعنه

."...ثقةتابعيكوفيالتيميكرز:العجليقال

ااقرشي:أنسبنمحمدد()خت145-

بنعمرمولى،أنسأبوأنس،بنمحمد(:1/1/14)البخاري

منهسمع.والاعمشكليببنعاصمسمع.العدويالقرند،الخطاب

.الرازيموسىبنإبراهيم

حصين،:شيوخهفيوزاد(،2702/)3/حاتمبيأابنوذكره

سمعت.قطموسىبنإبراهيم:عنهروى:قال،طريفبنومطرف،وسهيل

لحديث.اصحيحهو:ويقول،ذلكيقولابي

كان،ثقةالدينور،سكن،كوفيهو:فقال،عنهزرعةأبوسئل:وقال

عليه.يثنيموسىبنإبراهيم

وحكىيضا.بريبنبحربنعليعنهروىنه")1("التهذيبوفي

قال(.)كذاجريرأخيابنالحميد،عبدبنأنسبنمحمد:العقيليعن

اخرجثمعليها.يتابعلمباحاديثالاعمشعنيحدث:العقيليوقال

أبيعن،صالحأبيعن،الاعمشعن،عنهموسىبنإبراهيمطريقمن

لحديث،ا."..فطارافنفختهما،،سوارينيديفي"رأيت-:رفعه-هريرة

.)9/95()1(
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.اثنانفلعلهما

جرير"أخىابنالحميدعبدبن":العقيلىقولأنالظاهربل:أقول

.بالحدسقيلوهم

حديثاذكرثم.بالقويليس:قطنيالدارقال(:1")الميزان"وفي

ثنا،إسماعيلبنالحسينثنا()2(:177)ص""السننفيقطنيالدارأخرجه

بنمحمدثنا،موسىبنإبراهيمثناإدريسبنمحمدالرازيحاتمأبو

اللهرسول"كان:قالعازببنالبراءعن،الجهمأبيعن،مطرفعنأنس،

فيها".قنتإلامكتوبةصلاةيصليلاوسلموالهعليهاللهصلى

إلامطرفعنيروهلم:الطبرانيعن")3(المغنيالتعليق"وفي

أنس.بنمحمد

ابنعنهرواه،هريرةبىأعنفمشهور،السوارينحديثأما:أقول

")4(.الصحيحين"فيوغيرهعباس

عن:أعني-السندبهذابروايتهأنسبنمحمدينفردأنالامرغاية

.-صالحأبيعن،الأعمش

0)5(...القنوتحديثوأما

)1(.)4/604(

()2/2(.)37

السنن.بهامش،اباديللعظيم)3(

.(4722)ومسلم،3(126)البخاري(4)

والبيهقي:49(،4)6الاوسطفينيالطبراخرجهوقد،المؤلفلهبيضكذا)5(

85(.ص)الاعتبارفيوالحازمي(،891)2/
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.م:الذهليأوسبرحرببرمحمدا-46

روى.حرببنسماكأخوحرب،بنمحمد"68(:1/1/)البخاري

".سماكاخوهعنه

بنجابرعنروى...حرببنمحمد.م"(:*1""التهذيبوفي

البجلي.اللهعبدبنجريربناللهوعبيد،سمرة

.حرببنسماكأخوه:عنهروى

بين"إن:سماكحديثفيزيادة*2(مسلملهروى...ثقة:النسائيقال

جابر:قال:يقولأخيولسمعت:سماكقال،"كذابينالساعةيدي

....فاحذروهم

".سماكأخوهعنهتفرد:الذهبيوقال

عنشعبةعنغندرعن88(*3()5/أحمد""مسندفيوكذلك:أقول

.سماك

شعبةعنشميلبنالنضرطريقمنأحمدبناللهعبدأخرجهوكذا

/5(.)4*)59

وفيه:،شعبةعنسعيدبنيحيىعن(*5(101)5/أحمدوأخرجه

فاحذروهم.:قالسمعته:قال-منيإليهأقربوكان-أخيقال

(1)/9*801).

()2/3292(.)84

)3(9(810.)2

(4)3980(.)2

)5(959(0.)2
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خطا.وأراه"،ابيقال"(:اخر)1موضعوفي

بنحاتمثنامحمد،بناللهعبد"ثنا)5/98()2(:"المسند"وفي

:قالوقاصأبيبنسعدبنعامرعنمسمار،بنالمهاجرعن،إسماعيل

عليهاللهصلىاللهرسولسمعت:ليإفكتب...،سمرةبنجابرإلىكتبت

ه"...فاحذروهم،كذابينالساعةيديبينإن":يقولوسمعته،...وسلمواله

:انسانبناللهعبدبنممد)د(147-

:الحميديقال.إنسانبناللهعبدبنمحمد"(:1/1/041)البخاري

بيه،عن،إنسانبناللهعبدبنمحمدحدثني:قال،الحارثبناللهعبدعن

وسلم،كهوعليهاللهصلىالنبيمعأقبلنا:قالأبيهعنالزبير،بنعروةعن

)3(.ثقيفوحصارهالطائفنزولهقبلوذلك،حراموجصيدأنفذكر

(".عليهيتابعولم:اللهعبدأبوقال

الحارثبناللهعبدعنهروى..".492(:2/)3/حاتمبيأابن

بهليسالطائفياللهعبدبنمحمد:معينابنلىإأسندثم...المخزومي

نظر".حديثهفي،بالقويليس:أبيهوعن،باس

الحكمبنربهعبدبناللهوعبد،ابيهعن"روى")4(:التهذيب"وفي

".الثقفي

[لمسند.منالمحققةالنسخةفيالصوابعلىوهو2(0)679هذاأرادلعله(1)

)1822(.مسلمخرجه1و2(.)0830)2(

ألف.بدونالاصلفيكذا)3(

33(.)9/":"الثقاتفيحبانابنوذكره2(.48)9/)4(
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)1((."التهذيب"فيأبيهترجمة)وانظر

سليم:أبيبناللهعبدبنمحمد)س(148-

)م()2(..الأشجبنبكيرعنهتفرد

أنسعن،سليمأبيبناللهعبدبنمحمد"(:1/128)1/البخاري

ليقاله.ركعتينبمنىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمعصليت:قال

."اللهعبدبنبكيرعن،الليثعن،يوسفبناللهعبد

أنسعنروى،مديني..."2(:279/)3/حاتمأبيابنكتابوفي

".ذلكيقولأبيسمعت.الأشجبناللهعبدبنبكيرعنهروى.مالكابن

وعنه.مالكبنأنسعنروى258(:"...)9/(""التهذيبوفي

الأشج.بناللهعبدبنبكير

".يعرفلا:الذهبيوقال:قلت.ثقة:النسائيقال

ليث-ثنامحمد،بنيونس"ثنا144()3(:)3/أحمد""مسندوفي

سليم،أبيبناللهعبدبنمحمدعن،اللهعبدبنبكيرعن-،سعدابنيعني

ركعتين،بمنىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمعصليت:قالأنسعن

منصدراركعتينعثمانومع،ركعتينعمرومع،ركعتينبكرأبيومع

".خلافته

)1(.)5/914(

367(،5/)(:"الثقاتفيترجمةوله(.061)ص"لوحدانو"المعفردات2()

.(5/24):لانلميزاا"و

()3(46421).
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بكير("،حدثني:قالليث،ثنا،حجاجثنا"()1(:168)صفيوأعاده

.سليمانأبيبن:النسخةفيووقع

وفمه:،بهبكيرعن،لهيعةابنطريقمن()2(541)صوذكره

بعد".أتمهاثم،سنينأربعبمنىعثمان.وصلاها."

:الأنصاريالجبارعبدبنمحمد914-

.وحدهشعبةوعنه.كعببنمحمدعن

العقيلي:وقال.شيخ:حاتمابووقال.علمبهليليس:معينابنقال

مجهول.

أخبرني:قال،شعبةثنا:قال،عفانثنا"383()3(:2/)لمسند""افي

كعببنمحمدسمعت:قال-،الانصارمنرجل-الجبارعبدبنمحمد

عليهاللهصلىاللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعأنهيحدثالقرظي

قطعت،اني!ربيا:تقول،حمنالرمنشجنهالرحمان":يقولوسلمواله

فيجيبها::قال!ربيا!ربيا،طلمتاني!ربياالي،اسيءاني!ربيا

؟"هقطعكمنواقطعوصلكمنأصلأنترضينأما

شعبة.عن،هارونبنيزيدعن2()4(59)صونحوه

)1(.)12718(

)2(.)12478(

)3(.)7598(

)4(.)3197(
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:هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنس(محمدم)خت015-

)م()1(..الزهريعنهتفرد

عن،شعيبأخبرنا:قالاليمانأبو..."(:1/1/541)البخاري

نأهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنمحمداخبرني:قال،الزهري

النبيلىإفاطمةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأزواجأرسلت:قالتعائشة

وسلم.والهعليهاللهصلى

."....الزهريعنويونسصالحوتابعه:اللهعبدابوقال

روى.عائشةعنروى..".313(:2/)3/حاتمأبيابنكتابوفي

".ذلكيقولأبيسمعت.الزهريعنه

قال.الزهريوعنه.عائشةعنروى..."592(:)9/""التهذيبوفي

...ثقة:النسائيوقال.الحديثقليلثقةكانسعد:ابن

قال،الحارثبنالرحمنعبدبنمحمدالضعفاء:فيالازديوقال

بشيء".حديثهليس:معينابن

إليهوأشار،عائشةفضائلفي)2("مسلم"صحيحفيحديثه:أقول

صاحبهلىإأهدىمنبابفي،الهبةكتابفي)3(""الصحيحفيالبخاري

نسائه.بعضوتحرى

.(442)7/":"الثقاتفيحبانابنوذكره(.112)صوالوحدان""المنفردات(1)

)2(2(44.)2

)3(/3(571).

002



،الاختلافمنسندهفيما)1(""الفتحفيحجرابنالحافطذكروقد

الشواهد.منلهوما

غنج)2(:بنالرحمنعبدبنمددس()ما-51

الحديث.مقاربأحمد:قالسعد.بنالليثمنهسمعنافعا،سمع

أبووقال.الليثغيرعنهروىأحداأعلملا،لحديثاصالح:حاتمأبووقال

حدث:""الثقاتفيحبانابنوقالحديثا.ستيننحوالليثعنهروىداود:

مستقيمة.بنسخةنافععن

فقط.،المخابرةفيعمرابنحديث)3(مسلمفيله

متابعة.وهو:أقول

)4(:اليلفغيعمروبنمحمدس()ما-52

ابنعنهروى:يونسابنقال.وهبابنوعنه.والثوريجريجابنعن

وهب.لابنشيخ:حاتمبووزرعةأبووقال.بغرائبحدث،وحدهوهب

عنحديثه)6(النسائيلهوروى،متابعةواحدحديث)5(مسلمفيله

)1(.)5/602-802(

492(،/)7:،والتعديللجرحو"ا(،1/041):الكبير!"التاريخ:فيترجمته)2(

التقريب.فيقيده.جيمثموالنونالمعجمةبفتحو)غعج(33(.)9/":و"الثقات

)3((1551).

":والتعديللجرحو"ا(،04)9/":و"الثقات(،1/491)الكبير":"التاريخ:فيترجمته(4)

.(121-021)5/:"و"الميزان38(،0)9/:"التهذيبتهذيبو"32(،)8/

(5)8(22/2421).

)6356(.الكبرىفي)6(
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نإلا،النصرانيالمسلميرث"لاجابر:عنالزبير،بيأعن،جريجابن

".أمتهأوعبدهيكون

الرزاقعبدرواهقد،لحديثاهذاوذكرمناكير.لهعدي)1(:ابنقال

.الصوابوهوموقوفا،جريجابنعن

أقوىغيره:قالمعينابنعنونقل"الضعفاء("،فيالساجيوذكره

عدالته.تثبتلم:القطانوقال.منه

.مجهول:النسائيقال،المحاربيعميربنمحمد[1]*52

)م(:)2(.سليمانأخو،اليشكريقيسبنمحمدتمييز()ا-52

بنوحمادلحذاءاوخالدالطويلحميد:وعنه.هانئوأمجابر،عن

سلمة.

أعلمماثقة،جابر،عنمكي،قيس،بنمحمد:المدينيبنعليقال

هانئ.امعنأيضاوروىحميد،غيرعنهروىأحدا

الطويل.حميدعنهتفردفيمنلمسلم"الافراد")3(في

قيسبنمحمدترجمةفيقالبل،جمةبترالبخارييفردهلم:أقول

قيسبنمحمدثنا:قالحماد،ثنا:موسىلنا"وقال2(:11/12/)الزيات

صلى:هانئأمعن-كبيراشيخاوكان-العزيزعبدبنعمرقاضيأوقاص

)1(.)6/226(

.(421)5/:"و"الميزان4(،15)9/":التهذيبتهذيب":فيترجمته)2(

.(691)ص)3(

202



)1(.ثمانبيتيفيالضحىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

يقالرجلعنحميد،عنعدي،أبيابنعن،شيبةأبيابنليوقال

السفر.فييتطوعاللهعبدبنجابررأيت:قيسبنمحمد:له

قيس،بنمحمدعنحميدا،سمعتمعتمر،حدثنا:المقدميليوقال

عليهاللهصلىاللهرسولعلىليبعيراأعرض"كنت:اللهعبدبنجابرعن

."..سئا.الضحىمنيصليفابصرته،وسلمواله

العزيزعبدبنعمروقاص،بترجمةالزيات(")2(التهذيب"فيوأفرد

بثالثة.واليشكري،باخرى

عائذ:بنمسذمبنمحمد)س(154-

المديني.عائذبنمسلمبنمحمد"222(:1/)1/البخاري

ومائة.وثلاثينإحدىسنةقتل:شيبةبنالرحمنعبدليقال

بنسهيلعنالدراوردي،حدثني:اللهعبدبنالعزيزعبدليوقال

جاء:قالسعدعنسعد،بنعامرعن،مسلمبنمحمدعن،صالحأبي

لىإانتهىحينفقاللنا،يصليوسلموالهعليهاللهصلىوالنبيرجل

:قالصلاتهقضىفلما.الصالحينعبادكتؤتيماافضلاتنياللهم:الصف

."اللهسبيلفيوتستشهد،جوادكيعقرإذا:قالأنا.:قال؟المتكلممن

ياء.بدونالاصلفيكذا(1)

.(14-4145)9/فيانظرها2()

302



:قالحاتمأبانوأيضا،أنسعنروىأنه(1)""التهذيبوفي

فيحبانوابنخزيمةابن)2(وأخرح.ئقة:العجليوقال.مجهول

مسلم.شرطعلى:وقاللحاكموا"صحيحه"

:الأنصاريبشيربنالنعمانبنمدق(سدم)خ155-

)م()3(..الزهريعنهتفرد

صالح،بناللهعبدلناقال.أباهسمع"...25(:1/10/)البخاري

دمشق.يسكنالنعمانبنمحمدكان:شهابابنعن،عقيلعن،الليثعن

أبيه.عنروىدمشقيسكنكان..".)4(:حاتمبيأابنكتابوفي

".ذلكيقولبيأسمعت.الزهريعنهروى

الزهريوعنه.وجدهأبيهعنروى..."(:294)9/""التهذيبوفي

-.الرحمنعبدبنبحميدمقرونا-

....ثقةتابعيمدني:العجليقال

ورواه.مقروناالنحلحديثداودبيأسوى)5(لجماعةالهروى

038(،)5/:"و"الثقات78(،)8/لتعديل":و"الجرحفيترجمةوله4(455)1/9()

.(5661/):"الميزانو"

خزيمةابنصحبحوانظر."له"وأخرجولعله،التهذيبلمطبوعةتبعاالاصلفيكذا2()

74(.2/)لحاكموا(،0464)حبانوابن(،4)53

357(.5/):""الثقاتفيحبانابنوذكره.(121)ص"ن1والوحد"المعفردات)3(

.(701)8/:"لتعديل1ولجرح"ا4()

)2376(ماجهوابن(،)1367لترمذي1و(،1)623ومسلم(،2)586البخاري(5)

.(5831)8وأحمد،367(2)والنسالي

402



بشير.جدهعن-وحده-محمدعن،الزهريحديثمنوحدهالنسائي

".الزهريعنالراويمنخطأوهو:قلت

.(1)النعمانعنوغيرهالشعبيرواهقدلحديثوا:أقول

)2(:هديةبنمحمد()عخا-56

بناللهعبدسمع.الصدفيهديةبنمحمد"257(:1/)1/البخاري

شريحبنالرحمنعبدأنا،المباركابنثنا:مقاتلبنمحمدليقالعمرو.

بناللهعبدعن،هديةبنمحمدعنيزيد،بنشراحيلحدثني،المعافري

أمتيمنافقي"اكثر:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:العاصبنعمرو

وهب.ابنوتابعه.قراؤها"

ابنوقال.المعافرييزيدبنشراحيل:وعنه")3(:"التهذيب"وفي

واحد.حديثغيرلهليس:يونس

فيسفيانبنيعقوبوذكره.ثقةتابعيمصري:العجليقال

4(".)الثقات

خرجو.وغيرهالمباركابنطريقمنأحمد)5(أخرجهوحديثه:أقول

.وغيره(8351)5أحمدأخرجه(1)

ارقامها.لىاالاحالةتيوستا.(4/551و)(2751/)مسند:الاسمامامالمؤلفكتب2()

381(،)5/":و"الثقات(،151)8/":لتعديل1ولجرح"افيترجمةوله4(.59)9/)3(

.(5831/):"لميزاناو"

.(2285/):"تاريخه"في(4)

6(.637و)6633(5)
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عنهاعان،بنمشرحطريقمن()1(155)4/عامربنعقبةمسندفيمثله

مرفوعا.عقبة

محمد)2(:بنالماضي157-)ق(

.وحدهوهبابنوعنه.وجماعة،ومالكعروةبنهشامعن

يونس:ابنوقال.باطلرواهالذيلحديثوا،أعرفهلا:حاتمأبوقال

عليه،يتابعلايرويهماوعامةالحديثمنكر:عديابنوقال.يضعفكان

)؟(000)3(ثقة:كانمسلمةوقال.وهبابنإلاعنهروىأعلمولا

)4(:صبقبرمحتارد()م158-

الاعمشوعنه.لجدةامسائلفيعباسابنعنهرمز،بنيزيدعن

فقط.

يزيد.عنسعد،بنقيسبمتابعة)5(مسلملهأخرج

)1(.)17367(

":و"التهذيب527(،)7/":و"الثقات4(،42)8/":والتعديللجرح"ا:فيترجمته)2(

3(.4/44):"لميزاناو"(،01/2)

توثيقاستنكركأنه،المولفمنالاستفهاموعلامة،التهذيبمنملخصةالترجمة)3(

فيه.وقعتصحيفافلعل،مسلمة

31(،0)8/:"والتعديللجرحو"ا385(،)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(4)

.(5/402):"لميزاناو"(،01/68):"التهذيبو"(،884)7/:"الثقاتو"

(5)(2181).
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رجضة)1(:بنإيماءبنخفافبنمخلد)4(915-

(")2(.بالضمانلخراجا":حديث:عائشةعن،عروةعن

إسناداهذاوليس،غيرهعنهيرولم:حاتمأبوقال.ذئبأبيابنوعنه

الحديث.هذاغيرلهيعرفلا:عديابنوقال.الحجةبمثلهتقوم

يزيدعن،جميلبنالهيثمالمذكورحديثهروى"وقدحجر:ابنقال

مخلد.عن،عياضابن

عنديمنهذئبأبيابنسماعوفي.انتهىنظر.فيه،البخاريوقال

عروةبنهشامعن،الزنجيخالدبنم!سلمالحديثهذاعلىوتابعهنظر.

".ثقةمدنيمخلد:وضاحابنوقال.بهأبيهعن

)13:الزمانياللهعبدبنمرثدق(لست)بخ016-

مالك.ابنه:وعنهذر،أبيعن

حديثه.علىيتابعلا:العقيليوقال.ثقةتابعي:العجليقال

ذر،أباسمع31(:1/1)4/مالكابنهترجمةفيالبخاريلهوذكر

":و"التهذيب347(،)8/:"والتعديلو"الجرح5(،50)7/":"الثقات:فيترجمته(1)

.(5/702):"لميزاناو"7(،01/4)

ماجهبنو(،0944)والنسائن(،1)285والترمذي3(،05)8أبوداوداخرجه2()

حبانابنوصححه.صحيححسن:الترمذيقال2(.422)4واحمد22(،)42

لحاكم.وا

992(،)8/":لتعديلولجرحو"ا4(،16)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

2(.5/21):"لميزاناو"8(،01/1):"التهذيبو"(،5/044):("الثقاتو"
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إحدىفيالتمسوها"القدر:ليلةفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن

".السبعين

()1(.171)5/احمد"مسند"فيمطولاوالحديث

.قرطبنمسلم[]*016

)2(:يسارالجهنيبنمسلمس()دت161-

عن،نعيمعن،يسارالجهنيبن"مسلم276(:/1)4/البخاري

زيد".بنالرحمنعبدبنالحميدعبدعنهروىعمر.

فيعمرعن.يسارالجهنيبنمسلمس(")دت:""التهذيبوفي

.[172:]الاعراف<)3(ربكأخذ>وإذتفسير:

عمر...عن،ربيعةبونعيمعن:وقيل

(".ثقةتابعيبصري:العجليقال

2(،017)خزيمةوابن34(،)27،"الكبرىفيالنسائيخرجهو2(.41)99(1)

.(1/374)لحاكموا

":و"التهذيب93(،0)5/":و"الثقات276(،)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

.(5/233):"لميزاناو"(،01/241)

فيلنسائيو3(،0)75والترمذي،(47)30داودوأبو31(1)حمدأأخرجه)3(

عمر،منيسمعالميساربنومسلمحسن:الترمذيقال(091115)الكبرى

وسماعهيسار،بنمسلمجهالةجهةمنفيهوالكلام27(./1):لحاكماوصححه

عمر.من

802



)1(:الكلبيسعيدبنمنصور162-)د(

...المصريالكلبيالاصبغبنزيد،ابن:ويقالسعيد،بنمنصور

أبووعنهالقصير)2(.السفرفيالافطارفيالكلبيدحيةعنروى

مرثد.لخيرا

)3(.أعرفهلا:خزيمةابنوقال.اعرفهلا،مجهول:المدينيابنقال

ثقة.تابعي)كذا(بصري(:)4العجليوقال

:(5)صفوانابو،مهران)د(62-1

".فليتعجلالحجارادمن":عباسابنعن

الفقيمي.عمروبنالحسنوعنه

لحديث.اهذافيإلاأعرفهلا:زرعةأبوقال

.بجرحيعرفلا:وقال""المستدركفيحديثهلحاكماخرجو

:!لميزاناو"3(،01/70):داالتهذيبو"(،5924/):!الثقات":فيجمتهتر(1)

(5/90.)3

2(.140)خزيمةوابن2723(،1)وأحمد2(،4)13داودابوأخرجه2()

2(.66)3/:""الصحيح)3(

التهذيب،مطبوعةفيوقعكما""بصريفيهوقعأيضاوكذا3(.00)2/:""الثقات4()

023(.)7/:"الكمالتهذيب"فيالمزينقلهكما""مصريوصوابه

03(،1)8/":والتعديللجرحو"ا(،428)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(5691/):!لميزاناو"2(،01/29):!التهذيبو"(،5244/):"الثقاتو"
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:(1)المغلسأبوميمون)مد(164-

منا"فليسينكحولمموسراكان"من:رفعهالثقفينجيحأبيعن

جريج.ابنوعنه

قالوكذا.اللهعبدوالدهونجيحوأبو،مرسلهو:معينابنقال

ثقة)2(.تابعيالمغلسأبو:العجليوقال.عليبنعمرو

عن:وقالداود،لأبيالمراسيلعلامة""التهذيبفيلهعلم:أقول

الثقفي.نجيحأبي

الحديث،لهذاذكر)3(""الاصابةمنالسلمينجيحبيأترجمةوفي

فراجعه.

معين،ابنقالماصج""الثقفيداود:أبيروايةفيوقعواذا

اعلم.واللهداود.بووعلي،بنوعمرو

كعب:بنناجنلس(165-)دت

علي،عن...الاسديكعببن"ناجية(:4/2701/)البخاري

".الاعرجحسانوأبو،إسحاقابوعنهروى.اللهوعبد

236(،)8/:"والتعديللجرحو"ا34(،0)7/:الكبيرإ"التاريخ:فيترجمته(1)

.3(01/69):"التهذيبو"(،052)6/:"لميزاناو"(،5/914):"الثقاتو"

بحجة.هوولايعرفلا:الذهبيوقال)2(

)3(/7(11412-.)4
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أبووعنهمسعود،بناللهعبدعنالراوي"أن1(:)""التهذيبوقي

وعنهعليعنروىفانماكعببنناجيةفأما،خفافبنناجيةهو،حسان

.اسحاقأبو

أبيغيرعنهروىحداأعلاملا:قال،المدينيبنعليعنوحكى

.إسحاق

الجوزجاني:وقال...ثقةكوفيكعببنناجية:العجليوقال:قال

."مذموم

نافع:أبيبننافعس()دت166-

)م()2(..ذئببياابنعنهتفرد

أبوقال.نافعبيأبننافعهوالبزاز،"نافع83(:4/2/)البخاري

عن،هريرةبيأعنأحمد،بيأمولىنافععنذئب،بيأابنعن،عاصم

وكذا".كذافيإلاسبقلا:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

وأحافرأوخففيإلاسبق"لا:وغيره)3(""السننفيمتنه:أقول

فصل".

":و"الثقات(،486)8/":والتعديللجرح"افيترجمةوله993(،/01)(1)

.3(5/46):لالميزاناولا،للعجلي3(2/80)

،(534)8/:"والتعديللجرحفي"اترجمةوله228(.)صوالوحدان""المانفردات2()

.367(/5):"لميزاناو"(،5/684):"الثقاتو"

.(0144)الكبرىفيو3585(،)لنسائي1و(،0017)والترمذي2(،574)داودابو)3(
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.مجهول:المدينيابنوعن.ثقة:معينابنعن(1")"التهذيبوفي

النصل.يذكرولم،هريرةأبيعنليث،بنيمولىالحكمأبوتابعهوقد

256()2(.425،385،)2/"مسند".علقمةبنعمروبنمحمدعنهرواه

مولىاللهعبدأبيعنيسار،بنسليمانعنيرويوكذلك

.هريرةبيأعن،لجندعيينا

)3(.اللهعبدأبيترجمةفييأتيكماذلك،غيروقيل

وعن.ثقة:العجلي"عن(")4(:"التهذيبمناللهعبدأبيترجمةوفي

أبيوابنالمجمرنعيمعنهروىالذيناأبيبننافعهوأنه:الذهلي

."ذئب

فيه:قالواوقد،بهبدأناالذيفهوذئبأبيابنعنهروىالذيفأما

سديوهوجحنر)5(،/بنأحمدأبوالمراد:أنوالظاهرأحمد.أبيمولى

خندعي.ولابجندعيوليس

0)6(..المجمر.نعيمعنهروىالذيوأما

)1()01/041(

لي.التواعلى7482(3998،)4879،)2(

.(1)89رقم)3(

)4(2(1/051).

جح!ش،بنتزيعبلمؤمنيناماخووهو6-7()7/":"الاصابةفيترجمته)5(

بدرا.شهدصحابي

الاصل.فيالمؤلفتركهكذا)6(

212



سمع.شجاعبنتحمنةمولىدانافع)1(:أخرىترجمةالبخاريوعند

قيس".أموسمع.خفقيإلاسبقلا:قالهريرةأبا

:العنزيعمروأبو،نبيح(4ا-)67

ن()2(.،)مقيسبنالاسودعنهتفرد

كناه.العنزيعمروأبواللهعبدبن"نبيح(:2132/)4/البخاري

بنالاسودعنهروى.اللهعبدبنوجابر،الخدريسعيدأباسمع.شريلت

".الكوفيينقييعد.قيس

عمر،وابن،الخدريسعيدأبيعنروى...")3(:حاتمبيأابنوقال

وجابر.

زرعةأبوسئل...ذلكيقولأبيسمعت.قيسبنالاسودعنهروى

قيس".بنالاسودغيرعنهيرولم،ثقةكوفي:فقال،نبيحعن

عمر،وابن،عباسابنعنروى"...(:01/174)"التهذيب"وقي

وجابر.سعيد،وأبي

الدالاني.خالدوأبو،قيسبنالاسودوعنه

العجلي:وقال...قيسبنالاسودغيرعنهيرولم،ثقة:زرعةأبوقال

ثقة.تابعيكوفي

83(.)8/:الكبير""التاردخ(1)

بكتاب-ملحق162)ص"و"الوحدان،لمسلم2(15)ص"والوحدان"المنفردات)2(

037(.)5/":و"الميزان(،484)5/":"الثقاتفيجمةتروله.للنسائيالضعفاء(

.(805)8/:"والتعديللجرح"ا)3(
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عنهميرويالذينالمجهولينجملةفيالمدينيبنعليوذكره

،حبانوابن،خزيمةابنوكذلك،حديثهالترمذيوصحح.قيسبنالأسود

(".و]لحاكم

لعمر:قالابيعنعباسابنعنحمد":"مسندفيلهوجدت:أقول

وهوالسلامعليهجبريلمنتلقاهممنالقرآنتلقيتني،المؤمنينميريا

.(1()171)5/."المسند"رطب

حديثين:سعيدابيعن]و[

سعيدبيأعن،المتوكلبيأحديثحمداذكر()2(48)3/:الأول

فيدخلونفحما،وصاروااحترقوابعدماالنارمنأناسيخرج":مرفوعا

".السيلحميلفيالقتاءة)3(ئنبتكمافيهافينبتون،الجنة

عنقيس،لنالاسودعن،صالحلنعليعن،وكيع"ثنال)4(:-" لمحاهلم
".انةالسعلمتنبتكمافينبتون:قالالخدريسعيدبيأعن،العنزينبيح

الكلمة،تلدبلاسواء،المتوكلأبيكحديثنبيححديثأنوقضيته

ابيعنطرقمن")5("الصحيحينفيوالحديث.هينالكلمةفيوالامر

ومختصرا.مطولاسعيد

صحيح.واسناده.2(2111)(1)

صحبح.وإسناده.(14411)2()

تبعاالمؤلفذكركماالعسخبعضفيووقعالغثاء"،"يعبتالمحققةالطبعةفي)3(

القديمة.للطبعة

(4)2(4411).

.()183ومسلم656(،20،)2البخاري)5(
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زهير،ثنا،ادمبنيحيىثناأحمد:قال5()1(1)3/:الثانيالحديث

نهم":الخدريسعيدبيعن)كذا()2(،ربيحعنقيس،بنالاسودعن

رفقةرفقاء،فكانواسفر،فيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمعخرجوا

.فلانمعورفقةفلانمع

فنزلنا،الباديةأهلمناعرابيمعنافكانبكر،أبيرفقةفيفتزلت:قال

نايسرك:الاعرابيلهافقال،حاملامراةوفيهم،الاعرابمنبيتباهل

لهاوسجع،شاةفاعطتهغلاما.ولدتشاةاعطيتنيإنغلاما؟تلدي

ماأتدرون:رجلقال،ياكلونالقومجلسفلما.الشاةفذبح:قال.أساجيع

متقيئا".مستنبلا؟)4(متبرئا)3(بكرأبافرايت:قال.فاخبرهم؟الشاةهذه

حديثمن،لجاهليةاأيامباب")5("الصحيحفيالبخاريأخرجوقد

لهفقالبكر،ابومنهفاكلبشيءيومافجاء...،غلامبكرلابي"كان:عائشة

نيإلا،الكهانةاح!سنوما،لجاهليةافيلانسانتكهنتكنت:...الغلام

.ثقاترجاله29(:4/)":"المجمعفيالهيثميقال(.11)482(1)

ووقع،تحريفوهو،الخطيةنسخهغالبفيوقعوكذا،القديمةالمسندطفيكذا)2(

فيهابالصولىإالمؤلفوسيشير.الصوابعلىالمحققةطوفيالنسخبعضفي

قريبا.

خرج:أيتبرز،من:قال،السندينسخةفيكذلكوهيمتبرزا،:النسخبعضفي)3(

6(.0/)18المسند:حاشية.الحاجةلقضاءالفضاءإلى

فلعلبها،يستنجىحجارة:مفتوحتينباءثم،بنون:النبلمستعبلا::السنديقال(4)

الحاجة.قضاءبعدالمعتادهوكمابهاللاستنجاءالنبلطلببمعنىيكوناستنبل

نفسه.المصدر

()5(24.)38
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كلفقاءيدهبكرأبوفأدخل.منهأكلتالذيفهذا،بذلكنيفأعطا،خدعته

".بطنهفيشيء

...النعيمانمعبكرلابي"ووقع)1(:"الباري"فتحفيالحافطقال

نبيح،رواهمابنشبهقصةفذكر."..صحيحبإسنادالرزاقعبدذكرهاقصة

سعيد.أبيقوممنأنصاريالنعتمانلكن

أخرجهاهذا،نحوفيأخرىقصةبكرولأبي":الحافطقال

كنا:قالسعيدأبيعنالعنزينبيحطريقمنمسندهفيشيبةبنيعقوب

."...رفقاءنتزل

أحمد":"مسندنسخةفيوقعوما،العنزيلنبيحالحديثأنفبان

تحريف.""ربيح

)2(.""الإصابةمقدمةفيقصةسعيدأبيعنولنبيح

أحمد":مسند"فيجابرعنولنبيح

عليهاللهصلىاللهرسولمع-سافرناأو-غزونا"2()3(:29)3/-1

اللهرسولفقال،الصلاةفحضرت،ومائتانعشربضعةيومئذونحن،وسلم

ماء...".منشيء)4(القومفيهل:وسلموالهعليهاللهصلى

)1(.)7/154(

)2(.)1/164(

.ئقاتورجاله.(51141))3(

رجلفجاء":ذلكبعدقولهلىاذهبالمؤلفنظرولعلالمسند،فيليست"شيء")4(

ماء".منشيءفيهابإداوةيسعى
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وهي،الحديبيةقصةهذهأنلىإ1(")الباريفتح"فيالحافطوأشار

أنهمفيهالكنجابر،عنالجعد،أبيبنسالمحديثمنالصحيحفيثابتة

حمدأأعادفقدالاسود؛منهناالوهمولعل.مائةعشرةخمسكانوا

،"ومائتانعشربضعةيومئذونحن":قولهيذكرفلم2(358())3/لحديثا

".زيادةأومائتينكنا:قالحسبتهالاسود:قال":اخرهفيقالوانما

مناديفنادى،مكانهممنحملواأحدقتلى"إن792()3(:)2/3-

مضاجعها".لىإالقتلىردواأن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

عليهاللهصلىاللهرسوللىإ"انطلقت792()5(:)3/])أ([)4(-2-

".شرارةنيكافاتيته،بيأعلىكاندينفيوسلمواله

إذا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"قال2()6(:99)3/3-

بعد".طرقناهنلقداللهفوجابر:قالطروقا.أهلهأحدكمياتينفلاليلادخلتم

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحاب"كان3()7(:20)3/-4

"هللملائكةظهرهويدعون،خرجإذاأمامهيمشون

)1(.)7/044(

)2(.)01486(

صحيح.واسناده.)3183(حبانوابن(،)1717الترمذيواخرجه(.141)96)3(

الاصل.فيليست)4(

)5((01417).

27(.)13حبانوابن،()1768الطيالسيواخرجه.(49141))6(

63(.1)2حبانوابن2(،)46ماجهابنأخرجه(.1)4236)7(
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فيأستعينهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"أتيت303()1(:)5/3-

...".دين

يا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولليقال"358()2(:)6/3-

."...بكرا؟أمنكحتاثيبا:قال.نعم:قلت:قال؟امرأةالك!جابر

أرادانهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"عن358()3(:)7/3-

لهمليسقومااخوانكممنان!والأنصارلمهاجرينامعشريا:فقالالغزو،

ظهرمنلاحدنافما،الثلاثةأوالرجلينإليهأحدكمفليضم،عشيرةولامال

."...أحدهمكعقبةعقبةالاجمله

وفيها،الجملقصةفذكر..."ليلةجملي"فقدت)3/358()4(:8-

الصحيحة.الرواياتيخالفقدمابعضهافيزيادة

منوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"خرج793-()5(:)9/3-

ناعليكلاجابر،يا:اللهعبدأبيوقال،ليقاتلهم؛المشركينلىإالمدينة

الدينوقضائه،ودفنه،أبيهقتلقصةفذكر،..."المدينةأهلنظاريفيتكون

مطولا.،عليهالذي

غيرزيادةنبيحروايةوفي،نبيحغيرروايةمن)6(الصحيحفيوالقصة

)1(.)14245(

)2(.)14861(

)3(.)14863(

)4(.)14864(

)5(.)15281(

.(1531،2531)ريلبخاا(6)
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حفروا،معاويةعمالأنذكر.."،.معاويةخلافةقيأنا"فبينما:وفيه،منكرة

لمماإلايتغيرلم،دفنتهالذيالنحوعلىفوجدتهفاتيته":قالالقبر،فانفتح

".القتيلأوالقتلياع

ستةبعدبيهعنحفرأنهمن""الصحيحينفيلمابمنافهذاوليس

يةروفيوما،حدةعلىبقبرليفردهكانأشهرستةبعدالحفرفانأشهر؛

الموطا""فيوقعفيماأنإلا"الموطأ")1(فيشاهدلهااخرىقصةنبيح

نبيح.روايةفيليسإيهاماأووهما

)2(الحضرمينحيق(س168-)د

الله.عبدابنه:وعنهعلي،عن

الاحتجاجيعجبنيلا:حبانابن.وقالثقةتابعيكوفي:العجليقال

انفرد.إذابخبره

خنلة:بننعيمد(916-)بخ

)م()3(..الربعبنالركينعنهتفرد

عمار.عن.الكوفيينفييعد.حنظلةبننعيم"69(:2/)4/البخاري

".الربيعبنركينعنهروى

)1(.)1348(

5(،30)8/":والتعديللجرحو"ا(،112)8/:الكبير":"التاريخفيترجمته)2(

.(01/224):!التهذيبو"373(،/5):"لميزانو"ا(،5/084):!و"الئقات

،(477)5/!:"الثقاتفيترجمةوله(.491)ص"لوحدان1و"المنفردات)3(

3(.5/59):"لميزاناو"
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حنظلة.بنالنعمان:ويقال.حنظلةبننعتم")1(:حاتمأبيابنوقال

ياسر.بنعمارعنروى

ذلك".يقولأبيسمعت.الربيبعبنالرِكينعنهروى

حديث:ياسربنعمارعنروى..."(:01/463)"التهذيب"وفي

الربيح.بنالركينعنهوروى."وجهينذاكان"من

هذافيالمدينيبنعليوقال.ثقةتابعيكوفي:العجليقال

والهعليهاللهصلىالنبيعنعمارعننحفظهولاحسن،إسناده:الحديث

".الطريقهذامنإلاوسلم

لهكانالدنيافيوجهانلهكانمن"مرفوعا:عمارعنحديثه:أقول

2(.داود)أبوأخرجه.نار"منلسانانالقيامةيوم

شرارمنتجد":هريرةبيأحديثمنوغيرهما)3(""الصحيحينوفي

".بوجهوهؤلاءبوجههؤلاءياتيالذي،الوجهينذااللهعندالقيامةيومالناس

)4(.الادبفيالبخاريلفظهذا

بنعمارحديثمنداودأبوخرج"و)5(:""الفتحفيالحافطقال

،(064)8/":لتعديل1ولجرح"ا(1)

.(0131)المفرد""الادبفيوالبخاري2764(،)الدارميخرجهو(.)24863()

083(.)2/":"المغنيفيالعراقيوحسنه

.(6252)ومسلم3(،494)البخاري)3(

(4)9(04).

(5)(01/574).
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عنالبابوفي":قالثم،تقدمكماعمار،عننعيمحديثفذكر.".ياسر.

".اللفظبهذاالبرعبدابنأخرجه.أنس

بذكرالاهريرةأبيحديثعلىعمارعننعيمحديثيزدولم:أقول

مشابهةمنأحاديثعدةفيوردماذلكعلىلهويشهدنار،منلسانين

،[913:]الانعام(وضفهم>سيخزيهم:لىتعاقولهويؤكده.للذنبالعقوبة

26[.]النبأ:<رفاقاجزاء>:سبحانهوقوله

)1(:يريمبننهيك)ق(017-

بصلاةالتغليسفيعمروابنالزبيرابنعنسمي،بنمغيثعن

الفجر)2(.

عي.لاوزاا:وعنه

.ثقاتنفرفيالدمشقيزرعةأبووذكرههبأسبهليس:معينابنقال

".حسن"حديث:قالأنهالبخاريعن)3(الترمذيوحكى

)4(:الهمدانيهانىبنهانى4()بخ171-

،(794)8/":والتعديللجرحو"ا(،221)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(01/084):"التهذيبو!(،5/004):"لميزاناو"(،545)7/:"الثقاتو"

671(.)ماجهابناخرجه)2(

"."التهذيبفيوالحافط364(،)7/":الكمال"تهذيبفيذكره)3(

،(101)9/":لتعديل1ولجرحو"ا922(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته()4

.(-11/2223):"التهذيبو"(،5/905):"الثقاتو"
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1(.)م().وحدهالسبيعيإسحاقأبووعنهعلي،عن

وأهل،يعرفلا:الشافعيعنحرملةوقال.مجهول:المدينيابنقال

الطبقةفيسعدابنوذكره.حالهلجهالةحديثهيثبتونلابالحديثالعلم

.بأسبهليس:النسائيوقال.يتشيعكان:وقال،الكوفةأهلمنلىالاو

)2(:الفرارىعمروبنهشام()4ا-72

ن()3(.)م،.سلمةبنحمادعنهتفرد

عن،سلمةبنحمادنا،شهاب"...-(:2591/)4/البخاري

أبيبنعليعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدعنعمرو،بنهشام

اللهم:وترهاخرفييقولوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيكان:قالطالب

لا،منكبكعوذو،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذإني

نفسك.علىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصي

بنحبانثنا،الدارميحدثني:يقولالعباسأباسمعتمحمد:قال

الدارمي:جعفرلابيقيل:العباسأبوقال..،.سلمةبنحمادنا:قال،هلال

هذا".إلاعنهلحمادوليس،أعلمهلا:فقالحماد؟غيرالشيخهذاعنروى

بنالحارثبنالرحمنعبدعنروى")4(:حاتمأبيابنوقال

.(136)ص"والوحدان"المعفردات(1)

.(942)5/":و"الميزان568(،)7/":"الثقات:فيترجمته)2(

(062)ص"و"الوحدان،لمسلم2(152،44)ص"نوالوحد"المنفردات)3(

للنسائي.

64(.)9/:"والتعديللجرح"ا4()
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الدعاء.فيعنهاللهرضيعليحديثسلمةبنحمادعنهروى.هشام

ذلك.يقولأبيسمعت

قال:قالطالبأباسمعت:قال،الحسنبنحمويهبنمحمدنا...

عنبيأسألت...الثقاتمنالفزاريعمروبنهشام:حنبلبنأحمد

".قديمشيخ:فقال،الفزاريعمروبنهشام

وهو،غيرهيروهلم:معينابنقال..."5-(:11/4)"التهذيب"وفي

لحماد.شيخأقدمهوداود:أبووقال.قديمشيخ،ثقة:حاتمأبووقال.ثقة

(".الثقاتمنأحمد:عنطالبأبووقال

رضيعائشةعنهريرةأبيحديثمن((")1مسلم"صحيحوفي:أقول

،الفراشمنليلةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفقدت:قالتعنهاالله

،منصوبتانوهماالمسجد،فيوهو،قدمهبطنعلىيديفوقعتفالتمسته،

عقوبتك،منوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم:يقولوهو

".نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحميلامنك،بكعوذو

)2(:لمدنياالأنصاريهارونبنهشام)صد(172-

للأنصار.الدعاءفي،أبيهعن،رفاعةبنمعاذعن

نإلابالمنكر،هوليس:المدينيابنقال.الحباببنزيد:وعنه

.الحباببنزيدغيرعنهروىأحداأعلملاشيخهشاما

)1(.)486(

96(،)9/:"والتعديللجرحو"ا(،891)8/الكبير"::"التاريخفينرجمته)2(

.(5/034):"لميزانو"ا(،11/65):"التهذيبو"(،965)7/:!الثقاتو"
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()1(كاهنبن)هصان*

.هلالبنحميدإلاعنهيرولممجهول:المدينيابنقال

)2(:الرزاقعبدوالد،الصنعانينافعبنهمام)ت(174-

عوف،بنالرحمنعبدمولىوميناء،منبهبنوهبو،عكرمةعن

الصنعاني.يزيدبنوقيس

حجة.ستينمنأكثرحج:وقال،الرزاقعبدابنه:وعنه

.محفوظغيرحديثه:العقيليوقال.ثقة:معينابنوقال

()3(.محفوظةغيرأحاديثه:العقيليعن""الميزان)وقي

البزجمي:عمرانبنهياج)د(175-

()4(.)م.البصريالحسنعنهتفرد

.البصريعمرانبن2(:"هياج242/)4/البخاري

":"التهذيب5(،12)5/":و"الثقات(،112)9/لتعديل":ولجرح"ا:فيترجمته(1)

(11/.)64

،(701)9/":والتعديللجرحو"ا237(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

وكتب.(5/334):"لميزاناو"(،11/67):"التهذيبو"(،586)7/:"الثقاتو"

.الرزاقعبدلدوالحميرينافعبنهمام:اخرموضعفي

.محفوظغيرحديثه03(:6)6/المحققةوفي371()4/:العقبليكتابفي)3(

الرزاقعبدابنهيرويهما774(5و4924)برقمحديثانالمسندفيلهقام:قلت

حجة.بهتقوملاهالكومبناءالخراز،ميناءعنعنه

.(601)صن!1لوحدو"المنفردات(4)
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وسلموالهعليهاللهصلىالنبينهى:وسمرة،حصينبنعمرانسمع

عن،الحسنعن،قتادةعنسعيد،عن،إبراهيمبنمكيقاله.المثلةعن

".هياج

بنوسمرة،حصينبنعمرانعنروى"...)1(:حاتمأبيابنوقال

".ذلكيقولأبيسمعت.البصريلحسناعنهروى.جندب

التميميالفضيلبنعمرانبنهياج"98(:1/)1"التهذيب"وفي

عنالنهيفيجندببنوسمرةحصينبنعمرانعن.البصريالبرجمي

المثلة.

.البصريلحسناعنهروى

قليلثقةكانسعد:ابنوقال.مجهول:المدينيبنعليقال

)2(."لحديثا

،هشامبنمعاذثنا،المثنىبنمحمدثنا"داود)3(:أبوأخرجهوالحديث

لهأبقعمرانأنعمرانبنالهياجعن،الحسنعن،قتادةعنبي،أحدثني

فأتيت،لاسألفأرسلنييده،ليقطعنعليهقدرلئنعليهللهفجعل،غلام

يحثناوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبي"كان:فقالفسألته،جندببنسمرة

كان:فقالفسألته،حصينبنعمرانفأتيت.المثلةعنوينهانا،الصدقةعلى

":"الميزان5(،21)5/":"الثقاتفيترجمةوله(.211)9/":والتعديللجرح"ا(1)

/5(434).

علي"."وصدق":"الميزانفيالذهبيعلق)2(

)3(.)2667(
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".المثلةعنوينهانا،الصدقةعلىيحثناوسلمله1وعليهاللهصلىاللهرسول

سعيد،طريقمن(()44281/)"المسند("فيأحمدالإماموأخرجه

."...حصينبنعمرانأتىعمرانبنهياجأن:الحسنعن،قتادةعن

.عمرانمنهياجلسؤاللحسناحضوريحتملوهذا

حدثهمالحسنأن"قتادةعن،همامطريقمن)2(قليلبعدوأخرجه

...".هياجعن

الحسن،عنشنظير،بنكثيرطريقمن943()3(و942)4/خرجهو

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفيناقامما:قالحصينبنعمرانعن

المثلة.عنونهانا،بالصدقةأمرناإلاخطيبا

منوإنألا،أنفهيخرمأنالرجلينذرأنالمثلةمنوإنألا:وقال:قال

".وليركبهديافليهدماشيا.يحجأنالرجلينذرأنالمثلة

عن،الحسنعنحميد،عنحماد،ثنا،بوكامل"ثنا)4(:عقبهوقال

".المثلةعنونهانا...حصينبنعمران

رجلاأنالحسنعننبئأنهيونسطريقمن432()5()4/خرجهو

حصين.بنلعمرانقال

)1(.)84491(

)2(.)84691(

و(.)85791)3(

)4(.)85891(

)5(8779(.)1
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عبارته.معنىهذا

عنالشعيثي،اللهعبدبنمحمدثنا،وكيعثنا436()1(:)4/خرجهو

رسولخطبنا"ماقالا:حصينبنوعمرانجندببنسمرةعن،قلابةأبي

".المثلةعنونهانا،بالصدقةأمرناإلاخطبةوسلموالهعليهاللهصلىالله

أخبرني،الحسنعن،المباركثنا،هاشمثنا4()2(:04)4/خرجهو

بالصدقة،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأمردا:قالحصينبنعمران

(".المثلةعنونهى

ويونس،وحميدمنصورأنا:هشيمطريقمن()3(544)4/خرجهو

والهعليهاللهصلىاللهرسول"كان:قالحصينبنعمرانعن،الحسنعن

(".المثلةعنوينهانا،بالصدقةفيأمرنايخطبنا،وسلم

جاءه:قال،الحسنعنحميد،ثنا،هشيمئنا12()4(:)5/خرجهو

لحسن:افقاليده،يقطعأنعليهقدرإننذروانهأبق،لهعبداإن:فقالرجل

فيهاأمرإلاخطبةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيخطبقلما":قالسمرةثنا

(".المثلةعنفيهاونهى،بالصدقة

عن-إبراهيمابنيعني-يزيدثنا،وكيعثنا2()5(:0)5/خرجهو

....سمرةعن،لحسنا

)1(.)90991(

)2(.)05991(

)3(.)69991(

)4(.)13602(

)5(.)22502(
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بنعمران"حدثنا:الحسنعنفضالةبنمباركقولأما:أقول

المباركترجمةفيكما،المباركعلىذلكأحمدالامامأنكرفقد،"حصين

.(1)"التهذيب"من

بنذكرهافقد"،سمرة"ثنا:الحسنعنحميدعنهشيمروايةماو

لغيرسمرةمنالحسنسماععلىبهامستدلا")2(التهذيب"فيحجر

العقيقة.حديث

عن)3("التهذيب"ففيذلكوفوق،مدلسهشيمالاننطر؛ذلكوفي

قومهيعنيوخطبنا،حدثنا:فيقول،يتأولوكان.،..لحسنا"سمعالبزار:

".بالبصرةوخطبواحدثواالذين

عباسابن"خطبنا:الحسنقولفيالمدينيابنعنذلكقبلوقال

.البصرةأهلخطبأرادإنما:قال"بالبصرة

لمعمنيرسلكانقلابةفأبو،وعمرانسمرةعنقلابةبيأروايةوأما

منقلابةبياترجمةوفي.منهوسمعسمرةلقيقدولكنه،يلقه

"وهذاحجر:ابنقال،"تدليسلهيعرفلا":قالحاتمأباأن)4(""التهذيب

".بالمعاصرةالاكتفاءلا،التدليسفياللقاءاشتراطلىإذهبمنيقويمما

نظر.وفيه:اقول

)1(.)01/92(

)2(.)2/926(

نفسها.الصفحةفي)3(

)4(/5(5)226
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توثيقه.دحيمعنحكايتهمع،حاتمأبوضعفهوالشعيثي

)1(:جميلأبيبنواصل176-)مد(

ما،مجهولواصل:حنبلبنأحمدعن")2(الاعرابيابن"معجمفي

الاوزاعي.غيرعنهروى

وجيههبنموسىبنعمر)3(عنهروىأنه"التهذيب"فيوذكر:أقول

لضعفه.؛وجيهبابنيعتد)4(لمأحمدوكان

مستقيم:عنهمريمأبيابنوقالشيء.لا:معينابنعنالكوسجقال

لحديث.ا

)5(:جميلبنالوليدق(ت177-)بخ

كثير،أبيبنويحيى،الرحمنعبدأبيالقاسمعنروى،فلسطيني

.ومكحول

3(،0)9/لتعديل":1ولجرحو"ا(،173)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(01-11/2013):"التهذيبو"2(،)6/:"الميزانو"(،955)7/:"الثقاتو"

فيهكذأنهلىإالمحققونبه"عيينةابنلىمو"واصلفيهووقع5(.5534-5)2/2()

مافلعل،فوثقهعيينةابنمولىأما،جميلأبيابنعلىأحمدتكلموانما،النسخة

خظاهالنسخةفيو

عمروهوهلالمصادرواختلفت"عمرو"،التهذيبوفيواو،بدونالاصلفيكذا)3(

.(791)6/:"البخاري"تاريخعلىالمؤلفتعليقنظر1وعمر،أو

يتعد".لم":الاصلفي4()

3(،)9/و[لتعديل":لجرحو"ا(،421)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)5(

.(11)6/:"لميزانو"ا(،11/132):"و"[لتهذيب(،945)7/:"الثقاتو"
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.هارونبنويزيد،السمينوصدقةالنضر،بوورجاء،بنسلمة:وعنه

أحاديثتشبهأحاديثه.يزيد.إلاعنهروىأعلملا:المدينيابنقال

.(1()؟)ورضيه.سمالقا

القاسمعنروى:حاتمأبووقال.لحديثالين:زرعةأبووقال

وقال.بأسبهما،دمشقيشيخداود:بيأعنالاجريوقال.منكرةأحاديث

شيئا.غيرهعنلهأجدولم،القاسمعنله:عديابن

:الحارودبدالرحمرعبدبنالوليد(178-)خ

()2(.المغيث)فتحالمنذر.ابنهعنهتفرد

بنحبيببنالرحمنعبدبن"الوليد(:1913/)1""التهذيبفي

.البصريلجارودياالعباسأبوالجارودبنحبيببنعائذ

وغيرهمه،الراسبيطلحةبيوأزيد،بنوحمادسعتد،عنروى

ثنتينسنةالاخرةجمادىفيمات:وقالالمنذر،ابنه:وعنه

."...ثقة:قطنيالداروقال...ومائتين

ابنعمرو:ويقال،العاصبنعمرومولى،عبدةبنالوليد)د(917-

)3(:عبدةبنالوليد

انهأو،المؤلفنسخةفيواضخايكنلمفلعله،التهذيبفيايضاالنصوهكذا(1)

!المزعومالرضاهذافييشكك

.حبانلابن225()9/":"الثقاتفيترجمةوله5(.0)2/)2(

2(،70)ص"والوحدانو"المنفردات378(،)6/:الكبير"التاريخ":فيجمتهتر)3(

=:!والتعديللجرح"افيوجاء.فقطعمروباسمفيهماجاء2(4/21):"و"الميزان
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عمرو.بناللهوعبد،عبادةبنسعدبنقيسعن

حبيب.أبيبنيزيد:عنهروى

فيوذكره.معلولحديثه:يونسابنوقال.مجهول:حاتمأبوقال

وذكره.والفقهالفضلأهلمنوكان،عبدةبنالوليدبنعمرواخر:موضع

المصريين.ثقاتفيسفيانبنيعقوب

جابرالخيواني:بنوهب)دس(.18-

)م()1(..السبيعيإسحاقأبوعنهتفرد

سمع،الخيوانيجابربن"وهب-(:2163/)4/البخاري

إثمابالمرءكفى:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمروبناللهعبد

".الكوفيينفييعد.سحاقأبيعن،سفيانقاله.يقوتمنيضيعأن

أبوعنهروىعمرو.بناللهعبدعنروى"...)2(:حاتمأبيابنوقال

فيما-إسحاقبنيعقوبأنا...ذلكيقولبيأسمعت.الهمدانيإسحاق

عنمعينبنيحيىسألت:قالسعيد،بنعثماننا:قال-ليإكتب

ثقة".:فقالجابر،بنوهب

و8/611):"يبلتهذاو"،،(394و5/481):"لثقاتاو"،(9/11و6/662)

انهوالظاهر"عبيدةبن"الوليد:"والتعديللجرح"افيووقع،بالاسمين(11/141

.هناكالمؤلفتعليقوانظر،تصحيف

،(948)5/:""التقاتفيجمةتروله.(913)ص"والوحدان"المنفردات(1)

.(6/42):"لميزاناو"

23(.)9/:"والتعديللجرح"ا2()
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نياالهملمإسحاقأبوعنهروى..."(:11/061)(""التهذيبفيو

تابعيكوفي:العجليوقال.ئقة:معينابنعنالدارميعثمانقال.وحده

منسمع،مجهولجابربنوهب:المدينيبنعليعنالبراءابنوقال.ئقة

منيضيعنإئفابالمرءو"كفىومأجوج،يأجوجقصةعمروبناللهعبد

.("مجهول:النسائيوقال.ذينغيريروولم،"يقوت

تخليطسندهفيووقع5-(،00)4/("المستدركددفيحديثه:أقول

عن،إسحاقبيأعنمعمر،ابنا،الرزاقعبد...":وصوابه،النساخمن

(".جابرالخيوانيبنوهب

منقهرمانعليهفقدمعمرو،بناللهعبدعندكنت:"قال:ولفظه

ماأهليعندتركتهل:اللهعبدلهفقال،رمضانمنليلتانبقيتوقد،الشام

لماعليكعزست:اللهعبدفقال.نفقةعندهمتركتقد:قال؟يكفيهم

والهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتفاني؛يكفيهممالهمفتركترجعت

.يعولمنيضيعأنإئفابالمرءكفى:يقولوسلم

وسجدتسلمتغربتإذاالشمسإن:فقاليحدثنا،أنشأثم

وسجدتفسلمت،غربتيوماكانإذاحتىلها،فيوذن:قال،واستأذنت

يوذنلاإنوإنيبعيد،المشرقإن!ربيا:فتقوللها،يوذنفلا،واستاذنت

غربت.حيثمناطلعيلها:يقالثم،اللهشاءمافتجلس:قال.أبلغلالي

قبل.منآمنتتكنلميمالهانفساينفعلاالقيامةيوملىإيومئذفمن:قال

لهيولدحتىمنهمالرجليموتوما:قال.ومأجوجيأجوجوذكر:قال

وجل:عزاللهإلاعدتهميعلامماأمملثلاثورائهممنوإنألف،صلبهمن

.-("وناويس:نسخةفيو-وتاريس،وتاويل،منسك

232



".الشيخينشرطعلىصحيح":الحاكمقال

فتنة.منهيخافلافيماالتسامحفيعادتهعلىالذهبيوأقره

فلايقوت"،منيضيعأنإثمابالمرء"كفى:قولهوهو،المرفوعفأما

والأبوينالولدوصغارالزوجةنفقةفإن؛صحيحمعناهفإنفيهنكارة

قطعا.إثموهو،للواجبتركفتضييعهم،واجبةوالمماليكالمحتاجين

التضييع.بسببيصيبهمالذيالضررباشتدادالاثمويشتد

وآلنر>:لىتعاقولهفيهاوردقدالشمسفقصةالموقوفوأما

التفسير،منيطلبمعناهافيوالكلام38[،]يس:الايةلمحستقرلها<تجربد

والهعليهاللهصلىالنبيأنذر:أبيعن1()"الصحيحين"حديثفيهاوجاء

إلاأرهولم.لحديثا؟تذهبأينأتدري:الشصسغربتحينلهقالوسلم

بالعنعنة،ذر،بيأعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعن،الاعمشروايةمن

هذا؛فييدققانلاربماالصحيحوصاحبامدلسان،وابراهيموالأعمش

حكم.ولاعقيدةفيهليسأنهلاعتقادهما

بهيتوجهولا،الهيئةأصحابعلىحجةيقوملالحديثفاهذا،وعلى

.الاسلامفيأوالاحاديثفيطعنوملحديهملكفارهم

لىإيرفعهفلمعمرو،بناللهعبدعنجابربنوهبحديثفيمافأما

الكتابأهلعنبالاخذمعروفاللهوعبد،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

وغيرهم.

.(951)مسلمو،(9913)ريلبخاا(1)
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ممامغربها،منالزماناخرفيستطلعالشمسأنمنفيهمانعم،

نأيزعمونفانهم؛يردهمالحديثةاالهيئةأهلعندوليسالاخبار،بهتواترت

فمن.الشمسحولالارضدوراننتيجةهوإنماوالغروبالطلوعهذا

دورتها.يعكسماللأرضيعرضن-رأيهمعلى-المحتمل

.العاداتخرقعلىقدرتهيعلملىوتعاتباركباللهيؤمنمنأنعلى

منالشمسطلوعبعدالتوبةأوالايمانإحداثنفععدموكذلك

الئق5بعضيأقى>بوم:وجلعزاللهقولبهوفسرالاخبار،فيثابتمغربها،

.[158:]الانعامالاية(قئلمنءامعتتكنلزنفساإيمنهاينفعلارئك

محله.فيذلكتقريرفيوالكلام

وابن،موقوفوالاثر،طويلفيهمفالكلام،وماجوجياجوجماو

وغيرهم.الكتابأهلعنيأخذكانعمرو

أعلم.والله.وهبضعفعلىيدلماالقصةفيفليس

)1(:العجليعقبةبنوهب)تمييز(181-

معين.ابنوثقه

2(:)الأنصاري،إسحاقابيابن:ويقال،إسحاقبنيحىس()ت182-

كثير.أبيبنيحبىوعتهمسعود.بنومجاشع،خديجبنرافععمهعن

26(،)9/:"والتعديللجرحو"ا(،165)8/:الكبير""التاريخ:فيترجمته(1)

.(11/561):"التهذيبو"(،5/884):"الثقاتو"

،(125)9/":والتعديللجرحو"925(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)2(

3(.65/):"لميزاناو"(،11/651):"التهذيبو"(،5/025):"الثقاتو"
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ثقة.:معينابنقال

اللهصلىالنبيأن(:1)الترمذيعندفلفظه،راعنحديثهأما:أقول

اللهم:قالثم،الأيمنجنبهعلىأحدكماضطجع"اذا:قالوسلموالهعليه

وفوضست،اليكظهريلجاتوأ،اليكوجهيووجهت،اليكنفسيأسلمت

فانوبرسلك)2(.بكتابكأومناليكالامنكمنجىولاملجالا،اليكأمري

".الجنةدخلليلتهمنمات

رافع.حديثمنغريبحسن:الترمذيوقال

والهعليهاللهصلىالنبيأنالمشهور:البراءحديث)3(قبلهواخرج

منمتفان،فراشكلىاأويتاذائقولهاكلماتاعلمكألا":لهقالوسلم

:تقولخيرا،اصبتوقدأصبحتاصبحتوان،الفطرةعلىمتليلتك

اليك،أمريوفوضت،اليكوجهيووجهت،اليكنفسياسلمتنيااللهم

اليك،الامنكمنجىولاملجالا،اليكظهريلجاتوأ،اليكورهبةركبة

".أرسلتالذيونبيكانزلتالذيبكتابكامنت

أرسلت.الذيوبرسولك:فقلتالبراء:قال

".ارسلتالذيوبنبيك:قالثم،صدريفيبيدهفطعن:قال

"عن468()4(:)3/أحمد""مسندفيفلفظه،مجاشععنحديثهوأما

يبايعهلهأخبابنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأتىأنهمسعودبنمجاشع

)1(.)5933(

"."وبرسولك:الترمذيوقيكذا،2()

)3((4.)933

(4)5847(1).
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علىيبايعبللا،:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولفقال،الهجرةعلى

".بإحسانالتابعبنمنويكون،الفتحبعدهجرةلافانه؛الاسلام

عن،عوانةأبيطريقمن468()1()3/أيضاالقصةأحمدخرجو

:قالمسعودبنمجاشععن،النهديعثمانأبيعن،الاحولعاصم

الفتح،بعدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللىإمعبدبأخيانطلقت

:قاللأهلها.الهجرةمضت:فقال.الهجرةعلىإبايعهاللهرسوليا:فقلت

لجهاد".واالاسلامعلى:قالفماذا؟:فقلت

بنحوه،مجاشععن،عثمانأبيعن،عاصمعنزهير،طريقومن

فلقيت:قال.لجهادوا،لايمانوا،لاسلاما"على:اخرهفيو2(،()964)3/

".مجاشعصدق:فقالفسألته،-،أكبرهماهووكان-بعدمعبدا

عن،عثمانأبيعنلحذاء،اخالدعن)3(،زريعبنيزيدطريقومن

علىيبايعكمسعودبنمجالدأخيهذا!اللهرسوليا:قلت:قالمجاشع

".الاسلامعلىأبايعهولكن،مكةفتحبعدهجرةلا:قال،الهجرة

)4(:الأنصاريجاريةبنيزيدس()ص182-

)5(."اللهأحبهالانصارأحتا"من:حديثمعاويةعن

)1(.)15848(

اللفظ.بهذاالطريقهذامن(043)5البخاريوأخرجه(،15851)2()

)7803(.البخاريواخرجه(055815))3(

317(./11)":و"التهذيب2(،55)9/":لتعديل1ولجرح"ا:فيترجمته4()

واسناده(.68711،91961)حمدو8274(،)الكبرىفيالنسائياخرجه)5(

8-85(.4)28/:"المسند"حاشيةوانظر،صحيح
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ثقة.:النسائيقال

)1(:خثيمبنمحمدبنيزيد)س(184-

أناكنتعمار:عن،خثيمبنمحمدعن،القرظيكعببنمحمدعن

)2(.الحديث..غزوةفيرفيقينوعلي

ههجلقبنمحمد:رهعنه

بعضهمسماعيعرفلا:البخاريوقال.بأسبهليس:معينابنقال

بعض.من

عمر)3(:ابنمولى،المدنييسارق()دت185-

.عباسابنمولى،علقمةأبو:وعنه،مولاهعن

ثقة.مدني:زرعةأبوقال

)4(:معدانبنيسيع4(186-)بخ

لجرحو"ا628(،)7/":و"الثقات356(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(6311/):"لميزاناو"3(،11/75):"التهذيبو"(،9/882):"والتعديل

لحاكم:وا(،18326و11832)وأحمد)8485(،""الكبرىفيالنسائيأخرجه2()

،مجهولخثيمابنوفيه،بالانقطاعالبخاريأعلهوقد.وغيرهم(041-141)3/

شواهدوللحديث.معروففيهوالكلام،عنهبهتفزدإسحاقبنمحمدعنهو[لراوي

.وغيرهعليحديثمن

3(،60)9/":والتعديللجرحو"ا(،142)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته)3(

.(811)6/:"لميزاناو"376(،/11):"التهذيبو"(،5/575):"الثقاتو"

313(،)9/":والتعديللجرحو"ا42(،5)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته4()

.38(11/0):"التهذيبو"(،5/855):"الثقاتو"
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بشير.بنوالنعمانعليعن

المرهبي.اللهعبدبنذر:وعنه

":البخاري"تاريخفي.ثقة:النسائيوقال.معروف:المدينيابنقال

فييتكلمون:قالثميسيع،عنمرثدبنعلقمةعنروىصالحبنسلمةأن

سلمة.

)1(:طلحةابيبناللهعبدبنيعقوب187-)م(

.قتادةأبيالمنوامرأة،مالكبنأنسعمهعن

.حزمبنبكرأبيبناللهوعبد،الليثيزيدبنأسامة:وعنه

النسائي:وقالزيد.بناسامةإلاعنهيرولم،ثقة:زرعةابووقال

لحديث.امشهور

:مهرانبنيوسبف(ت188-)بخ

)م()2(..جدعانبنزيدبنعليعنهتفرد

كنا:قالعبالسابنعن،مهرانبنيوسف"375(:2/)4/البخاري

عن،المغيرةبنسليمانعنادم،رواهعمر.ابنبهمرإذاللهعبدبنجابرمع

وحماد،الوارثعبدقاله.مهرانبنيوسفعن،جدعانبنزيدبنعلي

2(،80)9/:"والتعديللجرحو"ا938(،)8/:الكبير""التاريخ:فيترجمته(1)

.93(11/1):!و"التهذيب

55(،1)5/":"الثقاتفيترجمةوله(.917)ص"والوحدان"المنفردات)2(

.(6/841):"لميزاناو"،(11/424):دايبلتهذاو"
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عنزيد:بنعليعنشعبةوقالزيد.بنعليعنواحد،وغير،سلمةابن

ماهك.بنيوسف

منصور:قال.الكتبصاحبيوسفعنصفيةبنمنصوروروى

،عديبيأابنوقال.فأسلميهودياوكانالزبير،ابنمعيكونرجلاوكان

فأتي،عباسابنعندكنت:قالالمكييعقوببنيوسفعنحميد،عن

".بسارق

عنهروىعمر.وابن،عباسابنعنروى..."(:)1حاتمأبيابنوقال

.جدعانبنزيدبنعلي

زيدبنعليعنبعضهموروى:بيأقال.ذلكيقولأبيسمعت

أصح.مهرانبنويوسف.ماهكبنيوسفعن:فقال

نا:قال-:حنبلابنيعني-أحمدقالالهسنجاني،الحسنبنعلينا

مهرانبنيوسفوذكرزيدبنعليسمعت:قالزيدبنحمادنا،عفان

دينار.بنعمروبحفطحفظهنشبهكنا:فقال

ابنعليغيرعنهروىأعلملا:فقال،مهرانبنيوسفعنأبيسالت

بنيوسفعنزرعةأبوسئل.بهويذاكرحديثهيكتب،جدعانبنزيد

لما.ثقةمكي:فقالمهران

وأفرد،الكتبصاحبهوأنهالزبير)2(بنيوسفترجمةفيوذكر

2(.92)9/:"والتعديللجرح"ا(1)

()2/9(22.)2
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)1(.جمةبترحميدعنهروىالذيالمكييعقوببنيوسف

عنروى:البصريمهرانبنيوسف"(:11/442)(""التهذيبوفي

جدعانبنزيدبنعلي:وعنهوجابر.جعفر،وابنعمر،وابن،عباسابن

أحمد:عنالميمونيوقالدينارهبنعمروحفطحفظهيشبهكان:وقال

زيد...،بنعليإلاعنهروىأحداعرفولا،يعرفلامهرانبنيوسف

قليلثقةسعد:ابنوقال.ثقة:زرعةأبووقال.بهويذاكرحديثهيكتب

".لحديثا

حديثأحمد"مسند"منعباسبنالفضلمسندفيله:أقول

عنماهكبنيوسفعنزيد،بنعليعن،شعبةطريقمن212()2(1/)

فيفلبى،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيرديفكنت:الفضلعنعباسابن

النحر".يومالجمرةرمىحتىالحج

)4(.ماهك""بن:قولهفيالنظرإلىشارو2()3(،13)صعادهو

".مهران"ابن:غيرهوقاله.كذلكقالهشعبةأنالبخاريعنتقدموقد

وعطاء،،الحسينبنعليروايةمنفمعروف،لحديثاهذافاما

.عباسابنعن،وغيرهمجبير،بنوسعيد

()1/9(.)233

)2(.)8018(

)3(.)1827(

سمعت:قالزيد،بنعليحدثنا:قال-:حديثهفييععي-روح"قال:بقولهوذلك4()

ماهك".ابن:قالكلاهما،ماهكبنيوسف
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()2-1/41)أحمد"مسند"منعباسابنمسندفيلهووجدت

أحاديث:37(4

والهعليهاللهصلىالنبيقبض":قالعباسابنعن2()1(51)ص-1

".وستينخمسابنوهووسلم

مثله،عباسابنعنعمار،أبيبنعمارعن)2(مسلمأخرجوقد

عليه،يتابعولا":قالثم()3(6:1)صالصغير"التاريخ"فيالبخاريوذكره

عمار".فييتكلمشعبةوكان

الضبعي،حمزةبيوأدينار،بنعمروروايةمنثبتوقد:أقول

ابنوهوماتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعباسابنعن،وعكرمة

وستين.ثلاث

منبأنالقولينبينجمعبعضهمأن)4("الفتح"فيالحافطوحكى

أربعمنهيخرجلانهنظر؛وفيه":قالالكسر،جبر"وستونخمس":قال

(".لذلكتنبهمنوقلفقط،وستون

والهعليهاللهصلىالنبيأنعباسابنعنعمار،عنروايةفي:أقول

فيمكن.عشرةثلاث:غيرهروايةوفيسنة)5(،عشرةخمسبمكةقاموسلم

)1(.)1846(

أيضا.338(5491،0)حمدأعندوهو.(23)253()

الرشد(.مكتبةط-1/338):الاوسطالتاريخباسملان1المطبوعوهو)3(

()4/8(151).

وأسنينثمان،سنةعشرةخمسبمكةأقام!اللهرسول"ان:ولفظه26(.04)5،9923()

عشرا".بالمدينةفامو،إليهيوحىممبعاووثمانيا،الصوتويسمعالضوءيرىممبعا
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هذا.فيالتجوزيكونأن

نزلو،رمضانفيولدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:قيلوقد

اللهصلىبقيئمكوامل،سنةأربعونفهذهذلكصحفاذا.رمضانفيعليه

سنةوأوائل،كاملةسنةعشرةوئلاث،البعثةسنةأواخروسلمو]لهعليه

سنةفعدمنهماكلجبروإذا،عشرةثلاث:قيلالكسرانألغيفاذا.الهجرة

.عشرةخمسفتلك،كاملة

)1(ثلاثالحقيقيوسلموالهعليهاللهصلىعمرهيكونهذا،وعلى

فتدبر.أشهر.ستةونحوسنةوستين

له،عمارموافقةلىإالحديثهذافينظريوسفوثقفمن،لجملةوبا

اعلم.والله

مظعونبنعثمانماتلما:قالعباسابنعن237()2()ص2-

فيالذيالعلاءأمحديثنحوفذكر...لجنةالكهنيئا:امرأةقالت

رسولابنة(رقية:روايةفي)وقالزينبماتت"فلماوزاد:)3(،""الصحيحين

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال،وسلموالهعليهاللهصلىالله

عمرفجعلالنساء،فبكت،مظعونبنعثمانالخيرالصالحبسلفناالحقي

:وقالبيدهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفاخذ)4(،بسوطهيضربهن

."ثاثلا":لوجهو،كذا(1)

.3(301و7212)(2)

مسلم.فيأجدهولم(،21)43البخاري)3(

(.)بسطوطه:الاصلفي(4)
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منكانمهماإنه:قالثم،الشيطانونعيقواياكنابكين،:قالعمر،يامهلا

اللسانومناليدمنكانوما،الرحمةومنوجلعزاللهفمنوالقلبالعين

".الشيطانفمن

عليهاللهصلىاللهرسول"وقعد:رقيةفيهاسمىالتيالروايةفيوزاد

يمسح!يوالنبيفجعل،تبكيجنبهلىإوفاطمةالقبر،شفيرعلىوسلمواله

لها".رحمةبثوبهفاطمةعين

:قالثم،(1")"الاصابةمنرقيةترجمةفيحجرابنلحديثاهذاوذكر

[)2(]ماتترقيةأنالثبتلان؛بناتهمنغيرهاولعلها،وهمهذا:الواقدي"قال

ببدر.وسلملهوعليهاللهصلىوالنبيبالمدينةماتتأنهايعني،ببدر"

وهذا.قبلهرقيةماتتفقدبدر،بعدماتإنمامظعونبنوعثمان

واضج.

والهعليهاللهصلىالنبيأنرويمايعارضهولافمحتمل،زينبوأما

أنهجاءلما.)3(؛.بسلفنا.لحقا:قال،إبراهيمابنهوفاةعندذلكقالوسلم

بعدالمهاجرينمنماتمنلكلذلكيقولكانوسلموالهعليهاللهصلى

.مظعونبنعثمان

لىإزينبموتعندالسلامعليهافاطمةخروجيستنكرقدأنهبقي

)1(.)7/964(

الاصابة.منمستدركلمعكوفينمابين)2(

الكبيردا:"التاريخفيالبخاريذكرهو286(/1):"الكبير!فيالطبرانيأخرجه)3(

السلمي.يزيدبنمعمرترجمةفي378()7/
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أعلم.واللهشقيقتها،موتعندذلكلهااغتفر:يقالقدنهإلاالمقابر،

راجع.هريرةأبيحديثمننحوهاجاءقدالنهيفيعمروقصة

()1(.011)2/"المسند"

للنبيقالالسلامعليهجبريلأنعباسابنعن2()2(45)ص3-

فيفيفادسهالبحرحالمناخذوأنارأيتنيلو":وسلموالهعليهاللهصلى

".فرعون

عن،السائببنعطاء[)3(ثابتبن]عديعننحوهشعبةروىوقد

بنعديعن-أيضا-شعبةوراوهمرفوعا،عباسابنعنجبير،بنسعيد

)4(.قولهعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،ثابت

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنعباسابنعن2()5(54)ص-4

منهافخذالصلاةإليكحببقدإنه:السلامعليهجبريلليقال:قالوسلم

شئت.ما

جاءتامرأ:فقالعمرأتىرجلاأنعباسابنعن2()6(54:)ص-5

)1(.)9588(

)2(.)3022(

المسند.منمستدركالمعكوفينبينما)3(

لحاكم:وا62(1)5حبانوابن31(،0)8والترمذي2(،441)حمدأأخرجه(4)

اصحابكثرو،المولفذكركماورفعهوقفهفياختلفوفد،وغيرهم34(،0)2/

الصحيح.وهو،مرشعبة

)5(5(02.)2

)6(6(02.)2
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(1)"الصحيحين"فيشواهدلهاو،القصةفذكر"...الدولجفأدخلتها،تبايعه

2(.")الباريفتج"منهودسورةتفسيراخرراجع.وغيرهما

عليهاللهصلىاللهرسولجاء:قالعباسابنعن245()3()ص6-

أحسنتم،:فقال،الشرابهذامنفسقيناهزيد،بنأسامةورديفهوسلمواله

فاصنعوا.هكذا

اللهعبدبنبكرعننحوه)5(مسلمخرجو)4(،جماعةعليهتابعهوقد

.عباسابنعن،المزني

قالالدينايةنزلتلما:قالأنهعباسابنعن25()6(1)ص7-

،السلامعليهادمجحدمنأولإن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

،ظهرهمسحادمخلقلماوجلعزاللهأن:ادمجحد)؟ما()7(منوأول

فرأى،عليهذريتهيعرضفجعل،القيامةيوملىإذراريمنهومامنهفأخرج

."..يزهر.رجلافيهم

وغيرهما.)2763(ومسلم،(4)687البخاريعندمسعودابنحديثمن(1)

()2/8(.)355-357

)3(7(02.)2

31(.41و4922)المسندانظر(4)

()56(131).

وأبو2(،40)""السنةفيعاصمابيوابن)2926(،الطيالسيخرجهو0227(.))6(

وغيرهم.(0127)يعلى

فزال"[دمجحدمنأولأو:":المحققةفيوجاء،المصالمولفاستشكلوقدكذا،)7(

.لاشكالا
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فيالحاكمأخرجه،هريرةأبيحديثمننحوهاجاءقدالقصةوهذه

"المستدرك"انظر:شواهد،معناهاولبعض(،1/46)"المستدرك"

(/2445.)-

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنعباسابنعن(2()451)ص)(8-

بنيحعىليس،بخطيئةهمأوأخطاقدإلاادمولدمنأحدمنما:قالوسلم

.السلامعليهمتىبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلاحدينبغيومازكريا،

مننحوهجرير)2(ابنأخرجفقد،السلامعليهبيحيىيتعلقمافأما

ابنذكرثم-،أبوهوإمااللهعبدإما-العاصابنعن،المسيبابنرواية

.معناهينكرقدقولاعندهمنالمسيب

ابنعن،المسيبابنعنبذاكليسبسندجرير)3(ابنوأخرجه

مرفوعة.الزيادةتلكومعهمرفوعا،العاص

ابن"تفسيرراجع.قولهالمسيبابنعنجيدثالثوجهمنخرجهو

()4(.951)3/جرير"

والهعليهاللهصلىاللهرسولأنعباسابنعن267()5()ص-9

عندوالاخررجليهعندأحدهمافقعد،ملكانالنائميراهفيماتاهوسلم

أمته.ومثلهذامثلاضرب:رأسهعندللذيرجليهعندالذيفقال،رأسه

)1(.)4922(

)2(.)15/481(

نفسه.لمصدرا)3(

(4)(5/)378.

(5)(2042).
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حق.ومعناه.".سفر.قومكمثلأمتهومثلمثلهإن:فقال

بنالحسن"نا:قزحقوسباب،للبخاريالمفرد")1("الادبوفي

ابنعن،مهرانبنيوسفحدثنيزيد،بنعليعن،الوارثعبدناعمر،

الغرقمنفأمانقزحقوسماوالسماء،أبوابمنبابالمجرة:قالعباس

".نوحقومبعد

ابنعنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيطريقمن)2(نحوهخرجو

سهل.لخطبوا،"قزحداقوس:يقللم"والقوس":فيهلكن،عباس

عليعن،الطفيلأبيطريقمنخاصةالمجزةفي)3(نحوهخرحو

عنه.اللهرضي

الحشر.صفةفي956()4/""المستدركفيواخر

عنعنه،-()4(171)2/أحمد""مسندففيعمر،ابنعنماو

عنيحدئهفجعل،الكوفةأهلمنرجلعندهكانأنهعمر:بناللهعبد

اللهصلىاللهرسولسمعتفإني،تقولكماكانإنعمر:ابنفقالالمختار،

كذابا.دجالاثلاثينالساعةيديبينإن:يقولوسلموالهعليه

ليث()5(.بنيمولى،الاحوص)أبو

)1(.)765(

)2(.)767(

)3(.)766(

)4(5)8595(

=لكنى(،7-)8/الكبير":"التاريخ:فيوترجمته.رقمبلاهلالينبينالمؤلفكتب)5(
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:(1)الغفاريبسرةأبو(ت)د918-

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"صحبت:عازببنالبراءعن

)2(."...الركعتينتركرأيتهفماشهراعشرثمانية

يعرفهفلمعنهالبخاريسالأنهالترمذيذكر.سليمبنصفوان:وعنه

وقال.يعرفلا)3(:""الميزانفيالذهبيوقالهذا.الليثحديثمنإلا

ثقة.تابعيمدني:العجلي

)4(:دمشقمسجدموذنبشر،ابو()مدت.91-

سعد.بنوراشدالعزيز،عبدبنعمرعن

،:و"الثقات335(،)9/:"لتعديلولجرحو"ا(،221)ص"لوحدانولمانفرداتو"

.(21/5):"التهذيبو"(،5/465)

روىأحداإننعلمولانعرفهولااسمهعلىنقفلم:النسائيقال:التهذيبفيقال

ابنحديثهوأخرجبشيء.ليس:معينبنعنالدوريوقال،شهابابنغيرعنه

عندهم.بالمتينلي!حمد:أبوالحاكموقالصحيحهما،فيحبانوابنخزيمة

387(،)2/:"العجليو"ثقات-الكانى(،16)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

":و"التهذيب،حبانلابن573()5/":و"الثقات348(،)9/":لتعديلولجرحو"ا

(21/0.)2

حديثالبراءحديث:الترمذيوقال5(05)والترمذي(،221)2داودأبواخرجه2()

بنالليثحديثمنإلا،يعرفهفلمعنه(البخاري)يعنيمحمداوسألت،غريب

حسنا.وراه،الغفاريبسرةأبياسميعرفولمسعد،

)3(/6(961).

347(،)9/:"يلوالتعلملجرحو"ا(،الكنى-51)8/:الكبير""التاريخ:فيجمتهتر(4)

":و"التهذيب،حبانلابن564()5/":و"الثقات387(،)2/:"العجلي"ثقات

2(1/1.)2
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صالح.بنمعاوية:وعنه

ثقة.تابعيشاميالمؤذنبشرأبو:العجليقال

الزاهرية.بيأعنبشر،بيأعن،الوراقزيدبنأصبغروىوقد

همايدرىفلا،شيء"لا:الزاهريةأبيعنبشر،أبودد:معينابنوفال

؟.اثنانمواحد

)1(:الخطاببنعمربناللهعبدبنسالمبنبكرأبوم()خ191-

"...قليبعلىبدلوأنزعكأنيرأيت":حديثعمرابنعن،أبيهعن

)2(.لحديثا

.العمريعمربناللهعبيد:وعنه

ثقة.مدني:العجليقال

صرحكما،المتابعاتفيالمذكورلحديثاالشيخانلهأخرج:أقول

عمر)4(،ابنعنسالمعنمعروفوالحديث،)3(""الفتحفيحجرابنبه

)5(.هريرةبيأحديثمنمعروفوكذلك

388(،2/)":العجليو"ثقات-الكنى(،21)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

2(.1/4)2:"و"التهذيب34(،5)9/:"و[لتعديللجرحو"ا

)3923(.ومسلم3682(،)البخاريأخرجه2()

)3(/7(64).

)3633(.البخارياخرجه(4)

.()2923ومسلم366(،4)البخاريأخرجه)5(
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)1(:الوادعيقيسبنحيةأبو()2914-

.معنهخيرعبدوعن.عليعن

فقط.،إسحاقابو:عنهروى

ابنوثقه":"الكنىفيالجارودابنوقال.مجهول:المدينيابنقال

بنالمنهالعنهوروىاحمد:أبوالحاكموقال،شيخأحمد:نمير.وقال

محفوظا.كانإنعمرو

2(:)سفيانأبو)د(291-

النبيأن:العاصبنعمروبناللهعبدعن،حريشبنعمروعن

البعيرشراءفيالحديثجيشا..يجهزأنأمرهوسلموالهعليهاللهصلى

أجل.لىإبالبعيرين

ابنعن،سلمةبنحمادطريقمن)3(داود"أبي"سننفيهكذا

.سفيانأبيعنجبير،بنمسلمعن،حبيبابيبنيزيدعن،إسحاق

بنيعقوب"عن216()4(:)2/المسند""فياحمدالاماموأخرجه

36(،0)9/":والتعديللجرحو"ا(،041)ص"لوحدانو"المنفردات:فيترجمته(1)

الكوفي،الهمدانيالاصماللهعبدبنعمرو:وسماه(018)5/:"و"الثقات

8(.21/1):"و"التهذيب

":و"التهذيب2(،50)6/:"و"الميزان382(،)9/":والتعديللجرح"ا:فيترجمته)2(

2(1/131).

)3(.)3357(

(4)5(20.)7
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الجرشيسفيانأبوحدثني،إسحاقابنعن،أبيهعنسعد،بنإبراهيم

وكان،ثقيفمولىجبيربنمسلمعن-بلادهأهلذكرفيماثقةوكان-

،الزبيديحريشبنعمروعن،وسمعأدركوقد،عنهيؤخذرجلامسلم

لسنابأرضإنامحمد،أبايا:قلت:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن

."...المواشيأموالناوانما،والدرهمالديناربهانجد

ثنا-محمدابنيعني-حسينثنا()1(:171)2/-أيضا-أحمدوقال

،سفيانأبيعن-إسحاقابنيعني-محمدعن-،حازمابنيعني-جرير

عمرو...بناللهعبدسالت:قالالحريشعمروعنجبير،بنمسلمعن

")2(.التهذيب"منعمروترجمةفيكماذلك،غيروقيل

لاختصاصهسعدبنإبراهيمرواية("*3(التعجيل"فيحجرابنورجح

له.جريرولمتابعة،إسحاقبابن

قولعلىاعتمدكانه،مشهور("ثقة":سفيانأبيفيمعينابنوقال

نظركانه،مشهور"حديثهذا":حريشبنعمروفيوقال.إسحاقأبي

.بنحوهعمروبناللهعبدعنأبيهعنشعيببنعمرورواهمالىإ

هذاقيإلايعرفلاأنهالظاهرهذاسفيانفابوحال،كلوعلى

؛بلادهأهلبينمشهورا:عنىفكأنهمشهور"":معينابنقولماو،لحديثا

".بلادهأهلذكرفيماثقة":إسحاقابنلقول

)1(.)3965(

)2(.)8/91-02(

)3(.)2/255(
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ابنمسلم"258(:1/)4/"البخاري"تاريخففيجبير،بنمسلمواما

عطاء".بنيعلىعن،هشيمنسبهعمر.ابنعن،الحرشيجبير

فيعنهمانقلهوهكذا،"و"الثقات،حاتمابيابنكتابفيونحوه

.(1(")"التهذيب

بنيعلىعنهتفردفيمنجبيربنمسلم"الوحدان")2(فيمسلموذكر

هذايكونأن)3("التعجيلو"""التهذيبفيحجرابنجوزلكنعطاء.

هإسحاقابنحديثفيالمذكورهوعمرابنعنالراوي

وقد،عنهيؤخذرجلامسلم"]و[كان:إسحاقابنقولوفي:قول

ذلك.يقويما="وسمعادرك

هوأنه)4(حبانابنزعمفقد،الزبيديالحريشبنعمروماو

عمر،وابن،عباسوابن،عليعنروىالذيالزبيديحبشيبنعمرو

والله.الطائفيالوردبنالمقدامبنادلهوعبد،السبيعيسحاقأبو:وعنه

أعلم.

:عثمانمولى،سهلةأبو()تا-49

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانعنروى"...)5(:حاتمأبيابنقال

.(01/421):"و"التهذيب393(،)5/:"و"الثقات(،181)8/:"والتعديللجرح"ا(1)

.(681)ص(2)

()3(/2552).

.(5/731):"الثقات"في(4)

.(201)ص""الوحدانفيمسلموذكره347(.)9/":والتعديللجرح"ا5()
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أعرفلا:فقال،اسمهعنزرعةأبوسئل.حازمأبيبنقيسعنهروى

".اسمه

أبيبنقيسعنهروى.عفانبنعثمانعنيروي"")1(:"الثقاتوقي

."حازم

وعنه:.وعائشة،مولاهعنروى..."(:21/221)("التهذيب"وفي

".ثقةتابعي)2(:العجليقال...قيس

واحدا)3(.حديثالهأخرجاماجهوابنالترمذيأنوذكر

خالد،أبيبنإسماعيل...دا99(:)3/"المستدرك"فيحديثه:أقول

عنهااللهرضيعائشةعن،عثمانمولىسهلةأبيعن،حازمأبيبنقيسعن

-عنديليتأو:-ليادعوا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأن

لا.:قالعمر؟:قلتلا.:قالبكر؟أبو:قلت:قالت.أصحابيمنرجلا

،عثمانفجاء:قالت.نعم:قال؟فعثمانقلتلا.:قالعلي؟عمكابن:قلت

،عثمانلىإيسروسلمواالهعليهاللهصلىالنبيفجعل:قال.قومي:فقال

نإلا؛:قال؟تقاتلألا:قلناالداريومكانفلما:قال.يتغيرعثمانولون

".عليهنفسيصابرفأناأمراليإعهدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

الذهبي.وأقرهالاسناد""صحيح:لحاكماقال

)1(/5(.)057

.(2604/):""الثقات2()

صحيح.حسن:الترمذيقال(.1)13ماجهوابن371(،1)الترمذي)3(
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،الزبيديعن،فضالةبنالفرجطريقمنشاهدا)1(الحاكملهخرجو

وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن

فلاخلعهعلىالمنافقونأرادكفإنقميصا،مقمصكاللهإن:لعثمان

".تخلعه

ومدارهالصحةلهأنى":فقالالذهبيتعقبه،"صحيح":لحاكماقال

؟".فضالةبنالفرجعلى

بنمعاويةعنسعد،بنالليثطريقمن)2(الترمذيأخرج:أقول

عنبشير،بنالنعمانعنعامر،بناللهعبدعنيزيد،بنربيعةعن،صالح

علىأرادوكفانقميصا،يقفصكاللهلعلإنه!عثمانيا"مرفوعا:عائشة

لهم".تخلعهفلاخلعه

حسنحديثوهذا،طويلةقصةالحديث"وفي:الترمذيقال

".غريب

الوزي)3(:صالحأبوق(ت)بخ591-

")4(.عليهاللهغضباللهيدعلممن"مرفوعا:هريرةأبيعن

2(.44)66حمدأواخرجه.(001)3/(1)

()2(50.)37

":التهذيبو"(،212)6/:"الميزانو"393(،)9/:"والتعديللجرح"ا:فيجمتهتر)3(

(21/131).

لترمذيو)658(،المفرد""الادبفيوالبخاري79(،10)حمدااخرجه(4)

الاسعاد.بهذا،الفزاريمعاويةبنمروانطريقمن(1/194):لحاكموا)3373(،

452



جماعة.المليحأبيوعن.الفارسيالمليحأبو:وعنه

بهذاإلايذكرلمالمليحبوو،ضعيف:معينابنعنالدورقيابنقال

ثقة.هذاالمليحأباإن:معينابنعنمحمدبننصرقالوقد.الحديث

)1(:عثمانمولى،صالحابو(ق691-)ت

معبد.بنزهرةعقيلأبووعنه.مولاهعن

ثقة.،والمصريونمعبدبنزهرةعنهروى:العجليقال

وجماعةحبانابنوسماه،""بركانوغيرهالبخاريسماه:أقول

عبد".بن"الحارث

مولى،صالحأبو،"بركان(:2481//1)""التاريخفيالبخاريقال

...عفانبنعثمان

أبوثنا:قالمعن،أبىعن،اللهعبدأخبرنا:اللهعبدبنيحيىلناقال

صلىالنبيسمعت:عثمانقال،صالحأبيعنمعبد(،بنزهرة)هوعقيل

".سواهفيمايومألفمنخيراللهسبيلفييوم:يقولوسلموآلهعليهالله

ثنا،مهديابنثنا،عليبنعمروأنا")2(:"السننفيالنسائيوأخرجه

معبد...بنزهرةثنامعن،أبوثنا،المباركابن

فذكرهمعبد،بنزهرةعن،الليثطريقمن)3(والترمذيهووأخرجه

59(،)3/:"والتعدبللجرحو"ا(،804)2/":العجلي"ثقات:فيترجمته(1)

.(21/321):"التهذببو"8(،4/4):"الثقاتو"

.(4364)الكبرىوفي317(0)2()

.()1667والترمذي3(،)916النسائي)3(
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".المنازلمنسواهفيمايومألفمنخيراللهسبيلفييوم"رباط:وقال

".غريبصحيححسن"حديث:الترمذيقال

.زهرةلىإطرقيمن(1"المسند(")فيحمدأوأخرجه

ثنا،المقرئالرحمنعبدبو"ثنا71()2(:)1/"المسند"فيوقال

عثمانجلس:يقولعثمانلىموالحارثسمعأنه،عقيلبوأنبأنا،حيوة

،-مدفيهسيكونأظنه-إناءفيبماءٍفدعا،المؤذنفجاءه،معهوجلسنايوما،

وضوئييتوضأوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولرأيت:قالثمفتوضأ،

كانمالهغفرالظهرصلاةفصلىقامثم،وضوئيتوضأومن:قالثمهذا،

لحسناتا"وهن:قالأنلىإ،الصلواتبقيةوذكر.."..الصبحوبينبينها

لاهن:قال؟عثمانياالباقياتفماالحسناتهذهقالوا:،بالسيئاتيذهبن

(".باللهإلاقوةولاحولولاأكبرواللهللهلحمدوااللهوسبحاناللهإلاإله

بن"الحارثالمسند:منالمعتمدةالنسخةفيأنه")3("التعجيلوفي

لى.مو:جمتهتروفيعبد("،

:الغنويعاصمأبو)د(791-

الطفيل،بيعن،"أبوعاصم527()4(:)رقم""الكنىفي:البخاري

".سلمةبنحمادعن،منهالبنحجاجقال،الذبيح:قالعباسابنعن

)1(،442(.)047،477

)2(.)513(

2(.46)صلمسلم"الوحدان"فيترجمةوله4(.1/70))3(

()4/8(0.)6
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الطفيل.بيأعنروى.الغنويعاصم"أبو(:)1حاتمبيأابنوقال

".سلمةبنحمادعنهروى

أنهمعينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاقعنأبي،ذكره":قالثم

لا:فقال،الغنويعاصمبيأعنبيأسألت.ثقةالغنويعاصمأبو:قال

".اسمهعرفولاعرفهولا،سلمةبنحمادغيرعنهروىأحداأعلم

".وغيره،الرملفي"وزاد:(،1/431)2""التهذيبفيونحوه

"ثناأحمد:قال792()2(،1/)أحمد"مسند"فيبطولهحديثه:أقول

،الغنويعاصمبيأعن-،سلمةابنيعني-حمادثناقالا:،ويونسسريج

،الغنويعاصمبوثناحماد،ثنا،مؤملثنا"قال)3(:ثم،..."الطفيلأبيعن

..ههفذكره"الطفيلأباسمعت:قال

عن،الغنويعاصمعنحماد،ثنا،روحثنا"31()4(:1/1)وذكره

"-..."عاصمأبو":يقولونوالناس،"عاصم":روجقالكذا-الطفيلبيأ

الحديث.بعضفذكر

بنعثمانبناللهعبدعنحماد،ثناروج،ثنا"372()5(:)1/وقال

ثم.الحديثبعضفذكر.":..عباسلابنقلت:قالالطفيلأبيعن،خثيم

(134)9/":لتعديل1ولجرح"ا(1)

)2(.)7027(

)3(.)8027(

()4.)2842(

)5(.)3534(
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بيأعن،الغنويعاصمبيأعنحماد،ثناقالا:،وسريجيونسثنا"قال)1(:

لحديث.افذكر"الطفيل

"حدثنا:الرملفيباب،المناسكفي")2(السنن"فيداودأبووأخرج

أبيعن،الغنويعاصمأبوئناحماد،ثنا،إسماعيلبنموسىسلمةأبو

.."..الطفيل

الجندعيين:مولى،اللهعبداو)س(891-

قال.اللهعبدأبو"4()3(:)16برقم""الكنىفيالبخاريقال

بنمحمدعنجعفر،أبيبناللهعبيدعن،الليثأخبرنا:الربيعبنعمرو

عنالجندعيين،مولىاللهعبدأبيعنيسار،بنسليمانعنلرحمن،عبد

خفعلىإلاسبقيحللا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن،هريرةأبي

حافر.أو

بنمحمدعنجعفر،أبيابنعن،الليثعنبكير،ابنوقال

مثله.الجندعيينمولىاللهعبدبيأعن،الرحمنعبد

عن،هلالأبيبنسعيدعنخالد،عن،الليثعنبكير،ابنوقال

".قولههريرةأبيعنالجندعيينمولىصالح

)1(.)3535(

)2(.)1885(

"ثقاتو4(،00)9/":والتعديللجرح"افيترجمةوله(.48)8/:التاريخمن)3(

4(.21)2/":العجلي
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وأأبيهاسمأولممنصالحبابفي278(2/)2/""التاريخفيوقال

الخندعيين؟والظاهر:-كذا!الجندعيينمولىصالح"معجمةخاءنسبته

عن،الليثعنبكير،ابنليقاله.قولههريرةأبيعن-،الخاءبابفيلانه

الاسود.ابيعن،هلالأبيبنسعيدعنخالد،

الرحمن،عبدبنمحمدعنجعفر،أبيبناللهعبدعن،الليثوعن

اللهصلىالنبيعن،هريرةأبيعن)كذا(،الجندعيينمولىاللهعبدأبيعن

حافر".أوخففيإلاسبق"لا:وسلموآلهعليه

الجندعيين،مولىاللهعبد"ابو:الكنىفي")1(حبانابن"ثقاتوفي

.هريرةأبيعن

يسار".بنسليمانعنهروى

أهلمنالجندعيين،مولىاللهعبدابو"صالحالاسماء)2(:وفي

بنمحمدالاسودأبوعنهروى،هريرةأبيعنروى.المدينة

"ههلالأبيبنوسعيد،نوفلبنالرحمنعبد

أبيابنثنا،يعقوببنإبراهيمأخبرنا(")3(:"السننفيالنسائيوقال

عن،الرحمنعبدبنمحمدعنجعفر،أبيابنعن،الليثأنبانا،مريم

"لا:قالهريرةأبيعنالجندعيين،مولىاللهعبدأبيعنيسار،بنسليمان

حافر".أوخفعلىإلاسبقيحل

)1(.)5/564(

)2(/4(.)374

(2144)الكبرىوفي)3587()3(

925



أبيعن،لهيعةابنثنا،إسحاقثنا358()1(:)2/أحمد""مسندوفي

صالحأبوحدثني:فقال،السبقعنيساربنسليمانسألت:قالالاسود

وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالهريرةأباسمعت:قال

حافر(".أوخففيإلاسبق"لا:يقول

مولىصالحبيأعن:بعضهمقال:لحاكما"قال(")2(:"التهذيبوفي

لجندعيين(".ا

روىالذينافعأبيبننافعهوهذااللهعبدأبو:الذهلي"قال:وفيه

)3(.نافعفيفيهمامضىوقد.قالكذا.ذئب"بيوابنالمجمرنعيمعنه

(".ثقةتابعيمدني:العجلي"وقال:وفيه

الدارمي.العشراءأبو[1]*89

)4(:مالكبنأنسبنعميرأبوق()دس991-

وسلم.1الهوعليهاللهصلىالنبيأصحابمنالأنصارمنلهعمومةعن

وحشية.ابيبنجعفربشرأبو:وعنه

لامجهولالبر:عبدابنوقال.الحديثقليلثقةكانسعد:ابنقال

به.يحتج

(1).)8673(

)2(.)12/015(

)166(.رقم)3(

4(،61)9/":والتعديللجرحو"ا63(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته4()

.(21/881):"التهذيبو"8(،4/4):"الثقاتو"

062



وشواهده1(،)وغيرهداودأبوأخرجه،الاذانبدءفيحديثله:أقول

معروفة.

:قال-5والعشاءالصبحصلاةيعني-منافقيشهدهما"لا:فيهواخر

"المسند"فيأحمداخرجهعليهما".يواظبلايعنيبشر:أبوقال

/5(.)2()57

معروقة.فشواهدهبشر،أبوذكركماالمعنىكانواذا

منوكبفجاءصياما،فأصبحنا،شوالهلالعليناغم"قالوا::وثالث

رأواأنهموسلموالهعليهاللهصلىاللهوسولعندفشهدواالنهار،اخر

منيفطرواأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهوسولفأمر،بالامسالهلال

الغد")3(.منلعيدهميخرجواوأن،يومهم

.حزموابن،السكنوابنالمنذر،ابنصححهوهذا

4(:)المرئيالعلانيةابو(س)بخ002-

سيرين،بنمحمد:وعنهالجر)5(.نبيذقيسعيدأبيعن

أمية.أبوالكريموعبد

)1(.)894(

)2(.)05802(

وغيرهما.(61)53ماجهبن1و2(،4580)أحمداخرجه)3(

2(،10)8/":والتعديللجرحو"ا926(،)7/الكبير":"التاريخ:فيترجمته4()

الميمبفتحلمرئي1و(.1-21/29139):"و"التهذيب393(،5/):"و"الثقات

[لتقريب.فيقيدهلراء.1و

068(.)6الكبرىفيالنسائيأخرجه)5(

162



ثقة.داود:أبوقال

:(الأسواري)1عيسىأبوم()بخ102-

وقتادة،،نيالبناثابت:وعنههالعاليةبيوأعمر،وابنسعيد،بيأعن

.الاحولوعاصم

اعلملاأحمد:وقال.قتادةإلاعنهيرولم،مجهولى:المدينيابنقالى

.قتادةإلاعنهروىاحدا

مشهور.البزار:وقال.ثقة:الطبرانيوقال

ابنقالقائما)2(.الشربعنالنهيفيسعيدأبيحديثمسلمفيله

متابعة.هوحجر:

المطوس)3(.ابو)4(202-

،(124)9/":والتعديلو"الجرح57-الكنى(،)8/الكبير":"التاريخ:فيترجمته(1)

.(21/591):"التهذيبو"(،5/085):"الثقاتو"

(2)(5202).

بنيزيدأوالمطوس،ابنأو،المطوسابوأو،المطوسهوهلفيهاختلفوفد)3(

،(654)5/:"و"الثقات(،484)9/":لتعلميلولجرحو"ا:فيجمتهوتر.المطوس

.(21/238):"التهذيبو"(،842)6/:!لميزاناو"(،571)3/:"المجروحين"و

معين:ابن"قال:التهذيبمنملخصهاوهذا،فيهالائمةكلامالمولفينقللم:قلت

وقال،المطوسبنيزيداسمه:[لبخاريوقال،ثقةكوفيااراهاللهعبدالمطوسابو

وقال،غيرهعنحديثهأعرفولااعرفهلاأحمد:وقال.يسمىلا:حاتمابو

لا،امهريرةابيمنأبوهسمعدريولاالصيامحديثيخرلهاعرفلا:البخاري

انفرد".إذبهالاحتجاجيجوزلا،عليهيتابعلمماابيهعنيروي:حبانابنوقال

262



:لأسديانصرأبو(خت)202-

حدثنانصر.أبو")725()1(:رقم""الكنىفيالبخاريقال

بنخليفةعنالاغر،عن،سفيانعنالاشجعي،نا:لقانصر،بنإبراهيم

".والخزرحالاوسبينكان:عباسابنعننصر،بيأعن،حصين

.الاسدينصرأبو"(")2(:والتعديللجرحا"فيحاتمأبيابنوقال

2[.-1]الفجر:ع!نر<وليال!>والفخر:عنسألهأنهعباسابنعنروى

أبيعن،حصينبنخليفةعن،الصباحبنالاغرعنالثوريو]روى[)3(

نصرأبيعنزرعةأبوسئل...ذلكيقولأبيسمعت،عباسابنعننصر،

:فقال؟حصينبنخليفةعنهروىعباسابنعنروىالذيالاسدي

)4(".كوفي

عنروى،بصري،الاسدينصرأبو"(:21/552)"التهذيب"وفي

".امرأتهعليهحرمامرأتهبأمزنىإذا":عباسابن

.المنقريعاصمبنقيسبنحصينبنخليفة:وعنه

.عباسابنمنسماعهيعرفلم:البخاريقال

".ثقةعباسابنعنيرويالذيالاسدينصرأبو:زرعةأبووقال

76(.)8/التاردخمن(1)

()2/9(484).

"."روىهناكوهي،معكوفتينبينالاصلفيالشيخكتبهاكذا)3(

هناكتعليقهفيالمؤلفأشاروقدمعكوفتين،بينهكذا["]ثقة":المطبوعةفيبعده)4(

التهذيب.فيحجرابنعنقليلبعدالتوثيقوسينقل.منسخةمنانها
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حميد،ابنعنجرير)1(ابنفأخرجهالفجر،تفسيرفيثرهأما:أقول

أبيعن،الحصينبنخليفةعن،المنقريالاغرعن،سفيانعن،مهرانعن

عشرقالعمثر<>ولالي.،..النهار:قال>وألفحر:قوله،عباسابنعننصر،

الاضحى.

:قالعمي،ثني:قالأبي،ثني:قالسعد،بنمحمدحدثني":قالثم

الفجر".صلاة:يعني>والفبز(:قوله:عباسابنعن،أبيهعنأبي،ثني

بنمحمدبكرأبو"حدثني522(:)2/""المستدركفيالحاكموقال

عن،سفيانثنا،يحيىبنخلادئنا،موسىبنبشرئنابالويه،بنأحمد

اللهرضيعباسابنعننصر،أبيعنقيس،بنحصينبنخليفةعنالاغر،

".الاضحىعشر:قالعمثر<>ولماليالنهار،فجر:قاللفبر>و:عنه

هوهذانصروأبو،يخرجاهولمالاسناد،"صحيح:الحاكمقال

(".هلالبنالاسود

التابعينفييذكروالمفإنهم!جمحاتهمنإلاأراهاولا!قالكذا

لهيذكرواولم،سلامأباوكنوهمحاربيا،نسبوهواحداإلاهلالبنالاسود

عنه.حصينبنلخليفةروايةولا،عباسابنعنرواية

وماالنساءمنيحلمابابفيالصحبح")2("فيالبخاريوقال

امرأتهبأختزنىإذا:عباسابنعن،عكرمة"وقال:النكاحكتابمن،يحرم

...امرأتهعليهتحرملم

)1(.)24/344(

)2(.)7/01-11(
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فيكما،امرأتهأم)يعنيبهازنىإذا:عباسابنعن،عكرمةوقال

وأبو.حرمهعباسابنأننصرأبيعنويذكر.امرأتهعليهتحرملا("الفتح"

".عباسابنمنبسماعهيعرفلمهذانصر

فيالثوريوصلهنصر...ابيعنويذكر:"قوله")1(:الفتح"فيقال

ابنلهفقال،امرأتهأمأصابإنه:قالرجلاأن:ولفظه،طريقهمن""جامعه

امرأتك.عليكحرمت:عباس
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اللفظيةلفهاري!ا

القر7نيةالاياتفهرس.1

النبويةالأحاديثفهرس-2

الأعلامفهرس.3

الكتبفهرس.4

لهملمترجماالأعلامفهرس.ه





القرانية)1(الاياتفهرس

[91]النساء:النسآءكزها<ترثواأنلكميحللاءامنوالذلنجماتها>-

89[:]النساء(سبيلأيهنددنولاحيلايستطيحون>لا-

913[:]الانعام(وصفهم>سيجزيهم-

[581:]الانعام.(..نقمئاإيمنهالاينفعربكءايمقبعضياق>يوم-

[551:فلاعراا](..أعقتزفومصموسئخنارو>-

[271:عرافلا]]<ربكأخذذ>ر-

[18:]النحل<الحر>تقيحم-

38[:]يسلايةا(لمستقؤئهاتخريوالشضس>-

[62النبا:1<وفاقاجزآص>-

[2-1:الفجر1عثر<وليم!>والفخر-

!!!

التراجم.ارقامعلىالفهارسجميعفيالاحالات(1)

172

301

86

916

018

161

018

916

302



النبويةالأحاديثفهرس

)علي(؟(اللهرسولبعدخيرالناساي:جوابفي)عمرثم..بكر.بو1*

...دينفيأستعينهلمجي!النبيأتيت

...حسنواووأوسعوااحفروا

..هالعربجزيرةمنوالنصارىاليهودأخرجوا

...باباأقربهمافأجبالداعياناجتمعإذا

...الايمنجنبهعلىأحدكماضطجعإذا

...معهمفصلالناسفوجدت،الصلاةلىإجئتاذا

صليتقدكنتوان،الناسمعفصلجئتإذا

..مناد.نادىه..القيامةيوموالاخرينالاوليناللهجمعإذا

طروقاأهلهاحدكميأتئنفلاليلادخلتمإذا

...القبلةيستقبلفلالبولأولغالطأحدكمذهبإذا

(عباس)ابنامراتهعليهتحرملمامرأتهبأختزنىإذا*

(عباس)ابنامرأتهعليهحرمامرأتهبأمزنىإذا*

.ههيجرينهرأحدكمبفناءكانلوأرايت

!ك!روالنبيلىإلمجفاطمةالنبيأزواجأرسلت

لعمر...السجندارلحارثاعبدبننافعاشترى*

عامر(بنلعقبةالخطاببنعمر)قولالسنةصبت*

ابادأطع

.ههتضربوهنولاتكتسون،مماواكسوهن،تأكلونممااطعموهن

أولادكمبيناعدلوا

العرشتحتكنزمنالبقرةسورةخواتيمأعطيت

272

6

67

82

8

67

2

30

30

7

7

6

8



...حراموجصيدأنفذكر!النبيمعأقبلنا

..بكر.بيأ:بيأصحامنبعديمنباللذيناقتدوا

...بيوتكمفيالبقرةسورة1اقرأو

قراوهاأمتيمنافقيأكثر

...فراشكلىإاويتإذاتقولهاكلماتأعلمكألا

)علي(المفتريحدجلدتهإلاعليهمايفضلنياحدعنيبلغنيولاالا*

السبعينإحدىفيالتمسوها

..همولاهفعليمولاهكنتمناللهم...بالمومنين؟أولىاللهأليس

لاذن1والعيننستشرفأنيك!م!داللهرسولأمرنا

..والفجر.العشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاةاثقلإن

علينا(استخلفتلو:جواب)في...فتعصوهخليفةعليكمأستخلفإن

...الرحمنمنشجنةالرحمإن

عمرو(بنالله)عبد..هوسجدتسلمتغربتإذاالشمسإن*

الشركعنالشركاءأغنىلىتعااللهإن

...صاحبهاحدهمايخنلمماالشريكينثالثأنا:يقولتعالىاللهإن

...كنزهمنأعطانيهمابايتينالبقرةسورةختماللهإن

...عامبألفيوالارضالسماواتيخلقأنفبلكتاباكتباللهإن

...المنافقونأرادكفإنقميصا،مقمصكاللهإن

تصاويرأوتماثيلفيهبيتاتدخللاالملائكةإن

...السيئاتتهجرأن:إحداهما:خصلتانالهجرةإن

...السلامعليهادمجحدمنأولإن

كذابادخالاثلاثينالساعةيديبينإن

...كذابينالساعةيديبينان
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76
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182

76

016
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38

46

491

32

22
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؟(بعدكنوفرمن:جوابفي)..بكر.أباتوفرواإن

0.البحر.حالمناخذوأنارأيتنيلويكذرو:للنبيقالالسلامعليهجبريلن

تبايعهجاءتامرأة:فقالعمرأتىرجلان*

...زنىأنهفاقرجم!النبيأتىليثبنبكرمنرجلاان

...وثلاثينخمسبعدستزولالاسلامرحىإن

...ملكانالنائميراهفيماأتاهمجفعماللهرسولأن

..أحداصعدحتىيصثيفانطلقبيديأخذ!ي!اللهرسولإن

...ركعةالصلاةمنبقيوقدوانصرففسلميوما،صلىجميناللهرسولأن

..رجلا.ليادعوا:قالع!م!راللهرسولان

...إمارةفيبهنأخذعهداإلينايعهدلمجمزاللهرسولإن

يك!ادلهرسولمناديفنادىمكانهممنحملوااحدقتلىإن

...حخامبزغةففيشفاء،شئفيكانإن

...الهجرةعلىيبايعهلهأخبابنثك!النبيأتىمسعودبنمجاشعأن

...القرانتأويلعلىالناسيقاتلرجلامنكمإن

سنةعشرةخمسبمكةاقام!ك!يطالنبيأن

جيشا...يجفزانعمروبناللهعبدامرمج!ييوالنبيان

مكةلاهلببراءةبكرأبابعثع!ب!رالنبيان

تذهب؟أينأتدري:الشمسغربتحينذرلابيقالمج!ييمالنبيأن

...وتارة،يمينهعنتارةينصرف،صلاتهمنانصرفإذاكانيكفي!والنبيان

...البعيرجنبمنالوبرةيأخذكانيك!م!رالنبيأن

اليسرىعلىاليمنىيدهيضعمج!يكانالنبيأن

كاشافعأولأنا

)علي(..وشبير.وشيروهارونموسىانطلق*
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18
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52
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138

34

138
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...بياعلىكاندينفي!واللهرسوللىإانطلقت

الفتحبعد!ك!برواللهرسوللىإمعبدبأخيانطلقت

عمر()ابن.0!ك!و.اللهرسوللىإالفتحبعدالهجرةانقطعت*

منهخيرااللهآتاكإلالىوتعاتباركاللهاتقاءشيئاتدعلنإناب

لجنةاالكبرمنشيءيدخللاإنه

...وجلعزاللهفمنوالقلبالعينمنكانمهماإنه

بعضابعضهمعليهميقتلثمالماليأخذونناسيكونانه

ههرفقاهفكانواسفرفياللهرسولمعخرجواأنهم

..أحد؟.فلانبنيمنأههنا

...القيامةيومظلماتالظلمفان،والظلمإياكم

حامدونلربنا،عابدونتائبونايبون

؟...ووارثيوصاحبيأخييكونانعلىيبايعنيأيكم

...يمانيةلحكمةوا،يمانالايمان

لطاعة1والسمععلى!ب!اللهرسولبايعنا

...بأربعبعثت:قال؟بعثتشيءبأيعلياسألنا

عمر(مؤذن)الاقرع.0فدعوتهالاسقفلىاعمربعثني*

...الوجهينذااللهعندالقيامةيومالناسشرارمنتجد

...وئلاثينلخمسالاسلامرحىتدور

(عباس)ابن00(.لكميحللاءامنواللرينجمأئها>تفسير:*

(عباس)ابنعشر(وليم!>والفخرتفسير*

الباغيةالفئةتقتله

..دينار.مئزرهفيفوجدالصفةأهلمنرجلتوفي

...الصفلىإانتهىحينفقاللنا،يصليلمجيدوالنبيرجلجاء

..زيد.بنأسامةورديفه!يداللهرسولجاء
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..0المطلبعبدبنيع!حاللهرسولجمع

البقرةسورةمنبنحوطويلاقيامافقام:الكسوففيعباسابنحديث

عاشوراءفيعباسابنحديث

الكسوفصلاةفييقرأجم!النبييسمعالمأنهماوسمرةعباسابنحديث

لجذعاحنينفيعمرابنحديث

الذكرمسمنبالوضوءالامرحديث

الغارفيأبيهعنلقيطبنالحارثحديث

النحلحديث

لحنتمواالدباءعنالنهيحديث

والمزفتالدباءعنالنهيحديث

قائماًالشربعنالنهيحديث

الصبحبعدالصلاةعنالنهيحديث

العصربعدالصلاةعنالنهيحديث

مرتفعةوالشمسإلاالعصر،بعدالصلاةعنالنهيحديث

الهجرةحديث

الدجالأقوامهمالانبياءإنذارحديث

الاذانبدءحديث

الكسوفصلاةفيبالقراءةث!بروالنبيجهرحديث

الئديةذيحديث

الكسوفصلاةفي!النبيعنسمرةحديث

النبي!معصلاتهبعدبرهطهمعاذصلاةحديث

لحشر1والدجالفيطويلحديث

مسعود()ابن.لحشر.واومأجوجويأجوجالدجالذكرفيطويلحديث*
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متربعاالصلاةفيعائشةحديث

البقرةسورةقرأانهفرأيت،قراءتهفحزرت:الكسوففيعائشةحديث

الدعاءفيالعاصأبيبنعثمانحديث

سوداءامرأةفجاءتتزوجها،التيالمرأةفيالحارثبنعقبةحديث

ارضعتكمانيا:فقالت

خمغديرحديث

القصيرالسفرفيالافطارفيحديث

الفجربصلاةالتغليسفيحديث

للصائمالقبلةفيحديث

الكسوففيحديث

الصائممسابةعنالنهيفيحديث

النعلخاصففيحديث

الوضوءفصلفيحديث

المريضعيادةفضلفيحديث

ع!ب!دالنبييسبمنقتلفيحديث

صلبهمنيخرجومن،الحكملعنفيحديث

الجرنبيذفيحديث

خمغديرقصةحديث

لفاطمةع!النبيقولحديث

...نيرامنبعضيدركهولعله:يكيموقولهالدجالوصفحديث

يسلفنا...الحق

...الصالحيسلفناالحق

سبيلا...لهناللهجعلقدعني،خذواعني،خذوا
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بالضمانلخراجا

الصلحقبلالحديبيةيوم!م!راللهرسوللىإعبدانخرج

عامر(بن)عقبةهههفدخلتلجمعةايومالمدينةلىإالشام!ننهرجت*

...واقمحرةعلىاشرفناإذاضىع!اللهرسولمعخرجنا

(عباس)ابنالذبيح*

بكر()أبوأصحابهعامةولارع!ي!اللهرسولصلاةماصلاةليصلونإنهم*

يحبسده؟ما:قال:راحلتهعقلقدرجلاعنهاللهرضهدعمرراى*

بمعىالاضحىيومالعضباءناقتهعلىالناسيخطب!ك!رالنبيرأيت

...الناسخطبثمه..راحلتهيقودبلالارأيت

السفرفييتطوعادلهعبدبنجابررأيت*

...الضحىارتفعحتىبمنىالناسيخطبيكطاللهرسولرأيت

..خرماء.ناقةعلىعيديومالناسيخطبع!يراللهرسولرأيت

..فطارا.فنفختهما،،سوارينيديفيرأيت

55.قليبعلىبدلوانزعنيكارأيت

..هيومالفمنخيراللهسبيلفييومرباط

...ابنتهزوجنيبكر،أباادلهرحم

..هاللهروجمنالريح

..هدرهمولاديناربهاليسبأرضإنا:فقلتعمروبناللهعبدسألت*

(عباس)ابنادلهأحلمالحسناوالرزقثمرتها،منحرمماالسكر*

...الشمسكضوءنورهمالقيامةيومأمتيمناناسسيأتي

الملدهعلىيقتتلونأمراءبعديسيكون

...احفروا:فقالاحديوملجراحاتارع!يه!اللهرسوللى!شكي

يحتدرهالردهةشيطان
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...لجنةابابعلىبدينمحبوسصاحبكم

...الركعتينتركراهيتهفماشهراعشرثمانيةع!داللهرسولصحبت

ثمانبيتيقيالضحىمج!حالنبيصلى

..ركعتين!كفحبمنىالنبيمعصليت

؟(المرأةغزوةجزاءما:جوابفي)بحقهو]عترافالزوجطاعة

للغرباءطوبى

معنا؟تصليانمنعكماما.هبهماهعلي

...اللهسبيلفيتكلأباتتعينالنار:تريانلاعينان

فيهاوماالدنيامنخيرروحةاواللهسبيلقيغدوة

..ومائتانعشربضعةيومئذونحنجم!بحاللهرسولمعغزونا

...ركبفجاءصياما،فاصبحنا،شوالهلالعليناغئم

منفردا(صلاهاقدلمنلجماعةامعالصلاةإعادة)حكمجمعسهملهفذاك

الجملقصةإلخ0..ليلةجمليفقدت

...الفراشمنليلةمج!حاللهرسولفقدت

0.اليهودهابغضته،عيسىمنمثلفيك

والطاعة(السمععلىيبايعونعندماع!ب!د)يقولهاستطعتمفيما

...الصلاةإليكحببقدإنه:جبريلليقال

000؟إمرأةالك!جابريا:مج!ي!اللهرسولليقال

...الغلولفذكريومذات!ك!رواللهرسولفيناقام

وستينخمسابنوهوع!بي!النبيقبض

[لكاهنحلوانمنأكلأنهعلملمابكرأبياستقاءقصة

الصدقةتمرمنياخذجاءالذيالشيطانقصة

)جابر(..0معاويةخلافةفيحرامبناللهعبدقبرحفرقصة*

927



وعليعثمانعنعمرابنعراربنالعلاسؤالقصة*

عليهالذيالدينجابروقضاء،ودفنهجابر،والداللهعبدقتلقصة

عمرو(بنالله)عبدوماهجوحياهجوحقصة*

...امرأفجطريةوطىرجلفي!م!راللهرسولقضى

الله(فيلاحبهإني:رجلعنقالالمنفاعلمهقم،

يحمدانيحهبوهويجاهدالرجل!اللهرسوليا:قيل

55هخرحإذاأمامهيمشون!دالنبياصحابكان

لقيط(بنلحارث)ا.هفينحرهاه،فرسهتنتجمناالرجلكان*

...عينهاتذرفناقتهعلىوهوالوحيعليهنزلإذايك!روالنبيكان

(عباس)ابنلخزرحواالاوسبينكان*

فيهاقنتإلامكتوبةصلاةيصليلاع!يماللهرسولكان

المثلةعنوينهاناالصدقةعلىيحثنايك!رراللهرسولكان

يقولثمفيعدلنسائهبينيقسميك!مماللهرسولكان

سوداءعمامةوعليهجمعةكليخطبناياسربنعماركان*

.هبشيءهيومافجاء،غلامبكرلابيكان*

...الذهبتختم:خلالعشريكرهكان

يقوتمنيضيعانإثمابالمرءكفى

يحضرهالميك!يد،والنبيالامراءجيشفيكنا*

..يصليفابصرتهيك!رراللهرسولعلىليبعيرااعرضكنت

...غزوةفيرفيقينوعليأناكنت

..0لجمرةارمىحتىلحجافيفلبىيك!ب!،النبيرديفكنت

صاحبكمعلىصلوا،كيتان
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28
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...؟الصلاةيؤخرونأمراءعلياشكانتإذاأنتكيف

0..فاعطيتموهلحقاسئلتمإذابكمكيف

بالدينارينالدينارتبيعوالا

عليكاللهفيحميتحعيلا

سويمرةلذيولا،لغنيالصدقةتحللا

...أمتيمنطائفةتزاللا

...تكرهونمارأيتمفإذاالريج،تسبوالا

...مامورةفإنها،الريجتلعنوالا

الكفارقوتلماالهجرةتنقطعلا

حافرأوخففيإلاسبقلا

نصلأوحافرأوخففيالاسبقلا

الاسلامعلىأبايعهولكن،الفتحبعدهجرةلا

ونيةجهادولكن،الفتحبعدهجرةلا

ليلةفين1وترلا

أخيهعصاأحدكمياخذلا

...لاعباأخيهمتاعأحدكمياخذنلا

القيامةيوميعارلهابشاةأحدكميجيئنلا

حافرأوخفعلىإلاسبقيحللا

مسلمايرؤعأنلمسلميحللا

النصرانيةفيهضارعتطعامصدركفييختلجنلا

أمتهأوعبدهيكونأنالا،نىالنصرالمسلمايرثلا

منافقهمايشهلملا

عليهنفسيصابرفاناأمراليإعهديكظاللهرسولإنلا،
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63

36

66
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91
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22

43

65

65

138

891

65

138
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..هنيئا.:امراةقالتمظعونبنعثمانماتلما

...السلامومنكالسلامانتاللهم

...سخطكمنبرضاكأعوذنيإاللهم

...بينكملقسمتهنعمالعضاههذهعددعنديكانلو

...كنفسيرجلاعليهملابعثنأوربيعةبنولينتهين

الدجالمنأكبرخلقالساعةقياملىإآدمخلقبينما

طالب(ابيبن)عليقرواش؟بنبكريافيهاتقولما*

ع!ميماللهرسولفيمنإلا>ق(حفظتما

ه..بالصدقةمرناإلاخطبةع!م!داللهرسولخطبناما

...بخطيئةهئمأوأخطاقدإلاادمولدمناحدمنما

...مائةيبلغونالمسلمينمنأمةعليهيصليمسلممنما

اعتقههوعبذاإلاوارثايزكولممج!رراللهرسولعهدعلىرجلمات

...؟القرانأنازعليما

(عباس)ابن..السماءهأبوابمنبابالمجرة*

اللهأحبهالانصارأحبمن

حبوته(فيالحسنواضعاءلمجز)قالهفليحبهأحبنيمن

...لجنةادخلصلبهمنثلاثةاحتسبمن

...ركعةالصبحمنركاذمن

بدينارفليتصدقعذرغيرفيجمعةتركمن

...لهغفرالظهرفصلىقامثموضوئيتوضأمن

كذابفهوقريشسوىمنالمسلمينإمارةنفسهلىإدعامن

...عنهفلينأبالدجالسمعمن

عمر()ابن.0.الاماممعركهماادثمالصبحأوالمغربصلىمن*
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188

128

172

9

74

175

188

77

912

801

188

183

37

125

913

691
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بدينارفليتصدقلجمعةافاتتهمن

كفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنالايتينقرأمن

..الدنيا.فيوجهانلهكانمن

منافليسينكحولمموسراكانمن

النارمنمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبمن

مولاهفعليمولاهكنتمن

منفردا(صلاهاقدلمنلجماعةامعالصلاةإعادة)حكميعيدها،نعم

المثلةعنع!النبينهى

والاذنالقرنباعضبيضحىأن!سمرواللهرسولنهى

البهائمسبعنالنهي

)علي(..بكر.أبويكفموصلىاللهرسولسبقالشحشح،الخطيبهذا*

إخوانناقبورهذه

)عمر(؟كتبكمفيتجدوناهل*

..الدهر.يسبادمابنيؤذيني

كعب(بن)ابي.5.جبريلمنتلقاهممنالقرانتلقيتنيإ،المؤمنينأميريا*

...جارينليإن!اللهرسوليا

تخلعهفلاخلعهعلىأرادوكفإنقميصا،يقمصكاللهلعلإنه!عثمانيا

مثلا...عيسىمنلكإن!علييا

...أتتإذاالصلاة:تؤخرهالائلاث!علييا

...ماللهمليسقوماإخوانكممنإنوالانصار!المهاجرينمعشريا

..رجلا.عليكماللهليبعثنوالله:قريشمعشريا

مسعود()ابن...عليهفيضطجعالقبرالرجليأتيزمانالناسعلىيأتي*

..احترقوا.مابعدالنارمناناسيخرج
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96

64

6

75

6

43

67

49

8

67

6
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...جيشالبيتهذايغزو

...الملكياخذونقومبعدييكون

)علي(...فيليسبمايقرظنيمفرطمحب:رجلانفيئيهلك*

سواهفيمايومألفمنخيراللهسبيلفييوم

!!!
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42

12

34
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901،991السكنابن

77مطيعأبيبنسلام

93الاغرسلمان



177رجاءبنسلمة

186صالجبنسلمة

91عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبو

34،76بنكهيلسلمة

137المحبقبنسلمة

عامربنسليم

04011،عبدبنسليم

18،06حرببنسليمان

الطيالسيداودابو-داودبنسليمان

73قرمبنسليمان

153اليشكريقيسبنسليمان

09كثيربنسليمان

041.188المغيرةبنسليمان

166،891يساربنسليمان

12،134،138،146حرببنسماك

،4451،،213،جندببنسمرة

913،014،175

451،154صالجابيبنسهيل

قزعةأبو-حجيربنسويد

67غفلةبنسويد

25قيسبنسويد

13،15،171الشافعي

85401،031،،24شاهينابن

06سواربنشبابة

011شبير

156المعافرييزيدبنشراحيل

16،22عبيدبنشريح

64القاضيشريح

،814،701،122،النخعياللهبنشريك

431،167

،26،35،3714،،3.821،61،شعبة

1.50،6،64،66،8669،127،

133،431،461،941،188

51،76155.،818،الشعبي

77لحجابابنشعيب

42،111015،حمزةبيبنشعيب

14سلمةبنشقيق

172(البخاري)شيخشهاب

23،،11الزهريشهابابن

24،57،،63.8809،19،،89

801،111،051،551،491

68حوشببنشهر

النحويالرحمنعبدبنشيبان

93شيبةبنالرحمنعبد=شيبةابن

412شيبةأبيابن

011شير

43الأزديصادقأبو

07015،كيسانبنصالج

76514،السمانصالجابو

43يحمىبنصباح

92



901الغامديصخر

177السمينصدقة

918سليمبنصفوان

98عمروبنصفوان

12محمدبنالصلت

14الهرويالصلتابو

،24النميلعاصمأبومخلد،بنلضحاك

،53166

22زرعةبنضمضم

49المقدييالضياء

172أحمد(لإمام)صماحبطالبأبو

14،541،102نيالطبرا

الطحاوي

9188،791،الطفيلأبو

23الانصاريطلحةأبو

178الراسبيطلحةأبو

06عوفبناللهعبدبنطلحة

06الخزاعياللهعبدبنطلحة

0325،اللهعبيدبنطلحة

06القرشيطلحة

،250،6،63،77،88911،.13عالشة

128،015،915،172،491،

مخلدبنالضحاك=عاصمأبو

128،132،182،102الاحولعاصم

46ضمرةبنعاصم

49

كليببنعاصم

العاليةأبو

وقاصأبيبنسعدبنعامر

154

145

102

،57،146

36الزبيربناللهعبدبنعباد

51،43الصامتبنعبادة

172البالوي(أحمدبنمحمد)العباصأبو

41،53،الدوريمحمدبنالعباص

،57،76،09801

115حميدبنعبد

76،291عبدخير

عبدالاعلى

28،93916،991،البرعبدابن

55الاشبيليلحقاعبد

14الفراءجعفرأبيابنالحميدعبد

161زيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبد

133بكرةأبيبنالرحمنعبد

172هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

13الحبليالرحمنعبدأبو

41حوشببنالرحمنعبد

31123،الإفريقيزيادبنالرحمنعبد

156المعافريشريحبنالرحمنعبد

135154،شيبةبنالرحمنعبد

مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

22عوفبنالرحمنعبد

2



56ليلىابيبنالرحمنعبد

25حديجبنمعاويةبنالرحمنعبد

691المقرئالرحمنعبدأبو

،406،،1مهديبنالرحمنعبد

،76،85691

،143152،،41801،الرزاقعبد

167،174.018

02الععمانبنالصمدعبد

69رفيعبنالعزيزعبد

69صهيببنالعزيزعبد

154الاوبساللهعبدبنالعزيزعبد

25الحكمبنمروانبنالعزيزعبد

002ميةابوالكريمعبد

،3441،حنبلبناحمدبناللهعبد

،94،51،113،122.913146

147الطائفيإنسانبناللهعبد

34بدربناللهعبد

187حزمبنبكرأبيبناللهعبد

147المخزوميالحارثبناللهعبد

73المكتبالحارثبناللهعبد

017.188الزبيربناللهعبد

188طالبابيبنجعفربناللهعبد

167الانصاريحرامبناللهعبد

الازديحوالةبناللهعبد

135ديناربناللهعبد

59

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

عبدابو

اللهعبد

اللهعبد

اللهعبد

عبد

عبلى

عملى

عبد

عبد

عملى

عبلى

82لانصاريرباجبن

21رجاءبن

77السائببن

43المفلوجالكوفيسالمبن

67سبابن

22السعديبن

3566،،1،5.52شقيقبن

155(الليث)كاتبصالجبن

51الصامتبن

14صفاربنالله

52طاووسبن

491عامربن

72،،11.13عباسبن

،85،4930،115،1912،،136

145،158،163،167،،188

391.791،302

147الحكمبنربهعبدبن

126اميةبناللهعبدبن

124عتبةبن

79ضمرةبنعتيبن

791خشيمبنعثمانبن

22زبربنالعلاءبن

27،28،33،،51عمربن

،3752.،8569،601،132،

151،167.017،185،188،

191،391.102



17،،15العاصيبنعمروبناللهعبد

،22،26،36،37،52،29123،

156،917،018،188،391

135عميربناللهعبد

126عونبناللهعبد

13،156،691المباركبنادلهعبد

عمرأبي)شيخمحمدبناللهعبد

65(الصدفي

أحمد(-)شيخمحمدبناللهعبد

شيبةأبيبنبكرأبو

22محيريزبنعبدالله

،4،8،1415،مسعودبناللهعبد

،34،76،08،79،128،165

132مغفلبناللهعبد

391الطائفيالوردبنالمقدامبناللهعبد

166الجندعيينمولىاللهعبدأبو

16168،نجيبناللهعبد

29164،نجيحابيبناللهعبد

128الهذيلأبيبناللهعبد

،4،15،48152،وهببناللهعبد

،156157

56يساربناللهعبد

148الننيييوسفبناللهعبد

36الزبيربناللهعبدبنحمزةبنالملكعبد

67سلعبنالملكعبد

69

51عميربنالملكعبد

41مروانبنالملكعبد

بناللهعبدبنحمزةبنالواحدعبد

36الزبير

132زيادبنالواحدعبد

188العنبريسعيدبنالوارثعبد

74الدمشقيالرحيمعبدبنالوهابعبد

الثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبد

401سليمانحاجبعبيدأبو

133بكرةابيبناللهعبيد

146البجلياللهعبدبنجريربناللهعبيد

891جعفرأبيبناللهعبيد

93الاغراللهعبدأبيبناللهعبيد

302الاشجعيالرحمنعبيدبناللهعبيد

191العمريعمربناللهعبيد

43الاسودبنعبيدة

44،66لجراحابنعبيدةأبو

32عتبان

68البصريالضريرعتيبة

2،3،26،الدارميسعيدبنعثمان

،83،84126،913،018

116العاصأبيبنعثمان

،501.،1عنهاللهرضيعفانبنعثمان

601،481،491،691

14عميربنعثمان



188مظعونبنعثمان

43المغيرةبنعثمان

127،182النهديعثمانأبو

،1،61-8.1،124-.1،5العجلي

03،3-ه،17.0،21،222،28

،3704،14،43،64،47،48،

9*14،]05.15.55،95،64،

،66،67،76،77،97،85،98

79،501،011،131،171،

112،122،231.137،138،

041،441،451-561،016،

161،162،416-916،018،

918،091.191،491،691،

891

بنمسعودبنمحمد-العجميابن

النيسابورييوسف

188ثابتبنعدي

2531.188،عديبياابن

،03،8309،122،261،عديابن

521،571،951،177

137العربأبو

،67،8809،471،الزبيربنعروة

951،491

41خالدبنعصام

22الخراسانيعطاء

79

188رباحبيأبنعطاء

76188،السائببنعطاء

23الليثييزيدبنعطاء

4،34،51،132،مسلمبنعفان

.913،014914،188

51السهميالمسيببنعمروبنعفيف

59الحارثبنعقبة

24156،عامرالجهنيبنعقبة

14عقدةابن

155خالدبنعقيل

691معبدبنزهرةعقيلابو

126،145،914.016،174العقيلي

،47،53301،114،عكرمة

174،188.302

188العلاءام

العباسبيابنعلاء

67قيسبنعلقمة

186مرثدبنعلقمة

185عباسابنمولىعلقمةأبو

188الهسنجانيالحسنبنعلي

188طالبأبيبنعليبنالحسينبنعلي

1،4122الاوديحكيمبنعلي

42رباحبنعلي

31ربيعةبنعلي

188جدعانبنزيدبنعلي

2



167صالجبنعلي

915،16،0،2،26،طالبابيبنعلي

،34،3714،46،48،،76،86

601.011،911،122،431،

165،168،171،172،184،

186،188،291،391،491

41عياشبنعلي

،912،13،51،المدينيابنعلي

16،91،،270،3،3894،05،

،76،08،98،59،79901،

131،133.135،138،153،

162،165،166،167،916،

171،173،173*[،]175،177،

018،186،291،102

06(البخاري)شيخعلي

علئةابن

24،401عمارابن

،76911،916،،12ياسربنعمار

184

188عمارأبيبنعمار

12زاذانبنعمارة

61عبدبنعمارة

،5،801،11.02،الخطاببنعمر

،2414،،76،87132،431،

481،161،167،188،491

89

18،091العزيزعبدبنعمر

176وجيهبنموسىبنعمر

،56سعيد(بنأحمد)فيالصلمعمرابو

911

06لجونياعمرانأبو

041.175حصينبنعمران

47لرحمنعبدبنتعمرة

51،42لحارثابنعمرو

391الزبيديحبشيبنعمرو

391الزبيديحريث!بنعمرو

87912،188،ديناربنعمرو

891الربيعبنعمرو

111سعيدبنعمرو

143سفيانبنعمرو

391شعيببنعمرو

21طلحةبنعمرو

126.188العاصبنعمرو

07الابيضابيبناللهعبدبنعمرو

164،691()الفلاسعليبنعمرو

371،667،مرةبنعمرو

73مرزوقبنعمرو

35الرحمنعبدبنعنبسة

362،حوشببنالعوام

،3415.06،،61اليشكريعوانةأبو

182



46لحريثابنالعيزار

3467،-السلامعليه-عيسى

22مساوربنعيسى

74يونسبنعيسى

31إسماعيلبنمالابععسانأبو

62عععدر

99051،188،!ع!راللهرسولبنتفاطمة

36المنذربنتفاطمة

03فديكابيابن

15فراس

491فضالةبنالفرج

188فرعون

43سهلبنالفضل

188عباسبنفضل

08حسانبنالقاسم

72135.عباسبنالقاسم

177الرحمنعبدأبوالقاسم

43الوليدبنالقاسم

89ذويببنقبيصة

21عقبةبنقبيصة

9،16،86،401،913،175،قتادة

102

041العدويقتادةأبو

01،17،18سعيدبنقتيبة

041البصريالدهماءأبوبهيسبنقرفة

99

2،54قزعةأبو

،13.51،64،55الفاسيالقطانبن

131،123،137،152

القعنبي

،77311،،1،4قلابةأبو

الربيعبنقيس

حازمأبيبنقيس

عبادةبنسعدبنقيس

المكيسعدبنقيس

طلقبنقيس

كاهلأبو-عائذبنقيس

الصنعانييزيدبنقيس

الجحدريكاملابو

عائذ(بن*قيسكاهلأبو

الزبيديكثيرأبو

شنظيربنكثير

أبرهةبنكريب

مسلمأبيبنكريب

يكل!ذعبلنبيبنتكلثومأم

كهمس

01،13،17،31،148،لهيعةابن

24،سعدبنالليث

.148.151،155،918

691،891

الرحمنعبدبنمؤمل

2

801

175

701

491

917

158

43

174

175

47

37

175

91

188

891

،142

،491

791



34491،ماجهابن

15ماكولاابن

34128،إسماعيلبنمالك

32،،15أنسبنمالك

،93،65،39801،126،157

016الزمانيمرثدبنمالك

22يخامربنمالك

21175،فضالةبنمبارك

801إسماعيلبنمبشر

167الناجيالمتوكلابو

182مسعودبنمجاشع

سعيدبنمجالد

182مسعودبنمجالد

53ادرعبنمحجن

51الديليمحجنأبيبنمحجن

14نيالاصفهاإبراهيمبنمحمد

302بالويهبنأحمدبنمحمد

184،391إسحاقبنمحمد

26،06011،،4بشاربنمحمد

البرسانيبكربنمحمد

91111،مطعمبنجبيربنمحمد

510،6،86146.)غندر(جعفربنمحمد

22حبيببنمحمد

131حمرانبنمحمد

172الحسنبنحمويهبنمحمد

..

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

الرازيحميد

لحنفيةا

خثيم

العوفيسعد

البيكانديصلام

سوقة

302

76

184

302

2،11

76

بنا

بن

بن

بن

بنا

121،002سيرين

91ثوبانبنالرحمنعبد

56ذئبأبيبنالرحمنعبد

891)؟(الرحمنعبد

21الزبيربناللهعبد

57منينبناللهعبد

175الشعيثياللهعبد

07الربذيعبيدة

101عجلان

84طالبأبيبنعليبنعمر

181،166علقمةبنعمرو

153الزيّاتقيس

06العبديكثير

941،184القرظيكعب

26175،لمثنى

41النيسابورييوسفبنمسعود

03الغفاريمعن

615المروزيمقاتل

491الزبيديلوليد



،09الذهليفارسبنيحمىبنمحمد

801،166،891

32الربيعبنمحمود

محيريزبناللهعمدمحيريز-ابن

64نافعبنالمختار

188عبيدأبيبنمختار

11يزيدبنمخلد

البهزيكعببنمرة

09الهذيلأبيبنمرزوق

09،126لحكمابنمروان

22محمدبنمروان

74(الفزاريمعاويةبن)مروان

176،891مريمأبيابن

64طارقبنتمريم

3706،المزي

الاجدعبنمسروق

421مسعر

الانصاريمسعودابو

،89،41،91،14،47،06،،4مسلم

.63،65،72،74،77،81،84

،86،87221،281،913،041،

241،641،151،531،451،

581،188،391

391جبيربنمسلم

915الزنجيخالدبنمسلم

علقمةبنمسلمة

156هاعانبنمشرخ

82حرببنمضارب

0.5145طريفبنمطرف

451،جبلبنمعاذ

173رفاعةبنمعاذ

133معاذبنمعاذ

175هشامبنمعاذ

25حديجبنمعاوية

،2226،،1سفيانأبيبنمعاوية

167،183

1،4091،491،صالحبنمعاوية

67خازمبنمحمد،معاويةأبو

182مسعودبنمعبد

54153،،94سليمانبنمعتمر

801،018راشدبنمعمر

691البصريمعنأبو

017سميبنمغيث

121شعبةبنالمغيرة

41أبوالمغيرة

66غسانبنالمفضل

42فضالةبنلمفضل1

126د1المقد

153المقدمي

09177،مكحول

3



135المكرزابن

175إبراهيمبنمكي

34عمروالحنفيبنملازم

591لفاريعيالمليحاأبو

6359،مليكةأبيابن

11،51مندهابن

72991،المانذرابن

178لجارودياالوليدبنالمانذر

67الثورييعلىبنمنذر

175زاذانبنمنصور

188صفيةبنمنصور

814،المعتمربنمنصور

03المنكدرابن

291عمروبنلمنهال

146مسماربنالمهاجر

302لرازيعمرأبيبنمهران

76011،-السلامعليه-موسى

1،2،58التبوذكيإسماعيلبنموسى

153،791

07الربذيعبيدةبنموسى

42رباجبنعليبنموسى

188الميموني

174عوفبنالرحمنعبدمولىميناء

165خفافبنناجية

116135،مطعمبنجبيربننافع

87أميةبنصفوانبنالحارثعبدبننافع

166شجاعبنتحمنةمولىنافع

15151،عمرابنمولىنافع

891نافعبيأبننافع

نجيحأبيبناللهعبد-نجيحأبيابن

164الثقفينجيحأبو

164السلمينجيحأبو

،11.51،16،91،12النسائي

،22،25،28،32،34،3714،

24،45،47،15،52،56،95-

.63،65،670،7،73،77،78

،81،85.88101،201،601،

111،121،161،911،112،

122،125،126،912،133،

134،136،137،138،431،

461،481،015،،521.551،

171،018،183،186،187،

691،891

591(معينابن)عنمحمدبننصر

177لنضرأبو

146شميلبنالنضر

186،.418.155،بشيربنالنعمان

491

14شيبةأبيبنالانعمان

67حمادبننعيم

3



161ربيعةبننعيم

0،2143دكينبنالفضل،نعيمأبو

166،891المجمرنعيم

167الانصاريالنعيمان

14(الله)عبدنميرابن

14،0،5291(اللهعبدبنمحمد)نميرابن

51صعصعةبننوح

913قيسبننوح

011-السلامعليه-هارون

74اللهعبدبنهارون

16175،لقاسمبنهاشم

153هانئام

16،901يريمبنهبيرة

74الباهليزيادبنالهرماس

لحارثابنهرمي

،2،01،11،14،24هريرةأبو

64،46،،76801،621،513،

138،541،941،661،961،

721،881،191،591،891

47النعمانبنحارثةبنتهشامأم

175الدستوائيهشام

142سعدبنهشام

041عامرالانصاريبنهشام

74الملكعبدبنهشام

63157،915،عروةبنهشام

3

يوسفبنهشام

بشيربنهشيم

)؟(هشيم

عامرالمزنيبنهلال

العوذييحمىبنهمام

جميلبنالهيثم

حجربنوائل

الواقدي

وضاجابن

إياسبنوقاء

،14،74،15وكيع

671،175

136

92،175

،82391

47

16،913،175

915

138

03،188

915

13

،06،76،913

وكيعابن

مسلمبنالوليد

الوليدابيبنالوليد

منبهبنوهب

خالدبنوهيب

آدمبنيحمى

إسحاقبنيحمى

أيوببنيحمى

حمزةبنيحمى

لسلام-1-عليهمازكريابنيحمى

القطانسعيدبنيحمى

،138146

كهيلبنسلمةبنيحمى

3

،2209

174

167

21

22

188

،27،51

76



49الكنديالرحمنعبدبنيحمص

142،891بكيربنعبداللهبنيحمص

بنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحمص

47زرارةبنسعد

691(البخاري)شيخاللهعبدبنيحمص

2،3،4،18،91،معينبنيحمص

،24،34،36،41،43،94،51

،53،57،58،61،65،07،76

،83،84.86،09،29،69،89

،601،701،801،123-126

،128،013.132،133،135

،136،913،014،147،914

،015،152،164،166،017

،172،174،176،018-182

،184،091،391591،791

401،117السيبانيعمروأبيبنيحمص

177،182كثيرأبيبنيحمص

2162،موسىبنيحمص

41011،يمانبنيحمص

175إبراهيمبنيزيد

68أخرمبنيزيد

51الأسودبنيزيد

،4،2.52012حبيبأبيبنيزيد

917،391

116خصيفةبنيزيد

213ثمبلرقاايزيد

182زرلعبنيزيد

51عامربنيزيد

915عياضبنيزيد

138قنافةبنيزيد

،260،6127،913،هارونبنيزيد

941،177

158هرمزبنيزيد

801الزهريابراهيمبنيعقوب

06391،سعدبنإبراهيمبنيعقوب

913،،2.3126،إسحاقبنيعقوب

018

،52401،الفسويسفيانبنيعقوب

801،161،012،123،156،

917

نميبةبنيعقوب

167

،03،66،07،75،84

51المسيببنعمروبنيعقوب

31يعلىأبو

15،67،901،391عطاءبنيعلى

نافعبنالحكم-اليمانأبو

03التيمييوسفأبو

188الكتبصاحب-الزبيربنيوسف

188ماهكبنيوسف

188مهرانبنيوسف

03



المكييعقوببنيوسف

،01مصر(تاريخ)صاحبيونس[بن

021،521،561،571،917

إسحاقبيأبنيونس

عبيدبنيونس

188-السلامعليه-متىبنيونس188

132،148791،المؤدبمحمدبنيونس52،

051الايلييزيدبنيونس

41

175

!!ال!

503



الكتبفهرس

02،188للبخاريالمفرد،الادب-

31البرعمدلابن،الاستيعاب-

01،31،51،12،22،901،461،671،188للحافظ،لاصابةا-

[لوحدان-لمسلملافراد،ا-

14للخطيببغداد،تاريخ-

188للبخاريالصغير،التاريخ-

،3447،52.0،665،136،،1،2،51،42للبخاريالكمير،التاريخ-

186،391،691،891

86،،901.12،41،17،04،43،44،94،للحافظ،المنفعةتعجيل-

011،127،132،391،691،

514اباديللعظيم،المغنيالتعليق-

011،188الطبريجريرابنتفسير-

142للحافظ،التهذيبتقريب-

44للنسائيالتمييز،-

،26-811،13،51،61،18،،4،5]*3[،3،،2التهذيبتهذيب-

28،-32،35،37،38،9314،24،47،48،94،

9*[4،]15-16،-6368،0،7،73،76،77،88

09،69،79،601،801،111،131،911،221،

261،281،921،133،135،136،138-481،

051،531،451،551،561،161،461،651،

661،671،961،172،175،176،178،018،

188،391،491،791،891،302،

603



51،02،14للمزي،الكمالتهذيب-

الكمالتهذيب-المزيتهذيب-

،61،91،1،2،2352-5،89،21،،1،4حبانلابن،الثقات-

-32،35،3714،42،47،48،15،52،،53

57.0،6،63،64،650،7،77111،911،

261،281،921،132،133،913،151،

391،491،891

43،38خلفونلابن،الثقات-

42،401،013شاهينلابن،الثقات-

للعجلي،الثقات-

،23،3314،47،48،57.0،665،،51حاتمابيلابن،والتعديللجرحا-

911،271.131،136،421،481،

051.551،391،302،

801للبخاري،القراءةجزء-

51التركمانيلابن،النقيلجوهرا-

52نعيملابيالاولياء،حلية-

3414،601،122،للنسائي،عليخصائص-

51،241للخزرجي،لخلاصةا-

11للنسائيحد(،1وغيرعنهيرولم)منالضعفاءكتابذيل-

66801،166،،61السنن-

31الاربعةالسنن-

،15،16،24،09،913143،،1213،البيهقيسنن-

3346،67،،11،13،51الترمذيسنن-

703



541الدارقطنيسنن-

851،64،15،391،791،.5داودأبيسنن-

4،247،69ماجهابنسنن-

61691،891..42،47،15النسائيسنن-

76.87،88601،051،671،302،،06.16البخاريصحيح-

[لمستدرك=لحاكماصحيح-

851،415،،1،4حبانابنصحيح-

68134،913،خزيمةابنصحيح-

74051،151،521،172،102،،51،14مسلمصحيح-

،23،32،33،6469،138،،4،01،13،51الصحيحان-

541،671،961،018،188

051للأزديالضعفاء،-

07حبانلابنالضعفاء،-

152للساجيالضعفاء،-

126للعقيليالضعفاء،-

5،867،سعدابنطبقات-

،51،22،14،0،6،76،8809،001.111الباريفتح-

051،671،961،188،191،302

9309،111،178،،23[،]*17[،1]*4للسخاوي،المغيثفتح-

67خزيمةلابنالتوحيد،كتاب-

و[لتعديللجرحا=حاتمأبيابنكتاب-

11للنسائيالضعفاء،كتاب-

867حمادبنلنعيم،الفتنكتاب-

803



شبةبنلعمر،مكةكتاب

للخطيب،الكقاية

للبخاري،الكنى

للدولابيلكنى،1

لجارودالابن،الكنى

حجرلابن،الميزانلسان

لمقدسي[للضياء،المختارة

داودلابي،المراسيل

لحاكمامستدرك

أحمدمسند

مسددمسند

شيبةبنيعةوبمسند

للطحاويالاثار،مشكل

الاعرابيابنمعجم

مندهلابن،الصحابةمعرفة

لمالكلموطا،ا

9،16،51،126

791،891،302

76

291

،1،912،76،701

49

164

،4،6،8،9،13،]16*[،34،41،52،66

،73،76،913،163،018،188491،302

،1،9،]8*[،4،7،8،01،12،13،14،17

،91،22،26،27،03،34،35،41،43،44

،47،94،51،52،57،06،64،66،76،86

،6980،191،1،122،126،132،133

-137،014،143،146،148،914،156

،016،166،167،175،182،188،391

691،791،891،991

25

66،167

8

176

،15،32،6980،1167

903



للذهبي،الاعتدالميزان-

داودلابي،والمنسوخالعاسخ-

الاليرلابن،النهاية-

لمسلم،الوحدان-

،3،5،8،9،37،113،145174،918

ال!!ال!

031

65

،9،0665،86،153،391



لهملمترجماالأعلامفهرس

خريمبنسامة

الاسلعبنالاسقع

مسعودبنالاسود

المتشمسبنأسيد

الجرميالرحمنعبدبنالاشعث

عمرمؤذنالاقرع

قتادةبنإياس

الواحدعبدوالد،أيمن

ناجيةبنالبراء

("عثمانلى)موصالحأبو"فيياتي-بركان

الغفاريبسرةأبو

المحتفزبنبشر

دمشقمسجدموذنبشر،أبو

الخطاببنعمربناللهعبدبنسالمبنبكرأبو

ش1قروبنبكر

محمودبنتميم

الانصاريالحارثبنثابت

الزرقىقيسبنثابت

ملحانبنن1ثرو

عبادبنثعلبة

المحلميعقبةبنثمامة

شهربنئوبان

311

2

3

]3*[

6

7

8

*

918

]8*[

091

191

9

]9*[

12

13

]13*[



إسماعيلبنجابر

الاسودبنيزيدبنجابر

كليببنجري

العامريهوالاخركليببنجري

الكوفيالوالبياللهعبدبنجندب

قدامةبنجويرية

صفرةأبيبنالمهلببنالمفضلبنحاجب

ذئبأبيابنخالالرحمنعبدبنالحارث

لقيطبنالحارث

سبيعةبنحبيب

عدفيبنحجية

الضمريبنحسان

فائدبنحسان

الأنصاريالسالميمحمدبنحصين

البلوياللهعبدبنالحكم

طرخانبنحميد

سويدبنحنظلة

الكلبيحيةأبوحي

الوادعيقيسبنحيةأبو

سميربنخالد

التيميزيدبنالخصيب

المدنيديناربنخالدبنداود

يحىبنراشد

312

]14*[

16

]16*[

17

]17*[

18

91

02

21

]21*[

22

]22*[

23

26

27

291

28

92

03

31



اسحاقبنرافع

عازببنالبراءبنالربيع

ناجدبنربيعة

رجاءأبيبنرجاء

يزيدبنريحان

الاقمربنزهير

ميناءبنزياد

رباجبنزيد

العجليوثقهعبدبنزيد

يثيعبنزيد

زهرةبنيلىمو،سحيم

عقبةبنسراج

سمرةبنسعد

[لاحمسيخالدأبيبنسعيد

حيدةبنمعاويةبنحكيمبنسعيد

الربابتيممن،التيميحيانبنسعيد

الجهنياللهعبدبنسعيد

سفيانأبو

الذيالأبيبنسلم

الجهمبنسليمان

مثنيبنسمعان

عثمانمولى،سهلةأبو

التجيبيقيسبنسويد

313

32

33

34

35

36

37

38

93

42

43

47

46

48

391

94

491

52



بشربنشبيب

البصريالتيميالملكعبدبنشبيب

عثمانلىمو،صالحأبو

الخوزيصالحأبو

خيوانبنصالح

الانصارمولىالتمار،المدنيديناربنصالح

فروةأبيبناللهعبدبنصالح

العبدياللهعبدبنصباج

المدلجيحرملةبناللهعبدبنصخر

التيميمعمربناللهعبيدبنعثمانبناللهعبدبنطلحة

الايلييزيدبنطلحة

حجازيعمرويقالعمروبنعاصم

الغنويعاصمأبو

صبرةبنلقيطبنعاصم

عروةبنهشامعنهتفردحمزةبنعباد

الجارودبنالمنذربنالحميدعبد

جوشنبنالرحمنعبد

الكوفيحرملةبنالرحمنعبد

المحاربيالاسودبنسليمالشعثاءابيبنالرحمنعبد

شيبةبنالرحمنعبد

أميرالاندلس،الغافقياللهعبدبنالرحمنعبد

العزيزعبدبنالرحمنعبد

علقم-ابنويقال،علقمةأبيبنويقال-علقمةبنالرحمنعبد

314

53

691

591

55

56

57

58

95

06

61

]61*[

791

62

63

78

97

08

81

82

83

84

85



العداءبنالرحمنعبد

فروخبنالرحمنعبد

جعشمبنمالكبنالرحمنعبد

الحمميسلمةبو،ميسرةبنالرحمنعبد

اليحصبينمربنالرحمنعبد

هنيدةبنالرحمنعبد

الجندعيينمولى،اللهعبدأبو

السبيعيإسحاقابوعنهتفردبصيرابيبناللهعبد

ذئبأبيابنعنهتفرديزيدبنالسائببناللهعبد

شقيقبناللهعبدعنهتفردالازديسراقةبناللهعبد

عطاءبنيعلىعنهتفردالثقفيسفيانبناللهعبد

الاشهليالانصاريالرحمنعبدبناللهعبد

الصامتبنثابتبنالرحمنعبدبناللهعبد

الربذينشيطبنعبيدةبناللهعبد

سفيانابيبنعتبةبناللهعبد

عميربناللهعبد

عتزةبنقدامةبناللهعبد

معنبنمحمدبناللهعبد

منينبناللهعبد

الكبيرالزعراءأبو،هانئبناللهعبد

عائشةرضيعيزيد،بناللهعبد

عامرالمكيبناللهعبيد

الرحمنعبدبناللهعبيد

315

86

87

88

98

09

19

91

64

65

66

67

68

07

71

72

73

74

75

76

77

39



المكيمريمأبيبناللهعبيد

بردةأبيبنالمغيرةبناللهعبيد

هرمزبنعتابويقالهرمز،مولى،عتاب

ضمرةبنعتي

خرشةبنإسحاقبنعثمان

موهببنعثمان

نجيحبنعثمان

فاطمةلىموعجلان

المشمعللىموعجلان

السوائيلحسناأبوعطاء،

وساجبنعقبة

حكيمبيأبنالعلاء

عراربن[لعلاء

المرئيالعلانيةأبو

ركانةبنيزيدبنالسائببنعليبنعلي

أكيمةبنعمارة

حديدبنعمارة

عبدبنعمارة

مطعمبنجبيربنمحمدبنعمر

الثنيمرةبنعمر

العامريبجدانبنعمرو

حريشبنعمرو

الثقفيسفيانبنعمرو

316

2

3

6

7

8

9

2

3

59

49

69

79

89

99

01

02

01

01

01

11

11

11

11

11

11



الشيبانياللهعبدبنعمرو

مالكبنكعببناللهعبدبنعمرو

وفاصبنعلقمةبنعمرو

غالببنعمرو

مرذوعمرو

عبدةبنالوليدبنعمرو

الثقفيوهببنعمرو

المعافريعبدبنعمران

عميرالهذليبنعمران

نافعبنعمران

إسحاقبنعمير

مالاشبنأنسبنعميرأبو

مراجمبنالعوام

الرطحبنعوسجة

عباسابنمولىعوسجة

الاسواريعيسىأبو

المختاربنعيسى

سويدبنالفضل

زبدبنفضيل

القيسيفضالةبنفضيل

المخارقأبيبنقابوس

المدنيالقرشيلهبأبيبنمعتببنمحمدبنعباسبنالقاسم

لصنعاني1جندةبنالرحمنعبدبنفياضبنالقاسم

317



حريثبنقبيصة

هلببنقبيصة

وبرةبنقدامة

الدهماءأبوبهيس،بنقرفة

المكيقزعة

بشيربنقيس

الاسودوالد،العبديقيس

التيميكرز

محمدبنالماضي

القرشيأنسبنمحمد

الذهلياوسبنحرببنمحمد

الانصاريلجباراعبدبنمحمد

هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنمحمد

غنجبنلرحمن1عبدبنمحمد

إنسانبناللهعبدبنمحمد

سليمأبيبناللهعبدبنمحمد

اليافعيعمروبنمحمد

سليمانأخو،اليشكريقيسبنمحمد

عائذبنمسلمبنمحمد

بشيرالانصاريبنالنعمانبنمحمد

هديةبنمحمد

صيفيبنمختار

رحضةبنإيماءبنخفافبنمخلد

318

37

38

93

42

43

57

46

94

47

48

52

53

56

58

95



الزمانياللهعبدبنمرثد

يسارالجهنيبنمسلم

المطوسأبو

الكلبيسعيدبنمنصور

صفوانابو،مهران

المغلسأبوميمون

كعببنناجية

نافعابيبننافع

العنزيعمروأبو،نبيح

الحضرمينجي

الاسدينصرأبو

حنظلةبننعيم

يريمبننهيك

الهمدانيهانئبنهانئ

لفزاريعمروبنهشام

المدنيالانصاريهارونبنهشام

الرزاقعبدوالد،الصنعانينافعبنهمام

جميالبرعمرانبنهياج

جميلابيبنواصل

جميلبنالوليد

لجارودياالرحمنعبدبنالوليد

العاصبنعمرومولى،عبدةبنالوليد

الخيوانيجابربنوهب
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العجليعقبةبنوهب-

الانصاري،إسحاقبيأابنويقال،إسحاقبنيحتى-

الانصاريجاريةبنيزيد-

خثيمبنمحمدبنيزيد-

عمرابنمولى،المدنييسار-

ن1معدبنيسيع-

طلحةابيبندله1عبدبنيعقوب-

مهرانبنيوسف-
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182
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